הודעה לעיתונות
כן-פייט מודיעה על אבני דרך הצפויות במהלך שנת
3102
תרופות החברה פונות לשווקים של מיליארדי דולרים
פתח תקווה ,ישראל 92 ,בינואר – 9102 ,קבוצת כן-פייט ביופרמה (ת"א:כנפב,
 ,)OTC:CANFYהעוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,הודיעה היום על
אבני הדרך הצפויות במהלך שנת .9102
כן-פייט מתעתדת לפרסם ב 9102-תוצאות של שלושה ניסויים קליניים מתקדמים ולקדם
משמעותית שלושה ניסויים נוספים .הפורטפוליו הרחב של הניסויים הקליניים המתבצעים
יחייב דיווחם של אירועים מהותיים רבים הצפויים במהלך שנת :9102
CF010


סיום גיוסם של כל  211החולים בניסוי שלב  9/2בפסוריאזיס בהמשך לתוצאות
הביניים החיוביות שפורסמו בחודש דצמבר 9109



הגשת פרוטוקול לניסוי שלב  9באובאיטיס במהלך הרבעון השני של שנת 9102



פרסום תוצאות סופיות של ניסוי שלב  2bבדלקת מפרקים שיגרונית ,במתן בתרופת
ה CF010-כתרופה בודדת ,באמצע שנת 9102



פרסום תוצאות ביניים מניסוי שלב  9בגלאוקומה במהלך הרבעון הרביעי של שנת
9102



פרסום תוצאות סופיות מניסוי שלב  2בסינדרום העין היבשה במהלך הרבעון הרביעי
של שנת 9102

CF013


הגשת פרוטוקול לניסוי שלב  9בסרטן הכבד באמצע שנת  9102וזאת בהמשך
לתוצאות סופיות מוצלחות בניסוי שלב  0/9בסרטן הכבד שפורסמו בחודש ינואר
9109

תרופות החברה פונות לשווקים של מיליארדי דולרים
התרופות המובילות של כן-פייט CF010 ,ו ,CF019-מיועדות לשווקים בהיקפים של
מיליארדי דולרים .שוק הפסוריאזיס צפוי לצמוח בשיעור של  68%מסך של  2.8מיליארד
דולר בשנת  9101לכ 8.6-מיליארד דולר בשנת  ,9106ושוק התרופות הגדול לדלקת
מפרקים שעמד על כ 09-מיליארד דולר בשנת  9101צפוי לגדול לכ 06-מיליארד דולר בשנת
 .9191שוק התרופות לסרטן הכבד צפוי לגדול לסך של כ 9-מיליארד דולר עד שנת .9102
בהקשר לתחום התרופות למחלות העיניים ,השוק לסינדרום העין היבשה צפוי לגדול בשיעור
של כ 76%-מסך של כ 0.2-מיליארד בשנת  9101לכ 9.6-מיליארד בשנת  ,9106ואילו שוק
הגלאוקומה הוערך בכ 2-מיליארד דולר בשנת .9101

פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן פייט ,ציינה כי " 9102מסתמנת כשנה קריטית עבור
כן-פייט בה תחול התקדמות משמעותית בפיתוח המוצרים להתוויות השונות ובפרסום
תוצאות מניסויים קליניים מתקדמים .תרופות החברה פונות לשווקים של מיליארדי דולרים
הצומחים בצורה משמעותית משנה לשנה .אנו מאמינים כי תרופות ה CF010-וCF019-
תתפוסנה נתח משמעותי של שווקים אלו בזכות היעילות והבטיחות שהוכחו עד כה .אנו
ממשיכים בשיתוף הפעולה עם שותפינו ביפן ובקוריאה בפיתוח התרופות למחלות דלקתיות
על רקע אוטואימוני .כמו כן ,אנו מצויים בפיתוח מתקדם לאינדיקציות בתחום העיניים
הכוללות את סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס וזאת באמצעות חברת הבת
אופטליקס בה אנו מחזיקים בכ .69%-אנו מאמינם כי שנת  9102תהיה שנת הפריצה של
החברה".
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 9111
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 69.2%-מהון המניות של .OphthaliX

לפרטים נוספים:
ערן גבאי ,סמנכ"ל ,גלברט-כהנא קשרי משקיעים ויחסי ציבור
127-9786266 ,12-8161220

