
 

KOMUNIKAT PRASOWY 

RECORDATI: UZYSKANO LICENCJĘ NA WPROWADZENIE ELIGARD  
DO SPRZEDAŻY W EUROPIE I INNYCH KRAJACH 

Mediolan, 29 stycznia 2021r. - Recordati informuje o zawarciu z Tolmar International Ltd Umowy na 
licencję i dostawy w celu wprowadzenia Eligard® (octan leuproreliny) do sprzedaży w Europie, Turcji, 
Rosji i w innych krajach. Eligard® to wprowadzony do obrotu produkt leczniczy przeznaczony do leczenia 
zaawansowanego hormonozależnego raka prostaty w połączeniu z radioterapią. 
Składnikiem czynnym Eligard® jest octan leuproreliny rozpuszczony w rozpuszczalniku do wstrzyknięć 
podskórnych. Eligard® dostępny jest w trzech różnych dawkach (odpowiednio do terapii 1-miesięcznej, 
3-miesięcznej i 6-miesięcznej) jako pojedynczy zestaw zawierający dwie strzykawki. Na wniosek 
Europejskiej Agencji Leków prowadzone są obecnie prace w celu opracowania nowego, łatwiejszego  
w użyciu wyrobu do podawania środka. Wniosek o zmianę powinien zostać złożony do 31 października 
2021r. 
 
Produkt został wprowadzony do sprzedaży przez Astellas na obszarach objętych licencją uzyskaną przez 
Recordati, z roczną sprzedażą w regionie wynoszącą około 100 milionów euro. Tolmar będzie 
wytwarzać produkt dla Recordati, natomiast Astellas będzie świadczyć na rzecz Recordati określone 
usługi przejściowe przez ustalony okres. 
Recordati zapłaci z góry na rzecz Tolmar kwotę 35 milionów euro, a spółka będzie uprawniona do 
otrzymania dodatkowej zapłaty za realizację poszczególnych etapów w łącznej kwocie wynoszącej do 
105 milionów euro, jak również prowizję od sprzedaży. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawartego z Tolmar porozumienia, które zapewnia Recordati nowy 
produkt, wzmacniający naszą obecność w obszarze urologicznym i dobrze wpasowujący się  
w geograficzny zakres naszej działalności. Eligard® to sprawdzony lek, ukierunkowany na leczenie 
zagrażającej życiu choroby występującej z dużą częstotliwością w populacji powyżej 65 roku życia,  
a Recordati chce zapewniać pacjentom i lekarzom stałe wsparcie na tym polu”, oświadczył prezes 
Andrea Recordati. „Doceniamy również rolę, którą do tej pory odgrywała firma Astella w dostarczaniu 
tego produktu pacjentom, i dziękujemy za jej gotowość do współpracy z Recordati i Tolmar, tak aby 
pacjenci mogli nadal korzystać z tej ważnej formy terapii bez żadnych przestojów”. 

Tolmar International, wraz ze swoimi spółkami powiązanymi w Stanach Zjednoczonych, jest w pełni zintegrowanym 
przedsiębiorstwem farmaceutycznym, skupiającym się na innowacyjnym rozwoju, produkcji i wprowadzaniu na rynek 
wyspecjalizowanych leków. Siedziba Tolmar International znajduje się w Irlandii, a zakłady produkcyjne zlokalizowane są  
w Stanach Zjednoczonych. 

Astellas Pharma Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii to spółka działająca na rzecz poprawy zdrowia ludzi na całym świecie 
poprzez dostarczanie innowacyjnych i niezawodnych produktów leczniczych. Więcej informacji znaleźć można na stronie 
internetowej astellas.com/eu. 

Recordati jest międzynarodową grupą farmaceutyczną, założoną w 1926 roku, notowaną na włoskiej giełdzie papierów 
wartościowych (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM, ISIN IT 0003828271), zatrudniającą łącznie ponad 4300 pracowników  
i zajmującą się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą leków. Siedziba grupy mieści się w Mediolanie we Włoszech, ale 
Recordati prowadzi działalność w całej Europie, w Rosji, Turcji, Afryce Północnej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, 
w wybranych krajach Ameryki Południowej, w Japonii i Australii. Skuteczne lokalne zespoły przedstawicieli medycznych 
promują szeroką gamę innowacyjnych farmaceutyków, zarówno własnych, jak i licencjonowanych, w wielu obszarach 
terapeutycznych, w tym w specjalnej kategorii leczenia rzadkich chorób. Recordati jest głównym partnerem w zakresie 
licencjonowania nowych produktów na wymienionych terytoriach. Recordati zajmuje się badaniami i rozwojem nowych , 
wyspecjalizowanych produktów, z naciskiem na leczenie rzadkich chorób. Skonsolidowane przychody grupy za rok 2019 
wyniosły 1.481,8 miliona euro, zysk operacyjny 465,3 miliona euro, a zysk netto 368,9 miliona euro. 
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Więcej informacji można uzyskać na: 

Stronie internetowej Recordati: www.recordati.com 

Relacje inwestorskie 

Federica De Medici  

(39)0248787146 

e-mail: in vestorelations@recordati. it 

Relacje z mediami 

Studio Noris Morano 

(39)0276004736, (39)0276004745 

e-mail: norismorano@studionorismorano.com 

Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie, za wyjątkiem faktów historycznych, stanowią „wypowiedzi prognozujące” (zgodnie  z 

definicją tego terminu w Ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r.). Wypowiedzi te 

oparte są na obecnie dostępnych informacjach, obecnych najlepszych szacunkach oraz na założeniach uznanych za uzasadnione. Takie 

informacje, szacunki I założenia mogą okazać się niepełne lub błędne oraz obarczone są dużym ryzykiem i niepewnością, które 

pozostają poza kontrolą Spółki. Faktyczne wyniki mogą zatem różnić się istotnie od tych wyrażonych lub sugerowanych w 

wypowiedziach prognozujących. Wszystkie uwagi i opisy produktów Recordati służą wyłącznie informowaniu o ogólnym charakterze 

działalności spółki i nie mają na celu zalecania podawania żadnego konkretnego produktu w określonych okolicznościach. 


