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Celon Pharma S.A. wzmacnia platformę rozwoju leków biotechnologicznych
swojego Centrum Badawczo - Naukowego

•

Spółka nawiązała merytoryczną współpracę z biofarmaceutyczną firmą Pure Biologics S.A.
w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad lekami biotechnologicznymi.

•

Efektem współpracy będzie identyfikacja potencjalnych kandydatów na leki
biotechnologiczne, które w kolejnym etapie zostaną rozwinięte przez Celon Pharma w
obszarze przedklinicznym i klinicznym.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A.: Konsekwentnie poszerzamy portfolio leków
innowacyjnych, w którym leki biotechnologiczne będą odgrywać coraz większą rolę. W obszarze
naszych zainteresowań są zmodyfikowane przeciwciała różnych klas o potencjale terapeutycznym w
chorobach zapalnych oraz innych rzadkich chorobach autoimmunologicznych. Wzmocniliśmy również
zespół naukowców naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego, którzy specjalizują się w rozwoju
projektów biotechnologicznych. Liczymy na dobrą i efektywną współpracę z Pure Biologics.
Dr Filip Jeleń, Prezes Pure Biologics S.A.: Opracowana przez Pure Biologics platforma odkrywania
leków biologicznych generuje cząsteczki na zlecenie naszych klientów. Cieszymy się, że do ich grona
dołącza Celon Pharma. Współpraca z rozpoznawalną organizacją o silnej, ugruntowanej pozycji ma
dla nas znaczenie nie tylko komercyjne, ale również wizerunkowe. Tym bardziej, że w najbliższym
czasie rozpoczniemy swoją przygodę z polskim rynkiem kapitałowym.

Pełną integrację i optymalizację procesów naukowo-badawczych firmy umożliwi zakończenie
w 2019 r. budowy nowego CBR Spółki, które powstaje w Kazuniu Nowym. Zostanie
wyposażone w szereg specjalistycznych laboratoriów, m.in.: biotechnologiczne, chemiczne,
ADMET. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim około 150 naukowców.
-----------------------------------

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania
naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Założona została w 2002 roku przez dr Macieja Wieczorka.
Firma Celon Pharma S.A. dysponuje w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do
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badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D) zarówno leków generycznych jak i innowacyjnych. Dwa
zakłady wytwórcze Celon Pharma S.A, siedziba główna, jak i parki laboratoryjne zlokalizowane są w
promieniu 30 km od centrum Warszawy. Obecnie firma liczy ok. 400 pracowników. Spółka zatrudnia
w obszarze badań i rozwoju ponad 80 naukowców, z których połowa posiada lub jest w trakcie
zdobywania tytułów doktorskich. Spółka prowadzi kilkanaście projektów rozwoju innowacyjnych
leków z takich grup terapeutycznych jak onkologia, neuropsychiatria, autoimmunologia i metabolizm.

Pure Biologics S.A. rozwija innowacyjne biofarmaceutyki, testy diagnostyczne i wyroby medyczne
oraz realizuje badania kontraktowe. Spółka prowadzi własne projekty badawczo-rozwojowe, w tym
dotyczące rozwoju nowych leków opartych o bispecyficzne przeciwciała znajdujące nowatorskie
zastosowanie w immunoonkologii, wsparte aktualnie łącznie niemal 60 mln zł dotacji ze środków
NCBR i UE. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2018 r.
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