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Informacja prasowa  Warszawa, 27 lutego 2015 

Synektik: unijne dofinansowanie produkcji nowego radiofarmaceutyku 

Spółka otrzymała 354,5 tys. złotych dofinansowania 

Grupa Synektik – wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków wykorzystywanych w 

medycznej diagnostyce obrazowej – uzyskała od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego dofinansowanie na zakup środków trwałych w ramach projektu uwzględniającego m.in. 

wdrożenie do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny. Kwota dofinansowania – w 

wysokości 354,5 tys. złotych – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa. Całkowita wartość projektu objętego unijnym wsparciem wynosi 709,5 tys. złotych.  

Synektik prowadzi badania nad nowymi, własnymi innowacyjnymi preparatami do obrazowania w medycynie nuklearnej 

w Centrum Badawczo-Rozwojowym na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kluczowe prace 

CBR koncentrują się w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii, jak również optymalizacji technologii wytwarzania 

produktów. 

Radiofarmaceutyk [18F]fluorocholina, którego produkcja 

została objęta unijnym dofinansowaniem, jest substancją 

czynną znacznika IASOcholine®, stosowanego w diagnostyce 

onkologicznej metodą PET (Pozytonowej Tomografii 

Emisyjnej). W 2014 roku Synektik zakupił radiofarmaceutyk 

IASOcholine® – a także trzy inne znaczniki: EFDEGE®, 

IASOflu® i IASOdopa® – od austriackiej firmy IASON 

GmbH, stając się tym samym ich wyłącznym i dożywotnim 

właścicielem na teranie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Grupa Synektik zyskała też prawo do 

wytwarzania i dostarczania czterech radiofarmaceutyków na terytorium Czech i Słowacji. Umowa z IASON GmbH 

dotyczy pełnego know-how, technologii, dossier rejestracyjnych i wszelkich praw umożliwiających spółce produkcję, 

sprzedaż, udzielanie licencji oraz rozwijanie preparatów na terytorium wymienionych wyżej krajów. 

„Zdecydowanie będziemy rozwijać udział radioznaczników specjalnych w naszych przychodach, a przyznane 

dofinansowanie pozwoli na przyśpieszenie procesu wytwarzania i dostarczania do placówek medycznych 

znacznika IASOcholine®, do którego spółka nabyła prawa w 2014 roku. Przypomnijmy, że na mocy umowy z IASON 
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GmbH Synektik stał się pierwszą w Polsce firmą dysponującą własnymi radioznacznikami. Możemy w pełni 

korzystać z know-how i stosować go w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym, a także produkować 

radiofarmaceutyki we własnych zakładach oraz udzielać innym podmiotom – także zagranicznym – sublicencji na 

wytwarzanie tych specyfików. W 2014 roku udział radioznaczników specjalnych w przychodach z tego segmentu 

sięgał już 20%, a tym roku planujemy zwiększenie tego poziomu nawet do 30-35%. Naszym celem jest nie tylko 

budowanie pozytywnej wartości dla naszych akcjonariuszy, ale przede wszystkim skuteczne odpowiadanie na 

potrzeby rynku diagnostyki obrazowej – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy przekonani, że wsparcie 

finansowe otrzymane z puli środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczyni się w dalszej 

perspektywie do usprawnienia diagnostyki onkologicznej i kardiologicznej” – mówi Cezary Kozanecki, prezes 

zarządu Synektik SA. 

Synektik – za pośrednictwem spółki zależnej Iason Sp. z o.o. – prowadzi produkcję radioznaczników (IASON Efdege i 

IASOflu), które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej (w oparciu o umowę licencyjną z austriackim 

IASON GmbH). Synektik posiada dwa zakłady produkcyjne w Kielcach i Warszawie. 

W lutym 2015 roku Grupa Synektik poinformowała o pomyślnym zakończeniu badań przedklinicznych, związanych 

z kardioznacznikem do badań serca metodą PET, prowadzonych w ramach współpracy z firmą Hadasit Medical 

Resarch & Development Ltd – komercyjnym oddziałem Hadassah Medical Center. Na podstawie umowy z izraelską 

spółką – zawartą w listopadzie 2013 roku – Synektik uzyskał wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży na całym 

świecie innowacyjnego znacznika ammonium salt, służącego do szybkiej i precyzyjnej diagnozy choroby 

wieńcowej. Kolejną fazą badań nad preparatem będą badania kliniczne. Spółka stara się o rejestrację 

radiofarmaceutyku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), a 

tym samym na globalną produkcję i dystrybucję kardioznacznika. 

Szacunki firm analitycznych wskazują, że globalny rynek radiofarmaceutyków osiągnie wartość na poziomie 5,5-

7,9 mld USD w latach 2017-20181. 

Informacje o firmie Synektik: 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i 

medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznej oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a 

także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również 

pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 

                                                 
1 http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm 
http://www.prnewswire.com/news-releases/nuclear-medicine--radiopharmaceuticals-market---global-trends--forecast-to-2017-
213307221.html  

http://www.synektik.com.pl/oferta/serwis/
http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm
http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm
http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm
http://www.prnewswire.com/news-releases/nuclear-medicine--radiopharmaceuticals-market---global-trends--forecast-to-2017-213307221.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/nuclear-medicine--radiopharmaceuticals-market---global-trends--forecast-to-2017-213307221.html
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Spółka posiada 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w 

Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-

Rozwojowym, które pracuje nad radioznacznikami onkologicznymi i kardiologicznymi. 

Firma powstała w 2001 roku. W sierpniu 2011 roku akcje Synektik SA debiutowały na rynku NewConnect, gdzie była notowana w 

indeksie NC Lead oraz NC Life Science (spółek prowadzących działalność naukową z zakresu medycyny i biotechnologii). W 

październiku 2014 roku Synektik SA przeniósł notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie. 

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę Gazele Biznesu 2011 oraz 

znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą: Diamenty Forbesa 2012. W 2013 roku Synektik został doceniony przez Gazetę Giełdy 

Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” firma Synektik - jako producent innowacyjnych farmaceutyków - została 

spółką roku 2013 z rynku NewConnect. 

www.synektik.pl 

http://www.synektik.pl/

