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Zmiany	w	Zarządzie	i	Radzie	Nadzorczej	Helix	Immuno-Oncology.	

	
Zarząd	 Helix	 Immuno-Oncology,	 spółki	 biotechnologicznej	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	
specjalizującej	się	w	rozwoju	immunoterapii	nowotworów,	informuje	o	zmianach	w	składzie	
Zarządu	i	Rady	Nadzorczej	Spółki.		
	
31	stycznia	2018	 r.	Walne	Zgromadzenie	podjęło	decyzję	o	zmianach	w	składzie	Zarządu.	W	
skład	 Zarządu	 Spółki	 wchodzą	 –	 obecny	 Prezes	 Zarządu	 Helix	 Immuno-Oncology,	 dr	 Paweł	
Wiśniewski	oraz	dr	Dorota	Gierej-Czerkies,	która	objęła	funkcję	Dyrektora	Operacyjnego.		

Zmianie	uległ	również	skład	Rady	Nadzorczej	Spółki.	W	skład	Rady	Nadzorczej	Helix	Immuno-
Oncology	 wchodzą:	 dr	 Heman	 Chao,	 obecny	 Prezes	 i	 Dyrektor	 Naukowy	 spółki-matki	 Helix	
BioPharma	 Corp.,	 prof.	 Sławomir	 Majewski,	 dr	 Marek	 Orłowski	 oraz	 Andreas	 Kandziora.	
Decyzją	członków	Rady	Nadzorczej	prof.	Majewski	został	wybrany	na	Przewodniczącego	Rady	
Nadzorczej.		

Zmiany	 w	 Zarządzie,	 jak	 i	 Radzie	 Nadzorczej	 Helix	 Immuno-Oncology	 spowodowane	 są	
rozszerzeniem	 skali	 działalności	 Spółki	 oraz	 dynamicznym	 rozwojem	 pionu	 projektów	
własnych,	 w	 szczególności	 prac	 badawczo-rozwojowych	 nad	 cząsteczką	 terapeutyczną	 V-
DOS47.	Cząsteczka	 ta,	 to	 kolejny	po	 L-DOS47	potencjalny	 lek	 immunoonkologiczny	oparty	o	
autorską	platformę	technologiczną	Helixa	-	Tumour	Defence	Breaker	(DOS47).	Ze	względu	na	
znakomite	 rezultaty	 prac	 nad	 V-DOS47,	 Spółka	 podjęła	 decyzję	 o	 kontynuacji	 rozwoju	
cząsteczki	zgodnie	z	zatwierdzonym	harmonogramem.		

Ponadto,	 Spółka	 będzie	 kontynuowała,	w	 ścisłej	współpracy	 z	Helix	 BioPharma	Corp.,	 prace	
nad	 rozwojem	 terapii	 opartej	 o	 modyfikowane	 limfocyty	 T	 (CAR-T)	 w	 ramach	 tworzonego	
Europejskiego	 Centrum	 Immunoterapii	 Nowotworów	 ECIN.	 Helix	 Immuno-Oncology	 będzie	
kontynuowało	współpracę	z	Helix	BioPharma	Corp.	w	ramach	prowadzonych	w	Europie	badań	
klinicznych	 II	 fazy	 nad	 L-DOS47	 w	 połączeniu	 z	 winorelbiną/cisplatyną,	 w	 terapii	
niedrobnokomórkowego	 raka	 płuca.	 Spółka	 będzie	 reprezentowała	 Sponsora	 –	 Helix	
BioPharma	Corp.	na	mocy	umowy	agencyjnej.	

Realizacją	 założonych	 planów	 kieruje	 doświadczony	 zespół	 zarządzający	 specjalizujący	 się	w	
obszarze	biotechnologii	i	immunoterapii.	Zarówno	dr	Paweł	Wiśniewski,	jak	i	dr	Dorota	Gierej-
Czerkies	od	lat	są	zaangażowani	w	koordynację	rozwojowych	inicjatyw	biotechnologicznych.	

Dr	Paweł	Wiśniewski,	pełniący	obecnie	funkcję	Prezesa	Zarządu,	nim	dołączył	do	zespołu	Helix	
Immuno-Oncology,	 był	 założycielem	 i	 Prezesem	 Zarządu	 w	 Instytucie	 Analiz	 Genetycznych	
INAGEN	Sp.	z	o.o.,	współzałożycielem,	pomysłodawcą	i	dyrektorem	generalnym	Glia	Sp.	z	o.o.,	
menedżerem	 w	 Peptaderm	 Sp.	 z	 o.	 o.	 oraz	 doradcą	 Eastern	 European	 Investment	
Management	 Venture	 Capital	 Fund.	 Swoje	 specjalistyczne	 doświadczenie	 zdobył	 poprzez	
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kompleksowe	 zarządzanie	 biznesem	 biotechnologicznym	 w	 obszarze	 m.	 in.	 transferu	
technologii,	rozwoju	leków,	ochrony	własności	intelektualnej,		czy	opracowywania	i	wdrażania	
strategii	rozwoju	firm	biotechnologicznych.	

Dr	 Dorota	 Gierej-Czerkies	 do	 momentu	 powołania	 na	 Członka	 Zarządu	 Helix	 Immuno-
Oncology,	 kierowała	 w	 Spółce	 projektem	 rozwoju	 terapii	 komórkowej.	 Jest	 naukowcem	 ze	
specjalistycznymi	 kompetencjami	 zarządzania	 innowacjami	 w	 obszarze	 biotechnologii,	 w	
szczególności	 w	 zakresie	 transferu	 technologii,	 analizy	 potencjału	 rynkowego,	 ochrony	
własności	 intelektualnej,	 planowania	 i	wdrażania	 strategii	 rozwoju	 firm	biotechnologicznych	
oraz	 nawiązywania	 i	 utrzymywania	 relacji	 z	 partnerami	 naukowymi.		 Przed	 dołączeniem	 do	
Helix	 Immuno-Oncology,	 dr	 Gierej-Czerkies	 była	 partnerem	 w	 BM	 Consulting,	
współzałożycielką	i	partnerem	zarządzającym	w	Laboratorium	Mikrobiologicznym	Quanteam,	
a	 swoje	 doświadczenie	 zdobywała	 m.	 in.	 w	 Instytucie	 Biologii	 Doświadczalnej	 PAN	 im.	 M.	
Nenckiego,	BTM	Mazowsze	oraz	AstraZeneca.	

***	

Tumour	Defence	Breaker	(DOS47)	

Platforma	 technologiczna	 do	 produkcji	 cząsteczek	 terapeutycznych,	 które	 neutralizują	 kwaśne	
mikrośrodowisko	guza.	 Tumour	Defence	Breaker	 reprezentuje	 innowacyjne	podejście	 terapeutyczne,	
które	poprzez	modyfikację	mikrośrodowiska	komórek	nowotworowych,	prowadzi	do	usunięcia	bariery	
dla	skutecznego	działania	leków	przeciwnowotworowych,	jak	i	nowoczesnych	immunoterapii.		

Helix	Immuno-Oncology	S.A	(poprzednio	Helix	Immuno-Oncology	Sp.	z	o.o)	

Spółka	 należąca	 w	 całości	 do	 Helix	 BioPharma	 Corp.	 (HBP)	 –	 jest	 firmą	 specjalizującą	 się	 w	
opracowywaniu	 immunoterapii	 przeciwnowotworowych.	 Jej	 głównym	 celem	 jest	 rozwój	 kolejnego	
potencjalnego	leku	immunologicznego	bazującego	na	platformie	Tumour	Defence	Breaker	-	V-DOS47,	
który	obecnie	 jest	przedmiotem	badań	przedklinicznych	w	ośrodkach	polskich	we	wskazaniu	 leczenia	
potrójnie	ujemnego	raka	piersi.	Projekt	uzyskał	dofinansowanie	NCBR	w	wysokości	12,5	mln	PLN.	

Helix	BioPharma	Corp.	

Helix	 BioPharma	 Corp.	 (HBP)	 jest	 firmą	 działającą	w	 obszarze	 immunoonkologii,	 specjalizującą	 się	w	
rozwoju	terapii	przeciwnowotworowych.	Firma	aktywnie	rozwija	innowacyjne	produkty	przeznaczone	
do	 stosowania	 w	 profilaktyce	 i	 leczeniu	 chorób	 nowotworowych	 w	 oparciu	 o	 własne	 zastrzeżone	
technologie.	 Inicjatywy	 firmy	 Helix	 w	 zakresie	 rozwoju	 leków	 obejmują	 między	 innymi	 nowatorski,	
potencjalny	 lek	 L-DOS47	 -	 znajdujący	 się	 w	 fazie	 badań	 klinicznych	 w	 ośrodkach	 polskich	 i	
amerykańskich	 stosowany	 we	 wskazaniu	 leczenia	 niedrobnokomórkowego	 raka	 płuc	 (NSCLC).	 Akcje	
spółki	Helix	są	obecnie	notowane	na	giełdach	papierów	wartościowych	w	Toronto	(TSX)	pod	symbolem	
„HBP”.		
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