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Warszawa, 21 grudnia 2018 r. 
 
 
 
 
 
NanoVelos ma ochronę patentową w USA! 
 
 

NanoVelos, spółka wchodząca w skład notowanej na GPW grupy firm 

biotechnologicznych NanoGroup, uzyskała ochronę patentową swojego wynalazku  

w USA. 

 
Urząd Patentowy w Stanach Zjednoczonych wydał decyzję o udzieleniu patentu na 
wynalazek ”Process for the preparation of polysaccharide nanoparticles”. To świetna 
wiadomość. Dotychczas uzyskaliśmy ochronę patentową m.in. w Japonii, Chinach, Australii 

czy Kanadzie, ale to Stany Zjednoczone będą dla nas najważniejszym rynkiem strategicznym, 
bo to właśnie stąd pochodzą największe firmy farmaceutyczne czyli nasi potencjalni klienci. 
Teraz ten rynek stoi przed nami otworem – komentuje Marek Borzestowski, prezes 

NanoGroup. 
NanoVelos pracuje nad stworzeniem innowacyjnego systemu transportu leków, który – 
zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych – będzie mógł poprawić ich działanie. 
Transport substancji czynnej w nanocząstkach poprawia ukierunkowanie do komórek 
nowotworowych, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu na pozostałą część 
organizmu. Projekt posiada wsparcie finansowe z funduszy NCBiR i UE na łączną kwotę 14 
mln zł. 
 
Przypomnijmy, że niecały miesiąc temu, w ramach oferty prywatnej, NanoGroup uplasowała 
986.550 akcji serii G pozyskując nieco ponad 3,55 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone 
na kontynuację prac badawczo-rozwojowych dla wybranego produktu tj. połączenia 
epirubicyny z nanocząstką polisacharydową. Prace związane będą z produkcją partii  
w standardzie farmaceutycznym (cGMP), przygotowaniem i przeprowadzeniem badań 
przedklinicznych w standardzie GLP na modelach zwierzęcych oraz innych badań w celu 
zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na przeprowadzenie pierwszej 
fazy badań klinicznych u pacjentów. 
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O spółce: 

NanoGroup jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze 

diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy 
spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A., w których prowadzony jest 
rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności 

NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych 
technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz 
diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 
2017 roku. 

Więcej informacji o grupie: http://nanogroup.eu/  
 

Kontakt dla mediów: 

Agnieszka Pałuska, s.borowska@strictminds.com, +48 791 910 702 

Kontakt dla inwestorów: 

Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com, +48 504 212 463 
 

 


