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Sanofi i Innate Pharma podejmują współpracę  
na rzecz opracowania nowych przeciwciał o podwójnej 
swoistości aktywujących komórki NK, przeznaczonych               

do stosowania w immunoonkologii 
 
Paryż i Marsylia, Francja - 19 stycznia 2016 r. - Firmy Sanofi i Innate Pharma ogłosiły nawiązanie 
współpracy badawczej oraz zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wykorzystania nowej autorskiej 
technologii Innate Pharma w celu opracowania innowacyjnych formatów przeciwciał o podwójnej 
swoistości, które wykorzystują komórki NK (naturalnych zabójców) do eliminacji komórek 
nowotworowych poprzez aktywację receptora NKp46. 
 
Sanofi i Innate Pharma będą wspólnie działać nad opracowaniem i oceną dwóch przeciwciał                
o podwójnej swoistości pobudzających komórki NK, wykorzystując do tego celu technologię Innate 
Pharma oraz autorski format przeciwciała o podwójnej swoistości w kontekście badanych celów 
nowotworowych. Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej, Sanofi odpowiadać będzie za rozwój, 
produkcję i komercjalizację produktów będących wynikiem współpracy badawczej. Firma Innate 
Pharma otrzyma 400 mln EUR w ramach płatności etapowych z tytułu realizacji kolejnych celów 
rozwojowych i sprzedażowych oraz opłat licencyjnych od przychodów ze sprzedaży netto. 
 
„W ostatnich latach firma Sanofi uruchomiła w obszarze immunoonkologii szereg strategicznych 
programów współpracy, które nie tylko podkreślają nasze zaangażowanie w promowanie 
innowacyjności w dziedzinie badań i rozwoju, ale mają również szansę na zmianę oblicza leczenia 
nowotworów,” powiedział Gary Nabel, dyrektor ds. naukowych w Sanofi. „W ramach współpracy          
z Innate Pharma zamierzamy opracować nowe przeciwciała o podwójnej swoistości, które pobudzą 
układ odpornościowy do likwidacji komórek nowotworowych poprzez aktywację komórek NK.” 
 
„Immunoonkologia wiąże obecnie duże nadzieje z przeciwciałami o podwójnej swoistości. W oparciu 
o naszą wiedzę na temat receptora aktywującego NKp46, udało nam się opracować technologię 
umożliwiającą pobudzanie komórek NK do niszczenia komórek nowotworowych. Nowa platforma 
technologiczna jest komplementarna wobec naszego innowacyjnego portfela pierwszych w swojej 
klasie przeciwciał działających na punkty kontrolne układu immunologicznego. Zamierzamy 
wykorzystać ją do poszerzenia naszego wewnętrznego portfolio, a także w ramach umów bez 
klauzuli o wyłączności współpracy zawieranych z innymi firmami, takich jak porozumienie z Sanofi,” 
powiedział Nicolai Wagtmann, dyrektor ds. naukowych w Innate Pharma. 
 
NKp46 to receptor aktywujący, występujący na powierzchni wszystkich komórek NK. Jest                  
to najbardziej swoisty marker ludzkich komórek NK, który odgrywa zasadniczą rolę w procesie 
rozpoznawania komórek nowotworowych. Swoiste względem Nkp46 przeciwciała o podwójnej 
swoistości, które są aktywatorami komórek NK wiążą się jednym fragmentem z antygenem               
na powierzchni komórki nowotworowej, a drugim z receptorem NKp46 na powierzchni komórki NK. 
Prowadzi to do aktywacji i selektywnej likwidacji komórek nowotworowych przez komórki NK, tj. grupę 
komórek układu odpornościowego stanowiącą znaczący odsetek wszystkich cytotoksycznych 
limfocytów znajdujących się w ludzkim organizmie. 
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Informacje o firmie Sanofi 
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem, 
opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby 
pacjentów. Sanofi rozwija pozycję lidera w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: 
rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla ludzi, innowacyjne leki, środki ochrony zdrowia, rynki 
wschodzące, zdrowie zwierząt oraz nowa spółka Genzyme.  
Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY). 
Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. – producent leków innowacyjnych i OTC 
(bez recepty), Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji 
leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznana spółka działająca 
w branży dermokosmetycznej, Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich oraz 
Merial, światowy lider w branży weterynaryjnej. Jedna z 112 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest 
zlokalizowana w Rzeszowie. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1000 pracowników. Według  
danych IMS Health Polska, Grupa zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu 

największych firm farmaceutycznych. Więcej informacji na: www.sanofi.pl    
 
Informacje o firmie Innate Pharma 
Innate Pharma S.A. to firma biofarmaceutyczna zajmująca się odkrywaniem i rozwijaniem pierwszych 
w swojej klasie przeciwciał terapeutycznych przeznaczonych do leczenia chorób nowotworowych       
i zapalnych.  
Firma realizuje trzy programy badawcze, które obecnie znajdują się na etapie badań klinicznych. Dwa 
z nich dotyczą inhibitorów punktów kontrolnych w immunoonkologii, tj. nowym obszarze 
terapeutycznym, który zmienia podejście do leczenia chorób nowotworowych, kładąc nacisk             
na zwiększenie zdolności układu immunologicznego do rozpoznawania i eliminacji komórek 
nowotworowych.  
Innowacyjne podejście firmy znajduje wyraz w programach partnerskich zawieranych z wiodącymi 
przedstawicielami sektora biofarmaceutycznego, takimi jak Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, 
Sanofi i Novo Nordisk A/S. 
Spółka Innate Pharma ma siedzibę w Marsylii (Francja) i jest notowana na indeksie Euronext-Paris. 
Na dzień 20 września 2015 roku jej stan zatrudnienia wynosił 112 osób. 
Więcej informacji na temat Innate Pharma można znaleźć na stronie www.innate-pharma.com. 
 
Praktyczne informacje na temat akcji spółki Innate Pharma 
Kod ISIN  FR0010331421 
Symbol IPH 

 
 
 
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Sanofi 
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy           
o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private 
Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się                     
do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz                    
z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów    
i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem 
produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości 
zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować”     
i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych 
stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego,               
że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności,              
z których wielu nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka             
i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy 
przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności 
obejmują, między innymi, niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi i rozwojem, przyszłymi danymi 
klinicznymi oraz analizami, w tym analizami wykonywanymi po wprowadzeniu produktu na rynek, decyzjami urzędów 
rejestracyjnych, takich jak FDA lub EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie 
biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi 
oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub potencjał rynkowy takiego produktu; nieudzielenie 
gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznanie innych 

http://www.sanofi.pl/
https://twitter.com/SanofiPolska
https://www.linkedin.com/company/sanofi-polska
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zezwoleń w przyszłości i sukces rynkowy produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych 
możliwości rozwoju, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ polityk ograniczania 
kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnia liczba akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub 
określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi 
wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości”                
w raporcie rocznym firmy Sanofi na formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Firma Sanofi nie przyjmuje 
żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest 
to wymagane stosownymi przepisami prawnymi. 

 
 
Przedstawiciele firmy Sanofi odpowiedzialni za kontakty: 
 
 
Relacje z mediami 
Laurence Bollack 

Tel.: +33 (0)1 53 77 46 46 
mr@sanofi.com 

 
Relacje z inwestorami 
Sébastien Martel 

Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45 
ir@sanofi.com 

 
 

Innate Pharma 

  
Relacje z inwestorami ATCG Press 

Laure-Hélène Mercier  

Dyrektor ds. relacji z inwestorami  

Marie Puvieux (Francja) 

Tel. kom.: +33 (0)6 10 54 36 72 
Jean-Medhi Grangeon (ROW) 

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87 Tel. kom.: +33 (0)6 62 22 00 24 
investors@innate-pharma.com  presse@atcg-partners.com  

 
 
 
 
Kontakt z mediami w Polsce 
 
Monika Chmielewska-Żehaluk 
Dyrektor Działu Komunikacji 
Tel. +48 22 280 07 53  
Tel.kom. +48 695 588 881 
Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com  
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