
Gedeon Richter – wybitny farmaceuta, biznesmen, innowator. Jego osobowość, 
talent oraz intelekt nadal wywierają wpływ na teraźniejszość. Na fundamentach 
założonej przez niego w 1901 roku spółki farmaceutycznej powstała jedna 
z największych dziś fi rm w Europie Środkowo-Wschodniej.

Opracowała Patrycja Misterek

Pamiętając o przeszłości, myśleć o przyszłości

110 lat Gedeon 
Richter

Gedeon Richter 

(1872-1944) jako 

młody biznesmen

historia
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1901 Farmaceuta Gedeon Richter (1872-1944) składa 
podanie o nabycie Apteki Sas w Budapeszcie. Datę tę 
uznaje się za rok powstania spółki Richter.

1902 Gedeon Richter opracowuje i wprowadza na ry-
nek preparat Tonogen Suprarenale – roztwór zawierający 

adrenalinę. Był to pierwszy preparat organoterapeutyczny 
spółki, wytwarzany z wyciągu kory nadnercza.

1906 Uzyskanie patentu i wprowadzenie na rynek jodu 
oraz lecytyny bromu w postaci tabletek. Gedeon Richter 
nabywa działkę o powierzchni 3525 m w dzielnicy Buda-
pesztu Kőbánya, przeznaczoną na budowę zakładu.

1907 Ofi cjalne zezwolenie na budowę zakładu przy ul. 
Cserkesz. W tym samym roku zakład rozpoczyna pracę. 
Gedeon Richter nawiązuje kontakt ze szwajcarskim eks-
pertem w związku z produkcją preparatów fi tochemicz-
nych.

1908 Pierwszy patent spółki Richtera na produkcję leku 
syntetycznego Hydropyrina (sól glinu kwasu acetylosali-
cylowego). W tym samym roku we Włoszech powstaje 
pierwsze przedstawicielstwo zagraniczne spółki.

1911 Spółka uzyskuje patent na produkcję związków 
lecytyny zawierających żelazo. Richter rozpoczyna 
współpracę z pochodzącym z Wiednia prof. Sieg-
mundem Fraenkelem. Ma ona na celu rozwój czte-
rech produktów fitochemicznych. Produkty spółki, 
a w szczególności dwa nowe preparaty syntetyczne 
(Hyperol – środek dezynfekcyjny oraz Kalmopyrin 
– lek przeciwgorączkowy i analgetyk), zyskują duże 
uznanie podczas pierwszej wystawy farmaceutycznej 
na Węgrzech.

1912 Pierwszy patent spółki na produkty fi tochemiczne 
umożliwia wprowadzenie na rynek Adiganu (oczyszczone-
go wyciągu z liści naparstnicy wełnistej – Digitalis lanata). 
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dżerowie ds. technicznych. Pomimo posiadania szwajcar-
skiego paszportu Gedeon Richter odmawia opuszczenia 
kraju. Po dojściu do władzy pronazistowskiej partii Arrow 
Cross, Gedeon Richter zostaje objęty opieką ze strony 
Szwecji. Pod koniec grudnia 1944 roku, po łapance zor-
ganizowanej przez odłam Arrow Cross, Gedeon Richter 
zostaje rozstrzelany wraz z innymi osobami. Ciała roz-
strzelanych zostają wrzucone do Dunaju.

Badania i rozwój przede wszystkim

„Przez ostatnie lata przywiązywaliśmy – prowadząc równocześnie 
produkcję leków – wielką wagę do rozwoju działu biotechnologii 
oraz obecności naszej � rmy na rynkach zachodnioeuropejskich. 
Stawiamy na badania i innowacje – te dwa elementy stanowią 
podstawę naszej strategii. Pamiętamy bowiem, że każdy pomyśl-
nie zrealizowany badawczy projekt przybliża nas do realizacji 
przyjętych celów: zapewnienia poprawy warunków życia ludzi
i służenia całemu społeczeństwu” – twierdzą prezes zarządu William 
de Gelsey oraz dyrektor generalny Erik Bogsch.

Fasada budynku SAS Pharmacy (1903)

historia
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Asortyment produktów organoterapeutycznych poszerza 
się o preparat hormonalny Glanduitrin. Jest to pierwszy 
produkt z asortymentu Hormogland (preparatów uzyski-
wanych z gruczołów hormonalnych).

1923 Badacz w dziedzinie chemii Sándor Lasztovicza 
uzyskuje w zakładach Richtera insulinę (odkrytą w 1921 
roku) w ilości niezbędnej do użytku laboratoryjnego. 
Spółka przekształca się w spółkę z o.o. pod nazwą Gedeon 
Richter Chemical Factory kontrolowaną przez rodzinę 
Richtera. Kapitał zakładowy wynosi 50 milionów koron. 
W tym samym roku powstaje też pierwsza zagraniczna 
jednostka zależna spółki w Zagrzebiu.

1925 Powstanie pierwszego laboratorium biologiczne-
go, którego ustalone normy stają się wiążące dla spółki. 
Jest to pierwsze tego typu laboratorium pracujące na 
potrzeby węgierskiego przemysłu farmaceutycznego.

1926 Richter wprowadza na rynek pierwszy produkt 
insulinowy (Insulin-Richter) oraz pierwszy preparat za-
wierający alkaloidy sporyszu (Ergam).

1930 Wprowadzenie na rynek preparatu Perhepar 
stymulującego wytwarzanie nowych komórek krwi. 
W momencie pojawienia się leku na rynku spółka, 
w myśl światowych trendów, zaczyna klasyfi kować pro-
dukty farmaceutyczne według zawartych w nich substancji 
czynnych.

1931 Rozpoczęcie przemysłowej produkcji estronu 
krystalicznego. Na początku lat 30. spółkę uznano za 
wiodącego producenta estronu na świecie. W tym samym 
roku opracowano też proces uzyskiwania wyciągu ze 
składników aktywnych trzustki oraz wprowadzono na 
rynek Myofort – organoterapeutyczny środek rozszerza-
jący naczynia. 

1932 Wprowadzenie na rynek tabletek Magnocarbon.

1934 Wprowadzenie na rynek hormonu gonadotropo-
wego pod markową nazwą Glanduantin.

1938 Richter rozwija swój pierwszy markowy lek synte-
tyczny Dilurgen. Jest to środek moczopędny zawierający 
meralluride jako substancję aktywną. Spółka wprowadza 
też na rynek insulinę Protamine Zinc Insulin „Richter”.

1942 Usunięcie Gedeona Richtera ze stanowiska dyrekto-
ra generalnego spółki w ramach Prawa Żydowskiego. Przez 
pewien czas obowiązuje go zakaz wstępu do zakładu.

1944 Zdając sobie sprawę ze znaczenia osoby Gede-
ona Richtera dla spółki, władze zezwalają na jego pracę 
w charakterze konsultanta. W sierpniu 1944 roku Gedeon 
Richter zostaje też wyłączony spod przepisów Prawa 
Żydowskiego. Na początku okupacji niemieckiej Zarząd 
spółki składa rezygnację, a zarządzanie przejmują mene-

Transport towarów samochodem reklamującym Hyperol (lata 20.)
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1949 Planowanie prac rekonstrukcyjnych zakładu. 
Wprowadzenie na rynek tabletek przeciwastmatycznych 
Dehistan – pierwszego oryginalnego produktu nowej 
generacji.

1950 Rozpoczęcie rekonstrukcji zakładu.

1951 Z nazwy spółki usunięte zostaje nazwisko Richte-
ra. Firma zmienia swą nazwę na Kőbánya Pharmaceutical 
Company.

1953 Rozpoczęcie produkcji Heparyny – leku obniża-
jącego krzepliwość krwi.

1954 Inauguracja działalności zakładu w produkcji 
witaminy B12 przy ul. Soroksár w Budapeszcie.

1956 Spółka uzyskuje patent na produkcję witaminy 
B12 w procesie fermentacji.

1958 Wprowadzenie na rynek syntetycznej oksytocyny.

1961 Patent na syntetyczne ACTH (peptyd hormonu 
adrenokortykotropowego).

1963 Wprowadzenie do obrotu leku przeciwzapalnego 
Depersolon. Jest to pierwszy fi rmowy preparat steroidalny 
spółki.

1966 Wprowadzenie do obrotu infecundiny – pierwsze-
go doustnego środka antykoncepcyjnego opracowanego 
przez spółkę.

1967 Fuzja spółek Dorog Coal Processing Chemicals 
Company i Kőbánya Pharmaceutical Company.

1972 Rozpoczęcie produkcji na Oddziale Kosmetyków 
Fabulon w Dorog. Zakład produkcji witaminy B12 wybu-
dowany w Vapi (Indie) w ramach joint venture z Themis 

Zakłady Gedeona Richtera (1908)

Pakowanie produktów w Zakładach Richtera (1927)

Siła w grupie

Grupa Richter to spółka macierzysta i kilka spółek zależnych, 
działających w ramach wspólnego zarządzania wraz ze spółkami 
stowarzyszonymi. Ich działanie umożliwia nie tylko utrzymanie 
silnej pozycji firmy, ale i skuteczne wdrażanie jej planów. Łączny 
wynik działalności Grupy jest bowiem bardziej znaczący, niż 
suma rezultatów osiąganych przez poszczególne jej jednostki. 
Oddziały firmy znajdują się w Polsce, Rosji, Rumunii, Niemczech 
i Indiach.

Nowy partner

W 2002 roku Grupa Richter zyskała nowego 
partnera. Spółka zakupiła wówczas 51% udział 
większościowy w Polfie Grodzisk. Od tego cza-
su udział Richtera wzrósł do poziomu 99,86%. 
Wraz z rozpoczęciem wdrażania pięcioletniego 
programu inwestycyjnego, zmodernizowano 
produkcję wyrobów gotowych oraz zrealizo-
wano znaczące inwestycje w zakresie infra-
struktury, IT oraz ochrony środowiska. Oprócz 
zakładu wytwarzającego gotowe produkty 
farmaceutyczne, powstał też zakład pilotowy 
oraz magazyn dla tychże produktów. W wyniku 
takich działań spółka Gedeon Richter Polska 
stała się jednym z nowocześniejszych zakładów 
farmaceutycznych w Polsce.
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Chemicals. W tym samym roku następuje też otwarcie 
zakładu ACTH.

1977 Wprowadzenie na rynek Cavintonu, fi rmowego 
leku będącego największym sukcesem spółki w XX w. 
Substancją aktywną preparatu jest winpocetyna.

1979 Powstaje Centrum Badań Farmakologicznych.

1981 Wprowadzenie na rynek Tobanum – nowego leku 
przeciw nadciśnieniu.

1989 Rozpoczęcie działalności spalarni odpadów 
w ramach joint venture w Dorog. Tego samego roku zo-
staje też otwarte Centrum Badań Biotechnologicznych.

1990 Spółka akcyjna Gedeon Richter Chemical Works 
Plc. zostaje założona ponownie pod węgierskim zarządem 
technicznym.

1993 Pod nazwą Gedeon Richter Ukrfarm powstaje 
ukraińsko-węgierska spółka chemiczna, zaznaczając 
swoją obecność na rynku WNP. W tym samym roku 
powstaje również rosyjsko-węgierskie joint venture 
– Pharmarichter.

1994 Richter zostaje pierwszą spółką farmaceutyczną 
w regionie, której akcje będą notowane na giełdzie. Roz-
poczyna się prywatyzacja, w wyniku której zmniejsza się 
liczba udziałów w spółce, będących własnością państwa. 
Powstaje farmaceutyczna sieć rynkowa Richtera.

1995 Pomyślny wynik prac prywatyzacyjnych zapewnił 
zmniejszenie udziałów będących własnością państwa do 
43,6%. Spółka otrzymuje specjalną nagrodę za wprowa-
dzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie leku przeciw-
wrzodowego Quamatel.

1996 Wprowadzenie na rynek leku stosowanego 
w leczeniu ran – Curiosin. Preparat otrzymuje nagrodę 
za innowacyjność. Spółka podejmuje też decyzję o roz-
poczęciu inwestycji w pobliżu Moskwy.

1997 Pomyślna kontynuacja prywatyzacji. Spółka po-
większa swój kapitał podstawowy poprzez emisję miliona 
nowych akcji. Będący własnością państwa udział zmniej-
szył się do 25,2%. Spółka otrzymuje specjalną nagrodę za 
innowacyjność dla środków antykoncepcyjnych Regulon 
i Novynette.

Napełnianie ampułek (1942)

Fermentory witaminy B12 w Kobanya (1958)

Sieć sprzedaży

Obecność na rynkach pięciu kontynentów 
i produkty sprzedawane w blisko stu pań-
stwach całego świata stanowią o pozycji Grupy 
Richter. Firma zaznaczyła mocno obecność 
pośród spółek Europy Środkowo-Wschodniej. 
Jej produkty są dostępne w ponad 30 krajach, 
w których posiada 5 obiektów produkcyjnych, 
31 biur przedstawicielskich oraz 14 jednostek 
zależnych i spółek hurtowych. Sieć sprzedaży 
obejmuje państwa Unii Europejskiej, Stany 
Zjednoczone, państwa członkowskie WNP oraz 
kraje azjatyckie.
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1998   Richter nabywa od Rumunii za-
kład Armedica (obecnie Gedeon Richter 
Romania S.A.) w Târgu Mureş.

2000  Otwarcie światowej klasy zakładu 
produkcji hormonów.

2002  Pojawia się nowy strategiczny 
partner Grupy Richter – GZF Polfa, 
obecnie Gedeon Richter Polska. Dzięki 
inicjatywie Grupy powstaje Węgierska 
Fundacja Opieki Zdrowotnej. W tym 
samym roku spółka otrzymuje też Grand 
Prix za innowacje dla leku Rexetin.

2004  Hungarian State Privatization 
and Holding Company emituje obligacje 
zamienne na akcje Richtera z terminem 
spłaty w 2009 roku. Rozwiązanie to 
umożliwia utrzymanie 25% udziału pań-
stwa węgierskiego w spółce przez następ-
nych pięć lat. Utworzenie nowej spółki 
w Indiach pod nazwą Richter-Themis 
Medicare. Przedmiotem jej działalności 
ma być głównie produkcja substancji 
aktywnych. Nagroda za wprowadzanie 
innowacji technicznych dla Terbisilu.

2005  Otwarcie Biotechnologicznego 
Zakładu Pilotowego. Grand Prix za 
wdrażanie innowacji dla produktu sko-
jarzonego Lisonorm.

2007  Oddanie do użytku Badawczego 
Centrum Chemiczno-Analitycznego 
oraz nowoczesnego kompleksu biurowe-
go. W Niemczech powstaje biotechnolo-
giczne joint venture Richter-Helm wraz 
ze służącym mu nowoczesnym obiektem 
produkcyjnym.

2009 W dniu zapadalności obligacji za-
miennych, wyemitowanych w 2004 roku, 
Hungarian State Holding Company emitu-
je nowe obligacje, które można wymienić 
na akcje Richtera. Dzięki ich posiadaniu 
państwo węgierskie zapewnia strategiczną 
niezależność Richtera przez kolejne pięć 
lat. Spółka otrzymuje nagrodę za wpro-
wadzanie innowacji technologicznych dla 
asortymentu produktu Portiron.

2010 Richter nabywa PregLem, 
szwajcarską spółkę farmaceutyczną oraz 
portfolio środków antykoncepcyjnych 
niemieckiej fi rmy Grünenthal.

fot.: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 

Richter – przemysł przyszłości

Podstawowym zadaniem firmy jest zaistnienie i utrwalenie swej obecności na 
tych z nowych obszarów przemysłu farmaceutycznego, które w przyszłości mo-
głyby stanowić dla niej punkt zwrotny. Jednym z nich jest sektor biotechnologii. 
W 2007 roku w Gedeon Richter Plc podjęto strategiczną decyzję o stworzeniu 
biotechnologicznego działu R&D. Tak zaczęła się jedna z największych inwe-
stycji firmy.

Teren zakładu po rekonstrukcji (1967)

Widok Centrali Gedeon Richter Plc w Budapeszcie (2007)

historia
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