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Exelixis och BioInvent sluter exklusivt options- och 
licensavtal för utveckling av nya, antikroppsbaserade 
immunonkologiska behandlingar
- Ger Exelixis rätt att välja ut antikroppar mot målstrukturer som identifierats med BioInvents 
immunonkologiska (IO) screeningteknologi och antikroppsbibliotek -

Lund, Sverige, och Alameda, Kalifornien, USA, den 16 juni 2022 –  BioInvent International AB
(“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV), och  (Nasdaq: EXEL) meddelar idag att Exelixis, Inc.
bolagen har ingått ett options- och licensavtal med fokus på identifiering och utveckling av nya 
antikroppar för immunonkologibehandling. Samarbetet ger Exelixis möjlighet att utöka sin 
portfölj av antikroppsbaserade läkemedel. BioInvent tillför expertis inom cancerimmunologi och 
antikroppsbiologi och Exelixis tillför expertis och resurser inom antikroppsteknologi, teknologi 
för så kallade konjugerade antikroppsläkemedel (ADC) och har en dokumenterad historik av 
utveckling och kommersialisering av cancerläkemedel. Discovery-arbetet kring de nya 
målstrukturerna och antikropparna utförs med hjälp av BioInvents egenutvecklade 
antikroppsbiblioteket n-CoDeR® och patientcentrerade screeningplattform F.I.R.S.T™ som 
möjliggör parallell identifiering av målstrukturer och antikroppar.

Enligt villkoren i avtalet kommer Exelixis att betala BioInvent en upfront-betalning om 25 
miljoner dollar för rätten att välja tre målstrukturer som identifierats med hjälp av BioInvents 
plattform F.I.R.S.T- och antikroppsbiblioteket n-CoDeR. BioInvent kommer att ansvara för det 
initiala utvecklingsarbetet med målstrukturs- och antikroppsidentifiering, samt karakterisering 
av antikropparnas verkningsmekanism. När en läkemedelskandidat mot en målstruktur har 
identifierats, kan Exelixis utnyttja en option för in-licensiering och vidareutveckling av 
läkemedelskandidaten. Vid utnyttjande av optionen ska Exelixis betala BioInvent en avgift och 
även ansvara för samtliga framtida utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter kring 
läkemedelskandidaten, inklusive potentiella antikroppstekniska aktiviteter (ADC, antibody drug 
conjugate och bispecificitet). Därutöver är BioInvent berättigat till framgångsbaserade 
milstolpsbetalningar knutna till utveckling och kommersialisering, samt stegvis ökande royalty-
betalningar på årlig nettoomsättning för varje produkt som framgångsrikt kommersialiseras 
inom ramen för samarbetet.

”Att utöka vår pipeline av biologiska läkemedel är strategiskt viktigt för oss och detta avtal ger 
Exelixis tillgång till BioInvents expertis inom antikropps- och cancerimmunologi, med fokus på 
den innovativa discovery-plattformen F.I.R.S.T, som på kort tid kan screena prover från 
cancerpatienter och identifiera nya antikroppar och målstrukturer med lovande terapeutisk 
potential”, säger Peter Lamb, Ph.D., Executive Vice President, Scientific Strategy och Chief 
Scientific Officer, Exelixis. ”Vi tror att detta patientcentrerade och biologidrivna tillvägagångssätt 
har stor potential att identifiera nya målstrukturer och på så sätt möjliggöra utveckling av 
differentierade, antikroppsbaserade immunonkologi-behandlingar”.

https://www.bioinvent.com/
https://www.exelixis.com/
https://www.exelixis.com/
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"BioInvents huvudfokus är att omvandla vår expertis inom cancerimmunologi och 
antikroppsbiologi till innovativa immunonkologiterapier som kan förbättra för patienterna", 
säger Martin Welschof, vd för BioInvent. "Exelixis har en historik av såväl framgångsrik 
kommersialisering av nya cancerläkemedel som produktiva samarbeten som integrerar flera 
olika och kompletterande kunskaper och teknologier – såsom toxin- och cytokinkonjugering av 
monoklonala antikroppar och teknologier för bispecifika antikroppar - för att identifiera och 
utveckla innovativa terapier med betydande klinisk och kommersiell potential. Vi tror att vår 
expertis och discovery-plattform inom cancerimmunologi kan hjälpa Exelixis att utöka sin 
pipeline av biologiska läkemedel och vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans."

Om Exelixis
Exelixis, Inc. (Nasdaq: EXEL) grundades 1994 och är ett kommersiellt framgångsrikt, onkologi-
fokuserat bioteknikföretag med mål att accelerera identifiering, utveckling och 
kommersialisering av nya läkemedel för svårbehandlade cancerformer. Efter tidig utveckling 
inom modellsystemgenetik etablerades en bred plattform för läkemedelsupptäckt och 
utveckling, som har fungerat som grund för bolagets fortsatta arbete med att förse behövande 
cancerpatienter med nya behandlingsalternativ. Exelixis upptäcktsinsatser har resulterat i fyra 
kommersiellt tillgängliga produkter, CABOMETYX® (cabozantinib), COMETRIQ® (cabozantinib), 
COTELLIC® (cobimetinib) och MINNEBRO® (esaxerenon), och bolaget har ingått partnerskap 
med ledande läkemedelsföretag för att förse patienter med dessa viktiga läkemedel över hela 
världen. Med stöd av intäkter från Exelixis marknadsförda produkter och samarbeten är bolaget 
fast beslutet att gradvis återinvestera i verksamheten för att maximera potentialen i bolagets 
pipeline. Bolaget kompletterar befintliga terapeutiska tillgångar med riktade 
affärsutvecklingsaktiviteter och intern läkemedelsutveckling – allt för att leverera nästa 
generation Exelixis-läkemedel och hjälpa patienter att återhämta sig bättre och leva 
längre. Exelixis är medlem i Standard & Poor's (S&P) MidCap 400 index, som mäter resultatet för 
lönsamma medelstora företag. För mer information om Exelixis, besök , följ @www.exelixis.com

 på Twitter eller gilla  på Facebook.ExelixisInc Exelixis, Inc.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat 
på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för 
cancerterapi. Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas 1
/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer samt ett femte 
program på väg in i klinik. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ 
identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar 
många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för 
ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande 
läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt 
integrerade anläggning. För mer information se . Följ BioInvent på Twitter: www.bioinvent.com
@BioInvent.

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.exelixis.com%2F&esheet=52619783&newsitemid=20220323005988&lan=en-US&anchor=www.exelixis.com&index=5&md5=c216b2189e6e7021b3e93ceadcbe1354
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FExelixisInc&esheet=52619783&newsitemid=20220323005988&lan=en-US&anchor=ExelixisInc&index=6&md5=aac9483612382c031da573bfb5d6324c
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FExelixisInc%2F&esheet=52619783&newsitemid=20220323005988&lan=en-US&anchor=Exelixis%2C+Inc.&index=7&md5=2cc93f322eb7c11ba34b2e6047ced483
http://www.bioinvent.com/
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För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Senior Director Investor Relations
Telefon: 046 286 85 50
Email: cecilia.hofvander@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar 
och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är 
till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med 
risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som 
skrivs i detta pressmeddelande.

Exelixis investerarkontakt:
Varant Shirvanian, Associate Director, Investor Relations
Exelixis, Inc.
+1 650-837-7917
vshirvanian@exelixis.com

Exelixis mediakontakt:
Hal Mackins
For Exelixis, Inc.
+1 415-994-0040
hal@torchcommunications.com

Exelixis, Exelixis logotyp, CABOMETYX och COMETRIQ är registrerade amerikanska varumärken som 
tillhör Exelixis. COTELLIC är ett registrerat varumärke som tillhör Genentech, Inc.MINNEBRO är ett 
registrerat varumärke som tillhör Daiichi Sankyo Company, Limited.

# # #

Denna information är sådan information som BioInvent International är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-16 06:00 CEST.
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