A Pfizer és a BioNTech további 200 millió adag COMIRNATY® vakcina
szállításáról állapodott meg az Európai Unióval
•
•

Az új megállapodással az uniós tagállamok számára 2021 végéig biztosított vakcina mennyisége
összesen 500 millió adag.
Az Európai Bizottságnak lehetősége van ezen felül további 100 millió adag lehívására is

NEW YORK ÉS MAINZ, NÉMETORSZÁG, 2021. február 17. – A Pfizer (NYSE: PFE) és a BioNTech SE
(Nasdaq: BNTX) a mai napon bejelentette, hogy megállapodott az Európai Bizottsággal arról, hogy
további 200 millió adag COVID-19 elleni COMIRNATY® vakcinát biztosítanak az Európai Unió 27
tagállama számára. Az Európai Bizottságnak ezen felül további 100 millió adag lehívására is
lehetősége van.
Ez az új megállapodás a tavaly aláírt eredeti szállítói megállapodásban szereplő, az Európai Unió
számára 2021 végéig biztosítandó 300 millió adag vakcinán felüli mennyiség. A mostani
megállapodás tárgyát képező 200 millió adag oltóanyag szállítása 2021-ben várható, ebből
nagyjából 75 millió adagot a második negyedévben szállítanak a vállalatok.
Ezzel az uniós tagállamok számára 2021 végéig biztosított vakcina mennyisége összesen 500 millió
adag, ami az opciós lehetőség lehívásával 600 millió adagra is nőhet.
„Tudjuk, hogy minél előbb minél több embert kell beoltani, hogy legyőzhessük ezt a vírust és
ellenőrzésünk alá vonhassuk a világjárványt. A gyártókapacitás bővítésével fáradhatatlanul azon
dolgozunk, hogy Európában és világszerte támogassuk az oltási programok további
lebonyolítását.” - mondta Albert Bourla, a Pfizer elnök-vezérigazgatója. "Az Európai Bizottsággal
kötött új megállapodással arra számítunk, hogy legalább 250 millió európai ember beoltásához
elegendő vakcinát szállíthatunk még az év vége előtt.”
„A járvány megállításához elengedhetetlen a jól tolerálható és nagyon hatékony vakcinákhoz való
széles körű hozzáférés. További lépéseket tettünk annak érdekében, hogy 2021-ben kétmilliárd
adagra bővítsük gyártási kapacitásunkat.” - mondta Ugur Sahin, M.D., a BioNTech vezérigazgatója
és társalapítója. „Ebben a hónapban megkezdjük a gyártást a marburgi létesítményünkben, és
további partnerekkel erősítettük meg gyártási hálózatunkat. A kormányokkal, a hatóságokkal és
partnereinkkel együtt minden szinten folyamatosan értékeljük, hogyan tudnánk kezelni egy akár
még magasabb jövőbeni ellátási igényt oltóanyagunk iránt.”
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A COMIRNATY-t a BioNTech és a Pfizer európai gyártási helyein gyártják. A COMIRNATY elosztását
az EU tagállamai továbbra is az EU és a nemzeti útmutatóban meghatározott népesség arányában
szerint határozzák meg. Globálisan a Pfizer és a BioNTech célja, hogy 2021 végéig összesen
körülbelül kétmilliárd adag oltóanyagot állítson elő, feltételezve a gyártás folyamatos fejlesztését, a
jelenlegi létesítmények bővítését, új beszállítók és szerződéses gyártók felvételét, valamint a
frissített hatdózisú alkalmazási előírások alkalmazását.
A BioNTech szabadalmaztatott mRNS technológiáján alapuló vakcinát a BioNTech és a Pfizer
közösen fejlesztette. A BioNTech a forgalomba hozatali engedély jogosultja az EU-ban, és
sürgősségi felhasználásra vonatkozó vagy azzal egyenértékű engedélyekkel rendelkezik az Egyesült
Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és más országokban, a teljes körű forgalomba
hozatali engedély iránti kérelem tervezett benyújtása előtt.
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