כן-פייט :עדכון בדבר אבני הדרך הצפויות
בפעילות הקלינית עד סוף  3102ורישום
החברה למסחר בבורסה ראשית בארה"ב
פרסום תוצאות שני מחקרים קליניים מתקדמים צפוי במהלך השבועיים
האחרונים של חודש דצמבר :3102
 סיום ופרסום תוצאות סופיות בניסוי קליני שלב  2בסינדרום העין
היבשה; שוק של כ 3-מיליארד דולר
 סיום ופרסום תוצאות סופיות בניסוי קליני שלב  2bבחולי דלקת
מפרקים; שוק של כ 03-מיליארד דולר
החברה פועלת להשלמת רישום ה ADR -בבורסת  NYSE MKTוזאת
בטרם יתפרסמו תוצאות הניסויים הקליניים האמורים
פתח תקווה ,ישראל 22 ,באוקטובר – 2102 ,קבוצת כן פייט ביופארמה (ת"א:כנפב,
 )OTC:CANFYהעוסקת בפיתוח ומסחור תרופות בשלבים קליניים מתקדמים למחלות
דלקתיות ומחלות כבד ,מעדכנת בדבר אבני הדרך הצפויות בנושא קבלת ופרסום תוצאות
בתוכנית הניסויים הקליניים של החברה עד סוף  2102וכן על פעילותה בנושא השלמת
רישום ה ADR -של החברה בבורסת  NYSE MKTוזאת בטרם תתפרסמנה תוצאות
הניסויים הקליניים האמורים.


רישום בבורסת  :NYSE MKTבעקבות התחלת המסחר של כן-פייט בארה"ב
באמצעות  ADR Level 2החברה פועלת לרישום המניות למסחר בבורסת ה-
 NYSE MKTומניחה כי התהליך יושלם בקרוב בטרם תתפרסמנה תוצאות הניסויים
הקליניים בדלקת מפרקים וסינדרום העין היבשה.



פרסום תוצאות מניסוי קליני שלב  2בסינדרום העין היבשה :הניסוי מתבצע
על ידי חברת הבת אופטליקס .התוצאות תתקבלנה ותפורסמנה במהלך השבועיים
האחרונים של חודש דצמבר  .2102השוק לטיפול בסינדרום העין היבשה היה,
בשנת  0.1 ,2101מיליארד דולר וצפוי לגדול ל 5.5-מיליארד דולר עד שנת .2122



פרסום תוצאות מניסוי קליני שלב  2bבחולי דלקת מפרקים :התוצאות
תתקבלנה ותפורסמנה במהלך השבועיים האחרונים של חודש דצמבר  .2102השוק
לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית היה,בשנת  02 ,2101מיליארד דולר וצפוי לגדול ל-
 01מיליארד דולר עד שנת .2121



מעבר לשנת  - 3102ניסויים קליניים נוספים בביצוע ולוחות זמנים :החברה
מתקדמת כמתוכנן ובהתאם ללוחות הזמנים שפורסמו בעבר בניסוי שלב 2
בפסוריאזיס ובניסוי שלב  2בגלאוקומה (המבוצע על ידי חברת הבת אופטליקס)

והתוצאות צפויות להתקבל במהלך שנת  .2102בנוסף החברה מתכננת להתחיל שני
ניסויי שלב  2בסרטן כבד ובאובאיטיס.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן פייט אמרה היום" :אנו נרגשים לקראת השלמת
שני ניסויים קליניים מתקדמים ביותר כבר השנה בשתי התוויות הפונות לשווקים גדולים
והמעוררות עניין רב בקרב הקהילה הרפואית ותעשיית התרופות העולמית .בכפוף להצלחת
הניסויים הקליניים ולאישורי גורמי הרגולציה ,אנו מאמינים כי הרישום בבורסת NYSE MKT
יסייע לחברה גם בהיערכותה לקראת מסחור אפשרי ומיצוי הפוטנציאל העסקי הטמון בשתי
תרופות חשובות אלו ,כמו גם בפלטפורמת המוצרים הרחבה של קבוצת כן פייט והחברה
הבת אופטליקס שאף הם נמצאים בשלבי מחקר מתקדמים".
אודות כן פייט ביופארמה:
כן פייט ביופארמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א והADR -
שלה נסחרים בבורסת ה OTC -בארה"ב .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 ,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 לחברת הבת .OphthaliX Inc

לפרטים נוספים:
ערן גבאי ,סמנכ"ל ,גלברט-כהנא קשרי משקיעים ויחסי ציבור
152-2215251 ,12-1151500

