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Mabion ogłasza zawarcie umowy z Novavax na transfer technologii i próby 

techniczne produkcji szczepionki przeciw Covid-19 w skali komercyjnej  

 
Polska spółka biotechnologiczna Mabion (GPW: MAB) ogłosiła dzisiaj podpisanie umowy ramowej na 
produkcję serii technicznej antygenu do NVX-CoV2373, kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19 
firmy Novavax, która jest pierwszym krokiem w kierunku potencjalnej umowy produkcyjnej. Udane 
wytworzenie serii technicznych umożliwi stronom rozpoczęcie szerszej współpracy w zakresie 
komercyjnej produkcji antygenu do NVX-CoV2373 po zatwierdzeniu produktu przez stosowne 
instytucje regulacyjne. 
 
Dzięki umowie z Novavax, Mabion może stać się pierwszą polską firmą, która włączy się w globalny 
proces produkcji niezbędnej ilości szczepionek przeciw Covid-19.  
 
- Umowa ramowa z firmą Novavax to dla Mabion niezwykle istotna możliwość na wykorzystanie wiedzy 
i zdolności produkcyjnych Mabion na rzecz zwalczania globalnej pandemii – powiedział dr Dirk Kreder, 
Prezes Zarządu Mabion S.A. – Nasz zespół ekspertów i infrastruktura produkcyjna są gotowe, by 
rozpocząć prace nad optymalizacją i zwiększeniem skali produkcji kandydata na szczepionkę firmy 
Novavax. Cieszymy się z możliwości bliskiej współpracy z Novavax, która, po zakończeniu transferu 
technologii i przeprowadzeniu z sukcesem produkcji serii technicznej i testowej, może otworzyć drogę 
do produkcji szczepionki w skali komercyjnej – dodaje dr Dirk Kreder. 
 

Zgodnie z zapisami umowy Mabion i Novavax, dokonają transferu technologii produkcji antygenu do 

NVX-CoV2373. Następnie Spółka przeprowadzi próby techniczne procesu w skali komercyjnej. 

Działania te są standardowymi w przypadku rozpoczynania współpracy w zakresie wytwarzania 

kontraktowego. Przewidywany czas realizacji procesu transferu technologii to pierwsza połowa 2021 

r. Pomyślne zakończenie prób technicznych otworzy Mabion drogę do włączenia się w łańcuch 

produkcyjny Novavax w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej w procesie produkcji 

kandydata na adjuwantową szczepionkę na bazie białka. 

W nowoczesnym certyfikowanym zakładzie wytwórczym spełniającym normy najlepszych praktyk 
produkcyjnych (GMP) Mabion wykorzysta swoją ekspertyzę z zakresu inżynierii białek, analityki i 
prowadzenia procesu produkcji. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach 
bezzwrotnego wynagrodzenia, które Spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym 
zamówieniem. Umowa Ramowa określa zakres prac ustalonych w ramach pierwszego zamówienia, 
natomiast zakresy dalszych potencjalnych zleceń będą ustalane w kolejnych umowach. 
 
Spółka wyjaśnia, że na tym etapie jest za wcześnie na określenie finalnej skali współpracy z Novavax 
oraz zakresu prac, które ostatecznie będą realizowane.  
 

*** 

O Mabion S.A. 

Mabion jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną rozwijającą przeciwciała monoklonalne, której głównym 

celem jest opracowywanie, produkcja i sprzedaż leków biopodobnych na szeregu rynków regulowanych. Mabion 

został utworzony w marcu 2007 roku przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek, 



 

jednego z czołowych producentów leków stosowanych w terapiach specjalistycznych, w tym onkologicznych w 

Polsce, Polfarmex z Kutna, krajowego lidera na rynku leków wydawanych na receptę, IBSS Biomed z Krakowa, 

największego w Polsce i liczącego się w Europie producenta szczepionek oraz Genexo z Warszawy firmy 

działającej na rynku leków i wyrobów medycznych, głównie w dziedzinie diabetologii. Mabion tworzyły także dwa 

podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii: BioCentrum i Biotech Consulting. 

Głównym projektem Spółki jest MabionCD20. Spółka prowadzi rejestrację w ramach scentralizowanej procedury 

na wszystkich rynkach europejskich w partnerstwie z Viatris (dawniej Mylan) - jedną z największych firm 

farmaceutycznych na świecie. Kolejnym średniookresowym celem Spółki jest wprowadzenie MabionCD20 na 

rynek amerykański.  

Od 2013 roku Mabion jest notowany na głównym rynku GPW. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. 

Więcej informacji: www.mabion.eu  

 
Kontakt dla mediów: 

Jakub Radzewicz 

tel.: +48 601 155 582 

e-mail: j.radzewicz@pov.pl 

 

Kontakt dla inwestorów: 

Katarzyna Mucha 

tel.: +48 697 613 712 

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl 

 

Piotr Owdziej 

tel.: +48 697 612 913 

e-mail: piotr.owdziej@ccgroup.pl 

 

Kontakt z inwestorami indywidualnymi: 

Michał Wierzchowski 

tel.: +48 531 613 067 

e-mail: Michal.wierzchowski@ccgroup.pl 
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