
 

 

Gedeon Richter anuncia a aquisição dos ativos do sistema transdérmico contracetivo Evra® 

da Janssen 

Budapeste, Hungria – 03 dezembro 2020 – A Gedeon Richter Plc. (“Gedeon Richter”) anunciou 

hoje que assinou um acordo de compra de ativos com a Janssen Pharmaceutica NV 

(“Janssen”), subsidiária da Johnson & Johnson, relativo aos ativos do adesivo transdérmico 

Evra®, para os territórios fora dos Estados Unidos da América (EUA). O valor de aquisição 

destes ativos é de USD 263,5 milhões e vence aquando da data de fecho. 

A Janssen irá providencial apoio de transição pós-fecho do acordo de forma a facilitar a 

transferência da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) fora dos EUA. 

O acordo de compra de ativos é complementado por um acordo de licença comercial de 

transição, bem como por outros acordos necessários à continuação do negócio, sem 

interrupções, durante o período necessário à transferência da AIM para a Gedeon Richter. 

“Este acordo representa mais um passo para reforçar globalmente a nossa linha de produtos 

da Saúde da Mulher, sendo uma iniciativa estratégica crucial para a nossa empresa. Adicionar 

um sistema transdérmico ao nosso portfólio de métodos contracetivos, com contracetivos 

orais, contracetivos de emergência e dispositivos intrauterinos, permite oferecer à Mulher a 

mais ampla seleção de soluções de planeamento familiar”, refere Erik Bogsch, Executive 

Chairman da Gedeon Richter.  

“Um acordo que representa um marco neste percurso como empresa farmacêutica global de 

grande impacto na área da Saúde da Mulher, esta aquisição claramente reforça a posição da 

Gedeon Richter. Este acordo revela sinergias significativas para a Gedeon Richter”, – refere 

Gábor Orbán, Chief Executive Officer da Gedeon Richter. 

Sobre o sistema transdérmico Evra® 

Evra® está aprovado na contraceção feminina, para aplicação uma vez por semana. É o 

primeiro sistema transdérmico hormonal a ser aprovado, sendo também um método de 

controlo de natalidade que, quando utilizado corretamente, é 99% eficaz.  

Evra® é um adesivo quadrado que deve ser aplicado na parte inferior do abdómen, nádegas, 

parte superior do tronco ou braço externo. Cada adesivo é colocado uma vez por semana, 

durante 3 semanas consecutivas. A quarta semana corresponde ao período de privação, tal 

como acontece com os contracetivos orais. 

Sobre Richter 

A Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), com sede em Budapeste, Hungria é uma grande 

empresa farmacêutica na Europa Central e Oriental, com uma presença direta e em expansão 

na Europa Ocidental, China e América Latina. Tendo alcançado uma capitalização de mercado 

http://www.richter.hu/


de EUR 3,6 mil milhões (USD 4,1 mil milhões) no final de 2019, as vendas consolidadas da 

Gedeon Richter foram de aproximadamente EUR 1,6 mil milhões (USD 1,7 mil milhões) 

durante o mesmo ano. O portfólio de produtos da Gedeon Richter engloba muitas áreas 

terapêuticas relevantes, incluindo a da Saúde da Mulher, Sistema Nervoso Central (SNC) e 

Sistema Cardiovascular. A Gedeon Richter tem a maior unidade de Investigação e 

Desenvolvimento da Europa Central e Oriental, sendo a sua atividade de investigação focada 

em doenças do SNC. Com a sua experiência amplamente reconhecida na área dos esteroides, a 

Gedeon Richter assume uma posição importante na área da Saúde da Mulher em todo mundo, 

atuando também no desenvolvimento de medicamentos biossimilares. 

 

 


