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כן פייט מגבירה נוכחות באסיה :ממסחרת את תרופת ה CF101לחברה
קוריאנית ותקבל סכום של כ 1.5-מיליון דולר וכן תקצה לחברה
הקוריאנית  1%ממניותיה בפרמיה של  50%מעל מחיר השוק
כמו כן ,כן-פייט תהיה זכאית לקבלת תמלוגים משמעותיים ממכירות של תרופת
ה CF101-לטיפול בדלקת מפרקים בשוק הקוריאני
חברת הביוטכנולוגיה כן-פייט ביופרמה ,המפתחת תרופות מונחות מטרה לטיפול
במחלות שונות ,הודיעה היום ,כי חתמה על הסכם עם חברת קוואנג דונג הקוריאנית
) .(Kwang Dong Pharmaceutical Coעל פי ההסכם תשלם החברה הקוריאנית לכן-
פייט סכום כולל של עד  1.5מיליון דולר ,שישולם בהתאם לעמידתה של כן-פייט באבני
דרך שנקבעו בין הצדדים .בנוסף ,תהיה כן-פייט זכאית בעתיד לקבלת תמלוגים שנתיים
ממכירות החברה הקוריאנית של תרופת ה CF-101-בקוריאה .כמו כן ,סוכם בין הצדדים
כי החברה הקוריאנית תרכוש  1%ממניות כן-פייט לפי מחיר המשקף פרמיה של  50%מעל
למחיר המניה בבורסה.
על פי ההסכם ,תעניק כן-פייט לקוואנג דונג רישיון לפיתוח ושיווק תרופת הCF101 -
בשוק בקוריאה ,כאשר ההסכם מתייחס אך ורק להתוויה המיועדת לטיפול בדלקת
מפרקים שגרוניתית .תרופת ה ,CF101-התרופה המובילה בצנרת הפיתוח של החברה,
נמצאת כיום בשלבי פיתוח מתקדמים ,כאשר בתחום של דלקת מפרקים שגרוניתית
מתקיים כיום ניסוי קליני שלב  IIbבינלאומי העומד בפני סיום .בנוסף ,נבדקת התרופה
בשני ניסויים קליניים ,שלב  ,IIaבנוגע להתוויות לטיפול בפסוריאזיס ובסינדרום העין
היבשה.
יצויין ,כי קוואנג דונג הינה אחת מחברות הפרמה המובילות בקוריאה ובעלת ניסיון עשיר
בהחדרת תרופות חדשות לשוק הקוריאני .ההסכם עם קוואנג דונג מצטרף לשיתופי פעולה
נוספים שיש לכן-פייט עם גורמים מובילים בתחום הפארמה ,ובראשם השת"פ עם חברת
 SKKהיפנית ,במסגרתו קיבלה כבר כן-פייט תקבולים בסך של כ 6-מיליון דולר מתוך כ-
 20מיליון דולר שאמורים להתקבל בסך הכל.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל החברה ציינה" :חברת כן-פייט גאה להתחיל את שיתוף
הפעולה עם חברת שיתוף הפעולה קוואנג דונג ,חברה מוערכת בתחום התרופות ובעלת
יכולות להחדיר את תרופת ה CF101 -אל השוק הקוריאני ".
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 החברה .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-
 CF101מבצעת 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 הכוללות סרטן הכבד,
וירוס הצהבת ,הפטיטיס ושיקום רקמת הכבד.
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