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A Richter-Helm Biologics és az INOVIO kibővítik a már meglévő DNS-gyártási 
megállapodásukat, hogy lehetővé tegyék az INOVIO, COVID-19 elleni DNS- alapú 

oltóanyagának nagy volumenű gyártását 
 
 

Magyarország, Budapest –  2020. április 30. – A Richter-Helm Biologics, a Richter Gedeon 
Nyrt. (“Richter”) és a Helm AG közös tulajdonú vállalata, amely mikrobiális biotechnológiai 
bérfejlesztést és gyártást végez, ma bejelentette, hogy megállapodást kötött az Egyesült 
Államokban bejegyzett INOVIO-val (NASADAQ: INO) fennálló gyártási partnerkapcsolat 
kiterjesztése céljából. A megállapodás tárgya az INOVIO fejlesztés alatt álló COVID-19 elleni 
DNS-alapú oltóanyagának nagy volumenű gyártására vonatkozik. Az INO-4800 oltóanyagnak 
jelenleg folynak a fázis 1 klinikai vizsgálatai az Egyesült Államokban,  amely a nyár folyamán 
eljuthat  akár a hatásosságot mérő fázis 2/3 klinikai szakaszba is. 
 
Az INOVIO 2014 óta működik együtt a Richter-Helm BioLogics-al. Az INOVIO a VGXI, Inc által 
kifejleszett technológiára alapozva fektette le a Richter-Helm BioLogics-nál a saját DNS-alapú 
gyógyszer platformjához szükséges plazmid kereskedelmi forgalom célú gyártástechnológiáját. 
A technológia transzfer sikerét korábbi projektek már igazolták. 
 
Az INOVIO nemzetközi együttműködést hozott tető alá partnerekkel és társfinanszírozókkal 
annak érdekében, hogy minél jobban felgyorsíthassa az INO-4800 fejlesztését. 
 
“Ez az együttműködés tovább erősíti a Richter-Helm Biologicsnak, mint tapasztalt és megbízható 
mikrobiális biológiai készítmények bérfejlesztését és gyártását végző vállalatnak a pozicióját. Ez 
a megállapodás egyúttal kiváló példája annak az elköteleződésnek, ami a Richtert jellemzi a 
Csoport biológiai készítmények előállítására szánt erőforrásai további bővítésének irányában”, 
mondta dr. Bogsch Erik, a Biotechnológiai Üzletág igazgató helyettese. 
 
 
INOVIO – Háttéradatok 
 
Az INOVIO egy pennsylvaniai székhelyű biotechnológiai vállalat, amely DNS-alapú készítmények 
gyors piacrahozatalára összpontosít. Ezek a készítmények olyan betegségek kezelését, 
gyógyítását vagy a velük szemben való védekezést célozzák, mint pl. a HPV, a rák vagy fertőző 
betegségek. Az INOVIO az első és egyetlen olyan vállalat, amelyik klinikailag igazolta, hogy a 
DNS-alapú gyógyszer a szervezet sejtjeibe közvetlenül bejuttatható egy jogvédett, okos eszköz 
segítségével, amely erőteljes és tolerálható immunreakciót képes kiváltani. További 
információkért látogasson el a www.inovio.com honlapra. 
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Richter – Háttéradatok 
 
A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) az egyik legnagyobb közép-kelet-
európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, valamint Latin-Amerikában 
is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2019. év végén a 3,6 MrdEUR (4,1 MrdUSD) tőzsdei 
értékkel bíró vállalat mintegy 1,6 MrdEUR (1,7 MrdUSD) konszolidált árbevételt ért el ugyanebben 
az évben. A Társaság termékpalettája szinte valamennyi fontos terápiás területet – 
nőgyógyászati, központi idegrendszeri, szív- és érrendszeri – felöleli. A Közép-Kelet Európa 
legnagyobb K+F központjával rendelkező vállalatnál az eredeti kutatás a központi idegrendszer 
megbetegedéseire irányul. Széleskörűen elismert szteroid-kémiai ismeretei révén a Richter a 
világ egyik legjelentősebb vállalata a nőgyógyászat területén. A Társaság jelentős erőforrásokat 
fordít bioszimiláris termékek fejlesztésére. 
 
További információ: 
 
Richter: 
 
Befektetők: 
Ördög Katalin:            +36 1 431 5680  
 
Sajtó:  
Beke Zsuzsa:             +36 1 431 4888 
 


