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Podsumowanie udziału
konferencji BIO w USA

OncoArendi

Therapeutics

w

międzynarodowej

W dniach 3-6 czerwca 2019 r. zespół OncoArendi Therapeutics promował programy badawcze spółki
na zorganizowanej przez Biotechnology Innovation Organization (BIO) międzynarodowej konferencji
w Filadelfii, USA, jednej z najważniejszych imprez branży biotechnologicznej i farmaceutycznej na świecie.
Wzięło w niej udział ponad 16 tysięcy uczestników z 67 krajów. Na konferencji BIO spółkę OncoArendi
Therapeutics reprezentowali: Marcin Szumowski (Prezes Zarządu), Nicolas Beuzen (Dyrektor ds. Rozwoju
Biznesu) oraz Paweł Dobrzański (Dyrektor Biologii).
Spółka promowała na konferencji swoje dwa najbardziej zaawansowane programy badawcze:




OATD-01 – inhibitor chitynaz, kandydat na lek w terapii chorób włóknieniowych o podłożu
zapalnym, obecnie kończący fazę Ib rozwoju klinicznego; oraz

OATD-02 – inhibitor arginazy, potencjalny lek w terapii chorób nowotworowych, obecnie
znajdujący się w końcowym stadium formalnego rozwoju przedklinicznego.

Spółka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – odbyła 47 spotkań z firmami potencjalnie
zainteresowanymi współpracą z OncoArendi, w tym z przedstawicielami 10 z 20 największych globalnych
firm farmaceutycznych, m.in.: Pfizer, Novartis, Roche, BMS oraz z kilkoma firmami z Chin. W efekcie tych
spotkań spółka podpisała już 2 nowe umowy CDA (z ang. Confidential Disclosure Agreement - umowy z
klauzulą poufności).

Przedstawiciele spółki bardzo pozytywnie oceniają uczestnictwo w konferencji BIO - programy badawcze
spółki zostały dobrze odebrane, a największe zaciekawienie budziły wyniki badań przedklinicznych,
translacyjnych i klinicznych OATD-01. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się efekty badań
OATD-01 w modelu choroby NASH (ang. nonalcoholic steatohepatitis) – niealkoholowego
stłuszczeniowego zapalenia wątroby prowadzącego do jej włóknienia, które wykazały wyraźne działanie
terapeutyczne związku, we wszystkich aspektach patologii tej choroby. Według szacunków,
niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby dotyka około 12% dorosłej populacji Stanów
Zjednoczonych.
Więcej informacji o konferencji BIO 2019 na stronie: https://convention.bio.org/2019/

OncoArendi na sympozjum EFMC-ACSMEDI MedChem Frontiers 2019

W dniach 10 – 13 czerwca na sympozjum EFMC-ACSMEDI MedChem Frontiers 2019 w Krakowie
dr Agnieszka Bartoszewicz z OncoArendi prezentowała program platformy chitynazowej OAT
skoncentrowany
na
odkryciu
selektywnych
inhibitorów
chitotriozydazy
1
(CHIT1).
https://www.medchemfrontiers.org/

Prezentacja dr Bartoszewicz wywołała ożywioną dyskusję, a także przyniosła efekt w postaci licznych
kuluarowych rozmów z naukowcami z firm biotechnologicznych prowadzących badania w obszarze
włóknienia płuc (IPF).
Kontakt do działu relacji inwestorskich:
Katarzyna Mucha, m: +48 697 613 712, t: +48 22 440 1 440, @: katarzyna.mucha@ccgroup.pl
Michał Wierzchowski, m: +48 531 613 067, t: +48 22 440 1 440, @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl
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Przedstawiciele OncoArendi pojadą do Chin
W drugiej połowie lipca br. zaplanowane są spotkania OncoArendi z przedstawicielami chińskich firm
farmaceutycznych. Celem wizyty są rozmowy w sprawie nawiązania współpracy z potencjalnymi
podmiotami zainteresowanymi umowami partneringowymi oraz licencjonowaniem praw do OATD-01
z ograniczeniem do terytorium Chin oraz ewentualnie części państw azjatyckich.
Spółka ocenia, że Chiny są atrakcyjnym celem ze względu na rozmiar rynku, dynamikę jego wzrostu
i znaczną ilość skumulowanego kapitału, dla którego wewnętrznie nie generują wystarczającego
pipeline’u innowacyjnych projektów. Chiny mogą stanowić niezwykle atrakcyjny cel dla sprzedaży
realizowanych przez spółkę projektów.

Naturalnymi i głównymi partnerami dla projektów badawczych OncoArendi pozostają globalne firmy
farmaceutyczne z USA i Europy.

Otrzymanie statusu leku sierocego nadane przez FDA dla OATD-01 w leczeniu
IPF

W lutym br. spółka OncoArendi Therapeutics, jako pierwsza w Polsce firma biotechnologiczna, otrzymała
status leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) dla cząsteczki OATD-01 w leczeniu
idiopatycznego włóknienia płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), nadany przez amerykańską
instytucję rządową FDA (U.S. Food and Drug Administration).
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=671618

W przypadku wprowadzenia OATD-01 na rynek amerykański, posiadanie statusu ODD wiąże się
ze zwolnieniami podatkowymi, uproszczoną procedurą rejestracji leku, a także siedmioletnim okresem
wyłączności na jego sprzedaż.

Idiopatyczne włóknienie płuc jest rzadką, nieuleczalną chorobą o niepoznanej, jak dotąd, etiologii. Średni
czas życia pacjentów, u których wykryto IPF, wynosi ok. 3 lata od momentu diagnozy. Szacuje się,
że w Stanach Zjednoczonych z tą chorobą zmaga się ok. 200.000 osób.

Akcje spółki OncoArendi Therapeutics wejdą w skład nowego indeksu
WIGtech

Pod koniec maja Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podała, że rozpocznie publikację indeksu
WIGtech, który będzie obejmował zmienną liczbę spółek, a ich udział będzie - tak jak w przypadku innych
indeksów - obliczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Akcje spółki OncoArendi
Therapeutics wejdą w skład portfela tego indeksu.
Publikacja indeksu WIGtech rozpocznie się po sesji 21 czerwca, a w skład indeksu wejdą 42 spółki.

Indeks WIGtech będzie obejmował spółki znajdujące się w indeksie WIG, które uzyskują przychody
z takich obszarów jak: medycyna, biotechnologia, programowanie, internet czy telefonia mobilna.

Zmiany w indeksie będą dokonywane raz na kwartał, razem ze zmianami pozostałych indeksów. Udział
największych spółek będzie ograniczony do 10%.
Kontakt do działu relacji inwestorskich:
Katarzyna Mucha, m: +48 697 613 712, t: +48 22 440 1 440, @: katarzyna.mucha@ccgroup.pl
Michał Wierzchowski, m: +48 531 613 067, t: +48 22 440 1 440, @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl
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Harmonogram udziału OncoArendi
branżowych w drugiej połowie 2019 r.

Therapeutics

w

konferencjach

Konferencje naukowe:






3 – 5 lipca - RICT 2019, 55th International Conference on Medicinal Chemistry, Nantes, Francja
25 - 29 sierpnia - American Chemical Society (ACS) Annual Meeting, San Diego, USA
1 – 5 września - VIII EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal
Chemistry, Ateny, Grecja
27 września - 1 paździenika - European Society for Medical Oncology ESMO Annual Meeting,
Barcelona, Hiszpania
28 września - 2 października - European Respiratory Society (ERS) Annual Conference, Madryt,
Hiszpania

Konferencje biznesowe:



5 – 7 listopada - CPhI Worldwide - the world's largest pharmaceutical exhibition, Frankfurt,
Niemcy

11 – 13 listopada, BIO-Europe, Hamburg, Niemcy

OncoArendi Therapeutics w mediach – ważniejsze publikacje
Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics, Marcin Szumowski, udzielił wywiadu portalowi Strefa
Inwestorów. Rozmowa dotyczyła podsumowania roku od debiutu OncoArendi Therapeutics na GPW
w Warszawie. Cały wywiad jest dostępny na stronie:
https://strefainwestorow.pl/artykuly/wywiady/20190429/marcin-szumowski-oncoarendi

SAVE THE DATE | OncoArendi Therapeutics | spotkanie 2.07.2019

Spółka OncoArendi Therapeutics organizuje spotkanie poświęcone aktualizacji informacji dotyczących
prowadzonych programów badawczych, podsumowaniu rozmów z zakresu business development (w tym
m.in. w ramach BIO International Convention 2019 w Filadelfii, USA) oraz omówieniu bieżących spraw
operacyjnych spółki.
Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w siedzibie spółki: Kampus
UW Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – sala 0.38 na parterze (główne wejście, później na lewo),
ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa.
W spotkaniu ze strony Spółki udział wezmą:
Marcin Szumowski – CEO,

Sławomir Broniarek – CFO,

Anna Krause – Dyrektor Development,

Paweł Dobrzański – Dyrektor Biologii,

Nicolas Beuzen – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu.
Kontakt do działu relacji inwestorskich:
Katarzyna Mucha, m: +48 697 613 712, t: +48 22 440 1 440, @: katarzyna.mucha@ccgroup.pl
Michał Wierzchowski, m: +48 531 613 067, t: +48 22 440 1 440, @: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

