הסכם אסטרטגי לכן-פייט בשוק הגדול ביותר בעולם למחלות כבד

קרן סינית ,מהגדולות והמובילות בעולם הביוטכנולוגיה ,תפתח
את תרופת ה  CF102 -של כן-פייט בעלות של  30מיליון שקל
•

על פי ההסכם המתגבש ,כן-פייט תעניק לקרן הסינית רישיון לפיתוח ושיווק תרופת ה CF102-בסין,
הונג קונג ,מקאו וטייוואן

•

כל התוצאות שיתקבלו במהלך הפיתוח על ידי הסינים ,ישמשו את כן-פייט לרישום ושווק התרופה
בארצות הברית ובאירופה

•

להסכם פוטנציאל לצמוח לממדי ענק עקב הפוטנציאל הרב הקיים בשוק הסיני לתרופת ה CF102 -
אשר מציעה פתרון למחלת הכבד ולנשאים של וירוס הצהבת

•

בשוק הסיני ,הנחשב לשוק הגדול בעולם ,קרוב לחצי מיליון חולים בסרטן הכבד ,וכ –  38מיליון נשאים
של וירוס הצהבת מסוג C

פתח תקווה ,ישראל 19 ,בינואר  :2010כן-פייט ביופרמה בע"מ )ת"א :כנפב( ,חברת ביוטכנולוגיה
העוסקת בפיתוח תרופות ,הודיעה היום ,כי חתמה על מזכר הבנות עם הקרן הסינית Morningside
 .Group (Holdings) Ltd.על פי ההסכם המתגבש ,יוקם מיזם משותף בין חברת כן-פייט ו-
 Morningsideאשר יחזיק בזכויות הקנין הרוחני של תרופת ה CF102-בסין ,הונג קונג ,מקאו
וטייוואן ואשר יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתהליך הפיתוח של תרופה זו עבור השווקים הללו.
קרן  Morningsideתזרים את כל המימון הדרוש לתכנית הפיתוח הפרה-קליני והקליני עד להשלמת
 phase IIבסך של  7.5מליון דולר ארה"ב ,כאשר כן-פייט תהיה שותפה פעילה בתכנון ובפיקוח על
ביצוע מכלול המשימות הנדרשות לשם פיתוח התרופה.
לדברי פרופ' פנינה פישמן מנכ"ל כן-פייט "אני גאה בהסכם שיתוף הפעולה עליו חתמנו היום ,שהינו
משמעותי לחברה ומהווה עבורינו קפיצת מדרגה משמעותית .מדובר בהבעת אמון מצד גוף
ביוטכנולוגיה ,הנחשב בעולם לאחד מהגדולים והמובילים בתחום ,אשר עוקב אחרי כן-פייט
והטכנולוגיה שלנו מזה  3שנים ,והביע בהסכם זה את התלהבותו מתרופת ה CF102 -ומאמין
בפוטנציאל הרב שגלום בתרופה .ההסכם עליו חתמנו היום עשוי לצמוח לממדי ענק עקב הפוטנציאל
הרב הקיים בשוק הסיני לתרופת ה  CF102 -אשר מציעה פתרון למחלת הכבד ולנשאים של וירוס
הצהבת .על פי הערכות ,בשוק זה בלבד ,הנחשב לשוק הגדול בעולם ,קרוב לחצי מיליון חולים בסרטן

הכבד ,וכ –  38מיליון נשאים של וירוס הצהבת מסוג  .Cנתונים אלו הם חלק מהסיבות בגללה מוכנה
קרן  Morningsideלהשקיע ולממן את פיתוח תרופת ."CF102
עוד הוסיפה פרופ' פישמן כי "עיקר ,גולת הכותרת של ההסכם המתגבש הינו בעובדה שקרן
 Morningsideמעניקה לנו התחייבות של  30מיליון שקל ,מחויבות אשר יכולה להצעיד משמעותית
קדימה את פיתוח התרופה עד לסיום שלב  .IIהרווח לכן-פייט מהסכם זה כפול מאחר והכסף
המושקע יקדם את רישום התרופה בסין ובמדינות סביבה ובמקביל ,אנחנו נוכל להשתמש בתוצאות
הניסויים על מנת לקדם את רישום התרופה בארצות הברית ובאירופה ".
"אני רואה כהישג אדיר את העובדה שהצלחנו כבר בשלב זה להגיע לעסקה מהותית עם שותף עולמי
בסדר גודל של קרן  ,Morningsideקרן בעלת עוצמה אדירה בעולם הביוטכנולוגיה ,שהשקיעה עד
היום והקימה עשרות חברות ביוטכנולוגיה ,הקרן מרכזת ניסיון גדול מאוד בתחום והיא נמצאת
ופועלת הן בסין והן בארצות הברית".
כן-פייט תספק לחברה החדשה את כל המידע הרלבנטי אשר בידיה בקשר עם  CF102לצורך קבלת
אישור לפיתוח התרופה בטריטוריה האמורה .עוד נקבע כי לכן-פייט תהיה גישה לכל התוצאות
והנתונים הקליניים והפרה-קליניים אשר יפותחו במסגרת המיזם המשותף ותהא לה זכות שימוש בכל
הנתונים האמורים לכל מטרה מחוץ לטריטוריה.
יצויין ,כי  Morningsideנחשבת לקרן הון סיכון מובילה בעולם ומושקעת בין השאר בעשרות חברות
בתחום הביוטכנולוגיה .הקרן הינה פרטית ונמצאת בבעלות משפחת  ,Chanאחת המשפחות
האמידות בסין .בבעלות הקרן אף חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה של הונג-קונג בשווי שוק של
מיליארדי דולרים .בראש הקרן עומד  Dr. Gerald Chanבן משפחה אשר זיהה את הפוטנציאל
הטמון בתרופת ה CF102-לאחר שעקב בעניין רב אחר התפתחות הפלטפורמה הטכנולוגית של כן-
פייט בשנים האחרונות.
אודות חברת כן-פייט
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 .התרופה המובילה של החברה

 CF101נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה  CF102מפותחת
למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  .Cכן-פייט הינה עתירת ניסיון קליני -
עד כה למעלה מ 700-מטופלים השתתפו בניסויים קליניים שביצעה החברה.
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