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הודעה לעיתונות

כן פייט מתקדמת בהסכם מול  SKKהיפנית :תקבל  500אלף דולר
לאחר שעמדה באבן דרך נוספת בפיתוח תרופת הCF101-
כן פייט קבלה עד כה  5מיליון דולר מהחברה היפנית
בנוסף ,מדווחת כן פייט ,כי היא משתפת פעולה עם  SKKבביצוע פרויקטים קדם-
קליניים משותפים לקידום הפיתוח הקליני של תרופת הCF101-
חברת כן-פייט ביופרמה מתקדמת צעד נוסף במסגרת הסכם הרישוי שחתמה
אשתקד עם חברת  (SKK) Seikagaku Corporationהיפנית .כן פייט מדווחת
היום ,כי היא תקבל תשלום נוסף של  500אלף דולר משותפתה היפנית ,SKK ,וזאת
לאחר שעמדה באבן דרך נוספת בפיתוח תרופת ה CF101-לטיפול בדלקת מפרקים
שיגרונית שהיא קבלת הדוח הסופי של הניסוי הקליני שלב  .IIbתוצאות הדוח
עומדות בקנה אחד עם אלו שפורסמו בסיומו של הניסוי ותומכות בהמשך פיתוח
תרופת ה CF101-לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית.
כזכור ,כן פייט חתמה אשתקד הסכם רישיון בלעדי עם החברה היפנית SKK
לפיתוח ושיווק של תרופת ה CF101 -ביפן לטיפול במחלות דלקתיות ,לרבות דלקת
מפרקים שגרונית .על פי תנאי ההסכם ,תקבל כן-פייט סכום מצרפי של כ19.5-
מיליון דולר על פי אבני דרך מוסכמות ,וכן תקבל תמלוגים משמעותיים ממכירות
תרופת ה CF101-ביפן בלבד .עד כה ,במסגרת ההסכם ,קיבלה כן פייט מהחברה
היפנית כ 5-מיליון דולר .אבן הדרך הנוכחית מקנה לחברה תשלום נוסף של 500
אלפי דולר .יצוין ,כי באפשרותה של כן פייט לבצע עסקה גלובלית עם שותף
אסטרטגי אחר לשווק תרופת ה CF101-בשאר חלקי העולם.

כמו כן ,כן-פייט ו SKK -משתפים ביניהם פעולה בביצוע פרויקטים אשר מבוצעים
בארה"ב ואשר מטרתם לקדם את הפיתוח הקליני של תרופת ה CF101 -ביפן,
ארה"ב ואירופה .העלויות של פרויקטים אלו מתחלקת בין שתי החברות.
כן פייט הינה מהחברות המתקדמות ביותר בישראל בתחום של פיתוח תרופות
אתיות .התקדמות החברה באה לידי ביטוי ,בין היתר ,בכך שחתמה על הסכם
הרישוי עם חברת תרופות מהמובילות ביפן ,וכן כי צנרת הפתוח כוללת תרופות
מגוונת המציות בשלבי פיתוח קליניים שונים.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל כן פייט ,אמרה היום" :אנו מאד שבעי רצון משיתוף
הפעולה עם גורם אסטרטגי מוביל כ SKK-ומהעבודה המשותפת עימה בפרויקטים
השונים .אנו משוכנעים ,כי שיתוף פעולה זה תורם משמעותית להתקדמות תהליכי
הפיתוח של תרופת ה."CF101-
 (www.seikagaku.co.jp/english) SEIKAGAKU CORPORATIONהינה חברה
פרמצבטית יפנית ציבורית משמעותית ,מבוססת מחקר ומחדשת אשר נסחרת
בבורסה של טוקיו .החברה חלוצה ומובילה בשטח של מדע הסוכרים
) (glycoscienceותרופות למחלות של הפרקים .זריקה המבוססת על Sodium

) Hyaluronateאשר ידועות בסימני המסחר שלהם
 ,(ArtzalRⓇאשר פותחה על ידי חברה זו הינה המוצר התרופתי הייעודי למחלת
הסתיידות המפרקים ) (osteoarthritisאשר אושר ב 22 -מדינות ,לרבות ארה"ב.
החברה עוסקת ,בין היתר בקבלת רישיונות לתרופות חדשות מחברות או ארגונים
אחרים אשר בבעלותם טכנולוגיות תרופתיות חדשות ,במיוחד בשטח של מחלות
דלקתיות ואלרגיות.
SupartzRⓇ, ArtzRⓇ or

כן-פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א.
החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת  2000הוקמה על ידי פרופ' פנינה
פישמן ,חוקרת במרכז הרפואי רבין ,וד"ר אילן כהן ,עורך פטנטים ושותף בכיר
במשרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן .פרופ' פנינה פישמן מכהנת כמנכ"ל בחברה.
החברה הוקמה על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן ומתמקדת
בפיתוח תרופות על בסיס מולקולות אשר נקלטות על ידי רצפטורים )קולטנים( של
תאים סרטניים או דלקתיים ומעכבות את התפתחותם של תאים אלה.
בצנרת הפיתוח של החברה מצויות כיום שתי תרופות CF101 ,ו .CF102-החברה
עורכת מספר ניסויים קליניים ופרה קליניים להתוויות השונות בשתי התרופות:
בתרופת ה CF101-מבצעת החברה ניסויים קליניים להתוויה של דלקת מפרקים
שגרונית ,טיפול בתסמיני העין היבשה בחולים וטיפול בחולי פסוריאזיס .בנוסף
לכך ,החלה כן-פייט גם את פיתוח תרופת ה CF102-להתוויות המיועדות לטיפול
בסרטן הכבד ובוירוס הצהבת.
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