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Tisková zpráva  

SOTIO kupuje program moderní protinádorové léčby na bázi 

CAR-T buněk od americké firmy Unum Therapeutics  

 

 

• SOTIO zřídí v Cambridge, Massachusetts (USA) výzkumné a vývojové centrum pro  

T buněčnou terapii  

• Bývalý technický ředitel společnosti Unum Therapeutics Geoff Hodge bude v SOTIO 

řídit vývojový tým produktové platformy BOXR a veškerý další výzkum a vývoj  

T buněčných terapií nové generace 

• SOTIO předpokládá zahájení první klinické studie v roce 2021 

• Akvizice platformy BOXR byla smluvně oceněna na 11,5 milionu dolarů, první platba 

je ve výši 8,1 milionu dolarů, další platby ve výši až 3,4 milionu dolarů jsou vázány na 

dosažení projektových cílů  

Praha (CZ) / Cambridge (USA), 31. srpna 2020 

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila, že kupuje 

od americké firmy Unum Therapeutics práva k platformě protinádorové CAR-T buněčné 

terapie BOXR včetně souvisejících produktů a bude dále pracovat na vývoji nových  

T buněčných terapií pro léčbu nádorů. Terapie CAR-T se připravuje pro každého 

pacienta zvlášť s využitím jeho vlastního imunitního systému. Laboratorně upravené 

bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou 

nádorové buňky a zabijí je.  

SOTIO bude vycházet z vědeckých a preklinických dat společnosti Unum, převezme část jejího týmu  

a část laboratoří a kanceláří včetně potřebného technického vybavení. Na tomto základě SOTIO 

v americké Cambridge vybuduje specializované výzkumné a vývojové centrum pro T buněčnou terapii. 

Cílem je vývoj nových buněčných terapií na bázi CAR-T buněk s využitím platformy BOXR. Hlavní 

produkt BOXR1030 určený pro léčbu hepatocelulárního karcinomu a dalších nádorů by mohl vstoupit 

do fáze prvních klinických studií v roce 2021.  

V preklinických studiích prokázal produkt BOXR1030 vyšší účinnost ve srovnání se standardními 

produkty na bázi CAR-T buněk. 

Na základě podepsané dohody uhradí společnost SOTIO za technologii BOXR první platbu ve výši 8,1 

milionu dolarů, další platby ve výši až 3,4 milionu dolarů jsou vázány na dosažení projektových cílů.  

SOTIO využije své rozsáhlé odborné zkušenosti v oblasti buněčných terapií, včetně vlastních pražských 

výrobních laboratoří s certifikací GMP, a ve spolupráci s týmem vyvíjejícím platformu a produkty 

BOXR v Cambridge se zaměří na zefektivnění procesu vývoje a výroby buněčných terapií určených pro 

další klinický vývoj. 

https://www.sotio.com/
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Vedle akvizice platformy BOXR se k SOTIO připojí několik zkušených členů týmu ze společnosti 

Unum, kteří byli zodpovědní za výzkum a vývoj technologie BOXR. Budou pokračovat v dalším rozvoji 

této platformy a produktů pod vedením Geoffa Hodge, bývalého technického ředitele společnosti 

Unum. 

„Akvizice platformy BOXR, která produkuje pro pacienty přínosné CAR-T buňky navržené tak, aby 

déle přežily a byly účinnější v nádorové tkáni, dále rozšiřuje naše aktivity a portfolio produktů v oblasti 

buněčných terapií, které SOTIO vyvíjí pro léčbu onkologických pacientů. Důležitá je také možná 

synergie tohoto léčebného přístupu s našim programem IL-15, který je již v klinických zkouškách,“ říká 

generální ředitel SOTIO profesor Radek Špíšek.  

Chuck Wilson, prezident a generální ředitel společnosti Unum, dodává: „Jsme velmi rádi, že právě 

SOTIO přebírá další výzkum a klinický vývoj platformy BOXR, včetně hlavního produktu BOXR1030, 

který má potenciál pomáhat velkému množství onkologických pacientů. SOTIO má nyní k dispozici 

kvalitní a talentovaný vývojový tým, v němž jsou i zkušení experti ze společnosti Unum, a já se těším 

na jejich další pokroky.“ 

 „Jsem nadšený, že jsem dostal příležitost vést v SOTIO výzkumné a vývojové centrum pro T buněčné 

terapie. Můžeme se opřít o preklinická data platformy BOXR, zkušený tým a dlouholeté zkušenosti 

společnosti SOTIO s výrobou a logistikou produktů na bázi buněčných terapií v rámci globálních 

klinických studií,“ dodal Geoff Hodge. 

Kontakt:       
 

Richard Kapsa      
ředitel komunikace SOTIO    
T: (+420) 224 174 448     
M: (+420) 603 280 971    
kapsa@sotio.com  
 
 
 

O společnosti SOTIO 

SOTIO je mezinárodní biotechnologická 

společnost, která zastřešuje aktivity skupiny 

PPF v oblasti výzkumu a vývoje nových 

protinádorových léčiv. Produktové portfolio 

společnosti zahrnuje přípravky na bázi 

interleukinu IL-15, personalizovanou aktivní 

buněčnou imunoterapii DCVAC i novou 

generaci protinádorových přípravků na bázi 

konjugátu protilátky a léku (ADC).  

Více informací na adrese: www.sotio.com.
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