
 

 
 

 
 
 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

Az AbbVie és a Richter Gedeon neuropszichiátriai betegségekre 
kiterjedő együttműködést jelentenek be 

 

–  A vállalatok olyan új dopamin RECEPTOR modulátorokat fognak kutatni, fejleszteni és 
értékesíteni, amelyek neuropszichiátriai betegségek kezelésére lehetnek alkalmasak 
 
– A megállapodás a Richter és az AbbVie között 15 éve fennálló együttműködésre épít, aminek 
egyik eredménye a globálisan bevezetett cariprazine hatóanyagú készítmények (VRAYLAR® 
/ REAGILA®) 
 
 
ILLINOIS, ÉSZAK CHICAGO és Magyarország, BUDAPEST, 2022. március 11. – Az 
AbbVie (NYSE: ABBV) és a Richter Gedeon Nyrt. („Richter”) a mai napon bejelentik, hogy új, 
közös fejlesztési- és licencszerződést kötnek olyan innovatív dopamin receptor modulátorok 
kutatására, fejlesztésére és értékesítésére, amelyek neuropszichiátriai betegségek kezelésére 
lehetnek alkalmasak. Az együttműködés a Richter által végzett preklinikai kutatásokon alapul 
és számos, fejlesztésre kijelölt új molekulát érint. A Richter és az AbbVie 15 éve működnek 
együtt központi idegrendszeri projektekben, ideértve a globális méretekben bevezetett 
cariprazine hatóanyagú készítményeket (VRAYLAR® / REAGILA®) is. 
 
„A Richterrel együttműködve tovább folytatjuk a kutatásokat, melyek célja a cariprazine klinikai 
farmakológiájának mélyebb megértése és új dopamin receptorokat célzó molekulák 
vizsgálata,” – mondta dr. Tom Hudson, kutatás-fejlesztési elnökhelyettes, az AbbVie 
tudományos igazgatója. „Az AbbVie elkötelezte magát a tovább fejlődés mellett és amellett, 
hogy új megoldásokat nyújtson a komplex neuropszichiátriai betegségekben szenvedő 
betegek számára.” 
 
„Nagy örömmel tölt el az AbbVie-val meglévő együttműködést kiterjesztő új szerződés, mivel 
olyan új termékek fejlesztése előtt nyitja meg az utat, melyek világszerte segíthetnek 
csökkenteni számos neuropszichiátriai betegséggel együtt járó pszichiátriai és kognitív tünetek 
súlyosságát, ezáltal javítva ezen betegek életminőségét,” – mondta Orbán Gábor, a Richter 
vezérigazgatója. „Nagyra értékelem az AbbVie teljesítményét a központi idegrendszer 
megbetegedéseinek kezelésére szolgáló készítmények fejlesztésében és értékesítésében és 
nagy várakozással tekintünk az új együttműködés elé, ami új terápiás lehetőségeket nyithat 
meg az orvosok és a betegek előtt.” 
 
A szerződés értelmében az együttműködés tartalmaz mind preklinikai, mind klinikai K+F 
tevékenységeket, melyek költségeit a felek közösen viselik. A szerződés aláírásakor a Richter 
egy mérföldkő bevételre jogosul, majd emellett további mérföldkő bevételek válhatnak 
esedékessé a jövőbeni fejlesztés, törzskönyvezés és értékesítés során elért a 
megállapodásban meghatározott célok teljesülésekor. Mindezeken felül a Richter 
értékesítéshez kötött royalty bevételekre is jogosult. A megállapodás szerint az AbbVie 
kizárólagos globális értékesítési jogokkal bír, kivéve azokat a területeket, amelyek a Richter 
hagyományos piacainak tekinthetők, úgy, mint: a földrajzi Európa, Oroszország, az egyéb FÁK 
országok, valamint Vietnám. 
 



 

Az ügylet lezárása 2022 második negyedévében várható, attól függően, hogy megfelelően 
teljesülnek-e az ilyen ügyleteknél szokásos előzetes feltételek, beleértve a vonatkozó 
hatóságok vizsgálatát is. 
 
AbbVie – Háttéradatok 
Az AbbVie küldetése olyan innovatív készítmények kifejlesztése és piacra hozatala, amelyek 
a jelenkor súlyos egészségügyi problémákra nyújtanak megoldást, és választ adhatnak a jövő 
egészségügyi kihívásaira is. Számos kulcsfontosságú terápiás területen, mint az immunológia, 
az onkológia, az idegrendszer megbetegedései, a szemészet, a virológia, a nőgyógyászat, a 
gasztroenterológia, valamint az Allergan Aesthetics portfólió keretén belül kínált termékek 
indikációi – törekszünk arra, hogy az emberek életére figyelemre méltó hatást gyakoroljunk. 
További információért, kérem látogassa meg az AbbVie honlapját a www.abbvie.com címen, 
kövessen minket a Twitteren az @abbvie címen, a Facebookon, az Instagram-on, a YouTube 
on és a LinkedIn-en. 
 
Richter – Háttéradatok 
A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.gedeonrichter.com) az egyik legnagyobb 
közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, valamint 
Latin-Amerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2021. év végén a 4,4 MrdEUR 
(5,0 MrdUSD) tőzsdei értékkel bíró vállalat ugyanebben az évben mintegy 1,8 MrdEUR 
(2,1 MrdUSD) konszolidált árbevételt ért el. A Társaság termékpalettája számos fontos 
terápiás területet – nőgyógyászati, központi idegrendszeri, szív- és érrendszeri – ölel fel. A 
Közép-Kelet Európa legnagyobb K+F központjával rendelkező vállalatnál az eredeti kutatás a 
központi idegrendszer megbetegedéseire irányul. Széleskörűen elismert szteroid-kémiai 
ismeretei révén a Richter a világ egyik legjelentősebb vállalata a nőgyógyászat területén. A 
Társaság jelentős erőforrásokat fordít bioszimiláris termékek fejlesztésére is. 
 
Hivatkozások 
1. VRAYLAR (cariprazine) [package insert]. Madison, NJ: Allergan USA, Inc. 
 
Jövőre vonatkozó kijelentések 
A jelen közleményben lévő egyes kijelentések jövőbeli eseményekre vonatkoznak, vagy 
ilyennek tekinthetőek a Magán Értékpapírok Jogvitáinak Reformjáról szóló 1995-ös törvény 
meghatározása alapján. Egyebek mellett az „úgy véli”, „várakozása szerint”, „előreláthatólag”, 
„úbecsül” szavak és hasonló kifejezések alapján azonosíthatóak a jövőbe mutató kijelentések. 
Az AbbVie felhívja arra a figyelmet, hogy ezek a jövőbe mutató kijelentések kockázatoknak és 
bizonytalanságnak vannak kitéve, melyek következtében a tényleges eredmény jelentősen 
eltérhet a jövőbe mutató kijelentésben tett állításokhoz képest. Ezen kockázatok és 
bizonytalanságok közé tartoznak, de nem korlátozódnak ezekre, az alábbiak: az Allergan plc-
nek („Allergan”) az AbbVie által történt felvásárlásához kapcsolódó várakozások 
teljesülésének elmaradása, az Allergan üzletrészeinek az AbbVie működésébe történő gyors 
és hatékony integrációjának az elmaradása, egyéb termékek iránt meglévő verseny, 
szabadalmi védettség megkérdőjelezése, a kutatási és fejlesztési tevékenységek eredendő 
nehézségei, negatív eredménnyel járó jogvita, vagy kormányzati intézkedés, iparágunkat 
érintő törvények vagy egyéb szabályozások változásai, közegészségügyi betegség kitörések, 
járványok, vagy pandémia, ideértve a COVID-19-et.    További információ a gazdasági, 
versenyhelyzeti, kormányzati, műszaki és egyéb tényezőkről az AbbVie 2021. évi éves 
jelentésében, az 1A, „kockázati tényezők” szakaszban található a 10K űrlapon, amely az 
Értékpapír és Tőzsdefelügyelet felé benyújtásra került és amelyet az azt követő negyedéves 
jelentések 10-Q űrlapján aktualizálunk rendszeresen. Kivéve a törvény által megkövetelt 
eseteket, az AbbVie visszautasít minden ilyen, jövőbe mutató kijelentések felülvizsgálatára 
vonatkozó kezdeményezést és kötelezettséget. 
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AbbVie Sajtó: 
Frank Benenati 
+1 (847) 938-8745 
Frank.Benenati@abbvie.com 
 
Richter Sajtó:                                                  
Zsuzsa Beke 
+36 1 431 4888 
zs.beke@richter.hu 

AbbVie Befektetők:  
Liz Shea 
+1 (847) 935-2211 
Liz.Shea@abbvie.com  
 
Richter Befektetők: 
Katalin Ördög            
+36 1 431 5680 
k.ordog@richter.hu 


