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Dandrit Biotech og Riyadh Pharma underskriver partnerskabsaftale
København, Danmark, 23. april 2015. Dandrit Biotech A/S ("Dandrit Danmark"), et datterselskab af Dandrit
Biotech USA, Inc. ("Dandrit"), (symbol: OTCQB: DDRT), der er en biotech virksomhed, der udvikler
vaccine til behandling af mave-tarm kræft, meddeler, at Dandrit og medicinalvirksomheden Riyadh Pharma
har underskrevet en partnerskabsaftale i Saudi-Arabien.
Denne samarbejdsaftale fremskynder Dandrits målsætning med at levere en kræftvaccine baseret på en
nyudviklet celleterapi. Vaccinen vil blive leveret under et Patient Name Use Program frem til den
forventede godkendelse. Riyadh Pharma´s centrale placering i Saudi Arabien gør, at hele Emea-regionen
dækkes, og at vaccinen efter produktion kan leveres sikkert.
MCV er en dendrit cellevaccine udviklet til at forhindre tilbagefald af tyktarmskræft efter standardbehandling. Aftalen vil fremme samarbejdet med Saudi Arabien for brug af celleterapi som den fremtidige
behandlingsform til disse kræfttyper.
Riyadh Pharma påtager sig fremstilling af MCV i Mellemøsten. De to virksomheder har forpligtet sig til at
fremstille og levere cancervaccinen i overensstemmelse med de videnskabelige standarder og internationale
kvalitetsstandarder, der gælder i denne henseende.
Dandrit var repræsenteret af N.E. Nielsen, bestyrelsesformand, og administrerende direktør, Dr. Eric Leire,
og Riyadh Pharma var repræsenteret af administrerende direktør Dr. Walid Amin Al-Kayali.
Dr. Al-Kayali udtalte: "Riyadh Pharma er glade for i samarbejde med Dandrit at bringe immunterapi og
celleterapi teknologi til Mellemøsten. Vi er sikre på, at immunterapi vil være en vigtig del af kræftbehandlingen", og dermed vil det være i patienternes interesse at gøre denne kræftbehandling tilgængelig i
Mellemøsten.
N.E. Nielsen, formand for Dandrit, udtrykte sin tillid til Riyadh Pharma og selskabets store kapacitet og
erfaringer i Saudi Arabien, hvilket gjorde virksomheden til Dandrits naturlige valg af partner i Mellemøsten.
N.E. Nielsen sagde: "Dette strategiske samarbejde udvider anvendelsesområdet for Dandrit med potentiale til
at opbygge ekspertise og synergi i Mellemøsten."
Dr. Eric Leire, CEO, udtalte: "Vi er begejstrede for at arbejde med Riyadh Pharma på dette vigtige område
og ser frem til at kombinere vores respektive kapaciteter og ekspertise til at udvikle MCV til behandling af
tyktarmskræft i Mellemøsten. Vi er glade for at kunne spille en central rolle i leveringen af disse celleterapier,
der har potentialet til at forbedre sundhedsvæsenet i Mellemøsten. "

Om Dandrit
Vi er et bioteknologisk selskab med fokus på VIVA, et klinisk fase III studie med det førende lægemiddel-stof MCV.
MCV er en immunterapi, der har til hensigt at forhindre tilbagefald af tyktarmskræft efter standardbehandling, kirurgi
og kemoterapi. Vores ekspertise i at producere dendrit celler fra en patients blod kombineres med celleterapi for at
skabe nye og avancerede vacciner til kræftpatienter.
www.dandrit.com.

