
 

  
  מ"בע אקס טי אל ביופרמסוטיקלס

  ")החברה("
  

  
  2011 בדצמבר 31 ליום תקופתידוח 

  

  :תוכן העניינים

  

  .2011,  בדצמבר31 תיאור עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום -פרק ראשון .1

 .2011, בדצמבר 31 דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום -פרק שני .2

  .2011,  בדצמבר31ם מאוחדים ליום  דוחות כספיי-פרק שלישי .3

 . פרטים נוספים על החברה- פרק רביעי .4

 .דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי –פרק חמישי  .5

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9 מידע כספי נפרד לפי תקנה -פרק שישי  .6

 .1970-ל"התש, )ומיידיים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2-א
 

  
 

   תיאור עסקי החברה-' פרק א

  

 מילון מונחים 1
  :בדוח זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, למען הנוחות 1.1

Multiple Myeloma 

   מיאלומה נפוצה–

המהווה , מיאלומה נפוצה הנה אחד מסוגי מחלות סרטן הדם

.  מכלל המחלות הממאירות1% - מכלל סרטני הדם וכ10% -כ

 בשגשוג בלתי מבוקר של כדוריות לבנות מחלה זו מאופיינת

מסוג תאי פלסמה במוח העצם אשר גורמים ליצירת מוקדי 

למחלה זו .  חלקים מהעצםתאים ממאירים הפוגעים והורסים

המתבטא ביצירת מספר רב של ) multiple(מוקדי -אופי רב

אים הממאירים והחלבונים הת. מוקדי תאים ממאירים

ביטויים קליניים וסיבוכים  אחראים לשורה של המופרשים

פגיעה במוח העצם , פגיעה בעצמות עם כאבים ושברים, בכללם

היחלשות של , רגישות לזיהומים, )חוסר דם(עם אנמיה 

, אי ספיקת כליות, פגיעה במערכת העצבים, מערכת החיסון

מחלת המיאלומה הנפוצה הנה . ליקויים במנגנון הקרישה ועוד

החיים הממוצע של הלוקים מחלה חשוכת מרפא אשר אורך 

   . שנים4-5 -בה הנו כ

 מכלל התאים הלבנים בגוף 2-5% - קבוצת תאים המהווה כ  תאי פלסמה

תאי הפלסמה מייצרים בגוף האדם חלבונים מסוג . האדם

  .אימונוגלובולינים המשמשים כנוגדנים במערכת החיסון

 EPO - אריתרופוייטין 
  ) אריתרופואטין(

י הכליות ותפקידו הידוע הנו " האדם עהורמון המיוצר בגוף

  . לגרום ליצירה של כדוריות דם אדומות במוח העצם

EPOרקומביננטי   

)Recombinant 

Erythropoietin(  

הורמון המיוצר באמצעות הנדסה גנטית אשר לרוב מיועד 

בעיקר , )אנמיה(לשימוש כנגד סוגים שונים של חוסר דם 

ומטופלים (יות אנמיה המלווה חולים באי ספיקת כל

 . וחולים במחלות סרטניות שונות המלוות באנמיה, )בדיאליזה

תאי גזע הם תאים בלתי מפותחים אשר מייצרים אב או - תאי  אב- תאי

רוב תאי הגזע נמצאים במוח . את שלושת סוגי תאי הדם

) PBSC( הנקראים תאי גזע מהדם ההיקפי - םהעצם אך חלק

   . נאספים ממחזור הדם-

ממוח   מקבל תאי גזעחולה ה- ) אוטולוגית(מית השתלה עצ

  .העצם שלו או מהדם ההיקפי שלו

נורופתיה / נורופתיה

  היקפית

פגיעה בתפקוד העצבים האחראים על העברת התחושה 

במקרים קלים עשויה לגרום . מקצות הידיים והרגליים

לתחושת עקצוץ בכפות הידיים והרגליים ובמקרים קשים 

עד כדי קושי , ת בכל חלקי גוף האדםלגרום לכאבים ודקירו

  .בתפקוד ובתנועת הגפיים
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של מערכת הדם המשמשים מרכיב ) כדוריות לבנות(תאים T -לימופוציטים מסוג 

פועלים במספר דרכים ואחראים . חשוב של מערכת החיסון

  .תאים ממאירים ועוד, למלחמה של הגוף בזיהומים

סרטני הוא כל תופעה הגורמת לתאים - השפעה או אפקט אנטי  השפעה אנטי סרטנית

מחסלת אותם או , הסרטניים להפסיק להתחלק ולהתרבות

  .את צמיחתם והתפשטותם" מקפיאה"

כרונית ומהשכיחות ביותר , קשה) פסיכוטית(מחלת נפש   )שסעת (סכיזופרניה

המחלה פוגעת ברוב תחומי התפקוד המנטאלי . ממחלות הנפש

וכן בתפקודים , בחשיבה, בתפישה, במצב הרוח, והחברתי

  .קוגניטיביים

תרופות אנטי 

נוגדי / פסיכוטיות 

  פסיכוזה

תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות נפשיות פסיכוטיות 

 אינן  הללוהתרופות. כסכיזופרניה והפרעה דו קוטבית

מרפאות את ההפרעה אלא משפיעות על תסמינים פסיכוטיים 

תרופות אלו .  הזיות ומחשבות שוואגוןהנובעים ממנה כ

 הידועות גם -טיפוסיות : חלקות לשתי קטגוריות עיקריותנ

 הידועות גם כתרופות - ולא טיפוסיות , כתרופות הדור הראשון

  . אשר יעילותן גבוהה יותר, הדור השני

, מצב קיצוני של אובדן חלקי או מלא של קשר עם המציאות  הפרעה פסיכוטית

הפסיכוזה מאופיינת בהתנהגות ". ביקורת המציאות"ולכן של 

העלולה לעורר , הנחווית כמוזרה או חריגה ובלתי מובנת

  .לעתים רגשות חרדה ודחייה מצד החברה

מחלת נפש הגורמת לתנודות דרמטיות במצב הרוח ומציתה   תהפרעה דו קוטבי

  . התקפים של מניה ושל דיכאון כאחד

  מינוציקלין

  

אנטיביוטיקה ממשפחת הטטראציקלינים המוכרת כבר 

משמשת היום בעיקר לטיפול בפצעי בגרות ,  שנה20 -למעלה מ

  ).אקנה(

 .495היא מולקולה קטנה שמשקלה המולקולארי , מינוציקלין

ולכן יכולה לעבור בנקל את מחסום , א מאוד ליּפופיליתהי

  . מוח- הדם

ניסויים רפואיים (תקנות בריאות העם ועדה אשר פועלת מכוח   ועדת הלסינקי

 ואשר אחראית לאישור ולפיקוח 1980-א"התשמ, )בבני אדם

  . להלן17.1 לפרטים נוספים ראו סעיף -ניסויים קליניים 

IRB Institutional Review Board -ב " הועדה המקבילה בארה

  .ובעולם לועדת הלסינקי

FDA Food and Drug Administration -ב " הרשות בארה

תרופות בארץ השתפקידה לבקר ולהסדיר את פיתוח ורישום 

  .זו

EMEA European Medicines Agency - האירופאית  הרשות
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שתפקידה להסדיר את פיתוח ורישום התרופות במדינות 

 35 - כEMEA-נכון למועד זה חברות ב.  האירופיהאיחוד

  .1מדינות

 Serious Adverse Event (SAE) or Serious Adverse  תופעות לוואי קשות

Drug Reaction  -בכל מינון,  כל התרחשות רפואית מטרידה ,

אשר מסתיימת במוות או גורמת לסכנת חיים או דורשת 

ות קבועה או אשפוז או הארכה של אשפוז או מסתיימת בנכ

  .  במוגבלות קבועה

תוצאה מעבדתית או קלינית אשר נותנת אינדיקציה ליעילות   פעילות

  .רפואית של התרופה

  .הוכחה  לאפקט רפואי של התרופה בניסוי קליני בבני אדם  )Efficacy(יעילות 

מסלול מיוחד לאישור ושיווק תכשירים רפואיים על ידי מנהל   תרופת יתום

המסלול נועד לענות על הצורך . FDA-ה, ריקניהתרופות האמ

 ועבור מחלות לפתח תרופות עבור אוכלוסיות ייחודיות

 מחלות אשר - ב"בארה(חשוכות מרפא ונדירות יחסית 

 איש 200,000 -מספר המרבי של חולים בהן מסתכם בה

 חולים 5 מחלות בעלות שכיחות של עד - ובאיחוד האירופי 

תרופה כתרופת יתום מעניקה  הכרה ב.) איש10,000מתוך 

 שנים 7ליצרן בלעדיות רגולטורית לשיווק לתקופה של 

   . שנים באיחוד האירופי10ב ושל "בארה

ה  רשאי ליצרהשרק מי שפיתח אות , פטנטתרופה מוגנת  תרופה אתית

  .ולמוכרה

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה 2

 כללי 2.1

, כחברה פרטית על פי חוק החברות, 1993 במרס 9בישראל ביום החברה התאגדה 

 3ביום . מ"תחת השם קסנוגרפט טכנולוגיות בע, ")חוק החברות: "להלן (1999- ט"התשנ

מ כאשר " שינתה החברה את שמה לאקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע1995ביולי 

עוסקת החברה ,  דוח זהנכון למועד .חוקיק וסי הנן לעסוק בכל עמטרותיה המוגדרות

לשיפור ובין היתר לטיפול במחלות שטרם ניתן להן מענה רפואי , פותבפיתוח תרו

  . עסקיות בתחום הרפואיויזמיותטיפולים רפואיים קיימים 

נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה הראשית בלונדון , 2000בחודש ספטמבר 

סט בחודש אוגו. ב בהנפקה של מניות לציבור" מיליון דולר ארה50.9 - והחברה גייסה כ

 מיליון דולר 17.8 - גייסה החברה בהנפקה נוספת בבורסה בלונדון סכום של כ2004

                                         
1

  htm.emeaoverview/aboutus/htms/eu.europa.emea.www://httpעל פי מידע המופיע באתר הארגון  
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 מניותיה של החברה היו רשומות למסחר 2007ב וממועד זה ועד לחודש אוקטובר "ארה

נמחקה החברה ממסחר בבורסה , 2007בחודש אוקטובר . בבורסה הראשית בלונדון

  .הופסקו בבורסה זהראשית בלונדון והמסחר במניותיה 

 1968- ח"התשכ, מיד לאחר תיקון התוספת השלישית לחוק ניירות ערך, 2005בחודש יולי 

והוספת הבורסה הראשונה בלונדון כבורסה שממנה ניתן לבצע רישום ") החוק: "להלן(

מ "אביב בע-ביצעה החברה רישום כפול של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל, כפול

מניותיה של החברה רשומות למסחר דוח זה ד למועד ומאז וע") הבורסה: "להלן(

דיווחה החברה , 2009 ועד לחודש יולי ממועד רישומה לבורסה כאמור, בהתאם. בבורסה

לפרטים בהרחבה ראו דוח מיידי אשר ).  לחוק3'מכח פרק ה(לפי הוראות הדין הזר 

  ).2005-02-025750 :אסמכתא( 2005 ביולי 7פרסמה החברה ביום 

 Securities & Exchange Commission - הגישה החברה ל,2005ספטמבר  ב1ביום 

: להלן (American Depository Shares בקשה לרישום של") SEC: "להלן(ב "בארה

"ADR ("למסחר בבורסת , של החברהNasdaqתחת רשימה הקרויה כיום Nasdaq  

Global Market )באפריל 17ום החל ממועד זה ועד ליו, )2005-02-050971:אסמכתא 

לפרטים בהרחבה ראו דוח  .Nasdaq  של החברה נסחרו במסגרת בורסתADR -ה, 2009

 ).2009-02-088053: אסמכתא( 2009,  באפריל17מיידי אשר פרסמה החברה ביום 

, רישיון בלעדי") ויווקווסט: "להלן. ( רכשה החברה מחברת ויווקווסט אינק2005בשנת 

לרבות ספריה , כסים בלתי מוחשיים של ויווקווסטבינלאומי ולצמיתות לרכישת נ

אשר כוללת מולקולות פוטנציאליות לטיפול , ")DOS: "להלן(מורכבת של מולקולות 

 העניקה החברה רישיון משנה לשימוש 2008במהלך שנת .  ונכסים נוספיםCבצהבת 

פרטים ל .")פרסידיו: "להלן. ( לחברת פרסידיו פרמסוטיקלס אינק DOS-בטכנולוגיות ה

להלן וכן דיווח מיידי  18.2בהרחבה אודות התקשרות החברה כאמור ראה סעיף 

 .)2008-02-079572: אסמכתא( 2008,  במרץ20שפרסמה החברה ביום 

 של להקצאה בתמורה מליון דולר 28 -  גייסה החברה בהנפקה פרטית כ2006בחודש מרץ 

,  מליון מניות של החברה4.7לרכישת ( מליון אופציות 4.7 -  וכADRs מליון 4.7 -כ

 יצוין כי ). של החברה ADRs מליון 2.3 או ,2009בהתחשב באיחוד ההון שבוצע ביוני 

  .2011 במרץ 22 יוםפקעו בכלל האופציות האמורות 

 מליון דולר בתמורה 9.8 - גייסה החברה בהנפקה פרטית סך של כ2007בחודש נובמבר 

בהתחשב ( א" כ.נ.ח ע" ש0.1  בנותהחברה של  רגילות מליון מניות14.5להקצאה של 

 .)2009באיחוד ההון שבוצע ביוני 

 עקב טענת Nasdaq - מניותיה של החברה ממסחר בבורסת ה נמחקו 2009בחודש יולי 

 ידימ. ק כי החברה אינה עומדת בחלק מתנאי הסף למסחר"וועדת התאימות של הנאסד
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 Pink -ב)  OTC2(עבר לדלפק  החברה החלו להיות מצוטטים משל ADR -ה, לאחר מכן

Sheetsלחוק ניירות ערך וזאת ' החל ממועד זה החברה מדווחת על פי פרק ו,   ובהתאם

 U.S. Securities Exchange Act of 1934במקביל לדיווח בהתאם לחובת הדיווח על פי 

 Foreign Private( ביחס למנפיק זר אשר ניירות הערך שלו נמצאים בידי הציבור 

Issuer( .מאז מחיקת ה- ADRשל החברה ממסחר ב - Nasdaq ,כפופה עוד  החברה אינה

 12לפרטים בהרחבה ראו דוח מיידי אשר פרסמה החברה ביום  (Nasdaq -להוראות ה

  .)2009-01-167058:  אסמכתא2009, ביולי

 כחברה מדווחת ומכאן SEC -החברה רשומה בדוח זה נכון למועד , על אף האמור לעיל

 , U.S. Securities בהתאם להוראותSEC -ליה החובה לבצע דיווחים למוטלת ע

Exchange Act of 1934  .חובות אלה , ב"הואיל והחברה אינה חברה המאוגדת בארה

אחת לשנה וכן דיווחים מיידיים ) דוח שנתי לחברה זרה (F-20כוללים הגשת דיווח 

ברה מושתות הוצאות על הח, עקב כך. בקשר עם שינויים במבנה ההון של החברה

עלויות יועצים משפטיים , בין היתר,  כאמור הכוללותSEC -הנובעות מחובות הדיווח ל

,  ועלויות שונות נוספות הנאמדות)Bank of New York) BONY - לעלויות, ב"בארה

עלויות החברה המפורטות לעיל הנן נכונות  .אלפי דולר לשנה 100 - בכ,  זה דוחנכון למועד

שווי , העלויות כאמור עלולות להשתנות בעתיד בהתאם לשינוי מעמד. בלבדח הדולמועד 

, או בהתאם לשינוי הוראות וחובות הדיווח המוטלות על החברה/שוק החברה וגודלה ו

  . כפי שיהיו מעת לעת

של חברה אמריקאית אקס טי אל המונפק והנפרע  מהון המניות 100%מחזיקה החברה 

 לפי חוקי 1999שהוקמה בשנת , ").אקס טי אל אינק: "ןלהל. (ביופרמסוטיקלס אינק

 ,")אקסטיפו" :להלן(מ "אקסטיפו בע'  ממניותיה של חב100%  וכןב"מדינת דלוור ארה

  .2009בחודש נובמבר בישראל שהוקמה 

. B וצהבת Cצהבת עיקר ב עסקה החברה בפיתוח תרופות לטיפול ב2008עד תחילת שנת 

 החברה את תוכניות הפיתוח והניסויים של תרופות אלה הפסיקה 2007במהלך סוף שנת 

 ונחתם הסכם עם ידע מחקר ) זה2.1  ראה פרטים סעיףDOSלמעט פיתוח טכנולוגית (

להשבת כל ") ידע: "להלן) (זרוע מסחור הטכנולוגיות של מכון ויצמן(מ "ופיתוח בע

 דיווחי החברהלפרטים נוספים ראו  .הזכויות בגין הטכנולוגיות המקוריות של החברה

-2007-02 - ו2007-02-418286: אסמכתאות( 2007 במרץ 29 ומיום 2007 ביוני 6מיום 

  ). בהתאמה351218

לאקס טי אל . עסקה בפיתוח פעילויות ועסקים בתחום פיתוח תרופות. אקס טי אל אינק

אקס טי אל : "להלן. (אקס טי אל דיוולופמנט אינק, חברה בבעלות מלאה. אינק

                                         
2

מחירים ונפח מסחר של ,  המציגה בזמן אמת ציטוטים,בין ברוקרים,  הנה מערכת ציטוט אלקטרוניתOTC -ה 

  ).Over the Counter(ניירות ערך הנסחרים מעבר לדלפק 
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, ב ועסקה בפיתוח עסקי" לפי חוקי מדינת דלוור ארה2007שהוקמה בשנת , ")טדיוולופמנ

פיתוח תרופות ובעיקר בניהול ניסוי קליני של תרופת הביסיפאדין לכאב עצבי של חולי 

  פעילותן דיוולופמנט אילאקס טי אלו. אקס טי אל אינקל, דוח זה נכון למועד .סכרת

  . כלשהיעסקית

: להלן ( פרמסוטיקל אינקDOVחברה על הסכם עם חברת חתמה ה, 2007במהלך שנת 

"DOV(" ,לפרטים אודות התקשרות . לקבלת רישיון בינלאומי לתרופת הביסיפאדין

  ).2007-02-012607: אסמכתא( 2007 בינואר 16החברה כאמור ראו דיווח החברה מיום 

פת שערכה בתרו phase 2b - הודיעה החברה כי ניסוי ה2008בר  בנובמ18ביום 

נקבעו השיג את היעדים הקליניים שהביסיפאדין לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת לא 

 הפסיקה ,כאמוראי השגת היעדים הקליניים בניסוי בעקבות  .ולפיכך הניסוי נכשלמראש 

פיטרה את  ,החברה את פיתוח תרופת הביסיפאדין לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת

סיפאדין בתאום עם יתרופת הבהקשורים ל הפטנטים והפסיקה את תחזוקת רוב עובדיה

במטרה ,  תוכנית רה ארגון2008יישמה החברה בחודש דצמבר , כמו כן .DOVחברת 

את פיטוריהם , בין היתר, התוכנית כללה"). כניתוהת" :להלן(לפתח את עסקי החברה 

 הפיתוח של תרופת באותה העת בפרויקטשהיו מועסקים  (של רוב עובדי החברה

בעיקר בחברות חזקות ה שיתופי פעולה ורכישת, פעילות לביצוע השקעות, )יסיפאדיןהב

ביוטכנולוגיה (תרופות  העוסקות במחקר יישומי בתחום מדעי החיים ובמחקר ופיתוח של

,  בדצמבר9 לפרטים בהרחבה אודות התכנית ראו דיווח החברה מיום )ופרמצבטיקה

סיימה אקס טי אל דיוולופמנט  2010  במרץ8ביום  ).2008-02-348525: אסמכתא( 2008

לפיו , בהקשר עם תרופת הביסיפאדין DOVעם חברת  תהתקשרות הפורמאליאת ה

לחברה זכויות , דוח זהנכון למועד  .הוחזרו כל הזכויות בקניין הרוחני של הביסיפאדין

 DOS -הטכנולוגיית על פי  Cמסוימות לפי אבני דרך בתוכניות פיתוח תרופות לצהבת 

במהלך  ברישיון משנה לפרסידיוו נמכרואשר   מחברת ויווקווסט2005 בשנת השנרכש

 עד בהתאם לאבני דרך בפיתוח התרופה תשלומים , בתמורה לתשלום מזומן2008שנת 

 לפרטים אודות . תמלוגים ממכירותכן ודיוי על ידי חברת פרס, מליון דולר59לסך של 

ת אשר נוקטת החברה לשם ביצוע בקרה  והפעולוההסכם כאמור לרבות אבני הדרך

    .להלן 18.5ראה סעיף , אודות ההתקדמות בפיתוח

") גאל-ביו: "להלן(מ " התקשרה החברה עם חברת ביו גאל בע2009 במרץ 19ביום 

 Recombinant Erythropoietin-זכויות בפטנט לשימוש ב, בהסכם לרכישת נכסים

הצדדים .  ולשיפור איכות חייהםMultiple Myeloma - להארכת חיי חולים סופניים ב

חתמו על מספר הארכות תוקף למועד השלמת העסקה כשהאחרונה בהן הייתה בתוקף 

 אשר הושלמה וזאת על מנת לאפשר את השלמת העסקה, 2010 באוגוסט 31עד ליום 

 ).כמפורט להלן( 2010 באוגוסט 3ביום 

רות החברה בהסכם לרכישת  אישר דירקטוריון החברה את התקש2009 בדצמבר 31ביום 

י בעלי מניות "חברה פרטית ישראלית אשר הוקמה ע,  ממניותיה של אקסטיפו100%
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אליה יועבר רישיון לשימוש אשר , המתוארת לעיל גאל לשם ביצוע העסקה-חברת ביו

ובמקביל יושקעו , גאל-  הרקומביננטי מחברת ביוEPO -על תרופת הבלעדי בפטנט 

  ).י מימוש האופציות שהוענקו להם"ע( דולר ממשקיעים פרטיים  מליון1.5 - באקסטיפו כ

ליון מניות רגילות של החברה י מ133 - הנפיקה החברה כ, לשם ביצוע הרכישה כאמור

 מהחזקותיהם בחברת אקסטיפו 100%כנגד קבלת , לבעלי המניות של חברת אקסטיפו

גה על פי תקנות חריוזאת בדרך של הנפקת מניות רגילות של החברה בהנפקה פרטית 

 לבעלי מניות 2000- ס"התש, )רות ערך בחברה רשומה פרטית של נייהצעה(ניירות ערך 

אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות , ")הסכם החלפת המניות: "להלן(אקסטיפו 

כך שלאחר השלמת הסכם החלפת המניות , 2010 במרץ 2המיוחדת של החברה ביום 

יחד עם החזקותיהם במניות החברה ערב ביצוע (סטיפו  בעלי מניות אקוחזיקה, כאמור

 - בשיעור של כ, והיתרההחברה  מהונה המונפק והנפרע של 70.64% - בכ) החלפת המניות

.  ערב ביצוע הסכם החלפת המניות על ידי בעלי המניות של החברההוחזקה ,29.36%

 ליםהשלמת הסכם החלפת המניות הייתה כפופה להתמלאותם של מספר תנאים מת

  וכן התקיימו כל הפעולות אשר ביצוען נדרש בהתאם2010 באוגוסט 3ביום אשר הושלמו 

  .להסכם

 אשר על ")התשקיף" :להלן (פרסמה החברה תשקיף להשלמה, 2011 בפברואר 27ביום 

של החברה ושל עד . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 13,210,000פיו הציעה החברה עד 

 6,605,000רשומים על שם הניתנים למימוש לעד , )1סדרה  ( כתבי אופציה6,605,000

וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל , מניות רגילות של החברה

 27החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום , ")הבורסה:"להלן(מ "אביב בע

הניתנים , ל שםרשומים ע, )2סדרה ( כתבי אופציה 19,815,000 ושל עד 2011בנובמבר 

 מניות רגילות של החברה וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר 19,815,000למימוש לעד 

לפרטים נוספים ראו . 2013 בפברואר 27החל מיום רישום למסחר ועד ליום , בבורסה

 2011בפברואר  27 לדוח דירקטוריון החברה וכן את דיווח החברה מיום 1.1סעיף 

  ).2011-01-063012:אסמכתא(

פרסמה החברה הודעה , ובהתאם לתשקיף שפרסמה החברה כאמור, 2011 במרץ 7יום ב

בין היתר הקטינה את כמות ניירות אשר ,  אשר)2011-01-071685: אסמכתא (משלימה

כמות ניירות הערך החדשה נקבעה לכמות של  :  כדלהלןהציעה החברה על פי התשקיף

 כתבי 5,350,000של החברה ושל עד . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 10,700,000עד 

 מניות רגילות של 5,350,000רשומים על שם הניתנים למימוש לעד , )1סדרה (אופציה 

מ "וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע, החברה

 ושל 2011 בנובמבר 27החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום , ")הבורסה:"להלן(

הניתנים למימוש לעד , רשומים על שם, )2סדרה ( כתבי אופציה 16,050,000עד 

  .   מניות רגילות של החברה16,050,000
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פרסמה החברה דיווח מיידי באשר , )2011-01-072879:אסמכתא (2011 במרץ 7ביום 

מפורט  כ")המכרז:"להלן( האמורה לעיל תוצאות המכרז על פי ההודעה המשלימהל

  :להלן

 10,553,017 של כולל כספי בערך יחידות 79,004 לרכישת הזמנות 58 לוהתקב במכרז

   .ח"ש

 .ח"ש 132.25 יהה במכרז שנקבע היחידה מחיר ו185% פי ההי בהנפקה היתר ביקוש
 ליחידה מהמחיר הגבוה ליחידה במחיר הנוקבות יחידות 19,953 לרכישת הזמנות 19

 .במלואן נענו -  במכרז שנקבע
 באופן נענו, במכרז שנקבע ליחידה במחיר הנוקבות יחידות 30,600 לרכישת הזמנות 2

 .מהזמנתו 74.66% -כ קיבל האמורים מהמזמינים אחד שכל כך, חלקי
 שנקבע מהמחיר הנמוך ליחידה במחיר הנוקבות יחידות 28,451 לרכישת הזמנות 37

 .נענו לא - במכרז
 מסך גדולה תהיהי נוממ גבוה במחיר או, היחידה במחיר שהוזמנו, היחידות כמות

 את החברה הפעילה לכך בהתאם .יתר חתימת התקיימה ולפיכך המוצעות היחידות

 להודעה 1.4 וסעיף לתשקיף 2.2.6.2 בסעיף כמפורט נוספות יחידות להקצות זכותה

 הקצתה הנוספת ההקצאה במסגרת. ")הנוספת ההקצאה": ולהלן( לעיל המשלימה

 שהזמנתם כך, שנקבע היחידה במחיר הזמנות ישושהג למזמינים יחידות 6,420 החברה

 .95.64% של בשיעור נענתה
 פי על לציבור שהוצעו הערך ניירות בגין החברה קיבלהש )ברוטו( המיידית התמורה סך

  .ח"ש 6,509,345 - ב מסתכמת, הנוספת ההקצאה לרבות, המשלימה ההודעה

 אשר במסגרתו תרכוש  התקשרה החברה על מזכר עקרונות להסכם2011 במרס 24ביום 

בדרך של קבלת , ")MinoGuard: "להלן (.MinoGuard Ltdאת פעילותה של חברת 

וזאת בתמורה לתמלוגים ממכירות וכן , MinoGuardרישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה של 

 2007 הוקמה בשנת MinoGuard. תשלומי אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני

תוך התמקדות במחלת , ת לטיפול במחלות נפשלבוולמטרת מסחור תרופות מש

  . הסכיזופרניה

 National(על פי הערכות הארגון האמריקאי לבריאות הנפש , למיטב ידיעת החברה

Institute of Mental Health (ב חולים " מהאוכלוסייה הבוגרת בארה1.1% -כ

לים  מעריכה את שוק הטיפוDecision Resourcesחברת המחקרים . בסכיזופרניה

 .20103 מיליארד דולר בשנת 6.4 -בסכיזופרניה בכ
  

כי השלימה את ) 2011-01-345954: אסמכתא( דיווחה החברה 2011 בנובמבר 30ביום 

של  לשימוש בטכנולוגיה MinoGuardעם , כלל עולמי, ההתקשרות בהסכם רישוי בלעדי

MinoGuard . להלן18.1לפרטים נוספים אודות הסכם הרישוי הבלעדי ראה סעיף .  

                                         
3

 http://decisionresources.com/Products-and-Services/Report?r=pcorcg0711  
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 באפריל 20הודיעה החברה כי ביום  ,)2011-01-127056 :אסמכתא( 2011 באפריל 21ביום 

תת יחידה של , )FDA( הוגשה על ידה בקשה למנהל המזון והתרופות האמריקאי 2011

 Orphan(לקבלת מעמד של תרופת יתום , )Health and Human Services) HHS -ה

Drug(לתרופת ה - EPOלטיפול בסרטן הדם מסוג מיאלומה נפוצה ואשר  של החברה 

 -  הודיעה החברה כי ה,2011 במאי 29ביום . 2019בגינו לחברה פטנט בתוקף עד לשנת 

FDAהכיר בתרופת ה  - EPO אשר נמצאת בתכנון ובהכנות להתחלת ניסוי ( של החברה

: תאאסמכ(כתרופת יתום לטיפול בסרטן הדם מסוג מיאלומה נפוצה ) Phase 2קליני 

2011-01-165081 .(  

  

 התקשרה החברה במזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש 2011 בנובמבר 2ביום 

זרוע , מ"ממור יישום מחקרים בע") הטכנולוגיה: " להלן- " NiCure("החברה טכנולוגיה 

בדרך של קבלת רישיון בלעדי לכל , מסחור הטכנולוגיות של קופת חולים הכללית

וזאת בתמורה לתמלוגים ממכירות וכן תשלומים עתידיים נוספים , רההטכנולוגיה האמו

החתימה על ההסכם בין . הכפופים להשלמת אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני

בחינת המסלול הרגולאטורי להמשך , בדיקות נאותותהשלמת  בין היתר להצדדים כפופה

  . החברה ואישור דירקטוריון טכנולוגיהפיתוח ה

 renin-angiotensinיה המוזכרת לעיל מבוססת על מתן מקומי של נוגדי הטכנולוג

ומהווה טיפול חדשני בתסמינים , ")אנלפרילט"תרופה מוכרת לטיפול בהורדת לחץ הדם (

 הטיפול מבוסס על הגברת או –) אוסטאוארטריטיס: כגון(של מחלות הקשורות בסחוס 

מפרקים והסחוס ובכך מאפשר בנוזל ה) GAGs(חידוש מלאי הגליקואמינוגליקנים 

ניתן לטפל באמצעות , כמו כן. הקלה ואף היפוך או נסיגת התסמינים של מחלות אלה

  .  טכנולוגיה זו בקמטים בעור

יהיה ניתן להיכנס לניסוי , על פי הערכות המדענים אשר פיתחו את הטכנולוגיה האמורה

וזאת מכיוון שהתרופה , ו להמשך הפיתוח הקליני על בסיס טכנולוגיה זPhase 2קליני 

  שנים20 - שכן ניתנת לחולים מזה כ, המוזכרת לעיל מאושרת לטיפול בהורדת לחץ דם

  . טרם הושלמה העסקה,הדוחאישור  נכון למועד .)2011-01-315366: אסמכתא(
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  : זהדוחמועד להחברה נכון   החזקותלהלן יובא תרשים מבנה 2.2

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 פרטים אודות אקסטיפו 2.3
, 2009 בנובמבר 9אקסטיפו הינה חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה במדינת ישראל ביום   

  "). חוק החברות: "להלן (1999- ט"התשנ, על פי חוק החברות  

  

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק ואקס טי , נכון למועד הדוח החברות האמריקאיות 2.4

 .ק אינן פעילותאל דיוולופמנט אינ
  

  תחומי פעילות 3

 ")הקבוצה: "להלן יחד, אקסטיפווחברת הבת , החברה(למועד הדוח פועלת החברה 

  : כמפורט להלן,הטכנולוגיות שברשותהפיתוח ומחקר על מנת למסחר , בתכנון

  

 הקבוצהתרופות  3.1

EPO רקומביננטי  

לטיפול זה דוח  הרקומביננטי הנה תרופה אשר משמשת נכון למועד EPO - תרופת ה

 .אנמיה בקרב חולי סרטן) ii (-ו ;)דיאליזה(אנמיה בחולי אי ספיקת כליות  )i(: כנגד

ונסון אנד 'י החברות ג"מיוצרת ומשווקת ע,  הרקומביננטי פותחהEPO - תרופת ה

ן אשר מכירותיהן מגיעות למיליארדי דולרים בשנה ועל כן 'הופמן לה רוש ואמג, ונסון'ג

 - פה ניתנה למיליוני חולים במהלך כהתרו. יקף שוק גדול מאודבעלת ה הנחשבת לתרופ

נכון  .קליני עם התרופה ומידע בטיחות לגביו הינו רבה שנים וכתוצאה מכך הניסיון 20

בחולי סרטן מסוג מיאלומה  Phase 2ניסוי קליני ל בהכנותהקבוצה החלה דוח זה למועד 

 התקבל כחלק מעסקת אשרליני נפוצה בישראל ובמדינות אחרות בהתאם לפרוטוקול ק

ומשרדי בריאות  FDA -ה  ידי עלגאל ואשר יעודכן על ידי החברה במטרה לאשרו-ביו

 מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

   אינקוטיקלסביופרמסאקס טי אל 
 ב"ארה

  מ"בע אקסטיפו

   אקס טי אל דיוולופמנט אינק

 ב"ארה

100% 

100%100% 
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 EPO -  על המידע שנאסף לגבי השימוש בהפרוטוקול מבוסס. אחרים בהתאם לעניין

להאריך את תוחלת החיים בקרב חולים בסרטן יה כי הוא עשוי יוהציפהרקומביננטי 

וזאת תוך שיפור משמעותי ברמת חייהם ותוך גרימת תופעות לוואי , המיאלומה הנפוצה

  .פחותות מהטיפולים הקיימים כיום

   

101-SAM  

SAM-101 מבוססת על שילוב תרופות אנטי ה הנה טכנולוגיה לטיפול במחלות נפש

התרופה  .)מינוציקלין (פסיכוטיות אשר קיימות בשוק יחד עם תרכובת תרופתית מוכרת

למיטב ידיעת אשר  MinoGuardעל ידי חברת , כישתה על ידי החברהטרם רפותחה 

כפול סמיות עם , רנדומאלי,  פרוספקטיביPhase 2aהשלימה בהצלחה ניסוי , החברה

 בישראל בבית  חולים במחלת הסכיזופרניה70 -אשר נערך בכ) פלסבו(קבוצת ביקורת 

ו והראה כי הטכנולוגיה  את יעדיהניסוי השיג, למיטב ידיעת החברה. החולים שלוותה

, משפרת את מצבם הקוגניטיבי של החולים, משפרת מדדים חיוביים של המחלה

 וכן )מדדים סוציאליים וקוגניציה של החולה(ת את התסמינים השליליים ממצמצ

בכוונת החברה לבצע , נכון למועד דוח זה .מפחיתה את הנטייה להשמנה של החולה

להפיץ ולמכור את התרופות שינבעו , לשווק, לרשום, לפתח, ניסויים קליניים

    .ללא הגבלות לגבי מחלה מסוימת, מהטכנולוגיה האמורה

  

  תיאור כללי–הליך פיתוח תרופות  3.2
, 4את השלבים העיקריים הבאים, בדרך כלל, הליך פיתוח תרופה הינו הליך מורכב הכולל

בקריטריונים של כאשר על מנת לעבור משלב אחד למשנהו יש צורך בכל שלב לעמוד 

  :כדלקמן, רשויות הבריאות

  

בחיות ניסוי במטרה להדגים את במעבדה ו שלב זה כולל ניסויים - קליני-שלב פרה  )א(

השלב . היעילות של התרופה במודלים המדמים את המחלה אליה מיועדת התרופה

קליני כולל גם ניסויים בתנאים קפדניים במטרה לבדוק האם לתרופה -הפרה

השלב , כמו כן.  רעילות וכן ללמוד על מאפיינים שונים שלה בחיותתופעות לוואי

 GMP )Goodקליני כולל גם פיתוח שיטות ייצור בסטנדרטי -הפרה

Manufacturing Practice  - שהם אסופה של דרישות ייצור שהתרופה חייבת 

 ).לעמוד בהן כדי שאפשר יהיה לתת אותה בעתיד לחולים

 

 הראשון של פיתוח תרופה בו מתבצעת בדיקה  זהו השלב הקליני-  1Phase  )ב(

ראשונית בקרב אנשים שמטרתה להעריך את בטיחות התרופה ואת המינון 

במסגרת שלב זה מתבצעות גם לעיתים . המקסימאלי שניתן ליתן בבטחה לחולים

                                         
4

 ניתן לאחד את ,במקרים מסוימים, למשל. תיאור השלבים הינו כללי ויתכנו לעיתים שינויים בהם בתרופות שונות 

  . 3 - ו2 או לעיתים את 2 -  ו1השלבים 
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מדידות שיאפשרו , בדיקות נוספות כגון פיזור התרופה בגוף וזמן השהות שלה בדם

יש מקרים שבהם ניסוי שלב זה מבוצע בקרב .  הביולוגית ועודלהעריך את זמינותה

  . אנשים בריאים ויש מקרים בהם הניסוי מבוצע בקרב חולים

  

.  בשלב זה מתבצעת בדיקה ראשונה של יעילות התרופה בקרב חולים-  2Phase  )ג(

. בשלב זה מנסים לקבוע את המינון המיטבי של התרופה לטיפול בחולים, כמו כן

במקרים רבים מבוצעים מספר ניסויי .  ממשיכים לבדוק את בטיחותהגם, בד בבד

Phase 2 , הראשון  2כאשר הניסוי שלב)Phase 2a ( מטרתו לשמש להוכחת

אשר הנו ניסוי נרחב , )Phase 2b(שני  2וניסוי שלב ) proof of concept(ההיתכנות 

 מרכזים  יותר של חולים ומבוצע במספר נרחב יותר שלמספר רביותר הכולל 

  ).Phase 2a(הראשון  2רפואיים מאשר ניסוי שלב 

  

אקראיים , רב מרכזיים, השלב המכריע של מחקרים רב לאומיים -   3Phase  )ד(

 Multinational, multicenter, randomized, placebo)כפולי סמיות , מבוקרים

controlled, double blind trials .(מספר הנבדקים הינו רב יותר , בשלב זה) מאות

 המטרה של .והניסוי מתבצע במספר רב של מרכזים רפואיים בעולם) ואף אלפים

שלב זה הינה להוכיח את יעילות ובטיחות התרופה במספר גדול של חולים כך 

את האופן בו ) מאשר בשלבים מוקדמים(שניתן יהיה לדמות במידה רבה יותר 

ח של שלב זה ניתן בעקבות סיום מוצל. התרופה תשמש את הרופאים בקליניקה

 . להגיש בקשות לרשויות הבריאות לקבלת אישור לרישום התרופה

  

 - ו Phase 1 ,Phase 2יש להדגיש כי ביצוע ניסויים קליניים באנשים בכל אחד מהשלבים 

Phase 3 ,דורש את אישורן המקדים של ה- IRB/Helsinki ושל הרשויות הרגולטוריות 

 תוצאות מוצלחות בשלבים  רקיצוין כי. קלינייםעים הניסויים הבמדינות בהן מתבצ

  .  יבטיחו את האפשרות למעבר משלב אחד למשנהוהמוקדמים

תוכל ) Phase 3כולל סיום (לאחר מעבר בהצלחה של כל השלבים האמורים לעיל 

, להגיש בקשה לאישור לרישום התרופה על ידי הרשות הרגולטורית הרלוונטית, קבוצהה

  .ב" בארהFDA -למשל ה

 עקב התמשכות  רבות וכן נדרש לו מימון רב וזאת אורך שנים,כאמור, הליך הפיתוח

אשר , תהליך קבלת האישורים וכן הפקת המידע והתוצאות מהניסויים, הניסויים

 או FDA - רשאית להגיש בקשה לאישור רישום תרופה על ידי ההקבוצהבסיומם תהא 

לרבות , הפיתוח הקליני, ים מזומנותלעית. כל רשות רגולטורית מקבילה במדינה אחרת

מבוצע בסיוע של קבלני משנה מומחים אשר אמונים , הביצוע של הניסויים הקליניים

  .לעבוד בסטנדרטים מקצועיים קפדניים המוכתבים על ידי הדרישות הרגולטוריות
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 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 4
 הנפקת מניות ואופציותו ,לעיל 2.1למעט ביצוע הסכם החלפת המניות המפורט בסעיף 

 – באמצעות תשקיף בה השתתף אחד מבעלי העניין 2011 במרץ 7ביום שביצעה החברה 

 דוח זה לא בוצעו בשנתיים שקדמו למועד ,) לעיל2.1ראה סעיף ( רבינוביץ נדרמר אלכס

   .השקעות בהון החברה או כל עסקה מהותית אחרת על ידי מי מבעלי העניין בחברה

  

 וקת דיבידנדיםחל 5
 לא חילקה החברה דיבידנדים ולחברה אין  זהדוחהחל ממועד הקמת החברה ועד למועד 

  .1999- ט"התשנ,  לחוק החברות302לעניין מבחן הרווח כאמור בסעיף " רווחים"

  

  . לא קיימת בחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים זהדוחנכון למועד 
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 מידע אחר – חלק שני

  הקבוצהחום הפעילות של מידע כספי לגבי ת 6
  

 הרקומביננטי לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה EPO - בתרופת הPhase 2החברה נמצאת בשלבי תכנון והכנות ליישום ניסוי קליני ,  זהדוח נכון למועד 

ולל איסוף נתונים מקדים בהקשר כחלק מההכנות האמורות מבצעת החברה מחקר הכ).  להלן8פרק  ראה EPO - לפרטים נוספים אודות תרופת ה(נפוצה 

נתונים . Phase 2לרמת הימצאותם של חלבונים ספציפיים בדם של קבוצת חולים במחלת המיאלומה הנפוצה אשר יסייע במיקוד פרוטוקול הניסוי הקליני 

לטיפול במחלות  SAM-101 -ת האת טכנולוגילפתח  ובכוונת החברה לבצע ניסויים קליניים , כמו כן.  כאמורPhase 2אלו ישולבו במסגרת הניסוי הקליני 

וכן לשלב טכנולוגיות נוספות כחלק מהאסטרטגיה של החברה  MinoGuardנרכשה במסגרת עסקת ר שאתוך התמקדות במחלת הסכיזופרניה , נפש

   :להלן מידע כספי לגבי הקבוצה. להרחיב את סל הטכנולוגיות

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  )דולרבאלפי (תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי   

  0102  בדצמבר31ליום   1201 בדצמבר 31ליום   

  3,797  4,073  כ נכסים"סה

  963  629  כ התחייבויות"סה

  2,834  3,444  הון עצמי
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 לדוחות הכספיים' ב16ראה גם (בר ל החברה לשע" ומנכ לשעברר החברה"כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו* 

  .)2011לשנת המאוחדים 

  

לפרטים והסברים בדבר תוצאות הפעילות של החברה והשינויים שחלו בו במהלך התקופה ראה הסברי דירקטוריון החברה על מצב ענייני החברה המצורף 

  .לדוח זה' כחלק ב

  

  

  )באלפי דולר(הכולל ) ההפסד(תמצית דוחות מאוחדים על הרווח 

  לשנה שהסתיימה ביום

  

  2009 בדצמבר 31  2010 בדצמבר 31   1201 בדצמבר 31

  -  64  158  הוצאות מחקר ופיתוח

  ) *)2,429(   1,222  1,078  הוצאות הנהלה וכלליות

  139  30  12  נטו, רווחים אחרים

  2,568  )1,256(  )1,224(  לותומפע) הפסד(רווח 
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 הקבוצהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  7
 עם צורך הולך וגדל לפיתוחים  רחבהינו שוק, אליו מכוונים מוצרי החברהק התרופות שו

שגיו יעל אף התקדמות ענף התרופות בכללותו וה. חדשים לטיפול בחולים במחלות שונות

, קיימות עדיין מחלות רבות,  זהדוחנכון למועד , המרשימים בעשרות השנים האחרונות

 שהתרופות המצויות כיום לטיפול בהן , הסכיזופרניה ומחלתסרטן שונותלרבות מחלות 

חוסר יעילות מספקת והן בשל תופעות , הן מבחינת טווח פעילות מוגבל, אינן מספקות

מלווה בעליה מקבילה במספר לרוב העלייה בגיל הממוצע באוכלוסיה אשר . לוואי קשות

מים ת חדשות בתחומעלה צורך הולך וגובר בתרופו,  באופן כללימחלות שונותהחולים ב

  . אליהם מכוונים מוצרי החברה

  

לא יעילה , טובה ככל שתהיה אשר תפחית את תסמיני המחלה ככל שתוכל, כל תרופה

בכל החולים ובמקרים רבים קיימות אוכלוסיות חולים רבות שאין עבורם תרופה יעילה 

תרופה , במקרים רבים, זאת ועוד. לטיפול במחלתם או לשלב המחלה בו הם מצויים

משפיעה בפעולתה באופן חיובי על חולה למשך זמן מסוים אך לאחר חלוף תקופה 

לתרופות רבות תופעות לוואי קשות , בנוסף. מסוימת ההשפעה החיובית כאמור חולפת

 גם בשוק עם תרופות ,שכךמו ביותר אשר לעיתים מניעות חולים שלא ליטול את התרופה

  .תתרופות חדשוב מתמיד קיים צורךרבות 

  

היכולת של תרופה , ת הקבוצה הנו שוק ייחודי ולדעת הקבוצהושוק המטרה של תרופ

וכן , בטווח הקצר והארוך, כלשהי לנגוס בנתח שוק תלויה ביעילותה של התרופה

  .בתופעות הלוואי שלה באופן מוחלט ובאופן יחסי לתרופות מתחרות לה

  

 -  התוויה חדשה לשימוש בתרופת ה,בין היתר,  מפתחתקבוצהלאור העובדה כי היצוין כי 

EPO הקבוצהצפויה,  אשר הנה תרופה קיימת ומאושרת לטיפול באנמיה,רקומביננטיה  

 דוחנכון למועד . Phase 1לקבל פטור מביצוע ניסויי פרה קליני וכן מביצוע ניסוי קליני 

בחולי סרטן מסוג  Phase 2 תוכנית מקדמית לשם התחלת ניסוי קליני קבוצהל, זה

תוכנית מקדמית כחלק מהמחאת הסכם החברה קיבלה יצוין כי . יאלומה נפוצהמ

, ולאור העובדה כי חלף זמן רב ממועד הכנתה של תוכנית זו ,עם זאת .הרישיון בפטנט

בהכנות לניסוי הכוללות בין היתר את עדכון החלה החברה מיד עם השלמת העסקה 

  .  יישומהתחילת לאישור הרשויות הרפואיות טרם תובאאשר תוכנית ה

  

בקרב הרקומביננטי  EPO - מיטלמן עולה כי השימוש בתרופת ה' ממחקריו של פרופ

,  במחלת המיאלומה הנפוצה תורמת רבות לדיכוי סממני המחלה בשלב מתקדםחולים

להארכת שרידותם ולשיפור ניכר ברמת , לייצוב מצבם הבריאותי, שיפור מערכת החיסון

התכונות הללו מעניקות לתרופה זו יתרון . עות לוואי קשותחייהם וזאת ללא גרימת תופ

  . במרבית התכונות הטיפוליות להם מיועדת התרופה

כפי שנדרש ,  צופה כי היה ותכונות אלו יבואו לידי ביטוי גם בניסויים קלינייםהקבוצה

לתפוס פלח , רקומביננטי EPO -צפויה תרופת ה, י הרשויות הרפואיות לאישור תרופה"ע
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לרבות מתן , מחלת הסרטן מסוג מיאלומה נפוצהב  גדול משוק התרופות לטיפולשוק

 אשר אינם מגיבים בצורה טובה סופניים בשלב המתקדם של המחלהמענה לחולים 

, בנוסף. לטיפולים הקיימים כיום או שתגובתם לתרופה הקיימת כיום אינה מספקת

וק נוסף של שילוב עם כאמור פלח שהרקומביננטי  EPO - לתרופת ההקבוצה צופה 

 EPO -לתרופת הצפוי , היה ותחזיות אלו תתממשנה. תרופות וטיפולים הקיימים כיום

  .שוק מוערך של מאות מיליוני דולרים בשנההרקומביננטי 

  

, פרוספקטיבי Phase 2aניסוי בהצלחה   הושלםSAM-101 -הטכנולוגית ב, בנוסף

 - אשר נערך בכ במחלת הסכיזופרניה) בופלס(כפול סמיות עם קבוצת ביקורת , רנדומאלי

הניסוי השיג את , למיטב ידיעת החברה.  בבית החולים שלוותה שבישראל חולים70

משפרת את מצבם , יעדיו והראה כי הטכנולוגיה משפרת מדדים חיוביים של המחלה

ם סוציאליים מדדי( מצמצמת את התסמינים השליליים,  של החוליםיהקוגניטיב

בכוונת הקבוצה . וכן מפחיתה את הנטייה להשמנה של החולה) החולהוקוגניציה של 

המבוססת על שילוב תרופות אנטי  אשר הנה תרופה SAM-101 -להמשיך ולפתח את ה

  .)מינוצקלין (פסיכוטיות מאושרות הקיימות בשוק יחד עם תרכובת תרופתית מוכרת

  

ת תוצאות יעדי ניסוי יחזקו אעתידיים ההקבוצה צופה כי היה והניסויים הקליניים 

 לתפוס נתח שוק משמעותי משוק SAM-101צפויה תרופת ,  לעילphase 2aקליני 

התרופות לטיפול בסכיזופרניה בעיקר בשל תופעות הלוואי הנגרמות עם צריכת התרופות 

בטיפול בתסמינים הקיימות וכן בשל היעילות המוגבלת של התרופות הקיימות 

 Decisionחברת המחקרים .  חולי הסכיזופרניהטיביים שליהשליליים והקוגנ

Resourcesאיטליה, גרמניה, צרפת, ב" מעריכה את שוק הטיפולים בסכיזופרניה בארה ,

של חלקית  עקב הצלחה . 20105 מיליארד דולר בשנת 6.4 -בריטניה ויפן בכ, ספרד

  האתיותהתרופותל פטנטים עה לאחרונה לשוק ואיבוד שנכנסות ותרופות החדשה

כי במידה  הקבוצה צופה  , כמו אלי ליליהגדולותהתרופות חברות י "המובילות ע

משמעותי משוק פלח שוק ל יתכן ותחדור, תאושר לשיווק, SAM-101 ותרופתה

  .מאות מיליוני דולרים בשנהב  המוערך בסכיזופרניהיםטיפולה

  

א ניתן יש להדגיש שבמחקר רפואי יש אלמנטים רבים של אי וודאות ולכן ל, אולם

 להמשיך ולהדגים את היעילות הלהוציא מכלל אפשרות שהקבוצה לא תצליח בניסיונ

לא , כמו כן.  פחות מהמצופהות כיעילנה תתבררות או שהתרופותוהבטיחות של התרופ

ניתן להוציא מן הכלל את האפשרות של פיתוח תרופות אחרות בידי מתחרים אשר 

  .ת הקבוצהויתחרו בתרופ

  

                                         
5

 http://decisionresources.com/Products-and-Services/Report?r=pcorcg0711  
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פלח שוק גדול ל חדורל  החברהתולעניין פוטנציאל תרופ,  האמורותהערכות הקבוצה

כוללות ,  והסכיזופרניהמשוק התרופות לטיפול במחלת הסרטן מסוג מיאלומה נפוצה

מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת . מידע צופה פני עתיד

עשויות , י המתקדמים בפועלתוצאות שלבי הניסו, יודגש כי.  זהדוחמועד  נכון לקבוצהב

שכן אין כל ודאות לגבי , להיות שונות באופן מהותי מן ההערכות המשתמעות ממידע זה

   .הקבוצהידי -ת עלותרופההמשך הצלחת פיתוח 

  

  ה בתחום פעילותהקבוצהתיאור עסקי  -חלק שלישי 

  

 מידע כללי על תחום הפעילות 8
, הכולל תיאור מגמות  פעילותהלהלן יובא תיאור מפורט של עסקי הקבוצה בתחום

שיש להם או צפויה להיות , אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה

  :כמפורט להלן, להם השפעה מהותית על עסקי הקבוצה

  

 כללי 8.1

  בתחום המיאלומה הנפוצהמיטלמן' מחקרו של פרופ 8.1.1
 ,רפואי בקבוצההמכהן כמנהל , מיטלמן'  פרופבהובלתו שלתצפיות קליניות שבוצעו 

 - בהראו כי טיפול ,  וניתוחן בשלביה המתקדמיםבחולים בסרטן מסוג מיאלומה נפוצה

EPO  רקומביננטי האריך את משך החיים של חלק מהחולים מעבר למה שהיה צפוי

נבחנו , התוצאות והמסקנות אשר נבעו מהתצפיות כאמור. במצבם אלמלא טיפול זה

 EPO - כבריים למיאלומה נפוצה אשר הראו כי ללאחר מכן בתנאי מעבדה במודלים ע

סרטנית וזאת לאור השפעתו על הפעלת לימפוציטים -רקומביננטי יש השפעות אנטי

  . במערכת החיסוןT -מסוג 

 גם ומביננטי משפיע על מערכת החיסון רקEPO עוררו את ההנחה כי 6ממצאים אלה

, מיטלמן' מחקר של פרופידי צוות ה- מחקר נוסף שנערך על. ללא קשר לגידול סרטני

העלה כי בקרב חולי מיאלומה נפוצה הנמצאים במצב מחלה מתקדם ישנם שינויים 

בות הטיפול שחולים אלה וכי בעק, בולטים בפרמטרים שונים של מערכת החיסון

הן מבחינת ,  רקומביננטי חל שיפור במצבה של מערכת החיסוןEPO - מקבלים ב

עובדה אשר תורמת להארכת משך חייהם של , דיתמרכיביה השונים והן מבחינה תפקו

  . חולים אלו

                                         
 Mittelman M, Zeidman A, Kanter P, Katz O, Oster H, Rund - 'מיטלמן ושות' י פרופ"הממצאים פורסמו ע 6

D, Neumann D. Erythropoietin has an anti-myeloma effect – a hypothesis based on a clinical 
observation supported by animal studies. Eur J Haematol 2004: 72: 155–165. _ Blackwell Munksgaard 

2004..   
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 H. Lee 7Moffitt - וCleveland Clinicי " פורסם מחקר ע2006יש לציין כי בשנת 

Cancer and Research Institute ,חולים אשר 257רוספקטיבי אשר בחן באופן רט 

'  פרופאושש את ממצאיה של קבוצתו של,  למחלת האנמיה שלהםEPO -טופלו ב

 מסקנת . השתפרהEPO - תם הכללית של החולים אשר טופלו ב הישרדו–מיטלמן 

  .   מחקר הייתה כי מחקר פרוספקטיבי רנדומאלי יבטיח את אימות הממצאים האלהה

במהלך העשור האחרון פורסמו עוד מספר מאמרים על ידי , בנוסף לאמור לעיל, יצוין כי

 EPOהעוסקים בטיפול באמצעות  משתתף וקבוצות המחקר בהן הוא מיטלמן' פרופ

  .8לחולי מיאלומה נפוצה

  בתחום מחלות הנפשמנדלוביץשלמה  ר"ודלבקוביץ יחיאל '  של פרופםמחקר 8.1.2
  קליניתה יש את היכולת לחדור אל תוך מערכת העצבים המרכזית ברמלמינוציקלין

ות יש תופע לתרופהנמצא כי .  וזאת בנוסף לתכונה המיקרוביאלית שלההיעיל

 ,פגיעה בחוט השדרה, טרשת נפוצה, במודלים של שבץ איסכמיניורופרוטקטיביות 

  . מחלת הנטינגטוןו מחלת פרקינסון

אנטיביוטיקה המוכרת ביעילות הטיפול את  אשר הוכיחו in vivoבעקבות מחקרים 

 סכיזופרניה חולדה שלבמודל
9

מנדלוביץ קיבלו מענק '  לבקוביץ ודר' פרופ,2004שנת ב 

פרוטקטיבית של - לבדוק את השפעה הניורוה במטרStanley Foundation - ממחקר

 במחקר.  באנשיםסכיזופרניההמינוציקלין בשלבים המוקדמים בהתפתחות מחלת ה

תקיים הש) פלסבו(כפול סמיות עם קבוצת ביקורת , רנדומאלי, פרוספקטיביקליני 

 בנוסף לתרופה אנטין יל ניתן מינוציק,חולים 70 -  כשכללבבית החולים שלוותה ו

 מהחולים שהשתתפו 1/3אשר כללה   הביקורתקבוצתל. מהחולים 2/3 -פסיכוטית ל

: אנטי פסיכוטיות כללותרופות הה. בוופלס  תרופה אנטי פסיכוטיתנהניתבניסוי 

                                         
7
 R. Baz, E. Walker, T.K. Choueiri, R. Abou Jawde, C. Brand, B, McGowan, E. Yiannaki, S. Andresen, 

M.A. Hussein - Recombinant Human Erythropoietin Is Associated with Increased Overall Survival in 

Patients with Multiple Myeloma, Acta Haematol 2007;117:162–167, DOI: 10.1159/000097464  
8

  :המאמרים המפורטים להלן 

(1)Erythropoietin treatment in advanced multiple myeloma is associated with improved immunological 

functions: could it be beneficial in early disease? doi:10.1111/j.1365-2141.2006.06366. British Journal 

of Haematology, 135, 660–672.; (2)  Erythropoietin effects on dendritic cells: Potential mediators in its 

function as an immunomodulator? doi: 10.1016/j.exphem.2008.07.010. Society for Hematology and 

Stem Cells. Published by Elsevier Inc.; (3) Erythropoietin as an Immunotherapeutic Agent: New Uses 

For An Old Drug? Medical Hypotheses and Research, VOL. 2, NO. 4, October 2005.; (4) 

Erythropoietin enhances immune responses in mice. DOI 10.1002/eji.200637025. Eur. J. Immunol. 

2007. 37: 1584–1593.; (5) Non-erythroid activities of erythropoietin: Functional effects on murine 

dendritic cells. doi:10.1016/j.molimm.2008.10.004. Molecular Immunology 46 (2009) 713–721. 
9

 )Levkovitz Y., Levi U., Braw Y., and Cohen H., (2007) Brain Research, 1154: 154-162  
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Risperidal ,Zyprexa ,Geodon ,Seroquelו - Leponex .6 במשך בניסוי שנערך 

 יםקוגניטיביו על פרמטרים קליניים המינוציקלין תהשפענבדקו  חולהחודשים לכל 

   .שונים

 את משפר  ומינוציקליןכי שילוב של תרופות אנטי פסיכוטיותהניסוי הראו תוצאות 

 פחיתמ ושלילייםהתסמינים האת מפחית , התפקוד הקוגניטיבי, התסמינים החיוביים

 סקנת המחקר הייתהמ. )כגון השמנה (פסיכוטיות תרופות אנטישל לוואי התופעות את 

חולי סכיזופרניה ל יתנת כיוםמשולב המוצע משפר את התרופה הרגילה שנהטיפול הכי 

קליניתההידרדרות את ה להאט שויוע
10

. 

 11יפן, סטר שבאנגליה'מאוניברסיטת מנצ(שלוש קבוצות חוקרים בלתי תלויות 

 אלו של  דומות לתוצאותהגיעו לאשר חוקרות שילוב תרופות אלו בעצמן ) ומרילנד

  . ר מנדלוביץ"לבקוביץ וד' פרופ

 ושינויים החלים בושל הקבוצה מבנה תחום הפעילות  8.2

  )MM(מחלת המיאלומה הנפוצה  8.2.1
מחלה זו מאופיינת בשגשוג בלתי , מיאלומה נפוצה הנה אחד מסוגי מחלות סרטן הדם

מבוקר של כדוריות לבנות מסוג תאי פלסמה במוח העצם אשר גורמים ליצירת מוקדי 

מוקדי -למחלה זו אופי רב. ם חלקים מהעצםתאים ממאירים הפוגעים והורסי

)multiple(התאים הממאירים .  המתבטא ביצירת מספר רב של מוקדי תאים ממאירים

והחלבונים המופרשים אחראים לשורה של ביטויים קליניים וסיבוכים בכללם פגיעה 

רגישות , )דם חוסר(אנמיה המלווה בפגיעה במוח העצם , בעצמות עם כאבים ושברים

, ת כליותאי ספיק, פגיעה במערכת העצבים, היחלשות של מערכת החיסון, לזיהומים

מחלה זו הנה מחלה חשוכת מרפא כאשר אורך החיים .  ועודליקויים במנגנון הקרישה

  .  שנים4-5 -הממוצע של החולים בה הנו כ

 הסרטן החדשים אשר כלל מקרי, ב בלבד"בארהמעריך כי  לסרטןהמכון הלאומי 

כאשר מספר )  מהאוכלוסייה0.5% - כ(מיליון  1.6 -ד על כועמי 2011אובחנו בשנת י

מתוך כלל סוגי . 12) מהאוכלוסייה0.2% - כ( מיליון 0.6 - כמקרי המוות מסרטן עמד על 

 101,000 -כ( סרטן המעי הגס 13הינםב "בארההנפוצים ביותר , הסרטן הידועים כיום

 - כ(סרטן השד בנשים , ) חולים חדשים221,000 - כ(סרטן ריאות , ) בשנהחולים חדשים

  ).  חולים חדשים241,000 - כ(וסרטן הערמונית בגברים )  חולים חדשים233,000

                                         
10

 Levkovitz Y, Mendlovic S, et al. J. Clinical Psychiatry  
11

 Miyaoka T et al. Clinical Neuropharmacology 31, October 2008 
12

 - ) National Cancer Institute - NCI(ב "נתונים לקוחים מתוך האתר של המכון הלאומי לסרטן בארהה 

cancer-is-what/cancertopics/gov.cancer.www://http   
13

  ".American Cancer Society"פרי הוצאתו של " Cancer facts & Figures 2011"הנתונים לקוחים מדוח  
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 מכלל סרטני הדם 10% -מחלת המיאלומה הנפוצה הנה מחלת סרטן דם המהווה כ

ובשנת ומה נפוצה חולי מיאל 74,800 - כ חיים ב בלבד "בארה  דוח זהנכון למועד כאשר

מספר זה עולה בהתאם ככל . 14מקרים חדשים 20,520 -ב כ"בארה אובחנו 2011

 מתוחולים  10,610 -כ, בהתאם. שתוחלת החיים הממוצעת בעולם הולכת ומתארכת

מחלת המיאלומה הנפוצה נחשבת לרוב כסרטן של הגיל . 2011בשנת ב "בארה

אם כי מקרים בהם , 70 - 65גילים כאשר לרוב הופעת המחלה נפוצה בין ה, המתקדם

מיאלומה , כמו כן.  לחייהם אינם נדירים50 -בחנה המחלה בקרב בני אדם בשנות האו

 מכלל מקרי המוות 2% -  מקרי הסרטן על סוגיהם השונים וכ מכלל1% -נפוצה מהווה כ

יצוין כי מחלת המיאלומה הנפוצה שכיחה יותר , כמו כן. 15שמקורם במחלות סרטניות

 גברים ומתוך קבוצה זו לגברים ממוצא אפריקני יש סיכוי כפול ללקות במחלה בקרב

  . על פני גברים לבנים

 בכלל זה,  למחלת המיאלומה הנפוצה מוכרים מספר טיפולים, זהדוחנכון למועד 

טיפול . השתלת מח עצם ותרופות חדשות, )הקרנות(רדיותראפיה , כימותרפיה

ובעיקר תאים , ך גם בתאים בריאים בגוף המטופלכימותרפי פוגע בתאים הסרטניים א

, תאי דם לרבות תאים של מערכת החיסון, תאי רקמת חיבור, פעילים כגון תאי ריריות

שהגם שטיפול כאמור פוגע בגידול , פגיעה זו מביאה לכך. תאים באברי הרבייה ועוד

לוואי קשות הרי שהוא פוגע גם בתאים בריאים בגוף החולה ומלווה בתופעות , הסרטני

קיימות גם , בנוסף. 'כאבים עזים וכו,  נשירת שיער,הקאה,  בחילהביותר הכוללות

תרופות ביולוגיות שהינן ספציפיות יותר לתאים סרטניים הידועות כבעלות תופעות 

לידומיד אדוגמא לסוג תרופות אלו הן ת. לוואי פחותות מאשר התרופות הכימותרפיות

)Thalidomide®) (של חברת  מידירבלו ")ידומידתאל:"להלןCelgene Corporation, 

: להלן (Millennium Pharmaceuticalsי חברת "פותחה ער שא )®Velcade(וולקייד 

יצוין כי למרות .  תרופות ביולוגיות אלו מתאפיינות במחיר גבוה מאד").וולקייד"

   .האמור לעיל אף אחת מהתרופות אינה מרפאת את המחלה

מתאפיין גם בכך , שוק התרופות לסרטן בכלל ובמיאלומה נפוצה בפרט, בעולם המערבי

לא תאושר תרופה , לדוגמא. להתוויה ספציפית, בדרך כלל, שתרופות מאושרות לשימוש

לשימוש בסרטן מסוג מיאלומה נפוצה אלא תוך הגדרה מדויקת של סוג החולים אשר 

מחלה בו מצויים כאשר הגדרה כזו כוללת את שלב ה, זכאים לקבל את התרופה

התוצאה היא שלמעשה שוק . הגדרה של חולים על פי טיפולים קודמים ועוד, החולים

אחד האתגרים . התרופות לסרטן הוא שוק שמורכב מאוכלוסיות חולים מרובות

שבפיתוח תרופות לסרטן הוא הגדרה של התחום אליו מיועדת התרופה מאחר וישנם 

סוג מחלה כאמור ישנם מספר שלבים שונים סוגים רבים של מחלות סרטן וכי בכל 

בהתפתחות המחלה וכל תרופה המאושרת לשימוש מיועדת לשלב ספציפי בהתפתחות 

                                         
14

  ".The Leukemia & Lymphoma Society"פרי הוצאתו של " Facts 2012"הנתונים לקוחים מדוח  
15

 - ) אגודה למיאלומה נפוצה(ן " מתוך האתר של עמותת אמהנתונים לקוחים 

html.1024.he.index/files_site/il.org.amen.www://http  



 23-א
 

  
 

בתחום מחלות הסרטן קיימים תחומים רבים של . סוג המחלה אליו מיועדת התרופה

אוכלוסיות חולים אשר לגביהם אין טיפול מתאים ולמחלות בהן הם לוקים אין טיפול 

  . מתאים

לכל אחת מהתרופות . יעילותן של כל התרופות הקיימות כיום מוגבלת, זאת ועוד

אצל רבים מהחולים שנחשבים , בנוסף. הקיימות יש שיעור חולים ניכר שלא מגיב להן

 וקיים צורך, אינה נמשכת לאורך זמן, התגובה לתרופה היא חלקית ביותר, כמגיבים

גידולים סרטניים  .וצאה הרפואית הרצויהבנטילת מספר תרופות יחדיו בכדי להגיע לת

, הם לעיתים כה אלימים עד שהארכה ממוצעת בחודשים ספורים בלבד בתוחלת החיים

  .דיה כדי להחשיב תרופה כיעילה, או לעיתים שיפור קל באיכות החיים של החולים

קיים צורך רפואי לתרופות לטיפול במחלת סרטן המיאלומה , בהתאם לאמור לעיל

ההתוויה . מצד שני, ובעלת תופעות לוואי מועטות, אשר תהיה יעילה מצד אחדהנפוצה 

לטיפול בחולים הרקומביננטי  EPO -  לפתח לתרופת הקבוצההחדשה אשר בכוונת ה

תרופה יעילה אשר : קרי, במחלת המיאלומה הנפוצה תנסה לתת מענה מסוים לצורך זה

  . אינה גורמת לתופעות לוואי משמעותיות

 זופרניהמחלת הסכי 8.2.2

הינה סינדרום של מחלות פסיכיאטריות )  בשמה העבריאו שסעת(סכיזופרניה 

רגשיים והתנהגותיים , תפיסתיים, המתאפיינות בפסיכוזה ובליקויים קוגניטיביים

לפי המוסד הלאומי לבריאות . העלולים לפגוע בתפקוד האדם בתחומי החיים השונים

 סכיזופרניה היא )NIMH - National Institute of Mental Health (16ב"הנפש בארה

 ב" הבוגרת בארהמהאוכלוסייה 1.1% - וכמחלת הנפש בעלת השכיחות הגבוהה ביותר 

 25כאשר בדרך כלל המחלה מתפרצת לפני גיל  ,החייםמסכיזופרניה במהלך סובלת 

. חלק מתחלואה זו קשורה בתופעות הלוואי של תרופות אנטי פסיכוטיות, בנוסף

הזיות ,  המרכזיים של מחלה זו כוללים אמונות מוזרות ולא מציאותיותהסימפטומים

הסימפטומים כוללים , כמו כן. שמיעה ולעיתים נדירות יותר הזיות ראייה, ראייה

סימפטומים אלו מביאים לפגיעות תפקודיות  .דפוסי חשיבה ואופן דיבור ביזאריים

קקים לעיתים לסיוע בתחומי אנשים עם סכיזופרניה נז, לכן. ולמצוקה בדרגות שונות

  .החברה וכדומה, התעסוקה, החיים העיקריים כגון בתחום הדיור

בעוד שרוב . סכיזופרניה הינה מחלה כרונית הדורשת טיפול תרופתי לכל החיים

תסמינים שהם ברורים ( "התסמינים החיוביים"התרופות הזמינות יעילות בהקלות על 

אף , ) כגון הזיות ואשליותם שאינם לוקים במחלהונראים לעין אשר לא יופיעו בבני אד

חלקי בטיפול נגד מספר מאפיינים באופן התרופה הזמינה הטובה ביותר יעילה 

הכוונה להיעדר התסמינים ( "תסמינים שליליים"המטרידים ביותר במחלה הידועים כ

תסמינים אלו קשורים בשיבוש התנהגות . שאותם מקובל לראות אצל הלוקים במחלה

 פרישה מחיי המשפחה וחיי, גשות נורמאליים כגון היעדר רגש או הבעת רגשותור
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הרגלי , אובדן ההנאה או העניין בחיים, חוסר מוטיבציה, מחסור באנרגיה, החברה

  .  ותסמינים קוגניטיביים)' קטטוניה וכו-קהות חושים , היגיינה לקויים

 אין בשוק התרופות ,ועיםהיות והגורמים לסכיזופרניה אינם יד, נכון למועד הדוח

,  נכון למועד הדוח, התרופות הקיימות.תרופה אשר יכולה למנוע את התפרצות המחלה

  . כות לעיתים בתופעות לוואי קשותורלטיפול בתסמיני המחלה כ

  , פרפנאזין, רומאזיןכלורפ: תרופות נוגדות פסיכוזה הן תרופות כדוגמת

   המשמשות לטיפול,  אחרותליתיום ותרופות, האלופרידול ,תיורידאזין

ות נוגדות  תרופות אלו נחשבות כתרופ.דפרסיה- מאניהו) דמנציה(שיטיון , בסכיזופרניה

  .פסיכוזה המכונות טיפוסיות

ת נוגדות פסיכוזה טיפוסיות בשנים האחרונות החל ובנוסף לטיפול באמצעות תרופ

קוואטיאפין , קלוזאפין, ריספרידון(אטיפיים פסיכוזה נוגדי טיפול בחולים באמצעות 

 מהתרופות החשובות ביותר שהביאו מזור למיליוני חולי אשר נחשבות) ועוד

א תרופות אלו היו מכלים סכיזופרניה ברחבי העולם והשיבו למעגל החיים חולים שלול

   .את חייהם במוסדות פסיכיאטריים

  מעריכה את שוק הטיפולים בסכיזופרניהDecision Resourcesחברת המחקרים 

 מיליארד דולר בשנת 6.4 - בכבריטניה ויפן, ספרד, איטליה, גרמניה, צרפת, ב"בארה

201017.   

בשנים  מעותיים מששוק הטיפולים במחלת הסכיזופרניה עתיד לחוות שינויים

של חלק מהתרופות המובילות עם תפוגת הפטנט עקב איבוד הבלעדיות הקרובות 

 כרגע ות שנמצאקווי של תרופות חדשות לשאישורן ושיווקן של גרסאות גנריות ומנגד 

  . בשלבים שונים של פיתוח

איבוד הבלעדיות בפטנטים ועל אף הנו שוק רווי למרות ששוק התרופות לסכיזופרניה 

 הצורך בתרופות אנטי פסיכוטיות יעילות יותר ,חלק ניכר מהתרופות המובילות של

חשיבות ה, בנוסף. ממשיך להמריץ את פיתוחי התרופות פחותות יובעלות תופעות לווא

גדלה   הקשורים בסכיזופרניהטיבייםיתסמינים השליליים והקוגנהניתנת לטיפול ב

   . טיפול בתסמינים אלולאור היעילות המוגבלת של התרופות הקיימות ב

 חקיקה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, מגבלות 8.2.3
 .להלן 17לפרטים אודות מגבלות החקיקה והאילוצים החלים על הקבוצה ראו סעיף 

 תהליכי פיתוח תרופות 8.2.4
-שלב פרה: לרבות השלבים הבאים, תהליך הפיתוח של תרופה הוא תהליך רב שלבי

  ).לעיל 3.2לפרטים נוספים ראו סעיף ( Phase 3 - ו Phase 1 ,Phase 2, קליני
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הרקומביננטי  EPO -  לפתח התוויה חדשה לתרופת ההקבוצהלאור העובדה שבכוונת 

-אשר הנה תרופה מאושרת לשימוש אחר כאמור ולאור העובדה ששלב המחקר הפרה

ה הנם שלבים אשר בוחנים את רעילות התרופ  Phase 1קליני ושלב הניסוי הקליני

 מעריכה כי תקבל פטור מביצוע שלבים אלו ותהליך קבוצהה, ובטיחותה בהתאמה

  .Phase 2פיתוח התרופה יחל מביצוע ניסוי קליני 

  

אשר נערך בישראל  SAM-101, -ב Phase 2aכי ביצועו של ניסוי לאור העובדה , בנוסף

-SAM -את הפתח המשיך ולבכוונת הקבוצה ל ,הושלם בהצלחה ,בבית חולים שלוותה

 Phaseחל מביצוע ניסוי קליני תכן וי הקבוצה מעריכה כי תהליך פיתוח התרופה י101.

2b.  

  

קבלת הפטור לביצוע שלב לרבות  ,ותהערכות הקבוצה בקשר עם שלבי פיתוח התרופ

מידע זה . הינן בגדר מידע צופה פני עתיד  ,Phase 1 קליני וניסוי קליני-הניסוי הפרה

. דוח זה מועד נכון לקבוצה על האינפורמציה הקיימת בהינו בלתי ודאי ומבוסס

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע 

או באשר /שכן אין כל ודאות לגבי קבלת הפטור מביצוע שלב כזה או אחר ו, זה

  .לתוצאות הניסויים אותם תערוך הקבוצה בתרופה

 ם הפעילותגורמי הצלחה קריטיים בתחו 8.2.5
על מנת להצליח בפיתוח מוצר רפואי יש צורך בסיסי בידע ובטכנולוגיה המאפשרים 

הן של מימון פיננסי והן של כוח , בהשקעות ארוכות טווח, פיתוח של מוצרים יעילים

 וכן יכולות מסחור תכנון ופיתוח קליני,  אשר בקיא בתחום הפעילות,אדם איכותי

ישנו צורך בבעלות על נכסים לא מוחשיים , כמו כן. ווקלאחר גמר הפיתוח והאישור לשי

  . המאפשרים את פיתוחו ושכלולו של המוצר המיועד) קניין רוחני(

 רישיון שימוש בלעדי בפטנט )באמצעות החברה הבת כאמור לעיל(הקבוצה ברשות 

לטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה וזאת הרקומביננטי  EPO -תרופת הלשימוש ב

המטולוג בינלאומי ידוע אשר מכהן , משה מיטלמן' ס על מחקרו של פרופכאמור בהתבס

  וכןקבוצה במנהל רפואיכמנהל מחלקה פנימית בבית החולים איכילוב ואשר מכהן כ

  . לטיפול במחלות נפשSAM-101 -רישיון שימוש בלעדי בתרופה ה

  

 מחסומי הכניסה לתחום הפעילות 8.2.6
התרופות הינו העובדה שמדובר בהליך מחסום הכניסה העיקרי לתחום שוק פיתוח 

יסודי ,  תהליך הפיתוח אשר הינו הליך סדור-ארוך טווח אשר לוקח מספר רב של שנים 

באין הצלחה באיזשהו שלב משלבי הפיתוח אין אפשרות להתקדמות : קרי, ומצטבר

כמובן שהליך ארוך שנים שכזה דורש גם הקצאת משאבים כלכליים . הלאה לשלב הבא

  .בכדי לממן את המשך הוצאות הפיתוחניכרים 
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שכן בלעדיה לא , ישנה חשיבות מכרעת להבטחת בעלות על קניין רוחני, כאמור לעיל

ניתן לפתח ולהשתמש בחומרים ובמוצרים מסוימים ועל כן לא תיתכן כל התקדמות 

הבטחת הבעלות על קניין רוחני נדרשת כדי ליהנות , כמו כן. שהיא בתחום הפיתוח

להבטיח כי הפיתוח אינו מצוי בתחום וכן על מנת , הפיתוח מחד גיסארי מתוצ

ללא כל הגנה על פטנטים לא תהא כל מניעה כי גורם . מאידך גיסא, הפטנטים של אחר

אחר ייהנה מתוצרי המחקר והפיתוח ומבלי שנדרש להוצאות כלשהן כפי שהמפתח 

הפיתוח יחרוג לתוך תחום באופן דומה היה ו. נשאה בהן, ובמקרה דנן הקבוצה, המקורי

בכדי להבטיח .  תהא אפשרות לחסום כל פעילות מסחרית של המפתח,פטנטים של אחר

חופש מסחור של תוצרי הפיתוח יש להבטיח את הרישיונות הרלוונטיים הנדרשים 

מקצועי , נדרש כוח אדם מיומן, ובנוסף לכל האמור לעיל, כמו כן .לצורך פיתוח המוצר

  . ומומחה בתחום

 חליפים למוצר תחום הפעילות ושינויים החלים בהם ת 8.2.7

  הרקומביננטיEPO - התחליפים לתרופת  8.2.7.1

מוצרים , שבכוונת הקבוצה לפתחהרקומביננטי  EPO -אין לתרופת ה,  זהדוחלמועד 

מיועדת לטיפול בחולי הרקומביננטי  EPO -וזאת לאור העובדה כי תרופת ה, מתחרים

אשר כבר טופלו בכל שיטות הטיפול ל המחלה בשלבים המתקדמים שמיאלומה נפוצה 

 יםתומכוטיפולים כאמור מטופלים בשלב זה בתרופות אלה חולים . המקובלות כיום

 אין תרופה דוח זהלמועד , למיטב ידיעת החברה,  כמו כן.)'לשיכוך כאבים וכיוב (בלבד

  . ננטי הרקומביEPO -מוכרת או תרופה בפיתוח העובדת על המנגנון החיסוני בדומה ל

של הרקומביננטי  EPO -ייתכן כי בעתיד תבחן ותמצא תרופת ה, על אף האמור לעיל

הקבוצה כאפקטיבית גם עבור חולים אשר אינם סופניים וזאת תוך שילוב עם תרופות 

 EPO - תרופת ה, היה וההערכה כאמור תתממש. קיימות אחרות המצויות כיום

או משלימה לתרופות אחרות הקיימות /עשויה לשמש כתרופה תחליפית והרקומביננטי 

לחולי מיאלומה נפוצה בשלבים , אולם. או תרופות אשר נמצאות בפיתוח/כיום בשוק ו

דבר אשר עשוי להקשות , סופניים קיימות כיום בשוק תרופות מאושרות לשימוש- הלא

יצוין שלפיתוח התוויה חדשה לתרופה יתרון על פני מוצר שפיתוחו . על חדירה לשוק זה

 למעשה שלב או שלבים יתייתרמבוצע מתחילתו וזאת לאור הערכת הקבוצה כי 

שכן שלבים אלו כבר התבצעו לפני כן בעת , phase 1מפיתוח התרופה ובעיקר שלב 

אולם גם במקרה כזה פיתוח אותה התוויה , בדיקת אותו מוצר בהתוויתו המקורית

  . חדשה צפוי להימשך זמן רב
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הטיפול בחולי מיאלומה נפוצה על שלביה השונים מורכב , 18יצוין כי בשנים האחרונות

, אב אוטולוגיים או שילוב של התאלידומיד-מכימותרפיה בשילוב עם השתלת תאי

אם מבוצעת . בהתאם למצבו של החולה, והוולקייד) סוג של סטרואיד(דקסמתזון 

 מקבלים המטופלים טיפול התחלתי במינון גבוה של כימותרפיה, השתלה כאמור

  . 65 מתחת לגיל ם הנטיפול זה ניתן לרוב לחולים אשר .מקדימה

  

ואשר מצבו הגופני אינו מאפשר ביצוע השתלה , 65היה והחולה המטופל הנו מעל גיל 

או יותר הטיפול המקובל הנו שילוב של שתי תרופות , אב אוטולוגיים כאמור-של תאי

   .ותרפיה מתונהרבלימיד וכימ, וולקייד, סטרואידים, לידומידאל תולהכ

  

 83% חודשים בקרב 30 -של כממוצע טיפולים כאמור לעיל מובילים לזמן הישרדות 

ולזמן הישרדות ) 65ואשר הנם מתחת לגיל (אב - מהמטופלים אשר עברו השתלת תאי

  ).65ואשר הנם מעל גיל ( מהמטופלים 90% חודשים בקרב 24 -של כ

   

 בשימוש לטיפול במחלת המיאלומה יובהר כי לטיפולים והתרופות המצויים כיום

אשר לעיתים עשויה , רופתיה היקפיתי נו–הנפוצה תופעות לוואי קשות כגון נוירופתיה 

  .להיות בלתי הפיכה ולעיתים מחייבת את הפסקת הטיפול לפרקי זמן ארוכים

  

 -שמה המדעי (הנה תרופה בשם ולקייד , תרופה נוספת אשר ניתנת כיום לחולים

Bortezomib (על ידי ה2003שר אושרה בשנת א  - FDAואשר מביאה להארכת משך  

  מכלל המטופלים מגיעים לזמן הישרדות33%ההישרדות של החולים במחלה כאשר 

 33 -כאשר זמן ההישרדות בקרב כלל המטופלים בתרופה זו הנו כ,  שנים5 -  של ככולל

 אשר רופה ת הרקומביננטי שמפתחת הקבוצה עשויה להוותEPO -תרופת ה. חודשים

  . תרופה זותינתן בשילוב עם 

  

 מצויות מספר תרופות נוספות בשלבים דוח זהיצוין כי נכון למועד , בנוסף לאמור לעיל

עשויות להוות  , אם וכאשר יאושרו, שונים של ביצוע ניסויים קליניים ובמידה ויאושרו

   .  שמפתחת הקבוצה  הרקומביננטיEPO -תחליף לתרופת ה

  SAM-101 - הופת תחליפים לתר 8.2.7.2

כאשר , ם לשימוש בתרופת החברהיים תחליפי קיימים בשוק טיפול,למועד דוח זה

בין ,  טיפול הכולל- סוציאלי-טיפול פסיכו) 1 :הטיפולים האמורים נחלקים לשניים

טיפול באמצעות מטפלים , אשפוז מלא או אשפוז יומי, טיפול מרפאתי, היתר

 טיפול המבוצע באמצעות מתן -טיפול תרופתי ) 2'; פסיכולוגיים וכו, תעסוקתיים

, האלופרידול, תיורידאזין ,פרפנאזין, כלורפרומאזיןתרופות אנטי פסיכוטיות כגון 
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' ה וזמן ההישרדות של המטופלים בהם נלקח ממאמרו של פרופהאמור להלן באשר לטיפול בחולי מיאלומה נפוצ 

  .com.tevalife.wwwתל השומר אשר פורסם באתר , מרכז רפואי שבא, מנהל מכון כימיה פתולוגית, עמי סלע-בן
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 טיאפיןקווא, קלוזאפין, ריספרידון כגון אטיפייםפסיכוזה נוגדי  וכן באמצעות ליתיום

    .'וכו

  

יצוין כי נכון למועד דוח זה מצויות מספר תרופות נוספות בשלבים , בנוסף לאמור לעיל

עשויות להוות  , אם וכאשר יאושרו, שונים של ביצוע ניסויים קליניים ובמידה ויאושרו

  .SAM-101 -ה תחליף לתרופת

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 8.2.8

 כללי 8.2.8.1
 בתחום הפעילות כוללים מגוון רחב של חברות בעולם החל בוצהמתחרי הק 

לאומי -שיווק רב. לאומיות-מחברות ביופרמצבטיות קטנות וכלה בחברות ענק רב

כ "של תרופה מחייב נגישות לערוצי שיווק ברחבי העולם עובדה שמחייבת בד

הווה עובדה זו מ, מחד גיסא. חברות קטנות לשתף פעולה עם חברות גדולות בתחום

חברות הענק הללו מצויות בחיפוש , גורם מגביל לחברות קטנות ומאידך גיסא

תמידי אחר תרופות חדשות וזאת במטרה להעשיר את מגוון התרופות המשווקות 

צנרת פיתוח ("על ידן או בכדי להעשיר את כמות התרופות המצויות בהליכי פיתוח 

פות חדשות בתקופות לאומיות בתרו-הצורך של חברות ענק רב"). התרופות

מביא לכך שחברות אלו מוכנות להשקיע סכומים גבוהים מאד עבור , מסוימות

דבר המהווה הזדמנות לחברות המפתחות , רכישת זכויות פיתוח ושיווק של תרופה

  .תרופות

  

הרקומביננטי  EPO -תרופת הב  Phase 2לקבוצה תוכנית מקדמית לביצוע ניסוי 

היה וייווצר מצב בו יהיו מספר רב של תרופות . 19 ים חול50 -הכוללת גיוס של כ

עלול הדבר להקשות על גיוס חולים , בפיתוח בזמן עריכת הניסוי של הקבוצה

ניכר של במספר  הצורך .Phase 3 -ו Phase 2לביצוע הניסויים הקליניים בשלבי 

חולים בשלבים המתקדמים של הניסויים הקליניים מהווה אבן נגף משמעותית 

וח תרופות אשר יכולה להשפיע על הסיכוי ועל לוח הזמנים להביא את תרופת בפית

במקרים רבים ניתן לתת מענה . של הקבוצה לגמר פיתוחהרקומביננטי  EPO -ה

הגדרה נכונה : בין היתר, לבעיה זו על ידי נקיטה של אסטרטגיית פיתוח הכוללת

על פי סוג טיפולים , העל פי דרגת חומרת המחל(של סוג החולים שישתתפו בניסוי 

על פי תרופות אחרות שהם מקבלים במקביל לתרופת , קודמים שקבלו החולים

למשל ביצוע (בחירה מיטבית של אתרים לביצוע ניסויים קליניים ; )'הניסוי וכו
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הערכה זו הינה על בסיס מספרי חולים שנדרשו במחקרים קליניים בקשר לתרופות אחרות המיועדות לטיפול  

ן תכנון סטטיסטי מקיף והקבוצה עדיין לא קיימה דיון על לא נעשה עדיי. במיאלומה נפוצה ובסרטן באופן כללי

 ומספר החולים שיידרש בסופו של עניין עשוי להיות -  ואחרים FDA -ה , התוכנית הקלינית עם הרשויות הרגולטוריות

  . שונה מהערכה זו
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חלק מהניסויים במדינות בהן אלטרנטיבות טיפוליות מסוימות עדיין אינן מוצעות 

פואיים אשר ידועים ביכולתם לגייס חולים לניסוי לחולים או בחירה של מרכזים ר

שימוש בחברות אשר מתמחות בניהול של מחקרים ; )'וכו, במהירות יחסית

עניין שיגלו הרופאים החוקרים שישתתפו במחקר בתרופה ובמנגנון ; 20קליניים

מתן תמריץ כספי מתאים לקרן המחקר של המחלקות המשתתפות ; פעולתה

כדי להבטיח ) בעקיפין לשיפור תנאי האשפוז של החוליםהתמריץ משמש (בניסוי 

שיעדיפו להפנות חולים לניסוי הקליני של תרופת הקבוצה לעומת הפנייתם 

הקבוצה מתכוונת לנקוט באסטרטגיות כאלו בכדי . לניסויים קליניים אחרים

אם כי אין כל , להבטיח קצב גיוס מהיר של חולים ועמידה בלוח הזמנים המתוכנן

  . לכך שהדבר יעלה בידהערובה

  

 תחרות בשוק הסרטן 8.2.8.2
 המכונים הרפואיים הלאומיים .שוק התרופות לסרטן הינו שוק גדול ביותר

 209.9 -  הייתה כ2005לטיפול בסרטן בשנת ב העריכו כי העלות הכוללת "בארה

.21מיליארד דולר
היקף המכירות של כלל התרופות לסרטן הסתכם  2008 בשנת 

 .2010 מיליארד דולר בשנת 80 -וצפוי לגדול לכ 22רד דולרמיליא 48 -לסך של כ

 אושרה לשימוש והחל שיווקה של תרופה אנטי סרטנית חדשה 2003בשנת 

  .הנקראת ולקייד לטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה

  

 המכירות של תרופות המטפלות במחלת המיאלומה הנפוצה  היקף2008בשנת 

 דולר מיליארד 2.1 -כ עמד על  אנגליה ויפן,ספרד, איטליה, גרמניה, צרפת, ב"בארה

על פי דוחותיהן הכספיים  .)201823 מיליארד דולר בשנת 5.3 -ואשר צפוי לעלות לכ(

 24ונסון'ונסון אנד ג'של חברת ג 2011בשנת  בפועל  הולקיידמכירות, האחרונים

, כמו כן . דולר מיליארד1.27 -היו כ )ב"מחוץ לארהאשר משווקת את ולקייד (

אשר הינה המשווקת של תרופת ( Celgene25אם לדוחות הפיננסיים של חברת בהת

 . מיליארד דולר3.21 - כ היה2011היקף המכירות של רבלימיד בשנת , )הרבלימיד

אשר משווקת את ( 2010 בשנת  היפנית26חברת טאקדהל מכירות הולקייד ש

  .  מיליארד דולר0.59 -  היו כ)ב"בארהולקייד 
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  .CRO - Clinical Research Organizationחברות אלה ידועות בשם  
21

 pdf.011007-meropol/genomicscourse/files/gov.cancer.dceg://http  
  IMS Health - 1453543620080515idUSN/article/com.reuters.www://http י"עפ 22
23 http://decisionresources.com/News-and-Events/Press-Releases/Multiple-Myeloma-032210  
24

 -AF3B-DA47-473D-C99DF/211552947x0x1746723755/JNJ/downloads/com.shareholder.files://http

pdf.Final_Report-nnualA-/20116D05361A1EE8)32page  (  

25
 =highlight&1653011=ID&newsArticle-irol=p&111960=c?zhtml.phoenix/com.celgene.ir://http  

26
 pdf.3_42865_e2011ar/default/usr/pdf/com.takeda.www://http)55page  (  
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העיקריים המציגה את יתרונות וחסרונות התרופות והטיפולים להלן תובא טבלה 

  :בתרופת החברההדוח המתחרים למועד 

  

  אתיותותכונות השו  

סוג  שם חברה

 / הטיפול

שם 

  התרופה

אופן מתן 

 טיפול
תדירות 

נטילת 

  התרופה

עלות טיפול 

חודשית 

ממוצעת 

 בדולר

  ב"ארה

זמן /יעילות  תופעות לוואי

  הישרדות

Celgene 

Corporati

on 

Thalidomid

e®  

טבליות 

 במתן פומי

, כדור ליום

לעיתים יש 

צורך בוויסות 

מינון  ה

בהתאם 

לתופעות 

  .הלוואי

האצת פגמים    1,000 - כ

נוירו פתיה , בלידה

) פגיעה עצבית(

,  עייפות,  היקפית

נטייה , עצירות

כולל (לקרישי דם 

סיכון מוגבר 

לפקקת וריד 

  .'וכו) עמוק

-כ(תכשיר בודד 

מהחולים  30%

בשילוב ). מגיבים

עם תרופה 

- כ    נוספת

50%-60% 

מהחולים 

  .מגיבים

התרופה מביאה 

לרגרסיה קלה 

  .במחלה

מאפשרת תגובה 

  .שנההנמשכת כ

Celgene 

Corporati

on 

Revlimid

® 

טבליות 

 במתן פומי 

, בדרך כלל

כדור ליום 

לתקופה של 

 יום 21

ולאחר מכן 

 הפסקה בת

  . ימיםשבוע

ה קשה במח פגיע  9,000 - כ

רגישות (עצם 

לזיהומים ודיכוי 

סיות דם טיצירת 

, טרומבוציטים(

כלומר סיכוי 

לדמם מסכן 

נטייה , )חיים

לקרישיות דם 

ותסחיפים פגיעה 

, בתפקוד הכבד

פגיעה קשה במח 

פגיעה , עצם

במערכת העיכול 

, מלווה בבחילה

לא נבדקה אל 

מול 

התאלידומיד 

אך נחשבת (

  ).תרלטובה יו

בשילוב עם 

 -תרופה נוספת כ

50%-60% 

מהחולים 

  .מגיבים

מאפשרת תגובה 

  .הנמשכת כשנה
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 .'שלשול קשה וכו

Millenniu

m 

Pharmace

uticals 

Velcade®  באמצעות

זריקה תוך 

  ורידית

שתי זריקות 

בשבוע למשך 

שבועיים 

 ולאחר מכן

 בתהפסקה 

.  ימים10

תקופה ל

מינימאלית 

 7-8 של 

  .מחזורים

פגיעה (נוירו פתיה   10,000 - כ

היקפית ) עצבית

קשה עד כדי פגיעה 

הפרעות , בתפקוד

, עיכול ובחילות

לעיתים נדירות 

  'פגיעה בכבד וכו

מביאה לתגובה 

 30% -של כ

בטיפול בודד 

ובשילוב עם 

 - תרופה אחרת כ

50%-60% .

התגובה נמשכת 

  .כשנה

לחולים בשלבים 

מתקדמים הביא 

השימוש 

להארכת חיים 

 12ממוצעת של 

  .שבועות

  

באמצעות  כימותרפיה 

עירוי או 

  כדורים 

דיכוי מערכת     

החיסון ומח 

נשירת , העצם

בחילות , שיער

פגיעה , והקאות

  .בכלל תאי הגוף

 -תגובה של כ

20% - 30% 

ונמשכת פחות 

  .משנה

השתלת מח  

  עצם

הטיפול 

מתבצע דרך 

  הוריד

טיפול אגרסיבי     

מאוד ומתאים רק 

לאנשים יחסית 

מתחת (בריאים 

  ).65לגיל 

  

 70%-60% - כ

מהחולים 

מגיבים לטיפול  

לתקופה של 

כשנתיים עד 

  .שלוש שנים

  

 באמצעות שילוב של תרופות  מטופלים במחלהדה כי החוליםוביובהר כי לאור הע

משלב  כך ש מפתחים עמידות לטיפול הניתן להם, לעיל בטבלה כמפורט,וטיפולים

 על מצבו של )תופעות לוואי( לרעה או משפיע/והרכב הטיפול אינו מועיל מסוים 

כב  נוהגים הגורמים המטפלים בחולים כאמור לשנות את הראי לכך. המטופל

  .  בכל שלב ושלב וחולה בהתאם למצבוחולה לכל הטיפול והתרופות הניתנות

  

לפרטים אודות תרופות וטיפולים נוספים המתחרים בתרופת הקבוצה ראו סעיף 

  . לעיל8.2.7
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 יהסכיזופרנתחרות בשוק ה 8.2.8.3

 את שוק הטיפולים Decision Resourcesחברת המחקרים מעריכה , כאמור לעיל

 6.4 - בכבריטניה ויפן, ספרד, איטליה, גרמניה, צרפת, ב" בארהבסכיזופרניה

   .272010מיליארד דולר בשנת 

שוק הטיפולים במחלת הסכיזופרניה עתיד לחוות שינויים משמעותיים בשנים 

ת של חלק מהתרופות המובילות עם תפוגת הפטנט הקרובות עקב איבוד הבלעדיו

 ותאתן של תרופות חדשות לשוק שנמצאיושיווקן של גרסאות גנריות ומנגד יצ

  . כרגע בשלבים שונים של פיתוח

 ועל אף איבוד הבלעדיות הנו שוק רווילמרות ששוק התרופות לסכיזופרניה 

 אנטי פסיכוטיות הצורך בתרופות, בפטנטים של חלק ניכר מהתרופות המובילות

החשיבות הניתנת , בנוסף. יעילות יותר ממשיך להמריץ את פיתוחי התרופות

טיביים הקשורים בסכיזופרניה גדלה לאור ילטיפול בתסמינים השליליים והקוגנ

  .  היעילות המוגבלת של התרופות הקיימות בטיפול בתסמינים אלו

, ות לטיפול בסכיזופרניהלהלן נתונים על היקף מכירות של מספר תרופות מוביל

  :  להלןבהתבסס על דוחותיהן הכספיים של החברות המוכרות

 Eliשל חברת ) Zyprexa )Olanzapine - היקף המכירות של תרופת ה2011בשנת 

Lillyהיקף המכירות של תרופת ה.  מיליארד דולר4.6 - הסתכמה בכ  בכל העולם- 

Abilify) Aripiprazole ( של חברתBristol Myers  הסתכמה בשנת בכל העולם

 Seroquel/XR - היקף המכירות של תרופת ה.  מיליארד דולר2.8 - לכ2011

)Quetiapine ( של חברתAstraZeneca  מיליארד 5.8 - לכ2011הסתכמה בשנת 

גם יש לציין שתרופות אלו ניתנות לא רק לחולים במחלת הסכיזופרניה אלא . דולר

במהלך השנים הקרובות יפוגו , כאמור לעיל, ןכמו כ .לחולים במחלות נפש שונות

רופות ייכנסו פטנטים שניתנו לחלק מהתרופות המובילות וגרסאות גנריות של הת

   . לשוק

 דרכים להתמודדות עם התחרות 8.2.8.4
ה יתועל הקבוצה למצב את תרופ, צפויה לההכדי להתמודד בהצלחה עם התחרות ב

  .  לעומת המתחריםםתוך הדגשת יתרונותיה

הנה , לכשתאושר, הרקומביננטי EPO -ה הקבוצה יתרונותיה הצפויים של להערכת

תוארך וזאת , ההנחה כי תוחלת החיים של חולים אשר ייטלו את התרופה כאמור

, להערכת הקבוצה. תוך שיפור איכות חייהם ללא תופעות לוואי משמעותיות

ולב עם או  עשויה להיות יעילה בטיפול משהרקומביננטי EPO - ה תרופתהעובדה ש

תחזק את מיצובה של תרופתה ותקנה לחברה , לאחר טיפולים אחרים קיימים

צפויים יתרונות אלו , אם וכאשר תאושר תרופתה לשיווק, ומשכך, יתרון שיווקי
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להערכת , יבטיחו, להקנות לחברה עדיפות משמעותית אשר במאמצי שיווק נכונים

  .הנפוצהיתרון בשוק הטיפולים למחלת המיאלומה , הקבוצה

  

 הנה SAM-101 -ערכת הקבוצה יתרונותיה הצפויים של תרופת ההל, כמו כן

ההנחה כי בנוסף ליעילותה בטיפול במחלת הסכיזופרניה הנה מפחיתה את נטיית 

נטייה המהווה את הגורם המרכזי שבגינו חולים במחלת , החולה להשמנה

  .הסכיזופרניה נמנעים מליטול את תרופותיהם

  

הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולת החדרת מוצר חדש לשוק בין , בנוסף

הם היתרונות הקליניים שהמוצר מספק והיכולת להגן , התרופות ועל התחרות בו

 רישיון שימוש בלעדי בפטנט על קבוצהלאור העובדה של. על הקניין הרוחני שלו

-SAM -ובתרופת ה  הרקומביננטי לטיפול בחולי מיאלומה נפוצהEPO -תרופת ה

ה התכונות המתאימות כדי יתולהערכת הקבוצה לתרופ,  לטיפול בסכיזופרניה101

  . לעמוד בתחרות הצפויה לה

  

עד להגעה , אולם, יחלפו עוד מספר שנים, עד לשלב שבו מוצר הקבוצה יגיע לשוק

לשלב זה קיים סיכוי כי אחת מחברות הענק בתחום תשאף לשתף פעולה עם 

  . היתוווק תרופאו בשי/בפיתוח ו הקבוצה

  

הערכות הקבוצה בקשר עם התאמת המוצר ואפשרות החדרתו לשוק התרופות 

מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על . הינן בגדר מידע צופה פני עתיד

התוצאות בפועל עשויות להיות .  זהדוח מועדהאינפורמציה הקיימת בחברה נכון ל

שכן אין כל ודאות לגבי , זהשונות באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע 

  .בתרופתה תוצאות הניסויים אשר תערוך הקבוצה

  

  לקוחות 9

 לחברהלפיכך אין , החברה טרם החלה בשיווק והפצה של מוצריה,  זהדוח נכון למועד 9.1

 . לקוחות

הלקוחות הפוטנציאליים של מוצרי החברה הינם חברות תרופות בינלאומיות או  9.2

 . מקומייםאו /ם ובינלאומייאו מפיצים /מקומיות ו

 

  שיווק והפצה 10

 .החברה טרם החלה בשיווק והפצה של מוצריה  זהדוחנכון למועד  10.1

אסטרטגית השיווק וההפצה שנבחנת על ידי החברה הינה בעיקר שיתופי פעולה עם  10.2

או מפיצים /שותפים אסטרטגים כגון חברות תרופות בינלאומיות או מקומיות ו

 . מקומייםאו /בינלאומיים ו
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  קבוע ומתקניםרכוש 11
 באוגוסט 4 וזאת בהתאם להסכם שכירות מיום היבהרצלמשרדי החברה ממוקמים 

 חודשים וכן אופציה לתקופת שכירות 36תקופת השכירות הבסיסית הנה למשך . 2010

חודשים  29 לחברה יש זכות לסיים את ההתקשרות לאחר ,כמו כן . חודשים24נוספת של 

ות דמי יועל .י המשכירה"במקומה לאחר שאושר ע פיחליאו במעמד הכנסת דייר /ו

בקיזוז , 2010החל מחודש אוקטובר ,  בהתאם להסכםתו החודשי והניהולהשכירות

לתקופה של ( בנכס 30% בשכירות משנה ים אשר שוכר משנהישל דייר םחלקהשתתפות 

   ).ב"אלפי דולר ארה 5.3(ח "שאלפי  20 -ת לכומסתכמ) שנה

  

 מחקר ופיתוח 12
   :אשר בכוונת החברה לבצע ה אודות הניסויים הקלינייםלהלן טבל

  

שלב שם הניסוי

הפיתוח 

בו נכלל 

 *הניסוי

מטרת 

הניסוי 

 הקליני

מוסד 

רפואי 

בו הוא 

 יתבצע

מספר 

נבדקים 

מתוכנן 

במסגרת 

 הניסוי

מספר 

נבדקים 

עד 

למועד 

 הדוח

אופי 

וסטאטוס 

 הניסוי

ז "לו

 לביצוע
עלות 

צפויה 

 )אומדן(

עלות 

 שנצברה

ופה בתק

ינואר עד 

 2011דצמבר 

EPO 
28

רקומביננ

לטיפול טי 

מיאלומה ב

  נפוצה

מטרה  2

 :ראשית

הארכת 

  חיים

מטרה 

: משנית

שיפור 

איכות 

 חיים

ושיפור 

במדדים 

שונים 

   .בדם

 

 טרם 

 הוחלט

טרם הוגש  0 50 - כ

לרשויות 

או ועדות /ו

 הלסינקי

הניסוי 

 צפוי

 להתחיל 

ברבעון 

הראשון 

של שנת 

2013  

 1-1.5 -  כ

מליון 

  דולר

מחקר מקדים 

 phaseלניסוי 

מת  רבחינת 2

ימצאותם ה

 חלבונים של

בדם של 

חולים 

, במחלה

עלויות 

תחזוקה 

וטיפול בפטנט 

הרשום של 

החברה 

במדינות 

, השונות

נושאים 

 רגולטורים

 74 -סך של כ

  . אלפי דולר

SAM-101  

לטיפול 
בדיקת   2

מינונים 

טרם 

  הוחלט

טרם 

  נקבע

הקבוצה   טרם הוגש  0

נמצאת 

 2-2.5- כ

מיליון 

עסקת 

מינוגארד 
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במחלת 
הסכיזופרניה
29  

  

שונים של 

למינוציק

ין בשילוב 

תרופה 

אנטי 

פסיכוטית 

בחולי 

סכיזופרני

  . ה

יעדי 

הניסי 

הסופים 

)end 

points (

טרם 

נקבעו 

  .סופית

   

בשלבי 

תכנון של 

סוי יהנ

הקליני 

אשר 

התחלתו 

מתוכננת 

ת נשל

2013  

אשר כוללת  דולר

בתוכה את 

כות הז

הבלעדית 

-SAM בנכס

 הושלמה 101

בחודש 

  2011נובמבר 

ועל כן טרם 

צברו עלויות נ

פיתוח 

לפרטים (

נוספים ראה 

 'א15אור יב

לדוחות 

הכספיים 

המאוחדים 

  ).של החברה

  . ולא משלב אחר2יצוין כי טרם נתקבל אישור כי הניסוי שיבוצע אכן יחל משלב .  לעיל8.2.3לפרטים בהרחבה ראה סעיף * 

  

בפני החברה תעמודנה ,  בתוצאות הרצויותו לעיל יעמדים המפורטיםבהנחה והניסוי

) 2(; 3או שלב / וb2ביצוע ניסוי המשך שלב ) 1: (מספר חלופות עסקיות כדלקמן

; ותהתקשרות בהסכם לשיתוף פעולה עם חברת תרופות גדולה לשם המשך פיתוח התרופ

. ותם המשך פיתוח ומסחור התרופהענקת רישיון לחברת תרופות גדולה לש) 3(או 

תיה הפיננסיות ופות המפורטות לעיל תהיינה תלויות ביכולוהשיקולים לבחירת מי מהחל

  . של החברה וכן בהצעות שתגענה משותפים עסקיים אחרים

 -בתרופת ה 3ניסוי קליני שלב  ויועציה הרפואיים הערכת החברהל,  זהדוחנכון למועד 

EPO 10-30 -  כשל מוערכת בסך ועלותו , שנים3-4 -קופה של כצפוי להיערך על פני ת 

על נתונים שהתקבלו מיועציה הרגולטורים של , בין היתר, מיליון דולר וזאת בהתבסס

   . ובחינת היסטוריה של ניסויים קליניים בחברות בענףהחברה

כל  או 3לא ניתן להעריך בשלב זה את עלות פיתוח שלב קליני ,  SAM-101לעניין תרופת 

מאחר וטרם הוגדרה התוכנית הקלינית ויעדיה  2 אחר משלב פיתוח קליני שלב מתקדם

  .2המדויקים לשלב 

  

  ובעיקר2 שלב ים קליניים בגין ניסויהיקף ההוצאות הצפויותל באשר הקבוצההערכות 

מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה . כוללות מידע צופה פני עתיד, 3שלב 

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי .  זהדוח מועד נכון לחברההקיימת ב
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כמות החולים הצפויה שכן אין כל ודאות לגבי , מן התוצאות המשתמעות ממידע זה

תלויים בשלב זה בעיקר במשתנים חיצוניים  ם ומורכבותים הניסוימשך, 3לניסוי שלב 

ם של יתוצאות ניסויים קליני, ים ומוסדות בריאות אחרFDAהחלטות : לחברה כגון

 ולפיכך העלויות הכרוכות בביצוען חברות אחרות בענף ונושאים רגולטורים אחרים

  . בצורה משמעותיתעלולות להשתנות

  

  

 נכסים לא מוחשיים 13
 במסגרתו תרכוש רישיון בלעדי אשרהסכם התקשרה החברה ב, 2011 בנובמבר 30ביום  13.1

 MinoGuardהתרופה המובילה של חברת , SAM-101 -החברה את הזכויות הבלעדיות ב

Ltd. אשר מבוססת על שילוב תרופות אנטי פסיכוטיות אשר קיימות בשוק יחד עם 

לטיפול בחולים הסובלים ממחלות נפש תוך התמקדות במחלת תרכובת תרופתית מוכרת 

 . להלן18.1לפרטים נוספים אודות הסכם הרישיון ראה סעיף . הסכיזופרניה

 

בהסכם  גאל-ביו  עם חברת,אקסטיפובאמצעות , החברה התקשרה 200930מבר בחודש דצ 13.2

לשם טיפול בחולים  רקומביננטיEPO  -לרכישת רישיון שימוש בפטנט לשימוש ב

לפרטים נוספים אודות הסכם הרישיון . סופניים במיאלומה נפוצה ולשיפור איכות חייהם

 .להלן 18.4ראו סעיף 
  

ה בהסכם להענקת רישיון משנה בזכויות הפיתוח  התקשרה הקבוצ2008 בחודש מרץ 13.3

לפרטים אודות התקשרות הקבוצה . אשר רכשה מויווקווסט כאמור לחברת פרסידיו

 .   להלן18.5בהסכם כאמור ראה סעיף 
  

בהסכם לרכישת זכויות ונכסים עם חברת   התקשרה הקבוצה2005, בחודש אוגוסט 13.4

מולקולות זכויות שימוש בספריית רכשה הקבוצה , בהתאם להסכם כאמור. ויווקווסט

 ציוד מעבדה וכן את ,")C") DOSלרבות זכויות פיתוח לתרופות לטיפול בצהבת רשומות 

בהתאם להסכם כאמור . ויווקווסט זכויות השכירות במעבדה אשר הייתה בשימושה של

יות שימוש ופיתוח בלבד אשר בגינן מחויבת הקבוצה ו לקבוצה זכדוח זהונכון למועד 

ב המבוסס על אבני דרך כאשר מתוך הסכום " מיליון דולר ארה34לום של עד בתש

 בכפוף לאישור רגולטורי ומכירות הקבוצהישולם על ידי דולר  מיליון 25כאמור סך של 

 לקבוצה מוקנית אפשרות הבחירה באם לשלם ,יצוין כי בהתאם להסכם. מוצרים בפועל

  .ת מניותאת התשלומים כאמור במזומן או באמצעות הקצא
   

 EPO -בקשר לתרופת הלחברה רישיון בלעדי בפטנטים ובבקשות לפטנטים  13.5

 :להלן אותבטבלכמפורט ,SAM-101ולתרופת  הרקומביננטי
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 .גאל-  עם ביו2009 במרץ 18לאחר תיקון תנאי ההתקשרות מיום  
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  .ספרד שוויץ ושבדיה, הולנד, איטליה, אירלנד, בריטניה, גרמניה, צרפת, בלגיה, תקף במדינות אוסטריה*

  . שיםבכפוף לביצוע כל התשלומים השנתיים הנדר** 

שם 
  הפטנט

מדינות 
בהן 

הוגשה 
 בקשה

מועד 
  קדימות

  

  מספר בקשה
  

מועד  סטאטוס מספר פטנט
  **תפוגה

BIOGAL-
001 EP(*)

 Granted 30.03.2019 955 067 1  2039.7 91 99 30.03.1999 אירופה

BIOGAL-
001 CA 

 Allowed 30.03.2019 -- 2,366,674 30.03.1999  קנדה

BIOGAL-
001 IL2 

 Granted 30.03.2019 138705 138705 30.03.1999  ישראל

BIOGAL-
001 JP 

 Granted 30.03.2019 4456271 2000-543153 30.03.1999  יפן

BIOGAL-
001 HK 

הונג 
  קונג

30.03.1999 01104635.2 HK1033910 Granted 30.03.2019 

BIOGAL-
001 US 

 Granted 30.03.2019 6,579,525 09/647,761 30.03.1999  ב"ארה
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  .PCT -בהנחה כי ירשם הפטנט על בסיס ה* 

 
  ון אנושיה 14

 בתחום  במשרה מלאהנותני שירותים/עובדים שלושהלקבוצה , דוח זהנכון למועד 

 נותני  שלושה וכן).כאשר שניים מהם הינם נושאי משרה בכירה (הניהול והכספים

כאשר (הרפואי והפיננסי , הניהוליחברה שירותים בתחום יועצים המעניקים ל/שירותים

לפרטים אודות תנאי העסקתם של נושאי המשרה . ) נושא משרה בכירהונימהם ה אחד

  . לדוח זה'  בפרק ד21 תקנה ראו

 
 מימון  15

 לחברה אין הלוואות או התחייבויות כלשהן למעט התחייבויות ,דוח זהנכון למועד 

  . ודירקטורים עובדים,רותים אחריםנותני שי, לספקים שוטפות 

  

 מיסוי 16
  .הקבוצה על פי דין המס החלים על עורישי 16.1

  :שיעורי המס

בהתאם להוראות החוק ; חייבות במס חברות בשיעור רגיל, הכנסות החברה בישראל

נקבעה הפחתה , 2005מחודש אוגוסט ) 2005 - ה "התשס(לתיקון פקודת מס הכנסה 

כתוצאה מתיקון זה שיעורי מס החברות החלים בשנות ו, הדרגתית בשיעורי מס החברות

  . 25% -  2010, 26% -  2009 , 27% -  2008: ואילך הינם 2008המס 

מדינות בהן   שם הפטנט
הוגשה 
  בקשה

מועד 
  קדימות

  

  מספר בקשה
  

מספר 
  פטנט

 *מועד תפוגה סטאטוס

 filed  18.10.2027 - 2666796 18.10.2007  קנדה

 examination 18.10.2027 - 07827225.9 18.10.2007  אירופה

 /DELNP/3100 18.10.2007  הודו
2009 

- filed 18.10.2027 

 examination 18.10.2027 - 198134 18.10.2007  ישראל

PCT 29.03.2007 PCT/IL2007/ 
000414 

- expired  

PCT-1  18.10.2007 PCT/IL2007/ 
001251 

- expired  

Combined 
therapies of 
antipsychotic 
drugs and 
tetracyclines 
in the 
treatment of 
psychiatric 
disorders 

 

 examination 18.10.2027 - 12/446444 18.10.2007  ב"ארה
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שום תיקוני חקיקה ליי( אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית 2009 ביולי 14ביום 

אשר ) 2009 תיקון -להלן (, 2009 - ט "התשס, )2010 - ו2009התכנית הכלכלית לשנים 

משיעור מס החברות החל בשנת , הפחתה הדרגתית בשיעור מס החברות, בין היתר, קבע

 20% - 2015 , 21% - 2014 , 22% -  2013, 23% - 2012 , 24% - 2011:  ואילך כדלקמן2010

  .18% -  ואילך 2016 -ו 

ב "התשע, )תיקוני חקיקה( פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס 2011 בדצמבר 6ביום 

אשר קבע עצירה של מתווה הפחתת שיעור מס החברות ) 2011 תיקון –להלן  (,2011 –

 25% כאמור לעיל והעלאת שיעור מס החברות לשיעור של 2009שנקבע במסגרת תיקון 

  . ואילך2012החל משנת 

 דצמבר ב31ליום  אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים 2011לתיקון 

פעילות לצורכי מס אשר בגינם לא זוקפת הקבוצה מסים היות ולקבוצה הפסדים מ 2011

  . נדחים בשל אי הוודאות לניצולם בטווח הנראה לעין

  

לדוחות  21על הקבוצה ראה ביאור החלים ת המס יולפרטים בהרחבה אודות חבו

  . 2011 בדצמבר 31 ליוםהכספיים 

  

 הכנסה בקשר פרה רולינג עם רשויות מס הסכם חתמה החברה על 2010 ביולי 15ביום  16.2

עקב . ת מס הכנסה לפקוד104 -  ו103 וזאת בהתאם לסעיף החלפת המניותהסכם עם 

 חלק מההפסדים בוטלוהוטלו על החברה מגבלות שונות וכן , ההתקשרות בהסכם

 . הצבורים לצרכי מס של החברה
      

 :תנאי ההסכם יעיקרלהלן תמצית 

 לצורכי מס ים של החברהההפסדים מעסק ויתרת ההפסדים ההוניתרת  16.2.1

 0.7 -וכ)  מיליוני דולר22 - כ(ח " מיליוני ש80 -הופחתו ונקבעו על סך של כ

אין באמור בסעיף זה כדי . בהתאמה, )31 מיליוני דולר0.19 -כ(ח "מיליוני ש

להפחית מסמכות פקיד השומה לקבוע כי יתרת ההפסדים הינה בסכומים 

  . נמוכים מהסכומים המפורטים לעיל

לאחר הפחתתם כאמור , רה טרם ביצוע החלפת המניותהפסדים שהיו לחב 16.2.2

החברה (לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסה כלשהי שמקורה באקסטיפו , 1בסעיף 

 . וכן לא יותר בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת מניות אקסטיפו) הנעברת

בעלי מניות אקסטיפו לא יורשו למכור את זכויותיהם בחברה למשך שנתיים  16.2.3

בכפוף , ")תקופת החסימה": לןלה(מה העסקה מתום השנה בה הושל

 . לשינויי חקיקה
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  לדולר ₪ 3.665 אשר הינו 2010 בספטמבר 30לפי שער חליפין ליום  
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החברה ואקסטיפו התחייבו שבמשך תקופת החסימה תישמר הפעילות  16.2.4

 . הכלכלית העיקרית שהייתה בהן ערב העסקה

החברה לא תורשה למכור את החזקותיה באקסטיפו למשך כל תקופת  16.2.5

 .החסימה
  

 ים בשינויי מבנה ומיזוגניםמס הכנסה הדלפקודת  104 -ו 103 פיםיצוין כי הוראות סעי

 המיזוג/מטילות מגבלות סטטוטוריות ותנאים שונים על הגופים המשתתפים בשינוי המבנה

תמצית . מגבלות דילול החזקות הן בגיוס באמצעות תשקיף והן בגיוסים פרטיים, ובין היתר

- ו103ת סעיפים עיקרי המגבלות המפורטות לעיל אינן מתיימרות להוות סקירה של הוראו

  .ל בכללותם" לפקודת מס הכנסה ואינן מהוות תחליף לקריאת הסעיפים הנ104

 פרסמה רשות המיסים חוזר עמדה בדבר המגבלות 2012,  בפברואר1ביום עוד יצוין כי 

 לפיו ניתנה הקלה בעניין מגבלות שונות תחת הסעיפים המוזכרים לעיל ,103-  ו104: בסעיפים

 בגיוסים" חדשים" היתר במקרים של הקצאת זכויות לבעלי מניות בתקופת החסימה בין

 . פרטיים
 

 24 -רכי מס בסך של כוצבורים לצם יעסקילחברה הפסדים  2011 דצמבר ב31ליום  16.3

מיליוני  0.18 -והפסדי הון צבורים בסך של כ) ח"מיליוני ש 90 -כ(ב "מיליוני דולר ארה

 ביאור הלפרטים נוספים רא. ם לשנים הבאותהמועברי) ח"מיליוני ש 0.7 -כ(ב "דולר ארה

 .2011  בדצמבר31 ליום לדוחותיה הכספיים של החברה 'ג21

 
 31 נכון ליום  ,ב"להערכת הנהלת החברה ההפסדים לצורכי מס של החברות הבנות בארה, כמו כן

 באופן יופחתו יתכן כימיליוני דולר מוגבלים ביכולת הניצול ו 20 -בסך של כ 2011 בדצמבר

 השלמת עסקת עוקב בהתאם לדין המקומי העוסק במקרים של שינויי שליטה בחברה משמעותי

החברה לא זוקפת מסים נדחים בגין , 2011 כאמור בדוחות הכספיים השנתיים לשנת .גאל-ביו

  .ההפסדים לצרכי מס מאחר שאין וודאות לניצולם בטווח הנראה לעין

  

 החלים על תחום הפעילותחקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים , מגבלות 17
  

  ועדת הלסינקי 17.1

 הינו קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים הקבוצהידי - תנאי לעריכת ניסויים על

 בכל מדינה ומדינה שברצון הקבוצה לערוך את לאשר ביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם

על הניסויים לעמוד בעקרונות הצהרת הלסינקי ולקבל את אישור וועדת . הניסוי

 הקבוצהאו ועדת הרופאים עמם /הרופא ו. האתיקה בכל מוסד רפואי בו הם נערכים

לאחר .  את פרוטוקול הניסוי לועדת האתיקה של המוסד הרפואייגישו פעולה ףשתת

,  בכללי האתיקה עומד הועדה האם פרוטוקול הניסויתבחן במהלכו  אשרדיוןקיום 

כל שינוי . מתוכנןהחיל בניסוי להתיהיה  לאישור ניתן  יזכההפרוטוקולובמידה ו

  .בפרוטוקול הניסוי מחייב עדכון והגשה מחודשת לאישור ועדת האתיקה
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ידי - רפואיים עלוצרים כאמור הינו התנאי לאישור השימוש במ- אישור ועדת הלסינקי 

הוכחת מאפשר והוא , ובכללן משרד הבריאות הישראלי, רשויות הבריאות המערביות

על מנת לערוך .  הרפואיים באמצעות ניסויים קלינייםוצריםמבטיחות ויעילות של ה

ניסויים קליניים בישראל אשר נכללים בהם בני אדם נדרש לקבל היתר על פי תוכנית 

) המכונה כאמור ועדת הלסינקי(מאת ועדה ") ההיתר: "להלן) (פרוטוקול(המחקר 

: להלן (1980-א"תשמה, )ניסויים רפואיים בבני אדם(הפועלת מכוח תקנות בריאות העם 

  ). "תקנות בריאות העם"

ידי רופא מורשה שיהיה החוקר -ההיתר ניתן בכפוף לכך כי הבקשה לאישור תוגש על

החוקר המשתתף בניסוי הרפואי בבני אדם יהיה בעל המיומנות , הראשי האחראי לניסוי

  :והניסיון בתחומו לעריכת אותו ניסוי וכן לעמידת הניסוי בתנאים שלהלן

  

 מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות, למשתתף בניסוי ולחברה, היתרונות הצפויים )א(
 ;הכרוכים בניסוי למשתתף בו

 ;הקיים מצדיק את עריכת הניסוי הרפואי המבוקש המידע הרפואי והמדעי )ב(

, המאפשרת מענה לשאלה הנבדקת, הניסוי הרפואי מתוכנן בצורה מדעית )ג(

 ;ת ומדויקת בפרוטוקול הניסוימפורט, ומתואר בצורה ברורה

בשל שימוש בשיטות מחקר , הסיכון למשתתף בניסוי הוא קטן ככל שניתן )ד(

בהליכים שכבר בוצעו בבני אדם או נוסו , במידת האפשר, ושימוש, נכונות

הניטור של המשתתף בניסוי והמעקב אחריו הם , כמו כן. בבעלי חיים

 .אופטימאליים

ההכללה על פי - חרו בהתאמה לכללי ההכללה ואיהמשתתפים בניסוי יב )ה(

 ;פרוטוקול הניסוי

  ;כולל את כל המידע הנדרש כמפורט בנוהלהטופס הסכמה מדעת לניסוי  )ו(

תוכנית הניסוי כוללת הוראות בדבר דרכי השמירה על פרטיות המשתתפים  )ז(

 ;וסודיות המידע שנאסף

  ;טור הניסויקיים בתוכנית הניסוי מנגנון מסודר של ני )ח(

 ;ידי יוזם הניסוי כיסוי ביטוחי הולם למשתתפים בו-על הובטח )ט(

היוזם והחוקר הראשי מסוגלים להקצות את המשאבים הנדרשים לביצוע נאות  )י(

 ;לרבות כוח אדם מיומן וציוד נדרש, של הניסוי

  )יא (

 

די אין באופי ההתקשרות המסחרית עם החוקר ועם המוסד בו נערך הניסוי כ

 ;לפגוע בביצוע הולם של הניסוי

עלולים להיות חשופים ללחץ או , כולם או חלקם, במידה שמשתתפים בניסוי )יב (

 ננקטו אמצעים מתאימים כדי למנוע -השפעה בלתי הוגנים להשתתף בניסוי 

 .לחץ או למזער השפעה כאמור
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  EMEA -  ו FDAאישור  17.2

, םייצור, לפיכך. ים רפואיים מוצרםלשווק הינו  הקבוצה לפתח שבכוונתיםמוצרה

.  כאמורם לשווקן תבקש בקבלת רישוי בכל אחת מהמדינות בהה מותנם ושיווקםמכירת

 לעמוד בדרישות הרישוי לרבות תנאי בטיחות הקבוצהעל ,  כאמורעל מנת לקבל אישור

  . ותקני אבטחת איכות כנדרש בכל אחת מהמדינות

 שונות ממדינה למדינה וכך גם הקבוצה רופתתהדרישות לצורך קבלת האישור למכירת 

ידי הרשויות השונות בכל מדינה לצורך קבלת הרישוי -משך הזמן שאורכות הבדיקות על

 ם ימנע את מכירתהקבוצה יהעדר רישוי במדינה מסוימת למוצר. והעלויות הכרוכות בכך

 הקבוצה נתוהשווקים המרכזיים בהם מתכו. הקבוצה עלול לפגוע בהכנסות  לכךובהתאם

   .האיחוד האירופיו ב"לפעול הינם ארה

 -  וה FDA- אישור ה אתלקבל, יםלאחר השלמת פיתוח המוצר לפעול הקבוצהבכוונת 

EMEA יובהר כי כל אישור כאמור הנו אישור נפרד ובלתי .ם ומכירתםלצורך שיווק 

או אשר יקבל אישור ,  אישור כאמור יידרש בעתיד גם לכל שינוי במוצר.תלוי באחר

  . הקיימים בולצורך הרחבת היישומים 

 אך יםהמוצראת שווק ל הקבוצה תורשה EMEA - או הFDA - לאחר קבלת אישור ה

 לערוך בדיקות ם רשאיEMEA - והFDA -ה.  שלשמן ניתן האישורהתוויותורק ל

ביכולתה , כמו כן.  עומדת בדרישות החוק והרישויהקבוצהכי , וחקירות על מנת לוודא

 באמצעות מערכת FDA - ור ומעקב אחר עמידתה בדרישות הט לפעול לניהקבוצהשל 

ידי כך לצמצם משמעותית את האפשרות לכשלים ואף להתריע עליהם -בקרת איכות ועל

 יכול להביא לנקיטת סנקציות  כאמוראי מילוי הדרישות. במידה ויתגלו, מבעוד מועד

, )black box warning (מוצרפרסום אזהרה ציבורית בקשר עם ה, לרבות, הקבוצהכנגד 

 מוצרים חדשים או חברהלסרב לאשר ל,  קנסות ופיצויים אזרחייםהקבוצהלהשית על 

  .קייםהמוצר הלהסיר את הרישוי מ

 נחשבת לרשות המחמירה ביותר ולכן קבלת אישורה מהווה FDA -יצוין כי כיום ה

  .ותאינדיקציה משמעותית למתן אישורן של הרשויות הרגולטוריות האחר

  

 רפורמת אובמה 17.3
 אובמה אין ב ברק" הבריאות שיושמה על ידי נשיא ארהרפורמתל, למיטב ידיעת החברה

  .השפעה על פעילותה הכלכלית של החברה

  

 הסכמים מהותיים 18
 MinoGuardהסכם רכישה עם  18.1

 התקשרה החברה על מזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש ,2011 במרס 24ביום 

בדרך של קבלת , ")MinoGuard: "להלן (.MinoGuard Ltdת את פעילותה של חבר

וזאת בתמורה לתמלוגים ממכירות וכן , MinoGuardרישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה של 

  .תשלומי אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני וללא כל תשלום אחר
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כלל ,  השלימה החברה את ההתקשרות בהסכם רישוי בלעדי2011 בנובמבר 30ביום 

  : לשימוש בטכנולוגיה כמפורט להלןMinoGuardעם , עולמי

להפיץ ולמכור את , לשווק, לרשום, לפתח, החברה תפעל לשם ביצוע ניסויים קליניים  .א

: להלן(ללא הגבלות לגבי מחלה מסוימת , התרופות שינבעו מהטכנולוגיה

  ").הרישיון"

ים תשלומMinoGuard -תשלם החברה ל, בתמורה לקבלת הרישיון כאמור  .ב

, מצטברים בקשר עם עמידה באבני דרך הקשורים למחקר ופיתוח ואישור התרופה

תשלם , בנוסף לתשלום אבני הדרך כאמור. ב" מיליון דולר ארה2.5 - בסך של כ

 ממכירת מוצרים הנובעים מהרישיון 3.5%תמלוגים בשיעור MinoGuard -החברה ל

בטווח ' יון משנה לצד גאו אחוזים מהתמורה נטו לחברה במקרה של הענקת ריש/ו

 בהתאם לשלב הניסוי בו נמצאת התרופה בעת ביצוע עסקת רישיון 20%-7.5%של 

, בהתאם להחלטתה הבלעדית, יצוין כי לחברה מוקנית האפשרות. המשנה כאמור

לפרוע את התשלומים המפורטים בפסקה זו במזומן או באמצעות הקצאת ניירות 

  .MinoGuard - ערך ל

 היה והחברה לא תחל בביצוע ניסוי קליני,  המפורטים לעילבנוסף לתשלומים  .ג

Phase 2  כאשר בהתאם לקבוע בהסכם קבלת אישור  (2013 ביוני 30עד ליום

   ידי -להתחלת ניסוי כאמור או המשך הניסויים הקליניים אשר בוצעו או יבוצעו על

MinoGuard יחשבו כהתחלת ניסוי , או חוקרים שלה/ו Phase 2יף זהלעניין סע (

 תשלום שנתי עבור הרישיון כאשר התשלום הראשון MinoGuard - תשלם החברה ל

ב וישולם במועד האמור ועלותו תגדל בכל שנה " אלפי דולר ארה45יעמוד על סך של 

אלפי  675 אלפי דולר עד לסך של 90בסכום של ) במידה וטרם החל הניסוי(ושנה 

  . השמיניתב בשנת הרישיון "דולר ארה

והנה  MinoGuard -מ בין החברה ל"ה בגין הרישיון האמור נקבעה במוהתמור  .ד

, צפויה להיות משולמת ממקורותיה העצמיים של החברה ומתמלוגים בגין מכירות

    .או התקבלו אישורים רלוונטיים לשיווק/ככל וכאשר יושגו אבני דרך בפיתוח ו

עלות , מההסכם שהתקבל כחלק Phase 2ובהתאם לתקציב ניסוי , להערכת החברה  .ה

ביחס להליכים הנדרשים עד להשלמת ביצוע ניסוי , ההשקעה בפיתוח הטכנולוגיה

 מיליון דולר 2.5 -צפויה להסתכם בסך של כ, נכון למועד דוח זה, Phase 2קליני 

  .   ב"ארה

אשר מועברת לחברה בהתאם לרישיון הנה מוגנת מכוח היותה  יצוין כי הטכנולוגיה  .ו

יצוין כי במידה ולא תחל החברה בניסוי קליני . 2027שנת פטנט רשום וזאת עד ל

Phase 2 ) יפקע ,  שנים ממועד ההתקשרות9.5 -בטווח זמן של כ) כמפורט לעיל

  .הרישיון
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עוד יצוין כי טרם הסתיים שלב פיתוח הטכנולוגיה ואין כל וודאות כי יתקיימו כל   .ז

כי , רי הטכנולוגיהאבני הדרך השונות הקשורות ביעדי מחקר פיתוח ואישור מוצ

  .יתקבלו כל אישורי הרשויות לשיווקה או כי התרופה תגיע לשיווק על בסיס מסחרי

ראה דיווח החברה , לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה בהסכם הרישיון

 ).2011-01-345954: אסמכתא (2011 בנובמבר 30מיום 

  

 "Nicure"מזכר עקרונות לרכישת טכנולוגיית  18.2
 התקשרה החברה במזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש ,2011בר  בנובמ2ביום 

זרוע , מ"ממור יישום מחקרים בע") הטכנולוגיה: " להלן- " NiCure("החברה טכנולוגיה 

בדרך של קבלת רישיון בלעדי לכל , מסחור הטכנולוגיות של קופת חולים הכללית

כן תשלומים עתידיים נוספים וזאת בתמורה לתמלוגים ממכירות ו, הטכנולוגיה האמורה

החתימה על ההסכם בין . הכפופים להשלמת אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני

בחינת המסלול הרגולאטורי להמשך , הצדדים כפופה בין היתר להשלמת בדיקות נאותות

 . פיתוח הטכנולוגיה ואישור דירקטוריון החברה

 renin-angiotensinי של נוגדי הטכנולוגיה המוזכרת לעיל מבוססת על מתן מקומ

ומהווה טיפול חדשני בתסמינים , ")אנלפרילט"תרופה מוכרת לטיפול בהורדת לחץ הדם (

 הטיפול מבוסס על הגברת או –) אוסטאוארטריטיס: כגון(של מחלות הקשורות בסחוס 

בנוזל המפרקים והסחוס ובכך מאפשר ) GAGs(חידוש מלאי הגליקואמינוגליקנים 

ניתן לטפל באמצעות , כמו כן. היפוך או נסיגת התסמינים של מחלות אלההקלה ואף 

  .  טכנולוגיה זו בקמטים בעור

יהיה ניתן להיכנס לניסוי , על פי הערכות המדענים אשר פיתחו את הטכנולוגיה האמורה

וזאת מכיוון שהתרופה ,  להמשך הפיתוח הקליני על בסיס טכנולוגיה זוPhase 2קליני 

 . שנים20 -שכן ניתנת לחולים מזה כ, ל מאושרת לטיפול בהורדת לחץ דםהמוזכרת לעי

 3ראה דיווח החברה מיום , "Nicure"לפרטים נוספים אודות רכישת טכנולוגיית 

  .נכון למועד הדוח טרם הושלמה העסקה). 2011-01-315366: אסמכתא (2011בנובמבר 

  

 הסכם אופציה לרישיון בלעדי  18.3
תקשרה החברה עם ידע בהסכם לרכישת זכות לפיה לחברה  ה2010 בספטמבר 1ביום 

בלעדיות לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום המערכת החיסונית הכוללת שני חלבונים 

אשר באמצעותם ייבחנו מולקולות מטרה אשר עשויות להוות בסיס לפיתוחן של תרופות 

דלקת מפרקים , צהבת אקוטית: כגון, לטיפול במחלות אשר קשורות במערכת החיסונית

, בהתאם להסכם. 'וכו) פסוריאזיס( ספחת ,)Chron's Disease(מחלת הקרונס , שגרונית

 חודשים החל ממועד חתימת ההסכם לבחון 15החברה קיבלה זכות בלעדית לתקופה של 

 אלפי דולר 120וזאת בתמורה לתשלום בסך ") הזכות: "להלן(את הטכנולוגיה הרפואית 

) א(באופן הבא וכמוקדם מבין י החברה "אשר ישולמו ע") פציהדמי האו: "להלן(ב "ארה

 תפרע -ב "ליון דולר ארהי מ2גייסה החברה בדרך של תשקיף ציבורי סכום העולה על 



 45-א
 

  
 

 חודשים ממועד החתימה על 12חלפו ) ב (או, החברה את ההתחייבות לידע במזומן

ברה את ההתחייבות תפרע הח, ב" מיליון דולר ארה2ההסכם ולא גויס סכום העולה על 

 בהתאם ,כלפי ידע במזומן או באמצעות הנפקת אופציות שוות ערך לסכום האמור

     .לאחר קבלת אישורה של ידע לעיתוי ההענקה, לשיקולה הבלעדי של החברה

  

 30החברה בחרה שלא לממש את הזכות לרכישת הטכנולוגיה האמורה אשר פקעה ביום 

  . 2011בנובמבר 

 

 גאל- ביוהסכם רישיון עם  18.4
 בהסכם גאל- ביו עם ,אקסטיפובאמצעות , הקבוצה התקשרה 2009 בדצמבר 31ביום 

 לבין ידע גאל- ביואשר נחתם בין, )כהגדרת מונח זה להלן(המחאת רישיון בלעדי לפטנט 

") בעלי הרישיון: "ידע ומור יחדיו להלן") (מור" :להלן(מ "וחברת מור יישום מחקרים בע

רשום של בעלי לשימוש בלעדי בפטנט , ")ם הרישיון המקוריהסכ:"להלן (2002בשנת 

וזאת במטרה לפתח התוויה חדשה אשר תפעל הרקומביננטי  EPO -הרישיון על תרופת ה

"). הפטנט: "להלן(להארכת חיי חולים במיאלומה נפוצה ולשיפור איכות החיים שלהם 

סכמת בעלי הרישיון יצוין כי המחאת הסכם הרישיון המקורי לחברה היה כרוך בקבלת ה

כבעלת הרישיון לכל  גאל- ביואשר נתנו את הסכמתם ומשכך באה אקסטיפו בנעליה של 

  .  דבר ועניין

  

לנהל את המחקר להמשך  גאל-ביוהתחייבה  , המקורי הסכם הרישויבהתאם לתנאי

ותהיה , לרבות מימון מלא של המשך המחקר ,פיתוח הפטנטים שבבעלות בעלי הרישיון

הפצה ומכירה של תרופות לטיפול , שיווק, שימוש, ון בלעדי בינלאומי לפיתוחבעלת רישי

לפי הסכם . בסרטן המיאלומה הנפוצה ובסוגי סרטן נוספים ככל שהמחקר יאפשר זאת

שמירה והגנה של כל פטנט , מילוי,  בכל הוצאה הקשורה בהכנהגאל-ביוהרישוי תשא 

) באמצעות החברה הבת( לחברה הרישיון הבלעדי שניתן. שיירשם כתוצאה מהמחקר

 שנה מרגע המכירה המסחרית הראשונה של התרופה על 15כאמור יעמוד בתוקפו במשך 

). המאוחר מביניהם(או עד לסיום תקופת הפטנט במדינות בהן הפטנט רשום  גאל-ביוידי 

 ,ישראל והונג קונג,  וכן באירופה1999ב משנת "יצוין כי הפטנט הנו פטנט רשום בארה

בקשות רישום פטנטים   ולאחרונה גם בקנדה יש לציין כי החברה קיבלה אישור לכליפן

 עם זאת חשוב .2019תוקף הפטנט צפוי לפוג במדינות בהן הוא נרשם בשנת  .אשר ביקשה

של החברה קיבלה מעמד תרופת יתום בחודש מאי הרקומביננטי  EPO - לציין שתרופת ה

2011.  

בהתאם לתיקונים אשר בוצעו להסכם הרישיון בתמורה להמחאת הרישיון כאמור ו

  : לידעהקבוצהתשלם ) 2008האחרון שבהם בחודש אפריל (המקורי 

 EPO -  תרופת הממכירות נטו של) 1%(תשלום רישיון שנתי בסך של אחוז אחד  .1

שיתכן ויפעלו תחת רישיון  (משנה שלההקבלני או / והקבוצהידי  עלהרקומביננטי 

  . )משנה
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 המעדכן  להלן3  קטןראה גם סעיף (:עם התקיימות אחד מהבאיםתשלום חד פעמי  .2

) 2( או יותר ממניות אקסטיפו לצד שלישי 50%מכירה של ) 1 ()את תנאי סעיף זה  

מכירה או העברה של הנכסים האסטרטגים של ) 3(מיזוג של אקסטיפו עם צד שלישי   

 מהרווח 2.5%או  ב"דולר ארה 250,000 בסך של, ")אירוע מימוש: "להלן(אקסטיפו   

  .)הנמוך מביניהם(הברוטו של אקסטיפו מאותו אירוע   

התשלומים האמורים לעיל יידחו , החליטו הצדדים להסכם כי, למרות האמור לעיל .3

אשר בהתקיימותו תשלם  phase 2 של ניסוי קליני בהצלחה תוהשלמלמועד   

ם למוקדם מבין בהתא ב"דולר ארה 350,000 שלבסך לידע סכום חד פעמי , הקבוצה  

 :האירועים הבאים  
 

   על ידי החברה או חברת אקסטיפו ב" ארה מיליוני דולר2גיוס של לפחות  .א

 .Phase 2ה בהצלחה של ניסוי קליני לאחר השלמ  
 
  .Phase 2 ניסוי קליני  בהצלחה שלתושישה חודשים ממועד השלמ  .ב

  

קיימות כל התנאים לאחר הת, גאל- הושלמה העסקה עם חברת ביו2010 באוגוסט 3ביום 

חתימת הסכם עם רשות המיסים בדבר היות עסקת , בין היתר, המתלים אשר כללו

נוסח ( לפקודת מס הכנסה 103 - ו104החלפת המניות פטורה ממס בהתאם לסעיפים 

  .1961- א"התשכ, )חדש

 
  פרסידיו–הסכם למתן רישיון משנה  18.5

 עם DOS - יון משנה ב התקשרה הקבוצה בהסכם להענקת ריש,2008 במרץ 19ביום 

חברה אשר התאגדה במדינת דאלוור ועוסקת בפיתוח ושיווק תרופות , חברת פרסידיו

 חתמה הקבוצה על תיקון להסכם ,2008 באוגוסט 4ביום . )"ההסכם ":להלן בהתאמה(

אשר לפיו פרסידיו נוטלת על עצמה את האחריות לביצוע כל ") התיקון להסכם": להלן(

בקשר עם , לרבות כל העלויות הכרוכות בכך,  ועלויות הפטנטמסחור ה,פעילויות הפיתוח

ב ותשלום " מיליון דולר ארה5.94 וזאת בתמורה לתשלום ראשוני בסך של DOS -ה

הגשת בקשה לרישום  ב בהתאם לאבני דרך כגון" מיליון דולר ארה59עתידי של עד 

הגשת בקשה , )FDA) IND – Investigational New Drug - תרופה מחקרית חדשה ב

בסך  תמלוגים תשלום , או בכל רשות מקבילה אחרתFDA - למסחור ושיווק תרופה ב

כמו כן הקבוצה זכאית לקבלת . בהתאם להכנסותיה של פרסידיו, 10% -  ל1%בין ש

 DOS -שיעור משתנה מהתקבולים שישולמו לפרסידיו היה וזו תעניק רישיון משנה ב

  . לצד שלישי

 על ידי DOS -מעקב אודות התקדמות פיתוח הבקרה שונות לשם מבצעת פעולות החברה 

 - באמצעות קבלת עדכונים מפרסידיו ומעקב אחר פרסומי ה, בין היתר, פרסידיו וזאת

FDAלחברת פניות , מעת לעת ועל פי הצורך,  החברה יוזמת.םי בדבר ניסויים קליני

  .ה לבין פרסידיו על פי ההסכם בין החברנוספיםפרסידיו על מנת לקבל עדכונים 
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, דוחנכון למועד ה, בהסתמך על דיווחי הנהלת חברת פרסידיו, למיטב ידיעת החברה

  . DOS - המבוסס על טכנולוגייתכלשהו הניסוי קליני בביצועו של  החלה טרםפרסידיו 

  

 הליכים משפטיים 19
 לא מתנהלים כנגד הקבוצה והקבוצה אינה מנהלת הליכים משפטיים, דוח זהנכון למועד 

  .כלשהם

 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית 20

לטיפול בחולי סרטן מיאלומה הרקומביננטי  EPO -הקבוצה לפתח את תרופת הבכוונת 

 וכל זאתPhase 2  ים קלינייםי ניסובין היתר וזאת על ידי ביצוע ניסויים קליניים  נפוצה 

בחולי לטיפול   הרקומביננטיEPO - ה :אשר בבעלותהת וולתרופלקבוצה תוך בניית ערך 

בחולים הסובלים ממחלות נפש תוך התמקדות  לטיפול SAM-101 -מיאלומה נפוצה ו

  .במחלת הסכיזופרניה

 .כמו כן מתכננת החברה לבחון טכנולוגיות נוספות לצורך שילובן בפעילות החברה
של החברה בהקשר עם היעדים צפי להלן תובא טבלה המסכמת את אסטרטגיית ו

   :2012-2014אשר הציבה החברה לשנים ,  למועד דוח זההטכנולוגיות שברשותה נכון

  
  2012  2013  2014  

EPOקבלת אישורים    רקומביננטי

  ניסוי קלינילתחילת 

  ניסוי קליני  ניסוי קליני

SAM-101  מחקר ותכנון ניסוי

  קליני 

קבלת אישורים 

  לתחילת ניסוי קליני

  ניסוי קליני

  

קבלת אישורים להתחלת ניסוי  כי הנהלת החברה ויועציה הרגולטורים מעריכים

 ולהימשך על פני 2012 שנת עד תום להתקבלהרקומביננטי צפויה EPO -בתרופת ה

  .32תקופה של כשנתיים וחצי

 מתוכננת SAM-101 השלמת התכנון לניסוי וקבלת אישורים להתחלת ניסוי בתרופת

   .2013שנת ל

 נת ורכישת טכנולוגיות נוספותבחי,  פועלת הקבוצה לאיתור,יצוין כי בנוסף לאמור לעיל
שטרם שרות לשיווק לטיפול במחלות לפיתוח התוויה חדשה לתרופות מאו, בין היתר

בכוונת הקבוצה לפתח ,  כמו כן.או לשיפור טיפולים קיימים/ ונמצא להן מענה רפואי

,  ולשיתופי פעולה אחריםתרופותיהשיתופי פעולה עם חברות פארמה גדולות לשיווק 

שהוקמה בין היתר באמצעות וועדה מדעית מייעצת , כולותיה הקליניותלפתח את י

ולשמר את מיצובה , ליצור שיתופי פעולה עם מכוני מחקר מובילים, 2011במהלך שנת 

 .בשווקי ההון
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ת תקופת הניסוי המשוערת הינה תחזית של החברה המבוססת על קצב גיוס חולים בחברות אחרות אשר עורכו 

  .FDA -ניסויים קליניים לטיפולים למחלת המיאלומה הנפוצה תחת סטנדרטים של ה
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מידע זה . הערכות הקבוצה ליעדים ואסטרטגיה עסקית כוללות מידע צופה פני עתיד

.  דוח זהמועדה הקיימת בחברה נכון להינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמצי

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן ההערכות המשתמעות ממידע 

שכן פיתוח קליני של תרופה הוא במהותו תהליך שיש בו אי וודאות רבה ואשר על , זה

ת וצאות קליניות ראשוניואין כל ודאות שלוחות הזמנים לפיתוח וקבלת ת, בין היתר, כן

  .אכן יתממשו באופן שבו צופה זאת הנהלת הקבוצה יהתומתרופ

  

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 21
 לצורך התחלת FDA - לקבלת אישורים מה השנה הקרובהבמהלך בכוונת החברה לפעול 

קבלת  :האמור אשר כולל בין היתרהרקומביננטי  EPO -לתרופת הPhase 2 ניסוי קליני 

 סוף נתונים קליניים עליאהכוללים  ע מחקרים מקדימיםביצואישורים רגולטורים וכן 

עו במיקוד פרוטוקול הניסוי אשר מטרתו היא יסיאשר י,  חוליםמדדים שונים אצל

  .לטיפול בחולי מיאלומה נפוצההרקומביננטי  EPO - ת התרופאת היתרונות של להוכיח 

  .SAM-101 -  הופתלחקור נתונים ולתכנן את הניסוי הקליני לתרבכוונת החברה , כמו כן

 לעיל החברה מתכננת לבחון במהלך עסקיה טכנולוגיות נוספות לצורך 20כאמור בסעיף 

  . הטכנולוגיות שברשותהמגוון וזאת על מנת להרחיב את בחברהשילובם 

 מבלי .לעיל 12לפרטים אודות הניסויים הקליניים אשר בכוונת החברה לערוך ראה סעיף 

 אינה פוסלת כל אפשרות להגשת בקשות לקבלת מענקי החברה, לגרוע מכלליות האמור

כפי שייקבע , 1984ד "התשמ, מדען ראשי בהתאם לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

  .על ידי דירקטוריון החברה בהמלצת הנהלת החברה

  

כוללות , לרבות היקף ההוצאות הצפויות,  להתפתחות בשנה הקרובההקבוצהערכות ה

ידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת מ. מידע צופה פני עתיד

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן . דוח זה מועד נכון לחברהב

ותוצאות הניסויים שכן אין כל ודאות לגבי המשך , התוצאות המשתמעות ממידע זה

  .הקליניים אשר מתכננת הקבוצה לבצע

  

 דיון בגורמי סיכון 22
ם אודות גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילות להלן פרטי

  : ותוצאותיה העסקיותהקבוצה

  

 סיכונים ענפיים 22.1

 חשיפה להשפעות הרגולציה 22.1.1
רישיונות ופיקוח מצד ,  העוסק בתחום הרפואי כפופה לאישוריםגוף ככל הקבוצה

רפואה , רעלים, גורמים ממשלתיים וכלל עולמיים הקשורים באיכות הסביבה
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 ייתכן הקבוצהבמקרה ויחולו שינויים בהוראות חוק הקשורות לפעילות . ב"וכיו

  .יהתותרופ להפסקת פיתוח ואףוהדבר יגרום להוצאות כבדות לחברה 

 תלות במימון חיצוני 22.1.2
תלויה במימון חיצוני שכן למעשה אין , כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה, הקבוצה

.  הנן גבוהותהיתו הפיתוח הכרוכות בפיתוח תרופבידיה כל הכנסות בעוד הוצאות

ייתכן ובשלב מסוים כלשהו יאזלו מקורות המימון אשר בידי הקבוצה ולא תהיה 

 ראה . כאמוריך ולממן את פעילות פיתוח התרופהבידי הקבוצה האפשרות להמש

  .לדוחותיה הכספיים של החברה 'ב1אור יב

 ח אדם מקצועי ומיומןותלות בכ 22.1.3
ת ביוטכנולוגיה נדרשת שלרשותה יעמוד כוח אדם מיומן אשר יוכל הקבוצה כחבר

לבצע את המשימות העומדות בפניו במיומנות ובמקצועיות הרבה ביותר וזאת על 

 .ימנת ולהגיע לתוצאות מרביות תוך פיקוח מקסימאל

 תלות במתנדבים לניסוי 22.1.4
נדרשת הקבוצה כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה רפואית אשר מבצעת ניסויים 

פעמים רבות לצורך ביצוע ניסויים . למתנדבים בריאים וחולים לצורך קיום ניסוייה

ישנו קושי בעיקר בגיוסם של מתנדבים חולים וזאת בשל העובדה כי לעיתים ישנה 

בשלבים בייחוד במקרים של חולים (אף ממש תחרות על ליבם של חולים אלו 

 - של חולים בתרופות נוספות ולעיתים בעקבות שימוש ) המתקדמים של המחלה

  .עובדה השוללת את אפשרות ביצוע הניסויים באותם חולים

 חשיפה לתביעות משפטיות 22.1.5
לאור פעילותה של הקבוצה בתחום הרפואי חשופה הקבוצה להליכים משפטיים 

תופעות לוואי בתרופות הינן . יהתובעקבות תופעות לוואי אפשריות של תרופ

לקבוצה אין כל ודאות כי לא תתגלה .  שלבי הפיתוחתופעות ידועות ובייחוד בעת

כאשר בעקבות גילוי אפשרי כאמור תהא  יהתותרופאיזה מבעתיד תופעת לוואי ל

 .הקבוצה חשופה לתביעות משפטיות שונות

 מתחרים 22.1.6
הקבוצה חשופה לאפשרות כי חברות מתחרות יפתחו תרופה דומה לתרופה 

חרות ומוצרים המתחרים במוצר  לפרטים נוספים אודות הת.המפותחת על ידה

  .לעיל 8.2.7הקבוצה ראו סעיף 

  

 והתרופה 2019בשנת  צפוי לפוג  הרקומביננטיEPO - על היצוין כי הפטנט, כמו כן

 של EPO -תרופת ה קיבלה 2011 בחודש מאי  כייצוין ל אף האמור ע.תהפוך לגנרית

 בלעדיות ,יתר בין ה ליצרן מעניקאשר, FDA -מעמד של תרופת יתום מההחברה 
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 מיום אישור התרופה ב" שנים בארה7 לתקופה של  התרופהרגולטורית לשיווק

  . ) לעיל2.1 ים ראה סעיףלפרט( לשיווק

  

עוד יצוין כי הפטנט לשימוש באריתרופואטין לטיפול באנמיה יפקע בקרוב ויש 

שלא  הרקומביננטי EPO -ה סיכון שבמדינות מסוימות ייעשו שימושים בתרופת 

סיכון זה מסוייג היות , להערכת הקבוצה אולם .(off-label-use)אם להתוויה בהת

 אשר Black Boxהנה תרופה הכוללת אזהרת הרקומביננטי  EPO - ותרופת ה

מנטילת וכפועל יוצא  off-label-use -רופאים מרישום התרופה בעשויה להרתיע 

  . הלהתווייתהתרופה שלא בהתאם 

  
 סיכונים ייחודיים לקבוצה 22.2

 כשלון פיתוח 22.2.1
מתבססת למעשה על , מעצם היותה גוף העוסק בתחום הביוטכנולוגיה, הקבוצה

זה אין לחברה דוח כאשר נכון למועד  יהתודי הגלום בפיתוח תרופהפוטנציאל העתי

לא יתממשו לכדי  יהתוהיה וציפיות הקבוצה באשר לפיתוח תרופ. כל הכנסות

וטל י, כגוף עצמאי, של הקבוצהמוצר בעל היתכנות שיווקית אזי המשך קיומה 

ודאות כי ניסויי הקבוצה מדובר על תחום של פיתוח תרופות אין כל היות ו. בספק

במידה וניסויים אלו יכשלו הרי שכל קיומה של , יצליחו וכאמור יהתובתרופ

יודגש כי במחקר רפואי יש אלמנטים רבים של אי וודאות . הקבוצה יוטל בספק

  להוכיח ולהדגיםהאפשרות שהקבוצה לא תצליח בניסיונולא ניתן להוציא מכלל 

 פחות ות כיעיליתבררו ותיהאו שתרופ יהתואת היעילות והבטיחות של תרופ

לא ניתן להוציא מן הכלל את האפשרות של פיתוח תרופות , כמו כן. מהמצופה

  .ת הקבוצה ויינגסו נתח שוק ניכר ממנהואחרות בידי מתחרים אשר יתחרו בתרופ

 חסית באיש מפתחתלות י 22.2.2
 כמנהל רפואימכהן משה מיטלמן אשר ' בפרופימת מסולקבוצה ישנה תלות 

מבוסס על הרקומביננטי  EPO -  ואשר פיתוח ההתוויה של תרופת ה33בחברה

מיטלמן לא יתמוך באספקטים ' היה ומסיבה כזו או אחרת פרופ. מחקרו

.  לקבוצה מסויםנזקצפוי להיגרם , או לא יכהן בתפקידו אזי/רפואיים ו/המדעיים

ייתכן ויעבור זמן עד אשר תאתר , מיטלמן יפסיק את פעילותו בקבוצה' היה ופרופ

יודגש כי בכל הקשור . מיטלמן' הקבוצה מחליף אשר יוכל להיכנס בנעליו של פרופ

,  הרקומביננטיEPO -לביצוע או להמשך ביצועם של הניסויים הקליניים בתרופת ה

מיטלמן בכדי לעכב באופן מהותי את ' תו של פרופאין בעזיבלהערכת הקבוצה 

  .הפעילות הקלינית של הקבוצה כמפורט לעיל
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 .2010 באוגוסט 4 החל מיום כהן כמנהל רפואי בחברהממיטלמן ' יצוין כי  פרופ 
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 הגנה על קניין רוחני 22.2.3
כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה מתבססת רבות על האפשרות לשמירה , הקבוצה

פגיעה בקניינה הרוחני באמצעות הפרת הפטנטים שניתנו . והגנה על קניינה הרוחני

ים לגרום לפגיעה חמורה בעסקי הקבוצה שכן בלעדי הגנה אודות יכול, לחברה

הקניין הרוחני של הקבוצה אין כל מניעה כי כל גורם אחר לא יעשה שימוש 

ייתכן , כמו כן. בפיתוחי הקבוצה וזאת מבלי להזדקק להוצאות פיתוח כבדות

לא תעמוד במבחן של הליך משפטי שיתקוף , וההגנה בפטנט שקבלה הקבוצה

  .ת הכלולות בוטענו

 שיווק ומכירות 22.2.4
  החברה יגיעושיווק ומכירות ובמידה ותרופת, הקבוצה נעדרת כל גורמי ייצור

הקבוצה לשתף פעולה עם גוף אחר תצטרך אזי , לשלב בו הקבוצה תוכל למסחרה

שיווק ומכירות וזאת על מנת ולממש את , או לנסות וליצור מערכי ייצור

  . הפוטנציאל השיווקי הגלום בה
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להלן טבלת ריכוז גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות 

 לגבי מידת השפעתם של גורמי הקבוצה ותוצאותיה העסקיות והערכת הקבוצה

  : בכללותההקבוצההסיכון על פעילות 

  מידת ההשפעה על עסקי הקבוצה  תיאור תמציתי  סוג סיכון

  נמוכה  בינונית  וההגב    

      √  .כפיפות לחוקים ורגולציה

      √  .תלות במימון חיצוני

    √   .תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן

תלות באיתור משתתפים 

  לניסויים

√      

  

  

סיכונים 

  ענפיים

בעת שימוש בתרופות ובוודאי 

בעת שימוש תרופות בפיתוח 

 מה שיכול - יתכנו תופעות לוואי

  .פטיותלגרור תביעות מש

  √    

  

  

  

      √  .פיתוח תרופות מתחרות  

  

  

 ואי 2019תפוגת הפטנט בשנת 

 קבלת אישור לתרופת יתום

  .באירופה וביפן

√      

  

  

 - אלמנטים רבים של אי וודאות 

עיכוב או , תוצאות בלתי מספקות

 אין כל - כישלון תרופת  הקבוצה

ערובה להצלחת ניסוי או העדר 

  .ות לוואיתופע

√      

משה '  פרופ-תלות באיש מפתח 

מיטלמן אשר מכהן כמנהל רפואי 

  בחברה

    √  

בשל התלות הרבה בפטנטים 

ובשמירה על קניין רוחני ישנה 

אפשרות של הפרה של פטנטים 

  .קיימים

  √    

סיכונים 

ייחודיים 

  לקבוצה

בעתיד כאשר תרופות של 

הקבוצה יעברו לשלב של ייצור 

לקבוצה תהא תלות בגורמי ייצור 

ן באפשרותה לייצר באופן שכן אי

  . המוני את התרופה

  √    

 



 
  מ"בע אל ביופרמסוטיקלס טי אקס

  
   2011 בדצמבר 31עסקי התאגיד ליום  הדירקטוריון על מצב דוח

  
  דירקטוריון ח"דו את בזאתמתכבד להגיש ") החברה": להלן (מ"בע אקס טי אל ביופרמסוטיקלס דירקטוריון

 .2011לשנת  החברה

 צויןאם  למעט , וזאת)"קבוצהה": להלן( במאוחד הבנות ולחברות חברהל מתייחסיםהמובאים בדוח זה  הנתונים

  . במפורשאחרת

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק ראשון  .1

  

 במהלך השנה עיקרייםאירועים  1.1

  13,210,000פרסמה החברה תשקיף להשלמה אשר על פיו הציעה החברה עד , 2011 בפברואר 27ביום 

רשומים על שם , )1סדרה ( כתבי אופציה 6,605,000 של החברה ושל עד. נ.ח ע" ש0.1מניות רגילות בנות 

ח לכל כתב " ש0.7 כנגד תוספת מימוש של  מניות רגילות של החברה6,605,000הניתנים למימוש לעד 

: להלן(מ "וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע, צמוד לדולר, אופציה

 כתבי 19,815,000 ושל עד 2011 בנובמבר 27ורסה ועד ליום החל מיום רישומם למסחר בב, ")הבורסה"

כנגד  מניות רגילות של החברה 19,815,000הניתנים למימוש לעד , רשומים על שם, )2סדרה (אופציה 

החל , וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה, צמוד לדולר, ח לכל כתב אופציה" ש1.0תוספת מימוש של 

 בפברואר 27לפרטים נוספים ראו את דיווח החברה מיום . 2013 בפברואר 27ם מיום רישום למסחר ועד ליו

  ).2011-01-063012:אסמכתא (2011

פרסמה החברה הודעה משלימה , ובהתאם לתשקיף שפרסמה החברה כאמור, 2011 ס במר7ביום 

 על פי אשר הציעה החברההערך  את כמות ניירות עדכנהבין היתר , אשר) 2011-01-071685: אסמכתא(

 0.1 מניות רגילות בנות 10,700,000 עד יירות הערך החדשה נקבעה לכמות שלכמות נ: התשקיף כדלהלן

רשומים על שם הניתנים למימוש לעד , )1סדרה ( כתבי אופציה 5,350,000של החברה ושל עד . נ.ח ע"ש

ל מיום רישומם הח, וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה,  מניות רגילות של החברה5,350,000

, רשומים על שם, )2סדרה ( כתבי אופציה 16,050,000 ושל עד 2011 בנובמבר 27למסחר בבורסה ועד ליום 

  .   מניות רגילות של החברה16,050,000הניתנים למימוש לעד 

פרסמה החברה דיווח מיידי באשר לתוצאות המכרז על , )2011-01-072879:אסמכתא (2011 ס במר7ביום 

  :כמפורט להלן") המכרז:"להלן(עה המשלימה האמורה לעיל פי ההוד

  . ח" ש10,553,017 של כולל כספי בערך יחידות 79,004 לרכישת הזמנות 58 התקבלו במכרז

 . ח" ש132.25יה ה במכרז שנקבע היחידה מחיר ו185% פי ההי בהנפקה היתר ביקוש

 -  במכרז שנקבע ליחידה מהמחיר בוההג ליחידה במחיר הנוקבות יחידות 19,953 לרכישת הזמנות 19

 . במלואן נענו

 שכל כך, חלקי באופן נענו, במכרז שנקבע ליחידה במחיר הנוקבות יחידות 30,600 לרכישת הזמנות 2

 .מהזמנתו 74.66% -כ קיבל האמורים מהמזמינים אחד
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 .נענו לא - במכרז שנקבע מהמחיר הנמוך ליחידה במחיר הנוקבות יחידות 28,451 לרכישת הזמנות 37

 המוצעות היחידות מסך גדולה תהיהי ממנו גבוה במחיר או, היחידה במחיר שהוזמנו, היחידות כמות

 נוספות יחידות להקצות זכותה את החברה הפעילה לכך בהתאם. יתר חתימת התקיימה ולפיכך

"). תהנוספ ההקצאה: "ולהלן (לעיל המשלימה להודעה 1.4 וסעיף לתשקיף 2.2.6.2 בסעיף כמפורט

 היחידה במחיר הזמנות שהגישו למזמינים יחידות 6,420 החברה הקצתה הנוספת ההקצאה במסגרת

 .95.64% של בשיעור נענתה שהזמנתם כך, שנקבע

 ההודעה פי על לציבור שהוצעו הערך ניירות בגין החברהקיבלה ש) ברוטו (המיידית התמורה סך

  .ח"ש 6,509,345 -ב מסתכמת, הנוספת ההקצאה לרבות, המשלימה

  במסגרת 2006אשר הונפקו במהלך שנת , )לא רשומים(  כתבי אופציה 4,666,667 פקעו 2011 במרס 22ביום 

 . )2011-01-089238: אסמכתא (גיוס הון פרטי ממשקיעים אמריקאים

  התקשרה החברה במזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש את פעילותה של 2011 במרס 24ביום 

: להלן(מ "ידי מור יישום מחקרים בע- שהוקמה על, ")MinoGuard: "להלן (.MinoGuard Ltdחברת 

וזאת בתמורה לתמלוגים , MinoGuardבדרך של קבלת רישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה של  ")מור"

הוקמה MinoGuard  .ממכירות וכן תשלומי אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני וללא כל תשלום אחר

 .תוך התמקדות במחלת הסכיזופרניה, מטרת מסחור תרופות משולבות לטיפול במחלות נפש ל2007בשנת 

בחינת המסלול , כפופה בין היתר להשלמת בדיקות נאותותהייתה החתימה על ההסכם בין הצדדים 

 ).2011-01-091821: אסמכתא(הרגולאטורי להמשך פיתוח התרופה ואישור של דירקטוריון החברה 

 אשר במסגרתה הועבר לחברה רישיון בלעדי MinoGuardר השלימה החברה את עסקת  בנובמב30ביום 

על פי תנאי ההסכם עם חברת . SAM-101 ובכללה בתרופת MinoGuardלכל הטכנולוגיה של 

MinoGuardהפצה ומכירת התרופות , שיווק, רישום, פיתוח,  תפעל החברה לביצוע ניסויים קליניים

 ).2011-01-345954: אסמכתא(הגבלות לגבי מחלה מסוימת ללא , שינבעו מהטכנולוגיה

כפול , רנדומאלי,  פרוספקטיביPhase 2a השלימה בהצלחה ניסוי MinoGuard, למיטב ידיעת החברה

הניסוי השיג את יעדיו .  חולים במחלת הסכיזופרניה70 - אשר נערך בכ) פלסבו(סמיות עם קבוצת ביקורת 

, טיבי של החוליםימשפרת את מצבם הקוגנ, ים חיוביים של המחלה הטכנולוגיה משפרת מדדיוהראה כ

וכן מפחיתה את הנטייה ) מדדים סוציאליים וקוגניציה של החולה(מצמצמת את התסמינים השליליים 

  . ה של החולהנלהשמ

 תשלומים מצטברים בקשר עם עמידה MinoGuard -תשלם החברה ל, בתמורה לקבלת הרישיון כאמור

בנוסף לתשלום אבני .  מיליוני דולר2.5 - ורים למחקר ופיתוח ואישור התרופה סך של כבאבני דרך הקש

 ממכירת מוצרים הנובעים מהרישיון 3.5% תמלוגים בשיעור MinoGuard - תשלם החברה ל, הדרך כאמור

בהתאם , 20%-7.5%בטווח של ' או אחוזים מהתמורה נטו לחברה במקרה של הענקת רישיון משנה לצד ג/ו

  . ב הניסוי בו נמצאת התרופה בעת ביצוע עסקת רישיון משנה כאמורלשל

 ביוני 30 עד ליום Phase 2היה והחברה לא תחל בביצוע ניסוי קליני , בנוסף לתשלומים המפורטים לעיל

קבלת אישור להתחלת ניסוי כאמור או המשך הניסויים הקליניים , כאשר בהתאם לקבוע בהסכם (2013

 לעניין סעיף Phase 2יחשבו כהתחלת ניסוי , או חוקרים שלה/ וMinoGuardידי - ו עלאשר בוצעו או יבוצע

 תשלום שנתי עבור הרישיון כאשר התשלום הראשון יעמוד על סך של MinoGuard - תשלם החברה ל) זה
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 90בסכום של ) במידה וטרם החל הניסוי(וישולם במועד האמור ועלותו תגדל בכל שנה ושנה  אלפי דולר 45

  . בשנת הרישיון השמינית אלפי דולר675 עד לסך של - פי דולר אל

לפרוע את התשלומים המפורטים לעיל במזומן , בהתאם להחלטתה הבלעדית,  מוקנית האפשרותלחברה

  .  MinoGuard -או באמצעות הקצאת ניירות ערך ל

בהנחה כי  (2027הטכנולוגיה אשר הועברה לחברה בהתאם לרישיון מוגנת מכוח פטנט וזאת עד לשנת 

 - בטווח זמן של כ) כמפורט לעיל (Phase 2במידה ולא תחל החברה בניסוי קליני . ) תאושר PCT-בקשת ה

   .יפקע הרישיון,  שנים ממועד ההתקשרות9.5

  בקשה למנהל המזון והתרופות האמריקאי י החברה  הוגשה על יד2011 באפריל 20ביום )FDA(,  תת

) Orphan Drug( יתום  לקבלת מעמד של תרופת,)Health and Human Services )HHS - היחידה של 

של החברה לטיפול בסרטן הדם מסוג מיאלומה נפוצה ואשר בגינו לחברה פטנט בתוקף  EPO - ה לתרופת

 .  2019עד לשנת 

ב "בארה. מוגדרת כתרופה למחלה הפוגעת במספר קטן יחסית של אנשים באוכלוסיה" תרופת יתום"

על מנת לעודד פיתוח תרופות .  אנשים בשנה200,000 -  יתום כמחלה הפוגעת בפחות ממוגדרת תרופת

ההטבה . ידי הרשויות הרגולטוריות השונות הטבות ותמריצים למפתחים- למחלות אלה ניתנות על

ב הינה הזכות לשווק את התרופה באופן בלעדי למשך שבע "הסטנדרטית העיקרית לתרופות יתום בארה

הטבות נוספות כוללות . FDA -ככל שאישור כזה אכן יתקבל מה, FDA - ידי ה-רה עלשנים מיום אישו

  ). 2011-01-127056:אסמכתא( FDA - לאגרותפ ופטור מתשלום "ב על הוצאות מו"זיכוי מס מקומי בארה

אשר נמצאת ( של החברה EPO - הכיר בתרופת הFDA -  הודיעה החברה כי ה2011 במאי 29 -ביום ה

  יתום לטיפול בסרטן הדם מסוג מיאלומה נפוצהכתרופת) Phase 2ות להתחלת ניסוי קליני בתכנון ובהכנ

  . )2011-01-165081: אסמכתא(

  הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי ) 2011-01-174006: אסמכתא (2011 ביוני 1ביום

  :מניות החברה אשר על סדר יומה עמדו הצעות החלטה כדלקמן

 . 2010 - ו2009 בדצמבר 31דוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לימים דיון ב  .א

 לאשרר את מינויו של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה - מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר   .ב

 .  ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו2011 - ו2010לשנת 

מרק אלוש , של עמית יונאי, כל אחד בנפרד, ינויים מחדש לאשר את מ- מינוי מחדש של הדירקטורים   .ג

 .ודוד גרוסמן כדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה

 התווספות תקנות העוסקות בשיפוי ובביטוח אחריות נושאי -תיקון תקנון ההתאגדות של החברה   .ד

בויות משרה בחברה המיועדות להתאים את הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בקשר עם ח

 .מסוימות על פי חוק ייעול האכיפה ברשות לניירות ערך

שאינם , )לרבות דירקטורים(תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר בידי החברה לנושאי משרה בחברה   .ה

 . דירקטורים מקרב בעל השליטה

 1החל מיום , לתקופה של שלוש שנים" עסקת מסגרת" אישור -) עסקת מסגרת(ביטוח נושאי משרה   .ו

להתקשרות של החברה במהלך העסקים הרגיל בפוליסות , 2014 באוגוסט 31 ועד 2011בר בספטמ
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לרבות דירקטורים , כפי שיהיו מעת לעת, ביטוח עתידיות לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה

 . ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה

שנתית של בעלי המניות של החברה אשר אישרה את  התכנסה האסיפה הכללית ה2011 ביולי 12ביום 

   ). 2011-01-210537: אסמכתא(הנושאים אשר נדונו כאמור לעיל 

  כתבי אופציה 120,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת ) 2011-01-174009: אסמכתא (2011 ביוני 1ביום 

כל . נ.ח ע" ש0.1ת רגילות בנות  מניו120,000 -כתבי האופציה ניתנים למימוש ל. ליועץ חיצוני של החברה

 השווי ההוגן של כל כתבי האופציה על פי מודל .ח לכל כתב אופציה" ש0.572אחת בתוספת מימוש של 

תקופת מימוש כתבי .  אלפי דולר19 -  ליום ההענקה הינו כIFRS 2בלאק ושולס בהתאם להוראות 

ופן שכתבי האופציה יהיו ניתנים בא,  שנים ממועד הקצאתן10האופציה הינה תקופה מקסימלית של 

 . חודשים30למימוש בחלקים שווים בכל חודש ממועד ההענקה על פני תקופה של 

  מניות רגילות בנות 15,544 - ל) 1סדרה ( כתבי אופציה 15,544 מומשו על ידי בעל מניות 2011 ביולי 21ביום 

 ). 2011-01-219423: סמכתאא( אלפי דולר 3 -כל אחת בתוספת מימוש כוללת של כ. נ.ח ע" ש0.1

  אישר דירקטוריון החברה את אימוצה של תוכנית להענקת אופציות למניות , 2011 באוגוסט 29ביום

 10ולשמור במסגרת התוכנית עד , ")2011תוכנית  "-להלן ( לפקודת מס הכנסה 102החברה לפי סעיף 

דירקטורים , ת בעיקר לעובדיםהמיועדו, 2011ליון מניות לשם הקצאת אופציות במסגרת תוכנית ימ

.  לפקודת מס הכנסה102 תהא כפופה להוראות שנקבעו לעניין זה בסעיף 2011תוכנית . ויועצים של החברה

החברה לא תהיה זכאית לתבוע , בהתאם למסלול ההוני שנבחר על ידי החברה ועל פי הוראות אלה

כומים שיירשמו כהטבת שכר בחשבונות לרבות ס, כהוצאה לצורכי מס סכומים שייזקפו לעובדים כהטבה

, אם קיים, למעט מרכיב הטבה פירותי, בגין האופציות שהעובדים יקבלו במסגרת התוכנית, החברה

כגון אורך חיי , 2011התנאים שיחולו על האופציות שיוענקו במסגרת תוכנית  .שייקבע במועד ההקצאה

במועד , ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה, תקופת ההבשלה ומועדי המימוש, ושתוספת המימ, האופציה

 . ההקצאה בפועל

  את  התקשרה החברה במזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש החברה 2011 בנובמבר 2ביום

זרוע מסחור הטכנולוגיות של , מ"ממור יישום מחקרים בע") הטכנולוגיה: "להלן( – NiCure תטכנולוגי

וזאת בתמורה לתמלוגים ,  רישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה האמורהבדרך של קבלת, קופת חולים הכללית

. ממכירות וכן תשלומים עתידיים נוספים הכפופים להשלמת אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני

בחינת המסלול הרגולאטורי , בדיקות נאותותהשלמת  בין היתר לכפופהבין הצדדים החתימה על ההסכם 

  . )2011-01-315366: אסמכתא (החברהאישור דירקטוריון  וטכנולוגיהלהמשך פיתוח ה

תרופה מוכרת לטיפול  (renin-angiotensinהטכנולוגיה המוזכרת לעיל מבוססת על  מתן מקומי של נוגדי 

: כגון(ומהווה טיפול חדשני בתסמינים של מחלות הקשורות בסחוס , ")אנלפרילט"בהורדת לחץ הדם 

בנוזל ) GAGs(סס על הגברת או חידוש מלאי הגליקואמינוגליקנים  הטיפול מבו–) אוסטאוארטריטיס

ניתן , כמו כן. המפרקים והסחוס ובכך מאפשר הקלה ואף היפוך או נסיגת התסמינים של מחלות אלה

  .  לטפל באמצעות טכנולוגיה זו בקמטים בעור
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 Phase 2ניסוי קליני להיכנס ליהיה ניתן , גיה האמורהועל פי הערכות המדענים אשר פיתחו את הטכנול

וזאת מכיוון שהתרופה המוזכרת לעיל מאושרת לטיפול , להמשך הפיתוח הקליני על בסיס טכנולוגיה זו

  . שנים20 -שכן ניתנת לחולים מזה כ, בהורדת לחץ דם

  . נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הושלמה העסקה

 

 ון נזילות ומקורות המימ, תוצאות הפעילות,המצב הכספי 1.2

 מליון 1.3 -  מליון דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ1.2 - לחברה נוצרו הפסדים בסך של כ

 בשנה שהסתיימה  מליון דולר0.75 - ו מליון דולר1.3 -כ (2011,  בדצמבר31 בשנה שהסתיימה ביום דולר

 תלויה במקורות מימון לחברה אין הכנסות מפעילויות בשלב זה והיא). בהתאמה, 2010,  בדצמבר31ביום 

יתרות המזומנים ושווי המזומנים כולל , העסקיות לדעת הנהלת החברה ובהתאם לתוכניותיה. חיצוניים

 2012 בחודש מרס פקה הפרטית וממימוש כתבי האופציהיתרות הפיקדונות לזמן קצר והתקבולים מההנ

לחברה לממן את פעילויותיה לפחות יאפשרו )  להלן24אור יראה ב( מליון דולר 3.8 -שהסתכמו לסך של כ

סכום המזומנים להם תזדקק החברה בפועל כדי לממן את פעולותיה תלוי , עם זאת. 2014עד לתחילת שנת 

לתכנון ולביצוע של הניסויים הקליניים בתרופות , לעיתוי, אבל לא מוגבלים, הכוללים, בגורמים רבים

, כגון. ויה לרכוש או פעילויות פיתוח עסקי אחרותולפרויקטים עתידיים אשר החברה עש, הקיימות שלה

או שינוי בנסיבות אשר עשויים לגרום לחברה להוצאות משמעותיות מעבר /רכישה של טכנולוגיות חדשות ו

לציפיות ההנהלה הנוכחיות והידועות נכון למועד דוח זה ואשר יצריכו את החברה לשנות את ייעוד 

החברה צפויה לצבור הפסדים נוספים  .אור נסיבות שמעבר לשליטתהל, בין היתר, הכספים ביחס למתוכנן

 כתוצאה מפעילויות מחקר ופיתוח ומהפעילות השוטפת אשר יבואו לידי ביטוי בתזרים שלילי 2012בשנת 

על מנת להשלים את הניסויים הקליניים שמטרתם להוביל מוצר עד לאישורו , לפיכך. מפעילות שוטפת

במידה והחברה לא . ייס כספים נוספים בעתיד באמצעות הנפקת ניירות ערךהחברה תאלץ לג, לשיווק

למכור או להעניק , היא תאלץ לצמצם את פעילותה, תצליח לגייס בעתיד הון נוסף בתנאים מקובלים

  .רישיון משנה לצדדים שלישיים לשימוש בכל או בחלק מהטכנולוגיות שברשותה

  

 המצב הכספי 1.2.1
  

  ):באלפי דולר(יים להלן נתונים מאזניים עיקר
 

% מסך מאזןסכום% מסך מאזןסכוםסעיף

אלפי דולראלפי דולר

4,073100%3,797100%סך המאזן

3,44485%2,83475%הון עצמי

1,58439%1,22232%רכוש שוטף

321%351%רכוש קבוע

2,45760%2,54067%נכסים בלתי מוחשיים

62915%96325%התחייבויות שוטפות

ליום 31 בדצמבר 2010ליום 31 בדצמבר 2011

  
  



  

 6

 עצמי הון

 אלפי דולר 610 -גידול של כ ,אלפי דולר 3,444 -כמסתכם ל 2011 ברבדצמ 31ליום החברה  של העצמי ההון

. 2010 בדצמבר 31 מסך המאזן ליום 75% מסך המאזן לעומת 85% - ומהווה כ2010 בדצמבר 31מיום 

  באמצעות תשקיף לציבור 2011 במרס 7 מגיוס ההון שביצעה החברה ביום נובע בעיקר העצמי בהון הגידול

יליוני  מ1.75 -נטו הסתכמה לסך של כ, אביב ואשר תמורתו המיידית הכוללת- בתלבבורסה לניירות ערך

     .  ובקיזוז ההפסד בתקופה) לעיל1.1ראה סעיף (דולר 

  

  נכסים

,  אלפי דולר362 - גידול של כ,  אלפי דולר1,584 -הסתכם לכ 2011 בדצמבר 31הרכוש השוטף ליום  סך

 נובע בעיקר מגידול בסעיפי המזומנים השינוי. 2010צמבר בד 31 אלפי דולר ליום 1,222 - בהשוואה לכ

  .ופיקדונות לזמן קצר כמוסבר להלן

 1,495 - הסתכמה לסך של כ2011 בדצמבר 31יתרת המזומנים והפיקדונות לזמן קצר של הקבוצה ליום 

 1,066 - כ אלפי דולר בהשוואה ליתרת המזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך של429 -גידול של כ, אלפי דולר

בעיקר מהמזומנים שהתקבלו במסגרת גיוס , הגידול ביתרה נובע. 2010 בדצמבר 31אלפי דולר ליום 

  .פעילות שוטפת בתקופת הדוחששימש לובקיזוז תזרים המזומנים , כאמור לעיל, הכספים

אלפי  68 - כסך של להסתכמו  2011 בדצמבר 31  ליוםבדוח על המצב הכספית חייבים ויתרות חובה ויתר

קיטון בסעיף הוצאות  נובעת בעיקר מירידהה. 2010 בדצמבר 31 אלפי דולר ליום 110 - בהשוואה לכ, דולר

תשקיף החברה שפורסם עם בהקשר מראש הוצאות ,  בין היתר כללו,2010 בדצמבר 31יום  ל אשרמראש

    .סעיף מוסדותקיטון בוכן  ) לעיל1.1ראה גם סעיף  (2011 בפברואר 27ביום 

 31ליום   אלפי דולר35 לעומתאלפי דולר  32 - כ על עמד 2011 בדצמבר 31ליום  בחברה הקבוע רכושה סך

   .  ללא שינוי מהותי-  2010 בדצמבר

וכוללת  אלפי דולר 2,457 - הסתכמה לסך של כ2011 בדצמבר 31יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים ליום 

אשר נרכש , במחלת המיאלומה הנפוצהלטיפול הרקומביננטי  EPO - בעיקר את הרישיון לתרופת ה

 ובתוספת עלויות הקשורות בעסקה אשר הוונו עם 2010 באוגוסט 3גאל מיום -במסגרת עסקת ביו

  אלפי דולר2,540 הסתכמה לסך של 2010 בדצמבר 31היתרה ליום .  אלפי דולר187 - השלמתה בסך של כ

 בסך כולל של ית בתחום המערכת החיסוניתזכות לבחינת טכנולוגיה רפוא - כללה יתרת נכס בלתי מוחשיו

זכות השוטפת של ההפחתה ה נובע בעיקר מ2011 בדצמבר 31 ביתרה ליום הקיטון . אלפי דולר120

אשר הסתיימה )  חודשים15(על פני תקופת הבלעדיות ,  כאמור לעילבלעדית לבחינת טכנולוגיה רפואיתה

   .2011בחודש נובמבר 

  

  התחייבויות

 -  אלפי דולר בהשוואה לכ629 - הסתכמו לסך של כ2011 בדצמבר 31יות השוטפות ליום יתרות ההתחייבו

כולל  ספקים וזכאים אחרים הקיטון נובע בעיקר מפירעון יתרות. 2010 בדצמבר 31 אלפי דולר ליום 963
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  שירותיםבגיןבין היתר , אשר נפרעו בתקופת הדוח, פירעון חוב מתקופות קודמות בהתאם לתנאי התשלום

  . 2011 במרס 7מקצועיים הקשורים בהכנתו של תשקיף החברה אשר הושלם ביום 

  

 תוצאות הפעילות העסקית 1.2.2
 

  ):דולרבאלפי ( הכולל) ההפסד(על הרווח  ותדוח תמצית

  

20112010

158640הוצאות מחקר ופיתוח

(2,429)1,0781,222הוצאות הנהלה וכלליות

1230139רווחים אחרים -  נטו

2,568(1,256)(1,224)רווח (הפסד) מפעילות

(4)(1)17הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

2,564(1,257)(1,207)רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

0023הטבת מס

רווח נקי (הפסד) לשנה המיוחס
2,587(1,257)(1,207)  לבעלים של החברה

אלפי דולר

2009

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

  
  

  

 הוצאות מחקר ופיתוח

 אלפי 158 -כ הסתכמו לסך של 2010 -  ו2011 בדצמבר 31שהסתיימו בימים  יםהוצאות מחקר ופיתוח לשנ

ת בהכנות הוצאות הקשורוהוצאות מחקר ופיתוח כוללות בעיקר . הבהתאמ,  אלפי דולר64 -כדולר ו

 הרקומביננטי לטיפול בחולי סרטן מסוג EPO - בתרופת הPhase 2ליישום תוכנית הפיתוח של ניסוי קליני 

עלויות ו  פטנטיםעלויות רישום, עם רגולציה רפואית עלויות בהקשר , בין היתר,מיאלומה נפוצה הכוללות

 של זכות בלעדית הפחתהאות  הוצ במסגרת סעיף הוצאות מחקר ופיתוח נכללו,כמו כן. ייעוץ רפואי

, 2011העלייה בהוצאות מחקר ופיתוח בשנת . רפואית בתחום המערכת החיסוניתלבחינת טכנולוגיה 

הפחתה של הזכות הבלעדית לבחינת מההייעוץ הרפואי וכן מעלויות נובעת בעיקר , 2010בהשוואה לשנת 

 וזאת עקב 2009 בשנתח ור ופית הוצאות מחקהיו לא קבוצהל .טכנולוגיה בתחום המערכת החיסונית

 לאחר שהניסוי הקליני לא השיג את 2008נובמבר חודש בביסיפאדין ההפסקת הניסוי הקליני בתרופה 

גאל הושלמה רק בחודש אוגוסט -וכן עקב העובדה שעסקת ביו )לדוחות הכספים 'ג10אור יראה גם ב (יעדיו

  . ומביננטי הרקEPO -הואשר במסגרתה רכשה החברה את תרופת , 2010

  

 הוצאות הנהלה וכלליות 

בהשוואה ,  אלפי דולר1,078 - הסתכמו לכ2011 בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה ב הנהלה וכלליות להוצאות

הירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2010 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  אלפי דולר 1,222 -לכ

ירידה בהוצאות ,  בהוצאות שירותים מקצועייםקיטון מוסברת בעיקר על ידי 2010 לעומת שנת 2011

,  ביטוח דירקטורים ונושאי משרה המשקפת את הירידה בפרמיה השנתית לאור שיפור במדדי החברה
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 הושלם תהליך 2010 וזאת לאחר שבשנת EPO -ירידה בהוצאות בגין תחזוקת פטנטים בעיקר לתרופת ה

וצאות תשלום מבוסס מניות לעובדים ולנותני קיטון בה, רישום הפטנטים בכל המדינות להן הוגשו

אשר לפיה ההוצאות קטנות עם ההתקדמות בתקופת , שירותים בהתאם להכרה על פי שיטת המדרגות

דמי ייעוץ של נושאי משרה בכירה אשר עודכנו במחצית השנה השנייה /ומנגד גידול בעלויות שכרההבשלה 

כר דירה המשקפות את הסכם שכירת משרדיה  בהתאם להסכמים איתם וגידול בהוצאות ש2010של 

  . 2010הקבועים של החברה החל מחודש אוגוסט 

  -  הסתכמו לסך של כ2009 בדצמבר 31 - קיטון הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ב/הכנסות

ר החברה לשעבר "הוצאות משנים קודמות בגין אופציות של יו" היפוך"-מ אלפי דולר ואשר נבעו ) 2,429(

האופציות חולטו מיד עם .  תלויות הביצועל החברה לשעבר לאחר שלא התממשו תנאי האופציות"נכומ

בנטרול , 2009 לשנתהוצאות הנהלה וכלליות  . דולרי מיליונ4.1 -עזיבתם והשפעתם הסתכמה לסך של כ

 1,078 -לכבהשוואה ,  אלפי דולר1,672 -הסתכמו לכ,  כאמור לעילהשפעת היפוך הוצאות בגין אופציות

 2009שנת ל ביחס הירידה בהוצאות הנהלה וכלליות .2010 - ו2011ים בשנ אלפי דולר 1,222 -אלפי דולר ו

ארגון שביצעה החברה החל -בהוצאות התפעוליות של החברה כחלק מתוכנית הרהנובעת בעיקרה מקיטון 

 ,בת כוח האדם בחברה בהמשך לצמצום מצ ויעוץהוצאות שכרשכללה בין היתר קיטון ב. 2008מסוף שנת 

   .והתייעלות כלליתירידה בהוצאות שכירות משרדים 

  
   נטו- רווחים אחרים

אשר דולר   אלפי12 - נבעו לחברה רווחים אחרים בסך של כ2011 בדצמבר 31בשנה שהסתיימה ביום 

 ,בהחולגיל ומצב  בהתאם קודמותבגין שנים ל "בחברות בנות בחו קיטון הפרשה לספקיםב  בעיקרםמקור

   .2010 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   אלפי דולר30 - בהשוואה לרווחיים אחרים בסך של כ

 שנחתמו מול ם בהסכמיםאלפי דולר אשר מקור 139 - בסך של כים אחררווחים נבעו לחברה 2009 בשנת

של הניסוי הקליני בתרופת הקשורים לפעילות בגין שנים קודמות  ב" בעיקר בארהספקים שונים

  . ואשר יצרו לחברה קיטון בעלויות 2008אשר הופסק בסוף שנת יסיפאדין הב

  
   נטו-   מימון)הוצאות(הכנסות 

 אלפי 17 - הסתכמו לכ2009 - ו2010, 2011 בדצמבר 31מימון לשנים שהסתיימו בימים ) הוצאות(הכנסות 

 -  ו2010 ביחס לשנים 2011ת הגידול בהכנסות המימון בשנ. בהתאמה, אלפי דולר) 4 (-אלפי דולר ו) 1(, דולר

 ה היית2011 אשר יתרתם במהלך שנת  נובע בעיקר מהכנסות ריבית על פיקדונות לזמן קצר בבנקים2009

 2011 ס וזאת בעקבות גיוס ההון שביצעה החברה בחודש מר2009- ו2010גבוהה משמעותית ביחס לשנים 

  ). לעיל 1.1ראה גם סעיף (

  
  מיסים על הכנסה

 הטבת המס. 2010 - ו2011 בדצמבר 31בשנים שהסתיימו בימים  יםמסהכנסות /הוצאותו לחברה לא נבע

מסים משנים קודמות של קיזוז תשלום  מקורה באשר אלפי דולר 23 - לסך של כהסתכמה  2009בשנת 

לפיהן  2009ב בחודש נובמבר "תקנות שפורסמו בארהבהתאם ל ב כנגד הפסדים שוטפים"חברה בת בארהב

חברה לא  ל. כנגד הפסדים שוטפים שנים5  עד לתקופה שלמס ששולם בשנים קודמותהחזר   לדרושניתן

וזאת מאחר והרווח  ,למרות שהחברה הציגה רווח נקי בתקופה ,2009שוטפות בשנת היו הוצאות מיסים 
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 הוצאות הנהלה וכלליותראה סעיף  (ההוצאות בגין אופציות משנים קודמותמהיפוך הנקי בתקופה נובע 

נדחים בגין הפסדים החברה לא הכירה במיסים , כמו כן .רכי מסו אשר לא מוכרות כהכנסות לצ)יללע

ה יפיבעתיד הנראה לעין לאור אוורווח  להכנסות ודאות מאחר ואין ת הדוחבשנשוטפות מהעבר והוצאות 

   .פיתוחמחקר וחברת כ החברהשל 

 
  כולל ) הפסד (רווח

 - ו אלפי דולר1,207 - הסתכם לסך של כ2010 - ו2011 בדצמבר 31ההפסד הכולל לשנים שהסתיימו בימים 

  .  בהתאמה,  אלפי דולר1,257

, קיטון בהוצאות שירותים מקצועיים מוסבר בעיקר על ידי 2010 לעומת שנת 2011הקיטון בהפסד בשנת 

אות ירידה בהוצ ,תחזוקת פטנטיםקיטון בהוצאות , ירידה בהוצאות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

 לנושאי משרה דמי ייעוץ/ ומנגד גידול בהוצאות שכרתשלום מבוסס מניות לעובדים ולנותני שירותים

 גידול בדמי שכירות משרדיה של החברה וכן גידול בהוצאות מחקר ,איתםבכירה בהתאם להסכמים 

ת  של החברה אשר החלו רק לאחר השלמEPO - ופיתוח בהקשר עם ההכנות לניסוי הקליני לתרופת ה

  . 2010גאל בחודש אוגוסט - עסקת ביו

ביחס השינוי  . אלפי דולר2,587 - הסתכם לסך של כ2009 בדצמבר 31 הכולל לשנה שהסתיימה ביום הרווח

 מיליוני דולר 4.1 - בסך של כ) הקטנת הוצאות(הוצאות " היפוך"-על ידימוסבר בעיקר  2010 -ו 2011שנים ל

ר החברה לשעבר " יו תלויות ביצוע שלאופציותקודמות של הוצאות משנים  בגין 2009שנרשמו בשנת 

אשר גרמו לקיזוז , תנאי האופציות וחילוטן עם עזיבתם התממשותל החברה לשעבר בעקבות אי "ומנכ

  ).ראה גם הסבר בסעיף הנהלה וכלליות לעיל(הוצאות הנהלה וכלליות השוטפות ורישום רווח 

 אלפי דולר 1,514 - של כהסתכם לסך ,  כאמור לעילהאופציות" היפוך"בנטרול השפעת , 2009בשנת  ההפסד

 השינוי . כאמור לעיל,2010 -  ו2011בשנים אלפי דולר  1,257 - אלפי דולר ו1,207 -בהשוואה להפסד של כ

בהמשך לתוכנית רה , נובע מצמצום ההוצאות השוטפות והתייעלות כללית עקב צמצום במספר העובדים

   .  כמוסבר לעיל2008וף שנת הארגון שהפעילה החברה בס

  

 -  ו דולר0.006 - עמד על כ 2010 -ו  2011 בדצמבר 31ים שהסתיימו בימים  למניה בסיסי ומדולל בשנהפסד

  . בהתאמה,  דולר0.011

 נובע בעיקר מגידול במספר המניות 2010ביחס לשנת , 2011הקיטון בהפסד למניה בסיסי ומדולל בשנת 

 במסגרת מניותהפקת נהכן  ו2010 באוגוסט 3גאל מיום - ת עסקת ביובעקבות הנפקת המניות במסגר

  . 2011 במרס 7התשקיף הציבורי מיום 

לא מהותי ולכן אין לו השפעה משמעותית על הקיטון  2010- ל2011בין השנים השינוי בהפסד הכולל 

   . באותן השניםבהפסד למניה

נבע   דולר אשר0.044 - עמד על כ2009מבר  בדצ31 למניה בסיסי ומדולל בשנה שהסתיימה ביום הרווח

תלויות  חילוט אופציות לאחרהוצאות משנים קודמות בעקבות היפוך מהרווח שרשמה החברה בשנה זו 

  . כאמור לעיל, לשעבר ל החברה"ר החברה לשעבר ומנכ"ביצוע של יו
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  זרימי מזומניםת 1.2.3

 הסתכמו 2010 -ו 2011 בדצמבר 31ימים בשנים שהסתיימו ב תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת

  .  בהתאמה,אלפי דולר 735 - ו  אלפי דולר1,312 -לכ

נובע בעיקר מתשלום חוב , 2010ביחס לשנת , 2011שוטפת בשנת לפעילות הגידול בתזרימי מזומנים 

בהתאם לתנאי ,  התקופה השוטפת ובגין תקופות קודמותנותני שירותים וזכאים אחרים בגין, לספקים

 7 בגין שירותים מקצועיים הקשורים בהכנתו של תשקיף החברה אשר הושלם ביום ,בין היתר ,התשלום

  .2011במרס 

 2,488 - לכמו הסתכ2009 בדצמבר 31תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בשנה שהסתיימה ביום 

 2009ביחס לשנת  2010 - ו2011שנים ים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בהקיטון בתזר. אלפי דולר

 2008ארגון שיישמה החברה בסוף שנת -פעילותה של הקבוצה כחלק מתוכנית הרהמהתייעלות נובע בעיקר 

עד ליום השלמת  פעילות מצומצמתהעובדה שלחברה הייתה  בעקבות וכן 2009אשר נמשכה גם לאורך שנת 

  ). ראה הסבר הוצאות הנהלה וכלליות לעיל (2010 באוגוסט 3בתאריך גאל - עסקת ביו

  

 הסתכמו 2010 - ו2011 בדצמבר 31בשנים שהסתיימו בימים השקעה תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות 

  . בהתאמה,  אלפי דולר103 -  ו אלפי דולר1,372 -לכ

 נובע בעיקר מהפקדת 2010לשנת  ביחס 2011הגידול בתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בשנת 

.  בפיקדונות לזמן קצר, כאמור לעיל, 2011 במרס 7המזומנים אשר התקבלו במסגרת גיוס ההון מיום 

  .גאל- שימשו תזרימי המזומנים מפעילות השקעה בעיקר לתשלום עלויות הקשורות בעסקת ביו2010בשנת 

 24 - לכמוהסתכ 2009 בדצמבר 31ביום תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בשנה שהסתיימה 

   .שנצברו באותה התקופה גאל- הקשורות בעסקת ביו  אשר נבעו גם הם בעיקר מעלויותאלפי דולר

 -  הסתכמו לכ2010 -  ו2011 בדצמבר 31בשנים שהסתיימו בימים ילות מימון עתזרימי המזומנים שנבעו מפ

גיוס ההון מכניסת המזומנים במסגרת  בעיקר םר ומקו,בהתאמה,  אלפי דולר1,480 -  אלפי דולר ו1,744

הנפקת המניות המזומנים שהתקבלו בומ, כאמור לעיל, 2011 במרס 7 התשקיף הציבורי מיום באמצעות

   .בהתאמה, גאל- עסקת ביובמסגרת 

  . 2009 בשנתלחברה לא היו פעילויות מימון 

  מקורות מימון 1.2.4

שוטף את פעילותה באמצעות הון עצמי ואשראי מממנת לקבוצה אין הכנסות מפעולות בשלב זה והיא 

 31של החברה ליום  פיקדונות לזמן קצרו מזומניםהמזומנים ושווי היתרת .  ונותני שירותיםמספקים

 2012בחודש מרס , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספיכמו כן .  אלפי דולר1,516בסך של  2011בדצמבר 

כל . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות של החברה בנות 4,795,000 - ל) 2סדרה ( כתבי אופציה 4,795,000מומשו 

 השלימה 2012בחודש מרס , בנוסף. ) מיליוני דולר1.3 - כ(ח " מיליוני ש5.0 - אחת בתמורה כוללת של כ

  ונפקו ההבמסגרת).  מיליוני דולר2.4 -כ(ח " מיליוני ש9.1 -  הנפקה פרטית בתמורה כוללת של כהחברה

 - ו) סדרה א( כתבי אופציה 3,853,454, כל אחת. נ.ח ע" ש0.1ילות של החברה בנות  מניות רג11,560,362

   .)סדרה ב( כתבי אופציה 1,926,727
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 12,305,000אביב -הנפיקה החברה באמצעות תשקיף לציבור בבורסה לניירות ערך בתל 2011 במרס 7ביום 

 כתבי אופציה 18,457,500 -ו) 1סדרה (ה  כתבי אופצי6,152,500, כל אחת. נ.ח ע" ש0.1מניות רגילות בנות 

  .) מיליוני דולר1.75 - כ(ח " מליוני ש6.3 -בתמורה כוללת מיידית נטו של כ) 2סדרה (

  

  
   לסיכוני שוק ודרכי ניהולםהחשיפ –י שנחלק  .2

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 2.1

 .החברה של םהכספי ל"סמנכ ,טויטו רונן מר הינו שוק בקבוצהההאחראי על ניהול סיכוני   .א

 הקבוצה חשופה למגוון סיכוני שוק בדרך העסקים - תיאור סיכוני השוק להם חשופה הקבוצה   .ב

 שכן מטבע הפעילות , לעומת הדולר האמריקאיקלשלה ובכללם שינויים בשערי החליפין של הש

 .ב"ארהדולר נקובות ב ורוב הוצאות החברה ב"ארהשל החברה הינו דולר 

 2011 במרס 9הקבוצה קיבלה החלטה בדירקטוריון ביום  -  סיכוני שוק מדיניות הקבוצה בניהול  .ג

למעט הסכום , ב" כספי החברה יוחזקו במטבע דולר ארה כי2011 במרס 29אשר אושררה ביום 

 2011 באוגוסט 29 ביום .2011ח עד לסוף שנת "הנדרש לפירעון התחייבויות הנקובות בש

להחזיק ,  מעת לעת ולפי העיתוי המתאים,דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה

 30ח עד ליום "שקלים בסכום הנדרש לטובת פירעון התחייבויות הנקובות בשאמצעים נזילים ב

מעת לעת , קבע דירקטוריון החברה כי הנהלת החברה מוסמכת 2012 במרס 29ביום . 2012ביוני 

כיסוי ההתחייבויות ח בסכום הנדרש לטובת "לפעול להחזקת ש, ובהתאם לעיתוי המתאים

 . עשר חודשים בכל עת-ח לתקופה עוקבת של תשעה עד שניים"הנקובות בש

 שעומדים העיקריים הסיכונים את ומעריכה מזהה  הקבוצה- הפיקוח על מדיניות ניהול סיכונים  .ד

 ידי על המאושרת למדיניות בכפוף הקבוצה ידי על מבוצע הפיננסיים הסיכונים ניהול. בפניה

 .החברה דירקטוריון

  סיכון שער חליפין 2.1.1

ב וכנגדן מחזיקה החברה את האמצעים הנזילים שברשותה "רוב הוצאות החברה נקובות בדולר ארה

פה  י חשאשר יוצרותח "נקובות בשההוצאות החלק לגבי , עם זאת. דולר בצמודי או ב"ארה בדולר

 עד גובה ,ח"לים שברשותה בשמחזיקה אמצעים נזיהחברה . הדולרל מו השקל שללשינויים בשער החליפין 

 הסיכון ין אתלהקט וזאת על מנת , כאמורבהתאם להערכת הנהלת החברההתחייבויותיה השקליות 

   .המטבעי

החברה ,  את החשיפה החשבונאית בצורה משמעותיתאשר אינה סותרת, כהגנה על החשיפה הכלכלית

  .צמודות אליואו ב "בדולר ארה  נקובותמחזיקה את רוב נכסיה השוטפים ביתרות
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   והמשבר הכלכלי העולמיסיכונים הנובעים משינויים בסביבה הכלכלית 2.1.2

אשר , בטחוני והן במישור הכלכלי-הן במישור המדיני, בשנים האחרונות חווה העולם מספר מאורעות

הבולטים ממאורעות אלו במישור . ואת השווקים בישראל בפרט, טלטלו את השווקים העולמיים בכלל

אשר הביאו בחלקן לחילופי , מדינות שכנות כנגד משטריהןבאלימות  המהומותהינן הבטחוני - המדיני

  .  פרויקט הגרעין שלהעל רקע איראן נגד  עולמית מתגברתמתיחותוכן שלטון דרמטיים 

 הורע המצב הכלכלי במהלך השנה האחרונה, באשר למשבר הכלכלי אשר פוקד את העולם זה מספר שנים

מספר מדינות החברות בגוש היורו על ידי ב דירוג האשראי תהורדא לידי ביטוי בין היתר בבאירופה אשר ב

. קפריסין וסלובניה, בלגיה, פורטוגל, יוון, אירלנד, איטליה, ספרד, צרפת, סוכנויות הדירוג העולמיות ובהן

וצים הורדות דירוג אלו הביאו להתפטרותם של ראשי ממשלה בחלק מהמדינות לאחר שנדרשו לקיצ

   .תקציביים מקיפים

   .י אחת מסוכנויות הדירוג"ב ע"במהלך השנה הורד דירוג האשראי של ארה, כןכמו 

 הינה בפיקדונות בנקאיים בלבד הנקובים הקבוצההיות ומדיניות ההשקעה של , קבוצהלהערכת הנהלת ה

 -  ח" ושקבוצהשהינו מטבע הפעילות של ה, ב"דולר ארה(במטבעות המשמשים אותה לצרכיה השוטפים 

 בערכי השוק של ניירות לשינוייםבצורה ישירה  חשופהאין היא , )החלטת הדירקטוריוןצרכיה ולבהתאם ל

 וכן תקציב בשלב זההכנסות מפעולות לה היות והקבוצה הינה בשלבי פיתוח ואין , כמו כן. סחיריםערך 

 יה על תוצאות המתוארים לעילהשפעת המאורעות, ההוצאות שלה נשען על מספר ספקים ונותני שירותים

היות והקבוצה מממנת את פעילותה בעיקר ,  עם זאת.נמוכים בהשוואה לחברות אשר מוכרות מוצרים

ל יכולת הקבוצה  ע משמעותית  השפעה אירועים המוזכרים לעיל ל, כאמור לעיל, באמצעות הון עצמי

  ).  לדוחות הכספיים'ב1ביאור ראה  ( ופעילותהלגייס כספים בהמשך על מנת לממן את תוכניותיה

  

 דוח בסיסי הצמדה 2.2

  :2011 בדצמבר 31מאזן הצמדה ליום 

ש" חדולר
מטבעות 
סה" כלא כספיאחרים

נכסים

123 -  81141מזומנים ושווי מזומנים

1,372 -   -  1,000372פקדונות לזמן קצר

4368 -  25 -  חייבים ויתרות חובה

21 -   -  21 -  פיקדונות מוגבלים

1,0085321431,584

התחייבויות

התחייבויות לספקים ולנותני
88 -  75121   שירותים

541 -   -  325216זכאים ויתרות זכות

4002281  - 629

נכסים כספיים בניכוי התחייבויות
608304043955     כספיות

אלפי דולר
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  :2010 בדצמבר 31ליום מאזן הצמדה 
  

ש" חדולר
מטבעות 
סה" כלא כספיאחרים

נכסים

1,066 -  8532103מזומנים ושווי מזומנים

57110 -  53 -  חייבים ויתרות חובה

46 -   -  2521פיקדונות מוגבלים

8782843571,222

התחייבויות

התחייבויות לספקים ולנותני
203 -  161393   שירותים

760 -   -  407353זכאים ויתרות זכות

5683923  - 963

נכסים כספיים בניכוי התחייבויות
057259(108)310     כספיות

אלפי דולר

  

  

  ניתוח רגישות 2.3

  :להלן דיווח בדבר החשיפה לסיכונים פיננסיים

  : ח"רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לש

  

+10%+5%31/12/2011-5%-10%

(11)(6)116114מזומנים ושווי מזומנים
(37)(19)3719372פקדונות לזמן קצר

(3)(1)3125חייבים ויתרות חובה
(2)(1)2121פיקדונות מוגבלים ז" ק

התחייבויות לספקים ולנותני
11(12)(1)(1)   שירותים

1122(216)(11)(22)זכאים ויתרות זכות
(30)(15)3015304חשיפה במאזן הצמדה

רווח (הפסד) מהשינוייםרווח (הפסד) מהשינויים

אלפי דולר
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  היבטי ממשל תאגידי–שלישי חלק  .3

  
  מדיניות בנושא מתן תרומות 3.1

 ביצעה החברה לא הדוח ובתקופת תרומות למתן באשר מדיניות החברה קבעה לא, הדוח למועד נכון

  . תרומות

  
  מבקר פנים בחברה 3.2

ח בעל משרד עצמאי המתמחה במתן שירותי "ור,  של החברה הינו מר דניאל שפיראמבקר הפנים 3.2.1

שנים בביצוע ביקורת פנים  19 - למשרד ניסיון של כ. ל"ביקורת פנים לחברות הנסחרות בארץ ובחו

 אינו עובד בחברה והוא המבקר .והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי פעילויות, בחברות ציבוריות

 26ביום  החלה  של מבקר הפנים כאמורכהונתו. קורת פנים כגורם חיצונימעניק שירותי בי

  .2000דצמבר ב

, 1999-ט"תשנ, לחוק החברות) ב(146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף , למיטב ידיעת החברה 3.2.2

  . 1992- ב"התשנ,  לחוק הביקורת הפנימית8 - ו) א(3ובהוראות הקבועות בסעיפים 

הוא ערך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים , ימי המבקר הפנו שלהודעתל בהתאם 3.2.3

  . 1992 - ב "התשנ, לחוק הביקורת הפנימית) ב(4בהתאם לסעיף 

   .ועדת הביקורתר "הממונה הארגוני על מבקר הפנים הינו יו 3.2.4

אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר , היקף, דירקטוריון החברה למיטב ידיעת 3.2.5

. חברה את מטרות הביקורת הפנימית בליישםבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי הפנימי הינם ס

, 1992-ב"התשנ,  הביקורת הפנימית לחוק9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף 

לרבות נתונים , חברהלמערכת המידע של ה ,לפי הנדרש ,בכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית

   .כספיים

בנושא ניהול המזומנים בקבוצה ויישום נהלים רלוונטיים בקר הפנים ביקורת ביצע מ 2011בשנת  3.2.6

 על סקר ,בין היתר, תוכנית העבודה נקבעה בהסתמך. וכן בנושא מדיניות זכויות החתימה בחברה

 . החברהוועדת הביקורת של  ובהתייעצות עם הערכת סיכונים שערך המבקר הפנימי

 .הדירקטוריון או/ו הביקורת ועדת י"ע שנה בכל ריםמאוש השנתית העבודה בתכנית הנושאים 3.2.7

 למקובל בהתאם. ממנה לסטות דעת שיקול הפנימי המבקר בידי מותירה העבודה כניתות 3.2.8

 .העבודה מתכנית המנומקות הסטיות על לדווח המבקר על ,בחברה

בהתחשב בגודלה של החברה ובהיקף פעילותה הנוכחי : 2011 הכולל לשנת הביקורת תקציב 3.2.9

היקף העסקתו של מבקר הפנים עמד , כאמור לעיל, תחשב בתוכנית העבודה השנתית שאושרהובה

  .  שעות100 - על כ

 לתקנים בהתאם הפנימית הביקורת את עורך ,הודעתו פי על ,הפנימי המבקר: מקצועיים תקנים 3.2.10

 לחוק 8 סעיף ולפי 1999 -ט"התשנ החברות לחוק )ב (146 בסעיף כאמור המקובלים המקצועיים

 ותקני תכונות תקני ,היתר בין ,הכוללים ")הפנימית הביקורת חוק ":להלן( הפנימית הביקורת

 מקיים הפנימי המבקר ,בישראל הפנימיים המבקרים לשכת של מקצועית להנחיה בהתאם .ביצוע

 . עצמית פנימית בחינה זה ובכלל איכות לאבטחת תוכנית
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 לביקורת מקובלים מקצועיים לתקנים בהתאם נערכה הביקורת עבודת, הדירקטוריון לדעת 3.2.11

 .פנימית

 להכשרתו לב בשים הפנימי המבקר של המינוי את אישרו מטעמו הביקורת וועדת הדירקטוריון 3.2.12

 . החברה עסקי עם ולהיכרותו בביקורת לניסיונו ,המבקר של המקצועית

גוסט אוהוגשו בכתב לוועדת הביקורת של החברה שדנה בהם בחודשים הפנימי  המבקר ותדוח 3.2.13

 של הדוחות. יו בכל אחד מהדוחותהמלצותעיקר החליטה לקבל את  אשרו 2012 ופברואר 2011

 והמידע המסמכים כל. הביקורת ועדת ר"וליו הדירקטוריון ר"ליו מוגשים הפנימי המבקר

 וכן ,הפנימית הביקורת לחוק 9 בסעיף כאמור ,לו נמסרים הפנימי המבקר ידי על שמתבקשים

 אמצעית ובלתי מתמדת גישה זה ובכלל סעיף באותו כאמור למידע ופשיתח גישה לו ניתנת

  . הכספיים הנתונים לרבות ,החברה של המידע למערכות

הנושאים שיבוקרו על יחד עם מבקר הפנים וחלט בישיבת וועדת הביקורת ה 2012 סבמר 26 יוםב 3.2.14

 .כאמורהביקורות ומועדי ביצוע  2012 על ידו בשנת

  אלפי22 - כ של בסך הסתכם 2011 בשנת ידו על תנוישנ השירותים בגין ימיהפנ המבקר של שכרו 3.2.15

 . ) אלפי דולר6 -כ (ח"ש

 הפעלת על משפיע ולא העניין בנסיבות סביר הינו הפנימי למבקר התגמול ,הדירקטוריון לדעת 3.2.16

 מבצע הוא בו מהאופן הדירקטוריון להתרשמות לב בשים, היתר בין וזאת ,המקצועי דעת שיקול

  . בחברה הפנים ביקורת מלאכת את
 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 3.3

ה לבחינת דוחות עדהו של ישיבות 6 -ו הדירקטוריון של ישיבות 12 התקיימו הדוח בתקופת .1

  .ביקורתועדת /כספיים

  :פרטים בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .2

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות , 2009 באוגוסט 27 על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום

אשר , בקביעתו זו התבסס דירקטוריון החברה על היקף פעילותה של החברה. חשבונאית פיננסית הינו שניים

 ואופי פעילותה בתחום פיתוח תרופות,  יותר משני דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסיתמצריךאינו 

  :להלן שמות הדירקטורים בחברה שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. יהוביוטכנולוג

 MBA  מנהל עסקיםומוסמך בינגהמטון אוניברסיטת חשמל הנדסת בוגר - יונאי עמית 3.3.1

 . ב"בארה ן"הנדל בתחום עסקים ואיש יזם .אביב תל אוניברסיטת

ל של טאגור קפיטל "מש כמנכמש. אוניברסיטת תל אביב,  בוגר כלכלה וחשבונאות-ירון דיאמנט  3.3.2

  . מ" וכדירקטור בלתי תלוי בדנידב השקעות בעמ"בעהחזקות צ במגה אור "מ ומכהן כדח"בע

.  האוניברסיטה העברית ירושלים- MBAמוסמכת , ומדעי המדינה בוגרת כלכלה -דפנה כהן  3.3.3

 רל דירקטורית בחברת אינוונטק סנט,מ"בע )1985(פורמולה מערכות משמשת כדירקטורית ב

  . מ"יורופורט בעדירקטורית בחברת ו

בחשבונאות ומימון  MBAמוסמך ,  צרפת- בוגר כלכלה אוניברסיטת דאופין  -מרק אלוש  3.3.4

 .בנקאי להשקעות ויזם, עסקייועץ . פריז, אוניברסיטת דאופין

  .  לדוח תקופתי זה26 תקנה ,'השכלתם ניסיונם והידע שלהם ראה חלק ד, לפרטים נוספים בדבר הכשרתם
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 דירקטורים בלתי תלויים 3.4

   . בתקנונה הוראה בדבר כהונתם של דירקטורים בלתי תלוייםצהמיהחברה לא א

  

 מבקרהחשבון הרואה  3.5

ח "השכר הכולל לרו. )PwC Israel (ח"רוקסלמן וקסלמן רואה החשבון של החברה הוא משרד רואי החשבון 

שכר הטרחה  .בגין שירותי ביקורת ומס) בודה עשעות 1,210-כ( אלפי דולר 55של לסך הסתכם  2011בגין שנת 

  . ח לבין ועדת הביקורת של החברה"נקבע בין רו

  :בגין מתן שירותים לקבוצה, בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה, ח"להלן פירוט שכר הטרחה הכולל לו זכאי רו

  
יקורת הקשורים בבגין שירותי 

   לביקורת ובגין שירותי מס
  בגין שירותים אחרים

  סכום  
  )דולרבאלפי (

  סכום  שעות
  )דולרבאלפי (

  שעות

2011  51  1,122  4  88  

2010  60  1,210  *12  190  

  

  .2011לל בעיקר שירותים בגין תשקיף החברה אשר פורסם בחודש פברואר וכ*)  

  
 משרה לנושאי שכר 3.6

י כהונה עם נושא/קיים דירקטוריון החברה דיון ובחינה בדבר הסכמי ההעסקה, 2012 ס במר26ביום 

  . המשרה הבכירה בחברה תוך בחינתם ביחס לתרומת כל אחד מנושאי המשרה הבכירה בתקופת הדוח

 
  :להלן הנתונים אשר הוצגו ביחס לכל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה 3.6.1

 :ה"הסכמי עסקתם ותנאיהם של ה  .א

 .ל החברה"מנכ, מר דוד גרוסמן .1

 .ל כספים"סמנכ, מר רונן טויטו .2

 .מנהל רפואי,  משה מיטלמןפרופסור .3

 .דירקטור, מר מרק אלוש .4

 .ר הדירקטוריון"יו, מר עמית יונאי .5

ה האמורים "כהונה של ה/במהלך ישיבת הדירקטוריון נסקרו בהרחבה תנאי הסכמי ההעסקה

  . לדוח זה' בהתאם למפורט בפרק ד

  
ן בהתייחס לכל אחד מבי(פירוט פעילותם של נושאי המשרה הבכירה במהלך שנת הדיווח וככלל   .ב

  ):נושאי המשרה הבכירה האמורים בוצע דיון נפרד

 היקף פעילותם ביחס לתפקיד וליעדי החברה. 

 עסקאות אשר בוצעו במעורבות נושאי המשרה הבכירה ותרומתם לקידומן. 

 פעילות הניהול אשר בוצעה על ידי כל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה . 
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 :בכירה בחברהקריטריונים ששימשו לבחינת תגמול נושאי המשרה ה  .ג

 עמידתו בדרישות השונות של התפקיד ויעדי החברה, בחינת תפקידו של נושא המשרה. 

  בחינת התגמול הכולל שקיבל נושא המשרה במהלך השנה הרלוונטית לעומת הנורמות

המקובלות בשוק לתגמול נושא משרה המחזיקים בתפקידים דומים בחברות בעלות 

 . שווי שוק דומהאו בעלות/ ומאפיינים דומים לחברה

 ברמת האחריות , בתפקידו, באופי החברה, ככל שחלו, בחינת שינויים מהותיים במהלך השנה

 .ובמאמץ הנדרש במילוי התפקיד של נושא המשרה

  
  תמצית מסקנות ונימוקי דירקטוריון  .ד

, לאחר דיון נפרד ומפורט אשר התקיים ביחס לכל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה האמורים .1

בדבר הוגנותם וסבירותם של תגמולי נושאי המשרה , פה אחד, כל חברי הדירקטוריוןהצהירו 

 .הבכירה באופן כללי ובאופן פרטני לשנת הדיווח

 את העובדה כי השנה החולפת הייתה במסגרת שיקוליהם ציינו במיוחד חברי הדירקטוריון .2

ד אשר השלמת עסקת מינוגאר : ההישגים הבאים וזאת לאורשנה משמעותית לחברה

גיוס הון באמצעות תשקיף , באמצעותה הרחיבה החברה את סל הטכנולוגיות שברשותה

ראה ( של החברה EPO-א והתקדמות בהכנות לניסוי קליני בתרופת ה"ע בת"בבורסה לני

 ).לדוחות הכספיים 'א16 -  ו1 יםאוריב

 

  גמול דירקטורים

גמול דירקטורים זהה שאינו חורג מהמקובל זכאים ל, לרבות הדירקטורים החיצוניים, הדירקטורים בחברה

, 2000 - ס "התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(ונקבע בהתאם להוראות תקנות החברות 

לכל החברה משלמת . ל"בהתאם לדרגתה של החברה וכן אינו חורג מהסכום המירבי לפי התקנות הנ

   . אלפי דולר לישיבה0.375 -  וגמול השתתפות בסך של כ אלפי דולר לשנה10 -  גמול שנתי בסך של כדירקטור

   .לדוח התקופתי' פירוט התגמולים אשר ניתנו לנושאי משרה בכירה ודירקטורים מפורטים בפרק ד

  

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים  3.7

דת דירקטוריון החברה הפקיד את האחריות על בקרת העל של הדוחות הכספיים בחברה לידי חברי וע

להלן שמות חברי הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים . ביקורת בשבתם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

  :ופרטיהם

  . בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית,  דירקטור חיצוני- ירון דיאמנט , ר הוועדה"יו

  . בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית,  דירקטורית חיצונית-דפנה כהן 

  .  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, דירקטור- מרק אלוש 

  . זה לדוח תקופתי 26תקנה ' השכלתם ניסיונם והידע שלהם ראה חלק ד, לפירוט בדבר הכשרתם
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הוראות ותנאים ( לתקנות החברות 3מסרו חברי הועדה לחברה הצהרה על פי הוראות סעיף , עם מינויים

בהתאם , ם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בדבר היות2010 -ע "התש, )לעניין אישור הדוחות הכספיים

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות (לתקנות החברות 

  . 2005 -ו "התשס, )מקצועית

 טיוטת דוח, מספר ימים טרם ישיבת הוועדה מועברים אל חבריה טיוטת הדוחות הכספיים המאוחדים

טיוטת , טיוטת דוח בדבר פרטים נוספים על התאגיד,  דירקטוריון החברהטיוטת דוח, דתיאור עסקי התאגי

  . ועל הגילוי בדבר מידע כספי נפרד וטיוטת הדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי דוח

פרט לחברי , השתתפו, 2012 במרס 26אשר התקיימה ביום , בישיבת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

היועץ המשפטי של החברה ,  מר רונן טויטו- ל הכספים "סמנכ,  מר דוד גרוסמן-ל החברה "גם מנכ, הוועדה

  . ח עידו הלר"רו) ח"קסלמן וקסלמן רו(ד רונן קנטור ונציג משרד רואה החשבון המבקר "עו

באופן ל הכספים של החברה "ל וסמנכ"במהלך ישיבת הוועדה בה נידונים הדוחות הכספיים סוקרים מנכ

. המצב הכספי ותזרימי המזומנים של החברה, התוצאות הכספיות, מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים

הצגה זו כוללת ניתוח אנליטי וכן מתן פירוטים להרכבים ולתנועה בסעיפים מהותיים והשוואה לתקופות 

  . קודמות

יכת הדוחות לרבות הערכות במהלך הישיבה מתקיים דיון בנושא הערכות ואומדנים ששימשו בקשר עם ער

במסגרת הדיון ניתנה . שווי ששימשו לצורך עריכת הדוחות ובקרות פנימיות הקשורות בדיווח הכספי

כמו כן סוקרים . ולנתונים בדוחות הכספיים הביקורתהתייחסותם של רואי החשבון המבקרים לתהליך 

ים שחלו בחברה במהלך התקופה ל הכספים עסקאות מהותיות שבוצעו וכן שינוי"ל החברה וסמנכ"מנכ

עדה זו מתקיים דיון בהשתתפות הנוכחים ובמסגרת ו. המדווחת בהשוואה לתקופות המקבילות המוצגות

  . ידי חברי הוועדה הנוגעות לדוחות הכספיים-שבמהלכו מועלות שאלות על

 שנעשו בקשר עם בהערכות והאומדנים, בין היתר, הוועדה מגבשת את המלצתה לדירקטוריון, במסגרת הדיון

, בשלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, בבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, הדוחות הכספיים

במדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ובהערכות השווי 

שעליהן נסמכים נתונים בדוחות , לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, ובחינות לירידת ערך נכסים

  . הכספיים

במועד ישיבת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הועברו המלצותיה לאשר את הדוחות הכספיים אל חברי 

המלצות הועדה לבחינת דוחות כספיים הועברו זמן סביר , להערכת חברי דירקטוריון החברה. הדירקטוריון

דירקטוריון החברה קבע כי הפרש של לפחות יומיים בין . ותלפני הדיון בהתחשב בהיקף ומורכבות ההמלצ

 לבין מועד קיום ישיבת דירקטוריון 2011 בדצמבר 31מועד קיום הועדה לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

   .החברה לאישורם ייחשבו כזמן סביר

חברה ותוצאות משהובהר כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב עסקי ה, 2012 במרס 29ביום 

 בנוכחות 2011 בדצמבר 31אישר דירקטוריון החברה את הדוחות הכספיים של החברה ליום , פעולותיה

  .מרק אלוש ודוד גרוסמן, ירון דיאמנט, דפנה כהן, )הדירקטוריון ר"יו(עמית יונאי : הדירקטורים
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 הדיווח הפיננסי של התאגיד -חלק רביעי  .4

   הדוח על המצב הכספי אירועים מהותיים לאחר תאריך 4.1

 אופציות שהוענקו לנותן שירותים בעבר אשר הונפקו בשנת 39,000 פקעו 2012 בינואר 29ביום  4.1.1

1997 . 

הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית ) 2012-01-040569: אסמכתא (2012 בפברואר 13ביום  4.1.2

 :קמןשנתית של בעלי מניות החברה אשר על סדר יומה עמדו הצעות החלטה כדל

מרק , של עמית יונאי, כל אחד בנפרד,  לאשר את מינויים מחדש-מינוי מחדש של הדירקטורים  4.1.2.1

  .אלוש ודוד גרוסמן כדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה

של ירון , כל אחד בנפרד,  לאשר את מינויים מחדש- מינוי מחדש של הדירקטורים החיצוניים  4.1.2.2

 . שנייה כדירקטורים חיצונייםדיאמנט ודפנה כהן לתקופת כהונה 

 היה ותבצע החברה גיוס הון במהלך תקופה של -ל החברה "אישור מתן מענק תלוי גיוס למנכ 4.1.2.3

ל מענק בגין גיוס ההון בשיעור "תשלם החברה למנכ, שלושים ושישה חודשים מיום ההחלטה

 .  אלפי דולר200 מסכום הגיוס האמור וזאת עד לסך מקסימאלי של 1.2%של 

הקצאה ללא תמורה לכל אחד מדירקטורים החיצוניים ,  לעיל4.1.2.2ף לאישור סעיף בכפו 4.1.2.4

כל . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות של החברה בנות 150,000 אופציות לא רשומות לרכישת 150,000

השווי . ח לכל אופציה" ש0.58633בתמורה לתוספת מימוש של )  אופציות300,000כ "סה(אחת 

ליום אישור , IFRS 2על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות , ופציותההוגן של כל כתבי הא

תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה .  אלפי דולר79 - האסיפה הכללית של החברה הינו כ

 מכתבי האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי 33%.  שנים ממועד הקצאתן10מקסימלית של 

כל ,  שוויםיתנים למימוש בעשרים וארבעה חלקיםלאחר הקצאתן ויתרת כתבי האופציות נ

 . חודש ממועד ההענקה ועד לתום שנתיים ממועד ההענקה

 התכנסה האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה אשר 2012 מרסב 19ביום 

   ). 2012-01-072324: אסמכתא(אישרה את הנושאים אשר נדונו כאמור לעיל 

חברה על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה אסטרטגי עם שירותי  חתמה ה2012  במרס14ביום  4.1.3

לפיו , מ"ומור יישום מחקרים בע") המכון: "להלן(מ " מכון כללית למחקר בע-בריאות כללית 

מעניק המכון לחברה זכות לקבלת תכנים המבוססים על נתונים שמקורם במאגר המידע של 

, ים של רופאי שירותי בריאות כלליתהמכון בקשר עם טכנולוגיות אשר מקורן בהמצאות ופטנט

  . וזאת בפרויקטים אשר תכניהם יוסכמו בין החברה לבין המכון ומור מראש ובכתב

תשלם החברה למכון את מחיר העלות של המכון בגין פעילותו במסגרת כל , בתמורה לאמור לעיל

ור על פי  תמלוגים המחושבים מסך כל סכום התמלוגים שלהם זכאית מ10%פרויקט ובתוספת 

  . הסכמיה עם החברה לגבי כל טכנולוגיה שהזכויות בה הוענקו לחברה

 180הסכם זה ניתן לסיום על ידי מתן הודעה בכתב של כל אחד מהצדדים תוך הודעה מראש של 

  . ובכפוף לכך שכל הפרויקטים הפעילים המשותפים בין הצדדים הגיעו לסיומם, ימים

י הסכם זה תאפשר לחברה לבחון את נתוני הבטיחות גישה לנתונים על פ, להערכת החברה

   .והיעילות של הטכנולוגיות אשר היא מפתחת וטכנולוגיות שפיתוחם טרם החל
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בידי החברה שתי טכנולוגיות שהתקבלו בהסכמי , נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים

ומה נפוצה ותרופת  הרקומביננטי לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלEPO -  תרופת ה-רישוי ממור 

  . לטיפול בחולים הסובלים ממחלות נפשSAM-101 -ה

 - ל) 2סדרה ( כתבי אופציה 4,795,000 מניות של החברה ימומשו על ידי בעל, 2012מרס חודש ב 4.1.4

ח לכל כתב " ש1.05 -כל אחת בתוספת מימוש של כ. נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 4,795,000

 ).ח"שליוני י מ5.0 -כ(מיליוני דולר  1.35 -אופציה וסך כולל של כ

אישר דירקטוריון החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים ופרטיים  ,2012 במרס 18ביום  4.1.5

במסגרת ההנפקה הפרטית  ). ח" מליוני ש9.1-כ( מיליוני דולר 2.4 -בתמורה לכ) זרים וישראלים(

 3,853,454, כל אחת. נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות של החברה בנות 11,560,362הקצאתההחברה  

  .)בסדרה ( כתבי אופציה 1,926,727 -ו) אסדרה (כתבי אופציה 

 17ועד ליום ) 2012 במרס 18(ניתנים למימוש למניות החל מיום הקצאתם ) אסדרה (כתבי אופציה 

כנגד תשלום . נ.ח ע" ש0.1 כך שכל כתב אופציה ימומש למניה רגילה אחת בת 2012בספטמבר 

 . ב"צמודה לדולר ארה, ח" ש1.046וש של תוספת מימ

 17ועד ליום ) 2012 במרס 18(ניתנים למימוש למניות החל מיום הקצאתם ) בסדרה (כתבי אופציה 

כנגד תשלום תוספת . נ.ח ע" ש0.1 כך שכל כתב אופציה ימומש למניה רגילה אחת בת 2015במרס 

  .ב"צמודה לדולר ארה, ח" ש1.124מימוש של 

 
 קריטיים ונאייםחשב אומדנים 4.2

תשלומים ונכסים בלתי מוחשיים : הבאים בסעיפים ביטוי לידי באים המהותיים החשבונאיים האומדנים

 3 ביאור ראה קריטיים חשבונאיים אומדנים אודות . ערך מניותמבוססי מניות לרבות זכויות לעליית

    .הכספיים לדוחות

  
 חתימה מורשי 4.3

   .בלעדיים חתימה מורשי בחברה אין

  

        2012, במרס 29

  ל"מנכדירקטור ו, דוד גרוסמן   ר הדירקטוריון"יו, עמית יונאי   תאריך
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 דוח רואה החשבון המבקר

  לבעלי המניות של

  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

  
  ניירות ערךתקנות ב) ג(ב 9סעיף בהתאם ל

  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
  

 ליום .והחברות המאוחדות שלה)  החברה-להלן  (מ"ס טי אל ביופרמסוטיקלס בעאק  בקרה פנימית על דיווח כספי שלרכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה  .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .2011  בדצמבר31

המצורפת לדוח התקופתי כספי בקרה פנימית על דיווח של רכיבי אפקטיביות ה ם אתפנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
  .בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנורכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .ל"לתאריך הנ

  
ביקורת של "  של לשכת רואי חשבון בישראל104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

לרבות בקרות על , בקרות ברמת הארגון) 1: (רכיבים אלה הינם"). 104תקן ביקורת "להלן " (ת על דיווח כספירכיבי בקרה פנימי
בקרות על תהליך ההון העצמי ותשלום מבוסס ) 2(; תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע

  ").רכיבי הבקרה המבוקרים"ל אלה יחד מכונים להלן כ(בקרות על תהליך הערכת שווי הרכוש האחר ) 3(המניות  
  

לזהות את רכיבי  במטרה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה תקן זהפי -על. 104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
ביקורתנו . תיותאם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהולהשיג מידה סבירה של ביטחון הבקרה המבוקרים ו

  חולשה מהותיתתימיקש הערכת הסיכון ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, בקרה פנימית על דיווח כספיכללה השגת הבנה לגבי 
 . שהוערךסיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים

ביקורתנו התייחסה רק . ים בהתאם לנסיבותכנחוצחשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים כללה גם , כיבי בקרהלגבי אותם ר, ביקורתנו
ולפיכך חוות דעתנו , להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, לרכיבי הבקרה המבוקרים

התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין ביקורתנו לא , כמו כן. מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס . חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה, כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך

  . בהקשר המתואר לעילנאות לחוות דעתנו
  

כמו .  הצגה מוטעיתותע או לגללמנולא עשויים ש ,ם מתוכה בפרטורכיבי,  בכללבקרה פנימית על דיווח כספי, בשל מגבלות מובנות
 לבלתי מתאימות בגלל כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כן

  .ם תשתנה לרעהנהלי הואמדיניות השינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
  

  .2011 בדצמבר 31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים, מכל הבחינות המהותיות, ופן אפקטיבי קיימה באהחברה ,לדעתנו
  

 - ו2011  בדצמבר31לימים של החברה דוחות הכספיים המאוחדים  את ה,מקובלים בישראל בהתאם לתקני ביקורת , גםביקרנו
 כלל חוות דעת, 2012 במרס 29  מיום,לנווהדוח ש 2011 בדצמבר 31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  ו2010

  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים
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 דוח רואה החשבון המבקר

  לבעלי המניות של

  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע
  
  

דות שלה  והחברות המאוח) החברה-להלן (מ "של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע על המצב הכספיהמאוחדים ביקרנו את הדוחות 
השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , הכולל) ההפסד( ואת הדוחות המאוחדים על הרווח 2010 - ו2011בדצמבר   31לימים 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה . 2011 בדצמבר 31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  .ה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנואחריותנו היא לחוות דע. של החברה

  
דרך פעולתו של רואה (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

קנים פי ת-על. ובהתאם לתקנים של מועצת הפיקוח על חשבונאות של חברות ציבוריות בארצות הברית, 1973 -ג"התשל, )חשבון
אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 

ביקורת כוללת גם בחינה של . ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. מהותית
מעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המש

  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס  נאות לחוות דעתנו. ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
  

את המצב הכספי של החברה והחברות , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת ,  ואת תוצאות פעולותיהן2010 - ו2011 בדצמבר 31 שלה לימים תהמאוחדו

והוראות תקנות ) IFRS(בהתאם לתקני דווח כספי בינלאומיים , 2011 בדצמבר 31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  .2010ע "התש, )דוחות כספיים שנתיים(ניירות ערך 

  
י כיבר, "יספח כיוות על דנימיה פקרי בכיבת של ריקורב"ל ישראן בשבוי חואת רשכ של ל104ת יקורן בתקם להתאב, ו גםיקרנב
ת סויגי מלתת בע כלל חוות ד2012מרס  ב29והדוח שלנו מיום , 2011 בדצמבר 31ם יוה לחברי של הספח כיוות על דנימיה פקרב

 .יפקטיבן אאופם בכיבים רותם של איומעל ק
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר   ביאור   
           

           נכסים שוטפים
  1,066   123   5   מזומנים ושווי מזומנים

  -   1,372   6   פיקדונות לזמן קצר
  110   68   7   ייבים ויתרות חובהח

  46   21      פיקדונות מוגבלים
      1,584   1,222  
           

           נכסים שאינם שוטפים
  35   32   9   רכוש קבוע

  2,540   2,457   10   נכסים בלתי מוחשיים
      2,489   2,575  
           

  3,797   4,073      סך נכסים
           
           תחייבויות שוטפותה

  203   88   11   ספקים ונותני שירותים
  760   541   12   כאים ויתרות זכותז

      629   963  
           

        16   הון המיוחס לבעלים של החברה 
  4,993   5,335      הון מניות רגילות 
  139,983   141,385       ואופציותפרמיה על מניות

  )142,142(   )143,276(      יתרת הפסד
  2,834   3,444      סך הון

           
  3,797   4,073      סך התחייבויות והון

           
           
  
  
  

              
    רונן טויטו    דוד גרוסמן    עמית יונאי  
    ל כספים"סמנכ    ל"דירקטור ומנכ    ר הדירקטוריון"יו  

  
  

  2012 במרס 29:  על ידי דירקטוריון החברההדוחות הכספייםתאריך אישור 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .מדוחות כספיים אלה מהווים חלק בלתי נפרד המצורפים םהביאורי



  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 6

  הכולל) ההפסד( על הרווח מאוחדיםוחות ד
  
  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום       
      2011   2010   2009  
  )למניה) הפסד(למעט נתוני רווח (אלפי דולר    ביאור   
              

  -   64   158   17   הוצאות מחקר ופיתוח
  ) *2,429(   1,222   1,078   18  הוצאות הנהלה וכלליות

  139   30   12   19   נטו-רווחים אחרים 
              

  2,568   )1,256(   )1,224(      לותומפע) הפסד(רווח 
              

  6   6   24   20   הכנסות מימון
  10   7   7   20   הוצאות מימון

  )4(   )1(   17      נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 
              

  2,564   )1,257(   )1,207(     לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
              

  23   -   -   21   הטבת מס
              

כולל לשנה ) הפסד(ורווח ) הפסד(רווח נקי 
   המיוחס לבעלים של החברה

   
)1,207(   )1,257(   2,587  

              
  0.044   )0.011(   )0.006(   22   ) בדולר(למניה בסיסי ומדולל ) הפסד(רווח 

              
  
                     . ל החברה לשעבר"ומנכלשעבר ר החברה "מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יוכולל הקטנת הוצאות כתוצאה * 

  .'ב16  ביאורראה גם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה המצורפיםםהביאורי
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  ות מאוחדים על השינויים בהוןדוח
  
  

  2011 בדצמבר 31מה ביום לשנה שנסתיי      
  הון המיוחס לבעלים של החברה האם      

   

   

   הון מניות

פרמיה על 
 מניות
   ואופציות

יתרת 
  כ"סה   הפסד

  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   ביאור   
                 

  2,834   )142,142(   139,983   4,993      2011 בינואר 1יתרה ליום 
  )1,207(   )1,207(   -   -      ההפסד כולל לשנ
  1,741   -   1,399   342   16    ואופציותהנפקת מניות

  73   73   -   -   16   תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
  3   -   3   *   16   מימוש כתבי אופציה למניות

                 
  3,444   )143,276(   141,385   5,335      2011 בדצמבר 31יתרה ליום 

                 
  
  

  2010 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       
  הון המיוחס לבעלים של החברה האם      

   

   

   הון מניות

פרמיה על 
 מניות
   ואופציות

יתרת 
  כ"סה   הפסד

  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   ביאור   
                 

  7   )141,224(   139,786   1,445      2010 בינואר 1יתרה ליום 
  )1,257(   )1,257(   -   -      לשנהכולל הפסד 

  3,738   -   193   3,545   16   הנפקת מניות
  339   339   -   -   16   תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים

  7   -   4   3   16   כתבי אופציה למניותמימוש 
                 

  2,834   )142,142(   139,983   4,993      2010 בדצמבר 31יתרה ליום 
                 
  
  

  2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום       
  הון המיוחס לבעלים של החברה האם      

   

   

   הון מניות

פרמיה על 
 מניות
   ואופציות

יתרת 
  כ"סה   הפסד

  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   ביאור   
                 

  1,474   )139,757(   139,786   1,445      2009 בינואר 1יתרה ליום 
  2,587   2,587   -   -      לשנהכולל  רווח

  )4,180(   )4,180(   -   -   16   תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
זקיפה להון של התחייבות בגין זכויות 

  126   126   -   -   14   לעליית ערך מניות
                 

  7   )141,224(   139,786   1,445      2009 בדצמבר 31יתרה ליום 
                 
  
  
  
  

  . אלפי דולר1 -מייצג סכום הנמוך מ*  
  

  . המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלהםהביאורי
  
  
  
  
  
  



  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 8

   על תזרימי המזומניםמאוחדים ותדוח
  
 

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום       
      2011   2010   2009  
  אלפי דולר    ביאור   
              

              עילות שוטפתתזרימי מזומנים מפ
              

  2,587   )1,257(   )1,207(      לשנה ) הפסד(רווח נקי 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

   )א(מפעילות שוטפת 
   

)105(   522   )5,075(  
  )2,488(   )735(   )1,312(     מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

              
             עהתזרימי מזומנים מפעילות השק

              
  31   )6(   25     בפיקדון מוגבל) גידול(קיטון 
  -   -   )1,377(       בפיקדונות בנקאיים לזמן קצרגידול

  -   )16(   )12(   9   רכישת רכוש קבוע
  )55(   )81(   )8(      השקעות אחרות

  )24(   )103(   )1,372(      מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
              

              ימי מזומנים מפעילות מימוןתזר
              

  -   1,473   -   'א1  גאל-הנפקת מניות בעסקת ביו
  -   -   1,741   16    ואופציותתמורה מהנפקת מניות

  -   7   3   16   מימוש כתבי אופציה למניות
  -   1,480   1,744      מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

              
              

  )2,512(   642   )940(      במזומנים ושווי מזומנים) דהירי(עליה 
              

 ושווי  מהפרשי שער בגין מזומנים)פסדיםה (רווחים
   מזומנים

   
)3(   12   -  

              
  2,924   412   1,066      יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

              
  412   1,066   123      יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

              
              
              
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה המצורפיםםהביאורי
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  על תזרימי המזומניםות מאוחדים וחד
  

  
   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום       
      2011   2010   2009  
  אלפי דולר    ביאור   
              
דרושות להצגת תזרימי מזומנים התאמות ה  )א

   מפעילות שוטפת
   

        
              

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
   :מזומנים

   
        

              
  13   42   94   9,10  פחת והפחתות

  5   -   3   19   רכוש קבוע מגריעתהפסד 
  )4,180(   219   73   16  עסקאות תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים

  -   -   5      ערוך פיקדונות לזמן קצרש
  -   )12(   3      רווחים מהפרשי שער בגין פעילויות שוטפות

  )435(   -   -      נטו, מעביד-שינוי בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד
  119   -   -   14  שינוי בהתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות

      178   249   )4,478(  
              

              :עיפי רכוש והתחייבויות תפעולייםשינויים בס
              

בחייבים ויתרות חובה ומסי הכנסה ) עליה(ירידה 
  7   לקבל

 
42   )5(   249  

בהתחייבויות לספקים ונותני ) ירידה(עליה 
  11   שירותים

 
)109(   5   )304(  

  )542(   273   )216(   12   בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עליה 
     )283(   273   )597(  

              
      )105(   522   )5,075(  
              
              
מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות ) ב

   :שוטפת
   

        
              

  3   2   11      ריבית שהתקבלה
  -   -   -      ריבית ששולמה

  -   72   -      תקבולי מיסים על הכנסה
  -   -   -      תשלומי מיסים על הכנסה

              
  
              פעילויות שאינן במזומן) ג

              
גאל אשר -הוצאות נדחות בקשר עם עסקת ביו

"       נכסים בלתי מוחשיים"נרשמו תחת סעיפים 
   "השקעות אחרות"ו

   

-   40   80  
רכישת נכס בלתי מוחשי בתמורה להנפקת מניות 

   גאל-החברה במסגרת עסקת ביו
   

-   2,265   -  
 בלעדית לבחינת טכנולוגיה רפואית רכישת זכות

    חודשים כנגד הון עצמי15לתקופה של 
   

-   120   -  
  -   6   -      רכישת רכוש קבוע כנגד אשראי ספקים

              
  
  
  

  . המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלהםהביאורי
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  כללי  - 1אור יב
  

  תיאור כללי על החברה ופעילותה  .א
    

בין היתר לטיפול במחלות שטרם ניתן , פיתוח תרופותבעוסקת ") החברה" :להלן(מ "ל ביופרמסוטיקלס בעאקס טי א
החברה הוקמה לפי חוק החברות .  ולשיפור טיפולים רפואיים קיימים ויזמויות עסקיות בתחום הרפואילהן מענה רפואי

החברה בעלת . 46766הרצליה , 85 היהודים כתובת משרדה הרשום של החברה הינה מדינת. 1993 במרס 9בישראל ביום 
 , חברה אמריקאיתמהון המניות של 100%וכן בעלת ") אקסטיפו ":להלן(מ " חברת אקסטיפו בע מהון המניות של100%

  .ב" לפי חוקי מדינת דלוור ארה1999שהוקמה בשנת , .")אקס טי אל אינק" :להלן. (אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק
  

 הרקומביננטי EPO - בתרופת הPhase 2החברה נמצאת בשלבי תכנון והכנות ליישום ניסוי קליני , נכון למועד הדוח
כחלק . )להלן' א10אור י ראה בEPO -לפרטים נוספים אודות תרופת ה (לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה

צאותם של חלבונים מההכנות האמורות מבצעת החברה מחקר הכולל איסוף נתונים מקדים בהקשר לרמת הימ
 .Phase 2אשר יסייע במיקוד פרוטוקול הניסוי הקליני  ספציפיים בדם של קבוצת חולים במחלת המיאלומה הנפוצה

 צפוי ואישור להתחלת, להערכת הנהלת החברה ויועציה.  כאמורPhase 2נתונים אלו ישולבו במסגרת הניסוי הקליני 
  .2012 שנת עד תוםלהתקבל 

  
 Health and -תת יחידה של ה, )FDA( הגישה החברה למנהל המזון והתרופות האמריקאי 2011ל  באפרי20ביום 

Human Services) HHS( , בקשה לקבלת מעמד של תרופת יתום)Orphan Drug (לתרופת ה- EPO של החברה לטיפול 
  . 2019בסרטן הדם מסוג מיאלומה נפוצה ואשר בגינו לחברה פטנט בתוקף עד לשנת 

ב מוגדרת תרופת "בארה. מוגדרת כתרופה למחלה הפוגעת במספר קטן יחסית של אנשים באוכלוסיה"  יתוםתרופת"
ידי -על מנת לעודד פיתוח תרופות למחלות אלה ניתנות על.  אנשים בשנה200,000 -יתום כמחלה הפוגעת בפחות מ

ב "עיקרית לתרופות יתום בארהההטבה הסטנדרטית ה. הרשויות הרגולטוריות השונות הטבות ותמריצים למפתחים
ככל שאישור כזה אכן , FDA -ידי ה-הינה הזכות לשווק את התרופה באופן בלעדי למשך שבע שנים מיום אישורה על

  . FDA -פ ופטור מתשלום עמלות ל"ב על הוצאות מו"הטבות נוספות כוללות זיכוי מס מקומי בארה. FDA -יתקבל מה
 של החברה כתרופת יתום לטיפול בסרטן EPO - הכיר בתרופת הFDA -ברה כי ה הודיעה הח2011 במאי 29 -ביום ה

  .הדם מסוג מיאלומה נפוצה
  

 התקשרה החברה במזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש את פעילותה של חברת 2011 במרס 24ביום 
MinoGuard Ltd.) להלן" :MinoGuard(" ,מ "ידי מור יישום מחקרים בע-שהוקמה על)בדרך של קבלת , ")מור: "ןלהל

אשר , MinoGuardהתרופה המובילה של , SAM-101 ובכללה בתרופת MinoGuardרישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה של 
וזאת , )מינוציקלין (מבוססת על שילוב תרופות אנטי פסיכוטיות אשר קיימות בשוק יחד עם תרכובת תרופתית מוכרת

  . אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני וללא כל תשלום אחרבתמורה לתמלוגים ממכירות וכן תשלומי
לפרטים נוספים אודות ( MinoGuardהושלמה עסקת , לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, 2011  בנובמבר30ביום 

  .)להלן' א15 ראה ביאור MinoGuardההתקשרות עם 
   
-עסקת ביו: "להלן(מ "גאל בע-בעלי מניות ביו השלימה החברה את עסקת החלפת המניות עם 2010 באוגוסט 3ביום   

אשר לצורכי העסקה החזיקה ברישיון ,  ממניותיה של חברת אקסטיפו100%אשר במסגרתה רכשה החברה ") גאל
 מיליוני דולר ביום 1.5 - הרקומביננטי למיאלומה נפוצה וכן היו בקופתה כEPO -שימוש בלעדי בפטנט על תרופת ה

כל אחת המהוות . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות של החברה בנות 133,063,688רה להקצאה של וזאת בתמו, השלמת העסקה
גאל ראה ביאור -לפרטים נוספים אודות עסקת ביו( הנפרע של החברה לאחר השלמת העסקה מהונה המונפק ו69.44% -כ

   .)להלן' א15
  

מחברת פרסידיו ") DOS ":להלן (Cצהבת לחברה זכויות מסוימות לפי אבני דרך בתוכנית פיתוח תרופה ל, כמו כן
  . ) להלן'א15ראה ביאור (הינה חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית  פרסידיו"). פרסידיו ":להלן (,פרמסוטיקלס אינק

  
  :חברות הבנות של החברה הינן כדלקמןה

מ "גאל בע-ת ביו על ידי בעלי מניות חבר2009חברת אקסטיפו הינה חברה פרטית אשר הוקמה בישראל בחודש נובמבר 
טיפול  הרקומביננטי לEPO -גאל ואשר אליה הועבר רישיון שימוש בלעדי בפטנט על תרופת ה-לצורך ביצוע עסקת ביו

  . מיאלומה נפוצהבחולי 
 -חברה בבעלות מלאה .  אינק לאקס טי אל.  בפיתוח תרופות ויזמויות עסקיות בתחום הרפואיעסקה. אקס טי אל אינק

 ועסקהב " לפי חוקי מדינת דלוור ארה2007שהוקמה בשנת ") אקס טי אל פיתוח" :להלן. (אינקאקס טי אל פיתוח 
יום בו הודיעה , 2008 בנובמבר 18עד ליום ") ביסיפאדין" :להלן(בפיתוח תרופה לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת 

בחודש .מכך הופסק פיתוח התרופה של תרופת הביסיפאדין לא הושגו וכתוצאה Phase 2bהחברה שיעדי הניסוי הקליני 
 של הפטנטהבעלים , ")DOV: "להלן ( פרמסוטיקל אינקDOV הפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות עם 2010מרס 

  . וכל הזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו בתיאום עימה, לעניין תרופת הביסיפאדין
  .  טי אל  פיתוח לא פעילותהחברות אקס טי אל אינק ואקס, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים

  
  .מגזר פעילות אחד") הקבוצה ":להלן(שלה לחברה ולחברות הבנות 
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 )המשך(כללי  - 1ביאור 
  

 Pink Sheets -אביב ובמסגרת רגולטורית של ה-החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל
   ).ADR) American Depositary Receiptב באמצעות  "בארה

    
 בשנה  מליון דולר1.3 - מליון דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ1.2 -לחברה נוצרו הפסדים בסך של כ  .ב

, 2010,  בדצמבר31 בשנה שהסתיימה ביום  מליון דולר0.75 - מליון דולר  ו1.3 -כ (2011,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 
לדעת הנהלת החברה . יא תלויה במקורות מימון חיצונייםלחברה אין הכנסות מפעילויות בשלב זה וה). בהתאמה

יתרות המזומנים ושווי המזומנים כולל יתרות הפיקדונות לזמן קצר והתקבולים , העסקיות ובהתאם לתוכניותיה
 24אור יראה ב(ליון דולר י מ3.8 - שהסתכמו לסך של כ2012 בחודש מרס פקה הפרטית וממימוש כתבי האופציהמההנ
סכום המזומנים להם תזדקק , עם זאת. 2014רו לחברה לממן את פעילויותיה לפחות עד לתחילת שנת יאפש) להלן

לתכנון ולביצוע של , לעיתוי, אבל לא מוגבלים, הכוללים, החברה בפועל כדי לממן את פעולותיה תלוי בגורמים רבים
 עשויה לרכוש או פעילויות פיתוח עסקי ולפרויקטים עתידיים אשר החברה, הניסויים הקליניים בתרופות הקיימות שלה

או שינוי בנסיבות אשר עשויים לגרום לחברה להוצאות משמעותיות מעבר /רכישה של טכנולוגיות חדשות ו, כגון. אחרות
לציפיות ההנהלה הנוכחיות והידועות נכון למועד דוח זה ואשר יצריכו את החברה לשנות את ייעוד הכספים ביחס 

 .לאור נסיבות שמעבר לשליטתה, בין היתר, למתוכנן
 כתוצאה מפעילויות מחקר ופיתוח ומהפעילות השוטפת אשר יבואו 2012החברה צפויה לצבור הפסדים נוספים בשנת 
על מנת להשלים את הניסויים הקליניים שמטרתם להוביל מוצר עד , לפיכך. לידי ביטוי בתזרים שלילי מפעילות שוטפת

במידה והחברה לא תצליח .  לגייס כספים נוספים בעתיד באמצעות הנפקת ניירות ערךהחברה תאלץ, לאישורו לשיווק
למכור או להעניק רישיון משנה לצדדים , היא תאלץ לצמצם את פעילותה, לגייס בעתיד הון נוסף בתנאים מקובלים

  .שלישיים לשימוש בכל או בחלק מהטכנולוגיות שברשותה
  

  
  ית   עיקרי המדיניות החשבונא- 2 ביאור

  
 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים  .א

  
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2010 בדצמבר 31 -ו 2011 בדצמבר 31הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  .1

 International Financial( הדיווח הכספי הבינלאומיים נערכו בהתאם לתקני 2011 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
Reporting Standards (ים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות שהם תקנ

)International Accounting Standard Board) (תקני ה: "להלן- IFRS(" וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי 
 .  2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך 

  
אלא אם צוין , יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות, ןהמתוארים להל, עיקרי המדיניות החשבונאית

  .אחרת
  

  .  ההיסטורית העלות למוסכמת בהתאם נערכו המאוחדים הכספיים הדוחות
  

, כמו כן. דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים מהותיים, IFRS -עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה
 3בביאור . הקבוצה שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של  להפעילהקבוצההיא מחייבת את הנהלת 

יש להנחות ולאומדנים או תחומים בהם , מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבותניתן גילוי לתחומים בהם 
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים . השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים

  .הקבוצהחות ששימשו את הנהלת וההנ
  

  .  חודשים12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  .2
  

הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח על הרווח הכולל לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של  .3
  . ההוצאות

  
  דוחות כספיים מאוחדים  . ב

  
החברות כל ). חברות בנות (לחברה יש שליטה בהןשברות חההדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של 

להתוות , במישרין או בעקיפין, שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת.  של החברה הינן בבעלות מלאההבנות
, איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה. את המדיניות הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת

  . הופסקה השליטהועד למועד בו
יתרות ועסקאות הדדיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה וחברות מאוחדות בוטלו במלואם בדוחות 

  . הכספיים המאוחדים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

  תרגום יתרות ועסקאות במטבע חוץ  .ג
  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה. 1

  
ים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פריטים הנכלל

שהוא מטבע הפעילות של כל , הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בדולר ). מטבע הפעילות-להלן (פועלת אותה ישות 
  .חברות הקבוצה ומטבע ההצגה של החברה

   : מול השקל הישראלי)  הדולר- ןלהל (ב"בשער החליפין של הדולר של ארהנויים שחלו בתקופות המדווחות להלן השי
  

שיעור השינוי   
בשער החליפין 
  של הדולר

  %  
    :לשנה שהסתיימה ביום

  7.66  2011 בדצמבר 31
  )5.99(  2010 בדצמבר 31
  )0.71(  2009 בדצמבר 31

  
שער החליפין   

  של הדולר
    :ליום

  3.821  2011 בדצמבר 31
  3.549  2010צמבר  בד31

  
  ות ויתרות עסק. 2

  
מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות שימוש בשערי ) "מטבע חוץ" :להלן(ות במטבע השונה ממטבע הפעילות עסק

נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ , לאחר ההכרה הראשונית. החליפין שבתוקף למועדי העסקות
, הפרשי שער נזקפים לדוח על הרווח הכולל. פעילות לפי שער החליפין במועד זהמתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע ה

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים . מימון) הוצאות(בסעיף הכנסות 
  . לפי שער החליפין במועד העסקה

  
  רכוש קבוע  .ד
  

בניכוי הפסדים מירידת ובניכוי פחת שנצבר , פת עלויות רכישה ישירותפריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוס
  . ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת

פני אומדן אורך -כדי להפחית את עלותם לערך השייר שלהם על,  על הרכוש הקבוע מחושב לפי שיטת הקו הישרהפחת
  :כדלהלן, החיים השימושיים שלהם

   %  
     

  33   ביםמחש
  6-15   ריהוט וציוד משרדי

  
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של 

  . לפי הקצר שבהם, השיפורים
  

נוי של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשישיטת הפחת וערך השייר  ,החיים השימושייםאורך 
  . ולהבא-אומדן חשבונאי באופן של מכאן

  
נכס נגרע . הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע

רווח או הפסד מגריעת הנכס . מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס
רווחים " במסגרת נכלל בתקופה בה נגרע הנכס) התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת בספריםהמחושב כהפרש בין (

  . בתקופה בה נגרע הנכסהכולל) ההפסד( על הרווח בדוחות מאוחדים" נטו -אחרים 
במידה שערכו בספרים של הנכס גדול מאומדן ,  בערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידיתירידה

  ).להלן' וראה סעיף (בר ההשבה הסכום 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ר ביאו
  
  נכסים בלתי מוחשיים  .ה
  

עלויות המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח מוכרות . הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה - מחקר ופיתוח
  :מוחשיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים כנכסים בלתי

  
  ;כך שהוא יהיה זמין לשימוש, ימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשיקי  -
  ;בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו  -
  ;ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו  -
  ;ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות  -
  -ו; זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו-כספיים ואחרים,  טכניים-משאבים מתאימים -
  .ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו  -
  

לא היוונה במהלך הקבוצה . שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן, הוצאות אחרות בגין פיתוח
   .תקופת הדוח עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים

  
תתחיל כאשר בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים שלו הפחתת הנכס  - נכסים בלתי מוחשיים שאינם מופחתים

מתגלים סממנים או ככל ש, נכסים אלו נבחנים מדי שנה לירידת ערך. הליך הפיתוח יושלם והנכס יהיה זמין לשימוש
  ".  ירידת ערך נכסים "- IAS 36 בהתאם להוראות, העשויים להצביע על ירידת ערך אפשרית

  
 זכות בלעדית לבחינת טכנולוגיה בתחום המערכת החיסונית שנרכשה הינה בעלת - נכסים בלתי מוחשיים מופחתים

בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים  על הופחתהוהיא  2010 בספטמבר 1מיום  חודשים 15אורך חיים מוגדר של 
  .  הסתיימה ההפחתה של זכות זו2011 בנובמבר 30ביום .  זותהשימושיים של זכו

   
  כספייםירידת ערך נכסים לא   .ו
  

המצביעים על כך שערכם בספרים , במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, פחת נבחנת-ירידה בערכם של נכסים ברי
סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום בר . בהלא יהיה בר הש

לבין שווי השימוש , בניכוי עלויות מכירה, סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס. השבה שלו
ינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים בג, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר, לצורך בחינת ירידת ערך. שלו

נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת , אשר חלה ירידה בערכם, כספיים-נכסים לא). יחידות מניבות מזומנים(
  . דוח על המצב הכספיהערך שהוכרה בגינם בכל תאריך 
  .לעיל' הראה , שנרכשום בלתי מוחשיים באשר לבחינת ירידת ערך של נכסי

  
  נכסים פיננסים  .ז
  

  סיווג) 1
  

הלוואות , נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות
הסיווג נקבע בהתאם למטרה שלשמה נרכשו . נכסים פיננסיים זמינים למכירה והשקעות המוחזקות לפדיון, וחייבים

  .בוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונההנהלת הק. הנכסים הפיננסיים
  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ) א
  

נכסים פיננסיים המוחזקים למטרות מסחר ונכסים פיננסיים המיועדים : קטגוריה זאת כוללת שתי קטגוריות משנה
או אם , גוריה זו אם נרכש בעיקר לצורך מכירתו בטווח הקצרנכס פיננסי מסווג לקט. בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר , מכשירים פיננסיים נגזרים. הוא מיועד לקטגוריה על ידי ההנהלה
נכסים בקטגוריה זו מסווגים כנכסים שוטפים אם הם . מסווגים אף הם כמוחזקים למסחר, מגדר מיועד ואפקטיבי

 הקבוצה לא החזיקה בנכסים פיננסיים .יים להיות ממומשים בטווח של שנה מתאריך הדוח על המצב הכספיצפו
  . בשווי הוגן דרך רווח או הפסד במהלך התקופות המדווחות

  
  הלוואות וחייבים  ) ב
  

 אינם ואשר, עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
 חודשים לאחר 12 -פרט לחלויות לתקופה של יותר מ, כנכסים שוטפיםנכסים אלה נכללים . מצוטטים בשוק פעיל

ההלוואות והחייבים של הקבוצה כלולים . מסווגות כנכסים שאינם שוטפיםהתאריך הדוח על המצב הכספי 
" פיקדונות מוגבלים" וכן "ת לזמן קצרפיקדונו", "מזומנים ושווי מזומנים", "חייבים ויתרות חובה: "בסעיפים

  .המופיעים בדוח על המצב הכספי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 
 )המשך(נכסים פיננסים   .ז

  
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  ) ג
  

נם מסווגים באחת או שאי, אשר יועדו לקטגוריה זו, נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם מכשירים שאינם נגזרים
אלא אם ההנהלה מתכוונת לממש את , הם נכללים במסגרת הנכסים שאינם שוטפים. מהקטגוריות האחרות
 הקבוצה לא החזיקה בנכסים פיננסיים זמינים . חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי12ההשקעה בהם בתוך 

  . למכירה במהלך התקופות המדווחות
  

  השקעות המוחזקות לפדיון  ) ד
  

 בעלי מועדועם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה , השקעות המוחזקות לפדיון הינן נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
אם הקבוצה מוכרת חלק . פדיוןמועד הויכולת להחזיקם עד ל מפורשת כוונה הקבוצהאשר להנהלת , פדיון קבוע

נכסים כומסווגת " מוכתמת"ל קטגוריית הנכסים כ, שאינו בלתי מהותי מתוך הנכסים הפיננסיים המוחזקים לפדיון
  .הקבוצה לא החזיקה בהשקעות המסווגות לקטגוריה זו במהלך התקופות המדווחות. למכירה פיננסיים זמינים

  
  הכרה ומדידה) 2
  

בו שהינו המועד , העסקהסליקת במועד רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי החברות בקבוצה 
ל עבור כ, ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה. כס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצההנ

נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או . בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהנכסים הפיננסיים שאינם מוצגים 
נכסים פיננסיים נגרעים . הכולל) ההפסד( לדוח על הרווח הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן והוצאות העסקה נזקפות

והקבוצה העבירה את כל הסיכונים והתשואות , כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו
נכסים פיננסיים זמינים למכירה ונכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים . בגין הבעלות על נכסים אלה
על בסיס , הלוואות וחייבים וכן השקעות המוחזקות לפדיון מוצגים לפי עלות מופחתת. בתקופות עוקבות בשווי הוגן
  .שיטת הריבית האפקטיבית

 
  קיזוז מכשירים פיננסיים) 3
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב הכספי כאשר קיימת זכות 
וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות , ית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרומשפט

  .זמנית-הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים) 4
  

  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
  

ל המצב הכספי האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח ע
 ערכו של נכס פיננסי או ערכה של קבוצת נכסים פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים .קבוצת נכסים פיננסיים

 ההכרה לראשונה בנכס רק אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר
יש השפעה על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של ) או לאירועי ההפסד(ולאירוע ההפסד האמור ") אירוע הפסד("

  .הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן מהימן
  

  מזומנים ושווי מזומנים  .ח
  

 תקופת ההפקדה שלהן  אשרפיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצרובקופה  מזומנים  כולליםמזומנים ושווי מזומנים
  . חודשיםשלושהלא עולה על 

  
  הון המניות  .ט

  
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות או אופציות . מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות

  .מתקבולי ההנפקה, נטו ממס, חדשות מוצגות בהון כניכוי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  
 ספקים   .י

  
לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים במהלך העסקים הקבוצה יתרות הספקים כוללות התחייבויות של 

ן אחרת ה, יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות. הרגיל
  .שוטפותשאינן מוצגות כהתחייבויות 

  .על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן
  
  מסים על ההכנסה  .יא

  
  .  כוללים מסים שוטפים ומסים נדחיםהכולל) ההפסד(על הרווח מסים על ההכנסה בדוח 

  
  מסים שוטפים .1
  

, ן מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשההחבות בגי
  .וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות, הדיווחעד לתאריך 

  
  מסים נדחים .2
  

כומים המובאים בחשבון  לבין הסהכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
  .לצורכי מס

  
 ,הכולל) ההפסד(על הרווח יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח 

סכום . הדיווח בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך ,לרווח כולל אחר או להון
למעט בגין שינויים , וחיו הדבתקופתל " מבטא את השינויים ביתרות הנהכולל) ההפסד(הרווח על המסים הנדחים בדוח 

  .המיוחסים לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון
  

כגון (הפרשים זמניים , במקביל. בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים
בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה ) מסהפסדים מועברים לצורכי 

  . כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לסעיף מסים על הכנסה. מתאים
  

כל עוד , בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש השקעות בחברות מוחזקות
לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין , כמו כן. מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעיןמכירת ההשקעות בחברות 

או בשל , מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים
  .מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת

  
קיזוז נכס מס שוטף   המאפשרתניתנת לאכיפהה חוקיתכאשר קיימת זכות , מסים נדחים מקוזזיםנכסי והתחייבויות 

  . כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס
  

  .הקבוצהסים נדחים כנכס בספרי לא נרשמו מ, נסה חייבת במס בעתידבהעדר צפי באשר לקיום הכ
  
  טבות עובדה  .יב

  
   לפנסיה / העסקה לפיצויי פרישה הטבות   .1

  
תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה החברה מבצעת הפקדות קבועות 

במצב שבו לא , לבצע הפקדות נוספות, משפטית או משתמעת, לישות נפרדת ובלתי תלויה כך שלחברה אין כל מחוייבות
. י הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמותיהיה די בנכס

  . תוכנית הטבה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה שאינה תוכנית להפקדה מוגדרת
  

ברים לחברות ביטוח או המוע, התוכניות ממומנות בדרך כלל באמצעות תשלומים. החברה מפעילה מספר תוכניות פנסיה
תוכניות הפנסיה האמורות עונות להגדרת תוכנית הפקדה מוגדרת , בהתאם לתנאיהן. לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות

  . כדלעיל
  

 פרישה פיצויי בתשלום החברה חייבת, החברה של לנוהג ובהתאם בישראל העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
 כתוכנית מטופלת פרישה פיצויי לתשלום החברה התחייבות.  בנסיבות מסוימותעבודתםמ יפרשוש או שיפוטרו לעובדים

   .להפקדה מוגדרת
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -2ביאור 

  
 )המשך(הטבות עובד   .יב

  
 תוכנית החברה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה ופיצויים למימון התחייבותה בגין, כאמור לעיל

 הטבות בגין כהוצאות מוכרות ההפקדות. נוסף בתשלום מחויבת איננה החברה, ההפקדות ביצוע עם. להפקדה מוגדרת
 החזר שניתן במידה, כנכס מוכרות מראש הפקדות. במקביל לקבלת השירות מהעובדים שבגינו הם זכאים להפקדה עובד

  .העתידיים בתשלומים הפחתה ניתנת או במזומן
  

  והבראה חופשה דמי  . 2
  

 על מתבססת הזכאות. שנתי בסיס על מחושבים שניהם כאשר, הבראה ודמי חופשה לימי עובד כל זכאי, החוק במסגרת
 עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס, והבראה חופשה דמי בגין והוצאה התחייבות זוקפת החברה. ההעסקה תקופת משך
  .עובד כל

  
   מניותתשלום  מבוסס   .יג
  

לה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים ולנותני שירותים אחרים המעניקים שירותים הדומים החברה מפעי
 בהתאם לשיקול , מעניקה מעת לעתחברהה, במסגרת זאת. המסולק במכשירים הוניים של החברה, רותי עובדיםילש

ובדים בתמורה להענקת שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהע. לרכישת מניות החברה אופציות, דעתה
פני -המוכר כהוצאה על, הסכום הכולל.  ובמקביל נזקף להוןהכולל) ההפסד(על הרווח האופציות מוכר כהוצאה בדוח 
לשוויין  תוך התייחסותנקבע , )התקופה בה כל תנאי ההבשלה שהוגדרו צפויים להתמלא(תקופת ההבשלה של האופציות 
-non(השפעת תנאי הבשלה כלשהם שאינם תנאי שוק ללא התחשבות ב, הענקהבמועד ה, ההוגן של האופציות שהוענקו
market vesting conditions( .  

  
סך ההוצאה  .תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות הצפויות להבשיל

ם המוגדרים להבשלה של הסדר שהיא התקופה שבה נדרש לקיים את כל התנאי, מוכרת במהלך תקופת ההבשלה
, מעדכנת החברה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל, דיווחבכל תאריך . התשלום מבוסס מניות

וח בד, אם קיים, ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים, בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק
  . מקבילה בהון ובהתאמה ,הכולל) ההפסד(על הרווח 

  
נזקפים , בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין, התקבולים. החברה מנפיקה מניות חדשות, בעת מימוש האופציות

  . ולפרמיה על מניות) ערך נקוב(להון המניות 
  

הקבוצה ל אשר הוענקה לנותן שירותים ש, עם חלופת סילוקתשלום מבוסס מניות בגין זכויות לעליית ערך מניות עסקת 
 30ביום . מידי מועד דיווח העריכה החברה את שוויה של ההתחייבות. טופלה בעבר כהענקה המסולקת במזומן

וזאת לאחר בחינת IFRS 2  -בהתאם לשונה סיווג העסקה לעסקה המסולקת במכשירים הוניים , 2009בספטמבר 
  .ה אין מחויבות לסלק את העסקה במזומןלחבר. בהמשך למצבה הכספי של החברה, אופן הסילוקהנהלת החברה את 

  
עסקאות תשלום מבוסס מניות בהן רכשה החברה נכסים בתמורה למכשירים הוניים של החברה הוכרו בהתאם לשווים 

   ).'ב10ראה ביאור (של הנכסים הנרכשים 
  

  חכירות.   יד
  

 מסווגים כחוזי , בידי המחכירמהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים חלק שבמסגרתם ,הסכמי חכירה  
בסיס שיטת על  הכולל) ההפסד(על הרווח  במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לדוח תשלומים המבוצעים. חכירה תפעולית

  . הקו הישר על פני תקופת החכירה
  
  למניה) הפסד(רווח   .טו

  
י מניות החברה בממוצע המשוקלל הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעל) ההפסד(הרווח 

 .של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה
  

גם ,  הבסיסיניות הרגילות ששימש לחישוב הרווחמתווסף לממוצע המ, בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה
המניות . רו למניות יומשכל המניות הפוטנציאליות המדללותהממוצע המשוקלל של מספר המניות שיונפקו בהנחה 

מקטינה את הרווח או מגדילה את ההפסד (הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן הינה מדללת 
  ).למניה
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  תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות, תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים  .טז

  
 :2011 בינואר 1 -תקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות בתקנים ותיקונים ל .1

  
התיקון האמור מהווה חלק ממסמך ". גילויים: מכשירים פיננסיים "- 7תקן דיווח כספי בינלאומי  תיקון

ים והכמותיים התיקון האמור מתקן חלק מהגילויים האיכותי. 2010 שפורסם במאי IFRS -השיפורים לתקני ה
הנדרשים בגין מהות והיקף הסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים ומבהיר את האינטראקציה בין גילויים 

 2011 בינואר 1התיקון האמור מיושם לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום . איכותיים וכמותיים אלו
וליישומו לראשונה לא הייתה השפעה , 2011  בינואר1 -הקבוצה יישמה את התיקון האמור החל מ. או לאחריו

 .מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה

 לא בחרה באימוצם הקבוצהתיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר , תקנים להלן .2
 :המוקדם

  

 העוסק IFRS 9 חלקו הראשון של). "IFRS 9" :להלן" (מכשירים פיננסיים "- 9תקן דיווח כספי בינלאומי   )א
הכולל הנחיות לגבי , IFRS 9 ואילו חלקו השני של 2009פורסם בנובמבר , בסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים

 מחליף חלקים IFRS 9. 2010פורסם באוקטובר , התחייבויות פיננסיות ולגבי גריעת מכשירים פיננסיים
) "IAS 39: "להלן" (הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "- 39מסוימים בתקן חשבונאות בינלאומי 

 דורש כי נכסים פיננסיים יסווגו על פי אחת משתי IFRS 9. המתייחסים לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוגן ונכסים פיננסיים הנמדדים : הקטגוריות הבאות

ה לאיזו קטגוריה יש לסווג נכס פיננסי מבוצעת ביום ההכרה ההחלט. לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת
) המודל העסקי שלה(הסיווג מבוסס על האופן שבו הישות מנהלת את מכשיריה הפיננסיים . לראשונה

 מותיר על כנן IFRS 9, לגבי התחייבויות פיננסיות. והמאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים של המכשיר
 כאשר השינוי העיקרי הינו שבמקרים בהם לישות יש התחייבות IAS 39 -רות באת מרבית ההנחיות האמו

, היא תכיר בשינויים בשווי ההוגן של התחייבות כאמור, פיננסית שיועדה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד
ישירות במסגרת , )סיכון האשראי של הישות עצמה(הנובעים משינויים בסיכון האשראי המתייחס להתחייבות 

אלא אם כן טיפול זה יוצר אי התאמה חשבונאית , וח כולל אחר חלף ההכרה בהם במסגרת רווח או הפסדרו
)an accounting mismatch .( לגבי סכומים שיוכרו כאמור ברווח כולל אחר לא יבוצע בהמשך סיווג מחדש
)Recycling (רים בין סעיפי ההוןניתן לבצע העברות של רווחים או הפסדים נצב, עם זאת. לרווח או הפסד.  

" גילויים: מכשירים פיננסיים "– 7 ולתקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 9 - פורסם תיקון ל2011בחודש דצמבר 
 ואת הוראות המעבר ליישומו והוסיף IFRS 9התיקון תיקן את מועד היישום המחייב של ). "התיקון: "להלן(

  )."יים הנוספיםהגילו" :להלן(דרישות גילוי מסוימות בגין המעבר 

 יחולו לגבי תקופות שנתיות המתחילות IFRS 9שני החלקים של ,  לאחר תיקונו כאמורIFRS 9 -בהתאם ל
אולם אין זה אפשרי ,  ביישום מוקדםIFRS 9ישויות יכולות לבחור ליישם את .  או לאחריו2015 בינואר 1ביום 

. IFRS 9ותו מועד את החלק הראשון של  מבלי ליישם באIFRS 9לבצע יישום מוקדם של החלק השני של 
 מבלי להידרש ליישם באותו מועד את החלק IFRS 9ניתן לבצע יישום מוקדם של החלק הראשון של , מנגד

  . IFRS 9השני של 

  : לגבי תקופות דיווחIFRS 9ישויות אשר תיישמנה את 

 ולא ן בעת היישום לראשונהלא תידרשנה לתקן את מספרי ההשוואה שלה - 2012 בינואר 1המתחילות לפני  .1
 .תידרשנה לספק את הגילויים הנוספים

תידרשנה לבחור או לתקן את מספרי  - 2013 בינואר 1 או לאחריו ולפני 2012 בינואר 1המתחילות ביום  .2
 .ההשוואה שלהן או לספק את הגילויים הנוספים

 ההשוואה שלהן אך תידרשנה  לא תידרשנה לתקן את מספרי-  או לאחריו2013 בינואר 1המתחילות ביום  .3
  .לספק את הגילויים הנוספים

  .  על דוחותיה הכספיים ואת עיתוי יישומוIFRS 9הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של 
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 מחליף את כל IFRS 10" .(IFRS 10: "להלן" (דוחות כספיים מאוחדים "- 10קן דיווח כספי בינלאומי ת  )ב
דוחות כספיים  "- 27ההנחיות הקיימות לגבי שליטה ואיחוד דוחות כספיים במסגרת תקן חשבונאות בינלאומי 

 איחוד "- דת לפרשנויות של הוועדה המתמ12ובמסגרת פרשנות מספר ) "IAS 27" :להלן" (מאוחדים ונפרדים
ההגדרה החדשה מתמקדת בדרישה ". שליטה" משנה את הגדרת IFRS 10". ישויות למטרות מיוחדות -

הינו " כוח. "על מנת שתתקיים שליטה) variable returns(ותשואות משתנות ) power" (כוח"לקיומם של 
, בין היתר,  כוללIFRS 10. תשואותהיכולת בהווה לכוון את הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על ה

) protective rights(לזכויות מגינות ) participating rights(הנחיות המתייחסות להבחנה בין זכויות משתתפות 
 agent/principal(וכן הנחיות המתייחסות למקרים בהם משקיע פועל בשם ישות אחרת או בשם קבוצת ישויות 

relationships .( לפיו ישות מאוחדת מציגה חברה אם וחברות בנות שלה כאילו הן ישות אחתעיקרון הליבה ,
 בינואר 1 לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום IFRS 10יש ליישם את . כמו גם טכניקת האיחוד, נותר על כנו

, ישות שתבחר ביישום מוקדם תידרש לגלות זאת וליישם מוקדם. יישום מוקדם אפשרי.  או לאחר מכן2013
תקן דיווח , )"IFRS 11" :להלן" (הסדרים משותפים " - 11גם את תקן דיווח כספי בינלאומי , ותו מועדבא

תקן חשבונאות בינלאומי , )"IFRS 12: "להלן" (שר לזכויות בישויות אחרותגילויים בא " - 12כספי בינלאומי 
חברות  "- 28 בינלאומי מתוקן בונאותותקן חש) "IAS 27R : "להלן" (דוחות כספיים נפרדים " - 27מתוקן 

ליישום לראשונה של תיקון זה לא צפויה להיות השפעה ). "IAS 28R: "להלן" (כלולות ועסקות משותפות
  .מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה

 IAS: "להלן" (השקעות בחברות כלולות "- 28 מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי IAS 28R - IAS 28R  )ג
נוגעים להוספת התייחסויות מפורשות לטיפול , IAS 28ים העיקריים שנכללו בו לעומת והשינוי) "28

כתוצאה מההנחיות החדשות האמורות , החשבונאי בשיטת השווי המאזני בהשקעות בעסקות משותפות
 או לאחר 2013 בינואר 1 לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום IAS 28Rיש ליישם את . IFRS 11במסגרת 

גם , באותו מועד, ישות שתבחר ביישום מוקדם תידרש לגלות זאת וליישם מוקדם. ישום מוקדם אפשריי. מכן
 על IAS 28Rהקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של  .IAS 27R -ו, IFRS 10 ,IFRS 11 ,IFRS 12את 

 .דוחותיה הכספיים ואת עיתוי יישומו

 מתמקד בשיפור העקביות IFRS 13 .("IFRS 13: "הלןל" (מדידת שווי הוגן "- 13תקן דיווח כספי בינלאומי   )ד
ואספקת מקור " שווי הוגן"והקטנת המורכבות לגבי מדידת שווי הוגן וזאת תוך מתן הגדרה מדויקת למונח 

-יחיד להנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן ודרישות הגילוי המתייחסות אליו לשימוש במסגרת כלל תקני ה
IFRSמורות בהדרישות הא.  השונים- IFRS 13 , אינן מרחיבות את השימוש בחשבונאות שווי הוגן אולם

יש .  אחריםIFRSמספקות הנחיות כיצד יש ליישמה במקרים בהם השימוש בה נדרש או מותר במסגרת תקני 
יישום מוקדם אפשרי .  או לאחר מכן2013 בינואר 1 לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום IFRS 13ליישם את 

החל מתחילת התקופה ") מכאן ואילך(" ייושם באופן פרוספקטיבי IFRS 13. תן גילוי לעובדה זותוך מ
 לא נדרשות להיות מיושמות לגבי IFRS 13 -דרישות הגילוי האמורות ב. השנתית שבה הוא מיושם לראשונה

שפעתו הקבוצה בוחנת את ה.  מועד היישום לראשונה שלומספרי ההשוואה המתייחסים לתקופות שלפני
  . על דוחותיה הכספיים ואת עיתוי יישומוIFRS 12הצפויה של 

 IAS- התיקון ל: "להלן" (קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות "- 32 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון  )ה
" יות קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננס–גילויים  "- 7ותיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר ) "32

 אינו משנה את המודל הקיים IAS 32 -ל התיקון. 2011 בדצמבר מואשר פורס) "IFRS 7 -התיקון ל: "להלן(
לגבי קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות " הצגה: מכשירים פיננסיים" - 32 תקן חשבונאות בינלאומי מסגרתב

 בין, נדרש,  בדוחות הכספייםלקיזוז םהקריטריוני שיתקיימו מנת שעלאך מבהיר ) "קיזוז: "להלן(פיננסיות 
, בנוסףו , באירוע עתידי כלשהותותנה לא שהיאכלומר  קיימת בהווה תהיה לקיזוז המשפטית שהזכות, היתר

 העסקים במהלך: הבאים מהמצבים אחד בכל, משפטית מבחינהנדרש שזכות הקיזוז תהיה ניתנת לאכיפה 
 פירעון של הישות ושל כל אחד מהצדדים חדלות אורגל ובמקרה של פשיטת ; default של במקרה; הרגיל

 gross( ברוטו סילוק באמצעות קיזוז זכות המקרים בהם את גם מבהיר  IAS 32-ל התיקון. האחרים
settlement mechanisms (ל תיקון ה.נטו סילוק באמצעות קיזוז לזכות בקריטריון עמודת- IFRS 7  מוסיף

מידע כמותי לגבי מכשירים פיננסיים שהוכרו וקוזזו במסגרת הדוח על דרישות גילוי חדשות המתמקדות ב
בין אם קוזזו (וכן לגבי מכשירים פיננסיים שהוכרו ושהינם כפופים להסדרי קיזוז מסוימים , המצב הכספי

 ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות IAS 32 -התיקון ל). במסגרת הדוח על המצב הכספי ובין אם לאו
 ייושם באופן IFRS 7 -התיקון ל. יישום מוקדם אפשרי.  או לאחריו2014 בינואר 1המתחילות ביום שנתיות 

 או לאחריו ולגבי תקופות דיווח 2013 בינואר 1רטרוספקטיבי לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 על IFRS 12 הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של .ביניים בתוך תקופות הדיווח השנתיות האמורות

  .דוחותיה הכספיים ואת עיתוי יישומו
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   אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים-3 ביאור
               

לרבות ציפיות ביחס , מבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספיםושיקולי דעת נבחנים באופן מתמיד ואומדנים 
  .מותלאור הנסיבות הקיי, שנחשבות לסבירות, לאירועים עתידיים

  
נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים , מעצם טבעם. אומדנים והנחות בנוגע לעתידמגבשת הקבוצה 

שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם , האומדנים וההנחות. לתוצאות המתייחסות בפועל
  :ים להלןמפורט, בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה

  

של נכסים שנרכשו בעסקאות תשלום מבוסס מניות ולצורך  שווים ההוגןקביעת  לצורך -נכסים בלתי מוחשיים   .א
את התוצאות , בין היתר,  נכסי מחקר ופיתוח נדרשת הנהלת החברה לאמוד אותםבחינת ירידת ערך של

. וההטבות הכלליות הנגזרותהישימות הטכנית מסחרית של הפיתוח , הצפויות של ניסויים שהחברה עורכת
 . עשויים להיות שונים מהותית מההערכה הנוכחית, התוצאות בפועל והאומדנים שיבוצעו בעתיד

  

לצורך הערכת השווי ההוגן ואופן  -) 'יג2 ביאורראה (תשלומים מבוססי מניות לרבות זכויות לעליית ערך מניות   .ב
פרמטרים שונים הנכללים בחישוב , בין היתר, דההכרה בתשלום מבוסס מניות נדרשת הנהלת החברה לאמו

והאומדנים , התוצאות בפועל. השווי ההוגן של האופציה וכן את תוצאות החברה וכמות האופציות אשר יבשילו
 .עשויים להיות שונים מהותית מההערכות הנוכחיות, שיבוצעו בעתיד

  
  

   מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים- 4ביאור 
  
  ניהול סיכונים פיננסיים  .  א

  
    גורמי סיכון פיננסיים)1        

  
סיכון שווי הוגן בגין , לרבות סיכוני מטבע(סיכוני שוק : חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסייםהקבוצה פעילויות 

 תוכניתה .סיכוני אשראי וסיכוני נזילות, )סיכון תזרימי מזומנים בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר, תשיעור ריבי
לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ובניסיון הקבוצה הכוללת של 

  .הקבוצה ביצועיה הכספיים של למזער השפעות שליליות אפשריות על
  

 קתמחל. ידי מועצת המנהלים-בהתאם למדיניות המאושרת עלהקבוצה הנהלת ידי -ניהול הסיכונים מתבצע על
מועצת המנהלים מספקת עקרונות כתובים . ת הסיכונים הכספייםא ומגדירהמעריכה , מזהההקבוצה הכספים של 

כגון סיכונים בגין שערי , כמו גם מדיניות כתובה המטפלת בתחומים ממוקדים יותר, לניהולם הכולל של הסיכונים
  .סיכוני שיעור ריבית והשקעת עודפי כספים, חליפין

  
  :וקסיכוני ש  )א

  
   שער חליפין ןסיכו
  

בעיקר , היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות למטבעות שוניםהקבוצה פעילות 
השונה  סיכון שער חליפין נובע מנכסים או התחייבויות הנקובים במטבע .")השקל: "להלן (לשקל הישראלי
  .ממטבע הפעילות

  
ייבת את חברות הקבוצה לנהל את סיכון שער החליפין כנגד מטבע הפעילות  קבעה מדיניות המחהקבוצההנהלת 
במטרה לנהל את סיכון שער החליפין . חברות הקבוצה נדרשות להגן על כל חשיפתן לסיכון שער חליפין. שלהן

בפיקדונות קצרי טווח הקבוצה ת משתמש, נכסים והתחייבויות שהוכרוו, בגין עסקות מסחריות עתידיות
סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים . השונה ממטבע הפעילות במטבע הנקובים

  . והתחייבויות המוכרים בדוחות הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות
  

יקדונות לזמן  ופ מזומנים ושווה מזומניםהחזקה שלבקבוצה היא מחלקת הכספים נים של מדיניות ניהול הסיכו
 חודשים עוקבים מעת עשר-תשעה עד שנייםל  בגובה תחזית ההתחייבויות הנקובות בשקל, הנקובים בשקלקצר
   .דירקטוריון החברהלהנחיית בהתאם  וזאת ,לעת

  
ואילו כל יתר המשתנים , השקל מול 10% -ו נחלש מטבע הפעילות של הקבוצה באיל, 2011 בדצמבר 31ביום 

 אלפי 11 - הפסד לאחר מס גבוה בכ- 2010( אלפי דולר 30 -כ בנמוך לאחר מס לשנה ההפסדיה ה, נותרו קבועים
בגין תרגום חליפין השער ב םבעיקר כתוצאה משינויי, ) אלפי דולר8 - בכנמוך לאחר מס רווח - 2009; דולר

.  הנקובים בשקלמזומנים ושווי מזומניםחליפין בגין השער ב םמשינוייו נטו, יתרות חייבים ויתרות זכות
 הגידולעקב בעיקר  2010 שנת בהשוואה ל2011 שנתב השקל לתנועות בשער החליפין מול יותררגיש היה  ההפסד
   .החייבים והזכאים בקבוצה , המזומנים הנקובות בשקל בסעיפיביתרות
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 )המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 
 
 )המשך(ננסיים ניהול סיכונים פי  .  א

  
   אשראיןסיכו  )ב

  
מוגבלים פיקדונות , סיכוני אשראי נובעים ממזומנים ושווי מזומנים. סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה

-מתקשרת עם בנקים ומוסדות פיננסיים שדורגו באופן בלתיהקבוצה . יתרות חובה שטרם נפרעווכן בבנקים 
  .   לפחותAתלוי בדירוג  

  
  . אשראיןלהלן לגבי מידע נוסף המתייחס לסיכו )2('ב4ביאור ראה 

  
  סיכון נזילות    )ג

  
. הן ברמת הישויות השונות בקבוצה והן במאוחדהקבוצה הנהלת ידי -תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על

כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים בקבוצה  תחזיות שוטפות של דרישות נזילות נתבוחהקבוצה הנהלת 
גיוס  תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון .אינה משתמשת במסגרות אשראיהקבוצה . ולייםהתפע

  . שמה לעצמה מטרה להשיגשהקבוצהיחסי נזילות מסוימים הון למימון פעילותה ו
 באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון חשבונות השוטפת מושקעיםעודפי מזומנים המוחזקים למימון הפעילות 

אפיקי השקעה אלו נבחרים בהתאם לתקופת הפירעון . יקדונות קצובים בזמן ואפיקים סולידיים נוספיםפ, ש"עו
בהתאם לתחזיות האמורות , הרצויה או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלקבוצה יהיו די יתרות מזומנים

  . לעיל
  

סיות של הקבוצה הינו עד שנה מיום  מועד פירעונן של התחייבויותיה הפיננ2010 - ו2011 בדצמבר 31 לימיםנכון 
  . כל אחד מהימים המדווחים

  
  ניהול הון)  2

  
להמשיך ולפעול כעסק חי במטרה להעניק לבעלי הקבוצה הינם לשמר את יכולתה של הקבוצה יעדי ניהול ההון של 

ת עלויות ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית א, והטבות לבעלי עניין אחרים, המניות תשואה על השקעתם
  .ההון

  
לרבות הנפקת מניות חדשות , הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה

  .)'ב1ראה בנוסף ביאור  (הקטנת ההתחייבויותאו מכירת נכסים לצורך 
  
  מכשירים פיננסיים.  ב

  

  מכשירים פיננסיים לפי קבוצות. 1   
  

כל , כמו כן.  כל הנכסים הפיננסיים סווגו תחת קבוצת הלוואות וחייבים2010 - ו2011 בדצמבר 31נכון לימים 
  . ההתחייבויות הפיננסיות לאותם ימים סווגו תחת קבוצת התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת

  
  איכות האשראי של נכסים פיננסיים . 2

  
על ידי התייחסות לדירוגי , ה בגינם ירידת ערךשטרם הוכר, ניתן להעריך את איכות האשראי של נכסים פיננסיים

  :או לנתוני עבר בנוגע למקרי חדלות פירעון של הצד שכנגד) אם זמינים(אשראי חיצוניים 
  

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      

            ופיקדונות מוגבליםפיקדונות לזמן קצר, יםמזומנים בבנק
AA+     275   354  

AA      1,237   754  
AA-      3   3  

      1,515   1,111  
           

  1   1      מזומנים שאינם מוחזקים בבנקים
      1,516   1,112  
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   מזומנים ושווי מזומנים - 5ביאור 
 
   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  313   51      מזומנים בבנקים ובקופה
  753   72      לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשיםם פיקדונות בנקאיי

      123   1,066  
  

:שווי המזומנים הינםוהמטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים   

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  853   8      ב"דולר ארה
  210   114      )לא צמוד למדד (ח"ש

  3   1      אחרים
      123   1,066  
  

  .שווי המזומנים מהוה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותיתמזומנים וערכם בספרים של 
  
  

   פיקדונות לזמן קצר- 6ביאור 

  :המטבעות בהם נקובים הפיקדונות לזמן קצר. א
  
   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  -   1,000      ב"דולר ארה
  -   372      )לא צמוד למדד (ח"ש
      1,372   -  
  
ח נושאים "הפיקדונות הנקובים בש. 1.25%בשיעור ממוצע של שנתית ב נושאים ריבית "הפיקדונות הנקובים בדולר ארה. ב

  . 2.59%בשיעור ממוצע של שנתית ריבית 
  

  .סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית מהוה קירוב הפיקדונות לזמן קצרערכם בספרים של 
  
  

   חייבים ויתרות חובה- 7 ביאור

  הרכב. א

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  51   17      מוסדות
  57   43      הוצאות מראש
  2   8      חייבים אחרים

      68   110  
  
 אלפי 25 בסך של ,2010 - ו2011 בדצמבר 31לימים , ת החובה המהווים פריטים כספייםערכם בספרים של החייבים ויתרו. ב

  . ח"בש נקובים , בהתאמה, אלפי דולר53 -דולר ו
  

  .וה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותיתוערכם בספרים של החייבים ויתרות חובה מה
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  בחברות בנות עהקפרטים נוספים לגבי הש - 8ביאור 

  
שם החברה הבת   

ומדינת 
    תאריך    התאגדותה

זכויות החברה 
בחברה הבת בהון 

    ובהצבעה

היקף ההשקעה 
בחברה הבת 
    באלפי דולר

סכום הדיבידנדים 
שנתקבלו או שהחברה 

  זכאית לקבל
                    
1(    31.12.11    100%    3,867    -  

                  
  

מ "אקסטיפו בע
  מאוגדת בישראל

  31.12.10    100%    3,918    -  
                    
2(    

31.12.11    100%    )161(    -  

  

אקס טי אל 
ביופרמסוטיקלס 

אינק מאוגדת 
  ב"בדלוור ארה

  
31.12.10    100%    )218(    -  
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   רכוש קבוע- 9ביאור 

  :ינםה, 2011והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו. א

  יתרה מופחתת   פחת שנצבר   עלות   

   בדצמבר31
יתרה    

לתחילת 
   השנה

תוספות 
במשך 
   השנה

גריעות 
במשך 
   השנה

יתרה 
לגמר 
   השנה

יתרה 
לתחילת 
   השנה

תוספות 
במשך 
   השנה

גריעות 
במשך 
   השנה

יתרה 
לגמר 
  2010   2011   השנה

  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   
  29   27   22   )15(   4   33   49   )18(   5   62   היטים וציוד משרדיר

  6   5   76   )18(   2   92   81   )18(   1   98   מחשבים
   160   6   )36(   130   125   6   )33(   98   32   35  
                                

  

  :הינם, 2010והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות,      הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו

  יתרה מופחתת   פחת שנצבר   עלות   

   בדצמבר31
יתרה    

לתחילת 
   השנה

תוספות 
במשך 
   השנה

גריעות 
במשך 
   השנה

יתרה 
לגמר 
   השנה

יתרה 
לתחילת 
   השנה

תוספות 
במשך 
   השנה

גריעות 
במשך 
   השנה

יתרה 
לגמר 
  2009   2010   השנה

  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   
  16   29   33   -   3   30   62   -   16   46   רהיטים וציוד משרדי

  7   6   92   -   7   85   98   -   6   92   מחשבים
   138   22   -   160   115   10   -   125   35   23  
                                

  

  :הינם, 2009והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות, שנצברו בגינו הרכב הרכוש והפחת     

  יתרה מופחתת   פחת שנצבר   לותע   

   בדצמבר31
יתרה    

לתחילת 
   השנה

תוספות 
במשך 
   השנה

גריעות 
במשך 
   השנה

יתרה 
לגמר 
   השנה

יתרה 
לתחילת 
   השנה

תוספות 
במשך 
   השנה

גריעות 
במשך 
   השנה

יתרה 
לגמר 
  2008   2009   השנה

  אלפי דולר   אלפי דולר   אלפי דולר   
  23   16   30   )11(   3   38   46   )15(   -   61   יוד משרדי רהיטים וצ
  18   7   85   )8(   10   83   92   )9(   -   101   מחשבים

  -   -   -   )141(   -   141   -   )141(   -   141   שיפורים במושכר
   303   -   )165(   138   262   13   )160(   115   23   41  
                                

 :מידע נוסף  .ב
. נזקפה להוצאות הנהלה וכלליות 2009 - ו2010 ,2011 בשניםקבוע ה רכושההפחתת 
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   נכסים בלתי מוחשיים- 10 ביאור

 . גאל- הושלמה עסקת ביו2010 באוגוסט 3ביום , לעיל 'א1כאמור בביאור   .א
המייצג את רישיון השימוש הבלעדי בפטנט , החברה בספריה נכס בלתי מוחשירשמה בעקבות השלמת העסקה 

,  הרקומביננטי למחלת המיאלומה הנפוצה וכל המחקרים והידע הנצבר בבסיסו של הפטנטEPO -ת העל תרופ
בהתאם לשוויו ההוגן וזאת , ) אלפי דולר187 - בסך של כלא כולל עלויות עסקה( אלפי דולר 2,265 -בסכום של כ

  . בהתבסס על הערכת שווי בלתי תלויה של מעריך חיצוני, למועד סגירת העסקה
  

 אשר, נכס זהשל  החברה בוחנת אחת לשנה האם חלה ירידה בערכו, 38אם להוראות תקן בינלאומי מספר בהת
במידה וקיימים סימנים המצביעים כי יתכן , בחינה זו נעשית בתדירות גבוהה יותר. אינו מופחת באופן שיטתי

  .וחלה ירידת ערך של הנכס האמור
 ייעוץ - זיו האפט BDO("ת ערך בסיוע מעריך שווי חיצוני ביצעה החברה בחינה ליריד 2011בחודש דצמבר 

לערכו אין צורך בהפחתת שווי ערך הנכס ביחס , הבחינהעל פי .  IAS 36בהתאם להוראת") מ"וניהול בע
שווי הפטנט , היות ולא קיימות עסקאות דומות אשר לפיהן ניתן לקבוע את שוויו ההוגן של הפטנט .בספרים

 תקופת ההיוון .2025 ועד 2012 לשנים  על בסיס שיטת היוון תזרים מזומנים עתידישנקבע לפי שווי השימו
לביצוע הניסויים הקליניים על מנת לאשר את התרופה לשיווק המשוערים נקבעה בהתבסס על לוחות הזמנים 

   . ותחת מגבלת שנות הפטנט ומעמד תרופת היתום כאמור לעיל
 phaseניסוי קליני  משך תקופת: הינן 2011 בדצמבר 31השימוש ליום ששימשו בחישוב שווי ההנחות העיקריות 

 בשנת 55%ועד  2019 בשנת 10%שיעורי חדירה צפויים של , בהתאמה,  שנים3.5 - שנים ו2.5 של phase 3 - ו2
 12.5%שיעור תמלוגים של ,  מקרים חדשים של חולי מיאלומה נפוצה בכל שנה45,000 - כמתוך אומדן של 2025
  . 25%של ) לפני מס(ור היוון ושיע

  
 בהסכם ")ידע: "להלן(מ " מחקר ופיתוח בעידע חברת  התקשרה החברה עם2010 בספטמבר 1ביום  .1

 הכוללת שני לרכישת זכות לפיה לחברה בלעדיות לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום המערכת החיסונית
ת בסיס לפיתוחן של תרופות לטיפול  עשויות להוואשרחלבונים אשר באמצעותם ייבחנו מולקולות מטרה 

מחלת הקרונס , דלקת מפרקים שגרונית, צהבת אקוטית: כגון, במחלות אשר קשורות במערכת החיסונית
)Chron's Disease(,  ספחת)15החברה קיבלה זכות בלעדית לתקופה של , בהתאם להסכם. 'וכו )פסוריאזיס 

 אלפי דולר 120וזאת בתמורה לתשלום בסך ") ותהזכ:"להלן(חודשים לבחון את הטכנולוגיה הרפואית 
גייסה החברה בדרך  )1 (באופן הבא וכמוקדם מביןי החברה "אשר ישולמו ע") דמי האופציה:"להלן(ב "ארה

 או,  תפרע החברה את ההתחייבות לידע במזומן-ב " מליון דולר ארה2של תשקיף ציבורי סכום העולה על 
תפרע , ב"מיליון דולר ארה 2ההסכם ולא גויס סכום העולה על  על  חודשים ממועד החתימה12חלפו ) 2(

החברה את ההתחייבות כלפי ידע במזומן או באמצעות הנפקת אופציות שוות ערך לסכום האמור בהתאם 
  .   לאחר קבלת אישורה של ידע לעיתוי ההענקה, לשיקולה הבלעדי של החברה

  
   .2011  בנובמבר30ביום לוגיה האמורה אשר פקעה  לרכישת הטכנוהזכותהחברה בחרה שלא לממש את 

הוצאות , על פני תקופת האופציה רשמה החברה בספריה 2010 - ו2011 בדצמבר 31בשנים שנסתיימו בימים 
נזקפו הוצאות אלו  .בהתאמה,  אלפי דולר32 - אלפי דולר ו88 בסך של זכות לבחינת טכנולוגיה רפואית הפחתת

  .חהוצאות מחקר ופיתוסעיף ל
  

שביצעה בתרופת הביסיפאדין לטיפול  Phase 2b את תוצאות ניסוי שלבהחברה קיבלה , 2008 בנובמבר 18ביום   .ב
 של  ולפיכך הופסקה פעילות הפיתוח,יעדי הניסוי לא הושגו כי הראובכאבים נוירופאטיים בחולי סכרת אשר 

 . התרופה האמורה
אשר ממנה נרכשו הזכויות  ,DOVם חברת  הפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות ע2010בחודש מרס 

  .  בתיאום עימהDOV וכל הזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו לחברת ,לתרופת הביסיפאדין
  
  

   ספקים ונותני שירותים-11 ביאור

  :הרכב. א

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  183   83      חובות פתוחים
  20   5      שקים לפירעון

      88   203  
  

  .ערכם בספרים של הספקים ונותני שירותים מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית
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 )המשך( ספקים ונותני שירותים - 11ביאור 
  

  :עות הבאיםב אחרים נקובים במטםערכם בספרים של ספקים ונותני שירותי. ב

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  161   75      ב"דולר ארה
  39   12      )לא צמוד למדד (ח"ש

  3   1      אחרים
      88   203  
  
 

   זכאים ויתרות זכות-12 ביאור

   :הרכב. א

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  199   206      יועצים ומוסדות שכר, עובדים
  555   329      וצאות לשלםה

  6   6      אחרים
      541   760  
  

  .ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית
  
  :כות נקובים במטבעות הבאיםערכיהם בספרים של הזכאים ויתרות הז. ב

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  פי דולראל      
           

  407   325      ב"דולר ארה
  353   216      )לא צמוד למדד (ח"ש
      541   760  
  
  

   מעביד- התחייבות בשל סיום יחסי עובד - 13ביאור 
  
והחברות הבנות בתשלום פיצויי  חייבות החברה, ובחוץ לארץ בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ .א

  . עובדים שיפוטרו או יפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימותאו פנסיה ל/פרישה ו
  
 לתשלומי פנסיה וכן התחייבות החברה לתשלומי פיצויים בגין עובדים בישראל שלגביהם בישראלהחברה התחייבות . ב

. תהפקדה מוגדרומכוסה על ידי הפקדות שוטפות בתוכניות  לחוק פיצויי פיטורים 14המחויבות האמורה הינה לפי סעיף 
כל עובדי החברה היו מכוסים לפי  2011שנת  במהלך .דוחות על המצב הכספיהסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים ב

  .  לחוק פיצויי פיטורים14סעיף 
  

 23 - ודולראלפי  22 , אלפי דולר22  הינו2009 -ו 2010 ,2011 בשנים הסכום שנזקף כהוצאה בגין תוכניות הפקדה מוגדרות
  .מהבהתא, דולראלפי 

  
ומכוסים בצורה , כאמור לעיל,  לחוק פיצויי פיטורים14חתומים על סעיף  2011 בדצמבר 31היות ועובדי החברה נכון ליום 

 31 לשנה שמסתיימת ביום מוגדרתלא צפויות הפקדות לתוכניות הטבה , של הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת
  . 2012בדצמבר 
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  יית ערך מניות זכויות לעל- 14 ביאור

בהמשך , 2008בחודש אוקטובר .  דמי ייעוץDOV התחייבה חברה בת לשלם לצד שלישי בעסקה עם 2007בחודש ינואר 
חתמו החברה והחברה הבת על הסכם עם הצד השלישי לפיו דמי הייעוץ יתבססו על זכויות לעליית ערך , להתחייבות לעיל

  :מניות החברה כדלקמן
  
ראה  (2009 ביוני לאחר איחוד ההוןמניות  1,659,945המייצגים  לול מלא נכון למועד העסקה ממניות החברה בדי3% .1

 .  הניתנים למימוש שנה אחת לאחר מועד העסקה))2('א16ביאור 
 המובשלים עם 2009 ביוני  לאחר איחוד ההון3,873,204 ממניות החברה בדילול מלא נכון למועד העסקה המייצגים 7% .2

 ". אירוע אבן דרך "ימים שהינם אירועים מסוקרות

 .ות מזומן או באמצעות הנפקת מניות על פי בחירת החברהתשלום בגין זכויות לעליית ערך מניות יכול להתבצע באמצע
 יהיה בגובה ההפרש שבין שווי שוק  על ידי הנפקת מניות שווי התשלוםבמקרה של מימוש זכויות לעליית ערך מניות

לבין סך של ) כגבוה מביניהם, או מחיר ממוצע למניה בחמישה ימים הקודמים ליום המימושמחיר מניה ליום המימוש (
  . 2017 בינואר 15 הזכויות לעליית ערך מניות יפקעו בתאריך .דולר 1.7

          ומוצגות במסגרת ההון בהתאם ,  לעיל1כאמור בסעיף ,  ניתנות למימוש3%הזכויות לעליית ערך מניות בשיעור של 
פקעו בעקבות סיום הסכם הרישיון ,  לעיל2כאמור בסעיף , 7%ואילו הזכויות לעליית ערך מניות בשיעור של  IFRS 2 -ל

   . 2010מרס בחודש  בתרופת הביסיפאדין DOVשל החברה עם חברת 
  

  . 2009 בספטמבר 30 יום לעיל נזקף המכשיר בגין זכויות לעליית ערך מניות להון החל מ'יג2כאמור בביאור 
  

 30 בכל תקופת דיווח ועד ליוםהחברה השתמשה במודל בלאק אנד שולס לחישוב ערכן של הזכויות לעליית ערך מניות 
 2009 בספטמבר 30ביום ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של הזכויות לעליית ערך מניות . 2009בספטמבר 

ואורך חיים צפוי עד  0%דיבידנד צפוי בשיעור של , 3.3%מקדם היוון בשיעור של , 124%הינן סטיית תקן בשיעור של 
   . שנים7.3למועד המימוש של 

  
  

   התקשרויות והתחייבויות תלויות- 15 ביאור
  
 תמלוגים ותשלומים התלויים באבני דרך  .א
  

 אשר במסגרתה הועבר לחברה MinoGuard בנובמבר השלימה החברה את עסקת 30ביום ,  לעיל'א1כאמור בביאור  .1
 על ).תוך התמקדות במחלת הסכיזופרניה, משולבת לטיפול במחלות נפשתרופה (SAM-101 תרופת ל בלעדי רישיון

הפצה , שיווק, רישום, פיתוח,  תפעל החברה לביצוע ניסויים קלינייםMinoGuardפי תנאי ההסכם עם חברת 
  .ללא הגבלות לגבי מחלה מסוימת,  שינבעו מהטכנולוגיהומכירת התרופות

 תשלומים מצטברים בקשר עם עמידה באבני דרך MinoGuard -תשלם החברה ל, בלת הרישיון כאמורבתמורה לק
תשלם , בנוסף לתשלום אבני הדרך כאמור.  מיליוני דולר2.5 -סך של כבהקשורים למחקר ופיתוח ואישור התרופה 

אחוזים מהתמורה נטו או / ממכירת מוצרים הנובעים מהרישיון ו3.5% תמלוגים בשיעור MinoGuard -החברה ל
בהתאם לשלב הניסוי בו נמצאת התרופה בעת , 20%-7.5%בטווח של ' לחברה במקרה של הענקת רישיון משנה לצד ג

  . ביצוע עסקת רישיון משנה כאמור
כאשר  (2013 ביוני 30 עד ליום Phase 2היה והחברה לא תחל בביצוע ניסוי קליני , בנוסף לתשלומים המפורטים לעיל

-קבלת אישור להתחלת ניסוי כאמור או המשך הניסויים הקליניים אשר בוצעו או יבוצעו על, לקבוע בהסכםבהתאם 
 MinoGuard -תשלם החברה ל)  לעניין סעיף זהPhase 2יחשבו כהתחלת ניסוי , או חוקרים שלה/ וMinoGuardידי 

דולר וישולם במועד האמור ועלותו  אלפי 45תשלום שנתי עבור הרישיון כאשר התשלום הראשון יעמוד על סך של 
אלפי דולר בשנת הרישיון  675 עד לסך של - אלפי דולר 90בסכום של ) במידה וטרם החל הניסוי(תגדל בכל שנה ושנה 

  .השמינית
לפרוע את התשלומים המפורטים לעיל במזומן או , בהתאם להחלטתה הבלעדית, לחברה מוקנית האפשרות

  .  MinoGuard -באמצעות הקצאת ניירות ערך ל
במידה . 2027הטכנולוגיה אשר הועברה לחברה בהתאם לרישיון הינה מוגנת מכוח היותה פטנט רשום וזאת עד לשנת 

יפקע ,  שנים ממועד ההתקשרות9.5 - כבטווח זמן של) כמפורט לעיל (Phase 2ולא תחל החברה בניסוי קליני 
   .הרישיון
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 )המשך(בויות תלויות  התקשרויות והתחיי- 15ביאור 
  
  )המשך(תמלוגים ותשלומים התלויים באבני דרך   .א

  
 התקשרה החברה במזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש החברה טכנולוגיה 2011 בנובמבר 2ביום  .2

")NiCure "-זרוע מסחור הטכנולוגיות של קופת חולים הכללית, מ"ממור יישום מחקרים בע") הטכנולוגיה: " להלן ,
וזאת בתמורה לתמלוגים ממכירות וכן תשלומים עתידיים ,  של קבלת רישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה האמורהבדרך

 בין החתימה על ההסכם בין הצדדים כפופה. נוספים הכפופים להשלמת אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני
 ואישור דירקטוריון ולוגיהטכנבחינת המסלול הרגולאטורי להמשך פיתוח ה, בדיקות נאותותהשלמת ל היתר

 . החברה
 

תרופה מוכרת לטיפול בהורדת  (renin-angiotensin נוגדי על מתן מקומי שלהטכנולוגיה המוזכרת לעיל מבוססת 
 –) אוסטאוארטריטיס: כגון(ומהווה טיפול חדשני בתסמינים של מחלות הקשורות בסחוס , ")אנלפרילט"לחץ הדם 

בנוזל המפרקים והסחוס ובכך מאפשר ) GAGs(דוש מלאי הגליקואמינוגליקנים הטיפול מבוסס על הגברת או חי
  .  ניתן לטפל באמצעות טכנולוגיה זו בקמטים בעור, כמו כן. הקלה ואף היפוך או נסיגת התסמינים של מחלות אלה

 להמשך Phase 2יהיה ניתן להיכנס לניסוי קליני , על פי הערכות המדענים אשר פיתחו את הטכנולגיה האמורה
, וזאת מכיוון שהתרופה המוזכרת לעיל מאושרת לטיפול בהורדת לחץ דם, הפיתוח הקליני על בסיס טכנולוגיה זו

  .  שנים20 -שכן ניתנת לחולים מזה כ
  .הדוח טרם הושלמה העסקהאישור נכון למועד 

  
 מחויבת , פי הסכם זהעל. גאל- השלימה החברה את עסקת ביו2010 באוגוסט 3ביום , לעיל' א1כאמור בביאור  .3

 אלפי דולר במקרה של הצלחה בניסוי 350 מהמכירות נטו של המוצר וכן סך של 1%החברה לשלם תמלוגים בסך 
  :תנאי התשלום בגין הסכום האמור הינם בהתאם למוקדם מבין האירועים הבאים. phase 2קליני 

  
לאחר השלמה בהצלחה של הניסוי  מיליוני דולר על ידי החברה או חברת אקסטיפו 2גיוס של לפחות   .א

  .Phase 2 הקליני  
 .Phase 2שישה חודשים ממועד השלמה בהצלחה של ניסוי קליני   .ב

  
מחויבת בתשלומים התלויים באבני דרך בסכומים של הייתה החברה הבת , DOV -בהתאם לתנאי רכישת הזכויות מ .4

אשר מתוך הסכום , לאורך חיי הרישיון)  החברהבהתאם להחלטת( מיליוני דולר במזומן או במניות החברה 126.5עד 
הייתה החברה הבת . הביסיפאדין תרופת לשיווק מיליוני דולר הינו עם קבלת אישור רגולטורי 115ל סך של "הנ

  .הביסיפאדין בגין מכירות DOV -מחויבת בנוסף בתשלום תמלוגים ל
ך אדין לא הושגו וכתוצאה מכפיס תרופת הבי של phase 2b הודיעה החברה שיעדי הניסוי הקליני 2008בנובמבר 

  . הפסיקה החברה את פיתוח התרופה
וכל , לעניין תרופת הביסיפאדין, DOVהפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות עם חברת , 2010בחודש מרס 

  .  בתיאום עימהDOVהזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו לחברת 
  
 DOVלצד שלישי בהקשר לעסקה עם )  של מזומן או הנפקת מניותבדרך( דמי ייעוץ  החברה הבת מחויבת בתשלום .5

 ). לעיל 14 ביאורראה (
  

מחברת ויווקווסט לרבות ) DOS -תוכנית ה( החברה רכשה זכויות בפטנטים ונכסים אחרים 2005בחודש ספטמבר  .6
די מחקר ציוד מעבדה והסכמי העסקה של עוב, Cספריית מולקולות הכוללת מולקולה לפיתוח תרופה לצהבת 

 אלפי דולר מתוכם 1,391אשר )  אלפי דולר148כולל עלויות עסקה בסך ( אלפי דולר 1,939 - בתמורה לסך של כופיתוח
החברה מחויבת ,  על פי ההסכם של החברה עם ויווקווסט.שולמו באמצעות הנפקת מניות רגילות של החברה

התשלומים על פי אותם אבני דרך . ורים ומכירתייםבתשלומים על פי אבני דרך שנקבעו בהתאם להשגת יעדים רגולט
 מיליוני דולר הינם במקרה של קבלת 25אשר מתוכם סך של ,  מיליוני דולר34מסתכמים נכון למועד הדוח לסך של 

על פי , והם ניתנים לתשלום במזומן או בדרך של הנפקת מניות החברה, אישור רגולטורי או מכירות בפועל של המוצר
לא שילמה החברה כל תשלום אבן דרך לויווקווסט היות וטרם הושגו , 2011 בדצמבר 31נכון ליום . ההחלטת החבר

מחויבת החברה בתשלום תמלוגים לחברת ויווקווסט במקרה , כמו כן. היעדים המזכים את ויווקווסט בתשלום כזה
 . של  מכירות עתידיות של המוצר

  
 DOS -של זכויות פיתוח נכס ה) 2008אשר תוקן בחודש אוגוסט ( חתמה החברה על הסכם מכירה 2008בחודש מרס 

 הסכם זה נקבע כי חברת תחת.  מיליוני דולר אשר שולמו במזומן5.94האמריקאית תמורת סך של לחברת פרסידיו 
פרסידיו , כמו כן.  ממועד המכירהDOS -פרסידיו תהיה אחראית על כל תהליך הפיתוח והמסחור של נכס ה

בשיעורים  של  התלויים בהגעה לאבני דרך מסוימים וכן תמלוגים  מיליוני דולר 59 לחברה סך של עד התחייבה לשלם
 החברה  בנוסף מחויבת פרסידיו לשלם לחברה כל תשלום אבן דרך אשר.י פרסידיו"ממכירות המוצר ע 10%-1%

    .מחויבת כלפי ויווקווסט ושנבע מהסכם הרכישה עם ויווקווסט
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  )המשך(שרויות והתחייבויות תלויות  התק- 15ביאור 
  

 התחייבויות בגין חכירה תפעולית  .ב
 

 יםבשנהסכמי החכירה יסתיימו . בחכירה תפעולית כלי רכבהחברה חוכרת שלושה  2011 בדצמבר 31נכון ליום  .1
 - ור אלפי דול26 , אלפי דולר32   לסך של2009  - ו2010 ,2011  הוצאות חכירת הרכבים הסתכמו בשנים.2013-2014

דמי  .ח וצמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם בישראל" דמי החכירה נקובים בש.בהתאמה, אלפי דולר 25
אלפי  32 - הינם כ,2011 בדצמבר 31שבים לפי דמי החכירה ליום והמח, 2014 -ו 2013, 2012החכירה החזויים לשנים 

 . בהתאמה, אלפי דולר 7 - ואלפי דולר 30, דולר
  
עם , 2013תוקפו של ההסכם יפוג בחודש אוגוסט .  בגין המשרדים שבשימושהבהסכם חכירה תפעוליהחברה קשורה  .2

למדד המחירים לצרכן המתפרסם צמודים ח ו"שב נקובים דמי השכירות . חודשים נוספים24 -יה להאריכו באופצ
 -מוגבל בסך של כי שקללהבטחת החכירה חתמה החברה על ערבות בנקאית אשר מובטחת על ידי פיקדון . בישראל

 .  אלפי דולר21
  

 ,2011 בדצמבר 31המחושבים לפי דמי השכירות בתוקף ליום , החזויים בשנים הקרובותודמי הניהול דמי השכירות 
   :הינם כדלקמן

  
 אלפי דולר  

2012  90  
עד לחודש  (2013

  )2013אוגוסט 
56  

  
 מיםההסכ .לשנהאלפי דולר  35 -לכבתמורה ה להשכרת שטח במשרדי משנה ידיירשני התקשרה בהסכם עם החברה 
   .חודשים נוספים 12 - בםעם אופציה להאריכ, 2012 דצמבר –לחודשים אוגוסט עד בתוקף 

  
  

   הון מניות קרנות ועודפים- 16 ביאור
  
  הון המניות  .א

  
  :ההרכב )1
  
  סכום   מספר המניות   
  מונפק ונפרע   רשום   מונפק ונפרע   רשום   
   בדצמבר31    בדצמבר31   מבר בדצ31    בדצמבר31   
   2011   2010   2011   2010   2011   2010   2011   2010  
  ח"שבאלפי    באלפים   
                          

  19,171   20,403   70,000   70,000  191,711  204,032  700,000  700,000  *ח" ש0.1  מניות רגילות בנות 
  
  . ח"ש 0.535 הינו 2011 בדצמבר 31 המניה ליום שער. אביב-נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל  *
  
זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף , המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות )2

  .בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה
  

  :ן המניין אשר במסגרתה אושר כדלקמ התקיימה אסיפת בעלי מניות שלא מן2009 במרס 18ביום 
  

  ..נ.ח ע" ש0.1 בסך) 1(יאוחדו למניה אחת . נ.  עח" ש0.02 מניות בסך 5 יאוחד כך שכל חברההון המניות של ה. א
    ח " ש0.1 מניות רגילות בנות 100,000,000 -ח מחולק ל"ש. נ. ע10,000,000 -הון המניות הרשום של החברה יגדל מ.  ב
  .נ.ח ע" ש0.1 מניות בנות 700,000,000 -לח מחולק " ש70,000,000 -נ ל.ע    
  . נ.ח ע" ש0.1מניות רגילות בנות ) 2(המייצג שתי  ADR )1(מיחס של אחד יתוקן   ADRיחס ההמרה של תעודות . ג

   ..נ.ח ע" ש0.1בנות מניות ) 20(מייצג עשרים  ADR ) 1(לאחד   
 איחוד ההון ותוספת המימוש בגינן כמות האופציות שהוענקו לפנישונו , בעקבות איחוד הון המניות של החברה. ד

 .  בהתאם,השתנתה גם היא
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 )המשך( הון מניות קרנות ועודפים - 16ביאור 
  

  )המשך(הון המניות   .א
  

שינוי יחס המרה של .  בוצע איחוד ההון וכן הגדלת ההון הרשום של החברה בהתאם לאמור לעיל2009 ביוני 22ביום 
 2009,  ביולי10 ביום.  כי שינוי כאמור אינו נדרשחלטת דירקטוריון החברה לא בוצע לאחר קבלת הADR -תעודות ה

 להיות מצוטטיםשל החברה ממשיכים ADR -ה. NASDAQ - של החברה מהADR- על מחיקת הSEC-התקבל דיווח מה
  .ב" בארהPink Sheets -במסגרת ה

  
 מניות רגילות 133,063,688ניות אקסטיפו גאל אשר במסגרתה הוקצו לבעלי מ- הושלמה עסקת ביו2010 באוגוסט 3ביום  )3

אשר החזיקה ערב העסקה ברישיון שימוש בלעדי בפטנט ,  ממניות אקסטיפו100% -כל אחת בתמורה ל. נ.ח ע" ש0.1בנות 
  .  מיליוני דולר1.5 -מיאלומה נפוצה וכן בכטיפול בחולי  רקומביננטי לEPOעל תרופת 

 מניות רגילות 12,305,000אביב - תשקיף לציבור בבורסה לניירות ערך בתל הנפיקה החברה באמצעות2011 במרס 7ביום  )4
 בתמורה כוללת) 2סדרה ( כתבי אופציה 18,457,500 -ו) 1סדרה ( כתבי אופציה 6,152,500, כל אחת. נ.ח ע" ש0.1בנות 
 .  אלפי דולר68 -ל כלאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך ש, ) דולר מיליוני1.75 -כ(ח " מליוני ש6.3 - נטו של כמיידית

 27ועד ליום ) 2011 במרס 9(ניתנים למימוש למניות החל מיום רישומם למסחר בבורסה היו ) 1סדרה (כתבי אופציה 
, ח" ש0.7כנגד תשלום תוספת מימוש של . נ.ח ע" ש0.1 כך שכל כתב אופציה ימומש למניה רגילה אחת בת 2011בנובמבר 

 15,544 -ל) 1סדרה ( כתבי אופציה 15,544על ידי בעל מניות של החברה  מומשו 2011י  ביול21 ביום .ב"צמודה לדולר ארה
פקעו ) 1סדרה (יתרת כתבי האופציה .  דולר אלפי3 -כל אחת בתוספת מימוש כוללת של כ. נ.ח ע" ש0.1מניות רגילות בנות 

  . 2011 בנובמבר 27ביום 
 בפברואר 27ועד ליום ) 2011 במרס 9(ום רישומם למסחר בבורסה ניתנים למימוש למניות החל מי) 2סדרה (כתבי אופציה 

 צמודה, ח" ש1שלום תוספת מימוש של כנגד ת. נ.ח ע" ש0.1 כך שכל כתב אופציה ימומש למניה רגילה אחת בת 2013
ציה לעניין מימוש כתבי אופ. )ח לכל כתב אופציה" ש1.06 - בדצמבר עמדה תוספת המימוש על כ31ליום  (ב" ארהלדולר

  .  להלן24ראה ביאור , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) 2סדרה (
 במסגרת גיוס הון פרטי 2006אשר הונפקו במהלך שנת , )לא רשומים( כתבי אופציה 4,666,667 פקעו 2011 במרס 22ביום  )5

 . ממשקיעים אמריקאים
הנפקה הפרטית הקצתה החברה  במסגרת הנפיקה החברה , 2012בחודש מרס , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )6

 כתבי 1,926,727 -ו) סדרה א( כתבי אופציה 3,853,454, כל אחת. נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות של החברה בנות 11,560,362
  .   להלן24לפרטים נוספים בדבר ההנפקה הפרטית ראה ביאור ). סדרה ב(אופציה 

  
   שלום מבוסס מניותת  .ב
  

דירקטוריון החברה את אימוצה של תוכנית להענקת אופציות למניות החברה לפי סעיף אישר , 2011 באוגוסט 29ביום 
אשר ") 2001תוכנית : "להלן (2001 חלף תוכנית אופציות משנת ,")2011תוכנית  ":להלן( לפקודת מס הכנסה 102

, 2011גרת תוכנית ליון מניות לשם הקצאת אופציות במסי מ10 ולשמור במסגרת התוכנית עד , שנים10הסתיימה לאחר 
  . דירקטורים ויועצים של החברה, המיועדות בעיקר לעובדים

בהתאם למסלול ההוני שנבחר על .  לפקודת מס הכנסה102 תהא כפופה להוראות שנקבעו לעניין זה בסעיף 2011תוכנית 
, פו לעובדים כהטבההחברה לא תהיה זכאית לתבוע כהוצאה לצורכי מס סכומים שייזק, ידי החברה ועל פי הוראות אלה

למעט , בגין האופציות שהעובדים יקבלו במסגרת התוכנית, לרבות סכומים שיירשמו כהטבת שכר בחשבונות החברה
  .שייקבע במועד ההקצאה, אם קיים, מרכיב הטבה פירותי

קופת ת, תוספת המימוש, כגון אורך חיי האופציה, 2011התנאים שיחולו על האופציות שיוענקו במסגרת תוכנית 
  . במועד ההקצאה בפועל, ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה, ההבשלה ומועדי המימוש

 הדוח הענקות לאחר תאריךלפרטים בדבר . 2011טרם הוענקו אופציות למניות תחת תוכנית , 2011 בדצמבר 31נכון ליום 
   . להלן24ראה ביאור , על המצב הכספי

  
עובדים ולנותני שירותים במהלך ל,  אשר הוענקו לדירקטורים בקבוצהלהלן פרטים בדבר תשלומים מבוססי מניות

אשר אושרה בשנית , 2001תוכנית החברה משנת  לפקודת מס הכנסה ותחת 102לסעיף  בהתאם התקופות המדווחות
כל הנתונים המוצגים להלן  (לפקודת מס הכנסה' ט3 וכן אופציות שהוענקו ללא תוכנית בהתאם לסעיף 2003בשנת 
  :))לעיל' ראה סעיף א( ביוני 22 את איחוד ההון שבוצע ביום פיםמשק

  
ל הכספים של "לסמנכ) לא רשומים( כתבי אופציה 1,400,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2009בחודש יולי  .1

א בתוספת מימוש של "נ כ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 1,400,000 -כתבי האופציה ניתנים למימוש ל. החברה
ליום קבלת החלטת , על פי מודל בלאק ושולס, השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. לכל כתב אופציה ,ח" ש0.075

 חודשים 120תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של .  אלפי דולר148 -כדירקטוריון החברה הינו 
 66.67%וש מיד עם הקצאתם ויתרת  מכמות כתבי האופציה תהיה ניתנת למימ33.33% -באופן ש, ממועד הקצאתם

מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע בתקופה של שלוש שנים 
 .נוספות
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 )המשך( הון מניות קרנות ועודפים - 16ביאור 
  
  )המשך(תשלום מבוסס מניות   .ב

  
 ,175%טיית תקן צפויה בשיעור של ס, 0% צפוי בשיעור של דיבידנד: על ההנחות הבאות התבססשווי כל אופציה 

מידת התנודתיות .  ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש שנים3.85%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 
לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד , מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מניית החברה

  .למועד המימוש
ביום , ו כן התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך הנקוב של המניה למחיר המימוש על פי תוכנית זוכמ

  . המימוש בפועל על ידי העברת הסכומים מפרמיה על מניות להון מניות
  

 כתבי אופציה לדירקטורים בחברה הניתנים 450,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010 בינואר 18ביום  .2
. ח לכל כתב אופציה" ש0.298כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 450,000 -ש ללמימו
השווי . אושרו הענקות כתבי האופציה לדירקטורים, במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות, 2010 במרס 2ביום 

ליום אישור האסיפה הכללית , IFRS 2על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות , ההוגן של כל כתבי האופציות
 שנים ממועד 10תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של .  אלפי דולר36 -של החברה הינו כ

 מכתבי האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי לאחר הקצאתן ויתרת כתבי האופציות ניתנים 33%. הקצאתן
 בנובמבר 22ביום .  ההענקה ועד לתום שנתיים ממועד ההענקהכל חודש ממועד, למימוש בעשרים וארבעה חלקים

  .  כתבי אופציה שהוענקו לו חולטו63,747חדל מלכהן כדירקטור אחד הניצעים ולפיכך , 2010
, 175%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : על ההנחות הבאות התבססשווי כל אופציה 

 . ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש עד שש שנים4.3%-3.9% של ריבית חסרת סיכון בשיעור
 

ל החברה הניתנים " כתבי אופציה למנכ1,610,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010 בינואר 18ביום  .3
. ח לכל כתב אופציה" ש0.075כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 1,610,000 -למימוש ל

ל החברה יחד "אושרה הענקת כתבי האופציה למנכ, במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות, 2010 במרס 2ביום 
השווי ההוגן של ). 2010 באוגוסט 3אשר הושלמה ביום (גאל -עם אישור הסכם העסקתו בכפוף להשלמת עסקת ביו

 133 -יום אישור האסיפה הכללית הינו כל, IFRS 2על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות , כל כתבי האופציות
 מכתבי 33%.  שנים ממועד הקצאתן10תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של . אלפי דולר

האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי לאחר הקצאתן ויתרת כתבי האופציות ניתנים למימוש בעשרים וארבעה 
 . ום שנתיים ממועד ההענקהכל חודש ממועד ההענקה ועד לת, חלקים

, 175%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : על ההנחות הבאות התבססשווי כל אופציה 
  . ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש עד שש שנים4.11%-3.87%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

ביום ,  הנקוב של המניה למחיר המימוש על פי תוכנית זוכמו כן התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך
 .המימוש בפועל על ידי העברת הסכומים מפרמיה על מניות להון מניות

  
 - כתבי אופציה לעובד בחברה הניתנים למימוש ל100,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010 בינואר 26ביום  .4

השווי ההוגן של . ח לכל כתב אופציה" ש0.1חת בתוספת מימוש של כל א. נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 100,000
ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה , IFRS 2כל כתבי האופציות על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות 

באופן ,  שנים ממועד הקצאתן10תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של .  אלפי דולר10 -הינו כ
  . כל רבעון ממועד ההענקה ועד לתום שלוש שנים, האופציות ניתנים למימוש בחלקים שוויםשכתבי 

, 175%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : על ההנחות הבאות התבססשווי כל אופציה 
 .ים ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש עד שש שנ4.3% ריבית חסרת סיכון בשיעור של

  
 פרופסור משה מיטלמן כנושא משרה ההתקשרות עםאישר דירקטוריון החברה את הסכם , 2010 באוגוסט 27ביום  .5

כמו כן אושרה .  הרקומביננטי לטיפול במחלת מיאלומה נפוצהEPO - מנהל רפואי של תוכנית הפיתוח ל-בכירה 
 0.1 מניות רגילות בנות 640,000 -ימוש לכתבי האופציה ניתנים למ). לא רשומים( כתבי אופציה 640,000הקצאת 

על פי מודל , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. לכל כתב אופציה, ח" ש0.1א בתוספת מימוש של "כ. נ.ח ע"ש
תקופת מימוש האופציות . ב" אלפי דולר ארה50 -ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו כ, בלאק ושולס

האופציות ניתנות למימוש בשיעורים שווים בכל חודש , שנים ממועד הקצאתם 10הינה תקופה מקסימלית של 
 יהיה זכאי פרופסור Phase 2עם גיוס חולה ראשון לניסוי , כמו כן.  חודשים24לתקופה של , מהמועד הקובע

 במקרה של פיטורים על,  מיתרת כתבי האופציות שלא הבשילו נכון לאותו מועד ובנוסף50%מיטלמן למימוש של 
 .   מיתרת כתבי האופציות שלא הבשילו למועד הפיטורים25%ידי החברה ללא סיבה יהיה זכאי למימוש של 

, 160%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : על ההנחות הבאות התבססשווי כל אופציה 
  .ימוש של חמש עד שש שנים ואורך חיים צפוי עד למועד המ3.68%-3.54%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 
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 )המשך( הון מניות קרנות ועודפים - 16ביאור 
  
  )המשך(תשלום מבוסס מניות   .ב

  
 כתבי אופציה ליועץ חיצוני של החברה הניתנים 120,000 אישר דירקטוריון החברה הקצאת 2011 ביוני 1ביום  .6

ח לכל כתב " ש0.572כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות של החברה בנות 120,000 -למימוש ל
 ליום ההענקה IFRS 2השווי ההוגן של כל כתבי האופציה על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות . אופציה
באופן ,  שנים ממועד הקצאתן10תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של .  אלפי דולר19 -הינו כ

 .  חודשים30תנים למימוש בחלקים שווים בכל חודש ממועד ההענקה על פני תקופה של שכתבי האופציה יהיו ני
, 155%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : על ההנחות הבאות התבססשווי כל אופציה 

 .  שנים6.25 ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של 4.83%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 
 
יות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות בכל ההענקות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של המנ

  . מיד עם הקצאתן, החברה
  

, במסגרתה מונו חברי דירקטוריון חדשים לחברהש , אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין התקיימה2009 למרס 18ביום 
 אופציות שהוענקו לחברי הדירקטוריון שהתפטרו 306,443 מהאמור לעיל כתוצאה. והדירקטוריון הקודם התפטר

עם התפטרות יושב ראש , כמו כן.  פקעו659,224יתרת האופציות שהבשילו בסך .  וטרם הבשילו חולטו2008במהלך 
ה לתוספת  בתמור2007שהוענקו לו בדצמבר ) תלויות ביצוע( אופציות 616,667 סך של 2009 במרס 18הדירקטוריון ביום 

 שטרם הבשילו ואשר הוענקו בדצמבר )תלויות ביצוע ( אופציות1,233,333יתרת .  לאופציה פקעו דולר1.8מימוש של 
 לשנה שהסתיימה ביום ההשפעה של חילוט אופציות אלו.  לאופציה חולטו דולר1.8 בתמורה לתוספת מימוש של 2007

 במסגרת סעיף הכולל) ההפסד(על הרווח  בדוח הוצגהאשר , ר מיליון דול2.65 - הסתכמה לסך של כ2009 בדצמבר 31
  .הנהלה וכלליות כהקטנת הוצאה

 ההשפעה של חילוט .2009  ל החברה לשעבר שסיים את תפקידו באפריל"של מנכ) תלויות ביצוע( 933,333בנוסף חולטו 
.  הנהלה וכלליות כהקטנת הוצאותאשר הוצגו בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף ,  מיליון דולר1.45אופציות אלו הינה 

  . לאופציה פקעו דולר3.85 בתמורה לתוספת מימוש של 2006 אופציות שהוענקו לו במרס 466,667כמו כן סך של 
  

  : הנם כדלקמן)בדולר (התנועה במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן
  

   בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום    
   2011   2010   2009  
   

מספר 
   האופציות

ממוצע 
משוקלל 
של מחיר 
   המימוש

מספר 
   האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
   המימוש

מספר 
   האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
  המימוש

                    
  2.63   6,165,036   1.70   2,140,714   0.07   4,149,000  קיימות במחזור לתחילת שנה

  0.02   1,400,000   0.03   2,800,000   0.15   120,000   הוענקו
  -   -   0.08   )86,253(   -   -   *מומשו 
  2.18  )2,607,217(   5.32   )641,714(   -   -   פקעו
  2.44  )2,817,105(   0.08   )63,747(   -   -   חולטו

  1.70   2,140,714   0.07   4,149,000   0.07   4,269,000   קיימות במחזור לתום שנה
  2.65   1,338,121   0.10   2,352,611   0.08   3,692,725   מימוש בתום השנהניתנות ל

                    
  

  .דולר אלפי 7 מגיעה לסך 2010 האופציות בשנת התמורה הכוללת שנתקבלה במימוש  *
   דולר למניה 0.14 -היה כ 2010 בשנתהממוצע המשוקלל של מחיר המניה במועד המימוש 

  . לא מומשו אופציות2009 - ו2011השנים במהלך 
  . מניות86,253  אשר בגינן הונפקו כתב אופציהלכל דולר 0.08 -בתמורה לכ אופציות 86,253מומשו  2010 שנתבמהלך 

  
על כן לא ניתן להעניק אופציות חדשות החל  ,כאמור לעיל,  שנים10 לאחר ,2001 תוכנית  הסתיימה2011בחודש מאי 

הכמות שנותרה  .)ראה פרטים לעיל (2011 אושרה תוכנית אופציות 2011ש אוגוסט בחוד. מהמועד האמור תחת תוכנית זו
פרטים לעניין הענקות חדשות תחת תוכנית (אופציות   מיליון10עומדת על  2011 בדצמבר 31זו ליום  תוכנית תחתלהענקה 

  . )הדוח על המצב הכספיאור אירועים לאחר תאריך י ראה ב2011
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 )המשך( מניות קרנות ועודפים  הון- 16ביאור 
  

  )המשך(תשלום מבוסס מניות   .ב
  

  :הקיימות במחזור לתום השנה) שנים(ויתרת אורך החיים החוזי של האופציות ) בדולר(להלן נתונים באשר למחיר המימוש   
  

  2010 בדצמבר 31ליום    2011 בדצמבר 31ליום 
מספר אופציות 

הקיימות במחזור 
   לתום השנה

י תחום מחיר
    בדולרהמימוש

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך 
   החיים החוזי

מספר אופציות 
הקיימות במחזור 
   לתום השנה

תחום מחירי 
    בדולרהמימוש

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך 
  החיים החוזי

                 
4,170,000   0-0.500   8.0   4,050,000   0-0.500   9.0  

-   0.500-1.499   -   -   0.500-1.499   -  
60,000   1.500-2.499   6.0   60,000   1.500-2.499   7.0  
39,000   2.500-3.495   0.1   39,000   2.500-3.495   1.1  

4,269,000      7.9   4,149,000      8.9  
  

 של החברה לשנים המדווחות בגין הענקות של הכולל) ההפסד(רווח על השהוכרו בדוחות נטו , )הכנסות(סכומי ההוצאות 
 ,2011  בדצמבר31בימים ם שהסתיימו לשני דולר אלפי )4,180( - ודולראלפי  219 , אלפי דולר73 נםיעובדים האופציות ל

  .בהתאמה, 2009 - ו2010
  .  לפקודת מס הכנסה102  במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיףמתנהלותת והתכני

החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי מס  , ועל פי כללים אלה)מסלול הוני ( על ידי החברהבהתאם למסלול שנבחר
בגין האופציות שהעובדים , לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, סכומים הנזקפים לעובדים כהטבה

  .שנקבע במועד ההקצאה, אם קיים, למעט מרכיב הטבה פירותי, קיבלו במסגרת התכנית
  

  . לעיל' ב10ראה ביאור , חברת ידעלעניין תשלום מבוסס מניות במסגרת העסקה עם 
  
  

   הוצאות מחקר ופיתוח-17 ביאור
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

  אלפי דולר      
              

  -   4   26      ונותני שירותיםמשכורת והוצאות בקשר לעובדים 
  -   19   20      הוצאות בגין אופציות לעובדים ונותני שירותים

  -   -   9       מקצועיייעוץ
  -   32   88     פחת והפחתות

  -   9   15      אחרות 
      158   64   -  

  
  

   הוצאות הנהלה וכלליות-18 ביאור
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

  אלפי דולר      
              

  428   355   421        ונותני שירותיםמשכורת והוצאות בקשר לעובדים
  ) *4,180(   200   53      הוצאות בגין אופציות לעובדים ונותני שירותים

  14   50   25      פטנטים ואגרות
  119   -   -      הוצאות בגין זכויות לעליית ערך מניות

  98   85   63      הוצאות דירקטורים
  13   2   2     יחסי ציבור ונסיעות, ל"שירותי חו

  355   39   115      דמי שכירות ואחזקת משרד
  25   41   44      אחזקת רכבים

  198   84   57      ביטוח
  378   287   233      שירותים מקצועיים

  13   10   6      פחת והפחתות
  110   69   59      אחרות

      1,078   1,222   )2,429(  

  

ל החברה " מנכושללשעבר ון  הדירקטוריר"כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו*) 
  .'ב16 ביאור ראה גם .לשעבר
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  נטו, אחרים רווחים - 19 ביאור
  
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

  אלפי דולר      
              

  )5(   -   )3(      רכוש קבוע מגריעתהפסד 
  144   30   15      אחרות

      12   30   139  
  
  

  נטו,  מימון)הכנסות(צאות הו - 20 ביאור
  
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

  אלפי דולר      
              

              : הוצאות מימון
  2   -   -      הוצאות ריבית

  8   7   7      דמי ניהול ועמלות
  10   7   7      סך הוצאות מימון

             
              :הכנסות מימון

  3   2   24      בית מפיקדונות בנקאייםהכנסות רי
  3   4   -      הפרשי שער

  6   6   24      סך הכנסות מימון
              

  )4(   )1(   17      נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 
  
  

  מסים על הכנסה  -21 ביאור
  

  :בישראלהחברה מסוי   .א
  

בערכים , רכי מסולצ, בישראל וחברה בת שלה ואילך נמדדות תוצאותיה של החברה 2008החל משנת המס   .1  
חוק בהתאם ל, בהתחשב בשינוי במדדהחברה  של  נמדדו התוצאות לצורכי מס2007 עד לתום שנת המס .נומינליים

 בהתאם להוראות המעבר לגבי .) חוק התיאומים-להלן  (1985 -ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(מס הכנסה 
והפסד ריאלי ממכירת נכס , ניכוי בשל פחת, ים מועברים לצורכי מסתום התחולה של חוק התיאומים נקבע כי הפסד

  .  והצמדתם תיפסק ממועד זה ואילך2007בר פחת או נייר ערך יתואמו למדד עד תום שנת המס 
 

  :שיעורי המס  .2
בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת ; חייבות במס חברות בשיעור רגיל, בישראלוחברה בת שלה הכנסות החברה 

וכתוצאה , נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות, 2005מחודש אוגוסט ) 2005 -ה "התשס( הכנסה מס
   .25% - ואילך 2010, 26% - 2009 :ואילך הינם 2009מתיקון זה שיעורי מס החברות החלים בשנות המס 

  
 2009כנית הכלכלית לשנים תיקוני חקיקה ליישום הת( אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית 2009 ביולי 14ביום 

הפחתה הדרגתית נוספת בשיעור מס , בין היתר, אשר קבע) "2009תיקון " :להלן(, 2009 -ט "התשס, )2010 -ו 
 - ו 20% - 2015 , 21% - 2014 , 22% - 2013, 23% - 2012 , 24% - 2011:  ואילך כדלקמן2011החברות בשנות המס 

  .18% - ואילך 2016
תיקון : "להלן (2011 -ב "התשע, )תיקוני חקיקה( פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס 2011 בדצמבר 6ביום 
והעלאת   כאור לעיל2009 אשר קבע עצירה של מתווה הפחתת שיעור מס החברות שנקבע במסגרת תיקון ")2011

  .  ואילך2012 החל משנת 25%שיעור מס החברות לשיעור של 
  

לגבי חלק מרווח ההון שנצמח , ואולם. מס לפי שיעור מס החברות החל בשנת המסבידי החברה חייבים ברווחי הון 
 שיעור 2012החל משנת . 2011בשנת  24% - ו2010 בשנת 25%, 2009 בשנת 26% חל שיעור מס של 2003 בינואר 1לפני

  . 25%המס שיחול על כל רווח ההון בידי חברה יהא 
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 )המשך(מסים על הכנסה  -21ביאור 
  

     חברות בנות מחוץ לישראל. ב
  

 שיעורי המס העיקריים .בארץ ומדינת מושבןנישומות לפי חוקי המס , ב" בארההחברות הבנות שמקום איגודן
                                                         .42%הינו  שוםובתוספת מס פדרלי במדינת הרי, החלים על החברות הבנות

ברתיות בין החברה לחברות הבנות מחוץ לישראל כפופות להוראות ודיווח על פי תקנות מס עסקות בינח, ככלל
  .2006 -ז "התשס, )קביעת תנאי שוק(הכנסה 

  
  ממימוש ניירות ערך סחירים לצורכי מס להעברה לשנים הבאותריאלי הפסדים והפסד   .ג

  
כרים במידה שמימוש הטבת המס מו ,נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות

  . המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי
  

לאחר התקיימות כל התנאים , גאל- הושלמה העסקה עם חברת ביו2010 באוגוסט 3ביום ,  לעיל'א1כאמור בביאור 
המניות פטורה ממס חתימת הסכם עם רשות המיסים בדבר היות עסקת החלפת , בין היתר, המתלים אשר כללו

 .1961-א"התשכ, )נוסח חדש( לפקודת מס הכנסה 103 - ו104בהתאם לסעיפים 
  :  שנחתם עם רשות המיסיםלהלן תמצית עיקרי ההסכם

 80 -יתרת ההפסדים מעסק ויתרת ההפסדים ההוניים של החברה לצורכי מס הופחתו ונקבעו על סך של כ .1
אין באמור בסעיף זה . בהתאמה, ) מיליוני דולר0.19 -כ(ח " מיליוני ש0.7 -וכ)  מיליוני דולר22 -כ(ח "מיליוני ש

כדי להפחית מסמכות פקיד השומה לקבוע כי יתרת ההפסדים הינה בסכומים נמוכים מהסכומים המפורטים 
 . לעיל

לא יותרו בקיזוז כנגד , 1לאחר הפחתתם כאמור בסעיף , הפסדים שהיו לחברה טרם ביצוע החלפת המניות .2
 בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת מניות ווכן לא יותר) החברה הנעברת( כלשהי שמקורה באקסטיפו הכנסה

 . אקסטיפו
בעלי מניות אקסטיפו לא יורשו למכור את זכויותיהם בחברה למשך שנתיים מתום השנה בה הושלמה העסקה  .3

 . בכפוף לשינויי חקיקה, ")תקופת החסימה "-להלן (
שבמשך תקופת החסימה תישמר הפעילות הכלכלית העיקרית שהייתה בהן ערב החברה ואקסטיפו התחייבו  .4

 . העסקה
 . החברה לא תורשה למכור את החזקותיה באקסטיפו למשך כל תקופת החסימה .5

  
 לפקודת מס הכנסה הדנים בשינויי מבנה ומיזוגים מטילות מגבלות 104 - ו103יצוין כי הוראות סעיפים 

מגבלות ,  ובין היתר בתקופת החסימההמיזוג/ הגופים המשתתפים בשינוי המבנהסטטוטוריות ותנאים שונים על
תמצית עיקרי המגבלות המפורטות לעיל אינן . דילול החזקות הן בגיוס באמצעות תשקיף והן בגיוסים פרטיים

  . ל בכללותם"מהוות תחליף לסעיפים הנ
לפיו ניתנה הקלה  ,103 - ו104 בלות בסעיפיםחוזר עמדה בדבר המג פרסמה רשות המיסים ,2012  בפברואר1ביום 

 בין היתר במקרים של הקצאת זכויות , בתקופת החסימהבעניין מגבלות שונות תחת הסעיפים המוזכרים לעיל
  .  בגיוסים פרטיים"חדשים"לבעלי מניות 

    
 הסכםה השפעת לאחר ,המועברים לשנים הבאות לצורכי מסהחברה  הפסדי ,2010 - ו2011 בדצמבר 31לימים נכון 

 . בכל אחת מהשניםליוני דולרימ 24 -לכהסתכמו  ,כאמור לעיל, גאל-שנחתם עם רשות המסים במסגרת עסקת ביו
מיליוני  20 - בכ2011 בדצמבר 31ב לצורכי מס המועברים לשנים הבאות הסתכמו ליום "הפסדי חברות הבנות בארה

מוגבלים בניצול ואף ב " בארה החברות הבנותם אלו שלסדי הפ.)2010 בדצמבר 31 מיליוני דולר ליום 15 -כ(דולר 
  העוסקים בשינויי שליטהב" בארההוראות דיני המס המקומיים בהתאם ל,םבהיקפים משמעותיי כי יופחתויתכן 

")change of control(",  מסים זוקפתהחברה לא  . כאמור לעילגאל-עסקת ביוביצוע  , בין היתר,בעקבותוזאת 
  . בטווח הנראה לעיןשאין וודאות לניצולםמאחר לצרכי מס סדים נדחים בגין הפ

  
שטרם קוזזו ) 2006 בינואר 1שמומשו לאחר לרבות הפסדים מניירות ערך משנים קודמות (הפסדי הון מניירות ערך 

 ליום מסתכמים,  לצורכי מס המועברים לשנים הבאות אחריםהפסדי הוןוכן , לשנים הבאותלצורכי מס ומועברים 
כאמור , גאל-הסכם עם רשויות המס במסגרת עסקת ביוהלאחר השפעת , מיליוני דולר 0.18 -כל 2011 בדצמבר 31

  . )רווח מניירות ערך סחירים, 2006החל משנת , לרבות(  ניתנים לניצול כנגד רווחי הון בלבדהפסדים אלו. לעיל
 2011 בדצמבר 31 וטרם קוזז עד ליום 2005בר  בדצמ31 עד ליום,  ניירות ערך לצורכי מסהפסד ריאלי שנבע ממימוש  

אם ,  ריאלי מניירות ערך סחיריםרווח כנגד  רק יותר בניכוי בשנים הבאותזההפסד  .אלפי דולר 13 -מסתכמים לכ
  .  באותן שניםההיה כזי
    

צולם מאחר שני, לרבות הפסדי הון והפסדים ריאליים, מועבריםה םהפסדיהמסים נדחים בגין הכירה בהחברה לא 
  .לעיןאינו צפוי בטווח הנראה 
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 )המשך(מסים על הכנסה  -21ביאור 
  
  : לתקופות המוצגותהכולל) ההפסד(ל הרווח עמסים על ההכנסה הכלולים בדוחות   .ד

  
 הקבוצה רשמה 2009מהלך שנת ב .2010 - ו2011במהלך השנים החברה לא רשמה הוצאות או הטבות מסים  )1

 . גין שנים קודמות אלפי דולר ב23הטבת מס בסך 
  

שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי , "התיאורטי"להלן מובאת התאמה בין סכום המס  )2
 הכוללרווח על הלבין סכום המס שנזקף בדוחות , ) לעיל)2(א ראה(השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל 

 :לשנה המדווחת
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

  אלפי דולר      
              

כמדווח , לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
   הכולל) ההפסד(בדוחות על הרווח 

   
)1,207(   )1,257(   2,564  

התיאורטי בגין רווח או  הפסד ) חיסכון המס(המס 
   זה

   
)290(   )314(   667  

במסים הנובע משיעורי מס שונים ) קיטון(גידול 
   גבי חברות בנות זרותל

   
)3(   )2(   85  

  2   55   18      הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס
התאמות בהתאם להסכם עם רשות המסים 

   גאל-בהקשר לעסקת ביו
   

-   35   -  
  )1,087(   -   -      הכנסות שאינן חייבות במס

גידול במסים הנובע בעיקר מהפסדים לצורכי מס 
נם לא נזקפו מסים שנוצרו בשנה המדווחת ושבגי

   נדחים

   

275   226   333  
  )23(   -   -     מסים בגין שנים קודמות

  )23(   -   -      הטבת מס
  

ובהתחשב בכך , )נטו( האחרים ם הזמנייםהפרשיהמאחר שיתרת ההפסדים לצורכי מס משנים קודמות עולה על  )3
ל בעתיד "פשרו ניצול ההפסדים הנ שיא בעתיד שינבעו לה רווחיםיכולה להעריך את הוודאותשהחברה אינה 

מסי הכנסה נדחים בגין הפסדים  2011לא זקפה החברה בשנת , לאור אופייה כחברת מחקר ופיתוח ןהנראה לעי
   .אלה

    
   בישראל על חבות המסIFRS -השפעת אימוץ תקני ה  .ה

  
  .IFRS -לפי תקני ה, 2009 בינואר 1תיה הכספיים החל מיום ואת דוחעורכת החברה 

  
 עשויה IFRS -עריכת דוחות כספיים לפי תקני ה,  לכךובהתאם,  שונים מכללי חשבונאות מקובלים בישראלIFRSני תק

תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי כללי חשבונאות , לשקף מצב כספי
  .מקובלים בישראל

  
 2010 -ע "התש, )2009 - ו2008, 2007ראת שעה לגבי שנות המס  הו-174' מס(בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

וכן החוק לתיקון פקודת מס הכנסה  2010 בפברואר 4 ופורסם ברשומות ביום 2010 בינואר 25שהתקבל בכנסת ביום 
ו שניהם יקרא (2012ואר ינ ב12 ופורסם ברשומות ביום 2012 בינואר 9 שהתקבל בכנסת ביום 2012-ב"התשע, )188' מס(

לא יחול תקן חשבונאות , 2007-2011לגבי שנות המס בקביעת ההכנסה החייבת לצורכי מס , )"הוראת השעה" :להלןיחד 
 .אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות,  שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות29מספר 

ת חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין שנות  לא יחולו הלכה למעשה בעIFRS -היא שתקני ה הוראת השעהמשמעות 
  .המס האמורות
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  )המשך(מסים על הכנסה  -21ביאור 

 
 )המשך( בישראל על חבות המס IFRS -השפעת אימוץ תקני ה  .ה

  
 -הנובע מיישום תקני ה) "תזכיר החוק" :להלן( פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2011 באוקטובר 31ביום 
IFRSמאמץ את תקני ה, ככלל, תזכיר החוק.  בדוחות הכספיים- IFRS .בהתאם לתזכיר החוק הוצעו , יחד עם זאת

רכי מס ואשר יהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת לצ, מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה
במקביל תזכיר . ת שיטת המס בישראל אינם עולים בקנה אחד עם עקרונוIFRS -במקרים שקיימת אי בהירות ותקני ה

צופה הנהלת ,  כאמור לעיל2007-2011תחולת הוראת השעה על שנות המס בשל . IFRS -החוק מאמץ ככלל את תקני ה
  . 2012כי החקיקה החדשה לא תחול על שנות המס שקודמות לשנת המס   בשלב זההחברה

  
 בהתבסס על התקינה החשבונאית 2009-2011המס ת וחישבה את הכנסתה החייבת לצורכי מס בשנהנהלת החברה 

 אין הוראת השעהלבכפוף להתאמות מסוימות ועל כן ,  בישראלIFRS -קני הוץ תהישראלית שהייתה קיימת ערב אימ
  .פים בדוחות הכספייםטסים השוכל השפעה על חישוב המ

  
 שומות מס  .ו

  
לחברה המאוחדת אקסטיפו טרם  .נחשבות כסופיות 2007שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד וכולל שנת המס 

עד וכולל שנת המס ב "בארהחברות בנות שומות עצמיות שהגישו . 2009 בחודש נובמבר הוצאו שומות מס מאז היווסדה
דרשו החברות  איות לבקר את דוחות המס לשנים בהןרשאיות רשויות המס האמריק, עם זאת,  נחשבות כסופיות2007

ביקורת  .2003-2005 בגין שנות מס ,בגין הפסדים שוטפים אשר קוזזו ממסים ששולמו בעברזרי מס החב "הבנות בארה
 אלפי דולר לשנת 77- ו2003-2004 אלפי דולר לשנים 72( לשנים אלו מוגבלת עד לגובה החזרי המס אשר קיבלה החברה

2005(.   
  
  

   רווח למניה- 22 ביאור

  :בסיסי  .א
  

ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של החברה האם בממוצע המשוקלל של -ה מחושב עלהבסיסי למני) ההפסד(הרווח 
 2009 ביוני 22ות אשר בוצע ביום איחוד המני, בתוקף למפרע, לאחר שהובאו בחשבון, מספר המניות הרגילות המונפקות

  . )לעיל 'א16 ביאורראה גם (
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

              
 המיוחס לבעלים של החברה האם) הפסד(רווח 

   באלפי דולר
   

)1,207(   )1,257(   2,587  
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות 

   המונפקות
   

201,825,645   113,397,846   58,561,065  
  0.044   )0.011(   )0.006(      )דולר(בסיסי למניה ) הפסד(רווח 

  
  :מדולל  .ב
  

ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור תוך הכללת כל - המדולל למניה מחושב עלהרווח
מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות שהיה , אופציות למניותלגבי . המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל

, באמצעות ערכן הכספי של האופציות)  החברההנקבע כממוצע שנתי של מחיר השוק של מניות(ניתן לרכוש בשווי הוגן 
מספר המניות המחושב כאמור לעיל מושווה למספר המניות שהיו מונפקות . תנאי האופציות שטרם מומשובהתאם ל

  .בהנחת מימוש האופציות
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

  אלפי דולר      
              

לשנה המיוחס לבעלים של ) סדהפ(סך הכול רווח 
) ההפסד(לפי דוחות על הרווח , החברה האם

הבסיסי ) ההפסד(ששימש בחישוב הרווח , הכולל
    באלפי דולרוהמדולל למניה

   

)1,207(   )1,257(   2,587  
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  )המשך ( רווח למניה- 22ביאור 

 :מדולל  .ב
  מספר מניות      
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

              
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו 

   למניה) ההפסד(בחישוב הרווח הבסיס 
   

201,825,645   113,397,846   58,561,065  
התאמה בגין מניות תוספתיות בשל מימוש כתבי 

   אופציה
   

-   -   209,102  
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו 

   המדולל למניה) ההפסד(בחישוב הרווח 
   

201,825,645   113,397,846   58,770,167  
  0.044   )0.011(   )0.006(      )דולר(מדולל למניה ) הפסד(רווח 

  
  

   עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים- 23 ביאור
  

 .2010 -ע "התש, )דוחות כספיים שנתיים( כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך -" בעל עניין"
  ).IAS 24 -להלן " (גילויים בהקשר לצד קשור "- 24הגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי  כ-" צד קשור"
  

צדדים "בהגדרת , יחד עם גורמים אחרים,  הנכללים- Key management personnel(אנשי המפתח הניהוליים של החברה 
   .ירהחברי ההנהלה הבכ וכוללים את חברי הדירקטוריון) IAS 24 -האמורה ב" קשורים

  

 תגמול לבעלי עניין .1
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

  אלפי דולר      
              

משכורת ודמי ניהול לבעלי עניין המועסקים , שכר
   (*)בקבוצה 

   
226   287   )1,219(  

  2   1   1      מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
  )2,569(   112   66      (**)ים בקבוצה תגמול לדירקטורים שאינם מועסק

  12   5   4      מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
  

ל "בשל חילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של מנכ 2009בשנת  דולר מיליוני 1.45 -כסך של הקטנת הוצאות ב כולל )*
  . החברה לשעבר

ר " בשל חילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו2009 מילוני דולר בשנת 2.65 -כולל הקטנת הוצאות בסך של כ**) 
  . הדירקטוריון לשעבר

  

  ) Key management personnel(תגמול לאנשי מפתח ניהוליים  .2
  

  :התגמול לאנשי המפתח הניהוליים עבור שירותי עבודה שהם מספקים לקבוצה הנו כדלקמן
  

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום       
     2011   2010   2009  

  אלפי דולר      
              

  424   425   493      דמי ייעוץ וניהול והטבות אחרות לזמן קצר,שכר
  76   -   -      הטבות לאחר פרישה

  )*)4,059(   208   59      תשלומים מבוססי מניות
      552   633   )3,559(  
  

 .ל החברה לשעבר"ר הדירקטוריון ושל מנכ"וכולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של י*) 
  .'ב16 ביאורראה גם 

  
ראה  (הדוח על המצב הכספי לאחר תאריך מוש האופציות על ידי בעלי המניותיצויין כי בעקבות השלמת ההנפקה הפרטית ומי

ים אלו ירשמו כהוצאה סכומ.  אלפי דולר80-  זכאים נושאי משרה בכירה למענקים בסך כולל של כ,)'ד-ו'  סעיפים ג24ביאור 
 .2012בשנת 
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  )המשך ( עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים- 23ביאור 
  

אלפי דולר מתוכם צמודים  159 -כ(אלפי דולר  246 -לכהסתכמו  2010 - ו2011  בדצמבר31יתרות עם צדדים קשורים לימים 
   .בהתאמה, )ח" אלפי דולר מתוכם צמודים לש228 -כ( אלפי דולר 359 -ו )ח"לש

  
  

  הדוח על המצב הכספי אירועים לאחר תאריך – 24 ביאור
  

 . 1997 אופציות שהוענקו לנותן שירותים בעבר אשר הונפקו בשנת 39,000 פקעו 2012 בינואר 29ביום  .א
  

 מכון - חתמה החברה על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה אסטרטגי עם שירותי בריאות כללית 2012  במרס14ביום  .ב
לפיו מעניק המכון לחברה זכות לקבלת תכנים , מ"ומור יישום מחקרים בע") המכון: "להלן (מ"כללית למחקר בע

המבוססים על נתונים שמקורם במאגר המידע של המכון בקשר עם טכנולוגיות אשר מקורן בהמצאות ופטנטים של 
  .  ומור מראש ובכתבוזאת בפרויקטים אשר תכניהם יוסכמו בין החברה לבין המכון, רופאי שירותי בריאות כללית

תשלם החברה למכון את מחיר העלות של המכון בגין פעילותו במסגרת כל פרויקט ובתוספת , בתמורה לאמור לעיל
 תמלוגים המחושבים מסך כל סכום התמלוגים שלהם זכאית מור על פי הסכמיה עם החברה לגבי כל טכנולוגיה 10%

  . שהזכויות בה הוענקו לחברה
ובכפוף לכך ,  ימים180ום על ידי מתן הודעה בכתב של כל אחד מהצדדים תוך הודעה מראש של הסכם זה ניתן לסי

  . שכל הפרויקטים הפעילים המשותפים בין הצדדים הגיעו לסיומם
 - תרופת ה-בידי החברה שתי טכנולוגיות שהתקבלו בהסכמי רישוי ממור , נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים

EPOטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה ותרופת ה הרקומביננטי ל- SAM-101 לטיפול בחולים הסובלים 
  . ממחלות נפש

  
 4,795,000 -ל) 2סדרה ( כתבי אופציה 4,795,000 החברה מחזיקי כתבי אופציה שלעל ידי  מומשו ,2012 מרסחודש ב  .ג

 1.35 - כולל של כ לכל כתב אופציה וסךח" ש1.05 - של ככל אחת בתוספת מימוש. נ.ח ע" ש0.1מניות רגילות בנות 
 .)ח" מליוני ש5.0 -כ ( דולרמיליוני

  
) זרים וישראלים(הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים ופרטיים אישר דירקטוריון החברה  ,2012 במרס 18ביום  .ד

 מניות 11,560,362 החברה הת הקצבמסגרת ההנפקה הפרטית). ח"יוני ש מל9.1-כ(  מיליוני דולר2.4 -בתמורה לכ
  ) בסדרה ( כתבי אופציה 1,926,727 -ו) אסדרה ( כתבי אופציה 3,853,454, כל אחת. נ.ח ע" ש0.1רגילות של החברה בנות 

 כך 2012 ספטמבר ב17ועד ליום ) 2012 במרס 18 (הקצאתםניתנים למימוש למניות החל מיום ) אסדרה (כתבי אופציה 
  לדולרהצמוד, ח" ש1.046כנגד תשלום תוספת מימוש של . נ.ח ע" ש0.1שכל כתב אופציה ימומש למניה רגילה אחת בת 

   .ב"ארה
כך שכל  2015 מרס ב17ועד ליום ) 2012 במרס 18 (הקצאתםניתנים למימוש למניות החל מיום ) בסדרה (כתבי אופציה 

 צמודה לדולר, ח" ש1.124כנגד תשלום תוספת מימוש של . נ.ח ע" ש0.1כתב אופציה ימומש למניה רגילה אחת בת 
   .ב"ארה

  
 אופציות לדירקטורים חיצוניים 300,000הוקצו , של בעלי המניותבמסגרת האסיפה השנתית , 2012 במרס 19ביום  .ה

ח לכל " ש0.58633 כל אחת בתוספת מימוש של. נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 300,000 -בחברה הניתנים למימוש ל
ליום אישור , IFRS 2על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות , י האופציותהשווי ההוגן של כל כתב. כתב אופציה

 10תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של .  אלפי דולר79 -האסיפה הכללית של החברה הינו כ
ות  מכתבי האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי לאחר הקצאתן ויתרת כתבי האופצי33%. שנים ממועד הקצאתן

 . הכל חודש ממועד ההענקה ועד לתום שנתיים ממועד ההענק, ניתנים למימוש בעשרים וארבעה חלקים
 ריבית ,153%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות

  . שנים6 ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של 4.08%חסרת סיכון בשיעור של 
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 ,שלום רב  

 ;1031תקציב החברה לשנת   •

 ;אשר אושר בדירקטוריון, Phase IIתקציב ניסוי  •

 החברה הנהלת עם שיחות; 

  .החברה הנהלת ידי-על פה-ובעל בכתב לנו נמסרו אשר, נוספים נתונים •

 .לציבור גלוי מידע   •
 

 מהחברה שהתקבל ,המידע ועדכניות שלמות, דיוק על והסתמכנו הנחנו העבודה ביצוע לצורך

 אינם התבססנו עליהם שהנתונים ,להניח סיבה לנו אין. החברה בפעילות הקשורים ,שונים ומגורמים

 מהווה אינה עליו ההסתמכות. זה מידע של עצמאית בחינה ערכנו ולא, הוגנים או שלמים, מדויקים

 מתיימרת היא ואין כלשהן נאותות בדיקות הדעת חוות במסגרת בוצעו לא. לנכונותו אישור או אימות

 . נאותות בבדיקת הכלולים אחר מידע כל או והמבחנים הבדיקות, המידע את לכלול

 כמפורט, למידע בחינות מספר ביצענו. סבירותו בחינת למעט, תלוי בלתי באופן המידע את בדקנו לא

 :להלן

 ;מהרכוש הבלתי מוחשי פוטנציאל ההכנסות של החברה בחינת •

 .בגין הרכוש הבלתי מוחשי החברה של הצפוי ,מבנה ההוצאות בחינת   •

יש  האם ולהעריך לבחון ("החברה" או "XTL": להלן) מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע ידי-על נתבקשנו 

, הרכוש הבלתי מוחשישל ( An Impairment)בהפסד בגין ירידת ערך  בספריה תכיר XTLכי  ,צורך

בהתאם לתקן חשבונאות  וזאת ,("מועד ההערכה": להלן) 1133 ,בדצמבר 13נכון ליום  ,שבבעלותה

 ערך ירידת 14 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאםו( IAS38)נכסים בלתי מוחשיים  14בינלאומי 

 . (IAS 36)נכסים

 החשבונאות עקרונות במסגרת פיננסי דיווח למטרות וזאת, ומבקריה הנהלתה, XTL את ישמשו ממצאינו

 14לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם לרבות, דין כל פי-על והנדרשים בישראל המקובלים, הכספי והדיווח

 זו עבודה(. IAS36)נכסים  ערך ירידת 14 בינלאומי חשבונאות לתקןו (IAS38)נכסים בלתי מוחשיים 

 .דין כל פי-על בלבד תלויים הבלתי מבקריה, הנהלתה, XTL של הבלעדי לשימושם מיועדת

 ערך ניירות חוק לפי בתקנות כאמור, הכספיים בדוחות תיכלל או/ו תשמש זו דעת חוות כי, לנו ידוע

 או לפרסמה, זה ובכלל, לעיל האמור למעט זו דעת בחוות אחר שימוש לעשות אין. 3444 - ח"התשכ

 בכתב המפורש אישורנו קבלת ללא, כלשהו' ג לצד להעבירה ואין, ממנה חלקים או במלואה לצטטה

  .ומראש

 :להלן כמפורט, ומסמכים נתונים על התבססנו עבודתנו לצורך

 ;1030-1004 לשנים החברה של מבוקרים כספיים חות"דו •

 ;1033, בספטמבר 10 ליום החברה של בלתי מבוקרים כספיים חות"דו •
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 על ,מסוים בזמן נכון מצב והוגנת סבירה בצורה לשקף אמורה והיא, מדויק מדע אינה כלכלית דעת חוות

, במידע או/ו העיקריים במשתנים שינויים. שנאמדו ותחזיות שנקבעו יסוד הנחות, ידועים נתונים בסיס

 .המסקנות את ובהתאם היסוד להנחות הבסיס את לשנות עשויים

 .עיגול הפרשי יתכנו ולפיכך, אלקטרוני גיליון באמצעות בוצעו זו בעבודה החישובים

 רואי בחוק זה מונח של כמשמעותו XTL -ב תלויים בלתי הננו, XTL -ב אישי עניין לנו אין כי, לציין הרינו

 הטרחה שכר לקבלת התניות נקבעו לא כי, נציין עוד. פיו-על שהותקנו, ובתקנות 3488 ו"תשט חשבון

 .זו דעת חוות תוצאות עם בקשר

השבה של הנכס -הסכום ברכי  ,הגענו לכלל מסקנה ,המפורטים בה ,בהתבסס על עבודתנו והממצאים

 .נכס בלתי מוחשי זהנדרשת אמידה מחדש והפחתה של לא ולכן הבלתי מוחשי אינו נמוך מערכו בספרים 

  והמעריך פרטי החברה המעריכה

זיו האפט רואי  BDOידי שותפי פירמת -הוקמה על "(זיו האפט: "להלן) מ"זיו האפט יעוץ וניהול בע

שירותי יעוץ וניהול במגוון רחב של נושאים  תספקומ העולמית BDOזיו האפט היא חלק מרשת . חשבון

בדיקות נאותות  ,הערכות שווי: בתחומים הבאיםלחברה ניסיון עשיר . לחברות הפועלות בתחומים שונים

(Due Diligence - וחשבונאיות כלכליות), אנליזותביצוע , הערכות שווי של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים 

 ,תוכניות עסקיות, טק והתקשורת-ניתוחים שוטפים של חברות ישראליות ציבוריות בתחום ההיי ,כלכליות

ינוס כ ,PFI-ו BOT-ניהול וניתוח פיננסי של פרויקטים בתחום ה ,הכנת מצגות למשקיעים פוטנציאלים

, ניהול עסקים וחברות, גיבוש תוכניות הבראה, טיפול בחברות במצוקה, פירוק ומינוי כמנהל מיוחד, םנכסי

                                                    . ועודליווי מיזוגים ופיצולים תכנון עסקאות 

 ,בכבוד רב                                                                                                

                                               

                                               BDO מ"ייעוץ וניהול בע –זיו האפט. 
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 1החברה ופעילותה

 כללי  כללי

"DOS)" ,בצהבת  לטיפול פוטנציאליות הכוללת מולקולותC העניקה ,1004במהלך שנת . ונכסים נוספים 

: להלן). אינק פרמסוטיקלס פרסידיו לחברת DOS -בטכנולוגית ה לשימוש משנה רישיון החברה

 "(.פרסידיו"

 -ה, מכן-קצר לאחר זמן. Nasdaq -ה בבורסת ממסחר החברה של מניותיה נמחקו 1004 ,יולי בחודש

ADR  של החברה החלו להיות מצוטטים מעבר לדלפק(להלן" :OTC )"ב- Pink Sheets . מאז מחיקת

 .בורסה זו החברה אינה כפופה עוד להוראות, Nasdaq -של החברה ממסחר ב ADR -ה

ומכאן מוטלת עליה החובה  כחברה מדווחת SEC -החברה רשומה ב, נכון להיום, אף האמור לעיל-על

 .U.S. Securities Exchange Act of 1934בהתאם להוראות , SEC -לבצע דיווחים ל

 ביופרמסוטיקלס אל טי אקס אמריקאית חברה של והנפרע המונפק המניות מהון 300% מחזיקה החברה

 300% וכןב "מדינת דלוור ארה חוקי לפי 3444 בשנת הוקמהאשר , "(.אינק אל טי אקס: "להלן. )אינק

 1004 ,נובמבר בחודש בישראל הוקמהאשר  ,"(אקסטיפו: "להלן) מ"בע אקסטיפו רתחב של ממניותיה

 .לגא-ביו עסקת במסגרת

 במהלך. Bובצהבת  C בצהבת ,בעיקר ,לטיפול תרופות בפיתוח החברה עסקה ,1004 שנת תחילת עד

למעט פיתוח ) אלה תרופות של והניסויים הפיתוח תוכניות את החברה הפסיקה ,1001 שנת סוף

( ויצמן מכון של הטכנולוגיות מסחור זרוע) מ"בע ופיתוח מחקר ידע עם הסכם ונחתם( DOSטכנולוגית 

 . החברה של המקוריות הטכנולוגיות בגין הזכויות כל להשבת"( ידע: "להלן)

 חברה. אינק אל טי לאקס. תרופות פיתוח בתחום ועסקים פעילויות בפיתוח עסקה. אינק אל טי אקס

  1001 בשנת שהוקמה, "(דיוולופמנט אל טי אקס: "להלן. )אינק דיוולופמנט אל טי אקס, מלאה בבעלות

 

 
XTL 3444 -ט"התשנ ,החברות חוק פי-על פרטית כחברה 3441 ,במרץ 4 יוםב בישראל התאגדה 

 החברה שינתה 3448 ,ביולי 1 ביום. מ"בע טכנולוגיות קסנוגרפט השם תחת, "(החברות חוק: "להלן)

 עוסקת, להיום נכון. חוקי עיסוק בכל לעסוק הנן המוגדרות מטרותיה כאשר ,לשמה הנוכחי שמה את

 טיפולים ולשיפור ,רפואי מענה להן ניתן שטרם ,במחלות לטיפול ,היתר בין, תרופות בפיתוח החברה

 .הרפואי בתחום עסקיות ויזמיות קיימים רפואיים

 גייסה והחברה בלונדון הראשית בבורסה למסחר החברה של מניותיה נרשמו 1000 ,ספטמבר בחודש

 נוספת בהנפקה החברה גייסה 1006, אוגוסט בחודש. לציבור מניות של בהנפקה דולר נימיליו 80.4 -כ

 של מניותיה 1001 ,אוקטובר לחודש ועד זה וממועד דולר נימיליו 31.4 -כ של סכום בלונדון בבורסה

 החברה נמחקה 1001 ,אוקטובר בחודש. בלונדון הראשית בבורסה למסחר רשומות היו החברה

 .הופסק זו בבורסה במניותיה והמסחר בלונדון הראשית בבורסה ממסחר

 מ"בע אביב-בתל ערך לניירות בבורסה מניותיה של כפול רישום החברה ביצעה 1008 ,יולי בחודש

 ממועד, בהתאם. בבורסה למסחר רשומות החברה של מניותיה היום ועד ומאז"( הבורסה: "להלן)

 .הזר הדין הוראות לפי החברה דיווחה 1004 ,יולי לחודש ועד ,כאמור ,לבורסה רישומה

: להלן)ב "בארה Securities & Exchance Commission -הגישה החברה ל 1008, בספטמבר 3ביום 

"SEC)" בקשה לרישום של American Depository Shares (להלן" :ADR )" של החברה למסחר

 31והחל ממועד זה ועד ליום  Nasdaq Global Market הקרויה, תחת רשימה Nasdaq -בבורסת ה

 .Nasdaq -של החברה נסחרו במסגרת בורסת ה ADR -ה 1004, באפריל

 בינלאומי ,בלעדי רישיון"( ויווקווסט: "להלן. )אינק ויווקווסט מחברת החברה רכשה ,1008 בשנת

 : להלן) מולקולותמורכבת של ; ספריה לרבות, ויווקווסט של מוחשיים בלתי נכסים לרכישת ולצמיתות

                                                 

.1033, באוגוסט 14ומיום  1033, בנובמבר 10דיווחים לבורסה מיום ,  1033, בספטמבר 10ודוח ליום  1030דוח תקופתי , מ"בע אקס טי אל ביופרמסוטיקלס: מקור 1  
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 החברה ופעילותה

 כללי  כללי

 את לאפשר מנת-על וזאת, 1030 ,באוגוסט 13 ליום עד בתוקף הייתה בהן כשהאחרונה העסקה

 .העסקה השלמת

 300% לרכישת בהסכם החברה התקשרות את החברה דירקטוריון אישר 1004 ,בדצמבר 13 יוםב

 לשם גאל-ביו חברת מניות בעלי ידי-על הוקמה אשר ,ישראלית פרטית חברה, אקסטיפו של ממניותיה

 EPO -ה תרופת על בפטנט לשימוש בלעדי רישיון יועבר אליה אשר ,לעיל המתוארת ,העסקה ביצוע

-על) פרטיים ממשקיעים דולר נימליו 3.8 -כ באקסטיפו יושקעו ובמקביל, גאל -ביו מחברת הרקומביננטי

 (.להם שהוענקו ,האופציות מימוש ידי

 המניות לבעלי החברה של רגילות מניות נימליו 311 -כ החברה הנפיקה, כאמור ,הרכישה ביצוע לשם

 מניות הנפקת של בדרך וזאת ,אקסטיפו בחברת מהחזקותיהם 300% קבלת כנגד, אקסטיפו חברת של

, "(המניות החלפת הסכם: "להלן) אקסטיפו מניות לבעלי חריגה פרטית בהנפקה החברה של רגילות

 שלאחר כך, 1030 ,במרץ 1 ביום החברה של המיוחדת המניות בעלי אסיפת ידי-על אושרה אשר

 במניות החזקותיהם עם יחד) אקסטיפו מניות בעלי החזיקו, כאמור, המניות החלפת הסכם השלמת

, והיתרה החברה של והנפרע המונפק מהונה 10.46% -בכ( המניות החלפת ביצוע ערב החברה

 .המניות החלפת הסכם ביצוע ערב החברה של המניות בעלי ידי-על הוחזקה,  14.14% -כ של בשיעור

 פעילותה תרכוש את במסגרתו אשר ,להסכם עקרונות מזכרב החברה התקשרה 1033 ,ץבמר 16 ביום

 הטכנולוגיה לכל בלעדי רישיון קבלת של בדרך, "(MinoGuard": להלן)MinoGuard Ltd  חברת של

 הפיתוח תהליך לאורך דרך אבני תשלומי וכן ממכירות לתמלוגים בתמורה וזאת, MinoGuard של

  .הקליני

כלל עולמי עם , השלימה החברה את ההתקשרות בהסכם רישיון בלעדי 1033, בנובמבר 10ביום 

MinoGuard ,הסובלים ממחלות , אשר לפיו תפעל החברה לפיתוח ומסחור הטכנולוגיה לטיפול בחולים

פי תנאי ההסכם תפעל החברה לשם ביצוע ניסויים -על. תוך התמקדות במחלת הסכיזופרניה, נפש

ללא הגבלות לגבי מחלה , שינבעו מהטכנולוגיה, לשווק ולמכור את התרופות, לרשום ,לפתח ,קליניים

 "(.הרישיון: "להלן) מסוימת

 
 של קליני ניסוי בניהול ובעיקר תרופות פיתוח ,עסקי בפיתוח ועסקה ב"ארה דלוור מדינת חוקי לפי

 דיוולופמנט אל טי ולאקס. אינק אל טי לאקס, להיום נכון. סכרת חולי של עצבי לכאב הביסיפאדין תרופת

 .כלשהי עסקית פעילות אין

 "(DOV: "להלן. )פרמסוטיקל אינק DOVהחברה על הסכם עם חברת  חתמה, 1001מהלך שנת ב

 -ה ניסוי כי ,החברה הודיעה 1004 ,בנובמבר 34 ביום .הביסיפאדיןלקבלת רישיון בינלאומי לתרופת 

Phase 2b , היעדים את השיג לא ,סכרת חולי של עצבי בכאב לטיפול הביסיפאדיןשערכה בתרופת 

, כאמור ,בניסוי הקליניים היעדים השגת אי בעקבות. נכשל הניסוי ולפיכך ,מראש שנקבעו ,הקליניים

 רוב את פיטרה, סכרת חולי של עצבי בכאב לטיפול הביסיפאדין תרופת פיתוח את החברה הפסיקה

 .DOVחברת  עם בתאום הביסיפאדין לתרופת הקשורים ,הפטנטים תחזוקת את והפסיקה עובדיה

 החברה עסקי את לפתח במטרה, ארגון-רה תוכנית 1004 ,דצמבר בחודש החברה יישמה, כן-כמו

 מועסקים שהיו) החברה עובדי רוב של פיטוריהם את, היתר בין, כללה התוכנית"(. התוכנית: "להלן)

 פעולה שיתופי, השקעות לביצוע פעילות, (הביסיפאדין תרופת של הפיתוח בפרויקט העת באותה

 של ופיתוח ובמחקר החיים מדעי בתחום יישומי במחקר העוסקות בחברות ,בעיקר ,החזקות ורכישת

 .(ופרמצבטיקה ביוטכנולוגיה) תרופות

 DOV חברת עם הפורמאלית ההתקשרות את דיוולופמנט אל טי אקס סיימה 1030 ,במרץ 4 ביום

 ,להיום נכון. הביסיפאדין של הרוחני בקניין הזכויות כל הוחזרו לפיו, הביסיפאדין תרופת עם בהקשר

  DOS -ה טכנולוגיית פי-על C לצהבת תרופות פיתוח בתוכניות דרך אבני לפי מסוימות זכויות לחברה

 1004שנת  במהלך לפרסידיו משנה ברישיון נמכרו ואשר ויווקווסט מחברת 1008 בשנת שנרכשה

, דולר ניליוימ 84 של לסך עד התרופה בפיתוח דרך לאבני בהתאם תשלומים, מזומן לתשלום בתמורה

 . ממכירות תמלוגים וכן ,פרסידיו חברת ידי-על

 לרכישת בהסכם "(גאל-ביו: "להלן) מ"בע גאל-ביו חברת עם החברה התקשרה 1004 ,במרץ 34 ביום

 -ב סופניים חולים חיי להארכת, Recombinant Erythropoietin -ב לשימוש בפטנט זכויות, נכסים

Multiple Myeloma השלמת למועד תוקף הארכות מספר על חתמו הצדדים .חייהם איכות ולשיפור 
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 החברה ופעילותה

 כללי  תחומי פעילות

 כללי

יחד עם החברות  החברה פועלת, 1033, בדצמבר 13ונכון ליום  המניות החלפת הסכם השלמת לאור

 EPO -מנת לפתח התוויה חדשה לשימוש ב-פיתוח ומחקר על, בתכנון "(הקבוצה": יחד להלן) הבנות

  .הרקומביננטי לטיפול בחולים בסרטן המיאלומה הנפוצה

, לקבוצה הועבר, המניות החלפת הסכם והשלמת המתלים התנאים כל התקיימות עם בבד בד

 לטיפול הרקומביננטי EPO -ה בתרופת לשימוש בפטנט בלעדי שימוש רישיון, אקסטיפו באמצעות

 תצפית, היתר בין, כללו אשר ,מחקרים סדרת על המבוססת, הנפוצה המיאלומה בסרטן בחולים

, מיטלמן משה' פרופ. מיטלמן משה' פרופ ידי-על רקומביננטי EPO -ב טופלו אשר ,בחולים אמפירית

 טיפול כי ,אמפיריות בתצפיות מצא אשר, בינלאומי שם בעל המטולוג הינו, בחברה רפואי כמנהל המכהן

 המיאלומה בסרטן חולים בקרב החיים תוחלת את להאריך עשויה הרקומביננטי EPO -ה בתרופת

 מהטיפולים פחותות לוואי תופעות גרימת ותוך חייהם ברמת משמעותי שיפור תוך וזאת, הנפוצה

 אפקט הרקומביננטי EPO -ל כי וצוותו מיטלמן' פרופ מצאו, במעבדה עבודתם במהלך. כיום הקיימים

 . החיסון מערכת חיזוק על המבוסס ,סרטני אנטי

 EPO -תרופת ה

 כליות ספיקת אי בחולי אנמיה( i): כנגד לטיפול משמשתה, תרופה הנה הרקומביננטי EPO -ה תרופת

 ומשווקת מיוצרת ,פותחה הרקומביננטי EPO -ה תרופת .סרטן חולי בקרבאנמיה  ( ii) -ו ;(דיאליזה)

 דולרים למיליארדי מגיעות מכירותיהן אשר, ן'ואמג רוש לה הופמן, ונסון'ג-אנד ונסון'ג החברותידי -על

 -כ במהלך חולים למיליוני ניתנה התרופה .מאוד גדול שוק היקף בעלת לתרופה נחשבת כן-בשנה ועל

 13נכון ליום  .רב הינו לגביו בטיחות ומידע התרופה עם הקליני הניסיון מכך וכתוצאה שנים 10

 EPO -בתרופת ה Phase IIהחברה נמצאת בשלבי תכנון והכנות ליישום ניסוי קליני  1033, בדצמבר

 .הרקומביננטי לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה

 
 יתום כתרופתשל החברה  EPO -הכיר בתרופת ה FDA -ה כי ,החברה הודיעה 1033 ,במאי 14 ביום

(Orphan Drug) (קליני ניסוי להתחלת ובהכנות בתכנון נמצאת אשר Phase 2b )הדם בסרטן ללטיפו 

 את לשווק הזכות הינה ב"בארה יתום לתרופות העיקרית הסטנדרטית ההטבה .נפוצה מיאלומה מסוג

 מס זיכוי כוללות נוספות הטבות. FDA -ה ידי -אישורה על מיום שנים שבע למשך בלעדי באופן התרופה

  .FDA -ל עמלות מתשלום ופטור פ"מו הוצאות על ב"בארה מקומי

וף נתונים מקדים בקשר לרמת סהכולל אי, החליטה החברה לבצע מחקר 1033, באוגוסט 14ביום 

אשר יסייע , הימצאותם של חלבונים ספציפיים בדם של קבוצת חולים במחלת המיאלומה בנפוצה

: להלן) שתבצע החברה, הרקומביננטי EPO -בתרופת ה Phase IIבמיקוד פרוטוקול הניסוי הקליני 

, מהרשויות הרגולטוריות Phase IIאישור להתחלת ניסוי , להערכת הנהלת החברה ויועציה. "(המחקר"

צפוי להתקבל בחציו השני של  ,ושילובם במסגרת פרוטוקול הניסוי, כאמור, לאחר סיום איסוף הנתונים

 .1031שנת 

 מבנה אחזקות
 :1033, בדצמבר 13נכון ליום , התרשים הבא מציג את מבנה החזקות החברה

 
מ"י אל ביופרמסוטיקלס בעאקס ט  

מ"בע אקסטיפו .אינקאקס טי אל ביופרמסוטיקלס    

.דיוולופמנט אינקאקס טי אל   

300% 
300% 

300% 
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 החברה ופעילותה

 גאל-הסכם רישיון עם ביו
 

  רשימת פטנטים

 .זאת יאפשר שהמחקר ככל ,נוספים

, פטנט כל של והגנה שמירה, מילוי, בהכנה הקשורה הוצאה בכל גאל-ביו תשא הרישוי הסכם לפי

 יעמוד ,כאמור, (הבת החברה באמצעות) לחברה שניתן ,הבלעדי הרישיון. מהמחקר כתוצאה שיירשם

 לסיום עד או גאל-ביו ידי-על התרופה של הראשונה המסחרית המכירה מרגע שנה 38 במשך בתוקפו

 (.מביניהם המאוחר) רשום הפטנט בהן במדינות הפטנט תקופת

 ולאחרונה יפן ,קונג הונג ,ישראל, באירופה וכן 3444 משנת ב"בארה רשום פטנט הנו הפטנט כי ,יצוין

 לפוג צפוי הפטנט תוקף. ביקשה אותם, פטנטים רישום בקשות לכל אישור קיבלה החברה .בקנדה גם

 .1034 בשנת נרשם הוא בהן במדינות

 האחרון) המקורי הרישיון להסכם בוצעו אשר ,לתיקונים ובהתאם ,כאמור ,הרישיון להמחאת בתמורה

 :לידע הקבוצה תשלם(  1004 ,אפריל בחודש שבהם

  ה תרופת של נטו מכירותהמ 3% של בסךתמלוגים- EPO; 

 במקרה של הצלחה בניסוי קליני  דולראלפי  180 של סךPhase II . תנאי התשלום בגין הסכום

 :הבאים האירועים מבין למוקדם בהתאםהאמור הינם 

o בהצלחה השלמה לאחר  אקסטיפו חברת או החברה ידי-על דולר מיליוני 1 לפחות של גיוס 

 .Phase II קליני ניסוי של

o קליני ניסוי של בהצלחה השלמתו ממועד חודשים שישה Phase II. 

 

 :כמפורט בטבלה הבאה, לחברה רישיון בלעדי בפטנטים ובבקשות לפטנטים 

 

להלן ) ויץ ושוודיהוש, ספרד, הולנד, איטליה, אירלנד, בריטניה, גרמניה, צרפת, בלגיה, אוסטריה תקף במדינות *

 ."(אירופה: "בעבודה זו

 גאל-הסכם רישיון עם ביו

 רישיון המחאת בהסכם גאל -ביו עם, אקסטיפו באמצעות, הקבוצה התקשרה 1004 ,בדצמבר 13 ביום

 ידע"( )מור: "להלן) מ"בע מחקרים יישום מור וחברת ידע לבין גאל-ביו בין נחתם אשר, לפטנט בלעדי

 בלעדי לשימוש, "(המקורי הרישיון הסכם:"להלן) 1001 בשנת "(הרישיון בעלי: "להלן יחדיו ומור

 ,חדשה התוויה לפתח במטרה וזאת ,הרקומביננטי EPO -ה תרופת על הרישיון בעלי של רשום בפטנט

  "(.הפטנט: "להלן) שלהם החיים איכות ולשיפור נפוצה במיאלומה חולים חיי להארכת תפעל אשר

 ,הפטנטים פיתוח להמשך המחקר את לנהל גאל-ביו התחייבה, המקורי הרישוי הסכם לתנאי בהתאם

 בינלאומי בלעדי רישיון בעלת ותהיה, המחקר המשך של מלא מימון לרבות, הרישיון בעלי שבבעלות

  סרטן ובסוגי הנפוצה המיאלומה בסרטן לטיפול תרופות של ומכירה הפצה, שיווק, שימוש, לפיתוח

מדינות בהן שם הפטנט

הוגשה בקשה

מועד תפוגהסטאטוסמספר פטנטמספר בקשהמועד קדימות

BIOGAL-001 EP (*)955 067 2039.71 91 30.03.199999אירופהGranted30.03.2019

BIOGAL-001 CA30.03.19992,366,674קנדה-Allowed30.03.2019

BIOGAL-001 IL230.03.1999138705138705ישראלGranted30.03.2019

BIOGAL-001 JP30.03.19992000-5431534456271יפןGranted30.03.2019

BIOGAL-001 HKנג נג קו 30.03.199901104635.2HK1033910Granted30.03.2019הו

BIOGAL-001 US30.03.199909/647,7616,579,525ארה"בGranted30.03.2019
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 סקיתהעהסביבה 

 מסוג מיאלומה נפוצה ת סרטןשוק התרופות לטיפול במחל
 כללי 

 מתאים טיפול אין לגביהם אשר ,חולים אוכלוסיות של רבים תחומים קיימים הסרטן מחלות בתחום

. מוגבלת כיום הקיימות התרופות כל של יעילותן, ועוד זאת .מתאים טיפול אין לוקים הם בהן ולמחלות

 ,מהחולים רבים אצל, בנוסף .להן מגיב שלא ,ניכר חולים שיעור יש הקיימות מהתרופות אחת לכל

 בנטילת צורך וקיים, זמן לאורך נמשכת אינה, ביותר חלקית היא לתרופה התגובה, כמגיבים שנחשבים

 אלימים כה לעיתים הם סרטניים גידולים. הרצויה הרפואית לתוצאה להגיע בכדי יחדיו תרופות מספר

 של החיים באיכות קל שיפור לעיתים או ,החיים בתוחלת בלבד ספורים בחודשים ממוצעת שהארכה עד

 לטיפול לתרופות רפואי צורך קיים, לעיל לאמור בהתאם .כיעילה תרופה להחשיב כדי דיה, החולים

 מצד, מועטות לוואי תופעות ובעלת, אחד מצד ,יעילה תהיה אשר ,הנפוצה המיאלומה סרטן במחלת

 בחולים לטיפול הרקומביננטי EPO -ה לתרופת לפתח החברה בכוונת אשר ,החדשה ההתוויה. שני

 .זה לצורך מסוים מענה לתת תנסה הנפוצה המיאלומה במחלת

 בנתח לנגוס כלשהי תרופה של היכולת, החברה ולדעת ייחודי שוק הנו החברה תרופת של המטרה שוק

 מוחלט באופן שלה הלוואי בתופעות וכן, והארוך הקצר בטווח, התרופה של ביעילותה תלויה שוק

 .לה מתחרות לתרופות יחסי ובאופן

 (MM)מחלת המיאלומה הנפוצה 

 של מבוקר בלתי בשגשוג מאופיינת זו מחלה .הדם סרטן מחלות מסוגי אחד הנה נפוצה מיאלומה

 הפוגעים ,ממאירים תאים מוקדי ליצירת גורמיםה, העצם במוח פלסמה תאי מסוג לבנות כדוריות

 מוקדי של רב מספר ביצירת המתבטא, (multiple) מוקדי-רב אופי זו למחלה. מהעצם חלקים והורסים

 קליניים ביטויים של לשורה אחראים המופרשים והחלבונים הממאירים התאים. ממאירים תאים

, (דם חוסר) באנמיה המלווה ,העצם במוח פגיעה, ושברים כאבים עם בעצמות פגיעה :בכללם ,וסיבוכים

 ליקויים ,כליות ספיקת אי, העצבים במערכת פגיעה, החיסון מערכת של היחלשות, לזיהומים רגישות

 בה החולים של הממוצע החיים אורך כאשר ,מרפא חשוכת מחלה הנה ,זו מחלה. ועוד הקרישה במנגנון

 .שנים 1-8 -כ הנו

 
 EPO -מנת לפתח התוויה חדשה לשימוש ב-על, פיתוח ומחקר, בתכנוןפועלת  החברה, כאמור

למגמות ולאירועים בענף , לאור האמור. הרקומביננטי לטיפול בחולים בסרטן המיאלומה הנפוצה

, בפרט, התרופות לטיפול בסרטן מסוג מיאלומה נפוצהובענף , בכלל, התרופות לטיפול במחלות סרטן

להלן סקירה של הענף בו . החברהישנה השפעה מכרעת על פעילותה ועל תוצאותיה העסקיות של 

 .החברהפועלת 

 מיאלומה נפוצהמסוג  ת סרטןלשוק התרופות לטיפול במח

 כללי

 אשר ,נפוצה מיאלומה מסוג בסרטן הטיפול ותחום, בכללותו ,הסרטן במחלות לטיפול התרופות שוק

 בחולים לטיפול חדשים לפיתוחים וגדל הולך צורך עם שוק הינו, בפרט ,החברה תרופת פונה אליו

 השנים בעשרות המרשימים והישגיו בכללותו התרופות ענף התקדמות אף-על. השונות הסרטן במחלות

 לטיפול כיום המצויות ,שהתרופות, שונות סרטן מחלות לרבות, רבות מחלות עדיין קיימות, האחרונות

. קשות לוואי תופעות בשל והן מספקת יעילות חוסרל ומוגב פעילות טווח מבחינת הן, מספקות אינן ,בהן

 כללי באופן בסרטן החולים במספר מקבילה בעליה מלווה אשר באוכלוסיה הממוצע בגיל העלייה

 .זה בתחום חדשות בתרופות וגובר הולך צורך מעלה, בפרט ,נפוצה מיאלומה מסוג ובסרטן

 שתרופות בכך גם מתאפיין, בפרט ,נפוצה ובמיאלומה ,בכלל ,לסרטן התרופות שוק, המערבי בעולם

 מסוג בסרטן לשימוש תרופה תאושר לא, לדוגמא. ספציפית להתוויה, כלל-בדרך, לשימוש מאושרות

 הגדרה כאשר, התרופה את לקבל זכאיםה, החולים סוג של מדויקת הגדרה תוך אלא ,נפוצה מיאלומה

 התוצאה. ועוד קודמים טיפולים פי-על חולים של הגדרה, החולים מצויים בו המחלה שלב את כוללת כזו

, האתגרים אחד. מרובות חולים מאוכלוסיות שמורכב ,שוק הוא לסרטן התרופות שוק שלמעשה היא

 של רבים סוגים וישנם מאחר התרופה מיועדת אליו התחום של הגדרה הינו ,לסרטן תרופות שבפיתוח

 ,תרופה וכל המחלה בהתפתחות שונים שלבים מספר ישנם ,כאמור ,מחלה סוג בכל וכי סרטן מחלות

 . התרופה מיועדת אליו המחלה סוג בהתפתחות ספציפי לשלב מיועדת לשימוש המאושרת
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 הסביבה העסקית

 שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה  שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה

 תהליכי פיתוח תרופות

 מנת-על כאשר, הבאים העיקריים השלבים את, כלל-בדרך, הכולל מורכב הליך הינו תרופה פיתוח הליך

 :כדלקמן, הבריאות רשויות של בקריטריונים לעמוד שלב בכל צורך יש למשנהו אחד משלב לעבור

 של היעילות את להדגים במטרה ניסוי ובחיות במעבדה ניסויים כולל זה שלב - קליני-פרה שלב 

 גם כולל קליני-הפרה השלב. התרופה מיועדת אליה המחלה את המדמים ,במודלים התרופה

 מאפיינים על ללמוד וכן רעילות לוואי תופעות לתרופה האם לבדוק במטרה קפדניים בתנאים ניסויים

 ( Good בסטנדרטי ייצור שיטות פיתוח גם כולל קליני-הפרה השלב, כן-כמו .בחיות שלה שונים

GMP  Manufacturing Practice - בהן לעמוד חייבת שהתרופה ,ייצור דרישות של אסופה שהם 

 (.לחולים בעתיד אותה לתת יהיה שאפשר כדי

 Phase I - בקרב ראשונית בדיקה מתבצעת בו תרופה פיתוח של הראשון הקליני השלב זהו 

 בבטחה ליתן שניתן ,המקסימאלי המינון ואת התרופה בטיחות את להעריך שמטרתה ,אנשים

 וזמן בגוף התרופה פיזור :כגון ,נוספות בדיקות לעיתים גם מתבצעות ,זה שלב במסגרת. לחולים

 .ועוד הביולוגית זמינותה את להעריך שיאפשרו מדידות, בדם שלה השהות

 Phase II - בשלב, כן-כמו. חולים בקרב התרופה יעילות של ראשונה בדיקה מתבצעת ,זה בשלב 

 את לבדוק ממשיכים גם, בבד בד .בחולים לטיפול התרופה של המיטבי המינון את לקבוע מנסים זה

 Phase) הראשון 1 שלב הניסוי כאשר, Phase 2 ניסויי מספר מבוצעים ,רבים במקרים. בטיחותה

2a) ההיתכנות להוכחת לשמש מטרתו (proof of concept), שני 1 שלב וניסוי (Phase 2b) ,אשר 

 מרכזים של יותר נרחב במספר ומבוצע חולים של יותר רב מספר הכולל ,יותר נרחב ניסוי הנו

 .הראשון 1 שלב ניסוי מאשר רפואיים

 גודל השוק 

לשנת  נכון כאשר, הדם סרטני מכלל 30% -כ המהווה ,דם סרטן מחלת הנה הנפוצה המיאלומה מחלת

נפוצה מיאלומה חולי 16,436 - כ חיים בלבד ב"בארה 1031
2

 -כ ב"בארה מאובחנים שנה ומידי 

חדשים מקרים 13,100
3

 החיים שתוחלת ככל בהתאם עולה זה מספר. 1031בהתאם לנתוני שנת  

שנה בכל ב"בארה מתים חולים 30,130 -כ, בהתאם. ומתארכת הולכת בעולם הממוצעת
1

בהתאם  

 לרוב כאשר ,המתקדם הגיל של כסרטן לרוב נחשבת הנפוצה המיאלומה מחלת. 1031לנתוני שנת 

 בשנות אדם בני בקרב המחלה אובחנה בהם מקרים כי אם, 48-10 יםאהגיל בין נפוצה המחלה הופעת

 סוגיהם על הסרטן מקרי מכלל 3% -כ מהווה נפוצה מיאלומה, כן-כמו. נדירים אינם לחייהם 80 -ה

סרטניות במחלות שמקורם, המוות מקרי מכלל 1% -וכ השונים
1
. 

ב ואת מספר "התרשים הבא מציג את הערכת מספר מקרי סרטן המיאלומה הנפוצה החדשים בארה

 :1031בשנת ב "בארהמקרי המוות ממחלה זו 

 

 ..Cancer Facts & Figures 2012, American Cancer Societ :מקור

                                                 
2 Myeloma facts and statistics from Facts 2012, The Leukemia & Lymphoma Society Fighting Blood Cancer. 
3 National Cancer Institute, Cancer Facts & Figures – 2012, American Cancer Society (ACS) Atkanta, Georgia, 2012. 
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 הסביבה העסקית

  שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה
 מסוג מיאלומה נפוצה שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן

קיימת  תרופה הנה אשר , EPO -ה בתרופת לשימוש חדשה התוויה מפתחת החברה כי ,העובדה לאור

 קליני ניסוי מביצוע קליני וכן פרה ניסויי מביצוע פטור לקבל החברה צפויה, באנמיה לטיפול ומאושרת

Phase I .קליני ניסוי התחלת לשם מקדמית תוכנית לחברה Phase II מיאלומה מסוג סרטן בחולי 

 ולאור, זאת עם. בפטנט הרישיון הסכם מהמחאת כחלק מקדמית תוכנית קיבלה החברה כי ,יצוין. נפוצה

 בהכנות העסקה השלמת עם מיד החברה החלה, זו תוכנית של הכנתה ממועד רב זמן חלף כי העובדה

 תחילת טרם הרפואיות הרשויות לאישור תובא אשר ,התוכנית עדכון את ,היתר בין ,הכוללות ,לניסוי

 .יישומה

 קבלת אישור תרופת יתום

אשר נועד לענות על הצורך לפתח תרופות עבור , רפואיים קיים מסלול מיוחד לאישור ושיווק תכשירים

 .אוכלוסיות ייחודיות ועבור מחלות חשוכות מרפא ונדירות יחסית

אשר המספר המירבי של חולים בהן , לתרופות עבור מחלות FDA -ידי ה-ב האישור ניתן על"בארה

 תרגולטוריב מעניקה ליצרן בלעדיות "ההכרה בתרופה כתרופת יתום בארה. איש 100,000 -מסתכם ב

שנים 1לשיווק לתקופה של 
4
. 

 -אשר המספר המירבי של חולים בהן מסתכם ב, באיחוד האירופי האישור ניתן לתרופות עבור מחלות

וק לשיו תרגולטורימעניקה ליצרן בלעדיות  באירופהההכרה בתרופה כתרופת יתום  .איש 348,000

שנים 30לתקופה של 
6
. 

 80,000 -אשר המספר המירבי של חולים בהן מסתכם ב, ביפן האישור ניתן לתרופות עבור מחלות

 30לשיווק לתקופה של  תרגולטורימעניקה ליצרן בלעדיות  ביפןההכרה בתרופה כתרופת יתום  .איש

שנים
5
. 

   Phase III - כפולי, מבוקרים אקראיים, מרכזיים רב, לאומיים רב מחקרים של המכריע השלב 

 Multinational, multicenter, randomized, placebo controlled, double blind) סמיות

trials) של רב במספר מתבצע והניסוי( אלפים ואף מאות) יותר רב הינו הנבדקים מספר, זה בשלב 

 במספר התרופה ובטיחות יעילות את להוכיח הינה זה שלב של המטרה. בעולם רפואיים מרכזים

 בו האופן את( מוקדמים בשלבים מאשר) יותר רבה במידה לדמות יהיה שניתן כך ,חולים של גדול

 בקשות להגיש ניתן זה שלב של מוצלח סיום בעקבות. בקליניקה הרופאים את תשמש התרופה

 .התרופה לרישום אישור לקבלת הבריאות לרשויות

 Phase III   -ו Phase II ,Phase Iמהשלבים  אחד בכל באנשים קליניים ניסויים ביצוע כי ,להדגיש יש

 מתבצעים בהן במדינות הרגולטוריות הרשויות ושל IRB/Helsinki -ה של המקדים אישורן את דורש

 למעבר האפשרות את יבטיחו המוקדמים בשלבים מוצלחות תוצאות רק כי ,יצוין. הקליניים הניסויים

( Phase III סיום כולל) לעיל האמורים השלבים כל של בהצלחה מעבר לאחר .למשנהו אחד משלב

 -ה למשל ,הרלוונטית הרגולטורית הרשות ידי-על התרופה לרישום לאישור בקשה להגיש, חברהה תוכל

FDA ב"בארה  . 

 תהליך, הניסויים התמשכות עקב וזאת ,רב מימון לו נדרש וכן רבות שנים אורך, כאמור, הפיתוח הליך

 להגיש רשאית חברהה תהא אשר בסיומם, מהניסויים והתוצאות המידע הפקת וכן האישורים קבלת

 .אחרת במדינה מקבילה רגולטורית רשות כלאו  FDA -ה ידי-על תרופה רישום לאישור בקשה

 משנה קבלני של בסיוע מבוצע, הקליניים הניסויים של הביצוע לרבות, הקליני הפיתוח, מזומנות לעיתים

 הדרישות ידי-על המוכתבים ,קפדניים מקצועיים בסטנדרטים לעבוד אמונים אשר ,מומחים

 .הרגולטוריות

                                                 
4 Canadian Organization for Rare Disorders, "Canadian Orphan Drugs  Policy", 2005. 
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 הסביבה העסקית

 שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה   שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה

 של המכירות היקף ,1004 בשנת, 1030אשר פורסם בשנת , Decision Resourcesפי דוח של -על

 ויפן אנגליה, ספרד, איטליה, גרמניה, צרפת, ב"בארה הנפוצה המיאלומה במחלת המטפלות ,תרופות

1034 בשנת דולר מיליארד 8.1 -לכ לעלות צפויו דולר מיליארד 1.3 -כ על עמד
6
. 

שוק התרופות לטיפול במחלת , 1033אשר פורסמו בשנת , Decision Resourcesפי הערכות -על

 1010 -ל 1030בין השנים  8.4%של ( CAGR)המיאלומה הנפוצה צפוי לגדול בשיעור שנתי ממוצע 

אנגליה ויפן, ספרד, איטליה, גרמניה, צרפת, ב"בשווקים המובילים של ארה
4
. 

בלומברג חברת של אנליסטי לדיווח בהתאם
7

 כנגד התרופות מכלל Velcade -ה תרופת מכירות, 

 בשנת בפועל שהמכירות בעוד, נפוצה במיאלומה לטיפול התרופות משוק 60% -כ היוו נפוצה מיאלומה

 טאקדה וחברת( ב"לארה מחוץ Velcade את משווקת אשר) ונסון'ג אנד ונסון'ג חברת של 1004

 לדוחות בהתאם, כן-כמו .דולר מיליארד 3.1 -כ היו( ב"בארה Velcade את משווקת אשר) היפנית

 מיליארד 1.61 -כ היה 1030 בשנת Revlimid של המכירות היקף, Celgene חברת של הפיננסיים

דולר
8
. 

של החברה  EPO -הכיר בתרופת ה FDA -ה כי ,החברה הודיעה 1033 ,במאי 14 ביום, כאמור 

 . יתום כתרופת

 נפוצה תחרות בשוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה 

 רדיותראפיה, כימותרפיה זה בכלל, הנפוצה המיאלומה למחלת טיפולים מספר מוכרים, להיום נכון

 בתאים גם אך ,הסרטניים בתאים פוגע כימותרפי טיפול. חדשות ותרופות עצם מח השתלת, (הקרנות)

 לרבות ,דם תאי, חיבור רקמת תאי, ריריות תאי :כגון ,פעילים תאים ובעיקר, המטופל בגוף בריאים

 ,כאמור ,שטיפול שהגם, לכך מביאה זו פגיעה. ועוד הרבייה באברי תאים ,החיסון מערכת של תאים

 קשות לוואי בתופעות ומלווה החולה בגוף בריאים בתאים גם פוגע שהוא הרי, הסרטני בגידול פוגע

 . 'וכו עזים כאבים, שיער נשירת, הקאה, בחילה :הכוללות ,ביותר

 תופעות כבעלות הידועות ,סרטניים לתאים יותר ספציפיות שהינן ,ביולוגיות תרופות גם קיימות, בנוסף

של חברת  Revlimid: התרופות המובילות בשוק הינן. תהכימותרפיו התרופות מאשר פחותות לוואי

Celgene Corporation (להלן: "Celgene)" ,Velcade (Bortezomid) ,חברת של Millennium 

Pharmaceuticals (להלן: "Millennium" )ו- Thalidomide/Thalomid  של חברתCelgene. 

, המפורטות לעיל ,מהתרופות אחת אף כי ,ןייציש ל. מאד גבוה במחיר מתאפיינות אלו ביולוגיות תרופות

 .המחלה את מרפאת אינה

 במחלת לטיפול Velcade סרטנית אנטיה תרופהה של שיווקה והחל לשימוש אושרה ,1001 בשנת

  Revlimid תוסרטני אנטיה ותתרופה של ןשיווק והחל לשימוש ואושר, 1004בשנת  .הנפוצה המיאלומה

 .הנפוצה המיאלומה במחלת לטיפול Thalidomide -ו

                                                                                                                                                                                                                                                    
5 Pacific Bride in Asia, "Orphan Drugs in Asia", September/October 2006. 
6 The Pharma Letter, "5.6% Annual Growth Forecast for Multiple Myeloma Drug Market to 2020", 21 December, 2011. 
7 http://bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aQHENps19ldg. 
8 http://ir.celegene.com/phoenix.zhtml?c=111960&p=irol-newsArticle&ID=1520733&highlight= 
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 הסביבה העסקית

מיאלומה נפוצהשוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג   שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה  

 Thalidomide -ו Revlimid  ,Velcadeהתרשים הבא מציג את נתח השוק הכולל של התרופות 

 : 1030, נכון לחודש ינואר, לטיפול במיאלומה נפוצה

 

 BernsteinResearch, "Celgene: SCB MM Survy Pt II – Maintenance Is Key Driver for :מקור

Revlimid Growth and Upside; Raising Estimates, TP $78, February 16, 2010. 

1033, בחודש דצמבר Pharma Letterידי -שפורסם על, מחקרהמממצאי 
9

אף הגידול -כי על, עולה, 

האישור של . Velcadeיאפילו על אלו של  Revilimdהמכירות של , 1st Lineבטיפול  Velcadeבמכירות 

Revlimid  1כטיפולst Line  יביא גם לכך ש Revlimid  תנגוס בנתח השוק ובמכירות של תרופת

Thalomid  שלCelgene . צפוי כי  , 1010בשנתRevlimid מנתח השוק הכולל של 41% -תחזיק ב 

לטיפול  Thalidomide -ו Revlimid  ,Velcadeהתרשים הבא מציג את נתח השוק של התרופות  

 : בכל אחד משלבי הטיפול הקיימים, 1030, נכון לחודש ינואר, במילאומה נפוצה

 

 BernsteinResearch, "Celgene: SCB MM Survy Pt II – Maintenance Is Key Driver for: מקור

Revlimid Growth and Upside; Raising Estimates, TP $78, February 16, 2010. 

הגדילו את נתחי השוק  Revlimid -ו Velcade, בכל שלבי הטיפול, 1030לשנת  SCBפי נתוני סקר -על

ל נבע מעלייה בשימוש משולב כאשר חלק מהגידו, 1030ועד לתחילת שנת  1001שלהם מסוף שנת 

 .של התרופות האמורות

                                                 
9 The Pharma Letter, "5.6% Annual Growth Forecast for Multiple Myeloma Drug Market to 2020", 21 December, 2011. 
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 הסביבה העסקית

 שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה  שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה

טנות יכולות להיות גם פחות יקרות לפיתוחקמולקולות . היכולת להפחית תופעות לוואי של תרופות
10
. 

 להתמודדות עם התחרותדרכים 

 בשלב חוליםהרקומביננטי בקרב  EPO -ה בתרופת השימוש כי ,עולה מיטלמן' פרופ של ממחקריו

 לייצוב, החיסון מערכת שיפור ,המחלה סממני לדיכוי רבות תורמת הנפוצה המיאלומה במחלת מתקדם

 .קשות לוואי תופעות גרימת ללא וזאת ,חייהם ברמת ניכר ולשיפור שרידותם להארכת, הבריאותי מצבם

 החברה. התרופה מיועדת להם הטיפוליות התכונות במרבית יתרון זו לתרופה מעניקות הללו התכונות

 הרפואיות הרשויות ידי-על שנדרש כפי, קליניים בניסויים גם ביטוי לידי יבואו אלו ותכונות היה כי ,צופה

 מסוג הסרטן במחלת לטיפול התרופות משוק גדול שוק פלח לתפוס צפויה התרופה, תרופה לאישור

 מגיבים אינם אשר, המחלה של המתקדם בשלב סופניים לחולים מענה מתן לרבות, נפוצה מיאלומה

 . מספקת אינה כיום הקיימת לתרופה שתגובתם או כיום הקיימים לטיפולים טובה בצורה

 והטיפולים תרופות עם התרופה שילוב של נוסף שוק פלח ,כאמור ,לתרופה צופה החברה, בנוסף

. בשנה דולרים מיליוני מאות של מוערך שוק לתרופה צפוי, תתממשנה אלו ותחזיות היה. כיום הקיימים

 אפשרות מכלל להוציא ניתן לא ולכן וודאות אי של רבים אלמנטים יש רפואי שבמחקר להדגיש יש, אולם

 שהתרופה או התרופה של והבטיחות היעילות את ולהדגים להמשיך בניסיונה תצליח לא שהחברה

 תרופות פיתוח של האפשרות את הכלל מן להוציא ניתן לא, כן-כמו. מהמצופה פחות כיעילה תתברר

 .החברה בתרופת יתחרו אשר ,מתחרים בידי אחרות

 הדגשת תוך תרופתה את למצב החברה על, לה הצפויה התחרות עם בהצלחה להתמודד בכדי

 הנה, לכשתאושר, תרופתה של הצפויים יתרונותיה ,החברה להערכת. המתחרים לעומת יתרונותיה

 איכות שיפור תוך וזאת ,תוארך, כאמור ,התרופה את ייטלו אשר ,חולים של החיים תוחלת כי ,ההנחה

 . התרופות לטיפול במיאלומה נפוצה 

 הידרדרותיחוו גידול במקרים בהם ישנה  Velcade -ו  Revlimid התרופות, פי ממצאי המחקר-על

היות והם ישולבו ביחד עם , במצב החולים במחלת המיאלומה הנפוצה או במקרים עקשים של המחלה

 Onyxשל חברת  Carfilzomibתלקח ביחד עם תרופת  Revlimid. טיפולים חדשים

Pharmaceuticals  ,הצפויה לקבל את אישור ה- FDA  ותרופת  1031בשנתElotuzumab  של חברת

Bristol-Myers Squibb , ב ובאירופה"בארה 1038אשר תושק בשנת .Velcade  גם תחווה גידול

 AEterna Zentaris, Keryxשל החברות   Perifosineכתוצאה משילוב נטילת התרופה עם תרופת 

Biopharmaceuticals  ו- Yakult Honsha , תרופתZolinza (Vorinosts)   של חברתMerck & Co. 

Novartis4של חברת   Panobinostatותרופת 
. 

תהא השחקן המוביל בשוק התרופות לטיפול במחלת  Revlimidכי , צאי המחקרמעוד עולה ממ

אף שתסבול מכניסתן של -על, השחקן השני המוביל בהכנסות תשארVelcade  -המיאלומה הנפוצה  ו

המבטיחים ביותר מבחינה , יפולים החדשיםהט, בנוסף. 1010תרופות גנריות לקראת סוף שנת 

אשר , Pomalidomide -ו Carfilzomibהינם התרופות , לטיפול במילאלומה נפוצה, מסחרית

1010מיליוני דולר בשנת  400 -מכירותיהן ביחד צפויות להגיע ל
 4

. 

חייהם של אשר ישפרו את אורך , כי קיימת הזדמנות ממשית בפיתוח תרופות, ממצאי המחקר חושפים

החולים במחלה ויפחיתו את תופעות הלוואי בהשוואה לטיפולים הקיימים כיום בשוק
4
. 

אשר ייתכן ויצליחו לחקות את , תבמהלך השנים האחרונות פותחו מתודולוגיות לזיהוי מולקולות קטנו

היתרונות הפוטנציאליים של החיקוי  .המשפיעות על התפתחות תאי הדם ,ההשפעות הביולוגיות

 את היכולת לעורר תגובה חיסונית בגוף האדם ואת כוללים ,ידי מולקולות קטנות-המתבצע על ,האמור

                                                 
10 K. Kaushansky, "Small Molecule Mimics of Hematopoietic Growth Factors: Improving on Mother Nature?", April, 2001. 
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 הסביבה העסקית

 שוק התרופות לטיפול במחלת סרטן מסוג מיאלומה נפוצה  

 יעילה להיות עשויה שתרופתה ,העובדה, החברה להערכת. משמעותיות לוואי תופעות ללא חייהם   

 לחברה ותקנה תרופתה של מיצובה את תחזק, קיימים אחרים טיפולים לאחר או עם משולב בטיפול

 עדיפות לחברה להקנות אלו יתרונות צפויים, לשיווק תרופתה תאושר וכאשר אם, ומשכך, שיווקי יתרון

 למחלת הטיפולים בשוק יתרון, החברה להערכת, יבטיחו ,נכונים שיווק במאמצי אשר ,משמעותית

 .הנפוצה המיאלומה

 התחרות ועל התרופות לשוק חדש מוצר החדרת יכולת על המשפיעים ,העיקריים הגורמים בין, נוסףב

 ,העובדה לאור. שלו הרוחני הקניין על להגן והיכולת מספק שהמוצר ,הקליניים היתרונות הם, בו

, נפוצה מיאלומה בחולי לטיפול הרקומביננטי EPO -ה על בפטנט בלעדי שימוש רישיון שלחברה

 .לה הצפויה ,בתחרות לעמוד כדי המתאימות התכונות לתרופתה החברה להערכת

 ,סיכוי קיים זה לשלב להגעה עד, אולם, שנים מספר עוד יחלפו, לשוק יגיע החברה מוצר שבו לשלב עד 

 .תרופתה בשיווק או/ו בפיתוח החברה עם פעולה לשתף תשאף בתחום הענק מחברות אחת כי
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 סקיתהפעילות העאות תוצ

 מאזן  רווח והפסד

בספטמבר  10ולתקופה שנסתיימה ביום , 1004-1030רווח והפסד של החברה לשנים  ותלהלן דוח

 (:אלפי דולר)  1033 -ו 1030בשנים 

 

 . דוחות הכספיים של החברהה: מקור

 

 :1033 -ו 1030, בספטמבר 10ולימים  1030-ו 1004, בדצמבר 13לימים החברה  מאזנילהלן  

 

 .דוחות הכספיים של החברהה: מקור

200920101-9/20101-9/2011אלפי דולר

 127 64הוצאות מחקר ופיתוח

 814 948 1,222(2,429)הוצאות הנהלה וכלליות

נטו  30 139רווחים אחרים - 

(941)(948)(1,256) 2,568הפסד מפעילות

 27 11 6 6הכנסות מימון

 5 5 7 10הוצאות מימון

 22 6(1)(4)הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

(919)(942)(1,257) 2,564רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 23הטבת מס

(919)(942)(1,257) 2,587רווח נקי )הפסד( 

31.12.0931.12.1030.09.1030.09.11אלפי דולר

שוטפים נכסים 

שווי מזומנים  200 1,377 1,066 412מזומנים ו

נות לזמן קצר  1,590פיקדו

 72מסי הכנסה לקבל

 49 19 110 33חייבים ויתרות חובה

נות מוגבלים  21 46 40פיקדו

 1,860 1,396 1,222 557סך הנכסים השוטפים

שוטפים שאינם  נכסים 

נות מוגבלים  20פיקדו

 36 15 35 23רכוש קבוע

 2,468 2,564 2,540נכסים בלתי מוחשיים

 135השקעות אחרות

שוטפים שאינם   2,504 2,599 2,575 158סך הנכסים 

 4,364 3,995 3,797 715סך הנכסים

שוטפות התחייבויות 

שירותים נותני   118 200 203 192ספקים ו

 525 687 760 516זכאים ויתרות זכות

 643 887 963 708סך ההתחייבויות השוטפות

 3,721 3,108 2,834 7סך ההון

 4,364 3,995 3,797 715סך ההתחייבויות וההון 
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 מתודולוגיה

 IAS 38תקן בינלאומי     IAS 38תקן בינלאומי 

 ההכרה בנכס בלתי מוחשי 

 : בהגדרת נכס בלתי מוחשי כאשר הוא כי נכס מקיים את קריטריון יכולת הזיהוי, לתקן קובע 12סעיף 

להעניק רשיון שימוש , כלומר ניתן להפריד אותו או לפצל אותו מהישות ולמכור אותו, ניתן להפרדה .א

 או ; קשורה נכס קשור או התחייבות, בנפרד או יחד עם חוזה קשור, להשכיר אותו או להחליפו, בו

מבלי להתחשב אם זכויות אלה ניתנות להעברה , נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות אחרות .ב

 . או ניתנות להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות

עשויות לכלול , שזורמות מנכס בלתי מוחשי, כי ההטבות הכלכליות העתידיות, לתקן קובע 11סעיף 

משימוש הישות הנובעות , חסכון בעלויות או הטבות אחרות, הכנסות ממכירת מוצרים או שירותים

 . בנכס

 : אם ורק אם, כי נכס בלתי מוחשי יוכר, קובע 21סעיף 

; יזרמו אל הישות, שניתן ליחסן לנכס, שההטבות הכלכליות העתידיות החזויות( probable)צפוי  .א

 וכן

 . העלות של הנכס ניתנת למדידה באופן מהימן .ב

כלכליות עתידיות חזויות תוך שימוש כי ישות תעריך את ההסתברות של הטבות , לתקן קובע 22סעיף 

המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה באשר למכלול , בהנחות סבירות וניתנות לביסוס

 . שישררו במהלך אורך החיים השימושיים של הנכס ,התנאים הכלכליים

יוכר  ,(פנימי או משלב הפיתוח של פרוייקט)הנובע מפיתוח  ,כי נכס בלתי מוחשי, לתקן קובע 71סעיף 

 : אם ורק אם ישות יכולה להוכיח את כל האמור להלן

כך שהוא יהיה זמין לשימוש או  ,של השלמת הנכס( technical feasibility) היתכנות טכנית .א

 . למכירה

 רקע 

IAS 38 התקן דורש מישות להכיר בנכס בלתי . קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים

התקן גם מגדיר כיצד יש למדוד את ערכם בספרים . מתקיימים קריטריונים מוגדריםמוחשי אם ורק אם 

 . של נכסים בלתי מוחשיים ומחייב מתן גילויים מוגדרים אודות נכסים בלתי מוחשיים

 הגדרות

 : התקן מגדיר נכס כמשאב

 וכן; ידי ישות כתוצאה מאירועי העבר-הנשלט על .א

 . הטבות כלכליות עתידיות אל הישותלזרום ( expected)חזויות , אשר ממנו .ב

הוא הסכום בו מוכר הנכס במאזן בניכוי הפחתה שנצברה ובניכוי  (Carrying amount)ערך בספרים 

 . הפסדים מירידת ערך שנצברו

הוא הסכום שבו ניתן היה להחליף את הנכס בין קונה  (Fair value of an asset)שווי הוגן של נכס 

שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין  ,הפועלים בצורה מושכלת בעסקה, מרצון לבין מוכר מרצון

 . הצדדים

  .פיזית מהות וחסר לזיהוי ניתן, כספי לא נכס הוא (Intangible asset) מוחשי בלתי נכס

  :הוא (Useful life) שימושיים חיים אורך

  או; ישות ידי-על לשימוש זמין להיות חזוי הנכס שלאורכו הזמן פרק    .א

 .מהנכס לישות לנבוע חזויות אשר, דומות יחידות או תפוקה יחידות מספר .ב
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 IAS 38תקן בינלאומי   IAS 36תקן בינלאומי 

, ביותר הקטנה המזוהה הנכסים קבוצת היא (Cash-generating unit) מזומנים-מניבה יחידה

 מנכסים החיוביים המזומנים בתזרימי בעיקרם תלויים בלתי שהם, חיוביים מזומנים תזרימי המפיקה

 .אחרות נכסים מקבוצות או אחרים

 ממכירת לקבל שניתן הסכום הוא (Fair value less costs to sell) למכירה עלויות בניכוי הוגן שווי

 מרצון קונה בין הצדדים בין מיוחדים מיחסים מושפעת שאינה בעסקה מזומנים-מניבה יחידה או נכס

 .מימוש עלויות בניכוי, מושכלת בצורה הפועלים, מרצון מוכר לבין

 מנכס לנבוע החזויים, העתידיים המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך הוא (Value in use) שימוש שווי

 .מזומנים-מניבה מיחידה או

 השווי מבין הגבוה הוא מזומנים-מניבה יחידה או נכס של (Recoverable amount) השבה-בר סכום

 .בו השימוש שווי לבין למכירה עלויות בניכוי שלו ההוגן

 זיהוי נכס שתיתכן ירידה בערכו

 הערך ירידת בחינת עיתוי

 סימן מתקיים אם. נכס של ערך ירידת על המצביעים סימנים קיימים אם מאזן תאריך בכל תבחן ישות

 על, ערך לירידת סימן קיים אם קשר ללא .סהנכ של ההשבה בר הסכום את לאמוד הישות על, כלשהו

 :גם הישות

 נכס או מוגדר בלתי שימושיים חיים אורך בעל מוחשי בלתי נכס של ערך ירידת לשנה אחת לבחון 

 .שלו ההשבה בר לסכום ערכו השוואת ידי על לשימוש עדיין זמין שאינו מוחשי בלתי

 עסקים בצירוף שנרכש מוניטין של ערך ירידת לשנה אחת לבחון. 

 

 .ולהשתמש בו או למוכרו להשלים את הנכס הבלתי מוחשיבכוונתה  .ב 

 .ביכולתה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו .ג

הישות יכולה , בין היתר. האופן שבו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות .ד

ייעשה אם , להוכיח קיומו של שוק לתוצר של הנכס הבלתי מוחשי או לנכס הבלתי מוחשי עצמו או

 . לתועלת הנובעת מהנכס הבלתי מוחשי, בו שימוש פנימי

פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש , (technical)קיומם של משאבים טכניים  .ה

 .בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו

 .יכולתה למדוד באופן מהימן את ההוצאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו .ו

 IAS 36 תקן בינלאומי

 רקע

 של נכסיה כי ,להבטיח מבקש ( IAS"63" או" התקן: "להלן(  )המתוקן) 14 בינלאומי חשבונאות תקן

 השבה בר מסכום הגבוה בסכום מוצג נכס. שלהם ההשבה בר הסכום על העולה ,בסכום יוצגו לא ישות

 במקרה. ממכירתו או בנכס מהשימוש שיתקבל הסכום על עולה בספרים הנכס של ערכו כאשר שלו

  .ערך מירידת בהפסד להכיר מהישות דורש והתקן הנכס בערך ירידה חלה, כזה

. עסקים בצירוף שנרכש מוניטין, לרבות( עצמו בתקן המנויים חריגים למעט) הנכסים כל על חל התקן

 עתידיות כלכליות להטבות ציפיות מתוך הרוכש שביצע ,תשלום מייצג עסקים בצירוף שנרכש מוניטין

 .בנפרד בהם ולהכיר בנפרד לזהותם ניתן שלא ,מנכסים

 הגדרות

 שנצבר פחת כל ניכוי לאחר הנכס מוכר בו כסכום מוגדר (Carrying Amount) בספרים ערך

 .שנצברו ערך מירידת הפסדים ובניכוי, (שנצברה הפחתה)
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 IAS 36תקן בינלאומי   IAS 36תקן בינלאומי 

 אפשרית ירידה על המצביעים נוספים סימנים לזהות עשויה ישות. ממצה רשימה אינה לעיל הרשימה

 .נכס של בערך

במקרה של , או, קיומם של סימנים לירידת ערך ידרוש מהישות לקבוע את הסכום בר ההשבה של הנכס

 .לבצע בחינה לירידת ערך, מוניטין

 ההשבה בר הסכום את לחשב הישות על, הבודד הנכס של ההשבה בר הסכום את לאמוד ניתן לא אם

 באופן מזוהות להיות צריכות מזומנים מניבות יחידות. הנכס שייך אליה, מזומנים המניבה היחידה של

 .לשינוי הצדקה קיימת אם אלא, נכסים סוגי או נכסים לאותם לתקופה מתקופה עקבי

 מדידת סכום בר השבה

 כללי

 עלויות בניכוי שלו ההוגן השווי מבין הגבוה הוא מזומנים-מניבה יחידה או נכס של השבה-בר סכום

  .בו השימוש שווי לבין למכירה

 השימוש השווי את והן מכירה עלויות בניכוי ההוגן השווי את הן לקבוע הכרחי תמיד שלא קובע התקן

 ואין הנכס בערך ירידה חלה לא, הנכס של בספרים מהערך גבוה הללו הסכומים מבין אחד אם. שלו

 . האחר הסכום את לאמוד צורך

 עלויות בניכוי שלו ההוגן השווי על מהותי באופן עולה נכס של השימוש שווי כי להאמין סיבה אין אם

, קרובות לעיתים. ההשבה בר כסכום לשמש עשוי מכירה עלויות בניכוי הנכס של ההוגן השווי, מכירה

 למימוש המיועד נכס של השימוש ששווי מכיוון זאת. למימוש מיועד הנכס כאשר המקרה יהיה זה

 מהמשך העתידיים המזומנים תזרימי כי וסביר מאחר, מהמימוש נטו התמורה על בעיקר יתבסס

 .זניחים, למכירתו עד בנכס השימוש

 מכירה עלויות בניכוי הוגן שווי

 הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם מכירה מחייב 

 ערך ירידת על המצביעים סימנים 

לכל , התקן קובע כי על הישות לבחון. את הסימנים לירידת ערך תבחן הישות בכל תאריך מאזן, כאמור

 :הבאים הסימנים את ,הפחות

 חיצוניים מידע מקורות

 הזמן מחלוף כתוצאה לחזוי מעבר הנכס של השוק בערך משמעותית ירידה חלה התקופה במהלך 

  .רגיל משימוש או

 בעתיד שיחולו או התקופה במהלך חלו הישות על שלילית השפעה בעלי משמעותיים שינויים 

 בשוק או, הישות פועלת שבה, המשפטית או הכלכלית, השיווקית, הטכנולוגית בסביבה, הקרוב

 .הנכס מיועד אליו

 בשוק השקעות על אחרים תשואה בשיעורי או בשוק הריבית בשיעורי עלייה חלה התקופה במהלך ,

 את מהותי באופן ויקטינו, הנכס שווי בחישוב המשמש הניכיון שיעור על ישפיעו אלה שעלויות וסביר

 .הנכס של ההשבה בר הסכום

 הישות של השוק משווי גבוה הישות של נטו הנכסים של בספרים הערך (Market 

Capitalization). 

 פנימיים מידע מקורות

 נכס של פיזי לנזק או להתיישנות זמינות ראיות קיימות. 

 בעתיד לחול חזויים או התקופה במהלך חלו הישות על שלילית השפעה בעלי משמעותיים שינויים 

  .שימוש בו שייעשה חזוי או בנכס שימוש נעשה שבו באופן או בהיקף, הקרוב

 הנכס של הכלכליים שהביצועים כך על המצביעות הפנימית הדיווח ממערכת זמינות ראיות קיימות 

 .שנחזו מאלה גרועים, יהיו או, הם
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 IAS 36תקן בינלאומי   IAS 36תקן בינלאומי 

 :הבאים השלבים את כוללת הנכס של השימוש שווי אמידת

  שינבעו משימוש מתמשך בנכס , הן חיוביים והן שליליים, העתידייםאמידת תזרימי המזומנים

 .וממימושו הסופי

 יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלה. 

 :הישות השימוש שווי במדידת

 הטוב האומדן את המייצגות, ומבוססות סבירות הנחות על המזומנים תזרימי תחזית את תבסס 

 של השימושיים החיים אורך יתרת במהלך שישררו, הכלכליים התנאים לגבי ההנהלה של ביותר

 .הנכס

 על שאושרו, ביותר העדכניים, כספיים תחזיות/תקציבים על המזומנים תזרימי תחזיות את תבסס 

 אלא, שנים 8 של מרבית תקופה יכסו, כאלה תחזיות/תקציבים על המבוססות תחזיות .ההנהלה ידי

 .יותר ארוכה תקופה להצדיק ניתן אם

 תחזיות /תאמוד תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה שמעבר לתקופה המכוסה על ידי התקציבים

בשיעור צמיחה קבוע או יורד  ידי אקסטרפולציה של אותן תחזיות תוך שימוש-על, העדכניים ביותר

 .לשנים שלאחר מכן

השליליים אשר יתהוו עד כאשר הערך בספרים של נכס אינו כולל עדיין את כל תזרימי המזומנים 

 אומדני תזרימי מזומנים עתידיים שליליים אמורים לכלול אומדן של, שהנכס מוכן לשימוש או למכירה

 . החזויים להתהוות כדי להכין את הנכס לשימוש או למכירה, תזרימי מזומנים שליליים נוספים

 :מ לנבוע החזויים שליליים או חיוביים מזומנים תזרימי אומדני יכללו לא עתידיים מזומנים תזרימי אומדן

 שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו. 

 שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס. 

 תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון. 

 תשלומי או תקבולי מיסים על ההכנסה. 

ן עלויות תוספתיות שניתן יהיה לייחסן בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים מותאם בגי 

 .במישרין למימוש הנכס

השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה יהיה , אך הנכס נסחר בשוק פעיל, כאשר אין הסכם מכירה מחייב

 .מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות מימוש

 על ביותר הטוב הזמין המידע על יתבסס ההוגן השווי, פעיל לנכס שוק או מחייב מכירה הסכם כאשר אין

 שאינה בעסקה הנכס מימוש תמורת, המאזן בתאריך, לקבל יכולה הייתה שישות הסכום את לשקף מנת

. מושכלת בצורה הפועלים, מרצון מוכר לבין מרצון קונה בין, הצדדים בין מיוחדים מיחסים מושפעת

 דומים בנכסים לאחרונה שנעשו עסקאות של התוצאות את בחשבון מביאה ישות, זה סכום בקביעת

 .ענף באותו

 .הנכס למימוש במישרין לייחסן יהיה שניתןההוגן יש להפחית עלויות תוספתיות  מהשווי

 שימוש שווי

 :הנכס של השימוש שווי בחישוב ישתקפו שלהלן המרכיבים

 בנכס מתמשך משימוש שינבעו, שליליים והן חיוביים הן, העתידיים המזומנים תזרימי אמידת 

 .הסופי וממימושו

 אלה עתידיים מזומנים תזרימי של בעיתוי או בסכום אפשריים שינויים לגבי תחזיות. 

 סיכון חסרת ריבית של שוטף שוק שיעור ידי על המיוצג, הכסף של הזמן ערך. 

 לנשיאת המחיר (for bearing) בנכס שטבועה, וודאות אי. 

 המזומנים תזרימי בתמחור קפותיש בשוק שמשתתפים, נזילות היעדר כגון, אחרים גורמים 

 .מהנכס להפיק מצפה שהישות העתידיים
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 מתודולוגיה

 IAS 36תקן בינלאומי   

תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן מהוונים תוך שימוש בשיעור   

החליפין המיידי במועד חישוב ישות מתרגמת את הערך הנוכחי לפי שער . ניכיון המתאים לאותו מטבע

 .שווי השימוש

 שיעור הניכיון

 :לש שוטפות שוק הערכות המשקף מס לפני שיעור להיות צריך הניכיון שיעור

 ערך הזמן של הכסף. 

 אשר בגינם לא הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים , הסיכונים הספציפיים של הנכס

 .העתידיים

 בחינת ירידת ערך 

 הסכום אם. שלו ההשבה בר לסכום, הנכס של הערך בספרים השוואת ידי-על תבוצע ערך ירידת בחינת

 הערך אם. ובערכ םפגו כבלתי חשבי הנכס, הנכס של בספרים הערך על עולה הנכס של ההשבה בר

 .ערך מירידת בהפסד תכיר הישות, לוש ההשבה בר הסכום על עולה הנכס של בספרים

כאשר ירידת הערך של יחידה , כי הפסד מירידת ערך יוכר באופן מיידי בדוח רווח או הפסד, התקן קובע

תוקצה הירידה ליתרת הנכסים , מכן-לאחר. תוקצה ראשית למוניטין במידה וקיים, מניבת מזומנים

 .הבלתי שוטפים באופן פרופורציונאלי לערכם בספרים

, כך שנכס, מירידת ערך לנכס השייך ליחידה מניבת מזומנים התקן קובע מגבלה לצורך הקצאת ההפסד

בשלב השני לא יופחת מעבר לגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש שלו 

 .או לאפס
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 8 פרק

 נכס בלתי מוחשיבחינה לירידת ערך 
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 נכס בלתי מוחשיבחינת לירידת ערך 

 כללי  כללי

 המזומנים מניבת היחידה של השבה בר סכום

 עלויות בניכוי שלה ההוגן השווי הוא מזומנים מניבת היחידה של ההשבה בר סכום ,IAS 36 פי-על

 .(המתודולוגיה פרק ראה להרחבה) מביניהם כגבוה, שלה השימוש שווי או למכירה

לחברה לא ידוע . שניתן לקבל ממכירת הנכס, לא ניתן לאמוד את הסכום 1033, בדצמבר 13נכון ליום 

, מתחום הביופרמצבטיקה IPהיינו , על מכירה של נכס זהה והמחיר בעסקאות של מכירת נכסים דומים

שונים ה, היות והמחיר תלוי בגורמים רבים, אשר בוצעו בתקופה האחרונה נע בטווח רחב ביותר

מספר החולים הפוטנציאליים , תופעות הלוואי, מהות הטיפול של התרופה: כגון, מהותית מנכס לנכס

 .ועוד

ידי -ייקבע על IP -סכום בר ההשבה של ה, IP -מאחר ולא נמצא שווי הוגן בניכוי עלות המכירה של ה

 .IP -חישוב שווי השימוש של ה

 Discounted) מזומנים תזרימי היוון ההכנסות באמצעותאמדנו לפי גישת  IP -ה של השימוש שווי את

Cash Flows) ,החזויים לנבוע מפעילות ה- IP ,על , וזאת בהתבסס על הערכות הנהלת החברה

תזרימי . כפי שיפורטו בהמשך, ועל הנחותינו שהתקבלו מהחברה ויועציה, מסמכיםהנתונים וה

תוצאת היוון תזרימי המזומנים . IP -שנמצא הולם את פעילות ה, המזומנים הוונו במחיר הון לפני מס

 .IP -מהווה את שווי השימוש של ה

 מזומנים מניבת היחידה של בספרים הערך

 סכום נקבע בו האופן עם עקבי ופןבא ייקבע מזומנים מניבת היחידה של בספרים הערך ,IAS 36 פי-על

 הנכסים של בספרים הערך את יכלול בספרים הערך. המזומנים מניבת היחידה של ההשבה בר

 המזומנים תזרימי את יפיקו אשר, המזומנים מניבת ליחידה במישרין לייחוס הניתנים וההתחייבויות

ראה  להרחבה) המזומנים מניבת היחידה של השימוש שווי בקביעת משמשיםה, העתידיים החיוביים

 .(המתודולוגיה פרק

 בנכס  השקעתה של בספרים הערך, 1033, בדצמבר 13ליום הדוחות הכספיים של החברה פי -על

 
 הערך ירידת בחינת עיתוי

 בספריה שבבעלותה והרשום ,הנכס הבלתי מוחשי בגין ערךה לירידת הבחינה ,XTLנהלת ה לבקשת

 חשבונאות לתקן בהתאםו( IAS38)נכסים בלתי מוחשיים  14בינלאומי  בהתאם לתקן חשבונאות בוצעה

 . (IAS 36)נכסים ערך ירידת 14 בינלאומי

 מועד בכל להתבצע יכולה מזומנים מניבת יחידה נכס או של שנתית ערך לירידת בחינה, IAS 36פי -על

 . שנה כל מועד באותו מבוצע שהמבחן בתנאי, השנתית התקופה במהלך

 בכל בדצמבר 13 ליום יהיה הנכס הבלתי מוחשי ערך ירידת הערכת שמועד ,קבעה החברה הנהלת

 .שנה

 זיהוי נכס בלתי מוחשי

 מהות וחסר לזיהוי ניתןה, כספי לא נכס הוא (Intangible asset) מוחשי בלתי נכס IAS 38פי -על

 קריטריונים מוגדריםהתקן דורש מישות להכיר בנכס בלתי מוחשי אם ורק אם מתקיימים . תפיזי

 .(להרחבה ראה פרק מתודולוגיה)

הרקומביננטי  EPO -קרי הפטנטים לשימוש בתרופת ה, של החברה IP -כי ה ,נקבע, זו לעבודה בקשר

להכרה בנכס בלתי  IAS 38 בדרישות עומד, "(IP" -ה: להלן) לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה

 . מוחשי

 מזומנים מניבת יחידה זיהוי

 תזרימי המפיקה, ביותר הקטנה המזוהה ,הנכסים כקבוצת מזומנים מניבת יחידהמגדיר  IAS 36 תקן

 להרחבה) אחרים מנכסים החיוביים המזומנים בתזרימי בעיקרם תלויים בלתי שהם, חיוביים מזומנים

 .(מתודולוגיה פרק ראה

 IP -ה הינה, לגביה תבוצע הבדיקה לירידת ערך המזומנים מניבת היחידה כי ,קבעה החברההנהלת 

 .של החברה
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 נכס בלתי מוחשיבחינה לירידת ערך 

  כללי  בשיטת היוון תזרימי מזומנים IP -אמידת שווי השימוש של ה

  התרופה להליכי שיווק ברחבי העולםכניסת ו כל שלבי הניסוי והרישום בהצלחה סיום; 

 כמתואר בפרק תאור החברה, ב"בארה) בשאר העולםכתרופת יתום  הכרת התרופה לשימוש ,

 (.התרופה הוכרה כתרופת יתום

 ידי-בכל אחד מאבני הדרך עלתזרים ההכנסות לוקח בחשבון את תוחלת ההצלחה של פיתוח התרופות 

התקבולים החזויים להתקבל , כך למשל. כך שההכנסות החזויות מוכפלות בהסתברות להצלחה

ההכנסות , בסופו של תהליך. Phase III -ו Phase II סוייבהסתברות להצלחה בנ יםמוכפל מקדמהכ

 .החזויות לחברה הינן תוחלת ההכנסות

ההוצאות . EPO -בגין פיתוח ההתוויה החדשה לתרופת הבמקביל להכנסות נלקחו בחשבון הוצאות 

, כן-כמו.  Phase IIIבגין ביצוע ניסוי ו Phase IIבגין ביצוע ניסוי כוללות את הוצאות החברה החזויות 

הוצאות אלה . הבאות לבטא את היותה של החברה עסק חי ,תישא החברה בהוצאות הנהלה וכלליות

ההגנה הפטנטית את  לתחזק ,מבטאות את הצורך של החברה לנהל מערכת גביה לתקבולים עתידיים

-בהתאם להסכם הרישיון עם ביוו, אלה תבנוסף להוצאו .לפעול לאיתור רכישת טכנולוגיות נוספות ועוד

 תשלוםו Phase IIפעמי ממועד השלמתו בהצלחה של ניסוי -גאל תשלם החברה לידע תשלום חד

 שיתכן, שלה המשנה קבלני או/ו החברה ידי-על EPO -ה תרופת של נטו מכירותהמ כאחוז שנתי רישיון

 .משנה רישיון תחת ויפעלו

החזויות לחברה  ההוצאות, בסופו של תהליךש כך, בהסתברויות להצלחהכל ההוצאות החזויות הוכפלו 

 .ההוצאותהינן תוחלת 

תוצאות . כמפורט בהמשך, המתאים להערכתנו ,במחיר הון ההוונ IP -של התוחלת תזרימי המזומנים 

 ,בהתאם לכתוב לעיל ולפירוט ההנחות, IP -של ה שווי השימושהיוון תזרימי המזומנים מהווה את 

 .המובא בהמשך

 
סכום זה כולל  היוון הוצאות  .אלפי דולר 1,4,1 הינו  1133, בדצמבר 13נכון ליום , בלתי מוחשינכס הה

 IAS  לתקן בהתאם הוונו אשר( 'וכדאגרות , יועצים, כגון הוצאות משפטיות) IP -ישירות בקשר עם ה

 .נכסים בלתי מוחשיים 38

 נכס בלתי מוחשי ערך לירידת בחינה

 ההשבה בר לסכום, הנכס של הערך בספרים השוואת ידי-על תבוצע ערך ירידת בחינת ,IAS 36 פי-על

 פגום כבלתי יחשב הנכס, הנכס של בספרים הערך על עולה הנכס של ההשבה בר הסכום אם. שלו

 מירידת בהפסד תכיר הישות, לוש ההשבה בר הסכום על עולה הנכס של בספרים הערך אם. ובערכ

 .ערך

סכום זה ישווה לערך בספרים . IP -את סכום בר ההשבה של ה, כאמור, יהווה IP -שווי השימוש של ה

 .1033, בדצמבר 13בהתאם לדוחות הכספיים של החברה ליום , IP -של ה

 בשיטת היוון תזרימי מזומנים IP -אמידת שווי השימוש של ה

 תזרימי ונבנ, לצורך כך. מזומנים עתידייםערכה בשיטת היוון תזרימי נ IP -אמידת שווי השימוש של ה

 לחולי מיאלומה נפוצה בשלבים מתקדמים EPO -המשימוש בתרופת של החברה  העתידיים המזומנים

מועד תפוגת הכרת ) 1018ועד לסוף שנת ( מועד ההערכהתחילת ) 1031לתקופה שמתחילה בשנת 

 (. התרופה כתרופת יתום

, החברה תחתום על הסכם הפצה רק לאחר השלמת הפיתוחכי  ,תזרימי המזומנים נבנו תחת ההנחה

לאחר ( Down Payment)תקבל החברה מקדמה  Phase IIIעם השלמת . Phase IIIקרי השלמת 

 .תמלוגים מתוך הכנסותיה בגין מכירת התרופה המפיצהתקבל החברה מן החברה , מכן

כמפורט , לעמוד במספר אבני דרך החברהעל מנת להצליח בניסוי וליצור תזרים מזומנים עתידי -על

 :להלן

 השלמת phase II בפיתוח התרופה וקבלת אישורים להתקדם ל- phase III ; 

 השלמת phase III בפיתוח; 
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 בחינה לירידת ערך נכס בלתי מוחשי

 בשיטת היוון תזרימי מזומנים IP -אמידת שווי השימוש של ה

 (:דולר אלפי) 1031-1018לשנים  IP -תזרימי המזומנים העתידיים הצופיים לחברה מה תחזית מוצגת הבאה בטבלה

 

 הערה כללית

שוויץ , הולנד, אירלנד, בלגיה, אוסטריה, ספרד, צרפת, איטליה, אנגליה, גרמניה: לרבות, מתייחס למדינות בהן לחברה יש פטנט ולפיכך היא מתעתדת למכור בהן את התרופה "שאר העולם"הביטוי בכל התחזית 

 .יפן קנדה וישראל, שוודיה,

תחילת 

Phase II

 Phase II סיום

Phase III ותחילת

 Phase סיום

III

קבלת 

אישורים 

והתחלת 

של  החיסיון 

תרופת יתום

סיום החיסיון 

של תרופת 

יתום

20122013201420152016201720182019202020212022202320242025אלפי דולר

פוטנציאל תמלוגים

 66,646 60,299 49,191 34,910 20,629 9,521 3,174פוטנציאל תמלוגים   - ארה"ב

שאר העולם  71,560 64,745 52,818 37,484 22,150 10,223 3,408פוטנציאל תמלוגים   - 

 138,206 125,044 102,009 72,394 42,778 19,744 6,581סה"כ פוטנציאל התמלוגים

תוחלת הכנסות

 – 5,795תוחלת תקבולים

 14,058 12,719 10,376 7,364 4,351 2,008 669תוחלת תמלוגים - ארה"ב

שאר העולם  10,113 9,150 7,465 5,298 3,130 1,445 482תוחלת תמלוגים - 

 24,172 21,870 17,841 12,661 7,482 3,453 1,151 5,795סה"כ תוחלת הכנסות

תוחלת הוצאות

Phase II 150 600 600 150תוחלת עלות – – – – – – – – – – 

Phase III 1,303 1,737 1,737 1,303 – – –תוחלת עלות – – – – – – – 

ניים( והנהלה וכלליות ניסויים קלי  91 91 91 91 91 91 91 116 190 190 190 500 500 500תוחלת הוצאות מחקר ופיתוח )ללא 

 – – – – – – – – – – 133 – – –תוחלת תשלום לידע באם Phase II הושלם בהצלחה

 242 219 178 127 75 35 12 58 – – – – – –תוחלת תמלוגים לידע

 333 310 269 218 166 125 102 1,477 1,927 1,927 1,776 1,100 1,100 650סה"כ תוחלת הוצאות

 23,839 21,560 17,572 12,444 7,316 3,328 1,049 4,318(1,927)(1,927)(1,776)(1,100)(1,100)(650)רווח )הפסד( לפני מס
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נכס בלתי מוחשיבחינה לירידת ערך   

 תחזית תוחלת ההכנסות  תחזית תוחלת ההכנסות

 . Phase I קליני ניסוי מביצוע קליני וכן פרה

 Phase IIאישור להתחלת ניסוי , להערכת הנהלת החברה ויועציה, כמפורט בפרק החברה ופעילותה

ניסוי , החברה להערכת, לפיכך. 1031מהרשויות הרגולטוריות צפוי להתקבל בחציו השני של שנת 

Phase II  קרי יסתיים ברבעון הראשון של שנת , שנים 1.8 -כרך אוי 1031יחל ברבעון האחרון של שנת

1038. 

במידה ותשלים בהצלחה ניסוי קליני  ) Phase IIIניסוי קליני , להערכת החברה ויועציה הרפואיים

Phase II ,1-6 -פני תקופה של כ-ולהיערך על 1038צפוי להתחיל ברבעון השני של שנת ( כאמור לעיל 

שנים ויסתיים ברבעון  1.8פני תקופה של -ישתרע על Phase IIIיסוי כי נ, לצורך ההערכה הונח. שנים

 .1034השלישי של שנת 

הנדרשים מהרשויות הרגולטרויות כי החברה תקבל את כל האישורים , הונח ,1034שנת תחילת ב

מסתיימים הפטנטים , בשנה זו כאמור. ב ובשאר העולם"בארהותחל בשיווק התרופה  הרלבנטיות

 -ההכיר  1033 ,במאי 14 ביוםהיות ו, אך כמפורט בפרק תאור החברה ופעילותה, החברהשבבעלות 

FDA בתרופת ה- EPO  לחברה , נפוצה מיאלומה מסוג הדם בסרטן ללטיפו יתום כתרופתשל החברה

לאור . FDA -ה ידי -אישורה על מיום שנים שבע למשך בלעדי באופן התרופה את לשווק הזכות ניתנה

משיחות , בנוסף .ב"רופה בארהתהנה החברה משיווק והפצה בלעדית של הת 1018שנת עד , האמור

לקבלת הכרת  Phase IIכי היא מתעתדת לפעול מיד עם הצלחתה בניסוי , עם הנהלת החברה עולה

גבוהים יותר  בתרופת יתום בשאר העולם הכרהם לקבלת סיכוייה. התרופה כתרופת יתום בשאר העולם

לת הכרה שכזו מעניקה אף  שבאירופה וביפן קב-על. FDA -המ כאמור בל אישורלאור העובדה שנתק

כי היות ונכון להיום ההכרה , רכתנו נקבעעהב, שנים 30בלעדיות בשיווק והפצה של התרופה למשך 

, השנים 1לאחר תום היות ו. שנים 1תקופת הבלעדיות יעמוד על  ב משך"היחידה הקיימת הינה בארה

כך שתזרים המזומנים של , באופן משמעותי מחיר התרופה ומספר החולים המטופליםיפחת ייתכן ו

ממכירת התרופה  משמעותיות כי לא יהיו לחברה הכנסות, הונח, משמעותילא יהיה  החברה מהתרופה

 .1014החל משנת 

 פיתוח וקבלת הכנסותהשלבי  מועד 

הינו נוקשה ומחייב ביצוע והשלמה בהצלחה של שלושה שלבים  FDA -ידי ה-הליך אישור תרופות על

 .של ניסויים קליניים בכדי לקבל אישור לשיווק התרופה

 :הטבלה הבאה מציגה את שלבי הליך פיתוח התרופות ואת משך הזמן של כל שלב

 

  www.pfizer.com, Kellogg and Charnes, 2000, Myers and Howe, 1997 :מקור

אשר עשוי להשתנות בצורה משמעותית ונע בטווח שנים , לשוק עם התרופה הינו נתון מועד היציאה

תקבולי החברה מייצור ושיווק התרופה תלויים באופן קריטי בהצלחת , בהתאם לכך. רחב יחסית

 .החברה בניסויים הקליניים וקבלת כלל ההיתרים ליצור ושיווק התרופה

 בתרופת לשימוש חדשה התוויה מפתחת החברה כי ,ההעובד לאור, הסביבה העסקיתכמפורט בפרק 

 ניסויי מביצוע פטור לקבל החברה צפויה, באנמיה לטיפול קיימת ומאושרת תרופה הנה אשר , EPO -ה

שלב הפיתוחשלב פיתוח אורך 

Discovery1

Patent Process Initiated4-5

Pre-Clinical Trials4-15

Phase I1-2

Phase II2-3

Phase III3

Total Clinical Trials6-8

Registration1-4

12-28סה"כ
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 נכס בלתי מוחשיבחינה לירידת ערך 

 תחזית תוחלת הכנסות  תחזית תוחלת הכנסות

אשר , ומדובר במחלה חשוכת מרפאמאחר , בחישוב האמור לא נלקח בחשבון מספר החולים כיום

ר החולים ליום כן לא ניתן להעריך את מספ-ועל שנים בממוצע 1-8 -החולים בה אינם שורדים מעבר ל

 . אישורה של התרופה

 מספר מטופלים פוטנציאליים חדשים של החברה

 נתח השוק של החברה

אותה מפתחת החברה  ,אשר יטופלו בתרופה, בכל שנה מנת לאמוד את מספר החולים החדשים-על

כמתואר . כי שיעור החדירה של החברה בכל אחד מהשווקים אליהם תחדור ילך ויגדל, הנחנו, בכל שנה

 -ו Revlimid)שיעורי החדירה של התרופות המובילות בשוק , בהרחבה בפרק הסביבה העסקית

Velcade )לת החברה היות ובהתאם להנה. השנים הראשונות לחדירתן 6במהלך  60% -הגיעו לכ

ממחיריהן הרקומביננטי של החברה צפוי להיות נמוך יותר  EPO -וליועציה הרפואיים המחיר לתרופת ה

 EPO -של התרופות הקיימות כיום לטיפול במיאלומה נפוצה והיות ותופעות הלוואי של תרופת ה

הקיימות כיום בשוק התרופות  הינן פחות קשות מתופעות הלוואי של( כפי שידועות כיום)הרקומביננטי 

 30%כי שיעור החדירה של החברה בכל אחת מהמדינות יהיה , הונח, לשלבים אחרים של המחלה

 .בשנה החמישית ואילך 88% -בשנה הראשונה ויגדל בהדרגה עד ל

 משך השימוש הממוצע בתרופה

חילת מכיוון שאת הטיפול אותו מציעה החברה יש להעניק לחולים למשך כל יתרת חייהם לאחר ת

 EPO -אשר ניתן להם טיפול בי, ידי החברה לחולים-אמדנו את משך החיים הצפוי על, הטיפול

כי משך החיים הממוצע הצפוי , הנחנו, בהתבסס על תחזיות וציפיות הנהלת החברה. הרקומביננטי

 -תרופת ה, קרי. שנים 6 -הרקומביננטי הינו כ EPO -לחולי מיאלומה נפוצה במשך תקופת הטיפול ב

הרקומביננטי  EPO -ממכירת ה כנסותההטבלה הבאה מסכמת את מועד שלבי הפיתוח וקבלת ה 

 :במדינות בהן החברה מתעתדת למכור את התרופה

 

 גודל השוק

 קיימת ומאושרת תרופה הנה אשר ,EPO -ה בתרופת לשימוש חדשה התוויה מפתחת החברה, כאמור

 .נפוצה בשלבים סופניים לטיפול בחולי מיאלומה ,באנמיה לטיפול

כי מספר החולים במחלת המיאלומה הנפוצה , הנחנו, לצורך הערכת גודל השוק אליו פונה החברה

 . מהווה כמעט מחצית ממספר החולים בשאר העולםב "בארה

 מקרים 13,100 -כ ב"בארה מאובחנים שנה מידי 1031לשנת  נכון ,כמפורט בפרק הסביבה העסקית

חדשים
11
המהווה את הבסיס , כי סך המקרים החדשים של חולי מילאלומה נפוצה בעולם, הונח, לפיכך .

 68,000 -בכ יסתכם, לחישוב ההיקף הכולל של החולים המטופלים בתרופה אותה מפתחת החברה

 .חולים בכל שנה

                                                 
11 National Cancer Institute, Cancer Facts & Figures – 2012, American Cancer Society (ACS) Atkanta, Georgia, 2012. 
 

שלבי פיתוח ומסחור התרופה

Phase II ניסוי Q4 2012התחלת 

Phase III ניסוי ניסוי Phase II והתחלת  Q1 2015סיום 

Phase III ניסוי Q3 2018סיום 

שיווק שורים כולל הכרת התרופה כתרופת יתום בשאר העולם והתחלת  Q12019קבלת אי

Q4 2025סיום מעמד התרופה כתרופת יתום
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 בחינה לירידת ערך נכס בלתי מוחשי

 תחזית תוחלת הכנסות

EPO בהן תמכור החברה את התרופה לחולים אלה, שנים 6 -בכ בממוצעתאריך את משך חיי החולים המטופלים  הרקומביננטי. 

 :1034-1018בשנים מציגה את המספר המצטבר של המטופלים הפוטנציאליים של החברה  הטבלה הבאה

 

 פוטציאל תמלוגים

 מחיר המכירה של התרופה

יציאה לשוק , כן-כמו. עשוי להביא לירידה ניכרת במחירי התרופה( off-label use)שלא בהתאם להתוויה , שימוש נרחב בתרופה. תלויים בתנאים התחרותיים בשוק הרקומביננטי EPO -מחירי המכירה של תרופת ה

 .הרקומביננטי EPO -של תרופות מתחרות עשויות להשפיע על מחיר המכירה של ה

 .כפונקציה של המינון הנדרש מהתרופה ותדירות לקיחת התרופה, בשנה אלפי דולר 33.1 -כ לכל חולה תעמוד על EPO -עלות תרופת ה ובהתאם ליועציה הרפואיים פי הנהלת החברה-על

2019202020212022202320242025

מספר מטופלים מצטבר

מספר מטופלים מצטבר - ארה"ב

 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700מספר מטופלים פוטנציאליים חדשים 

10%20%35%45%55%55%55%שיעור חדירה 

של החברה  11,935 11,935 11,935 9,765 7,595 4,340 2,170מספר מטופלים פוטנציאליים חדשים 

 45,570 41,230 33,635 23,870 14,105 6,510 2,170מספר מטופלים מצטבר - ארה"ב

שאר העולם מספר מטופלים מצטבר - 

 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300מספר מטופלים פוטנציאליים חדשים 

10%20%35%45%55%55%55%שיעור חדירה 

של החברה  12,815 12,815 12,815 10,485 8,155 4,660 2,330מספר מטופלים פוטנציאליים חדשים 

שאר העולם  48,930 44,270 36,115 25,630 15,145 6,990 2,330מספר מטופלים מצטבר - 



 

 

 1033, בדצמבר 13
מ"בע ביופרמסוטיקלס אל טי אקס ערך לירידת בחינה |    29  

 

 

 בחינה לירידת ערך נכס בלתי מוחשי

 תחזית תוחלת הכנסות  תחזית תוחלת הכנסות

 -אשר תשולם לחברה עם הצלחתה ב, היקף המקדמהתחזית הנהלת החברה בנוגע ל בכדי לבסס את

Phase III , התבססנו על נתוניRecap ,כמפורט בטבלה הבאה: 

 

 Source: www.recap.com: מקור

, מספר מקורות מידעהתבססנו על , ידי הנהלת החברה-הנחזה על ,םבכדי לבסס את שיעור התמלוגי

 : כמפורט להלן

 :Mediusידי -כפי שפורסם על, Phase IIIממוצע שיעור התמלוגים בעסקאות הטבלה הבאה מציגה את 

 

 .www.medius-associates.com: מקור

מהמחיר  משמעותיתכמפורט בפרק הסביבה העסקית מחירי תרופות אחרות לטיפול במיאלומה גבוהים  

  -דולר בשנה ו Velcade - 310,000, דולר בשנה Revlimid - 304,000) הצפוי לתרופה

Thalidomide - 31,000 דולר בשנה.) 

הרקומביננטי  EPO -כי המחיר לטיפול בחולה יחיד למשך שנה באמצעות תרופת ה, הונח, לאור האמור

כאשר החברה תהא זכאית לשיעור תמלוגים ממכירות , דולר לכל אורך התחזית אלפי 33.1יעמוד על 

בהתאם לציפיות הנהלת , גדולה עימה היא תחתום על הסכם שיווק ידי חברת פארמה-התרופה על

 .החברה

 שיעור התמלוגים

 :המשולם לחברת פיתוח על תרופה תלוי במכלול של גורמים ובעיקרם, סך התמלוגים

 רמת הסיכון של הפיתוח הצפוי; 

 עלות הפיתוח העתידית ומצבה הפיננסי של החברה; 

 ו; פוטנציאל השוק אליו פונה התרופה- 

 הקיימים בשוק, רמת התחרות והמוצרים התחליפיים. 

המשולמת לחברה במועד , קיים יחס חליפין בין גובה המקדמה, בעסקאות מסוג זה, כלל-בדרך, כן-כמו

 . אשר ישולם לחברה מההכנסות העתידיות, חתימת ההסכם לבין שיעור התמלוגים

מכירת התרופה לאחר , בשוקכיום המקובלים , בהתבסס על התנאים המסחריים, החברה להערכת

תמלוגים ומיליוני דולר  18מקדמה בסך של : השלמת הפיתוח תזכה את החברה בתמורה הכוללת

 .31.8%ממכירות התרופה בכל אחת מהמדינות בשיעור של 

 

Upfrontמיליוני $

Phase II 30עסקאות 

Phase III 25עסקאות 

 28ממוצע

שיעור תמלוגיםשלב פיתוח טווח 

Pre-Clinical0%-5%

Phase I5%-10%

Phase II8%-15%

Phase III10%-20%

Launched Products20%+
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 בחינה לירידת ערך נכס בלתי מוחשי

 תחזית תוחלת הכנסות  תחזית תוחלת הכנסות

בפילוח לפי השלב בפיתוח בו , למוצר יחיד, התמלוגים ששולם בפועל מתאר את שיעור התרשים הבא

 : נחתם ההסכם

 

Source: Nigel Borshell and Adrian Dawkes, "Pharmaceutical royalties in licensing 

deals: No place for the 25 per cent rule of thumb". http://www.palgrave-

journals.com/jcb/journal/v16/n1/fig_tab/jcb200913f1.html#figure-title. 

 

 

ידי חברות -המשולמים על ,מתאר את התפלגות השכיחות של שיעור התמלוגיםהתרשים הבא  

 : הפארמה

 

Source: Nigel Borshell and Adrian Dawkes, "Pharmaceutical royalties in licensing 

deals: No place for the 25 per cent rule of thumb". http://www.palgrave-

journals.com/jcb/journal/v16/n1/fig_tab/jcb200913f1.html#figure-title. 
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 בחינה לירידת ערך נכס בלתי מוחשי

 תחזית תוחלת הכנסות

 (:אלפי דולר) 1034-1018בשנים במדינות בהן החברה מתעתדת למכור את התרופה הרקומביננטי  EPO -ממכירת תרופת המציגה את פוטנציאל התמלוגים של החברה  הטבלה הבאה

 

 תוחלת ההכנסות

 .בשאר העולםהכנסות מתמלוגים ב ו"הכנסות מתמלוגים בארה, קבוליםמהכנסות מת, כמפורט לעיל, תחזית ההכנסות של החברה מורכבת

 Phase IIIואת   Phase IIההכנסות מתקבולים הוכפלו בהסתברות המצטברת של החברה לעבור את , באופן זה. ההכנסות בכל אחת מהקטגוריות  המצוינות שוקללו בשיעור ההצלחה המצטבר של החברה לקבלם

 .ואת שלב האישורים Phase IIIואת   Phase IIוההכנסות מתמלוגים הוכפלו בהסתברות המצטברת של החברה לעבור את את 

 

2019202020212022202320242025אלפי דולר

פוטנציאל תמלוגים לחברה - ארה"ב

 45,570 41,230 33,635 23,870 14,105 6,510 2,170מספר מטופלים מצטבר 

 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7עלות התרופה פר מטופל

 533,169 482,391 393,530 279,279 165,029 76,167 25,389היקף מכירות התרופה

12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%שיעור תמלוגים

 66,646 60,299 49,191 34,910 20,629 9,521 3,174פוטנציאל תמלוגים לחברה - ארה"ב

שאר העולם פוטנציאל תמלוגים לחברה - 

 48,930 44,270 36,115 25,630 15,145 6,990 2,330מספר מטופלים מצטבר 

 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7עלות התרופה פר מטופל

 572,481 517,959 422,546 299,871 177,197 81,783 27,261היקף מכירות התרופה

12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%שיעור תמלוגים

שאר העולם  71,560 64,745 52,818 37,484 22,150 10,223 3,408פוטנציאל תמלוגים לחברה - 

 138,206 125,044 102,009 72,394 42,778 19,744 6,581סה"כ פוטנציאל תמלוגים לחברה
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 נכס בלתי מוחשיבחינה לירידת ערך 

 תחזית תוחלת הכנסות  תחזית תוחלת הכנסות

הערכנו את סיכויי החברה לקבל מעמד של , פרט להסתברויות להצלחת השלבים האמורים, כן-כמו

, בחודש מאי ב"קיבלה מעמד של תרופת יתום בארה ,כאמור ,החברה) בשאר העולםתרופת יתום 

הרקומביננטי תוכר  EPO -הסיכוי כי תרופת ה, משיחות עם הנהלת החברה ומבדיקות שערכנו(. 1033

כי התרופה קיבלה כבר מעמד של תרופת יתום , לאור העובדה, גבוה יותרתום באירופה כתרופת י

הרקומביננטי של החברה תוכר כתרופת יתום  EPO -הערכנו כי הסיכוי שתרופת ה, לפיכך. ב"בארה

בשאר את ההסתברות המצטברת לקבלת התמלוגים , לאור האמור. 41%יעמוד על  בשאר העולם

 .הכפלנו בשיעור זה העולם

 

,  DiMasiידינו בהתבסס על מחקרו של -הצלחת החברה לעבור כל אחד משלבי הפיתוח נאמדה על 

בעבור תרופות מסוג מולקולה קטנה
12 ,

 :כמפורט בטבלה שלהלן

 

 .DiMasi et Al. (2010: )מקור

 קיימת ומאושרת תרופה הנה אשר ,EPO -ה בתרופת לשימוש חדשה התוויה מפתחת שהחברה מכיוון

מחקרו של בהתאם לנתוני , לפיכך. Phase IIבניסוי  ישירותלהתחיל  החברה צפויה, באנמיה לטיפול

DiMasi ,ההסתברות להצלחת החברה בכל אחד משלבי הפיתוח , אשר פורטו בטבלה שלעיל

 :וההסתברות המצטברת הינה כמפורט בטבלה שלהלן

 

                                                 

.תרופת החברה נחשבת למולקולה קטנה. קיימת הבחנה בין מולקולה גדולה לבין מולקולה קטנה 12  

הסתברות מצטברתהסתברות להצלחה

Phase I63%63%

Phase II38%24%

Phase III61%15%

 Filling91%13%

מולקולה קטנה

הסתברות מצטברתהסתברות להצלחה

Phase II38%38%

Phase III61%23%

 Filling91%21%

מולקולה קטנה
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 בחינה לירידת ערך נכס בלתי מוחשי

 תחזית תוחלת הכנסות

 (:אלפי דולר) 1034-1018בשנים הרקומביננטי של החברה במדינות בהן החברה מתעתדת למכור את התרופה  EPO -הטבלה הבאה מציגה את תוחלת ההכנסות ממכירת תרופת ה

 

20182019202020212022202320242025אלפי דולר

תוחלת הכנסות

תוחלת תקבולים

 25,000מקדמה

61%91%הסתברות להצלחה

23%21%הסתברות מצטברת

 5,795תוחלת תקבולים

תוחלת הכנסות - ארה"ב

 66,646 60,299 49,191 34,910 20,629 9,521 3,174פוטנציאל תמלוגים לחברה 

21%21%21%21%21%21%21%הסתברות מצטברת

 14,058 12,719 10,376 7,364 4,351 2,008 669סה"כ תוחלת הכנסות - ארה"ב

שאר העולם תוחלת הכנסות - 

 71,560 64,745 52,818 37,484 22,150 10,223 3,408פוטנציאל תמלוגים לחברה 

67%הסתברות לקבלת הכרה כתרופת יתום

14.1%14.1%14.1%14.1%14.1%14.1%14.1%הסתברות מצטברת )תרופת יתום+הצלחה בשלבי הפיתוח(

שאר העולם  10,113 9,150 7,465 5,298 3,130 1,445 482סה"כ תוחלת הכנסות - 

 24,172 21,870 17,841 12,661 7,482 3,453 1,151 5,795סה"כ תוחלת הכנסות



 

 

 1033, בדצמבר 13
מ"בע ביופרמסוטיקלס אל טי אקס ערך לירידת בחינה |    34  

 

 

 נכס בלתי מוחשיבחינה לירידת ערך 

 תוחלת הוצאות  תוחלת הוצאות

 .העסק

מיליוני  3 -ההנהלה והכלליות בשנה זו תסתכמנה בכהוצאות סך , 1031פי תקציב החברה לשנת -על

הוצאות , איתור טכנולוגיות חדשותקרי , פיתוח עסקיהוצאות , בין היתר, כוללותהוצאות אלה . דולר

בהתאם , SAM-101 בגין פיתוח מוצר חדשניהול  והוצאות EPO -בגין פיתוח תרופת הניהול 

 .כמתואר בפרק תאור החברה ופעילותה, MinoGuardהתקשרות בהסכם רישיון בלעדי עם ל

 EPO -פיתוח תרופת הניהול המשוייכות ל, הצפויות והכלליות הוצאות ההנהלההיקף , החברה להערכת

אלפי  800 -כי הוצאות ההנהלה והכלליות יעמדו על כ, הונח, לאור האמור.לשנה אלפי דולר 800 -הינו כ

להצלחת המצטברת החזויות הוכפלו בהסתברות  וצאות ההנהלה והכלליותה .דולר בשנות התחזית

בשלבי הפיתוח ובקבלת ההכרה כתרופת יתום בהתאם ליחוס הרלבנטי בכל שנה משנות החברה 

 .התחזית

 תשלומים ותמלוגים לידע

אלפי דולר שישה  180פעמי בסך -גאל תשלם החברה לידע תשלום חד-בהתאם להסכם הרישיון עם ביו

 נטו מכירותהמ 3% של בסך תמלוגים תשלוםו Phase IIחודשים ממועד השלמתו בהצלחה של ניסוי 

  .EPO -ה תרופת של

 180תשלם החברה לידע סכום של   Phase IIעם השלמת ניסוי , 1038הונח כי בשנת , לאור האמור

 . סכום זה הוכפל בהסתברות להשלמת ניסוי זה בהצלחה. דולר אלפי

היקף התמלוגים בכל שנה משנות התחזית הוכפל בהסתברות המצטברת להצלחת החברה בשלבי 

 .הפיתוח ובקבלת ההכרה כתרופת יתום בהתאם ליחוס הרלבנטי בכל שנה משנות התחזית

 

 Phase III -ו Phas IIעלות ניסויים  

 1.8 -כ, כאמור, ולר ותיארךמיליוני ד 3.8 -תסתכם בכ Phase IIעלות ניסוי  ,החברההנהלת להערכת 

ומסתיימת  1031פני התקופה שמתחילה ברבעון הרביעי של שנת -תתפרס באופן שווה עלשנים ו

 .1038ברבעון הראשון של שנת 

הנמצאות בשלב , בענף הרפואיים ועל שיחות עם חברותבהתבסס על יועציה , להערכת הנהלת החברה

 1-6 -מיליוני דולר ותמשך כ 30-10 -תסתכם בכ Phase IIIעלות , Phase IIIגיוס חולי סרטן לניסוי 

מוצע הטווח וכי היא מגבוה מ, מיליוני דולר 34תעמוד על  Phase IIIכי עלות , הנחנו, לפיכך .שנים

ומסתיימת ברבעון  1038של שנת  השניה שמתחילה ברבעון פני התקופ-תתפרס באופן שווה על

 .1034של שנת  השלישי

כי ביצוע ניסויים קליניים באנשים בכל אחד משלבי הפיתוח דורש את אישורן המקדים של , יש להדגיש

 .ושל הרשויות הרגולטוריות במדינות בהן מתבצעים הניסויים הקליניים IRB/Helsinki -ה

לאחר . יבטיחו את האפשרות למעבר משלב אחד למשנהו, רק תוצאות מוצלחות בשלבים המוקדמים

תוכל החברה להגיש בקשה לאישור רישום התרופה , מעבר בהצלחה של כל השלבים האמורים לעיל

 .ידי הרשות הרגולטורית הרלוונטית-על

 Phase II -הוכפלו בהסתברות להצלחת החברה ב Phase IIIהעלויות החזויות לניסוי , לאור האמור

הינן עלויות שהחברה בטוח תישא בהן היות ואין עליה לבצע את  Phase IIהעלויות החזויות לניסוי )

Phase I.) 

 הוצאות הנהלה וכלליות

החברה נושאת בהוצאות , כפי שתוארו בטבלה שלעיל, פרט להוצאות הנדרשות להשלמת הפיתח

 בהקשר עם תחזקות הפטנטים והפעילות השוטפת של , שוטפות מעבר לעלויות הניסויים הקליניים
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 בחינה לירידת ערך נכס בלתי מוחשי

 תוחלת הוצאות

 (:אלפי דולר) 1031-1018בשנים  והתשלומים לידע השוטפותההוצאות , הרקומביננטי  EPO -הטבלה הבאה מציגה את תוחלת ההוצאות בגין פיתוח תרופת ה

 

 

20122013201420152016201720182019202020212022202320242025אלפי דולר

תוחלת הוצאות

Phase II תוחלת עלות

Phase II 150   600   600 150עלות    

100%100%100%100%הסתברות 

Phase II 150 600 600 150תוחלת עלות 

Phase III תוחלת עלות

Phase III 3,429עלות  4,571  4,571  3,429  

38%38%38%38%הסתברות מצטברת 

Phase III 1,303 1,737 1,737 1,303תוחלת עלות 

תוחלת הוצאות מחקר ופיתוח )ללא ניסויים קליניים( והנהלה וכלליות

ניים( והנהלה וכלליות ניסויים קלי    500   500  500  500  500  500  500    500    500    500    500   500   500 500הוצאות מחקר ופיתוח )ללא 

100%100%100%38%38%38%23%18%18%18%18%18%18%18%הסתברות מצטברת 

 91 91 91 91 91 91 91 116 190 190 190 500 500 500תוחלת הוצאות מחקר ופיתוח )ללא ניסויים קליניים( והנהלה וכלליות

תוחלת תשלום לידע עם סיום Phase II בהצלחה

    350תשלום

38%הסתברות

 133תוחלת תשלום לידע עם סיום Phase II בהצלחה

תוחלת תמלוגים לידע

 1,329 1,203 981 696 412 190 63 250תמלוגים

23%18%18%18%18%18%18%18%הסתברות מצטברת 

 242 219 178 127 75 35 12 58תוחלת תמלוגים לידע

 333 310 269 218 166 125 102 1,477 1,927 1,927 1,776 1,100 1,100 650סה"כ תוחלת הוצאות
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 נכס בלתי מוחשיבחינה לירידת ערך 

 תחזית השקעות  שיעור הניכיון

WACC =    ידי בעלי המניות-שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על;  

Kd =       שיעור התשואה על החוב; 

d%  =     שיעור החוב מסך הנכסים; 

Ke   =    התשואה על ההון העצמישיעור; 

e%       =  שיעור ההון העצמי מסך הנכסים. 

 CAPM (Capital Asset Pricing Model.) -בהתאם למודל השיעור התשואה על ההון העצמי נקבע 

 פי מודל זה שיעור התשואה על ההון העצמי נגזר מריבית חסרת סיכון ליום הרכישה בתוספת-על

(.     )רמיית סיכון שוק המוכפלת ברמת הסיכון של החברה ביחס לסטיית התקן של תיק השוק פ

Srp+ (Rf - Rm*) +fR=Ke, כאשר: 

Rf - 30הריבית שנלקחה הינה לתקופה של . נתוני שערי ריביתל מבוסס ע שער ריבית חסר סיכון 

 .שנים

  - הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס על רמת  מקדם זה משקף את הסיכון היחסי. מקדם הסיכון היחסי

 .המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו

 במקרה של מיתון יושפע, קרי)רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק  לעסק, 3-כאשר מקדם זה גדול מ

(. ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים אחרים, הענף לרעה יותר מענפים אחרים

  .רגיש פחות מהממוצע לשינויים במצב השוק העסקשווי , 3-מקדם זה קטן מכאשר 

על לחברות הפועלות בענף התרופות והן  Damodaranהן על נתוני הסתמכנו   -לצורך חישוב ה

 ,Celgene Corporation ,ONYX Pharmaceuticals, Inc) התרופותחברות השוואה הפועלות בענף 

 מסים 

חשוב . בדומה לשיעור המס בישראל, 18%נלקח בחשבון שיעור מס של  ,מסבבניית התזרים לאחר 

 . כי בהתאם לדרישות התקינה החשבונאית תזרים המזומנים מוצג לפני תשלומי המסים, לציין

 השקעה ברכוש קבוע

אין לקחת במסגרת אמידת שווי השימוש תזרימי מזומנים עתידיים  בהתאם לתקינה הבינלאומית

, שפרו או יגדילו את רמת הביצועים של הנכס וכן יש לנטרל תזרימי מזומנים חיובייםאשר י, שליליים

הדרושות , נדרש לקחת במסגרת תזרימי המזומנים יציאות של מזומנים, אמנם. שינבעו מהשקעות אלו

אולם , שעתידות לנבוע מהנכס במצבו הנוכחי, לשמירה על הרמה של ההטבות הכלכליות החזויות

 .ב"או מיחשוב וכיו/או בציוד משרדי ו/צפוי צורך בהשקעות במבנים ו במקרה דנן לא

 השקעה בהון חוזר

 .בחברה אין צורך בהשקעה בהון חוזר

 שיעור הניכיון

ההשבה של יחידה -בעת מדידת השווי בר, (IAS 36) 13בהתבסס על תקן חשבונאות בינלאומית 

המשמש לאמידת , על שיעור הניכיון, כתוצאה מכך. אין לכלול תשלום בגין מס הכנסה, מניבת מזומנים

 .שווי הנוכחי של תזרימי המזומנים להיות מחושב כשיעור הניכיון לפני מס

ידי בעלי -שהינו שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על, WACC -ה שיעור הניכיון מחושב לפי מודל

 :כמפורט להלן, המניות

WACC = Kd * (d%) + Ke * (e%) 

 :כאשר
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לירידת ערך נכס בלתי מוחשיבחינה   

 שיעור הניכיון

Amgen, Inc ,AstraZeneca PLC ,Bristol-Myers Squibb Company ,Novartis AG .) 

Rm-Rf - ישראליאת השוק ה להערכתנו פרמיית הסיכון הממוצעת בשוק נקבעה בהתאם לפרמיית הסיכון המאפיינת . 

SRP-  מעבר לממוצע הסיכון בענף 1%הוספנו פרמיית סיכון ספציפי של , מקורות מימון להשלמת הפיתוח וודאות בגיוסהיות ומוצר החברה נמצא בתהליך פיתוח וקיימת אי . חברה קטנה וספציפיתפרמיית סיכון. 

 .0%אינן ממונפות משקל החוב נקבע על , כדוגמת החברה, ביוטכנולוגיההרוב חברות מכיוון ש

 :ובהתבסס על הפרמטרים הבאים WACCשיעור הניכיון לאחר מס של היחידה מניבת המזומנים נקבע בהתבסס על מודל 

 

חושב מהו , מכן-לאחר. 11% -לאחר מס של כחושב שווי השימוש בהינתן שיעור ניכיון , לצורך כך. יש להתאימו כך שישקף שיעור ניכיון לפני מסים, הוא לאחר מסים, כמפורט לעיל, מכיוון שהבסיס של שיעור הניכיון 

 .18% -שיעור הניכיון לפני מס שנמצא הינו כ, בהתבסס על האמור לעיל. שיעור הניכיון לפני מס הדרוש בכדי להגיע לשווי השימוש שנתקבל

  

מקורערךסימולפרמטר

דמודראן וחברות השוואהβ 1.08ביטא

שערי ריביתRf2.25%ריבית חסרת סיכון ני  נתו

שוק נכון לשנת Rm-Rf7.28%2012פרמיית  של השוק הישראלי  פרמית הסיכון 

איבוטסון SRP10.06%2011תוספת סיכון חברה קטנה

פרמיית סיכון ספציפית בגין אי וודאות בגיוס מקורות מימוןSRP2.00%תוספת סיכון ספציפי

Ke22%Rf +β*(Rm-Rf)+SRPמחיר ההון

)WACC22%*(1-T)*Kd + (E/V)*Ke)D/Vשיעור הניכיון לאחר מס
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 בחינה לירידת ערך נכס בלתי מוחשי

 תחזית תזרים המזומנים

 : (אלפי דולר)המפורטות לעיל , בהתבסס על ההנחות, 1031-1018בשנים  IP-המזומנים החופשי של ההטבלה הבאה מציגה את תחזית תזרים 

 
 .אלפי דולר 1,830הינו , המהווה גם את סכום בר ההשבה שלו, IP -שווי השימוש של ה

.המבטא את הטבת המס העתידית לה החברה זכאית ,לא נלקח בחשבון נכס מס, ל יופחת בעתיד"מכיוון שלא ידוע מתי הנכס הנ*   

20122013201420152016201720182019202020212022202320242025אלפי דולר

 23,839 21,560 17,572 12,444 7,316 3,328 1,049 4,318(1,927)(1,927)(1,776)(1,100)(1,100)(650)רווח )הפסד( לפני מס

נויים בהון חוזר  – – – – – – – – – – – – – –שי

 23,839 21,560 17,572 12,444 7,316 3,328 1,049 4,318(1,927)(1,927)(1,776)(1,100)(1,100)(650)תזרים מזומנים חופשי

 1,164 1,316 1,342 1,188 874 497 196 1,009(563)(704)(812)(629)(786)(581)תזרים מזומנים מהוון

שימוש  3,510שווי 
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 נכס בלתי מוחשיבחינה לירידת ערך 

 ניתוח רגישות  

 

 

 

 

 

 

 

ושיעור  לשיעור הניכיון לפני מסביחס  IP -שווי השימוש של הבטבלה הבאה מוצג ניתוח רגישות של  

 (:דולראלפי ) התמלוגים

 

 

 

3,510 22%23%24%25%26%27%28%

10%3,331 2,800 2,325 1,900 1,518 1,176 870 

11%4,037 3,444 2,913 2,437 2,009 1,626 1,281 

12%4,743 4,088 3,501 2,973 2,500 2,075 1,693 

13%5,449 4,732 4,088 3,510 2,991 2,524 2,104 

14%6,155 5,376 4,676 4,047 3,482 2,974 2,516 

15%6,861 6,019 5,264 4,584 3,973 3,423 2,928 

16%7,567 6,663 5,851 5,121 4,464 3,872 3,339 

שיעור הניכיון לפני מס

ם
גי
מלו

ת
ה

ר 
עו
שי
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 6פרק 
 ירידת ערך במדידת  ת הצורךבחינ
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 הצורך במדידת ירידת ערך בחינת

 הערך בספרים של החברה  

 של בספרים לערך אותו נשווה, לעיל השימוש שווי הוא, IP -ה של ההשבה-בר סכום את שמצאנו לאחר  

 . IP -ה

 לבצע הישות תידרש אזי, בספרים הערך מן נמוך הנכס של ההשבה-בר הסכום כי, יימצא אם ורק באם

 .בהתאם ולהפחיתו הנמדד הנכס של ערך לירידת אמידה

 בחינת הצורך במדידת ירידת ערך

. ההשבה-בר לסכום בספרים הערך שבין ההשוואה תוצאות פי-על יקבע נכס ערך ירידת במדידת הצורך

 לבצע הישות תידרש אזי, בספרים הערך מן נמוך הנכס של ההשבה-בר הסכום כי, יימצא אם ורק באם

 . ערך לירידת אמידה

השבה של הנכס -הסכום ברכי  ,הגענו לכלל מסקנה ,המפורטים בה ,עבודתנו והממצאיםבהתבסס על 

נכס בלתי מוחשי נדרשת אמידה מחדש והפחתה של לא ולכן הבלתי מוחשי אינו נמוך מערכו בספרים 

  .זה
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   פרטים נוספים על התאגיד-'פרק ד
  
  

  ")החברה": להלן(מ "בע אקס טי אל ביופרמסוטיקלס  :שם התאגיד
    
  52-003947-0   :חברהה' מס
    

  :כתובת
  ) א25תקנה (

    .46766,  פיתוחהרצליה, 4033. ד. תG)בניין ( 85מדינת היהודים 

    
  :טלפון

  )א25תקנה (
09-9557080  

    
  :פקסימיליה

  )א25תקנה (
09-9519727  

    
  דואר אלקטרוני

  )א25תקנה (
com.xtlbio@IR  

  
   

  :תאריך המאזן
  )9תקנה (

  2011, ר בדצמב31

    
  :דוחתאריך ה

  )7תקנה (
  2012, במרס 29

    
  תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים  א10תקנה 

   
 
רבעון  הסעיף

2011, ראשון
, רבעון שני

2011 
רבעון 
2011, שלישי

, רבעון רביעי
  2011שנת  2011

  ב"באלפי דולר ארה
 158 31 39  45 43 מחקר ופיתוח
  1,078 264 272 251 291 הנהלה וכלליות
  12 12 -  -  -  נטו, רווחים אחרים

  )1,224( )283( )311( )296( )334( תפעוליהפסד 
  24 )3( )25( 17 35 הכנסות מימון

  7 4 1 1 3 וצאות מימוןה
  לתקופההפסד

)302( )280( )337( )288( )1,207(  

  
  

  שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף  'ג10תקנה 
  

 נכון .2011 במרץ 7 משלימה ביום החברה השלימה הנפקה על פי תשקיף והודעה

' נפקה המפורטת בפרק הבייעוד תמורת ההמהותי למועד הדוח לא חל שינוי 

  .2011 בפברואר 28לתשקיף החברה מיום 

החברה מייעדת את כספי תמורת ההנפקה לשם מימון , בהתאם למפורט בתשקיף

פעילותה השוטפת של הקבוצה והמשך פעילות המחקר והפיתוח של התרופות 
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וזאת בהתאם להחלטות הדירקטוריון מעת לעת , המפותחות על ידי הקבוצה

הכנות לניסוי עלויות אלו כוללות . טרותיה העסקיות של הקבוצהובהתאם למ

 הרקומביננטי לטיפול בחולי סרטן מסוג EPO - בתרופת הphase 2קליני 

מיאלומה נפוצה שבמסגרתן מבצעת החברה מחקר הכולל איסוף נתונים מקדים 

של חלבונים ספציפיים בדם של קבוצת חולים במחלת בהקשר לרמת הימצאותם 

כמו . Phase 2מה הנפוצה אשר יסייע במיקוד פרוטוקול הניסוי הקליני המיאלו

תחזוקת פטנטים ובחינת , כן כוללות עלויות אלו גם הוצאות רגולציה רפואית

ניהול , וכן פעילויות פיתוח עסקי) SAM-101לדוגמה (ורכישת טכנולוגיות נוספות 

רה בפיקדונות את יתרת כספי ההנפקה משקיעה החב . של החברהותפעול שוטף

בהתאם לצפי ההוצאות ובהתאם , ח"ב ובש"לזמן קצר הנקובים בדולר ארה

  . לאישור הדירקטוריון

    
   הדוח בת ובחברות קשורות לתאריך -רשימת השקעות בחברות   11תקנה 

  

  שם
 החברה

' מס
המניה 
בבורסה

  סוג
מספר מניותהמניות

כל . נ.ע
אחת 
ערך מאזני עלותבדולר

  אלפי דולר  
  

אקס טי אל  
ביופרמסוטיקלס 

 )ב"ארה( .אינק
 )161(  21,405 0.01 1,000רגילות -

  
אקס טי אל 
 .דיוולפמנט אינק

  *)ב"ארה(
 )17,038( 7,5001 -  1,000רגילות -

  3,867  3,925 133,063,6880.032 רגילות - מ"אקסטיפו בע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . )ב"ארה. ( אקס טי אל  ביופרמסוטיקלס אינקהשקעה בעקיפין על ידי 1
 .גאל-במסגרת עסקת ביו) 2010 באוגוסט 3(ב בהתאם לשער החליפין ביום רכישת החברה " מתורגם לדולר ארה₪ 0.1ערך נקוב בסך  2
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  שיעור ההחזקה

  שם
 החברה

בהון המניות 
 בהצבעה המונפק

סמכות למנות 
 דירקטורים

  
אקס טי אל  

 .ביופרמסוטיקלס אינק
 )ב"ארה(

100% 100% 100% 

  
אקס טי אל דיוולפמנט 

  *)ב"ארה( .אינק
100% 100% 100% 

  100%  100%  100%  מ"    אקסטיפו בע

  
    

  .)חברה נכדה(מוחזקת בעקיפין באמצעות אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק *)
  

  
  דוח בת ובחברות קשורות בתקופת ה-ינויים בהשקעות בחברותש  12תקנה 

 אלפי 87 - המירה החברה יתרה בינחברתית שוטפת בסך של כ, 2011בחודש מרס 

, אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק אשר בבעלות מלאה, דולר עם החברה הבת

  .להשקעה

   

  לתאריך המאזןשל חברות בנות וקשורות והכנסות החברה מהן הרווח הכולל   13תקנה 
  

  שם
 החברה

 הפסד 
לפני מס

 הפסד 
  ריבית דמי ניהול דיבידנד אחרי מס

  אלפי דולר
  

אקס טי אל  
ביופרמסוטיקלס 

 )ב"ארה( .אינק
)19( )19( - -  -  

  
אקס טי אל 
 .דיוולפמנט אינק

  *)ב"ארה(
)11( )11( - -  -  

  -  - - )51( )51( מ"אקסטיפו בע

  
    

  )חברה נכדה(  אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק מוחזקת בעקיפין באמצעות *
  

  
אם מתן הלוואות היה , רשימת קבוצות יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן  14תקנה 

  אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
  

  . החברה אינה עוסקת במתן הלוואות-אין
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 בשנת  בהן או שהמסחר הופסק ניירות ערך שנרשמו למסחר-מסחר בבורסה  20תקנה 
  הדיווח

  
  : כמפורט להלןניירות ערך של החברה למסחר רשמו נבמהלך שנת הדוח 

  
 2011 במרץ 9ביום , 2011 במרץ 7בעקבות השלמת הנפקה שביצעה החברה ביום 

, כל אחת. נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 12,305,000רשמה החברה למסחר 

 מניות רגילות 6,152,500 -מוש להניתנים למי) 1סדרה ( כתבי אופציה 6,152,500

הניתנים ) 2סדרה ( כתבי אופציה 18,457,500 - כל אחת ו. נ.ח ע" ש0.1בנות 

' ראה פרק א(כל אחת . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 18,457,500 - למימוש ל

בהתאם , )1סדרה ( פקעו כתבי האופציה ,2011 בנובמבר 27ביום  ). לעיל2.1סעיף 

   . לפיכך הופסק המסחר בהםו, לתנאי ההנפקה
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  תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה    21תקנה 

  

  ים לנושאי משרה בכירהגמולת 8.1

 אחד מחמשת אשר שולמו לכל, תנאי פרישהמענקים ווהכל לרבות , ם שקבלה על עצמהגמוליששילמה החברה וכל התחייבויותיה לתגמולים התכל להלן פירוט 

לים כאמור ניתנו לנושא המשרה ובין שניתנו לאחר גמולים או ההתחייבות לתגמו בין שהתוהכל,  בחברההבכירההגבוה ביותר מבין נושאי המשרה  מקבלי השכר

    ):ב"דולר ארהבאלפי ( בעבור נושא המשרה

  : 2011 דצמבר ב13החודשים שנסתיימה ביום שניים עשר לתקופה של 

                                                 
 2012 במרס 29,  ליום אישור הדוחות הכספייםנכון 3

2011שנת 

ב"ם באלפי דולר ארהולים בעבור שירותיתגמ פרטי מקבל התגמולים  
 תגמולים אחרים

באלפי דולר 
ב"ארה  

כ "סה
בדולר (

)ב"ארה  

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
3התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
דמי  ריבית אחר עמלה ייעוץ

 שכירות

ל  "דירקטור ומנכ דוד גרוסמן  100% - - - 17 209 - - - - - 226 

ל כספים "סמנכ רונן טויטו  100% - 196 - 15 - - - - - - 211 

 53 - - - - - 30 23 - - 2.54% חלקית מנהל רפואי  משה מיטלמן

 18 - - - - - - 2 - 16 - - דירקטור מרק אלוש

ר הדירקטוריון"יו עמית יונאי  - - 14 - 2 - - - - - - 16 
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  החברהל "דירקטור ומנכ, רוסמןדוד גהתקשרות בין החברה ומר   .1

לאחר קבלת אישור , של החברההשנתית  אישרה האסיפה הכללית ,2010  במרץ2ביום 

ובהתאם לכך , ")ל"המנכ ":להלן(ל החברה מר דוד גרוסמן " של מנכואת תנאי, הדירקטוריון

השלמת הסכם מועד , 2010 באוגוסט 3נכנס לתוקף ביום אשר , נחתם עימו הסכם אישי

   : שעיקריו כדלקמן,4")המועד הקובע ":להלן(ת המניות החלפ

תקופת ": להלן(קצובה בזמן  ל החברה אינה" מנכההתקשרות עם  – תקופת ההעסקה .1.1

כל צד יהא רשאי להביא את הסכם לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא "). ההסכם

: לןלה( חודשים 4על ידי מתן הודעה מוקדמת מראש בת , לפני תום תקופת ההסכם

 . אשר תימסר בכתב לצד השני,")ההודעה המוקדמת"

ל החברה לתגמול שנתי בסך של "יהא זכאי מנכ, 2010 בינואר 1החל מיום  – תגמול

 מיליון דולר 10 מיליון ועד 3היה ותגייס החברה סכום של בין . ח ברוטו" ש336,000

מיזוג או (פת ב באמצעות גיוס בבורסה ולאחריו תבצע החברה עסקה מהותית נוס"ארה

ל "יועלה תגמולו השנתי של מנכ) 'רכישת נכסי קניין רוחני וכו, הקמת שותפות, רכישה

 1היה ועד ליום . ח ברוטו באופן יחסי לסכום הגיוס" ש630,000החברה עד לסך של 

ל לסך של "יועלה תגמולו השנתי של המנכ, לא תבצע החברה גיוס כאמור, 2010ביולי 

  . ח ברוטו" ש480,000

תגמולו  עודכן ,2010 ביולי 1 החל מיום ,יצוין כי החברה לא ביצעה גיוס כאמור ובהתאם

 .ח ברוטו" ש480,000ל לסך של "השנתי של המנכ

 1,610,000יהא זכאי מר גרוסמן להקצאת , ל החברה" בגין כהונתו כמנכ– אופציות .1.2

מניות רגילות  1,610,000 -הניתנים למימוש ל, ללא תמורה, כתבי אופציה לא סחירים

בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות של ,  ערך נקוב של החברהח"ש 0.1בנות 

 מכתבי 33%. ח"ש 0.075מחיר מימוש כתב אופציה למניות המימוש הנו . החברה

 מכתבי האופציה כאמור יבשילו ויהיו 67% -האופציה כאמור יבשילו מיד עם הענקתן ו

 על בסיס חודשי החל  ממועד הענקתן ולמשך שנתיים ניתנים למימוש למניות המימוש

  . כי במשך תקופה זו ימשיך לכהן בתפקידו, בכפוף לכך

בהתחשב , בהתאם לנוסחת החישוב שבהנחיות הבורסה, "בלק אנד שולס"על פי נוסחת 

, ח"ש 0.32שהיה , 2010 בינואר 18בשער הנעילה של המניות של החברה בבורסה ליום 

 והערך הכלכלי של כל כתבי ח"ש 0.2849כל כתב אופציה הינו הערך הכלכלי של 

ההנחות ששימוש בסיס לחישוב הערך . ח" ש458,744ל הינו "האופציה שהוקצו למנכ

 לפי 1%מקדם היוון בשיעור של , 64.6%סטיית תקן : הכלכלי של כתבי האופציה הינו

מחיר מימוש של , 3.1.2010- עדכון פרמטרים לחישוב בטוחות ומקדמי היוון החל מ

  .   5ח"ש 0.075

                                                 
 ועדת ובהתאם להמלצתה של, מר דוד גרוסמן בדבר דחיית שכרו על פי ההסכם עד להשלמת עסקת ביו גאל, ל החברה"להודעתו של מנכבהתאם 4

א לתקנות 1בהתאם לסעיף , ה דחיית השכר כאמור וזאת כעסקה מזכאשר אישרה את ,2010 במרץ 24 מיום דירקטוריון החברההחלטת הביקורת ו
 .2000- ס"התש, )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(החברות 

 ההפרש סך העברת ידי על ,ימומשו אם ,האופציות של המימוש יכוסה במועד של המניה הנקוב ערכה לבין המימוש מחיר בין הפער יצוין כי5
  .החברה של הכספיים בדוחות מניות הון לסעיף מניות על מסעיף פרמיה
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ל העמיד את שירותיו לחברה "ולאור העובדה כי המנכ, כחלק מתנאי הסכם החברה עימו .1.3

ל החברה למענק חד "יהא זכאי מנכ, 2009 בפברואר 11ללא קבלת כל תשלום החל מיום 

ח אשר ישולם לו בחמישה " אלפי ש430 בסך של 2009פעמי כפיצוי על שרותיו בשנת 

  .  חודשיים שווים החל מהמועד הקובעתשלומים

 החברה על פי ההסכם תבצע תחילת ההתקשרות עימו ממועד  חודשים24ובמהלך  היה .1.4

 בשיעור  מענקל"למנכ החברה תשלם ב"ארה דולר  מיליון3 -למעלה מ של בסך הון גיוס
 .ב" אלפי דולר ארה150של  מקסימאלי לסכום מוגבל אך, כאמור  מסכום הגיוס1%של 

ביטוח , ל החברה לתנאים סוציאליים כגון דמי הבראה"רת תפקידו יהא זכאי מנכבמסג .1.5

כמקובל בחברה , טלפון סלולארי ומנוי לעיתון יומי, 4רכב דרגה , קרן השתלמות, מנהלים

 . לנושאי משרה בכירה או תגמול נוסף אשר ישקף את עלות החברה לתנאים האמורים

לבקשתו של , דת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאמה אישרו וע2011 בפברואר 27 -  ו26 ביום

ל כאמור לעיל "כי התקשרותו של  המנכ, ל החברה ובהתאם לתנאי ההסכם אשר נחתם עימו"מנכ

לא , תהיה על דרך של מתן שירותי ניהול כעוסק ובלבד שהתמורה הכספית הכוללת שתשולם לו

ל החברה התחייב לשפות " וכן כי מנכתעלה על העלות לחברה בגין העסקתו כעובד כמפורט לעיל

  .    מעביד בינו לבין החברה-את החברה במידה ויקבע בעתיד כי התקיימו יחסי עובד

העולה על הסכום ולאור העובדה כי החברה לא ביצעה גיוס הון ,  לעיל1.4בהמשך לאמור בסעיף 

 12 מיום ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, האמור  הנדרש בהתאם לסעיףיהמינימאל

 מענקהסעיף  עודכן ,2012  במרץ19באסיפת בעלי המניות מיום אשר אושרה , 2012בפברואר 

 ותבצע החברה גיוס הון במהלך תקופה של שלושים במידהכך של החברה "בהתקשרות עם מנכ

מסכום הגיוס  1.2%בשיעור  מענק ל "תשלם החברה למנכ, חודשים מיום החלטה זו) 36(ושישה 

  אישרה ,2012 במרץ 19ביום  .ב" אלפי דולר ארה200 עד לסך מקסימאלי של וזאת האמור

  . את העדכון האמורהאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

    מר רונן טויטו– חברההכספים ב ל"סמנכ .2

, בהתאם לכך. ל כספים בחברה" מונה מר רונן טויטו לתפקיד סמנכ2009,  ביולי29ביום 

: להלן (2009,  ביוני24אשר בתוקף החל מיום , סקה אישינחתם עם מר טויטו הסכם הע

  :שעיקריו כדלקמן, ")המועד הקובע"

תקופת ": להלן( העסקתו של מר טויטו בחברה אינה קצובה בזמן – תקופת ההעסקה .2.1

כל צד יהא רשאי להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה "). ההסכם

 חודשים 3די מתן הודעה מוקדמת מראש בת על י, שהיא לפני תום תקופת ההסכם

 .אשר תימסר בכתב לצד השני, ")ההודעה המוקדמת": להלן(

 318,000יהא זכאי מר טויטו לשכר שנתי בסך של , 2009 ביוני 24החל מיום  –  שכר .2.2

ב " מיליון דולר ארה10 מיליון ועד 3היה ותגייס החברה סכום של בין . ח ברוטו"ש

, מיזוג או רכישה(ולאחריו תבצע החברה עסקה מהותית נוספת באמצעות גיוס בבורסה 

ל הכספים "יועלה שכרו השנתי של סמנכ) 'רכישת נכסי קניין רוחני וכו, הקמת שותפות

 חודשים מהמועד 12היה ועד חלוף . ח ברוטו" ש600,000של החברה לסך שנתי של 
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ל הכספים " סמנכתועלה משכורתו השנתית של, לא תבצע החברה גיוס כאמור, הקובע

 .ח ברוטו" ש456,000לסך שנתי של 

 עודכנה ,2010 ביוני 25 החל מיום ,יצוין כי החברה לא ביצעה גיוס כאמור ובהתאם

  .ח ברוטו" ש456,000ל הכספים לסך של "משכורתו השנתית של סמנכ

 כתבי 1,400,000מר טויטו הוקצו ל, ל כספים בחברה" בגין כהונתו כסמנכ– אופציות .2.3

 מניות רגילות בנות 1,400,000 -הניתנים למימוש ל, ללא תמורה, יה לא סחיריםאופצ

בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות של ,  ערך נקוב של החברהח"ש 0.1

 מכתבי 33%. ח"ש 0.075מחיר מימוש כתב אופציה למניות המימוש הנו . החברה

אופציה כאמור יבשילו ויהיו  מכתבי ה67% -האופציה כאמור יבשילו מיד עם הענקתן ו

שלוש ניתנים למימוש למניות המימוש על בסיס חודשי החל ממועד הענקתן ולמשך 

  . כי במשך תקופה זו ימשיך לכהן בתפקידו,  בכפוף לכךשנים

 הערך הכלכלי של כל כתב אופציה ליום הענקתן הינו "בלק אנד שולס"על פי נוסחת 

 ההנחות ששימשו בסיס .6ור כל כתבי האופציהח עב" ש589,106כ "ח ובסה" ש0.42079

מקדם , 156.4%סטיית תקן : לחישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה הן כדלקמן

 -  לפי עדכון פרמטרים לחישוב בטוחות ומקדמי היוון החל מ0.5%היוון בשיעור של 

  . ח" ש0.075ח ומחיר מימוש של " ש0.423מחיר מניה , 1.7.2009

ב ובמועד הגיוס " מיליון דולר ארה15תגייס החברה סכום של ו היה – מותנהמענק .2.4

יהיה זכאי מר , לא מימש מר טויטו את האופציות אשר הוענקו לו כאמור לעיל, כאמור

") הבונוס": להלן (ב"דולר ארה 200,000 חד פעמי בסך של מענקטויטו לקבלת תשלום 

 6עלו למשך תקופה של כל האופציות של מר טויטו אשר לא מומשו ינ, ובמקרה כאמור

ב אך " מיליון דולר ארה3תגייס החברה סך העולה על , היה ובמקרה כאמור. חודשים

ב יקבל מר טויטו בונוס בסכום המחושב באופן " מיליון דולר ארה15נמוך מסך של 

 .ב" מיליון דולר ארה15ב לבין " מיליון דולר ארה3 שבין הגיוסליניארי ליחס 

 במסגרת תפקידו יהא זכאי מר טויטו – פיצויי פיטורין; רכב; םתנאים סוציאליי .2.5

, 4רכב דרגה , קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, לתנאים סוציאליים כגון דמי הבראה

כמקובל בחברה לנושאי ח "וכיסוי הוצאות השתתפות בכנס שנתי של רוטלפון סלולארי 

  . משרה בכירה

  ,2012 בפברואר 12טוריון החברה מיום ובהתאם להחלטת דירק,  לעיל2.4בהמשך לאמור בסעיף 

 ותבצע החברה גיוס הון במהלך תקופה במידהכך שסעיף המענק המותנה בהסכם האמור  עודכן

 מענק בשיעור של ר טויטותשלם החברה למ, חודשים מיום החלטה זו) 36(של שלושים ושישה 

   .ב"רה אלפי דולר א200וזאת עד לסך מקסימאלי של   מסכום הגיוס האמור1.2%

 
 
 

                                                 
 ההפרש סך העברת ידי על ,ימומשו אם ,האופציות של המימוש יכוסה במועד של המניה הנקוב ערכה לבין המימוש מחיר בין הפער יצוין כי6

  .החברה של הכספיים בדוחות מניות הון לסעיף מניות על מסעיף פרמיה
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 טלמןימשה מ' פרופ - מנהל רפואי בתחום המיאלומה הנפוצה .3
מינויו כמנהל משה מיטלמן לשם ' התקשרה החברה בהסכם עם פרופ, 2010 ביולי 12ביום 

מיטלמן ימונה ' פרופ, בהתאם לאמור בהסכם"). הסכם מיטלמן": להלן(רפואי בחברה 

ובהתאם ) בדוח זה'  בפרק א1.3עיף כהגדרתו בס(לתפקיד עם השלמת הסכם החלפת המניות 

  :להלן יובאו  עיקרי ההסכם. 2010 באוגוסט 27מיטלמן מונה לתפקיד האמור ביום ' פרופ

במסגרת . מונה לתפקיד מנהל רפואי בחברהילחברה שירותים ויעניק מיטלמן ' פרופ .3.1

ברה מיטלמן כנותן שירותים לחברה ולא יוצרו בינו לבין הח' פרופחשב י, מילוי תפקידו

 החלומיטלמן ' התשלומים להם זכאי פרופ, בהתאם לקבוע בהסכם. יחסי עובד מעביד

, )לעיל'  יד6.2.1כהגדרתו בסעיף ( ימים ממועד השלמת הסכם החלפת המניות 90בחלוף 

  ").המועד הקובע:"להלן (2010 בנובמבר 3יום החל מקרי 

 בהסכם תחל במועד התקשרות החברה,  להלן3.3בכפוף לאמור בסעיף  -תקופת העסקה .3.2

כהגדרתה ( בהצלחה בתרופת החברה Phase 2הקובע ותמשך עד למועד השלמת ניסוי 

 השלמת ניסוי"לצורך סעיף זה למונח "). תקופת ההסכם היסודית: "להלן) (לעיל
Phase 2  חודשים לאחר ביצוע הניסוי ) 6(שישה : תהיה המשמעות להלן" בהצלחה

תאם לפרוטוקול הניסוי או במועד מוקדם יותר במטופל האחרון בתרופת החברה בה

 .במידה והחברה הודיעה לחברת ידע על רצונה להפסיק את ביצוע הניסוי האמור

תוקף ההסכם יתחדש באופן אוטומאטי ,  לעיל3.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף    .3.3

 וזאת למעט") התקופה הנוספת" :להלן(חודשים נוספים ) 12(לתקופה בת שניים עשר 

אם חודשיים לפני תום תקופת ההסכם היסודית או הנוספת הודיע מי מהצדדים 

 . למשנהו על רצונו שלא לחדש את תוקף ההסכם

ובהתאם לקבוע בהסכם לכל צד מוקנית הזכות להודיע למשנהו על , על אף האמור לעיל

  .    ימים מראש ובכתב60רצונו לבטל את התקשרותו בהסכם בכפוף למתן הודעה בת 

מיטלמן לתשלום '  חודשים יהיה זכאי פרופ6החל מהמועד הקובע ועד חלוף  -תגמול  .3.4

 חודשים 6היה ובתום "). תמורה חודשית" :להלן(ב " דולר ארה2,500חודשי בסך של 

בתרופת החברה לא תשולם Phase 2 לא החלה החברה בביצוע ניסוי , מהמועד הקובע

היה וביצוע .  יחל ביצוע הניסוי האמורמיטלמן וזאת עד אשר' התמורה החודשית לפרופ

 ובכפוף לכך כי הוענקו שירותים ,םהניסוי האמור יתעכב בשל נושאים רגולאטורי

מיטלמן לקבלת '  יהיה זכאי פרופ,מיטלמן בתקופה האמורה' לחברה על ידי פרופ

לאחר תחילת .  חודשים נוספים במצטבר3תמורה חודשית לתקופה שלא תעלה על 

מיטלמן יהיה זכאי לקבלת התמורה החודשית ללא כל '  האמור פרופביצוע הניסוי

 .הגבלת זמן ובכפוף לסיום ההתקשרות כאמור לעיל

 התקבלה החלטה בדירקטוריון החברה להאריך את תקופת זכאות 2011מאי בחודש 

כפוף למתן שירותים הקשורים בהכנות לניסוי הקליני אשר התשלום למנהל הרפואי 

 מיאלומה מחקר הקשור לרמת הימצאותם של חלבונים בדם של חולי כוללים בין היתר
  .י נתונים אלו ישולבו במסגרת פרוטוקול הניסו.נפוצה
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 כתבי 640,000מיטלמן ' הוקצו לפרופ, בגין כהונתו כמנהל רפואי בחברה -אופציות

 0.1 מניות רגילות בנות 640,000 - הניתנים למימוש ל, ללא תמורה, אופציה לא סחירים

. בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות של החברה, ח ערך נקוב של החברה"ש

מכתבי האופציה  4.166%. ח" ש0.1מחיר מימוש כתב אופציה למניות המימוש הנו 

כאמור יבשילו ויהיו ניתנים למימוש למניות המימוש על בסיס חודשי החל ממועד 

כל כתבי האופציה יהיו ניתנים , הענקתן כך שבתום תקופה של שנתיים ממועד ההקצאה

תקופת : "להלן(בכפוף לכך כי במשך תקופה זו ימשיך לכהן בתפקידו , למימוש

יהיו ניתנים למימוש לתקופה של עד , כתבי האופציה אשר הבשילו כאמור"). ההבשלה

  . שנים ממועד הקצאתן10

: יפיות כדלקמןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על כתבי האופציה יחולו הוראות ספצ

 מכתבי האופציה שטרם 50%,  על ידי החברהPhase 2במקרה של התחלת ניסוי ) 1(

מיטלמן ' היה והחברה תסיים את כהונתו של פרופ) 2(וכן ; יבשילו באופן מיידי, הבשילו

אשר טרם הבשילו במועד ,  מכמות כתבי האופציה25%, "סיבה מוצדקת"וזאת ללא 

  .ן מיידייבשילו באופ, סיום כהונתו

הערך , בהתאם לנוסחת החישוב שבהנחיות הבורסה, "בלק אנד שולס"על פי נוסחת 

ח והערך הכלכלי של כל כתבי אופציית " ש0.261הכלכלי של כל כתב אופציה הינו 

ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך . ח" ש167,139 - מיטלמן הינו כ' שהוקצו לפרופ

מקדם היוון בשיעור של , 64%סטיית תקן : נןהכלכלי של כתבי האופציה האמורות הי

 ומחיר 26.8.2010 - לפי עדכון פרמטרים לחישוב בטוחות ומקדמי היוון החל מ2%

  .    ח" ש0.1מימוש של 

 כפי שיאושר על ידי , מיטלמן לקבלת החזר הוצאות' במסגרת תפקידו יהא זכאי פרופ .3.5

 .הצגת אסמכתאותאשר הוצאו במסגרת תפקידו וזאת בכפוף ל, ת החברההנהל

  
  בתאגידהשליטה   א 21תקנה 

 
  .אין בחברה בעל שליטה כהגדרת מונח זה בחוק החברותנכון למועד הדוח 

  
 לחוק החברות העוסק במניין הקולות הדרוש 239לעניין סעיף , על אף האמור

לחוק החברות העוסק ) ג(121לצורך מינוי דירקטורים חיצוניים ולעניין סעיף 

ר דירקטוריון החברה למלא את תפקיד "ת הדרוש לצורך הסמכת יובמניין הקולו

 נדרה אלכס"המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו תראה החברה את ה

ה "וזאת כל עוד ה, דוד בסה ושלום מנובה כבעלי שליטה בחברה, רבינוביץ

כל התקשרות של החברה בנושאים , כמו כן. האמורים הנם בעלי עניין בחברה

דוד ,  רבינוביץנדרה אלכס"לחוק החברות עם מי מה) 4(270 בסעיף המפורטים

ה האמורים כבעלי "תראה החברה את ה, או עם קרוביהם/בסה ושלום מנובה ו

 275תובא לאישור בהתאם להוראות סעיף , שליטה בחברה כך שכל פעולה כאמור

אשר , ה האמורים"החברה תראה בכל אחד מה, במקרים כאמור. לחוק החברות

ינם נשוא העסקה המובאת לאישור כבעלי עניין אישי באישורה כך שהצבעתם א
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  .לא תובא במניין שליש הקולות שאינם בעלי עניין אישי באישורה

  
בדבר עסקאות עם בעל שליטה או , לפי  מיטב ידיעתה של החברה, פרטים  22תקנה 

  שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן
  

 החברה לא התקשרה בכל עסקה עם בעל שליטה ,במהלך תקופת הדוח ולאחריה

  .או שלבעל השליטה יש עניין באישורה

    
   החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  24תקנה 

  
 מניות וניירות  ונושאי משרה בכירהמחזיקים בעלי עניין, למיטב ידיעת החברה

 בנות הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות(בחברה כדלקמן  אחריםערך 

   ):כל אחת. נ. ע₪ 0.1

  
נייר הערך   שם בעל עניין

  המוחזק
מספר ניירות 

  הערך
שיעור 

ההחזקה 
במניות ביום 

 2011  במרץ29
  )%-ב(

שיעור 
ההחזקה 

במניות בדילול 
  7)%-ב(מלא 

   

השווי הנקוב של 
מניות החברה 
שהתחייב בעל 
העניין לרכוש או 
שהחברה התחייבה 

   )ח"בש(למכור לו 
 נדראלכס  ---  17.89%  19.57%  43,132,361 מניות רגילות

כתבי אופציה   רבינוביץ

  )2סדרה (

573,750  0%  0%  ---  

  ---  8.88%  9.85%  21,705,987 מניות רגילות  דוד בסה

  ---  7.03%  7.79%  17,175,573 מניות רגילות  שלום מנובה

כתבי אופציה   דוד גרוסמן

  לא רשומים

1,610,000  0%  0.66%  ---  

כתבי אופציה   יונאיעמית 

 לא רשומים

150,000  0%  0.06%  ---  

  מרק אלוש

  

כתבי אופציה 

  לא רשומים

150,000  0%  0.06%  ---  

כתבי אופציה   דפנה כהן

  לא רשומים

150,000  0%  0.06%  ---  

כתבי אופציה   ירון דיאמנט

  לא רשומים

150,000  0%  0.06%  ---  

כתבי אופציה   רונן טויטו

  לא רשומים

1,400,000  0%  0.57%  ---  

 משה מיטלמן  ---  2.55%  2.54%  5,590,896 מניות רגילות

כתבי אופציה 

  לא רשומים

640,000  0%  0%  ---  

    37.82%  39.75%      כ"סה

                                                 
  . ימומשו למניות רגילות של החברה של החברהשומותוהאופציות הלא ר) בסדרה (, )אסדרה (, )2סדרה (בהנחה כי כל כתבי האופציה  7
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  א24תקנה 

  
  2012, ץבמר 29הון מונפק וניירות ערך המירים נכון ליום , הון רשום

  
  .תכל אח. נ.ח ע" ש0.1 מניות בנות 700,000,000: הון רשום

  .כל אחת. נ.ח ע" ש0.1מניות בנות  220,386,912: הון מונפק

  .כל המניות מקנות זכויות בהון ובהצבעה

  
  : למניות החברהניירות ערך המירים

 4,530,000- ניתנים למימוש לשל החברה ה) לא רשומים(כתבי אופציה  4,530,000

  . א"כ. נ.ע ח"ש 0.1מניות רגילות בנות 

 מניות 13,662,500 - הניתנים למימוש ל) 2 סדרה(ה  כתבי אופצי13,662,500

 .א"כ. נ.ח ע" ש0.1רגילות בנות 

 מניות רגילות 3,853,454 -הניתנים למימוש ל) סדרה א( כתבי אופציה 3,853,454

 .א"כ. נ.ח ע" ש0.1בנות 

 מניות רגילות 1,926,727 -הניתנים למימוש ל) סדרה ב( כתבי אופציה 1,926,727

 .א"כ. נ.עח " ש0.1בנות 

  

   2012במרץ  29 מרשם בעלי מניות התאגיד נכון ליום  ב24תקנה 
  

מספר מניות  כתובת שם

CARAFE INVESTEM NT 
COMPANY LTD SWITZERLAND 10,696 

CASTLE GROUP 
INVESTMENTS LTD USA 154,076 

C L NOMINEES LTD GUERNSEY 
ISLAND 

84,640 

AVRAHAM DA NER 
11iHAMISHNA 

STREET TEL AVIV 
- ISRAEL 

4,040 

ANN M EBERWEIN USA 2,600 
DAVID GOLDE USA 650 

JERO E E GROOPMAN USA 43,822 
DAVID HILLSON USA 1,300 

ILITH IMPORT OF SELECTED 
UPHOLSTERY FABRICS AND 

CURTAINS LTD 

41iHERZEL 
STREET TEL AVIV 

- ISRAEL 
3,636 

PETER M KASH USA 13,000 
DANIEL KESSEL USA 1,950 

IDA KESSEL USA 1,950 
BIOTECHVEST LLC USA 2 

DONNA F LOZITO USA 2,600 
PRISCILLA M OTERO USA 650 

CHRISTOPHER PLATSOUCAS USA 43,822 
KENNETH POLIN USA 4,000 

BLOSSOM M ROSENWALD USA 4,842 
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מספר מניות  כתובתשם

JON S ROSENWALD USA 4,842 
SETH R ROSENWALD USA 4,842 

WAYNE L RUBIN USA 4,270 
WILLIAM A RYAN USA 8,544 

GUSTAVO R SCHWED ENGLAND 5,200 
DON W SPECTOR USA 1,300 

ROBERT L SWISHER JR USA 54,736 
LAWRENCE ZASLOW USA 760 

ZIVA MICHAEL ISRAEL 1,421 
NATHAN SHARON ISRAEL 947 

KALMAN OFER LOWINGER ISRAEL 947 
VIDACOS NOMINEES LIMITED UK 1,000 
ELAKEVAKUUTUSOSAKEYHTI

O VERDANDI FINLAND 3,000 

AKTIA LIFE INSURENCE LTD FINLAND 1,600 
CDC IXIS PRIVATE EQUITY FRANCE 272,728 

JILL M COHEN USA 2,600 
LUZ CORTEZ USA 1,950 

ALEXANDER M HAIG JR USA 42,706 
MOTOR HOUSE LTD ISRAEL 29,780 

MR DOUGLAS STUART 
GORDON UK 20 

MR NOEL BRADLEY UK 274 
BRIDGET STEPPUTTIS UK 439 
MR PETER STANWAY UK 100 

DR ROBYN CORNELIUS 
ORMOND UK 115 

MRS SWATI 
CHATTOPADHYAY UK 360 

MRS EILEEN FARHEY IRELAND 400 
MRS JOAN LODGE UK 100 

MR JAYATU DATTA UK 100 
MR KENNETH MCCRONE UK 534 

MRS PATRICIA HELEN 
PORTER UK 20 

MRS BERENICE ANNE 
MOORE UK 100 

MISS NATHALIE LUDLOW UK 100 
MRS SUSAN ENID 

STRICKLAND UK 84 

MR FREDERICK BRUCE 
MCKENZIE UK 120 

MR ROLAND NIEMANN KIRK UK 580 
MR NOORULHAQ MULLA UK 103 

MR RODERICK GUY 
MARSDEN UK 100 
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מספר מניות  כתובתשם

MRS REBECCA HOLLIDAY UK 116 
MR ROBERT MARTIN JAMES 

ALLEN UK 81 

MR GEORGE WILLIAM 
CAULKER UK 50 

DR JESENTHU TATAPATABAN 
DI JINAPRIYA SA 

CHANDRASENA 
U  150 

MISS MARI  LUCILLE 
ROBINSON UK 200 

DR VIDOSAVA SHAUNAK UK 300 
MR ANDREW DAVID 

MCDONALD UK 174 

MR AIDAN LEO SHERRARD UK 900 
MRS ANNIE JACOB UK 300 

MR DILIP DUTTA UK 100 
MRS PAMELA MARGARET 

HUNTER UK 86 

MR WILLIAM LAWRENCE UK 200 
MR CHARLES GEORGE 

GRAHAM EDWARD WHITE UK 80 

MR ISAAC DANIEL NOYE UK 50 
MR GRAHAM WILLIAM 

DANGERFIELD UK 600 

MR ABRAHAM 
MAHGEREFTEH UK 1,000 

MR NIGEL DOUGLAS 
STEVENS UK 300 

MR DEREK ANTHONY 
PEARCE UK 100 

DR CHARLES ISADORE 
LEVENE U/D UK 500 

MRS PATRICIA CAROLINE 
MUNTON UK 60 

MRS ENID MACKIE UK 341 
MR ALAN WHITBY UK 120 

MR BRADFORD CHECKLEY UK 40 
MR BARRY ROBERT 

ANDREWS UK 40 

MR DAVID PHILIP DOOTSON UK 97 
FIRST SECURITIES 

INVESTMENTS LTD UK 400 

MR PETER IAN WELDING UK 87 
DR MOHAMMED MANSOOR 

ALAM UK 200 

MR BRIAN WALKER UK 86 
DR MICHAEL NORTON UK 364 

DR WILLIAM HULSE UK 100 
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ר מניות מספ כתובתשם

MR RAJ VORA UK 400 
MRS RENEE REBECCA 

NORTON UK 240 

MR DAVID PRICE UK 90 
MISS DEBRA TAYLOR UK 127 
MRS MARIE STUBBS UK 120 

DR STEPHEN 
LANDSBOROUGH 

GEOGHEGAN 
UK 60 

MR MARK JONATHAN 
RATCLIFFE UK 20 

MR PETER BEERE UK 90 
MR JOHN MARK ARMSTRONG UK 121 

MR KENNETH JOHN BURR UK 200 
MR ROBERT FRANCIS 

TURNER UK 108 

MRS JANE MARSH UK 90 
MRS SHEEDA YUNUS PATEL UK 2,000 

MR THOMAS BROWNE UK 120 
MR JOHN MICHAEL 

TOWNSEND UK 1,950 

MR CHRISTOPHER BOLTON UK 75 
MR SIMON JOHN HARPER UK 242 

MRS LYNDA OLIVE SLY UK 1,800 
MR CHARLES FREDERICK 

SMITH UK 50 

MR ANDREW MARK WALKER UK 101 
MR GEOFFREY MICHAEL 

TAYLOR-GELL UK 220 

MRS DEE WILD UK 18 

MR GEORGE DAVID WISE UK 200 

DR MUSTAFA MUSTAFA UK 100 
MR JOHN RICHARD SISK IRELAND 1,000 

MRS DOROTHY VERSTEEGH UK 300 
MR DAVID WING HOO LIU UK 187 

DR JUSTIN KONJE UK 200 
TARIQ SAZLAY MUNIF UK 200 

MR MICHAEL PAUL 
GOLDSWORTHY UK 600 

MR MICHAEL ALAN MULLINS UK 140 
MR HOWARD CHARLES 

DOUGHTY UK 40 

MRS NARINDER DHALIWAL UK 240 
MICHAEL JOHN KING UK 420 

MR DAVID LONIE UK 400 
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מספר מניות  כתובתשם

MR SEAMUS WATERS IRELAND 150 
MRS SALMA NAJEFY UK 100 

MR PAUL MAPPLEDORAM UK 50 
MRS SIGRID EIDE MCKAY UK 600 

THE BANK LEUMI LE-ISRAEL 
TRUST COMPANY LTD ISRAEL 37,764 

MR JAMES ELLWOOD UK 82 
MRS ANGELA RENATE 

HOWELLS UK 300 

MR DAVID JAMES INGLEDEN UK 224 
MRS DEBORAH MARY 

 RAHAM UK 222 

MR CHARLES CHAPA UK 150 
MR PETER GEOFFREY 

TAYLOR UK 740 

MR RICHARD DALE UK 882 
MR DARREN SMITH UK 288 
MR JOHN STEWART UK 900 

MR RONALD ANTHONY 
WAKEFIELD UK 895 

MRS JOYCE HEATHER 
TURNER UK 200 

MRS MARY GEORGINA 
DEARN UK 298 

MR MICHAEL JOHN CHURCH UK 117 
MISS NUALA REILLY UK 450 

MR CHRISTOPHER HAXBY UK 588 
DR JAYATU DATTA UK 200 

MR VINCENT JAMES 
GARDINER UK 49 

MISS KUMUDINI RAJAGOPAL UK 303 
MR GEOFFREY NORMAN 

HARRISON UK 400 

MR JOHN JOSEPH DACE UK 303 
DR JESENTHU 
TATAPATABANDI JINAPRIYA 

SA CHANDRASENA 
UK 300 

MR MALCOLM GEORGE 
LITTLE UK 100 

MR JOHN GODFREY 
MACDONALD UK 1,000 

MR FRANCIS ANDREW 
JOSEPH GILLICK U/D UK 1,000 

MR PAUL DAVID DAWSON UK 200 
THE ESTATE OF MR KEITH 
RICHARD DOUGLAS BALLARD UK 150 

MR PAUL DOBSON UK 443 
MRS JAGJIT KAUR ANEJA UK 297 
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מספר מניות  כתובתשם

MR PAUL BARKER UK 200 
MR JOHN MICHAEL BINGHAM UK 227 

MR ANTHONY JOHN MITCHAMUK 3,000 
MR TONY JOHN LLEWELLYN UK 294 

MR PETER JAMES FOALE UK 600 
MRS LYNDA MARY POYNTER UK 162 

MR KEITH EDMOND ROCKELL UK 1,000 
DAVINDER SINGH BHATTI UK 365 

ANDREW JAMES WARTON 
ESQ UK 1,000 

MRS JANET DOREEN KUSHIN UK 500 
MR NORMAN R KLINMAN USA 5,200 

MR HERMAN WALDMANN UK 5,200 
MR DANIEL SHOUVAL ISRAEL 10,400 

MR PAUL RICHARD OWEN UK 400 
MR CHARLES WONG FAT YAU UK 3,000 
MRS CONCHITA SUNITA 

FERNANDO UK 150 

MR KIRTI KUMAR MITRA UK 5,000 
MR KEVAN JOHNS UK 168 

MR HENRY MAK UK 125 
MR ROGER ALAN CLOVER UK 400 
MR DAVID IRVINE ROBINS UK 34 

MR JOHN NEVILLE MEREDITH UK 600 
ROSS MALCOLM STEWART 

ALLENBY ESQ UK 400 

MR EDWARD CHARLES 
CLEMENTS UK 452 

MR MAURICE JOHN 
GARTSHORE UK 100 

MRS JUNE ALICE CARROLL UK 60 
JOHN STOCKLEY WOODS 

ESQ UK 1,200 

LANCE WHITFIELD ESQ UK 206 
MRS DEIRDRE PAMELA JUNE 

STONEHAM UK 750 

MR FRANK MYERSCOUGH UK 600 
RAMESH KUMAR KHANNA 

ESQ UK 200 

HALEWOOD SHOES LIMITED UK 1,200 
MR DAVID MYERSCOUGH UK 200 

LESLIE RONALD KING ESQ UK 200 
KENNETH DESMOND KING 

ESQ UK 200 

MR GERARD BRIAN 
DICKINSON UK 416 
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מספר מניות  כתובתשם

DR DEBRA GILBERT UK 15 
MR WILLIAM KENNETH 

PARRY UK 200 

MR ANTONINO PALADINA UK 400 
MRS JACQUELINE SYLVIA 

CARSON UK 1,000 

MRS PAULINE MARIA 
GREENALL UK 90 

BERIS NIGEL HANKS ESQ UK 427 
MRS SYLVIA DAVIS UK 172 

THE ESTATE OF MR CHARLES 
ARTHUR ROBERTS USA 1,759 

MISS CHRISTINE JOANNE 
JILBERT UK 200 

MRS ESME JESSON UK 300 
MRS NANSI LLOYD WILLIAMS UK 100 

MR BRIAN JOHN EDGAR 
MARTIN UK 2,000 

JAMES PETHERBRIDGE ESQ UK 270 
IAN GORDON HOWARTH ESQ UK 158 

HENRY PERCIVAL 
QUALTROUGH ESQ UK 1,500 

MRS HELGA LORENA 
CALCRAFT UK 150 

MR CHRISTOPHER HAXBY UK 967 
MR JOHN M TOWNSEND UK 600 

COMPUTERSHARE INVESTOR 
SERVICES UK 2 

MR GORDON BREINGAN UK 200 
BARCHIM ORA ISRAEL 9,408 

DANIEL ALICK ROWORTH 
ESQ UK 200 

DR COLIN LESLIE LECI UK 225 
PAUL LEONARD FARROW 

ESQ UK 300 

SAMPHIRE LIMITED UK 200 
VAN DER VLIET HOLDINGS 

LIMITED UK 3,000 

MR ROY DAVID HOLLAMBY UK 8,500 
MR DANIEL WULWICK UK 1,050 

MISS VERONICA ANN 
VANDERVLIET UK 2,000 

MR CARLO CALLISTO UK 300 
CHRISTOPHER O'DEA ESQ UK 750 

MR TERENCE WILLIAM 
ARMSTRONG-SMITH UK 19,801 

MR SUNIL KUMAR MAINI UK 740 
WALTER SMITH ESQ UK 2,673 
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מספר מניות  כתובתשם

MR DAVID CHALKLEY UK 400 
MRS MARGARET JILL 

HORSMAN UK 300 

MR TONY WONG UK 600 
KEVIN WILLIAM PETRE ESQ UK 300 

MRS MARY JOSEPHINE ANNE 
INNES UK 143 

MR RAKESH CHANDER MISRAUK 300 
MRS PAMELA MARGARET 

O'CONNELL UK 502 

MISS PATRICIA LOUISE 
YOUNG UK 317 

MR EAMONN O'BRIEN IRELAND 1,000 
MR KEVIN BURKE IRELAND 4,000 

MR KEITH ROBERT SMITH UK 500 
MR NEIL MURRAY HAMILTON 

GRAHAM USA 2,000 

MR HELDER CARMEN UK 300 
MRS RITA IRENE PENDER UK 149 

MRS DEBRA ANN JONES UK 728 
MR JOHNATHAN BURGIN ISRAEL 4,000 

MR RONEN KANTOR ISRAEL 5,686 
MS JUDITH KICKHAM IRELAND 2,400 

MAY KAVANAGH IRELAND 400 
MR GEORGE EDWIN CRICK UK 1,000 

ROBERT HOLLY ESQ UK 746 
MR PATRICK MCNALLY UK 228 

DR PATRICA ANNE SMITH IRELAND 14,378 
MR MARK LEWIS DAVIES UK 5,000 

MISS WENDY JUNE 
CHAPPELL UK 120 

MISS TRACEY WONG UK 500 
MR FRANK KELLY UK 5,000 

MR DEREK ANTHONY 
WOOLLEY UK 600 

MISS HELEN MARY DEWS UK 126 
MR IAN PHILIP MARSDEN UK 230 

MR DAVID ANTHONY 
WHEELER UK 300 

MR JOHN ASHTON UK 500 
MR MICHAEL LACEY UK 1,000 

MR ROGER RATCLIFFE UK 600 
MRS JULIA HOLLIDAY UK 640 

EROS SECRETARIAL 
SERVICES LTD UK 10,000 

MR KENNETH BURNS USA 600 
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מספר מניות  כתובתשם

MRS LILLY ERICA CRISTINE 
MAUNDER UK 120 

MR AHMET MUSTAFA UK 8,000 
MR GRAEME JOHN 

MASTERTON UK 240 

MR PHILLIP BROWN UK 1,000 
MR ANDREW GARDNER UK 4,551 

MR KOFI APPAU UK 240 
MR IAN DAVID 

BARRACLOUGH UK 2,500 

MRS SUE LEWORTHY UK 1,200 
MR MOHAMMAD SAJAWAL UK 2,000 

MR JAMES PENDLEBURY UK 546 
MRS SUSAN ANN GOODALL UK 134 

FORTRESS INTERNATIONAL 
SECURITIES LIMITED UK 3,000 

MS DAKSHA DESAI UK 500 
CHANDRAKANT RAOJIBHAI 

PATEL UK 8,400 

KUSUM VIPINBHAI PATEL UK 4,000 
MR DEVSHI VISHRAM PATEL UK 3,786 

VINA RANI SABHARWAL UK 2,575 
VALBAI MAVJI GARARA UK 2,540 

MR KANTI NARAN GAJPARIA UK 2,300 
FRANCIS CHRISTOPHER 

HEALY UK 2,127 

JOHN COLLIER UK 2,100 
MR NAJAB KHAN UK 2,000 

ELAINE BEVERLEY CUNLIFFE UK 2,000 
ADRIAN CASSIDY UK 2,000 

VINCENT CHRISTOPHER 
CONLON UK 2,000 

AARTI RAYRELLA UK 1,900 
KANTI HARJI PINDORIA UK 1,500 

CHANDER MOHAN KHERA UK 1,000 
PRASHANT SONI UK 1,000 

JULIAN ANDREW TURNBULL UK 900 
WILLIAM BAXTER VIVIAN UK 800 

JAMES BERKLEY UK 725 
DARREN PAUL SUMMERFIELDUK 642 

ALAK PAL UK 632 
PAUL ANTHONY KEY UK 600 

PROF DONALD FRASER UK 600 
DAVID JOHN COTTEY UK 600 

MANJI LALJI RAGHAVANI UK 400 
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מספר מניות  כתובתשם

MALCOLM STEAD UK 400 
AGNES SEERY UK 377 

VYOMESH PATEL UK 300 
MAUREEN HANRAHAN UK 300 

ALAIN LI WAN PO UK 300 
JAMES GEORGE ROBINSON UK 225 

DAVID KENNETH CHURCH UK 200 
JOSEPH MCCARRISON UK 200 

IAN TAYLOR UK 200 
PRADYUMAN GADARIA UK 200 

GRACE ANNE BEARMAN UK 200 
ALAN REGINALD BOLTON UK 200 

SAMUEL WILLIAM SCOGGINS UK 160 
ZUBIN DANIEL MARTIN 

HUBNER UK 120 

MR MUNSIF KHAN UK 107 
LJUBOMIR KRCO UK 100 

MARWAN HEMCHAOUI UK 10 
MR CHARLES ANTONY 

HAMILTON UK 5 

DAVINIA VASANJI PATEL UK 2 
MR JOHN MCCARTHY UK 1,152 
MISS JOANNE HANKS UK 474 

MR MARTIN DAVID RUTLAND UK 313 
MR IAN LITTLE UK 174 

ALAN GREGORY SATCHELL UK 100 
BERNARD TOMKINSON UK 57 

HELEN AILEEN IRELAND UK 49 
MR SUKHDEV SINGH BHASIN UK 30 

MR GRAEME YOUNG UK 306 
MR TREVOR JOHN 

DONALDSON UK 937 

MRS LYDIA CATHERINE ANNE 
BEATTIE MILLIGAN UK 150 

MRS MARIE TEOFLIA BEATTIE UK 150 
MR DAVID ANDREW GRZYB UK 693 

MR JEREMY RALPH 
SWANWICK UK 673 

MR KENNETH BERNARD 
HOAD UK 382 

MR RHIDIAN WILLIAMS UK 309 
MR ALOK KUMAR ASH UK 211 

MR NIGEL WILLIAMS UK 151 
MR MARK DERRICK 

BLACKBOURN UK 132 
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מספר מניות  כתובתשם

MR SURYAKANT PATEL UK 113 
MRS KATE ELIZABETH 

STRUYS UK 90 

MR ANTHONY JOHN PARKER UK 86 
MR WILLIAM NEIL POLLOCK UK 83 

MR MICHAEL ADRIAN 
HOWARD UK 78 

MR RODGER ALAN 
RICHARDSON-MURCH UK 60 

MR PHILIP ADRIAN ROWE UK 60 
MR DAVID CLUTTERBUCK UK 40 

MR JAYANTI PATEL UK 29 
MRS PATRICIA WILBOURN UK 20 
SUZANNE LESLEY DAVIES UK 200 

KAS NOMINEES LIMITED NDL 200 
HSDL NOMINEES LIMITED UK 631 
HSDL NOMINEES LIMITED UK 1,163 

HSBC GLOBAL CUSTODY 
NOMINEE UK 15,850 

VIDACOS NOMINEES LIMITED UK 8,000 
PERSHING NOMINEES 

LIMITED UK 385 

R C GREIG NOMINEES 
LIMITED UK 200 

EUROCLEAR NOMINEES 
LIMITED UK 8,053 

HANOVER NOMINEES 
LIMITED UK 2,421 

VIDACOS NOMINEES LIMITED UK 28,662 
PERSHING NOMINEES 

LIMITED UK 2,200 

IDEALING NOMINEES LIMITED UK 373 
HSDL NOMINEES LIMITED UK 3,632 

TD WATERHOUSE NOMINEES UK 182 
THE BANK OF NEW YORK UK 9,130 

GOLDMAN SACHS 
SECURITIES UK 4,500 

CORPORATE SERVICES (TD 
WATERHOUSE( UK 9,000 

CORPORATE SERVICES (TD 
WATERHOUSE( UK 1,564 

ROCK (NOMINEES) LIMITED UK 120 
LYNCHWOOD NOMINEES 

LIMITED UK 1,200 

VIDACOS NOMINEES LIMITED UK 5 
VIDACOS NOMINEES LIMITED UK 1,859 

ROCK (NOMINEES) LIMITED UK 270 
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מספר מניות  בתכתושם

RAVEN NOMINEES LIMITED UK 900 
STATE STREET NOMINEES 

LIMITED UK 86 

GILTSPUR NOMINEES 
LIMITED UK 1 

INSTINET EUROPE LIMITED UK 2 
HANOVER NOMINEES 

LIMITED UK 2,000 

HSDL NOMINEES LIMITED UK 9,063 
HSDL NOMINEES LIMITED UK 417 

VIDACOS NOMINEES LIMITED UK 4,000 
PERSHING NOMINEES 

LIMITED UK 210,000 

BREWIN NOMINEES LIMITED UK 1,966 
REDMAYNE (NOMINEES) 

LIMITED UK 425 

REDMAYNE (NOMINEES) 
LIMITED UK 5,222 

PERSHING NOMINEES 
LIMITED UK 10,600 

LAWSHARE NOMINEES 
LIMITED UK 2,500 

PUMA NOMINEES LIMITED UK 1,495 
PERSHING NOMINEES 

LIMITED UK 550 

WINTERFLOOD SECURITIES 
LIMITED UK 330 

BARRIE JAMES COLMAN ESQ UK 200 
GRAHAME PETER DAY ESQ NEW ZEALAND 100 
RAVEN NOMINEES LIMITED UK 5,000 
RAVEN NOMINEES LIMITED UK 2,000 

MICHAEL WEBSTER ESQ UK 700 
JIM NOMINEES LIMITED UK 1,321 
JIM NOMINEES LIMITED UK 1,196 

SECURITIES SERVICES 
NOMINEES UK 85,000 

REDMAYNE (NOMINEES( UK 150 
THE BANK OF NEW YORK 

(NOMINEES( UK 1,200 

JAMES BREARLEY CREST 
NOMINEES UK 40,000 

CYRIL JOHN LAKIN ESQ&  FRANCE 298 
GOODBODY STOCKBROKERS UK 3,000 

DAVYCREST NOMINEES IRELAND 2,400 
BNY (NOMINEES) LIMITED UK 14,641,098 

CHASE NOMINEES LIMITED UK 225,266 
DUNLAW NOMINEES LIMITED UK 515 
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מספר מניות  כתובתשם

RATHBONE NOMINEES 
LIMITED UK 600 

R C GREIG NOMINEES 
LIMITED UK 14,701 

HSDL NOMINEES LIMITED UK 8,255 
MR IAIN GRAHAM CLARK UK 600 

HSBC CLIENT HOLDINGS 
NOMINEE UK 3,480 

VIDACOS NOMINEES LIMITED UK 5,000 
VIDACOS NOMINEES LIMITED UK 49,200 

THE ORR MACKINTOSH 
FOUNDATION LTD  UK 1,105 

THE ORR MACKINTOSH 
FOUNDATION LTD UK 955 

PETER VERNON BARGH UK 1,500 
MRS RUTH JACOBSON UK 1 

TD WATERHOUSE NOMINEES 
(EUROPE) LIMITED UK 4,631 

TD WATERHOUSE NOMINEES 
(EUROPE) LIMITED UK 4,321 

MR HERBERT SAMUEL 
HEPNER UK 1,200 

החברה לרישומים של בנק הפועלים 
 מ"בע

- תל62יהודה הלוי 
 203,786,903 ישראל, אביב

 220,386,912   1085497נייר ' כ מס"סה
  

        
    הדירקטורים של התאגיד    26תקנה 

        
  ירון דיאמנט  :שם הדירקטור  )1(  
 22963789  :מספר זיהוי    
 02/07/1967  : לידהתאריך    
 תל אביב , 10הרצוג ' רח  : דין- תמען להמצאת כתבי בי    
 ישראלי  :נתינות    
ה או בוועדות חברות בוועד    

  :הדירקטוריון
ועדת , ועדת ביקורת

 ועדת תגמול, מינויים
  .וועדת מאזן

  כן  :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  כן

חברה , חברה בת, עובד של החברה    
  :קשורה או של בעל עניין בחברה

  לא

  *18/03/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור    
ה וחשבונאות לבוגר כלכ  :השכלה    

.  אוניברסיטת תל אביב–
  . בהכשרתוח בישראל"רו

. ל בטאגור קפיטל"מנכ  :עיסוק בחמש השנים האחרונות    
ל כספים בטאגור "סמנכ
יועץ פיננסי , קפיטל
  .עצמאי

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן     
  :כדירקטור

 מגה אור החזקותצ ב"דח
ודירקטור בלתי תלוי 

  מ"בדנידב השקעות בע
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בן משפחה של בעל עניין בחברה     
  ):למיטב ידיעת החברה(

  לא

כללית האסיפה אישרה ה, 2012 מרץ ב19ביום *    
  חידוש כהונתואתשל בעלי מניות החברה 

 של מר דיאמנט כדירקטור )כהונה שנייה(
  .חיצוני בחברה

  

        

 עמית יונאי  :שם הדירקטור  )2( 

 024907743  :מספר זיהוי   

 28/03/1970  : לידהתאריך   

פתח , 12מייזנר ' רח  : דין- תמען להמצאת כתבי בי   
 .תקוה

  ואמריקאיישראלי  :נתינות   

חברות בוועדה או בוועדות    
  :הדירקטוריון

 .ועדת מינויים

 לא  :דירקטור חיצוני   
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  כן

חברה , חברה בת, ל החברהעובד ש   
  :קשורה או של בעל עניין בחברה

 לא

 18/03/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור   

 -בוגר הנדסת חשמל  :השכלה   
, אוניברסיטת בינגהמטון

מוסמך מנהל עסקים 
MBA - אוניברסיטת 

 .א"ת
איש עסקים בתחום   :עיסוק בחמש השנים האחרונות   

ההשקעות בשוק ההון 
. ב"ן בארה"הנדלובשוק 

 ING  -אנליסט ראשי 
Group-מנהל ,  ישראל

 מרץ -פורטפוליו 
 מרץ -אנליסט , השקעות
 .השקעות

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן    
  :כדירקטור

 אין

בן משפחה של בעל עניין בחברה    
  ):למיטב ידיעת החברה(

  לא

 
        
        
 מרק אלוש   :שם הדירקטור  )3(  
 319512562  :מספר זיהוי    
 23/10/1973  : לידהתאריך    
תל , 43/11ירמיהו ' רח  : דין- מען להמצאת כתבי בי     

 .אביב
   וצרפתיישראלי  :נתינות    
חברות בוועדה או בוועדות     

  :הדירקטוריון
 ועדת,  ביקורתועדת
 . וועדת מאזןתגמול

 לא  :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :קצועיתכשירות מ
  כן

חברה , חברה בת, עובד של החברה    
  :קשורה או של בעל עניין בחברה

 לא

 18/03/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור    
 - בוגר כלכלה  :השכלה    
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 - ופין אאוניברסיטת ד

 - MBAמוסמך , צרפת
 - ופין אאוניברסיטת ד

ח מוסמך "רו, צרפת
 .בצרפת

נקאי  ב,ץ עסקייוע  :עיסוק בחמש השנים האחרונות    
  . להשקעות ויזם

 NFI Consultingמייסד 
  אירופה/ ישראל-

מנהל מחלקת ההשקעות 
 הראל ביטוח - הריאליות

,  ישראל-ופיננסים 
 אחזקות -ל "סמנכ

ופיתוח אסטרטגי 

 -  - )פרייבט אקוויטי(

SGPA Ltd מנהל , צרפת

Private Equity 

Advisory Group  - 

Russel Bedford 

International -צרפת . 
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן     

  :כדירקטור
  אין

בן משפחה של בעל עניין בחברה     
  ):למיטב ידיעת החברה(

 לא

        
        
 דפנה כהן  :שם הדירקטור  )4(  
 24812943  :מספר זיהוי    
 23/02/1970  : לידהתאריך    
תל , 11אנטיגונוס ' רח  : דין- מען להמצאת כתבי בי     

 .אביב
 ישראלית  :נתינות    
חברות בוועדה או בוועדות     

  :הדירקטוריון
ועדת , ועדת ביקורת

 ועדת תגמול, מינויים
 .וועדת מאזן

 כן  :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  כן

חברה , חברה בת, עובד של החברה    
  :קשורה או של בעל עניין בחברה

 לא

  *18/03/2009  :ך תחילת כהונתו כדירקטורתארי    
בוגרת כלכלה ומדעי   :השכלה    

 האוניברסיטה - מדינהה
,  ירושלים-העברית 

 - MBAמוסמכת 
האוניברסיטה העברית 

  . ירושלים
  ומנהלת השקעותגזברית  :עיסוק בחמש השנים האחרונות    

 MediaMindחברתב
Technologies  , חברה

 -בועדת השקעות ב
Magic Software 

Enterprises 
  ומנהלת השקעותגזברית
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בי צית ב"דח.  אמבלייז-
  .קונטקט תקשורת

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן     
  :כדירקטור

 בפורמולה יתדירקטור
 ).1985(מערכות 

 בחברת יתדירקטור
. אינוונטק סנטרל

דירקטורית בחברת 
 . מ"יורופורט בע

בן משפחה של בעל עניין בחברה     
  ):דיעת החברהלמיטב י(

 לא

כללית האסיפה אישרה ה, 2012 מרץ ב18ביום *    
ה חידוש כהונתאת של בעלי מניות החברה 

 ית כדירקטורדפנה כהן' גב של )כהונה שנייה(
  . בחברהתחיצוני

  

        
 דוד גרוסמן  :שם הדירקטור  )5(  
 011202793  :מספר זיהוי    
 26/02/1975  : לידהתאריך    
הרצליה , 4033. ד.ת  : דין-  בי מען להמצאת כתבי    

46140.  
  ובריטיישראלי  :נתינות    
חברות בוועדה או בוועדות     

  :הדירקטוריון
 אין

 לא   :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  לא

חברה , חברה בת, עובד של החברה    
  :קשורה או של בעל עניין בחברה

 ל החברה"מנכ, דירקטור
ונושא משרה בחברות 

 ב"הבנות בארה
 11/02/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור    
בוגר מנהל עסקים במרכז   :השכלה    

 הרצליה-הבינתחומי
 ל השקעות"סמנכ  :עיסוק בחמש השנים האחרונות    

, יורוקום השקעותב
סהר בל השקעות "סמנכ

דירקטור , אינווסטמנטס
גילת בוחבר ועדת ביקורת 

דירקטור בביו , סאטקום
לייט השקעות במדעי 
החיים בישראל ופסיפס 

  . נכסים
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן     

  :כדירקטור
דירקטור חיצוני ברוסטה 

 . גרין
בן משפחה של בעל עניין בחברה     

  ):למיטב ידיעת החברה(
 לא

    
   )ל לעי26שלא פורטו על פי תקנה (נושאי משרה בכירה בחברה   א26תקנה 

  
  רונן טויטו  :שם  )1(  
  032161655  :מספר זיהוי    
  20/02/1975  :תאריך לידה    
  29/07/2009  :תאריך תחילת כהונה    
בחברה , התפקיד שממלא בחברה    

 או בבעל עניין בחברה קשורה,בת
  :בחברה

  ל כספים"סמנכ

בן משפחה של בעל עניין בחברה או     
נושא משרה בכירה אחר או של בעל 

  :ן בחברהעניי

  לא
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 בוגר מנהל עסקים, ח"רו  :השכלה    
 בהתמחות חשבונאות

 B.Ed,  למנהלהמכללה
  .בחשבונאות

מנהל כספים בלידקום   :סיון עסקי בחמש השנים האחרונותינ    
, אינטגרייטד סולושנס  

בקוסט מנהל ביקורת 
, פורר גבאי את קסירר

 ,ERNST & YOUNG( ח"רו
  ).ישראל

       
       
 ה מיטלמןמש  :שם  )2(  
 051635951  :מספר זיהוי    
 21/07/1954  :תאריך לידה    
 04/08/2010  :תאריך תחילת כהונה    
בחברה , התפקיד שממלא בחברה    

 או בבעל עניין בחברה קשורה,בת
  :בחברה

 .מנהל רפואי

בן משפחה של בעל עניין בחברה או     
נושא משרה בכירה אחר או של בעל 

  :עניין בחברה

 לא

אוניברסיטת , בוגר רפואה  :לההשכ    
 .תל אביב

מנהל המחלקה הפנימית   :סיון עסקי בחמש השנים האחרונותינ    
ח איכילוב תל "בביה
ראש אגף , אביב

המחלקות הפנימיות 
ח איכילוב תל "בביה
 -מנהל רפואי , אביב

יועץ , פאלאס תל אביב
, למשרד הבריאות
, דירקטור בגאון אחזקות

חבר ועד מנהל האגודה 
ר "יו, מלחמה בסרטןל

האיגוד הישראלי לרפואה 
חבר הועדה , פנימית

 .הציבורית לסל הבריאות
       
       
 דניאל שפירא  :שם  )3(  
 051635951  :מספר זיהוי    
 02/10/1952  :תאריך לידה    
 27/08/2010  :תאריך תחילת כהונה    
בחברה , התפקיד שממלא בחברה    

 או בבעל עניין בחברה קשורה,בת
  :ברהבח

 מבקר פנים

בן משפחה של בעל עניין בחברה או     
נושא משרה בכירה אחר או של בעל 

  :עניין בחברה

 לא

, בוגר כלכלה וחשבונאות  :השכלה    
 .אוניברסיטת בר אילן

רואה חשבון ובעל משרד   :סיון עסקי בחמש השנים האחרונותינ    
מבקר , לראיית חשבון

  .פנים בחברות ציבוריות
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  מורשי חתימה עצמאיים בחברה  ב26תקנה 

  .בחברה אין מורשה חתימה עצמאי אחד
    

  רואה החשבון של החברה  27תקנה 
תל , 25מגדל הסחר רחוב המרד , ) ישראלPWC(קסלמן וקסלמן רואי חשבון 

  .אביב 
    

  שינויים בתזכיר או בתקנון ההתאגדות  28תקנה 
ללית שנתית של בעלי מניות פרסמה החברה זימון אסיפה כ, 2011 ביוני 1ביום 

 תקנון ההתאגדות של תיקון החלטה בדבר, בין היתר, החברה אשר על סדר יומה
 תקנות העוסקות בשיפוי ובביטוח אחריות נושאי נהתווספתהחברה באופן ש
 להתאים את בוצע על מנתהוספת התקנות המוצעות כאמור . משרה בחברה

 חבויות מסוימות על פי חוק הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בקשר עם
 לפרטים .2011- א"התשע, )תיקוני חקיקה(ייעול האכיפה ברשות ניירות ערך 

אודות התיקונים המוצעים לתקנון ההתאגדות של החברה ראו דיווח החברה 
  ).2011-01-174006:אסמכתא (2011 ביוני 1מיום 

  
ות החברה פרסמה החברה את תוצאות אסיפת בעלי מני, 2011 ביולי 12ביום 

לפרטים ראו דיווח החברה . אשר אישרה את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה
  ).2011-01-210537:אסמכתא (2011  ביולי12מיום 

  
  המלצות והחלטות הדירקטורים והאסיפה הכללית בשנת הדיווח   29תקנה 

  ן אי
  :החלטות החברה בשנת הדיווח  א29תקנה 

זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות פרסמה החברה , 2011 ביוני 1ביום 
כתבי השיפוי שניתנו  החלטה בדבר תיקון, בין היתר, החברה אשר על סדר יומה

 לרבות דירקטורים ולנושאי משרה אשר יכהנו בחברה ,נושאי המשרה בחברהל
 באופן שייכללו גם התחייבות לשיפוי מראש בגין ,")נושאי המשרה("מעת לעת 

ה על נושא המשרה לתשלום לנפגעים מן ההפרה בהליך חבות כספית שהוטל
, מנהלי וכן הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו

לפרטים ראו .  ובכלל זה שכר טרחת עורך דין,לרבות הוצאות התדיינות סבירות
  ). 2011-01-174006:אסמכתא (2011 ביוני 1דיווח החברה מיום 

  
פרסמה החברה את תוצאות אסיפת בעלי מניות החברה , 2011 ביולי 12ביום 

 12לפרטים ראו דיווח החברה מיום . אשר אישרה את תיקון כתבי השיפוי כאמור
  ).2011-01-210537:אסמכתא (2011ביולי 
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דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי  -פרק חמישי
  ):א(ב9תקנה 

, )"החברה" (מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בעבפיקוח הדירקטוריון של חברת , ההנהלה
   .אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה

  :זה חברי ההנהלה הםלעניין 
 מנהל כללי, מר דוד גרוסמן .1
  ל כספים"סמנכ, מר רונן טויטו .2

אשר תוכננו , בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה
או בידי מי , בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

אשר נועדו לספק מידה , בפיקוח דירקטוריון החברה, דים האמוריםשמבצע בפועל את התפקי
, סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין
, ולהבטיח כי מידע שהחברה נדרשה לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף

  .ים בדיןמסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבוע, מעובד

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשה , רשאבין ה, הבקרה הפנימית כוללת
 לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר ,עבר להנהלת החברהונצבר ומ, לגלותו כאמור

 לאפשר קבלת כדיוזאת , בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים
  .בהתייחס לדרישת הגילוי, ד המתאיםהחלטות במוע

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק , הלת שהמבניובשל המגבלות 
  .מנע או תתגלהיתטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות יב

ל  ועביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  .הגילוי בחברה והאפקטיביות שלה

   :והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה

  . 2011לשנת ) scoping(עדכון מסמך המיקוד  .1

 . חברהבעדכון התהליכים והבקרות שנקבעו כמהותיים  .2

 לדיווח  התהליכים שנקבעו כמהותיים מאודתיעוד וביצוע מבדקים פנימיים וחיצוניים על .3
 :הכספי והגילוי כמפורט להלן

  . )ELC(בקרות ברמת הארגון   .א

  . ת הדיווח הכספי וסגירתעריכ  .ב

 ). ITGC(בקרות כלליות על מערכות המידע   .ג

 . בקרות על תהליך שווי הרכוש האחר  .ד

  .  ההון העצמי ותשלום מבוסס המניותבקרות על תהליך  .ה

, הדירקטוריון כמפורט לעיל אפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוחהת בהתבסס על הערכ
כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי , הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה

  .היא אפקטיבית 2011 בדצמבר 31בחברה ליום 



  ):1)(ד(ב9הצהרת מנהלים לפי תקנה 

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  :מצהיר כי, דוד גרוסמן, אני

: להלן( מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בעבחנתי את הדוח התקופתי של חברת  )1(
 )."הדוחות": להלן (2011לשנת ) "החברה"

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג , לפי ידיעתי )2(
 נכללו אותם בהןשלאור הנסיבות , של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, מצגים

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות

 .החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

ועדת הביקורת של ולדירקטוריון ול, קר של החברהבמה לרואה החשבון גיליתי )4(
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על , דירקטוריון החברה

 : הדיווח הכספי ועל הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   .א
יע לרעה פל הגילוי העלולים באופן סביר להשהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וע

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו , לעבד, על יכולתו של התאגיד לאסוף
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 -וכן ; הדין

 מי  המנהל הכללי אובבה מעורש ,בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

   :לבד או ביחד עם אחרים בחברה, אני )5(

או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת , קבעתי בקרות ונהלים  .א
לרבות חברות ,  המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה,פיקוחי

-ע"התש, )דוחות כספיים ושנתיים(מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
בפרט במהלך ,  ובחברות המאוחדותמובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה, 2010

 -וכן ; הדוחותתקופת ההכנה של 

 וקיומם של בקרות ונהלים תחת או וידאתי קביעתם, קבעתי בקרות ונהלים  .ב
ן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת פהמיועדים להבטיח באו, פיקוחי

לרבות בהתאם לכללי חשבונאות , הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 ;מקובלים

, הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .ג
דירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של והצגתי בדוח זה את מסקנות ה

 .הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות

  

  

  



  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  
  
  29.03.2012                          _______________  

  חתימה              תאריך            
  ל"מנכ,  דוד גרוסמן                



  ):2)(ד(ב9מנהלים לפי תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הרת הצ

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :מצהיר כי, רונן טיטו, אני

אקס טי אל בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של חברת  )1(
 )."הדוחות": להלן (2011 לשנת) "החברה": להלן( מ"ביופרמסוטיקלס בע

הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג , לפי ידיעתי )2(
לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

לא יהיו מטעים בהתייחס , בהן נכללו אותם מצגיםשלאור הנסיבות , םשנכללו בה
 .ותלתקופת הדוח

,  נאותןהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופ, לפי ידיעתי )3(
תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות

 . לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחותחברהה

יקורת של ועדת הבו לדירקטוריון ול,יתי לרואה החשבון המבקר של החברהגיל )4(
 הבקרה הפנימית על בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי, חברהדירקטוריון ה

 :הדיווח הכספי ועל הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   .א
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות 

העלולים באופן סביר להשפיע ,  האחר הכלול בדוחותהכספיים ולמידע הכספי
 לסכם או לדווח על מידע כספי באופן ,לעבד, לרעה על יכולתה של החברה לאסוף

כספיים בהתאם שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות ה
  -וכן ; להוראות הדין

ל הכללי או מי בה מעורב המנה, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 .בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :לבד או ביחד עם אחרים בחברה, אני )5(

יומם של בקרות ונהלים תחת או וידאתי קביעתם וק, קבעתי בקרות ונהלים  .א
 לרבות חברות ,חס לחברה המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייפיקוחי

- ע"התש, )דוחות כספיים ושנתיים(שלה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך  מאוחדות
,  ככל שהוא רלבנטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות,2010

בפרט במהלך תקופת ,  ובחברות המאוחדותמובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה
 -כן ו; ההכנה של הדוחות

או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת , ות ונהליםקבעתי בקר  .ב
ן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת פהמיועדים להבטיח באו, פיקוחי

לרבות בהתאם לכללי חשבונאות , הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 .מקובלים

 ,הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .ג
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות 

 הדירקטוריון יי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפנימסקנות ;למועד הדוחות
 . זהדוחב ומשולבותוההנהלה 

  



  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

 
  
  

   29.03.2012          __________________  
  חתימה              תאריך            

  ל כספים"סמנכ, רונן טויטו              
  



  
  
  
  
  
  
 

 
  
  

  
  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

  
  

לתקנות ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
,     )דייםדוחות תקופתיים ומיי(ניירות ערך 
  2011 לשנת 1970 -ל "התש

 
  
  



  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 

  1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
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  מ"בעלי המניות של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע
 
 

ניירות ערך לתקנות ' ג9החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה דוח מיוחד של רואה :      הנדון
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

 
                       

                              
 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 ולכל אחת 2010 - ו2011בדצמבר   31לימים )  החברה- להלן(מ " של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע1970
המידע הכספי הנפרד .  ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה2011 בדצמבר 31משלוש השנים שנסתיימו ביום 

פי הנפרד בהתבסס על עה על המידע הכסאחריותנו היא לחוות ד.  של החברההינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה
  .ביקורתנו

  
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ביקורת כוללת . ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה . כומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרדבדיקה מדגמית של ראיות התומכות בס

של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
אנו סבורים שביקורתנו . הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד

  .יס נאות לחוות דעתנומספקת בס
  

לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, המידע הכספי הנפרד ערוך, לדעתנו
  .1970 -ל"התש, )תקופתיים ומיידייםדוחות (
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                                           רואי חשבון                               2012  במרס29
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  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 4

  1970 - ל "התש, )וחות תקופתיים ומיידייםד(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
  

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר   ביאור   
           

           נכסים שוטפים
  309   65   3   מזומנים ושווי מזומנים

  -   192   4   פיקדונות לזמן קצר
  108   61   5   ייבים ויתרות חובהח

  110   77      חייבים בגין חברות מוחזקות
  46   21      פיקדונות מוגבלים

      416   573  
           

           נכסים שאינם שוטפים
  35   32      נטו, רכוש קבוע

  88   5      נכסים בלתי מוחשיים
      37   123  
           

, של סך הנכסים,  של החברה האםסכום נטו המיוחס לבעלים
המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים , בניכוי סך ההתחייבויות

  3,700   3,706      מידע כספי בגין חברות מוחזקות
           

  4,396   4,159       המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםנכסיםהסך 
           
           תחייבויות שוטפותה

  135   33   6   ספקים ונותני שירותים
  710   173      זכאים בגין חברות מוחזקות

  717   509   7   כאים ויתרות זכותז
      715   1,562  
           

           של החברה הון המיוחס לבעלים 
  4,993   5,335       רגילות הון מניות

  139,983   141,385      פרמיה על מניות
  )142,142(   )143,276(      יתרת הפסד

  2,834   3,444       הוןסך
           

  4,396   4,159       והוןסך התחייבויות
           
           
  
  
  
  

                  ____________                                          ____________                                ____________      
  רונן טויטו                                וסמן                  וד גרד                                         עמית יונאי    
  ל כספים"סמנכל                                         " ומנכדירקטור               ר הדירקטוריון"                       יו

  
  

  .2012 במרס 29  על ידי דירקטוריון החברההנתונים הכספייםתאריך אישור 
  

  . כספיים אלהמנתונים מהווים חלק בלתי נפרד המצורפים והמידע הנוסף  םהביאורי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 5

  1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

  
  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום       
      2011   2010   2009  
  אלפי דולר      
              

  -   63   158      הוצאות מחקר ופיתוח
  )1,363(   1,136   1,002     הוצאות הנהלה וכלליות

  140   -   )3(      נטו-אחרים ) הפסדים(ים רווח
              

  1,503   )1,199(   )1,163(      לותו מפע)הפסד(רווח 
              

  6   -   45      הכנסות מימון
  7   36   8      הוצאות מימון

  )1(   )36(   37      נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 
              

  1,502   )1,235(   )1,126(     מימון) הוצאות(לאחר הכנסות ) הפסד(רווח 
              

של , המיוחס לבעלים של החברה האם, סכום נטו
המציגים , ניכוי סך ההוצאותסך ההכנסות ב

בדוחות התמציתיים המאוחדים תוצאות פעולות 
   בגין חברות מוחזקות

   

)81(   )22(   1,085  
              

כולל לשנה ) הפסד(ורווח ) הפסד(רווח נקי 
    האםהמיוחס לבעלים של החברה

   
)1,207(   )1,257(   2,587  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . כספיים אלהמנתוניםהמצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף  םריהביאו
  
  
  
  
  
  



  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 6

  1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
  

   בדצמבר31תיימה ביום לשנה שנס      
      2011   2010   2009  
  אלפי דולר       
              

              תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
              

  2,587   )1,257(   )1,207(      לשנה) הפסד(רווח נקי 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

   מפעילות שוטפת
   

)3(   542   )4,947(  
ו מפעילות שוטפת בגין תזרימי מזומנים נט

   עסקאות עם חברות מוחזקות
   

)591(   709   483  
  )1,877(   )6(   )1,801(     מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

              
             תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

              
  31   )6(   25     בפיקדון מוגבל) גידול(קיטון 
  -   -   )190(      צר בפיקדונות בנקאיים לזמן קגידול

  -   )16(   )12(      רכישת רכוש קבוע
  )55(   )81(   )8(      השקעות אחרות

  )24(   )103(   )185(      השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 
              

              תזרימי מזומנים מפעילות מימון
              

  -   -   1,741      תמורה מהנפקת מניות ואופציות
  -   7   3      ופציה למניותמימוש כתבי א

  -   7   1,744      מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
              
              

  )1,901(   )102(   )242(       במזומנים ושווי מזומניםירידה
              

  -   5   )2(      מהפרשי שער בגין מזומנים) הפסדים(רווחים 
              

  2,307   406   309      השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
              

  406   309   65      יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
              
              
              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . כספיים אלהמנתוניםהמצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף  םהביאורי
  
  
  
 
  



  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 7

  1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ירות ערך לתקנות ני' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום       
      2011   2010   2009  
  אלפי דולר       
              
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים   )א

    שוטפתמפעילות
   

        
              

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
   :מזומנים

   
        

              
  8   39   94     פחת והפחתות

  4   -   3       רכוש קבועגריעתהפסד מ
  )4,180(   219   73     עסקאות תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים

מהפרשי שער בגין פעילויות ) הפסדים(רווחים 
   ותשוטפ

   
2   )5(   -  

  -   -   )2(      שערוך פיקדונות לזמן קצר
  12   -   -      מעביד-שינוי בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד

של , המיוחס לבעלים של החברה האם, סכום נטו
המציגים , סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות

בדוחות התמציתיים המאוחדים תוצאות פעולות 
   בגין חברות מוחזקות

   

81   22   )1,085(  
  119   -   -      שינוי בהתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות

      251   275   )5,122(  
              

              :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים
              

  111   )79(   47      בחייבים ויתרות חובה) עליה(ירידה 
בהתחייבויות לספקים ונותני ) ירידה(עליה 
   ירותיםש

   
)96(   41   )54(  

  118   305   )205(      בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עליה 
     )254(   267   175  

              
      )3(   542   )4,947(  
              

  
              פעילויות שאינן במזומן) ג

              
גאל אשר -הוצאות נדחות בקשר עם עסקת ביו

"       חשייםנכסים בלתי מו"נרשמו תחת סעיפים 
   "השקעות אחרות"ו

   

-   40   80  
מ בתמורה להנפקת "רכישת חברת אקסטיפו בע

   גאל-מניות החברה במסגרת עסקת ביו
   

-   3,738   -  
רכישת זכות בלעדית לבחינת טכנולוגיה רפואית 

    חודשים כנגד הון עצמי15לתקופה של 
   

-   120   -  
  -   6   -      רכישת רכוש קבוע כנגד אשראי ספקים

              
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . כספיים אלהמנתוניםהמצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף  םהביאורי



   מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע
,       דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביאורים ומידע נוסף ל

 1970 -ל "התש

8  

  
  
דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת  - 1אור יב

  1970 -ל "התש, )ומיידיים
  

  :הגדרות  .א
  

  .מ"רמסוטיקלס בעביופ אקס טי אל - "החברה"
  
    , )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9 מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה - "המידע הכספי הנפרד"

  .1970 -ל "התש
  

נחים אלה כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של מו, למעט אם נאמר אחרת
  )."הדוחות המאוחדים" :להלן( 2011 של החברה לשנת מאוחדיםבמסגרת הדוחות הכספיים ה

  
  . חברה בת-"חברה מוחזקת "
  
  . עסקות של החברה עם חברות בנות-" ות בינחברתיותעסק"

  
הכנסות או ,  יתרות-"תיותתזרימי מזומנים בינחבר", "הכנסות והוצאות בינחברתיות ","יתרות בינחברתיות"

אשר בוטלו במסגרת הדוחות , ברתיותהנובעים מעסקות בינח, יןבהתאם לעני, ותזרימי מזומנים, הוצאות
  .המאוחדים

  
  :להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  .ב

  
 1970 -ל "התש )דוחות תקופתיים ומיידיים(ג לתקנות ניירות ערך 9 נערך בהתאם לתקנה המידע הכספי הנפרד

ובכפוף , )"התוספת: "ןלהל(ת לתקנות האמורות לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירי) "'ג9תקנה " :להלן(
 24 -שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב" הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד"להבהרות האמורות ב

  )."הבהרת סגל הרשות: "להלן(ום התקנה והתוספת האמורות  לאופן ייש המתייחסת2010בינואר 
קני הערוכים והמוצגים בהתאם לת, לרבות דוחות כספיים נפרדים, םהמידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיי

דוחות כספיים  "- 27 והוראות תקן חשבונאות בינלאומי ,בכלל )"IFRS -תקני ה" :להלן(דיווח כספי בינלאומיים 
בדבר עיקרי ,  המאוחדים לדוחות2אור ישפורטה בבהמדיניות החשבונאית , עם זאת. בפרט" מאוחדים ונפרדים

יושמו לצורך הצגת המידע , והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים, המדיניות החשבונאית
  .וזאת בשינוים המתחייבים מהאמור להלן, הכספי הנפרד

ת הגילוי בהתאם לדרישו, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף
ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות , רשותהוכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל ' ג9האמורות בתקנה 

  .המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם
    

  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם .1
  

טרול ביטול יתרות לאחר ני, יהכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספמוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות 
נכסים ההמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי , יםדבינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוח

סכומי הנכסים . כספיהדוחות המאוחדים על המצב ב אופן בו סווגו ונתונים אלו סווגו באות. וההתחייבויות
למעט , מורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספיאיבויות היהתחוה

של יתרות בינחברתיות , בהתאם לעניין ,ובתוספת או בניכוי, מוחזקותסכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות 
  .שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים

  
של סך ,המיוחס לבעלים של החברה האם, הדוחות המאוחדים על המצב הכספיבהתבסס על , מוצג סכום נטו, בנוסף

  . מוחזקותחברות המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין ,ההתחייבויותסך  הנכסים בניכוי
  

הה הינו ז, על בסיס הדוחות המאוחדים, ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם
  .להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד

  
  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם .2

  
 לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות ,הוצאות הכלולים בדוחות המאוחדיםמוצגים סכומי ההכנסות וה

ובפירוט לפי סוגי ההכנסות , לחברה עצמה כחברה אםוחסים המי, סגרת הדוחות המאוחדיםמבינחברתיות שבוטלו ב
  .וההוצאות
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דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1אור יב

  )המשך( 1970 -ל "התש, )ומיידיים
  

  )המשך: (להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  .ב
  

 )המשך (הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםהכנסות והוצאות  .2
  

 סכומי ההכנסות וההוצאות . הכולל)ההפסד (הרווחנתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על 
 למעט סכומי ,הכולל )ההפסד (הרווחבדוחות המאוחדים על האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות 

של הכנסות והוצאות בינחברתיות  ,בהתאם לעניין ,בגין חברות מוחזקות ובתוספת או בניכויכנסות והוצאות ה
  .שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים

  
של סך ההכנסות בניכוי , המיוחס לבעלים של החברה האם, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, כום נטוסבנוסף מוצג 
  . דים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקותהמציגים בדוחות המאוח, סך ההוצאות

  
, על בסיס הדוחות המאוחדים, ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם

  . מהמידע הכספי הנפרדיםהינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם כפי שנגזר
  

  ים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםתזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחד .3
  

כשהם , המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים
תזרימי מזומנים יתרות הסכומים לאחר שבוטלו , דהיינו (לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים

תזרים מפעילות השקעה ותזרים , פילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת ב,)בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים
מוצגים בנפרד תזרימי , במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות,  בנוסף.מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם

  .המזומנים הבינחברתיים נטו
  

הכלולים תזרימי המזומנים סכומים אלו משקפים את . נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו הדוחות המאוחדים
   . תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקותסכומילמעט , בדוחות המאוחדים

  
  

  "הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "39 סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות - 2ביאור 
  

כל ההתחייבויות ולוואות וחייבים  כל הנכסים הפיננסיים סווגו תחת קבוצת ה2010 -ו 2011 בדצמבר 31נכון לימים 
   .הפיננסיות לאותם ימים סווגו תחת קבוצת התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת

  
  

   הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 
  

  :חסים לחברה עצמה כחברה אם הינו כדלקמןהרכב המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיו
  

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  309   46      מזומנים בבנקים ובקופה
  -   19      לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשיםפיקדונות בנקאיים 

      65   309  
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  )המשך( הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםנים  מזומנים ושווי מזומ- 3ביאור 
  

המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים 
  :לחברה עצמה כחברה אם הינם כדלקמן

  
   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  137   4      ב" ארהדולר
  169   60      )לא צמוד למדד (ח"ש

  3   1      אחרים
      65   309  
  
  

   פיקדונות לזמן קצר- 4ביאור 
  

  . 1.25%ב ונושאים ריבית שנתית בשיעור " אלפי דולר נקובים בדולר ארה192 בסך 2011 בדצמבר 31הפיקדונות ליום 
  
  

  חייבים ויתרות חובה - 5ביאור 
  
   הרכב.א

  
   בדצמבר31יום ל      
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  50   15      מוסדות
  56   38      הוצאות מראש
  2   8      חייבים אחרים

      61   108  
    

  .וה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותיתוערכם בספרים של החייבים ויתרות חובה מה
  
 אלפי 23 בסך של ,2010 - ו2011 בדצמבר 31לימים , ויתרות החובה המהווים פריטים כספייםערכם בספרים של החייבים . ב

  . ח"  נקובים בש, בהתאמה, אלפי דולר52 -דולר ו
  
  

  ספקים ונותני שירותים - 6ביאור 
  
  :הרכב .א
  

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  115   28      חובות פתוחים
  20   5      לפירעוןשקים 

      33   135  
  

  .ערכם בספרים של הספקים ונותני שירותים מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית
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  )המשך(ספקים ונותני שירותים  - 6ביאור 
  
 :ם אחרים נקובים במטבעות הבאיםיערכם בספרים של ספקים ונותני שירות .ב
  
   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  93   20      ב"דולר ארה
  39   12      )לא צמוד למדד (ח"ש

  3   1      אחרים
      33   135  
  
  

  זכאים ויתרות זכות - 7ביאור 
  
  :הרכב. א
  

   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  199   206      עובדים ומוסדות שכר
  512   297      הוצאות לשלם

  6   6      אחרים
      509   717  
  

  .יר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותיתבערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב ס
  
 : נקובים במטבעות הבאיםהזכאים ויתרות הזכות האחריםערכם בספרים של  .ב
  
   בדצמבר31ליום       
      2011   2010  
  אלפי דולר      
           

  364   293      ב"דולר ארה
  353   216      )לא צמוד למדד (ח"ש
      509   717  
  
  
  תחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםוי אודות סיכון הנזילות הנובע בהגיל - 8יאור ב
  

הנהלת . שונות בקבוצה והן במאוחדידי הנהלת החברה הן ברמת הישויות ה-תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על
. החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות נזילות החברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים

גיוס הון למימון פעילותה תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון . החברה אינה משתמשת במסגרות אשראי
  .ה לעצמה מטרה להשיג שהחברה שמיחסי נזילות מסוימיםו
  

, ש"עודפי מזומנים המוחזקים למימון הפעילות השוטפת מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון חשבונות עו
אפיקי השקעה אלו נבחרים בהתאם לתקופת הפירעון הרצויה או . פיקדונות קצובים בזמן ואפיקים סולידיים נוספים
  .בהתאם לתחזיות האמורות לעיל, יו די יתרות מזומניםבהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלקבוצה יה

  
מועד פירעונן של התחייבויותיה הפיננסיות של החברה הינו עד שנה מיום כל , 2010 - ו2011 בדצמבר 31נכון לימים 

  .אחד מהימים המדווחים
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  מסים על ההכנסה - 9ביאור 
  
  לים על החברה ושומות מס שלהחוקי עידוד הח, שיעורי המס,  בישראלהסוי החברימ  .א
  

רכי מס ובדבר שיעורי המס החלים על הכנסותיה וחוקי ובאשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצ
  .לדוחות המאוחדים 21 ביאור ראה, וכן בדבר שומות מס של החברה, העידוד החלים עליה

  
   להעברה לשנים הבאות של החברה עצמהורכי מסלצ ממימוש ניירות ערך סחיריםריאלי הפסדים והפסד   .ב

  
  מיליוני24 -מסתכמים לכ המועברים לשנים הבאות י מסלצורכהפסדי החברה , 2010 - ו2011 בדצמבר 31נכון לימים 

 'ג21ראה ביאור (גאל -שנחתם עם רשות המסים במסגרת עסקת ביולאחר השפעת הסכם , בכל אחת מהשנים דולר
  . שאין וודאות לניצולם מאחר והפסדים אלבגין ה מסים נדחים פהחברה לא זק ).דיםלדוחות הכספיים המאוח

  
שטרם קוזזו לצורכי )  משנים קודמות שטרם קוזזוך מניירות ערםבות הפסדירל(י הון מניירות ערך של החברה דהפס

 בדצמבר 31 ם ליום מגיעי וכן הפסדי הון אחרים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות,ותאים לשנים הברמס המועב
ראה (גאל -לאחר השפעת הסכם שחתמה החברה עם רשויות המס במסגרת עסקת ביו,  מיליוני דולר0.18 לכדי 2011

, 2006החל משנת , לרבות(לבד בהפסדים אלו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון ).  המאוחדים הכספיים לדוחות'ג21ביאור 
   ). ערך סחיריםתרווח מניירו

  
 2011 בדצמבר 31 וטרם קוזז עד ליום 2005 בדצמבר 31 ליום עד,  ניירות ערך לצורכי מס שנבע ממימושהפסד ריאלי

היה יאם ,  ריאלי מניירות ערך סחיריםרווח כנגד  רק יותר בניכוי בשנים הבאות,זה הפסד .פי דולר אל13 - לכמסתכמי
  .בטווח הנראה לעין וודאות לניצולםשאין מאחר ,  מסים נדחיםזה לא נזקפובגין הפסד .  באותן שניםהכז
  

שניצולם אינו  מאחר ,לרבות הפסדי הון והפסדים ריאליים, ההפסדים המועבריםהחברה לא הכירה במסים נדחים בגין 
  .בטווח הנראה לעיןצפוי 

  
  

  ות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלההשקעות ועסק, הלוואות, התקשרויות, קשרים - 10ביאור 
  
  קעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקותהש  .א
  

  .לדוחות הכספיים המאוחדים 8ראה ביאור , באשר לפרטים בדבר היקפי ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות
  

  ות עם חברה הבתעסק  .ב
  

  .  עם החברות הבנותעסקות לא בוצעו 2009 - ו2010 ,2011 ניםשמהלך הב
  
  

  ח על המצב הכספיאירועים לאחר תאריך הדו - 11ביאור 
  

אקס טי אל ,  אלפי דולר עם החברה הבת23 -בסך של כ המירה החברה יתרה בינחברתית שוטפת, 2012בחודש מרס 
   .להשקעה בהון, ביופרמסוטיקלס אינק אשר בבעלות מלאה
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