
- 1 - 

 

 

 

 

 

 אינטרקיור בע"מ

 

 2017דוח תקופתי לשנת 

 

 

 

  

 

 2018במרץ,  25מועד פרסום הדוח: 

 2017 ,בדצמבר 31 –בינואר  1תקופת הדוח: 

 

 



- 2- 

 

 

 תוכן העניינים

 

 תיאור עסקי התאגיד -פרק א'

 חברת ריגנרה פרמה בע"מתיאור  -(1פרק א)

 בע"מ תיאור חברת נובלוס די איקס -(2פרק א)

 הדירקטוריון על מצב ענייני התאגידדו"ח  -פרק ב'

 של החברה 2017 בדצמבר, 31דו"חות כספיים ליום  -פרק ג'

 של חברת ריגנרה פרמה בע"מ 2017 בדצמבר, 31דו"חות כספיים ליום    

 בע"מ קסידי אנובלוס של חברת  2017 בדצמבר, 31דו"חות כספיים ליום   

 הערכות שווי  

 התאגידפרטים נוספים על  -פרק ד'

 הצהרות מנהלים -פרק ה'
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 התאגיד עסקי תיאור -חלק א'

  

  1970- ל"התש(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות, 1968 -ח"התשכ, ערך ניירות לחוק בהתאם

 (1969 -ט"התשכ וצורה מבנה -תשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות ותקנות

 כהגדרת" קטן תאגיד" הינה החברה כי אישר, 2014, במרץ 12 מיום בישיבתו החברה דירקטוריון

, כן"(. תקנותה)להלן: " 2014-ד"התשע(, ומיידים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות בתקנות זה מונח

 קטנים לתאגידים אושרו אשר להלן המפורטות ההקלות ארבע את לאמץ החברה דירקטוריון החליט

 : בעתיד לחברה רלבנטיות תהיינה או, רלבנטיות שהן ככל, תקנותה במסגרת

 החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית;  ביטול)א( 

 (; 10%)חלף שיעור של  20%-ות השווי לכסף המהותיות בקשר עם צירוף הער העלאת)ב( 

 ;40%-ל ביניים לדוחות מהותיות כלולות חברות דוחות של הצירוף סף העלאת)ג( 

בתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם,  השניהמיישום הוראות התוספת  פטור)ד( 

  "(.גלאי"דוח 

, החברה החליטה לפרסם דוח 2014בדצמבר,  31חרף האמור לעיל, במסגרת דוח הדירקטוריון ליום 

 גלאי. 

ואילך, וזאת מבלי לגרוע מיכולת  2013שנת יישום ההקלות כאמור הינו החל מהדוח התקופתי ל

 החברה לשנות בעתיד את בחירתה ביחס ליישום ההקלות.
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  התאגידתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  -חלק ראשון

בחברות העוסקות בתחום הביומד ובתחום מדעי החיים בענפי  החזקות חברתשל החברה כ פעילותה לאור

 מוצריהן בפיתוח המוחזקות החברותועל רקע העדר הוודאות בהצלחת  הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי

 שלו/או קליני  הטכנולוגי תוחהרפואיים השונים ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי, במקרה של כישלון בפי

המוסמכות לשם שיווק  הרגולטוריותו/או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות  מוצריהן

בפיתוח  המוחזקות החברות השקעת עלולה, הרלוונטי לשוקהרפואיים ו/או בהחדרתם  ןומכירת מוצריה

 כיהמימון הנדרש להשלמת הלימנת לספק את -הרפואיים לרדת לטמיון. כמו כן יובהר, כי על ןמוצריה

 וחברות החברה נדרשות, ככל שתהיינה פרוטפוליוהמחקר והפיתוח של מוצרי החברה וחברות 

 .פרמננטי חיובי מזומנים תזרים ליצירת עד הון לגיוסי הפרוטפוליו

 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1

 כללי 1.1

כחברה פרטית  1994 ,בנובמבר 20ביום "( התאגדה בישראל החברה"להלן: אינטרקיור בע"מ )

 2007ביולי  "(.פקודת החברות"להלן: ) 1983-פי פקודת החברות ]נוסח חדש[ התשמ"ג-על

, שתי חברות בת לחברה השלימה החברה הנפקה ציבורית ראשונה והפכה לחברה ציבורית.

וחברת הבת "( אינק אינטרקיור"להלן: ) .Intercure Incחברת הבת : חברות לא פעילות

 UK ואינטרקיור אינק אינטרקיורלהלן )"( UKאינטרקיור "להלן: ) לימיטד UKאינטרקיור 

  1.)"הבנות חברות" -יחד

  RESPeRATE.®-המכרה החברה את פעילותה בתחום  2015בשנת 

בהתאם החברה הינה חברת החזקות בתחום הביומד ובתחום מדעי החיים. ח, למועד הדו" נכון

פרמה בע"מ )להלן:  ריגנרהעם  2015באפריל,  22-לכך, התקשרה החברה בהסכם השקעה, ב

"(, חברה פרטית ישראלית בתחום הביומד העוסקת במחקר ופיתוח שיטות טיפול ריגנרה"

על פי  .כאמורהושלמה העסקה  2015במאי,  19ביום  .חדשניות לשיקום רקמות בגוף האדם

 1.25כאשר מתוכם  מיליון דולר ארה"ב 2.5עה בריגנרה סכום של החברה השקיתנאי ההסכם, 

 2016במרץ,  9ביום  נוספים דולר מיליון 1.25 -ו ההסכם השלמת במועד הושקעו דולר מיליון

   (.2016בפברואר,  23)לאחר השלמת אבן הדרך ביום 

על השלמת עסקה להגדלת אחזקותיה בריגנרה  החברהדיווחה  2016בספטמבר,  27בנוסף, ביום 

 בתמורה להקצאה פרטית של ניירות ערך של החברה. 

דיווחה החברה כי התקשרה בהסכם השקעה בחברת ריגנרה  2016בדצמבר,  18כן, ביום 

                                                 

 

 להלן. 1.2לפרטים נוספים על החברות הבנות, שהינן בבעלות מלאה של החברה, ראה בסעיף    1
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אלפי דולר ארה"ב  350ן בשלב הראשו השקיעבאמצעות הלוואה המירה למניות. החברה ה

אלף  650-ב בריגנרה החברה של ההשקעה סכוםאת  הגדילה 2017ר, בינוא 16השני, ביום ובשלב 

 . ב"ארה דולר למיליון ההסכם פי על ההשקעה סכום הגיע בכך דולר ארה"ב נוספים.

לפרטים כמו כן,  זה. ח"לדו' א בפרק 27.2בדבר ההתקשרות האמורה ראו סעיף  נוספיםלפרטים 

ח זה וכן הדוחות הכספיים של ריגנרה המצורפים בפרק "לדו 1א'פרק בדבר פעילות ריגנרה ראו 

 .ח זה"ג' לדו

קס בע"מ ידי אנובלוס עם  2015בדצמבר,  22 -בנוסף, התקשרה החברה בהסכם השקעה ב

"(, חברה פרטית ישראלית המפתחת טכנולוגיה חדשנית המיועדת קסינובלוס די א)להלן: "

טן, מסוגים שונים, תוך שימוש בתרופות לשפר באופן משמעותי את תוצאות הטיפול בחולי סר

 2.5סכום של  קסינובלוס די אבהשקיעה ביולוגיות ממוקדות. על פי תנאי ההסכם, החברה 

 יתרו 2מיליון דולר הושקעו במועד השלמת ההסכם, 1.25 מתוכם מיליון דולר ארה"ב כאשר

 21. ביום בהסכם בין הצדדים הגדרתהכ 3לאחר השלמת אבן הדרךהושקעו דולר מיליון  1.25

הודיעה החברה על הצטרפותה של אורבימד ישראל פרטנרס, שותפות מוגבלת  2016ביוני, 

אמור ראו כלפרטים נוספים בדבר ההתקשרות  כמשקיעה נוספת בהסכם ההשקעה כאמור.

 2א'פרק ראו  קסינובלוס די אלפרטים בדבר פעילות כמו כן, ח זה. "לדוא' בפרק  27.3סעיף 

 .ח זה"המצורפים בפרק ג' לדו קסינובלוס די אח זה וכן הדוחות הכספיים של "לדו

החברה תוכל להנפיק סוגי באמצעותו מדף פרסמה החברה תשקיף  2017בפברואר,  27ביום 

כתבי אופציה סחירים הניתנים , מניות רגילות ללא ע.נ. של החברהבניהם: ניירות ערך שונים 

 א ע.נ. של החברה, לרבות בדרך של הרחבת סדרות של כתבי האופציהלמימוש למניות רגילות לל

)אסמכתא:  2017בפברואר,  27. לפרטים נוספים ראו תשקיף מדף מיום וניירות ערך מסחריים

  (, המובא על דרך ההפניה.2017-01-017281

, השלימה החברה הנפקה על פי דוח הצעת 2017בנובמבר,  20בהתאם לתשקיף המדף, ביום 

דוח הצעת )להלן: " 2017-01-101866, אסמכתא: 2017בנובמבר,  19המדף, אשר פורסם ביום 

מיליון ש''ח )ברוטו( והנפיקה  2.08-"(. על בסיס דוח הצעת המדף גייסה החברה כהמדף

(. לפרטים ביחס להנפקה, ראו 3כתבי אופציה )סדרה  2,125,000-מניות רגילות ו 4,250,000

 2017בנובמבר,  20(, מיום 2017-01-101866)אסמכתא:  2017בנובמבר,  19דיווחי החברה מיום 

)אסמכתא:  2017בנובמבר,  21( ומיום 2017-01-102322-ו 2017-01-102256)אסמכתאות: 

   (, הנכללים כאן על דרך ההפניה. 2017-01-102532

 

                                                 

 

 .2015בדצמבר,  29 -ביום ההתשלום הראשון הועבר   2
 דיווחה החברה על העברת התשלום השני על פי ההסכם. 2016בנובמבר,  22ביום   3
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 בחברה ההחזקות מבנה 1.2

 ינטרקיור אינק. בת בשם א חברה ,החברה , הקימה2000 ,בפברואר 11ביום 

(InterCure Inc.שהינה חברה פרטית הרשומה ,) בדלאוור ארה"ב בבעלות מלאה של החברה ,

כיום החברה אינה  ."בבארה החברה מוצרי והפצת שיווק שירותיהחברה  העניקה במסגרתה

, חברה פרטית הרשומה UKהקימה החברה את חברת אינטרקיור  2008 ,במאי 12ביום פעילה. 

 , אשר אינה פעילה. בבעלות מלאה של החברה בבריטניה

 של החברה: ההחזקותתיאור תרשימי של מבנה  להלן

 

      

 

                                                        

                                                                                                         

 

    

 

 

 פעילות החברה םתחו .2

, החליט דירקטוריון החברה לבחון חלופות לאפשרות הכנסת 2014בדצמבר,  28 -וביוני  15 בימים

את פעילותה לתחום ההשקעה וליווי ניהולי  הרחיבהבהתאם להחלטה זו, החברה  .פעילות נוספת לחברה

חברות הפורטפוליו עשויות להיות בשלבים שונים במהלך  וטכנולוגי של חברות מכשור רפואי והפארמה.

חייהן העסקיים, החל מחברות אשר עדיין בשלבי המחקר והפיתוח למוצר אחד וכלה בחברות אשר החלו 

 בענפיובתחום מדעי החיים  במכירת מוצרים רפואיים. השקעות החברה תתבצענה בתחום הביומד

, אשר הינו תחום עתיר סיכון, כאשר פעילותן והצלחתן של חברות הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי

ורטפוליו בהן תשקיע החברה תלויות, בין היתר, בגורמים חיצונים רבים אשר לחברה אין שליטה הפ

עם עליהם. דירקטוריון החברה עשוי להחליט על הרחבה או צמצום של מאפייני חברות הפורטפוליו. 

כניסתה לתחום הפעילות החדש, התקשרה החברה בהסכמי השקעה בחברות בתחום הביומד ומדעי 

לעיל ובסעיף  1כמתואר בסעיף  קסינובלוס די אריגנרה ו -ענפי הטכנולוגיה והמכשור הרפואיהחיים ב

 להלן.  27

100% 

10.82% 

 ללא דילול

מההון  17.32%-כ

דילול בהנחת ללא 

המרה למניות 

 רגילות

נובלוס די איקס 
 בע"מ

ריגנרה פרמה 
 בע"מ

אינטרקיור 
 בע"מ

100% 

  

אינטרקיור 
 אינק.

  אינטרקיור 

UK 
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 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .3

ידי בעלי עניין, אשר בוצעו במהלך השנתיים שקדמו -על להלן יפורטו השקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות אחרות במניותיה ובניירות ערך המירים

 המירים, לרבות הקצאות פרטיות של מניות החברה וניירות ערך ח זה"ועד מועד פרסום דו 2018 ,בינואר 1וכן בתקופה שמיום  2017 ,בדצמבר 31ליום 

  :למניות החברה

 הצעות פרטיות:

שם 
 הניצעים

 מועד ההקצאה תפקיד 
מס' 

 ניצעים

שיעור מההון  התמורה ניירות הערך שהוקצוסך 
המונפק )למועד 
 ביצוע ההקצאה(*

, בהתאם שווי התאגיד
 להקצאה, לפני הכסף

 
 תמורה במזומן

תמורה אחרת 
 ושוויה הכלכלי

גרין פורסט 
גלובל 

)א.ש.ר( 

 4בע"מ

רוכש בהתאם 
להסכם רכישת 

 השליטה

בפברואר,  12
2015 

1 
מניות רגילות  2,622,647

 3,416,818 -של החברה ו
 אופציות לא רשומות

אלפי  865-סך של כ
 ש''ח

- 

 34.23%-כ

 )מניות(

)אופציות  44.6%-כ
 לא רשומות(

 ש"ח 1,475,142 -כ

 אקס.טי.אל

 בעלת שליטה
נכון לשעבר, 

למועד פרסום 
בעלת -דוח זה 

  עניין

בפברואר,  12
2015 

 מניות רגילות  569,470 1
המרת הלוואה בסך 

אלפי דולר  50של 
 ארה"ב

 ש"ח 1,475,142 -כ 11.3%-כ -

גרין פורסט 
גלובל 

)א.ש.ר( 

 5בע"מ

רוכש בהתאם 
להסכם רכישת 

 השליטה
 1 2015באפריל,  2

2,622,648 

 מניות רגילות של החברה

אלפי  865-סך של כ
 ש''ח

 1,587,156 5.45%-כ -

                                                 

 

, 5,547,887 -מ ו"בע השקעות אם.איי.די חברת מניות באמצעות 23,447,815  מחזיק הוא וכעת מ"בע( ר.ש.א) גלובל פורסט גרין חברת באמצעות החברה במניות החזיק רבינוביץ מר כי יובהר  4
 .אהמניות באמצעות חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ. שתי החברות כאמור, באמצעותן מחזיק מר רבינוביץ במניות החברה, הינן בבעלותו המל

  .לעיל 4 ראה ה''ש   5
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 6שלמה שלו
יו''ר 

 דירקטוריון
 1 2015במאי,  28

1,442,667 

אופציה לא סחירים כתבי 
 של החברה

 - 2.91%-כ - -

 7אשר זמיר
מנכ''ל 

וסמנכ''ל 
 כספים

 באוקטובר, 29

2015 
1 

כתבי אופציה לא  75,000
 סחירים של החברה

 - 0.16%-כ - -

 דירקטור 8יואב ויזר
 באוקטובר, 29

2015 
1 

כתבי אופציה לא  67,500
 סחירים של החברה

 - 0.14%-כ - -

במות 
השקעות 

יזום 
ואנרגיה 

(1996 )

 9בע"מ

 

בספטמבר,  27
2016 

1 

מניות רגילות  5,500,000
 1,000,000 -של החברה ו

כתבי אופציה לא סחירים 
(9/16) 

- 

מניות של  240,203
חברת ריגנרה 

פארמה בע"מ בשווי 
 מיליון 2.9 -כ של

 ח"ש

  9.3% -כ

)כולל  10.81% -כ
אופציות לא 

 רשומות( 

 ש"ח 26,603,849

 אלטשולר
קרן  -שחם

סופה וקרן 

  10יתר

 

בנובמבר,  21
2016 

1 
מניות רגילות  6,964,286

 של החברה
אלפי  3,900 -סך של כ

 ש"ח
 ש"ח 33,116,603 9.78% -כ 

                                                 

 

01-2015-: אסמכתאות' מס, 2015, במאי 31 מיום מיידים דיווחים ראו לפרטיםהאופציות הלא רשומות הוקצו למר שלו במסגרת תפקידו כיו''ר דירקטוריון החברה.   6
 .ההפניה דרך על המובאים, 2015-01-033663 -ו 033645

 145521-01-2015, מס' אסמכתאות: 2015בנובמבר,  1דיווחים מיידים מיום  ראולפרטים האופציות הלא רשומות הוקצו לרו"ח זמיר במסגרת תפקידו כמנכ''ל החברה.   7
  , המובאים על דרך ההפניה.2015-01-145560 -ו

 145521-01-2015, מס' אסמכתאות: 2015בנובמבר,  1דיווחים מיידים מיום  ראולפרטים האופציות הלא רשומות הוקצו למר ויזר במסגרת תפקידו כדירקטור בחברה.   8
 , המובאים על דרך ההפניה.2015-01-145560 -ו

01-2016-: אסמכתאות) 2016, בספטמבר 29-ו 27 ,26, 18, 11דיווחי החברה מימים  וראפרטית זו  הקצאהבדבר  לפרטים. ך"ש בן ימרדכ של בבעלותו פרטית חברה  9
 . ההפניה דרך על המובאים, (בהתאמה 2016-01-058011, 2016-057582, 2016-01-0555734, 2016-01-055449, 2016-01-054489, 2016-01-124792, 120892

2016-, 080457-01-2016, 075213-01-2016, 074934-01-2016)אסמכתאות:  2016בנובמבר,  21-ובנובמבר  9 מימים החברה דיווחי ראו, זו פרטית הקצאה בדבר לפרטים  10
 המובאים על דרך ההפניה. (, בהתאמה01-080472
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אי. די. אם 
השקעות 

 11בע"מ
 

בנובמבר,  21
2016  

1 
מניות רגילות  5,089,285

 של החברה
אלפי  2,850 -סך של כ

 ש"ח
 ש"ח  33,116,603 40.43% -כ 

מניות רגילות  2,678,571 1 2016בדצמבר,  5  12צד ג'
 של החברה

אלפי  1,500 -סך של כ
 ש"ח

 ש"ח 39,866,603 3.63%-כ 

 *בהנחת מימוש
 

 

                                                 

 

 2016בנובמבר,  21-ו בנובמבר 9, בנובמבר 1, בספטמבר 29 מימים החברה דיווחי ראו זו פרטית הקצאה בדבר לפרטים לעיל.  4 ה"ש  ראהחברה פרטית בבעלותו של בעל השליטה,   11
 , בהתאמה(, המובאים על דרך ההפניה.2016-01-080457, 2016-01-072183, 2016-01-070632, 2016-01-070620, 2016-01-058131, 2016-01-058083)

, 085953-01-2016, 085959-01-2016, 083044-01-2016, 082779-01-2016)אסמכתאות:  2016בדצמבר,  5-בנובמבר ו 28 מימים ברההח דיווחי ראו זו פרטית הקצאה בדבר לפרטים  12
 בהתאמה(, המובאים על דרך ההפניה.
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 :אופציות הענקת

 להלן. 27.1, ראו סעיף הלןשהוקצו במסגרת עסקת רכישת השליטה, כהגדרתה ל לאופציות 3.1

 להלן. 27.1למניות שהוקצו במסגרת המרת ההלווואה מאקס.טי.אל. ראו סעיף  3.2

לפירוט בדבר האופציות שהוקצו למר שלמה שלו, יו"ר הדירקטוריון, רו"ח אשר זמיר, מנכ"ל  3.3

 ח זה."וסמנכ"ל הכספים בחברה ולמר יואב ויזר, דירקטור בחברה, ראו פרק ד' לדו

 לדוח זה. א' פרקב 19 -ו 3.7סעיף מות ראו בלפירוט בדבר האופציות שהוקצו לחברת  3.4

 :למניות החברה המירות הלוואות

 16מיום -ו 2016בדצמבר  25, 2016במרץ  9, 2015בדצמבר  22 בהמשך לדיווחי החברה מימים 3.5

-2017-01-ו 2016-01-090996 2016-01-002859 2015-01-186858)אסמכתאות:  2017בינואר 

 1.25דרך ההפניה, בדבר העמדת קו אשראי בסך כולל של , בהתאמה(, המובאים על 005689

)מתוך קו  דולר מיליון 1 בסךולהלוואה "(, קו האשראימיליון דולר ארה"ב לחברה )להלן "

, מר אלכס רבינוביץ, על ידי בעל השליטה לחברה שניתנה "(,ההלוואהאשראי זה( )להלן: "

ה כי קו האשראי וההלוואה, החברה מתכבדת להודיע כי הגיעה עם בעל השליטה להסכמ

ו האשראי, ק .2018בדצמבר,  22יוארכו עד ליום  2017בדצמבר,  22שאמורים לפקוע ביום 

קרי, סכום ההלוואה לא יצבור ריבית ולא  - בתנאי עסקה מזכה יםההלוואה כאמור ניתנו

 וכן החברה ו/או שעבודים מכל סוג שהואו/או כל תשלום אחר יתווספו לו הפרשי הצמדה 

רשאית להחזיר את הסכומים המנוצלים מקו אשראי זה בכל מועד שתבחר. קו האשראי 

קו כי מתן  ודירקטוריון החברה סברועדת הביקורת ו .וההלוואה יוארכו באותם התנאים

, ללא ריבית וללא הפרשי ריבית והצמדה ו/או והארכת מועד פרעונם ההלוואה כאמורהאשראי ו

אלא כדי לזכות את החברה וכן כי הדבר יסייע לחברה לצורך  םבהשעבודים מכל סוג שהוא, אין 

 .המשך פיתוח וקידום עסקיה ו/או השקעותיה

 :מניות הקצאת

 ראו, לעיל כהגדרתה, השליטה רכישת עסקת במסגרת שהוקצו החברה של הרגילות למניות 3.6

 להלן. 27.1סעיף 

 :עסקת הקצאת מניות פרטית בתמורה למניות בחברת ריגנרה 3.7

החברה כי חתמה על הסכם לרכישת מניות של חברת ריגנרה,  דיווחה 2016בספטמבר,  11 ביום

חברת ב"(, בעלת מניות במות( )להלן: "1996מחברת במות השקעות ייזום ואנרגיה בע"מ )

מניות רגילות של חברת  203,240ריגנרה. על פי תנאי ההסכם, חברת במות תמכור לחברה 

 1,000,000  -מניות לבמות ו 5,500,000 החברה הקצתה(, בתמורה חתא כל"נ ע 0.01ריגנרה )בנות 

ביום  אגורות למניה למשך שלוש שנים מיום חתימת ההסכם. 100אופציות, במחיר מימוש של 

דיווחה החברה על השלמת העסקה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים  2016בספטמבר,  27
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, 2016-01-124792, 2016-01-120892: אסמכתאות 2016בספטמבר,  29 -ו 27, 26, 18, 11מימים 

2016-01-054489 ,2016-01-055449 ,2016-01-0555734 ,2016-057582 ,2016-01-058011 

 (, המובאים על דרך ההפניה.בהתאמה

  :פרטיות הקצאות 3.8

 6,750,000 של כולל בסךדיווחה החברה כי חתמה על שני הסכמי השקעה  2016בנובמבר,  9 ביום

אגורות למניה.  56מניות רגילות של החברה במחיר  12,053,571 של להקצאה בתמורה"ח ש

ש"ח  2,850,000של  קעהבעל השליטה, מר אלכס רבינוביץ, לחברה להש בין נערך אחד הסכם

 אלטשולר בין, והסכם נוסף נערך החברה של רגילותמניות  5,089,285בתמורה להקצאה של 

ש"ח בתמורה להקצאה של  3,900,000להשקעה של  והחברהבע"מ( ) נאמנות קרנות ניהול שחם

החברה על השלמת שתי  דיווחה 2016בנובמבר,  21 ביוםמניות רגילות של החברה.  6,964,286

 החברה דיווחי ראולפרטים נוספים בדבר ההקצאות המפורטות . כאמור ההשקעהעסקאות 

 -2016-01, 2016-01-058083 )אסמכתאות: 2016בנובמבר,  21-ו 9, 3, 1בספטמבר,  29 מימים

058131 ,2016-01-070620 ,2016-01-70632 ,2016-01-072183 ,2016-01-074934 ,2016-01-

 (.בהתאמה, 2016-01-080472, 2016-01-080457, 075213

של  להשקעהדיווחה החברה על חתימת הסכם השקעה עם צד שלישי  2016בנובמבר,  28 ביום

 5 ביוםאגורות למניה.  56מניות במחיר  2,678,571תמורה להקצאה של ש"ח ב 1,500,000

נוספים ראו דיווחי החברה  לפרטיםהעסקה כאמור.  השלמתדיווחה החברה על  2016, בדצמבר

, 2016-01-083044, 2016-01-082779)אסמכתאות:  2016בדצמבר,  5-בנובמבר ו 28מימים 

 (, המובאים על דרך ההפניה., בהתאמה2016-01-085953, 2016-01-085959

פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בדבר  2018בפברואר,  22ביום בהמשך לאמור לעיל, 

, אלטשולר ומשקיע נוסף )כאמור בסעיף לעיל( וזאת אלכס רבינוביץהקצאת מניות נוספות למר 

ווח על פי מנגנון הפיצוי אשר נקבע במסגרת הסכמי ההשקעה עימם. לפרטים נוספים ראו די

(, המובא על דרך 2018-01-018250)אסמכתא:  2018בבפרואר,  22מיידי של החברה מיום 

 ההפניה. נכון למועד פרסום הדוח, הקצאה זו טרם הושלמה. 

 : הנפקה לציבור 3.9

, השלימה החברה הנפקה על פי דוח הצעת 2017בנובמבר,  20בהתאם לתשקיף המדף, ביום 

דוח הצעת )להלן: " 2017-01-101866, אסמכתא: 2017 בנובמבר, 19המדף, אשר פורסם ביום 

מיליון ש''ח )ברוטו( והנפיקה  2.08-"(. על בסיס דוח הצעת המדף גייסה החברה כהמדף

(. ייעוד התמורה על פי דוח הצעת 3כתבי אופציה )סדרה  2,125,000-מניות רגילות ו 4,250,000

, לעת מעת החברה הנהלת ידי על בעשיק כפי החברה של השוטפת פעילותה מימוןהמדף הינו 

 וכך החברה פועלת הלכה למעשה. 

-2017-01)אסמכתא:  2017בנובמבר,  19לפרטים ביחס להנפקה, ראו דיווחי החברה מיום 

( ומיום 2017-01-102322-ו 2017-01-102256)אסמכתאות:  2017בנובמבר,  20(, מיום 101866

   (, הנכללים כאן על דרך ההפניה. 2017-01-102532)אסמכתא:  2017בנובמבר,  21
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 חלוקת דיבידנדים .4

 קבעה לאחברה הח זה, "לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה. נכון למועד דו ,מאז היווסדה

 .מדיניות חלוקת דיבידנד
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 אחר מידע - שני חלק

 חברהפעילות ה תחומי מידע כספי לגבי .5

)הנתונים  2015-2017 בדצמבר 31שהסתיימו בימים להלן יובאו נתונים כספיים של החברה לשנים 

 (:באלפי דולר ארה"בהינם הכספיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  סביבה  .6

בתחום  מדעי תחום ההשקעה וליווי ניהולי וטכנולוגי של חברות ב פועלת, החברה לעיל 2כאמור בסעיף 

. להלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי בענפיהחיים 

ית של החברה, אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה כלכל-העיקריות בסביבה המקרו

 תחום הפעילות:בלהיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או על התפתחות החברה 

  ובעולם בארץ ההון שוקי ומצב העולמית בכלכלה תנודות 6.1

בחברה ובחברות הפרוטופוליו,  למצב הפיננסי בעולם ובארץ עשויה להיות השפעה על גיוסי הון

התקשרויות עם חברות פורטפוליו וכן על עיתוי ביצוע  לרבות תנאי ההשקעה וגיוסי ההון על עצם

 2017 2016 2015 

 359 - - ממכירות הכנסות

 138 - - המכירות עלות

 221 - - גולמי רווח

 - - - ופיתוח מחקר הוצאות

 (156) - - ושיווק מכירה הוצאות

 (455) (364) (322) וכלליות הנהלה הוצאות

 23 96  7 הכנסות אחרות

עליה )ירידה( בנכסים פיננסיים הנמדדים 

 (276) 581 (831) בשווי הוגן כנגד רווח או הפסד

 (643) 313 (1,146) רגילות מפעולות (הפסדרווח )

 268 49 26 מימון הכנסות

 (106) (293) (393) מימון הוצאות

 (481) 69 (1,513) רווח נקי )הפסד(
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עסקאות השקעה על ידי החברה. כמו כן, למצב הכלכלי בישראל ובעולם עשויה להיות השפעה 

 עה. משמעותית על זמינות מקורות כספיים לידי החברה לשם ביצוע עסקאות השק

 הביטחוני במצב הרעה 6.2

 חדשים במיזמים ההשקעות בהיקף לקיטון להביא עלולה והמדיני הביטחוני במצב התדרדרות

 .פורטפוליו בחברות השקעות ביצוע לצורך החברה לפעילות הדרוש המימון גיוס וקשיי ופעילים

 החליפין בשערי תנודות 6.3

תוצאותיה הכספיות של החברה עשויות להיות מושפעות בעתיד משינויים בשערי החליפין של 

 המטבעות במדינות בהן תשקיע החברה. 

ככל שהחברה תשווק מוצרים נוספים באמצעות חברות פורטפוליו, תוצאותיה הכספיות של 

ות במדינות החברה עשויות להיות מושפעות בעתיד גם משינויים בשערי החליפין של המטבע

 בהן ישווקו מוצרים עתידיים.

 ישראלית זהות 6.4

 הזהות .ישראל מדינת של הבינלאומי ממעמדה מושפעת להיות יכולה החברה פעילות הצלחת

 הטכנולוגיים ביתרונות ההכרה )לאור מכירות כמקדם מסוימים במקרים משמשת הישראלית

. עסקאות לביטול להביא עלולה ואף חיסרון מהווה אחרים במקרים ואילו(, בישראל הקיימים

 על השפיעה החברה של הישראלית זהותה במסגרתו אירוע על לחברה ידוע לא, ח"הדו למועד

 .החברה עם מלהתקשר כלשהו שלישי צד שיקולי

 התפתחות בתחום הטיפול הרפואי )מכשור ותרופות( ופיתוח וייצור מוצרים מתחרים 6.5

פעילות החברה עשויה להיות מושפעת מפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים בטכנולוגיות אחרות 

המתחרים בטכנולוגיה ובמוצרים שמפתחת החברה או חברות בהן מתכוונת החברה להשקיע. 

מוצרים מתחרים למוצרי חברות בהן החברה מתכוונת להשקיע עלולים להביא להפסד ו/או 

 לאובדן השקעות החברה. 

שלעיל בדבר הסביבה הכלכלית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, מתבסס  מידעה

על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה, ובהתחשב בניסיון העבר. המידע שפורט לעיל הינו 

עשויות  אלו. הערכות 1968-פה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"חוהערכות ובגדר מידע צ

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, 

לרבות גורמים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

  .ח"לדו 33
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 פעילות תחומי לפי התאגידעסקי  תיאור - שלישי חלק

 מידע כללי על תחום הפעילות .7

 כללי 7.1

כחברת החזקות בחברות העוסקות בתחום הביומד  פועלת, החברה לעיל 2בסעיף  כאמור

, ולצורך כך התקשרה עם חברת ובתחום מדעי החיים בענפי הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי

לפרטים בדבר  כמו כן, ., בהתאמהלהלן 27.3 -ו 27.2 פיםכמפורט בסעי קסינובלוס די או ריגנרה

, בהתאמה, להלן וכן הדוחות 2א' -ו 1א'ים ראו פרק קסינובלוס די או ריגנרהפעילותה של 

  ח זה. "המצורפים בפרק ג' לדו קסינובלוס די אהכספיים של ריגנרה ו

ובתחום מדעי החיים בענפי  הביומדהשקעה וליווי חברות בתחום  –הפעילות תחום 7.2

 הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי

 החלים בומבנה תחום פעילות החברה ושינויים  .א

 לעיל.   2על תחום הפעילות החדש ראו סעיף  לפירוט

 בשלבי החברה של פעילותה בתחום בחברות בהשקעה העוסקים שונים גופים פועלים בישראל

 בהשקעה המתמחות טכנולוגיות חממות וביניהם, שונים ובהיקפים החברות של שונים פיתוח

, שונים בשלבים במיזמים המשקיעות סיכון הון קרנות, דרכם בתחילת טכנולוגיים במיזמים

 לאור. אחרות מבוססות וחברות אוניברסיטאות של יישום חברות(, Angles) פרטיים משקיעים

 צפוי זה חלק ואולם, בתחום חלקה את להעריך החברה של ביכולתה אין, המתחרים ריבוי

 .ביותר זעיר להיות

 ההשקעות ניהול אופי .ב

החברה תפעל לאתר מיזמים חדשים הן באופן עצמאי והן באמצעות שיווק עצמי המוביל לפניה 

של יזמים לחברה. מיזם המגיע לחברה יעבור בדיקת נאותות על ידי הנהלת החברה, הבוחנת 

מספר היבטים כגון היתכנות, פוטנציאל שוק, פוטנציאל השלמת מוצר, יכולת מימוש, יזמים 

ם וכו'. הבדיקות תתבצענה תוך התייעצות עם מומחים, שיחות עם לקוחות ובעלי מניות קיימי

פוטנציאלים וסריקת מחקרים גלויים ובתשלום. מיזם שיעבור לשביעות רצונה של החברה את 

הבדיקות יעלה לדיון בדירקטוריון החברה, שם ייסקרו על ידי הנהלת החברה נתונים עיקריים 

ם, תכנית עסקית ותנאי ההשקעה העיקריים כגון שווי הנוגעים להשקעה, לרבות הצגת המיז

המיזם, שיעור ההחזקות במיזם לאחר ההשקעה, זכויות נלוות לניירות הערך ומועד ביצוע 

ההשקעה. במידה והמיזם יאושר על ידי הדירקטוריון, תתקשר החברה בהסכמים להשקעה בו 

ים ו/או במסגרת מתן הלוואת כנגד הקצאת מניות ו/או רכישת מניות ו/או ניירות ערך המיר

 בעלים.

 הפרוטפוליוהסכמי ההשקעה עם חברות  אופי .ג

( מימון חברת 1ההשקעה עם חברות הפורטפוליו יסדירו את הנושאים הבאים: ) הסכמי
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-( שירותי החברה לחברת הפורטפוליו ו3( חלוקת זכויות בחברת הפורטפוליו; )2הפורטפוליו; )

 לחברת הפורטפוליו ו/או חתימה על הסכמי המחאת קניין רוחני. ( הבטחת זכויות קניין רוחני 4)

 זכות, המניות בהקצאת מצרנות זכות רוב פי על יכללו הפורטפוליו בחברות החברה זכויות

 וזכות הפורטפוליו בחברת המניות מבעלי מי ידי על מניות מכירת של במקרה ראשונה סירוב

 .המניות מבעלי מי ידי על מניות מכירת של במקרה למכירה הצטרפות

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .ד

פעילות חברות פורטפוליו הן בתחום המכשור הרפואי והפארמה מושפעת, בין היתר, מצרכים 

לא פתורים בתחומים האמורים וכן מצרכים מיידיים הנובעים מהתפרצויות של מחלות שונות 

פורטפוליו היא להתמודד עם מחלות אלו הן על ברחבי העולם, שכן עיקר התכלית של חברות 

ידי פיתוח תרופות שונות והן על ידי פיתוח של מכשורים רפואיים מתאימים, ולהביא לשיפור 

 איכות החיים של החולים.  

להשלים פיתוח מוצרים המפותחים על  ןבנוסף, פעילות חברות הפורטפוליו מושפעות מיכולת

ידן ולהשלים את הניסויים הקליניים בהצלחה, אם באופן עצמאי, ואם באמצעות שותפים 

 אסטרטגיים, אשר יוכיחו את בטיחותם ויעילותם של המוצרים ויבטיחו את שיווקם.

ה כמו כן, פעילותן של חברות הפורטפוליו העוסקות בתחום תלויה באופן משמעותי בחקיק

 ובתקינה בינלאומית.

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .ה

", אשר מאפשרת גיוס כספים Crowd Funding"-שיפורים והמצאות טכנולוגיות, כגון תופעת ה

המוני למיזמים שונים באמצעות האינטרנט, עלולים לפגוע באטרקטיביות של החברה 

 כמשקיעה בחברות פורטפוליו. 

בנוסף, באופן כללי, שינויים טכנולוגיים המובילים לפיתוח שיטות או מוצרים מתחרים 

ות פורטפוליו בהם החברה למכשיר החברה או למוצרים עתידיים, ככל שיפותחו על ידי חבר

 מתכוונת להשקיע, עלולים לפגוע בהכנסות החברה ובהשקעותיה.

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .ו

זהות בעלי המניות עשויה להוות גורם משמעותי בגיוס חברות  -בעלי המניות בחברה זהות (1)

ם ומובילים בשוק הון הסיכון בישראל, פורטפוליו ומיזמים. העובדה שבעלי המניות מוכרי

עשויה לסייע לחברות הפורטפוליו ביצירת קשרים עם חברות בתחום וכן לאפשר לחברות 

 הפורטפוליו נגישות גבוהה יותר לגיוסי כספים בעת הצורך. 

ניהול מקצועי ומנוסה אשר ביכולתו  יכולת -הליווי והייעוץ לחברות הפורטפוליו איכות (2)

ת הפורטפוליו באשר להיבטים התפעוליים והניהוליים של המיזם מהווה להדריך את חברו

 תשואה ובהשבת הפורטפוליויתרון בתחום ומסייע בקידום הפיתוח והמחקר של חברות 

 .ההשקעה על

לרבות בתחומי הניהול,  איכות ההון האנושי, -איכות ההון האנושי בחברות הפורטפוליו (3)

הניסיון והידע של ההון האנושי המרכיב את חברות הפורטפוליו מעניק  הפיתוח והשיווק.
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 יתרון בקידום ופיתוח חברות הפורטופוליו והתחומים בהן הן עוסקות.

חברה המסוגלת לאתר מיזמים חדשים באמצעות פעילותה  -להזדמנויות עסקיות חשיפה (4)

 פוטנציאלים אחרים. ובאמצעות שיווק מוצלח מעניק לה יתרון וקדימות על פני משקיעים 

לחברה יכולות ומערך מסודר של בדיקות  -מקצועי ומעמיק של חברות הפורטפוליו ניתוח (5)

והתייעצויות עם מומחים לצורך בחינת כדאיות ההשקעה ואופן הליווי המקצועי של 

 חברות הפורטפוליו יתרון על פני משקיעים פוטנציאלים אחרים. 

הינו תחום אשר מאופיין בהתקדמות  הביומדתחום  -טכנולוגיות ופיזור סיכון גמישות (6)

טכנולוגית מתמדת ועל כן על החברה וחברות הפורטפוליו לפעול לשיפור טכנולוגי מתמיד. 

בנוסף, ככל שהרכב השקעות החברה מגוון יותר, כך מצמצמת החברה את הסיכון באובדן 

 נתח גדול של השקעתה. 

 הפעילות ושינויים החלים בהם מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום .ז

  -השקעות בחברות הפורטפוליו מימוש (1)

פורטפוליו אשר בכוונת החברה להשקיע בהן הן חברות פרטיות אשר בדרך כלל  חברות

אין לחברה שליטה עליהן. עובדה זו מקשה על הסחירות במניות חברות הפורטפוליו 

בחברת פורטפוליו לזכות  ההחזקותומימוש ההשקעה בהן. ברוב המקרים כפופה מכירת 

מושפעת טפוליו. בנוסף, יכולת המימוש סירוב ראשונה של יתר בעלי המניות בחברת הפור

בתחום הטכנולוגי בהן עוסקות חברות התפתחויות מומצב הכלכלי בארץ ובעולם מה

 הפורטפוליו. 

  -רגולטוריות מגבלות (2)

בתחומים שונים נדרשים לעמוד לעיתים במגבלות רגולטוריות שונות, אם בתחום  מיזמים

(, ואם בגין מימון חלקי על ידי המדען הראשי FDAאי בקבלת תקנים שונים )כגון והרפ

 "ת.התמשל משרד 

 מתבסס, בגינו וההנחות החברה של הפעילות תחומי תיאור בדבר זה 7 בסעיף שלעיל המידע

 שפורט המידע. העבר בניסיון ובהתחשב, החברה של סובייקטיביים ואומדנים הערכות על

. 1968-"חהתשכ ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני פהוצ מידע ובגדר הערכות הינו לעיל

, שהוערך מכפי שונה באופן להתממש או, חלקן או כולן, להתממש שלא עשויות אלו הערכות

 אילו אי התממשותאו /ו החברה בשליטת אינם אשר גורמים לרבות, שונים מגורמים כתוצאה

 .להלן 33 בסעיף הנזכרים הסיכון מגורמי

 מוצרים ושירותים .8

 בהתאמה, ,2א' -ו 1א'ראו פרקים  קסינובלוס די אלפירוט בדבר המוצרים והשירותים של ריגנרה ו

 זה.ח תקופתי "בדו
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  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .9

לעיל.  472.בסעיף  כמפורט RESPeRATE® -הושלמה עסקת מכירת פעילות ה 2015בנובמבר,  1 ביום

על גרסאותיו  RESPeRATE® -ממכירות מכשיר ה היהשל החברה  העיקרימקור ההכנסה עד למועד זה 

 השונות. 

הכנסות לא היו לחברה . מאז מכירת הפעילות 2015לפירוט בדבר מכירת הפעילות ראה דו״ח שנתי 

 ממכירות. 

 לקוחות .10

ח "בהתאמה, בדו ,2א' -ו 1א'ראו פרקים  - קסינובלוס די אריגנרה ו -חברות פורטפוליו ל ביחסלפירוט 

 תקופתי זה.

 שיווק והפצה   .11

 נכון למועד הדו"ח לחברה אין פעילות שיווקית.

 צבר הזמנות .12

 .הזמנות צבר מכירת מוצרים ולכן אין פעילות אין לחברה ח"הדופרסום  למועד נכון

   תחרות .13

לאור ריבוי המתחרים בתחום הפעילות, אין ביכולתה של החברה להעריך את חלקה בתחום, ואולם חלק 

 זה צפוי להיות זעיר ביותר. 

 עונתיות .14

 אין השפעת עונתיות ביחס לתחום הפעילות של החברה.

 ייצור כושר .15

 ח זה.", בהתאמה בדו2א' -ו 1פרקים א'קס ראו ילפירוט בדבר כושר הייצור של רינגרה ונובלוס די א

 רכוש קבוע ומתקנים .16

)אצל אשר זמיר, משרד  3844346, חדרה, 11אוסישקין כתובתה הרשומה של החברה הינה רחוב 

 רואי חשבון(. 

 מחקר ופיתוח .17

ח "בהתאמה בדו ,2א' -ו 1א'ראו פרקים  קסינובלוס די אבדבר מחקר ופיתוח של רינגרה ו לפירוט

 זה.
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 נכסים לא מוחשיים  .18

ח "בהתאמה בדו ,2א' -ו 1א'ראו פרקים  קסינובלוס די אלפירוט בדבר נכסים לא מוחשיים של רינגרה ו

 זה.

 אנושי הון .19

מר שלמה שלו ועם רו''ח  –לחברה הסכמי ההתקשרות עם יו''ר דירקטוריון החברה  ,הדוחנכון למועד 

 ''ל הכספים של החברה. אשר זמיר, אשר מכהן כמנכ''ל וסמנכ

 .ח תקופתי זה"לדו' דשל נושאי המשרה ותשלומים בחברה ראו פרק  כהונתםלפרטים בדבר פרטי 

 2015תוכנית אופציות  19.1

החליט דירקטוריון החברה לאמץ תכנית חדשה להקצאת מניות ואופציות  2015במרץ,  31ביום 

 "(. 2015תוכנית האופציות "להלן: לעובדים, דירקטורים ויועצים )

 2015, כמות האופציות שהוקצו ותקפות על פי תוכנית האופציות דוחהנכון למועד פרסום 

  אופציות. 1,592,670 עומדת על

 31שפורסם ביום  2015ראו פרק א' לדוח תקופתי  2015לפירוט בדבר עיקרי תוכנית האופציות 

 (, המובא על דרך ההפניה.2016-01-023001)אסמכתא:  2016במרץ, 

 (:9/16) לא סחירות ותאופצי 19.2

עבור כל  המימושאופציות שהוקצו בתנאים אלו. מחיר  1,000,000ישנן  ,זה דוחנכון למועד 

שנים ממועד השלמת העסקה,  3יפקעו לאחר  האופציותש"ח למניית מימוש.  1.00אופציה הינו 

 18כהגדרתו בדוח העסקה. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות ראו דיווחי החברה מימים 

, בהתאמה(, 2016-01-054489 -ו 2016-01-124792)אסמכתא:  2016בספטמבר,  26 -בספטמבר ו

 המובאים על דרך ההפניה.

, מס' דיווחים מימים, וראו 2017בינואר,  9רה ביום לחברה מדיניות תגמול אשר אושכמו כן,   19.3

 על דרך ההפניה. יםהמובא (2017-01-003283, 2016-01-093222ות: אסמכתא

  חומרי גלם וספקים .20

 החברה אינה עושה שימוש בחומרי גלם ו/או בספקים. 

 הון חוזר .21

 בדצמבר 31 

 )אלפי דולר( 2016 )אלפי דולר( 2017 

 852 714 נכסים שוטפים

 953 940 התחייבויות שוטפות

 (101) (226) הון חוזר
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 שינוי מהותי במועד פרעון של הלוואה שסווגה כהתחייבות שוטפת 

 הוארכהאלפי דולר,  750של   בסך 2016בדצמבר,  22 ליוםבעל השליטה עד  שהעמידכי ההלוואה  יצויין

בשווי ההוגן בסך של  ,2015בדצמבר  23ביום  ההלוואה הוכרה לראשונה .2017בדצמבר,  22 למועדעד 

 2016בדצמבר  22הארכת מועד הפרעון ההלוואה,  ביום(, 20%אלפי דולר )לפי שיעור היוון של  649

 אלו םכאשר הפער בין שווי(, 21.11%אלפי דולר )לפי שיעור היוון של  619נרשמה ההלוואה בסך של 

 לסכום ההלוואה נזקף להון החברה.

אלפי דולר, אשר נרשמה בדוחותיה הכספיים  250, הועמדה הלוואה נוספת בסך של 2017ינואר ב 16ביום 

 (. 20.1%אלפי דולר, )לפי שיעור היוון של  211בהתאם לשוויה ההוגן בסך של 

 .2018בדצמבר,  22חתמה החברה על הסכם עם בעל השליטה על הארכה נוספת עד ליום  2017בנובמבר 

מליון דולר בהתאם לשוויה  1, נרשמה ההלוואה בסך של 2017בדצמבר  22וואה, ביום הארכת מועד ההל

הפער בין שווים אלו לסכום ההלוואה נזקף  (.18.9%אלפי דולר )לפי שיעור היוון של  828ההוגן בסך של 

 לקרן הון עסקאות עם בעל שליטה.

 השקעות  .22

 אהר, כן כמו להלן. 27.3 -ו 27.2ראה סעיפים  קסינובלוס די אהתקשרות החברה עם ריגנרה ו לפרטי

 .זה תקופתי ח"דובפרק ג' ל "בהמצ קסינובלוס די או ריגנרה של 2017 לשנת כספיים דוחות

 מימון  .23

 הון  גיוס 23.1

אלפי  230-לפרטים בדבר עסקת רכישת השליטה במסגרתו הוקצו מניות בתמורה לסך של כ

 הנפקה ביחס לדוח הצעת המדףלפרטים בדבר להלן. כמו כן,  27.1דולר ארה"ב, ראו סעיף 

 לעיל. 3.9ר' סעיף  הותוצאותי

 הערכת התאגיד לגבי צורך בגיוס מקורות 23.2

 דולר אלפי 611 -יתרת מזומנים בסך של כ (המאוחד)בדוח  לחברה 2017 ,בדצמבר 31 ליום נכון

 רכישת עסקת דברב פרטים' ר, בנוסף .דולר אלפי 6,267 -כ של הוגן בשווי פיננסים ונכסים

השלימה החברה הנפקת זכויות כאמור  2015במרץ,  22, ביום כי כןו להלן 28.1 בסעיף השליטה

 אלפי ש"ח )תמורה מיידית ברוטו(  12,475לעיל, במסגרתו גייסה  1.1בסעיף 

, לעיל 3.8 בהצעות פרטיות, כאמור בסעיף הון גיוסי 3 החברה השלימה 2016בדצמבר,  5 ביום

 אלפי ש"ח )תמורה מיידית ברוטו(. 8,250,000 -כבמסגרתם גייסה סך של 

 מדף. הצעת פי על ש״ח מיליוני 2.08 בסךהון  גיוסהחברה  השלימה 2017 בנובמבר

אין לחברה צורך בגיוסי הון בשנתיים הקרובות והיא תגייס אם ובמידה שתמצא לנכון לצורך 

 השבחת פעילותה.
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 מסגרת האשראי

 דולר מיליון 1.25 בסך אשראי קו לחברה העמיד בחברה השליטה בעללעיל  3.5 בסעיף כאמור

 למועד ונכון"ב, ארה דולר מיליון 1 החברה ניצלה, הדוח למועד נכון. מזכה עסקה בתנאי"ב, ארה

  "ב.ארה דולר אלף 250 של האשראי קו יתרת לרשותה עומדת הדוח

הון ומקורות מימון, הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  גיוסהחברה בדבר  כוונת

 במידה)"חוק ניירות ערך"(. לוח הזמנים ועצם השלמת מהלכים אלו,  1968 –ערך התשכ"ח 

 שאינם שונים מגורמים כתוצאה, מתחזיותיה, עשויים להיות שונים באופן מהותי ויושלמו

 .זה"ח דוב 33בסעיף  המתוארים סיכון רמימגו מי התממשות וכן החברה של בשליטתה

 שעבודים   23.3

  .הדוח לתאריך נכוןרכוש החברה,  על שעבודים רובצים לא

 מיסוי   .24

 לדוח בפרק ג', 2017בדצמבר,  31לדוחות הכספיים לתקופה המסתיימת ביום  11לפרטים ראו ביאור 

  .תקופתי זה

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .25

 סיכונים סביבתיים הנוגעים לפעילות החברה.למועד הדוח אין 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .26

 כפיפות הפעילות לחוקים  26.1

החברה עומדת בדרישות החוק והתקינה המהותיות החלות עליה. פעילות החברה ידיעת החברה,  למיטב

כפופה לעמידה בחוקי מדינת ישראל מתוקף התאגדותה לפעילותה בישראל והנפקת ניירות הערך שלה 

 לציבור בישראל. 

 חקיקה ישראלית 26.2

ל . החברה אינה נדרשת לקב1968-בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח- רשיון עסק

 רשיון עסק.
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 הסכמים מהותיים .27

 הקצאה פרטית לחברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ 27.1

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרותה של 2014, בדצמבר 23ביום 

, חברה פרטית בבעלותו 514919703החברה עם חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, ח.פ 

"( בעל עניין בחברת אקס.טי.אל, בעסקה לפיה הרוכש" רבינוביץ )להלן:המלאה של מר אלכס 

מניות  2,622,647 , בסבב הראשון )במועד השלמת העסקה(2015בפברואר,  12הוקצו ביום 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה  34.23% היוורגילות של החברה ללא ערך נקוב אשר 

" מניות רגילותהלן )להלן: "עיל ולהון, כהגדרתם לללא דילול, במועד ההשלמה ולאחר איחוד 

אלפי דולר ארה"ב,  230 -כ", בהתאמה(, כנגד תמורה של המניות המוקצות בסבב הראשוןו"

, מס' אסמכתא: 2015בפברואר,  12לפרטים ר' דיווח מיידי מיום אג' למניה.  33במחיר של 

זרת מניות החברה להיסחר בנוסף, בכפוף לח, המובא על דרך ההפניה. 2015-01-030853

מניות רגילות של החברה ללא ערך  2,622,648לרוכש הוקצו ברשימה הראשית של הבורסה, 

אלפי דולר ארה"ב  230 -כ"(, כנגד תמורה של המניות המוקצות בסבב השנינקוב )להלן: "

"(. כמו כן אישרה האסיפה הכללית כי התמורהאג' למניה )להלן: " 33נוספים במחיר של 

( לרוכש ינתנו אופציות לא רשומות, ללא תמורה, לרכוש 1עמודנה לרוכש אופציות כדלקמן: )ת

-אג' למניה, בתמורה לסך בשקלים השווה ל 33מניות רגילות, במחיר מימוש של  3,416,818עד 

חודשים ממועד ההשלמה  12ת למימוש עד לחלוף ואלפי דולר ארה"ב. אופציות אלה ניתנ 300

)להלן:  2014-01-225030, מס' אסמכתא: 2014בדצמבר,  18לאסיפה מיום  כהגדרתו בזימון

"(. לאחר חלוף המועד למימוש האופציות הלא רשומות, כאמור, הן תפקענה, ולרוכש הזימון"

( לרוכש תינתן אופציה 2"(; )האופציות הלא רשומותלא תהא כל זכות בקשר אליהן )להלן: "

אגורות למניה )מחיר  35ות על ידי החברה במחיר של לרכוש את מניות אקס.טי.אל  המוחזק

(. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף הענקת האופציההמשקף הנחה למניות אקס.טי.אל, נכון 

חודשים ממועד ההשלמה כהגדרתו בזימון. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא  6

סיה, זכויותיה והתחייבויותיה של ( לרוכש תינתן אופציה לרכישת נכ3)-כל זכות בקשר עמה ו

החברה בתחום מכשיר החברה במחיר עלות המלאי, כפי שיהיה במועד מימוש האופציה ותוך 

, כפי שיהיו במועד RESPeRATE®-הפעילות נטילת התחייבויות החברה הנוגעות לתחום 

תו חודשים ממועד ההשלמה כהגדר 6מימוש אופציה זו. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 

   בזימון. בתום מועד זה תפוג האופציה.

. "(עסקת רכישת השליטה)להלן: " 2015בפברואר,  12עסקת רכישת השליטה הושלמה ביום 

 2,622,647רכישת השליטה, הקצתה החברה  עסקתהשלמת בהתאם לאמור לעיל, ובעקבות 

בעקבות זאת, החל הרוכש אופציות לא רשומות לרוכש.  3,416,818  -מניות רגילות של החברה ו

הודיעה החברה על הקצאת  2015באפריל,  2בחברה. בנוסף, ביום להיות בעל השליטה 

מניות רגילות של החברה לרוכש בהתאם לתנאי עסקת רכישת השליטה והחזרת  2,622,648

  .מניות החברה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה
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ל, פרסמה החברה התאמות לאופציות לא לעי 1.1בעקבות תשקיף הזכויות, כמתואר בסעיף 

רשומות של החברה שהוקצו לרוכש. לאחר ביצוע ההתאמות כאמור, כמות מניות המימוש אשר 

מניות רגילות. לפרטים ראו דיווח  5,547,887-תנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות גדלה ל

 דרך ההפניה., המובא על 2015-01-044695, מס' אסמכתא: 2015במרץ,  4מיידי מיום 

 5,547,887-אופציות לא רשומות שהוקצו לרוכש מומשו ל 3,416,818 נכון למועד פרסום דוח זה,

מניות הרגילות של החברה. כמו כן, נכון למועד פרסום הדו"ח, פקעו האופציות שהוקנו לרוכש 

 .חודשים ממועד ההשלמה 6למימוש עד לחלוף והיו ניתנות 

יום, בתנאים  60אלפי דולר ארה"ב לתקופה של  40, הרוכש העמיד לחברה הלוואה בסך של עוד

של עסקה מזכה, ההלוואה אינה נושאת ריבית וללא הפרשי הצמדה. ההלוואה ניתנה ללא 

ההלוואה באמצעות מכירת מניות את  החברה התחייבה לפרועוערבויות. העמדת בטחונות 

אלפי דולר ארה"ב,  40לרוכש, בשווי ההלוואה, קרי בסך של אשר בבעלות החברה,  אקס.טי.אל

 המזכה ההלוואה את פרעה כי החברה הודיעה 2015, במאי 18 ביוםאג' למניה.  30במחיר של 

 מניות 514,400 מכירת באמצעות, לחברה הרוכש שהעמיד ב"ארה דולר אלפי 40 בסך

 .למניה' אג 30 של במחיר, החברה שבבעלות, אל.טי.אקס

לחייב את הרוכש לרכוש את כל או  Putבמסגרת ההתקשרות, לחברה ניתנה הזכות לאופציית 

אג'  30חלק ממניות אקס.טי.אל, אשר יהיו בהחזקתה במועד מימוש האופציה, במחיר של 

נכון למועד פרסום הדו"ח, האופציה  למניה, וזאת לתקופה של שישה חודשים ממועד השלמה.

 פקעה.

המניות הרשום  לעיל, 1.1, כהגדרתו בסעיף הוןהה הכללית, ביצוע איחוד בנוסף אישרה האסיפ

מניות רגילות,  10באופן שבו כל  1:10והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 

 תהפוכנה למניה אחת, ללא ערך נקוב ובהתאם לכך לאשר את תיקון תקנון החברה. 

 50ה שניתנה לחברה ע"י אקס.טי.אל בסך כי הלווא עסקת רכישת השליטהעוד אושר במסגרת 

מניות רגילות של  569,470אלפי דולר ארה"ב תומר למניות רגילות של החברה, ע"י הקצאת 

אג' למניה. לפרטים אודות ההלוואה ר' דיווחים מיידיים  33אקס.טי.אל. במחיר של -החברה ל

, 2014-01-093831אות: )מס' אסמכת 2014באוגוסט,  31 -ו 2014ביוני,  18של החברה מיום 

 , בהתאמה(.2014-01-147792

לפרטים נוספים בדבר דוח ההקצאה, הזימון, תוצאותיה של האסיפה הכללית וכן דיווחים בנוגע 

והאופציות הלא רשומות, דיווחים בנוגע להקצאת המניות  ,דיווחי הבהרה ,לאיחוד ההון

ביטוח מסוג ח בנוגע לפוליסת , דיווח בנוגע להשלמת העסקה ודיוובהתאם למתואר בעסקה

Run-off 2014-01-225006, מס' אסמכתאות: 2014בדצמבר,  18, ר' דיווחים מיידים מיום ,

בפברואר,  1, מיום 2014-01-228813, מס' אסמכתא: 2014בדצמבר,  23, מיום 2014-01-225030

, מיום 2015ואר, בפבר 9, מיום  2015בפברואר,  8, מיום 2015-01-022630, מס' אסמכתא: 2015

, 2015במרץ,  4ומיום  2015בפברואר,  15מיום  ,2015בפברואר,  12, מיום 2015בפברואר,  10
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, 2015-01-027961, 2015-01-027538, 2015-01-027526, 2015-01-027526מס' אסמכתאות: 

2015-01-028612 ,2015-01-030823 ,2015-01-030838 ,2015-01-030844 ,2015-01-030847, 

 בהתאמה, המובאים על דרך ההפניה. ,2015-01-043753 -ו 2015-01-031567, 2015-01-030853

 כמו כן, יובהר כי לאור פעילותה של החברה כחברת החזקות בחברות העוסקות בתחום הביומד

ובתחום מדעי החיים בענפי הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי ולאור הקצאת מניות החברה 

לרוכש, כמפורט לעיל בס"ק זה, והיותה של חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ חברה 

המשקיעה, בין היתר, בחברות הפועלות בתחום מדעי החיים, נקבע ע"י מר אלכס רבינוביץ, כי 

אשר תגיע לשולחנו בתחום פיתוח תרופות לרפואת עיניים ו/או תרופות כל הזדמנות עסקית, 

מיליון דולר ארה"ב,  10הקשורות למערכת העצבים ואשר ההשקעה הנדרשת בה אינה עולה על 

תוצע על ידו לחברה. יובהר, כי הזדמנויות עסקיות בתחום פיתוח תרופות לרפואת עיניים ו/או 

מיליון דולר ארה"ב לא בהכרח יוצעו לחברה.  10ולות על תרופות הקשורות למערכת העצבים הע

יובהר, כי אין בכך כדי להגביל את החברה מלבצע השקעות בתחומים אחרים נוספים במדעי 

החיים. כמו כן יובהר כי ועדת הביקורת של החברה תבחן, בנוגע לכל הזדמנות עסקית אשר 

בעסקה או לאו. כמו כן, העסקה תובא  תוצע לחברה על ידי מר רבינוביץ, כאמור, האם להתקשר

לאישור דירקטוריון החברה וההחלטה תתקבל ע"י דירקטורים בלתי תלויים, קרי שאין להם 

קשר עם בעל השליטה. בנוסף, בנסיבות שבהן ועדת הביקורת של החברה ו/או דירקטוריון 

ות חברה החברה יסרבו לעסקה כאמור, ומר רבינוביץ יחליט להתקשר בעצמו ו/או באמצע

בשליטתו באותה עסקה מסוימת, החברה תעדכן על כך בדוח רבעוני, ותפרט את הנימוקים 

שהביאו לסירוב לעסקה. החברה תדווח במסגרת הדוח התקופתי, כפי שיימסר לה על ידי מר 

רבינוביץ, בדבר עסקאות בהן התקשר מר רבינוביץ במהלך תקופת הדוח בתחום פיתוח תרופות 

ו/או תרופות הקשורות למערכת העצבים, אשר לא הוצעו לחברה, ככל שיהיו לרפואת עיניים 

 כאלה.

 "(ריגנרה)" .Regenera Pharma Ltdהתקשרות עם חברת  27.2

וזאת על פי מזכר  התקשרה החברה בהסכם השקעה עם ריגנרה 2015באפריל,  22ביום 

הושלמה  2015במאי,  19. כמו כן, ביום 2015בינואר,  7העקרונות שנחתם בין הצדדים ביום 

הודיעה החברה על השלמת אבן הדרך, על פי תנאי ההסכם  2016בפברואר,  23העסקה וביום 

הודיעה החברה על העברת התשלום השני בהתאם להשלמת  ,2016במרץ,  9וביום  כמפורט להלן

במאי,  20, 2015באפריל,  26, 2015בינואר,  7ראו דיווחים מיידים מימים לפרטים . בן הדרךא

, 2015-01-005836בנובמבר )מס' אסמכתאות:  20 -ו 2016במרץ,  9,   2016בפברואר,  23, 2015

2015-01-005193 ,2015-01-023493 ,2016-01-033001 2016-01-002877 ,2016-01-080061 ,)

 ל דרך ההפניה. המובאים ע

 ( לדוח תקופתי זה. 1לתיאור ריגנרה ופעילותה, ראו פרק א)

בעבור  גנרה לבין החברה ומשקיעים נוספיםיההסכם הינו בין ר – סכום ההשקעה והתמורה

מיליוני  15 -מיליון דולר ארה"ב לפי שווי חברה לפני הכסף של כ 6.5-סכום השקעה כולל של כ
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 דולר למניית ריגנרה. 4.6032דולר ארה"ב ובמחיר של 

סכום מיליון דולר ארה"ב )להלן: " 2.5סכום של השקיעה במסגרת ההסכם, החברה 

מיליון  1.25 -ושקעו במועד השלמת ההסכם ומיליון דולר ה 1.25מתוך סכום זה  "(,ההשקעה

הושלמה . אבן הדרך יםדולר נוספים לאחר השלמת אבן הדרך כפי שהוגדרה בהסכם בין הצדד

מניות  543,104. בתמורה להשקעה תוקצינה לחברה , כאמור לעיל2016בפברואר,  22ביום 

" ו/או המניות המוקצות)להלן: " 1-אופציות לרכישת מניות בכורה א 543,104-בכורה א' ו

כל על ידי ריגנרה בשתי מנות שוות,  הוקצו לחברה"(. המניות והאופציות האופציות המוקצות"

( לאחר השלמת אבן 2)-( במועד השלמת ההסכם, ו1אחת כנגד תשלום מחצית סכום ההשקעה: )

אבן הדרך והשלמת ההשקעה של המנה השנייה כאמור  עם השלמת הדרך, כהגדרתה להלן.

מההון  17.53%-מההון המונפק והנפרע של ריגנרה, ובכ 16.81%-בכ מחזיקהלעיל, החברה 

 בדילול מלא, בהנחת מימוש כל האופציות המוקצות.  המונפק והנפרע של ריגנרה

ממחיר המניה עד למוקדם  125%-האופציות תהיינה ניתנות למימוש במחיר ממימוש השווה ל

( אירוע של שינוי שליטה בריגנרה או מתן רישיון בלעדי, עולמי, בלתי חוזר ולא מוגבל 1מבין: )

( תשעה 2של ריגנרה או פירוק ריגנרה ) בזמן לצד שלישי בקשר לכל או רוב הקניין הרוחני

תוקף האופציות הוארך כמפורט . 2016בדצמבר,  31( 3חודשים לאחר השלמת אבן הדרך; או )

 להלן. 

כמפורט בהסכם, אבן הדרך תתקיים כאשר דירקטוריון ריגנרה יאשר כי במסגרת  - אבן הדרך

כפי שמפורטים  ,י אבן הדרךשנערך על ידי ריגנרה עמדה החברה בהצלחה ביעד 2ניסוי פאזה 

מטופלים אשר קיבלו את הטיפול  2ולפחות  20% -אבן הדרך מתקיימת כאשר יותר מ: בהסכם

שורות בחדות הראייה, וכל עוד לא אובחנו אירועים שליליים  2הראו שיפור של לפחות תרופה ב

בות אירועים כהגדרתם בפרוטוקול הניסוי, ו/או ריגנרה לא הפסיקה את הניסוי בעק, מהותיים

שליליים, כהגדרתם בפרוטוקול הניסוי. אבן הדרך תבחן במועד בו יקבע דירקטוריון ריגנרה וכל 

מטופלים אשר קיבלו את הטיפול בתרופה לתקופה של לפחות  4-עוד משתתפים בניסוי יותר מ

 . 2016ביוני,  30 -חודשים עוקבים בהתאם לפרוטוקול הניסוי, ולא מאוחר מיום ה 3

והתוצאות הקליניות הראשוניות  2, השלימה ריגנרה את ניסוי שלב 2016 ליולי 12, ביום כאמור

דיווחה החברה כי  2016בנובמבר,  20ביום  .מצביעות על הצלחה בעמידה ביעדי הניסוי

 ליום המוקצות לחברה עד האופציות של תוקפן את האריך כי לחברה הודיע ריגנרה דירקטוריון

 פעילותה או החברה מכירת, מיזוג, לציבור הנפקה של במקרה, לכן קודם או 2017בספטמבר,  1

השלמת הניסוי לפרטים נוספים בדבר   .יותר או ב"ארה דולר מיליוני 3של  הון גיוס או וכדומה

 2016בנובמבר,  20 -ביולי ו 12והארכת תוקפן של האופציות ראו דיווח החברה מימים 

 (, המובא על דרך ההפניה. 2016-01-080061 -ו 2016-01-033001)אסמכתאות: 

מניות רגילות  1.1-תהיה ניתנת להמרה לכל מניית בכורה א'  – הזכויות הנלוות למניות בכורה א'

( ריגנרה תציע את 1של ריגנרה. ההמרה כאמור תתרחש באופן אוטומטי במקרים הבאים: )

לחברה ציבורית כמתואר  או במסגרת הפיכת ריגנרהמניותיה לציבור בבורסה לניירות ערך 
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יעניקו לחברה ת בכורה א' מניורוב מניות הבכורה. המחזיקים ב( הסכמה בכתב של 2) להסכם

 זכות קדימה במקרה של חלוקת נכסים או דיבידנדים בהתאם לתקנון ריגנרה.

בעלי מניות מסוימים  , ודרישה כי עד מועד השלמת העסקהההסכם כולל התחייבות של ריגנרה

ציבורית בפרקי הזמן ובאמצעים חברה להפיכת ריגנרה ללפעול  יתחייבו אף הם, השל ריגנר

כי בעלי המניות של ריגנרה יתחייבו שלא למכור או להעביר את מניותיהן , והמפורטים בהסכם

 . לחברה ציבורית גנרהיבמהלך תקופה שתוגדר בין הצדדים לאחר הפיכת ר

שיפוי במקרה של הפרת אי אילו מהמצגים על ידי בנוסף, ההסכם כולל מצגים, הצהרות וסעיפי 

 החברה ו/או ריגנרה. 

אסיפה של בעלי מניותיה, בין היתר על מנת לעדכן את תקנון ריגנרה  כינסהיצוין, כי ריגנרה 

ההסכם( באופן שהוא יקבע זכויות קדימה והגנות מסוימות )בכפוף להשלמת העסקה תחת 

ראשונה וכן הוראות בדבר אופן  ת מצרנות, זכות סרובים הנוספים כגון זכויולחברה ולמשקיע

  קבלת החלטות מהותיות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית.

 11 ביום - במות לחברת פרטית להקצאה בתמורה ריגנרה בחברת החברה אחזקות הגדלת

 ערך ניירות להקצאת בתמורה בריגנרה אחזקותיה הגדלת על החברה דיווחה 2016, בספטמבר

 27 ביום"(. במות( בע"מ )להלן: "1996) ואנרגיהלחברת במות השקעות ייזום  החברה של

 -בעלים של כהינה  החברהלאחר העברת המניות הנרכשות הושלמה העסקה.  2016, בספטמבר

מההון המונפק והנפרע של ריגנרה בדילול  21.4% -מהון המניות המונפק של ריגנרה ובכ 24.24%

, 11דיווחי החברה מימים  ראו בדבר ההסכם עם חברת במות וההקצאה נוספים לפרטים .מלא

-2016-01, 2016-01-124792, 2016-01-1208921)אסמכתאות:  2016בספטמבר, 29 -ו 27, 26, 18

המובאים על דרך  .בהתאמה( 2016-01-058011 -ו 2016-01-055734, 2016-01-055449, 054489

 ההפניה.

התקשרותה בהסכם השקעה  על החברה דיווחה 2016, צמברבד 18 ביום -נוספות השקעות

על פי תנאי הסכם ההשקעה בין ריגנרה, הלוואה המירה למניות.  באמצעותבחברת ריגנרה 

 אלפי דולר ארה"ב 350החברה בשלב הראשון  השקיעההחברה ומשקיע מוביל נוסף בריגנרה, 

בינואר,  16, ביום ובשלב השני (אלפי דולר ארה"ב 350שקיע גם הוא סך של ה)והמשקיע הנוסף 

אלפי דולר ארה"ב. בסך הכל השקיעה  650הודיעה החברה על השקעה של סכום נוסף של  2017

מיליון דולר ארה"ב. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה  1החברה על פי הסכם ההשקעה סך של 

-2017-01 -ו 2016-01-090996)אסמכתאות:  2017בינואר,  16-ו 2016בדצמבר,  18מיום 

נכון למועד פרסום הדוח, ההלוואה הומרה כמפורט בה''ש  (, המובאים על דרך ההפניה.005689

 להלן. 13

הודיעה ריגנרה לחברה, כי דירקטוריון  2017 ,בספטמבר 3ביום  - של האופציותתוקפן הארכת 

 2018במרץ  1עד ליום  1-תוקפן של אופציות לרכישת מניות בכורה אריגנרה החליט להאריך את 

שהוגדרו  או קודם לכן, במקרה של הנפקה לציבור, מיזוג, מכירת החברה או פעילותה, כפי
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נכון למועד פרסום הדוח,  בתקנון של ריגנרה, או גיוס הון, כהגדרתו במסמכי ההשקעה.

 האופציות פקעו. 

 מ"בע אלקוברה חברת מול למגעים בהמשך - אלקוברה חברת עם ריגנרה חברת של מגעים

 הצעה בריגנרה נוסף מהותי מניות בעל עם ביחד ,הגישה כי 2017ביוני,  9הודיעה החברה היום 

ההצעה שהוגשה שיקפה לריגנרה שווי של . אלקוברה מניות הקצאת כנגד ריגנרה מניות למכירת

 בנושא התקדמות הייתה לא הדוח למועד נכוןמיליון דולר לאלקוברה.  47ושווי של מיליון  95

, ביוני 9 מיום מיידי דיווח ראו ההצעה אודות נוספים לפרטים. והמגעים לא התממשו לעסקה זה

 .  ההפנייה דרך על המובא( 2017-01-048481: אסמכתא) 2017

הודיעה החברה כי בהמשך לדיווח המיידי של  2018במרץ,  20ביום  – בריגנרה השקעה עסקת

(, הנכלל כאן על דרך ההפניה, 2018-01-000853)מס' אסמכתא:  2018בינואר,  2החברה מיום 

 המתוכנן, 3, ואשר תאפשר לה להשלים את ניסוי שלב בדבר הצעת השקעה שקיבלה ריגנרה

 , כי:ממר מריוס נכט )באמצעות חברה בבעלותו(

 כאמור בהמשך לחתימת הסכם ההשקעה, אשר מתבסס על העקרונות המפורטים בהצעה .1

, הועבר לריגנרה סכום ההשקעה הראשון בסך כאמור 2018בינואר,  2מיום  המיידיובדיווח 

 .ב''ארה דולר מיליוני 10.7-של כ

 להשתתף הזכות עומדת, נוספים מניות לבעלי כמו, לחברה, כאמור המיידי בדיווח כאמור .2

 ההשלמה במועד מיידי דיווח תמסור החברה. חלקה פי על זאת, (26.3.2018)עד  בהשקעה

 זכויותיהם את, שיממשו וככל אם, ימששו המניות בעלי מכלול כאשר, העסקה לש הסופי

 . להשקעה להצטרף

 ללא, 13מההון 17.32%-כ הינו בריגנרה החברה של ההחזקה שיעור, הדוח פרסום למועד נכון .3

 עשוי זה אחזקה שיעור. מלא בדילול, 12.48%-וכ( רגילות למניות המרה בהנחת) דילול

 נוספים מניות בעלי י״ע יושקעו נוספים שסכומים ככל הסופי ההשלמה למועד עד להשתנות

 . בהשקעה להשתתף זכויותיהם פי על

בדבר .ה. לדוח תקופתי זה. 3)א(.1סעיף בדבר עסקת ההשקעה בריגנרה  ראו נוספים לפרטים 

 . לדוח תקופתי זה. 4(.1סעיף א)ניירות הערך של ריגנרה, ראו באחזקותיה של החברה 

 

 

                                                 

 

החברה לריגנרה, אשר כנגדה הוקצו לחברה מניות  ארה''ב שהעמידה דולר מיליון 1 סך על ההמירה ההלוואה לאחר המרת  13
השוות בזכויותיהן לאלה שהוקצו למשקיעים בסבב השקעה זה, למעט זכויות הנובעות ממחיר המניה, אשר, לגבי  warrantsו

חישוב אחוזי הדילול המלא הינו גם על בסיס כל   ממחיר המניה בסבב ההשקעה. 20%-המניות שהוקצו לחברה, הינו נמוך ב
כמו כן יובהר כי  דות להענקות עתידיות.עת אופציות אשר טרם הוענקו ומיוולרבו warrantsהאופציות הקיימות בריגנרה לרבות 

 מניות רגילות של ריגנרה. 1.1 -תהיה ניתנת להמרה ל 1-ומניית בכורה א'כל מניית בכורה א' 
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 "(קסידי אנובלוס )" .NovellusDX Ltdהתקשרות עם חברת  27.3

הסכם השקעה יחד עם קרן פונטיפקס הודיעה החברה על התקשרותה ב, 2015בדצמבר,  23ביום 

נובלוס חברת מיליון דולר ארה"ב ב 10 -ומשקיעים נוספים לביצוע השקעה בסכום כולל של כ

 ."(ההסכם)להלן: " קסידי א

 ( לדוח תקופתי זה. 2די איקס ופעילותיה, ראו פרק א) לתיאור נובלוס

מיליון דולר ארה"ב  10 -סכום ההשקעה במסגרת ההסכם הינו כ –סכום ההשקעה והתמורה 

מיליוני דולר ארה"ב, בעבור מניות בכורה ב'  15 -, טרם העסקה, של כקסינובלוס די אלפי שווי 

דולר ארה"ב למניה )להלן:  6.395מחיר של ב קסינובלוס די אש"ח של  0.01בעלות ע.נ. נקוב 

מיליון דולר לפי  10למשקיעים הוקצו אופציות להשקעה נוספת של  ,"(. בנוסףמניות בכורה ב'"

 ממחירה הנוכחי, כמפורט להלן. 25% -מחיר למניית בכורה ב' הגבוה ב

"(, קעהסכום ההשמיליון דולר ארה"ב )להלן: " 2.5במסגרת ההסכם, החברה תשקיע סכום של 

מיליון דולר ארה"ב יושקעו במועד ההשלמה הראשוני )כהגדרתו  1.25כאשר מתוך סכום זה 

מיליון דולר נוספים לאחר השלמת אבן הדרך כפי שהוגדרה בהסכם בין  1.25 -בהסכם( ו

בתמורה  העבירה החברה את התשלום הראשון כאמור לעיל 2015בדצמבר,  29 -ב הצדדים.

אופציות  312,734 -ב' ו מניות בכורה 390,930רה תוקצינה לחברה להשקעה הכוללת של החב

דולר ארה"ב לכל מנית מימוש. לאחר  7.994במחיר מימוש של  1-לרכישת מניות בכורה ב'

. בהנחת קסינובלוס די אמההון המונפק והנפרע של  8.01% -התשלום הראשון, תחזיק החברה ב

 קסינובלוס די אמהונה המונפק והנפרע של  12.14% -התקיימות אבן הדרך, תחזיק החברה ב

 בדילול מלא, בהנחת מימוש כל האופציות המוקצות. 13.64% -ו

"(, תהיה משקיע מובילאו " "המשקיעים המוביליםלחברה ולקרן פונטיפקס )להלן יחדיו: "

)דירקטור אחד מטעם כל משקיע מוביל(.  קסינובלוס די אזכות למנות שני דירקטורים מטעמם ב

וכן כיסוי ביטוחי  קסינובלוס די אעל פי ההסכם, יוענק כתב שיפוי לכל הדירקטורים של 

 מיליון דולר ארה"ב. 2-לדירקטורים ונושאי משרה אשר לא יפחת מ

יאשר כי  קסינובלוס די אכמפורט בהסכם, אבן הדרך תתקיים כאשר דירקטוריון  -אבן הדרך 

 עמדה בהצלחה  ובזמנים שנקבעו ליעדי אבן הדרך כפי שמפורטים בהסכם.  קסילוס די אנוב

על פי ההסכם, אבן הדרך מתקיימת כאשר נובלוס עומדת במצטבר ביעד אחד לפחות בכל אחד 

 משלושה תחומי פעילות נפרדים: מחקר ופיתוח, רגולציה ופיתוח קליני. 

ך, ומי מהמשקיעים יחליט כי אינו מבצע את החלק כמו כן יובהר, כי במקרה ותתקיים אבן הדר

השני של ההשקעה, מניות בכורה ב', אשר הוקצו לו במסגרת מועד ההשלמה הראשוני, יומרו 

  .קסינובלוס די אלמניות רגילות של 

כמו כן, נקבע כי אם במשך שלושת החודשים מיום תאריך מועד ההשלמה  -השקעות נוספות

מיליון דולר על ידי משקיע עוגן נוסף, כהגדרתו  2.5ספת של עד הראשוני, תתבצע השקעה נו

בהסכם, בכפוף לאישור החברה, והמשקיעים המובילים, אזי סכום ההשקעה החדש ינוכה 

מסכום ההשקעה שנותר להשקיע על פי השלמת אבן הדרך, כהגדרתה להלן, כך שביום מועד 

יים ההשקעה הנוספת, לא יעלה השלמת ההסכם, סכום ההשקעה הכולל, לרבות במקרה שתתק

 מיליון דולר ארה"ב.   10על 
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הודיעה החברה כי חברת נובלוס די איקס חתמה על הסכם השקעה מחייב  2016ביוני,  21 ביום

 מיליוני דולר ארה"ב נוספים בנובלוס די איקס. 2.5עם קרן ההון סיכון אורבימד להשקעה של 

ש"ח ערך נקוב  0.01מיליוני דולר ארה"ב בעבור מניות בכורה ב' בעלות  2.5השקיעה  אורבימד

דולר ארה"ב למניה. לפרטים נוספים על השקעתה  6.395כל אחת של נובלוס די איקס במחיר של 

 2016ביוני  21של אורבימד בנובלוס די איקס, והקצאת אופציות לאורבימד ראו דיווח מיום 

 .ההפניה דרך על המובא( 2016-01-053970)אסמכתא: 

דירקטוריון נובלוס קבע, כי אבן הדרך, כפי שהוגדרה הודיעה החברה כי  2016באוגוסט,  16 ביום

דירקטוריון  בהסכם ההשקעה בחברת נובלוס די אקס וכמפורט להלן, הושלמה בהצלחה.

היעדים  ל(.יעדים בסך הכ 6) נובלוס קבע כי החברה עמדה בשני יעדים בכל אחד מהתחומים

בהם עמדה החברה הינם: השלמת אב טיפוס לצ'יפ הביולוגי אותו מפתחת החברה והגנתו 

 CLIA גנים ראשונים על פי התוכנית, קבלת אישור 12השלמת כיסוי בהצלחה של  ,בפטנט

למעבדה, הצלחה בהדגמה של הטכנולוגיה  ISO 13485ממשרד הבריאות האמריקאי ואישור 

תי בבי"ח מוביל והצלחה בבחינה טכנולוגית הניבוי של נובלוס בניסוי של נובלוס במקרה אמי

 2016לאוגוסט,  16לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  טן.רטרוספקטיבי על חולי סר

 ( המובא על דרך ההפניה. 2016-01-104059)אסמכתא: 

משקיעים בשלב הראשון החליט דירקטוריון נובלוס שלא לקרוא לחלק השני של ההשקעה מה

קראה חברת נובלוס די אקס למשקיעים הזכאים לכך, להשקיע את  2016בנובמבר,  9וביום 

מיליוני דולר ארה"ב  1.25החלק השני על פי הסכם ההשקעה. התשלום השני על פי ההסכם, בסך 

מניות בכורה ב'  195,465מהחברה לנובלוס, בתמורה להקצאת  2016בנובמבר,  22הועבר ביום 

 22 -ו 2016בנובמבר,  9אופציות נוספות. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מימים  156,367 -ו

, בהתאמה(, המובאים על 2016-01-080754 -ו 2016-01-075225)אסמכתאות :  2016בנובמבר, 

 דרך ההפניה.

השקיעה את מלוא סכום השקעתה בנובלוס די איקס עם הצטרפותה של  החברהיובהר כי 

 ההשקעה. אורבימד להסכם 

מניות בכורה ב' יעניקו לחברה ולמשקיעים הנוספים זכות  –הזכויות הנלוות למניות בכורה ב' 

, חלוקת קסינובלוס די אקדימה במקרה של חלוקת נכסים, מיזוג, מכירת כל מניותיה של 

 . קסינובלוס די אדיבידנדים או פשיטת רגל של 

לציבור, על פי התנאים המפורטים בהסכם,  קסינובלוס די אכמו כן, במקרה של הצעת מניות 

בעלי מניות בכורה ב', יהיו זכאים לתשלום הדיבידנד שנצבר לזכותם על פי תנאי ההסכם, 

 . קסינובלוס די אבמניות או במזומן, על פי החלטת דירקטוריון 

ת כמו כן, עד לתקופה של שנתיים מיום החתימה על ההסכם, לבעלי מניות בכורה ב', תהיה הזכו

להצטרף לכל מכירה של מניות המכירה על ידי מייסדיה, כהגדרתם בהסכם, וזאת על פי 

 התנאים המפורטים בהסכם.

. ההמרה כאמור קסינובלוס די אמניות רגילות של  1-כל מניית בכורה ב' תהיה ניתנת להמרה ל

תציע את מניותיה לציבור על פי  קסינובלוס די א( 1תתרחש באופן אוטומטי במקרים הבאים: )
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( הסכמה בכתב של המחזיקים ברוב מניות הבכורה, הכולל את 2התנאים המפורטים בהסכם )

 הסכמת החברה. 

ההסכם כולל מצגים, הצהרות וסעיפי שיפוי במקרה של הפרת אי אילו מהמצגים על ידי 

 . קסינובלוס די אהמשקיעים ו/או 

בעלי מניותיה, לאשר את ההסכם על כל תנאיו, לרבות אישור  כינסה אסיפה של קסינובלוס די א

הנפקת והקצאת ניירות הערך על פי ההסכם וכן אישור נספחיו של ההסכם, הכוללים, בין היתר, 

בהתאם להוראות ההסכם, עדכון תנאיהם של נושאי משרה  קסינובלוס די אתקנון מעודכן של 

יפוי וכן הכיסוי הביטוחי לדירקטורים ונושאי על פי תנאי ההסכם, כתב הש קסינובלוס די אב

 משרה.

כי בהמשך לאישור  ה החברה,הודיע 2017בדצמבר,  13ביום  – הארכת תוקפן של אופציות

דירקטוריון נובלוס די איקס גם אסיפת בעלי המניות של נובלוס די איקס החליטה לאשר 

די איקס, אשר ניתנו למשקיעים  של נובלוס 1למניות בכורה ב הארכת תוקפן של האופציות

 31, עד למועד המוקדם מבין: )א(  2015בשנת  במסגרת גיוס ההון שביצעה נובלוס די איקס

פעילותה כפי שהוגדרו בתקנון של  )ב( הנפקה לציבור, מיזוג, מכירת החברה או 2019באוגוסט 

מסך  20%כ אופציות כאמור, המהוות  312,734לאינטרקיור כאמור,  נובלוס די איקס.

 האופציות הנ"ל. 

מההון  12% –מההון המונפק והנפרע של נובלוס די איקס ובכ  10.82%-כהחברה מחזיקה כיום ב

 בדילול מלא. המונפק והנפרע של נובלוס די אקס
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 RESPeRATE® -הסכם למכירת פעילות ה 27.4

ן )להל 14הודיעה החברה על התקשרותה עם חברת יזמונית 2015באוקטובר,  22ביום 

. העסקה כוללת את מכירת RESPeRATE®-ה ימכשירעסקיה בתחום למכירת  15"(הרוכשת"

לפעילותה , וכן מכירת כל הנכסים הקשורים על גרסאותיו השונות מלאי המכשירים הקיים

. יובהר כי במסגרת הסכם זה "(הרספרייטלרבות פטנטים וסימני מסחר )להלן: "בתחום זה, 

החברה מעבירה לרוכשת את כל פעילות הרספרייט ולאחר מועד ההשלמה, כהגדרתו להלן, לא 

תמשיך לעסוק בתחום זה. צעד זה מאפשר לחברה להתמקד בפעילותה העיקרית כיום ולפעול 

 :להלן התנאים המהותיים של ההסכםכחברת החזקות בתחום הביומד. 

 "(הצדדיםראו יחדיו להלן: ")החברה והרוכשת יק

תגמולים בסך  הרוכשתתשלם  מכוחםבעבור הפטנטים וסימני המסחר, וכל מוצר שיפותח  .1

שנים מיום השלמת  4 לתקופה שלעל כל תשלום נטו שיתקבל אצל הרוכשת,  3%של 

העסקה, כהגדרתה להלן. התשלומים ישולמו בסוף כל רבעון בש"ח )בהתאם לשער ההמרה 

( בסוף כל רבעון. במידה ויתקיים איחור בתשלום על ידי הצדדיםבמועד המוסכם 

 לחודש.  1%של  פיגורים בסךלחברה ריבית  תהתגמולים, תשלם הרוכש

, את בעבור יתר נכסי הרספרייט תבנוסף לתשלום התגמולים כאמור, תשלם הרוכש .2

 כמפורט להלן )בתוספת מע"מ, לפי העניין(: הסכומים

אלפי דולר ארה"ב ביום חתימת ההסכם. במידה והשלמת העסקה לא תתבצע ו/או  15 .א

 הרוכשת, תשלום זה יהיה תשלום בלתי חוזר. באחריותתתעכב, 

 ימים ממועד השלמת העסקה. 45אלפי דולר ארה"ב לאחר  15 .ב

תשלום בעבור המלאי הנותר של מוצרי הרספרייט שיוותרו עד מועד השלמת העסקה  .ג

 יום ממועד השלמת העסקה. 90 עדלמכשיר. תשלום זה ישולם עלות במחיר 

בעבור  , במקרה שתהיינה כאלו,דרישות החזר כספי של לקוחותהיה אחראית להחברה ת .3

שנים ממועד השלמת העסקה.  4מכשירים שנמכרו לפני מועד השלמת העסקה, וזאת עד 

 לגביהם. שנים, דרישות החזר כאמור יופנו לרוכשת והחברה לא תחוב 4כעבור 

שנים ממועד רכישת מכשיר. כל  3הרוכשת תמשיך לעמוד בהתחייבות החברה לאחריות של  .4

 1 זז מתשלום התגמולים, כמפורט בס"קקויתשלום בגין שמירת תקופת האחריות כאמור, 

 לעיל.

                                                 

 

ור בעל השליטה והמנכ"ל של חברת יזמונית בע"מ הינו ד"ר בנימין גביש אשר בעבר היה בעל עניין בחברה וכיהן כדירקט  14
 ומדען ראשי של החברה. כמו כן, בנו של ד"ר בנימין גביש הינו מר ארז גביש, אשר כיהן בעבר כמנכ"ל ודירקטור בחברה.

. לפרטים 2013והתיקון לו משנת  2011ההסכם נשוא דיווח מיידי זה נעשה בהמשך להסכם הרישיון שנחתם בין הצדדים בשנת   15
(, המובא על דרך 2015-01-070276) 2015במרץ,  31מיום  2014ל החברה לשנת בפרק א' לדוח התקופתי ש 19.1ראה סעיף 

 "(.הדוח התקופתיההפניה )להלן: "
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לרוכשת והרוכשת תקבל  העבירההחברה )כמפורט להלן( עד מועד השלמת העסקה  .5

כסים הקשורים לרספרייט לרבות, קווי טלפון, אתרי לבעלותה והחזקתה את כל הנ

אינטרנט וכו'. החברה תמשיך לשאת בכל התחייבות הקשורה לרספרייט עד מועד השלמת 

  העסקה.

לפני או אחרי מועד ההסכם כולל שיפויים הדדיים הקשורים לרספרייט אשר מקורם  -שיפוי .6

 ההשלמה, בהתאמה.

 סודיות.שמירת סעיפי טיים משני הצדדים וכן יבויות סטנדרההסכם כולל מצגים והתחי .7

. העסקה )מועד ההשלמה(הושלמה  2015בנובמבר,  1 -הודיעה החברה כי ב 2015בנובמבר,  2 ביום

בנובמבר,  2 -ו 2015באוקטובר,  22לפרטים נוספים בדבר העסקה והשלמתה ראו דיווחים מיידים מיום 

 , בהתאמה, המובאים על דרך ההפניה.146784-01-2015 -ו 140628-01-2015, מס' אסמכתאות: 2015

 ביטוחים .28

לחברה פוליסה לביטוח אחריות נושאי המשרה והדירקטורים בה ובחברות הבנות שלה, בגבול אחריות 

הפרמיה השנתית עבור  "(.הפוליסהולתקופת הביטוח במצטבר )" למקרה דולר ארה"ב,מיליון  5של עד 

  .2019במרץ,  31הפוליסה בתוקף עד ליום  דולר ארה"ב. אלף 5.8-הינה כפוליסת הביטוח 

 משרה נושאי עם התקשרות תנאיו הסכמים .29

)פרטים לפי תקנה  תקופתי זה לדוח' ד פרק ראה החברה נושאי עם החברה התקשרות בדבר לפרטים

21). 

 הליכים משפטיים  .30

 .אינה צד להליך משפטי החברה

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .31

 בניהול ומעורבות ההשקעה אסטרטגיית 31.1

 :הבאים העקרונות על היתר בין מבוססת החברה של ההשקעה מדיניות

בחברות נבחרות שעומדות בקריטריונים שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה  השקעה .א

 בחברות העוסקות בפיתוח מכשירים רפואיים ותרופות. 

 יע בהן. השפעה, ללא שליטה, בחברות הפורטפוליו שהחברה מתכוונת להשק הבטחת .ב

ופיזור ההשקעות בחברות הפורטפוליו הנמצאות בשלבים שונים של חייהן העסקיים  גיוון .ג

 ליצירת פורטפוליו מגוון ומאוזן ולהפחתת הסיכון לאי מימוש ההשקעה. 

בחברות הפורטפוליו בדרך של סיוע בגיוסי כספים, מעורבות בדירקטוריון, במינוי  תמיכה .ד

 ורשאימנהלים ויועצים, מינוי משקיף מטעם החברה, אשר מזומן לישיבות הדירקטוריון 
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להשתתף בהם ללא זכות הצבעה, במקרה בו לחברה אין חבר בדירקטוריון חברת 

ווי פיננסי, ליווי וייעוץ טכנולוגי בכל שלבי הפורטפוליו ומינוי המשקיף מתאפשר, מתן לי

 '. וכוהפיתוח 

 בחברות מהשקעותיה מקסימלית תשואה להשגת לפעול הינו החברה יעד, כללי באופן 31.2

 :מישורים בשני מתמקדת החברה של העסקית האסטרטגיה. בהן להשקיע שתבחר הפורטפוליו

 חברות הפורטפוליו לקראת מימוש ההשקעה: השבחת .א

השבחת חברות הפורטפוליו והבשלתן לקראת מימוש ההשקעה תלווה החברה  לצורך

באופן פעיל חברות פורטפוליו מהותיות תוך מעורבות שוטפת בניהולן באמצעות חברי 

דירקטוריון מטעמה, ותפעל לסייע להן, בין היתר בדרכים הבאות: גיבוש תכנית עסקית 

ייה הרלוונטית וצירופם לדירקטוריון ותכנית אסטרטגית, הפניית אנשים מובילים מהתעש

חברות הפורטפוליו באמצעות הקשרים של החברה, הפניית חברות הפורטפוליו ללקוחות 

 פוטנציאליים רלוונטיים לפרויקטים שונים. 

 להשקעה איכותיות מטרה חברות איתור .ב

 .איתור חברות מטרה איכותיות להשקעה החברה תפעל לאיתור מיזמים חדשים לצורך

 . לעילב' 7.2המגיע לחברה יעבור בדיקה על ידי הנהלת החברה כמפורט בסעיף  מיזם

 :הינם החברה של העסקיים יעדיה 31.3

את פעילותה הנוכחית כחברת החזקות, להפוך למובילה בתחומה בישראל ולהעלות  לקיים .א

 את שווי נכסיה. 

שירותים מקצועיים ברמה גבוהה לחברות פורטפוליו, לרבות שירותי ייעוץ  הענקת .ב

 ממומחים איכותיים בנושאים בתחום וניהוליים ייחודיים. 

וחיפוש מתמיד אחר גופי השקעה  ביומדתשתית קשרים רחבה עם חברות  בניית .ג

פוטנציאליים המתמחים בתחומים בהן עוסקת חברות הפורטפוליו, אשר באפשרותם 

ום לחברה ולחברות הפורטפוליו ערך מוסף, כגון ידע, ניסיון קשרים עסקיים לתר

 והשקעות כספיות. 

לחברות הפורטפוליו של החברה בניהול והתנהלותן תוך ניסיון מתמיד לחזק את  ייעוץ .ד

הצוות הניהולי של חברות הפורטפוליו באמצעות אנשים בעלי שם בתעשייה הרלוונטית 

 לחברת הפורטפוליו. 

 היתר בין, המשך השקעות במציאת עזרה או הפורטפוליו בחברות המשך השקעות ועביצ .ה

 לשוק ולהגיע מטרותיהן את להשיג, הפיתוח את להאיץ פורטפוליו חברות לסייע במטרה

 . יותר קצרה בתקופה

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו  ו, הינהחברה של הנוכחיים והיעדים האסטרטגיה בדבר שלעיל המידע

 וודאיים אינם החברה של היעדים השגת)"חוק ניירות ערך"(.  1968 –בחוק ניירות ערך התשכ"ח 

, בין היתר, כתוצאה מגורמים שונים שאינם להתממש שלא ועשויים החברה בשליטת ואינם

  .זה ח"לדו 33 בסעיףבשליטתה של החברה וכן התממשות מי מגורמי סיכון המתוארים 
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 דיון בגורמי סיכון  .32

 סיכוני מקרו

 . עילל 6.1ראו סעיף  -תנודות בכלכלה העולמית ומצב שוקי ההון בישראל ובעולם (1

 . עילל 6.2ראו סעיף   -הרעה במצב הביטחוני (2

 .עילל 6.3ראו סעיף  -שינויים בשער החליפין (3

 ענפיים גורמים

בחברות הפורטפוליו הינן השקעות ברמת סיכון גבוהה. קיימים מספר גורמים עיקריים  השקעות

 המפורטים להלן שבגינם עלולה השקעה בחברות פורטפוליו לרדת לטמיון, כולה או חלקה. 

האפשרות שהמוצר שבפיתוחו עוסקת חברת פורטפוליו לא יפותח, עקב  -הפורטפוליו חברת הצלחת (1

ים הכרוכים בעלויות נוספות שהיקפן לא ניתן להערכה; התקדמות הטכנולוגיה קשיים בפיתוחו ועיכוב

עלולה לגרום לכך, כי לאחר שהמוצר יפותח לא ניתן יהיה לשווק את המוצר, או שהשיווק ייתקל 

בקשיים, ולכן לא ניתן להעריך את היקף הכספים שיידרשו לשם פיתוח המוצר, ייצורו ו/או שיווקו; 

עשויה להיתקל בקשיים אחרים, שיחבלו ביכולתה להשיג את מטרותיה, לרבות חברת הפורטפוליו 

קשיים בגיוס כוח אדם מתאים וקשיים בגיוס הון נוסף, חוסר יכולת להעריך כניסה של מתחרים 

  והקטנת ביקושים.

השינויים הטכנולוגיים המהירים המאפיינים את תחומי העיסוק של חברות  -טכנולוגיים שינויים (2

וליו, עלולים להקטין את הביקוש למוצרים מסוימים )במקרים כאמור ייתכנו מצבים שייצור הפורטפ

 מוצרים אלו יהפוך ללא כדאי(. 

 . לעיל 13ראו סעיף   -בענף תחרות (3

לאחר שלב הפיתוח, על חברות פורטפוליו להחדיר את מוצריהן לשוק ולהגביר את   -לשוק חדירה (4

רך של שכנוע לקוחות ביתרונותיהם ויכולתם של המוצרים. כמו השימוש במוצרים האמורים, לרבות בד

כן, על חברות הפורטפוליו להמשיך ולשדרג את מוצריהן על מנת להגדיל את היתרונות הכלכליים 

והתפעוליים שלהם. אי הצלחתן של חברות הפורטפוליו להחדיר את המוצרים לשוק ולעמוד ביעדים 

ית במכירותיהן של חברות הפורטפוליו וכתוצאה מכך לפגוע האמורים עשויה לגרום לפגיעה משמעות

בתוצאות פעילותה של החברה. בנוסף, על מנת לבצע חדירה מוצלחת לשווקים רבים, דרוש הון 

  .לגייס הפורטפוליומשמעותי, אותו לא תמיד עולה בידי חברות 

חברות הפורטפוליו מבצעות פיתוח טכנולוגי של מוצרים שונים. בשלב  -מוצרים בפיתוח עיכובים (5

הפיתוח, עשויים להיווצר עיכובים בפיתוח המוצרים, שעשויים לגרום להפסדים. הפסדים כאמור 

עשויים להשפיע לרעה באופן מהותי על מצבן, עסקיהן, מצבן הפיננסי ותוצאות פעילותן של חברות 

 ות פעילות החברה. הפורטפוליו ובהתאם על תוצא

פירות  עיקר -קיימות קניין זכויות והפרת הפורטפוליו חברות של הרוחני הקניין זכויות הגנת העדר (6

הפיתוח של חברות הפורטפוליו מתגבש לידי קניין רוחני שבבעלותן. היעדר הגנה על זכויות קניין רוחני 

מסוימים, עשוי לגרוע מבלעדיותן של אלו הן בשל עלויות ההגנה והן בשל היעדר יכולת הגנה במקרים 

חברת הפורטפוליו במוצר שפיתחו, וכתוצאה מכך לפגוע משמעותית בתוצאותיהן העסקיות ולפיכך גם 
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בתוצאותיה העסקיות של החברה. כמו כן, עלול פיתוח של חברת הפורטפוליו לגרור הפרת זכויות קניין 

 רוחני קיימות של צד שלישי. 

ן כי לאחר פיתוח המוצרים ורישום פטנט על מוצרי חברות הפורטפוליו יעלה ייתכ -חלופיים מוצרים (7

בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים חלופיים בהם יוכנס שינוי טכנולוגי אשר יאפשר עקיפה של 

זכויותיהן המוגנות בפטנט. במקרה כזה יכול ויעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים מתחרים 

ו, דבר אשר עשוי להגביר את התחרות במוצריהן של חברות הפורטפוליו למוצרי חברות הפורטפולי

 ולהקטין את הרווח הצפוי שלהן. 

שבבסיס פעילות המחקר מצוי בחברות הפורטפוליו אשר נשענות, במידה רבה, על  הידע -ביזמים תלות (8

ם בחברת הידע של יזמיהן ועל יכולתם לממש ידע זה למוצרים. אם אותם יזמים יפסיקו את פעילות

הפורטפוליו, עלולה להיות לכך השפעה משמעותית על פעילותן של אותן חברות פורטפוליו, וכתוצאה 

מכך על תוצאותיה של החברה. עם זאת יובהר, כי עם התקדמות פיתוח הפרויקטים העומדים בבסיס 

 חברות הפורטפוליו הולכת ופוחתת התלות האמורה. 

היצע מצומצם של חברות פורטפוליו עשוי להביא לירידה בקצב  -פוטנציאליות פורטפוליו חברות היצע (9

 ההשקעות של החברה. 

השקעה בניירות ערך של חברות פורטפוליו הינה לעיתים תכופות השקעה בניירות ערך  -מימוש קשיי (10

שאינם רשומים למסחר בבורסה. בשל כך, ייתכן ויהיה קושי למכור את ניירות הערך האמורים, ו/או 

 ם במידה וייווצר הצורך. לממש אות

 ייחודיים גורמים

ככל שפעילותן של חברות הפורטפוליו תהיינה  -משרד הכלכלההראשי של  ןבתקציבי המדע שינויים (1

מותנות בהלוואות על ידי משרד המדען הראשי, הרי שצמצום בתקציב המדען הראשי עשוי להשפיע 

באופן מהותי על היקף ההשקעות המבוצעות בחברות הפורטפוליו. בנוסף, הענקת ההלוואות הללו על 

  עילות של חברות.ידי משרד המדען הראשי מטילה מגבלות מסוימות על פ

חברות הפורטפוליו תהיינה כפופות לחקיקה ותקינה שונים בהתאם לתחום פעילותה, ושינוי  -רגולציה (2

 ברגולציה עלול להשפיע על תחום פעילותה של כל חברת פורטפוליו.

תביעות אפשריות כנגד חברות הפורטפוליו בגין אחריות מוצר )איכות  -ויצרן מוצר אחריות בגין תביעות (3

מוצר חברת הפורטפוליו או בגין נזקי גוף העלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר חברת הפורטפוליו( 

עלולים לסכן את השקעתה של החברה. בנוסף לנזק הכלכלי, תביעות בגין אחריות מוצר ויצרן עלולות 

 יו. לפגוע במוניטין של חברות הפורטפוליו ולפגוע במכירות המוצר ובהכנסות חברת הפורטפול

בשיעורי ההחזקה כתוצאה מהקצאות נוספות על ידי  שינויים -פורטפוליו בחברות בהחזקה שינויים (4

 של החברה ולפגוע בפוטנציאל הרווח על השקעתה.  בהחזקותיהחברות הפורטפוליו עלול לנגוס 
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 מידת השפעת גורמי סיכון .א

 מידת בפועל כי ייתכן. סיכון גורם כל של ההשפעה למידת בהתאם שתוארו הסיכון גורמי מוצגים להלן

  :שונה תהיה החברה על אלה גורמים של ההשפעה

 גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה הסיכון גורם

 מקרו גורמי

 הישראלי ההון שוק ומצב העולמית בכלכלה תנודות

 והעולמי

  + 

  +  הביטחוני במצב הרעה

   + החליפין בשערי תנודות

 ענפיים גורמים

 +   הפורטפוליו חברת הצלחת

 +   טכנולוגיים שינויים

 +   בענף תחרות

 +   לשוק חדירה

  +  מוצרים בפיתוח עיכובים

 +   הפורטפוליו חברות של הרוחני הקניין על הגנה העדר

 +   חלופיים מוצרים

  +  ביזמים תלות

 +   פורטפוליו חברות היצע

 +   מימוש קשיי

 ייחודיים סיכונים

  +  הראשי המדען בתקציבי שינויים

 +   רגולציה

 +   ויצרן מוצר אחריות בגין תביעות

  +  הפורטפוליו בחברות ההחזקה בשיעורי שינויים

 

 



 
 1-(1א)

   ריגנרה עסקי תיאור – (1')א פרק

 כללי רקע .1(.1)א

 חוק לפי מוגבל בעירבון פרטית כחברה 2008 ,ביוני 10 ביום התאגדה ("ריגנרה") בע"מ פרמה ריגנרה

  .1999-תשנ"ט החברות,

 ריגנרה מניות ובעלי ריגנרה מייסדי

 לביא, גד ד"ר ריגנרה, של עובד והינו בריגנרה כדירקטור המכהן חזן, צדיק ד"ר ע"י נוסדה ריגנרה

 ראשי והמדען כדירקטור מכהן חזן צדיק ד"ר .כהן דורון ומר שטיינברג מיכאל מר העסקים איש

 בצמחים שנים רב מחקר ביצע אשר לוגיהנובאימו שני תואר בעל במקצועו, רופא הינו בריגנרה,

 הגדל (,lentiscus Pistacia - המדעית )ובשפה המסטיק אלת שרף את חקר חזן ד"ר בטבע. המצויים

 מוצר מופק ממנה אשר נמוכה, יחסית ובעלות גדולות בכמויות והמצוי ,התיכון הים אגן באזור

 הפטנטים יממציא בין וכן בפיתוח אשר ריגנרה מוצר ממציא הינו חזן ד"ר שבפיתוח. ריגנרה

  ריגנרה. של רישום בהליכי והמצויים הרשומים

 1ריגנרה טוריוןדירק יו"ר נכט מריוס מר ,החברה השאר: בין נמנים ריגנרה של המניות בעלי על

 חברת באמצעות במניות המחזיק ,בע"מ תוכנה טכנולוגיות פוינט צ'ק חברת יו"רכ גם והמכהן

 פטרבורג יצחק פרופ' לעיל, כמתואר חזן, צדיק ד"ר ,"(אנג'לס)" "מבע בהייטק השקעות 'לסאנג

 השישי הנשיא סלע, מיכאל פרופ' וכן ,2בריגנרה דירקטור ריגנרה( מניות לרכישת באופציות )מחזיק

  נוספים. ומשקיעים הקופקסון, תרופת בגילוי השתתף אשר למדע ויצמן מכון של

 ריגנרה של הפעילות תחום .2(.1)א

 טיפול שיטות ופיתוח במחקר העוסקת הפארמה בתחום ישראלית פרטית חברה הינה ריגנרה

 תרופת" )להלן: RPh201-ה תרופת את מפתחת ריגנרה ,הדו"ח פרסום למועד נכון רקמות. לשיקום

 טראומה (1) רפואיים: מצבים משני מאחד נפגע אשר הראיה עצב לשיקום "(,התרופה" או "ריגנרה

 מדלקת נגרם שאינו הראייה עצב ראש )אסכמיה( אוטם (2) דרכים(; מתאונת כתוצאה פגיעה )כגון

 Arteritic Non – NNAIO  המדעית: )ובשפה קדמית אופטית איסכמית נוירופתיה -עורקים

Neuropathy Optic Ischemic, :להלן "NAION.)"  

 עצב ראש אוטם מזון. וחומרי חמצן מחוסר כתוצאה לרקמה או לאיבר שנגרם נזק הוא אוטם

 אל הדם לאספקת הפרעה ידי על הראייה בעצב פוגעת אשר השכיחות המחלות אחת הינה הראייה

 הרפואיים המצבים )שני קבוע. ראייה לאובדן עד בראייה חד לאובדן לגרום ועלול הראייה, עצב

 הרפואה אשר מטופלים הינם התרופה של היעד קהל "(.הנוכחית ההתוויה" להלן: גם ייקראו

  כאמור. הרפואי מצבם חומרת לשיפור טיפול שיטת כל מציעה אינה הקונבנציונלית

 ריגנרה ידי על המפותח המוצר

 השרף המסטיק. אלת צמח של משרף המופק בוטני חומר הינו ,1RPh20 ריגנרה, שבפיתוח התרופה

 ובעלות גדולות בכמויות להשיגם וניתן העולם ברחבי ידועים המסטיק אלת של הרפואיות וסגולותיו

 האקטיביים הרכיבים באמצעותה פטנטים, המוגנת מיצוי שיטת פיתחה ריגנרה נמוכה. יחסית

                                                 
 הדירקטוריון. כיו"ר זה למועד עד שכיהן פטרבורג מר את והחליף 2017 במרץ, 9 מיום החל הדירקטוריון כיו"ר מכהן נכט מר 1

 .2017 במרץ, 9 ליום עד ריגנרה כיו"ר כיהן פטרבורג מר כי יובהר 2

http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2590%25D7%2592%25D7%259F_%25D7%2594%25D7%2599%25D7%259D_%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%259B%25D7%2595%25D7%259F


 
 2-(1א)

 נכון .עורי תת באופן מוזרקת התרופה כאשר האדם בגוף אפקטיבית בצורה פועלים הבוטני שבחומר

 קליני ניסוי השלימה וכן בחיות קליניים-פרה ניסויים מספר ביצעה ריגנרה ,התקופתי הדו"ח למועד

 2016 ,פברואר בחודש בישראל. (II )פאזה קליני ניסוי ביצעה ריגנרה (.I )פאזה בקנדה אדם בבני

 הקליניים לניסויים במקביל] .(II )פאזה קליני הניסוי של יוביותח ביניים תוצאות על ריגנרה הודיעה

 לצורך לעיל, כאמור הבוטני, בחומר האקטיביים הרכיבים של כימי לפיתוח פועלת ריגנרה בתרופה,

 )בעיקר השונים הרגולציה גופי אצל הקונבנציונליים במסלולים התרופה לשיווק אישורים קבלת

 חומרים עבור הקיים האישור במסלול במקום וזאת (FDA -ה האמריקאי, והתרופות המזון מנהל

  בוטניים.

 הראשוניות הקליניות התוצאות (.II פאזה) 2 שלב ניסוי את ריגנרה השלימה ,2016 ליולי 12 ביום

 ידיווח וכן להלן 13 (1')א סעיף ראו נוספים לפרטים הניסוי. ביעדי בעמידה הצלחה על מצביעות

01-2016- ,033001-01-2016 :אסמכתא )מס' 2016 ביולי 12-ו באפריל 5 ,בפברואר 23 מימים החברה

 ההפניה. דרך על יםהמובא (,080122-01-2016 ,041515

 האמריקאית והתרופות המזון מרשות קיבלה ריגנרה כי החברה, הודיעה 2018 בפברואר, 21 ביום

(FDA) 3 שלב ניסוי לביצוע אישור (III Phase) בתרופה RPh201 עם בחולים NAION.  ,הניסוי 

 234 ולכלול בארה״ב מובילים רפואיים מרכזים 12-בכ להתבצע מתוכנן האישור, התקבל לגביו

 שנתב להתקבל צפויות הניסוי של סופיות תוצאות כשנה. לפחות במחלה מאובחנים אשר מטופלים

 פעמיים זריקה יקבלו המשתתפים (.Blinded Double) כפולה סמיות של בצורה יתבצע הניסוי .2019

 היעד (.placebo) דמה תרופת וחלקם התרופה את יקבלו חלקם כאשר חודשים ששה במשך בשבוע

 שיפור להוכיח שהסתיים, (II Phase) 2 השלב ניסוי ולתכנון ליעד בדומה הוא, הניסוי של המרכזי

 הניסוי. של 26 -ה לשבוע עד הבסיס מנקודת שורות( 3) אותיות 15 לפחות של יהרא חדותב

 אסמכתא: )מס' 2018 בפברואר 21-ו 2018 בפברואר 1 מימים החברה דיווחי ראו נוספים לפרטים

  ההפניה. דרך על כאן המובאים (,017557-01-2018 -ו 011242-01-2018

 חולים 80-45 -ב a2 שלב ניסוי לביצוע הקנדית הבריאות מרשות אישור קיבלה ריגנרה בנוסף,

 רפואיים מרכזים ארבעה בלפחות להתבצע צפוי הניסוי בינונית. חומרה ברמת אלצהיימר במחלת

 בניסוי המשתתפים .2019 שנת של הראשון לרבעון מתוכנן וסיומו 2018 במרץ התחיל הניסוי .בקנדה

 6 למשך בשבוע פעמיים טיפול יקבלו (,blinded double) סמיות ככפול הוא גם מתוכנן אשר זה,

 – (placebo) דמה תרופת ושליש התרופה את יקבלו מהמשתתפים שלישים שני כאשר חודשים

  הביקורת. קבוצת

 הביקורת קבוצת לעומת בחולים הקוגניטיבי השינוי עוצמת את לבחון הינה בקנדה הניסוי מטרת

  מהיום. כשנה בתוך כאמור התקבלל צפויות ותוצאותיו התרופה מקבלת כתוצאה

 בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע הינן ,כאמור ניסויים וביצוע תכנון בדבר ריגנרה הערכות

 קיימים ואירועים התפתחויות בגין חלקה, או כולה להשתנות, עשויה זו הערכה ערך. ניירות

 הערכות החברה. ו/או גנרהרי בשליטת ואינו ודאי אינו בכלל אם התרחשותם, מועד אשר עתידיים

 כתוצאה שהוערך, מכפי שונה באופן להתממש או חלקן, או כולן להתממש, שלא עשויות אלה

 הסיכון מגורמי אילו אי התממשות ו/או החברה ו/או ריגנרה בשליטת אינם אשר שונים מגורמים

  זה. התקופתי לדוח 21(.1א) בסעיף (1א) ובפרק 33 בסעיף א' בפרק הנזכרים



 
 3-(1א)

  

  במניותיה ועסקאות ריגנרה בהון השקעות .3(.1)א

 "ב,ארה דולר מיליון 328.3-כ של כולל סך ריגנרה גייסה זה, תקופתי דו"ח למועד ועד 2008 משנת

 המירות גישור הלוואות קבלת למשקיעים, ערך ניירות הקצאת כנגד הון גיוסי של דרך על זאת

 2016 ההלוואה הסכם של במקרה או "(מניות" להלן:) כ"א ע.נ. ש"ח 0.01 בנות רגילות למניות

 למניות כולן הומרו הגישור )הלוואות החברה של בכורה מניות או רגילות למניות להלן(, )כהגדרתו

 בהון שנעשה המהותיות ההשקעות יפורטו להלן למניות. סחירות לא אופציות ומימוש ריגנרה(

 :זה תקופתי דו"ח למועד ועד זה תקופתי דו"ח למועד שקדמו בשנתיים ריגנרה

 ריגנרה התקשרה 2015 באפריל, 22 ביום -2016 ,בפברואר -ו 2015 ,מאי חודשים הון גיוס .א

 יםודירקטור קיימים מניות בעלי חלקם )אשר נוספים ומשקיעים החברה עם השקעה בהסכם

 ביום כן, כמו .2015 בינואר, 6 ביום הצדדים בין שנחתם העקרונות מזכר פי על וזאת (4בריגנרה

 אבן השלמת על החברה הודיעה 2016 בפברואר, 23 וביום העסקה הושלמה 2015 במאי, 19

 השני התשלום העברת על החברה הודיעה 2016 ,במרץ 9 וביום ,ההסכם תנאי פי על הדרך,

 דיווחים ראו סבבים. 2-ב בוצע האמור ההון גיוס כי, יובהר .הדרך אבן להשלמת בהתאם

 9 -ו 2016 בפברואר, 23 ,2015 במאי, 20 ,2015 באפריל, 26 ,2015 בינואר, 7 מימים מיידים

2016- ,023493-01-2015 ,005193-01-2015 ,005836-01-2015 אסמכתאות: )מס' 2016 במרץ

 ובהתאם ההסכם תנאי פי על ההפניה. דרך על המובאים (,002877-01-2016 -ו 033001-01

 בכורה מניות 1,412,071 הוקצו ,לעיל מורכא הדרך אבן השלמת בגין השני התשלום להעברת

 דולר מיליון 6.5 -לכ בתמורה "(,א' בכורה מניות" להלן:) כ"א ש"ח 0.01 ע.נ. בנות א', מסוג

 ארה"ב דולר 15,000,000 של בסך הכסף לפני ריגנרה שווי פי על הנגזר למניה במחיר ארה"ב

 %43.69 ,השני התשלום העברת במועד היוו כאמור המניות למניה(. ארה"ב דולר 4.6032)

 1,412,071 הוקצו זה גיוס במסגרת מלא. בדילול .%7922 -ו ריגנרה של והנפרע המונפק מהונה

 התשלום העברת במועד אשר א', בכורה מניות 1,412,071-ל למימוש הניתנים אופציה כתבי

 'א לפרק 372. סעיף ראו ההסכם בדבר נוספים לפרטים  מלא. בדילול .%7922 מהווים השני

 אנג'לס ידי על 1-א' בכורה למניות מומשו 173,793 אלו אופציה כתבי מתוך  .זה תקופתי "חלדו

  .2018 במרץ, 1 ביום שמומשו ללא פקעו והיתר

 בהסכם חזן צדיק ד"ר התקשר 2016 באוגוסט, 11 ביום – 2016 אוגוסט חודש מניות מכירת .ב

 0.40%5 היוו מכירתן במועד אשר רגילות, מניות 25,000 למכירת שלישי צד עם מניות מכירת

 מלא. בדילול ריגנרה מהון

                                                 
 (closing deferred) הנדחה בקלוזינג 140,000$ של נוסף סכום להשקיע מניות בעל של התחייבות קיימת להיום, נכון  3

-ה עד להשקעה להצטרף רצונם כל להודיע עשויים נוספים מניות בעלי להלן(. )כהגדרתו 2018 ההשקעה הסכם לפי
 ארה"ב דולר מיליון 20 של לסכום עד ההשקעה את להשלים מהמשקיעים חלק של התחייבות קיימת בנוסף .26/3/18
 (.27/2/2019 – )דהיינו הראשונית ההשקעה מיום שנה בחלוף סה"כ

 .האמור ההשקעה הסכם סגירת במעמד  בריגנרה כדירקטור לכהן חדל המשקיעים אחד כהן, דורון מר כי, יובהר  4

 אשר אופציות ולרבות warrants לרבות בריגנרה הקיימות האופציות כל בסיס על גם הינו המלא הדילול אחוזי חישוב  5
 רגילות מניות 1.1 -ל להמרה ניתנת תהיה א' בכורה מניית כל כי יובהר כן כמו עתידיות. להענקות ומיוחדות הוענקו טרם
 .ריגנרה של

 



 
 4-(1א)

 השקעות במות חברת רההתקש ,2016 ,בספטמבר 11 ביום – 2016 ספטמבר חודש מניות מכירת .ג

 למכירת ,החברה עם מניות מכירת בהסכם "(במות" )להלן: "מבע (1996) ואנרגיה ייזום

 ובמועד 2016 בספטמבר 27 ביום הושלמה "להנ המכירה .חברהל מבמות רגילות מניות 240,203

  מלא. בדילול ריגנרה מהון 3.88%6-כ הנמכרות המניות היוו השלמתה

 המירה הלוואה בהסכם ריגנרה התקשרה ,2016 ,בדצמבר 18 ביום - 2016 הלוואה הסכם .ד

 הלוו ראשון בשלב "(.2016 ההלוואה הסכם" להלן:) אנג'לס וחברת החברה עם ריבית נושאת

 .אחת כל ארה"ב דולר אלף 350 של סכום 2016 ההלוואה הסכם לפי אנג'לס וחברת החברה

 דולר אלף 1,650 של נוסף סכום 2016 ההלוואה הסכם לפי אנג'לס הלוותה 2017 ינואר במהלך

 ואחד ארה"ב דולר אלף 650 של נוסף סכום 2016 ההלוואה הסכם לפי הלוותה החברה ארה"ב,

 כך ארה"ב, דולר אלף 200 של סכום 2016 ההלוואה הסכם לפי הלווה בריגנרה המניות מבעלי

 ארה"ב דולר מיליון 3.2 של סכום 2016 ההלוואה להסכם בהתאם ריגנרה לוותה הכול ךשס

 פי על תללוו ריגנרה רשאית היתה אותה ארה"ב דולר מיליון 5 עד של מקסימלי סכום מתוך

 הומרה 2016 ההלוואה הסכם פי על ההלוואה .2017 באפריל, 15 ליום עד ,2016 הלוואה הסכם

 מניות" )להלן: כ"א ש"ח 0.01 ע.נ. בנות ריגנרה של 1-ב' בכורה מניות 712,896-ל 2018 בפברואר

 מניות היוו הקצאתן ובמועד להלן( )כהגדרתה 2018 ההשקעה עסקת במסגרת "(1-ב' בכורה

 475,264 הוקצו למלווים ההלוואה, המרת במסגרת מלא. בדילול ריגנרה מהון 6.45%7-כ אלו

 ש"ח 0.01 ע.נ. בנות ריגנרה של 2-ב' בכורה מניות 475,264-ל למימוש הניתנים אופציה כתבי

 במועד אשר ,למניה ארה"ב דולר 6.96-כ של מימוש במחיר "(2-ב' בכורה מניות" )להלן: כ"א

  מלא. בדילול החברה מהון 4.30%8 היוו הקצאתם

 "מבע מעברות מוצרי רההתקש ,7201 ,בספטמבר 12 ביום - 2017 אוקטובר חודש מניות מכירת .ה

 מעברותמ רגילות מניות 59,460 למכירת ,אנג'לס עם מניות מכירת בהסכם "(מעברות" )להלן:

 7201 אוקטוברב הושלמה "להנ המכירה .מניה לכל ארה"ב דולר 2.50-ל בתמורה לאנג'לס

 הסירוב זכות את מימשו אשר בריגנרה נוספים מניות בעלי הצטרפו המניות לרכישת כאשר

 הנמכרות המניות היוו המכירה עסקת של השלמתה במועד ריגנרה. תקנון לפי שלהם הראשונה

 מלא. בדילול ריגנרה מהון 0.92%9-כ

                                                 
 אשר אופציות ולרבות warrants לרבות בריגנרה הקיימות האופציות כל בסיס על גם הינו המלא הדילול אחוזי חישוב  6

 רגילות מניות 1.1 -ל להמרה ניתנת תהיה א' בכורה מניית כל כי יובהר כן כמו עתידיות. להענקות ומיוחדות הוענקו טרם
 .ריגנרה של

 אשר אופציות ולרבות warrants לרבות בריגנרה הקיימות האופציות כל בסיס על גם הינו המלא הדילול אחוזי חישוב  7
 רגילות מניות 1.1 -ל להמרה ניתנת תהיה א' בכורה מניית כל כי יובהר כן כמו עתידיות. להענקות ומיוחדות הוענקו טרם
 20-ל ההשלמה )לרבות 2018 ההשקעה הסכם לפי עתידיות השקעות כולל אינו המלא הדילול אחוזי חישוב .ריגנרה של

 ארה"ב(. דולר מיליון

 אשר אופציות ולרבות warrants לרבות בריגנרה הקיימות האופציות כל בסיס על גם הינו המלא הדילול אחוזי חישוב  8
 רגילות מניות 1.1 -ל להמרה ניתנת תהיה א' בכורה מניית כל כי יובהר ןכ כמו עתידיות. להענקות ומיוחדות הוענקו טרם
 20-ל ההשלמה )לרבות 2018 ההשקעה הסכם לפי עתידיות השקעות כולל אינו המלא הדילול אחוזי חישוב .ריגנרה של

 ארה"ב(. דולר מיליון

 אשר אופציות ולרבות warrants לרבות בריגנרה הקיימות האופציות כל בסיס על גם הינו המלא הדילול אחוזי חישוב  9
 רגילות מניות 1.1 -ל להמרה ניתנת תהיה א' בכורה מניית כל כי יובהר כן כמו עתידיות. להענקות ומיוחדות הוענקו טרם
 20-ל ההשלמה )לרבות 2018 ההשקעה הסכם לפי עתידיות השקעות כולל אינו המלא הדילול אחוזי חישוב .ריגנרה של

 רה"ב(.א דולר מיליון

 



 
 5-(1א)

 בע"מ )ד.או( השקעות אור-סול רההתקש ,7201 שנתב - 2017 דצמבר חודש מניות מכירת .ו

 סולורמ רגילות מניות 79,375 למכירת ,אנג'לס עם מניות מכירת בהסכם "(סולור" )להלן:

 כאשר 7201 דצמברב הושלמה "להנ המכירה .מניה לכל ארה"ב דולר 2.50-ל בתמורה לאנג'לס

 הראשונה הסירוב זכות את מימשו אשר בריגנרה נוספים מניות בעלי הצטרפו המניות לרכישת

 %1.2310-כ הנמכרות המניות היוו המכירה עסקת של השלמתה במועד ריגנרה. תקנון לפי שלהם

 מלא. בדילול ריגנרה מהון

 עם השקעה בהסכם ריגנרה התקשרה 2018 בפברואר, 27 ביום -8201 ,פברואר חודש הון גיוס .ז

 הוא המוביל המשקיע ואשר קיימים מניות בעלי כולם )אשר נוספים ומשקיעים החברה

 2017 דצמבר,ב 31 ביום לאנג'לס ריגנרה בין שנחתם העקרונות מזכר פי על וזאת (11אנג'לס

2018- אסמכתא: )מס' 2018 בינואר, 2 מיום מיידים דיווחים ראו ."(2018 ההשקעה הסכם)"

 דרך על המובאים ,(026587-01-2018 אסמכתא: )מס' 2018 ,במרץ 20 ומיום (000853-01

 ארה"ב דולר מיליוני 20 עד של סכום בחברה יושקע ,2018 ההשקעה הסכם תנאי פי על ההפניה.

 כם)מתו ארה"ב דולר מיליון 10.7-כ (2018 בפברואר, 27) ההשקעה סגירת ביום הושקעו מתוכם

 בכורה מניות 1,845,878 למשקיעים והוקצו אנג'לס( ידי על הושקעו ארה"ב דולר מיליון 10

 הנגזר למניה במחיר ,"(ב' בכורה מניות" )להלן: כ"א ש"ח 0.01 ע.נ. בנות ריגנרה של 'ב מסוג

 למניה(. ארה"ב דולר 5.80) ארה"ב דולר 042,760,28 של בסך הכסף לפני ריגנרה שווי פי על

 16.70%12-כו ריגנרה של והנפרע המונפק מהונה %30.95 הקצאתן ביום היוו כאמור תהמניו

 אופציה כתבי 1,538,233 למשקיעים הוקצו זה גיוס במסגרת .מלא בדילול ריגנרה מהון

 מועד באותו שהוקצו האופציה לכתבי )בנוסף 2-'ב בכורה מניות 1,538,233-ל למימוש הניתנים

 במועד אשר ,למניה ארה"ב דולר 6.96-כ של מימוש במחיר לעיל( ד בסעיף כמפורט למלווים

 להודיע רשאים ריגנרה של נוספים מניות בעלי . 13מלא בדילול %13.92 מהווים הקצאתם

 ליום נכון .2018 במרץ, 26 ליום עד וזאת זהים בתנאים להשקעה להצטרף רצונם על לריגנרה

 להשקיעו הנ"ל להשקעה להצטרף רצונו לע יחיד מניות מבעל הודעה ריגנרה קיבלה זה דו"ח

 בהתאם נוספים סכומים לגייס רשאית תהיה ריגנרה הסיבוב. בתנאי ארה"ב דולר אלף 140

 ליום עד וזאת ארה"ב דולר מיליון 20 מקסימלי לסכום עד וזאת 2018 ההשקעה הסכם לתנאי

 בריגנרה עושיושק סכומים של )בהפחתה כאמור יושקע שלא סכום כל .2019 בפברואר, 27

 שיתחייבו נוספים מניות ובעלי אנג'לס ידי על יושקע ,ריגנרה( ידי על שיאושרו אחרים בתנאים

                                                 
 אשר אופציות ולרבות warrants לרבות בריגנרה הקיימות האופציות כל בסיס על גם הינו המלא הדילול אחוזי חישוב  10

 רגילות מניות 1.1 -ל להמרה ניתנת תהיה א' בכורה מניית כל כי יובהר כן כמו עתידיות. להענקות ומיוחדות הוענקו טרם
 20-ל ההשלמה )לרבות 2018 ההשקעה הסכם לפי עתידיות השקעות כולל ינוא המלא הדילול אחוזי חישוב .ריגנרה של

 ארה"ב(. דולר מיליון

 .ריגנרה של הדירקטוריון "ריו ,נכט מריוס של בבעלותו הינה זו בעסקה השקיעה אשר 'לסאנג  11

 אשר אופציות ולרבות warrants לרבות בריגנרה הקיימות האופציות כל בסיס על גם הינו המלא הדילול אחוזי חישוב  12
 רגילות מניות 1.1 -ל להמרה ניתנת תהיה א' בכורה מניית כל כי יובהר כן כמו עתידיות. להענקות ומיוחדות הוענקו טרם
 20-ל ההשלמה )לרבות 2018 ההשקעה הסכם לפי עתידיות השקעות כולל אינו המלא הדילול אחוזי חישוב .ריגנרה של

 ארה"ב(. דולר מיליון

 אשר אופציות ולרבות warrants לרבות בריגנרה הקיימות האופציות כל בסיס על גם הינו המלא הדילול אחוזי חישוב  13
 רגילות מניות 1.1 -ל להמרה ניתנת תהיה א' בכורה מניית כל כי יובהר כן כמו עתידיות. להענקות ומיוחדות הוענקו טרם
 20-ל ההשלמה )לרבות 2018 ההשקעה הסכם לפי עתידיות השקעות כולל אינו המלא הדילול אחוזי חישוב .ריגנרה של

 ארה"ב(. דולר מיליון



 
 6-(1א)

 בתנאים מניותיה את תנפיק ריגנרה אם אלא הכל מעלה, המפורטים בתנאים וזאת כן, לעשות

 לשלד מיזוג של דרך על )לרבות ארה"ב דולר מיליון 40 לפחות של שווי לריגנרה שישקפו

 כחלק .2018 ההשקעה הסכם לפי נוספים סכומים יושקעו לא כזה במקרה כאשר סאי(בור

 ראו – 2016 ההלוואה הסכם פי על לריגנרה שניתנה ההלוואה גם הומרה ההשקעה מהסכם

 לעיל. 'ד סעיף

 

 מידע הינן ,לעיל כמפורט המקסימאלי לסכום עד הגיוס סכומי השלמת בדבר ריגנרה הערכות

 בגין ,חלקה או כולה ,להשתנות עשויה זו הערכה .ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה

 ואינו ודאי אינו בכלל אם ,התרחשותם מועד אשר עתידיים קיימים ואירועים התפתחויות

 או ,חלקן או כולן ,להתממש שלא עשויות אלה הערכות .החברה או/ו ריגנרה בשליטת

 ריגנרה בשליטת אינם אשר שונים מגורמים כתוצאה ,שהוערך מכפי שונה באופן להתממש

 סעיףוב 32 בסעיף 'א בפרק הנזכרים הסיכון מגורמי אילו אי התממשות או/ו החברה או/ו

  .זה התקופתי לדוח (1)א פרקל 21(.1א)

 

 להמרת או למימוש הניתנים ריגנרה של ערך וניירות מניות של פרטיות הקצאות טבלת להלן .ח

  :האחרונות בשנתיים התאגיד ביצע אותן מניות,



 
 7-(1א)

 הניצעים סוג
 ההקצאה מועד

 אישור )מועד
 דירקטוריון(

 ניצעים 'מס

 התמורה

 מההון שיעור
 המונפק

 ביצוע למועד)
 ,ההקצאה

 למועד דהיינו
 אישור

 (דירקטוריון

 בהתאם ,התאגיד שווי
  הכסף לפני ,להקצאה

 ושוויה אחרת תמורה במזומן תמורה
  הכלכלי

  2016 מרץ-ו 2015 ,מאי השקעה סיבוב

 ב"ארה דולר 15,000,000 .%5024-כ - "בארה דולר 0,00022,8-כ 5 201505. 14דירקטורים ,ענין בעל

 ב"ארה דולר 15,000,000 .%743-כ - "בארה דולר 0,00034-כ 6 201505. פרטיים משקיעים

 16ב"ארה דולר 15,000,000 .%9518 -כ - "בארה דולר 0,00022,8-כ 5 20163. 15דירקטורים ,עניין בעלי

  17ב"ארה דולר 15,000,000 2.89% -כ - "בארה דולר 0,00034-כ 6 20163. פרטיים משקיעים

    2018 פברואר השקעה סיבוב   

                                                 
 לעיל. .ב3 (.1א) בסעיף המפורט ההשקעה הסכם סגירת במעמד  בריגנרה כדירקטור לכהן חדל המשקיעים אחד כהן, דורון מר כי, יובהר  14

 .לעיל 4 "שה 'ר  15

 .לעיל .ב3.(1א) בסעיף המפורט ההשקעה הסכם במסגרת הראשון התשלום לפני החברה שווי את מגלם זה שווי  16

 .לעיל 16 "שה 'ר  17

 



 
 8-(1א)

 הניצעים סוג
 ההקצאה מועד

 אישור )מועד
 דירקטוריון(

 ניצעים 'מס

 התמורה

 מההון שיעור
 המונפק

 ביצוע למועד)
 ,ההקצאה

 למועד דהיינו
 אישור

 (דירקטוריון

 בהתאם ,התאגיד שווי
  הכסף לפני ,להקצאה

 ושוויה אחרת תמורה במזומן תמורה
  הכלכלי

 ארה"ב דולר 28,760,042 39.07%19-כ 18ארה"ב דולר 3,101,097-כ ארה"ב דולר 10,000,000 2 27/2/2018 דירקטור עניין, בעלי

 ארה"ב דולר 28,760,042 2.72%21-כ 20ארה"ב דולר 206,740-כ ארה"ב דולר 706,092 3 27/2/2018 פרטיים משקיעים

 2011 אופציות תכנית לפי –  משרה ונושאי עובדים אופציות

 1 5.2016 22דירקטור ,ענין בעל , פטרבורג יצחק

- 

 - 4.72%-כ 152,631

                                                 
 ריבית( )כולל הלוואה המרת  18

 ההשלמה )לרבות 2018 ההשקעה הסכם לפי עתידיות השקעות בחשבון לקחת ומבלי למשקיעים שהוקצו 2-ב' בכורה מניות לרכישת (warrants) אופציות בחשבון לקחת מבלי חושב האחוז  19
 "ב(.ארה דולר מיליון 20-ל

 ריבית( )כולל הלוואה המרת  20

 ההשלמה )לרבות 2018 ההשקעה הסכם לפי עתידיות השקעות בחשבון לקחת ומבלי למשקיעים שהוקצו 2-ב' בכורה מניות לרכישת (warrants) אופציות בחשבון לקחת מבלי חושב האחוז  21
 ארה"ב(. דולר מיליון 20-ל

 לאחר בסמוך נוספות אופציות יוענקו פטרבורג שלפרופ' לב שימו  העסקה. במסגרת שאושר הסכם פי על ריגנרה דירקטוריון יו"ר בהיותו עוד פטרבורג לפרופ' קוהוענ הנ"ל האופציות  22
 איתו. ההסכם לתנאי בהתאם ארה"ב דולר מיליון 20-ל ההשקעה של ההשלמה לאחר וכן 2018 מרץ חודש בסוף הנוספת ההשקעה השלמת



 
 9-(1א)

 הניצעים סוג
 ההקצאה מועד

 אישור )מועד
 דירקטוריון(

 ניצעים 'מס

 התמורה

 מההון שיעור
 המונפק

 ביצוע למועד)
 ,ההקצאה

 למועד דהיינו
 אישור

 (דירקטוריון

 בהתאם ,התאגיד שווי
  הכסף לפני ,להקצאה

 ושוויה אחרת תמורה במזומן תמורה
  הכלכלי

 1 5.2015 דירקטור ,ענין בעל , פטרבורג יצחק

- 

 - 4.39%-כ  109,621

 לפי אופציה כתבי) 36,093 - 1 20154. דירקטור ,ענין בעל , פטרבורג יצחק
 - 2.09%-כ  (2011 תוכנית

  ענין בעלי ידי על המוחזקים ערך ניירות .4(.1)א

 "(,ריגנרה של רגילות מניות" )להלן: כ"א ש"ח 0.01 ע.נ. בעלות רגילות מניות 1,819,636 הינו ריגנרה של והנפרע המונפק ההון ,זה תקופתי דו"ח למועד נכון

 ריגנרה זה תקופתי ח"דו למועד כן, כמו .1-ב' בכורה מניות 712,896-ו ב', בכורה מניות 1,845,878 ,1-א' בכורה מניות 173,793 ,א' בכורה מניות 1,412,071

 רגילות מניות 1,589,766 -ל למימוש הניתנות שירותים ונותני משרה נושאי ,לעובדים אופציות הענקת לצורך רגילות מניות 1,589,766 עד של כמות שמרה

 .ריגנרה של 2-ב'  בכורה מניות 2,013,497-ל למימוש יםהניתנ אופציה כתבי 2,013,497 -ו 23ריגנרה של

 
 ההשקעה עיסקת בעקבות שהוקצו הערך ניירות לרבות) זה תקופתי דו"ח למועד בריגנרה ענין בעלי שאינם מי ידי ועל ענין בעלי ידי על המוחזקים ערך ניירות

 :(זה תקופתי לדוח 'א בפרק 372. בסעיף כמפורט בריגנרה החברה של

                                                 
 שהחברה האופציות נכללו לא זה בחישוב אותן. מימש אשר אופציות למחזיק מניות 36,638 הקצתה ובנוסף פקעו שטרם אופציה כתבי 823,395 הקצתה החברה זה, דו"ח למועד נכון  23

  .2018 ההשקעה הסכם לפי הנוספת ההשקעה השלמת לאחר בסמוך פטרבורג לפרופ' להעניק עתידה

 



 
 10-(1א)

 במניות החזקה המחזיק שם

 )כולל רגילות

 אנטי מניות

 דילול(

 במניות החזקה

 א' בכורה

 במניות החזקה

 1-א' בכורה

 במניות החזקה

 ב' בכורה

 במניות החזקה

 1-ב' בכורה

 החזקה

 לא באופציות

 סחירות

(warrant) 

 )לרבות

warrants 

 שהוקצו

 עסקת במסגרת

 עם ההשקעה

 החברה(

 לא באופציות החזקה

 סחירות

(option) (כולל 

 אופציות  הגדלת

 במסגרת שהוקצו

 עם ההשקעה עסקת

 החברה(

 החזקה שיעור

 המונפק בהון

 החזקה שיעור

 מלא( )בדילול

 - חזן צדיק

 24דירקטור
695,103 32,309 

   

 1,000 %11.93 %7.54 

 חזן צדיק

 בנאמנות
32,500 - 

   
- - %0.53 %0.34 

 יצחק

  פטרבורג,

 דירקטור

- - 

   

- 
 

514,89925 
 

-- %5.31 

 ג'ורדן

 ,רובינסון

 מנכ"ל
- - 

   

- 247,876 - %2.56 

                                                 
 להעביר חזן צדיק מר מחויב  כאמור, ההסכמים במסגרת המוגדר תנאי בהתקיים לפיהם ,הסכמים קיימים נוסף ומשקיע בריגנרה, כדירקטור כיהן אשר שרוני, נתי מר ביןל חזן צדיק מר בין  24

  .שרוני למר גנרה,יר של מניות 4,500-ו הנוסף למשקיע ריגנרה של רגילות מניות 3,000

 ההשקעה במסגרת .עימו ההתקשרות כםלהס התיקון לפי בעתיד לו יםמוענק להיות יםעשוי נוספים האופציה כתבי 424,307 פטרבורג, למר ביחס לעיל בטבלה המפורטות לאופציות בנוסף  25

 .פטרבורג לפרופ' נוספת הענקה צפויה 2018 מרץ חודש בסוף הנוספת
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 נכט מריוס מר

 המחזיק

 באמצעות

 אנג'לס, חברת

 השקעות

 בע"מ בהייטק

82,984 543,104 173,793 1,724,138 445,560 1,733,822 - %49.67 %49.28 

 אינטרקיור

 בע"מ
240,203 543,104   222,780 148,520 - %17.32 %12.48 

 בעלי סה"כ

 ענין
1,050,790 1,118,517 173,793 1,724,138 668,340 1,882,342 763,775 %79.45 

%77.51 

 בעלי שאינם

 לרבות) ענין

 אופציות

 (הוקצו שטרם

768,846 293,554  121,740 44,556 131,155 

 )מתוכן 789,353

 אופציות 67,820

  26 הוקצו(

%20.55 %22.49 

 %100 %100 1,553,128 2,013,497 712,896 1,845,878 173,793 1,412,071 1,819,636 סה"כ

 

                                                 
 בסוף הנוספת ההשקעה במסגרת .עימו ההתקשרות להסכם התיקון לפי בעתיד פטרבורג יצחק למר מוענקות להיות עשויות אופציות 424,307 של סך ו,הוענק שטרם האופציות סך מתוך כי יובהר 26

 .פטרבורג לפרופ' נוספת הענקה צפויה 2018 מרץ חודש
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  דיבידנדים חלוקת .5(.1)א

 לבעלי דיבידנדים חילקה ולא הכריזה לא ריגנרה ,זה תקופתי דו"ח למועד ונכון היווסדה מאז

 אין ,זה תקופתי דו"ח למועד נכון גנרה.יבר דיבידנדים חלוקת מדיניות כל קיימת ולא מניותיה

 ריגנרה יכולת על המשפיעות חיצוניות מגבלות חלות לא ואולם לחלוקה, עודפים יתרות לריגנרה

 הדין. בדרישות עמידה למעט דיבידנדים, לחלק

 הפעילות תחום לגבי כספי מידע .6(.1)א

 )הנתונים 7201-2014 ,בדצמבר 31 בימים שהסתיימו לשנים החברה של כספיים נתונים יובאו להלן

  :(₪ באלפי הינם הכספיים

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2017  2016  2015 

       
 (6,510)  (18,347)  (13,894)  ופיתוח מחקר הוצאות
        (1,646)  (2,488)  (1,897)  וכלליות הנהלה הוצאות
 (8,156)  (20,835)  (15,791)  רגילות מפעולות הפסד

 -  4  -  אחרות הכנסות
 3,338  -  18,212  מימון הכנסות
        (17)  (8,209)  (166)  מימון הוצאות

 (4,835)  (29,040)  2,222  ההכנסה על מסים לפני (הפסד) רווח
        -  -  -  ההכנסה על מסים
        (4,835)  (29,040)  2,222  לתקופה כולל (הפסד) רווח

 

 ריגנרה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .7(.1)א

 .6 סעיף א, פרק ר' ריגנרה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית לסביבה

 .8(.1א) סעיף ר' הפעילות לתחום

 ריגנרה של הפעילות תחום על כללי מידע .8(.1)א

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה .א

 לשיקום תרופה של ופיתוח מחקר הינו ריגנרה של הנוכחי הפעילות תחום ,2(.1א) בסעיף כאמור

 (2) ;טראומה (1) :רפואיים מצבים משני מאחד כתוצאה פגיעה בעקבות אדם בבני הראייה עצב

NAION. נפגעה ראייתם אשר מטופלים הינם ,יושלם שפיתוחה ככל ,התרופה של היעד קהל 

 .הרפואי מצבם חומרת שיפורל טיפול שיטת כל ,הקונבנציונלית ברפואה כיום אין ואשר ,כאמור

 באופן תשתפר לא מטופל של הראייה איכות כי הינה כיום הרפואה בעולם המקובלת ההנחה

 על המבוצעים הקליניים הניסויים ,לפיכך .הפגיעה ממועד חודשים שישה חלוף לאחר עצמאי

 מתן מועד לפני חודשים שישה לפחות נפגעה שראייתם במטופלים מתמקדים ריגנרה ידי

 בעלי הינם בניסוי המשתתפים המטופלים .הפגיעה ממועד שנים משלוש יותר לא אך ,תרופהה

 הנתון) 6/60-מ פחותה או/ו השווה ראייה חדות עם ,העיניים בשתי או אחת בעין ראיה לקות

 בעל לעומת בלבד מטרים 6 של ממרחק כלשהו עצם לראות מסוגל הצופה לפיו מצב משקף

 15 על עולה אינו אשר ראייה שדה או (,מטר 60 של ממרחק אותו תלראו המסוגל תקינה ראייה

   .מעלות



 
 13-(1א)

 

 רפואיות טיפול שיטות קיימות לא ,נרהיגר ידיעת ולמיטב זה תקופתי דו"ח למועד נכון

 מוצרים קיימים לא וכן ,הפגיעה מיום חודשים שישה חלוף לאחר בהתוויה למטופלים המוצעות

 המטופלים מספר כי גורס הברית בארצות 1997 תבשנ שפורסם מחקר .בפיתוח מתחרים

 גורס נוסף מחקר 6,000.27-כ על נאמד בלבד NAION-מ כתוצאה שנה מידי במדינה החדשים

 28.מטופלים 8,000-בכ נאמד כאמור הברית בארצות הכולל החדשים המטופלים מספר כי

 מהימן מידע המדעית הקהילה בקרב אין 29.מבוגרים בקרב יותר נפוץ NAION-ש היא ההערכה

 ההנחה ריגנרה ידיעת למיטב ואולם ,נוספות במדינות החדשים המטופלים למספר באשר

 למספר הדומה במספר נאמד שנה מידי החדשים המטופלים מספר באירופה כי הינה המקובלת

 פרמס כי מעריכה ריגנרה ,כאמור המחקרים לאור  30.הברית בארצות החדשים המטופלים

 מערכתית רב מטראומה וכן NAION-מ שנה מידי הנפגעים הפוטנציאלים החדשים המטופלים

 לבין כאמור המטופלים מספר בין היחס וכי ,הברית בארצות מטופלים 8,000-בכ לפחות נאמד

 נוספות רפואיות האינדיקאציות את להרחיב פועלת ריגנרה .דומה הוא מדינה בכל האוכלוסייה

  בקנדה. לניסוי ביחס לעיל .2(.1א) סעיף ראו לפרטים שמפתחת, לתרופה

 הנוכחית, בהתוויה מדינה בכל שנה מידי החדשים המטופלים מספר בדבר ריגנרה הערכות

 זו הערכה ערך. ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע הינו החברה, ידי על אומצה אשר

 מועד אשר עתידיים קיימים ועיםואיר התפתחויות בגין חלקה, או כולה להשתנות, עשויה

 עשויות אלה הערכות החברה. ו/או ריגנרה בשליטת ואינו ודאי אינו בכלל, אם התרחשותם,

 מגורמים כתוצאה שהוערך, מכפי שונה באופן להתממש או חלקן, או כולן להתממש, שלא

 ןהסיכו מגורמי אילו אי התממשות ו/או החברה ו/או ריגנרה בשליטת אינם אשר שונים

 .זה תקופתי לדו"ח 21(.1א) בסעיף הנזכרים

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה חקיקה, מגבלות, .ב

 הגבוהות והפיתוח המחקר עלויות עקב ,רב במימון וכרוך רבות שנים אורך תרופה פיתוח הליך

 :כדלקמן הינם תרופה בפיתוח השונים הניסויים שלבי .הנדרשים הניסויים התמשכות ועקב

 את לבחון המיועדים שונים ניסויים כולל זה שלב – קליניים-הפרה הניסויים שלב (1)

 לרוב אלו קליניים פרה ניסויים .אדם בני אצל בדיקתה לפני התרופה של והיעילות הבטיחות

 ככל ,התרופה של הלוואי תופעות את לבחון ומטרתם ,ובחיות מעבדתי ציוד באמצעות מבוצעים

 היתר לקבל נדרש ,בישראל קליניים ניסויים לערוך מנת על – קליניים ניסויים שלב (2) ;שישנן

 ,1984-א"תשמ (אדם בבני ניסויים) העם בריאות תקנות מכח פועלת אשר הלסינקי ועדת מאת

 נבדל אדם בבני קליני ניסוי .הבריאות ממשרד ,העניין לפני ,אישורים לקבל או לידע וכן

 כדי הנדרשת הסטטיסטית המובהקות ברמת והן האתיקה ברמת ןב החיים בבעלי מניסויים

 ניסויי (א) :שלבים תתי למספר מתחלקים הקליניים הניסויים .הטיפול הצלחת את להוכיח

                                                 
27  Johnson LN et al. 1994, Hattenhauer MG et al 1997. 

  28 JAMA. 1995;273:625–32; Chapter 191 – Ischemic Optic Neuropathy, Diabetic Papillopathy, and 

Papillophlebitis; ANTHONY C. ARNOLD 
29  Lee MS et al. 2011. 

 30 L Gorkin et al, 2006. 
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 ופינויה פיזורה ,אדם בבני התרופה בטיחות את להעריך שמטרתם ראשוניים ניסויים  - I פאזה

 עשרות לכמה שמגיע בהיקף בריאים באנשים כלל בדרך מבוצע זה ניסוי .המיטבי והמינון בגוף

 התרופה מתן של ראשונה בדיקה כלל בדרך מבוצעת זה בשלב -II פאזה ניסויי (ב) ;משתתפים

 כאשר ,במחלה טיפול לשם התרופה של המיטבי המינון את וכן יעילותה לקבוע בניסיון ,לחולים

 התרופה יעילות את להוכיח םמטרת אשר – III פאזה ניסויי (ג) ;בטיחותה נבדקת בבד בד

 לאישור הגשה מאפשרות אלה בניסויים חיוביות תוצאות .חולים של גדול במספר ובטיחותה

 אישור קבלת לאחר –IV פאזה ניסויי (ד) ;הרלבנטיות הרגולטוריות לרשויות תרופה רישום

   .ופההתר של והבטיחות הלוואי תופעות על נוסף מידע לאסוף מטרתן אשר ,התרופה לשיווק

 תרופה שיווק אישור

 בישראל מחמירה לרגולציה כפוף התרופה שיווק ואישור ,שיושלם ככל ,ריגנרה תרופת פיתוח

 (FDA-ה ,האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על) הברית בארצות (,הבריאות משרד ידי על)

 הדרישות .התרופה את לשווק ריגנרה תחליט בהן הנוספות ובמדינות (EMA-ה) ובאירופה

 ידי על שניתן שיווק ואישור למדינה ממדינה שונות שיווק אישור קבלת לצורך הרגולטוריות

 שיינתן אישור ,זאת עם .אחרת במדינה יתקבל דומה אישור כי בהכרח מעיד אינו אחת מדינה

 במדינות שיווק אישורי קבלת על כלל בדרך יקל יותר כמחמיר הנחשב רגולטור ידי על

 בדיקות כוללים לעמוד התרופה צריכה בהם האישור הליכי .העולם ברחבי חרותא וטריטוריות

 ואמינות עקביות בדיקת ,התרופה של הפיתוח תהליכי ,הקליניים הניסויים ביצוע תקינות

 גם תקופתיות בדיקות גם מבצעות הרגולטוריות הרשויות .המעבדה ובדיקות הייצור תהליכי

 ריגנרה עמידת נבדקת ובמסגרתן ,שנתיים או בשנה םפע של בתדירות ,המוצר אישור לאחר

   .ידן על נקבעים אשר נאותים ייצור בנהלי

 לקבלת ריגנרה נדרשת ולכן בוטני מוצר על מבוססת ריגנרה תרופת זה תקופתי דו"ח למועד

 ,זאת עם יחד .בוטנית תרופה פיתוח של במסלול מהמדינות בחלק הרגולטוריים האישורים

 תושלם הכימי המחקר שהשלמת וככל שאם ,באופן התרופה של כימי מחקרל פועלת ריגנרה

 כמו .הרגילים האישור מסלולי במסגרת הדרושים האישורים את לקבל ריגנרה תוכל ,בהצלחה

 בהתאם ",יתום תרופת" של הקריטריונים על עונה בפיתוח התרופה כי סבורה ריגנרה ,כן

No (EC) Regulation EU -ה והוראות ,האמריקאי Act Drug Orphan 1983-ה להוראות

 Medicine Orphan EU -Council The Of And Parliament European The Of 141/2000

 Regulations מתחרה תרופה קיימת לא זה, תקופתי דו"ח למועד ונכון מאחר ,האירופאי 

 זו בהתוויה שנה מידי החדשים המטופלים מספר ריגנרה ולהערכת מאחר וכן דומה בהתוויה

 .נמוך יחסית הוא

 EC-וה FDA -ה י"ע ושיווק פיתוח אישור לקבלת מיוחד מסלול הינו "יתום תרופת" מסלול

 קטן פוטנציאלי שוק להן אשר ,נדירות למחלות תרופות ושיווק לפיתוח תמריצים כולל אשר

 לעד שלשימו המיועדת תרופה הינה "יתום תרופת" ,כאמור ,האמריקאי החוק פי על .יחסית

 תמריצים מספר קובע המיוחד המסלול .חולים 190,000 עד ,האירופאי ובחוק חולים 200,000

 הטבות כגון התרופה לפיתוח וסבסוד מענקים קבלת ,היתר ובין תרופות אותן ושיווק לפיתוח
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 במשך בבלעדיות התרופה את לשווק חברה לאותה מאפשר וכן ,פיתוח בעלויות השתתפות ,מס

 שנים במהלך אם גם (,האירופאי החוק פי על) שנים ועשר (האמריקאי החוק פי לע) שנים שבע

 .החברה שבבעלות הפטנט פקע אלו

 הרשויות עם שיחות קיימה ולא הנדרשות הבדיקות את ערכה לא ריגנרה כה עד כי יובהר

 תוכל ריגנרה האם וודאות ואין "יתום תרופת" במסלול לפעול אישור קבלת לצורך הרלוונטיות

 .זה במסלול בפיתוח התרופה את ולשווק לפתח

 וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים .ג

 לשיפור כלשהי טיפול שיטת קיימת לא ריגנרה, ידיעת ולמיטב זה, תקופתי דו"ח למועד נכון

 זה תקופתי דו"ח למועד נכון כן, כמו הנוכחית. להתוויה זהה בהתוויה מטופלים אצל הראייה

  שבפיתוח. לתרופה מתחרים מוצרים פיתוח על ידוע לא ריגנרה ידיעת ולמיטב

 שלו הלקוחות במאפייני שינויים או הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .ד

  שבפיתוח. לתרופה הפוטנציאליים המטופלים במאפייני שינויים צופה אינה ריגנרה

 הפעילות חוםת על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .ה

 לשיפור כלשהי טכנולוגיה בשוק קיים לא ריגנרה, ידיעת ולמיטב זה תקופתי דו"ח למועד נכון

 הפגיעה(. ממועד הזמן וחלוף הבעיה חומרת )לרבות הנוכחית מההתוויה כתוצאה הראייה

 בפוטנציאל לפגוע עלולים הראייה לשיפור מתחרים מוצרים פיתוח גם כמו טכנולוגיים שיפורים

  המוצר. ושיווק מפיתוח תנבע אשר ריגנרה של כנסותהה

  בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .ו

 :וביניהם ,ריגנרה פעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי מספר על להצביע ניתן

  שיהיו; ככל ריגנרה, למתחרי ביחס טכנולוגית חדשנות הצגת (1)

 פיתוח את יאפשרו אשר איכותי, ופיתוח מחקר מערך שימור לרבות התרופה, פיתוח (2)

 נוספים שימושים לאתר היכולת במידת ההצלחה תלויה כן, כמו ריגנרה. תרופת והשבחת

 ריגנרה. של הרוחני לקניין

 לשיווק רגולטוריים אישורים קבלת תוצאותיהם, ופרסום קליניים במחקרים הצלחה (3)

 ריגנרה. תרופת של ופרסום שיווק מאמצי וכן, ריגנרה תרופת

 אחרים ומוצרים ריגנרה תרופת שיווק לשם הנדרשים הרגולטוריים האישורים קבלת  (4)

 בשווקים ריגנרה של הרוחני בקניין שימוש באמצעות שיפותחו( )ככל שיפותחו

 הרלוונטיים.

 הקיימות אחרות לחלופות )ביחס ריגנרה תרופת של ובבטיחותה ביעילותה הכרה קבלת (5)

   ריגנרה. פעילות בתחום והלקוחות המקצוע אנשי בקרב בהתוויה( לטיפול

 שימוש באמצעות ריגנרה תרופת שיווק לשם הנדרשים הרגולטוריים האישורים קבלת (6)

 הרלוונטיים. בשווקים ריגנרה של הרוחני בקניין

 המשך את המאפשרים ריגנרה, ידי-על המפותחים מוחשיים הלא הנכסים על ההגנ (7)

 שיפותחו( )ככל שיפותחו אחרים ומוצרים ריגנרה תרופת של ושיווקם שכלולם פיתוחם,

 ריגנרה. של הרוחני הקניין ובאמצעות באמצעותה

 בתחום ןה מגוונות, יכולות ובעל איכותי אדם בכוח והן במימון הן טווח, ארוכות השקעות  (8)
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 השיווקי. בתחום והן המדעי

 בהם החלים והשינויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי .ז

 אישורים בקבלת תלות (1) :הינם פועלת ריגנרה בו לשוק העיקריים הכניסה מחסומי

 לצורך הדרוש המימון השגת (2) ;התרופה ולשיווק הניסויים לביצוע מתאימים רגולטוריים

 השגת (4) ;התרופה ליעילות המדעית הקהילה בקרב הכרה (3) ;התרופה של והפיתוח רהמחק

 .בתחום ניסיון ובעל מומחה מקצועי אדם כוח (4)-ו ;קניינית הגנה

 התחילה ולא התרופה פיתוח את השלימה לא שריגנרה העובדה ולאור ,זה תקופתי דו"ח למועד

 .ריגנרה של הפעילות מתחום משמעותיים אהיצי מחסומי ,קיימים לא התרופה ושיווק בייצור

 ותהיה התרופה  את ולשווק לייצר תתחיל וריגנרה במידה הינו אפשרי יציאה מחסום ,זאת עם

  .הנדרשות הכמויות את לספק מחויבת

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום למוצר תחליפים .ח

 טיפול ואין ריגנרה לתרופת תחליפים אין ריגנרה, ידיעת ולמיטב זה תקופתי דו"ח למועד נכון

  הנוכחית. בהתוויה למטופלים רפואי

 הגלם וחומרי הספקים במערך שינויים .ט

 וטורקיה(. יוון כגון שונים באזורים הגדל המסטיק אלת )צמח בוטני במקור משתמשת ריגנרה

 בספק כלשהי תלות קיימת ולא ספקים ממספר הבוטני החומר את להשיג ניתן גנרהיר לדעת

  הבוטני. החומר להשגת מסוים

 דו"ח למועד התרופה. בעלות עיקרי מרכיב מהווה הבוטני מהחומר התרופה של הייצור תהליך

 יצרנים .הגלם מחומר התרופה את לייצר כדי ניםיצר שני עם התקשרה ריגנרה ,זה תקופתי

 והלאה. III פאזה ניסוי לצורך הנדרשים ולתנאים למפרט בהתאם המוצר את מייצרים להא

 כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע הינו החברה, ידי על אומצה אשר ,8.(1)א בסעיף ריגנרה הערכות

 עיכוב ו/או לערוך מתכוונת שריגנרה היתכנות בדיקות ו/או ניסויים הצלחת-אי ערך. ניירות בחוק

 התרופה של השוק נתח בדבר ריגנרה הנחות ו/או נוספים ניסויים בביצוע צורך ו/או ניסויים בביצוע

 ו/או יותר יעילים ו/או דומים מתחרים מוצרים של ושיווק פיתוח ו/או םטכנולוגיי שינויים ו/או

 חוסר ו/או רגולטוריות בדרישות שינויים ו/או מתאים אדם כוח לגייס ריגנרה של יכולתה חוסר

 את לשנות עשויים יתום", "תרופת במסלול רגולטוריים אישורים לקבל ריגנרה של יכולתה

 בהעמדת גם תלוי העתידיים ביעדיה עמידה כן, כמו לעיל. אותהמוב החברה ו/או ריגנרה הערכות

 ריגנרה. של השוטפת פעילותה מימון לצורך נוספים מימון מקורות

 ושירותים מוצרים .9(.1)א

 )ובשפה המסטיק אלת צמח של משרף המופק בוטני חומר הינו ,RPh201 ריגנרה, שבפיתוח התרופה

 ובעלות גדולות בכמויות והמצוי ,התיכון הים אגן באזור הגדל (,lentiscus Pistacia - המדעית

 היו קדם בימי הרפואיות. בסגולותיו לםהעו ברחבי ידוע המסטיק אלת של השרף נמוכה. יחסית

 חיטוי וחומר בקיבה זיהומים מניעת בגוף, פצעים לריפוי מרפא סם וכן לעיסה חומר ממנו מכינים

 ד"ר גנרהיר מייסד שביצע במחקר המזון. בתעשיית גם שימושים המסטיק אלת לשרף חיידקים. נגד

 פגועות רקמות בשיקום לסייע יכולתםב יש אשר המסטיק, אלת בשרף אקטיביים רכיבים זוהו חזן

 שבחומר האקטיביים הרכיבים באמצעותה פטנטים, מוגנת מיצוי, שיטת פיתחה ריגנרה האדם. בגוף

http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2590%25D7%2592%25D7%259F_%25D7%2594%25D7%2599%25D7%259D_%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%259B%25D7%2595%25D7%259F
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 במקביל עורי. תת באופן מוזרקת התרופה כאשר האדם בגוף יותר אפקטיבית בצורה פועלים הבוטני

 כימי ופיתוח מחקר מבצעת ריגנרה ,הבוטני במסלול לתרופה שיווק אישור לקבלת הרגולטורי להליך

 הרגיל. במסלול התרופה לשיווק הרגולטוריים האישורים קבלת לצורך האקטיביים הרכיבים של

 אשר רכיבים מכילה התרופה ריגנרה, ידי על שבוצעו והקליניים קליניים-הפרה לניסויים בהתאם

 אופן הרפואית. מההתוויה כתוצאה שנפגע הראייה עצב תפקוד בשיקום מסייעים ריגנרה להערכת

 ובפיתוח במחקר עדיין נמצאים שבו, הכימיים המרכיבים מיפוי לרבות הבוטני, החומר פעולת

  ריגנרה.

 קבוע כטיפול לשיווקה, אישור שיינתן ככל למטופלים, תינתן ריגנרה תרופת כי מעריכה ריגנרה

 ניתנו אשר התרופה מינוני כל כי אף בשבוע. זריקות כשתי של משוער בהיקף המטופל חיי לאורך

 טרם לשימוש, כבטוחים נמצאו שנערכו I פאזה וניסוי קליניים הפרה הניסויים במהלך למטופלים

  שיינתן. ככל לשיווק, אישור קבלת לאחר למטופלים התרופה תינתן בו המדויק המינון נקבע

 לאישור לפעול מתכוונת ריגנרה בהצלחה, יושלמו שאלו וככל הקליניים, הניסויים השלמת לאחר

 למרות הבריאות. ביטוחי בתחום חקיקתי שינוי בתהליך המצוי הברית, בארצות התרופה שיווק

 כי העובדה לאור (Reimbursment) ביטוחי שיפוי לקבל תוכל כי סבורה ריגנרה ה,ז החקיקה שינויי

  הנוכחית. בהתוויה לתרופה  בשוק חלופיים תרופה או טיפול קיים לא

 כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע הינו החברה, ידי על אומצו אשר ,זה 9(.1)א ףבסעי ריגנרה הערכות

 ריגנרה, הערכות על המבוססים חלקה, או כולה להשתנות, עשויה זו הערכה ערך. ניירות בחוק

 ואינו ודאי אינו בכלל, אם התרחשותם, מועד אשר עתידיים קיימים ואירועים התפתחויות בדבר

 להתממש או חלקן, או כולן להתממש, שלא עשויות אלה הערכות החברה. ו/או ריגנרה בשליטת

 ו/או החברה ו/או ריגנרה בשליטת אינם אשר םשוני מגורמים כתוצאה שהוערך, מכפי שונה באופן

 .זה תקופתי "חלדו 21(.1)א בסעיף הנזכרים הסיכון מגורמי אילו אי התממשות

התרופה: של המתוכננים הפיתוח שלבי את המפרטת טבלה להלן
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 חדשים מוצרים .10(.1)א

 שוקלת ריגנרה נוסף. מוצר בפיתוח עוסקת לא ריגנרה ריגנרה, תרופת למעט ,זה תקופתי דו"ח למועד

  לתרופה. הצפוי השוק נתח את להגדיל ובכך נוספות בהתוויות המוצר את לבחון

 יצור כושר .11(.1)א

 .זה תקופתי לדו"ח ט8(.1א) סעיף ראו

  ומתקנים קבוע רכוש .12(.1)א

 בהסכם דותומעב משרדי שטח ישראל קהיאפר קבוצתמ שוכרת גנרהיר 2016 ,ינוארב 15 יוםמ

 אפשרותו נוספות לשנתיים השכירות תקופת להארכת אפשרות עם שנים 5 של התקופל שכירות

 השטחים )לרבות מ"ר 588 של בגודל לשטח הינה השכירות .שנים 4 לאחר השכירות תקופת לסיום

 תמר, בפארק ,18 נשטייןיאי ברח' בבניין א' ובקומה הקרקע בקומת חנייה מקומות 7-ו הציבוריים(

 חודש, כל בעבור מע"מ בתוספת "חש אלפי 42-כ של בסך חודשיים הינם השכירות דמי ציונה.-נס

 8,000 משלם אשר בנכס משנה שוכר לריגנרה ומים(. חשמל כולל )לא לצרכן המחירים למדד בצמוד

  מדד(. )צמוד לחודש ₪

 ."חש מיליון 1.3-בכ המוערך מעבדה ציוד לריגנרה בנוסף, 

 ופיתוח מחקר .13(.1)א

 שלישיים, צדדים באמצעות ו/או עובדיה באמצעות מתבצעת ריגנרה של והפיתוח המחקר פעילות

-פרה ניסויים בתרופה בוצעו ,זה תקופתי "חדו למועד נכון .ריגנרה עם ותיאום פעולה בשיתוף

 בבית (II )פאזה קליני מחקר ,בקנדה (I )פאזה קליניים וניסויים אחרות ובמדינות בישראל קליניים

 שסבלו במטופלים שבפיתוח התרופה של והבטיחות היעילות להערכת בנהריה, החולים

  הראיה. עצב של איסכמית מנוירותרפיה

 התרופה של והבטיחות היעילות להערכת בקנדה (II ה)פאז קליני מחקר מתבצע דו״ח למועד נכון

 בתרופה יטופלו מהנבדקים חלק .בינונית חומרה ברמת אלצהיימר במחלת חוליםב שבפיתוח

 ראו הביניים תוצאות בדבר לפירוט ,כן כמו דמה(. )תרופת באינבו יטופלו נבדקים וחלק שפיתוח

 .להלן הקליניים הניסויים טבלת

 .NAION עם בחולים (3 )פאזה קליני, ניסוי להתחיל וונתכמת חברה בנוסף,

 13,894 -ו ,34718 ,6,510 של לסך 7201-ו ,6201 ,5201 בשנת, הסתכמו ופיתוח למחקר ההוצאות

 בהתאמה. ש"ח אלפי

 התרופה, את ריגנרה מפיקה ממנו הבוטני מהמקור החומר במיצוי ריגנרה התמקדה היווסדה מאז

 ניסויים בוצעו כן, כמו בו. בשימוש הבטיחות ורמת פעילותו באפיון המיטבי, החומרים הרכב בפיתוח

  התרופה. של כימי פיתוח מבצעת ריגנרה במקביל, הרגולטוריות. הרשויות ידי-על כנדרש

 חיים(, בעלי על שלא מעבדה )בדיקות vitro in מודלים בהם - שונים במודלים נבחנה התרופה פעילות

 vivo in התהליך קיום של גבוהה סבירות על אישור התקבל הבדיקות בכל חיים(. בבעלי )בדיקות 

  הפגוע. הראייה עצב של שיקום תהליך ושיפור האצת של הצפוי
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 קליניים:-פרה ניסויים

 ויעילות בטיחות לבדיקת ובעכברים בחולדות 2009 בשנת קליניים-פרה בניסויים החלה ריגנרה

 מודל (2) ;שבץ המדמה מצב (1) :ביניהם ,מודלים במספר בוצעו קליניים-הפרה הניסויים .התרופה

 מינוריים שבץ אירועי מספר המדמה רפואי מצב (,Dementia Vascular) וסקולרית דמנציה של

 רשתית היפרדות (4) :וכן הזקנה בגיל בעכברים התרופה הזרקת (3) ;למח םהד זרימת את המשבשים

 אשר מסוים בצבע האופטי העצב נצבע ,האחרון במודל .הראייה לעצב נזק נגרם שבמסגרתו ומודל

 זיהתה שבוצעו הניסויים במסגרת .התרופה מתן לאחר משוקם העצב האם לבחון ניתן באמצעותו

 ביעילות משמעותיים הבדלים נמצאו וכן בחיות לשימוש טוחהב שבפיתוח התרופה כי ריגנרה

   .הטיפול את קיבלו שלא חיות לעומת הטיפול את שקיבלו חיות בין התרופה

 ידי על ,הבטיחות לבדיקת טוקסיקולוגיה בדיקות קליניים-הפרה הניסויים בשלב בוצעו במקביל

  .חיים לבעלי התרופה של וגבוהים שונים מינונים הזרקת

  קליניים סוייםני

 ריגנרה: בתרופת מבוצעים או בוצעו אשר הקליניים הניסויים את המרכזת טבלה להלן
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 הניסוי שם

 שלב
 הפיתוח

 נכלל בו
 הניסוי

 נפתח האם
 IND בגין 

 הניסוי

 הניסוי מטרת

 מיקום
 גיאוגרפי

 של
 האתרים

 בהם
 יתבצע
 הניסוי

 בו מוסד
 התבצע
 הניסוי

 מספר
 נבדקים
 מתוכנן

 במסגרת
 הניסוי

 מספר
 נבדקים

 שהצטרפו
 נכון לניסוי

 למועד
 דו"ח פרסום

 זה תקופתי

 וסטאטוס אופי
 הניסוי

 אומדן
 עלות
 כוללת

 של צפויה
 הניסוי

 עלות
 שנצברה
 ממועד
 תחילת
 הניסוי
 הקליני

 מועד ועד
 דו"ח

 תקופתי
 זה

 ותוצאות ביניים תוצאות
 סופיות

 מועד
 תחילת
 הניסוי

 מועד
 סיום

 הניסוי

Canada AD 

 / RPh201

Placebo 

 'מס פרוטוקול
-ADC-RGN

001 

  שלב
I/IIa 

 אקראי מחקר לא
 יחיד במינון
 המעריך ,ומרובה

 הבטיחות את
  של והסבילות

  RPH201 
 בנבדקים
 בריאים

 ובמבוגרים
 הסובלים
 ממחלת

 .האלצהיימר

Kendle  קנדה

 Inc

Research 

 :56 -כ"סה

 מתנדבים  36
 I בשלב

 חולים 20
 II בשלב

 :הניסוי תחילת 39
 .2012 ,בינואר

 הסתיים 2012 ביולי
 .I פאזה שלב

 דו"ח למועד נכון
 II  פאזה ,זה תקופתי

 נדחה הניסוי של
 יכולה וריגנרה
 .עת בכל לחדשו

$1,206,409 2,247,172 
 ח"ש

 

 פאזה ניסוי :2012 לינואר נכון
 I הושלם. 

 בטוחה שהתרופה להסיק ניתן
 במינונים היטב ונסבלת
 השלב .נבדקו אשר מרובים

 וניתן נדחה הניסוי של השני
 .עת בכל לחדשו

Study CVS 

 של ההשפעה
RPH201 על 
 :הכרה מחוסרי

 בהדמיה ניסוי
 .תפקודית

 את להעריך לא -
 של ההשפעה

  RPH201 על 
 מוחית פעילות

 מחוסרי של
 באמצעות הכרה
 קליניים מדדים
 והדמיה

 .תפקודית

 מרכז ישראל
 רפואי
 עין הדסה
 .כרם

 חולים 10
 מחוסרי
 7 :הכרה
 יקבלו חולים
 3 ;טיפול
 יקבלו חולים
 .אינבו טיפול

MRI ה -30.1.12 4
 החולה של הראשון
 .שנבדק הראשון

 תקופתי "חדו למועד
 עדיין הניסוי ,זה

 .נמשך

 של צפוי סיום מועד
 סוף -אמצע :הניסוי
 .2016 שנת

500,000 
 ח"ש

155,809 
 ח"ש

 ,זה תקופתי "חדו למועד
 הסתיים טרם הניסוי

 התקבלו טרם לכך ובהתאם
 .תוצאות
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Nerve Optic 

 ראשוני מחקר
 סמויות כפול

 היעילות להערכת
 של והבטיחות
RPH201 
 במטופלים

 שסבלו
 מנוירותרפיה

 של איסכמית
 .הראיה עצב

 IIa: שלב
 הוכחת
 מחקר

 ראשונית
 חקר של

 .רעיוני

 את להעריך לא
 היעילות

 של והבטיחות
 הנסיוני התכשיר

RPH201 
 בחולים לטיפול

 נוירופתיה עם
 ראייה עצב

 חולים בית ישראל
 גליל

 מערבי
 .בנהריה

 :מטופלים 20
 נבדקים 12

 יטופלו
 בתקופות
 הניסוי
 ושמונה
 נבדקים
 .באינבו

 ,מרץ :הניסוי תחילת 23
2014. 

 ביוני םהסתיי הניסוי
2016 

 

950,000 
 ח"ש

700,079 
 ח"ש

 ניסוי זה, תקופתי "חדו למועד
 ותוצאותיו הושלם IIa: פאזה

 הראשוניות הקליניות
 בעמידה הצלחה על מצביעת
 22 ביום .הניסוי ביעדי

 הודיעה 2016 בפברואר,
 הביניים תוצאות על ריגנרה

 בחולי 2 שלב בניסוי הקליניות
NAION חיוביות הן וכי. 

 על נעשתה התוצאות בחינת
 משתתפים 9 של עיניים 10

 .הניסוי את סיימו אשר בניסוי

 6 ,טיפול של שבועות 26 לאחר
 (100%) עיניים 6 מתוך

 את שקיבלו מהמשתתפים
 יותר של שיפור השיגו התרופה

 וזאת בראיה שורות 2-מ
 4 מתוך עיניים 2 ל בהשוואה

 בקבוצת (50%) עיניים
 במדד השיפור .הביקורת

 של (BCVA) הראיה חדות
 בתרופה שטופלו המשתתפים

 בממוצע שורות 7 ב עלה
 בקבוצת שורות 4 לעומת

 ,צפוי שהיה כפי .הביקורת
 המשתתפים שמספר היות

 (עיניים 10) הביניים בבדיקת
 אינן תוצאותיו ,נמוך

 מהבחינה מובהקות
 ביולי, 12 ביום .הסטטיסטית

  על ריגנרה הודיעה ,2016
 כיעד .II פאזה ניסוי השלמת
 התרופה יעילות לבחינת ראשי
 אשר הנבדקים  יחס הוגדר

 יותר או שורות  3 ב השתפרו
 )היעד הראיה. חדות במדד
 אזהלפ FDAה ידי על הוגדר

:III. הראשוניות התוצאות 
 ביעד עמידה על מצביעות
 חודשי 6 לאחר היעילות:

  11 מתוך 4 -ב טיפול
 -ב (36.4%) המטופלים
RPH201, חדות שופרה 

 לפחות שורות בשלוש הראיה
 8 מתוך 1 -ל בהשוואה וזאת

 (.12.5%) הביקורת בקבוצת

 אשר ,RPH201 -ה תרופת
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 עורית תת בהזרקה נתנה
 6 במשך  בשבוע פעמיים
 פרופיל הראתה חודשים
 אובחנו ולא טוב בטיחותי
 מהותיים. שליליים אירועיים
 את לנתח מתכוונת ריגנרה
 שהתקבל המלא המידע

 ועל הקרובה בתקופה מהניסוי
 את ותקדם תתכנן בסיסו
 .III: פאזה

 קליני מחקר
 -גלוי -ראשוני
 להערכת ,תווית

 הבטיחות
 של והיעילות
 -ב מקומי שימוש

RPh201 לטיפול 
 כיביים בפצעים
 קשי כרוניים
 .ריפוי

 את להעריך לא IIa שלב
 הבטיחות
 של והיעילות
 -ב מקומי שימוש

RPh201 לטיפול 
 כיביים בפצעים
 קשי כרוניים
 .ריפוי

 מכבי ישראל
 שירותי
 ,בריאות

 אביב תל

 עשר חמישה
 עם מטופלים

 קשי פצעים
 רקע על ריפוי

 אטיולוגיות
 ויטופלו שונות

 באמצעות
 תמיסת

RPh201 

 גויסו כ"סה
 רק למחקר
 ,חולים חמישה
 מהם ארבעה
 את סיימו

 ברמות הטיפול
 שונות הצלחה
 לפתח ומבלי

 לוואי תופעות
 .חמורות

 ,מרץ :הניסוי תחילת
2011. 

 של איטי גיוס עקב
 ,למחקר החולים

 החליט יגנרהר
 .הניסוי את להפסיק

 החליטה ריגנרה
 ,הניסוי את להפסיק
 להחלטת בהתאם

 ריגנרה דירקטוריון
  .2012 ,ביולי 11 ביום

- 206,811 
 ח"ש

 החולים של איטי גיוס עקב
 החליט ריגנרה ,למחקר
 .הניסוי את להפסיק

 גויסו סה"כ-הניסוי ממצאי
 חולים, חמישה רק למחקר
 את סיימו מהם ארבעה
 שונות הצלחה ברמות הטיפול
 לוואי תופעות לפתח ומבלי

 חמורות.

 



 
 24-(1א)

 
 

 בקשת הגשת לפני ,שאלות כולל ,FDA-ל תדריך חבילת הגישה ריגנרה כי יובהר כן כמו 

 כמו .2011 ,ביוני 10-ב תשובותיו את סיפק FDA-ה .2011 ,במאי 13-ב '(ב סוג) IND טרום

 סוג) IND טרום בקשת הגשת לפני ,שאלות כולל ,FDA-ל תדריך חבילת ריגנרה הגישה כן,

 (,II )פאזה הקליני לניסוי חיוביות ביניים תוצאות לקבלת בהמשך .2015 ,בדצמבר 22-ב '(ב

 רשמית תשובה .FDA -ה עם (IND-Pre) מקדמי דיון ריגנרה קיימה לעיל, בטבלה כאמור

 )מס' 2016 בפברואר, 23 מיום ברהחה דיווח ר' םנוספי לפרטים בקרוב. להתקבל צפויה

   ההפניה. דרך על המובא (,033001-01-2016 אסמכתא:

  (.II פאזה) 2 שלב ניסוי את ריגנרה השלימה ,2016 ליולי 12 ביום לעיל, האמור בהמשך

 המובא ,(080122-01-2016 )אסמכתא: 2016 ביולי, 12 החברה דיווחי ר' נוספים לפרטים

 ההפניה. דרך על

 והתרופות המזון מרשות קיבלה ריגנרה כי החברה, הודיעה 2018 בפברואר, 21 ביום

 עם בחולים RPh201 בתרופה (III Phase) 3 שלב ניסוי לביצוע אישור (FDA) האמריקאית

NAION.  

 )מס' 2018 בפברואר 21-ו 2018 בפברואר 1 מימים החברה דיווחי ראו נוספים לפרטים

  ההפניה. דרך על כאן המובאים (,017557-01-2018 -ו 011242-01-2018 אסמכתא:

 

  מוחשיים לא נכסים .14(.1)א

 פטנטים .א

 מוגנים להלן המפורטים הפטנטים בטבלת המוגנים והשימושים הרריגנ תרופת הפקת הליכי

 הפטנטים, כל ,זה תקופתי דו"ח למועד נכון פטנט. לרישום שונים בשלבים ונמצאים בפטנטים

 רישיונות העניקה לא ריגנרה ובבעלותה. ריגנרה שם על רשומים להלן, בטבלה המפורטים

  בבעלותה. אשר בפטנטים שימוש כל לעשות

 לרבות ,לפטנטים בבקשות שוטף מטיפול ,היתר בין ,נובעות פטנטים ברישום הכרוכות ההוצאות

 עלויות ,בארץ פטנטים עורכי משרדי ידי על הניתן מקצועי וטיפול ייעוץ ,הבקשות הכנת

 תשלום ,מדינה בכל הרלוונטיות הרשויות ידי על פטנט לרישום הבקשות בבחינת הקשורות

 ,בפטנטים השוטף והטיפול הבקשות בהגשת הטיפול לשם .ב"וכיו דעת חוות ,מקומיות אגרות

 .בישראל פטנטים לרישום מומחים יועצים עם ריגנרה התקשרה

 ,5201 בשנת הסתכמו הפטנטים אחזקת או/ו אחזקתן או/ו הפטנטים בקשות בגין העלויות

  .בהתאמה ,ח"ש אלפי 991 ,412 ,276 של לסך ,7201 ,6201

  :כדלקמן ,עיקריות פטנטים משפחות תשע לריגנרה

1. HY/006 Ref. Family- פולימרי במרסן טיפולי שימוש 

 מקטעים באמצעות תפקודיים נוירולוגיים בליקויים לטיפול המתייחסת פטנטים משפחת

 ".המסטיק אלת" שרף של מבודדים
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2. HY/007 Ref. Family- פולימרי מרסן הכוללים תכשירים 

 אלת" משרף מבודדים מקטעים הכוללים לתכשירים המתייחסת פטנטים משפחת

 .הפעילים המקטעים של הביולוגית הפעילות את המשמר בתהליך המופקים ",המסטיק

3. RGNR/004 Ref. Family- אלת" שרף של חומציים מיצויים המכילים תכשירים 

 "המסטיק

 משרף המבודדות חומציות תמציות המכילים לתכשירים המתייחסת פטנטים משפחת

 רקמות חידוש ,פצעים שיקום ,נוירולוגי בניוון לטיפול בהם ושימוש ",המסטיק אלת"

  .חיים תוחלת והארכת

4. RGNR/005 Ref. Family- הברושיים ממשפחת צמחים של יצוייםבמ טיפוליים שימושים  

 הברושיים ממשפחת מצמח מבודדים למקטעים המתייחסת פטנטים משפחת

(plant Cupressaceae,) בהם ושימושים המבודדים המקטעים את הכוללים תכשירים 

 .ניווניות נוירולוגיות והפרעות פגומות ברקמות לטיפול

5. 011-RGNR Ref Family- הראיה עצב של נוירופתיה במצבי טיפול 

 מקטעים באמצעות הראיה עצב של נוירופתיה במצבי לטיפול המתייחסת פטנטים משפחת

 המסטיק". אלת" שרף של מבודדים

6. 301-RGNR Ref- טריטרפנואידים המכילים תכשירים 

 חומציים טריטרפנואידים המכילים ופורמולציות לתכשירים המתייחסת פטנטים משפחת

  וטראומה. שבץ במצבי לטיפול בהם ושימושים ונייטרלים

7. 401-RGNR Ref- טריטרפנואידים המכילים תכשירים 

 חומציים טריטרפנואידים המכילים ופורמולציות לתכשירים המתייחסת פטנטים משפחת

 .ודמנציה פרקינסון אלצהיימר,ב לטיפול בהם ושימושים ונייטרלים

8. 501-RGNR Ref- עצב של נוירופתיה במצבי טיפולל טריטרפנואידים המכילים תכשירים 

 הראיה

 חומציים טריטרפנואידים המכילים ופורמולציות לתכשירים המתייחסת פטנטים משפחת

 .הראיה עצב של נוירופתיה במצבי לטיפול בהם ושימושים ונייטרלים

9. 601-RGNR Ref- טיפולל "המסטיק אלת" שרף של חומציים מיצויים המכילים תכשירים 

 הראיה עצב של נוירופתיה במצבי

 משרף המבודדות חומציות תמציות המכילים לתכשירים המתייחסת פטנטים משפחת

 .הראיה עצב של נוירופתיה במצבי לטיפול בהם ושימוש ",המסטיק אלת"

 

 

 הדו"ח: למועד בריגנרה הרשומים המהותיים הפטנטים את המסכמת טבלה להלן
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 הזכויות תיאור הפטנט כותרת הפטנט מספר
 בפטנט

 של צפוי פקיעה מועד
 הפטנט

ס הפטנט אושר בהן מדינות
ו
 ג

 הפטנט בעלות זכויות

US 8,956,601; 

US 9364509; 

EA 021886 

AU 2010220056; 

AU 2015203595; CA 2754564; 

EP 2403505; 

IL 214922 

 Therapeutic uses of

polymeric myrcene 

 

 בליקויים טיפול
 נוירולוגיים

 באמצעות תפקודיים
 מבודדים מקטעים

 אלת" שרף של
 ".המסטיק

 ,אירוסיה (,פטנטים 2)  ארה"ב, 4/3/2030
 סין, פטנטים(, 2) אוסטרליה
 קנדה ,ישראל אירופה,

 

 מ"בע פארמה ריגנרה בחומר שימוש על פטנט

US 8722105; US 9655938; 

EA 021833 

AU 2010220057; CN 

ZL201080018570.3; IL 214923; 

 Compositions of

polymeric myrcence 

 הכוללים תכשירים
 מבודדים מקטעים
 אלת" משרף
 המופקים ",המסטיק
 את המשמר בתהליך
 הביולוגית הפעילות

 המקטעים של
 הפעילים

 ,אירוסיה פטנטים(, 2) ארה"ב 4/3/2030
 ישראל סין, ,אוסטרליה

 

 בע"מ פארמה ריגנרה ליצורו ותהליך חומר על פטנט

US 9271949; US 9770456; 

AU 2011300359 

JP 2013-536877; JP 2017-

6097420; 

CN ZL201180049685.3; IL 

225004 

Compositions 

comprising acidic 

extracts of mastic gum 

 המכילים תכשירים
 חומציות תמציות

 משרף המבודדות
 ",המסטיק אלת"

 לטיפול בהם ושימוש
 ,נוירולוגי בניוון
 חידוש ,פצעים שיקום

 והארכת רקמות
 חיים תוחלת

 פטנטים(, 2) ארה"ב 7/9/2031
 פטנטים 2) יפן סין, אוסטרליה,

 )קובל( ישראל קובל(, אחד ועוד

 לייצורו תהליך חומר, על פטנט
 בו ושימוש

 בע"מ פארמה ריגנרה
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 זה: תקופתי דו"ח למועד המהותיים לפטנטים ריגנרה של הבקשות את המסכמת טבלה להלן

 

 וכותרת הבינלאומי הפרסום מספר
 הפטנט בקשת

 בפטנט, הצפויות הזכויות תיאור
 הוגשה בהן מדינות בקשה הגשת מועד קדימות מועד שירשם ככל

 הבקשה

 בפטנט הבעלות זכויות

WO2010/100650 

 

Therapeutic uses of polymeric myrcene 

 

 נוירולוגיים בליקויים טיפול
 מקטעים באמצעות תפקודיים

 המסטיק". "אלת שרף של מבודדים

 ;)חלוקה( סין ;ברזיל 4/3/2010 4/3/2009
  חלוקה) ב"ארה ;הודו

 (שניה

 מ"בע פארמה ריגנרה

WO2010/100651 

 

 Compositions of polymeric

myrcence 

 מקטעים הכוללים תכשירים
 המסטיק", "אלת משרף מבודדים

 את המשמר בתהליך המופקים
 המקטעים של הביולוגית הפעילות

 הפעילים

 ;סין ;קנדה ;ברזיל 4/3/2010 4/3/2009
 ;קונג הונג )חלוקה(
 אירואסיה ;אירופה

 ישראל ;הודו (;חלוקה)
 ב"ארה ;)חלוקה(

 (חלוקה)

 בע"מ מהפאר ריגנרה

WO2012/032523 

 Compositions comprising acidic

extracts of mastic gum 

 

 תמציות המכילים תכשירים
 "אלת משרף המבודדות חומציות

 לטיפול בהם ושימוש המסטיק",
 פצעים, שיקום נוירולוגי, בניוון
 חיים תוחלת והארכת רקמות חידוש

 סין קנדה; ברזיל; 7/9/11 7/9/2009
 אירופה; )חלוקה(;

 הודו; קונג; הונג
 )חלוקה(; ישראל

 ארה"ב קוריאה;
 (חלוקה)

 בע"מ פארמה ריגנרה
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 וכותרת הבינלאומי הפרסום מספר
 הפטנט בקשת

 בפטנט, הצפויות הזכויות תיאור
 הוגשה בהן מדינות בקשה הגשת מועד קדימות מועד שירשם ככל

 הבקשה

 בפטנט הבעלות זכויות

WO2013/186766 

 Cupressaceae extracts and

therapeutic uses thereof 

 ממשפחת מצמח מבודדים מקטעים
 (,plant Cupressaceae) הברושיים
 המקטעים את הכוללים תכשירים
 לטיפול בהם ושימושים המבודדים

 והפרעות פגומות ברקמות
 ניווניות. נוירולוגיות

 בע"מ פארמה ריגנרה ארה"ב 11/6/2012 12/6/2011

WO2016/142936 

 Use of isolated fractions of

 mastic gum for treating optic

neuropathy 

 אלת של מבודדות בפרקציות שימוש
 של בנוירופתיה לטיפול המסטיק

 הראיה עצב

 אוסטרליה, ,ישראל 7/3/2016 /15208/3
 קנדה, ברזיל,

 אירופה, סין,אורסיה,
 יפן, אינדונסיה, הודו,

 מלזיה, קוריאה,
 פיליפינים, מקסיקו,
 ארה"ב, תאילנד,

 ויאטנם

 מ"בע פארמה ריגנרה

WO/2017/051422 

 Compositions comprising

triterpenoids 

 המכילים ופורמולציות תכשירים
 חומציים טריטרפנואידים

 לטיפול בהם ושימושים ונייטרלים
 וטראומה שבץ במצבי

 הלאומי לשלב כניסה 22/9/2016 24/9/2015
 ב:
 סין, קנדה, אוסטרליה,

 הודו, ישראל, אירופה,
 ארה"ב קוריאה, יפן,

 מ"בע פארמה ריגנרה
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 וכותרת הבינלאומי הפרסום מספר
 הפטנט בקשת

 בפטנט, הצפויות הזכויות תיאור
 הוגשה בהן מדינות בקשה הגשת מועד קדימות מועד שירשם ככל

 הבקשה

 בפטנט הבעלות זכויות

WO/2017/051423 

 Compositions comprising

triterpenoids 

 המכילים ופורמולציות תכשירים
 חומציים טריטרפנואידים

 לטיפול בהם ושימושים ונייטרלים
 ודמנציה פרקינסון אלצהיימר,ב

 הלאומי לשלב כניסה 22/9/2016 24/9/2015
 ב:
 סין, קנדה, אוסטרליה,

 הודו, ישראל, אירופה,
 ארה"ב קוריאה, יפן,

 מ"בע פארמה ריגנרה

WO2018/047175 

 Compositions comprising

 triterpenoids and uses thereof

for treating optic neuropathy  

 המכילים ופורמולציות תכשירים
 חומציים טריטרפנואידים

 לטיפול בהם ושימושים ונייטרלים
 הראיה עצב של נוירופתיה במצבי

 מ"בע פארמה ריגנרה נקבע טרם 7/9/2016 8/9/2016

WO2018/047176 

Compositions comprising 
acidic extracts of mastic gum 
and uses thereof for treating 
optic neuropathy 

 תמציות המכילים תכשירים
 "אלת משרף המבודדות חומציות

 לטיפול בהם ושימוש המסטיק",
 הראיה עצב של נוירופתיה במצבי

 מ"בע פארמה ריגנרה נקבע טרם 7/9/2016 8/9/2016
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  מסחר סימני .ב

 מנת על שוטף באופן פועלת ריגנרה להלן. בטבלה כמפורט מסחר סימני לרישום בקשות לריגנרה

 שאינם סכומים כך לשם ומשלמת העת, בבוא אותם ותחדש הסימנים רישום את לקדם

 ריגנרה: של המסחר סימני את המפרטת טבלה להלן מהותיים.

 הסימן מספר הסימן
 סיווג

 בינלאומי
 מדינה

 הגשת תאריך

 בקשה

 לרישום

 סימני בפנקס

 המסחר

 סטאטוס

 נכון הסימן

 התשקיף למועד

REGENERA 

APHARM 

 נרשם 1.5.2014 ב"ארה 5 86/268,280

 נרשם 20.10.2014 *אוסטרליה 5 1685120

 נרשם 20.10.2014 *שוויץ 5 1241373

 נרשם 10.201420. *האירופי האיחוד 5 1241373

 נרשם 20.10.2014 *הודו 5 1241373

 נרשם 20.10.2014 *יפן 5 1241373

 נרשם 20.10.2014 *קוריאה 5 1241373

 נרשם 20.10.2014 *קזחסטאן 5 1241373

 נרשם 20.10.2014 *מקסיקו 5 1241373

 נרשם 20.10.2014 *פיליפינים 5 1241373

 בבחינה 20.10.2014 *רוסיה 5 1241373

4020150554

7Y 
 נרשם 20.10.2014 *סינגפור 5

 נרשם 20.10.2014 *טורקיה 5 2015/34274

 נרשם 07.10.2014 ישראל 5 268762

  הוגש 31.10.2014 ברזיל 5 908532610

D0020140

49858 
 הוגש 31.10.2014 אינדונזיה 5

 בבחינה 29.10.2014 אפריקה דרום 5 2014/29469

 קובל 27.10.2014 קנדה 5 1699750

 

 

 נרשם 30.9.2014 ב"ארה 5 410,105/86

 נזנח 29.3.2015 **שוויץ 5 1247293
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REGENERA 

 התנגדות 29.3.2015 **אירופי האיחוד 5 1247293

 נרשם 29.3.2015 **יפן 5 1247293

 נרשם 22.3.2015 ישראל 5 273267

 30.10.2014 -ב הוגש 1241373 מס' בינלאומי סימן מדריד פרוטוקול *דרך 
 29.03.2015 -ב הוגש 1247293 מס' בינלאומי סימן מדריד פרוטוקול **דרך

 

  אנושי הון .15(.1)א

 וניסיון ידע בעל איכותי, אדם כוח בהעסקת מרבית חשיבות רואה ריגנרה ופיתוח מחקר כחברת

 כוח עומד ,זה תקופתי דו"ח למועד נכון ריגנרה. של עיסוקה במסגרת הנדרשים התחומים במגוון

 ראשי מדען (3) ביולוגיה; מו"פ מנהל (2) ריגנרה מנכ"ל (1) :מועסקים 7 על ריגנרה של הכולל האדם

 אדמיניסטרטיבית. מנהלת (6) וביולוגיה כימיה מו"פ במחלקת עובדי 3 (5)-ו כימיה; מו"פ מנהל (4)

 עובד ו/או משרה בנושא מהותית תלות אין לריגנרה ,זה תקופתי דו"ח למועד נכון ריגנרה, להערכת

 כלשהו. שירותים נותן או/ו

 מיידי דיווח ראו לפרטים ריגנרה. מנכ''ל לתפקיד רובינסון ג'ורדן מר מונה 7201 באוגוסט, 13 ביום

  .ההפניה דרך על כאן הנכלל (,082935-01-2017 אסמכתא: )מס' 2017 באוגוסט, 14 מיום החברה לש

 ריגנרה: של הארגוני המבנה בדבר תרשים להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ןבמסגרת המתבצעת והפעילות ריגנרה מחלקות אודות נוספים פרטים להלן

 .בריגנרה והמינהל החשבות (,פיננסי ניהול) הכספים לתחומי כוללת אחריות – כספים ל"סמנכ .א

 .המוצרים של וקליניים ביולוגים ופיתוח מחקר לתחומי כוללת אחריות -ביולוגיה ,מו״פ מנהל .ב

  .המוצרים של כימיים ופיתוח מחקר לתחומי כוללת אחריות -כימיה ,מו״פ מנהל .ג

 :בריגנרה המשרה ושאינ של העסקתם נתוני תמצית להלן

  בכירה: משרה נושאי עם מהותיים הסכמים

 פטרבורג: יצחק פרופ' .א

 

ר "יו
דירקטוריון

דירקטוריון

ל"מנכ

פ"ל מו"סמנכ CMO ל  "סמנכ
תפעול

מנהל בכיר  
כימיה, פ"מו

ל  "סמנכ
כספים

מדען ראשי
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 מכהן ומאז 2017 במרץ 9 ליום עד ריגנרה דירקטוריון כיו"ר כיהן פטרבורג יצחק פרופ'

 פרופ' עם (2015 אפריל חודשב שתוקן )כפי 2013 יוני חודשמ ההתקשרות הסכם .כדירקטור

 בתחום וסיוע ריגנרה של ודירקטור הדירקטוריון כיו"ר לכהונה שירותים מתן הינו פטרבורג

 ריגנרה, דירקטוריון ישיבות ניהול לרבות העסקי, בפן וכן ריגנרה פעילות בתחום מומחיותו

 ריגנרה, של העסקי בפיתוח סיוע לריגנרה, כספים בגיוס  הובלה ריגנרה, אסטרטגיית הובלת

  לעת. מעת לריגנרה הנדרשות נוספות עולותופ

 ליו"ר מינויו עם 2013 במאי, 1 מיום החל שנים, שלוש של לתקופה הינו ההתקשרות הסכם

 הסכם השלמת מיום שנים לשלוש התקופה הוארכה 2015 במאי כאשר ריגנרה דירקטוריון

 באופן יתחדש ההסכם לעיל הנזכרות השנים שלוש בתום כי הוסכם כן, כמו .2015 ההשקעה

 ההסכם את להביא רשאים פטרבורג ופרופ' ריגנרה נוספות. שנתיים של לתקופה אוטומטי

 ריגנרה בתקנון המוגדרים במקרים למעט ימים, 90 של מוקדמת הודעה מתן ידי על לסיומו

 514,89931 פטרבורג לפרופ' הוקצו ,כאמור ההתקשרות הסכם במסגרת כן, כמו חוק. פי על או

 נוספות אופציות ריגנרה. של רגילות מניות 514,899 לרכישת שונות הבשלה קופותבת אופציות

 נוספות אופציות תוקצנה (2) השקעות תגייס ריגנרה (1) בו במקרה פטרבורג לפרופ' תוקצנה

 יחזיק נתון זמן שבכל באופן נוספות אופציות פטרבורג לפרופ' יוקצו כאמור יםבמקר בריגנרה.

 טרם אשר לאופציות רזרבציה בחשבון לקחת )מבלי ריגנרה מהון מלא בדילול 9.9%-ב

 לתגמולים זכאי פטרבורג פרופ' כן, כמו .נוספות מניות 424,307 -מ יותר ולא בפועל( הוענקה

 שיגזר אקזיט בונוס (2) ארה"ב, דולר 56,720 בסך פעמי חד וסבונ (1) כדלקמן: בונוסיםל בנוגע

 (3)-ו (,3.5% )עד מכירה באירוע מניותיה בעלי ו/או החברה ידי על שיתקבל התמורה מגובה

 החברה ידי על להחלפה ניתן )אשר ארה"ב דולר 1,940,000 בסך התקשרות סיום בעת בונוס

 .ח3(1א) סעיף ר' פטרבורג פרופ' של יותהאופצ בדבר לפירוט .בהסכם כמפורט ,באופציות

 והגנות לזכויות בנוגע הוראות וכן רוחני וקניין תחרות אי סודיות, סעיפי כולל ההסכם

  ריגנרה. מניות למחזיקי

 רובינסון ורדן'ג .ב

 יולי בחודש בריגנרה עבודתו את החל רובינסון מר ריגנרה. מנכ"לכ מכהן רובינסון ורדן'ג מר

 הסכם" )להלן: 2017 באוגוסט, 13 ביום ריגנרה לבין בינו שנחתם הסכם פי על 2017

 לסיומו, ההסכם את להביא רשאי צד כל קצוב. אינו רובינסון מר של כהונתו משך "(.רובינסון

 מוקדמת הודעה ללא או מראש יום 60 של מוקדמת הודעה מתן באמצעות שהיא, סיבה מכל

 המשולמת החודשית העלות זה, תקופתי דו"ח למועד נכון בהסכם. מראש המוגדרות בנסיבות

 )ברוטו( לחודש ש"ח 55,000 של סך הינו בריגנרה מלאה במשרה עבודתו בגין רובינסון מרל

 .בנאסדק( למסחר תרשם ריגנרה בו במקרה ברוטו לחודש ₪ 78,000 של לסך יעלה זה )סכום

 בכפוף ארה"ב דולר אלף 80 עד של בסך בונוס לקבל זכאי להיות עשוי רובינסון מר בנוסף,

 נוסף בסך נסיעות דמי יקבל רובינסון מר בהסכם, לקבוע בנוסף מסוימים. ביעדים לעמידה

 דין. כל פי על סוציאליות לזכויות זכאי רובינסון מר ,לאמור בנוסף בחודש. ש"ח 500 של

 סודיות תחרות, אי סעיפי כולל ההסכם כן, כמו בלעדית. הינה אדמסקי ד"ר עם ההתקשרות

                                                 
 הסכם לפי 2018 מרץ חודש בסוף הנוספת ההשקעה השלמת לאחר לפרופ' מוקצות להיות צפויות נוספות אופציות  31

  .לעיל כמפורט ארה"ב דולר מיליון 20-ל ההשלמה לאחר וכן 2018 ההשקעה
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  רוחני. וקניין

 דולר 8.0693 הינו המימוש מחיר אופציות. 247,876 רובינסון מרל הוקצו 2017 באוגוסט, 13-ב

 שווי ריגנרהל המשקף ריגנרהב שליטה שינוי או רכישה אירוע )א( :של במקרה למניה. ארה"ב

 או ריגנרה מניות של לציבור הצעה ביצוע )ב( ארה"ב; דולר מיליון 150 לפחות של הכסף לפני

 של הכסף לפני שווי לריגנרה המשקפים בתנאים בורסאי שלד תוך אל ריגנרה של הופכי מיזוג

 המשקפים בתנאים ריגנרה מניות של לציבור הצעה לאחר )ג( ארה"ב; דולר מיליון 150 לפחות

 רצופים מסחר ימי 14 במשך אם ארה"ב, דולר מיליון 150-מ פחות של הכסף לפני שווי רהלריגנ

 או ;ארה"ב דולר מיליון 150 לפחות של שווי לריגנרה ישקף ריגנרה מניות של הסגירה מחיר

 הכסף לפני שווי לריגנרה המשקפים בתנאים בורסאי שלד תוך אל ריגנרה של הופכי מיזוג )ד(

 )למעט מסתיימת בריגנרה רובינסון מר של העסקתו אם ארה"ב, דולר יוןמיל 60 לפחות של

 יבשילו מועד באותו הבשילו שטרם מהאופציות 50% אז עילה(, עם פיטורין של במקרה

 .מיידית

  אדמסקי: קונסטנטין ד"ר .ג

 החל אדמסקי ד"ר בריגנרה. הביולוגיה בתחום מו"פ כמנהל מכהן אדמסקי קונסטנטין מר

 במרץ, 22 ביום ריגנרה לבין בינו שנחתם הסכם פי על 2009 מרץ בחודש יגנרהבר עבודתו את

 נחתם 2012 ובפברואר, העסקתו תנאי עודכנו ,2010 במרץ, "(.המקורי ההסכם" )להלן: 2009

 כמנהל להעסקתו בנוגע המקורי ההסכם את המחליף העסקה חוזה לריגנרה אדמסקי ד"ר בין

 את להביא רשאי צד כל קצוב. אינו אדמסקי ד"ר של תוכהונ משך הביולוגיה. בתחום מו"פ

 ללא או מראש יום 30 של מוקדמת הודעה מתן באמצעות שהיא, סיבה מכל לסיומו, ההסכם

 ינואר בחודש וכן 2015 ספטמבר, חודשב בהסכם. מראש המוגדרות בנסיבות מוקדמת הודעה

 החודשית העלות ,זה תקופתי דו"ח למועד .יאדמסק ד"ר של העסקתו תנאי עודכנו ,2018

 לחודש ש"ח 31,185 של סך הינו בריגנרה מלאה במשרה עבודתו בגין אדמסקי לד"ר המשולמת

 בחודש ש"ח 515 של נוסף בסך נסיעות דמי יקבל אדמסקי ד"ר בהסכם, לקבוע בנוסף )ברוטו(.

 זכאי אדמסקי ד"ר לאמור, בנוסף בחודש. ש"ח 750 של בסך הוצאות בהחזר להשתתפות וכן

 ההסכם כן, כמו בלעדית. הינה אדמסקי ד"ר עם ההתקשרות דין. כל פי על סוציאליות לזכויות

  רוחני. וקניין סודיות תחרות, אי סעיפי כולל

 2012 ובפברואר, 2014 בדצמבר, 31 ליום עד אופציות 3,600 אדמסקי לד"ר הוקצו 2010 בשנת

 מחיר בריגנרה. לכהן ממשיך הוא עוד לכ שנים, שבע עד של לתקופה המימוש תקופת הוארכה

 לא הקיימים המניות בעלי שלאחריו מיזוג של במקרה למניה. ארה"ב דולר 10 הינו המימוש

 של העברה או ריגנרה נכסי כל מכירת של במקרה או הרוכשת בחברה המניות ברוב יחזיקו

 או הרוכשת ברההח של באופציות האופציות תוחלפנה (1) אזי: ריגנרה, ממניות 50% לפחות

 האופציות כל את לממש יהיה שניתן כך ההבשלה תקופת תואץ (2) תבוטלנה; שהאופציות

 עבור ריגנרה מניות לבעלי תשלום כוללת שהעסקה במקרה (3) העסקה; השלמת לפני

 בפברואר, 20 ביום שנקבעה. נוסחה לפי לתמורה זכאים יהיו האופציות מחזיקי מניותיהם,

 15 של מימוש במחיר למימוש הניתנות נוספות אופציות 3,600 דמסקיא לד"ר הוקצו 2012

 נוספות אופציות 5,000 אדמסקי לד"ר הוקצו 2014 בפברואר, 27 ביום מניה. לכל ארה"ב דולר

 מניה. לכל ארה"ב דולר 5 של מימוש במחיר ,2024 בפברואר, 27 ליום עד למימוש הניתנות
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 עד למימוש הניתנות נוספות אופציות 7,500 סקיאדמ לד"ר הוקצו 2016 בספטמבר, 7 ביום

 מניה. לכל ארה"ב דולר 4.6032 של מימוש במחיר ,2026 בספטמבר, 7 ליום

  חזן: צדיק ד"ר .ד

 מכהן חזן ר"ד .ריגנרה תרופת ומפתח ריגנרה מייסד הינו "(חזן "רד" )להלן: חזן צדיק ר"ד

 בריגנרה כעובד חזן ר"ד הועסק 2012-2010 השנים בין .ריגנרה של הראשי וכמדען כדירקטור

 1 ביום .צרכיה פי על לריגנרה וסייע בריגנרה כדירקטור לכהן חזן ר"ד המשיך  מכן ולאחר

 להביא רשאי צד כל .מוגבלת בלתי לתקופה בחברה כעובד חזן ר"ד שוב הועסק 2015 ,בינואר

 מראש יום 30 של מתמוקד הודעה מתן באמצעות ,שהיא סיבה מכל ,לסיומה ההתקשרות את

 של משכורתו זה דו"ח ליום נכון .בהסכם מראש המוגדרות בנסיבות מוקדמת הודעה ללא או

 ח"ש 10,080 של בסך נוסף תגמול וכן לחודש ח"ש 23,520 של בסיס לשכר מחולקת חזן ר"ד

 סוציאליות לזכויות זכאי וכל חודש ח"ש 750 של בסך הוצאות להחזר זכאי חזן ר"ד .לחודש

 פעמי חד מענק ,2015 ,בדצמבר חזן, לד"ר הוענק ההסכם לתנאי בהתאם ,כן כמו .דין כל פי על

 החזקותיו לתיאור .רוחני וקניין סודיות תחרות אי סעיפי כולל ההסכם .ח"ש 90,000 בשווי

  .לעיל 4(.1א) סעיף 'ר ריגנרה של הערך בניירות

 בריגנרה מוביל משקיע הינו אשר ,(נכט" "מר להלן:) נכט מריוס מר 2017 במרץ, 9 ביום .ה

 ראש כיושב ידו על ונבחר גניס עידית הגב' של במקומה ריגנרה לדירקטוריון הצטרף

 ריגנרה. דירקטוריון

 לעיל. 4(.1א)  סעיף ר' ריגנרה והנהלת ריגנרה דירקטוריון חברי של החזקותיהם לפירוט .ו

 מימון .16(.1)א

 לעיל. 3(.1א) סעיף ר' לפרטים ריגנרה. בהון מהשקעות בעיקר ממומנת ריגנרה של פעילותה

 
 מיסוי .17(.1)א

 7201 בדצמבר, 31 ביום המסתיימת לתקופה ריגנרה של הכספיים לדוחות 13 ביאור ראו לפרטים

  זה. תקופתי בדו"ח ג' לפרק המצורפים

 מהותיים הסכמים .18(.1)א

 לעיל. 3(.1א) סעיף ר' בריגנרה השקעה להסכמי

  לעיל. 15(.1א) סעיף ראו בכירה משרה נושאי עם מהותיים להסכמים

  משפטיים הליכים .19(.1)א

 .משפטי להליך צד אינה ריגנרה ,זה תקופתי "חדו למועד נכון

  עסקית ואסטרטגיה יעדים .20(.1)א

 כדלקמן: הינם ריגנרה יעדי ,זה תקופתי דו"ח למועד נכון

  הקרובה( )בשנה טווח קצרי יעדים .א

 בחולי בקנדה המתקיים (II )פאזה הקליני הניסוימ ראשוניות תוצאות וקבלת השלמת  (1)

  . אלצהיימר

 NAION בחולי בארה"ב 3 פאזה ניסוי התחלת (2)
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   ,FDA אמריקאית,  רגולטורית לראשות מהיר למסלול בקשה הגשה (3)

   3 בפאזה חולים של הגיוס השלמת (4)

 טווח ארוכי יעדים .ב

 . 3 ופאזה 2 פאזה קלינים ניסוים השלמת (1)

  הצפוי. השוק נתח והגדלת נוספות בהתוויות לתרופה ומחקר פיתוח (2)

  התרופה. של כימי ופיתוח מחקר המשך (3)

 .ריגנרה של הרוחני הקניין פורטופוליו הרחבת (4)

 עתיד, פני צופה מידע כוללות החברה, ידי על אומצו אשר העתידיים, ליעדיה באשר ריגנרה הערכות

 לערוך מתכוונת שריגנרה היתכנות בדיקות ו/או ניסויים הצלחת-אי ערך. ניירות בחוק כהגדרתו

 הצפוי השוק נתח ריגנרה הנחות ו/או נוספים ניסויים בביצוע צורך ו/או ניסויים בביצוע עיכוב ו/או

 יעילים ו/או דומים מתחרים מוצרים של ושיווק פיתוח ו/או טכנולוגיים ייםשינו ו/או התרופה של

 תלוי העתידיים ביעדיה עמידה כן, כמו לעיל. המובאות ריגנרה הערכות את לשנות עשויים יותר,

 ריגנרה. של השוטפת פעילותה מימון לצורך נוספים מימון מקורות בהעמדת גם

  סיכון גורמי .21(.1)א

  .זה תקופתי דו"חל א' בפרק 6.1-.56 סעיפים גם ראו – כלכליים מאקרו סיכון גורמי .א

 מקצועי; אדם בכוח צורך (2) ריגנרה; פעילות במימון אפשריים קשיים (1) - ענפיים סיכון גורמי .ב

 מספיק ביטוחי כיסוי יהיה לא שלריגנרה ייתכן - מספק ביטוחי כיסוי העדר (4) לתביעות; חשיפה (3  )

 של האפשרות בשל המשתנים, לצרכיה בהתאם שונים ביטוחים לרכוש ריגנרה כוונת למרות וזאת

 הביטוח לפוליסות בחריגים הנכללות תביעות או הביטוח בפוליסות הכיסוי רתלתק מעבר תביעות

 הרוחני; הקניין זכויות על הגנה (6) תחרות; (5) ריגנרה; ידי על שתירכשנה

 קליניים. בניסויים הצלחה (2) רגולציה; (1)  ייחודיים: סיכון גורמי .ג

  .זה תקופתי דו"חל א' בפרק 32 סעיף ראו הסיכון גורמי של מפורט לתיאור

 

 ותוצאותיה ריגנרה פעילות על השפעה להם להיות עשויה אשר הסיכון גורמי ריכוז טבלת להלן

 נכון בכללותה, ריגנרה פעילות על הסיכון גורמי של השפעתם מידת לגבי ריגנרה והערכת העסקיות

 :זה תקופתי דו"ח למועד

 גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה הסיכון גורם

 מקרו גורמי

 ההון שוק ומצב העולמית בכלכלה תנודות
 והעולמי הישראלי

 +  

  +  הביטחוני במצב הרעה

    + החליפין בשערי תנודות
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 ענפיים גורמים

 +   מימון בהשגת קושי

 +    מקצועי אדם כח העדר

  +    לתביעות חשיפה

 +   מספק ביטוחי כיסוי העדר

   +  תחרות

 +    הרוחני הקניין על הגנה

 ייחודיים סיכונים

 +    רגולציה

  +    קליניים בניסויים הצלחה

 
 פני צופה מידע בבחינת הינו ,החברה ידי על אומץ אשר ,ריגנרה של הסיכון גורמי של ההשפעה מידת בדבר המידע

 היא בו השוק את ריגנרה של היכרותה לאור נתקבלו ריגנרה של הסיכון גורמי בדבר ריגנרה הערכות .עתיד

 תתממשנה לא ריגנרה של אלה והערכות ייתכן .עליה המשפיעים כלכליים המקרו הגורמים ואת ,לפעול מתכוונת

 .אחרים סביבתיים ושינויים ,השוק התפתחות לאור היתר בין וזאת



 1-(2)א
 

 

 נובלוס די איקסתיאור עסקי  –( 2)א'

 כללי רקע 1(.2)א

 פרטית כחברה 2011ביוני,  6 יוםב תאגדהה ("נובלוס די איקס"להלן: ) בע"מ נובלוס די איקס

  .1999-"טתשנ, החברות חוק לפי מוגבל רבוןיבע

 ראשוניםה מניותהובעלי  נובלוס די איקס ימייסד

ומספר יזמים  שוקי שיינמן "רד ,אלטשולריורם  "רד ,עד-מר חיים גיל נוסדה ע" נובלוס די איקס

 .נוספים

הן יכ עד-. מר גילנובלוס די איקסוכמנכ"ל  מכהן כדירקטור עד-מר חיים גילהדו"ח,  נכון למועד

עמד בראש הוא . כמו כן, אחרותפקידי הנהלה נוספים בחברות מחקר ופיתוח ובתבעבר כמנכ"ל 

מוביל את פיתוח השבב הביולוגי שוקי שיינמן  "רדקות מחקר ופיתוח במשרד הביטחון. מחל

הינו בעל דוקטורט באוורונאוטיקה מהטכניון ועם ניסיון רב בניהול מחקר  היחודי של החברה

 ראשיה מדעןהו כדירקטור בעבר כהןאשר  ,רולטשאליורם  "רדטק מובילות. -היופיתוח בחברות 

פקולטה לרפואה הן בעבר כחבר בסגל היביולוגיה מולקולרית, וכבמומחה הינו  ,נובלוס די איקסב

  1.בירושליםברית של האוניברסיטה הע

 נובלוס די איקס של הפעילות תחום 2(.2)א

טכנולוגיה  הינה חברה פרטית ישראלית בתחום הביומד העוסקת במחקר ופיתוח נובלוס די איקס

יתר, למחלת בין ה ,הנמצאות בגנים וגורמות פונקציונלי של מוטציות אבחוןל שירות חדשנית למתן

מיועד לשפר את תוצאות , כאמורהשירות  ."(השירות)להלן: " ביולוגיות לתרופות ןתגובתוהסרטן, 

, באמצעות שימוש בתרופות ביולוגיות, תוך הוזלה של העלויות הטיפול בחולי סרטן מסוגים שונים

 .  הנובעת מהתאמה טובה יותר של תרופות לחולה )טיפול ממוקד מותאם אישית(

 14 -כנה ויש מיליון מקרי סרטן חדשים מאובחנים מדי ש 1.6 -כ, 2015 נכון לשנת, 2ות הבריתבארצ

 , למרות מחירן הגבוה,מספר רב של תרופות אונקולוגיות חדישות ופורצות דרך 3.מיליון חולי סרטן

רק בחלק מועט מאוכלוסיית חולי הסרטן, בעוד שחלק מהותי  לרפא ולהאריך חיים מצליחות

ם כלל אינו מגיב להן. האתגר מולו ניצבת הקהילה הרפואית הוא להתאים את התרופה מהחולי

נובלוס די הנכונה לפרופיל הייחודי לכל חולה, כך שתגובת חולה הסרטן לתרופה תהיה מיטבית. 

לכלל חולי הסרטן כמפורט לעיל. יחד עם להועיל ה יכולשהיא מפתחת מעריכה שהטכנולוגיה  איקס

רות לחולי סרטן שאובחנו בשלבים י, נכון למועד הדו"ח, מכוונת את השאיקס נובלוס דיזאת, 

 חולים שהטיפול נכשל,כוללים חולים עם מחלה אגרסיבית,  אותם חולים מאוחרים של המחלה.

  .בבדיקות אחרותוחולים שקיבלו תוצאות שליליות  חולים עם סוגי גידולים נדירים,

, מאפשרת זיהוי וניבוי מוקדם של תגובת החולה די איקסנובלוס שמפותחת על ידי הטכנולוגיה 

התהליך נעשה  .לתרופות ביולוגיות מתקדמות בהתאם לפרופיל הסרטני והגנטי הייחודי לכל חולה

 שנשלח המטופל הסרטני של גידולהגנטי של הריצוף ביחס לאלקטרוני  דו"חאו  באמצעות ביופסיה

על שבב  יםמודפסהמטופל  של גנים ,לאחר מכן .המטפל מהאונקולוג נובלוס די איקס למעבדת

                                                 
 נובלוס די איקס.מר אלטשולר אינו מכהן בתפקיד כלשהו ב 2015פברואר  15יובהר, כי מיום   1
 .7(.2א)נכון למועד הדו"ח, נובלוס די איקס ממקדת את מאמציה לארה"ב, לפירוט ר' סעיף   2
3  43, P.American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2015. Atlanta: American Cancer Society; 2015 
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 מסלולאת  מזהה המערכת ,התהליך בסוף .אחת מהתרופותביולוגי שבודק את תגובת החולה לכל 

לכל  מותאמות ומסייעת לרופא בקבלת החלטות רפואיות המטופללקוי אצל ההעברת האותות 

רפואה להלן: ")בורו הקיימת ע המאפשר לרופא להתאים את התרופה הנכונה ביותר חולה

  .ובכך ממקסמת את יעילות הטיפול ("מותאמת אישית

מיועדת לשרת את חברות הפארמה בשלבים שונים של  נובלוס די איקסבנוסף, הטכנולוגיה של 

 .כאמורשימוש מחודש בתרופות ובקליניים בניסויים פיתוח תרופות ביולוגיות, 

 נובלוס די איקס ידי על תהמפותח הטכנולוגיה

שמזהה  "(LDT    )להלן: " Laboratory Developed Test - מעבדה בדיקתמפתחת  נובלוס די איקס

" ו/או הטכנולוגיה"להלן: לעיל ו) פעילות בגידול הסרטני של המטופלבאופן מהיר מוטציות 

הטכנולוגיה נשענת על ההכרה שסרטן נגרם כתוצאה מרגולציה לא תקינה  .(לפי העניין ,"המוצר"

 יל ידשל מסלולי העברת האותות ע םפעילותמסוגל לעקוב אחר  המוצרי העברת אותות. של מסלול

 ניתןמאפשרת שיבוט מאות גנים במקביל והחדרתם לתאים חיים. באופן זה, השימוש בטכנולוגיה 

אוטוקריניים  שנובעים מגורמים המוטציות הפעילות בחולה נתון, לעקוב אחר שינויים מהןלזהות 

ולהעריך את השפעתן של תרופות  ,גידול וגורמים חוץ תאייםגורמי דהיינו  ,ופאראקריניים

בודק אשר  ,מפתחת נובלוס די איקסשבב ביולוגי על ש . הטכנולוגיה מתבססתממוקדותביולוגיות 

ומסייעת מזהה הטכנולוגיה  התהליך כשבסוף ,הקיימות את תגובת החולה לכל אחת מהתרופות

המאפשר לרופא להתאים את התרופה  ול המיטבי לכל חולהעל הטיפלרופא בקבלת החלטות 

היחסית  המטפל ובו סיכום תרומתו אשר נשלח לרופא ,ופשוט התוצאה הינה דו"ח קריאהנכונה. 

 שונות )כולל שילובי תרופות(. השפעתן של אפשרויות טיפול כמו גם תרופתי כל מסלולשל 

רוב עליהם מתבססות גם מחלת הסרטן ום לבוחנת את הגנים השכיחים ביותר הגורמי הטכנולוגיה

 להלן.  8(.2א)לגבי שלב הפיתוח בו מצויה הטכנולוגיה, ר' סעיף  .היוםימות יהתרופות הק

 In Vitro-לפיתוח מוצר הפיתחה את אבני היסוד  נובלוס די איקס, הדו"חלמועד כמו כן, 

Diagnostics (IVD בתחום המכשור הרפואי ,)נובלוס די להערכתה של . הטכנולוגיהעל  המבוסס

בדיקה ביצוע יאפשר בעתיד  הואלהמשיך ולקדם את פיתוחו של המכשיר, תבחר היא אם , איקס

 ,בינואר 5 ביוםבתי חולים. או  לשימוש מבוזר במעבדותמיועד יהיה ו הטכנולוגיהעל  תהמבוסס

  ממכון התקנים הישראלי. ISO 138454, תו תקןסנובלוס די איקקיבלה  2016

 .ועסקאות במניותיה נובלוס די איקסבהון  השקעות 3(.2)א

 מיליון דולר ארה"ב, 16.5-של כ סך כולל נובלוס די איקסזה, גייסה  דו"חועד למועד  2012משנת 

הלן ל למשקיעים. נובלוס די איקסשל על דרך של גיוסי הון כנגד הקצאת ניירות ערך בעיקר זאת 

ועד  הדו"חשקדמו למועד בשנים  נובלוס די איקסשל  נהבהו בוצעושהמהותיות שקעות היפורטו ה

 :הדו"חלמועד 

מספר על ידי , הועמדו 2013ועד לדצמבר  2012בין יוני  -2013הלוואות המירות, דצמבר  .א

 שלישיים, וצדדיםבאותה תקופה  נובלוס די איקסשל בעלי מניות קיימים גורמים, ביניהם 

הומרו  אשר ,דולר ארה"במיליון  2 -הלוואות המירות בסך כולל של כ נובלוס די איקסלידי 

                                                 
 תו התקן מהווה הסמכה לפיתוח מיכשור רפואי.   4
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, ביוני 30 מיום Aronoff Group LLC של ותהמיר ותהלוואלמעט ) 2013 ,לדצמבר 26 -ברובן 

 -ל (2014 ,אפרילב 29ביום  הומרו אשר, 2013ביולי,  3מיום  Roslyn Braun שלו 2013

במחיר למניה הנגזר על פי  נובלוס די איקסשל ש''ח ע.נ. כ''א  0.01בנות  ילותרג מניות 459,477

 .דולר ארה"במיליון  5לפני הכסף בסך של  נובלוס די איקסשווי 

עם מספר  השקעה בהסכם נובלוס די איקס ההתקשר 4201, במאי 1ביום  -4201 מאי ,גיוס הון .ב

שלישיים,  באותה תקופה וצדדים איקס נובלוס דישל ביניהם בעלי מניות קיימים  ,םמשקיעי

בפועל סכום ההשקעה . "(א' הסכם השקעה"להלן: ) 2014באוגוסט,  18אשר תוקן ביום 

 335,565מיליון דולר ארה"ב, תמורתו הוקצו  2-כ עמד על , בהתאם להסכם השקעה א',הכולל

מניות בכורה "הלן: ל) (ארה"ב למניה דולר 5.96-כ)ש''ח ע.נ. כ''א  0.01בנות  מניות בכורה א'

דולר מיליון  10לפני הכסף בסך של  נובלוס די איקסמחיר למניה הנגזר על פי שווי ה. "('א

נובלוס די מהונה המונפק והנפרע של  20.24% -כ הקצאתן,במועד  היוו מניות כאמור. ארה"ב

מניות מניות בכורה א' הקנו למחזיקים בהן זכויות כשל ה  בדילול מלא. ,16.67% -כו איקס

נובלוס די עדיפות על פני מניות רגילות לקבלת כספים מ ,הרגילות וכן זכויות עדיפות, לדוגמה

, כמפורט נובלוס די איקסה של במקרה של פירוק או עסקת מיזוג או רכישת פעילות איקס

  .  בהסכם השקעה א'

 השקעה םבהסכ נובלוס די איקס ההתקשר 2015, בדצמבר 22ביום  -2015 רדצמב ,גיוס הון .ג

נובלוס די של ביניהם בעלי מניות קיימים , ומשקיעים נוספים)אינטרקיור בע''מ( עם החברה 

הסכם "להלן: )תקופתי זה  לדו"חבפרק א'  27.3בסעיף כמפורט שלישיים,  וצדדים איקס

אשר  ,נובלוס די איקסבחלק מהמשקיעים הנוספים הינם בעלי מניות קיימים  "(.ב' השקעה

כקבוע בתקנון  זכויותיהםניצול באמצעות ותם להצטרף להסכם ההשקעה את זכ הפעילו

של  נובלוס די איקסב' מעגן בתוכו הסכמה להקצאה על ידי  שקעהה הסכם .נובלוס די איקס

 "('במניות בכורה " להלן:) כ"אע.נ.  ש"ח 0.01בנות  'בבכורה מסוג ניות מ 1,563,722 עד

דולר ארה"ב במחיר למניה הנגזר על פי שווי  10,000,000השקעה בסך של עד לבתמורה 

 (דולר ארה"ב למניה 6.395-כ)דולר ארה"ב  15,000,000לפני הכסף בסך של  נובלוס די איקס

אבן : ")להלן השלמת אבן הדרך כאמור בהסכם השקעה ב'בין היתר, בכפוף במועדים שונים, 

בכפוף  ,במועד הקצאתן וויה מניות בכורה ב'הסכם השקעה ב' תוכנן באופן כזה ש ."(הדרך

בדילול  ,30.3%-כו נובלוס די איקסמהונה המונפק והנפרע של  48.54%-כ הדרך,להשלמת אבן 

הסכם השקעה ב',  כמו כן, .5 כמפורט להלן( 1-הקצאת כתבי אופציה בכורה ב' )לרבות מלא

 מידי שהניתנים למימו כתבי אופציה 1,250,936של )בכפוף להשלמת אבן הדרך( הקצאה כולל 

דולר  7.994של המימוש )במחיר כ"א  ש"ח 0.01בנות ע.נ. , 1-'בבכורה מניות  1,250,936-ל

כתבי  .(, בהתאמה"1-מניות בכורה ב'" -ו "1-בכורה ב' כתבי אופציה)להלן: "( ארה"ב למניה

נובלוס די המונפק והנפרע של  מהונה 24.24% -יהוו כ, לאחר הקצאתם, 1אופציה בכורה ב'

                                                 
 ל מלא.בדילו 33.33%-מההון המונפק והנפרע ו 54.11%-, האחוזים השתנו ל2016ביוני  Orbimedלאחר הצטרפות  5
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 .6ילול מלאבד איקס

כחלק מהרחבת סיבוב  חתמה נובלוס די איקס, 2016ביוני,  20ביום  - 6201יוני  ,גיוס הון .ד

ב' ועל מסמך ההצטרפות  השקעה , על התוספת להסכם2015בדצמבר,  23השקעות ב' מיום 

מסמכי להסכם השקעה ב' )להלן: " .ORBIMED ISRAEL PARTNERS II, L.Pשל קרן 

" בהתאמה(. מסמכי הצטרפות ב' מעגנים בתוכם הסכמה של OrbiMed"-" והצטרפות ב'

 1-בכורה ב' כתבי אופציה 312,735-ו 'בבכורה ניות מ 390,930נובלוס די איקס להקצות 

ובמחיר במחיר למניה ) דולר ארה"ב 2,500,000בה בסך של  OrbiMedהשקעת לבתמורה 

יש לציין כי השקעת  .)בהתאם( שנקבעו בסיבוב השקעות ב' 1-מימוש כתבי האופציה בכורה ב'

OrbiMed  הינה חד פעמים וסופית, ועל כן ההקצאות העתידיות  ב'על פי מסמכי הצטרפות

 .  OrbiMedלמשקיעים מכח הסכם השקעה ב' באבן הדרך לא יחולו על 

בהמשך לסיבוב השקעות ב', אושרה אבן  ,2016באוגוסט,  10ביום  – 6201גיוס הון, נובמבר  .ה

 Milestoneבלוס די איקס על ידי הדריקטריון. בתוך כך מועד סגירת אבן הדרך )הדרך של נו

Closingבמועד זה הועברו התשלומים של החלק השני מסך 2016בנובמבר  21-( נקבע ל .

מליון דולר ארה"ב( לידי נובלוס די איקס ותמורת סכום  5-ההשקעה בסיבוב השקעות ב' )כ

 625,467מניות בכורה ב' והוענקו  781,861השקעה ב'  זה הוקצו לכלל המשקיעים תחת הסכם

 .1-מניות בכורה ב' 625,467 -הניתנים למימוש מיידי ל 1-כתבי אופציה בכורה ב'

 נכון למועד הדוח: 

מיליון דולר  5-עם חתימת הסכם השקעה ב' והעברת התשלום הראשון מסך ההשקעה )כ (א)

 625,467 -מניות בכורה ב' ו 781,861' ארה''ב( הוקצו לכלל המשקיעים תחת הסכם השקעה ב

. עם אישורה 1-מניות בכורה ב' 625,467 -הניתנים למימוש מיידי ל 1-כתבי אופציה בכורה ב'

מליון דולר ארה"ב( הוקצו לכלל  5-של אבן הדרך והעברת התשלום השני מסך ההשקעה )כ

כתבי אופציה בכורה  625,467 -מניות בכורה ב' ו 781,861המשקיעים תחת הסכם השקעה ב' 

שהוענקו  1-. כתבי אופציה בכורה ב'1-מניות בכורה ב' 625,467 -הניתנים למימוש מיידי ל 1-ב'

למשקיעים מכח הסכם השקעה ב' יהיו ניתנים למימוש עד למוקדם מבין המועדים הבאים: 

תו ( אירוע פירוק כהגדר2, )1-חודשים מתאריך הקצאתם של כתבי אופציה בכורה ב' 24( 1)

( השלמת עיסקה, כהגדרתה 3בתקנון נובלוס די איקס שאומץ במסגרת הסכם השקעה ב', )

( הנפקה ראשונה לציבור, 4) -בתקנון נובלוס די איקס שאומץ במסגרת הסכם השקעה ב', ו

תקופת כהגדרתה בתקנון נובלוס די איקס שאומץ במסגרת הסכם השקעה ב' )להלן: "

, 1-וש, לא ניתן יהיה לממש את כתבי אופציה בכורה ב'"(. לאחר תום תקופת המימהמימוש

    יבוטלו. ימומשושלא  1-בכורה ב'וכתבי אופציה 

-מיליון דולר ארה''ב( הוקצו ל 2.5עם חתימת מסמכי הצטרפות ב' והעברת התמורה ) (ב)

                                                 
 בדילול מלא. 26.67% -, האחוזים השתנו ל2016ביוני  Orbimedלאחר הצטרפות  6
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OrbiMed 390,930 הניתנים למימוש  1-כתבי אופציה בכורה ב' 312,735-מניות בכורה ב' ו

מכח  OrbiMed-שהוענקו ל 1-. כתבי אופציה בכורה ב'1-מניות בכורה ב' 312,735 -מיידי ל

( עבור 1מסמכי הצטרפות ב' יהיו ניתנים למימוש עד למוקדם מבין המועדים הבאים: )

חודשים מתאריך הקצאתם של  OrbiMed - 24-שהוענקו ל 1-כתבי אופציה בכורה ב' 156,367

כתבי  156,368עבור -(, ו2015בדצמבר,  23קעות ב' )בסיבוב הש 1-כתבי אופציה בכורה ב'

( אירוע פירוק 2חודשים מתאריך אבן הדרך, ) OrbiMed - 24-שהוענקו ל 1-אופציה בכורה ב'

( השלמת עיסקה, 3כהגדרתו בתקנון נובלוס די איקס שאומץ במסגרת הסכם השקעה ב', )

( הנפקה ראשונה 4) -ב', ו כהגדרתה בתקנון נובלוס די איקס שאומץ במסגרת הסכם השקעה

תקופת לציבור, כהגדרתה בתקנון נובלוס די איקס שאומץ במסגרת הסכם השקעה ב' )להלן: "

, 1-"(. לאחר תום תקופת המימוש, לא ניתן יהיה לממש את כתבי אופציה בכורה ב'המימוש

    יבוטלו. ימומשושלא  1-בכורה ב'וכתבי אופציה 

 23כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום בהן זכויות  ' הקנו למחזיקיםבמניות בכורה 

 .  , אשר מובא כאן על דרך ההפניה2015-01-186852, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר, 

דירקטוריון נובלוס די איקס הודיע לחברה כי החליט דיווחה החברה כי  2017בדצמבר,  6ביום 

עד למועד  , כמפורט לעיל,1-'של האופציות למניות בכורה ב תקופת המימושאת  להאריך

 ה של נובלוס די איקס)ב( הנפקה לציבור, מיזוג, מכירת 2019 ,באוגוסט 31המוקדם מבין: )א( 

אסיפת  אושרה גם על ידיאו פעילותה כפי שהוגדרו בתקנון של נובלוס די איקס. החלטה זאת 

 2017בדצמבר,  6ם לפרטים נוספים, ראו דיווחי החברה מיו המניות של נובלוס די איקס. בעלי

-2017-01)מס' אסמכתא:  2017בדצמבר,  13( ומיום 2017-01-109225)מס' אסמכתא: 

 (, הנכללים כאן על דרך ההפניה. 111550

 

הניתנים למימוש או  נובלוס די איקספרטיות של מניות וניירות ערך של להלן טבלת הקצאות 

 :פרסום הדוחעד למועד  נובלוס די איקס המניות, אותן ביצעל ההמר
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 ניצעים' מס ההקצאה מועד הניצעים סוג
 מההון שיעור התמורה

 המונפק
)למועד ביצוע 

 ההקצאה(

התאגיד, בהתאם  שווי
 להקצאה, לפני הכסף 

  הכלכלי ושוויה אחרת תמורה במזומן תמורה

 (2015)הושלם בתנאים הזהים לסבב ההשקעה של דצמבר  2016יוני סבב השקעה 

 משקיעים 

 לעיל ג3(.2)א)לפרטים ר' תיאור בסעיף 
 - מליון דולר ארה"ב 2.5 –תמורה מיידית  1 2016ביוני,  30

 10.82%-כ

 
 מיליון דולר ארה"ב 15

 2015סבב השקעה דצמבר 

 ת קיימיםמשקיעים ובעלי מניו

 לעיל( ג3(.2)א )לפרטים ר' תיאור בסעיף

 

  2015בדצמבר,  23

 2016באוגוסט,  24
16 

 מיליון דולר ארה''ב 5 -תמורה מיידית

ארה''ב מיליון דולר  5 – תמורה עתידית
  -בתאריך ה מידה באבני דרךעשהושלמה 

 2016באוגוסט  24

, מיליון דולר ארה"ב בעבור מימוש 12.5 -כ
 )ככל שימומשו( 1-כתבי אופציה בכורה ב'

- 

 48.54%-כ

השלמת  לאחר
 אבן הדרך

 דולר ארה"ב מיליון 15

 2014סבב השקעה מאי 

 משקיעים ובעלי מניות קיימים

 לעיל( ב3(.2)א )לפרטים ר' תיאור בסעיף

 

ועד  2014במאי,  6-מ
 13 2015לינואר,  23-ה

 דולר ארה"במיליון  2-כ

 
 מיליון דולר ארה"ב 10 20.24%-כ -

  2013 ,המרת הלוואות המירות דצמבר

 מיםימניות קיובעלי משקיעים 

 לעיל( א3(.2)א ר' תיאור בסעיף )לפרטים

 

 -ו 2013בדצמבר,  26
 2014באפריל,  29

 מיליון דולר ארה"ב 5 34.76%-כ - מיליון דולר ארה"ב 2-כ 16

 *(2012לפי תכנית אופציות ) ונושאי משרה , נותני שירותיםאופציות עובדים

 

 - 1.30% אופציות 48,000 - 16 21.12.2017 )עובד/נותן שירותים(

 - 0.01% אופציות 2,000 - 1 11.09.2017 קרן תמורה
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 ניצעים' מס ההקצאה מועד הניצעים סוג
 מההון שיעור התמורה

 המונפק
)למועד ביצוע 

 ההקצאה(

התאגיד, בהתאם  שווי
 להקצאה, לפני הכסף 

  הכלכלי ושוויה אחרת תמורה במזומן תמורה

 - 0.02% אופציות 4,000 - 1 11.09.2017 )עובד/נותן שירותים(

 - 0.01% אופציות 2,000 - 1 26.06.2017 )עובד/נותן שירותים(

 - 0.01% אופציות 5,000 - 1 20.03.2017 בד/נותן שירותים()עו

 - 2.35% אופציות 87,000 - 18 24.11.2016 )עובד/נותן שירותים(

 - 1.15% אופציות 42,000 - 1 24.11.2016 עד, בעל ענין, דירקטור, מנכ"ל -חיים גיל

 - 0.09% אופציות 25,802 - 1 10.08.2016 ד''ר צ'ארלס וולאר, דירקטור

 - 0.08% אופציות 2,000 - 1 18.05.2016 )עובד/נותן שירותים( 

 - 0.33% אופציות 8,000 - 1 4.4.2016 עד, בעל ענין, דירקטור, מנכ"ל -חיים גיל

 - 1.21% אופציות 30,000 - 11 4.4.2016 עובד/נותן שירותים

 - 1.05% אופציות 25,802 - 1 4.2.2016 ד''ר היינר דריזדמן, דירקטור

 - 1.05% אופציות 25,802 - 1 3.2.2016 ד''ר צ'ארלס וולאר, דירקטור

 אופציות 14,000 - 4 24.4.2015 עובד/נותן שירותים

 

0.84% - 

 אופציות 2,000 - 1 5.2.2015 עובד/נותן שירותים

 

0.12% - 

 

ע''י  לה לעיל מבוסס על הנחת מימוש האופציותאשר מוות אופציות עובדים, נותני שירותים ונושאי משרה כמפורט בטב בהון,  שיעור * 
 אותו ניצע בלבד. 
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  ניירות ערך המוחזקים על ידי בעלי עניין 4(.2)א

 רגילות מניות 1,321,977 -מורכב מ נובלוס די איקס, ההון המונפק והנפרע של הדו"חנכון למועד 

מניות  1,954,652 -וש"ח כ"א  0.01ע.נ. בנות מניות בכורה א'  335,565, ש"ח כ"א 0.01ע.נ. בנות 

  338,906העניקה  נובלוס די איקסש"ח כ"א. כמו כן, נכון למועד הדו"ח,  0.01ע.נ. בנות בכורה ב' 

הניתנות ולדירקטורים מסוימים כמפורט לעיל, לעובדים  אופציות )התקפות נכון למועד התשקיף( 

ות )התקפות נכון למועד אופצי 2,000, נובלוס די איקסמניות רגילות של  338,906  -למימוש ל

 -ומניות רגילות של נובלוס די איקס,  2,000  -התשקיף(  לקרן תמורה, הניתנות למימוש ל

נובלוס של  1-מניות בכורה ב'1,563,669 -הניתנים למימוש ל 1-כתבי אופציה בכורה ב' 1,563,669

 .די איקס

נכון למועד  קסידי א בעלי עניין בנובלוס ניירות ערך המוחזקים על ידי בעלי עניין ועל ידי מי שאינםא. 

, כמפורט במסגרת הסכם השקעה ב'ערך שהוקצו בעקבות התשלום הראשון הרות יהדו"ח )לרבות ני

  בפרק א' לדו"ח תקופתי זה(: 28.3לעיל ובסעיף 

 שם המחזיק
 החזקה במניות

 רגילות  

החזקה 

 במניות

 בכורה א'

החזקה במניות 

 בכורה ב'

החזקה בכתבי 

ציה בכורה אופ

 1ב'

החזקה 

 באופציות 

ESOP 

 בהוןשיעור החזקה 

 )%( המונפק

שיעור החזקה 

 7)בדילול מלא(

)%( 

 5.48 8.90 - - - - 321,664 8יורם אלטשולר

 6.91 9.74 53,328 - - - 351,929 9עד-חיים גיל

 2.96 4.25 20,000 - - 85,570 67,972 10גלעד מורן

 12.00 10.82 - 312,734 390,930 - - 11אינטרקיור בע"מ

קרן פונטיפקס 

(Pontifax (Israel) 

IV, L.P ,Pontifax 

(Cayman) IV, L.P ,

Pontifax (China) 

IV, L.P)12 

- - 390,930 312,734 - 10.82 12.00 

Orbimed Israel 

Partners II, L.P. 

- - 390,930 312,735 - 10.82 12.00 

D.D.Y. Wing 

Aviation Ltd 

- - 172,010 137,604 - 4.76 5.28 

 3.11 2.81 - 81,060 101,330 - - 13מורן הייטק בע"מ

ד''ר היינר דריזדמן, 

 דירקטור

- - - - 25,802 - 0.44 

ד''ר צארלס וולאר, 

 דירקטור

- - - - 51,604 - 0.88 

                                                 
)כולל  5,864,059ובדילול מלא  3,612,194סך ההון המונפק והנפרע )לרבות מניות בכורה א' ומניות בכורה ב'( הינו   7

 (.1-שטרם הוקצו וכתבי אופציה בכורה ב'  ESOPאופציות במסגרת 
 י נובלוס די איקס, בעל ענין.אחד ממייסד  8
 אחד מהמייסדים, מנכ"ל ודירקטור בנובלוס די איקס.  9

 נובלוס די איקס. אחד ממשקיעיה הראשונים של דירקטור, מנהל תכנון ובקרה, ו  10
 .ג3(.2א)אחד מהמשקיעים במסגרת הסכם השקעה ב', לפרטים ר' סעיף   11
 .ג3(.2א)אחד מהמשקיעים במסגרת הסכם השקעה ב', לפרטים ר' סעיף   12
 .  8חברה בבעלותו של מר גלעד מורן, ר' ה''ש   13
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 :במסגרת הסכם השקעה ב' השלמת אבן הדרך לאחר בהון אחזקות פירוט להלן .ב

יות החזקה במנ שם המחזיק

 רגילות

החזקה במניות 

 בכורה א'

החזקה במניות 

 בכורה ב'
החזקה בכתבי 

 1אופציה בכורה ב'

החזקה 

בכתבי 

אופציה 

למניות 

 רגילות

החזקה 

 באופציות 

ESOP 

 בהוןשיעור החזקה 

 )%( המונפק

שיעור החזקה 

 )בדילול מלא( )%(

 5.48 8.90 - - - - - 321,664 יורם אלטושלר

 6.91 9.74 53,328 - - - - 351,929 עד-חיים גיל

 2.96 4.25 20,000 -   85,570 67,972 גלעד מורן

Orbimed Israel Partners II, L.P. - - 390,930 312,735 - - 10.82 12.00 

 12.00 10.82 - - 312,734 390,930 - - אינטרקיור בע"מ

, Pontifax (Israel) IV, L.P)קרן פונטיפקס 

Pontifax (Cayman) IV, L.P ,Pontifax 

(China) IV, L.P) 

- - 390,930 312,734 - - 10.82 12.00 

 3.11 2.81 - - 74,806 93,510 - - מורן הייטק בע"מ

סה"כ בעלי ענין )לאחר השלמת אבן 

 הדרך(

741,565 85,570 1,266,300 1,013,009 - 73,328 58.16 54.46 

 ESOPסה"כ שאינם בעלי ענין )כולל 

 שהוקצו(

580,412 249,995 688,352 550,660 2,000 338,906 41.84 40.84 

ESOP )4.7 - 275,962 - - - - - )אופציות שטרם הוקצו 

 100 100 688,196 2,000 1,563,669 1,954,652 335,565 1,321,977 סה"כ



 10-(2)א
 

 

  דיבידנדים חלוקת 5(.2)א

דיבידנדים לבעלי  הלא הכריזה ולא חילק נובלוס די איקס, ונכון למועד הדו"ח מאז היווסדה

, אין דו"חה מועדל. נכון נובלוס די איקסמניותיה ולא קיימת כל מדיניות חלוקת דיבידנדים ב

יתרות עודפים לחלוקה, ואולם לא חלות מגבלות חיצוניות המשפיעות על  נובלוס די איקסל

  לחלק דיבידנדים, למעט עמידה בדרישות הדין. נובלוס די איקס ה שליכולת

  מידע פיננסי -חלק שני

 2015-2017, בדצמבר 31 בימים שהסתיימו לשנים נובלוס די איקס של כספיים נתונים יובאו להלן

 (:ש"ח )הנתונים הכספיים הינם באלפי

 

 

 

 2017 2016 2015 
 5,332 11,185 15,070 הוצאות מחקר ופיתוח

 2,015 2,515 4,483 הוצאות הנהלה וכלליות
    

 (7,347) (13,700) (19,553) הפסד מפעולות רגילות
 (14)    הכנסות )הוצאות( אחרות

 55  7,376  5,028  מימוןהכנסות 
 (253) (3,500) (20,290) הוצאות מימון

    
 (7,559) (9,824) (34,815) הפסד לפני מסים על ההכנסה

 - 29  מסים על ההכנסה 
    
 (7,559) (9,853) (34,815) לתקופההפסד  
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 של נובלוס די איקסבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות סבי 6(.2)א

בפרק א לדו''ח  6לסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות נובלוס די איקס ר' סעיף 

 להלן. 27(.2א) סעיףלהלן וכן  7(.2א)תקופתי זה, סעיף 

 ובלוס די איקסנכללי על תחום הפעילות של  מידע 7(.2)א

 בו החלים נוייםיוש הפעילות תחום מבנה .א

הינו מחקר ופיתוח טכנולוגיה  נובלוס די איקס, תחום הפעילות של 2(.2א) כאמור בסעיף

 ,ביולוגיות לתרופות ןתגובתו סרטניות פונקציונלי של מוטציות אבחוןשירות ל חדשנית למתן

השירות ר באופן משמעותי את תוצאות הטיפול בחולי סרטן מסוגים שונים. אשר מיועד לשפ

 Personalized-רפואה מותאמת אישית  (1: )תחומיםלשני מפתחת מיועד  נובלוס די איקסש

Medicine( ;2פיתוח תרופות ) כמפורט להלן:לטיפול בסרטן,  ביולוגיות 

 ביולוגיות ר רב של תרופותמספכיום, ניכרת יותר ההבנה כי  -רפואה מותאמת אישית (1)

  מצליחות לרפא ולהאריך חיים , למרות מחירן הגבוה,אונקולוגיות חדישות ופורצות דרך

או  רק בחלק מועט מאוכלוסיית חולי הסרטן, בעוד שחלק מהותי מהחולים אינו מגיב להן

בנוסף, ההשפעה הכלכלית של מחלת הסרטן גדלה במהירות והופכת . שמגיב לזמן קצר

ר למערכות בריאות ברחבי העולם, וזאת במידה רבה בעקבות הגידול בעלויות לאתג

 הטיפול. 

הכוחות הפועלים . במהלך השנים האחרונות, שוק האבחון האונקולוגי השתנה תכופות

בשוק הגיעו למסקנה שהגידול הסרטני שונה באופן מהותי בין כל אדם, ולכן הטיפול חייב 

מידע נוסף, ומרחיב מאפשר קבלת המוצר דול הסרטני. לגיולחולה להיות מותאם אישית 

הפתולוגי ועל  הדו"חאת הידע הנתון של הרופאים המטפלים המתבססים בעיקר על 

 -טכנולוגיית ה) הטכנולוגיה הקיימת כיום בשוק אבחון הטיפול במחלת הסרטןממצאי 

Next Genaration Sequencing " :להלן(NGS)") ,קציונאלי הוא מספק מידע פונבכך ש

. המוצר הקיימות בשוק והתגובה שלהן לתרופותהגורמות למחלת הסרטן  מוטציותלגבי ה

ניתוח כמותי של הגורמים הרלוונטיים שיכלול  דו"חלספק צפוי  נובלוס די איקסשמפתחת 

ים ילהיווצרות הגידול יחד עם אופציות הטיפול היעילות לבלימת התאים האקטיב

כמוביל בשוק וכטכנולוגיה  נובלוס די איקסשל ת המוצר מצב אעתיד לשבגידול, מה ש

 ייחודית בתחום אבחון מחלת הסרטן.

לשוק פוטנציאלי את השירות מכוונת  נובלוס די איקסכמוזכר לעיל, נכון למועד הדו"ח, 

ואינה  14שאובחנו בשלבים מאוחרים של המחלהמידי שנה חולי סרטן מיליון  1 -שבו כ

נתח השוק יקבע בהתאם למגבלת  .הספציפי שלההו נתח השוק יכולה להעריך בשלב זה מ

תתרחב מודעות עם הזמן כי  ,מעריכה נובלוס די איקס. כושר הייצור של נובלוס די איקס

מגמות ביטוחיות בארה"ב לתשלום יבשילו הציבור לאפשרויות טיפול אלטרנטיביות, 

תפעל ד עם שותפיה( )באופן עצמאי או יח נובלוס די איקסו בהתאם לתוצאת הטיפול

אין  נובלוס די איקס ,יובהר, כי למועד הדו"ח .הסכמים מול חברות הביטוחלגיבוש 

                                                 
14  Foundation Medicine, J.P. Morgan, 2013, P. 3. 
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 הסכמים עם חברות הביטוח בארה"ב והשירות אינו בסל הבריאות בארה"ב. 

, בעיקר בשל לארה"בממקדת את מאמציה  נובלוס די איקסנכון למועד הדו"ח, 

מספר אנשי מפתח ומובילי דעה בתחום  ובשלמותאמת אישית ההתקדמות ברפואה 

יכולים להוביל  בארה"ב. כמו כן, מצב הרגולציה בתחום ומאמצי השיפוי שםהנמצאים 

כמו כן,  לאימוץ טוב יותר של השירות ולהטמעה טובה יותר שלו בשווקים ברחבי העולם.

, אל רבשוק עם פוטנציהינו  האשר, להערכתשוקלת לחדור למזרח הרחוק,  נובלוס די איקס

והן  (,15ותרילמשל בהודו סרטן ריאות הוא הסרטן הנפוץ ב) הן מבחינת כמות חולי הסרטן

שווקים אלו נמצאים כרגע  ,אולם מיכה ממשלתית והטמעת השירות בשוק.מבחינת ת

הטיפול לעלות  האוכלוסיה במדינות כאמור בשל רגישות נובלוס די איקסמחוץ לתחום של 

שיש לבצע במוצר בשל הבדלים מהותיים בפרופיל מחלת , התאמות בתרופות ממוקדות

בהתמקדות בשוק מהותי הסרטן בקרב החולים מאזורים אלו, וכן בשל העובדה שיש יתרון 

 אחד גדול לצורך שיווק התחלתי של המוצר.  

יותר  16פוטנציאליים חוליםיותר  2פי  -כ עם, אפשרי לשירות שוק בנוסף, אירופה גם מהווה

נגיש יותר בהשוואה ברחבי האיחוד האירופי  כמו כן, הליך הרגולציה בארה"ב.מאשר 

למרות זאת, קיימת התמודדות נוספת מול נהלים במדיניות השונות לשווקים אחרים. 

  להוות קושי בחדירה לשוק האירופאי. הבאיחוד האירופי העלול

 .מתכננת בהמשך להרחיב את ההיקף הגיאוגרפי בו היא תפעל נובלוס די איקס

חדירה לשווקים שונים ברחבי פוטנציאל השוק שלה, בדבר  נובלוס די איקס הערכות

 ןהינ, עם חברות הביטוח התקשרויותלרבות  ,העולם ודרכי החדירה לשווקים כאמור

או  ןכוללהשתנות,  ותעשוי ות אלוהערכמידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. 

קיימים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, התפתחויות ואירועים  בגין, ןחלק

עשויות שלא  ואל. הערכות ו/או החברה נובלוס די איקסאינו ודאי ואינו בשליטת 

, כתוצאה מגורמים כושהוערלהתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

מגורמי ו/או התממשות אי אילו  ו/או החברה נובלוס די איקסבשליטת אשר אינם  שונים

 .זה "חלדו 27(.2א)27(.2א) הסיכון הנזכרים בסעיף

  :מותאמת אישיתהבתחום הרפואה שינויים מהותיים 

 רפואהעל שוק ה אשר להם השפעה קרו מספר התפתחויות,במהלך השנה האחרונה, 

 , כמפורט להלן:אישית מותאמתה

 

 FDA 2014בשנת  -"(FDA)להלן: "האמריקאי פות על ידי מנהל המזון והתרורגולציה  (2)

את בעתיד אשר במסגרתה באו לידי ביטוי כוונותיו להעביר , 17פרסם טיוטת הנחיה

                                                 
15 .  South Asia Network for Chronic Disease, Swati Khuranaheet, Lung Cancer fact S  
 htmhttp://www.cancerindex.org/clinks5e.מיליון חולי סרטן חדשים.   3.4 -, אובחנו באירופה כ2012לדוגמה, בשנת     16
17    

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM4166

85.pdf  

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM416685.pdf
http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM416685.pdf
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 Clinical Laboratory-תחת פיקוחו של הכיום נמצאת ה LDTלגבי הרגולציה 

Improvement Amendments " :להלן(  CLIA)",18 לפיקוחו של ה- FDA . ,כאמור להלן

הודעה כי  FDA -כמו כן לאחרונה הוציא ה .CLIA -ה אישורקיבלה את  ס די איקסנובלו

. נכון למועד הדו"ח, נובלוס די איקס נערכת גם 19לא ינקוט ביוזמה לפיקוח על המעבדות

  -מתאימה לדרישות הומכינה מערכת איכות ה על מעבדות יבקש לפקח FDAשה למקרה 

FDA . מהותית על נובלוס די איקס, אם וככל שיקרה,  אינה צופה השפעהאיקס נובלוס די

  והיא ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחות בנושא זה.

בתחום פיתוח התרופות הינן חברות  נובלוס די איקסהיעד של  קהל -פיתוח תרופות (3)

 פיתוחבתחום ה בשנים האחרונות ים רביםעומדות בפני אתגר חברות הפארמה .פארמה

עלות הניסויים הקליניים  -ים הקלינייםהניסויעלות ואורך ( 1: ), לדוגמהתרופותהוניהול 

אחת הסיבות לכך הינה שאוכלוסיית נבדקים אינה המוגנית ועל עלתה בשנים האחרונות. 

רוב  -אישור רגולטורי לתרופות( 2) ;כן יש להשקיע משאבים רבים בעריכת הניסויים

וזאת על אף השקעה של  קולכן לא מגיעות לשו ,FDA -ההתרופות נכשלות בהשגת אישור 

סרטני על ידי  גידולדרך אפיון  -מחסור במנגנוני מטרה( 3) תרופה;בפיתוח מיליוני דולרים 

ואינה את ההשפעה של מוטציות אקטיביות שאינן מוכרות  תמשקללאינה  דנ"אמוטצית 

את סביבת הגידול של התאים הסרטניים בגוף. דרך אפיון זו עלולה לפספס  תמשקלל

לחברות  מאפשרהמוצר  .י מטרה היכולים לסייע במציאת הטיפול הרלוונטי לחולהמנגנונ

זיהוי ופיתוח של אפשרויות טיפול חדשני  על ידי ייעול אלההפארמה להתגבר על מיכשולים 

 לחולי סרטן.

( סיוע 1)המוצר יספק את השירותים הבאים לחברות הפארמה: , נובלוס די איקסלהערכת 

על ידי המבוצעים  קליניםהניסויים אופי וסוג המתאימים להלים חובבחירה יעילה של 

( פיתוח תרופות 3)ווית מוצר קיים; להרחבת הת( שיתופי פעולה 2; )חברות הפארמה

הכישלון של מולקולה  יבתע"י איבחון ס ותמיצוב מחדש של תרופ( 4) ;מותאמות אישית

אפליקציות יסיון  למציאת הנערכים ע"י חברות הפארמה ונ מסוימת בניסויים קליניים

 . לאותה מולקולה אחרות

, נובלוס די איקסלהערכת  כמפורט לעיל, אישית,המותאמת הבדומה לתחום הרפואה 

 דו"חאו ו/בדיקות ביופסיה  ממצאים של נובלוס די איקסל יספקו הפארמהחברות 

תספק את  נובלוס די איקסובתגובה הרצף הגנטי של החולה  אלקטרוני הכולל את

בנוסף, הטכנולגיה מאפשרת את מתן השירותים . מסקנותיה, לטיפול הרצוי והמתאים

 כמפורט לעיל ביחס לתרופה מסוימת וגם ביחס לשילוב של תרופות.

, בעלות חברות תרופות גדולותמושקעים לכיוון  נובלוס די איקסמאמציה של מירב 

  .עם תרופות רבות הנמצאות בפיתוח תקציבים,

                                                 
 אישור בעבור שירותי מעבדות קליניות בארה"ב.    18
19 1479529259-tests-developed-lab-governing-rules-issue-to-plans-off-backs-http://www.wsj.com/articles/fda  

http://www.wsj.com/articles/fda-backs-off-plans-to-issue-rules-governing-lab-developed-tests-1479529259
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, כמפורט חתמה על הסכם ראשון עם חברת פארמה נובלוס די איקסו"ח, נכון למועד הד

בשלב זה מדובר בביצוע נוספת. ובשלבי דיון עם חברת פארמה  להלן 110(.2)אבסעיפים 

החברה אינה יכולה  .בדיקות הדגמה ללא תמורה וזאת כאמור לצורכי שיווק ומיפוי המוצר

 להעריך את נתח השוק הצפוי של חברות הפארמה.

לספק את השירותים כאמור לעיל לחברות  היכולתלגבי  נובלוס די איקס הערכות

 ותעשוי אלו ותהערכמידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.  ןהינ ,הפארמה

מים עתידיים אשר מועד התפתחויות ואירועים קיי בגין, ןחלקאו  ןכוללהשתנות, 

. הערכות ו/או החברה נובלוס די איקסהתרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת 

, כושהוערעשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי  ואל

ו/או  ו/או החברה נובלוס די איקסאשר אינם בשליטת  כתוצאה מגורמים שונים

 .זה "חלדו 27(.2א)מי הסיכון הנזכרים בסעיף מגור האלהתממשות אי 

 החלים על תחום הפעילות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים ,מגבלות .ב

בארה"ב, לרבות מדינת  CLIAאישור קיבלה אשר  ,בירושליםמעבדת פיתוח  נובלוס די איקסל

ץ רות לאזרחים אמריקאים מכל מקום מחוי, המאפשרת מתן שבינלאומיתכמעבדה ניו יורק, 

מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב, האחראית על של  אישור רגולטורי ההינ CLIA .לארה"ב

 Centers for Medicare andרגולצית בדיקות המעבדה המבוצעות על בני אדם בארה"ב

Medicaid Services ("CMS") האישור . מטרת- CLIA  להבטיח את איכות בדיקות הינה

, ועל כן במידה והדגימה CLIAב, כפופה לאישור המעבדה. דגימה הנלקחת מאדם בארה"

כאמור נשלחת למדינות אחרות בעולם, המעבדות שעורכות את הבדיקה על הדגימה כפופות 

 -, רוב המדינות בעולם מקבלות את אישור הנובלוס די איקס. למיטב ידיעת CLIA-לאישור ה

CLIA הינה החברה היחידה  נובלוס די איקסלמיטב ידיעתה, . כאישור רגולטורי מקובל

  לרמת הבדיקות הגבוהה ביותר. CLIAבישראל עם מעבדה מאושרת 

 CLIAמעבדת שירות מאושרת  פתחה נובלוס די איקס, הקיימת למעבדת הפיתוח בנוסף

ניתוחים ואבחנות בדגימות של רקמות צפויות להתבצע  , שבה 2016 בחודש מאיבישראל 

 . ברחבי העולםשנלקחו מבני אדם 

לאור היותה טכנולוגיה המתבבסת על  FDAלאישור אינה נדרשת  , בשלב זה,לוגיההטכנו

טיוטת  FDA -, פרסם מוסד ה2014בשנת . , כאמורCLIA, הנדרשת לאישור מעבדהבדיקת 

. נכון למועד הדו"ח, אין CLIA, במקום  FDA-הנחיה, לגבי מעבר הפיקוח על מעבדות ל

 נובלוס די איקספעה העתידית של שינוי זה על להעריך את ההש נובלוס די איקסבאפשרות 

   .לעיל (1א)א7(.2א)והיא ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחות בנושא זה.  לפירוט נוסף ר' סעיף 

 .ליבוא רקמות זרות למעבדתה לשם ניתוחם 20קיבלה אישור אמ"ר נובלוס די איקסכמו כן, 

                                                 
אל. היחידה אישור מטעם היחידה לאביזרים ומכשור רפואי במשרד הבריאות לשיווק אביזר או מכשיר רפואי בישר  20

אחראית לקיום דרישות הדין הרלוונטיות בתחום האביזרים והמכשור רפואי, ומקיימת מנגנון רישום פיקוח ובקרה 
 .על ייצור יבוא ושיווק אביזרים ומכשור רפואי
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 CLIAפתולוג אמריקאי בעל ניסיון בהקמה וניהול מעבדות מאושרות  מעסיקה נובלוס די איקס

 נובלוס די איקסכחלק מאסטרטגיית הרגולציה שלה, (. כמו כן, QAוכן מנהל אבטחת איכות )

יועצים רגולטוריים שיהוו חלק אינטגרלי ממערך התפעול שלה, במטרה לסייע  מתכננת להעסיק

לה בעיצוב מפרט של ערכות תאים, כדי להבטיח שהוא תואם את דרישות הרגולציה של ארצות 

 הברית והאיחוד האירופי.

 -ו  ISO 9001:2000בתקנים בינלאומיים, הוסמכה ע"י מכון התקנים נובלוס די איקסבנוסף, 

ISO 13485:2003 . 

 וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים .ג

מידי  בארה"במיליון מטופלים חולי סרטן  1 -להועיל לכיכול המוצר , נובלוס די איקסלהערכת 

בהתבסס על נתוני הרווח המפורסמים על  .21בשלבים מאוחרים של מחלתםאובחנו אשר  שנה

חברות הביטוח מחזירות , נובלוס די איקסידי חברות אחרות הפועלות באותו תחום פעילות של 

נובלוס די . על פי זה, 22תדיאגנוסטי הדולר ארה"ב לבדיק 007,3 -דולר ארה"ב ל 006,3בין 

יובהר,  .לשנה ארה"ב דולר מיליארד 3.6 -כ פוטנציאל השוק האמריקאי הינוכי  ,מעריכה איקס

וח בארה"ב והשירות אינו בסל אין הסכמים עם חברות הביט נובלוס די איקסכי למועד הדו"ח, 

במהלך הבריאות בארה"ב והנתונים לעיל מהווים בשבילה אינדיקאציה כללית לעלות השירות. 

שיכולים להפיק תועלת  בארה"במספר חולי הסרטן  ,נובלוס די איקסערכת הלהשנים הבאות, 

על  ,ס די איקסנובלולהערכת לאור האמור,  .201823עד לשנת  מיליון 1.5 -יגדל לכה מהמוצר של

מודעות הציבור לאפשרויות טיפוליות  רקע הגידול בכמות חולי סרטן כאמור מצד אחד והרחבת

בשוק  המוצר מכירותפוטנציאל  מצד שני, יגדל השיפוי הביטוחי והתרחבותמתקדמות 

 .מיליארד דולר ארה"ב 5.5 -האמריקאי ויגיע לכ

הפוטנציאלי השוק ע סטטיסטי לגבי היקף מיד נובלוס די איקס נכון למועד הדו"ח, אין בידי

 פיתוח תרופות לחברות הפארמה.תחום ב

מידע צופה פני  ןהינ ,לגבי גודל השוק הפוטנציאלי כאמור לעיל נובלוס די איקס הערכות

 בגין, ןחלקאו  ןכוללהשתנות,  ותעשוי אלו ותהערכעתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. 

יים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו התפתחויות ואירועים קיימים עתיד

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או ו/או החברה נובלוס די איקסבשליטת 

נובלוס אשר אינם בשליטת  , כתוצאה מגורמים שוניםכושהוערלהתממש באופן שונה מכפי 

 "חלדו 27(.2א)ן הנזכרים בסעיף מגורמי הסיכו אלהו/או התממשות אי  ו/או החברה די איקס

 .זה

 שלו הלקוחות במאפייני שינויים או הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .ד

 אינה צופה שינויים במאפייני הלקוחות הפוטנציאליים למוצר שבפיתוחה.  נובלוס די איקס

                                                                                                                                                         
 

21  Foundation Medicine, J.P. Morgan, 2013, P. 3. 
  

22  .20Foundation Medicine, J.P. Morgan, 2013, P.  
 לעיל.  18ר' ה''ש   23
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 לעיל.  א7(.2א)ראו סעיף  לשווקים של תחום הפעילות

 הפעילות תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .ה

, השינויים הטכנולוגיים העיקריים הינן כמפורט נובלוס די איקסנכון למועד הדו"ח ולהערכת 

 להלן:

 וספות, הגורמות לפיתוח של בדיקות( התפתחות המחקר הגנטי והתפתחויות מדעיות נ1)

 דשניות ומורכבות עם רווח גולמי גבוה יחסית.  ח

 ( העברת המעבדות מתהליכים ידניים לתהליכים אוטומטיים.  2)

 ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  גורמי .ו

 בתחום הפעילות:ולהערכתה  נובלוס די איקסלהלן גורמים קריטיים להצלחת 

 מתמטיקאיםמהנדסים,  גים,יומן עם ידע רב תחומי שכולל ביולושילוב של צוות מ (1)

 ורופאים.

 נובלוס די איקסהגדלת המודעות וקבלת הכרה בינלואמית בטכנלוגיה המפותחת על ידי  (2)

 בקרב הרופאים, חברות הפארמה וחברות דיאגנוסטיקה. 

בקרב קהל היעד ובניית אמון  נובלוס די איקסהרחבת מערך שיווק והטמעת מוצר  (3)

 בטכנולוגיה.  

 ידע נוסף מעבר לידע שקיים כיום. צרותימיהצגת תוצאות ה (4)

 קשרים עם מוסדות רפואיים מובילים, חברות פארמה, וחברות דיאגנוסטיקה.מיסוד ה (5)

 חדשנות ופיתוח מוצרים חדשים המובססים על הטכנולוגיה. (6)

 הקפדה על איכות ועמידה בתקני האיכות הבינלאומיים הרלוונטים לתחום הפעילות. (7)

 .  השגת מימון (8)

ושיווק המוצר בתחום  המאפשריים את המשך פיתוחהלא מוחשיים  הגנה על הנכסים (9)

 .הפעילות

 בהם החלים והשינויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .ז

הגנה על הנכסים ( 1) :הינם פעילותה בתחוםחסמי כניסה מהותיים  ,נובלוס די איקסלהערכת 

ואיים לפיתוח ושיווק מוצרים בתחום ( השגת אישורים רגולטוריים רפ2) ;הבלתי מוחשיים

( קבלת מימון לפיתוח מוצרים בתחום 4); בתחום הפעילות( קיום ידע ומומחיות 3) הפעילות;

 הכרה בינלאומית וחדירה לשווקים פוטנציאלים.( 5)-הפעילות ו

מים חסמי יציאה מהותיים מתחום י, נכון למועד הדו"ח, לא קינובלוס די איקסלהערכת 

  פעילותה. 

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום למוצר תחליפים .ח

נובלוס די למוצר  היחידים תחליפיםה, נובלוס די איקסנכון למועד הדו"ח, ולמיטב ידיעת 

פיתוח הגידול אצלם  ,יםעכברבהחולה מתאים סרטניים הנלקחים השתלת  עלמתבססים  איקס

מודלים אלו יקרים,  .פטימליתון טיפול בהם באמצעות תרופות לבחינת התגובה האויואז ניס

לקבלת דשים וחלעיתים עד כ) זמן רבאורכים אינם מאפשרים גידול משמעותי בהיקף השירות, 

  .בשוק תחום הפעילות םינית על חלק רחב מהרופאיואינם מקובלים קל (תשובה
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  להלן.  13.(2א) ר' סעיף בתחום הפעילות תחרותבדבר הלפרטים 

 הגלם מריוחו הספקים במערך שינויים .ט

ם מוצרי מדף, נגישים וניתנים ינם ביולוגיים סטנדרטים שהמשתמשת בחומרי נובלוס די איקס

אין  נובלוס די איקס, נכון למועד הדו"ח, לנובלוס די איקסלהערכת  שה באופן שוטף.לרכי

ים, וההתקשרות עם הספקים מתבצעת על בסיס ות כלשהי בספק מסוים להשגת החומרתל

 .  נובלוס די איקסעל פי צרכיה השוטפים של  הזמנות מעת לעת

 בו החלים ושינויים הפעילות תחוםמבנה התחרות ב .י

יתוח תרופות מותאמות אישית , פולמיטב ידיעתה של נובלוס די איקס למועד הדו"חנכון 

במטרה להתאים את הטיפול במחלת הסרטן גנטי פיתוח שיטות המבוססות על רצף ב מתמקד

נדיבידואלית, כאשר תחום זה התפתח רבות בשנים האחרונות. אך, על אף לכל מטופל בצורה אי

לשפר תוצאות אלו, יש  . כדינמוך הינוההתפתחות בתחום, היקף התגובה לטיפולים ממוקדים 

צורך להגיע לאבחנה מדויקת יותר ולפתח טכנולוגיה בעלת יכולת חיזוי, במטרה להפיק יעילות 

  ים.רבה יותר ממלאי הטיפולים המותאמ

, ישנן שתי גישות לטיפולים מותאמים ולמיטב ידיעתה של נובלוס די איקס נכון למועד הדו"ח

 : ומגמה עולה אחת אישית

 NGS -המיישמות את טכנולוגיות ה חברות -(NGSברצף של תאי הגידול הסרטני )שימוש  .א

יקים מציעות לחברות הפארמה הכוונה בפיתוחי תרופות. כמו כן, הרופאים המטפלים מענ

הפתולוגי או בממצאי  בדו"חלכל מטופל טיפול מותאם בהתבסס על המידע הנמצא 

 .NGS-טכנולוגיית ה

 באמצעות שיטות פתולוגיות מולקולריות מקובלות ע"י זיהוי כדוריות דם לבנות. אבחון  .ב

גישה נוספת המוגדרת כמגמה עולה היא שיטה המבוססת על מתקן  - מתקן ספקטרומר  .ג

המוטציות של  לפרופילמרובים כדי להגיע חלבון של יוני  ון וניתוחאיבח -ספקטרומר

 מטופלים. 

חולה לכל במוצר דיאגנוסטי מותאם  מובהקישנו צורך , נובלוס די איקסלאור האמור ולהערכת 

הגורמות לגידול הסרטני ו/או המוטציות הנמצאות אשר מאפשר איתור של המוטציות 

מוצר שכזה יאפשר הרכבת , נובלוס די איקסלהערכת  .ומפעילות את סביבת הגידול הסרטני

בולט  נובלוס די איקסמוצר  ,בהתאם לאמור לעילטיפול אישי מדויק ומיטבי לכל חולה. 

לפרטים נוספים אודות  .המוזכרים לעילהמתחרים על רקע המוצרים הנוספת  תובתרומ

 .8(.2א)חידושים טכנולוגים יחודיים של המוצר, ר סעיף 

  ושירותים מוצרים 8(.2)א

פונקציונלי של  אבחוןל (LDTשירות המבוסס על בדיקות מעבדה )מפתחת  נובלוס די איקס

חקר תאים  ולוגיה מבוססת עלנ. הטכביולוגיות לתרופות ןתגובתו הגורמות לגידול סרטני מוטציות

המטופלים מתקבלים מדגימה של . הגנים של של מוטציות הקיימות בהםת ופונקציונאלי ובחינת

 גנטי של גידולהריצוף אלקטרוני של ה דו"חעל ידי  או ,נובלוס די איקסלמעבדה של  שנשלחגידול 

נובלוס די ונשלח למעבדת  לעיל( 7(.2א) )כמפורט בסעיף NGS  -המתקבל מטכנולוגיית ההמטופל 

בתאי  ומכוסים שבב ביולוגישל המטופל, הם מודפסים על גבי  לאחר קבלת דגימות הגנים. איקס



 18-(2)א
 

 

 לת של המוטציות האקטיביותהיכו לבחון את נובלוס די איקסל פעולה המאפשרותמעבדה חיים, 

, תחת מיקרוסקופ. התוצאות המתקבלות השבב נסרקלהפעיל איתות. לאחר פרק זמן מסוים, 

של כל נתיב. הליך זה חוזר על עצמו עם קדם ה, במידה ויש כזהפעיל השלב מנותחות ומצביעות על 

במטרה לבחון את ההשפעה שיש , תרופותמספר שילוב של כן דגירה של תרופות מותאמות אישית ו

   מוטציות. על פעילות ה להן

 לארבעה שלבים: אישית מתחלקהמותאמת הבתחום הרפואה  נובלוס די איקסהשירות של 

גן  מודפס ביחד עםוקבלת הדגימות, כל גן נבדק : לאחר עיבוד הדגימות -שלב ראשון (1)

ככזה שיכול להגיב למוטציה הגורמת בספרות שנמצא ספציפי  (Reporter Gene) מדווח

לגידולים. מערך זה מתוכנן כמטריצה מוגדרת מראש, במטרה לאפשר ניתוח קל יותר של 

 מידע. 

אחד מהמסלולים בחינת הדינמיקה של הגן המדווח בכל : ניתוח מוטציות -שלב שני (2)

במקום בגוף התא במסלול  ,הנבדקים. במסלולים פעילים ימצא הגן המדווח בגרעין

 נורמלי.

גל גנים מסויימים  פועלות עלתרופות ביולוגיות : ניתוח תגובה לתרופה -שלב שלישי (3)

של המטופל מיושמות ע"ג השבב תרופות אלו  במסלול ומנרמלות את האות הנשלח ממנו.

 . את האות הגורם לגידול הסרטניזו תרופה או שילוב של תרופות יבלום אילבחון במטרה 

כל האינדקסים של הגנים  בשלב זה: תיאור הגנים היכולים לגרום לגידול -שלב רביעי (4)

ממשק ב מיוצגיםהגורמים לסרטן שנלקחו בחשבון והאינדקסים של הגורמים המרפאים 

תות והרכיבים שלהם. על ידי הצגת כוללת את כל דרכי האי ההצגה הגרפית כאמורגרפי. 

תוצאות הניסוי על הגרף, מופיעה תמונה של הגנים הגורמים לגידול יחד עם תרופות 

 שיכולות לבלום אותם, מה שיאפשר לרופא המטפל להתאים טיפול טוב יותר למטופל.  

 ומכילבטרם העברתו לרופא המטפל, המנהל הרפואי של המעבדה, על ידי נבדק סופי  דו"ח

סיכום כמותי של כל גן שגורם לגידול הסרטני יחד עם אופציות הטיפול התרופתי 

 המתאימות והאפקטיביות ביותר. 

 

למטופלים ולרופאים צפויה לאפשר  נובלוס די איקסבסוף הליכי המחקר והפיתוח, הטכנולוגיה של 

 טיפול המתאים,צות לגבי הבנוגע לפרופיל הגידול של המטופל והמלאיכותי המטפלים לקבל מידע 

 לא קיים בשוק האונקולוגי המותאם אישית.  מידע באיכות כזאת עדיין

 

מספר חידושים טכנולוגיים ייחודיים, כמפורט  תכולל נובלוס די איקסשל הטכנולוגיה כמו כן, 

 להלן:

לשבט מגוון רחב של גנים  נובלוס די איקסהיכולת של  -היכולת לשבט מגוון רחב של גנים (1)

ששיטות רבות לא הצליחו להתגבר ביתרון מן קצר הינה ייחודית לה. מדובר במקביל ובז

 נובלוס די איקסנשמרת כידע יחודי של  שיבוט מגוון רחב של גניםשל  הטכנולוגיה .עליו

 .ולא תפורסם כפטנט
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שיטה זו והחדרת המקטע הגנטי הזר לתוך תא מהוות פיתוח  -נובלוס די איקסהשבב של  (2)

להגשת חמש בקשות שונות לרישום פטנטים. לפירוט בדבר יל שהובחידוש משמעותי 

 להלן. 17(.2א)ראו סעיף  נובלוס די איקסהנכסים הלא מוחשיים של 

פעילות המחלה אצל לפקח על היכולת פיתוח עצם  -(FTR-PDMהגנים )מודל זוג  (3)

צת דרך קונספטואלית. הפיקוח בשום פלטפורמה אחרת מהווה פרי ימת, שלא קיהמטופל

הנ"ל מאפשר ליישם את הטכנולוגיה החדשנית בנוגע לטיפולים קליניים בצורה מהירה 

 ואמינה. 

, לזהות, לסרוק לה מאפשרת נובלוס די איקסבה משתמשת  תוכנהה -עיבוד תמונהתוכנת  (4)

ל בני תאים, באופן אוטומטי ללא כל התערבות ש -ולכמת אלפי תאים ומבנים של תתלפלג 

 אדם, ובתוך שניות. 

גנים, אשר נבחרו בגלל היותם הגנים הנפוצים  30-נכון למועד הדו"ח, המערכת הביולוגית כוללת כ

וכן לאור העובדה ואחרים(  EGFR ,BRAF ,cKit ,ERBB2 ,KRAS)למשל ביותר אצל חולי סרטן 

ה של חשלים את פיתוכי רוב התרופות הקיימות כיום מטפלות במוטציות בגנים אלה. על מנת לה

הביולוגי נמצא השבב  גנים, אשר קיימים בתפוצה נמוכה יותר. 50-ד כוהטכנולוגיה, יש להוסיף ע

האוטומציה בתהליך . סדרתיברמת אב טיפוס. נדרשת עוד כשנה של פיתוח להשלמת דגם יצורי 

די לתמוך חלקים נרחבים ממנה כ פתחה נובלוס די איקס  2017בשנת  ,נמצאת בשלבים מתקדמים

יותר יחייב השקעות  גדולה הבדיקות כמותלבשנה. מעבר בדיקות  6,000-כבדיקות ביחס לבהכנת 

  נוספות בפיתוח.

מידע צופה פני עתיד,  ןהינ בנוגע ליתרונות והשלמת פיתוח המוצר נובלוס די איקס הערכות

התפתחויות  גיןב, ןחלקאו  ןכוללהשתנות,  ותעשוי אלו ותהערכ כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

נובלוס די ואירועים קיימים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  ואל. הערכות ו/או החברה איקס

ה ו/או החברו/או  נובלוס די איקסאשר אינם בשליטת  , כתוצאה מגורמים שוניםכושהוערמכפי 

 .זה חלדו" 27(.2א) הנזכרים בסעיףמגורמי הסיכון  אלההתממשות אי 
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  להלן שלבי הפיתוח המתוכננים של המוצר:

 

 

 

 

 שם
 המוצר

ההתוויה של 
 המוצר

 של הפיתוח שלב
 נכון המוצר
 דו"חה למועד

 הדרך אבני
 12-ב הצפויות

 החודשים
 הקרובים

 הדרך אבן
 הקרובה
 הצפוי והמועד

 אליה געהלה

 אומדן
 עלות

 השלמת
 הדרך אבן

 הקרובה

 הערכת הפוטנציאלי היעד שוק גודל
 התאגיד

 בדבר
 מועד

 תחילת
 שיווק
 המוצר

 התאגיד הערכת
 שוק לנתח ביחס
  למוצר צפוי

Novell

usDx 

FACT 

דיאגנוסטיקה 
 לחולי סרטן
 לטיפול ממוקד

וכן תמיכה 
לחברות הפארמה 
בפיתוח יעיל של 
תרופות ביולוגיות 

 ממוקדות

מוצר ראשוני 
במחצית 

הראשונה של 
, אשר 2017שנת 

כ צפוי לאפשר 
בדיקות  5000
 בשנה

בשלב זה 
המערכת 

 בתהליך ולידציה

ביצוע פרוייקט 
הדגמה עם חברת 
פרמה מובילה וכן 
ביצוע פרוייקט 
הדגמה עם חברת 
דיאגנוסטיקה 
 מובילה

 

הגדלת כמות 
הבדיקות 

האפשרית ל 
בדיקות  6,000

ת במחצי בשנה
השנייה של 

*2017  

 

 6-כ
מיליון 
 דולר

 ארה"ב

 

לפרטים בדבר גודל שוק היעד 
 7(.2א)הפוטנציאלי ר' סעיף 

הן  2018*
בתחום 
הרפואה 
המותאמ
ת אישית 

והן 
בתחום 
 הפארמה

מבחינת רפואה 
מותאמת אישית 
נתח השוק 

הפוטנציאלי  
כמיליון עומד על 

חולי סרטן 
בארה"ב 
בשלבים 

מתקדמים של 
המחלה מידי 

. החברה שנה
אינה יכולה 
להעריך בשלב 
זה את נתח 
השוק הספציפי 
שלה. נתח השוק 
יקבע בהתאם 
למגבלת כושר 
הייצור של 
 נובלוס די איקס. 

נובלוס די איקס 
אינה יכולה 
להעריך את נתח 

 שוק הפארמה 

 

בלוחות לרבות  בטבלה לעיל לעומת הערכותיה הקודמות,בהערכות נובלוס, אשר פורטו שינויים *

   . אשר ביצעה במהלך שנת הדיווח ,הערכות המחודשות, נובעים מהזמנים

 חדשים מוצרים 9(.2)א

שוקלת בעתיד לבחון את המוצר בהתוויות נוספות ובכך להגדיל את נתח השוק  נובלוס די איקס

פיתחה את אבני היסוד לפיתוח מוצר  איקס נובלוס דיכמו כן, למועד פרסום הדו"ח,  הצפוי למוצר.

 . לעיל 2(.2א) , ר' סעיף, בתחום המכשור הרפואי המבוסס על הטכנולוגיהIVD -ה

 לקוחות 10(.2)א

לקוחות נובלוס די אקס הינם מתמקדת בפיתוח המוצר ולכן  נובלוס די איקסנכון למועד הדו"ח, 

  תתפים בעיקר בתכניות הדגמה.לקוחות ראשוניים בלבד המש

( רופאים, בתי חולים ומוסדות רפואיים 1לקוחות פוטנציאלים מתחלקים לקבוצות הבאות: )

; ( חברות פארמה המפתחות תרופות ביולוגיות לטיפול בסרטן2); אחריים המטפליים בחולי סרטן

בכל  הבמוצר של , קיים צורךנובלוס די איקסשלהערכת  ( חברות דיאגנוסטיקה. מכיוון3) -ו

נובלוס די עם זאת,  .נובלוס די איקסהעולם, אין חלוקה גיאוגרפית ללקוחות הפוטנציאלים של 

מכוונת את פעילותה לארה"ב, שוק עם פוטנציאל רווחיות גבוה וכן בוחנת שווקים במזרח  איקס

 .7(.2א)לפרטיים נוספיים אודות לקוחות פוטנציאלים ר' סעיף . ובאירופה הרחוק
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 שיווק והפצה 11(.2)א

מוסדות רפואיים ב לאנשי מפתח פונה נובלוס די איקסהשיווקית שלה, מהאסטרגיה כחלק 

נובלוס ניתוח מעמיק ש על מבוססתאסטרטגיה ה. ובחברות הפארמה מובילות מובילים אקדמיים

המאמצים יים מובילים הם מוסדות רפואשהסיק כי  ידי חברת יעוץ חיצונית עלביצעה  די איקס

 . בתחום הפעילות הראשונים של טכנולוגיות חדשות

 בכמה מישורים כמפורט להלן:  נובלוס די איקסלצורך יישום האסטרטגיה השיווקית, פועלת 

להציג את  לאומים בתחום העיסקי, קליני ומדעי במטרהנבכנסים בי השתתפות: כנסים (1)

השתתפות . הרפואית לקהילה ס די איקסנובלות של היתרון והתקדמות הטכנולוגי

נכון  מפתח וליצור מודעות למוצר.ואנשי הזדמנות להיפגש עם מובילי דעה מהווה בכנסים 

, מכךאומיים. כתוצאה להשתתפה במספר כנסים בינ נובלוס די איקסלמועד הדו"ח, 

התקשרה עם מספר מוסדות רפואיים בארץ ובחו"ל לשיתוף פעולה  נובלוס די איקס

וכן סעיף פרויקטים המתבצעים במוסדות כאמור )ר' פרטים בטבלה ויסויים קליניים בנ

ההתקשרות עם  .להלן( ולוקחת חלק בועדת הסרטן של אותם מוסדות רפואיים 24(.2א)

מבצעת נובלוס אי המוסדות הרפואיים נעשית באמצעות הסכמי שיתוף פעולה במסגרתם 

. התקשרויות אלו מתבצעות Material Transfer Agreements-ו איקס בדיקות הדגמה

 בעיקר לצורכי שיווק ומיפוי המוצר. 

" The most innovative company"בפרס  זכתה נובלוס די איקס, 2015בשנת בנוסף, 

   ".The Novartis Life Science Innovation Summit"בכנס 

(2) B2B:  חברות ותן באלאנשי המפתח  ופנייהחברות פארמה ומוסדות רפואיים איתור

 נובלוס די איקסנכון למועד הדו"ח, ומוסדות רפואיים כדי לבנות קשריים לשיתופי פעולה. 

בשלבי היא להלן ו 24(. 2סעיף א)בת פארמה, כמפורט ועם חבר מספר הסכמיםחתמה על 

וזאת  בשלב זה מדובר בביצוע בדיקות הדגמה ללא תמורהפארמה נוספת. דיון עם חברת 

 . וק ומיפוי המוצרכאמור לצורכי שיו

נובלוס די ם המבוססים על נתונים שהתקבלו במעבדת ימאמרים מדעי פרסום: פרסומים (3)

מעריכה  נובלוס די איקס על הקהילה הרפואית. ובעלי השפעהעת מובילים -בכתבי איקס

 נובלוס די איקסנכון למועד הדו"ח,  להכרה ובניית תודעה למוצר. יתרמושפירסומים אלו 

מאוד של המחלה,  בשלב מתקדםקרי סרטן מורכבים במלאבחן ולטפל ים אמסייעת לרופ

קליני מאמר  פרסוםל, ונובלוס די איקסשל  שירותב יםרופאה של הליצור תמיכ במטרה

לתמיכה בפרסום מאמר נתונים  איסוףנמצאת בתהליך  נובלוס די איקסמשותף. בנוסף, 

 . י בכתבי עת מוביליםנולוגמדעי וטכ

   הסכמי בלעדיות או הסכמי שיווק.   אין נובלוס די איקסל ,ו"חנכון למועד הד

 הזמנות צבר 12(.2)א

 . חוקצבר הזמנות כהגדרתו ב נובלוס די איקסאין ל נכון למועד הדו"ח, 

  תחרות 13(.2)א

 מספר מתחרים פוטנציאליים, כמפורט להלן: נובלוס די איקסללמיטב ידיעתה, 

מבוססת  מולקולאריטפורמת מידע בעלת פל .מסחורחברה בשלבי  -Foundation Medicine .א
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NGS, לרופאים שצפוי לאפשר מידע גנומי על הסרטן הייחודי של כל מטופל, מה  המספקת

לחברות התרופות לפתח צפוי לאפשר המטפלים להעניק טיפול אופטימלי יותר לחולים, וכן 

מחברת  51%טיפולים אונקולוגים מותאמים אישית. חברת רוש פרמצבטיקה בע"מ רכשה 

Foundation Medicine 24דולר. מיליארד 1.2 תמורת  

בשיטת רצף משתמשת  חברה זוהטכנולוגיה של  :)לפי עמדתה של נובלוס די איקס( חסרונות

מוטציות אקטיביות שזוהו בעבר. כמו כן,  שלרק  דווח על פעילותללפיה ניתן  (NGS) של דנ"א

ה זו לא ניתן לבחון את השפעה סביבת הגידול של הגידול אינה נלקחת בחשבון ולפי שיט

   .  הסרטני התרופה על הגידול

 .נטמעה בשוק אשרמדובר בשיטה מבוססת  :יתרונות

מספק לרופאים  Carisשל במספר טכנולוגיות והידע המולקולארי  משתמשת -Caris .ב

אונקולוגים מידע טיפולי רלוונטי ואינדיבידואלי במטרה להתאים אישית טיפול לכל סוגי 

ים. סט שירותי הפרופילים של הגידולים מאפשרים לרופאים המטפלים להתאים הגידול

 הכרחית לכל מטופל. אשר להערכתםאישית את רמת הפרופיל 

באמצעות הטכנולוגיה של חברה זו לא ניתן לבחון  :)לפי עמדתה של נובלוס די איקס( חסרונות

 לתרופות שונות.  תגובת הגידול הסרטניאת 

יית חברה זו מקובלת בקרב קהילת האונקולוגים, מציעה מגוון רחב של טכנולוג יתרונות:

 בדיקות ויכולה להיות מותאמת על ידי הרופא המטפל. 

במטרה  הסרטני יוצר פרופיל לדנ"א של הגידולמוצר לניסוי גנטי ה תבעל -Genomic Health .ג

 להמליץ על טיפול מתאים. 

, ולכן NGS -צר מבוסס רק על טכנולוגיית ההמו :)לפי עמדתה של נובלוס די איקס( חסרונות

 אינו יכול לבחון את התגובה של הגידול לתרופות שונות. 

  טכנולוגיה מקובלת ותקפה בקרב השוק. : יתרונות

    

יש מספר יתרונות טכנולוגיים  נובלוס די איקסל, ולעמדתה נובלוס די איקסלהערכת לסיכום, 

 הלן:תחרותיים בתחומי פעילותיה, כמפורט ל

השפעת התרופה הביולוגית על הגידול  לבחון את צפוי לאפשר נובלוס די איקסהמוצר של  •

סביבת  , ואבחוןהנמצאות בגנים וגורמות לסרטן פונקציונלי של מוטציות אבחוןבאמצעות 

 . סרטני הגידול של הגידול

 עצמו. NGS -ה דו"חצורך בדגימה או רקמה, אלא מתבססת על  ביצוע הבדיקה ללא •

תפוקות גבוהות יותר, זולות יותר ומהירות יותר. צפוי לאפשר  נובלוס די איקסליך השבב של ה •

 מפת איתות מותאמת אישית לכל דגימה. שבב אחד מה שיאפשר ליצור על 

 . ויכולת הרחבה לאפליקציות נוספותדיוק מרבי  הצפויה לאפשרטכנולוגיה בזריעת תאים  •

 דגימות רבות במקביל.  שלה גבוהה, להגיע לתפוק הצפויה לאפשראוטומציה  •

                                                 
24  12.htm-01-2015-cor-http://www.roche.com/media/store/releases/med    
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לקבל מידע מדויק,  שצפויה לאפשרמפתחת  נובלוס די איקספלטפורמת רכישת התמונה ש •

 חשוב ומעמיק לגבי התאים בגוף.

תספק מידע השוואתי,  נובלוס די איקסמפת הגנים הגורמים לגידול שהינה המוצר הסופי של  •

שק בין רפואה מותאמת אישית לבין אבחון אינטגרטיבי ונגיש שיעבור את המחסום של הממ

 אונקולוגי. 

 מידע יחודי. צבירת  •

 צוריי כושר 14(.2)א

 -ם, המאושרת על ידי הבירושלימבצעת בדיקות במעבדת הפיתוח  נובלוס די איקסהדו"ח, למועד 

CLIA  שירות )מעבדה  מעבדת הקימה נובלוס די איקס בדיקות בשנה. 6,000 -כבכמות של

תאפשר, בשלב הראשון, ביצוע  תשירוה תכושר היצור של מעבד, בלוס די איקסנולהערכת  .קלינית(

בדיקות  6,000-כ ,2017של שנת השניה במהלך המחצית ובשלב השני,  בדיקות בשנה, 500 -כשל 

מעבר לכמות הבדיקות גדולה יותר יחייב השקעות נוספות בפיתוח וגיוס מקורות מימון  בשנה.

 נוספים. 

, בדבר פתיחת מעבדת שירות, כושר היצור שלה זה 14(.2א) בסעיף איקס נובלוס די הערכות

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. ופתיחת מעבדה מסחרית בארה"ב, 

אשר  ,ים עתידייםהתפתחויות ואירועים קיימ גין, בןאו חלק ןלהשתנות, כול ותעשוי אלו ותהערכ

 ו. הערכות אלו/או החברה נובלוס די איקסמועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת 

, כתוצאה כועשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוער

אלה התממשות אי החברה ו/או ו/או  נובלוס די איקסאשר אינם בשליטת  מגורמים שונים

 .זה לדו"ח 27(.2א) מי הסיכון הנזכרים בסעיףמגור

 קבוע ומתקנים רכוש 15(.2)א

"( יוניהד ביופארקעם יוניהד ביופארק בע"מ )להלן: " נובלוס די איקסמתקשרת , 2012משנת 

, בפארק ביוטכנולוגי עין בהתאם לצרכיה בגדלים שונים,סכמי שכירות בלתי מוגנת לשטחים הב

  דמי השכירות. משתנים, בהתאם. סהחולים הד-כרם בקמפוס הרפואי של בית

 מ"ר 400 -כ בגודל של מיוניהד ביופארק שטח נובלוס די איקסשוכרת , 2014יולי, ב 7 -מיום ה

דמי  .)"השטח הישן" :)להלןלרבות שטחיים משותפיים  ,לצורך משרדים ומעבדת פיתוח )ברוטו(

פרשי הצמדה בעבור כל וה ,בתוספת מע"מ ,ש"ח אלפי 20-כ השכירות הינם חודשיים בסך של

חודש וצמוד למדד בתוספת מע"מ כל ש"ח אלפי  5-כותשלום דמי ניהול חודשיים בסך של חודש, 

 . 2017, ליולי 13ועד ליום  2014, ליולי 7תקופת השכירות הינה מיום המחירים לצרכן. 

כירות האריכה את תקופת השכירות עד לתום תקופת הש נובלוס די איקס, 2015לדצמבר,  23 -ב

החל  5% -להעלאת דמי השכירות החודשיים בו וכן הסכימה ,כמפורט בהמשך ,של השטח החדש

 ,שנים נוספות 3 -. החברה מימשה את הארכת האופציה בתאריך זה ל2017יולי,ל 14-מיום ה

במסגרת השכרת השטח הישן,  .בדמי השכירות לא תחול כל עליה נוספת ובהתאם להסכם, בעתיד

הפקידה בידי יוניהד ביופארק ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד ובתוספת  סנובלוס די איק

 ש"ח.   אלפי 120-כמע"מ בגובה של 

-כשטח נוסף באותו מבנה בגודל של  וכרתש נובלוס די איקס, 2015לדצמבר,  23-מיום הכמו כן, 
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ת של השטח .  תקופת השכירו"(השטח החדש)להלן: "ת שירות מעבדמ"ר )ברוטו( לצרכי  400

 דמי השכירות .2016 לסוף חודש מרץחודשיים מיום מסירת החזקה, המתוכנן  36החדש היא בת 

והפרשי הצמדה  בתוספת מע"מ ,ש"ח אלפי 25-כהינם חודשיים בסך של  בעבור השטח החדש

למדד  בתוספת מע"מ וצמוד ,ש"ח אלפי 5-כותשלום דמי ניהול חודשיים בסך של  ,בעבור כל חודש

 36 -ב של השטח החדש אופציה להאריך את תקופת השכירות נובלוס די איקסל .ים לצרכןהמחיר

נובלוס , במסגרת השכרת השטח החדש. 5%-חודשיים בתנאים זהים למעט דמי השכירות שיעלו ב

בידי יוניהד ביופארק ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד ובתוספת מע"מ תפקיד  די איקס

 החדש לא קיבלה חזקה על השטח נובלוס די איקס, דו"חנכון למועד הש"ח.  יאלפ 120-כבגובה של 

  . כאמור לעיל שטח הישןלעשות שימוש בוממשיכה 

  .דולר ארה"בוחצי המוערך בכמליון  ציוד מעבדה נובלוס די איקסבנוסף, ל

 ופיתוח מחקר 16(.2)א

המחקר  במעבדת באמצעות עובדיה מתבצעת נובלוס די איקספעילות המחקר ופיתוח של  .א

 : תחומים 5-מתמקדת בו נובלוס די איקסופיתוח של 

 הנדסת ביולוגיה מולקולארית  (1)

פישטה וייעלה את תהליך בידוד הגנים של  נובלוס די איקסנכון למועד הדו"ח, 

יכולת ייחודית ליצור מפתחת  נובלוס די איקסמטופלים והשימוש בהם. בנוסף, 

לספק  נובלוס די איקסל שצפוי לאפשרמה מוטציות סינטתיות ממגוון רחב של גנים, 

על של המטופל הנשלח גנטי הריצוף את השירות בהתבססות על דו"ח אלקטרוני של ה

המהווה דרך ייחודית ופשוטה לקבל דגימות של קולוג במקום ביופסיה, נידי האו

תשתית להכנת דגימות באופן אוטומטי,  מפתחת נובלוס די איקסמטופלים. כמו כן, 

ממספר רב של ניתן להפיק דנ"א גנומי וביולוגיה מולקולארית וי כי יהיה צפדרכה 

צר מוטציות בהתבסס על ייכולת לי נובלוס די איקס פיתחהדגימות בו זמנית. בנוסף, 

 כמתוארות לעיל. NGSהדוח הגנומי המגיע מבדיקת 

 ניתוח החדרת מקטע גנטי זר לתא (2)

ערך ה שתוצאותיו הראו את ת ראשוני היתכנוניסוי ערכה  נובלוס די איקסבתחום זה, 

דגימות המחקר נבחנו במהלך  .הקיים בשוק NGS של הטכנולוגיה לעומתהמוסף 

הבדיקות נמצאו  18מתוך  11 -מטופלים שונים, כאשר ב 18והמעי הגס של  הריאותמ

מממצאי הבדיקות הנ"ל ר. מוטציות לא מוכרות או שילוב של מוטציות שלא נראו בעב

 נובלוס די איקסהפונקציונאלי של המוטציות, תוך הדגמת היכולת של נחשף האפקט 

לי של מוטציות רצף הדנ"א על ידי אפיון פונקציונאהמידע הקיים באת להשלים ולשפר 

הדגימות הנותרות נמצאו מוטציות מוכרות ששימשו לצורך מתן  7 -לא מוכרות. ב

  תוקף. 

 אוטומציה (3)

מתקדמים ובשנה הקרובה צפויה להשלים  םלבינמצאת בש נובלוס די איקסבתחום זה, 

  .חלף התפעול הידני אוטומציהה חלקים נרחבים מהליך
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 שבב  (4)

 עם השבב הביולוגינמצאת בשלבים מתקדמים של ניסויים ביולוגיים  נובלוס די איקס

השבב . נובלוס די איקסאשר מהווה חלק מהטכנולוגיה היחודית שמפותחת על ידי 

מעריכה כי תסיים את סיום פיתוח  נובלוס די איקסאב טיפוס. הביולוגי נמצא ברמת 

לפיתוח  לוחות הזמניםדי איקס ביחס ל בהערכות נובלוסשינוים  .2019במהלך השבב 

  .  הפיתוחמהעיכובים שנוצרו בתהליך , נובעים השבב

 עיבוד מידע (5)

שלב עיבוד המידע השתפר משמעותית כתוצאה מייעול העבודה השוטפת. בנוסף, 

, בין היתר, את הפעולות הבאות: )א( בעזרתו ביצעהם תאלגורי נובלוס די איקס תחהפי

; )ג( האיצה את יכולת ההבחנה)ב( הגדילה את  האלגוריתםהגדילה את הרגישות של 

כך שיוכל להתמודד עם עומס העבודה הגדל; )ד( הגדילה את ם תהאלגוריקוד 

פר שלבים שהיו צריכים להיעשות על ידי הכוונה מחדש של מסם תבאלגוריהשימושיות 

 ידנית. 

ביצעה מספר שיתופי פעולה עם מרכזים רפואיים מובילים מסביב  נובלוס די איקסכמו כן, 

 חקר בתחום הרפואיים למרכזים שירות מתן( i: )עיקריים תחומים בשלושהלעולם, וזאת 

במסגרתם לה במרכזים א שנערכו מתמשכים קליניים בניסויים השתתפות( ii; )הגידולים

 מחקר של בפרויקטים חלק לקיחת( iii; ))ביצעה בדיקות הדגמה( העניקה את שירותה

מטרתם העיקרית של שיתופי הפעולה כאמור הינה  .ספציפיים רפואיים במרכזים ופיתוח

 שיווק ומיפוי המוצר בסביבה מדעית רפואית. 

  ופרויקטים ניסויים קליניים .ב

ופרויקטים בשיתוף  ניסויים קלינייםהדגמה במסגרת מבצעת בדיקות   נובלוס די איקס

  לא למטרות רגולציה.ו יםשיווקי רכיםלצ עם מוסדות רפואיים , בעיקר,פעולה

 היא כאשר, בדיקות הדגמהתכנון  בשלבי נמצאת נובלוס די איקס, אלו למאמצים במקביל

שיווק המוצר אשר גם מטרתם היא מיפוי ו ת המימון הנדרש,שגבכפוף לה ,אותם שתממן זו

 . ונכון למועד הדו''ח אינם נדרשים מבחינה רגולטורית

או  אשר מבוצעים והפרויקטים הניסויים הקלינייםלהלן טבלה המרכזת את לאור האמור, 

  :של נובלוס די איקס בהשתתפותהמתוכננים לביצוע 
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תוצאות 
ביניים 

ותוצאות 
 סופיות

עלות 
שנצברה  

ממועד 
תחילת 
הניסוי 

ועד 
ד למוע

הדו"ח 
)אלפי 
 דולר(

אומדן 
עלות 

כוללת 
צפויה 

של 
 הניסוי
)אלפי 
 דולר(

 אופי וסטאטוס הניסוי

מספר 
נבדקים 

שהצטרפו 
לניסוי 

נכון 
למועד 
פרסום 
 הדו"ח

מספר 
נבדקים 
מתוכנן 

במסגרת 
 הניסוי 

תיאור הניסוי 
 פרויקט/

המיקום הגאוגרפי של 
האתרים בהם יתבצע 

 הניסוי

מוסד/חברה עימה 
 ניסוי מתקיים ה

שם  מטרת הניסוי
 הניסוי/פרוייקט

לנובלוס 
די 

 איקס

מועד סיום 
 הניסוי

מועד תחילת 
 הניסוי

נובלוס די 
איקס 

ביצעה את 
התהליך על 
שלושה 
חולים 

ראשונים 
בהצלחה 
מלאה תוך 

ניבוי 
מדויק של 
התגובה 
לטיפול. 
הממצאים 
פורסמו 
בכנס 

בינלאומי 
לסרטן 
ASCO 

15 150 2017 Dec-15 3 30 

 phaseניסוי קליני )

( המודד תגובת 2
חולי מלאנומה עם 

מוטציות בגן 
BRAF לטיפול ב-

Trametinib . 
 

נובלוס די איקס 
מספקת הערכה 
לגבי התגובתיות 
של החולים 
 לתרופה.

  
  

בתי החולים          •
המגייסים ומעבדת 

נובלוס די איקס 
 בירושליים

•    Massachusetts 

General Hospital 

Cancer Center 

  
•    Vanderbilt-

Ingram Cancer 

Center

  

אפיון תגובת חולי 
מלאנומה עם 

 BRAF -מוטציות ב
 -ל V600באתר שאינו 

Trametinib 

NCT02296112 
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הניסוי 
 במהלכו.

10 30 Mar-17 Feb-16 7 7 

 phaseניסוי קליני )

( המודד את 1
הרעילות של חולי 

 -מלאנומה ל
BVD523נובלוס . 

די איקס מספקת 
הערכה לגבי 

התגובתיות של 
 החולים לתרופה.

•         Massachusetts 

General Hospital 

Cancer Center 
•         Vanderbilt-

Ingram Cancer 

Center 
•         Memorial 

Sloan-Kettering 

Cancer Center

•         MD Anderson 

Cancer Center

  
  

  
  
  
  

•    Massachusetts 

General Hospital 

Cancer Center 

  
•    Vanderbilt-

Ingram Cancer 

Center 

  
•    Memorial 

Sloan-Kettering 

Cancer Center

  
•    MD Anderson 

Cancer Center

  
  

  

אפיון תגובת חולי 
מלאנומה עם 
 -מוטציות שונות ל

BVD523 

NCT01781429 

הניסוי 
הסתיים 
ופורסם 
 בכנס

ESMO 
2016 

16 20 Aug-16 Jan-16 4 4 

חולי סרטן ריאות 
עם מוטציות בגן 

EGFR  שקיבלו
טיפול ממוקד 
ופיתחו עמידות 
מאופיינים על ידי 
 נובלוס די איקס. 

 מרכז רפואי בלינסון
מרכז רפואי 
 בילינסון

אפיון מוטציות בגן 
EGFR  ותגובה

 לתרופות שונות
NCT02274025 

הניסוי 
הסתיים 
ופורסם 

כנס ב
ASCO 
2016 

15 70 Dec-16 Feb-16 14 14 

מגוון מוטציות לא 
מוכרות שזוהו על 

  liquid biopsyידי 
מחולים עם סוגי 
סרטן שונים. 

נובלוס די איקס 
מספקת איבחון 
להבנת החשיבות  
הפונקציונאלית 
 של מוטציות אלו.

גופים שונים בעיקר 
 Guardant health ברחבי ארה"ב

ת זיהוי מנגנון פעילו
של מוטציות לא 
מוכרות מביופסיה 

 Liquidנוזלית )
Biopsy) 

אפיון מוטציות לא 
 מוכרות

הפרויקט 
הסתיים 
בהצלחה 

0 120 Jun-16 Feb-16 
עשרות 
מוטציות 

לא 
32 

בדיקת פעילות של 
מגוון מוטציות 
והרגישות שלהן 

גמה מבוצעת מול ההד
 חברת פארמה

 חברת פארמה
זיהוי מנגנון הפעילות 
והרגישות השונה של 
שני חומרים פעילים 

אפיון מנגנון 
פעילות של שני 
 חומרים פעילים
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וצפויה 
פעילות 
המשך עם 
 החברה

לחומרים פעילים  ידועות
 תחת פיתוח קליני.

 כנגד גן המטרה

הניסוי 
הסתיים 
בחלקו 
הראשון 
ופורסם 
בכנס 

מוביל של 
NCI-

IOTC 
במינכן ב 
11/2016 

0 1000 Dec-16 Mar-16 0 200 

קליני  ניסוי
המשווה בין שתי 
שיטות אבחון. 
נובלוס די איקס 
מספקת הערכה 
לגבי התגובתיות 
של החולים 

לתרופה על מנת 
להראות עדיפות 

 .NGSעל תוצאות 

 מרכזים רפואיים 8כ 
מספר מרכזים  

 בחו"ל

בחינת המערכת על 
מדגם גדול מאד של 
חולים במוגוון מחלות 
סרטניות תוך שימוש 

במגוון תרופות 
 לוגיות שונותביו

- 

למועד 
הדו"ח 
הניסוי 
טרם 

הסתיים 
ובהתאם 
לכך טרם 
התקבלו 
 תוצאות

0 150 Feb-18 Feb-16 4 30 

חולים עם סוגי 
סרטן שונים אשר 
זוהו עם מוטציות 

לא מוכרות. 
נובלוס די איקס 
מספקת הערכה 
לגבי התגובתיות 
של החולים 
 לתרופה.

MOFFITT cancer 

center ,U.S.A 

MOFFITT 

cancer center ,

U.S.A 

זיהוי מנגנון פעילות 
של מוטציות לא 
מוכרות והתגובה 
 לתרופות שונות

MOFFIT- 
 פרויקט מחקרי

נמצא 
מתאם בין 

רמת 
הפעילות 
הסרטנית 
שדווחה על 
ידי חברת 
נובלוס ובין 

התוא 
הקליני של 
החולים 
במחקר. 
תוצאות 
אלו 

פורסמו 
בכנס 
ASCO 

והם  2017
צפויים 

להתפרסם 

35 30 Aug-17 Oct-16 

 100מעל 
מוטציות 

 1700-מכ
חולים 

נבדקו על 
ידי חברת 
 נובלוס

 100מעל 
מוטציות 

 1700-מכ
חולים 
נבדקו 
על ידי 
חברת 
 נובלוס

מוטציות  100מעל 
-ו KRASבגן 

NRAS  אשר
 1700-נמצאו בכ

חולי סרטן מעי גס 
הועברו לניתוח של 
חברת נובלוס די 
אקס. רמת 

סרטנית הפעילות ה
של כלל המוטציות 
אופיינה על ידי 

החברה ולאחר מכן 
נבדק המתאם בין 
תוצאות אלו ובין 
השרידה של 
 החולים

מעבדות חברת נובלוס 
 וביה"ח השותף

MD Anderson 
Cancer Center 

ניתוח רמת הפעילות 
של מוטציות שונות 

 NRAS-ו KRASבגן 
מחולי סרטן מעי גס 
ובדיקת הקשר בין 

זו ובין רמת פעילות 
התוצא הקליני של 

 החולים

אפיון מוטציות 
RAS  בחולי סרטן

 מעי גס
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ת בעיתונו
 המדעית

תוצאות 
המחקר 
הראו כי 
חולים 
שחזינו 
כמגיבים 
לתרופה 
היו בעלי 

PFS  גבוה
באופן 
מובהק 

סטטיסטי 
מחולים 
שחזינו 
כעמידים 
לטיפול. 
תוצאות 
המחקר 
פורסמו 
בעיתון 

Molecular 
Oncology 
וכן הוצגו 
בכנס 

ESMO 
2017 

50 60 Feb-17 Jan-16 

מידע 
גנומי 

ותרופתי 
 12-על כ

חולים 
נבדק 

במסגרת 
 המחקר

מידע 
גנומי 

ותרופתי 
 12-על כ

חולים 
נבדק 

במסגרת 
 המחקר

של  NGSדוחות 
חולים ממחקר  12
הועברו  SHIVA-ה

לחברתנו. בוצע 
ניתוח מקיף של 
המוטציות בכל 

החולה וכן בדיקה 
של התגובה של כל 
חולה לטיפול 

הממוקדת  בתרופה
בה טופל במסגרת 
הניסוי. הניסוי 
בוצע באופן עיוור 
כך שחברת נובלוס 
לא הייתה מודעת 
לתגובה הקלינית 

של החולים 
השונים לתרופות. 
כל חולה קיבל 

חיזוי לגבי התגובה 
שלו לתרופה 
ותוצאות אלו 
הושוו ע"י 

הרופאים בביה"ח 
השותף עם 

התגובה הקלינית 
האמיתית מהניסוי 

 המקורי

בדות חברת נובלוס מע
 וביה"ח השותף

Institute Curie 

ניתוח רטרוספקטיבי 
 SHIVA-של מחקר ה

שהשווה בין חולים 
שקיבלו טיפול מונחה 

NGS  וחולים שקיבלו
טיפול סטנדרטי. 

מחקר זה נועד לבדוק 
את היכולת של חברת 

נובלוס די אקס 
לחזות תגובה לטיפול 
 ממוקד בחולי סרטן

SHIVA 

טרם הגיעו 
אות תוצ

המתאם 
הקליני של 
הניסוי 
מביה"ח 
השותף 
 למחקר

9 10 Jan-18 Nov-17 

80 
מוטציות 

 300-מכ
חולים 
נבדקו 
 במחקר

80 
מוטציות 

 300-מכ
חולים 
נבדקו 
 במחקר

מוטציות  80-כ
 ,KRASמגנים 
NRAS ו-HRAS ,

 300-אשר נמצאו ב
חולים עם סוגי 
סרטן שונים 
הועברו אלינו. 

מוטציות אלו עברו 
ינת ניתוח לבח

רמת הפעילות 

מעבדות חברת נובלוס 
 UCSD וביה"ח השותף

ניתוח רמת הפעילות 
הסרטנית של 

 RAS-מוטציות מגן ה
מחולי סרטן מסוגים 

שונים ובדיקת 
המתאם בין רמת 
פעילות זו והתוצא 

 ל החוליםהקליני ש

ניתוח מוטציות 
RAS  במגוון חולי

 סרטן
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הסרטנית והועברו 
לרופאים 
-השותפים ב

UCSD  על מנת
לבדוק מתאם עם 
התוצא הקליני של 

 חולים אלו

הניסוי 
הסתיים 
בהצלחה 
ותוצאותיו 
הוגשו 
לכנס 
ASCO 

2018 

3 3 Mar-18 Jun-17 

 40-כ
מוטציות 
נבדקו 
 במחקר

 40-כ
מוטציות 
נבדקו 
 במחקר

מוטציות בגן  40-כ
הועברו  HER2-ה

לחברה לצורך 
ניתוח רמת 

 הפעילות שלהן 

מעבדות חברת נובלוס 
 ח השותףוביה"

Memorial Sloan 
Kettering Cancer 

Center 

ניתוח רמת הפעילות 
הסרטנית של מגוון 
מוטציות, ידועות ולא 

-ידועות, בגן ה
HER2 על מנת לעזור ,

לרופאים במציאת 
מטרות חדשות 
לטיפול תרופותי 
 בחולי סרטן ריאה

ניתוח מוטציות בגן 
מחולי  HER2-ה

 סרטן ריאה

טרם הגיעו 
תוצאות 
ם המתא

הקליני של 
הניסוי 
מביה"ח 
השותף 
 למחקר

62 55 Jan-18 Nov-17 

 70-כ
מוטציות 
נבדקו 
 במחקר

 70-כ
מוטציות 
נבדקו 
 במחקר

מוטציות בגן  70-כ 
cKIT  אשר נמצאו

בחולי מלנומה 
הועברו לניתוח של 
החברה. תגובה של 
מוטציות בעלות 
עניין קליני מיוחד 
 לתרופות נבדקו

מעבדות חברת נובלוס 
 "ח השותףוביה

MD Anderson 
Cancer Center 

ניתוח רמת הפעילות 
 cKITשל מוטציות 

מחולי מלנומה 
ותגובתם לתרופות 

 שונות

ניתוח מוטציות 
cKIT  בחולי

 מלנומה

הניסוי 
נמצא 
 במהלכו

2 50 Jul-18 Jan-18 

מוטציות 
 60-מכ

חולים 
יבדקו 
במסגרת 
 המחקר

מוטציות 
 60-מכ

חולים 
הועברו 
לניתוח 
 החברה 

מידע הגנטי של ה
חולים  60-כ

שטופלו במסגרת 
 MOST-מחקר ה

הועבר אלינו. 
חולים אלו 

לקוחים משתי 
זרועות מחקר 

שהמעקב הקליני 
שלהם הושלם: 
-זרוע הטיפול ב

sorafenib  וזרוע
-הטיפול ב
everolimus רמת .

הפעילות של 
המוטציות השונות 

תבדק על ידי 
חברת נובלוס לצד 
התגובה לתרופות 

ולים אותם הח
קיבלו באופן עיוור 

מעבדות חברת נובלוס 
 וביה"ח השותף

Centre Leon 
Berard 

ניתוח רטרוספקטיבי 
: MOST-של מחקר ה
סל שנועד מחקר 

לבדוק את התגובה 
של חולים עם מגוון 
סוגי סרטן לטיפול 
ממוקדי מטרה 

בהתאם לשינויים 
גנטיים ספציפיים. 
הניתוח שלנו נועד 
לבדוק האם ביכולת 

המערכת 
הפונקציונלית של 

החברה לחזות תגובה 
לטיפול תרופתי 
בהתאם למידע 
 הגנומי של החולים

-ניתוח מחקר ה
MOST 
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כך שהתוצא 
הקליני של החולים 
אינו ידוע לחברה. 
החולים יקבלו 
הערכה על רמת 
התגובה שלהם 
לטיפול על ידי 

החברה ותוצאות 
אלו יושוו 

לתוצאות המחקר 
 האמיתיות

הניסוי 
נמצא 

 לכובמה
9 10 Apr-18 Oct-17 

ניתוח 
גנטי 

ותרופתי 
 17של 

חולים 
נכלל 

במחקר 
 זה

ניתוח 
גנטי 

ותרופתי 
 17של 

חולים 
נכלל 

במחקר 
 זה

המידע הגנטי של 
חולים  17-כ

שטופלו במסגרת 
-מחקר ה

VIKTORY 
הועבר אל החברה. 
רמת הפעילות של 
המוטציות השונות 

תבדק על ידי 
חברת נובלוס לצד 
התגובה שלהן 

תרופה אותה הם ל
קיבלו במסגרת 
המחקר. החולים 
יקבלו הערכה על 
רמת התגובה 

שלהם לטיפול על 
ידי החברה 

ותוצאות אלו יושוו 
לתוצאות המחקר 

 האמיתיות

מעבדות חברת נובלוס 
 וביה"ח השותף

Samsung 
medical center 

ניתוח רטרוספקטיבי 
של זרוע מחקר בניסוי 

שבדק  VIKTORY-ה
עם תגובה של חולים 

סרטן קיבה לטיפול 
. מטרת AKTבמעכב 

הניסוי הינה לבדוק 
את יכולת המערכת 
של החברה לחזות 

תגובה לטיפול ממוקד 
מטרה בחולי סרטן 

 קיבה

-ניתוח מחקר ה
VIKTORY 

רכות המחודשות, אשר ביצעה , נובעים מהעבלוחות הזמניםלעומת הערכותיה הקודמות, לרבות  ,, אשר פורטו בטבלה לעילדי איקס בהערכות נובלוסשינויים 

  .  על בסיס התקדמותה בתהלים, בין היתר, כתוצאה מהשפעת הגורמים שאינם בשליטתה של נובלוס די איקס ו/או החברה במהלך שנת הדיווח

רה מצטרפת לניסויים קיימים הבהרה בנוגע לעלויות הניסויים: יובהר כי החברה אינה משלמת עבור הניסויים )פרט להוצאותיה ששולמו במלואם(, מאחר והחב

מידע צופה  ןהינבדבר השלמת הניסויים הקלינים והפרויקטים, השלמת פיתוח המוצר ובדבר  נובלוס די איקס הערכותאו שהיא עורכת ניסויים רטרוספקטיביים. 

אירועים קיימים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם התפתחויות ו גין, בןאו חלק ןלהשתנות, כול ותעשוי אלו ותפני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכ

, כתוצאה כועשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוער ו. הערכות אלו/או החברה נובלוס די איקסבכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת 

 .זה לדו"ח 27(.2א) מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףאלה אי התממשות החברה ו/או ו/או  נובלוס די איקסאשר אינם בשליטת  מגורמים שונים
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 מענקי מחקר ופיתוח .ג

בגין  מחקר ופיתוח של המדען הראשיהשתתפות ב מענקאושר  נובלוס די איקס, להדו"חלמועד 

שהתקבל  כולל. נכון למועד הדוח, הסכום הנובלוס די איקסארבע שנתית למתווה פעילות  תוכנית

 בגין סך נובלוס די איקסיבות אשר הוכר בדוחות הכספיים של יסכום ההתח .₪מיליון  7.4-הינו כ

אלפי ש"ח )הסכום  3,964 ידי המדען הראשי, הינו בסך של-על נובלוס די איקסלהמענקים שניתנו 

מגישה למדען הראשי בקשה  נובלוס די איקס .מהוון בהתאם לתקינה החשבונאית המקובלת(

בהתאם להוראות המוכרות מההוצאות  60%המדען משתתף עד  שנתית לתוכנית הפיתוח במסגרתה

, ("חוק לעידוד מחקר ופיתוחה" :להלן) 1984-בתעשייה, התשמ"ד מחקר ופיתוח החוק לעידוד

 . שהותקנו מכוחו והתקנות

 חוק לעידוד מחקר ופיתוחללעמוד בהם, בהתאם  נובלוס די איקסנקבעו תנאים שונים שעל בנוסף, 

, לרבות תשלום תגמולים מההכנסות החייבות בתגמולים על פי הוראות מכוחושהותקנו  והתקנות

עומדת בתנאי כתבי האישור הנ"ל ומעריכה כי תוכל להמשיך  נובלוס די איקס, הדו"חלמועד . הדין

  ולעמוד בהם גם בעתיד.

 :הואשר טרם הושבו על יד נובלוס די איקסביובא מידע אודות המענקים אשר התקבלו  להלן

יות מיוחדות תנה
ידי המדען -שנקבעו על

הראשי בקשר עם 
תנאי להמענקים )מעבר 
 השבתם(

תנאי השבת המענקים, 
לרבות לוחות זמנים 

 להשבתם

סך המענקים 
מהמדען   שהתקבלו

הראשי למועד 
 הדו"ח
-2013)בגין השנים 

 (ש"ח( )אלפי 2017

מענק 
שהתקבל 

)אלפי  2015
 (ש"ח

מענק 
שהתקבל 

2016 
)אלפי 

  (ש"ח

 
נק מע

שהתקבל 
)אלפי  2017

 (ש"ח

שם המוצר 
בגינו שהרפואי 

 התקבל מענק
 ראשיהמדען ה

 אין

 השנים בשלוש
 מתחילת הראשונות

מחויבת  התמלוגים החזר
 של בשיעור בתמלוגים

 החייבות מההכנסות 3%
 מכן ולאחר, בתמלוגים

 100% להחזר עד 3.5%
 .מהמענק

 
 7,400 -כ

 
 400 -כ 3,700 -כ 2,300 -כ

pathway 
activation 

monitoring 
platform 

 
 . הדו"ח פרסום למועדסמוך הנתונים מעודכנים ב* 

 BioJerusalem  -ממענק 

כחלק מתוכנית "עידוד הקמה והרחבה של  BioJerusalem -מ קיבלה מענק נובלוס די איקס ,הדו"חלמועד 

נכון . "(התוכנית"להלן: ) יםפורסם על ידי הרשות לפיתוח ירושלש ים"בירושל בתחום מדעי החייםמפעלים 

אינה מחויבת בתשלום  נובלוס די איקס. יובהר כי אלפי ש"ח 930-למועד הדו"ח הסכום הכולל שהתקבל הינו כ

 תמלוגים בגין המענק.  

   פועלת לקבלת מענקים נוספים מגורמים מדעיים שוניים.     נובלוס די איקסכמו כן, 

 אלפי ש"ח 15,070-, ו11,185, 5,695 ,לסך של 2017 -ו ,2016 2015הסתכמו בשנת, למחקר ופיתוח  ההוצאות

 בהתאמה.

 BIRDארה"ב -מקרן דו לאומית, ישראלמענק 

לפיתוח תהליך  BIRDארה"ב, -מענק פיתוח לחברה ע"י הקרן הדו לאומית, ישראלאושר  2017בשנת 

 .דולר 900,000בסך  ה"מוטגניזה" המבוצע בחברה. המענק הינו מענק משותף עם החברה האמריקאית

, במסגרתו צפויה נובלוס די איקס לקבל מענקים 2017חודשים החל מחודש יוני  18-תקופת המענק נפרסת על כ

 אלף דולר.  520-בסך כולל של כ
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 לא מוחשיים נכסים 17(.2)א

  פטנטים .א

 נכון למועד הדוח אין לנובלוס די איקס פטנטים רשומים.

נמצאים בשלבים שונים לרישום פטנט.  בה והשימושים די איקסנובלוס פיתוח הטכנולוגיה של הליכי 

 נובלוס די איקסעל שם רשומות  בטבלה להלן,המפורטות , פטנטיםהבקשות ל, כל הדו"חנכון למועד 

לא העניקה רישיונות לעשות כל שימוש  נובלוס די איקס נכון למועד הדו"ח, בבעלותה.מצויות ו

 בפטנטים. 

פטנטים, רישום פטנטים נובעות, בין היתר, מטיפול שוטף בבקשות ל ההוצאות הכרוכות ברישום

הכנת הבקשות, ייעוץ וטיפול מקצועי הניתן על ידי משרדי עורכי פטנטים בארץ, עלויות  לרבות

הקשורות בבחינת הבקשות לרישום פטנט על ידי הרשויות הרלוונטיות בכל מדינה, תשלום אגרות 

הטיפול בהגשת הבקשות והטיפול השוטף בפטנטים, התקשרה  מקומיות, חוות דעת וכיו"ב. לשם

 עם יועצים מומחים לרישום פטנטים בישראל. נובלוס די איקס

 1מיום ובתקופה  2017 -ו 2016 2015העלויות בגין בקשות הפטנטים ו/או אחזקתן הסתכמו בשנת 

 ש"ח 476,454,  ש''ח 137,593ש''ח,  25,266 לסך של  ,הדו"חפרסום ועד לסמוך למועד  2018 בינואר,

  בהתאמה. ,ש"ח 78,512-ו

 והפטנטים שנרשמו לפטנטים המהותיים נובלוס די איקסלהלן טבלה המסכמת את הבקשות של 

 :הדו"חלמועד 

או   הבינלאומי הפרסום מספר
 בקשת וכותרת מספר הבקשה

 הפטנט

 הזכויות תיאור
, בפטנט הצפויות

 שירשם ככל

 מועד
 קדימות

 הגשת מועד
 הבקש

 בהן מדינות
 הוגשה
 הבקשה

 בפטנט הבעלות זכויות פטנטים רשומים

Ref. NNDX/002 

 

WO2014/111936 

Methods and systems for 

identifying patient specific 

driver mutations 

מערכות ושיטות 
לזיהוי מוטציות 
ספציפיות של 
חולים. השיטות 
כוללות זיהוי של 
סמנים ספציפיים 

של החולה 
עורבים המ

במסלולים 
פגומים של 

העברת סיגנלים, 
בדוגמאות 

ביולוגיות של 
 חולה הסרטן.

17/1/2013 16/1/2014 

; סין; קנדה
הונג  ;אירופה
; הודו  ;קונג

 ;יפן; ישראל
 "בארה

הפטנט אושר וניתן 
 בישראל, אירופה וסין

 
 

בבעלות נובלוס די 
 איקס

Ref. NNDX/004 

 

WO 2016/013007 

Methods for determining 

drug response of patient 

specific oncogenic 

mutations. 

שיטות ומערכות 
לקביעה וזיהוי 
תגובה תרופתית 
של מוטציות 
ספציפיות של 
חולה סרטן.  
השיטות 

 מאפשרות זיהוי
טיפול תרופתי 

בהתבסס  אישי
ת ועל השפע

התרופה על 
סמנים ספציפיים 
של החולה אשר 
המעורבים 
במסלולים 

ומים של פג
העברת סיגנלים, 

בדוגמאות 
ביולוגיות של 
 .חולה הסרטן

21/7/2014 20/7/2015 

קנדה; סין; 
הודו;  אירופה;

ישראל; יפן; 
 ארה"ב

 

בבעלות נובלוס די 
 איקס
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או   הבינלאומי הפרסום מספר
 בקשת וכותרת מספר הבקשה

 הפטנט

 הזכויות תיאור
, בפטנט הצפויות

 שירשם ככל

 מועד
 קדימות

 הגשת מועד
 הבקש

 בהן מדינות
 הוגשה
 הבקשה

 בפטנט הבעלות זכויות פטנטים רשומים

 

Ref. NNDX/005 

 

WO 2016/013008Methods 

for determining oncogenic 

index of patient specific 

driver mutations. 

ת ומערכות שיטו
לקביעה של 
מדדים 

)אינדקסים( 
הקשורים 
למוטציות 

ספציפיות של 
חולה סרטן. 
השיטות 

מאפשרות זיהוי 
ודירוג של 
מוטציות 

ספציפיות של 
החולה וקביעה 

איכותית 
וכמותית של 

מדדים סרטניים 
 .נלווים

21/7/2014 20/7/2015 

קנדה; סין; 
אירופה; הודו; 
ישראל; יפן; 

 ארה"ב

 

לוס די בבעלות נוב
 איקס

 

Ref. NNDX/006 

 

PCT/IL2015/051218 

Systems, devices, kits and 

methods for indirect 

transfection of multiple sets 

of nucleic-acids and 

transfer of molecule 

1.1.1.   
מערכות, ערכות, 

מכשירים 
ושיטות להעברה 
בלתי ישירה של 
קבוצות של 
מולקולות של 
חומצות גרעין 

מולקולות ו
אחרות לתאים, 
כמודגם על ידי 
טרנספקציה 

עקיפה של תאים 
חיים עם קבוצות 
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 אנושי הון 18(.2)א

רואה חשיבות מרבית בהעסקת כוח אדם איכותי, בעל ידע וניסיון במגוון נובלוס כחברת מחקר ופיתוח 

 . די איקס נובלוסהתחומים הנדרשים במסגרת עיסוקה של 

, נכון למועד הדו"ח, אין לה תלות מהותית בנושא משרה ו/או עובד ו/או נותן נובלוס די איקסלהערכת 

 שירותיים כלשהו.  

  :נובלוס די איקסלהלן תרשים בדבר המבנה הארגוני של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ן:והפעילות המתבצעת במסגרת נובלוס די איקסלהלן פרטים נוספים אודות מחלקות 

, בסביבה דינמית של ומובילה פיתוח יחודי, מולטידציפלינרי במהות נובלוס די איקס הנהלת: הנהלה .א

 התפתחות מואצת בהתמודדת עם מחלת הסרטן, תוך ישום שיטות ניהול מתקדמות ויצירת תהליכים

ד"ר ; מנכ"ל החברהעד, -חיים גילאת  בניהול החברה משתתפים פורום מובילים הכולל .חדשניים

רו"ח ירון  ; סגן נשיא מחקר ופיתוחד''ר גבי טרסיק, ; ומחשוב הל פיתוח עיסקימנוידנה, מיכאל 

אורי וד"ר  ;קליניתה מעבדההר עודד אדלהייט, מנהל ''; דפיתוח תמנהל, זוהר ברבשד"ר ;  שמעון, חשב

 הרפואי.המנהל  ,זליכוב

ת, תהליכים הובלה של תהליך מולטידסיפלינרי יחודי המחייב שילוב טכנולוגיו :מחקר ופיתוח .ב

ותרבויות מעולמות תוכן שונים: ביולוגיה, הנדסה, מתמטיקה ורפואה. המחלקה פיתחה תרבות, כלים 

 16-כ תהמחלקה כולל. ושפה להובלת פיתוח של מערכת מורכבת תוך שילוב תרבויות חשיבה שונות

  .עובדים

ל"מנכ  

עד-חיים גיל  

 חשב

 ירון שמעון, רו"ח

ומחשוב עסקי פיתוח  

ל וידנהכאד"ר מי  

איכות בקרת ניהול  

 מנדי גזיאל

רפואי מנהל  

אורי זליכובד"ר   

ואלגוריתמים מחשוב  

עובדים 3  
ואוטומציה טכנולוגיה  

 
עובדים 1  

ופיתוח מחקר  

טרסיק ד"ר גבי  

קלינית מעבדה  

 
םעובדי 3  

  פיתוח מוצר

 
עובדים 7  

 אדמיניסטרציה וניהול

 
עובדים 3  
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 5המעבדה כוללת  ביצוע בדיקות ושירות עבור מרכזים רפואיים וחברות פארמה.מעבדת שירות:  .ג

 איכות.אבטחת עובדים ובכלל זה מנהל המעבדה, מנהל רפואי ואשת 

בנית מערך איכות הכולל התאמה לדרישות תקן שונות מתוך הבנה שאיכות הינו  :ניהול בקרת איכות .ד

וכן  Iso 9000ני קמנהלת מערך איכות התומך בת נובלוס די איקסאחד הכלים הבסיסיים למצויינות. 

Iso 18354 איכות המותאמת לדרישות הרגולציה של משרד הבריאות האמריקאי: , וכן מערכתCLIA. 

 ת עובדת אחת.המחלקה כולל

, ניהול ובקרה עליו, ניהול תזרים המזומנים, הקמת נובלוס די איקסאחריות על פיתוח תקציב   :חשב .ה

 ניהול ובקרת מערך הכספים, הנהלת החשבונות, הרכש והשכר.מערך החשבות, 

 : אחראי על הקשר עם מרכזים רפואיים ועל הכנת דוחות רפואיים.הל רפואימנ .ו

בוצע צמצום במצבת כוח אדם במטרה לחסוך בהוצאות ולייעל את פעילותה של נובלוס  2017ך שנת לבמה

 .2016[  בשנת 35[, לעומת ]24די איקס. נכון למועד פרסום הדוח, מספר העובדים עומד על ]

עם עובדיה בהסכמי העסקה, אשר כוללים תנאים סוציאלים, לרבות ימי  תמתקשר נובלוס די איקס

   .חופשה, מחלה וכו' על פי דרישות הדין הקיים

 שבוע". לדוגמה, השוטפתלעובדים במסגרת התנהלותה שוטפות מקיימת הדרכות  נובלוס די איקס

את הפערים בחברה מצד תחומיות במטרה להבין -סדנאות מיקצועיות רב מחשבה" מידי שנה בו מתקימות

 .  , מצד שניהזדמניות חדשותולאתר אחד 

 :לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרהתוכנית אופציות 

לעובדים, מניות ואופציות  את התוכנית להקצאת נובלוס די איקסאישר דירקטוריון  2012 בינואר, 19 ביום

 ותקפות נכון למועד הדו"חשהוענקו ופציות סך הא"(. 2012תוכנית "להלן: ) נותני שירותים ונושאי משרה

 -עובדים או נותני שירותים שאינם בעלי עניין אופציות ול 150,736עומד על  נובלוס די איקסלבעלי עניין ב

   .אופציות  261,500

 : הינם כדלקמן 2012עיקרי הוראות תוכנית 

 של כתבי האופציה. הקצאהשנים ממועד ה 10 -כתב האופציה לא יעמוד בתוקפו לתקופה של יותר מ

 נובלוס די איקסשווה לשווי השוק של מניית מניה ביחס לאופציה יהיה ל כתב האופציהמחיר המימוש של 

 , לפי שיקול דעתה. נובלוס די איקסאו למחיר אחר אותו תקבע ועדה מיוחדת שהוסמכה על ידי דירקטוריון 

  .נובלוס די איקסהחלטת דירקטוריון  ייקבע על פי 2012מחיר המניה שתוקצה בהתאם לתוכנית 

, נובלוס די איקסלבין שייחתם בין הניצע  אופציה יכתבקצאת ייקבע בהסכם ה מחיר המימוש עבור כל ניצע

במסגרת  כתב האופציהובכל מקרה לא יהיה נמוך מהערך הנומינלי של המניות המוקצות בגין מימוש 

 . 2012תוכנית 

יבשילו על פני  2012בהתאם לתוכנית  נובלוס די איקסלעובדי שיוקצו  האופציה יכתב הוראות ההבשלה:

 1/4-בנוגע ל הבשלהה( מועד 1להלן: ) יהיו כמפורט הבשלההכאשר מועדי  ,( שנים4) ארבעתקופה של 

 הבשלההמועד ( חודשים לאחר מועד ההענקה )להלן ס''ק זה: "12הראשון מהאופציות יהיה שנים עשר )
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, הראשון הבשלהה בנוגע ליתר האופציות יחולו בתום כל רבעון לאחר מועד הבשלההי מועד (2"(; )הראשון

 . באופן שווה

 :נובלוס די איקסבנושאי משרה 

נובלוס די הסכמי התקשרות עם נושאי המשרה בה, כאשר עם חלקם התקשרותה של  נובלוס די איקסל

 על פי דין( ועם חלק מנושאי המשרהמתבצעת על בסיס הסכמי העסקה )הכוללים תנאים סוציאליים  איקס

לבין אותם  נובלוס די איקסמעביד בין  -על בסיס הסכמי מתן שירותים, מבלי שמתקיימים יחסי עובד –

עם נושאי המשרה בה כוללים, בין היתר,  נובלוס די איקסנושאי המשרה. עיקרי הסכמי ההתקשרות של 

ת ו/או כתבי אופציה לנושא משרה ו/או אפשרות תגמול חודשי קבוע ותגמול משתנה בצורת הקצאת מניו

אפשרות לסיים  לקבלת מענק בקרות האירועים המוגדרים בהסכמים )כגון, עסקת השקעה, הנפקה וכדו'(; 

יום; סעיפי סודיות וקניין רוחני ובמקרים מסוימים גם  90עד  30התקשרות באמצעות הודעה מוקדמת של 

  .הוראות ביחס לאי תחרות

 דירקטורים. חברי הדירקטוריון הינם:  7כולל  נובלוס די איקסד הדו"ח, דירקטריון נכון למוע

. מר מורן הינו מנהל נובלוס די איקסמורן, אחד ממשקיעיה הראשונים והמובילים של גלעד מר  .א

אשר ניהל מספר חברות בעבר ומשמש כמשקיע במספר חברות נוספות. מר מורן הינו  ,ומשקיע מנוסה

 .מאז היווסדה נובלוס די איקסון חבר דירקטורי

שלו  רלמ .עם סיבוב ההשקעה האחרון נובלוס די איקסלדירקטוריון  אשר הצטרף ,מר שלמה שלו .ב

 השכלה פיננסית ונסיון רב בהשקעות בחברות רבות.

עם סיבוב  נובלוס די איקסהצטרף לדירקטוריון ת רן נוסבאום אשר אהחליף  אשר  ,אסף שנערמר  .ג

ניהול בוד אמקרן פונטיפקס ומנוסה סמנכ"ל הכספים של הינו  אסף שינערמר  ההשקעה האחרון.

 ביומד.  של חברות בתחום פיננסי וליווי

אשר הצטרף לדירקטוריון החברה עם סיבוב ההשקעה האחרון. דר דרייזמן הינו  ,ר היינר דריזדמן''ד .ד

של רוש דיאגנוסטיקה מנכ"ל כיהן כ ,בדיאגנוסטיקה מולקולרית. בין השאר לאומינידע ביבעל 

 מולקולרית.

ר וולר ''הצטרף לדירקטוריון החברה עם השלמת סיבוב ההשקעה האחרון. דאשר  ,ר צארלס וולאר''ד .ה

ר וולר מתגורר שבוע בחודש ''דרמה ודיאגנוסטיקה גדולות. אבניהול חברות פ הינו מקור ידע בינלאומי

 .י איקסנובלוס דבישראל דבר המאפשר לו תמיכה ולווי צמוד של 

 ה שלדירקטוריון מאז היווסדותהחבר כאשר משמש  ,נובלוס די איקס ל ומייסד''עד, מנכ-מר חיים גיל .ו

 .נובלוס די איקס

מר ארז חיימוביץ, אשר הצטרף לדירקטוריון נובלוס די אקס עם סבב ההשקעה האחרון. מר חיימוביץ  .ז

 חברות בתחום הביומד.הינו שותף מנהל בקרן אורבימד ומנוסה מאד בפיתוח וקידום של 

. עם מינוי די אקסבנובלוס חברי הדירקטוריון לא קיבלו שכר עד כה בגין כהונתם כדירקטורים 

חלק מחברי  כמפורט לעיל, ,האחרון על פי הסכם השקעה ב' הדרקטוריון הנוכחי, לאחר השלמת סבב הגיוס

עבור חברותם  לשנה ''באלפי דולר ארה 80-בסך כולל של כתגמול יקבלו רקטוריון החדשים יהד

  רקטוריון.יבד
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בניירות הערך של  נובלוס די איקסוהנהלת  נובלוס די איקסלפירוט החזקותיהם של חברי דירקטוריון 

 .לעיל 4(.2א)ר' סעיף  נובלוס די איקס

 5למועד הדו"ח, הועדה כוללת  . נכוןScientific Advisory Board)ועדה מדעית מיעצת ) נובלוס די איקסל

עמית מלר  סורפרופ, (הלכימי צחנובר )חוקר, חתן פרס נובלחברים. חברי הועדה הינם: פרפסור אהרון 

, ודוקטור ישי )אונקולוג בכיר ממרכז דוידוב( פרופסור ניר פלד)חוקר מוביל בתחום הנדסה ביו רפואית(, 

 .עדה המייעצת אינם מקבלים שכר בגין חברותם בועדהחברי הו.  (ם)המטולוג מוביל מבי"ח רמב" אופרן

 חומרי גלם וספקים 19(.2)א

 לדו"ח.  7(.2א) סעיף 'ר

 מימון 20(.2)א

 ג3(.2א)סעיף ר' . לפרטים נובלוס די איקסממומנת בעיקר מהשקעות בהון  נובלוס די איקספעילותה של 

 לעיל. 

 .ג16(.2א)מענקי מחקר ופיתוח, לפרטיים ר' סעיף קיבלה  נובלוס די איקסל ,ןכמו כ

להשלים הינם בהיקף מספק על מנת  נובלוס די איקסנכון למועד הדו"ח, מקורות המימון העומדים לרשות 

)ניסויים( פר הדגמות ראשונה בארץ ולבצע מס מעבדת שירותהמוצר הראשון שלה, להקים פיתוח  את

 . לעיל 14(.2א) בסעיףבמסגרת הטבלה כמפורט בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים  להוכחת הטכנולוגיה

בעיקר את חדירתה לשוק צופה שתידרש להתקשר בהסכמי שיתוף פעולה כדי לממן  נובלוס די איקס

 .  ולהגדיל את כושר ייצורה העולם שווקים אחרים ברחבילהאמריקאי כמו גם 

 נובלוס די איקסעל  דיני המס החלים 21(.2)א

הכספיים של נובלוס די  לדוחותיה 11ישראלית. לפרטים ר' ביאור נובלוס די איקס הינה חברת מו''פ 

 איקס, המצורפים לדו''ח זה. 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  22(.2)א

 לעיל. ב7(.2א)לרגולציה ר' סעיף 

בכפוף להסכם עם חברה פרטית  כימית וביולוגית מבצעת מעת לעת פינוי פסולת נובלוס די איקס

 פינוי פסולת. מתאים להמתמחה בתחום ובעלת רישיון 

טכנולוגי ירושלים, אשר ניבנה במסגרת מיזם משותף של -פועלת במתחם הפארק הביו נובלוס די איקס

   ח הדסה.ירושליים ובי"עיריית 

  נכון למועד הדו''ח, אין לנובלוס די איקס רישיון עסק ובכוונתה לבחון צורך בקבלתו.

 מהותיים הסכמים 23(.2)א

 לעיל. 3(.2א) להסכמי השקעה בנובלוס ר' סעיף

 הסכמי שיתוף פעולה 24(.2)א

עם גופיים שונים שיתוף פעולה הסכמי מספר  נובלוס די איקסללעיל,  ב16(.2)א -ו 11(.2)א כאמור בסעיפים

שמטרתן להדגים את הערך המוסף של הטכנולוגיה על פני )ניסויים(, שונות הדגמה לביצוע בדיקות 

רת גצעות במס. כל הבדיקות המתבבשוק ולמפות אותה בעולם המדעי והרפואי טכנולוגיות הקימות כיום

זכות לפרסם את תוצאות הבדיקות.  נובלוס די איקסול נובלוס די איקסההסכמים כאמור, הינם במימון 

נובלוס די במסגרת ההסכמים, במרבית המיקרים, בעלות על המימצאים של הבדיקות הינה משותפת בין 
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דים מוטלת חובת שמירת לגוף עימו בוצעה הבדיקה. למעט האמור בנוגע לפרסום התוצאות, על הצד איקס

 הסודיות בנוגע לתנאים של הסכמי ההתקשרות.    

 Leon Bernard קס עם מרכז רפואיישיתוף פעולה של נובלוס די א

 Leon המרכז הרפואי עם פעולה בשיתוף החלהנובלוס די איקס דיווחה החברה כי  2018בפברואר,  25ביום 

Bernard ה מניסוי מחקר זרועות שתי של בירטרוספקטי ניתוח לביצוע בצרפת, וזאת-MOST.  

מטרתו  אשרכ ,(Phase II) 2הוא ניסוי שלב MOST (My Own Specific Treatment)  הניסוי הקליני

להעריך את היעילות הקלינית של טיפולים ממוקדים בחולי סרטן אשר נושאים שינויים גנטיים ספציפיים, 

שבע זרועות לחולים  560-כ ויגייס 2014ל בפברואר הח. המחקר המטופלים שלללא קשר לסוג הסרטן 

מערכת הינותחו באופן עיוור על ידי  תנתוני הריצוף הגנטי של החולים משתי זרועו מחקר שונות.

 מנת לחזות את התגובה הקלינית של החולים לטיפול בצורה רטרוספקטיבית.  על NovellusDx של

לפרטים נוספים, ראו  .די איקס העסקית של נובלוסשיתוף הפעולה כאמור מתבצע במסגרת אסטרטגיה 

כאן על  (, הנכלל2018-01-018382)מס' אסמכתא:  2018בפברואר,  25את הדייוח המיידי של החברה מיום 

 דרך ההפניה. 

  משפטיים הליכים 25(.2)א

 .ם מהותייםאינה צד להליך משפטי קסידי א נובלוס, הדו"חנכון למועד 

  עסקית ואסטרטגיה יעדים 26(.2)א

 הינם כדלקמן:  נובלוס די איקסלמועד הדו"ח, יעדי נכון 

 יעדים קצרי טווח )בשנה הקרובה(א.  

 הגדלת כמות הגנים הניבדקים. (1)

 קבלת הכרה ביעילות הטכנולוגיה והמוצר על ידי הקהילה הרפואית הרלבנטית. (2)

 קידום פיתוח השבב ואת יכולות האוטומיזציה. (3)

 ים. המשך בחינת שיתופי פעולה עם מוסדות רפואי (4)

העלאת המודעות למוצר בקרב הקהילה המדעית הכוללת בין היתר, אונקולוגים, מוסדות רפואיים,  (5)

 וחברות פארמה בעזרת פרסום מאמרים טכנולוגים ומדעים והשתתפות בכנסיים.  

 ארוכי טווחיעדים  .ב

 . -IVD קבלת האישוריים הרגולטורים לשיווק ה IVDהשלמת פיתוח תחליט,  נובלוס די איקסככל ש (1)

נוספות, בין היתר לאיבחון מוקדם של סרטן והגדלת השוק להתוויות פיתוח ומחקר של הטכנולוגיה  (2)

 .הפוטנציאלי

 .נובלוס די איקסהרוחני של הקניין הרחבת פורטפוליו  (3)

 . פועלת נובלוס די איקסההיקף הגיאוגרפי בו כניסה לשווקים חדשים והרחבת  (4)

 בקרב חולי הסרטן.   סנובלוס די איקהעלאת המודעות למוצר של  (5)

אי הצלחת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.  ותכולל, באשר ליעדיה העתידיים נובלוס די איקס הערכות

או /וטכנולוגיים  ינוייםו/או ש הצפוי השוק נתח על נובלוס די איקסהנחות פיתוח המוצר ו/או עיכוב בפיתוח המוצר ו/או 

המובאות  נובלוס די איקסם מתחרים דומים ו/או יעילים יותר, עשויים לשנות את הערכות ושיווק של מוצרי פיתוח

פעילותה השוטפת של  מימון לצורך נוספים מימון מקורות בהעמדת גם תלוי העתידיים ביעדיה עמידהכן,  כמו לעיל.
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אלפי דולר ארה"ב  450 -כ עמד על 2017שיעור ההוצאה החודשית הממוצעת לפי בסיס מזומן לשנת  .נובלוס די איקס

אלף  266 -המבוסס על תקציב החברה שאושר בדירקטוריון עומד על כ 2018ושיעור ההוצאה השנתית הצפויה לשנת 

התפתחויות ואירועים קיימים עתידיים אשר מועד  גין, בןאו חלק ןלהשתנות, כול ותעשוי אלו ותהערכדולר ארה"ב . 

עשויות שלא להתממש,  ו. הערכות אלו/או החברה נובלוס די איקסו בשליטת התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינ

 נובלוס די איקסאשר אינם בשליטת  , כתוצאה מגורמים שוניםכוכולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוער

  .זה לדו"ח 27(.2א) מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףאלה התממשות אי החברה ו/או ו/או 

 סיכון גורמי 27(.2)א

תנודות בכלכלה העולמית ומצב שוק ההון הישראלי והעולמי, הרעה  – כלכלייםסיכון מאקרו  גורמי .א

   לדו"ח תקופתי זה.פרק א ב 32סעיף במצב הביטחוני, תנודות בשערי החליפין. לפרטים נוספים ר' 

 מימון( קשיים אפשריים ב2היא חברת מחקר ופיתוח; ) נובלוס די איקס( 1) – גורמי סיכון ענפיים .ב

( הפרת זכויות של צד 5) ( חשיפה לתביעות;4;   )מקצועי אדם בכוח צורך( 3; )נובלוס די איקספעילות 

 .רגולציה( 8); הרוחני הקניין זכויות על הגנה( 7( תחרות; )6) שלישיו/או על ידי צד שלישי; 

( השירות לא יכלל 2)( הכרה במוצר וקבלתו בקהילה הרפואית הבינלאומית, 1) גורמי סיכון ייחודיים: .ג

 .  בסל הביטוחים

ותוצאותיה  נובלוס די איקסטבלת ריכוז גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות  להלן

 נובלוס די איקסלגבי מידת השפעתם של גורמי הסיכון על פעילות  נובלוס די איקס העסקיות והערכת

 :דו"חהבכללותה, נכון למועד 

 השפעה גדולה השפעה בינונית קטנההשפעה  גורם הסיכון
 גורמי מקרו

תנודות בכלכלה העולמית ומצב שוק ההון 
 הישראלי והעולמי

  x 

 x   הרעה במצב הביטחוני
   x תנודות בשערי החליפין

 גורמיים ענפיים
 x   היא חברת מו"פ נובלוס די איקס

 x   קושי בהשגת מימון
  x  כח אדם מקצועיב צורך

  x  ביעותחשיפה לת
  x  צד שלישי הפרת זכויות של צד שלישיו/או על ידי

  x  תחרות
  x  הגנה על הקניין הרוחני

  x  רגולציה 
 סיכונים ייחודיים

     
    

בקהילה הרפואית  הכרה במוצר וקבלתו
 הבינלאומית

x    

  x  השירות לא יכלל בסל הביטוחים
 

 נובלוסהערכות  עתיד. פני צופה מידע בבחינת , הינונובלוס די איקסשל  הסיכון גורמי של ההשפעה מידת בדבר המידע

 ואת ,היא מתכוונת לפעול בו השוק את נובלוס די איקס של היכרותה לאור נתקבלו נובלוס די איקס של הסיכון גורמי בדבר

 התפתחות לאור היתר וזאת בין תתממשנה לא נובלוס של אלה והערכות ייתכן עליה. המשפיעים כלכליים המקרו הגורמים

  אחרים. סביבתיים ושינויים ,השוק



 

 

 

 

 

 

 אינטרקיור בע"מ

 הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חדו"    פרק ב'

 

2017בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 פרק ב'

 אינטרקיור בע"מ

 )"החברה"(

 2017 ,בדצמבר 31ח הדירקטוריון למצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום "דו

, הרינו מתכבדים לסקור את נתוני 1970-, התש"לבהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(

 (."תקופת הדו"ח" :)להלן 2017בדצמבר,  31שנסתיימה ביום  לשנהפעילות החברה 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

 תיאור תמציתי של נתוני התאגיד .1

 .זה תקופתי"ח לדו' א פרק ראו החברה עסקי לתיאור

 



 כספי מצב .2

 קריים מתוך המאזנים המאוחדים של החברה )באלפי דולר ארה"ב(:להלן תמצית נתונים עי

 

  לשינוי הסבר בדצמבר 31ליום  נכסים

 2017 2016  

  אלפי ש"ח 

    נכסים שוטפים

 729 611 מזומנים ושווי מזומנים

  

 אלפי דולר 650הלוואה שהעניקה החברה לריגנרה בסך של במזומנים בתקופת הדוח נובע בעיקר מ הקיטון

המאוחד ומהוצאות למימון פעילותה השוטפת של החברה בניכוי הנפקת מניות  לדוח הכספי 4א.6ראו ביאור 

אלפי דולר וקבלת הלוואה לזמן קצר מבעל עניין בסך של  573ואופציות במסגרת הנפקה ציבורית בסך של 

 .אלפי דולר 250

 .צאות מראשמייצג בעיקר יתרות מול מוסדות והו 7 11 חייבים ויתרות חובה

נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

 XTLהשקעה במניות  –

, מניות ניירות הערך המוחזקים כזמינים למכירה במחיר הבורסה שלהשינוי בתקופת הדוח נובע משינוי  116 92

 אקס.טי.אל

 714 852  

    נכסים לא שוטפים

  2 1 רכוש קבוע

השקעות בחברות מוחזקות 

דרך רווח או הנמדדות בשווי הוגן 

 הפסד

 2א' -ו 1ראו פרקים א'חברות המוחזקות בדבר ההשקעה ב פרטיםל, ת ריגנרה ונובלוסוהשקעה בחבר 6,356 6,175

בריגנרה בסך של חזקות וגן הבשווי ה מירידהבתקופה המדווחת נובע  הקיטון. בהתאמה, בדוח תקופתי זה

השקעה נוספת ובניכוי אלפי דולר  835בסך של וס אלפי דולר בניכוי עליה בשווי הוגן החזקות בנובל 1,666

  .אלפי דולר 650בסך של  )הלוואה המירה(בחברת ריגנרה 

 6,176 6,358  

  7,210 6,890 סה"כ נכסים
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  לשינוי הסבר בדצמבר 31ליום  התחייבויות

 2017 2016  

  דולראלפי  

    התחייבויות שוטפות

 .לשלם והוצאות, למס הפרשה, נדחית הכנסה, היתר בין, כולל זכות ויתרות זכאים רתית 102 91 זכאים ויתרות זכות

קיבלה החברה הלוואה נוספת בסך של בתקופה המדווחת  .להלן 6.1 בסעיף כאמור השליטה מבעל הלוואה 622 845 הלוואות לזמן קצר מבעלי עניין

 אלפי דולר. 250

התחייבות בגין אופציה לרכישת 

 מניות החברה

 

4 

 

229 

בסך של אלפיים דולר ושווי  שניתנה לחברת במותלרכישת מניות אופציה  שווי :2017בדצמבר  31ליום 

 בסך אלפיים דולר. 3אופציה סדרה 

 אלפי דולר, שווי 183: שווי התחייבות בגין מנגנון התאמה למניות החברה בסך של 2016בדצמבר  31ליום 

 אלפי דולר. 46בסך של  מותשניתנה לחברת בלרכישת מניות אופציה 

 940 953  

    

אלפי דולר, הנפקת מניות ואופציות  1,513בתקופה המדווחת בסך של  מהפסד בעיקר נובע בהון הקיטון 6,257 5,950 הון

אלפי דולר ותשלום מבוסס  211אלפי דולר, הטבה בגין הלוואה מבעל עניין בסך של  993בתמורה לסך של 

 ולר.מניות בסך אלפיים ד

  7,210 6,890 סה"כ התחייבויות
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 להלן תמצית נתונים עיקריים מתוך דוח על ההפסד הכולל של החברה מאוחד )באלפי דולר ארה"ב(: - תוצאות הפעילות העסקית

 הסבר לשינוי בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

2017 2016  2015 

  אלפי דולר 

-השלימה החברה את ההסכם למכירת הפעילות בתחום מכשירי ה 2015מבר, בנוב 1ביום  359 - - הכנסות ממכירות

®RESPeRATE.138 - - עלות המכירות . העסקה כוללת את מכירת מלאי המכשירים הקיים על גרסאותיו השונות 

  221 - - רווח גולמי

 ירה ושיווק.לאור מכירת פעילות הרספרייט אין לחברה הוצאות מכ (156) - - הוצאות מכירה ושיווק

 הקיטון נובע מצמצום עלויות התקורה, כפועל יוצא של צמצום הפעילות התפעולית. (455) (364) (322) הוצאות הנהלה וכלליות

 2016בשנת . RESPeRATE®-רשמה החברה רווח ממכירת פעילות החברה בתחום ה 2015בשנת  23 96  7  הכנסות הוצאות אחרות, נטו

 חות בגין פעילות שנמכרה.רשמה החברה הכנסות נד

עליה )ירידה( בשווי הוגן של 

 השקעות בנכסים פיננסיים

אלפי דולר ועליה  1,666בסך של  בשווי השקעותיה בריגנרה ירידה בתקופה המדווחת רשמה החברה (276) 581 (831)

רשמה החברה בתקופה המקבילה אשתקד  ,אלפי דולר 835בסך של  נובלוסבשווי השעות החברה ב

בניכוי ירידה בשווי החזקות החברה אלפי דולר  809ליה בשווי השקעותיה בריגנרה בסך של ע

ירידה בשווי השקעותיה בריגנרה בסך  רשמה החברה 2015ובשנת  אלפי דולר 228בנובלוס בסך של 

 אלפי דולר. 276של 

  (643) 313 (1,146) הפסד מפעולות רגילות

הלוואה מבעל עניין, הפחתת  רעיוניתבתקופה המדווחת נובעות בעיקר מריבית מימון  הוצאות 162 (244) (367) הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

בתקופה בניכוי הכנסות מהפרשי שער,  XTLמנגנון התאמת מחיר ושערוך השקעה במניות 

הלוואה מבעל  רעיונית ריבית XTLנובעות בעיקר משערוך השקעה במניות המקבילה אשתקד 

 בעיקר הכנסות מימון נובעות 2015 בשנתהפחתת האופציה שניתנה לבעל עניין.  , בניכויעניין

בעל עניין מהלוואה  וריבית רעיונית XTLשער, שערוך התחייבות בגין אופציות למניות  הפרשימ

 .XTLהשקעה במניות  שערוך ניכויב

  (481) 69 (1,513)  ( לתקופההפסדרווח )
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 נזילות ומקורות מימון .3

 בדצמבר 31תיימה ביום שהס שנהל 

 2015 2016 2017 הסבר לשינוי

  בלתי מבוקר  

תזרימי מזומנים לפעילות 

 (434) (304) (265) שוטפת

 1,513 בתקופה בסך של מהפסדתזרים מזומנים לפעילות שוטפת בתקופה המדווחת נובעת 

 אלפי דולר.  1,248ר בניכוי התאמות לרווח בסך של אלפי דול

נים )לפעילות( תזרימי מזומ

 (2,396) (2,852) (650) מפעילות השקעה

 אלפי דולר. 650בסך של העניקה החברה לריגנרה הלוואה המירה בתקופה המדווחת 

השקיעה החברה השקעה נוספת בריגנרה ובנובלוס בסך של  המקבילה אשתקדבתקופה 

ואה המירה אלפי דולר בכל אחת מהחברות, כמו כן, העניקה החברה לריגנרה הלו 1,250

 אלפי דולר. 350בסך של 

 

תזרימי מזומנים מפעילות 

 3,386 3,190 823 מימון

דולר  אלפי 573סך של  גייסה החברה באמצעות הנפקת מניות ואופציותבתקופה המדווחת 

 .אלפי דולר 250סך של וקיבלה הלוואה מבעל עניין 

סך מניות ואופציות  המקבילה אשתקד גייסה החברה באמצעות הנפקה פרטית שלבתקופה 

בעל  ש, בנוסף מימאלפי דולר 750אלפי דולר וקיבלה הלוואה מבעל עניין בסך של  2,139של 

 .אלפי דולר בחברה 301העניין אופציה בתמורה לסך של 

 
 

 

 



 

  שינויים בסביבה הכלכלית .4

 כחברת החזקות בתחום הביומד.  פעילותה של החברה כיום היא

 אשר כלכלית של החברה,-ם וההתפתחויות העיקריות בסביבה המקרותיאור המגמות, האירועיל

למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות 

 בפרק א' תקופתי זה. 6ראו סעיף  פעילותה,העסקיות או על התפתחות החברה הן על תחום 

 

 אירועים העשויים להשפיע על קשיים כספיים .5

בשווי השקעה מירידה )הנובע בעיקר  דולראלפי  1,513 -בסך של כ 2017 בשנת הפסדה לחבר

בשנה  וגרעון בהון החוזר , תזרים שלילי מפעילות שוטפתאלפי דולר( 831בריגנרה ונובלוס בסך של 

 אלפי דולר, בהתאמה. 226 -ו דולראלפי  265 -בסך של כ 2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

ורה, כי החברה תעמוד בהתחייבויותיה הכספיות, בעתיד הנראה לעין, בהסתמך הנהלת החברה סב

על בחינה של מצבה הכספי של החברה, מצבת התחייבויותיה ובחינת תזרים המזומנים הצפוי של 

 החברה.

בעל השליטה בחברה, מר אלכס רבינוביץ העמיד לחברה, באמצעותו או על ידי חברה בשליטתו, 

מיליון דולר ארה"ב כהלוואה או כערבות, על פי שיקול דעתה  1.25לל של בסך כואשראי מסגרת 

מיליון דולר ארה"ב כהלוואה, ונותר  1החברה ניצלה מתוך מסגרת האשראי  הבלעדי של החברה.

 אלף דולר ארה"ב. 250לה קו אשראי בסך 

 קריטיים חשבונאיים אומדנים .6

 השליטה מבעל בהלוואה הגלומה ההטבה שווי .6.1

הודיעה החברה על התקשרותה עם מר אלכסנדר רבינוביץ, בעל  2015דצמבר, ב 23ביום 

השליטה בחברה, במכתב התחייבות על פיו התחייב מר רבינוביץ להעמיד לחברה, באמצעותו 

מיליון דולר ארה"ב כהלוואה או כערבות, על פי  1.25או על ידי חברה בשליטתו, סך כולל של 

 12לוואה/ הערבות כאמור יעמדו לטובת החברה במשך שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הה

"( מועד הפירעון)להלן: " 2016בדצמבר,  22ועד ליום  2015בדצמבר,  22חודשים, קרי, מיום 

 .אלא אם יוסכם על ידי הצדדים לדחיית מועד פירעון ההלוואה/ הערבות

י במועד במסגרת ההתקשרות כאמור התחייבה החברה כי במקרה ולא תפרע את קו האשרא

הפירעון כאמור לעיל, יומר קו האשראי בדרך של הקצאת מניות רגילות של החברה, ללא 

חודשים ממועד  6ע.נ., כחלק מהנפקת זכויות לבעלי מניות בחברה שתבצע החברה בתוך 

הפירעון. במקרה שהנפקת הזכויות כאמור לא תתקיים מכל סיבה שהיא, החברה תהיה 

י במועד שיוסכם בין הצדדים. קו האשראי כאמור ניתן מחויבת להחזיר את קו האשרא

קרי, סכום ההלוואה/ הערבות לא יצבור ריבית ולא יתווסף לו הפרשי  -בתנאי עסקה מזכה

 ריבית והצמדה.

אלפי דולר  750העמיד מר רבינוביץ, הלוואה בסך  2016במרץ,  8לבקשת החברה, ביום 

צורך ביצוע החלק השני של ההשקעה ארה"ב לחברה. סכום ההלוואה שימש את החברה ל

 בחברת ריגנרה. 

דיווחה החברה כי הגיעה עם בעל השליטה להסכמה כי קו האשראי  2016בדצמבר,  25ביום 

 . 2017בדצמבר,  22יוארכו עד ליום  2016בדצמבר,  22וההלוואה, שאמורים לפקוע ביום 

אלף דולר נוספים  250משכה  , לאחר תאריך המאזן, דיווחה החברה כי2017בינואר,  16ביום 

מיליון דולר ארה"ב וקו  1מקו האשראי כך שסך ההלוואה מבעל השליטה תעמוד על 

 .אלף דולר ארה"ב 250האשראי הנותר יעמוד על סך של 
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, 2015בדצמבר  22 לדיווחי החברה מימיםבהמשך דיווחה החברה כי  2017בנובמבר,  27ביום 

 2015-01-186858)אסמכתאות:  2017בינואר  16יום מ-ו 2016בדצמבר  25 ,2016במרץ  9

, המובאים על דרך , בהתאמה(2017-01-005689-ו 2016-01-090996 2016-01-002859

קו מיליון דולר ארה"ב לחברה )להלן " 1.25ההפניה, בדבר העמדת קו אשראי בסך כולל של 

 שניתנה "(,ההלוואהן: ")מתוך קו אשראי זה( )להל דולר מיליון 1 בסךולהלוואה "(, האשראי

, מר אלכס רבינוביץ, החברה הגיעה עם בעל השליטה להסכמה על ידי בעל השליטה לחברה

 22עד ליום  כויואר 2017בדצמבר,  22ביום לפקוע  ים, שאמורקו האשראי וההלוואהכי 

 .2018, בדצמבר

לא יצבור  קרי, סכום ההלוואה - בתנאי עסקה מזכה יםההלוואה כאמור ניתנקו האשראי, ו

וכן  ו/או שעבודים מכל סוג שהואו/או כל תשלום אחר ריבית ולא יתווספו לו הפרשי הצמדה 

החברה רשאית להחזיר את הסכומים המנוצלים מקו אשראי זה בכל מועד שתבחר. קו 

  .האשראי וההלוואה יוארכו באותם התנאים

והארכת  לוואה כאמורההקו האשראי וכי מתן  ודירקטוריון החברה סברועדת הביקורת ו

, ללא ריבית וללא הפרשי ריבית והצמדה ו/או שעבודים מכל סוג שהוא, אין מועד פרעונם

אלא כדי לזכות את החברה וכן כי הדבר יסייע לחברה לצורך המשך פיתוח וקידום  םבה

 .עסקיה ו/או השקעותיה

גלומה בהלוואה החברה פנתה למעריך שווי חיצוני, בלתי תלוי, לאמוד את שווי ההטבה ה

 שהתקבלה מבעל השליטה. 

ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים בהתאם לשווי ההוגן כהתחייבות לזמן קצר. ההפרש בין 

כקרן הון גן במועד ההכרה הראשונה נזקף סכום ההלוואה שהתקבלה לבין השווי ההו

 .עסקאות עם בעלי שליטה

ים שלישיים וקיים קושי לאתר כיוון שלחברה לא קיימות הלוואות שהוענקו על ידי צדד

הלוואות שהוענקו, אם בכלל, לחברות בעלות מאפיינים דומים, נקבע כי בהתאם למצב 

הפיננסי של החברה ולמאפייני החברות בהן היא מחזיקה, בעל חוב נושא סיכון שווה בקירוב 

דן לשיעור התשואה הנדרש על ידי בעל מניות, דהיינו, מחיר ההון של החברה הינו האומ

 הסביר ביותר למחיר החוב.
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 , )ממוצע משוקלל של מקורות המימון(.WACCמחיר ההון נקבע בהתאם למודל 

  הפרמטרים שנלקחו בחישוב במודל:

בדצמבר  23 

2015 

בדצמבר  23

2016 

בדצמבר  23

2017 

אלפי  750 סכום ההלוואה

 דולר

אלפי  750

 דולר

אלפי  1,000

 דולר

 2.35% 2.55% 1.88% ריבית חסרת סיכון

 0.83 0.92 0.87 ביתא )הלא ממונפת(

 5.89% 7.36% 7.05% פרמיית הסיכון של השוק הישראלי

 11.63% 11.79% 11.98% שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי

בהתאם לפרמטרים אלו, שיעור התשואה 

 הנדרש על ידי בעלי המניות

20% 21.11% 18.9% 

 828 619 649 שווי הוגן  ההלוואה

 

השווי ההוגן של ההלוואה הוערך בהתבסס על תזרימי המזומנים הצפויים בגין ההלוואה 

כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית אותו היתה נדרשת החברה לשלם על הלוואה דומה 

 בתנאי שוק, כפי שהוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.

 נזקף להון החברה. וואהסכום ההלוואה לבין השווי ההוגן של ההלהפער בין 

ב)ט( 8להלן נתונים הנדרשים בקשר עם הערכת השווי )מהותית(, בהתאם להוראות תקנה 

. הערכת שווי זו אינה 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

  מהותית מאוד ועל כן אינה מצורפת.

 

ליטה )למועד שווי ההטבה הגלומה בהלוואה מבעל ש נושא הערכת השווי

 קבלת ההלוואה(

מועד ההתקשרות עם מעריכי 

 שווי

 2018בינואר  11

 הערכת השווי אינה מצורפת הסכמה לצירוף הערכת השווי

 2018במרץ  22, נחתמה ביום 2017בדצמבר  31ליום  עיתוי הערכת השווי

שינוי נושא הערכת השווי סמוך 

 לפני מועד הערכת השווי

 לא רלוונטי

 אלפי דולר )מתעדכן מידי רבעון( 828 א ההערכותשווי נוש

קלו בן יהודה בע"מ, חברה פרטית המתמחה -דה זיהוי המעריך ומאפייניו

 בביצוע הערכות שווי.

 שי פולברניס מעריכי השווי

 , ממוצע משוקלל של מקורות המימוןWACC מודל ההערכות

ההנחות העיקריות בבסיס 

 ההערכות

 ראה מעלה
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 י הוגן השקעה בריגנרההערכת שוו .6.2

וי ההוגן של בלתי תלוי, במטרה לאמוד את השוהחברה התקשרה עם מעריך שווי חיצוני, 

 .השקעתה בריגנרה

נכסים  -מניות הבכורה והמכשירים הנגזרים מוצגים במאזן בסעיף השקעה בריגנרה 

 .3ומסווגים לרמה  פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,

 י של המכשירים הפיננסיים:להלן השוו

            

 בדצמבר 31ליום  
 2017 2016 
 אלפי דולר 

 701 474 מניות רגילות
 A 1,477 2,632מניות בכורה 

 A-1 1 401כתבי אופציה למניות בכורה 
 350 1,116 הלוואה המירה

 4,084 3,068 סה"כ

 

ב)ט( 8בהתאם להוראות תקנה להלן נתונים הנדרשים בקשר עם הערכת השווי )מהותית(, 

הינה מהותית . הערכת שווי 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 .לדוח התקופתי מצורפת ועל כןמאוד 

 

 שווי הוגן מניות ריגנרה  נושא הערכת השווי

 2018 ינוארב 22 מועד ההתקשרות עם מעריכי שווי

 2018 רץבמ 25 הסכמה לצירוף הערכת השווי

במרץ  25, נחתמה ביום 2017בדצמבר  31הערכה ליום  עיתוי הערכת השווי

2018 

שינוי נושא הערכת השווי סמוך 

 לא רלוונטי לפני מועד הערכת השווי

שווי ההוגן של המכשירים הפיננסים שסווגו כמכשירי  שווי נושא ההערכות

 3,068 – בשווי הוגן דרך רווח והפסד חוב הנמדדים

 דולר. אלפי

יהודה בע"מ, חברה פרטית -ןפולברניס ברקת ב זיהוי המעריך ומאפייניו

 המתמחה בביצוע הערכות שווי.

 , רואה חשבוןשי פולברניס מעריכי השווי

בהתאם שווי מכשירי ההון והחוב של ריגנרה חושב  מודל ההערכות

 OPM( ,Option Pricing Model.)למודל 

ההנחות העיקריות בבסיס 

 כמפורט בגוף הערכת השווי המצורפת. כותההער
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  הכוללות מנגנון יחס המרה פרמטרים לחישוב השווי ההוגן של מניות בכורה 

המתבסס על  OPM (Option Pricing Model) -מחיר מנית בכורה חושב בהתאם למודל ה

שיוצגו נתוני העסקה, על הזכויות המוקנות לסוגי המניות השונים ועל פרמטרים נוספים כפי 

 להלן.
 

 הכוללות מנגנון יחס המרה )המשך( פרמטרים לחישוב השווי ההוגן של מניות בכורה 

 
 .2017 בדצמבר 31 -מועד החישוב 

תוספת המימוש של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות   -תוספת המימוש 
 עליה.

או רכישה של  הינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג  -אורך החיים 
 -, נאמד אורך החיים בריגנרההחברה. בהתאם להנחות הנהלת 

 שנים. 2.25
חושבה על בסיס תשואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב   -ריבית חסרת סיכון 

בעלת מח"מ )משך חיים ממוצע( השווה בקירוב לאורך החיים 
החוזי עד לאירוע ההנזלה. הריבית חסרת הסיכון אשר שימשה 

 .1.91%לחישוב הינה 
הואיל וריגנרה אינה נסחרת, בהתבסס על ממוצע סטיית התקן של   -סטיית תקן 

חמש חברות ציבוריות הדומות במאפייניהן ובפעילותן לריגנרה. 
 .68.03%סטיית התקן שנקבעה הינה 

 
 

 :A-1להלן הפרמטרים אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה למניות בכורה 
 

בהתבסס על  B&Sחושב באמצעות מודל  ,A-1שווי ההוגן של כתבי האופציה למניות ה

 פרמטרים הבאים:ה
 

 2017בדצמבר  31
 

 2016בדצמבר  31
 אלפי דולר 

 66.19% 63.05% תנודתיות צפויה
 4.85 2.93 שווי נכס הבסיס )דולר(

 0.7% 1.33% שיעור הריבית חסרת הסיכון
 5.75 5.75 מחיר מימוש )דולר(

 - - שיעור הדיבידנד הצפוי
 

טבלה שלהלן מציגה ניתוח רגישות להערכת השווי ההוגן של ריגנרה ושל מכשירי החוב של ה

 :ריגנרה

 

 10%ירידה של  שווי הוגן 10%עלייה של   סטיית תקן: -ניתוח רגישות 

כתבי אופציה סכום השינוי בשווי 
 A-1 69 3,068 (80)למניות בכורה 
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 שווי הוגן השקעה בנובלוס הערכת .6.3

 הסכם התקשרות עם חברת נובלוס

סעיף , ראו "(נובלוס)לעיל ולהלן: " לתיאור התקשרות החברה עם נובלוס די איקס בע''מ

 בפרק א' לדוח תקופתי זה.  27.3
 

 להלן השווי של המכשירים הפיננסיים:
 

כסים פיננסים נ -מניות הבכורה והמכשירים הנגזרים מוצגים במאזן בסעיף השקעה 

 .3הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, ומסווגים לרמה 
 

 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31 

 אלפי דולר 
 B 2,514 1,969מניות בכורה 

 B 593 303-1 כתבי אופציה למניות בכורה
 2,272 3,107 סה"כ

 

 

ב)ט( 8ראות תקנה להלן נתונים הנדרשים בקשר עם הערכת השווי )מהותית(, בהתאם להו

הינה מהותית . הערכת שווי 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

  .לדוח התקופתי ועל כן מצורפתמאוד 

  נובלוסשווי הוגן מניות  נושא הערכת השווי

 2018בינואר  מועד ההתקשרות עם מעריכי שווי

 2018 במרץ 25 הסכמה לצירוף הערכת השווי

במרץ  22נחתמה ביום , 2017 בדצמבר 31הערכה ליום  וי הערכת השוויעית

2018 

שינוי נושא הערכת השווי סמוך 

 לא רלוונטי לפני מועד הערכת השווי

שווי ההוגן של המכשירים הפיננסים שסווגו כמכשירי  שווי נושא ההערכות

 15,637 – בשווי הוגן דרך רווח והפסד חוב הנמדדים

 אלפי דולר.

יהודה בע"מ, חברה פרטית -ןפולברניס ברקת ב וי המעריך ומאפייניוזיה

 המתמחה בביצוע הערכות שווי.

 , רואה חשבוןשי פולברניס מעריכי השווי

בהתאם שווי מכשירי ההון והחוב של נובלוס חושב  מודל ההערכות

 OPM( ,Option Pricing Model.)למודל 

ההנחות העיקריות בבסיס 

 בגוף הערכת השווי המצורפת.כמפורט  ההערכות

 

נאמד באמצעות היוון תוחלת זרמי המזומנים שהיא  2017בדצמבר  31ליום  נובלוסשווי 

מניותיה. תוחלת זרמי המזומנים, כאמור, מבוססת על תחזית תקבולים  עתידה להניב לבעלי

 , על מחקרים אמפיריים בעניין ההסתברות להשלמתנובלוסשהתקבלה מהנהלת  ותשלומים

הפיתוח של המוצר ועל שיעור היוון שבאמצעותו חושב הערך הנוכחי של זרמי  שלבי

 .העתידיים המזומנים
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המתבסס על  OPM (Option Pricing Model) -מחיר מנית בכורה חושב בהתאם למודל ה

נתוני העסקה, על הזכויות המוקנות לסוגי המניות השונים ועל פרמטרים נוספים כפי שיוצגו 

 להלן.
 

 הכוללות מנגנון יחס המרה )המשך( מטרים לחישוב השווי ההוגן של מניות בכורה פר
 

 .2017 בדצמבר 31 -מועד החישוב 
תוספת המימוש של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות   -תוספת המימוש 

 עליה.
הינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של   -אורך החיים 

רה. בהתאם להנחות הנהלת החברה, נאמד אורך החיים החב
 בשנתיים.

חושבה על בסיס תשואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב   -ריבית חסרת סיכון 
בעלת מח"מ )משך חיים ממוצע( השווה בקירוב לאורך החיים 
החוזי עד לאירוע ההנזלה. הריבית חסרת הסיכון אשר שימשה 

 .1.89%לחישוב הינה 
הואיל וריגנרה אינה נסחרת, בהתבסס על ממוצע סטיית התקן של   -ית תקן סטי

חמש חברות ציבוריות הדומות במאפייניהן ובפעילותן לחברה. 
 .94.78%סטיית התקן שנקבעה הינה 

 
 
 

 :B-1הלן הפרמטרים אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה למניות בכורה ל

 
 .B&Sבוצע באמצעות מודל  B-1י האופציה למניות בכורה חישוב השווי ההוגן של כתב

 
 2015בדצמבר  31 2016בדצמבר  31 

 אלפי דולר 
 75.23% 94.78% תנודתיות צפויה

 5.04 6.43 שווי נכס הבסיס )דולר(
 0.84% 1.89% שיעור הריבית חסרת הסיכון

 7.994 7.994 מחיר מימוש )דולר(
 

 

 

 ההוגן של מכשירי החוב בנובלוס:ניתוח רגישות להערכת השווי 

 ניתוח רגישות לשינוי בסטיית התקן:

עלייה של   סטיית תקן: -ניתוח רגישות 

10% 

 

 שווי הוגן

ירידה של 

10% 

שינוי בשווי הוגן כתבי אופציה למניות 

 B-1בכורה 
(45) 3,107 50 

 

 

 גילוי בדבר מורשי חתימה בחברה .7

 בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
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 ל תאגידיממש

 פרטים בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  .8

החברה, כי המספר המזערי של דירקטורים  ה( לחוק החברות, קבע12)א()92בהתאם להוראת סעיף 

דירקטורים וזאת בהתחשב, בין היתר,  2בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על 

קטוריון שלה. להערכת החברה, מספר זה יאפשר בגודל החברה, סוג פעילותה ומספר חברי הדיר

 לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלים עליו בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות של החברה.

לאחר הערכת השכלתם, ניסיונם, כישוריהם וידיעותיהם של חברי הדירקטוריון בנושאים 

ואה הדירקטוריון חשבונאים ודוחות כספיים, חברי הדירקטוריון של החברה אותם ר-עסקיים

 :כבעלי מומחיות חשבונאית פיננסית הינם

 .מר שלמה שלו, יו"ר הדירקטוריון .א

 .יואב ויזרמר  .ב

  .מר שאול שניידר .ג

 מר דוד סלטון. .ד

ד' לדוח  בפרק 26לפרטים אודות ניסיונם והשכלתם של הדירקטורים האמורים, ראו תקנה 

 תקופתי זה.

 

 םגילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויי .9

 בלתי דירקטורים כהונת עם בקשר בתקנונה כלשהן הוראות אימצה לא החברה, הדוח למועד נכון

לפרטים בדבר אי תלות  .1999-ט"התשנ, החברות לחוק( ה)219 לסעיף בהתאם תלויים

 .פרק ד' לדוח תקופתי זהב 26תקנה הדירקטורים ראו 

 

  תגמול לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה .10

, בה בכירה משרה לנושאי החברה ידי על הניתנים תגמולים על להחליט בבואו ההחבר דירקטוריון

 נושאי של והשכלתם ניסיונם, היתר בין שהינם, לפניו המובאים מצגים על החלטותיו את מבסס

 . הבכירה המשרה

פרק ב 21פירוט לפי תקנה לפרטים בדבר תנאי ההתקשרות של נושאי המשרה הבכירה בחברה ראו 

 קופתי זה.ד' לדוח ת

. ראו 2017בינואר,  9ואושרה על ידי האסיפה הכללית ביום  של החברה עודכנה מדיניות התגמול

-2016-01)מס' אסמכתאות:  2017בינואר,  9-ו 2016בדצמבר,  28, 2016בדצמבר,  4דיווח מיום 

 (, המובאים על דרך ההפניה.2017-01-003283 -ו 2016-01-093222,  085737

 

  תרומות .11

 .תרומות נתנה או קיבלה לא החברה יווח,דה בתקופת. לתרומות בנוגע מדיניות קבעה לא רההחב

 

 בחברה פניםה מבקר .12

 .2014, במאי 27ביום , מונה ישראל גבירץ רו"חמבקר הפנים של החברה   .א
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כשיר לכהן ככזה, לרבות בהתאם להוראות הדין, הינו למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי  .ב

ניין בחברה, קרוב שלו או של נושא משרה בחברה, ואינו מכהן כרואה החשבון והוא אינו בעל ע

 המבקר של החברה או מטעמו.

עבודת הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית, הנחיות  .ג

 הדין. מקצועיות ותדריכים, כפי שאושרו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים, ובהתאם לדרישות 

 . 1992-)א( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב3מבקר הפנימי עמד בתנאים הקבועים בסעיף ה .ד

לחוק הביקורת  8)ב( לחוק החברות, ובהוראות סעיף 146המבקר הפנימי עמד בהוראות סעיף  .ה

 הפנימית.

למיטב ידיעת החברה, אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים  .ו

המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך . כמו כן, ו עם גוף קשור אליהא אחרים עם החברה

 של החברה. 

המבקר הפנימי אינו עובד של החברה, אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנימית באמצעות  .ז

 קנה ניהול בקרה בע"מ )אשר הוא מועסק כשותף בה(.-פאהן

נותן  . המבקר הפנימיאמור, כמשרד לראיית חשבון וביקורת פניםב שותף פנים הינומבקר ה .ח

המבקר הפנימי לא ממלא תפקיד נוסף בחברה  לחברה ואינו חלק מצוות עובדיה.חיצוני  שירות

על הביקורת הפנימית ולמיטב ידיעת החברה, הוא לא ממלא, מחוץ לחברה, תפקיד היוצר או 

 העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי בחברה.

הגב' )יו"ר ודח"צ(,  שאול שניידראת מר  כללהאשר ועדת הביקורת  י:פנימהמבקר המינוי  .ט

למנות את  2014 במאי 4 יוםהמליצה בישיבתה מ 2,הגב' מיכל בריקמןו)דח"צ(  1וייץ יניבה פפל

ובהתאם  הפנים של החברה י, למבקרפהאן קנהמשרד רואי החשבון רו"ח ישראל גבירץ ו

המלצה זו . 2014במאי,  27ת המינוי כאמור ביום להמלצות אלה, אישר דירקטוריון החברה א

ניתנה לאחר שוועדת הביקורת מצאה אותו בעל כישורים מתאימים למילוי התפקיד, בין 

היתר, לאור התמחותו וניסיונו העשיר בתחום הביקורת הפנימית ולאחר שרו"ח ישראל גבירץ 

קידו כמבקר פנימי על פי הצהיר כי הוא עומד בכל דרישות הכשירות הנדרשות לשם מילוי תפ

 . פעילותההיקף פעילותה ומורכבות , גודלה, החברה דין, ובהתחשב, בין השאר, בסוג

 . יו"ר הדירקטוריוןהממונה הארגוני על המבקר הפנימי בחברה הינו  .י

תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה שנתית והצעותיו לתכנית עבודה  תכנית העבודה: .יא

ועדת הביקורת  נהלת החברה, ועדת הביקורת וליו"ר הדירקטוריון.כאמור, מוגשות בכתב לה

 .תכנית העבודה של המבקר הפנימיהינה האחראית על אישור 

 כמו כן, ניתנת ניתנת האפשרות לסטות מתוכנית העבודה על פי שיקול דעתו. הפנימי למבקר

ה, לרבות למבקר הפנימי גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החבר

 .בהתאם לצרכיושל החברה ושל חברות בנות של החברה,  נתונים כספיים

הוגשו בכתב ליו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת ומנכ"ל החברה  הפנימי דוחות המבקר

 לאחר העברת טיוטה להערות ההנהלה.

                                                 

 .2015בספטמבר,  3הגב' יניבה פפל וייץ חדלה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ביום  1

 .2014בדצמבר,  4ב' מיכל בריקמן, חדלה לכהן כדירקטורית בחברה ביום הג 2
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 עד  לו י וצוות הכפופיםמבקר הפנימהבישיבת ועדת הביקורת כאמור, הוגדר היקף המשרה של  .יב

להערכת החברה, היקף ואופי תוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים שעות,  100

נושאים שנבחרו היבות העניין ויש בהם כדי ליישם את מטרות הביקורת הפנימית, היות ובנס

 בדקו מאספקטים שונים.ימהותיים בחברה ויהינם 

, אשר הוצגה בפני ועדת ים מיידייםזרימת מידע מחברות מוחזקות ודיווחדוח המבקר בנושא  .יג

. ישיבת וועדת ביקורת בנוגע לדוח המבקר התקיימה 2017 יוליהביקורת הוגש בכתב בחודש 

 .2017אוגוסט בחודש 

 דין וחשבון על ממצאי המבקר מוגשים באופן שוטף ובכתב במהלך השנה ליו"ר הדירקטוריון, .יד

 ניים של החברה.למנכ"ל, ליו"ר ועדת הביקורת ולרואי החשבון החיצו

להערכת הדירקטוריון, אופי, רציפות הפעילות ותוכנית העבודה הינם סבירים ויש בהם כדי  .טו

 להגשים את מטרות הביקורת הפנימית.

בתקופת הדוח, שילמה החברה למבקר הפנימי שכר טרחה בהתאם לשעות בתמורה לעבודתו  .טז

 .ש"ח לשעה 215שהושקעו על ידו. מחיר שעת עבודה נקבע על 

 

 המבקר החשבון רואה טרחת שכר בדבר גילוי .13

 .החברה של המבקר החשבון רואה הינוקסלמן וקסלמן,  PWCמשרד רואי החשבון 

, שירותים ביקורת שירותי עבור החברה של המבקר החשבון רואה טרחת שכר פרטים בדבר להלן

 :מס ושירותי הקשורים לביקורת

 2016שנת  2017שנת  

 שעות (ח"ש פיבאל) שעות (ח"ש באלפי)

 הקשורים ושירותים ביקורת שירותי

* הבנות ובחברות בחברה לביקורת

  בחברה מס ושירותי

100 750 100 980 

 
 90 15 55 37 שירותים נלווים

 .בחברה שהושקעו לאלו בארה"ב הבת חברת של בביקורת שהושקעו השעות בין להפריד ניתן לא* 

 ידי על נקבע והוא והמס הביקורת לשירותי צפויה השעות היקף לפי מראש נקבע הטרחה שכר

 .החברה דירקטוריון

 

   הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר החברה הערכות .14

, קבע הדירקטוריון, כי החברה עומדת 2014 ,במרץ 12 יוםדירקטוריון החברה מהבמסגרת ישיבת 

תקנות ניירות ערך כהגדרתו באגיד קטן" שם עמידת החברה בהגדרת "תבתנאים הנדרשים ל

  ומשכך התאגיד מדווח בהתאם להקלות אלה. 1970)דוחות תקופתיים ומיידיים( התש״ל 

 



- 17 - 

 

 

 3ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה .15

 .ניהולם ודרכי שוק לסיכוני החברה של החשיפה בתחום מהותיים שינויים חלו לא ח"הדו בתקופת

 חברהאחראי על ניהול סיכוני השוק ב .15.1

 .רו"ח אשר זמיר המשמש כמנכ"ל החברה הוא בחברה השוק סיכוני ניהול על האחראי

 , פרק ד' לדו"ח התקופתי.5עמ' לפרטים נוספים בדבר מנכ"ל החברה ראו 

 החברה חשופה להן השוק סיכוני .15.2

 חליפין בשערי שינויים סיכוני .א

, ברובן בשקליםב. הוצאות החברה נקובות "ארה החברה נקובות ברובן בדולר הכנסות

 משער הנובע לסיכון חשופה החברה בעיקר בגין הוצאות בגין רכישת מלאים. למעט

 האמצעים שמירת של בדרך זה סיכון להקטנת ופועלת הדולר מול השקל של החליפין

 בהתחשב וזאת ב,"ארה ובדולר קצר לזמן שקליים בפיקדונות שברשותה הנזילים

  בצרכיה השוטפים של החברה.

 שוק בניירות ערך סחירים סיכוני .ב

מניות אקס.טי.אל, החברה חשופה לשנויים בשער המניה הנסחרת  3,840,617לחברה 

  רך בתל אביב.בבורסה לניירות ע

 פיקוח על מדיניות ניהול סיכונים .15.3

מזהה ומעריכה את הסיכונים העיקריים שעומדים בפניה. ניהול הסיכונים  החברה

 כפוף למדיניות המאושרת על ידי דירקטוריון החברה.הפיננסיים מבוצע על ידי החברה ב

                                                 

, החברה אימצה את ההקלות לתאגיד קטן, במידה שהינן או תהיינה רלוונטיות לגביה. למרות האמור לעיל, 2014במרץ,  12-ב 3

    החברה החליטה לכלול "דוח גלאי" במסגרת דוח רבעוני זה.
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 דוח בסיסי הצמדה .16

 :ארה"ב( דולר)באלפי  2017, בדצמבר 31 ליום כספיות יתרות של ההצמדה תנאי להלן

 

 

 

 

 :ארה"ב( דולר)באלפי  2016, בדצמבר 31 ליום כספיות יתרות של ההצמדה תנאי להלן

 

 
 

  
 או בדולר
  אליו בהצמדה

 "ח בש
  (צמוד)לא 

 פריטים
 אחרים

 
 הכל סך

  
         נכסים

 116  -  601  10  מזומנים ושווי מזומנים
 11  -  11  -  חובה ויתרות חייבים
 92  -  92  -  למכירה זמינים פיננסים נכסים

 1  -  1  -  רכוש קבוע, נטו
השקעות בחברות מוחזקות הנמדדות 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 

6,175  -  -  6,175 
 6,890  -  705  6,185  נכסים כ"סה

         
         התחייבויות

 80  -  37  43  זכות ויתרות םזכאי
 845  -  845  -  הלוואה לזמן קצר מבעלי עניין

התחייבות בגין אופציה לרכישת מניות 
 החברה

 
-  4  -  4 

 929  -  886  43  התחייבויות כ"סה
         

 התחייבויות כספיים בניכוי נכסים
 כספיות

 
13,698  (181)  2  51913, 

  
 או בדולר
  אליו בהצמדה

 "ח בש
  (צמוד)לא 

 פריטים
 אחרים

 
 הכל סך

  
         נכסים

 729  2  665  62  מזומנים ושווי מזומנים
 7  -  7  -  חובה ויתרות חייבים
 116  -  116  -  למכירה זמינים פיננסים נכסים

 2  -  2  -  רכוש קבוע, נטו
השקעות בחברות מוחזקות הנמדדות 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 

6,356  -  -  6,356 
 7,210  2  790  6,418  נכסים כ"סה

         
         התחייבויות

 102  -  48  54  זכות ויתרות זכאים
 622  -  622  -  הלוואה לזמן קצר מבעלי עניין

יבות בגין אופציה לרכישת מניות התחי
 החברה

 
-  229  -  229 

 953  -  899  54  התחייבויות כ"סה
         

 התחייבויות כספיים בניכוי נכסים
 כספיות

 
6,364  (109)  2  6,257 
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 תניתוחי רגישו .17

, להלן )עפ"י וועדת גלאי( 2007-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התשס"ז

דיווח בדבר החשיפה לסיכונים פיננסים. הדיווח כולל ניתוחי רגישות לשווי הוגן של מכשירים 

)לפי דרישת  פיננסים. במסגרת ניתוחי הרגישות נבדקה השפעת סיכוני השוק על השווי ההוגן

הוועדה יש לציין את הרווח או ההפסד שנוצר כתוצאה משינוי בגורם הסיכון הנבדק(. מבחני 

)כלפי מעלה ומטה(. מבחני הרגישות על  10%-ו 5%ישות על שערי החליפין בוצעו בערכים של הרג

 )כלפי מעלה ומטה(. 10% –ו  5%מחיר המניה בוצעו בערכים של 

 לחברה אין חשיפה מהותית לשינויים בשער החליפין של הליש"ט והאירו.

 

 רגישות לשינויים בשער החליפין ש"ח/דולר ארה"ב )$(

שווי הוגן  )הפסד( מהשינוייםרווח  

ליום 

31.12.2017 

 ש"ח/$ 3.467

 רווח )הפסד( מהשינויים

 10%עליה של 

בגורם השוק 

 ש"ח/$( 4.229)

 5%עליה של 

בגורם השוק 

 ש"ח/$( 4.037)

 5%ירידה של 

בגורם השוק 

 ש"ח/$( 3.662)

 10%ירידה של 

בגורם השוק 

 ש"ח/$( 3.495)

 באלפי דולר ארה"ב

זן חשיפה במא

 49 24 (487) (24) (49) ההצמדה

 

 -אקס.טי.אל, אשר מוצג במאזן כנכס פיננסי זמין למכירהבחינת רגישות לשינויים במחיר מנית 

 רגישות לשינויים בתנודתיות מחיר מניה )$(

שווי הוגן ליום  רווח )הפסד( מהשינויים 

31.12.2017 

 8.3)מחיר מניה 

 אג'(

 רווח )הפסד( מהשינויים

 10%של  עליה

 בגורם השוק 

 5%עליה של 

 בגורם השוק 

 5%ירידה של 

 בגורם השוק 

 10%ירידה של 

 בגורם השוק 

 באלפי דולר ארה"ב

 (9) (5) 92 5 9 חשיפה 

 

ראו פרק א' לדוח תקופתי זה.  – ואחריה ח"הדו תקופת במהלך עיקריים אירועים תיאורל .18

לפרק ג' לדוחות הכספיים של  91לתיאור אירועים לאחר תקופת הדו"ח ראו ביאור 

 החברה.

 

 דירקטוריון החברה מודה לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם לקידומה של החברה

 

 

 שלמה שלו

 יו"ר הדירקטוריון

 אשר זמיר 

 מנכ"ל

  2018, במרץ 25 :תאריך



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אינטרקיור בע"מ
 
 2017בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 בע"מ אינטרקיור
 
 2017 בדצמבר 31דוחות כספיים ליום 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
 
 

 2 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות
 
 

 3  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 4 דוחות מאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל
 
 

 5 דוחות מאוחדים על השינויים בהון
 
 

 6-7 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 8-43 מאוחדיםהבאורים לדוחות הכספיים 
 
 

 44 המאוחדים נספח א' לדוחות הכספיים
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 דוח רואה החשבון המבקר 

 לבעלי המניות של

 אינטרקיור בע"מ
 
 
 
 
 

 מיםהחברה( לי -של אינטרקיור בע"מ )להלן המצורפים על המצב הכספי  יםהמאוחד ותביקרנו את הדוח
השינויים בהון ותזרימי , הרווח הכולל, הפסדאו  המאוחדים על רווחואת הדוחות  2016-ו 2017בדצמבר  31

. דוחות כספיים אלה הינם 2017בדצמבר  31ביום בתקופה שהסתיימה  כל אחת משלוש השניםהמזומנים ל
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 

 ביקורתנו.
 

את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  ערכנו
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -על .1973 -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

רת כוללת בדיקה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקו
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן 

ת בסיס נאות לחוות הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק
 דעתנו.

 
הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי המאוחדים לדעתנו, הדוחות הכספיים 

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים  2016-ו 2017בדצמבר  31 מיםשלה לי המאוחדותשל החברה והחברות 
, בהתאם 2017בדצמבר  31קופה שהסתיימה ביום כל אחת משלוש השנים בתבהון ותזרימי המזומנים שלהן ל

 .2010( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע IFRSווח כספי בינלאומיים )ילתקני ד
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל
 רואי חשבון 2018 ,במרס 25

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 2018במרס  25
 
 

 לכבוד
 אינטרקיור בע"מ

 
 א.ג.נ,

 
 

 2017מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של אינטרקיור בע"מ מחודש פברואר  הנדון:
 
 
 
 

להלן בקשר  המפורטים שלנו הדוחות הפנייה( של של בדרך להכללה )לרבות מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 .2017לתשקיף המדף מחודש פברואר 

 
 31לימים  החברה המאוחדים של הכספיים על הדוחות 2018במרס  25מיום  המבקרים החשבון רואי דוח

 .2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016-ו 2017בדצמבר 
 
 
 
 
 
 

 ה,בברכ
 

  וקסלמן קסלמן
 רואי חשבון
PwC Israel 

 
  



 בע"מ אינטרקיור

3 
 

 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
   
  2017  2016 
 אלפי דולר ביאור 

     נכסים שוטפים
 729  611 4 ושווי מזומנים מזומנים

 7  11  חייבים ויתרות חובה
 XTL 5 92  116השקעה במניות  –נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

     

  714  852 
     

     נכסים לא שוטפים
 2  1  רכוש קבוע

השקעות בחברות מוחזקות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או 
 6,356  6,175 6 הפסד

     
  6,176  6,358 
     
  6,890  7,210 

     
     התחייבויות שוטפות
 102  91 7 זכאים ויתרות זכות

 622  845 9 הלוואה לזמן קצר מבעלי עניין
 229  4 10 הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסדת יוהתחייבו

     
  940  953 
     
     
     
     
     

    13 הון המיוחס לבעלי מניות החברה ,1
 41,563  42,138  וקרנות הוןפרמיה  ,הון מניות

 232  443  קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה
   420 יד13 תקבולים על חשבון מניות

 (35,538)  (,15037)  יתרת הפסד
     

 6,257  ,5095  סה"כ הון 
     
  9086,  7,210 
     
 
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 

      2018 במרץ, 25
 שלמה שלו  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 אשר זמיר  

    
מנכ"ל והאחראי הבכיר ביותר 

 בתחום הכספים
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 הכולל (הפסדהרווח )על  דוחות מאוחדים

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי דולר )למעט נתוני הפסד למניה( ביאור 
 
       

 359  -  -  הכנסות ממכירות
 138  -  - א14 עלות המכירות

       
 221  -  -  רווח גולמי

       
 (156)  -  - ג14 הוצאות מכירה ושיווק

 (455)  (364)  (322) ד14 הוצאות הנהלה וכלליות
 23  96  7  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי עליה )ירידה( 
 (276)  581  (831) 6 הוגן כנגד רווח או הפסד

       
 (643)  313  (,1461)  רגילותרווח )הפסד( מפעולות 

       
 268  49  26 15 הכנסות מימון
 (106)  (293)  (339) 16 הוצאות מימון

       
 162  (244)  (736)  סה"כ הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

       

 (481)  69  (,3151)  רווח נקי )הפסד( 

 
       הפסד כולל אחר:
 XTL  -  -  (17)השקעה במניות 

 XTLהעברה של קרן הון בגין השקעה במניות 
 (11)  -  -  לרווח והפסד

 (28)  -  -  אחר לשנה רווח )הפסד( כולל

 
 (509)  69  (,3151)  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 
      17 למניה )בדולר( (הפסדרווח )

       
 (0.012)  10.00  (20.0)   בסיסי )הפסד( רווח

 (0.012)  10.00  (20.0)  מדולל)הפסד(  רווח
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

  

, הון המניות
 פרמיה

  וקרנות הון

קרן בגין 
עסקה עם 

 בעל השליטה

 
 

תקבולים 
על חשבון 

 מניות

 

 יתרת הפסד

 

 סה"כ הון
 אלפי דולר  

           
 6,257  (35,538)  -  232  41,563  2017בינואר  1ליום 

           
 (,3151)  (,3151)  -  -  -  לתקופהרווח 

 993  -  420  -  573  13הנפקת מניות, ראה ביאור 
  ,הטבה בגין עסקה עם בעל שליטה

 211  -  ג9ראה ביאור 
 
- 

 
-  211 

 2  -  -  -  2  תשלום מבוסס מניות
           

 ,5095  (,15037)  420  443  42,138  2017 בדצמבר 13ליום 
 
 

  

, הון המניות
 פרמיה

  וקרנות הון

קרן בגין עסקה 
עם בעל 
 השליטה

 

 יתרת הפסד

 

 סה"כ הון
 אלפי דולר  

         
 3,062  (35,607)  -  38,669  6201בינואר  1ליום 

         
 69  69   -  -  לתקופהרווח 

 2,586       2,586  13 -( ו3א)6הנפקת מניות, ראה ביאור 
 301  -  -  301  (2.1ב)13מימוש אופציות, ראה ביאור 

  ,הטבה בגין עסקה עם בעל שליטה
 232  -  232  -  ג9ראה ביאור 

 7  -    7  תשלום מבוסס מניות
         

 6,257  (35,538)  232  41,563  6201 בדצמבר 13ליום 
 
 

  

, הון המניות
 פרמיה

  וקרנות הון

קרן בגין נכסים 
פיננסיים זמינים 

 למכירה

 

 יתרת הפסד

 

 סה"כ הון
 אלפי דולר  

         
 179  (35,126)  28  35,277  5201בינואר  1ליום 

         
 (481)  (481)  -  -  הפסד לתקופה

 (28)  -  (28)  -  כולל אחר הפסד
         

 (509)  (481)  (28)  -  כ רווח כולל"סה
 239  -  -  239  הנפקת מניות במסגרת הנפקה פרטית

הנפקת מניות וכתבי אופציה במסגרת הנפקת 
 3,019  -  -  3,019  זכויות, נטו

 84  -  -  84  תשלום מבוסס מניות
 50  -  -  50  המרת הלוואה להון

         
 3,062  (35,607)  -   38,669  5201בדצמבר  31ליום 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 שנסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31ביום 
 
 
 2017 2016 2015 

 אלפי דולר 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
    

 (481) 69  (1,513) (הפסדרווח )
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

 47 (373) 1,248 )א(
    

 (434) (304) (265) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
    

 30 - - תמורה ממכירת פעילות
 - (2) - רכישת רכוש קבוע

 (2,500) (2,850) (650) השקעה בנכסים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 74 - - , נטוXTLתמורה בגין הנפקת כתבי אופציה למכירת מניות 

    
 (2,396) (2,852) (650) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

    
 367 2,139 - מניות ואופציות במסגרת הנפקה פרטיתהנפקת 

 - - 573 ציבוריתהנפקת מניות ואופציות במסגרת הנפקה 
 - 301 - ב4מימוש אופציות, ראה ביאור 

 3,019 - - הנפקת מניות וכתבי אופציה במסגרת הנפקת זכויות, נטו
 - 750 250 קבלת הלוואה לזמן קצר מבעלי עניין

    
 3,386 3,190 823 שנבעו מפעילות מימון מזומנים נטו

    
 556 34 (92) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 84 2 (26) הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
 53 693 729 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    

 693 729 611 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

    
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. אוריםהב



 בע"מ אינטרקיור
 

 7 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 שנסתיימה לשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 
 
 2017 2016 2015 

  אלפי דולר 

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות א(    
    שוטפת

    
    לסעיפי דוח רווח והפסד:התאמות 

    
 - - 1 פחת והפחתות

 (23) - - שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
 84 7  2 עלות תשלום מבוסס מניות

 276 (581) 831 שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים 
גידול בשווי ההתחייבות בגין אופציות ומנגנון התאמת 

 מחיר
 195   

 (23) - - ממכירת פעילותרווח 
 XTL 24  174 49ירידה בשווי הוגן של מניות 

 - - 26 הפרשי שער
 (242) 54  184 מימון, נטו (הכנסותהוצאות )

 1,263 (346) 121 
    

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
    

 68 -  ירידה בלקוחות
 118 -  ירידה במלאי

 (22) 19  (4) ויתרות חובהירידה )עליה( בחייבים 
 (136) (53) -  ירידה בספקים ונותני שירותים

 (102) 7  (11) ירידה בזכאים ויתרות זכות

 (15) (27) (74) 
    

 1,248 (373) 47 

    
    
 

    פעילויות מהותיות שלא במזומןב(    

 - 701 - כנגד הנפקת מניות ואופציותמוחזקת ב מניותרכישת 

 XTL - - 40פרעון התחייבות כנגד מניות 

 16 - - חייבים בגין מכירת פעילות

 50 - - המרת הלוואה הניתנת להמרה למניות להון

 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 כללי -: 1באור 

 
     פעילות החברה .א

 
אשר פועלת בתחום  אביב-ציבורית ונסחרת בבורסה בתל הינה חברה אינטרקיור בע"מ

 סיכון בתחומי המכשור הרפואי והפארמה.  –ההשקעה וליווי ניהולי של חברות הון 
 

חברות הפורטפוליו עשויות להיות בשלבים שונים במהלך חייהן העסקיים, החל מחברות אשר 
 עדיין בשלבי המחקר והפיתוח למוצר אחד וכלה בחברות אשר החלו במכירת מוצרים רפואיים. 

 
בתחום הביומד ובתחום מדעי החיים בענפי הביוטכנולוגיה והמכשור  הינןהשקעות החברה 

חום עתיר סיכון, כאשר פעילותן והצלחתן של חברות הפורטפוליו בהן הרפואי, אשר הינו ת
 תשקיע החברה תלויות, בין היתר, בגורמים חיצונים רבים אשר לחברה אין שליטה עליהם. 

 
דירקטוריון החברה עשוי להחליט על הרחבה או צמצום של מאפייני חברות הפורטפוליו. בכדי 

חברות הפורטפוליו, החברה מתכוונת להשתתף להבטיח מעורבות והשפעה של החברה על 
 באופן פעיל בדירקטוריון וישיבות הנהלה של חברות הפורטפוליו המהותיות.

 
התוכנית העסקית של החברה הינה להשקיע בחברות הפוטפוליו עבור תשואות מעליית ערך 

 הונית. בהתאם לכך, החברה בוחנת את השקעותיה באופן סדיר בהתאם לשווין ההוגן.
 

בהסכמי השקעה בחברות בתחום הביומד ומדעי החיים בענפי הטכנולוגיה החברה התקשרה 
די אקס בע"מ )להלן:  ונובלוספארמה בע"מ )להלן: "ריגנרה"(  ריגנרה -והמכשור הרפואי

 כמתואר להלן: "נובלוס"( 
 

 :הסכם השקעה בריגנרה
חברה פרטית ישראלית על הסכם השקעה עם ריגנרה, חתמה החברה  2015באפריל,  22ביום 

 .האדםבתחום הביומד העוסקת במחקר ופיתוח שיטות טיפול חדשניות לשיקום רקמות בגוף 
 .להלן א6ביאור ראה  לפרטים נוספים

 
 :הסכם השקעה בנובלוס

, חברה פרטית ישראלית נובלוסחתמה החברה על הסכם השקעה עם  2015בדצמבר,  22ביום 
אשר מיועדת לשפר באופן משמעותי את נובלוס מפתחת טכנולוגיה חדשנית בתחום הביומד, 

  .שימוש בתרופות ביולוגיות ממוקדותתוצאות הטיפול בחולי סרטן, מסוגים שונים, תוך 
 הגדילה החברה את אחזקותיה בנובולוס. 2016בחודש נובמבר 

 .הלןל ב6לפרטים נוספים בדבר העסקה, ראו באור 
 

 פעילות העבר .ב
הקמתה עסקה החברה במחקר, פיתוח, שיווק ומכירה של מכשירי ריפוי ביתיים )מכשירי מאז 

(, לטיפול לא תרופתי ולא פולשני של מחלות שונות לרבות יתר לחץ דם, אי RESPeRATE-ה
 ספיקת לב, קשיים בהרדמות ומתח נפשי. החברה 

 ,RESPeRATE  -ההתקשרה החברה בהסכם למכירת עסקיה בתחום  2015באוקטובר,  22ביום 
 .הלןלד' 12לרבות המלאי, הפטנטים וסימני המסחר, לפרטים נוספים בדבר העסקה, ראו באור 

 
 תשקיף .ג

, פרסמה החברה תשקיף בדרך של זכויות לפיו הציעה החברה בין 2015בפברואר,  22ביום         
של החברה )להלן: מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב  56,111,994לבין  38,311,225

( בדרך של זכויות, 2כתבי אופציה )סדרה  22,444,798לבין  15,324,490"מניות רגילות"(,  וכן בין 
 )להלן: "המועד הקובע״(. 2015במרץ  4למי שהחזיקו במניות החברה ביום 

 
התמורה המיידית ברוטו לחברה בגין הזכויות שהונפקו כאמור לעיל, על פי דוח הצעת המדף, 

 להלן. ג13 דולר(. לפרטים נוספים ראו ביאור אלפי 3,074אלפי ש"ח ) 12,475 -כמת בכמסת
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 )המשך( כללי -: 1באור 

 
 פנתהבעקבות תוצאות הנפקת הזכויות כאמור לעיל,  ,הודיעה החברה כי 2015במרץ,  23ביום  .ד

לבורסה בבקשה לאפשר חזרתן של מניות החברה לסחירות במסגרת הרשימה הראשית של 
, חזרו 2015במרץ,  25הבורסה בעקבות עמידת החברה בדרישות לחזרה לרשימה הראשית. ביום 

 מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה.
 

 גרעון בהון .ה
)ללא שערוך  דולר אלפי 1,513 -כ של בסך 2017בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בשנה הפסדלחברה 

בדצמבר  31בהון חוזר ליום  גרעון ,אלפי דולר( 682 -השקעות בחברות מוחזקות הפסד בסך של כ
 31 ביום שהסתיימה בשנה שוטפת מפעילות שלילי תזריםו אלפי דולר 226 בסך של 2017

 דולר. אלפי 265 -כ של בסך 2017בדצמבר 

 
החברה תעמוד בהתחייבויותיה הכספיות, בעתיד הנראה לעין, הנהלת החברה סבורה, כי 

בהסתמך על בחינה של מצבה הכספי של החברה, מצבת התחייבויותיה ובחינת תזרים 
 המזומנים הצפוי של החברה.

העמיד לחברה, באמצעותו או על ידי חברה בשליטתו, בעל השליטה בחברה, מר אלכס רבינוביץ 
מיליון דולר ארה"ב כהלוואה או כערבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי  1.25סך כולל של מסגרת ב

 250, משכה החברה 2017בחודש ינואר ואלפי דולר  750משכה החברה  2016. במרץ של החברה
 .אלפי דולר נוספים

 
 
 הגדרות: .ו
 

 :בדוחות כספיים אלה
 

 אינטרקיור בע"מ. - החברה
   

 החברה והחברות הבנות שלה - הקבוצה
   

 IAS 24  -כהגדרתם ב - צדדים קשורים
   

 , על תקנותיו.1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כהגדרתם  - בעלי עניין
   

-)דוחות כספיים שנתיים( התש"עניירות ערך,  בתקנותכהגדרתם  - בעלי שליטה
2010. 

   
 דולר של ארה"ב. - דולר

   
( בהן, IFRS 10 -חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב - חברות בנות

הכספיים מאוחדים באופן מלא  ןבמישרין או בעקיפין, שדוחותיה
 .עם דוחות החברה
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים 

 
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 

 למעט אם נאמר אחרת. 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

ולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2016 -ו 2017בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה לימים 
( IFRS -ווח כספי בינלאומיים )להלן מצייתים לתקני די 2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 (.IASBוהבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  שנתיים(, 

 .2010-התש"ע
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם למוסכמת ההעלות ההיסטורית, למעט: נכסים 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. או התחייבויות פיננסיות פיננסיים זמינים למכירה ונכסים פיננסים 
 

 חודשים. 12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינו 
 

להסתייע באומדנים חשבונאיים מהותיים. כמו כן בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה 
נדרש מההנהלה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית. הנושאים בהם 
נדרש שיקול דעת משמעותי ונדרש להסתייע באומדנים, אשר יש להם השפעה מהותית על 

על עשויות להיות שונות . התוצאות בפו3סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, מפורטים בבאור 
 מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת החברה.

 
 דוחות כספיים מאוחדים .ב

 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 

 בנות(. 
וח חברות בנות הן ישויות הנשלטות על ידי החברה. החברה שולטת בישות כאשר לחברה קיים כ

זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות  השפעה על הישות המושקעת,  יש לה חשיפה או
וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום 
התשואות שינבעו לה מאותה ישות. חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו 

 ידי החברה. איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה.מושגת השליטה בהן על 
 איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. 

 
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 

ופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה בא
בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים 

 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 

  ומטבע ההצגה הפעילות מטבע .ג
 

, ולפיכך דולר של ארצות הברית המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה הינו
הדולר הינו מטבע הפעילות של החברה. הדולר הינו מטבע הפעילות של החברות הבנות הפעילות 

 בדולר., הדוחות הכספיים מוצגים כמו כן של החברה. 
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 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .1
 

הנקובות במטבע חוץ השונה ממטבע הפעילות של החברה נרשמות עם ההכרה עסקאות 
הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים 
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות 

או הפסד. נכסים והתחייבויות לא  לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים לרווח
כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד 
העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן 

 מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
 

 ם ושווי מזומניםמזומני .ד
 

קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן ישווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פ
אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ואשר תקופת פרעונם  קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

 .ההפקדה
 

 ההכרה בהכנס .ה
 

מהימן, צפוי שההטבות הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 
למדידה באופן מהימן. כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה 

ים ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונ
ובתשואות הנגזרים מהעסקה, ההכנסות מוצגות על בסיס נטו. ההכנסות נמדדות על פי שוויה 
ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. ניסיון העבר שנצבר 

 משמש את הנהלת החברה לביצוע אומדנים בדבר ההפרשות להחזרות.
 

 מסים על הכנסה .ו
 

מסים נדחים בדוחות  נכסיהוכרו בהיעדר צפי באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד, לא 
 הכספיים.

 
 מכשירים פיננסיים: .ז

 
 נכסים פיננסיים .1

 
מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
 אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

 
לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם כמפורט 

 להלן:

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .א

 
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם 

השקעות בחברות  ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
ית לקבוצת שווי הוגן דרך רווח פורטפוליו מיועדות על ידי החברה עם ההכרה הראשונ

 או הפסד כיוון שהן מנוהלות וביצועיהן נבחנים על פי שווי הוגן.
  

הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות 
 לראשונה צד להתקשרות. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 :)המשך( מכשירים פיננסיים .ז

 
 .נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח, מסווגים כמוחזקים למסחר

 
במקרה של מכשיר פיננסי המכיל נגזר משובץ אחד או יותר, המכשיר המשולב בשלמותו 

 מיועד במועד ההכרה הראשונית כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 הלוואות וחייבים .ב

 
 ניתנים או קבועים תשלומים עם, נגזרים שאינם פיננסיים נכסים הינם ביםוחיי הלוואות
 שוטפים כנכסים מסווגים אלה נכסים. פעיל בשוק מצוטטים אינם ואשר, לקביעה

  כלולים הקבוצה של והחייבים ההלוואות, בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה
 

 " מזומנים ושווי מזומנים" וכן", חובה ויתרות חייבים: "בסעיפים
 

 XTLהשקעה במניות  -  למכירהנכסים פיננסיים זמינים  .ג
 

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( שלאחר ההכרה 
, הוגןהראשונית, נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי 

. אחר כולל ברווח מוכרים ,חוב למכשירי המתייחסים שערוהפרשי  ריביתלמעט בגין 
 המצטבר אחרהכולל הגריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך, הרווח )הפסד(  במועד

מועבר לרווח או הפסד. הכנסות מדיבידנדים בגין השקעות במכשירים הוניים מוכרות 
 לרווח והפסד במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.

 
 התחייבויות פיננסיות .2

 
מסווגות כהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן  IAS 39ת פיננסיות בתחולת התחייבויו

דרך רווח או הפסד או הלוואות בעלות מופחתת. הקבוצה קובעת את סיווג ההתחייבות 
 במועד ההכרה לראשונה.

 כל ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן, בניכוי עלויות עיסקה ישירות.
 

הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם לאחר ההכרה 
 כמפורט להלן:

 
 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

 
תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.  נמדדות לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות, 

 הפחתת הריבית האפקטיבית נזקפת לרווח והפסד לסעיף המימון.
 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהתחייבות פיננסית 
 

ההוגן נזקפים  המצב הכספי, כאשר שינויים בשוויהוגן לכל תאריך דוח על  נמדדת בשווי
 באופן שוטף לרווח או הפסד.
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים .ח

 
מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי 

הותירה באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את 
השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס. 
מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה המקורית 

ות הכספיים והסכום המירבי של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם של הנכס בדוח
 בחזרה.

 
 התחייבויות פיננסיות .א

 
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או 
פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פורע את ההתחייבות על ידי 

בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית תשלום במזומן, 
 מההתחייבות.

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים  .3

 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי או 

 קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 

לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, כוללת ירידה הראיה 
משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים בסביבה 
הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את 

, דיווח, תלויה בנסיבות בכל תאריך ת או מתמשכתהמכשיר. הבחינה של ירידה משמעותי
בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה  מובאותכאשר, במסגרת הבחינה, 

 המצטבר ההפסד, ערך לירידת ראיה קיימת כאשרשל מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן. 
 מירידת קודמים הפסדים)בניכוי  הרכישה עלות בין כהפרש נמדד, רווח כולל אחרל שנזקף

. הפסד ואהפסד מירידת ערך ברווח רווח כולל  אחר למועבר מו, ההוגן השווי לבין( ערך
ערך בגין  עלייתהפסדים עוקבים כלשהם מוכרים ישירות  ברווח או הפסד. בתקופות עוקבות, 

 לרווח כולל אחר. פתלרווח או הפסד אלא נזק פתנזק ההשקעה במכשיר הוני אינ
 

 התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הוןסילוק  .4
 

מכשירי הון שהונפקו על מנת להחליף חוב נמדדים בשווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו, 
אם ניתן לאמוד אותו באופן מהימן. אם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של מכשירי ההון 

של ההתחייבות הפיננסית  שהונפקו באופן מהימן, נמדדים מכשירי ההון בהתאם לשווי ההוגן
שסולקה במועד סילוקה. ההפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של ההתחייבות הפיננסית 

 שמסולקת לבין השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו מוכר ברווח או הפסד. 
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  מדידת שווי הוגן .ט
 

מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות שווי הוגן הוא המחיר שהיה 
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 

 ( ביותר.ADVANTAGEOUSההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )
 

התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת השווי ההוגן של נכס או 
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 

 ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 דידת השווי ההוגן בכללותה:למ
 

 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 בעקיפין.
ללא שימוש בנתוני נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה  : 3רמה 

 שוק ניתנים לצפייה(.
 

 הפרשות .י
 

הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע 
שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן 

  לאמוד אותה באופן מהימן. 
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות .יא

 
עובדים/נותני שירותים אחרים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות 

 המסולקות במכשירים הוניים של הקבוצה.
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

גן של המכשירים עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההו
 ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל.

 
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון 
על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים 

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות  -הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 
המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף 
תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו 

צאה או ההכנסה ברווח או הפסד משקפת את השינוי בין ההוצאה שנצברה בסופו של דבר. ההו
 עד לסוף התקופה המדווחת לבין זו שנצברה עד לסוף התקופה הקודמת.

 
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה 

את השווי ההוגן הכולל של נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל 
 התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר לפי השווי ההוגן במועד השינוי.

 
 למניה)הפסד(  רווח .יב

 
המדולל למניה לגבי  )ההפסד( הבסיסי למניה והרווח )ההפסד( החברה חישבה את סכומי הרווח

 הרווח או ההפסד לשנה המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה 
הבסיסי למניה חושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות )ההפסד( הרווח 

הרגילות של החברה בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך 
 . השנה

הינו ששימשו לחישוב הרווח )ההפסד( המדולל למניה מספר המניות ל הממוצע המשוקלל ש
הבסיסי למניה  )ההפסד( הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שחושב לצורך הרווח

בתוספת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שהיו מונפקות כתוצאה מההמרה של כל 
ת רגילות. מניות רגילות פוטנציאליות מדללות המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות למניו

נחשבו ככאלו שהומרו למניות רגילות בתחילת התקופה או ממועד הנפקתן, כמאוחר שבהם. 
את הרווח למניה הכללתן מקטינה כמדללות כאשר  תמניות רגילות פוטנציאליות נחשבו

 .את ההפסד למניה מפעילויות נמשכות מגדילהמפעילויות נמשכות או 
 

 
 מגזרים .יג

 
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות 

 אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של החברה ,בחברההתפעוליות הראשי 
בו השלימה החברה את מכירת פעילותה  2015. החל מחודש אוקטובר והערכת הביצועים שלהם

השקעות בחברות פורטפוליו  –פועלת החברה במגזר פעילות אחד  RESPERATE -בתחום ה
 בתחום הביומד. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים לתקנים בתקופה שלפני יישומם היכולים  .יד

 לראשונה:להשפיע על הדוחות הכספיים בתקופה של היישום 
 

IFRS 9 הגרסה. פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של והכרה מדידה, בסיווג עוסק 
 כיום הקיימות ההנחיות את מחליף זה תקן. 2014 יולי בחודש פורסמה IFRS 9 של המלאה

 באשר( IAS 39 - להלן" )ומדידה הכרה: פיננסיים מכשירים" 39 בינלאומי חשבונאות בתקן
 המעורב המדידה מודל את כנו על מותיר IFRS 9. פיננסיים מכשירים ומדידת לסיווג

, מופחתת עלות: עיקריות קטגוריות שלוש וקובע אותו מפשט אך פיננסיים נכסים למדידת
 המודל על מבוסס הסיווג. הפסד או רווח דרך הוגן ושווי אחר כולל רווח דרך הוגן שווי

 השקעות. הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני ועל הישות של העסקי
 יכולה הישות הנהלת, זאת עם. הפסד או רווח דרך הוגן בשווי תימדדנה הוניים במכשירים

 של ההוגן בשווי השינויים את להציג, הפיך-בלתי באופן, בראשונה ההכרה במועד, לבחור
 . (RECYCLING) והפסד לרווח מחדש סיווג ללא, אחר כולל ברווח הוני מכשיר

 
 האשראי הפסדי על המבוסס, פיננסיים נכסים של ערך לירידת חדש מודל מציג התקן

-ב הקיים המודל את מחליף זה מודל"(. EXPECTED CREDIT LOSS MODEL)" הצפויים
IAS 39 ,שהתרחשו הפסדים על  המבוסס ("INCURRED LOSS MODEL") המודל .

אשראי צפויים כולל גישה המבוססת על שלושה לבחינת ירידת ערך המבוסס על הפסדי 
שלבים, הנקבעים בהתאם לשינויים בסיכון האשראי של הנכס הפיננסי. כל שלב קובע כיצד 
יש למדוד את הפסדי האשראי וכיצד יש ליישם את שיטת הריבית האפקטיבית. כמו כן, 

יתן ליישם שיטה עבור נכסים פיננסיים שאין להם מרכיב מימון משמעותי, כגון חייבים, נ
פשוטה יותר. במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי, על הישות להכיר בהפסד בגובה 

החודשים הקרובים, או בהפסד הצפוי לכל אורך חיי המכשיר עבור  12-ההפסד הצפוי ב
 יתרת חייבים, אלא אם הנכס נחשב כבעל "דירוג אשראי פגום".

 
 בשינוי ההכרה למעט, שינויים חלו לא ותפיננסי התחייבויות של ומדידה סיווג לגבי

 של העצמי האשראי מסיכון הנובע, הפסד או רווח דרך הוגן לשווי שיועדו בהתחייבויות
 .אחר כולל ברווח, הישות

 
IFRS 9 לעמידה הדרישה החלפת ידי על גידור של אפקטיביות לבחינת הדרישות את מקל 
 יחס יהיה כי דורש IFRS 9. גידור של אפקטיביות לבחינת ברורים כמותיים מנחים בקווים
 הגידור ליחס זהה יהיה" הגידור יחס" וכי, המגודר הפריט לבין המגדר המכשיר בין כלכלי

 הדרישה את משמר התקן. שלה הסיכונים ניהול לצורכי בפועל משתמשת הישות הנהלת בו
 . IAS 39 לפי הנדרש מזה שונה התיעוד אך, הגידור תקופת כל במשך לתיעוד

 
. 2018 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות מתקופות החל רטרוספקטיבי באופן מיושם התקן

 . אפשרי המוקדם יישומו, IFRS 9 להוראות בהתאם
 

תקן משפיע על הוזיהתה כי על הדוחות הכספיים,  IFRS 9ל שאת ההשפעה  חנההחברה ב
 רווח והפסד. , אשר תסווג לשווי הוגן דרך XTLבמניות החברה  השקעת
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 :אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים   -  3באור 
 

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה 
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 

 הכספיים:
 

 דעת בעלי השפעה מהותית על יישום המדיניות החשבונאית של הישותשיקולי  א.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
 

בכל תאריך דיווח בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס נפגם 
לגבי וקיימת ירידת ערך לגביו. לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול דעת 

הירידה בשווי ההוגן וכן למשך  לגובהסממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המתייחסים 
 תקופת הירידה בשווי ההוגן.

 
 אומדנים והנחות מהותיים ב.

 
בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על 

המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים 
והוצאות, שבגינם יש סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים 

 והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה
 שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

 
 השקעות בחברות בתחום הביומד –קביעת שווי הוגן של נכסים פיננסים לא סחירים 

 
במידרג השווי ההוגן )בעיקר  3השווי ההוגן של נכסים פיננסיים לא סחירים המסווגים לרמה 

השקעות במניות וכתבי אופציה של חברות פורטפוליו בתחום הביומד( נקבע בהתאם לשיטות 
ת שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, והערכת תזרימי המזומנים הערכה שונות, כגון עסקאו

העתידיים המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים 
ולגבי כתבי אופציה גם על פי מודלים מקובלים להערכת שווי שלהם. שינויים באומדן תזרימי 

התחשב בהערכת סיכונים כגון סיכון נזילות, סיכון מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי היוון ב
 אשראי ותנודתיות, עשויים להשפיע על השווי ההוגן של נכסים אלו.

 

 
 :מזומנים ושווי מזומנים  -  4באור 

 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 דולראלפי  
   

 729 611 בבנק ובקופהמזומנים 
 

 :הינם המזומנים ושווי המזומנים יתרות צמודות אליהם או נקובות בהם המטבעות
 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 דולראלפי  
   

 63 10 דולר ארה"ב
 664 601 ש"ח

 2 - ליש"ט ואירו

 729 611 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
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 :XTLמניות   - השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה  -  5באור 
 

 בעקבות חתימה על מזכר הבנות שחתמה החברה עם חברת אקס.טי.אל 2012ביולי,  25 ביום
, השלימה החברה לשעבר , בעלת עניין בחברהמדיקה"( ועם קרן XTL" -להלן בע"מ ) ביופרמסוטיקלס

 את השליטה בחברה. XTLמסגרתו רכשה בהסדר עם נושיה, 
 

ש"ח ערך נקוב למניה של  0.1מניות בנות  7,165,662כחלק מההשקעה האמורה, הועברו לידי החברה 
 . XTLחברת 

 
לפרעון הלוואה שניתנה ע"י גרין פורסט  לפרטים נוספים ראו  XTLמניות  514,400הועברו  2015בשנת 

 להלן. (4ב)14בביאור 
המהוות  XTLמניות  3,840,617 -חברה מחזיקה בה, 2016בדצמבר  31וליום  2017בדצמבר  31נכון ליום 

  .XTLמהונה המונפק והנפרע של  0.75%
 

 השווי ההוגן של מניות אלו לתאריך הדוח הכספי נאמד בהתבסס על מחיר המניה.
 .ב8כמתואר בסעיף  1מדידת השווי מתבצעת בהתאם לרמה 

 
 התקופות במהלך" למכירה זמינים פיננסיים נכסים"כ סווגו אשר הערך בניירות התנועההשווי ההוגן ו

 :כדלקמן הנה המדווחות
 2017 2016 
 דולראלפי  

 290 116 יתרה לתחילת השנה
 (174) (24) לרווח והפסד שנזקפו הוגן בשווי שינויים

 92 116 

 
 

 :השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד  -  6באור 
 2017 2016 
 דולראלפי  

 4,084 3,068 שווי הוגן השקעה בריגנרה
 2,272 3,107 שווי הוגן השקעה בנובלוס

 6,175 6,356 
 
 

 –)"ריגנרה"(  REGENERA PHARMA LTD .א
 
 התקשרות עם חברת ריגנרההסכם  1א.

פארמה בע"מ )להלן:  ריגנרהעל הסכם השקעה עם  חתמה החברה, 2015באפריל,  22ביום 
ופיתוח שיטות טיפול חברה פרטית ישראלית בתחום הביומד העוסקת במחקר "ריגנרה"(, 

מיליון  2.5-חדשניות לשיקום רקמות בגוף האדם, על פיו תשקיע החברה בריגנרה סכום של כ
מליון דולר  1.25השלימה החברה את העסקה והשקיעה  2015במאי,  20, ביום דולר ארה"ב

נוספים  מליון דולר 1.25. בהתאם להסכם, מהונה המונפק והנפרע של ריגנרה 10.87%כנגד 
ועברו לאחר אישור התקיימות אבן הדרך, שהינה תוצאות ביניים מוצלחות בניסוי הקליני י

  נוספים(. 50%)להלן התקשרות להשקעת  ( המתקיים בישראלII)פאזה 
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 :)המשך( השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד  -  6באור 

 

 – )המשך( )"ריגנרה"( REGENERA PHARMA LTD .א
 

כל מניית של ריגנרה, כאשר  א' סוג מניות בכורה 543,104בתמורה להשקעה הוקצו לחברה 
. )מחיר ההמרה יותאם בנסיבות שונות( מניות רגילות 1.1-בכורה א' תהיה ניתנת להמרה ל

( ריגנרה תציע את מניותיה לציבור 1ההמרה כאמור תתרחש באופן אוטומטי בנסיבות בהן: )
מליון דולר ארה"ב )להלן: "הנפקה  30בבורסה לניירות ערך בת"א בשווי של לפחות  ע"י הנפקה
( בהשלמת עסקה ע"י מיזוג ו/או עסקת רכישה עם שלד ציבורי או באופן אחר, כפי 2מזכה"(; )

  ( בהסכמה בכתב של רוב בעלי מניות הבכורה סוג א'.3שיוחלט ע"י דירקטוריון ריגנרה; או )
 

מהסכום  125%להשקיע סכום נוסף של עד לחברה קיימת אופציה  ,השקעהבתמורה ל ,כמו כן
בתמורה להקצאת מניות בהשקעה הראשונית בתמורה להקצאת מניות בכורה סוג א', או 

תנפיק מניותיה לציבור בבורסה לניירות ערך בת"א האופציה האמורה  וריגנרהבמידה רגילות, 
התקופה של תשעה חודשים מהתקיימות אבן  ( עד לסיום1תוענק לחברה עד למוקדם מבין: )

 (.1)להלן אופציות למניות בכורה א 2016 בדצמבר,  31( יום 2הדרך; )
 

דירקטוריון ריגנרה הודיע לחברה כי האריך את תוקפן של האופציות  2016בנובמבר,  20ביום 
לחברה,  הודיעה ריגנרה 2017בספטמבר,  3ביום ו 2017בספטמבר,  1המוקצות לחברה עד ליום 

או קודם  2018 ,במרץ 1כי דירקטוריון ריגנרה החליט להאריך את אופציות ריגנרה עד ליום 
מיליוני  3לכן, במקרה של הנפקה לציבור, מיזוג, מכירת החברה או פעילותה או גיוס הון של 

למניות בכורה  173,793מומשו לאחר תאריך המאזן, , 2018במרץ,  1ביום  .דולר ארה"ב או יותר
 על ידי אנג'לס והיתר פקעו ללא שמומשו. 1-א'
 

כרכיבים  1-נוספים והאופציה למניות בכורה א 50%החברה זיהתה את ההתקשרות להשקעת 
 .     נוספים המהווים נגזר ולפיכך נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
  השלמת אבן דרך 2א.

מטופלים אשר קיבלו את  2ולפחות  20% -על פי ההסכם, אבן הדרך מתקיימת כאשר יותר מ
שורות בחדות הראייה, וכל עוד לא אובחנו אירועים  2הטיפול בתרופה הראו שיפור של לפחות 

לא הפסיקה את הניסוי בעקבות  ריגנרהשליליים מהותיים, כהגדרתם בפרוטוקול הניסוי, ו/או 
, כהגדרתם בפרוטוקול הניסוי. אבן הדרך תבחן במועד בו יקבע דירקטוריון אירועים שליליים

מטופלים אשר קיבלו את הטיפול בתרופה  4 -וכל עוד משתתפים בניסוי יותר מ ריגנרה
 30 -חודשים עוקבים בהתאם לפרוטוקול הניסוי, ולא מאוחר מיום ה 3לתקופה של לפחות 

 )להלן: "אבן הדרך"(. 2016ביוני, 
 

 ריגנרה, כי על פי תוצאות הבינים, עמדה ריגנרה, קבע דירקטוריון 2016בפברואר,  22 -ה ביום
 .באבן הדרך, שהוגדרה

 
התשלום השני של , העבירה החברה את 2016במרץ  9ביום בהתאם להשלמת אבן הדרך, 

אופציות  271,552מניות בכורה א' ו  271,552כנגד הקצאת  אלפי דולר 1,250בסך של  ההשקעה
 )להלן: "ניירות הערך המוקצים"(. 1-בכורה א לרכישת מניות 

 
( עם רשות המזון והתרופות האמריקאית PRE -INDקיימה דיון )כי  ריגנרהבנוסף דיווחה 

(FDA )קיבלה תשובה רשמית חיובית לכך שהו-FDA  יאשר לריגנרה להמשיך לניסוי קליני
, בכפוף בין היתר, FDA -בהתאם לתכנית המחקר הקליני אותה הגישה ריגנרה ל 3שלב 

 .לעריכת מבחני רעילות ארוכי טווח
 

  – במות לחברת פרטית להקצאה בתמורה ריגנרה בחברת החברה אחזקות הגדלת 3א.

השקעות  במות חברת, השלימה החברה עסקה לפיה רכשה החברה מ2016בספטמבר,  27 ביום
 אחת כל נ"ע 0.01 בנות רגילות מניות 240,203( )להלן: "במות"(, 1996ייזום ואנרגיה בע"מ )

 5,500,000 לבמות הקצתה החברה בתמורהו ריגנרה חברת של:" המניות הנרכשות"(, הלן)ל
 למניה אגורות 100 של מימוש במחיר(, חדשה סדרה) סחירות ופציותא 1,000,000 -ו מניות
 .ההסכם חתימת מיום שנים וששל למשך

ש"ח אלפי  2,625 -כהינו , החברה למניית אגורות 49.6 של מחיר על בהתבססשווי התמורה 
 . אלפי דולר(  701)
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 – )המשך( )"ריגנרה"( REGENERA PHARMA LTD .א
 

 ריגנרה של המונפק המניות מהון 24.24% כ מחזיקה שות, החברה הנרכ המניות העברת לאחר
  .מלא בדילול ריגנרה של והנפרע המונפק מההון 21.4% -בכ

בהתאם לפטור האפשרי מיישום שיטת השווי המאזני, החל, בין היתר, על קרנות הון סיכון 
 וישויות דומות, החברה מודדת את השקעתה בריגנרה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 
 האופציה טופלה כנגזר התחייבותי הנמדד בשווי הוגן כנגד רווח והפסד

, B&Sרה לבמות, חושב באמצעות מודל השווי ההוגן של כתבי האופציה שהקצתה החב
 בהתבסס על הפרמטרים הבאים:

 
 2018בינואר  14 

 31/12/2017 מועד החישוב
 46.93% תנודתיות צפויה

 0.37 (ש"חשווי נכס הבסיס )
 0.15% שיעור הריבית חסרת הסיכון

 2019 בספטמבר 11 פקיעה מועד
 1 (ש"חמחיר מימוש )

 
 להלן שווי התמורה:

  
 כמות

 כתבי האופציה שווי 
 )אלפי דולר(

 2 1,000,000 כתבי אופציות
 

 
 הלוואה המירה למניות 4א.

 החברהנושאת ריבית עם , , התקשרה ריגנרה בהסכם הלוואה המירה2016בדצמבר,  18ביום 
 החברה"(. בשלב ראשון הלוו 2016וחברת אנג'לס השקעות בהייטק בע"מ )"הסכם ההלוואה 

אלף דולר ארה"ב כל אחת, וריגנרה  350סכום של  2016וחברת אנג'לס לפי הסכם ההלוואה 
מיליון דולר ארה"ב על פי  5יכולה ללוות מבעלי מניותיה ומלווים נוספים סכום כולל של עד 

)חלקה של החברה במסגרת ההלוואה הינו כ  2017באפריל,  15, עד ליום 2016הסכם הלוואה 
. ההלוואה על פי הסכם ההלוואה (, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברהלרמיליון דו 1.25-

מיליון דולר  3במקרים של השקעה בהון המניות של לפחות  ריגנרהתהיה המירה למניות  2016
ארה"ב, אירוע רכישה של ריגנרה, הנפקה לציבור של ריגנרה, או לפי רצון המלווים במקרה 

מיליון דולר ארה"ב. ההמרה בכל אחד  3-כום הנמוך משל השקעה בהון המניות בריגנרה בס
. ככל 20%של  מהמקרים תעשה במחיר למניה שיקבע באותו אירוע המרה, לאחר הנחה

, המלווים יהיו רשאים לדרוש את החזר 2018ביוני,  18שההלוואה לא הומרה עד ליום 
מובטחות באמצעות  2016ההלוואה במזומן. התחייבויותיה של ריגנרה על פי הסכם ההלוואה 

 .שעבוד צף על נכסיה ושעבוד קבוע על הקניין הרוחני של ריגנרה
 

אלף דולר ארה"ב נוספים בריגנרה  650של נוסף סך  החברההשקיעה  ,2017בינואר  16ביום 
נכון למועד  , כך שסך ההלוואה בהתאם להסכם האמור עומדת2016בהתאם להסכם ההלוואה 

 ארה"ב. מיליון דולר 1על סך של  זה,
 

  ההלוואה ניתנה בתנאי שוק, לאחר משא ומתן בין החברה וחברת אנג'לס לבין ריגנרה.
 

של ריגנרה  1-מניות בכורה ב' 712,896-ל ההלוואההומרה  2018פברואר ב, המאזן תאריך לאחר
 תה)כהגדר 2018במסגרת עסקת ההשקעה "( 1-ש"ח כ"א )להלן: "מניות בכורה ב' 0.01בנות ע.נ. 

מהון ריגנרה בדילול מלא.  6.45%-אלו כ מניות היווהקצאתן  ובמועד( להלןא 19 בבאור
 475,264-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 475,264במסגרת המרת ההלוואה, למלווים הוקצו 

"( במחיר 2-ש"ח כ"א )להלן: "מניות בכורה ב' 0.01של ריגנרה בנות ע.נ.  2-מניות בכורה ב'
מהון החברה בדילול  4.30%ארה"ב למניה, אשר במועד הקצאתם היוו דולר  6.96-מימוש של כ

 מלא.
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 – )המשך( )"ריגנרה"( REGENERA PHARMA LTD .ב
 

 בדוחות הכספיים של ריגנרהלב הפניית תשומת  5א.

 הפניית המבקר בדוח החשבון רואי כללו 2017 בדצמבר 31 ליום ריגנרה של הכספייםבדוחות 
 קיום ריגנרה כעסק חי.  המשך לגבי משמעותיים ספקות בדבר לב תשומת

 
 

 :שווי החזקות החברה בריגנרה 6א.

נכסים פיננסים  -מניות הבכורה והמכשירים הנגזרים מוצגים במאזן בסעיף השקעה בריגנרה 
 .ב8כמתואר בסעיף  3, ומסווגים לרמה הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 להלן השווי של המכשירים הפיננסיים:

 בדצמבר 31ליום  

 2017 2016 

 אלפי דולר 
 701 474 מניות רגילות
 A 1,477 2,632מניות בכורה 

 A-1 1 401כתבי אופציה למניות בכורה 
 350 1,116 המירההלוואה 

 4,084 3,068 סה"כ
 

 ההוגן של מניות בכורה השוויפרמטרים לחישוב 
 

נאמדו לפי שיטת  Aהשווי ההוגן של מניות בכורה בהתאם להערכת שווי שהתקבלה מריגנרה, 
להלן.  19( המתבסס על נתוני הסכם ההשקעה כאמור בביאור OPMתמחור כתבי האופציה )

בשיטה זו מדומה ההשקעה בכל סוג מניות לאופציית רכש, כאשר את הזכויות של סוג המניה 
 בעלת הקדימות לאותה השקעה מייצגת תוספת מימוש.

 של סוגי המניות: הוגןלחישוב השווי  פרמטרים

נכס הבסיס הינו שווי כלל מכשיריה ההוניים של החברה אשר בוצע על  -הבסיס נכס 
 .OPM -ידי מודל ה

תוספת המימוש של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות    -תוספת המימוש 
 עליה.

משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של החברה.  -אורך החיים 
 שנים. 2.25 -נאמד אורך החיים ב בהתאם להערכות נהלת החברה ,

תשואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב בעלת חושבה על בסיס  -ריבית חסרת סיכון 
עד ממוצע( השווה בקירוב לאורך החיים החוזי  מח"מ )משך חיים

חסרת הסיכון אשר שימשה לחישוב הינה . הריבית לאירוע ההנזלה
1.91%. 

סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות הדומות  בהתבסס על ממוצע  -סטיית תקן 
 .68.03%הינה שנקבעה במאפייניהן ובפעילותן לחברה. סטיית התקן 
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 :A-1של כתבי האופציה למניות בכורה  ההוגן השווי לחישוב שימשו אשר הפרמטרים להלן
 

בהתבסס על  B&Sחושב באמצעות מודל  ,A-1השווי ההוגן של כתבי האופציה למניות 
 הפרמטרים הבאים:

 
בדצמבר  31 

2017 
 דצמברב 31

2016 
 אלפי דולר 

 66.19% 63.05% תנודתיות צפויה
 2.93 4.85 (A-1שווי מניית בכורה שווי נכס הבסיס )

 0.7% 1.33% שיעור הריבית חסרת הסיכון
 5.75 5.754 מחיר מימוש )דולר(

 - - שיעור הדיבידנד הצפוי
 
 

 ריגנרההטבלה שלהלן מציגה ניתוח רגישות להערכת השווי ההוגן של ריגנרה ושל מכשירי החוב של 
 :2017בדצמבר  31ליום 

 
 10%ירידה של  הוגןשווי  10%עלייה של   סטיית תקן: -ניתוח רגישות 

כתבי אופציה סכום השינוי בשווי 
 A-1 3,137 3,068 2,988למניות בכורה 

 
 

 
 "(נובלוס)"  NOVELLUSDX LTD .ב

 

 הסכם התקשרות עם חברת נובלוס .1.א
על הסכם השקעה יחד עם קרן פונטיפקס ומשקיעים  החברה , חתמה2015בדצמבר,  22ביום 

 NOVELLUSDXמיליון דולר ארה"ב בחברת  10 -נוספים לביצוע השקעה בסכום כולל של כ
LTDנובלוס"(, חברה ישראלית פרטית-. )להלן: "ההסכם" ו". 

 
נובלוס מפתחת טכנולוגיה חדשנית אשר מיועדת לשפר באופן משמעותי את תוצאות הטיפול 

 סרטן, מסוגים שונים, תוך שימוש בתרופות ביולוגיות ממוקדות )להלן: "המוצר"(. בחולי 
 

מיליון דולר ארה"ב לפי שווי נובלוס, טרם העסקה,  10 -סכום ההשקעה במסגרת ההסכם הינו כ
ש"ח של נובלוס  0.01נקוב  ערךמיליוני דולר ארה"ב, בעבור מניות בכורה ב' בעלות  15 -של כ

דולר ארה"ב למניה )להלן: "מניות בכורה ב'"(. בנוסף למשקיעים הוקצו  6.395במחיר של 
 25% -מיליון דולר לפי מחיר למניית בכורה ב' הגבוה ב 10אופציות להשקעה נוספת של 
 ממחירה הנוכחי, כמפורט להלן.

 
מיליון דולר ארה"ב )להלן: "סכום ההשקעה"(,  2.5במסגרת ההסכם, החברה תשקיע סכום של 

במועד ההשלמה הראשוני )כהגדרתו  הושקעומיליון דולר ארה"ב  1.25וך סכום זה כאשר מת
מיליון דולר נוספים לאחר השלמת אבן הדרך כפי שהוגדרה בהסכם בין  1.25 -בהסכם( ו

 -מניות בכורה ב' ו 390,930לחברה  הוקצוהצדדים. בתמורה להשקעה הכוללת של החברה 
דולר ארה"ב לכל מנית  7.994במחיר מימוש של  1-אופציות לרכישת מניות בכורה ב' 312,734
 מימוש. 
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 )המשך( NOVELLUSDX LTD .ב
 

  -השקעות נוספות
על ידי משקיע עוגן נוסף, דולר מיליון  2.5כמו כן, נקבע כי אם תתבצע השקעה נוספת של עד 

כהגדרתו בהסכם, אזי סכום ההשקעה החדש ינוכה מסכום ההשקעה שנותר להשקיע על פי 
השלמת אבן הדרך, כהגדרתה להלן, כך שביום מועד השלמת ההסכם, סכום ההשקעה הכולל, 

 מיליון דולר ארה"ב.   10קעה הנוספת, לא יעלה על לרבות במקרה שתתקיים ההש
 

 נובלוס חתמה על הסכם השקעה עם אורבימד .2.א
הודיעה החברה כי חברת נובלוס די איקס חתמה על הסכם השקעה מחייב  2016, ביוני 21ביום 

מיליוני דולר ארה"ב נוספים בנובלוס די איקס  2.5עם קרן ההון סיכון אורבימד להשקעה של 
דולר ארה"ב  6.395ש"ח ערך נקוב כל אחת, במחיר של  0.01בעלות של  Bבעבור מניות בכורה 

 למניה. 
 

 צלחההשלמת אבן דרך בה .3.א
הודיעה החברה כי דירקטוריון נובלוס קבע, כי אבן הדרך, כפי  2016באוגוסט,  16ביום 

כמפורט להלן, הושלמה בהצלחה. דירקטוריון ושהוגדרה בהסכם ההשקעה בחברת נובלוס 
יעדים בסך הכל(. היעדים  6נובלוס קבע כי החברה עמדה בשני יעדים בכל אחד מהתחומים )

בהם עמדה החברה הינם: השלמת אב טיפוס לצ'יפ הביולוגי אותו מפתחת החברה והגנתו 
 CLIAת אישור גנים ראשונים על פי התוכנית, קבל 12בפטנט, השלמת כיסוי בהצלחה של 

למעבדה, הצלחה בהדגמה של הטכנולוגיה  ISO 13485ממשרד הבריאות האמריקאי ואישור 
של נובלוס במקרה אמיתי בבי"ח מוביל והצלחה בבחינה טכנולוגית הניבוי של נובלוס בניסוי 

 רטרוספקטיבי על חולי סרטן.
 

ההשקעה מהמשקיעים בשלב הראשון החליט דירקטוריון נובלוס שלא לקרוא לחלק השני של 
קראה חברת נובלוס למשקיעים הזכאים לכך, להשקיע את החלק  2016בנובמבר,  9וביום 

מיליוני דולר ארה"ב  1.25השני על פי הסכם ההשקעה. התשלום השני על פי ההסכם, בסך 
מניות בכורה ב'  195,465מהחברה לנובלוס, בתמורה להקצאת  2016בנובמבר,  22הועבר ביום 

 אופציות נוספות. 156,367 -ו
 
 

 :בנובלוסשווי החזקות החברה  .4.א
 

 :לן השווי של המכשירים הפיננסייםלה
 

נכסים פיננסים הנמדדים  -מניות הבכורה והמכשירים הנגזרים מוצגים במאזן בסעיף השקעה 
 ב.8כמתואר בסעיף  3 , ומסווגים לרמהבשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 

 2017בדצמבר  31 
 דצמברב 31

2016 

 אלפי דולר 

 B 2,514 1,969מניות בכורה 
 B 593 303-1כתבי אופציה למניות בכורה 

 2,272 3,107 סה"כ
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 :)המשך( השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד  -  6באור 

 )המשך( NOVELLUSDX LTD .ב
 

 :B ההוגן של מניות בכורה השווילהלן פרמטרים לחישוב 
 

בשיטה זו (, OPM) נאמדו לפי שיטת תמחור כתבי האופציה Bהשווי ההוגן של מניות בכורה 
מדומה ההשקעה בכל סוג מניות לאופציית רכש, כאשר את הזכויות של סוג המניה בעלת 

 הקדימות לאותה השקעה מייצגת תוספת מימוש.
 

 .2017דצמבר ב 31 -מועד החישוב 
אשר נאמד באמצעות מודל היוון זרמי המזומנים הינו שווי החברה  -נכס הבסיס 

 העתידיים.
תוספת המימוש של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות    -תוספת המימוש 

 עליה.
הינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של   -אורך החיים 

 .שנתייםהחברה. בהתאם להנחות הנהלת החברה, נאמד אורך החיים ב
חושבה על בסיס תשואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב   -ריבית חסרת סיכון 

בעלת מח"מ )משך חיים ממוצע( השווה בקירוב לאורך החיים החוזי 
הסיכון אשר שימשה לחישוב הינה עד לאירוע ההנזלה. הריבית חסרת 

1.89%. 
ממוצע סטיית התקן של בהתבסס על אינה נסחרת,  ונובלוסואיל ה  -סטיית תקן 

ן לחברה. סטיית חמש חברות ציבוריות הדומות במאפייניהן ובפעילות
 .94.78% התקן שנקבעה הינה

 
 

 :B-1של כתבי האופציה למניות בכורה  ההוגן השווי לחישוב שימשו אשר הפרמטרים להלן
 

 .B&Sבוצע באמצעות מודל  B-1האופציה למניות בכורה חישוב השווי ההוגן של כתבי 
 

בדצמבר  31 
2017 

 דצמברב 31
2016 

 אלפי דולר 
 75.23% 94.78% תנודתיות צפויה

 6.43 5.04 (B-1י נכס הבסיס )שווי מניית בכורה שוו
 0.84% 1.89% שיעור הריבית חסרת הסיכון

 7.994 7.994 מחיר מימוש )דולר(
 

   
 

 בנובלוס:ניתוח רגישות להערכת השווי ההוגן של מכשירי החוב 
 

 :2017בדצמבר  31ליום  רגישות לשינוי בסטיית התקןניתוח 
 

 10%ירידה של  שווי הוגן 10%עלייה של  ית תקן:סטי -ניתוח רגישות 
כתבי אופציה שינוי בשווי הוגן 

 B-1 3,062 3,107 3,157למניות בכורה 
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 :זכאים ויתרות זכות  -  7באור 

 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 דולר אלפי 

 48 48 הוצאות לשלם
 43 41 מוסדות 

 11 2 הכנסות נדחות

 91 102 

 
  

 :מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  -  8באור 
 

 יםפיננסי סיכון גורמי .א
 

סיכון , חוץ מטבע סיכון) שוק ניסיכו כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפת החברה פעילות
 החברה של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית. נזילות סיכוןו אשראי סיכון(, מחיר וסיכון ריבית סיכון

 של הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת
 . החברה

 

 :סיכוני שוק (1
 

 מטבע חוץ סיכון .א
 ומזומנים לחברה נכס פיננסי זמין למכירה .דולר שקל חליפין שער לסיכון חשופההחברה 

 .ש"חבמטבע  יםאשר נקוב
 

 מחיר סיכון .ב
השקעות במניות סחירות בבורסה לניירות ערך, המסווגים כנכסים פיננסיים  לחברה

זמינים למכירה אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין תנודתיות במחיר נייר הערך 
בדצמבר,  31הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה. היתרה בדוחות הכספיים ליום 

 אלפי דולר. 92של השקעות אלה הינה  2017
כמו כן, לחברה חברות מוחזקות המוצגות בדוחות הכספיים של החברה בהתאם לחלקה 

 בשווי ההוגן של החברות.
 

 סיכון אשראי (2
מתקשרת עם תאגידים בנקאיים שדורגו  החברהסיכון אשראי נובע ממזומנים ושווי מזומנים, 

 לפחות.   AA  תלוי בדירוג-באופן בלתי
 

 :נזילות סיכון (3
 

 בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים. החברה
הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים 

 החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:
 

 :2017בדצמבר  31ליום 

 עד שנה 
 משנה

 סה"כ ךלואי

 אלפי דולר 
    

 91 - 91 זכאים ויתרות זכות
 1,000 - 1,000 הלוואה לזמן קצר מבעל עניין

 1,080 - 1,080 
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  -  8באור 

 
 יםפיננסי סיכון גורמי .א

 
 :2016בדצמבר  31ליום 

 עד שנה 
משנה 
 סה"כ ואילך

 אלפי דולר 
    

 102 - 102 זכאים ויתרות זכות

 750 - 750 הלוואה לזמן קצר מבעל עניין

 852 - 852 

 
 
 
 

 גילוי שווי הוגן .ב
 

 בשווי הנמדדים החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה
 :2017 דצמברב 31 ליום נכון הוגן

 
  כ"סה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 

 ח"ש אלפי 
     :נכסים

 או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 :הפסד

    

 6,175 6,175 - - השקעות בחברות מוחזקות 
     :למכירה זמינים פיננסיים נכסים

 XTL 92 - - 92השקעה במניות 
     

 6,267 6,175 - 92  נכסים סך
     :התחייבויות

 דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות
 - הפסד או רווח

    

התחייבות בגין אופציה לרכישת מניות   
 10, ראה ביאור החברה

- - 4 4 

     
 4 4 - - התחייבויות סך
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  -  8באור 

 
 )המשך( גילוי שווי הוגן ב.

 
וההתחייבויות הפיננסיות של החברה הנמדדים בשווי הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים הפיננסים 

 : 2016בדצמבר  31הוגן נכון ליום 
 

  כ"סה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
 ₪ אלפי 

     :נכסים
 או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 :הפסד
    

 6,356 6,356 - - השקעות בחברות מוחזקות 
     :למכירה זמינים פיננסיים נכסים

 XTL 116 - - 116השקעה במניות 
     

 6,472 6,356 - 116  נכסים סך
     :התחייבויות

 דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות
 - הפסד או רווח

    

התחייבות בגין אופציה לרכישת מניות   
 10, ראה ביאור החברה

  229 229 

     
 229 229 - - התחייבויות סך

 
 

 נכסים פיננסיים
 

 .השקעות בחברות מוחזקות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסדלחברה 
הסתכם לסך של  2017בדצמבר,  31השווי ההוגן של ההשקעות בחברות מוחזקות אלו נכון ליום 

 (.3)רמה  חיצוני שווי ממעריך שהתקבלואלפי דולר וזאת בהתאם להערכת שווי  6,298
 

 לעיל. 6לפרטים לגבי השווי ההוגן של ההשקעות בחברות מוחזקות ראו ביאור 
 

 :3 ברמה השמדידת השווי ההוגן שלהם סווג פיננסיים במכשירים שינויים
 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 
  לשנת רווח או הפסד

2016 2017  
  אלפי דולר

   

 יתרת פתיחה 6,356 2,224

2,500 - 
הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או  השקעה בנכסים

 הפסד

 כנגד הנפקת מניות ואופציותמוחזקת ב רכישת מניות - 701

 הלוואה המירה 650 350
 שהוכרו ברווח או הפסד  )הפסדים( רווחים (831) 581

 יתרת סגירה 6,175 6,356
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  -  8באור 

 

 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק: .ג

 
 

 :)המשך( פיננסייםמכשירים פיננסיים וניהול סיכונים   -  8באור 
 

 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות .ד
 

נקבעו בהתאם  10 -ו 6, כפי שהוצגו בביאורים השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים
 להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

 
כדי להשפיע על תוצאות  החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם

הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי 
בהון )לפני מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד 

אות הפעולות או המצב דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצ
 הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

 
מבחני הסיכון להשקעות סחירות שלגביהן קיים מחיר שוק מצוטט )מחיר בורסה( התבססו על 

 שינויים אפשריים במחירי שוק אלה.
 

 
  

 לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2016 2017  
  אלפי דולר

  
מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של השקל מול 

 הדולר
   
 רווח )הפסד( מהשינוי:  
   
 10%עליית שע"ח של  69 58 
 10%ירידת שע"ח של  (69) (58)

   
 :השינוי בהון  
   
 10%עליית שע"ח של  69 58 
 10%ירידת שע"ח של  (69) (58)

   

  
מבחן רגישות לשינויים בשערי הבורסה של ניירות ערך 

 סחירים
   
 :השינוי בהון  
   
 20%עלייה בשער הבורסה של  18 23 
 20%ירידה בשער הבורסה של  (18) (23)
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 :לזמן קצר מבעלי עניין ותהלווא  -  9באור 

 

, XTL-דולר ארה"ב מ 50,000קבלת הלוואה בסך  אישר דירקטוריון החברה 2014ביוני,  18ביום  .א
 בעלת השליטה בחברה. 

במסגרת חתימה על הסכם הקצאת מניות, ובכפוף לתנאי ההסכם, הומרה , 2015בפברואר  12ביום 
 אג' למניה.  33מניות של החברה, בהתאם למחיר של  569,470 -ההלוואה האמורה ל

 

כחלק מהסכם  בעל ענייןמאלף דולר  40ך הועמדה לחברה הלוואה בס 2014בנובמבר  12ביום  .ב
 .(3ב)13רכישת מניות כמפורט בסעיף 

 
מניות אקס.טי.אל.  514,400את ההלוואה באמצעות העברת   , פרעה החברה2015אי במ 18ביום 

 אגורות למניה.  30ביופרמסוטיקלס בע"מ, שבבעלות החברה לפי מחיר של 
 

 בהסכםעם מר אלכסנדר רבינוביץ, בעל השליטה בחברה, התקשרה החברה  2015בדצמבר,  23ביום  .ג
, באמצעותו או על ידי חברה בשליטתו, סך כולל של התחייב מר רבינוביץ להעמיד לחברהעל פיו 

 /מיליון דולר ארה"ב כהלוואה או כערבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. ההלוואה 1.25
ועד ליום  2015בדצמבר,  22קרי, מיום  ,חודשים 12הערבות כאמור יעמדו לטובת החברה במשך 

אלא אם יוסכם על ידי הצדדים לדחיית מועד פירעון  (להלן: "מועד הפירעון") 2016בדצמבר,  22
 )להלן: "קו האשראי"(.  הערבות /ההלוואה

במועד קו האשראי במסגרת ההתקשרות כאמור התחייבה החברה כי במקרה ולא תפרע את 
, .בדרך של הקצאת מניות רגילות של החברה, ללא ע.נ קו האשראיהפירעון כאמור לעיל, יומר 

חודשים ממועד הפירעון.  6ות לבעלי מניות בחברה שתבצע החברה בתוך כחלק מהנפקת זכוי
במקרה שהנפקת הזכויות כאמור לא תתקיים מכל סיבה שהיא, החברה תהיה מחויבת להחזיר את 

קרי, סכום  -בתנאי עסקה מזכה ניתןכאמור  קו האשראי .במועד שיוסכם בין הצדדים קו האשראי
  .ולא יתווסף לו הפרשי ריבית והצמדהההלוואה/ הערבות לא יצבור ריבית 

אלפי דולר ארה"ב  750העמיד מר רבינוביץ, הלוואה בסך  2016במרץ,  8בקשת החברה, ביום ל
לחברה )להלן: "ההלוואה"(. סכום ההלוואה שימש את החברה לצורך ביצוע החלק השני של 

 ההשקעה בחברת ריגנרה. 

קו האשראי וההלוואה,  לפיועם בעל השליטה  חתמה החברה על הסכם 2016, בדצמבר 25 ביום
חתמה  2017בנובמבר . 2017בדצמבר,  22יוארכו עד ליום  2016בדצמבר,  22שאמורים לפקוע ביום 

 .2018בדצמבר,  22החברה על הסכם עם בעל השליטה על הארכה נוספת עד ליום 

קו האשראי כך שסך אלף דולר נוספים מ 250משכה כי דיווחה החברה  2017בינואר,  16ביום 
מיליון דולר ארה"ב וקו האשראי הנותר יעמוד על סך של  1עמוד על תההלוואה מבעל השליטה 

 .אלף דולר ארה"ב 250

השווי ההוגן של ההלוואה הוערך בהתבסס על תזרימי המזומנים הצפויים בגין ההלוואה כשהם 
הלוואה דומה בתנאי שוק, כפי מהוונים לפי שיעור הריבית אותו היתה נדרשת החברה לשלם על 

 שהוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.

אלפי דולר )לפי שיעור  649, בשווי ההוגן בסך של 2015בדצמבר  23ההלוואה הוכרה לראשונה ביום 
נרשמה ההלוואה בסך של  2016בדצמבר  22(, וביום הארכת מועד הפרעון ההלוואה, 20%היוון של 

(, כאשר הפער בין שווים אלו לסכום ההלוואה נזקף 21.11%לפי שיעור היוון של אלפי דולר ) 619
 לקרן הון עסקאות עם בעל שליטה.

אלפי דולר, אשר נרשמה בדוחותיה  250עמדה הלוואה נוספת בסך של , הו2017בינואר  16ביום 
. ביום הארכת (20.1%, )לפי שיעור היוון של אלפי דולר 211הכספיים בהתאם לשוויה ההוגן בסך של 

מליון דולר בהתאם לשוויה ההוגן  1נרשמה ההלוואה בסך של  ,2017בדצמבר  22 ,מועד ההלוואה
הפער בין שווים אלו לסכום ההלוואה נזקף  (.18.9%אלפי דולר )לפי שיעור היוון של  828בסך של 

 לקרן הון עסקאות עם בעל שליטה.
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 :הוגן דרך רווח או הפסדנמדדות בשווי ה התחייבויות  -  10באור 

 

 31/12/2017 31/12/2016 
 באלפי דולר 

 46 2 א'(10)ראה באור  החברה מניות לרכישת לבמות אופציה
 183 - ב'(10ם )ראה באור למשקיעי שניתנה מחיר התאמת מנגנון

 - 2 (יג13 באור ראה) 3אופציות סדרה 
 

 סה"כ
 
4 

 
229 

 

 החברה לבמות לרכישת מניות שניתנה אופציה .א

החברה על הסכם לרכישת מניות של  , חתמה2016( לעיל, בחודש ספטמבר 6)א.7כאמור בביאור 
חברת ריגנרה. על פי תנאי ההסכם, חברת במות בחברת ריגנרה, מחברת במות, בעלת מניות 

 הקצתה(, בתמורה אחת כל"נ ע 0.01מניות רגילות של חברת ריגנרה )בנות  240,203תמכור לחברה 
אגורות למניה  100אופציות, במחיר מימוש של  1,000,000  -מניות לבמות ו 5,500,000 החברה

דיווחה החברה על השלמת  2016בספטמבר,  27ביום  למשך שלוש שנים מיום חתימת ההסכם.
 .העסקה

 
 בהתבסס על הפרמטרים הבאים: B&Sהשווי ההוגן של כתבי האופציה חושב באמצעות מודל 

 
 31/12/2016 31/12/2017 מועד החישוב

 ש"ח 0.57 ש"ח 0.37 נכס הבסיס
 ש"ח 1 ש"ח 1 מחיר מימוש
 11/09/2019 11/09/2019 מועד פקיעה

 0.57% 0.15% ריבית חסרת סיכון
 73.58% 46.93% סטיית תקן

 - - דיבידנד
  

 אלפי דולר 46 אלפי דולר 2 שווי האופציה 
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 :)המשך( בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנמדדות ה התחייבויות  -  10באור 

 

 למשקיעים שניתנהמנגנון הגנת מחיר  .ב

 1,749) "ח ש 6,750,000 של כולל בסךשני הסכמי השקעה החברה השלימה  2016 בנובמבר, 21יום ב
 אגורות למניה 56מניות רגילות של החברה במחיר  12,053,571 של להקצאה בתמורהאלפי דולר(, 

 . להלן יא'13, לפרטים ראה ביאור )להלן: "הסכם הקצאה א'(
 

ש"ח  1,500,000של  להשקעההחברה הסכם השקעה עם צד שלישי  השלימה 2016בדצמבר,  5 ביום
)להלן: "הסכם  אגורות למניה 56מניות במחיר  2,678,571בתמורה להקצאה של אלפי דולר(,  390)

 .להלן 'בי13לפרטים ראה ביאור  הקצאה ב'(
 

ובמהלך תקופה של שנה ממועד השלמת העסקה תבצע החברה  היהבהתאם להסכמי ההשקעה, 
אגורות למניה, תפצה החברה, חד  56במחיר למניה הנמוך ממחיר של , פרטי או ציבורי גיוס הון

למניה  אגורות 56המשקיעים במניות, שכמותן תיקבע על פי ההפרש שבין מחיר של  פעמית, את
 אגורות למניה. 30הפיצוי יהיה עד למחיר של  .לבין מחיר המניה בגיוס ההון העתידי

 
התמורה נטו בגין הנפקת המניות פוצלה לצרכי מדידה לרכיב הוני ולמנגנון הגנת המחיר המהווה 

"התחייבויות בגין אופציות לרכישת מניות  התחייבות פיננסית ואשר סווג בדוח הכספי לסעיף
להתחייבויות פיננסית בשווי  IAS 39". ההתחייבות הפיננסית מסווגת בהתאם להוראות החברה

הוגן דרך רווח או הפסד אשר נמדדת בשוויה ההוגן לכל תאריך דוח על המצב הכספי, כאשר 
 .שינויים בשוויה ההוגן נזקפים באופן שוטף לרווח או הפסד

 
אגורות, לפיכך  46.87, גייסה החברה הון במחיר המשקף שווי מניה של 2017בנובמבר  19ביום 

נכון לתאריך המאזן מניות נוספות.   2,869,735 -לזכאים המשקיעים ו, הגנת מחיר מנגנוןהופעל 
 .ומועד פרסום הדוח, ההקצאה טרם הושלמה.

 
 

ההתחייבות להקצאת מניות בשל הפעלת מנגנון התאמת מחיר כאמור לעיל, רשמה החברה את 
 אלפי דולר. 420 בסכום של ,כרכיב הוני 2017 נובמברב 19יום בהפיצוי 

 
חושב באמצעות המודל הבינומי  2016בדצמבר  31ליום השווי ההוגן של מנגנון הגנת המחיר 

 בהתבסס על הפרמטרים הבאים:
 

 31/12/2016 מועד החישוב
 ש"ח 0.57 נכס הבסיס

 0.56 – 1מקטע  מחיר מימוש
 0.30 – 2מקטע 

 30/06/2017 מועד פקיעה
 0.11% ריבית חסרת סיכון

 36.6% סטיית תקן
 

 אלפי דולר 183 שווי מנגנון הגנת מחיר
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 :מיסים על הכנסה  -  11באור 

 

 שיעורי המס החלים על החברה .א

, פורסם 2016בחודש ינואר   26.5%הינו  2015 - 2014בשנים  החברה על החל החברות מס שיעור
, אשר קבע הפחתה של מס החברות, 2016-(, התשע"ו216החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

פורסם  2016בחודש דצמבר  .25%לשיעור של  26.5%ואילך, משיעור של  2016החל משנת המס 
(, 2018-ו 2017חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

, במקום 23%על  2018והחל משנת  24%על  2017יעמוד בשנת , לפיו שעור המס 2016-התשע"ז
 כיום. 25%שיעור של 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 
 לשינויים האמורים אין השפעה על הדוחות הכספיים.

 

 חברות הבנות שמקום התאגדותן מחוץ לישראל הינם:שיעורי המס העיקריים החלים על ה .ב

שמקום התאגדותה בארצות הברית הינם מס חברות  אינטרקיור אינק,שיעורי המס החלים על 
( בשיעורים LOCAL( ומס מקומי )STATEבתוספת מס מדינה ) 35%)פרוגרסיבי( בשיעור של עד 

 התלויים במדינה ובעיר בה החברה מנהלת את עסקיה.
 לימיטד טרם החלה לפעול.  UKאינטרקיור
 

 שומות מס .ג

שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס  לחברהבהתאם להסכם עם רשויות המס, 
2015. 

 .היווסדן מיום נישומו טרם החברות הבנות
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים .ד

 31ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים והפסדי הון הפסדים לחברה 
 .מיליוני דולר 16 -לסך של כ 2017בדצמבר, 

 הבאות לשנים המועברים מס לצורכי הון והפסדי עסקיים הפסדים אינק אינטרקיור הבת לחברה
 השליטהשינוי  בעקבות כי לציין יש, דולר מיליוני 25 -כ של לסך 2017, בדצמבר 31 ליום ומסתכמים

 על וזאת משמעותית יוקטנו כי וצפוי בניצולם האמורים ההפסדים מוגבלים, 2012בשנת  בחברה
 .ב"בארה הפנימי הדין פי
 

בעתיד הנראה בהיעדר צפי לניצולם , הפסדים עסקיים להעברהבגין  מסים נדחים ינכס הוכרולא 
 לעין.
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 :, שעבודים והתחייבויות תלויותהתקשרויות  -  12באור 

 

 השקעה בחברת ריגנרה .א

 א' לעיל.6ביאור ראה 

 השקעה בחברת נובלוס .ב

 ב' לעיל.6ביאור ראה 

  RESPERATE®-המכירת פעילות  .ג

"( הרוכשתבע"מ )להלן " יזמוניתעם חברת  בהסכםהחברה  ההתקשר 2015, באוקטובר 22 ביום
הודיעה  2015בנובמבר,  2וביום  RESPERATE®-בתחום מכשירי ה החברה עסקי למכירת

העסקה כוללת את מכירת מלאי המכשירים  .2015בנובמבר,  1-החברה כי העסקה הושלמה ביום ה
 לרבות, זה בתחום לפעילותה הקשורים הנכסים כל מכירת וכןהקיים על גרסאותיו השונות, 

לרוכשת  העבירה החברה העסקה"(. יובהר כי במסגרת הרספרייט)להלן: " מסחר וסימני פטנטים
 ., לא תמשיך לעסוק בתחום זהכאמור לעילולאחר מועד ההשלמה,  הרספרייטאת כל פעילות 

 להלן התנאים המהותיים של ההסכם:

בעבור הפטנטים וסימני המסחר, וכל מוצר שיפותח מכוחם תשלם הרוכשת תגמולים בסך  (1
 מיום השלמת העסקה,שנים  4על כל תשלום נטו שיתקבל אצל הרוכשת, לתקופה של  3%של 

 :בנוסף לתשלום התגמולים כאמור, תשלם הרוכשת בעבור יתר נכסי הרספרייט (2

 אלפי דולר ארה"ב ביום חתימת ההסכם. 15 (א
 ימים ממועד השלמת העסקה. 45אלפי דולר ארה"ב לאחר  15 (ב
שלום בעבור המלאי הנותר של מוצרי הרספרייט שיוותרו עד מועד השלמת העסקה ת (ג

 יום ממועד השלמת העסקה. 90למכשיר. תשלום זה ישולם עד עלות  במחיר
חברה תהיה אחראית לדרישות החזר כספי של לקוחות, במקרה שתהיינה כאלו, בעבור ה (3

 שנים ממועד השלמת העסקה. 4שנמכרו לפני מועד השלמת העסקה, וזאת עד  מכשירים

 רכישת מכשיר. כלשנים ממועד  3הרוכשת תמשיך לעמוד בהתחייבות החברה לאחריות של  (4
 תשלום בגין שמירת תקופת האחריות כאמור, תקוזז מתשלום התגמולים, כמפורט לעיל.

 

 הלוואה מבעל השליטה בחברה .ד

 .לעיל 9ראה ביאור 
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 :הון  -  13באור 

 :הרכב הון המניות .א

 
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2017  2016  2017  2016 
 מונפק ונפרע  רשום  
         

 73,868,934  78,118,934  1,000,000,000  1,000,000,000  מניות רגילות ללא ע.נ

 

 קשרות עם חברת גרין פורסט בע"מהת .ב

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרותה של 2014בדצמבר,  23ביום 
של מר אלכס  החברה עם חברת גרין פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה

 :"הרוכש"( בעל עניין בחברת אקס.טי.אל, בעסקה לפיה רבינוביץ )להלן:
 
אלפי דולר ארה"ב,  230מניות רגילות של החברה ללא ערך כנגד תמורה של  2,622,647תוקצנה  (1

בכפוף לחזרת מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית של  אג' למניה. 33-במחיר של כ
של החברה ללא ערך נקוב כנגד  נוספות מניות רגילות 2,622,648תוקצנה לרוכש  הבורסה,

 .אג' למניה  33-אלפי דולר ארה"ב נוספים במחיר של כ 230תמורה של 

 תעמודנה לרוכש אופציות כדלקמן:  (2

מניות רגילות, במחיר מימוש  3,416,818לרוכש ינתנו אופציות לא רשומות, לרכוש עד  2.1
אלפי דולר )ארה"ב(. אופציות  301 -ם השווה לאג' למניה, בתמורה לסך בשקלי 33של 

 12ת העסקה, קרי, עד ליום חודשים ממועד ההשלמ 12ת למימוש עד לחלוף ואלה ניתנ
. לאחר חלוף המועד למימוש האופציות הלא רשומות, כאמור, הן 2016בפברואר 

 תפקענה, ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר אליהן;

מניות רגילות   5,547,887, מימש הרוכש את האופציה לרכישת 2016בפברואר  11ביום 
)לאחר התאמת מספר המניות בהתאם להנפקת הזכויות( של החברה בתמורה לסך של 

 אלפי דולר. 301

לרוכש תינתן אופציה לרכוש את מניות אקס.טי.אל המוחזקות על ידי החברה במחיר של  2.2
(. ההסכםהמשקף הנחה למניות אקס.טי.אל, נכון למועד אגורות למניה )מחיר  35

חודשים ממועד ההשלמה כהגדרתו בזימון. בתום  6האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 
 .מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקשר עמה

 חודשים לא מימש הרוכש את האופציה. 6בחלוף 

 -ה והתחייבויותיה של החברה בתחום לרוכש תינתן אופציה לרכישת נכסיה, זכויותיה 2.3
RESPeRATE  במחיר עלות המלאי, כפי שיהיה במועד מימוש האופציה ותוך נטילת

התחייבויות החברה הנוגעות לתחום פעילות החברה, כפי שיהיו במועד מימוש אופציה 
חודשים ממועד ההשלמה כהגדרתו בזימון.  6זו. האופציה ניתנת למימוש עד לחלוף 

 ר עמה. בתום מועד זה תפוג האופציה ולרוכש לא תהא כל זכות בקש

 חודשים לא מימש הרוכש את האופציה. 6בחלוף 
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 :)המשך( הון  -  13באור 

 )המשך( תקשרות עם חברת גרין פורסט בע"מה .ב

יום, בתנאים של  60אלפי דולר ארה"ב לתקופה של  40הרוכש העמיד לחברה הלוואה בסך של  (3
עסקה מזכה, ההלוואה אינה נושאת ריבית וללא הפרשי הצמדה. ההלוואה ניתנה ללא העמדת 

, תיפרע ההלוואה באמצעות מכירת בזימוןבטחונות וערבויות. במועד ההשלמה כהגדרתו 
אלפי דולר  40ות החברה, לרוכש, בשווי ההלוואה, קרי בסך של מניות אקס.טי.אל אשר בבעל

 אג' למניה.  30ארה"ב, במחיר של 

מניות  514,400, פרעה החברה את ההלוואה באמצעות העברת  2015במאי  18ביום 
 אגורות למניה. 30אקס.טי.אל. ביופרמסוטיקלס בע"מ, שבבעלות החברה לפי מחיר של 

לחייב את הרוכש לרכוש את כל או חלק ממניות  PUTת לחברה ניתנה הזכות לאופציי (4
אג' למניה, וזאת  30אקס.טי.אל, אשר יהיו בהחזקתה במועד מימוש האופציה, במחיר של 

 לתקופה של שישה חודשים ממועד השלמה כהגדרתו בזימון.

 כאמור. PUTחודשים לא מימשה החברה את את אופציית ה  6בחלוף 

 7לתקופה של  RUN-OFFה תרכוש פוליסת ביטוח מסוג עם אישור העסקה כאמור החבר (5
שנים לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים ואשר כיהנו בחברה בגובה הכיסוי הביטוחי הקיים 

 . 2014בנובמבר,  2-בחברה במועד חתימת ההסכם, קרי ביום ה

 כאמור. OFF-RUNהחברה רכשה פוליסת ביטוח 

המניות הרשום  לעיל, 1.1, כהגדרתו בסעיף הוןהבנוסף אישרה האסיפה הכללית, ביצוע איחוד  (6
מניות רגילות,  10באופן שבו כל  1:10והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 

 תהפוכנה למניה אחת, ללא ערך נקוב ובהתאם לכך לאשר את תיקון תקנון החברה. 

 . 1:10איחוד הון ביחס של  , בוצע2015בפברואר  8ביום 

אלפי דולר  50עוד אושר במסגרת ההתקשרות כי הלוואה שניתנה לחברה ע"י אקס.טי.אל בסך  (7
-מניות רגילות של החברה ל 569,470ארה"ב תומר למניות רגילות של החברה, ע"י הקצאת 

 .אג' למניה 33אקס.טי.אל. במחיר של 

מניות של החברה, בהתאם  569,470 -רה ל, הומרה ההלוואה האמו2015בפברואר  12ביום 
 אג' למניה.  33למחיר של 

 

 תשקיף בדרך של זכויות .ג

 ביןה החבר הציעה לפיו זכויות של בדרך תשקיף החברה פרסמה, 2015, בפברואר 22 ביום
: להלן) החברה של נקוב ערך ללא, שם על רשומות, רגילות מניות 56,111,994ן לבי 38,311,225

 למי, זכויות של ( בדרך2)סדרה  אופציה כתבי 22,444,798 לבין 15,324,490 בין וכן"(, רגילות מניות"
 הקובע״(. )להלן: "המועד 2015 במרץ 4 ביום החברה במניות שהחזיקו

 אשר מניה בעל שכל באופן, זכויות של בדרך הוצעו (2 )סדרה אופציה וכתבי המניות הרגילות
 מורכבת, אחת, זכות יחידת לרכוש זכאי יהיה הקובע במועד החברה של רגילות מניות 1-ב החזיק

 .זכות יחידתש"ח  1.65של  כולל במחיר (2 )סדרה אופציה כתבי 2 -ו החברה של רגילות מניות 5 -מ

 מניות 7,662,245 של סך על עמד החברה של והנפרע המונפק הונה, לעיל כהגדרתו, הקובע במועד
 38,311,225הכוללות  זכות ידותיח 7,662,245 על עמדה המקסימלית הזכויות שכמות כך רגילות
 (.2כתבי אופציה )סדרה  15,324,490-גילות ור מניות
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 :הזכויות הצעת תוצאות להלן

 הודעות החברה בידי התקבלו 2015 מרס,ב 22-ה ביום שחל הזכויות, לניצול האחרון עד ליום (1
 מכמות 98.7%-כ המהוות רגילות מניות 37,804,012 לרכישת זכויות 7,560,802 של ניצול

 הקיימים ההמירים הערך ניירות של מימוש הנחת לעיל )בלי כאמור הרגילות שהוצעו המניות
מכמות כתבי האופציה )סדרה  98.7%-( המהווים כ2ופציה )סדרה אתבי כ 15,121,605-ו בחברה(

 בחברה(. הקיימים ההמירים הערך ניירות של מימוש הנחת ( שהוצעו כאמור לעיל )ללא2

 המדף הצעת דוח פי התמורה המיידית ברוטו לחברה בגין הזכויות שהונפקו כאמור לעיל על (2
( 2אלפי דולר( )ובהנחת מימוש כתבי האופציה )סדרה  3,074אלפי ש"ח ) 12,475 -בכ מסתכמת

 אלפי ש"ח(. 9,980-שהוקצו במסגרת הנפקת הזכויות סך נוסף של כ

אלפי  55אלפי ש"ח ) 200-סך ההוצאות הכרוכות בפרסום תשקיף הזכויות הסתכמו לסך של כ
   דולר(.

 

לעיל, אישרה  (2ב)14, כאמור בביאור עסקת רכישת השליטה מסגרת, וב2014בדצמבר,  23יום ב .ד
המונפק איחוד הון המניות הרשום והון המניות האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, 

מניות רגילות, תהפוכנה למניה אחת, ללא  10באופן שבו כל  1:10והנפרע של החברה ביחס של 
 ערך נקוב.

 . 1:10, בוצע איחוד הון ביחס של 2015בפברואר  8ביום 

אלפי  230מניות רגילות כנגד תמורה של  2,622,647, השלימה החברה הקצאת 2015בחודש פברואר  .ה
מניות רגילות כנגד המרת הלוואה בסך  569,470תו מועד הקצתה החברה כמו כן באודולר ארה"ב, 

 לעיל(. (1ב)13דולר ארה"ב שניתנה לחברה, )לפרטים ראה באור  50,000של 

מניות רגילות בדרך של זכויות, המגלם  37,804,012, השלימה החברה הנפקת 2015בחודש מרס  .ו
 ג'13דולר ארה"ב )לפרטים ראה באור  אלפי 3,019, בתמורה לסך נטו של 61%מרכיב הטבה של 

 לעיל(.

לעיל, הקצתה  ב13ובהתאם לתנאי עסקת רכישת השליטה כאמור בביאור  ,2015בחודש אפריל  .ז
, )לפרטים ראה באור דולר ארה"ב 230,000כנגד תמורה של  נוספות מניות רגילות 2,622,647החברה 

 .( לעיל(1ב)13

מניות רגילות )לאחר  5,547,887, מימש הרוכש את האופציה לרכישת 2016בפברואר  11ביום  .ח
אלפי דולר  301התאמת מספר המניות בהתאם להנפקת הזכויות( של החברה בתמורה לסך של 

 ( לעיל(.2.1ב)13)לפרטים ראה באור 

 ות של מנכ"ל לשעבר.אופציות לא רשומ 70,833דיווחה החברה על פקיעת  2016באוגוסט,  28ביום  .ט

 240,203 במות חברת, השלימה החברה עסקה לפיה רכשה החברה מ2016בספטמבר,  27 ביום .י
 בתמורה ,ריגנרה חברת של:" המניות הנרכשות"(, הלן)ל אחת כל נ"ע 0.01 בנות רגילות מניות

 סדרה) סחירות ופציותא 1,000,000 -ו לבמות מניות 5,500,000הקצתה החברה  הנרכשות מניותל
)לפרטים  ההסכם חתימת מיום שנים וששל למשך למניה אגורות 100 של מימוש במחיר(, חדשה

 לעיל(. א'10ראה באור 

אלפי  6,750ה החברה על חתימת שני הסכמי השקעה בסך כולל של  דיווח 2016בנובמבר,  9ביום  .יא
של החברה )להלן: מניות רגילות  12,053,571אלפי דולר(, בתמורה להקצאה של  1,750 -ש"ח, )כ

 ש"ח למניה.  0.56"המניות המוצעות"(, במחיר של 

, 2016בנובמבר,  3השליטה, בהתאם לאישור האסיפה ביום  בעלהסכם השקעה אחד נחתם מול 
ניהול קרנות נאמנות בע"מ )להלן:  -כמפורט לעיל, והסכם השקעה נוסף נחתם מול אלטשולר שחם

בתמורה דולר(  אלפי 1,008)ש"ח  3,900,000ם של "קרנות אלטשולר"( להשקעה בתנאים זהי
 ש"ח  למניה. 0.56מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב, במחיר של  6,964,286להקצאה של 
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 חודשים ממועד השלמת העסקה, תבצע החברה גיוס הון, לרבות 12היה ובמהלך תקופה של 
אלטשולר ש"ח למניה,  0.56באמצעות הקצאה פרטית, במחיר למניה אשר יהיה נמוך ממחיר של 

 שכמותן תיקבע על פי ההפרש שבין  ,לפיצוי במניות םזכאיובעל השליטה יהיו 

ש"ח למניה לבין מחיר המניה בגיוס ההון העתידי. בכל מקרה, לא יוקצו מניות  0.56 מחיר של
 .ושים אגורות למניהבמחיר אשר יפחת משל כלשהן

הודיעה הבורסה לחברה על קבלת האישור להקצאת המניות האמורות  2016בנובמבר,  17ביום 
הודיעה החברה על השלמת העסקאות האמורות וקבלת מלוא התמורה  2016בנובמבר  21וביום 

 מבעל השליטה ומקרנות אלטשולר.

לת ענין בחברה. אלטשולר הפכה להיות בע אלטשולר החל ממועד השלמת ההשקעה, קרנות
המונפק  מהון המניות 7.83% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ו 9.78% -מחזיקה בכ

 והנפרע של החברה בדילול מלא.

של  להשקעהדיווחה החברה על חתימת הסכם השקעה עם צד שלישי  2016בנובמבר,  28 ביום .יב
 אגורות למניה.  56מניות במחיר  2,678,571בתמורה להקצאה של  אלפי דולר(, 392ש"ח ) 1,500,000

 חודשים ממועד השלמת העסקה, תבצע החברה גיוס הון, לרבות 12היה ובמהלך תקופה של 
הצד השלישי ש"ח למניה,  0.56באמצעות הקצאה פרטית, במחיר למניה אשר יהיה נמוך ממחיר של 

ש"ח למניה לבין מחיר  0.56 ר שלשכמותן תיקבע על פי ההפרש שבין מחי ,לפיצוי במניות יהי זכאי
במחיר אשר יפחת משלושים  המניה בגיוס ההון העתידי. בכל מקרה, לא יוקצו מניות כלשהן

 .אגורות למניה

הודיעה הבורסה לחברה על קבלת האישור להקצאת המניות האמורות  2016, דצמברב 4ביום 
 מלוא התמורה.וקבלת ה הודיעה החברה על השלמת העסק 2016 בדצמבר 5וביום 

 דיווחה החברה על תוצאות הנפקה לציבור, על פיה הקצתה החברה 2017בנובמבר,  31ביום  .יג
 .אלפי ש"ח 2,083 -בסך של כתמורה ברוטו, ב (3אופציה )סדרה  2,125,000 -מניות ו 4,250,000

 למשקיעים מנגנון הגנת מחיר שניתנה .יד

במחיר המשקף שווי מניה של  2017ובמבר ב לעיל, ובעקבות גיוס ההון בחודש נ10כאמור ביאור 
ביום  מניות נוספות.   2,869,735 -לזכאים המשקיעים ו, הגנת מחיר מנגנוןהופעל אגורות,  46.87

 , לאחר תאריך המאזן, הוקצו המניות בפועל.2018במרץ  26

 
עלות זו , אלפי דולר 420הינו  2017נובמבר ב 19ההתחייבות להקצאת מניות הפיצוי ליום שווי 

 .נזקפה לקרן הון
 

 :התנועה בהון המניות .טו

 מניות ללא ערך נקוב. 1,000,000,000 -, ההון הרשום של המניות הוגדל ל2012במהלך שנת  (1

 ההון המונפק והנפרע (2

 ח ע.נ."ש   מספר מניות  
     

 -  73,868,934    2017בינואר,  1יתרה ליום 
     

     הקצאת פרטית
 -  4,250,000  הנפקה לציבור

     
 -  78,118,934  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 

 :זכויות הנלוות למניות .טז

 
כל מניה מעניקה לבעליה את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות )לכל מניה זכות הצבעה 

 אחת( ואת הזכות לקבלת דיבידנד ו/ או מניות הטבה.
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 :מבוסס מניותעסקאות תשלום  .יז

 הוצאה )הכנסה( שהוכרה בדוחות הכספיים

 ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מוצגת בטבלה שלהלן: 

  

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 

 אלפי דולר  
 תוכניות תשלום מבוסס מניות 
 84  7  2  המסולקות במכשירים הוניים

       
סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות 

 84  7  2  תשלום מבוסס מניות

 

 אופציותהתוכנית 

החליט דירקטוריון החברה לאמץ תכנית חדשה להקצאת מניות ואופציות  2015במרץ,  31ביום 
 "(. 2015לעובדים, דירקטורים ויועצים )"תוכנית האופציות 

 :2015להלן עיקרי תנאי תכנית האופציות 

 102, לעובדי החברה יוקצו אופציות או מניות על פי סעיף 2015על פי תוכנית האופציות  •
)להלן: "פקודת מס הכנסה"(, במסלול עם  1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א

נאמן או מסלול ללא נאמן. ליועצים, נותני שירותים, בעלי שליטה או כל גוף אחר שאינו 
 )ט( לפקודת מס הכנסה בלבד. 3פציות על פי סעיף עובד של החברה יוקצו או

מחיר המימוש של כל מניה ביחס לאופציה ייקבע על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו  •
 הבלעדי בהתאם להוראות הדין, ובכפוף לקווים מנחים אשר יומלצו על ידי הועדה מעת לעת.   
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 :התקופה במהלך מניות מבוססי התשלומים הסדרי והיקף מהות

 לחברה הסדרי תשלום מבוסס מניות,קיימים , 2017בדצמבר  31סתיימה ביום הבמהלך התקופה ש
 להלן:כמתואר 

 
 הקצאת
  2אופציות 

הקצאת 
 3אופציות 

הקצאת 
 4אופציות 

הקצאת 
 5אופציות 

     

 01/09/15 01/09/15 31/03/15 25/07/12 מועד ההענקה
 67,500 75,000 1,442,667 7,500 המספר שהוענק

 10 10 10 10 אורך החיים החוזי המקורי
הבשילו  תקופת הבשלה

 31.12.2017עד  במלואם
שנים ממועד  3על פני 

 ההענקה
 2.27 0.66 0.33 2.273 (בש"חתוספת מימוש )

( B&Sשווי כלכלי של כל האופציות )
 4 5 84  (אלפי דולר)למועד ההענקה 

     
     נתונים והנחות כלכליות במודל:

 0.343 0.343 0.393  (בש"חמחיר מניה )
 0.1% 0.1% 1.78% 2% שעור ריבית חסרת סיכון

 79.18% 79.18% 96.31% 112.06% שיעור תנודתיות 
     

 67,500 75,000 1,442,667 7,500 2017נותר במחזור לסוף 
 דירקטור מנכ"ל הדירקטוריוןיו"ר  דירקטור פרטים נוספים 

 

 תנועה במהלך השנה .ג

מימוש שלהן ניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר הלהלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למ
 ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:

 2017  2016  2015 

  
מספר 

 האופציות

ממוצע  
משוקלל 
של מחיר 
  המימוש

 מספר
 האופציות

ממוצע  
משוקלל 
של מחיר 
 המימוש

 

מספר 
 האופציות

ממוצע  
משוקלל של 

מחיר 
 המימוש

 דולר    דולר    דולר    

             
 2.27  150,836   0.51  1,663,503  0.44  1,521,417  אופציות למניות לתחילת השנה

 0.43  1,585,167  -  -  -  -  אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה
 -  -  -  -  -  -  אופציות למניות שחולטו במהלך השנה
 2.27  (72,500)  2.27  (70,833)  -  -  אופציות למניות שפקעו במהלך השנה

             
 0.51  1,663,503  0.44  1,592,667  0.44  1,592,667  אופציות למניות לסוף השנה

             
למניות אשר ניתנות למימוש אופציות 

 0.43  1,532,875  0.39  1,521,417  0.42  1,568,917  לסוף השנה

 
 .לכל כתב אופציה ש"ח 0.33-2.27נע בין  2016 -ו 2017בשנים  האופציה כתבי של המימוש מחירי

 7.15 -כהינו  31.12.2017 ליום האופציה כתבי של החוזי החיים אורך יתרת של המשוקלל הממוצע
 שנים. 8.15 -כ 2016ולשנת  שנים

 .2017בינואר,  9כמו כן, לחברה מדיניות תגמול אשר אושרה ביום 
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 :נוספים לסעיפי דוח רווח והפסדפירוטים   -  14באור 

 

  

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

   2017  2016  2015 

 אלפי דולר   

       והשירותים עלות המכירות א.

 43  -  -   והובלהאחסון  

 95  -  -   תוצרת גמורה במלאי שינויים 

        

   -  -  138 

       הוצאות מכירה ושיווק ג.

 43  -  -   פרסום ויחסי ציבור  

 99  -  -  משכורות והוצאות נלוות  

 14  -  -   שכר דירה ואחזקה 

        

   -  -  156 

       הוצאות הנהלה וכלליות ד.

 63  -  -  משכורות והוצאות נלוות 

 103  139  163   הוצאות מקצועיותיעוץ ו 

 45  108  111   שכר דירקטורים 

 24  11  8   ביטוחים 

 45  -  -  יםפטנט 

 84  7  2   מבוסס מניות תשלום 

 9  -  -   שכר דירה ואחזקה 

 50  -  -  הפרשה לחובות מסופקים 

 25  32  24  אגרות 

 -  29  -  עלויות תשקיף מדף 

 7  38  14  אחרות 

        

   322  364  455 
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 :הכנסות מימון  -  15באור 

 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 

 אלפי דולר  
       

 5   -   -  הכנסות מפקדונות
ומנגנון התאמת  קיטון בשווי התחייבות בגין אופציות

 מחיר
 

- 
 

49 
 

 179 
 84   -   26  הפרשי שער

       
 268   49   26  סה"כ הכנסות מימון

       
 

 :הוצאות מימון  -  16באור 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי דולר  
       

 XTL  -   -  21שערוך הלוואה המירה למניות 
 48  174   24  ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה ירידת
בשווי התחייבות בגין אופציות ומנגנון התאמת  גידול

 מחיר
 

185  -  - 
 -  107   184  ריבית בגין הלוואה מצד קשור

 37  10   -  הוצאות בגין עמלות
 -  2   -  הפרשי שער

       
 106  293  393  הוצאות מימון סה"כ

 
 :( למניההפסד)רווח   -  17באור 

 פרוט כמות המניות והרווח )ההפסד( ששימשו בחישוב הרווח )ההפסד( למניה

 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  

  2017  2016  2015 

  

כמות מניות 
  רווח  משוקללת

 כמות מניות 
  רווח  משוקללת

 כמות מניות 
 רווח  משוקללת

    
אלפי 
    דולר

אלפי 
    דולר

אלפי 
 דולר

             
 והרווח המניות כמות

 חישוב לצורך( ההפסד)
 (481)  39,359,770  69  55,956,853  (1,513)  74,670,882  בסיסי( הפסד) רווח

             
 רגילות מניות השפעת

 -  -  -  1,442,667  -  1,442,667  מדללות פוטנציאליות
             

( הפסד) רווח חישוב לצורך
 (481)  39,359,770  69  57,399,520  (1,513)  76,113,549  מדולל



 בע"מ אינטרקיור

 
 מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 42 

 
 :וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין   -  18באור 

 

 יתרות עם צדדים קשורים )מאוחד( .א

 ההרכב:

 בדצמבר 31    
    2017  2016 
 אלפי דולר    
       

 622  845    (9)ביאור  לזמן קצרהלוואות 
 21  19    הוצאות לשלם 

התחייבויות בגין אופציות לרכישת מניות )ביאור 
 190  -    (ב'10 א'( ומנגנון התאמת מחיר )ביאור10
    864  833 

 
 

 

 : המועסקים בחברההטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים(  .ב

 

  

 ביוםלשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 

 סכום    סכום    סכום    

  

מספר 
  אלפי דולר  אנשים

מספר 
  אלפי דולר  אנשים

מספר 
 אלפי דולר  אנשים

             
הטבות לעובדים לטווח 

 קצר
- 

-  -  -  -  2  89 
 84  1  -  -  -  -  מבוסס מניות תשלום

             
  -  -  -  -  2  89 

 
 

 :הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( שאינם מועסקים בחברה .ג

 

  

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 

 סכום    סכום    סכום    

  

מספר 
  אלפי דולר  אנשים

מספר 
  אלפי דולר  אנשים

מספר 
 אלפי דולר  אנשים

             
 99  6  158  5  156  5  לעובדים זמן קצרהטבות 
 84  3  7  2  2  2  מבוסס מניות תשלום

             
  5  158  5  165  9  183 
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 :יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  18באור 

 עסקאות אחרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ד

 XTLהלוואה מבעלת ענין 

 לעיל. 9ראו ביאור 
 

 התקשרות עם חברת גרין פורסט בע"מ

 ב לעיל.13ראו ביאור 
 

 קבלת הלוואה מבעלת השליטה בחברה

 לעיל. ג9ראו ביאור 
 

 הסכם השקעה בין בעלת השליטה לבין החברה

 לעיל. יא13ראו ביאור 
 
 

 
 :אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח  -  19באור 

 

 2018יוס הון חודש פברואר, ג -ריגנרה  .א

 אשר) נוספים ומשקיעים החברה עם השקעה בהסכם ריגנרה התקשרה 2018, בפברואר 27 ביום
 שנחתם העקרונות מזכר פי על וזאת( לס'אנג הוא המוביל המשקיע ואשר קיימים מניות בעלי כולם

 ההשקעה הסכם תנאי פי על"(. 2018 ההשקעה הסכם)" 2017, בדצמבר 31 ביום לס'לאנג ריגנרה בין
 ההשקעה סגירת ביום הושקעו מתוכם ב"ארה דולר מיליוני 20 עד של סכום בחברה יושקע, 2018

 ידי על הושקעו ב"ארה דולר מיליון 10 מתוכם) ב"ארה דולר מיליון 10.7-כ( 2018, בפברואר 27)
 א"כ ח"ש 0.01. נ.ע בנות ריגנרה של' ב מסוג בכורה מניות 1,845,878 למשקיעים והוקצו( לס'אנג

 28,760,042 של בסך הכסף לפני ריגנרה שווי פי על הנגזר למניה במחיר'"(, ב בכורה מניות: "להלן)
 המונפק מהונה 30.95% הקצאתן ביום היוו כאמור המניות(. למניה ב"ארה דולר 5.80) ב"ארה דולר

 למשקיעים הוקצו זה גיוס במסגרת. מלא בדילול ריגנרה מהון  16.70%-וכ ריגנרה של והנפרע
 האופציה לכתבי בנוסף) 2-'ב בכורה מניות 1,538,233-ל למימוש הניתנים אופציה כתבי 1,538,233
 ב"ארה דולר 6.96-כ של מימוש במחיר( לעיל ד בסעיף כמפורט למלווים מועד באותו שהוקצו

 רשאים ריגנרה של נוספים מניות בעלי.  מלא בדילול 13.92% מהווים הקצאתם במועד אשר, למניה
 נכון. 2018, במרץ 26 ליום עד וזאת זהים בתנאים להשקעה להצטרף רצונם על לריגנרה להודיע

 ולהשקיע ל"הנ להשקעה להצטרף רצונו על יחיד מניות מבעל הודעה ריגנרה קיבלה זה ח"דו ליום
 לתנאי בהתאם נוספים סכומים לגייס רשאית תהיה ריגנרה. הסיבוב בתנאי ב"ארה דולר אלף 140

, בפברואר 27 ליום עד וזאת ב"ארה דולר מיליון 20 מקסימלי לסכום עד וזאת 2018 ההשקעה הסכם
 אחרים בתנאים בריגנרה שיושקעו סכומים של בהפחתה) כאמור יושקע שלא סכום כל. 2019

 וזאת, כן לעשות שיתחייבו נוספים מניות ובעלי לס'אנג ידי על יושקע(, ריגנרה ידי על שיאושרו
 לריגנרה שישקפו בתנאים מניותיה את תנפיק ריגנרה אם אלא הכל, מעלה המפורטים בתנאים

 במקרה כאשר( בורסאי לשלד מיזוג של דרך על לרבות) ב"ארה דולר מיליון 40 לפחות של שווי
 גם הומרה ההשקעה מהסכם כחלק. 2018 ההשקעה הסכם לפי נוספים סכומים יושקעו לא כזה

 .לעיל 4א.6 באור ראו – 2016 ההלוואה הסכם פי על לריגנרה שניתנה ההלוואה
 

בהמשך לחתימת הסכם ההשקעה, אשר מתבסס על העקרונות המפורטים בהצעה כאמור הועבר 
 .ב''ארה דולר מיליוני 10.7-לריגנרה סכום ההשקעה הראשון בסך של כ

 
 דילול ללא, מההון 17.32%-כ הינו בריגנרה החברה של ההחזקה שיעור, הדוח פרסום למועד נכון

 עד להשתנות עשוי זה אחזקה שיעור. מלא , בדילול12.48%-וכ( רגילות למניות המרה )בהנחת
 זכויותיהם פי על נוספים מניות בעלי ע״י יושקעו נוספים שסכומים ככל הסופי ההשלמה למועד

 . בהשקעה להשתתף
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 בנות חברות רשימת

 

  

 אחוז ההחזקה 
 2017בדצמבר  31ליום 

  שם החברה

מניות המקנות 
  זכויות הצבעה

מניות המקנות 
 זכויות לרווחים

     
 100.00%  100.00%    אינטרקיור אינק  

 100.00%  100.00%    לימיטד UKאינטרקיור 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

- - - - - - -  



  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  מ"בע ריגנרה פרמה
  

  2017בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

  

 

 

  בע"מ ריגנרה פרמה

  2017בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

  

  

  

  

  

  

  ענייניםהתוכן 

  

  

  עמוד    
      

  1     המבקרים לבעלי המניותדוח רואי החשבון 

  2    מכתב הסכמה של רואי חשבון המבקרים הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתי

  3    דוחות על המצב הכספי

  4    על רווח או הפסד ורווח כולל אחר ותדוח

  5    על השינויים בהון  ותדוח

  6    המזומנים  דוחות על תזרים

  7 - 39    לדוחות הכספיים ביאורים



  

  

  

  

  

  

  בע"מ ריגנרה פרמהדוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 2017בדצמבר  31 םלימי )להלן: "החברה"( בע"מ ריגנרה פרמהשל  הדוחות על המצב הכספי המצורפיםביקרנו את 

המזומנים תזרימי  הדוחות על והשינויים בהון  הדוחות על רווח כולל אחר,ורווח או הפסד על  דוחותהואת  2016-ו

באחריות  םהינ אלה יםכספי ותדוח .2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום לכל אחת 

  על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

דרך (, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -. על1973-, התשל"ג)פעולתו של רואה חשבון

. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של מהותית שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעיתלהשיג מידה סבירה של ביטחון 

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

ות ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוח-האומדנים המשמעותיים שנעשו על

   הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

הכספי של החברה  המצבבאופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  פיםהנ"ל משק יםהכספי ותהדוח  לדעתנו,

משלוש  לכל אחתותזרימי המזומנים שלה השינויים בהונה  ,ואת תוצאות פעולותיה 2016-ו 2017בדצמבר  31 םלימי

  ). (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  וזאת 2017בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 מצב בדבר הכספיים לדוחות.ב. 1 בביאור לאמורתשומת הלב את לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים  מבלי

הפסדים מצטברים , אלפי ש"ח  27,474 גרעון בהון העצמי בסך של  לחברה 2017בדצמבר  31. ליום החברה עסקי

בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בשנה שוטפת מפעילות שלילי תזרים לחברה כן כמו. ח"ש אלפי 66,707 -כ של בסך

 הכרוך תהליך, תרופה מפתחת שהחברה מכך ןבעיקר נובעות אלו  תוצאות. ח"ש אלפי 13,295 -כ של בסך 2017

ימון ממקורות חיצוניים ו/או מבעלי מניותיה. בהקשר זה, ראה גם ביאורים , אשר דורשות מניכרות פיתוח בהוצאות

 אלו גורמים השקעה בחברה וגיוסי הון. המשך קיומה של החברה מותנה בהמשך השגת מימון. מיבדבר הסכ 9, 8

 התאמות כל נכללו לא הכספיים בדוחות". חי"עסק כ החברה של קיומה המשך בדבר משמעותיים ספקות מעוררים

 לפעול להמשיך תוכל לא והחברה במידה, בכלל אם, להידרש עשויות אשר וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי

  ".חי"עסק  כ

  

  

  זיו האפט     2018במרץ,  25תל אביב , 

  חשבון רואי        

  

  

- 1 -  

  

   



  

 

-2- 

 

  2018במרץ  25
  לכבוד

  בע"מריגנרה פרמה  הדירקטוריון של
  רחובות 

  
  

  א.ג.נ.,
  
  

  מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתי : הנדון

  

  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) של הדוחות שלנו המפורטים  להלן:

  

 2017בדצמבר  31כספיים של ריגנרה פרמה בע"מ ליום על הדוחות ה 2018במרץ  25דוח רואה החשבון המבקר מיום 

 .2017בדצמבר  31פה שהסתיימה ביום ולכל אחת משלוש השנים בתקו
  

 
  
  
  
  

  בכבוד רב,
  

  זיו האפט

  רואי חשבון

  

   



  ריגנרה פרמה בע"מ

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  (באלפי ש"ח) דוחות על המצב הכספי

 
    בדצמבר 31ליום       
    2016    2017    ביאור  

            :שוטפים נכסים

  1,470  644  3  מזומנים ושווי מזומנים

          130  169  4  חובה-חייבים ויתרות
    813  1,600          

        :שוטפים לא נכסים

  280  280    חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

      1,093  909  5  קבוע רכוש
    1,189  1,373          

        
        
    2,002  2,973  
          התחייבויות שוטפות: 

  190  856    6  שירותים ונותני ספקים

  359  1,108    7  זכאים ויתרות זכות

  26,312  13,318    8  התחייבות בגין מניות בכורה א' המירות

  -  1,765    8  המירות 1-'התחייבות בגין מניות בכורה א

  4,012  6    8  התחייבות בגין אופציות

              2,688   12,382    9  הלוואות המירות מבעלי מניות
      29,435  33,561            
          התחייבויות לא שוטפות: 

  29  41    התחייבות בשל הטבות לעובדים
    

    41  29            
        

      9  שעבודים
        

        10  :בהוןגרעון  

  18  18     הון מניות

  31,379  31,379     פרמיה על מניות

  6,915  7,836     הון ןקר

            )68,929(  )66,707(     יתרת הפסד
      )27,474(  )30,617(            
                    
      2,002  2,973  
  

              2018במרץ,   25
תאריך אישור 

  הדוחות הכספיים
  שלמה שלו  

   דירקטור
  ג'ורדן רובינסון  

  מנכ"ל
  קובלסקי -שרון פלח גב'   

  מנהלת כספים
  

  



  ריגנרה פרמה בע"מ

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  (באלפי ש"ח) רווח כולל אחרות על רווח או הפסד ודוח

  

  

  בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום      
  2015    2016    2017    ביאור  

          
  )6,510(  )18,347(  )13,894(  א'15  הוצאות מחקר ופיתוח

              )1,646(  )2,488(  )1,897(    ב'15  הוצאות הנהלה וכלליות
  )8,156(  )20,835(  )15,791(      רגילות מפעולותהפסד 

  -  4  -      הכנסות אחרות

  3,338  -  18,764    ג'15  מימוןהכנסות 

              )17(  )8,209(  )751(    ד'15  הוצאות מימון
  )4,835(  )29,040(  2,222    מסים על ההכנסה לפני )הפסדרווח (

              -  -  -    13  מסים על ההכנסה 
  )4,835(  )29,040(  2,222      לתקופה כוללרווח (הפסד)  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



  ריגנרה פרמה בע"מ

  רים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביאו
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  (באלפי ש"ח) (גרעון בהון) השינויים בהוןות על דוח

  

הון   
  המניות
  הנפרע

  
פרמיה על 

  מניות

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

  מניות

  
  

  יתרת הפסד

  
  

  הכל-סך
            

  901   )35,054(  5,249   30,688   18   2015 ינוארב 1יתרה ליום 
            

  92  -  )489(  581  *-  אופציותמימוש 

  110  -  -  110  *-  הנפקות הון

  675  -  675  -  -  תשלום מבוסס מניות

  )4,835(  )4,835(  -  -  -  לשנה כולל הפסד
      

  )3,057(  )39,889(  5,435  31,379  18   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
            

            :2016בדצמבר  31שינויים בשנה שהסתיימה ביום 

  1,480   -  1,480  -  -  וסס מניותתשלום מב

  )29,040(  )29,040(  -  -  -  לשנה כולל הפסד
      

  )30,617(  )68,929(  6,915  31,379  18  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
            

            :2017בדצמבר  31שינויים בשנה שהסתיימה ביום 

  921  -  921  -  -  תשלום מבוסס מניות

  2,222  2,222    -  -  לשנהכולל  רווח
      

  )27,474(  )66,707(  7,836  31,379  18  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
                          
  

אלף ש"ח . 1*  פחות מ 



 ריגנרה פרמה בע"מ

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  (באלפי ש"ח) מזומניםהדוחות על תזרימי 

 
  בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2017    2016    2015  

            
              פעילות שוטפת:לתזרימי מזומנים 

  )4,835(  )29,040(  2,222  נקי לפי דוח רווח והפסד )סדהפרווח (
        :בגיןהתאמות 

        הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
  105   208   196  פחת 

  )3(  390   576  הוצאות (הכנסות) מימון 
  )3,335(  7,763   )18,764(  ובגין מניות בכורה א' אופציות  בגיןהתחייבויות  שערוך

  -   -   166  הלוואות המירות ינוי בשווי הוגן שלש
  675   1,480   921  בגין תשלום מבוסס מניות  הוצאות

  -   )4(  -  רווח הון ממכירת רכוש קבוע
        

        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
  )10(  )19(  )39(  חובה-חייבים ויתרותבעליה 
  18   -   12  לעובדים ותהטבבהתחייבויות בשל  עליה
  )183(  127   666  רותיםיש(ירידה) בספקים ונותני  עליה
  )203(  )204(  749  זכות-ויתרות בזכאים )ירידה( עליה

                  -   )280(  -  עליה בחייבים לזמן ארוך
          )7,771(  )19,579(  )13,295(  פעילות שוטפתל, נטומזומנים, 

        
        מזומנים לפעילות השקעה: תזרימי

  -  6   -  קבוע רכוש תמורה ממכירת 
            )983(  )327(  )12(  קבוע רכושרכישת 

            )983(  )321(  )12(  פעילות השקעה למזומנים, נטו, 
        

        פעילות מימון:מתזרימי מזומנים 
  12,588   12,684   -  מניות בכורהות חביל והנפקותהון   הנפקות

  -   2,688   9,528  קבלת הלוואות המירות
      3,529  א' מימוש אופציות למניות בכורה

            92   -   -  מימוש אופציות למניות 
            12,680   15,372   13,057  מימון מפעילותמזומנים, נטו, 

        
  3,926   )4,528(  )250(  במזומנים ושווי מזומנים (ירידה) עליה

  2,459   6,388   1,470  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
          3   )390(  )576(  תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  הפרשי

  6,388   1,470   644  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
    

  מי מזומנים פעילות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרי - נספח א

  בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2017    2016    2015  

            

  110    -    -  הנפקת מניות הנובעות ממנגנון אנטי דילול
            



  "מבע פרמה ריגנרה

  (באלפי ש"ח) ביאורים לדוחות הכספיים
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  כללי: - 1ביאור 

. החברה מוגדרת 2008 אוקטובר, והחלה את פעילותה בחודש 2008ביוני  10הוקמה בישראל בתאריך  החברה . א

  , נס ציונה.18קרית ויצמן רחוב אינשטיין  –פארק המדע שרדי החברה: כתושבת ישראל.  כתובת מ

  :החברה סקיע מצב . ב

ריגנרה הינה חברה פרטית ישראלית בתחום הפארמה העוסקת במחקר ופיתוח שיטות טיפול לשיקום רקמות. 

בים (להלן: "התרופה"), לשיקום עצב הראיה אשר נפגע מאחד משני מצ RPh201-מפתחת את תרופת ה החברה

) אוטם (אסכמיה) ראש עצב הראייה שאינו 2) טראומה (כגון פגיעה כתוצאה מתאונת דרכים); (1רפואיים: (

 NAION – Non Arteriticנוירופתיה איסכמית אופטית קדמית (בשפה המדעית:  -נגרם מדלקת עורקים

Ischemic Optic Neuropathy( .  

סר חמצן וחומרי מזון. אוטם ראש עצב הראייה הינה אוטם הוא נזק שנגרם לאיבר או לרקמה כתוצאה מחו

אחת המחלות השכיחות אשר פוגעת בעצב הראייה על ידי הפרעה לאספקת הדם אל עצב הראייה, ועלול לגרום 

לאובדן חד בראייה עד לאובדן ראייה קבוע. קהל היעד של התרופה הינם מטופלים אשר הרפואה 

  ול לשיפור חומרת מצבם הרפואי כאמור.הקונבנציונלית אינה מציעה כל שיטת טיפ

ותוצאותיו הראשוניות (להלן: "הניסוי"). התוצאות  2החברה השלימה את ניסוי שלב  2016בחודש יולי 

הקליניות הראשוניות מצביעות על הצלחה בעמידה ביעדי הניסוי. כיעד ראשי לבחינת יעילות התרופה הוגדר 

הר כי יעד זה הינו היעד שהוגדר על ידי רשות המזון והתרופות שורות במדד חדות הראיה. יוב 3שיפור של 

  ) בפגישתם עם החברה.Phase III( 3) לשלב FDAהאמריקאית (

חודשי טיפול  6התוצאות הראשוניות שבידי החברה מצביעות על הצלחה בעמידה ביעד היעילות כאשר לאחר 

שורות לפחות  3-, שופרה חדות הראיה בRPh201 -מהמטופלים) שטופלו ב 11מתוך  4מהמקרים ( 36.4% -ב

  ) בקבוצת הביקורת.8(מטופל אחד מתוך  12.5%וזאת לעומת 

חודשים, הראתה פרופיל בטיחותי  6, אשר ניתנה בהזרקה תת עורית פעמיים בשבוע במשך RPh201-תרופת ה

  טוב ולא אובחנו אירועים שליליים מהותיים.

) FDA( האמריקאית והתרופות המזון מרשותריגנרה קיבלה  הודיעה החברה, כי 2018בפברואר,  21ביום 

הניסוי, לגביו התקבל האישור, מתוכנן להתבצע . RPh201) בתרופה Phase III( 3 שלב ניסוי לביצוע אישור

מטופלים אשר מאובחנים במחלה לפחות כשנה.  234בכעשרה מרכזים רפואיים מובילים בארה״ב ולכלול 

 Doubleהניסוי יתבצע בצורה של סמיות כפולה ( .2019 שנתצפויות להתקבל בסופיות של הניסוי  תוצאות

Blinded המשתתפים יקבלו זריקה פעמיים בשבוע במשך ששה חודשים כאשר חלקם יקבלו את התרופה .(

) Phase II( 2). היעד המרכזי של הניסוי הוא, בדומה ליעד ולתכנון ניסוי השלב placeboוחלקם תרופת דמה (

של  26 -שורות) מנקודת הבסיס עד לשבוע ה 3( אותיות 15ראיה של לפחות  חדותם, להוכיח שיפור בשהסתיי

  הניסוי.

  

 -כ של   בסך הפסדים מצטבריםואלפי ש"ח  27,474 -כגרעון בהון עצמי בסך של לחברה  2017בדצמבר  31ליום 

 לחברה כן כמו. ח"ש אלפי 2,222 -כ של בסך 2017בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בשנה ורווח ח"ש אלפי 66,707

 תוצאות. ח"ש אלפי 13,295 -כ של בסך 2017בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בשנה שוטפת מפעילות שלילי תזרים

  , אשר דורשות ניכרות פיתוח בהוצאות הכרוך תהליך, תרופהה מחקר ופיתוח מעלויות בעיקרם נובעות אלו



  "מבע פרמה ריגנרה

  (באלפי ש"ח) ביאורים לדוחות הכספיים
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  :(המשך) כללי - 1ביאור 

  :ה (המשך)מצב עסקי החבר  .ב

בדבר הסכם השקעה בחברה  9, 8מימון ממקורות חיצוניים ו/או מבעלי מניותיה. בהקשר זה, ראה גם ביאורים 

 ספקות מעוררים אלו גורמים וגיוסי הון. המשך קיומה של החברה מותנה בהמשך השגת מימון חיצוני.

 ערכי לגבי התאמות כל נכללו לא הכספיים בדוחות". חי"עסק כ החברה של קיומה המשך בדבר משמעותיים

 כ לפעול להמשיך תוכל לא והחברה במידה, בכלל אם, להידרש עשויות אשר וסיווגם וההתחייבויות הנכסים

  ".חי"עסק 

  

  חשבונאית:המדיניות עיקרי ה - 2ביאור 

  אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים:  א.

  נלאומיים.הדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבי  

  עקרונות עריכת דוחות כספיים:  ב.

 המדיניות החשבונאית המוצגת בביאור זה יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים

 ותמסוימ. הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות למעט התחייבויות טז 2למעט האמור בביאור 

   .שווי הוגןב ותאשר נמדד

  : מהותיים הסתייעות באומדניםות מפתח בהנח  .ג

הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים, דורשת מההנהלה לערוך אומדנים 

  ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. 

שפעה מהותית על הצגת אומדנים אלו מצריכים לעיתים שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינם בעלי ה

  הנתונים בדוחות הכספיים. 

המשמשים בהכנת הדוחות  המהותייםאומדנים החשבונאיים הנחות המפתח בהסתייעות בלהלן יתוארו 

הכספיים של החברה, אשר בעת גיבושם נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים 

  הכרוכים באי וודאות משמעותית. 

בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים בשיקול דעתה 

ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני 

  ההנהלה. 

שירותי עובדים  תשלומים מבוססי מניות עבור -המסווגים כמכשירים הוניים  תשלומים מבוססי מניות

נמדדים על בסיס השווי ההוגן של המכשירים ההוניים של הישות במועד ההענקה. השווי ההוגן של ואחרים 

תוך התחשבות  ,במועד ההענקה"בלק אנד שולס") מודלים להערכה ( ל ידינקבע ע ואחרים אופציות לעובדים

מחיר המניה נקבע לפי שווי הוגן  ,בשלה ועודשיעורי ה בהנחות לעניין ריבית, סטיית תקן, חלוקת דיבידנדים,

  .11ראה ביאור  -לפרטים נוספים  .קהענך ככל שניתן למועד ההושל המניות בהנפקת חבילות ניירות ערך בסמ
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  :(המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 2ביאור 

  :הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים (המשך)  .ג

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים (לרבות בהנפקת חבילות הכוללות  - סייםשווי הוגן של מכשירים פיננ

בהתאם לטכניקות הערכה מבוססות  נמדדמניות, אופציות ומנגנון אנטי דילול) שאינם מצוטטים בשוק פעיל 

ההנחות המשמשות בסיס לחישוב, כגון שיעורי ריבית  ידי עלמושפעות משמעותית  אלומודלים. טכניקות 

  .9 ,8ביאורים  ראה - נוספים לפרטים. שוניםן ואומדנים להיוו

  

  עסקאות במטבע חוץ:  .ד

  עסקאות שאינן במטבע הפעילות טופלו כלהלן:  

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמה, בעת ההכרה לראשונה, במטבע הפעילות, תוך שימוש בשער חליפין    .1

  ממוצע חודשי.

חוץ מתורגמים תוך שימוש בשער החליפין המיידי בתאריך בכל תאריך מאזן, פריטים כספיים במטבע   .2

  המאזן.

הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי   .3

חליפין שונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה, או מאלה ששימשו לתרגום 

  .הפסד בתקופה בה נבעוורווח דוח וכרו בבדוחות כספיים קודמים, י

  :הצמדה  .ה

  נכסים והתחייבויות הצמודים למדד נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות.  

  שווי הוגן:  .ו

  מדידת שווי הוגן:  .1

התחייבות המחיר שהיה משולם להעברת נכס או  היה מתקבל במכירתש כמחירשווי הוגן החברה מודדת 

  .ה בין משתתפים בשוק במועד המדידהרגילבעסקה 

כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן לצפייה (כלומר, אין מחיר מצוטט בשוק פעיל), 

אחרת שמתאימה לנסיבות ושקיים עבורן מספיק  שימוש בטכניקת הערכה תוךשווי הוגן  מודדתהחברה 

רלוונטיים שניתנים לצפייה  םוש מקסימלי בנתונישימנתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 

  .מזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייהו

החברה מודדת שווי הוגן תחת ההנחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות מתרחשת בשוק 

ותר העיקרי של הנכס או של ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו; או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי בי

  עבור הנכס או ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו.

 מהסכום נמוך אינו )דרישה לפי פיקדוןהתחייבות פיננסית עם מאפיין דרישה (לדוגמה, שווייה ההוגן של 

  .הסכום את לשלם לדרוש ניתן בו הראשון מהמועד מהוון, הדרישה בעת שישולם
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  :(המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 2ביאור 

  :(המשך) שווי הוגן  .ו

  מידרג השווי ההוגן:  .2

לצורכי גילוי, החברה מסווגת מדידות שווי הוגן לאחת מהרמות במידרג השווי ההוגן המשקף את 

  משמעותיות הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות. מידרג השווי ההוגן הינו:

  זהים או התחייבויות זהות.מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשווקים פעילים עבור נכסים  - 1רמה 

, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  - 2רמה 

  ההתחייבות, במישרין או בעקיפין. 

  נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. - 3רמה 

במידרג השווי ההוגן, החברה מסווגת כאשר הנתונים ששימשו למדידת שווי הוגן מסווגים לרמות שונות 

את מדידת השווי ההוגן בכללותה לרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללותה. 

החברה מפעילה שיקול דעת בהערכת המשמעותיות של נתון מסוים למדידה בכללותה תוך הבאה בחשבון 

  של גורמים ספציפיים לנכס או להתחייבות.

  

  נים: שווי מזומ  . ז

כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה, אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של 

עד שלושה  ,מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי, כאשר נותרה תקופה קצרה לפרעון

  חודשים ממועד הרכישה. 

  ם:ימכשירים פיננסי  .ח

  יים: נכסים פיננס  .1

  נכס פיננסי הוכר כאשר החברה הפכה צד להוראות החוזיות של המכשיר.

נכס פיננסי מסווג במועד ההשקעה לאחת מארבע קבוצות בהתאם למטרה לשמה נרכש הנכס הפיננסי. 

  :ה הרלוונטית לחברהלהלן הטיפול החשבונאי שיינקט בקשר עם הקבוצ

  הלוואות וחייבים:

ים, בעלי תשלומים קבועים או שניתנים לקביעה ושאינם מצוטטים בשוק נכסים פיננסיים, שאינם נגזר

פעיל. הלוואות וחייבים נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין. 

נמדדים בעלותם המופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית  הנכסים אל ,לאחר ההכרה לראשונה

  . בניכוי הפרשות לירידת ערך

  התחייבויות פיננסיות:  .2

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:

עלויות עסקה שניתן לייחסן  בניכוי, נמדדות לראשונה בשווי הוגן זו בקבוצההתחייבויות פיננסיות 

שיטת הריבית ל בהתאםמופחתת ה בעלותןאלה נמדדות  התחייבויותבמישרין. לאחר ההכרה לראשונה, 

   האפקטיבית.
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  :(המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 2ביאור 

  :(המשך) םימכשירים פיננסי  .ח

  :(המשך) התחייבויות פיננסיות  .2

  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

התחייבויות פיננסיות שיועדו  בעת ההכרה לראשונה בהן כשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדו בשווי 

ויים בשווי ההוגן הוכרו ברווח או הפסד. עלויות עסקה המיוחסות להתחייבויות אלו הוגן כאשר השינ

  הוכרו ברווח או הפסד בעת התהוותן. 

הלוואות הכוללות נגזר המרה משובץ למניות יועדו בכללותן על ידי החברה, בעת ההכרה לראשונה, 

  .כהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  :משובצים נגזריםו נגזרים  .3

 כמוחזקים וסווגו הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדדו, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, נגזרים

  .למסחר

, כאשר המאפיינים והסיכונים המארחחוזה ההחברה מודדת ומכירה בנגזרים משובצים בנפרד מ

ים הכלכליים של החוזה הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם קשורים באופן הדוק למאפיינים ולסיכונ

המארח, מכשיר נפרד עם אותם התנאים כמו של הנגזר המשובץ היה מקיים את ההגדרה של נגזר וכן 

נגזרים משובצים  מציגההמכשיר המעורב בכללותו אינו נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. החברה 

  בנפרד מהחוזה המארח.

  גריעת מכשירים פיננסיים:  .4

  ים:נכסים פיננסי  )א

הנכס הפיננסי מ מזומנים לתזרימיכאשר הזכויות החוזיות  הכספי המצב על דוחפיננסי נגרע מה נכס

  .את הנכס הפיננסי העבירהתקופת הדיווח פוקעות או כאשר החברה  סוףל

  התחייבויות פיננסיות:  )ב

  .עתכאשר ההתחייבות נפרעת, מבוטלת או פוק הכספי המצב על דוחהתחייבות פיננסית נגרעת מה

  הפרשות:  .ט

מחויבות (משפטית או משתמעת) כתוצאה לחברה הפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת החברה מכירה ב

מאירועי העבר, צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך 

  .אומדן מהימן של סכום המחויבות
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  :(המשך) חשבונאיתהות מדיניעיקרי ה - 2ביאור 

  רכוש קבוע:  .י

רכוש קבוע מוכר לראשונה לפי עלות, לרבות עלויות שניתן לייחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע. העלות   .1

  של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה ערך למחיר במזומן במועד ההכרה. 

וי פחת נצבר ובניכוי הפסדים לפי העלות בניכ נמדדבתקופות שלאחר ההכרה לראשונה, הרכוש הקבוע   .2

  .  , ככל שהיושנצברו לירידת ערך

 פחת ושיטת פחת:  .3

החברה מפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של   א)

רווח והפסד, אלא אם הן נכללות בערך בספרים דוח הפריט. הוצאות הפחת לכל תקופה מוכרות ב

  של נכס אחר.

פחת של הרכוש קבוע באופן שיטתי על פני אורך החיים השימושיים שלו, -הקצאת הסכום ברל  ב)

בשיטת הקו הישר. שיטת הפחת בה נעשה שימוש משקפת את הדפוס החזוי  משתמשתהחברה 

  לצריכת ההטבות הכלכליות העתידיות מהנכס.

  מחקר ופיתוח:הוצאות   .יא

או רווח ב להיוון עלויות הוכרו כהוצאהינן עומדות בתנאים אהוצאות לפעילויות פיתוח אשר הוצאות מחקר ו

  .תהוותןהפסד עם ה

  ):warrantsכתבי אופציה (  .יב

), המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר warrantsתקבולים בגין כתבי אופציה לרכישת מניות החברה (

אופציה צמודה הכתבי  מימוש שלהלרבות כאשר תוספת  ,קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום משתנה

   ומטופלים כנגזר פיננסי. , מוצגים במסגרת ההתחייבויות(דולר) חוץ למטבע

 
  :ההנפקת חביל  .יג

התמורה שהתקבלה (טרם קיזוז הוצאות הנפקה) מהנפקת חבילת ניירות ערך יוחסה למרכיבי החבילה השונים 

  ה בהתאם לסדר הבא:החביל הנפקת ביום ההוגן שווים לפי

  .תקופה בכל הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות בויותהתחיי  .1

  .בלבד לראשונה ההכרה במועד הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות  .2

  .הוניים, למכשירים היתרה  .3

חישוב השווי הוגן בהנפקת חבילות הכוללת מניות, אופציות ומנגנון "התאמת תנאים " (אנטי דילול ), השווי ב

לאמידת שווי   B&Sומנגנון התאמת התנאים על בסיס מודל  B&Sנאמד על בסיס מודל  הכלכלי של האופציות

  הוגן של אופציות מכר, וכאמור ערך השיר מוקצה למניות . 

  .לעיל כאמור היחסי ההוגן לשווי בהתאם מהמרכיבים אחד לכל מיוחסת (ככל שהיו) הנפקה תיוועל
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  :(המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 2ביאור 

 תשלום מבוסס מניות:  .די

החברה מכירה בעסקאות תשלום מבוסס מניות, בין היתר, בגין רכישת שירותים בהתאם להוראות תקן  .1

"). עסקאות אלה כוללות עסקאות עם עובדים או עם צדדים שאינם 2(להלן: "תקן  2דיווח בינלאומי 

  .יות של החברהעובדים שיסולקו במכשירים הוניים, כגון: מניות או אופציות למנ

לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים, שווי ההטבה בהנפקת תשלומים  .2

מכשירים הבהתייחס לשווי ההוגן של נמדד בתאריך מתן ההטבה (יום ההענקה)  מבוססי מניות לעובדים

ני תקופת ההבשלה . שווי ההטבה נזקף באופן שוטף להוצאות כנגד קרן הון, על פמונפקיםההוניים ה

)Vesting.( 

לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים המסולקות במכשירים הוניים, שווי העסקה  .3

נמדד בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים המונפקים בהיעדר  יכולות למדוד באופן מהימן את 

 השווי ההוגן של השירותים שניתנו .

ם בתוכנית לתשלום מבוסס מניות, החברה מכירה בהשפעות השינויים שמגדילים כאשר שינויים מבוצעי .4

 .שנותרה )Vesting(את השווי ההוגן הכולל של התוכנית במהלך תקופת ההבשלה 

  מסים על ההכנסה:  .טו

 החברה  לא הכירה בנכס מס נדחה בהעדר צפי למימושו בעתיד הנראה לעין. 

  :יישום לראשונה של תקנים חדשים  .טז

 -יוזמת הגילויים (להלן: "תיקונים ל -"דוח על תזרימי המזומנים"  7תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 

IAS 7:(  

, ישות נדרשת לספק גילויים שיאפשרו למשתמשי 2016 ינוארבשפורסמו , IAS 7-לבהתאם לתיקונים 

ן של הישות, הן שינויים הדוחות הכספיים להעריך את השינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימו

הן התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון . שנבעו מתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם במזומן

התחייבויות שתזרימי המזומנים בגינן סווגו או שתזרימי המזומנים העתידיים בגינן יסווגו בדוח על 

היא  הלקיום דרישת הגילוי החדש דרך אפשרית תזרימי המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילות מימון.

בין יתרת הסגירה בדוח על המצב הכספי של ההתחייבויות לבאמצעות התאמה בין יתרת הפתיחה 

  .הנובעות מפעילויות מימון

  .להציג מידע השוואתי לתקופות קודמות בתקופת היישום לראשונההחברה אינה נדרשת 

  .17ילויות מימון של החברה, ראה ביאור לגילויים בדבר השינויים בהתחייבויות הנובעות מפע
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  :(המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 2ביאור 

  :תקנים חדשים בתקופה שלפני ישומם  .יז

 " או "התקן"):IFRS 16בדבר חכירות (להלן: " 16תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

IFRS 16 חכירות ואת הפרשנויות  בדבר 17, מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 2016, שפורסם בינואר

משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שהטיפול החשבונאי מצד  IFRS 16מטעמו. 

  המחכיר נשאר ברובו ללא שינוי.

התקן מבטל את הסיווג של חכירות כמימוניות או כתפעוליות על ידי החוכר, ובמקום זאת קובע כי חוכר 

ות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות למעט חכירות יכיר בדוח על המצב הכספי בנכס זכ

חודשים וחכירות שבהן נכסי הבסיס הינם בעלי שווי נמוך (לגביהן ניתנה  12שתקופתן אינה עולה על 

  הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות).

וה הסדר (או יכיל רכיב) חכירה, נדרש כי החוזה יעניק לחוכר את הזכות בהתאם לתקן, כדי שחוזה יהו

לשלוט בשימוש בנכס המזוהה במשך תקופת זמן כנגד קבלת תמורה. בהתאם לתקן, חברה יכולה לבחור 

ליישם מדיניות חשבונאית עבור כל קבוצה של נכסי בסיס, לפיה לא תיעשה הפרדה של רכיבי החכירה 

חוזה, אלא כל הרכיבים בחוזה יטופלו כהסדר אחד המהווה חכירה, חלף ביצוע ושל רכיבי השירות ב

  הפרדה בין רכיבי החכירה ורכיבי השירות.

התחייבות חכירה תימדד במועד ההכרה לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם 

שיעור זה לא ניתן  משולמים במועד תחילת החכירה, מהוונים בשיעור הריבית הגלום החכירה, אלא אם

לקביעה בנקל ואז היא תימדד לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר. נכס זכות שימוש יימדד במועד 

ההכרה לראשונה לפי סכום התחייבות החכירה, בתוספת תשלומי חכירה כלשהם ששולמו למחכיר 

ת ישירות ראשוניות במועד תחילת החכירה או לפניו (בניכוי תמריצי חכירה כלשהם מהמחכיר); עלויו

  המיוחסות להתקשרות בחכירה; וכן אומדן העלויות לפירוק ושיקום על ידי החוכר.

בדוח על המצב הכספי נכסי זכות שימוש, אם אינם מוצגים בנפרד, יוצגו בסעיף שבו היו מוצגים נכסי 

אות בינלאומי הבסיס אילו היו בבעלות החוכר. התחייבויות חכירה תוצגנה בהתאם להוראות תקן חשבונ

בדבר הצגת דוחות כספיים, לרבות ההפרדה בין שוטף ובין לא שוטף. ברווח או הפסד תוכרנה הוצאות  1

הפחתה של נכס זכות השימוש והוצאות ריבית בגין התחייבות החכירה. בדוח על תזרימי המזומנים, 

מים בגין חלק הריבית על תשלומים בגין חלק הקרן של התחייבות החכירה יסווגו כפעילות מימון ותשלו

התחייבות החכירה יסווגו בהתאם למדיניות החברה בדבר סיווג תשלומי ריבית (כפעילות שוטפת או 

  כפעילות מימון).

התקן גם מגדיר מהו שינוי בתנאי חכירה וקובע מתי הוא יטופל כחכירה חדשה ונפרדת, וכן מוסיף 

  רה וחכירה בחזרה.הוראות חדשות בדבר הטיפול החשבונאי בעסקאות מכי

IFRS 16  או לאחר מכן.  2019בינואר  1ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום

בדבר הכנסות מחוזים  15יישום מוקדם אפשרי, ובתנאי שהישות מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 

  עם לקוחות.
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  :(המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 2ביאור 

  :(המשך) נים חדשים בתקופה שלפני ישומםתק  .יז

 (המשך): .1

ביחס לחוכרים ייושם בדרך של יישום למפרע באחת משתי  IFRS 16-הטיפול החשבונאי בהתאם ל

  הדרכים הבאות:

  הצגה מחדש של מספרי השוואה; או  -

הכרה בהשפעה המצטברת של היישום למפרע כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים (או של רכיב   -

של ההון, ככל שרלוונטי) לתקופה שבה מיושם התקן לראשונה, בכפוף לדרישות מסוימות ולהקלות  אחר

  שנקבעו בתקן.

ביחס למחכירים, התקן מאפשר שלא לבצע התאמות במועד  IFRS 16-באשר לטיפול החשבונאי בהתאם ל

תן חכירות המעבר ביחס לחכירות (למעט חכירות משנה) שבהן הישות היא המחכיר, אלא לטפל באו

  בהתאם להוראות התקן החל ממועד היישום לראשונה ואילך.

. בהתאם .א)12(ראה ביאור  לחברה תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין נכסי נדל"ן 31.12.2017ליום 

תהיה השפעה על הדוחות. כאמור לעיל, השפעה תתבטא בין היתר  IFRS 16של  צופה כי ליישום החברה 

. כמו כן (אשר משתנה באופן מהותי בכל תקופה) התחייבויות ותשפיע על היקף המאזןברישום נכסים ו

  השפעות תהיינה ברישום הוצאות פחת ומימון חלף הוצאות שכירות.

תלויה בגורמים עתידיים, לרבות שיעור הריבית התוספתי  IFRS 16ההשפעה בפועל שתהיה ליישום של 

ההנהלה באותו מועד לגבי מימוש אופציות להאריך או לבטל  של החברה במועד היישום לראשונה וציפיות

חכירות. בתקופות הדיווח הבאות עד מועד התחילה של התקן החברה תשפר את יכולתה לאמוד את 

ההשפעות של יישומו באופן מדויק יותר. החברה תעדכן בהתאם את הגילויים בדבר השפעות היישום 

  .2018ות הכספיים השנתיים לשנת בדוחות הכספיים לתקופות הביניים ובדוח

  

 "):IFRS 9בדבר מכשירים פיננסיים (בסעיף קטן זה: " 9דיווח כספי בינלאומי  תקן .2
IFRS 9 משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה נושאים 2014, שפורסם ביולי ,

פול החשבונאי בהכרה עיקריים: סיווג ומדידה, ירידת ערך נכסים פיננסיים וחשבונאות גידור (הטי

, 2009מבטל את הגרסאות הקודמות של התקן שפורסמו בנובמבר  IFRS 9ובגריעה נותר ללא שינוי). 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  9, וכן את פרשנות מספר 2013ובנובמבר  2010באוקטובר 

  בדבר בחינה מחדש של נגזרים משובצים.

  ושעדיין נמצא בבחינה של החברה:IFRS 9 -פול החשבונאי שנקבע בלהלן סקירה של עיקרי הטי

  התחייבויות פיננסיות: -סיווג ומדידה 
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  :(המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 2ביאור 

  :(המשך) תקנים חדשים בתקופה שלפני ישומם  .יז

 (המשך): .2

בדבר מכשירים  39מי הטיפול החשבונאי אינו שונה מהותית מזה שנקבע בתקן חשבונאות בינלאו

פיננסיים: הכרה ומדידה, למעט הדרישה כי הסכום של שינוי בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות 

שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (למעט מחויבויות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית) 

אחר, אלא אם הדבר ייצור או יגדיל  המתייחס לשינוי בסיכון האשראי של ההתחייבות יוצג ברווח כולל

חוסר הקבלה חשבונאית ברווח או הפסד. סכומים כאמור שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש 

  לרווח או הפסד לאחר מכן.

IFRS 9  או לאחר מכן, בדרך של יישום למפרע,  2018בינואר  1חל מתקופות שנתיות המתחילות ביום

  למעט חריגים שנקבעו.

  החברה, לתקן לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.להערכת 

  

  

  

  
  



  "מבע פרמה ריגנרה

  (באלפי ש"ח) ביאורים לדוחות הכספיים

  

  

   - 17 - 
   

  :מזומנים ושווי מזומנים - 3 אורבי

  הרכב:
    בדצמבר 31ליום   
  2017    2016    
        

  485  44  בבנק בשקלים

        985  600  בפקדון במט"ח
  1,470  644  הכל-סך

        
  

  :חובה-ויתרות חייבים - 4 ביאור

  רכב:ה
    בדצמבר 31ליום   
  2017    2016    
        

  59  151  מוסדות

  46  14  הוצאות מראש

        25  4  חייבים אחרים
  130  169  הכל-סך

        
  

  :קבוע רכוש - 5 ביאור

  הרכב:
  
  

  סה"כ

    
מחשבים 
  וציוד עזר

ריהוט   
וציוד 
  מעבדה

    
שיפורים 
  במושכר

      

            
  עלות:          

  2017בינואר  1יתרה ליום     236  1,313  109  1,658

  תוספות    -  6  6  12

  2017בדצמבר  31ליום     236  1,319  115  1,670
      

            
  פחת נצבר:          

  2017בינואר  1יתרה ליום     21  458  86  565

  תוספות    24  159  13  196
      

  2017בדצמבר  31ליום     45  617  99  761
            

  2017בדצמבר  31 מופחתת ליום יתרה  191  702  16  909
            

  2016בדצמבר  31 מופחתת ליום יתרה  215  855   23  1,093
            
  שיעור הפחת    10%  15%  33%  
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  ספקים ונותני שירותים: - 6 ביאור

  הרכב:
    מברבדצ 31ליום   
  2017    2016    
        

  190  856  בחשבון פתוח
      

        190  856  הכל-סך
  

  

  :זכות-ויתרות זכאים - 7 ביאור

  הרכב:
    בדצמבר 31ליום   
  2017    2016    
          

  78  68  מוסדות בגין שכר

  129  233  עובדים והתחייבויות בגין עובדים

        152  807  הוצאות לשלם
  359  1,108  הכל-סך

        
  

  :אופציותמניות בכורה המירות/התחייבויות בגין  - 8ביאור 

  :כדלקמן התחייבויות תומייצג ותהיתר  א.

חתמה החברה על הסכם השקעה עם  2015באפריל  22ביום  ואופציות: בכורה הנפקת חבילת מניות  .1

מניות בכורה א' בנות ע.נ  1,412,071מיליון דולר תקצה החברה  6.5-משקיעים לפיו בתמורה לסך של כ

 4.6-דולר ארה"ב (כ  מיליון 15ש"ח כ"א במחיר מניה הנגזר לפי שווי חברה לפני הכסף בסך של  0.01

-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 1,412,071 למשקיעיםדולר למניה). במסגרת ההשקעה הוקצו 

   כם ההשקעה עם המשקיעים.הושלם הס 2016במאי  19ביום  .1-'אמניות בכורה  1,412,071

וקצו על ידי החברה בשתי מנות שוות, כל אחת כנגד תשלום מחצית סכום ההשקעה ההמניות והאופציות 

) לאחר השלמת אבן הדרך, שהינה תוצאות ביניים בניסוי 2(-) במועד השלמת ההסכם, ו1כדלקמן:  (

  וגדר בהסכם ההשקעה. ההתקיים בישראל כפי שש) 2הקליני (פאזה 

אירוע ) 1: (ממחיר המניה עד למוקדם מבין 125%אופציות ניתנות למימוש במחיר ממימוש השווה ל ה

בקשר לכל  רה או מתן רישיון בלעדי, עולמי, בלתי חוזר ולא מוגבל בזמן לצד שלישיחבשל שינוי שליטה ב

 )3הדרך.  (  תשעה חודשים לאחר השלמת אבן ) 2. (ההחבראו פירוק  החברהאו רוב הקניין הרוחני של 

  להלן). 3לעדכון המועד ראה  התאם(ב .2018 ץבמר 1

ה. החבר מניות רגילות של 1.1כל מניית בכורה א' ניתנת להמרה ל  -הזכויות הנלוות למניות בכורה א' 

בבורסה  תציע את מניותיה לציבור ) החברה1(ההמרה כאמור תתרחש באופן אוטומטי במקרים הבאים: 

    הסכמה בכתב של) 2. (הסכםבה לחברה ציבורית כמתואר החבררת הפיכת לניירות ערך או במסג
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  :(המשך) התחייבויות בגין מניות בכורה המירות/אופציות - 8ביאור 

  (המשך):  .א

  (המשך):  .1

זכות קדימה במקרה של חלוקת  משקיעיםהמחזיקים ברוב מניות הבכורה. מניות בכורה א' יעניקו ל

  ה.החברם לתקנון דיבידנדים בהתא נכסים או

אלפי  1,000יותאם כדקלמן: במידה ויחול אירוע בו תגייס החברה סך של לפחות  1.1יחס ההמרה של 

דולר ובמידה שהמחיר הנקוב למניה יהיה נמוך מהמחיר הנקוב למניה במועד בו הונפקו מניות בכורה א' 

דולר) לבין מחיר ההנפקה  4.6יותאם מחיר ההמרה ויקבע כמכפלה של היחס בין מחיר ההנפקה המקורי (

. במקרה בו יתרחש ארוע של הנפקת החברה בבורסה לניירות ערך המשקף שווי 1.1 -בגיוס העתידי ב 

מיליון דולר לפני הכסף תתרחש המרה אוטמטית של מניות בכורה א' למניות רגילות  30חברה של לפחות 

  בהתאם ליחס ההמרה שישרור בעת האירוע. 

רה, ודרישה כי עד מועד השלמת העסקה בעלי מניות מסוימים של החביבות של ההסכם כולל התחי

רה לחברה ציבורית בפרקי הזמן ובאמצעים המפורטים החביתחייבו אף הם, לפעול להפיכת החברה 

רה יתחייבו שלא למכור או להעביר את מניותיהן במהלך תקופה החבבעלי המניות של  בהסכם, וכי

בנוסף, ההסכם כולל מצגים, הצהרות וסעיפי  רה לחברה ציבורית.החבהפיכת  לאחר שתוגדר בין הצדדים

  .החברהו/או המשקיעים שיפוי במקרה של הפרת אי אילו מהמצגים על ידי 

את המרכיבים הבאים: מכשיר נגזר התחייבותי בגין השקעה  החבילת ניירות הערך כמתואר לעיל כלל

מניות בכורה  להלן) 2(באשר להתקיימות אבן הדרך ראה רך, מיליון דולר בהתקיים אבן ד 3.25נוספת של 

  המירות הכוללות מנגנון התאמת תנאי המרה  וכתבי אופציות למניות בכורה המירות . 

  

מטופלים אשר קיבלו את הטיפול  2ולפחות  20% -על פי ההסכם, אבן הדרך מתקיימת כאשר יותר מ  .2

ת הראייה, וכל עוד לא אובחנו אירועים שליליים מהותיים, שורות בחדו 2בתרופה הראו שיפור של לפחות 

לא הפסיקה את הניסוי בעקבות אירועים שליליים, כהגדרתם  החברהכהגדרתם בפרוטוקול הניסוי, ו/או 

וכל עוד משתתפים בניסוי יותר  החברהבפרוטוקול הניסוי. אבן הדרך תבחן במועד בו יקבע דירקטוריון 

חודשים עוקבים בהתאם  3את הטיפול בתרופה לתקופה של לפחות מטופלים אשר קיבלו  4 -מ

על פי תוצאות הביניים  (להלן: "אבן הדרך"). 2016ביוני,  30 -לפרוטוקול הניסוי, ולא מאוחר מיום ה

שורות  -2שנבדקו וטופלו בתרופה הראו שיפור של יותר מ  )עיניים 6מתוך  6, (100% החיוביות כאמור

חדות הראיה  . ממוצע השיפור בפועל במדד20% -מטופלים המהווים יותר מ 2לעומת יעד של לפחות 

)BCVAשורות במדד  2שורות לעומת יעד שיפור של לפחות  7 -המשתתפים שטופלו בתרופה עלה ב ) של

  חדות הראיה.

  עמדה באבן הדרך. החברהכי החברה בהתאם לכך קבע דירקטוריון 

ו בחודש עבירבעלי האופציה הרך ובהתאם לתנאי ההסכם, בהתאם לאמור לעיל בנוגע להשלמת אבן הד

מניות בכורה א'  706,036מיליון דולר ארה"ב כנגד הקצאת  3.25השני, בסך של  את התשלום 2016מרץ 

   .לרכישת מניות בכורה א אופציות 706,036 -ו
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  :(המשך) התחייבויות בגין מניות בכורה המירות/אופציות - 8ביאור 

  (המשך):  .א

אישר  דירקטוריון  החברה  את הארכת  תוקפן של האופציות למניות בכורה   2016בנובמבר,  20ביום   .3

. בהתאם לעמידה באבן הדרך ועל פי תנאי ההסכם המקורי, על לעיל 1בסעיף א.שהוקצו כאמור 

 22חודשים מהשלמת אבן הדרך, קרי עד ליום  9המשקיעים היה לממש את האופציות המוקצות בתוך 

 2017בספטמבר,  1. דירקטוריון החברה אישר הארכת האופציות המוקצות עד ליום 2016ובמבר, בנ

או קודם לכן, במקרה של הנפקה , 2018במרץ  1ולאחר מכן אישר הארכה נוספת של האופציות עד ליום 

   תר.מיליוני דולר ארה"ב או יו 3לציבור, מיזוג, מכירת החברה או פעילותה וכדומה או גיוס הון של 

על ידי  1-למניות בכורה א' 173,793מומשו  כאמורמתוך כתבי אופציה  ,2017בחודשים נובמבר, דצמבר 

  .מיליון ש"ח 3.5תמורת תוספת מימוש בסך של אנג'לס 

  פקעו יתר האופציות שלא מומשו. 2018במרץ  1-לאחר תאריך המאזן ב

האמורה כמכשיר פיננסי אשר עונה המדיניות החשבונאית של החברה הינה לראות בהנפקת החבילה 

להגדרת התחייבויות. האופציות מוצגות לפי שווי הוגן מידי תקופה וגובה ההתחייבות לבעלי מניות 

  .הבכורה נמדד לפי הערך של מניות הבכורה לאחר המרתם למניות רגילות בתרחישי ההמרה השונים

מוצגות בדוח על המצב הכספי כמכשיר  למניות המירות A-1,  ומניות בכורה Aסך כל מניות הבכורה  . ב

 אלפי ש"ח) 26,312 – 31.12.2016אלפי ש"ח ( 13,318בסך של  2017בדצמבר  31ליום  התחייבותי לא נגזר

-(שלא הומרו ל כתבי האופציות למניות בכורה המירות יתרתסך אלפי ש"ח בהתאמה,  1,765 -ו

אלפי ש"ח  6בגין אופציות בסך כולל של  מוצגים בדוח על המצב הכספי כהתחייבויות )31.12.2017

  אלפי ש"ח). 4,014 – 31.12.2016(

  

  :7201בדצמבר  31שערוך התחייבויות פיננסיות ליום 

  בהתבסס על הפרמטרים הבאים: B&S, חושב באמצעות מודל A-1למניות  כתבי האופציההשווי ההוגן של 

 2.93הינו  A-1ד החישוב. שווי מניית בכורה במוע A-1נכס הבסיס הינו שווי מניית בכורה   -הבסיס נכס 

  דולר.

  דולר. 5.754בגין כתבי האופציה הינו מימוש מחיר ה    -מימוש מחיר ה

הנזלה, גיוס אירוע  , הינו המוקדם מביןA-1מועד הפקיעה של כתבי האופציה למניות בכורה   -אורך החיים 

נהלת החברה העריכה את מועד . ה2018במרץ,  1מליון דולר או יום  3הון של לכל הפחות 

  .2018במרץ,  1הפקיעה של כתבי האופציה ביום 

 תשואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב בעלת מח"מ (משך חייםחושבה על בסיס  -ריבית חסרת סיכון 

חסרת הסיכון אשר . הריבית עד לאירוע ההנזלהממוצע) השווה בקירוב לאורך החיים החוזי 

  .1.33%ה שימשה לחישוב הינ

סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות הדומות במאפייניהן ובפעילותן  בהתבסס על ממוצע   -סטיית תקן 

  .63.05%הינה שנקבעה לחברה. סטיית התקן 
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  :(המשך) התחייבויות בגין מניות בכורה המירות/אופציות - 8ביאור 

  (המשך): . ב

  :6201בדצמבר  31שערוך התחייבויות פיננסיות ליום 

  בהתבסס על הפרמטרים הבאים: B&S, חושב באמצעות מודל למניות בכורה כתבי האופציההשווי ההוגן של 

  דולר. 4.85שווי הינו ה ס הבסיס אשר שימשלצורך חישובנכשווי             -הבסיס נכס 

  דולר. 5.754מחיר המימוש בגין כתבי האופציה הינו           -מימוש מחיר ה

  הינו המוקדם מבין אירוע הנזלה, גיוס הון  של כתבי האופציה למניות בכורה מועד הפקיעה           - פקיעה מועד

 מועד את העריכה החברה הנהלת. 2017, בספטמבר 1מליון דולר או יום  3 הפחות של לכל

  .2017 ספטמברב 1ביום  ,לעיל כאמור, האופציה כתבי של הפקיעה

   ואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב בעלת מח"מ (משך חייםתשחושבה על בסיס   -ריבית חסרת סיכון 

  .0.7% שנקבעה הינה. הריבית של כתבי האופציהממוצע) השווה בקירוב לאורך החיים החוזי 

  סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות הדומות במאפייניהן ובפעילותן  בהתבסס על ממוצע     -סטיית תקן 

  .66.19%הינה שנקבעה לחברה. סטיית התקן 

  

  

  :הלוואות המירות למניות - 9ביאור 

, לס'אנג חברתו אינטרקיור בע"מ עם ריבית נושאת המירה הלוואה בהסכם החברה התקשרה, 2016 דצמברחודש ב

 השקעות, לס'אנג וחברת אינטרקיור בע"מ הלוו ראשון בשלב"). 2016 ההלוואה הסכם(" מ"בע בהייטק השקעות

 מבעלי ללוות יכולה והחברה, אחת כל ב"ארה דולר אלף 350 של סכום 2016 ההלוואה הסכם לפי מ"בע בהייטק

, באפריל 15 ליום עד, 2016 הלוואה הסכם פי על ב"ארה דולר מיליון 5 עד של כולל סכום נוספים ומלווים מניותיה

 של המניות וןבה השקעה של במקרים החברה למניות המירה תהיה 2016 ההלוואה הסכם פי על ההלוואה. 2017

 במקרה המלווים רצון לפי או, החברה של לציבור הנפקה, החברה של רכישה אירוע, ב"ארה דולר מיליון 3 לפחות

 במחיר תעשה מהמקרים אחד בכל ההמרה. ב"ארה דולר מיליון 3-מ הנמוך בסכום בחברה המניות בהון השקעה של

 יהיו המלווים, 2018, ביוני 18 ליום עד הומרה לא ואהשההלו ככל .הנחה לאחר, המרה אירוע באותו שיקבע למניה

 מובטחות 2016 ההלוואה הסכם פי על החברה של התחייבויותיה. במזומן ההלוואה החזר את לדרוש רשאים

 אינטרקיור הלוו ,2017 ינוארחודש ב. החברה של הרוחני הקניין על קבוע ושעבוד נכסיה על צף שעבוד באמצעות

אלפי דולר ארה"ב  2,500ובסך הכל סך כולל של  אלפי דולר 200אלפי דולר וגורם נוסף  1,650'לס , אנגדולר פיאל 650

 אלפי 3,200 של סך על תועומד האמור , כך שסך ההלוואות בהתאם להסכם2016ההלוואה  להסכם בהתאםנוספים 

  . ב"ארה דולר

 0.01בנות ע.נ.  של ריגנרה 1-ניות בכורה ב'מ 712,896-ל), לאחר תאריך המאזן הומרה ההלוואה 3(18כאמור בביאור 

 0.01בנות ע.נ.  של ריגנרה 2-מניות בכורה ב' 475,264-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 475,264הוקצו וש"ח כ"א 

  .ש"ח כ"א
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  :הלוואות המירות למניות (המשך) - 9ביאור 

  

  :7201בדצמבר  31ליום  הלוואה המירה למניותשערוך 

  בהתבסס על הפרמטרים הבאים:   OPMההלוואה למניות  חושב באמצעות מודל ל השווי ההוגן ש

  המניות שיונפקו בסבב הגיוס הקרוב (מניות בכורה ב)    -  הבסיסנכס 

  .20%מחיר ההנפקה בסבב הקרוב בניכוי     - תוספת המימוש

ה. בהתאם להנחות הינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של החבר  -אורך החיים 

  שנים. 2.25 -הנהלת החברה, נאמד אורך החיים ב

 תשואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב בעלת מח"מ (משך חייםחושבה על בסיס  -ריבית חסרת סיכון 

חסרת הסיכון אשר . הריבית עד לאירוע ההנזלהממוצע) השווה בקירוב לאורך החיים החוזי 

  .1.91%שימשה לחישוב הינה 

סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות הדומות במאפייניהן ובפעילותן  בהתבסס על ממוצע   -סטיית תקן 

  .68.03%הינה שנקבעה לחברה. סטיית התקן 

 
הון: - 10ביאור   

  הון המניות: הרכב  א.

   :"ח ערך נקוב, כדלקמןש 0.01מורכב ממניות רגילות בנות  6201-ו 2017בדצמבר  31הון המניות לימים  

  מספר המניות
  2016 בדצמבר 31  2017בדצמבר  31

  ונפרע מונפק  רשום  ונפרע מונפק  רשום
100,000,000  636,8191,  100,000,000  636,8191,  

  
 

  

.להלן 11ראה ביאור  – קרן הון תשלום מבוסס מניות  .ב  
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  תשלום מבוסס מניות: - 11 ביאור
  

 :התקופה במהלך מניות מבוססי מיםהתשלו הסדרי והיקף מהות . א

 
כמתואר  לחברה הסדרי תשלום מבוסס מניות,קיימים , 2017בדצמבר  31סתיימה ביום הבמהלך התקופה ש

  להלן:

  
הקצאת 
  1אופציות 

הקצאת 
  2אופציות 

הקצאת 
  3אופציות 

הקצאת 
  4אופציות 

הקצאת 
  5אופציות 

            
  06/06/13  20/02/12  17/5/11  21/7/10  21/07/10 מועד ההענקה

            
  

  מקבל האפציות
 עובדים
  ויועצים

 עובדים
  ויועצים

 עובדים
  ויועצים

 עובדים
  ויועצים

 יצחק' פרופ
  פטרבורג

           
  174,522  18,900  11,160  2,520  45,180 שהוענק המספר

            
  10  10  3.5  3.5  4.5  המקורי החוזי החיים אורך

            
  4.75/0  15  22.5  10  10/1  (בדולר) מימוש תוספת

) B&S(כלכלי של כל האופציות  שווי
  1,854  1,218  501  184  3,893  (אלפי ש"ח) ההענקה למועד

            
            :במודל כלכליות והנחות נתונים

  2.76  20  20  24  24  (בדולר) מניה מחיר
  2.08%  2.01%  1.19%  1.08%  1.45%  סיכון חסרת ריבית שעור

  84.06%  86%  97.84%  98.2%  92.27%  תנודתיות ** שיעור
            

  *174,522  7,200  11,160  1,260  -   2017במחזור לסוף  נותר
            

  )3ב(11  )2(ב11      )1ב(11  נוספים ראה סעיף  פרטים
      

  .)3ב(11אופציות נוספות כמתואר בסעיף  78,125הונפקו  2016ועד דצמבר  2013, מיולי בנוסף *   
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  :(המשך) שלום מבוסס מניותת - 11 ביאור

 :(המשך) התקופה במהלך מניות מבוססי התשלומים הסדרי והיקף מהות . א
  

  
הקצאת 
  6אופציות 

הקצאת 
  7אופציות 

הקצאת 
  8אופציות 

הקצאת 
  9אופציות 

הקצאת 
  10אופציות 

            
  19/05/15  27/12/14  27/02/14  27/02/14  07/07/13 מועד ההענקה

            
  

  האופציות מקבל
 אלכס
   קוצר

 עובדים
  ויועצים

 נותן
  דירקטור  שירותים

 יצחק' פרופ
  פטרבורג

            
  109,621  24,200  2,500  16,000  2,438 המספר שהוענק

            
  10  10  10  10  10  אורך החיים החוזי המקורי

            
  "חש 0.01  1  1  5  -  תוספת מימוש (בדולר)

) B&Sשווי כלכלי של כל האופציות (
  245  25   ((אלפי ש"ח) קהלמועד ההענ

  
38  465  466  

            
            נתונים והנחות כלכליות במודל:

  1.1  5.22  5.18  5.18  2.76  מחיר מניה (בדולר)
  0.48%  2.25%  2.65%  2.65%  -  שעור ריבית חסרת סיכון

  85.24%  84.2%  84.36%  84.36%  -  שיעור תנודתיות **
            

  109,621  -  2,500  13,000  -  2017נותר במחזור לסוף 
            

    )6(ב11    )5(ב11  )4(ב11  פרטים נוספים ראה סעיף 

  

  
הקצאת 
  11אופציות 

הקצאת 
  12אופציות 

הקצאת 
  13אופציות 

 הקצאת
  14 אופציות

          
  13/08/17  01/10/16  01/10/16  02/03/16 מועד ההענקה

          
  

  האופציות מקבל
 יצחק' פרופ

  פטרבורג
עובדים  

  ל"מנכ  ויועצים
  

  "למנכ
          

  247,876  7,500  18,000  152,631 המספר שהוענק
          

  10  10  10  10  אורך החיים החוזי המקורי
          

  8.0693  4.6032  4.6032  0.01  תוספת מימוש (בדולר)
) B&Sשווי כלכלי של כל האופציות (

  36  85  1,385  "ח)שלמועד ההענקה (אלפי 
  

5,291  
          

          ות במודל:נתונים והנחות כלכלי
  6.86  2.92  2.92  1.1  מחיר מניה (בדולר)

  2.19%  1.54%  1.54%  -  שעור ריבית חסרת סיכון
  94.32%  43.25%  43.25%  -  שיעור תנודתיות **

          
  247,876  7,500  18,000  152,631  2017נותר במחזור לסוף 

          
  )10(ב11  )9(ב11  )8(ב11  )7ב(11  פרטים נוספים ראה סעיף 
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  :(המשך) תשלום מבוסס מניות - 11 ביאור

  :תוכנית תשלום מבוסס מניות  ב.

לפקודת מס הכנסה  102אימץ דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לעובדים על פי סעיף  2010ביוני  16ביום 

וענקו לעובדי החברה ה, על פיה 2003 -וכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג 

אימץ  2012בינואר  15ביום "). "תכנית האופציותלהלן: יה אופציות לרכישת מניות של החברה (ויועצ

לפקודת מס הכנסה וכללי מס הכנסה  102דירקטוריון החברה תוכנית אופציות נוספת לעובדים על פי סעיף 

יה אופציות וענקו לעובדי החברה ויועצה, על פיה 2003 -(הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג 

, "תכנית 2010", ויחד עם תכנית האופציות 2011: "תכנית האופציות להלןלרכישת מניות של החברה (

  .האופציות לעובדים ויועצים")

  :2012להלן תיאור הענקת אופציות משנת 

שהוענקו לעובדים אופציות  7,200פקעו וחולטו  2017ובשנת אופציות,  14,580פקעו וחולטו  2015 בשנת .1

   .2012ועצים לפני שנת וי
 2015 בשנתהאופציות,  6,300וחולטו  פקעוהפסקת עבודת חלק מעובדי החברה,  לאור 2012-2013 בשנים .2

   אופציות נוספות, יתרת האופציות טרם מומשו. 5,400פקעו וחולטו 
יה ) החברה תתקשר בעסקה לפי שווי למנ1פטרבורג במקרה בו (יצחק אופציות נוספות תוקצנה לפרופ'  .3

מיליון דולר ארה"ב, במהלך כהונתו של פרופ' פטרבורג  17-אשר יגזר משווי חברה, לפני הכסף, פחות מ

חודשים לאחר סיום כהונתו. במקרה כאמור תוקצנה לפרופ' פטרבורג אופציות נוספות  9או בתקופה של 

ופציות נוספות ) במידה ותוקצנה א2מיליון דולר ארה"ב; ( 17באופן שבו העסקה הייתה נעשית לפי 

בדילול מלא מהון  9.9%-בחברה, יוקצו לפרופ' פטרבורג אופציות נוספות באופן שבכל זמן נתון יחזיק ב

  מניות. 17,005-החברה וכן באופן שבו לא יונפקו לפטרבורג יותר מ

 שהיה דילול אנטי מנגנון לפי נוספות אופציות 78,125 הכל בסך פרופ' פטרבורגל הונפקו 2016שנת ב

  לעיל . כמתואר עימו הסכםב

 .החברה של רגילות למניות האופציות 2,438 את קוצר אלכס מר מימש, 2015 בשנת .4
 אופציות, יתרת האופציות טרם מומשו. 3,000פקעו וחולטו  2015 בשנת .5
  .החברה של רגילות למניות האופציות 24,200 את הדירקטור מימש, 2015 בשנת .6

אופציות, וזאת בהמשך להסכם עימו על פי תוכנית  לפרופ' פטרבורגהוענקו  2016ברבעון השני של שנת  .7

מניות רגילות של החברה, מועד ההבשלה מיידי. מאחר שכתבי  152,631האופציות של החברה, לרכישת 

האופציה הוענקו ללא תוספת מימוש, השווי הכלכלי של כל כתב אופציה שווה ערך למניה רגילה של 

דולר  2.41) הינו 2016יית החברה נכון למועד הזכאות לכתבי האופציה (מרץ החברה. השווי ההוגן של מנ

  אלפי ש"ח. 1,385-והשווי של סך האופציות הסתכם ב
אופציות. בכפוף להמשך העסקת  2,625הבשילו  2016ספטמבר  בהתאם לתנאי ההקצאה בחודש .8

באוקטובר  1ודש החל מיום העובדים/יועצים בחברה, יתרת האופציות תבשלנה, באופן יחסי, בתום כל ח

 חודשים. 36, על פני 2016
  



  "מבע פרמה ריגנרה

  (באלפי ש"ח) ביאורים לדוחות הכספיים

  

  

   - 26 - 
   

  :(המשך) תשלום מבוסס מניות - 11 ביאור

 :(המשך) תוכנית תשלום מבוסס מניות  ב.
מ"מ אופציות. בכפוף להמשך העסקת  1,876הבשילו  2016אה  בחודש ספטמבר בהתאם לתנאי ההקצ .9

, על 2016באוקטובר  1כל חודש החל מיום  המנכ"ל בחברה, יתרת האופציות תבשלנה, באופן יחסי, בתום

 חודשים. 36פני 
 אופציות, 61,969תבשלנה  2018ביולי בחברה, המנכ"ל בכפוף להמשך העסקת  ,בהתאם לתנאי ההקצאה .10

 12, על פני 2018באוקטובר  1החל מיום בתחילת כל רבעון באופן יחסי,  יתרת האופציות תבשלנה,

 ים.רבעונ
  

   :לעובדים ולנותני שירותים נוספים באשר לתוכנית האופציות למניות מובאים פרטים להלן  ג. 

  2017  2016  2015  

  
מספר 

  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 
  מחיר המימוש

מספר 
  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 
  מחיר המימוש

מספר 
  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
  המימוש

  בדולר    בדולר    בדולר    
  קיימות במחזור 

  2.67  344,585  1.08  404,588  0.95  582,719  לתחילת שנה
  הוענקו במהלך

  0.01  109,621  0.66  178,131  8.07  247,876  השנה 
במהלך ופקעו חולטו 
  13.42  )22,980(  -  -  10.00  )7,200(  השנה

  0.91  )26,638(  -  -     מומשו במהלך השנה
 קיימות

במחזור לתום 
)1שנה (  823,395  3.02  582,719  0.95  404,588  1.08  

ניתנות למימוש 
  1.06  385,965  0.83  563,969  0.71  565,102  בתום השנה

              
שנים  7.60 -כהינו  31.12.2017 ליום האופציה כתבי של החוזי החיים אורך יתרת של המשוקלל הממוצע ) 1(

 ).שנים 7.94 -כ: 31.12.2015 ליוםשנים;  7.65 -כ: 31.12.2016(ליום 
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  :תקשרויותה  - 12אור יב

 : הסכמי שכירות . א

בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה, , נחתם חוזה שכירות בין החברה ובין מעבדות חי בע"מ, 2009בדצמבר 

שכרה החברה ממעבדות חי, שטח  - 2011בינואר . מקומות חניה 4מ"ר ו  250לפיו שוכרת החברה שטח של 

   .מ"ר 42נוסף של 

  

, ובו נקבע דמי שכירות 2015בדצמבר  31המסדיר את שכ"ד עד ליום  , נחתם חוזה שכירות2013באוקטובר 

   (כולל דמי ניהול, ארנונה, חשמל ומים) בתוספת מע"מ. ש"ח  21,000חודשיים בסך 

בדצמבר  31, נקבע כי דמי השכירות החודשיים עד ליום 2015בהתאם להסכמות עם המשכיר מחודש ינואר 

חוזה השכירות (כולל דמי ניהול, ארנונה, חשמל ומים) בתוספת מע"מ. ש"ח   20,400תהיינה על סך של  2015

  ולא הוארך. 2015הסתיים בדצמבר 

  

שנים ואופציה לשנתיים  5לתקופה של , צד ג'בין החברה ובין חדש נחתם חוזה שכירות , 2016ינואר בחודש 

 41,734רת סך חודשי של תמו חניות 7 -מעבדות ומשרדים ו מ"ר 588לפיו שוכרת החברה שטח של נוספות, 

  , צמוד למדד המחירים לצרכן.)כולל דמי ניהול וארנונה(בתוספת מע"מ,  ש"ח

  

  :) בע"מ (להלן "במות")1996במות השקעות, ייזום ואנרגיה ( . ב

א.ד.מ אנרגיה בע"מ  –, מקבלת החברה מבמות, אם באמצעותה או באמצעות חברה קשורה 2011החל מינואר 

  . 16, ראה באור  הול כספים(להלן "אדמ") שרותי ני

 ,8ים ראה ביאור ומניות בכורה תשלום מבוסס מניות, לגיוס הון, קבלת הלוואות המירות התקשרויות לפירוט .ג

  לעיל.  11-ו 10 ,9

  

  :הכנסה על מיסים - 13 ביאור

  :המס החלים על החברה חוקי . א

ולת חוק מס הכנסה (תיאומים נישומה על פי הוראות חוק מס הכנסה והוראות המעבר לגבי תום תח החברה

  .1985 -"ה התשמבשל אינפלציה), 

  :החברה על החלים המס שיעורי . ב

  .24% – 2017ובשנת   25% – 2016בשנת  ,26.5%הינו  2015 תבשנ החברה על החל החברות מס שיעור

יב פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקצ 2016בחודש דצמבר 

, במקום 23%על  2018והחל משנת  24%על  2017יעמוד בשנת  , לפיו שעור המס 2016-), התשע"ז2018-ו 2017

  כיום. 25%שיעור של 

  

  :סופיות מס שומות .ג

  .2012עד לשנת  לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות



  "מבע פרמה ריגנרה

  (באלפי ש"ח) ביאורים לדוחות הכספיים

  

  

   - 28 - 
   

  :(המשך) הכנסה על מיסים - 13ביאור 

  :מס לצרכי מועברים הפסדים  . ד

 -בסך של כ 2017בדצמבר  31לצורכי מס המועברים לשנים הבאות והמוערכים ליום ים הפסדים עסקי לחברה

  מיליון ש"ח. החברה לא יצרה מיסים נדחים עקב חוסר הוודאות במימושם. 55

  זמניים הניתנים לניכוי בגין הוצאות מחקר ופיתוח:הפרשים  .ה

מליון ש"ח שבגינו החברה  23-כך של לחברה הפרשים זמניים הניתנים לניכוי בגין הוצאות מחקר ופיתוח בס

   .לא יצרה מיסים נדחים עקב חוסר הוודאות במימושם

  :תיאורטי מס .ו

 בעיקרם נובעים הסטטוטורי המס שיעור לפי המסים לבין והפסד רווח בדוח הכנסה על מסים בין ההבדלים

  .נדחים מיסים בגינם יצרו שלא ומהפרשים זמניים הניתנים לניכוי בגין הוצאות מחקר ופיתוח  מהפסדים

 
  

  :מכשירים פיננסיים - 14 ביאור

  :הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג  א.

 המכשירים לקבוצות הכספי המצב על בדוח הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג להלן

  :הפיננסיים

    בדצמבר 31    
    2017    2016      
    "חש אלפי    

            :פיננסיים נכסים

          הלוואות וחייבים : 

    1,470  644    מזומנים ושווי מזומנים
   

  644  1,470    
          

          :פיננסיות התחייבויות

          התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:

    190  856    ונותני שירותים ספקים

    152  807    זכות ויתרות זכאים

    26,312  13,318    בגין מניות בכורה א' המירות  התחייבויות

    -  1,765    המירות  1התחייבויות בגין מניות בכורה א'

          :הוגן בשווי דדותהנמ פיננסיות התחייבויות

    2,688  12,382    הלוואות המירות   

    4,012  6    אופציותהתחייבויות בגין 
     

  29,134  33,354    
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  :(המשך) מכשירים פיננסיים - 14ביאור 

  :פיננסיים סיכון גורמי  ב.

 סיכוןחוץ),  מטבע סיכון בעיקר( שוק סיכוני כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות החברה פעילויות

 השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקד החברה של הכולל הסיכונים ניהול. נזילות סיכוןו אשראי

  . החברה של הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות

  חוץ מטבע - שוק סיכוני .1

  .לדולר צמודות החברה שמבצעת מהתקשרויות חלק

 תשלוםה למול ההסכמים חתימת שבין בתקופה בעיקר, השקל לעומת הדולר של החליפין בשערי שינויים

  .לחברה חשיפה ליצור עלולים, לפיהם

  סיכון נזילות .2

עים מניהול ההון החוזר של החברה וכן מהוצאות המימון והתחייבות של החברה. סיכוני נזילות נוב

  ש"ח. אלפי 28,622 -בסך של כ על נכסים שוטפים לחברה עודף התחייבויות שוטפות

  לעיל. ב'.1 ביאוריכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, ראה  לעניין

  

 :פיננסיות תחייבויותוה נכסים שלהפירעון /המימוש ומועדי הצמדה תנאי להלן  ג.

  :2017בדצמבר  31 ליום  .1

  
ללא מועד 

  פרעון
  

  לפי דרישה
  

    ימים 30בתוך 

  דולר  לא צמוד  דולר  
  

  הכל-סך  דולר  לא צמוד
              

              נכסים שוטפים:

  644  -  -  600  44  - מזומנים ושווי מזומנים

              
              התחייבויות:

              התחייבויות שוטפות:

  )856(  )254(  )602(  -  -  -  ויות לספקים ולנותני שירותים התחייב

  )807(  -  )807(  -  -  -  זכות-זכאים ויתרות

  )12,382(  -  -  -  -  )12,382(  הלוואות המירות

התחייבות בגין מניות בכורה א' 

  המירות

)13,318(  -  -  -  -  )13,318(  

 1התחייבות בגין מניות בכורה א'

  המירות

  

)1,765(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)1,765(  

  )6(  -  -  -  -  )6(  התחייבות בגין אופציות
       

  )29,134(  )254(  )1,409(  -  -  )27,471(  סך הכל התחייבויות 
       
  )28,490(  )254(  )1,409(  600  44  )27,471(  סך הכל נכסים (התחיבויות), נטו 
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  :(המשך) מכשירים פיננסיים - 14ביאור 

  :(המשך) פיננסיות והתחייבויות נכסים שלהפירעון /מימושה ומועדי הצמדה תנאי להלן  ג.

  :6201 בדצמבר 31 ליום  .2

  
ללא מועד 

  פרעון
  

  לפי דרישה
 30בתוך 

    ימים

  הכל-סך  לא צמוד  דולר  לא צמוד  דולר  
            

            נכסים שוטפים:

  1,470  -  985  485  - מזומנים ושווי מזומנים

            
            התחייבויות:

            שוטפות: התחייבויות

  )190(  )190(  -  -  -  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

  )152(  )152(  -  -  -  זכות-זכאים ויתרות

  )2,688(        )2,688(  הלוואות המירות

  )26,312(  -  -  -  )26,312(  התחייבות בגין מניות בכורה א' המירות

  )4,012(  -  -  -  )4,012(  התחייבות בגין אופציות
      

  )33,354(  )342(  -  -  )33,012(  הכל התחייבויות  סך
      

  )31,884(  )342(  985  485  )33,012(  סך הכל נכסים (התחיבויות), נטו 
  

  :ומבחני רגישות עיתי בסיס על הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים מכשירים של הוגן שווי  ד.

  : 3 ברמה הוגן שווי במדידות ששימשו ונתונים הערכה טכניקות  .1

אינם נסחרים בשוק פעיל, והלוואה המירה כאשר נגזרים  - והלוואה המירה  נגזרים פיננסיים מכשירים

   .ועודסטיית תקן ,  , שוק סיכוני כמו בנתונים המתחשב , ים כלכלייםשווי הוגן נמדד לפי מודל

    :3 ברמה השמדידת השווי ההוגן שלהם סווג פיננסיים במכשירים שינויים  .2

  התחייבויות
 בשווי ותפיננסי

 או רווח דרך הוגן
  הפסד

 התחייבויות 
 בשווי ותפיננסי

 או רווח דרך הוגן
    הפסד

2016  2017    
      

  בינואר  1  )6,700(  )1,668(

שהוכרו ברווח או הפסד בסעיף הכנסות (הפסדים)  רווחים  3,840   )675(

  (הוצאות) מימון

  קבלת הלוואות המירות  )9,528(  )2,688(

  אופציותמוש מי  -   -

      הנפקת אופציות  -   )1,669(
  בדצמבר  31  )12,388(   )6,700(

 -        
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  (המשך): מכשירים פיננסיים - 14ביאור 

  :(המשך) ומבחני רגישות עיתי בסיס על הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים מכשירים של הוגן שווי  ד.

שהיווה הנחה בקביעת השווי בסטיית התקן  ווחהדי תקופת לסוף %10 של לשינוי רגישות ניתוח להלן  .3

  :, כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים3ההוגן של מכשירים פיננסיים מסוימים ברמה 
  

  ביום שהסתיימה לשנה  
  31.12.2017  
  10%+  10%-  

      
  138  )127(  אחר כולל רווחגידול (קיטון) ב

      
  31.12.2017  
  10%+  10%-  

      
  )138(  127  תחייבויותההב (קיטון)גידול 

  138  )127(  הוןב גידול (קיטון)

  

  ביום שהסתיימה לשנה  
  31.12.2016  
  10%+  10%-  

      
  568  )568(  אחר כולל רווחגידול (קיטון) ב

      
  31.12.2016  
  10%+  10%-  

      
  )568(  568  ההתחייבויותב גידול (קיטון)

  568  )568(  הוןב גידול (קיטון)
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  :ביאורים נוספים לסעיפי רווח והפסד - 15 יאורב

 :ופיתוח מחקרהוצאות  . א

  הרכב:
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017    2016    2015  
            

  1,578  2,000  2,539  שכר עבודה ונלוות

  88  93  46  תשלום מבוסס מניות 

  2,496  13,639  7,985  חומרים, קבלני משנה ואחרות

  90  155  144  פחת

  120  385  372  קת משרד אחז

  1,590  1,396  1,474  ניסויים קליניים

  548  656  1,334  הוצאות ייעוץ 

          -  23  -  הוצאות אחרות
  6,510  18,347  13,894  הכל-סך

      
  

  

 הוצאות הנהלה וכלליות: . ב

  :הרכב
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017    2016    2015  
      

  587  1,387  874  ס מניות תשלום מבוס

  124  304  303  אחזקת משרד 

  15  53  52  פחת

  26  36  45  תקשורת

  852  663  581  שרותים מקצועיים

          42  45  42  ותאחרהוצאות 
  1,646  2,488  1,897  הכל-סך
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  :(המשך) ביאורים נוספים לסעיפי רווח והפסד - 15 ביאור

  :מימון הכנסות  ג.

  הרכב:
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017    2016    2015  
         הכנסות מימון:

  3  -  -  שער הפרשי

של התחייבויות בגין מניות בכורה א'  ערך בספריםב שנוי

  המירות

14,758  -  105  

  3,230  -  4,006  בשווי הוגן של התחייבויות בגין אופציות  שינויי
        

  3,338  -  18,764  הכל-סך
    

  

 :מימון הוצאות  ד. 

  הרכב:          
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017    2016    2015  
        :מימון הוצאות

  17  42  32  ריבית ועמלות בנק

  -   403  553  שער הפרשי

  -   -  166  שינוי בשווי הלוואה המירה למניות

ניות בכורה א' של התחייבויות בגין מ ערך בספריםב שנוי

  המירות

-  7,089   -  

  -   675  -  בשווי הוגן של התחייבויות בגין אופציות  שינויי
        

  17  8,209  751  הכל-סך
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   בעלי ענין וצדדים קשורים: - 16 ביאור

  פרוט העסקאות: . א

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017  2016  2015  
מספר בעלי   

ענין צדדים 
  אלפי ש"ח  םקשורי

מספר בעלי 
ענין צדדים 

  אלפי ש"ח  קשורים

מספר בעלי 
ענין צדדים 

  אלפי ש"ח  קשורים
              

  עם בעלי ענין  עסקאות
  קשורים: וצדדים  

            

  (*) 62  1  -  -  -  -  שכירותדמי 

תשלום מבוסס מניות 
  ליו"ר הדירקטוריון (**)

-  -  1  1,394  1  587  

  48  1  48  1  48  1  ניהול כספים 

  החזר שכר נלוות ו
  הוצאות למנכ"ל   
  

2  866  1  464  1  395  

תשלום מבוסס מניות 
  למנכ"ל החברה (***)

  
1  874  -  -  -    

  שכר ונלוות לדירקטור 
  536  1  438  1  432  1  ומדען ראשי   

  דמי ניהול ליו"ר
  240  1  240  1  40  1  (**) הדירקטוריון 

  , אינו צד קשור.2015(*) החל מחודש מרץ 

, אשר הינו אחד מהמשקיעים בחברה באמצעות דירקטוריון חדש לחברהמונה יו"ר  2017בתחילת שנת  (**)
  ).2016(הנתונים בטבלה מתייחסים ליו"ר הדירקטוריון שכיהן בשנת  חברות בבעלותו

  מונה מר ג'ורדן רובינסון לתפקיד מנכ"ל החברה. 2017(***) בחודש יולי 
  

 :יתרות . ב

  :2017בדצמבר  31ליום 

 
מוגדרים ה

 כבעלי ענין

שאינם  
מוגדרים 
 כבעלי ענין

צדדים 
 קשורים

בעלי 
 מניות

     
 - - - -  זכאים ויתרות זכות

  
  :6201בדצמבר  31ליום 

 
המוגדרים 
 כבעלי ענין

שאינם  
מוגדרים 
 כבעלי ענין

צדדים 
 קשורים

בעלי 
 מניות

     
 - - - 20  זכאים ויתרות זכות
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   :(המשך) דים קשוריםבעלי ענין וצד - 16ביאור 

  :נוספים פרטים .ג

 :פטרבורג יצחק' פרופ .1

ומאז מכהן כדירקטור. הסכם  2017במרץ  9פרופ' יצחק פטרבורג כיהן כיו"ר דירקטוריון ריגנרה עד ליום 

) עם פרופ' פטרבורג הינו מתן שירותים 2015אפריל  בחודש(כפי שתוקן  2013ההתקשרות מחודש יוני 

יון ודירקטור של ריגנרה וסיוע בתחום מומחיותו בתחום פעילות ריגנרה וכן בפן לכהונה כיו"ר הדירקטור

העסקי, לרבות ניהול ישיבות דירקטוריון ריגנרה, הובלת אסטרטגיית ריגנרה, הובלה  בגיוס כספים 

  לריגנרה, סיוע בפיתוח העסקי של ריגנרה, ופעולות נוספות הנדרשות לריגנרה מעת לעת. 

עם מינויו ליו"ר דירקטוריון  2013במאי,  1ו לתקופה של שלוש שנים, החל מיום הסכם ההתקשרות הינ

. כמו כן, 2015הוארכה התקופה לשלוש שנים מיום השלמת הסכם ההשקעה  2015כאשר במאי  ריגנרה

הוסכם כי בתום שלוש השנים הנזכרות לעיל ההסכם יתחדש באופן אוטומטי לתקופה של שנתיים 

 90פ' פטרבורג רשאים להביא את ההסכם לסיומו על ידי מתן הודעה מוקדמת של נוספות. ריגנרה ופרו

ימים, למעט במקרים המוגדרים בתקנון ריגנרה או על פי חוק. כמו כן, במסגרת הסכם ההתקשרות 

מניות  514,899אופציות בתקופות הבשלה שונות לרכישת  514,8991כאמור, הוקצו לפרופ' פטרבורג 

) 2) ריגנרה תגייס השקעות (1אופציות נוספות תוקצנה לפרופ' פטרבורג במקרה בו ( רגילות של ריגנרה.

תוקצנה אופציות נוספות בריגנרה. במקרים כאמור יוקצו לפרופ' פטרבורג אופציות נוספות באופן שבכל 

בדילול מלא מהון ריגנרה (מבלי לקחת בחשבון רזרבציה לאופציות אשר טרם  9.9%-זמן נתון יחזיק ב

מניות נוספות. כמו כן, פרופ' פטרבורג זכאי לתגמולים בנוגע  424,307 -ענקה בפועל) ולא יותר מהו

) בונוס אקזיט שיגזר מגובה התמורה 2דולר ארה"ב, ( 56,720) בונוס חד פעמי בסך 1לבונוסים כדלקמן: (

עת סיום התקשרות ) בונוס ב3(-), ו3.5%שיתקבל על ידי החברה ו/או בעלי מניותיה באירוע מכירה (עד 

  בהסכם. דולר ארה"ב (אשר ניתן להחלפה על ידי החברה באופציות, כמפורט  1,940,000בסך 

אופציות  במסגרת ההסכם ובמסגרת הסכמים נוספים שנחתמו עם פרופ' פטרבורג הוקצו לפרופ' פטרבורג

 כמו .11ביאור אותן ניתן יהיה לממש למניות בהתאם לאמור בהסכמי ההקצאה. לפרטים נוספים ראה 

  .החברה נושאי קידוםאלפי ש"ח בגין  220 -, הוסכם עם פרופ' פטרבורג על תשלום בהיקף של ככן

   

                                                   
וכן  2018לפי הסכם ההשקעה  2018חודש מרץ  אופציות נוספות צפויות להיות מוקצות לפרופ' לאחר השלמת ההשקעה הנוספת בסוף  1

 . מיליון דולר ארה"ב כמפורט לעיל 20-לאחר ההשלמה ל
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   :(המשך) בעלי ענין וצדדים קשורים - 16ביאור 

  (המשך): נוספים פרטים  .ג

  :רובינסוןג'ורדן  .2

על פי  2017בחודש יולי  חברה. מר רובינסון החל את עבודתו בהחברהמר ג'ורדן רובינסון מכהן כמנכ"ל 

(להלן: "הסכם רובינסון"). משך כהונתו של מר  2017באוגוסט,  13ביום  החברההסכם שנחתם בינו לבין 

רובינסון אינו קצוב. כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו, מכל סיבה שהיא, באמצעות מתן הודעה 

ות מראש בהסכם. נכון למועד דו"ח יום מראש או ללא הודעה מוקדמת בנסיבות המוגדר 60מוקדמת של 

הינו סך של  חברהתקופתי זה, העלות החודשית המשולמת למר רובינסון בגין עבודתו במשרה מלאה ב

תרשם  החברהלחודש ברוטו במקרה בו ₪  78,000ש"ח לחודש (ברוטו) (סכום זה יעלה לסך של  55,000

אלף דולר ארה"ב  80בל בונוס בסך של עד למסחר בנאסדק). בנוסף, מר רובינסון עשוי להיות זכאי לק

בכפוף לעמידה ביעדים מסוימים. בנוסף לקבוע בהסכם, מר רובינסון יקבל דמי נסיעות בסך נוסף של 

מר ש"ח בחודש. בנוסף לאמור, מר רובינסון זכאי לזכויות סוציאליות על פי כל דין. ההתקשרות עם  500

  ל סעיפי אי תחרות, סודיות וקניין רוחני. הינה בלעדית. כמו כן, ההסכם כול רובינסון

דולר ארה"ב  8.0693אופציות. מחיר המימוש הינו  247,876הוקצו למר רובינסון  2017באוגוסט,  13-ב

שווי לפני הכסף של לפחות  חברההמשקף ל בחברהלמניה. במקרה של: (א) אירוע רכישה או שינוי שליטה 

אל תוך  החברהאו מיזוג הופכי של  החברהה לציבור של מניות מיליון דולר ארה"ב; (ב) ביצוע הצע 150

מיליון דולר ארה"ב; (ג) לאחר  150שווי לפני הכסף של לפחות  לחברהשלד בורסאי בתנאים המשקפים 

מיליון דולר  150-שווי לפני הכסף של פחות מ לחברהבתנאים המשקפים  החברההצעה לציבור של מניות 

שווי של לפחות  לחברהישקף  החברהחר רצופים מחיר הסגירה של מניות ימי מס 14ארה"ב, אם במשך 

 לחברהאל תוך שלד בורסאי בתנאים המשקפים  החברהמיליון דולר ארה"ב; או (ד) מיזוג הופכי של  150

מסתיימת  בחברהמיליון דולר ארה"ב, אם העסקתו של מר רובינסון  60שווי לפני הכסף של לפחות 

  מהאופציות שטרם הבשילו באותו מועד יבשילו מיידית. 50%רין עם עילה), אז (למעט במקרה של פיטו

 : אדמסקי קונסטנטין"ר ד .3
כמנהל מו"פ בתחום הביולוגיה בריגנרה. ד"ר אדמסקי החל את עבודתו מר קונסטנטין אדמסקי מכהן 

ההסכם הלן: "(ל 2009במרץ,  22על פי הסכם שנחתם בינו לבין ריגנרה ביום  2009מרץ  בחודשבריגנרה 

נחתם בין ד"ר אדמסקי לריגנרה חוזה  2012, עודכנו תנאי העסקתו ובפברואר, 2010"). במרץ, המקורי

משך כהונתו של העסקה המחליף את ההסכם המקורי בנוגע להעסקתו כמנהל מו"פ בתחום הביולוגיה. 

באמצעות מתן  ד"ר אדמסקי אינו קצוב. כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו, מכל סיבה שהיא,

בחודש יום מראש או ללא הודעה מוקדמת בנסיבות המוגדרות מראש בהסכם.  30הודעה מוקדמת של 

ד"ר אדמסקי. למועד דו"ח תקופתי זה,  , עודכנו תנאי העסקתו של2018וכן בחודש ינואר  2015ספטמבר, 

ש"ח  31,185סך של  העלות החודשית המשולמת לד"ר אדמסקי בגין עבודתו במשרה מלאה בריגנרה הינו

ש"ח בחודש  515לחודש (ברוטו). בנוסף לקבוע בהסכם, ד"ר אדמסקי יקבל דמי נסיעות בסך נוסף של 

  ש"ח בחודש. בנוסף לאמור, ד"ר אדמסקי זכאי לזכויות  750וכן להשתתפות בהחזר הוצאות בסך של 
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   :(המשך) בעלי ענין וצדדים קשורים - 16ביאור 

   ך):(המש נוספים פרטים  .ג

  :(המשך) אדמסקי קונסטנטין"ר ד. 3

סוציאליות על פי כל דין. ההתקשרות עם ד"ר אדמסקי הינה בלעדית. כמו כן, ההסכם כולל סעיפי אי 

בדצמבר,  31אופציות עד ליום  3,600הוקצו לד"ר אדמסקי  2010בשנת תחרות, סודיות וקניין רוחני. 

קופה של עד שבע שנים, כל עוד הוא ממשיך לכהן הוארכה תקופת המימוש לת 2012ובפברואר,  2014

דולר ארה"ב למניה. במקרה של מיזוג שלאחריו בעלי המניות הקיימים  10בריגנרה. מחיר המימוש הינו 

לא יחזיקו ברוב המניות בחברה הרוכשת או במקרה של מכירת כל נכסי ריגנרה או העברה של לפחות 

של החברה הרוכשת או שהאופציות  באופציותאופציות ) תוחלפנה ה1ממניות ריגנרה, אזי: ( 50%

) 3) תואץ תקופת ההבשלה כך שניתן יהיה לממש את כל האופציות לפני השלמת העסקה; (2תבוטלנה; (

במקרה שהעסקה כוללת תשלום לבעלי מניות ריגנרה עבור מניותיהם, מחזיקי האופציות יהיו זכאים 

אופציות נוספות  3,600הוקצו לד"ר אדמסקי  2012ואר, בפבר 20לתמורה לפי נוסחה שנקבעה. ביום 

הוקצו לד"ר  2014בפברואר,  27דולר ארה"ב לכל מניה. ביום  15הניתנות למימוש במחיר מימוש של 

דולר  5, במחיר מימוש של 2024בפברואר,  27אופציות נוספות הניתנות למימוש עד ליום  5,000אדמסקי 

אופציות נוספות הניתנות  7,500הוקצו לד"ר אדמסקי  2016ר, בספטמב 7ארה"ב לכל מניה. ביום 

הוקצו  2010בשנת דולר ארה"ב לכל מניה. 4.6032, במחיר מימוש של 2026בספטמבר,  7למימוש עד ליום 

הוארכה תקופת המימוש  2012ובפברואר,  2014בדצמבר,  31אופציות עד ליום  3,600לד"ר אדמסקי 

דולר ארה"ב למניה.  10עוד הוא ממשיך לכהן בריגנרה. מחיר המימוש הינו לתקופה של עד שבע שנים, כל 

במקרה של מיזוג שלאחריו בעלי המניות הקיימים לא יחזיקו ברוב המניות בחברה הרוכשת או במקרה 

) תוחלפנה האופציות 1ממניות ריגנרה, אזי: ( 50%של מכירת כל נכסי ריגנרה או העברה של לפחות 

) תואץ תקופת ההבשלה כך שניתן יהיה 2ה הרוכשת או שהאופציות תבוטלנה; (באופציות של החבר

) במקרה שהעסקה כוללת תשלום לבעלי מניות ריגנרה 3לממש את כל האופציות לפני השלמת העסקה; (

 2012בפברואר,  20עבור מניותיהם, מחזיקי האופציות יהיו זכאים לתמורה לפי נוסחה שנקבעה. ביום 

דולר ארה"ב לכל  15אופציות נוספות הניתנות למימוש במחיר מימוש של  3,600סקי הוקצו לד"ר אדמ

אופציות נוספות הניתנות למימוש עד ליום  5,000הוקצו לד"ר אדמסקי  2014בפברואר,  27מניה. ביום 

הוקצו לד"ר  2016בספטמבר,  7דולר ארה"ב לכל מניה. ביום  5, במחיר מימוש של 2024בפברואר,  27

 4.6032, במחיר מימוש של 2026בספטמבר,  7אופציות נוספות הניתנות למימוש עד ליום  7,500י אדמסק

  דולר ארה"ב לכל מניה.

 ד"ר צדיק חזן: .4

. ד"ר חזן מכהן כדירקטור וכמדען הראשי של החברהומפתח תרופת  החברהד"ר צדיק חזן הינו מייסד 

ולאחר מכן המשיך ד"ר חזן לכהן חברה ההועסק ד"ר חזן כעובד  2010-2012ריגנרה. בין השנים 

הועסק שוב ד"ר חזן כעובד בחברה  2016בינואר,  1על פי צרכיה. ביום לה כדירקטור בחברה  וסייע 

לסיומה, מכל סיבה שהיא, ו לסיומו ההתקשרות לתקופה בלתי מוגבלת. כל צד רשאי להביא את ההסכם

ודעה מוקדמת בנסיבות המוגדרות מראש יום מראש או ללא ה 30באמצעות מתן הודעה מוקדמת של 

  ש"ח לחודש וכן תגמול נוסף בסך של  21,000מחולקת לשכר בסיס של  בהסכם. משכורתו של ד"ר חזן
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   :(המשך) בעלי ענין וצדדים קשורים - 16ביאור 

  (המשך): נוספים פרטים  .ג

  :(המשך) חזן צדיק"ר ד. 4

ש"ח חודש וכל זכאי לזכויות סוציאליות  750סך של ש"ח לחודש. ד"ר חזן זכאי להחזר הוצאות ב 9,000

. ההסכם כולל סעיפי אי תחרות "חש 90,000מענק חד פעמי בשווי   בליק 2015בשנת כמו כן, כל דין.  על פי

   סודיות וקניין רוחני.

  

 :מריוס נכט .5

  

טרף מר מריוס נכט (להלן: "מר נכט"), אשר הינו משקיע מוביל בריגנרה הצ 2017במרץ,  9ביום 

 לדירקטוריון ריגנרה במקומה של הגב' עידית גניס ונבחר על ידו כיושב ראש דירקטוריון ריגנרה.
 
  :מימון מפעילויות הנובעות בהתחייבויות שינויים - 17יאור ב

 או סווגושתזרימי המזומנים בגינן  התחייבויות של הסגירה יתרות ובין הפתיחה יתרות בין התאמה להלן

  .המזומנים תזרימי על בדוחרימי מזומנים מפעילות מימון כתז בעתידיסווגו 

  

  
    

  
 הלוואות
המירות 

  מבעלי מניות 

  
  

 התחייבויות
 בגין

  אופציות

בכורה  מניות
א' המירות 

למניות 
 1 -בכורה א'

המירות 
  למניות 

 תזרים סך
 מזומנים
 מפעילות

(לפעילות) 
  מימון

  -   26,312  4,012  2,688  2017 בינואר 1 ליום יתרה

          
  9,528  -  -   9,528  הלוואות המירות  קבלת

  3,529  3,529  -  -  אופציות למניות בכורה  מימוש

          

 מזומנים תזרימיהכל שינויים מ-סך
  מימון מפעילות

9,528  -  3,529  13,057  

    )14,758(   )4,006(   -   שערוך

    -  -  166  בשווי הוגן  שינוי

          

    15,083  6  12,382  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
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  :תקופת הדיווחאירועים לאחר  - 18ביאור 

) FDA(קיבלה החברה אישור של רשות המזון והתרופות האמריקאית  2018בפברואר  21בתאריך  .1

 . NAIONלחולי  RPh201לתרופה  )Phase III( 3לשלב 
  

  2018, פברוארהון חודש  גיוס .2

כולם  אשרנוספים ( ומשקיעיםהחברה עם בהסכם השקעה  ריגנרההתקשרה  2018בפברואר,  27ביום 

וזאת על פי מזכר העקרונות שנחתם בין  בעלי מניות קיימים ואשר המשקיע המוביל הוא אנג'לס)

על פי תנאי הסכם ההשקעה  .")2018הסכם ההשקעה (" 2017דצמבר, ב 31ביום  ריגנרה לאנג'לס

הושקעו ביום סגירת ההשקעה  מיליוני דולר ארה"ב מתוכם 20, יושקע בחברה סכום של עד 2018

מיליון דולר ארה"ב הושקעו על ידי  10מיליון דולר ארה"ב (מתוכם  10.7-) כ2018בפברואר,  27(

ש"ח כ"א  0.01בנות ע.נ.  של ריגנרהמניות בכורה מסוג ב'  1,845,878אנג'לס) והוקצו למשקיעים 

 המניות כאמור היוו ביום הקצאתן דולר ארה"ב למניה. 5.80במחיר של "), מניות בכורה ב'(להלן: "

גיוס זה  במסגרת. בדילול מלא ריגנרהמהון  16.70%-המונפק והנפרע של ריגנרה וכ מהונה 30.95%

(בנוסף  2-מניות בכורה ב' 1,538,233-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 1,538,233למשקיעים  הוקצו

 6.96-ף ד לעיל) במחיר מימוש של כלכתבי האופציה שהוקצו באותו מועד למלווים כמפורט בסעי

של נוספים בדילול מלא. בעלי מניות  13.92%דולר ארה"ב למניה, אשר במועד הקצאתם מהווים 

במרץ,  26ריגנרה רשאים להודיע לריגנרה על רצונם להצטרף להשקעה בתנאים זהים וזאת עד ליום 

ד על רצונו להצטרף להשקעה הנ"ל . נכון ליום דו"ח זה קיבלה ריגנרה הודעה מבעל מניות יחי2018

אלף דולר ארה"ב בתנאי הסיבוב. ריגנרה תהיה רשאית לגייס סכומים נוספים בהתאם  140ולהשקיע 

 27מיליון דולר ארה"ב וזאת עד ליום  20וזאת עד לסכום מקסימלי  2018לתנאי הסכם ההשקעה 

ושקעו בריגנרה בתנאים . כל סכום שלא יושקע כאמור (בהפחתה של סכומים שי2019בפברואר, 

אחרים שיאושרו על ידי ריגנרה), יושקע על ידי אנג'לס ובעלי מניות נוספים שיתחייבו לעשות כן, 

וזאת בתנאים המפורטים מעלה, הכל אלא אם ריגנרה תנפיק את מניותיה בתנאים שישקפו לריגנרה 

בורסאי) כאשר במקרה כזה מיליון דולר ארה"ב (לרבות על דרך של מיזוג לשלד  40שווי של לפחות 

. כחלק מהסכם ההשקעה הומרה גם ההלוואה 2018לא יושקעו סכומים נוספים לפי הסכם ההשקעה 

   לעיל. 9 באורראו  – 2016שניתנה לריגנרה על פי הסכם ההלוואה 

  

  המרת הלוואה המירה למניות .3

 712,896-ל ן,, לאחר תאריך המאז2018הומרה בפברואר  2016ההלוואה  הסכםההלוואה על פי 

במסגרת עסקת  ")1-מניות בכורה ב'ש"ח כ"א (להלן: " 0.01בנות ע.נ.  של ריגנרה 1-מניות בכורה ב'

בדילול  ריגנרהמהון  6.45%-כ אלו מניות היוו הקצאתן ובמועד(כהגדרתה להלן)  2018ההשקעה 

 475,264-מוש לכתבי אופציה הניתנים למי 475,264במסגרת המרת ההלוואה, למלווים הוקצו  מלא.

במחיר מימוש  ")2-מניות בכורה ב'ש"ח כ"א (להלן: " 0.01בנות ע.נ.  של ריגנרה 2-מניות בכורה ב'

  בדילול מלא. מהון החברה 4.30%דולר ארה"ב למניה, אשר במועד הקצאתם היוו  6.96-של כ
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Auditor's Report to the Shareholders of NovellusDX Ltd. 

 

We have audited the accompanying statements of financial position of NovellusDX Ltd. (the 

"Company") as of December 31, 2017 and the statements of profit or loss and other comprehensive 

income, changes in equity, and cash flows for the year then ended. These financial statements are the 

responsibility of the Company’s board of directors and management. Our responsibility is to express an 

opinion on these financial statements based on our audits.  

The financial statements of the Company as of December 31, 2016  and for the year then ended were 

audited by another auditor whose unqualified opinion, which included an explanatory paragraph relating 

to the substantial doubt as to the Company's ability to continue as a going concern, was given on March 

26, 2017.  

We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in Israel, including 

standards prescribed by the Auditors' Regulations (Auditor's Mode of Performance), 1973. Those 

standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the 

financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, 

evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes 

assessing the accounting principles used and the significant estimates made by the company's board of 

directors and management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe 

that our audits provide a reasonable basis for our opinion. 

In our opinion, the financial statements referred to above, present fairly, in all material respects, the 

financial position of the Company as of December 31, 2017 and the results of its operations, changes in 

its equity and its cash flows for the year then ended, in conformity with International Financial Reporting 

Standards and the provisions of the Securities Regulations (Annual Financial Statements), 2010. 

Without qualifying our opinion, we draw attention to the content of Note 1B to the financial statements. 

As discussed therein, the Company’s lack of revenues and substantial operating losses raise substantial 

doubt about its ability to continue as a going concern. Management's plans concerning these matters are 

also described in Note 1(B) to the financial statements. The financial statements do not include any 

adjustments in respect of the values and the classification of the assets and liabilities included in the 

financial statements that might result from the outcome of these uncertainties. 

 

 

Brightman Almagor Zohar &Co. 

Certified Public Accountants 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

Tel-Aviv, March 21, 2017 
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NovellusDX Ltd. 

Statements of Financial Position (in NIS thousands) 

 

  As at  

December 31 

 Note 2017 2016 

    

Current assets:    

Cash and cash equivalents 3 11,905 11,087 

Charged deposit  255 24,193 

Other receivables 4 368 579 

  12,528 35,859 

Non-current assets:    

Long-term receivables  13 13 

Property, plant and equipment 5 1,097 773 

  1,110 786 

    

  13,638 36,645 

    

Current liabilities:    

Trade payables 6 617 2,051 

Other payables 7 1,969 2,493 

Liabilities for convertible Preferred B shares 8 43,458 37,409 

Liabilities for Warrants 8 10,313 5,815 

  56,357 47,768 

Non-current liabilities    

Liabilities to the Chief Scientist 11 3,964 1,218 

  3,964 1,218 

Equity (equity deficit) 9   

Share capital  13 13 

Share premium  14,644 14,465 

Capital reserve  1,148 854 

Accumulated losses  (62,488) (27,673) 

  (46,683) (12,341) 

    

  13,638 36,645 

     
 

March 21, 2018    

Date of the approval of 

the financial statements 

Shlomo Shalev 

Director 

Haim Gil-Ad 

CEO 

Yaron Shimon 

Financial Controller 

 

The attached notes form an integral part of the financial statements. 
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NovellusDX Ltd. 

Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in NIS thousands) 

 

  For the year ended December 31 

 Note 2017 2016 2015 

Research and development expenses 14A 15,070 11,185 5,695 

Administrative and general expenses 14B 4,483 2,515 1,652 

Operating loss  19,553 13,700 7,347 

Other expenses    14 

Financing income 14C (5,028) (7,376) (55) 

Financing expenses 14D 20,290 3,500 253 

Loss before taxes on income  34,815 9,824 7,559 

Taxes on income 12  29  

Loss for the period  34,815 9,853 7,559 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The attached notes form an integral part of the financial statements. 
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NovellusDX Ltd. 

Statements of Changes in Equity (in NIS thousands) 

 

 

Paid-up share 

capital 

Share 

premium 

Capital 

reserve 

Capital 

reserve 

Shareholders 

Accumulated 

losses Total 

       

Balance as at January 1, 2015 13 14,335 208  (10,261) 4,295 

       

Change in the year ended December 31, 2015:       

Issuance of capital  50    50 

Share based payment   287   287 

Net loss for the year     (7,559) (7,559) 

Balance as at December 31, 2015 13 14,385 495  (17,820) (2,927) 
       

Change in the year ended December 31, 2016:       

Share based payment   244   244 

Expiration of options  80 (80)    

Shareholders    195  195 

Net loss for the year     (9,853) (9,853) 

Balance as at December 31, 2016 13 14,465 659 195  (27,673) (12,341) 
       

Change in the year ended December 31, 2017:       

Share based payment   473   473 

Expiration of options  179 (179)    

Net loss for the year     (34,815) (34,815) 

Balance as at December 31, 2017 13 14,644 953 195  (62,488) (46,683) 

 

The attached notes form an integral part of the financial statements. 
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NovellusDX Ltd. 

Statements of Cash Flows (in NIS thousands) 

 For the year ended December 31 

 2017 2016 2015 

Cash flows from operating activities:    

Net loss for the period (34,815) (9,853) (7,559) 

Adjustments in respect of:    

Revenues and expenses not involving cash flows    

Depreciation 540 205 81 

Changes in the fair value of liabilities for option warrants and 

convertible preference B shares 10,546 (4,488) 102 

Increase (decrease) in value of convertible loans    

Share-based payment expenses 473 244 287 

Revaluation of deposit 1,781 192  

Revaluation of loans from the Chief Scientist 2,530 (469) 137 

Changes in assets and liabilities:    

Decrease (increase) in other receivables 211 (349) 124 

Increase in trade payables (1,434) 1,695 54 

Increase (decrease) in other payables (523) (142) 1,177 

Total adjustments  14,124 (3,112) 1,962 

    

Net cash absorbed by operating activities (20,691) (12,965) (5,597) 

    

Cash flows from investment activities:    

Deposit of short-term deposit 22,156 (24,264)  

Purchase of Property, plant and equipment (864) (813) (150) 

Net cash absorbed by investment activities 21,292 (25,077) (150) 

Cash flows from financing activities:    

Receipt of loans from the Chief Scientist 217 861 478 

Issuance of equity and issuance of equity parcels   29,101 18,559 

Net cash generated by financing activities 217 29,962 19,037 

Increase (decrease) in cash and cash equivalents 818 (8,080) 13,290 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 11,087 19,167 5,877 

Cash and cash equivalents at the end of the year 11,905 11,087 19,167 

Appendix A – Investment and financing activity not involving cash flows 
  

 For the year ended December 31  

 2017 2016 2015  

Expiration of options 179 81   

Capital reserve – shareholders transaction  195   

 

 

The attached notes form an integral part of the financial statements. 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 1 –  General: 

A.   NovellusDX Ltd. (hereinafter: "The Company"), was incorporated in June 2011 and 

commenced its operations in May 2012. The Company's number of Private Company 

514625391. The Company is resident in Israel. The address of the Company's offices 

is Hadassah Campus, Ein Kerem Medical Center, Jerusalem. 

B. The state of the Company's business: 

NovellusDX is developing innovative technology, which enables the identification and 

early prediction of the patient's response to advanced biological medicines, in 

accordance with each patient's individual oncogenic and genetic profile, thus helping 

the doctor to coordinate the most correct medicine that exists for the patient 

(personalized medicine). 

The Company has cumulative losses of NIS 62,488 thousand as at December 31, 2017 

and incurred a loss of NIS 34,815 thousand and a negative operating cash flow of NIS 

20,691 thousand in the year then ended. These results derive primarily from the fact 

that the Company is developing technology for medical diagnosis purposes, which is 

a process involving considerable research and development expenses. Accordingly, 

the continued existence of the Company is conditional upon obtaining external 

financing. The Company has acted and is acting to receive financing from its 

shareholders or investors, which is vital for the continuation of its development 

activities, however, there is no assurance that outside funding will be available to the 

Company, will be obtained on favorable terms or will provide the Company with 

sufficient capital to continue its development activities.  These factors raise significant 

doubts about the Company’s ability to continue as a going concern. The financial 

statements do not include any adjustments in respect of the values and the 

classification of the assets and liabilities that might result from the Company’s inability 

to continue as a going concern. 

 

Note 2 –  Significant accounting policies: 

A. Principles for the preparation of the financial statements: 

The annual financial statements comply with the provisions of the Securities 

Regulations (The preparation of annual financial statements) – 2010. These financial 

statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting 

Standards, International Accounting Standards and Interpretations (collectively 

IFRSs). 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 2 –  Significant accounting policies (Continued): 

B. Principles for the preparation of the financial statements (Continued): 

The accounting policies that are presented in this note have been implemented 

consistently in all of reporting periods that are presented in the financial statements. 

 The financial statements have been prepared whilst implementing the cost convention, 

except for certain liabilities, which are measured at fair value. 

 

C. Key assumptions and the use of significant estimates: 

The preparation of the Company's financial statements in accordance with the 

International Financial Reporting Standards, requires management to prepare 

estimates and to assume assumptions, which affect the amounts that are presented in 

the financial statements. 

These estimates sometimes require the exercise of judgment in an uncertain 

environment and they have a significant impact on the presentation of the figures in 

the financial statements. 

The following is a description of the key assumptions in the use of the significant 

accounting estimates, which are used in the preparation of the Company's financial 

statements, where, at the time of their formulation, the Company’s management is 

required to assume assumptions regarding circumstances and events that involve 

significant uncertainty.  

When exercising their judgment in the determination of the estimates, the Company’s 

management bases itself in past experience, various facts, external factors and 

reasonable assumptions in accordance with the circumstances for each estimate. The 

actual results may be different from the management's estimates. 

Share-based payments, which are classified as capital instruments – share-based 

payments for services provided by employees and others are measured on the basis of 

the fair value of the entity's capital instruments at the time of the grant. The fair value 

of options for employees and others is determined by means of evaluation models 

("Black and Scholes) at the time of the grant, whilst taking assumptions regarding 

interest, the standard deviation, the distribution of dividends, the vesting rate and etc 

into account. The price per share is determined in accordance with the fair value of the 

shares in an issue of a parcel of securities as close as possible to the time of the grant. 

See Note 11 for additional details. The fair value of financial instruments - the fair 

value of financial instruments (including one the issue of parcels containing shares and 

options) which are not quoted on an active market, is measured in accordance with 

evaluation techniques that are based on models. These techniques are significantly 

impacted by the assumptions that serve as a basis for the calculation, such as the 

discount interest rate and various estimates. See Note 9 for additional details. 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 2 –  Significant accounting policies (Continued): 

D. Transactions in foreign currency:  

A transaction that is denoted in foreign currency is recorded in the functional currency 

at the time of the initial recognition using the immediate exchange rate between the 

functional currency and the foreign currency at the time of the transaction. At the end 

of every reporting period: 

1. Monetary items in foreign currency are translated using the immediate exchange 

rate as at the end of the reporting period. 

2. Non-monetary items, which are measured at historical cost in foreign currency are 

translated using the exchange rate at the time of the transaction. 

3. Non-monetary items, which are measured at fair value in foreign currency are 

translated using the exchange rate at the time of the measurement of the fair value. 

4. Exchange differences deriving from the clearing of monetary items, or deriving 

from the translation of monetary items in accordance with different exchange rates 

from those that were used to translate them at the time of their initial recognition 

in the course of the period, or those that were used to translate them in previous 

financial statements, are recognized in the profit or loss in the period in which 

they arise. 
 

E. Indexation:  

Assets and liabilities, which are indexed to the Consumer Prices Index have been 

recorded in accordance with the appropriate index for each asset or liability.  
 

F. Fair value:  

1. The measurement of fair value: 

The Company measures fair value as the price that would be received on the sale 

of an asset or that would be paid to transfer a liability in a regular transaction 

between participants in the market at the time of the measurement. 

Where the price of an identical asset or an identical liability is not observable (in 

other words, there is no quoted price in an active market), the Company measures 

fair value using another evaluation technique that is appropriate in the 

circumstances and for which sufficient data is obtainable in order to measure the 

fair value, with maximum use being made of relevant data that is observable and 

minimal use being made of non-observable data. 

The Company measures fair value under the assumption that the transaction for 

the sale of the asset or the transfer of the liability takes place in the main market 

for the asset or the liability that the Company has access to; or in the absence of a 

main market, in the most worthwhile asset for the asset or the liability that the 

Company has access to. 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 2 –  Principal accounting policies (Continued): 

F. Fair value (Continued):  

1. The measurement of fair value (Continued): 

The fair value of a financial liability with a demand characteristic (such as a 

demand deposit) is not lower than the amount payable on demand, as discounted 

from the first time that the payment of the amount may be demanded. 

2. The hierarchy of fair value: 

For the purpose of disclosure, the Company classifies fair value measurement to 

one of the levels in the fair value hierarchy, which reflects the significance of the 

data that was used at the time that the measurement was performed. The fair value 

hierarchy is:  

Level 1: Quoted prices (without adjustments) in active markets for identical 

assets or identical liabilities. 

Level 2: Data other than quoted prices that are included in Level 1, which are 

observable in respect of the asset or the liability, directly or indirectly. 

Level 3: Data that are not observable for the asset or the liability. 

Where the data that have been used for the measurement of fair value are classified 

at different levels in the fair value hierarchy, the Company classifies the fair value 

measurement as a whole to the lowest level of the data that is significant for the 

measurement as a whole. The Company exercises judgment in the significant 

assessments of the particular piece of data for the measurement of a whole, whilst 

taking into account of the specific factors for an asset or a liability. 

G. Cash equivalents: 

Highly liquid investments, which are convertible instantaneously into known amounts 

of cash and which are exposed to insignificant risk of changes in value, where a short 

period remains until their redemption, of up to three months from the time of their 

purchase, are considered to be cash equivalents. 

 

H. Financial instruments:  

1. Financial assets 

A financial asset is recognized where the Company has become a party to the 

contractual provisions of the asset. 

A financial asset is classified at the time of the investment into one of four groups, 

in accordance with the objective for which the loans and receivables asset were 

acquired. 

The following are details of the accounting treatment that has been implemented 

in connection with the group that is relevant to the Company. 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 2 –  Principal accounting policies (Continued): 

H. Financial instruments (Continued):  

1. Financial assets (Continued) 

Loans and receivables: 

Non-derivative financial assets, having payments that are fixed or which can be 

fixed and which are not quoted in an active market. Loans and receivables are 

initially measured at fair value with the addition of directly attributable transaction 

costs. Following the initial recognition, these assets are measured at their 

amortized cost in accordance with the effective interest method less any provision 

for impairment in value.  

2. Financial liabilities: 

Financial liabilities that are measured at amortized: 

Financial liabilities in this group are initially measured at fair value with the 

deduction of transaction costs that can be attributed directly. Following the initial 

recognition, these liabilities are measured at their amortized cost in accordance 

with the effective interest method. 

Financial liabilities that are measured at fair value: 

Financial liabilities in this group are initially measured at fair value. Following 

the initial recognition, these liabilities are measured at their fair value and the 

deference between the periods recognized in profit or loss. Transaction costs 

related to these liabilities are recognized in profit or loss as incurred. 

3. The de-recognition of financial instruments: 

A. Financial assets: 

A financial asset is de-recognized from the statement of financial position 

where the contractual rights to the cash flows from the financial asset as of 

the end of the reporting period expire or where the Company has transferred 

the financial asset.  

B. Financial liabilities: 

A financial liability is de-recognized from the statement of financial position 

where the liability is settled, cancelled or expires.  

I. Provisions:  

The Company recognizes provisions in the financial statements where the Company 

has a commitment (whether legal or implicit) as a result of past events, it is expected 

that there will be a negative flow of resources, with inherent economic benefits in order 

to clear it and it is possible to make a reliable estimate of the amount of the 

commitment.   
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 2 –  Principal accounting policies (Continued): 

J. Property, plant and equipment: 

1.    Property, plant and equipment are initially recognized at cost, including 

costs that can be directly attributed to the acquisition of the asset. The cost 

of a Property, plant and equipment item is the amount that is equivalent to 

the cash price at the time of the recognition. 

2.    In periods subsequent to the initial recognition, the asset is measured at cost 

less accumulated depreciation and less accumulated losses from impairment 

in value, if any. 

3.    Depreciation and the depreciation method: 

a)    The Company depreciates each component of a Property, plant and 

equipment, with a cost that is significant in relation to the cost of the 

item, separately. Depreciation expenses are recognized in the statement 

of Profit or loss and other comprehensive income in each period, unless 

they are recorded in the carrying value in the accounting records of 

another asset. 

b)    In order to allocate the depreciable amount of the Property, plant and 

equipment systematically over the period of its useful lifetime, the 

Company uses the straight-line method. The depreciation method used 

reflects the forecast pattern of consumption of the future economic 

benefits from the asset. 

 K. Research and development expenses: 

Research expenses, less participation by the Chief Scientist and others, and expenses 

in respect of development expenses, which do not meet the conditions for recognition 

as an asset, are recognized as an expenses in profit or loss as incurred. 

L. Grants from the Chief Scientist: 

A grant from the Chief Scientist, which has been received for research and 

development activity, in respect of which the Company has given a commitment to 

pay royalties to the State, which are conditional upon the performance of sales in the 

future, which derive from that financing, has been recognized as a liability to the 

degree that it is expected that the grant will be repaid to the State. Where the liability 

to the State does not bear interest at a market rate, the liability is recognized in 

accordance with its fair value in accordance with the market interest rate at the time of 

the receipt of the grant. The difference between the consideration that has been 

received from the Chief Scientist and the liability that has been recognized in the 

statement of financial position at the time of the receipt of the grant is treated as a 

government grant and recognized as a reimbursement of research expenses. The 

repayment of the liability to the Chief Scientist is reviewed in each reporting period, 

and changes in the liability, which derive from a change in the expectation regarding 

the royalties, are recognized in profit or loss. 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 2 –  Principal accounting policies (Continued): 

M. Option warrants: 

Receipts in respect of option warrants for the purchase of shares in the Company 

(warrants), which afford their holder the right to purchase a fixed number of regular 

shares in consideration for a variable amount including where the additional payment 

on the exercise of the option warrants is linked to foreign currency (the Dollar), are 

presented under liabilities and treated as a financial derivative. 
 

N. Issuance of a parcel: 

The consideration that is received (prior to the offsetting of issuance expenses) from 

the issuance of a parcel of securities has been attributed to the various components of 

the parcel at the time of the issue of the parcel, in accordance with the following order: 

1. Financial liabilities, which are measured at fair value in each period. 

2. Financial liabilities, which are measured at fair value at the time of the initial 

recognition alone. 

In the calculation of the fair value of the issue of parcels containing shares and options, 

the economic value of the shares and options has been estimated on the basis of the 

Black and Scholes model and using a mechanism for the adjustment of the terms on 

the basis of the Black and Scholes model for estimating the fair value of put options, 

and as aforesaid, the residual value is allocated to shares. 

Issuance costs (insofar as there are any) are attributed to each of the components in 

accordance with the relative fair value, as aforesaid. 
 

O. Share-based payment: 

1. The Company recognizes share-based payment transactions, inter alia, in respect 

of the purchase of services in accordance with the provisions of International 

Financial Reporting Standard 2 (hereinafter: "Standard 2'"). These transactions 

include transactions with employees or with parties who are not employees, 

which will be cleared with capital instruments, such as: shares or options for 

shares in the Company. 

2. In respect of share-based payment transactions that are cleared with capital 

instruments, the value of the benefit on the issue of the share-based payments to 

employees is measured on the date on which the benefit is given (the day of the 

grant) in relation to the fair value of the capital instruments that are issued. The 

value of the benefit is reflected routinely under expenses against a capital 

reserve, over the length of the vesting period. 

3. In respect of share-based payment transactions opposite parties who are not 

employees, which are cleared with capital instruments, the value of the 

transaction is measured in relation to the fair value of the capital instruments that 

are issued in the absence of the ability to measure the fair value of the services 

that have been provided in a reliable manner. 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

 

Note 2 –  Principal accounting policies (Continued): 

O. Share-based payment (Continued): 

4. Where changes are made in a share-based payments plan, the Company 

recognizes the impact of the changes that increase the overall fair value of the 

plan over the course of the remaining part of the vesting period. 

P. Taxes on income: 

The Company has not recognized a deferred tax asset in the absence of an expectation 

that it would be realized in the foreseeable future. 

Q.     New and revised accounting standards issued but not yet effective 

The Group has not applied the following new and revised IFRSs that have been issued 

but are not yet effective: 

1. IFRS 9 - Financial Instruments 

IFRS 9 issued in November 2009 introduced new requirements for the 

classification and measurement of financial assets. IFRS 9 was subsequently 

amended in October 2010 to include requirements for the classification and 

measurement of financial liabilities and for derecognition, and in November 2013 

to include the new requirements for general hedge accounting. Another revised 

version of IFRS 9 was issued in July 2014 mainly to include a) impairment 

requirements for financial assets and b) limited amendments to the classification 

and measurement requirements by introducing a ‘fair value through other 

comprehensive income’ (FVTOCI) measurement category for certain simple debt 

instruments. The effective date for adoption of IFRS 9 is annual periods beginning 

on or after January 1, 2018, though early adoption is permitted. 

The company assessed the new standard and concluded that it has no material 

impact on its financial statements at transition date. 

 

2. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

In May 2014, the International Accounting Standards Board ("IASB") issued 

IFRS 15, “Revenue from Contracts with Customers”, that establishes a five-

step model to account for revenue arising from contracts with customers. 

Under IFRS 15, revenue is recognized at an amount that reflects the 

consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for 

transferring goods or services to a customer. IFRS 15 also requires additional 

disclosures about the nature, timing and uncertainty of revenue and cash flows 

arising from customer contracts, including significant judgements and changes 

in judgements. The new revenue standard will supersede all current revenue 

recognition requirements under IAS 18. The Group plans to adopt IFRS 15 on 

a modified retrospective basis. As the company is not yet generating revenues 

the new standard has no impact on its financial statements. 

 

3. IFRS 16 Leases 

In January 2016, the IASB issued IFRS 16, “Leases”. The new standard 

supersedes IAS 17. The objective of IFRS 16 is to ensure a single lessee  
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

 

Note 2 –  Principal accounting policies (Continued): 

Q. New and revised accounting standards issued but not yet effective (Continued): 

accounting model and requires a lessee to recognize assets and liabilities for 

all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is 

of low value. IFRS 16 substantially carries forward the lessor accounting 

requirements in IAS 17 and related interpretations. Accordingly, a lessor 

continues to classify its leases as operating leases or finance leases and to 

account for those two types of leases differently. IFRS 16 is effective for 

annual periods beginning on or after 1 January 2019, with early adoption 

permitted. IFRS 16 allows either a full retrospective application or a modified 

retrospective application. 

The Company is currently evaluating the impact of IFRS 16 on its financial 

statements. 

Note 3 –  Cash and cash equivalents: 

Comprise: 

 As at December 31 

 2017 2016 

In Shekels 542 3,440 

In foreign currency 11,113 3,720 

Shekel deposits 250 2,000 

Deposits in foreign currency - 1,927 

Total 11,905 11,087 

Note 4 –  Other receivables: 

Comprise: 

 As at December 31 

 2017 2016 

   

Institutions 218 371 

Prepaid expenses 150 44 

Advances to suppliers - 164 

Total 368 579 

 

 

 

 



 

 

-15- 
 

 

NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 5 –  Property, plant and equipment: 

Comprise: 

 

Laboratory 

equipment 

Computers 

& ancillary 

equipment 

Office 

furniture & 

equipment Total 

Cost:     

Balance as of January 1, 2017 751 328 88 1,167 

Additions 719 137 8 864 

Balance as of December 31, 2017 1,470 465 96 2,031 

     

Accumulated depreciation:     

Balance as of January 1, 2017 225 164 5 394 

Additions 416 115 9 540 

Balance as of December 31, 2017 641 279 14 934 

     

Net book value     

As of December 31, 2017 829 186 82 1,097 

     

As of December 31, 2016 526 164 83 773 

     

Depreciation rates: 33% 33% 7%  

 

 

Note 6 –  Trade payables: 

Comprise: 

 As at December 31 

 2017 2016 

   

Open accounts 617 1,190 

Notes payable - 861 

Total 617 2,051 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 7 –  Other payables: 

Comprise:  

 As at December 31 

 2017 2016 

   

Employees and institutions for salary 431 783 

Provision for vacation leave 107 94 

Expenses payable (A) 1,387 1,542 

Credit cards 45 74 

Total 1,969 2,493 

   

A. The Employment agreements of three members of the Company's management 

(including CEO and the former Chief Scientist) included an investing premium in the 

event of a raising of over US$ 3,000,000. 

Within the framework of the SPA agreement, they signed an amendment to the 

employment agreement, in accordance with which they will be entitled to a premium 

upon the earlier of a liquidation event or qualified IPO (hereinafter - “Liquidation 

Event”), regardless of the grantee’s continued engagement with the Company. On 

November 2016 the CEO signed an amendment to the employment agreement in 

accordance with which he will be entitled a payment of NIS 250,000, which shall be 

paid upon a Liquidation Event, and a payment of NIS 250,000, which shall be paid at 

the earlier of the exercise of at list 75% of the Warrants, or upon and subject to 

consumption of a Liquidation Event. The balance of the provision as of December 31, 

2017 and December 31, 2016 amounted to NIS 1,005 thousand and to NIS 943 

thousand, respectively. 

In addition, there are expenses payable for costs of the recruitment and other services 

as of December 31, 2017 and December 31, 2016 amounted to NIS 264 thousand and 

to NIS 599 thousand, respectively. 
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 8 –  Liabilities for the issuance of a parcel: 

A. On December 22, 2015, the Company entered a commitment under an investment 

agreement with several bodies, including existing shareholders in the Company and 

third parties (hereinafter: "B Investment Agreement"). Some of the additional 

investors are existing shareholders in the Company who have exercised their right to 

tag along to the investment agreement by means of the exploitation of their rights as 

set in the articles of association. Investment Agreement B anchors within it an 

agreement for the allocation of up to 1,563,722 type Preferred B shares of par value 

NIS 0.01 each (hereinafter: "Preferred B shares”), in consideration for an investment 

of up to US$ 10,000,000  at a price per share that is derived in accordance with the 

value of the Company before the money of US$ 15,000,000 (approximately US$ 6.95 

a share) at various times, inter alia, subject to the completion of the milestone as stated 

in B Investment Agreement (hereinafter: "The mile stone"). At the time of their 

allocation, the Preferred B shares will constitute, subject to the completion of the 

milestone, approximately 48.54% of the Company's issued and paid up capital and 

approximately 30.3% at full dilution (including the allocation of Preferred B-1 option 

warrants as detailed below).  Furthermore, B Investment Agreement includes the 

allocation (subject to the completion of the milestone) of 1,250,936 option warrants, 

which are exercisable immediately into 1,250,936 Preferred B shares of par value NIS 

0.01 each (at an exercise price of US$ 7.994 per share) (hereinafter: "The Preferred B 

"1" option warrants" and the " Preferred B" shares, respectively). The Preferred B "1" 

options will constitute, following their allocation, approximately 24.24% of the 

Company's issued and paid up share capital at full dilution. 

On December, with the signing of the Investment Agreement B and the transfer of the 

first payment of the overall investment, in an amount of approximately US$ 5 million 

781,861 Preferred B shares have been allocated to all of the investors, as well as 

625,468 Preferred B "1" option warrants, which are exercisable into 625,468 Preferred 

B shares.  

On June 20, 2016, the Company, as part of the B Investment Agreement expansion of 

December 23, 2015, signed an addendum to the to include the ORBIMED ISRAEL 

PARTNERS II, L.P. FUND to the B Investment Agreement. The joining documents 

include the consent of NovellusDX. to allot 390,930 Preferred B shares and 312,735 

Preferred B “1” option warrants, in consideration of ORBIMED's investment in it of 

US$ 2.5 million at the price per share and exercise price of the Preferred B-1 option  

warrants stipulated in the B' round of investments. It should be mentioned that 

ORBIMED's investment is one time and final, and therefore the allotments to investors 

by virtue of the B Investment Agreement in the milestone, will not apply to 

ORBIMED. The longtime life of Preferred B “1” option warrants, is the same to the B 

first round of investment made in December 2015. 

in accordance with Section 2.1.6 to the Series B Share Purchase Agreement between 

the Company and the Investors as amended on June 20, 2016 and on August 24, 2016 

the “SPA”), On November 6, 2016, the investors were requested by the company to 

forward their respective portion of the total Aggregate Investment Amount  
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NovellusDX Ltd. 

Notes to the Financial Statements (in NIS thousands) 

Note 8 –  Liabilities for the issuance of a parcel (continued): 

approximately US$ 5 million intended to be invested at the Milestone Closing. The 

achievement of the Milestone has been acknowledged and approved by the Board of 

Directors of the Company on August 10, 2016. During the last quarter of 2016 with 

the second payment of the overall investment, in an amount of approximately US$ 5 

million 781,861 Preferred B shares have been allocated to all of the investors, as well 

as 625,467 Preferred B "1" option warrants, which are exercisable into 625,467 

Preferred B shares.  

The Preferred B "1" option warrants will be exercisable up to the earlier of: (1) 24 

months from the time of the allocation of the Preferred B "1" option warrants; (2) the 

occurrence of a dissolution event, within the definition of that term in the Company's 

articles of association, which were adopted within the framework of Investment 

Agreement B; (3) the completion of a transaction, within the definition of that term in 

the Company's articles of association, which were adopted within the framework of 

Investment Agreement B; (4) an initial public offering, within the definition of that 

term in the Company's articles of association, which were adopted within the 

framework of Investment Agreement B (hereinafter: "The exercise period"). After the 

end of the exercise period, it will not be possible to exercise the Preference B option 

warrants and the Preferred B "1" option warrants that have not been exercised will be 

cancelled. 

On December 12, 2017, the Company’s meeting of the shareholders approved that 

all warrants to purchase Preferred B "1" Shares nominal value of NIS 0.01 per share, 

granted by the Company in December 23, 2015 and November 21, 2016, under the 

SPA, as amended on June 20, 2016 and on August 24, 2016  

 may be exercised at any time until the earlier to occur of: (i) August 31, 2019; 

(ii) the closing of a Liquidation Event. 

On September 2017 the company approved the grant of a warrant to Tmura R.A. to 

purchase 2,000 Ordinary Shares of the Company. 

B. The balance represents liabilities as follows: 

Preferred B shares are classified in the Company's financial statements as a debt 

instrument that is measured in accordance with the value of the Preferred shares as a 

commitment after their conversion into regular shares in accordance with various 

conversion scenarios. Since the Preferred B shares have an embedded mechanism for 

the adjustment of the conversion ratio, in accordance with which the quantity of the 

final shares that will be issued against the conversion of the Preferred shares into 

regular shares, is unknown and it will be determined dependent upon the denoted price 

per share at the time of the future recruitment, and is presented in the financial 

statements after deducting recruitment costs. 
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Note 8 –  Liabilities for the issuance of a parcel (continued): 

Preferred B "1" option warrants – since the Company's functional currency is the 

Shekel and the exercise price of the option warrants is denoted in Dollars, so there was 

no certainty at the time of the signing of the agreement regarding the amount that will 

be cleared in cash. In other words, the option warrants are a derivative that is defined 

as a financial liability that will be calculated and presented in the Company's 

accounting records, at the time of the signing of the agreement and at any following 

financial reporting data in accordance with their fair value. 

Options for a parcel B – An investment on the assumption of the meeting of a 

milestone. The option for a parcel B is classified as a debt instrument that will be 

calculated and presented in the Company's accounting records, at the time of the 

signing of the agreement and at any following financial reporting data in accordance 

with its fair value. 

Note 9 –  Equity: 

A. The composition of the share capital: 

1. The share capital as at December 31, 2016 and 2017 is comprised of regular 

shares and preference A shares of par value NIS 0.01 as follows: 

 Number of shares as at December 31 

 2017 2016 

 

Registered 

Issued & 

paid-up Registered 

Issued & 

paid-up 

     

Ordinary shares 6,740,000 1,321,977 6,740,000 1,321,977 

Preferred A shares 360,000 335,565 360,000 335,565 

     

2. The following is a reconciliation between the number of Ordinary shares in 

circulation at the beginning of the year and the number of shares in circulation 

at the end of the year: 

 2017 2016 

 Ordinary shares of NIS 

0.01 par value 

 Number of shares 

   

Balance as at January 1 1,321,977 1,321,977 

Balance as at December 31 1,321,977 1,321,977 

   

B. Capital reserve on share-based payments – see Note 10 below. 
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Note 10 –  Share-based payment: 

A. The substance and the scope of share-based payment transactions during the 

period: 

During the period ended December 31, 2017, the Company has share-based payment 

arrangements, as described below: 

 Allocation 

of options 

1 

Allocation 

of options 

2 

Allocation 

of options 

3 

Allocation 

of options 

4 

Allocation 

of options 

5 

Allocation 

of options 

6 

       

Allocation date 19/01/2012 01/05/2012 19/06/2012 12/09/2012 12/09/2012 12/12/2012 

Number granted 5,000 4,000 3,000 3,000 10,000 3,228 

Original contractual lifetime 10 10 10 10 10 10 

Additional payment on 

exercise (in Dollars) 1.32 1.33 1.30 1.24 1.27 0.003 

Economic value of all the 

options (B&S) as at the time 

of the grant (in NIS) 1,993 2,800 2,148 2,255 6,263 3,233 

       

Economic data and 

assumptions in the model:       

Share price (in Dollars) 0.16 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 

Risk free interest rate 4.89% 5.06% 4.80% 4.73% 4.91% - 

Fluctuation rate 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% - 

       

Remaining in circulation at the 

end of 2017  4,000  3,000   

 

 Allocation 

of options 

7 

Allocation 

of options 

8 

Allocation 

of options 

9 

Allocation 

of options 

10 

Allocation 

of options 

11 - 12 

Allocation 

of options 

13 - 14 

       

Allocation date 12/12/2012 12/12/2012 27/01/2013 31/03/2013 21/07/2013 28/07/2013 

Number granted 3,328 50,000 8,000 3,000 4,000 13,000 

Original contractual lifetime 10 10 10 10 10 10 

Additional payment on 

exercise (in Dollars) 0.003 1.33 0.05 1.38 1.40 1.39 

Economic value of all the 

options (B&S) as at the time 

of the grant (in NIS) 3,233 35,392 7,290 1,672 2,676 8,694 

       

Economic data and 

assumptions in the model:       

Share price (in Dollars) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

Risk free interest rate - 4.34% 4.36% 4.37% 4.225 4.285 

Fluctuation rate - 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 

       

Remaining in circulation at the 

end of 2017 3,328 50,000 8,000  2,000 11,000 
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Note 10 –  Share-based payment (Continued): 

A. The substance and the scope of share-based payment transactions during the 

period (Continued): 

 Allocation 

of options 

26 - 28 

Allocation 

of options 

29 

Allocation 

of options 

30 

Allocation 

of options 

31 - 34 

Allocation 

of options 

35 

Allocation 

of options 

36  

        

Allocation date 05/10/2014 22/12/2014 05/02/2015 24/04/2015 03/02/2016 04/02/2016  

Number granted 4,000 2,000 2,000 14,000 25,802 25,802  

Original contractual lifetime 10 10 10 10 10 10  

Additional payment on 

exercise (in Dollars) 1.35 1.28 1.30 1.28 4.04 4.09  

Economic value of all the 

options (B&S) as at the time 

of the grant (in NIS) 33,223 17,975 17,673 125,056 46,622 45,876  

        

Economic data and 

assumptions in the model:        

Share price (in Dollars) 2.53 2.53 2.53 2.53 0.671 0.671  

Risk free interest rate 2.73% 2.77% 2.15% 1.74% 1.99% 2.01%  

Fluctuation rate 88.95 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9%  

        

Remaining in circulation at the 

end of 2017 2,000  2,000 7,000 25,802 25,802  

 

 

 

 

Allocation 

of options 

37 - 48 

Allocation 

of options 

49 

Allocation 

of options 

50 

Allocation 

of options 

51 - 69 

Allocation 

of options 

70 

Allocation 

of options 

71 

 

        

Allocation date 04/04/2016 18/05/2016 10/08/2016 24/11/2016 20/03/2017 26/06/2017  

Number granted 38,000 2,000 25,802 129,000 5,000 2,000  

Original contractual lifetime 10 10 10 10 10 10  

Additional payment on 

exercise (in Dollars) 4.23 4.15 4.2 4.13 4.42 4.52 
 

Economic value of all the 

options (B&S) as at the time 

of the grant (in NIS) 64,996 3,475 115,944 594,546 18,319 7,105 

 

        

Economic data and 

assumptions in the model:       

 

Share price (in Dollars) 0.671 0.671 1.54 2.53 1.53 1.54  

Risk free interest rate 1.98% 1.96% 1.92% 2.4% 2.28% 2.19%  

Fluctuation rate 88.9% 88.9 88.9 88.9% 75.23% 75.23%  

        

Remaining in circulation at the 

end of 2017 32,000 2,000 25,802 121,000 5,000  
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Note 10 –  Share-based payment (Continued): 

A. The substance and the scope of share-based payment transactions during the 

period (Continued): 

 

 

 

Allocation 

of options 

72 

Allocation 

of options 

73-88 

  

  

       

Allocation date 11/09/2017 21/12/2017     

Number granted 4,000 48,000     

Original contractual lifetime 10 10     

Additional payment on 

exercise (in Dollars) 4.54 4.15 
  

  

Economic value of all the 

options (B&S) as at the time 

of the grant (in NIS) 31,988 380,118 

  

  

       

Economic data and 

assumptions in the model:   

  

  

Share price (in Dollars) 2.7 2.7     

Risk free interest rate 1.92% 1.94%     

Fluctuation rate 94.78% 94.78%     

       

Remaining in circulation at the 

end of 2017 4,000 48,000 
  

  

        

B. Share-based payment program 

On January 19, 2012, the Company's Board of Directors approved a program for the 

allocation of shares and options to employees, providers of services and officers 

(hereinafter: "The 2012 program"). The total number of options that have been 

allocated and which are in force as of the reporting date to interested parties in 

NovellusDX stands at 150,734 options and to employees or providers of services who 

are not interested parties – 261,500 options. 

The main provisions of the 2012 plan are as follows: 

The option warrants will not be in force for a period of more than 10 years from the 

time of the allocation of the option warrants. 

The exercise price of an option warrant into a share in relation to an option will be 

equal to the market value of the Company's shares or some other price that may be 

determined by a special committee, which has been empowered by the Board of 

Directors, in accordance with the exercise of its judgment. 

The share price that has been allocated in accordance with the 2012 plan will be 

determined in accordance with a decision by the Company's Board of Directors. 

The exercise price for each offeree will be determined in an agreement covering the 

allocation of option warrants, which will be signed between the offeree and the 

Company, and in any event, it will not be less than the nominal value of the shares that  
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Note 10 –  Share-based payment (Continued): 

B. Share-based payment program (Continued): 

are allocated in respect of the exercise of the option warrants within the framework of 

the 2012 program. 

Vesting provisions: the option warrants that will be allocated to NovellusDX's 

employees in accordance with the 2012 program will vest over a period of four (4) 

years, where the vesting times will be as detailed below: (1) the vesting time in relation 

to the first quarter of the options will be twelve (12) months after the time of the grant  

(hereinafter in this sub-section: "The first vesting time");  (2) the vesting times in 

relation to the rest of the option will  occur at the end of each quarter after the first 

vesting time, in equal tranches. 

C. The following are additional details regarding the options program for shares for 

employees and providers of services: 

 2017 2016 2015 

 

Number of 

options 

Weighted 

average 

exercise 

price 

Number of 

options 

Weighted 

average 

exercise 

price 

Number of 

options 

Weighted 

average 

exercise 

price 

  In Dollars  In Dollars  In Dollars 

       

In circulation at the 

beginning of the year 398,234 3.02 168,156 1.22 152,156 1.21 

Granted during the year 59,000 4.59 246,406 4.14 16,000 1.28 

Forfeited and expired 

during the year 45,000 5.02 16,328 1.41   

In circulation at the end of 

the year (1) (2) 412,234 3.02 398,234 3.02 168,156 1.22 

Exercisable at the end of 

the year 198,743 2.15 130,770 0.8 94,493 1.19 

       

(1) The exercise price of the option warrants in circulation as at December 31, 2017, 

lies between US$ 0.003 and US$ 4.59 for each option warrant (as at December 

31, 2016: US$ 0.003 – US$ 4.23) 

(2) The weighted average forecast lifetime of the option warrants as at December 

31, 2017 is approximately 8.36 years (as at December 31, 2016 – approximately 

8.71 years). 
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Note 11 –  Contingent liabilities and commitments: 

A. Grants from the Chief Scientist: 

The Company had had a participation in research and development grant approved by 

the Chief Scientist in respect of a four-year program in an overall amount of 

approximately NIS 14 million. The Company presented the Chief Scientist with an 

annual application for the development program, within the framework of which the 

Chief Scientist participates in up to 60% of the expenses that are recognized in 

accordance with the provisions of the Law for the Encouragement of Research and 

Development in Industry, 1984 (hereinafter: "The Law for the Encouragement of 

Research and Development"), and the Regulations that have been promulgated 

thereunder. 

The terms for the repayment of the grants, including the timetables for their return:  In 

the first three years from the start of the repayment, royalties are payable at a rate of 

3% of the revenues that are chargeable to royalties, and thereafter at a rate of 3.5% 

until the repayment of 100% of the grant. 

The total amount of the grants that have been received up to December 31, 2017 stands 

at NIS 7,374 thousand. The Company has recorded a liability to the Chief Scientist in 

the financial statements for the year 2017 in accordance with International Accounting 

Standard IAS 20. The total liability that is recorded as of December 31, 2017 is NIS 

3,964 thousand. 

In addition, various terms have been set that the Company is required to comply with 

in accordance with the Law for the Encouragement of Research and Development and 

the Regulations that have been promulgated thereunder, including the payment of 

royalties from the revenues that are chargeable to royalties in accordance with the 

provisions of the Law. 

As of the reporting date, the Company is in compliance with the terms of the 

abovementioned letters of approval and in its assessment, it can continue to comply 

with them in the future as well. 

 

B. Rental agreements: 

The Company has a rental agreement until December 31, 2018, in accordance with 

which it leases offices and laboratories in the Biotechnology Park on Hadassah and the 

Hebrew University's campus in Ein Kerem. In addition, the Company has an option to 

extend the rental period for an additional three years. 

C. Agreement with a third party: 

The Company had a commitment under an agreement dated November 2012 for a 

period of three years with a shareholder, in accordance with which it leased bio-

medical equipment from him (see Note 15.C.6). 
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Note 12 –  Taxes on income: 

A. The tax rates that apply to the Company: 

The tax rate for companies that applied to the Company in the year 2015 was 26.5%, 

and in the year 2016 was 25%, and in the year 2017 was 24%.  As from January 2018, 

the tax rate for companies is 23%. 

 

B. Final tax assessments: 

The Company has not yet been issued with tax assessments that are final or which are 

deemed to be final up to the reporting date. 

 

C. Losses carried forward for tax purposes: 

The Company has business losses for tax purposes that are available to be carried 

forward to the coming years and which are estimated at approximately NIS 38 million 

as at December 31, 2017. The Company had not recorded deferred taxes as a result of 

a lack of certainty regarding their realization. 

 

D. Timing differences that are deductible in respect of research and development 

expenses: 

The Company has timing differences that are deductible in respect of research and 

development expenses in an amount of NIS 3.4 million and in respect of liabilities to 

the Chief Scientist in respect of which deferred taxes have not been recorded as a result 

of a lack of certainty regarding their realization. 

 

E. Theoretical tax: 

The differences between the taxes on income in the profit or loss and other 

comprehensive income and the taxes in accordance with the statutory tax rate derive 

primarily from losses and timing differences that are deductible in respect of research 

and development expenses for which deferred taxes have not been recorded. 
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Note 13 –  Financial instruments: 

A. The classification of the financial assets and the financial liabilities: 

The following is the classification of the financial assets and the financial liabilities in 

the statement of financial position for the groups of financial instruments: 

 As at December 31 

 2017 2016 

Financial assets:   

Loans and receivables:   

Cash and cash equivalents (including a charged deposit) 12,160 35,280 

Long-term receivables 13 13 

 12,173 35,293 

Financial liabilities:   

Financial liabilities that are measured at amortized cost:   

Trade payables 617 2,051 

Other payables 1,970 1,457 

Liabilities for convertible preference B shares 43,458 37,409 

Grants from the Chief Scientist 3,965 1,218 

Financial liabilities that are measured at fair value:   

Liabilities for options 10,313 5,815 

 60,323 47,950 

   

B. Financial risk factors: 

The Company's operations expose it to various financial risks, such as market risk 

(primarily foreign currency risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall 

management of the risks focuses on activities to reduce to a minimum the negative 

possible impact on the Company's financial performance. 

1. Market risks – foreign currency 

Some of the commitments that the Company executes are linked to the Dollar. 

Change in the exchange rate of the Dollar opposite the Shekel, primarily in the 

period between the signing of the agreements until payments are made in respect 

of them may create an exposure for the Company. 

2. Liquidity risk 

Liquidity risks derive from the management of the Company's working capital 

and also as a result of the financing expenses and the Company's commitments. 

The Company has a deficit of current assets compared to current liabilities in an 

amount of NIS 43,829 thousand. The current liabilities include liabilities for 

convertible preference B shares and liabilities for options in an amount of NIS 

56,357 thousand. See Note 1B above regarding the Company's ability to meet its 

commitments. 
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Note 13 –  Financial instruments (Continued): 

C. The following are the indexation terms and realization/repayment times of the 

financial assets and liabilities: 

1. As at December 31, 2017 

 No 

repayment 

time set On demand 

Within 30 

days 

Between 

one 

month 

to a 

year 

More 

than one 

year 

 

 Dollars Unindexed Dollar Unindexed Indexed Dollar Total 

        

Assets:        

Current assets:        

Cash and cash equivalents  791 11,114    11,905 

Charge deposits     255  255 

  791 11,114  255  12,160 

        

Liabilities:        

Current liabilities:        

Trade payables    617   617 

Other payables    906   906 

Liabilities for convertible 

preference B shares 43,458      43,458 

Liabilities for options 10,313      10,313 

Non-current liabilities:        

Grants from the Chief 

Scientist      3,965 3,965 

 53,771   1,523  3,965 59,529 

        

 (53,771) 791 11,114 (1,523) 255 (3,965) (47,099) 
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Note 13 –  Financial instruments (Continued): 

C. The following are the indexed terms and realization/repayment times of the 

financial assets and liabilities: 

2. As at December 31, 2016 

 No 

repayment 

time set On demand 

Within 30 

days 

Between 

one 

month 

to a 

year 

More 

than one 

year 

 

 Dollars Unindexed Dollar Unindexed Indexed Dollar Total 

        

Assets:        

Current assets:        

Cash and cash equivalents  5,440 5,647    11,087 

Charge deposits    1,000 23,193  24,193 

  5,440 5,647 1,000 23,193  35,280 

Liabilities:        

Current liabilities:        

Trade payables    2,051   2,051 

Other payables    857   857 

Liabilities for convertible 

preference B shares 37,409      37,409 

Liabilities for options 5,815      5,815 

Non-current liabilities:        

Grants from the Chief 

Scientist      1,218 1,218 

 43,224   2,908  1,218 47,350 

        

 (43,224) 5,440 5,647 (1,908) 23,193 (1,218) (12,070) 

D. Sensitivity analysis for foreign currency: 

The following table demonstrates the sensitivity testing for a reasonably possible 

change in the exchange rate of the Dollar, where all the other variables remain 

unchanged. The impact of financial instruments on profit before tax: 

 As at December 31 

 2017 2016 

   

Income (loss) from the change:   

Sensitivity test for change in the exchange rate of the 

Dollar:   

An increase of 10% in the exchange rate (4,662) (3,880) 

   

A decrease of 10% in the exchange rate 4,662 3,880 
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Note 13 –  Financial instruments (Continued): 

E. The fair value of financial instruments that are measured at fair value on the 

basis of the timing and sensitivity tests: 

1. Evaluation techniques and data that were used in the measurement of fair value at 

level 2 and at level 3: 

Derivative financial instruments – Where the derivatives are not traded on an 

active market, the fair value is measured in accordance with economic models, 

which take into account data such as market risks, standard deviations and 

etcetera. 

2. Changes in financial instruments whose fair value measurement is classified at 

level 3:  

 Financial liabilities at fair 

value through             

profit or loss 

 2017 2016 

   

Balance as at January 1 (5,815) (7,458) 

Gains recognized under financing income (expenses) in 

profit or loss (4,498) 6,692 

Allocation of options within the framework of the 

issuance of a parcel  (5,049) 

Balance as at December 31 (10,313) (5,815) 

   

   

Gains recognized from options that not yet exercised   1,828 
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Note 13 –  Financial instruments (Continued): 

E. The fair value of financial instruments that are measured at fair value on the 

basis of the timing and sensitivity tests: 

3. Quantitative information in respect of fair value measurement that is classified at 

level 3:  

A) Significant non-observable data that have been used in the fair value 

measurement: 

 Fair value 

as at 

31.12.2017 

Evaluation 

technique 

Non-

observable 

data Value 

Weighted 

average 

Liabilities:      

Liabilities for 

options 
10,313 

Options 

pricing 

model 

Standard 

deviation of 

the share 

94.78 94.78 

 

B) The following is the sensitivity analysis for a change of 10% at the end of the 

reporting period in the standard deviation, which constituted an assumption 

in the determination of the fair value of certain financial instruments at level 

3, where the other variables remained constant: 

 

 As at December 31, 2017 

 +10% -10% 

   

Increase (decrease) in fair value 604 (952) 
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Note 14 – Addition details for profit and loss items: 

A. Research and development expenses 

Comprise: 

 For the year ended December 31 

 2017 2016 2015 

Salaries and social benefits 5,562 5,121 3,856 

Share-based payments 473 244 287 

Overseas travel 259 261 258 

Materials, sub-contractors and others 5,023 5,697 887 

Office rental and maintenance 718 483 433 

Depreciation 540 206 81 

Laboratory maintenance 4 151 264 

Scientific and technological consultancy 1,587 2,332 811 

Patent preparation and consultancy 476 158 261 

Grants received (304) (4,264) (1,959) 

Sundry research and development expenses 732 796 516 

 15,070 11,185 5,695 

     

B. Administrative and general expenses 

Comprise: 

 For the year ended December 31 

 2017 2016 2015 

 

Salaries 1,439 907 260 

Rental and maintenance 179 121 109 

Professional services 1,560 461 869 

Office expenses 693 366 161 

Overseas travel 446 237 70 

Other 166 423 183 

 4,483 2,515 1,652  
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Note 14 – Addition details for profit and loss items (Continued): 

C. Financing income 

Comprise: 

 For the year ended December 31 

 2017 2016 2015 

    

Income from deposits - - 4 

Change in the fair value of liabilities in 

respect of options 766 6,692 - 

Exchange differences 4,262 684 51 

 5,028 7,376 55 

    

D Financing expenses 

Comprise: 

 For the year ended December 31 

 2017 2016 2015 

Bank interest and commissions 18 38 14 

Interest on convertible preference B shares 10,098 2,593 - 

Change in the fair value of convertible loans    

Interest and exchange differences on grants 

from the Chief Scientist 2,719 676 137 

Change in the fair value of liabilities in 

respect of options 5,264 - 102 

Outcome from deposits 2,191 193 - 

 20,290 3,500 253  
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Note 15 –  Interested parties and related parties: 

A. Details of transactions: 

 For the year ended December 31 

 2017 2016 2015 

 Number of 

interested 

parties & 

related 

parties 

NIS 

thousands 

Number of 

interested 

parties & 

related 

parties 

NIS 

thousands 

Number of 

interested 

parties & 

related 

parties 

NIS 

thousands 

       

Transactions with interested 

parties and related parties     

 

 

Share-based payments 2 122 2 46 1 65 

Share-based payments to 

directors who are not 

employed in the Company 2 88 2 77 1 59 

Salary, social benefits and 

reimbursement of expenses to 

the CEO/ Acting CEO 1 1,072 1 880 1 635 

Salary and social benefits to a 

Directors and the Chief 

Scientists 2 527 3 525 1 534 

 

Interest 3 32 3 15 

 

           -     - 

         

B. Balances: 

 As at December 31 

 2017 2016 

   

Key personnel Related parties - Accrued expenses 562 590 

Defined as interested parties - Accrued expenses 443 416 
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Note 15  –  Interested parties and related parties (Continued): 

C. Additional details: 

1. Haim Gil-Ad 

Mr. Haim Gil-Ad is a member of the Board of Directors and as the Company's 

CEO. Mr. Haim Gil-Ad was the CEO and in additional management positions in 

research and development companies, as well as a senior position in a government 

ministry. 

2.    DR. Charles Woler, MD 

Dr. Charles Woler holds office as the President of the board. Charles Woler has 

spent the last 30 years in the healthcare industry, both in large multinational 

pharmaceutical companies, SMEs and also in smaller, earlier stage Biotech 

companies. His positions have included CEO of Roche France, CEO of 

SmithKline Beecham’s European pharmaceutical business (London), CEO of 

Cadus Pharmaceuticals (US), CEO of Neuro3d & Endotis Pharma (France), and 

recently Biomnis (France). He holds non-executive chairman and directorship 

positions in different European countries, the US and Israel. 

3.    DR. Heiner Dreismann 

Dr. Dreismann is a member of the Board of Directors. Dr. Dreismann is a seasoned 

executive with more than 30 years of experience in the healthcare industry and is 

regarded as a pioneer in the early adoption of the polymerase chain reaction (PCR) 

technique, one of the most ubiquitous technologies in molecular biology and 

genetics research today. He had a successful career with the Roche Group from 

1985 to 2006 where he held several senior positions, including President and CEO 

of Roche Molecular Systems, Head of Global Business Development of Roche 

Diagnostics, and membership in Roche’s Global Diagnostic Executive 

Committee. Dr. Dreismann currently serves on the boards of several public and 

private health care companies. 

                     4.    Mr. Gilad Moran 

Mr.  Gilad Moran is a member of the Board of Directors, and is also responsible 

for the planning and controlling of the work program. He has rich experience in 

management and in the leading of leading hi-tech companies. 

5. Dr. Yoram Altschuler 

Dr. Yoram Altschuler who was a director and the Chief Scientist of NovellusDX, 

is an expert in molecular biology, and was as a member of the team in the medical 

faculty at the Hebrew University of Jerusalem. 

As from February 15, 2016, Dr. Altschuler no longer holds any executive position 

whitin the Company. 
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Note 15 –  Interested parties and related parties (Continued): 

C. Additional details (Continued): 

6. Agreement with a related party: 

In November 2012, an agreement was signed for the renal of laboratory equipment 

between the Company and Dr. Yoram Altschuler, in accordance with which Dr. 

Yoram Altschuler leased laboratory to the Company, in consideration for a 

monthly amount of US$ 2,460 for a period of three years. The agreement ended 

in November 2015. 

Note 16 –  Liens: 

The Company has a lien in an amount of NIS 255 thousand on monies and deposits in favor 

of a company by the name of Unihead, from which it leases its offices. 

 

Note 17 –  Subsequent events: 

During the first quarter of 2018, the Company submitted the first report to the Israel-US 

Bi-National Fund "BIRD". The “BIRD” fund approved a research grant in the total amount 

of approximately 520 thousand USD. 

The grants payment will be deployed starting from the first quarter of 2018 until the end of 

the second quarter of 2019, subject to milestones accomplish.  
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 2018מרץ,  25 

 לכבוד:

 אינטרקיור בע"מ

 

 

 

 31של אינטרקיור בע"מ ליום  בדוחות הכספייםת שווי והסכמה להכללת הערכהנדון: 

 2017בדצמבר, 

 

 

, בדבר השווי ההוגן של החזקות אינטרקיור 2018במרץ,  25אנו מסכימים שחוות דעתנו מיום 

 31בדוחות הכספיים ליום , תיכלל 2017בדצמבר,  31בע"מ, בחברת ריגנרה פרמה בע"מ ליום 

 .של חברת אינטרקיור בע"מ 2017, בדצמבר

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,        

 בע"מ יהודה-פולברניס ברקת בן
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 בחברת ותהחזקשווי הוגן 

 רמה בע"מריגנרה פ 

 
 

 

 

 אינטרקיור בע"מ
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 2018מרץ,  25 

 אשר זמיר, מנהל כספים

 אינטרקיור בע"מ

 

 , הנכבד זמירמר 

 - להלןקלו בן יהודה ושות' בע"מ )-דה חברתחברת פולברניס ברקת בן יהודה בע"מ, לשעבר: 

( "החברה" - להלן) אינטרקיור בע"מעל ידי  2018, בינואר 22ביום  נתבקשה"( ימעריך השוו"

 31 ליום"( ריגנרה" -רמה בע"מ )להלן ריגנרה פ בחברתההוגן של החזקותיה לאמוד את השווי 

תחת הנחות מסוימות ובהתבסס על נתונים  "(החישובמועד " -)להלן  ,2017, בדצמבר

 .ת הדעתחוופיננסיים, כפי שיפורטו בגוף 

מכשירים "  39IASחוות דעת זו מיועדת לצרכי דיווח על פי תקן חשבונאות בינלאומי 

מכשירים פיננסיים: הצגה" "  32IASפיננסיים: הכרה ומדידה" ותקן חשבונאות בינלאומי 

 "מדידת שווי הוגן".  13IFRSותקן חשבונאות בינלאומי 

של החזקות  (Fair Value)ווי ההוגן מטרת חוות הדעת, המובאת להלן, הינה לבחון את הש

החברה, כאמור לעיל, כפי שעשוי להיקבע בעסקה בין החברה לבין משקיע רציונאלי, בלתי 

תלוי, על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך. בבדיקה אין התייחסות לשיקולים 

לסייע  העשויים להשפיע על אומדן השווי עבור משקיע ספציפי. מטרת חוות דעת זו הינה

להנהלת החברה לאמוד את השווי ההוגן של החזקותיה לצורך הדיווח הכספי בספריה 

ולמטרה זו בלבד. צד ג' לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא 

 ללא אישורינו מראש ובכתב. 

וגן של חוות הדעת להלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים באומדן השווי הה

החזקות החברה בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהי, לרבות המלצת השקעה ו/או 

 מכירה של ניירות ערך כלשהם.

ככל הערכת שווי כלכלית, אף הערכה זו התבססה על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים, 

בלתי תלויה שלמים ועדכניים, אולם לא ביצענו כל פעולות ביקורת, בדיקה או בחינה עצמאית 

על מנת לאמתם. שינויים במידע זה, או מידע נוסף, עשויים לשנות את הנחות היסוד ובהתאם 

את מסקנותינו. לפיכך, אין לראות בחוות דעתנו משום אימות כלשהו לנכונותם, לשלמותם או 

דיוקם של נתונים אלו, אלא הערכה כלכלית המבוססת על מודלים כלכליים כמפורט 

 ובגוף חוות הדעת. במתודולוגיה 
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עוד נציין כי חוות דעת זו אמורה לשקף בצורה נאותה שווי הוגן למועד מסוים על בסיס 

 נתונים ופרמטרים ידועים והינה רלוונטית למועד עריכתה בלבד.

מעריך השווי לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק, עלות או הוצאה, אשר יגרמו בכל אופן 

וא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע ודרך ממעשי הונאה, מצג שו

החברה מתחייבת ל התבססות אחרת על המידע כאמור. מצד החברה ו/או מי מטעמה, או כ

לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה 

יה חייב מעריך השווי כלפי צד ששולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוות הדעת, בו יה

שלישי ו/או החברה בקשר עם חוות הדעת, לרבות, בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג 

יום  30משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך 

 מהרגע שהודיע עליהן מעריך השווי לחברה.

, בעלי מניותיהן או ריגנרהאישי במניות החברה, מניות  עוד הרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין

צדדים קשורים להם, כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם 

 או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.

. בריגנרהאנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם לאמוד את השווי ההוגן של החזקות החברה 

דה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים בחוות דעתנו, או כל מידע במי

 נוסף, נשמח להרחיבה במידה שתידרש לכם.

 

 :(אלפי דולר) ממצאיםריכוז 

סה"כ שווי למכשיר
כמות 

מכשירים
סוג המכשיר

1,477 $2.72 543,104 A מניות בכורה

474 $1.97 240,203 מניות רגילות

1 $0.001 543,104 A-1 כתבי אופציה למניות בכורה

1,117 הלוואה המירה

3,069 1,326,411  סה"כ
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 מידע אודות המומחים
 

במתן שרותי  מתמחה (יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר) יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 מוחשיים בלתי נכסים, מיזמים, פעילויות, לי והערכות שווי בלתי תלויות לחברותייעוץ כלכ

פיננסיים. חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון  וכשירים

 וכלכלנים.

 200 -מ למעלה תלויות עבור-(, ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998מאז הקמתה )בשנת 

 ולקוחות פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ריותציבו חברות

 .פרטיים

חשבונאיים  צרכים: ביניהן מגוונות, כלכליות למטרות דעת עריכת חוות כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי(, והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים )דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: כגון בתהליכים ליות הנדרשותוכן חוות דעת כלכ משפטיות

 ועוד. לציבור הנפקה, הון גיוס בדיקות כדאיות,

 .גבוהה מהימנות ותודעת שירות, מקצועיות על דגש שמה יהודה-בן ברקת פולברניס

 שותף מנהל  - רו"ח שי פולברניס

 בעל תואר B.A ת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיט

 לראיית חשבון.

  יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל מגוון -את פולברניס ברקת בן 2007רו"ח פולברניס מנהל משנת

חברות ציבוריות ומאות חברות  200 -רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

ות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי מוחשיים פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חבר

 )מוניטין וכד'(, מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

  ,התמחותו וניסיונו של רו"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות

תקינה גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית וה

 (.IFRS; US-GAAPהאמריקאית )

  רו"ח פולברניס עבד מספר שנים בתחום הביקורת, הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים ורכישות

(, במהלכן היה שותף בליווי עסקאות משמעותיות PWC)במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן 

 במשק הישראלי.  
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 שותף מנהל  -רו"ח ערן ברקת 

  בעל תוארB.A מחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי בכלכלה עם הת

 לראיית חשבון.

  יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל -כמנהל בכיר בפולברניס ברקת בן 2007רו"ח ברקת מכהן משנת

חברות ציבוריות ומאות  200 -מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי  חברות פרטיות, בישראל

 מוחשיים )מוניטין וכד'(, מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

  התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס

לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם 

(IFRS; US-GAAP.) 

 רו"ח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומיתErnest & Young  E&Y 

כמנהל בתחום ביקורת, במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות 

דיקות נאותות בתחום המיזוגים מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע, בין היתר, ב

 והרכישות. 
 

 

 

 

 

   בכבוד רב,

 שי פולברניס, רואה חשבון

 

 

_______________________ 
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 אינטרקיור בע"מ .1

התאגדה ש אינטרקיור בע"מ הינה חברת החזקות בתחום הביומד ובתחום מדעי החיים

ראשונה השלימה החברה הנפקה  2007כחברה פרטית. ביולי  1994בנובמבר,  20ל ביום בישרא

החברה מחזיקה בחברת נובלוס די נכון למועד החישוב, והפכה לחברה ציבורית. לציבור 

 הביומד ומדעי החיים.ת בתחום פעילות והעוסק ריגנרה פארמה בע"מחברת בואיקס בע"מ 
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 רקע כללי .2

  A-1 לרכישת מניות בכורהבי אופציה כת -ו Aבכורה מניות 

"( בין ריגנרה לקבוצת הסכם ההשקעה" -הושלם הסכם השקעה )להלן  2015במאי,  19ביום 

בתמורה "( וביניהם החברה. בהתאם להסכם ההשקעה, המשקיעים" -משקיעים )להלן 

 -ו Aבכורה מניות  706,036 למשקיעיםריגנרה  הנפיקה אלפי דולר, 3,250להשקעה של 

. השקעת החברה "(Aחבילה " -)להלן  A-1 לרכישת מניות בכורהכתבי אופציה  706,036

כתבי אופציה  543,104 -ו Aבכורה מניות  543,104 -בתמורה ל אלפי דולר, 2,500 -הסתכמה ל

 של ריגנרה. A-1 לרכישת מניות בכורה

 Aבכורה הזכות להמיר את מניות  תהה Aלבעלי מניות בכורה , ההשקעה בהתאם להסכם

 אחת. Aמניות רגילות עבור מניית בכורה  1.1לפי יחס המרה של  ריגנרהלמניות רגילות של 

תגייס סך של לפחות ריגנרה במידה שיחול אירוע בו כי  ההשקעה בהקשר זה נקבע בהסכם

למניה במועד בו  הנקוב המחיראלפי דולר, ובמידה שהמחיר הנקוב למניה יהיה נמוך מ 1,000

 ויקבע באופן הבא:יותאם מחיר ההמרה  ,Aות בכורה ו מניהונפק

 Aבכורה מחיר ההנפקה המקורי של מניות  בין היחס כמכפלה שלמס' המניות הרגילות ייקבע 

 -)להלן  1.1 -ב דולר( 4.603 -ההנפקה בגיוס העתידי )ככל שיפחת ממחיר ין בל( דולר 4.603)

במקרה שיתרחש אירוע הנפקה של כי עוד בהקשר זה, הוסכם "(. התאמת יחס המרה מנגנון"

מיליון דולר לפני הכסף  30בבורסה לניירות ערך, המשקף שווי חברה של לפחות  ריגנרהמניות 

בהתאם למניות רגילות  Aתתרחש המרה אוטומטית של מניות בכורה , "QIPO") -)להלן 

 ליחס ההמרה שישרור בעת האירוע. 

או בתום  ,2016בדצמבר,  31תנים למימוש עד ליום יהיו ני  A-1מניות בכורהל כתבי האופציה

  דולר. 5.75 -במחיר מימוש של כ ,, המוקדם מבניהם1חודשים מהתקיימות אבן דרך 9

והמשקיעים כי במקרה שתושלם אבן הדרך  ריגנרה התחייבו ,ההשקעה סכםבמסגרת ה בנוסף

 .Aבתמורה לחבילה  נוספיםדולר  אלפי 3,250יזרימו המשקיעים סך של 

                                            
1

לא יאוחר תמציתם הינה "הצלחה" )כפי שמוגדרת בהסכם( בניסויים קליניים  -מפורטים בהסכם אבן הדרך תנאי 

 .  2016ביוני,  30מיום 
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 השקיעה החברההושלמה אבן הדרך, כאמור לעיל, וכפועל יוצא  2016בפברואר,  22ביום 

  543,104 -ו Aבכורה מניות  543,104 -בתמורה ל נוספיםדולר  אלפי 2,500סך של  בריגנרה

 .A לרכישת מניות בכורהכתבי אופציה 

יים של כתבי להאריך את אורך הח ריגנרה, החליט דירקטוריון 2016בנובמבר,  17ביום 

במקרה של או קודם לכן,  2017בספטמבר,  1עד ליום  A-1 לרכישת מניות בכורההאופציה 

או גיוס  "(הנזלה אירוע" -)להלן  הנפקה לציבור, מיזוג, מכירת החברה או פעילותה וכדומה

 .מיליוני דולר או יותר 3 הון של

אורך החיים של כתבי  להאריך אתריגנרה  דירקטוריוןהחליט  2017 ,בספטמבר 3ביום 

או גיוס הון, לה, אירוע הנזאו קודם לכן, במקרה של  2018 ,במרץ 1ליום  ה עדאופציה

 ההשקעה. בהסכםכהגדרתו 

 מניות רגילות

( 1996השקעות ייזום ואנרגיה ) במותהתקשרה החברה עם חברת  2016בספטמבר,  27ביום 

מניות של  5,500,000 -בתמורה ל של ריגנרה רגילות מניות 240,203בהסכם לרכישת בע"מ 

למניה  ש"ח 1במחיר מימוש של כתבי אופציה לרכישת מניות החברה  1,000,000-החברה ו

 ההסכם.למשך שלוש שנים מיום חתימת 
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  מתודולוגיה .3

 מתודולוגיה חשבונאית

: הכרה ומדידה", קובע את כללי , "מכשירים פיננסייםIAS 39 תקן חשבונאות בינלאומי

מדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיות. הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים ההכרה וה

 פיננסיים מבוסס על סיווגן לאחת מארבע הקבוצות שלהלן:

 .נכס פיננסי או התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 .השקעות המוחזקות לפדיון 

 .הלוואות ויתרות חובה 

 רה.נכסים פיננסיים זמינים למכי 

, היא יכולה IAS 28בתקן בינלאומי  18כאשר ישות מוגדרת כקרן הון סיכון, בהתאם לסעיף 

אשר  IAS 39, אזי השקעה זו מוגדרת כנכס פיננסי בתחולת IAS 39למדוד השקעותיה לפי  

 הקבוצות שדלעיל. לאחת מארבע היש לסווג

הם נכסים פיננסיים  ח והפסדאו התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך רוו פיננסי נכס

 :או התחייבויות פיננסיות המקיימים את אחד מהתנאים הבאים

  מסווג כמוחזק למסחר. נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מסווגים כמוחזקים

 למסחר אם הם:

o נרכשו או התהוו בעיקר במטרה למכור או לרכוש חזרה בטווח קצר. 

o מנוהלים יחד ולגביהם קיימת ראיה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים ש

 .ליצירת רווחים בטווח קצר (recent actual pattern)לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה 

o )נגזר )פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי. 

  .בעת ההכרה לראשונה הוא מיועד על ידי הישות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד

א, או כאשר תוצאת 11לה להשתמש בייעוד זה רק כאשר הוא מותר לפי סעיף ישות יכו

 פעולה זו תהיה מידע רלוונטי יותר, משום ש:

o  הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה )לעיתים מצב

זה מכונה 'חוסר הקבלה חשבונאית'( שהיה נוצר אילולא כן ממדידת נכסים או 

 ו מהכרה ברווחים ובהפסדים בגינם לפי בסיסים שונים.התחייבויות א

o  קבוצה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או שניהם מנוהל וביצועיה מוערכים

על בסיס שווי הוגן, בהתאם לאסטרטגיה מתועדת של ניהול סיכונים או השקעה, 



 

יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן                           - 11 -           

 

ליים של ומידע לגבי הקבוצה מסופק פנימית לפי אותו הבסיס לאנשי מפתח ניהו

גילויים בהקשר לצד קשור )כפי  24הישות )כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 

 ((, לדוגמא דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי של הישות.2003שעודכן בשנת 

 מחירים הינה הוגן לשווי ביותר הטובה הראיה קובע כי IAS 39 תקן חשבונאות בינלאומי

 ידי על שווי הוגן קובעת ישות פעיל, אינו פיננסי מכשיר של השוק אם בשוק פעיל. מצוטטים

 להיות יכול היה מה לקבוע היא בטכניקת הערכה השימוש מטרת הערכה. בטכניקת שימוש

צדדים  בין מיוחדים מיחסים מושפעת שאינה בהחלפה במועד המדידה העסקה מחיר

 שוק בעסקאות כוללות שימוש הערכה טכניקות רגילים. עסקיים משיקולים הפועלים

 מושפעות שאינן מושכלת, בצורה מרצון הפועלים מוכר לבין מרצון קונה בין עדכניות

 ההוגן השוטף לשווי התייחסות כאלה, עסקאות קיימות אם בין הצדדים, מיוחדים מיחסים

 להמחרת ומודלים מהוון תזרים מזומנים ניתוח זהה, מהותי באופן שהוא אחר מכשיר של

 מנת על בשוק המשתתפים בקרב שמקובלת טכניקת הערכה קיימת אם כתבי האופציה.

 שהתקבלו של מחירים מהימנים אומדנים מספקת זו טכניקה כי והוכח את המכשיר לתמחר

 זו. בטכניקה הישות תשתמש בוצעו, שבפועל שוק בעסקאות
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 מתודולוגיה כלכלית

 טכניקות ושיטות הערכה -הערכת שווי חברות 

שיטת העסקאות הדומות, שיטת היוון הערכת שווי חברות, במספר שיטות מקובלות ישנן 

בחוות דעתנו יישמנו את שיטת היוון  .תזרימי מזומנים, שיטת המכפיל ושיטת השווי הנכסי

 תזרימי המזומנים.

 שיטת העסקאות הדומות 

מתבסס על המחיר בפועל של עסקאות דומות שבוצעו בשוק, בין קונה שווי החברה בשיטה זו 

 כר מרצון, ואשר בוצעו בסמיכות למועד הערכת השווי.מרצון ומו

על מנת שניתן יהיה להשתמש בשיטה זו, יש למצוא עסקאות דומות שבוצעו בחברות בעלות 

 מאפיינים דומים לחברה, נשואת עבודתנו.

Option Pricing Model -OPM  

כישה )בין קונה במידה שנערך גיוס חיצוני בסמיכות למועד השווי, או במידה שבוצעה עסקת ר

מרצון ומוכר מרצון(, שווי העסקה מספק אינדיקציה חזקה לגבי שוויה. שווי החברה בשיטה 

 Marketזאת מחושב באמצעות שימוש במודל מתמטי העושה שימוש מרבי בנתוני השוק )

Input) ומבוססת מעט ככל שניתן על נתונים ספציפיים לישות. שיטת ה- OPM - Option 

Pricing Model :הינה השיטה המועדפת ביותר כאשר מתקיימים שני תנאים במצטבר 

 היה גיוס הון סמוך למועד הערכת השווי; .1

הון החברה הטרוגני, דהיינו, הון החברה בנוי מריבוי שכבות של מניות מועדפות, )מניות  .2

 בכורה(, כשלכל סוג של מניות ישנן זכויות שונות, לרבות, בארועי הנזלה.

נחשב למדויק יותר ממודלים מקובלים אחרים, היות שהוא מבוסס בעיקר  מודל מתמטי זה

על חישובים אריתמטים וממעט בהנחות ואומדנים. ההשקעה במניות בכורה דומה במהותה, 

 )בעיקר באירוע הנזלה(, להשקעה באופציות רכש, כאשר נכס הבסיס הינו שווי החברה.  

 שיטת שווי שוק

חירות מספקת, שווי השוק שלה, כפי שמשתקף בבורסה במידה והחברה נסחרת ובעלת ס

 )עסקאות רבות בין קונים מרצון למוכרים מרצון( יכול לספק אינדיקציה חזקה לגבי שוויה.
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 עתידיים ן זרמי מזומניםשיטת היוו

שווי החברה המחושב באמצעות שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים מבוסס על יכולתה 

לצורך שימוש בשיטה זו, בחברות "הזנק", יש לבנות מודל פיננסי בעל  להפיק מזומנים בעתיד.

שלשה תרחישים )פסימי, סביר ואופטימי(, אשר יחזה את תזרים המזומנים הצפוי של החברה 

)בכל אחד מהתרחישים( וזאת על ידי חיזוי הרווח התפעולי, שיעורי המס והתאמות תפעוליות 

החשבונאי לתזרים מזומנים. לכל תרחיש יש לאמוד את  והוניות, וזאת על מנת לעבור מהרווח

ההסתברות למימושו וזאת על ידי ההנחות הסבירות ביותר הנכונות לאותו יום ובהתבסס על 

הנחות הנהלת החברה. לשם היוון תזרים המזומנים העתידי להיום יש לקבוע את מחיר ההון 

, דהיינו, ממוצע Weighted Average Cost Of Capital (WACC)הממוצע של החברה 

 משוקלל של מקורות המימון של החברה אשר נקבע להלן:

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V 

 כאשר:

E -  ווי שוקבמונחי ש ההון העצמיהינו. 

 D-  .הינו שווי השוק של החוב 

V ( =E+D )- .שווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה 

 Ke- עלי מניות ברמת סיכון דומה.הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי ב 

 - K.הינו מחיר החוב, הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של החברה 

T -  .שיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה 

 חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:

Ke=Rf+*(Rm-Rf)+P 

Rf -  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון 

 -  מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת

הביטא הינה  ומבוסס על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו.

 המדד לסיכון "הסיסטמטי" של החברה.

רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק )קרי, במקרה של  לעסק, 1-כאשר מקדם זה גדול מ

ושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מיתון י

 .מהממוצע לשינויים במצב השוק יותררגיש  העסקשווי  (, וכפועל יוצא,מענפים אחרים
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 - (Rm-Rf) הינה פרמיית הסיכון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין

 הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

P -  שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של

 העדר סחירות וגודל.

 שיטת המכפיל

בין שווי  תפועל היאעל בסיס היחס הממוצע בענף בו שווי החברה בשיטת המכפיל מוערך 

ח הנקי, נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרוו או כלכלי השוק לבין פרמטר חשבונאי

הרווח התפעולי, המכירות וההון העצמי. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר 

 הרלבנטי מכונה "מכפיל".

 שיטת השווי הנכסי

  במונחים של שווי שוק.שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו, 

ת חברות נדל"ן. הגישה שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמ

, אך לא בהכרח להערכת פוטנציאל הרווח הצפוי לנבוע "עסק בפירוק"מתאימה גם להערכת 

מנכסי העסק. החיסרון העיקרי של השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל 

 הרווחים הקיים בעסק מעבר לנכסים הרשומים בספרי החברה.
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 הערכת שווי החזקות 

ת מקובלות להקצאת שווי החברה בין סוגי המניות השונים. להלן שלוש ישנן שלוש שיטו

 השיטות:

על  -(Probability - Weighed Expected Return Method)  שיטת תוחלת התשואה .1

פי שיטה זו, יש "לפרק" את שווי החברה המוחזקת לכמה סוגים של תרחישים: הנפקה 

נים מהפעילות השוטפת ופשיטת רגל. לכל ראשונית לציבור, מכירה או מיזוג, תזרימי מזומ

תרחיש תינתן הסתברות, ותחושבנה זכויותיה הפיננסיות של החברה בהתאם לסוג ולכמות 

המניות אשר בבעלותה. שווי ההחזקה של החברה הינו ממוצע משוקלל של זכויותיה 

 הפיננסיות בכל תרחיש למועד הערכת השווי.

על פי שיטה זו,  -( OPM - Option Pricing Modelשיטת תמחור כתבי האופציה ) .2

בחברה בעלת הון מניות הטרוגני, השקעה בכל סוג של מניות דומה במהותה, בעת אירוע 

הנזלה, להשקעה באופציות רכש, כאשר נכס הבסיס הינו שווי החברה, ומחיר המימוש, בכל 

קדימות בקבלת של המניות בעלות  Liquidation preference -סוג של מניות, הינו סכום ה

 מזומן בעת אירוע הנזלה.

על פי שיטה זו, יש להקצות את  -(Current Value Method) שיטת הערך הנוכחי  .3

של השכבה  Liquidation preference -השווי לכל שכבה של מניות בכורה לפי הגבוה מבין ה

יות או שוויה, בהנחת המרה למניות רגילות. יתרת השווי, במקרה שקיים, תוקצה למנ

הרגילות. השימוש בשיטה זו מתאים בשני מקרים: האחד, כאשר החברה עומדת לפני 

התרחשותו של אירוע הנזלה )הנפקה, רכישה/מיזוג  או פירוק החברה(, והשני כאשר החברה 

נמצאת בשלב מוקדם וטרם התגבש ערך משמעותי למניות הרגילות בהשוואה למניות 

 הבכורה. 
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 2017, בדצמבר 31ליום  ריגנרהה בהחזקות החברהערכת שווי  .4

 -הכוללות מנגנון התאמת יחס המרה )להלן  Aהחזקות החברה בריגנרה כוללות מניות בכורה 

 ומניות רגילות. "(כתבי האופציה" -)להלן  A-1"(, אופציות למניות בכורה Aמניות בכורה "

 ומניות רגילות Aהשווי ההוגן של מניות בכורה  .4.1

, בדצמבר 31ומניות רגילות ליום  Aהשווי ההוגן של מניות בכורה  אתהטבלה שלהלן מציגה 

 )אלפי דולר(: 2017

סה"כ באלפי 

דולר
שווי למניה כמות מניות סוג המכשיר

1,477 $2.72 543,104 A מניות בכורה

474 $1.97 240,203 מניות רגילות

1,951 783,307  סה"כ
 .2017בדצמבר,  31שווי הוגן מכשירי הון וחוב ליום  -ראה נספח א' 

 A-1חישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה למניות בכורה  .4.2

רמטרים בהתבסס על הפ B&Sחושב באמצעות מודל  השווי ההוגן של כתבי האופציה,

 הבאים:

 2017, בדצמבר 31מועד החישוב הינו  - מועד החישוב. 

  הינו שווי מניית בכורה  נכס הבסיס -נכס הבסיסA-1  במועד החישוב. שווי מניית בכורה

A-1  ראה נספח א'(. דולר 2.93הינו( 

 דולר 5.754מחיר המימוש בגין כתבי האופציה הינו  - מחיר המימוש. 

 למניות בכורה האופציה מועד הפקיעה של כתבי , 1פרק כאמור ב - מועד פקיעהA-1  הינו

במרץ,  1יום  מיליון דולר או 3המוקדם מבין אירוע הנזלה, גיוס הון של לכל הפחות 

 1 , ביוםכאמור לעילה, האופציכתבי של הפקיעה מועד . הנהלת החברה העריכה את 2018

 . 2018, במרץ

  ש של האופציה נקוב בדולר, שיעור הריבית כאשר מחיר המימו -ריבית חסרת סיכון

חסרת    הסיכון יילקח מהתשואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב בעלת מח"מ 

. הריבית ה)משך חיים ממוצע( השווה בקירוב לאורך החיים החוזי של כתבי האופצי

 .1.33%הינה חסרת הסיכון ששימשה אותנו בחישובינו 

 חברה משמשת כנקודת התחלה בקביעת טורית של התנודתיות ההיס - סטיית תקן

אינה נסחרת, אמדנו את סטיית התקן בהתבסס על  וריגנרההואיל  התנודתיות הצפויה.
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. לריגנרהממוצע סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות הדומות במאפייניהן ובפעילותן 

לכל  שנה()תקנון לעל בסיס יומי לתקופה בת חצי שנה, התנודתיות ההיסטורית חושבה 

 .אחת מחברות המדגם

 להלן מדגם החברות:

סטיית תקןחברה

Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)50.53%

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)102.81%

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)45.05%

Compugen Ltd. (CGEN)71.32%

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)45.55%

 63.05%ממוצע

   .63.05% ינהסטיית התקן ששימשה אותנו בחישובינו ה

 מחיר המימוש של כתבי האופציה מותאם במלאו לחלוקת דיבידנדים מניות  - דדיבידנ

 הטבה וכיו"ב, לפיכך, לא לקחנו בחישובינו תשואת דיבידנד.

 31 ליום A-1למניות בכורה  ל כתבי האופציהשאת השווי ההוגן  הטבלה להלן מציגה

 :2017בדצמבר, 

סה"כ באלפי 

דולר
שווי למכשיר

כמות כתבי 

אופציה
סוג המכשיר

1 $0.001 543,104A-1 כתבי אופציה למניות בכורה 

 הלוואה המירהשווי הוגן  .4.3

ליום שהעניקה החברה לריגנרה  ההלוואה המירהאת השווי ההוגן של הטבלה שלהלן מציגה 

 )אלפי דולר(: 2017, בדצמבר 31

סה"כ שווי למכשיר
כמות 

מכשירים
סוג המכשיר

1,016 $4.58 221,965 B מניות בכורה

101 $0.55 184,971 B-2 כתבי אופציה

1,117  סה"כ
 .2017בדצמבר,  31שווי הוגן מכשירי הון וחוב ליום  -ראה נספח א' 
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 ז ממצאיםריכו .4.4

 )באלפי דולר(:  2017בדצמבר,  31ליום  הטבלה להלן מציגה את שווי החזקות החברה בריגנרה

סה"כ שווי למכשיר
כמות 

מכשירים
סוג המכשיר

1,477 $2.72 543,104 A מניות בכורה

474 $1.97 240,203 מניות רגילות

1 $0.001 543,104A-1 כתבי אופציה למניות בכורה

1,117 הלוואה המירה

3,069 1,326,411  סה"כ
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 2017בדצמבר,  31ליום שווי הוגן מכשירי הון וחוב  -נספח א'  .5

 רקע -ריגנרה פרמה  .5.1

 כללי .5.1.1

 כחברה פרטית בערבון מוגבל לפי 2008ביוני,  26התאגדה ביום )ריגנרה(  ריגנרה פרמה בע"מ

, ד"ר חברהע"י ד"ר צדיק חזן, המכהן כדירקטור ב. ריגנרה נוסדה 1999-חוק החברות, תשנ"ט

  דורון כהן.ומיכאל שטיינברג גד לביא, 

. רקמות לשיקום טיפול שיטות ופיתוח במחקר עוסקתו הפארמה בתחום ריגנרה פועלת

 אחדב שנפגע ראיה עצב לשיקום, "(התרופה" -)להלן  RPh201 -ה תרופת את מפתחתריגנרה 

 אוטם( 2) )דרכים מתאונת כתוצאה פגיעה כגון( טראומה( 1): רפואיים מצבים משני

 אופטית איסכמית נוירופתיה - עורקים מדלקת נגרם שאינו הראייה עצב ראש )אסכמיה(

 .(NAION "- Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy" -להלן ( קדמית

 עצב ראש אוטם. מזון וחומרי חמצן מחוסר כתוצאה לרקמה או יברלא שנגרם נזק הוא אוטם

 לאספקת הפרעה ידי על הראייה בעצב פוגעת אשר השכיחות המחלות אחת הינה הראייה

 היעד קהל. קבוע ראייה לאובדן עד בראייה חד לאובדן לגרום הועלול, הראייה עצב אל הדם

 לשיפור טיפול שיטת כל מציעה אינה תהקונבנציונלי הרפואה אשר מטופלים והינ התרופה של

 .כאמור הרפואי מצבם חומרת

 אלת צמח של משרף המופק בוטני חומרמורכבת מ ,RPh201ריגנרה,  שבפיתוח התרופה

ניתן להפעיל את  באמצעותה, פטנטיםב המוגנת מיצוי שיטת פיתחהריגנרה  .המסטיק

 התרופה כאשר ,האדם בגוף ,אפקטיבית בצורה הבוטני שבחומר האקטיביים הרכיבים

 ניסוי השלימה וכן בחיות קליניים-פרה ניסויים מספר ביצעה ריגנרה. עורי תת באופן מוזרקת

( 2 פאזה( קליני ניסוי ריגנרההשלימה  2016בחודש יולי,  .1) פאזה( בקנדה אדם בבני קליני

רשות ידי אשר תוצאותיו מצביעות על עמידה בהצלחה ביעדי הניסוי כפי שהוגדרו על בישראל 

מצביעות  ריגנרההתוצאות הראשוניות שבידי  .3( לשלב FDA) המזון התרופות האמריקאית

מתוך  4מהמקרים ) 36% -כב ,טיפול חודשי 6על הצלחה בעמידה ביעד היעילות כאשר לאחר 

 שורות לפחות וזאת לעומת 3 -שופרה חדות הראיה ב ,RPh201 -מהמטופלים( שטופלו ב 11

 אשר ניתנה בהזרקה תת ,RPh201 -תרופת ה בקבוצת הביקורת. (8ד מתוך מטופל אח) 12.5%
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חודשים, הראתה פרופיל בטיחותי טוב ולא אובחנו אירועים  6עורית פעמיים בשבוע במשך 

 . 3הגישה בקשה להתחלת ניסוי שלב  ריגנרהנכון למועד החישוב,  .שליליים מהותיים

 האקטיביים הרכיבים של כימי לפיתוח פועלת ריגנרה, בתרופה הקליניים לניסויים במקביל

 במסלולים התרופה לשיווק אישורים קבלת לצורך, לעיל כאמור, הבוטני בחומר

 -ה, האמריקאי והתרופות המזון מנהל בעיקר( השונים הרגולציה גופי אצל הקונבנציונליים

FDA )בוטניים חומרים עבור הקיים האישור במסלול במקום וזאת. 

 הפעילות תחום .5.1.2

 באופן תשתפר לא מטופל של הראייה איכות כי הינה הרפואה בעולם כיום המקובלת ההנחה

 מתמקדת ריגנרה התרופה אותה מפתחת, לפיכך. הפגיעה ממועדשנה  חלוף לאחר עצמאי

 המשתתפים המטופלים. התרופה מתן מועד לפני שנה לפחות נפגעה שראייתם בטיפול בחולים

 או/ו השווה ראייה חדות עם, העיניים בשתי או אחת בעין ראיה לקות בעלי הינם בניסוי

 6 של ממרחק כלשהו עצם לראות מסוגל הצופה לפיו מצב משקף הנתון) 6/60 -מ פחותה

 שדה או, )מטר 60 של ממרחק אותו לראות המסוגל תקינה ראייה בעל לעומת בלבד מטרים

 .מעלות 15 על עולה אינו אשר ראייה

 המוצעות רפואיות טיפול שיטות קיימות לא, ריגנרה ידיעת טבולמי למועד החישוב נכון

 .בפיתוח מתחרים מוצרים קיימים לא וכן, הפגיעה מיוםשנה  חלוף לאחר בהתוויה למטופלים

 כאמור הברית בארצות הכולל החדשים המטופלים מספר שפורסמו, 2בהתאם למחקרים

לפי  ותר בקרב מבוגרים.נפוץ בי NAION -וההערכה היא ש מטופלים 8,000 -בכ נאמד

3
American academy of ophthalmology  מחלתNAION  אנשים  10.3 -ל 2.3פוגעת בין

 .בשנה 100,000מתוך 

, נוספות במדינות החדשים המטופלים למספר באשר מהימן מידעהמדעית  הקהילה בקרב אין

 החדשים עיםהנפג מספר באירופה כי הינה המקובלת ההנחה ריגנרה, ידיעת למיטב אולם

                                            

2 Johnson LN et al. 1994, Hattenhauer MG et al 1997 

JAMA. 1995;273:625–32; Chapter 191 – Ischemic Optic Neuropathy, Diabetic Papillopathy, and 

Papillophlebitis; ANTHONY C. ARNOLD 

3 Arteritic_Anterior_Ischemic_Optic_Neuropathy_(NAION-i.aao.org/Nonhttp://eyewik) 

 

http://eyewiki.aao.org/Non-Arteritic_Anterior_Ischemic_Optic_Neuropathy_(NAION)
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 המחקרים לאור. הברית בארצות החדשים הנפגעים למספר הדומה במספר נאמד שנה מידי

 רב מטראומה וכן NAION -מ שנה מידי החדשים הנפגעים מספר כי מעריכה ריגנרה, כאמור

 באירופה וארה"ב. 16,000 -בכ לפחות נאמד מערכתית

 תרופה שיווק אישור .5.1.3

 על( בישראל מחמירה לרגולציה כפוף התרופה שיווק ורואיש, שיושלם ככל, התרופה פיתוח

 FDA) -ה, האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על( הברית בארצות ,)הבריאות משרד ידי

 תחליט בהן הנוספות ובמדינות EMA)-ה סוכנות התרופות האירופיתעל ידי  (ובאירופה

 ממדינה שונות שיווק אישור קבלת לצורך הרגולטוריות הדרישות. התרופה את לשווק ריגנרה

 יתקבל דומה אישור כי בהכרח מעיד אינו אחת מדינה ידי על שניתן שיווק ואישור למדינה

 כלל בדרך יקל יותר כמחמיר הנחשב רגולטור ידי על שיינתן אישור, זאת עם. אחרת במדינה

 בהם האישור הליכי. העולם ברחבי אחרות וטריטוריות במדינות שיווק אישורי קבלת על

 הפיתוח תהליכי, הקליניים הניסויים ביצוע תקינות בדיקות כוללים לעמוד התרופה צריכה

 הרשויות. המעבדה ובדיקות הייצור תהליכי ואמינות עקביות בדיקת, התרופה של

 בשנה פעם של בתדירות, המוצר אישור לאחר גם תקופתיות בדיקות גם מבצעות הרגולטוריות

 . נאותים ייצור בנהלי החברה עומדת האם נבדק ובמסגרתן, שנתיים או

 שוק ומתחרים .5.1.4

של  הרפואי מצבם חומרת לשיפור טיפול שיטת כל מציעה אינה הקונבנציונלית הרפואה

 אין תחליף כיום לתרופתה. ריגנרההחולים האמורים, ולפי ממצאי 

 נתונים פיננסיים .5.1.5

 אלפי ש"ח(:) 2013-2017ם לשני ריגנרהח רווח והפסד של דו"מציגה את להלן הטבלה 

2017 2016 2015 2014 2013

(13,894) (18,347) (6,510) (3,852) (2,477) הוצאות מחקר ופיתוח

(1,897) (2,488) (1,646) (1,798) (1,889) הוצאות הנהלה וכלליות

(15,791) (20,835) (8,156) (5,650) (4,366) הפסד תפעולי

-            4 הכנסות אחרות            -            -            -

19,135 (8,209) 3,321 1,812 150 הכנסות   )הוצאות( מימון, נטו

3,344 (29,040) (4,835) (3,838) (4,216)  הפסד נקי
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 )אלפי ש"ח(: 2014-2017בדצמבר של השנים  31ליום  ריגנרה מציגה את מאזןלהלן הטבלה 

2017 2016 2015 2014

נכסים

644 1,470 6,388 2,459 מזומנים ושווי מזומנים

449 130 111 101 חייבים ויתרות חובה

909 1,373 976 98 רכוש קבוע

2,002 2,973 7,475 2,658 סה"כ נכסים

התחייבויות

856 190 63 246 ספקים ונותני שירותים

1,108 359 563 766 זכאים ויתרות זכות

11,260 2,688 הלוואות המירות מבעלי מניות          -          -

13,318 26,312 8,209 התחייבות בגין מניות בכורה א' המירות          -

1,771 4,012 1,668 734 התחייבות בגין אופציות

41 29 29 11 התחייבויות בשל הטבות לעובדים

28,354 33,590 10,532 1,757 סה"כ התחייבויות

(26,352) (30,617) (3,057) 901 הון עצמי

2,002 2,973 7,475 2,658  סה"כ התחייבויות והון עצמי
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 2017בדצמבר,  31ליום  ריגנרההשווי ההוגן של  .5.2

)להלן  קיים משקיע( עם Term Sheetמסמך תנאים ) על ריגנרהחתמה  2017בדצמבר,  31ביום 

בתמורה להשקעה של  Bמניות בכורה  1,724,138משקיע ל ריגנרה, תקצה לפיו "(המשקיע" -

 B-2בנוסף, ניתנה למשקיע האופציה לרכוש מניות בכורה  .דולר למניה( 5.8) דולר מיליון 10

 -)להלן  Bבכורה ממחיר מניית  120% -בגובה סך השקעתו ובהתאם למחיר למניה השווה ל

להערכתה, נכון למועד הערכת  כיהנהלת החברה מסרה,  "(.Bכתבי אופציה למניות בכורה "

עוד  השווי, למרות שהצעת ההשקעה אינה מחייבת, ההסתברות להשלמתה גבוהה מאד.

מסרה הנהלת החברה, כי למרות שמדובר בהשקעה עם משקיע קיים, תנאיה נקבעו לאחר 

 מו"מ והוסכמו על כלל בעלי המניות בחברה.

OPM (Option Pricing Model ) -על מנת לאמוד את שווי החברה, יישמנו את מודל ה

, על הזכויות המוקנות לסוגי המניות השונים ועל Term Sheet -המתבסס על נתוני ה

 פרמטרים נוספים כפי שיוצגו להלן.

 :2017בדצמבר,  31ליום  ריגנרהשל  והחוב הטבלה שלהלן מציגה את מרכיבי ההון

שיעור מסך המניות 

באירוע הנזלה
באירוע הנזלה

מספר 

מכשירים
סוג המכשיר

מניות רגילות

26.8% 2,303,080 2,303,080 מניות רגילות *

1.0% 81,658 81,658 כתבי אופציה לעובדים

27.8% 2,384,738 2,384,738 סה"כ מניות רגילות

מניות בכורה

20.1% 1,724,138 1,724,138 B מניות בכורה

8.3% 709,657 709,657 מניות בכורה B )הלוואות המירות(**

18.1% 1,553,278 1,412,071 A מניות בכורה

2.2% 191,172 173,793 A-1 מניות בכורה

48.6% 4,178,245 4,019,659 סה"כ מניות בכורה

כתבי אופציה

16.7% 1,436,782 1,436,782 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 המשקיע

6.9% 591,906 591,906 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 הלוואות המירות

1,238,278 A-1 כתבי אופציה למניות בכורה

100.0% 8,591,671 9,671,363  סה"כ
בדים במחיר מימוש השווה לערך הנקוב של המניות כתבי אופציות לעו 483,444* המניות הרגילות כוללות 

 ש"ח, השקולים, במהותם הכלכלית, למניות רגילות. 0.01הרגילות, 
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אלפי דולר. בהתאם  3,293 -מסתכמת לכ 2017בדצמבר,  31** יתרת ההלוואות ההמירות )קרן + ריבית( ליום 

בהתאם  Bאופן אוטומטי למניות בכורה להסכמי הלוואות המירות, יתרתן והריבית שנצברה בגינן, תומרנה ב

 .מהמחיר למניה שישולם ע"י המשקיע בעסקה 20%למחיר למניה המשקף הנחה של 

 דולר לכתב אופציה. 7.8 -*** מחיר מימוש ממוצע של כ

 סדר קדימות חלוקת התמורה בעת אירוע הנזלה

  בעלי מניות בכורהB המקורית זכאים לקבל בעת אירוע הנזלה, סכום השווה להשקעתם 

 .8%בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 

  בעלי מניות בכורהA ו- A-1  זכאים לקבל בעת אירוע הנזלה, סכום השווה להשקעתם

  .המקורית

 תחולק בין  ,לחלוקה י מניות הבכורה, יתרת הסכום הזמינהלאחר חלוקת הזכויות לבעל

 .בריגנרהבעלי המניות הרגילות 

  בכורהכל אחד מבעלי מניות B יות רגילות )יחס ההמרה הינו למנ ורשאי להמיר את מניותי

 מניה רגילה עבור כל מנית בכורה(.  1

  בכורהכל אחד מבעלי מניות A ו- A-1 יות רגילות )יחס למנ ורשאי להמיר את מניותי

 מניה רגילה עבור כל מנית בכורה(.  1.1ההמרה הינו 

 :)אלפי דולר( 4הנזלה עבכורה באירולהלן טבלה המרכזת את הזכויות העדיפות של מניות ה

זכויות עדיפות 

באירוע הנזלה
סכום ריבית סכום השקעה מחיר הנפקה מס' מניות סוג מכשיר

11,890 1,890 10,000 $5.800 1,724,138 מניות בכורה B המשקיע

3,915 622 3,293 $4.640 709,657 מניות בכורה B הלוואות המירות

6,500 -           6,500 $4.603 1,412,071 A מניות בכורה

1,000 -           1,000 $5.754 173,793 A-1 מניות בכורה

23,305 2,512 20,793 4,019,659  סה"כ

 פרמטרים לחישוב השווי ההוגן של סוגי המניות

  2017בדצמבר,  31 מועד החישוב הינו -מועד החישוב. 

 תוספת המימוש של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות  - תוספת המימוש

 עליה.

  ריגנרהיזוג או רכישה של הינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מ -אורך החיים .

 .שנים 2.25 -, נאמד אורך החיים בריגנרהבהתאם להנחות הנהלת 

                                            

 שנים ממועד הערכת השווי. 2.25 -בהתאם להערכות הנהלת החברה, אירוע הנזלה צפוי להתרחש בעוד כ 4
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  ת ות חוב ממשלתיושל אגרהתשואה לפדיון חושבה בהתבסס על  -ריבית חסרת סיכון

השווה בקירוב לאורך החיים החזוי עד לאירוע  ת מח"מ )משך חיים ממוצע(ובעל בארה"ב

 .1.91%תנו בחישובינו הינה אשר שימשה אוהריבית חסרת הסיכון . ההנזלה

  חברה משמשת כנקודת התחלה בקביעת התנודתיות ההיסטורית של  -סטיית תקן

אמדנו את סטיית התקן בהתבסס על  ,נסחרתאינה  וריגנרההואיל  התנודתיות הצפויה.

 .לריגנרההדומות במאפייניהן ובפעילותן ממוצע סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות 

לכל אחת מחברות המדגם  )תקנון לשנה( יומינודתיות ההיסטורית חושבה על בסיס הת

 . עד לאירוע ההנזלהבהתאם לזמן הנותר 

 להלן מדגם החברות:

סטיית תקןחברה

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)53.74%

Compugen Ltd. (CGEN)51.00%

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)64.44%

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)111.24%

Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)59.74%

 68.03%ממוצע

   .68.03% ינהסטיית התקן ששימשה אותנו בחישובינו ה

  אשר נאמד באמצעות חישוב איטרטיבי על ידי המשוואה  ריגנרההינו שווי  -נכס הבסיס

 )אלפי דולר(: הבאה

10,000 = {C(0)-C(15,805)} x 75.2% + {C(44,696)-C(45,110)} x 26.6% + 

{C(45,110)-C(48,650)} x 37.1%  + C(48,650) x 36.8% 

בהתאם  OPM -בוצע על ידי יישום מודל ה ריגנרהחישוב שווי כלל מכשיריה ההוניים של 

 לזכויות המוקנות לכל מכשיר.

אחוז ההשתתפות של כל בעל מניות בחלוקת התמורה אשר  הטבלה שלהלן מפרטת את

 (:אלפי דולר)תתקבל בעת אירוע הנזלה, בכל אחד מהמקטעים 

{C( 0 ) - C( 15,805 )} -          -          -          75.2% 24.8% -                   -                  -           

{C( 15,805 ) - C( 23,305 )} -          86.7% 13.3% -           -                -                   -                  -           

{C( 23,305 ) - C( 32,943 )} 100.0% -          -          -           -                -                   -                  -           

{C( 32,943 ) - C( 36,977 )} 59.7% 40.3% -          -           -                -                   -                  -           

{C( 36,977 ) - C( 38,135 )} 56.9% 38.4% 4.7% -           -                -                   -                  -           

{C( 38,135 ) - C( 44,696 )} 48.4% 32.7% 4.0% -           14.9% -                   -                  -           

{C( 44,696 ) - C( 45,110 )} 35.5% 24.0% 2.9% 26.6% 10.9% -                   -                  -           

{C( 45,110 ) - C( 48,650 )} 27.1% 18.3% 2.2% 20.3% 8.3% 16.9% 7.0% -           

C( 48,650 ) 26.8% 18.1% 2.2% 20.1% 8.3% 16.7% 6.9% 1.0%

התמורה שתתקבל באירוע הנזלה
מניות 

A-1 בכורה

מניות בכורה 

B

אופציות 

לעובדים

מניות 

רגילות

מניות 

A בכורה

 B מניות בכורה

)הלוואה המירה(

 B-2 כתבי אופציה

המשקיע

 B-2 כתבי אופציה

הלוואה המירה
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שווי המניות חושב בהתבסס על נוסחאות של אופציות רכש, הכוללות אחוזי ההשתתפות של 

 .כל סוג מניות בכל מקטע, כפי שמתואר לעיל

 סיכום ממצאים

 :ריגנרהההוגן של מכשירי ההון של  שוויהאת  השלהלן מציג ההטבל

סה"כ באלפי 

ש"ח

סה"כ באלפי 

דולר
שווי למכשיר

כמות 

מכשירים
סוג המכשיר

31,945 9,214 $5.34 1,724,138 מניות בכורה B המשקיע

11,260 3,248 $4.58 709,657 מניות בכורה B )הלוואה המירה(

13,317 3,841 $2.72 1,412,071 A מניות בכורה

1,765 509 $2.93 173,793 A-1 מניות בכורה

15,753 4,544 $1.97 2,303,080 מניות רגילות

2,725 786 $0.55 1,436,782 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 המשקיע

1,123 324 $0.55 591,906 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 הלוואות המירות

6 2 $0.001 1,238,278 *A-1 כתבי אופציה למניות בכורה

142 41 $0.50 81,658 כתבי אופציה לעובדים

78,034 22,508 9,671,363  סה"כ

 ".A-1השווי ההוגן של כתבי האופציה למניות בכורה " 3.2* ראה פרק 
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March 22, 2018 

Haim Gil-Ad, CEO  

NovellusDx Ltd. 

Dear Mr. Gil-Ad, 

Pursuant to NovellusDx Ltd. (hereinafter - "The Company") request, Pulvernis 

Bareket Ben-Yehuda Ltd. formerly known as: De-Kalo Ben-Yehuda (hereinafter - 

"The Appraiser") has prepared an independent analysis with respect to the valuation 

of financial instruments that were classified as financial liabilities measured in their 

fair value, as of December 31, 2017 (hereinafter - "Valuation Date").  

This valuation opinion was conducted with regard to the requirements under 

International Financial Reporting Standard IAS 39: "Financial Instruments: 

Recognition and Measurement" and International Financial Reporting Standard IAS 

32: "Financial Instruments: Presentation".  

Accordingly, this valuation opinion should not be used for any other purpose or 

distributed to third parties, other than the Company's CPA, without the express 

knowledge and written consent of The Appraiser. 

This valuation opinion relies on economic parameters which refers to the valuation 

of financial instruments as of Valuation Date and express no recommendation of any 

kind. 

This valuation opinion refers to the valuation of financial instruments, based upon 

known data and parameters, and is relevant only to the date of report preparation. 

We are unrelated to the Company and have no current or expected interest in the 

Company or its assets. The results of our analysis were in no way influenced by the 

fee paid for our services. Additional business terms and conditions under which this 

assignment was performed are included within this report. 



 

  

Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd.         - 3 - 

We appreciate the opportunity to assist you to evaluate the financial instruments as 

of Valuation Date. Should you require any further clarification regarding the analysis 

prepared, we would be delighted to assist you.  

Following is a summary of our findings: 

Instruments
Number of 

Units

Value per Unit 

(USD)

Total Value 

(Thousand USD)

Total Value 

(Thousand NIS)

Warrants B-1 1,563,669 1.90 2,963 10,274

Preferred B Shares 1,954,652 6.43 12,571 43,583

Total 3,518,321 15,534 53,857  
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Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd.  

Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. formerly known as: De-Kalo Ben-Yehuda 

specializing in financial consulting services. DB provides a variety of financial and 

economic valuations, as well as independent financial opinions for accounting, legal 

and tax purposes etc.  

DB team consist of well experienced, accountants, economists and financial analysts. 

All of our assessments and valuations are compliant with valuation standards of local 

and international bodies, including the AICPA, IASB, IRS, SEC, Israeli SEC and 

IRS. 

We service more than 200 Public companies traded in Israel, U.S.A and Europe as 

well as hundreds of private companies.  

Management   

Shai Pulvernis, C.P.A - Managing Partner 

Mr. Pulvernis is a certified accountant in Israel, and holds a B.A. in Economics and 

Accounting from Ben-Gurion University.  

Mr. Pulvernis is a Managing Partner at Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. since 

2007. His experience includes a wide variety of independent financial and economic 

analysis for over 200 public companies and hundreds of private companies, in Israel 

and overseas, which includes, among other, valuations of companies, derivatives, 

goodwill, financial instruments and employee compensation plans. Mr. Pulvernis has 

Extensive experience, International accounting principles and standards. 

Mr. Pulvernis's expertise and extensive experience in the financial advisory & 

valuation fields, are required in process such as, Mergers and Acquisitions (M&A), 

IPO's and Financial Reporting (According to IFRS, Israel and U.S GAAP) and 

according to the requirements of the S.E.C, IRS and Israel’s SEC and Tax 

authorities. 

Prior to Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. Mr. Pulvernis served several years in the 

auditing, financial advisory and M&A department at Kesselman & Kesselman 
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(PricewaterhouseCoopers). During those years Mr. Pulvernis was involved with 

some of the major deals in the Israeli market. 

Eran Bareket, C.P.A - Managing Partner  

Mr. Bareket is a certified accountant in Israel and holds a B.A. in Economics and 

Accounting from Ben-Gurion University. 

Mr. Bareket is a Managing Partner at Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. since 

2007. His experience includes a wide variety of independent financial and economic 

analysis for over 200 public companies and hundreds of private companies, in Israel 

and overseas, which includes, among other, valuations of companies, derivatives, 

goodwill, financial instruments and employee compensation plans. Mr. Bareket has 

Extensive experience, International accounting principles and standards.  

Mr. Bareket's expertise and extensive experience in the financial advisory & 

valuation fields, are required in process such as, Mergers and Acquisitions (M&A), 

IPO's and Financial Reporting (According to IFRS, Israel and U.S GAAP) and 

according to the requirements of the S.E.C, IRS and Israel’s SEC and Tax 

authorities. 

Prior to Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. Mr. Bareket served several years as a 

Manager at Ernst & Young (E&Y). During those years, Mr. Bareket managed 

auditing accounts of leading public companies in Israel as well as performing due 

diligence for mergers and acquisitions. In this capacity, Mr. Bareket served as an 

expert and advisor in valuations for purposes of U.S. and International GAAP 

(IFRS), including advisory to companies on early transition to the IFRS.  

 

Respectfully submitted, 

 

By: ________________________________ 

Shai Pulvernis, C.P.A 

Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. 
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1.  Summary of Investment Agreement  

On December 23, 2015 the Company issued 781,861 preferred B shares and 625,468 

warrants to purchase preferred B-1 shares (hereinafter - “Bundle B”) to a group of 

investors in exchange for USD 5,000 thousand under series B share purchase 

agreement (hereinafter - “SPA”). 

The Preferred B holders will have the right to convert the preferred B Shares into 

Ordinary Share of the Company in accordance to the applicable conversion price at 

the time in effect. The conversion price shall initially be the original issue price. 

Such initial conversion price shall be subject to adjustments. If the Company issues 

or sells additional shares for an effective price which is less than the applicable 

conversion price then in effect, then and in each such case, the applicable conversion 

price then in effect shall be reduced in accordance to a price adjustment mechanism 

detailed in the Company’s AOA (hereinafter - “conversion price adjustment 

mechanism”).   

The warrants to purchase preferred B-1 shares will be exercisable until the earlier to 

occur of (i) the lapse of 24 months as of the warrant issue date; (ii) the closing of a 

Liquidation Event (as defined in the Company's Articles of Association) or (iii) a 

QIPO; in an exercise price of USD 7.994 per share.   

According to the series B share purchase agreement, subject to an achievement of a 

milestone (the SPA details what shall be deemed as achievement of a milestone, 

hereinafter - “Milestone”), within 18 months following the SPA, the Company shall 

issue and sell to the investors and the investors shall purchase from the Company 

bundle B in consideration of USD 5,000 thousand (hereinafter - “the Additional 

Investment Amount”). 

On June 21, 2016 the Company completed another round of series B Share purchase 

agreement. The Company issued to a group of investors (hereinafter - “the 

Investors”) 390,930 preferred B shares and 312,735 warrants to purchase preferred 

B-1 shares in consideration of USD 2,500 thousand (hereinafter - “Joinder SPA”). 
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156,367 warrants to purchase preferred B-1 shares will be exercisable until the 

earlier to occur of (i) December 23, 2017; (ii) the closing of a Liquidation Event (as 

defined in the Company's Articles of Association) or (iii) a QIPO; in an exercise 

price of USD 7.994 per share.   

The additional 156,368 warrants to purchase preferred B-1 shares will be exercisable 

until the earlier to occur of (i) the lapse of 24 months as of the achievement of the 

Milestone; (ii) the closing of a Liquidation Event (as defined in the Company's 

Articles of Association) or (iii) a QIPO; in an exercise price of USD 7.994 per share.  

On November 21, 2016, pursuant to the Company’s management officially 

announcement of the Millstone achievement on August 24, 2016, the investors 

purchased from the Company bundle B in consideration for the Additional 

Investment Amount. 

On December 12, 2017, the Company’s meeting of the shareholders approved that 

all warrants to purchase Preferred B-1 Shares nominal value of NIS 0.01 per share, 

granted by the Company in December 23, 2015 and November 21, 2016, under the 

SPA, as amended on June 20, 2016 and on August 24, 2016 (hereinafter -“Warrants 

B-1”) may be exercised at any time until the earlier to occur of: (i) August 31, 2019; 

(ii) the closing of a Liquidation Event. 

Economically / financially   

The Joinder SPA includes three different financial instruments: 

1. Preferred B Shares  

2. Warrants to purchase preferred B-1 shares 

3. Warrants to purchase preferred B-1 Milestone 
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2. Methodology  

Accounting methodologies 

IAS 32 Financial Instruments: Presentation (hereinafter - "IAS 32") defined financial 

liability as:  

A financial liability is any liability that is: 

A. a contractual obligation: 

(i) to deliver cash or another financial asset to another entity; or 

(ii) to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under 

conditions that are potentially unfavourable to the entity; or 

B. a contract that will or may be settled in the entity’s own equity instruments and 

is: 

(i) a non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a 

variable number of the entity’s own equity instruments; or 

(ii) a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed 

amount of cash or another financial asset for a fixed number of the entity’s 

own equity instruments. For this purpose the entity’s own equity instruments 

do not include instruments that are themselves contracts for the future receipt 

or delivery of the entity’s own equity instruments. 

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (hereinafter - "IAS 

39") determine, inter alia, that a financial asset or financial liability will be measured 

at fair value if it meets the conditions of a derivative.  

Section 9 of IAS 39 defined derivative as a financial instrument or other contract 

with all three of the following characteristics: 

(i) its value changes in response to the change in a specified interest rate, 

financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of 

prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the 
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case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to 

the contract 

(ii) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller 

than would be required for other types of contracts that would be expected to 

have a similar response to changes in market factors; and  

(iii) It is settled at a future date.  

Financial liabilities measured at fair value 

Warrants B-1 - Since the currency of the activity of the Company is NIS and the 

exercise price of the Warrants B-1 is USD linked, there is no certainty as of 

Valuation Date as to the amount of cash that will be settled. According to the 

definition mentioned above, the Warrants B-1 are financial liabilities. 

Economic Methodology     

The Warrants B-1 were estimated using the option pricing model, B&S, which takes 

into account the following parameters: 

 The price of the underlying asset as of the valuation date; 

 The exercise price of the option; 

 The option contractual term;  

 The expected volatility of the price of the underlying asset; 

 The risk-free interest rate(s) for the option contractual term; 

 The expected dividends over the option's contractual term; 
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3. Fair Value of Financial Instruments 

3.1. Approaches for Valuation 

The approaches for allocating the Company's value to Common and preferred shares 

are: 

(a) The probability-weighted expected return method 

(b) The option-pricing model 

(c) The current-value method  

The approaches for allocating the Company value to Common and preferred shares 

are: 

(a) The probability-weighted expected return method 

Under the probability-weighted expected return method, the value of the shares is 

estimated based upon an analysis of future values for the enterprise assuming various 

future outcomes. Share value is based upon the probability-weighted present value of 

expected future investment returns, considering each of the possible future outcomes 

available to the enterprise in the IPO, Merger or Acquisition, dissolution, or 

continued operation as viable private enterprise scenarios. 

The future values are allocated to the various shareholder classes based upon the 

rights afforded each class, assuming each class of shareholder will seek to maximize 

its value.  

(b) The option-pricing method 

Under the option-pricing method the shareholders' investment is equivalent to a 

purchase of a call option, when the underlying share price is equivalent to the 

Company value and the exercise price, for every series of shares, is the liquidation 

preference of shares with senior rights.  

(c) The current-value method  
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Under the current-value method the value, allocated for each series of shares, is 

based on liquidation preference, participation rights and an imminent liquidation 

event.   

We decided to apply the option-pricing method as it is the most appropriate of the 

three methods available. 

3.2. Liquidation Preference 

In any liquidation event ,which shall include: (i) any dissolution or winding up of the 

Company, whether voluntary or involuntary (ii) any foreclosure by creditors of the 

Company on substantially all assets of, or equity interests in the Company, whether 

voluntary or involuntary (iii) any Acquisition or (iv) Asset Transfer, funds, assets or 

proceeds (whether cash, capital, surplus, earnings, funds, shares, securities or assets 

of any kind) legally available for distribution to Shareholders or payable to 

Shareholders in connection with such liquidation event, as the case may be 

(“Distributable Assets”) shall be distributed to the Shareholders in the following 

order and preference: 

First, the holders of the Preferred B Shares shall be entitled to receive on a pro rata 

basis among themselves, prior to and in preference to any distribution of any of such 

assets or surplus funds of the Company to the holders of Preferred A Shares, 

Ordinary Shares or any other classes of shares by reason of their ownership thereof, 

in respect of each Preferred B Share held thereby, an amount per Preferred B Share 

equal to (i) the applicable Original Issue Price of such Preferred B Share, plus (ii) the 

Preferred B Dividend Preference (as defined below) , less any amount previously 

paid on account of such Preferred B Share (the “Series B Preference Amount”).  

Notwithstanding anything else herein to the contrary, until a Qualified IPO, the 

holders of Preferred B Shares will be entitled to receive cumulative (but non-

compounding) dividends prior and in preference to any dividend distributed to 

holders of Preferred A Shares and Ordinary Shares, at a rate of 8% of the applicable 
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Original Issue Price per annum, per each Preferred B Share held thereby, accruing 

whether a distribution is declared or not (the “Preferred B Dividend Preference”). 

Second, after payment in full to the holders of the Preferred B Shares of the Series B 

Preference Amount ,the holders of the Preferred A Shares shall be entitled to receive 

on a pro rata basis among themselves, prior to and in preference to any distribution 

of any of such assets or surplus funds of the Company to the holders of Ordinary 

Shares by reason of their ownership thereof, in respect of each Preferred A Share, an 

amount per Preferred A Share equal to the Original Issue Price of such Preferred A 

Share any amount previously paid on account of such Preferred A Share (the “Series 

A Preference Amount”). 

Third, after payment in full to the holders of the Preferred B Shares of the Series B 

Preference Amount and payment in full to the holders of the Preferred A Shares of 

the Series A Preference Amount, the entire amount of the assets and funds legally 

available for distribution, if any, shall be distributed to the holders of Preferred 

Shares and Ordinary Shares on pro-rata, As-Converted Basis, no-preference basis. 

Notwithstanding anything to the contrary contained, in the event that the distribution 

of the Series B Preference Amount and Series A Preference Amount in accordance 

with would yield to the holders of Preferred Shares an amount per share which, when 

combined with the aggregate amounts previously paid with respect to such share, 

exceeds two (2) times the applicable Original Issue Price, then the holders of such 

Preferred Shares shall not be treated in respect of such Preferred Shares in 

accordance the above, but shall instead be entitled to receive an amount per each 

Preferred Share equal to the amount such holder would have received if such 

Preferred Share had been converted into an Ordinary Share immediately prior to 

such distribution, less the aggregate of all amounts previously paid in preference 

with respect to such Preferred Share. 
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3.3. Capital Instruments  

The following table presents the capital instruments of the Company:  

Ordinary Shares* 1,379,305 1,379,305 25.70%

Preferred A Shares 335,565 335,565 6.25%

Preferred B Shares 1,954,652 1,954,652 36.42%

Total Common and Preffered Shares 3,669,522 3,669,522 68.37%

Warrants B-1 1,563,669 1,563,669 29.14%

Warrants to Ordinary Shares 2,000 2,000 0.04%

Employee Stock Options

ESO E.P 1.4 58,094 58,094 1.08%

ESO E.P 4.6 73,640 73,640 1.37%

Total Vested 131,734 131,734 2.45%

Unvested 223,172

Unallocated 275,962

Total ESO and Warrants 2,196,537 1,697,403 31.63%

Total 5,866,059 5,366,925 100%

M&A/ IPO
Participation Ratio 

in liquidation event
Type of Capital Instruments

Fully 

Diluted

 

* The Ordinary Shares include 57,328 ESO at an exercise price of 0.01 NIS, which are, 

economically, equal to Ordinary Shares.  

3.4. Liquidation Preference Amount 

The table below presents the liquidation preference amount at a future liquidation 

event
1
 (Thousand USD): 

Shares Number of Shares Issue price
Investment 

Amount

Interest 

Amount

Liquidation 

Preference

Preferred A Shares 335,565 $5.960 2,000 -           2,000

Preferred B Shares 1,954,652 $6.395 12,500 3,554 16,054

Total 2,290,217 14,500 3,554 18,054  

                                                 

1
 According to Company's management, a liquidation event is likely to occur in 2 years. 
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3.5. Fair Value of Financial Instruments 

The approach used in estimating the Preferred B Shares and Warrants B-1 fair value 

is the OPM method. Under this method the shareholders' liquidation rights is 

equivalent to a purchase of a call option, when the underlying share price is 

equivalent to the Company value (see Appendix A); and the exercise price, for every 

series of shares, is the liquidation preference of the shares with senior rights. 

Input Assumptions: 

Valuation Date - The valuation date is December 31, 2017.  

Expected term - The expected term is the estimated time for a liquidation event. 

According to management, a liquidation event is likely to occur in 2 years. 

Risk free interest rate - The risk free interest rate was calculated based on US 

Treasury bill with accordance to the expected term. The risk free interest rate used in 

our valuation was 1.89%. 

Volatility - Usually a Company's historical volatility is used as a starting point in 

determining the expected volatility. Since the Company is not traded, we used a 

volatility rate quote from Damodaran
2
, which represents an average volatility rate of 

companies in the Drugs (Biotechnology) industry. The representative volatility rate 

used in our valuation is 94.78%. 

Exercise Price - The exercise price, for every series of shares, is the liquidation 

preference of the shares with senior rights. 

 

 

 

                                                 

2
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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The following table states the participation ratios of each kind of share in the 

proceeds received at a liquidation event (Thousand USD): 

 Ordinary

Shares

 Preferred A 

Shares

 Prefferd B 

Shares
 ESO e.p 1.4  ESO e.p 4.6

 Warrants

 e.p 4.6

 Warrants

B-1
Total

{C( 0 ) - C( 16,054 )} -            -            100.0% -            -            -            -          100.0%

{C( 16,054 ) - C( 18,054 )} -            100.0% -            -            -            -            -          100.0%

{C( 18,054 ) - C( 25,601 )} 26.4% 6.4% 37.4% -            -            -            29.9% 100.0%

{C( 25,601 ) - C( 42,187 )} 26.1% 6.3% 36.9% 1.1% -            -            29.6% 100.0%

{C( 42,187 ) - C( 42,315 )} 41.3% 10.1% -            1.7% -            -            46.9% 100.0%

{C( 42,315 ) - C( 46,905 )} 40.4% 9.8% -            1.7% 2.2% 0.1% 45.8% 100.0%

{C( 46,905 ) - C( 53,162 )} 44.8% -            -            1.9% 2.4% 0.1% 50.8% 100.0%

{C( 53,162 ) - C( 60,083 )} 91.2% -            -            3.8% 4.9% 0.1% -          100.0%

{C( 60,083 ) - C( 63,499 )} 74.6% 18.2% -            3.1% 4.0% 0.1% -          100.0%

{C( 63,499 ) - C( 84,911 )} 36.3% 8.8% 51.4% 1.5% 1.9% 0.1% -          100.0%

C( 84,911 ) 25.7% 6.3% 36.4% 1.1% 1.4% 0.04% 29.1% 100.0%

Consideration received at 

liqudation event

 

Shares value was calculated using call options equations, including participation 

ratios of each kind of share in every section, as described above.   

The table below presents the value of the Company's shares as of Valuation Date 

(Thousand USD): 

Capital Instrument
Number of 

Shares

Value per 

Share
Total Value

Ordinary Shares 1,379,305 $2.70 3,721

Preferred A Shares 335,565 $3.93 1,318

Preferred B Shares 1,954,652 $6.43 12,571

Warrants B-1 1,563,669 $1.90 2,963

Warrants to Ordinary Shares 2,000 $1.86 4

ESO e.p 1.4 58,094 $2.35 136

ESO e.p 4.6 73,640 $1.86 137

Total 5,293,285 20,850  

 

3.6. Summary of Findings 

The table below presents the fair value of the financial instruments as of December 

31, 2017: 

Instruments
Number of 

Units

Value per Unit 

(USD)

Total Value 

(Thousand USD)

Total Value 

(Thousand NIS)

Warrants B-1 1,563,669 1.90 2,963 10,274

Preferred B Shares 1,954,652 6.43 12,571 43,583

Total 3,518,321 15,534 53,857  
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4. Appendix A 

4.1. Company Overview  

NovellusDx (the Company) has developed a novel live-cell based proprietary 

technology to monitor the activity of signalling pathways. The Company's platform 

is capable of quantifying the activity level of signalling pathways due to mutations 

(and combinations of mutations) in the patients’ genes. This allows the Company to 

identify driver mutations and tests their response to targeted therapies. Summarizing 

the results is in a clear and easy to use report, which allows the treating physician to 

optimize the treatment to the specific patient providing the best available treatment 

while reducing the cost. 

The Company measures the level of oncogenes of each mutation that is found in a 

patient genome, offering the functional annotation of genomic data and response to 

drugs to two market segments:  

1. Drug Development - The platform supports biopharma companies throughout 

the lifecycle of the drug:  

 Providing in depth characterization of mutations and combinations of mutation 

on one gene and their response to drug candidates and competitors.  

 Enabling lean clinical trials by doing a functional patient stratification. 

 Extending approved drugs to new off-label subpopulations.  

2. Personalized Medicine For Patient Treatment - After in-vitro analysis of the 

patient’s NGS (Next Generation Sequencing) data in the CLIA certified 

centralized laboratory, the Company provides a report back to the oncologist 

containing a quantitative summary of the relative oncogenic contribution of each 

signalling pathway along with the effect of targeted drugs on the pathway. This 

allows the oncologist to tailor the best treatment option for the patient.  
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Competitors  

In this arena of oncology personalized medicine there are a few established players, 

among them: Foundation Medicine, Caris, Myriad Genetics, Genomic Health, 

NeoGenomics and others. All the mentioned players compete for the same market 

segments. In addition to these players, there are a few smaller companies that are 

trying to test the response of the tumor to specific drugs. Among them: Champion 

Oncology, Mitra Biotech, and Presage. 

Regulatory 

Since the Company is developing a service-based diagnostic test, the Company’s 

product does not require FDA approval. Rather, The Company requires to obtain a 

Clinical Laboratory Improvement Amendments (hereinafter - “CLIA”) certification. 

CLIA certification is managed by the Centers for Medicare & Medicaid Services 

(hereinafter - “CMS”) which regulates all laboratory testing (except research) 

performed on humans. A laboratory is defined as a facility that examines materials 

derived from the human body for the purpose of providing information for the 

diagnosis, prevention, or treatment of any disease or impairment of, or the 

assessment of the health of, human beings. The objective of the CLIA program is to 

ensure quality laboratory testing.  

Any testing of materials from human specimens collected in United States and its 

territories is subject to CLIA regulations. If specimens are transported outside of 

United States and its territories for testing by international laboratories, then these 

laboratories are also subject to the CLIA regulations. The Company has been CLIA 

certified since September 2015 and opened a CLIA certified laboratory in Jerusalem, 

Israel. The laboratory in Jerusalem diagnoses and analyses the NGS data received of 

10,000 tests per year.  

As mentioned above, the FDA is not involved in the regulation of the practice of 

pathology, but this may change. To mitigate the risk of the FDA regulating 
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diagnostics laboratories, the Company established and implemented a system of 

quality in line with the ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003 International Standards 

Organization (ISO) certificates that are necessary for FDA approval, if such shall be 

required.  

Market 

Cancer: Basic Facts 

Despite enormous investment in research and the introduction of new treatments, 

cancer remains a critical area of unmet medical need. According to the 2017 

American Cancer Society report, “Cancer Facts & Figures 2017” in 2017 there will 

be an estimated 1,688,780 new cancer cases diagnosed and 600,920 cancer deaths in 

USA
3
. According to estimates from the International Agency for Research on Cancer 

(IARC)
4
, in 2012 there were 14.1 million new cancer cases and 8.2 million cancer 

deaths worldwide. By 2030, the global burden is expected to grow to 21.7 million 

new cancer cases and 13 million cancer deaths each year simply due to the growth 

and aging of the population. 

In addition to the human tragedy, the economic impact of cancer is growing rapidly 

and becoming one of the most serious challenges for health systems around the 

world. A report by the American Cancer Society, “The Global Economic Cost of 

Cancer,” estimates that the total annual economic impact of premature death and 

disability from cancer worldwide is approximately USD 900 billion. 

There are currently more than 80 approved targeted oncology therapies on the 

market and more than 3,000 active clinical trials. More than 830 compounds are in 

development for the treatment of cancer and of these compounds approximately 

three quarters of them are personalized medicines.  

 

                                                 

3
 https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-

2017.html 

4
 https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/global.html 
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Cancer/Tumor Profiling Market 

The Company operates in the field of Cancer/Tumor Profiling. 

Cancer/tumor profiling provides information about the genes causing cancer, which 

would offer useful insights related to the mechanism of cancer. Cancer profiling has 

plays a vital role in diagnosis at the molecular level, as better understanding of the 

cancer tumors helps physicians to make appropriate therapeutic decisions. 

According to an industry research report published by MarketsandMarkets
5
 in 

December 2016, the global Cancer/Tumor Profiling market is forecasted to reach 

USD 61.87 Billion by 2021 from USD 25.82 Billion in 2016 (CAGR of 19.1%).  

Factors who drive market growth are increasing number of cancer cases across the 

global and availability of funding for cancer research. Factors such as the increasing 

demand for personalized medicine and point-of-care diagnostic tests in 

Cancer/Tumor Profiling are expected to offer a wide range of growth opportunities 

for players in the Cancer/Tumor Profiling market. 

Potential Market 

According to the 2017 American Cancer Society report, “Cancer Facts & Figures 

2017,” in 2014 in the United States, nearly 14.5 Million people were suffering from 

cancer, and nearly 1.7 million people were expected to be diagnosed with the disease 

during 2017. 

The Company is initially focusing on patients suffering from advanced, or active 

metastatic, cancers (stages III/IV) in “challenging” disease categories, since it 

believes this patient population will benefit most from their services. 

The Company’s management estimates, based on estimation of Foundation 

Medicine, Inc., that there are approximately 1.1 Million patients per year in the 

United States with active metastatic cancers who fall into challenging treatment 

categories. 

                                                 

5
 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cancer-tumor-profiling-market-1250.html 

 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cancer-tumor-profiling-market-1250.html
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As the entire approach of Personalized Medicine in general, and the Company’s 

services in particular, gain market acceptance and as physicians gain further 

experience using comprehensive molecular information in their routine treatment 

decisions, the Company’s management believes that the potentially addressable 

market will expend to include an additional patients with earlier stage disease and 

not only patients in their last year of life. The Company’s management estimates, 

based on estimation of Foundation Medicine, Inc., that the potentially addressable 

market for the Company’s diagnostic service will expend over the next five years to 

include an additional 900,000 total patients bringing the total number of addressable 

patients in the United States to approximately 2 million on an annual basis. 
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4.2. Methodology  

Approaches to Valuation 

The generally accepted approaches to valuation are commonly referred to as the 

following: 

1. Option Pricing Model - OPM; 

2. Market approach; 

3. Income approach;  

4. Asset-based approach. 

4.2.1. Option Pricing Model - OPM 

Under the option-pricing method, each class of share is modeled as a call option with 

a distinct claim on the enterprise value of the Company. The option's exercise price 

is based on a comparison with the enterprise value. Both the common share and 

preferred share have, at the time of a liquidity event, "payoff diagrams" that are 

similar to the payoff diagrams of regular call options. The characteristics of each 

class of share, including the conversion ratio and any liquidation preference of the 

preferred share, determine the class of share's claim on the enterprise value.  

In order to apply the Option Pricing, method rights of the shares, liquidation 

preference amount and share count have to be taken into a consideration. 

This method is considered to be the most precise as it is based on arithmetic 

calculations and relies on only few assumptions. This method is applied when the 

next two accumulated conditions have occurred: 

1. Recent fund raising round (within the 6 months prior to the valuation date). 

2. Heterogenic enterprise equity.  

4.2.2. Market approach 

The market approach references actual transactions in the equity of the enterprise 

being valued or transactions in similar enterprises either privately held or traded in 
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the public markets. Third-party transactions in the equity of an enterprise generally 

represent the best estimate of fair market value if they are done at arm's length. In 

using transactions from similar enterprises, there are two ways to derive the relevant 

valuation multiple: The first, often referred to as the Guideline Transactions Method, 

involves determining valuation multiples from a merger or acquisition transaction of 

enterprise with similar financial and operating characteristics and applying those 

multiples to the subject enterprise. The second, often referred to as the Guideline 

Public Company Method, involves identifying and selecting publicly traded 

enterprises with financial and operating characteristics similar to the enterprise being 

valued. Once publicly traded enterprises are identified, valuation multiples can be 

derived, adjusted for comparability, and then applied to the subject enterprise to 

estimate the value of its equity or invested capital. 

The market approach uses direct comparisons to other enterprises and their equity 

securities to estimate the fair value of the common shares of privately issued 

securities. It is conceptually preferable to the other two approaches described below 

because it relies on and uses data generated by actual market transactions. The 

market approach bases the fair value measurement on what other similar enterprises 

or comparable transactions indicate the value to be. 

A significant limitation of the market approach is that "true" comparables are 

unlikely to exist, particularly in valuing privately held enterprises. Another limitation 

arises if the enterprise being valued has no earnings or has immaterial revenue, as 

forecasts of financial statement amounts may then be highly speculative. Even if a 

market approach is appropriate, if the comparables are publicly held enterprises, the 

performance indicators from public enterprises may be difficult to apply directly to 

privately held enterprises because the public enterprises are typically further along in 

their development and their shares are marketable. 
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Multiplier method 

This method estimates the fair company value by using an "industry average" value 

which is the average ratio between the market value and the required parameter. The 

parameters mostly used are: net profit, operating profit, sales and shareholder's 

equity.  

4.2.3. Income approach 

The income approach is based on the premise that the value of a security or asset is 

the present value of the future earning capacity that is available for distribution to 

investors in the security or asset. A commonly used methodology under the income 

approach is a discounted cash flow analysis. A discounted cash flow analysis 

involves forecasting the appropriate cash flow stream over an appropriate period and 

then discounting it back to a present value at an appropriate discount rate. This 

discount rate should consider the time value of money, inflation, and the risk 

inherent in ownership of the asset or security interest being valued. 

The income approach obtains its conceptual support from its basic assumption that 

value emanates from expectations of future income and cash flows. The income 

approach simulates, in the absence of observable market transactions, how market 

participants would formulate their decisions to buy or sell securities. The income 

approach stands in contrast to the asset-based approach, which focuses on what has 

happened in the past. 

Discounted cash flow analysis 

The method most commonly used in applying the income approach to value a 

minority interest in privately issued securities is the discounted cash flow (DCF) 

method. The DCF method requires the estimation of future economic benefits and 

the application of an appropriate discount rate to equate them to a single present 

value. The future economic benefits to be discounted are generally a stream of 

periodic cash flows attributable to the asset being valued.  
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Performing a discounted cash flow analysis requires the preparation and analysis of a 

reliable forecast of the expected future revenues, operating expenses, taxes, working 

capital requirements, and capital expenditures. In Order to arrive at debt-free net 

cash flow, net income must to be adjusted for certain items in order to estimate the 

cash return on the assets that generate the forecast revenues. 

The WACC applied to the forecasted cash flows and terminal value must adequately 

reflect the nature of the subject investment and the risk of the underlying cash flows. 

WACC is weighted average cost of all capital sources calculated as follows:  

WACC = D/ (D + E) × rd × (1-t) + E/ (D + E) × ke 

Parameters: 

rd - is the interest rate.  

Ke - is the required return on equity.  

D - is the amount of debt capital.  

E - is the amount of equity capital.  

T - is the statutory tax applicable.  

In order to estimate an appropriate cost of equity capital we used the size-adjusted 

capital asset pricing model (CAPM). The model is as follows:  

ke = rf + β(rm - rf) + P 

Cost of equity capital (ke) - The cost of equity capital is the return required by 

shareholders. 

Risk-free rate (rf) - The risk- free rate is the return on government securities with a 

term similar to that of the investment being evaluated.  

Market risk premium (MRP = rm) - is defined as the additional rate of return over 

the risk- free rate that is expected by investors from investments with systematic risk 

equal to the "market" portfolio. The market portfolio may be thought of as a broadly 

diversified investment portfolio, often thought of as the return on an index such as 

the Standard and Poor's (S&P) 500.  
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Beta (β) - Beta is a measure of the risk of an entity's share relative to the risk of a 

diversified portfolio (the MRP). Shares that have a beta greater than 1 have greater 

price volatility than the diversified portfolio and are more risky.  Shares that have a 

beta below 1 have smaller price volatility than the diversified portfolio and are less 

risky. Shares with a beta of 1 fluctuate in price behave as the diversified portfolio.  

Size premium/not marketable premium (P) - is the additional remuneration due    

to specific risk of the Company. 

4.2.4. Asset-based approach  

A fourth approach to valuation is the asset-based approach. The discrete valuation of 

an asset using an asset-based approach is based upon the concept of replacement as 

an indicator of value. A prudent investor would pay no more for an asset than the 

amount for which he or she could replace the asset. The asset-based approach 

establishes value based on the cost of reproducing or replacing the property, less 

depreciation from physical deterioration and functional obsolescence, if present and 

measurable. This approach generally provides the most reliable indication of the 

value of land improvements, special-purpose buildings, special structures, systems, 

and special machinery and equipment. 

Of the four approaches to valuation, the asset-based approach is generally considered 

to be the weakest from a conceptual standpoint.  

The general principle behind the asset-based approach is that the value of an 

enterprise is equivalent to the fair value of its assets less the fair value of its 

liabilities. 

One method of applying the asset-based approach is known as the asset 

accumulation method and is applied by individually valuing each asset, summing the 

values obtained, and deducting the fair values of individual liabilities. The fair values 

of individual assets and liabilities may be obtained or estimated using a variety of 

valuation methods, including methods under the market and income approaches. A 
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commonly used methodology for valuing individual assets is determining the cost of 

replacing each asset with one of equivalent utility. 

In the absence of having built substantial goodwill or intangible value, an enterprise's 

value under the asset-based approach is based on the value of its tangible assets less 

its liabilities. The asset based approach is most useful when it is applied to tangible 

assets and to enterprises whose assets consist primarily of tangible assets. The 

reliability of value determined under the asset-based approach tends to be greater for 

tangible assets recently purchased in arm's-length transactions. 
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4.3. Company Valuation 

In order to estimate the Company's value, we used the Income approach by applying 

the discounted cash flow method. In our valuation, we took into consideration the 

industry in which the Company operates; the Company's historical data and 

Company's management projections regarding its future cash flow. 

4.3.1. Discounted Cash Flow Analysis 

The following table presents the discounted cash flow as of the Valuation Date 

(Thousand USD): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 T.V

Growth Rate 900.0% 233.3% 97.5% 41.8% 32.1% 24.3% 15.0% 10.0% 5.0%

Revenues 480 4,800 16,000 31,600 44,800 59,200 73,600 84,640 93,104 97,759

Cost of Revenues (920)  (3,200)  (8,333)  (15,483)  (21,677)  (28,709)  (35,741)  (41,133)  (45,266)  (47,539) 

Gross Profit (440) 1,600 7,667 16,117 23,123 30,491 37,859 43,507 47,838 50,220

Gross Profit Ratio 33.3% 47.9% 51.0% 51.6% 51.5% 51.4% 51.4% 51.4% 51.4%

Operation expenses

Royalties to the Chief Scientist (14)  (144)  (480)  (948)  (582)  -         -         -       -       -       

R&D Expenses (4,430)  (5,094)  (5,858)  (6,737)  (7,748)  (8,910)  (10,246)  (11,783)  (12,962)  (13,610) 

S&M Expenses (525)  (992)  (2,150)  (3,198)  (3,866)  (4,487)  (5,033)  (5,410)  (5,951)  (6,249) 

G&A Expenses (1,371)  (1,508)  (1,658)  (1,824)  (2,007)  (2,207)  (2,428)  (2,671)  (2,938)  (3,085) 

Depritiation (1,288)  (2,850)  (3,225)  (3,225)  (2,013)  (750)  (825)  (1,223)  (1,452)  (1,357) 

Operating Profit Before Tax (8,068) (8,988) (5,705) 184 6,908 14,136 19,326 22,420 24,535 25,919

Operating Profit Ratio (Before Tax) 15.4% 23.9% 26.3% 26.5% 26.4% 26.5%

Tax -       -         -         -         -         -         (1,677)  (5,157)  (5,643)  (5,961) 

Operating Profit (Loss) After Tax (8,068) (8,988) (5,705) 184 6,908 14,136 17,649 17,264 18,892 19,958

Operating Profit Ratio -187.3% -35.7% 0.6% 15.4% 23.9% 24.0% 20.4% 20.3% 20.4%

Capital Investment (9,500)  (3,000)  -         -         (600)  (1,800)  (1,800)  (1,380)  (1,058)  (582)  (367) 

Depritiation 1,288 2,850 3,225 3,225 2,013 750 825 1,223 1,452 1,357 367

Working Capital Adjustment (90)  (288)  (748)  (1,042)  (882)  (962)  (962)  (737)  (565)  (311)  (196) 

Operating Cash Flow (16,370) (9,427) (3,228) 2,368 7,439 12,125 15,712 16,369 18,721 20,422 113,731

Discounted Operating Cash Flow (14,845) (7,030) (1,980) 1,194 3,085 4,135 4,407 3,776 3,551 3,186 17,741

Enterprise Value 17,357

Available Assets 3,494

Company Value as of December 31, 2017 20,850  

Main Assumptions 

The forecast revenues and expenses for the years 2018-2022 is based on the 

Company's management projections and on adjustments made by us, based on our 

best judgement as appraisers. 

Revenues 

General 

As mentioned in section 1, the Company developed technology to monitor the 

activity of signalling pathways. The Company’s platform allows quantifying the 

activity level of signalling pathways due to mutations (and combinations of 
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mutations) in the patients’ genes and to identify driver mutations, and tests their 

response to targeted therapies. The Company offers services that are enabled by its 

technology to two market segments as described below: 

Pharmaceutical Development - The Company’s platform supports biopharma 

companies throughout the lifecycle of the targeted drug development for the 

treatment of cancer, such as discovering new targets, providing in depth 

characterization of mutations and combinations of mutation on one gene and their 

response to drug candidates and competitors, enabling lean clinical trials by doing a 

functional patient stratification and extending approved drugs to new off-label 

subpopulations. 

According to the Company’s management, the pharmaceutical development segment 

has a significant economic potential that will be expressed in the future by a positive 

cash flow. However, as of Valuation Date, we didn’t saw fit to modularize this 

potential business into a consolidated forecast cash flow in our valuation, mainly 

because of the project character of the business model (sporadic engagements with 

pharma companies that will acquire the Company’s services), the inherent 

uncertainty risk that pharma companies suffers from, affected by length of clinical 

trial, drug failure (most drugs fail to reach final FDA approval), need for funding 

throughout the development process and amorphous revenue forecast.  

Personalized Medicine diagnostics - diagnostic product for tailored treatment of 

patients with diagnosed cancer that require targeted therapy treatment. After in-vitro 

analysis of the patient’s Next Generation Sequencing (NGS) data in the CLIA 

certified centralized laboratory, the Company provides a report back to the 

oncologist containing a quantitative summary of the relative oncogenic contribution 

of each signaling pathway along with the effect of targeted drugs on the pathway 

(hereinafter - "the Tests" or "Diagnostic Tests"). This allows the oncologist to tailor 

the best treatment option for the cancer patient. 

As of Valuation Date, the Company is yet to generate any revenue from Personalized 

Medicine by its Diagnostic Tests.  
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Target customers 

The Company’s strategy is to use third parties to reach its potential patients, the final 

customer of the Company’s assay. The Company intends to invest in a small and 

experienced sales force that will introduce the Company’s service to oncologists in 

large Academic Medicine Centers (AMC) and hospital networks so that they can 

recommend the service to their patients. Additionally, the Company will provide its 

test through third party NGS providers that will up-sale the functional assay after 

obtaining the NGS results (AMC and NGS providers are hereinafter - “the 

Distributors”). 

 Leading AMCs and hospital networks - the leading AMCs, which are tightly 

linked to the academic centers, treat a very large number of oncology patients per 

year (6,000 patients per year). According to the Company’s management, the 

AMCs are more likely to adopt cutting edge technology and relay on centralized 

off-site laboratories to carry out most of their complex diagnostics compering to 

community based clinics and hospitals. According to the Company’s 

management, the AMCs are the key opinion leaders that will drive overall 

market acceptance. 

 3rd party NGS providers - the Company’s management assumes that there are 

approx. 10 relevant NGS companies such as LabCorp, NeoGenomics, FMI and 

GH. Each company tests approx. 40,000 patients per year. According to the 

Company’s management, most NGS companies are using the same technology 

and are mainly competing on price. They are looking for a technology they can 

up-sale to increase revenue and differentiate themselves. 

Time to market 

In order for the Company to reach its target market, it is required to establish an 

American laboratory with a LDT (Laboratory Developed Test) approval. The 

Company’s management expects that since the Company already has CLIA 

certificated laboratory in Israel, the American laboratory is expected to be open in 

2018. 
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Forecast Revenues 

The following table presents the total revenues in the forecasted years 2018-2027 

(Thousand USD):  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Revenue from analysed tests 240 2,400 8,000 15,800 22,400 29,600 36,800 42,320 46,552 48,880

Revenue from Drug response tests240 2,400 8,000 15,800 22,400 29,600 36,800 42,320 46,552 48,880

Total Revenues 480 4,800 16,000 31,600 44,800 59,200 73,600 84,640 93,104 97,759  

As mentioned above, the Company analyses a patient’s NGS (Next Generation 

Sequencing) data and provides a report with identification of driver mutations 

(hereinafter - "analysed tests"). The Company also provide tests of the driver 

mutations response to targeted therapies (hereinafter - "drug response tests"). 

Each of revenues channel is calculated as numbers of tests multiplied by its expected 

price, as described below:   

1. Revenue from analyzed tests 

The following table presents the total revenue from analyzed tests in the forecasted 

years 2018-2027 (Thousand USD):  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Analysed tests 400 4,000 13,333 26,333 37,333 49,333 61,333 70,533 77,587 81,466

Analysed test price $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600

Revenue from analysed tests 240 2,400 8,000 15,800 22,400 29,600 36,800 42,320 46,552 48,880  

Analysed test price 

The price per analysed test was estimated by the Company’s management at USD 

600. As of Valuation Date, an alternative diagnostic test, similar to the Company’s 

test, is not available in the market, so that the analysed test price is based only on the 

Company’s management assessments and expectations. 

The main patent of the Company has been approved for a period of 20 years. The 

Company estimates that the benefits derives from the patent regarding potential 

competition, in terms of ease regulation and operation, will keep the price of the test 

that the Company can demand, stable throughout the lifetime of the patent. 

Analysed tests 

The number of tests done in the forecasted years 2018-2024 was estimated according 

to the Company’s management projections adjusted by the Appraiser. The projection 
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regarding the number of tests is based on its potential market and its target customers 

as described below under “drug response tests”.  

2. Revenue from drug response tests 

The following table presents the total revenue from analyzed tests in the forecasted 

years 2018-2027 (Thousand USD):  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Drug response tests 200 2,000 6,667 13,167 18,667 24,667 30,667 35,267 38,793 40,733

Drug response test price $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200

Revenue from Drug response tests 240 2,400 8,000 15,800 22,400 29,600 36,800 42,320 46,552 48,880  

Drug response test price 

The price per drug response test was estimated by the Company’s management at 

USD 1,200. As of Valuation Date, an alternative diagnostic test, similar to the 

Company’s test, is not available in the market, so that the analysed test price is based 

only on the Company’s management assessments and expectations. 

Drug response tests 

The number of tests done in the forecasted years 2018-2024 was estimated according 

to the Company’s management projections adjusted made by the Appraiser. 

The Company’s management projection regarding the number of tests is based on its 

potential market and its target customers. As mentioned above, the Company plans 

to provide its personalized medicine service only to large AMC’s and hospital 

networks (hereinafter - “MC”), or through 3rd party NGS providers (hereinafter - 

“DX”).  

MC - according to the Company’s estimation there are about 30 large MC such as 

MDA and MSKCC. Each of those has approx. 6,000 patients per year. The 

Company’s management assumes that about 33% of the patients have advanced 

stage and are the relevant patients for the Company’s services, i.e. 2,000 patients per 

year. The Company’s management assumes that each patient will need approx. 4 

analysed tests (between third to half of the identified driver mutations in the 

sequencing). The total potential tests from MC are 240,000 tests.   
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DX - the Company’s management assumes that there are 10 relevant DX companies 

such as LabCorp, NeoGenomics, FMI and GH. Each DX company test about 40,000 

patients per year. The Company’s management assumes that 10% of them will be 

referred to the Company and each patient will need approx. 4 tests, such that the total 

potential tests from DX are 160,000. 

According to the Company’s management projections and expectations, the 

Company’s connections with the Distributers and the number of tests per year per 

Distributor will gradually increase during 2018-2024. The number of tests done from 

MC and DX is expected to reach in 2024 to a market share of 30% and 12.5% out of 

the total MC and DX potential tests, respectively, as described in the table below: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total potential tests MC 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

Total potential tests DX 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

Total potential tests 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

Tests done MC 600 4,000 16,000 27,500 42,000 56,000 72,000

Tests done DX -            2,000 4,000 12,000 14,000 18,000 20,000

Total tests done 600 6,000 20,000 39,500 56,000 74,000 92,000

% of the total potential tests 0.2% 1.5% 5.0% 9.9% 14.0% 18.5% 23.0%  

It should be note that, according to the Company’s projection, the number of tests 

done from MC and DX is expected to reach 96,000 and 48,000 in 2024 (144,000 

total tests done, in compared to 92,000 in our valuation), a market share of 40% and 

30% out of the total MC and DX potential tests, respectively (a total market share of 

36% in compared to 23% in our valuation).  

Each sample (NGS data) that will be sending to the Company by the Distributors 

will be analysed. The Company’s management assumes that 2/3 of the patients will 

only analyse the genes (analysed tests) while the remaining 1/3 will also test their 

response to drugs (drug response tests) as described in the table below: 

% of total 

tests done
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Analyzed tests 66.7% 400 4,000 13,333 26,333 37,333 49,333 61,333

Drug response tests 33.3% 200 2,000 6,667 13,167 18,667 24,667 30,667

Total tests done 600 6,000 20,000 39,500 56,000 74,000 92,000  
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2025-2027 

The revenues in 2025-2027 were estimated at a 15%, 10% and 5% growth rate, 

respectively. As of 2028 and forth, the revenues were estimated at a permanent 

growth rate of 3%. 

Cost of Revenues 

The cost of revenues consists mostly of the materials, salaries and laboratories 

maintenance costs. 

The table below presents the cost of revenues segmentation during the forecasted 

years 2018-2027 (USD Thousand): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Materials costs 220 2,200 7,333 13,200 20,533 27,133 33,733 38,793 42,673 44,806

Laboratories costs 700 1,000 1,000 1,000 1,144 1,576 2,008 2,339 2,593 2,733

Total Cost of Revenues 920 3,200 8,333 14,200 21,677 28,709 35,741 41,133 45,266 47,539  

Materials cost 

The materials cost of one analysed test was estimated by the Company’s 

management at USD 250. 

The materials cost of one drugs response test was estimated by the Company’s 

management at USD 600. 

The table below presents the total materials costs during the forecasted years 2018-

2027 (USD Thousand): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Analyzed tests 400 4,000 13,333 26,333 37,333 49,333 61,333 70,533 77,587 81,466

Analysed test cost $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250

Drug response tests 200 2,000 6,667 13,167 18,667 24,667 30,667 35,267 38,793 40,733

Drug response test cost $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600

Total Materials costs 220 2,200 7,333 14,483 20,533 27,133 33,733 38,793 42,673 44,806  

Laboratories costs 

As of Valuation Date, the Company has one laboratory in Israel, which its 

maintenance costs are estimated at 400 USD Thousand per year. The Company 

expects to open new non-Israeli laboratories during the forecasted years in order to 
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support the expected number of tests that will be done
6
. The maintenance costs of a 

non-Israeli laboratory are estimated at 600 USD Thousand per year.  

The table below presents the total laboratories costs during the forecasted years 

2018-2027 (USD Thousand): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Laboratory capacity 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Number of Laboratories 2.00 2.00 2.00 2.00 2.24 2.96 3.68 4.23 4.66 4.89

Total capacity 22,500 30,000 50,000 50,000 56,000 74,000 92,000 105,800 116,380 122,199

Total tests done 600 6,000 20,000 39,500 56,000 74,000 92,000 105,800 116,380 122,199

Laboratories IL costs 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Laboratories EX-IL costs 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Total laboratories costs 700 1,000 1,000 1,000 1,144 1,576 2,008 2,339 2,593 2,733  

The number of laboratories in 2018-2019 is estimated according to the Company’s 

management projection (one Israeli laboratory and one non-Israeli laboratory in 

2018). In 2020-2027, the number of laboratories is correlated with the expected 

number of tests that will be done according to the revenues forecast.  

According to the Company’s management, in the end of in 2020 and forth a 

laboratory capacity is estimated at 25,000 (without increasing the laboratories costs) 

as a result of technological improvements in the laboratory format that are expected 

to be completed in the end of 2019
7
.  

Operating expenses  

Royalties to the Chief Scientist - The Company has a participation in research and 

development grant, approved by the Chief Scientist. The total amount of the loan 

(grants and accrued interest) as of December 31, 2017 is USD 1,999 thousand. 

According to the terms for the repayment of the grants, royalties are payable at a rate 

of 3% of the revenues that are chargeable to royalties until the repayment of 100% of 

the loan (grants and accrued interest). 

R&D expenses - the R&D expenses include mainly salaries and associated costs, bio 

statistics, materials like tissue samples and consumables. As of Valuation Date, there 

                                                 

6
 The investments required in order to acquire the new laboratories format were taken into account 

under “Depreciation & Capital Investments”. 

7
 The investments of the  technological improvements in the laboratory format were taken into 

account under “Depreciation & Capital Investments” 
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are 15 R&D employees that are responsible for the development of the diagnostic 

tests. According to the Company’s management, there will be no need to expend the 

workforce in the R&D department and the current R&D team will be sufficient to 

support the expected revenues’ growth. However, the other R&D expenses are 

expected to be relatively correlated with the revenues’ growth. Pursuant to the above, 

we estimated the R&D expenses according to a constant growth rate of 15%. As of 

2026 and forth, the R&D expenses are expected to stabilize on approx. 14% out of 

the revenues.  

S&M expenses - the S&M expenses consist mostly of salaries and associated costs. 

In order to support the expected revenues, the Company plans to provide its 

personalized medicine service only to large AMC’s and hospital networks, or 

through 3rd party NGS providers. Therefore, it intent to invest in a small but highly 

experienced sales force in the US that will introduce the service to practicing 

oncologists in the Academic Medical Centers (AMC) and large hospital networks so 

that they can recommend the service to their patients. The Company strategy is to 

sell directly to a small number of AMC’s and hospital networks. Therefore, a small 

sales force will be sufficient. 

In 2018-2019, the S&M expenses were estimated according to the Company’s 

management projection. The Company’s management estimates that in 2018-2019, it 

will be required to recruit one salesman during each year, which its annual wage will 

amounts to approx. USD thousand 720. During the years 2020-2025, the S&M 

expenses were estimated based on a flexibility ratio of 50%. As of 2026 and forth, 

the S&M expenses are expected to stabilize on approx. 6.4% out of the revenues. 

G&A expenses - the G&A expenses consist mostly of salaries, professional services 

rent, electricity, office supply, legal, accounting and other managerial support 

platforms. 

The G&A expenses are characterized as fixed expenses without significant 

correlation to the revenues’ growth. In our valuation, we estimated the G&A 

expenses based on an annual growth rate of 10% during the years 2018-2025. As of 
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2026 and forth, the G&A expenses are expected to stabilize on approx. 3.2% out of 

the revenues. 

4.3.2. Cash Flow Adjustments 

In order to arrive to an operating cash flow, some adjustments are required as 

discussed below: 

Working Capital 

The working capital was calculated based on the Company's expected credit control 

policy. According to Company's management assumptions, the average trade 

receivables turnover was estimated at approximately 45 days and the average trade 

payables turnover was estimated at approximately 45 days. 

The changes in the working capital were deducted from the operating profit. 

Depreciation & Capital Investments 

The table below presents the total capital investments required during the forecasted 

years 2018-2028 (USD Thousand): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

laboratory investment 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

number of new laboratories 1.0 -        -         -         0.2 0.7 0.7 0.6 0.4 0.2

Total laboratory investments 2,500 -        -         -         600 1,800 1,800 1,380 1,058 582

new laboratory format investments 7,000 3,000 -         -         -         -         -         -         -         -         

Total investments 9,500 3,000 -        -        600 1,800 1,800 1,380 1,058 582  

The Company's fixed assets include mainly laboratory equipment, computers and 

ancillary equipment and office furniture and equipment. The Company’s 

management assumes that in order to penetrate the market and reach more medical 

centers, the company will need to invest in new laboratories. The Company’s 

management estimates that the investment required for a new laboratory is USD 

Thousand 2,500. In 2018-2019, the number of laboratories is estimated according to 

the Company’s management projection. In 2020-2027, the number of laboratories is 

correlated with the expected number of tests that will be done according to the 

revenues forecast. As of 2028 and forth, we estimated an annual investment of USD 

367 Thousands (reflects an investment required for laboratories’ growth of 3%). 

Moreover, in order to complete the new laboratory format, as mentioned under “cost 
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of revenues”, the Company will need to invest in 2018-2019, USD Thousand 7,000 

and 3,000, respectively. 

The capital investments during the forecast years were deducted from the operating 

profit. The Company's capital investments are depreciated over four years. 

4.3.3. Terminal Value Calculation 

The terminal value represents enterprise value as of the end of the earnings-related 

cash flow period. The terminal value is calculated using the Gordon Growth Model. 

In a discounted cash flow model, when earnings are expected to stabilize, a terminal 

growth rate of 3%, which was determined based upon the market expectations 

regarding future permanent growth, is used. 

4.3.4. Tax  

The Company is subordinate to the Israel statutory tax ratio. As of Valuation Date, 

the accumulated losses, which may be carried forward against taxable income in the 

future is estimated at the amount of USD 10.5 Million. According to our calculation, 

the Company will begin paying tax expenses on 2024.  

The tax ratio used in our valuation is 23%.  

The enterprise value includes tax asset in the amount of USD 136 Thousand.  

4.3.5. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

The WACC applied to the forecasted cash flows and terminal value must adequately 

reflect the nature of the subject investment and the risk of the underlying cash flows. 

We estimated the WACC by observing required return on equity of comparable 

public entities.  

WACC = D/ (D + E) × rd × (1-t) + E/ (D + E) × ke 

Parameters: 

rd - is the interest rate.  

ke - is the required return on equity.  

D - is the amount of debt capital.  
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E - is the amount of equity capital.  

t - is the statutory tax applicable.  

Cost of Equity Capital - The Cost of Equity Capital (ke) applied to the forecasted 

cash flows and terminal value must adequately reflect the nature of the subject 

investment and the risk of the underlying cash flows. We estimated the ke, using 

capital asset pricing model (CAPM) as follows:  

ke = rf + β(rm-rf) + P 

Cost of equity capital (ke) - The cost of equity capital is the return required by 

shareholders. 

Risk-free rate (rf) - The risk - free rate is based on long - term United States yield 

rate
8
. 

The risk-free rate used in our calculation is 2.40%. 

Market risk premium (MRP = rm-rf) - The market risk premium (MRP), also 

known as the equity risk premium, is defined as the additional rate of return over the 

risk- free rate that is expected by investors from investments with systematic risk 

equal to the “market” portfolio. The market portfolio may be thought of as a broadly 

diversified investment portfolio. The Israel market risk premium is 5.89%
9
 as of 

Valuation Date. 

Beta (β) - Beta is a measure of the risk of an entity’s share relative to the risk of a 

diversified portfolio (the MRP). The theory and application of beta as a modifier of 

the MRP are well documented and widely accepted, and there are many available 

sources of beta. The Company mainly operates in the field of the Drugs 

(Biotechnology). The beta used in our calculation was based on Drugs 

(Biotechnology) industry, as presented on Damodaran Online. The Unlevered beta 

used in our valuation is 1.29.  

                                                 

8
 Risk free rate is based on 10 year interest rate of United States yield curves as of Valuation Date. 

9
 Based on Damodaran Online site. 
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Size premium (P) - We estimated 11.63% size premium for the Company
10

. 

Based upon the CAPM model and the above inputs, the return on equity required by 

the shareholders is 21.6%
11

.  

β 1.29

Rf 2.40%

(Rm-Rf) 5.89%

P 11.63%

Ke 21.60%

Parameters

 

4.3.6. Available Assets 

The Company's available assets include Cash & Cash equivalents and charged 

deposit. The available assets were added to the enterprise value. 

The table below presents the Company's available assets as of Valuation Date 

(Thousand USD): 

Cash and cash equivalents 3,434

Charged deposit 61

Available Assets, Net 3,494

Available Assets

 

4.3.7. Conclusion 

Based upon the data provided and the methodology used as described herein, the 

income approach provided a Company value of 20,850 Thousands USD on a 

minority basis as of Valuation Date. 

Valuation Date
Company Fair 

Value

December 31, 2017 20,850  

  

 

                                                 

10
 Size premium is based on Duff & Phelps, LLC’s researches. 

11
 We applied an acceptable assumption, relevant for bio-tech companies: D (debt) of the Company 

will be approximately zero in the long term, therefore wacc=ke. 
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 אינטרקיור בע"מ

 

 9-205169-51: מס' החברה ברשם   בע"מ אינטרקיור: שם החברה

 

 asher.zamir@gmail.com: אלקטרוני .כתובת ד  3844346, חדרה 11אוסישקין : כתובת

 

  7680244-09: פקסימיליה    4605012-073: טלפון

 

 2017בדצמבר,  31: תאריך המאזן

 

 2018, במרס 26:  ח"תאריך הדו

 

 2017בדצמבר,  31 – 2017בינואר,  1 :תקופת הדו"ח

_________________________ 

 

 רבעוניים והפסד רווח דוחות תמצית א:10 תקנה

 "(: דולר"להלן: באלפי דולר ארה"ב ) 2017בשנת תקופות הדיווח לכל אחד מ והפסד רווח דוחות תמצית

חציון ראשון  
 ראשון

 2017שנת  חציון שני

 (322) (184) (138) הוצאות הנהלה וכלליות

 7  7 הכנסות אחרות, נטו

בשווי הוגן של השקעות בנכסים  (ירידהעליה )

 פיננסיים

(388) (443) (831) 

 (1,146) (627) (519) רווח )הפסד( מפעולות רגילות

 62 (1) 27 הכנסות מימון

 (393) (195) (198) הוצאות מימון

 (367) (196) (171) הוצאות מימון, נטו

 (1,513) (823) (690)  )הפסד(  נקי רווח
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 התשקיף פי-על התמורה ליעדי התייחסות שימוש בתמורת ניירות ערך שהונפקו תוךג:  10תקנה 

תשקיף )להלן: " 2017-01-017281, אסמכתא: מדףפרסמה החברה תשקיף  2017בפברואר,  27ביום 

 בעתיד שיוצעו "(. בהתאם לאמור בתשקיף המדף, החברה מייעדת את תמורת ההנפקה, במידההמדף

 הנהלת שתחליט כפי שונות, מדף, למטרות הצעת דוחות פי על זה מדף תשקיף בסיס על ערך ניירות

 היא תפורט החברה שתפרסם מדף הצעת דוח פי על ההנפקה לתמורת ספציפי יעוד וייקבע היה .החברה

לפרטים נוספים בדבר שימוש בתמורת ניירות הערך שיונפקו, ככל שיונפקו, ראו  המדף. הצעת בדוח

  פרק ד' בתשקיף המדף.

לימה החברה הנפקה על פי דוח הצעת המדף, אשר , הש2017בנובמבר,  20בהתאם לתשקיף המדף, ביום 

"(. על בסיס דוח דוח הצעת המדף)להלן: " 2017-01-101866, אסמכתא: 2017בנובמבר,  19פורסם ביום 

 2,125,000-מניות רגילות ו 4,250,000 הנפיקהומיליון ש''ח )ברוטו(  2.08-הצעת המדף גייסה החברה כ

 החברה של השוטפת פעילותה מימון (. ייעוד התמורה על פי דוח הצעת המדף הינו3כתבי אופציה )סדרה 

 , וכך החברה פועלת הלכה למעשה. לעת מעת החברה הנהלת ידי על עשיקב כפי

(, 2017-01-101866)אסמכתא:  2017בנובמבר,  19לפרטים ביחס להנפקה, ראו דיווחי החברה מיום 

 2017בנובמבר,  21( ומיום 2017-01-102322-ו 2017-01-102256)אסמכתאות:  2017בנובמבר,  20מיום 

   (, הנכללים כאן על דרך ההפניה. 2017-01-102532)אסמכתא: 

 המאזןהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך  רשימת:    11 תקנה

  : (31.12.2017) ח"ובחברות קשורות בסמוך למועד הדובנות השקעות החברה בחברות 

 

 שם החברה

שער 
בבורסה 
לתאריך 

 המאזן

שיעור 
ההחזקה 

בהון, 
בהצבעה 
ובסמכות 

למנות 
 דירקטורים

ערך מאזני 
 םמתוא

עלות 
 סוג מניה מס' מניות סה"כ ע.נ. מותאמת

Intercure 

Inc. )*( 

 אלפי (13) 100% -
 (דולר

2,000 
 דולר אלפי

 רגילה 200 דולר  2

Intercure 

UK Limited 

 מיליון 1 - - 100% -
 "טליש

 רגילה 1,000,000

ריגנרה פרמה 
 **בע''מ

 23.48%-כ -
 **ללא דילול

 21.4%-כ
 מלא בדילול

3,068 
 אלפי דולר

4,201 
 ולרדאלפי 

 ש"ח 541.1
 ש"ח 2,032.4

543,104 
543,104 
240,203 

 בכורה א'
 אופציות

 מ"ר

NovellusDX 

Ltd. 

 10.82%-כ -
 ללא דילול

 12%-כ
 בדילול מלא

3,107 
 אלפי דולר

2,500 
 אלפי דולר

1,954.65 
 ש''ח

195,465 
156,367 

 בכורה ב'
 אופציות

מועד ריבית וללא דולר ללא  אלפי  22,558 -כבסך של לחברה  .Intercure Inc חוב שלבגין  שטר הון *

  .פירעון

ביחס לשינוי בשיעור החזקות החברה בריגנרה, אשר חל נכון למועד פרסום הדוח, אנא ראו דיווחים **

)מס'  2018במרץ  20( ומיום 2018-01-000853)מס' אסמכתא:  2018בינואר,  2מיידים של החברה מיום 

 (, הנכללים כאן על דרך ההפניה. 2018-01-026587אסמכתא: 
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  ח"הדו בתקופת קשורות ובחברות בת-בחברות בהשקעות שינויים:    12תקנה 

 בתקופת הדו"ח השקיעה החברה בשתי החברות ריגנרה פארמה בע"מ ונובלוס די איקס בע"מ כדלקמן:

 לדוח תקופתי זה. 27.2סעיף  פרק א'השקעה בריגנרה פארמה בע"מ:ראו  .א

 לדוח תקופתי זה. 27.3סעיף  פרק א'השקעה בנובלוס די איקס בע"מ: ראו  .ב

 (:דולר)באלפי  המאזן לתאריך מהן החברה והכנסות ,וקשורות בנות חברות של הכנסות: 13 תקנה

 

דמי  שם החברה
 ניהול

 
 דיבידנד

 
 הפסד

חברות 
 קשורות

 הפסד
חברות 
 קשורות

לאחר 
תאריך 
 2017בשנת  המאזן

לאחר 
תאריך 
 2017בשנת  המאזן

רווח )הפסד( 
אחרי מס 

 2017לשנת 

רווח 
לפני )הפסד( 

מס לשנת 
2017 

Intercure Inc             
-    

 
            -  

            
-    

 
            -   

 
 13 

 
 13 

Intercure UK 

Limited 

            
-    

 
            -  

            
-    

 
            -   

 
            -   

 
            -   

ריגנרה פרמה 
 בע''מ

            
-    

 
            -  

            
-    

 
            -   

 
964 

 
964 

NovellusDX 

Ltd. 

            
-    

 
            -  

            
-    

 
            -   

 
(10,042) 

 
(10,042) 

 

הפסקת  וסיבות מועדי ,בשנת הדיווח למסחר שנרשמו ערך ניירות - בבורסה מסחר: 20תקנה 

  המסחר:

  נרשמו למסחר ניירות הערך כדלקמן: בתקופת הדו"ח

דוח הצעת המדף,  על פיהנפקה לציבור מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב במסגרת  4,250,000 .א

 .כהגדרתו לעיל

 .( של החברה במסגרת הנפקה לציבור על פי דוח הצעת המדף3)סדרה כתבי אופציה  2,125,000 .ב

לחוק החברות לשינוי תנאי כתבי אופציה  350בוצע הסדר לפי סעיף  כמו כן, במהלך תקופת הדו''ח .ג

( באופן שהמועד האחרון למימוש 2(, לפיו שונתה תקופת המימוש של כתבי האופציה )סדרה 2)סדרה 

 אופציה.ש''ח )לא צמוד( לכל כתב  0.9, וכן שונה מחיר המימוש אשר עומד על 2018במרס,  22הינו 

אג'  90( בתמורה לתשלום של 2וחה החברה, כי מומש כתב אופציה )סדרה דיו 2018במרס,  18ביום  .ד

)מס' אסמכתא:  2018במרס,  18למניה. הון החברה עודכן בהתאם. לפרטים ראו דיווח מיידי מיום 

 (, הנכלל כאן על דרך ההפניה. 2018-01-025642

חלו הפסקות מסחר בניירות ערך של החברה בבורסה,  הדו"חפרסום ועד לתאריך  בתקופת הדו"ח .ה

 כמפורט להלן: 
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סיבת הפסקת  סיום ההפסקה תחילת ההפסקה מס' ני"ע סימול שם
 המסחר

 28.8.2017  1106376 נקר א ינטרקיור א

12:10 

28.8.2017 

12:39 

של  2דוח רבעון 
 )חצי שנתי( החברה

 28.8.2017 1134824 2אנקר.א אינטרקיור

12:10 

28.8.2017 

12:39 

של  2דוח רבעון 
 החברה )חצי שנתי(

 

 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכיריםתגמולים :    21תקנה 

 31יום )באלפי דולר(, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים ל 2017להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת 

המשרה הבכירה בחברה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי מחמשת לכל אחד , 2017בדצמבר, 

או בתאגיד שבשליטתה, ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה )הנתונים להלן 

 :(מבטאים עלות מעביד והינם על בסיס שנתי

 

 נאי ההתקשרות עם נושאי משרה בכירה בחברהת

 "(:רו''ח זמיראשר זמיר )להלן: " הכהונה של מנכ''ל וסמנכ''ל הכספים, רו''ח תנאי

אישרו ועדת התגמול  2015, במרץ 3 ביום. החברה החל רו''ח זמיר לכהן כמנכ''ל 2015, במרץ 3 ביום

אישרה אסיפת בעלי המניות את תנאי כהונתו של רו''ח זמיר  2015במאי,  26ודירקטוריון החברה וביום 

סה"כ  תגמולים אחרים )באלפי דולר(  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
)באלפי 

 דולר( 

 היקף  תפקיד שם
 משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
החברה 

במועד הדוח 
    %( -)ב

 תשלום מענק    שכר
 מבוסס
 מניות

 דמי
 ניהול

 דמי
 יעוץ

 אחר  עמלה
 

 דמי  ריבית
 שכירות

אחר 
- 

 רכב
 

 

שלמה 
 שלו

יו"ר 
 דירקטוריון

ככל 
שיידרש 

ולא 
-יפחת מ

שעות  60
  חודשיות

1.69% - - - 66 - - - - - - 66 

אשר 
 זמיר

מנכ"ל  
וסמנכ"ל 

 כספים

40% 0.48% - - 1 50 - - - - - - 51 

דוד 
 סלטון

 15 - - - - - - 15 - - - -  דירקטור

שאול 
 שניידר

דירקטור 
 חיצוני

 - - - - 15 - - - - - - 15 

לני 
 גרינבאום

דירקטורית 
 חיצונית

 0.32% - - - 15 - - - - - - 15 
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כספים בחברת ג'י.אף.סי. גרין פילדס "ל . כחלק מעיסוקיו מכהן רו''ח זמיר גם כסמנכהחברה כמנכ''ל

 ביץ, בעל השליטה בחברה.מר אלכסנדר רבינושל  קפיטל בע"מ, חברה ציבורית בשליטתו

 :2015במאי,  26שאושרו ביום ההעסקה  תנאילהלן 

העסקתו של רו"ח זמיר נקבעה לתקופה לא קצובה, אולם בהתאם להוראות הדין  תקופת ההעסקה: (1

הוא ייבחן על ידי הדירקטוריון כעבור שלוש שנים מתאריך ההסכם. תחילתה של ההעסקה ביום 

 . 2015במרץ,  3אישור דירקטוריון החברה, קרי ביום 

 תנאים לרבות והינו שבוניתח כנגד יבוצע התשלום"מ(. מע"ח )בתוספת ש 10,000  :תגמול חודשי (2

  .סוציאליים

 (.%33)משרה חלקית  היקף המשרה: (3

יום.  30כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של  :מוקדמת הודעה (4

במקרים המוגדרים מראש  מיידיהחברה תהיה רשאית לסיים את העסקתו של רו"ח זמיר באופן 

 . מיידירשאית החברה להביא את ההסכם לסיום  בהם

הענקת כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה, מעת לעת והכללתו  פטור, שיפוי וביטוח: (5

 בפוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

, המובא על 2015-01-024351, מס' אסמכתא: 2015במאי,  20)משלים( מיום  דיווח מיידיראו לפרטים 

 דרך ההפניה. 

, בהתאם לאישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה ואישור אסיפת 2015באוקטובר,  29ביום 

אופציות לא רשומות של החברה.  75,000הוקצו לרו''ח זמיר  2015באוקטובר,  6בעלי המניות מיום 

, 2015, באוגוסט 30 מימים מיידים דיווחיםראו לפרטים נוספים ולתנאי האופציות שהוקצו לרו''ח זמיר, 

 -ו 2015-01-125217, 2015-01-108801: אסמכתאות' מס, 2015, באוקטובר 6 -ו 2015, בספטמבר 24

' מס, 2015, בנובמבר 1 מיום מיידים דיווחיםוכן  ההפניה דרך על המובאים, 2015-01-128400

 . ההפניה דרך על המובאים, 2015-01-145560 -ו 2015-01-145521: אסמכתאות

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה עדכון תנאי כהונתו של רו''ח זמיר, אשר  2016במרץ,  22ביום 

, באופן שרו''ח זמיר יהיה זכאי 2016בינואר,  31החל לכהן גם כסמנכ''ל הכספים של החברה מיום 

ש''ח, בתוספת מע''מ כדין, כנגד חשבונית, החל מיום תחילת כהונתו  15,000חודשי בסך של  לתשלום

. בתפקידו כמנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה, היקף 2016בינואר,  31, קרי כסמנכ''ל הכספים

 . מהיקף משרה מלאה 40%שירותיו של רו"ח זמיר יעמוד על 

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016, במרץ 10של החברה מיום  דיווחים מיידייםראו לפרטים נוספים 

  , המובאים על דרך ההפניה.2016-01-012330: ות, מס' אסמכתא2016במרץ  23וכן מיום  004278

רו''ח זמיר בניירות הערך של החברה, אנא ראו את מצבת החזקות בעלי בנוגע להחזקותיו של לפרטים 

, הנכללת כאן על דרך (2018-01-003067 )מס' אסמכתא: 2018 בינואר, 7עניין בחברה שפורסמה ביום 

 ההפניה.

 :"(מר שלותנאי הכהונה של יו''ר דירקטוריון, מר שלמה שלו )להלן: "

אישרו ועדת  2015במרץ,  31החל מר שלו לכהן כיו''ר דירקטוריון החברה. ביום  2014בנובמבר,  27ביום 

אישרה אסיפת בעלי המניות את תנאי כהונתו של  2015, במאי 26התגמול ודירקטוריון החברה וביום 
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ש''ח  5,000מר שלו כיו''ר דירקטוריון החברה, לפיהם מר שלו יהיה זכאי לתשלום חודשי בסך של 

כתבי פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה, מעת לעת , וכן יוענקו לו )בתוספת מע''מ( כנגד חשבונית

. היקף העסקתו של מר שלו יהיה ככל חברה לדירקטורים ונושאי משרהוהכללתו בפוליסת הביטוח של ה

, מס' 2015במאי,  20דיווח מידי )משלים( מיום ראו לפרטים  שעות חודשיות. 40-שיידרש ולא יפחת מ

 , המובא על דרך ההפניה. 2015-01-024351אסמכתא: 

אישרה  2015באוקטובר,  6ום אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ובי 2015באוגוסט,  24ביום 

אסיפת בעלי המניות עדכון תנאי התגמול של מר שלו כיו''ר דירקטוריון החברה, לפיהם מר שלו יהיה 

אלפי ש''ח )בתוספת מע''מ( כנגד חשבונית. היקף העסקתו של מר שלו  20זכאי לתשלום חודשי בסך של 

 שעות חודשיות. 60-יהיה ככל שיידרש ולא יפחת מ

, בהתאם לאישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה ואישור אסיפת 2015במאי,  31ביום 

 אופציות לא רשומות של החברה.  1,442,667הוקצו למר שלו  2015במאי,  26בעלי המניות מיום 

ותוצאותיה ולגבי תנאי האופציה  2015במאי,  26לפרטים נוספים בנוגע לאסיפת בעלי המניות מיום 

' מס, 2015, במאי 26 -ו 2015, במאי 20, 2015, באפריל 20 מימים מיידים דיווחיםראו שהוקצו למר שלו, 

וכן  ההפניה דרך על המובאים, 2015-01-029514 -ו 2015-01-024351, 2015-01-003294: אסמכתאות

, 2015-01-033663 -ו 2015-01-033645: אסמכתאות' מס, 2015, במאי 31 מיום מיידים דיווחים

 .ההפניה דרך על המובאים

 מיידים דיווחים ראו, ותוצאותיה 2015באוקטובר,  6ת בעלי המניות מיום אסיפ בדבר נוספים לפרטים

-2015-01: אסמכתאות' מס, 2015, באוקטובר 6 -ו 2015, בספטמבר 24, 2015, באוגוסט 30 מימים

 .ההפניה דרך על המובאים, 128400-01-2015 -ו 125217-01-2015, 108801

בניירות הערך של החברה, אנא ראו את מצבת החזקות בעלי עניין  מר שלולפרטים בנוגע להחזקותיו של 

 הנכללת כאן על דרך ההפניה. (,2018-01-003067)מס' אסמכתא:  2018בינואר,  7בחברה שפורסמה ביום 

  דירקטורים גמול

 זו בתקופה שהיו למי, 2017לשנת  הכספיים בדוחות החברה ידי על כהוצאות שהוכר, דירקטורים גמול

 .ארה''ב דולר אלפי 111 -בכ הסתכמו )לרבות גמול ליו"ר הדירקטוריון( החברה של דירקטורים

 בכתב החלטה של במקרה לרבות) ישיבה לפי וגמול שנתי לגמול זכאים בחברה החיצוניים הדירקטורים

 כללים) החברות בתקנות הקבועות להוראות בהתאם ייקבעו אשר, הוצאות החזר וכן( טלפונית שיחה או

 הדירוג פי על"(, צים"דח גמול תקנות: "להלן) 2000 -ס"תש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר

 לדירקטורים הקבוע הגמול (.לעת מעת שתהיה כפי) שלה העצמי ההון דרגת לפי הנקבע לחברה המתאים

 . לעיל כאמור, בחברה החיצוניים לדירקטורים המשולם לגמול זהה יהיה בחברה

 או צים"דח שאינם לדירקטורים לתת רשאית החברה, החברה של התגמול מדיניות פי על, כן כמו

 .ל"אש או/ו אירוח הוצאות החזר תלויים בלתי דירקטורים

  להלן.א 29פרטים לפי תקנה , ראו ושיפוילפרטים בנוגע לביטוח, פטור 

 דיניות תגמול נושאי משרה בחברהמ    

. ראו דיווח  2017בינואר,  9מדיניות התגמול של החברה עודכנה ואושרה על ידי האסיפה הכללית ביום 

-2016,  2016-01-085737אסמכתאות: )מס'  2017בינואר,  9-ו 2016בדצמבר,  28, 2016בדצמבר,  4מיום 
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 (, המובאים על דרך ההפניה. 2017-01-003283 -ו 01-093222

 
 בעל שליטה    א:21תקנה 

בעל השליטה בחברה הינו מר אלכס , (31.12.2017)ולמועד הדו''ח  ח תקופתי זה"דונכון למועד פרסום 

מניות רגילות של  30,766,532-, ב(31.12.2017) דוח תקופתי זה, נכון למועד החזיק, אשר 1רבינוביץ

 (. 3כתבי אופציה )סדרה  885,415-וב  3( של החברה2כתבי אופציה )סדרה  5,245,294 -ב 2החברה,

בניירות הערך של החברה, אנא ראו את מצבת החזקות בעלי  רבינוביץ'לפרטים בנוגע להחזקותיו של מר 

(, הנכללת כאן על דרך 2018-01-003067)מס' אסמכתא:  2018בינואר,  7עניין בחברה שפורסמה ביום 

 ההפניה.

  עסקאות עם בעל שליטה    :22תקנה 

 ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף 

 התקשרות בתנאי התגמול עם מר שלמה שלו

ח תקופתי זה, מר שלו מכהן כיו"ר דירקטוריון בחברת ג'י.אף.סי גרין פילדס "נכון למועד פרסום דו

"(, חברה ציבורית בשליטתו של מר אלכסנדר רבינוביץ, בעל השליטה ג'י.אף.סיקפיטל בע"מ )להלן: "

 עיל. ל 21פירוט לפי תקנה ראו בחברה. לפרטים נוספים אודות תנאי ההתקשרות עם מר שלמה שלו, 

 עם רו"ח אשר זמיר בתנאי התגמולהתקשרות 

לפרטים  .כסמנכ"ל כספים בחברת ג'י.אף.סי מכהן רו"ח זמירח תקופתי זה, "נכון למועד פרסום דו

 . לעיל 21ראו פירוט לפי תקנה עם רו"ח אשר זמיר,  תנאי ההתקשרותנוספים אודות 

 עסקאות אחרות

 המירה הלוואה       

 ח תקופתי זה. "דולבפרק א'  3.5סעיף ראו לפרטים 

 הסכם הלוואה/ערבות       

   ח תקופתי זה."בפרק א' בדו 3.5סעיף ראו לפרטים 

 של מניות רגילות לבעל השליטה הקצאה פרטית

 בפרק א' בדו"ח תקופתי זה. 3.8לפרטים ראו סעיף 

 מבעל השליטה הארכת תוקף קו אשראי

 בפרק א' בדו"ח תקופתי זה. 3.5לפרטים ראו סעיף 

                                                 

מההון המונפק והנפרע,  17.49% , חברה בה מחזיק מר רבינוביץ''מבע ביופרמסוטיקלסאקס טי אל יובהר כי חברת   1
ובשל קשריה עם בעל השליטה מוגדרת כבעלת עניין על ידי  , ללא דילול,של החברה המונפקמההון  3.58%מחזיקה ב

 החברה.
מניות  5,547,887 -מניות באמצעות חברת די.איי.אם השקעות בע"מ ו 25,218,645יובהר כי מר רבינוביץ מחזיק   2

פורסט גלובל )א.ש.ר( בע"מ. שתי החברות כאמור, באמצעותן מחזיק מר רבינוביץ במניות החברה, באמצעות חברת גרין 
 הינן בבעלותו המלאה. 

  .המלאה בבעלותו חברה, מ"בע( ר.ש.א) גלובל פורסט גרין חברת באמצעות מחזיק רבינוביץ מר  3
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  ונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין:    24תקנה 

)מס' אסמכתא:  2018בינואר,  7לפרטים אנא ראו את מצבת החזקות בעלי עניין בחברה שפורסמה ביום 

 (, הנכללת כאן על דרך ההפניה.2018-01-003067

  המירים ערך וניירות מונפק הון רשום, הוןא:  24תקנה 

  :ח"הדופרסום החברה בסמוך למועד  של המירים ערך וניירות והמונפק הרשום ההון לגבי נתונים להלן

 ערך נקוב כל אחת. ללאמניות  200,000,000   רשום: הון

  ערך נקוב כל אחת. ללאמניות  78,118,935   מונפק: הון

 המירים: ערך ניירות

 . 2018במרס,  22פקעו ביום  (2כתבי אופציה )סדרה  ,60415,121

 (.3כתבי אופציה )סדרה  2,125,000

 . לעובדים כתבי אופציה לא רשומים למסחר לפי תכנית אופציות 1,592,670

השקעות ייזום ואנרגיה  כתבי אופציה לא רשומים במסגרת הקצאה פרטית לחברת במות 1,000,000

 ( חברה בבעלותו של מרדכי בן שך.1996)

 מרשם בעלי המניות בתאגיד: ב24תקנה 

 , מרשם בעלי המניות של החברה הינו כדלקמן:ח תקופתי זה"פרסום דונכון למועד 

מספר ני"ע  שם מחזיק

 בבורסה

מניות רגילות ללא 

 ערך נקוב כל אחת

 78,118,934 1106376 מניות רגילות חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ

 

 מען רשוםא: 25תקנה 

 3844346חדרה  11אוסישקין  כתובת:

 077-4605012 טלפון:

 09-7680244 פקסימיליה:

 asher.zamir@gmail.co.il אלקטרוני: דואר

 

  הדירקטורים של התאגיד:    26תקנה 

 חברים.  5נכון למועד הדו"ח התקופתי, לחברה דירקטוריון בן 



 :להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון נכון למועד פרסום דו"ח תקופתי זה, למיטב ידיעת החברה

 שם

 .ז.ת מספר

 לידה תאריך

 נתינות

 להמצאת מען
 דין בית כתבי

 בוועדות חברות
 הדירקטוריון

 הוא האם
 בלתי דירקטור

דירקטור /תלוי
 כהגדרתו חיצוני
 - החברות בחוק

 לא/כן

 של עובד הוא האם
 - חברה של החברה

 חברה של, שלה בת
 של או שלה קשורה
 - בה עניין בעל

התפקיד או 
התפקידים שהוא 

 ממלא כאמור

בהן  החברות
משמש 

כדירקטור נוסף 
על היותו 

 קטור בחברהדיר

 בה התאריך 
 כהונתו החלה

 של כדירקטור
 החברה

 5 -והתעסקותו ב השכלתו
השנים האחרונות, תוך פירוט 

המקצועות או התחומים 
שבהם נרכשה ההשכלה, 

 והתוארהמוסד שבו נרכשה 
 התעודה או האקדמי

, בהם מחזיק שהוא המקצועית
 הוא שבהם התאגידים ופירוט

 כדירקטור משמש

 לפי הוא האם
 ידיעת מיטב

 החברה
 והדירקטורים

 בן שלה האחרים
 בעל של משפחה

 בחברה אחר עניין
 בציוןלא, /כן -

 פרטים

 הוא האם
 דירקטור

 רואה שהחברה
 כבעל אותו

 מומחיות
 חשבונאית

ו/או בעל  ופיננסית
 כשירות מקצועית

 שלמה שלו

057708422 

24.03.1962 

 ישראלית

 , 20רחב הס 

רחובות, 
76346 

 

כיו"ר מכהן  לא
 דירקטוריון החברה;

כיו"ר כן, מכהן  כמו
חברת  דירקטוריון

ג'י.אף.סי גרין פילדס 
חברה קפיטל בע"מ, 

ציבורית בשליטתו של 
מר אלכסנדר רבינוביץ 

)באמצעות חברה 
גרין  -בבעלותו המלאה

פורסט גלובל )א.ש.ר( 
בע"מ(, בעל השליטה 

   .החברה

משמש כדירקטור 
מטעם החברה 

 DXובנובלוסבריגנרה 

דירקטור 
 במיקרונט,

)יו״ר( דירקטור 
בחברת 

אקסטיאל 
 פארמסוטקלס

 

מר שלו החל את 
כהונתו 

כדירקטור 
 -בחברה ב

ואת  4.11.2014
כהונתו כיו"ר 
דירקטוריון 

 -החברה ב
27.11.14 

תואר ראשון בכלכלה 
 מאוניברסיטת בן גוריון;

תואר שני במנהל עסקים 
 מאוניברסיטת סן פרנסיסקו;

 
כיהן כיו"ר דירקטוריון 

נטפורמיקס בע"מ וחברת 
מיקרונט בע"מ; כיהן 

כדירקטור אופיר 
כיהן  אופטרוניקה בע"מ; 

כמנכ"ל ג'י.אף.סי גרין קפיטל 
והיום מכהן כיו"ר  בע"מ

 .הדירקטוריון בה
 XTLיו"ר חברת 

בעל כשירות  לא
מקצועית 
ומומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית.

 יואב ויזר

059683656 

28.05.1965 

 ישראלית

 , 8רחוב הורד 

 43523רעננה, 

שותף וסמנכ"ל כספים  לא
של קרן מדיקה 

 ונצ'רס.

דיטו יועצים 
, ידע בע"מ

חברה למחקר 
ופיתוח בע"מ, 

Microbot 

Medical Inc. ,
אקזקט 

 רובוטיקס בע"מ

תואר ראשון בחשבונאות  23.7.2012
וסטטיסטיקה מאוניברסיטת 
תל אביב; תואר שני במנהל 
עסקים מאוניברסיטת תל 

 אביב;

שותף וסמנכ"ל כספים בקרן 
 מדיקה ונצ'רס.

בעל כשירות  לא
מקצועית 
ומומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית.
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לני גרינבאום 

 מיכלסון

038553467 

5.01.1976 

שדרות ביאליק 
31, 

 רמת השרון

 

דירקטורית 
 חיצונית;

חברה בועדת 
ביקורת, ועדת 
תגמול וועדת 
 מאזן וכספים.

תואר ראשון במנהל עסקים  3.9.2015 אין לא
ומשפטים מהמרכז 

הבינתחומי בהרצליה; תואר 
שני במנהל עסקים 

ריאל קולג', לונדון. מאימפ
כת דין, קורס מוסמכת כעור

דירקטורים במרכז בינתחומי 
 הרצליה.

 בקרית אשראי בבנק לאומי;
 .PPD Ltd-מומחית חוזים ב

 כשירות בעלת לא
 מקצועית

 שניידרשאול 

014145940 

17.08.1968 

 ישראלית

 ,10רחוב לזר 

 43569רעננה, 

דירקטור 
 חיצוני;

חבר בועדת 
ביקורת, ועדת 
תגמול וועדת 
 מאזן וכספים.

בית  -Positiva לא
השקעות 
 בולגריה;

דשר ייעוץ 
כלכלי וניהול 

 בע"מ;

אי.ג'י.אר.אי 
 בע"מ.

29.4.2013  

]הוארך 
 [29.4.2016ב

המדינה תואר ראשון במדעי 
מהאוניברסיטה העברית; 
תואר שני במנהל עסקים 
 מאוניברסיטת מנצ'סטר.

, Positiva-מכהן כדירקטור ב
בית השקעות בולגריה; בעלים 
ודירקטור בדשר ייעוץ כלכלי 

וניהול בע"מ; דירקטור חיצוני 
בעל עניין ב אי.ג'י.אר.אי בע"מ 

; חברת ביטוח LEV-INS- -ב
בעלים ודירקטור אמפייר 

 רספרטנ

 

בעל כשירות  לא
מקצועית 
ומומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית.

 דוד סלטון

55976153 

15.10.1959 

 ישראלית

רחוב הלוטם 
67, 

הוד השרון, 
4521749 

דירקטור בלתי 
 תלוי;

חבר בועדת 
ביקורת, ועדת 
תגמול וועדת 
 מאזן וכספים.

ראשון בכלכלה וניהול  תואר 14.12.2014 אין לא
 מהטכניון;

דנטאק שתלים בע"מ; מנכ"ל 
מנכ"ל לאומי סטארט בע"מ 

; מנכ"ל 2008-2013בשנים 
לאומי סטאראט ניהול בע"מ 

 .2008-2013בשנים 

בעל כשירות  לא
מקצועית 
ומומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית.

 

 
 



 נושאי משרה בכירה א:    26תקנה 

 המשרה נושא שם
 זמיראשר  ישראל גבירץ

 מס' זיהוי
33762139 025204124 

 לידה שנת
1977 18.3.1973 

 שנת תחילת כהונה
2014 2015 

התפקיד שהוא ממלא בחברה, בחברה בת שלו, בחברה 

קשורה שלו או בבעל עניין בו; היה נושא המשרה 

 תצוין עובדה זו -הבכירה מורשה חתימה עצמאי בחברה 

 מנכ"ל וסמנכ"ל כספים מבקר פנימי

אם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה 

 בכירה אחר או של בעל עניין בחברה
רו"ח אשר זמיר מכהן כסמנכ"ל  -כן לא

כספים בחברת ג'י.אף.סי. גרין פילדס 
קפיטל בע"מ, חברה ציבורית 

בשליטתו של מר אלכסנדר רבינוביץ, 
 בעל השליטה בחברה

האחרונות. השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים 

בפירוט השכלתו של נושא המשרה הבכירה יצוינו 

המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה 

 המקצועית שהוא מחזיק בהם

רואה חשבון מוסמך. בעל תואר 
ראשון בכלכלה וחשבונאות 

 מאוניברסיטת בר אילן;

שותף במשרד רואי חשבון פאהן 
 ניהול ובקרה. קנה

רואה חשבון מוסמך. בעל תואר ראשון 
 במנהל עסקים ממכללת רופין 

שותף במשרד אשר זמיר רואי חשבון 
סמנכ"ל כספים מנכ"ל ו, 2011משנת 

, 2017בע"מ משנת נקסט ג'ן בחברת 
סמנכ"ל כספים בחברת ג'י.אף.סי גרין 

, 2013פילדס קפיטל בע"מ משנת 
לנס נד תובחברלשעבר מנכ"ל כספים ס

אירו סאט בע"מ ו 2016בע"מ עד שנת 
 .2014 עד שנת

 

 מורשה חתימהב:  26תקנה 

  מורשי חתימה עצמאיים.  איןלתאגיד       

 רואה החשבון של התאגיד:   27תקנה 

 תל אביב. 25המרד  , משרד רואי חשבון,PWC ISRAELסלמן וקסלמן ק      

 שינויים בתזכיר או בתקנון ההתאגדות:   28תקנה 

 בשנת הדיווח לא נערכו שינויים בתקנון החברה או בתזכיר החברה.        

 מיוחדות תוכללי ותהחלטות אסיפ  )ג(:29תקנה 

לפרטים  .עדכון מדיניות התגמול של החברהאישרה אסיפה כללית ומיוחדת את  2017בינואר,  9ביום  .א

 2016-01-093222)אסמכתאות:  2017בינואר,  9 -ו 2016בדצמבר,  29נוספים ראו דיווחי החברה מימים 

 (, המובאים על דרך ההפניה. 2017-01-003283 -ו

לחוק החברות, לפיו שונו תנאי  350אישרה אסיפה כללית מיוחדת הסדר לפי סעיף  2017באפריל,  25ביום  .ב

 )מס' אסמכתא: 2017באפריל,  26החברה כמפורט בדיווחי החברה מיום  ( של2כתבי אופציה )סדרה 

 הנכללים כאן על דרך ההפניה.  ,(2017-01-035242
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 החלטות החברה: א29 תקנה

 :בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בגין החל ההסדר תיאור .א

 לדירקטורים הביטוח פוליסת הארכת כי אושרה ואושררה, הודיעה החברה 2017במרץ,  26ביום 

 בין, כוללים הפוליסה תנאי. 2018 ,במרץ 31עד ליום  2017נואר, יב 31מיום  בחברה משרה ונושאי

 מיליון 5 של גבול עד ביטוחי בתמורה לכיסוי ב"ארה דולר אלף -5.8 כ בסך שנתית פרמיה, היתר

 25ביום  .החברה של התגמול מדיניות הינה במסגרת ההתקשרות. ולתקופה למקרה ב"ארה דולר

 . 2019במרץ,  31התקבלה החלטה להאריך את הפוליסה על אותם תנאים עד ליום  2018במרץ, 

וכן של החברה  ביטוחבפוליסת  בנוגע להכללתם של דירקטורים ונושאי משרה החברה החלטות .ב

 הענקת כתבי פטור ושיפוי: 

בעת עדכון מדיניות התגמול של החברה, החליטה ועדת התגמול  2016, בדצמבר 28ביום 

ודירקטוריון החברה על עדכון מדיניות התגמול כך שלא יוענקו מעתה ואילך כתבי פטור מהחברה 

לנושאי משרה בחברה, אלא רק ביטוח אחריות והתחייבות לשיפוי. יובהר כי נושאי המשרה 

פני השינוי, ותנאי זה יחול עליהם רק בעת חידוש המכהנים, מועסקים בהתאם למדיניות התגמול ל

ההתקשרות עימם. לפרטים נוספים על עדכון מדיניות התגמול של החברה ראו זימון אסיפה מיום 

-2017 -ו 2016-01-093222)אסמכתאות:  2017בינואר,  9ותוצאות האסיפה מיום  2016בדצמבר,  29

 (, המובאים על דרך ההפניה. 01-003283

 

 2018, סבמר 25

 שמות החותמים ותפקידם:

 

                                                                     

 רו"ח אשר זמיר, 

 וסמנכ"ל כספים מנכ"ל

 מר שלמה שלו, 

 יו"ר הדירקטוריון

 



 :הצהרת מנהלים 
 

  

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:רו"ח אשר זמיראני, 
 

 (."הדוחות")להלן:  2017שנת ל( "התאגיד"בע"מ )להלן:  אינטרקיורשל שנתי הבחנתי את הדוח  (1

בהם מצג של מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר כל לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים  (2
, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא עובדה מהותית

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3
 הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

של דירקטוריון לועדת הביקורת ו החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון גיליתי לרואה (4
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  התאגיד

בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה  תילהם תפקיד משמעו עובדים אחרים שישבמישרין או מעורבים 
 עליהם.

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   25.03.2018                    ____________________ 

 , מנכ"לרו"ח אשר זמיר          תאריך         

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 :תר בתחום הכספיםהצהרת נושא המשרה הבכיר ביו

 

 הצהרת מנהלים

 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 

 , מצהיר כי:אשר זמיררו"ח אני, 

בע"מ )להלן:  אינטרקיורשל  ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותבחנתי את הדוח (1
 (."הדוחות")להלן:  2017לשנת ( "התאגיד"

מצג לא נכון כל אינם כוללים הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות  (2
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור  ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותיתשל עובדה מהותית 

 הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

ר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אח (3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 של דירקטוריוןלועדת הביקורת ו החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריוןלרואה גיליתי  (4
ותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו כל תרמית, בין מה התאגיד

בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה  תפקיד משמעותיבמישרין או מעורבים עובדים אחרים שישי להם 
 עליהם.

  
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3.2018                            ____________________ 

 כספים סמנכ''ל, אשר זמיר  רו"ח         תאריך      
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