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Dane podstawowe

MSSF nieskonsolidowane 2019 2020P 2021P 2022P

Sprzedaż mln zł 1,8 0,7 1,0 1,5

EBITDA mln zł -1,6 -7,5 -7,6 -7,6

EBIT mln zł -3,9 -9,5 -10,1 -10,2

Skor. EBIT* mln zł -3,9 -5,7 -7,9 -10,2

Zysk netto mln zł -4,2 -9,6 -9,6 -9,8

EPS zł -2,54 -4,28 -4,28 -4,36

Dług netto mln zł -8,5 -52,4 -45,3 -34,2

Dywidenda na akcję zł 0,0 0,0 0,0 0,0

Liczba akcji** mln  1,7      2,3      2,3      2,3     

* 2019 szacunki DM BOŚ
** Zakładając emisję maksymalnej liczby akcji.
Źródło: Spółka, DM BOŚ SA

Harmonogram oferty

Ustalenie ceny maksymalnej: 20 listopada

Budowa księgi popytu: 23 listopada (do godz. 16:00) 

Opublikowanie ceny oferowanych akcji: 23 listopada

Zapisy na akcje serii E: 24-30 listopada

Przydział akcji serii E: 3 grudnia

Źródło: Spółka

Kurs akcji spółki względem indeksu WIG

20

40

60

80

100

120

140

160

zł

WIG Pure Biologics SA

0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025

11
.20

19

12
.20

19

01
.20

20

02
.20

20

03
.20

20

04
.20

20

05
.20

20

06
.20

20

07
.20

20

08
.20

20

09
.20

20

10
.20

20

11
.20

20

Vo
lum

e (
m)

Źródło: Bloomberg

Najbliższe wydarzenia
1. Publikacja raportu za III kwartał 2020: 12 listopada 2020

Katalizatory
1. Korzystne wyniki badań w  prowadzonych 

projektach badawczych z  zakresu 
immunoonkologii i chorób rzadkich

2. Wzrost zainteresowania Spółką z  uwagi na 
analizowane cele molekularne 

3. Podpisanie pierwszej umowy komercjalizacyjnej
4. Rozwój usług w zakresie przeciwciał i aptamerów 

oraz produkcji i analityki białek
5. Dostęp do finansowania grantowego
6. Stabilność otoczenia prawnego 

Czynniki ryzyka
1. Zmiana otoczenia prawnego
2. Niepewność odnośnie finansowania projektów 

innowacyjnych
3. Błąd w trakcie realizacji projektu
4. Konieczność zwrotu części lub całości grantów
5. Niedoszacowanie kosztów związanych z rozwojem 

projektów/ przedłużający się okres ich realizacji
6. Utrata płynności finansowej
7. Brak dostępu do materiału biologicznego 

(wystarczającej liczby pacjentów do badań)
8. Niekorzystne wyniki badań
9. Powstanie alternatywnych rozwiązań 

terapeutycznych
10. Niepewność odnośnie komercjalizacji innowacji
11. Niekorzystne umowy z partnerami
12. Brak walidacji Spółki poprzez transakcje 
13. Naruszenie patentów/ spory dotyczące własności 

intelektualnej
14. Brak należytej ochrony własności intelektualnej
15. Utrata kluczowych pracowników
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Analityk:  Sylwia Jaśkiewicz, CFA

Pure Biologics skupia się na rozwoju kandydatów na 
leki biologiczne w  terapiach immunoonkologicznych 
i  terapeutycznych wyrobów medycznych w  terapiach 
neurologicznych chorób rzadkich. Spółka koncentruje się na 
lekach first-in-class. Własne platformy do selekcji cząsteczek 
aktywnych (przeciwciał i aptamerów), ale przede wszystkim 
dofinansowanie projektów przekraczające 70% ich wartości 
stanowią znaczące przewagi konkurencyjne. 

Uznana za przełom w walce z nowotworami immunoonkologia zajmuje 
się mobilizacją układu immunologicznego do walki z nowotworem. 
Jest to piąty filar leczenia nowotworów, po (i) chirurgii, (ii) radioterapii, 
(iii) chemioterapii oraz (iv) innych terapiach celowanych, który coraz 
częściej staje się podstawą leczenia. Wzrost rynku onkologicznego 
jest szacowany na 8%, a  immunoonkologicznego na 15% w ciągu 
kolejnych kilku lat. Światowa sprzedaż 11 najlepiej sprzedających się 
leków opartych na immunologicznych punktach kontrolnych wyniosła 
w 2019 r. 24 mld US$, co oznacza 37% wzrost r/r, a w 2025 r. jest 
prognozowana na 54 mld US$.

Do kluczowych projektów lekowych w  portfelu Spółki należy 
PB001 (MultiBody), w  którym Spółka rozwija kandydata na lek 
w  nowotworze jelita grubego i  odbytu CRC. Kolejnymi są PB003 
(PureActivator) w terapii nowotworów płuc NSCLC i PB004 (PureBike) 
w  nowotworze piersi TNBC. W  zakresie wyrobów medycznych 
Spółka pracuje nad dwoma filtrami z  aptamerowym aktywnym 
złożem biomolekularnym do ukierunkowanej aferezy, które mogą 
być zastosowane w  NMO(SD) – projekt PB002 (AptaPheresis) 
i miastenii rzekomoporaźnej – projekt PB005 (AptaMG). 

Spółka planuje rozwijać kandydatów na leki/ wyroby medyczne 
do końca I  fazy badań klinicznych, a  następnie projekty 
komercjalizować. Jednak dopuszczalna jest ich sprzedaż na 
etapie badań przedklinicznych lub IND/ IMPD. Pierwsza tego 
typu transakcja, jednocześnie podnosząca wartość pozostałych 
projektów, może nastąpić w  2022  r. Zakładając sukces w  I  fazie, 
szacujemy, że całkowita wartość upfront z  tytułu 5 opisanych 
powyżej projektów może wynieść 131 mln US$ – 195 mln US$.

Po emisji 600 000 akcji wartość Spółki zawiera się, wg naszych 
szacunków, w przedziale między 272 mln zł – 510 mln zł, z wartością 
centralną wynoszącą 391 mln zł, wyceniając projekty metodą rNPV 
i 401 mln zł przy zastosowaniu do wyceny projektów wskaźnika C/S. 

Oceniamy, że głównymi czynnikami ryzyka dla Spółki są: 
(i)  niepowodzenie prac badawczo-rozwojowych, a w szczególności 
wydłużanie projektów badawczych, niezrealizowanie celów 
poszczególnych projektów w części lub w całości, wyższe niż 
zakładane koszty, (ii) pojawienie się silnej konkurencji w obszarze celów 
molekularnych analizowanych przez Spółkę, (iii)  zmiany w polityce 
dotacji, (iv) brak dofinansowania po zakończeniu realizowanych obecnie 
projektów oraz (v) utrata kluczowych naukowców/ akcjonariuszy.
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1. Opinia inwestycyjna
aa Wśród dwudziestu najlepiej sprzedających się leków na świecie większość stanowią 

leki białkowe, a  w  pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych leków połowę 
stanowią przeciwciała. 

aa Spółka rozwija obecnie 5 kluczowych projektów: 3 projekty immunoonkologiczne 
w  obszarze białek/ przeciwciał i  2 projekty dotyczące wyrobów medycznych 
w neurologicznych chorobach rzadkich bazujące na aktywnych filtrach aptamerowych. 
Wszystkie projekty mają na celu wykreowanie kandydatów na leki/ wyroby medyczne 
typu first-in-class.

aa Możliwe jest to dzięki opracowaniu własnych platform technologicznych do selekcji 
in vitro rekombinowanych ludzkich przeciwciał i  modyfikowanych chemicznie 
aptamerów. 

aa W ponad 70% Spółka realizuje projekty korzystając z dofinansowania NCBR. Emisja 
do 600 000 akcji serii E powinna umożliwić Spółce zapewnienie koniecznego wkładu 
własnego. 

aa Po przeprowadzonej ofercie publicznej wartość Spółki oparta na wycenie metodą 
części składowych zawiera się, wg naszych prognoz, w przedziale między 272 mln zł – 
510 mln zł, z wartością centralną wynoszącą 391 mln zł, z uwzględnieniem projektów 
wycenianych metodą rNPV i 401 mln zł przy zastosowaniu wskaźnika C/S. 

Spółka posiada dwie platformy technologiczne: (i)  PureSelect2 umożliwiającą za pomocą techniki 
prezentacji fagowej dokonywanie selekcji in vitro rekombinowanych ludzkich przeciwciał o wysokim 
powinowactwie do dowolnego wybranego antygenu, a także całych komórek oraz (ii) PureApta służącą 
do selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów o  ulepszonych parametrach specyficzności, 
selektywności i odporności na degradację w krwioobiegu. Platformy te są/ będą wykorzystywane przez 
Spółkę zarówno do rozwoju własnych projektów, jak i świadczenia usług podmiotom zewnętrznym.

Kluczowe projekty lekowe, nad którymi Spółka pracuje, to (i) Multibody – PB001 w  terapii CRC, 
(ii) PureActivator – PB003 w terapii NSCLC oraz (iii) PureBike – PB004 w terapii TNBC. Z czasem 
wymienione projekty będą rozszerzane o kolejne wskazania.

W  ramach projektu PB001 Spółka pracuje nad kandydatem na lek w  postaci przeciwciała 
bispecyficznego, które będzie zdolne do łączenia dwóch naturalnie występujących białek – 
TIM-3 i Cel-2 w celu uzyskania efektu przeciwnowotworowego. Projekt ten jest na etapie testów 
in vitro w  hodowlach komórkowych nowotworowych oraz testów komórek immunologicznych 
przygotowujących głównych kandydatów na leki do badań przedklinicznych na zwierzętach. W I kw. 
2021 r. powinny się rozpocząć badania w modelach zwierzęcych in vivo.

W projekcie PB003 Spółka łączy dwa mechanizmy (i) potencjał do równoczesnej stymulacji układu 
odpornościowego poprzez obniżenie liczby komórek supresorowych Treg i aktywację komórek DC 
oraz (ii) przyciągnięcie aktywnych limfocytów NK do mikrośrodowiska guza. Pod koniec br. powinna 
być wygenerowana pula cząsteczek wiodących gotowa do dalszej optymalizacji biofizycznej, 
a  następnie pełnych rozbudowanych testów in vitro w  modelach komórkowych w  wybranym 
wskazaniu oraz wskazaniach drugorzędowych. 

Projekt PB004 zakłada opracowanie cząsteczki biologicznej BIKE, czyli fragmentu przeciwciała 
bispecyficznego o  podwójnej selektywności, które będzie zdolne do łączenia dwóch naturalnie 
występujących komponentów: (1) jedno ramię będzie wiązało określony marker nowotworowy, a (2) 
drugie ramię (wiążące i aktywujące receptor CD16a) będzie wykorzystane do aktywacji komórek 
NK. Spółka planuje zaobserwować aktywność biologiczną w eksperymentach in vitro w hodowlach 
komórkowych dla co najmniej (i)  jednego konstruktu bispecyficznego oraz (ii)  grupy cząsteczek 
wiążących co najmniej dwa z testowanych w projekcie celów molekularnych pod koniec roku.

Platformy PureSelect2, 

PureApta

Projekty białkowe…

…PB001 (nowotwór jelita 

grubego i odbytu – CRC)

…PB003 (nowotwór płuc 

– NSCLC) 

…PB004 (nowotwór piersi 

– TNBC) 
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Kluczowe projekty aptamerowe nad którymi pracuje Spółka to PB002 w  terapii NMO(SD) oraz 
PB005 w terapii miastenii rzekomoporaźnej. 

Celem projektu PB002 jest opracowanie filtru molekularnego zawierającego aptamery, który będzie 
wykorzystywany w  leczeniu NMO(SD) (Zespołu Devica – napadowego autoimmunologicznego 
zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych) u  pacjentów z  przeciwciałami anty-AQP4. Aktualnie 
Spółka weryfikuje i optymalizuje prototyp laboratoryjny i przygotowuje go do rozpoczęcia badań 
przedklinicznych in vivo w modelu zwierzęcym.

W ramach projektu PB005 jest opracowywany filtr do ukierunkowanej aferezy, który zawiera aptamer 
zdolny do aktywnego usuwania z osocza czynnika C5 układu dopełniacza pacjentów cierpiących 
na miastenię rzekomoporaźną i będących w trakcie kryzysu miastenicznego. Spółka ma nadzieję 
potwierdzić w laboratoryjnych testach funkcjonalnych aktywność dla co najmniej jednego aptameru 
do końca I połowy 2021 r. Projekt ten może być rozszerzony o dwa kolejne wskazania.

Spółka realizuje projekty przy znaczącym wsparciu dotacji. Musi jednak zapewnić wkład własny na 
realizację kluczowych projektów w ramach zawartych umów o dofinansowanie oraz pokrycie kosztów 
wydatków niekwalifikowanych i na to głównie mają być przeznaczone przychody z emisji akcji. 

Spółka planuje komercjalizować projekty (najprawdopodobniej poprzez sprzedaż licencji) po I fazie 
badań klinicznych, jednak możliwa jest ich sprzedaż na etapie badań przedklinicznych lub IND/ IMPD. 
Pierwsza tego typu transakcja może nastąpić najwcześniej w 2022  r. Szacujemy, że potencjalna 
całkowita wartość płatności wstępnych za 5 opisanych powyżej projektów, przy założeniu sukcesu 
w I fazie badań klinicznych, może wynieść 131 mln US$ – 195 mln US$. Uważamy, że potencjalny 
upfront w każdym z projektów lekowych może sięgnąć 40 mln US$ – 60 mln US$, a w projektach 
wyrobów medycznych: 5 mln US$ – 7 mln US$ w PB002 i 6 mln US$ – 8 mln US$ w PB005. Na 
obecnym etapie badań skumulowane prawdopodobieństwo sukcesu w I fazie leku biologicznego/ 
wyrobu medycznego szacujemy na ok. 40%/ 52%. 

Wartość Spółki wyliczamy metodą części składowych z uwzględnieniem emisji akcji. Przy wycenie 
projektów metodą rNPV szacujemy ją na 272 mln zł – 510 mln zł, z wartością centralną wynoszącą 
391 mln zł, a przy zastosowaniu wskaźnika C/S na 401 mln zł. 

Wartość centralną rNPV  projektów lekowych PB001/ PB003/ PB004 szacujemy na 97  mln  zł/ 
104 mln zł/ 75 mln zł, a projektów aptamerowych PB002/ PB005 na 20 mln zł/ 38 mln zł. 

Stosując wskaźnik C/S uzyskujemy wartości projektów lekowych PB001/ PB003/ PB004 w wysokości 
98 mln zł/ 105 mln zł/ 71 mln zł, a projektów aptamerowych PB002/ PB005 w wysokości 22 mln zł/ 
49 mln zł.

Projekty aptamerowe to…

…PB002 (NMO(SD))

…PB005 (miastenia 

rzekomoporaźna) 

Źródła finansowania 

Upfront

Wycena
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2. Wycena
aa Wyceniamy Spółkę metodą sumy części składowych w oparciu o dwie metody: (i) rNPV 

(metodę ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto) oraz (ii) metodę porównawczą na 
podstawie wskaźnika cena do sprzedaży. Analizujemy także transakcje partneringowe, 
które miały miejsce na rynku biotechnologicznym.

aa Wartość Spółki po przeprowadzonej ofercie publicznej szacujemy na 272 mln zł – 510 mln zł 
w wycenie projektów metodą rNPV i 401 mln zł w wycenie z zastosowaniem wskaźnika C/S. 

aa Biorąc pod uwagę, że Spółka ma 3 projekty białkowe w  zakresie immunoonkologii 
i  2 projekty aptamerowe na choroby rzadkie, uważamy, że potencjalne up-front, przy 
założeniu sukcesu w I fazie badań klinicznych, mogą wynieść 131 mln US$ – 195 mln 
US$ (40 mln US$ – 60 mln US$ w każdym projekcie lekowym i 5 mln US$ – 8 mln US$ 
w aptamerowym).

aa Zgodnie z literaturą, skumulowane prawdopodobieństwa sukcesu badań klinicznych 
w projektach biologicznych są znacznie wyższe są niż w przypadku małych molekuł.

2.1. Metodologia wyceny – kluczowe zagadnienia

Prawie 80% spółek z Nasdaq Biotech Index nie ma zysków, a ponad 150 z nich reprezentuje łączną 
kapitalizację ponad 250 mld US$. Metodologia wyceny spółki biotechnologicznej znacząco różni się 
od tradycyjnych modeli wyceny i obarczona jest dużo większym ryzykiem błędu. 

Według cytowanych przez DillonCapital ekspertów zawierających transakcje na rynku 
farmaceutycznym (i)  jedyne, co może być gwarantowane to rozbieżność założeń wyceny od 
rzeczywistości, (ii) większość transakcji nie daje zamierzonego efektu, (iii) większe szanse na sukces 
ma projekt rozwijany we współpracy. Analiza ponad 300 transakcji na rynku farmaceutycznym 
wykazuje, że kupujący zwykle przygotowują model rNPV projektu. Natomiast sprzedający mają taki 
model sporadycznie, co czyni ich prognozy „dosyć podejrzanymi”. Sprzedający, którzy mają model, 
uzyskują znacząco wyższe wartości transakcji (upfront, milestones, royalty rates, overall deal value) 
niż średnia w sektorze. Zatem, choć uważamy, że prognozy są obarczone dużym ryzykiem, warto je 
przygotować.

W  celu wyznaczenia krzywej sprzedaży produktu analizujemy mechanizm działania cząsteczki 
i  wskazania terapeutyczne. Bazujemy na (i)  potencjalnej liczbie pacjentów analizując symptomy, 
diagnozę, epidemiologię, stopę wzrostu oraz (ii)  dostępności terapii uwzględniając terapie 
konkurencyjne, ich zakresy cenowe, niezaspokojone potrzeby, potencjalną kanibalizację. 

Kluczowym jest założenie odnośnie momentu wejścia na rynek innych leków w danym wskazaniu. 
Standardowy okres patentowy w  USA wynosi 20 lat, jednak typowo cząsteczki są patentowane 
na etapie rozwoju przedklinicznego, czyli około 8 – 10 lat wcześniej, niż lek trafi na rynek. Zatem 
„rzeczywista” ochrona patentowa trwa około 10 – 12 lat. Jednak dodatkowo pojawia się wyłączność 
na ochronę danych i na sprzedaż (data, market exclusivity). Okres wyłączności zależy od jej rodzaju 
i jest inny na przykład dla leków sierocych czy NCE, czyli nowej cząsteczki chemicznej (odpowiednio 
7 i  5 lat po rejestracji w USA). Są także inne metody i  strategie wydłużenia ochrony patentowej 
(patent dance). Producenci mogą wprowadzić ulepszenia do leków pierwszej generacji redukując 
częstotliwość dawek, ułatwiając stosowanie, mogą nawet uzyskać nową wyłączność. Producent 
leku oryginalnego może stać się producentem leku biopodobnego i analizy wykazują, że może zająć 
nawet 30% – 50% rynku leku oryginalnego.

W  USA rozwój leków chemicznych i  generycznych jest regulowany przez the Hatch-Waxman Act, 
a biologicznych i  biopodobnych przez the Biologics Price Competition and Innovation Act (BPCIA). 
Z  uwagi na różnice w  sposobie produkcji i  strukturze cząsteczek, bariery wejścia na rynek leków 
biologicznych są znacząco wyższe niż w  przypadku leków chemicznych. W  przypadku leków 

Transakcja na rynku 

farmaceutycznym = wartość 

technologii + wartość zdolności 

generowania pozytywnych 

przepływów

Przychody…

… ochrona patentowa, 

wyłączność (data, market 

exclusivity), patent dance

Regulacje prawne
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biopodobnych nie ma jasnych procedur odnośnie badań klinicznych, a  każdy przypadek jest 
rozpatrywany przez regulatora indywidualnie. Ponadto lek biopodobny musi przepisać lekarz z uwagi 
na brak zamienności (lack of interchangeability), co w późniejszym etapie również zmienia obraz rynku. 

Leki biologiczne otrzymują ochronę 20-letnią od  złożenia wniosku aplikacyjnego, a  BPCIA daje 
12-letni okres wyłączności rynkowej i 4-letni okres ochrony danych zaczynający się od momentu 
zatwierdzenia leku przez FDA. Ochrona może być przedłużona o  6 miesięcy dla wskazań 
pediatrycznych. Zatem teoretycznie lek biopodobny nie może wejść na rynek do wygaśnięcia 
12-letniej wyłączności. O  ile patenty mogą być kwestionowane w  sądzie (wątpliwości dotyczą 
stopnia ochrony zapewnionej przez patent), to wyłączność już nie. 

Z uwagi na fakt, że zwykle pomiędzy datą wygaśnięcia patentu a zatwierdzeniem leku przez FDA 
upływa kilka lat, patent może skończyć się, zanim wygaśnie wyłączność. Ochrona danych wygasa (data 
exclusivity) przed rynkową (market exclusivity), co oznacza, że prace nad lekiem biopodobnym mogą 
być prowadzone wcześniej, a lek może wejść na rynek natychmiast po wygaśnięciu ochrony rynkowej. 
Rozwój leków biopodobnych w bardzo dużym stopniu zależy od regulatora i strategii rejestracyjnej: 
(i) BLA (Biologics License Application) czy (ii) aBLA (abbreviated Biologics License Application).  
BLAs oznacza możliwość wyłączności i  ochrony patentowej, jednak brak zamienności produktu 
oryginalnego na ten lek (lack of interchangeability), większą skalę badań klinicznych i rejestracje tylko 
na wskazania zatwierdzone przez regulatora. Lek może być biobetter. Natomiast aBLAs nie mają 
wyłączności i ochrony patentowej, są wymienialne na produkt oryginalny we wszystkich wskazaniach. 

Leki biologiczne 

Leki biopodobne 

Wykres 1. Krzywa sprzedaży
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Źródło: Valuation in Life Science

Rozwój leku biopodobnego zajmuje 7-8 lat, kosztuje od 100 mln US$ do 250 mln US$, jednak sam 
koszt jego produkcji z uwagi na nowszą technologię może być znacząco niższy niż koszt produkcji 
leku oryginalnego. 

Po wygaśnięciu patentu spadek ceny leku oryginalnego może być dotkliwy. Ponadto należy się też liczyć 
z pojawieniem się bardziej efektywnych terapii innowacyjnych. Według BioDrugs, leki biopodobne są 
przynajmniej 15% – 45% tańsze niż oryginalne, a w skrajnych przypadkach nawet do 80%, chociaż 
ceny różnią się pomiędzy krajami (w literaturze szacowane są oszczędności przy 50% spadku cen). 
JAMA Network Open podaje, że spadek cen leków biologicznych zaczyna się około 2-3 lata przed 
komercjalizacją konkurentów i  jest kontynuowany po ich wejściu. Szacuje się, że ceny produktów 
biopodobnych są od 15% do 16% niższe niż produktów oryginalnych. Według wspomnianej publikacji: 

aa ceny netto filgrastimu rosły średniorocznie 5% – 6% do wprowadzenia pierwszego leku 
biopodobnego w 2015 r., a następnie spadały średniorocznie 8%,

aa ceny netto pegfilgrastimu rosły średniorocznie o 5% – 8% do wprowadzenia pierwszego leku 
biopodobnego w 2018 r., a później spadały 7% rocznie,

aa ceny netto infliximabu rosły średniorocznie 6% w 2007 – 2013; w 2013  r. zaczęły spadać 1% 
rocznie, a w 2017 r., po wejściu na rynek pierwszego leku biopodobnego, o 14% średniorocznie, 

aa ceny insuliny glargine wzrastały 9% – 10% rocznie w 2007 – 2014, spadały 14% w 2015 – 2019 
i 24% po wprowadzeniu w 2017 r. substytutu.

Spadek cen
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W badanym okresie rabaty na filgrastim/ pegfilgrastim/ infliximab/ insulinę glargine zwiększyły się 
o 20pp/ 31pp/ 34pp/ 35pp dla płatników rabatowanych i 20pp/ 23pp/ 51pp/ 76pp dla nierabatowanych. 
Warto zwrócić uwagę, że należy analizować nie tylko ceny, ale także rabaty. Spadek sprzedaży 
Avastinu (bevacizumabu), po wejściu na rynek Mvasi, leku biopodobnego (2019), szacowany jest na 
16% rocznie w ciągu kolejnych pięciu lat. 

Według Stern School of Business, marże brutto na sprzedaży leków są bardzo wysokie – sięgają 
nawet 90%, a  średnio wynoszą 70% (dla 267 spółek farmaceutycznych) i  67% (dla 503 spółek 
biotechnologicznych). To samo badanie wskazuje, że koszty sprzedaży i  ogólnego zarządu 
w branży farmaceutycznej są na poziomie 26% – 28% sprzedaży. Całkowity budżet marketingowy 
w przypadku blockbustera waha się od 10 mln US$ do 267 mln US$, dla średniej marki od 8 mln US$ 
do 56 mln US$, a produktu niszowego od 2 mln US$ do 50 mln US$. 

Według „Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs” autorstwa 
J. Health Econ, średni koszt rozwoju nowego leku przed podatkiem wynosi ponad 1,4 mld US$, 
po skapitalizowaniu do momentu rejestracji to 2,6 mld US$, a po uwzględnieniu kosztów badań 
fazy IV rośnie on do 2,9  mld  US$. Według Verea Group, koszt rozwoju leku sięga średnio 
1,4 mld US$. Według innych badań, szacowany koszt rozwoju leku wzrósł z 1 mld US$ w latach 
90. do prawie 3 mld US$ obecnie. Tak wysokie kosztu rozwoju leku wynikają przede wszystkim 
z czasu potrzebnego na jego opracowanie, co zajmuje od 10 do 15 lat, a  zwykle ponad 12 lat. 
Z 5 000 – 10 000 badanych cząsteczek powstaje jeden lek. Na rozpoczynane około 22 projekty 
kontynuowany jest 1. Według badań, na 5 cząsteczek, dla których składana jest dokumentacja 
NDA/ MAA, tylko 2 zwracają koszty rozwoju. W I/ II/ III fazie testowanych jest około 35/ 100/ 800 
pacjentów w danym wskazaniu. 

Według American Health & Drug Benefits, średni koszt rozwoju leku biologicznego to 1,9 mld US$, 
przy czym 1 na 10 leków osiąga komercyjny sukces, a średni okres uzyskania rejestracji to 13 i pół 
roku. Jednak zdobycie 5% udziału w  rynku, przekładające się na 1 mld US$ sprzedaży, może 
oznaczać dobry zwrot z inwestycji. 

Zyski

Koszt rozwoju leku…

…biologicznego

Wykres 2. Rozwój leku małocząsteczkowego (10-15 lat)
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Źródło: UCSD Drug Develoment MOOD

Wykres 3. Średni koszt rozwoju leku (mln US$)

bez uwzględnienia porażek (Verea)
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Źródło: Verea Group LCC, Valuation in Life Science, DM BOŚ SA
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Wykres 4. Struktura kosztu rozwoju leku

9%

16%

7%

15%21%

27%

5%

Odkrycie cząsteczki
Optymalizacja
Faza przedkliniczna
I faza
II faza
III faza
NDA

Źródło: Davidson College Medicinal

Głównym powodem wysokiego kosztu wprowadzenia leku na rynek jest niskie prawdopodobieństwo 
sukcesu projektu od fazy koncepcyjnej do obecności na rynku. Z  naszych analiz wynika, że 
skumulowane prawdopodobieństwo projektu rozwoju leku od badań podstawowych do rejestracji 
jest szacowane zwykle w przedziale 2% – 6% (źródła literaturowe w tabelach/ wykresach poniżej). 
Dane dotyczące prawdopodobieństw różnią się w zależności od publikacji i analizowanego okresu. 

Prawdopodobieństwa sukcesu 

w projektach lekowych

Tabela 1. Projekty onkologiczne; prawdopodobieństwo sukcesu

wg źródła I faza II faza III faza rejestracja od I fazy do rejestracji
Valuation in Life Sciences 64,4% 41,8% 65,4% 89,7% 15,8%
Pharmaceutical probability of success 64,0% 33,7% 46,9% 88,0% 8,9%
Clinical Development Success Rates 62,8% 24,6% 40,1% 82,4% 5,1%

Źródło: Valuation in Life Sciences, Boris Bogdan, Ralph Villiger; Pharmaceutical probability of success, Alacrita Consulting; Clinical Development Success 
Rates, Biotechnology Innovation Organization  

Wykres 5. Prawdopodobieństwo sukcesu w zależności od wskazania
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success

Przyjmuje się, że prawdopodobieństwo przejścia projektu do I fazy badań klinicznych wynosi 35%, 
uwzględniając prawdopodobieństwa ukończenia fazy badań podstawowych/ oceny możliwości 
rozwoju projektu/ wyboru cząsteczki-kandydata/ przedklinicznej na 80%/ 75%/ 85%/ 69%.

… przedklinika

Tabela 2. Prawdopodobieństwo sukcesu z uwzględnieniem badań przedklinicznych   

Badania 
podstawowe

Ocena możliwości 
rozwoju

Wybór 
cząsteczki-kandydata Przedklinika I faza II faza III faza Rejestracja

Prawdopodobieństwo 
całkowite

80% 75% 85% 69% 61% 38% 63% 89% 4,6%
Źródło: Zhou et al., Alacrita Consulting 2018; Paul et al., Nature Reviews Drug Discovery 2010
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Z trzech etapów badań klinicznych najwyższe prawdopodobieństwo przejścia do kolejnej fazy cechuje 
zwykle I fazę, a najniższe II. W III fazie wynosi ono pomiędzy 40% a 65%, by urosnąć do prawie 90% 
w procesie rejestracji. Skumulowane prawdopodobieństwo przejścia od I fazy do rejestracji waha się 
zwykle od 5% do 16%. Prawdopodobieństwa zakończenia z sukcesem kolejnych faz badań klinicznych 
zależą od wielu czynników, takich jak m.in. wskazanie terapeutyczne, klasa leku (np. biologiczny, 
małocząsteczkowy), sposób selekcji pacjentów i wreszcie od tego, czy projekt jest rozwijany 
samodzielnie czy jest licencjonowany.

W projektach onkologicznych skumulowane prawdopodobieństwo sukcesu (od I fazy) jest mniejsze 
(5%) niż w  nieonkologicznych (12%). W  ramach grupy leków onkologicznych jest ono mniejsze 
w przypadku nowotworów litych (4%) niż w hematoonkologii (8%). Także w grupie samych projektów 
onkologicznych prawdopodobieństwo jest zróżnicowane – w  nowotworze jelita grubego/ piersi/ 
płuc wynosi ono 5,1%/ 5,7%/ 5,7%. 

… klinika

Wykres 6. Prawdopodobieństwo sukcesu w projektach onkologicznych vs 
nieonkologicznych wg Thomasa (2016)
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success

Wykres 7. Prawdopodobieństwo sukcesu w projektach onkologicznych: 
hematoonkologia vs guzy lite
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success

Wykres 8. Prawdopodobieństwo sukcesu w projektach onkologicznych wg wskazania
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success
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Skumulowane prawdopodobieństwo sukcesu w  chorobach rzadkich wynosi 25%, przy czym 
w  chorobach rzadkich onkologicznych/ nieonkologicznych wynosi ono 23%/ 45%. W  chorobach 
rzadkich autoimmunologicznych/ zapalnych skumulowane prawdopodobieństwo sukcesu wynosi 
4%, a w chorobach metabolicznych/ endokrynologicznych 16%. 

Wykres 9. Prawdopodobieństwo sukcesu w chorobach rzadkich vs wszystkie 
wskazania wg Thomasa (2016)
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success

Wykres 10. Prawdopodobieństwo sukcesu w chorobach rzadkich onkologicznych vs 
nieonkologicznych wg Hay (2014)
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success

Wykres 11. Prawdopodobieństwo sukcesu w chorobach rzadkich wg wskazań
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success

Znacznie wyższe są skumulowane prawdopodobieństwa sukcesu badań klinicznych w projektach 
biologicznych niż w przypadku małych molekuł (18% vs 9%). Ponadto większe szanse na sukces 
ma projekt zwalidowany już na początkowym etapie przez licencjonowanie lub partnering wobec 
rozwijanego samodzielnie (27% vs 15% skumulowane prawdopodobieństwo od I fazy do rejestracji). 

Większe szanse w projektach 

biologicznych

Wykres 12. Prawdopodobieństwo sukcesu: leki małocząsteczkowe vs biologiczne
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success
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Wykres 13. Prawdopodobieństwo sukcesu wg klasy leku
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success

Stopę dyskontową stosowaną do wyceny projektów biotechnologicznych można oszacować na dwa 
sposoby:

aa wbudować w model wyceny prawdopodobieństwa sukcesu w poszczególnych fazach (według 
DillonCapital, w przypadku projektów ważonych ryzykiem, czyli większości farmaceutycznych, 
prawdopodobieństwo sukcesu nie powinno być włączane poprzez stopę dyskontową),

aa uwzględnić ryzyko projektu podwyższając stopę dyskontową (metoda venture capital); 
w przypadku projektów na wczesnym etapie rozwoju stopa dyskontowa waha się w przedziale 
12% – 35%; jest ona także uzależniona od liczby projektów, które spółka ma w portfelu oraz 
faktu, czy zawarła już transakcję partneringową. 

Stopa dyskontowa

Wykres 14. Prawdopodobieństwo przejścia między fazami rozwoju cząsteczki w zależności od jej pochodzenia

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Skumulowane (od I fazy do rejestracji) Rejestracja III faza II faza I faza

Odkryte wewnątrz firmy

Licencjonowane od innego podmiotu

Licencjonowane innemu podmiotowi

Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success

Wykres 15. Prawdopodobieństwo przejścia od I fazy badań klinicznych do wprowadzenia produktu na rynek dla cząsteczek 
rozwijanych we współpracy lub bez
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Źródło: Alacrita Consulting, Pharmaceutical Probability of Success
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Wykres 16. Stopy dyskontowe stosowane do wyceny spółek biotechnologicznych
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Źródło: Biostrat & Avance

2.2. Wycena Spółki

Wyceniamy Spółkę metodą sumy części składowych bazując na dwóch metodach: rNPV (metoda 
ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto) oraz wskaźnika cena do przychodów. Analizujemy także 
transakcje partneringowe, które miały miejsce na rynku biotechnologicznym oraz wyceny innych 
spółek biotechnologicznych.

Spółka posiada własne platformy technologiczne, które służą do rozwoju projektów 
innowacyjnych, ale także działalności usługowej. Po oczyszczeniu prognoz finansowych dla 
Spółki z  innowacyjnych projektów szacujemy wartość pozostałej działalności (uwzględniając 
koszty ogólne) na 2  mln  zł – 7  mln  zł, z  wartością centralną w  wysokości 4  mln  zł stosując 
model DCF FCFF. Przyjmujemy betę niezadłużoną na poziomie 1 (mediana bet dla spółek 
biotechnologicznych), premię za ryzyko na rynku akcji na poziomie 7,5% i stopę wolną od ryzyka 
w wysokości 1,5%. Zakładamy, że rozwój Spółki nie byłby możliwy bez przeprowadzenia emisji 
akcji, więc uwzględniamy 57 mln zł wpływów gotówkowych w IV kw. 2020 r.

Suma części składowych

Aktywność Spółki 

z wyłączeniem projektów 

innowacyjnych + gotówka netto

Wykres 17. Biotechnologia; Beta

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

UCB
Jounce Therapeutics

Gilead Sciences
OSE Immunotherapeutics

CytomX Therapeutics
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Argenx
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NovoNordisk
WuXi Biologics/ Harbin Gloria Pharma

Allogene
Tricida

Crinetics Pharma
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Kodiak Sciences
Guardant Health

Arvinas
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Mediana

Źródło: Bloomberg, DM BOŚ SA
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Tabela 3. Pure Biologics; Model DCF (z wył. projektów) 

2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Koszt kapitału własnego
Stopa wolna od ryzyka 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Premia za ryzyko na rynku akcji 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
Nielewarowana beta  1,0     1,0     1,0     1,0     1,0    
Lewarowana beta  1,1     1,1     1,1     1,1     1,0    
Wymagana stopa zwrotu 9,9% 10,1% 9,9% 9,4% 9,2%
Koszt długu
Koszt długu przed opodatkowaniem 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Stawka CIT 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Koszt długu po opodatkowaniu 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%
Średni ważony koszt kapitału (WACC)
Udział kapitału akcyjnego 85% 82% 86% 93% 96%
Udział długu 15% 18% 14% 7% 4%
Koszt kapitału własnego 10% 10% 10% 9% 9%
Koszt długu po opodatkowaniu 3% 3% 3% 3% 3%
WACC 8,9% 8,9% 8,9% 9,0% 9,0%

Prognozy finansowe (mln zł)
Sprzedaż 1,0 1,5 2,3 4,6 9,1
EBIT -2,8 -2,8 -2,4 0,2 2,9
NOPLAT -2,3 -2,3 -1,9 0,2 2,4
Amortyzacja 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2
Zmiana kapitału pracującego -0,1 0,0 0,0 0,4 -0,6
Wydatki inwestycyjne -3,0 -3,5 -3,4 -3,7 -3,9
FCFF -2,9 -3,1 -2,5 -0,1 1,1

Źródło: DM BOŚ SA.

Tabela 4. Pure Biologics; Wycena metodą DCF 
(z wył. projektów) (mln zł)

Wzrost FCFF w okresie rezydualnym 2,0%
WACC w okresie rezydualnym 9,0%
FCFF w okresie rezydualnym 1,1
Wartość rezydualna 15,9
Bieżąca wartość wartości rezydualnej 10,3
Bieżąca wartość FCFF -6,5
Wartość firmy 3,8

Źródło: DM BOŚ SA.

Tabela 5. Pure Biologics; Wrażliwość wartości Spółki, z wyłączeniem projektów, na wzrost w okresie 
rezydualnym i średni ważony koszt kapitału (mln zł) 

Wzrost w okresie 
rezydualnym

WACC w okresie rezydualnym 
8,6% 8,8% 9,0% 9,2% 9,4%

1,0% 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0
1,5% 3,6 3,3 3,1 2,8 2,6
2,0% 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2
2,5% 5,4 5,0 4,6 4,3 4,0
3,0% 6,5 6,0 5,6 5,2 4,9

Źródło: DM BOŚ SA.

Przy wycenie najbardziej znaczących dla Spółki projektów posługujemy się metodą rNPV 
przygotowując prognozy w oparciu o wielkość rynku, krzywą sprzedaży leku, szacowane koszty 
wprowadzenia leku na rynek, średnią marżę dla sektora, koszty sprzedaży i  ogólnego zarządu. 
Zakładamy, że tę metodologię będzie stosował podmiot zainteresowany nabyciem projektu, choć 
z innym prawdopodobieństwem z uwagi na walidację celu (według DillonCapital: „dla różnych stron 
ten sam projekt ma inną wartość”, a cytując Warrena Buffeta: „cena jest czymś, co płacisz, wartość 
tym, co dostajesz”). Zakładamy prawdopodobieństwa sukcesu w  poszczególnych projektach w 
oparciu o dane statystyczne dla projektów białkowych i chorób rzadkich. Uwzględniamy tradycyjnie 
trzy fazy rozwoju leku, choć w przypadku projektów onkologicznych często fazy są łączone (np. I/II 
faza) i skrócony okres zatwierdzania wyrobu medycznego. Analizę wrażliwości opieramy na zmianie 
założeń odnośnie sprzedaży. Stosując metodę rNPV uzyskujemy wartość innowacyjnych projektów 
w wysokości 218 mln zł – 451 mln zł, z wartością centralną w wysokości 335 mln zł (szczegółowe 
założenia są zaprezentowane w części raportu poświęconej poszczególnym projektom). 

rNPV projektów
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Tabela 6. Pure Biologics; Wrażliwość wartości projektów na liczbę pacjentów (-15%/ +15%)

(mln zł) Scenariusz pesymistyczny Scenariusz bazowy Scenariusz optymistyczny
   PB001 – MultiBody 60 97 134
   PB003 – PureActivator 65 104 142
   PB004 – PureBike 41 75 109
   PB002 – AptaPheresis 18 20 23
   PB005 – AptaMG 34 38 43

Razem 218 335 451
Źródło: DM BOŚ SA

Stosując metodę rNPV dla projektów uzyskujemy wycenę Spółki w przedziale 272 mln zł i 510 mln zł, 
z wartością centralą w wysokości 391 mln zł.

Tabela 7. Pure Biologics; Wycena metodą części składowych; rNPV projektów (mln zł) 

Wariant pesymistyczny Wariant bazowy Wariant optymistyczny
Projekty rozwoju leków, w tym:  166      276      385     
   PB001 – MultiBody  60      97      134     
   PB003 – PureActivator  65      104      142     
   PB004 – PureBike  41      75      109     
Projekty terapeutyczne, w tym:  52      59      66     
   PB002 – AptaPheresis  18      20      23     
   PB005 – AptaMG  34      38      43     
Działalność Spółki z wył. projektów  2      4      6     
Gotówka netto (koniec 2020P)  52      52      52     
Wartość kapitału akcyjnego  272      391      510     

Źródło: DM BOŚ SA

Innym sposobem wyceny projektów biotechnologicznych jest multiplikowanie oczekiwanego 
poziomu sprzedaży leku (przyjmuje się wskaźniki od 2 do 8) i dyskontowanie tej wartości stopą 
dyskontową uwzględniającą ryzyko projektu (zwykle w przedziale 12% – 35%). Stosując model 
wskaźnikowy uzyskujemy wartość innowacyjnych projektów w wysokości 345 mln zł. Biorąc pod 
uwagę, że projekty Spółki są na wczesnym etapie rozwoju i Spółka nie zawarła jeszcze żadnej 
transakcji komercjalizującej zakładamy wskaźniki na konserwatywnych poziomach.

Stosując model wskaźnikowy dla projektów innowacyjnych otrzymujemy wycenę Spółki w wysokości 
401 mln zł. 

Model wskaźnikowy

Tabela 8. Pure Biologics; Wycena metodą części składowych z uwzgl. metody wskaźnikowej

Oczekiwana data 
wejścia na rynek

Sprzedaż w roku bazowym 
do wyceny (mln US$)

Rok bazowy 
do wyceny Wskaźnik

Roczna stopa 
dyskontowa Wycena (mln zł)

   PB001 – MultiBody 2031  1 056     2036  3     35%  98     
   PB003 – PureActivator 2031  1 132     2036  3     35%  105     
   PB004 – PureBike 2031  760     2036  3     35%  71     
   PB002 – AptaPheresis 2026  77     2030  2     35%  22     
   PB005 – AptaMG 2026  130     2030  2     35%  49     
Razem -  - - - -  345     
Działalność Spółki z wył. projektów  4     
Gotówka netto (koniec 2020P)  52     
Wartość kapitału akcyjnego  401     

Źródło: DM BOŚ SA.
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Pure Biologics rozwija leki białkowe w obszarze immunoonkologii i terapeutyczne wyroby 
medyczne oparte o aptamery, co plasuje projekty Spółki wśród aktywów o  wysokim potencjale 
zysku. W  tabelach prezentujemy zestawienie transakcji w  zakresie immunoonkologii i  onkologii 
(faza przedkliniczna, etap składania wniosków IND/ CTA, I faza kliniczna), a także aptamerów, czyli 
w zakresie interesującym Spółkę. 

Transakcje na rynku 

immunoonkologicznym/ 

onkologicznym 

Wykres 18. Średnia i mediana płatności upfront w immunoonkologii (mln US$)
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Źródło: IQVIA

Tabela 9. Wybrane transakcje na etapie składania wniosków IND/CTA (mln US$)
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Komentarz
Immunoonkologia
2018 Elpiscience 

Biopharma 
Inhibrx INBRX-106 (multiwalentna 

białkowa cząsteczka celująca 
w OX40 bazująca na sdAb)

Nowotwory 3 100 45 Spółka 
przejęta

Zwrot poniesionych 
kosztów 5 mln US$

2019 AbbVie Tizona Therapeutics CD39, włączając TTX-030 
(przeciwciało) 

Nowotwory, 
w tym 
gruczolakorak 
przewodowy 
trzustki, chłoniak

105 b.d. 38 Spółka 
przejęta

Kamienie milowe, 
tantiemy

Źródło: Global Data, DM BOŚ SA

Tabela 10. Wybrane transakcje w I fazie badań klinicznych (mln US$)
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Komentarz
Immunoonkologia
2017 Incyte MacroGenics MGA012, przeciwciało 

monoklonalne blokujące 
PD-1

Guzy lite 150 420+330  384  1 101     15-24% tantiemy 
od sprzedaży, 1/2/6 
kandydatów w III/II/I fazie; 
od listopada 2019 
MGA012 w I/II fazie

2017 Innate Pharma NovoNordisk IPH5401 (przeciwciało 
monoklonalne blokujące 
C5aR)

Nowotwory, w tym: 
nerkowokomórkowy, 
wątrobowokomórkowy, 
NSCLC, pęcherza 
moczowego

45 415  43 526  166 963     Dwucyfrowy udział 
w zyskach ze sprzedaży

2017 Arcus 
Biosciences 

WuXi Biologics/ 
Harbin Gloria 
Pharma 

GLS-010 (przeciwciało 
monoklonalne 
anty-PD-1)

Nowotwory 19 423+375  5 666  41 236     Od listopada 2019 
GLS-010 w I/II fazie

Źródło: Global Data, DM BOŚ SA
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Tabela 11. Wybrane transakcje na etapie przedklinicznym (mln US$) 
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Komentarz
Immunoonkologia
2019 AbbVie TeneoBio TNB-383B (bispecyficzne 

przeciwciało celujące w BCMA 
i CD3)

Szpiczak mnogi 90 - 50 Spółka 
niepubliczna

2 cząstki w fazie 
przedklinicznej, kamienie 
milowe

2016 Arcus 
Biosciences

Abmunno 
Therapeutics 

AB154 (przeciwciało 
monoklonalne anty-TIGIT)

Nowotwory lite, 
w tym: NSCLC, 
CRC, RCC, 
głowy i szyi, 
piersi, żołądka, 
endometrium, 
jajnika

4 3+101 b.d. Spółka 
niepubliczna

Australia, USA

2016 Syndax 
Pharmaceuticals

UCB UCB6352 (SNDX-6352, 
przeciwciało monoklonalne 
anty-CSF-1R)

Guzy lite, GVHD 5 120  7 606      21 946     Niskie dwucyfrowe 
tantiemy, do 
250 mln US$ przy progu 
sprzedażowym

2019 Celgene Jounce 
Therapeutics 

JTX-8064 (pierwsze 
w swojej klasie przeciwciało 
monoklonalne celujące 
w receptor LILRB2 na 
makrofagach)

Guzy zimne 50 180+300 130  243     Jednocyfrowe/ niskie 
dwucyfrowe tantiemy 
sprzedażowe, przeciwciało 
monoklonalne anty-ICOS 
(Vopratelimab)/anty-PD-1 
(JTX-4014) w II/I fazie

2019 Agenus Gilead Sciences AGEN1423 (GS1423, 
bispecyficzne przeciwciało 
anty-CD73xTGF-β)

Guzy lite 120 553  11 800      74 366     30 mln US$ inwestycja 
kapitałowa 

2018 Boehringer 
Ingelheim 

OSE 
Immunotherapeutics 

OSE-172 (BI-765063, 
przeciwciało monoklonalne 
anty-SIRP-alpha)

Nowotwory 18 18+1 
352

35  168     2/1/1/1 cząstki w fazie 
przedklinicznej/I/II/III

2017 Amgen CytomX 
Therapeutics

Bispecyficzne przeciwciało 
monoklonalne Probody 
(anty-EGFRxCD3)

Guzy lite 40 455 158  322     20 mln US$ inwestycja 
kapitałowa, 2/2 
koniugaty Probody-lek/
immunoterapeutyki 
Probody w I/II fazie 

2016 Janssen Biotech MacroGenics MGD015 (JNJ-9383, 
bispecyficzne przeciwciało 
monoklonalne DART celujące 
w CD3 i nieujawniony antygen)

Nowotwory krwi 
i płuc

75 665 384  1 101     Niski dwucyfrowy udział 
w zyskach ze sprzedaży, 
1/2/6 kandydów w III/
II/I fazie

2018 CBT 
Pharmaceuticals 
(obecnie 
Apollomics)

Crown Bioscience APL-509 (rekombinowane 
ludzkie przeciwciało 
monoklonalne anty-CTLA-4) 

Nowotwory 47 b.d. 307 Spółka 
przejęta

Tantiemy sprzedażowe

2016 AbbVie Argenx ARGX-115 (ABBV-151, ludzkie 
przeciwciało monoklonalne 
anty-GARP)

Nowotwory 40 20+625 186  12 921     Tantiemy sprzedażowe, 
1/1/1/1 kandydat w III/II/I/
przedklinice

Onkologia
2018 AstraZeneca Innate Pharma IPH-5201 (OREG-103, 

przeciwciało monoklonalne 
celujące w CD39)

Nowotwory 
piersi i czerniaka

50 b.d. 230 327 60 mln EUR inwestycja 
kapitałowa, kamienie 
milowe, tantiemy, 
2 projekty w II, 3 w I/II, 
5 w fazie przedklinicznej, 
1 lek w sprzedaży

2018 TRIGIR 
Therapeutics 

ABLBio TR009 (ABL001 lub NOV1501, 
bispecyficzne przeciwciało 
monoklonalne celujące w dwa 
czynniki angiogenne – VEGF 
i DLL4

Nowotwory, 
okulistyka

5 405+185 83  1 009     Z wył. Korei w onkologii, 
Korei i Japonii w okulistyce

Transakcje referencyjne zaznaczone na niebiesko.
Źródło: Global Data, DM BOŚ SA
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Tabela 12. Transakcje na rynku aptamerów (mln US$) 
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Komentarz
2017 Novartis Pharma AG IVERIC bio Inc pegpleranib sodium Zaburzenia genetyczne, 

onkologia, okulistyka
200 830 38 573 Projekt przerwany

2015 Tobira Therapeutics Inc Duke University anivamersen sodium + 
pegnivacogin sodium, 
REG-2

Kardiologia - 2 b.d. b.d. Projekt przerwany

2011 IVERIC bio Inc Archemix Corp 
(Inactive)

pegpleranib sodium Zaburzenia genetyczne, 
onkologia, okulistyka

- 19 b.d. Spółka 
przejęta

Projekt przerwany

2011 IVERIC bio Inc Archemix Corp 
(Inactive)

avacincaptad pegol 
sodium

Okulistyka - 23 b.d. b.d. Projekt przerwany; 
Faza I, II

2008 Ribomic Inc Archemix Corp 
(Inactive)

RBM-001, RBM-002, 
RBM-003, RBM-004, 
RBM-005, RBM-006, 
RBM-007, RBM-008

Kardiologia, OUN, 
gastrologia, hematologia, 
immunologia, choroby 
zakaźne, metaboliczne, 
szkieletowo-mięśniowe, 
płuc, onkologia, okulityka

6 200 b.d. b.d. Projekt przerwany; 
Faza II

2007 IVERIC bio Inc Archemix Corp 
(Inactive)

avacincaptad pegol 
sodium

Okulistyka 1 87 b.d. b.d. Projekt przerwany; 
Faza I, II

2007 Archemix Corp 
(Inactive); Takeda 
Pharmaceutical Co Ltd

b.d. ARC-15105 Kardiologia, 
hematologia

6 - b.d. b.d. Projekt przerwany

2006 Tobira Therapeutics Inc Nektar 
Therapeutics

anivamersen sodium + 
pegnivacogin sodium, 
REG-2

Kardiologia - 8 723  3 244     Projekt przerwany

2006 Oldtech Inc Nektar 
Therapeutics

pegpleranib sodium Zaburzenia genetyczne, 
onkologia, okulistyka

20 10 b.d. b.d. Projekt przerwany

2004 ARCA biopharma Inc; 
Archemix Corp (Inactive)

b.d. ARC-183, NU-172 Hematologia 4 35 b.d. b.d. Projekt przerwany

Źródło: Global Data, DM BOŚ SA

Wykres 19. Średni poziom tantiem (royalty rates) wg fazy
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Źródło: PharmaIntelligence, Medtrack, DM BOŚ SA

Wykres 20. Średni poziom tantiem (royalty rates) wg wskazania
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Źródło: PharmaIntelligence, Medtrack, DM BOŚ SA
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Na etapie badań przedklinicznych/ wniosków IND/CTA wartość opłaty wstępnej (upfront) waha się 
od 3 mln US$ do 120 mln US$, a późniejszych (milestones) od 100 mln US$ do 1,370 mln US$. 
Średni poziom tantiem (royalties) w fazie przedklinicznej sięga 10%. Tantiemy w onkologii wynoszą 
do 15%, a  przy wyrobach medycznych około 5%. Wartości transakcji rosną, jeśli podmiot miał 
już inne projekty zakończone sukcesem i zależą od innowacyjności projektu i potencjału sukcesu 
rynkowego. Zatem wydaje się, że Spółka stoi przed najtrudniejszym zadaniem, czyli komercjalizacją 
swojego pierwszego projektu. Kolejne powinny być już łatwiejsze, a ich cena wyższa. 

Deal value

Do transakcji referencyjnych można zaliczyć nabycie projektów: 

aa OSE-172 (BI-765063; przeciwciało monoklonalne anty-SIRP-alpha) firmy OSE Immunotherapeutics 
za 18 mln US$/ 1,4 mld US$ up-front/ milestones (2019 r.) przez Boehringer Ingelheim,

aa ARGX-115 (ABBV-151; ludzkie monoklonalne przeciwciało anty-GARP) firmy Argenx za 40 mln 
US$/ 645 mln US$ up-front/ milestones (2016 r.) przez AbbVie,

Wykres 21. Immunookologia, onkologia; wybrane transakcje, etap przedkliniczny, składania wniosków, I faza kliniczna 
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Źródło: Global Data, DM BOŚ SA

Tabela 13. Transakcje na rynku celującym w TGF-β

Data
Podmiot 
nabywający

Podmiot 
komercjalizujący 

Cząsteczka, faza rozwoju w momencie 
transakcji

Upfront 
(mln US$)

Milestones 
(mln US$) Komentarz

2020 Bristol Myers 
Squibb

Forbius Portfel celujący w TGF-β  -  - Akwizycja spółki z wydzieleniem 
aktywów niezwiązanych z celem 
przejęcia; upfront, milestones

2019 Novartis Pliant PLN-1474 (αVβ1 inhibitor) i do trzech 
dodatkowych celów, faza przedkliniczna 

 80      - 100 mln US$ inwestycji kapitałowej, 
milestones, royalties

2019 Merck Tilos Portfolio projektów przeciw ukrytym TGF-β, 
faza przedkliniczna 

 -  - Akwizycja za 773 mln US$

2019 Merck GSK Bintrafusp alfa, II/ III faza  325      - Wartość transakcji – 4,2 mld US$
2019 Janssen Morphic Doustne inhibitory integryny, faza 

przedkliniczna
 b.d.  725     Royalties

2018 Gilead Scholar Rock Portfolio 3 projektów; 2 przeciw ukrytym 
TGF-β1; 1 w fazie odkrycia; faza przedkliniczna 

 80      1 450      - 

2018 AbbVie Morphic Doustne inhibitory integryny, faza 
przedkliniczna

 100      - Milestones, royalties

2018 Biogen AliveGen Dwa ActRII/ B traps, I faza  28      535      - 
2016 AbbVie Argenx Anti-GARP przeciwciała, faza przedkliniczna 40 645  - 

Źródło: Internet, DM BOŚ SA 
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aa APL-509 (rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne anty-CTLA-4) firmy Crown 
Bioscience za 47 mln US$ up-front, płatności milestones i  royalties (2018  r.) przez CBT 
Pharmaceuticals (obecnie Apollomics),

aa AGEN1423 (GS1423; bispecyficzne przeciwciało anty-CD73xTGF-β) firmy Gilead Sciences za 
120 mln US$/ 1,7 mld US$ up-front/ milestones i 30 mln US$ inwestycji kapitałowej (2018 r.) przez 
Agenus.

Transakcją, która we wrześniu br. wstrząsnęła rynkiem była oferta przejęcia przez Gilead spółki 
biotechnologicznej Immunomedics za 21 mld US$ (sfinalizowana w październiku 2020 r.). Cztery lata temu 
jedna akcja Immunomedics kosztowała 2 US$, przed transakcją 42 US$, a Gilead zaoferował 88 US$. 

Immunomedics rozwija (i)  epratuzumab (humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-CD22, 
III faza badań w  białaczce dziecięcej, (ii)  labetuzumab gowitekan (koniugat przeciwciało 
anty-CEACAM5-SN-38, w badaniach klinicznych raka jelita grubego), (iii) weltuzumab (przeciwciało 
monoklonalne anty-CD20 w nowotworach), (iv) milatuzumab (przeciwciało monoklonalne anty-CD74 
w chorobach autoimmunologicznych). Jednak najistotniejszy jest lek Trodelvy (ADC – antibody drug 
conjugate) z szacunkową sprzedażą w wysokości 4 mld US$ i przerzutowym TNBC jako jedynym 
wskazaniem. Lek będzie rozwijany w  innych wskazaniach, na przykład nowotworze pęcherza 
moczowego. W  2016  r. Seattle Genetics usiłował przejąć Trodelvy za 300  mln  US$/ 2  mld  US$ 
upfront/ deal value, jednak główny udziałowiec nie dopuścił do transakcji. W 2019 r. FDA odrzucił lek 
w obawie o naruszenie ochrony danych. Jednak w kwietniu 2020 r. udało się go zarejestrować bazując 
na badaniach klinicznych zaledwie 108 pacjentów (33% odpowiedzi przy 8-miesięcznej medianie ich 
trwania). 56%/ 17% pacjentów utrzymało odpowiedź w okresie odpowiednio 6/ 12 miesięcy. 

Natomiast transakcją, która wstrząsnęła rynkiem krajowym jest wyłączna wieloletnia umowa obejmująca 
współpracę w zakresie rozwoju platformy chitynazowej oraz udzielenie wyłącznej licencji globalnej na 
dalszy rozwój kliniczny i  komercjalizację cząsteczki OATD-01 (first-in-class) oraz innych podwójnych 
inhibitorów chitynaz (CHIT1 i  AMCase) zawarta 5 listopada br. pomiędzy OncoArendi Therapeutics 
a Galapagos NV (Belgia). Cząsteczka OATD-01 niedawno ukończyła I fazę badań klinicznych.

Współpraca OncoArendi i Galapagos ma, w ciągu najbliższych kilku lat, doprowadzić do 
wprowadzenia na światowe rynki leku opartego o cząsteczkę OATD-01 lub inne podwójne inhibitory 
do zastosowania m.in. w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (IPF), sarkoidozie, astmie lub innych 
śródmiąższowych chorobach płuc. Spółka poinformowała, że zgodnie z licznymi doniesieniami 
naukowymi, włóknienie płuc jest jednym z najczęstszych powikłań po COVID-19. 

Zgodnie z umową OncoArendi otrzyma up-front w wysokości 25 mln EUR, a dalsze transze w ramach 
podpisanej umowy będą wypłacane przez Galapagos po osiąganiu kolejnych kamieni milowych, 
czyli (i) kolejnych etapów rozwoju leku, (ii) fazy dopuszczenia leku do obrotu w różnych regionach 
świata i (iii) fazy komercjalizacji oraz sprzedaży leku. Łączna wartość umowy wynosi 320 mln EUR. 
Kwoty te nie uwzględniają tantiem, które mają rosnąć progowo do niskich dwucyfrowych procentów 
wartości przychodów netto z globalnej sprzedaży nowego leku zawierającego OATD-01.

Ponadto, maksymalna kwota możliwa do uzyskania nie obejmuje potencjalnych przychodów 
z rozwoju innych produktów będących podwójnymi inhibitorami chitynaz, a na których rozwój może 
zdecydować się Galapagos. Gdyby tak się wydarzyło określone kamienie milowe rozwoju kolejnych 
cząsteczek będą analogiczne do OATD-01 (nie będzie płatności up-front). 

Dodatkowo Galapagos zapłaci 2 mln EUR z tytułu udzielenia prawa pierwszeństwa w negocjacjach 
dla innych związków rozwijanych w ramach platformy chitynazowej, które nie są podwójnymi 
inhibitorami chitynaz.

Biorąc pod uwagę, że Spółka ma 3 projekty białkowe w zakresie immunoonkologii i dwa projekty 
aptamerowe na neurologiczne choroby rzadkie uważamy, że potencjalne up-front, przy założeniu 
sukcesu w I fazie klinicznej, mogą wynieść 131 mln US$ – 195 mln US$ (40 mln US$ – 60 mln US$ 
za każdy projekt lekowy, 5 mln US$ – 7 mln US$ za projekt aptamerowy PB002 i  6 mln US$ – 
8 mln US$ za projekt aptamerowy PB005). Więcej danych na temat wartości transakcji rynkowych 
prezentujemy w rozdziale „Otoczenie rynkowe”. 

Gilead → Immunomedics

Galapagos → OncoArendi

Pure Biologics
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Z  uwagi na specyfikę Spółki jedyna analiza porównawcza (nietransakcyjna) możliwa do 
przeprowadzenia bazuje na „kapitalizacji na pracownika”. Kapitalizacja wybranych podmiotów, które 
sprzedawały swoje projekty immunoonkologiczne/ onkologiczne, po korekcie o  wyróżniająco się 
większe spółki, waha się od 168 mln US$ do 13 mld US$. Natomiast mediana liczby pracowników 
(po podobnej korekcie) wynosi 133 osoby (Spółka zatrudnia 96 osób). 

W literaturze (crunchbase.com) przyjmuje się, że jedna osoba zatrudniona w firmie biotechnologicznej 
jest warta ponad 2 mln US$. Znacząco wyższe wskaźniki mają chociażby Allogene Therapeutics – 
startup immunoonkologiczny (T-cell therapies) z wyceną na pracownika przekraczającą 18 mln US$, 
czy Argenx, który podpisał umowę partneringową na ludzkie przeciwciało monoklonalne 
anty-GARP. Mediana tego wskaźnika dla analizowanych przez nas spółek biotechnologicznych 
wynosi 5, a średnia 16. Zakładając współczynnik 2 (podawany w  literaturze) uzyskujemy wycenę 
Pure Biologics w  wysokości 192 mln US$ (nie korygujemy o  liczbę pracowników nienaukowych, 
gdyż w innych podmiotach również mamy ogólną liczbę pracowników). 

Kapitalizacja na zatrudnionego 

w biotechnologii 

Wykres 22. Biotechnologia; Kapitalizacja rynkowa w przeliczeniu na liczbę pracowników (mln US$)
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Źródło: https://news.crunchbase.com/news/valuation-per-employee/, Bloomberg, Global Data, DM BOŚ SA

Tabela 14. Pure Biologics; Możliwe płatności up-front przy założeniu sukcesu I fazy 

mln US$ 
Min 

(mln US$)
Max 

(mln US$)
Min  

(mln zł)
Max  

(mln zł) Rok
Projekty rozwoju leków, w tym: 120 180 464 696

PB001 – MultiBody 40 60 155 232 2024-2025
PB003 – PureActivator 40 60 155 232 2024-2025
PB004 – PureBike 40 60 155 232 2025

Projekty terapeutyczne, w tym: 11 15 43 58
 PB002 – AptaPheresis 5 7 19 27 2022-2023
 PB005 – AptaMG 6 8 23 31 2023

Razem 131 195 507 754
Źródło: DM BOŚ SA
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Poniżej prezentujemy wykres pokazujący, jak może wyglądać wartość Spółki w horyzoncie kilku 
lat, przy założeniu sukcesów w poszczególnych fazach badań klinicznych. Jest to wykres jedynie 
poglądowy, gdyż podstawą wyceny spółki biotechnologicznej są prawdopodobieństwa sukcesu 
w poszczególnych fazach. Naszym zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, że Spółka odniesie 
sukces we wszystkich projektach na każdym etapie badań.

Co by było, gdyby…

Wykres 23. Pure Biologics; Wartość projektów w kolejnych latach przy założeniu sukcesu (mln zł)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

6 000

5 000

2020P 2023P 2025P 2027P 2030P
Multibody (PB001) PureActivator (PB003) PureBike (PB004) AptaPheresis (PB002) AptaMG (PB005)

Źródło: DM BOŚ SA



Pure Biologics

23

3. Otoczenie rynkowe
aa Immunoonkologia zajmuje się mobilizacją układu immunologicznego do walki 

z  nowotworem. Mobilizacja jest osiągana poprzez modulację immunologicznych 
punktów kontrolnych (IPK), czyli poznanych sygnałów międzykomórkowych, które 
powodują wygaszanie lub stymulację aktywności komórek układu odpornościowego. 

aa Immunoterapia to piąty filar leczenia nowotworów, po chirurgii, radioterapii, 
chemioterapii oraz innych terapiach celowanych. W wielu nowotworach immunoterapia 
stanie się prawdopodobnie podstawą leczenia. 

aa Udział leków biologicznych ma stanowić ponad połowę wartości rynku 
farmaceutycznego w 2022P. Rynek ten ma rosnąć z 7,4% CAGR, by w 2025P osiągnąć 
337  mld  US$. W  2019 r. światowa sprzedaż 11 najlepiej sprzedających się leków 
opartych na IPK wyniosła 24 mld US$ r., więcej o 37% r/r, i oczekuje się, że w 2025 r. 
powinna wynieść 54 mld US$ (14,5% CAGR).

aa W ub. roku 17 firm biofarmaceutycznych zostało sprzedanych za ponad 1 mld US$, 
a 42 za ponad 100 mln US$ każda. Większość transakcji o wartości przekraczającej 
1 mld US$ dotyczyła onkologii, chorób rzadkich i genetycznych.

aa Typowe „kamienie milowe” wynoszą (i)  20  mln  US$ za fazę przedkliniczną, 
(ii) 20-50 mln US$ za I fazę, (iii) 30-50 mln US$ za II fazę oraz (iv) 50-100 mln US$ za 
III fazę. Ostatecznie zostaje wypłaconych 35% płatności warunkowych.

3.1. Cząsteczki aktywne

3.1.1. Przeciwciała

Przeciwciało to rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne, czyli pobudzone limfocyty 
B, w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzuje się ono zdolnością 
do swoistego rozpoznawania antygenów. Jest częścią układu odpornościowego człowieka i innych 
kręgowców, gdzie odgrywa zasadniczą rolę w  obronie organizmu przed bakteriami, wirusami 
i pasożytami zewnątrzkomórkowymi oraz, w znacznie mniejszym stopniu, grzybami oraz pasożytami 
i  bakteriami wewnątrzkomórkowymi. Głównym zadaniem przeciwciał jest wiązanie antygenu. 
Odkrycie przeciwciał w 1890 r. przez Emila Behringa i Kitasato Shibasaburo stworzyło podwaliny 
dla narodzin immunologii. W XIX wieku badacze zastanawiali się nad mechanizmami i przyczynami 
spontanicznych remisji nowotworów, które przydarzały się pacjentom podczas rozmaitych 
infekcji. Pierwszą próbą leczenia nowotworów z  wykorzystaniem systemu odpornościowego 
była szczepionka Williama Bradleya Coleya (1891 r.), zwanego ojcem immunoonkologii. W 1976 r. 
podobne próby miały miejsce z wykorzystaniem szczepionki przeciw gruźlicy. 

Rodzaj białka 

Wykres 24. Schemat przeciwciała 
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1 – fragment wiążący antygen
2 – rejon Fab
3 – rejon Fc
niebieskie – łańcuchy ciężkie
żółte – łańcuchy lekkie
ciemnoniebieskie i ciemnożółte – rejony zmienne
jasnoniebieskie i jasnożółte – rejony stałe
szare – mostki dwusiarczkowe

Źródło: CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1473859
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Na powierzchni limfocytów, kluczowych elementów układu immunologicznego, odkryto receptory, 
które potrafią przekształcać je w zabójcze komórki. Na początku lat 80. XX wieku zaczęto stosować 
leki stymulujące układ odpornościowy na bazie cytokin. Chociaż przynosiły one czasami dobre 
rezultaty, ich ogólna skuteczność i  toksyczność nie były zadowalające, co było powodowane 
zdolnością komórek nowotworowych do hamowania aktywności układu odpornościowego. 

Hamulcami okazały się cząsteczki CTLA4 (w  węzłach chłonnych) oraz PD-1 i  PD-L1 
(w  mikrośrodowisku guza). Stanowią one punkty kontroli odpowiedzi immunologicznej (IPK). 
Aktywując te cząsteczki komórki nowotworowe unikają komórek odpornościowych. Nowe leki 
immunologiczne – przeciwciała anty-CTLA4, anty-PD1 lub anty-PDL1, umożliwiają komórkom 
odpornościowym, limfocytom T, zwalczanie komórek nowotworowych. 

W procesie tworzenia przeciwciał wykorzystuje się komórki szpiczaka mnogiego, które łączy się 
z limfocytami B odpowiadającymi za swoistość danego przeciwciała, natomiast komórki szpiczaka 
będące nowotworowymi, a  więc nieśmiertelnymi, umożliwiają nieograniczenie długą hodowlę 
komórek/ hybrydom w  laboratorium. Limfocyty B mogą pochodzić z  organizmu zwierzęcego 
(zwykle pobierane są ze śledziony myszy) lub ludzkiego. Tworzy się też chimeryczne przeciwciała 
monoklonalne, będące w  65% – 90% przeciwciałami ludzkimi oraz humanizowane przeciwciała 
monoklonalne, które są w 95% przeciwciałami ludzkimi. Wszystkie przeciwciała monoklonalne mają 
w nazwie końcówkę „mab” oraz określenie typu przeciwciała. Przeciwciała mysie mają w nazwie 
„o”, chimeryczne „xi”, humanizowane „zu”, a w pełni ludzkie – „u”. 

Pierwszym przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w  onkologii był rituximab (1997  r.). Lek 
ten skierowany jest przeciwko antygenowi CD20 – jest to białko obecne na ponad 90% komórek 
chłoniaków z limfocytów B. Pierwszym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym blokującym antygen 
CTLA4 w  terapii celowanej czerniaka był ipilimumab. Ipilimumab zwiększa odsetek pacjentów 
przeżywających 12 miesięcy z 25% do 48% oraz odsetek chorych, którzy przeżyli 3 lata z poniżej 8% 
do ponad 21%, a także znacząco poprawia rokowania pacjentów do przeżycia ponad 3-5 lat. Inne 
leki blokujące PD-1 to na przykład pembrolizumab i niwolumab. 

Kolejnym rozwiązaniem immunoonkologii są przeciwciała bispecyficzne, które mogą wiązać dwa 
różne cele o wysokim powinowactwie. Zatem łączą one dwa mechanizmy terapeutyczne w jednym 
leku potencjalnie zwiększając skuteczność i bezpieczeństwo w stosunku do leków jednocelowych.

aa BiTE (bispecific T-cell engagers) aktywują limfocyty T. Są zazwyczaj zaprojektowane w  taki 
sposób, aby jednocześnie blokować antygen swoisty dla guza i kompleks TCR/CD3, tym samym 
aktywować komórki zabijające nowotwór i zbliżać je do guza. CD3 jest uważany za odpowiedni 
cel dla nowotworów hematologicznych. Zatem BiTE wykazują wysoką skuteczność w chorobach 
takich jak ALL, MM i chłoniaki. Przykłady obiecujących BiTE w przygotowaniu to mosunetuzumab 
(Roche), REGN1979 (Regeneron), GEN3013 (Genmab) i tebentafusp (Immunocor). 

aa Bispecyficzne przeciwciała wycelowane w guzy posiadają zwykle immunomodulator i miejsca wiążące 
antygeny, gdzie modulacja immunologiczna występuje tylko wtedy, gdy przeciwciało jest związane ze 
specyficznym antygenem guza. Wzmacnia to cytotoksyczność, a zatem zmniejsza ogólnoustrojowe 
skutki uboczne. Dwa istotne projekty to PRS-343 (Pieris Pharmaceuticals) oraz AMG-506 (Amgen). 

aa Bispecyficzne przeciwciała z  podwójnym punktem kontrolnym mogą wiązać dwa punkty 
kontrolne jednocześnie. Te typy przeciwciał są przeznaczone do wiązania się z celami punktu 
kontrolnego z jednoczesną inhibicją i/lub współstymulacją, aby indukować zwiększoną aktywność 
przeciwnowotworową. Inhibitory podwójnego punktu kontrolnego w  rozwoju to margetuximab 
(Macrogenics), ATOR1015 (Alligator Bioscience) i ALPN-202 (Alpine Immune Science).

Największymi wyzwaniami dla terapii rozwijanych w  oparciu o  IPK są: (i)  oporność nowotworów 
(nowotwory płuc czy czerniak są IPK-wrażliwe, jednak większość, jak nowotwory zimne czy 
o  aktywnym mechanizmie odporności, daje słabą odpowiedź na stosowane terapie), (ii)  brak 
predyktywnych/ prognostycznych biomarkerów uniemożliwiający selekcję pacjentów/ sposobu 
leczenia/ ograniczenie skutków ubocznych i wreszcie kosztów (żaden z obecnie znanych markerów, 
np. PD-L1, TMB, MMR nie jest wystarczająco prognostyczny), (iii)  konieczność wprowadzenia 
podwójnej/ potrójnej kombinacji terapii dla szerszej populacji możliwej dzięki rozwojowi 

Cytokiny 

IPK

Przeciwciała monoklonalne

Przeciwciała bispecyficzne 

Wyzwania immunoterapii
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wspomnianych biomarkerów, wiedzy o mikrobiomie i nowoczesnych IPK (inhibitor anty-PD-(L)1 jest 
postrzegany jako wiodąca terapia, jednak liczba kombinacji, w której występuje jest ograniczona), 
(iv) brak terapii IPK we wczesnych stadiach rozwoju nowotworów, (v) duża złożoność odpowiedzi 
immunologicznej nowotworu wymagająca podejścia niszowego (podawanie tych leków nie ma 
sensu w przypadku około 50% pacjentów, a przeżywalność zmienia się dopiero po 3 miesiącach). 

Leki immunologiczne mają inny mechanizm działania niż chemoterapeutyki, dlatego nie wywołują 
takich skutków ubocznych, jak problemy z układem pokarmowym i oddechowym spowodowane przez 
zahamowanie odnawiania się śluzówki czy wypadanie włosów. Powodują jednak inne uciążliwości 
wynikające z reakcji autoimmunologicznych, czyli nadmiernej aktywności układu odpornościowego. Do 
najczęstszych skutków ubocznych należy m.in. zmęczenie, biegunka, wysypka czy świąd skóry. Mogą 
też wystąpić groźniejsze reakcje np. autoimmunologiczne zapalenie jelita grubego, wątroby, przysadki, 
tarczycy czy skóry.

3.1.2. Aptamery 

Aptamery to oligonukleotydy, czyli krótkie fragmenty kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) lub 
kwasu rybonukleinowego (RNA) albo peptydy (organiczne związki chemiczne zwane amidami, 
powstające przez połączenie dwóch lub więcej cząsteczek aminokwasów wiązaniem peptydowym) 
wykazujące tendencję do specyficznego łączenia się z  określoną molekułą (powinowactwo do 
wybranego celu molekularnego). Nazwa aptamer wywodzi się od łacińskiego słowa „aptus”, które 
oznacza „przyczepiony, dopasowany”, i  dobrze odzwierciedla charakter tych związków. Aptamer 
pełni rolę liganda wiążącego się bardzo silnie, o  czym świadczy nano- lub pikomolowa stała 
dysocjacji (Kd) powstałych kompleksów aptamer-cząsteczka docelowa będąca miarą stabilności 
kompleksu. Aptamery występują naturalnie w  ryboprzełącznikach. Można je również uzyskiwać 
sztucznie, selekcjonując z puli o  losowych sekwencjach takie, które wiążą docelową cząsteczkę 
najmocniej lub najbardziej specyficznie. Wytwarzane są z wykorzystaniem metod SELEX.

Skutki uboczne immunoterapii 

Oligonukleotydy

Wykres 25. Wytwarzanie aptamerów nukleinowych – proces SELEX 

biblioteka RNA
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Trzy główne etapy: (i) utworzenie kombinatorycznej biblioteki RNA lub DNA, (ii) selekcja oligonukleotydów, (iii) powielenie wyselekcjonowanych 
aptamerów metodami biologii molekularnej. 
Źródło: laboratoria.net 
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Aptamery mogą stanowić alternatywę dla przeciwciał. Główne przewagi aptamerów nad 
przeciwciałami to:

aa utrzymanie tej samej jakości między partiami produkcyjnymi dzięki syntezie chemicznej, co jest 
trudne w przypadku białek (przeciwciał), 

aa stosunkowo łatwa skalowalność produkcji, 

aa brak obecności pirogenów i  innych bakteryjnych lub wirusowych zanieczyszczeń związanych 
z produkcją przeciwciał w systemie bakteryjnym lub ssaczym, 

aa niska lub zerowa immunogenność, 

aa mniejszy rozmiar pozwalający dotrzeć do trudnodostępnych celów molekularnych, 

aa możliwość łatwej regulacji okresu krążenia w  krwiobiegu w  przypadku aptamerów 
terapeutycznych lub diagnostycznych – wolne aptamery są szybko usuwane w  procesie 
oczyszczania nerkowego, jednak możliwość multimeryzacji lub np. PEGylacji znacząco zwiększa 
okres eliminacji z organizmu,

aa wysoka stabilność w różnych warunkach środowiskowych oraz długi okres przydatności do użycia, 
przy jednoczesnej zdolności do renaturacji, czyli ponownego połączenia nici komplementarnych, 

aa łatwość modyfikacji chemicznych i koniugacji, przy okazji których zwykle nie następuje również 
utrata stabilności, jak to ma miejsce w  przypadku białek, co daje możliwość wykorzystania 
w różnych rodzajach testów jako jednostek kierujących. 

Synteza chemiczna aptamerów jest tania i wydajna, a proces ich pozyskiwania na drodze selekcji 
in vitro przypomina technikę prezentacji fagowej dla selekcji fragmentów przeciwciał. Od 2002  r. 
wzrasta światowe zainteresowanie wytwarzaniem oraz praktycznymi zastosowaniami aptamerów 
zarówno w  badaniach naukowych, jak i  w  medycynie, szczególnie w  kontekście zwalczania 
niektórych chorób wirusowych, nowotworowych, autoimmunologicznych oraz układu krążenia, jak 
również w diagnostyce, biosensorach i badaniach podstawowych.

Cząsteczki aptamerów mogą także służyć jako sensory molekularne, w  chromatografii 
powinowactwa, do analizy żywności, kosmetyków, wykrywania narkotyków. Mogą również pełnić 
funkcję elementów kierujących dla koniugatów terapeutycznych (np. koniugaty z cytostatykami), czy 
też służyć do obrazowania molekularnego. 

Pierwszym i jedynym jak dotąd lekiem opartym o aptamery jest Macugen (pegaptanib) stosowany 
w  leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej związanego z  wiekiem (AMD). Szereg aptamerów jest 
w  badaniach klinicznych, głównie w  chorobach oczu, hematologicznych, nowotworowych. 
Aptamery są także stosowane w  diagnostyce. Produkty OTASense/ Afla-Sense pozwalają na 
wykrywanie ochratoksyn/ aflatoksyn w kukurydzy, pszenicy, piwie czy winie. 

Alternatywa dla przeciwciał 

Wzrost zainteresowania 

Pierwsze preparaty oparte 

o aptamery

Tabela 15. Aptamery – przykłady badań klinicznych/ leków

Nazwa Spółka Cel Wskazanie Status 
Macugen Eyetech/Pfizer VEGF AMD Zarejestrowany
Fovista Ophthotech PDGF AMD Faza III
Zimura Ophthotech C5 AMD, IPCV Faza II/III
REG1 Regado Factor Ixa Choroba niedokrwienna serca Faza II
ARC1779 Archemix vWF TTP, Von Willebrand choroba typu-2b Faza II
NOX-A12 NOXXON CXCL12 Przewlekła białaczka limfatyczna Faza II
NOX-H94 NOXXON Hepcidin Anemia Faza II
NOX-E36 NOXXON MCP-1/CCL2 Cukrzyca typu 2, albuminuria Faza II

Źródło: clinicaltrials.gov.
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Mimo ich odkrycia na początku lat 90. XX wieku aptamery nie upowszechniły się na rynku jako 
cząsteczki aktywne leków biologicznych ze względu na szerokie portfolio patentowe związane 
z ich pozyskiwaniem należące do niewielu podmiotów. Jednak w ostatnich latach patenty związane 
z pozyskiwaniem aptamerów zaczęły wygasać.

Kolejnym problemem przy stosowaniu aptamerów jest ich labilność, czyli podatność na degradację 
przez enzymy obecne we krwi oraz ograniczona przez naturalne cechy kwasów nukleinowych 
przestrzeń chemiczna. Największe szanse na sukces rynkowy mają zatem projekty zakładające 
modyfikację cząsteczek aptamerów. Firmy korzystające z różnych technologii modyfikacyjnych to: 
SomaLogic (USA), Aptamer Sciences (Korea Południowa), Ribomic (Japonia), NOXXON (Niemcy).

3.2. Rynek farmaceutyczny

Według GlobeNewswire, wartość światowego rynku farmaceutycznego spadnie w  br. z  powodu 
pandemii, z 1,316 bln US$ w 2019 r. do 1,310 bln US$. Według Statista, globalne wydatki na leki 
wzrosną z 1,3 bln US$ w 2019 r. do 1,6 bln US$ w 2024P dla porównania: 887 mld US$ w 2010 r. 
IQVIA spodziewa się wartości globalnego rynku farmaceutycznego przekraczającej 1,5 bln US$ 
w 2023 r., przy CAGR wynoszącym 3% – 6% wobec 6% w poprzedniej dekadzie. 

Problemy w stosowaniu

3% CAGR dla rynku 

farmaceutycznego

Wykres 26. Wartość i struktura wydatków na leki w 2023P (bln US$) 
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Wykres 28. Globalne wydatki na leki wg wskazania terapeutycznego (mld US$)  
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Wykres 27. Wolumen i struktura zakupów leków w 2023P (bln sztuk)
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Wykres 29. Średnioroczna dynamika wzrostu wydatków na leki wg wskazania 
terapeutycznego
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Wzrost rynku jest stymulowany: 

aa wzrostem populacji (World Population Prospects by United Nations oczekuje wzrostu liczby 
ludności na świecie z 7,8 mld w 2020 r. do 9,3 mld w 2050 r.), 

aa starzeniem się społeczeństw (około 21% populacji będzie powyżej 60 roku życia w 2050 r.), 
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aa większą dbałością o zdrowie i dostępnością leków, 

aa pojawieniem się nowych terapii (w USA oczekiwany jest 4% – 7% roczny wzrost wydatków na 
leki w ciągu kolejnych 5 lat, do 0,6 bln US$, przy wzroście przychodów producentów o 3% – 6% 
rocznie).

Wzrostu rynku nie zahamuje rosnąca presja na ceny leków powodowana wygasaniem patentów na 
najbardziej popularne leki biologiczne i w konsekwencji pojawieniem się leków biopodobnych oraz 
generycznych.

Według IQVIA, w  latach 2019-2023 będą wprowadzane na rynek średniorocznie 54 nowe aktywne 
substancje (NAS) (vs 33 w  latach 2004 – 2008). Produkty specjalistyczne/ leki sieroce/ preparaty 
biologiczne/ leki onkologiczne będą stanowiły 65%/ 45%/ 35%/ 30% wprowadzonych NAS (38%/ 
34%/ 25%/ 17% w latach 2004 – 2008). Udział produktów specjalistycznych ma zbliżyć się do połowy 
wartości rynku w 2023 r. Najwięcej innowacji pojawi się na rynku onkologicznym, gdzie silnie rozwijają 
się terapie celowane, z użyciem biomarkerów do segmentacji pacjentów. Przekłada się to na coraz 
wyższe ceny leków.

NAS

Wykres 30. Średnia liczba wprowadzanych nowych cząstek rocznie według wskazania w stosunku do wszystkich cząstek

2004-2008 2009-2013 2014-2018 2019-2023P

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Onkologia
33

Leki biologiczne
36

Leki sieroce
46

Produkty specjalne
54
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Wykres 31. Rynki rozwinięte; wpływ utraty wyłączności na leki na rynek (mld US$)
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Żródło: IQVIA, DM BOŚ SA

IQVIA szacuje wpływ zakończenia ochrony na wyłączność leków (LOE – loss of exclusivity) na 
121 mld US$ w latach 2019-2023, przy czym 80% tej kwoty ma dotyczyć rynku amerykańskiego. 
18 z 20 najlepiej sprzedających się leków spotka się z konkurencją do 2023 r., a tylko dwa – Opdivo 
(nivolumab) i Keytruda (pembrolizumab) będą jej pozbawione. Wpływ LOE jest większy w przypadku 
małych molekuł niż leków biologicznych. Rynek leków biopodobnych będzie 3x większy w 2023 r. 
niż w 2019 r. Rynek europejski odczuje konkurencję ze strony leków biopodobnych szybciej, gdyż 
z uwagi na różnice regulacyjne w ochronie własności intelektualnej i patentowej leki te wchodzą 
do USA wolniej (problem ten zaczyna być adresowany i podejście regulatora amerykańskiego ma 
jednak ulec zmianie). Największym wydarzeniem będzie wejście na rynek USA leku biopodobnego 
do Humiry (adalimumab) w 2023 r. Lek ten już ma biopodobny odpowiednik w Europie. 

LOE
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Z uwagi na fakt, że w przypadku chorób rzadkich terapie są bardzo drogie, a mają one coraz większy 
udział w wartości rynku farmaceutycznego, dyskutowane są zmiany w polityce cenowej. Ma to duży 
wpływ na optymalizację po stronie producentów i  poszukiwanie nowych technologii i  rozwiązań 
w zakresie sztucznej inteligencji. Ponadto, powstają aplikacje mobilne do leczenia zaakceptowane 
przez FDA (FDA-approved prescription digital therapeutics (DTx)), a  stosowane między innymi 
w terapii PTSD czy ADHD. Oczekuje się, że technologia pomoże także w szybszej rejestracji leków. 
FDA przyjęło już nowe podejście, które powinno zaowocować większą liczbą rejestracji w ramach 
różnych tzw. desygnacji priorytetowych, takich jak np. fast-track i breakthrough designation. 

Najlepiej sprzedającymi się lekami na świecie w 2019 r. były:

aa Humira (adalimumab – lek immunosupresyjny – rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne 
skierowane przeciw TNF-α, które działa selektywnie inaktywując wspomniany czynnik poprzez 
bezpośrednie przyłączenie się do niego; z uwagi na silne hamowanie procesu zapalnego lek ten jest 
stosowany w terapii wielu chorób autoimmunologicznych np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów, 
zesztywniającym zapaleniu stawów, chorobie Crohna, łuszczycy plackowatej, wrzodziejącym 
zapaleniu jelita grubego czy łuszczycowym zapaleniu stawów), 

aa Keytruda (pembrolizumab – humanizowane przeciwciało monoklonalne z szeregiem wskazań 
nowotworowych), 

aa Revlimid (lenalidomid mający działanie przeciwnowotworowe immunomodulujące).

Wśród 20 najlepiej sprzedających się leków na świecie większość to leki białkowe, a w pierwszej 
dziesiątce najbardziej dochodowych leków połowę stanowią przeciwciała. 

Nowe rozwiązania 

Najlepiej sprzedające się leki 

w 2019 r. (mld US$) 

Wykres 32. Najlepiej sprzedające się leki w 2019 (mld US$)

0 5 10 15 20

Humira (AbbVie)
Keytruda (Merck&Co)

Revlimid (Celgene)
Eliquis (BMS/ Pfizer)

Opdivo (BMS/ Ono Pharm.)
Avastin (Roche)

Rituxan (Roche/ Biogen)
Stelara (Janssen Biotech)

Herceptin (Roche)
Prevnar 13 (Pfizer)

Żródło: IQVIA, DM BOŚ SA

3.2.1. Immunoonkologia

Największy udział w  światowym rynku farmaceutycznym mają terapie onkologiczne, których 
wartość jest szacowana przez GlobeNewswire na 203 mld US$ w 2023 r. Allied Market Research 
szacuje średnioroczną dynamikę wzrostu tego rynku w latach 2017 – 2025 na 7,6%. 

W latach 2011 – 2016 zarejestrowano 68 leków onkologicznych dotyczących 22 chorób nowotworowych. 
Leki znajdujące się na bardziej zaawansowanym etapie badań klinicznych to głównie terapie celowane 
stanowiące 90% wszystkich leków tego etapu badań. Według IQVIA, w  późnym etapie rozwoju 
klinicznego było w ub. roku 748 kandydatów na leki, włączając 300 z nowymi mechanizmami działania 
i 53 projekty następnej generacji bioterapeutyków (NGBs – Next-Generation Biotherapeutics). Jest 
prawdopodobne, że w latach 2019 – 2023 około 57 nowych leków onkologicznych pojawi się na rynku. 
W 2023 r. NGBs mają stanowić do 20% innowacyjnych terapii. Aktualnie uruchomionych jest ponad 
100 tego typu projektów, z czego ponad połowa skupia się na onkologii. 

Evaluate Pharma szacuje, że rynek immunosupresantów, czyli leków hamujących aktywność układu 
odpornościowego, będzie rósł w  tempie 14,6% rocznie. „Global Cancer Immunotherapy Market 
Analysis & Forecast to 2023” podaje, że wartość rynku immunoterapii nowotworów stanowi już 
prawie 50% wartości całego rynku onkologicznego i wzrośnie z 75 mld US$ w 2019 r. do 115 mld US$ 

8% CAGR dla rynku 

onkologicznego

15% CAGR dla rynku 

immunoonkologicznego
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w 2023 r. Według PRNewswire, światowy rynek immunoonkologii osiągnie 153 mld US$ w 2027 r., 
przy 2019 – 2027 CAGR w wysokości 10%. W 2016 r. immunoonkologia została uznana za przełom 
w walce z nowotworami. 

Według Statista, leki biologiczne stanowiły 32% wartości wszystkich leków w 2018 r., a ich udział 
wzrośnie do 52% w 2022 r., po wprowadzeniu szeregu leków biopodobnych. Pierwszy taki lek został 
zatwierdzony przez EMA w 2006 r. Do 2018 r. 34 leki biologiczne straciły patent, a kolejne 15 straci 
w ciągu kolejnych 5 lat w Europie. Do maja 2019 r. było już zatwierdzonych 59 leków biopodobnych 
w  Europie. Natomiast FDA zatwierdził do lipca 2020  r. 28 leków biopodobnych, a  pierwszy był 
zatwierdzony w 2015 r. Według Transparency Market Research, rynek leków biopodobnych zwiększy 
wartość ze 178  mld  US$ w  2017  r. do 337  mld  US$ w  2025  r. (7,4% CAGR). Według BioDrugs, 
skumulowane oszczędności spowodowane pojawieniem się 8 kluczowych leków biopodobnych 
powinny zaowocować ponad 100  mln  US$ oszczędności na 5 największych rynkach UE i  USA, 
a 50% niższa cena leków biopodobnych to ok. 10 mld US$ oszczędności rocznie (do 2020 r.). 

Leki biologiczne

Wykres 33. Globalny bioinżynieryjny rynek leków białkowych (mld US$)
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Źródło: „Global Bioengineered Protein Drugs Market”, Transparency Market Research, DM BOŚ SA

Wykres 34. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych 
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Wykres 35. Nowe rejestrowane przeciwciała monoklonalne
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Najbardziej popularnymi lekami biologicznymi są przeciwciała monoklonalne (mAb). Według 
GlobeNewswire, światowy rynek przeciwciał monoklonalnych wzrośnie ze 123  mld  US$ 
w 2019 r. do 350 mld US$, z CAGR w wysokości 14% w latach 2020 – 2027. W ub. r. w USA było 
zatwierdzonych 8 mAb, a 16 czekało na rejestrację. Pełna lista przeciwciał znajduje się na stronie: 
https://www.antibodysociety.org/resources/approved-antibodies/.

Natomiast światowy rynek przeciwciał bispecyficznych wyniósł 10  mld  US$ w  2019  r. rosnąc 
280%  r/r (w  latach 2015 – 2019 CAGR wyniósł 118%). Aktualnie badanych jest 333 przeciwciał 
bispecyficznych w porównaniu z 25 w 2015 r. Sprzedaż Hemlibry (emicizumab) sięgnęła 1,4 mld US$ 
w 2019 r. i 538 mln US$ w I kw. 2020 r. 

Przeciwciała

https://www.antibodysociety.org/resources/approved-antibodies/
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Obecnie na rynku jest dostępnych kilka znaczących przeciwciał skierowanych wobec immunologicznych 
punktów kontrolnych, między innymi: ipilimumab (CTLA-4), nivolumab i  pembrolizumab (PD-1), 
atezolizumab (PD-L1). Prowadzonych jest ponad 200 badań klinicznych w tym obszarze. 

aa Nivolumab (Opdivo) to lek biologiczny stosowany w immunoterapii nowotworów złośliwych. Jest to 
ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko immunoregulatorowemu receptorowi 
PD-1 znajdującemu się na powierzchni limfocytów T. Wiąże się z nim i blokuje aktywację PD-1 
poprzez ligandy PD-L1 i PD-L2, co powoduje aktywację limfocytów T i odpowiedź immunologiczną 
skierowaną przeciwko komórkom nowotworowym. Opdivo jest stosowany między innymi 
jako (i)  monoterapia lub leczenie skojarzone z  ipilimumabem zaawansowanego czerniaka, 
(ii) leczenie miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuca 
po wcześniejszej chemioterapii, (iii) monoterapia w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym 
po wcześniejszym leczeniu, (iv)  leczenie dorosłych z  nawrotowym lub opornym na leczenie 
klasycznym chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych 
szpiku i leczeniu brentuksymabem vedotin. Opdivo został zarejestrowany w USA, ale nie w UE, 
do leczenia nowotworów jelita grubego. Patenty na ten lek wygasną w 2028/ 2030/ 2031 w USA/ 
Europie/ Japonii. Lek ma 9 wskazań.

aa Ipilimumab (Yervoy) to ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG1κ wytwarzane z zastosowaniem 
rekombinacji DNA w  komórkach jajnika chomika chińskiego. Ipilimumab jest skierowany 
przeciw cytotoksycznemu antygenowi-4 limfocytów T (CTLA-4) będącemu negatywnym 
regulatorem aktywacji limfocytów T. Specyficznie blokuje hamujący sygnał CTLA-4, co 
powoduje aktywację limfocytów T, proliferację i zwiększenie nacieku limfocytów T w nowotworze 
prowadząc do śmierci jego komórek. Ipilimumab został zarejestrowany przez FDA do leczenia 
zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub z  przerzutami), przerzutowego raka jelita 
grubego, raka nerkowokomórkowego, wątrobowokomórkowego. Lek ma 3 wskazania. W  UE 
EMA nie zatwierdziła/ zatwierdziła go do leczenia raka jelita grubego/ czerniaka i  nowotworu 
komórek nerkowych. Niwolumab i Ipilimumab są stosowane często w skojarzeniu. Patenty na ten 
lek wygasną w 2025/ 2026/ 2035 w USA/ Europie/ Japonii. 

Przeciwciała wobec IPK

Tabela 16. Rejestracja IPK

Mechanizm 
działania

Okres 
w rozwoju 

klinicznym (m)

Pierwsza 
rejestracja 

w FDA

Okres do rejestracji 
kolejnego 

wskazania (m)

Okres do 
rejestracji poza 

USA (m)
Wygaśnięcie patentu Liczba 

wskazańUSA Europa Japonia
Yervoy CTLA-4 inhibitor 127 2011 55 4 2025 2026 2035 3
Keytruda PD-1 inhibitor 52 2014 13 10 2028 2030 2032 15
Opdivo PD-1 inhibitor 92 2014 9 6 2028 2030 2031 9
Tecentriq PD-L1 inhibitor 56 2016 31 11 2033 2027 2033 4

Bavencio PD-L1 inhibitor 46 2017 26 7 2033 2027 2033 3
Imfinzi PD-L1 inhibitor 53 2017 10 17 2030 2030 2030 2
Libtayo PD-1 inhibitor 46 2018 - 8 2030 2029 - 1
Tuoyi PD-1 inhibitor - 2018 - - 2034 2034 - 1
Tyvyt PD-1 inhibitor - 2018 - - 2037 - 2036 1
camrelizumab PD-1 inhibitor - 2019 - - b.d. - - 1
tislelizumab PD-1 inhibitor - 2019 - - 2033 - - 1

Źródło: clinicaltrials.gov, DM BOŚ SA

Wykres 36. Leki oddziałujące na IPK (mln US$)

Yervoy Opdivo Tecentriq Bavencio Imfinzi Libtayo Keytruda

0

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Źródło: GlobalData, DM BOŚ SA



Pure Biologics

32

aa Pembrolizumab (Keytruda, anty-PD-1) to humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane 
przeciwko PD-1 (izotyp IgG4/kappa ze stabilizującą̨ modyfikacją sekwencji regionu Fc) 
wytwarzane metodą rekombinacji DNA w  komórkach jajnika chomika chińskiego. Po raz 
pierwszy zostało zarejestrowane przez FDA w  2014  r., a  przez EMA w  2015  r. w  leczeniu 
czerniaka. Keytruda jest stosowana także w  leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, 
klasycznego chłoniaka Hodgkina, raka urotelialnego, płaskonabłonkowego raka głowy i  szyi, 
raka żołądka, przełyku, szyjki macicy, nerek, endometrium. Lek ten stosuje się u osób, u których 
doszło do przerzutów nowotworu lub u których nowotwór nie może być usunięty chirurgicznie, 
a także po operacji usunięcia czerniaka, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu raka (leczenie 
adjuwantowe). Keytruda ma 15 wskazań w USA. EMA nie zatwierdziła leku do leczenia raka jelita 
grubego w UE, ale zatwierdziła, na przykład w czerniaku, NSCLC, cHL, HNSCC, RCC. Patenty 
na ten lek wygasną w 2028/ 2030/ 2032 w USA/ Europie/ Japonii.

aa Atezolizumab (Tecentriq, PD-L1) to humanizowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG1 
o  zmodyfikowanym regionie Fc, skierowanym przeciwko ligandowi receptora programowanej 
śmierci 1 (PD-L1), wytwarzane przez komórki jajnika chomika chińskiego z  zastosowaniem 
technologii rekombinacji DNA. Po raz pierwszy został zarejestrowany przez FDA w  2016  r. 
Tecentriq ma 4 wskazania, między innymi SCLC i TNBC. Patenty na ten lek wygasną w 2033/ 
2027/ 2033 w USA/ Europie/ Japonii.

Zdecydowanym liderem IPK jest Keytruda, której sprzedaż w 2020 r. jest szacowana na 14 mld US$, 
a w 2026  r. na 25 mld US$. Sprzedaż Opdivo/ Tecentriq/ Imfinzi/ Yervoy/ Libtayo/ Bavencio jest 
prognozowana na 8  mld  US$/ 3  mld  US$/ 2  mld  US$/ 2  mld  US$/ 0,4  mld  US$/ 0,3  mld  US$ 
w 2020 r. W 2019 r. światowa sprzedaż 11 IPK wyniosła 24 mld US$ (+37% r/r) i jest prognozowana 
na 54 mld US$ w 2025 r. z CAGR wynoszącym 14,5% (GlobalData).

Analiza procesów rejestracyjnych tych leków pokazuje, że łatwo im uzyskać status fast track, 
priority review, special access, breakthrough therapy oraz orphan drug designation w FDA, a okresy 
rejestracji i badań nad nimi się skracają. Rozwój kliniczny pierwszego tego typu leku trwał niemal 
11 lat, a  ostatniego 4 lata. Dość łatwo też uzyskać rejestrację na kolejne wskazanie. Aktualnie 
w badaniach klinicznych są setki kandydatów na leki IPK. Około 70/ 40/ 15 na odpowiednio NSCLC/ 
CRC/ TNBC. 

Badania kliniczne w zakresie 

IPK 

Wykres 37. Struktura sprzedaży 7 leków oddziałujących na IPK (2020P)

Yervoy
Opdivo
Tecentriq
Bavencio
Imfinzi
Libtayo
Keytruda

5%

27%

10%

1%
7%

1%

48%

Źródło: GlobalData, DM BOŚ SA

Wykres 38. Keytruda; Sprzedaż według wskazania (mld US$)
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Wykres 39. Liczba badań klinicznych IPK (co-stymulatory)
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3.2.2. Choroby rzadkie 

Populacje pacjentów z chorobami rzadkimi są zdefiniowane prawnie. W USA to poniżej 200  tys. 
chorych na daną chorobę, czyli poniżej 6,37 osoby na 10 tys. osób, przy populacji USA wynoszącej 
325 mln mieszkańców. W UE to poniżej 5 chorych na 10 tys. osób, czyli mniej niż 256 tys. pacjentów, 
przy populacji UE wynoszącej 512 milionów. W Japonii to poniżej 50 tys. chorych, czyli 4 osoby na 
10 tys., przy 126 milionowej populacji. W Chinach nie ma oficjalnej definicji, jednak choroba rzadka 
jest uznawana, jeśli choruje mniej niż 1 na 500 tys. osób lub 1 na 10 tys. noworodków. Według 
WHO, chorobę można zdefiniować jako chorobę rzadką, jeśli na dane schorzenie choruje od 0,65 
do 1 osoby na 1 tysiąc osób. 

Rozwój leków na choroby rzadkie jest wspierany regulacjami prawnymi. W USA w 1983 r. został 
przyjęty Orphan Drug Act, w 1993 r. pojawiły się regulacje w Japonii, a w 1999 r. w UE.

Stosowane są liczne zachęty do badań nad chorobami rzadkimi. Obejmują one, między innymi: 
(i)  wyłączność na lek sierocy – produkt posiadający kilka odrębnych wskazań może mieć kilka 
odrębnych wyłączności (7/ 10/ 10 lat wyłączności w USA/ EU/ Japonii), (ii) obniżone koszty badań 
i rozwoju, ulgi podatkowe i opłaty w USA.

Istnieje ok. 7 tys. chorób rzadkich, na które cierpi ok. 30 mln obywateli USA i  400 mln osób na 
świecie.

Przewiduje się, że wzrost rynku leków sierocych będzie dwukrotnie większy (12% – 15% CAGR 
w 2019 – 2025) niż wzrost całego rynku leków Rx, a do 2025 r. produkty te będą stanowiły 20% rynku 
Rx globalnie. Duży wpływ na wzrost rynku w regionach rozwiniętych ma rosnąca zapadalność na 
choroby, ale także poprawa dostępności nowoczesnych technik diagnostycznych w porównaniu 
z krajami rozwijającymi się w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej. Regionom o niskich 
dochodach brakuje dostępu do wysoko wyspecjalizowanych usług niezbędnych do leczenia tych 
chorób. 

Najszybciej powinna rosnąć sprzedaż leków sierocych onkologicznych (70% wskazań sierocych), 
a zwłaszcza rynek leków na chłoniaka nieziarniczego (NHL), ostrą białaczkę szpikową (AML), raka 
trzustki, raka jajnika, mukowiscydozę (CF), szpiczaka mnogiego, raka mózgu (glejaka).

Oczekuje się, że liderem rynku leków sierocych będzie Bristol Myers (po akwizycji Celgene) 
ze sprzedażą tych leków na poziomie 73% całości przychodów tego podmiotu w 2025  r. Innymi 
głównymi graczami na tym rynku są Johnson & Johnson, Roche, Novartis, Takeda Pharmaceutical, 
AbbVie, Sanofi, Vertex Pharmaceuticals, Alexion Pharmaceuticals i Pfizer.

Definicja 

Regulacje prawne

Bodźce finansowe z mocy 

prawa

Rynek leków sierocych

Główni gracze

Wykres 40. Liczba badań klinicznych IPK (co-inhibitory)
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Z  uwagi na potencjał sprzedaży tych leków ich rynek rządzi się nieco innymi prawami, 
uwzględniającymi m.in. przyspieszone procedury i niższe koszty, mniejszy rozmiar badań, wyższe 
ceny czy 7-letnie przedłużenie wyłączności na sprzedaż. 

Średni koszt leku sierocego na pacjenta jest prawie 5x wyższy niż innego leku. W 2018 r. wyniósł 
on ok. 151 000 US$. Większość leków na choroby, w których przypadku liczba pacjentów wynosi 
10 tys. lub więcej, jest wyceniana od 25 000 US$ do 150 000 US$ rocznie, podczas gdy w przypadku 
wskazań dla mniej niż 10 tys. pacjentów w  USA większość leków jest wyceniana na powyżej 
200 000 US$ rocznie.

Pomimo małej populacji docelowej wysokie ceny i  silna penetracja rynkowa oznaczają wysoką 
sprzedaż. Szczytowy wskaźnik penetracji dla leku rocznie ma miejsce 4 – 5 lat po wprowadzeniu 
na rynek. 

3.3. Podmioty na rynku farmaceutycznym

3.3.1. Big Pharma

Według Statista, globalne wydatki na badania i  rozwój projektów lekowych sukcesywnie rosną, 
z  129  mld  US$ w  2010  r. wzrosły do 182  mld  US$ w  2019  r., a  w  2024  r. prognozuje się je na 
213  mld  US$. Stanowią one około 19% – 20% całkowitej sprzedaży leków. Tak duże wydatki 
wynikają z długiego okresu wprowadzania leku na rynek często sięgającego kilkunastu lat i niskiego 
prawdopodobieństwa sukcesu. Uśrednione dane z firmy Roche wskazują, że program badawczo-
rozwojowy dla jednego leku wymaga 700 874 godzin pracy, wykonania 6 587 eksperymentów 
i zatrudnienia 423 badaczy. Szacuje się, że na wprowadzenie jednego nowego leku statystycznie 
potrzebne są nakłady rzędu 1 mld US$ – 1,5 mld US$. Pierwszy etap, czyli selekcja cząsteczki 
terapeutycznej pochłania 5% budżetu, 25% przypada na pierwsze fazy badań przedklinicznych 
i  klinicznych, a  aż 70% nakładów dotyczy końcowej fazy badań klinicznych. Według IQVIA, 
(i)  mediana okresu od podania leku pierwszemu pacjentowi do rejestracji wyniosła 13,6 lat 
w przypadku NAS zarejestrowanych w 2018 r., (ii) 12 na 59 leków było rozwijanych ponad 20 lat, 
(iii) 4 leki były zarejestrowane w okresie krótszym niż 8 lat, w  tym 3 onkologiczne, (iv) 46 z  tych 
leków było podanych mniej niż 500 pacjentom w badaniach.

Ceny leków sierocych

Wydatki na badania nad lekami

Wykres 41. Globalne wydatki na badania i rozwój projektów farmaceutycznych (mld US$)
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Leki biologiczne są zazwyczaj dużo droższe od leków chemicznych. Wynika to z wysokich kosztów 
badań i  rozwoju (ponad 60% kapitału jest przeznaczone na rozwój leków białkowych, z  czego 
prawie połowa na poszukiwania przeciwciał terapeutycznych), a  także krótkiego cyklu życia 
produktu. Ponadto jest to możliwe dzięki ochronie patentowej ich kluczowych mechanizmów oraz 
braku możliwości zastąpienia leku biologicznego lekiem chemicznym. Zindywidualizowanie terapii 
umożliwia ograniczenie kosztów promocji i reklamy, a to pozwala na wygenerowanie wyższej marży. 
Wysokie bariery wejścia na rynek preparatów biologicznych sprawiają, że na wprowadzanie nowych 
leków w tym segmencie mogą pozwolić sobie jedynie największe podmioty na globalnym rynku. 

Leki biologiczne – jeszcze 

wyższe ceny, marże, bariery 

wejścia
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Udział 10 czołowych koncernów w globalnej sprzedaży wynosi ok. 40%. W 2019 r. Roche, Pfizer 
i Novartis były koncernami o najwyższych przychodach. W 2026 r. Roche i Pfizer z przychodami 
prognozowanymi odpowiednio na 62 mld US$ i 56 mld US$ utrzymają się w czołowej trójce, zaś 
przychody Johnson & Johnson, Novartis, AbbVie powinny przekroczyć 50 mld US$. 

Największymi graczami na rynku bioinżynieryjnym są Roche, AbbVie i  Johnson & Johnson 
z  łącznym 60% udziałem w  globalnym rynku bioinżynieryjnym w  rozwoju leków białkowych. 
Znaczące przychody Roche to zasługa Avastinu, Rituxanu i Herceptinu (blockbusters), rozwijanych 
w chorobach nowotworowych. AbbVie rozwija sprzedaż Humiry, uznawanej za przełomową terapię 
w wielu wskazaniach. Mniejsze podmioty starają się skupiać na lekach biopodobnych. 

Duża koncentracja

Pomimo dużych przychodów i nakładów inwestycyjnych Big Pharma nie ma spektakularnie dużo 
sukcesów w odkrywaniu nowych cząsteczek. Rokujące cząsteczki częściej odkrywają mniejsze 
spółki biotechnologiczne. Według IQVIA, EBP (emerging biopharma companies, czyli podmioty, 
które na R&D wydają mniej niż 200  mln  US$, z  przychodami poniżej 500  mln  US$ rocznie) 
opatentowały 38 na 59 zarejestrowanych terapii w  USA w  2018  r., a  74% z  nich udało im się 
zarejestrować. Podmioty te  złożyły jedną trzecią aplikacji regulacyjnych w  2010  r. i  już połowę 
w 2018 r. Terapie onkologiczne stanowiły 27% z 59 NAS, połowa miała znamiona leków sierocych, 
a 33% należało do first-in-class. 

Potencjał w mniejszych 

spółkach biotechnologicznych

Tabela 17. Ranking największych spółek farmaceutycznych

Wg prognozowanej sprzedaży w 2026 r. Wg sprzedaży w 2019 r. 
1 Roche Roche
2 Pfizer Pfizer
3 Johnson & Johnson Novartis
4 Novartis Johnson & Johnson
5 AbbVie Merck & Co.
6 Merck & Co. Sanofi
7 Sanofi GlaxoSmithKline
8 GlaxoSmithKline AbbVie
9 Bristol Myers Squibb Takeda

Źródło: EvaluatePharma.

Wykres 42. Odkrycie/ rejestracja nowych aktywnych substancji przez FDA w 2010 r. 
w zależności od skali podmiotu
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Wykres 43. Odkrycie/ rejestracja nowych aktywnych substancji przez FDA w 2018 r. 
w zależności od skali podmiotu
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3.3.2. Transakcje partneringowe

Z uwagi na charakterystykę rynku medycznego rozwój rynku nowych terapii medycznych warunkują 
transakcje partneringowe. Zwykle składają się one z  (i)  upfront payment – płatności wstępnej, 
(ii)  milestones – płatności warunkowanych przejściem do kolejnych faz badań, osiągnięciem 
„kamieni milowych”, (iii) royalties – tantiem płatnych po komercjalizacji leku równych określonemu 
procentowi przychodów ze sprzedaży leku. Wydaje się, że najwięcej transakcji odbywa się w fazie 
przedklinicznej w sferze onkologii. 

Struktura transakcji 

partneringowej 

Wykres 44. Zarejestrowane NAS w USA w 2018 r. 
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Wykres 45. Dystrybucja aktywów wg fazy klinicznej (niezpartnerowane aktywa; spółki publiczne) (mln US$)
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Wykres 46. Wybrane spółki publiczne z niezpartnerowanymi projektami onkologicznymi i gotówką wystarczającą na funkcjonowanie 
poniżej 2 lata (2019 r.)
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Bloomberg podaje, że w  2017  r. zawarto ponad 400 transakcji partneringowych, z  czego 102 
dotyczyły onkologii, a  średnia wartość kontraktu wyniosła 575 mln US$, 19% więcej  r/r. Według 
raportu HBM Partners, Pharma/ Biotech M&A, światowa wartość zakończonych i  ogłoszonych 
transakcji (w  tym płatności warunkowych i  transakcji na aktywach) osiągnęła 254  mld  US$ 
w 2019  r., co oznacza wzrost odpowiednio o 64% i 234% względem 2018 i 2017. Dwie ogromne 
transakcje zaważyły na wartości rynku – Bristol Myers/ Celgene (74 mld US$) i Abbvie/ Allergan 
(63 mld US$). Nabycie Celgene przez Bristol Myers było trzecim największym przejęciem w historii 
sektora farmaceutycznego. Jednak średnia wartość pozostałych transakcji M&A  była również 
wysoka i sięgnęła 117 mld US$. W ub. r. 17 firm biofarmaceutycznych zostało sprzedanych za ponad 
1 mld US$, a 42 za ponad 100 mln US$. Większość transakcji o wartości przekraczającej 1 mld US$ 
dotyczyła onkologii lub chorób rzadkich i genetycznych.

Najwyższe wartości transakcji 

również w segmencie onkologii 

Wykres 47. Liczba spotkań biznesowych pomiędzy przedstawicielami spółek 
farmaceutycznych i biologicznych
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Źródło: PharmaIntelligence, partneringONE, DM BOŚ SA

Wykres 49. Struktura wartości transakcji partneringowych w II poł. 2018 r. i I poł. 
2019 r. wg obszaru terapeutycznego 
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Źródło: Medtrack 2019

Wykres 51. Struktura liczby transakcji partneringowych w II poł. 2018 r. i I poł. 2019 r. 
wg obszaru terapeutycznego 
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Wykres 50. Wartość transakcji partneringowych w II poł. 2018 r. i I poł. 2019 r. wg 
obszaru terapeutycznego (mln US$)
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Wykres 52. Liczba transakcji partneringowych w II poł. 2018 r. i I poł. 2019 r. wg 
obszaru terapeutycznego 
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Wykres 48. Transkacje partneringowe wg fazy (mln US$)
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Według HBM Partners, średnia premia (wzrost ceny akcji w dniu ogłoszenia transakcji) zapłacona 
w 2019 r. spółkom publicznym sięgnęła prawie 100%. Premie były niższe w przypadku większych, 
a wyższe dla mniejszych transakcji, osiągając średnio 43%/ 84% w  latach 2015 – 2019. Ponadto 
wyższe premie płacono za projekty w fazie klinicznej. Średnia premia dla firm realizujących projekty 
w I/ II fazie wyniosła 136%/ 65%.

SRS Acquiom Life Sciences przeprowadził badania dotyczące 100 prywatnych transakcji fuzji 
i przejęć z branży biotechnologicznej/ farmaceutycznej z lat 2011 – I poł. 2019. Według tych badań 
łączna wartość transakcji wyniosła 52 mld US$, a płatności z góry i warunkowe to odpowiednio 
21 mld US$ i 31 mld US$. Ponad 80% transakcji miało strukturę warunkową. Suma płatności była 
zwykle wyższa niż płatności jednorazowe. Najwyższe kwoty warunkowe wypłacane były w drugim 
roku po transakcji ze znacznymi wypłatami w  dwóch kolejnych latach. Kamienie milowe fazy 
przedklinicznej i fazy I są osiągane częściej niż kamienie milowe fazy II. Typowe kamienie milowe 
wynoszą: 20 mln US$ za fazę przedkliniczną, 20-50 mln US$ za I fazę, 30-50 mln US$ za II fazę, 
50-100 mln US$ za III fazę. Ostatecznie 35% płatności warunkowych zostaje wypłaconych.

Według naszych obliczeń płatności z góry sięgają 8% – 24% całkowitej wartości transakcji. Średnie 
płatności royalties różnią się w zależności od etapu projektu i wskazania. Sięgają one ok. 10%/ 14%/ 
18%/ 18% całkowitej wartości transakcji dla projektów w  fazie przedklinicznej/ I/ II/ III oraz 14%/ 
12% w onkologii i zapaleniach/ OUN.

Duże premie za podmioty 

notowane

20 mln US$ za fazę 

przedkliniczną

Wykres 53. Transakcje fuzji i przejęć od 2015 roku (mld US$)
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Źródło: HBM Pharma/Biotech M&A Report 2020

Wykres 54. Firmy biofarmaceutyczne sprzedawane w Europie i USA według wartości 
transakcji (mld US$)
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Wykres 55. Firmy biofarmaceutyczne sprzedawane w Europie i USA według ilości 
transakcji 
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Wykres 56. Firmy biofarmaceutyczne sprzedawane w Europie według wielkości 
transakcji (US$)
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Wykres 57. Firmy biofarmaceutyczne sprzedawane w USA według wielkości transakcji 
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Źródło: HBM Pharma/Biotech M&A Report 2020

Wykres 58. Premie płacone przy przejęciach publicznych spółek z branży 
biofarmaceutycznej: USA i Europa 
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Wykres 59. Dezinwestycje w sektorze biopharma przez fundusze venture capital 
(mln US$) 
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Wykres 60. Przeciętny udział płatności warunkowych w całej wartości transakcji
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Tabela 18. Największe transakcje na rynku biotechnologicznym

Sprzedający Kupujący Obszar terapeutyczny
Upfront 

(mln US$)

Całkowita 
wartość transakcji 

(mln US$) Faza
The Medicines Company / USA Novartis / Szwajcaria Kardiologia 9 700 9 700 III
Ra Pharmaceuticals / USA UCB / Belgia Miastenia 2 100 2 100 III
Clementia Pharmaceuticals / Kanada Ipsen / Francja Terapie genowe 1 000 1 263 III
Nightstar Therapeutics / UK Biogen / USA Terapie genowe 877 877 III

Breath Therapeutics / Niemcy Zambon / Włochy Układ oddechowy 156 558 III

Semnur Pharmaceuticals / USA Scilex Holding (USA) Leczenie bólu (nieopioidalne) 60 200 III

Loxo Oncology / USA Eli Lilly / USA Onkologia 8 000 8 000 II

Spark Therapeutics / USA Roche / Szwajcaria Terapie genowe 4 300 4 300 II

ArQule / USA Merck & Co. / USA Onkologia 2 700 2 700 II

Peloton Therapeutics / USA Merck & Co. / USA Onkologia 1 050 2 200 II

Achillion Pharmaceuticals / USA Alexion Pharmaceuticals / USA Genetyka 930 1 100 II

Promedior / USA Roche / Szwajcaria Choroby przeciwzwłóknieniowe 390 1 390 II

Merck KGaA Cancer IO / Niemcy GSK / UK Onkologia 340 4 200 II

Immune Design / USA Merck & Co. / USA Onkologia 300 300 II

Modis Therapeutics / USA Zogenix / USA Genetyka 250 400 II

Abide Therapeutics / USA Lundbeck / Dania Neurologia 250 400 II

Cavion / USA Jazz Pharmaceuticals / Islandia Neurologia 53 313 II

BioElectron Technology / USA PTC Therapeutics / USA Genetyka 10 210 II

Synthorx / USA Sanofi / USA Onkologia 2 500 2 500 I

Therachon / Szwajcaria Pfizer / USA Genetyka 340 810 I

IFM Tre / USA Novartis / Szwajcaria Genetyka, Immunologia 310 1 575 I

BlueRock (pozostałe 60%) / USA Bayer / Niemcy Terapie celowane, kardiologia, neurologia 240 600 I

Semma Therapeutics / USA Vertex Pharmaceuticals Inc / USA Cukrzyca typu I 950 950 Przedkliniczna

Exonics Therapeutics / USA Vertex / USA Genetyka 245 1 000 Przedkliniczna

Xyphos Biosciences / USA Astellas Pharma / Japonia Onkologia 120 665 Przedkliniczna

Boan Biological Technology / Chiny Luye Pharma / Chiny Leki biopodobne 103 205 Przedkliniczna

Rodin Therapeutics / USA Alkermes / Irlandia Neurologia 100 950 Przedkliniczna

Tilos Therapeutics / USA Merck & Co. / USA Onkologia n.a. 773 Przedkliniczna

Calporta Therapeutics / USA Merck / USA Metabolizm n.a. 576 Przedkliniczna

Amal Therapeutics / Szwajcaria Boehringer Ingelheim / Niemcy Onkologia n.a. 366 Przedkliniczna

Źródło: HBM Partners Pharma/Biotech M&A Report, DM BOŚ SA.
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4. Historia, akcjonariat, emisja akcji
aa Po 10 latach od rozpoczęcia działalności i  2 latach na New Connect Spółka chce 

zadebiutować na rynku głównym GPW. 

aa Emisja akcji jest potrzebna do współfinansowania projektów innowacyjnych Spółki. 

4.1. Historia Spółki

Spółka została założona w  2010  r. jako specjalistyczna firma biotechnologiczna świadcząca 
kontraktowe usługi badawcze oraz rozwijająca własne platformy technologiczne. W  2017  r. 
w  związku z  opracowaniem i  wdrożeniem do funkcjonowania platform Spółka zmieniła model 
biznesowy z  przeważająco usługowego na badawczo-rozwojowy. W  2018  r. Pure Biologics 
zadebiutował na NewConnect, a w 2020 r. planuje pojawić się na rynku głównym GPW. 

Spółka badawczo-rozwojowa

Wykres 61. Pure Biologics; Rozwój Spółki 
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Źródło: Spółka

4.2. Akcjonariat Spółki

Głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele. Filip Jeleń, Maciej Mazurek, Piotr Jakimowicz 
i  Jacek Otlewski posiadają odpowiednio 30%, 10%, 9% i  6% akcji Pure Biologics. Augebit FIZ 
(Tadeusz Wesołowski) posiada 8% akcji Spółki. Po emisji 600 000 akcji udział wyżej wymienionych 
osób spadnie odpowiednio do 22%, 7%, 7%, 4%, a Augebitu do 6% akcji Spółki. Free-float, który 
obecnie wynosi 38%, po emisji powinien wzrosnąć do 54%. 

Akcjonariusze założyciele potwierdzili intencję zaangażowania kapitałowego w Spółce zawierając 
lock-up obowiązujący do końca 2021 r. Dotyczy on w przypadku (i) Filipa Jelenia – 390 700 akcji, 
(ii) Macieja Mazurka – 51 000 akcji, (iii) Piotra Jakimowicza – 54 300 akcji, (iv) Jacka Otlewskiego – 
22 900 akcji (odpowiednio 78%/ 32%/ 37%/ 24% posiadanych akcji). 

Założyciele 

Lock-up

Wykres 62. Pure Biologics; Akcjonariat Spółki przed emisją akcji 
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Wykres 63. Pure Biologics; Akcjonariat Spółki po emisji akcji 
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W Spółce funkcjonuje program motywacyjny utworzony na podstawie uchwały z 26 czerwca 2020 r. 
Liczba akcji objętych programem wynosi nie więcej niż 241 000, co przekłada się na nie więcej 
niż 15% głosów/ akcji. Spółka nie będzie dokonywała emisji akcji na potrzeby programu. Program 
jest realizowany z puli akcji przeznaczonych na ten cel przez założycieli, której dysponentem jest 
Filip Jeleń. 

4.3. Emisja akcji

Spółka planuje zaoferować Akcje Serii E:

aa w ramach Transzy Detalicznej do 100 000 akcji,

aa w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 500 000 akcji.

Zakładamy przychody netto z emisji akcji w wysokości 57 mln zł, przy cenie 100 zł na akcję. Głównym 
celem emisji akcji jest finansowanie kluczowych projektów badawczo-rozwojowych (zapewnienie 
wkładu własnego wymaganego przy dotacjach NCBR). 

Program motywacyjny

Wkład własny do projektów

Tabela 19. Pure Biologics; Budżet projektów/ dotacje

Projekt Okres realizacji
Wartość 
(mln zł)

Dofinansowanie 
(mln zł)

Udział dofinansowania 
w wartości projektu

Projekty kluczowe  141,4      106,1     75%
Multibody (PB001) – bispecyficzne przeciwciało (CRC) 02.2018-12.2023  32,0      24,0     75%
AptaPheresis (PB002) – wyrób medyczny (choroba neurodegeneracyjna) 06.2018-05.2023  14,3      10,5     74%
PureActivator (PB003) – bimodalne białko fuzyjne (NSCLC) 02.2019-12.2023  39,9      30,9     78%
PureBike (PB004) – bispecyficzne fragment przeciwciała (TNBC) 07.2019-12.2023  40,4      29,9     74%
AptaMG (PB005) – wyrób medyczny (miastenia rzekomoporaźna) 05.2019-12.2023  14,7      10,8     73%
Projekty technologiczne  9,3      7,6     82%
PureSelect2 (PB010) – Poszukiwanie fragmentów przeciwciał 04.2017-07.2020  4,3      3,3     77%
MARA (PB007) – Molecular Analytical Robotics Assays* 12.2017-05.2020  2,4      2,4     100%
MAGBBRIS (PB008) – Biomateriały magnetyczne – udary mózgu* 01.2018-12.2020  1,1      0,8     70%
AptaMLN (PB006)- terapia czerniaka oparta na nośniku aptamerowym* 01.2020-06.2021  1,4      1,1     80%
Projekty zakończone  5,7      4,3     77%
PBS1 – polowy test diagnostyczny wykrywający zakażenia pszczoły miodnej 03.2013-11.2013  0,3      0,2     80%
Eurostars – multitest do szybkiej diagnozy infekcji wirusowych pszczoły miodnej 04.2013-03.2016  0,6      0,4     58%
Go_Global – strategia wejścia Pure Biologics na rynek niemiecki 09.2014-02.2015  0,2      0,2     85%
PBS3.1 – szczepionki podjednostkowe dla bydła i świń 01.2015-01.2017  0,6      0,5     79%
PBS3.2 – optymalizacja produkcji białek terapeutycznych w jajowodzie kury 03.2019-09.2019  0,3      0,3     80%
PureApta (PB012) – Platforma Pure-Apta 09.2016-02.2019  2,3      1,8     78%
ApiFag (PB009) – Preparat bakteriofagowy (zgnilce czerwia pszczoły miodnej)* 03.2017-09.2019  1,3      1,0     80%
Razem  156,3      118,1     76%

*projekty konsorcjonalne

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA
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5. Strategia biznesowa i przewagi 
konkurencyjne

aa Spółka koncentruje się na innowacyjnych projektach, których zadaniem jest 
wygenerowanie kandydatów na leki/ produkty medyczne first-in-class w segmencie 
immunoonkologicznym/ chorób rzadkich. 

aa Dzięki własnym platformom technologicznym Spółka posiada wyjątkowe kompetencje 
w zakresie selekcji przeciwciał i aptamerów oraz produkcji i analityce białek.

aa Spółka planuje obejmowanie ochroną patentową wszystkich wygenerowanych 
cząsteczek, zarówno w  zakresie sekwencji, jak i  potencjalnego zastosowania. Jest 
to możliwe, gdyż każda z  nich ma inną sekwencję aminokwasów lub nukleotydów 
w regionie wiążącym cel molekularny.

aa Finansowanie z NCBR ułatwia wybranie najdogodniejszego momentu do komercjalizacji 
projektów badawczo-rozwojowych. 

aa Jednocześnie dzięki lokalizacji działalności we Wrocławskim Parku Technologicznym 
Spółka ma niski poziom kosztów stałych. 

Strategia rozwoju Spółki bazuje na wykorzystaniu jej przewag konkurencyjnych w  zakresie 
realizacji projektów badawczo-rozwojowych w  obszarze leków innowacyjnych. Efekty tych prac 
będą komercjalizowane w  postaci licencji i  praw własności lub współpracy podczas rozwoju 
klinicznego. Najważniejszymi elementami służącymi realizacji strategii i  jednocześnie przewagami 
konkurencyjnymi Spółki są, naszym zdaniem, aspekty opisane poniżej. 

Wykres 64. Pure Biologis; Schemat obszaru zainteresowań 

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA Leki
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Spółka jest jedynym podmiotem komercyjnym posiadającym własne technologie selekcji przeciwciał 
i  aptamerów, a  także dysponuje najszerszym spektrum oferowanych platform ekspresyjnych 
(bakterie E.coli, drożdże, komórki owadzie, komórki ssacze) w Polsce. Należy też do nielicznych 
podmiotów pracujących nad tymi zagadnieniami na świecie. Wśród klientów Spółki znajdują się 
krajowe i  międzynarodowe firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne oraz instytucje badawcze 
i uczelnie.

Projekty badawcze prowadzone przez Spółkę koncentrują się w obszarze immunoonkologii. Leki 
tego typu są skuteczne w wielu wskazaniach, co zwiększa potencjalną liczbę pacjentów. Ponadto 
stosowane są one w  terapiach skojarzonych, czyli połączeniu leków immunoonkologicznych 
z klasycznymi terapiami przeciwnowotworowymi, np. chemo- lub radioterapią.

Drugim obszarem zainteresowania Spółki są choroby rzadkie. Ze względu na skutki społeczne oraz 
koszty opieki istnieje znaczące wsparcie społeczne, administracyjne i instytucjonalne dla rozwoju 
tego typu terapii. 

Projekty badawcze Spółki koncentrują się na rozwoju terapii i  cząsteczek aktywnych będących 
pierwszymi w  swojej klasie (first-in-class), co oznacza potencjalnie szybszą ścieżkę regulacyjną 
z  uwagi na odpowiedź na niezaspokojone potrzeby medyczne i  wyższe potencjalne przychody 
z komercjalizacji projektu. 

Spółka inwestuje w rozwój nowych (niebiopodobnych) leków biologicznych, czyli leków, w których 
cząsteczką aktywną jest makromolekuła, np. przeciwciało lub aptamer. 

Kompetencje Spółki pozwalają realizować projekty rozwoju leków i  terapeutycznych wyrobów 
medycznych od fazy wyboru celu molekularnego do fazy testów in vitro włącznie całkowicie 
w oparciu o własne zasoby naukowe i technologiczne. Oznacza to kontrolę i poufność prowadzonych 
badań na wszystkich etapach, w  szczególności początkowych, najbardziej wrażliwych. Dzięki 
specyfice technologii generowania biocząsteczek aktywnych każda nowo wytworzona cząsteczka 
ma odmienną sekwencję aminokwasów lub nukleotydów w  regionie wiążącym cel molekularny. 
Jednocześnie każda z takich sekwencji jest uznawana w prawie patentowym za NCE (new chemical 
entity), czyli nowy obiekt chemiczny, co pozwala na objęcie jej ochroną patentową. Celem Spółki 
jest wykorzystanie tej specyfiki i  objęcie ochroną patentową wszystkich cząsteczek, zarówno 
w  zakresie sekwencji, jak i  potencjalnego zastosowania. Dotyczyć to będzie cząsteczek, które 
wykażą skuteczność w modelach chorobowych in vitro oraz na wczesnym etapie testów in vivo. Ze 
względu na posiadanie praw własności intelektualnej do własnych bibliotek, z których generowane 
są cząsteczki aktywne, Spółka posiada w tym zakresie znaczące możliwości badawcze i biznesowe. 

Własne platformy technologiczne PureSelect/ PureApta pozwalają technikami in vitro (bez 
immunizacji zwierząt), a tym samym stosunkowo szybko i przy relatywnie niskich kosztach, generować 
każdorazowo liczne biocząsteczki wiążące cel molekularny przeciwciała/ aptamery. Spośród 
wygenerowanej szerokiej puli cząsteczek są wybierane te warianty, które posiadają optymalne 
parametry do realizacji stawianego przed nimi zadania i mogą podlegać dalszej optymalizacji. Co 
istotne, platformy te mogą pracować równolegle nad wieloma celami molekularnymi oraz pozwalają 
znacząco skrócić czas wczesnej fazy badawczej projektu (hit generation). 

Dzięki samodzielnemu opracowaniu platform technologicznych do selekcji przeciwciał (PureSelect) 
oraz aptamerów (PureApta), Spółka posiada dwie technologie pozwalające na szybkie i skuteczne 
generowanie nowych aktywnych biocząsteczek, czyli przeciwciał i  aptamerów, stanowiących 
przedmiot dalszych badań na potrzeby testów diagnostycznych lub cząsteczek terapeutycznych. 
W  toku dalszych badań wygenerowane biocząsteczki są badane pod kątem możliwości rozwoju 
w  nowe leki i  biosensory. Dzięki temu Spółka ma możliwość prowadzenia działalności w  trzech 
potencjalnych segmentach rynku, w  których może komercjalizować wyniki samodzielnie 
prowadzonych projektów badawczych. Jednocześnie ma możliwość wykorzystywania sześciu 
docelowych ścieżek kreowania końcowych wyrobów w oparciu o przeciwciała i aptamery. 
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Spółka w  znacznym stopniu korzysta z  dofinansowania NCBR na przeprowadzenie badań 
do pierwszej fazy badań klinicznych (badania przedkliniczne są zlecane wyspecjalizowanym 
podmiotom CRO), co umożliwia komercjalizację przy maksymalizowaniu wartości projektu.

Spółka prowadzi działalność w  obiekcie należącym do Wrocławskiego Parku Technologicznego 
oferującym dostęp do powierzchni biurowej i  laboratoryjnej oraz infrastruktury laboratoryjnej. 
Spółka zatrudnia 96 specjalistów, wśród których 32% posiada stopień naukowy doktora. 

Spółka prowadzi współpracę naukową i badawczą z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi 
na całym świecie.

Wsparcie grantami

Współpraca z ośrodkami 

badawczymi i naukowymi 
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6. Model biznesowy
aa Spółka prowadzi badania w  zakresie selekcji makrocząsteczek aktywnych – 

przeciwciał i aptamerów. 

aa Badania te wykonuje na potrzeby własne – w ramach projektów innowacyjnych i na 
zlecenie innych podmiotów zarówno polskich, jak i zagranicznych. 

aa W  ramach projektów innowacyjnych Spółka realizuje prace od fazy koncepcyjnej, 
a dokładnie wyboru celu terapeutycznego do badań klinicznych I fazy, czyli podania 
człowiekowi. Prace takie trwają od 4 do 9 lat.

aa Po zakończeniu tych prac Spółka chce komercjalizować projekt, choć dopuszcza etap 
wcześniejszy. 

Przedmiotem działalności Spółki jest: (i) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których celem 
jest poszukiwanie i  badanie cząsteczek do opracowania nowej terapii leczniczej lub leku oraz 
(ii) prace badawcze na zlecenie. 

Wykres 65. Pure Biologics; Schemat modelu biznesowego 
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Źródło: Spółka
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Tabela 20. Pure Biologics; Model biznesowy

Pl
at

fo
rm

y 
te

ch
no

lo
gi

cz
ne

Opis platformy Projekty
Substancja 
czynna

Zakres 
terapeutyczny Wskazanie

Czas 
trwania 
projektu

Obecny  
status

Najbliższe  
wydarzenie

PureSelect2 Ulepszona 
wersja 
PureSelect; 
selekcja 
przeciwciał na 
dowolny cel 
molekularny

Multibody 
(PB001)

Bispecyficzne 
przeciwciało 
rekombinowane

Immunoonkologia Nowotwór jelita 
grubego, odbytu 
(CRC)

2018-23 Wygenerowane 
cząsteczki 
aktywne

Testy na toksyczność 
w modelu komórkowym; 
badania w modelach 
zwierzęcych in vivo – 
I kw. 2021

PureActivator 
(PB003)

Bimodalne 
białko fuzyjne

Immunoonkologia Niedrobnokomórkowy 
nowotwór płuc 
(NSCLC)

2019-23 Wygenerowanych 
kilkanaście 
przeciwciał 
na każdy cel 
molekularny

Pula cząsteczek 
wiodących gotowa 
do optymalizacji 
biofizycznej i testów 
in vitro w modelach 
komórkowych – IV kw. 
2020

PureBike 
(PB004)

Bispecyficzny 
fragment 
przeciwciała 

Immunoonkologia Potrójnie negatywny 
nowotwór gruczołu 
sutkowego (TNBC)

2019-23 Wygenerowane 
pule przeciwciał 
wiążących do 
receptorów TNBC 
i przeciwciała 
wiążącego 
receptor komórek 
NK

Obserwacja aktywności 
biologicznej w badaniach 
in vitro w hodowlach 
komórkowych 
dla co najmniej 
(i) jednego konstruktu 
bispecyficznego oraz 
(ii) grupy cząsteczek 
wiążących co najmniej 
dwa z testowanych 
celów molekularnych – IV 
kw. 2020

PureApta Selekcja 
modyfikowanych 
chemicznie 
aptamerów 

AptaPheresis 
(PB002)

Aptamer Choroby rzadkie NMO(SD) 2018-23 Plan badania 
przedklinicznego 
na modelach 
zwierzęcych 
(szczur, królik)

Weryfikacja 
i optymalizacja prototypu 
laboratoryjnego/ 
przygotowanie do badań 
przedklinicznych in vivo 
w modelu zwierzęcym – 
I poł. 2021

AptaMG 
(PB005)

Aptamer Choroby rzadkie Miastenia 
rzekomoporaźna

2019-23 Pięć aptamerów 
wykazujących 
zdolność 
rozpoznania celu 
molekularnego 
(białka C5) przy 
równoczesnej 
dyskryminacji 
innych białek.

Potwierdzenie w testach 
funkcjonalnych 
aktywności dla co 
najmniej jednego 
aptameru – I poł. 2021

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA
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6.1. Innowacyjne leki i terapie

W zakresie własnej działalności badawczo-rozwojowej Spółka skupia się na rozwoju nowych terapii 
i metod diagnostycznych w oparciu o biologię molekularną, biologię komórki, inżynierię i biochemię 
białek, kinetykę oddziaływań biochemicznych, farmakologię cząsteczek biologicznych, selekcje 
in vitro z bibliotek kombinatorycznych. Spółka bada biomolekuły oraz ich zachowania w określonych 
środowiskach i warunkach. 

W przypadku przeciwciał i aptamerów, w kontakcie z celem molekularnym bierze udział znacząca 
liczba oddziaływań molekularnych, co zwiększa siłę i  specyficzność wiązania. Spółka dokonuje 
selekcji in vitro, czyli bada w  warunkach laboratoryjnych przeciwciała i  aptamery stosując 
tzw. przeciwselekcję. Pozwala to na osiąganie bardzo wysokiej specyficzności wiązania celu 
molekularnego, a  tym samym na zmniejszenie in vivo, czyli w  badaniu na organizmie żywym, 
toksyczności typu off-target effect, czyli pojawiania się efektów niepożądanych w chwili wiązania się 
cząsteczek leku z cząsteczkami organizmu. Przekłada się to na znaczącą redukcję potencjalnych 
skutków ubocznych opracowywanych terapii w porównaniu do leków niskocząsteczkowych. 

Spółka celuje w projekty rozwijające cząsteczki pierwsze w swojej klasie i realizuje je od fazy wyboru 
celu molekularnego do fazy testów in vitro włącznie samodzielnie. Zatem w obrębie prac Spółki znajduje 
się opisana poniżej druga część fazy koncepcyjnej, faza odkrywania leku, początek faz klinicznych. 

Prace nad lekiem rozpoczyna faza koncepcyjna, która obejmuje:

aa określenie istnienia niezrealizowanej potrzeby medycznej (unmet medical need),  

aa wybór i wskazanie celu terapeutycznego.

Faza ta zakłada, że zachodzący w  organizmie patologiczny proces komórkowy stanowiący 
bezpośrednią przyczynę choroby musi być zbadany i  opisany na tyle dobrze, by umożliwić 
wybór celu molekularnego. 

Kolejną fazą jest faza odkrywania leku, która obejmuje: 

aa identyfikację i uzyskanie substancji wiodących (hit-to-lead, lead generation), 

Poszukiwane są biocząsteczki (przeciwciała/ aptamery), które będą oddziaływać z obranym celem 
terapeutycznym. W  procesie przesiewania (screening) obszernych bibliotek zidentyfikowanych 
cząsteczek są typowane te warianty (hits), które oddziałują z wybranym celem terapeutycznym 
w  odpowiedni sposób i  charakteryzują się najbardziej pożądanymi parametrami w  zakresie 
aktywności, możliwości syntezy, czystości patentowej. Następnie są one poddawane wstępnej 
optymalizacji. Najlepsze cząsteczki (leads) są rozwijane pod kątem pożądanych szczegółowych 
parametrów fizykochemicznych, biochemicznych oraz farmakokinetycznych w  testach in vitro. 
Platformy technologiczne pozwalają na równoległe testowanie dużej liczby cząsteczek i znacząco 
przyspieszają prace. 

aa optymalizację struktur wiodących,

Wprowadzane są zmiany optymalizujące zachowanie struktur wiodących (przy zastosowaniu 
sztucznej inteligencji (AI) w projektowaniu przeciwciał terapeutycznych metodami in silico).  

aa badania przedkliniczne. 

Badania przedkliniczne obejmują badania farmakologiczne polegające na sprawdzeniu skuteczności 
i  bezpieczeństwa kandydata na lek najpierw in vitro, czyli na liniach komórkowych, a  następnie 
in vivo, czyli na zwierzętach. Przy stosunkowo niskich kosztach badania in vitro dostarczają 
istotnych informacji na temat właściwości biologicznych cząsteczek wiodących, jak aktywność 
i  niespecyficzne oddziaływania, co pozwala na wybranie najlepszych kandydatów. Badania na 
zwierzętach umożliwiają natomiast bardziej precyzyjne określenie farmakokinetycznych właściwości 
cząsteczek, czyli ich profilu zachowania po podaniu do żywego organizmu (dystrybucja, usuwanie, 

Biomolekuły 

Przeciwselekcja

Faza koncepcyjna

Faza odkrywania leku
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wydalanie) i bezpieczeństwa stosowania, w szczególności wpływu na układ oddechowy, nerwowy, 
immunogenność, toksyczność (wobec wątroby). Dla kandydatów na leki biologiczne w tych samych 
eksperymentach poszukuje się również skuteczności, np. aktywacji wybranych komórek układu 
immunologicznego. Jeśli po przeprowadzonych testach cząsteczki spełniają założone na wstępie 
kryteria, testowana jest ich właściwa aktywność terapeutyczna w modelach chorobowych zwierząt. 
Jedynie te cząsteczki, które pozytywnie przejdą wszystkie testy są kierowane do badań klinicznych. 
Z jednego projektu powstaje od jednego do kilku związków. 

Koniec fazy przedklinicznej powinien owocować ustaleniem MABEL (minimal anticipated 
biological effect level), czyli najmniejszej przewidywanej dawki do uzyskania efektu biologicznego, 
a  następnie NOAEL (no observable adverse effect level), czyli poziomu leku, dla którego nie 
obserwuje się skutków ubocznych. Według EMA, najcenniejszych wskazówek dostarcza 
NOAEL, jednak czasami MABEL jest rekomendowany. Według FDA, ustalenie NOAEL powinno 
być udokumentowane i jest kluczowe. 

Po zdeterminowaniu NOAEL jest on konwertowany na HED (human equivalent dose), czyli 
ekwiwalent dla ludzi. Następnie wybierany jest gatunek najbardziej wrażliwy na najniższy HED 
do dalszych testów, przy zastosowaniu czynnika bezpieczeństwa (safety factor, minimum 10), 
żeby uzyskać MRSD (maximum recommended starting dose), czyli maksymalną rekomendowaną 
dawkę startową, która po skorygowaniu daje PAD (pharmacology active dose), czyli dawkę 
aktywną farmakologicznie. Zatem kluczem jest ustalenie MRSD (MRSD = HED*60/10, gdzie 60 to 
masa ciała człowieka, a 10 to czynnik bezpieczeństwa; HED = NOAEL/conversion factor to animal). 

Na koniec tego procesu przygotowywany jest IND projektu, który zawiera między innymi dane 
na temat podmiotu badającego, mechanizmu działania, nieklinicznych badań toksykologicznych, 
propozycji badań 4-tygodniowych (NOAEL), poprzednich doświadczeń w badaniach na ludziach, 
stabilności, formulacji. Aspekty te są dyskutowane podczas pre-IND meeting z regulatorem. 

Wykres 66. Schemat wyliczenia NOAEL  
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Źródło: Uniwersytet Warszawski

Kolejny etap badań to faza rozwoju leku obejmująca badania kliniczne i równolegle pozakliniczne, 
których ukoronowaniem jest przygotowanie NDA (new drug application). Składa się ona z:

aa CMC, formulacji,

Po zakończeniu badań przedklinicznych dla cząsteczek z największym prawdopodobieństwem 
sukcesu są prowadzone prace z zakresu syntezy i wytwarzania CMC (Chemistry, Manufacturing, 
Controls) w  skali niezbędnej dla przeprowadzenia badań klinicznych oraz jakości i  czystości 
umożliwiającej podanie ich ludziom. Równolegle trwają działania nad optymalizacją formulacji 
leku. Dla kandydata skierowanego do badania klinicznego na ludziach wytwarzana jest 
substancja aktywna (Active Pharmaceutical Ingridient) oraz formulacja, zgodnie z  zasadami 
GMP (Good Manufacturing Practice). Ma to na celu zapewnienie najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa i jakości badanego związku. 

Fazy rozwoju leku
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aa I fazy badań klinicznych,

Lek po raz pierwszy jest podawany ludziom (od 20 do 100 zdrowych ochotników). Oceniane jest jego 
bezpieczeństwo, a także właściwości farmakokinetyczne, jak wchłanianie, metabolizm, wydalanie, 
ewentualna toksyczność oraz interakcje z innymi substancjami. Ze względu na kwestie etyczne oraz 
częste ciężkie skutki uboczne terapii przeciwnowotworowych, leki onkologiczne już w tej fazie są 
podawane pacjentom. Celem tej fazy jest ustalenie bezpiecznej dawki leku do podawania w II fazie. 

aa II fazy badań klinicznych,

Populacja badanych dotyczy zwykle od 100 do 500 pacjentów dotkniętych chorobą, którą ma 
leczyć testowana substancja. Celem jest określenie (i) dawki leku lub doprecyzowanie ustalonej 
w fazie I, (ii) częstotliwości podawania, (iii) faktycznej skuteczności leczenia/ zapobiegania danej 
chorobie. Porównywane jest działanie testowanej substancji z placebo oraz – jeśli to możliwe 
i  zasadne – z  już istniejącymi substancjami czynnymi zarejestrowanymi jako leki. Wykazanie 
zakładanej skuteczności po rygorystycznie przeprowadzonych testach statystycznych umożliwia 
dopuszczenie substancji do kolejnej, trzeciej fazy badań klinicznych. 

aa III fazy badań klinicznych.

Populacja badanych liczy setki lub tysiące pacjentów, którzy reprezentują różne rasy, płcie, stan 
zdrowia, stopień zaawansowania choroby, itd. Faza ta trwa do kilku lat. Monitorowane są w niej 
wszystkie parametry kandydata na lek (bezpieczeństwo i skuteczność podczas krótkotrwałego 
i  długotrwałego podawania) i  określane działania niepożądane i  przeciwwskazania. Ponadto 
porównywane są wyniki badań z  obecnie stosowanymi schematami leczenia. Sukces III fazy 
umożliwia rozpoczęcie rejestracji, a to z kolei wprowadzenie leku na rynek. 

Po rejestracji leku w  FDA/ EMA/ innej agencji rozpoczyna się IV faza, której podstawowym 
celem jest długofalowe zbieranie danych na temat leku w celu określenia jego bezpieczeństwa 
i  skuteczności we wszystkich wskazaniach oraz grupach pacjentów. Równolegle zbierane są 
dane dotyczące częstotliwości i  nasilenia skutków ubocznych oraz interakcji z  innymi lekami 
i weryfikowane wyniki wcześniejszych badań. 

Wykres 67. Pure Biologics; Cykl rozwoju innowacyjnych leków biologicznych 

Faza odkrywania leku Faza rozwoju leku

wybór 
wskazania

i celu

uzyskanie 
cząsteczki 
wiodącej

optymali-
zacja

cząsteczki 
wiodącej

badania 
przedkli-
niczne

badania
kliniczne

II fazy

badania
kliniczne

I fazy

badania
kliniczne
III fazy

0-2 lata 1-2 lata 1-2 lata 2-3 lata 1-2 lata 1-2 lata 2-4 lata

sprzedaż
leku

badania 
podstawowe

Faza koncepcyjna

Kolorem czerwonym oznaczono obszary aktywności Spółki 

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA

Okres niezbędny na przygotowanie nowego leku, począwszy od identyfikacji celu terapii do 
zakończenia I  fazy badań klinicznych wynosi od 5 do 9 lat, a  do momentu rejestracji leku od 
12 do 15 lat, z  możliwością wydłużenia w  skrajnych przypadkach nawet do 20 lat. Spółka chce 
komercjalizować projekty doprowadzone do końca badań klinicznych I  fazy, choć nie wyklucza 
komercjalizacji na etapie badań przedklinicznych i IND. 

Rozwój wyrobów medycznych jest znacznie krótszy i mniej skomplikowany niż leków.

FDA rozpoznaje trzy klasy urządzeń medycznych. 

Komercjalizacja

Urządzenia medyczne
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aa Klasa I to proste urządzenia niskiego ryzyka, które mogą spowodować minimalne szkody, jak skalpele, 
nici dentystyczne. Podlegają one ogólnym kontrolom obejmującym rejestrację firmy produkującej wyroby, 
wpis do rejestru wyrobów medycznych, produkcję zgodnie ze standardami GMP (regulacje 510(k)). 

aa Klasa II to bardziej  złożone urządzenia o  wyższym ryzyku, ale nie podtrzymujące życia, np. 
mankiety ciśnieniowe, pompy infuzyjne. Dodatkowe regulacje obejmują, między innymi, 
specjalne etykiety, kontrolę wydajności, nadzór po wprowadzeniu do obrotu, czasami badania 
kliniczne na zwierzętach (regulacje 510(k)). 

aa Klasa III to najbardziej  złożone urządzenia z  najwyższym ryzykiem dla pacjentów, które 
zazwyczaj wspierają lub podtrzymują życie, jak stenty wieńcowe, defibrylatory. Muszą one 
być zatwierdzone przed wprowadzeniem do obrotu w  ramach PMA zawierającego: (i)  wyniki 
badań nieklinicznych, (ii)  badania kliniczne, (iii)  dane dotyczące bezpieczeństwa, (iv)  projekt, 
metody produkcji, wykorzystywane urządzenia do produkcji, (v) etykietowanie. FDA ma prawo 
żądać dodatkowych informacji w ramach PMA. Średni czas przeglądu wynosi 180 dni, a jeżeli 
wymagany jest panel dyskusyjny okres ten wydłuża się do 320 dni.

Urządzenia do użytku humanitarnego (HUD) to urządzenia medyczne w  zakresie leczenia lub 
diagnozowania chorób dotyczących mniej niż 8 000 osób rocznie w USA, rejestrowane w ramach wniosku 
do Office of Orphan Products Development (OOPD) w FDA. Kluczowe różnice między HDE (Humanitarian 
Device Exemption) i  PMA obejmują: (i)  mniejszy zakres badań (mogą bazować na tendencjach lub 
prawdopodobieństwie, przy ograniczonych danych dotyczących skuteczności w odniesieniu do ludzi 
i dopuszczalnych dotyczących mechanizmu działania i skuteczności u zwierząt, (ii) krótszy okres analizy 
wniosku (rozpoczęcie przeglądu do 75 dni (tradycyjnie do 180 dni), proces przeglądu do 45 dni od daty 
otrzymania przez OOPD, jeżeli jednak OOPD wystąpi z wnioskiem o dodatkowe informacje okres ten 
wydłuża się o kolejne 45 dni), (iii) niższe koszty (aplikacje nie podlegają opłatom).

Urządzenia Spółki wpisują się w klasę IIa/III według klasyfikacji FDA. 

W prowadzonych projektach Spółka współpracuje aktywnie z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi, 
między innymi Instytutem Immunologii i  Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Uniwersytetem 
Wrocławskim, Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, Vall d’Hebron Research Institute 
(Hiszpania), Institut de Ciència de Materials de Barcelona (Hiszpania), University of Artois (Francja), 
Ospedale San Raffaele IRCCS (Włochy), Institute of Experimental Physics SAS (Słowacja), AIT Austrian 
Institute of Technology GmbH (Austria), Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg (Niemcy), Imperial College of 
Science Technology and Medicine in London (Wielka Brytania), Aarhus Universitet (Dania).

6.2. Prace badawcze na zlecenie 

Spółka prowadzi badania kontraktowe będąc jedynym podmiotem komercyjnym oferującym 
technologię selekcji in vitro przeciwciał i  aptamerów w  Polsce, jak również jednym z  niewielu 
podmiotów zajmujących się tym zagadnieniem w Europie, a ponieważ posiada własne platformy 
technologiczne ma szansę umacniania pozycji rynkowej w zakresie komercyjnych prac badawczych. 

Spółka oferuje usługi komercyjne w zakresie:

aa selekcji in vitro, które są wydajnym i kosztowo efektywnym sposobem uzyskiwania cząsteczek 
aktywnych wiążących wybrany cel molekularny, 

aa badań związanych z produkcją i analityką białek rekombinowanych i  ich oddziaływań; Spółka 
wyróżnia się szerokim spektrum oferowanych platform ekspresyjnych (bakterie E. coli, drożdże, 
komórki owadzie, komórki ssacze) oraz bogatą ofertą usług analitycznych. 

Spółka ma wdrożony system jakości zgodny z  normą ISO 17025 przeznaczoną dla laboratoriów 
(2014  r.) oraz zaimplementowany informatyczny system zarządzania i  dokumentowania danych 
(LIMS) pozwalający na kontrolę wszystkich aspektów pracy. 

Od początku działalności Pure Biologics zrealizowała ponad 150 kontraktów badawczych dla 
klientów z Polski, Europy, USA i Kanady. 

Współpraca z naukowcami 

z całego świata

Unikatowe know-how

Selekcje in vitro, produkcja 

i analityka białek 

rekombinowanych i ich 

oddziaływań

Systemy jakości

Ponad 150 kontraktów 

badawczych 



Pure Biologics

52

6.3. Zaplecze technologiczne

Spółka prowadzi działalność w wynajmowanych laboratoriach i biurach zlokalizowanych na terenie 
Wrocławskiego Parku Technologicznego o łącznej powierzchni ok. 1 tys. mkw., gdzie są dostępne:

aa laboratorium działu biologii molekularnej opracowujące konstrukty genetyczne (klonowanie, 
analiza restrykcyjna, mutageneza) wektorów dla wariantów białkowych przeznaczonych do 
produkcji w organizmach żywych, 

aa laboratorium hodowli komórkowych składające się z dwóch izolowanych pracowni stanowiących 
przestrzeń o  podwyższonej klasie czystości (biotechnologiczna produkcja białek odbywa 
się z  wykorzystaniem żywych organizmów (linii komórkowych, bakterii) i  wymaga utrzymania 
rygorów sterylności), 

aa laboratorium preparatyki białek służące do izolacji, oczyszczania i  formulacji oraz wstępnej 
charakterystyki przeciwciał uzyskiwanych po hodowli w mikroorganizmach lub z zastosowaniem 
linii komórkowych, 

aa dział analityczny, w którym są prowadzone badania złożonych struktur preparatów białkowych; 
badania te obejmują różne parametry biochemiczne i  biofizyczne; wykorzystywana jest tutaj 
specjalistyczna aparatura badawcza oraz zróżnicowane metody badawcze (LC-MS, SPR, DLS, 
CD, ITC, DSC, BLI, fluorescencja) stosowane do badań powinowactwa białek do biomarkerów, 
określania stopnia czystości, monomeryczności, poprawności struktury, aktywności oraz 
stabilności. 
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7. Projekty innowacyjne
aa Projekty białkowe to PB001 (nowotwór jelita grubego i  odbytu – CRC), PB003 

(nowotwór płuc – NSCLC) oraz PB004 (nowotwór piersi – TNBC). 

aa PB001 jest na etapie testów in vitro w hodowlach komórkowych nowotworowych oraz testów 
komórek immunologicznych przygotowujących głównych kandydatów na leki do badań 
przedklinicznych na zwierzętach. W I kw. 2021 r. powinny się rozpocząć badania w modelach 
zwierzęcych in vivo.

aa PB003 powinien zakończyć 2020  r. pulą cząsteczek wiodących o  wykazanej podwójnej 
pożądanej aktywności gotowych do dalszej optymalizacji biofizycznej, a  następnie pełnych 
rozbudowanych testów in vitro w  modelach komórkowych w  wybranym wskazaniu oraz we 
wskazaniach drugorzędowych. 

aa W  PB004 na koniec 2020  r. powinna być zaobserwowana aktywność biologiczna (efekt 
cytotoksyczny wobec komórek nowotworowych) w  eksperymentach in vitro w  hodowlach 
komórkowych dla co najmniej (i)  jednego konstruktu bispecyficznego oraz (ii) grupy cząsteczek 
wiążących co najmniej dwa z testowanych w projekcie celów molekularnych.

aa Projekty aptamerowe realizowane samodzielnie to PB002 (NMO(SD)) i PB005 
(miastenia rzekomoporaźna). 

aa W  PB002 ma miejsce weryfikacja i  optymalizacja prototypu laboratoryjnego, trwają 
przygotowania do rozpoczęcia badania przedklinicznego in vivo w modelu zwierzęcym.

aa W  PB005 trwają prace nad uzyskaniem co najmniej jednego kandydata aptamerowego na 
cząsteczkę aktywną. Do końca 2020 r. powinna zostać potwierdzona w laboratoryjnych testach 
funkcjonalnych aktywność dla co najmniej jednego aptameru. 

aa Projekty technologiczne to PureSelect2 i PureApta.

aa PureSelect2 powinna być gotowa do komercjalizacji wkrótce (zakończona została selekcja 
przeciwciał i zoptymalizowane elementy technologiczne selekcji fagowych oraz dokumentacja 
projektu).

aa PureApta jest gotowa do wdrożenia. Do 2022  r. Spółka planuje  złożyć przynajmniej jedno 
zastrzeżenie patentowe dotyczące elementu platformy lub uzyskanych aptamerów. 

aa Konsorcjalne projekty naukowo-technologiczne to PB006, PB007 i PB008.

aa W  PB006 (czerniak – melanoma) trwają prace nad uzyskaniem aptamerów wiążących cel 
molekularny oraz internalizujących do wnętrza komórek nowotworowych. Partner Spółki 
zajmuje się opracowaniem i optymalizacją metody koniugacji aptamerów do cząsteczek leku 
chemicznego oraz metodami pomiaru aktywności.

aa PB007 (MARA, Molecular Analytical Robotics Assay) zakończył się w sierpniu 2020 r.,  
po zakończeniu weryfikacji funkcjonalności pozyskanych aptamerów i  ich połączeniu 
z  nanostrukturami DNA origami oraz ewaluacji potencjalnych zastosowań uzyskanych 
aptamerów w laboratoryjnych układach diagnostycznych (np. skuteczność w teście typu ELISA). 

aa PB008 (MAGBBRIS, New Magnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke) – 
w II poł. 2020 r. partnerzy konsorcjum przetestują funkcje biologiczne sekretomu umieszczonego 
w  nanokapsułkach w  modelu mysim udaru mózgu. Zadaniem Spółki jest dostarczenie 
odpowiednich ilości zagęszczonego i  odpowiednio scharakteryzowanego sekretomu wraz 
z dokumentacją zgodną z GMP potwierdzającą jego parametry jakościowe. Projekt powinien 
zostać zakończony w I poł. 2021 r.
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Spółka prowadzi 5 kluczowych samodzielnych projektów badawczych, z których żaden nie osiągnął 
jeszcze fazy gotowości do komercjalizacji. Konkurencją dla projektów Spółki są inne projekty, 
które mają szansę na pozytywne przejście badań klinicznych i  mogą wykazywać lepszy profil 
bezpieczeństwa lub większą skuteczność terapeutyczną. 

Tabela 21. Pure Biologics; Harmonogram realizacji kluczowych projektów

Etapy odkrywania 
in vitro

Badania przedkliniczne Produkcja cząsteczki 
w GMP

Badanie 
kliniczneRozszerzone badania in vivo Badania GLP

Multibody (PB001) II kw. 2018 – IV kw. 2020 IV kw. 2020 – II kw. 2021 II kw. 2021 – III kw. 2022 III kw. 2021 – III kw. 2022 IV kw. 2022…
PureActivator (PB003) I kw. 2019 – II kw. 2021 II kw. 2021 – IV kw. 2021 III kw. 2021 – I kw. 2023 I kw. 2022 – I kw. 2023 II kw. 2023…
PureBike (PB004) III kw. 2019 – II kw. 2021 II kw. 2021 – IV kw. 2021 III kw. 2021 – I kw. 2023 I kw. 2022 – I kw. 2023 II kw. 2023…
AptaPheresis (PB002) III kw. 2018 – I kw. 2021 I kw. 2021 – II kw. 2021 II kw. 2021 – IV kw. 2021 II kw. 2021 – II kw. 2022 III kw. 2022…
AptaMG (PB005) II kw. 2019 – III kw. 2021 III kw. 2021 – IV kw. 2021 IV kw. 2021 – II kw. 2022 IV kw. 2021 – IV kw. 2022 I kw. 2023…

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA

Tabela 22. Pure Biologics; Projekty – podsumowanie

PB001 PB003 PB004 PB002 PB005
Wskazanie pierwotne Nowotwór jelita grubego 

i odbytu
Niedrobnokomórkowy 

rak płuc
Potrójnie ujemny 

rak piersi
Zespół 
Devica

Miastenia 
rzekomoporaźna

CRC NSCLC TNBC NMO(SD) MG
Faza przedkliniczna 2022 2023 2023 2022 2022 
Badania kliniczne I fazy  2023-2024  2023-2024  2023-2024 

 2023-2025  2023-2025 Badania kliniczne II fazy  2025-2026  2025-2026  2025-2026 
Badania kliniczne III fazy  2027-2029  2027-2029  2027-2029 
Rejestracja 2030 2030 2030 2025 2025 
Oczekiwana komercjalizacja projektu  2024-2025  2024-2025  2025      2022-2023      2023     
Populacja chorych (mln)  4,8      1,6      0,9      0,1      0,2     
Wartość rynku w 2020P (mln US$) 9 771 11 175 900 236 1 100
Oczekiwany wzrost rynku 3% 8% 23% b.d. 8%
Oczekiwana średnia sprzedaż roczna produktu (mln US$) 707 737 556 62 119
Oczekiwana sprzedaż maksymalna produktu (mln US$)  1 056      1 132      760      77      130     
Oczekiwany maksymalny udział w rynku 7% 5% 12% 17% 6%
Rok uzyskania sprzedaży maksymalnej 2036 2036 2036 2030 2030
Skumulowane prawdopodobieństwo sukcesu 8,3% 7,7% 7,7% 26,1% 26,1%
rNPV (mln zł)  97      104      75      20      38     

Źródło: GlobalData, Internet, DM BOŚ SA  
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7.1. Lekowe projekty białkowe

Rocznie różnego rodzaju nowotwory są diagnozowane u 18 milionów osób na świecie, 10 milionów 
umiera z ich powodu, a 44 miliony żyje dłużej niż 5 lat po takiej diagnozie. Jedna na 6 kobiet i jeden 
na 5 mężczyzn usłyszą taką diagnozę w ciągu życia. Jedna na 11 kobiet i jeden na 8 mężczyzn umrą 
z  tego powodu. Najczęściej występującymi nowotworami są nowotwory płuc, piersi, jelita grubego 
i prostaty. Są one odpowiednio pierwszą, piątą i drugą przyczyną śmierci. Wzrost liczby zachorowań na 
nowotwory wynika ze wzrostu populacji i starzenia się społeczeństw. Obserwowana jest zmieniająca 
się zapadalność na poszczególne rodzaje nowotworów wynikająca ze społecznego i ekonomicznego 
rozwoju. W szybko rozwijających się społeczeństwach nowotwory wynikające z biedy i infekcji powoli 
ustępują tym wynikającym ze stylu życia, które są bardziej typowe dla krajów rozwiniętych. 

Pozytywna odpowiedź układu odpornościowego przeciw nowotworowi jest warunkowana 
rozpoznaniem komórek nowotworowych przez limfocyty, czyli komórki układu immunologicznego. 
Proces ten regulują białka i  związki chemiczne zdolne zarówno do stymulacji, jak i  hamowania 
obronnych zdolności układu odpornościowego. Układ taki ma zapobiegać autoagresji komórek 
immunologicznych. Cząsteczki kluczowe dla tego procesu to immunologiczne punkty kontrolne 
(IPK). Zdolność do regulacji ich funkcji przy użyciu leków małocząsteczkowych, a lepiej biologicznych 
to jedna z dróg rozwoju onkologii. Właśnie tutaj ogniskuje się kluczowa aktywność Spółki. 

Tabela 23. Pure Biologics; Opis projektów białkowych

Projekt Wskazanie pierwotne Cel molekularny Leki biologiczne Konkurencyjne projekty
Multibody 
(PB001)

CRC  TIM-3, Cel-2 Avastin, Vectibix, Cyramza, 
Erbitux, Zaltrap, Opdivo, 
Keytruda, Yervoy

(i) Antagoniści PD-1/ PD-L1/ CTLA-4, (ii) przeciwciała 
monoklonalne, (iii) przeciwciała monospecyficzne wobec TIM-3, 
(iv) przeciwciało bispecyficzne PD-1xTIM-3 (RO7121661)

PureActivator 
(PB003)

NSCLC GARP, integryna 
αVβ8, receptor 
NKG2D

Avastin, Opdivo, Keytruda, 
Tecentriq, Imfinzi, Cyramza, 
Portrazza

Celowanie w białko GARP oraz białka z rodziny integryn, np. αVβ8

PureBike 
(PB004)

TNBC ROR1, ROR2, 
Fzd6, Fzd7

Tecentriq, Trodelvy Białka receptorowe Frizzled, ROR1, ROR2, CD16a

Źródło: GlobalData, Internet, Spółka, DM BOŚ SA  

Wykres 68. Świat; Liczba pacjentów z nowotworami

Zapadalność Występowanie Szacowana liczba zgonów
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Źródło: WHO

Wykres 69. Świat; Śmiertelność wg rodzaju nowotworu 

Płuco
Jelito grube
Żołądek
Wątroba
Pierś
Przełyk
Trzustka
Inne

18%

9%
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40%

Źródło: WHO

Wykres 70. Świat; Zapadalność na nowotwory 

Płuco
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12%

11%

10%

7%

6%5%3%3%3%
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Źródło: WHO
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7.1.1. PB001 (nowotwór jelita grubego i odbytu – CRC)

W projekcie PB001 Spółka pracuje nad lekiem działającym w obszarze immunologicznych punktów 
kontrolnych, który początkowo mógłby stanowić alternatywę terapeutyczną, a  docelowo mógłby 
się stać lekiem pierwszego rzutu u pacjentów z nowotworami jelita grubego i odbytu (CRC). Celem 
leku jest aktywacja komórek odpornościowych, więc spectrum jego działania może być znacznie 
szersze.

Nowotwory jelita grubego i odbytu

Nowotwory jelita grubego i  odbytu są drugim najczęściej diagnozowanym nowotworem u  kobiet 
i  trzecim u  mężczyzn na świecie. Według World Cancer Research Fund 1,8 mln osób zapadło, 
a 0,8 mln umarło z tego powodu na świecie w 2018 r. Około połowa przypadków tego nowotworu 
była odnotowana w  krajach rozwiniętych. Na 8 największych rynkach zaobserwowano ponad 
0,8 mln nowych przypadków, przy 5,3 mln pacjentów żyjących z tym schorzeniem w 2018 r. Szacuje 
się, że liczba nowych chorych/ chorych rośnie 3% rocznie, co oznacza 1,1 mln nowych przypadków 
i 7,3 mln osób chorych w 2028 r. Wydaje się, że najszybciej liczba pacjentów będzie rosła w Chinach. 
Według American Cancer Society, jedna kobieta na 25 i jeden mężczyzna na 23 zachoruje na raka 
jelita grubego i odbytu.

Wysoka częstotliwość 

występowania

Wykres 71. 8 największych rynków; zapadalność na nowotwór jelita grubego i odbytu
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Wykres 72. 8 największych rynków; liczba osób ze zdiagnozowanym nowotworem jelita 
grubego i odbytu
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Głównym powodem wzrostu liczby osób chorych na ten rodzaj nowotworu jest starzenie się 
społeczeństw. Najczęstszymi są zachorowania w wieku 60 – 79 lat (ponad połowa) i ponad 80 lat 
(około 23% wszystkich przypadków). Czynnikami ryzyka są także styl życia, otyłość, polipy i mutacje 
genetyczne. 

Styl życia, otyłość, polipy, 

mutacje

Wykres 73. Zapadalność na nowotwór jelita grubego i odbytu w podziale na grupy 
wiekowe
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Wykres 74. 8 największych rynków; liczba osób ze zdiagnozowanym nowotworem jelita 
grubego i odbytu w podziale na stadia choroby
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Śmiertelność w  CRC jest dość wysoka (21/ 14 mężczyzn/ kobiet na 100 000 umiera z  tego 
powodu). Jednym z powodów jest dość późna diagnostyka i specyfika tego nowotworu. Liczba 
pacjentów żyjących dłużej niż 5 lat sięga 60%. Mediana całkowitego przeżycia wynosi około 
30 miesięcy. Prognoza 5-letniego przeżycia w dużym stopniu zależy od stopnia zaawansowania 
choroby. Przy diagnozie nowotworu w I stadium CRC przeżywalność wynosi 90%, a w IV stadium 
zaledwie 10%. Pięcioletni wskaźnik przeżycia w przerzutowym CRC (mCRC) wynosi tylko nieco 
ponad 12%.

Dostępne terapie

Pomimo znaczącej poprawy w  leczeniu CRC rokowanie u  pacjentów z  przerzutowym CRC 
pozostaje  złe. Poprawę wskaźników odpowiedzi na terapię uzyskuje się poprzez połączenie 
chemioterapii z  terapią przeciwciałami monoklonalnymi. Pojawia się tu jednak problem 
lekooporności. Dotyczy on prawie połowy pacjentów z mCRC. 

Kiepskie rokowania

Wykres 75. 8 największych rynków; liczba diagnozowanych przypadków w podziale na stadium choroby
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Aktualne schematy leczenia późnych stadiów nowotworów jelita grubego i  odbytu opierają 
się o  chemoterapeutyki, np.: 5-fluorouracyl, irynotekan, oksaliplatyna, regorafenib, trifluridine/
tipiracil, w kombinacjach z lekami biologicznymi blokującymi unaczynianie guzów, głównie Avastin 
(bevacizumab), Zaltrap (ziv-aflibercept), Cyramza (ramucirumab), Erbitux (cetuximab) czy Vectibix 
(panitumumab). Wybór terapii zależy od charakterystyki nowotworu, historii i  stanu pacjenta, 
poprzednio stosowanych terapii, ale także dostępności leków i zarejestrowanych lokalnie wskazań. 

Od niedawna stosuje się leki immunoonkologiczne w  leczeniu tego rodzaju nowotworów w USA, 
jak Opdivo (nivolumab), Keytruda (pembrolizumab) i Yervoy (ipilimumab). Podaje się je pacjentom 
z  nawrotem choroby po chemioterapii. Leki te nie są jeszcze zarejestrowane w  tym wskazaniu 
na terenie Europy. Jak dotąd, CRC był słabym kandydatem do immunoterapii. We wstępnych 
badaniach brakowało odpowiedzi klinicznych na nivolumab u niewyselekcjonowanych pacjentów. 
Wcześniejsze obserwacje wykazały, że immunoterapia działa lepiej w przypadku guzów o wysokim 
ładunku mutacji, czyli czerniaku i nowotworze płuc.

Cel projektu

W  ramach projektu PB001 Spółka chce opracować kandydata na lek w  postaci przeciwciała 
bispecyficznego, które będzie zdolne do łączenia dwóch naturalnie występujących białek istotnych 
w immunoonkologii, czyli TIM-3 i Cel-2 w celu uzyskania efektu przeciwnowotworowego. 

Pierwszymi intensywnie badanymi IPK były białka PD-1, PD-L1 oraz CTLA-4. Opracowano 
i  wprowadzono na rynek dość skuteczne przeciwciała monoklonalne skierowane wobec tych 
białek. Okazało się jednak, że znaczna część pacjentów staje się oporna na to leczenie. U takich 
chorych występują anomalie dotyczące nie tylko białka PD-1, ale również m.in. TIM-3. W  trakcie 
terapii z  użyciem inhibitorów PD1/PD-L1 zaobserwowano wzrost ilości białka TIM-3, które 

Chemoterapeutyki + leki 

biologiczne blokujące 

angiogenezę

Bispecyficzne przeciwciało 

TIM-3
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blokuje aktywność limfocytów i  osłabia walkę organizmu z  nowotworem. Okazało się, że białko 
TIM-3 może być jednym z kluczowych białek zaangażowanych w wywoływaną przez nowotwory 
immunosupresję. Potwierdzają to badania, w  których zablokowanie białka TIM-3 przywraca 
normalną aktywność limfocytów w tym tzw. naturalnych zabójców (komórek NK). 

Cel-2 to białka jednocześnie obecne na komórkach wielu rodzajów nowotworów, m.in. nowotworów 
jelita grubego, szczególnie w  zaawansowanym stadium, jak również na komórkach układu 
odpornościowego (m.in. limfocyty T, komórki NK). Z tego względu cząsteczka ta stanowi ważny cel 
molekularny immunoterapii nowotworów. Spółka pracuje nad opracowaniem cząsteczki biologicznej, 
która po podaniu pacjentowi będzie w  stanie zdjąć blokadę w  jego układzie odpornościowym 
zwiększając aktywność limfocytów w zwalczaniu nowotworu. Nastąpi to poprzez połączenie dwóch 
białek: TIM-3 obecnego na komórkach układu immunologicznego i  Cel-2 znajdującego się na 
powierzchni guza. 

Cel-2

Wykres 76. Pure Biologics; Działanie cząsteczki PB001 
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W środowisku nowotworu komórka limfocytu jest wyciszana poprzez interakcje TIM-3 z jego ligandami oraz sygnalizację ścieżki zależnej od innego białka charakterystycznego 
dla danego nowotworu i obecnego na limfocycie. Cząsteczka PB001 może działać w oparciu o dwa mechanizmy, po pierwsze, wiążąc się do TIM-3 oraz drugiego celu na 
powierzchni limfocytów T i blokując interakcję tych cząsteczek z ich ligandami, po drugie, wiążąc charakterystyczne dla komórki nowotworowej białko (Cel-2) oraz TIM-3 na 
powierzchni limfocytów T, tym samym zbliżając i utrzymując limfocyty w bezpośrednim kontakcie z komórkami nowotworu i prowadząc potencjalnie do ich eliminacji. 

Źródło: Spółka

Wykres 77. Pure Biologics; PB001 – wiązanie komórek z Cel-1/2 przez przeciwciała (cytometria przepływowa)
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Wykres 78. Pure Biologics; PB001 – tworzenie „dubletów” komórek przez przeciwciała bispecyficzne

Źródło: Spółka

Wykres 79. Pure Biologics; PB001 – stabilność przeciwciał, DSF

mIgG-1  mIgG-2  

bsIgG-72  bsIgG-67  

Źródło: Spółka



Pure Biologics

60

Realizacja projektu

Spółka wytworzyła białkowe cele molekularne, które posłużyły do wyselekcjonowania z biblioteki 
przeciwciał o  jak najlepszych parametrach. Proces selekcji był przeprowadzany wielokrotnie 
i  jest kontynuowany w  celu minimalizacji ryzyka. W  przypadku braku pozytywnych wyników dla 
testowanych kandydatów kolejna seria przeciwciał będzie już gotowa do badań. Każdorazowo 
Spółka ocenia biochemię i biofizykę cząsteczek w celu ustalenia selektywności i siły wzajemnego 
oddziaływania z celami molekularnymi. 

Następnie Spółka potwierdziła funkcjonalność kandydatów do rozwoju leku w  układzie in vitro 
(na modyfikowanych genetycznie komórkach ludzkich), aby udowodnić zdolność oddziaływania 
przeciwciał z  żywymi komórkami pochodzącymi z hodowli. Równolegle były przeprowadzane testy 
funkcjonalne otrzymanych biotechnologicznie przeciwciał, w tym analiza ich stabilności strukturalnej 
oraz wiązania się do celów molekularnych w  różnych warunkach eksperymentalnych. Metodami 
inżynierii białkowej przygotowano również grupę przeciwciał bispecyficznych obejmującą zarówno 
wybranych kandydatów na lek jak i przeciwciała kontrolne, dla których wykonano analizę biofizyczną 
(oddziaływania i stabilności), jak i udowodniono możliwość jednoczesnego wiązania dwóch różnych 
komórek, z których każda eksponuje na swojej powierzchni inny z dwóch celów molekularnych projektu. 

Pomyślne zakończenie tych etapów umożliwiło zaplanowanie i rozpoczęcie rozbudowanych testów 
na modelach laboratoryjnych z  wykorzystaniem komórek nowotworowych i  komórek układu 
immunologicznego. Te prace wciąż trwają. Pozwalają one na częściowe odwzorowanie warunków 
występujących w  organizmie ludzkim i  zweryfikowanie zakładanego mechanizmu działania. Po 
ich pomyślnym zakończeniu Spółka skieruje kandydatów do wstępnych badań przedklinicznych 
na zwierzętach. Pilotażowe testy na modelu zwierzęcym (in vivo) pierwszej serii kandydatów są 
planowane na przełomie 2020 i 2021 r.

Konkurencyjne projekty

Do dostępnych i rozwijanych przeciwciał immunoonkologicznych należą:

aa antagoniści białek PD-1 lub PD-L1, a także antagoniści CTLA-4,

aa kilka przeciwciał monoklonalnych kierowanych na inne cele molekularne, 

aa kilka przeciwciał (monospecyficznych) wobec TIM-3, 

aa przeciwciało bispecyficzne PD-1xTIM-3 (RO7121661) rozwijane przez Roche (I  faza badań  
klinicznych).

Wydaje się, że aktualnie na świecie nie jest rozwijane żadne przeciwciało bispecyficzne skierowane 
przeciwko celom identycznym z obranymi przez Spółkę. Jednak nawet w przypadku dostępności 
wielu terapii nie będą one prawdopodobnie stanowiły dla siebie bezpośredniej konkurencji z uwagi 
na specyfikę nowotworu i ogromne zapotrzebowanie. 

Wycena projektu 

Według GlobalData, z 5,0 mld US$ w 2013 r. wartość globalnego rynku leków na CRC (nowotwór 
jelita grubego i  odbytu) wzrosła do 9,2  mld  US$ w  2018  r. Spodziewamy się, że w  2025  r. jego 
wartość zbliży się do 11,3 mld US$. Około 50% tej wartości, czyli 5,5 mld US$, stanowi sprzedaż 
7 leków. Liderem ze znaczącą przewagą jest Avastin, którego sprzedaż w  tym wskazaniu sięga 
2,9  mld  US$. Sprzedaż leków Erbitux/ Vectibix/ Lonsurf w  tym wskazaniu to odpowiednio 
1,0 mld US$/ 0,7 mld US$/ 0,3 mld US$. 

Warto zwrócić uwagę, że całkowita sprzedaż leków Avastin/ Erbitux/ Vectibix/ Lonsurf jest 
szacowana na 5,9 mld US$/ 1,5 mld US$/ 1,0 mld US$/ 0,4 mld US$, czyli sprzedaż we wskazaniu 
CRC stanowi 48%/ 66%/ 76%/ 91% całkowitych przychodów generowanych przez te leki. 
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Tabela 24. Leki stosowane w CRC; dodatkowe wskazania

2004 2006 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2017 2019 2020P
Avastin mCRC SCLC nowotwór 

piersi
glejak, 
RCC

wycofany 
z nowotworu 
piersi

- nowotwór szyjki macicy/
jajników

- - zarejestrowany 
Mvasi – pierwszy 
lek biopodobny 
w USA

-

Vectibix - mCRC - - - - - - - - -
Cyramza - - - - - - nowotwór żołądka 

i połączenia 
przełykowo-żołądkowego

mCRC - HCC NSCLC

Erbitux mCRC, 
nowotwór 
głowy i szyi

- - - - - - - - - -

Zaltrap - - - - mCRC - - - - - -
Stivarga - - - - mCRC 

w USA
GIST w USA, 
mCRC w innych 
krajach

GIST w Europie - nowotwór 
wątroby

- -

Lonsurf - - - - - - mCRC w Japonii mCRC - nowotwór żołądka, 
połączenia 
przełykowo-
żołądkowego

-

CRC (colorectal cancer) – rak jelita grubego
GIST (gastrointestinal stromal tumor) – nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego
HCC (hepatocellular carcinoma) – rak wątrobowokomórkowy
NSCLC (non-small cell lung cancer) – niedrobnokomórkowy rak płuc
RCC (renal cell carcinoma) – rak nerkowokomórkowy
SCLC (small-cell lung carcinoma) – drobnokomórkowy rak płuc
Źródło: Global Data, DM BOŚ SA 

Wykres 80. Świat; Sprzedaż leków na CRC w 2020P (mln US$)
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Wykres 82. Świat; Sprzedaż leków na CRC (mln US$)
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Wykres 81. Świat; Struktura sprzedaży leków na CRC w 2020P
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Wykres 83. Świat; Sprzedaż leków obecnie stosowanych w CRC (mln US$)
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Avastin był zarejestrowany na mCRC w 2004 r., na SCLC w 2006 r., na nowotwór piersi w 2008 r., 
na glejaka i RCC w 2009 r., na nowotwór szyjki macicy i  jajników w 2014 r., wycofany z  leczenia 
raka piersi w 2012 r. W 2019 r. został zarejestrowany Mvasi – pierwszy lek biopodobny do Avastinu 
w USA. Sprzedaż Avastinu wzrosła z 1,3 mld US$ w 2005, czyli w kolejnym roku po wprowadzeniu, 
do 7,2 mld US$ w 2019 r. Od tego momentu jest obserwowany spadek szacowany na 18% – 15% 
rocznie z powodu zarejestrowania leku biopodobnego. 

Historia Erbituxu jest znacznie prostsza. Lek ten został zarejestrowany w 2004 r. w CRC i nowotworze 
głowy i  szyi. W  pierwszym roku po wprowadzeniu sprzedaż wyniosła 0,7  mld  US$, a  w  2014  r. 
osiągnęła swoje maksimum, by w ciągu kolejnych 10 lat spadać średnio 4% rocznie.

Vectibix jest zarejestrowany na jedno wskazanie – CRC (2006  r.). Sprzedaż tego leku wyniosła 
0,2 mld US$ w 2007, a w 2021 r. ma osiągnąć szczyt na poziomie 1,0 mld US$, by w ciągu kolejnych 
kilku lat spadać w tempie 5% rocznie. 

Lonsurf był zarejestrowany na CRC w  2014 i  2015  r., a w monoterapii w leczeniu dorosłych 
pacjentów z przerzutowym nowotworem żołądka, w tym gruczolakorakiem połączenia przełykowo-
żołądkowego w 2019 r. W 2016 r. sprzedaż tego leku wyniosła 0,3 mld US$ i prognozowany jest jej 
wzrost do 0,4 mld US$ w 2025 r., 5% średniorocznie. 

Jako główne wskazanie dla projektu Spółki zakładamy mCRC, chociaż wiele leków stosowanych 
w  tym schorzeniu ma kilka wskazań. Rozwój kliniczny leków opartych na IPK zajmuje średnio 
67 miesięcy, przy czym pierwszy z  nich był wprowadzany na rynek najdłużej – 127 miesięcy. 
Ostatnio udało się skrócić okres badań klinicznych nawet do 4-5 lat, a średni okres do rejestracji 
leku poza USA to 9 miesięcy. Ostrożnie zakładamy, że lek projektowany przez Spółkę wejdzie 
na rynek w  2031  r., po 5 latach będzie podawany ok. 9 tys. pacjentom rocznie (1% pacjentów 
diagnozowanych rocznie z CRC), a roczny koszt terapii nim wyniesie ok. 100 000 US$ (aktualnie 
leki immunoonkologiczne kosztują 100 000 US$ – 150 000 US$ rocznie). Zatem oczekujemy, że lek 
ten zdobędzie maksymalnie 7% wartości rynku leków na CRC (średnia dla 7 najlepiej sprzedających 
się aktualnie leków wynosi 8%; Avastin/ Erbitux/ Vectibix/ Lonsurf/ Stivarga utrzymują 29%/ 10%/ 
7%/ 3%/ 2% wartości rynku CRC). Zakładamy 12-letnią ochronę patentową i rynkową (średnia dla 
obecnie zarejestrowanych leków opartych o  IPK wynosi ok.  15 lat) i  20% spadek ceny w ciągu 
dwóch lat po wejściu leku biopodobnego i  następnie jej stopniową erozję (5% rocznie). Średnio 
IPK są rejestrowane w  innych wskazaniach po 24 miesiącach. Jest bardzo prawdopodobne, że 
projekt Spółki będzie rozwijany też w  innych wskazaniach, jednak stosując zasadę ostrożności 
nie zakładamy tego na obecnym etapie. Poziom kosztów rozwoju leku i marży zakładamy średnie 
dla branży (omówione w  rozdziale Wycena). Szczegółowe założenia przedstawiamy w Tabeli 25. 
Uważamy, że potencjalny up-front, przy założeniu sukcesu w I fazie klinicznej, z tytułu tego projektu 
może wynieść 40 mln US$ – 60 mln US$ i pojawić się w 2024 r. lub 2025 r. 

Obecnie stosowane leki

Założenia do wyceny projektu 

PB001

Wykres 84. Sprzedaż we wskazaniu CRC wobec całkowitej sprzedaży danego leku

48%

76%

12%

66%

100%

30%

91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Avastin Vectibix Cyramza  Erbitux Zaltrap Stivarga Lonsurf
Źródło: Global Data, DM BOŚ SA
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Tabela 25. PB001; Wycena metodą rNPV 

20
21

P

20
22

P

20
23

P

20
24

P

20
25

P

20
26

P

20
27

P

20
28

P

20
29

P

20
30

P

20
31

P

20
32

P

20
33

P

20
34

P

20
35

P

…

20
50

P

Faza badania I faza II faza III faza Sprzedaż
Skumulowane 
prawdopodobieństwo sukcesu

85% 59% 59% 41% 41% 16% 16% 16% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Wartość rynku CRC (mln US$) 10 064 10 366 10 677 10 997 11 327 11 667 12 017 12 377 12 749 13 131 13 525 13 931 14 349 14 779 15 223 23 026
Liczba pacjentów leczonych PB001  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1 754      3 604      5 551      7 602      9 108      6 043     
Koszt terapii (US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       100 000 103 000     106 090     109 273      112 551     51 812     
Sprzedaż (mln US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        175      371      589      831      1 025      313     
Udziały rynkowe  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       1% 3% 4% 6% 7% 1%
Zysk brutto na sprzedaży (mln US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        123      260      412      581      718      219     
Marża zysku brutto na 
sprzedaży

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       70% 70% 70% 70% 70% 70%

Koszty sprzedaży i ogólnego 
zarządu (mln US$)

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       -49 -104 -165 -233 -287 -88

SG&A/przychody  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       28% 28% 28% 28% 28% 28%
Wydatki na badania/ kapitał 
obrotowy (mln US$)

-1 -2 -2 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 -9 -19 -29 -42 -51 -16

Dotacje (mln US$) 1 1 1  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Wolne przepływy finansowe 
(mln US$)

0 0 -1 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 65 137 218 307 379 116

Opodatkowane wolne 
przepływy finansowe (mln US$)

0 0 -1 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 62 112 177 249 307 94

Ważone prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne 
przepływy finansowe (mln US$)

0 0 0 -8 -16 -6 -16 -16 -10 -1 5 9 15 21 25 8

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne 
przepływy finansowe (mln US$)

0 0 0 -5 -10 -3 -8 -7 -4 0 2 3 4 6 6 1

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne 
przepływy finansowe (mln zł)

-1 -1 -1 -21 -38 -13 -31 -28 -16 -1 7 12 17 22 25 2

rNPV projektu (mln zł) 96,9
Źródło: DM BOŚ SA
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7.1.2. PB003 (niedrobnokomórkowy nowotwór płuc – NSCLC)

PB003 to projekt dotyczący niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC). Spółka rozwija 
terapeutyczne przeciwciało połączone z  cząsteczką stymulującą układ odpornościowy 
(immunoligand), którego dwojaki mechanizm działania ma pozwolić na jednoczesną regulację 
elementów układu immunologicznego i zwabienie w okolice guza i aktywację limfocytów NK, a tym 
samym zwalczanie nowotworu. 

Niedrobnokomórkowy nowotwór płuc

Wykres 85. NSCLC; 16 największych rynków (liczba osób)
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Źródło: Global Data, DM BOŚ SA

Wykres 86. Geograficzna struktura rynku NSCLC, 8 największych rynków
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Źródło: Global Data, DM BOŚ SA

W 2018 r. z powodu nowotworu płuc zmarło 1,8 mln osób na świecie. Szacuje się, że liczba pacjentów 
z tym nowotworem będzie rosła 3,6% średniorocznie w latach 2019 – 2025, na skutek (i) wzrostu 
liczby palaczy tytoniu (80% przypadków), (ii)  ekspozycji na azbest, pyły (w  tym pyły „smogowe” 
PM10 i PM2,5), (iii) innych substancji szkodliwych, (iv) bardziej dostępnej i poprawnej diagnozy. 

Około 57% wszystkich nowotworów płuc ma charakter przerzutowy, a  około 85% nowotworów 
tego narządu to niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC), pozostałe 15% to drobnokomórkowy 
nowotwór płuc (SCLC). Diagnostyka NSCLC jest trudna, w dużej mierze z powodu niespecyficznych 
objawów, nierozpoznawanych przez dłuższy okres. W leczeniu tego typu nowotworów stosuje się 
kilka strategii – chirurgia, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia. Prognozy przeżycia zależą 
od stadium rozwoju nowotworu – sięgają 55% dla stadium I, jednak zaledwie 1% dla stadium IV, 
które wykazuje minimalną odpowiedź na chemioterapię. 

W przypadku NSCLC komórki nowotworowe mają zdolność do modulowania aktywności układu 
immunologicznego powodując jego wyciszenie (supresję immunologiczną). Z tego powodu obecnie 
stosowane leki aktywujące układ immunologiczny, takie jak inhibitory punktów końcowych PD1/
PDL1 są efektywne w leczeniu NSCLC. 

Dostępne terapie

Immunoterapia jest jedną z kluczowych metod, która zmienia niekorzystne rokowanie przerzutowego 
NSCLC i pozwala na uzyskanie trwałych remisji. Do leczenia pierwszego rzutu NSCLC jako jedyny 
inhibitor IPK został zatwierdzony pembrolizumab (Keytruda). Jako druga linia leczenia zostały 
zarejestrowane nivolumab (Opdivo) i  atezolizumab (Tecentriq). W  miejscowo zaawansowanej 
chorobie stosuje się durvalumab (Imfinzi). 

Natomiast w  leczeniu zaawansowanego raka płuc u chorych z mutacją aktywującą EGFR używa 
się niskocząsteczkowych inhibitorów tej kinazy takich jak: osimertinib (Tagrix), gefitinib (Iressa), 
erlotinib (Tarceva), afatinib (Gilotrif), dacomitinib (Vizimpro). Leki biologiczne dla tej grupy pacjentów 
to bevacizumab (Avastin), ramucirumab (Cyramza) oraz atezolizumab (Tecentriq). Chociaż terapie 
są coraz skuteczniejsze, występuje, zwłaszcza w bardziej zaawansowanych stadiach, oporność, 
nagła progresja choroby i suboptymalna odpowiedź. Wynika to z  faktu, że sukces immunoterapii 
zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju terapii, poziomu markerów, etapu progresji choroby 
i czasu trwania terapii.

Wysoka liczba zachorowań

NSCLC

Immunoterapia – terapia 

zmieniająca rokowania 

Mutacja EGFR
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Cel projektu

Rozwój nowotworu jest kształtowany przez układ immunologiczny. Najgroźniejsze nowotwory 
unikają obronnej odpowiedzi organizmu poprzez na przykład uśpienie (supresję) lokalnej 
odpowiedzi limfocytów T lub uznanie komórek nowotworowych za prawidłowe (indukcja tolerancji 
immunologicznej). 

Jedną z oznak nowotworu jest zaburzenie równowagi pomiędzy dwiema populacjami limfocytów T 
– komórkami efektorowymi cytotoksycznymi (Teff) i regulatorowymi/ supresorowymi (Treg). Jednym 
z  podstawowych założeń projektu jest uzyskanie stanu równowagi pomiędzy cytotoksycznością  
i  supresją poprzez dostrojenie odpowiedzi limfocytów T (kontrola stosunku limfocytów 
regulatorowych Treg do cytotoksycznych Teff). 

Obranym przez Spółkę celem molekularnym jest GARP – molekuła występująca licznie na 
aktywowanych komórkach supresorowych (Treg) odpowiedzialnych za hamowanie odpowiedzi 
immunologicznej w mechanizmie aktywacji zależnym od TGF-β1. Z drugiej strony jest on obecny 
jedynie na nielicznych limfocytach cytotoksycznych (Teff) odpowiedzialnych za zwalczanie komórek 
nowotworowych. GARP wraz z  integryną αVβ8 (alternatywnym celem molekularnym projektu) 
jest zaangażowany w  wydzielanie aktywnego TGF-β1, który ma działanie immunosupresyjne 
i przeciwzapalne, czyli hamujące odpowiedź immunologiczną. Zahamowanie aktywności GARP lub 
integryny αVβ8 ma spowodować obniżenie wydzielania aktywnego TGF-β1, a tym samym zmianę 
mikrośrodowiska guza z przeciwzapalnego na prozapalne. 

Z drugiej strony, komórki NK stanowią element wrodzonego układu odpornościowego, w którym 
pełnią rolę profesjonalnych zabójców. Fizjologicznie funkcjonują one w stanie ciągłej aktywności 
i nie wymagają dodatkowej stymulacji. Ich działanie jest jednak zaburzone w immunosupresyjnym 
mikrośrodowisku guza. Rekrutacja komórek NK ma zostać wywołana za pomocą liganda ULBP2 
(immunoligand) oddziałującego z  receptorem NKG2D obecnym na powierzchni komórek NK. 
Receptor NKG2D jest istotnym aktywatorem tych komórek, posiadającym co najmniej kilka znanych 
ligandów z rodzin ULBP i MIC.

W projekcie PB003 Spółka łączy oba mechanizmy, tj. potencjał do równoczesnej stymulacji układu 
odpornościowego poprzez obniżenie liczby komórek supresorowych Treg i aktywację komórek DC 
oraz przyciągnięcia aktywnych limfocytów NK do mikrośrodowiska guza.

Zaburzenie równowagi między 

limfocytami regulatorowymi 

i cytotoksycznymi 

GARP

NK (Natural Killer – naturalny 

zabójca) 

Obniżenie liczby komórek 

supresorowych Treg + 

aktywacja komórek DC + 

przyciągnięcie NK

Wykres 87. Pure Biologics; Schemat działania cząsteczki PB003 

CEL
aktywacja NK, regulacja 
sygnałów w nowotworze

WSKAZANIE
niedrobnokomórkowy rak płuc

CZĄSTECZKA AKYWNA
przeciwciało z immunoligandem 

rozpoznanie komórek
nowotworowych

regulacja szlaków
odpowiadających
m.in. za metastazę 

wyciszanie Tregs
i pobudzenie DCs

aktywacja 
komórek NK

Źródło: Spółka



Pure Biologics

66

Wykres 88. Pure Biologics; Działanie cząsteczki PB003 

W środowisku nowotworu, dzięki interakcji z integryną avb8 na powierzchni komórki nowotworowej, jest prowokowane uwalnianie cytokiny TGF-b 
z kompleksu GARP-LAP obecnego na powierzchni limfocytów regulatorowych Treg. Uwolniony aktywny TGF-b powoduje wyciszanie aktywności 
komórek NK. Przeciwciało PB003 sprzężone z ULBP2 blokuje uwalnianie TGF-b z komórek Treg przez interakcję z kompleksem GARP-LAP. Tym 
samym brak aktywnego TGF-b w mikrośrodowisku guza nie hamuje naturalnej aktywności cytotoksycznej komórek NK. Przeciwciało PB003 wiąże 
kompleks GARP-LAP na powierzchni nowotworu, a przyłączony immunoligand ULBP2 wiąże komórki NK i na drodze receptora NKG2D aktywuje te 
komórki do odpowiedzi cytotoksycznej, obejmującej m.in. wydzielanie granzymów, perforyn czy interferonu gamma (IFNg), prowadząc potencjalnie 
do eliminacji komórek nowotworowych. 

Źródło: Spółka

Wykres 89. Pure Biologics; PB003 – wyniki 
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PB003 – Przeciwciała wyselekcjonowane na Cel-1 

PB003 – Przeciwciała wyselekcjonowane na Cel-2 
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Wykres 90. Pure Biologics; PB003 – wiązanie przeciwciała w fuzji z immunoligandem (Ab-ligand) do receptora na komórkach 
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Realizacja projektu

Projekt obejmuje rozwój nowego leku począwszy od wyselekcjonowania z dużego zbioru (biblioteki) 
wariantów przeciwciał zdolnych do oddziaływania z celami molekularnymi (białka αVβ8 lub GARP) 
oraz połączenie ich z immunoligandem ULBP2, przez ich rozwój i testy w badaniach przedklinicznych 
na zwierzętach aż do pierwszej fazy badań klinicznych włącznie.

W  ramach biotechnologicznego wytworzenia celów molekularnych użytych jako przynęty do 
selekcjonowania przeciwciał z dużego zbioru oraz przygotowania i optymalizacji modelowych testów 
aktywacji komórek efektorowych układu immunologicznego z wykorzystaniem przeciwciała w fuzji 
z  immunoligandem Spółka uzyskała w  przypadku pierwszego celu molekularnego 8 przeciwciał 
wiążących naturalnie eksponowane na powierzchni komórek białko αVβ8, a w przypadku drugiego 
celu molekularnego – dla 7 z wyselekcjonowanych przeciwciał potwierdzono wiązanie z białkiem 
GARP w teście biofizycznym. 

Zatem Spółka uzyskała fragmenty przeciwciał pozwalające na rozpoczęcie kolejnych etapów 
testów – zdolności wyselekcjonowanych kandydatów do aktywacji komórek NK.

Równolegle Spółka opracowywała testy in vitro z  użyciem komercyjnie dostępnych oraz 
samodzielnie wygenerowanych linii komórkowych. Testy mają na celu weryfikację głównych założeń 
funkcjonalnych dla potencjalnych kandydatów na leki, co będzie z kolei podstawą do wdrożenia ich 
do kolejnego etapu badań. 

Jednocześnie Spółka zdefiniowała i  rozpoczęła opracowywanie pakietu dodatkowych testów 
prowadzonych jako rozszerzona kontynuacja etapu pierwszego, dotyczących badań nad 
aktywacją komórek NK oraz hamowaniem uwalniania TGF-β1, oraz opracowywanie i  walidację 
testu pozwalającego na pomiar aktywności przeciwnowotworowej uzyskiwanych kandydatów 
w obecności komórek układu odpornościowego.

Przewagi konkurencyjne 

Od strony medycznej rozwijany lek ma inaktywować limfocyty T regulatorowe (blokada wydzielania 
aktywnego TGF-β) i  kierować zaktywowane komórki NK do komórek nowotworowych. GARP 
i integryna αVβ8 są obecne na komórkach niektórych nowotworów, w tym raka płuc i raka piersi, 
co daje możliwość rozwoju terapii celowanej z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko tym 
białkom. 

Istotnymi atutami opracowywanego leku mają być również (i)  potencjalnie znacząco obniżona 
toksyczność ogólnoustrojowa z  uwagi na lokalne działanie w  mikrośrodowisku guza, a  także 
(ii) skuteczniejsza terapia nowotworów związana z pobudzeniem komórek układu odpornościowego. 
Dzięki temu, że obrany cel molekularny jest obecny na wybranych typach limfocytów, ryzyko 
związane z nadmiernym pobudzeniem układu immunologicznego, np. nadmiernym wydzielaniem 
cytokin (cytokine storm lub cytokine release syndrome) może zostać ograniczone. Początkowo lek 
oparty na kombinacji przeciwciał i  immunoligandu może znaleźć zastosowanie jako terapia dla 
pacjentów nieodpowiadających lub opornych na inne leczenie, jednak docelowo może stać się 
lekiem pierwszego rzutu. 

Konkurencyjne projekty

Obecnie wiele podmiotów prowadzi badania nad różnymi sposobami blokowania uwalniania lub 
działania TGF-β1 w  celu zmniejszenia immunosupresji indukowanej przez Treg w  chorobach 
onkologicznych i  zapalnych. Po wykluczeniu projektów skupiających się na obszarze ścieżek 
sygnalnych zależnych od TGF-β1, ale dla których mechanizm działania nie wykorzystuje białek 
GARP, αVβ8 ani ULBP2, bezpośrednią konkurencyjną terapią dla proponowanej są: (i)  cele 
molekularne oparte na przeciwciałach oraz (ii)  zastosowanie immunoligandu. Biorąc pod uwagę 
jednak bimodalną naturę rozwijanej przez Spółkę cząsteczki, czyli jednoczesne celowanie w oba 
szlaki, projekty rozwijane przez inne firmy nie stanowią bezpośredniej konkurencji i  znajdują się 
w większości na wczesnym etapie prac przedklinicznych czy klinicznych.
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nowotwory z immunosupresją
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Kilka podmiotów (m.in. AbbVie, Merck) jest zainteresowanych celowaniem w białka z rodziny integryn 
(do których należy αVβ8) lub GARP. Jednak wydaje się, że aktualnie tylko przeciwciało ABBV-151 
(ARGX-115, nabyte od firmy ArgenX) jest testowane w  badaniach klinicznych (I  faza) zarówno 
pod kątem monoterapii, jak również w  terapii skojarzonej z  ABBV-181 (przeciwciało anty-PD1) 
w  nowotworach litych (m.in. TNBC). Merck KGaA rozwija w  badaniach klinicznych przeciwciało 
monoklonalne o  nazwie abituzumab, skierowane przeciwko podjednostce alfa V integryny pod 
kątem jego ewentualnego zastosowania w  leczeniu przerzutowego raka jelita grubego i  odbytu 
(mCRC).

Według Spółki bezpośrednią konkurencją nie jest opracowywana dwufunkcyjna cząsteczka 
obejmująca ligand ULBP2 i  fragment innego białka związanego z  układem immunologicznym, 
którego zadaniem jest zwiększenie podatności komórek szpiczaka mnogiego (nowotworu krwi) na 
cytotoksyczne działanie komórek NK, gdyż białka te celują w inne ścieżki sygnalne i nie są oparte 
o  połączenie ULBP2 z  przeciwciałem. Ponadto platforma TriNKET firmy Dragonfly Therapeutics 
opiera się na tworzeniu trimerycznych konstruktów, w  których jeden z  modułów to fragment 
przeciwciała skierowany na antygen nowotworowy (z  ujawnionych celów molekularnych jest to 
białko HER2 występujące w  nowotworach piersi), a  pozostałe dwa są skierowane odpowiednio 
na receptor CD16 (receptor przeciwciał występujący na komórkach NK) oraz receptor NKG2D 
(receptor stymulujący komórek NK, którego ligandem jest ULBP2). Proponowane cząsteczki będą 
miały podobne założenia jak projekt Spółki (aktywacja komórek NK na szlaku receptora NKG2D), 
jednak nie stanowią bezpośredniej konkurencji. Pierwszy związek tego typu jest już w drugiej fazie 
badań klinicznych (DF1001).

Wycena projektu

Cele molekularne oparte 

o przeciwciała

Zastosowania immunoligandu

Wykres 91. Wartość rynku NSCLC, 8 największych rynków (mln US$)
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Wykres 93. Świat; Sprzedaż leków obecnie stosowanych w NSCLC (mln US$)
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Wykres 92. Świat; Sprzedaż leków na NSCLC (mln US$)

OpdivoAvastin TecentriqKeytruda*
Cyramza

Imfinzi
InnePortrazza

 0

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

 2018  2019  2020P  2021P  2022P  2023P  2024P  2025P

* brak danych na lata 2018, 2019
Źródło: GlobalData, DM BOŚ SA

Wykres 94. Świat; Struktura sprzedaży leków na NSCLC w 2020P
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Market Research Future szacuje wartość globalnego rynku związanego z  nowotworem płuc na 
40 mld US$ w 2023 r., z CAGR wynoszącym 14%. Z kolei fortunebusinessinsight.com podaje, że 
wartość tego rynku wzrośnie z 18 mld US$ w 2017 r. do 49 mld US$ w 2025 r. W 2018 r. chemioterapia/ 
immunoterapie/ terapie celowane stanowiły około 10%/ 20%/ 50% wartości rynku. Dwa rodzaje tego 
nowotworu SCLC (drobnokomórkowy nowotwór płuc)/ NSCLC (niedrobnokomórkowy nowotwór 
płuc) stanowią 20%/ 80% wspomnianych wartości. SCLC jest dużo bardziej złośliwy. 

GlobalData prognozuje, że rynek terapii NSCLC na 8 największych rynkach wzrośnie z 6 mld US$ 
w 2015 r. do 11 mld US$ w 2020 r. i 15 mld US$ w 2025 r, z tempem 7% rocznie w latach 2020 – 
2025. Według GBI Research, globalna wartość rynku terapii NSCLC wzrośnie z 7 mld US$ w 2014 r. 
do 11 mld US$ w 2021, przy 9% CAGR rocznie. Wzrost ma wynikać głównie z pojawiania się nowych 
terapii w zakresie immunoonkologii, jak Opdivo i Keytruda. Nowe leki będą miały znaczącą wartość 
jako druga linia terapii, a  z  czasem pierwsza, ale także zwiększą skomplikowanie algorytmów 
leczenia. 

Zaledwie 3 leki mają 77% udział w wartości terapii NSCLC, czyli 8,7 mld US$. Liderem ze znaczącą 
przewagą jest Keytruda, której sprzedaż w tym wskazaniu sięga 6,2 mld US$. Sprzedaż kolejnych 
dwóch leków w tym wskazaniu: Opdivo i Avastinu to odpowiednio 1,3 mld US$ i 1,1 mld US$. 

Warto zwrócić uwagę, że całkowita sprzedaż leków Keytruda/ Opdivo/ Avastin jest szacowana na 
14,2 mld US$/ 8,1 mld US$/ 5,9 mld US$, czyli sprzedaż we wskazaniu NSCLC stanowi 44%/ 17%/ 
18% całkowitych przychodów generowanych przez te leki. 

Keytruda była zarejestrowana w 2014 r. na MM, w 2015 na NSCLC, w 2016 r. na rSCCHN, w 2017 r. 
na HL, mUC, guzy lite, nowotwór żołądka i połączenia przełykowo-żołądkowego, MCC, w 2018 r. 
na CC, PMBCL, HCC, w 2019 r. mSCLC, SCCE, EC, w 2020 na BC. Sprzedaż tego leku wzrosła 
z 566 mln US$ w 2015, czyli w kolejnym roku po wprowadzeniu, do 11,1 mld US$ w 2019 r. Jest 
prognozowany jej dalszy wzrost do 23,4 mld US$ w 2025 r. 

Opdivo było zarejestrowane na MM w  2014  r., a  rok później na NSCLC i  mRCC. Jest też 
zarejestrowane w leczeniu HL, rSCCHN, nowotworu dróg moczowych, mCRC, raka wątroby, SCLC. 

Avastin był zarejestrowany na CRC w 2004 r., na SCLC w 2006 r., na nowotwór piersi w 2008 r., na 
glejaka i RCC w 2009 r., na nowotwór szyjki macicy i jajników w 2014 r., został wycofany z leczenia 
raka piersi w 2012 r. W 2019 r. został zarejestrowany Mvasi – pierwszy lek biopodobny do Avastinu 
w USA. Sprzedaż tego leku wzrosła z 1,3 mld US$ w 2005, czyli w kolejnym roku po wprowadzeniu, 
do 7,2 mld US$ w 2019 r., od tego momentu spodziewany jest spadek szacowany na 18% – 15% 
rocznie. 

Wartość rynku NSCLC → 

15 mld US$ w 2025P

Stosowane obecnie leki 

Wykres 95. Świat; Sprzedaż leków na NSCLC w 2020P (mln US$)
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Wykres 96. Sprzedaż we wskazaniu NSCLC wobec całkowitej sprzedaży danego leku
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Jako główne wskazanie dla projektu Spółki zakładamy NSCLC, chociaż leki wspomniane powyżej 
mają wiele wskazań. Nasze ramowe założenia są podobne do dyskutowanych w odniesieniu do 
poprzedniego projektu. 

Ostrożnie zakładamy, że lek projektowany przez Spółkę wejdzie na rynek w 2031  r., po 5 latach 
będzie podawany ok. 113 tys. pacjentom rocznie (0,5% nowo zdiagnozowanych pacjentów z NSCLC), 
a roczny koszt terapii nim wyniesie ok. 100 000 US$. Zakładamy, że lek ten zdobędzie maksymalnie 
5% wartości rynku leków na NSCLC (średnia dla 7 najlepiej sprzedających się aktualnie leków w tym 
wskazaniu wynosi 12%; Keytruda/ Opdivo/ Avastin/ Tecentriq/ Cyramza utrzymują 56%/ 12%/ 10%/ 
4%/ 3% wartości rynku NSCLC). Szczegółowe założenia przedstawiamy w  Tabeli 27. Uważamy, 
że potencjalny up-front, przy założeniu sukcesu w I fazie klinicznej, z  tytułu tego projektu może 
wynieść 40 mln US$ – 60 mln US$ i pojawić się w 2024 r. lub 2025 r. 

Założenia do wyceny projektu 

PB003

Tabela 26. Leki stosowane w NSCLC; dodatkowe wskazania 

2004-2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020P
Avastin mCRC, SCLC, 

glejak, RCC 
nowotwór szyjki 
macicy/jajników

- - - - zarajestrowany 
Mvasi – pierwszy 
lek biopodobny 
w USA

-

Opdivo MM NSCLC, mRCC HL, rSCCHN nowotwór dróg 
moczowych, mCRC, 
rak wątroby, dodatkowe 
pozwolenia dla MM i HL 

SCLC - -

Keytruda MM NSCLC, 
dodatkowe 
pozwolenie dla 
MM

rSCCHN, 
dodatkowe 
pozwolenie dla 
NSCLC

HL, dodatkowe 
pozwolenie dla 
NSCLC, mUC, guzy 
lite, nowotwór żołądka 
i połączenia przełykowo-
żołądkowego, MCC

CC, PMBCL, 
dodatkowe 
pozwolenia dla 
NSCLC, HCC

dodatkowe 
pozwolenia 
na czerniaka, 
NSCLC, RCC, 
SCCHN, mSCLC, 
SCCE, EC

BC

Tecentriq - - mUTC, mUC, 
NSCLC

dodatkowe pozwolenie 
dla UTC

dodatkowe 
pozwolenie dla 
NSCLC

TNBC -

Imfinzi - - - mUTC NSCLC - SCLC
Cyramza nowotwór żołądka 

i połączenia 
przełykowo-
żołądkowego, 
NSCLC

mCRC - - - HCC dodatkowe 
pozwolenie 
dla NSCLC

Portrazza - NSCLC - - - - -
BC (breast cancer) – rak piersi
CC (colon cancer) – rak okrężnicy
CRC (colorectal cancer) – rak jelita grubego
EC (cancer of the esophagus) – rak przełyku 
GIST (gastrointestinal stromal tumor) – nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego
HCC (hepatocellular carcinoma) – rak wątrobowokomórkowy
HL (Hodgkin lymphoma) – chłoniak Hodgkina
MM (multiple myeloma) – szpiczak mnogi 
NSCLC (non-small cell lung cancer) – niedrobnokomórkowy rak płuc
PMBCL (primary mediastinal large B-cell lymphoma) – chłoniak rozlany z dużych komórek B
RCC (renal cell carcinoma) – rak nerkowokomórkowy
SCCE (squamous cell cancer of the esophagus) – płaskonabłonkowy rak przełyku
SCCHN (squamous cell carcinoma of the head and neck) – rak płaskonabłonkowy głowy i szyi
SCLC (small-cell lung carcinoma) – drobnokomórkowy rak płuc
TNBC (triple-negative breast cancer) – potrójnie negatywny rak piersi
UC (urothelial carcinoma) – rak urotelialny
UTC (undifferentiated thyroid cancer) – niezróżnicowany rak tarczycy
Źródło: GlobalData, DM BOŚ SA
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Tabela 27. PB003; Wycena metodą rNPV 
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P
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P
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P
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P

…
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50
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Faza badania I faza II faza III faza Sprzedaż
Skumulowane 
prawdopodobieństwo sukcesu

85% 59% 59% 39% 39% 15% 15% 15% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Wartość rynku NSCLC (mln US$) 12 648 13 725 14 209 14 610 15 158 15 727 16 316 16 928 17 563 18 222 18 906 19 615 20 351 21 114 21 906 38 057
Liczba pacjentów leczonych 
PB003

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        232     2 624 5 150 7 816 9 763 6 477

Koszt terapii (US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       100 000     103 000     106 090     109 273      112 551     51 812
Sprzedaż (mln US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        23     270 546 854 1 099 336
Udziały rynkowe  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       0% 1% 3% 4% 5% 1%
Zysk brutto na sprzedaży (mln US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       16 189 382 598 769 235
Marża zysku brutto na 
sprzedaży

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       70% 70% 70% 70% 70% 70%

Koszty sprzedaży i ogólnego 
zarządu (mln US$)

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       -6 -76 -153 -239 -308 -94

SG&A/przychody  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       28% 28% 28% 28% 28% 28%
Wydatki na badania/ kapitał 
obrotowy (mln US$)

-2 -2 -2 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 -1 -14 -27 -43 -55 -17

Dotacje (mln US$) 2 2 2  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Wolne przepływy finansowe 
(mln US$)

0 0 -1 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 9 100 202 316 407 124

Opodatkowane wolne 
przepływy finansowe (mln US$)

0 0 -1 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 9 90 164 256 329 101

Ważone prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne 
przepływy finansowe (mln US$)

0 0 -1 -8 -15 -6 -15 -15 -9 -1 1 7 13 20 26 8

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne 
przepływy finansowe (mln US$)

0 0 0 -5 -10 -3 -8 -7 -4 0 0 2 4 6 7 1

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne 
przepływy finansowe (mln zł)

-1 -1 -2 -21 -39 -13 -31 -28 -16 -1 1 10 16 23 27 2

rNPV projektu (mln zł) 103,9
Źródło: DM BOŚ SA
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7.1.3. PB004 (potrójnie negatywny nowotwór piersi – TNBC)

Projekt PB004 zakłada opracowanie pierwszego w  swojej klasie kandydata na lek onkologiczny 
w  postaci cząsteczki biologicznej BIKE (fragmentu przeciwciała bispecyficznego o  podwójnej 
selektywności), która będzie zdolna do łączenia dwóch naturalnie występujących komponentów. 
Jedno ramię będzie wiązało określony marker nowotworowy, a drugie ramię będzie wykorzystane 
do aktywacji NK. Dzięki podwójnej aktywności, kandydat na lek będzie jednocześnie regulować 
sygnały płynące z  komórek nowotworowych, jak również aktywować naturalną cytotoksyczność 
pozwalającą układowi odpornościowemu aktywnie zwalczać komórki nowotworowe. 

Nowotwory piersi

Wykres 97. Zapadalność na TNBC 
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Źródło: GlobalData, DM BOŚ SA

Wykres 98. Przeżywalność w TNBC; 8 największych rynków

do 5 lat po diagnozie do 10 lat po diagnozie
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Nowotwór piersi jest obecnie najczęściej diagnozowaną chorobą nowotworową. Według danych 
WHO w  2018  r. na świecie odnotowano 2,1 mln nowych przypadków, żyło 6,9 mln chorych ze 
zdiagnozowanym rakiem piersi, a 0,6 mln osób zmarło z  tego powodu. Około 313-418 tys., czyli 
15% – 20% wszystkich przypadków, to zachorowania na TNBC – potrójnie negatywny rak piersi. 
Według rokowań, pomimo zastosowania obecnie dostępnego leczenia, 35% – 50% zachorowań 
na TNBC jest śmiertelnych. TNBC wykazuje większe prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się 
komórek nowotworowych poza pierwotne ognisko i wznowienia choroby. Ryzyko to jest największe 
w ciągu pierwszych kilku lat po diagnozie, a przerzuty dotyczą najczęściej mózgu, wątroby, płuc 
i  kości. W  przypadku nawrotów choroby odsetek przeżywalności pacjentów po jej wznowieniu 
jest niższy niż w innych nowotworach piersi. TNBC częściej dotyczy osób młodych – większa jest 
szansa, że zostanie zdiagnozowany przed 50. rokiem życia niż po 60., jak w innych typach raka 
piersi.

TNBC to nowotwory, które nie mają na swojej powierzchni receptorów estrogenowych (ER), 
progesteronowych (PR), ani HER-2. Produkcja przez organizm ludzki hormonów (estrogenu 
i  progesteronu) nie wpływa na ich wzrost i  transformację nowotworową, a  brak wymienionych 
receptorów powoduje, że leczenie hormonalne jest mało efektywne. Nowotwór ten raczej nie reaguje 
ani na terapie hormonalne (np. tamoksyfen, fulwestrant) ani na leki ukierunkowane na HER2, takie jak 
Tykerb (lapatynib) czy biotechnologiczny trastuzumab (Herceptyna, lek biologiczny, przeciwciałowy). 

TNBC jest szczególnie agresywnym podtypem raka gruczołu sutkowego. Jest on powiązany często 
z  dużym rozmiarem guza, o  wysokim stopniu  złośliwości, wysoką szybkością namnażania się 
i przerzutami. Wedug GlobalData, wskaźnik 5-letniej przeżywalności u pacjentów wynosi zaledwie 
14%. Z punktu widzenia immunoterapii, TNBC można podzielić na trzy grupy: 

aa typ 1 – „zimny nowotwór” charakteryzujący się niską zdolnością komórek odpornościowych do 
wniknięcia do mikrośrodowiska guza,

TNBC – najgroźniejszy 

nowotwór piersi

Potrójnie negatywny → brak 

receptorów ER, PR, HER-2 
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aa typ 2 – charakteryzujący się obecnością zdezaktywowanych komórek układu odpornościowego, 

aa typ 3 – „gorący nowotwór”, gdzie obserwuje się wnikanie komórek układu odpornościowego do 
guza, ale ich działanie jest wstrzymywane przez immunologiczne punkty kontrolne.

Dostępne terapie

Główną strategią leczenia u  pacjentów we wczesnych stadiach (I-III) TNBC jest leczenie 
chirurgiczne połączone z chemioterapią lub radioterapią, aczkolwiek tylko 25% – 30% pacjentów 
na takie leczenie odpowiada. Od marca 2019 r. pacjenci w zaawansowanym stadium choroby (IV), 
których komórki nowotworowe posiadają na swojej powierzchni ligand PD-L1 (ok. 20% przypadków 
TNBC) są poddawani leczeniu za pomocą immunoterapii z użyciem przeciwciała monoklonalnego 
skierowanego przeciwko PD-L1 o nazwie Tecentriq (atezolizumab) w terapii skojarzonej z Abraxanem 
(nab-paclitaxel). W kwietniu 2020 r. FDA dopuściła do obrotu na terenie USA Trodelvy (sacituzumab 
govitecan-hziy), będący pierwszym lekiem typu ADC (antibody drug conjugate – koniugat typu lek 
cytostatyczny-przeciwciało) adresowanym do dorosłych pacjentów z przerzutowym TNBC, którzy 
otrzymali uprzednio przynajmniej dwie nieskuteczne terapie. Inne rozwijane strategie w  leczeniu 
TNBC to: inhibitory białka PARP (Lynparza, olaparib), inhibitory białka VEGF (bevacizumab (Avastin), 
sutinib), inhibitory EGFR (cetuximab). 

Konkurencyjne projekty

Cele molekularne badane w tym wskazaniu to:

aa białka receptorowe typu Frizzled: 
 – przeciwciała zdolne do interakcji z  kilkoma białkami Fzd w  formie monoterapii, jak 

i w kombinacji z innymi lekami opracowywane przez OncoMed Pharmaceuticals,
 – zgłoszenia patentowe zastrzegające peptydowe inhibitory receptora Fzd7 oraz 

terapeutyczne metody ich użytkowania posiadane przez Genentech oraz Roche;

aa białka receptorowe ROR1 i ROR2: 
 – zastrzeżenie przeciwciała anty-ROR1 do hamowania przerzutów nowotworów różnego 

rodzaju oraz do użycia jako składnik szczepionek przez Uniwersytet Kalifornijski,
 – badania nad zastosowaniem przeciwciał anty-ROR1 jako leku przeciwnowotworowego 

w przewlekłych białaczkach limfatycznych, 
 – celowanie w ROR1 przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Humanitarnej USA,
 – bispecyficzne przeciwciało (ROR1 x CD3e) do leczenia nowotworów krwi opracowywane 

przez EngMab,
 – zastrzeżenie przeciwciał dla ROR1 do celów diagnostycznych i terapeutycznych przez the 

Scripps Research Institute/ NBE Therapeutics, 
 – badanie kliniczne obejmujące zastosowanie terapii komórkowej wobec białka ROR1 do 

leczenia nowotworów różnego typu przez Fred Hutchinson Cancer Research Center,
 – sprawdzenie w  badaniach klinicznych monoklonalnego przeciwciała anty-ROR1 

(cirmtuzumab) do leczenia przewlekłych białaczek limfatycznych i  w  terapii skojarzonej 
chłoniaków oraz nowotworów piersi, 

 – celowanie w białko ROR2 w terapii guzów litych, raka płuc i raka piersi przez BioAtla.

aa białko CD16a:
 – wielospecyficzne przeciwciała do aktywacji komórek układu immunologicznego do 

leczenia guzów litych, szpiczaka mnogiego i chłoniaka Hodgkina rozwijane przez Affimed,
 – opatentowane przeciwciała skierowanego przeciwko CD16a do leczenia chorób 

autoimmunologicznych przez Macrogenics. 

Badania te nie stanowią bezpośredniej konkurencji, ponieważ Spółka proponuje niezależną strategię 
immunoterapeutyczną, która ma trafić do odrębnej grupy pacjentów, a  wymienione przykłady 
pokazują, że nawet podobne strategie mają szansę powodzenia w przypadku TNBC.

Tecentriq + Abraxan, Trodelvy

Białka receptorowe Frizzled, 

ROR1, ROR2, CD16a
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Cel projektu

Rozwój leku w ramach tego projektu obejmuje zidentyfikowanie przeciwciał celujących w jedno z kilku 
preselekcjonowanych białek – celów molekularnych: ROR1, ROR2, Fzd6 lub Fzd7 zaangażowanych 
w wybrany szlak sygnalizacji komórkowej Wnt oraz wybór najlepiej rokujących wariantów do dalszej 
analizy biofizycznej i testów w modelowych badaniach in vitro na żywych komórkach. Obrane cele 
molekularne, tj. białka z rodziny ROR oraz Frizzled występują w zwiększonej ilości na komórkach 
nowotworowych, w tym u pacjentów z TNBC. Spółka zamierza rozwijać cząsteczkę w kontekście 
TNBC, jednak ze względu na mechanizm jej działania, możliwe będzie rozszerzenie wskazań 
również na inne nowotwory.

Cząsteczka typu BIKE

Wykres 99. Pure Biologics; Schemat działania cząsteczki PB004 

CEL
rekrutacja i aktywacja
komórek NK (natural killers)

WSKAZANIE
potrójnie negatywny rak piersi (TNBC)

CZĄSTECZKA AKYWNA
bispecyficzny fragment przeciwciała
BIKE – Bispecific Killer Engager 

Komórka
nowotworowa 

Komórka NKCząsteczka BIKE

Źródło: Spółka

Wykres 100. Pure Biologics; Działanie cząsteczki PB004 

W środowisku nowotworu komórki NK nie zawsze są aktywowane ze względu na brak sygnałów stymulujących je do ataku na komórki rakowe. 
Przeciwciało bispecyficzne PB004 (cząsteczka typu BIKE) wiąże z  jednej strony receptor CD16a obecny na powierzchni komórek NK, a z drugiej 
receptor ROR1 (lub inny receptor wytypowany jako cel molekularny projektu), nadekspresjonowany na powierzchni komórek nowotworu. Wiązanie 
receptora CD16a w pobliżu błony innej komórki powoduje aktywację NK do odpowiedzi cytotoksycznej, obejmującej m.in. wydzielanie granzymów 
czy perforyn, prowadząc potencjalnie do eliminacji komórek nowotworowych na drodze apoptozy. 
Źródło: Spółka

Wykres 101. Pure Biologics; PB004 – przeciwciała wyselekcjonowane na Cel-1
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Źródło: Spółka

Wykres 102. Pure Biologics; PB004 – selektywność wybranych przeciwciał wobec 
kontra-celu

Cel-1v1 Kontra-cel Bloker
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Źródło: Spółka
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Realizacja projektu

Spółka otrzymała biotechnologicznie wszystkie zaplanowane cele molekularne niezbędne do 
zidentyfikowania odpowiednich przeciwciał do rozwoju leku oraz przygotowała i  potwierdziła 
modelowe linie komórkowe zawierające białkowe cele molekularne. Następnie rozpoczęła 
kampanie selekcyjne, z  których udało się pozyskać przeciwciała o  potwierdzonym wiązaniu do 
celów molekularnych CD16a (niewiążące CD16b), ROR1, FZD7, oraz kandydatów na przeciwciała 
eksponowanych na bakteriofagach specyficznych wobec ROR2 oraz FZD6. Wyselekcjonowane 
cząsteczki będą analizowane pod kątem parametrów wiązania, charakterystyki biofizycznej, 
odczytu funkcjonalnego (test aktywności). 

Równolegle Spółka prowadzi prace nad generowaniem kolejnych puli przeciwciał. W toku projektu 
przygotowano również zestaw ponad 30 modelowych cząsteczek BIKE w  różnych formatach 
i  z  różnymi linkerami, aby testować techniczne aspekty biotechnologicznej produkcji cząsteczek 
kierowanych docelowo do badań przedklinicznych oraz ewaluować ich parametry stabilności czy 
immunogenności.

Pozyskane przeciwciała

30 modelowych cząsteczek 

BIKE

Wykres 103. Pure Biologics; PB004 – przeciwciała wyselekcjonowane na Cel-2
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Źródło: Spółka

Wykres 104. Pure Biologics; PB004 – przeciwciała wyselekcjonowane na Cel-3
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Według Persistence Market Research, w 2018 r. światowy rynek terapii TNBC wyniósł 505 mln US$, 
a  w  2026  r. wzrośnie do 720  mln  US$, 4,7% CAGR w  latach 2018 – 2026. Według GlobalData, 
w 2019 r. łączna wartość rynku leków na TNBC w 8 największych krajach wyniosła 677 mln US$ 
i  zwiększy się do 3,1  mld  US$ w  2028  r., z  53% CAGR w  latach 2018 – 2028. Tak dynamiczny 
zakładany wzrost wynika z rozwoju nowych terapii. 

Aktualnie w powyższym wskazaniu stosuje się dwa nowe leki – Tecentriq i Trodelvy. Tecentriq został 
zarejestrowany w kilku wskazaniach w 2016  r., a dodatkowe pozwolenie na stosowanie w TNBC 
uzyskał w 2019 r. Trodelvy ma, jak na razie, jedno wskazanie – TNBC i pierwsza sprzedaż pojawiła 
się w 2020 r. 

GlobalData szacuje sprzedaż leków Tecentriq/ Trodelvy na 8,1 mld US$/ 1,7 mld US$ w 2028  r., 
jednak należy zakładać, że w przypadku Tecentriqa część sprzedaży będzie w innym wskazaniu. 
Ostatnie prognozy podają szacowaną możliwą sprzedaż Trodelvy na 4 mld US$. 

Jako główne wskazanie dla projektu PB004 zakładamy TNBC. Zakładamy, że projektowany przez 
Spółkę lek wejdzie na rynek w 2031 r., po 5 latach będzie podawany ok. 7 tys. pacjentom rocznie (3% 
nowo zdiagnozowanych pacjentów z TNBC), a roczny koszt terapii nim wyniesie ok. 100 000 US$ 
(5-miesięczna terapia Trodelvy kosztuje 113 000 US$, a roczna terapia Tecentriqiem to 161 400 US$). 
Zakładamy, że lek ten zdobędzie maksymalnie 12% prognozowanej wartości rynku leków na TNBC. 
Nasze ramowe założenia są podobne do dyskutowanych w poprzednim projekcie, a szczegółowe 
założenia przedstawiamy w  Tabeli 29. Uważamy, że potencjalny up-front z  tytułu tego projektu, 
po zakończeniu z  sukcesem I  fazy badań klinicznych, może wynieść 40 mln US$ – 60 mln US$ 
i pojawić się w 2025 r. 

Wartość rynku TNBC to 

2,3 mld US$ w 2025P

Stosowane obecnie leki 

Założenia do wyceny projektu 

PB004

Wykres 105. Nowotwór piersi; 8 największych rynków wg mutacji/ biomarkera/ genotypu 
(mln US$)
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Źródło: GlobalData, DM BOŚ SA

Wykres 106. Światowa sprzedaż leków stosowanych także w TNBC (mln US$) 
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Źródło: Global Data, DM BOŚ SA

Wycena projektu

Tabela 28. Leki biologiczne stosowane w TNBC; dodatkowe wskazania

2016 2017 2018 2019 2020P
 Tecentriq mUTC, mUC, 

NSCLC
dodatkowe pozwolenie 

dla UTC
dodatkowe pozwolenie 

dla NSCLC
dodatkowe pozwolenie 

dla TNBC
 Trodelvy - - - - TNBC

NSCLC (non-small cell lung cancer) – niedrobnokomórkowy rak płuc
TNBC (triple-negative breast cancer) – potrójnie negatywny rak piersi
UC (urothelial carcinoma) – rak urotelialny
UTC (undifferentiated thyroid cancer) – niezróżnicowany rak tarczycy
Źródło: GlobalData, DM BOŚ SA 
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Tabela 29. PB004; Wycena metodą rNPV 

20
21

P

20
22

P

20
23

P

20
24

P

20
25

P

20
26

P

20
27

P

20
28

P

20
29

P

20
30

P

20
31

P

20
32

P

20
33

P

20
34

P

20
35

P

…

20
50

P

Faza badania I faza II faza III faza Sprzedaż
Skumulowane 
prawdopodobieństwo sukcesu

85% 59% 59% 39% 39% 15% 15% 15% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Wartość rynku TNBC (mln US$) 1 224 1 560 1 832 2 053 2 264 2 498 2 755 3 039 3 353 3 698 4 080 4 500 4 964 5 476 6 040 23 858
Liczba pacjentów leczonych PB004  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        4 999     5 405 5 820 6 245 6 560 4 352
Koszt terapii (US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       100 000     103 000 106 090 109 273 112 551 51 812
 Sprzedaż (mln US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        500     557 617 682 738 225
Udziały rynkowe  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       12% 12% 12% 12% 12% 1%
Zysk brutto na sprzedaży (mln US$)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       350 390 432 478 517 158
Marża zysku brutto na sprzedaży  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       70% 70% 70% 70% 70% 70%
Koszty sprzedaży i ogólnego 
zarządu (mln US$)

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       -130 -145 -161 -177 -192 -59

SG&A/sprzedaż  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       26% 26% 26% 26% 26% 26%
Wydatki na badania/ kapitał 
obrotowy (mln US$)

-3 -3 -2 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 -20 -22 -25 -27 -30 -9

Dotacje (mln US$) 3 2 1  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Wolne przepływy finansowe 
(mln US$)

-1 -1 -1 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 200 223 247 273 295 90

Opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-1 -1 -1 -20 -40 -40 -100 -100 -100 -10 172 180 200 221 239 73

Ważone prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-1 0 -1 -8 -15 -6 -15 -15 -9 -1 13 14 15 17 19 6

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-1 0 0 -5 -10 -3 -8 -7 -4 0 5 5 5 5 5 0

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln zł)

-2 -1 -2 -21 -39 -13 -31 -28 -16 -1 20 19 20 20 20 2

rNPV projektu (mln zł) 75,0
Źródło: DM BOŚ SA
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7.2. Projekty aptamerowe

Tabela 30. Pure Biologics; Opis projektów aptamerowych

Projekt Wskazanie pierwotne Cel molekularny Obecne terapie Konkurencyjne projekty
AptaPheresis 
(PB002)

NMO(SD) anty-AQP4 Kortykosteroidy, immunosupresanty (rituximab, eculizumab), cytostatyki 
oraz plazmafereza w kombinacjach; dwa przeciwciała monoklonalne 
(i) eculizumab (Soliris, Alexion Pharmaceuticals), (ii) inebilizumab (Uplizna, 
Viela Bio); satralizumab (Enspryng, Roche)

Rozwiązania w obrębie 
aferezy

AptaMG 
(PB005)

MG Białko C5 Inhibitory acetylocholinesterazy (pirydostygmina, neostygmina, 
ambenonium, distygmina); leki immunosupresyjne - prednizon i 
azatiopryna, cyklofosfamid i cyklosporyna A, metotreksat, mykofenolan 
mofetylu, Soliris (eculizumab), Rituxan (rituximab), Ziluklopan, leki 
immonumodelujące (Immunoglobulina , wymiana osocza) 

Rozwiązania w obrębie 
plazmaferezy

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA

Projekty aptamerowe wpisują się w ogólnoświatową strategię rozwijania nowych terapii nie tylko 
dla schorzeń dotykających znaczącej części populacji, ale także równie ciężkich i  groźnych 
chorób rzadkich. Zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią komercjalizacji, przebadane klinicznie 
wyroby medyczne (komponenty stosowane w terapeutycznej aferezie) wraz z dokumentacją będą 
przygotowane do rejestracji przez licencjobiorcę.

7.2.1. PB002 (Zespół Devica – NMO(SD))

Celem projektu PB002 jest opracowanie terapeutycznego wyrobu medycznego do leczenia Zespołu 
Devica u pacjentów z przeciwciałami anty-AQP4. Ma nim być filtr biomolekularny zawierający aptamery. 

NMO(SD)

NMO, inaczej Zespół Devica, jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą neurologiczną. Istotą 
tego schorzenia jest proces demielinizacyjny neuronów nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego 
wywołany zaburzeniami układu immunologicznego prowadzący do produkcji przeciwciał 
skierowanych przeciw naturalnie występującym, niepatogennym własnym białkom błonowym – 
akwaporynie 4 (AQP4). Objawy kliniczne to zaburzenia ostrości wzroku aż do ślepoty włącznie oraz 
poprzeczne uszkodzenie rdzenia kręgowego obejmujące co najmniej 3 segmenty z  porażeniem 
dwóch lub czterech kończyn i zaburzeniami zwieraczy. W NMO(SD) może dojść do niewydolności 
krążeniowo-oddechowej i zejścia śmiertelnego. Częściej chorują kobiety niż mężczyźni (7:1). 

Według UpToDate, NMO(SD) występuje u  0,5 – 10 osób na 100 tys. na świecie, nieco częściej 
u osób pochodzenia afrykańskiego. PR Newswire podaje, że w 2017 r. na 7 największych rynkach 
(USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, Hiszpania, Włochy) chorowało 22 648 osób. 
Wprowadzenie testów wykrywających AQP4 pozwoliło na wyodrębnienie chorych z  objawami 
poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego, zapalenia nerwów wzrokowych niespełniających 
w pełni kryteriów rozpoznawczych NMO, którzy są zaliczani do grupy NMO(SD) – NMO Spectrum 
Disorders. Według GlobalData, historycznie na NMO(SD) chorowało 1 – 4, a obecnie nawet 10 na 
100 000 osób. W 2020 r. na 102 690 chorych na NMO(SD) 49 520 osób cierpi na NMO(SD) AQP4-, 
a 53 535 na NMO(SD) AQP4+. W USA jest około 15 000 osób chorych na NMO(SD).

Dostępne terapie

NMO(SD) jest obecnie nieuleczalne. Stosowane w  terapii są wysokie dawki kortykosteroidów, 
plazmaferezy, przeciwciał monoklonalnych (rituximab, eculizumab), cytostatyków, często 
w  kombinacjach. Wszystkie te terapie mają skutki uboczne. Przede wszystkim osłabiają one 
funkcjonowanie układu immunologicznego pacjenta. Podawanie przeciwciał często musi być też 
ograniczone w czasie ze względu na ich immunogenność po dłuższym stosowaniu.

W ostatnim czasie na rynek leków stosowanych w NMO(SD) weszły dwa przeciwciała monoklonalne 
(i)  eculizumab (Soliris, Alexion Pharmaceuticals, zarejestrowany w  czerwcu 2019  r.) skierowany 
przeciwko składnikowi układu dopełniacza C5 oraz (ii) inebilizumab (Uplizna, Viela Bio) skierowany 
przeciwko białku CD19. Satralizumab (Roche) został zarejestrowany przez FDA w sierpniu br.  

Przewlekła 

autoimmunologiczna choroba 

neurologiczna

Silne skutki uboczne

Przeciwciała monoklonalne
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Cel projektu

Afereza to zabieg medyczny, podczas którego krew pacjenta jest pompowana przez urządzenie 
pozaustrojowe, w  którym następuje odseparowanie wybranych składników krwi i  ich usunięcie. 
Następnie frakcja krwi pozbawiona wybranych składników wraca do krwioobiegu pacjenta. Rodzaj 
cząsteczek usuwanych z krwi zależy od rodzaju filtrów wykorzystanych w urządzeniu zewnętrznym. 
Podczas podstawowej wersji zabiegu, czyli plazmaferezy jest usuwane całe osocze pacjenta, 
które zostaje zastąpione podawanym mu roztworem albumin, czyli neutralnych białek. Kluczowym 
aspektem tej terapii jest sposób selektywnego wychwytywania wybranych substancji związanych 
z procesem chorobotwórczym. Rozwiązania dostępne na rynku nie są w pełni specyficzne, przez 
co usuwane są nie tylko cząsteczki niepożądane w organizmie, ale również te, których obecność 
w krwi pacjenta jest pożądana. Prowadzi to do pojawiania się niepożądanych skutków.

Filtr PB002 ma zawierać cząsteczki wysoce selektywnego aptameru, który jest zdolny do związania 
patogennych molekuł (autoimmunologicznych przeciwciał anty-AQP4) z  osocza krwi pacjenta. 
Zastosowanie tego filtra powinno umożliwić usunięcie jednego z  czynników patogennych przy 
równoczesnym potencjalnym ograniczeniu skutków ubocznych plazmaferezy. Celem planowanych 
badań klinicznych jest uzyskanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa oraz optymalnej 
częstotliwości stosowania terapii pozwalającej na zmniejszenie ryzyka nawrotów choroby. Spółka 
ma nadzieję, że jej filtr znajdzie zastosowanie głównie podczas nagłych zaostrzeń choroby, które 
często przyczyniają się do gwałtownego pogorszenia stanu pacjentów prowadząc do ich śmierci.

Afereza 

Wiązanie 

autoimmunologicznych 

przeciwciał anty-AQP4

Wykres 107. Pure Biologics; Schemat działania aktywnego terapeutycznego wyrobu medycznego opracowywanego w projekcie PB002 

Pacjent jest poddawany procedurze terapeutycznej aferezy. Pobierana krew jest pompowana poza ustrojem przez urządzenie do aferezy, w którym 
przechodzi przez system kolumn. W  pierwszej, standardowej kolumnie następuje oddzielenie elementów morfotycznych krwi (komórek; szare) od 
elementów płynnych (osocze). Następnie w kolumnie PB002 osocze jest przepuszczane przez złoże ze zimmobilizowanym aptamerem, który specyficznie 
wyłapuje patogenne przeciwciała anty-AQP4, nie wiążąc jednak prawidłowych przeciwciał ani innych białek osocza. Osocze pacjenta oczyszczone 
z patogennych cząsteczek jest mieszane z powrotem z elementami morfotycznymi krwi i zawracane do krwiobiegu pacjenta. 
Źródło: Spółka

Realizacja projektu

Spółka uzyskała we wrześniu 2018  r. zgodę na pozyskanie materiału badawczego od pacjentów 
z  NMO(SD) seropozytywnych pod kątem występowania przeciwciał anty-AQP4. Materiał ten 
jest niezbędny dla wyselekcjonowania aptamerów przeznaczonych do zastosowania w  filtrze 
biomolekularnym przewidzianym do użycia w terapii oraz dalszych badań skuteczności w modelu 
laboratoryjnym. Kluczowe dla projektu jest, aby był on reprezentatywny dla pacjentów z  całego 
świata. W  tym celu Spółka nawiązała współpracę z  zagranicznymi podmiotami, między innymi 
z największą na świecie fundacją zajmującą się NMO(SD) – Guthy-Jackson Charitable Foundation, 
która posiada bank próbek osocza od szerokiej grupy pacjentów.

Materiał badawczy
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Spółka wytworzyła oraz pozyskała ze źródeł zewnętrznych biotechnologiczne analogi przeciwciał 
anty-AQP4, a do pracy w laboratorium wdrożyła metody diagnostyczne typu ELISA oraz test CBA 
(klinicznie zwalidowany test komórkowy do diagnostyki NMO), które pozwalają na monitorowanie 
poziomu patogennych przeciwciał anty-AQP4 w materiale biologicznym. 

Następnie przygotowane przeciwciała anty-AQP4 zostały użyte jako przynęty do wyselekcjonowania 
modyfikowanych chemicznie aptamerów za pomocą platformy PureApta. Celem Spółki było 
wyłuskanie z biblioteki ponad 1×1013 różnych wariantów aptamerów cząsteczek zdolnych do silnego 
wiązania z patogennymi białkami. Proces ten był powtarzany wielokrotnie. Każdorazowo warianty 
o potencjale do zastosowania w prototypie wyrobu medycznego były poddawane charakterystyce 
metodami biochemicznymi i  biofizycznymi, których celem było ustalenie selektywności i  siły 
wzajemnego oddziaływania aptamerów z przeciwciałami anty-AQP4.

Następnie rozpoczęto prace nad optymalizacją uzyskanych cząsteczek aptamerów pod kątem 
kosztów produkcji wielkoskalowej, które są kluczowym parametrem warunkującym możliwość 
wytworzenia wyrobu medycznego na potrzeby rynkowe. Optymalizacja polega m.in. na zmniejszeniu 
wielkości cząsteczki aptameru przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcjonalności oraz stabilności. 
Innym elementem podlegającym testowaniu jest badanie wariantów aptamerów przeznaczonych do 
umieszczenia w wyrobie medycznym pod kątem ich wytrzymałości na degradację przez składniki 
osocza (enzymy nukleolityczne trawiące kwasy nukleinowe). Spółce udało się skrócić aptamer – 
głównego kandydata projektu – zachowując jego funkcjonalność do długości poniżej 30 nukleotydów, 
co powinno przełożyć się na poprawę wydajności i ceny syntezy cząsteczki. 

Testy funkcjonalne wykazały, iż otrzymane warianty (sekwencje) aptamerów po ich chemicznym 
połączeniu z  macierzą wypełniającą prototypowy filtr (aptamery unieruchomione na nośniku) 
wyłapują skutecznie z buforu oraz z osocza czynnik patogenny: modelowe przeciwciała anty-AQP4. 
Ponadto aptamery te wyłapują również przeciwciała anty-AQP4 występujące w osoczu pacjentów 
cierpiących na NMO, co potwierdzają wyłapane przeciwciała w teście CBA. Oznacza to, że stawiane 
w projekcie cele zostały spełnione. 

Spółka rozpoczęła opracowywanie planu badania przedklinicznego na modelach zwierzęcych. W planie 
jest zastosowanie modelu celowanej aferezy u gryzoni (szczur lub królik), gdzie obserwowana może 
być skuteczność usuwania przeciwciał anty-AQP4 (podanych wcześniej zwierzęciu) z krwiobiegu przez 
obecny w kolumnie aferetycznej aptamer. Pilotowe eksperymenty na zwierzętach są planowane na I poł. 
2021 r. Eksperyment ma także objąć monitorowanie ewentualnego uwalniania się aptameru z kolumny 
do krwiobiegu zwierzęcia w celu oceny bezpieczeństwa opracowywanej terapii celowanej aferezy.

Konkurencyjne projekty

Głównymi graczami na rynku aferezy są: Terumo BCT (USA), Fresenius (Niemcy), Haemonetics Corporation 
(USA), Asahi Kasei Medical (Japonia), B. Braun Melsungen (Niemcy), Baxter International (USA), Cerus 
Corporation (USA), Kaneka Corporation (Japonia), Kawasumi Laboratories (Japonia) oraz Nikkiso (Japonia).

Według Spółki nie są obecnie bezpośrednio rozwijane konkurencyjne podejścia do leczenia 
NMO(SD) poprzez usuwanie patogennych przeciwciał. Projekt nie stanowi bezpośredniej konkurencji 
dla producentów aparatów do aferezy, gdyż Spółka chce skonstruować jedynie filtr, a  nie samo 
urządzenie. Spółka zakłada więc współpracę, a nie konkurencję, z wytwórcami aparatów do aferezy.

Funkcjonującymi na rynku aferezy rozwiązaniami pokrewnymi są:

aa filtry do usuwania z  krwi hemoglobiny, niskocząsteczkowych leków, dożylnego kontrastu lub 
prozapalnych cytokin, białek dopełniacza i  toksyn, a  także filtr do usuwania cytokin i  toksyn 
stosowany w  ostrych stanach zapalnych (szok septyczny, burza cytokinowa, reakcje po 
przeszczepie, reakcje śródoperacyjne sercowo-naczyniowe) wychwytujący nieselektywnie 
z  osocza wszystkie niewielkie cząsteczki dzięki zastosowaniu porowatego  złoża o  dużej 
pojemności firmy CytoSorbents z USA, 

aa filtry do niespecyficznego wychwytywania przeciwciał z krwi pacjenta w procesie aferezy, jak 
Immunosorba, Globaffin, IgEnio oferowane przez Fresenius Medical Care oraz Asahi Kasei. 

Analogi przeciwciał anty-AQP4

Wyłuskane aptamery

Długość poniżej 30 

nukleotydów

Spełnione cele projektu

Eksperymenty na zwierzętach – 

I poł. 2021

Producenci aparatów do 

aferezy
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PB002 dzięki zastosowaniu selektywnej cząsteczki (aptameru) może być produktem wyróżniającym 
się na tle konkurencji ze względu na potencjalnie zredukowane skutki uboczne oraz wysoką 
specyficzność względem konkretnej cząsteczki.

Wycena projektu

Według Globe Newswire, rynek aferezy był wart 1,8 mld US$ w 2017 r., a CAGR w latach 2017 – 2023 
ma wynieść 11%. Raport „Apheresis Market by Product [Device (Centrifugation, Membrane Separation) 
Disposable], Procedure (Donor, Therapeutic), Application (Plasmapheresis, Plateletpheresis), Technology, 
End-User (Hospital, Blood Collection Center), Region – Global Forecast to 2025” wskazuje wartość rynku 
aferezy na 1,7 mld US$ w 2019 r. i 2,7 mld US$ w 2025 r., 8% CAGR. PR Newswire podaje, że wartość 
rynku aparatów do aferezy wyniosła 1 mld US$ w 2018 r., a filtry stanowiły 55% tej wartości.

Plazmafereza jest uznawana za drogą procedurę, a  koszt przeprowadzenia jednego zabiegu to 
1 000 US$ – 2 000 US$. Jednak w skali roku leczenie biologiczne oraz leczenie immunoglobulinami 
jest znacząco droższe (w przeliczeniu na 12 – 18 procedur/rok).

Zakładamy, że wyrób z zastosowaniem filtru projektowanego  przez Spółkę wejdzie na rynek w 2026 r., 
po 5 latach będzie stosowany w  plazmaferezie ok. 6 tys.  pacjentów 12x rocznie (17% pacjentów 
z NMO(SD)), a koszt terapii nim wyniesie 1 000 US$. Daje to maksymalne przychody w wysokości 
ok.  80  mln  US$ rocznie. Produkt ten będzie leczył chorobę rzadką, co oznacza szereg korzyści. 
Ponieważ filtr będzie stanowił część innego wyrobu medycznego zakładamy, że Spółka dostanie 
5 mln US$ upfront (możliwe 5 mln US$ – 7 mln US$) w 2023 r. i  tantiemy (5%). Szacujemy wartość 
całego projektu na 20 mln zł. 

Tabela 31. PB002; Założenia do wyceny metodą rNPV  
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Fazy kliniczne Sprzedaż
Skumulowane 
prawdopodobieństwo sukcesu

85% 59% 52% 42% 31% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%

Liczba osób chorych na NMOSD 103 274     103 822     104 346     104 838     105 299     105 729     106 124     106 494     106 865     107 238     107 612     107 987     108 363      108 741     109 120     114 968     
Liczba procedur na rok na pacjenta  -  -  -  -  -  12      12      12      12      12      12      12      12      12      12      12     
Koszt terapii (US$)/ procedura  -  -  -  -  -  1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000     
Liczba pacjentów leczonych PB002  -        -        -        -        -        4 229      4 776      5 325      5 878      6 434      6 349      6 263      6 177      6 090      6 002      3 334     
Sprzedaż procedur (mln US$)  -        -        -        -        -       50,7 57,3 63,9 70,5 77,2 76,2 75,2 74,1 73,1 72,0 40,0
Tantiemy (mln US$)  -        -        -        -        -        2,5      2,9      3,2      3,5      3,9      3,8      3,8      3,7      3,7      3,6      2,0     
Upfront (mln US$)  -        -       5,0  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Wydatki na badania (mln US$) -0,9 -0,5 -0,5  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Dotacje (mln US$) 0,7 0,3 0,3  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Wolne przepływy finansowe (mln US$) -0,2 -0,2 4,8  -        -       2,5 2,9 3,2 3,5 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 2,0
Opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-0,2 -0,2 4,0  -        -       2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 1,6

Ważone prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-0,2 -0,1 2,1  -        -       0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-0,1 -0,1 1,5  -        -       0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln zł)

-0,6 -0,4 5,7  -        -       1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,1

rNPV projektu (mln zł) 20,4
Źródło: DM BOŚ SA
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7.2.2. PB005 (miastenia rzekomoporaźna – MG)

Celem projektu PB005 jest opracowanie nowego terapeutycznego wyrobu medycznego do 
jednej z  pierwszych na świecie celowanych terapii dla pacjentów cierpiących na miastenię 
rzekomoporaźną (myasthenia gravis) znajdujących się w  trakcie kryzysu miastenicznego – stanu 
gwałtownego i poważnego zaostrzenia choroby. Rozwijany filtr do aferezy ma zawierać aptamer 
zdolny do aktywnego usuwania z osocza czynnika C5 układu dopełniacza. Potencjalnie, projekt 
ten może mieć także zastosowanie w chorobach autoimmunologicznych, w  tym PNH i aHUS (są 
to pierwsze z rejestrowanych wskazań dla leku Soliris, który celuje w ten sam cel molekularny, co 
projekt Spółki). Komercjalizacją tego wyrobu mogą być zainteresowane duże firmy farmaceutyczne, 
jak Fresenius Medical Care, Asahi Kasei Medical, Terumo BCT, B. Braun Melsungen czy Baxter. 

Miastenia rzekomoporaźna

MG to rzadka choroba autoimmunologiczna  złącza nerwowo-mięśniowego objawiająca się 
męczliwością mięśni. Według MGFA, na MG choruje 14 – 20 na 100 000 osób w UE i USA (około 
36 000 – 60 000 przypadków w USA), a wiele przypadków pozostaje niezdiagnozowanych. National 
Organization for Rare Disorders podaje, że nawet do 40 na 100 000 osób może chorować na MG. 
W Polsce na MG może cierpieć ponad 7 500 osób. 

Według GlobalData, w 2018 r. na świecie było 152 798 chorych, a 110 063 leczonych z powodu MG. 
Natomiast w 2028 r. te liczby mają wzrosnąć odpowiednio do 169 077/ 131 199 pacjentów chorych/
leczonych. Średnioroczny wzrost liczby pacjentów szacowany jest na 1,8%. Około 78% osób 
chorych będzie się leczyło w 2028 r. wobec 72% obecnie. 39%/ 31% zdiagnozowanych pacjentów 
jest wieku 60 – 79/ 40 – 59  lat. 

Zakładana współpraca 

z producentami aparatów do 

aferezy

U około 70% pacjentów, co najmniej raz w przebiegu choroby, dochodzi do nagłego pogorszenia, 
tzw. kryzysu miastenicznego, prowadzącego najczęściej do ciężkiej niewydolności oddechowej 
mogącej prowadzić do śmierci. W ciągu 2 lat od rozpoznania u około 15% – 20% chorych na MG 
wystąpi kryzys miasteniczny. Chorzy w  tej sytuacji tracą zdolność do oddychania bez wentylacji 
wspomaganej. Intubacja tchawicy lub nieinwazyjne systemy wentylacji nadciśnieniowej stają 
się konieczne dla zachowania życia chorego. Kryzys miasteniczny jest zazwyczaj wywoływany 
przez infekcję, stres emocjonalny, gorączkę lub jako reakcja niepożądana na produkt leczniczy. 
Ciężki przebieg tej choroby związany z  upośledzeniem ruchowym, niewydolnością oddechową 
i w konsekwencji śmiercią pacjenta dotyczy 3% – 10% przypadków.

Pacjenci z  nieopornym MG reagują na farmakoterapię i  doświadczają remisji choroby z  mniejszą 
liczbą negatywnych wyników. Osoby z  oporną MG cierpią na zaawansowaną formę choroby, 
w  której zaatakowanych jest wiele grup mięśniowych. Pacjenci ci mają mniejsze szanse na 
uzyskanie odpowiedzi na leczenie, a skutki uboczne związane z długotrwałym stosowaniem leków 
immunosupresyjnych są bardziej dotkliwe. Profil działań niepożądanych produktu, łatwość podawania, 
klasa MG i status przeciwciał to aspekty, które wpływają na wybór leku. Pomimo różnic w prezentacji 
klinicznej MG, celem farmakoterapii jest zmniejszenie wpływu choroby na jakość życia pacjentów.

Wykres 108. MG, Struktura rynku 
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Jednym z  czynników etiologicznych MG jest aktywacja układu białek dopełniacza (elementu 
układu odpornościowego) spowodowana przyłączaniem się agresywnych białek (autoprzeciwciał) 
do receptorów acetylocholiny. Składniki układu dopełniacza w efekcie atakują komórki nerwowe 
zakłócając przekazywanie impulsów nerwowych. Niewydolność tego przekaźnictwa na styku 
komórek nerwowych i mięśniowych skutkuje spadkiem siły skurczu całego mięśnia.

Dostępne terapie

Strategie farmakoterapeutyczne w  leczeniu pacjentów z  MG można podzielić na dwa podejścia 
(i)  przywrócenie skuteczności transmisji ACh w  złączu nerwowo-mięśniowym, (ii)  wykorzystanie 
środków immunosupresyjnych, które mogą odwrócić szkodliwe działanie autoprzeciwciał 
generowanych przez komórki plazmatyczne. Skuteczność farmakoterapii jest zmienna dla 
każdego pacjenta, a wszystkie opcje leczenia są ograniczone przez niepożądane skutki związane 
z  przewlekłym podawaniem. Inhibitory acetylocholinoesterazy (pirydostygmina, neostygmina, 
ambenonium, distygmina) są zazwyczaj przepisywane jako pierwsza opcja leczenia. W przypadku 
pacjentów, u  których nie uzyskano objawowej poprawy, wykazano, że kortykosteroidy takie jak 
prednizon i  leki immunosupresyjne takie jak azatiopryna i  cyklosporyna indukują remisję MG 
u  niektórych osób seropozytywnych, a  w  przypadku braku ich skuteczności – cyklofosfamid 
i cyklosporyna A, metotreksat lub mykofenolan mofetylu. 

Zarówno pierwsza, jak i druga linia terapii wiąże się z licznymi skutkami ubocznymi, jak retinopatie, 
osteoporoza, zmiany nastrojów, stany psychotyczne, infekcje, depresja, problemy z  krążeniem, 
a stosowanie leków immunosupresyjnych może prowadzić do ciężkich infekcji. 

Jako leczenie pozarejestracyjne stosowane jest już od dawna przeciwciało monoklonalne Rituxan/ 
MabThera (rituximab). Jednak to Soliris (eculizumab) stał się pierwszym biologicznym preparatem 
zatwierdzonym przez FDA dla uogólnionego MG w 2017 r. Celem molekularnym Solirisu jest białko 
C5 układu dopełniacza. Jest to jeden z  najdroższych leków na świecie, a  koszt terapii szacuje 
się na ponad 678 tys. US$ rocznie. Ponadto nawet w czasie tego leczenia zdarzają się przypadki 
pogorszenia (10% pacjentów) łącznie z możliwością wystąpienia kryzysu miastenicznego. 

Eksperymentalną terapią dla chorych na MG zatwierdzoną przez FDA jest Zilukoplan. Jest to mała 
molekuła – syntetyczny peptyd podawany podskórnie, co oznacza większą wygodę dla pacjentów. 
Jego mechanizm działania polega na hamowaniu działania białka dopełniacza C5. W  rozwoju 
klinicznym znajduje się kilka innych kandydatów w  tym wskazaniu: rituximab (już stosowany 
pozarejestracyjnie), rozanolixizumab, amifampridina, przeciwciało CFZ533, efgartigimod. O  ile 
ich ogólne działanie może mieć pozytywne skutki, dotyczą one leczenia MG w  innym stadium 
rozwojowym choroby niż jest rozpatrywany w projekcie Spółki i nie wiadomo, czy zmniejszą ryzyko 
wystąpienia kryzysu miastenicznego. 

W  przełomie miastenicznym stosuje się leczenie immunomodulujące, czyli dożylnie jest podawana 
immunoglobulina ludzka (IVIg) lub wymieniane osocze -– zabieg terapeutycznej plazmaferezy (PLEX). 
PLEX polega na usunięciu z osocza potencjalnie patologicznych substancji wraz z prawie wszystkimi 
składnikami osocza. Plazmafereza jest skuteczna u  chorych w  stanie zagrożenia życia (przełom 
miasteniczny) oraz jako przygotowanie do tymektomii – procedury chirurgicznej (u  10%  –  15% 
pacjentów stwierdza się guza grasicy — grasiczaka). Według aktualnych wytycznych Amerykańskiego 
Towarzystwa Aferezy PLEX jest preferowaną, standardową metodą terapeutyczną w leczeniu miastenii. 
Jest to jednak terapia wysoce niespecyficzna i potencjalnie obarczona znaczącymi skutkami ubocznymi. 

Cel projektu

Spółka chce opracować funkcjonalny filtr molekularny zawierający aptamery jako cząsteczki 
aktywne. Produkt będzie przeznaczony do stosowania podczas zabiegu ukierunkowanej 
aferezy procesu oczyszczania krwi pacjenta ze ściśle określonego składnika – białka C5 układu 
dopełniacza zaangażowanego w propagowanie kaskady zapalnej w krwi pacjenta wywołanej przez 
autoimmunologiczne przeciwciała anty-receptor acetylocholinowy, obecne u chorych na miastenię.

Aktywacja układu białek 

dopełniacza spowodowana 

przyłączaniem się 

autoprzeciwciał do receptorów 

acetylocholiny

Liczne skutki uboczne

Bardzo kosztowna terapia

Nowe terapie

Leczenie immunomodelujące

Oczyszczanie krwi pacjenta 

z białka C5
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Proponowany produkt to rozwiązanie o  działaniu przyczynowym, które będzie miało na celu 
zapobieganie procesom zapalnym indukowanym przez autoreaktywne przeciwciało w obrębie złącza 
nerwowo-mięśniowego. Nowa terapia może poprawić jakość życia pacjentów oraz obniżyć skutki 
uboczne plazmaferezy, głównie wynikające ze zmniejszenia odporności organizmu na skutek 
usuwania wszystkich przeciwciał, jak i negatywnego wpływu na prawidłową krzepliwość krwi.

Zapobieganie procesom 

zapalnym

Wykres 110. Pure Biologics; Schemat działania aktywnego terapeutycznego wyrobu medycznego opracowywanego w projekcie PB005 

Pacjent jest poddawany procedurze terapeutycznej aferezy. Pobierana krew jest pompowana poza ustrojem przez urządzenie do aferezy, w którym 
przechodzi przez system kolumn. W  pierwszej, standardowej kolumnie następuje oddzielenie elementów morfotycznych krwi (komórek; szare) od 
elementów płynnych (osocze). Następnie w kolumnie PB005 osocze przepuszczane jest przez złoże ze zimmobilizowanym aptamerem, który specyficznie 
wyłapuje białko C5 układu dopełniacza (odpowiedzialnego za eskalację procesu patogennego w miastenii), nie wiążąc jednak przeciwciał ani innych 
białek osocza. Osocze pacjenta oczyszczone z patogennych cząsteczek mieszane jest z powrotem z elementami morfotycznymi krwi i zawracane do 
krwiobiegu pacjenta. 

Źródło: Spółka

Wykres 109. Pure Biologics; PB005 – Aptamery wyselekcjonowane na Cel-1 
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Źródło: Spółka

Realizacja projektu

Spółka pozyskała cel molekularny, czyli białko C5 z  materiału biologicznego (osocza ludzkiego) 
oraz jego biotechnologicznej produkcji w różnych wariantach (uwzględniając mutacje występujące 
w  populacji). Tak przygotowane białka posłużyły jako przynęty do wyłowienia ze zbioru 
zawierającego ponad 1×1013 różnych wariantów aptamerów cząsteczek zdolnych do silnego 
związania się z  patogennymi białkami. Przeprowadzono 4 zaplanowane kampanie selekcyjne 
modyfikując niektóre ich warunki, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania aptamerów 
o pożądanych parametrach. Warianty o potencjale użytkowym do prototypu wyrobu medycznego 

5 aptamerów – osiągnięte 

pierwsze kamienie milowe 
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były poddawane charakterystyce metodami biochemicznymi i  biofizycznymi, których celem 
było ustalenie selektywności i  siły wzajemnego oddziaływania aptamerów z  białkiem C5 oraz 
jego wariantami, jak i  innymi białkami z  kaskady dopełniacza. Z  pierwszej kampanii selekcyjnej 
udało się uzyskać 5 aptamerów, które wykazały w  badaniu oddziaływań metodą BLI zdolność 
rozpoznania celu molekularnego (białka C5) przy równoczesnej dyskryminacji innych białek (a więc 
wysokiej specyficzności). Dalsze badania skupią się na dokładniejszej ocenie tych kandydatów. 
Równocześnie wstępnie testowane są potencjalne aptamery z kolejnych kampanii selekcyjnych.

Konkurencja projektu

Wydawałoby się, że konkurencją dla projektu są rozwijane terapie na MG, szczególnie skupiające się 
na inhibitorach składnika C5 układu dopełniacza. Jednak w celu zmaksymalizowania efektu terapii 
coraz częściej korzysta się z terapii skojarzonych, czyli połączenia leków i celowanej plazmaferezy. 
Afereza powinna obniżyć poziom C5 i umożliwić stosowanie mniejszych dawek inhibitorów C5 i tym 
samym zminimalizować potencjalne skutki uboczne. 

Zatem proponowany w  projekcie produkt może mieć mniejszy negatywny wpływ na aktywność 
układu immunologicznego, ze względu na przejściowe działanie plazmaferezy – poziom usuwanego 
składnika dopełniacza C5 po zakończeniu terapii będzie stopniowo wracał do normalnego poziomu 
w naturalny sposób. MG jest chorobą przewlekłą, a podawanie przeciwciał terapeutycznych jest 
niejednokrotnie ograniczone do 3 – 5 lat ze względu na immunogenność tej formy terapii. Wyrób 
medyczny Spółki nie będzie konkurował z lekiem, ale może stanowić leczenie uzupełniające.

Na rynku terapeutycznej aferezy funkcjonuje kilka rozwiązań, które mogą zostać uznane za 
rozwiązania podobne. 

CytoSorbents rozwija i oferuje na rynku filtry do aferezy, między innymi do usuwania z krwi pacjenta 
hemoglobiny, niskocząsteczkowych leków, dożylnego kontrastu, prozapalnych cytokin, białek 
dopełniacza i  toksyn. CytoSorb stosowany jest w  ostrych stanach zapalnych (szok septyczny, 
burza cytokinowa, reakcje po przeszczepie, reakcje śródoperacyjne sercowo-naczyniowe) do 
wyłapywania z osocza wszystkich niewielkich białek (znaczącą większość cytokin, lecz nie białko 
C5) dzięki zastosowaniu porowatego nośnika o dużej pojemności. Podobne rozwiązanie jest też 
oferowane przez chińską firmę Jafron.

Projekt PB005 to filtr stosowany wewnątrz aparatu do aferezy, by nadać mu nową funkcjonalność. 
Zatem nie stanowi on konkurencji dla producentów tych aparatów (Fresenius Medical Care czy 
Baxter). 

Wycena projektu

Według Grand View Research, w 2018 r. wartość światowego rynku MG wyniosła 1,2 mld US$ i będzie 
rosła w  tempie 7,5% rocznie w  latach 2019 – 2026. Wartość rynku USA/ 5 krajów Europy/ Japonii 
szacujemy w 2019 r. na 590 mln US$/ 347 mln US$/ 163 mln US$ (1,1 mld US$ w całości). GlobalData 
szacuje rynek USA/ 5 krajów Europy/ Japonii w 2028 r. na 1 100 mln US$/ 632 mln US$/ 199 mln US$ 
(1,9 mld US$ w całości). Prognozujemy średni wzrost wartości rynku na 8% w latach 2020 – 2028.

Terapie skojarzone

Plazmafereza

Filtr dla producenta sprzętu

Wartość rynku

Wykres 111. MG; Najlepiej sprzedające się leki (mln US$) w 2018 r.
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Najlepiej sprzedającymi się lekami stosowanymi w MG były w 2018 r. (i) Soliris, (ii) Prograf, (iii) Neoral/
Sandimmun oraz (iv) Medrol. Soliris jest jednym z najdroższych leków (roczny koszt pacjenta ponad 
2 mln zł) generującym przychody przekraczające 3 mld US$ rocznie. W 2018 r. Soliris ze sprzedażą 
737  mln  US$ na 7 największych rynkach stanowił 88% rynku farmakoterapii MG. Lek ten jest 
stosowany w kilku wskazaniach, między innymi także w leczeniu nocnej napadowej hemoglobinurii 
(PNH) i  leczeniu zespołu atypowego hemolityczno–mocznicowego (aHUS). Z  powodu ceny tego 
leku jedną z  niezaspokojonych potrzeb farmakoterapii jest zwiększenie przystępności cenowej 
podstawowych leków dla opornych pacjentów, których doświadczenie z  MG może być fizycznie 
osłabiające i psychicznie trudne.

Według GlobalData, Zilucoplan, kandydat na lek rozwijany przez Ra Pharma (amerykańską firmę 
biofarmaceutyczną, która została przejęta przez UCB w październiku 2019 r.) i Ravulizumab mają 
być najlepiej sprzedającymi się lekami w  tym wskazaniu w  2028  r., a  ich roczna sprzedaż ma 
wynieść odpowiednio 224 mln US$ i 201 mln US$. Oba te leki powinny być dobrze tolerowane przez 
pacjentów w porównaniu do obecnie stosowanych. 

Projekt wyceniamy analogicznie do PB002. Zakładamy, że wyrób projektowany przez Spółkę 
wejdzie na rynek w  2026  r., po 5 latach będzie stosowany w  aferezie ok. 11 tys. pacjentów 12x 
rocznie (8% pacjentów z NMO(SD), potencjalne rozszerzenie na pacjentów z PNH i aHUS), a koszt 
terapii nim wyniesie 1 000 US$. Daje to maksymalne przychody w wysokości ok. 130 mln US$. 
Zakładamy potencjalny up-front z  tytułu tego projektu, przy założeniu sukcesu I fazy badań, 
w wysokości 6 mln US$ (możliwe 6 mln US$ – 8 mln US$) w 2023  r. i  6% tantiemy. Szacujemy 
wartość całego projektu na 39 mln zł.

Soliris 

Inhibitory uzupełniające 

Zilukoplan i Ravulizumab – 

najlepiej sprzedające się leki 

w 2028 r.

Wycena projektu

Tabela 32. PB005; Założenia do wyceny metodą rNPV   
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Fazy kliniczne Sprzedaż
Skumulowane 
prawdopodobieństwo sukcesu

85% 59% 52% 42% 31% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%

Liczba osób chorych na MG 116 018      118 074     120 166     122 296     124 463     126 668     128 913     131 197     133 522     135 888     138 296     140 747     143 241     145 779     148 362     193 084     
Liczba procedur na rok  -  -  -  -  -  12      12      12      12      12      12      12      12      12      12      12     
Koszt terapii (US$)/ procedura  -  -  -  -  -  1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000     
Liczba pacjentów leczonych PB005  -        -        -        -        -        5 067      6 446      7 872      9 347     10 871     10 856     10 837     10 815     10 788     10 756      9 654     
Sprzedaż procedur (mln US$)  -        -        -        -        -       60,8 77,3 94,5 112,2 130,5 130,3 130,0 129,8 129,5 129,1 115,9
Tantiemy (mln US$)  -        -        -        -        -       3,6 4,6 5,7 6,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,0
Upfront (mln US$)  -        -       6,0  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Wydatki na badania (mln US$) -1,0 -0,5 -1,1  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Dotacje (mln US$) 0,8 0,4 0,7  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       
Wolne przepływy finansowe (mln US$) -0,2 -0,1 5,6  -        -       3,6 4,6 5,7 6,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,0
Opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-0,2 -0,1 4,5  -        -       3,0 3,8 4,6 5,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 5,6

Ważone prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-0,1 -0,1 2,3  -        -       0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln US$)

-0,1 0,0 1,7  -        -       0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1

Zdyskontowane ważone 
prawdopodobieństwem 
opodatkowane wolne przepływy 
finansowe (mln zł)

-0,5 -0,2 6,5  -        -       1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,6 0,4

rNPV projektu (mln zł) 38,5
Źródło: DM BOŚ SA
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Wykres 112. Pure Biologics; Proponowany schemat działania cząsteczki PB006, koniugatu aptameru z lekiem 

Wiązanie się aptamerowej części koniugatu specyficznie do receptora IL13Ra2 powoduje internalizację na drodze endosomalnej całego kompleksu 
receptor-koniugat do wnętrza komórki nowotworowej. W endosomie panuje kwaśne środowisko, które powoduje uwalnianie się doksorubicyny (leku) 
z koniugatu. Doksorubicyna na drodze pasywnej jest uwalniana z endosomu i dostaje się do jądra komórkowego, gdzie jej aktywność cytotoksyczna 
prowadzi do śmierci komórki.  

Źródło: Spółka

7.3. Projekty konsorcjalne 

Spółka realizuje projekty naukowe we współpracy z uczelniami i instytutami, jednak z uwagi na ich 
zakres nie uwzględniamy ich w naszej wycenie. 

7.3.1. PB006 (czerniak – melanoma)

Celem projektu PB006 jest przetestowanie hipotezy, której potwierdzenie może prowadzić do 
opracowania innowacyjnej terapii czerniaka opartej na połączeniu (koniugacie) nośnika aptamerowego 
z lekiem cytotoksycznym. Projekt ten obejmuje wczesne fazy odkrywania cząsteczki, tzn. uzyskanie 
aptameru i  koniugatu aptameru z  lekiem i  przetestowanie jego skuteczności antynowotworowej 
w hodowlach komórkowych oraz w pilotowym eksperymencie na zwierzętach. Projekt ma trwać do III kw. 
2021 r. Potwierdzenie założonej koncepcji, czyli wykazanie spodziewanego efektu antynowotworowego 
w modelu mysim, może stanowić podstawę do rozwinięcia zakresu badań i  rozpoczęcia kolejnego 
działania mającego na celu optymalizację, szerszą charakteryzację i dokładniejsze badania uzyskanej 
cząsteczki. Spółka realizuje ten projekt w konsorcjum z Siecią Badawczą Łukasiewicz PORT Polski 
Ośrodek Rozwoju Technologii. Spółka posiada 60% udział w tym projekcie. 

Według Melanoma Research Alliance czerniak jest piątym najczęściej diagnozowanym nowotworem 
w USA (100 350 osób z diagnozą; 6 850 umrze z tego powodu w 2020P). Od 2007 r. w tym wskazaniu 
zostało zatwierdzonych przez FDA 12 nowych terapii. Szacowany 5-letni okres przeżycia wynosi 
98% w przypadku wczesnej diagnozy i 25% po rozprzestrzenieniu na odległe części ciała. Jedno 
na 4 badania kliniczne kończy się porażką z powodu braku odpowiedniej liczby osób w badaniach 
klinicznych. Aktualnie w USA prowadzonych jest ponad 400 badań na ten nowotwór. 

Standardowe terapie stosowane w leczeniu czerniaka wykazują niską skuteczność i obarczone są 
wysokim ryzykiem pojawienia się zdarzeń niepożądanych. Wprowadzenie na rynek nowej terapii 
nakierowanej na dobrze zdefiniowany cel molekularny znajdujący się na komórkach czerniaka 
odpowie tym samym na niezaspokojoną potrzebę medyczną w tym obszarze. 

Celem molekularnym w  projekcie jest receptor IL13Rα2 wiążący cytokinę interleukina 13 
(IL13). Mimo słabo poznanej roli tego receptora w  rozwoju nowotworu zaobserwowano, że jego 
występowanie jest zwiększone w  przypadku m.in. czerniaka, glejaka czy nowotworu trzustki. 
Ograniczone występowanie i rola w zdrowych tkankach stawia białko IL13Rα2 jako potencjalny cel 
terapii przeciwnowotworowych.

Proof-of-concept

Czerniak

Dostępne terapie

Cel projektu
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W  ramach prac badawczo-rozwojowych Spółka uzyskała dwie modelowe linie komórkowe 
wykazujące na swej powierzchni produkcję receptora, wobec których miało być przeprowadzone 
łowienie aptamerów oraz białek rekombinowanych służących pracom badawczym. Selekcje 
aptamerów rozpoczęły się w II kw. 2020 r. i potrwają do końca lutego 2021 r. Konsorcjant Spółki 
będzie pracował nad metodami koniugacji oraz śledzenia i  analizy ilościowej kandydata na lek 
w hodowlach komórkowych oraz tkankach zwierzęcych.

7.3.2. PB007 (Mara – Molecular Analytical Robotics Assay)

Projekt był skoncentrowany na rozwoju nowoczesnych nanotechnologii w diagnostyce i  leczeniu 
zakażeń bakteryjnych. Jego celem było opracowanie technologii i narzędzi opartych na aptamerach, 
które miały na celu wykrywanie białek bakteryjnych nadających lekoopornym szczepom odporność 
na antybiotyki. Projekt zakładał także opracowanie nowej generacji samoorganizujących się 
nanorobotów DNA-origami, które mogą specyficznie identyfikować komórki docelowe i niszczyć je 
poprzez perforację ścian komórkowych. 

Rolą Spółki w  tym projekcie było opracowanie panelu chemicznie modyfikowanych aptamerów 
skierowanych przeciwko kilku klinicznie ważnym antygenom, tj. białkom oporności na antybiotyki 
(beta laktamazy) i  patogenowi Staphylococcus aureus (do rozpoznania celu). Zidentyfikowane 
aptamery, oprócz zastosowania w projekcie, można będzie wykorzystać do opracowania nowych 
narzędzi diagnostycznych umożliwiających szybkie i  łatwe wykrywanie szczepów bakteryjnych 
opornych na wiele antybiotyków i  odpowiedzialnych za stale rosnącą liczbę zgonów na całym 
świecie. 

Konsorcjum składało się ze Spółki jako przedstawiciela sektora przemysłowego oraz środowisk 
naukowych: (i)  Austrian Institute of Technology (Austria), (ii)  Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
(Niemcy), (iii) Aarhus Universitet (Dania), (iv) Imperial College London (Wielka Brytania). 

Projekt był realizowany w ramach „Future and Emerging Technologies Open”, Programu „Horizon 
2020-European Union funding for Research & Innovation”. Wkład Spółki to 2,4 mln zł, a wartość 
projektu to 16,6 mln zł. Projekt był w pełni finansowany przez fundusze europejskie. 

Projekt był realizowany przez konsorcjum od końca 2015 r, a  przez Spółkę od grudnia 2017 r. 
i zakończył się w tym roku. 

7.3.3. PB008 (MAGBBRIS – New Magnetic Biomaterials for Brain Repair and 
Imaging after Stroke) 

Projekt MAGBBRIS (nowe biomateriały magnetyczne dla obrazowania i  leczenia pacjentów po 
udarze mózgu) ma na celu zbadanie czynników wzrostu wydzielanych przez śródbłonkowe komórki 
progenitorowe (EPC) o  udowodnionym potencjale indukcji regeneracji tkanek, które mogą być 
kapsułkowane w biomateriałach magnetycznych i bezpiecznie dostarczane do mózgu za pomocą 
pola magnetycznego. Badania mają na celu opracowanie zaawansowanej terapii o  potencjale 
klinicznym jako nieinwazyjny, bezpieczny i dostępny środek dla większości pacjentów po udarze. 
Dzięki opracowaniu produkcji czynników wzrostu (sekretomu) na poziomie przemysłowym zgodnym 
ze standardami GMP oraz zaprojektowaniu prototypu magnetycznego urządzenia dla ludzi, 
zweryfikowany zostanie potencjał transferu technologii do warunków klinicznych. 

Według WHO, udar przechodzi 15 milionów osób rocznie. Zastosowanie nowych nanobiomateriałów 
może przyczynić się do szybszej regeneracji tkanki w  przypadku udaru niedokrwiennego. 
Wykorzystanie nanotechnologii umożliwi dostarczenie do uszkodzonego mózgu terapeutycznych 
czynników wzrostu wydzielanych przez komórki progenitorowe. 

Główną rolą Spółki w projekcie MAGBBRIS jest transfer protokołów hodowli i uzyskiwania sekretomu 
komórek progenitorowych śródbłonka do standardów przemysłowych w  skali pozwalającej na 
przeprowadzenie badań na zwierzętach oraz w zgodzie z GMP. 

Realizacja projektu

Nanotechnologia 

w diagnostyce i leczeniu 

zakażeń bakteryjnych

Wybór aptamerów

Konsorcjum

Finansowanie

Okres realizacji

Obrazowanie i leczenie 

pacjentów po udarze mózgu
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progenitorowych śródbłonka 
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Konsorcjum składa się ze Spółki jako przedstawiciela sektora przemysłowego oraz przedstawicieli 
środowisk naukowych: (i)  Laboratorium Badań Neuronaczyniowych w  szpitalu klinicznym Vall 
d’Hebron Research Institute w Barcelonie (Hiszpania), (ii) Instytutu Nauk Materiałowych w Barcelonie 
(Hiszpania), (iii)  Blood-Brain Barrier Laboratory w  Artois University (Francja), (iv)  Zakładu Fizyki 
Jądrowej w Szpitalu Klinicznym San Raffaele Hospital w  Mediolanie (Włochy) oraz (v)  Instytutu 
Fizyki Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk (Słowacja).

Projekt jest realizowany w  ramach „EuroNanoMed III”, Programu „EuroNanoMed III Joint 
Transnational Call for Proposals (2017) for European Innovative and Research & Technological 
Development Projects in Nanomedicine”. Wkład Spółki to 1,1 mln zł (wkład własny to 0,3 mln zł), 
a wartość projektu to 6,4 mln zł. 

Projekt jest realizowany od początku 2018 r i  zakończy się w  2021  r. uzyskaniem wyników 
naukowych oraz własności intelektualnej, która może podlegać ochronie IP, a  także pozwoli na 
przygotowanie się do dalszych etapów rozwinięcia opracowanej technologii pod kątem zastosowania 
bionanomateriałów u pacjentów. 

Konsorcjum 

Finansowanie

Czas realizacji 
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8. Platformy technologiczne 
aa PureSelect2 umożliwia dokonywanie selekcji in vitro rekombinowanych ludzkich 

przeciwciał o wysokim powinowactwie do dowolnego wybranego antygenu, również 
całych komórek, za pomocą techniki prezentacji fagowej.

aa PureApta służy do selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów o  ulepszonych 
parametrach specyficzności, selektywności i odporności na degradację w krwioobiegu.

aa W  ramach pakietu PureCRO Spółka świadczy kontraktowe usługi badawcze 
podmiotom zewnętrznym.

Spółka posiada dwie platformy technologiczne PureSelect2/ PureApta wykorzystywane do 
dostarczania przeciwciał/ aptamerów jako cząsteczki aktywne na potrzeby własne i komercyjne. 
W  ramach pakietu PureCRO Spółka świadczy kontraktowe usługi badawcze podmiotom 
zewnętrznym: (i) firmom poszukującym cząsteczek do rozwoju leków służących do nowoczesnych 
terapii celowanych, (ii)  firmom wytwarzającym testy diagnostyczne, (iii)  uczelniom i  instytutom 
badawczym. Popyt na badania kontraktowe w  najbliższych latach powinien rosnąć, a  z  powodu 
relatywnie niskiej podaży usług badawczych, firmy badawcze powinny mieć dużo zleceń. 

8.1. Platforma PureSelect2

Większość przeciwciał stosowanych w badaniach biomedycznych oraz jako środki terapeutyczne 
otrzymuje się in vivo, poprzez immunizację zwierząt i następującą po niej selekcję, z zastosowaniem 
technologii hybrydoma polegającej na połączeniu dwóch komórek. Otrzymane w  ten sposób 
przeciwciała są następnie humanizowane, aby mogły zostać bezpiecznie stosowane w badaniach 
klinicznych oraz jako leki.

Dzięki platformie PureSelect2 Spółka może dokonywać selekcji in vitro rekombinowanych ludzkich 
przeciwciał o wysokim powinowactwie do dowolnego wybranego antygenu, również całych komórek, 
za pomocą techniki prezentacji fagowej. Eliminuje to potrzebę dalszej humanizacji uzyskanych 
przeciwciał. Po selekcji oddziałujących klonów możliwe staje się skonstruowanie drugorzędowej 
biblioteki i  powtórna selekcja (tzw. dojrzewanie przeciwciał) w  celu dodatkowego wzmocnienia 
powinowactwa do antygenu. Wybrane fragmenty przeciwciał mogą być przekształcone do innych 
formatów, jak np. pełne IgG, Fab, scFv-dimer, z  zastosowaniem technik biologii molekularnej. 
Dalsze chemiczne modyfikacje mogą prowadzić do wytworzenia kandydatów na leki, np. koniugaty 
przeciwciał z lekami lub narzędzi diagnostycznych (np. przeciwciała skoniugowane z enzymem czy 
barwnikiem fluorescencyjnym). 

PureSelect2 to ulepszona i zoptymalizowana platforma PureSelect, która: 

aa skraca czas realizacji zlecenia, 

aa daje wyższy poziom ekspresji wyselekcjonowanych przeciwciał, co oznacza niższe koszty 
produkcji, 

aa zwiększa różnorodność biblioteki poprawiając szanse na znalezienie poprawnie działających 
wariantów, 

aa dostarcza informacje o warunkach optymalnych do przechowywania białka (panel stabilności). 

Własne projekty innowacyjne + 

badania kontraktowe

In vivo

In vitro rekombinowane ludzkie 

przeciwciała
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Realizacja tego projektu została podzielona na IV etapy. 

W I etapie Spółka uzyskała gotowe szczepy bakteryjne i  wektory niezbędne do funkcjonowania 
platformy, otrzymała zoptymalizowaną sekwencję szkieletu (scFv) biblioteki i opracowała wydajną 
metodę klonowania biblioteki pomiędzy wektorami różnego typu. 

W II etapie Spółka opracowała i zoptymalizowała technologie, usprawniające działanie platformy, 
obejmujące: (i)  precyzyjną i  szybką metodę oceny zmian ilości faga w  każdej z  rund selekcji, 
(ii)  szybką i  wydajną metodę oczyszczania cząsteczek faga, (iii)  panel analizy stabilności 
pozwalający na szybką identyfikację warunków przechowywania dla scFv, (iv) panel do optymalizacji 
warunków ekspresji pozwalający szybko identyfikować parametry najkorzystniejsze do wydajnej 
produkcji scFv, (v) system znakowania białek wraz z przeciwciałem do ich detekcji poprawiający 
jakość eksperymentów wykonywanych w  ramach pracy z  platformą PureSelect2, (vi)  system 
przeformatowania scFv do scFv-Fc, Fab i IgG. 

W ramach dalszych prac Spółka zakończyła etap III zakładający integrację elementów platformy 
i potwierdzenie skuteczności selekcji poprzez uzyskanie przeciwciał scFv o założonych parametrach.

Natomiast w październiku br. zakończyła IV etap zakładający weryfikację platformy w warunkach 
eksperymentalnych i  potwierdzenie jej skuteczności, czyli uzyskanie funkcjonalnych przeciwciał 
w różnych formatach i ich walidację.

8.2. Platforma PureApta

PureApta to platforma służąca selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów o  ulepszonych 
parametrach specyficzności, selektywności i  odporności na degradację w  krwioobiegu, 
pozwalająca uzyskiwać aptamery do rozwoju biofarmaceutyków, wyrobów medycznych i  testów 
diagnostycznych. Platforma PureApta jest innowacyjną modularną platformą selekcji in vitro 
modyfikowanych aptamerów o zastosowaniu diagnostycznym i terapeutycznym. 

Kluczową innowacją platformy PureApta jest umożliwienie selekcji in vitro aptamerów, które 
posiadają znacząco wzbogacony repertuar grup chemicznych. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom 
zostaną polepszone parametry wiązania się aptamerów z  celem molekularnym (specyficzność, 
selektywność, siła wiązania) oraz ich stabilność biologiczna, tj. odporność na trawienie 
enzymatyczne przez enzymy obecne w osoczu krwi. Ponadto zoptymalizowano cząstkowe techniki 
i  rozwiązania składające się na proces selekcji aptamerów, a  tym samym skróceniu uległ okres 
przeprowadzenia selekcji. Dzięki optymalizacji bibliotek i  sekwencjonowaniu nowej generacji, 
zwiększyło się też prawdopodobieństwo uzyskania aptamerów o pożądanych cechach. 

Kamienie milowe projektu 

PureSelect 2

Selekcja modyfikowanych 

chemicznie aptamerów

Wykres 113. Pure Biologics; Platforma PureSelect 2 

Źródło: Spółka
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Realizacja tego projektu została podzielona na IV etapy. 

Etap I zakładający opracowanie portfolio technik i procesów budujących platformę i etap II, czyli 
zoptymalizowanie ww. technik oraz przeprowadzenie selekcji modyfikowanych aptamerów zostały 
zakończone otrzymaniem funkcjonalnego prototypu platformy. 

Etap III zakładał prezentację funkcjonalności platformy PureApta w  zadanych utrudnionych 
warunkach selekcji. Został on zakończony uzyskaniem modyfikowanych aptamerów o oczekiwanych 
parametrach podczas selekcji na nieoczyszczony cel molekularny oraz podczas selekcji na jeden 
z dwóch podobnych celów molekularnych. 

Etap IV to gotowa do stosowania w  pełni dojrzała platforma PureApta ze (i)  zdefiniowanym 
czasem i kosztem uzyskiwania aptamerów, (ii) udowodnioną przez udane selekcje skutecznością, 
(iii) przygotowanym zestawem dokumentacji, materiałami informacyjnymi, dokonaniem zgłoszenia 
patentowego. 

Projekt PureApta został zakończony w  lutym 2019  r., a  w  grudniu 2019  r. Spółka otrzymała 
z  NCBR informację o  pozytywnym zaopiniowaniu. W  październiku 2019  r. Urząd ds. Patentów 
i  Znaków Towarowych USA (USPTO) udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „Sposób syntezy 
i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd, cząsteczka 
DNA i  biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz 
zastosowanie biblioteki oligonukleotydów” (The method of synthesis and purification of a nucleoside 
and/or a nucleotide, a modified nucleoside and/or nucleotide, a DNA molecule and an oligonucleotide 
library comprising said modified nucleoside and/or nucleotide, and the use of said oligonucleotide 
library). 

Kamienie milowe projektu 

PureApta 

Wykres 114. Pure Biologics; Schemat działania platformy PureApta 

Źródło: Spółka

Wprowadzony system chemicznego modyfikowania selekcjonowanych aptamerów jest systemem 
modularnym, tj. nie ma z góry ograniczonej liczby stosowanych modyfikacji, co dodatkowo zwiększa 
potencjał platformy, a tym samym jej atrakcyjność.
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9. Wyniki i prognozy finansowe
aa Na obecnym etapie rozwoju do realizacji projektów badawczo-rozwojowych Spółka 

potrzebuje dotacji, a do nich wkładu własnego, a także środków na pokrycie wydatków 
niekwalifikowanych. Im szybciej Spółka będzie realizowała projekty własne, tym mniej 
zasobów będzie mogła przeznaczyć na badania komercyjne. Wprawdzie pogorszy 
to wyniki w  krótkim okresie, jednak potencjalne zyski z  komercjalizacji własnych 
projektów są bez wątpienia niewspółmiernie wyższe niż aktywność kontraktowa.

aa Spółce udaje się uzyskiwać zaliczki zamiast korzystać z refundacyjnego systemu 
rozliczania projektów, co zapewnia duży komfort w tempie realizacji i komercjalizacji 
projektów. 

Spółka wygenerowała w 2019  r. i  I  poł. 2020  r. odpowiednio 1,8 mln  zł i  0,4 mln  zł przychodów 
ze sprzedaży komercyjnej. Spadek przychodów w I poł. br. rzędu 59% r/r wynikał z zakończenia 
dużego kontraktu, co z kolei umożliwiło intensywniejszą realizację własnych projektów badawczo-
rozwojowych. W strukturze sprzedaży przeważała sprzedaż krajowa (95% w I poł. 2020 r.). Wynik 
na sprzedaży badań klinicznych w 2019 r. i I poł. 2020 r. wyniósł odpowiednio 1,1 mln zł i 0,2 mln zł.

W ramach działalności badawczo-rozwojowej Spółka pokazała (i) dotacje w wysokości 11,9 mln zł/ 
6,7 mln zł w 2019/ I poł. 2020 r., (ii) koszty w wysokości 14,9 mln zł/ 9,4 mln zł w 2019/ I poł. 2020 r. 
i w efekcie (iii) stratę w wysokości 3,0 mln zł/ 2,7 mln zł w 2019/ I poł. 2020 r. Wartość dotacji wzrosła 
38% r/r w I poł. 2020 r. Największe przychody dotacyjne wygenerował projekt PB004 – PureBike 
(29% całości po I poł. 2020 r.), którego realizacja rozpoczęła się w połowie 2019 r. 

Wartość kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w 2019 r. i I poł. 2020 r. wyniosła odpowiednio 2,0 mln zł 
i 2,1 mln zł. W latach 2020/ 2021 Spółka odnotuje 3,8 mln zł/ 2,2 mln zł kosztów programu motywacyjnego.

W  2019  r. i  I  poł. 2020  r. strata na działalności operacyjnej wyniosła odpowiednio 3,9  mln  zł 
i  4,6  mln  zł. Szybki rozwój projektów innowacyjnych oznacza rosnące straty, ale w  dłuższej 
perspektywie potencjalnie większe zyski dla akcjonariuszy. Strata netto za 2019 r. i  I poł. 2020 r. 
wyniosła odpowiednio 4,2 mln zł i 4,7 mln zł i w dużej mierze wynikała z rozliczania projektów.

Spółka działa w modelu light assets. Największą pozycję aktywów stanowią gotówka i  rzeczowe 
aktywa trwałe, odpowiednio 11,8  mln  zł i  7,1  mln  zł na koniec I  poł. 2020  r. Kolejną pozycją są 
należności krótkoterminowe (2,3 mln zł na koniec I poł. 2020 r.), gdzie głównie są pokazane należne 
dotacje oraz należności budżetowe. 

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 14,5  mln  zł na koniec I  poł. 2020  r. z  uwzględnieniem 
9,9 mln zł dotacji rozliczanych w czasie. Znaczącą kwotę, bo 6,9 mln zł, stanowi leasing finansowy. 

Spodziewamy się, że Spółka zamknie lata 2020/ 2021/ 2022 stratą netto w wysokości 10 mln zł/ 
10 mln zł/ 10 mln zł. Zakładamy, że wpływy z pierwszej komercjalizacji projektu będą miały miejsce 
w 2023 r. 

Wynik na sprzedaży 

komercyjnej

Wynik na działalności 

badawczo-rozwojowej

Koszty operacyjne

Strata – wzrost oznacza 

szybszą realizację projektów

Aktywa 

Pasywa

Prognozy finansowe

Tabela 33. Pure Biologics; Wyniki finansowe za I poł. 2020

MSSF nieskonsolidowane (mln zł) I kw. 2019 II kw. 2019 I kw. 2020 II kw. 2020 I poł. 2019 I poł. 2020
Sprzedaż 0,6 0,5 0,3 0,1 1,0 0,4 
Wynik na sprzedaży 0,2 0,3 0,2 0,0 0,5 0,2 
Dotacje 2,4 2,4 3,5 3,2 4,9 6,7 
Wynik na działalności badawczo-rozwojowej -0,7 -0,9 -1,2 -1,5 -1,6 -2,7 
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -0,2 -0,4 -1,1 -1,0 -0,7 -2,1 
EBITDA 0,0 -1,0 -1,3 -2,3 -1,0 -3,6 
EBIT -0,6 -1,2 -2,1 -2,5 -1,8 -4,6 
Zysk brutto -0,7 -1,3 -2,1 -2,6 -1,9 -4,7 
ZN -0,7 -1,3 -2,1 -2,6 -1,9 -4,7 

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA
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10. Sprawozdanie finansowe 
(MSSF nieskonsolidowane)

Tabela 34. Pure Biologics; Bilans

mln zł 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Majątek trwały 3,6 6,0 8,2 8,8 9,6 10,1 10,8 11,5
 – wartości niematerialne i prawne 0,7 0,6 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2
 – rzeczowy majątek trwały 3,0 5,4 7,4 7,8 8,6 9,1 9,7 10,3
Majątek obrotowy 2,7 15,1 60,7 53,8 43,0 49,7 97,9 198,8
 – zapasy 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5
 – należności 2,4 1,0 0,8 1,0 1,2 1,4 1,9 3,7
 – środki pieniężne 0,2 13,9 59,8 52,7 41,6 48,1 95,5 194,2
 – pozostałe 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5
Aktywa 6,3 21,1 68,9 62,7 52,6 60,0 108,9 210,8
Kapitały własne -0,3 5,1 55,9 48,4 38,6 46,3 98,5 198,7
Zobowiązania 6,6 16,0 13,0 14,2 14,0 13,5 10,2 11,7
 – długoterminowe 2,1 3,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
 …z tytułu dotacji 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 …z tytułu leasingu finansowego 1,9 3,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
 …pozostałe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 – krótkoterminowe 4,5 12,3 7,3 8,5 8,3 7,8 4,5 6,0
 …z tytułu dotacji 1,3 8,0 4,5 5,4 5,0 4,3 0,0 0,0
 …z tytułu leasingu finansowego 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
 …z tytułu kredytu 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 …pozostałe 1,8 2,4 0,9 1,1 1,3 1,6 2,5 4,0
Pasywa 6,3 21,1 68,9 62,7 52,6 60,0 108,9 210,8

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA



Pure Biologics

95

Tabela 35. Pure Biologics; Rachunek wyników

mln zł 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Przychody z usług komercyjnych 1,2 1,8 0,7 1,0 1,5 2,3 4,6 9,1
Koszt własny sprzedanych usług -0,4 -0,7 -0,4 -0,4 -0,6 -0,9 -1,7 -3,5
Zysk brutto na sprzedaży usług komercyjnych 0,7 1,1 0,3 0,6 0,9 1,4 2,8 5,7
Przychody z dotacji 5,0 11,9 20,9 25,4 23,4 20,2 0,0 0,0
Przychody ze sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 63,6 119,4
Koszty projektów -7,1 -14,9 -26,5 -31,9 -30,8 -33,0 0,0 0,0
Zysk brutto na działalności badawczo-rozwojowej -2,2 -3,0 -5,6 -6,5 -7,3 9,3 63,6 119,4
Zysk brutto na sprzedaży -1,4 -1,9 -5,3 -5,9 -6,4 10,7 66,4 125,0
Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży -1,5 -2,0 -4,2 -4,2 -3,8 -3,8 -2,6 -2,7
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBIT -2,9 -3,9 -9,5 -10,1 -10,2 6,9 63,8 122,3
EBITDA -2,0 -1,6 -7,5 -7,6 -7,6 9,8 66,9 125,6
Wynik na działalności finansowej -0,1 -0,3 -0,2 0,5 0,4 0,3 0,6 1,3
Zysk brutto -3,1 -4,2 -9,6 -9,6 -9,8 7,3 64,4 123,7
Podatek dochodowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -12,2 -23,5
Zysk netto -3,1 -4,2 -9,6 -9,6 -9,8 7,7 52,2 100,2
Marże:
Zysku brutto na sprzedaży usług komercyjnych 65% 62% 44% 62% 62% 62% 62% 62%
EBITDA b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. 40% 98% 98%
EBIT b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. 28% 94% 95%
Zysku netto b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. 32% 77% 78%
Wzrost:
Przychodów z usług komercyjnych 17% 54% -62% 50% 50% 50% 100% 100%
Zysku brutto na sprzedaży usług komercyjnych 10% 47% -73% 109% 50% 50% 100% 100%
Zysku brutto na działalności badawczo-rozwojowej b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. 585% 88%
EBITDA b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. 583% 88%
EBIT b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. 823% 92%
Zysku netto b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. b.z. 576% 92%

* z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA

Tabela 36. Pure Biologics; Przepływy pieniężne

mln zł 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Przepływy z działalności operacyjnej -1,4 6,9 -8,5 -3,5 -7,1 10,3 51,9 104,0
Zysk netto -3,1 -4,2 -9,6 -9,6 -9,8 7,7 52,2 100,2
Amortyzacja 0,9 2,3 2,0 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2
Zmiana w kapitale obrotowym -0,5 1,7 -1,2 -0,1 0,0 0,0 0,4 -0,6
Pozostałe 1,3 7,2 0,3 3,7 0,0 -0,3 -3,7 1,2
Przepływy z działalności inwestycyjnej -0,4 -0,3 -4,2 -3,0 -3,5 -3,4 -3,7 -3,9
Wydatki inwestycyjne -0,4 -0,3 -4,2 -3,0 -3,5 -3,4 -3,7 -3,9
Pozostałe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Przepływy z działalności finansowej 1,7 7,1 58,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,7 -1,4
Zmiana zadłużenia -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dywidenda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pozostałe 1,8 7,2 58,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,7 -1,4
Zmiana stanu gotówki -0,1 13,7 45,9 -7,1 -11,1 6,4 47,4 98,6

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA
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11. Słownik pojęć
510(k) – powiadomienie złożone w FDA w celu wykazania, że wyrób, który ma być wprowadzony 

do obrotu, jest równie bezpieczny i skuteczny, czyli zasadniczo równoważny z wyrobem 
wprowadzonym do obrotu zgodnie z prawem (sekcja 513(i)(1)(A) ustawy FD&C)

aBLA (abbreviated Biologics License Application) – skrócony wniosek na licencję biologiczną 

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

ADME (Adsorption, Distribution, Metabolism, Excretion) – badania absorpcji, dystrybucji, 
metabolizmu i  wydalania cząsteczek; ważny element procesu rozwoju nowych leków 
pozwalający wybrać cząsteczki o  parametrach, które muszą spełniać związki podawane 
ludziom w badaniach klinicznych

Afereza – procedura medyczna, podczas której krew pacjenta pompowana jest przez pozaustrojowe 
urządzenie, w którym – podobnie do dializy – następuje odseparowanie wybranych składników 
krwi, a  oczyszczona w  ten sposób krew wraca do krwioobiegu pacjenta; od rodzaju filtru 
wewnątrz urządzenia zależy, jakie substancje zostaną usunięte

aHUS (atypical hemolytic uremic syndrome) – zespół hemolityczno-mocznicowy – grupa 
wielonarządowych chorób hematologicznych, które łączy obecność ostrego uszkodzenia nerek, 
niskiego miana płytek krwi i hemolizy krwinek czerwonych prowadzącej do anemii

API (active pharmaceutical ingridient) – substancja czynna leku

Aptamery – krótkie oligonukleotydy, fragmenty zbudowane z  tego samego materiału, co DNA, 
posiadające wysokie powinowactwo do wybranego celu molekularnego; przypominają 
w bardzo wielu aspektach przeciwciała i mogą być zastosowane jako cząsteczki terapeutyczne 
i diagnostyczne 

AQP4 – akwaporyna 4

BC (breast cancer) – rak piersi

Biblioteka przeciwciał – uzyskana za pomocą inżynierii genetycznej i molekularnej pula milionów 
losowych lub częściowo losowych sekwencji białkowych, z  których możliwe jest pozyskanie 
nowych przeciwciał za pomocą selekcji fagowej

BIKE (bispecific natural killer engager) – fragment przeciwciała bispecyficznego o podwójnej 
selektywności zdolnego do łączenia dwóch naturalnie występujących komponentów

BiTE (bispecific T-cell engagers) – klasa sztucznych bispecyficznych przeciwciał monoklonalnych, 
które kierują układem odpornościowym gospodarza, a dokładniej cytotoksyczną aktywnością 
komórek T przeciwko komórkom rakowym

BLA (Biologics License Application) – wniosek na licencję biologiczną

Cel molekularny (protein of interest, PoI) – makrocząsteczka zlokalizowana na komórkach 
układu immunologicznego i/lub komórkach nowotworowych, która oddziałuje z  lekiem, co 
wywołuje pożądany efekt terapeutyczny

CC (colon cancer) – rak okrężnicy

CD16a – receptory, które uczestniczą w przekazywaniu sygnałów

CMC (Chemistry, Manufacturing, Controls) – badania z obszarów chemii, wytwarzania i kontroli

CRC (colorectal cancer) – nowotwór jelita grubego i odbytu
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CRO (contract research organizations) – firmy prowadzące badania przedkliniczne i kliniczne na 
zlecenie

CTLA4 – białko kodowane przez gen CTLA4; pojawia się na powierzchni limfocytów T aktywowanych 
w wyniku kontaktu z antygenem i działa hamująco na dalszą odpowiedź limfocytu

Cytokiny – białka wpływające na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek

DC (DCs, dendritic cells) – komórki dendrytyczne; wyspecjalizowane komórki prezentujące 
antygen (APCs, Antigen Presenting Cells); odgrywają zasadniczą rolę w  indukcji i  regulacji 
odpowiedzi immunologicznej; tworzą heterogenną populację komórek powstających w szpiku

DTx (FDA-approved prescription digital therapeutics) – terapie cyfrowe zatwierdzone przez FDA

EBP (emerging biopharma companies) – podmioty, które na R&D wydają mniej niż 200 mln US$, 
z przychodami poniżej 500 mln US$ rocznie

EC (cancer of the esophagus) – rak przełyku

EMA (European Medicines Agency) – Europejska Agencja Leków

FDA (Food and Drug Administration) – Amerykańska Agencja Żywności i Leków

GARP – molekuła występująca licznie na aktywowanych komórkach supresorowych (Treg) 
odpowiedzialnych za hamowanie odpowiedzi immunologicznej w mechanizmie aktywacji 
zależnym od TGF-β1

GIST (gastrointestinal stromal tumor) – nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego

GMP (Good Manufacturing Practice) – Dobra Praktyka Wytwarzania

HCC (hepatocellular carcinoma) – rak wątrobowokomórkowy

HED (Human Equivalent Dose) – ekwiwalent dawki leku dla ludzi

HL (Hodgkin lymphoma) – chłoniak Hodgkina

Hit – związek wykazujący pożądaną aktywność 

HDE (Humanitarian Device Exemption) – regulacja umożliwiająca nieskładanie PMA 

HUDs (Humanitarian Use Devices) – urządzenia medyczne do leczenia chorób rzadkich

HUS (hemolytic uremic syndrome) – zespół hemolityczno-mocznicowy

Immunoligand – naturalnego pochodzenia makrocząsteczka aktywująca wybrane komórki układu 
immunologicznego poprzez wiązanie się z nimi w sposób specyficzny

IND/ CTA (Investigational New Drug/ Clinical Trial Application) – wniosek składany w USA 
o zgodę na prowadzenie badań klinicznych leku (analogicznie IMPD w EMA)

Inhibitor – substancja (cząsteczka) chemiczna, która blokuje reakcje biochemiczne lub proces 
biologiczny

IPK – immunologiczne punkty kontrolne; cząsteczki obecne na powierzchni komórek układu 
odpornościowego odpowiedzialne za modulację odpowiedzi immunologicznej (stymulującą/ 
hamującą)
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Komórki efektorowe – komórki układu immunologicznego, które w  efekcie aktywacji niszczą 
patogeny lub komórki nowotworowe (np. limfocyty, komórki NK)

Ligand – atom, cząsteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przyłączony 
bezpośrednio do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo 
rdzeniem kompleksu; oddziałuje na ogół z receptorem i aktywuje bądź dezaktywuje określone 
szlaki sygnalne 

Limfocyty – komórki układu odpornościowego o różnorakich funkcjach, np. niektóre subpopulacje 
odpowiedzialne są za niszczenie patogenów lub komórek nowotworowych

LOE (loss of exclusivity) – utrata wyłączności na lek

MABEL (minimal anticipated biological effect level) – najmniejsza przewidywana dawka do 
uzyskania efektu biologicznego 

MAGBBRIS (New Magnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke) – nowe 
biomateriały magnetyczne dla obrazowania i leczenia pacjentów po udarze mózgu

MM (multiple myeloma) – szpiczak mnogi

MRSD (maximum recommended starting dose) – maksymalna rekomendowana dawka startowa 

NAS (new active substance) – nowa substancja aktywna

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCE (new chemical entity) – nowa cząsteczka chemiczna

NDA (a new drug application) – wniosek składany do FDA w celu zatwierdzenia nowego leku 
(MAA w EMA) 

NGBs (next-generation biotherapeutics) – następna generacja bioterapeutyków

NK (natural killers) – komórki „naturalni zabójcy”, grupa komórek układu immunologicznego 
odpowiedzialna za wrodzoną odporność organizmu w tym zwalczanie komórek nowotworowych

NOAEL (no observable adverse effect level) - poziom niewywołujący dających się zaobserwować 
szkodliwych skutków

NOEL (no observable effect level) - poziom niewywołujący obserwowalnych skutków

NSCLC (non-small-cell lung carcinoma) – niedrobnokomórkowy nowotwór płuc

Nukleazy – występujące naturalnie enzymy degradujące cząsteczki DNA lub RNA, wykorzystywane 
również w  inżynierii genetycznej; ich obecność w  płynach ustrojowych może powodować 
degradację aptamerów

OOPD (Office of Orphan Products Development) – biuro FDA zajmujące się produktami 
dedykowanymi do chorób rzadkich

PAD (pharmacology active dose) - dawka aktywna farmakologicznie

PMA (Premarket Approval Application) – wniosek; regulacje FDA dotyczące rejestracji urządzeń 
medycznych klasy III

PNH – napadowa nocna hemoglobinuria (zespół Marchiafavy-Micheliego) – rzadkie schorzenie 
erytrocytów polegające na braku czynników broniących przed ich rozpadem
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PD-1 (programmed cell death protein 1) – receptor białkowy ulegający ekspresji w limfocytach T, 
limfocytach B, monocytach/ makrofagach, jego związanie z  ligandami PD-L1 i PD-L2 hamuje 
aktywację układu odpornościowego 

PD-L1 (programmed death ligand 1) – ligand receptora programowanej śmierci PD-1

PMBCL (primary mediastinal large B-cell lymphoma) – chłoniak rozlany z dużych komórek B

PTSD (post-traumatic stress disorder) – zespół stresu pourazowego

RCC (renal cell carcinoma) – rak nerkowokomórkowy

RT-PCR (real-time polymerase chain reaction) – metoda służąca do jednoczesnego namnażania 
cząsteczek DNA wraz z  pomiarem ilości powstającego produktu w  czasie rzeczywistym 
wykorzystywana w biologii molekularnej do oceny ilości DNA lub RNA w próbce

Selekcja aptamerów, SELEX – kilkuetapowy cykliczny proces pozyskiwania nowych aktywnych 
aptamerów, czyli otrzymywania z  szerokiej puli krótkich losowych fragmentów DNA lub RNA 
tych cząsteczek aktywnych, które mogą wiązać wybrany cel molekularny

Selekcja fagowa – wykorzystanie puli modyfikowanych genetycznie wirusów bakteryjnych (fagów) 
do pozyskania nowej sekwencji białkowej – protoplasty przeciwciała – wiążącej wybrany cel 
molekularny

SCCE (squamous cell cancer of the esophagus) – płaskonabłonkowy rak przełyku

SCCHN (squamous cell carcinoma of the head and neck) – rak płaskonabłonkowy głowy i szyi

SCLC (small-cell lung carcinoma) – drobnokomórkowy rak płuc

Specyficzność – zdolność do wybiórczego rozpoznania i wiązania się z określoną makrocząsteczką

TCR (T-cell receptor) – receptor obecny na powierzchni limfocytu T, zdolny do swoistego 
rozpoznania antygenu; TCR nie posiada zdolności przekazywania sygnału i aktywacji 
limfocytu T, a jest to możliwe dopiero w połączeniu z białkiem CD3

TCR/CD3 – kompleks odpowiedzialny za dostarczenie aktywującego sygnału limfocytów T 

TGF-β1 (transforming growth factor β1) - transformujący czynnik wzrostu beta 1 – polipeptyd 
będący cytokiną należącą do nadrodziny transformujących czynników wzrostu beta; pełni wiele 
różnych funkcji kontrolując wzrost komórek, ich proliferację, różnicowanie i apoptozę

TIM-3 (T-cell immunoglobulin mucin-3) – immunologiczny punkt kontrolny 

TNBC (triple-negative breast cancer) – potrójnie negatywny nowotwór piersi

Treg – limfocyty T-regulatorowe

UC (urothelial carcinoma) – rak urotelialny

UTC (undifferentiated thyroid cancer) – niezróżnicowany rak tarczycy
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SYSTEM REKOMENDACYJNY
Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu (procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową) powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną 
rynkową a wyceną;
Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV < obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.

Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Historia rekomendacji obejmuje rekomendacje DM BOŚ SA. Rekomendacja zapada w dniu jej zmiany – zapadnięcie poprzez zmianę – lub w dniu, w którym upływa 12 miesięcy od jej wydania – zapadnięcie poprzez upływ czasu, 
którykolwiek z tych dni okaże się pierwszy. Relatywna stopa zwrotu z rekomendacji oznacza stopę zwrotu z akcji spółki, której rekomendacja dotyczy, w okresie od jej wydania do zapadnięcia (lub w okresie od wydania do chwili obecnej, 
w przypadku rekomendacji podtrzymywanych) odniesioną do stopy zwrotu z benchmarku w tym samym okresie. Benchmarkiem jest indeks WIG. W przypadku zapadnięcia danej rekomendacji poprzez jej zmianę oraz dla rekomendacji 
podtrzymywanych, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia stopy zwrotu i relatywnej stopy zwrotu brana jest cena zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia/ podtrzymania rekomendacji oraz wartość benchmarku z dnia zapadnięcia 
rekomendacji. W przypadku, gdy rekomendacja zapadła poprzez upływ czasu, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia relatywnej stopy zwrotu brana jest średnia cen zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech 
bezpośrednio poprzedzających go sesji oraz średnia wartość benchmarku z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech bezpośrednio poprzedzających go sesji.

PODSTAWOWE POJĘCIA
Rotacja należności w dniach – Pokazuje, średnio po ilu dniach środki pieniężne z tytułu należności trafiają do firmy, 
liczona według formuły 365/ (przychody ze sprzedaży/ średni stan należności w danym okresie).
Rotacja zapasów w dniach – Pokazuje, średnio po ilu dniach zapasy są sprzedawane i odnawiane, liczona według 
formuły 365/ (koszt sprzedanych towarów/ średni stan zapasów w danym okresie).
Rotacja zobowiązań handlowych w  dniach – Pokazuje liczoną w  dniach średnią szybkość regulacji zobowiązań 
handlowych, liczona jest według formuły 365/ (koszt wytworzenia sprzedaży/ średni stan zobowiązań handlowych 
w danym okresie).
Płynność bieżąca – Pokazuje, w  jakim stopniu możliwa jest ewentualna spłata zobowiązań krótkoterminowych 
poprzez zamianę na gotówkę majątku obrotowego, liczona jest jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych 
o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych.
Płynność szybka - Pokazuje zdolność do zapłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez zamianę na gotówkę 
najbardziej płynnych składników aktywów obrotowych, liczona jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych 
o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźnik pokrycia odsetek – Pokazuje stopień zabezpieczenia obsługi długu, liczony jako stosunek zysku z działalności 
gospodarczej powiększonego o odsetki do wartości odsetek.
Marża brutto na sprzedaży – Procentowy stosunek zysku brutto ze sprzedaży do wartości przychodów ze 
sprzedaży.
Marża EBITDA – Procentowy stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do wartości przychodów ze 
sprzedaży.
Marża EBIT – Procentowy stosunek zysku operacyjnego do wartości przychodów ze sprzedaży.
Marża zysku przed opodatkowaniem – Procentowy stosunek zysku przed opodatkowaniem do wartości przychodów 
ze sprzedaży.
Marża zysku netto – Procentowy stosunek zysku netto do wartości przychodów ze sprzedaży.
ROE – Procentowy stosunek zysku netto do wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa na koniec danego okresu.
ROA – Procentowy stosunek zysku netto do wartości aktywów przedsiębiorstwa na koniec danego okresu.
EV – Wielkość przybliżająca teoretyczny koszt przejęcia przedsiębiorstwa, liczona jako kapitalizacja spółki powiększona 
o oprocentowane zobowiązania i pomniejszona o gotówkę i jej odpowiedniki (np.: krótkoterminowe płynne papiery dłużne).
EPS – Zysk netto przypadający na jedną akcję wyemitowaną przez spółkę.
CE – Zysk netto powiększony o wartość amortyzacji.
Stopa dywidendy brutto – Procentowy stosunek wartości dywidendy przed potrąceniem podatku do bieżącej ceny akcji.
Sprzedaż kasowa – sprzedaż liczona kasowo. Wartość sprzedaży wynikająca ze sprawozdań finansowych 
za dany okres (ujęta memoriałowo), liczona jako wartość memoriałowa sprzedaży skorygowana o  zmianę stanu 
należności handlowych.
Kasowe koszty operacyjne – Koszty operacyjne ujęte kasowo. Koszty operacyjne ujęte memoriałowo skorygowane 
odpowiednio o zmianę stanu zapasów, zmianę stanu zobowiązań handlowych, amortyzację, zapłacony podatek i zmianę 
podatków odroczonych.

DM BOŚ SA wycenia akcje analizowanych spółek dwiema metodami wyceny: metodą porównawczą i  metodą DCF 
(zdyskontowanych przepływów pieniężnych). Silną stroną metody porównawczej jest uwzględnienie bieżącej oceny rynku 
odnośnie wartości spółek porównywalnych do wycenianej spółki. Wadą metody porównawczej jest ryzyko, iż w danej 
chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo spółek porównywalnych do spółki wycenianej. Zaletą metody DCF jest to, 
iż jest ona uniezależniona od bieżącej rynkowej wyceny spółek porównywalnych do wycenianej spółki. Wadą metody 
DCF jest jej duża wrażliwość na przyjęte założenia, zwłaszcza te odnoszące się do wyznaczenia wartości rezydualnej. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że wykorzystujemy także inne metody wyceny (na przykład NAV, DDM, czy SOTP), jeśli 
wymaga tego dany przypadek.

Banki
Marża odsetkowa netto – Procentowy stosunek wyniku odsetkowego za dany okres sprawozdawczy netto do 
średniej wartości aktywów w okresie.
Dochody pozaodsetkowe – Suma dochodów z prowizji i opłat, wyniku na operacjach finansowych, wyniku z pozycji 
wymiany i dochodów z akcji i udziałów.
Spread odsetkowy – Różnica średniego oprocentowania aktywów odsetkowych i  średniego oprocentowania 
pasywów odsetkowych w danym okresie. 
Koszty/Dochody – Syntetyczny wskaźnik efektywności pokazujący procentową relację sumy kosztów ogólnych, 
amortyzacji do wyniku na działalności bankowej powiększonego o pozostałe przychody operacyjne netto.
ROE – Procentowy stosunek zysku netto do średniej w okresie wartości kapitału własnego banku, powiększonego 
o zysk netto za dany okres.
ROA – Procentowy stosunek zysku netto do średniej wartości aktywów banku w danym okresie.
Kredyty nieregularne – Kredyty zaklasyfikowane do kategorii „koszyka 3”.
Wskaźnik pokrycia kredytów nieregularnych – Procentowy stosunek pokrycia portfela kredytów nieregularnych 
rezerwami.
Odpisy na rezerwy netto – Różnica między rezerwami utworzonymi i rozwiązanymi w danym okresie.

DM BOŚ SA wycenia akcje analizowanych banków dwiema metodami wyceny: metodą porównawczą i zmodyfikowaną 
metodą DDM (zdyskontowanych płatności dywidend). Silną stroną metody porównawczej jest uwzględnienie bieżącej 
oceny rynku odnośnie wartości spółek porównywalnych do wycenianej spółki. Wadą metody porównawczej jest 
ryzyko, iż w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo spółek porównywalnych do spółki wycenianej. Zaletą 
metody DDM jest to, że jest ona uniezależniona od bieżącej wyceny rynkowej spółek porównywalnych do spółki 
wycenianej. Wadą metody DDM jest jej duża wrażliwość na przyjęte założenia, zwłaszcza te odnoszące się do 
wyznaczenia wartości rezydualnej. 

Założenia użyte w  opracowaniu wyceny mogą ulec zmianie, wpływając tym samym na poziom wyceny. Wśród 
najważniejszych założeń wymienić należy wzrost PKB, prognozowany poziom inflacji, zmiany stóp procentowych 
i  kursów walut, poziomu zatrudnienia i  zmian wynagrodzeń, popytu na dobra spółki, kształtowania się cen 
substytutów produktów spółki i  cen surowców, intensyfikacji działań konkurencji, kondycji głównych odbiorców 
produktów spółki i jej dostawców, zmian legislacyjnych, itp. Zmiany zachodzące w otoczeniu spółki są monitorowane 
przez osoby sporządzające rekomendację, szacowane, uwzględniane w wycenie i publikowane w rekomendacji, jak 
tylko zajdzie taka potrzeba.
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Niniejszy raport został sporządzony w  Wydziale Analiz i  Rekomendacji Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska SA z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ SA) w celu informacyjnym. Raport jest rekomendacją w rozumieniu 
„Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) nr 596/2014 w  odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków 
technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub 
sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Raport 
jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. 
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/65/UE w  odniesieniu do wymogów organizacyjnych 
i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie analityczny i  nie stanowi prospektu ani innego dokumentu informacyjnego 
w  rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2017/1129 z  dnia 14 czerwca 2017  r. w  sprawie 
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej jako „Rozporządzenie 2017/1129”) oraz ustawy 
z  dnia 29 lipca 2005  r. o  ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, dalej jako „Ustawa o ofercie”).

Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż 
papierów wartościowych, o  których mowa w  niniejszym materiale, w  żadnej jurysdykcji, w  której oferta taka, zachęta 
lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z  rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów 
o papierach wartościowych danej jurysdykcji. Prospekt został sporządzony na podstawie Rozporządzenia 2017/1129 oraz 
z  uwzględnieniem przepisów Ustawy o  ofercie oraz innych właściwych przepisów prawa, i  po jego zatwierdzeniu przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Pure 
Biologics SA („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt wraz z opublikowanymi suplementami 
i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium 
Polski jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej papierów wartościowych 
Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce Prospekt jest opublikowany i dostępny na stronie internetowej 
Spółki (purebiologics.pl). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie analityczny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania 
decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. 

Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ SA Wszelkie szacunki i  opinie zawarte 
w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ SA na dzień jego wydania. DM BOŚ SA ostrzega, iż niniejszy raport nie 
stanowi usługi doradztwa, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(t.j.  Dz. U. 2020, poz. 89 z  późn. zm.) (dalej: „Ustawy o  obrocie”), porady prawnej lub podatkowej, a  także nie stanowi 
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania, ani też nie jest wskazaniem, iż 
jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji klienta.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej 
wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz 
trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności 
za działania lub zaniechania klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu, nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub 
utracone korzyści klienta, ani za wszelkie szkody, poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych klienta oraz skutki finansowe 
i  niefinansowe powstałe w  wyniku wykorzystania niniejszego raportu lub zawartych w  nim informacji. Wszelkie opinie, 
prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym raporcie stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment 
jej wydania i mogą być w każdym czasie bez uprzedzenia zmieniane. Informacje tu zawarte mogą stanowić stwierdzenia 
dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, 
takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada 
się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem 
znanych i  nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, 
osiągane cele Spółki i  spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników. Z  zastrzeżeniem 
obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek 
stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być tu zawarte w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, 
powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego raportu bez pisemnej zgody DM BOŚ SA. Klient wykorzystuje 
informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ponadto rozpowszechnianie tego dokumentu 
w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu w innych krajach. 

Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji 
o  charakterze ogólnym dotyczących transakcji w  zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych 
instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

W  DM BOŚ SA obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu konfliktami interesów, w  których 
w  szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i  administracyjne oraz bariery informacyjne 
ustanowione w  celu zapobiegania i  unikania konfliktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem 
organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany 
przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ SA, którymi 
zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ SA. W  uzasadnionych przypadkach DM BOŚ SA 
tworzy „chińskie mury” również w  związku z  realizacją określonego projektu. Ewentualne konflikty interesów dotyczące 
konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo 
w dołączonym do niej dokumencie.

Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne pośrednio od wyników finansowych 
DM BOŚ SA, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich.
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Powyższy raport został sporządzony w związku z Ofertą akcji serii E Spółki oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”), na podstawie 
umowy zawartej przez DM BOŚ SA ze Spółką, a DM BOŚ SA otrzyma wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych w związku 
z Ofertą, w tym z tytułu przygotowania niniejszego raportu.

DM BOŚ SA, jego dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, doradcy ani agenci nie ponoszą odpowiedzialności 
ani nie składają oświadczeń i  zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w  zakresie prawdziwości, poprawności lub 
kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w zakresie ewentualnych pominięć informacji w tym materiale), 
lub w innych informacjach dotyczących Spółki, lub ich podmiotów zależnych lub powiązanych, czy to w formie pisemnej, 
ustnej, wizualnej czy elektronicznej i niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, ani z tytułu strat wynikających 
w jakikolwiek sposób z korzystania z tych materiałów lub ich treści lub w inny sposób z nimi związanych.

Raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ SA oraz 
innych osób zainteresowanych. Raport nie jest przeznaczony do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Wybrane fragmenty niniejszego raportu zostały zaprezentowane Spółce przed jego dystrybucją do klientów, w  celu 
weryfikacji dokładności faktów zawartych w części opisowej niniejszego raportu.

DM BOŚ SA dołożył wszelkiej staranności w celu zapewnienia metodologicznej poprawności i obiektywizmu niniejszego 
raportu.

DM BOŚ SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych, podejmowanych w oparciu o niniejszy raport.

Niniejszy raport jest pierwszym raportem adresowanym do nieoznaczonego kręgu odbiorców, publikowanym opracowaniem 
DM BOŚ SA dotyczącym Spółki.

Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Datą sporządzenia raportu jest: 10 listopada 2020 r., godz. 8.40.

Datą pierwszego udostępnienia do dystrybucji raportu jest: 10 listopada 2020 r., godz. 8.50.

Źródła informacji: Raporty bieżące, materiały Spółki, prospekt, sprawozdania finansowe Spółki, GPW oraz serwisy 
informacyjne: ESPI, Notoria Services, PAP. Wymienione źródła informacji DM BOŚ SA uważa za wiarygodne i dokładne, 
jednak nie gwarantuje ich kompletności.

DM BOŚ SA zawarł ze Spółkę umowę dotyczącą przygotowania i  przeprowadzenia oferty publicznej, wprowadzenia do 
obrotu giełdowego, oraz pełnienia funkcji Pośrednika Rejestracyjnego w  związku z  rejestracją w  Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych akcji Spółki. Z tytułu wykonanych usług DM BOŚ SA otrzyma wynagrodzenie.

Jednocześnie DM BOŚ SA nie pozostaje w  tej samej grupie kapitałowej, do której należy Spółka. DM BOŚ SA nie 
posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej akcji Spółki będących 
przedmiotem raportu w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 0,5% kapitału zakładowego. Nie ma powiązań finansowych 
o  charakterze odbiegającym od standardów rynkowych ze Spółką po stronie osoby przygotowującej rekomendację lub 
osoby bliskiej. Osoby przygotowujące niniejszy raport, lub osoby bliskie, nie pełnią funkcji w organach Spółki ani nie zajmują 
stanowisk kierowniczych u Spółki. Nie występują powiązania pomiędzy osobą przygotowującą niniejszy raport, osobą jej 
bliską, a Spółką.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ SA, analitykiem/analitykami przygotowującymi niniejszy raport 
a Spółką nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, 
że będą miały negatywny wpływ na obiektywność raportu, z uwzględnieniem interesów lub konfliktów interesów, z ich strony 
lub ze strony jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu finansowego lub Spółki.


