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O
amenii de ºtiinþã din
întreaga lume se
întrec într-o adevã-
ratã cursã a obþinerii
vaccinului izbãvitor,
care sã scoatã lumea
de sub tirania coro-
navirusului. Existã o
certitudine legatã de
actuala pandemie,

poate singura, doar apariþia unui vac-
cin va putea face ca lucrurile sã revinã
la o oarecare normalitate, altfel, izola-
rea, masca ºi igiena sunt benefice dar
nu rezolvã problema de la ”rãdãcinã”.
Nu trebuie neglijatã nici problema
preþului unei doze de vaccin, cu cât
suma va fi mai micã cu atât vor avea
acces mai mulþi oameni la tratament.
Pânã la primele rezultate, miliarde de
dolari sunt investite în cercetare, iar
aceºti bani trebuiesc recuperaþi. În pre-
zent se lucreazã la 200 de vaccinuri

anti-COVID în diferite faze de dezvol-
tare ºi testare. Aproximativ 20 dintre
ele sunt testate deja pe oameni, iar
câteva, cele mai avansate, au intrat în
stadiul de testare pe mii de pacienþi. În
mod normal, rata de succes pentru un
nou vaccin este de aproximativ 10%.

Cercetãtorii oferã ºi o primã veste
bunã. Vaccinul pentru Covid-19 al
companiei Moderna, rezultat al cola-
borãrii dintre Universitatea Oxford ºi
AstraZeneca, ar putea fi disponibil
pentru utilizare pe scarã largã pânã la
sfârºitul anului, au declarat oficiali ai
companiei americane, dupã anunþa-
rea începerii fazei finale a unui studiu
clinic pe 30.000 de participanþi, pen-
tru demonstrarea siguranþei ºi eficaci-
tãþii, acesta fiind ultimul obstacol îna-
inte de obþinerea aprobãrii din partea
autoritãþilor de reglementare. Acþiu-
nile Moderna au crescut cu 7,5% în
urma anunþului. Moderna, care nu a

mai lansat vreun vaccin pe piaþã, a
primit aproape 1 miliard de dolari din
partea guvernului american, care con-
tribuie la finanþarea activitãþilor de
dezvoltare a mai multor vaccinuri
candidate, în cadrul programului
Operation Warp Speed, iniþiativa
SUA de dezvoltare rapidã a medica-
mentelor pentru combaterea Co-
vid-19.

AstraZeneca a anunþat cã va începe
în aceastã varã studii clinice pe scarã
largã a vaccinului sãu candidat pe care
îl dezvoltã în colaborare cu cercetãto-
rii de la Universitatea Oxford. “ Sã
avem un vaccin sigur ºi eficace distri-
buit pânã la sfârºitul anului 2020 este
un obiectiv ambiþios, dar este obiecti-
vul corect pentru poporul american”, a
declarat directorul Institutului Naþio-
nal pentru Sãnãtate (NIH), Francis
Collins, într-un comunicat în care a
fost anunþat studiul clinic de fazã a

III-a al Moderna. Producãtorii cresc
producþia de vaccinuri candidate în
timp ce efectueazã testele clinice, pen-
tru a rãspunde cât mai curând la acest
virus. Compania ar urma sã livreze în
acest an circa 500 de milioane de doze
de vaccin ºi posibil pânã la 1 miliard
de doze pe an din 2021, a declarat di-
rectorul general al Moderna, Stephane
Bancel. Studiul clinic pe scarã largã
trebuie sã evalueze siguranþa vaccinu-
lui mRNA-1273 ºi sã determine dacã
poate preveni simptomele Covid-19
dupã douã doze. Anthony Fauci, cel
mai important oficial american în do-
meniul bolilor infecþioase, a declarat
cã rezultatele studiului clinic ar putea
fi disponibile pânã în noiembrie sau
chiar mai devreme. Voluntarii partici-
panþi la acest studiu vor primi douã in-
jecþii la o diferenþã de 28 de zile, de
100 de micrograme de vaccin
mRNA-1273 sau placebo. Rezultatele

unui studiu clinic de micã amploare
publicat la începutul acestei luni au
arãtat cã voluntarii care au primit douã
doze de vaccin al Moderna au avut ni-
veluri de anticorpi împotriva noului
coronavirus mai mari decât media ob-
servatã la persoane care s-au recuperat
dupã Covid-19. Vaccinul candidat al
Moderna foloseºte ARN mesager sin-
tetic (mRNA) care mimeazã suprafaþa
coronavirusului ºi învaþã sistemul
imunitar sã îl recunoascã ºi sã
neutralizeze. Tehnologia permite o
dezvoltare ºi o producþie mai rapidã
comparativ cu cea a vaccinurilor
tradiþionale. De asemenea, Pfizer ºi
Johnson & Johnson lanseazã în
aceastã lunã studii clinice în faze
avansate pentru vaccinurile lor pentru
Covid-19.

OCTAVIAN DAN
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RAPORT BIOCENTURY

PENTRU TRIMESTRUL

AL DOILEA DIN 2020

IPO-urile
din sectorul
biotehnologic
au atras
suma
record de
7,5 miliarde
de dolari
l Pandemia de Covid-19
a îndreptat atenþia
investitorilor cãtre
societãþile de profil
l Jami Rubin, PJT
Partners: ”Aceastã industrie
este consideratã salvatorul
lumii”

Listãrile din sectorul biotehnologic
au generat sume record în perioada
aprilie-iunie 2020, investitorii fiind
atraºi de acest domeniu care ºi-a sporit
prestigiul în perioada pandemiei de
coronavirus.

Un raport BioCentury aratã cã, în
intervalul menþionat, companiile din
industria de profil au obþinut suma re-
cord de 7,5 miliarde de dolari din 34 de
IPO-uri, de aproape douã ori mai mult
faþã de recordul trimestrial anterior,
consemnat în ultimii zece ani.

În opinia specialiºtilor, nu existã
semne cã aceastã evoluþie nu va conti-
nua în acelaºi ritm, marile pariuri pe
societãþile ”biotech” fiind aºteptate sã
continue în trimestrul curent.

În trimestrul al doilea, miliardele de
dolari investite în companii de bioteh-
nologie au dus indicii care mãsoarã
evoluþia sectorului la recorduri maxi-
me ale tuturor timpurilor.

Jami Rubin din cadrul PJT Partners
spune, citat de BioCentury: “Nimeni
nu voia sã se atingã de sectorul bioteh-
nologic într-un an electoral. Acum,
însã, industria este consideratã salva-
torul lumii. Datoritã progreselor înre-
gistrate pe plan tehnologic, biotehno-
logia ne va scoate din criza în care ne
aflãm”.

A.V.
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Istoria sugereazã cã efectele
economice ale Covid-19 ar putea
rãmâne cu noi pentru decenii

C
onsecinþele pandemiei Covid-
19 asupra activitãþii economi-
ce din ultimele luni ar putea fi
doar începutul problemelor,

aratã o analizã recentã a Fondului
Monetar Internaþional (FMI). În
timp ce colapsul economic în mate-
rie de comerþ, producþie ºi locuri de

muncã pare sã înceapã sã fie recupe-
rat odatã cu ameliorarea pandemiei,
datele istorice aratã cã efectele eco-
nomice ar putea persista pe termen
lung, cel puþin pentru o generaþie.

Printre consecinþele pe termen lung
ale pandemiei asupra activitãþii econo-
mice, FMI subliniazã “o perioadã pre-

lungitã de rate reale ale dobânzilor
persistent scãzute - simptomatice sta-
gnãrii seculare” care ar putea dura
douã decenii sau chiar mai mult.

“Totuºi, unul dintre factorii pozitivi
este cã perioadele susþinute de costuri
de finanþare scãzute sunt asociate cu
salarii reale mai mari ºi creeazã spaþiu
amplu de manevrã pentru guverne sã
finanþeze mãsuri de stimulare care sã
contracareze pagubele economice ca-
uzate de pandemie”, aratã studiul
FMI, care evidenþiazã cã este impor-
tantã de studiat perspectiva economicã
a anilor viitori deoarece aceasta va da
formã - “într-o manierã încã
neînþeleasã” - politicilor fiscale ºi
monetare.

Studiul FMI se întoarce pânã la ciu-
ma neagrã din anii 1300 pentru a stu-
dia efectele economice pe termen me-
diu spre lung ale unei pandemii, cu
menþiunea cã oamenii nu supravieþu-
iau oricum pânã la bãtrâneþe pe vre-
mea respectivã.

MIHAI GONGOROI
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Lakis ºi Drãgoi mai bagã o fisã la
SIF Oltenia. SIF Banat-Criºana ºi
SIF Muntenia retrimit convocatorul
pentru demiterea administratorilor

S
IF Banat-Criºana (SIF1) ºi SIF
Muntenia (SIF4) au trimis la
SIF Oltenia (SIF5) o nouã soli-
citare de convocare a acþionari-

lor ce priveºte demiterea administra-
torilor, iar convocatorul este aproape
identic cu cel trimis în luna iunie, reie-
se din raportul remis Bursei de Valori
Bucureºti (BVB). Noua solicitare
vine dupã ce conducerea SIF Oltenia
a aprobat cererea din iunie însã cu
condiþia clarificãrii prealabile a unor
litigii în care sunt implicate societãþile
de investiþii financiare.

Practic, “noul” convocator vine cu
un singur punct suplimentar pentru or-
dinea de zi propusã, respectiv unul pri-
vind “constatarea încetãrii de drept a
mandatului administratorilor provizo-
rii ai societãþii începând cu data întru-
nirii adunãrii generale ordinare a
acþionarilor societãþii”.

Amintim cã la mijlocul acestei luni
conducerea SIF Oltenia argumenta în
privinþa aprobãrii þinerii AGA cu con-
diþia clarificãrii litigiilor (dosarele nr.
6001/63/2019, 3608/63/2019,
2634/63/2020) cã acest lucru are me-

nirea sã evite convocarea unei AGOA
care poate rãmâne fãrã obiect, în acest
sens fiind adusã în discuþie posibila
bulversare a acþionarilor ºi riscurile
juridice.

În iunie, SIF Banat-Criºana împreu-
nã cu SIF Muntenia au cerut convoca-
rea acþionarilor SIF-ului din Craiova
pentru aprobarea revocãrii administra-
torilor Tudor Ciurezu, Anina Radu,
Carmen Popa ºi Nicolae Stoian, cu
încetarea imediatã a mandatelor ace-
stora. (M.G.)
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