הודעה לעיתונות
אופטליקס מקבוצת כן פייט ממנה את חתן פרס נובל
פרופ' רוג'ר קורנברג לדירקטור
אופטליקס נסחרת כיום לפי שווי של כ 100-מיליון דולר

פתח תקווה ,ישראל 7 ,בפברואר – 2102 ,חברת כן פייט ביופארמה (ת"א :כנפב) ,העוסקת
בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,הודיעה היום כי חברת הבת ( )22%אופטליקס
( ,)OTCBB: OPLI( )OphthaliXהמרכזת את פעילות פיתוח התרופות בתחום העיניים בקבוצת
כן פייט ,מינתה את חתן פרס נובל ,פרופ' רוג'ר ד .קורנברג לדירקטור בחברה.
רוג'ר קורנברג ( )56הינו פרופ' לרפואה בקתדרה ע"ש ווינזר במחלקה לביולוגיה מבנית
באוניברסיטת סטנפורד .הוא מונה לתפקידו הנוכחי ב 0772 -ומחקרו התמקד במנגנון וויסות
שעתוק הגנים האיקריוטים .ב ,2115 -זכה פרופ' קורנברג בפרס נובל לכימיה כהכרה על מחקריו.
פרופ' קורנברג נבחר כחבר האקדמיה הלאומית למדע ב .0771 -הוא זכה בפרסים רבים ,כולל פרס
וולץ' ( )Welchב - 2110 -הפרס היוקרתי ביותר לכימיה בארה"ב ופרס לאופולד מאייר ב- 2112 -
הפרס היוקרתי ביותר במדעים ביו-רפואיים של האקדמיה הצרפתית למדעים.
לפרופ' קורנברג תארי כבוד מאוניברסיטאות באירופה וישראל ,בכללן האוניברסיטה העברית בה
הוא משמש פרופסור אורח.
פרופ' קורנברג משמש גם כדירקטור בחברת טבע ( )NASDAQ: TEVAופרוטליקס ( AMEX:
.)PLX
כזכור ,לאחרונה השלימה כן-פייט את המהלך של פיצול פעילותה בתחום העיניים לחברה
הציבורית הנסחרת בארה"ב .כן-פייט מחזיקה כ 22% -ממניות אופטליקס הנסחרת כיום לפי שווי
של כ 100-מיליון דולר.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל ויו"ר אופטליקס ,אמרה "אנו שמחים מאד על כך שפרופ' קורנברג
נאות להצטרף לדירקטוריון שלנו .הישגיו המדעיים יוצאי הדופן וניסיונו יתרמו רבות לחברה
הנמצאת בשלבים קליניים מתקדמים בפיתוח תרופת ה CF010-למחלות עיניים".
פרופ' רוג'ר קורנברג בעל תואר  BAמאוניברסיטת הארוורד ותואר דוקטור  PhDבכימיה
מאוניברסיטת סטנפורד.

אודות כן פייט ביופארמה:
כן פייט ביופארמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א .החברה ,שהחלה
את פעילותה העסקית בשנת  2111הוקמה 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  CF 101נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה הCF 102-
מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  .Cכן פייט הינה עתירת
ניסיון קליני עד כה למעלה מ 711-מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים שביצעה החברה.
לאחרונה העבירה כן פייט את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל.OphthaliX Inc-
אודות :OphthaliX
חברת  OphthaliX Incהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב Bulletin Board-בארצות
הברית ( .)OTCBB: OPLIהחברה עוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת כעת בפיתוח
תרופת ה CF 101 -למחלות סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס .כן פייט מחזיקה בכ-
 22.1%מהון המניות של .OphthaliX
לפרטים נוספים:
ערן גבאי ,סמנכ"ל ,גלברט-כהנא קשרי משקיעים ויחסי ציבור
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