הודעה לעיתונות
כן פייט העבירה את מערך הייצור של התרופות לסין:
מקצרת לוחות זמנים ועלויות
ונערכת לקראת הסכמי מסחור עתידיים
מעריכה כי הייצור בסין יאפשר חיסכון בעלויות מצטברות של מיליוני דולרים לצד
הכנסות עתידיות מהסכמי מסחור ואספקת החומר הפעיל של התרופה ,כפי שנקבע
בהסכמים הקיימים עם שותפי החברה ביפן ובקוריאה
פרופ' פנינה פישמן מנכ"לית קבוצת כן פייט:
"התוצאות הקליניות שהשגנו עד היום מעוררות עניין גובר בתרופות שלנו ואנחנו
בהחלט חושבים שמערך הייצור החדש עשוי לסייע בפיתוח התרופות ובמסחורן העתידי"
פתח תקווה ,ישראל 21 ,בינואר – 3102 ,קבוצת כן פייט ביופרמה (ת"א:כנפב,
 ,)OTC:CANFYהעוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,הודיעה היום על
העברת מערך הייצור של תרופות החברה לסין וזאת בהמשך להצלחת החברה וחברה
הסינית בשם  ,Chemspecבהשגת אופטימיזציה בתהליך הייצור של כמויות מסחריות של
החומרים הפעילים ובעלויות נמוכות משמעותית .כן פייט מעריכה כי כתוצאה מהייצור בסין
תוכל החברה להשיג חיסכון מצטבר בעלויות של מיליוני דולרים ,לקצר את לוחות הזמנים
וליהנות מהכנסות עתידיות מהסכמי מסחור ,אם וככל שייחתמו ,בהם החברה תספק את
החומר הפעיל של התרופה ,בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמים הקיימים עם שותפי החברה
ביפן ובקוריאה.
כן פייט מדווחת כי במקביל להתקדמות בפיתוח הקליני ,הצליחה החברה לבצע ,באמצעות
שיתוף הפעולה עם החברה הסינית ,אופטימיזציה של תהליך הייצור של תרופות הCF010-
וה .CF013 -התרופות ייוצרו כעת על ידי חברת  – Chemspecחברה סינית עם ניסיון עתיר
שנים הנחשבת מובילה בתחומה והמייצרת עבור חברות פארמה בינלאומיות .תהליך הייצור
החדש הינו בהתאם לתנאי הייצור הנאותים ( )GMPולדרישות גופי הרגולציה בארה"ב
ובעולם.
יכולתה של כן פייט להבטיח ייצור שוטף של התרופות תספק מענה אופטימאלי לצרכי
החברה בקידום הניסויים הקליניים המתקדמים ( )Phase IIIאותם היא מבצעת לטיפול
במחלת הפסוריאזיס ובסינדרום העין היבשה .כמו כן ,מערך הייצור החדש בסין עשוי לתמוך
בכל מאמץ עתידי של החברה בכניסה למו"מ לחתימת הסכם מסחור ו/או הסכם שיתוף
פעולה עם חברות פארמה בינלאומיות וכמענה לצרכי ייצור ואספקת התרופות בעתיד.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן פייט ,ציינה כי "כן פייט נערכת לקראת השלמתם של
ניסויים קליניים  Phase IIIוקידומן של תרופות נוספות לשלבי הניסוי המתקדמים ביותר.
כחלק ממאמץ זה נדרשת החברה ליכולות ייצור גבוהות בהרבה שיוכלו לתמוך במאות חולים
בניסויים וכן למערך ייצור שידע לספק באופן שוטף מענה למתווה הניסויים הרחב .בכוונת כן
פייט להיערך לייצור משמעותי של שתי המולקולות ,ה CF-101-וה ,CF-102-בעלויות
נמוכות משמעותית מאלה המתאפשרות כיום וכן כמענה לדרישות שותפים עסקיים בעתיד.

התוצאות הקליניות שהשגנו עד היום מעוררות עניין גובר בתרופות שלנו ואנחנו בהחלט
חושבים שמערך הייצור החדש עשוי לסייע לחברה גם בשלבי המו"מ האפשריים עם חברות
פארמה באשר למסחור עתידי".
אודות כן פייט ביופרמה:
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א וה ADR -שלה
נסחרים בבורסת ה OTC -בארה"ב .החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת 3111
הוקמה 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 ,CF101 ,נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה ,ה-
 ,CF102מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  .Cכן
פייט הינה עתירת ניסיון קליני ועד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים
שביצעה החברה.
כן פייט העבירה את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל.OphthaliX Inc-
אודות :OphthaliX
חברת  OphthaliX Incהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב Bulletin Board-בארצות
הברית ( OphthaliX .)OTCBB: OPLIעוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת
כעת בפיתוח תרופת ה CF101-למחלות סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס .כן
פייט מחזיקה בכ 33.2%-מהון המניות של .OphthaliX
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