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 קולפלנט אחזקות בע"מ
 "(החברה)"

 2017בספטמבר  17

 לכבוד     לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il    www.tase.co.il 

 א.ג.נ.,

  זמנה ראשונה לדיו ביולוגי מבוסס קולגן החברהההנדון: 

 
, אנושי פרי פיתוחה ראשונה לאספקת דיו ביולוגי מבוסס קולגן הזמנת עבודהכי קיבלה  ,להודיע מתכבדת החברה

הזמנת הדיו הביולוגי, שמסתכמת בכמה מאות . לשימוש בטכנולוגיה להדפסה תלת מימדית של איברים מצילי חיים

, היא מחברת ביוטכנולוגיה גדולה ומובילה בתחומה. חברה זו 2017אלפי שקלים ושתסופק ברבעון הרביעי של 

להדפסה בתלת מימד של איברים טכנולוגיה לה בפיתוח נמצאת בדיאלוג עם קולפלנט במטרה לקדם שיתוף פעו

 מצילי חיים.

 

מנהלת מגעים עם חברות בינלאומיות מובילות, הנזכרת לעיל, היא במקביל לפעילות עוד מעדכנת החברה כי 

בתחום הדפסת איברים ורקמות, מתוך מטרה לבסס את הדיו הביולוגי של קולפלנט כמרכיב משמעותי גם הפועלות 

 1ההדפסה.בתהליך 
 

  :קולפלנטאודות 

היא חברת ביוטכנולוגיה ישראלית העוסקת בפיתוח, ייצור, ושיווק מוצרים רפואיים מבוססי קולגן אנושי קולפלנט 

, המיוצר בצמחי טבק בטכנולוגיה ייחודית שפיתחה החברה. מוצרי קולפלנט מסייעים 1רקומביננטי מסוג 

אורטופדיה, הדפסה ביולוגית להתחדשות, שיקום וריפוי רקמות בגוף האדם, באמצעות יישומים קליניים בתחומי ה

בתלת מימד של איברים ורקמות, וריפוי של פצעים כרוניים וניתוחיים. השימוש בקולגן אנושי ממקור צמחי במוצרי 

החברה מוריד משמעותית את הסיכונים שקיימים כיום ברפואה בעת השימוש בקולגן מהחי, כולל סכנת זיהום, 

אסטרטגיית החברה כוללת פיתוח עצמאי של מוצרים לריפוי רקמות טופל. העברת מחלות או דחייה על ידי הגוף המ

יבוצע בשיתוף עם שחקנים בינלאומיים מובילים וכן שיתופי פעולה עם  ומיסחורןאשר לחברה בעלות מלאה עליהם 

מוצרי שווי שוקי היעד עבור   חברות בינלאומיות מובילות לפיתוח משותף של מוצרים, מסחורם והפצתם בעולם.

ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים  2004מיליארד דולר. קולפלנט נוסדה בשנת  5 -החברה הראשונים מוערך בלמעלה מ

 בנס ציונה.

 בכבוד רב,

 קולפלנט אחזקות בע"מ

                                                
 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופת הביניים,א'  פרקב( iiף א )ראו סעיואודות יתרונותיו, לפרטים נוספים אודות המוצר  1 
 (.2017באוגוסט  31 א ביום"מגנ. )פורסם ב2017רבעון השני של שנת דוח הב
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 נחתם בשם החברה על ידי:

 מנכ"ליחיאל טל, 
 ערן רותם, סמנכ"ל כספים
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