
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה 
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מידע צופה פני עתיד

כללשלערךניירותהקצאתאו/ולרכישתהזמנהאוכהצעהלפרשהואיןבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

בדיווחיעיוןלהחליףנועדהלאהמצגת,כןכמו.הקבוצהמחברותמיאו/ו)"החברה"(מ"בעביוטכנולוגיהתעשיות

.הכספייםבדוחותיהאו/והחברה

,לכלולעשוי,כאמורמידע.1968-ח"התשכערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעונכלליתכןזובמצגת

ענייניםאולאירועיםלהתייחסשעשויאוהמתייחסאחרמידעוכןאומדניםאו/והערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין

.מראשלהעריכםביכולתהושאיןהחברהבשליטתשאינםמגורמיםוהמושפעיםודאיתאינהשהתממשותםעתידיים

והנתוניםהמידעבסיסעלנעשוואשרהחברההערכותעלמתבסס,זובמצגתשנכללככל,עתידפניצופהמידע

אוכולן,להתממששלאעלולותאלוהערכות.זומצגתעריכתבמועדהפורטפוליוולחברותלחברהידועיםשהיו

.שנצפהמכפימהותיתשונהבאופןלהתממשאו,חלקן

התחזיותאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברהבמצגתהנכללותוההערכותלתחזיותביחסגםחלהאמור

איאוהתממשותו.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכותאו/ו

עלול,החברהי"עשנצפהמזהשונהבאופןהתממשותואו,חלקואוכולו,עתידפניצופההמידעשלהתממשותו

מענקיעםבקשרעיכוביםאוקשיים,רגולטורייםשינויים,והנדסייםטכנולוגיםמקשיים,היתרבין,מושפעלהיות

קבלתאי,העבודהבתוכניותשינויים,בפועלאלומקורותלגייסוהיכולתהעתידייםהמימוןמקורותהיקף,מחקר

בגיוסוקושיחוליםבמאפיינישינוי,בטכנולוגיותשינויים,לכךהצפויבמועדהרלוונטיותהבריאותרשויותאישורי

אתלהמשיךשלאהפורטפוליוחברותהחלטות,המטרהבשווקישינוי,לכךשנקבעובמועדיםמתאימיםחולים

הסיכוןמגורמיאיזההתממשותאו/וכאמורמהגורמיםאחדכלבשללכךשנקבעהבמתכונתהמוצריםפיתוח

.החברהפעילותאתהמאפיינים

שפורסמוכפיהחברהשלהמיידיםהדוחותאו/והכספייםבדוחותכלוליםשאינםומידענתוניםוכוללתיתכןזומצגת

.לציבורהחברהידיעלשפורסמובדוחותנכללושבומהאופןשונהזומצגתבמסגרתהצגתםשאופןאולציבור

כפילנתוניםורקאךלהתייחסיש,זובמצגתהנתוניםלביןלציבורשפורסמודיווחיםביןסתירהשלבמקרה

.הדיןדרישותמכוחלציבורהחברהפרסמהאותםבדיווחיםהחברהי"עשפורסמו
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חברת השקעות גלובלית במדעי החיים-כלל ביוטכנולוגיה 

: שורת חברות מבוססות מדע חדשני

unmet needs-תרופות למחלות קשות ו⦁

נבחנות בניסויים קליניים במאות חולים⦁

מכוונות לשווקים של מיליארדי דולרים⦁
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ביוקנסל

השלמת הכנות
Phase-ל III

גיוס כסף וצוות ניהולי

גמידה סל

טיפול פורץ  "התוויית 
FDA-מה" דרך

Phaseוהתחלת  III

ניאון

הקמת החברה וגיוס  
$ מיליון 125כולל של 
BMSעם הסכם

מדיוונד

EscharExתוצאות 

BARDAעם והסכם 
M112$בהיקף של 

לוק

Novartisפ עם "שת
Ataxionרכישת 

קיורטק

שיתוף פעולה עם  
Pfizer

אנטומיה

גיוסי הון ושיתופי  
פעולה מגוונים  

בחברות פורטפוליו

אירועים מרכזיים

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjWt_LO1cgCFYGtFAodK9EJ3Q&url=http://www.luctherapeutics.com/&psig=AFQjCNEKLYtWzHaqMdI3O8dchPM1ajtE6w&ust=1445587409738335
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פועלים במגוון שלבי פיתוח

Preclinical        Phase I                Phase II                 Phase III               MarketCompany (field)

MediWound (wound care)43%

Gamida Cell (cord stem cells)24%

BioCancell (bladder cancer)

Biokine (marrow mobilization)28%

56% eXIthera (anticoagulation)

24% Luc (CNS disorders) 

57%

5% Neon (cancer immunotherapy)

CureTech (cancer immunotherapy)53%

70% Vedantra (cancer immunotherapy)
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ב"חיזוק הפעילות במוקד תעשיית התרופות בארה

פועלים ממשרדי כלל ביוטכנולוגיה בבוסטון•

:  שיתוף פעולה עם גורמים מרכזיים•

BMS(Neon) ,Novartis(Luc): חברות תרופות•

Atlas, TRV, Schooner, Gates, Slater: משקיעים מובילים•

מדענים בעלי שם ובכירים בתעשיית  , קשר עם מרכזי מחקר מובילים•

התרופות העולמית

:ב עתיר נסיון ועם הצלחות מוכחות"הצוות בארה•

•Dr. Julian Adams–מדען ראשי:

(Infinity ,Millenium ,BI)שנות ניסיון בחברות פארמה מובילות 35•

(®Velcade® ,Viramune)הוביל פיתוח של תרופות חשובות •

Gamida-ר פעיל ב"יו• Cellוב-Vedantra

•Dr. William Koster:

הפארמהעשרות שנות ניסיון וניהול בתעשיית •

Neurogenל"ומנכBMSל הפיתוח של "בעבר סמנכ•

eXIthera-ר פעיל ב"יו•

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjWt_LO1cgCFYGtFAodK9EJ3Q&url=http://www.luctherapeutics.com/&psig=AFQjCNEKLYtWzHaqMdI3O8dchPM1ajtE6w&ust=1445587409738335


חברות מרכזיות
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140-כבשווי של NASDAQ(MDWD )-החברה נסחרת ב

במזומן$ מיליון 30-עם כ$ מיליון 

Wound Care-מהפכה בתחום ה-מדיוונד

NexoBridTM– הטריית כוויותאנזימטית לתרופה

בטיחות וסלקטיביות הוכחה במגוון ניסויים קליניים בעולם  , יעילות•

Standard-הפיכת התרופה ל• of Care :  שיווק באירופה ובטריטוריות

נוספות 

Phaseשני ניסויי FDA;לקראת אישור • III2018-צפויים להסתיים ב

BARDA–עסקה אסטרטגית עם הרשות האמריקאית להיערכות חירום •
($מיליון 112מימון פיתוח ורכש בהיקף של עד )

EscharExTM–  תרופה להטריית פצעים כרוניים

Phase IIתוצאות טובות בניסוי •

על מסלול לאישורFDA-בדיונים עם ה•

' $  שוק יעד פוטנציאלי של מאות מ•



9

ותכנית פיתוח  , דירקטוריון מנוסה$, מיליון 20-לחברה כ

NASDAQ-בשאפתנית לקראת גיוס הון משמעותי או הנפקה 

מובילה עולמית בתחום תאי הגזע-גמידה סל

NiCord® : ( סרטני דם)טיפול בממאירויות המטולוגיות

באמצעות טכנולוגיה חדשנית להשתלת תאי גזע מדם טבורי

Phaseתוצאות טובות בניסויי : יעילות ובטיחות• I/II- קליטה מהירה

תמותה מופחתת והפחתה בזמני האשפוז, ויעילה של השתל

Phaseהחל ניסוי• III(חולים120-כ)

Breakthrough“התקבל סיווג • Therapy” מה-FDA

CordIn® :למחלות  טיפול מבוסס השתלת תאי גזע מדם טבורי

דם גנטיות

Phaseתוצאות ראשוניות מבטיחות בניסוי : יעילות ובטיחות• II
אנמיה חרמשיתב

•Orphan drug status

במקביל  , כלל ביוטכנולוגיה הגדילה את אחזקותיה לאחרונה

$מיליון30לתהליך גיוס הון של 
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נוכחות בתחום האימונותרפיה-קיורטק

Pidilizumab (CT-011):נוגדן לטיפול בסרטני דם

Phaseתוצאות חיוביות בשורה של ניסויים קליניים • IIחולים400-ב

(תמלוגיםבתוספת$ מיליון 335)Medivationהסכם רישיון עם •

•Medivation י "ע2016נרכשה באוגוסטPfizer תמורתB14  $

בתחום האונקולוגיהPfizerבכוונה לחזק את פעילות 

•Pfizer משלימה את הטמעת פעילויותMedivation(Pidilizumab
לקראת החלטות על תוכניות פיתוח להמשך( בתוכן

וחקר , פיתוח תהליכי ייצור חדשים, קיורטק ממשיכה בייצור התרופה•

מנגנון הפעילות הביולוגית של הנוגדן

התשתיות  , החברה בוחנת אפשרויות לניצול הידע

והמשאבים שיש לה להרחבת פעילותה בתחום הסרטן
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תרופה פורצת דרך בתחום סרטן השלפוחית–ביוקנסל

•BC-819:י גן המצוי רק בתאי סרטן"תרופה המופעלת ע ,

לטיפול בסרטן שלפוחית השתן

Phaseתוצאות טובות בניסויים קליניים • II( הישנות נמוכה של

(הגידול בחולים שלא הגיבו לטיפול קודם

:  השלמת הכנות לתחילת שני ניסויים פיבוטלים בשנה הקרובה•

singleניסוי • armבחולים המנועים מטיפול ב-BCG(  הטיפול

(התרופתי המקובל

Phaseניסוי • III :BCG כנגדBCG +BC-819

Dr. Frank-ל חדש "מנכ• Haluska:

רופא אונקולוג בכיר•

Ariadשל CMO-כ)ניסיון עשיר בניהול פיתוח תרופות אונקולוגיות •

Pharmaceuticals הוביל לאישורPonatinib®ו-Brigatinib®)

קרנות אמריקאיותבהובלת PIPEהושלם •

הזדמנות להשלים בתקופה קצרה יחסית פיתוח תרופה  

משמעותיunmet needחדשנית לשוק גדול עם 
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הדור הבא באימונותרפיה–ניאון

•NEO‐PV‐01–  חיסון מותאם אישית כנגד חלבונים שהם תוצרי

של החולה"( אנטיגנים-ניאו)"מוטציות ייחודיות לגידול הסרטני 

Danaבית חולים • Farber מנהל ניסויPhase Ib  לטיפול

GBM-במלנומה ו

Phaseמתנהל ניסוי • Ibפ עם "בשתBMSלטיפול בסרטן ריאות  ,

®Opdivoסרטן שלפוחית השתן ומלנומה בשילוב עם

אונקולוגיה-מוצרים נוספים בפיתוח בתחום האימונו•

Thirdשותפות עם • Rock Ventures מ55בהשקעה של$'

'$מ70הושלם גיוס הון של •

אנטיגנים מהווים יעד מוביל להשקעה ולפיתוח בתחום  -ניאו

האונקולוגיה כיום
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CNS-חדשנות בתחום ה–לוק

טכנולוגיה לעיכוב או הגברה של פעילות קולטנים במוח•

פיתוח תרופה לדיכאון המבוססת על עיכוב פעילותו של  •

:NMDAקולטן 

'$  מ386הכולל תשלומים בסך Novartisהסכם רישיון עם •

בתוספת תמלוגים

פיתוח עצמאי של תרופה להפרעות קוגניטיביות בסכיזופרניה  •

המבוססת על הגברת פעילות קולטן  ( להן אין כל טיפול כיום)

NMDA ;קליניות מעודדות-תוצאות פרה

Atlasשותפות עם • Venturesו-Novartis

חברה המפתחת תרופות  -Ataxionלאחרונה נרכשה •

essential, ובכללן, להפרעות תנועה שונות tremor ,  מחלות

המהוות שוק פוטנציאלי משמעותי

מהווה בסיס להרחבה של מגוון התרופות  Ataxionרכישת 

והפיכתה ליעד אטרקטיבי לרכישה, Lucידי -המפותחות על

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjWt_LO1cgCFYGtFAodK9EJ3Q&url=http://www.luctherapeutics.com/&psig=AFQjCNEKLYtWzHaqMdI3O8dchPM1ajtE6w&ust=1445587409738335


14

פלטפורמה ייחודית בתחום האימונותרפיה–ודנטרה

•ICMV, Amphiphiles–הגברת פעילות מערכת החיסון

המפעילה ביעילות את מערכת החיסון כנגד מטרות בהן MIT-טכנולוגיה מ•

צריכה המערכת להילחם

Gatesחיסון למלריה נמצא בניסוי  קופים במימון • Foundation

תוצאות ראשוניות מעודדות•

:טיפולים בפיתוח•

•personalized medicine :  חיסונים כנגד חלבונים הייחודיים לגידול

כנגדם צפויה תגובה חיסונית חזקה במיוחד-של כל חולה 

(HPVכנגד)חיסון כנגד סרטן ראש צוואר •

סרטן מעי גס וסרטן לבלב, חיסון כנגד סרטן ריאות•

מגעים לשיתופי פעולה עם מספר חברות פארמה לשילוב הטכנולוגיה  •

Neonעסקה ראשונה עם -בתוכניות הפיתוח שלהן 

פלטפורמה טכנולוגית ייחודית ליצירת חיסונים יעילים  

במיוחד כנגד מחלות זיהומיות וסרטן
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נוגד קרישה ראשון מסוגו–אקסיטרה

•EP-7041 : תרופה נוגדת קרישה במתן תוך וורידי(IV )

בדםXIaהמבוססת על מנגנון ייחודי של עיכוב פקטור 

פוטנציאל להקטנת שיעור הדימומים ביחס לנוגדי  •

קרישה קיימים

Phaseנמצאת בניסוי • I  לבדיקת בטיחות ופעילות נוגדת

תוצאות צפויות ברבעון הקרוב. קרישה

שוק יעד מרכזי הוא במסגרת טיפולים כירורגיים•

השימוש בה  ;קליני-גרסה אוראלית נמצאת בפיתוח פרה•

יאפשר פנייה לשוק רחב יותר

חברות פארמה הנהנות ממיליארדי דולרים של מכירות  

בתחום הקרישה מחפשות טכנולוגיות חדשות לשימור יתרונן
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פורטפוליו בתחום הציוד הרפואי–קרן אנטומיה 

•MinInvasive(אורתופדיה )–ב"לקראת השקה מסחרית בארה  .

Microportפעילות בסין בהובלת 

•Pi-Cardia(קרדיולוגיה )–פ עם חברה מובילה עולמית"שת  ,

$טכנולוגיה ייחודית בשוק של מיליארדי 

•Cologuard(כירורגיה )–לקראת . המוצר מאושר לשיווק באירופה

 FDAניסוי לאישור

•Sight(דיאגנוסטיקה של תאי דם )–  מכירות של מוצר לאיבחון

למוצר ייחודי לספירת דם FDAלקראת ניסוי לאישור. מלריה

•FDNA(דיאגנוסטיקה של מחלות גנטיות )–  חדירה לחלק משמעותי

Digital Healthcareמובילות בתחום מתפתח של . מהשוק

שיתופי פעולה וגיוסי הון בוצעו במרבית החברות



עם הפנים קדימה
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מציבים אתגרים לחודשים הקרובים

מדיוונד

IPO/ השלמת גיוס הון
Phase IIIוהתנעת 

ודנטרה

קיורטקלוקגמידה סל

פ  "חתימה על שת
אסטרטגי

ביוקנסל

מיצוי פוטנציאל על רקע  
EscharExתוצאות 

IPO/ השלמת גיוס הון
Phase III-והתקדמות ב

הרחבת פעילות
Novartisמימוש אבן דרך מול

ביסוס שיתוף הפעולה  
Pfizerעם 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjWt_LO1cgCFYGtFAodK9EJ3Q&url=http://www.luctherapeutics.com/&psig=AFQjCNEKLYtWzHaqMdI3O8dchPM1ajtE6w&ust=1445587409738335
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Gamida

אירועים צפויים בשנים הקרובות

2017 2018 2019

SCD
Phase II results

Nicord
Phase III

Pidilizumab
Pivotal trial

BC-819 
204 Pivotal trial 

BC-819 
301 Pivotal trial

Novartis IND
MS

Depression 
Phase I

HPV
Phase Ib

EP-7041
Phase I results

NEO-PV-01
Phase II data

MediWound

CureTech

Luc

BioCancell

Anatomy

Vedantra

eXIthera

Neon

EP-7041
Licensing deal

IPO/
financing

Series B
round

Schizophrenia 
Phase Ib

Nicord
Phase III results

IPO/
financing

Investigator
Initiated trials

BC-819 
Pivotal results

Cologuard
US pivotal

Pi-Cardia:
CE clinical trial

Malaria Primates 
results

Sight CBC 
FDA approval

MinInvasive: 
OmniCuff US launch

NexoBrid
Phase III results

EscharEx
Phase II/III

Sales to
BARDA

NexoBrid
FDA approval

Clinical

Financial

Regulatory

Business

NK Cells
Phase I/II

IPO

EP-7041
Phase II

EscharEx
Phase II results

Essential Tremor
Phase Ib

SCA
Phase IIIPO

Melanoma/ GBM
Phase Ib results

NEO-PV-01+pd1
Phase II

Cancer vaccine
Licensing deal
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יעדים לשנים הבאות

100<
$מיליון 

במזומן

4-5
תרופות בניסויים

מתקדמים

2-3
עסקאות

M&A

3-4
הסכמים

אסטרטגיים

>1
$מיליארד 

שווי

כי אם משקף מטרות ארוכות טווח אליהן החברה  , יצוין כי האמור לעיל אינו מהווה תוכנית או יעדים עסקיים שאושרו על ידי החברה

.למצגת זו2המידע האמור מהווה מידע צופה פני עתיד ויחולו לגביו כל האמור בעמוד , למען הסר ספק. שואפת



מתרגמים מדע לתעשייה
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