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כן-פייט ביופארמה ממנה את ד"ר אילן כהן כסגן
היו"ר של מועצת המנהלים
כן-פייט ביופארמה הודיעה היום על מינויו של ד"ר אילן כהן ,דירקטור בחברה ,כסגן היו"ר של מועצת
המנהלים של החברה .מועצת המנהלים של החברה החליטה על המינוי פה-אחד.
ד"ר אילן כהן ,שהינו המקים והמשקיע הראשון של כן-פייט ביופארמה ,הוא שותף בכיר במשרד עורכי
הפטנטים ריינהולד כהן ושותפיו ,המשרד הגדול בתחומו בישראל .ד"ר כהן הינו מעורכי הפטנטים
המובילים בישראל עם מומחיות מיוחדת בתחום מדעי החיים .לד"ר כהן יש דוקטוראט בביולוגיה
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .במהלך הקריירה שלו הוא רכש ניסיון ומומחיות רבה בפיתוח
עסקי בשטח הביוטכנולוגיה ובניה של מערך פטנטים לכלל נכס עסקי ממדרגה ראשונה .באמצעות
מערך הקשרים הבין לאומי שלו ,הניסיון הרב שלו בפיתוח עסקי וההבנה העמוקה והאסטרטגית שלו
בקניין רוחני ,ד"ר כהן מוביל את פעילות הפיתוח העסקי של החברה .הוא היה האדריכל והבונה של
מערך הפטנטים של החברה ועלה בידו להבטיח לחברה רישיונות חשובים ביותר בפטנטים של מכון
הבריאות הלאומי בארה"ב ) (NIHושל אוניברסיטת ליידן בהולנד ,אשר הביאו יחדיו לבניית
פלטפורמה של פטנטים אשר מציבים את החברה כגוף מוביל בתחום הרפואי של פיתוח תרופות
אשר פועלות דרך הקולטן לאדנוזין מטיפוס .A3
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל החברה ציינה כי "ההחלטה למנות את ד"ר אילן כהן כסגן היו"ר של
החברה התקבלה פה-אחד על ידי כל חברי הדירקטוריון והיא עדות להכרה תרומתו החשובה לחברה.
אני שבעת רצון ממינוי זה ו סמוכה ובטוחה שהחברה תמשיך להסתייע רבות בכישוריו הרבים
ממעורבותו בענייניה".
אודות חברת כן פייט
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א .החברה שהחלה את
פעילותה העיסקית בשנת  2000הוקמה על ידי פרופ' פנינה פישמן חוקרת ממרכז רפואי רבין אשר
משמשת היום מנכ"ל החברה יחד עם ד"ר אילן כהן ,עורך פטנטים ושותף בכיר במשרד עורכי
הפטנטים ריינהולד כהן ,על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן .לחברה משרדים
ומעבדות בפתח-תקווה .התרופה המובילה של החברה ,CF101 ,מפותחת לטיפול בדלקת מפרקים
שגרונית ,והיא מצויה בשלב שני ) (Phase IIשל ניסויים קליניים.
אודות CF101
 CF101היא מולקולה כימית קטנה ,אשר עלות הייצור שלה נמוכה ,ואשר ניתנת לחולים במתן דרך
הפה .תרופה זו ,אשר מפותחת לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית ,נוסתה עד היום במחקרים קליניים
בארה"ב ,אנגליה ובישראל .התרופה פועלת כנגד מגוון מחלות אוטואימוניות וסרטניות ויש לה פרופיל
בטיחות מיטבי .אחד היתרונות הבולטים של התרופה הוא שהיא פוגעת ספציפית בתאי המחלה ללא
נזק לתאים בריאים .בנוסף ,העובדה שהתרופה ניתנת דרך הפה ככמוסה ,מהווה יתרון משמעותי
לעומת תרופות רבות אחרות אשר ניתנות בהזרקה או בעירוי במסגרת טיפול יקר.
דלקת מפרקים שיגרונית היא מחלה אוטואימונית כרונית חמורה שמופיעה אצל יותר מ1% -
מהאוכלוסיה בעולם המערבי .המחלה מתאפיינת בדלקת של הדופן ,או הסינוביום ,של הפרקים והיא
עלולה להביא לנזק ארוך טווח בפרקים שתוצאתו כאב מתמשך ,אובדן תנועה ונכות .השוק של
תרופות משפיעות דלקת המשמשות לטיפול במחלה זו עומד על כ -5 -מיליארד  ,$שוק שנמצא
בעליה מתמדת וצפוי להגיע לכ 7-מיליארד  $ב.2007-
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