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AGORA Pharmaceuticals pipeline for development of novel drugs 

 

In 2015, AGORA Pharmaceuticals s.r.o. was established by four scientists working in the 

Alzheimer’s disease (AD) field. The team consists of medicinal chemists, pharmacologists, 

neurologist and clinician. Thanks to the complementarity of all AGORA members skills, the 

whole team can design and prepare any novel AD drug candidate, to conduct preclinical trials 

and to supervise clinical trials. With this knowledge, three drug candidates were designed until 

today – labelled – AGORA1, AGORA2, AGORA3. 

 

Each AGORA drug candidate represents different approach how to combat AD. Each 

compound or mixture of compounds is influencing different AD pathway.  

 

Company Strategy: 

 

• to develop new drugs from the beginning 

• to conduct basic preclinical tests and experiments 

• to finish clinical trials phase I 

• to start clinical trial phase IIa 

 

AGORA aims to start license negotiation during clinical trial phase IIa and then exit the drug 

to a multinational pharma company that will take on the finishing of clinical trials (phase III). 

 

 

AGORA drug candidates and its stages of development January – August 2020: 

 

AGORA1  basic research done;  

PROOF OF CONCEPT confirmed (pharmacological efficacy confirmed);  

patent application prepared;  

ready for clinical trial PHASE 1 

 

AGORA2  Basic research done;  

PROOF OF CONCEPT (half of experiments finished; second part now 

 conducted) 

 

AGORA3  Basic research done; 



Whalecup   

 

Company whalecup s.r.o., founded in May 2019, is a start-up focused on the development of 

biodegradable and ecological food packaging materials. 

Project is primarily focused on the cups for dairy products including, but not limited, to yogurt, 

butter, cream, sour cream, cream cheese, cottage and etc.  

The value of the project is in capability to eliminate devastating effects of plastics on the 

environment by replacing plastic packaging with better solution. 

 

Project whalecup receives an approval for the subsidy from European union. 

 

In August 2020, whalecup s.r.o. has obtained the approval for subsidy from European Structural 

and Investment Funds, implemented through the Operational Program Prague - The Growth 

Pole of the Czech Republic and was drawn through the third call of Specialized Vouchers. The 

approval for subsidy was received for the company's participation at the Prague Voucher of 

Innovative projects, the purpose of which is to develop a functional prototype of the 

biodegradable cup for dairy products. 

 

 

 

In Prague 22 of September 2020 

Ing. Júlia Zajacová 

CFO 
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AGORA Pharmaceuticals - vývoj nových léčiv pro léčbu Alzheimerové choroby 

 

AGORA Pharmaceuticals s.r.o. je biotechnologická společnost, založena v červenci roku 2015, 

zaměřená na vývoj nových léčiv pro léčbu neuro-degenerativních onemocnění, zejména 

Alzheimerové choroby (AD). 

Tým AGORA se skládá ze zkušených chemiků, farmakologů, neurologů a klinického lékaře. 

Díky doplňkovosti dovedností všech členů AGORA, tým je schopen navrhnout a připravit 

novou sloučeninu jako nové léčivo pro léčbu AD, provádět preklinické studie a dohlížet na 

klinické studie. S touto znalostí tým AGORA ke dnešku navrhl tři kandidáty na léčiva označené 

jako AGORA1, AGORA2, AGORA3. 

 

Každý kandidát na nové léčivo AGORA představuje jiný přístup v boji proti AD. Každá 

sloučenina nebo směs sloučenin ovlivňuje různé cesty AD. 

 

Strategie společnosti: 

 

• vyvíjet nové léky od začátku 

• provádět základní pře-klinické testy a experimenty 

• dokončit fázi klinických studií I 

• zahájit fázi klinických studií IIa 

 

AGORA si klade za cíl zahájit vyjednávání o licenci během fáze klinických studií IIa a poté 

prodat léčivo farmaceutické společnosti, která převezme dokončení klinických studií (fáze III). 

 

AGORA produkty a jejich dosavadní vývoj leden-srpen 2020: 

 

AGORA1                   Základní výzkum proveden; 

   DŮKAZ KONCEPCE potvrzen (potvrzena farmakologická účinnost); 

   Připraven pro patentové přihlášky; 

   připraven pro klinickou studií FÁZE 1 

 

AGORA2   Základní výzkum proveden; 

   DŮKAZ KONCEPCE (polovina experimentů dokončena; druhá část 

   nyní probíhá) 

 

AGORA3   Základní výzkum proveden 

 



Whalecup 

 

Společnost whalecup s.r.o., založená v květnu 2019, je start-up zaměřený na vývoj 

biodegradabilních a ekologických obalových materiálů pro potraviny. 

Projekt je primárně zaměřen na vývoj biodegradabilních kelímků pro mléčný průmysl. 

Hodnota projektu spočívá ve schopnosti eliminovat devastující účinky plastů na životní 

prostředí, a to jejich nahrazením lepším ekologickým řešením. 

 

Projekt whalecup získává schválení podpory od Evropské unie 

 

V srpnu roku 2020 získala společnost whalecup s.r.o. schválení pro podporu z Evropských 

strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační́ program Praha – pól růstu ČR 

a čerpanou přes třetí výzvu Specializovaných voucherů. Podpora je mířena na účast firmy 

projektu v rámci Pražského voucheru inovačních projektů, jehož cílem je vývoj funkčního 

prototypu biodegradabilního kelímku pro mléčný průmysl. 

 

 

V Praze 22.09.2020 

Ing. Júlia Zajacová 

CFO 

 

 


