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לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א

הנדון :גמידה סל – מינוי ד"ר ג'וליאן אדמס כמנכ"ל
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") ,מתכבדת להודיע כי ביום  20בנובמבר  2017הודיעה גמידה סל בע"מ
("גמידה סל") ,המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ ,18% -כי ד"ר ג'וליאן אדמס מונה לתפקיד יושב ראש
ומנכ"ל גמידה סל .ד"ר אדמס יחליף בתפקיד את ד"ר יעל מרגולין אשר תמשיך לכהן כנשיאת גמידה סל ותנהל
את פעילות גמידה סל בישראל .עם מינויו חדל ד"ר אדמס לכהן כנשיא וכמדען ראשי של החברה.
לד"ר אדמס יותר מ 30 -שנות ניסיון בתחום פיתוח התרופות ,בדגש על תחום האונקולוגיה .בטרם מינויו כנשיא
וכמדען ראשי של החברה ,כיהן ד"ר אדמס כנשיא מחקר ופיתוח בחברת  .Infinity Pharmaceuticalsקודם לכן,
כיהן ד"ר אדמס כסגן נשיא בכיר לפיתוח תרופות בחברת  Millennium Pharmaceuticalsבה הוביל ,בין השאר,
את הפיתוח של ® ,Velcadeתרופה לטיפול בסרטן מסוג  ,multiple myelomaהנמכרת במיליארדי דולרים בשנה.
בנוסף ,כיהן ד"ר אדמס בתפקידי מחקר ופיתוח בכירים בחברות  ProScriptו LeukoSite-וכן
בחברת  ,Boehringer Ingelheimבה הוביל את גילוי ® ,Viramuneתרופה לטיפול במחלת האיידס.
על שמו של ד"ר אדמס רשומים יותר מ 40 -פטנטים ,הוא זכה בפרסים רבים על פיתוחיו המדעיים ופרסם יותר
מ 100-מאמרים בכתבי עת מדעיים מובילים.
לד"ר אדמס תואר  B.Sc.מ ,McGill University -תואר  Ph.D.מMassachusetts Institute of Technology -
) (MITותואר  Doctor of Scienceמ.McGill University -
גמידה סל מפתחת טכנולוגיה להשתלה יעילה של תאי גזע מדם טבורי אשר נבחנת כיום בניסויים קליניים
בממאירויות המטולוגיות (לויקמיה ,לימפומה) ובמחלות המטולוגיות לא ממאירות.
גמידה סל החלה בניסוי  Phase IIIבחולים בממאירויות המטולוגיות באמצעות  ,NiCordתרופה שקיבלה מה-
 FDAו EMA-מעמד של תרופת יתום ואשר הוכרה על ידי ה FDA-כטיפול פורץ דרך (.)Breakthrough Therapy
בנוסף ,גמידה סל מפתחת מוצר לטיפול אימונולוגי בסרטן באמצעות .Natural Killer Cells
יובהר ,כי נכון למועד זה טרם הסתיים שלב הפיתוח של מוצריה של גמידה סל ואין כל ודאות כי יגיעו לשיווק על
בסיס מסחרי.
בכבוד רב,
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
באמצעות:
עפר גונן ,מנכ"ל
עופר גולדברג ,סמנכ"ל

