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IN MEMORIAM
GELSEY VILMOS (1921–2021)

Gelsey Vilmos báró 1921-ben született Bécsben. Iskolai tanulmányait Budapesten kezdi el az Angol-magyar
elemi iskolában, amit a II. kerületi Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Főgimnáziuma követett. 1939-ben
elhagyja Magyarországot és az Egyesült Királyságban, a Cambridge-i Trinity College-ban 1942-ben szerez
természettudományos oklevelet.
Ipari környezetben szerzett pár éves gyakorlatot követően 1960-ban a befektetési banki tevékenység felé
fordul és a Hill Samuel and Co., illetve az Orion Royal Bank társaságoknál foglal el különböző vezető pozíciókat.
A keményvonalas kommunista vezetés fokozatos enyhülését követően, Vilmos 1974-ben tér vissza először
Magyarországra, hogy részt vegyen a Magyar Nemzeti Bank megalapításának 50-ik évfordulóján.

IN MEMORIAM GELSEY VILMOS (1921–2021)

Gelsey Vilmos

Igazgatóság Örökös
Tiszteletbeli Elnöke
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1988-ban az ausztriai székhelyű Creditanstal elnökének a tanácsadója lesz, egy időre tehát Bécsbe költözik.
Munkásságát számos címmel és kitüntetéssel ismerték el, ezek között különösen nagy becsben tartotta
az elhunyt Szent II. János Pál pápa által 2005-ben neki adományozott Nagy Szent Gergely Rend Lovag Parancsnoki
(KCSG) címét. 2011-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki. Egy, 2014-ben
Szegeden alapított pedagógiai intézet viseli Gelsey Vilmos nevét.
Vilmos 1995-ben vált a Richter Gedeon Igazgatóságának tagjává, ami élethosszig tartó elkötelezettséget
jelentett számára a 120 éve alapított magyar gyógyszeripari vállalat szellemi örökségének megőrzése iránt.
Mindezen évek alatt Gelsey Vilmos külföldről védte a Richter érdekeit, értékes üzleti kapcsolatok kialakulását
segítve elő és bölcs tanácsaival látva el igazgató társait a pénzügyi és egyéb üzleti tranzakciók bevált nemzetközi
gyakorlatát illetően. 1999 és 2016 között Vilmos az Igazgatóság elnöki pozícióját töltötte be, ezt követően pedig
az Igazgatóság Örökös Tiszteletbeli Elnöke lett.
Báró Gelsey Vilmos nagyon kedves és közvetlen ember volt, aki számos arra rászoruló ismerősének segített
és eltávozása betölthetetlen űrt hagy mindazokban, akiknek lehetőségük volt megismerni őt, vagy akik vele
dolgozhattak.
Emléke örökké él szívünkben.
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Ezúton nyújtom át részvényeseinknek a 2020. évi Üzleti Áttekintést. A beszámolási évben egy világjárvány
és az annak továbbterjedését megakadályozni hivatott megszorító intézkedések példa nélküli globális
kihívás elé állították az emberiséget. Ezek a megszorító intézkedések a Richter legtöbb működési régiójában
felmerültek. Az említett nehézségek ellenére büszkén számolhatunk be sikerekről, mind stratégiai, mind pedig
működési szinten.

Bogsch Erik

Elnök

AZ ELNÖK ÜZENETE A RÉSZVÉNYESEKHEZ

Mély szomorúsággal tájékoztatom részvényeseinket, hogy báró Gelsey Vilmos, a Richter Igazgatóságának Örökös
Tiszteletbeli Elnöke 2021. február 26-án elhunyt. Vilmos 1921-ben született Bécsben és 1939-ben hagyta
el Magyarországot azért, hogy tanulmányait a Cambridge-i Trinity College-ban folytassa. Természettudományi
tanulmányainak befejezése után először ipari környezetben kezdett el dolgozni. 1960-ban fordult a befektetési
bankok világa felé, mely tevékenység aztán élete végéig elkísérte. A nemzetközi bankvilág befolyásos
szereplőjeként is mindvégig szoros kapcsolatot ápolt szülőhazájával. Rendkívül elszomorít az a tény, hogy
személyében nemcsak a Richter veszítette el egyik legelkötelezettebb külföldi szószólóját, hanem egyik közeli
jóbarátomtól is búcsút kellett vennem, aki nekem is és számos ismerősének is mindig segítségére sietett
valahányszor erre kérték.

A 2020. év során felmerült kihívások közül a COVID-19 világjárvány és a hatóságok által bevezetett
válaszintézkedések befolyásolták elsősorban a működésünket. Mivel munkatársaink egészsége és jóléte
forgott veszélyben, ezért elsődleges célunk azok megőrzése volt. Emellett minden szükséges lépést megtettünk
annak érdekében, hogy a Társaság működésében semmilyen zavar ne álljon be. Örömmel tájékoztatom Önöket
a Menedzsment által bevezetett védekezési intézkedéscsomag sikeréről.
Elégedetten adunk számot a stratégiai területeken elért sikereinkről.
A cariprazine a vizsgált év során globális készítménnyé vált, ami az Egyesült Államokban és az Európai
Gazdasági Térség legtöbb országában, ezen túlmenően pedig a balkáni térség egyes országaiban is elérhetővé
vált. Oroszország és Ukrajna mellett atípusos antipszichotikum készítményünk a legtöbb Egyéb FÁK országban
is piacra kerülhetett. Azt követően, hogy a cariprazine bevezetésre került Szingapúr, Thaiföld, Izrael és Jordánia
piacain, jelen kiadvány megjelenésekor Malajziában, Egyiptomban, Szaúd-Arábiában is bevezetés előtt áll. További
törzskönyvi engedélyek és piaci bevezetések várhatóak a 2021. év során. Az USA-ban két fázis III klinikai vizsgálat
van folyamatban, melyek célja igazolni a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major
depresszió (Major Depressive Disorder, MDD) kiegészítő kezelésében, ami várhatóan tovább bővíti a készítmény
terápiás alkalmazási körét.
Nőgyógyászati portfóliónk annak ellenére is meggyőző növekedéssel zárta a beszámolási évet, hogy jelentős
visszaesést kellett elkönyvelnünk az ESMYA® értékesítésében. Kiemelt stratégiai pillérünk 2020 decemberében
számottevően erősödött a Janssen fogamzásgátló tapaszának, az EVRA® megvásárlásának bejelentését
követően. Az akvizícióval a Richter tulajdonába került a készítmény globális forgalmazási joga az Egyesült
Államok kivételével. 2020 februárjában az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) befogadta a Richter által
benyújtott kérelmet az estetrol és drospirenone tartalmú innovatív kombinált fogamzásgátló, a DROVELIS®
törzskönyvezésére. Márciusban a Richter megállapodást kötött egy, a méhmióma és endometriózis kezelésére
szolgáló készítmény, a RELUGOLIX® licencbe vételére. Az originátor vállalat ezt megelőzően már kérelmezte
a készítmény első indikációban való törzskönyvezését az EU területére. Mind az innovatív fogamzásgátló, mind
pedig a RELUGOLIX® előreláthatólag 2021 első félévében kap törzskönyvi engedélyt az EMA részéről és az első
piaci bevezetések az év második felében várhatóak. Fentieken túlmenően a Richter 2020-ban a DROVELIS ®
vonatkozásában kiterjesztette együttműködésének földrajzi hatályát a latin-amerikai piacokra is.
Bioszimiláris üzletágunk is sikerekről számolhatott be a vizsgált évben. A teriparatide mind Európa, mind pedig
Japán piacain sikeresnek bizonyult és annak ellenére, hogy a pandémiával összefüggő korlátozó intézkedések
negatív hatást gyakoroltak az értékesítésre, a készítmény forgalma több mint háromszorosan haladta meg
a 2019-ben realizált értéket. Azt követően, hogy 2020 áprilisában tajvani partnerünktől, a Mycenax-tól
megvásároltuk a tocilizumab készítményt és az arra vonatkozó valamennyi jogot, októberben a Mochida
vállalattal kötöttünk új megállapodást ennek a molekulának a fejlesztésére és a japán piacon való értékesítésére
vonatkozóan.
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Branded portfóliónk közel változatlan értékesítési szintjére elsősorban a CAVINTON törlése a kínai támogatási
listáról volt negatív hatással, míg az elhúzódó oroszországi árharmonizáció a hagyományos generikus portfóliónk
árbevételének jelentős visszaesését okozta.
Valamennyi megállapítás a forintban denominált árbevétel adatokra vonatkozik, amelyekre jelentős hatást
gyakorolt a hazai valutának a vizsgált év során bekövetkezett árfolyamromlása.
Összeségét tekintve az Igazgatóság elégedett a 2020-as évben elért eredményekkel és elismerését szeretné
kifejezni Orbán Gábor Vezérigazgató úrnak rendkívüli erőfeszítéseiért, akinek az Ügyvezetés tagjaival együtt egy
ilyen nehéz és páratlan kihívásokkal teli évben is sikerült megőriznie a Richter által elért stratégiai eredményeket,
tovább növelve a vállalat hosszú távú részvényesi értékét.

Bogsch Erik
Elnök
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A TÁRSASÁGGAL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK

1. ALAPINFORMÁCIÓK
A Richter Csoport két jelentősebb és egy kiegészítő üzleti szegmensben tevékenykedik: elsősorban a kutatásfejlesztési, gyártási és értékesítési tevékenységeket felölelő gyógyszergyártásban, valamint a gyógyszerek
nagy- és kiskereskedelmében. Emellett létezik az érdekeltségi körbe tartozó vállalatoknak egy olyan harmadik
csoportja („Egyéb” szegmens), amely kiegészítő tevékenységekkel támogatja az előbbi két szegmensbe tartozó
cégek tevékenységét.
A Csoport főtevékenységét, azaz gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését
számos leányvállalat, közös vezetésű és társult vállalat támogatja. A hagyományos piacainkon működő termelő
leányvállalataink, valamint saját, specializált marketing hálózatunk kiépítése és folyamatos bővítése alapozta
meg a Csoport regionális vezető szerepét, a nőgyógyászat területén pedig globális jelenlétét.

Anyavállalati alapinformációk
Székhely
Levelezési cím
Telefon
Fax
Elektronikus postacím
Honlap
Alapítva
Fő tevékenységi kör
Adószám
EU közösségi adószám
Jegyzett tőke
Kibocsátott részvények száma
Könyvvizsgáló
Bevezetett részvények
GDR (globális letéti igazolások)
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1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Magyarország
1475 Budapest, Pf. 27., Magyarország
+36 1 431 4000
+36 1 260 4891
posta@richter.hu
www.gedeonrichter.com
1901
gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztése, előállítása és értékesítése
10484878-2-44
HU10484878
18.637.486.000 Ft
186.374.860 db
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Budapesti Értéktőzsde ISIN: HU0000123096
Luxemburgi Értéktőzsde ISIN:US3684672054
Kiállítója: BNY Mellon
GDR / törzsrészvény arány = 1:1

Befektetői Kapcsolattartó Osztály
Cím
Levelezési cím
Elektronikus postacím
Honlap
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3. TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS

Főbb konszolidált pénzügyi adatok
2020
MFt

2019
MFt

Változás
%

2020
MEUR

2019
MEUR

Összes árbevétel

566.776

507.794

11,6

1.614,8

1.560,7

Üzleti tevékenység eredménye

115.089

39.896

188,5

327,9

122,6

Tárgyévi eredmény(1)

106.052

48.430

119,0

302,2

148,9

2020
Ft

2019
Ft

Változás
%

2020
EUR

2019
EUR

563

253

122,5

1,60

0,78

0,62

0,19

Egy részvényre jutó eredmény (EPS)(2)
Egy törzsrészvényre jutó osztalék

225

63

257,1

2020

2019

Változás

12.842

13.025

-183

(3)

Év végi létszám (fő)

Megjegyzések:  Tartalmazza a külső tulajdonosokra jutó részesedést is.
(2)
Az egy részvényre jutó eredmény a teljes részvényszám alapján került kiszámításra.
(3)
A 2020. évi egy törzsrészvényre jutó osztalék összege az Igazgatóság javaslata alapján 225 Ft.
(1)

Richter árfolyam 2020. évi adatok (Ft)		
Dátum

Ft

Nyitó árfolyam

2020.01.02.

6.500

Záró árfolyam

2020.12.30.

7.440

Éves minimum érték

2020.03.23.

5.420

Éves maximum érték

2020.12.10.

7.580

Változás (%)

14,5

A Társaság tőzsdei értéke*
1.400
1.200

MrdFt

A Richter Gedeon Nyrt. elsődleges társaságirányítási alapelvei közé tartozik, hogy megfelelő kapcsolatot alakítson
ki részvényeseivel, megfeleljen elvárásaiknak és tevékenysége során elkülönítse egymástól az Igazgatóság,
az Ügyvezetőség és a Felügyelő Bizottság hatáskörét, valamint, hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak
megfelelően, az etikus üzleti magatartás követelményeit szem előtt tartva működtesse a Csoportot.
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. Az éves rendes közgyűlés
hatáskörébe tartozik többek között az éves pénzügyi beszámolók elfogadására és az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntés, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak
megválasztása, illetve visszahívása, az állandó könyvvizsgáló kinevezése, az Alapszabály módosítása, valamint
minden olyan döntés, amely a Társaság alaptőkéjére számottevő hatással van és minden egyéb, az Alapszabályban
a hatáskörébe rendelt kérdés. Azon ügyek kivételével, amelyekben az érvényes határozathozatalhoz magasabb
létszám szükséges; a közgyűlés határozatképes, ha a szavazatra jogosító részvények által megtestesített
szavazatok több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek,
és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést
meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben – azon ügyek
kivételével, amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz magasabb létszám szükséges –
határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott, szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok
több mint 20 százalékát képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek
és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.
Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) megszabott keretek
között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A részvényesek a közgyűlési jogaikat meghatalmazott
képviselő útján is gyakorolhatják. A képviselő lehet nem részvényes is. A közgyűlésen részt venni szándékozó
részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig
kell a részvénykönyvbe bejegyezni.
A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi
pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább
nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást a közgyűlés napja előtt legalább három
nappal megkapja.

1.000
800
600
400
200
0

A Társaság által kialakított társaságirányítási rendszer és gyakorlat összhangban áll a Budapesti Értéktőzsde
ajánlásaival, valamint a hatályos tőkepiaci szabályozással.
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2. FŐBB PÉNZÜGYI ADATOK
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Megjegyzés: *Valamennyi adat a teljes részvényszám és az év végi részvényárfolyamok alapján került kiszámításra.

Minden 100,-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít azzal, hogy a közgyűlésen a részvényes saját maga
javára vagy más részvényes képviselőjeként, egyedül vagy más kapcsolt személlyel (személyekkel) együtt, nem
jogosult a közgyűlésen jelen lévő illetve képviselt részvényesek által képviselt szavazati jogok 25 százalékát
meghaladó mértékben szavazati jogot gyakorolni.
A részvényesi jogok gyakorlásához a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Társaság tőzsdei értéke*

Az Igazgatóság a Társaság legfőbb döntéshozatali szerve, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek közvetlenül
a részvénytulajdonosok döntési jogkörébe tartoznak. Az Igazgatóság tevékenységét a Társaság Alapszabálya,
a közgyűlés határozatai és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Az Igazgatóság feladatkörében
áttekinti és jóváhagyja a Társaság jövőképét, stratégiai irányelveit és programjait, valamint a szokásos
üzletmeneten túlmutató tranzakcióit. Nyomon követi és rendszeresen értékeli a Társaság teljesítményét,
valamint az Ügyvezetőség tevékenységét. Hatáskörébe tartozik a vezérigazgató kiválasztása, szerződtetése,
teljesítményének értékelése és javadalmazásának meghatározása. Biztosítja a jogszabályokban és az Etikai
Kódexbe foglalt normák betartását és érvényesülését.
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Megjegyzés: *Valamennyi adat a teljes részvényszám és az év végi részvényárfolyamok alapján, az euró számok pedig az EUR/Ft
záró árfolyammal kerültek kiszámításra.
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A testület tagjainak többsége nem áll a Társaság alkalmazásában. A Társaság álláspontja szerint ez utóbbiak
semmilyen gazdasági vagy egyéb anyagi természetű kapcsolatban nem állhatnak a Társasággal, és feladatuk
az, hogy az Ügyvezetőségtől független véleményt nyilvánítsanak a testület tanácskozásain, és elfogulatlanul
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A Társaság a szervezeti munkamegosztás keretében 2017. november 1. napjától önálló főigazgatói státuszt
hozott létre a kereskedelem, a nemzetközi és kormányzati kapcsolatok közvetlen felügyeletére. A főigazgató
elsődleges feladata a Társaság „specialty pharma” irányba megkezdett építkezésének folytatása a nyugateurópai és tengerentúli piacokon létrehozott hálózatok fejlesztésével, valamint a magas hozzáadott értékű,
túlnyomórészt innovatív termékportfólió folyamatos bővítésével.

Az Igazgatóság tagjai kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel
okozott kárért való felelősségnek a Ptk.-ban meghatározott szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.

Javadalmazás rendszere, átláthatósága

2004-ben az Igazgatóság két albizottság létrehozásáról döntött a döntés-előkészítési folyamatok hatékonyabb
támogatása érdekében. Az egyes albizottságoknak legkevesebb három, többségében független igazgatósági
tagból kell állniuk.
A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság az igények figyelembevételével javaslatot tesz az Igazgatóság
részére annak célszerű létszámára és feladatára vonatkozóan. Az albizottság további feladatai közé tartozik
az igazgatósági taggá válás feltételeinek megállapítása, a lehetséges jelöltek alkalmasságának értékelése,
tájékozódás végzettségükről, illetve szakmai előéletükről, továbbá a társaságirányítási alapelvek nyomon
követése és javaslattétel a szükséges változtatásokra. A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság tagjai
az albizottság keretében végzett tevékenységükért külön, az Igazgatósági tagságért járó tiszteletdíjukat
meghaladó juttatásban nem részesülnek.
A Javadalmazási Albizottság értékeli az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok javadalmazási rendszerének
működési tapasztalatait, és a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, javaslatot tesz a célszerű
módosításokra. Az albizottság további feladatai közé tartozik a vezérigazgató kompenzációjára tett javaslat
előkészítése. A Javadalmazási Albizottság tagjai az albizottság keretében végzett tevékenységükért külön,
az igazgatósági tagságért járó tiszteletdíjukat meghaladó juttatásban nem részesülnek.
A Társaság működésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelő
Bizottság legalább öt, legfeljebb kilenc tagból áll. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaira a Ptk.-ban
a felügyelőbizottsági tagokra előírt függetlenségi követelmények alkalmazandók. Ezen követelményeket
figyelembe véve a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének
elve. A Felügyelő Bizottságban két fő munkavállalói küldött a dolgozói oldalt képviseli, míg három fő a Társaságtól
független, külső személy.
A testület a jogszabályok előírásainak megfelelően rendszeresen ülésezik, továbbá minden olyan alkalommal,
amikor ezt a Társaság operatív tevékenysége megkívánja. A testület javaslatot terjeszt az Igazgatóság elé,
megtárgyalja a Társaság stratégiáját, pénzügyi eredményeit, beruházási politikáját, illetve belső vizsgálati
és ellenőrzési rendszerét. Megbeszélései alkalmával a Felügyelő Bizottság rendszeres, és megfelelően
részletezett tájékoztatást kap a Társaság irányításáról, elnöke tanácskozási joggal részt vehet az igazgatósági
üléseken. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg, illetve választja újra, esetenként legfeljebb
három évig terjedő időtartamra.
A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független
tagjai közül választja. Az Audit Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság jelöli ki. Az Audit Bizottság tagjainak
együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. Az Audit
Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.
Az Audit Bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért. Továbbá – egyebek mellett
– az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik az állandó könyvvizsgálóval kapcsolatos szakmai
követelmények, függetlenségi és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának ellenőrzése, valamint
az állandó könyvvizsgáló által a konszolidált és az egyedi beszámolók könyvvizsgálatán kívül a Társaság vagy
a Társaság által kontrollált vállalkozások számára nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel követése.
Az Ügyvezetőség feladata a Társaság operatív tevékenységének irányítása. A testület elnöki teendőit a Társaság
vezérigazgatója látja el. Az Ügyvezetőség döntés-előkészítő fórum, melyben valamennyi tagnak véleménykifejtési
joga és kötelezettsége van. Az Ügyvezetőség tagjai által kifejtett vélemények alapján a végső döntést – hatáskörtől
függően – a vezérigazgató vagy az Igazgatóság hozza.
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A Társaság nem fogalmazott meg javadalmazási irányelveket az Igazgatósági tagok, a felügyelőbizottsági
tagok, valamint a vezérigazgató és a menedzsment tagjai tekintetében. Az Igazgatóság és a Felügyelő
Bizottság tagjai fix összegű díjazás ellenében látják el tisztségüket, amelyek összegét a Társaság közgyűlése
évről évre külön napirendi pont keretében hagy jóvá. A közgyűlés elé terjesztett Konszolidált éves jelentés
tartalmazza az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá a kulcspozíciókat betöltő vezetőknek
az összesített javadalmazását. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó
közgyűlési határozatok a Társaság honlapján a nyilvánosság számára közzétételre kerültek, továbbá a Társaság
az Alapszabály 11.6. pontjának megfelelően személyenként, jogcímekre lebontva és összesítve, a közgyűlési
meghívóval egyidejűleg hirdetményként közzétette az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére
a megelőző üzleti évben a Társaság által kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tartalmazó összeállítást.

A TÁRSASÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

ítéljék meg annak döntéseit. Az Alapszabály értelmében a testület rendszeresen, előre meghatározott napirend
szerint tekinti át a Társaság üzleti tevékenységét. Az Igazgatósággal való kapcsolattartásért az Igazgatóság
titkára felelős. Az Igazgatóság titkára áll az igazgatósági tagok rendelkezésére, ha azoknak bármilyen kérdése
merül fel. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg, esetenként legfeljebb öt évre.
A Társaság irányítási politikájának kulcseleme az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató tisztségének egymástól
való elkülönítése. A vezérigazgató és az Igazgatóság elnökének feladatait két külön személy látja el.

A vezérigazgató javadalmazásáról való döntés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság a vezérigazgató
javadalmazásáról a Javadalmazási Albizottság előterjesztése alapján határoz. Az Ügyvezetőség többi tagjának
javadalmazása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. A vezérigazgató az éves terv és a bónusz rendszer keretében
dönt az Ügyvezetőség munkájának értékeléséről és javadalmazásáról.

Összeférhetetlenség és függetlenség
Az Igazgatóság és az Ügyvezetőség tagjainak harmadik személlyel fennálló kapcsolatai tekintetében –
az összeférhetetlenség elkerülése érdekében – a menedzsment tagjainak munkaszerződése kizárja, hogy
hasonló profilú üzleti vállalkozással munkaviszonyt, vagy azzal azonos elbírálás alá eső más jogviszonyt
létesítsenek, míg az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai tekintetében az általuk megválasztásukkor
tett nyilatkozat biztosítja, hogy a Társaságnál vállalt, választott tisztségük és más elkötelezettségük között
összeférhetetlenség nem áll fenn. A Ptk. azon nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol nem
egységes irányítási rendszer (igazgatótanács), hanem ún. duális rendszer – azaz az Igazgatóság mellett
önálló Felügyelő Bizottság működik – az igazgatósági tagok vonatkozásában nem határoz meg függetlenségi
követelményeket. Ettől függetlenül a Társaság a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai tekintetében
egyaránt a Ptk. felügyelőbizottsági tagokra meghatározott függetlenségi kritériumait alkalmazza.

Üzleti etika, Megfelelőség
A Társaság 2016 folyamán, a Globális Megfelelőségi Programja részeként, felülvizsgálta és átalakította
a Richter Gedeon Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak („RICHTER”) Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex külön rendelkezik
a Társaság által a beosztott dolgozóktól elvárt magatartásról, illetve a vezető munkatársakkal szemben
támasztott magasabb szintű követelményekről, továbbá a Társaságon belüli, valamint az üzleti partnerekkel
való kommunikáció, kapcsolattartás során követendő irányelvekről. A 2017. évben a megújított Etikai Kódexnek,
valamint a Globális Megfelelőségi Program szabályzatainak lokalizálása és implementálása megtörtént
a Társaság európai leányvállalatainál, ahol a munkavállalók ezek tartalmáról átfogó oktatásban részesültek.
2018 során elkezdődött a Globális Megfelelőségi Program kiterjesztése a latin-amerikai országokban, valamint
a FÁK tagállamokban működő leányvállalatokra és képviseleti irodákra. 2019-ben a megfelelőségi anyagok
spanyol és orosz nyelvű verziói elkészültek, melyek segítségével a helyi eljárásrendek felújításra kerültek,
valamint a leányvállalati munkavállalók oktatása is megtörténhetett.
2019-ben is folytatódott a Globális Megfelelőségi Programmal összefüggő oktatások tartása a Társaságnál,
melynek eredményeként a compliance-tudatosság egyre nagyobb teret nyert.
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A munkavállalók megfelelőség témakörében történő széles körű oktatása továbbra is kulcsfontosságú a Társaság
számára, így 2020-ban is több oktatás került megszervezésre: az összeférhetetlenségi szabályzat mellett
2020-ban az Etikai Kódex és a Megfelelősségi Forródrót, valamint a szintén 2020-ban érvénybe léptetett Üzleti
Titok Szabályzat kerültek oktatásra év végéig a Társaság munkavállalói részére.
A compliance-tudatosság terjesztése nemcsak a munkavállalók tekintetében, hanem a Társaság teljes ellátási
láncában résztvevők tekintetében is elengedhetetlen a Társaság etikus működéséhez. Emiatt harmadik felekkel
kötött szerződéseink tartalmaznak egy anti-korrupciós klauzulát, amely a Korrupció Elleni Kézikönyv tartalmát
fedi le, és amelynek elfogadása a szerződés megkötésének alapfeltétele.

4. A TÁRSASÁG TESTÜLETEI

3

5. ÉVES KÖZGYŰLÉS
A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.
A koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, figyelembe
véve a vonatkozó jogszabályokat (így különösen az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltakat), a Társaság
nem lát lehetőséget arra, hogy a 2021. évi társasági eseménynaptárban előzetesen 2021. április 15. napjára
kitűzött éves rendes közgyűlése a Társaság Alapszabálya előírásainak megfelelően személyes megjelenéssel
megtartásra kerüljön.
Ugyanakkor a Társaság a törvényi kötelezettségének eleget téve, a törvényi határidőkre tekintettel 2021. március
12. napján közzétette a 2021. évi rendes közgyűlésre szóló meghívót tartalmazó hirdetményét.
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A fentieket az is alátámasztja, hogy az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett a Megfelelőségi Forródrótra,
különböző témakörökben. Tekintettel arra, hogy az összeférhetetlenséggel és érdekütközéssel összefüggésben
tett bejelentések száma is növekedett, a Társaság egy új, összeférhetetlenségi szabályzatot létrehozásáról
döntött, amely 2020 I. félévében lépett hatályba. A szabályzat célja, hogy felhívja a munkavállalók figyelmét
a potenciális érdekellentétekre, megelőzze az összeférhetetlenségek kialakulását, illetve kezelje a már fennálló
összeférhetetlenségi helyzeteket.

A közgyűlés meghirdetett időpontja és helyszíne:
2021. április 15. (csütörtök) 14 óra, H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Igazgatóság
Igazgatóság Örökös Tiszteletbeli Elnöke
Gelsey Vilmos (1921–2021. február 26.)

Elnök
Bogsch Erik (1947)

tagja az Ügyvezetőségnek is (nem-független)

Független tagok
Dr. Bagdy György (1955)
Dr. Cserháti Péter (1963)
Dr. Pintérné dr. Hardy Ilona (1956)
Lantos Csaba (1962)
Dr. Pandurics Anett (1973)
Szécsényi Bálint (1974)
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter (1936)

Nem-független tagok
Dr. Gulácsi Gábor (1958)
Orbán Gábor (1979)

Ügyvezetőség

Orbán Gábor (1979)
Bogsch Erik (1947)
Dr. Greiner István (1960)
Dr. Gulácsi Gábor (1958)
Horváth Tibor (1974)
Dr. Thaler György (1959)

Felügyelő Bizottság

Dr. Chikán Attila (1944)
Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert (1961)
Dr. Harmath Zsolt (1975)
Kovácsné Csikós Klára (1954)
Kovácsné Dr. Kozsda Éva (1962)
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tagja az Ügyvezetőségnek is
tagja az Ügyvezetőségnek is

vezérigazgató
kereskedelemért, nemzetközi és
kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató
kutatási igazgató
gazdasági igazgató
kereskedelmi igazgató
fejlesztési igazgató

elnök
tag
tag
tag / munkavállalói küldött
tag / munkavállalói küldött
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4
A VEZÉRIGAZGATÓ
BESZÁMOLÓJA

4

Mint a globális közegészségügy egyik kulcsszereplőjének, a válsághelyzet kialakulása óta kettős célkitűzésünk
az volt, hogy védjük alkalmazottaink egészségét és jólétét, valamint fenntartsuk működésünk zavartalanságát.
Munkatársaink áldozatvállalásának és elkötelezettségének köszönhetően a Társaság működését és értékteremtő
képességét sikerült teljes egészében megőriznünk.
A COVID-19 világjárvány okozta kihívásokra adott válaszainkat lásd a 82. oldalon.

A VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

Orbán Gábor

Vezérigazgató

A 2020-as év példa nélküli kihívások elé állította az egészségügyet és az egész világot. A koronavírus járvány
kitörése globális válsághoz vezetett, miközben az emberek világszerte arra kényszerültek, hogy a járvány
előidézte valósághoz alkalmazkodjanak. A jelenlegi helyzet az egyes iparágakat eltérően érintette: míg egyesek
hasznot húztak belőle, mások esetében komoly fennakadásokat okozott, sőt egyes szereplőket teljes mértékben
ellehetetlenített.

Kifejezetten elégedett vagyok azzal, hogy 2020 folyamán a fent említett rendkívüli nehézségek dacára sikerült
továbblépnünk azon az úton, amely üzleti modellünket a „specialty pharma” irányába viszi. A fent említett
kihívások ellenére tovább tudtuk növelni a specializált termékkörből származó forgalom arányát, amely a vizsgált
év végére így elérte az 57 százalékot.
Az Allergan – AbbVie felvásárlási megállapodás sikeres lezárását követően az AbbVie is kiemelt figyelmet fordított
a VRAYLAR® értékesítésére, amelynek forgalma 2020-ban is töretlenül növekedett a világjárvány okozta piaci
nehézségek ellenére. Partnerünk, az AbbVie kiváló teljesítményének köszönhetően a VRAYLAR® éves árbevétele
a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dolláros határt, amely mérföldkő bevételt eredményezett.
A robusztusan növekvő értékesítés után elszámolt magasabb royalty bevételeknek is köszönhetően az USA
kiemelt piacaink élére került.
Annak érdekében, hogy a cariprazine-ban rejlő orvosi és kereskedelmi lehetőségeket teljeskörűen kiaknázhassuk,
partnerünkkel, az AbbVie-val az USA-ban két fázis III klinikai vizsgálatot folytatunk, melyek célja igazolni
a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió (Major Depressive
Disorder, MDD) kiegészítő kezelésében.
A cariprazine 2020-ban számos országban került bevezetésre, emellett egyes régiókban továbbra is folyamatban
van a törzskönyvi kérelem elbírálása, ideértve az EU és a FÁK piacait, valamint az EU-n kívüli és Egyéb országokat,
ezzel is erősítve a készítmény globális piaci jelenlétét.
Jelentős előrelépésről számolhatok be egy másik „specialty” területünkön, a bioszimiláris üzletágban is, ahol 2020
áprilisában termékvásárlási megállapodást kötöttünk a Mycenax vállalattal az általuk kifejlesztett, reumatoid
artritisz kezelésére szolgáló bioszimiláris tocilizumab készítményre vonatkozóan. Néhány hónappal később,
októberben licencbe adási megállapodást írtunk alá, melynek értelmében a Mochida Japánra vonatkozóan
megszerezte a termékre vonatkozó fejlesztési, gyártási és értékesítési jogokat. Rendkívül elégedett vagyok
a 2019 során mind Európában, mind Japánban bevezetett bioszimiláris teriparatide készítményünk 2020. évi
teljesítményével is, amely a COVID-19 világjárvány okozta nehézségek ellenére kiemelkedő növekedést ért
el az előző évi értékkel összehasonlítva.
Cégünk legfontosabb „specialty” jellegű tevékenyégi köre a nőgyógyászat maradt. A Richter a világ egyik legszélesebb
termékkörével kínál a nők valamennyi korcsoportja számára készítményeket. Ezen igényeket kielégítendő 2020
márciusában a Myovant-tel kizárólagos megállapodást kötöttünk a méhmióma és az endometriózis kezelését
célzó RELUGOLIX® kombinációs tabletta forgalmazására. Ez a két indikáció továbbra is olyan területnek tekinthető,
ahol kielégítetlen orvosi igény mutatkozik, hiszen csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre terápia ezen
betegségekben szenvedő nők számára. 2020 folyamán sikerült előrelépnünk a Mithra által kifejlesztett
új fogamzásgátló készítménnyel kapcsolatban is, hiszen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megkezdte
a termékre vonatkozó, Richter által benyújtott forgalombahozatali engedély értékelését. 2021 március végén
az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP)
pozitív véleményt adott ki az új, kombinált fogamzásgátló törzskönyvezési kérelmére vonatkozóan. A fenti két
nőgyógyászati termék várhatóan 2021 második felében kerülhet piaci bevezetésre.
Az év vége felé mérföldkőnek számító megállapodást kötöttünk a Janssen Pharmaceutica NV-vel
a Johnson & Johnson kizárólagos tulajdonú leányvállalatával, annak EVRA® márkanevű fogamzásgátló tapasza
megszerzésére. A termék értékesítési jogait az Egyesült Államokon kívüli piacokra kaptuk meg. A már meglévő
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hatóanyagleadási módok mellé ezúttal felsorakozik a tapasz is, aminek eredményeképpen a Richter a nők
számára a legszélesebb körű családtervezési eszközrendszert tudja kínálni. A megvásárolt eszközért fizetendő
vételár 263,5 MUSD volt.
A PRAC által 2020 márciusában kezdeményezett újabb vizsgálat következményeképpen az ESMYA® értékesítése
ideiglenesen felfüggesztésre került. 2021 januárjában az Európai Bizottság jóváhagyta a CHMP-nek a készítmény
használatának korlátozásával kapcsolatban korábban kialakított véleményét.
Figyelembe véve a minket körülvevő piaci környezet kiszámíthatatlanságát és az ESMYA® kieső forgalmát,
rendkívül büszke vagyok arra a teljesítményre, amit a nőgyógyászati portfóliónkkal el tudtunk érni ebben az évben.
A fent leírt fejlemények mellett a 2020-as esztendő kedvező árfolyamkörnyezetet biztosított, ami közel
18 MrdFt-tal emelte forintban kifejezett árbevételünket. Ez a hatás elsősorban az EUR és a RUB forinttal
szembeni árfolyammozgásának volt köszönhető.
A branded generikus és hagyományos termékkörünk értékesítését a világjárvány okozta zavaros helyzet
kihívásokkal és lehetőségekkel egyaránt szembesítette. A létfontosságú listán szereplő egyes termékeink árát
a hatóság felülvizsgálta, ami csökkentette oroszországi árbevételünket. A CAVINTON injekció törlése a kínai
támogatási listáról, ami 2020. január elsején lépett hatályba, ugyancsak jelentős árbevételkiesést okozott. Ezzel
szemben 2020-ban a COVID-19 világjárvány következményeként vírusellenes készítményünk, a GROPRINOSIN
kiemelkedő árbevételt ért el egyes hagyományos piacainkon.
A Csoport 566.776 MFt konszolidált árbevétele 2020-ban 12 százalékos növekedést jelentett a 2019. évben
elért értékhez képest.
A cariprazine forgalma után elszámolt bevétel 90.650 MFt volt, amely 79.765 MFt royalty-t és 7.946 MFt
egyszeri mérföldkő bevételt tartalmaz.
Az adózott eredmény 2020-ban 106.052 MFt volt, amely 57.622 MFt növekedést jelent az előző évben elért
értékhez képest.
Kifejezetten büszke vagyok arra, hogy üzletvitelünk bizonyította rugalmasságát a világjárvány következtében
kialakult rendkívüli helyzet kezelésekor. Talpon maradásunkat a bizalomra és együttműködésre épülő szervezeti
kultúránknak, vertikálisan integrált üzleti modellünknek, földrajzi és terápiás diverzifikációnknak, valamint
tőkeerős pozíciónknak köszönhetjük. Mindezek olyan fontos értékek, amelyek továbbra is alapjaiban határozzák
meg a Richter irányításáról vallott felfogásunkat.

Orbán Gábor
Vezérigazgató
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A Richter működésének alapos átvizsgálása arra késztette a menedzsmentet, hogy a vállalati erőforrásokat
a változó környezeti kihívásokhoz igazítva újrafogalmazza a Társaság stratégiáját.
A részvényesi érték maximalizálásának érdekében a Társaság vezetése a következő stratégiai célokat határozta meg:
Magas hozzáadott értékű portfólió építése
• Fenntartható növekedés elérése a fedezeti szintek megtartása mellett
• Magas belépési korlátot jelentő lépések sikeres végrehajtása
• A márka fontosságának megőrzése és lehetőség szerinti javítása
• A hosszú távú értékteremtés és a rövid életciklusú generikus termékek között a megfelelő egyensúly megteremtése

5

2019-ben, sikeres fázis III vizsgálatokat követően az Egyesült Államokban az FDA bipoláris depresszió indikációval
terjesztette ki a készítmény alkalmazási előiratát.
Ezen pillér azt célozza meg, hogy maximalizálja a készítmény piaci potenciálját új kiszerelési formák fejlesztése,
a terápiás területek bővítése és a földrajzi lefedettség növelése által.

STRATÉGIAI ÁTTEKINTÉS

STRATÉGIAI KEZDEMÉNYEZÉSEK –
RÖVID ÁTTEKINTÉS

és értékesítését. Fentieken túlmenően a Richter egy sor kétoldalú megállapodást kötött a REAGILA® Európán kívüli
piacokon történő értékesítésére.

Originális kutatás – Fókuszban a központi idegrendszer

•

Új, eredeti vegyületek kutatása mindig is kiemelt szerepet töltött be a Richter stratégiájában. Mivel egyre
erősebbé vált a nyomás, hogy költséghatékonyságunkat növeljük, 2014-ben mélyreható vizsgálatot folytattunk
le, amelynek következtében számos témát lezártunk vagy felfüggesztettünk. Mindazonáltal, a cariprazine
tudományos és üzleti sikerére alapozva kutatóink továbbra is a központi idegrendszerrel kapcsolatos
rendellenességekre összpontosítanak.

Ennek megfelelően a következő stratégiai pillérek kerültek meghatározásra:

Stratégiai pillérek
Célkitűzések

Stabilizáció/ Jelen
Növekedés

Közeljövő

Közép
táv

Hosszú
táv

Kockázat

MFt

Alacsony

61.015

Hagyományos üzletág
1. Hagyományos
termékek

a termékkör
eróziójának
ellensúlyozása

S

*

2. Branded generikus
termékek

piaci jelenlét
biztosítása
a hagyományos
régiókban

S

*

S/N

*

Nőgyógyászat
Alacsony

129.663

*

Közepes/
Alacsony

151.549

Specializált portfólió – elért eremények
3a. Nőgyógyászat

stabil árbevétel
biztosítása
(nőgyógyászati
alaptevékenység)

4a. Cariprazine

fedezeti szintek
biztosítása

N

*

*

Közepes/
Alacsony

90.649

5a. Bioszimiláris
termékek

fedezeti szintek
biztosítása

N

*

*

Közepes/
Alacsony

24.388
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A Richter azon üzletágai közül, ahol a piaci réseket igyekszik kihasználni, a nőgyógyászat a legjelentősebb.
A Társaság egyedülálló, több évtizedre visszanyúló tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. A Richter tudatos
fejlesztések révén úgy alakította gyártóüzemeit, hogy képes legyen elvégezni a kiváló minőségű nőgyógyászati
készítmények előállításához szükséges komplex és hosszadalmas eljárásokat. Ezen stratégiai pillér célkitűzése
a földrajzi Európa piacvezető helyének megszerzése. A célkitűzést új orvosi igényeket megcélzó nőgyógyászati
réspiacokra való belépéssel, saját piaci szegmensüket meghatározó készítmények bevezetésével, valamint
partnerkeresési tevékenységgel kívánjuk megvalósítani. Ezt segíti elő innovatív termékek vagy késői fázisú
projektek megvásárlása a következő alszegmensek bármelyikében: női fertilitás, méhmióma / endometriózis,
női fogamzásgátlás, nőgyógyászati fertőzése és hormonpótlás.

Bioszimiláris üzletág

Specializált portfolio – kihívások
3b. Nőgyógyászat –
termékfejlesztés

növekedés
biztosítása
(új nőgyógyászati
projektek)

N

*

*

Közepes/
Magas

4b. Cariprazine
indikáció/földrajzi
elérhetőség

a magas fedezetű
üzlet fenntartása

N

*

*

Közepes/
Magas

5b. Bioszimiláris
termékek

magas megtérülésű
készítmények
jelentős hozzáadott
értékkel

N

*

Magas

N

*

Magas

6. Originális kutatás,
új, originális
központi idegrendszer molekulák
felfedezése

A kutatási koncepciót módosítottuk 2019-ben, mely szerint a korábbi indikáció alapú megközelítést felváltotta
a tünetek szerinti csoportosítás. A tünetek a következő három klaszterbe sorolhatóak: kognitív, negatív és pozitív,
amely számos indikációhoz vezethető vissza. Ezen stratégiai pillér célja, hogy a projekt pipeline megfelelő
menedzselése és új partnerek bevonása által költséghatékony módon új molekulát juttasson el a törzskönyvi
kérelem beadásáig a stratégiai horizonton belül.

A biológiai készítmények gyógyszerpiaci részesedése jelentőssé vált az elmúlt két évtizedben. A klasszikus fermentáció
területén szerzett tapasztalattal, kiegészülve a molekuláris biológiai tudással, 2006-ban úgy döntött a Társaság
vezetése, hogy elindítja rekombináns biotechnológiai tevékenységét. A 2007-ben felvásárolt németországi (RichterHelm Biologics) mikrobiális fermentáció alapú fejlesztő és gyártó üzem kiegészült egy magyarországi zöldmezős
biotechnológiai telephellyel, amely az emlőssejt alapú fermentációs technológiákra épül. A debreceni biotechnológiai
telephelyen két gyártóüzem található, egy hatóanyag és egy készítmény gyártó üzem, valamint a hozzá kapcsolódó
laboratórium és fejlesztést támogató infrastruktúra is. A biotechnológiai üzletág, bioszimiláris portfóliónk fejlesztésével
és forgalmazásával járul hozzá a Csoport jelenlegi és jövőbeli árbevételéhez. Új üzleti és licencbevételi, illetve
bérfejlesztési és bérgyártási lehetőségek felkutatása, partnerek bevonása a folyamatban lévő fejlesztésekbe, illetve
a már kereskedelmi forgalomban levő teriparatide bioszimiláris földrajzi elérhetőségének kiterjesztése támogatja
a kitűzött célok elérését. A fejlesztésre kiválasztott terápiás területek az oszteoporózis és a reumatológia.

Cariprazine

Branded generikus és hagyományos termékek

A cariprazine molekulát a Richter kutatói fedezték fel a 2000-es évek elején, majd a Forest Laboratories-zal (ma:
AbbVie) közösen továbbfejlesztve, 2016-ban VRAYLAR® márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban
skizofrénia és bipoláris mánia indikációkban. A cariprazine-t 2017-ben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
skizofrénia indikációban törzskönyvezte REAGILA® márkanéven. A készítményt Nyugat-Európában a Recordati
értékesíti, míg a közép- és kelet-európai, valamint a FÁK piacokon a Richter maga végzi a készítmény marketingjét

A hagyományos és branded generikus portfólió forgalma mintegy felét teszi ki a gyógyszergyártási szegmensből
származó árbevételnek, emiatt ez a termékkör továbbra is üzletmenetünk sarokkövét jelenti. Vertikális
integrációra épülő üzleti modellünk magában foglalja a késztermékek, valamint a legtöbb hatóanyag házon belüli
fejlesztését és gyártását, akárcsak a teljes termékkör értékesítését. Ennek ellenére, a piaci környezet magas
versenyképességi elvárásai, a szigorú szabályozás, a kiélezett verseny, árszabályozás és a betegek növekvő
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1. Originális kutatás – Fókuszban a központi idegrendszer
Dr. Greiner István

Kutatási Igazgató

Az eredeti gyógyszermolekulák kutatása és az innováció a Társaság 1901-es megalapításától fogva kulcsszerepet
tölt be a vállalat stratégiájában. Mára a Richter Gedeon Nyrt. 1.200 főt meghaladó kutató-fejlesztő bázissal
a közép-kelet-európai térség legjelentősebb gyógyszeripari K+F központjává fejlődött. A gyógyszerkutatás
és fejlesztés négy stratégiai irányt ölel fel: rekombináns biotechnológia tevékenységet, eredeti kismolekulás
gyógyszerjelöltek kutatását és fejlesztését, késői fejlesztési fázisban lévő nőgyógyászati projekteket, valamint
generikus gyógyszerek fejlesztését.

STRATÉGIAI ÁTTEKINTÉS

tudatossága, valamint az energiafelhasználásra és munkabérekre vonatkozó költségcsökkentési elvárások
folyamatos nyomás alatt tartják üzletágunknak ezt a részét. Célunk az, hogy a jól bevezetett vállalati és termék
márka ismertségünkre alapozva fenntartsuk pozíciónkat a hagyományos piacainkon.

Mivel egyre erősebbé vált a nyomás, hogy költséghatékonyságunkat növeljük, 2014-ben mélyreható vizsgálatot
folytattunk le a központi idegrendszeri kutatási portfóliónk áttekintésekor. Ennek következtében számos témát
lezártunk vagy felfüggesztettünk, valamint a kapcsolódó létszámot csökkentettük. A kutatási területeink irányát
tekintve is racionalizáltuk a tevékenységünket, aminek eredményeként az elhízás, a kognitív rendellenességek,
valamint az autizmus maradtak kutatási tevékenységünk fókuszában.
Annak érdekében, hogy eredeti kutatási tevékenységeinket a nemrégiben megfogalmazott stratégiai elvárásokhoz
igazítsuk, áttekintettük a központi idegrendszer rendellenességeinek lehetséges fókuszterületeit, amelyekre
összpontosítani szándékozunk. Ebben a folyamatban a cariprazine sikeres fejlesztése során szerzett tapasztalatokat
is felhasználtuk. A külső tanácsadók által támogatott felülvizsgálati eljárás eredményeként a központi idegrendszeri
NCE kutatás három fő területét, mint tünetcsoportot vázoltuk fel: negatív, pozitív és kognitív. A fent említett
tünetcsoportokhoz számos különféle indikáció létezik, amely a kitűzendő biológiai célok széles skáláját biztosítják.
A preklinikai és klinikai kutatási tevékenységeket ennek az új megközelítésnek megfelelően szerveztük át.
A 2020-as évben az eredményességet és a hatékonyságot szem előtt tartva átgondoltuk és átalakítottuk
a preklinikai kutatási tevékenységeinket. A projektek előrehaladási sebességének növelését a projektek számának
csökkentésével, így az erőforrások koncentrálásával kívánjuk elérni, ezért a biológiai célpontok modalitás alapú
(biológiai működési elv alapú) csoportosítását figyelembe véve több preklinikai kutatási projektet abbahagytunk.
A megmaradó projektek terveit a felszabaduló erőforrások átcsoportosításával újragondoltuk és korábbi
mérföldköveket határoztunk meg. Ezzel a tevékenységgel azt a célt szeretnénk elérni, hogy mindig új, a tudományos
és ipari érdeklődés középpontjában álló biológiai célpontokra ható gyógyszereket kutassunk.
A klinikai projektjeink előrehaladását ebben az évben a COVID világjárvány érezhetően hátráltatta, mivel
a betegbevonások üteme meglassult, és a kötelező többletvizsgálatok a költségek emelkedését okozták. További
kedvezőtlen hatás volt a klinikai portfóliónk vonatkozásában, hogy néhány projektet döntően szakmai okok miatt
az év során le kellett állítanunk, vagy új klinikai stratégiát kellett kidolgoznunk.
2020 végén Társaságunknak a cariprazine mellett 11 folyamatban lévő eredeti kutatási projektje volt, amelyek közül
egy fázis II, míg egy másik fázis I klinikai szakaszában van, a többi pedig preklinikai kutatási és fejlesztési szakaszokban.

K+F tevékenység megoszlása a stratégiai pillérek szerint
K+F költségek megoszlása (%)

2020
19

2019
18

23
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Originális kutatás (beleértve a cariprazine-t)
Bioszimiláris
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2019-ben, sikeres fázis III vizsgálatokat követően az Egyesült Államokban az FDA bipoláris depresszió indikációval
terjesztette ki a készítmény alkalmazási előiratát.

A nőgyógyászati projektek fejlesztése kiemelt fontossággal bír a Társaság számára, hiszen termék portfóliónk
ezen része várhatóan közép távon mind az árbevétel, mind a profitabilitás szempontjából a növekedés egyik
motorja lesz. Ennek megfelelően a Kutatási igazgatóság jelentős erőforrásokat fordított az orális fogamzásgátló
hatóanyagok szintézisének fejlesztésére és ezzel az önköltség csökkentésére. Ugyanennyire fontos kiemelni,
hogy a fejlesztés utolsó szakaszában lévő licenc termékek gyártási transzferei is sikeresen folytatódtak
a vizsgált évben és mind az ütemtervek szerint haladnak. Különösen jelentős szerepe volt az igazgatóságon
végzett orvostudományi tevékenységeknek a termékek törzskönyvezési folyamatában, majd a piacra lépés
előkészítésében.

Sikeres fázis IIb klinikiai vizsgálati eredményeink már vannak ebben az indikációban. A jelenleg párhuzamosan futó
két fázis III vizsgálat előzetes eredményei 2021 utolsó negyedévére várhatóak. Jelenleg úgy látjuk, hogy legalább
egy pozitív a folyamatban lévő klinikai vizsgálatok közül elégséges lenne a törzskönyvi kérelem beadásához.

A branded generikus és tradicionális pillérhez tartozó projektek előrehaladásában a Kutatási igazgatóság
hatóanyagfejlesztési, az iparjogvédelmi és a bioekvivalencia vizsgálati tevékenységekkel vett részt. Ez utóbbiak
esetében a siker ráta közel 100 százalékos volt. A 2020-as évben megjelenő COVID-19 pandémia leküzdéséhez
Társaságunk egy klinikai vizsgálatokhoz felhasználható antivirális szer, a remdesivir egyedülállóan gyors
kifejlesztésével járult hozzá, mely siker köszönhető a kémiai kutatás-fejlesztési terület magas szakmai
felkészültségének, sikeres K+F munkájának és a Richter több más szervezeti egységével történt és jól koordinált
együttműködésnek. A tradicionális termékek életciklus menedzseléséhez a Kutatási igazgatóság elsődlegesen
az Orvostudományi főosztály „medical affairs” tevékenységével járult hozzá, valamint új kiszerelési formák
klinikai vizsgálatának lefolytatásában is döntő szerepe volt.
A bioszimiláris területen folyó K+F tevékenységet lásd a 44-47. oldalakon, a „Bioszimiláris üzletág” fejezetben.

2. Cariprazine
Áttekintés
A cariprazine egy szájon át, napi egy alkalommal szedhető, atípusos antipszichotikum, amelyet az I. típusú
bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódokkal diagnosztizált, illetve skizofréniában szenvedő
felnőtt betegek kezelésére engedélyeztek az előbbiek számára 3 és 6 mg/nap közötti, az utóbbiak számára
1,5 és 6 mg/nap közötti javasolt adagolásban. A cariprazine biztonságosságát és hatékonyságát egy több mint
2.700, a fenti betegségek valamelyikében szenvedő páciens kezelésével járó klinikai vizsgálatsor igazolta.
Bár a cariprazine-nak a skizofrénia és az I. típusú bipoláris betegség kezelésében kifejtett hatásmechanizmusa
nem ismert, hatásossága több effektus kombinációjaként jelentkezhet: a cariprazine a D3 és D2 dopamin
receptorokhoz magas affinitással kötődő, parciális agonista hatásmechanizmussal rendelkezik és szintén
parciális agonistaként hat az 5-HT1A szerotonin receptorokon. A cariprazine antagonista hatást fejt ki az 5-HT2B
és az 5-HT2A receptorokra, melyekhez magas és közepes affinitással kötődik, valamint a H 1 hisztamin
receptorokhoz szintén kötődést mutat. A cariprazine alacsonyabb kötődési affinitással rendelkezik az 5-HT2C
szerotonin és α1A-adrenerg receptorokhoz és érdemben nem kötődik a muszkarin típusú kolinerg receptorokhoz.
A cariprazine molekulát a Richter kutatói fedezték fel a 2000-es évek elején, majd a Forest Laboratories-zal (ma: AbbVie)
közösen továbbfejlesztve, 2016-ban VRAYLAR® márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban skizofrénia és
bipoláris mánia indikációkban. A cariprazine-t 2017-ben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) skizofrénia indikációban
törzskönyvezte REAGILA® márkanéven. A készítményt Nyugat-Európában a Recordati értékesíti, míg a közép- és keleteurópai, valamint a FÁK piacokon a Richter maga végzi a készítmény marketingjét és értékesítését. Fentieken túlmenően
a Richter egy sor kétoldalú megállapodást kötött a REAGILA® Európán kívüli piacokon történő értékesítésére.
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Indikáció bővítés
Annak érdekében, hogy a cariprazine-ban rejlő orvosi és kereskedelmi lehetőségeket teljeskörűen kiaknázhassuk,
partnerünkkel, az AbbVie-val az USA-ban két fázis III klinikai vizsgálatot folytatunk, melyek célja igazolni
a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió (Major Depressive
Disorder, MDD) kiegészítő kezelésében.

STRATÉGIAI ÁTTEKINTÉS

A cariprazine sikertörténete 2020-ban is folytatódott. A termék teljes piaci potenciáljának kiaknázása céljából
partnereinkkel közösen ebben az évben is folytattuk a piaci terjeszkedést és a különböző klinikai vizsgálatokat.
Ennek eredményeképpen 2020-ban hat új forgalombahozatali engedélyt szereztünk és egy újabb partneri
szerződést kötöttünk. Emellett tíz klinikai vizsgálatot futtatunk annak érdekében, hogy a cariprazinera vonatkozóan megfeleljünk kötelezettség vállalásainknak és forgalombahozatal utáni adatokat bocsássunk
rendelkezésre, ideértve a terápiás alkalmazhatóság bővítését is. Utóbbiak esetében sajnos a COVID-19 pandémia
miatt a betegbevonás üteme lelassult, ennek hatását a klinikai vizsgálatok befejezésére még nem lehet
megbecsülni. A Kutatási igazgatóság munkavállalói szereplésükkel jelentősen hozzájárultak a cariprazine-nal
kapcsolatos 2020-ban megtartott tudományos rendezvények és konferenciák sikeréhez. Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy 2020-ban a cariprazine hatóanyagtartalmú REAGILA® Magyarországon elnyerte az „Év Gyógyszere” díjat.

Földrajzi lefedettség
Az USA-ban, Európában és a FÁK térségben történt sikeres termékbevezetést követően, 2019 során számos
nemzetközi megállapodásokat kötött a Richter. A sort az ausztráliai székhelyű Seqirus Pty Ltd.-vel a cariprazine
ausztráliai és új-zélandi forgalmazására aláírt kizárólagos licenc szerződés nyitotta. Az év későbbi részében
a Richter és az Allergan (ma: AbbVie) a korábban megkötött licenc megállapodását kiterjesztette Latin-Amerika
legfontosabb piacaira. A fentieken túl a Richter és a Hikma Pharmaceuticals kizárólagos licenc megállapodást
írt alá a termék közel-keleti és észak-afrikai térség (MENA régió) egyes országaiban történő forgalmazására.
A Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation leányvállalatai Szingapúr és Thaiföld területére megkapták a törzskönyvi
engedélyt a cariprazine forgalmazására skizofrénia indikációban. A Richter kizárólagos licenc és szállítási
megállapodást írt alá a WhanIn Pharm. Co., Ltd.-vel a termék Dél-Koreában történő forgalmazására 2020-ban.

Újabb fejlemények
A Richter a közép- és kelet-európai régió következő országaiban vezette be korábban ártámogatással a REAGILA®-t:
Magyarország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, Szlovénia és Lettország. A készítmény ártámogatás nélkül került
piacra Romániában, Lengyelországban és Litvániában. Az EU15 régióban a REAGILA® tizenegy nyugat-európai
piacon volt elérhető, ahol a készítményt a Recordati vezette be támogatással.
Emellett a REAGILA® Belgiumban ártámogatás nélkül érhető el. A Richter támogatással vezette be a terméket
Montenegróban és támogatás nélkül Szerbiában. A Recordati már korábban támogatással vezette be a REAGILA®-t
Svájcban és Norvégiában.
Oroszországban a REAGILA® 2020. január 1-jei hatállyal felkerült a Kiemelt Készítmények Listájára (Essential
Drug List, EDL), következésképpen támogatással írható fel egyes betegek számára. A készítmény a FÁK régió
országai közül Azerbajdzsánban, Belorussziában, Grúziában, Kazahsztánban, Moldáviában, Oroszországban,
Ukrajnában és Üzbegisztánban került korábban bevezetésre.
Sikeres törzskönyvezést követően a REAGILA®-t a Dexcel bevezette az izraeli piacra. 2020-ban a Hikma
Jordániában bevezette a REAGILA®-t és megszerezte a törzskönyvi engedélyt Egyiptomban és Szaúd-Arábiában.
További közel-keleti és észak-afrikai (MENA régió) országban van folyamatban a törzskönyvezési eljárás.
A Richter helyi partnervállalata, a Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation Szingapúrban és Thaiföldön vitte piacra
a REAGILA®-t. Emellett, 2020 harmadik negyedévében a készítmény hatósági forgalombahozatali engedélyt
kapott Malajziában.
A cariprazine 2020 végéig mindösszesen 38 országban volt elérhető világszerte, ideértve az Egyesült Államokat
és Magyarországot is. Azon országok többségében, ahol létezik gyógyszertámogatási rendszer, a cariprazine
felkerült a támogatott termékek körébe.
A cariprazine forgalma után elszámolt bevétel 90.650 MFt volt, amely 79.765 MFt royalty-t és 7.946 MFt
egyszeri mérföldkő bevételt tartalmaz.
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Áttekintés

Horváth Tibor

Kereskedelmi Igazgató

A Richter azon kiemelten fontos üzletágai közül, ahol a piaci réseket igyekszik kihasználni, az egyik legjelentősebb
a nőgyógyászat. A Társaság egyedülálló, több évtizedre visszanyúló tapasztalattal rendelkezik ezen a területen:
az első szteroid kísérleteket még maga az alapító, Richter Gedeon gyógyszerész végezte. Akkoriban ezek
a vegyületek még világszerte újdonságnak számítottak. Azóta a Társaság tudatos fejlesztések révén úgy alakította
gyártóüzemeit, hogy képes legyen elvégezni a kiváló minőségű nőgyógyászati készítmények előállításához
szükséges komplex és hosszadalmas eljárásokat.
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3. Nőgyógyászat

Nőgyógyászati termékvonalunk hagyományosan jelentős piaci pozícióval bír mind a közép-kelet-európai,
mind a FÁK térségben. Az 1990-es évek közepén jelentősen megerősítettük üzleti jelenlétünket az Egyesült
Államokban, miután stratégiai együttműködést írtunk alá a Duramed társasággal. Ezt a megállapodást később
meghosszabbítottuk és kiszélesítettük a Barr-ral, a Duramed felvásárlójával is. A megállapodások, a Richter
réspiacára, a nőgyógyászatra, ezen belül elsősorban az orális fogamzásgátlókra összpontosítottak. Az egymást
követő vállalatfelvásárlások és fúziók nem érintették azokat a hosszú távú együttműködési megállapodásokat,
amelyeket korábban kötöttünk. Mindez lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok piacán elismert nőgyógyászati
hatóanyag beszállítóvá váljunk. Emellett a Richter a Foundation Consumer Healthcare számára késztermékként
szállítja (korábban a Teva számára szállította) sürgősségi fogamzásgátló készítményeit (PLAN B / PLAN
B ONE STEP).

Portfólió bővítés
A Csoport növekedési stratégiájának egyik legfontosabb eleme nőgyógyászati termékpalettájának fejlesztése,
amelynek jegyében több akvizíciót hajtottunk végre az elmúlt évtizedekben. Ezeknek sorát számos kutatási
és fejlesztési együttműködési megállapodás, illetve licencbe vételi szerződés egészítette ki.

Földrajzi lefedettség
A világ egyik legszélesebb nőgyógyászati termékpalettájával a Richter a nők egészségét szolgálja mind
az öt kontinensen. Termékei értékesítésének és disztribúciójának támogatására a Richter kiterjedt, nőgyógyászatra
szakosodott orvoslátogatói hálózatot működtet Nyugat- és Kelet-Európában, illetve valamennyi FÁK tagállamban.
Emellett a Csoport leányvállalatai hivatottak értékesíteni ezt a speciális termékkört Kínában, Ausztráliában
és a legtöbb latin-amerikai országban. Azokon a piacokon, ahol a Richter közvetlen jelenléte nem biztosított,
a Társaság magas hozzáadott értékű készítményei jó hírű helyi partnervállalatokon keresztül válnak elérhetővé
a nők számára.

Kiemelt projektek
Fogamzásgátlás

Társaságunk a fogamzásgátló készítmények széles választékát kínálja, ily módon is segítve a nőket abban
a törekvésükben, hogy elképzeléseik szerint alakíthassák az életüket. A fogamzásgátló módszerek megítélésekor
a megbízhatóság, a biztonság, valamint az egyszerű és kényelmes használat a legfontosabb szempontok.
Fokozatosan felépített termékportfóliónk első, második, harmadik és negyedik generációs fogamzásgátlókat,
valamint sürgősségi fogamzásgátlókat is tartalmaz, ezáltal a készítmények széles skáláját kínálva a nőknek,
lehetővé téve, hogy egyéni igényeikhez igazodva választhassanak termékeink közül.

A Grünenthal-tól megvásárolt fogamzásgátló család
A Grünenthal-tól 2010-ben felvásárolt, széles körben bevezetett orális fogamzásgátló termékek növelték
a nőgyógyászati készítmények értékesítéséből származó bevételünket, valamint alapot biztosítottak ahhoz,
hogy kiépítsük nyugat-európai értékesítési hálózatunkat. Ezen termékcsalád értékesítéséből 2020 során 14.678
MFt árbevételünk keletkezett.
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Nőgyógyászati üzletágunk további bővítése érdekében a levonorgestrel hatóanyagot kibocsátó méhen belüli
eszközt (Intrauterine System – IUS), a LEVOSERT®-et bevezettük Közép-Európában, majd 2017-ben az Allergantól licencbe vettük Nyugat- és Észak- Európa piacaira. A megállapodást 2019-ben kiterjesztettük a latin-amerikai
régió országaira is.
A terméknek egy új, könnyebben használható, egy kézzel felhelyezhető verziója (SHI) jelenleg törzskönyvezés
alatt van az EU piacaira. Az egyes európai piacokra történő első termékbevezetések 2021 folyamán várhatóak.

Együttműködés az Evestra vállalattal hatóanyagot kibocsátó hüvelygyűrűk fejlesztésére

EVRA® fogamzásgátló tapasz

2020-ban lezárásra került az Evestra Inc.-vel kötött közös termékfejlesztési megállapodás. Az első szerződést
a felek 2015-ben írták alá, ezt később két újabb, termékfejlesztési, illetve finanszírozási jellegű megállapodással
egészítettek ki a felek 2017-ben és 2019-ben. Az együttműködés eredetileg az Organon NUVARING® termékéhez
hasonló, hatóanyagot kibocsátó hüvelygyűrű fejlesztésére és törzskönyvezésére irányult, emellett egyéb
hatóanyagleadású hüvelygyűrűk is közös fejlesztés alatt álltak.

A már meglévő hatóanyagleadási módok, mint az orális fogamzásgátlás, a sürgősségi fogamzásgátlás és méhen
belüli eszközök mellé ily módon felsorakozott tapasz lehetővé tette, hogy a Richter a legszélesebb körű
családtervezési eszközrendszert tudja kínálni a nők számára.
Az EVRA® egy heti egyszeri használatra engedélyezett fogamzásgátló nők számára. Ez az első jóváhagyott
transzdermális hormonális tapasz, valamint a fogamzásgátlás első, nem invazív formája volt, amely megfelelő
használat esetén 99 százalékos hatékonyságot biztosít.
A terméknek a Richter nevére történő átjelentése a különböző piacokon várhatóan 6–18 hónapot fog igénybe
venni. Az EU nagy piacai elsőbbséget élveznek. A termék átvételének köztes időszakára vonatkozó megállapodások
hivatottak biztosítani a zavartalan termékértékesítést a termék átvételének lezárásához szükséges, fent
említett idejére.

DROVELIS®, a Mithra-tól licencbe vett innovatív fogamzásgátló
Annak érdekében, hogy tovább bővítsük fogamzásgátlóink körét, 2018-ban a Richter licenc és szállítói megállapodást
kötött a Mithra Pharmaceuticals vállalattal egy, az utóbbi által kifejlesztett, estetrol-t és drospirenone-t tartalmazó
kombinált fogamzásgátló értékesítéséről. Az új orális fogamzásgátló készítmény természetes eredetű, natív
ösztrogénje szelektíven hat az egyes szövetekben és ehhez járulnak hozzá a drospirenone-nak a fogamzásgátláson
túli előnyös tulajdonságai. A megállapodás földrajzi hatálya Európára, Oroszországra és egyéb FÁK országokra
terjedt ki. 2020 februárjában az EMA befogadta a Richter által benyújtott törzskönyvezési kérelmet. A vizsgált
év végét követően, 2021 márciusában pedig a CHMP pozitív véleményt alakított ki a kérelemmel kapcsolatban.
Az EB döntésének függvényében a DROVELIS® várhatóan 2021 második félévében kerülhet piacra az EU egyes
tagállamaiban.
2020 decemberében a Richter és az Estetra S.A., a Mithra kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata
kiterjesztették az együttműködés körét licenc- és szállítási megállapodást kötve ugyanarról az innovatív
fogamzásgátló készítmény értékesítéséről Latin-Amerika kulcsfontosságú piacaira is.

Együttműködés a Pantarhei vállalattal egy kombinált, innovatív fogamzásgátló kifejlesztésére
A Richter és a Pantarhei Bioscience BV 2019-ben licenc- és szállítói megállapodást kötöttek a Pantarhei által
kifejlesztett, ethynil estradiol-t, levonorgestrel-t és dehydroepiandrosterone-t (DHEA) tartalmazó kombinált
fogamzásgátló értékesítéséről. A fejlesztés alatt álló készítmény, sikeres fázis II klinikai vizsgálat után, készen
áll arra, hogy további klinikai vizsgálatokat folytassanak le a törzskönyvi engedély megszerzése érdekében.
A megállapodás földrajzi hatálya Európára, Oroszországra, egyéb FÁK országokra, Latin-Amerikára, valamint
Ausztráliára terjed ki.
Az androgén pótlás a fogamzásgátlás során (ARC) egy, a Pantarhei által kifejlesztett és oltalom alatt álló
új megközelítése az orális fogamzásgátlásnak, melynek célja a szexuális funkció visszaállítása, előtérbe helyezve
a szexuális vágyat és a nemi izgalmat, illetve, hogy megelőzze a hangulat ingadozásokat. Ezt azzal érik el, hogy
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A vizsgált év során fázis II klinikai vizsgálatok indultak a három hatóanyag komponensű készítmény hatásosságának
vizsgálatára.

A termék árbevétele 2020 során 1.983 MFt-ot tett ki.

2020 decemberében a Richter újabb lépést tett világszerte értékesített, márkanévvel ellátott nőgyógyászati
portfóliója bővítésének irányába azáltal, hogy eszközvásárlási szerződést kötött a Johnson & Johnson
kizárólagos tulajdonú leányvállalatával, a Janssen vállalattal, annak EVRA® márkanevű fogamzásgátló tapasza
megszerzésére az Egyesült Államokon kívüli piacokra vonatkozóan. A megvásárolt eszközért fizetendő vételár
263,5 MUSD-t tett ki.
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a fogamzásgátlóhoz DHEA-t adnak. Ez utóbbi egy természetes, humán mellékvese hormon, amely a szájon
át történő bevételt követően részlegesen tesztoszteronná alakul. A tesztoszteron szintje ugyanis lecsökken
a kombinált fogamzásgátló tablettát szedő fogamzóképes korú nőkben, amely a tablettához adagolt DHEA
hozzáadásával visszaállítható a normál szintre.

STRATÉGIAI ÁTTEKINTÉS

LEVOSERT® fogamzásgátló gyűrű

Fentiek következtében 2020-ban a Richter 1.561 MFt értékben számolt el eszköz értékvesztést.

Méhmióma és endometriózis

A reprodukciós korban lévő nők több, mint 25 százalékát érintő méhmiómák olyan jóindulatú tumorok, amelyek
a méh izomfalában vagy annak felületén alakulnak ki és amelyek a női reprodukciós szervek leggyakoribb
daganatos elváltozásai közé sorolhatók. Az egyénfüggő genetikai hajlamon túl az ösztrogének köztudottan
fontos szerepet játszanak az ilyen daganatos szövetek növekedésében.
Annak ellenére, hogy a méhmióma jóindulatú daganat, számos kellemetlen tünettel járhat. Ilyenek az erős
menstruációs vérzés (ami gyakran vérszegénységhez és kimerültséghez vezethet), a fájdalom (fájdalmas
időszakokat, alhasi fájdalmat, nemi közösülés idején érzett fájdalmat, hátfájást is ideértve) a megnövekedett
hasi körméret, a puffadás, a túl gyakori, vagy túl ritka vizeletürítés, a szorulás, a vetélés és bizonyos esetekben
a meddőség. Ezek a tünetek a munkahelyi teljesítmény csökkenéséhez, a mindennapi élet során szükséges
tevékenységek ellehetetlenüléséhez és társasági visszahúzódáshoz is vezethetnek.
A reprodukciós korban lévő nők mintegy 10 százalékát érintő endometriózis egy olyan betegség, amelyben a méh
nyálkahártyájához hasonló szövet található a méhüregen kívül, leggyakrabban az alhasi üregben, a medencében,
a petefészkeken, a húgyhólyagon vagy a végbélen. Ez az endometriumhoz hasonló szövet a méhüregen kívül
krónikus gyulladáshoz vezet, ami sebesedéseket és összenövéseket okozhat.
Az endometriózis tünetei között a fájdalmas időszakok, a krónikus medencefájdalom, a fájdalmas ovuláció,
a nemi közösülés idején vagy azt követően érzett fájdalom, az erős vérzés, a kimerültség és a meddőség
is megtalálhatóak. Az endometriózis az általános testi, mentális és társadalmi közérzetre is befolyást gyakorolhat.
Az endometriózishoz köthető fájdalom kezelésére első lehetőségként orális fogamzásgátlók és egyéb, nem
vényköteles készítmények állnak rendelkezésre. Súlyosabb esetekben GnRH agonisták használhatóak rövid
távú kezelésként.

ESMYA®
A PregLem felvásárlása 2010-ben lehetővé tette a Richter számára, hogy termékkörét az ESMYA®-val, egy
terápiás területén egyedülálló készítménnyel bővítse, amelyet 2012-ben méhmióma műtét előtti kezelésére
hagytak jóvá az Európai Unió tagállamaiban. Ezt követte 2014-ben a két cikluson keresztül történő alkalmazásnak
az engedélyezése, végül pedig 2015-ben a szakaszos hosszú távú kezelésre vonatkozó törzskönyvi engedély
kiadása. Azt követően, hogy a készítmény 2017-ben 28.757 MFt rekord árbevételt ért el, az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) ugyanazon év decemberében
vizsgálatot indított az ESMYA® által esetlegesen okozott gyógyszer indukált májkárosodások ügyében. 2018
júliusában az Európai Bizottság (EB) döntésével megnyílt a termék korlátozott felhasználású, újbóli bevezetésének
lehetősége. A PRAC által 2020 márciusában kezdeményezett második vizsgálat következményeképpen az ESMYA®
értékesítése felfüggesztésre került. 2020 szeptemberében a PRAC nem tartotta kedvezőnek az ulipristal
acetate 5mg tartalmú készítmények haszon-kockázat arányát és azok forgalombahozatali engedélyének
visszavonását javasolta. A beszámolási év lezárultát követően, 2021 januárjában az EB döntést hozott
az ulipristal acetate 5mg tartalmú készítmények (ESMYA®) tekintetében. Ez a döntés megerősítette az EMA
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CYCLOGEST®

A molekulát 2010 végén az Egyesült Államok területére vonatkozó hatállyal licencbe vette a Watson és ezt
követően el is kezdődött a termék fejlesztése. A Watson jogutódja, az Allergan 2018 augusztusában úgynevezett
„Complete Response Letter”-t kapott az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA)
az ulipristal acetate rendellenes vérzés indikációjában, méhmiómában szenvedő nők kezelésére beadott
törzskönyvi kérelmére válaszként. Ezt követően amerikai partnerünk nem tett további lépéseket ebben az ügyben.

A női fertilitást elősegítő termékkör további bővítését célozta, hogy 2018-ban a Richter forgalmazási
megállapodást kötött az L.D. Collins & Co. Limited-del, egy az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalattal,
annak progesterone hatóanyag tartalmú, asszisztált reprodukciós technológiák (ART) közé tartozó termékének,
a CYCLOGEST®-nek az EU 27 tagállamában történő értékesítéséről. A peteérés és a menstruáció szabályozásán
túl a progesterone elengedhetetlenül szükséges a terhesség kialakulásához és megtartásához. A CYCLOGEST®
hüvelykúp 400mg progesterone-t, egy természetes módon előforduló progesztogént tartalmaz. A CYCLOGEST®
felkészíti a méhfalat (endometrium) arra, hogy a lehető legfogékonyabb legyen az embrió számára, így kritikus
szerepe van a luteális fázis fenntartásában az ART keretén belül.

RELUGOLIX®

A készítmény a 2020. év folyamán az EU legtöbb piacán bevezetésre került. 2020-ban a készítmény 1.382 MFt
árbevételt ért el.

2020 márciusában a Richter és a Myovant Sciences egy, a nőgyógyászati terápiás területen, illetve a prosztatarák
indikációban innovatív készítményeket fejlesztő egészségipari vállalat kizárólagos megállapodást kötöttek
a RELUGOLIX® kombinációs (relugolix, ösztradiol és norethindrone acetát tartalmú) tabletta Richter által történő
forgalmazására méhmióma és endometriózis indikációkban Európa, a Független Államok Közössége (FÁK),
ideértve Oroszországot, Latin-Amerika, Ausztrália és Új-Zéland területén.
A megállapodás megkötése előtt, 2020 márciusában a Myovant törzskönyvezési kérelmet nyújtott be az Európai
Gyógyszerügynökséghez (EMA) a RELUGOLIX® kombinációs készítménynek a méhmiómához kapcsolódó
középsúlyos és súlyos tünetek kezelésére.
A Richter várakozása szerint a termék törzskönyvezésére 2021 első felében kerülhet sor és ugyanezen év második
félévében elkezdődhet a termék bevezetése az első EU piacokon.
Az endometriózishoz kapcsolódó fájdalom indikációban végzett SPIRIT 2 és SPIRIT 1 fázis III klinikai vizsgálatok
2020 második negyedévében sikeresen lezárultak.

Női fertilitás

A párok mintegy 25 százaléka szembesülhet nehézségekkel, amikor gyermekáldásra készülnek, és ez a szám
érzékelhetően nő részben a gyermekvállalási kor kitolódása miatt. Az Egészségügyi Világszervezet becslése
szerint mintegy 60-80 millió terméketlenségi esetet regisztráltak. A gyógyszeripar felelős szereplőjeként
tisztában vagyunk a női reprodukciós képesség jelentőségével, és elköteleztük magunkat, hogy ezt az igényt
a gyógyszeripar oldaláról támogatjuk.

BEMFOLA®
A Richter széleskörben bevezetett portfólióját egy újabb, rendkívül ígéretes termékkel sikerült bővítenünk
a Finox Holding, a női fertilitással összefüggő innovatív és hatékony termékek fejlesztését és értékesítését végző
biotechnológiai magántulajdonban lévő vállalat 2016-ban történt felvásárlását követően. A Finox egyedülálló
lehetőséget nyújtott a Richter kulcsfontosságú nőgyógyászati üzletágának bővítésére, egyúttal nyomatékosította
elkötelezettségét a bioszimiláris készítmények iránt. Az akvizíció lehetővé tette, hogy a Richter megalapozza
jelenlétét a női fertilitás elősegítését célzó terápiás területen, amely egy jelentős növekedést mutató piac.
A Finox készítménye, a BEMFOLA® egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hFSH), amelyet a piacra
korábban bevezetett referenciakészítmény, a GONAL-f® bioszimiláris termékeként fejlesztettek ki. A BEMFOLA®
az első bioszimiláris r-hFSH készítmény, amely Európában bevezetésre került.
A BEMFOLA® értékesítéséből származó árbevétel az első félév során elsősorban annak következtében esett vissza,
hogy a termékenységi központok többsége a COVID-19 világjárvány miatt majdnem három hónapon keresztül
zárva tartott. Annak ellenére, hogy ez a folyamat 2020 második félévében részben megfordult, a készítmény éves
árbevétele 2020-ban visszaesett. Ezt a hatást ellensúlyozta a Ft-ban mért árbevétel kismértékű növekedése,
ami kizárólag az év során tapasztalt, romló EURFt átlagárfolyam alakulásának volt köszönhető. Euróban kifejezve
a készítmény 2020. évi forgalma 4,2 százalékkal maradt el a 2019-ben realizált érték mögött.
A BEMFOLA® árbevétele 2020 során 16.688 MFt-ot tett ki.
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CHMP bizottságának 2020 novemberében közzétett javaslatát. Ez utóbbiban a CHMP az ulipristal acetate 5mg
tartalmú készítmények (ESMYA®) használatának korlátozását javasolja a súlyos májkárosodással járó esetek
előfordulásának következtében.

AYOLA®
A fiatalabb generációk új fogamzásgátló módszereket igényelnek a korábbi tabletták helyett, de általánosságban
is elmondható, hogy az életstílust középpontba állító betegcsoportok szívesen fogadják az újfajta hatóanyagleadású technológiákat. A digitalizáció felgyorsíthatja a személyre szabott egészségügyi megoldások térnyerését.
A való életből származó, anonim módon, orvosi vizsgálatokról, beteglapokról és egyéb forrásokból gyűjtött
betegadatok elemzése közép- és hosszú távon hatalmas lökést adhat az innovációnak.
Figyelemmel kísérve ezeket a trendeket, 2017-ben kizárólagos licenc- és értékesítési szerződést kötöttünk
a Prima-Temp Inc.-vel egy, az Egyesült Államokban bejegyzett vállalattal, melynek értelmében az USA és Kanada
kivételével a világ legfontosabb piacaira vonatkozó kizárólagos értékesítési jogot szereztünk az AYOLA® innovatív
orvostechnikai eszközre.
Az AYOLA® olyan intelligens, felhasználó által felhelyezhető hüvelygyűrű, amely az ovuláció előtti apró
hőmérsékletváltozások pontos meghatározásával képes detektálni a női „termékenységi ablakot”. Egy
okostelefonon a kiegészítő AYOLA® alkalmazás segítségével a hüvelygyűrű jelzést ad a felhasználó hölgy számára,
amikor a fogamzás szempontjából leginkább kedvező időszak közeleg. A testhőmérséklet folyamatos passzív
mérésével a Prima-Temp intelligens technológiája egy szabadalmaztatott algoritmus segítségével kényelmes
és precíz megoldást kínál a fogamzóképes időablak előjelzésére. A hüvelygyűrű maga mindössze a hőmérséklet
mérésére alkalmas szenzort tartalmazza, aktív hatóanyagot nem bocsát ki.
Az eszköz jelenleg Magyarországon éles tesztelés alatt van, előreláthatólag 2022 júliusa előtt bevezetésre kerül.

Nőgyógyászati fertőzések

A visszatérő gombás hüvelyfertőzés (Recidiváló Vulvovaginalis Candidiasis – RVVC) egy, a szervezetet gyengítő krónikus
fertőzés, amelyben nők milliói szenvednek. Elsődleges tünetei a hüvelyi viszketegség, égő érzés, irritáció és gyulladás.
Bizonyos esetekben hüvelyfolyás, fájdalmas közösülés, vagy vizelés is felléphet, melyek változó intenzitású, de gyakran
komoly kellemetlen érzéssel, vagy fájdalommal járhatnak. Az RVVC életminőséget rontó hatása összemérhető
az asztmáéval és mértéke meghaladhatja a fejfájások, migrének által okozott kellemetlen közérzetet. Európában az RVVC
kezelési protokollja számos olyan megoldatlan kérdést vet fel, mint például a korlátozott hatékonyság vagy a krónikus
adagolással kapcsolatban felmerült biztonsági aggályok, illetve a hosszútávú védelem képességének a hiánya.

VT-1161, oteseconazole
2019-ben a Richter, valamint a Mycovia Pharmaceuticals kizárólagos licenc- és fejlesztési, valamint technológia
transzferről szóló megállapodást kötöttek az RVVC kezelésére szolgáló molekula, a VT-1161 értékesítésére
és gyártására. A licenc megállapodás földrajzi hatálya Európára, Oroszországra, az egyéb FÁK országokra, LatinAmerikára és Ausztráliára terjed ki.
A VT-1161 egy, az RVVC, valamint az onychomycosis (körömgombásodás) kezelésére a Mycovia által fejlesztett,
orális úton adagolható gombás CYP51 inhibitor. A jelenleg fázis III klinikai vizsgálatok alatt álló VT-1161 termékjelölt
fejlesztésekor fokozott szelektivitást, kevesebb mellékhatást és megnövelt hatásosságot céloztak meg, ugyanakkor
mentes lehet olyan mellékhatásoktól, amelyek az RVVC jelenlegi kezelésében használt készítmények alkalmazását
korlátozzák.
A fent említett fázis III klinikai vizsgálatok sikerrel zárultak az Egyesült Államokban és az Európai Unió területén.
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A menopauza egy természetes, átmeneti folyamat, amelyet előbb, vagy utóbb minden nő átél. A női szervezetben
az ösztrogénszint visszaesése jellemzi a fenti folyamatot, amely rövid és hosszú távú kihatásokkal egyaránt
rendelkezhet. Nem titok, hogy a menopauza negatív hatással lehet a nők életminőségére. Sőt, az ösztrogénszint
visszaesése szoros kapcsolatban áll a csontritkulás kialakulásával és ehhez kapcsolódóan a csonttörések
bekövetkezésével. Célunk, hogy megóvjuk a nők egészségét, és hosszabb távon megőrizzük életminőségüket.

LENZETTO

®

Az Acrux, egy ausztrál gyógyszeripari vállalat és a Richter között 2013-ban megkötött licenc megállapodás értelmében
a Richter értékesíti az Egyesült Államokon kívül az Acrux ösztradiol hatóanyagú menopauzás készítményét, egy
transzdermális spray-t.
A LENZETTO® forgalmából 2020-ban 2.600 MFt árbevétel keletkezett.

Egyéb nőgyógyászati készítmények
LIDBREE®
Egy, a svéd Palette Life Sciences AB céggel (korábbi nevén: Pharmanest) 2017-ben kötött megállapodás lehetővé
tette, hogy a Richter tovább szélesítse nőgyógyászati készítményeinek skáláját.
A LIDBREE® (korábban SHACT, azaz SHort ACTing lidocaine néven ismert) helyi alkalmazású gél újonnan kifejlesztett
technológiája a nyálkahártya szövetek fájdalomcsillapítását biztosítja. Egy Svédországban lefolytatott klinikai vizsgálat
megállapította, hogy a SHACT kezelést követően jelentősen csökkent a nőgyógyászati beavatkozáson áteső hölgyek
fájdalom- és diszkomfort érzete anélkül, hogy az eljárás kellemetlen mellékhatásokkal járt volna.
A megállapodás területi hatálya Európára, Latin- Amerikára és néhány egyéb országra terjed ki. A törzskönyvi kérelem
2018 utolsó negyedévében benyújtásra került az EMA-hoz. A törzskönyvi engedélyek 2020 augusztusát követően
folyamatosan kerültek kiadásra a legtöbb nyugat-európai nagy piacon.
Első piaci bevezetésekre 2021 negyedik negyedévében kerülhet sor.

4. Bioszimiláris üzletág
Áttekintés
A bioszimiláris gyógyszer olyan, biotechnológiai úton előállított termék, amelyet úgy fejlesztettek, hogy az rendkívül
hasonló legyen egy, már forgalomba hozott biotechnológiai gyógyszerhez (a referencia termékhez). A bioszimiláris
gyógyszerek és a referencia termékek között minőség, biztonságosság vagy hatékonyság szempontjából nincsen
klinikailag releváns különbség.
Az originális termékekkel egyre szélesebb terápiás körben versenyezve, a bioszimiláris készítmények egyre átfogóbb
termékpalettát kínálnak az érintettek – finanszírozók, orvosok és betegek – részére. Világszerte egyre több vállalat
készül arra, hogy bioszimiláris termékeket fejlesszen és értékesítsen, amely lehetővé teheti, hogy magas színvonalú
biológia készítmények alacsonyabb költségszinten váljanak könnyebben elérhetővé a betegek számára.
A biológiai eredetű gyógyszerkészítmények növekvő részesedése a világ gyógyszerpiacából a Richter azon
törekvésében is visszatükröződik, hogy tovább erősítse biotechnológiai üzletágát. Ennek központjában továbbra
is a reumatológia és oszteoporózis területére összpontosuló bioszimiláris termékkörnek a sikeres fejlesztése,
gyártása és értékesítése áll.
A bioszimiláris készítmények árbevétele globális szinten meghaladta a 10 MrdUSD értéket és továbbra is exponenciálisan
nő számos, biológiai eredetű, 1 MrdUSD árbevételt elérő vagy meghaladó, ún. „blockbuster” originális készítmény
szabadalmi védettségének az elmúlt pár évben bekövetkezett lejárata miatt. Az Egyesült Államok piacáról származó
bioszimiláris készítmények árbevételére vonatkozó előrejelzések is emelkedtek. Jelenleg a bioszimiláris készítmények
amerikai forgalma megközelíti a 4 MrdUSD szintet és ezen érték további növekedésére lehet számítani.
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A bioszimiláris termékek jelentős egészségbiztosítási megtakarításokat fognak eredményezni, következésképp
egyszerre javulhat a betegek hozzáférési lehetősége a biológiai eredetű terápiákhoz és válhat lehetővé az, hogy
az egészségbiztosítási rendszer növekvő számú, új biológiai gyógyszereket tudjon befogadni.
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Kiemelt projektek – oszteoporózis, reumatológia
TERROSA®, teriparatide

A teriparatide a humán parathyroid hormon biológiailag aktív részével bioszimiláris, a természetes hormont helyettesíti,
és a csontképzést serkenti. A TERROSA®-t a felnőtt páciensek ugyanazon indikációs területeken használhatják majd,
mint az Eli Lilly által kifejlesztett FORSTEO®-t. A készítményt az oszteoporózis kezelésére használják, mivel számos
betegcsoportban csökkenti a csonttörés kockázatát. Az oszteoporózis bekövetkezési gyakorisága magasabb
a poszt-menopauzás hölgyeknél, emellett glükokortikoid kezelés mellékhatásaként is kialakulhat férfiakban
és nőkben egyaránt.
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Hormonpótló készítmények

A Richter bioszimiláris teriparatide készítményének a piacon elérhető első bioszimilárisként történő 2019-es
bevezetését követően a termék árbevétele folyamatosan növekedett, globális lefedettsége pedig bővült. A teriparatide
bioszimilárisát a Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG, a Richter csoport közös vezetésű vállalata fejlesztette.
A TERROSA® márkanevű készítményt az elmúlt 15 hónapban Richter leányvállalatok vezették be az európai piacra.
Emellett a terméket MOVYMIA® márkanéven a STADA is bevezette az európai piacon.
A Mochida Pharmaceuticals Co. Ltd. vállalattal kötött licenc megállapodás alapján a terméket 2019 év végén vezették
be Japánban.
A fentiek mellett a terméket a Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. Koreában, míg az Avir Pharma Inc. Kanadában
vezette be 2020-ban, Izraeli partnerünk a Dexcel Pharma pedig ugyanebben az évben kapott törzskönyvi engedélyt
a készítményre vonatkozóan. Ez utóbbi piacon a készítmény bevezetése 2021 első félévében zajlik.
Az árbevétel folyamatosan nőtt a COVID-19 világjárvány ellenére is, ami bizonyos mértékig késleltette a piaci
bevezetések menetrendjét. A teriparatide forgalmából 2020-ban 8.615 MFt árbevétel keletkezett. A japán piacon
2.558 MFt árbevételt könyveltünk el, ami a készítmény teljes forgalmának 30 százalékát tette ki. Az elkövetkező
években a termék forgalmának folyamatos bővülését várjuk a készítmény piaci részesedésének növekedésével
és a további piacokra történő bevezetésekkel párhuzamosan.

Denosumab és tocilizumab

A Richter tovább kívánja erősíteni bioszimiláris portfólióját a következő években és az originátor készítmények
szabadalmi védettségének lejáratát követően oszteoporózis, illetve reumatológia indikációkban két újabb bioszimiláris
készítmény piaci bevezetését vette tervbe. Az egyik készítmény a bioszimiláris denosumab (az Amgen által kifejelesztett
PROLIA® és XGEVA® megfelelője), míg a másik a tocilizumab (a Roche által forgalmazott ACTEMRA® bioszimilárisa) lehet.
A denosumab egy, az oszteoporózis kezelésére szolgáló humán, monoklonális ellenanyag. A készítmény gátolja
a RANK-ligand aktivitását, ami az oszteoklasztok, azaz csontlebontó sejtek proliferációját előzi meg. Gyógyszeres
kezelés következtében fellépő magas törési kockázatú vagy csonttömegvesztést tapasztalt páciensek, illetve
csontáttétes vagy óriássejtes csontdaganatban szenvedő rákos betegek gyógyítására használják.
A denosumab 2021-ben kerül klinikai fejlesztési fázisba, a fázis III program globális szervezésű lesz. 2020-ban
a gyártástechnológia fejlesztése és méretnövelése valósult meg.
A tocilizumab egy, a reumatoid artritisz kezelésére alkalmazott biológiai készítmény. Emellett a termék az óriássejtes
artritisz, valamint kimérikus antigén receptort (CAR) hordozó T-sejt által okozott citokinvihar (CRS) kezelésére
is törzskönyvi engedéllyel rendelkezik. A tocilizumab szubkután és intravénás formulációkban egyaránt rendelkezésre áll.
A tocilizumab bioszimiláris fejlesztésre azt követően kerülhetett sor, hogy 2020 áprilisában megvásároltuk ezt
a terméket a tajvani székhelyű Mycenax vállalattól. A hatóanyag és készítmény technológiai eljárás fejlesztési
programjának 2021-ben várható lezárását követően léphet a készítmény klinikai fejlesztési fázisba.
2020 októberében a Richter licenc megállapodást kötött a Mochida Pharmaceutical Co. Ltd. vállalattal a Richternek
a reumatoid artritisz kezelésére szolgáló bioszimiláris tocilizumab készítményére vonatkozóan. A megállapodás
értelmében a Mochida Japánra kiterjedően megszerezte a termékre vonatkozó fejlesztési, készítmény gyártási
és értékesítési jogokat.
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Pegfilgrastim

Dr. Thaler György

Fejlesztési Igazgató

A Richter 2020 elején eldöntötte, hogy lezárja a pegfilfrastim (az Amgen NEULASTA® biohasonló készítménye)
bioszimiláris fejlesztési programját.

Bioszimiláris gyártás és beruházások

STRATÉGIAI ÁTTEKINTÉS

A gyógyszer hatóanyag és készítmény fejlesztési program sikeres lezárultát követően elkezdődő klinikai fejlesztést
a Richter és a Mochida közösen fogja végezni.

A teriparatide mellett meglévő másik bioszimiláris készítményünknek, a BEMFOLA®-nak a gyártása 2020 második felében
átkerült a Társaság biológiai gyártókapacitásához, Debrecenbe. Ez a második gyártóhely erősíti ennek a nőgyógyászati
fertilitás szempontjából nagy fontosságú termék beszerzési láncának megbízhatóságát és alkalmasságát.
A Társaság debreceni gyártó telephelyén 2020-ban üzembe helyeztünk egy új, egyszer használatos bioreaktor
technológia alapú kapacitással ellátott biológiai gyógyszer hatóanyag gyártó sort. A telephelyi infrastruktúrát
tovább bővítettük egy új iroda- és szociális épülettel, ideértve helyi konferencia szervezésére alkalmas és étkezési
lehetőséget is biztosító helyiségekkel.
Az új, második, független hatóanyag gyártó sor üzembe helyezésével a debreceni hatóanyaggyártó telephely
párhuzamos gyártást és többféle technológia alkalmazását teszi lehetővé. A készítmény gyártási, csomagolási,
valamint minőségbiztosítási (QC) kapacitással kiegészítve ez a telephely mind a Richter saját biológiai gyártási, mind
pedig az esetleges külső megrendelők biologikum gyártási igényeit ki tudja elégíteni.

Terápiás fehérje fejlesztés a COVID-19 kezelésére
2020. március közepén négy hazai intézmény kutatóiból és gyógyszerfejlesztőiből konzorcium alakult, amely egy
koronavírus-fertőzést megfékező hatóanyag kifejlesztésére vállalkozott. Az NKFIH (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal) támogatásával és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetésével létrejött projekt további
tagjai a Pécsi Tudományegyetem, a Richter Gedeon Nyrt, valamint az ImmunoGenes Kft. A hazai konzorciális fejlesztés
egy monoklonális ellenanyag hatásához hasonló, a SARS-CoV-2 vírus semlegesítésére alkalmas, fehérje típusú
gyógyszert (biologikum), ACE2-Fc, hatóanyagot hozott létre. Az elmúlt hónapokban a Pécsi Tudományegyetem
Szentágothai János Kutatóközpont kutatóinak sikerült igazolni, hogy az ACE2-Fc hatóanyag sejtkultúrában gátolja
a SARS-CoV-2 fertőzőképességét (vírusneutralizációs teszt), valamint az első állatkísérletekben a kísérleti állatok
megbetegedését is megakadályozta. A preklinikai program további lépései folyamatban vannak.
A COVID-19 járvány ellen a Richter által fejlesztett egyéb terápiákról további információ a 85. oldalon olvasható.

5. Branded generikus és hagyományos termékek
Áttekintés
A Richter üzleti modelljét vertikálisan integrált kutatási, fejlesztési, gyártási és disztribúciós tevékenységére alapozza, amit
licencbevételi megállapodásokkal egészít ki. A licencbe történő átvétel a termékportfólió megújításának fontos eszköze.
A Gyógyszergyártási szegmens árbevételének mintegy 40 százaléka származik ebből a termékkörből. Ennek
a stratégiai pillérnek a feladata a Csoport valamennyi piacáról származó árbevétel kritikus tömegének biztosítása
és a fedezeti szintek megőrzése.

Portfólió bővítés
A licencbevételi tevékenység a branded generikus és hagyományos portfóliónk fejlesztésének legfontosabb eszközévé
vált, de a házon belüli fejlesztés még mindig fontos forrása az új termékbevezetéseknek.
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A Richter a vizsgált évben is folytatta a branded generikus termékek fejlesztését. A legfontosabb eredmények
közül említendő a RIVAROXABAN és DABIGATRAN európai célpiacokra végzett sikeres bioekvivalencia vizsgálatai,
a SITAGLIPTIN, SITAGLIPTIN-metformin és VILDAGLIPTIN-metformin kombinációk törzskönyvi beadásai. A VILDAGLIPTIN
európai törzskönyvi engedélyt kapott 2020-ban. A leányvállalatoknál működő fejlesztő helyek – Gedeon Richter
Románia és Gedeon Richter Polska – végzik továbbra is szinte teljes egészében a vállalat nem szteroid generikus
fejlesztéseit.
Fontos említést tenni, hogy a COVID-19 pandémiára válaszul a Richter számos új terápia fejlesztését kezdte el.
Ezekből a legjelentősebb a remdesivir, ahol rekord sebességű fejlesztést követően sikeresen elindult a nagyszámú
beteg bevonásával a klinikai vizsgálat.
A 2020 során licencbe vett hat új termékkel ezen készítmények száma nagyjából 15 körül maradt.

A Richter fő licenc partnerei
Vállalat

Székhely

Termék

Terápiás terület

Acrux

Ausztrália

LENZETTO®

Nőgyógyászat, hormonpótló (spray)

AbbVie/Allergan

USA/Írország

VRAYLAR®, LEVOSERT®, számos
készítmény

Gasztrointesztinális, Urológia, Nőgyógyászat,
Központi idegrendszer

Almirall Prodesfarma

Spanyolország

AFLAMIN

Nem szteroid gyulladásgátló

Astellas

Japán

SUPRAX

Antibiotikum

Helm AG

Németország

FENTANYL tapasz,
Estradiol hüvelytabletta
(VAGISOFT), BELSANOR
(solifenacin) tabletta, ASSIMIL
(agomelatin) tabletta, COSIM
(lacosamid) tabletta

Onkológiai, Nőgyógyászat, Urológia, Központi
idegrendszeri, antipszichotikum, antiepileptikum

Hikma

Jordánia

REAGILA®

Központi idegrendszeri, antipszichotikum

Janssen

Belgium

számos készítmény

Központi idegrendszeri, Gombásodás elleni,
Antibakteriális

L.D. Collins

Egyesült
Királyság

CYCLOGEST®

Medinova

Svájc

FLUOMIZIN, GYNOFLOR

Nőgyógyászat, hüvelyfertőzések

Mithra

Belgium

DROVELIS® (ESTELLE®),
TIBOLONE

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló,
hormonpótlás

Mitsubishi-Tanabe
Pharma Corporation

Japán

REAGILA®

Központi idegrendszeri, antipszichotikum

Pantarhei

Hollandia

kombinált ARC fogamzásgátló

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Palette Life Sciences AB
(Pharmanest AB)

Svédország

LIDBREE® (SHACT)

Nőgyógyászat, helyi hatású fájdalomcsillapító
(gél)

Prima Temp

USA

AYOLA® Ring (PRIYA Ring)

Nőgyógyászat, infertilitás

ProStrakan, 
Kyowa Kirin

Egyesült
Királyság

LUNALDIN

Onkológiai

Recordati S.p.A

Olaszország

REAGILA®

Központi idegrendszeri, antipszichotikum

Sanofi-Aventis

Franciaország

TARIVID

Antibiotikum

Teva / Medis

Izland

ATORVOX, NEBIBETA, TANYDON
HCTZ, SILDEREC

Szív- és érrendszeri, Urológia

Procare Health

Spanyolország

PAPILOCARE

Nőgyógyászat, HPV

Mycovia
Pharmaceuticals

USA

oteseconazole

Nőgyógyászat, hüvelyfertőzések

Myovant Sciences

Svájc

RELUGOLIX®

Nőgyógyászat, mióma, endometriózis

Nőgyógyászat, fertilitás

A branded generikus és hagyományos portfóliónk árbevételét jelentősen befolyásolták a COVID-19 pandémia
hatásai a vizsgált évben. A lakosság előrejelezhetetlen készletfelhalmozása és a gyorsan változó nagykereskedői
készletszintek hatásait tovább fokozták a megnehezített orvoslátogatói-orvos, illetve egészségügyi szolgáltatóbeteg találkozók. Fentiek mellett bizonyos készítmények (mint például az antivirális hatású GROPRINOSIN) rendkívüli
növekedést ért el annak következtében, hogy a betegek gyakran próbálták azt a vírus elleni gyógyszerként használni.
Egyes szabályozási intézkedések, elsősorban Kínában (a CAVINTON törlése a támogatotti listáról), valamint
Oroszországban (szerializáció és árharmonizáció) jelentős mértékben hozzájárultak ezen termékkör árbevételének
gyengébb alakulásához.
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307.023
114.482

Bruttó fedezet
Üzleti tevékenység eredménye

11.001

Alkalmazottak záró állományi
létszáma (fő)

67,1
25,0

Fedezeti hányad
Üzleti eredmény hányad

Üzleti mutatók %

65.733

Beruházási ráfordítások MFt

Egyéb tételek

5.265

(150.241)

Értékesítés költségei

Pénzügyi tevékenység eredménye

457.264

Összes árbevétel

9,5

65,4

11.090

57.350

12.076

38.835

266.481

(140.861)

407.342

2019

0,8

9,6

1.418

693

(1.567)

975

11.493

(108.286)

119.779

2020

0,7

9,6

1.512

537

(468)

734

10.436

(98.810)

109.246

2019

Nagy- és
kiskereskedelem

Dr. Gulácsi Gábor

2020

Gyógyszergyártás

Gazdasági Igazgató

Eredménykimutatás tételek MFt

Üzleti szegmens információk

3,4

12,5

423

214

14

238

862

(6.057)

6.919

2020

6.642

2019

5,1

13,2

423

198

4

340

880

(5.762)

Egyéb

-

-

-

(2)

(4.537)

(606)

(608)

16.578

(17.186)

2020

-

-

-

-

(1.318)

(13)

(18)

15.418

(15.436)

2019

Szegmensek közötti
kiszűrések

20,3

56,2

12.842

66.638

(825)

115.089

318.770

(248.006)

566.776

2020
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7,9

54,7

13.025

58.085

10.294

39.896

277.779

(230.015)

507.794

2019

Csoport összesen

A Richter Csoport két jelentősebb és egy kiegészítő üzleti szegmensben tevékenykedik: elsősorban a kutatásfejlesztési, gyártási és értékesítési tevékenységeket felölelő gyógyszergyártásban, valamint a gyógyszerek
nagy- és kiskereskedelmében. Emellett létezik az érdekeltségi körbe tartozó vállalatoknak egy olyan harmadik
csoportja („Egyéb” szegmens), amely kiegészítő tevékenységekkel támogatja az előbbi két szegmensbe tartozó
cégek tevékenységét.
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Fogyasztók egészsége és biztonsága
Gyógyszergyártási és fejlesztési tevékenységünk minden fázisában, termékeink teljes életciklusa alatt elsődleges
célunk, hogy fogyasztóink egészségét és biztonságát megőrizzük. Ezt az elkötelezettséget felsővezetőink
Minőségpolitikai nyilatkozatban is közzétették.

A GMP előírásoknak megfelelően a disztribútorokkal egyeztetve a vásárolt anyagok gyártóit pontosan ismerjük,
és lehetőség szerint közvetlenül a gyártóktól vásárolunk.

A Társaság vezetése mindig is úgy vélte, hogy a vállalat hazai és nemzetközi gyógyszeripari törvényi előírások
szerinti működése kulcsfontossággal bír. Ezért magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a közintézmények
és hatóságok, mint például az Európai Bizottság, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy az USA Élelmiszerés Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által kiadott irányelveket.

Az engedélyezési előírásoknak való megfelelés érdekében szigorú változtatáskövető rendszert működtetünk.
Ennek célja, hogy eljárásainkba csak olyan változtatások kerülhessenek bevezetésre, amelyeket bevezetés előtt
szakértőink teljes mélységükben átgondoltak és termékeink minőségét nem vagy pozitívan befolyásolják. Ezek
a változtatások érinthetik a gyártási technológiát, beszállítókat, csomagolóanyagokat, szabályozásokat stb.

Gyártás során is fokozott figyelmet fordítunk az érvényes technológiai és minőségügyi szabályozások, a hazai,
európai és más nemzetközi jogszabályok és előírások betartására. Gyártási tevékenységünket és minőségügyi
rendszerünket mind a hazai, mind a külföldi illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik anyavállalatunknál
és termelő leányvállalatainknál egyaránt.

Termékeinket kizárólag érvényes gyártási, illetve nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező partnereken
keresztül értékesítjük. A hazai gyártókkal, nagykereskedőkkel és egyéb szervezetekkel együttműködve
igyekszünk megelőzni azt, hogy hamisítványok kerüljenek a kereskedelmi forgalomba, amelyek akár a betegek
életét, egészségét is veszélyeztethetik. A cél érdekében Európában és egyre több Európán kívüli országban
a szerializáció technikáját alkalmazzuk a készítményeinken, azaz dézsmazárral és egyedi azonosítóval látjuk
el őket. Az ellátási láncból érkező, ezzel kapcsolatos riasztásokat pedig kivizsgáljuk. Biztonsági előírásokkal
szabályozzuk a selejt készítmények és csomagolóanyagok megsemmisítését. Fokozottan figyeljük és kivizsgáljuk
azokat a minőségi bejelentéseket, ahol szóba jöhet a hamisítás. Proaktív módon, kockázatértékelés alapján több
országban végzünk webfigyelést, készítményeink esetleges illegális kereskedelmét monitorozzuk és szükség
esetén megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Inspekciók és auditok
Nagyon fontos számunkra a partnereinkkel kialakított jó kapcsolat, és mindenekelőtt a betegek, valamint
az orvosok termékeink iránti megtisztelő bizalmának megőrzése. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk minden
észrevétel vagy panasz okának kiderítésére, és a hasonló jellegű problémák előfordulásának megelőzésére.
Minőségbiztosítási tevékenységünk kiemelkedő eredményeként könyvelhetjük el, hogy az utóbbi évtized hazai
és külföldi szakmai hatósági ellenőrzések jelentős észrevétel nélkül zárultak le.
2020-ban Budapesten sikeresen zártuk a Medical Device Certification GmbH által végzett hatósági auditot,
Debrecenben pedig az OGYÉI 2 napot töltött.
A kereskedelmi partnerek auditjai összesen a három telephelyen 20 napot vettek igénybe.
A lengyel leányvállalatnál az év folyamán nem volt hatósági inspekció a vírushelyzetre való tekintettel, míg
az anyavállalat 19 alkalommal auditált. Ezen felül 5 partneri auditra került sor. Az orosz leányvállalat sikeresen
teljesítette a hatósági auditot, amely meghosszabbította a GMP gyártási engedélyünket és megkaptuk
a PREGABALIN gyártási engedélyét. A román leányvállalatunknál 2 távoli eléréssel lebonyolított partneri auditra
került sor és sikeresen zárult az ISO 9001, 14001 és 45001 tanúsítványok megszerzése is a vizsgált év során.
Összességében sem a hatósági, sem a partneri auditokon nem kaptunk kritikus észrevételt, csak néhány
változtatási javaslatot.
Teljes körű minőségirányítási rendszert működtetünk, mely az aktuális Good Manufacturing Practice– Helyes
Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) követelményeire épül, és magában foglalja mindazon termékek, eszközök,
folyamatok tervezésének, fejlesztésének és szabályozásának kockázatkezelését, amelyek veszélyforrást
jelenthetnek akár a beteg, akár a Társaság szempontjából. Kiemelt fontosságú feladatunknak tekintjük
a minőségügyi rendszer hatékonyságának fejlesztését és harmonizálását a teljes cégcsoport vonatkozásában,
így leányvállalataink működését is folyamatosan monitorozzuk és törekszünk a minél egységesebb szemlélet
és eljárásrend kialakítására.
Termékeink minőségének alakulását napi szinten nyomon követjük és évente értékeljük. A napi szintű nyomon
követés lehetőséget biztosít az azonnali beavatkozásra már nagyon kis eltérés esetén is.
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1. TERMÉKFELELŐSSÉG

Stratégiai céljaink elérése érdekében valamennyi munkavállalónkat bevonjuk a minőségügyi tevékenységekbe,
a tervezésbe, valamint a GMP iránymutatás alkalmazásába és ellenőrzésébe, ezzel elősegítve a fejlett
minőségszemlélet fenntartását a Társaság minden dolgozójában. Ezt dolgozóink rendszeres oktatásával,
megfelelő tájékoztatással és a követelményeknek eleget tevő munkakörülmények biztosításával segítjük elő.
A gyártásban felhasznált és vásárolt anyagaink gyártóinak értékelése minőségbiztosítási rendszerünk fontos
eleme. A partnerek kiválasztásánál fontos szempont a megfelelő minőségű termék gyártása mellett a jól működő
minőségbiztosítási rendszer is. Erről beszállítóink/gyártóink holding szinten tervezett helyszíni auditjai során
is meggyőződünk.

Célkitűzések 2021

Minőségbiztosítást támogató új rendszer bevezetésének első fázisa lezárult. A második fázis indulásával
párhuzamosan elindul az első fázisban bevezetett modul kiterjesztése a leányvállalatok és képviseletek felé.
• Laboratóriumi információ-menedzsment rendszer bevezetése a sikeres pilotot követően elindult.
•

Gyógyszerbiztonság
A farmakovigilancia lényege a gyógyszerek haszon-kockázat arányának folyamatos figyelése (monitorozása)
és értékelése, és ennek alapján a helyes és biztonságos gyógyszeralkalmazás biztosítása. Ennek révén tud
megvalósulni, hogy a megfelelő beteg a megfelelő időben a megfelelő gyógyszert kaphassa, a megfelelő módon/
körülmények között, a gyógyszer gyártójánál/forgalmazójánál lévő legfrissebb és legteljesebb (hatékonysági
és biztonságossági) információk alapján. Termékeinket világszerte nyomon követjük a piaci környezetben.
Biztosítjuk, hogy a gyógyszeralkalmazás a legfrissebb alkalmazási előírásnak megfelelően történjen, illetve
regisztráljuk a gyógyszeralkalmazás során fellépő nem kívánatos hatásokat, mellékhatásokat. A farmakovigilancia
átszövi a Társaság minden egységének működését, a kutató fejlesztő/termékfejlesztési tevékenységektől kezdve
a klinikai-orvosi vonatkozású feladatokon át a törzskönyvezési, marketing ill. minőségirányítási tevékenységekig
bezárólag.
Ebben az őrködő tevékenységben a teljes vállalatcsoport részt vesz, annak minden tagjára kiterjedő
minőségbiztosított farmakovigilancia rendszert működtet. Ebben figyelemmel kísér minden változást
a gyógyszerek előny-kockázat egyensúlyában azok teljes életciklusán keresztül, és erről mind a hatóságokat,
mind az egészségügyi dolgozókat és betegeket tájékoztatja.
Az információ gyűjtésének, továbbításának és elemzésének támogatására immáron már több mint 10 éve a Richter
a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő informatikai rendszert vezetett be. Segítségével a gyógyszerbiztonsági
szakemberek a beérkező adatokat folyamatosan elemezni tudják. Ezen tevékenység az Európai Unió
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Célkitűzések 2021-2022

Globális Farmakovigilancia rendszerben a folyamatos működési kiválóság megteremtése.
Egy európai régiós leányvállalati farmakovigilancia központ (HUB) kialakítása, melynek megvalósulása jelentős
üzleti és költség-hatékonysági tényező lehet a nemzetközi farmakovigilancia hálózatunk működtetésében.
• Az összes leányvállalattal és képviselettel azonos elvek és módszerek alapján összehangolt, robosztus
folyamatok lefektetése, ami biztosítja, hogy a minőségbiztosított farmakovigilancia rendszerünk bármely
pillanatban fogadóképes az ellenőrzésre és a szükséges reagálásra.
• Egységes, hatékony és gyors kommunikáció biztosítása mind a Társaságon belül, mind a hatóságokkal
és a gyógyszeralkalmazókkal a vállalatcsoport teljes területén a biztonságos gyógyszeralkalmazás elérése
érdekében.
• Robosztus rizikó menedzsment tevékenység kiterjesztése a teljes termékportfólióra globális vonatkozásban.
•
•

Richter Csoport szinten a 2019-es év folyamán közel 12.000 beérkezett jelentést rögzítettünk és kezeltünk
a rendszerünkben, míg ez a szám 2020-ban elérte a közel 13.500 jelentést.
Mivel mellékhatásoktól mentes gyógyszer nincs, hisszük, hogy tevékenységünk, mely gyógyszereink haszonkockázat arányának lehető legpontosabb megismerését célozza, védi a betegeket és egyúttal termékeinket is.
Elkötelezettségünket Gyógyszerbiztonsági Politikában is egyértelműen rögzítettük. Tevékenységünket
minőségbiztosítottan, a Helyes Gyógyszerbiztonsági Gyakorlat (Good Pharmacovigilance Practice) nemzetközi
elvei szerint végezzük. A jogszabályi elvárásoknak megfelelően a Társaság foglalkoztat egy Farmakovigilanciáért
Felelős Személyt (Qualified Person for Pharmacovigilance), aki a gyógyszerbiztonság rendszer működését
felügyeli és a rendszer megfelelőségének személyi felelősségét hordozza. A Farmakovigilanciáért Felelős Személy
mellett egy elkötelezett és komoly szakmai ismeretekkel rendelkező, nemzetközi szintű csapat dolgozik, hogy
a Társaság globális farmakovigilancia rendszere hatékonyan és megfelelően működjön.
2020-ban a farmakovigilancia rendszerekben történt fejlesztések mind a hat stratégiai pillérhez kapcsolódnak.

Esetkezelés és Központi Gyógyszerbiztonsági Adatbázis:
•

A farmakovigilancia rendszer alapját képező esetkezelési rendszer működtetésében jelentős
hatékonyságnövekedést tudtunk elérni. Egy jelentős mérföldkő, amit elértünk 2020-ban, hogy a beérkező
esetek 7 napos feldolgozását bevezettük, mely nagyban hozzájárult a hatósági megfelelőségi mutatók kapcsán
elért jelentős és tartós növekedéshez. Ezzel egyidejűleg a korábbinál is erősebbre fűztük a feladatot végző
szolgáltatók operatív és szakmai felügyeletét, biztosítva ezzel a folyamatos még szorosabb minőségellenőrzést
és a visszajelzést is. Ezek eredményeképpen a farmakovigilancia esetkezelési rendszerünk mintegy
30 százalékos költségcsökkentést tudott elérni, a hatósági megfelelőségi mutatók („compliance”) szinten
tartása, sőt javítása mellett (a hatósági „compliance” 2020-ban 95 százalék felett volt).

Szignál-és rizikó menedzsment:

A Társaság farmakovigilancia szempontjából kiemelt termékeire 2019 második felében bevezetett, rendszeres
(heti és havi) monitoring rendszer 2020-ban a farmakovigilancia rendszer egyik meghatározó jelző („alert”)
eszközévé vált.
• A leányvállalatok/irodák tájékoztatásában, a termékekkel kapcsolatos információk naprakészen tartásában újabb
jelentős lépést jelent, hogy a külföldi országokban dolgozó farmakovigilancia kollégák havi rendszerességgel,
rutinszerűen kapnak értesítést az új szignálokról, valamint azonnal értesítést kapnak, amikor egy-egy
új gyógyszerbiztonsági kockázat kerül azonosításra. Ez a rendszer a Csoport minden tagja számára növeli
az átláthatóságot és ezáltal a budapesti központi iránti bizalmat is.
• Megtörtént a teljes szignál-menedzsment rendszer független, külső szakértő által is támogatott felülvizsgálata,
melynek alapján kidolgoztuk az elkövetkező évek fejlesztési ütemtervét.
•

A Globális Farmakovigilancia Rendszer (hatósági) megfelelősége:
•

2020. elején a hatósági illetve belső farmakovigilancia megfelelőségi mutatók folyamatos, strukturált
monitorozására bevezetésre került egy, az eddigieknél jóval hatékonyabb nyomonkövető rendszer, mely
egyszerre biztosítja, hogy a Farmakovigilanciáért Felelős Személy (QPPV) a hatóságilag szabályozott felügyeleti
kötelezettségét eredményesen el tudja látni a teljes farmakovigilancia rendszer felett, illetve teszi lehetővé
az esetleges eltérések, megfelelőségi mutatókban bekövetkező csökkenések időben történő detektálását,
az okok feltárását és a szükséges korrekciós ill. preventív lépések időbeli megtételét.

A Farmakovigilancia rendszer globális működése:

A leányvállalatokkal, irodákkal való együttműködés tovább erősödött, az Anyavállalat támogató és iránymutató
szerepköre 2020-ban tovább fejlődött.
• A területen jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező külső szakértői csapat bevonásával felmértük egy
európai régiós leányvállalati farmakovigilancia központ (HUB) lehetőségeit, melynek megvalósulása jelentős
üzleti és költség-hatékonysági tényező lehet a következő években.
•
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gyógyszerhatóságaival összhangban, az információkat kölcsönösen megosztva, törvényi kötelezettségeinknek
megfelelően történik.

2. MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS
BIZTONSÁG
Társaságunknál a munkavállalók legtöbb esetben veszélyes vegyi anyagokkal is dolgoznak. Ilyen körülmények
között a biztonságos munkavégzés különösen felelősségteljes magatartást kíván meg, hogy a veszélyforrások
ne válhassanak jelentős kockázattá.
Súlyos, vagy tömeges baleset, expozíció 2020 során munkavállalóinkkal nem történt, a felügyelő hatóságok
ellenőrzései sem tártak fel hiányosságot a Társaság tevékenységében.
A Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszerének (MEBIR) felügyeleti auditja sikeres volt, megkezdtük
a kötelező átállást az MSZ ISO 45001:2018 szerinti MEBIR szabványra és a MEBIR folyamatait a COVID helyzetben
is működtettük.
A Biztonságtechnikai Labor megtartotta két telephelyes akkreditált státuszát.
Kiemelendő a COVID-19 világjárvány helyzet kezelése mellett, hogy a terület sikeresen elkészítette az IT és egy külső
partner segítségével az elavult MEBIR szoftver környezet megújítására szolgáló analízist és adatszolgáltatást.
Az implementáció várhatóan egy több éves folyamat, amely 2021-ben kezdődik.

Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszere
A munkahelyi biztonságot a munkaeszközök műszaki állapota és a munkavállalók munkahelyi magatartása
határozza meg. Ez utóbbihoz hozzátartozik a vezetői tudatosság és természetesen a munkavállalók szakmai
felkészültsége is.
A Richter vezetősége elkötelezett az iránt, hogy a Társaság munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági
teljesítményét folyamatosan javítsa, megfeleljen az e körben megfogalmazott jogi és egyéb követelményeknek,
illetve megelőzze a munkahelyi baleseteket és egészségkárosodásokat. A munkahelyi vezetők feladata,
hogy ismerjék a hatáskörükbe tartozó munkahelyek jellemző kockázatait, és annak megfelelően szervezzék,
ellenőrizzék a munkafolyamatokat. A dolgozóknak joguk van megkövetelni a biztonságos munkavégzés feltételeit
és kötelességük betartani a foglalkozás-egészségügyi és munkavédelmi előírásokat.
Minden termelő leányvállalatunk rendszerelvű munkabiztonsági irányítás és szabályozás szerint működik.
A Gedeon Richter Romania kiépítette és tanúsította az ISO 45001 szerinti Munkahelyi Egészség és Biztonság
Irányítási Rendszerét, valamint, indiai vállalatunk, a Richter Themis is a helyi szabályoknak megfelelően tanúsított
és auditált.
Munkavédelmi kérdésekben a dolgozók képviseletét a választott munkavédelmi képviselők látják el a Munkavédelmi
Bizottság keretében.
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Társaságunk elkötelezett aziránt, hogy csökkentse működésének környezetre gyakorolt hatását. Ennek érdekében
a környezetvédelmi szempontok beépülnek a kutatás-fejlesztésbe, a működési folyamatokba, valamint
a beruházási döntésekbe. A környezeti kockázatok csökkentése érdekében Magyarországon környezetirányítási
rendszert működtetünk és fenntartható, biztonságos energiaellátásunk érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk
energiaellátási koncepciónkat. A környezetvédelmi szempontok érvényesülését a vállalat környezetpolitikája,
belső szabályozások, nemzetközi, standardizált és tanúsított irányítási rendszerek, minőségbiztosítási rendszerek,
valamint belső ellenőrzési vizsgálatok támogatják.

2020

GR Romania

1.303

Az egészségügyi rendszer szereplőjeként feladatunk nem korlátozódik arra, hogy a betegeket ellássuk a számukra
szükséges gyógyszerekkel. Felismertük, hogy a betegek környezetével való törődés éppoly fontos feladatunk,
mint betegségeik kezelése.

Munkabalesetek típusonként
Budapest, Vecsés

2019

3. KÖRNYEZETVÉDELEM
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Munkabaleseti mutatók

7

Környezetvédelmi irányítás
Budapesten a gyógyszergyártás teljes vertikuma (K+F, hatóanyaggyártás, készítménygyártás, raktározás)
megvalósul, Dorogon csak gyógyszerhatóanyagokat állítunk elő, míg Debrecenben biotechnológiai eljáráson
alapuló gyógyszer-hatóanyag és kiszerelt készítmény gyártása történik. A debreceni gyártások környezetvédelmi
kockázata a biotechnológia sajátossága miatt nem tekinthető jelentősnek.
2020-ban a Társaság Környezetközpontú Irányítási Rendszere egy újabb ciklus indulásaként sikeres ISO 14001-es
újra-tanúsító auditon esett át.

Kiemelt környezetvédelmi célok
A Környezeti Politikában megfogalmazottak elérésére ötéves periódusokban célokat, előirányzatokat és az ezek
megvalósítását szolgáló programokat határozunk meg. A jelenleg érvényes céljaink a 2017-2022-es időszakot ölelik
fel: a periódus legfőbb célkitűzései az eddigi eredmények megőrzése, környezeti kibocsátásaink alacsony szintjének
fenntartása. Tovább folytatjuk a gyártástechnológiák műszaki infrastruktúrájának fejlesztését, a technológiai
berendezések, a csatornahálózat, a szennyvízkezelés és az anyagtárolás korszerűsítését. Környezeti Politikánkból
és a jogszabályi előírásokból adódó egyik legfontosabb cél, hogy alkalmazott technikáink és a műszaki feltételek
a korábbi évekhez hasonlóan a legmagasabb gyártási színvonalat képviseljék (Best Available Techniques – BAT).

Környezetvédelmi bírságok
Az Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltak végrehajtását az illetékes hatóságok évente helyszíni
szemlével összekötve ellenőrzik. Az ellenőrzések során kisebb kifogások kerültek csupán rögzítésre, melyekre
a szükséges válaszokat időben megadtuk. Bírság kivetésére egy alkalommal, a GR RUS esetében került sor
még 2019-ben.
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Tisztában vagyunk az energia- és vízfelhasználás környezeti hatásaival, ezért az Energia Politikánkat szem
előtt tartva és alkalmazva törekszünk ezek minimalizálására, ezzel is elősegítve a nemzetközi egyezményekben
rögzített klímapolitikai célok megvalósulását. Társaságunk osztja az éghajlatváltozás következményeivel
kapcsolatos, globálisan növekvő aggodalmakat és elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, amely megfelelő
egyensúlyt teremt a környezet védelme és a gazdasági fejlődés között.
Társaságunk telephelyein és leányvállalatainál az energetikai ellátórendszereink üzemeltetése, karbantartása
és fejlesztése során fokozott figyelmet fordítunk az energiahatékonysági, üzembiztonsági és környezetvédelmi
szempontok érvényesülésére, az energiaszektorra vonatkozó jogszabályok betartására. A Richter az MSZ
EN ISO 50001 Energiagazdálkodási irányítási rendszer bevezetése mellett döntött, az anyavállalatnál 2024-ig,
a leányvállalatoknál pedig ezt követően fokozatosan kerül sor erre.
Környezeti lábnyomunk csökkentése érdekében törekszünk az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
felhasználási arányának növelésére, szén-dioxid kibocsátásunk csökkentésére, ennek érdekében a következő
átfogó korszerűsítési programokra kerül sor:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Tüzeléstechnikai berendezéseinkben jó hatásfokú és alacsony károsanyagkibocsátású égőket alkalmazunk
és törekszünk a maximális hőhasznosításra.
Áramlástechnikai gépeink villamosenergia igényét korszerű teljesítményszabályozás és alacsony
energiafogyasztású elektromotorok alkalmazásával csökkentjük.
Hűtőrendszeri átalakítások, fejlesztések terén feladatunk az üvegházhatású és az ózonréteget fokozottan
károsító hűtőközegekkel kapcsolatos folyamatosan szigorodó előírások teljesítése, a rossz hatásfokkal
üzemelő hűtőgépeink cseréje.
A veszteségek csökkentése érdekében az energiamennyiségek szállítására szolgáló elosztórendszerek,
távvezetékek méretét optimalizáljuk, a szigeteléseket megújítjuk.
Az energetikai folyamatok nyomon követése érdekében folyamatosan fejlesztjük energetikai mérőrendszereinket.
Épületenergetikai mutatóinkat hőszigeteléssel, árnyékolással, energiatakarékos világítással javítjuk.
Gépjárműparkunkban egyre nagyobb arányt képviselnek a hibrid és elektromos hajtású járművek.
A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése érdekében kis és közepes méretű napelemparkok
telepítését tervezzük, valamint épületek fűtésére szélesebb körben kívánjuk alkalmazni a talajhő és egyéb
hőforrások felhasználásán alapuló hőszivattyús technikát.
Szén-dioxid kibocsátásunk csökkentése a hőigényeink, hőveszteségeink csökkentésén és a tüzeléstechnikai
berendezéseink korszerűsítésén keresztül valósul meg. Leányvállalatainknál és telephelyeinken a szakmai
és a hatályos jogszabályi előírások szerint mérjük ill. számítjuk a széndioxid kibocsátás mértékét. Ahol
ez követelmény, ott független szervezettel hitelesíttetjük az eredményeket.

Vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás
Vízfelhasználásunk csökkentése érdekében a következő lépéseket tesszük:
• A hűtési célú frissvíz-felhasználás mennyiségének csökkentése a recirkulációs vízfelhasználás részarányának
növelésével.
• A szennyezett kondenzvizek mennyiségének csökkentésével, illetve tisztításával a kondenzvizek felhasználási
arányának növelése.
Budapesten a technológiai eredetű szennyvizek – szükség szerinti helyi mentesítést követően – a szennyvízelőkezelőkre jutnak. Az előkezelt szennyvizek az egyéb vizekkel keveredve a városi csatornahálózatba kerülnek,
majd onnan, jelentős hígulást követően a dél-pesti, többfokozatú biológiai szennyvíztisztítóba, melynek végső
befogadója a Duna.
Dorogon a csapadékvizet, a kommunális szennyvizet és a technológiai szennyvizet elkülönült hálózatok gyűjtik
össze és vezetik el. Valamennyi, a fióktelep területén keletkező technológiai szennyvíz a többfokozatú biológiai
tisztítóba kerül, melynek végső befogadója, a városi derítőből kilépő tisztított vízzel együtt, a Duna. 2020-ban,
dekanter centrifuga telepítésével lehetővé tettük a szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap víztartalmának
csökkentését, ami az ártalmatlanítási költségek csökkenését eredményezte.
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A Debreceni Fióktelepen elválasztott rendszerű csatornahálózatot építettünk ki. A kommunális és az előkezelt
technológiai szennyvizek befogadója az ipari park hálózata, majd a városi szennyvíztisztító. 2020-ban átadásra
került a szennyvíz-előkezelő új átlagosító medencéje, ami biztosítja a kibocsátott szennyvíz minőségének
és mennyiségének megfelelőségét.
Vízkibocsátásainknak jelentős hatása a befogadó élővízre nincs.

Gyógyszerek a környezetben
Az élővizekben megjelenő, és az Európai Unió által kiemelt figyelemmel kísért 3 gyógyszerhatóanyag közül
a hormonális hatású hatóanyagok esetében érintett Társaságunk. Széles körű tanulmányok alapján megállapítást
nyert, hogy a környezetben előforduló gyógyszerhatóanyagok forrásai az alábbiak:

7
FENNTARTHATÓSÁGI ÁTTEKINTÉS

Klímavédelem

70 százalék a humán exkréció,
20 százalék a lakosságtól a kommunális hulladékba kerülő, fel nem használt gyógyszerekből a hulladéklerakókban
kioldódó hatóanyag,
• 10 százalék a gyártók telephelyéről elfolyó szennyvíz.
•
•

Fenti tények ugyan nem csökkentik a gyártói felelőséget, de az erőforrások allokálásában a hangsúlyt a városi
szennyvíztisztítók hatékonyságának növelésére helyezi. Társaságunk mindenben támogatja ezen erőfeszítéseket
és élünk a kínálkozó együttműködési lehetőségekkel. Ismereteink bővítése érdekében megvizsgáltuk kibocsátott
szennyvizeinket a fenti hatóanyagokra, a szennyezők bontására kísérleti projekt indult.

Nyersanyag-felhasználás
Vegyianyag- és oldószer-felhasználásunk minőségét és mértékét elsősorban az alkalmazott eljárások fizikaikémiai törvényszerűségei határozzák meg. A felhasznált anyagok jelentős része a gyógyszerhatóanyagok
gyártása esetében oldószer, ún. illékony szerves vegyület, ezek közel felét újra felhasználjuk, azaz kezelés
nélkül vagy tisztítást követően visszaforgatjuk a gyártásokba.
Kiemelten veszélyes anyagokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak reakciópartnerként és csak olyan
esetben használunk, amikor az technikailag vagy gazdaságosságát tekintve mással nem helyettesíthető, illetve,
ha alternatívája környezetvédelmi vagy egészségügyi szempontból még kevésbé lenne elfogadható. Ezekben
az esetekben az eljárás során biztonságos gyártási körülményeket teremtünk.

Levegőszennyezés
A légszennyező anyagok – elsősorban illékony szerves vegyületek, oldószerek – kibocsátásának csökkentésére
több technikai megoldást is bevezettünk az elmúlt években. A termelő berendezések műszaki színvonala teljesíti
a BAT előírásokat. Az egyéb, nem oldószer-jellegű anyagok kibocsátásának csökkentésére abszorbereket,
megfelelő hatékonyságú szűrőket, katalitikus égetőket és más berendezéseket alkalmazunk. A kibocsátásra
vonatkozó jogszabályi elvárást teljesítjük, az előírtnál jelentősen alacsonyabb veszteségszintet érünk el.

Hulladékkezelés
A gyógyszergyártásban keletkező hulladékok jelentős hányada veszélyes hulladéknak minősül. Ezeket –
a jogszabályok által megkövetelt engedéllyel rendelkező – ártalmatlanítóknak adjuk át. Az ártalmatlanítás
döntően égetéssel történik. A más módon nem ártalmatlanítható veszélyes hulladék végleges lerakóba kerül.
Veszélyes hulladékot nem exportálunk és nem importálunk. A korszerű hulladékgazdálkodás követelményeinek
megfelelően igyekszünk növelni az újrahasznosítható hulladékok részarányát.
Hulladékgazdálkodásunk fejlesztése érdekében Debrecenben a hulladékok gyűjtésére új létesítményt építettünk,
és Budapesten is megindult egy új Központi Hulladékgyűjtő létesítmény tervezése.
Az irodai szelektív hulladékgyűjtés pilot projekt sikere után megkezdtük a rendszer teljeskörűvé tételét. Ezzel
együtt elindult a hulladékgazdálkodási rendszerünk centralizációja is.
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7

Környezetvédelmi beruházások

Társaságunk leányvállalatai közül csak gyógyszerkészítmények előállításával foglalkozik a GR RUS (Oroszország),
a GR Polska (Lengyelország) és a GR Romania (Románia) vállalatunk. A tevékenység gyógyszeripari
minőségbiztosítás szempontjából igen szigorúan szabályozott és ez magában hord számtalan olyan
előírást, amely egyúttal biztosítja, hogy ezen vállalatokat mind környezetvédelmi, mind munkabiztonsági,
foglalkozásegészségügyi szempontból mérsékelt kockázatúnak lehessen tekinteni. Ezt erősíti tovább az a tény,
hogy a felhasznált anyagok igen nagy része jellemzően beépül a termékbe, csak igen kis hányada válik hulladékká.
Indiai létesítményünkben (RTML) gyógyszerhatóanyagokat gyártunk, ami vegyipari tevékenység, és amelynek
kockázatai jelentősnek tekinthetők. A gyár a termelés folyamatait illetően bármely dorogi hatóanyaggyártó
üzemünkhöz hasonlítható, kiegészítve mindazokkal a kiszolgáló funkciókkal, amelyek egy önálló létesítmény
működtetéséhez szükségesek (raktározási, logisztikai, energiaellátási, szennyvízkezelési stb. feladatok).
A gyártóüzem fizikai kialakításának megtervezésében, a berendezések műszaki tartalmának meghatározásában
a BAT előírásoknak eleget tevő gyártási technológiák helyi megvalósításában magyarországi szakembereink
is részt vettek. A munka során jelentős feladat volt a jellemzően más éghajlati adottságokhoz, előírásokhoz,
(munka) kultúrához történő alkalmazkodás.
A vízminőség megőrzése/javítása India számára kiemelt fontosságú, ezért a kibocsátható szennyvíz minőségi
előírásai folyamatosan szigorodnak. Az előírások betartása érdekében a gyártásokból kilépő folyadékáramok
közül a magas oldószer- és szervesanyag-tartalmúakat elválasztjuk és külön kezeljük, így ezek közvetlenül
nem kerülnek be a biológiai szennyvízkezelés folyamatába.

2019
Budapest
(MFt)

Dorog
(MFt)

2.324,6

3.161,8

402,2

Ebből környezetvédelmi rész
(közvetlen+integrált kv része)

482,4

477,9

Közvetlen környezetvédelmi
beruházások

283,2

446,6

Összes környezetvédelemhez is
tartozó beruházás
(közvetlen + ∑integrált)

GR RUS
(RBL)

GR Polska
(PLN)

RTML
(INR)

105.408

40.581.127

80.308

12.698.910

229,0

104.803

22.008.924

7.051

2.492.603

227,4

104.579

18.028.692

0

0

Légszennyezés

0

41,4

0

0

0

0

0

Vízszennyezés

114,4

323,7

177,6

0

17.411.026

0

0

Talaj, talajvíz

134,4

58,4

13,4

0

0

0

0

1,2

21,8

0

0

617.666

0

0

33,3

1,4

36,5

104.579

0

0

0

2.041,4

2.715,1

174,8

829

22.552.435

80.308

12.698.910

199,1

31,3

1,6

224

3.980.232

7.051

2.492.603

RTML

Összesen

Veszélyes hulladékok
Egyéb
Integrált környezetvédelmi
beruházások
Ebből környezetvédelmi rész

Indiai leányvállalatunk is rendelkezik környezetvédelmi menedzsmentrendszerrel (környezetvédelmi politikával,
célokkal-programokkal, eljárásokkal), de ez a rendszer jelenleg még nem tanúsított.

Anyagfelhasználás

Minden leányvállalatunk elkötelezett a környezet védelme és tevékenységének környezeti hatása
csökkentése mellett. Ennek érdekében a GR Romania szintén bevezette az ISO 14001 szabványon alapuló
környezetmenedzsment rendszert. A többi leányvállalat is rendelkezik környezetvédelmi szervezettel,
szabályozással és fejlesztési programokkal. Környezeti kibocsátásaikat a helyi előírásoknak megfelelően
monitorozzák és az adatokat továbbítják a hatóság felé. Az adatokat évente összesítve megküldik az anyavállalat
környezetvédelmi szervezetének.

Me.

Annak érdekében, hogy a dolgozók ismerjék a környezetvédelemmel kapcsolatos külső és belső elvárásokat
és egyben saját helyüket/feladataikat a rendszer működésében, minden leányvállalat a képzési rendszerében
oktatja ezeket az ismereteket.

Debrecen GR Romania
(MFt)
(RON)
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Külföldi termelő leányvállalataink tevékenysége

2020
Budapest

Dorog Debrecen GR Romania

GR RUS GR Polska

Vásárolt vegyi
anyagok

t

5.713

10.958

101

616

536

371

417

18.712

Ebből a vásárolt
oldószerek

t

2.686

4.074

3

29

97

24

1.801

8.714

Visszaforgatott
oldószerek

t/év

3.180

11.927

-

0

0

8

1.029

16.144

Visszaforgatott
oldószerek aránya

%

54%

75%

0%

0%

0%

25%

36%

GR RUS GR Polska

RTML

Összesen

2019
Me.

Költségek és ráfordítások
Környezetvédelmi beruházások
2020
Budapest
(MFt)

Dorog
(MFt)

3.106.554

2.551.859

31.106.899

262.826

319.944

56.405

Légszennyezés
Vízszennyezés

Összes környezetvédelemhez
is tartozó beruházás
(közvetlen + ∑integrált)
Ebből környezetvédelmi rész
(közvetlen+integrált kv része)
Közvetlen környezetvédelmi
beruházások

Talaj, talajvíz

GR RUS
(RBL)

GR Polska
(PLN)

RTML
(INR)

7.586.843

42.000.339

520.690

19.936.721

980.912

109.940

33.726.063

111.221

1.878.062

280.786

645.840

85.641

32.328.236

106.943

0

-

33.754

-

-

-

-

5.000

-

-

32.328.236

97.443

65.970

-

12.848

-

-

1.350

152.049

645.840

-

-

-

Egyéb

6.063

24.013

-

72.794

-

9.500

-

3.050.149

2.271.073

30.461.059

7.501.201

9.672.103

413.747

19.936.721

206.421

39.158

335.072

24.299

1.397.827

4.278

1.878.062
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Vásárolt vegyi
anyagok

t

5.362

6.409

107

555

368

246

327

13.374

Ebből a vásárolt
oldószerek

t

2.510

4.309

15

27

28

19

2.097

9.005

Visszaforgatott
oldószerek

t/év

3.083

6.695

-

0

0

7

943

10.728

Visszaforgatott
oldószerek aránya

%

55%

61%

0%

0%

0%

27%

31%

-

48.992

Ebből környezetvédelmi rész

Dorog Debrecen GR Romania

-

Veszélyes hulladékok

Integrált környezetvédelmi
beruházások

64

Debrecen GR Romania
(MFt)
(RON)

Budapest
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Környezetvédelmi bírságok
2020

Me.

Budapest

Dorog Debrecen

GR
Romania

2020
GR
RUS

GR
Polska

RTML

Összesen

Direkt
Földgáz

GJ

359.952

12.913

78.706

56.992

62.551

29.831

0

600.945

Olaj

GJ

0

0

794

0

1.312

0

2.165

4.271

Szén

GJ

0

0

0

0

0

0

133.531

133.531

GJ

315.335

233.077

0

0

0

0

0

548.412

Budapest
(HUF)

Dorog
(HUF)

Debrecen
(HUF)

GR Romania
(RON)

GR RUS
(RBL)

GR Polska
(PLN)

RTML
(rupia)

Szennyvíz

0

0

0

27.672

0

0

0

Légszennyezés

0

0

0

0

0

0

0

Hulladék

0

0

0

0

0

0

0

Zaj

0

0

0

0

0

0

0

Indirekt
Távhő
Egyéb

GJ

18.667

197

0

0

0

0

0

18.864

Villamos energia

MWh

82.335

27.481

12.880

7.429

9.170

6.324

8.820

154.439

2019
Me.

Budapest

Dorog Debrecen

GR
Romania

GR
RUS

GR
Polska

RTML

Összesen

2019
Budapest
(HUF)

Dorog
(HUF)

Debrecen
(HUF)

GR Romania
(RON)

GR RUS
(RBL)

GR Polska
(PLN)

RTML
(rupia)

Szennyvíz

0

0

0

16.292

110.000

0

0

Légszennyezés

0

0

0

0

0

0

0

Hulladék

0

0

0

0

0

0

0

Zaj

0

0

0

0

0

0

0
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Direkt
Földgáz

GJ

408.740

11.691

120.323

54.558

60.163

28.120

0

683.595

Olaj

GJ

0

0

1.163

0

860

0

3.931

5.954

Szén

GJ

0

0

0

0

0

0

107.494

107.494

Távhő

GJ

305.072

257.151

0

0

0

0

0

562.223

Egyéb

GJ

24.058

158

0

0

0

0

0

24.216

Villamos energia

MWh

81.381

26.924

11.876

7.678

8.918

6.460

8.472

151.709

GR
Romania

GR
RUS

GR
Polska

RTML

Összesen

4. KÖZÖSSÉG

Indirekt

Keletkezett hulladékok
2020
Me.

Budapest

Dorog Debrecen

Veszélyes hulladék
ártalmatlanítás

t

3.406

2.262

106

21

116

0

92,1

6.003

Veszélyes hulladék
hasznosítás

t

3.044

12.560

-

0

219

15

589,1

16.427

Nem veszélyes ipari
hulladékok

t

1.034

410

17

184

114

153

N/A

1.912

Kommunális hulladék

m3

2.629

369

114

404

544

491

N/A

4.551

2019
Me.

66

Budapest

Dorog Debrecen

GR
Romania

GR
RUS

GR
Polska

RTML

Összesen

Veszélyes hulladék
ártalmatlanítás

t

2.827

1.791

78

1

2

0

490

5.189

Veszélyes hulladék
hasznosítás

t

3.575

9.598

-

7

89

10,7

408,7

13.689

Nem veszélyes ipari
hulladékok

t

1.071

276

-

74

154,6

246

N/A

1.822

Kommunális hulladék

m3

2.950

456

160

362

450

611

N/A

4.989

RICHTER GEDEON

A Richter számára mindig is kiemelten fontos volt a társadalmi környezet, amelyben működik. Vezető magyar
gyógyszergyártóként és munkaadóként felelősek vagyunk a társadalom egészével, illetve a Társaságunk
működése iránt érdeklődőkkel folytatott párbeszéd fenntartásáért. A Társaság ezért számos egészségügyi,
tudományos, oktatási és környezetvédelmi kezdeményezést támogat az egészség és az életminőség
javítására irányuló küldetése szerint. Jelentős anyagi támogatást nyújt egészségügyi intézményeknek
és betegszervezeteknek.
A diákok tudományos érdeklődésének felkeltése érdekében a természettudományokhoz kapcsolódóan több hazai
és határon túli iskolai programot szponzorálunk a középiskolai kémia oktatás terén csakúgy, mint az egyetemeken.
A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért égisze alatt, a Magyar Kémioktatásért díj keretében
2016 óta évente több alkalommal kerül sor a kutatói életpályát bemutató ún. „rendhagyó kémiaóra” programra.
A díjazott tanárok és tehetséges, a kémia iránt elkötelezett diákjaik egy interaktív előadás során ismerhetik meg
a gyógyszeripari kutatási, fejlesztési és innovációs folyamatokat, a gyógyszeripari kutatók életét. Ezt követően
laboratóriumi látogatáson vesznek részt, ahol fiatal kutatókkal beszélgethetnek. Az esemény hiánypótló
és jelentősen formálja a tanárok és diákok szemléletét, ismereteit, jövőképét. A program már több diákot
inspirált a kutatói életpálya választására.
A Richter 2004 óta rendezi meg a hazai orvosi egyetemeken nagy érdeklődésnek örvendő Richter Tudós Klub
sorozatát. Az ingyenes előadások célja, hogy az orvosi, gyógyszerészeti tudományos élet aktuális témáit
az adott területek elismert szakemberei a résztvevőkkel megismertessék. A rendezvénysorozatot az egyetemi
hallgatók, a rezidensképzésen résztvevők, valamint a fiatal gyakorlóorvosok, családorvosok és gyógyszerészek
számára ajánljuk. A négy egyetemi városban (Budapest, Szeged, Pécs, Debrecen) azonos programmal, három
szakmai előadást tartunk az adott év tudományos koncepciója mentén. Az előadások mellett az érdeklődőknek
lehetőséget biztosítunk arra, hogy jelentkezzenek különleges gyárlátogatási programunkra, mely keretében
nemcsak a gyógyszergyártás folyamatába, de a Richter mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek.

ÜZLETI ÁTTEKINTÉS 2 0 2 0

67

Támogatási forma

Leírása

Szakmai gyakorlat

Tanüzemünkben, termelő üzemeinkben, kutatólaboratóriumainkban és
egyéb szakterületeken fogadunk középiskolai tanulókat, főiskolás és
egyetemi hallgatókat.

Diplomamunkák,
szakdolgozatok, doktori
dolgozatok elkészítésének
támogatása

Egyéni elbírálás alapján esetenként helyben történő kutatást
vagy külső konzulenst biztosítunk.

Gyárlátogatások

Szakképző iskolák, egyetemek, főiskolák, határon túli magyar egyetemek,
illetve az Európai Unió országaiból érkező külföldi diákok számára
szervezzük, igény szerint.

Részvétel
2020-ban 208 fő

Alapítvány

Támogatási forma

Kutató Diákokért Alapítvány

Középiskolások részére biztosít kutatási lehetőséget.

Egyetemi alapítványok

TDK-konferenciák helyezettjei és a kiváló diplomamunkák díjazása. Fiatal kutatóknak és PhD
hallgatóknak nyújtott támogatás.

2019-ben 190 fő
2020-ban 31 fő

Richter alapítványok

2019-ben 22 fő

Richter Gedeon Alapítvány
a Magyar Kémiaoktatásáért

Általános- és középiskolai kémiatanárok oktatómunkájának díjazása.

Richter Gedeon Rt.
Centenáriumi Alapítvány

Fiatal kutatók, egyetemi hallgatók rövid- és hosszú távú kutatásának támogatása.

Richter Gedeon Talentum
Alapítvány

Egyetemi megállapodások alapján PhD. ösztöndíjjal és Kiválósági PhD. ösztöndíjjal, valamint
középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok, graduális és posztgraduális tanulmányainak
támogatása, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar és
tudományos élet sikeres szakemberei, kutatói lehetnek.

Számos programmal és kezdeményezéssel támogatjuk az életminőségünk javítását célzó elhatározásunkat.

Aesculap Alapítvány

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán a tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása.

Az egyik legsikeresebb programsorozat a 2009-ben útjára indított Richter Egészségváros, amely az országot járva
a helyi kórházak és egészségügyi intézmények szakembereiből álló felkészült csapattal várja az egészségtudatos
látogatókat a kijelölt helyszíneken. A kezdeményezés különlegessége, hogy a programra látogatók a helyi kórház
működését és a szükséges orvostechnikai eszközök beszerzését is támogatják, hiszen részvételükkel növelhetik
a Társaság által felajánlott 2 MFt-os alapadományt.

Alapítvány a Magyar
Természettudományos
Oktatásért

A matematika-, fizika-, biológia- és kémiaoktatásban kiemelkedően eredményes pedagógusokat
díjazza (Rátz Tanár Úr Életműdíj).

Bugát-Richter
Természettudományi
Alapítvány

Középiskolás diákok természettudományos ismereteinek elmélyítése, a kiemelkedő tudású
diákok tehetséggondozása, magas szakmai színvonalú versenyek és vetélkedők rendezésének
támogatása.

Varga József Alapítvány

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán
a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, konferenciák
támogatása.

ProScola Nostra Alapítvány

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Szakközépiskola tehetséges tanulóinak iskolán beüli
támogatása, illetve hazai és külföldi szaktárgyi táborokban oktatás, közművelődés, ifjúsági
feladatokról gondoskodás és sport támogatása. Egészségmegőrzés, képességfejlesztés, idegen
nyelvi képzés segítése, nyelvvizsgázás ösztönzése.

2020-ban 183 fő
2019-ben 914 fő

A Richter Egészségváros eredményei is sokatmondóak: 79 helyszínen, mintegy 189.000 résztvevő látogatta
meg a rendezvényt. A 79 kórház összesen 403 MFt támogatást kapott a Társaságtól az elmúlt tizenegy
évben. Ez idő alatt több mint 190.000 szűrést végeztek el a szakemberek. A szűrésen részt vett betegek,
amennyiben szükségesnek mutatkozott, a további terápiás lehetőségekről helyszíni tanácsadás keretében
kaptak felvilágosítást.
2019-ben a Richter oroszországi irodája társadalmi kampányt indított a skizofréniában szenvedő betegek
hozzátartozóinak segítése céljából. Az iroda felmérést készített az Oroszországi Közvélemény Kutatási Központ
segítségével, hogy feltárja az orosz társadalom skizofréniában szenvedő betegekhez való hozzáállását.
A felmérés részét képezte egy külön célcsoport is: a skizofréniás betegek rokonai, gondviselői. A cél az volt, hogy
kiderüljön a két megkérdezett csoport válaszainak összehasonlításából, hogy mik a betegek hozzátartozóinak
igényei és kérdései a betegséggel kapcsolatban. A kampány részeként a moszkvai iroda összeállított egy
tájékoztató füzetet egy pszichiáter és egy gondozó bevonásával, hogy ezzel is segítse a betegek rokonait
az ebben a mentális betegségben szenvedők ápolásában. A Richter oroszországi kollégái a felmérésből származó
adatokat sajtókonferencia keretein belül publikálták és médiakampányt indítottak annak érdekében, hogy
a skizofréniában szenvedő betegekkel kapcsolatos tévhiteket eloszlassák és felvegyék a harcot a társadalmi
megbélyegzés ellen, valamint hiteles tájékoztatást adjanak az orosz lakosságnak a betegek és hozzátartozóik
mindennapi problémáiról. A kampányt folytatva 2020-ban megjelent egy kisfilm is a skizofréniával küzdők
és ápolóik mindennapi nehézségeiről. A Mentális Egészség Világnapja alkalmából sajtótájékoztatót tartottak
a filmről és annak tartalmáról, amelyen több mint 30 média képviselője vett részt, ahol neves pszichiáterek
és a film producere gyűltek össze, hogy a skizofréniával összefüggő tévhitekről beszéljenek.
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Egyéb támogatásaink alapítványi formában

RICHTER GEDEON

FENNTARTHATÓSÁGI ÁTTEKINTÉS

A Társaság által létrehozott „Talentum Alapítványon” keresztül tehetséges PhD hallgatók számára ösztöndíjat
nyújtunk, valamint középiskolások támogatását is megkezdtük azzal a céllal, hogy már a pályaválasztás előtt
vonzóvá tegyük számukra a Richtert.

Célkitűzések 2021

A természettudományos oktatás vonzóvá tétele, mind a pedagógusok, mind a diákok számára.
Aktív szerepvállalás a duális képzések megvalósításában, a középfokú szakképzésben és a felsőoktatásban
tanuló diákok gyakorlatorientált képzésének támogatása, különösen ebben a kihívásokkal teli időszakban.
• Mentorprogramok támogatása, online pályaorientációs rendezvények lebonyolítása.
•
•
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Nagyra értékeljük a globális szinten foglalkoztatott több mint 12.000 alkalmazottunk egyéni tehetségét,
szakértelmét és képességeit, melyekkel a világ több mint 35 országában járulnak hozzá a Csoport sikeréhez.
Célunk az, hogy a Társaság hosszú távú stratégiájához illesszük munkavállalóink szakértelmét és képességeit,
és az üzleti céloknak megfelelő hatékony és kompetens szervezet kialakításában támogassuk a Richtert.
A Richter eredményeit a szervezeti célokkal azonosulni tudó, eredményorientált munkavállalók alapozzák meg,
akik egymással hatékonyan együttműködve, a változásokból előnyt kovácsolva, ezáltal folyamatosan fejlődve
járulnak hozzá a stratégia megvalósításához.

Értékrendünk
Büszkék vagyunk arra, hogy a Richter név nemcsak innovatív termékeket takar, hanem olyan stabil és együttműködő
munkahelyet is, ahol jó és érdemes dolgozni. Globális ambícióinkkal összhangban, folyamatosan fejlesztjük
azokat a területeket, melyek kiemelkedő munkahellyé teszik a Richtert, ahol szívesen dolgoznak az elkötelezett
és kompetens szakemberek.
A Richter Gedeon, mint vállalati márkanév, sikeresen megőrizte jó hírét és presztízsét az elmúlt évtizedekben is.
A megváltozott munkaerőpiaci környezetben, az új generációk munkaerőpiacon való megjelenésével 2019-ben
egy teljes körű munkáltatói márkaépítési folyamatot indítottunk el, melynek célja a munkáltatói márkaismertség
növelése, a toborzás támogatása és a meglévő munkatársak elkötelezettségének növelése volt. A folyamat
eredményeképpen a Társaság kialakított egy egyedi munkáltatói márka arculatot.
Az alábbi munkáltatói márkaértékeink mutatják be, hogy miért kiemelkedő munkahely a Richter.

Magyar recept – Globális hatás

Munkatársaink számos országban segítik az emberek életét: magyarországi központú vállalatcsoportunk
élenjáró innovációs tevékenységgel, folyamatos beruházásokkal, és magas minőségű készítményekkel kínál
terápiás megoldásokat szerte a világon. Ezért kollegáink munkája nemcsak fontos és felelősségteljes, hanem
változatos és kihívásokban gazdag. A legújabb technológiai kihívásokon dolgozhatnak, modern eszközöket
használhatnak, és munkájuk során valós értéket hoznak létre.

Innováció

Nálunk az innováció nem távoli álom, hanem a munkánk elválaszthatatlan része. Kollégáink világszínvonalú
berendezéseket, élenjáró eljárásokat és technológiákat alkalmaznak a kutatás-fejlesztésben,
a minőségirányításban, a biotechnológiában és a gyógyszergyártás különböző területein. A folyamatos újítás
tudománya az egyik legjellemzőbb és legfontosabb értékünk, mely a fejlődés és a sikeres jövő záloga.

A teljes élet szolgálatában

Társaságunkat humánus kultúra jellemzi, melyben lényeges szerepet játszik a teljes élet támogatása. A Richter
család tagjaként sokféle jóléti és egészségügyi szolgáltatásunk, valamint közösségi programjaink minden előnyét
élvezhetik munkatársaink. Támogatjuk a sportot és az aktív életmódot, a testi-lelki feltöltődést pedig üdülési
lehetőségekkel is segítjük. Meggyőződésünk, hogy a növekedés a teljes élet része, ezért kollégáink fejlődését
képzési lehetőségek széles választékával is segítjük.

Az együttműködés tudománya
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A 2020-as év a globális pandémia éve volt, ezáltal nagymértékben megváltoztatta azt, ahogyan a munkáról,
munkavégzésről, munkavállalói elkötelezettségről gondolkodunk. A Richterben addig nem tapasztalt,
19 százalékos szintet is elérte a home office aránya, a helyben vagy otthonról dolgozó munkavállalók egészsége
és biztonsága még az eddiginél is sokkal inkább fókuszba került. Környezeti feltételeinkre az állandó változás volt
jellemző, folyamatosan kellett reagálni az új helyzetekre. A biztonság, és ezzel párhuzamosan a produktivitás
fenntartása voltak elsőrendű feladataink 2020 folyamán.

Hiszünk az összefogás és a csapatmunka erejében, amit kimagasló eredményeink igazolnak. Akár nemzetközi,
akár szakterületek vagy munkatársak közötti együttműködésről van szó, nálunk a segítőkészség és a családias
légkör adott a sikerhez. Ügyelünk rá, hogy minden kollégánk megtapasztalhassa, miért jó együtt, közösségben
gondolkodni. Büszkék vagyunk rá, hogy a különböző területek sikeresen működnek együtt a közös célok érdekében,
és számos támogató mikroközösség működik a vállalaton belül.

Alkalmazottak
A Richter Csoport teljes létszáma 12.842 fő volt 2020 végén, ami 1,4 százalékos (183 fő) csökkenést jelent
a 2019. évi létszámhoz képest.
Létszám földrajzi megoszlása 2019–2020-ban* (%)

2020

2019

12 4

224

EU**

16

19

FÁK

49

Kína

52

Latin-Amerika

24

25

Megjegyzések:
		

Magyarország

Egyéb országok

* 2019. december 31-i és 2020. december 31-i állapotnak megfelelően.
**Kivéve Magyarország.

A létszám alakulása (fő)
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000

Nekünk a folyamatos fejlődés ad stabilitást

A Richternél abban a biztos tudatban dolgozhatnak kollegáink, hogy magyarországi központunk hazai irányítás
alatt áll és függetlenül működik. Pénzügyi helyzetünk stabil, piaci beágyazottságunk pedig erős. Megbízható
és elismert márkáink és átgondolt stratégiánk szintén teret adnak a folyamatos növekedéshez. Felelős és gondos
munkáltatóként a növekedést nem csak Társaságunk eredményeiben és termékeink minőségében mérjük:
munkatársaink szakmai és személyes fejlődésére is kiemelt figyelmet fordítunk.

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
2016
Teljes létszám

72

RICHTER GEDEON

2017
Szellemi foglalkozásúak

2018

2019

2020

Diplomások
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2016

2017

2018

2019

2020

Dolgozók átlagos életkora (év)

44,1

44,1

43,7

43,7

44,0

Richternél töltött átlagos idő (év)

13,7

13,3

12,9

12,6

12,7

teljes munkaidős

5.011

5.187

5.509

5.716

5.832

4.941

5.111

5.396

5.523

5.611

6

4

19

90

115

58

69

85

98

103

nyugdíjas teljes munkaidős
részmunkaidős
nyugdíjas részmunkaidős
Határozatlan munkaszerződéssel rendelkezők száma (fő)

6

3

2

5

3

4.633

4.917

5.231

5.605

5.676

450

425

392

192

152

Határozott munkaszerződéssel rendelkezők száma (fő)

A munkaerőpiaci megváltozott foglalkoztatási kereteket figyelembe véve, ha szükséges, élünk szerződéses
foglalkoztatási keretekkel, pl. megbízási szerződéskötésekkel. A munkaerőpiaci szereplőkért folytatott
versenyben erősebb elköteleződést és motivációt eredményezett az állandó foglalkoztatás, a Richterhez szívesen
csatlakoztak a korábban kölcsönzött státuszban tevékenységet végző munkatársak Ennek a tendenciának
megfelelően 2020 végén mindössze 9 fő volt kölcsönzött státuszban. További atipikus foglalkoztatási elemként
továbbra is alkalmazzuk a nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatást.
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Anyavállalati létszámadatok változásai (fő)

Átlagos állományi létszám (fő)
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Fizikai és szellemi dolgozók aránya 2020-ban (%)

Fizikai
Szellemi

Diplomások aránya* (%)
88
86
84
82

Fluktuáció* (2016–2020)

2016

Belépők száma (fő)
2016

2017

2018

2019

2020

30 év alatt

246

249

275

260

209

30–50 év között

236

353

397

361

299

50 év felett

32

59

79

73

42

Összesen

514

661

751

694

550

Megjegyzés: * Anyavállalati adatok.
Fluktuáció korcsoportonként (%)
2016

2017

2018

2019

2020

30 év alatt

11,3

14,2

17,1

14,2

11,3

30–50 év között

5,2

6,6

6,8

9,3

7,7

50 év felett

10,8

6,7

7,4

10,0

8,7

Összesen

7,8

7,5

8,2

10,1

8,4

Megjegyzés: * Anyavállalati adatok.

A Richter Anyavállalati munkavállalóinak száma 2019-hez képest enyhe növekedést mutat 2020-ban, bár
a belépők száma 2018-ban volt a legmagasabb. Az új belépők aránya és a fluktuáció csökkent 2020 során,
mindkettőben nagy szerepet játszott a pandémia hatása.
A Richter, mint munkáltató egyik erősségét, valamint stabilitását többek között az is mutatja, hogy munkavállalóink
átlagosan 13 év munkaviszonnyal rendelkeznek. Fontos számunkra a munkaerő rugalmas alkalmazhatósága,
melyet belső képzésekkel, rotációval biztosítunk.
A Csoportnál dolgozó felsőfokú végzettségűek száma 2020-ban 7.291 főre csökkent, a 2019-ben foglalkoztatott
7.450 főről. A diplomások aránya a szellemi foglalkoztatottakhoz viszonyítva 87 százalék volt, míg a teljes
létszámon belül ez az arány 57 százalék.

2017

2018

2019

2020

Megjegyzés: *A Csoportnál dolgozó szellemi foglalkoztatottak számán belül.

Toborzás és szakmai fejlődés
A tehetséges és kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkaerő számára vonzó feltételek megteremtése,
az alkalmazottak motiválása és megtartása kulcsfontossággal bír a Richter számára. Kollégáink fejlődését
biztonságos munkakörnyezettel, versenyképes jövedelemmel és juttatási rendszerrel, befogadó és sokszínű
vállalati kultúrával, valamint széles körű továbbképzési lehetőségek biztosításával támogatjuk. Dedikált
toborzási csapatunk már a toborzás-kiválasztás során hangsúlyt fektet arra, hogy a jelöltek közül azok kerüljenek
kiválasztásra, akik szaktudásuk és tapasztalatuk alapján előreláthatólag leginkább hozzá tudnak járulni a Richter
eredményeinek eléréséhez. Olyan, kompetencia alapú interjútechnikát használunk, melynek segítségével
a szakértelem és szakmai tapasztalat felderítésén túl a pályázók személyiségjegyeiről, kompetenciáiról
is információkhoz juthatunk.
Kihívást jelent az egyre mobilisabb munkaerő megtartása, erősödő igényt tapasztalunk a rugalmas foglalkoztatási
körülményekkel kapcsolatosan is. A munka melletti fejlődési lehetőségeken túl nagy értékkel bír a munka
és a magánélet megfelelő egyensúlyának biztosítása is. A munkaerőpiaci folyamatok olyan változásokat
eredményeztek az elmúlt néhány évben, amire nagyfokú rugalmassággal és gyorsasággal kell reagálnia a piaci
szereplőknek. Az utóbbi években kialakult hiányszakmákban dolgozókért, illetve a középfokú végzettségű
munkavállalókért tovább fokozódott a verseny a munkáltatók között, egyrészt a bérek, juttatások, másrészt
a munkavállalói élmény terén. A munkaerőpiaci változások eredményeképp továbbra is aktív HR/toborzói
jelenléttel támogattuk a fizikai állomány kiválasztási folyamatait.
A felgyorsult munkaerőpiaci verseny következtében kulcs tényezővé vált a legalkalmasabb pályázók felkutatása
és megtartása, így ennek érdekében egyszerűsítettük és lerövidítettük a toborzási folyamatot és igénybe vesszük
az összes elérhető online hirdetési platformot, illetve modern toborzási technikákat, pl. sourcing, illetve szükség
esetén fejvadász cégekkel dolgozunk együtt. Annak érdekében, hogy a hozzánk pályázó jelentkezők jó hírünket
vigyék és minket válasszanak a munkáltatói versenyben, nagy hangsúlyt helyezünk a pályázói élményre, ezért
vezetőink számára toborzási-kiválasztási tréning-sorozatot szerveztünk.
Felismerve azt a tendenciát, hogy a foglalkoztatás is egyre inkább globális szinten valósul meg, tudatos nyitás
történt a külföldi munkavállalók felé a nemzetközi tapasztalat behozatala érdekében. Emellett az Erasmus+
program keretében határon túli magyaroknak is lehetőség biztosítunk szakmai gyakorlaton való részvételre.
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Kiemelt figyelmet fordítunk a Társaság szakember-utánpótlásának biztosítására. Számos partnerintézménnyel
épített ki Társaságunk szoros együttműködést, melynek eredményeképpen több száz diák nyári szakmai
gyakorlatához, valamint szakdolgozatához nyújtottunk szakmai támogatást az elmúlt években. Ebben
a munkában a 2019 márciusában útjára indított tanulófelelősi rendszer keretében, tanulófelelőseink szaktudására
és fejlesztő fókuszú munkájára támaszkodhatunk. A 2020-as évben a járványügyi helyzet erre a tevékenységünkre
is rányomta a bélyegét, így a szakmai gyakorlatok szervezésekor itt is előtérbe került a digitális oktatási
megoldások alkalmazása. Csökkentett időtartamban és részben digitális oktatási formában biztosíthatta
Társaságunk a lehetőséget összefüggő nyári és évközi szakmai gyakorlathoz, valamint szakdolgozatok
és diplomamunkák elkészítéséhez, hogy munkatársaink és a hozzánk érkező diákok egészsége érdekében
a kontaktusszámot minél inkább csökkenthessük. A 2020. évtől, a hagyományosan nagylétszámú gyógyszerész,
vegyész- és biomérnök képzések mellett Társaságunk kibővítette felsőoktatási együttműködéseit a kooperatív
üzemmérnöki képzésekben való aktív részvétellel is. A középfokú szakképzés terén más gyógyszeripari
vállalkozásokkal összefogva a 2020/21-es tanévben pilot jelleggel elindult duális vegyésztechnikus képzésünk
is, kihasználva saját működtetésű Tanüzemeink nyújtotta lehetőségeinket budapesti és dorogi telephelyeinken.

HR rendszerek, programok
2018 óta a Társaságunkhoz csatlakozó új belépőket egy új beillesztési program fogadja. Az új program részeként
bevezetésre került a Buddy rendszer, melynek keretében minden új belépőt egy ún. Buddy támogat az első
hetekben. A belépést követően minden új kolléga részt vesz egy beillesztési tréningen vagy előadáson, mely
a munkavállalók elköteleződését, a vállalat megismerését segíti. A járványhelyzet kihívásaira reagálva 2020-ban
az új belépők beilleszkedését és támogatását elősegítő programokat sikeresen ültette át a Társaság online
formára. Az elmúlt évek személyes és online programok során szerzett tapasztalatait ötvözve, 2021-ben
indul útjára Társaságunknál egy játékosított onboarding program, mely magában foglalja egyrészt a digitális
platformok nyújtotta rugalmasság, illetve a személyes találkozásokban rejlő értékeket, lehetőségeket.
Társaságunk több éve tart gyakornoki programot kezdő gyógyszerészeknek és műszaki diplomával rendelkező
pályakezdőknek a termelés, technológia és minőségbiztosítás területeken. A program időtartama 2 év, amely
sikeres teljesítését követően Társaságunk lehetőséget biztosít a szakmailag megfelelő szervezeti egységben
való elhelyezkedésre.
Munkatársaink rendszeres visszajelzést kapnak teljesítményükről és megbeszélik feletteseikkel, hogy
milyen fejlődési lehetőségek állnak előttük és milyen céljaik vannak karrierjük további alakításában.
Ez a teljesítményértékelési rendszer hivatott arra, hogy minden munkatárs részére konkrét, az évre szóló
feladatokat tűzzön ki, és segítsen a fejlődése további irányának, valamint a szükséges továbbképzés
meghatározásában.
2020-ban a Teljesítményértékelési rendszerünket kiegészítettük a teljesítmény kalibrációval. Az egyéni
teljesítményt már nem csak önmagához képest határozzuk meg, hanem másokkal összehasonlítva is. A Richter
2019-ben újradefiniálta kompetenciarendszerét. A Richter általános kompetenciái a vállalat valamennyi
munkavállalójára, munkatársakra és vezetőkre egyaránt érvényesek. Ezek a következők: eredményorientáltság,
együttműködés, változáskezelés, önfejlesztés, szakértelem. A Richternek tehát stratégiája, szervezeti céljai
megvalósítása érdekében eredményorientált, magas színvonalon teljesítő, együttműködő csapatjátékosokra
van szüksége, akik szakértelmüket, készségeiket folyamatosan fejlesztve nyitottak a változásokra. A 2020as teljesítményértékelések során már az új kompetenciarendszerünket alkalmaztuk.
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Képzés-fejlesztés

A cég hagyományosan komoly hangsúlyt fektet munkatársai tudományos fejlődésének, a nemzetközi szakmai
trendek naprakész követésének folyamatos biztosítására, szakmai, nyelvi és digitális kompetenciáinak
fejlesztésére. Emellett minden munkavállaló kötelezően részt vesz a biztonságtechnikai, minőségügyi,
környezetvédelmi és farmakovigilancia képzéseken. 2020-ban a COVID-19 miatt életbelépett intézkedések
azonban jelentős mértékben befolyásolták a nemzetközi és a hazai képzési piacot, melyek következtében
nagymértékben átalakultak a Richteres munkatársak képzési lehetőségei is. Számos tervezett képzés,
meghirdetett tanfolyam és konferencia elmaradt vagy átütemezésre került 2021-re. Társaságunk gyorsan
alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, és a digitalizáció nyújtotta leletőségeket kiaknázva, nagymértékű
belső rendszer- és eszközfejlesztést hajtott végre, megvalósítva ezáltal a digitális átállást szinte minden
képzési területen. Szeptembertől az online képzési forma gyakorlatilag 100 százalékos mértékben felváltotta
a személyes jelenléttel járó kurzusokat nemcsak a szakmai és a nyelvi képzések terén, hanem a vezetőfejlesztési
programunk elindítása és az ún. soft skill fejlesztések is ezzel a megoldással valósulhattak meg.
A szakmai és a vezetőképzés mellett egyre növekszik az igény a szervezeti egységeken belüli vagy szervezetek
közötti folyamatok vizsgálatára és fejlesztésére, működési zavarainak megoldására, illetve a szervezeti átalakítások
változáskezelési támogatására. Ezeket szakértők bevonásával szervezetfejlesztési projektekkel igyekszünk megoldani.
Számos kollégánk számára biztosítjuk a fejlődési lehetőséget bel- és külföldi szakmai konferenciákon, tudományos
kongresszusokon, szemináriumokon való részvétel támogatásával. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk
a belső képzéseknek az informatikai alaptudás fejlesztése területén. Ezen túlmenően évről évre emelkedik azon
munkatársaink száma, akiknek igyekszünk biztosítani a részvételt a mélyebb, speciális informatikai ismereteket
(pl. programozás, rendszerüzemeltetés, szoftverfejlesztés és tesztelés) nyújtó külső továbbképzéseken is.
Változatlanul kiemelt fontosságú számunkra a hatósági szabályok által előírt kötelező képzések megszervezése,
melyek nemcsak a termelésben dolgozó fizikai állományú munkatársakat vagy a minőségirányításban dolgozókat,
hanem gyakorlatilag a Társaság valamennyi munkavállalóját érintik. Mivel a Richter Csoport közös nyelve
az angol, ennek a tudásnak a megszerzését, fejlesztését jelentős mértékben támogatjuk. Emellett a Richter
szerteágazó nemzetközi kapcsolataiban közreműködő vezetők és kulcsmunkatársaink számára, akiknek
munkájához előírt a Társaságunknál leggyakrabban használt idegen nyelvek minél magasabb szintű ismerete,
lehetőséget biztosítunk orosz vagy spanyol nyelvi képzésre is.
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Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás biztosítására, hiszen ez a tényező egyértelmű versenyelőnyt
jelent. Továbbra is érzékelhető az a tendencia, hogy nő a távolság az iskolarendszerek által nyújtott tudás
és a foglalkoztatói oldal elvárásai között. Nyári szakmai gyakorlatos helyek kialakításával a lehető legtöbb
szakterületen folyamatosan törekszünk az utánpótlás biztosítására. Szakdolgozati konzultáció és szakmai
mentoring lehetőségével segítjük elő a szervezeti keretek között megvalósuló fejlődést. Aktív, országos szintű
jelenléttel az állásbörzéken, szakmai rendezvényeken, workshopokon biztosítjuk azt, hogy a következő generáció
számára is ismert és vonzó munkáltatói kép alakuljon ki a Richterről. A pályaorientációt elősegítve pedig számos
oktatási intézménnyel tartunk kapcsolatot és fogadunk diákokat a Richter telephelyeken, ahol a szakmai
kérdéseken felül HR-es kérdésekben is segítséget adunk (CV tanácsadás, álláskereső portálok ismertetése,
kiválasztási folyamat bemutatása, próba interjú stb.), valamint prezentációkat tartunk a szakma népszerűsítése
céljából. Alapítványainkon keresztül támogatjuk a tehetséges diákokat, és díjazzuk a kiemelkedő teljesítményt
elért kémia tanárokat. Jellemző tendencia a diákfoglalkoztatás növekedése, és egyre inkább tapasztalható
a gyakornoki programok iránt felerősödött igény.

Képzésben részt vettek száma
Képzési területek

2020

2019

Létszám (fő)

Létszám (fő)

Felsőoktatási képzések:

96

106

Alapképzés (BA, BSc)

37

41

Mesterképzés (MA, MSc)

11

16

Szakirányú továbbképzés

40

43

Doktori képzés (PhD)

5

4

Felsőoktatási szakképzés

3

2

12

18

108

124

OKJ-s szakképesítést nyújtó képzések

151

170

Egyéb szakképesítést nyújtó képzések

15

17

Iskolarendszerű képzések

Középfokú képzések (érettségi, technikus)
Iskolarendszerű képzések összesen:
Iskolarendszeren kívüli képzések

Jogszabályi megfeleléshez kapcsolódó képzések

730

894

Tanfolyamok (szakmai, informatikai, egyéb)

558

1.232

73

132

Belföldi konferenciák

189

659

Nyelvi képzések

959

1.022

Vezetőfejlesztés

516

641

HR-programok

468

733

Iskolarendszeren kívüli képzések összesen:

3.659

5.500

Mindösszesen:

3.767

5.624

Kompetencia fejlesztő tréningek
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Kihelyezett formában megvalósult fontosabb szakmai tanfolyamok*
2020

2019

Gyógyszertechnológia szaktanfolyam

30

23

IT speciális továbbképzések (ITIL, SAP, BI, SP)

35

86

Műszeres analitikai készülékek szoftverkezelői
oktatásai hazai vagy külföldi szakértők felkérésével

3

24

Készítményfejlesztési továbbképzések külföldi
specialista meghívásával

-

36

Statisztika, biostatisztika, adatelemzés

-

58

LEAN és minőségügyi témájú képzések

24

66

Gazdasági és ügyviteli továbbképzések

26

39

118

332

Összesen:

Minden szervezet számára előnyt jelent, ha a kollégák különböző perspektívából közelítenek meg egy feladatot,
projektet. Az eltérő látásmód új nézőpontot és lehetőséget adhat a vállalatnak, mellyel produktivitása,
hatékonysága növekedhet. A Richter egyes területeken, az adott pozíció szakmai igényeihez mérten, tudatosan
alkalmazza a külföldi munkaerő integrálását a nemzetközi tudás behozatalának érdekében. Emellett terveink
között szerepel egyes globális pozíciók Richter Csoporton belüli betöltése. Támogatjuk a nők újra integrálását GYES
után, sokukat részmunkaidős foglalkoztatás keretében alkalmazzuk. Ugyanakkor hangsúlyt helyezünk a diákok
és nyugdíjasok foglakoztatására (szövetkezeti formában és főállású lehetőségként, de akár részmunkaidőben is).

Érdekképviselet
Az anyavállalat dolgozóinak érdekképviseletét az 1992 áprilisa óta jogi személyként működő, önálló érdekvédelmi
társadalmi szervezet, a VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete látja el. A szakszervezet reprezentatív, a Richter
valamennyi magyarországi szervezeti egységének munkavállalóját képviselve jár el. Összesen 1.430 aktív
állományú és ennél nagyobb számú nyugdíjas tagja van. Az érdekképviselet az összes szakszervezeti jogot
gyakorolja, amelyek egyik legfontosabb megnyilvánulása a kollektív szerződés, amely évtizedes hagyományokra
tekint vissza. A Kollektív szerződés hatálya kiterjed a Richter Gedeon Nyrt.-vel munkaviszonyban álló
munkavállalókra, amennyiben a munkavállaló a munkát rendszerint Magyarországon végzi. A vezérigazgatóra,
továbbá a vezető állású munkavállalókra a Kollektív szerződés hatálya nem terjed ki.

Megjegyzés: *Kötelező képzések nélkül.

2019-től egy további érdekvédelmi szervezet, az MCDSZ (Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete)
Gyógyszergyári Alapszervezete is ellát érdekvédelmi tevékenységet Társaságunknál.

Fontos számunkra, hogy megismerjük munkatársaink véleményét és elégedettségét az általunk biztosított
képzésekről. Ennek érdekében a képzések lezárása után leggyakrabban elektronikus kérdőíves felméréssel vagy
személyes interjúkon keresztül csatornázzuk be a tevékenységünk továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül
szükséges visszajelzéseket.

A Munkavédelmi Bizottsággal folyamatos a kapcsolat a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében.
A munkavállalók tradicionális együtt döntési jogát Üzemi Tanács látja el, ami a jogszabályok szerinti keretek
között működik. Kiemelt feladatai közé tartozik többek között a jóléti keret felosztásának jóváhagyása. Funkciója
szerint információs hídként szolgál a munkáltató és a munkavállalók között.

Célkitűzések 2021

Munkahelyi problémák jelentése

•
•
•
•
•
•

Szemléletváltás projekt
Hatékony szervezet keretrendszere
Hatékony és ügyfélközpontú HR adminisztráció
HR digitalizáció
Vezetőfejlesztés
Duális képzés
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A képzésekben 2020 során résztvevő kollégák számára szükségszerűen hatott a COVID-19 világjárvány.
Képzéseink jelentős részét igyekszünk a Társasághoz kihelyezett formában megszervezni, az adott szakterület
elismert kül- vagy belföldi szakértőinek bevonásával. Ezáltal lehetőséget biztosíthatunk arra, hogy a tanfolyamok
tartalma minél inkább illeszkedjen a Richter fejlesztési igényeihez, stratégiai céljaihoz.

A munkatársak a Globális Megfelelőségi Program keretein belül működő, már korábban ismertetett ún.
Megfelelősségi Forródróton, e-mailen és telefonon jelenthetik be az észlelt visszaéléseket, etikai vétségeket.
Az elmúlt években a Megfelelőségi Forródrót használata általánossá vált, a munkatársak egyre gyakrabban
tesznek fel kérdéseket a Megfelelőségi Kézikönyvvel és a Megfelelőségi Programmal kapcsolatban.

Munka-magánélet egyensúly, egészségmegőrzés
Vezetőképzés
A pandémiás helyzet jelentősen befolyásolta a vezetőfejlesztő programjaink indítását, ezért az eredetileg
osztálytermire tervezett programok digitalizálásával szeptembertől sikerült egy átfogó vezetőfejlesztési
programot elindítanunk, amelynek célja a stratégia megvalósítása kapcsán kiemelt jelentőségű készségek
és tudás fejlesztése volt. A Stratégiától a hatékony működésig tréningen abban adtunk támogatást, hogy hogyan
lehet lebontani a stratégia megfelelő részét az egyéni célokig, és hogyan lehet kialakítani ezek mérhetőségét.
Azok számára, akik technikai felszereltség hiányában nem tudtak részt venni a virtuális tréningeken, online
tananyagot készítettünk.

Az anyavállalat munkatársainak kikapcsolódását, feltöltődését, egészségét számos értékes szolgáltatással és saját
fenntartású létesítménnyel támogatja. A Richter hazai munkavállalói és családtagjaik rendelkezésére állnak
üdülőink, sportpályáink, uszodánk, orvosi rendelőink, valamint kétévente komplex egészségügyi szűrővizsgálatot
biztosítunk számukra. Emellett figyelmet fordítunk a sportra és a munkavállalói egészség megőrzésére.
A több mint 10 féle sport szakosztályunkat helyszín biztosításával támogatjuk, tavasztól őszig az uszodában,
konditeremben, illetve a Sportpályán, télen pedig termeket bérelünk. Rendszeres résztvevői vagyunk a Fut a cég
versenysorozatnak, ahol több éve dobogós helyet foglal el a Richter a nagyszámú résztvevőnek köszönhetően.
Rendszeres időközönként megrendezzük a népszerű Richter családi nap eseményt, ahol minden kollégánk
a családtagjaival együtt tud részt venni.

A 2006-ban indított karrierprogramunk, melynek elsődleges célja a vezetői utánpótlás biztosítása és a kulcsemberek
megtartása, 2020-ban is folytatódott. A program ideje alatt a résztvevők különböző képzéseken vesznek részt,
melyek hozzájárulnak a kompetenciáik fejlesztéséhez. A program sikerességét igazolja, hogy a résztvevők közül
néhányan már a program ideje alatt vezetői pozícióba kerültek, illetve az újonnan kinevezett vezetők jelentős
része a karrier program részese volt.

Folytattuk a minden munkatársunk számára elérhető, a cég által finanszírozott „egészségprogramot”. Ennek
keretében széles körű, kihelyezett orvosi szűrővizsgálaton vehetnek részt az egészség megőrzése és a betegségek
megelőzése, idejekorán való felismerése érdekében. Az egészségprogramon felül egészségbiztosítást is nyújtunk
a munkavállalók számára, melynek keretében kollégáink számos egyéb szolgáltatás mellett ingyenesen vehetnek
igénybe különböző orvosi vizsgálatokat.

Sokszínűség és esélyegyenlőség

A családok támogatását szolgálják a munkavállalóink gyermekeinek napközbeni ellátása és nevelése érdekében
működtetett óvodáink Budapesten és Dorogon, továbbá iskolakezdési támogatásunk, amelyet minden megfelelő
életkorú gyermek után biztosítunk kollegáink számára.

Nemre és korra tekintet nélkül biztosítjuk az előrelépést, a szakmai fejlődési lehetőségeket és vezetői kinevezéseket.
Egyenlően elérhető képzési és fejlesztési feltételek állnak rendelkezésre minden vezetői réteg számára.
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Rugalmas munkarendben a 2020.12.31-i zárólétszámból dolgozóink több mint 49 százaléka dolgozott,
kötetlen munkarendben pedig több mint 11 százaléka. Részmunkaidős foglalkoztatásra, illetve távmunka
szerződéskötésre is biztosítunk lehetőséget. A fizetés nélküli szabadságra való jogosultságot Kollektív
szerződésünk szabályozza, és az alap esetekben járó jogokon felül a munkavállaló egyéb okok fennállása esetén
(pl. családi ügyek, hosszabb külföldi tartózkodás) is igényelheti.
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Rugalmasságot jelent kollegáink számára a 2019-ben bevezetett Home Office lehetőség, amely meghatározott
kereteken belül lehetőséget nyújt az otthonról történő munkavégzésre. A kezdeti pozitív tapasztalataink után
a rendszert 2020-ban felülvizsgáltuk és további napokkal bővítettük. Tanulmányi szerződéssel foglalkoztatott
munkavállalóinknak extra szabadnapot biztosítunk a vizsgaidőszakokban. A fizikai állomány műszakkezdésre
való bejutását a Társaság buszjáratokkal segíti.

2020 végén útjára indítottuk a Richter Egyensúly programot, fókuszban a kiegyensúlyozott munkakörnyezettel.
Célul tűztük ki, hogy közösen, mind szervezeti szinten, mind egyéni szinten, ki-ki a maga eszközeivel járulhasson
hozzá ahhoz, hogy a Richter a kihívásokkal teli időszakban is kiemelkedő munkahely legyen, ahol jó dolgozni,
s ahol mindannyian teszünk a mentális egészségünkért és a stresszmentes környezetért.

Javadalmazási rendszer és egyéb munkavállalói programok
A teljesítmény iránti elkötelezettség és a teljesítmény centrikusság képezi a Társaság javadalmazási elveinek
és gyakorlatának alapját. Az alapfizetés, a bónusz, valamint a részvényjuttatások és egyéb juttatási formák
a kulcsemberek megtartásán keresztül a magas szintű teljesítmény és az üzleti célok eléréséhez segítenek hozzá.
Ahhoz, hogy a munkakörök átláthatóak legyenek és a dolgozók számára lehetővé váljon egy tervezhetőbb
és tudatosabb szakmai karrierépítés, 2020-ban bevezetésre került az RG (Richter Grade) szintek rendszere.
A létrejött munkaköri szintek tükrözik a tudás, a problémamegoldás és a felelősség, összefoglalva a munkakörök
komplexitásának növekvő szintjét, azoknak a vállalat eredményességére való ráhatása alapján. A szinteket
szakmai és vezetői besorolásra osztottuk, amelyek bizonyos szintjei párhuzamosan futnak, nemcsak a vezetői,
de a szakmai karrierutat is bemutatva.
2018-ban bevezetésre került a SuccessFactors elektronikus dolgozói és vezetői HR önkiszolgáló rendszer.

Juttatások
Az előző évekhez hasonlóan továbbra is változatlanul működtettük a Cafeteria rendszert, amely a részmunkaidőben
foglalkoztatott munkatársakat is megilleti.
Béren kívüli juttatásaink a Cafeteria rendszeren túl is igen sokrétűek:
Társaságunk számára kiemelt fontosságú az öngondoskodás, valamint a munkavállalók egészségmegőrzésének
támogatása. Az öngondoskodás elősegítése érdekében a Cafeterián felül önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítést nyújtunk kollégáink részére.
• Munkatársainkra már a belépés első napjától kezdve széles körű élet- és balesetbiztosítást kötünk a Signal
Biztosítónál.
• Az adójogszabályok változása ellenére továbbra is nyújtunk iskolakezdési támogatást munkavállalóink részére
a családi pótlékra jogosult gyermekek után.
• Banki megállapodások: szerződésben állunk a legnagyobb bankokkal azért, hogy munkavállalói számlával
rendelkező dolgozóink kedvezményekben részesülhessenek.
• Dolgozóinknak kamatmentes lakásépítési, -vásárlási, és -felújítási kölcsönöket van lehetőségük felvenni.
• GYES, GYED támogatás: Gyermekgondozás után, aktív munkába állást követő 3 hónapon belül a Richter Jóléti
Alapítványon keresztül igényelhető.
• Munkavállalói részvényprogramunk a hosszú távú ösztönzés eszköze: tevékenységük és elkötelezettségük
elismeréseként munkatársaink – elsősorban a hosszabb ideje munkaviszonyban álló kollégák – az Elismert
Munkavállalói Részvényjuttatási Program keretében térítésmentesen juthatnak Richter részvényekhez.
• Társaságunk Richter Gedeon Emléklappal és pénzjutalommal ismeri el a több mint 10 éves munkaviszonyban
álló munkavállalók hűségét.
• A tehetséges fiatalok megtartása érdekében hosszú futamidejű biztosítási konstrukciót dolgoztunk ki, a legjobbak
számára igyekszünk szakmai és szervezeti karrierlehetőséget is biztosítani.
•
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A 2020. év során felmerült kihívások közül minden bizonnyal a COVID-19 világjárvány gyakorolta a legnagyobb hatást
hosszútávú működésünkre. A következő fejezetben összegezzük a beszámolási év során bekövetkezett legfontosabb
kihívásokat, valamint a Társaság által azokra adott válaszlépéseket.

A bevezetésre kerülő új megszorító intézkedések ellenére a negyedik negyedévben alkalmazott promóciós tevékenységünk
nem tért el jelentősen az előző hónapokban alkalmazott gyakorlattól. A közvetlen értékesítés legtöbb piacunkon mintegy
50 százalékát tette ki a teljes marketing tevékenységnek.

Mivel munkatársaink egészsége és jóléte forgott veszélyben, ezért elsődleges célunk azok megőrzése volt. Emellett
minden szükséges lépést megtettünk annak érdekében, hogy a Társaság működésében semmilyen zavar ne álljon
be. Bár a járványhelyzet hatására kezdetben mérséklődött valamelyest az általános munkaerőhiány, a munkába
járási hajlandóság / képesség is némiképp visszaesett, a szükséges létszám biztosítása továbbra is kihívást jelentett.
Munkatársaink áldozatvállalásának és elkötelezettségének hála, a Társaság működését és értékteremtő képességét
egyaránt sikerült fenntartani.

A vállalat tőkeerős, semmilyen hitelállománnyal nem terhelt mérlege, amelyet egy folyamatosan pozitív egyenlegű
pénzáramlás egészített ki, biztosította a vállalat szilárd alapjait a válság éve alatt és az azt előreláthatólag követő
gazdasági lassulás idejére egyaránt.

Saját operatív törzset állítottunk fel azért, hogy növeljük az információ áramlás és a döntéshozatali képesség
gördülékenységét. Az első intézkedéseket már 2020. február 28-án meghoztuk: ideiglenes utazási korlátozásokat
vezettünk be azokra az országokra/régiókra vonatkozóan, amelyeket a járvány akkorra már elért. Ezen korlátozások
hatókörét a későbbiekben az országhatár átlépését szabályozó rendeletekkel párhuzamosan terjesztettük ki. A közösségi
távolságtartásra vonatkozó rendelkezések a Richter valamennyi közösségi terén bevezetésre kerültek, valamint
támogattuk azoknak a munkavállalóknak az otthoni munkáját, akik munkaköri kötelességeiket távoli eléréssel is teljesíteni
tudták. Munkavállalóink számára biztosítottuk a szükséges eszközöket a hozzájuk tartozó digitális csatornákkal együtt
és felgyorsítottuk az új munkamódszerek bevezetését. A munkába járó kollégák számára arcmaszkokat biztosítottunk
és a Társaság valamennyi közösségi terén fertőtlenítő berendezéseket állítottunk fel.
A tömegközlekedés használatát elkerülendő, a munkába bejárni kényszerülő munkavállalók számára napi elszámolású
hozzájárulással támogattuk a saját tulajdonú gépkocsival történő munkába járást. Az üzemvezetők és alkalmazottak
távoli munkavégzését hasznos tanácsokkal támogattuk annak érdekében, hogy kezelni tudják a COVID-19 járvány
által keltett helyzetet, emellett a cég pszichológiai támogatást is nyújt kijárási korlátozás következtében kialakult
stresszhelyzettel nehezen megbirkózó munkavállalói számára. A Richter saját, Munkavállalói Jóléti Alapítványán
keresztül rendkívüli adománnyal támogatja a rászoruló családokat.

A 2020-as év során tapasztalt bizonytalan gazdasági helyzetben fenntartottuk szigorú vevői hitelpolitikánkat és a Társaság
pénzügyi vezetése folyamatosan ellenőrizte kinnlevőségeinek alakulását. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló
kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóság/képesség tekintetében semmilyen romló tendencia nem mutatkozott.

A kormány által országos szinten szigorított rendkívüli intézkedésekkel összehangoltan Társaságunknál is kiegészítő
óvintézkedések kerültek bevezetésre az első negyedév során.
A világszerte bevezetett korlátozások nyilvánvaló negatív hatást gyakoroltak az ellátási láncra és a globális logisztikai
útvonalakra. A Richter vertikálisan integrált üzleti modellje nagymértékben hozzájárul ellenálló képességünk
megerősítéséhez, mégis hosszabb várakozási idővel és növekvő kockázattal szembesülünk a kiinduló alapanyagok,
a védőfelszerelések és az egyéb anyagok beszerzése terén. A közösségi távolságtartást szabályozó intézkedések
ideiglenesen csökkentették gyártási telephelyeinken a termelékenységet.
Kezdetben, a kijárási szigorítások bevezetésének előzetes hírére felkészülve a betegek számos hagyományos piacunkon
az átlagosnál nagyobb mennyiséget vásároltak egyes krónikus – például a szív- és érrendszeri, központi idegrendszeri
stb. – betegségek kezelésére szolgáló készítményeinkből. Egyes készítményeink kiemelkedő árbevételt értek el 2020
első negyedévében Lengyelországban, Ukrajnában, az Egyéb FÁK országokban és Oroszországban. Emellett orális
fogamzásgátlóink árbevétele esetében is növekedésről adhatunk számot az EU15 régió legtöbb piacán.
Miközben az első negyedév során közvetlen, személyes látogatásra épülő promóciós tevékenységet a fizikai kapcsolat
csökkentése érdekében gyakorlatilag minden piacon meg kellett szüntetni, ezeket a tevékenységeket sikeresen
átirányítottuk az online csatornákra.
A világjárvány terjedésében bekövetkezett lassulást követően, a COVID-19 által közvetlenül érintett üzleti tevékenységeink
többségénél az első félév végére tovább folytatódott az alkalmazkodás a megváltozott környezeti feltételekhez.
Mindemellett a márciusban, szinte valamennyi piacunkon felfüggesztett promóciós tevékenységünket kiemelt piacainkon
részben vagy egyáltalán nem sikerült újraindítanunk. Ez elsősorban Oroszországot érintette, ahol az első félév vége
után is teljes egészében eltiltás alatt maradt mind a személyes, mind az online orvoslátogatás. Emellett az orvosbeteg találkozások is korlátozás alá estek, ami a vizsgált időszak alatt negatívan érintette a receptfelírások alakulását.
A második negyedév végére enyhítettük a márciusban bevezetett rendkívüli intézkedések egyrészét. A menedzsment
továbbra is kiemelt fontosságot tulajdonított kollégáink egészségének és jólétének megőrzésének, valamint annak, hogy
a betegek számára világszerte elérhetővé tegye magas minőségben és elérhető áron kínált készítményeinket. A Richter
vertikálisan integrált üzleti modellje, valamint a bizalomra és együttműködésre épülő vállalati kultúrája lehetővé tette,
hogy a Társaság vevői igényeit az első félév során is időben és teljeskörűen ki tudta elégíteni.
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1. VÁLSÁGKEZELÉS

A harmadik negyedévben legtöbb piacunkhoz hasonlóan Magyarországot is elérte a világjárvány második hulláma.
A kormány által országos szinten szigorított rendkívüli intézkedésekkel összehangoltan Társaságunknál is kiegészítő
óvintézkedések kerültek bevezetésre.

Fokozott figyelemmel kísértük kintlévőségeinket, ami tovább javította rugalmas válaszadási képességünket a beszámolási
évnek a világjárványhoz köthető kiszámíthatatlan körülményei között.

2. TERÁPIÁS FEJLESZTÉSEK
A COVID-19 járvány ellen kifejlesztendő terápiák iránt megnyilvánuló világméretű érdeklődés következtében
a Richter figyelmét is ebbe az irányba terelte. A 2020-as év folyamán öt olyan projekt is kezdetét vette, amelyek
terápiás sikerrel kecsegtetnek a világjárvány elleni harcban. Az alábbiakban ezek rövid bemutatására kerül sor:

Remdesivir

A 2020-as évben megjelenő COVID-19 pandémia leküzdéséhez Társaságunk egy klinikai vizsgálatokhoz
felhasználható antivirális szer, a remdesivir egyedülállóan gyors kifejlesztésével járult hozzá. A remdesivir
hatékonyságát az is igazolja, hogy az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet) 2020. október
6-án engedélyt adott a termék COVID-19 vírus elleni felhasználására.

Oltás – bérmunka

Az INOVIO klinikai fázisban lévő, DNS-alapú oltóanyagának bérgyártását a Richter németországi vegyesvállalata
végzi, a töltést pedig majd a debreceni üzem. Az INO-4800 kódjelű anyag még nem rendelkezik forgalombahozatali
engedéllyel és idén valószínűleg még nem fog az oltócentrumokhoz kerülni.

Favipiravir

A Richter egy hazai konzorcium tagjaként kapcsolódott be a favipiravir fejlesztésébe, feladata a konzorcium más tagjaitól kapott
laboratóriumi és félüzemi eljárás alapján a hatóanyaggyártás nagyüzemi eljárásának kidolgozása volt. A konzorcium ezzel
a legyártott hatóanyaggal folytatja le a klinikai vizsgálatot. A Richter szükség esetén képes ennek a hatóanyagnak az előállítására.

Fúziós protein

Több résztvevővel együtt a Richter bekapcsolódott egy olyan konzorciumi munkába, melynek célja egy fúziós
protein gyógyszerré fejlesztése, ami hatékonyan bevethető lesz a COVID-19 vírus ellen. A cég feladata a fehérje
gyártástechnológiájának kidolgozása és méretnövelése.
Erről a projektről további részletek olvashatóak a „Bioszimiláris üzletág” fejezetben a 47. oldalon.

Tocilizumab – jövőbeni lehetőség

A hatóanyagot, mely bioszimiláris fejlesztés alatt áll cégünknél, jó eredményekkel alkalmazták a súlyos
állapotban lévő koronavírus-betegeknél. A készítmény hatásossága a párizsi egészségügyi hatóság szerint olyan
jelentőségű, hogy soron kívül értesítették a WHO-t is. A tocilizumab az immunrendszer válaszreakcióit befolyásolja
az interleukin-6, immunsejtek által termelt fehérje hatásának blokkolásán keresztül, így megakadályozhatja
a túlzott immunválaszt – amelyet citokin viharként emlegetnek.

ÜZLETI ÁTTEKINTÉS 2 0 2 0
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KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI
INTÉZKEDÉSEK

Számos hatékonyság növelő program került elfogadásra, amelyek eredményeként sikerült felgyorsítanunk
a K+F tevékenységünket, valamint jelentős költségmegtakarítást elérnünk. Termékéletciklus menedzsment
keretrendrendszert hoztunk létre, amely egy olyan termékhez kapcsolódó jelzőrendszert tartalmaz, amely
segít a költségmegtakarítási lehetőségek feltérképezésében, valamint olyan, esetleges minőségbiztosítási
problémák azonosításában, amelyek a termék piaci eltiltásával járhatnának. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy
a termékportfólióval kapcsolatos kérdéseket időben azonosítsuk.

10
KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK

2020 során a COVID-19 világjárvány okozta nehézségek dacára a Richter vezetése jelentős erőfeszítéseket tett
annak érdekében, hogy a végrehajtási képességeit javítsa. A vezetés egy jól körülírt középtávú startégiát határozott
meg, miközben biztosítani kívánta, hogy a Társaság rendelkezzen mindazokkal a szervezeti képességekkel,
amelyek növelik a sikeres végrehajtás esélyeit. Ezen célkitűzést szem előtt tartva a meghatározott stratégiai
kezdeményezések lehetséges kimeneteleinek nyomon követése érdekében 2020 során egy sor programot
indítottunk útjára. A nemrégiben létrehozott keretrendszer egy évente három alkalommal a felső vezetés
részvételével megrendezett felülvizsgálatból és egy évente egy alkalommal egy két napos workshop keretein
belül megvalósuló stratégiai felülvizsgálatból áll.

Annak érdekében, hogy felgyorsítsuk és optimalizáljuk a K+F folyamatainkat egy olyan rendszert állítottunk
fel, amely lehetővé teszi a több mint 150 projektből álló portfóliónk naprakész és hatékony kezelését. Mindez
szisztematikus megközelítést és a korábbiakhoz képest koncentrált informatikai támogatást igényel.
Számos a termelés hatékonyságát javító intézkedést foganatosítottunk a múlt évben, például késztermék gyártó
üzem esetében csökkentett munkaórával, növekvő késztermék mennyiséget gyártottunk, javítva a termelékenysége.
Az ESG célkitűzések elérése érdekében jelentős energia takarékossági intézkedéseket vezettünk be az év során.
A világjárvány következményeit is figyelembe véve 2020-ban a menedzsment a szállítás hatékonyságát
is górcső alá vette, amelynek eredményeként a szállítmányozási megoldások összetételének újragondolása
és optimalizálása következett be.
A COVID-19 világjárvány promóciós tevékenységünkre gyakorolt hatásán kívül a Társaság vezetése további
intézkedéseket foganatosított az értékesítés és marketing költségek csökkentése érdekében, reagálva
az Oroszországban és Kínában bevezetett megszorító intézkedésekre.
Az általános beszerzési folyamatok centralizálásában is jelentős előrelépést sikerült elérnünk az év során, amely
csökkenő beszerzési időtávot és költségszintet eredményezett, miközben további megtakarítási lehetőségeket
kerestünk a banki és biztosítási szerződéseink felülvizsgálatakor.

ZÁRÓNYILATKOZATOK
Alulírott, kijelentem, hogy a Richter Gedeon Nyrt. teljes felelősséget vállal azért, hogy a Richter Csoport 2020. évre
vonatkozó Üzleti Áttekintés a legjobb tudásunk szerint készült; valós és megbízható képet ad a Richter Gedeon
Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, bemutatja a beszámolási év alatt bekövetkezett
jelentősebb eseményeket és tranzakciókat, valamint azoknak a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidációba bevont
vállalkozások helyzetére gyakorolt hatásait.
A jelen Üzleti Áttekintésben található jövőbeli eseményekre vagy egyéb, nem múltbéli tényekre vonatkozó állítások
olyan jövőbe mutató kijelentések, amelyek a Richter számára az Áttekintés kiadásának idején rendelkezésére
álló trendek és információk alapján kialakított véleményét tükrözik.

Orbán Gábor
Vezérigazgató
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MELLÉKLETEK

Specializált termékek árbevétele
2020
MFt

2019
MFt

MFt

566.776

507.794

58.982

Változás

%

2020
MEUR

2019
MEUR

11,6

1.614,8

1.560,7

Kiemelt specializált termékek

2020
MFt

2019
MFt

MFt

90.650

57.355

78.949

47.565

Vraylar® milestone

7.946

7.072

Reagila®

3.755

2.718

151.549

140.910

Bemfola®

16.688

OCs

Cariprazine
Vraylar® royalty

Gyógyszergyártás árbevétele

WHC

Gyógyszergyártás árbevétele
2020
MFt

2019
MFt

MFt

Változás

2020
MEUR

%

2019
MEUR

41.086

39.809

1.277

3,2

117,0

122,4

Teriparatide

136.848

125.982

10.866

8,6

389,9

387,2

Összesen

66.422

60.458

5.964

9,9

189,2

185,8

Lengyelország

26.380

23.428

2.952

12,6

75,2

72,0

Részesedés a gyógyszergyártási
árbevételből (%)

Románia

12.223

11.173

1.050

9,4

34,8

34,3

70.426

65.524

4.902

7,5

200,7

201,4

124.914

123.969

945

0,8

355,9

381,0

85.844

86.911

-1.067

-1,2

244,6

267,1

Ukrajna

13.097

11.470

1.627

14,2

37,3

35,3

Egyéb FÁK országok

25.973

25.588

385

1,5

74,0

78,6

USA

108.509

71.101

37.408

52,6

309,2

218,5

Kína

10.764

18.975

-8.211

-43,3

30,7

58,3

7.694

7.210

484

6,7

21,9

22,2

27.449

20.296

7.153

35,2

78,2

62,4

457.264

407.342

49.922

12,3

1.302,8

1.252,0

Magyarország
EU*
EU12

EU 15**
FÁK
Oroszország

Latin-Amerika
Egyéb országok
Összesen

Megjegyzések: *Magyarország kivételével.
**Ideértve az Egyesült Királyságot is.

10 legnagyobb piacunk forgalmának alakulása
2020
MFt
USA

MFt

Változás

%

2020
MEUR

2019
MEUR

108.509

71.101

37.408

52,6

309,2

218,5

Oroszország

85.844

86.911

-1.067

-1,2

244,6

267,1

Magyarország

41.086

39.809

1.277

3,2

117,0

122,4

Lengyelország

26.380

23.428

2.952

12,6

75,2

72,0

Németország

19.643

18.989

654

3,4

56,0

58,4

Ukrajna

13.097

11.470

1.627

14,2

37,3

35,3

Románia

12.223

11.173

1.050

9,4

34,8

11.817

9.661

2.156

22,3

10.764

18.975

-8.211

7.813

8.258

-445

337.176

299.775

457.264

407.342

Spanyolország
Kína
Olaszország
A 10 legnagyobb piac összesen
Összes forgalom
A 10 legnagyobb forgalmú
piac részesedése %

92

2019
MFt

RICHTER GEDEON

%

2020
MEUR

2019
MEUR

33.295

58,1

258,2

176,3

31.384

66,0

224,9

146,2

874

12,4

22,6

21,7

1.037

38,2

10,7

8,4

10.639

7,6

431,8

433,1

16.127

561

3,5

47,5

49,6

107.816

95.097

12.719

13,4

307,2

292,3

8.615

2.651

5.964

225,0

24,5

8,1

250.814

200.916

49.898

24,8

714,5

617,5

54,9

49,3

%

2020
MEUR

2019
MEUR

A vezető 10 termék forgalma
A vezető 10 termék forgalma
2020
MFt

2019
MFt

MFt

Orális fogamzásgátlók

107.816

95.097

12.719

13,4

307,2

292,3

Vraylar® / Reagila® / cariprazine

90.798

57.686

33.112

57,4

258,7

177,3

Változás

Mydeton

17.366

19.811

-2.445

-12,3

49,5

60,9

Bemfola®

16.688

16.127

561

3,5

47,5

49,6

Panangin

16.165

15.115

1.050

6,9

46,1

46,5

Verospiron

14.773

13.542

1.231

9,1

42,1

41,6

Cavinton

13.180

24.529

-11.349

-46,3

37,5

75,4

Groprinosin

12.880

7.811

5.069

64,9

36,7

24,0

Aflamin

10.595

10.759

-164

-1,5

30,2

33,1

9.650

8.043

1.607

20,0

27,5

24,6

Vezető termékek összesen

309.911

268.520

41.391

15,4

883,0

825,3

Összes árbevétel

457.264

407.342

49.922

12,3

1,302,8

1,252,0

67,8

65,9

Lisonorm

10 legnagyobb piacunk forgalmának alakulása

Változás

MELLÉKLETEK

Konszolidált árbevétel

Összesen
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Specializált termékek árbevétele

Konszolidált árbevétel

A 10 legnagyobb forgalmú
termék részesedése %

Árfolyam információk
Kiemelt árfolyamok – időszaki átlag
2020

2019

EURFt

350,98

325,36

34,3

USDFt

307,26

290,62

33,7

29,7

RUBFt

4,25

4,49

-43,3

30,7

58,3

CNYFt

44,79

42,07

-5,4

22,2

25,3

37.401

12,5

960,7

921,3

49.922

12,3

1.302,8

1.252,0

73,7

73,6

ÜZLETI ÁTTEKINTÉS 2 0 2 0
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Konszolidált mérleg (Ft)		

Gyógyszergyártási árbevétel 2020 (%)
CNY

7 2

Ft
PLN

30
9
19

december 31-i állapot szerint

2020
Auditált
MFt

ESZKÖZÖK

948.589

858.651

Befektetett eszközök

499.071

449.071

254.121

244.754

110

111

EUR

25

2

6

Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések

RON

Befektetési célú ingatlanok

RUB

Üzleti vagy cégérték

Árbevétel régiónként a számlázás pénzneme szerint

Magyarország
EU*
EU 12
Lengyelország
Románia
EU 15**
FÁK

141.303
12.269

16.192

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök

10.797

5.427

Átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök

38.216

13.603

Halasztott adó eszközök

7.139

6.988

Adott kölcsönök

2.237

2.021

Forgóeszközök

2.837
409.580

2019

Változás
%

Készletek

110.059

98.995

Ft

41.086

39.809

3,2

Vevők

152.652

154.426

EUR

389,9

387,2

0,7

Szerződéses eszközök

3.080

3.466

27.533

21.376

EUR

189,2

185,8

1,8

Egyéb rövid lejáratú követelések

PLN

333,3

309,8

7,6

Valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök

7.142

1.545

Nyereségadó követelés

1.196

1.199

142.068

128.573

5.788

-

FORRÁSOK

948.589

858.651

Saját tőke

813.939

724.873

RON

168,4

162,6

3,6

EUR

200,7

201,4

-0,3

EUR

355,9

381,0

-6,6

USD

406,5

426,6

-4,7

20.198,6

19.356,5

4,4

Ukrajna

USD

42,6

39,5

7,8

Egyéb FÁK

EUR

74,0

78,6

-5,9

USD

84,5

88,0

-4,0

USA

USD

353,2

244,7

44,3

Kína

CNY

240,3

451,0

-46,7

Latin-Amerika

USD

25,1

24,8

1,2

EUR

78,2

62,4

25,3

USD

89,3

69,8

27,9

Pénz és pénzeszköz egyenértékes
Értékesítésre tartott eszközök

Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke
Jegyzett tőke

18.638

18.638

Saját részvények

(3.791)

(3.870)

Részvényázsió

15.214

15.214

Tőketartalék

3.475

3.475

21.039

22.213

974

8.620

751.408

653.691

6.982

6.892

26.712

24.216

1.753

1.925

18.306

18.004

6.653

4.287

107.938

109.562

65.838

61.770

Átértékelési tartalék
Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok tartaléka
Eredménytartalék
Nem ellenőrző részesedések

Megjegyzések:  *Magyarország kivételével.
**Ideértve az Egyesült Királyságot is.

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Halasztott adó kötelezettség

Deviza árfolyam változások hatása a konszolidált árbevételre
17.864 MFt

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások
Céltartalékok
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók
Szerződéses kötelezettségek
Nyereségadó fizetési kötelezettség
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások
Céltartalékok
Értékesítésre tartott eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek

RICHTER GEDEON

1.481
449.518

2020

RUB

Deviza árfolyam változások hatása a konszolidált árbevételre:

29.503

Pénznem
(millió)

Oroszország

Egyéb országok

31.398

Részesedések társult- és közös vezetésű vállalkozásokban

Egyéb hosszú lejáratú követelések

Árbevétel régiónként a számlázás pénzneme szerint

2019
Auditált
MFt

127.635

Egyéb immateriális javak

USD
Egyéb

94
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Konszolidált pénzügyi beszámolók

MELLÉKLETEK

Árbevétel megoszlása pénznemek szerint

772

745

1.993

382

32.734

42.721

4.866

3.944

1.735

-

ÜZLETI ÁTTEKINTÉS 2 0 2 0
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december 31-ével végződő évről

2020
Auditált
MFt

2019
Módosított*
MFt

Árbevétel

566.776

507.794

(248.006)

(230.015)

318.770

277.779

(105.555)

(116.304)

Igazgatási és egyéb működési költségek

(28.211)

(28.977)

Igazgatási és egyéb működési költségek

Kutatás-fejlesztés költségei

(53.977)

(48.860)

Kutatás-fejlesztés költségei

Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye

(17.267)

(44.793)

1.329

1.051

115.089

39.896

Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi tevékenység bevétele

Értékesítés költségei
Bruttó fedezet
Értékesítési és marketing költségek

Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének visszaírása
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi tevékenység bevétele
Pénzügyi tevékenység ráfordítása
Pénzügyi tevékenység eredménye
Részesedés társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből
Adózás előtti eredmény
Nyereségadó
Tárgyévi eredmény

28.780

20.500

(29.605)

(10.206)

(825)

10.294

900

658

115.164

50.848

(9.112)

(2.418)

106.052

48.430

Ebből:
Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
Nem ellenőrző részesedésekre jutó eredmény

11

Konszolidált eredménykimutatás (EUR)			
december 31-ével végződő évről

2020
Nem auditált
MEUR

2019
Módosított*
MEUR

Árbevétel

1.614,8

1.560,7

Értékesítés költségei

(706,6)

(706,9)

908,2

853,8

(300,7)

(357,5)

(80,4)

(89,1)

(153,8)

(150,2)

(49,2)

(137,6)

3,8

3,2

327,9

122,6

Bruttó fedezet
Értékesítési és marketing költségek

Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye
Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének visszaírása

82,0

63,0

(84,4)

(31,3)

(2.4)

31,7

2,6

2,0

Adózás előtti eredmény

328,1

156,3

Nyereségadó

(25,9)

(7,4)

Tárgyévi eredmény

302,2

148,9

298,3

144,9

3,9

4,0

350,98

325,36

2020
Nem auditált
MEUR

2019
Módosított*
MEUR

302,2

148,9

(4,8)

(2,0)

Pénzügyi tevékenység ráfordítása
Pénzügyi tevékenység eredménye
Részesedés társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből

MELLÉKLETEK

Konszolidált eredménykimutatás (Ft)

Ebből:
104.683

47.135

1.369

1.295

Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
Nem ellenőrző részesedésekre jutó eredmény
Átlagárfolyam (EUR/Ft)

Konszolidált átfogó eredménykimutatás
december 31-ével végződő évről

Tárgyévi eredmény
Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon

2020
Auditált
MFt

2019
Módosított*
MFt

106.052

48.430

(1.707)

(640)

december 31-ével végződő évről

Tárgyévi eredmény

(1.077)

3.810

Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon

(2.784)

3.170

Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok értékelése

(3,1)

11,7

Leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet

(591)

8.460

Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek (adók levonása után)

(7,9)

9,7

Társult- és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó
árfolyamkülönbözet

(103)

(179)

Leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet

(1,7)

26,0

Társult- és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó
árfolyamkülönbözet

(0,3)

(0,5)

Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek (adók levonása után)

(2,0)

25,5

Egyéb átfogó eredmény

(9,9)

35,2

Teljes átfogó eredmény

292,3

184,1

287,0

179,3

5,3

4,7

Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok értékelése
Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek (adók levonása után)

(694)

8.281

Egyéb átfogó eredmény

(3.478)

11.451

Teljes átfogó eredmény

102.574

59.881

Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek (adók levonása után)

Ebből:
Anyavállalat tulajdonosaira jutó (átfogó eredmény)

Ebből:

100.725

58.336

1.849

1.545

Ft

Ft

Alap

563

253

Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

EUR

EUR

Hígított

563

253

Alap

1,60

0,78

Hígított

1,60

0,78

Nem ellenőrző tulajdonosok részesedése (az átfogó eredményből)
Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

Megjegyzés: *Módosításra került a számviteli politika változása miatt, melynek részletei a Richter Gedeon Nyrt. 2020. december
31-vel kezdődő évről készült Konszolidált Éves Jelentésének 17-es mellékletében (a 35. oldalon) láthatóak.
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Anyavállalat tulajdonosaira jutó (átfogó eredmény)
Nem ellenőrző tulajdonosok részesedése (az átfogó eredményből)

Megjegyzés: *Módosításra került a számviteli politika változása miatt, melynek részletei a Richter Gedeon Nyrt. 2020. december
31-vel kezdődő évről készült Konszolidált Éves Jelentésének 17-es mellékletében (a 35. oldalon) láthatóak.
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Konszolidált pénzügyi tevékenység eredménye
Konszolidált pénzügyi tevékenység eredménye

Konszolidált cash flow kimutatás
december 31-ével végződő évről

2020
Auditált
MFt

2019
Auditált
MFt

115.164

50.848

Üzleti tevékenység
Adózás előtti eredmény
Értékcsökkenés és amortizáció

39.846

39.320

Az eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek

(2.031)

(503)

Nettó kamat- és osztalékbevétel

(1.504)

(320)

703

733

Meghatározott juttatási programokra képzett céltartalék

767

1.725

Immateriális javak és üzleti vagy cégérték értékvesztése

8.256

38.055

Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos ráfordítások

1.642

1.636

(3.341)

(33.063)

(13.900)

(6.308)

(4.545)

13.452

(22)

(1)

(7.515)

(7.360)

133.520

98.214

Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése

(36.903)

(39.507)

Immateriális javak beszerzése

(29.735)

(18.578)

Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának
eredményének átsorolása

Működő tőke változásai
Vevők és egyéb követelések növekedése
Készletek növekedése
Szállítók és egyéb kötelezettségek (csökkenése)/növekedése
Fizetett kamat
Fizetett nyereségadó
Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow

2020
Auditált
MFt

2019
Auditált
MFt

Nem realizált tételek

(2.571)

(740)

Vevő-, szállítóállomány átértékelése

(1.238)

360

Devizakölcsönök év végi átértékelése

699

1.166

Egyéb devizás tételek év végi átértékelése és valós értékelése

1.798

(1.582)

IFRS 16 szabványhoz kapcsolódó kamatráfordítás

(609)

(594)

IFRS 16 szabványhoz kapcsolódó átértékelés

(21)

(90)

(3.200)

-

Realizált tételek

1.746

11.034

Követelések, kötelezettségek árfolyam(vesztesége)/nyeresége

(323)

8.971

Devizaátváltás árfolyamnyeresége

1.186

1.283

Osztalékbevétel

2

1

Kamatbevételek

915

914

(22)

(1)

Befektetések értékvesztése

Kamatráfordítások
Egyéb pénzügyi tételek
Pénzügyi tevékenység eredménye

(12)

(134)

(825)

10.294

MELLÉKLETEK

Konszolidált cash flow kimutatás

11

Befektetési tevékenység

432

1.449

2.197

2.428

(47.454)

(11.633)

10.807

4.731

848

492

Kamatbevételek

915

914

Osztalékbevétel

2

1

(98.891)

(59.703)

(1.650)

(3.539)

(13.500)

(18.850)

(3.143)

(3.791)

Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele
Beruházáshoz kapcsolódóan befolyt állami támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök megszerzésére fordított pénzeszköz
Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséből, lejáratából származó bevétel
Adott kölcsönök törlesztése

Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow
Pénzügyi tevékenység
Saját részvények vásárlása
Fizetett osztalék törzsrészvényekre
Lízingtörlesztés
Hiteltörlesztés
Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow
Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése
Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején
Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre
Pénz és pénzeszköz egyenértékes év végén
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-

(2)

(18.293)

(26.182)

16.336

12.329

128.573

113.021

(2.647)

3.223

142.262

128.573
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Richter Gedeon Nyrt. elérhetőségei
Címek

A Társaság székhelye

Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest,
Gyömrői út 19-21.

Levelezési cím
Richter Gedeon Nyrt.
Budapest 10
Pf.: 27
H–1475

Befektetői kapcsolatok

Befektetői kapcsolattartó osztály
Richter Gedeon Nyrt.
Budapest 10
Pf.: 27
H-1475

E-mail: investor.relations@richter.hu
www.gedeonrichter.com
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