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Sanofi-aventis ile Avila Therapeutics
Hedefli Kovalent Onkoloji İlaçları Geliştirmek
Üzere Global Bir Anlaşma İmzaladılar
- Farklı kanser hedefleri araştırmaya yönelik ilk kovalent ilaç geliştirme ortaklığı Paris, Fransa – Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), kanser tedavisinde hedefli kovalent
ilaçlar geliştirmek amacıyla Avila Therapeutics™ şirketiyle dünya çapında stratejik bir anlaşma
imzaladıklarını açıkladı. Bu anlaşmaya göre sanofi-aventis, bu işbirliği çerçevesinde bulunacak bileşikleri
geliştirmek ve pazarlamak için dünya çapında münhasır lisans sahibi oluyor.
Sanofi-aventis Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Onkoloji Başkanı Debasish Roychowdhury, “Avila
Therapeutics’in hedefli kovalent ilaç tasarımındaki uzmanlığı, onkolojideki zor farmakolojik sorunların
çözümüne ve önemli kanser hedeflerinin belirlenmesine yönelik yeni bir yol açıyor” şeklinde konuştu.
Debasish, “Avila’nın yaklaşımının, hasta prognozunu önemli ölçüde iyileştiren ilaçlar geliştirmemizi
sağlayan araştırma olanaklarımızı daha da güçlendirmemizi sağladığına inanıyoruz” dedi.
Avila Therapeutics’in Başkanı ve CEO’su olan Katrine Bosley, “Sanofi-aventis kanser araştırmalarının
dönüştürülmesinde çok açık bir vizyona sahip ve inovasyona olan bağlılığı bizim için çok somut bir gerçek,
dolayısıyla bu işbirliğinin oluşturulmasında birlikte çalıştık” şeklinde konuştu. Bosley, “Bu ortaklık bizim
yaygın olarak kabul gören Avilomics™ platformumuz ile sanofi-aventis’in onkoloji anlayışını, ciddi
hastalıklarla mücadele eden hastalar için, grubunun en iyisi olan ilaçlar sunma amacına yönelik olarak
birleştirmektedir” dedi.
Anlaşma çerçevesinde Avila, ilk üç yıllık işbirliğinin bitiminden sonra altı işbirliği programından bir tanesinin
haklarını, sanofi-aventis ise Avila’nın ortaklığa karar vereceği program için ilk satış görüşmesini yapma
hakkına sahip olma fırsatını kazanıyor. Avila’ya, ön ödeme ve araştırma desteği olarak 40 milyon ABD
dolarına kadar bir meblağ ödenedecek ve ilgili ürünün ABD, Avrupa ve Japonya’da onay alması
durumunda, pre-klinik, klinik ve ruhsat işlemleri aşamaları için işbirliği programı başına 154 milyon ABD
dolarına kadar ödemeler yapılabilecek. Avila ayrıca, sanofi-aventis tarafından yürütülen programların her
birinde, ürün satışlarından telif hakkı ve ticari kar payı alabilecek.
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Avila Therapeutics™, Inc. hakkında
Avila, geleneksel kimya yöntemleriyle elde edilmesi mümkün olmayan, kendi sınıfında en iyi sonuçlara
ulaşacak hedefli kovalent ilaçlar tasarlamaya ve geliştirmeye odaklanmıştır. Bu yaklaşım “protein
sesizleştirme” adıyla bilinmektedir. Şirketin ürün portföyü, yine kendisine ait olan Avilomics™ platformu
kullanılarak hazırlanmış olup, halen viral enfeksiyonlar, kanser ve otoimmün hastalıklar üzerine
odaklanmıştır. Avila, Abingworth, Advent Venture Partners, Atlas Venture, Novartis Option Fund, and
Polaris Venture Partners gibi önde gelen girişim sermayesi firmaları tarafından kurulmuştur. Daha fazla
bilgiye http://www.avilatx.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Sanofi-aventis Onkoloji Hakkında
Sanofi-aventis Onkoloji, geniş bir hasta grubunun karşılanmamış tıbbi gereksinimlerine cevap verebilmek
amacıyla bütün cephelerde kanserle mücadele etmektedir. Kanserin gelişme, büyüme ve yayılmasında rol
oynayan mekanizmaları derinlemesine anlamak ve hedefe yönelik tedavi stratejilerini saptamakla işe
başlayan Grup, doğru ilacı doğru hastaya ulaştırmak için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmektedir.
Sanofi-aventis Hakkında
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını iyileştirmek
için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis Paris (EURONEXT: SAN) ve New
York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.sanofi-aventis.com.
İleriye yönelik beyanatlar:
Bu basın bülteni, 1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a göre, ileriye dönük beyanatlar içermektedir. İleriye dönük
beyanatlar, tarihsel gerçekler değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunların dayandığı varsayımları;
gelecekteki operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve gelecek performansa
yönelik beyanatları kapsamaktadır. İleriye dönük beyanatlar, sıklıkla, “beklemek”, “öngörmek”, “inanmak”, “niyetinde olmak”,
“tahmin etmek”, “planlamak” ve buna benzer ifadelerle tanımlanmaktadır. Sanofi-aventis yönetimi ileriye dönük bu beyanatlarda
ifade edilen beklentilerin makul olduğuna inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye dönük bilgi ve beyanatların, pek çoğu önceden
bilinmesi zor ve sanofi-aventis’in kontrolü dışında olan birçok risk ve belirsizliklere tabi olduğu, gerçek sonuçlar ve gelişmelerin, bu
ileriye dönük bilgi ve beyanatlar kapsamında ifade veya ima edilen veya projekte edilenlerden farklılık gösterebileceği konusunda
uyarılmışlardır. Bu risk ve belirsizlikler, diğerleriyle birlikte, araştırma ve geliştirmeyle ilgili belirsizlikleri, pazarlama sonrasında
yapılacak olanlar da dahil olmak üzere, gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve EMEA gibi sağlık otoritelerinin, ilaç adayları
ile ilgili olarak başvurusu yapılan herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik uygulamanın onaylanması veya onaylanmamasına dair
kararlarını ve bu ilaçların piyasaya verilmesini veya ticari potansiyelini etkileyebilecek ürün bilgisi veya diğer konularla ilgili
kararları, onaylanan ürün adaylarının ticari başarısının garanti edilememesini, gelecekte tedavi alternatiflerinin ruhsat onayı alma
ve ticari başarıya ulaşma olasılığını ve sanofi-aventis tarafından SEC ve AMF’ye gönderilen dosyalarda tartışılan ve tanımlanmış
olanlarla beraber, sanofi-aventis’in Form 20-F’de yer alan, 31 Aralık 2009’da sona eren yıla ait yıllık raporundaki “İleriye Dönük
Beyanatlarla İlgili Uyarıcı Beyanatlar” ve “Risk Faktörleri” başlıkları altında listelenenleri kapsamaktadır. Sanofi-aventis,
yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye dönük bilgi ve beyanatları ile ilgili güncelleme veya düzeltme yapma konusunda
bir yükümlülük üstlenmemektedir.
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