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באמצעות המגנ"א

הנדון – Elicio :גיוס הון בהיקף של כ 8.5-מיליון דולר
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע ,כי ביום  2במרס  ,2020הודיעה לה Elicio
 )"Elicio"( Therapeutics, Inc.על גיוס הון הכולל ,בין השאר ,מימוש כתבי אופציה מבעלי מניות ב ,Elicio-בהיקף
של כ 8.5-מיליון דולר ("גיוס ההון") .בתמורה לגיוס ההון הוקצו לבעלי המניות כאמור מניות בכורה ומניות רגילות
של  .Elicioעם השלמת גיוס ההון ,עומד שיעור ההחזקה של החברה ב Elicio-על כ.22%-
גיוס ההון יאפשר ל Elicio-להתחיל בניסוי קליני  Phase I/IIבסרטן הלבלב ובסרטן המעי הגס ברבעון השלישי של
שנת "( 2020הניסוי") .הניסוי יבחן את היעילות והבטיחות של החיסון  ,ELI-002חיסון טיפולי המכוון כנגד כל שבע
המוטציות של  KRASאשר מניעות כ 25%-מכל הגידולים הסרטניים המוצקים בבני אדם .תוצאות ראשוניות
מהניסוי צפויות ברבעון הראשון של שנת .2021
 Elicioהינה חברה פרטית אמריקאית בתחום האימונותרפיה אשר מפתחת טכנולוגית החיסון Amphiphile
 ,Vaccinesשמקורה ב .Massachusetts Institute of Technology (MIT)-באמצעות טכנולוגיה זו יכולות להיות
מוצגות למערכת החיסון מטרות המצויות על תאי הסרטן באופן שצפוי לאפשר תגובה חיסונית יעילה במיוחד,
ולאורך זמן ,כנגד הממאירות .טכנולוגית ה Amphiphile Vaccines-יכולה גם לחשוף את מערכת החיסון לחומרים
ממריצי חיסון ( )adjuvantsבצורה יעילה ובטוחה יותר בהשוואה לשיטות הנהוגות היום .בנוסף ,לטכנולוגיה של
 Elicioפוטנציאל להגביר את היעילות הטיפולית של תאי  CAR-Tכנגד סרטן ,ובמיוחד בגידולים מוצקים בהם
טיפולי  CAR-Tהקיימים היום אינם יעילים.
המידע בדבר כוונותיה של  Elicioבנוגע לניסוי כאמור ,לרבות מאפייניו ומועדיו לעיל ,הינן מידע צופה פני עתיד,
המבוסס על הערכות  Elicioותוכניותיה למועד זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מכפי שהוערך .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הם קשיים טכנולוגיים והנדסיים,
אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של
החולים ל קריטריונים של הניסוי ,שינויים בתכניות הפיתוח ואי עמידה ביעדים ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות
ושינויים בדרישות הרגולטוריות ,אי קבלת אישורים לניסויים ,חוסר בהון הנדרש לצורך ניהול הניסוי וכן
התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי קליני.
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