Η Servier ασκεί το δικαίωμα απόκτησης αποκλειστικής και παγκόσμιας
άδειας που συνήψε με την Cellectis για το UCART19, μία
αλλογενή θεραπεία που βασίζεται στα κύτταρα CAR-T
και στοχεύει σε αιματολογικές κακοήθειες.
H Servier συνάπτει, επίσης, συμφωνητικό συνεργασίας και
αποκλειστικής και παγκόσμιας άδειας με την Pfizer, για την
από κοινού ανάπτυξη και εμπορία του UCART19.
19 Νοεμβρίου 2015 - Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) και Suresnes (Γαλλία) – Η
Cellectis (Alternext: ALCLS, Nasdaq: CLLS) και η Servier ανακοίνωσαν
σήμερα ότι υπέγραψαν μία τροποποίηση της συμφωνίας για συνεργασία, που
είχαν συνάψει τον Φεβρουάριο 2014, συγκεκριμένα για το UCART19, μία
ανοσοθεραπεία που αναπτύχθηκε στα Τ-κύτταρα τα οποία εφοδιάζονται με
υποδοχείς CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), χάρη στην τεχνολογία
TALEN®. Βάσει αυτής της τροποποίησης, η Servier ασκεί νωρίτερα το
δικαίωμά της απόκτησης των αποκλειστικών και παγκόσμιων δικαιωμάτων
που της επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορία του UCART19, το
οποίο πρόκειται άμεσα να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες Φάσης 1 για τη
χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) και την οξεία λεμφοβλαστική
λευχαιμία (ΟΛΛ).
Επιπλέον, η Pfizer Inc. (NYSE: PFE) και η Servier συνήψαν συμφωνία
συνεργασίας και αποκλειστικής και παγκόσμιας άδειας, με στόχο την από
κοινού ανάπτυξη και εμπορία του UCART19. Στο πλαίσιο αυτής της
συμφωνίας, η Pfizer και η Servier θα συνεργαστούν σε ένα κοινό πρόγραμμα
κλινικής ανάπτυξης του UCART19 και θα μοιραστούν το αντίστοιχο κόστος. Η
Pfizer θα είναι υπεύθυνη για την εν δυνάμει εμπορία του UCART19 στις ΗΠΑ
και η Servier θα κρατήσει τα δικαιώματα κυκλοφορίας του προϊόντος σε χώρες
εκτός των ΗΠΑ. Η συνεργασία της Pfizer με τη Servier είναι ξεχωριστή από τη
συνεργασία μεταξύ Pfizer και Cellectis, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2014,
καθ’ ότι αυτή η συμφωνία δεν περιλάμβανε το UCART19.
To UCART19 βασίζεται στην προσέγγιση της αλλογενούς θεραπείας,
ιδιοκτησία της Cellectis, για την ανάπτυξη θεραπειών CAR-T, όπου
συλλέγονται Τ-κύτταρα υγιών δοτών για χρήση σε πολλούς ασθενείς. Αυτή η
αλλογενής προσέγγιση διακρίνεται από την αυτόλογη κατά την οποία
συλλέγονται Τ-κύτταρα του ίδιου του ασθενή.
Η Cellectis θα λάβει από τη Servier 38,2 εκ. δολάρια κατά την υπογραφή.
Επιπλέον, η Cellectis θα μπορεί να εισπράξει πάνω από 300 εκ. δολάρια υπό
μορφή σταδιακών πληρωμών, χρηματοδότησης της Έρευνας & Ανάπτυξης,
δικαιωμάτων επί των πωλήσεων, ανάλογα με τον ετήσιο τζίρο των προϊόντων
που θα κυκλοφορούν. ∆εν έχουν ανακοινωθεί οι οικονομικοί όροι για τη
συμφωνία της Σερβιέ με την Pfizer.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Dr. André Choulika, Ph.D., Προέδρου και
Γενικού ∆ιευθυντή της Cellectis, «αυτή η πρώιμη άσκηση του δικαιώματος της
Servier αποτελεί ισχυρή αναγνώριση της εν δυνάμει αξίας του UCART19 για
τους ασθενείς, ως πρώτης αλλογενούς θεραπείας CAR-T που χρησιμοποιεί
την τεχνολογία TALEN®». «Η Cellectis έχει ως στόχο να παρέχει στους

ασθενείς με καρκίνο υψηλά πρωτοποριακές ‘μοναδικές στο είδος τους’
αλλογενείς θεραπείες CAR-T, σε όλον τον κόσμο και είμαστε υπερήφανοι για
τη συνεργασία μας με τη Servier και την Pfizer, που διευκολύνει την
πρόσβαση των ασθενών σε αυτές τις θεραπείες.»
«Η συνεργασία μεταξύ Pfizer και Servier είναι ένα σημαντικό βήμα στην
ανάπτυξη του UCART19 και η φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε στους
ασθενείς καινοτόμα φάρμακα στον τομέα της ογκολογίας, όπως το έχει
οραματιστεί ο Πρόεδρος της Servier, Olivier Laureau», δήλωσε ο Emmanuel
Canet, M.D., Πρόεδρος της Έρευνας & Ανάπτυξης της Σερβιέ.
«Αυτή η συνεργασία για την ανάπτυξη του UCART19 βασίζεται στην
πλεονεκτική θέση της Pfizer στον τομέα των θεραπειών CAR-T, καθώς και
στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιό μας προϊόντων υπό μελέτη στην ανοσοογκολογία, γεγονός που συνιστά σημαντική προτεραιότητα για τις
δραστηριότητές μας στην ογκολογία», δήλωσε ο Mikael Dolsten, M.D., Ph.D.,
Πρόεδρος της Έρευνας & Ανάπτυξης της Pfizer. «Αυτή η συνεργασία με τη
Servier και τη Cellectis υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση των εταιρειών μας
που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μοναδικών αντικαρκινικών θεραπειών από
τις οποίες θα ωφεληθούν ασθενείς απ’ όλο τον κόσμο.
Σχετικά με τη Cellectis
H Cellectis είναι μία βιοφαρμακευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στην
ανάπτυξη ανοσοθεραπειών που βασίζονται σε τροποποιημένα CAR Tκύτταρα. Η αποστολή της εταιρείας είναι να αναπτύξει μια νέα γενιά
αντικαρκινικών θεραπειών με βάση τα τροποποιημένα Τ-κύτταρα. Η Cellectis
επενδύει στα 15 χρόνια εμπειρίας της στη γενετική τροποποίηση –
στηριζόμενη στα εμβληματικά εργαλεία της, τα προϊόντα TALEN® και τις
νουκλεάσες,
καθώς
και
στην
πρωτοποριακή
τεχνολογία
ηλεκτρομετασχηματισμού PulseAgile - για τη δημιουργία νέας γενιάς
ανοσοθεραπειών. Οι τεχνολογίες CAR είναι σχεδιασμένες για να στοχεύουν
σε αντιγόνα που εκφράζονται στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων.
Χρησιμοποιώντας τις πρωτοποριακές της τεχνολογίες γονιδιωματικής
τροποποίησης, με εφαρμογή στις επιστήμες της ζωής, στόχος της Cellectis
είναι να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα σε διάφορους τομείς και σε
διαφορετικές αγορές.
Η Cellectis περιλαμβάνεται στην αγορά Alternext (κωδικός: ALCLS), καθώς
και στην αγορά Nasdaq (κωδικός: A CLLS).
Για περισσότερες
www.cellectis.com.
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Να μιλήσουμε για γενετική τροποποίηση; Αυτό κάνουμε. Η τεχνολογία
TALEN® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα, ιδιοκτησία του Ομίλου Cellectis.
Σχετικά με τη Servier
Η Servier είναι ανεξάρτητος γαλλικός φαρμακευτικός όμιλος, με ισχυρή διεθνή
παρουσία σε 145 χώρες. Απασχολεί πάνω από 21.000 εργαζόμενους. Η
ανάπτυξή της καθοδηγείται από τη συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας σε

θεραπευτικούς τομείς, όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές, μεταβολικές,
νευρολογικές, ψυχιατρικές, οστικές, και μυοσκελετικές παθήσεις.
Το 2014, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 4 εκ. ευρώ. Το 28% αυτού του
κύκλου εργασιών επενδύθηκε εκ νέου στην Έρευνα & Ανάπτυξη.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.servier.com
Σχετικά με την Pfizer Inc.:
Συνεργαζόμαστε για έναν πιο υγιή κόσμοΤΜ
Στην Pfizer, χρησιμοποιούμε όλους τους πόρους μας για να βελτιώνουμε την
υγεία και την ευεξία σε κάθε στάδιο της ζωής, παρέχοντας θεραπείες που
επεκτείνουν και βελτιώνουν τη ζωή του ανθρώπου. Αναζητούμε την ποιότητα,
την ασφάλεια και την υπεροχή κατά την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την
παραγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων μας. Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό
μας περιλαμβάνει φάρμακα και εμβόλια, καθώς και πολλά άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα ιδιαίτερα γνωστά παγκοσμίως. Καθημερινά, στην Pfizer,
εργαζόμαστε ώστε να προάγουμε την ευεξία, την πρόληψη και τις αγωγές για
την καταπολέμηση των σοβαρών ασθενειών της εποχής μας. Έχοντας
συνείδηση της ευθύνης μας ως παγκόσμιου ηγέτη στη βιοφαρμακευτική
βιομηχανία, συνεργαζόμαστε εξίσου με τους επαγγελματίες της υγείας, τις
αρχές και τις τοπικές κοινότητες, για να υποστηρίζουμε και να επεκτείνουμε
την πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα. Εδώ και πάνω από 150 χρόνια, η Pfizer
κάνει τη διαφορά για όλους εκείνους που βασίζονται σ’ εμάς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις μας, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας: www.pfizer.com

