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Tisková zpráva, Brno, 13. září 2022 

Masarykova univerzita získala díky Spin-off CasInvent Pharma od fondů KHAN-I a i&i 
Biotech Fund 1,3 milionu eur, kterým podpoří vývoj nových inhibitorů kasein kinázy 1 
pro léčbu leukémií a solidních nádorů 

Společnost CasInvent Pharma, která vyvíjí sloučeniny s protinádorovými vlastnostmi, získala 

investici ve výši 1,3 milionu eur od fondů KHAN Technology Transfer Fund I (KHAN-I) a i&i Biotech 

Fund (i&i Bio). Díky tomuto financování posílí společnost CasInvent Pharma vývoj svého portfolia 

inhibitorů kasein kinázy a preklinickou progresi svojí kandidátní sloučeniny. 

Společnost CasInvent Pharma vyvíjí patentované, vysoce selektivní inhibitory enzymů patřících do rodiny 

kasein kinázy 1 (CK1). Enzymy CK1 hrají důležitou roli v procesech, které souvisejí se vznikem některých 

závažných onemocnění, například migrací leukemických buněk do lymfoidních orgánů. Inhibitory vyvinuté 

společností CasInvent Pharma jsou navrženy tak, aby cílily na jednotlivé izoformy CK1, a tím selektivně 

eliminovaly leukemické buňky. Inhibitory firmy CasInvent vykázaly slibné účinky na těžko léčitelné leukémie, 

které jen v roce 2020 stály celosvětově za přibližně 300 000 úmrtími (dále bylo zaznamenáno přibližně 

500 000 nových případů těchto leukémií). Výsledky také naznačují možnost využití inhibitorů u dalších 

onemocnění, která mají v současné době jen omezené možnosti léčby.  

Společnost CasInvent Pharma plánuje zkoumat potenciál svých inhibitorů CK1 i pro léčbu dalších druhů 

rakoviny. „Jsme přesvědčeni, že díky podpoře našich investorů budeme schopni rychleji vyvinout naše 

sloučeniny do fáze klinického testování a prokázat tak protinádorové účinky inhibice CK1 u pacientů. 

V tom případě bychom se stali atraktivní pro větší farmaceutické společnosti, kterým bychom mohli 

obohatit jejich portfolio novými sloučeninami potenciálně použitelnými i v synergické kombinaci s již 

používanými léčivy,“ uvedl Vojtěch Helikar, ředitel společnosti CasInvent Pharma. „Inhibice CK1 

představuje nový mechanismus účinku pro terapii různých typů rakoviny, který je třeba využít v klinické 

praxi. Věříme, že naše sloučeniny mají potenciál nabídnout pacientům nové alternativy léčby dosud 

obtížně léčitelných typů rakoviny,“ dodává Alexander Scheer, CSO společnosti CasInvent Pharma.  

Vysoká kvalita výzkumného týmu a silná podpora 

Společnost CasInvent Pharma byla založena v roce 2020 jako spin-off Masarykovy univerzity s podporou 

bio-inovačního centra i&i Prague. „Investice ve výši 1,3 milionu eur je dalším potvrzením kvality tohoto 

vědeckého projektu, který vznikl a několik let se rozvíjel na Masarykově univerzitě. Založení spin-off 

společnosti CasInvent Pharma tak bylo logickým krokem, který umožní další progresi tohoto úsilí a jeho 

konečnou komercionalizaci. Jsem velmi rád, že jsme součástí tak významného úspěchu,“ uvedl Radoslav 

Trautmann, vedoucí oddělení transferu technologií CTT Masarykovy univerzity.  V České republice se 

jedná o jeden z největších a nejúspěšnějších příkladů tzv. transferu technologií, tedy přenosu vědecko-

výzkumného nápadu do praxe, za posledních několik let. 

Ze strany fondu KHAN-I se jedná o první investici do českého start-upu a zároveň o první společnou 

investici s nedávno založeným i&i Biotech Fund. „Od počátku nás zaujala vysoká kvalita výzkumného 

týmu i silná podpora Masarykovy univerzity a i&i Prague, která tuto investici umožnila. Pevně věříme, že 

díky našim rozsáhlým zkušenostem s preklinickým vývojem malých molekul budeme schopni významně 

přispět k dosažení klíčových milníků výzkumu, na kterém v CasInventu pracují. Těšíme se na spolupráci 

s Vojtěchem, Alexandrem a jejich týmem,“ komentují Michael Krebs a Peter Nussbaumer, managing 

partneři společnosti KHAN-I. 
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Pro i&i Biotech Fund představuje investice do firmy CasInvent Pharma další příklad úspěšné spolupráce 

s bio-inovačním centrem i&i Prague, které stálo nejen u zrodu tohoto spin-offu, ale je zároveň i jedním 

z hlavních investorů i&i Bio. „Máme velkou radost, že naše portfolio rozšíří další slibný český projekt. 

Schopnost tohoto spin-offu přesvědčit renomované mezinárodní investory potvrzuje jeho ambice uspět v 

globálním měřítku. Je skvělé být součástí této cesty. Zároveň jsme rádi, že můžeme svou investicí 

podpořit výzkum, který by v budoucnu mohl pomoci při léčbě tak závažných onemocnění, jako je 

například leukémie,“ říká Ivan Vohlmuth, jeden z partnerů investičního fondu i&i Bio.  

Kontakty: 

Martin Kovalčík, + 420 777 472 863, kovalcik@inibio.eu (za i&i Biotech Fund) 

Vojtěch Helikar, +420 728 995 850, helikar@casinvent.com (za CasInvent) 

Radoslav Trautmann, +420 605 824 519, trautmann@casinvent.com (za Masarykovu univerzitu) 

Kathrin Klebl, +49 231 97 42 70 29, pr@lead-discovery.de (pro KHAN-I) 

Slovníček: 

i&i Biotech Fund (i&i Bio) 

i&i Bio je venture kapitálový fond se sídlem v Lucembursku investující do evropských biotechnologických 

společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inkubátoru i&i Prague a Evropského 

investičního fondu (viz níže). i&i Bio spravuje v současné době více než 45 milionů eur, které plánuje 

investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských 

technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře 

ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost 

podporovat především nadějné středoevropské inovace. Více na www.inibio.eu. 

 

 

 

Evropský investiční fond (EIF) 

i&i Bio je podporován investicemi z EIF, která probíhá za přispění:  

• lnnovFin Equity, s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu 
pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je podpora 
financování a realizace produktivních investic v EU a zajištění lepšího přístupu k financování. 

• Celoevropské záručního fondu (EFG), který je realizován EIF s finanční podporou zúčastněných členských 
států. Cílem EFG je reagovat na ekonomické dopady pandemie COVID-19 tím, že zajistí, aby podniky v 
zúčastněných členských státech měly k dispozici dostatečnou krátkodobou likviditu na překonání krize a 
mohly pokračovat ve svém růstu a rozvoji ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. 
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KHAN Technology Transfer Fund I (KHAN-I) 

KHAN Technology Transfer Fund I GmbH & Co KG (KHAN-I) je venture kapitálový fond, který se zabývá 

investicemi do společností v časné fázi jejich vývoje. Fond spravuje 70 milionů eur a soustředí se na investice 

do oblasti přírodních věd. Jeho posláním je pomáhat nadějným evropským inovátorům z akademické 

sféry rozvíjet jejich projekty, které se zabývají především vývojem nových léčiv. KHAN-I se zaměřuje na 

prvotřídní technologie, které cílí na dosud obtížně léčitelné nemoci. Fond spravuje společnost Khanu 

Management GmbH, který tvoří zkušený tým profesionálů s nezpochybnitelnými výsledky v oblasti vývoje 

léků, akademických spin-offů i farmaceutických licencí a partnerství.  

KHAN-I získal investici z Evropského investičního fondu, která probíhá za přispění lnnovFin Equity, s 

finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické 

investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. KHAN-I je rovněž podporován společností 

Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) z prostředků poskytnutých rakouským Federal Ministry for 

Digital and Economic Affairs a Austrian Foundation for Research, Technology and Development, Max 

Planck Foundation a Thyssen’sche Handelsgesellschaft mbH.  

 

 

 
 
Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity 
 
Centrum pro transfer technologií MU je specializované pracoviště Masarykovy univerzity, které pomáhá 
přenášet vědění a technologie do praxe. Centrum podporuje spolupráci univerzity s komerční sférou, 
vznik spin-off společností a úspěšnou komercializaci univerzitního výzkumu. Více na www.ctt.muni.cz.  
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Transfer technologií  
 
je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je 

nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního 

nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález 

nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií 

české vědě prostředky v řádech miliard korun. 
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Press release, 13.09.2022 

CasInvent Pharma Raises €1.3 Million from KHAN-I and i&i Biotech Fund to Support 
Development Of New Casein Kinase 1 Inhibitors for the Treatment of Leukemias and Solid 
Tumors 

CasInvent Pharma, an early-stage drug discovery company developing small-molecule 

compounds with anticancer properties, has raised a follow-up investment round of €1.3 million 

provided by KHAN Technology Transfer Fund I (KHAN-I) and i&i Biotech Fund (i&i Bio). With this 

funding, CasInvent Pharma will be strengthening its portfolio of casein kinase inhibitors and 

progressing its lead compound to the development candidate status.   

The company CasInvent Pharma is developing proprietary, highly selective inhibitors of enzymes 

belonging to the casein kinase 1 (CK1) family, which play an important role in several disease-related 

processes, including the migration of leukemia cells into lymphoid organs. The small-molecule inhibitors 

are designed to target individual isoforms of CK1 and thereby selectively eradicate leukemic cells. The 

CasInvent inhibitors have shown promising effects on hard-to-treat leukemias, suggesting their potential 

use in diseases that currently have limited treatment options. Overall, approximately 500,000 new cases 

and more than 300,000 deaths due to leukemia were recorded worldwide in 2020. 

CasInvent Pharma will also explore the potential of its CK1 inhibitors for the treatment of other cancers, 

such as solid tumors. “We are confident that through the support of our investors, we will be able to 

advance our compounds faster into the clinic and to demonstrate the therapeutic anticancer effects of 

CK1 inhibition in patients. This step will render CasInvent attractive for larger pharma companies, as it 

will enable them to expand their portfolio with new compounds useful in single-agent as well as 

combination therapies,” says Vojtěch Helikar, CEO of CasInvent Pharma.  “CK1 inhibition provides a 

novel mechanism of action in different cancer indications, which needs to be exploited in the clinic. We 

believe that our compounds have the potential to offer novel alternatives of cancer treatment for patients 

with a high unmet medical need,” adds Alexander Scheer, CSO of CasInvent Pharma.  

High quality of the research team and the strong support 

The company CasInvent Pharma was established in 2020 as a spin-off of Masaryk University (MU) in 

cooperation with the investment partner i&i Prague. “The investment of €1.3 million further confirms the 

quality of the scientific project that was created and developed for several years at Masaryk University. 

The establishment of the spin-off company CasInvent Pharma was thus a logical step to advance, and 

ultimately commercialize, these efforts. I am very pleased that the Technology Transfer Office of MU was 

part of such an important achievement,” says Radoslav Trautmann, Head of Technology Transfer 

Department, Masaryk University.   

“We are looking forward to our first investment in a Czech start-up and our first co-investment with the 

recently launched i&i Biotech Fund. From the beginning, we were impressed by the high quality of 

CasInvent's research team and the strong support from Masaryk University and the biotech incubator i&i 

Prague to make this investment possible. With our deep experience in preclinical development of small 

molecules, we will be able to make valuable contributions to the design and achievement of the key R&D 

milestones. We look forward to working with Vojtěch, Alexander and the R&D team,” comment Michael 

Krebs and Peter Nussbaumer, managing partners of KHAN-I. 

CasInvent Pharma is i&i Bio’s most recent investment announced this year. It marks yet another 

successful cooperation with the biotech incubator i&i Prague, one of the main investors of i&i Bio. "We 
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are excited to welcome another promising Czech project to our portfolio. The ability of this spin-off to 

convince renowned international investors confirms its ambition to be successful on a global scale. It is 

great to be part of this journey. We are also pleased to use our investment to support research that could 

help treat serious diseases such as leukemia in the future," says Ivan Vohlmuth, one of the partners of 

i&i Bio.  

Contact 

Martin Kovalčík, + 420 777 472 863, kovalcik@inibio.eu (for i&i Biotech Fund) 

Vojtěch Helikar, +420 728 995 850, helikar@casinvent.com (for CasInvent) 

Radoslav Trautmann, +420 605 824 519, trautmann@casinvent.com (for Masaryk University) 

Anne-Kathrin Klebl, +49 231 97 42 70 29, pr@lead-discovery.de (for KHAN-I) 

 
About i&i Bio 

i&i Bio is a Luxembourg-based venture capital firm that invests in innovative European Life Sciences 

companies focused on drug discoveries, medical devices, diagnostics, and digital health. The Fund was 

created thanks to the cooperation of the biotech incubator i&i Prague and the European Investment Fund 

(see below). With over €45M under management, i&i Bio plans to invest in about 20 early-stage 

companies. i&i Bio is led by an experienced team of professionals with backgrounds in private equity, 

healthcare and venture capital supporting entrepreneurs on their journey to global success. Thanks to 

the close cooperation with the fund’s sponsor, the biotech academic incubator i&i Prague, i&i Bio is 

supporting and advancing transformative Central European technology companies. For more information 

visit www.inibio.eu. 

 

 
 
 
About European Investment Fund  

i&i Bio is supported by an investment from the EIF, with the support of:  

• lnnovFin Equity, with the financial backing of the European Union under Horizon 2020 Financial 

Instruments and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) set up under the Investment 

Plan for Europe. The purpose of EFSI is to help support financing and implementing productive 

investments in the European Union and to ensure increased access to financing; and 

• the Pan-European Guarantee Fund (EGF), implemented by the EIF with the financial support of 

the Participating Member States. The objective of EGF is to respond to the economic impact of 

the COVID-19 pandemic by ensuring that companies in the Participating Member States have 

sufficient short-term liquidity available to weather the crisis and are able to continue their growth 

and development in the medium to long-term. 
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About KHAN-I 

KHAN Technology Transfer Fund I GmbH & Co KG (KHAN-I) is an early-stage life sciences venture fund 

with € 70 millions under management. Our mission is to create value through cooperative drug 

development partnerships with academic innovators in Europe. KHAN-I focuses on first-in-class therapies 

for attractive markets with a high unmet medical need. The fund is managed by Khanu Management 

GmbH, an experienced team of professionals with proven track records in early-stage drug development, 

academic spin-offs as well as pharma licensing and partnering.  

KHAN-I received an investment from the European Investment Fund (EIF) with support of InnovFin 

Equity, with the financial backing of the European Union under Horizon 2020 Financial Instruments and 

the European Fund for Strategic Investments (“EFSI”) under the Investment Plan for Europe. KHAN-I is 

also supported by Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS with funds provided by the Austrian Federal 

Ministry for Digital and Economic Affairs and the Austrian Foundation for Research, Technology and 

Development), Max Planck Foundation and Thyssen’sche Handelsgesellschaft mbH.  

 

 

 

 

About Masaryk University Technology Transfer Office 

Masaryk University Technology Transfer Office is a specialised department of Masaryk University that 

helps to transfer knowledge and technology into practice. The Office supports the university's cooperation 

with the commercial sphere, the creation of spin-off companies and the successful commercialisation of 

university research.  
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