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7 stycznia 2021 przedstawiciele Bayer podpisali umowę o współpracy z CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC),
spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się w nowych, innowacyjnych produktach leczniczych,
opracowywanych na bazie cząsteczek mRNA (rodzaj kwasu rybonukleino¬we¬go). Zgodnie z
warunkami umowy, Bayer będzie wspierać dalszy rozwój prac, logistykę dostaw i pozostałe
newralgiczne działania CureVac dotyczące „kandydata” na szczepionkę przeciwko COVID-19. W
tym celu Bayer wnosi swój wkład w formie specjalistycznej wiedzy i dostępnej infrastruktury w takich
obszarach, jak badania kliniczne, działania w obszarze rejestracji leku, nadzór nad bezpieczeństwem
farmakoterapii, informacje medyczne, organizacja i funkcjonowanie łańcucha dostaw, jak również inne
działania wspierające (w wybranych krajach).
– Zapotrzebowanie na szczepionki przeciwko COVID-19 na całym świecie jest ogromne. Jesteśmy
dumni, mogąc zaangażować się w proces i udzielić znaczącego wsparcia spółce CureVac, liderowi
technologii mRNA, w dalszym rozwoju i produkcji nad „kandydatem” na szczepionkę przeciwko
COVID-19 – podkreślił Stefan Oelrich, członek zarządu Bayer AG i prezes działu Pharmaceuticals. –
Udostępniamy nasze zasoby intelektualne i organizacyjne, jak również sieć dystrybucyjną, by wnieść
istotny wkład w zwalczenie pandemii.
- Z radością łączymy siły z Bayer. Zaoferowany nam dostęp do dodatkowej wiedzy i infrastruktury
pozwoli jeszcze szybciej ukończyć prace nad szczepionką CVnCoV i udos-tępnić ją jak największej
liczbie osób – powiedział dr Franz-Werner Haas, dyrektor generalny CureVac. – Dzięki badaniom nad
szczepionką CVnCoV mamy teraz po swojej stronie kolejnego silnego partnera, który po otrzymaniu
wymaganych zezwoleń dostarczy szczepionkę wszystkim potrzebującym.
Zgodnie z zapisami umowy o współpracy, CureVac będzie posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie
szczepionki do obrotu, a Bayer będzie wspierać CureVac w działaniach na terenie Unii Europejskiej
oraz na innych wybranych rynkach. Bayer dysponuje również możliwościami pozwalającymi na
uzyskanie statusu podmiotuodpowiedzialnego na niektórych rynkach pozaeuropejskich. Oba podmioty
planują połączyć swoje siły, aby po uzyskaniu wymaganych zezwoleń CureVac był w stanie dostarczyć
setki milionów dawek CVnCoV wszystkim potrzebującym na całym świecie. Wspólnym celem Bayer i
CureVac jest odegranie istotnej roli w powstrzymaniu pandemii COVID-19.
Obecnie spółka CureVac rozbudowuje swoją sieć partnerską, skupiając się na rozwoju, produkcji i
dystrybucji szczepionki. W listopadzie 2020 roku przedstawiciele spółki ogłosili, że CureVac rozszerzy
swoją europejską sieć produkcyjną, współpracując między innymi z ﬁrmami Wacker i Fareva. 14
grudnia 2020 roku rozpoczęto kolejną, przedrejestracyjną fazę badań (2b/3) kandydata na
szczepionkę CVnCoV. Badania prowadzone są w wielu ośrodkach na całym świecie.
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