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פרק א'  -תיאור עסקי החברה
1

מילון מונחים

1.1

למען הנוחות ,בדוח זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
Multiple Myeloma
– מיאלומה נפוצה

מיאלומה נפוצה הנה אחד מסוגי מחלות סרטן הדם ,המהווה
כ 10% -מכלל סרטני הדם וכ 1% -מכלל המחלות הממאירות.
מחלה זו מאופיינת בשגשוג בלתי מבוקר של כדוריות לבנות
מסוג תאי פלסמה במוח העצם אשר גורמים ליצירת מוקדי
תאים ממאירים הפוגעים והורסים חלקים מהעצם .למחלה זו
אופי רב -מוקדי ) (multipleהמתבטא ביצירת מספר רב של
מוקדי תאים ממאירים .התאים הממאירים והחלבונים
המופרשים ,אחראים לשורה של ביטויים קליניים וסיבוכים
בכללם ,פגיעה בעצמות עם כאבים ושברים ,פגיעה במוח העצם
עם אנמיה )חוסר דם( ,רגישות לזיהומים ,היחלשות של

מערכת החיסון ,פגיעה במערכת העצבים ,אי ספיקת כליות,
ליקויים במנגנון הקרישה ועוד .מחלת המיאלומה הנפוצה הנה
מחלה חשוכת מרפא אשר אורך החיים הממוצע של הלוקים
בה הנו כ 3-5 -שנים.
קבוצת תאים המהווה כ 2-5% -מכלל התאים הלבנים בגוף
תאי פלסמה
האדם .תאי הפלסמה מייצרים בגוף האדם חלבונים מסוג
אימונוגלובולינים המשמשים כנוגדנים במערכת החיסון.
אריתרופוייטין  EPO -הורמון המיוצר בגוף האדם ע"י הכליות ותפקידו הידוע הנו
לגרום ליצירה של כדוריות דם אדומות במוח העצם.
)אריתרופואטין(
הורמון המיוצר באמצעות הנדסה גנטית אשר לרוב מיועד
 EPOרקומביננטי
לשימוש כנגד סוגים שונים של חוסר דם )אנמיה( ,בעיקר
)Recombinant
אנמיה המלווה חולים באי ספיקת כליות )ומטופלים
(Erythropoietin
בדיאליזה( ,וחולים במחלות סרטניות שונות המלוות באנמיה.
תאי-אב או תאי גזע הם תאים בלתי מפותחים אשר מייצרים
תאי-אב
את שלושת סוגי תאי הדם .רוב תאי הגזע נמצאים במוח
העצם אך חלקם – הנקראים תאי גזע מהדם ההיקפי )(PBSC

נורופתיה /נורופתיה
היקפית

– נאספים ממחזור הדם.
השתלה עצמית )אוטולוגית( – החולה מקבל תאי גזע ממוח
העצם שלו או מהדם ההיקפי שלו.
פגיעה בתפקוד העצבים האחראים על העברת התחושה
מקצות הידיים והרגליים .במקרים קלים עשויה לגרום
לתחושת עקצוץ בכפות הידיים והרגליים ובמקרים קשים
לגרום לכאבים ודקירות בכל חלקי גוף האדם ,עד כדי קושי
בתפקוד ובתנועת הגפיים.
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לימופוציטים מסוג  T -תאים )כדוריות לבנות( של מערכת הדם המשמשים מרכיב
חשוב של מערכת החיסון .פועלים במספר דרכים ואחראים
למלחמה של הגוף בזיהומים ,תאים ממאירים ועוד.
השפעה אנטי סרטנית השפעה או אפקט אנטי-סרטני הוא כל תופעה הגורמת לתאים
הסרטניים להפסיק להתחלק ולהתרבות ,מחסלת אותם או
"מקפיאה" את צמיחתם והתפשטותם.
ועדה אשר פועלת מכוח תקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים
ועדת הלסינקי
בבני אדם( ,התשמ"א 1980-ואשר אחראית לאישור ולפיקוח
ניסויים קליניים  -לפרטים נוספים ראו סעיף  17.1להלן.
IRB

 - Institutional Review Boardהועדה המקבילה בארה"ב
ובעולם לועדת הלסינקי.

FDA

 - Food and Drug Administrationהרשות בארה"ב
שתפקידה לבקר ולהסדיר את פיתוח ורישום תרופות בארץ זו.

EMEA

 - European Medicines Agencyהרשות האירופאית
שתפקידה להסדיר את פיתוח ורישום התרופות במדינות
האיחוד האירופי .נכון למועד זה חברות ב EMEA-כ30 -
מדינות.1

תופעות לוואי קשות

Serious Adverse Event (SAE) or Serious Adverse
 - Drug Reactionכל התרחשות רפואית מטרידה ,בכל מינון,

יעילות )(Efficiency

אשר מסתיימת במוות או גורמת לסכנת חיים או דורשת
אשפוז או הארכה של אשפוז או מסתיימת בנכות קבועה או
במוגבלות קבועה.
תוצאה מעבדתית או קלינית אשר נותנת אינדיקציה ליעילות
רפואית של התרופה.
הוכחה לאפקט רפואי של התרופה בניסוי קליני בבני אדם.

תרופת יתום

מסלול מיוחד לאישור ושיווק תכשירים רפואיים על ידי מנהל

פעילות

התרופות האמריקני ,ה .FDA-המסלול נועד לענות על הצורך

תרופה אתית

לפתח תרופות עבור אוכלוסיות ייחודיות ועבור מחלות
חשוכות מרפא ונדירות יחסית )בארה"ב -מחלות אשר המספר
המרבי של חולים בהן מסתכם ב  200,000 -איש ובאיחוד
האירופי  -מחלות בעלות שכיחות של עד  5חולים מתוך
 10,000איש( .הכרה בתרופה כתרופת יתום מעניקה ליצרן
בלעדיות רגולטורית לשיווק לתקופה של  7שנים בארה"ב ושל
 10שנים באיחוד האירופי.
תרופה מוגנת פטנט ,שרק מי שפיתח אותה רשאי ליצרה
ולמוכרה.

 1על פי מידע המופיע באתר הארגון http://www.emea.europa.eu/htms/aboutus/emeaoverview.htm
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2

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

2.1

כללי
החברה התאגדה בישראל ביום  9במרס  ,1993כחברה פרטית על פי חוק החברות,
התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ,תחת השם קסנוגרפט טכנולוגיות בע"מ .ביום 3
ביולי  1995שינתה החברה את שמה לאקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ כאשר
מטרותיה המוגדרות הנן לעסוק בכל עיסוק חוקי .נכון למועד דוח זה ,עוסקת החברה
בפיתוח תרופות ,בין היתר לטיפול במחלות שטרם ניתן להן מענה רפואי ולשיפור
טיפולים רפואיים קיימים ויזמיות עסקיות בתחום הרפואי.
בחודש ספטמבר  ,2000נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה הראשית בלונדון
והחברה גייסה כ 50.9 -מיליון דולר ארה"ב בהנפקה של מניות לציבור .בחודש אוגוסט
 2004גייסה החברה בהנפקה נוספת בבורסה בלונדון סכום של כ 17.8-מיליון דולר
ארה"ב וממועד זה ועד לחודש אוקטובר  2007מניותיה של החברה היו רשומות למסחר
בבורסה הראשית בלונדון .בחודש אוקטובר  ,2007נמחקה החברה ממסחר בבורסה
הראשית בלונדון והמסחר במניותיה בבורסה זו הופסק.
בחודש יולי  ,2005מיד לאחר תיקון התוספת השלישית לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
)להלן" :החוק"( והוספת הבורסה הראשונה בלונדון כבורסה שממנה ניתן לבצע רישום
כפול ,ביצעה החברה רישום כפול של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
)להלן" :הבורסה"( ומאז ועד למועד דוח זה מניותיה של החברה רשומות למסחר
בבורסה .בהתאם ,ממועד רישומה לבורסה כאמור ועד לחודש יולי  ,2009דיווחה החברה
לפי הוראות הדין הזר )מכח פרק ה' 3לחוק( .לפרטים בהרחבה ראו דוח מיידי אשר
פרסמה החברה ביום  7ביולי ) 2005אסמכתא .(2005-02-025750
ביום  1בספטמבר  ,2005הגישה החברה לSecurities & Exchange Commission -
בארה"ב )להלן ("SEC" :בקשה לרישום של ) American Depository Sharesלהלן:
" ("ADRשל החברה ,למסחר בבורסת  Nasdaqתחת רשימה הקרויה כיום

Nasdaq

) Global Marketאסמכתא ,(2005-02-050971:והחל ממועד זה ועד ליום  17באפריל
 ,2009ה ADR -של החברה נסחרו במסגרת בורסת  .Nasdaqלפרטים בהרחבה ראו דוח
מיידי אשר פרסמה החברה ביום  17באפריל) 2009 ,אסמכתא.(2009-02-088053 :
בשנת  2005רכשה החברה מחברת ויווקווסט אינק) .להלן" :ויווקווסט"( רישיון בלעדי,
בינלאומי ולצמיתות לרכישת נכסים בלתי מוחשיים של ויווקווסט ,לרבות ספריה
מורכבת של מולקולות )להלן ,("DOS" :אשר כוללת מולקולות פוטנציאליות לטיפול
בצהבת  Cונכסים נוספים .במהלך שנת  2008העניקה החברה רישיון משנה לשימוש
בטכנולוגיות ה DOS -לחברת פרסידיו פרמסוטיקלס אינק) .להלן" :פרסידיו"( .לפרטים
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בהרחבה אודות התקשרות החברה כאמור ראה סעיף  18.2להלן וכן דיווח מיידי
שפרסמה החברה ביום  20במרץ) 2008 ,אסמכתא.(2008-02-079572 :
בחודש מרץ  2006גייסה החברה בהנפקה פרטית כ 28 -מליון דולר בתמורה להקצאה של
כ 4.7 -מליון  ADRsוכ 4.7 -מליון אופציות )לרכישת  4.7מליון מניות של החברה או 2.3
מליון  ADRsשל החברה( .יצוין כי כלל האופציות האמורות פקעו ביום  22במרץ .2011
בחודש נובמבר  2007גייסה החברה בהנפקה פרטית סך של כ 9.8 -מליון דולר בתמורה
להקצאה של  14.5מליון מניות רגילות של החברה בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א )בהתחשב
באיחוד ההון שבוצע ביוני (2009י.
בחודש יולי  2009נמחקו מניותיה של החברה ממסחר בבורסת ה  Nasdaq -עקב טענת
וועדת התאימות של הנאסד"ק כי החברה אינה עומדת בחלק מתנאי הסף למסחר .זמן
קצר לאחר מכן ,ה ADR -של החברה החלו להיות מצוטטים מעבר לדלפק ) (2OTCב-
 Pink Sheetsובהתאם ,החל ממועד זה החברה מדווחת על פי פרק ו' לחוק ניירות ערך
וזאת במקביל לדיווח בהתאם לחובת הדיווח על פי U.S. Securities Exchange Act of
 1934ביחס למנפיק זר אשר ניירות הערך שלו נמצאים בידי הציבור ) Foreign Private
 .(Issuerמאז מחיקת ה ADR -של החברה ממסחר ב ,Nasdaq -החברה אינה כפופה עוד
להוראות ה) .Nasdaq -לפרטים בהרחבה ראו דוח מיידי אשר פרסמה החברה ביום 12
ביולי 2009 ,אסמכתא.(2009-01-167058 :
על אף האמור לעיל ,נכון למועד דוח זה החברה רשומה ב SEC -כחברה מדווחת ומכאן
מוטלת עליה החובה לבצע דיווחים ל SEC -בהתאם להוראות ,U.S. Securities
 .Exchange Act of 1934הואיל והחברה אינה חברה המאוגדת בארה"ב ,חובות אלה
כוללים הגשת דיווח ) 20-Fדוח שנתי לחברה זרה( אחת לשנה וכן דיווחים מיידיים
בקשר עם שינויים במבנה ההון של החברה .עקב כך ,על החברה מושתות הוצאות
הנובעות מחובות הדיווח ל SEC -כאמור הכוללות ,בין היתר ,עלויות יועצים משפטיים
בארה"ב ,עלויות  (BONY) Bank of New Yorkועלויות שונות נוספות הנאמדות ,נכון
למועד דוח זה  ,בכ 90 -אלפי דולר לשנה .עלויות החברה המפורטות לעיל הנן נכונות
למועד הדוח בלבד .העלויות כאמור עלולות להשתנות בעתיד בהתאם לשינוי מעמד ,שווי
שוק החברה וגודלה ו/או בהתאם לשינוי הוראות וחובות הדיווח המוטלות על החברה,
כפי שיהיו מעת לעת.
החברה מחזיקה  100%מהון המניות המונפק והנפרע של חברה אמריקאית אקס טי אל
ביופרמסוטיקלס אינק) .להלן" :אקס טי אל אינק ,(".שהוקמה בשנת  1999לפי חוקי
 2ה OTC -הנה מערכת ציטוט אלקטרונית ,בין ברוקרים ,המציגה בזמן אמת ציטוטים ,מחירים ונפח מסחר של
ניירות ערך הנסחרים מעבר לדלפק ).(Over the Counter
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מדינת דלוור ארה"ב וכן  100%ממניותיה של חב' אקסטיפו בע"מ )להלן" :אקסטיפו"(,
שהוקמה בישראל בחודש נובמבר  2009וזאת במסגרת עסקת ביו-גאל )לפרטים נוספים
ראה באור 1ב' לדוחות הכספיים המאוחדים(.
עד תחילת שנת  2008עסקה החברה בפיתוח תרופות לטיפול בעיקר בצהבת  Cוצהבת .B
במהלך סוף שנת  2007הפסיקה החברה את תוכניות הפיתוח והניסויים של תרופות אלה
)למעט פיתוח טכנולוגית  DOSראה פרטים סעיף  2.1זה( ונחתם הסכם עם ידע מחקר
ופיתוח בע"מ )זרוע מסחור הטכנולוגיות של מכון ויצמן( )להלן" :ידע"( להשבת כל
הזכויות בגין הטכנולוגיות המקוריות של החברה .לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה
מיום  6ביוני  2007ומיום  29במרץ ) 2007אסמכתאות 2007-02-418286 :ו2007-02- -
 351218בהתאמה(.
אקס טי אל אינק .עסקה בפיתוח פעילויות ועסקים בתחום פיתוח תרופות .לאקס טי אל
אינק .חברה בבעלות מלאה ,אקס טי אל דיוולופמנט אינק) .להלן" :אקס טי אל
דיוולופמנט"( ,שהוקמה בשנת  2007לפי חוקי מדינת דלוור ארה"ב ועסקה בפיתוח עסקי,
פיתוח תרופות ובעיקר בניהול ניסוי קליני של תרופת הביסיפאדין לכאב עצבי של חולי
סכרת .נכון למועד דוח זה ,לאקס טי אל אינק .ולאקס טי אל דיוולופמנט אין פעילות
עסקית כלשהי.
במהלך שנת  ,2007חתמה החברה על הסכם עם חברת  DOVפרמסוטיקל אינק )להלן:
" ,("DOVלקבלת רישיון בינלאומי לתרופת הביסיפאדין .לפרטים אודות התקשרות
החברה כאמור ראו דיווח החברה מיום  16בינואר ) 2007אסמכתא.(2007-02-012607 :
ביום  18בנובמבר  2008הודיעה החברה כי ניסוי ה phase 2b -שערכה בתרופת
הביסיפאדין לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת לא השיג את היעדים הקליניים שנקבעו
מראש ולפיכך הניסוי נכשל .בעקבות אי השגת היעדים הקליניים בניסוי כאמור ,הפסיקה
החברה את פיתוח תרופת הביסיפאדין לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת ,פיטרה את
רוב עובדיה והפסיקה את תחזוקת הפטנטים הקשורים לתרופת הביסיפאדין בתאום עם
חברת  .DOVכמו כן ,יישמה החברה בחודש דצמבר  2008תוכנית רה ארגון ,במטרה
לפתח את עסקי החברה )להלן" :התוכנית"( .התוכנית כללה ,בין היתר ,את פיטוריהם
של רוב עובדי החברה )שהיו מועסקים באותה העת בפרויקט הפיתוח של תרופת
הביסיפאדין( ,פעילות לביצוע השקעות ,שיתופי פעולה ורכישת החזקות בעיקר בחברות
העוסקות במחקר יישומי בתחום מדעי החיים ובמחקר ופיתוח של תרופות )ביוטכנולוגיה
ופרמצבטיקה( לפרטים בהרחבה אודות התכנית ראו דיווח החברה מיום  9בדצמבר,
) 2008אסמכתא .(2008-02-348525 :ביום  8במרץ  2010סיימה אקס טי אל דיוולופמנט
את ההתקשרות הפורמאלית עם חברת  DOVבהקשר עם תרופת הביסיפאדין ,לפיו
הוחזרו כל הזכויות בקניין הרוחני של הביסיפאדין .נכון למועד דוח זה ,לחברה זכויות
מסוימות לפי אבני דרך בתוכניות פיתוח תרופות לצהבת  Cעל פי טכנולוגיית הDOS -
שנרכשה בשנת  2005מחברת ויווקווסט ואשר נמכרו ברישיון משנה לפרסידיו במהלך
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שנת  2008בתמורה לתשלום מזומן ,תשלומים בהתאם לאבני דרך בפיתוח התרופה עד
לסך של  59מליון דולר ,על ידי חברת פרסידיו וכן תמלוגים ממכירות .לפרטים אודות
ההסכם כאמור לרבות אבני הדרך והפעולות אשר נוקטת החברה לשם ביצוע בקרה
אודות ההתקדמות בפיתוח ,ראה סעיף  18.2להלן.
ביום  19במרץ  2009התקשרה החברה עם חברת ביו גאל בע"מ )להלן" :ביו-גאל"(
בהסכם לרכישת נכסים ,זכויות בפטנט לשימוש בRecombinant Erythropoietin-
להארכת חיי חולים סופניים ב Multiple Myeloma -ולשיפור איכות חייהם .הצדדים
חתמו על מספר הארכות תוקף למועד השלמת העסקה כשהאחרונה בהן הייתה בתוקף
עד ליום 31 -באוגוסט  ,2010וזאת על מנת לאפשר את השלמת העסקה.
ביום  31בדצמבר  2009אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם לרכישת
 100%ממניותיה של אקסטיפו ,חברה פרטית ישראלית אשר הוקמה ע"י בעלי מניות
חברת ביו-גאל לשם ביצוע העסקה המתוארת לעיל ,אשר אליה יועבר רישיון לשימוש
בלעדי בפטנט על תרופת ה EPO -הרקומביננטי מחברת ביו-גאל ,ובמקביל יושקעו
באקסטיפו כ 1.5 -מליון דולר ממשקיעים פרטיים )ע"י מימוש האופציות שהוענקו להם(.
לשם ביצוע הרכישה כאמור ,הנפיקה החברה כ 133 -מליון מניות רגילות של החברה
לבעלי המניות של חברת אקסטיפו ,כנגד קבלת  100%מהחזקותיהם בחברת אקסטיפו
וזאת בדרך של הנפקת מניות רגילות של החברה בהנפקה פרטית חריגה על פי תקנות
ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה ,התש"ס (2000-לבעלי מניות
אקסטיפו )להלן" :הסכם החלפת המניות"( ,אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות
המיוחדת של החברה ביום  2במרץ  ,2010כך שלאחר השלמת הסכם החלפת המניות
כאמור ,החזיקו בעלי מניות אקסטיפו )יחד עם החזקותיהם במניות החברה ערב ביצוע
החלפת המניות( בכ 70.64% -מהונה המונפק והנפרע של החברה והיתרה ,בשיעור של כ-
 ,29.36%הוחזקה על ידי בעלי המניות של החברה ערב ביצוע הסכם החלפת המניות.
יצוין כי בהסכם החלפת המניות נקבע כי ביצועו מותנה ,בין היתר ,בהתמלאות תנאים
מתלים אשר עיקרם מפורטים להלן) :א( פרסום דוח הצעה פרטית חריגה ביחס להקצאת
המניות המוקצות; )ב( אישור הסכם החלפת המניות על ידי האסיפה הכללית של
החברה; )ג( מימוש האופציות על ידי המשקיעים באקסטיפו כך שביום השלמת העסקה
יהיו בקופתה של אקסטיפו כ 1.5 -מליון דולר; )ד( אישור רשות המיסים לביצוע העסקה
כעסקה פטורה לפי סעיפים  104ו 103 -לפקודת מס הכנסה; )ה( אישור הבורסה לרישום
המניות המוקצות לבעלי מניות אקסטיפו; )ו( כל אישור אחר הנדרש לביצוע הסכם
החלפת המניות על-פי דין )להלן ביחד" :התנאים המתלים"(.
ביום  3באוגוסט  2010התמלאו כל התנאים המתלים הדרושים להשלמתו של הסכם
החלפת המניות וכן התקיימו כל הפעולות אשר ביצוען נדרש בהתאם )ראה ביאור 1ב'
לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .(2010
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ביום  27בפברואר  2011ולאחר תאריך הדוח ,פרסמה החברה תשקיף להשלמה אשר על
פיו הציעה החברה עד  13,210,000מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .של החברה ושל עד
 6,605,000כתבי אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם הניתנים למימוש לעד 6,605,000
מניות רגילות של החברה ,וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ )להלן":הבורסה"( ,החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 27
בנובמבר  2011ושל עד  19,815,000כתבי אופציה )סדרה  ,(2רשומים על שם ,הניתנים
למימוש לעד  19,815,000מניות רגילות של החברה וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר
בבורסה ,החל מיום רישום למסחר ועד ליום  27בפברואר  .2013לפרטים נוספים ראו
סעיף  4.1לדוח דירקטוריון החברה וכן את דיווח החברה מיום  27בפברואר 2011
)אסמכתא.(2011-01-063012:
ביום  7במרץ  ,2011ובהתאם לתשקיף שפרסמה החברה כאמור ,פרסמה החברה הודעה
משלימה )אסמכתא (2011-01-071685 :אשר ,בין היתר הקטינה את כמות ניירות אשר
הציעה החברה על פי התשקיף כדלהלן :כמות ניירות הערך החדשה נקבעה לכמות של
עד  10,700,000מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .של החברה ושל עד  5,350,000כתבי
אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם הניתנים למימוש לעד  5,350,000מניות רגילות של
החברה ,וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
)להלן":הבורסה"( ,החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום  27בנובמבר  2011ושל
עד  16,050,000כתבי אופציה )סדרה  ,(2רשומים על שם ,הניתנים למימוש לעד
 16,050,000מניות רגילות של החברה.
ביום  7במרץ ) 2011אסמכתא ,(2011-01-072879:פרסמה החברה דיווח מיידי באשר
לתוצאות המכרז על פי ההודעה המשלימה האמורה לעיל )להלן":המכרז"( כמפורט
להלן:
במכרז התקבלו  58הזמנות לרכישת  79,004יחידות בערך כספי כולל של 10,553,017
ש"ח.
ביקוש היתר בהנפקה היה פי  185%ומחיר היחידה שנקבע במכרז היה  132.25ש"ח.
 19הזמנות לרכישת  19,953יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה
שנקבע במכרז  -נענו במלואן.
 2הזמנות לרכישת  30,600יחידות הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז ,נענו באופן
חלקי ,כך שכל אחד מהמזמינים האמורים קיבל כ 74.66% -מהזמנתו.
 37הזמנות לרכישת  28,451יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר שנקבע
במכרז -לא נענו.
כמות היחידות ,שהוזמנו במחיר היחידה ,או במחיר גבוה ממנו הייתה גדולה מסך
היחידות המוצעות ולפיכך התקיימה חתימת יתר .בהתאם לכך הפעילה החברה את
זכותה להקצות יחידות נוספות כמפורט בסעיף  2.2.6.2לתשקיף וסעיף  1.4להודעה
המשלימה לעיל )ולהלן" :ההקצאה הנוספת"( .במסגרת ההקצאה הנוספת הקצתה
החברה  6,420יחידות למזמינים שהגישו הזמנות במחיר היחידה שנקבע ,כך שהזמנתם
נענתה בשיעור של .95.64%
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סך התמורה המיידית )ברוטו( שקיבלה החברה בגין ניירות הערך שהוצעו לציבור על פי
ההודעה המשלימה ,לרבות ההקצאה הנוספת ,מסתכמת ב 6,509,345 -ש"ח.
ביום  24במרס  2011התקשרה החברה על מזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש
את פעילותה של חברת ) MinoGuard Ltd.להלן ,("MinoGuard" :בדרך של קבלת
רישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה של  ,MinoGuardוזאת בתמורה לתמלוגים ממכירות וכן
תשלומי אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני MinoGuard .הוקמה בשנת 2007
למטרת מסחור תרופות משלובות לטיפול במחלות נפש ,תוך התמקדות במחלת
הסכיזופרניה .ההסכם בין הצדדים שייחתם יהיה כפוף בין היתר לבדיקות נאותות,
בחינת המסלול הרגולאטורי להמשך פיתוח התרופה ואישור הדירקטוריון של החברה.
לפרטים נוספים אודות ההסכם ראה סעיף  18.4להלן.

2.2

להלן יובא תרשים מבנה החזקות החברה נכון למועד דוח זה:

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

100%

אקסטיפו בע"מ

100%

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק
ארה"ב
100%

אקס טי אל דיוולופמנט אינק
ארה"ב

2.3

פרטים אודות אקסטיפו
אקסטיפו הינה חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה במדינת ישראל ביום  9בנובמבר ,2009
על פי חוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"(.

3

תחומי פעילות
לאור השלמת הסכם החלפת המניות המפורט בסעיף  2.1לעיל ולמועד הדוח ,פועלת
החברה )החברה ,החברות הבנות ,לרבות אקסטיפו ,והחברה הנכדה ,להלן יחד:
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"הקבוצה"( בתכנון ,פיתוח ומחקר על מנת למסחר התוויה חדשה לשימוש בEPO -
הרקומביננטי לטיפול בחולים בסרטן המיאלומה הנפוצה כמפורט להלן:
3.1

כללי
בד בבד עם התקיימות כל התנאים המתלים והשלמת הסכם החלפת המניות כאמור
בסעיף  2.1לעיל ,הועבר לקבוצה ,באמצעות אקסטיפו ,רישיון שימוש בלעדי בפטנט
לשימוש בתרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול בחולים בסרטן המיאלומה הנפוצה
המבוססת על סדרת מחקרים אשר כללו ,בין היתר ,תצפית אמפירית בחולים אשר טופלו
ב EPO -רקומביננטי על ידי פרופ' משה מיטלמן .פרופ' משה מיטלמן ,המכהן כמנהל
רפואי בחברה ,הינו המטולוג בעל שם בינלאומי ,אשר מצא בתצפיות אמפיריות כי טיפול
בתרופת ה EPO -הרקומביננטי עשויה להאריך את תוחלת החיים בקרב חולים בסרטן
המיאלומה הנפוצה ,וזאת תוך שיפור משמעותי ברמת חייהם ותוך גרימת תופעות לוואי
פחותות מהטיפולים הקיימים כיום .במהלך עבודתם במעבדה ,מצאו פרופ' מיטלמן
וצוותו כי ל EPO -הרקומביננטי אפקט אנטי סרטני המבוסס על חיזוק מערכת החיסון.
לפרטים אודות הסכם הרישיון ראו סעיף  18.1להלן.

3.2

תרופות הקבוצה
EPO
תרופת ה EPO -הרקומביננטי הנה תרופה אשר משמשת נכון למועד דוח זה לטיפול
כנגד (i) :אנמיה בחולי אי ספיקת כליות )דיאליזה(; ו (ii) -אנמיה בקרב חולי סרטן.
תרופת ה EPO -הרקומביננטי פותחה ,מיוצרת ומשווקת ע"י החברות ג'ונסון אנד
ג'ונסון ,הופמן לה רוש ואמג'ן אשר מכירותיהן מגיעות למיליארדי דולרים בשנה ועל כן
נחשבת לתרופה בעלת היקף שוק גדול מאוד .התרופה ניתנה למיליוני חולים במהלך כ-
 20שנים וכתוצאה מכך הניסיון הקליני עם התרופה ומידע בטיחות לגביו הינו רב .נכון
למועד דוח זה החלה הקבוצה בהכנות לניסוי קליני  Phase 2בחולי סרטן מסוג מיאלומה
נפוצה בישראל ובמדינות אחרות בהתאם לפרוטוקול קליני אשר התקבל כחלק מעסקת
ביו-גאל ואשר יעודכן על ידי החברה במטרה לאשרו על ידי ה FDA -ומשרדי בריאות
אחרים בהתאם לעניין .הפרוטוקול מבוסס על המידע שנאסף לגבי השימוש בEPO -
הרקומביננטי והציפייה כי הוא עשוי להאריך את תוחלת החיים בקרב חולים בסרטן
המיאלומה הנפוצה ,וזאת תוך שיפור משמעותי ברמת חייהם ותוך גרימת תופעות לוואי
פחותות מהטיפולים הקיימים כיום.
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3.3

הליך פיתוח תרופות – תיאור כללי
הליך פיתוח תרופה הינו הליך מורכב הכולל ,בדרך כלל ,את השלבים העיקריים הבאים ,
כאשר על מנת לעבור משלב אחד למשנהו יש צורך בכל שלב לעמוד בקריטריונים של
רשויות הבריאות ,כדלקמן:
3

)א(

שלב פרה-קליני  -שלב זה כולל ניסויים במעבדה ובחיות ניסוי במטרה להדגים את
היעילות של התרופה במודלים המדמים את המחלה אליה מיועדת התרופה .השלב
הפרה-קליני כולל גם ניסויים בתנאים קפדניים במטרה לבדוק האם לתרופה
תופעות לוואי רעילות וכן ללמוד על מאפיינים שונים שלה בחיות .כמו כן ,השלב
הפרה-קליני כולל גם פיתוח שיטות ייצור בסטנדרטי Good ) GMP
 - Manufacturing Practiceשהם אסופה של דרישות ייצור שהתרופה חייבת
לעמוד בהן כדי שאפשר יהיה לתת אותה בעתיד לחולים(.

)ב(

 - Phase 1זהו השלב הקליני הראשון של פיתוח תרופה בו מתבצעת בדיקה
ראשונית בקרב אנשים שמטרתה להעריך את בטיחות התרופה ואת המינון
המקסימאלי שניתן ליתן בבטחה לחולים .במסגרת שלב זה מתבצעות גם לעיתים
בדיקות נוספות כגון פיזור התרופה בגוף וזמן השהות שלה בדם ,מדידות שיאפשרו
להעריך את זמינותה הביולוגית ועוד .יש מקרים שבהם ניסוי שלב זה מבוצע בקרב
אנשים בריאים ויש מקרים בהם הניסוי מבוצע בקרב חולים.

)ג(

 - Phase 2בשלב זה מתבצעת בדיקה ראשונה של יעילות התרופה בקרב חולים.
כמו כן ,בשלב זה מנסים לקבוע את המינון המיטבי של התרופה לטיפול בחולים.
בד בבד ,גם ממשיכים לבדוק את בטיחותה .במקרים רבים מבוצעים מספר ניסויי
 ,Phase 2כאשר הניסוי שלב  2הראשון ) (Phase 2aמטרתו לשמש להוכחת
ההיתכנות ) (proof of conceptוניסוי שלב  2שני ) ,(Phase 2bאשר הנו ניסוי נרחב
יותר הכולל מספר רב יותר של חולים ומבוצע במספר נרחב יותר של מרכזים
רפואיים מאשר ניסוי שלב  2הראשון ).(Phase 2a

)ד(

 - Phase 3השלב המכריע של מחקרים רב לאומיים ,רב מרכזיים ,אקראיים
מבוקרים ,כפולי סמיות (Multinational, multicenter, randomized, placebo
 .(controlled, double blind trialsבשלב זה ,מספר הנבדקים הינו רב יותר )מאות
ואף אלפים( והניסוי מתבצע במספר רב של מרכזים רפואיים בעולם .המטרה של
שלב זה הינה להוכיח את יעילות ובטיחות התרופה במספר גדול של חולים כך

 3תיאור השלבים הינו כללי ויתכנו לעיתים שינויים בהם בתרופות שונות .למשל ,במקרים מסוימים ,ניתן לאחד את
השלבים  1ו 2-או לעיתים את  2ו.3-
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שניתן יהיה לדמות במידה רבה יותר )מאשר בשלבים מוקדמים( את האופן בו
התרופה תשמש את הרופאים בקליניקה .בעקבות סיום מוצלח של שלב זה ניתן
להגיש בקשות לרשויות הבריאות לקבלת אישור לרישום התרופה.
יש להדגיש כי ביצוע ניסויים קליניים באנשים בכל אחד מהשלבים  Phase 2 ,Phase 1ו-
 ,Phase 3דורש את אישורן המקדים של ה IRB/Helsinki -ושל הרשויות הרגולטוריות
במדינות בהן מתבצעים הניסויים הקליניים .יצוין כי רק תוצאות מוצלחות בשלבים
המוקדמים יבטיחו את האפשרות למעבר משלב אחד למשנהו.
לאחר מעבר בהצלחה של כל השלבים האמורים לעיל )כולל סיום  (Phase 3תוכל
הקבוצה ,להגיש בקשה לאישור לרישום התרופה על ידי הרשות הרגולטורית הרלוונטית,
למשל ה FDA -בארה"ב.
הליך הפיתוח ,כאמור ,אורך שנים רבות וכן נדרש לו מימון רב וזאת עקב התמשכות
הניסויים ,תהליך קבלת האישורים וכן הפקת המידע והתוצאות מהניסויים ,אשר
בסיומם תהא הקבוצה רשאית להגיש בקשה לאישור רישום תרופה על ידי ה FDA -או
כל רשות רגולטורית מקבילה במדינה אחרת .לעיתים מזומנות ,הפיתוח הקליני ,לרבות
הביצוע של הניסויים הקליניים ,מבוצע בסיוע של קבלני משנה מומחים אשר אמונים
לעבוד בסטנדרטים מקצועיים קפדניים המוכתבים על ידי הדרישות הרגולטוריות.
4

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
למעט ביצוע הסכם החלפת המניות המפורט בסעיף  2.1לעיל ,לא בוצעו בשנתיים שקדמו
למועד דוח זה השקעות בהון החברה או כל עסקה מהותית אחרת על ידי מי מבעלי
העניין בחברה .לאחר תאריך המאזן ביום  7במרץ  2011ביצעה החברה הנפקת מניות
ואופציות באמצעות תשקיף בה השתתף אחד מבעלי העניין – מר אלכס רבינוביץ )ראה
סעיף  2.1לעיל(.

5

חלוקת דיבידנדים
החל ממועד הקמת החברה ועד למועד דוח זה לא חילקה החברה דיבידנדים ולחברה אין
"רווחים" לעניין מבחן הרווח כאמור בסעיף  302לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
נכון למועד דוח זה לא קיימת בחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים.

א13-

חלק שני – מידע אחר
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מידע כספי לגבי תחום הפעילות של הקבוצה
נכון למועד דוח זה ,לקבוצה אין פעילות פיתוח משמעותית .להלן מידע כספי לגבי הקבוצה )המידע הכספי לתקופה שקדמה למועד השלמת הסכם החלפת
המניות כאמור בסעיף  1.3לעיל מתייחס לפעילות הקבוצה ללא חברת אקסטיפו(.

תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי באלפי דולר

סה"כ נכסים
סה"כ התחייבויות
הון עצמי

ליום  31בדצמבר 2010

ליום  31בדצמבר 2009

3,797

715

963

708

2,834
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תמצית דוחות מאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל באלפי דולר
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2010

 31בדצמבר 2009

 31בדצמבר 2008

הכנסות

-

-

5,940

רווח גולמי

-

-

4,099

הוצאות מחקר ופיתוח

64

-

11,722

הוצאות הנהלה וכלליות

1,222

)(* (2,429

3,937

הפסד מירידת ערך נכס בלתי מוחשי

-

-

7,500

רווחים אחרים ,נטו

30

139

288

)(1,256

2,568

)(18,722

רווח )הפסד( מפעילות

* כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו"ר החברה לשעבר ומנכ"ל החברה לשעבר )ראה גם 15ב' לדוחותיה הכספיים
המאוחדים לשנת .(2010
לפרטים והסברים בדבר תוצאות הפעילות של החברה והשינויים שחלו בו במהלך התקופה ראה הסברי דירקטוריון החברה על מצב ענייני החברה המצורף
כחלק ב' לדוח זה.
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סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה
שוק התרופות לטיפול במחלות הסרטן בכללותו ,ותחום הטיפול בסרטן מסוג מיאלומה
נפוצה אשר אליו פונה תרופת הקבוצה בפרט ,הינו שוק עם צורך הולך וגדל לפיתוחים
חדשים לטיפול בחולים במחלות הסרטן השונות .על אף התקדמות ענף התרופות
בכללותו והישגיו המרשימים בעשרות השנים האחרונות ,נכון למועד דוח זה ,קיימות
עדיין מחלות רבות ,לרבות מחלות סרטן שונות ,שהתרופות המצויות כיום לטיפול בהן
אינן מספקות ,הן מבחינת טווח פעילות מוגבל ,חוסר יעילות מספקת והן בשל תופעות
לוואי קשות .העלייה בגיל הממוצע באוכלוסיה אשר מלווה בעליה מקבילה במספר
החולים בסרטן באופן כללי ובסרטן מסוג מיאלומה נפוצה בפרט ,מעלה צורך הולך וגובר
בתרופות חדשות בתחום זה.
כל תרופה ,טובה ככל שתהיה אשר תפחית את תסמיני המחלה ככל שתוכל ,לא יעילה
בכל החולים ובמקרים רבים קיימות אוכלוסיות חולים רבות שאין עבורם תרופה יעילה
לטיפול במחלתם או לשלב המחלה בו הם מצויים .זאת ועוד ,במקרים רבים ,תרופה
משפיעה בפעולתה באופן חיובי על חולה למשך זמן מסוים אך לאחר חלוף תקופה
מסוימת ההשפעה החיובית כאמור חולפת .בנוסף ,לתרופות רבות תופעות לוואי קשות
ביותר אשר לעיתים מניעות חולים שלא ליטול את התרופה.
שוק המטרה של תרופת הקבוצה הנו שוק ייחודי ולדעת הקבוצה ,היכולת של תרופה
כלשהי לנגוס בנתח שוק תלויה ביעילותה של התרופה ,בטווח הקצר והארוך ,וכן
בתופעות הלוואי שלה באופן מוחלט ובאופן יחסי לתרופות מתחרות לה.
לאור העובדה כי הקבוצה מפתחת התוויה חדשה לשימוש בתרופת ה ,EPO -אשר הנה
תרופה קיימת ומאושרת לטיפול באנמיה ,צפויה הקבוצה לקבל פטור מביצוע ניסויי פרה
קליני וכן מביצוע ניסוי קליני  .Phase 1נכון למועד דוח זה ,לקבוצה תוכנית מקדמית
לשם התחלת ניסוי קליני  Phase 2בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה .יצוין כי החברה
קיבלה תוכנית מקדמית כחלק מהמחאת הסכם הרישיון בפטנט .עם זאת ,ולאור העובדה
כי חלף זמן רב ממועד הכנתה של תוכנית זו ,החלה החברה מיד עם השלמת העסקה
בהכנות לניסוי הכוללות בין היתר את עדכון התוכנית אשר תובא לאישור הרשויות
הרפואיות טרם תחילת יישומה.
ממחקריו של פרופ' מיטלמן עולה כי השימוש בתרופת ה EPO -הרקומביננטי בקרב
חולים בשלב מתקדם במחלת המיאלומה הנפוצה תורמת רבות לדיכוי סממני המחלה,
שיפור מערכת החיסון ,לייצוב מצבם הבריאותי ,להארכת שרידותם ולשיפור ניכר ברמת
חייהם וזאת ללא גרימת תופעות לוואי קשות .התכונות הללו מעניקות לתרופה זו יתרון
במרבית התכונות הטיפוליות להם מיועדת התרופה .הקבוצה צופה כי היה ותכונות אלו
יבואו לידי ביטוי גם בניסויים קליניים ,כפי שנדרש ע"י הרשויות הרפואיות לאישור
תרופה ,התרופה צפויה לתפוס פלח שוק גדול משוק התרופות לטיפול במחלת הסרטן
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מסוג מיאלומה נפוצה ,לרבות מתן מענה לחולים סופניים בשלב המתקדם של המחלה
אשר אינם מגיבים בצורה טובה לטיפולים הקיימים כיום או שתגובתם לתרופה הקיימת
כיום אינה מספקת .בנוסף ,הקבוצה צופה לתרופה כאמור פלח שוק נוסף של שילוב
התרופה עם תרופות והטיפולים הקיימים כיום .היה ותחזיות אלו תתממשנה ,צפוי
לתרופה שוק מוערך של מאות מיליוני דולרים בשנה .אולם ,יש להדגיש שבמחקר רפואי
יש אלמנטים רבים של אי וודאות ולכן לא ניתן להוציא מכלל אפשרות שהקבוצה לא
תצליח בניסיונה להמשיך ולהדגים את היעילות והבטיחות של התרופה או שהתרופה
תתברר כיעילה פחות מהמצופה .כמו כן ,לא ניתן להוציא מן הכלל את האפשרות של
פיתוח תרופות אחרות בידי מתחרים אשר יתחרו בתרופת הקבוצה.
הערכות הקבוצה האמורות ,לעניין פוטנציאל תרופת ה EPO -הרקומביננטי ,ליכולת
התרופה כאמור לתפוס פלח שוק גדול משוק התרופות לטיפול במחלת הסרטן מסוג
מיאלומה נפוצה ,כוללות מידע צופה פני עתיד .מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על
האינפורמציה הקיימת בקבוצה נכון למועד דוח זה .יודגש כי ,תוצאות שלבי הניסוי
המתקדמים בפועל ,עשויות להיות שונות באופן מהותי מן ההערכות המשתמעות ממידע
זה ,שכן אין כל ודאות לגבי המשך הצלחת פיתוח תרופת ה EPO -הרקומביננטי על-ידי
הקבוצה.

חלק שלישי  -תיאור עסקי הקבוצה בתחום פעילותה
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מידע כללי על תחום הפעילות
להלן יובא תיאור מפורט של עסקי הקבוצה בתחום פעילותה הכולל תיאור מגמות,
אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה ,שיש להם או צפויה להיות
להם השפעה מהותית על עסקי הקבוצה ,כמפורט להלן:

8.1

כללי

 8.1.1מחקרו של פרופ' מיטלמן
תצפיות קליניות שבוצעו בהובלתו של פרופ' מיטלמן ,המכהן כמנהל רפואי בקבוצה,
בחולים בסרטן מסוג מיאלומה נפוצה בשלביה המתקדמים וניתוחן ,הראו כי טיפול ב-
 EPOרקומביננטי האריך את משך החיים של חלק מהחולים מעבר למה שהיה צפוי
במצבם אלמלא טיפול זה .התוצאות והמסקנות אשר נבעו מהתצפיות כאמור ,נבחנו
לאחר מכן בתנאי מעבדה במודלים עכבריים למיאלומה נפוצה אשר הראו כי לEPO -
רקומביננטי יש השפעות אנטי-סרטנית וזאת לאור השפעתו על הפעלת לימפוציטים
מסוג  T -במערכת החיסון.

17-א
 רקומביננטי משפיע על מערכת החיסון גםEPO  עוררו את ההנחה כי4ממצאים אלה
,ידי צוות המחקר של פרופ' מיטלמן- מחקר נוסף שנערך על.ללא קשר לגידול סרטני
העלה כי בקרב חולי מיאלומה נפוצה הנמצאים במצב מחלה מתקדם ישנם שינויים
 וכי בעקבות הטיפול שחולים אלה,בולטים בפרמטרים שונים של מערכת החיסון
 הן מבחינת, רקומביננטי חל שיפור במצבה של מערכת החיסוןEPO -מקבלים ב
 עובדה אשר תורמת להארכת משך חייהם של,מרכיביה השונים והן מבחינה תפקודית
.חולים אלו
H. Lee 5Moffitt - וCleveland Clinic  פורסם מחקר ע"י2006 יש לציין כי בשנת
 חולים אשר257  אשר בחן באופן רטרוספקטיבי,Cancer and Research Institute
' אושש את ממצאיה של קבוצתו של פרופ, למחלת האנמיה שלהםEPO -טופלו ב
 השתפרה – מסקנתEPO -מיטלמן – הישרדותם הכללית של החולים אשר טופלו ב
.המחקר הייתה כי מחקר פרוספקטיבי רנדומאלי יבטיח את אימות הממצאים האלה
 במהלך העשור האחרון פורסמו עוד מספר מאמרים על ידי, בנוסף לאמור לעיל,יצוין כי
EPO פרופ' מיטלמן וקבוצות המחקר בהן הוא משתתף העוסקים בטיפול באמצעות
.6לחולי מיאלומה נפוצה
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D, Neumann D. Erythropoietin has an anti-myeloma effect – a hypothesis based on a clinical
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.2004.
R. Baz, E. Walker, T.K. Choueiri, R. Abou Jawde, C. Brand, B, McGowan, E. Yiannaki, S. Andresen,

5

M.A. Hussein - Recombinant Human Erythropoietin Is Associated with Increased Overall Survival in
Patients with Multiple Myeloma, Acta Haematol 2007;117:162–167, DOI: 10.1159/000097464
: המאמרים המפורטים להלן6
(1)Erythropoietin treatment in advanced multiple myeloma is associated with improved immunological
functions: could it be beneficial in early disease? doi:10.1111/j.1365-2141.2006.06366. British Journal
of Haematology, 135, 660–672.; (2) Erythropoietin effects on dendritic cells: Potential mediators in its
function as an immunomodulator? doi: 10.1016/j.exphem.2008.07.010. Society for Hematology and
Stem Cells. Published by Elsevier Inc.; (3) Erythropoietin as an Immunotherapeutic Agent: New Uses
For An Old Drug? Medical Hypotheses and Research, VOL. 2, NO. 4, October 2005.; (4)
Erythropoietin enhances immune responses in mice. DOI 10.1002/eji.200637025. Eur. J. Immunol.
2007. 37: 1584–1593.; (5) Non-erythroid activities of erythropoietin: Functional effects on murine
dendritic cells. doi:10.1016/j.molimm.2008.10.004. Molecular Immunology 46 (2009) 713–721.
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8.2

מבנה תחום הפעילות של הקבוצה ושינויים החלים בו

 8.2.1מחלת המיאלומה הנפוצה )(MM
מיאלומה נפוצה הנה אחד מסוגי מחלות סרטן הדם ,מחלה זו מאופיינת בשגשוג בלתי
מבוקר של כדוריות לבנות מסוג תאי פלסמה במוח העצם אשר גורמים ליצירת מוקדי
תאים ממאירים הפוגעים והורסים חלקים מהעצם .למחלה זו אופי רב-מוקדי
) (multipleהמתבטא ביצירת מספר רב של מוקדי תאים ממאירים .התאים הממאירים
והחלבונים המופרשים אחראים לשורה של ביטויים קליניים וסיבוכים בכללם פגיעה
בעצמות עם כאבים ושברים ,פגיעה במוח העצם המלווה באנמיה )חוסר דם( ,רגישות
לזיהומים ,היחלשות של מערכת החיסון ,פגיעה במערכת העצבים ,אי ספיקת כליות,
ליקויים במנגנון הקרישה ועוד .מחלה זו הנה מחלה חשוכת מרפא כאשר אורך החיים
הממוצע של החולים בה הנו כ 3-5 -שנים.
המכון הלאומי לסרטן מעריך כי בארה"ב בלבד ,כלל מקרי הסרטן החדשים אשר
יאובחנו בשנת  2010יעמוד על כ 1.5 -מיליון )כ 0.5% -מהאוכלוסייה( כאשר מספר
מקרי המוות מסרטן עמד על כ 0.6 -מיליון )כ 0.2% -מהאוכלוסייה( .7מתוך כלל סוגי
הסרטן הידועים כיום ,הנפוצים ביותר בארה"ב הינם 8סרטן המעי הגס )כ103,000 -
חולים חדשים בשנה( ,סרטן ריאות )כ 223,000 -חולים חדשים( ,סרטן השד בנשים )כ-
 207,000חולים חדשים( וסרטן הערמונית בגברים )כ 218,000 -חולים חדשים(.
מחלת המיאלומה הנפוצה הנה מחלת סרטן דם המהווה כ 10% -מכלל סרטני הדם
כאשר נכון למועד דוח זה בארה"ב בלבד חיים כ  69,600 -חולי מיאלומה נפוצה ומידי
שנה מאובחנים בארה"ב כ 20,200 -מקרים חדשים .9מספר זה עולה בהתאם ככל
שתוחלת החיים הממוצעת בעולם הולכת ומתארכת .בהתאם ,כ 10,650 -חולים מתים
בארה"ב בכל שנה .מחלת המיאלומה הנפוצה נחשבת לרוב כסרטן של הגיל המתקדם,
כאשר לרוב הופעת המחלה נפוצה בין הגילים  ,70 - 65אם כי מקרים בהם אובחנה
המחלה בקרב בני אדם בשנות ה 50 -לחייהם אינם נדירים .כמו כן ,מיאלומה נפוצה
מהווה כ 1% -מכלל מקרי הסרטן על סוגיהם השונים וכ 2% -מכלל מקרי המוות
שמקורם במחלות סרטניות .10כמו כן ,יצוין כי מחלת המיאלומה הנפוצה שכיחה יותר
בקרב גברים ומתוך קבוצה זו לגברים ממוצא אפריקני יש סיכוי כפול ללקות במחלה
על פני גברים לבנים.

7

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

http://www.cancer.gov/cancertopics/what-is-cancer
 8הנתונים לקוחים מדוח " "Cancer facts & Figures 2010פרי הוצאתו של "."American Cancer Society
 9הנתונים לקוחים מדוח " "Facts 2010-2011פרי הוצאתו של "."The Leukemia & Lymphoma Society
 10הנתונים לקוחים מתוך האתר של עמותת אמ"ן )אגודה למיאלומה נפוצה( -
http://www.amen.org.il/site_files/index.he.1024.html
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נכון למועד דוח זה ,מוכרים מספר טיפולים למחלת המיאלומה הנפוצה ,בכלל זה
כימותרפיה ,רדיותראפיה )הקרנות( ,השתלת מח עצם ותרופות חדשות .טיפול
כימותרפי פוגע בתאים הסרטניים אך גם בתאים בריאים בגוף המטופל ,ובעיקר תאים
פעילים כגון תאי ריריות ,תאי רקמת חיבור ,תאי דם לרבות תאים של מערכת החיסון,
תאים באברי הרבייה ועוד .פגיעה זו מביאה לכך ,שהגם שטיפול כאמור פוגע בגידול
הסרטני ,הרי שהוא פוגע גם בתאים בריאים בגוף החולה ומלווה בתופעות לוואי קשות
ביותר הכוללות בחילה ,הקאה ,נשירת שיער ,כאבים עזים וכו' .בנוסף ,קיימות גם
תרופות ביולוגיות שהינן ספציפיות יותר לתאים סרטניים הידועות כבעלות תופעות
לוואי פחותות מאשר התרופות הכימותרפיות .דוגמא לסוג תרופות אלו הן תאלידומיד
)® (Thalidomideשל חברת ) Celgene Corporationלהלן":תאלידומיד"( ,רבלמיד,
וולקייד )® (Velcadeאשר פותחה ע"י חברת ) Millennium Pharmaceuticalsלהלן:
"וולקייד"( .תרופות ביולוגיות אלו מתאפיינות במחיר גבוה מאד .יצוין כי למרות
האמור לעיל אף אחת מהתרופות אינה מרפאת את המחלה.
בעולם המערבי ,שוק התרופות לסרטן בכלל ובמיאלומה נפוצה בפרט ,מתאפיין גם בכך
שתרופות מאושרות לשימוש ,בדרך כלל ,להתוויה ספציפית .לדוגמא ,לא תאושר תרופה
לשימוש בסרטן מסוג מיאלומה נפוצה אלא תוך הגדרה מדויקת של סוג החולים אשר
זכאים לקבל את התרופה ,כאשר הגדרה כזו כוללת את שלב המחלה בו מצויים
החולים ,הגדרה של חולים על פי טיפולים קודמים ועוד .התוצאה היא שלמעשה שוק
התרופות לסרטן הוא שוק שמורכב מאוכלוסיות חולים מרובות .אחד האתגרים
שבפיתוח תרופות לסרטן הוא הגדרה של התחום אליו מיועדת התרופה מאחר וישנם
סוגים רבים של מחלות סרטן וכי בכל סוג מחלה כאמור ישנם מספר שלבים שונים
בהתפתחות המחלה וכל תרופה המאושרת לשימוש מיועדת לשלב ספציפי בהתפתחות
סוג המחלה אליו מיועדת התרופה .בתחום מחלות הסרטן קיימים תחומים רבים של
אוכלוסיות חולים אשר לגביהם אין טיפול מתאים ולמחלות בהן הם לוקים אין טיפול
מתאים.
זאת ועוד ,יעילותן של כל התרופות הקיימות כיום מוגבלת .לכל אחת מהתרופות
הקיימות יש שיעור חולים ניכר שלא מגיב להן .בנוסף ,אצל רבים מהחולים שנחשבים
כמגיבים ,התגובה לתרופה היא חלקית ביותר ,אינה נמשכת לאורך זמן ,וקיים צורך
בנטילת מספר תרופות יחדיו בכדי להגיע לתוצאה הרפואית הרצויה .גידולים סרטניים
הם לעיתים כה אלימים עד שהארכה ממוצעת בחודשים ספורים בלבד בתוחלת החיים,
או לעיתים שיפור קל באיכות החיים של החולים ,דיה כדי להחשיב תרופה כיעילה.
בהתאם לאמור לעיל ,קיים צורך רפואי לתרופות לטיפול במחלת סרטן המיאלומה
הנפוצה אשר תהיה יעילה מצד אחד ,ובעלת תופעות לוואי מועטות ,מצד שני .ההתוויה
החדשה אשר בכוונת הקבוצה לפתח לתרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול בחולים
במחלת המיאלומה הנפוצה תנסה לתת מענה מסוים לצורך זה ,קרי :תרופה יעילה אשר
אינה גורמת לתופעות לוואי משמעותיות.
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 8.2.2מגבלות ,חקיקה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
לפרטים אודות מגבלות החקיקה והאילוצים החלים על הקבוצה ראו סעיף  17להלן.
 8.2.3תהליכי פיתוח תרופות
תהליך הפיתוח של תרופה הוא תהליך רב שלבי ,לרבות השלבים הבאים :שלב פרה-
קליני Phase 2 ,Phase 1 ,ו) Phase 3 -לפרטים נוספים ראו סעיף  3.3לעיל(.
לאור העובדה שבכוונת הקבוצה לפתח התוויה חדשה לתרופת ה EPO -הרקומביננטי
אשר הנה תרופה מאושרת לשימוש אחר כאמור ולאור העובדה ששלב המחקר הפרה-
קליני ושלב הניסוי הקליני  Phase 1הנם שלבים אשר בוחנים את רעילות התרופה
ובטיחותה בהתאמה ,הקבוצה מעריכה כי תקבל פטור מביצוע שלבים אלו ותהליך
פיתוח התרופה יחל מביצוע ניסוי קליני .Phase 2
הערכות הקבוצה בקשר עם שלבי פיתוח התרופה וקבלת הפטור לביצוע שלב הניסוי
הפרה-קליני וניסוי קליני  Phase 1הינן בגדר מידע צופה פני עתיד .מידע זה הינו
בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת בקבוצה נכון למועד דוח זה .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה ,שכן
אין כל ודאות לגבי קבלת הפטור מביצוע שלב כזה או אחר ו/או באשר לתוצאות
הניסויים אותם תערוך הקבוצה בתרופה.
8.2.4

גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות
על מנת להצליח בפיתוח מוצר רפואי יש צורך בסיסי בידע ובטכנולוגיה המאפשרים
פיתוח של מוצרים יעילים ,בהשקעות ארוכות טווח ,הן של מימון פיננסי והן של כוח
אדם איכותי ,אשר בקיא בתחום הפעילות ,תכנון ופיתוח קליני וכן יכולות מסחור
לאחר גמר הפיתוח והאישור לשיווק .כמו כן ,ישנו צורך בבעלות על נכסים לא מוחשיים
)קניין רוחני( המאפשרים את פיתוחו ושכלולו של המוצר המיועד.
ברשות הקבוצה )באמצעות החברה הבת כאמור לעיל( רישיון שימוש בלעדי בפטנט
לשימוש בתרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה וזאת
כאמור בהתבסס על מחקרו של פרופ' משה מיטלמן ,המטולוג בינלאומי ידוע אשר מכהן
כמנהל מחלקה פנימית בבית החולים איכילוב ואשר מכהן כמנהל רפואי בקבוצה.

 8.2.5מחסומי הכניסה לתחום הפעילות
מחסום הכניסה העיקרי לתחום שוק פיתוח התרופות הינו העובדה שמדובר בהליך
ארוך טווח אשר לוקח מספר רב של שנים  -תהליך הפיתוח אשר הינו הליך סדור ,יסודי
ומצטבר ,קרי :באין הצלחה באיזשהו שלב משלבי הפיתוח אין אפשרות להתקדמות
הלאה לשלב הבא .כמובן שהליך ארוך שנים שכזה דורש גם הקצאת משאבים כלכליים
ניכרים בכדי לממן את המשך הוצאות הפיתוח.
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כאמור לעיל ,ישנה חשיבות מכרעת להבטחת בעלות על קניין רוחני ,שכן בלעדיה לא
ניתן לפתח ולהשתמש בחומרים ובמוצרים מסוימים ועל כן לא תיתכן כל התקדמות
שהיא בתחום הפיתוח .כמו כן ,הבטחת הבעלות על קניין רוחני נדרשת כדי ליהנות
מתוצרי הפיתוח מחד גיסא ,וכן על מנת להבטיח כי הפיתוח אינו מצוי בתחום
הפטנטים של אחר ,מאידך גיסא .ללא כל הגנה על פטנטים לא תהא כל מניעה כי גורם
אחר ייהנה מתוצרי המחקר והפיתוח ומבלי שנדרש להוצאות כלשהן כפי שהמפתח
המקורי ,ובמקרה דנן הקבוצה ,נשאה בהן .באופן דומה היה והפיתוח יחרוג לתוך תחום
פטנטים של אחר ,תהא אפשרות לחסום כל פעילות מסחרית של המפתח .בכדי להבטיח
חופש מסחור של תוצרי הפיתוח יש להבטיח את הרישיונות הרלוונטיים הנדרשים
לצורך פיתוח המוצר .כמו כן ,ובנוסף לכל האמור לעיל ,נדרש כוח אדם מיומן ,מקצועי
ומומחה בתחום.
 8.2.6תחליפים למוצר תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
למועד דוח זה ,אין לתרופת ה EPO -הרקומביננטי שבכוונת הקבוצה לפתח ,מוצרים
מתחרים ,וזאת לאור העובדה כי תרופת ה EPO -הרקומביננטי מיועדת לטיפול בחולי
מיאלומה נפוצה בשלבים המתקדמים של המחלה אשר כבר טופלו בכל שיטות הטיפול
המקובלות כיום .חולים אלה כאמור מטופלים בשלב זה בתרופות וטיפולים תומכים
בלבד )לשיכוך כאבים וכיוב'( .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ,למועד דוח זה אין תרופה
מוכרת או תרופה בפיתוח העובדת על המנגנון החיסוני בדומה ל EPO -הרקומביננטי.
על אף האמור לעיל ,ייתכן כי בעתיד תבחן ותמצא תרופת ה EPO -הרקומביננטי של
הקבוצה כאפקטיבית גם עבור חולים אשר אינם סופניים וזאת תוך שילוב עם תרופות
קיימות אחרות המצויות כיום .היה וההערכה כאמור תתממש ,תרופת הEPO -
הרקומביננטי עשויה לשמש כתרופה תחליפית ו/או משלימה לתרופות אחרות הקיימות
כיום בשוק ו/או תרופות אשר נמצאות בפיתוח .אולם ,לחולי מיאלומה נפוצה בשלבים
הלא-סופניים קיימות כיום בשוק תרופות מאושרות לשימוש ,דבר אשר עשוי להקשות
על חדירה לשוק זה .יצוין שלפיתוח התוויה חדשה לתרופה יתרון על פני מוצר שפיתוחו
מבוצע מתחילתו וזאת לאור הערכת הקבוצה כי יתייתר למעשה שלב או שלבים
מפיתוח התרופה ובעיקר שלב  ,phase 1שכן שלבים אלו כבר התבצעו לפני כן בעת
בדיקת אותו מוצר בהתוויתו המקורית ,אולם גם במקרה כזה פיתוח אותה התוויה
חדשה צפוי להימשך זמן רב.
יצוין כי בשנים האחרונות ,11הטיפול בחולי מיאלומה נפוצה על שלביה השונים מורכב
מכימותרפיה בשילוב עם השתלת תאי-אב אוטולוגיים או שילוב של התאלידומיד,
דקסמתזון )סוג של סטרואיד( והוולקייד ,בהתאם למצבו של החולה .אם מבוצעת

 11האמור להלן באשר לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה וזמן ההישרדות של המטופלים בהם נלקח ממאמרו של פרופ'
בן-עמי סלע ,מנהל מכון כימיה פתולוגית ,מרכז רפואי שבא ,תל השומר אשר פורסם באתר .www.tevalife.com
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השתלה כאמור ,מקבלים המטופלים טיפול התחלתי במינון גבוה של כימותרפיה
מקדימה .טיפול זה ניתן לרוב לחולים אשר הנם מתחת לגיל .65
היה והחולה המטופל הנו מעל גיל  ,65ואשר מצבו הגופני אינו מאפשר ביצוע השתלה
של תאי-אב אוטולוגיים כאמור ,הטיפול המקובל הנו שילוב של שתי תרופות או יותר
הכולל תאלידומיד ,סטרואידים ,וולקייד ,רבלימיד וכימותרפיה מתונה.
טיפולים כאמור לעיל מובילים לזמן הישרדות ממוצע של כ 30 -חודשים בקרב 83%
מהמטופלים אשר עברו השתלת תאי-אב )ואשר הנם מתחת לגיל  (65ולזמן הישרדות
ההישרדות של החולים במחלה כאשר  33%של כ 24 -חודשים בקרב  90%מהמטופלים
)ואשר הנם מעל גיל .(65
יובהר כי לטיפולים והתרופות המצויים כיום בשימוש לטיפול במחלת המיאלומה
הנפוצה תופעות לוואי קשות כגון נוירופתיה – נוירופתיה היקפית ,אשר לעיתים עשויה
להיות בלתי הפיכה ולעיתים מחייבת את הפסקת הטיפול לפרקי זמן ארוכים.
תרופה נוספת אשר ניתנת כיום לחולים ,הנה תרופה בשם ולקייד )שמה המדעי -
 (Bortezomibאשר אושרה בשנת  2003על ידי ה FDA -ואשר מביאה להארכת משך
ההישרדות של החולים במחלה כאשר  33%מכלל המטופלים מגיעים לזמן הישרדות
כולל של כ 5 -שנים ,כאשר זמן ההישרדות בקרב כלל המטופלים בתרופה זו הנו כ33 -
חודשים .תרופת ה EPO -הרקומביננטי שמפתחת הקבוצה עשויה להוות תרופה אשר
תינתן בשילוב עם תרופה זו.
בנוסף לאמור לעיל ,יצוין כי נכון למועד דוח זה מצויות מספר תרופות נוספות בשלבים
שונים של ביצוע ניסויים קליניים ובמידה ויאושרו ,אם וכאשר יאושרו ,עשויות להוות
תחליף לתרופת ה EPO -הרקומביננטי שמפתחת הקבוצה.
 8.2.7מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
 8.2.7.1כללי
מתחרי הקבוצה בתחום הפעילות כוללים מגוון רחב של חברות בעולם החל
מחברות ביופרמצבטיות קטנות וכלה בחברות ענק רב-לאומיות .שיווק רב-לאומי
של תרופה מחייב נגישות לערוצי שיווק ברחבי העולם עובדה שמחייבת בד"כ
חברות קטנות לשתף פעולה עם חברות גדולות בתחום .מחד גיסא ,עובדה זו מהווה
גורם מגביל לחברות קטנות ומאידך גיסא ,חברות הענק הללו מצויות בחיפוש
תמידי אחר תרופות חדשות וזאת במטרה להעשיר את מגוון התרופות המשווקות
על ידן או בכדי להעשיר את כמות התרופות המצויות בהליכי פיתוח )"צנרת פיתוח
התרופות"( .הצורך של חברות ענק רב-לאומיות בתרופות חדשות בתקופות
מסוימות ,מביא לכך שחברות אלו מוכנות להשקיע סכומים גבוהים מאד עבור
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רכישת זכויות פיתוח ושיווק של תרופה ,דבר המהווה הזדמנות לחברות המפתחות
תרופות.
לקבוצה תוכנית מקדמית לביצוע ניסוי  Phase 2הכוללת גיוס של כ 50 -חולים .12
היה וייווצר מצב בו יהיו מספר רב של תרופות בפיתוח בזמן עריכת הניסוי של
הקבוצה ,עלול הדבר להקשות על גיוס חולים לביצוע הניסויים הקליניים בשלבי
 Phase 2ו .Phase 3 -הצורך במספר ניכר של חולים בשלבים המתקדמים של
הניסויים הקליניים מהווה אבן נגף משמעותית בפיתוח תרופות אשר יכולה
להשפיע על הסיכוי ועל לוח הזמנים להביא את תרופת ה EPO -הרקומביננטי של
הקבוצה לגמר פיתוח .במקרים רבים ניתן לתת מענה לבעיה זו על ידי נקיטה של
אסטרטגיית פיתוח הכוללת ,בין היתר :הגדרה נכונה של סוג החולים שישתתפו
בניסוי )על פי דרגת חומרת המחלה ,על פי סוג טיפולים קודמים שקבלו החולים,
על פי תרופות אחרות שהם מקבלים במקביל לתרופת הניסוי וכו'(; בחירה מיטבית
של אתרים לביצוע ניסויים קליניים )למשל ביצוע חלק מהניסויים במדינות בהן
אלטרנטיבות טיפוליות מסוימות עדיין אינן מוצעות לחולים או בחירה של מרכזים
רפואיים אשר ידועים ביכולתם לגייס חולים לניסוי במהירות יחסית ,וכו'(; שימוש
בחברות אשר מתמחות בניהול של מחקרים קליניים ;13עניין שיגלו הרופאים
החוקרים שישתתפו במחקר בתרופה ובמנגנון פעולתה; מתן תמריץ כספי מתאים
לקרן המחקר של המחלקות המשתתפות בניסוי )התמריץ משמש בעקיפין לשיפור
תנאי האשפוז של החולים( כדי להבטיח שיעדיפו להפנות חולים לניסוי הקליני של
תרופת הקבוצה לעומת הפנייתם לניסויים קליניים אחרים .הקבוצה מתכוונת
לנקוט באסטרטגיות כאלו בכדי להבטיח קצב גיוס מהיר של חולים ועמידה בלוח
הזמנים המתוכנן ,אם כי אין כל ערובה לכך שהדבר יעלה בידה.
 8.2.7.2תחרות בשוק הסרטן
שוק התרופות לסרטן הינו שוק גדול ביותר .המכונים הרפואיים הלאומיים
בארה"ב העריכו כי העלות הכוללת לטיפול בסרטן בשנת  2005הייתה כ209.9 -
מיליארד דולר

.14

בשנת  2008היקף המכירות של כלל התרופות לסרטן הסתכם

לסך של כ 48 -מיליארד דולר

12

15

וצפוי לגדול לכ 80 -מיליארד דולר בשנת .2010

הערכה זו הינה על בסיס מספרי חולים שנדרשו במחקרים קליניים בקשר לתרופות אחרות המיועדות לטיפול

במיאלומה נפוצה ובסרטן באופן כללי .לא נעשה עדיין תכנון סטטיסטי מקיף והקבוצה עדיין לא קיימה דיון על
התוכנית הקלינית עם הרשויות הרגולטוריות ,ה  FDA -ואחרים  -ומספר החולים שיידרש בסופו של עניין עשוי להיות
שונה מהערכה זו.
 13חברות אלה ידועות בשם .Clinical Research Organization - CRO
http://dceg.cancer.gov/files/genomicscourse/meropol-011007.pdf 14
 15עפ"י http://www.reuters.com/article/idUSN1453543620080515 - IMS Health
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בשנת  2003אושרה לשימוש והחל שיווקה של תרופה אנטי סרטנית חדשה
הנקראת ולקייד לטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה.
בשנת  2008היקף המכירות של תרופות המטפלות במחלת המיאלומה הנפוצה
בארה"ב ,צרפת ,גרמניה ,איטליה ,ספרד ,אנגליה ויפן עמד על כ 2.1 -מיליארד דולר
)ואשר צפוי לעלות לכ 5.3 -מיליארד דולר בשנת  .(162018בהתאם לדיווח אנליסטי
של חברת בלומברג ,17מכירות תרופת הולקייד מכלל התרופות כנגד מיאלומה
נפוצה היוו כ 40% -משוק התרופות לטיפול במיאלומה נפוצה ,בעוד שהמכירות
בפועל בשנת  2009של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון )אשר משווקת את ולקייד מחוץ
לארה"ב( וחברת טאקדה היפנית )אשר משווקת את ולקייד בארה"ב( היו כ1.2-
מיליארד דולר .כמו כן ,בהתאם לדוחות הפיננסיים של חברת ) 18Celgeneאשר
הינה המשווקת של תרופת הרבלימיד( ,היקף המכירות של רבלימיד בשנת 2010
היה כ –  2.47מיליארד דולר.
להלן תובא טבלה המציגה את יתרונות וחסרונות התרופות והטיפולים העיקריים
המתחרים למועד הדוח בתרופת החברה:

תכונות השוואתיות
שם חברה

סוג

אופן מתן

תדירות

עלות טיפול

הטיפול /

טיפול

נטילת

חודשית

התרופה

ממוצעת

שם
התרופה

תופעות לוואי

יעילות/זמן
הישרדות

בדולר
ארה"ב

Celgene

Thalidomid

טבליות

כדור ליום,

Corporati

®e

במתן פומי

לעיתים יש

בלידה ,נוירו פתיה

צורך בוויסות

)פגיעה עצבית(

מגיבים( .בשילוב

המינון

היקפית ,עייפות,

עם תרופה

בהתאם

עצירות ,נטייה

לתופעות

לקרישי דם )כולל

50%-60%

הלוואי.

סיכון מוגבר

מהחולים

לפקקת וריד

מגיבים.

on

כ1,000 -

האצת פגמים

תכשיר בודד )כ-
 30%מהחולים

עמוק( וכו'.

נוספת

כ-

התרופה מביאה
לרגרסיה קלה

 16עפ"י http://www.reuters.com/article/idUSN1453543620080515 - IMS Health
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aQHENps19ldg 17
http://ir.celgene.com/phoenix.zhtml?c=111960&p=irol-newsArticle&ID=1520733&highlight= 18
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במחלה.
מאפשרת תגובה
הנמשכת כשנה.
Celgene

Revlimid

טבליות

בדרך כלל,

Corporati

®

במתן פומי

כדור ליום

עצם )רגישות

לתקופה של

לזיהומים ודיכוי

התאלידומיד

 21יום

יצירת תסיות דם

)אך נחשבת

ולאחר מכן

)טרומבוציטים,

לטובה יותר(.

הפסקה בת

כלומר סיכוי

שבוע ימים.

לדמם מסכן

on

כ9,000 -

פגיעה קשה במח

לא נבדקה אל
מול

חיים( ,נטייה
לקרישיות דם
ותסחיפים פגיעה

בשילוב עם
תרופה נוספת כ-
50%-60%
מהחולים
מגיבים.

בתפקוד הכבד,
פגיעה קשה במח
עצם ,פגיעה

מאפשרת תגובה
הנמשכת כשנה.

במערכת העיכול
מלווה בבחילה,
שלשול קשה וכו'.
Millenniu

®Velcade

כ10,000 -

נוירו פתיה )פגיעה

מביאה לתגובה
של כ30% -

באמצעות

שתי זריקות

m

זריקה תוך

בשבוע למשך

עצבית( היקפית

Pharmace

ורידית

שבועיים

קשה עד כדי פגיעה

בטיפול בודד

ולאחר מכן

בתפקוד ,הפרעות

ובשילוב עם

הפסקה בת

עיכול ובחילות,

תרופה אחרת כ-

 10ימים.

לעיתים נדירות

.50%-60%

לתקופה

פגיעה בכבד וכו'

התגובה נמשכת

uticals

מינימאלית
של 7-8
מחזורים.

כשנה.
לחולים בשלבים
מתקדמים הביא
השימוש
להארכת חיים
ממוצעת של 12
שבועות.
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כימותרפיה

באמצעות

דיכוי מערכת

תגובה של כ-

עירוי או

החיסון ומח

30% - 20%

כדורים

העצם ,נשירת

ונמשכת פחות

שיער ,בחילות

משנה.

והקאות ,פגיעה
בכלל תאי הגוף.
השתלת מח

הטיפול

טיפול אגרסיבי

כ60%-70% -

עצם

מתבצע דרך

מאוד ומתאים רק

מהחולים

הוריד

לאנשים יחסית

מגיבים לטיפול

בריאים )מתחת

לתקופה של

לגיל .(65

כשנתיים עד
שלוש שנים.

יובהר כי לאור העובדה כי החולים במחלה מטופלים באמצעות שילוב של תרופות
וטיפולים ,כמפורט בטבלה לעיל ,מפתחים עמידות לטיפול הניתן להם כך שמשלב
מסוים הרכב הטיפול אינו מועיל ו/או משפיע לרעה )תופעות לוואי( על מצבו של
המטופל .אי לכך נוהגים הגורמים המטפלים בחולים כאמור לשנות את הרכב
הטיפול והתרופות הניתנות לכל חולה וחולה בהתאם למצבו בכל שלב ושלב.
לפרטים אודות תרופות וטיפולים נוספים המתחרים בתרופת הקבוצה ראו סעיף
 8.2.6לעיל.
 8.2.7.3דרכים להתמודדות עם התחרות
בכדי להתמודד בהצלחה עם התחרות הצפויה לה ,על הקבוצה למצב את תרופתה
תוך הדגשת יתרונותיה לעומת המתחרים .להערכת הקבוצה יתרונותיה הצפויים
של תרופתה ,לכשתאושר ,הנה ההנחה כי תוחלת החיים של חולים אשר ייטלו את
התרופה כאמור ,תוארך וזאת תוך שיפור איכות חייהם ללא תופעות לוואי
משמעותיות .להערכת הקבוצה ,העובדה שתרופתה עשויה להיות יעילה בטיפול
משולב עם או לאחר טיפולים אחרים קיימים ,תחזק את מיצובה של תרופתה
ותקנה לחברה יתרון שיווקי ,ומשכך ,אם וכאשר תאושר תרופתה לשיווק ,צפויים
יתרונות אלו להקנות לחברה עדיפות משמעותית אשר במאמצי שיווק נכונים,
יבטיחו ,להערכת הקבוצה ,יתרון בשוק הטיפולים למחלת המיאלומה הנפוצה.
בנוסף ,בין הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולת החדרת מוצר חדש לשוק
התרופות ועל התחרות בו ,הם היתרונות הקליניים שהמוצר מספק והיכולת להגן
על הקניין הרוחני שלו .לאור העובדה שלקבוצה רישיון שימוש בלעדי בפטנט על
תרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה ,להערכת הקבוצה
לתרופתה התכונות המתאימות כדי לעמוד בתחרות הצפויה לה.

א27-

עד לשלב שבו מוצר הקבוצה יגיע לשוק ,יחלפו עוד מספר שנים ,אולם ,עד להגעה
לשלב זה קיים סיכוי כי אחת מחברות הענק בתחום תשאף לשתף פעולה עם
הקבוצה בפיתוח ו/או בשיווק תרופתה.
הערכות הקבוצה בקשר עם התאמת המוצר ואפשרות החדרתו לשוק התרופות
הינן בגדר מידע צופה פני עתיד .מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על
האינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד דוח זה .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה ,שכן אין כל ודאות לגבי
תוצאות הניסויים אשר תערוך הקבוצה בתרופתה.
לקוחות

9
9.1

נכון למועד דוח זה ,החברה טרם החלה בשיווק והפצה של מוצריה ,לפיכך אין לחברה
לקוחות.

9.2

הלקוחות הפוטנציאליים של מוצרי החברה הינם חברות תרופות בינלאומיות או
מקומיות ו/או מפיצים בינלאומיים ו/או מקומיים.

10

שיווק והפצה

10.1

נכון למועד דוח זה החברה טרם החלה בשיווק והפצה של מוצריה.

10.2

אסטרטגית השיווק וההפצה שנבחנת על ידי החברה הינה בעיקר שיתופי פעולה עם
שותפים אסטרטגים כגון חברות תרופות בינלאומיות או מקומיות ו/או מפיצים
בינלאומיים ו/או מקומיים.

11

רכוש קבוע ומתקנים
משרדי החברה ממוקמים בהרצליה וזאת בהתאם להסכם שכירות מיום  4באוגוסט
 .2010תקופת השכירות הבסיסית הנה למשך  36חודשים וכן אופציה לתקופת שכירות
נוספת של  24חודשים .כמו כן לחברה יש זכות לסיים את ההתקשרות לאחר  22חודשים
ו/או במעמד הכנסת דייר חליפי במקומה לאחר שאושר ע"י המשכירה .עלויות דמי
השכירות והניהול החודשיות בהתאם להסכם ,החל מחודש אוקטובר  ,2010בקיזוז
השתתפות חלקו של דייר משנה אשר שוכר בשכירות משנה  25%בנכס )לתקופה של שנה(
מסתכמות לכ 19 -אלפי ש"ח ) 5.2אלפי דולר ארה"ב(.

א28-
מחקר ופיתוח
להלן טבלה 19אודות הניסויים הקליניים )בהתאם לתוכנית מקדמית שקיבלה החברה
כחלק מהסכם ביו-גאל( אשר בכוונת החברה לבצע:

12

שם הניסוי

שלב

מטרת

מוסד

מספר

מספר

אופי

לו"ז

עלות

עלות

הפיתוח

הניסוי

רפואי

נבדקים

נבדקים

וסטאטוס

לביצוע

צפויה

שנצברה

בו נכלל

הקליני

בו הוא

מתוכנן

עד

הניסוי

)אומדן(

בתקופה

יתבצע

במסגרת

למועד

ינואר עד

הניסוי

הדוח

דצמבר 2010

הניסוי*
EPO

2

רקומביננטי
מיאלומה
נפוצה

טרם הוגש

הניסוי

1-1.5

עלויות

מטרה

טרם

ראשית:

הוחלט

לרשויות

צפוי

מליון

תחזוקה

הארכת

ו/או ועדות

להתחיל

דולר

וטיפול בפטנט

חיים

הלסינקי

בחציון

הרשום של

מטרה

הראשון

החברה

משנית:

של שנת

במדינות

שיפור

2011

השונות סך

איכות

ולהימשך

של כ32 -

חיים

על פני

אלפי דולר

ושיפור

כשנתיים

במדדים

כ50 -

0

20

וחצי .

שונים
בדם.
* לפרטים בהרחבה ראה סעיף  8.2.3לעיל .יצוין כי טרם נתקבל אישור כי הניסוי שיבוצע אכן יחל משלב  2ולא משלב אחר.

בהנחה והניסוי המפורט לעיל יעמוד בתוצאות הרצויות ,בפני החברה תעמודנה מספר
חלופות עסקיות כדלקמן (1) :ביצוע ניסוי המשך שלב  2bו/או שלב  (2) ;3התקשרות
בהסכם לשיתוף פעולה עם חברת תרופות גדולה לשם המשך פיתוח התרופה; או )(3
הענקת רישיון לחברת תרופות גדולה לשם המשך פיתוח ומסחור התרופה .השיקולים
לבחירת מי מהחלופות המפורטות לעיל תהיינה תלויות ביכולותיה הפיננסיות של החברה
וכן בהצעות שתגענה משותפים עסקיים אחרים.
נכון למועד דוח זה ,להערכת החברה ויועציה הרפואיים ניסוי קליני שלב  3צפוי להיערך
על פני תקופה של כ 3-4 -שנים ,ועלותו מוערכת בסך של כ 10-30 -מיליון דולר וזאת
בהתבסס ,בין היתר ,על נתונים שהתקבלו מיועציה הרגולטורים של החברה ובחינת
היסטוריה של ניסויים קליניים בחברות בענף.
 19בהתאם לתוכנית המקדמית של החברה אשר התקבלה במסגרת עסקת ביו-גאל )לפרטים ראה ביאור 1ב' לדוחות
הכספיים(
 20תקופת הניסוי המשוערת הינה תחזית של החברה המבוססת על קצב גיוס חולים בחברות אחרות אשר עורכות
ניסויים קליניים לטיפולים למחלת המיאלומה הנפוצה תחת סטנדרטים של ה – .FDA

א29-

הערכות הקבוצה באשר להיקף ההוצאות הצפויות בגין ניסוי קליני שלב  2ובעיקר שלב
 ,3כוללות מידע צופה פני עתיד .מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה
הקיימת בחברה נכון למועד דוח זה .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי
מן התוצאות המשתמעות ממידע זה ,שכן אין כל ודאות לגבי כמות החולים הצפויה
לניסוי שלב  ,3משך הניסוי ומורכבות הניסוי האמור התלויים בשלב זה בעיקר
במשתנים חיצוניים לחברה כגון :החלטות  FDAומוסדות בריאות אחרים ,תוצאות
ניסויים קליניים של חברות אחרות בענף ונושאים רגולטורים אחרים ולפיכך העלויות
הכרוכות בביצוען עלולות להשתנות בצורה משמעותית.
13
13.1

נכסים לא מוחשיים
בחודש דצמבר  212009התקשרה החברה ,באמצעות אקסטיפו ,עם חברת ביו-גאל בהסכם
לרכישת רישיון שימוש בפטנט לשימוש ב EPO -רקומביננטי לשם טיפול בחולים
סופניים במיאלומה נפוצה ולשיפור איכות חייהם .לפרטים נוספים אודות הסכם הרישיון
ראו סעיף  18.3להלן.

13.2

בחודש אוגוסט 2005 ,התקשרה הקבוצה בהסכם לרכישת זכויות ונכסים עם חברת
ויווקווסט .בהתאם להסכם כאמור ,רכשה הקבוצה זכויות שימוש בספריית מולקולות
רשומות לרבות זכויות פיתוח לתרופות לטיפול בצהבת  ,("DOS") Cציוד מעבדה וכן את
זכויות השכירות במעבדה אשר הייתה בשימושה של ויווקווסט .בהתאם להסכם כאמור
ונכון למועד דוח זה לקבוצה זכויות שימוש ופיתוח בלבד אשר בגינן מחויבת הקבוצה
בתשלום של עד  34מיליון דולר ארה"ב המבוסס על אבני דרך כאשר מתוך הסכום
כאמור סך של  25מיליון דולר ישולם על ידי הקבוצה בכפוף לאישור רגולטורי ומכירות
מוצרים בפועל .יצוין כי בהתאם להסכם ,לקבוצה מוקנית אפשרות הבחירה באם לשלם
את התשלומים כאמור במזומן או באמצעות הקצאת מניות.

13.3

בחודש מרץ 2008 ,התקשרה הקבוצה בהסכם להענקת רישיון משנה בזכויות הפיתוח
אשר רכשה מויווקווסט כאמור לחברת פרסידיו .לפרטים אודות התקשרות הקבוצה
בהסכם כאמור ראה סעיף  18.2להלן.

 21לאחר תיקון תנאי ההתקשרות מיום  18במרץ  2009עם ביו-גאל.

א30-
13.4

לחברה רישיון בלעדי בפטנטים ובבקשות לפטנטים כמפורט בטבלה להלן:

שם
הפטנט

מדינות
בהן
הוגשה
בקשה

מועד
קדימות

מספר בקשה

מספר פטנט

סטאטוס

מועד
תפוגה**

BIOGAL)*(001 EP

אירופה

30.03.1999

99 91 2039.7

1 067 955

Granted

30.03.2019

BIOGAL001 CA

קנדה

30.03.1999

2,366,674

--

Allowed

30.03.2019

BIOGAL001 IL2

ישראל

30.03.1999

138705

138705

Granted

30.03.2019

BIOGAL001 JP

יפן

30.03.1999

2000-543153

4456271

Granted

30.03.2019

BIOGAL001 HK

הונג
קונג

30.03.1999

01104635.2

HK1033910

Granted

30.03.2019

BIOGAL001 US

ארה"ב

30.03.1999

09/647,761

6,579,525

Granted

30.03.2019

*תקף במדינות אוסטריה ,בלגיה ,צרפת ,גרמניה ,בריטניה ,אירלנד ,איטליה ,הולנד ,ספרד שוויץ ושבדיה.
** בכפוף לביצוע כל התשלומים השנתיים הנדרשים.
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הון אנושי
נכון למועד דוח זה ,לקבוצה שני עובדים במשרה מלאה בתחום הניהול והכספים וכן
ארבעה נותני שירותים/יועצים המעניקים לחברה שירותים בתחום הניהולי ,הרפואי
והפיננסי )כאשר שניים מהם הינם נושאי משרה בכירה( .לפרטים אודות תנאי העסקתם
של נושאי המשרה ראו תקנה  21בפרק ד' לדוח זה.

15

מימון
נכון למועד דוח זה ,לחברה אין הלוואות או התחייבויות כלשהן למעט התחייבויות
שוטפות לספקים  ,נותני שירותים אחרים ,עובדים ודירקטורים.

16

מיסוי

16.1

שיעורי המס החלים על הקבוצה על פי דין.
שיעורי המס:
הכנסות החברה בישראל ,חייבות במס חברות בשיעור רגיל; בהתאם להוראות החוק
לתיקון פקודת מס הכנסה )התשס"ה  (2005 -מחודש אוגוסט  ,2005נקבעה הפחתה
הדרגתית בשיעורי מס החברות ,וכתוצאה מתיקון זה שיעורי מס החברות החלים בשנות
המס  2008ואילך הינם.25% 2010 ,26% - 2009 , 27% - 2008 :

א31-
ביום  14ביולי  2009אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום
התכנית הכלכלית לשנים  2009ו  ,(2010 -התשס"ט ) ,2009 -להלן  -תיקון  (2009אשר
קבע ,בין היתר ,הפחתה הדרגתית בשיעור מס החברות ,משיעור מס החברות החל בשנת
 2010ואילך כדלקמן20% - 2015 , 21% - 2014 , 22% - 2013 ,23% - 2012 , 24% - 2011 :
ו  2016 -ואילך .18% -
לפרטים בהרחבה אודות חובות המס החלים על הקבוצה ראה ביאור  21לדו"חות
הכספיים ליום  31בדצמבר .20010
16.2

ביום  15ביולי  2010חתמה החברה על הסדר פרה רולינג עם רשויות מס הכנסה בקשר עם
הסכם החלפת המניות וזאת בהתאם לסעיף  103ו 104 -לפקודת מס הכנסה .עקב
ההתקשרות בהסכם ,הוטלו על החברה מגבלות שונות וכן בוטלו חלק מההפסדים
הצבורים לצרכי מס של החברה.

להלן תמצית עיקרי תנאי ההסכם:
16.2.1

יתרת ההפסדים מעסק ויתרת ההפסדים ההונים של החברה לצורכי מס
הופחתו ונקבעו על סך של כ 80 -מיליוני ש"ח )כ 22 -מיליוני דולר( וכ0.7 -
מיליוני ש"ח )כ 0.19 -מיליוני דולר ,(22בהתאמה .אין באמור בסעיף זה כדי
להפחית מסמכות פקיד השומה לקבוע כי יתרת ההפסדים הינה בסכומים
נמוכים מהסכומים המפורטים לעיל.

16.2.2

הפסדים שהיו לחברה טרם ביצוע החלפת המניות ,לאחר הפחתתם כאמור
בסעיף  ,1לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסה כלשהי שמקורה באקסטיפו )החברה
הנעברת( וכן לא יותר בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת מניות אקסטיפו.

16.2.3

בעלי מניות אקסטיפו לא יורשו למכור את זכויותיהם בחברה למשך שנתיים
מתום השנה בה הושלמה העסקה )להלן" :תקופת החסימה"( ,בכפוף
לשינויי חקיקה.

16.2.4

החברה ואקסטיפו התחייבו שבמשך תקופת החסימה תישמר הפעילות
הכלכלית העיקרית שהייתה בהן ערב העסקה.

16.2.5

החברה לא תורשה למכור את החזקותיה באקסטיפו למשך כל תקופת
החסימה.

יצוין כי הוראות סעיפים  103ו 104 -לפקודת מס הכנסה הדנים בשינויי מבנה ומיזוגים
מטילות מגבלות סטטוטוריות ותנאים שונים על הגופים המשתתפים בשינוי המבנה/המיזוג
ובין היתר ,מגבלות דילול החזקות הן בגיוס באמצעות תשקיף והן בגיוסים פרטיים .תמצית
 22לפי שער חליפין ליום  30בספטמבר  2010אשר הינו  ₪ 3.665לדולר

א32-
עיקרי המגבלות המפורטות לעיל אינן מתיימרות להוות סקירה של הוראות סעיפים  103ו-
 104לפקודת מס הכנסה ואינן מהוות תחליף לקריאת הסעיפים הנ"ל בכללותם.
16.3

עקב הפרה-רולינג האמור ,ליום  31בדצמבר  2010לחברה הפסדים עסקיים צבורים
לצורכי מס בסך של כ 24 -מיליוני דולר ארה"ב )כ 86 -מיליוני ש"ח( והפסדי הון צבורים
בסך של כ 0.19 -מיליוני דולר ארה"ב )כ 0.7 -מיליוני ש"ח( המועברים לשנים הבאות.
לפרטים נוספים ראה ביאור 21ג' לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2010

כמו כן ,בעקבות השלמת עסקת ביו-גאל ,להערכת הנהלת החברה ההפסדים לצורכי מס של
החברות הבנות בארה"ב ,נכון ליום  31בדצמבר  2010בסך של כ 15 -מיליוני דולר מוגבלים
ביכולת הניצול ויתכן כי יופחתו בהתאם לדין המקומי העוסק במקרים של שינויי שליטה בחברה.
כאמור בדוחות הכספיים השנתיים לשנת  ,2010החברה לא זוקפת מסים נדחים בגין ההפסדים
לצרכי מס מאחר שאין וודאות לניצולם בטווח הנראה לעין.
17

מגבלות ,חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

17.1

ועדת הלסינקי
תנאי לעריכת ניסויים על-ידי הקבוצה הינו קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים
לאשר ביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם בכל מדינה ומדינה שברצון הקבוצה לערוך את
הניסוי .על הניסויים לעמוד בעקרונות הצהרת הלסינקי ולקבל את אישור וועדת
האתיקה בכל מוסד רפואי בו הם נערכים .הרופא ו/או ועדת הרופאים עמם הקבוצה
תשתף פעולה יגישו את פרוטוקול הניסוי לועדת האתיקה של המוסד הרפואי .לאחר
קיום דיון אשר במהלכו תבחן הועדה האם פרוטוקול הניסוי עומד בכללי האתיקה,
ובמידה והפרוטוקול יזכה לאישור ניתן יהיה להתחיל בניסוי המתוכנן .כל שינוי
בפרוטוקול הניסוי מחייב עדכון והגשה מחודשת לאישור ועדת האתיקה.
אישור ועדת הלסינקי  -כאמור הינו התנאי לאישור השימוש במוצרים רפואיים על-ידי
רשויות הבריאות המערביות ,ובכללן משרד הבריאות הישראלי ,והוא מאפשר הוכחת
בטיחות ויעילות של המוצרים הרפואיים באמצעות ניסויים קליניים .על מנת לערוך
ניסויים קליניים בישראל אשר נכללים בהם בני אדם נדרש לקבל היתר על פי תוכנית
המחקר )פרוטוקול( )להלן" :ההיתר"( מאת ועדה )המכונה כאמור ועדת הלסינקי(
הפועלת מכוח תקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים בבני אדם( ,התשמ"א) 1980-להלן:
"תקנות בריאות העם"(.
ההיתר ניתן בכפוף לכך כי הבקשה לאישור תוגש על-ידי רופא מורשה שיהיה החוקר
הראשי האחראי לניסוי ,החוקר המשתתף בניסוי הרפואי בבני אדם יהיה בעל המיומנות
והניסיון בתחומו לעריכת אותו ניסוי וכן לעמידת הניסוי בתנאים שלהלן:
)א(

היתרונות הצפויים ,למשתתף בניסוי ולחברה ,מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות

א33-
הכרוכים בניסוי למשתתף בו;
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)ב(

המידע הרפואי והמדעי הקיים מצדיק את עריכת הניסוי הרפואי המבוקש;

)ג(

הניסוי הרפואי מתוכנן בצורה מדעית ,המאפשרת מענה לשאלה הנבדקת,
ומתואר בצורה ברורה ,מפורטת ומדויקת בפרוטוקול הניסוי;

)ד(

הסיכון למשתתף בניסוי הוא קטן ככל שניתן ,בשל שימוש בשיטות מחקר
נכונות ,ושימוש ,במידת האפשר ,בהליכים שכבר בוצעו בבני אדם או נוסו
בבעלי חיים .כמו כן ,הניטור של המשתתף בניסוי והמעקב אחריו הם
אופטימאליים.

)ה(

המשתתפים בניסוי יבחרו בהתאמה לכללי ההכללה ואי-ההכללה על פי
פרוטוקול הניסוי;

)ו(

טופס הסכמה מדעת לניסוי הכולל את כל המידע הנדרש כמפורט בנוהל;

)ז(

תוכנית הניסוי כוללת הוראות בדבר דרכי השמירה על פרטיות המשתתפים
וסודיות המידע שנאסף;

)ח(

קיים בתוכנית הניסוי מנגנון מסודר של ניטור הניסוי;

)ט(

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

)י(

היוזם והחוקר הראשי מסוגלים להקצות את המשאבים הנדרשים לביצוע נאות
של הניסוי ,לרבות כוח אדם מיומן וציוד נדרש;

)יא(

אין באופי ההתקשרות המסחרית עם החוקר ועם המוסד בו נערך הניסוי כדי
לפגוע בביצוע הולם של הניסוי;

)יב(

במידה שמשתתפים בניסוי ,כולם או חלקם ,עלולים להיות חשופים ללחץ או
השפעה בלתי הוגנים להשתתף בניסוי  -ננקטו אמצעים מתאימים כדי למנוע
לחץ או למזער השפעה כאמור.

אישור  FDAו EMEA -
המוצר שבכוונת הקבוצה לפתח ולשווק הינו מוצר רפואי .לפיכך ,ייצורו ,מכירתו ושיווקו
מותנה בקבלת רישוי בכל אחת מהמדינות בהן תבקש לשווקו כאמור .על מנת לקבל
אישור כאמור ,על הקבוצה לעמוד בדרישות הרישוי לרבות תנאי בטיחות ותקני אבטחת
איכות כנדרש בכל אחת מהמדינות.
הדרישות לצורך קבלת האישור למכירת תרופת הקבוצה שונות ממדינה למדינה וכך גם
משך הזמן שאורכות הבדיקות על-ידי הרשויות השונות בכל מדינה לצורך קבלת הרישוי
והעלויות הכרוכות בכך .העדר רישוי במדינה מסוימת למוצר הקבוצה ימנע את מכירתו
ובהתאם לכך עלול לפגוע בהכנסות הקבוצה .השווקים המרכזיים בהם מתכוונת הקבוצה
לפעול הינם ארה"ב והאיחוד האירופי.
בכוונת הקבוצה לפעול לאחר השלמת פיתוח המוצר ,לקבל את אישור ה FDA -וה-
 EMEAלצורך שיווקו ומכירתו .יובהר כי כל אישור כאמור הנו אישור נפרד ובלתי תלוי

א34-
באחר .אישור כאמור יידרש בעתיד גם לכל שינוי במוצר ,אשר יקבל אישור או לצורך
הרחבת היישומים הקיימים בו.
לאחר קבלת אישור ה FDA -או ה EMEA -תורשה הקבוצה לשיווק המוצר אך ורק
להתוויות שלשמן ניתן האישור .ה FDA -וה EMEA -רשאים לערוך בדיקות וחקירות
על מנת לוודא ,כי הקבוצה עומדת בדרישות החוק והרישוי .כמו כן ,ביכולתה של
הקבוצה לפעול לניטור ומעקב אחר עמידתה בדרישות ה FDA -באמצעות מערכת בקרת
איכות ועל-ידי כך לצמצם משמעותית את האפשרות לכשלים ואף להתריע עליהם מבעוד
מועד ,במידה ויתגלו .אי מילוי הדרישות כאמור יכול להביא לנקיטת סנקציות כנגד
הקבוצה ,לרבות ,פרסום אזהרה ציבורית בקשר עם המוצר ),(black box warning
להשית על הקבוצה קנסות ופיצויים אזרחיים ,לסרב לאשר לחברה מוצרים חדשים או
להסיר את הרישוי מהמוצר הקיים.
יצוין כי כיום ה FDA -נחשבת לרשות המחמירה ביותר ולכן קבלת אישורה מהווה
אינדיקציה משמעותית למתן אישורן של הרשויות הרגולטוריות האחרות.
17.3

רפורמת אובמה
למיטב ידיעת החברה ,לרפורמת אובמה אין השפעה על פעילותה הכלכלית של החברה.
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הסכמים מהותיים

18.1

הסכם רישיון עם ביו-גאל
ביום  31בדצמבר  2009התקשרה הקבוצה ,באמצעות אקסטיפו ,עם ביו-גאל בהסכם
המחאת רישיון בלעדי לפטנט )כהגדרת מונח זה להלן( ,אשר נחתם בין ביו-גאל לבין ידע
וחברת מור יישום מחקרים בע"מ )להלן" :מור"( )ידע ומור יחדיו להלן" :בעלי הרישיון"(
בשנת ) 2002להלן":הסכם הרישיון המקורי"( ,לשימוש בלעדי בפטנט רשום של בעלי
הרישיון על תרופת ה EPO -הרקומביננטי וזאת במטרה לפתח התוויה חדשה אשר תפעל
להארכת חיי חולים במיאלומה נפוצה ולשיפור איכות החיים שלהם )להלן" :הפטנט"(.
יצוין כי המחאת הסכם הרישיון המקורי לחברה היה כרוך בקבלת הסכמת בעלי הרישיון
אשר נתנו את הסכמתם ומשכך באה אקסטיפו בנעליה של ביו-גאל כבעלת הרישיון לכל
דבר ועניין.
בהתאם לתנאי הסכם הרישוי המקורי ,התחייבה ביו-גאל לנהל את המחקר להמשך
פיתוח הפטנטים שבבעלות בעלי הרישיון ,לרבות מימון מלא של המשך המחקר ,ותהיה
בעלת רישיון בלעדי בינלאומי לפיתוח ,שימוש ,שיווק ,הפצה ומכירה של תרופות לטיפול
בסרטן המיאלומה הנפוצה ובסוגי סרטן נוספים ככל שהמחקר יאפשר זאת .לפי הסכם
הרישוי תשא ביו-גאל בכל הוצאה הקשורה בהכנה ,מילוי ,שמירה והגנה של כל פטנט
שיירשם כתוצאה מהמחקר .הרישיון הבלעדי שניתן לחברה )באמצעות החברה הבת(
כאמור יעמוד בתוקפו במשך  15שנה מרגע המכירה המסחרית הראשונה של התרופה על
ידי ביו-גאל או עד לסיום תקופת הפטנט במדינות בהן הפטנט רשום )המאוחר מביניהם(.

א35-
יצוין כי הפטנט הנו פטנט רשום בארה"ב משנת  1999וכן באירופה ,ישראל והונג קונג,
יפן ולאחרונה גם בקנדה יש לציין כי החברה קיבלה אישור לכל בקשות רישום פטנטים
אשר ביקשה .תוקף הפטנט צפוי לפוג במדינות בהן הוא נרשם בשנת .2019
בתמורה להמחאת הרישיון כאמור ובהתאם לתיקונים אשר בוצעו להסכם הרישיון
המקורי )האחרון שבהם בחודש אפריל  (2008תשלם הקבוצה לידע:
 .1תשלום רישיון שנתי בסך של אחוז אחד ) (1%ממכירות נטו של תרופת ה EPO -על
ידי הקבוצה ו/או קבלני המשנה שלה )שיתכן ויפעלו תחת רישיון משנה(.
 .2תשלום חד פעמי עם התקיימות אחד מהבאים) :ראה גם סעיף קטן  3להלן המעדכן
את תנאי סעיף זה( ) (1מכירה של  50%או יותר ממניות אקסטיפו לצד שלישי )(2
מיזוג של אקסטיפו עם צד שלישי ) (3מכירה או העברה של הנכסים האסטרטגים של
אקסטיפו )להלן" :אירוע מימוש"( ,בסך של  250,000דולר ארה"ב או  2.5%מהרווח
הברוטו של אקסטיפו מאותו אירוע )הנמוך מביניהם(.
 .3למרות האמור לעיל ,החליטו הצדדים להסכם כי ,התשלומים האמורים לעיל יידחו
למועד השלמתו בהצלחה של ניסוי קליני  phase 2אשר בהתקיימותו תשלם
הקבוצה ,לידע סכום חד פעמי בסך של  350,000דולר ארה"ב בהתאם למוקדם מבין
האירועים הבאים:
א .גיוס של לפחות  2מיליוני דולר ארה"ב על ידי החברה או חברת אקסטיפו
לאחר השלמה בהצלחה של ניסוי קליני .Phase 2
ב .שישה חודשים ממועד השלמתו בהצלחה של ניסוי קליני .Phase 2
18.2

הסכם למתן רישיון משנה – פרסידיו
ביום  19במרץ  ,2008התקשרה הקבוצה בהסכם להענקת רישיון משנה ב DOS -עם
חברת פרסידיו ,חברה אשר התאגדה במדינת דאלוור ועוסקת בפיתוח ושיווק תרופות
)להלן בהתאמה" :ההסכם"( .ביום  4באוגוסט  ,2008חתמה הקבוצה על תיקון להסכם
)להלן" :התיקון להסכם"( אשר לפיו פרסידיו נוטלת על עצמה את האחריות לביצוע כל
פעילויות הפיתוח ,המסחור ועלויות הפטנט ,לרבות כל העלויות הכרוכות בכך ,בקשר עם
ה DOS -וזאת בתמורה לתשלום ראשוני בסך של  5.94מיליון דולר ארה"ב ותשלום
עתידי של עד  59מיליון דולר ארה"ב בהתאם לאבני דרך כגון הגשת בקשה לרישום
תרופה מחקרית חדשה ב ,(IND – Investigational New Drug) FDA -הגשת בקשה
למסחור ושיווק תרופה ב FDA -או בכל רשות מקבילה אחרת ,תשלום תמלוגים בסך
שבין  1%ל ,10% -בהתאם להכנסותיה של פרסידיו .כמו כן הקבוצה זכאית לקבלת
שיעור משתנה מהתקבולים שישולמו לפרסידיו היה וזו תעניק רישיון משנה בDOS -
לצד שלישי.
החברה מבצעת פעולות בקרה שונות לשם מעקב אודות התקדמות פיתוח ה DOS -על ידי
פרסידיו וזאת ,בין היתר ,באמצעות קבלת עדכונים מפרסידיו ומעקב אחר פרסומי ה-

א36-
 FDAבדבר ניסויים קליניים .החברה יוזמת ,מעת לעת ועל פי הצורך ,פניות לחברת
פרסידיו על מנת לקבל עדכונים נוספים על פי ההסכם בין החברה לבין פרסידיו.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח ,פרסידיו טרם החלה בביצועו של ניסוי קליני
כלשהו המבוסס על טכנולוגיית ה.DOS -
18.3

הסכם אופציה לרישיון בלעדי
ביום  1בספטמבר  2010התקשרה החברה עם ידע בהסכם לרכישת זכות לפיה לחברה
בלעדיות לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום המערכת החיסונית הכוללת שני חלבונים
אשר באמצעותם ייבחנו מולקולות מטרה אשר עשויות להוות בסיס לפיתוחן של תרופות
לטיפול במחלות אשר קשורות במערכת החיסונית ,כגון :צהבת אקוטית ,דלקת מפרקים
שגרונית ,מחלת הקרונס ) ,(Chron's Diseaseספחת )פסוריאזיס( וכו' .אם בדיקת
החברה תוביל להחלטה לקדם את הטכנולוגיה האמורה ,להערכתה יהיה צורך בגיוס
מנהל פיתוח לטכנולוגיה זו אשר יבצע מחקר ופיתוח פרה קליני הכולל ניסויים במעבדה
וניסויים פרה קליניים בחיות ולאחר מכן ,במידה ותהיה הצלחה ,ניסויים קליניים בבני
אדם בתוצרי הטכנולוגיה האמורה .בהתאם להסכם ,החברה קיבלה זכות בלעדית
לתקופה של  15חודשים החל ממועד חתימת ההסכם לבחון את הטכנולוגיה הרפואית
)להלן" :הזכות"( וזאת בתמורה לתשלום בסך  120אלפי דולר ארה"ב )להלן" :דמי
האופציה"( אשר ישולמו ע"י החברה באופן הבא וכמוקדם מבין:
א.

גייסה החברה בדרך של תשקיף ציבורי סכום העולה על  2מליון דולר ארה"ב -
תפרע החברה את ההתחייבות לידע במזומן ,או

ב .חלפו  12חודשים ממועד החתימה על ההסכם ולא גויס סכום העולה על 2
מיליון דולר ארה"ב ,תפרע החברה את ההתחייבות כלפי ידע במזומן או
באמצעות הנפקת אופציות שוות ערך לסכום האמור בהתאם לשיקולה הבלעדי
של החברה ,לאחר קבלת אישורה של ידע לעיתוי ההענקה .היה ותבחר החברה
לפרוע את התחייבותה באמצעות הענקת אופציות כאמור ,סך כמות האופציות
אשר יוקצו לידע לא יעלו על  2%מהון החברה )בדילול מלא( כאשר מחיר
המימוש של כל אופציה יהיה ערכן הנקוב של מניות החברה.
היה והחברה תבחר לממש את זכותה לקבלת רישיון השימוש ,עליה להודיע על רצונה
האמור לידע ולאחריו יחתמו הצדדים על הסכם רישיון בהתאם לתנאים הנהוגים בידע
ובניכוי הנחה בשיעור של  15%ממחירי השוק למתן רישיון כאמור הנהוגים על ידי ידע.
לידע תעמוד הזכות לבטל הסכם זה לאחר  12חודשים מיום החתימה במידה והחברה לא
הצליחה להשלים גיוס כספים בסך העולה על  1.5מיליון דולר ארה"ב מכל מקור שהוא.
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18.4

הסכם רכישה עם MinoGuard
ביום  24במרס  2011התקשרה החברה על מזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש
את פעילותה של חברת ) MinoGuard Ltd.להלן ,("MinoGuard" :בדרך של קבלת
רישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה של  ,MinoGuardוזאת בתמורה לתמלוגים ממכירות וכן
תשלומי אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני וללא כל תשלום אחר.
 MinoGuardהוקמה בשנת  2007למטרת מסחור תרופות משלובות לטיפול במחלות
נפש ,תוך התמקדות במחלת הסכיזופרניה .ההסכם בין הצדדים שייחתם יהיה כפוף בין
היתר לבדיקות נאותות ,בחינת המסלול הרגולאטורי להמשך פיתוח התרופה ואישור
הדירקטוריון של החברה .לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  24במרס 2011
)אסמכתא.(2011-01-091959:
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הליכים משפטיים
נכון למועד דוח זה ,לא מתנהלים כנגד הקבוצה והקבוצה אינה מנהלת הליכים משפטיים
כלשהם.
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יעדים ואסטרטגיה עסקית
בכוונת הקבוצה לפתח את תרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול בחולי סרטן מיאלומה
נפוצה ובראש ובראשונה להתחיל בביצוע ניסוי קליני  Phase 2תוך בניית ערך לקבוצה
ולתרופת ה EPO -הרקומביננטי.
להלן תובא טבלה המסכמת את אסטרטגיית וצפי היעדים אשר הציבה החברה לשנים
:2011-2013

 EPOרקומביננטי

2011

2012

2013

התחלת ניסוי
קליני/קבלת אישורים
לתחילת ניסוי

ניסוי קליני

ניסוי קליני

הניסוי/קבלת אישורים להתחלתו צפוי להתחיל/להתקבל במהלך שנת  2011ולהימשך על
פני תקופה של כשנתיים וחצי.23
יצוין כי בנוסף לאמור לעיל ,פועלת הקבוצה לאיתור ,בחינת ורכישת טכנולוגיות נוספות
בין היתר ,לפיתוח התוויה חדשה לתרופות מאושרות לשיווק לטיפול במחלות נדירות
יחסית שטרם נמצא להן מענה רפואי .כמו כן ,בכוונת הקבוצה לפתח שיתופי פעולה עם
חברות פארמה גדולות לשיווק ה EPO -ולשיתופי פעולה אחרים ,לפתח את יכולותיה
הקליניות ,בין היתר באמצעות וועדה מדעית מייעצת שתוקם ,ליצור שיתופי פעולה עם
מכוני מחקר מובילים ,ולשמר את מיצובה בשווקי ההון.
 23תקופת הניסוי המשוערת הינה תחזית של החברה המבוססת על קצב גיוס חולים בחברות אחרות אשר עורכות
ניסויים קליניים לטיפולים למחלת המיאלומה הנפוצה תחת סטנדרטים של ה – .FDA
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הערכות הקבוצה ליעדים ואסטרטגיה עסקית כוללות מידע צופה פני עתיד .מידע זה
הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד דוח זה.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן ההערכות המשתמעות ממידע
זה ,שכן פיתוח קליני של תרופה הוא במהותו תהליך שיש בו אי וודאות רבה ואשר על
כן ,בין היתר ,אין כל ודאות שלוחות הזמנים לפיתוח וקבלת תוצאות קליניות ראשוניות
מתרופת ה EPO -הרקומביננטי אכן יתממשו באופן שבו צופה זאת הנהלת הקבוצה.

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
מיד עם השלמת עסקת ביו-גאל כמתואר בסעיף  18.1לעיל ,החלה החברה בהכנות לניסוי
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קליני  ,Phase 2בכוונת החברה לפעול במהלך השנה הקרובה ביישום הניסוי הקליני
האמור אשר כולל בין היתר :קבלת אישורים רגולטורים וכן התחלת איסוף נתונים
קליניים ארוכי טווח על חולים ,אשר יוכיחו את היתרונות של תרופת הEPO -
הרקומביננטי לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה.
לפרטים אודות הניסויים הקליניים אשר בכוונת החברה לערוך ראה סעיף  12לעיל .מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,החברה אינה פוסלת כל אפשרות להגשת בקשות לקבלת מענקי
מדען ראשי בהתאם לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד  ,1984כפי שייקבע
על ידי דירקטוריון החברה בהמלצת הנהלת החברה.
הערכות הקבוצה להתפתחות בשנה הקרובה ,לרבות היקף ההוצאות הצפויות ,כוללות
מידע צופה פני עתיד .מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת
בחברה נכון למועד דוח זה .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן
התוצאות המשתמעות ממידע זה ,שכן אין כל ודאות לגבי המשך ותוצאות הניסויים
הקליניים אשר מתכננת הקבוצה לבצע.
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דיון בגורמי סיכון
להלן פרטים אודות גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילות
הקבוצה ותוצאותיה העסקיות:

22.1

סיכונים ענפיים

22.1.1

חשיפה להשפעות הרגולציה
הקבוצה ככל גוף העוסק בתחום הרפואי כפופה לאישורים ,רישיונות ופיקוח מצד
גורמים ממשלתיים וכלל עולמיים הקשורים באיכות הסביבה ,רעלים ,רפואה
וכיו"ב .במקרה ויחולו שינויים בהוראות חוק הקשורות לפעילות הקבוצה ייתכן
והדבר יגרום להוצאות כבדות לחברה ואף להפסקת פיתוח תרופת הEPO -
הרקומביננטי.
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22.1.2

תלות במימון חיצוני
הקבוצה ,כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה ,תלויה במימון חיצוני שכן למעשה אין
בידיה כל הכנסות בעוד הוצאות הפיתוח הכרוכות בפיתוח תרופת ה EPO -הנן
גבוהות .ייתכן ובשלב מסוים כלשהו יאזלו מקורות המימון אשר בידי הקבוצה ולא
תהיה בידי הקבוצה האפשרות להמשיך ולממן את פעילות פיתוח התרופה כאמור.
ראה באור 1ג' לדוחותיה הכספיים של החברה.

22.1.3

תלות בכח אדם מקצועי ומיומן
הקבוצה כחברת ביוטכנולוגיה נדרשת שלרשותה יעמוד כוח אדם מיומן אשר יוכל
לבצע את המשימות העומדות בפניו במיומנות ובמקצועיות הרבה ביותר וזאת על
מנת ולהגיע לתוצאות מרביות תוך פיקוח מקסימאלי.

22.1.4

תלות במתנדבים לניסוי
הקבוצה כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה רפואית אשר מבצעת ניסויים נדרשת
למתנדבים בריאים וחולים לצורך קיום ניסוייה .פעמים רבות לצורך ביצוע ניסויים
ישנו קושי בעיקר בגיוסם של מתנדבים חולים וזאת בשל העובדה כי לעיתים ישנה
אף ממש תחרות על ליבם של חולים אלו )בייחוד במקרים של חולים בשלבים
המתקדמים של המחלה( ולעיתים בעקבות שימוש של חולים בתרופות נוספות -
עובדה השוללת את אפשרות ביצוע הניסויים באותם חולים.

22.1.5

חשיפה לתביעות משפטיות
לאור פעילותה של הקבוצה בתחום הרפואי חשופה הקבוצה להליכים משפטיים
בעקבות תופעות לוואי אפשריות של תרופת ה EPO -הרקומביננטי .תופעות לוואי
בתרופות הינן תופעות ידועות ובייחוד בעת שלבי הפיתוח .לקבוצה אין כל ודאות
כי לא תתגלה בעתיד תופעת לוואי לתרופת ה EPO -הרקומביננטי כאשר בעקבות
גילוי אפשרי כאמור תהא הקבוצה חשופה לתביעות משפטיות שונות.

22.1.6

מתחרים
הקבוצה חשופה לאפשרות כי חברות מתחרות יפתחו תרופה דומה לתרופה
המפותחת על ידה – לפרטים נוספים אודות התחרות ומוצרים המתחרים במוצר
הקבוצה ראו סעיף  8.2.7לעיל.
כמו כן ,יצוין כי הפטנט צפוי לפוג בשנת  2019והתרופה תהפוך לגנרית .עוד יצוין כי
הפטנט לשימוש באריתרופואטין לטיפול באנמיה יפקע בקרוב ויש סיכון שבמדינות
מסוימות ייעשו שימושים בתרופת ה  EPO -הרקומביננטי שלא בהתאם להתוויה
) .(off-label-useאולם להערכת הקבוצה ,סיכון זה מסוייג היות ותרופת הEPO -
הרקומביננטי הנה תרופה הכוללת אזהרת  Black Boxאשר עשויה להרתיע
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רופאים מרישום התרופה ב off-label-use -וכפועל יוצא מנטילת התרופה שלא
בהתאם להתווייתה.
22.2

סיכונים ייחודיים לקבוצה

22.2.1

כשלון פיתוח
הקבוצה ,מעצם היותה גוף העוסק בתחום הביוטכנולוגיה ,מתבססת למעשה על
הפוטנציאל העתידי הגלום בפיתוח תרופת ה EPO -הרקומביננטי כאשר נכון
למועד דוח זה אין לחברה כל הכנסות .היה וציפיות הקבוצה באשר לפיתוח תרופת
ה EPO -הרקומביננטי לא יתממשו לכדי מוצר בעל היתכנות שיווקית אזי המשך
קיומה של הקבוצה ,כגוף עצמאי ,יוטל בספק .היות ומדובר על תחום של פיתוח
תרופות אין כל ודאות כי ניסויי הקבוצה בתרופת ה EPO -הרקומביננטי יצליחו
וכאמור ,במידה וניסויים אלו יכשלו הרי שכל קיומה של הקבוצה יוטל בספק.
יודגש כי במחקר רפואי יש אלמנטים רבים של אי וודאות ולא ניתן להוציא מכלל
אפשרות שהקבוצה לא תצליח בניסיונה להוכיח ולהדגים את היעילות והבטיחות
של תרופת ה EPO -הרקומביננטי או שהתרופה תתברר כיעילה פחות מהמצופה.
כמו כן ,לא ניתן להוציא מן הכלל את האפשרות של פיתוח תרופות אחרות בידי
מתחרים אשר יתחרו בתרופת הקבוצה ויינגסו נתח שוק ניכר ממנה.

22.2.2

תלות יחסית באיש מפתח
לקבוצה ישנה תלות מסוימת בפרופ' משה מיטלמן אשר מכהן כמנהל רפואי
בחברה
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ואשר פיתוח ההתוויה של תרופת ה EPO -הרקומביננטי מבוסס על

מחקרו .היה ומסיבה כזו או אחרת פרופ' מיטלמן לא יתמוך באספקטים
המדעיים/רפואיים ו/או לא יכהן בתפקידו אזי ,צפוי להיגרם נזק מסוים לקבוצה.
היה ופרופ' מיטלמן יפסיק את פעילותו בקבוצה ,ייתכן ויעבור זמן עד אשר תאתר
הקבוצה מחליף אשר יוכל להיכנס בנעליו של פרופ' מיטלמן .יודגש כי בכל הקשור
לביצוע או להמשך ביצועם של הניסויים הקליניים בתרופת ה EPO -הרקומביננטי,
להערכת הקבוצה אין בעזיבתו של פרופ' מיטלמן בכדי לעכב באופן מהותי את
הפעילות הקלינית של הקבוצה כמפורט לעיל.
22.2.3

הגנה על קניין רוחני
הקבוצה ,כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה מתבססת רבות על האפשרות לשמירה
והגנה על קניינה הרוחני .פגיעה בקניינה הרוחני באמצעות הפרת הפטנטים שניתנו
לחברה ,יכולים לגרום לפגיעה חמורה בעסקי הקבוצה שכן בלעדי הגנה אודות
הקניין הרוחני של הקבוצה אין כל מניעה כי כל גורם אחר לא יעשה שימוש
בפיתוחי הקבוצה וזאת מבלי להזדקק להוצאות פיתוח כבדות .כמו כן ,ייתכן

 24יצוין כי פרופ' מיטלמן מכהן כמנהל רפואי בחברה החל מיום  4באוגוסט .2010
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וההגנה בפטנט שקבלה הקבוצה ,לא תעמוד במבחן של הליך משפטי שיתקוף
טענות הכלולות בו.
22.2.4

שיווק ומכירות
הקבוצה נעדרת כל גורמי ייצור ,שיווק ומכירות ובמידה ותרופת הEPO -
הרקומביננטי תגיע לשלב בו הקבוצה תוכל למסחרה ,אזי תצטרך הקבוצה לשתף
פעולה עם גוף אחר או לנסות וליצור מערכי ייצור ,שיווק ומכירות וזאת על מנת
ולממש את הפוטנציאל השיווקי הגלום בה.

להלן טבלת ריכוז גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות
הקבוצה ותוצאותיה העסקיות והערכת הקבוצה לגבי מידת השפעתם של גורמי
הסיכון על פעילות הקבוצה בכללותה:

סוג סיכון

תיאור תמציתי

סיכונים
ענפיים

כפיפות לחוקים ורגולציה.
תלות במימון חיצוני.
תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן.
תלות באיתור משתתפים
לניסויים

מידת ההשפעה על עסקי הקבוצה
נמוכה
בינונית
גבוהה
√
√
√
√

√

בעת שימוש בתרופות ובוודאי
בעת שימוש תרופות בפיתוח
יתכנו תופעות לוואי -מה שיכול
לגרור תביעות משפטיות.
פיתוח תרופות מתחרות.

סיכונים
ייחודיים
לקבוצה

√

תפוגת הפטנט בשנת  2019ואי
קבלת אישור לתרופת יתום.

√

אלמנטים רבים של אי וודאות -
תוצאות בלתי מספקות ,עיכוב או
כישלון תרופת הקבוצה -אין כל
ערובה להצלחת ניסוי או העדר
תופעות לוואי.
תלות באיש מפתח  -פרופ' משה
מיטלמן אשר מכהן כמנהל רפואי
בחברה

√

√

א42-
בשל התלות הרבה בפטנטים
ובשמירה על קניין רוחני ישנה
אפשרות של הפרה של פטנטים
קיימים.

√

בעתיד כאשר תרופות של
הקבוצה יעברו לשלב של ייצור
לקבוצה תהא תלות בגורמי ייצור
שכן אין באפשרותה לייצר באופן
המוני את התרופה.

√

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר 2010
דירקטוריון אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ )להלן" :החברה"( מתכבד להגיש בזאת את דו"ח הדירקטוריון של
החברה לשנת .2010
הנתונים המובאים בדוח זה מתייחסים לחברה ולחברות הבנות במאוחד )להלן" :הקבוצה"( וזאת ,למעט אם צוין
אחרת במפורש.

 .1חלק ראשון  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 1.1אירועים עיקריים במהלך השנה


ביום  31בדצמבר  2009חתמה החברה עם חברת ביו-גאל בע"מ )להלן" :ביו-גאל"( על עדכון להסכם
המקורי אשר נחתם בחודש מרס  ,2009לפיו החברה תרכוש  100%ממניותיה של חברת אקסטיפו בע"מ
)להלן" :אקסטיפו"( ,חברה פרטית אשר הוקמה בישראל בחודש נובמבר  2009על ידי בעלי מניות ביו-גאל
לצורך ביצוע העסקה )להלן" :עסקת ביו-גאל"( ואשר תחזיק ברישיון השימוש הבלעדי בתרופת הEPO -
הרקומביננטי למיאלומה נפוצה וכן יהיו בקופתה כ 1.5 -מיליוני דולר ביום השלמת העסקה ,וזאת בתמורה
להקצאה של  133,063,688מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המהוות כ 69.44% -מהונה
המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת העסקה .כמו כן ,במסגרת התיקון להסכם נקבע כי ביו-גאל לא
תהיה זכאית לקבל את התשלום הנוסף על סך  10מיליון דולר כפי שנקבע במתווה המקורי של העסקה.
בנוסף מחויבת החברה לשלם תמלוגים בסך  1%מהמכירות נטו של המוצר וכן סך של  350אלפי דולר
במקרה של הצלחה בניסוי קליני  .Phase 2תנאי התשלום בגין הסכום האמור הינם בהתאם למוקדם מבין
האירועים הבאים:
 .1גיוס של לפחות  2מיליוני דולר על ידי החברה או חברת אקסטיפו לאחר השלמה בהצלחה של הניסוי
הקליני .Phase 2
 .2שישה חודשים ממועד השלמה בהצלחה של ניסוי קליני .Phase 2
ביום  3באוגוסט  2010הושלמה עסקת ביו-גאל בהתאם למתווה עליו חתמו הצדדים להסכם ביום 31
בדצמבר  ,2009לאחר התקיימות כל התנאים המתלים אשר כללו ,בין היתר ,חתימת הסכם עם רשות
המיסים בדבר היות עסקת החלפת המניות פטורה ממס בהתאם לסעיפים  ,104ו 103 -לפקודת מס הכנסה
)נוסח חדש( ,התשכ"א.1961-
ההסכם עם רשות המיסים נחתם ביום  15ביולי  ,2010בהתאם להסכמות שהושגו עם רשות המיסים ואשר
אושרו על ידי החברה ,החברה הנעברת  -אקסטיפו בע"מ )להלן" :אקסטיפו"( ,ביו-גאל ובעלי מניותיהן
)ראה גם ביאור 1ב' לדוחות הכספיים(.

בעקבות השלמת העסקה ,רשמה הקבוצה בספריה נכס בלתי מוחשי ,המייצג את רישיון השימוש הבלעדי
בפטנט על תרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול במחלת המיאלומה נפוצה וכל המחקרים והידע הנצבר
בבסיסו של הפטנט ,בסכום של כ 2.3 -מיליון דולר ,בהתאם לשוויו ההוגן למועד ההכרה הראשוני )3
באוגוסט  ,(2010וזאת בהתבסס על הערכת שווי בלתי תלויה של מעריך שווי חיצוני.
כמו כן ,עם השלמת עסקת ביו-גאל ושינוי השליטה בעקבותיה ,ההפסדים לצורכי מס של חברות הבנות
בארה"ב ,בסך של כ 15 -מיליוני דולר נכון ליום  31בדצמבר  2010מוגבלים ביכולת הניצול ואף יתכן כי
יופחתו בהתאם לחוקי המס המקומיים הדנים במקרים של שינויי שליטה בחברה )".("change of control
החברה לא זוקפת מסים נדחים בגין ההפסדים לצורכי מס מאחר שאין וודאות לניצולם.


ביום  26בינואר  ,2010אישר דירקטוריון החברה הקצאת  100,000כתבי אופציה לעובד של החברה .כתבי
האופציה ניתנים למימוש ל  100,000מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ כ"א בתוספת מימוש של  0.1ש"ח,
לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי מודל " "B&Sובהתאם להוראות ,IFRS 2
ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו כ 10 -אלפי דולר .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה
מקסימאלית של  10שנים ממועד הקצאתם ,באופן שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים
בסוף כל רבעון קלנדארי ממועד ההקצאה על פני תקופה של שלוש שנים.



ביום  2במרס  ,2010במסגרת אסיפה מיוחדת של בעלי המניות אישרו בעלי מניותיה של החברה את עסקת
ביו-גאל וביצוע החלפת המניות בהתאם למתווה העסקה כפי שנחתם בין הצדדים ביום  31בדצמבר 2009
ופורסם לציבור ביום  14בינואר .2010



ביום  2במרס  2010התכנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר אישרה את הנושאים
הבאים:
 .1מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר  -קסלמן וקסלמן ,רו"ח ,כרואי החשבון של החברה לשנת
 2009ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 .2מינוי מחדש של הדירקטורים  -אישור מינויים מחדש של ה"ה מרק אלוש ,עמית יונאי ,בועז שויגר
ודוד גרוסמן כדירקטורים בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה ,לרבות הענקת  150,000אופציות לא
סחירות לכל אחד מהדירקטורים )למעט דוד גרוסמן המכהן גם כמנכ"ל החברה( ,רשומות על שם,
הניתנות למימוש למניות החברה .כתבי האופציה ניתנים למימוש ל 150,000 -מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ כ"א בתוספת מימוש של  0.298ש"ח ,לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של כל כתבי האופציות,
על פי מודל " "B&Sובהתאם להוראות  ,IFRS 2ליום אישור האסיפה הכללית של החברה הינו כ36 -
אלפי דולר .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימאלית של  10שנים ממועד הקצאתן ,באופן
ש 33.33% -מכמות כתבי האופציה תהיה ניתנת למימוש מיד עם הקצאתן ויתרת  66.67%מכמות
כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש ממועד הקצאתן על פני תקופה של 24
חודשים .ביום  22בנובמבר  2010חדל מר שויגר לכהן כדירקטור בחברה ,ולפיכך  63,747מתוך כמות
האופציות שהוענקו לו כאמור חולטו בהתאם.
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 .3בכפוף להשלמת עסקת ביו-גאל ,אשר הושלמה ביום  3באוגוסט  ,2010אושרו תנאי העסקתו של מר
דוד גרוסמן מנכ"ל החברה ודירקטור ,לרבות הענקת  1,610,000אופציות לא סחירות ,רשומות על שם
הניתנות למימוש למניות החברה .כתבי האופציה ניתנים למימוש ל 1,610,000 -מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ כ"א בתוספת מימוש של  0.075ש"ח ,לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של כל כתבי האופציות,
על פי מודל " "B&Sובהתאם להוראות  ,IFRS 2ליום אישור האסיפה הכללית של החברה הינו כ133 -
אלפי דולר .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימאלית של  10שנים ממועד הקצאתן ,באופן
ש 33.33% -מכמות כתבי האופציה תהיה ניתנת למימוש מיד עם הקצאתן ויתרת  66.67%מכמות
כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש ממועד אישור הדירקטוריון )18
בינואר  (2010על פני תקופה של  24חודשים.
כמו כן ,התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך הנקוב של המניה למחיר המימוש על פי תוכנית
זו ,ביום המימוש בפועל על ידי העברת הסכומים מפרמיה על מניות להון מניות.


בחודש מרס  ,2010הפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות עם חברת  DOVפרמסוטיקל אינק ,.לעניין
תרופת הביסיפאדין ,וכל הזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו לחברת  DOVפרמסוטיקל אינק.
בתיאום עימה.



ביום  27באוגוסט  ,2010אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של פרופסור משה מיטלמן כנושא
משרה בכירה  -מנהל רפואי של תוכנית הפיתוח ל EPO -רקומביננטי לטיפול במחלת מיאלומה נפוצה .כמו
כן אושרה הקצאת  640,000כתבי אופציה )לא רשומים( .כתבי האופציה ניתנים למימוש ל 640,000 -מניות
רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ כ"א בתוספת מימוש של  0.1ש"ח ,לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של כל כתבי
האופציות ,על פי מודל " "B&Sובהתאם להוראות  ,IFRS 2ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו
כ 50 -אלפי דולר ארה"ב .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימאלית של  10שנים ממועד
הקצאתם ,האופציות ניתנות למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע לתקופה של  24חודשים.
כמו כן ,עם גיוס חולה ראשון לניסוי  Phase 2יהיה זכאי פרופסור משה מיטלמן למימוש של  50%מיתרת
כתבי האופציות שלא הבשילו נכון לאותו מועד ובנוסף במקרה של פיטורים על ידי החברה ללא סיבה יהיה
זכאי למימוש של  25%מיתרת כתבי האופציות שלא הבשילו למועד הפיטורים.



ביום  1בספטמבר  2010התקשרה החברה עם חברת ידע מחקר ופיתוח בע"מ )להלן" :ידע"( בהסכם
לרכישת זכות לפיה לחברה בלעדיות לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום המערכת החיסונית הכוללת שני
חלבונים אשר באמצעותם ייבחנו מולקולות מטרה אשר עשויות להוות בסיס לפיתוחן של תרופות לטיפול
במחלות אשר קשורות במערכת החיסונית ,כגון :צהבת אקוטית ,דלקת מפרקים שגרונית ,מחלת הקרונס
) ,(Chron's Diseaseספחת )פסוריאזיס( וכו' .בהתאם להסכם ,החברה קיבלה זכות בלעדית לתקופה של
 15חודשים לבחון את הטכנולוגיה הרפואית )להלן" :הזכות"( וזאת בתמורה לתשלום בסך  120אלפי דולר
ארה"ב )להלן" :דמי האופציה"( אשר ישולמו ע"י החברה באופן הבא וכמוקדם מבין:
א .גייסה החברה בדרך של תשקיף ציבורי סכום העולה על  2מליון דולר ארה"ב  -תפרע החברה את
ההתחייבות לידע במזומן ,או
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ב .חלפו  12חודשים ממועד החתימה על ההסכם ולא גויס סכום העולה על  2מיליון דולר ארה"ב ,תפרע
החברה את ההתחייבות כלפי ידע במזומן או באמצעות הנפקת אופציות שוות ערך לסכום האמור
בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה ,לאחר קבלת אישורה של ידע לעיתוי ההענקה .סך כמות
האופציות אשר יוקצו לידע לא יעלו על  2%מהון החברה )בדילול מלא( כאשר מחיר המימוש של כל
אופציה יהיה ערכן הנקוב של מניות החברה.
היה והחברה תבחר לממש את זכותה לקבלת רישיון השימוש ,עליה להודיע על רצונה האמור לידע
ולאחריו יחתמו הצדדים על הסכם רישיון בהתאם לתנאים הנהוגים בידע ובניכוי הנחה בשיעור של 15%
ממחירי השוק למתן רישיון כאמור הנהוגים על ידי ידע .לידע תעמוד הזכות לבטל הסכם זה לאחר 12
חודשים מיום החתימה במידה והחברה לא הצליחה להשלים גיוס כספים בסך העולה על  1.5מיליון דולר
ארה"ב מכל מקור שהוא.


ביום  19בספטמבר  2010קיבלה החברה הודעה מעורך הפטנטים שלה כי משרד הפטנטים הקנדי אישר
לחברה פטנט ,אשר מעניק לה בלעדיות בשימוש בתרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול בחולי סרטן מסוג
מיאלומה נפוצה ,עד לשנת  .2019אישור זה הינו האחרון ברשימת הבקשות לפטנטים של החברה בהקשר
עם תרופה זו ,וזאת בנוסף לפטנטים הקיימים הרשומים בטריטוריות והמדינות :ארה"ב ,אוסטריה,
בלגיה ,צרפת ,גרמניה ,בריטניה ,אירלנד ,איטליה ,הולנד ,ספרד ,שוויץ ,שבדיה ,ישראל ,הונג קונג ויפן.



ביום  22בנובמבר  2010חדל מר בועז שויגר לכהן כדירקטור בחברה .מתוך סך של  150,000כתבי אופציות
שהוענקו לו ,סך של  86,253כתבי אופציה מומשו בחודש דצמבר  2010ואשר בגינם הקצתה החברה 86,253
מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל אחת בתמורה כוללת של כ 7 -אלפי דולר .יתרת כתבי האופציה
בסך  63,747טרם הבשילו ,ולפיכך חולטו בהתאם.
 1.2המצב הכספי ,תוצאות הפעילות ,נזילות ומקורות המימון
לחברה נוצרו הפסדים בסך של כ 1.3 -מיליוני דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ0.75 -
מיליוני דולר בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010לחברה אין הכנסות מפעילות בשלב זה והיא
מממנת את פעילותה מהון עצמי ומגיוסי הון ממקורות חיצוניים בדרך של הנפקת מכשירים הוניים.
לאחר תאריך המאזן ,ביום  7במרס  2011הנפיקה החברה באמצעות תשקיף לציבור בבורסה לניירות ערך
בתל אביב  12,305,00מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל אחת 6,152,500 ,כתבי אופציה )סידרה  (1ו-
 18,457,500כתבי אופציה )סידרה  (2בתמורה כוללת נטו של כ 1.75 -מיליוני דולר )כ 6.3 -מיליוני ש"ח(
)ראה גם ביאור 24א'( .להערכת הנהלת החברה יתרות המזומנים ושווי המזומנים כולל התמורה מהגיוס
האמור יאפשרו את המשך פעילותה של החברה לתקופה של כ 18 -חודשים מתאריך הדוח על המצב
הכספי .עם זאת ,מאחר ולחברה אין תזרים מזומנים מפעולות ולאור אופי הפעילות של החברה כחברת
מחקר ופיתוח ,קיימים ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק חי מעבר
לתקופה הנ"ל .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר
עשויות להידרש ,אם בכלל ,במידה והחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
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1.2.1

המצב הכספי

להלן נתונים מאזניים עיקריים )באלפי דולר(:

סעיף

סך המאזן
הון עצמי
רכוש שוטף
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
השקעות אחרות
התחייבויות לזמן קצר

ליום  31בדצמבר 2010
 %מסך מאזן
סכום
אלפי דולר
3,797
2,834
1,222
35
2,540
963

100%
75%
32%
1%
67%
0%
25%

ליום  31בדצמבר 2009
 %מסך מאזן
סכום
אלפי דולר
715
7
557
23
135
708

100%
1%
78%
3%
0%
19%
99%

הון עצמי
ההון העצמי של החברה ליום  31בדצמבר  2010מסתכם לכ 2,834 -אלפי דולר ,גידול של כ 2,827 -אלפי
דולר מיום  31בדצמבר  2009ומהווה כ 75% -מסך המאזן לעומת  1%מסך המאזן ליום  31בדצמבר .2009
הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהנפקת  133,063,688מניות ביום  3באוגוסט  2010במסגרת עסקת ביו-
גאל )ראה גם סעיף  1.1לעיל( ובקיזוז ההפסד בתקופה.
נכסים
סך הרכוש השוטף ליום  31בדצמבר  2010הסתכם לכ 1,222 -אלפי דולר ,גידול של כ 665 -אלפי דולר
) ,(119%בהשוואה לכ 557 -אלפי דולר ליום  31בדצמבר  .2009השינוי נובע בעיקר מעלייה ביתרות
המזומנים ושווי מזומנים של הקבוצה בעקבות כניסת הכספים בסך של כ 1.5 -מיליוני דולר במסגרת
השלמת עסקת ביו-גאל מיום  3באוגוסט .2010
יתרת המזומנים ושווי מזומנים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  2010הסתכמה לסך של כ 1,066 -אלפי
דולר ,גידול של כ 654 -אלפי דולר ) (159%בהשוואה ליתרת המזומנים ליום  31בדצמבר  ,2009שהסתכמה
לסך של כ 412 -אלפי דולר .השינוי נובע מקבלת הכספים בסך של כ 1.5 -מיליוני דולר במסגרת השלמת
עסקת ביו-גאל כאמור ובניכוי תשלומים בתקופה.
יתרות חייבים ויתרות חובה בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2010הסתכמו לסך של כ 110 -אלפי
דולר ,בהשוואה לכ 33 -אלפי דולר ליום  31בדצמבר  .2009העלייה נובעת בעיקר מגידול בסעיף מוסדות
והוצאות מראש הכוללות בעיקר הוצאות ביטוח מראש והוצאות בהקשר לתשקיף החברה שפורסם לאחר
תאריך הדוח על המצב הכספי ביום  28בפברואר ) 2011ראה סעיף  4.1להלן(.
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סך הרכוש הקבוע בחברה ליום  31בדצמבר  2010עמד על כ 35 -אלפי דולר לעומת  23אלפי דולר ליום 31
בדצמבר  .2009העלייה נובעת מרכישה בתקופה של ציוד מחשבים וריהוט משרדי בסך של כ 22 -אלפי דולר
ובניכוי הוצאות פחת בתקופה בסך של כ 10 -אלפי דלר.
יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים ליום  31בדצמבר  2010הסתכמה לסך של כ 2,540 -אלפי דולר בהשוואה
לסעיף השקעות אחרות בסך של כ 135 -אלפי דולר ביום  31בדצמבר  2009העלייה נובעת בעיקרה מרכישת
רישיון לשימוש הבלעדי בפטנט על תרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה,
במסגרת עסקת ביו-גאל אשר הושלמה ביום  3באוגוסט  ,2010כאמור בסעיף  1.1לעיל בסך של  2,265אלפי
דולר ,בתוספת עלויות בתקופה הקשורות ברכישת הנכס אשר הוונו בסך של כ 52 -אלפי דולר.
התחייבויות
יתרות ההתחייבויות לספקים ולנותני שירותים בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2010הסתכמו
לסך של כ 203 -אלפי דולר בהשוואה לכ 192 -אלפי דולר ליום  31בדצמבר  ,2009ללא שינוי מהותי.
יתרות הזכאים ויתרות הזכות בדוח על המצב הכספי נכון ליום  31בדצמבר  2010הסתכמו לסך של כ760 -
אלפי דולר ,בהשוואה לכ 516 -אלפי דולר ליום  31בדצמבר  ,2009גידול של כ .47% -העלייה נובעת בעיקר
מגידול בסעיף הוצאות לשלם לנותני שירותים בהקשר עם הכנת תשקיף החברה ,שירותים מקצועיים
שוטפים וכן התחייבות למנכ"ל החברה אשר טרם שולמה נכון ליום המאזן.
1.2.2

תוצאות הפעילות העסקית

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

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מירידת ערך נכס בלתי מוחשי
רווחים )הפסדים( אחרים  -נטו
רווח )הפסד( מפעילות
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
הטבת מס
רווח נקי )הפסד( לשנה המיוחס
לבעלים של החברה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2008
2010
אלפי דולר
5,940
0
0
)(1,841
0
0
4,099
0
0
11,722
0
64
3,937
)(* (2,429
1,222
7,500
0
0
288
139
30
)(18,772
2,568
)(1,256
314
)(4
)(1
)(18,458
2,564
)(1,257
31
23
0
)(1,257
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2,587

)(18,427

מחזור המכירות
לחברה לא היו מכירות בשנים  2009ו .2010 -המכירות בשנת  2008הסתכמו לסך של כ 5,940 -אלפי דולר
ונבעו ממכירת זכויות בטכנולוגיות  DOSלחברת פרסידיו.
רווח גולמי
לחברה לא נבעו רווחים גולמיים בשנים  2009ו .2010 -הרווח הגולמי בשנת  2008הסתכם לסך של כ4,099 -
אלפי דולר ונבע ממכירת זכויות שימוש בפטנט  DOSכמוסבר לעיל בסעיף מכירות.
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מחקר ופיתוח לשנת  2010הסתכמו לסך של כ 64 -אלפי דולר ונבעו בעיקרן מהוצאות הקשורות
בהכנות ליישום תוכנית הפיתוח של ניסוי קליני  Phase 2בתרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול בחולי
סרטן מסוג מיאלומה נפוצה הכוללות בין היתר עלויות בהקשר עם רגולציה רפואית ,עלויות רישום
פטנטים ,עלויות ייעוץ רפואי וכן הוצאות פחת של זכות בלעדית לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום
המערכת החיסונית .לקבוצה לא היו הוצאות מחקר ופיתוח בשנת  2009וזאת עקב הפסקת הניסוי הקליני
בתרופה הביסיפאדין בחודש נובמבר ) 2008ראה גם ביאור 9ג' לדוחות הכספים( .הוצאות המחקר והפיתוח
בשנת  2008הסתכמו לסך של כ 11,722 -אלפי דולר וכללו בעיקר הוצאות בהקשר עם הניסוי הקליני Phase

 2bשל תרופת הביסיפאדין עד ליום הודעת החברה על הפסקת הניסוי בעקבות אי עמידה ביעדיו )נובמבר
.(2008
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות לשנת  2010הסתכמו לכ 1,222 -אלפי דולר לעומת הכנסות )קיטון הוצאות(
הנהלה וכלליות של כ 2,429 -אלפי דולר בשנת  2009והוצאות של כ 3,937 -אלפי דולר בשנת .2008
הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  ,2010בהשוואה לשנת  2009וכן הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות
בשנת  ,2009בהשוואה לשנת  2008נובעים בעיקר מהסיבות הבאות:
במהלך שנת  2009רשמה החברה קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות בעקבות "היפוך" הוצאות משנים
קודמות בגין אופציות של יו"ר החברה לשעבר ומנכ"ל החברה לשעבר לאחר שלא התממשו תנאי
האופציות תלויות הביצוע .האופציות חולטו מיד עם עזיבתם והשפעתם הסתכמה לסך של כ 4.1 -מיליוני
דולר .הוצאות הנהלה וכלליות לשנת  ,2009בנטרול השפעת היפוך הוצאות בגין אופציות של יו"ר החברה
לשעבר ומנכ"ל החברה לשעבר ,הסתכמו לכ 1,672 -אלפי דולר ,בהשוואה לכ 1,222 -אלפי דולר בשנת
 ,2010ירידה של כ 450 -אלפי דולר ) ,(27%אשר נובעת בעיקרה מקיטון בהוצאות שכר בהמשך לצמצום
מצבת כוח האדם בחברה במהלך שנת  ,2009ירידה בהוצאות שכירות משרדים )סיום חוזה שכירות
משרדים בארה"ב ,מעבר משרדי החברה בארץ תוך כדי צמצום שטח המשרדים( והתייעלות בהוצאות
התפעוליות של החברה כחלק מתוכנית הרה-ארגון שביצעה החברה מיד לאחר הודעת אי השגת יעדי
הניסוי הקליני בתרופת הביסיפאדין בסוף שנת  .2008הירידה בהוצאות שכר בשל צמצום מצבת כוח
האדם )כולל הוצאות בגין אופציות לעובדים ולנותני שירותים והשפעת היפוך ההוצאות ,כאמור לעיל(
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והירידה בהוצאות התפעוליות של החברה כחלק מאותה תוכנית רה-ארגון שביצעה החברה בסוף שנת
 2008גרמה לירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  ,2009בהשוואה לשנת .2008
רווחים )הפסדים( אחרים
בשנת  2010נבעו לחברה רווחים אחרים בסך של כ 30 -אלפי דולר אשר מקורם בקיטון הפרשה לספקים
בחברות בנות בחו"ל בגין שנים קודמות .בשנת  2009נבעו לחברה רווחים אחרים בסך של כ 139 -אלפי
דולר אשר מקורם בהסכמים שנחתמו מול ספקים שונים הקשורים לפעילות בגין שנים קודמות בין היתר
של הניסוי הקליני בתרופת הביסיפאדין) .ראה גם ביאור 14ב') (1לדוחות הכספיים( .בשנת  2008נבעו
לחברה רווחים אחרים בסך של כ 288 -אלפי דולר אשר מקורן במימוש של רכוש קבוע .כמו כן רשמה
הקבוצה הפסד של  7,500אלפי דולר הנובע מירידת ערך נכס בלתי מוחשי )פטנט( ,המייצג את זכויות
הפיתוח בתרופת הביסיפאדין ,מאחר ותוצאות ניסוי  Phase 2bשביצעה הקבוצה בתרופת הביסיפאדין
לטיפול בכאבים נוירופאתיים בחולי סכרת העידו כי התרופה לא עמדה ביעדיה ולפיכך הופסקה פעילות
הפיתוח )ראה ביאור 9ג' לדוחות הכספיים(.
הוצאות מימון
הוצאות המימון נטו לשנת  2010הסתכמו לסך של כ 1 -אלפי דולר ומקורן בעיקר מעמלות בנקים ,בניכוי
הכנסות מהפרשי שער נטו אשר נבעו מייסוף השקל ביחס לדולר .הוצאות המימון לשנת  2009הסתכמו
לסך של כ 4 -אלפי דולר .הכנסות מימון נטו לשנת  2008בסך של כ 314 -אלפי דולר נבעו בעיקר מהכנסות
ריבית על פיקדונות לזמן קצר בבנקים.
מיסים על הכנסה
לחברה לא נבעו הוצאות/הכנסות מסים בשנת  .2010הטבת המס בשנת  2009הסתכמה לסך של כ 23 -אלפי
דולר אשר מקורה בקיזוז תשלום משנים קודמות של מסים בחברה בת בארה"ב כנגד הפסדים שוטפים
בהתאם לתקנות שפורסמו בארה"ב בחודש נובמבר  2009לפיהן ניתן לדרוש החזר מס ששולם בשנים
קודמות )מוגבל לתקופה של  5שנים( כנגד הפסדים שוטפים .לחברה לא היו הוצאות מיסים שוטפות בשנת
 2009למרות שהחברה הציגה רווח נקי בתקופה וזאת מאחר והרווח הנקי בתקופה נובע מהיפוך ההוצאות
בגין אופציות משנים קודמות אשר לא מוכרות כהכנסות לצורכי מס .כמו כן ,החברה לא הכירה במיסים
נדחים בגין הפסדים מהעבר והוצאות שוטפות בשנת הדוח מאחר ואין ודאות להכנסות ורווח שכן החברה
הינה חברת מחקר ופיתוח.
הכנסות המיסים של הקבוצה בשנת  2008הסתכמו לסך של כ 31 -אלפי דולר .אשר נבעו גם הם מניצול
הפסדים שוטפים של חברות בנות בארה"ב כנגד מס ששולם בשנים קודמות בהתאם לדין המקומי.

8

רווח נקי )הפסד( כולל לתקופה
ההפסד בשנת  2010הסתכם לסך של כ 1,257 -אלפי דולר ,בהשוואה לרווח נקי בסך  2,587אלפי דולר בשנת
 2009והפסד כולל בסך של כ 18,427 -אלפי דולר בשנת  .2008השינוי בין השנים  2010ו 2009 -מוסבר
בעיקר "מהיפוך" הוצאות )הקטנת הוצאות( בסך של כ 4.1 -מיליוני דולר שנרשמו בשנת  2009בגין הוצאות
משנים קודמות של אופציות תלויות ביצוע של יו"ר החברה לשעבר ומנכ"ל החברה לשעבר בעקבות אי
התמלאות תנאי האופציות וחילוטן עם עזיבתם ,אשר גרמו לקיזוז הוצאות הנהלה וכלליות השוטפות
ורישום רווח )ראה גם הסבר בסעיף הנהלה וכלליות לעיל( .ההפסד בשנת  ,2009בנטרול השפעת "היפוך"
האופציות ,הסתכם לסך של כ 1,514 -אלפי דולר בהשוואה להפסד של כ 1,257 -אלפי דולר בשנת .2010
השינוי נובע מצמצום ההוצאות השוטפות והתייעלות כללית עקב צמצום במספר העובדים ,בהמשך
לתוכנית רה הארגון שהפעילה החברה בסוף שנת  2008כמוסבר לעיל.
הקיטון בהפסד )הגידול ברווח( בשנת  2009לעומת שנת  2008נבע בעיקר מהיפוך הוצאות בגין אופציות
משנים קודמות בסך של כ 4.1 -מיליוני דולר אשר הקטינו את הוצאות הנהלה וכלליות ,מהפסקת המחקר
והפיתוח בתרופת הביסיפאדין בנובמבר  2008לאחר אי עמידת היעדים בניסוי הקליני שהביא לצמצום ואף
הפסקת הוצאות המו"פ וכן מהתייעלות בהוצאות הנהלה וכלליות שוטפות בהמשך לתוכנית הרה ארגון
שביצעה החברה כמוסבר לעיל.
הפסד למניה בסיסי ומדולל בשנת  2010עמד על כ 0.011 -דולר למניה ,בהשוואה לרווח למניה בסיסי
ומדולל בסך של כ 0.044 -דולר למניה והפסד למניה בסיסי ומדולל בסך של כ 0.315 -דולר למניה בשנים
 2009ו ,2008 -בהתאמה.
1.2.3

תזרימי מזומנים

תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בשנת  2010הסתכמו לכ 735 -אלפי דולר ,בהשוואה ל2,488 -
אלפי דולר ו 10,578 -אלפי דולר בשנים  2009ו ,2008 -בהתאמה .הקיטון בתזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת בשנת  2010לעומת שנת  2009נובע בעיקר מהתייעלות פעילותה של הקבוצה כחלק מתוכנית הרה-
ארגון שיישמה החברה בסוף שנת  2008אשר נמשכה גם לאורך שנת  2009וגם בעקבות צמצום הפעילות עד
ליום השלמת עסקת ביו-גאל בתאריך  3באוגוסט ) .2010ראה הסבר הוצאות הנהלה וכלליות לעיל(.
הקיטון בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת בשנת  2009לעומת  2008נבע מהפסקת הניסוי הקליני
בתרופת הביסיפאדין אשר הוביל לצמצום והפסקת הוצאות המחקר והפיתוח של הקבוצה ומהקטנת
הוצאות הנהלה וכלליות בהמשך לרה הארגון שביצעה החברה.
תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בשנת  2010הסתכמו לסך של כ 103 -אלפי דולר ,בהשוואה
לתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בשנת  2009בסך של  24אלפי דולר ותזרימי מזומנים שנבעו
מפעילות השקעה בסך של כ 10,915 -אלפי דולר בשנת  .2008הגידול בתזרימי המזומנים ששימשו לפעילות
השקעה בשנת  2010לעומת  2009נובע בעיקר מרכישת רכוש קבוע ותשלום בגין עלויות עסקת ביו-גאל.
תזרים המזומנים החיובי מפעילות השקעה בשנת  2008מקורו בעיקר במכירת פיקדונות בנקאיים לזמן
קצר וממימוש רכוש קבוע.
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תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות מימון בשנת  2010הסתכמו לכ 1,480 -אלפי דולר ומקורן בעיקר
בהנפקת המניות במסגרת עסקת ביו-גאל בסך של כ 1,473 -אלפי דולר )ראה באור 1ב' לדוחות הכספיים(.
לחברה לא היו פעילויות מימון בשנת  .2009תזרים המזומנים שנבעו מפעילות מימון לשנת  2008הסתכמו
לסך של כ 210 -אלפי דולר ארה"ב ואשר מקורו בעיקר מהחזר דמי ביול ששולמו בשנת  2004בגין הנפקת
מניות וכן מימוש כתבי אופציה.
1.2.4

הפנית תשומת לב רואה החשבון בדוחות החברה

"מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות הכספיים לפיו לחברה
נוצרו בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2010הפסדים בסך של כ 1.3 -מיליוני דולר ותזרים שלילי
מפעילות שוטפת בסך של כ 0.75 -מיליוני דולר .לחברה אין הכנסות מפעילות בשלב זה והיא מממנת את
פעילותה מהון עצמי ומגיוסי הון ממקורות חיצוניים בדרך של הנפקת מכשירים הוניים .בחודש מרס 2011
גייסה החברה בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציה באמצעות תשקיף ציבורי סך של כ 1.75 -מיליוני
דולר ,נטו )כ 6.3 -מיליוני ש"ח( .להערכת הנהלת החברה יתרות המזומנים ושווי המזומנים כולל התמורה
מהגיוס האמור יאפשרו את המשך פעילותה של החברה לתקופה של כ 18 -חודשים מתאריך הדוח על
המצב הכספי .עם זאת ,מאחר ולחברה אין תזרים מזומנים מפעולות ולאור אופי הפעילות של החברה
כחברת מחקר ופיתוח ,קיימים ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק חי
מעבר לתקופה הנ"ל .הדוחות הכספיים אינם כוללים התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם
אשר עשויות להידרש ,אם בכלל ,במידה והחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי".
1.2.5

מקורות מימון

הקבוצה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי ואשראי מספקים .נכון ליום  31בדצמבר  2010לקבוצה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים )בתוספת פיקדונות מוגבלים לזמן קצר( בסך של כ 1,112 -אלפי דולר .כמו
כן לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי גייסה החברה בדרך של הנפקת מניות ואופציות סך של כ1.75 -
מיליוני דולר ,נטו ) 6.3מיליוני ש"ח( )ראה סעיף  4.1להלן(.

 .2חלק שני – חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 2.1חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
א.

האחראי על ניהול סיכוני שוק בקבוצה הינו מר רונן טויטו ,סמנכ"ל הכספים של החברה.

ב.

תיאור סיכוני השוק להם חשופה הקבוצה  -הקבוצה חשופה למגוון סיכוני שוק בדרך העסקים
שלה ובכללם שינויים בשערי החליפין של הש"ח לעומת הדולר האמריקאי ,שכן מטבע הפעילות
של החברה הינו דולר ארה"ב ורוב הוצאות החברה נקובות בדולר ארה"ב ,והשפעת המשבר
בשווקים הפיננסיים.

ג.

מדיניות הקבוצה בניהול סיכוני שוק  -הקבוצה קיבלה החלטה בדירקטוריון ביום  24בנובמבר
 2010כי כספי החברה יוחזקו במטבע דולר ארה"ב ,למעט הסכום הנדרש לפירעון התחייבויות
הנקובות בש"ח בשלושת החודשים הבאים .לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ובהמשך לגיוס
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ההון שביצעה החברה מיום  7במרס ) 2011ראה סעיף  4.1להלן( ,החליט דירקטוריון החברה ביום
 29במרס  2011כי כספי החברה יוחזקו במטבע דולר ארה"ב ,למעט הסכום הנדרש לפירעון
התחייבויות הנקובות בש"ח עד לסוף שנת .2011
ד.

הפיקוח על מדיניות ניהול סיכונים  -הקבוצה מזהה ומעריכה את הסיכונים העיקריים שעומדים
בפניה .ניהול הסיכונים הפיננסיים מבוצע על ידי הקבוצה בכפוף למדיניות המאושרת על ידי
דירקטוריון והנהלת הקבוצה.

 2.1.1סיכון שער חליפין
רוב הוצאות החברה נקובות בדולר ארה"ב וכנגדן מחזיקה החברה את האמצעים הנזילים שברשותה
בדולר ארה"ב או בצמודי דולר .עם זאת ,חלק מהוצאות החברה נקובות בש"ח ועל כן חשופה החברה
לשינויים בשער החליפין של השקל מול הדולר .החברה פועלת להקטנת הסיכון המטבעי על ידי החזקת
חלק מהאמצעים הנזילים שברשותה בש"ח ,עד גובה התחייבויותיה השקליות בהתאם להערכת הנהלת
החברה כאמור.
כהגנה על החשיפה הכלכלית ,אשר אינה סותרת את החשיפה החשבונאית ,החברה מחזיקה את רוב נכסיה
השוטפים ביתרות מט"ח או צמודות אליו.

 2.1.2סיכונים הנובעים משינויים בסביבה הכלכלית והמשבר הכלכלי העולמי
הנהלת החברה מעריכה כי המשבר הכלכלי העולמי והמאורעות הביטחוניים ,חוסר השקט בתקופה
האחרונה במדינות ערב הממוקמות במזרח התיכון והאירועים האחרונים ביפן עלולים להשפיע לרעה על
יכולתה של הקבוצה לגייס כספים בהמשך על מנת לממן את תוכניותיה ופיתוחיה )ראה באור 1ג' לדוחות
הכספיים(.
מדיניות ההשקעה של החברה הינה השקעה בפיקדונות בנקאיים בלבד ועל כן אין היא חשופה לשינויים
בערכי השוק של ניירות ערך סחירים.
לחברה אין מכירות בשלב זה ולא בשלב הנראה לעין.
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 2.2דוח בסיסי הצמדה
מאזן הצמדה ליום  31בדצמבר :2010
דולר
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
פיקדונות מוגבלים

ש"ח

853
25
878

מטבעות
אחרים
אלפי דולר

210
53
21
284

לא כספי

57
57

3
3

סה"כ

1,066
110
46
1,222

התחייבויות
התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
זכאים ויתרות זכות
נכסים כספיים בניכוי התחייבויות
כספיות

161
406
567

39
354
393

3
3

-

203
760
963

311

)(109

0

57

259

מאזן הצמדה ליום  31בדצמבר :2009
דולר
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
מסי הכנסה לקבל
פיקדונות מוגבלים

ש" ח

81
8
89

331
4
72
40
447

מטבעות
אחרים
אלפי דולר
-

לא כספי

21
21

סה"כ

412
33
72
40
557

התחייבויות
התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
זכאים ויתרות זכות
נכסים כספיים בניכוי התחייבויות
כספיות

156
384
540

36
132
168

-

-

192
516
708

)(93

)(79

-

21

)(151
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 2.3ניתוח רגישות
להלן דיווח בדבר החשיפה לסיכונים פיננסיים:
רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לש"ח:
רווח )הפסד( מהשינויים
+5%
+10%
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
פיקדונות מוגבלים ז"ק
התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
זכאים ויתרות זכות
חשיפה במאזן הצמדה

21
5
2

11
3
1

)(4
)(35
)(11

)(2
)(18
)(5

רווח )הפסד( מהשינויים
-10%
-5%

31/12/2010
אלפי דולר
210
53
21

)(11
)(3
)(1

)(21
)(5
)(2

)(39
)(354
)(109

2
18
5

4
35
11

 .3חלק שלישי – היבטי ממשל תאגידי
 3.1מדיניות בנושא מתן תרומות
נכון למועד הדוח ,לא קבעה החברה מדיניות באשר למתן תרומות ובתקופת הדוח לא ביצעה החברה
תרומות.
 3.2מבקר פנים בחברה
3.2.1

מבקר הפנים של החברה ,הינו מר דניאל שפירא ,רו"ח בעל משרד עצמאי המתמחה במתן שירותי
ביקורת פנים לחברות הנסחרות בארץ ובחו"ל .למשרד ניסיון של כ 18 -שנים בביצוע ביקורת פנים
בחברות ציבוריות ,והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי פעילויות .המבקר אינו עובד בחברה
והוא מעניק שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני .כהונתו של מבקר הפנים כאמור החלה ביום 26
בדצמבר .2000

3.2.2

למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברות ,תשנ"ט,1999-
ובהוראות הקבועות בסעיפים )3א( ו 8 -לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב.1992-

3.2.3

על פי הודעת המבקר הפנימי ,התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר את הביקורת הינם
התקנים המקצועיים המקובלים בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב.1992-

3.2.4

הממונה הארגוני על מבקר הפנים הינו יו"ר ועדת הביקורת.

3.2.5

למיטב ידיעת דירקטוריון החברה ,היקף ,אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר
הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית
בחברה .למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב-
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 ,1992בכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית לפי הנדרש למערכת המידע של החברה ,לרבות
נתונים כספיים.
3.2.6

בשנת  2010ביצע מבקר הפנים ביקורת בנושאים הבאים :אופן קבלת ההחלטות במוסדות החברה
והמעקב אחר ביצוען ,אופן הוצאת הדיווחים לרשויות ואופן האישור והדיווח על עסקאות עם
בעלי עניין .ביצוע ביקורת בנושאים אלו כללה גם בחינה ספציפית בהקשר עם עסקת ביו-גאל,
שהושלמה בחודש אוגוסט  2010ואשר מהווה עסקה מהותית במהלך שנת .2010

3.2.7

הנושאים בתכנית העבודה השנתית מאושרים בכל שנה ע"י ועדת הביקורת ו/או הדירקטוריון.

3.2.8

תכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה .בהתאם למקובל בחברה,
על המבקר לדווח על הסטיות המנומקות מתכנית העבודה.

3.2.9

תקציב הביקורת הכולל לשנת  :2010לאור העובדה שהחברה השלימה את עסקת ביו-גאל ביום 3
באוגוסט  2010ואשר בעקבותיה החלה החברה את ההכנות ליישום תוכנית הפיתוח לתרופת ה-
) EPOראה גם סעיף  1.1לעיל( עמד היקף תקציב הביקורת על כ 45 -שעות.

 3.2.10תקנים מקצועיים :המבקר הפנימי ,על פי הודעתו ,עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים
המקצועיים המקובלים כאמור בסעיף ) 146ב( לחוק החברות התשנ"ט 1999 -ולפי סעיף  8לחוק
הביקורת הפנימית )להלן" :חוק הביקורת הפנימית"( הכוללים ,בין היתר ,תקני תכונות ותקני
ביצוע .בהתאם להנחיה מקצועית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ,המבקר הפנימי מקיים
תוכנית לאבטחת איכות ובכלל זה בחינה פנימית עצמית.
 3.2.11לדעת הדירקטוריון ,עבודת הביקורת נערכה בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת
פנימית.
 3.2.12הדירקטוריון וועדת הביקורת מטעמו אישרו את המינוי של המבקר הפנימי בשים לב להכשרתו
המקצועית של המבקר ,לניסיונו בביקורת ולהיכרותו עם עסקי החברה.
 3.2.13בשנת  2010בוצעה עבודת ביקורת אחת וזאת לאור העובדה שהחברה השלימה את עסקת ביו-גאל
ביום  3באוגוסט  2010והחל ביום זה החלה בהכנות ליישום תוכנית הפיתוח .דוח המבקר נדון
בועדת הביקורת שנערכה בחודש מרץ  2011אשר החליטה לקבל את המלצות המבקר .הדוחות של
המבקר הפנימי מוגשים ליו"ר הדירקטוריון וליו"ר ועדת הביקורת .כל המסמכים והמידע
שמתבקשים על ידי המבקר הפנימי נמסרים לו ,כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית ,וכן
ניתנת לו גישה חופשית למידע כאמור באותו סעיף ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית
למערכות המידע של החברה ,לרבות הנתונים הכספיים.
 3.2.14ביום  9במרץ  2011הוחלט בישיבת וועדת הביקורת יחד עם מבקר הפנים על הנושאים שיבוקרו על
ידו בשנת  2011ומועדי ביצוע הביקורות כאמור.
 3.2.15שכרו של המבקר הפנימי בגין השירותים שניתנו על ידו בשנת  2010הסתכם בסך של  8,500ש"ח
)כ 2.5 -אלפי דולר(.
 3.2.16לדעת הדירקטוריון ,התגמול למבקר הפנימי הינו סביר בנסיבות העניין ולא משפיע על הפעלת
שיקול דעת המקצועי ,וזאת בין היתר ,בשים לב להתרשמות הדירקטוריון מהאופן בו הוא מבצע
את מלאכת ביקורת הפנים בחברה.
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 3.3דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
 .1בתקופת הדוח התקיימו  14ישיבות של הדירקטוריון 6 ,ישיבות של ועדת הביקורת וישיבה
אחת של ועדת תגמול.
 .2פרטים בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית:
על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום  27באוגוסט  ,2009המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות
חשבונאית פיננסית הינו שניים .בקביעתו זו התבסס דירקטוריון החברה על היקף פעילותה של החברה ,אשר
אינו מצדיק יותר משני דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית ,ואופי פעילותה בתחום פיתוח תרופות
וביוטכנולוגיה .להלן שמות הדירקטורים בחברה שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית:
3.3.1

עמית יונאי  -בוגר הנדסת חשמל אוניברסיטת בינגהמטון ומוסמך מנהל עסקים MBA
אוניברסיטת תל אביב .יזם ואיש עסקים בתחום הנדל"ן בארה"ב.

3.3.2

ירון דיאמנט  -בוגר כלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת תל אביב .משמש כמנכ"ל של טאגור קפיטל
בע"מ ומכהן כדח"צ במגה אור החזקות בע"מ.

3.3.3

דפנה כהן  -בוגרת כלכלה ומדעי המדינה ,מוסמכת  - MBAהאוניברסיטה העברית ירושלים.
משמשת כדירקטורית בפורמולה מערכות ) (1985בע"מ ודירקטורית בחברת אינוונטק סנטרל.

3.3.4

מרק אלוש – בוגר כלכלה אוניברסיטת דאופין  -צרפת ,מוסמך  MBAבחשבונאות ומימון
אוניברסיטת דאופין ,פריז .יועץ עסקי ,בנקאי להשקעות ויזם.

 3.4דירקטורים בלתי תלויים
החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר כהונתם של דירקטורים בלתי תלויים.
 3.5רואה החשבון המבקר
רואה החשבון של החברה הוא משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ושות' רו"ח ) .(PwC Israelהשכר הכולל
לרו"ח בגין שנת  2010הסתכם בסך של  72אלפי דולר )כ 1400 -שעות עבודה( מתוכו סך של  60אלפי דולר
מתייחס לשכ"ט בגין שירותי ביקורת ,ייעוץ ומס.
להלן פירוט שכר הטרחה הכולל לו זכאי רו"ח ,בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה ,בגין מתן שירותים לקבוצה:
בגין שירותי ביקורת הקשורים
לביקורת ובגין שירותי מס
שעות
סכום
)באלפי דולר(

בגין שירותים אחרים
סכום
)באלפי דולר(

שעות

2010

60

1,210

12

190

2009

62

1,107

8

143
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 .4חלק רביעי  -הדיווח הפיננסי של התאגיד
 4.1אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
א.

ביום  27בפברואר  2011ולאחר תאריך הדוח ,פרסמה החברה תשקיף להשלמה אשר על פיו הציעה
החברה עד  13,210,000מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .של החברה ושל עד  6,605,000כתבי
אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם הניתנים למימוש לעד  6,605,000מניות רגילות של החברה כנגד
תוספת מימוש של  0.7ש"ח לכל כתב אופציה ,צמוד לדולר ,וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( ,החל מיום רישומם למסחר בבורסה
ועד ליום  27בנובמבר  2011ושל עד  19,815,000כתבי אופציה )סדרה  ,(2רשומים על שם ,הניתנים
למימוש לעד  19,815,000מניות רגילות של החברה כנגד תוספת מימוש של  1.0ש"ח לכל כתב
אופציה ,צמוד לדולר ,וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה ,החל מיום רישום למסחר ועד
ליום  27בפברואר  .2013לפרטים נוספים ראו את דיווח החברה מיום  28בפברואר 2011
)אסמכתא.(2011-01-063012:
ביום  7במרץ  ,2011ובהתאם לתשקיף שפרסמה החברה כאמור ,פרסמה החברה הודעה משלימה
אשר ,בין היתר הקטינה את כמות הניירות אשר הציעה החברה על פי התשקיף .לפרטים נוספים
אודות תשקיף החברה ,ההודעה המשלימה ותוצאות המכרז שהתקיים ראו סעיף  2.1לחלק א'
לדוח זה.

ב.

ביום  22במרס  2011הודיעה החברה כי  4,666,667כתבי אופציה )לא רשומים( ,אשר הופקו
במהלך שנת  2006במסגרת גיוס הון פרטי ממשקיעים אמריקאים פקעו .לפרטים ראה דיווח
החברה )אסמכתא.(2011-01-089238:

ג.

ביום  24במרס  2011התקשרה החברה על מזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש את
פעילותה של חברת ) MinoGuard Ltd.להלן ,("MinoGuard" :בדרך של קבלת רישיון בלעדי לכל
הטכנולוגיה של  ,MinoGuardוזאת בתמורה לתמלוגים ממכירות וכן תשלומי אבני דרך לאורך
תהליך הפיתוח הקליני וללא כל תשלום אחר MinoGuard .הוקמה בשנת  2007למטרת מסחור
תרופות משלובות לטיפול במחלות נפש ,תוך התמקדות במחלת הסכיזופרניה .ההסכם בין
הצדדים שייחתם יהיה כפוף בין היתר להשלמת בדיקות נאותות ,בחינת המסלול הרגולאטורי
להמשך פיתוח התרופה ואישור הדירקטוריון של החברה.
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 4.2שכר לנושאי משרה
ביום  9במרץ  ,2011קיים דירקטוריון החברה דיון ובחינה בדבר הסכמי ההעסקה/כהונה עם נושאי
המשרה הבכירה בחברה תוך בחינתם ביחס לתרומת כל אחד מנושאי המשרה הבכירה בתקופת הדוח.
4.2.1

להלן הנתונים אשר הוצגו ביחס לכל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה:

א .הסכמי עסקתם ותנאיהם של ה"ה:
 .1מר דוד גרוסמן ,מנכ"ל החברה.
 .2מר רונן טויטו ,סמנכ"ל כספים.
 .3ד"ר משה מיטלמן ,מנהל רפואי.
 .4מר מרק אלוש ,דירקטור.
 .5מר עמית יונאי ,יו"ר הדירקטוריון.
במהלך ישיבת הדירקטוריון נסקרו בהרחבה תנאי הסכמי ההעסקה/כהונה של ה"ה האמורים
בהתאם למפורט בפרק ד' לדוח זה.
ב .פירוט פעילותם של נושאי המשרה הבכירה במהלך שנת הדיווח וככלל )בהתייחס לכל אחד מבין
נושאי המשרה הבכירה האמורים בוצע דיון נפרד(:


היקף פעילותם ביחס לתפקיד וליעדי החברה.



עסקאות אשר בוצעו במעורבות נושאי המשרה הבכירה ותרומתם לקידומן.



פעילות הניהול אשר בוצעה על ידי כל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה.

ג .קריטריונים ששימשו לבחינת תגמול נושאי המשרה הבכירה בחברה:


בחינת תפקידו של נושא המשרה ,עמידתו בדרישות השונות של התפקיד ויעדי החברה.



בחינת התגמול הכולל שקיבל נושא המשרה במהלך השנה הרלוונטית לעומת הנורמות
המקובלות בשוק לתגמול נושא משרה המחזיקים בתפקידים דומים בחברות בעלות
מאפיינים דומים לחברה.



בחינת שינויים מהותיים במהלך השנה ,ככל שחלו ,בתפקידו ,ברמת האחריות ובמאמץ
הנדרש במילוי התפקיד של נושא המשרה.

ד .תמצית מסקנות ונימוקי דירקטוריון
 .1לאחר דיון נפרד ומפורט אשר התקיים ביחס לכל אחד מבין נושאי המשרה הבכירה האמורים,
הצהירו כל חברי הדירקטוריון ,פה אחד ,בדבר הוגנותם וסבירותם של תגמולי נושאי המשרה
הבכירה באופן כללי ובאופן פרטני לשנת הדיווח.
 .2במסגרת שיקוליהם ציינו במיוחד חברי הדירקטוריון את העובדה כי השנה החולפת הייתה
שנת מפנה בחברה וזאת לאור השלמת הסכם החלפת המניות עם חברת ביו גאל וגיוס  1.5מליון
דולר במסגרתו )ראה באור 1ב' לדוחות הכספיים(.
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גמול דירקטורים
הדירקטורים בחברה ,לרבות הדירקטורים החיצוניים ,זכאים לגמול דירקטורים זהה שאינו חורג מהמקובל
ונקבע בהתאם להוראות תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס ,2000 -
בהתאם לדרגתה של החברה וכן אינו חורג מהסכום המירבי לפי התקנות הנ"ל .החברה משלמת
לדירקטורים גמול שנתי בסך של כ 10 -אלפי דולר לשנה וגמול השתתפות בסך של כ 0.375 -אלפי דולר
לישיבה.
כמו כן ,העניקה החברה תגמול מבוסס אופציות לשלושה דירקטורים בחברה )ראה סעיף  1.1לעיל(.
יש לציין כי בחודש נובמבר  2010חדל לכהן אחד הדירקטורים בחברה .מתוך סך של  150,000אופציות
שהוענקו לו מימש הדירקטור  86,253אופציות למניות בתמורה לכ 12 -אלפי דולר ,וכן סך של 63,747
אופציות שטרם הבשילו חולטו עקב סיום התקשרותו.
פירוט התגמולים אשר ניתנו לנושאי משרה בכירה ודירקטורים מפורטים בפרק ד' לדוח התקופתי.
 4.3אומדנים חשבונאיים קריטיים
האומדנים החשבונאיים המהותיים באים לידי ביטוי בסעיפים הבאים :נכסים בלתי מוחשיים ,תשלומים
מבוססי מניות לרבות זכויות לעליית ערך מניות ומסים על ההכנסה ומסים נדחים .אודות אומדנים
חשבונאיים קריטיים ראה ביאור  3לדוחות הכספיים.

 4.4מורשי חתימה
אין בחברה מורשי חתימה בלעדיים.

 4.5גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הפקיד את האחריות על בקרת העל של הדוחות הכספיים בחברה לידי חברי ועדת
ביקורת בשבתם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
להלן שמות חברי הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ופרטיהם:
יו"ר הוועדה ,ירון דיאמנט  -דירקטור חיצוני ,בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דפנה כהן  -דירקטורית חיצונית ,בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
מרק אלוש  -דירקטור ,בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
לפירוט בדבר הכשרתם ,השכלתם ניסיונם והידע שלהם ראה חלק ד' תקנה  26לדוח תקופתי זה.
עם מינוים ,חברי הועדה מסרו לחברה הצהרה על פי הוראות סעיף  3לתקנות החברות )הוראות ותנאים
לעניין אישור הדוחות הכספיים( ,התש"ע  2010 -בדבר היותם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם
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לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית( ,התשס"ו .2005 -
מספר ימים טרם ישיבת הוועדה מועברים אל חבריה טיוטת הדוחות הכספיים יחד עם הדוח התקופתי.
בישיבת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,אשר התקיימה ביום  27במרס  ,2011השתתפו ,פרט לחברי
הוועדה ,גם מנכ"ל החברה  -מר דוד גרוסמן ,סמנכ"ל הכספים  -מר רונן טויטו ,רואי החשבון המבקרים -
מר עידו הלר ומר חיים פרנקל ממשרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ויועציה המשפטיים של החברה – עו"ד
רונן קנטור ועו"ד רון סולמה.
במהלך ישיבת הוועדה סוקרים מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים,
לרבות עסקאות מהותיות שבוצעו או שיבוצעו וכן שינויים שחלו בחברה במהלך התקופה המדווחת
בהשוואה תקופות המקבילות המוצגות .במסגרת ועדה זו מתקיים דיון בהשתתפות הנוכחים שמהלכו
מועלים שאלות על-ידי חברי הוועדה הנוגעות לדוחות הכספיים .כמו כן ,במסגרת הדיון הוועדה מגבשת את
המלצתה לדירקטוריון ,בין היתר ,בהערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים ,בבקרות
הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,בשלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים ,במדיניות החשבונאית
שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ובהערכות השווי ובחינות לירידת ערך
נכסים ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.
במועד ישיבת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הועברו המלצותיה לאשר את הדוחות הכספיים אל חברי
הדירקטוריון .להערכת חברי דירקטוריון החברה ,המלצות הועדה לבחינת דוחות כספיים הועברו זמן סביר
לפני הדיון בהתחשב בהיקף ומורכבות ההמלצות.
ביום  29במרץ  ,2011משהובהר כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב עסקי החברה ותוצאות
פעולותיה ,אישר דירקטוריון החברה את הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2010בנוכחות
הדירקטורים :עמית יונאי )יו"ר הדירקטוריון( ,דפנה כהן ,ירון דיאמנט ,מרק אלוש ודוד גרוסמן.

 29במרץ2011 ,
תאריך

עמית יונאי ,יו"ר הדירקטוריון

19

דוד גרוסמן ,דירקטור ומנכ"ל

דוחות כספיים
אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
דוח שנתי 2010

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

תוכן העניינים
עמוד

דוח רואה החשבון המבקר  -בקרה פנימית על דיווח כספי

2

דוח רואה החשבון המבקר

3

דוחות כספיים מאוחדים  -בדולרים של ארה"ב:
דוחות על המצב הכספי

4

דוחות על הרווח )ההפסד( הכולל

5

דוחות על השינויים בהון

6

דוחות על תזרימי המזומנים

7

ביאורים לדוחות הכספיים

9

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב )ג( בתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ .ליום  31בדצמבר  .2010רכיבי בקרה אלה
נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי
ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא
לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל
"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן "תקן ביקורת  .("104רכיבים אלה הינם (1) :בקרות ברמת הארגון,
לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ) (2בקרות על תהליך ההון
העצמי ותשלום מבוסס המניות ) (3בקרות על תהליך הערכת שווי הרכוש האחר )כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה
המבוקרים"(.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את
רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות
המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת הסיכון
שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי
בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו
כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים
המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן ,ביקורתנו לא
התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו אינה מביאה
בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה
מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה
לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  31בדצמבר .2010
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר
 2010ו 2009 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2010והדוח שלנו ,מיום  29במרס ,2011
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת לב ,מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את
תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות הכספיים לפיו לחברה נוצרו בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2010הפסדים בסך
של כ 1.3 -מיליוני דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ 0.75 -מיליוני דולר .לחברה אין הכנסות מפעילות בשלב
זה והיא מממנת את פעילותה מהון עצמי ומגיוסי הון ממקורות חיצוניים בדרך של הנפקת מכשירים הוניים .בחודש מרס
 2011גייסה החברה בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציה באמצעות תשקיף ציבורי סך של כ 1.75 -מיליוני דולר ,נטו )כ-
 6.3מיליוני ש"ח( .להערכת הנהלת החברה יתרות המזומנים ושווי המזומנים כולל התמורה מהגיוס האמור יאפשרו את
המשך פעילותה של החברה לתקופה של כ 18 -חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי .עם זאת ,מאחר ולחברה אין
תזרים מזומנים מפעולות ולאור אופי הפעילות של החברה כחברת מחקר ופיתוח ,קיימים ספקות משמעותיים באשר
ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק חי מעבר לתקופה הנ"ל .הדוחות הכספיים אינם כוללים התאמות לגבי ערכי
הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר עשויות להידרש ,אם בכלל ,במידה והחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
תל-אביב
 29במרס 2011

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,68125ישראל ,ת.ד  452תל-אביב 61003
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.co.il ,+972-3-7954556 :

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המאוחדים המצורפים של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ )להלן -
החברה( לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -ואת הדוחות המאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל ,השינויים בהון
העצמי ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010דוחות כספיים
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה
בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג ,1973 -ובהתאם לתקנים של מועצת הפיקוח על חשבונאות של חברות
ציבוריות בארצות הברית .על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה 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 הערכת נאותות ההצגה בדוחות
הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה
והחברות הבנות שלה לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2010בהתאם לתקני דווח
כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע .2010
מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות הכספיים לפיו לחברה נוצרו
בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2010הפסדים בסך של כ 1.3 -מיליוני דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת
בסך של כ 0.75 -מיליוני דולר .לחברה אין הכנסות מפעילות בשלב זה והיא מממנת את פעילותה מהון עצמי
ומגיוסי הון ממקורות חיצוניים בדרך של הנפקת מכשירים הוניים .בחודש מרס  2011גייסה החברה בדרך של
הנפקת מניות וכתבי אופציה באמצעות תשקיף ציבורי סך של כ 1.75 -מיליוני דולר ,נטו )כ 6.3 -מיליוני ש"ח(.
להערכת הנהלת החברה יתרות המזומנים ושווי המזומנים כולל התמורה מהגיוס האמור יאפשרו את המשך
פעילותה של החברה לתקופה של כ 18 -חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי .עם זאת ,מאחר ולחברה אין
תזרים מזומנים מפעולות ולאור אופי הפעילות של החברה כחברת מחקר ופיתוח ,קיימים ספקות משמעותיים
באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק חי מעבר לתקופה הנ"ל .הדוחות הכספיים אינם כוללים
התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר עשויות להידרש ,אם בכלל ,במידה והחברה לא תוכל
להמשיך ולפעול כעסק חי.
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי" ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2010והדוח שלנו מיום  29במרס
 2011כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.
תל-אביב
 29במרס 2011

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר

ביאור
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
מסי הכנסה לקבל
פיקדונות מוגבלים

5
6

1,066
110
46
1,222

412
33
72
40
557

8
9

35
2,540
2,575

23
135
158

3,797

715

203
760
963

192
516
708

הון המיוחס לבעלים של החברה
הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
יתרת הפסד
סך הון

4,993
139,983
)(142,142
2,834

1,445
139,786
)(141,224
7

סך התחייבויות והון

3,797

715

נכסים שאינם שוטפים
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
השקעות אחרות
סך נכסים
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

עמית יונאי
יו"ר הדירקטוריון

10
11
15
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הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.

4

רונן טויטו
סמנכ"ל כספים

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ

דוחות מאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר )למעט נתוני רווח )הפסד( למניה(

ביאור
הכנסות
עלות ההכנסות

16
16

רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מירידת ערך נכס בלתי מוחשי
רווחים )הפסדים( אחרים  -נטו

17
18
9
19

רווח )הפסד( מפעילות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

20
20

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
הטבת מס

21

רווח נקי )הפסד( ורווח )הפסד( כולל לשנה
המיוחס לבעלים של החברה
רווח )הפסד( למניה בסיסי ומדולל )בדולר(

22

-

-

5,940
1,841

-

-

4,099

64
1,222
30

)* (2,429
139

11,722
3,937
7,500
288

)(1,256

2,568

)(18,772

6
7
)(1

6
10
)(4

331
17
314

)(1,257

2,564

)(18,458

-

)(23

)(31

)(1,257

2,587

)(18,427

)(0.011

0.044

)(0.315

* כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו"ר החברה ומנכ"ל החברה לשעבר.
ראה גם ביאור 15ב'.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

ביאור
יתרה ליום  1בינואר 2010
הפסד כולל לשנה
הנפקת מניות
תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
מימוש כתבי אופציה למניות

15
15
15

יתרה ליום  31בדצמבר 2010

ביאור
יתרה ליום  1בינואר 2009
רווח כולל לשנה
תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
זקיפה להון של התחייבות בגין זכויות
לעליית ערך מניות

4,993

139,983

)(142,142

2,834

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
הון המיוחס לבעלים של החברה האם
יתרת
פרמיה על
סה"כ
הפסד
מניות
הון מניות
אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי דולר

15

1,445
-

139,786
-

)(139,757
2,587
)(4,180

13

-

-

126

126

1,445

139,786

)(141,224

7

ביאור

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

1,445
3,545
3

139,786
193
4

)(141,224
)(1,257
339
-

7
)(1,257
3,738
339
7

1,474
2,587
)(4,180

יתרה ליום  31בדצמבר 2009

יתרה ליום  1בינואר 2008
הפסד כולל לשנה
תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
מימוש כתבי אופציה למניות
החזר בגין דמי ביול הקצאת מניות

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2010
הון המיוחס לבעלים של החברה האם
יתרת
פרמיה על
סה"כ
הפסד
מניות
הון מניות
אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי דולר

15
15

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2008
הון המיוחס לבעלים של החברה האם
יתרת
פרמיה על
סה"כ
הפסד
מניות
הון מניות
אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי דולר
אלפי דולר
1,444
1
-

139,577
32
177

)(123,143
)(18,427
1,813
-

17,878
)(18,427
1,813
33
177

1,445

139,786

)(139,757

1,474

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר

ביאור
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי )הפסד( לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת )א(
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(1,257

2,587

)(18,427

522
)(735

)(5,075
)(2,488

7,849
)(10,578

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
קיטון )גידול( בפיקדון מוגבל
קיטון בפיקדונות בנקאיים לזמן קצר
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע ונכסים המוחזקים
למכירה
השקעות אחרות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
השקעה

8

)(6
)(16

31
-

)(10
10,600
)(2

8,19
1ב'

)(81

)(55

327
-

)(103

)(24

10,915

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
1ב'

1,473

-

-

הנפקת מניות בעסקת ביו-גאל
החזר דמי ביול ששולמו בשנת  2004בגין הנפקת
מניות
מימוש כתבי אופציה למניות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

15

7
1,480

-

177
33
210

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

642

)(2,512

547

רווחים מהפרשי שער בגין מזומנים

12

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

412

2,924

2,377

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

1,066

412

2,924

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר

ביאור
א( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות
הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע
עסקאות תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
ירידת ערך נכס בלתי מוחשי
שינוי בנכסים בלתי מוחשיים
רווחים מהפרשי שער בגין פעילויות שוטפות
שינוי בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
שינוי בהתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות

42
219
)(12
249

8,9
19
15
9
9
13

13
5
)(4,180
)(435
119
)(4,478

39
)(288
1,813
7,500
1,783
320
)(1,553
9,614

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה ומסי הכנסה
לקבל
עליה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ונותני
שירותים
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

6

)(5

249

570

10
11

5
273
273

)(304
)(542
)(597

)(607
)(1,728
)(1,765

522

)(5,075

7,849

ב( מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת:
2
72
-

ריבית שהתקבלה
ריבית ששולמה
תקבולי מיסים על הכנסה
תשלומי מיסים על הכנסה

3
-

390
3
262
2

ג( פעילויות שאינן במזומן:
 .1השקעה בהוצאות נדחות בקשר עם עסקת ביו-גאל לשנים שנסתיימו בימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -בסך של כ40 -
אלפי דולר ו 80 -אלפי דולר ,בהתאמה אשר נרשמו תחת סעיף "נכסים בלתי מוחשיים" ו"השקעות אחרות".
 .2רכישת נכס בלתי מוחשי ששוויו ההוגן מסתכם לסך של כ 2,265 -אלפי דולר בתמורה להנפקת מניות החברה במסגרת
עסקת ביו-גאל מיום  3באוגוסט ) 2010ראה ביאור 1ב'(.
 .3ביום  1בספטמבר  2010רכשה החברה זכות בלעדית לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום המערכת החיסונית לתקופה של
 15חודשים בסך של  120אלפי דולר כנגד הון עצמי )ראה ביאור 9ב'(.
 .4רכישת רכוש קבוע בסכום של כ 6 -אלפי דולר כנגד אשראי ספקים.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2010

ביאור  - 1כללי
א.

תיאור כללי על החברה ופעילותה
אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ )להלן " -החברה"( עוסקת בפיתוח תרופות ,בין היתר לטיפול במחלות שטרם ניתן
להן מענה רפואי ולשיפור טיפולים רפואיים קיימים ויזמויות עסקיות בתחום הרפואי .החברה הוקמה לפי חוק החברות
בישראל ביום  9במרס  .1993החברה בעלת  100%מהון המניות של חברת אקסטיפו בע"מ )להלן " -אקסטיפו"( וכן בעלת
 100%מהון המניות של חברה אמריקאית ,אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק) .להלן " -אקס טי אל אינק ,(".שהוקמה
בשנת  1999לפי חוקי מדינת דלוור ארה"ב.
החברה נמצאת בשלבי הכנות ליישום תוכנית פיתוח של ניסוי קליני  Phase 2בתרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול
בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה בהתאם לפרוטוקול אשר קיבלה במסגרת עסקת ביו-גאל שיעודכן בהתאם לדרישות
הרגולטוריות של משרד הבריאות וה.FDA -
כמו כן ,לחברה זכויות מסוימות לפי אבני דרך בתוכנית פיתוח תרופה לצהבת ) Cלהלן  ("DOS" -מחברת פרסידיו
פרמסוטיקלס אינק )להלן " -פרסידיו"( .פרסידיו הינה חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית פרטית )ראה ביאור 14א' להלן(.
החברות הבנות של החברה הינן כדלקמן:
חברת אקסטיפו הינה חברה פרטית אשר הוקמה בישראל בחודש נובמבר  2009על ידי בעלי מניות חברת ביו-גאל בע"מ
לצורך ביצוע עסקת ביו-גאל ואשר אליה הועבר רישיון שימוש בלעדי בפטנט על תרופת ה EPO -הרקומביננטי לטיפול
בחולי מיאלומה נפוצה )ראה גם סעיף ב' להלן(.
אקס טי אל אינק .עסקה בפיתוח תרופות ויזמויות עסקיות בתחום הרפואי .לאקס טי אל אינק .חברה בבעלות מלאה -
אקס טי אל פיתוח אינק) .להלן " -אקס טי אל פיתוח"( שהוקמה בשנת  2007לפי חוקי מדינת דלוור ארה"ב ועסקה
בפיתוח תרופה לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת )להלן " -ביסיפאדין"( עד ליום  18בנובמבר  ,2008יום בו הודיעה
החברה שיעדי הניסוי הקליני  Phase 2bשל תרופת הביסיפאדין לא הושגו וכתוצאה מכך הופסק פיתוח התרופה.
לחברה ולחברות הבנות שלה )להלן " -הקבוצה"( מגזר פעילות אחד.
החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ובמסגרת רגולטורית של הPink Sheets -
בארה"ב באמצעות .(American Depositary Receipt) ADR

ב.

ביום  31בדצמבר  ,2009חתמה החברה על תיקון להסכם ביו-גאל המקורי מיום  18במרס  ,2009כך שהחברה תרכוש
 100%ממניותיה של חברת אקסטיפו ,אשר לצורכי העסקה תחזיק ברישיון שימוש בלעדי בפטנט על תרופת EPO
רקומביננטי למיאלומה נפוצה וכן יהיו בקופתה כ 1.5 -מיליוני דולר ביום השלמת העסקה ,וזאת בתמורה להקצאה של
 133,063,688מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המהוות  69.44%מהונה המונפק והנפרע של החברה
לאחר השלמת העסקה .כמו כן ,במסגרת התיקון להסכם נקבע כי ביו-גאל לא תהיה זכאית לקבל את התשלום הנוסף על
סך  10מיליון דולר כפי שנקבע במתווה המקורי של העסקה.
בנוסף ,מחויבת החברה לשלם תמלוגים בסך  1%מהמכירות נטו של המוצר וכן סך של  350אלפי דולר במקרה של
הצלחה בניסוי קליני  .phase 2תנאי התשלום בגין הסכום האמור הינם בהתאם למוקדם מבין האירועים הבאים:
 .1גיוס של לפחות  2מיליוני דולר על ידי החברה או חברת אקסטיפו לאחר השלמה בהצלחה של הניסוי הקליני
. Phase 2
 .2שישה חודשים ממועד השלמה בהצלחה של ניסוי קליני .Phase 2
ביום  3באוגוסט  2010הושלמה העסקה עם חברת ביו-גאל בהתאם למתווה עליו חתמו הצדדים להסכם ביום 31
בדצמבר  ,2009לאחר התקיימות כל התנאים המתלים אשר כללו ,בין היתר ,חתימת הסכם עם רשות המיסים בדבר
היות עסקת החלפת המניות פטורה ממס בהתאם לסעיפים  104ו 103 -לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א.1961-
להלן תמצית עיקרי ההסכם:
 .1יתרת ההפסדים מעסק ויתרת ההפסדים ההוניים של החברה לצורכי מס הופחתו ונקבעו על סך של כ 80 -מיליוני
ש"ח )כ 22 -מיליוני דולר( וכ 0.7 -מיליוני ש"ח )כ 0.19 -מיליוני דולר( ,בהתאמה .אין באמור בסעיף זה כדי
להפחית מסמכות פקיד השומה לקבוע כי יתרת ההפסדים הינה בסכומים נמוכים מהסכומים המפורטים לעיל.
 .2הפסדים שהיו לחברה טרם ביצוע החלפת המניות ,לאחר הפחתתם כאמור בסעיף  ,1לא יותרו בקיזוז כנגד
הכנסה כלשהי שמקורה באקסטיפו )החברה הנעברת( וכן לא יותר בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת מניות
אקסטיפו.
 .3בעלי מניות אקסטיפו לא יורשו למכור את זכויותיהם בחברה למשך שנתיים מתום השנה בה הושלמה העסקה
)להלן " -תקופת החסימה"( ,בכפוף לשינויי חקיקה.
 .4החברה ואקסטיפו התחייבו שבמשך תקופת החסימה תישמר הפעילות הכלכלית העיקרית שהייתה בהן ערב
העסקה.
 .5החברה לא תורשה למכור את החזקותיה באקסטיפו למשך כל תקופת החסימה.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2010

ביאור  - 1כללי )המשך(
יצוין כי הוראות סעיפים  103ו 104 -לפקודת מס הכנסה הדנים בשינויי מבנה ומיזוגים מטילות מגבלות סטטוטוריות
ותנאים שונים על הגופים המשתתפים בשינוי המבנה/המיזוג ובין היתר ,מגבלות דילול החזקות הן בגיוס באמצעות
תשקיף והן בגיוסים פרטיים .תמצית עיקרי המגבלות המפורטות לעיל אינן מהוות תחליף לסעיפים הנ"ל בכללותם.
כמו כן ,עם השלמת עסקת ביו-גאל ,ההפסדים לצורכי מס של חברות הבנות בארה"ב בסך של כ 15 -מיליוני דולר ,נכון
ליום  31בדצמבר  ,2010מוגבלים בניצול ואף יתכן כי יופחתו בהתאם לחוקי המס המקומיים הדנים במקרים של שינויי
שליטה בחברה )")("change of controlראה גם באור 21ג'(.
בעקבות השלמת העסקה כללה החברה בספריה נכס בלתי מוחשי ,המייצג את רישיון השימוש הבלעדי בפטנט על תרופת
ה EPO -הרקומביננטי למחלת המיאלומה הנפוצה וכל המחקרים והידע הנצבר בבסיסו של הפטנט ,בסכום של כ2,265 -
אלפי דולר )לא כולל עלויות עסקה( ,בהתאם לשוויו ההוגן למועד סגירת העסקה ,וזאת בהתבסס על הערכת שווי בלתי
תלויה של מעריך חיצוני.
בהתאם להוראות תקן בינלאומי מספר  ,38נכס זה אינו מופחת באופן שיטתי והחברה בוחנת אחת לשנה האם חלה
ירידה בערכו .בחינה זו נעשית בתדירות גבוהה יותר ,במידה וקיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של
הנכס האמור.
עסקה זו אינה מטופלת במסגרת  IFRS 3העוסק בצירוף עסקים היות ומדובר ברכישה של נכסים.
ג.

לחברה נוצרו הפסדים בסך של כ 1.3 -מיליוני דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ 0.75 -מיליוני דולר בשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010לחברה אין הכנסות מפעילות בשלב זה והיא מממנת את פעילותה מהון עצמי
ומגיוסי הון ממקורות חיצוניים בדרך של הנפקת מכשירים הוניים .לאחר תאריך המאזן ,ביום  7במרס  2011הנפיקה
החברה באמצעות תשקיף לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב  12,305,00מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל
אחת 6,152,500 ,כתבי אופציה )סידרה  (1ו 18,457,500 -כתבי אופציה )סידרה  (2בתמורה כוללת נטו של כ 1.75 -מיליוני
דולר )כ 6.3 -מיליוני ש"ח( )ראה גם ביאור 24א'( .להערכת הנהלת החברה יתרות המזומנים ושווי המזומנים כולל
התמורה מהגיוס האמור יאפשרו את המשך פעילותה של החברה לתקופה של כ 18 -חודשים מתאריך הדוח על המצב
הכספי .עם זאת ,מאחר ולחברה אין תזרים מזומנים מפעולות ולאור אופי הפעילות של החברה כחברת מחקר ופיתוח,
קיימים ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק חי מעבר לתקופה הנ"ל .בדוחות
הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר עשויות להידרש ,אם בכלל ,במידה
והחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים
 .1הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו ,עד ליום  31בדצמבר  ,2008בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
בארה"ב .החל מהתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב 31 -במרס  2009אימצה הקבוצה את תקני הדיווח
הכספי הבינלאומיים )להלן " -תקני ה ("IFRS -וזאת בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר " 29אימוץ תקני
דיווח כספי בינלאומיים ) "(IFRSשפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
 .2הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  31בדצמבר  2010ו 31 -בדצמבר  2009ולכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2010נערכו בהתאם לתקני ה ,IFRS -פרשנויות לתקני ה IFRS -שנקבעו על ידי
הוועדה לפרשנויות של תקני ה (IFRIC) IFRS -וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות
כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
עיקרי המדיניות החשבונאית ,המתוארים להלן ,יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות ,אלא אם צוין
אחרת.
הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית.
עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה ,IFRS -דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים מהותיים .כמו כן,
היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה .בביאור 3
ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות ,או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים
השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים
וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה.
 .3תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  12חודשים.
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ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
א.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים )המשך(
 .4הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח על הרווח הכולל לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של
ההוצאות.

ב.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של החברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות( .כל החברות
הבנות של החברה הינן בבעלות מלאה .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת ,במישרין או בעקיפין ,להתוות
את המדיניות הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה,
ועד למועד בו הופסקה השליטה.
יתרות ועסקאות הדדיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה וחברות מאוחדות בוטלו במלואם בדוחות
הכספיים המאוחדים.

ג.

תרגום יתרות ועסקאות במטבע חוץ
 .1מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה
פועלת אותה ישות )להלן  -מטבע הפעילות( .הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בדולר ,שהוא מטבע הפעילות של כל
חברות הקבוצה ומטבע ההצגה של החברה.
להלן השינויים שחלו בתקופות המדווחות בשער החליפין של הדולר של ארה"ב )להלן  -הדולר( מול השקל הישראלי:
שיעור השינוי
בשער החליפין
של הדולר
%
לשנה שהסתיימה ביום:
 31בדצמבר 2010
 31בדצמבר 2009
 31בדצמבר 2008

)(5.99
)(0.71
)(1.14
שער החליפין
של הדולר

ליום:
 31בדצמבר 2010
 31בדצמבר 2009

3.549
3.775

 .2עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן  -מטבע חוץ( מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות שימוש בשערי
החליפין שבתוקף למועדי העסקות .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ
מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי שער נזקפים לדוח על הרווח הכולל,
בסעיף הכנסות )הוצאות( מימון .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים
לפי שער החליפין במועד העסקה.
ד.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת
ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת.
הפחת על הרכוש הקבוע מחושב לפי שיטת הקו הישר ,כדי להפחית את עלותם לערך השייר שלהם על-פני אומדן אורך
החיים השימושיים שלהם ,כדלהלן:
%
ציוד מעבדה
מחשבים
ריהוט וציוד משרדי

10-20
33
6-16

11

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2010

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ד.

רכוש קבוע )המשך(
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של
השיפורים ,לפי הקצר שבהם.
אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי
אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא.
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע .נכס נגרע
מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס .רווח או הפסד מגריעת הנכס
)המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת בספרים( נכלל בתקופה בה נגרע הנכס במסגרת "רווחים
)הפסדים( אחרים  -נטו" בדוחות מאוחדים על הרווח הכולל בתקופה בה נגרע הנכס.
ירידה בערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית ,במידה שערכו בספרים של הנכס גדול מאומדן
הסכום בר ההשבה )ראה סעיף ו' להלן(.

ה.

נכסים בלתי מוחשיים
מחקר ופיתוח  -הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה .עלויות המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח מוכרות
כנכסים בלתי מוחשיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ,כך שהוא יהיה זמין לשימוש; בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו; ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות; משאבים מתאימים -טכניים ,כספיים ואחרים -זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו;ו- ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו.הוצאות אחרות בגין פיתוח ,שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן .הקבוצה לא היוונה במהלך
תקופת הדוח עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים.
נכסים בלתי מוחשיים שאינם מופחתים  -הפחתת הנכס בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים שלו תתחיל כאשר
הליך הפיתוח יושלם והנכס יהיה זמין לשימוש .נכסים אלו נבחנים מדי שנה לירידת ערך ,או ככל שמתגלים סממנים
העשויים להצביע על ירידת ערך אפשרית ,בהתאם להוראות " - IAS 36ירידת ערך נכסים".
נכסים בלתי מוחשיים מופחתים  -זכות בלעדית לבחינת טכנולוגיה בתחום המערכת החיסונית שנרכשה הינה בעלת
אורך חיים מוגדר של  15חודשים והיא מופחתת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים של זכות זו.

ו.

ירידת ערך נכסים לא כספיים
ירידה בערכם של נכסים ברי-פחת נבחנת ,במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות ,המצביעים על כך שערכם בספרים
לא יהיה בר השבה .סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום בר
השבה שלו .סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס ,בניכוי עלויות מכירה ,לבין שווי השימוש
שלו .לצורך בחינת ירידת ערך ,מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר ,בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים
)יחידות מניבות מזומנים( .נכסים לא-כספיים ,אשר חלה ירידה בערכם ,נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת
הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.
באשר לבחינת ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ,ראה ה' לעיל.

ז.

נכסים פיננסים
 (1סיווג
הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,הלוואות
וחייבים ,נכסים פיננסיים זמינים למכירה והשקעות המוחזקות לפדיון .הסיווג נקבע בהתאם למטרה שלשמה נרכשו
הנכסים הפיננסיים .הנהלת הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה.
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ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

נכסים פיננסים )המשך(
א(

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

קטגוריה זאת כוללת שתי קטגוריות משנה :נכסים פיננסיים המוחזקים למטרות מסחר ונכסים פיננסיים המיועדים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .נכס פיננסי מסווג לקטגוריה זו אם נרכש בעיקר לצורך מכירתו בטווח הקצר ,או אם
הוא מיועד לקטגוריה על ידי ההנהלה .מכשירים פיננסיים נגזרים ,פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר
מגדר מיועד ואפקטיבי ,מסווגים אף הם כמוחזקים למסחר .נכסים בקטגוריה זו מסווגים כנכסים שוטפים אם הם
צפויים להיות ממומשים בטווח של שנה מתאריך הדוח על המצב הכספי .הקבוצה לא החזיקה בנכסים פיננסיים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד במהלך התקופות המדווחות.
ב(

הלוואות וחייבים

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה ,ואשר אינם
מצוטטים בשוק פעיל .נכסים אלה נכללים כנכסים שוטפים ,פרט לחלויות לתקופה של יותר מ 12-חודשים לאחר
תאריך הדוח על המצב הכספי .חלויות אלו מסווגות כנכסים שאינם שוטפים .ההלוואות והחייבים של הקבוצה
כלולים בסעיפים" :חייבים ויתרות חובה"" ,מזומנים ושווי מזומנים" וכן "פיקדונות מוגבלים" המופיעים בדוח על
המצב הכספי.
ג(

נכסים פיננסיים זמינים למכירה

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם מכשירים שאינם נגזרים ,אשר יועדו לקטגוריה זו ,או שאינם מסווגים באחת
מהקטגוריות האחרות .הם נכללים במסגרת הנכסים שאינם שוטפים ,אלא אם ההנהלה מתכוונת לממש את
ההשקעה בהם בתוך  12חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי .הקבוצה לא החזיקה בנכסים פיננסיים זמינים
למכירה במהלך התקופות המדווחות.
ד(

השקעות המוחזקות לפדיון

השקעות המוחזקות לפדיון הינן נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה ותנאי
פדיון קבועים ,אשר להנהלת הקבוצה כוונה בפועל ויכולת להחזיקם עד לפדיון .אם הקבוצה מוכרת חלק שאינו בלתי
מהותי מתוך הנכסים הפיננסיים המוחזקים לפדיון ,כל קטגוריית הנכסים "מוכתמת" ומסווגת כזמינה למכירה.
הקבוצה לא החזיקה בהשקעות המסווגות לקטגוריה זו במהלך התקופות המדווחות.
 (2הכרה ומדידה
רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי החברות בקבוצה במועד העסקה ,שהינו המועד בו הנכס
נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה .ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ,עבור כל
הנכסים הפיננסיים שאינם מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן והוצאות העסקה נזקפות לדוח על הרווח )ההפסד( הכולל .נכסים פיננסיים נגרעים
כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו ,והקבוצה העבירה את כל הסיכונים והתשואות
בגין הבעלות על נכסים אלה .נכסים פיננסיים זמינים למכירה ונכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים
בתקופות עוקבות בשווי הוגן .הלוואות וחייבים וכן השקעות המוחזקות לפדיון מוצגים לפי עלות מופחתת ,על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית.
באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של החברה ראה ביאור .4
 (3קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב הכספי כאשר קיימת זכות
משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות
הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
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ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

נכסים פיננסים )המשך(
 (4ירידת ערך נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של
קבוצת נכסים פיננסיים .ערכו של נכס פיננסי או ערכה של קבוצת נכסים פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים
רק אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה לראשונה בנכס
)"אירוע הפסד"( ולאירוע ההפסד האמור )או לאירועי ההפסד( יש השפעה על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של
הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

ח.

מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה ,פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ,השקעות אחרות לזמן קצר
שנזילותן גבוהה ,ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על שלושה חודשים.

ט.

הון המניות
מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות .עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות או אופציות
חדשות מוצגות בהון כניכוי ,נטו ממס ,מתקבולי ההנפקה.

י.

ספקים
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים במהלך העסקים
הרגיל .יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות ,אחרת הן
מוצגות כהתחייבויות שאינן שוטפות.
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן ,ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת ,על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

יא .מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה בדוח על הרווח הכולל כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים.
 .1מסים שוטפים
החבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה,
עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.
 .2מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון
לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח על הרווח )ההפסד( הכולל,
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח .סכום המסים הנדחים בדוח על
הרווח )ההפסד( הכולל מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל בתקופת הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים .במקביל ,הפרשים זמניים )כגון
הפסדים מועברים לצורכי מס( בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה
מתאים .כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לסעיף מסים על הכנסה.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש השקעות בחברות מוחזקות ,כל עוד
מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין .כמו כן ,לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין
חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת ,או בשל
מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת.
נכסי והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים ,כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה ,לקזז נכסי מסים שוטפים כנגד
התחייבויות מסים שוטפות ,וכאשר המסים הנדחים מתייחסים למסים על ההכנסה ,המוטלים על ידי אותה רשות מס
על אותה ישות.
בהעדר צפי באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד ,לא נרשמו מסים נדחים כנכס בספרי הקבוצה.
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ביאור  -2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יב .הטבות עובד
.1

הטבות לאחר העסקה

החברה מפעילה מספר תוכניות פנסיה .התוכניות ממומנות בדרך כלל באמצעות תשלומים ,המועברים לחברות ביטוח או
לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות .תוכניות אלו מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת מאחר שהחברה מבצעת הפקדות
קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה .לחברה אין כל מחויבות ,משפטית או משתמעת ,לבצע הפקדות נוספות ,במצב שבו
לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות.
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של החברה ,חייבת החברה בתשלום פיצויי פרישה
לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות .התחייבות החברה לתשלום פיצויי פרישה מטופלת כתוכנית
להפקדה מוגדרת.
עם ביצוע ההפקדות ,החברה איננה מחויבת בתשלום נוסף .ההפקדות מוכרות כהוצאות בגין הטבות עובד כאשר הן
מבוצעות .הפקדות מראש מוכרות כנכס ,במידה שניתן החזר הוצאות במזומן או ניתנת הפחתה בתשלומים העתידיים.
 .2דמי חופשה והבראה
במסגרת החוק ,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה ,כאשר שניהם מחושבים על בסיס שנתי .הזכאות מתבססת על
משך תקופת ההעסקה .החברה זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמי חופשה והבראה ,בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור
כל עובד.
יג .תשלום מבוסס מניות
החברה מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים ולנותני שירותים אחרים המעניקים שירותים הדומים
לשרותי עובדים ,המסולק במכשירים הוניים של החברה .במסגרת זאת ,החברה מעניקה מעת לעת ,בהתאם לשיקול
דעתה ,אופציות לרכישת מניות החברה .שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת
האופציות מוכר כהוצאה בדוח על הרווח )ההפסד( הכולל ובמקביל נזקף להון .הסכום הכולל ,המוכר כהוצאה על-פני
תקופת ההבשלה של האופציות )התקופה בה כל תנאי ההבשלה שהוגדרו צפויים להתמלא( ,נקבע בהתייחס לשוויין
ההוגן של האופציות שהוענקו ,במועד ההענקה ,למעט השפעת תנאי הבשלה כלשהם שאינם תנאי שוק ) non-market
.(vesting conditions
תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות הצפויות להבשיל .בכל תאריך
דיווח ,מעדכנת החברה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל ,בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי
שוק ,ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים ,אם קיים ,בדוח על הרווח )ההפסד( הכולל ,ובהתאמה
מקבילה בהון.
תוספת המימוש ,המתקבלת בעת מימוש האופציות למניות ,בניכוי עלויות עסקה המיוחסות במישרין ,נזקפת להון
המניות )ערך נקוב( ולפרמיה על המניות ,כאשר האופציות ממומשות.
עסקת תשלום מבוסס מניות בגין זכויות לעליית ערך מניות עם חלופת סילוק ,אשר הוענקה לנותן שירותים של הקבוצה
טופלה בעבר כהענקה המסולקת במזומן .מידי מועד דיווח העריכה החברה את שוויה של ההתחייבות .ביום 30
בספטמבר  ,2009שונה סיווג העסקה לעסקה המסולקת במכשירים הוניים בהתאם ל IFRS 2 -וזאת לאחר בחינת
הנהלת החברה את אופן הסילוק ,בהמשך למצבה הכספי של החברה )ראה ביאור 1ג'( .לחברה אין מחויבות לסלק את
העסקה במזומן.
עסקאות תשלום מבוסס מניות בהן רכשה החברה נכסים בתמורה למכשירים הוניים של החברה הוכרו בהתאם לשווים
של הנכסים הנרכשים )ראה ביאור 9ב'(.
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ביאור  -2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יד .הכרה בהכנסות
הכנסות מוכרות בדוח על הרווח )ההפסד( הכולל כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות
הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן .ההכנסות
נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.
להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות של הקבוצה הנדרשות להתקיים על מנת להכיר בהכנסה:
 .1הכנסות ממכירת זכויות פיתוח ה DOS -לפרסידיו ומתן שירותי המשך על ידי החברה הוכרו כדלקמן:
א .השווי ההוגן של שירותי העבודה שסיפקו עובדי הקבוצה הוכר לאורך תקופת השירות.
ב .ההפרש בין תמורת המכירה לשווי ההוגן של שירותי העבודה הוכר במועד העסקה כהכנסות ממכירת זכות
הפיתוח ב.DOS -
 .2הכנסות ריבית  -הכנסות ריבית נזקפות על בסיס תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
טו .חכירות
הסכמי חכירה שבמסגרתם שיעור מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים בידי המחכיר מסווגים כחוזי
חכירה תפעולית .תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לדוח על הרווח )ההפסד( הכולל בסיס שיטת
הקו הישר על פני תקופת החכירה.
טז .רווח )הפסד( למניה
הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה בממוצע המשוקלל של
מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה.
בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה ,מתווסף לממוצע המניות הרגילות ששימש לחישוב הרווח הבסיסי ,גם
הממוצע המשוקלל של מספר המניות שיונפקו בהנחה שכל המניות הפוטנציאליות המדללות יומרו למניות .המניות
הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן הינה מדללת )מקטינה את הרווח או מגדילה את ההפסד
למניה(.
יז.

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות
 .1תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות ב 1 -בינואר :2010
תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי " - 7דוחות תזרים מזומנים" )להלן" :התיקון ל .(IAS 7 -התיקון האמור
מהווה חלק מפרויקט השיפורים השנתי ) (improvementsשל ה IASB-שפורסם באפריל  .2009התיקון
ל IAS 7 -קובע שרק יציאות בעקבותיהן מוכר נכס בדוח על המצב הכספי ,תהיינה כשירות לסיווגן בדוח
תזרים המזומנים במסגרת תזרימי מזומנים המשמשים לפעילות השקעה .התיקון ל IAS 7 -חל באופן
רטרואקטיבי )למפרע( לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2010או לאחר מכן .הקבוצה יישמה את
התיקון האמור החל ביום  1בינואר  2010וליישומו לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים
של הקבוצה.
 .2להלן תקנים ,תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה באימוצם
המוקדם:
א( תקן דיווח כספי בינלאומי " - 9מכשירים פיננסיים" )להלן .(IFRS 9" :חלקו הראשון של  IFRS 9העוסק
בסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים פורסם בנובמבר ) 2009להלן" :החלק הראשון של  ("IFRS 9ומהווה את
החלק הראשון בפרויקט להחלפת תקן חשבונאות בינלאומי " - 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" )להלן:
" ("IAS 39בתקן חדש .החלק הראשון של  IFRS 9קובע דרישות חדשות לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים
ועתיד להשפיע על הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים של הקבוצה .בין היתר קובע החלק הראשון של ,IFRS 9
כי נכסים פיננסיים יסווגו על פי אחת משתי הקטגוריות הבאות :נכסים פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה
לראשונה בשווי הוגן ונכסים פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת .ההחלטה לאיזו
קטגוריה יש לסווג נכס פיננסי מבוצעת ביום ההכרה לראשונה .הסיווג מבוסס על האופן שבו הישות מנהלת את
מכשיריה הפיננסיים )המודל העסקי שלה( והמאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים של המכשיר.
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ביאור  -2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יז.

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות )המשך(
בחודש אוקטובר  2010פורסם חלק נוסף של ) IFRS 9להלן" :החלק השני של  ("IFRS 9המהווה את החלק
השני בפרויקט להחלפת  .IAS 39החלק השני של  IFRS 9כולל הנחיות לגבי התחייבויות פיננסיות ולגבי גריעת
מכשירים פיננסיים .ההנחיות שהתווספו ל IFRS 9 -במסגרת החלק השני של  ,IFRS 9לרבות אלו הנוגעות
למדידה וסיווג של התחייבויות פיננסיות והטיפול בנגזרים המשובצים במכשירים בהם החוזה המארח הינו
התחייבות פיננסית ,הועתקו ללא שינוי מההנחיות הקיימות ב IAS 39 -לגבי הנושאים האמורים ,זאת למעט
ההנחיות הנוגעות להתחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד )להלן .("FVTPL" :בהתאם
להנחיות החדשות האמורות ,למעט במקרים כמפורט בהן ,ישויות שיש להן התחייבות פיננסית שיועדה ל-
 ,FVTPLיכירו בשינויים בשווי ההוגן של התחייבות כאמור ,הנובעים משינויים בסיכון האשראי המתייחס
להתחייבות ,ישירות במסגרת רווח כולל אחר וזאת חלף ההכרה בהם במסגרת רווח או הפסד .לגבי סכומים
שיוכרו כאמור ברווח כולל אחר לא יבוצע בהמשך סיווג מחדש ) (Recyclingלרווח או הפסד .עם זאת ,ניתן
לבצע העברות של רווחים או הפסדים נצברים בין סעיפי ההון.
שני החלקים של  IFRS 9יחולו לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2013או לאחריו .ישויות יכולות
לבחור ליישם את  IFRS 9ביישום מוקדם ,אולם אין זה אפשרי לבצע יישום מוקדם של החלק השני של IFRS
 9מבלי ליישם באותו מועד את החלק הראשון של  .IFRS 9מנגד ,ניתן לבצע יישום מוקדם של החלק הראשון
של  IFRS 9מבלי להידרש ליישם באותו מועד את החלק השני של .IFRS 9
ישויות אשר תיישמנה מוקדם את  IFRSלגבי תקופות דיווח המתחילות לפני  1בינואר  2012לא תידרשנה לתקן
את מספרי ההשוואה שלהן בעת היישום לראשונה.
בשלב זה הקבוצה לא אימצה את  IFRS 9באימוץ מוקדם.
להערכת החברה ,ליישום הוראות  IFRS 9לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
ב( תיקון לתקן דיווח בינלאומי  - 7מכשירים פיננסיים :גילויים" )להלן (IFRS 7" :אשר פורסם באוקטובר .2010
התיקון ל IFRS 7 -מרחיב את דרישות הגילוי לגבי נכסים פיננסיים שהועברו לצד אחר ,ולמרות זאת ממשיכים
להיכלל בדוח על המצב הכספי של הקבוצה וכן התחייבויות פיננסיות קשורות ,לרבות הקשר בין הנכסים
להתחייבויות הנ"ל .בנוסף ,התיקון ל IFRS 7 -מרחיב את דרישות הגילוי לגבי נכסים פיננסיים אשר נגרעו ,אך
נותרה בגינם חשיפה לסיכונים ותשואות מסוימים הקשורים בנכס המועבר .התיקון ל IFRS 7 -ייושם לגבי
תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1ביולי  2011או לאחריו .יישום מוקדם אפשרי .בכוונת הקבוצה ליישם
את התיקון האמור החל ב 1-בינואר  .2011ליישום לראשונה של תיקון זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על
דוחותיה הכספיים של הקבוצה.
ג( תיקון לתקן דיווח בינלאומי " - 7מכשירים פיננסיים :גילויים" .התיקון האמור מהווה חלק ממסמך השיפורים
לתקני  IFRSשפורסם במאי  .2010התיקון האמור מתקן חלק מהגילויים האיכותיים והכמותיים הנדרשים בגין
מהות והיקף הסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים ומבהיר את האינטראקציה בין גילויים איכותיים
וכמותיים אלו .התיקון האמור ייושם לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2011או לאחריו.
יישום מוקדם אפשרי .בכוונת הקבוצה ליישם את התיקון האמור החל ב 1-בינואר  .2011ליישום לראשונה של
תיקון זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה.
ד( תיקון תקן חשבונאות בינלאומי ) 27מתוקן( " -דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" )להלן" :התיקון לIAS -
 .("27התיקון האמור מהווה חלק ממסמך השיפורים לתקני  IFRSשפורסם במאי  .2010התיקון לIAS 27R -
מבהיר אלו מבין התיקונים לתקנים בינלאומיים" IAS 21 :השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ",
" IAS 28השקעות בחברות כלולות" ו" IAS 31 -זכויות בעסקאות משותפות" ,אשר תוקנו במסגרת פרסום
 IAS 27Rייושמו באופן פרוספקטיבי )"מכאן ואילך"( ואלו מהם ייושמו באופן רטרוספקטיבי )"למפרע"(.
התיקון ל IAS 27R -ייושם לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1ביולי  2010או לאחריו .יישום
מוקדם אפשרי .בכוונת הקבוצה ליישם את התיקון האמור החל ב 1-בינואר  .2011ליישום לראשונה של תיקון
זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה.
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ביאור  -3אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים
אומדנים ושיקולי דעת נבחנים באופן מתמיד ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים ,לרבות ציפיות ביחס
לאירועים עתידיים ,שנחשבות לסבירות ,לאור הנסיבות הקיימות.
הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד .מעצם טבעם ,נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים
לתוצאות המתייחסות בפועל .האומדנים וההנחות ,שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם
בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה ,מפורטים להלן:
א.

נכסים בלתי מוחשיים  -לצורך קביעת עלותם של נכסים שנרכשו בעסקאות תשלום מבוסס מניות ולצורך
בחינת ירידת ערך של אותם נכסי מחקר ופיתוח נדרשת הנהלת החברה לאמוד ,בין היתר ,את התוצאות
הצפויות של ניסויים שהחברה עורכת ,הישימות הטכנית מסחרית של הפיתוח וההטבות הכלליות הנגזרות.
התוצאות בפועל והאומדנים שיבוצעו בעתיד ,עשויים להיות שונים מהותית מההערכה הנוכחית.

ב.

תשלומים מבוססי מניות לרבות זכויות לעליית ערך מניות )ראה ביאור 2יג'(  -לצורך הערכת השווי ההוגן ואופן
ההכרה בתשלום מבוסס מניות נדרשת הנהלת החברה לאמוד ,בין היתר ,פרמטרים שונים הנכללים בחישוב
השווי ההוגן של האופציה וכן את תוצאות החברה וכמות האופציות אשר יבשילו .התוצאות בפועל ,והאומדנים
שיבוצעו בעתיד ,עשויים להיות שונים מהותית מההערכות הנוכחיות.

ג.

מסים על ההכנסה ומסים נדחים  -הקבוצה נישומה לצורכי מס בישראל ובארה"ב ובהתאם ,נדרשת הנהלת
הקבוצה להפעיל שיקול דעת משמעותי ,על מנת לקבוע את ההפרשה הכוללת בגין מסים על הכנסה .בקבוצה
קיימים עסקות וחישובים רבים ,אשר קביעת חבות המס הסופית בגינם אינה ודאית במהלך העסקים הרגיל.
כאשר חבות המס הסופית שונה מחבות המס שנרשמה בספרים ,ישפיעו ההפרשים על ההפרשות למסים על
הכנסה ולמסים נדחים בתקופה שבה נקבעה השומה הסופית כאמור על ידי רשויות המס.
נכון ליום  31בדצמבר  2010לקבוצה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות בסך של כ 39 -מיליוני דולר
)לחברה כ 24 -מיליוני דולר( ,מתוכם סך של  15מיליוני דולר מקורם בהפסדים לצרכי מס בחברות הבנות
בארה"ב אשר מוגבלים בניצול ואף יתכן כי יופחתו בהתאם להוראות דיני המס המקומיים העוסקים בשינויי
שליטה ,וכל זאת בהמשך להשלמת עסקת ביו-גאל.
החברה לא זקפה מסים נדחים בגין הפסדים אלו מאחר שאין וודאות לניצולם .שיקול דעת של ההנהלה נדרש
על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו ,אם בכלל ,בהתבסס על העיתוי .סכום ההכנסה
החייבת במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית תכנון המס .למידע נוסף ראה ביאור 21ג'.

ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים
א .ניהול סיכונים פיננסיים
 (1גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים :סיכוני שוק )לרבות סיכוני מטבע ,סיכון שווי הוגן בגין
שיעור ריבית ,סיכון תזרימי מזומנים בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר( ,סיכוני אשראי וסיכוני נזילות .תוכניתה
הכוללת של הקבוצה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ובניסיון
למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה.
ניהול הסיכונים מתבצע על-ידי הנהלת הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת על-ידי מועצת המנהלים .מחלקת
הכספים של הקבוצה מזהה ,מעריכה ומגדרת את הסיכונים הכספיים .מועצת המנהלים מספקת עקרונות כתובים
לניהולם הכולל של הסיכונים ,כמו גם מדיניות כתובה המטפלת בתחומים ממוקדים יותר ,כגון סיכונים בגין שערי
חליפין ,סיכוני שיעור ריבית והשקעת עודפי כספים.
א( סיכוני שוק:
סיכוני שער חליפין
פעילות הקבוצה היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות למטבעות שונים ,בעיקר
לשקל הישראלי )להלן" :השקל"( .סיכון שער חליפין נובע מעסקות מסחריות עתידיות ונכסים או התחייבויות
הנקובים במטבע חוץ.
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ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(
א .ניהול סיכונים פיננסיים )המשך(
 (1גורמי סיכון פיננסיים )המשך(
הנהלת הקבוצה קבעה מדיניות המחייבת את חברות הקבוצה לנהל את סיכון שער החליפין כנגד מטבע הפעילות
שלהן .חברות הקבוצה נדרשות להגן על כל חשיפתן לסיכון שער חליפין .במטרה לנהל את סיכון שער החליפין
בגין עסקות מסחריות עתידיות ,ונכסים והתחייבויות שהוכרו ,משתמשת הקבוצה בפיקדונות קצרי טווח
הנקובים במטבע חוץ .סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות
המוכרים בדוחות הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות.
מדיניות ניהול הסיכונים של מחלקת הכספים בקבוצה היא החזקה של מזומנים ושווה מזומנים הנקובים בשקל
בגובה תזרימי מזומנים שקליים הצפויים בשלושת החודשים הבאים.
ביום  31בדצמבר  ,2010אילו נחלש מטבע הפעילות של הקבוצה ב 10% -מול השקל ,ואילו כל יתר המשתנים
נותרו קבועים ,היה ההפסד לאחר מס לשנה גבוה בכ 11 -אלפי דולר ) - 2009רווח לאחר מס נמוך בכ 8 -אלפי
דולר -2008 ,הפסד לאחר מס גבוה בכ 9 -אלפי דולר( ,בעיקר כתוצאה מהפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום
יתרות חייבים ויתרות זכות ומרווחים משינויי שער חליפין בגין מזומנים ושווי מזומנים הנקובים בשקל.
ההפסד רגיש יותר לתנועות בשער החליפין מול השקל ב 2010 -בהשוואה ל 2009 -בעיקר עקב הגידול ביתרות
הנקובות בשקל בסעיפי המזומנים ,החייבים והזכאים בקבוצה.
ב( סיכוני אשראי
סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה .סיכוני אשראי נובעים ממזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות מוגבלים
בבנקים וכן יתרות חובה שטרם נפרעו .הקבוצה מתקשרת עם בנקים ומוסדות פיננסיים שדורגו באופן בלתי-
תלוי בדירוג  Aלפחות.
ראה ביאור 4ב' להלן לגבי מידע נוסף המתייחס לסיכוני אשראי.
ג( סיכון נזילות
תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על-ידי הנהלת הקבוצה הן ברמת הישויות השונות בקבוצה והן במאוחד.
הנהלת הקבוצה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בקבוצה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים
התפעוליים .הקבוצה אינה משתמשת במסגרות אשראי .תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון גיוס
הון למימון פעילותה ויחסי נזילות מסוימים שהקבוצה שמה לעצמה מטרה להשיג.
עודפי מזומנים המוחזקים למימון הפעילות השוטפת מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון חשבונות
עו"ש ,פיקדונות קצובים בזמן ואפיקים סולידיים נוספים .אפיקי השקעה אלו נבחרים בהתאם לתקופת הפירעון
הרצויה או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלקבוצה יהיו די יתרות מזומנים ,בהתאם לתחזיות האמורות
לעיל.
נכון לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -מועד פירעונן של התחייבויותיה הפיננסיות של הקבוצה הינו עד שנה מיום
כל אחד מהימים המדווחים.
 (2ניהול סיכוני הון
יעדי ניהול סיכוני ההון של הקבוצה הינם לשמר את יכולתה של הקבוצה להמשיך ולפעול כעסק חי במטרה להעניק
לבעלי המניות תשואה על השקעתם ,והטבות לבעלי עניין אחרים ,ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את
עלויות ההון.
הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה ,לרבות הנפקת מניות חדשות
או מכירת נכסים לצורך פירעון חובות.
ב .מכשירים פיננסיים
 .1מכשירים פיננסיים לפי קבוצות
נכון לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -כל הנכסים הפיננסיים סווגו תחת קבוצת הלוואות וחייבים .כמו כן ,כל
ההתחייבויות הפיננסיות לאותם ימים סווגו תחת קבוצת התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת.
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ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(
ב .מכשירים פיננסיים )המשך(
 .2איכות האשראי של נכסים פיננסיים
ניתן להעריך את איכות האשראי של נכסים פיננסיים ,שטרם הוכרה בגינם ירידת ערך ,על ידי התייחסות לדירוגי
אשראי חיצוניים )אם זמינים( או לנתוני עבר בנוגע למקרי חדלות פירעון של הצד שכנגד:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
מזומנים בבנקים ופיקדונות מוגבלים
AA+
AA
AAמזומנים שאינם מוחזקים בבנקים

354
754
3
1,111

440
10
450

1
1,112

2
452

ביאור  - 5מזומנים ושווי מזומנים
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
313
753
1,066

מזומנים בבנקים ובקופה
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

358
54
412

המטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הינם:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
853
210
3
1,066

דולר ארה"ב
ש"ח
אחרים

ערכם בספרים של שווי המזומנים מהוה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
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ביאור  - 6חייבים ויתרות חובה
א .הרכב
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
51
57
2
110

מוסדות
הוצאות מראש
חייבים אחרים

8
21
4
33

ב .ערכם בספרים של החייבים ויתרות החובה האחרים המהווים פריטים כספיים נקובים במטבעות הבאים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
53
53

דולר ארה"ב
ש"ח

4
8
12

ערכם בספרים של החייבים ויתרות חובה מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.

ביאור  - 7פרטים נוספים לגבי השקעה בחברות בנות

תאריך

זכויות החברה
בחברה הבת בהון
ובהצבעה

היקף ההשקעה
בחברה הבת
באלפי דולר

סכום הדיבידנדים
שנתקבלו או שהחברה
זכאית לקבל

שם החברה הבת
ומדינת
התאגדותה
(1

אקסטיפו בע"מ
מאוגדת בישראל

31.12.10
31.12.09

100%
-

3,918
-

-

(2

אקס טי אל
ביופרמסוטיקלס
אינק מאוגדת
בדלוור ארה"ב

31.12.10

100%

)(218

-

31.12.09

100%

)(1,728

-
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ביאור  - 8רכוש קבוע
א .הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2010הינם:
יתרה
לתחילת
השנה
רהיטים וציוד משרדי
מחשבים

46
92
138

עלות
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי דולר
16
6
22

יתרה
לגמר
השנה
62
98
160

יתרה
לתחילת
השנה
30
85
115

פחת שנצבר
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי דולר
3
7
10

יתרה מופחתת
יתרה
לגמר
השנה
33
92
125

 31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
16
29
7
6
23
35

הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2009הינם:
יתרה
לתחילת
השנה
רהיטים וציוד משרדי
מחשבים
שיפורים במושכר

61
101
141
303

עלות
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי דולר
)(15
)(9
)(141
)(165
-

יתרה
לגמר
השנה
46
92
138

יתרה
לתחילת
השנה
38
83
141
262
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פחת שנצבר
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי דולר
)(11
3
)(8
10
)(141
)(160
13

יתרה מופחתת
יתרה
לגמר
השנה
30
85
115

 31בדצמבר
2008
2009
אלפי דולר
23
16
18
7
41
23
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ביאור  -8רכוש קבוע )המשך(
הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2008הינם:
יתרה
לתחילת
השנה
רהיטים וציוד משרדי
מחשבים
שיפורים במושכר
ציוד מעבדה

ד.

94
224
141
119
578

עלות
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי דולר
)(33
)(125
2
)(119
)(277
2

יתרה
לגמר
השנה
61
101
141
303

יתרה
לתחילת
השנה
42
174
141
115
472

מידע נוסף:
הפחתת הרכוש הקבוע בשנים  2009 ,2010ו 2008 -נזקפה להוצאות הנהלה וכלליות.
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פחת שנצבר
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי דולר
)(11
7
)(112
21
)(115
)(238
28

יתרה מופחתת
יתרה
לגמר
השנה
38
83
141
262

 31בדצמבר
2007
2008
אלפי דולר
52
23
50
18
4
106
41
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ביאור  - 9נכסים בלתי מוחשיים
א.

כאמור בביאור 1ב' לעיל ,ביום  3באוגוסט  2010הושלמה עסקת ביו-גאל בהתאם למתווה עליו חתמו הצדדים
להסכם ביום  31בדצמבר .2009
בעקבות השלמת העסקה רשמה החברה בספריה נכס בלתי מוחשי ,המייצג את רישיון השימוש הבלעדי בפטנט
על תרופת ה EPO -הרקומביננטי למחלת המיאלומה הנפוצה וכל המחקרים והידע הנצבר בבסיסו של הפטנט,
בסכום של כ 2,265 -אלפי דולר )לא כולל עלויות עסקה בסך של כ 187 -אלפי דולר( ,וזאת בהתאם לשוויו ההוגן
למועד סגירת העסקה ,בהתבסס על הערכת שווי בלתי תלויה של מעריך חיצוני.
בהתאם להוראות תקן בינלאומי מספר  ,38נכס זה אינו מופחת באופן שיטתי והחברה בוחנת אחת לשנה האם
חלה ירידה בערכו .בחינה זו נעשית בתדירות גבוהה יותר ,במידה וקיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה
ירידת ערך של הנכס האמור.
בחודש דצמבר  2010בוצעה בחינת ירידת ערך על ידי מעריך שווי חיצוני בהתאם להוראת  .IAS 36על פי
הערכה שהתקבלה ,אין צורך בהפחתת שווי ערך הנכס ביחס לערכו בספרים .היות ולא קיימות עסקאות דומות
אשר לפיהן ניתן לקבוע את שוויו ההוגן של הפטנט ,שווי הפטנט נקבע לפי שווי השימוש על בסיס שיטת היוון
תזרים מזומנים עתידי .ההנחות העיקריות ששימשו את מעריך השווי בחישוב שווי השימוש ליום  31בדצמבר
 2010הינן :אורך ניסוי קליני  phase 2ו phase 3 -של  2.5שנים ו 3.5 -שנים ,בהתאמה ,שיעורי חדירה צפויים
של  10%בשנת  2017ועד  55%בשנת  2023מתוך אומדן של  45,000מקרים חדשים של חולי מיאלומה נפוצה בכל
שנה ,שיעור תמלוגים של  12.5%ושיעור היוון )לפני מס( של .23%

ב .ביום  1בספטמבר  2010התקשרה החברה עם חברת ידע מחקר ופיתוח בע"מ )להלן" :ידע"( בהסכם לרכישת
זכות לפיה לחברה בלעדיות לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום המערכת החיסונית הכוללת שני חלבונים אשר
באמצעותם ייבחנו מולקולות מטרה אשר עשויות להוות בסיס לפיתוחן של תרופות לטיפול במחלות אשר
קשורות במערכת החיסונית ,כגון :צהבת אקוטית ,דלקת מפרקים שגרונית ,מחלת הקרונס ) Chron's
 ,(Diseaseספחת )פסוריאזיס( וכו' .בהתאם להסכם ,החברה קיבלה זכות בלעדית לתקופה של  15חודשים
לבחון את הטכנולוגיה הרפואית )להלן":הזכות"( וזאת בתמורה לתשלום בסך  120אלפי דולר ארה"ב
)להלן":דמי האופציה"( אשר ישולמו ע"י החברה באופן הבא וכמוקדם מבין:
 .1גייסה החברה בדרך של תשקיף ציבורי סכום העולה על  2מליון דולר ארה"ב  -תפרע החברה את
ההתחייבות לידע במזומן ,או
 .2חלפו  12חודשים ממועד החתימה על ההסכם ולא גויס סכום העולה על  2מיליון דולר ארה"ב ,תפרע
החברה את ההתחייבות כלפי ידע במזומן או באמצעות הנפקת אופציות שוות ערך לסכום האמור בהתאם
לשיקולה הבלעדי של החברה ,לאחר קבלת אישורה של ידע לעיתוי ההענקה .סך כמות האופציות אשר
יוקצו לידע לא יעלו על  2%מהון החברה )בדילול מלא( כאשר מחיר המימוש של כל אופציה יהיה ערכן
הנקוב של מניות החברה.
היה והחברה תבחר לממש את זכותה לקבלת רישיון השימוש ,עליה להודיע על רצונה האמור לידע ולאחריו
יחתמו הצדדים על הסכם רישיון בהתאם לתנאים הנהוגים בידע ובניכוי הנחה בשיעור של  15%ממחירי השוק
למתן רישיון כאמור הנהוגים על ידי ידע.
לידע תעמוד הזכות לבטל הסכם זה לאחר  12חודשים מיום החתימה במידה והחברה לא הצליחה להשלים גיוס
כספים בסך העולה על  1.5מיליון דולר ארה"ב מכל מקור שהוא.
במהלך התקופה רשמה החברה בספריה הוצאות פחת בסך של  32אלפי דולר אשר נזקפו להוצאות מחקר
ופיתוח.
ג.

ביום  18בנובמבר  ,2008החברה קיבלה את תוצאות ניסוי שלב  Phase 2bשביצעה בתרופת הביסיפאדין לטיפול
בכאבים נוירופאטיים בחולי סכרת אשר העידו כי התרופה לא עמדה ביעדיה ולפיכך הופסקה פעילות הפיתוח.
במועד זה הוכרה ירידת ערך בגין הנכס הבלתי מוחשי המייצג את זכויות הפיתוח שנרכשו בשנת  2007בסך 7.5
מיליון דולר.
בחודש מרס  2010הפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות עם חברת  DOVפרמסוטיקל אינק) .להלן:
" ,("DOVאשר ממנה נרכשו הזכויות לתרופת הביסיפאדין ,וכל הזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו
לחברת  DOVבתיאום עימה.
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ביאור  -10ספקים ונותני שירותים
א .הרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
183
20
203

חובות פתוחים
שקים לפירעון

170
22
192

ערכם בספרים של הספקים ונותני שירותים מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
ב .ערכם בספרים של ספקים ונותני שירותים אחרים נקובים במטבעות הבאים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
161
39
3
203

דולר ארה"ב
ש"ח
אחרים

156
36
192

ביאור  -11זכאים ויתרות זכות
א .הרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
199
555
6
760

עובדים ,יועצים ומוסדות שכר
הוצאות לשלם
אחרים

122
394
516

ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
ב .ערכיהם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות האחרים נקובים במטבעות הבאים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
407
353
760

דולר ארה"ב
ש"ח

384
132
516

ביאור  - 12התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד
א .בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ ובחוץ לארץ ,חייבות החברה והחברות הבנות בתשלום פיצויי
פרישה ו/או פנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות.
ב .התחייבות החברה בישראל לתשלומי פנסיה וכן התחייבות החברה לתשלומי פיצויים בגין עובדים בישראל שלגביהם
המחויבות האמורה הינה לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים מכוסה על ידי הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות.
הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים בדוחות על המצב הכספי .במהלך שנת  2010כל עובדי החברה היו מכוסים לפי
סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים.
הסכום שנזקף כהוצאה בגין תוכניות הפקדה מוגדרות בשנים  2009, 2010ו 2008 -הינו  16אלפי דולר 17 ,אלפי דולר ו35 -
אלפי דולר ,בהתאמה.
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ביאור  - 12התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד )המשך(
ג .לחברה הייתה קיימת התחייבות לתשלומי פיצויים לעובדיהן המהוות תוכניות הטבה מוגדרת עד לשנת  .2009בגין
התחייבות זו היו קיימות בספרי החברה יעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם מפקידות החברות בקבוצה כספים .נכון
לימים  31בדצמבר  2010ו ,2009 -כל עובדי החברה חתומים על סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ומכוסים בצורה של הפקדות
שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות.
הסכום שנזקף כהוצאה בגין תוכניות הטבה מוגדרת בשנים  2009ו 2008 -הינו כ 12 -אלפי דולר ו 4 -אלפי דולר ,בהתאמה.
היות ועובדי החברה נכון ליום  31בדצמבר  2010חתומים על סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,כאמור לעיל ,ומכוסים בצורה
של הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת ,לא צפויות הפקדות לתוכניות הטבה לאחר פרישה לשנה שמסתיימת ביום
 31בדצמבר .2011

ביאור  - 13זכויות לעליית ערך מניות
בחודש ינואר  2007התחייבה חברה בת לשלם לצד שלישי בעסקה עם  DOVדמי ייעוץ .בחודש אוקטובר  ,2008בהמשך
להתחייבות לעיל ,חתמו החברה והחברה הבת על הסכם עם הצד השלישי לפיו דמי הייעוץ יתבססו על זכויות לעליית ערך
מניות החברה כדלקמן:
 3% .1ממניות החברה בדילול מלא נכון למועד העסקה המייצגים  1,659,945מניות לאחר איחוד ההון ביוני ) 2009ראה
ביאור 15א') ((2הניתנים למימוש שנה אחת לאחר מועד העסקה.
 7% .2ממניות החברה בדילול מלא נכון למועד העסקה המייצגים  3,873,204לאחר איחוד ההון ביוני  2009המובשלים עם
קרות אירועים מסוימים שהינם "אירוע אבן דרך".
תשלום בגין זכויות לעליית ערך מניות יכול להתבצע באמצעות מזומן או באמצעות הנפקת מניות על פי בחירת החברה.
במקרה של מימוש זכויות לעליית ערך מניות על ידי הנפקת מניות שווי התשלום יהיה בגובה ההפרש שבין שווי שוק
)מחיר מניה ליום המימוש או מחיר ממוצע למניה בחמישה ימים הקודמים ליום המימוש ,כגבוה מביניהם( לבין סך של
 1.7דולר .הזכויות לעליית ערך מניות יפקעו בתאריך  15בינואר .2017
הזכויות לעליית ערך מניות בשיעור של  3%ניתנות למימוש ,כאמור בסעיף  1לעיל ,ומוצגות במסגרת ההון בהתאם
ל IFRS 2 -ואילו הזכויות לעליית ערך מניות בשיעור של  ,7%כאמור בסעיף  2לעיל ,פקעו בעקבות סיום הסכם הרישיון
של החברה עם חברת  DOVבתרופת הביסיפאדין בחודש מרס .2010
כאמור בביאור 2יג' לעיל נזקף המכשיר בגין זכויות לעליית ערך מניות להון החל מיום  30בספטמבר .2009
החברה השתמשה במודל בלאק אנד שולס לחישוב ערכן של הזכויות לעליית ערך מניות בכל תקופת דיווח ועד ליום 30
בספטמבר  .2009ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של הזכויות לעליית ערך מניות בכל תקופת דיווח הינן
סטיית תקן בשיעור של בין  59%ל ,124% -מקדם היוון בשיעור של בין  2.9%ל ,4.2% -דיבידנד צפוי בשיעור של  0%ואורך
חיים צפוי עד למועד המימוש של בין  7.3ל 9 -שנים.

ביאור  - 14התקשרויות והתחייבויות תלויות
א .תמלוגים ותשלומים התלויים באבני דרך
 .1כאמור בביאור 1ב' לעיל ,במסגרת עסקת ביו-גאל ,החברה מחויבת בתשלום תמלוגים בסך  1%מהמכירות נטו של
המוצר וכן סך של  350אלפי דולר במקרה של הצלחה בניסוי קליני  .Phase 2תנאי התשלום בגין הסכום האמור
הינם בהתאם למוקדם מבין האירועים הבאים:
א .גיוס של לפחות  2מיליוני דולר על ידי החברה או חברת אקסטיפו לאחר השלמה בהצלחה של הניסוי הקליני
.Phase 2
ב .שישה חודשים ממועד השלמה בהצלחה של ניסוי קליני .Phase 2
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ביאור  - 14התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
א .תמלוגים ותשלומים התלויים באבני דרך )המשך(
 .2בהתאם לתנאי רכישת הזכויות מ ,DOV -החברה הבת הייתה מחויבת בתשלומים התלויים באבני דרך בסכומים של
עד  126.5מיליוני דולר במזומן או במניות החברה )בהתאם להחלטת החברה( לאורך חיי הרישיון ,אשר מתוך הסכום
הנ"ל סך של  115מיליוני דולר הינו עם קבלת אישור רגולטורי לשיווק תרופת הביסיפאדין .החברה הבת הייתה
מחויבת בנוסף בתשלום תמלוגים ל DOV -בגין מכירות הביסיפאדין.
בנובמבר  2008הודיעה החברה שיעדי הניסוי הקליני  phase 2bשל תרופת הביסיפאדין לא הושגו וכתוצאה מכך
הפסיקה החברה את פיתוח התרופה.
בחודש מרס  ,2010הפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות עם חברת  ,DOVלעניין תרופת הביסיפאדין ,וכל
הזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו לחברת  DOVבתיאום עימה.
 .3החברה הבת מחויבת בתשלום דמי ייעוץ )בדרך של מזומן או הנפקת מניות( לצד שלישי בהקשר לעסקה עם DOV
)ראה ביאור  13לעיל(.
 .4בחודש ספטמבר  2005החברה רכשה זכויות בפטנטים ונכסים אחרים )תוכנית ה (DOS -מחברת ויווקווסט לרבות
ספריית מולקולות הכוללת מולקולה לפיתוח תרופה לצהבת  ,Cציוד מעבדה והסכמי העסקה של עובדי מחקר
ופיתוח.
להלן פרטים בהקשר להסכם הרכישה:
א .החברה הנפיקה  262,884מניות רגילות )לאחר איחוד ההון ל 0.1-ש"ח ע.נ .למניה( בשווי כולל של  1,391אלפי
דולר )אשר חושבו על פי שער ממוצע של המניה החל מיומיים לפני ביצוע העסקה ועד יומיים שלאחר ביצוע
העסקה( .כמו כן שילמה החברה  400אלפי דולר במזומן על מנת לכסות את ההוצאות התפעוליות עד העסקה של
ויווקווסט והיוונה הוצאות ישירות בסכום של  148אלפי דולר אשר קשורות לעסקה.
ב .על פי ההסכם של החברה עם ויווקווסט ,החברה מחויבת בתשלומים על פי אבני דרך שנקבעו בהתאם להשגת
יעדים רגולטורים ומכירתיים .התשלומים על פי אותם אבני דרך מסתכמים נכון למועד הדוח לסך של 34
מיליוני דולר ,אשר מתוכם סך של  25מיליוני דולר הינם במקרה של קבלת אישור רגולטורי או מכירות בפועל
של המוצר ,והם ניתנים לתשלום במזומן או בדרך של הנפקת מניות החברה ,על פי החלטת החברה .נכון ליום 31
בדצמבר  ,2010לא שילמה החברה כל תשלום אבן דרך לויווקווסט היות וטרם הושגו היעדים המזכים את
ויווקווסט בתשלום כזה.
ג.

החברה מחויבת בתשלום תמלוגים לחברת ויווקווסט במקרה של מכירות עתידיות של המוצר.

בחודש מרס  2008חתמה החברה על הסכם מכירה )אשר תוקן בחודש אוגוסט  (2008של זכויות פיתוח נכס הDOS -
לחברת פרסידיו האמריקאית תמורת סך של  5.94מיליוני דולר אשר שולמו במזומן .תחת הסכם זה נקבע כי חברת
פרסידיו תהיה אחראית על כל תהליך הפיתוח והמסחור של נכס ה DOS -ממועד המכירה .כמו כן ,פרסידיו
התחייבה לשלם לחברה סך של עד  59מיליוני דולר התלויים בהגעה לאבני דרך מסוימים וכן תמלוגים ממכירות
המוצר ע"י פרסידיו .בנוסף מחויבת פרסידיו לשלם לחברה כל תשלום אבן דרך אשר החברה מחויבת כלפי ויווקווסט
ושנבע מהסכם הרכישה עם ויווקווסט.
ב .התחייבויות בגין חכירה תפעולית
 .1ביום  6באפריל  2009הודיעה חברה מאוחדת אקס טי אל אינק .לחברת סוגה פיתוח אינק) .להלן"-סוגה"( על הפסקת
הסכם שכירות המבנה .כמו כן ,פנתה אקס טי אל אינק .לסוגה בבקשה להשקיע את מאמציה לצמצום נזקיה ע"י
השכרת המבנה לשוכרים אחרים .ביום  23בספטמבר ,לאחר משא ומתן ,הסכימו הצדדים לבטל את ההסכם בתמורה
לפיצוי חד פעמי בגין הפסקת חוזה השכירות בסך של  36אלפי דולר אשר שולמו במלואם.
 .2נכון ליום  31בדצמבר  2010החברה חוכרת שלושה רכבים בחכירה תפעולית .הסכמי החכירה יסתיימו בשנים 2011-
 .2013הוצאות חכירת הרכבים הסתכמו בשנים  2009 ,2010ו 2008 -לסך של  26אלפי דולר 25 ,אלפי דולר ו 26 -אלפי
דולר ,בהתאמה .דמי החכירה נקובים בש"ח וצמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם בישראל .להבטחת החכירה
חתמה החברה על ערבות בנקאית אשר מובטחת על ידי פיקדון מוגבל בסך של  25אלפי דולר לשני רכבים בלבד .דמי
החכירה החזויים לשנים  2012 ,2011ו ,2013 -המחושבים לפי דמי החכירה ליום  31בדצמבר  ,2010הינם כ 14 -אלפי
דולר 8 ,אלפי דולר ו 6 -אלפי דולר ,בהתאמה.
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ביאור  - 14התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
ב .התחייבויות בגין חכירה תפעולית
 .3החברה קשורה בהסכם חכירה תפעולי בגין המשרדים שבשימושה .תוקפו של ההסכם יפוג בחודש אוגוסט  ,2013עם
אופציה להאריכו ב 24 -חודשים נוספים .לחברה קיימת הזכות לסיים את תקופת השכירות בחודש יוני  ,2012בכפוף
להודעה של ארבעה חודשים מראש .דמי השכירות נקובים בש"ח וצמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם
בישראל .להבטחת החכירה חתמה החברה על ערבות בנקאית אשר מובטחת על ידי פיקדון שקלי מוגבל בסך של כ-
 21אלפי דולר.
דמי השכירות ודמי הניהול החזויים בשנים הקרובות ,המחושבים לפי דמי השכירות בתוקף ליום  31בדצמבר ,2010
הינם כדלקמן:
2011
2012
) 2013עד לחודש
אוגוסט (2013

אלפי דולר
95
95
60

החברה התקשרה בהסכם עם דייר משנה להשכרת שטח במשרדיה בתמורה לכ 2.6 -אלפי דולר בחודש .ההסכם
בתוקף עד ליום  31ביולי  ,2011עם אופציה להאריכו ב 10 -חודשים נוספים.

ביאור  - 15הון מניות קרנות ועודפים
א .הון המניות
 (1ההרכב:
מספר המניות
מונפק ונפרע
רשום
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2009
2010
2009
2010
באלפים
מניות רגילות בנות  0.1ש"ח*

700,000

700,000

191,711

58,561

סכום
מונפק ונפרע
רשום
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2009
2010
2009
2010
באלפי ש"ח
70,000

70,000

19,171

5,856

* נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .שער המניה ליום  31בדצמבר  2010הינו  0.681ש"ח.
(2

המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות ,זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף
בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה.
ביום  18במרס  2009התקיימה אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין אשר במסגרתה אושר כדלקמן:
א .הון המניות של החברה יאוחד כך שכל  5מניות בסך  0.02ש"ח ע.נ .יאוחדו למניה אחת ) (1בסך  0.1ש"ח ע.נ..
ב .הון המניות הרשום של החברה יגדל מ 10,000,000 -ע.נ .ש"ח מחולק ל 100,000,000 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח
ע.נ ל 70,000,000 -ש"ח מחולק ל 700,000,000 -מניות בנות  0.1ש"ח ע.נ.
ג .יחס ההמרה של תעודות  ADRיתוקן מיחס של אחד ) ADR (1המייצג שתי ) (2מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ.
לאחד ) ADR (1מייצג עשרים ) (20מניות בנות  0.1ש"ח ע.נ..
ד .בעקבות איחוד הון המניות של החברה ,שונו כמות האופציות שהוענקו לפני איחוד ההון ותוספת המימוש בגינן
השתנתה גם היא ,בהתאם.
ביום  22ביוני  2009בוצע איחוד ההון וכן הגדלת ההון הרשום של החברה בהתאם לאמור לעיל .שינוי יחס המרה של
תעודות ה ADR -לא בוצע לאחר קבלת החלטת דירקטוריון החברה כי שינוי כאמור אינו נדרש .ביום  10ביולי2009 ,
התקבל דיווח מה SEC-על מחיקת ה ADR-של החברה מה .NASDAQ -ה ADR-של החברה ממשיכים להיות
מצוטטים במסגרת ה Pink Sheets -בארה"ב.

28

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2010

ביאור  - 15הון מניות קרנות ועודפים )המשך(
א .הון המניות )המשך(
(3

כאמור בביאור 1ב' לעיל ,ביום  3באוגוסט  2010הושלמה עסקת ביו-גאל אשר במסגרתה הוקצו לבעלי מניות אקסטיפו
 133,063,688מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתמורה ל 100% -ממניות אקסטיפו ,אשר החזיקה ערב העסקה
ברישיון שימוש בלעדי בפטנט על תרופת  EPOרקומביננטי לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה וכן בכ 1.5 -מיליוני דולר.

ב.

תשלום מבוסס מניות
להלן פרטים בדבר תשלומים מבוססי מניות אשר הוענקו לדירקטורים בקבוצה ,לעובדים ולנותני שירותים במהלך
התקופות המדווחות בהתאם לתוכנית החברה משנת  ,2001אשר אושרה בשנית בשנת ) 2003כל הנתונים המוצגים להלן
משקפים את איחוד ההון שבוצע ביום  22ביוני )ראה סעיף א' לעיל((:
 .1בחודש ינואר  ,2008אישר דירקטוריון החברה הקצאת  859,060כתבי אופציה לעובדים בחברה הניתנים למימוש ל-
 859,060מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  1.575דולר לכל כתב אופציה .השווי ההוגן
של כל כתב אופציה ,על פי מודל בלאק ושולס ,ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו כ 0.9 -דולר לכל כתב
אופציה בממוצע ובסך הכל כ 770 -אלפי דולר עבור כל כתבי האופציה .תקופת מימוש כתבי האופציות הינה תקופה
מקסימלית של  10שנים ממועד הקצאתם .האופן שבהם האופציות ניתנים למימוש הינו כדלקמן:
א .לגבי  799,300כתבי אופציות ,רבע ניתנים למימוש מיידית והשאר ניתנים למימוש בשעורים שווים בכל שנה
מהמועד הקובע בתקופה של  3שנים.
ב 24,000 .כתבי אופציות ניתנים למימוש מיידית.
ג 35,760 .כתבי אופציות ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה של  4שנים.
שווי כל אופציה בממוצע מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של
כ ,65% -ריבית חסרת סיכון בשיעור של  2.95%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  5שנים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010כל כתבי האופציות פקעו או חולטו.
בנוסף ,אישר דירקטוריון החברה הקצאת  64,000כתבי אופציה לנותני שירותים לחברה .כתבי האופציות ניתנים
למימוש ל 64,000 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  1.575דולר לכל כתב אופציה.
השווי ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי מודל בלאק ושולס ,ליום ההענקה הינו כ 0.82 -דולר לכל כתב אופציה
ובסך הכל כ 53 -אלפי דולר עבור כל כתבי האופציות .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של 10
שנים ממועד הקצאתם באופן ש 15,000 -כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש מיידי 45,000 ,כתבי אופציות יהיו
ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה של  3שנים ו 4,000 -כתבי אופציות יהיו ניתנים
למימוש בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה של שנתיים.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,50.62%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  4.53%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  3שנים.
נכון ליום  31בדצמבר  4,000 ,2010כתבי אופציות פקעו או חולטו והיתרה במחזור עומדת על  60,000כתבי אופציה.
 .2בחודש מרס  ,2008אישר דירקטוריון החברה הקצאת  50,000כתבי אופציה לעובדים בחברה הניתנים למימוש
ל 50,000 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  1.595דולר לכל כתב אופציה .השווי ההוגן
של כל כתבי האופציות ,על פי מודל בלאק ושולס ,ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו כ 0.95 -דולר לכל
כתב אופציה ובסך הכל כ 48 -אלפי דולר עבור כל כתבי האופציות .תקופת מימוש כתבי האופציות הינה תקופה
מקסימלית של  10שנים ממועד הקצאתם באופן שכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל שנה
מהמועד הקובע בתקופה של ארבע שנים.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,63.65%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  2.65%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  6שנים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010כל כתבי האופציות חולטו או פקעו.
 .3בחודש מאי  ,2008אישר דירקטוריון החברה הקצאת  8,000כתבי אופציה לנותני שירותים לחברה .כתבי האופציות
ניתנים למימוש ל 8,000 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  1.55דולר לכל כתב אופציה.
השווי ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי מודל בלאק ושולס ,ליום ההענקה הינו כ 0.75 -דולר לכל כתב אופציה
ובסך הכל כ 6 -אלפי דולר עבור כל כתבי האופציות .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של  10שנים
ממועד הקצאתם באופן שכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה
של שנתיים.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,72.78%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  2.59%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  3שנים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010כל האופציות חולטו או פקעו.
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ביאור  - 15הון מניות קרנות ועודפים )המשך(
ב.

תשלום מבוסס מניות )המשך(
 .4בחודש יולי  2008הוקצו לדירקטור בחברה  60,000כתבי אופציות הניתנים למימוש ל 60,000 -מניות רגילות בנות
 0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  1.75דולר לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי
מודל בלאק ושולס ,ליום ההקצאה הינו כ 1.1 -דולר לכל כתב אופציה ובסך הכל כ 65 -אלפי דולר עבור כל כתבי
האופציות .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של  10שנים ממועד ההקצאה באופן שכתבי
האופציות יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע בתקופה של  3שנים.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,64.92%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  3.67%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  6שנים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010כל כתבי האופציה חולטו או פקעו.
 .5בחודש אוגוסט  ,2008הוקצו לדירקטור בחברה  4,000כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 4,000 -מניות רגילות בנות
 0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  1.84דולר לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי
מודל בלאק ושולס ,ליום ההקצאה הינו כ 1.15 -דולר לכל כתב אופציה ובסך הכל כ 4.5 -אלפי דולר עבור כל כתבי
האופציות .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של  10שנים ממועד הקצאתם באופן שכתבי
האופציות יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל רבעון מהמועד הקובע בתקופה של  3שנים.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,64.94%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  3.51%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  6שנים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010כל האופציות חולטו או פקעו.
 .6בחודש אוקטובר  ,2008הוקצו לדירקטורים בחברה  940,000כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 940,000 -מניות
בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  0.99דולר לכל כתב אופציה )מתוכם  700,000כתבי אופציה הוקצו
ליושב ראש הדירקטוריון( .השווי ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי מודל בלאק ושולס ,ליום ההקצאה הינו 0.32
דולר לכל כתב אופציה אשר הוקצה ליושב ראש הדירקטוריון ו 0.62 -דולר לכל כתב אופציה שהוקצה לשאר
הדירקטורים ובסך הכל כ 376 -אלפי דולר עבור כל כתבי האופציות .תקופת מימוש כתבי האופציות הינה תקופה
מקסימלית של  10שינם ממועד הקצאתן.
אופן המימוש של כתבי האופציה שהוקצו ליושב ראש הדירקטוריון הינו כדלקמן:
 583,334 כתבי אופציות ניתנים למימוש מיידי.
 116,666 כתבי אופציה ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע בתקופה של שישה
חודשים.
כתבי האופציה אשר הוקצו לשאר הדירקטורים בחברה ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד
הקובע בתקופה של שלוש שנים.
שווי כל אופציה שהוקצתה ליושב ראש הדירקטוריון מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של ,0%
סטיית תקן צפויה בשיעור של  ,83.24%ריבית חסרת סיכון בשיעור של  1.29%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש
של שנה אחת.
שווי כל אופציה שהוקצתה לשאר הדירקטורים מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית
תקן צפויה בשיעור של  ,66.99%ריבית חסרת סיכון בשיעור של  3.25%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של 6
שנים.
נכון ליום  31בדצמבר  2009כל כתבי האופציות חולטו או פקעו.
 .7בחודש יולי  ,2009אישר דירקטוריון החברה הקצאת  1,400,000כתבי אופציה )לא רשומים( לסמנכ"ל הכספים של
החברה .כתבי האופציה ניתנים למימוש ל 1,400,000 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ כ"א בתוספת מימוש של
 0.075ש"ח ,לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי מודל בלאק ושולס ,ליום קבלת החלטת
דירקטוריון החברה הינו כ 148 -אלפי דולר .תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של  120חודשים
ממועד הקצאתם ,באופן ש 33.33% -מכמות כתבי האופציה תהיה ניתנת למימוש מיד עם הקצאתם ויתרת 66.67%
מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע בתקופה של שלוש שנים
נוספות.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,156.4%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  0.5%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש שנים .מידת התנודתיות
מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מניית החברה ,לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד
למועד המימוש.
כמו כן התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך הנקוב של המניה למחיר המימוש על פי תוכנית זו ,ביום
המימוש בפועל על ידי העברת הסכומים מפרמיה על מניות להון מניות.
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ביאור  - 15הון מניות קרנות ועודפים )המשך(
ב.

תשלום מבוסס מניות )המשך(
 .8ביום  18בינואר  ,2010אישר דירקטוריון החברה הקצאת  450,000כתבי אופציה לדירקטורים בחברה הניתנים
למימוש ל 450,000 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  0.298ש"ח לכל כתב אופציה.
ביום  2במרס  ,2010במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות ,אושרו הענקות כתבי האופציה לדירקטורים .השווי
ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות  ,IFRS 2ליום אישור האסיפה הכללית
של החברה הינו כ 36 -אלפי דולר .תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של  10שנים ממועד
הקצאתן 33% .מכתבי האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי לאחר הקצאתן ויתרת כתבי האופציות ניתנים
למימוש בעשרים וארבעה חלקים ,כל חודש ממועד ההענקה ועד לתום שנתיים ממועד ההענקה .ביום  22בנובמבר
 ,2010חדל מלכהן כדירקטור אחד הניצעים ולפיכך  63,747כתבי אופציה שהוענקו לו חולטו.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,175%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  3.9%-4.3%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש עד שש שנים.
 .9ביום  18בינואר  ,2010אישר דירקטוריון החברה הקצאת  1,610,000כתבי אופציה למנכ"ל החברה הניתנים
למימוש ל 1,610,000 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  0.075ש"ח לכל כתב אופציה.
ביום  2במרס  ,2010במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות ,אושרה הענקת כתבי האופציה למנכ"ל החברה יחד
עם אישור הסכם העסקתו בכפוף להשלמת עסקת ביו-גאל )אשר הושלמה ביום  3באוגוסט  .(2010השווי ההוגן של
כל כתבי האופציות ,על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות  ,IFRS 2ליום אישור האסיפה הכללית הינו כ133 -
אלפי דולר .תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של  10שנים ממועד הקצאתן 33% .מכתבי
האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי לאחר הקצאתן ויתרת כתבי האופציות ניתנים למימוש בעשרים וארבעה
חלקים ,כל חודש ממועד ההענקה ועד לתום שנתיים ממועד ההענקה.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,175%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  3.87%-4.11%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש עד שש שנים.
כמו כן התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך הנקוב של המניה למחיר המימוש על פי תוכנית זו ,ביום
המימוש בפועל על ידי העברת הסכומים מפרמיה על מניות להון מניות.
 .10ביום  26בינואר  ,2010אישר דירקטוריון החברה הקצאת  100,000כתבי אופציה לעובד בחברה הניתנים למימוש ל-
 100,000מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת בתוספת מימוש של  0.1ש"ח לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של
כל כתבי האופציות על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות  ,IFRS 2ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה
הינו כ 10 -אלפי דולר .תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של  10שנים ממועד הקצאתן ,באופן
שכתבי האופציות ניתנים למימוש בחלקים שווים ,כל רבעון ממועד ההענקה ועד לתום שלוש שנים.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,175%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  3.9%-4.3%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש עד שש שנים.
 .11ביום  27באוגוסט  ,2010אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של פרופסור משה מיטלמן כנושא משרה
בכירה  -מנהל רפואי של תוכנית הפיתוח ל EPO -הרקומביננטי לטיפול במחלת מיאלומה נפוצה .כמו כן אושרה
הקצאת  640,000כתבי אופציה )לא רשומים( .כתבי האופציה ניתנים למימוש ל 640,000 -מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א בתוספת מימוש של  0.1ש"ח ,לכל כתב אופציה .השווי ההוגן של כל כתבי האופציות ,על פי מודל
בלאק ושולס ,ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו כ 50 -אלפי דולר ארה"ב .תקופת מימוש האופציות
הינה תקופה מקסימלית של  10שנים ממועד הקצאתם ,האופציות ניתנות למימוש בשיעורים שווים בכל חודש
מהמועד הקובע ,לתקופה של  24חודשים .כמו כן ,עם גיוס חולה ראשון לניסוי  Phase 2יהיה זכאי פרופסור
מיטלמן למימוש של  50%מיתרת כתבי האופציות שלא הבשילו נכון לאותו מועד ובנוסף ,במקרה של פיטורים על
ידי החברה ללא סיבה יהיה זכאי למימוש של  25%מיתרת כתבי האופציות שלא הבשילו למועד הפיטורים.
שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה בשיעור של ,160%
ריבית חסרת סיכון בשיעור של  3.54%-3.68%ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש עד שש שנים.
המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות בכל ההענקות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של
החברה ,מיד עם הקצאתן.

31

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2010

ביאור  - 15הון מניות קרנות ועודפים )המשך(
ב.

תשלום מבוסס מניות )המשך(
ביום  18למרס  2009התקיימה אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין .במסגרתה מונו חברי דירקטוריון חדשים לחברה,
והדירקטוריון הקודם התפטר .כתוצאה מהאמור לעיל  306,443אופציות שהוענקו לחברי הדירקטוריון שהתפטרו
במהלך  2008וטרם הבשילו חולטו .יתרת האופציות שהבשילו בסך  659,224פקעו .כמו כן ,עם התפטרות יושב ראש
הדירקטוריון ביום  18במרס  2009סך של  616,667אופציות )תלויות ביצוע( שהוענקו לו בדצמבר  2007בתמורה לתוספת
מימוש של  1.8דולר לאופציה פקעו .יתרת  1,233,333אופציות )תלויות ביצוע( שטרם הבשילו ואשר הוענקו בדצמבר
 2007בתמורה לתוספת מימוש של  1.8דולר לאופציה חולטו .ההשפעה של חילוט אופציות אלו לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר  2009הסתכמה לסך של כ 2.65 -מיליון דולר ,אשר הוצגה בדוח על הרווח )ההפסד( הכולל במסגרת סעיף
הנהלה וכלליות כהקטנת הוצאה.
בנוסף חולטו ) 933,333תלויות ביצוע( של מנכ"ל החברה לשעבר שסיים את תפקידו באפריל  ,2009ההשפעה של חילוט
אופציות אלו הינה  1.45מיליון דולר ,אשר הוצגו בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף הנהלה וכלליות כהקטנת הוצאות.
כמו כן סך של  466,667אופציות שהוענקו לו במרס  2006בתמורה לתוספת מימוש של  3.85דולר לאופציה פקעו.
התנועה במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן )בדולר( הנם כדלקמן:
2010

קיימות במחזור לתחילת שנה
הוענקו
מומשו *
פקעו
חולטו
קיימות במחזור לתום שנה
ניתנות למימוש בתום השנה
*

מספר
האופציות

ממוצע
משוקלל
של מחיר
המימוש

2,140,714
2,800,000
)(86,253
)(641,714
)(63,747
4,149,000
2,352,611

1.70
0.03
0.08
5.32
0.08
0.07
0.10

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
ממוצע
משוקלל של
מספר
מחיר
מספר
האופציות
המימוש
האופציות
6,165,036
1,400,000
)(2,607,217
)(2,817,105
2,140,714
1,338,121

2.63
0.02
2.18
2.44
1.70
2.65

5,833,531
1,985,060
)(30,108
)(934,764
)(688,683
6,165,036
2,900,192

2008
ממוצע
משוקלל של
מחיר
המימוש
3.07
1.31
1.10
3.03
2.03
2.63
2.93

התמורה הכוללת שנתקבלה במימושים אלה מגיעה לסך  7אלפי דולר ו 33 -אלפי דולר לשנים שהסתיימו ב 31-בדצמבר
 2010ו 2008 -בהתאמה.
הממוצע המשוקלל של מחיר המניה במועד המימוש לשנים  2010ו 2008 -היה כ 0.14 -דולר למניה ו 1.49 -דולר למניה,
בהתאמה.
במהלך שנת  2009לא מומשו אופציות .האופציות שמומשו במהלך השנים  2010ו 2008 -הביאו להנפקתן של 86,253
ו 30,108 -מניות בהתאמה ,בתמורה לכ 0.08 -דולר ו 1.1 -דולר לכל כתב אופציה ,בהתאמה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010הכמות שנותרה להענקה ע"פ תוכנית אופציות לעובדים משנת  2001עומדת על 2,867,437
אופציות.
להלן נתונים באשר למחיר המימוש )בדולר( ויתרת אורך החיים החוזי של האופציות )שנים( הקיימות במחזור לתום השנה:
ליום  31בדצמבר 2010
מספר אופציות
הקיימות במחזור
לתום השנה
4,050,000
60,000
39,000
4,149,000

תחום מחירי
המימוש
0-0.500
0.500-1.499
1.500-1.995
2.000-2.495
2.500-3.495
3.500-4.495
4.500-5.500
5.500-10.55

ליום  31בדצמבר 2009
ממוצע משוקלל
של יתרת אורך
החיים החוזי

מספר אופציות
הקיימות במחזור
לתום השנה

9.0
7.0
0.3
8.9

1,400,000
18,150
200,425
10,840
220,459
2,880
77,960
210,000
2,140,714
32

תחום מחירי
המימוש
0-0.500
0.500-1.499
1.500-1.995
2.000-2.495
2.500-3.495
3.500-4.495
4.500-5.500
5.500-10.55

ממוצע משוקלל
של יתרת אורך
החיים החוזי
9.6
0.1
2.5
0.3
0.2
0.1
0.1
0.7
6.6
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ביאור  - 15הון מניות קרנות ועודפים )המשך(
ב.

תשלום מבוסס מניות )המשך(
סכומי ההוצאות )הכנסות( ,נטו שהוכרו בדוחות על הרווח )ההפסד( הכולל של החברה לשנים המדווחות בגין הענקות של
אופציות לעובדים הינם  219אלפי דולר (4,180) ,אלפי דולר ו 1,813 -אלפי דולר לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר ,2010
 2009ו ,2008 -בהתאמה.
התכניות מתנהלות במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף  102לפקודת מס הכנסה.
בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה ,החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי מס סכומים
הנזקפים לעובדים כהטבה ,לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה ,בגין האופציות שהעובדים קיבלו
במסגרת התכנית ,למעט מרכיב הטבה פירותי ,אם קיים ,שנקבע במועד ההקצאה.
לעניין תשלום מבוסס מניות במסגרת העסקה עם חברת ידע ,ראה ביאור 9ב' לעיל.

ביאור  -16הכנסות ועלות ההכנסות
בשנת  2008מכרה החברה את זכויות פיתוח נכס ה DOS -לחברת פרסידיו ובהתאם לכך ייחסה החברה את נכסי המחקר
והפיתוח בסך  1,783אלפי דולר לעלות ההכנסות )ראה ביאור 14א') (4לעיל(.

ביאור  -17הוצאות מחקר ופיתוח
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
משכורת והוצאות בקשר לעובדים
הוצאות בגין אופציות לעובדים ונותני שירותים
חומרי מעבדה ועבודות ייצור
ניסויים קליניים
שירותים מקצועיים
דמי שכירות ואחזקת מעבדות
פחת והפחתות
אחרות

-

4
19
32
9
64

1,583
54
602
8,473
227
661
11
111
11,722

ביאור  -18הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
355
200
50
85
2
39
41
84
287
10
69
1,222

משכורת והוצאות בקשר לעובדים
הוצאות בגין אופציות לעובדים ונותני שירותים
פטנטים ואגרות
הוצאות )הכנסות( בגין זכויות לעליית ערך מניות
הוצאות דירקטורים
נסיעות לחו"ל
שירותי חו"ל ,יחסי ציבור ונסיעות
דמי שכירות ואחזקת משרד
אחזקת רכבים
ביטוח
שירותים מקצועיים
פחת והפחתות
אחרות

428
)* (4,180
14
119
98
8
13
355
25
198
378
13
102
)(2,429

1,307
1,759
235
)(1,553
356
17
145
183
16
203
1,029
28
212
3,937

*( כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו"ר הדירקטוריון ושל מנכ"ל החברה לשעבר.
ראה גם ביאור 15ב'.
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ביאור  - 19רווחים )הפסדים( אחרים ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
30
30

רווח )הפסד( ממימוש רכוש קבוע
אחרות

)(5
144
139

288
288

ביאור  - 20הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
הוצאות מימון:
הוצאות ריבית
דמי ניהול ועמלות
סך הוצאות מימון

7
7

2
8
10

3
14
17

הכנסות מימון:
הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים
הפרשי שער
אחרות
סך הכנסות מימון

2
4
6

3
3
6

251
14
66
331

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

)(1

)(4

314

ביאור  -21מסים על הכנסה
א .מסוי החברה בישראל:
 .1החל משנת המס  2008ואילך נמדדות תוצאותיה של החברה וחברה בת שלה בישראל ,לצורכי מס ,בערכים
נומינליים .עד לתום שנת המס  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס של החברה בהתחשב בשינוי במדד ,בהתאם לחוק
מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה) 1985 -להלן  -חוק התיאומים(.
 .2שיעורי המס:
הכנסות החברה וחברה בת שלה בישראל ,חייבות במס חברות בשיעור רגיל; בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת
מס הכנסה )התשס"ה  (2005 -מחודש אוגוסט  ,2005נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות ,וכתוצאה
מתיקון זה שיעורי מס החברות החלים בשנות המס  2008ואילך הינם 2010 ,26% - 2009 , 27% - 2008 :ואילך -
.25%
ביום  14ביולי  2009אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו  ,(2010 -התשס"ט ) ,2009 -להלן  -תיקון  (2009אשר קבע ,בין היתר ,הפחתה הדרגתית נוספת בשיעור מס החברות
בשנות המס  2011ואילך כדלקמן 20% - 2015 , 21% - 2014 , 22% - 2013 ,23% - 2012 , 24% - 2011 :ו 2016 -
ואילך .18% -
רווחי הון חייבים במס בשיעור של  25%על רווחי הון שנצמחו לאחר  1בינואר  2003ומס בשיעורי מס החברות הרגיל
על הכנסות שנצמחו עד אותו מועד.
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ביאור  -21מסים על הכנסה )המשך(
ב .חברות בנות מחוץ לישראל
החברות הבנות שמקום איגודן בארה"ב ,נישומות לפי חוקי המס בארץ ומדינת מושבן ,שיעורי המס העיקריים
החלים על החברות הבנות ,ובתוספת מס פדרלי במדינת הרישום הינו .42%
ככלל ,עסקות בינחברתיות בין החברה לחברות הבנות מחוץ לישראל כפופות להוראות ודיווח על פי תקנות מס
הכנסה )קביעת תנאי שוק( ,התשס"ז .2006 -
ג .הפסדים והפסד ריאלי ממימוש ניירות ערך סחירים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות ,מוכרים במידה שמימוש הטבת המס
המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.
כאמור בביאור 1ב' לעיל ,החברה חתמה על הסכם עם רשות המסים בהקשר עם עסקת ביו-גאל אשר בעקבותיו
הוקטנו ההפסדים העסקים והפסדי ההון להעברה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010הפסדי הקבוצה לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ,לאחר השפעת הסכם שנחתם עם
רשות המסים במסגרת עסקת ביו-גאל )ראה ביאור 1ב' לעיל( ,מסתכמים לכ 39 -מיליוני דולר )לחברה כ24 -
מיליוני דולר( ,מתוכם סך של  15מיליוני דולר מקורם בהפסדים לצרכי מס בחברות הבנות בארה"ב אשר מוגבלים
בניצול ואף יתכן כי יופחתו בהתאם להוראות דיני המס המקומיים העוסקים בשינויי שליטה ,בעקבות השלמת
עסקת ביו-גאל .ליום  31בדצמבר  2009הפסדי הקבוצה לצורכי מס עמדו על כ 36 -מיליוני דולר ,לאחר השפעת
ההסכם עם רשות המיסים כאמור לעיל) ,לחברה כ 22 -מיליוני דולר( .החברה לא זוקפת מסים נדחים בגין הפסדים
לצרכי מס מאחר שאין וודאות לניצולם בטווח הנראה לעין.
הפסדי הון מניירות ערך )לרבות הפסדים מניירות ערך משנים קודמות שמומשו לאחר  1בינואר  (2006שטרם קוזזו
לצורכי מס ומועברים לשנים הבאות ,וכן הפסדי הון אחרים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ,מגיעים ליום 31
בדצמבר  2010לכדי  0.19מיליוני דולר ,לאחר השפעת הסכם הפרה-רולינג שחתמה החברה עם רשויות המס
במסגרת עסקת ביו-גאל )ראה ביאור 1ב' לעיל( .הפסדים אלו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון בלבד )לרבות ,החל
משנת  ,2006רווח מניירות ערך סחירים(.
הפסד ריאלי שנבע ממימוש ניירות ערך לצורכי מס ,עד ליום  31בדצמבר  2005וטרם קוזז עד ליום  31בדצמבר 2010
מסתכמים לכ 14 -אלפי דולר .הפסד זה ,יותר בניכוי בשנים הבאות רק כנגד רווח ריאלי מניירות ערך סחירים ,אם
יהיה כזה באותן שנים.
החברה לא הכירה במסים נדחים בגין ההפסדים המועברים ,לרבות הפסדי הון והפסדים ריאליים ,מאחר שניצולם
אינו צפוי בטווח הנראה לעין.
ד .מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח )ההפסד( הכולל לתקופות המוצגות:
(1

כדלקמן:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר

מסים שוטפים:
מסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת
התאמות בגין שנים קודמות
הטבת מס

-

35

)(23
)(23

10
)(41
)(31
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ביאור  -21מסים על הכנסה )המשך(
ד .מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות ל הרווח )ההפסד( הכולל לתקופות המוצגות) :המשך(
(2

להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" ,שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי
השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל )ראה א) (2לעיל( ,לבין סכום המס שנזקף בדוחות על הרווח הכולל
לשנה המדווחת:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה ,כמדווח
בדוחות על הרווח )ההפסד( הכולל
המס )חיסכון המס( התיאורטי בגין רווח או הפסד
זה
גידול )קיטון( במסים הנובע משיעורי מס שונים
לגבי חברות בנות זרות
הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס
התאמות בהתאם להסכם עם רשות המסים בהקשר
לעסקת ביו-גאל
הכנסות שאינן חייבות במס
גידול במסים הנובע בעיקר מהפסדים לצורכי מס
שנוצרו בשנה המדווחת ושבגינם לא נזקפו מסים
נדחים
מסים בגין שנים קודמות
הטבת מס
(3

)(1,257

2,564

)(18,458

)(314

667

)(4,984

)(2
55

85
2

)(1,138
405

35
-

)(1,087

-

226
-

333
)(23
)(23

5,727
)(41
)(31

מאחר שיתרת ההפסדים לצורכי מס משנים קודמות עולה על ההפרשים הזמניים האחרים )נטו( ,ובהתחשב בכך
שהחברה אינה יכולה להעריך את הוודאות שינבעו לה רווחים בעתיד שיאפשרו ניצול ההפסדים הנ"ל בעתיד
הנראה לעין ,לא זקפה החברה בשנת  2010מסי הכנסה נדחים בגין הפסדים אלה.

הסכומים המוצגים בדוחות על הרווח )ההפסד( הכולל כמסים שוטפים מייצגים לרוב מסים שוטפים של החברות הבנות.
ה.

השפעת אימוץ תקני ה IFRS -בישראל על חבות המס
כאמור בביאור 2א') (2עורכת החברה את דוחתיה הכספיים החל מיום  1בינואר  ,2009לפי תקני ה.IFRS -
תקני  IFRSשונים מכללי חשבונאות מקובלים בישראל ,ובהתאם לכך ,עריכת דוחות כספיים לפי תקני ה IFRS -עשויה
לשקף מצב כספי ,תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי כללי חשבונאות
מקובלים בישראל.
בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  -174הוראת שעה לגבי שנות המס  2008 ,2007ו ,(2009 -התש"ע 2010 -
שהתקבל בכנסת ביום  25בינואר  2010ופורסם ברשומות ביום  4בפברואר ) 2010להלן" :הוראת השעה"( ,בקביעת
ההכנסה החייבת לצורכי מס לגבי שנות המס  2008 ,2007ו ,2009 -לא יחול תקן חשבונאות מספר  29שקבע המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות ,אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות.
משמעות התיקון לפקודה היא שתקני ה IFRS -לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין שנות
המס האמורות.
תוקפה של הוראת שעה זו עד תום שנת המס  ,2009ואולם בתאריך  18בינואר  2011פרסמה רשות המסים הודעה בדבר
כוונתה להאריך את הוראת השעה האמורה לצורכי מס גם לשנת .2010
הנהלת החברה חישבה את הכנסתה החייבת לצורכי מס בשנות המס  2008ו 2009 -בהתבסס על התקינה החשבונאית
הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ תקני ה IFRS -בישראל ,בכפוף להתאמות מסוימות ועל כן לתיקון לפקודה אין
כל השפעה על חישוב המסים השוטפים בדוחות הכספיים.
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ביאור  -21מסים על הכנסה )המשך(
ו.

שומות מס
שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד וכולל שנת המס  2005נחשבות כסופיות.לחברה המאוחדת אקסטיפו טרם
הוצאו שומות מס מאז היווסדה בחודש נובמבר  .2009שומות עצמיות שהגישו חברות בנות בארה"ב עד וכולל שנת המס
 2006נחשבות כסופיות ,עם זאת ,רשאיות רשויות המס האמריקאיות לבקר את דוחות המס לשנים בהן דרשו החברות
הבנות בארה"ב החזרי מס בגין הפסדים שוטפים אשר קוזזו ממסים ששולמו בעבר ,בגין שנות מס  .2003-2005ביקורת
לשנים אלו מוגבלת עד לגובה החזרי המס אשר קיבלה החברה ) 72אלפי דולר לשנים  2003-2004ו 77-אלפי דולר לשנת
.(2005

ביאור  - 22רווח למניה
א .בסיסי:
הרווח )ההפסד( הבסיסי למניה מחושב על-ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של החברה האם בממוצע המשוקלל של
מספר המניות הרגילות המונפקות ,לאחר שהובאו בחשבון ,בתוקף למפרע ,איחוד המניות אשר בוצע ביום  22ביוני 2009
)ראה גם ביאור 15א' לעיל(.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
רווח )הפסד( המיוחס לבעלים של החברה האם
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות
המונפקות
רווח )הפסד( בסיסי למניה )דולר(

)(1,257

2,587

)(18,427

113,397,846
)(0.011

58,561,065
0.044

58,553,864
)(0.315

ב .מדולל:
הרווח המדולל למניה מחושב על-ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור תוך הכללת כל
המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל .לגבי אופציות למניות ,מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות שהיה
ניתן לרכוש בשווי הוגן )הנקבע כממוצע שנתי של מחיר השוק של מניות החברה( באמצעות ערכן הכספי של האופציות,
בהתאם לתנאי האופציות שטרם מומשו .מספר המניות המחושב כאמור לעיל מושווה למספר המניות שהיו מונפקות
בהנחת מימוש האופציות.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
סך הכול רווח )הפסד( לשנה המיוחס לבעלים של
החברה האם ,לפי דוחות על הרווח )ההפסד(
הכולל ,ששימש בחישוב הרווח )ההפסד( הבסיסי
והמדולל למניה

)(1,257

2,587

)(18,427

מספר מניות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב
הרווח הבסיס )ההפסד( למניה
התאמה בגין מניות תוספתיות בשל מימוש כתבי
אופציה
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב
הרווח )ההפסד( המדולל למניה
רווח )הפסד( מדולל למניה )דולר(
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113,397,846

58,561,065

58,553,864

-

209,102

-

113,397,846
)(0.011

58,770,167
0.044

58,553,864
)(0.315
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ביאור  - 23עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים
"בעל עניין"  -כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע .2010 -
"צד קשור"  -כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי " - 24גילויים בהקשר לצד קשור" )להלן .(IAS 24 -
אנשי המפתח הניהוליים של החברה ) - Key management personnelהנכללים ,יחד עם גורמים אחרים ,בהגדרת "צדדים
קשורים" האמורה ב (IAS 24 -כוללים את :חברי הדירקטוריון וחברי ההנהלה הבכירה.
.1

תגמול לבעלי עניין
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר

שכר ,משכורת ודמי ניהול לבעלי עניין המועסקים
בקבוצה )*(
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
תגמול לדירקטורים שאינם מועסקים בקבוצה )**(
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
דמי שכירות לבעלי עניין אחרים שאינם מועסקים
בקבוצה
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

287
1
112
5

)(1,219
2
)(2,569
12

1,169
1
944
6

-

-

-

*( כולל הקטנת הוצאות בסך של כ 1.45 -מיליוני דולר בשנת  2009בשל חילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של מנכ"ל
החברה לשעבר .שווי הטבה שנרשמה בגין אופציות שהוענקו למנכ"ל החברה לשעבר בשנת  2008עמד על כ 919 -אלפי דולר.
**( כולל הקטנת הוצאות בסך של כ 2.65 -מילוני דולר בשנת  2009בשל חילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו"ר
הדירקטוריון לשעבר .שווי הטבה שנרשמה בגין אופציות שהוענקו לדירקטורים בשנת  2008עמד על כ 643 -אלפי דולר.
.2

תגמול לאנשי מפתח ניהוליים )(Key management personnel

התגמול לאנשי המפתח הניהוליים עבור שירותי עבודה שהם מספקים לקבוצה הנו כדלקמן:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
425
208
633

שכר,דמי ייעוץ וניהול והטבות אחרות לזמן קצר
הטבות לאחר פרישה
תשלומים מבוססי מניות

424
76
)(*(4,059
)(3,559

1,122
410
1,769
3,301

*( כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו"ר הדירקטוריון ושל מנכ"ל החברה לשעבר,
ראה גם ביאור 15ב'.
יתרות עם צדדים קשורים לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -מסתכמות לכ 359 -אלפי דולר )כ 228 -אלפי דולר מתוכם
צמודים לש"ח( ו 219 -אלפי דולר )כ 122 -אלפי דולר מתוכם צמודים לש"ח(.

ביאור  – 24אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
א .ביום  7במרס  2011הנפיקה החברה באמצעות תשקיף לציבור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב  12,305,000מניות רגילות
בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת 6,152,500 ,כתבי אופציה )סדרה  (1ו 18,457,500 -כתבי אופציה )סדרה  (2בתמורה כוללת נטו
של כ 6.3 -מליוני ש"ח )כ 1.75 -מיליוני דולר(.
כתבי אופציה )סדרה  (1ניתנים למימוש למניות החל מיום רישומם למסחר בבורסה ) 9במרס  (2011ועד ליום  27בנובמבר
 2011כך שכל כתב אופציה ימומש למניה רגילה אחת בת  0.1ש"ח ע.נ .כנגד תשלום תוספת מימוש של  0.7ש"ח ,צמודה
לדולר.
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ביאור  – 24אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(
כתבי אופציה )סדרה  (2ניתנים למימוש למניות החל מיום רישומם למסחר בבורסה ) 9במרס  (2011ועד ליום  27בפברואר
 2013כך שכל כתב אופציה ימומש למניה רגילה אחת בת  0.1ש"ח ע.נ .כנגד תשלום תוספת מימוש של  1.0ש"ח ,צמודה
לדולר.
ב .ביום  22במרס  2011הודיעה החברה כי  4,666,667כתבי אופציה )לא רשומים( ,אשר הונפקו במהלך שנת  2006במסגרת
גיוס הון פרטי ממשקיעים אמריקאים פקעו.
ג.

ביום  24במרס  2011התקשרה החברה במזכר עקרונות להסכם אשר במסגרתו תרכוש את פעילותה של חברת
) MinoGuard Ltd.להלן ,("MinoGuard" :בדרך של קבלת רישיון בלעדי לכל הטכנולוגיה של  ,MinoGuardוזאת בתמורה
לתמלוגים ממכירות וכן תשלומי אבני דרך לאורך תהליך הפיתוח הקליני וללא כל תשלום אחר.
 MinoGuardהוקמה בשנת  2007למטרת מסחור תרופות משלובות לטיפול במחלות נפש ,תוך התמקדות במחלת
הסכיזופרניה .ההסכם בין הצדדים שייחתם יהיה כפוף בין היתר להשלמת בדיקות נאותות ,בחינת המסלול הרגולאטורי
להמשך פיתוח התרופה ואישור הדירקטוריון של החברה.
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בדיקת ירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
(IAS36) 36 מספר

 ביופרמסוטיקלסXTL
2010 , בדצמבר31 ליום
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 27בפברואר 2011
לכבוד
 XTLביופרמסוטיקלס בע"מ
שלום רב,

נתבקשנו על ידי הנהלת חברת  XTLביופרמסוטיקלס בע"מ )להלן "XTL" :או "החברה"( לבחון ולהעריך האם
יש צורך כי  XTLתכיר בהפסד מירידת ערך ) (An Impairmentבגין הרכוש הבלתי מוחשי שבבעלותה ליום 31
בדצמבר ) 2010להלן" :מועד ההערכה"( ,וזאת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  36ירידת ערך נכסים
).(IAS 36
ממצאינו ישמשו את הנהלת  XTLבבואה להחליט האם החברה נדרשת לבצע הפחתת ירידת ערך במסגרת הדיווח
פיננסי ובהתאם למסגרת עקרונות החשבונאות והדיווח הכספי המקובלים בישראל והנדרשים עפ"י כל דין לרבות
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  36ירידת ערך נכסים ) .(IAS36עבודה זו מיועדת לשימושם הבלעדי של
 ,XTLהנהלתה ומבקריה הבלתי תלויים בלבד על פי כל דין.

ידוע לנו כי חוות דעת זו עשויה ו/או תיכלל בדוחות הכספיים כאמור בתקנות לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח –
 1968וכן ,במידה והחברה תידרש לכך על-ידי הרשות לניירות ערך ,בתשקיף של החברה העתיד להתפרסם על פי
דוחות כספיים ליום  30בספטמבר  .2010אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל ,ובכלל זה,
לפרסמה או לצטטה במלואה או חלקים ממנה ,ואין להעבירה לצד ג' כלשהו ,ללא קבלת אישורנו המפורש בכתב
ומראש.
לצורך עבודתנו התבססנו על נתונים ומסמכים ,כמפורט להלן:
 .1שיחות עם נושאי משרה מנכ"ל החברה ,מר דוד גרוסמן וסמנכ"ל הכספים ,מר רונן טויטו.
 .2דוחות כספיים סקורים של החברה ליום  30בספטמבר .2010
 .3נתונים נוספים שנמסרו לנו בכתב ובעל-פה ע"י הנהלת החברה )לרבות תקציב לשנים .(2012-2011
 .4מידע גלוי לציבור.
לצורך ביצוע העבודה הנחנו והסתמכנו על דיוק ,שלמות ועדכניות המידע שהתקבל מהחברה ומגורמים שונים
הקשורים בפעילות החברה .אין לנו סיבה להניח שהנתונים עליהם התבססנו אינם מדויקים ,שלמים או הוגנים,
ולא ערכנו בחינה עצמאית של מידע זה .ההסתמכות עליו אינה מהווה אימות או אישור לנכונותו .לא בוצעו
במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות כלשהן ואין היא מתיימרת לכלול את המידע ,הבדיקות והמבחנים או כל
מידע אחר הכלולים בבדיקת נאותות.

2

בחינת ירידת ערך XTL - IP

פברואר 2011

חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק ,והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים ,על בסיס
נתונים ידועים ,הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו .שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע ,עשויים לשנות
את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות.

הרינו לציין כי אין לנו עניין אישי בחברה ,הננו בלתי תלויים בחברה כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון
תשט"ו  1955ובתקנות שהותקנו על פיו .עוד נציין כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה בקשר עם תוצאות
חוות דעת זו.
למטרת ההערכה הנוכחית ,הועברו אלינו נתונים ,מסמכים ומידע הנוגעים לפעילויות ולנכסים נשואי הערכה זו.
לא בדקנו את המידע באופן בלתי תלוי ,למעט בחינת סבירותו .ביצענו מספר בחינות למידע כלהלן:


ניתוח הדוחות הכספיים של החברה ותחזית העתידית של החברה.



בחינת פוטנציאל ההכנסות של החברה.

בהתבסס על עבודתנו והממצאים המפורטים בה הגענו לכלל מסקנה כי לא נדרש לבצע הפחתה לירידת ערך בגין
הנכס הבלתי מוחשי קבוע שבידי החברה וזאת כתוצאה מהשוואה בין הערך בספרים של יחידת מניבת המזומנים
לבין סכום בר ההשבה של הנכס.

בברכה,
 BDOזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
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 .1תיאור החברה
 .1.1כללי
 XTLעוסקת בפיתוח ורכישה של תרופות לטיפול במחלות שטרם ניתן להן מענה רפואי וכן בשיפור טיפולים
רפואיים קיימים .החברה הוקמה בישראל ביום  9במרס  .1993ניירות הערך של החברה נרשמו לראשונה למסחר
בשנת  2000בבורסה הראשית בלונדון ונסחרו שם עד לשנת  .2007ביולי  2005החלו ניירות הערך של החברה
להיסחר בבורסת  NASDAQובספטמבר  2005נרשמו ברישום כפול למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
בחודש יולי  ,2009רשויות הנאסד"ק יישמו את השעיית ה ADR -של החברה מהמסחר בנאסד"ק ומאז מצוטטים
ה  ADRשל החברה בין הברוקרים במסגרת ה Pink Sheets -תחת הסימול  . XTLBY.PKובהתאם החל
ממועד זה החברה מדווחת על פי פרק ו' לחוק ניירות ערך וזאת במקביל לדיווח על פי הExchange Act of -
 1934, U.S. Securitiesביחס למנפיק זר אשר ניירות הערך שלו נמצאים בידי הציבור ) Foreign Private
 .(Issuerמאז מחיקת ה ADR -של החברה ממסחר ב ,Nasdaq -החברה אינה כפופה עוד להוראות ה-
 Nasdaqעם זאת ,עדיין כפופה להוראות ה.SEC -
בחודש אוגוסט  ,2010רכשה החברה את חברת אקסטיפו אשר החזיקה את הקניין הרוחני של חברת ביו-גאל
הכולל זכויות שימוש בפטנט knowhow ,ותוכנית לניסוי קליני בתרופת האריטרופואטין כפי שיפורט להלן.
חברת ביו-גאל הוקמה בשנת  2000כחברה בגיברלטר ,למטרת מסחור פטנט )להלן "הפטנט"( לשימוש בתרופת
אריטרופואטין )להלן " "EPOאו "איפו"( לטיפול בחולי סרטן דם מסוג  .Multiple Myelomaתרופת הEPO -
הינה תרופה המאושרת על ידי הרשויות הרלוונטיות לטיפול באנמיה ונמכרת כיום במיליארדי דולרים על ידי
חברות תרופות מובילות כגון  Johnson & Johnson, Rocheואמג'ן ,אך מיועדת לטיפול באנמיה ולא בסרטן
דם מסוג .Multiple Myeloma
אריטרופואטין הינו הורמון אשר מיוצר בעיקר ע"י הכליה .פעולתו העיקרית של האיפו הינה המרצת הייצור של
כדוריות דם אדומות .כיום ,איפו מיוצר גם בתהליך של הנדסה גנטית )"איפו ריקומביננטי"( והוא ניתן לחולים
הסובלים ממספר סוגי אנמיה ,הקשורים בכשל כלייתי ובחולי סרטן אשר ייצור תאי דם אדומים בגופם נפגע עקב
טיפול בסרטן .מספר פרסומים מהעשור האחרון העידו כי האיפו הינו בעל פוטנציאל ותכונות טיפוליות ,אף מעבר
להמרצת תהליך ייצור תאי דם אדומים.1
הפטנט הינו בבעלות משותפת של ידע מחקר ופיתוח בע"מ ) ,(55%חברת המסחור של מכון וייצמן )להלן "ידע"(
וכן מור יישום מחקרים בע"מ )להלן "מור"( ,חברת המסחור של שירותי בריאות כללית ) .(45%הפטנט מבוסס על
מחקרו של פרופסור משה מיטלמן ,המטולוג בינלאומי אשר מנהל את המחלקה הפנימית בבית החולים איכילוב.

1

 Mittelman PNAS 2001, Mittelman European Journal of Hematology 2004; Katz Acta Haematolלדוגמא:
2005; Prutchi-Sagiv BJH 2006; Prutchi-Sagiv Exp Hematol 2008; Brines PNAS 2001; Baz Acta Haematol
2007.
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ביו-גאל קיבלה רישיון שימוש בפטנט )להלן "הסכם הפטנט"( לשם מסחורו והחלה בתוכנית מקדמית לשם
התחלת ניסוי קליני  phase IIבחולי סרטן דם מסוג  Multiple Myelomaבתרופת ה) ,EPO -הפטנט ,הידע
והתכנית לניסוי הקליני בתרופה להלן יחד "הקניין הרוחני" ו/או "ה.("IP -
כאמור לעיל ,בחודש אוגוסט  2010רכשה  100% XTLממניותיה של אקסטיפו ,זאת בדרך של הנפקת מניות
חדשות של החברה בהנפקה פרטית לבעלי מניות אקסטיפו )להלן "עסקת החלפת המניות"( .לאחר ביצוע עסקת
החלפת המניות ,מחזיקים בעלי מניות אקסטיפו בכ 70% -מהון המניות של  XTLבעוד היתרה מחוזקת על ידי
בעלי המניות הקיימים של החברה.
במסגרת העברת הזכויות התחייבה  XTLלערוב לכלל חובות אקסטיפו כלפי ידע ומור )כולל התחייבות לשמירה
על סודיות המידע וכן ההתחייבות לשלם תמלוגים בשיעור של  1%מהמכירות נטו של התרופה אשר תפותח על
בסיס הפטנט( אשר נגזרות כתוצאה מהסכם הפטנט.
ההסכם קובע כי על אקסטיפו קיימת החובה ,להעביר לידע במקרה של סיום בהצלחה ניסוי קליני phase II
בתרופת ה EPO-סכום חד פעמי בסך של  350אלפי דולר .הסכום ישולם כמוקדם מבין:


גיוס בסך של  2מיליוני דולר לפחות ע"י החברה

או


 180ימים ממועד ההצלחה בניסוי קליני  Phase IIכמוזכר לעיל.

 XTLעוסקת כיום בתכנון והכנות לניסוי קליני לתרופה וזאת על מנת לקבל בסופו של ההליך רישיון לתרופה מה-
 FDAהאמריקאי .מאז רכישת הפטנט באוגוסט  2010פועלת  XTLבהכנות ותכנון של הניסוי הקליני בחולי סרטן
דם מסוג  Multiple Myelomaבתרופת ה .EPO-כמו כן ,החברה פועלת להמשך תחזוקת הפטנטים בעולם ואף
לאחרונה קיבלה אישור פטנטים במדינות נוספות.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2010לחברה פטנטים לשימוש בתרופת ה EPO-בחולי סרטן דם מסוג Multiple
 Myelomaבארה"ב ,אירופה )מדינות גדולות( ,קנדה ,ישראל ,יפן והונג קונג אשר יפוגו במהלך שנת .2019
כמו כן החברה עוסקת בחיפוש הזדמנויות עסקיות נוספות לרכישת נכסים ו/או ביצוע מיזוג פעילויות לתוך
החברה .מעבר לכך ,לחברה זכויות מסוימות בתוכנית  DOSשניתנה ברישיון משנה לפרסידיו פארמסוטיקל אינק
)חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית המפתחת תרופות בתחום זיהומים וירליים ,הכולל צהבת  Cו (HIV -במהלך
.2008
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 .1.2מבנה בעלות בחברה
להלן הרכב מבנה הבעלות בחברה החל מאוגוסט ) 2010מועד השלמת עסקת ביו-גאל(:

ציבור
57.48%

בעלי עניין
42.52%
XTL
100%
XTL Inc
100%

אקסטיפו
100%

XTL DEV

 .2תיאור הסביבה העסקית
 .2.1תרופת האריטרופואטין
תרופת האריטרופואטין ) EPOאו איפו( הינה תרופה אשר מאושרת על ידי הרשויות הרלוונטיות לטיפול באנמיה
ונמכרת כיום במיליארדי דולרים.
אריטרופואטין הינו הורמון אשר מיוצר בעיקר ע"י הכליה .פעולתו העיקרית של איפו הינה המרצת הייצור של
כדוריות דם אדומות .כיום ,איפו מיוצר גם בתהליך של הנדסה גנטית )"איפו ריקומביננטי"( והוא ניתן לחולים
הסובלים ממספר סוגי אנמיה ,הקשורים בכשל כלייתי ובחולי סרטן אשר ייצור תאי דם אדומים בגופם נפגע עקב
טיפול בסרטן .מספר פרסומים מהעשור האחרון העידו כי האיפו הינו בעל פוטנציאל ותכונות טיפוליות ,אף מעבר
להמרצת תהליך ייצור תאי דם אדומים.
כאמור לעיל ,לחברה תוכנית מקדמית לשם התחלת ניסוי קליני  phase IIבחולי סרטן דם מסוג Multiple
 Myelomaבתרופת ה.EPO
 .2.2מבנה התחרות בשוק
הצלחת החברה )ומוצריה( אינה תלויה רק בסיכוני הפיתוח ,אשר עשויים להתבטא בכך שהחברה לא תצליח
בניסיונה להוכיח ולהדגים את היעילות והבטיחות של תרופת ה EPO -או שהתרופה תתברר כיעילה פחות
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מהמצופה ,אלא בסיכונים נוספים שהחברה רואה לנגד עיניה ,הנובעים בעיקרם ממבנה התחרות בשוק,
מהרגולציה בשוק בו פועלת החברה ועוד.
תכנית החברה לשימוש בתרופת האיפו מיועדת לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה בשלבים מתקדמים של המחלה.
כיום קיימות בשוק תרופות אחרות לטיפול בחולים בכל שלבי המחלה ,אך עדיין המחלה נחשבת כחשוכת מרפא
ועל פי הערכת החברה זמן ההישרדות הממוצע של החולים נע בין  3ל 5 -שנים מיום האבחון של המחלה.
תרופת הולקייד ,המשווקת כיום בשוק ואף נכללת בסל התרופות בישראל ,מיועדת גם לטיפול בחולים בשלבים
מתקדמים של המחלה .עם זאת ,תוצאות הטיפול בולקייד הצליחו להאריך את משך החיים של חולים בשלבים
אלו ב 12 -שבועות בממוצע בלבד.
תצפית קלינית שנצפתה ע"י פרופ' משה מיטלמן ועמיתיו 2איששה את שיעור ההצלחה הגבוה של איפו
ריקומביננטי בטיפול באנמיה בחולי סרטן דם מסוג מיאלומה נפוצה .שישה חולים המשיכו בקבלת איפו
ריקומביננטי מעבר לתקופת  12השבועות שתוכננה .החולים היו במצב סופני של המחלה ,כאשר תוחלת החיים
שהייתה צפויה להם באותו הזמן הייתה כ –  6חודשים .להפתעת החוקרים ,חולים אלה חיו תקופות של  46עד
 133חודשים מאבחון מחלת המיאלומה הנפוצה בסה"כ ו –  38עד  94חודשים עם טיפול באיפו ריקומביננטי
באיכות חיים טובה.
להלן מפורטים הסיכונים העיקריים האפשריים )פרט לסיכוני הפיתוח( ,הידועים כיום לחברה ,בדרך למסחור
הפטנט:
• תנאי לעריכת ניסויים על-ידי החברה הינו קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים לאשר ביצוע ניסויים
רפואיים בבני אדם ,בכל אחת מהמדינות בהן ברצון החברה לערוך את הניסוי .יתרה מכך ,המוצר שבכוונת
החברה לפתח ולשווק הינו מוצר רפואי ולפיכך ,ייצורו ,שיווקו ומכירתו מותנה בקבלת רישוי בכל אחת
מהמדינות בהן תבקש לשווקו כאמור .על מנת לקבל אישור כאמור ,על החברה לעמוד בדרישות הרישוי לרבות
תנאי בטיחות ותקני אבטחת איכות כנדרש בכל אחת מהמדינות.
• החברה חשופה לאפשרות כי חברות מתחרות יפתחו תרופה דומה בעלת מאפיינים דומים לתרופה האמורה.
• הפטנט לשימוש בתרופה לטיפול בחולי אנמיה צפוי לפוג בשנת  ,2012-2013והתרופה תהפוך לגנרית .לפיכך,
יש סיכון שבמדינות מסוימות ייעשו שימושים בתרופת ה EPO -שלא בהתאם להתוויה ) (off-label useאולם
סיכון זה מסויג היות ותרופת ה EPO -הינה תרופה הכוללת אזהרת  Black Boxאשר מרתיעה מנטילת
התרופה שלא בהתאם להתוויה.
• לחברה תוכנית מקדמית לביצוע ניסוי  Phase IIהכוללת גיוס של כ 46 -חולים .היה וייווצר מצב בו יהיו
מספר רב של תרופות בפיתוח בזמן עריכת הניסוי של החברה ,עלול הדבר להקשות על גיוס חולים לביצוע

2

Mittelman M, Zeidman A, Kanter P, Katz O, Oster H, Rund D, Neumann D. Erythropoietin has an antimyeloma effect - a hypothesis based on a clinical observation supported by animal studies. Eur J Haematol.
2004 Mar;72(3):155-65
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הניסויים הקליניים בשלבי  Phase IIו  .Phase III -הצורך בכמות ניכרת של חולים בשלבים המתקדמים של
הניסויים הקליניים מהווה אבן נגף משמעותית בפיתוח תרופות אשר יכולה להשפיע על הסיכוי ועל לוח הזמנים
להביא את תרופת ה  EPO -לגמר פיתוח.

 .3ניתוח דוחות כספיים
 .3.1מאזנים
להלן דוחות כספיים בלתי מבוקרים על מאזני החברה לימים  30בספטמבר  2010 , 2009ו 31 -בדצמבר :2009
אלפי דולר
נכסים ש וטפים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
מס הכנסה לקבל
פקדונות מוגבלים
נכסים ש אינם ש וטפים
פקדונות מוגבלים
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
השקעות אחרות

סך נכסים
התחייבויות ש וטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

 30בספטמבר  30 2010בספטמבר  31 2009בדצמבר 2009
1,377
19
1,396

640
20
49
40
749

412
33
72
40
557

20
15
2,564
2,599

29
95
124

23
135
158

3,995

873

715

200
687
887

228
405
633

192
516
708

סך הון

3,108

240

7

סך התחייבויות והון

3,995

873

715

 נכון ליום  30בספטמבר  2010המזומנים בחברה גבוהים לעומת אשתקד כתוצאה מכניסת הכספים בסך של
כ 1.5 -מיליון דולר במסגרת עסקת ביו-גאל אשר הושלמה ביום  3באוגוסט .2010
 נכס ה IP -של תרופת ה EPO-לטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה רשום בספרי החברה במסגרת סעיף
נכסים בלתי מוחשיים בשווי של כ 2,452 -אלפי דולר .סכום זה כולל היוון הוצאות ישירות בקשר עם ה-
) IPכגון הוצאות משפטיות ,יועצים ,אגרות וכד'( אשר הוונו בהתאם לתקן  IAS 38נכסים בלתי מוחשיים.
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 הון המניות של החברה גדל נכון ליום  30בספטמבר  2010לעומת אשתקד ומשקף בעיקר את הנפקת המניות
של  XTLבעסקת החלפת המניות עם חברת אקסטיפו.
 .3.2רווח והפסד
להלן דוחות רווח והפסד לתקופות שנסתיימו ב 30-בספטמבר  2009 ,2010וב 31 -בדצמבר :2009
אלפי דולר

1-9 2010

1-9 2009

2009

הוצאות )הכנסות( הנהלה וכלליות
רווחים )הפסדים( אחרים ,נטו
רווח )הפסד( מפעילות

948
)(948

)(2,729
144
2,873

)(2,429
139
2,568

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

11
5
6

10
8
2

6
10
)(4

רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה )(942
הטבת מס

2,875
-

2,564
23

)(942

2,875

2,587

רווח נקי )הפסד( כולל לתקופה

 לחברה אין כיום הכנסות מפעילות שוטפת ועיקר הוצאותיה הן הוצאות הקשורות בהכנות ותכנון לניסויים
קליניים ,רגולציה רפואית ,תחזוקת פטנטים ובחינת טכנולוגיות חדשות .במהלך שנת  2009נרשמה הקטנת
הוצאות בסך של כ 4.1 -מיליוני דולר כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו"ר החברה
לשעבר ושל מנכ"ל החברה לשעבר.
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מתודולוגיה ותקינה חשבונאית רלוונטית
 .4.1תקינה חשבונאית רלוונטית

תקן חשבונאות בינלאומי ) 36המתוקן( )להלן" :התקן" או " ("IAS 36מבקש להבטיח כי נכסיה של ישות לא יוצגו
בסכום העולה על הסכום בר ההשבה שלהם .נכס מוצג בסכום הגבוה מסכום בר ההשבה שלו כאשר ערכו של הנכס
בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו .במקרה כזה ,חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש
מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך.
התקן חל על כל הנכסים )למעט חריגים המנויים בתקן עצמו( לרבות ,רכוש קבוע ,נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
שנרכש בצירוף עסקים .מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך ציפיות להטבות כלכליות
עתידיות מנכסים שלא ניתן לזהותם בנפרד ולהכיר בהם בנפרד .מוניטין אינו מפיק תזרימי מזומנים באופן בלתי תלוי
בנכסים אחרים או בקבוצות נכסים אחרות ,ולעיתים קרובות תורם לתזרימי המזומנים של מספר יחידות מניבות-
מזומנים.
יחידה מניבה-מזומנים ) (Cash-generating unitהיא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר ,המפיקה תזרימי
מזומנים חיוביים ,שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים
אחרות.
קביעת ירידת ערך של נכסים ברי הפחתה  -התקן מגדיר מספר שלבים לזיהוי ,הכרה ומדידה של ירידת ערך של נכס
המופחת באופן שיטתי לרבות רכוש קבוע .מעבר לשלב הבא נדרש רק בהתקיים השלב שלפניו.
שלב א'  -זיהוי נכס שתיתכן ירידה בערכו
יש לבחון האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .בהתקיים אחד מן הסימנים יש להמשיך בתהליך בחינת
ירידת הערך .בחינת הסימנים תעשה בכל תאריך מאזן .התקן מפרט רשימה של דוגמאות לסימנים לירידת ערך:
מקורות מידע חיצוניים
 במהלך התקופה חלה ירידה משמעותית בערך השוק של הנכס מעבר לחזוי כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל.
 שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב ,בסביבה
הטכנולוגית ,השיווקית ,הכלכלית או המשפטית ,שבה פועלת הישות ,או בשוק אליו מיועד הנכס.
 חלה עלייה בשיעורי התשואה בשוק ,וסביר שעלויות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון המשמש בחישוב שווי הנכס,
ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר ההשבה של הנכס.
 הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של הישות ).(Market capitalization
מקורות מידע פנימיים
 קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיזי של נכס.
 שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או חזויים לחול בעתיד הקרוב ,בהיקף
או באופן שבו נעשה שימוש בנכס או חזוי שייעשה בו שימוש.
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 קיימות ראיות המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים של הנכס הם ,או יהיו ,גרועים מאלה שנחזו.
היה ונמצאו סימנים לירידת ערך יש לבחון באם אכן התרחשה ירידת ערך לאור הסימנים לעיל ואחרים .לצורך כך יש
למדוד את הסכום בר ההשבה .היה ויימצא כי הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך מן הערך בספרים ,יש להפחית את
הנכס בהתאם .לגבי נכס בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר או נכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין
לשימוש וכן לגבי מוניטין שנרכש בצירוף נכסים ,קובע התקן כי יש לבצע אחת לשנה בדיקה בדבר ירידת ערך וזאת
ללא קשר לקיומם או אי קיומם של סימנים לירידת ערך.

שלב ב' – אמידת סכום בר השבה
סכום בר-השבה ) (Recoverable amountשל נכס או יחידה מניבה-מזומנים הוא הגבוה מבין השווי ההוגן שלו
בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו.
סכום בר השבה ייקבע לגבי נכס בודד או לגבי היחידה המניבה-מזומנים אליה שייך הנכס.
שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ) (Fair value less costs to sellהוא הסכום שניתן לקבל ממכירת נכס או
יחידה מניבה-מזומנים בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון,
הפועלים בצורה מושכלת ,בניכוי עלויות מימוש.
שווי שימוש ) (Value in useהוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים ,החזויים לנבוע מנכס או מיחידה
מניבה-מזומנים.
התקן קובע שלעיתים לא הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה והן את שווי השימוש שלו וזאת
במצב בו אחד מבין הרכיבים האלו גבוה מהערך בספרים של הנכס .כמו כן ,התקן מציין שלעיתים אין זה אפשרי
לקבוע את השווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס ,במיוחד שהנכס אינו נסחר בשוק פעיל .במצב זה ,מציין התקן כי
הישות עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס כסכום בר השבה שלו.
בהתאם לתקן ,שווי השימוש של נכס )או יחידת מניבת מזומנים( כולל תחזיות תזרימי מזומנים חיובים ושליליים
משימוש מתמשך בנכס )לרבת תקורות תפעוליות ועלויות "שמירה על הקיים"( .התקן מדגיש כי תזרימי המזומנים
מהנכס לא יכללו תזרימים שליליים מפעילות מימון ותשלומים או תקבולים בגין מיסים על הכנסה.
עוד מדגיש התקן ,כי שיעור היוון שבו צריך להוון את תזרימי המזומנים מהנכס )או מיחידת מניבת המזומנים( הוא
שיעור הניכיון לפני מס המשקף הערכות שוק של ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים של הנכס )או של
יחידת מניבת המזומנים( אשר בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים של הנכס.
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שלב ג'  -הכרה ומדידה של הפסד מירידת הערך
כאמור ,סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס ו/או שווי השימוש של הנכס .יש להפחית את ערך
הנכס בספרים לסכום בר השבה שלו אם ,ורק אם ,הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך מערכו בספרים.
ערך בספרים ) (Carrying Amountמוגדר כסכום בו מוכר הנכס לאחר ניכוי כל פחת שנצבר )הפחתה שנצברה(,
ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
הפחתה זו מהווה הפסד מירידת ערך .בנוסף ,קובע התקן כי הפסד מירידת ערך יוכר באופן מיידי בדוח רווח או הפסד,
כאשר ירידת הערך של יחידה מניבה מזומנים ,תוקצה ראשית למוניטין במידה וקיים .לאחר מכן ,תוקצה הירידה
ליתרת הנכסים הבלתי שוטפים באופן פרופורציונאלי לערכם בספרים.
התקן אף קובע מגבלה לצורך הקצאת ההפסד מירידת ערך לנכס השייך ליחידה מניבה מזומנים ,כך שנכס ,בשלב השני,
לא יופחת מעבר לגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות מכירה ,לבין שווי השימוש שלו או לאפס.

.4.2

מתודולוגית בדיקת ירידת הערך לנכס ה  IPשל XTL

בהתאם לתקינה הבינלאומית ,נבצע בדיקה לירידת ערך ה IP -החברה ,קרי הפטנטים לשימוש בתרופת הEPO -
לטיפול בחולי סרטן דם מסוג .Multiple Myeloma
היחידה מניבת המזומנים הקטנה ביותר לגביה תבוצע בדיקת ירידת הערך הינה קבוצת הפטנטים אשר צפויים להפיק
תזרימי מזומנים חיוביים.
נכון ליום דוח זה לא ניתן לאמוד את הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס; לחברה לא ידוע על מכירה של נכס זהה,
והמחיר בעסקאות של מכירת של נכסים דומים ,היינו  IPמתחום הביופרמצבטיקה )המוצגות בעמ'  21להלן( ,אשר
בוצעו בתקופה האחרונה נע בטווח רחב ביותר היות והמחיר תלוי בגורמים רבים השונים מהותית מנכס לנכס כגון
מהות הטיפול של התרופה ,תופעות הלוואי ,מספר החולים הפוטנציאליים ועוד.
התקן מציין שלעיתים אין זה אפשרי לקבוע את השווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס ,במיוחד שהנכס אינו נסחר
בשוק פעיל .במצב זה ,מציין התקן כי הישות עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס כסכום בר השבה שלו.
מאחר שלא נמצא שווי הוגן בניכוי עלות המכירה של ה ,IP -סכום בר ההשבה של ה IP -ייקבע על-ידי חישוב שווי
השימוש של ה.IP -
את שווי השימוש של ה IP-אמדנו לפי גישת ההכנסות באמצעות היוון תזרימי המזומנים ) (DCFהחזויים לנבוע
מפעילות ה ,IP-וזאת בהתבסס על הערכות הנהלת החברה ,על הנתונים והמסמכים שהתקבלו מהחברה ויועציה ועל
הנחותינו ,כפי שיפורטו בהמשך .תזרימי המזומנים הוונו במחיר הון לפני מס שנמצא הולם את פעילות ה .IP-תוצאת
ההיוון של תזרים המזומנים מהווה את שווי השימוש של היחידה מניבת המזומנים.
שווי השימוש של ה IP -יהווה כאמור את סכום בר ההשבה של ה .IP -סכום זה יושווה לערך בספרים של הIP -
)בהתאם לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר  2010ותחזית הדוחות הכספיים השנתיים .(2010
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נציין כי שווי ה IP-הוצג לראשונה בדוחות הכספיים ליום ) 30.9.2010בסמוך להשלמת עסקת אקסטיפו באוגוסט
 ,(2010היות ומדובר בנכס  IPאשר אין צורך בהפחתתו עד למועד סיום הפיתוח )בכפוף לבדיקת ירידת ערך כאמור(
הערך בדוחות הכספיים ליום  31.12.2010יישאר זהה לערך המוצג בדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר .2010
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אמידת שווי השימוש של הIP-
 .5.1כללי

אמידת תזרים המזומנים של ה IP -מתבססת על תחזיות החברה לשנים הקרובות ובהתאם להנחות העבודה
והפרמטרים הכלכליים כפי שאושרו על-ידי הנהלת החברה והוצגו לפנינו בינואר .2011
על מנת לבסס את שווי ה IP-אמדנו את תזרימי המזומנים העתידיים של החברה משימוש בתרופת האיפו לחולי
מיאלומה נפוצה בשלבים מתקדמים .לצורך כך ,הנחנו תזרים מזומנים עתידי ,המשקלל את ההסתברויות להשלמת
הפיתוח וייצור ושיווק התרופה .תזרים המזומנים המוכפל בהסתברות המצטברת להצלחה הוון במחיר הון הרלוונטי
להערכתנו.
בהתבסס על מבנה התחרות הקיים בשוק והפרמטרים המשפיעים על הצלחתו או כישלונו של מסחור הפטנט כמתואר
בפרק  2לעיל ,אמדנו את ההסתברות להצלחה בניסוי וליצירת תזרים מזומנים עתידי.
על מנת להצליח בניסוי וליצור תזרים מזומנים עתידי יש לעמוד במספר אבני דרך .אמדנו את ההסתברות לכל אבן דרך
בנפרד ,כאשר עמידה בכל אבן דרך מהסעיפים להלן תלויה בעמידה בכל אבני הדרך שלפניה .אבני הדרך הן:
1.

השלמת  phase IIבפיתוח התרופה וקבלת אישורים להתקדם לphase III -

2.

השלמת  phase IIIבפיתוח התרופה

3.

סיום כל שלבי הניסוי והרישום בהצלחה ,וכניסת התרופה להליכי שיווק ברחבי העולם

4.

הכרת התרופה לשימוש כ Orphan Drug -אשר יאפשר שיווק התרופה באופן בלעדי למשך  7שנים נוספות
לאחר תום הליכי הפיתוח וקבלת האישורים הנדרשים לייצור והפצת התרופה .באירופה ,אף נהוגה תקופת
הכרה ארוכה יותר של  10שנים.

באופן כללי ,לחברות ביוטכנולוגיה ישנן מספר אבני דרך בהן ניתן לגלות על כשלון של הניסוי במונחי זמן/עלות:
תוצאות ביניים של ניסוי קליני )באם תוכנן כמובן( – לדוגמא באמצע שלב הניסוי .באם מתוכנן ניסוי
א.
לשנתיים ,ניתן לקבל תוצאות מסויימות תוך כשנה.
ב.

תוצאות סופיות של הניסוי – מתקבלות כשלושה חודשים לאחר סיום הניסוי.

ככל שמתקדמים בשלבים הקליניים ,סיכוני הפיתוח פוחתים ,כאשר ירידת הסיכון המשמעותית ביותר חלה בסיום
.Phase II
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להלן גרף המציג נתונים אשר פורסמו ע"י  UBS/Julius Baerהממחישים את ההוצאות בגין הפיתוח ,רמת הסיכון
לכישלון ושווי התרופה .ניתן לראות כיצד ההסתברות לכישלון פוחתת ככל שהחברה מתקדמת בשלבי הפיתוח:

לפיכך ,הערכנו תזרימי מזומנים על מנת לקבוע את שווי הקניין הרוחני בכל אחת מהסיטואציות שתוארו לעיל .הערכת
הצלחת החברה לשלבים הבאים של פיתוח התרופה ) phase II, phase IIIורישום התרופה ברשויות( נאמדה על ידינו
בהתבסס על מחקרם של  Salim Kanji, Gilles Lamarcheו - Jean Sassevilleמאוגוסט :32006
הסתברות להצלחה

הסתברות מצטברת

Phase I

62.5%

62.5%

Phase II

35%

21.9%

Phase III

68%

14.9%

File

90%

13.4%

כמו כן ,פרט להסתברויות להצלחת השלבים האמורים ,הערכנו את סיכויי החברה לקבל Orphan Drug
 Designationבכ 60% -וזאת בהתבסס בין היתר על הערכות הנהלת החברה,והיועצים המקצועיים שלה ,ניתוח
מקרים/חברות דומות המפתחות תרופות למחלה זו נכון לינואר  .2011נציין כי במהלך המחצית השנייה לשנת ,2009

3

 Frenkel Group andו Tufts DiMasi ,Pharmaprojects -ההסתברויות נקבעו בהתבסס על שילוב של מחקרים וניתוח של
Decision Resources.
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חברת קריקס ) (Keryxקיבלה מעמד של  Orphan Drugמה FDA -לתרופת  KRX-0401כאשר התרופה האמורה
של חברת קריקס היתה במהלך ניסוי  phase IIומיועדת לאינדיקציה זהה לזו של החברה.
מקרה נוסף שפורסם הוא חברת  Senescoאשר קיבלה בינואר  2011הכרה לתרופה  Orphan Drugטרם התחלת
ניסויים קליניים.4
 .5.1תחזית הכנסות
הערכת פוטנציאל השוק
תחזית ההכנסות של החברה נקבעה בהתבסס על שיעור החדירה של מוצרי החברה לשוק .מיאלומה נפוצה הנה אחד
מסוגי מחלות סרטן הדם ,מחלה זו מאופיינת בשגשוג בלתי מבוקר של כדוריות לבנות מסוג תאי פלסמה במוח העצם
אשר גורמים ליצירת מוקדי תאים ממאירים הפוגעים והורסים חלקים מהעצם .למחלה זו אופי רב-מוקדי )(multiple
המתבטא ביצירת מספר רב של מוקדי תאים ממאירים .התאים הממאירים והחלבונים המופרשים ,אחראים לשורה
של ביטויים קליניים וסיבוכים בכללם ,פגיעה בעצמות עם כאבים ושברים ,פגיעה במוח העצם עם אנמיה )חוסר דם(,
רגישות לזיהומים ,היחלשות של מערכת החיסון ,פגיעה במערכת העצבים ,אי ספיקת כליות ,ליקויים במנגנון קרישת
הדם ועוד .מחלה זו הנה מחלה חשוכת מרפא אשר אורך החיים הממוצע של החולים בה הנו כ 3-5 -שנים.
בארה"ב בלבד ,כלל מקרי הסרטן החדשים אשר אובחנו בשנת  ,2005עומד על כ 1.4 -מיליון )כ 0.4% -מהאוכלוסייה(
כאשר מספר מקרי המוות מסרטן עמד על קרוב ל 0.6 -מיליון )קרוב ל 0.2% -מהאוכלוסייה(.
מחלת המיאלומה הנפוצה הנה מחלת סרטן דם שכיחה ,המהווה כ 10% -מכלל סרטני הדם ,כאשר בארה"ב בלבד
חיים כיום כ 69,000 -חולי מיאלומה נפוצה) 5כפי שפורסם לאחרונה ע"י ,The Leukemia & Lymphoma Society
אחת העמותות הגדולות בארה"ב בתחום סרטני הדם(.

נתונים עדכניים אודות מספר החולים החדשים מדי שנה בארה"ב מעלים כי מדי שנה מתגלים בארה"ב כ20,000 -
חולים חדשים ,כך על פי חוברת מידע של ה 6(International Myeloma Foundation) IMF -מהדורת 2010/2011
אשר פורסמה לאחרונה .כמו כן ,על פי פרסומים של ה ,National Cancer Institute -בשנת  2010התגלו בארה"ב כ-
 20,180מקרים חדשים .מדובר בגידול משמעותי בהשוואה למחקר של ה National Cancer Institute -אשר אמד
את מספר החולים החדשים לשנת  2005בכ 16,000 -חולים .נתון זה אושש ע"י בית חולים מוביל בעולם בתחום הסרטן
) (Cleveland Clinicאשר פרסם כי בשנת  2005אובחנו כ 16,000 -חולי מיאלומה נפוצה .כמובן שמספר החולים עולה
בהתאם ככל שתוחלת החיים הממוצעת בעולם הולכת ומתארכת.

4 Senesco Technologies treatment for multiple myeloma receives orphan drug status, Proactiveinvestors,
January 03, 2011
5
Facts 2010-2011, The Leukemia & Lymphoma Society Fighting Blood Cancer
6
International Myeloma Foundation, Patient Handbook, Brian G.M Durie, 2010/2011 edition

17

בחינת ירידת ערך XTL - IP

פברואר 2011

מחלת המיאלומה הנפוצה נחשבת לרוב כסרטן של הגיל המתקדם ,כאשר לרוב הופעת המחלה נפוצה בין הגילים – 65
 ,70אם כי מקרים בהם אובחנה המחלה בקרב בני אדם בשנות ה  50 -לחייהם אינם נדירים .כמו כן ,מיאלומה נפוצה
מהווה כ  1% -מכלל מקרי הסרטן על סוגיהם השונים וכ  2% -מכלל מקרי המוות שמקורם במחלות סרטניות.
גודל השוק הרלוונטי
לצורך הערכת גודל השוק אליו פונה החברה ,הנחנו כי מספר החולים בארה"ב מהווים כמעט מחצית ממספר החולים
בעולם אליהם מתעדת החברה למכור את מוצריה )ארה"ב ,אירופה )המדינות הגדולות( ,ישראל ,אפריקה ,קנדה
וכיוצ"ב( .לפיכך ,סך המקרים החדשים של חולי המיאלומה הנפוצה בעולם ,המהווים את הבסיס לחישוב ההיקף
הכולל של חולים המטופלים בתרופה אותה מפתחת החברה ,נאמד על ידינו בכ 45,000 -חולים בכל שנה.
נציין כי באומדן מספר החולים הפוטנציאליים לטיפול במחלה לא נלקח בחשבון מספר החולים כיום ,מאחר ומדובר
במחלה חשוכת מרפא אשר החולים בה אינם שורדים כיום מעבר ל  3-5שנים בממוצע.

הערכות לגבי משך השימוש הממוצע בתרופה
כמו כן ,מכיוון שאת הטיפול אותו מציעה החברה יש להעניק לחולים למשך כל יתרת חייהם לאחר תחילת הטיפול,
אמדנו את משך החיים הצפוי על ידי החברה לחולים אשר ניתן להם טיפול ב .EPO -בהתבסס על תוצאות הסקר
האחרון שבצעה החברה ,ובהתבסס על תחזיות וציפיות הנהלת החברה ,הנחנו כי משך החיים הממוצע הצפוי לחולי
מיאלומה ,במשך תקופה הטיפול ב  EPOהינו  48חודשים )כ 4 -שנים( .משמע ,תרופת ה EPO -תאריך את משך חיי
החולים המטופלים בממוצע בכ 4 -שנים ,בהן תמכור החברה את התרופה לחולה המטופל.
מחירי המכירה של התרופה תלויים גם הם בתנאים התחרותיים בשוק .שימוש נרחב בתרופה שלא בהתאם להתוויה
)(off-label useעשוי להוביל לירידה ניכרת במחירי התרופה .כמו כן ,יציאה לשוק של מוצרים מתחרים עשויים
להשפיע על מחיר המכירה של האיפו .לצורך חישוב הכנסות החברה ,הנחנו כי ההכנסות ממכירת התרופה יוותרו
קבועות ויעמדו על  711,700דולר לטיפול בחולה יחיד למשך שנה ,כאשר החברה תהא זכאית לשיעור תמלוגים קבוע
ממכירות התרופה על ידי חברת פארמה גדולה .הנחה זו תואמת את ציפיות הנהלת החברה.

תאריך היציאה לשוק
מועד היציאה לשוק עם התרופה הינו נתון אשר עשוי להשתנות בצורה משמעותית ונע בטווח שנים רחב יחסית.
בהתאם לכך ,תקבולי החברה מייצור ושיווק התרופה תלויים באופן קריטי בהצלחה החברה בניסויים וקבלת כלל
ההיתרים לייצור ולשיווק של התרופה .לפיכך ,הנחנו כי השלמת הפיתוח והצלחה ב  ,phase III, phase IIוהרישום

 7מחיר זריקת איפו כיום הניתנת לחולי אנמיה הינו כ –  $150לזריקה .בהתאם לחברה מחירי תרופות אחרות לטיפול במיאלומה
נפוצה אף גבוהים יותר ,עם זאת ,החברה מעריכה כי עקב התרת השימוש הגנרי בתרופה לחולי אנמיה החל משנת ,2013-2012
ירדו מחירי התרופה בכ .%50 -כל חולה העושה שימוש בתרופה נדרש לקבל  3זריקות מהתרופה בכל שבוע ,משמע ,עלות
התרופה לכל חולה הינה$150 x 50% x 3 x 52 = $11,700 :
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הרגולטורי של הניסויים הקליניים ,ותחילת הייצור הסדרתי אצל קבלני משנה ושיווק המוצרים לחולים יחל משנת
 ,2017כמפורט להלן.
להערכת החברה phase II ,יארך כ 2.5 -שנים ואילו  phase IIIיארך כ 3-4 -שנים.
שיעורי החדירה החזויים
מצד ההכנסות ,על מנת לאמוד את מספר החולים החדשים אשר יטופלו בתרופה אותה מפתחת החברה בכל שנה הנחנו
כי שיעור החדירה של החברה ילך ויגדל.
בהתאם לחברה ויועציה הרפואיים ובהסתמך על דיווח של חברת Bloomberg

8

 -שיעורי החדירה של תרופות

אחרות המטפלות במחלת המיאלומה הנפוצה הגיעו לכ –  40%במהלך  3-4השנים הראשונות לחדירתן לשוק; המחיר
לתרופת האיפו צפוי להיות נמוך ממחיריהן של התרופות למיאלומה נפוצה הקיימות כיום; תופעות הלוואי של תרופת
האיפו הינן פחות קשות מתופעות הלוואי של התרופות הקיימות כיום בשוק לשלבים אחרים של המחלה .לפיכך,
הנחנו שיעור חדירה של  10%בשנה הראשונה לחדירה לשוק אשר ילך ויגדל עד לשנת  2023ל.55%-
משמע ,בשנת  ,2017יהיו כ 4,500 -מטופלים חדשים לחברה ובכל שנה יתווסף מספר עולה של חולים לחברה ,כאשר כל
מטופל יטופל בממוצע על ידי החברה במשך  4שנים ,כמפורט בטבלה להלן:
מספר מטפולים פוטנציאליים חדשים בכל שנה
שיעור חדירה לשנה הנוכחית

2017
45,000
10%

2018
45,000
20%

2019
45,000
35%

2020
45,000
45%

2021
45,000
55%

2022
45,000
55%

2023
45,000
55%

מטופלים חדשים של החברה באותה השנה

4,500

9,000

15,750

20,250

24,750

24,750

24,750

מספר מטופלים מצטבר

4,500

13,500

29,250

49,500

69,750

85,500

94,500

מכיוון שהנחנו כי בהסתברות מסוימת תזכה החברה במעמד של  Orphan Drugשוקלל תזרים המזומנים של החברה
על פני  7שנים מיום השלמת הפיתוח וקבלת האישורים ,בהן תהנה החברה משיווק והפצה בלעדית של התרופה
)בדומה לזכויות המוענקות במסגרת הפטנט( .לאחר תום  7השנים ,יפחת באופן משמעותי מחיר התרופה ומספר
החולים המטופלים כך שתזרים המזומנים של החברה מהתרופה לא יהיה מהותי.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aQHENps19ldg
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לכן ,הנחנו כי תזרימי המזומנים של החברה ,החל משנת  2024ואילך בהקשר עם תרופת ה EPO-לא יהיו מהותיים
מהסיבות האמורות לעיל וכמתואר בגרף להלן:
2011
• תחילת Phase II
• הגשת בקשה
לקבלת מעמד של
תרופת יתום

2013‐2014
2019
• פג תוקפו של
הפטנט

2024
• תמה תקופת
מעמד תרופת
יתום ) במידה
ויאושר (

• התרופה לטיפול
באנמיה הופכת
לגנרית

2017
• תחילת שיווק
והפצת התרופה
לציבור

2013-2014
• תחילת Phase III

בנוסף ,מכיוון שנהוג בענף כי חברות הפיתוח מוכרות את הזכויות בייצור ושיווק התרופות לגופים חיצוניים )במרבית
המקרים לחברות פארמה גדולות( אשר מייצרות ומשווקות את התרופה בעצמן בתמורה למתן תמלוגים ותשלומים
נוספים לחברות הפיתוח ,אמדנו את הכנסות החברה בעתיד בהתבסס על מודל תמלוגים דומה ,בהתבסס על עסקאות
דומות שנעשו בשוק.

הנחות לגבי שיעורי התמלוגים
סך התגמולים המשולם לחברת פיתוח על תרופה תלוי במכלול של גורמים ובעיקרם) :א( רמת הסיכון של הפיתוח
הצפוי; )ב( עלות הפיתוח העתידית ומצבה הפיננסי של החברה; )ג( פוטנציאל השוק אליו פונה התרופה; )ג( רמת
התחרות והמוצרים התחליפים הקיימים בשוק;
כמו כן ,בדרך כלל בעסקאות מסוג זה ,קיים יחס חליפין מסוים בין גובה המקדמה/התשלום החד-פעמי המשולם
לחברה במועד החתימה על ההסכם לבין שיעור התמלוגים אשר ישולם לחברה מההכנסות העתידיות .חברות בשלבי
פיתוח שונים עשויות גם לדרוש תשלום בגין השגת יעדים בפיתוח ,או לחילופין מימון המשך הפיתוח הנדרש לתרופה
בעתיד.
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בטבלה להלן מפורטות מספר עסקאות שנעשו מול חברות דומות במהלך השנים האחרונות:
שם החברה

מצב הפיתוח )מה
הושלם(

Down
payment

Royalty
rate

Montigen Inc.

מס' תרופות בניסויים
פרה-קליניים

Hunter-Fleming

 2תרופות ב – phase
.2
 2תרופות ב – phase
 .1תרופה אחת בפרה-
קליניקה

 18מיליוני דולר
) 9במזומן ו 9 -
במניות של
)Supergenתשלו
ם נוסף עד תקרה
של  22מיליוני
דולר יועבר בגין
השגת אבני דרך
 8מיליוני אירו
בניכוי חוב )לא
ידוע כמה( במניות

ככל הנראה
שאין

Elbion

תרופה אחת מוכנה ל –
 2 .phase 2תרופות
בפרה-קליניקה.
 4תרופות בניסויים
קליניים

Innovive
Pharmaceuticals
, Inc.

רמת
התחרות
בשוק )גבוה
← נמוך(
בכל הרמות
– אך עדיין
רחוק
ממסחור

גודל שוק
פוטנציאלי
מיליארדי
דולרים

תחרות רבה

כ –  30מיליוני
דולר

בינונית

שווקים
ענקיים –
אלצהיימר,
דלקת
מפרקים
שגרונית
ועוד.
מיליארדי
דולרים

 3מיליוני דולר
במניות של
CytRX

משתנה
)תלוי
בתרופה(

מיליארדי
דולרים

 17מיליוני
אירו נוספים
במניות עם
השלמת אבני
דרך.

לא ידוע .אך
העסקה מגיעה
עד 21.3
מיליוני דולר
כנראה לפי אבני
דרך.
יש תחרות
אין
בינונית

Neosil

 phase 2הושלם

 6.7מיליוני דולר

Targanta
Therapeutics

הושלם phase 3
בהצלחה ,אך הFDA -
דרש השלמות נוספות

 42מיליוני דולר

IDM Pharma, Inc.

הושלם phase 3
בהצלחה ונתקבל אישור
לשיווק באירופה

 75מיליון דולר

 95מיל' דולר
לפי אבני דרך
)הכוללים גם
הגעה ליעדי
מכירות אשר
לא צוינו(.
ותמלוגים אין

Onyx

תרופה אחת השלימה
בהצלחה phase 2b
ותרופה שנייה בניסויים
פרה-קליניים

 59מיליון דולר

תמלוגים דו
ספרתיים

מיליארדי
דולרים )שוק
גדול מאד(

יש תחרות
בינונית

כמיליארד
דולר

בינונית
תרופת יתום
באירופה עד
2014

מאות
מיליוני
דולרים
מדובר בשוק
היפני בלבד
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רצ"ב גרף המתאר את התפלגות השכיחות של שיעור התמלוגים המשולמים על ידי חברות הפארמה:

יתרה מכך ,רצ"ב גרף המתאר את שיעור התמלוגים ששולם בפועל ,למוצר יחיד ,בפילוח לפי השלב בפיתוח בו נחתם
ההסכם:
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בנוסף ,להלן שיעורי תמלוגים המקובלים במסגרת התקשרות של חברות בהסכמי רישיון לגבי מוצריהן ,בהתאם
לשלבי הניסויים הקליניים של המוצר )מספר ההתקשרויות =:(N

מכיוון שסביר כי החברה תחתום על הסכם הפצה רק לאחר השלמת הפיתוח  (phase III),בהתבסס על העסקאות
המופיעות בטבלה מעלה וכן בהתבסס על הגרפים המובאים בפרק זה ,צופה הנהלת החברה כי ,בהתבסס על התנאים
המסחריים המקובלים בשוק ,לאחר השלמת הפיתוח וקבלת כלל האישורים יועבר לחברה סכום חד פעמי בגובה של
 25מיליוני דולר וכן שיעור תמלוגים קבוע ממכירות התרופה בגובה של .12.5%

להלן תחזית ההכנסות של החברה מה IP -לשנים  2017-2023באלפי דולר:
מספר מטופלים מצטבר
עלות התרופה למטופל
היקף מכירות התרופה
שיעור המתלוגים לחברה
פוטנציאל תמלוגים לחברה
סה " כ תוחלת תקבולים

2017
4,500
11.7
52,650
12.5%
6,581
1,410

2018
13,500
11.7
157,950
12.5%
19,744
4,229

2019
29,250
11.7
342,225
12.5%
42,778
5,498

2020
49,500
11.7
579,150
12.5%
72,394
9,304

2021
69,750
11.7
816,075
12.5%
102,009
13,110

2023
2022
94,500
85,500
11.7
11.7
1,105,650 1,000,350
12.5%
12.5%
138,206 125,044
17,762
16,071
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 .5.2תחזית ההוצאות
להערכת החברה ,עלות  phase IIתסתכם בכ 1.5 -מיליוני דולר )ותיארך כ 2.5 -שנים( בעוד עלות  phase IIIנאמדת
בכ 10-20 -מיליוני דולר )ותמשך כ 3-4 -שנים( .הנחנו כי העלות עבור  phase IIתתפרס באופן שווה על פני השנים
 .2011-2013כמו כן ,הנחנו עלות של  16מיליוני דולר עבור  phase IIIאשר תתפרס באופן שווה על פני השנים 2014-
.2017
מאידך ,קיימת אפשרות כי החברה תקבל פטור מביצוע  .phase IIIנכון למועד הכנת חוות דעת זו ,אין ביכולתה של
החברה לאמוד את ההסתברות לקבלת הפטור ,ידוע כי קבלת אישור זה הינו קשה באופן יחסי ולכן הערכנו כי החברה
אכן תיאלץ לבצע את השלב השלישי בניסויים הקליניים לצורך קבלת אישור לייצור ושיווק התרופה.
בהתבסס על האמור לעיל ,עד וכולל השלמת הפיתוח וההצלחה בניסויים הקליניים ,הערכנו כי החברה תזדקק לכ-
 17.5מיליוני דולר על פני  6שנים כמפורט בטבלה להלן:
שלב בניסוי

עלות הניסוי )מיליוני דולר(

תקופה עד להשלמת השלב בניסוי

Phase 2

1.5

2.5

Phase 3

16

3.5

סה"כ

17.5

6

יש להדגיש כי ביצוע ניסויים קליניים באנשים בכל אחד מהשלבים  Phase I, Phase IIו Phase III -דורש את
אישורן המקדים של ה IRB/Helsinki -ושל הרשויות הרגולטוריות במדינות בהן מתבצעים הניסויים הקליניים .יצוין
כי ,רק תוצאות מוצלחות בשלבים המוקדמים ,יבטיחו את האפשרות למעבר משלב אחד למשנהו .לאחר מעבר
בהצלחה של כל השלבים האמורים לעיל )כולל סיום  (Phase IIIתוכל החברה להגיש בקשה לאישור לרישום התרופה
על ידי הרשות הרגולטורית הרלוונטית ,למשל ה FDA -בארה"ב.
פרט להוצאות הנדרשות להשלמת הפיתוח כפי שתוארו בטבלה לעיל ,הנהלת החברה מעריכה כי הוצאותיה השוטפות
)לא כולל ניסויים קליניים( בהקשר עם הפטנט והפעילות הקשורה בו יעמדו על היקף של כ 0.6 -מיליוני דולר בשנה.
הוצאות החברה )הן הוצאות הפיתוח והן הוצאותיה השוטפות של החברה( שוקללו בהסתברויות זהות לאלה שהובאו
בחישוב הכנסות החברה.
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להלן תזרים ההוצאות בשנים  2011-2023באלפי דולר:
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 .5.3תחזית השקעות והשקעה בהון חוזר ומס
השקעות
 בהתאם לתקינה הבינלאומית אין לקחת במסגרת אמידת שווי השימוש תזרימי מזומנים עתידיים שליליים אשר
ישפרו או יגדילו את רמת הביצועים של הנכס וכן יש לנטרל תזרימי מזומנים חיוביים שינבעו מהשקעות אלו .אמנם
נדרש לקחת במסגרת תזרימי המזומנים יציאות של מזומנים הדרושות לשמירה על הרמה של ההטבות הכלכליות
החזויות שעתידות לנבוע מהנכס במצבו הנוכחי ,אולם במקרה דנן לא צפוי צורך בהשקעות במבנים ו/או ציוד
משרדי ו/או מחשוב וכיו'.
הון חוזר
 בחברה אין צורך בהשקעה בהון חוזר.
מיסים
 בהתאם לתקינה הבינלאומית ) (IAS36תחזית המזומנים אינה אמורה לכלול הוצאות מס ולכן לא נלקחו בחשבון
הוצאות מס במסגרת תחזית תזרימי המזומנים.
 .5.4שיעור ההיוון
 על פי תקן חשבונאות בינלאומי  ,(IAS 36) 36בעת מדידת שווי בר ההשבה של יחידה מניבת מזומנים ,אין לכלול
תשלום בגין מס הכנסה .כתוצאה מכך ,על שיעור ההיוון המשמש לאמידת שווי הנוכחי של תזרימי המזומנים להיות
מחושב כשיעור ההיוון לפני מס.
 בעבודה זו השתמשנו בשיעור ההיוון אחרי מס ,בהתבסס על מודל  .WACCלהלן סיכום הפרמטרים ששימשו
בחישוב שיעור ההיוון:
פרמטר
ריבית חסרת סיכון
פרמית השוק
ביטא

ערך
2.84%
6.28%
1.20

תוספת בגין חברה קטנה

10.01%

תוספת בגין סיכון ספציפי
מחיר ההון העצמי

3.00%
23.39%

מקור
בנק ישראל
amodaran On-line
Damodaran Online
IBBOTSON
Associates
*הערכה ,ראה
הערה מטה

*היות והחברות בענף הינן חברות הנוהגות לפתח מגוון תרופות למגוון אינדיקציות ואילו אמידת השווי במקרה דנן
ובשלב זה הינה של פיתוח יחיד עבור אינדיקציה ספציפית ,הוספנו פרמיית סיכון ספציפי של  3%מעבר לממוצע
הסיכון בענף.
לפיכך ,נקבע שיעור ההיוון בעבודה זו על .23%
 כאמור ,לפי התקן יש להשתמש בשיעור היוון לפני מס .שיעור ההיוון לפני מס שמביא לשווי פעילות זהה לזה שחושב
בהתבסס על שיעור ה WACC-שנקבע הינו .25%
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 .5.5שווי השימוש של ה IP -ותחזית תזרימי המזומנים
להלן תזרימי המזומנים של ה IP -בהתבסס על ההנחות המפורטות לעיל:

שווי השימוש של ה) IP -המהווה גם את סכום בר ההשבה שלו( הוא  3,393אלפי דולר.
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ניתוח עסקאות דומות

על מנת לבסס את הערכת סכום בר השבה של ה –  IPהמועבר ניתחנו עסקאות מכירת  IPדומות:
מניתוח עסקאות מכירת קניין הרוחני של חברות דומות שבוצעו בעבר ניתן לקבל אינדיקציה לגבי שווי הקניין הרוחני
בחברה .ממצאי הניתוח מצביעים על שונות גבוהה של שווים ,הנעה בין מיליוני דולר לבין מאות מיליוני דולר .כמו כן
ניתן לראות כי לא קיים מתאם גבוה בין סכומי ההשקעה באותן חברות לבין שווי הקניין הרוחני שנמכר.
שם החברה

שנת
הקמה

מועד
המכירה

תמורת המכירה

סה"כ
השקעה
בחברה

Ester
Neurosciences

1997

2007

 15מיליוני דולר בתוספת תמורה של עד 17
מיליוני דולר נוספים בהתאם לעמידה ביעדים

10

Hamilton .1
pharmaceutical
s

1932

2007

 4.4מיליוני דולר במניות בתוספת תמורה של
עד  4מיליוני דולר נוספים בהתאם לעמידה
ביעדים

11

Miikana
Therapeutics

2002

2005

 21מיליוני דולר במניות בתוספת תמורה של
עד  18מיליוני דולר נוספים בהתאם לעמידה
ביעדים

8

MacroChem
Corporation

1981

2009

 3מיליוני דולר

100

Proteolix, Inc.

1992

2009

 276מיליוני דולר בתוספת  40מיליוני דולר
בהתאם לעמידה באבני דרך ו 535-מיליוני
דולר בהתאם לקבלת אישורים רגולטורים.

n.a

ONYX

1992

2010

תמורת רישיון לשוק היפני בלבד  59 -מיליון
דולר כ –  down paymentו 280 -מיליון

n.a

דולר אשר תשלומם מבוסס על מכירות
ופיתוח וכן תמלוגים דו ספרתיים על
מכירות.

ראוי לציין כי שווי העסקאות האמורות מושפע בעיקרו מהערכות הצדדים בעסקה את סיכויי הצלחת פורטפוליו
הפיתוח של המוצר בסמיכות למועד רכישת הקניין הרוחני ושלב הפיתוח בו נמצא הפטנט.

כפי שניתן לראות בטבלה בתחום הביוטכנולוגיה טווחי השווי גדולים ,כך שייתכן ששווי הקניין הרוחני בנסיבות
אחרות יכול היה להגיע לסכומים הגבוהים מעשרה מיליוני דולר .עסקאות  IPכוללות בדרך כלל פטנטים ונתונים
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ממחקרים ובדיקות שנעשו בהסתמך עליהם כאשר התמורה בעסקאות מורכבת משלושה מרכיבים :תשלום מקדמה
)בין מאות אלפי דולר לבין עשרות מיליוני דולרים תלוי בהתקדמות הפיתוח וסבירות הצלחת המשך הפיתוח( ,תשלום
בגין עמידה באבני דרך )גם כן בין מיליוני דולרים בודדים לבין מאות מיליוני דולרים( ומרכיב שלישי הנובע מתשלום
תמלוגים כאחוז מהמכירות לכשיאושר מוצר לשיווק על בסיס ה IP -הנמכר .במיוחד הדבר אפשרי בסיטואציות בהן
חברות פארמה גדולות נכשלות בניסויים קליניים שהן עורכות ונוצר להן פער בצנרת הפיתוח של מוצרים עתידיים.
במקרים כאילו ייתכן וחברות פארמה היו מוכנות לשלם סכומים גבוהים יותר עבור נכסי קניין רוחני שבמהותם
מהווים פוטנציאל לפיתוח תרופות עתידיות.
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השוואה בין שווי השימוש של ה IP -לבין הערך בספרים של יחידת מניבת
המזומנים המזוהה
מהשוואה בין הערך בספרים של יחידת מניבת המזומנים לבין סכום בר ההשבה של ה IP -מתקבל כי אין
להפחית את ה IP -בספרי החברה.
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ד1-
פרק ד' -פרטים נוספים על התאגיד
שם התאגיד:

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ )להלן" :החברה"(

מס' החברה :

52-003947-0

כתובת:
)תקנה 25א(

מדינת היהודים ) 85בניין  (Gת.ד ,4033 .הרצליה פיתוח.46766 ,

טלפון:
)תקנה 25א(

09-9557080

פקסימיליה:
)תקנה 25א(

09-9519727

דואר אלקטרוני
)תקנה 25א(

IR@xtlbio.com

תאריך המאזן:
)תקנה (9

 31בדצמבר2010 ,

תאריך הדוח:
)תקנה (7

 29במרס2011 ,

תקנה 10א

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים

הסעיף

הכנסות
עלות המכירות
רווח גולמי
מחקר ופיתוח
מכירה ושיווק
הנהלה וכלליות
רווחים )הפסדים( אחרים ,נטו
רווח )הפסד( תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הטבת מס
רווח )הפסד( לתקופה

רבעון שני,
רבעון
2010
ראשון2010 ,
באלפי דולר ארה"ב
317
335
)(317
)(335
2
1
1

רבעון רביעי,
רבעון
2010
שלישי2010 ,

שנת 2010

296
)(296
9
3

64
274
30
)(308
)(5
2

64
1,222
30
)(1,256
6
7

-

-

-

-

-

)(336

)(316

)(290

)(315

)(1,257

ד2-
תקנה 10ג'

שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף
הואיל והחברה השלימה הנפקה על פי תשקיף והודעה משלימה רק ביום  7במרץ
 ,2011נכון למועד הדוח לא חל שינוי מהותי בייעוד תמורת ההנפקה המפורטת
בפרק ה' לתשקיף החברה מיום  28בפברואר .2011

תקנה 11

רשימת השקעות בחברות  -בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח
שם
החברה

ע.נ .כל
מס'
אחת
המניה סוג
בבורסה המניות מספר מניות בדולר

אקס טי אל
ביופרמסוטיקלס
אינק) .ארה"ב(

-

רגילות

1,000

0.01

אקס טי אל
דיוולפמנט אינק.
)ארה"ב( *

-

רגילות

1,000

-

אקסטיפו בע"מ

-

רגילות 0.03 133,063,688

ערך מאזני
עלות
אלפי דולר
21,318

7,500

2

1

3,925

)(218

)(17,027

3,918

שיעור ההחזקה
שם
החברה

בהון המניות
המונפק

בהצבעה

סמכות למנות
דירקטורים

אקס טי אל
ביופרמסוטיקלס אינק.
)ארה"ב(

100%

100%

100%

אקס טי אל דיוולפמנט
אינק) .ארה"ב( *

100%

100%

100%

אקסטיפו בע"מ

100%

100%

100%

*(מוחזקת בעקיפין באמצעות אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק )חברה נכדה(

 1השקעה בעקיפין על ידי אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק) .ארה"ב(.
 2ערך נקוב בסך  ₪ 0.1מתורגם לדולר ארה"ב בהתאם לשער החליפין ביום רכישת החברה ) 3באוגוסט  (2010במסגרת עסקת ביו-גאל
)ראה באור 1ב' לדוחות הכספיים המאוחדים(.

ד3-
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תקנה 13

שינויים בהשקעות בחברות -בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח
ביום  3באוגוסט  2010הושלמה עסקת ביו-גאל אשר במסגרתה רכשה החברה את
מלא ההחזקות בחברת אקסטיפו בע"מ בהסכם החלפת מניות לפרטים נוספים
ראה באור 1ב' לדוחות הכספיים.
הרווח הכולל של חברות בנות וקשורות והכנסות החברה מהן לתאריך המאזן
שם
החברה

רווח/
)הפסד(
לפני מס

רווח/
)הפסד(
אחרי מס דיבידנד
אלפי דולר

דמי ניהול

ריבית

אקס טי אל
ביופרמסוטיקלס
אינק) .ארה"ב(

)(11

)(11

-

-

-

אקס טי אל
דיוולפמנט אינק.
)ארה"ב( *

)(4

)(4

-

-

-

אקסטיפו בע"מ

)(7

)(7

-

-

-

* מוחזקת בעקיפין באמצעות אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק )חברה נכדה(
תקנה 14

רשימת קבוצות יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן ,אם מתן הלוואות היה
אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
אין -החברה אינה עוסקת במתן הלוואות.

תקנה 20

מסחר בבורסה -ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהמסחר הופסק בהן בשנת
הדיווח
במהלך שנת הדוח נרשמו למסחר ניירות ערך של החברה כמפורט להלן:
ביום  3באוגוסט  2010רשמה החברה למסחר  133,063,688מניות רגילות של
החברה וזאת בהתאם להשלמת הסכם החלפת המניות עם חברת ביו-גאל.
במהלך שנת הדוח לא הופסק המסחר בניירות הערך של החברה.
על אף האמור לעיל ,לאחר תאריך הדוח ובעקבות השלמת הנפקה שביצעה
החברה ביום  7במרץ  ,2011ביום  9במרץ  2011רשמה החברה למסחר 12,305,000
מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת 6,152,500 ,כתבי אופציה )סדרה (1
הניתנים למימוש ל 6,152,500 -מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת ו-
 18,457,500כתבי אופציה )סדרה  (2הניתנים למימוש ל 18,457,500 -מניות
רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת )ראה פרק א' סעיף  2.1לעיל(.

ד4-
תקנה 21
8.1

תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה

תגמולים לנושאי משרה בכירה
להלן פירוט כל התגמולים ששילמה החברה וכל התחייבויותיה לתגמולים שקבלה על עצמה ,והכל לרבות מענקים ותנאי פרישה ,אשר שולמו לכל אחד מחמשת
מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ,והכל בין שהתגמולים או ההתחייבות לתגמולים כאמור ניתנו לנושא המשרה ובין שניתנו לאחר
בעבור נושא המשרה )באלפי דולר ארה"ב(:
לתקופה של שניים עשר החודשים שנסתיימה ביום  31בדצמבר :2010
שנת 2010
פרטי מקבל התגמולים

תגמולים בעבור שירותים באלפי דולר ארה"ב
שיעור
החזקה
בהון
התאגיד
-

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

-

-

115

172

-

-

-

163

-

42

-

-

-

-

-

-

23

5

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

26

10

-

-

-

-

-

-

25

שם

תפקיד

היקף
משרה

דוד גרוסמן

דירקטור ומנכ"ל

100%

רונן טויטו
משה מיטלמן

סמנכ"ל כספים
מנהל רפואי )החל
מאוגוסט (2010
דירקטור

100%

-

חלקית

2.74%

-

-

-

16

-

עמית יונאי

יו"ר הדירקטוריון

-

-

15

-

מרק אלוש

תגמולים אחרים
באלפי דולר
ארה"ב

סה"כ
)בדולר
ארה"ב(

אחר

ריבית

דמי
שכירות

-

-

287

-

205
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התקשרות בין החברה ומר דוד גרוסמן ,דירקטור ומנכ"ל החברה
ביום  2במרץ 2010 ,אישרה האסיפה הכללית השנתית של החברה ,לאחר קבלת אישור
הדירקטוריון ,את תנאיו של מנכ"ל החברה מר דוד גרוסמן )להלן" :המנכ"ל"( ,ובהתאם לכך
נחתם עימו הסכם אישי ,אשר נכנס לתוקף ביום  3באוגוסט  ,2010מועד השלמת הסכם
החלפת המניות )להלן" :המועד הקובע"( ,3שעיקריו כדלקמן:
 .1.1תקופת ההעסקה – ההתקשרות עם מנכ"ל החברה אינה קצובה בזמן )להלן" :תקופת
ההסכם"( .כל צד יהא רשאי להביא את הסכם לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא
לפני תום תקופת ההסכם ,על ידי מתן הודעה מוקדמת מראש בת  4חודשים )להלן:
"ההודעה המוקדמת"( ,אשר תימסר בכתב לצד השני.
תגמול – החל מיום  1בינואר  ,2010יהא זכאי מנכ"ל החברה לתגמול שנתי בסך של
 336,000ש"ח ברוטו .היה ותגייס החברה סכום של בין  3מיליון ועד  10מיליון דולר
ארה"ב באמצעות גיוס בבורסה ולאחריו תבצע החברה עסקה מהותית נוספת )מיזוג או
רכישה ,הקמת שותפות ,רכישת נכסי קניין רוחני וכו'( יועלה תגמולו השנתי של מנכ"ל
החברה עד לסך של  630,000ש"ח ברוטו באופן יחסי לסכום הגיוס .היה ועד ליום 1
ביולי  ,2010לא תבצע החברה גיוס כאמור ,יועלה תגמולו השנתי של המנכ"ל לסך של
 480,000ש"ח ברוטו.
יצוין כי החברה לא ביצעה גיוס כאמור ובהתאם החל מיום  1ביולי  2010הועלה תגמולו
השנתי של המנכ"ל לסך של  480,000ש"ח ברוטו.
 .1.2אופציות – בגין כהונתו כמנכ"ל החברה ,יהא זכאי מר גרוסמן להקצאת 1,610,000
כתבי אופציה לא סחירים ,ללא תמורה ,הניתנים למימוש ל 1,610,000 -מניות רגילות
בנות  0.1ש"ח ערך נקוב של החברה ,בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות של
החברה .מחיר מימוש כתב אופציה למניות המימוש הנו  0.075ש"ח 33% .מכתבי
האופציה כאמור יבשילו מיד עם הענקתן ו 67% -מכתבי האופציה כאמור יבשילו ויהיו
ניתנים למימוש למניות המימוש על בסיס חודשי החל ממועד הענקתן ולמשך שנתיים
בכפוף לכך ,כי במשך תקופה זו ימשיך לכהן בתפקידו.
על פי נוסחת "בלק אנד שולס" ,בהתאם לנוסחת החישוב שבהנחיות הבורסה ,בהתחשב
בשער הנעילה של המניות של החברה בבורסה ליום  18בינואר  ,2010שהיה  0.32ש"ח,
הערך הכלכלי של כל כתב אופציה הינו  0.2849ש"ח והערך הכלכלי של כל כתבי
האופציה שהוקצו למנכ"ל הינו  458,744ש"ח .ההנחות ששימוש בסיס לחישוב הערך
הכלכלי של כתבי האופציה הינו :סטיית תקן  ,64.6%מקדם היוון בשיעור של  1%לפי
עדכון פרמטרים לחישוב בטוחות ומקדמי היוון החל מ ,3.1.2010-מחיר מימוש של

3בהתאם להודעתו של מנכ"ל החברה ,מר דוד גרוסמן בדבר דחיית שכרו על פי ההסכם עד להשלמת עסקת ביו גאל ,ובהתאם להמלצתה של ועדת
הביקורת והחלטת דירקטוריון החברה מיום  24במרץ 2010 ,אשר אישרה את דחיית השכר כאמור וזאת כעסקה מזכה ,בהתאם לסעיף 1א לתקנות
החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( ,התש"ס.2000-
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 0.075ש"ח.4
 .1.3כחלק מתנאי הסכם החברה עימו ,ולאור העובדה כי המנכ"ל העמיד את שירותיו לחברה
ללא קבלת כל תשלום החל מיום  11בפברואר  ,2009יהא זכאי מנכ"ל החברה למענק חד
פעמי כפיצוי על שרותיו בשנת  2009בסך של  430אלפי ש"ח אשר ישולם לו בחמישה
תשלומים חודשיים שווים החל מהמועד הקובע.
 .1.4היה ובמהלך  24חודשים ממועד תחילת ההתקשרות עימו על פי ההסכם תבצע החברה
גיוס הון בסך של למעלה מ 3 -מיליון דולר ארה"ב תשלם החברה למנכ"ל בונוס בשיעור
של  1%מסכום הגיוס כאמור ,אך מוגבל לסכום מקסימאלי של  150אלפי דולר ארה"ב.
 .1.5במסגרת תפקידו יהא זכאי מנכ"ל החברה לתנאים סוציאליים כגון דמי הבראה ,ביטוח
מנהלים ,קרן השתלמות ,רכב דרגה  ,4טלפון סלולארי ומנוי לעיתון יומי ,כמקובל בחברה
לנושאי משרה בכירה או תגמול נוסף אשר ישקף את עלות החברה לתנאים האמורים.
ביום  26ו 27 -בפברואר  2011אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאמה ,לבקשתו של
מנכ"ל החברה ובהתאם לתנאי ההסכם אשר נחתם עימו ,כי התקשרותו של המנכ"ל כאמור לעיל
תהיה על דרך של מתן שירותי ניהול כעוסק ובלבד שהתמורה הכספית הכוללת שתשולם לו ,לא
תעלה על העלות לחברה בגין העסקתו כעובד כמפורט לעיל וכן כי מנכ"ל החברה התחייב לשפות
את החברה במידה ויקבע בעתיד כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בינו לבין החברה.
 .2סמנכ"ל הכספים בחברה – מר רונן טויטו
ביום  29ביולי 2009 ,מונה מר רונן טויטו לתפקיד סמנכ"ל כספים בחברה .בהתאם לכך,
נחתם עם מר טויטו הסכם העסקה אישי ,אשר בתוקף החל מיום  24ביוני) 2009 ,להלן:
"המועד הקובע"( ,שעיקריו כדלקמן:
 .2.1תקופת ההעסקה – העסקתו של מר טויטו בחברה אינה קצובה בזמן )להלן" :תקופת
ההסכם"( .כל צד יהא רשאי להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה
שהיא לפני תום תקופת ההסכם ,על ידי מתן הודעה מוקדמת מראש בת  3חודשים
)להלן" :ההודעה המוקדמת"( ,אשר תימסר בכתב לצד השני.
 .2.2שכר – החל מיום  24ביוני  ,2009יהא זכאי מר טויטו לשכר שנתי בסך של 318,000
ש"ח ברוטו .היה ותגייס החברה סכום של בין  3מיליון ועד  10מיליון דולר ארה"ב
באמצעות גיוס בבורסה ולאחריו תבצע החברה עסקה מהותית נוספת )מיזוג או רכישה,
הקמת שותפות ,רכישת נכסי קניין רוחני וכו'( יועלה שכרו השנתי של סמנכ"ל הכספים
של החברה לסך שנתי של  600,000ש"ח ברוטו .היה ועד חלוף  12חודשים מהמועד
הקובע ,לא תבצע החברה גיוס כאמור ,תועלה משכורתו השנתית של סמנכ"ל הכספים
לסך שנתי של  456,000ש"ח ברוטו.
יצוין כי החברה לא ביצעה גיוס כאמור ובהתאם החל מיום  25ביוני  2010הועלתה
משכורתו השנתית של סמנכ"ל הכספים לסך של  456,000ש"ח ברוטו.
4יצוין כי הפער בין מחיר המימוש לבין ערכה הנקוב של המניה יכוסה במועד המימוש של האופציות ,אם ימומשו ,על ידי העברת סך ההפרש
מסעיף פרמיה על מניות לסעיף הון מניות בדוחות הכספיים של החברה.

ד7-
 .2.3אופציות – בגין כהונתו כסמנכ"ל כספים בחברה ,הוקצו למר טויטו  1,400,000כתבי
אופציה לא סחירים ,ללא תמורה ,הניתנים למימוש ל 1,400,000 -מניות רגילות בנות
 0.1ש"ח ערך נקוב של החברה ,בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות של
החברה .מחיר מימוש כתב אופציה למניות המימוש הנו  0.075ש"ח 33% .מכתבי
האופציה כאמור יבשילו מיד עם הענקתן ו 67% -מכתבי האופציה כאמור יבשילו ויהיו
ניתנים למימוש למניות המימוש על בסיס חודשי החל ממועד הענקתן ולמשך שלוש
שנים בכפוף לכך ,כי במשך תקופה זו ימשיך לכהן בתפקידו.
על פי נוסחת "בלק אנד שולס" הערך הכלכלי של כל כתב אופציה ליום הענקתן הינו
 0.42079ש"ח ובסה"כ  589,106ש"ח עבור כל כתבי האופציה .5ההנחות ששימשו בסיס
לחישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה הן כדלקמן :סטיית תקן  ,156.4%מקדם
היוון בשיעור של  0.5%לפי עדכון פרמטרים לחישוב בטוחות ומקדמי היוון החל מ-
 ,1.7.2009מחיר מניה  0.423ש"ח ומחיר מימוש של  0.075ש"ח.
 .2.4מענק מותנה– היה תגייס החברה סכום של  15מיליון דולר ארה"ב ובמועד הגיוס
כאמור ,לא מימש מר טויטו את האופציות אשר הוענקו לו כאמור לעיל ,יהיה זכאי מר
טויטו לקבלת תשלום מענק חד פעמי בסך של  200,000דולר ארה"ב )להלן" :הבונוס"(
ובמקרה כאמור ,כל האופציות של מר טויטו אשר לא מומשו ינעלו למשך תקופה של 6
חודשים .היה ובמקרה כאמור ,תגייס החברה סך העולה על  3מיליון דולר ארה"ב אך
נמוך מסך של  15מיליון דולר ארה"ב יקבל מר טויטו בונוס בסכום המחושב באופן
ליניארי ליחס הגיוס שבין  3מיליון דולר ארה"ב לבין  15מיליון דולר ארה"ב.
 .2.5תנאים סוציאליים; רכב; פיצויי פיטורין – במסגרת תפקידו יהא זכאי מר טויטו
לתנאים סוציאליים כגון דמי הבראה ,ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות ,רכב דרגה ,4
טלפון סלולארי וכיסוי הוצאות השתתפות בכנס שנתי של רו"ח כמקובל בחברה לנושאי
משרה בכירה.
 .3מנהל רפואי בתחום המיאלומה הנפוצה  -פרופ' משה מיטלמן
ביום  12ביולי  ,2010התקשרה החברה בהסכם עם פרופ' משה מיטלמן לשם מינויו כמנהל
רפואי בחברה )להלן" :הסכם מיטלמן"( .בהתאם לאמור בהסכם ,פרופ' מיטלמן ימונה
לתפקיד עם השלמת הסכם החלפת המניות )כהגדרתו בסעיף  1.3בפרק א' בדוח זה( ובהתאם
פרופ' מיטלמן מונה לתפקיד האמור ביום  27באוגוסט  .2010להלן יובאו עיקרי ההסכם:
 .3.1פרופ' מיטלמן יעניק לחברה שירותים וימונה לתפקיד מנהל רפואי בחברה .במסגרת
מילוי תפקידו ,ייחשב פרופ' מיטלמן כנותן שירותים לחברה ולא יוצרו בינו לבין החברה
יחסי עובד מעביד .בהתאם לקבוע בהסכם ,התשלומים להם זכאי פרופ' מיטלמן יחלו
בחלוף  90ימים ממועד השלמת הסכם החלפת המניות )כהגדרתו בסעיף  6.2.1יד' לעיל(,
קרי ביום  3בנובמבר ) 2010להלן":המועד הקובע"(.

5יצוין כי הפער בין מחיר המימוש לבין ערכה הנקוב של המניה יכוסה במועד המימוש של האופציות ,אם ימומשו ,על ידי העברת סך ההפרש
מסעיף פרמיה על מניות לסעיף הון מניות בדוחות הכספיים של החברה.
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 .3.2תקופת העסקה -בכפוף לאמור בסעיף  3.3להלן ,התקשרות החברה בהסכם תחל במועד
הקובע ותמשך עד למועד השלמת ניסוי  Phase 2בהצלחה בתרופת החברה )כהגדרתה
לעיל( )להלן" :תקופת ההסכם היסודית"( .לצורך סעיף זה למונח "השלמת ניסוי
 Phase 2בהצלחה" תהיה המשמעות להלן :שישה ) (6חודשים לאחר ביצוע הניסוי
במטופל האחרון בתרופת החברה בהתאם לפרוטוקול הניסוי או במועד מוקדם יותר
במידה והחברה הודיעה לחברת ידע על רצונה להפסיק את ביצוע הניסוי האמור.
 .3.3מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  3.2לעיל ,תוקף ההסכם יתחדש באופן אוטומאטי
לתקופה בת שניים עשר ) (12חודשים נוספים )להלן" :התקופה הנוספת"( וזאת למעט
אם חודשיים לפני תום תקופת ההסכם היסודית או הנוספת הודיע מי מהצדדים
למשנהו על רצונו שלא לחדש את תוקף ההסכם.
על אף האמור לעיל ,ובהתאם לקבוע בהסכם לכל צד מוקנית הזכות להודיע למשנהו על
רצונו לבטל את התקשרותו בהסכם בכפוף למתן הודעה בת  60ימים מראש ובכתב.
.3.4

תגמול -החל מהמועד הקובע ועד חלוף  6חודשים יהיה זכאי פרופ' מיטלמן לתשלום
חודשי בסך של  2,500דולר ארה"ב )להלן" :תמורה חודשית"( .היה ובתום  6חודשים
מהמועד הקובע ,לא החלה החברה בביצוע ניסוי  Phase 2בתרופת החברה לא תשולם
התמורה החודשית לפרופ' מיטלמן וזאת עד אשר יחל ביצוע הניסוי האמור .היה וביצוע
הניסוי האמור יתעכב בשל נושאים רגולאטורים ובכפוף לכך כי הוענקו שירותים לחברה
על ידי פרופ' מיטלמן בתקופה האמורה יהיה זכאי פרופ' מיטלמן לקבלת תמורה
חודשית לתקופה שלא תעלה על  3חודשים נוספים במצטבר .לאחר תחילת ביצוע הניסוי
האמור פרופ' מיטלמן יהיה זכאי לקבלת התמורה החודשית ללא כל הגבלת זמן ובכפוף
לסיום ההתקשרות כאמור לעיל.

 .3.5אופציות -בגין כהונתו כמנהל רפואי בחברה ,הוקצו לפרופ' מיטלמן  640,000כתבי
אופציה לא סחירים ,ללא תמורה ,הניתנים למימוש ל 640,000 -מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ערך נקוב של החברה ,בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות של החברה.
מחיר מימוש כתב אופציה למניות המימוש הנו  0.1ש"ח 4.166% .מכתבי האופציה
כאמור יבשילו ויהיו ניתנים למימוש למניות המימוש על בסיס חודשי החל ממועד
הענקתן כך שבתום תקופה של שנתיים ממועד ההקצאה ,כל כתבי האופציה יהיו ניתנים
למימוש ,בכפוף לכך כי במשך תקופה זו ימשיך לכהן בתפקידו )להלן" :תקופת
ההבשלה"( .כתבי האופציה אשר הבשילו כאמור ,יהיו ניתנים למימוש לתקופה של עד
 10שנים ממועד הקצאתן.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על כתבי האופציה יחולו הוראות ספציפיות כדלקמן:
) (1במקרה של התחלת ניסוי  Phase 2על ידי החברה 50% ,מכתבי האופציה שטרם
הבשילו ,יבשילו באופן מיידי; וכן ) (2היה והחברה תסיים את כהונתו של פרופ' מיטלמן
וזאת ללא "סיבה מוצדקת" 25% ,מכמות כתבי האופציה ,אשר טרם הבשילו במועד
סיום כהונתו ,יבשילו באופן מיידי.
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על פי נוסחת "בלק אנד שולס" ,בהתאם לנוסחת החישוב שבהנחיות הבורסה ,הערך
הכלכלי של כל כתב אופציה הינו  0.261ש"ח והערך הכלכלי של כל כתבי אופציית
שהוקצו לפרופ' מיטלמן הינו כ 167,139 -ש"ח .ההנחות ששימשו בסיס לחישוב הערך
הכלכלי של כתבי האופציה האמורות הינן :סטיית תקן  ,64%מקדם היוון בשיעור של
 2%לפי עדכון פרמטרים לחישוב בטוחות ומקדמי היוון החל מ 26.8.2010 -ומחיר
מימוש של  0.1ש"ח.
 .3.6במסגרת תפקידו יהא זכאי פרופ' מיטלמן לקבלת החזר הוצאות ,כפי שיאושר על ידי
דירקטוריון החברה ,אשר הוצאו במסגרת תפקידו וזאת בכפוף להצגת אסמכתאות.

תקנה  21א

השליטה בתאגיד
נכון למועד הדוח אין בחברה בעל שליטה כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
על אף האמור ,לעניין סעיף  239לחוק החברות העוסק במניין הקולות הדרוש
לצורך מינוי דירקטורים חיצוניים ולעניין סעיף )121ג( לחוק החברות העוסק
במניין הקולות הדרוש לצורך הסמכת יו"ר דירקטוריון החברה למלא את תפקיד
המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו תראה החברה את ה"ה אלכס רבינוביץ,
דוד בסה ושלום מנובה כבעלי שליטה בחברה ,וזאת כל עוד ה"ה האמורים הנם
בעלי עניין בחברה .כמו כן ,כל התקשרות של החברה בנושאים המפורטים בסעיף
 (4)270לחוק החברות עם מי מה"ה אלכס רבינוביץ ,דוד בסה ושלום מנובה ו/או
עם קרוביהם ,תראה החברה את ה"ה האמורים כבעלי שליטה בחברה כך שכל
פעולה כאמור ,תובא לאישור בהתאם להוראות סעיף  275לחוק החברות.
במקרים כאמור ,החברה תראה בכל אחד מה"ה האמורים ,אשר אינם נשוא
העסקה המובאת לאישור כבעלי עניין אישי באישורה כך שהצבעתם לא תובא
במניין שליש הקולות שאינם בעלי עניין אישי באישורה.

תקנה 22

פרטים ,לפי מיטב ידיעתה של החברה ,בדבר עסקאות עם בעל שליטה או
שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן
במהלך תקופת הדוח ולאחריה ,החברה לא התקשרה בכל עסקה עם בעל שליטה
או שלבעל השליטה יש עניין באישורה.

תקנה 24

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
למיטב ידיעת החברה ,מחזיקים בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מניות וניירות
ערך אחרים בחברה כדלקמן )הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות בנות
 ₪ 0.1ע.נ .כל אחת(:

ד10-
שם בעל עניין

אלכס
רבינוביץ

השווי הנקוב של
שיעור
הערך מספר ניירות שיעור
נייר
החברה
מניות
ההחזקה
ההחזקה
הערך
המוחזק
בעל
במניות ביום במניות בדילול שהתחייב
6
העניין לרכוש או
בדצמבר מלא )ב(%-
31
שהחברה התחייבה
) 2010ב(%-
למכור לו )בש"ח(

21.09%

18.81%

---

כתבי אופציה 191,250
)סדרה (1

0%

0%

---

כתבי אופציה 573,750
)סדרה (2

0%

0%

---

דוד בסה

מניות רגילות

21,705,987

10.64%

9.32%

---

שלום מנובה

מניות רגילות

17,175,573

8.42%

7.38%

---

דוד גרוסמן

כתבי אופציה 1,610,000
לא רשומים

0%

0.69%

---

עמית יונאי

כתבי אופציה 150,000
לא רשומים

0%

0.06%

---

מרק אלוש

כתבי אופציה 150,000
לא רשומים

0%

0.06%

---

רונן טויטו

כתבי אופציה 1,400,000
לא רשומים

0%

0.60%

---

2.74%

2.68%

---

0%

0%

---

42.89%

39.60%

משה מיטלמן

מניות רגילות

מניות רגילות

43,023,710

5,590,896

כתבי אופציה 640,000
לא רשומים
סה"כ
תקנה 24א

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים נכון ליום  29במרץ2011 ,
הון רשום 700,000,000 :מניות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת.
הון מונפק 204,016,006 :מניות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת.
כל המניות מקנות זכויות בהון ובהצבעה.
ניירות ערך המירים למניות החברה:
 4,149,000כתבי אופציה )לא רשומים( של החברה הניתנים למימוש ל4,149,000-
מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א.
 6,152,500כתבי אופציה )סדרה  (1הניתנים למימוש ל 6,152,500 -מניות רגילות
בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א.
 18,457,500כתבי אופציה )סדרה  (2הניתנים למימוש ל 18,457,500 -מניות
רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א.

 6להנחות הדילול המלא נכון לתאריך הדו"ח ,ראה פרק א' הערת שוליים .60

11-ד

2011  במרץ29 מרשם בעלי מניות התאגיד נכון ליום

מספר מניות

כתובת

10,696

SWITZERLAND

154,076

USA

84,640

2,600

GUERNSEY ISLAN
11 HAMISHNA
STREET TEL AVIV ISRAEL
USA

650

USA

43,822

USA

1,300

USA

4,040

3,636

41HERZEL STREET
TEL AVIV - ISRAEL

13,000

USA

1,950

USA

1,950

USA

2

USA

2,600

USA

650

USA

43,822

USA

4,000

USA

4,842

USA

4,842

USA

4,842

USA

4,270

USA

8,544

USA

5,200

ENGLAND

1,300

USA

54,736

USA

760

USA

1,421

ISRAEL

947

ISRAEL

947

ISRAEL

1,000

UK

שם
NT

EM CARAFE INVES
COMPANY LTD

P CASTLE GRO
INVESTMENTS LTD
C L NOMINE S LT
AVRAHAM

AF ER

M EBERWEIN ANN
DAVID GOLDE
JEROME E GROOPMAN
DAVID HILLSON
ILITH IMPORT OF
SELECTED UPHOLSTERY
FABRICS AND CURTAINS
LTD
PETER M KASH
DANIEL KESSEL
IDA KESSEL
BIOTECHVEST LLC
DONNA F LOZITO
PRISCILLA M OTERO
CHRISTOPHER
PLATSOUCAS
KENNETH POLIN
BLOSSOM M ROSENWALD
JON S ROSENWALD
SETH R ROSENWALD
WAYNE L RUBIN
WILLIAM A RYAN
GUSTAVO R SCHWED
DON W SPECTOR
WISHER JR ROBERT L
E ZASLOW LAWREN
ZIVA MICHAEL
NATHAN SHARON
KALMAN OFER
LOWINGER
VIDACOS NOMINEES
LIMITED

ב24 תקנה

12-ד

מספר מניות

כתובת

3,000

FINLAND

1,600

FINLAND

272,728

FRANCE

2,600

USA

1,950

USA

42,706

USA

29,780

ISRAEL

20

UK

274

UK

439

UK

100

UK

115

UK

360

UK

400

IRELAND

100

UK

100

UK

534

UK

20

UK

100

UK

100

UK

84

UK

120

UK

580

UK

103

UK

100

UK

116

UK

81

UK

50

UK

150

UK

200

UK

שם
ELAKE
AKUUTUSOSAKEYHTIO
VERDANDI
E INSURENCE AKTIA LI
LTD
CDC IXIS PRIVATE
EQUITY
JILL M COHEN
LUZ CORTEZ
ALEXANDER M HAIG JR
MOTOR HOUSE LTD
MR DOUGLAS STUART
GORDON
MR NOEL BRADLEY
BRIDGET STEPPUTTIS
MR PETER STANWAY
DR ROBYN CORNELIUS
ORMOND
MRS SWATI
CHATTOPADHYAY
MRS EILEEN FARHEY
MRS JOAN LODGE
MR JAYATU DATTA
MR KENNETH MCCRONE
MRS PATRICIA HELEN
PORTER
MRS BERENICE ANNE
MOORE
MISS NATHALIE LUDLOW
MRS SUSAN ENID
STRICKLAND
MR FREDERICK BRUCE
MCKENZIE
MR ROLAND NIEMANN
KIRK
MR NOORULHAQ MULLA
MR RODERICK GUY
MARSDEN
MRS REBECCA HOLLIDAY
MR ROBERT MARTIN
JAMES ALLEN
MR GEORGE WILLIAM
CAULKER
JESENTHU DR
TATAPATABAN DI
JINAPRIYA SA
CHANDRASENA
MISS MARIA LUCILLE
ROBINSON

13-ד

מספר מניות

כתובת

שם

300

UK

174

UK

900

UK

300

UK

100

UK

86

UK

200

UK

80

UK

50

UK

600

UK

1,000

UK

300

UK

100

UK

500

UK

60

UK

341

UK

120

UK

40

UK

40

UK

97

UK

400

UK

87

UK

200

UK

86

UK

364

UK

100

UK

400

UK

240

UK

DR VIDOSAVA SHAUNA
MR ANDREW DAVID
MCDONALD
MR AIDAN LEO
SHERRARD
MRS ANNIE JACOB
MR DILIP DUTTA
MRS PAMELA MARGARET
HUNTER
MR WILLIAM LAWRENCE
MR CHARLES GEORGE
GRAHAM EDWARD WHITE
MR ISAAC DANIEL NOYE
MR GRAHAM WILLIAM
DANGERFIELD
MR ABRAHAM
MAHGEREFTEH
MR NIGEL DOUGLAS
STEVENS
MR DEREK ANTHONY
PEARCE
DR CHARLES ISADORE
LEVENE U/D
MRS PATRICIA CAROLINE
MUNTON
MRS ENID MACKIE
MR ALAN WHITBY
MR BRADFORD
CHECKLEY
MR BARRY ROBERT
ANDREWS
MR DAVID PHILIP
DOOTSON
FIRST SECURITIES
INVESTMENTS LTD
MR PETER IAN WELDING
DR MOHAMMED
MANSOOR ALAM
MR BRIAN WALKER
DR MICHAEL NORTON
DR WILLIAM HULSE
MR RAJ VORA
MRS RENEE REBECCA
NORTON
MR DAVID PRICE
MISS DEBRA TAYLOR
MRS MARIE STUBBS

90

UK

127

UK

120

UK

14-ד

מספר מניות

כתובת

60

UK

20

UK

90

UK

121

UK

200

UK

108

UK

90

UK

2,000

UK

120

UK

1,950

UK

75

UK

242

UK

1,800

UK

50

UK

101

UK

220

UK

18

UK

200

UK

100

UK

1,000

IRELAND

300

UK

187

UK

200

UK

200

UK

600

UK

140

UK

40

UK

240

UK

420

UK

400

UK

150

IRELAND

100

UK

שם
DR STEPHEN
LANDSBOROUGH
GEOGHEGAN
MR MARK JONATHAN
RATCLIFFE
MR PETER BEERE
MR JOHN MAR
ARMSTRONG
MR KENNETH JOHN BURR
MR ROBERT FRANCIS
TURNER
MRS JANE MARSH
MRS SHEEDA YUNUS
PATEL
MR THOMAS BROWNE
MR JOHN MICHAEL
TOWNSEND
MR CHRISTOPHER
BOLTON
MR SIMON JOHN HARPER
MRS LYNDA OLIVE SLY
MR CHARLES FREDERICK
SMITH
MR ANDREW MARK
WALKER
MR GEOFFREY MICHAEL
TAYLOR-GELL
MRS DEE WILD
MR GEORGE DAVID WISE
DR MUSTAFA MUSTAFA
MR JOHN RICHARD SISK
MRS DOROTHY
VERSTEEGH
MR DAVID WING HOO LIU
DR JUSTIN KONJE
TARIQ SAZLAY MUNIF
MR MICHAEL PAUL
GOLDSWORTHY
MR MICHAEL ALAN
MULLINS
MR HOWARD CHARLES
DOUGHTY
MRS NARINDER
DHALIWAL
EL JOHN KING MICH
MR DAVID LONIE
MR SEAMUS WATERS
SALMA NAJEFY MRS

15-ד

מספר מניות

כתובת

שם

50

UK

600

UK

37,764

ISRAEL

82

UK

300

UK

224

UK

222

UK

150

UK

740

UK

882

UK

288

UK

900

UK

895

UK

200

UK

298

UK

117

UK

450

UK

588

UK

200

UK

49

UK

303

UK

400

UK

303

UK

300

UK

100

UK

MR PAUL MAPPLEDORAM
MRS SIGRID EIDE MCKAY
THE BANK LEUMI LEISRAEL TRUST COMPANY
LTD
MR JAMES ELLWOOD
MRS ANGELA RENATE
HOWELLS
MR DAVID JAMES
INGLEDEN
MRS DEBORAH MARY
GRAHAM
MR CHARLES CHAPA
MR PETER GEOFFREY
TAYLOR
MR RICHARD DALE
MR DARREN SMITH
MR JOHN STEWART
MR RONALD ANTHONY
WAKEFIELD
MRS JOYCE HEATHER
TURNER
MRS MARY GEORGINA
DEARN
MR MICHAEL JOHN
CHURCH
MISS NUALA REILLY
MR CHRISTOPHER HAXBY
DR JAYATU DATTA
MR VINCENT JAMES
GARDINER
MISS KUMUDINI
RAJAGOPAL
MR GEOFFREY NORMAN
HARRISON
MR JOHN JOSEPH DACE
DR JESENTHU
TATAPATABANDI
JINAPRIYA SA
CHANDRASENA
MR MALCOLM GEORGE
LITTLE

1,000

UK

1,000

UK

200

UK

MR JOHN GODFREY
MACDONALD
MR FRANCIS ANDREW
JOSEPH GILLICK U/D
MR PAUL DAVID DAWSON

16-ד

מספר מניות

כתובת

150

UK

443

UK

297

UK

200

UK

227

UK

3,000

UK

294

UK

600

UK

162

UK

1,000

UK

365

UK

1,000

UK

500

UK

5,200

USA

5,200

UK

10,400

ISRAEL

400

UK

3,000

UK

150

UK

5,000

UK

168

UK

125

UK

400

UK

34

UK

600

UK

400

UK

452

UK

100

UK

410

UK

60

UK

1,200

UK

שם
THE ESTATE OF MR
KEITH RICHARD
DOUGLAS BALLARD
MR PAUL DOBSON
MRS JAGJIT KAUR ANEJA
MR PAUL BARKER
MR JOHN MICHAEL
BINGHAM
MR ANTHONY JOHN
MITCHAM
MR TONY JOHN
LLEWELLYN
R JAMES FOALE MR PET
MRS LYNDA MARY
POYNTER
MR KEITH EDMOND
ROCKELL
DAVINDER SINGH BHATTI
ANDREW JAMES WARTON
ESQ
MRS JANET DOREEN
KUSHIN
MR NORMAN R KLINMAN
MR HERMAN WALDMANN
MR DANIEL SHOUVAL
MR PAUL RICHARD OWEN
MR CHARLES WONG FAT
YAU
MRS CONCHITA SUNITA
FERNANDO
MR KIRTI KUMAR MITRA
MR KEVAN JOHNS
MR HENRY MAK
MR ROGER ALAN CLOVER
MR DAVID IRVINE ROBINS
MR JOHN NEVILLE
MEREDITH
ROSS MALCOLM
STEWART ALLENBY ESQ
MR EDWARD CHARLES
CLEMENTS
MR MAURICE JOHN
GARTSHORE
MR MICHAEL ROWLAND
GRANVILLE
MRS JUNE ALICE
CARROLL
JOHN STOCKLEY WOODS
ESQ

17-ד

מספר מניות

כתובת

שם

206

UK

750

UK

600

UK

200

UK

1,200

UK

200

UK

200

UK

200

UK

416

UK

15

UK

200

UK

400

UK

1,000

UK

90

UK

427

UK

172

UK

1,759

USA

200

UK

300

UK

100

UK

2,000

UK

270

UK

158

UK

1,500

UK

150

UK

967

UK

600

UK

2

UK

200

UK

9,408

ISRAEL

LANCE WHITFIELD ESQ
MRS DEIRDRE PAMELA
JUNE STONEHAM
MR FRANK MYERSCOUGH
RAMESH KUMAR KHANNA
ESQ
OOD SHOES HALE
LIMITED
DAVID MYERSCOUGH MR
LESLIE RONALD KING
ESQ
KENNETH DESMOND
KING ESQ
MR GERARD BRIAN
DICKINSON
DR DEBRA GILBERT
MR WILLIAM KENNETH
PARRY
MR ANTONINO PALADINA
MRS JACQUELINE SYLVIA
CARSON
MRS PAULINE MARIA
GREENALL
BERIS NIGEL HANKS ESQ
MRS SYLVIA DAVIS
THE ESTATE OF MR
CHARLES ARTHUR
ROBERTS
MISS CHRISTINE JOANNE
JILBERT
MRS ESME JESSON
MRS NANSI LLOYD
WILLIAMS
MR BRIAN JOHN EDGAR
MARTIN
JAMES PETHERBRIDGE
ESQ
IAN GORDON HOWARTH
ESQ
HENRY PERCIVAL
QUALTROUGH ESQ
MRS HELGA LORENA
CALCRAFT
MR CHRISTOPHER HAXBY
MR JOHN M TOWNSEND
COMPUTERSHARE
INVESTOR SERVICES
MR GORDON BREINGAN
BARCHIM ORA

18-ד

מספר מניות

כתובת

200

UK

225

UK

300

UK

200

UK

3,000

UK

8,500

UK

1,050

UK

2,000

UK

300

UK

750

UK

19,801

UK

740

UK

2,673

UK

400

UK

300

UK

600

UK

300

UK

143

UK

300

UK

502

UK

317

UK

1,000

IRELAND

4,000

IRELAND

500

UK

2,000

USA

300

UK

149

UK

728

UK

4,000

ISRAEL

5,686

ISRAEL

2,400

IRELAND

400

IRELAND

1,000

UK

שם
DANIEL ALICK ROWORTH
ESQ
DR COLIN LESLIE LECI
PAUL LEONARD FARROW
ESQ
SAMPHIRE LIMITED
VAN DER VLIET
HOLDINGS LIMITED
MR ROY DAVID
HOLLAMBY
MR DANIEL WULWICK
MISS VERONICA ANN
VANDERVLIET
MR CARLO CALLISTO
CHRISTOPHER O'DEA
ESQ
MR TERENCE WILLIAM
ARMSTRONG-SMITH
MR SUNIL KUMAR MAINI
WALTER SMITH ESQ
MR DAVID CHALKLEY
MRS MARGARET JILL
HORSMAN
MR TONY WONG
KEVIN WILLIAM PETRE
ESQ
MRS MARY JOSEPHINE
ANNE INNES
MR RAKESH CHANDER
MISRA
MRS PAMELA MARGARET
O'CONNELL
MISS PATRICIA LOUISE
YOUNG
MR EAMONN O'BRIEN
MR KEVIN BURKE
MR KEITH ROBERT SMITH
MR NEIL MURRAY
HAMILTON GRAHAM
MR HELDER CARMEN
MRS RITA IRENE PENDER
MRS DEBRA ANN JONES
MR JOHNATHAN BURGIN
MR RONEN KANTOR
MS JUDITH KICKHAM
MAY KAVANAGH
MR GEORGE EDWIN
CRICK

19-ד

מספר מניות

כתובת

שם

746

UK

228

UK

14,378

IRELAND

5,000

UK

120

UK

500

UK

5,000

UK

600

UK

126

UK

230

UK

300

UK

500

UK

1,000

UK

600

UK

640

UK

10,000

UK

600

USA

120

UK

8,000

UK

240

UK

1,000

UK

4,551

UK

240

UK

2,500

UK

1,200

UK

2,000

UK

546

UK

134

UK

3,000

UK

500

UK

8,400

UK

4,000

UK

3,786

UK

2,575

UK

ROBERT HOLLY ESQ
MR PATRICK MCNALLY
DR PATRICA ANNE SMITH
MR MARK LEWIS DAVIES
MISS WENDY JUNE
CHAPPELL
MISS TRACEY WONG
MR FRANK KELLY
MR DEREK ANTHONY
WOOLLEY
MISS HELEN MARY DEWS
IAN PHILIP MARSDEN MR
MR DAVID ANTHONY
WHEELER
MR JOHN ASHTON
MR MICHAEL LACEY
MR ROGER RATCLIFFE
MRS JULIA HOLLIDAY
EROS SECRETARIAL
SERVICES LTD
MR KENNETH BURNS
MRS LILLY ERICA
CRISTINE MAUNDER
MR AHMET MUSTAFA
MR GRAEME JOHN
MASTERTON
MR PHILLIP BROWN
MR ANDREW GARDNER
MR KOFI APPAU
MR IAN DAVID
BARRACLOUGH
MRS SUE LEWORTHY
MR MOHAMMAD
SAJAWAL
MR JAMES PENDLEBURY
MRS SUSAN ANN
GOODALL
FORTRESS
INTERNATIONAL
SECURITIES LIMITED
MS DAKSHA DESAI
CHANDRAKANT
RAOJIBHAI PATEL
KUSUM VIPINBHAI PATEL
MR DEVSHI VISHRAM
PATEL
VINA RANI SABHARWAL

20-ד

מספר מניות

כתובת

שם

2,540

UK

2,300

UK

2,127

UK

2,100

UK

2,000

UK

2,000

UK

2,000

UK

2,000

UK

1,900

UK

1,500

UK

1,000

UK

1,000

UK

900

UK

800

UK

725

UK

642

UK

632

UK

600

UK

600

UK

600

UK

400

UK

400

UK

377

UK

300

UK

300

UK

300

UK

225

UK

200

UK

200

UK

200

UK

200

UK

200

UK

200

UK

160

UK

VALBAI MAVJI GARARA
MR KANTI NARAN
GAJPARIA
FRANCIS CHRISTOPHER
HEALY
JOHN COLLIER
MR NAJAB KHAN
ELAINE BEVERLEY
CUNLIFFE
ADRIAN CASSIDY
VINCENT CHRISTOPHER
CONLON
AARTI RAYRELLA
KANTI HARJI PINDORIA
CHANDER MOHAN KHERA
PRASHANT SONI
JULIAN ANDREW
TURNBULL
WILLIAM BAXTER VIVIAN
JAMES BERKLEY
DARREN PAUL
SUMMERFIELD
ALAK PAL
PAUL ANTHONY KEY
PROF DONALD FRASER
DAVID JOHN COTTEY
MANJI LALJI RAGHAVANI
MALCOLM STEAD
AGNES SEERY
VYOMESH PATEL
MAUREEN HANRAHAN
ALAIN LI WAN PO
JAMES GEORGE
ROBINSON
DAVID KENNETH CHURCH
JOSEPH MCCARRISON
IAN TAYLOR
PRADYUMAN GADARIA
GRACE ANNE BEARMAN
ALAN REGINALD BOLTON
SAMUEL WILLIAM
SCOGGINS

120

UK

107

UK

ZUBIN DANIEL MARTIN
HUBNER
MR MUNSIF KHAN

21-ד

מספר מניות

כתובת

שם

100

UK

10

UK

5

UK

2

UK

1,152

UK

474

UK

313

UK

174

UK

100

UK

57

UK

49

UK

30

UK

306

UK

937

UK

150

UK

150

UK

693

UK

673

UK

382

UK

309

UK

211

UK

151

UK

132

UK

113

UK

90

UK

86

UK

83

UK

78

UK

60

UK

60

UK

40

UK

29

UK

LJUBOMIR KRCO
MARWAN HEMCHAOUI
MR CHARLES ANTONY
HAMILTON
DAVINIA VASANJI PATEL
MR JOHN MCCARTHY
MISS JOANNE HANKS
MARTIN DAVID MR
RUTLAND
MR IAN LITTLE
ALAN GREGORY
SATCHELL
BERNARD TOMKINSON
HELEN AILEEN IRELAND
MR SUKHDEV SINGH
BHASIN
MR GRAEME YOUNG
MR TREVOR JOHN
DONALDSON
MRS LYDIA CATHERINE
ANNE BEATTIE MILLIGAN
MRS MARIE TEOFLIA
BEATTIE
MR DAVID ANDREW
GRZYB
MR JEREMY RALPH
SWANWICK
MR KENNETH BERNARD
HOAD
MR RHIDIAN WILLIAMS
MR ALOK KUMAR ASH
MR NIGEL WILLIAMS
MR MARK DERRICK
BLACKBOURN
SURYAKANT PATEL MR
MRS KATE ELIZABETH
STRUYS
MR ANTHONY JOHN
PARKER
MR WILLIAM NEIL
POLLOCK
MR MICHAEL ADRIAN
HOWARD
MR RODGER ALAN
RICHARDSON-MURCH
MR PHILIP ADRIAN ROWE
MR DAVID CLUTTERBUCK
MR JAYANTI PATEL

22-ד

מספר מניות

כתובת

שם

20

UK

200

UK

600

UK

200

NDL

631

UK

1,163

UK

15,850

UK

8,000

UK

385

UK

200

UK

8,053

UK

2,421

UK

28,662

UK

2,200

UK

373

UK

3,632

UK

182

UK

9,130

UK

4,500

UK

9,000

UK

1,564

UK

120

UK

121,600

UK

5

UK

3,060

UK

270

UK

900

UK

86

UK

MRS PATRICIA WILBOURN
SUZANNE LESLEY DAVIES
HSBC GLOBAL CUSTODY
(NOMINEE (UK
KAS NOMINEES LIMITED
HSDL NOMINEES LIMITED
HSDL NOMINEES LIMITED
HSBC GLOBAL CUSTODY
NOMINEE
VIDACOS NOMINEES
LIMITED
PERSHING NOMINEES
LIMITED
R C GREIG NOMINEES
LIMITED
EUROCLEAR NOMINEES
LIMITED
HANOVER NOMINEES
LIMITED
VIDACOS NOMINEES
LIMITED
PERSHING NOMINEES
LIMITED
IDEALING NOMINEES
LIMITED
HSDL NOMINEES LIMITED
TD WATERHOUSE
NOMINEES
THE BANK OF NEW YORK
GOLDMAN SACHS
SECURITIES
CORPORATE SERVICES
((TD WATERHOUSE
CORPORATE SERVICES
((TD WATERHOUSE
ROCK (NOMINEES)
LIMITED
LYNCHWOOD NOMINEES
LIMITED
VIDACOS NOMINEES
LIMITED
VIDACOS NOMINEES
LIMITED
ROCK (NOMINEES)
LIMITED
RAVEN NOMINEES
LIMITED
STATE STREET
NOMINEES LIMITED

23-ד

מספר מניות

כתובת

1

UK

2

UK

2,000

UK

9,063

UK

417

UK

4,000

UK

210,000

UK

1,966

UK

425

UK

5,222

UK

10,600

UK

2,500

UK

1,495

UK

550

UK

330

UK

200

UK

100

NEW ZEALAND

5,000

UK

2,000

UK

700

UK

1,321

UK

1,196

UK

85,000

UK

150

UK

1,200

UK

40,000

UK

298

FRANCE

3,000

UK

2,400

IRELAND

14,641,098

UK

שם
GILTSPUR NOMINEES
LIMITED
INSTINET EUROPE
LIMITED
HANOVER NOMINEES
LIMITED
HSDL NOMINEES LIMITED
HSDL NOMINEES LIMITED
VIDACOS NOMINEES
LIMITED
PERSHING NOMINEES
LIMITED
BREWIN NOMINEES
LIMITED
REDMAYNE (NOMINEES)
LIMITED
REDMAYNE (NOMINEES)
LIMITED
NOMINEES PERSHING
LIMITED
LAWSHARE NOMINEES
LIMITED
PUMA NOMINEES LIMITED
PERSHING NOMINEES
LIMITED
WINTERFLOOD
SECURITIES LIMITED
BARRIE JAMES COLMAN
ESQ
GRAHAME PETER DAY
ESQ
RAVEN NOMINEES
LIMITED
RAVEN NOMINEES
LIMITED
MICHAEL WEBSTER ESQ
JIM NOMINEES LIMITED
JIM NOMINEES LIMITED
SECURITIES SERVICES
NOMINEES
(REDMAYNE (NOMINEES
THE BANK OF NEW YORK
((NOMINEES
JAMES BREARLEY CREST
NOMINEES
& CYRIL JOHN LAKIN ESQ
GOODBODY
STOCKBROKERS
DAVYCREST NOMINEES
BNY (NOMINEES) LIMITED

24-ד

מספר מניות

כתובת

225,266

UK

515

UK

2,300

UK

600

UK

14,701

UK

8,255

UK

600

UK

3,680

UK

5,000

UK

49,200

UK

1,105

UK

955

UK

1,500

UK

1

UK

4,631

UK

4,321

UK

1,200

UK

187,303,987

, תל אביב62 יהודה הלוי
ישראל

204,016,006

שם
CHASE NOMINEES
LIMITED
DUNLAW NOMINEES
LIMITED
MORSTAN NOMINEES
LIMITED
RATHBONE NOMINEES
LIMITED
R C GREIG NOMINEES
LIMITED
HSDL NOMINEES LIMITED
MR IAIN GRAHAM CLARK
HSBC CLIENT HOLDINGS
NOMINEE
VIDACOS NOMINEES
LIMITED
VIDACOS NOMINEES
LIMITED
THE ORR MACKINTOSH
FOUNDATION LTD
THE ORR MACKINTOSH
FOUNDATION LTD
PETER VERNON BARGH
MRS RUTH JACOBSON
TD WATERHOUSE
NOMINEES (EUROPE)
LIMITED
TD WATERHOUSE
NOMINEES (EUROPE)
LIMITED
MR HERBERT SAMUEL
HEPNER
החברה לרישומים של בנק הפועלים
בע"מ

סה"כ
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הדירקטורים של התאגיד

תקנה 26
)(1

שם הדירקטור:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בית  -דין:
נתינות:
חברות בוועדה או בוועדות
הדירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית:
עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין בחברה:
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור:
בן משפחה של בעל עניין בחברה
)למיטב ידיעת החברה(:
)(2

שם הדירקטור:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בית  -דין:
נתינות:
חברות בוועדה או בוועדות
הדירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית:
עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין בחברה:
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור:
השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

ירון דיאמנט
22963789
02/07/1967
רח' הרצוג  ,10תל אביב
ישראלי
ועדת ביקורת ,ועדת
מינויים ,ועדת תגמול
וועדת מאזן.
כן
כן
לא
18/03/2009
בוגר כלכלה וחשבונאות
– אוניברסיטת תל אביב.
רו"ח בישראל בהכשרתו.
מנכ"ל בטאגור קפיטל.
סמנכ"ל כספים בטאגור
קפיטל ,יועץ פיננסי
עצמאי.
דח"צ במגה אור החזקות.
לא

עמית יונאי
024907743
28/03/1970
רח' מייזנר  ,12פתח
תקוה.
ישראלי ואמריקאי
ועדת מינויים.
לא
כן
לא
18/03/2009
בוגר הנדסת חשמל-
אוניברסיטת בינגהמטון,
מוסמך מנהל עסקים
אוניברסיטת
-MBA
ת"א.
איש עסקים בתחום
ההשקעות בשוק ההון
ובשוק הנדל"ן בארה"ב.
אנליסט ראשי – ING
 -Groupישראל ,מנהל
מרץ
–
פורטפוליו
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תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור:
בן משפחה של בעל עניין בחברה
)למיטב ידיעת החברה(:
)(3

שם הדירקטור:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי  -דין:
נתינות:
חברות בוועדה או בוועדות
הדירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית:
עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין בחברה:
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור:
השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור:
בן משפחה של בעל עניין בחברה
)למיטב ידיעת החברה(:

השקעות ,אנליסט – מרץ
השקעות.
אין
לא

מרק אלוש
319512562
23/10/1973
רח' ירמיהו  ,43/11תל
אביב.
ישראלי וצרפתי
ועדת ביקורת ,ועדת
תגמול וועדת מאזן.
לא
כן
לא
18/03/2009
–
כלכלה
בוגר
אוניברסיטת דאופין –
צרפת ,מוסמך – MBA
אוניברסיטת דאופין –
צרפת ,רו"ח מוסמך
בצרפת.
בנקאי
עסקי,
יועץ
להשקעות ויזם.
מייסד NFI Consulting
– ישראל/אירופה
מנהל מחלקת ההשקעות
הריאליות  -הראל ביטוח
ופיננסים  -ישראל,
סמנכ"ל – אחזקות
אסטרטגי
ופיתוח
)פרייבט אקוויטי( – -
SGPA Ltdצרפת ,מנהל
Private
Equity
– Advisory Group
Russel
Bedford
 – Internationalצרפת.
אין
לא
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)(4

שם הדירקטור:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי  -דין:
נתינות:
חברות בוועדה או בוועדות
הדירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית:
עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין בחברה:
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור:
השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור:
בן משפחה של בעל עניין בחברה
)למיטב ידיעת החברה(:
)(5

שם הדירקטור:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי  -דין:
נתינות:
חברות בוועדה או בוועדות
הדירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית:
עובד של החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין בחברה:
תאריך תחילת כהונתו כדירקטור:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:

דפנה כהן
24812943
23/02/1970
רח' אנטיגונוס  ,11תל
אביב.
ישראלית
ועדת ביקורת ,ועדת
מינויים ,ועדת תגמול
וועדת מאזן.
כן
כן
לא
18/03/2009
בוגרת כלכלה ומדעי
המדינה – האוניברסיטה
העברית – ירושלים,
–
MBA
מוסמכת
האוניברסיטה העברית
ירושלים.
גזברית
MediaMind
חברת
 ,Technologiesחברה
בועדת השקעות ב-
Magic
Software
Enterprises
גזברית ומנהלת השקעות
– אמבלייז .דח"צית בבי
קונטקט תקשורת.
בפורמולה
דירקטור
מערכות ) .(1985דירקטור
בחברת אינוונטק סנטרל
לא

דוד גרוסמן
011202793
26/02/1975
ת.ד ,4033 .הרצליה
.46140
ישראלי ובריטי
אין
לא
לא
דירקטור ,מנכ"ל החברה
ונושא משרה בחברות
הבנות בארה"ב
11/02/2009
בוגר מנהל עסקים במרכז
הבינתחומי-הרצליה
השקעות
סמנכ"ל
השקעות,
ביורוקום

ד28-

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור:
בן משפחה של בעל עניין בחברה
)למיטב ידיעת החברה(:
תקנה 26א

סמנכ"ל השקעות בסהר
אינווסטמנטס ,דירקטור
וחבר ועדת ביקורת בגילת
סאטקום ,אנליסט בכיר
ב– Israel Healthcare
Ventures (IHCV).
ביו לייט השקעות במדעי
החיים בישראל ,פסיפס
נכסים.
לא

נושאי משרה בכירה בחברה )שלא פורטו על פי תקנה  26לעיל(
)(1

רונן טויטו
שם:
032161655
מספר זיהוי:
20/02/1975
תאריך לידה:
29/07/2009
תאריך תחילת כהונה:
התפקיד שממלא בחברה ,בחברה סמנכ"ל כספים
בת,בחברה קשורה או בבעל עניין
בחברה:
בעל עניין בחברה או בן משפחה של לא
נושא משרה בכירה אחר או של בעל
עניין בחברה:
רו"ח ,בוגר מנהל עסקים
השכלה:
חשבונאות
בהתמחות
המכללה למנהלB.Ed ,
בחשבונאות.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות :מנהל כספים בלידקום
אינטגרייטד סולושנס,
מנהל ביקורת בקוסט
פורר גבאי את קסירר,
רו"ח ) & ERNST
 ,YOUNGישראל(.

)(2

משה מיטלמן
שם:
051635951
מספר זיהוי:
21/07/1954
תאריך לידה:
04/08/2010
תאריך תחילת כהונה:
התפקיד שממלא בחברה ,בחברה מנהל רפואי.
בת,בחברה קשורה או בבעל עניין
בחברה:
בעל עניין בחברה או בן משפחה של לא
נושא משרה בכירה אחר או של בעל
עניין בחברה:
בוגר רפואה ,אוניברסיטת
השכלה:
תל אביב.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות :מנהל המחלקה הפנימית
בביה"ח איכילוב תל
אגף
ראש
אביב,
הפנימיות
המחלקות
בביה"ח איכילוב תל
אביב ,מנהל רפואי –
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פאלאס תל אביב ,יועץ
הבריאות,
למשרד
דירקטור בגאון אחזקות,
חבר ועד מנהל האגודה
למלחמה בסרטן ,יו"ר
האיגוד הישראלי לרפואה
פנימית ,חבר הועדה
הציבורית לסל הבריאות.
)(3

דניאל שפירא
שם:
051635951
מספר זיהוי:
02/10/1952
תאריך לידה:
27/08/2010
תאריך תחילת כהונה:
התפקיד שממלא בחברה ,בחברה מבקר פנים
בת,בחברה קשורה או בבעל עניין
בחברה:
בעל עניין בחברה או בן משפחה של לא
נושא משרה בכירה אחר או של בעל
עניין בחברה:
בוגר כלכלה וחשבונאות,
השכלה:
אוניברסיטת בר אילן.
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות :רואה חשבון ובעל משרד
לראיית חשבון ,מבקר
פנים בחברות ציבוריות.

תקנה 26ב

מורשי חתימה עצמאיים בחברה
בחברה אין מורשה חתימה עצמאי אחד.

תקנה 27

רואה החשבון של החברה
קסלמן וקסלמן רואי חשבון ) PWCישראל( ,מגדל הסחר רחוב המרד  ,25תל
אביב .

תקנה 28

שינויים בתזכיר או בתקנון ההתאגדות
לא נעשה שינוי בתקנון החברה בשנת הדוח.

תקנה 29

המלצות והחלטות הדירקטורים והאסיפה הכללית בשנת הדיווח
אין
החלטות החברה בשנת הדיווח:

תקנה 29א

 .1ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  27באוגוסט  2010ביטחה החברה
את חבותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בפוליסת ביטוח בגבול
אחריות של  7,500אלפי דולר ארה"ב ובנוסף סך של  1,500אלפי דולר ארה"ב
לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת הביטוח בגין הוצאות משפטיות בישראל
בלבד .תוקף הפוליסה הינו עד ליום  31באוגוסט  2011כאשר הפרמיה השנתית
הינה כ 59 -אלפי דולר ארה"ב .לדירקטורים ולנושאי המשרה אין השתתפות
עצמית ,ההשתתפות העצמית של החברה הינה כ 50 -אלפי דולר ארה"ב לתביעות
בארה"ב/קנדה 150 ,אלפי דולר ארה"ב לתביעות ני"ע בארה"ב/קנדה 50 ,אלפי
דולר ארה"ב לתביעות ני"ע בשאר העולם )למעט ארה"ב/קנדה( ו –  15אלפי דולר

ד30-
ארה"ב לשאר התביעות.7
 .2בישיבת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שהתקיימה ביום  18בינואר,
 2010ובאסיפה הכללית שהתקיימה ביום  2במרץ 2010 ,החליטה הנהלת
החברה כמפורט להלן:
אישור תנאי העסקתו של מר דוד גרוסמן ,דירקטור ומנכ"ל החברה
הוחלט לאשר את תנאי העסקתו של מר דוד גרוסמן בתפקידו כמנכ"ל החברה.
לפרטים אודות תנאי העסקתו של מר גרוסמן ראה תקנה  21לעיל.

 .3פטור ושיפוי
להעניק פטור מראש לנושאי המשרה בחברה בגין נזקים הנגרמים לחברה עקב
הפרת חובת הזהירות כלפיה ,כל זאת בכפוף להוראות חוק החברות .בנוסף,
החליטה החברה ,לאשר הוצאת מכתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה .בהתאם
להחלטה זו הוצא מכתב שיפוי לנושאי המשרה בחברה שעיקריו כדלהלן:
א .החברה התחייבה לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה שהוטלה
עליו ,עקב פעולה שנעשתה על ידו בתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או
בתוקף תפקידו מטעם החברה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה
כדלקמן :א( חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי
פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית
המשפט; ב( הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין שיוציא
נושא המשרה או שיחויב בהן על ידי בית המשפט ,במסגרת הליך שיוגש נגדו
בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי ממנו זוכה או
באישום פלילי בו יורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית.
ב .התחייבות החברה למתן שיפוי כאמור מוגבלת לסוגי האירועים המפורטים
לתוספת לכתב השיפוי ,אשר לדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם או חלק מהם
ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף )ג(
להלן.
ג .הסכום המצטבר המרבי של השיפוי כאמור לכלל נושאי המשרה בחברה לא
יעלה על  4מיליון דולר ארה"ב )להלן" :סכום השיפוי המרבי"( .במידה וסך
כל תשלומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם במועד כלשהו ,בתוספת סך כל
תשלומי השיפוי ששולמו על ידה עד לאותו מועד על-פי כתבי השיפוי ,יעלה
על סכום השיפוי המרבי ,יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו ,לפי העניין,
בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי כאמור אשר טרם שולם להם עד
לאותו מועד ,באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה

 7מסגרת פוליסת הביטוח אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה בשנת  .2005פוליסת הביטוח האמורה אושררה
בדירקטוריון החברה ביום  27באוגוסט .2010

ד31-
האמורים ,יחושב על-פי היחס בין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי
המשרה לבין סכום השיפוי המצטבר שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים
באותו מועד בגין דרישות שיפוי שהתקבלו בחברה.
ד .במסגרת התחייבותה על-פי כתב השיפוי ,לבקשת נושא המשרה ,רשאית
החברה לשקול ליתן סכומים מקדמיים להוצאות התדיינות סבירות ובלבד
שהסך הכולל ,בתוספת סכומים שיקבל נושא משרה על פי כתב השיפוי ,לא
יעלו על הסכומים האמורים בסעיף )ג( לעיל.
התחייבויות החברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות נושא המשרה ללא הגבלת
זמן גם לאחר סיום כהונתו של נושא המשרה בחברה ,ובלבד שהפעולות בגינן
יינתן כתב השיפוי נעשו בתקופת כהונתו של נושא המשרה בחברה ,ללא תלות
במועד גילוי האירוע בגינו הינו זכאי לשיפוי על פי כתב השיפוי.

תאריך:

 29במרץ.2010 ,

שמות החותמים

תפקיד החותמים

חתימה

עמית יונאי

יו"ר הדירקטוריון

______________

דוד גרוסמן

מנכ"ל

______________

פרק  - 5דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי
תקנה 9ב)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ )להלן" :התאגיד"(
אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1מר דוד גרוסמן ,מנהל כללי
 .2מר רונן טויטו ,סמנכ"ל כספים
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו
בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק מידה
סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין,
ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין הנאסף,
מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש
לגלותו כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר
בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת
החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק
ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה הבדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה; בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון והנהלת התאגיד
הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר 2010
הינה אפקטיבית.

הצהרות מנהלים
)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב)ד()(1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,דוד גרוסמן ,מצהיר כי:
.1
.2

.3

.4

.5

בחנתי את הדוח התקופתי של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס )להלן" :התאגיד"( לשנת
) 2010להלן" :הדוחות"(;
לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם
מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של
דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה
על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין; וכן -
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג ,1993-מובא
לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה
של הדוחות; וכן -
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית
כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 29במרס 2011
תאריך

דוד גרוסמן
מנהל כללי

)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב)ד()(2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,רונן טויטו ,מצהיר כי:
.1
.2

.3

.4

.5

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של אקס טי אל
ביופרמסוטיקלס )להלן" :התאגיד"( לשנת ) 2010להלן" :הדוחות"(;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג
לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים
שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופת הדוחות;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של
דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה
על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין; וכן -
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג ,1993-ככל
שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;
וכן -
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד
הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפי הדירקטוריון וההנהלה
ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 29במרס 2011
תאריך

רונן טויטו
סמנכ"ל כספים

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל  1970 -לשנת 2010

3

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -

תוכן העניינים
עמוד

דוח רואה החשבון המבקר

2

נתונים כספיים  -בדולרים של ארה"ב:
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

3

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

4

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

5

ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים

7

לכבוד
בעלי המניות של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
הנדון:

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל  1970 -של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2010ו-
 2009ולכל אחת משלוש השנים שנסתיימו ביום  31בדצמבר  2010ואשר נכלל בדוח התקופתי של
החברה .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות
דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית
מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי
הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970 -
מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות הכספיים המאוחדים
לפיו לחברה נוצרו בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2010הפסדים בסך של כ 1.3 -מיליוני דולר
ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ 0.75 -מיליוני דולר .לחברה אין הכנסות מפעילות בשלב זה
והיא מממנת את פעילותה מהון עצמי ומגיוסי הון ממקורות חיצוניים בדרך של הנפקת מכשירים הוניים.
בחודש מרס  2011גייסה החברה בדרך של הנפקת מניות וכתבי אופציה באמצעות תשקיף ציבורי סך
של כ 1.75 -מיליוני דולר ,נטו )כ 6.3 -מיליוני ש"ח( .להערכת הנהלת החברה יתרות המזומנים ושווי
המזומנים כולל התמורה מהגיוס האמור יאפשרו את המשך פעילותה של החברה לתקופה של כ18 -
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי .עם זאת ,מאחר ולחברה אין תזרים מזומנים מפעולות ולאור
אופי הפעילות של החברה כחברת מחקר ופיתוח ,קיימים ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של
החברה להמשיך ולפעול כעסק חי מעבר לתקופה הנ"ל .הדוחות הכספיים אינם כוללים התאמות לגבי
ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר עשויות להידרש ,אם בכלל ,במידה והחברה לא תוכל להמשיך
ולפעול כעסק חי.

תל-אביב
 29במרס 2011

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר

ביאור
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
חייבים בגין חברות מוחזקות
פיקדונות מוגבלים

3
4

נכסים שאינם שוטפים
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים
השקעות אחרות

309
108
110
46
573

406
29
1,634
40
2,109

35
88
123

20
135
155

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם ,של סך הנכסים,
בניכוי סך ההתחייבויות ,המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים
מידע כספי בגין חברות מוחזקות

3,700

)(1,728

סך הנכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

4,396

536

135
710
717
1,562

88
441
529

הון המיוחס לבעלים של החברה
הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
יתרת הפסד
סך הון

4,993
139,983
)(142,142
2,834

1,445
139,786
)(141,224
7

סך התחייבויות והון

4,396

536

התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים בגין חברות מוחזקות
זכאים ויתרות זכות

____________
עמית יונאי
יו"ר הדירקטוריון

5
6

____________
דוד גרוסמן
דירקטור ומנכ"ל

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה  29במרס .2011
הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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____________
רונן טויטו
סמנכ"ל כספים

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר

ביאור
הכנסות
עלות ההכנסות

-

-

6,217
1,841

רווח גולמי

-

-

4,376

הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות הנהלה וכלליות
רווחיים )הפסדים( אחרים  -נטו

63
1,136
-

)(2,429
139

1,438
5,442
)(9

רווח )הפסד( מפעילות

)(1,199

2,568

)(2,513

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

36
36

6
10
)(4

332
13
319

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

)(1,235

2,564

)(2,194

מסים על הכנסה
סכום נטו ,המיוחס לבעלים של החברה האם ,של
סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות ,המציגים
בדוחות התמציתיים המאוחדים תוצאות פעולות
בגין חברות מוחזקות

-

-

11

)(22

1,085

)(16,222

רווח נקי )הפסד( לשנה המיוחס לחברה עצמה
כחברה אם

)(1,257

2,587

)(18,427

8

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

4

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי )הפסד( לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים נטו מפעילות שוטפת בגין עסקאות
עם חברות מוחזקות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(1,257

2,587

)(18,427

542

)(4,947

18,994

709
)(6

483
)(1,877

)(11,181
)(10,614

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
קיטון )גידול( בפיקדון מוגבל
קיטון בפיקדונות בנקאיים לזמן קצר
רכישת רכוש קבוע
השקעות אחרות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
השקעה

)(6
)(16
)(81

31
)(55

)(10
10,600
)(2
-

)(103

)(24

10,588

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
החזר דמי ביול ששולמו בשנת  2004בגין הנפקת
מניות
מימוש כתבי אופציה למניות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

7
7

-

177
33
210

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(102

)(1,901

184

רווחים מהפרשי שער בגין מזומנים

5

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

406

2,307

2,123

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

309

406

2,307

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר
א( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות
הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע
עסקאות תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
שינוי בנכסים בלתי מוחשיים
רווחים מהפרשי שער בגין פעילויות שוטפות
שינוי בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד-מעביד
סכום נטו ,המיוחס לבעלים של החברה האם ,של
סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות ,המציגים
בדוחות התמציתיים המאוחדים תוצאות פעולות
בגין חברות מוחזקות
שינוי בהתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות

39
219
)(5
-

8
4
)(4,180
12

21
9
1,813
1,783
)(127

22
275

)(1,085
119
)(5,122

16,222
19,721

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
עליה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ונותני
שירותים
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

)(79

111

72

41
305
267

)(54
118
175

)(455
)(344
)(727

542

)(4,947

18,994

ב( פעילויות שאינן במזומן:
 .1השקעה בהוצאות נדחות בקשר עם עסקת ביו-גאל לשנים שנסתיימו ביום  31בדצמבר  2010ו 2009 -בסך של כ 40 -אלפי
דולר ו 80 -אלפי דולר ,בהתאמה אשר נרשמו תחת סעיף "נכסים בלתי מוחשיים" ו"השקעות אחרות".
 .2רכישת חברת אקסטיפו בע"מ )להלן" :אקסטיפו"( בסך של  3,738אלפי דולר בתמורה להנפקת מניות החברה במסגרת
עסקת ביו-גאל מיום  3באוגוסט ) 2010ראה באור 1ב' לדוחות הכספיים המאוחדים(.
 .3ביום  1בספטמבר  ,2010רכשה החברה זכות בלעדית לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום המערכת החיסונית לתקופה של
 15חודשים בסך של  120אלפי דולר כנגד הון עצמי.
 .4רכישת רכוש קבוע בסכום של כ 6 -אלפי דולר כנגד אשראי ספקים.

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

6

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים,
התש"ל 1970 -

ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
א .הגדרות:
"החברה"  -אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ.
"המידע הכספי הנפרד"  -מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל .1970 -
למעט אם נאמר אחרת ,כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של מונחים אלה
במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת ) 2010להלן  -הדוחות המאוחדים(.
"חברה מוחזקת " -חברה בת.
"עסקות בינחברתיות"  -עסקות של החברה עם חברות בנות.
"יתרות בינחברתיות"" ,הכנסות והוצאות בינחברתיות"" ,תזרימי מזומנים בינחברתיות" -יתרות ,הכנסות או
הוצאות ,ותזרימי מזומנים ,בהתאם לעניין ,הנובעים מעסקות בינחברתיות ,אשר בוטלו במסגרת הדוחות
המאוחדים.
ב .להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד:
המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 1970 -
)להלן -תקנה 9ג'( לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות )להלן" :התוספת"( ,ובכפוף
להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב24 -
בינואר  2010המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן" :הבהרת סגל הרשות"(.
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים נפרדים ,הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני
דיווח כספי בינלאומיים )להלן" :תקני ה ("IFRS -בכלל ,והוראות תקן חשבונאות בינלאומי " - 27דוחות כספיים
מאוחדים ונפרדים" בפרט .עם זאת ,המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור  2לדוחות המאוחדים ,בדבר עיקרי
המדיניות החשבונאית ,והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים ,יושמו לצורך הצגת המידע
הכספי הנפרד ,וזאת בשינוים המתחייבים מהאמור להלן.
במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף ,גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף ,בהתאם לדרישות הגילוי
האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות ,ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות
המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.
 .1נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,לאחר ניטרול ביטול יתרות
בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים
וההתחייבויות .נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי .סכומי הנכסים
וההתחייבויות האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,למעט
סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות ,ובתוספת או בניכוי ,בהתאם לעניין ,של יתרות בינחברתיות
שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף ,מוצג סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,המיוחס לבעלים של החברה האם,של סך
הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות ,המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות.
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם ,על בסיס הדוחות המאוחדים ,הינו זהה
להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.
 .2הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים ,בפילוח בגין רווח או הפסד לאחר ניטרול ביטול
הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ,ובפירוט
לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים,
התש"ל 1970 -

ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל ) 1970 -המשך(
ב .להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד) :המשך(
 .2הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם )המשך(
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל .סכומי ההכנסות וההוצאות
האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל ,למעט סכומי
הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות ובתוספת או בניכוי ,בהתאם לעניין ,של הכנסות והוצאות בינחברתיות
שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף מוצג סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים ,המיוחס לבעלים של החברה האם ,של סך ההכנסות בניכוי
סך ההוצאות ,המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות.
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם ,על בסיס הדוחות המאוחדים,
הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.
 .3תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ,כשהם
לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים )דהיינו ,יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים
בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים( ,בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת ,תזרים מפעילות השקעה ותזרים
מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם .בנוסף ,במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות ,מוצגים בנפרד תזרימי
המזומנים הבינחברתיים נטו.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו הדוחות המאוחדים .סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים
בדוחות המאוחדים ,למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

ביאור  - 2סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות " 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה"
נכון לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -כל הנכסים הפיננסיים סווגו תחת קבוצת הלוואות וחייבים וכל ההתחייבויות
הפיננסיות לאותם ימים סווגו תחת קבוצת התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת.

ביאור  - 3מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
הרכב המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הינו כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
309
309

מזומנים בבנקים ובקופה
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר
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352
54
406

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים,
התש"ל 1970 -

ביאור  - 3מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )המשך(
המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים
לחברה עצמה כחברה אם הינם כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
137
169
3
309

דולר ארה"ב
ש"ח
אחרים

325
81
406

ביאור  - 4חייבים ויתרות חובה
א .הרכב
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
50
56
2
108

מוסדות
הוצאות מראש
חייבים אחרים

8
21
29

ערכם בספרים של החייבים ויתרות חובה מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
ב .ערכיהם בספרים של החייבים ויתרות החובה המהווים פריטים כספיים נקובים במטבעות הבאים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
52
52

דולר ארה"ב
ש"ח

8
8

ביאור  - 5ספקים ונותני שירותים
א .הרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
115
20
135

חובות פתוחים
שקים לפירעון

66
22
88

ערכם בספרים של הספקים ונותני שירותים מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים,
התש"ל 1970 -

ביאור  - 5ספקים ונותני שירותים )המשך(
ב .ערכם בספרים של ספקים ונותני שירותים אחרים נקובים במטבעות הבאים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
93
39
3
135

דולר ארה"ב
ש"ח
אחרים

52
36
88

ביאור  - 6זכאים ויתרות זכות
א .הרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
199
512
6
717

עובדים ומוסדות שכר
הוצאות לשלם
אחרים

122
319
441

ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
ב .ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות האחרים נקובים במטבעות הבאים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי דולר
364
353
717

דולר ארה"ב
ש"ח

309
132
441

ביאור  - 7גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע בהתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על-ידי הנהלת החברה הן ברמת הישויות השונות בקבוצה והן במאוחד .הנהלת
החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות נזילות החברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים.
החברה אינה משתמשת במסגרות אשראי .תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון גיוס הון למימון פעילותה
ויחסי נזילות מסוימים שהחברה שמה לעצמה מטרה להשיג.
עודפי מזומנים המוחזקים למימון הפעילות השוטפת מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון חשבונות עו"ש,
פיקדונות קצובים בזמן ואפיקים סולידיים נוספים .אפיקי השקעה אלו נבחרים בהתאם לתקופת הפירעון הרצויה או
בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלקבוצה יהיו די יתרות מזומנים ,בהתאם לתחזיות האמורות לעיל.
נכון לימים  31בדצמבר  2010ו ,2009 -מועד פירעונן של התחייבויותיה הפיננסיות של החברה הינו עד שנה מיום כל
אחד מהימים המדווחים.
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אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים,
התש"ל 1970 -

ביאור  - 8מסים על ההכנסה
א.

מסוי החברה בישראל ,שיעורי המס ,חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס שלה
באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצורכי מס ובדבר שיעורי המס החלים על הכנסותיה וחוקי
העידוד החלים עליה ,וכן בדבר שומות מס של החברה ,ראה ביאור  21לדוחות המאוחדים.

ב.

הפסדים והפסד ריאלי ממימוש ניירות ערך סחירים לצורכי מס של החברה עצמה להעברה לשנים הבאות
נכון לימים  31בדצמבר  2010ו ,2009 -הפסדי החברה לצורכי מס המועברים לשנים הבאות מסתכמים לכ 24 -מיליוני
דולר ו 22 -מיליוני דולר ,בהתאמה ,לאחר השפעת הסכם שנחתם עם רשות המסים במסגרת עסקת ביו-גאל )ראה ביאור
1ב' לדוחות הכספיים המאוחדים( .החברה לא זקפה מסים נדחים בגין הפסדים אלו מאחר שאין וודאות לניצולם.
הפסדי הון מניירות ערך של החברה )לרבות הפסדים מניירות ערך משנים קודמות שטרם קוזזו( שטרם קוזזו לצורכי
מס המועברים לשנים הבאות ,וכן הפסדי הון אחרים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות מגיעים ליום  31בדצמבר
 2010לכדי  0.19מיליוני דולר ,לאחר השפעת הסכם שחתמה החברה עם רשויות המס במסגרת עסקת ביו-גאל )ראה
ביאור 1ב' לדוחות המאוחדים( .הפסדים אלו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון בלבד )לרבות ,החל משנת  ,2006רווח
מניירות ערך סחירים(.
הפסד ריאלי שנבע ממימוש ניירות ערך לצורכי מס ,עד ליום  31בדצמבר  2005וטרם קוזז עד ליום  31בדצמבר 2010
מסתכמי לכ 14 -אלפי דולר .הפסד זה ,יותר בניכוי בשנים הבאות רק כנגד רווח ריאלי מניירות ערך סחירים ,אם יהיה
כזה באותן שנים .בגין הפסד זה לא נזקפו מסים נדחים ,מאחר שאין וודאות לניצולם בטווח הנראה לעין.
החברה לא הכירה במסים נדחים בגין ההפסדים המועברים ,לרבות הפסדי הון והפסדים ריאליים ,מאחר שניצולם אינו
צפוי בטווח הנראה לעין.

ג.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם לתקופות המוצגות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי דולר

מסים שוטפים:
מסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת
מסים על ההכנסה

-

-

11
11

ביאור  - 9קשרים ,התקשרויות ,הלוואות ,השקעות ועסקות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה
א.

השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות
באשר לפרטים בדבר היקפי ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות ,ראה ביאור  7לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב.

עסקות עם חברה הבת
בשנים  2010ו 2009 -לא בוצעו עסקות עם החברות הבנות .בשנת  2008בצעה החברה עסקות מכירה וקנייה עם חברה
הבת שלה ,אקס טי אל אינק ,המוחזקת במלואה על ידי החברה .היתרות נקובות בדולר .בשנת  2008היקף מכירת
השירותים לחברה הבת בשנה זו עמד על כ 277 -אלפי דולר והיקף קניית שירותי המחקר ופיתוח מהחברה הבת עמד על
כ 3,972 -אלפי דולר באותה שנה.

ביאור  - 10אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
בחודש מרס  ,2011המירה החברה יתרה בינחברתית שוטפת בסך של כ 87 -אלפי דולר עם החברה הבת ,אקס טי אל
ביופרמסוטיקלס אינק אשר בבעלות מלאה ,להשקעה בהון.
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