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Treść raportu: 

         

 

Zarząd Mabion S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął 

uchwałę w zakresie planu strategii rozwoju produktów leczniczych. Plan został 

przygotowany w wyniku zakończenia wewnętrznego projektu analitycznego, który 

wziął pod uwagę blisko 50 potencjalnych leków kandydatów do rozwoju w Spółce, 

biorąc pod uwagę m.in. daty wygaśnięcia patentów na leki referencyjne, wielkość 

rynku leków referencyjnych obecnie i prognozowaną, technologię Spółki wytwarzania 

leków, kompetencje zespołu, doświadczenia z MabionCD20 oraz konkurencję w 

zakresie leków biopodobnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka kontynuując 

prowadzone dotychczas projekty badawcze nad lekami MabionCD20, MabionHER2, 

MabionEGFR, MabionVEGF_Fab* rozpocznie w tym roku prace badawcze nad 

kolejnymi następującymi lekami: 

 

1_ MabionAI2 - lek używany w dziedzinie autoimmunologii, przewidywany rok 

rozpoczęcia badań klinicznych to 2021, wielkość rynku na podstawie szacunków 

analityków na rok 2022 wynosi 1-2mld USD, 

 

2_ MabionAI3 - lek używany w dziedzinie autoimmunologii, przewidywany rok 

rozpoczęcia badań klinicznych to 2022, wielkość rynku na podstawie szacunków 

analityków na rok 2022 wynosi 3-5 mld USD, 

 

3_ MabionTR - lek używany w dziedzinie traumatologii, przewidywany rok 

rozpoczęcia badań klinicznych to 2023, wielkość rynku na podstawie szacunków 

analityków na rok 2022 wynosi 2-3,5 mld USD, 

 

4_ MabionON4 - lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych, przewidywany 

rok rozpoczęcia badań klinicznych to 2024, wielkość rynku na podstawie szacunków 

analityków na rok 2022 wynosi 1,5-2,5mld USD, 

 

5_ MabionON5 – lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych, przewidywany 

rok rozpoczęcia badań klinicznych to 2024, wielkość rynku na podstawie szacunków 

analityków na rok 2022 wynosi 2-3 mld USD, 

 

6_ MabionHER2_ADC - Koniugat oparty o MabionHER2, stosowany w leczeniu 

chorób nowotworowych, przewidywany rok rozpoczęcia badań klinicznych to 2025, 

wielkość rynku na podstawie szacunków analityków na rok 2022 wynosi 1-2 mld 

USD, 

 

7_ MabionlnAI4 - lek innowacyjny, używany w dziedzinie autoimmunologii, 

 



przewidywany czas rozpoczęcia badań klinicznych to rok 2025, wielkość rynku na 

podstawie szacunków dla porównywalnych produktów na rok 2022 wynosi 4-6 mld 

USD. 

 

Spółka będzie co roku dokonywać aktualizacji planu strategii rozwoju produktów 

leczniczych. 

 

Graficzna prezentacja strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.* Etap 

wspólnego rozwoju z partnerem.  

 


