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Dette er BerGenBio ASA

• BerGenBio er et bioteknologiselskap med et forskerteam i 
Bergen og et klinisk utviklingsteam i Oxford. BerGenBio er 
notert på Oslo Børs (OSE:BGBIO)

• BerGenBio har identifisert et protein - AXL - som er på 
celleoverflaten. BerGenBio er en pionér innen forståelse av 
AXL-teknologi

• BerGenBio har funnet at AXL lar noen celler få større motstand 
mot medisiner og lar noen celler gjemme seg for kroppens 
immunforsvar

• BerGenBio har utviklet et medikament kalt bemcintinib som 
blokkerer og hemmer AXL-signalene og gjennom det gjør 
behandlingen mer effektiv

• Selv om bemcentinib opprinnelig er utviklet for kreftbehandling, 
har BGBs medikament den generelle egenskapen at det 
hemmer AXL som bygger cellens motstandskraft

• BerGenBio er opptatt av å utvikle de aller beste selektive 
hemmere av AXL-proteinet, og vi har en portefølje av 
medikamenter som hemmer dette proteinet

• BerGenBio er verdensledende når det gjelder forståelse av AXL
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BerGenBio’s BEMCENTINIB er valgt til første legemiddel inn i en 
studie som skal undersøke potensiell behandling for COVID-19

BerGenBio kunngjør at bemcentinib er valgt til en hurtigarbeidende studie i et nytt britisk 
nasjonalt fase 2 klinisk forsøksinitiativ som tar sikte på å få en tidlig indikasjon på om 
selskapets legemiddel bemcentinib kan redde liv og forbedre resultatene hos de mest 
utsatte pasientene med COVID- 19

Studien, med medikamentmateriell og forsøksressurser levert av BerGenBio, vil raskt starte 
tester hos 120 forsøkspersoner (60 innlagte pasienter med COVID-19 og 60 i en 
kontrollgruppe som mottar standardbehandling) ved seks britiske NHS-sykehus

Studien er finansiert av Department of Health and Social Care (DHSC) og UK Research 
and Innovation (UKRI)

COVID-19 er den kliniske sykdommen som er et resultat av SARS-CoV-2 
koronavirusinfeksjon, og som er ansvarlig for den nåværende COVID-19-pandemien. 
Prekliniske data antyder at bemcentinib potensielt er nyttig for behandling av tidlig SARS-
CoV-2-infeksjon

Det er foreløpig ingen godkjente medisinske behandlinger for eller vaksiner mot COVID-19

De første pasientene i studien skulle behandles umiddelbart. BerGenBio forventer at 
topplinjedata fra studien vil være tilgjengelig i løpet av noen måneder

Etter dette kan studien sømløst gå videre til fase III-testing av rundt 125 pasienter og til 
rask godkjenning
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Hva er bemcentinib?

Bemcentinib er et medikament utviklet av BerGenBio som hemmer AXL proteinet AXL 

Bemcentinib hemmer selektivt AXL-kinaseaktivitet, blokkerer viral opptak og forbedrer den 
antivirale type I interferonresponsen, som er en viktig cellulær forsvarsmekanisme mot 
virusinfeksjon

Det er tidligere påvist at bemcentinib utviser antiviral aktivitet i prekliniske modeller mot 
flere type virus, inkludert Ebola og Zika-virus. Nyere data har utvidet dette til SARS-CoV-2

Bemcentinib har tidligere vist effekt i kreftbehandlingen gjennom å reduserer immun- og 
behandlings-resistens i en rekke kreftforsøk

Medikamentet har hittil vist seg å være trygt og godt tolerert hos hundrevis av pasienter, 
som i mange tilfeller har tatt bemcentinib i form av en pille daglig i flere år

Bilde: Nils Olav Mevatne
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Offisiell uttalelse fra konsernsjef Richard Godfrey i BerGenBio – finnes også på https://www.bergenbio.com/media-centre/

Dette er utfordrende tider. Min prioritet har hele tiden vært helsen og sikkerheten til våre ansatte og deres familier samt å fortsette selskapets kliniske studier så langt det er 
mulig.

Parallelt med dette har vi jobbet iherdig for å se hvordan vi mer direkte kan hjelpe i kampen mot COVID-19. I dag, tirsdag 28. april kunngjør vi vår deltagelse i et nytt nasjonalt 
britisk fase 2-kliniskutprøvings initiativ kalt ACCORD (ACcelerating COVID-19 Research & Development platform). 

BerGenBio’s legemiddel bemcentinib er det første i en rekke av tre medikamenter utvalgt som potensiell behandling av pasienter innlagt på sykehus med COVID-19.

Selv om BerGenBio’s kliniske fokus for vårt legemiddel bemcentinib har vært for behandling av kreft, så har vi vært klar over bemcentinibs antivirale effekter. Dette er blant 
annet vist i prekliniske modeller mot virus som Ebola og Zika, og nå med data som nylig utvidet dette til SARS-CoV-2. 

Bemcentinib hemmer selektivt AXL-kinaseaktivitet, blokkerer viral opptak og forbedrer den antivirale type I interferonresponsen, som er en viktig cellulær forsvarsmekanisme 
mot virusinfeksjon.

Vi er bevisste vårt privilegium å bli valgt til denne viktige britiske studien. Vi kommer til å samarbeide tett med regjeringens vitenskapelige kontor, det nasjonale institutt for 
helseforskning i Storbritannia samt underleverandøren IQVIA som er utpekt for drift og kvalitetssikring av resultater.

Dersom vi oppnår positive resultater av utprøvningen, vil bemcentinib raskt gå videre til fase 3-testing og forberedelse av kommersialisering for å behandle COVID-19-
pasienter.

Jeg er spesielt takknemlig og imponert over den viktige prekliniske forskningen som ble utført av professor Wendy Maury og teamet hennes ved University of Iowa, som 
oppdaget den viktige rolle som AXL har for EBOLA og SARS-CoV -2 ved å øke infeksjon og overlevelse i vertsceller. Hennes arbeid demonstrerte potensialet til bemcentinib
som en mulig behandling for virus som COVID-19. Jeg takker også for og anerkjenner den utrolige innsatsen som ble gjort av BerGenBio-teamet, sammen med Tom 
Wilkinsons sin gruppe ved University of Southampton og IQVIA, for å sette denne viktige studien i gang så raskt som mulig.

I likhet med andre selskaper som opererer innenfor helsesektoren, ønsker vi å forbedre liv og behandlingsalternativer for pasienter i hele verden. Denne studien vil være viktig 
ikke bare for COVID-19 pasienter, men skal også tjene til å stadfeste bemcentinib ytterligere som en lovende behandlingskandidat for andre aggressive sykdommer.

Vi ser frem til å holde dere alle oppdaterte når vi fortsetter med studien, med håp om at bemcentinib kan bidra til den globale innsatsen for å finne en effektiv behandling for 
COVID-19.

Richard Godfrey
Konsernsjef i BerGenBio ASA

https://www.bergenbio.com/media-centre/
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Konsernsjef Richard Godfrey

• Richard Godfrey har vært konsernsjef i BerGenBio siden 2008

• Han har over 25 års erfaring fra rekke roller i den internasjonale
legemiddelindustrien

• Han har tidligere vært konsernsjef I blant annet Aenova Inc., et 
spesialisert bioteknologiselskap

• Før dette var han administrerende direktør i DCC Healthcare Ltd og 
tidligere hadde han stillinger med økende ansvar hos Catalant, Eli Lilly 
og Reckitt Benckiser inne FoU og kommersielle roller

• Richard Godfrey er utdannet farmasøyt fra Liverpool University og 
mottok sin M.B.A. fra Bath University

“Vi er glade for å være en del av dette initiativet som er et banebrytende partnerskap mellom regjering, akademia og 
industri. Vi håper at bemcentinib kan spille en betydelig rolle i den globale innsatsen for å finne passende 

behandlingsalternativer for COVID-19 pasienter, som har hatt så alvorlige implikasjoner for så mange mennesker. På 
den måten håper vi presset på sykehusintensivavdelinger kan lette, og at de til slutt kan behandle tusenvis av 

pasienter. Vi er klare til å begynne dosering de kommende dagene og vill gi informasjon om resultater så snart det er 
praktisk mulig. ”

Bilde: Nils Olav Mevatne



7

For mer informasjon

Les mer om BerGenBio her: 
https://www.bergenbio.com/media-centre/

Kontakt:
media@bergenbio.com

Medierelasjoner i Norge
Jan Petter Stiff
Crux Advisers
jps@crux.no
+47 99 51 38 91

https://www.bergenbio.com/media-centre/
http://bergenbio.com
http://crux.no

