A Pfizer és a BioNTech további 100 millió adag
COMIRNATY® vakcinát szállít az Európai Unió
számára
• Az Európai Unió további 100 millió adag COMIRNATY® vakcinát rendelt, ezzel a 27 EU tagállam

számára elérhető oltóanyag mennyisége 300 millió adagra nőtt

• A teljes 300 millió adag leszállításra kerül 2020-2021-ben

New York és Mainz, Németország, 2020. december 29. — A Pfizer Inc. (NYSE: PFE) és a
BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) bejelentette hogy további 100 millió adagot biztosítanak COVID-19
elleni COMIRNATY® vakcinájukból az Európai Unió (EU) 27 tagországa számára 2021-ben. A
bejelentés előzménye, hogy az Európai Bizottság úgy döntött él az opcióval, hogy 2020. november
11-én aláírt Szállító Megállapodás keretében további 100 millió adagot vásárolhat az oltóanyagból.
Ez a bejelentés az Európai Unióba szállítandó adagok teljes számát 300 millióra növeli.
"Továbbra is elkötelezettek vagyunk, hogy a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabb módon
minél több emberhez eljuttassuk ezt az oltást Európában, hiszen a vírus továbbra is riasztó
mértékben terjed" - mondta Albert Bourla, a Pfizer elnöke és vezérigazgatója. "Az Európai
Bizottsággal, a tagállamokkal és az egészségügyi szolgáltatókkal együttműködve összesen 150
millió európai polgárhoz juthat el vakcinánk a kontinensen."
„A most bejelentett 100 millió adag vakcinát 2021-ben szállítjuk majd, támogatva ezzel a december
27-én mind a 27 tagállamban elkezdett oltóprogramokat. Célunk továbbra is az, hogy biztonságos
és hatékony COVID-19 vakcinát juttassunk el minél több emberhez a világ minden tájára” - mondta
Ugur Sahin, MD, a BioNTech vezérigazgatója és társalapítója.
A COMIRNATY® vakcinát a BioNTech és a Pfizer európai gyártási helyein fogják gyártani. A
vakcina elosztását az EU tagállamai továbbra is az unióban meghatározott csoportoknak és a
nemzeti irányelveknek megfelelően szervezik. A Pfizer és a BioNTech 2020. november 11-én
jelentette be, hogy megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal 200 millió adag oltóanyag
szállítására, valamint további 100 millió adag vakcina megrendelésének lehetőségével. A vállalatok
korábban bejelentették, hogy 2021 végéig világszerte 1,3 milliárd adag vakcinát tudnak szállítani (a
gyártási kapacitás függvényében).

A Pfizerről:
A Pfizer szakértelmével az 1960-as évektől kezdve, önálló vállalatként pedig 1991 óta van jelen
Magyarországon. Gyógyszereink és oltóanyagaink több mint 25 éve megkerülhetetlen szereplői a
magyar gyógyszerpiacnak, jelenleg mintegy 80 féle Pfizer-készítmény érhető el hazánkban, több
mint 200 különféle kiszerelésben. Büszkék vagyunk arra, hogy 2015-ben 1,2 milliárd forinttal, 2016-

ban pedig már 1,5 milliárd forinttal járultunk hozzá a magyar egészségügy működéséhez, ahhoz,
hogy a hazai betegek is részesülhessenek a világban ma legkorszerűbbnek számító terápiás
eljárásokban. A világ egyik legnagyobb klinikai vizsgálati szponzoraként különösen fontosnak
tartjuk, hogy a vállalat globális kutatásainak egy része Magyarországon, a hazai szakemberek
közreműködésével valósuljon meg. Több mint 200 hazai klinikai vizsgálati helyszínen több tucat
vizsgálatot folytatnak a magyar szakemberek, ezzel a Pfizer a hazai klinikai kutatások egyik kiemelt
partnere. Ennek köszönhetően mára már ezer feletti azon betegek száma, akik részt vesznek a
több száz szakember vezetésével zajló hazai klinikai vizsgálatainkban.
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