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Δελτίο Τύπου                      
 

Η Sanofi και η GSK θα παρέχουν έως και 300 εκατομμύρια 
δόσεις του εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα υποστηρίζει την επέκταση των 
παραγωγικών ικανοτήτων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες  

• Το υποψήφιο εμβόλιο χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών 
της Sanofi σε συνδυασμό με το σύστημα ανοσοενίσχυσης για πανδημική χρήση 
που διαθέτει η GSK  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Η Sanofi και η GSK οριστικοποίησαν και υπέγραψαν σήμερα συμφωνία προαγοράς με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια έως και 300 εκατομμυρίων δόσεων του 
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19, μόλις το εμβόλιο λάβει έγκριση. Το υποψήφιο 
εμβόλιο στηρίζεται στην τεχνολογία ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών που χρησιμοποιείται 
από τη Sanofi για την παραγωγή ενός αντιγριπικού εμβολίου και στην καθιερωμένη 
τεχνολογική πλατφόρμα ανοσοενίσχυσης της GSK. Η τελική συμφωνία επιβεβαιώνει την 
ανακοίνωση στην οποία είχαν προχωρήσει οι δύο εταιρείες στις 31 Ιουλίου και 
σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια για την προστασία των 
ευρωπαϊκών πληθυσμών έναντι της νόσου COVID-19. 

Το συμβόλαιο θα δώσει τη δυνατότητα αγοράς ενός εμβολίου ενάντια στη νόσο COVID-
19 σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι δυνατό να 
πραγματοποιήσουν δωρεές των δεσμευμένων δόσεων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει προκαταβολική χρηματοδότηση με 
σκοπό την υποστήριξη της επέκτασης των παραγωγικών ικανοτήτων της Sanofi και της 
GSK σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το αντιγόνο και οι τελικές δόσεις του εμβολίου θα 
παρασκευαστούν σε ευρωπαϊκές χώρες, αξιοποιώντας τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
της Sanofi και της GSK στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.  

Οι Εταιρείες ανακοίνωσαν την έναρξη της κλινικής μελέτης Φάσης 1/2 που υποστηρίζει 
την ανάπτυξη του εμβολίου στις 3 Σεπτεμβρίου. Προγραμματίζεται η έναρξη μιας μελέτης 
Φάσης 3 έως τα τέλη του 2020, ενώ ο εγκριτικός φάκελος είναι πιθανό να κατατεθεί στις 
ρυθμιστικές αρχές το πρώτο εξάμηνο του 2021. Χάρη, εν μέρει, στη συμφωνία που 
υπογράφηκε σήμερα, η Sanofi και η GSK ενισχύουν την παρασκευή του αντιγόνου και 
της ανοσοενισχυτικής ουσίας με στόχο την παραγωγή έως και ενός δισεκατομμυρίου 
δόσεων συνολικά ετησίως, προκειμένου να συμβάλλουν στην κάλυψη της υψηλής και 
επείγουσας ζήτησης για εμβόλια παγκοσμίως.  

https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2020/2020-09-03-07-00-00
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Η Sanofi και η GSK εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της 
πανδημίας COVID-19 

Επιπλέον, η Sanofi και η GSK υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνίες με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου διατηρούν μακροχρόνια συνεργασία με την Αρχή Προηγμένης Έρευνας 
και Ανάπτυξης στη Βιοϊατρική (BARDA), καθώς και με την κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Οι συνεργάτες σχεδιάζουν να προσφέρουν ένα σημαντικό τμήμα της 
συνολικής ποσότητας που θα είναι διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο στην πρωτοβουλία 
«Επιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία κατά του COVID-19» [Access to COVID‐19 Tools 
(ACT) Accelerator], μία διεθνή συνεργασία μεταξύ αρχηγών κυβερνήσεων,  παγκόσμιων 
οργανώσεων υγείας, επιχειρήσεων και φιλανθρωπικών οργανώσεων με σκοπό την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης, παραγωγής και δίκαιης πρόσβασης σε διαγνωστικά τεστ, 
θεραπείες και εμβόλια κατά της νόσου COVID-19.  

 
Στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στη νόσο COVID-19 
  
Πέρα από το ανασυνδυασμένο, βασισμένο σε πρωτεΐνες εμβόλιο σε συνεργασία με την 
GSK, η Sanofi αναπτύσσει ένα εμβόλιο με βάση το αγγελιοφόρο RNA (mRNA) σε 
συνεργασία με την Translate Bio. Ενώ πολλές καινοτόμες πλατφόρμες εμβολίων είναι 
υπό έρευνα στον κλάδο σήμερα, η πλατφόρμα mRNA συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 
πλέον υποσχόμενες. Προκλινικά δεδομένα δείχνουν ότι δύο εμβολιασμοί με το εμβόλιο 
mRNA προκάλεσαν επαγωγή υψηλών επιπέδων εξουδετερωτικών αντισωμάτων, που 
είναι συγκρίσιμα με το ανώτερο εύρος αυτών που παρατηρήθηκαν σε ανθρώπους που 
είχαν προσβληθεί από τον ιό. Η Sanofi αναμένει ότι η μελέτη Φάσης 1/2 θα ξεκινήσει τον 
Νοέμβριο, με πιθανή έγκριση να αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021, το 
νωρίτερο. Η Translate Bio έχει διασφαλίσει παραγωγική ικανότητα όσον αφορά στο 
mRNA και η Sanofi αναμένει να είναι σε θέση να διασφαλίσει τη δυνατότητα προμήθειας 
90 έως 360 εκατομμυρίων δόσεων ετησίως. 
  
Σχετικά με την GSK 
  
Η GSK είναι μια παγκόσμια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων για τη φροντίδα της 
υγείας με επιστημονικό προσανατολισμό και έναν ξεχωριστό σκοπό: να βοηθάμε τους ανθρώπους να 
κάνουν περισσότερα, να νιώθουν καλύτερα και να ζουν περισσότερο. Η GSK είναι ο κορυφαίος 
παρασκευαστής εμβολίων παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.gsk.com 
 
 

  
Σχετικά με τη Sanofi 
  
Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
υγείας. Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία. 
Προλαμβάνουμε τις ασθένειες με εμβόλια και προσφέρουμε καινοτόμες θεραπείες οι οποίες 
αμβλύνουν τον πόνο και βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο 
στους λίγους που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν 
με χρόνιες παθήσεις ανά την υφήλιο. Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, 
η Sanofi μετατρέπει την επιστημονική καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.gsk.com&d=DwMGaQ&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=95dOXigsZJv8XZO-nKjSnec7I96xsQOaz5N77LheNUU&m=Wz82o_yybFDgel-kHtaLjsij2xuPLY19EZyDY5GJx7Q&s=O-n1dTKpxCxwlICgukhEy5Q_Xol1D75ZNSghm9ORxkg&e=
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Sanofi, Empowering Life, Ενδυναμώνοντας τη Ζωή  
 
www.sanofi.com 
www.sanofi.gr 
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