
 

 
 
 
 
 

A Richter eladja a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzletágát 
 
 

Magyarország, Budapest – Csehország, Prága – 2022. október 21. – A Richter Gedeon 
Nyrt. („Richter”) és a Dr. Max BDC, s.r.o. („Dr.Max Csoport”) a mai napon bejelentették, hogy 
a Richter romániai leányvállalata, az Armedica Trading S.R.L., amiben a Richter közvetett 
tulajdonrészesedéssel bír, részvény adásvételi szerződést írt alá, a Mediplus Exim S.R.L. 
(„Mediplus”) vállalattal, az A&D Pharma leányvállalatával, (mindkét vállalat a Dr.Max Csoport 
tagvállalata) a Richter Csoport romániai nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet lebonyolító 
üzleti érdekeltségeinek, a Pharmafarm S.A., illetve Gedeon Richter Farmacia S.A. 
vállalatoknak az adásvételéről. A vételár kiegyenlítése a román versenyhatóság döntésének 
függvényében a tranzakció zárásakor esedékes. 
 
„Ez a megállapodás hasonló jellegű, mint az elmúlt évben történt moldáv üzletrész értékesítés. 
Azáltal, hogy a Richter nem fő tevékenységi körébe tartozó üzletrészektől megválunk, lehetővé 
válik, hogy azokra a tevékenységekre fókuszáljunk, amelyek számunkra kiemelten fontosak. 
A specializált gyógyszergyártási üzletág által biztosított magas profithányadok megőrzése 
különösen fontos a Richter vezetése számára,”– mondta Orbán Gábor, a Richter 
vezérigazgatója. 
 
„A Richter Csoport romániai kis- és nagykereskedelmi üzleti érdekeltségeinek a felvásárlása  
újabb jelentős lépés abba az irányba, hogy a Dr. Max Csoport román piacon végzett 
tevékenységét kiszélesítse és tovább erősítse helyét Európa vezető patikai láncai körében,” – 
nyilatkozta Leonardo Ferrandino, a Dr.Max Csoport vezérigzagatója. 

 

„A tranzakció eredményeképpen megerősítjük pozícióinkat mind a kis-, mind pedig a 
nagykereskedelmi piacon. Tekintettel arra, hogy az átfedés a meglévő értékesítési 
kapacitásainkkal rendkívül korlátozott, a tervezett vásárlás lehetővé teszi, hogy néhány, az 
eddigi  működésünk által lefedetlen piaci rést kitöltsünk és ügyfeleink számára előnyösebb 
szolgáltatásokat és szélesebb termékportfoliót tudjunk kínálni azokon a helyszíneken, ahol 
már jelen vagyunk. Emiatt a tranzakció tökéletesen illeszkedik a stratégiánkba,” – tette hozzá 
Cezar Zaharia, az A&D Pharma vezérigazgatója. 
 
 
Richter – Háttéradatok 
A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.gedeonrichter.com) az egyik legnagyobb 
közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, Latin-
Amerikában, valamint Auszráliában 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.. 
 
  



 

Dr. Max Csoport és A&D Pharma – Háttéradatok 
 
A&D Pharma 
Több mint 25 éves piaci jelenlétével az A&D Pharma (www.adpharma.com) a Dr. Max Csoport 
tagjaként az egyik legnagyobb és legdinamikusabb gyógyszeripari vállalatcsoport 
Romániában, ami a gyógyszeripari készítmények integrált import-, disztribúciós és 
kiskereskedelmi szolgáltatásait illeti. Több mint 5.000 munkavállalójával 1,2 milliárd EUR-t 
meghaladó árbevételt ért el. A Csoport a kiskereskedelmi szegmensben Dr. Max és Sensiblu 
márkanevek alatt több mint 760 gyógyszertárral vesz részt, ugyanakkor az egyik 
legmeghatározóbb szereplője az import és disztibúciós tevékenységek piacának is, Mediplus 
vállalatán keresztül több mint 3.000 gyógyszertárnak szállítva árut. 
 
Dr. Max Csoport 
A Dr.Max Csoport (www.drmax.eu) a maga 3 milliárd EUR-t meghaladó árbevételével, 2.300 
gyógyszertárával, 16.000 alkalmazottjával és mintegy 8 millió hűséges csehországi, 
szlovákiai, lengyelországi, szerbiai, romániai és olaszországi vásárlójával Közép- és Kelet-
Európa legnagyobb és Európa harmadik legnagyobb többcsatornás gyógyszertárláncát 
alkotja. Célkítűzése a minőségi és megfizethető egészség méltányos áron történő biztosítása 
a betegek számára.  
Dr. Max a tevékenységét odaadó szakszemélyzetére, saját márkaneveket tartalmazó, 
széleskörű és sikeres termékpportfoliójára, modern elosztási láncára és rohamosan növekvő 
online üzletére tudja alapozni. 
Emellett a Dr. Max Csoport egy másik, gyorsan növekvő marketing és értékesítési üzletre, a 
MagnaPharmra is támaszkodhat. Ez, marketing és promóciós szolgáltatások nyújtásán 
keresztül a gyógyszergyártók számára biztosít piaci hozzáférést. A MagnaPharm a közép- és 
kelet-európai régió második legnagyobb szereplője, jelenleg 17 országban tevékenykedik. 
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