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פרק א'  -תיאור ההתפתחות הכללית של התאגיד

.1

מבוא
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן" :החברה" או "כת"ב") מתכבדת להגיש בזאת את תיאור עסקי התאגיד ליום
 31בדצמבר  ,2019הסוקר את תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו ,כפי שחלו בשנת ( 2019להלן" :תקופת הדוח") .הדוח
נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
החברה הינה חברה הפועלת בתחום מדעי החיים באמצעות השקעה והחזקה בחברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי
החיים והטכנולוגיה הרפואית .בהתאם ,מצבה העסקי של החברה ,תוצאות פעולותיה ,הונה ותזרימי המזומנים שלה,
מושפעים ,בין היתר ממצבן העסקי של החברות המוחזקות על ידה ,מתוצאות פעולותיהן ,תזרימי המזומנים שלהן
והשינויים בהונן.
על רקע אי הוודאות בהצלחת פיתוח המוצרים הרפואיים השונים המפותחים על ידי החברות המוחזקות ו/או בשיווקם
בשוק הרלוונטי ,במקרה של כישלון בפיתוח הטכנולוגי של המוצרים הרפואיים של מי מהחברות המוחזקות על ידי
החברה ו/או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות הרגולטוריות המוסמכות לשם שיווק ומכירת המוצרים
הרפואיים ו/או כישלון בשיווקם בשוק הרלוונטי ,עלולה השקעת החברה באותה חברה מוחזקת לרדת לטמיון .כמו כן,
כחברה המחזיקה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח ,נדרשת החברה לגיוסי הון עד שהחברות המוחזקות תייצרנה
תזרים מזומנים חיובי או עד למימוש החזקותיה בחברות המוחזקות ,וזאת לשם השקעה בהן לצרכי מימון הוצאותיהן
השוטפות וכן לשם ביצוע השקעות נוספות בחברות פוטנציאליות .לפרטים אודות השפעות אפשריות של המשך
התפשטות נגיף הקורונה ( ,)Covid-19ראו סעיף  23.1.1להלן.

.1.1

מקרא
למען הנוחות ,בדוח תקופתי זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם ,אלא אם הוגדר במפורש אחרת:
אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ;
"אנקיאנו" -
ביוקין תרפויטיקס בע"מ;
"ביוקין" -
גמידה סל בע"מ;
"גמידה סל" -
דולר ארה"ב;
"דולר" -
תוך לקיחה בחשבון של מימוש כל האופציות וניירות ערך ההמירים האחרים
"דילול מלא" -
שהונפקו בחברה הרלוונטית נכון לאותו מועד ,למעט אם צוין במפורש
אחרת;
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"הבורסה" -
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה למועד הדוח;
"הדוחות הכספיים" -
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ;
"החברה" או "כת"ב" -
החברות בהן מחזיקה החברה שיעור כלשהו מהון מניותיהן או שהיא בעלת
"חברות הפורטפוליו" -
אופציות בהן או שיש לחברה בהן זכויות אחרות; לפרטים נוספים ראו סעיף
 2.11להלן.
"חברות הפורטפוליו המהותיות"  -גמידה סל ומדיוונד; לפרטים נוספים ראו סעיף  2.13להלן.
חוק החברות ,התשנ"ט 1999-והתקנות מכוחו;
"חוק החברות" -
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-והתקנות מכוחו;
"חוק ניירות ערך" -
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ;
"טבע" -
כלל מדעי החיים שותפות מוגבלת .שותפות מוגבלת בבעלותה המלאה של
"כמ"ה" -
כת"ב;
כלל תעשיות בע"מ;
"כת"ש" -
מדיוונד בע"מ;
"מדיוונד"-
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"מועד הדוח" -
National Association of Securities Dealers Automated Quotation System
"נאסד"ק" -
בארה"ב;
;Novartis Pharma AG
"נוברטיס" או "-"Novartis
"קרנות אנטומיה" -
"קיורטק" -
"- "Cadent
"-"Colospan
"- "EMA
"- "eXIthera

שותפות

I
רפואית
טכנולוגיה
אנטומיה
קרן
קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית  IIשותפות מוגבלת;
קיורטק בע"מ;
;Cadent Therapeutics Inc.
;Colospan Ltd.
סוכנות התרופות האירופית (;)European Medicines Agency
;eXIthera Pharmaceuticals Inc.

מוגבלת;

"- "FDA
"-"FDNA
"-"MinInvasive
"- "Neon
"-"Pi-Cardia
"-"Sight
" - " Elicio

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (;)Food and Drug Administration
;FDNA Inc.
;MinInvasive Ltd.
;Neon Therapeutics, Inc.
;Pi-Cardia Ltd.
;S.D. Sight Diagnostics Ltd
( Elicio Therapeutics, Inc.לשעבר.)Vedantra Pharmaceuticals Inc. :

מהותיות המיד ע הכלול בדוח זה ,ובכלל זאת תיאור חברות הפורטפוליו המהותיות ותיאור עסקיהן ,נבחנה מנקודת
מבטה של כת"ב ,כאשר בחלק מן המקרים הורחב התיאור כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר.
יובהר ,כי בתיאורי התלות של חברות הפורטפוליו המהותיות בספקים נבחנה התלות ברמת אותה חברת הפורטפוליו
ובכל המצבים שתוארו כאמור לא קיימת תלות ברמת כת"ב ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
לעניין החזקה במניות של החברות הנזכרות בפרק זה ,נתוני החזקות של חברה בחברה אחרת באמצעות חברה או
תאגיד בבעלות מלאה ,מוצגים כהחזקות במניות החברה האחרת במישרין ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
שיעורי ההחזקה במניות חברות הפורטפוליו מוצגים במספרים מעוגלים לאחוז השלם הקרוב ונכונים למועד הסמוך
למועד אישור דוח זה ,למעט אם צוין אחרת .שיעורי ההחזקה במניות חברת פורטפוליו מחושבים מתוך סך ההון
המונפק בפועל של חברת הפורטפוליו ,מבלי לקחת בחשבון דילול אפשרי עקב מימוש אופציות וניירות ערך המירים
אחרים שהונפקו על-ידה ,למעט אם נאמר במפורש אחרת.
בתיאורים של חברות הפורטפוליו נכללים לעיתים נתונים המבוססים על סקרים ומחקרים שונים .כת"ב אינה אחראית
לתוכנם של סקרים ומחקרים כאמור.
הדוח התקופתי מופנה לגברים ולנשים כאחד  -השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
את חלק א' זה של הדוח התקופתי יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו ,לרבות הביאורים לדוחות הכספיים.

.2

פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו

.2.1

ביום  30במאי  ,2007הפכה החברה לחברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה ,וזאת בהתאם לתשקיף
שפרסמה.

.2.2

בעלת השליטה בחברה הינה כת"ש ,המחזיקה נכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוח בכ 47.2%-מההון המונפק
ומזכויות ההצבעה בחברה .כת"ש הינה חברה פרטית מקבוצת  Access Industriesבשליטתו (בעקיפין) של מר לן
בלווטניק .לפרטים נוספים ראו תקנה 21א' לחלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד המצורף לדוח זה.

.2.3

כת"ב פועלת בתחום מדעי החיים באמצעות השקעה בחברות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית .החברה
שואפת להיות שותפה לניהול ולניווט של החברות בהן היא מחזיקה שיעור משמעותי מההון .החברה שואפת ליצור
ערך ,להשביח ולהשיא את ערכן של ההשקעות הקיימות ,לתרום לקידום פעילות החברות בהן היא משקיעה ולהביא
למימוש ההשקעות במקרים המתאימים.

.2.4

לאור האתגרים העומדים בפני החברה ,מחיר המניה של החברה והאמצעים העומדים לרשותה ,ולאור מצבן של חברות
הפורטפוליו של החברה ,לרבות מחיר מניותיהן ,צרכיהן והאירועים והאתגרים העומדים בפניהן ,החברה מתמקדת
באחזקותיה הקיימות בחברות הפורטפוליו ושואפת לשמר את השפעתה במי מהחברות האמורות ואף להגביר אותה,
בהתאם לשיקול דעת הדירקטוריון והנהלת החברה ,במטרה להשיא ערך לבעלי מניותיה.

.2.5

נכון למועד דוח זה ,לחברה פורטפוליו של  8חברות בתחום פיתוח התרופות שלהן  9תרופות הנמצאות בשלבי פיתוח
שונים בבני אדם וכן תרופות נוספות הנמצאות בשלבי פיתוח פרה קליניים .תרופה אחת ( )NexoBridמשווקת
באירופה ,בישראל ובארגנטינה (בתהליכי רישום במדינות נוספות ,לרבות ארה"ב) והחלו מכירות שלה ,ותרופות
נוספות (כגון  ))BL-8040( Motixafortide ,)NiCord( Omidubicelנמצאות בניסויים קליניים מתקדמים לפני קבלת
אישור .חלק מהתרופות מפותחות עצמאית על ידי חברות הפורטפוליו (לדוגמא  )EP-7041 ,EscharExוחלקן על ידי
שותפים אסטרטגיים (לדוגמא  .)Motixafortide ,MIJ821בנוסף ,לחברה פורטפוליו של  5חברות בתחום הטכנולוגיה
הרפואית.
לפרטים נוספים אודות חברות הפורטפוליו של החברה ראו סעיף  2.11להלן.

.2.6

החברה פועלת במודלים שונים של השקעות בחברות בתחום הפעילות ,ובכלל זה ,השקעה כמשקיע מוביל ,השקעה
כמשקיע משני במסגרת סיבוב השקעה יחד עם משקיעים נוספים או כחלק מתהליך הנפקתן של חברות בהן היא
מושקעת .החברה פועלת במודלים שונים של מימושים להחזקותיה ,כגון :הנפקה של חברות ,מכירתן ,מימון הניסויים
הקליניים ,מכירה בחלקים ,הכנסת שותפים אסטרטגיים או מכירת רישיונות .החלטות אלו מתבצעות לפי שיקולים
עסקיים בהתייחס לאופי ההשקעה בחברה ותוך ניסיון למיצוי מקסימאלי של פוטנציאל ההשקעה.

.2.7

בנוסף להשקעה בחברות ישראליות ,החברה השקיעה בחברות אמריקאיות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום מדעי
החיים עליהן נמנות החברות  Elicio ,eXIthera ,Cadentו 1.Neon-החברה מעריכה כי לאור הטכנולוגיות המובילות
וההנהלות הבכירות של חברות אלו ,כמו גם מיקומן באחד ממרכזי הביוטכנולוגיה החשובים בעולם ( Cambridge,
 )MAונגישותן לשוק הביומד העולמי ,עשוי להיות להן פוטנציאל כלכלי משמעותי בעיקר ככל שגופים מובילים
בתעשייה ישקיעו בהן או ירכשו את ההחזקות בהן מבעלי המניות הקיימים ,לרבות החברה.

.2.8

פעילותה של החברה בתחום טכנולוגיות של ציוד רפואי נעשית דרך קרנות אנטומיה .בקרנות אנטומיה שותפים גם
גופים מוסדיים ישראלים ובמסגרתן מבוצעות השקעות בחברות מו"פ ישראליות .קמפוס ביו ניהול בע"מ ,חברת בת
בבעלותה המלאה של החברה ,הינה השותף הכללי בקרנות אנטומיה ,האחראי לניהול כל אחת מקרנות אנטומיה
ולעמידתן בתנאי התכנית לעידוד השקעות של גופים מוסדיים ישראלים בתעשייה עתירת הידע .לפרטים נוספים אודות
קרנות אנטומיה ראו סעיף  26.6להלן.

.2.9

יעדיה האסטרטגיים והעסקיים של החברה והמודל העסקי כמתואר לעיל נכונים למועד פרסום הדוח והם עשויים
להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך בחברה.

1

לפרטים אודות רכישת ההחזקות בעקיפין של החברות  eXIthera ,Elicioו Cadent-ראו תקנה ()1(22ב) לחלק ד'  -דוח פרטים
נוספים על התאגיד.

.2.10

2

להלן תרשים המתאר את שיעורי ההחזקות של כת"ב ,במישרין ו/או בעקיפין ,בהון המניות המונפק ,נכון למועד פרסום הדוח ,בחברות הפורטפוליו הפעילות של

לא כולל חברות מטה בהחזקה של  , 100%חברות שאינן פעילות בתחום פיתוח התרופות וחברות אשר השפעתן על דוחותיה הכספיים של החברה הינה זניחה.

החברה2:

.2.11

פרטים אודות פעילות חברות הפורטפוליו של החברה:

.2.11.1

נכון למועד פרסום הדוח ,חברות הפורטפוליו פועלות בתחומים שונים בענף מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית.

.2.11.2

חברות הפורטפוליו נמצאות בשלבים שונים של פיתוח מוצריהן ,החל מחברות בשלבים פרה-קליניים מוקדמים ,וכלה
בחברות עם מוצרים בשלבי פיתוח מתקדמים ומוצרים המאושרים לשיווק אשר החלו במסחורם .החברה שואפת
לשמור על מגוון החזקות גם בעתיד (הן ביחס לשלבי פיתוח והן בתחומי הפעילות).
כאמור החברה משקיעה גם בחברות המפתחות טכנולוגיות ציוד רפואי ונמצאות בשלבים שונים של פיתוח מוצריהן
וזאת בעיקר באמצעות קרנות אנטומיה.

.2.12

להלן תרשים המתאר את שלבי הפיתוח השונים בהם נמצא המוצר המוביל של כל אחת מחברות הפורטפוליו של
החברה העוסקות בפיתוח תרופות למועד פרסום הדוח:

בדוח זה מובאים  ,בין היתר ,פרטים על חברות פורטפוליו מהותיות בהן משקיעה כת"ב .מנקודת מבטה של כת"ב,
חברה מהותית היא חברה שהינה משמעותית עבור כת"ב משיקולים איכותיים ,כגון :שווי משמעותי (נוכחי או
פוטנציאלי בשנה הקרובה) של השקעת כת"ב בה ,התחייבויות השקעה משמעותיות של כת"ב ושל גורמים אחרים בה
או סיכונים וחשיפות משמעותיים לכת"ב בקשר עם ההשקעה בה .כת"ב בוחנת קיומו של שווי משמעותי (נוכחי או
פוטנציאלי בשנה הקרובה) של חברת פורטפוליו ,בין היתר ,בהתחשב בשלב הפיתוח הקליני שבו נמצאת אותה חברת
פורטפוליו (בעיקר חברות העורכות ניסויים בשלבים קליניים מתקדמים או כאלו שהחלו בהליך של רישום תרופה)
והשלב הרגולטורי של רישום התרופה המפותחת על ידי חברת הפורטפוליו תוך מתן דגש למועד בו צפויה אותה חברה
לקבל מידע שיש בו כדי לתת אינדיקציה לשוויה (קבלת תוצאות ניסוי קליני או קבלת תוצאה הקשורה להליך
ר גולטורי) ,קיומם של הסכמי רישוי או שיתופי פעולה מהותיים של חברת הפורטפוליו עם חברות אסטרטגיות בתחום
פעילותה ,השקעות בחברת הפורטפוליו ,שוויה ההוגן ושווי החזקות החברה בה וכן שוויין של זכויות נוספות שיש
לחברה בגין אותה חברת פורטפוליו ,על בסיס מחירי בורסה (אם מניות חברת הפורטפוליו רשומות למסחר) ,על בסיס
סיבובי השקעה שנעשו על ידי חברת הפורטפוליו ועל בסיס הערכות שווי שנעשות לעתים לחברת הפורטפוליו לצרכים
חשבונאיים שונים והסיכון בתחום בו היא פועלת (כגון ,קיומם של מתחרים מהותיים) .בנוסף ,כקריטריון משני ,בוחנת
כת"ב סף מספרי לעניין היותה של חברת פורטפוליו ,חברה מהותית ,לפיו חברה מהותית הינה גם חברת פורטפוליו
אשר מדווחת כמגזר בדוחות הכספיים של החברה ואשר עונה על הספים הכמותיים שנקבעו בתקן דיווח כספי
בינלאומי " - 8מגזרי פעילות" ,לפיהם חברת פורטפוליו תיחשב כמהותית אם היא עומדת בספים הכמותיים שנקבעו
בסעיף  13של התקן האמור לעניין "מגזר בר דיווח" .יצוין כי בהתחשב באופי פעילותן וצרכי הפיתוח של חברות
הפורטפוליו ,כל אחת מהן מקיימת מהלכי פיתוח עסקי ,לצרכי שיתופי פעולה קליניים ,מסחריים ,עריכת גיוסי הון
וכו' .מהלכים אלו עשויים להניב שיתופי פעולה ו/או עסקאות מהותיות הן בחברות הפורטפוליו המהותיות והן בחברות
הפורטפוליו שסווגו על ידי החברה כלא מהותיות.

.2.13

מבין חברות הפורטפוליו ,נכון למועד הדוח ,החברות גמידה סל ומדיוונד ,עומדות בלפחות אחד מהקריטריונים
המפורטים בסעיף  2.12לעיל ,ולפיכך נחשבות לחברות פורטפוליו מהותיות.
יצוין כי ביום  17בנובמבר  ,2019עדכנה החברה כי חברת אנקיאנו לא תחשב עוד כחברת פורטפוליו מהותית של החברה,
זאת על רקע הודעה שמסרה אנקיאנו בקשר עם הפסקת הניסוי הקליני שערכה .לפרטים נוספים ראו סעיף 26.5.3
להלן.

.2.13.1

להלן השיקולים העיקריים שהביאו את החברה למסקנה כי שתי החברות האמורות הינן מהותיות לעסקי התאגיד:
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גמידה סל( :א) שלב הפיתוח הקליני :המוצר המוביל של גמידה סל (ה )Omidubicel-הינו בשלב פיתוח קליני Phase
 IIIותוצאות ממנו צפויות להתפרסם במהלך הרבעון השני של שנת ( ;2020ב) השקעות בגמידה סל :מחודש יולי 2017
הושקעו בגמידה סל סכומים בהיקף של כ 133-מיליון דולר ,כ 93-מיליון מתוכם גוייסו במסגרת הנפקות בבורסת ה-
 Nasdaqהחל מחודש אוקטובר  ;2018ו(-ג) סמוך למועד פרסום הדוח ,מנייתה של גמידה סל נסחרת ב Nasdaq-במחיר
המשקף שווי חברה של כ 106-מיליון דולר.
מדיוונד( :א) שלב הפיתוח הקליני :המוצר העיקרי שפיתחה מדיוונד ( )NexoBridקיבל את אישור ה EMA-ומשווק
באירופה ,בישראל ובארגנטינה (ונמצא בתהליכי רישום במדינות נוספות וביניהן ארה"ב) .בחודש ינואר  2019הודיעה
מדיוונד כי התקבלו תוצאות חיוביות מניסוי  Phase IIIשערכה לצורך קבלת אישור שיווק למוצר בארה"ב ,וכי הושגו
הן יעד הניסוי העיקרי והן כל יעדי הניסוי המשניים .מדיוונד מעריכה כי הבקשה לאישור שיווק המוצר בארה"ב תוגש
באמצע שנת ( ;2020ב) הסכמי שיתוף פעולה מהותיים :למדיוונד הסכמים לשיתוף פעולה עם הרשות האמריקאית
למחקר ופיתוח ביו רפואי מתקדם ( )BARDAהכוללים התחייבות של  BARDAלמימון פיתוח ה NexoBrid-בארה"ב
לטיפול בהתוויות שונות ולרכישתו לאחר קבלת אישור ה FDA-בהיקף של עשרות מיליוני דולרים ,כמפורט בסעיף
 25.21.1להלן .בינואר  BARDA 2020החלה ברכישת  NexoBridבהיקף של כ 16.5-מיליון דולר כחלק ממאגר מלאי
החירום של ארה"ב ולה אופציה לרכישות נוספות בסכום של עד כ 50-מיליון דולר; כמו כן ,למדיוונד הסכמי רישיון
ואספקה בלעדיים עם חברת ) Vericel Corporation (Nasdaq: VCELלמסחור של  NexoBridבצפון אמריקה,
כמפורט בסעיף  25.21.1להלן; ו( -ג) סמוך למועד פרסום הדוח ,מנייתה של מדיוונד נסחרת ב Nasdaq-במחיר המשקף
שווי חברה של כ 44-מיליון דולר.
כמו כן ,גמידה סל ומדיוונד עמדו בלפחות אחד מהספים הכמותיים שנקבעו בסעיף  13של תקן דיווח כספי בינלאומי
" - 8מגזרי פעילות" ,לעניין "מגזר בר דיווח" ,וכן הן נחשבות למהותיות בהתאם למכלול השיקולים האיכותיים
שפורטו לעיל .כפועל יוצא ,שתי החברות האמורות נחשבות כמגזרים בני דיווח שלגביהן ניתן מידע מפורט בביאור
המידע המגזרי בדוחות הכספיים של החברה.

.2.13.2

להלן פרטים אודות השקעות החברה בחברות הפורטפוליו המהותיות למועד פרסום הדוח:

תחום
פעילות

שם החברה

גמידה סל בע"מ

מדיוונד בע"מ

3
4
5

אופן הצגת חברת
הפורטפוליו
בדוחות
הכספיים של
כת"ב

נציגות
כת"ב
בדירקטור
יון למועד
פרסום
הדוח

שווי מאזני

אוקטובר
דירקטור
אחד מתוך  -2018הנפקה
ראשונית
שמונה
דירקטורי לציבור.
הינו החברה
ם
ב-
נסחרת
נושא
.Nasdaq
משרה
בחברה4.

כ9%-

ספטמבר
שניים
 -2017הנפקת
מתוך
ב-
מניות
שישה
דירקטורי .Nasdaq
הינם החברה
ם
נסחרת ב-
נושאי
.Nasdaq
משרה
בחברה5.

כ35%-

מחקר
ופיתוח של
מוצרים
רפואיים
המבוססים
תאי
על
מערכת הדם
ומיועדים
לטיפול
בממאירויו
לא
ת
מוצקות
ומחלות דם
חמורות.
פיתוח ייצור מאוחדת
ומסחור של
תרופות
להטריית
כוויות
וטיפול
בפצעים
כרוניים.

מועד סבב
ההשקעה
האחרון
בחברת
הפורטפוליו

שיעור
החזקה
בהון
ובזכויות
ההצבעה

רווח (הפסד)
בשנת 2019
(במיליוני
ש"ח)

שיעור
החזקה
בדילול
מלא בהון
ובהצבעה3
כ8%-

הון עצמי
(גרעון בהון)
ליום
31.12.2019
(במיליוני
ש"ח)
)1(120.9

()122.4

כ31%-

52.4

17.8

בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים למניות בחברת הפורטפוליו הרלוונטית שהונפקו לבעלי מניות באותה החברה ו/או
תוכניות אופציות לעובדים.
למועד זה ,מנכ"ל כת"ב ,מר עפר גונן ,מכהן כחבר בדירקטוריון גמידה סל .לחברה לא הוקנתה זכות לנציגות בדירקטוריון גמידה.
כהונתו של מנכ"ל כת"ב הינה עד לאסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר ההנפקה של גמידה סל (האסיפה השנתית שתתקיים
בשנת  .)2021לפרטים אודות מנגנון בחירת הדירקטורים בגמידה סל ,ראו סעיף  24.1.6להלן.
למועד זה ,מנכ"ל כת"ב וסמנכ"ל הכספים של כת"ב מכהנים כדירקטורים במדיוונד .תקנון מדיוונד קובע כי מינוי דירקטורים
נעשה בהצבעה באסיפת הכללית של בעלי המניות של מדיוונד (ברוב רגיל).
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( )1רואי החשבון המבקרים של גמידה סל כללו בחוות הדעת לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2019הפניית תשומת
לב לכך שמתקיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של גמידה סל להמשיך ולהתקיים כעסק חי ,זאת על רקע
כך שלגמידה סל אין יתרת מזומנים על מנת לממן את תכנית העבודה שלה ,בעיקר את תכנית הפיתוח הקליני,
ללא השגת מימון נוסף.

.2.13.3

להלן פרטים אודות השקעות החברה בחברות הפורטפוליו (שאינן מהותיות) המוחזקות ,במישרין ובעקיפין ,על ידי
החברה נכון למועד פרסום הדוח6:
שיעור
הזכויות
בהון ()%

שם החברה

תיאור עיקרי הפעילות

חברות כלולות:
ביוקין תרפויטיקס בע"מ
Therapeutics,
Inc

Cadent

25
16

eXIthera
Pharmaceuticals, Inc

45

Pi-Cardia Ltd

)1( 17

Elicio Therapeutics, Inc

22

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

19

תרופה המעכבת את הקולטן CXC-chemokine
 ,receptor-4אשר תורם לשגשוג תאי סרטן; מפותחת
כטיפול בסוגי סרטן שונים וכסיוע בהשתלת מח עצם
טיפול בדיכאון ובהפרעות קוגניטיביות בסכיזופרניה על
ידי תרופות המשנות את פעילות קולטן  NMDAבמוח,
וטיפול בהפרעות תנועה על ידי תרופה הפועלת על תעלת
 SK2במוח
תרופה נוגדת קרישה המעכבת את פקטור הקרישה
 ,Xlaמתוך כוונה להפחית יצירת קרישי דם ללא העלאה
משמעותית של הסיכון לדימום
פיתוח צנתר ממוזער לטיפול בהיצרות של המסתם
האאורטלי בלב ,על ידי יצירת חתכים בהסתיידויות עלי
המסתם באופן שלא פוגע בתפקוד המסתם וסביבתו
פיתוח של חיסונים טיפוליים כנגד סרטן על ידי
טכנולוגיה שמטרתה השגת ריכוז גבוה של רכיבי
החיסון בקשריות הלימפה תוך פיזור מזערי לרקמות
אחרות
פיתוח מולקולות קטנות המעכבות את החלבון ,RAS
שמוטציות בו מצויות בכ 30%-ממקרי הסרטן ובמיוחד
בסרטני מערכת העיכול ,וכן לפיתוח מולקולות
המעכבות  ,PDE10/b-cateninמסלול ביוכימי
שהפעלתו תורמת להתפתחות סרטן

נכסים פיננסים בשווי הוגן:
Neon Therapeutics, Inc

פיתוח טיפולים כנגד סרטן המבוססים על תאי T
המזהים חלבונים מוטנטיים היחודיים לגידול של כל
חולה וחולה (ניאו-אנטיגנים)

4

Colospan Ltd
(לשעבר )Cologuard Ltd

)2(11

MinInvasive Ltd

)2(10

S.D. Sight Diagnostics
Ltd

)2(3

FDNA Inc

)2(1

התקן המוחדר למעי הגס בזמן ניתוח ומונע דליפה
באזור הניתוח וזיהום של חלל הבטן
ציוד ארתרוסקופי לטיפול בפגיעות Rotator Cuff
בכתף .המוצר ,OmniCuff ,מאפשר ביצוע של תיקון
הפגיעה באופן פולשני זעיר
דיאגנוסטיקה של דגימות דם מבוססת על ראיה
ממוחשבת ואלגוריתמיקה; לחברה שני מוצרים
משווקים ,OLO :לצורך ביצוע ספירת דם ו,Parasight-
לזיהוי מלריה
טכנולוגיה לאבחון מחלות גנטיות נדירות על בסיס מידע
פנוטיפי – בעיקר תווי פנים – העובר למידה עמוקה
( )Deep learningעל ידי מחשב

( )1שיעור הזכויות של החברה בהון של פאי-קארדיה כולל החזקות ישירות של החברה ו 50%-מהחזקות קרן אנטומיה
.I
( )2החזקותיה של החברה הינן באמצעות קרנות אנטומיה בהן החברה מחזיקה .50%

.2.13.4
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לפרטים נוספים אודות פעילותן של חברות הפורטפוליו של החברה ראו סעיפים  24-27להלן.

הטבלה אינה כוללת חברות מטה בהחזקה של  , 100%חברות שאינן פעילות בתחום פיתוח התרופות וחברות אשר השפעתן על
דוחותיה הכספיים של החברה הינה זניחה.
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.3

תחומי פעילות
החברה הינה חברה המשקיעה בחברות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית .מנקודת מבטה של החברה למועד
הדוח ,שתי חברות מבין חברות הפורטפוליו של החברה הינן חברות מהותיות – גמידה סל ומדיוונד .לפרטים אודות
חברות הפורטפוליו המהותיות של החברה ראו סעיפים  24-25להלן.

.4

השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
להלן טבלה המפרטת את ההקצאות של מניות וניירות ערך המירים למניות שביצעה החברה במהלך השנתיים
הקודמות למועד הדוח7:
התמורה
סוג
הניצעים
הנפקת
מניות
ועדכון
כתבי
אופציה

.5

מועד
ההקצאה/ה
מימוש

17
2018

ביולי

מספר
הניצעים

6

תמורה
במזומן
(במיליוני
ש"ח)

כ15.1-

תמורה
אחרת

-

מחיר המניה
הנגזר
מההקצאה
(בש"ח)

3.166

הערות
ביום  17ביולי  2018הסכימה
החברה עם מחזיקי כתבי
אופציה על מימוש מיידי של
 4,785,087כתבי אופציה למניות
החברה וכן על עדכון יתר תנאי
כתבי האופציה שבידיהם8.

חלוקת דיבידנדים
ממועד היווסדה ,לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה .נכון למועד הדוח ,לכת"ב אין יתרת רווחים ראויים
לחלוקה ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

7
8

יצוין כי במהלך השנים  2018ו ,2019-פקעו או חולטו אופציות למניות שהעניקה החברה לנושאי משרה ולנותני שירותים.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  18ביולי ( 2018מס' אסמכתה.)2018-01-068278 :
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פרק ב'  -מידע אחר

.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
להלן מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה (הנתונים במיליוני ש"ח):
עלויות קבועות
המיוחסות לתחום
הפעילות
בשנת בשנת בשנת
2017
2018
2019
גמידה
סל
מדיוונד

רווח (הפסד) לפני מסים
המיוחס לבעלי מניות
כת"ב
בשנת
בשנת בשנת
2017
2018
2019

עלויות משתנות
המיוחסות לתחום
הפעילות
בשנת בשנת בשנת
2017
2018
2019

רווח (הפסד) לפני מסים המיוחס
לבעלי זכויות המיעוט
בשנת 2019

בשנת
2018

בשנת
2017

84.8

67.0

35.1

99.0

126.8

37.6

()11.5

()30.6

()12.7

()110.9

()159.7

()52.2

24.7

16.6

19.3

83.2

16.9

43.4

()78.9

0.8

()22.0

()170.4

1.6

()34.7

העלויות הקבועות כוללות הוצאות הנהלה וכלליות וכן את הרכיב הקבוע בגין הוצאות המחקר והפיתוח (בעיקר עלות
שכר כולל ,עלות תשלום מבוסס מניות ,עלויות שכירות ,אחזקת המעבדות וכו').
העלויות המשתנות כוללות את הרכיב המשתנה בהוצאת המחקר והפיתוח (בעיקר עלויות הניסויים הקליניים) ,עלות
המכר ,עלויות מכירה ושיווק ועלויות מימון.
ההפסד המיוחס לבעלים של החברה הסתכם בשנת  2019בכ 154.1-מיליון ש"ח.

.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה
להלן פירוט הגורמים החיצוניים העיקריים המשפיעים על פעילותה ועסקיה של החברה .המידע המופיע בסעיף זה
להלן מבוסס על מידע הקיים בחברה במועד הדוח ,ועשוי לכלול הערכות של החברה ,או כוונות שלה ,לרבות בעניין
מגמות בתחום הפעילות והשפעתם של גורמים חיצוניים על פעילות החברה וחברות הפורטפוליו ,נכון למועד דוח זה,
והינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך .אין כל ודאות כי הערכות או כוונות כאמור תתממשנה או
תממשנה באופן חלקי או שונה מהאמור.

.7.1

החברה משקיעה בחברות העוסקות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית.

.7.2

בהיותה חברה הפועלת בתחום מדעי החיים באמצעות השקעה בחברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים
והטכנולוגיה הרפואית ,מצבה העסקי של החברה ,תוצאות פעולותיה ,הונה ותזרימי המזומנים שלה ,מושפעים ממצבן
העסקי של החברות המוחזקות על-ידה ,במישרין ובעקיפין ,מתוצאות פעולותיהן ,תזרימי המזומנים שלהן והשינויים
בהונן .התוצאות העסקיות של החברה והחברות בהן היא משקיעה מושפעות גם מהתנאים הפוליטיים והביטחוניים,
ממצב תעשיית התרופות ,ממצב שוקי ההון וכן מהמצב הכלכלי במשק ובשווקים הבינלאומיים.

.7.3

ברווחי החברה עשויה לחול תנודתיות גבוהה בין תקופות דיווח שונות ,וזאת בעיקר בשל עיתוי המימושים ,ביצוע
עסקאות ושווי החברות בהן היא משקיעה ,בשל השפעות שינויים במחירי ניירות ערך בשוק ההון ,וכן בשל שינוי
בהוצאות המימון של החברה והחברות בהן היא משקיעה ,שהיקפן מושפע מהיקף החוב נטו שלהן ,ממכשירים נגזרים,
מאפיקי ההצמדה של החוב והנכסים נטו ומשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של המטבעות הזרים
הרלוונטיים בכל תקופה מדווחת.

.7.4

תחום מדעי החיים מאופיין בהשקעות ניכרות ,במחקר ובפיתוח מתמשכים ובכפיפותו למערכת רגולטורית מורכבת.
על חברה המבקשת לפתח תרופה ולקבל אישור לשיווקה ,לעבור סדרה של ניסויים עוקבים ,החל מניסויים במעבדה,
דרך ניסויים בבעלי חיים וכלה בסדרת ניסויים בבני אדם .על מנת לעבור משלב אחד למשנהו יש צורך לעמוד
בקריטריונים של רשויות הבריאות הרלוונטיות כגון ה ,FDA-ה EMA-או משרד הבריאות בישראל .לעניין שלבי
הניסויים ראו סעיף  19.1להלן.

.7.5

לצורך קבלת אישור לשיווק מכשור רפואי קיימים גם נהלים והוראות חקיקה שונות ,וביניהן הנחיות המחלקה
לאביזרים ומכשירים רפואיים באגף הרוקחות במשרד הבריאות .במישור הבינלאומי ,כפופה פעילות זו לסטנדרטים
של תקינה בינלאומית ,לרבות תקינת ה FDA-בארה"ב ,ה CE Marking-באירופה ותקני  ISOלהבטחת איכות
במוצרים .לפרטים נוספים אודות תהליך קבלת אישורי שיווק ראו סעיף  19.2להלן.

.7.6

תחום מדעי החיים כולל מרכיבים רבים של אי ודאות ,שכן אין כל ודאות שניסיונותיהן של חברות הפורטפוליו להמשיך
להדגים את היעילות והבטיחות של התרופות המפותחות על ידיהן יצליחו .לעיתים ,האמור מתגלה בשלבים מאוחרים
יחסית כך שהשקעותיה הרבות של החברה באותה חברת פורטפוליו יכולות לרדת לטמיון.
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.7.7

פעילות חברות הפורטפוליו מושפעת ממדיניות רשויות הפיקוח השונות לאישור מוצריהן .סירוב לאשר או עיכוב
באישור פיתוח ושיווק של מוצר כלשהו אותו מפתחות חברות הפורטפוליו פוגע בהמשך הפיתוח והמעבר לשלבי הפיתוח
הבאים.

.7.8

לחלק מהתרופות ,לרבות אלו אשר נמצאות בשלבי מחקר ופיתוח שונים על ידי חברות הפורטפוליו קיימים בשוק
טיפולים ופתרונות תחליפיים .יחד עם זאת ,לחלק מהתרופות הקיימות בשוק ישנן תופעות לוואי או חסרונות אחרים
בקשר ליעילותן או אופן השימוש בהן .היכולת של תרופה כלשהי להתחרות בשוק זה תלויה ביעילותה וכן בתופעות
הלוואי הנגרמות כתוצאה מהשימוש בה ,לרבות באופן יחסי לתרופות מתחרות .מטרותיהן של חברות הפורטפוליו
בפיתוח מוצריהן הינן לתת מענה טוב יותר לצורכי האוכלוסייה הרלוונטית ולגורמי הבריאות הרלוונטיים ,מהמוצרים
הקיימים בשוק וזאת בהתייחס לאפקטיביות הטיפול ,בטיחות הטיפול וכדאיותו הכלכלית.

.7.9

פוטנציאל המכירות של חברות הפורטפוליו מושפע ,בין השאר ,מהיכולת להשיג כיסוי לעלות התרופות אותן הן
מפתחות על ידי גופים ממשלתיים ו/או חברות ביטוח .טיבו והיקפו של הכיסוי כאמור עשוי להשפיע אף הוא על
פוטנציאל המכירות של חברות הפורטפוליו.

.7.10

החברה והחברות המוחזקות על-ידה ,מושפעות ,בין היתר ,משינויים בתקציבים של משרדים וגופים ממשלתיים ,כגון
רשות החדשנות וממדיניות הממשלה בנושאים שונים.

.7.11

לחברות הפועלות בתחום מדעי החיים מגבלות על פעילותן מכוח הטבות ומענקים שקיבלו מרשויות שונות בישראל,
לרבות רשות החדשנות .מגבלות אלה כוללות ,בין היתר ,חובת הגשת דיווחים שוטפים לרשויות הרלוונטיות ,תשלום
תמלוגים ,מגבלות על שינויים בהחזקות באותן חברות ומגבלות על העברת ייצור וידע של אותן חברות לצדדים
שלישיים בישראל ומחוץ לישראל.

.7.12

פעילותן של חברות בתחום מדעי החיים ,תלויה במידה רבה ביכולתן לשמור על קניינן הרוחני .כמו כן ,במקרה בו
יימצא כי חברה כלשהי בתחום זה הפרה זכויות קניין רוחני השייך לאחרים ,עלול הדבר לגרום לפגיעה בתוצאות
פעילותה.

.7.13

פעילות המחקר והפיתוח בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית מצריכה משאבים ניכרים ,הן ניהוליים והן
כספיים ,ועל כן קיימת חשיבות ביצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים או פיננסיים עם חברות בינלאומיות בתחום
הפארמה כבר בשלב הפיתוח וגופי השקעה מתאימים.

.7.14

ה התפתחויות בשווקים העולמיים ,ובפרט בגוש האירו ובארה"ב ,הכוללות גם תנודתיות בשערי ניירות ערך ובשערי
החליפין ,ההתפת חויות המקומיות המתוארות לעיל ,משפיעות ועלולות להמשיך ולהשפיע על התוצאות העסקיות של
החברה וחברות מוחזקות שלה ,על נזילותן ,על שווי הונן העצמי ,על שווי הנכסים שלהן ויכולת מימושם ,על מצב
עסקיהן (ובכלל זה ,הביקוש למוצרים של החברות המוחזקות של החברה) ,על יכולתן לגייס מימון לפעילותן השוטפת
ולפעילותן ארוכת הטווח ועל הקצאת המשאבים שלהן כמו גם על זמינותו ותנאיו של מימון מגופים פיננסים ומבנקים.

.7.15

השווקים העולמיים בהם פועלות חברות הפורטפוליו עוברים בשנים האחרונות תהליך של מיזוגים בין החברות
הפועלות בתחום .מגמה זו מובילה מחד לצורך הולך וגובר של חברות גדולות בתחום לאתר ולרכוש מוצרים בפיתוח
שהינם בעלי פוטנציאל שיווקי גבוה ו/או חברות המפתחות מוצרים אטרקטיביים ,ומאידך ,ליצירת גופים גדולים
המתחרים בשוק .עם התקדמות הניסויים הקליניים ,חברות בתחום הפרמצבטיקה נוהגות להתקשר בהסכמי רישיון
או הסכמי שיתופי פעולה לשם ייצור ,שיווק ומסחור המוצרים.

.7.16

החברה עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה ( )COVID-19על פעילותה ופעילות חברות הפורטפוליו.
להערכת החברה ,התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית ,אשר עדיין לא ניתן להעריך את היקפה בעולם
ובישראל .להתפשטותו של נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות החברה וחברות הפורטפוליו
ולהתממשותם של גורמי הסיכון הרלוונטיים לפעילותה של החברה ,לרבות השפעות שליליות על קיום הניסויים
הקליניים הנערכים על ידי חברות הפורטפוליו ולוחות הזמנים של הניסויים הנערכים וכן על מהלכי פיתוח עסקי
בחברה ובחברות הפורטפוליו .לפרטים אודות השלכות אפשריות של נגיף הקורונה על פעילותה של החברה ,ראו סעיף
 23.1.1להלן.

.8

מידע כללי על הפעילות בתחום מדעי החיים

.8.1

גורמי הצלחה קריטיים בפעילות בתחום מדעי החיים.
ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים לפעילותן של חברות בהן משקיעה החברה בתחום מדעי החיים:
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.8.1.1

השלמת פיתוח המוצרים והשלמה בהצלחה של הניסויים הפרה-קליניים והקליניים אשר יוכיחו את יעילותו ובטיחותו
של כל מוצר בהתאם לדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות ואשר יצדיקו את השימוש במוצר.

.8.1.2

קבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים לפיתוח המוצרים ושיווקם במדינות שונות בעולם.

.8.1.3

הצלחה של חברה לגייס את המשאבים המימונים הנדרשים לה על מנת להתקדם בהמשך המחקר והפיתוח של החברה
ולהשלים את הניסויים הפרה-קליניים והקליניים של מוצריה ,בין השאר באמצעות גיוסי הון ,שותפויות אסטרטגיות,
הסכמי רישיון ולעיתים גם באמצעות מענקים ממשלתיים.

.8.1.4

יצירת שיתופי פעולה פיננסיים ואסטרטגיים עם חברות פארמה אחרות כבר משלב הפיתוח.

.8.1.5

פיתוח מוצרים נוספים ו/או יישומים חדשים המבוססים על הפלטפורמות שפותחו והרחבת מגוון המוצרים (ה-
 )pipelineהמקודמים בניסויים הקליניים לעבר אישורם לשיווק מסחרי.

.8.1.6

הצלחה של חברה ברישום פטנטים וזכויות קניין רוחני על הטכנולוגיות שפיתחה.

.8.1.7

הצלחה לשווק ולמכור את המוצרים על בסיס מסחרי בהיקפים מהותיים בין במישרין ובין באמצעות שותפויות
אסטרטגיות או הסכמי רישיון.

.8.1.8

מכירה של תרופות או ציוד רפואי כרוכה לעיתים בהוכחת כדאיות כלכלית ו/או בצורך לקבלת כיסוי עלות התרופה
על-ידי גורמים ממשלתיים או חברות ביטוח .ללא כיסוי כאמור ,עלולים המרכזים הרפואיים/הרופאים לעשות שימוש
בתרופות של מתחרים או אפילו בטיפולים תחליפיים קיימים נחותים מבחינת יעילותם.

.8.2

מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות
ניתן להצביע על מספר מחסומי כניסה המשפיעים על יכולת של חברה להיכנס לתחום פעילות מדעי החיים:

.8.2.1

גיוס הון – לצורך פיתוח המוצרים דרוש הון משמעותי .היעדר מימון לצורך ביצוע המחקר והפיתוח ,עלולים להוביל
להפסקת פיתוח המוצרים או לעיכוב אשר עלול לקצר את תקופת הזמן בה קיימת הגנה פטנטית למוצר ,להקטין את
היתרון התחרותי של המוצר או להפחתת הכדאיות הכלכלית של המוצר.

.8.2.2

פטנטים וזכויות קניין רוחני – מוצרים בתחום מדעי החיים מבוססים לרוב על טכנולוגיות מקוריות ואשר ברובן מוגנות
בפטנטים ברחבי העולם .הגנת הקניין הרוחני מהווה מחסום לשימוש בטכנולוגיות האמורות ולפיתוח מוצרים דומים
למוצרים אלו.

.8.2.3

הצורך בפיתוח ידע ותשתיות טכנולוגיות בתחום פעילותה של חברה הפועלת בתחום מדעי החיים – המחקר והפיתוח
של כל מוצר של חברה הפועלת בתחום מדעי החיים נמשך שנים רבות וכולל אנשי פיתוח ברמה גבוהה בכל התחומים.
כל פרויקט של פיתוח מוצר כולל מורכבויות מדעיות והנדסיות רבות ,וידע קליני נרחב הדרושים לפיתוח המוצר .לפיכך,
על כל מתחרה פוטנציאלי להשקיע מאמצים רבים בפיתוח הידע ,הטכנולוגיות ורכיבים ייחודיים .היעדר ידע קליני,
טכנולוגי ועסקי והיעדר תשתיות טכנולוגיות מתאימות עלולים להוביל לעיכוב או לכישלון בפיתוח מוצרים.

.8.2.4

מגבלות רגולטוריות – השגת אישורים הדרושים לצורך ביצוע ניסויים קליניים בבני אדם וכן אישורים לייצור ומכירה
של מוצרים בתחום מדעי החיים ועמידה בסטנדרטים שונים בהתאם למדינה בהן מתבצעת הפעילות הרלוונטית .חברה
הפונה לפיתוח ,שיווק ומכירה של מוצר חדש ,תידרש לרוב להשקעת משאבים משמעותיים ,בזמן ובכסף ,לצורך קבלת
האישורים הרגולטורים הדרושים.

.8.2.5

כוח אדם מיומן – פיתוח ,רישוי וייצור מוצרים בתחום פעילות החברה דורשים כוח אדם מקצועי ומיומן .חברה
המתחילה לפעול בתחום נדרשת לגייס כוח אדם מתאים ,וייתכן כי תתקשה לגייסו עקב היעדר היצע מספיק של עובדים
מיומנים ומקצועיים דיים.

.8.2.6

סיכון טכנולוגי – חדירה לתחום מדעי החיים כרוכה באי-ודאות ובסיכון כי לאחר השקעת סכומי כסף ניכרים וזמן רב,
תיכשל החברה המפתחת בפיתוח המוצרים ,ייצור המוצרים או השגת האישורים הנדרשים .בנוסף ,קיים הסיכון כי
במקביל או לאחר השלמת תהליכי הפיתוח והרישוי ,יתברר כי מתחרה פיתח טכנולוגיה עדיפה ,המקנה לו יתרון
תחרותי.
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.8.2.7

.9

זמן חדירה ממושך – חדירה לתחום הפעילות דורשת זמן רב ,בין היתר ,כתוצאה ממגבלות רגולטוריות ,תהליכי
הפיתוח והמחקר הנמשכים זמן רב ,מחסור בכוח אדם מיומן ,צורך בהטמעת טכנולוגיה חדישה בקהילה הרפואית
ומחסומי כניסה נוספים כמפורט לעיל.
מוצרים ושירותים
לעניין המוצרים העיקריים של חברות הפורטפוליו המהותיות של החברה ,לרבות פרטים בדבר תהליכי הפיתוח ,שווקי
היעד של המוצרים וכיו"ב ,ראו סעיפים  ,24.5ו 25.525.4-להלן.

.10

לקוחות
נכון למועד הדוח ,בשל אופי פעילותה של החברה כחברה המשקיעה ותומכת ניהולית בחברות הפורטפוליו ,אין לחברה
לקוחות .לעניין לקוחות חברות הפורטפוליו המהותיות של החברה ,ראו סעיפים  ,24.7ו 25.6-להלן.

.11

תחרות
היות ובהתאם לייעודה ,משקיעה החברה כספים בחברות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית ,מצויה החברה
בתחרות עם גורמים נוספים ,ישראלים וזרים ,המבקשים והפועלים להשקיע בתחומים הללו.
לעניין השווקים בהם פועלות חברות הפורטפוליו המהותיות והתחרות בשווקים אלו ,ראו גם סעיפים  ,24.9ו25.8-
להלן.

.12

מחקר ופיתוח

.12.1

נכון למועד פרסום הדוח ,בשל אופי פעילותה של החברה כחברה המשקיעה ותומכת ניהולית בחברות הפורטפוליו,
החברה אינה עוסקת ,בעצמה ,במחקר ופיתוח .חברות הפורטפוליו עוסקות במחקר ופיתוח של מוצרים בתחום מדעי
החיים .לעניין תחום המחקר והפיתוח ותוצאותיו בכל אחת מחברות הפורטפוליו המהותיות ראו סעיפים  24.11ו-
 25.10להלן.

.12.2

נכון למועד הדוח ,החברה לא קיבלה מענקי פיתוח כלשהם או מענקים מרשות החדשנות .לעניין מענקי רשות החדשנות
שקיבלו חברות הפורטפוליו המהותיות ראו סעיפים  24.11.3ו 25.12.2-להלן ,לעניין מענק פיתוח שקיבלה מדיוונד מ-
 BARDAראו סעיף  25.21.1להלן.

.13

נכסים לא מוחשיים

.13.1

הצלחתן של חברות הפורטפוליו תלויה ,בין היתר ,ביכולתן להגן על נכסיהן הלא מוחשיים וקניינן הרוחני .לצורך כך,
פועלות חברות הפורטפוליו לרישום פטנטים על שמן.

.13.2

על פי רוב ,אורך החיים של פטנט נקבע ל 20-שנה ממועד הגשת הבקשה לרישום הפטנט .במהלך תקופת ההגנה נדרש
בעל הפטנט במדינות מסוימות לשלם אגרות תקופתיות לשימור הזכויות בפטנט .בחלק מהמדינות ,ישנם הסדרים
מיוחדים בנוגע לפטנטים הקבועים בחוק ,במסגרתם יכול בעל הפטנט ,בכפוף לתנאים הקבועים בחקיקה
הרלוונטית ,לבקש מתן ארכה לתקופת הפטנט למשך תקופת זמן נוספת מעבר לתקופת הפטנט המקורית .בקשת ארכה
כרוכה בדרך כלל בתשלום אגרות ועלויות נוספות .אין כל וודאות כי באותן מדינות המאפשרות ארכה כאמור ,אכן
תינתן ארכה בסיום ההליכים המוגדרים בחוקי אותן מדינות.

.13.3

כמו כן ,לחברות הפורטפוליו עשויות לעמוד הגנות מסוימות אשר יעניקו בלעדיות בשיווק מוצריהן גם לאחר פקיעת
ההגנה הפטנטית על מוצריהן.

.13.4

כך למשל ,לחלק מהמוצרים המפותחים על ידי חברות הפורטפוליו של החברה ניתן (או עשוי להינתן) מעמד תרופת
יתום ( .)Orphan Drugתרופת יתום הינה תרופה או ציוד רפואי (להלן בסעיף זה" :מוצר") המיועד למחלה נדירה,
אשר פוגעת במספר מצומצם של חולים .בארה"ב מעמד תרופת יתום ניתן למוצר אשר מטפל ,מאבחן או מונע מחלה
הפוגעת בעד  200אלף חולים בארה"ב או בכמות גדולה יותר של חולים ,אך שפיתוחו ושיווקו אינם כלכליים .באיחוד
האירופאי ,מעמד תרופת יתום יינתן למוצר אשר מטפל ,מאבחן או מונע מחלה לה שכיחות של עד  5מתוך 10,000
אנשים באיחוד האירופאי או בכמות גדולה יותר של חולים ,אך שפיתוחו אינו כלכלי .הכרה כתרופת יתום ניתנת על
מנת לעודד פיתוח תרופות או ציוד רפואי מסוג זה .הכרה כתרופת יתום מקנה בלעדיות של  7שנים בארה"ב ו 10-שנים
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באיחוד האירופאי ,ממועד קבלת אישור לשיווק התרופה .כמו כן ,ההכרה בתרופה כתרופת יתום עשויה אף להקנות
הטבות מס ,סיוע ברישום התרופה וסיוע במימון הניסויים הקליניים לאותה תרופה.

.13.5

כמו כן ,חלק מהמוצרים המפותחים על ידי חברות הפורטפוליו עשויים ליהנות מתקופת בלעדיות על פי חוקים המקנים
הגנות לתרופ ות ביולוגיות .תרופה ביולוגית היא מוצר רפואי כמו חלבון ,חיסון ,מוצרי דם ,תאים או רקמה .תרופות
ביולוגיות מיוצרות באמצעות תהליכים ביולוגיים (להבדיל מתהליכי סינתזה כימית) .בארה"ב חוקק הPatient "-
 ,"Protection and Affordable Care Actהמעניק בלעדיות למשך תקופה של  12שנים לאחר אישור תרופה ביולוגית
לשיווק ובאירופה קיים חוק דומה המקנה הגנה לתקופה של עד  11שנים .הגנה נוספת ניתנת באיחוד האירופאי תחת
"תעודת הגנה משלימה" ( )Supplementary Protection Certificateעבור מוצר ספציפי להתוויה שאושרה לראשונה.

.13.6

יצוין כי אין וודאות בכך שבקשות לרישום פטנט שהוגשו על ידי חברות הפורטפוליו תסתיימנה ברישום פטנט ו/או כי
לא יהיו ניסיונות מצד צדדים שלישיים לתקוף פטנטים שנרשמו על ידי החברות כאמור ואף לתבוע את ביטולם .בנוסף
עצם היות הפטנט רשום אינו מונע ממתחריהן של חברות הפורטפוליו לייצר מוצרים הזהים למוצריהן ,באופן שיפגע
ביכולתן להתחרות בשוק ,אלא רק מותיר בידיהן אפשרות לתבוע מתחרים מפרים שכאלו בגין הפרת הפטנטים
הרשומים שלהן .לעניין נכסים לא מוחשיים של כל אחת מחברות הפורטפוליו המהותיות ראו סעיפים  24.12ו25.13 -
להלן.

.14

הון אנושי
נכון למועד פרסום הדוח ,בחברה  2נושאי משרה ו 6-עובדים.

.15

הון חוזר
ליום  31בדצמבר  2019מסתכם ההון החוזר של החברה (סולו) בכ 4.7-מיליון ש"ח ,סך הנכסים השוטפים כ 10.9-מיליון
ש"ח (בעיקר מזומנים בסך של כ 9.2-מיליון ש"ח) וסך ההתחייבויות השוטפות כ 6.2-מיליון ש"ח.

.16

השקעות
בשנת  2019השקיעה החברה סך כולל של כ 4.1-מיליון ש"ח בחברות הפורטפוליו.
באשר להשקעות שביצעה החברה במהלך שנת  ,2019ראו ביאור  5לדוחות הכספיים של החברה וכן תקנה  12לחלק ד'
לדוח התקופתי  -פרטים נוספים אודות התאגיד.

.17

מימון ואשראי

.17.1

נכון למועד פרסום הדוח ,החברה קשורה בהסכם הלוואה עם בעל השליטה ,בעקיפין .לפרטים ראו ביאור 12ב' לדוחות
הכספיים של החברה וכן תקנה  22לדוח פרטים נוספים על התאגיד ,המצורפים לדוח זה.

.17.2

החברה משקיעה את עודפי נכסיה הנזילים באפיקי מט"ח ושקלים ,בעיקר באמצעות פיקדונות בנקאיים.

.17.3

יצוין כי כת"ב חשופה ,בין היתר ,לשינויים בשער החליפין של מט"ח ,המשפיעים הן באופן ישיר והן באופן עקיף על
התוצאות העסקיות של כת"ב ועל שווי הנכסים וההתחייבויות שלה.

.18

מיסוי
לעניין זה ראו ביאור  16לדוחות הכספיים.

.19

מגבלות ופיקוח על פעולות התאגיד
לעניין הסביבה הכללית בה פועלת החברה ראו פירוט גם בסעיף  7לעיל.

.19.1
.19.1.1

שלבי פיתוח ואישורים לפיתוח מוצרים רפואיים – כללי
אישור מוצרים רפואיים לשיווק כפוף לרגולציה (תקינה) מחמירה בישראל (על ידי משרד הבריאות) ,בארה"ב (על ידי
ה ,)FDA-במערב אירופה (על ידי ה )EMA-ובמדינות אחרות.
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.19.1.2

הדרישות הרגולטוריות שונות ממדינה למדינה ואישור על ידי מדינה אחת אינו מעיד כי יתקבל אישור על ידי מדינה
אחרת .עם זאת ,אישור שיינתן על ידי רגולטור הנחשב מחמיר יותר (ארה"ב או מערב אירופה) יקל ,בדרך כלל ,על
קבלת אישורים במקומות אחרים בעולם .כמו כן ,האישור שניתן על ידי ה EMA-תקף בכל המדינות החברות באיחוד
האירופי ובאזור הכלכלי האירופי9.

.19.1.3

הליכי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בכל אחת מהמדינות ,כרוכים בהוצאות משמעותיות ,כולל מינוי נציג
מקומי והשקעה בכח אדם מיומן ומקצועי ,ונמשכים על פני תקופה ארוכה יחסית העשויה להגיע עד כדי מספר שנים,
וזאת בעיקר במדינות בעלות תקינה מחמירה .לעומת זאת ,במדינות בעלות תקינה מקלה ,התהליך עשוי להמשך פרק
זמן קצר באופן משמעותי.

.19.1.4

בשוק האירופי אישור שיווק לתרופה חדשה ניתן לתקופה ראשונה של חמש שנים וניתן לחדשו לאחר הערכה מחדש
על ידי ה EMA-או רשות מוסמכת אחרת באחת המדינות החברות של מאזן הסיכון מול תועלת .לצורך זה ,המחזיק
באישור השיווק נדרש להגיש ל EMA-גרסה מעודכנת של תיק הרישום ביחס לאיכות ,בטיחות ויעילות התרופה ,לרבות
שינויים שבוצעו מאז אישור התרופה ,וזאת לפחות שישה חודשים לפני תום תקופת חמש השנים הראשונות .לאחר
חידוש אישור השיווק ,אישור זה יהיה תקף לתקופה בלתי מוגבלת אלא אם ה EMA-או רשות מוסמכת אחרת
החליטה ,על בסיס סיבות הקשורות למעקב אחר פרופיל בטיחות התרופה ,כי נדרשת תקופת חידוש נוספת בת חמש
שנים .במידה ולא מתחיל שיווק בפועל של התרופה בשוק האירופאי (במקרה של אישור בהליך מרוכז) או במדינה
ספציפית בה ניתן האישור במהלך תקופה של  3שנים ממועד האישור ,האישור יחדל להיות בתוקף.

.19.1.5

כל קבוצת מוצרים בתחום ,ולפעמים אף מוצר בודד בתחום ,דורשים מתקני פיתוח וייצור ייחודיים המותאמים
לדרישות הרגולטוריות ונדרשים לעמוד בהליכי אישור ממושכים אשר כוללים בדיקת תקינות ביצוע הניסויים
הקליניים שבבסיס האישור הרגולטורי המבוקש ,תהליכי הפיתוח של המוצר ,בדיקת עקביות ואמינות תהליכי הייצור
ובדיקות המעבדה .ביקורות תקופתיות נערכות על ידי הרשויות (כגון משרד הבריאות ,ה FDA-וה )EMA-גם לאחר
אישור המוצר ,בתדירות של פעם בשנה או שנתיים .בביקורות אלו נבדקת ,בין היתר ,עמידת החברה בכללי הCurrent -
( Good Manufacturing Practiceלהלן )"cGMP" :כמפורט להלן.

.19.1.6

לגבי תהליכים הקשורים בפיתוח ,ייצור ,אחסון והובלה של תרופות ,קובעות הרשויות הרגולטוריות נהלי ייצור נאותים
( )cGMPוזאת על מנת לוודא שאלו נעשים בסביבה מבוקרת ובטוחה .כללים אלו מתעדכנים מעת לעת והם כוללים
שיטות ודרכים לתיעוד ,פיקוח ובקרה על תהליכי הייצור והמערכות התומכות בייצור .לעניין עמידת המתקן ביבנה ,בו
פועלת מדיוונד ,בדרישות ייצור נאותות ( )cGMPראו סעיף  25.9להלן.

.19.2

הליך אישור פיתוח תרופות ()Drugs
כאמור ,על חברה המבקשת לפתח תרופה ולקבל אישור לשיווקה ,לעבור סדרה של ניסויים המקוטלגים לפי שלבים
שונים .להלן יתוארו עיקרי השלבים:

.19.2.1

שלב פרה-קליני
שלב זה כולל ניסויים שונים המיועדים לבחון את הבטיחות והאפקט הטיפולי של התרופה קודם לבדיקתה בבני אדם.
ניסויים אלו מבוצעים ,בין השאר ,בציוד מעבדתי ובחיות ,וחלקם נעשים במודלים המדמים את המחלה לה מיועדת
התרופה .הניסויים בשלב זה נועדו להגדיר את פרופיל הבטיחות של התרופה ,וכן ללמוד על מאפיינים שונים של
התרופה ועל מנגנון הפעולה שלה .כמו כן השלב הפרה-קליני כולל בדרך כלל התחלת פיתוח שיטות ייצור ואנליזה של
החומר.

.19.2.2

שלבי הניסויים הקליניים – כללי
תנאי לעריכת ניסויים קליניים (ניסויים בבני אדם) ,בכל המדינות החתומות על הצהרת הלסינקי (ובכלל זה ישראל),
הינו קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים לאשר ביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם באותה מדינה ועמידה ביתר
העקרונות הקבועים בהצהרת הלסינקי שעיקריה מפורטים בסעיף זה להלן .על מנת לערוך בישראל ניסויים קליניים
נדרש לקבל היתר מאת ועדת הלסינקי אשר פועלת מכוח תקנות בריאות העם (ניסוים רפואיים בבני אדם) ,התשמ"א-
 ,1980וכן לידע ו/או לקבל אישורים ממשרד הבריאות .כמו כן ,על מנת לערוך ניסויים קליניים בישראל ובמדינות רבות
אחרות יש לעמוד בתקני הנוהל ההרמוני הבין-לאומי להליכים קליניים נאותים ( Harmonized Tripartite Guideline
.)for Good Clinical Practice
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ועדת הלסינקי הינה ועדה מוסדית עצמאית הפועלת במוסד בו נערך הניסוי (להלן בסעיף זה" :המוסד") ,ואשר מבקרת
ומאשרת את הניסוי (להלן" :ועדת הלסינקי") .יצוין ,כי במדינות שונות קיימת אפשרות להסתפק באישורה של ועדה
אתית אחת ,במוסד אחד בלבד ,עבור ניסוי שאמור להתקיים במספר מוסדות באותה המדינה ,ללא צורך בהגשת
המחקר לאישורה של הועדה בכל מוסד ומוסד.
הרופא ,שהינו החוקר הראשי המבצע את המחקר עבור החברה במוסד האמור (להלן בסעיף זה" :החוקר הראשי"),
מגיש את פרוטוקול הניסוי לוועדת הלסינקי .לאחר דיון ,במהלכו בוחנת ועדת הלסינקי ,בין היתר ,האם עומדים
פרוטוקול הניסוי וטופס הסכמה מדעת (כמפורט להלן) בכללי האתיקה ,זוכה הפרוטוקול לאישור (לעיתים בכפוף
לשינויים אשר קובעת הוועדה כאמור) ,ולאחר מכן ,אם הושגו גם אישורי הרשות הרגולטורית (בישראל  -משרד
הבריאות) ,ככל שנדרשו ,ניתן להתחיל בניסוי .כל שינוי בפרוטוקול הניסוי מחייב עדכון והגשה מחודשת לאישור ועדת
הלסינקי .היתר ועדת הלסינקי לערוך ניסויים קליניים (להלן" :ההיתר") ניתן בכפוף לכך כי הבקשה לאישור תוגש על
ידי חוקר ראשי אשר לו המיומנות והניסיון הנדרשים לעריכת אותו ניסוי וכן לעמידת הניסוי בתנאים שלהלן( :א)
היתרונות הצפויים למשתתף בניסוי מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות הכרוכים בהשתתפות בניסוי; (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 כולל את כל המידע
הנדרש כמפורט בנוהל ובשפה המובנת למשתתף; (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 הרפואי (להלן" :יוזם הניסוי") כיסוי ביטוחי הולם למשתתפים בו; (י) יוזם הניסוי והחוקר הראשי מסוגלים
להקצות את המשאבים הנדרשים לביצוע נאות של הניסוי ,לרבות כוח אדם מיומן וציוד נדרש; (יא) אין באופי
ההתקשרות המסחרית עם החוקר הראשי 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.
יצוין ,כי במסגרת הגשת הבקשה לאישור ועדת הלסינקי ,ניתנת התחייבות יוזם הניסוי ,הכוללת ,בין היתר ,התחייבות
לספק למוסד את המוצר או האביזר ומכשור רפואי (להלן בסעיף זה" :אמ"ר") הנבדק בניסוי במשך כל תקופת הניסוי
ועד לסיומו ,ללא תשלום .כמו כן ,ניתנת התחייבות יוזם הניסוי לספק את המוצר או האמ"ר הנבדק בניסוי ,ללא
תשלום ,גם לאחר סיום הניסוי למשך תקופה של עד  3שנים ,וזאת באם בתום הניסוי יומלץ על ידי החוקר הראשי
ויוחלט על ידי ועדת הלסינקי של המוסד ,שטובת חולה המשתתף בניסוי מחייבת המשך הטיפול בו במוצר או האמ"ר
הנבדק בניסוי ,והכל בכפוף לתנאי הנוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם של אגף הרוקחות בירושלים של משרד הבריאות
(בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני-אדם) ,התשמ"א ,1980-על תוספותיהן ,תיקוניהן ונספחיהן).
 - Phase Iזהו השלב שבו מתבצעים ניסויים קליניים ראשוניים ,שמטרתם להעריך את בטיחות התרופה ,את קליטת
התרופה ,פיזורה בגוף ,פינויה ממנו ואת המינון המקסימאלי שניתן ליתן בבטחה .ברוב המקרים ,ניסוי בשלב זה מבוצע
באנשים בריאים ,אם כי ישנם מקרים בהם הניסוי מבוצע באנשים חולים (.)Phase Ib
 - Phase IIבשלב זה מתבצעת בדרך כלל בדיקה ראשונה של מתן התרופה לחולים .בשלב זה מנסים לקבוע האם
התרופה משפיעה על סמנים כלשהם של המחלה ,ואם כך מהו מינונה המיטבי .בד בבד ,ממשיכים לבדוק את בטיחותה
של התרופה .במקרים רבים מבוצעים מספר ניסויי  ,Phase IIכאשר ניסויי שלב  IIהראשון ( )Phase IIaמשמשים לרוב
להערכת בטיחות ראשונית של התרופה וניסויי שלב  IIהשני ( )Phase IIbהינם נרחבים יותר ומטרתם לספק מידע על
האפקט הטיפולי ( ,)proof of conceptאשר ישמש בסיס להתקדמות לקראת השלב הבא.

 - Phase IIIהמטרה של שלב זה הינה להוכיח את יעילות ובטיחות התרופה במספר גדול של חולים המייצגים
את אוכלוסיית המטרה של התרופה .לרוב ,בהתאם לדרישות רגולטוריות ,מבוצעים שני ניסויי .Phase III
יצוין כי ניסויי  Phase IIIשמטרתם להביא לאישור שיווק תרופה נקראים בדרך כלל "ניסויים פיבוטליים".
אך עם זאת ייתכנו מקרים יוצאי דופן של אישור תרופה לשיווק בנסיבות מיוחדות לאחר ניסויי Phase II
בלבד .יצוין עוד כי בהתייחס למחלות מסכנות חיים ללא מענה תרופתי מספק או מחלות נדירות ,הרשויות
הרגולטוריות רשאיות לאפשר רישום התרופה לשיווק על בסיס ניסוי פיבוטלי אחד .בעקבות קבלת תוצאות
חיוביות בניסויים הפיבוטליים ,פונות חברות בבקשה לאישור רישום התרופה לרשויות הבריאות הרלוונטיות
כגון ה FDA-בארה"ב או ה EMA-באירופה.
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עוד יצוין כי מספר המשתתפים בכל אחד משלבי הניסוי המתוארים לעיל ,תלוי ,בין היתר ,בהתוויה הנחקרת ,סוג
התרופה שבפיתוח ותוצאות הניסויים הקודמים בתרופה .על פי רוב ,ניסויי  Phase Iכוללים מספר קטן של משתתפים,
ניסויי  Phase IIכוללים עד מאות של משתתפים והניסויי  Phase IIIכוללים עד אלפים של משתתפים10.
 - Phase IVלעיתים רשויות הבריאות מאשרות תרופה לשיווק אך דורשות במקביל מהחברה המפתחת להמשיך
ולעקוב אחר ההשפעות של השימוש בתרופה גם כאשר היא משווקת .מעקב כאמור יכול להתבצע באמצעות ניסוי קליני
 .Phase IVהמטרות העיקריות של ניסוי  Phase IVהינן איסוף מידע נוסף על תופעות הלוואי והבטיחות של התרופה
ובחינת הסיכונים והיתרונות בנטילת התרופה כאשר נעשה בה שימוש בהיקף אוכלוסייה רחב יותר מאשר בניסויים
הקליניים עד וכולל  .Phase IIIלעיתים ניסויי  Phase IVיכולים להביא לכך שתתגלינה בעיות בטיחות שלא נצפו
במהלך הפיתוח לפני השיווק ,ובמקרה כאמור עלול להישלל אישור השיווק שניתן לתרופה או תוטלנה מגבלות על
השימוש בתרופה.
תוכנית לפיתוח תרופה לילדים  -כחלק מהגשת הבקשה לקבלת אישור לשיווק מוצר ,בדרך כלל על החברות להציג
לרשויות הרגולטוריות באירופה ובארה"ב הצעה לתוכנית פיתוח של התרופה גם לטיפול בילדים וזאת ,כחלק אינטגרלי
מתהליך פיתוח התרופה.
באופן זה ,מבטיחה תוכנית הפיתוח כי המידע הנדרש לצורך פיתוח תרופה לטיפול בילדים נאסף ,ונקבעים התנאים
בהם התרופה עשויה להיות מאושרת גם לטיפול בילדים .בין היתר ,נדרשות החברות לצרף תיאור של המחקרים
המוצעים וכן הפעולות המוצעות על מנת להתאים את הפורמולציה של התרופה לאוכלוסיית הילדים (כגון סירופ
במקום טבליות) .במקרים מסוימים יכולות חברות לקבל פטור מהגשת תוכנית פיתוח כאמור.

.19.2.3

הליך הפיתוח האמור אורך שנים רבות ונדרש לו מימון רב וזאת עקב התמשכות הניסויים ,תהליך קבלת האישורים
וכן הפקת המידע מתוצאות הניסויים ,אשר בסיומם רשאית חברה להגיש בקשה לאישור רישום תרופה על-ידי הרשות
הרגולטורית הרלוונטית.

.19.2.4

לצורך עריכת הניסויים הקליניים ,חברות הפורטפוליו מתקשרות עם מרכזים רפואיים שונים בישראל ובעולם ,בהם
מתבצעים הניסויים ועם חברות קבלניות המספקות שירותים הנדרשים להוצאת הניסויים לפועל.

.19.2.5

לא ניתן לתת תחזית באשר לתוצאות הניסויים בשלבים המאוחרים יותר על סמך תוצאות הניסויים הפרה קליניים
והניסויים הקליניים הראשונים שנערכו ביחס לאותה תרופה .קיימת אפשרות שהניסויים הקליניים המאוחרים
ייכשלו מבחינת היעילות ומבחינת הבטיחות של התרופה הפוטנציאלית הנבחנת ,למרות שתוצאות הניסויים
המוקדמים יותר היו חיוביות .כמו כן ,אין בטוחה כי הנתונים שיתווספו והתוצאות של הניסויים בכללותם יספקו את
דרישות הרשויות הרגולטוריות ,דרישות ועדות האתיקה וכדומה .כישלון באחד משלבי הניסויים עלול לגרום לירידה
לטמיון של כל ההשקעה שבוצעה באותה חברה .משכך ,אין כל ודאות בהגעת החברות הפועלות בתחום והמצויות
בשלבי פיתוח לשלב של שיווק על בסיס מסחרי.

.19.2.6

יצוין כי חברה רשאית להגיש למנהל המזון והתרופות האמריקני ( )FDAבקשה לאישור שיווק התרופה בהליך "מסלול
מהיר" ( .) Fast Trackמסלול זה מיועד לתרופות המיועדות למחלות קשות שאין להן טיפול קיים וכן למקרים בהם
ניתן להניח שתרופה פוטנציאלית תהיה עדיפה משמעותית על טיפול קיים .מסלול זה מיועד לבדיקה מואצת של
תרופות חדשות על ידי ה .FDA-קבלת אישור מסלול מהיר מאפשרת ,בין השאר ,הגשת חלקים מהבקשה לאישור
תרופה חדשה ( NDAאו  ,)BLAככל שחלקים אלו יהיו זמינים ,ללא צורך להמתין לסיום הכנתם של כל חלקי הבקשה
יחד ,כפי שנדרש על ידי ה FDA-בהליך רגיל .בנוסף ,חברה רשאית להגיש ל FDA-בקשה להכיר בתרופה מסוימת
כ"פורצת דרך" ( )Breakthrough Therapyככל שקיים מידע קליני מוקדם לפיו התרופה יכולה להוות שיפור משמעותי
על פני טיפולים קיימים במחלות קשות .הכרה כזו יש לבקש לא יאוחר מסיום  ,Phase IIוהיא מאפשרת את כל יתרונות
המסלול המהיר ובנוסף הדרכה צמודה של ה FDA-בדבר פיתוח יעיל של התרופה.

.19.3

נוהל קבלת אישורים רגולטוריים לשיווק מכשור רפואי
תחום המכשור הרפואי כפוף אף הוא להוראות חקיקה שונות והנחיות רשויות הבריאות השונות.

.19.3.1

נהלי קבלת אישור ה FDA-לשיווק מכשור רפואי בארה"ב
חברות זרות ,המייצרות מכשירים רפואיים ועתידות לייצאם לארה"ב ,מחויבות לדרישות הרגולטוריות של הFDA-
קודם ליצוא המכשירים הרפואיים ,וזאת מאחר וה FDA-אינו מכיר באישורים רגולטורים הניתנים על ידי מוסדות
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של מדינות אחרות .דרישות ה FDA-כוללות ,בין היתר ,ייצור המכשירים הרפואיים בהתאם לרגולציה של אבטחת
האיכות ,קבלת דוחות מדעיים על המכשירים הרפואיים ,מינוי סוכן אמריקאי ומתן אפשרות לנציגי ה FDA-לפקח על
הליכי הייצור במפעל .אישור ה FDA-למכשיר רפואי ניתן לפי עמידה במספר תנאים של ההליך הרלוונטי .הליך
) Premarket Notification 510 (Kהינו הליך קצר יחסית במהלכו מודגם ל FDA-כי המכשירים הרפואיים ,להם
מתבקש האישור ,הם בטוחים ויעילים וכי הם שקולים למוצרים אחרים מתחומים שונים המשווקים באופן חוקי
בארה"ב ואינם כפופים להליך של  .)PMA) PreMarket Approvalה PreMarket Approval -הינו הליך של הערכה
רגולטורית ומדעית מעמיקה של ה FDA-הנוגע למכשור רפואי תומך חיים ,או בעל פוטנציאל לנזק ,או שכמותו עדיין
לא הוערך על ידי ה .FDA-במסגרת הליך זה נדרשים ,בין היתר ,ניסויים קליניים בהיקף גדול יותר ,אשר עשויים
להאריך את משך הזמן עד לקבלת אישורים רגולטוריים ולהגדיל את העלויות הנדרשות לשם כך.
יצוין כי ה 21st Century Cures Act-אשר עבר בקונגרס האמריקני בחודש אוקטובר  ,2016עשוי להשפיע גם על נהלי
קבלת אישור ה FDA-לשיווק מכשור רפואי בארה"ב .נכון למועד הדוח ,לא ברור עדיין אם ,כיצד ומתי תשפיע חקיקה
זו על פעילותה של החברה ופעילותן של החברות המוחזקות על ידה.

.19.3.2

תקן  CEלשיווק מכשור רפואי באירופה )(CE Marking
תקן  CEהוא תקן אירופי למוצרים ,המהווה הצהרה של יצרן לפיה המוצר עומד בקריטריונים ההכרחיים ובמפרטים
הטכניים של הרשויות הרלוונטיות כגון :בריאות ,בטיחות ואיכות סביבה .לצורך בדיקת עמידת המכשיר הרפואי
בתקנים הנדרשים ,נערכות בדיקות במכשור הרפואי שבמסגרתן נבדקים המאפיינים הטכניים של המכשור הרפואי
ומערכת בקרת האיכות של היצרן ,כך שבסוף התהליך זוכה היצרן בתקן  CEהנדרש למכירתו.

.19.3.3

נוהל קבלת אישור משרד הבריאות לשיווק מכשור רפואי בישראל
פעילותה של חברה בישראל בתחום שיווק מכשור רפואי כפופה להיתר מאת משרד הבריאות עבור ניסויים בבני אדם
הכפופים לאישור המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות ולאישור ועדת הלסינקי ,כמפורט לעיל
ולהלן.
אביזר ומכשור רפואי  -אמ"ר מוגדר כמכשיר ,אביזר ,חומר כימי ,מוצר ביולוגי או טכנולוגי ,המשמש בטיפול רפואי,
או הנדרש לצורך פעולתו של מכשיר או אביזר המשמש לטיפול ושאינו מיועד בעיקרו לפעול על גוף האדם כאמצעי
תרופתי .המחלקה לאמ"ר במשרד הבריאות היא הגוף האחראי לרישום בפנקס הציוד הרפואי ,למתן היתרי יבוא
מסוגים שונים לאמ"ר ,מעקב אחר שיווק אמ"ר בישראל ואישור ניסויים קליניים באמ"ר.

.19.4

חוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד( 1984-להלן" :חוק החדשנות")

.19.4.1

בהתאם להוראות תיקון מספר  7לחוק החדשנות משנת ( 2015להלן" :התיקון") ,הוקמה ביום  1בינואר  ,2016הרשות
הלאומית לחדשנות טכנולוגיות (להלן" :מועד הקמת רשות החדשנות" ו"-רשות החדשנות" ,בהתאמה) ,שאמונה על
הפעילות אשר הייתה בעבר תחת אחריותה של לשכתו של המדען הראשי במשרד הכלכלה .במסגרת התיקון ,רשות
החדשנות קיבלה את הסמכות לקבוע ,לשנות ולנהל את מערך התמיכות בפעילות מחקר ופיתוח במסלולי הטבות
חדשים .בהתאם לכך ,פרסמה רשות החדשנות ,בין היתר ,את מסלול הטבות מס'  – 1קרן המו"פ ,אשר אימץ את
מרבית ההסדרים והמגבלות שהיו קבועים בחוק החדשנות ערב התיקון (לרבות ,המגבלות בעניין העברת ידע ממומן
לחו"ל ,העברת ידע ממומן בתוך ישראל ,העברת זכויות ייצור לחו"ל והחובה לשלם תמלוגים) .כמו כן ,פרסמה רשות
החדשנות הוראות לגבי מתן הרשאה לשימוש בידע ממומן מחוץ לישראל ובעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם.
הוראות אלה חלות גם על חברות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי ומרשות החדשנות ערב פרסומן ,ומשכך הוראות
אלה חלות על החברות המוחזקות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי בעבר (להלן" :ההוראות").

.19.4.2

החברה לא קיבלה מענקים מכח חוק החדשנות אם כי חברות הפורטפוליו קיבלו מענקים מכוחו מרשות החדשנות.
רשות החדשנות מעניקה לחברות שקיבלו אישור בהתאם להוראות (להלן בסעיף זה" :חברות מו"פ") ,מענק בשיעור
של  20%-50%מהוצאות המחקר והפיתוח של תכניות מחקר ופיתוח המאושרות על ידה (להלן" :התכנית המאושרת")
(למעט חריגים) בתמורה לתשלום תמלוגים מסך מכירת מוצרים ו/או ממתן שירותים הקשורים למוצרים ,המבוססים
(במלואם או בחלקם) על טכנולוגיה וידע שפותחו על בסיס מענקים שהתקבלו מרשות החדשנות ,בשיעורים הקבועים
בהוראות ,ועד לתשלום בהיקף כולל השווה למלוא סכום המענקים שהתקבלו על ידי חברת מו"פ בתוספת ריבית
שנתית (כהגדרת מונח זה בהוראות) .ההוראות ,אשר קבעה רשות החדשנות בהקשר זה ,מחליפות (בכפוף לחריגים
הקבועים בהוראות) את התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם) ,תשנ"ו,1996-
ובמסגרתן ,בין היתר ,רשות החדשנות התאימה את שיעורי התמלוגים אותם חברות ממומנות צריכות לשלם לרשות
החדשנות ,בגין מכירת מוצרים שפותחו באמצעות ידע ממומן ,בהתאם לגודלן ולענף בו הן פועלות .כמו כן ,ההוראות
כוללות שינוי באופן חישוב הריבית השנתית (ריבית הליבור) אליה צמודים מענקי רשות החדשנות.
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.19.4.3

במסגרת ההוראות ישנה דרישה כי חברת המו"פ תהיה הבעלים של הידע החדש שיפותח כתוצאה מהתוכנית המאושרת
ושל כל זכות הנובעת ממנו ,אלא אם ניתן לחברת המו"פ אישור להעברת הבעלות כאמור בהתאם להוראות רשות
החדשנות .המגבלות המופיעות בהוראות (לרבות בעניין העברת ידע וזכויות ייצור) תמשכנה לחול על חברה אף לאחר
שתסיים לשלם לרשות החדשנות את כל סכום התמלוגים המגיע לה על פי ההוראות.

.19.4.4

ההוראות קובעות כי פעילות המחקר והפיתוח של חברת מו"פ תיעשה בישראל על ידי תושב ישראל והמוצרים שיפותחו
באמצעות מימון רשות החדשנות ייוצרו בישראל בלבד .ההוראות מאפשרות את העברת זכויות הייצור של המוצרים
שיפותחו באמצעות מימון רשות החדשנות אל מחוץ לישראל בתנאים מסוימים ,הכוללים ,בין היתר ,קבלת אישור
מוועדת המחקר של רשות החדשנות להעברה כאמור (למעט ,העברת ייצור בשיעור של פחות מ 10%-משיעור הייצור
המקורי בישראל אשר אינה מחייבת קבלת אישור כאמור ,אלא מחייבת רק הודעה לרשות החדשנות) ,תשלום תמלוגים
מוגדלים לרשות החדשנות בשיעורים הקבועים בהוראות (הנעים בין  120%ל 300%-מסכום המענק ,בהתאם לגובה
האחוזים של פעילות הייצור אשר עתידה להתבצע מחוץ לישראל ,בניכוי תמלוגים שכבר שולמו לרשות החדשנות)
והגדלת שיעור החזר תשלום התמלוגים באחוז אחד .גם במקרה של העברת ייצור בשיעור שאינו מחייב קבלת אישור
מוועדת המחקר (קרי ,בשיעור של עד  ,)10%תחויב חברת המו"פ ,בשל העברת הייצור אל מחוץ לישראל ,בתשלום
תמלוגים מוגדל למדינה ,בשיעורים הקבועים בהוראות .לחברת מו"פ יש גם אפשרות להצהיר בבקשת המענק שהיא
מגישה לרשות החדשנות כי בכוונתה לממש חלק מיכולת הייצור בחו"ל ,ובכך להימנע מהצורך בקבלת אישור נוסף
בעקבות קבלת המענק והצורך בתשלום תמלוגים מוגדלים לרשות החדשנות.

.19.4.5

ההוראות מאפשרות בתנאים מסוימים הקבועים בהן הוצאת ידע שפותח באמצעות מימון רשות החדשנות אל מחוץ
לישראל ,וזאת בכפוף ,בין היתר ,לאישור מראש להעברה ,לתשלום סכום פדיון למדינה המחושב על-פי נוסחאות
הקבועות בחוק ,או בהכנסת ידע חלופי לישראל בתמורה ,ובכפוף לתנאים נוספים המפורטים בהוראות .בהוראות
נקבעו נוסחאות שונות לחישוב סכום הפדיון למקרי העברת ידע מחוץ לישראל בעסקת מכירת ידע או נכסים מחד,
לחישוב סכום הפדיון למקרי העברת ידע מחוץ לישראל בעסקת מכירת מניות חברת המו"פ באורח שזו מפסיקה
להתקיים כחברה ישראלית .הנוסחה לחישוב סכום הפדיון שיש לשלם למדינה בגין העברת הידע מישראל במסגרת
מכירה של חברת המו"פ והפסקת פעילותה בישראל מחשבת את חלקה של המדינה בתקבול בסכום השווה ליחס שבין
סך המענקי ם שקיבלה חברת המו"פ מרשות החדשנות לבין סך הוצאות המו"פ של חברת המו"פ כפול מחיר המכירה
של חברת המו"פ ,תוך הפחתת התמלוגים שכבר שולמו ותוך שימוש במנגנון פחת (ובכפוף לתנאים נוספים הקבועים
בהוראות) .הסכום המרבי שחברות המו"פ ידרשו לשלם במסגרת הנוסחאות האמורות לא יעלה על פי  6מסכום
המענקים שחברת המו"פ קיבלה מרשות החדשנות ,בניכוי התמלוגים שכבר שולמו לרשות החדשנות.

.19.4.6

העברת ידע ממומן רשות החדשנות לחברה ישראלית אחרת מחייב קבלת אישור מרשות החדשנות כאשר אישור זה
יינתן רק בתנאי שמקבל הידע מסכים לקבל על עצמו את החובות והזכויות מכוח ההוראות ,לרבות אלו הנוגעות
להעברת ידע ממומן רשות החדשנות וייצור מחוץ לישראל (בשים לב לכך שקיימת חובה לשלם תמלוגים לרשות
החדשנות מההכנסות הנובעות ממכירת ידע זה).

.19.4.7

במסגרת ההוראות נקבע ,בין היתר ,כי ועדת המחקר של רשות החדשנות רשאית לאשר בקשה למתן הרשאה ,קרי,
מתן זכות שימוש לגורם זר בידע הנובע ממחקר ופיתוח ממומן ושאינו מפקיע לחלוטין מהחברה הממומנת את אפשרות
השימוש בידע המועבר .אישור זה כפוף לתשלום לרשות החדשנות בגין מתן הרשאה זו בהתאם לנוסחאות הקבועות
בהוראות .בחודש אוגוסט  ,2018רשות החדשנות עדכנה את ההוראות ויצרה מנגנון חדש בנוגע למתן רישיון על-ידי
חברה ישראלית (שהינה חלק מתאגיד רב לאומי) ,שקיבלה מענקים מרשות החדשנות ,לחברות בקבוצת החברות שלה,
להשתמש בידע שפותח באמצעות מענקי רשות החדשנות .רישיון זה כפוף לקבלת אישור מראש של רשות החדשנות
ולתשלום תמלוגים בגובה של  5%מהכנסות החברה הממומנת כתוצאה ממתן רישיון כאמור .מתן רישיון זה כפוף
למגבלות נוספות המפורטות בהוראות.

.19.4.8

אי קיום חוק החדשנות וההוראות שפורסמו על ידי רשות החדשנות עלול להוביל לדרישה להחזרה מיידית של
המענקים שקיבלה החברה ,במקרים מסוימים אף עשוי להטיל על החברה לשלם עיצומים כספיים וכן עלול להוביל
להטלת סנקציות פליליות ,בין היתר ,במקרים של העברה אל מחוץ לישראל של ידע או זכויות קניין רוחני שפותחו
במימון מענקי רשות החדשנות ללא קבלת אישור מוועדת המחקר של רשות החדשנות או בניגוד לתנאי האישור
וההוראות.

.19.5

היתר שימוש בחומרים מסוכנים והיתרים נוספים
בפעילותן המחקרית ,עושות חלק מחברות הפורטפוליו המהותיות שימוש ברעלים ולפיכך ,בהתאם לחוק החומרים
המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-הן נדרשות לקבל היתר רעלים מאת הממונה במשרד לאיכות הסביבה ,אלא אם כן פטורות
הן מכך בהתאם לקבוע בתקנות בנושא זה .בנוסף לקבלת היתר לשימוש ברעלים כמפורט לעיל ,עשויות חלק מחברות
הפורטפוליו להידרש להיתרים מיוחדים נוספים ,כגון :היתר לשימוש בסמים בהתאם לפקודות הרוקחות [נוסח חדש],
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התשמ"א 1981-או היתר לשימוש בחומרים רדיואקטיביים בהתאם לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים
ותוצריהם) ,התש"ם.1980-

.19.6

בקרת איכות
חברות הפורטפוליו המהותיות המייצרות מוצרים רפואיים נדרשות לעמוד בתקנים והנחיות בקשר עם בקרת איכות
בהליכי ייצור תרופות ומוצרים רפואיים .תקנים והנחיות אלו מפורסמים על ידי רשויות רגולטוריות כדוגמת הFDA-
וה .EMA-חברות הפורטפוליו המהותיות הנדרשות לכך פועלות לשמירה על עמידה בתקינה כאמור ומבצעות ניסויים
ושימוש בחומרים העומדים בהתאם לנדרש בתקנים אלו.

.19.7

הגבלים עסקיים
כחברה אשר עוסקת ברכישה או מכירה של החזקות ואמצעי שליטה בתאגידים ,כפופה החברה ,בין היתר ,להוראות
חוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח ,1988-בעיקר ביחס לעסקאות המהוות מיזוג ו/או הכוללות הסדרים כובלים,
כהגדרת מונחים אלה בחוק האמור .למיטב ידיעת החברה ,בעלת השליטה בחברה ,מחזיקה (במישרין ובעקיפין)
בתאגיד שהינו מונופול לפי החוק האמור ,ועל כן ,עשויה החברה ו/או חברות מוחזקות שלה המתקשרות בעסקה
המהווה מיזוג ו/או כוללת הסדרים כובלים ,להיזקק לאישור הממונה על התחרות (לשעבר :הממונה על הגבלים
עסקיים) ביחס לאותה עסקה ,אף שאלמלא החזקתה של בעלת השליטה בתאגידים האמורים ,לא היה נדרש אישור
הממונה על התחרות לאותה עסקה.
יצוין ,כי בחודש ינואר  ,2019ניכנס לתוקף תיקון מקיף לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,1988-במסגרתו נקבעו,
בין היתר ,השינויים הבאים :בעל מונופולין יוגדר כמי שיש לו כוח שוק משמעותי גם אם נתח השוק שלו נמוך מ;50%-
מיזוגים של עד  360מיליון ש"ח שאינם עם בעל מונופולין ושאינם יוצרים בעל מונופולין לא ידרשו אישור מראש; כלל
העסקים יהיו כפופים לרף עיצומים בשיעור של  8%ממחזור המכירות של התאגיד ובתקרה של  100מיליון ש"ח; קוצר
משמעותית זמן ההחלטה בבקשות פטור להסדרים כובלים; שמו של החוק שונה ל"חוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח-
 ,"1988שמו של הממונה על ההגבלים העסקיים שונה ל"הממונה על התחרות" ושמה של רשות ההגבלים העסקיים
שונה ל"רשות התחרות".

.19.8

חוק לעידוד השקעות הון
החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט 1959-מאפשר לחברות העומדות בתנאים המנויים במסגרתו לקבל הטבות מס
מרשות המיסים ו/או מענקים ממשלתיים ממרכז ההשקעות שבמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה .חלק מהחברות
המוחזקות על ידי החברה ,ובכלל זה גמידה סל ומדיוונד ,קיבלו הטבות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.

.19.9

הגנה על פרטיות
חלק מחברות הפורטפוליו של החברה כפופות לתקנות הגנת הפרטיות האירופאיות General Data Protection
( Regulation (EU) 2016/679להלן .)"GDPR" :ה GDPR-כולל חובות נרחבות ומחמירות בקשר לשמירה על פרטיות
של נושאי מידע ועמידה בדרישות אבטחת מידע .ה GDPR-קובע קנסות כבדים בגין הפרות מסוימות של הוראות ה-
 ,GDPRאשר עלולים להגיע לסכום של עד  20מיליון אירו או  4%מהמחזור השנתי הגלובאלי של חברה ,הגבוה
מביניהם .בנוסף ,הפרות מסוימות של ה GDPR-עלולות לגרום ,בין היתר ,לחקירות רגולטוריות ,נזק למוניטין
ותביעות אזרחיות לרבות תביעות ייצוגיות.

.20

הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה
להלן תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים המהותיים ,שלא במהלך העסקים הרגיל ,אשר החברה צד להם ,או אשר
למיטב ידיעתה ,החברה זכאית לפיהן ,כולל הסכמים שהיו בתוקף בתקופה המתוארת בדוח או שהשפיעו על פעילות
התאגיד באותה התקופה:

.20.1

הסכם טבע-כת"ב-כת"ש
בחודש ספטמבר  2005התקשרו כת"ש ,כת"ב וטבע בהסכם השקעה בחברה ,אשר תוקן בחודש מאי ( 2007להלן:
"הסכם טבע ") .על פי הסכם טבע ,רוב הסכומים שתשקיע החברה בחברות פורטפוליו עתידיות יהיו בתחום הריפוי
ובדיאגנוסטיקה תומכת בריפוי ועיקר יתרת סכומי ההשקעות ,על ידי החברה ,בחברות פורטפוליו עתידיות יהיו בתחום
הבריאות והביוטכנולוגיה ,אלא אם יוסכם אחרת על ידי כת"ב וטבע .לפרטים בדבר הסכם ההשקעה המסדיר את
היחסים בין כת"ש לבין טבע כבעלות מניות בכת"ב וכן את היחסים בין כת"ב לבין טבע הכוללים שיתוף פעולה מסחרי
ומתן שירותים שונים על ידי טבע לחברה אשר נחתם בחודש ספטמבר  2005ותוקן בחודש מאי  2007ראו בין היתר,
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סעיף  2.15לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2014כפי שפורסם ביום  12במרס ( 2015מספר אסמכתה2015-01- :
.)049420

.20.2

הסכם שכירות  -המבנה ביבנה
בשנת  2008התקשרה כמ"ה בהסכם שכירות עם חברת ייזום-טק עסקים ונכסים בע"מ (להלן" :ייזום טק") ,לפיו
שוכרת כמ"ה מבנה ביבנה לתקופת שכירות עד לחודש נובמבר  .2022במסגרת הסכם השכירות הוקנתה לכמ"ה אופציה
להמשיך לשכור את המבנה לתקופה של  3שנים נוספות עד ליום  30באוקטובר  .2025למועד הדוח ,התמורה השנתית
הנומינלית המשולמת על ידי כמ"ה בגין השכירות הינה בסך של כ 1.2-מיליון ש"ח .דמי השכירות עולים בהדרגה
בתקופת השכירות על פי מדרגות המפורטות בהסכם השכירות .להבטחת כל התחייבויות כמ"ה על פי הסכם השכירות,
חתמה החברה על ערבות לטובת ייזום טק .ייזום טק התירה לכמ"ה לערוך הסכמי שכירות משנה ונכון למועד זה
לכמ"ה הסכם כאמור עם מדיוונד על המבנה כולו.
לעניין ההסכמים המהותיים בהם קשורות חברות הפורטפוליו המהותיות ראו סעיפים  24.20ו 25.21-להלן.

.21

הליכים משפטיים
לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים המתנהלים מטעם או כנגד החברה ,ראו ביאור 15ג' לדוחות הכספיים של
החברה.
יצוין כי ביום  18בפברואר  2019ביצעו חוקרים של רשות ניירות ערך חיפוש במשרדי החברה במסגרת חקירה של רשות
ניירות ערך בנוגע לעבירות שימוש במידע פנים וכן נחקר בנדון נושא משרה בחברה.
לעניין הליכים משפטיים מהותיים ,ככל שישנם ,בקשר עם חברות הפורטפוליו המהותיות ראו סעיפים  24.21ו25.22-
להלן.

.22

אסטרטגיה ויעדים עיקריים

.22.1

החברה שואפת להשיא ערך לבעלי מניותיה וזאת על ידי ביצוע השקעות וניהול השקעות בחברות עם פוטנציאל
לתשואה גבוהה בתחום מדעי החיים.

.22.2

לאור האתגרים העומדים בפני החברה ,מחיר המניה של החברה והאמצעים העומדים לרשותה ,ולאור מצבן של חברות
הפורטפוליו של החברה ,לרבות מחיר מניותיהן ,צרכיהן והאירועים והאתגרים העומדים בפניהן ,החברה מתמקדת
באחזקותיה הקיימות בחברות הפורטפוליו ושואפת לשמר את השפעתה במי מהחברות האמורות ואף להגביר אותה,
בהתאם לשיקול דעת הדירקטוריון והנהלת החברה ,במטרה להשיא ערך לבעלי מניותיה.

.22.3

החברה שואפת להיות שותפה פעילה בניהול וניווט פעילותן של החברות בהן היא מחזיקה שיעור משמעותי מההון.
החברה שואפת ליצור ערך ,להשביח ולהשיא את ערכן של ההשקעות הקיימות ,לתרום לקידום פעילות החברות
המוחזקות ולהביא למימוש ההשקעות במקרים המתאימים ,בין אם על ידי מכירת מניות באחת מחברות הפורטפוליו
לצדדים שלישיים ,ובין אם על ידי הנפקת חברות הפורטפוליו בבורסות שונות.

.22.4

החברה שואפת לחבור לשותפים פיננסיים ושותפים אסטרטגיים בעלי יכולות המשלימות לאלו של החברה .במקביל,
החברה פועלת לחזק את חברות הפורטפוליו על ידי מינוי נושאי משרה בכירים וחברי דירקטוריון בעלי ניסיון ורקע
הרלבנטיים לפעילותן בתחום מדעי החיים.

.22.5

בשנים האחרונות ,החברה הרחיבה את פעילותה לארה"ב והיא ביצעה השקעות גם בחברות אמריקאיות בתחום מדעי
החיים .החברה מעריכה ,כי לאור נגישותן של החברות האמורות למוקדי פעילות הביומד העולמי ,עשויות חברות אלו
להיות בעלות פוטנציאל משמעותי לחברה.

.22.6

הרחבת הפעילות לארה"ב מאפשרת לחברה לחבור לגופי השקעה מובילים ולאתר נושאי משרה בכירים ודירקטורים
מנוסים עבור חברות הפורטפוליו של החברה על מנת לשפר את ביצועיהן.
האסטרטגיה והיעדים כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של החברה נכון למועד פרסום הדוח ועשויים
להשתנות בהתאם להחלטות החברה.
לפרטים נוספים ראו דוח הדירקטוריון המצורף לדוח זה.
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.23

דיון בגורמי סיכון
להלן גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותה של החברה וחברות הפורטפוליו המהותיות ,לפי העניין .לעניין
גורמי סיכון ייחודיים בהתייחס לחברות הפורטפוליו המהותיות ראו גם סעיפים  24.23ו 25.24-להלן.

.23.1

גורמי מקרו

.23.1.1

נגיף הקורונה – החברה עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה ( )COVID-19על פעילותה ופעילות חברות
הפורטפוליו .במועד עריכת דוח זה ,שווקי ההון בעולם ,כמו גם בישראל ,הגיבו בקיצוניות למשבר ונרשמו ירידות
שערים חדות ,לרבות במניותיה של החברה בבורסה ובמניותיהן של חברות הפורטפוליו הנסחרות בבורסת ה.Nasdaq-
להערכת החברה ,התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית ,אשר עדיין לא ניתן להעריך את היקפה בעולם
ובישראל .בנוסף ,בעת זו ניכרת החמרה בהיקף התפשטות הקורונה בארה"ב ,אשר עלולה להביא לפגיעה ישירה
בכלכלה האמריקנית ,וכתוצאה מכך לפגיעה בפעילותן של חברות הפורטפוליו של החברה ,אשר פעילותן מנוהלת
מבוסטון .יצוין כי מדינות אירופה מהוות למועד זה מוקד התפשטות מרכזי של הנגיף ולכך גם עשויה להיות השפעה
על פעילותן של חברות הפורטפוליו הפועלות באירופה .להתפשטותו של נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה שלילית על
פעילות החברה וחברות הפורטפוליו ולהתממשותם של גורמי הסיכון הרלוואנטיים לפעילותה של החברה .בכלל זה,
המשך התפשטות הנגיף משפיע ישירות על שווי נכסי החברה ,על היכולת לגייס הון (פרטי או ציבורי) לחברה ולחברות
הפורטפוליו ועל יכולת החברה לממש את אחזקותיה .בנוסף ,להתפשטות הנגיף עלולה להיות השפעה שלילית על
האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות ,על האפשרות להתחיל בניסויים קליניים או להמשיך בניהולם של ניסויים
קליניים במרכזים הרפואיים ,לגרום להאטה בקצב גיוס חולים לניסויים קליניים אשר ימשכו ,לעיכוב בקבלת אישורים
רגולטוריים ,על קבלת מימון מגורמים ממשלתיים ועל הביקוש למוצרים המשווקים על-ידי חברות הפורטפוליו והיקף
ההכנסות .יצוין כי שתי חברות הפורטפוליו המהותיות של החברה ,מדיוונד וגמידה סל ,התייחסו לנגיף הקורונה
כסיכון לפעילותן .בכלל זה ,למדיוונד יש ספק עיקרי יחיד הממוקם במזרח אסיה המספק לה את חומר הגלם הדרוש
לייצור ה . NexoBrid-מדיוונד ציינה ,בין היתר ,כי אספקת חומר הגלם האמור עלולה להיפגע ,דבר שעלול לפגוע
בפעילותה של מדיוונד .כמו כן ,למדיוונד הסכם אסטרטגי עם  BARDAשעלול להיות מושפע מהמצב האמור.

.23.1.2

מצב כלכלי ,פוליטי ובטחוני – להאטה בכלכלה בישראל ובעולם ו/או להידרדרות של המצב הפוליטי והביטחוני בארץ
ובעולם (לרבות ה"ברקזיט") ,עלולה להיות השפעה שלילית על מצבן של חברות הפועלות בישראל .זאת ,בין היתר,
כתוצאה מחששם של משקיעים זרים להשקיע בחברות ישראליות או מחששן של חברות בינלאומיות להתקשר
בהסכמים עם חברות ישראליות .בנוסף ,נסיבות אלו עשויות להביא לאי הגעתם של נציגי רשויות פיקוח זרות לבדיקת
מפעלי החברות המושקעות בארץ ,לצורך עריכת הבדיקות הנדרשות לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשיווק
מוצריהן במדינות השונות.

.23.1.3

שינויים בשווקי ההון בארץ ובעולם – מצב שווקי ההון בארץ ובעולם עלול להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של
החברה ,שווי נכסיה ,יכולת מימוש הנכסים ,שווי חברות הפורטפוליו הסחירות ולהשפיע על יכולת להפיק רווחי הון
ממימוש החזקותיה וכן על היכולת לממש החזקות ולבצע הנפקות בבורסות לניירות ערך בארץ ומחוצה לה .גם היכולת
לגיוס הון פרטי של החברה וחברות הפורטפוליו שלה מושפע ממצב השווקים בארץ ובעולם.

.23.1.4

מענקים והטבות מאת גורמים ממשלתיים – מרבית חברות הפורטפוליו נהנות מתקציבי גורמים ממשלתיים ,כגון
רשות החדשנות המעניקה מענקים לפעילות מחקר ופיתוח .מענקים והטבות אלה מגבילים את פעילותן של החברות
המקבלות אותם (כגון  -מגבלות בייצור מחוץ לישראל ובמכירת ידע לגורמים זרים) .הפרת המגבלות המוטלות על
חברות הפורטפוליו ,אשר נהנות ממענקים והטבות אלה כאמור ,לפי כתבי האישור והחוקים הרלוונטיים ,עלולה להטיל
עליהן סנקציות שונות ,ביניהן ,סנקציות כספיות וסנקציות פליליות .כמו כן ,שינויים בתקציבים של הגורמים
הממשלתיים האמורים ,באופן שימנע או יצמצם את המענקים ו/או ההטבות שחברות הפורטפוליו עשויות לקבל
בעתיד עלולים להשפיע מהותית על פעילותן ותוצאותיהן של חברות אלה .בנוסף ,השקעות גורמים זרים מושפעות ,בין
היתר ,מהמשך עידוד השקעות חוץ על-ידי גורמים רגולטוריים בישראל ,ובכלל זה בתחום המיסוי .במקרה בו יופסק
ו/או יוגבל עידוד השקעות החוץ כאמור ,עלול הדבר לפגוע בהשקעות של גורמים זרים בחברות הפורטפוליו או
בסחירות ניירות הערך שלהן ,ובהתאם לפגוע בתוצאותיהן העסקיות ובתוצאותיה העסקיות של החברה.

.23.1.5

מגבלות על מימוש החזקות  -לחברה ולחלק מחברות הפורטפוליו קיימות מגבלות חוקיות (לרבות כללי החסימה על
פי חוק ניירות ערך) וחוזיות העלולות להגביל את אפשרות המימוש של ההחזקות בהן על-ידי החברה או על-ידי חברות
הפורטפוליו .מגבלות אלו כוללות ,בין היתר ,מתן זכות סירוב ראשונה ו/או זכות הצטרפות לרכישה ו/או זכות bring
 ,alongו/או זכות וטו לחלק מבעלי מניות באותן החברות לרבות בהתייחס להעברת מניות.

.23.1.6

חשיפה לסיכונים פיננסיים – שינויים בשיעורי הריבית ובשערי מטבע חוץ בארץ ובעולם עשויים להשפיע על תוצאותיה
העסקיות של החברה או חברות הפורטפוליו.
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.23.1.7

.23.2

אירועי סייבר ואבטחת מידע – החברה וחברות הפורטפוליו עשויות להיות נתונות לנזק או קריסה של מערכות מידע
ומחשוב שונות וכן לניסיונות פריצה וחדירה של גורמים זרים למערכות כאמור או אירועי 'סייבר' אחרים ,בהם גניבת
מידע ו/או כסף ,אשר בכוחם להביא לפגיעה בפעילות ובתוצאות הכספיות של החברה ושל חברות הפורטפוליו.
גורמים ענפיים

.23.2.1

כפיפות לרגולציה – הרגולציה מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות בענף מדעי החיים ,ולכל שינוי ברגולציה השפעה
מיידית על החברות הפועלות בענף .החמרת התנאים הנדרשים לאישור שיווק תרופה עלולה להאריך את משך הזמן
הנדרש לקבלת האישור ,להעלות את ההוצאות הנדרשות עד לקבלת האישור ולעתים אף להפחית מאוד את הסיכויים
לקבלת האישור הנדרש .במידה וחברות הפורטפוליו לא יעמדו בדרישות הרגולציה או ההנחיות הרלוונטיות בקשר עם
הניסויים אותם הן מבצעות ,רשויות רגולטוריות עשויות לנקוט כנגד אותן חברות באמצעים שונים ,ובכלל זה לפתוח
בהליכים פלילים או לעכב ואף לשלול היתרים שניתנו בקשר למוצרים המפותחים על ידן.

.23.2.2

חוסר וודאות לגבי הגעה לשלב של שיווק מסחרי – בנוסף ,כמתואר לעיל ,על חברה המבקשת לפתח תרופה ולקבל
אישור לשיווקה ,לעבור סדרה של ניסויים המקוטלגים לפי שלבים שונים ,אשר כל אחד מהם עלול להסתיים בכישלון.
בנסיבות אלו ,אין כל ודאות בהצלחת פעילויות המחקר ופיתוח של החברות המוחזקות והגעתן לשלב של שיווק
מוצריהן על בסיס מסחרי .כמו כן ,לא ניתן לתת תחזית באשר לתוצאות הניסויים בשלבים המאוחרים יותר על סמך
תוצאות הניסויים הפרה-קליניים והניסויים הקליניים הראשונים שנערכו ביחס לאותה תרופה .קיימת אפשרות
שהניסויים הקליניים המאוחרים ייכשלו מבחינת יעילות ובטיחות התרופה למרות שהניסויים הפרה-קליניים
והניסויים הראשוניים הסתיימו בהצלחה .בנוסף ,חלק גדול מההוצאות נצבר עוד לפני שיש הכנסה .כישלון באחד
משלבי הניסויים עלול לגרום לירידה לטמיון של כל ההשקעה שבוצעה .כמו כן ,אין וודאות לגבי המחיר אותו ניתן
יהיה לקבל בגין המוצרים לכשיחל שיווקם.

.23.2.3

חוסר וודאות לגבי הצלחה בשיווק המסחרי – אף לאחר קבלת אישור לשיווק תרופה או טכנולוגיה רפואית אחרת
("המוצר") ,ייתכנו נסיבות שבעטיין תיכשל החדירה של המוצר לשוק בהצלחה ,כגון היעדר משאבים פיננסיים או
אחרים ,שינוי בדרישות השוק או בגודלו ,כניסת מתחרים חדשים ,שינוי בדרישות רגולטוריות למוצרים משווקים
ותקלות בייצור או אספקת המוצר .על כן ,קיים חוסר ודאות באשר להצלחת הפעילות המסחרית של חברות
הפורטפוליו של החברה אף לאחר קבלת אישור לשיווק מוצריהן ,ככל שיתקבל.

.23.2.4

היזקקות למשאבים ניכרים למחקר ופיתוח (מו"פ) – חלק ניכר מפעילות חברות הפורטפוליו נעשה בתחומי המחקר
והפיתוח .כל עוד הליכי פיתוח מוצרים נמשכים ,הוצאות הפיתוח גבוהות ולחברות המוחזקות אין הכנסות ממוצרים
אלו .התלות בהצלחת הליכי המחקר ופיתוח ,עלולה להביא לפגיעה מהותית בחברות הפורטפוליו בכל מקרה בו מאמצי
המחקר ופיתוח ,ובכלל זה ניסויים קליניים ייכשלו ,במלואם או בחלקם ,או יחרגו באופן משמעותי מיעדיהם מבחינת
זמן הפיתוח או עלויותיו.

.23.2.5

ביצוע ניסויים קליניים – המשך פיתוחם של רוב המוצרים אותם מפתחות חברות הפורטפוליו המהותיות תלוי בביצוע
ניסויים קליניים וכפוף ומותנה בהצלחת הניסויים הללו בכל אחד מהשלבים הרגולטוריים .ביצוע ניסויים קליניים
תלוי במגוון של גורמים ,וביניהם יכולת גיוסם של מספר מספק של מועמדים בריאים וחולים (בעניין זה ראו סעיף
 23.2.6להלן) .הצורך בהסכמת מוסדות מחקר קליניים שונים לביצוע הניסויים ,קבלת האישורים לביצוע הניסויים
וכן האפשרות לתופעות לוואי בלתי צפויות או אף קשות לתרופות הפוטנציאליות של החברות המושקעות מהווים
מרכיבים בעייתיים בדרך להשלמת הניסויים הקליניים בהצלחה .בנוסף ,חוקרים רפואיים או גורמים אחרים
הקשורים בביצוע הניסויים הקליניים עשויים לפעול בניגוד להנחיות ולכללים הנדרשים למרות מנגנוני ההגנה והפיקוח
המופעלים על ידי חברות הפורטפוליו .כל אלה עלולים לעכב או אף לגרום להפסקת המשך ביצוע הניסויים הקליניים
ולהוביל לדחיית קבלת האישורים וההיתרים .על-כן ,לא ניתן לדעת מתי יושלמו ניסויים קליניים ,אם בכלל .בנוסף,
יתכן וייפס ל מידע קליני שנאסף בניסוי מסוים ,או שיעוכבו או ייפסקו הליכי בדיקה על ידי הרשויות הרגולטוריות ואף
יושהו אישורים שכבר ניתנו על ידי רשויות רגולטוריות.

.23.2.6

קושי ועיכובים בגיוס מועמדים לניסויים קליניים – המשך פיתוחם של מוצרי חברות הפורטפוליו והשלמת הניסויים
הקליניי ם תלויים ,בין היתר ,בגיוס מועמדים מתאימים לניסויים כאמור .קצב נמוך מהצפוי ו/או עיכוב בגיוס
מועמדים לניסוי עשויים לנבוע מגורמים שונים ,כגון :קושי במציאת מספר ראוי של מוסדות מחקר לניסוי ,שכיחות
נמוכה של חולים המתאימים לקריטריוני ההכללה בניסוי ,תחרות בין חברות על השתתפות המועמדים או מוסדות
המחקר בניסויים ,שינוי בנכונות המועמדים להתנדב לניסוי והיעדר תקציב.

.23.2.7

חשיפה לתביעות משפטיות – בעקבות פעילותן של חברות הפורטפוליו בתחום פיתוח ומכירה של תרופות וטכנולוגיות
רפואיות אחרות ,הן חשופות להליכים משפטיים הנובעים מהיבטים שונים של פעילותן ,לרבות ,ניהול ניסויים קליניים
ובעיות בטיחות ואיכות.
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.23.2.8

התפתחות בתחום הפרמצבטיקה והמחקר הרפואי – פיתוח של טכנולוגיה רפואית או טיפול תרופתי מתחרה בתחומי
המחקר והפיתוח של חברות הפורטפוליו ,עלול להפחית או לייתר את הצורך בשימוש במוצריהן.

.23.2.9

חוסר ודאות בנוגע לקניין רוחני – אין כל ודאות כי חברות הפורטפוליו תוכלנה לעגן באופן מוצק את הקניין הרוחני
שלהן; בהיעדר עיגון מוצק כאמור או בהיעדר אכיפה ראויה של ההגנה על הקניין הרוחני של חברות הפורטפוליו ,מוצרי
החברות יעמדו לשימוש הכלל ,אשר יצא נשכר מהשקעותיהם של אחרים בחברות אלה.

.23.2.10

הפרת זכויות של צד שלישי – חברות הפורטפוליו עלולות להיתבע בגין הפרת בעלות בקניין רוחני של צד שלישי .לאור
זאת יתכן והדבר יפגע ביכולתן של חברות הפורטפוליו לפתח ,לייצר ולמכור את מוצריהן ,וכן לגרום להן הוצאות הגנה
משמעותיות כנגד תביעות אלה.

.23.2.11

שינויים אשר יאפשרו לעקוף את הזכויות המוגנות בפטנט – ייתכן שלאחר השלמת הפיתוח ורישום פטנט על מוצרי
חברות הפורטפוליו ,יעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים חלופיים בהם יוכנס שינוי טכנולוגי אשר יאפשר עקיפה
של זכויותיהן המוגנות בפטנט .במקרה כזה יתכן ויעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים מתחרים למוצרי חברות
הפורטפוליו תוך שהם אינם מפרים את הזכויות המוגנות בפטנט ,דבר אשר עשוי להגביר את התחרות במוצריהן של
חברות הפורטפוליו ולהקטין את הרווח הצפוי שלהן.

.23.2.12

הפרת זכויות מוגנות או העתידות להיות מוגנות בפטנטים רשומים – ייתכן שלאחר השלמת פיתוח ורישום פטנט,
צדדים שלישיים יפעלו לשם ייצור מוצרים של חברות הפורטפוליו תוך הפרת זכויותיהן המוגנות בפטנטים .לאור זאת,
יצור של מוצרי חברות הפורטפוליו ,תוך הפרת זכויותיהן המוגנות בפטנט ,עשוי להסב להן נזק ולהביא לירידה במחירי
מוצריהן ,כך שהדבר יקטין את רווחיהן הצפויים.

.23.2.13

סיכונים טבועים בשיווק מוצרים רפואיים – קיימים סיכונים טבועים בשיווק מוצרים רפואיים כגון :תופעות לוואי
לתרופה ותגובות אחרות של החולה לתרופה ,שלעיתים אינן צפויות .מימוש סיכונים כאמור עלול לבלום את פעילות
המשך הפיתוח ולפגוע בהמשך פעילות חברות הפורטפוליו ופיתוח מוצריהן.

.23.2.14

כיסוי עלויות התרופות על ידי גופים ממשלתיים ו/או חברות ביטוח – שיטות התשלום הנהוגות כיום בארה"ב ואירופה,
על פיהן עלות הטיפול בחולה ,ובכלל זה חולים הסובלים מסרטן ,מכוסה על-ידי גופים ממשלתיים ו/או באמצעות
חברות הביטוח ,עשויות להשפיע על פוטנציאל המכירות של חברות הפורטפוליו ,שכן יהיה צורך באישורם של גופים
אלו לכיסוי .במידה וגופים ממשלתיים ו/או חברות הביטוח לא יכסו את עלות הטיפול בתרופות המיוצרות על ידי
חברות הפורטפוליו ,עלול הדבר להוביל לקיטון בפוטנציאל המכירות של תרופות אלו.

.23.2.15

תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן – הצלחתן של חברות הפורטפוליו תלויה ,בין היתר ,בהמשך שירותיהם של אנשי
מפתח בתחומי הפיתוח ,הייצור ,ההנהלה והפיתוח העסקי .בתחום הפרמצבטיקה בישראל לא קיים היצע רב של כוח
אדם מקצועי ומיומן .אם לא יהא ביכולתן של חברות הפורטפוליו לשכור או לשמר עובדים כאמור ,הדבר עלול לגרום
לעיכוב בפיתוח וייצור מוצריהן.

.23.3

גורמים מיוחדים

.23.3.1

החזקות החברה בחברות העוסקות בפעילות מחקר ופיתוח – חברות הפורטפוליו נמצאות בשלבי מחקר ופיתוח
ומשקיעות את מירב משאביהן במחקר ופיתוח נכון למועד הדוח .בשל כך ,קיים סיכון שאותן חברות יוותרו ללא
מקורות מימון.

.23.3.2

השקעה בחברות מחקר ופיתוח היא השקעה בסיכון גבוה יחסית – השקעה בחברות הפורטפוליו היא השקעה בסיכון
גבוה יחסית ,שכן לעיתים עלולה ההשקעה שלא לשאת פרי וזאת ,בשל האפשרות שחברות הפורטפוליו ,כולן או חלקן,
לא תשגנה את מטרתן ,לרבות בשל קשיים בגיוס הון אנושי מתאים ,גיוס הון נוסף שיידרש להן ,פיתוח מוצריהם יתקל
בקשיים לא צפויים או בעיכובים הכרוכים בעלויות בלתי צפויות ,שהיקפן אינו ניתן להערכה או עקב כך שהטכנולוגיה
תתגלה כלא ישימה או לא מתאימה.

.23.3.3

תלות בגיוסי הון של חברות הפורטפוליו לצורך מימון פעילותן  -תהליך המחקר והפיתוח הינו תהליך ארוך שעשוי
להימשך שנים רבות ודורש סכומי כסף משמעותיים .לפיכך ,חברות הפורטפוליו העוסקות בעיקר במחקר ופיתוח,
נדרשות מעת לעת ל גיוסי הון וזאת עד שהן תייצרנה תזרים מזומנים חיובי .יכולתן של חברות הפורטפוליו לגייס הון
הינה חיונית לצורך המשך מימון פעילותן השוטפת.

.23.4

מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות כת"ב לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על כת"ב:
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גורמי סיכון

מידת ההשפעה
השפעה גדולה
• נגיף הקורונה

גורמים ענפיים

•

גורמי מקרו

•

•

•

גורמים מיוחדים

•

חוסר וודאות
הגעה
לגבי
של
לשלב
שיווק על בסיס
מסחרי
חוסר וודאות
לגבי הצלחה
בשיווק
המסחרי
התפתחות
בתחום
הפרמצבטיקה
והמחקר
הרפואי
היזקקות
למשאבים
ניכרים למחקר
ופיתוח (מו"פ)
תלות בגיוסי
הון של חברות
הפורטפוליו
לצורך מימון
פעילותן

השפעה בינונית
• שינויים בשווקי ההון בארץ
ובעולם
• מענקים והטבות מאת גורמים
ממשלתיים
• מגבלות על מימוש החזקות
• חוסר וודאות בנוגע לקניין רוחני
• ביצוע ניסויים קליניים
• הפרת זכויות של צד שלישי
• הפרת זכויות מוגנות או העתידות
להיות מוגנות בפטנטים רשומים
• סיכונים טבועים בשיווק מוצרים
רפואיים
• גיוס חולים לניסויים
• כיסוי עלות מוצרים על ידי גופים
ממשלתיים ו/או חברות ביטוח
• תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן
• כפיפות לרגולציה

• החזקות בחברות
במחקר ופיתוח
• השקעה בחברות מחקר ופיתוח
היא השקעה בסיכון גבוה יחסית
העוסקות

25

השפעה קטנה
• מצב כלכלי ,פוליטי ובטחוני
• חשיפה לסיכונים פיננסיים
• אירועי סייבר ואבטחת מידע
• חשיפה לתביעות משפטיות בעקבות
ניסויים קליניים
• שינויים אשר יאפשרו לעקוף את
הזכויות המוגנות בפטנט

.24

גמידה סל בע"מ

.24.1

כללי

.24.1.1

גמידה סל עוסקת במחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים המבוססים על תאי מערכת הדם ומיועדים לטיפול בסרטן הדם
ומחלות דם חמורות .כת"ב מחזיקה בכ 9%-מההון המונפק של גמידה סל.

.24.1.2

גמידה סל פועלת בתחום המחקר ,הפיתוח והייצור של מוצרים המיועדים להשתלת מח עצם בחולים במחלות
המטולוגיות ממאירות (סרטן הדם או סרטן בלוטות הלימפה) ובמחלות דם לא ממאירות ,וכן בתחום המחקר ,הפיתוח
והייצור של מוצרים לטיפול בסרטן על ידי ( )"NK Cells"( 11Natural Killer Cellsלהלן יחד" :תחום הפעילות").

.24.1.3

המוצר העיקרי אותו מפתחת גמידה סל הינו ה( Omidubicel -לשעבר ,NiCord :ולהלן ,)"Omidubicel" :המבוסס
על העשרה של תאי גזע מדם חבל הטבור ("להלן" :דם טבורי") ,בתהליך העושה שימוש במולקולה Nicotinamide
(להלן .)"NAM" :יצוין כי ה Omidubicel-קיבלה מה FDA-ו EMA-מעמד של תרופת יתום והוכרה על ידי הFDA-
כ"טיפול פורץ דרך" ( .)Breakthrough Therapyבחודש דצמבר  2019השלימה גמידה סל גיוס חולים לניסוי קליני
 Phase IIIב Omidubicel-במחלות המטולוגיות ממאירות ומעריכה כי תוצאות סופיות ראשונות מהניסוי יתקבלו
ברבעון השני של שנת  .2020גמידה סל עורכת ניסוי  Phase I/IIב Omidubicel-גם במחלות דם לא ממאירות .לפרטים
נוספים אודות ה Omidubicel-ראו סעיף  24.6.1להלן.

.24.1.4

מוצר נוסף אותו מפתחת גמידה סל הינו ה( GDA-201-הידוע בעבר כ NAM-NK-ולהלן ,)"GDA-201" :המבוסס על
 NK Cellsאשר עברו העשרה באמצעות  . NAMלפרטים נוספים אודות ה GDA-201-ראו סעיף  24.6.2להלן.

.24.1.5

בחודש אוקטובר  ,2018השלימה גמידה סל הנפקה ראשונה לציבור ( )IPOבבורסת ה .Nasdaq-בחודש יוני ,2019
השלימה גמידה סל הנפקה נוספות בבורסת ה .Nasdaq-לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 25
ביוני ( 2019מס' אסמכתה 27 ,)2019-01-053481 :ביוני ( 2019מס' אסמכתה )2019-01-054699 :ו 8-ביולי ( 2019מס'
אסמכתה .)2019-01-058890 :למועד זה ,מחזיקה החברה בכ 9%-מהון המניות המונפק של גמידה סל.

.24.1.6

על פי תקנון גמידה סל ,נקבע מנגנון של דירקטריון מדורג (" )"Staggered boardעל פיו דירקטוריון גמידה סל (למעט
דירקטורים חיצוניים ,ככל שישנם) יחולק לשלוש קבוצות ( ,)Classesעם מספר שווה של דירקטורים ככל האפשר,
ומידי שנה תסתיים תקופת כהונה של קבוצה אחת .כך שבכל אסיפה שנתית ,החל משנת  ,2019רשאית האסיפה
הכללית לבחור עד כשליש מהדירקטורים שיבחרו לתקופה תלת שנתית ,במקום הדירקטורים שכהונתם הסתיימה
באותה אסיפה שנתית ,וחוזר חלילה ,אלא אם האסיפה הכללית של בעלי המניות של גמידה סל ,ברוב של מעל ,60%
תחליט לסיים את כהונתו של מי מהדירקטורים קודם לכן ,או בהתקיים אירועים מסוימים ,כאמור בחוק החברות או
בתקנון גמידה סל.

.24.1.7

נכון למועד פרסום הדוח ,דירקטור אחד מתוך שמונה חברי הדירקטוריון של גמידה סל הינו נושא משרה בכת"ב
ותקופת כהונתו הנוכחית הינה עד לתום האסיפה השנתית של גמידה סל שתיערך בשנת .2021

.24.2

השקעות בהון גמידה סל
במהלך השנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון גמידה סל או עסקאות מהותיות אחרות במניות גמידה סל ,למעט
כמפורט להלן:

.24.2.1

בחודש אוקטובר  ,2018השלימה גמידה סל הנפקה ראשונה לציבור ( )IPOולרישום למסחר של מניותיה הרגילות
בבורסה ה .Nasdaq-המחיר שנקבע בהליך התמחור בהנפקה הינו שמונה ( )8דולר למניה של גמידה סל .במסגרת
ההנפקה גייסה גמידה סל סך של כ 53-מיליון דולר .12יצוין כי החברה השתתפה בהנפקה והשקיעה סך של  0.5מיליון
דולר ובעלת השליטה בחברה ,Access Industries ,השקיעה בהנפקה סך של  30מיליון דולר .מניותיה של גמידה סל
החלו להיסחר בבורסת ה Nasdaq-החל מיום  26באוקטובר  .)Nasdaq: GMDA( 2018לפרטים נוספים ראו דיווחים
מיידיים של החברה מהימים  2בספטמבר ( 2018מספר אסמכתה 29 ,)2018-01-083520 :בספטמבר ( 2018מספר
אסמכתה 17 ,)2018-01-086641 :באוקטובר ( 2018מספר אסמכתה 26 ,)2018-01-093769 :באוקטובר ( 2018מספר
אסמכתה )2018-01-097249 :ו 27-בנובמבר ( 2018מס' אסמכתה.)2018-01-108364 :
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 NK Cellsהינם תאי דם לבנים שיש להם פעילות בהרג של תאי גוף שנדבקו בנגיפים או שהתפתחו לתאים סרטניים.
כולל סכום של כ 3-מיליון דולר שהושקע על ידי החתמים בהנפקה שמימשו בחודש נובמבר  2018אופציה שניתנה להם להשתתף
ולא כולל עמלות והנחות חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה.
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.24.2.2

.24.3

בחודש יוני  ,2019השלימה גמידה סל הנפקה נוספת לציבור בבורסת ה .Nasdaq-המחיר שנקבע בהליך התמחור
בהנפקה הינו חמישה ( )5דולר למניה של גמידה סל .במסגרת ההנפקה כאמור גייסה גמידה סל סך של כ 40.25-מיליון
דולר 13.יצוין כי בעלת השליטה בחברה ,Access Industries ,שהייתה במועד ההנפקה כאמור בעלת מניות קיימת
בגמידה סל ,השקיעה במסגרת ההנפקה סך של  10מיליון דולר .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה
מהימים  25ביוני ( 2019מס' אסמכתה 27 ,)2019-01-053481 :ביוני ( 2019מס' אסמכתה )2019-01-054699 :ו 8-ביולי
( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-058890 :
מידע כספי
להלן מידע כספי מדוחותיה הכספיים של גמידה סל (הנתונים במיליוני דולר):
2018
()19.2
33.7
()52.9
2018
65.2
40.5

2019
התקופה
13.8
הכנסות (הוצאות) מימון
48.2
עלויות
הפסד מפעולות רגילות לבעלי מניות גמידה סל 34.4
2019
ליום  31בדצמבר
68.8
סך הנכסים
33.8
סך ההתחייבויות

2017
0.5
19.5
()19.0
2017
44.9
22.0

השינוי בסך הנכסים בשנת  2019בהשוואה לשנת  2018נבע בעיקר מגידול במזומנים ושווי מזומנים בהמשך להנפקה
לציבור שהשלימה גמידה סל ביולי  ,2019בקיזוז עלויות ששימשו לפעילות שוטפת של גמידה סל .הגידול בעלויות
המו"פ מיוחס לניסויים הקליניים שעורכת גמידה סל ,וכן להקמתה של מחלקת המסחור בארה"ב .הקיטון בסך
ההתחייבויות והוצאות המימון בשנת  2019בהשוואה לשנת  2018נבע בעיקר מהכנסות מימון שאינן במזומן משערוך
אופציות למשקיעים.
השינוי בסך הנכסים בשנת  2018בהשוואה לשנת  2017נבע בעיקר מגידול במזומנים ושווי מזומנים בהמשך להנפקה
ראשונה לציבור ( )IPOשהשלימה גמידה סל באוקטובר  .2018הגידול בסך ההתחייבויות והוצאות המימון בשנת 2018
בהשוואה לשנת  2017נבע בעיקר מהנפקה של  1.7מיליון אופציות למשקיעים ( ,)Warrantsכתוצאה מהפעלת מנגנון
הגנת דילול .הגידול בעלויות בשנת  2018בהשוואה לשנת  2017נבע בעיקר מגידול בעלויות מו"פ המיוחסות לניסוי
 Phase IIIשעורכת גמידה סל ולתחילת ניסוי ב ,NAM-NK -וכן לגידול בעלויות הנהלה וכלליות.
רואי החשבון המבקרים של גמידה סל כללו בחוות הדעת לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2019הפניית תשומת לב
לכך שמתקיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של גמידה סל להמשיך ולהתקיים כעסק חי ,זאת על רקע כך
שלגמידה סל אין יתרת מזומנים על מנת לממן את תכנית העבודה שלה ,בעיקר את תכנית הפיתוח הקליני ,ללא השגת
מימון נוסף.
לפרטים נוספים בדבר השינויים במידע הכספי של גמידה סל ,ראו סעיף  1.4.1לדוח הדירקטוריון של החברה המצורף
לדוח זה.

.24.4

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על גמידה סל

.24.4.1

גמידה סל פועלת בתחום מחקר ,פיתוח וייצור מוצרים המיועדים להשתלת מח עצם בחולים עם מחלות דם ממאירות
ומחלות דם גנטיות שאינן ממאירות ,וכן מחלות גנטיות מטבוליות ומחלות אוטואימוניות קשות .המוצרים מבוססים
על תאי גזע שמקורם בדם טבורי ואשר עברו העשרה באמצעות טכנולוגיות ייחודיות שפותחו על-ידי גמידה סל .בנוסף,
גמידה סל פועלת בתחום של טיפול אימונולוגי בסרטן ,באמצעות  .NK Cellsלפרטים נוספים אודות מוצרי גמידה סל,
ראו סעיף  24.5להלן.

.24.4.2

השתלת מח עצם מהווה טיפול מקובל ברפואה מזה למעלה מארבעה עשורים .זהו טיפול שעשוי להיות מציל חיים
לחולים במחלות ממאירות כגון לוקמיה או לימפומה .כ 90%-מהליכי השתלת מח עצם בארה"ב הם לחולים במחלות
ממאירות 14.יחד עם זאת ,ההערכה היא שכ 40%-מהחולים הזקוקים להשתלה מתורם זר אינם מגיעים כלל להשתלה
בגין מספר סיבות ,כאשר הסיבה המרכזית היא שאינם מוצאים תורם מח עצם מתאים בזמן .להשתלת מח עצם
בסטנדרט המיטבי הנהוג נדרשת התאמת רקמות מלאה בין החולה לבין תורם מח העצם ומשום כך לרוב החולים לא
נמצא בזמן תורם מח עצם א שר לו התאמת רקמות מלאה .המקור הטוב ביותר לתאים של תורם מח עצם הוא קרוב
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כולל סכום של כ 5.25-מיליון דולר שהושקע על ידי החתמים בהנפקה שמימשו בחודש יולי  2019אופציה שניתנה להם להשתתף
ולא כולל עמלות והנחות חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה.
כולל סכום של כ 3-מיליון דולר שהושקע על ידי החתמים בהנפקה שמימשו בחודש נובמבר  2018אופציה שניתנה להם להשתתף
ולא כולל עמלות והנחות חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה.
CIBMTR. Current Uses and Outcomes of Hematopoietic Cell Transplantation 2017 Summary Slides, Slide 13
. https://www.cibmtr.org/ReferenceCenter/SlidesReports/SummarySlides/Pages/index.aspx
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משפחה מדרגה ראשונה ,אולם ,בארה"ב הסיכויים שיש התאמה מקרוב משפחה כאמור ,הם רק  .30%-25%רוב
החולים מסתמכים על מקורות חלופיים לתאי תורם ,כגון :תורם מתאים שאינו קרוב משפחה ,תורמים שהם "חצי
מתאימים" ודם טבורי15.

.24.4.3

ניתן להשתמש בתאים של דם טבורי ,כמקור חלופי של תאים להשתלת מח עצם .לדם טבורי שני יתרונות חשובים)1( :
דם טבורי הוא מוצר זמין; ( ) 2בניגוד למח עצם ,בדם טבורי אין צורך בהתאמת רקמות מלאה בין התורם (מנת הדם
הטבורי) לחולה ,אלא התאמה חלקית בלבד .משום כך ,מרבית החולים אשר לא נמצא להם תורם מח עצם עם התאמת
רקמות מלאה ,יוכלו למצוא מנה של דם טבורי עם התאמת רקמות חלקית ומספקת.

.24.4.4

המגבלה בשימוש בדם טבורי קשורה בכך שכמות הדם אשר נאסף מחבל הטבור קטנה יחסית ,וניתן להפיק ממנה
מספר קטן יחסית של תאים ובפרט תאי גזע אשר חשובים להצלחת ההשתלה (תאי גזע הינם תאים הנבדלים מתאים
אחרים בכך שעדיין לא השלימו תהליכי התמיינות מלאים ולכן הם מסוגלים להתמיין ,לפי הסביבה שבה יהיו ,לסוגי
תאים שונים) .לביצוע השתלה מוצלחת ישנו צורך במספר תאים מינימאלי .המספר הקטן יחסית של תאים ,ובעיקר
תאי גזע ,גורם לשיהוי בקליטת השתל אצל החולה ,ולעיתים אף חוסר קליטה של השתל .השיהוי בקליטת השתל גורם
לעליה בסיבוכים ואף בתמותה הקשורה להשתלה .מכאן ,שטכנולוגיות אשר יאפשרו להגדיל את מספר תאי הגזע בכל
מנה של דם טבורי ,ובמקביל לגרום להאצת קליטת השתל אצל החולה ,עשויות לפתור את בעיית השימוש במנות דם
טבורי לביצוע השתלות מח עצם ,להגדיל את מספר ההשתלות האפשריות ולתת מענה טיפולי לחולים שכיום לא קיימת
תרופה למחלתם.

.24.4.5

השווקים העיקריים אליהם מייעדת גמידה סל את מוצריה מתייחסים לחולים במחלות המטולוגיות ממאירות ולא
ממא ירות ומחלות אוטואימוניות קשות בארה"ב ובאירופה .בנוסף ,להערכת גמידה סל ,ישנם שווקים נוספים בעולם
אליהם ניתן לייעד את מוצריה ,כגון :יפן ,קוריאה ,טייוואן וכו'.
מספר החולים הנוספים מדי שנה הנזקקים להשתלת מח עצם ברחבי העולם הינו כ ,30,000-מתוכם כ 8,500-בארה"ב.
בין השנים  2006ל 2016-מספר הליכי השתלת מח עצם בארה"ב כאמור גדל בכ 5%-כל שנה16.
הערכות גמידה סל בעניין פוטנציאל הטיפול של מוצרי גמידה סל ושווקי היעד של מוצרי גמידה סל ,הינן מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על המידע הקיים אצל גמידה סל נכון למועד פרסום הדוח .הערכות
אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים
להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן ,או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם
תוצאות ניסויים עתידיים ,העדר מקורות מימון עתידיים ,שינויים בתוכנית העבודה לרבות בשל התקשרויות ושיתופי
פעולה עם צדדים שלישיים ,תנאי השוק ,כניסה של מתחרים לשוקי היעד ,התפתחות בשווקי המטרה ,קיומם של
מוצרים תחליפיים ,שינויים במאפייני החולים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  24.23להלן.

.24.4.6

לפרטים נוספים אודות הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה של גמידה סל בהיותה חברת
ביוטכנולוגיה ראו סעיף  7לעיל.

.24.5

מוצרים

.24.6

להלן טבלה המפרטת את המוצרים העיקריים המפותחים על ידי גמידה סל:

15
16

Petersdorf E. 2008 Optimal HLA Matching in HCST. Curr Opin Immunol. 2008 October ; 20(5): 588–593.
.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952791508001283?via%3Dihub
CIBMTR. Current Uses and Outcomes of Hematopoietic Cell Transplantation 2017 Summary Slides.
.https://www.cibmtr.org/ReferenceCenter/SlidesReports/Summa rySlides/Pages/index.aspx
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* בהנחה של התקדמות הניסויים הקליניים הנוכחיים והעתידיים ,זמינות חומרי גלם ,דרישות עקביות של רשויות רגולטוריות לקיום הניסויים ,הצלחה בניסויים הקליניים הנוכחיים
והעתידיים ,אישור רשויות רגולטוריות לניסויים הקליניים ,וכן זמינות משאבים פיננסיים מתאימים לגמידה סל.

17
18
19

 ,WMDA report 2015וכן על פי מחקר פנימי שערכה גמידה סל.
.Clinicaltrials.gov (identifier NCT03173937) ;Aplastic Anemia and MDS International Foundation: http://www.aamds.org/diseases/aplastic-anemia
יובהר ,כי ניסוי  Phase Iנערך במרכז הרפואי של  University of Minnesota Healthבארה"ב.
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הערכות גמידה סל בדבר ( )1אבני הדרך הצפויות ב 12-החודשים הקרובים )2( ,מועד אבני הדרך הקרובות בשלבי הפיתוח של מוצרי גמידה סל ואומדן עלות השלמתן )3( ,גודל שוק היעד
הפוטנציאלי והיקפו הכספי )4( ,מועד תחילת שיווק המוצרים הרפואיים שבפיתוח ו )5(-נתח השוק הצפוי למוצר הרפואי שבפיתוח ,בהנחה של קבלת אישור לשיווק או לאחר תחילת
השיווק ,כמפורט לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מאפייני המוצרים של גמידה סל ,תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה ,מאפייני השוק ,תוכניות
העבודה של גמידה סל ,ועל מידע המצוי בידי גמידה סל נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.
הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם אי יכולת להוכיח את יעילות מוצרי גמידה סל ,חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר למוצרי גמידה סל ,התפתחות התחומים
בהם פועלת גמידה סל ,שינוי בשווקי המטרה ,שינויים בתוכניות העבודה של גמידה סל לרבות בשל התקשרויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים ,שינוי במאפייני חולים ,קושי
בגיוס חולים ,אי עמידה ביעדים ,העדר יכולת לממש טכנולוגיות ,שינויים בטכנולוג יות ופריצות דרך טכנולוגיות ,אי הוודאות הרבה הקיימת בפיתוח תרופות ומוצרים רפואיים ,התפתחות
ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,אי קבלת אישורי רשויות הבריאות הרלוונטיות למסחור מוצרי גמידה סל  ,העדר מקורות מימון עתידיים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  24.23להלן.
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.24.6.1

Omidubicel
 Omidubicelהינו מוצר שמטרתו טיפול באמצעות תאי גזע מועשרים שמקורם בדם טבורי .ה Omidubicel-מיועד
לטיפול בחולים במחלות דם ממאירות (כגון :סרטן הדם וסרטן בלוטות הלימפה) וכן לטיפול במחלות דם לא ממאירות
(כגון :אנמיה אפלסטית חמורה) .ה Omidubicel-מבוסס על טכנולוגיה העושה שימוש במולקולה Nicotinamide
( )NAMלהעשרה של תאי גזע בתרבית Omidubicel .נשלח לבית החולים קפוא ומופשר בבית החולים מיד לפני
ההשתלה.
גמידה סל הצליחה להראות במסגרת ניסויים פרה-קליניים ,כי בנוכחות  NAMמתקיים עיכוב הפיך בתהליך
ההתמיינות של תאי גזע מתחלקים .משמעות ממצא זה הינה ,כי גידול תאים בתרבית בנוכחות  NAMמאפשרת
להעשיר את התרבית בתאי גזע .בנוסף לעיכוב בתהליך ההתמיינות ,המאפשר ריבוי תאי גזע בתרבית ,טכנולוגית ה-
 NAMמשפרת את יכולת הנדידה ) (Migrationואת יעילות הגעת והישארות התאים במח העצם ( Homing
 .)Retentionהתוצאה היא שיפור משמעותי ביעילות הקליטה ) (Engraftmentשל התאים שגדלו בתנאים הייחודיים
שפתחה גמידה סל .בינואר  2011החלה גמידה סל את שלב הניסויים הקליניים ב .Omidubicel-לפרטים נוספים אודות
ה Omidubicel-והניסויים הנערכים על ידי גמידה סל ראו סעיף  24.11.2להלן.
בחודש ינואר  ,2015העניק ה FDA-ל Omidubicel-מעמד של תרופת יתום ( )Orphan Drugלהתוויות של לוקמיה
לימפוציטית חריפה ( ,)ALLלוקימיה מיאלואידית חריפה ( ,)AMLלימפומת הודג'קין ( ,)HDלוקמיה מיאלואידית
כרונית ) (CMLותסמונת מיאלודיספלסטית ( .)MDSבחודש יולי  ,2018העניק ה FDA-ל Omidubicel-מעמד של
תרופת יתום לצורך השתלות מח עצם ( .)HSCT, hematopoietic stem cell transplantationבפברואר  2015העניק
ה EMA-מעמד של תרופת יתום ל Omidubicel-בהתוויה של לוקמיה מיאלואידית חריפה ( .)AMLבחודש מרס 2017
ה EMA-הרחיבה את האינדיקציה הרפואית אשר מוגנת על ידי מעמד היתום של  Omidubicelלכל טיפול המבוסס
על השתלת תאי גזע של מערכת הדם (תאי גזע המטופואטיים) .יצוין ,כי מעמד תרופת יתום מוענק לתרופה בעלת יתרון
על פני טיפולים קיימים במחלה נדירה ,אשר פוגעת במספר מצומצם של חולים ,וזאת על מנת לעודד פיתוח תרופות
למחלות כאלה .ההכרה בתרופה כתרופת יתום מקנה בלעדיות שיווק של  7שנים בארה"ב ו 10-שנים באיחוד האירופאי,
ממועד קבלת אישור לשיווק התרופה .כמו כן ,ההכרה ב Omidubicel-כתרופת יתום עשויה להקנות יתרונות בקבלת
מענקים והקלות פיננסיות במהלך פיתוח ורישום התרופה לשיווק.
בחודש אוקטובר  ,2016העניק ה FDA-ל Omidubicel-סיווג של "טיפול פורץ דרך" (Therapy Designation
 )Breakthroughבשל השיפור בקליטת תאי דם נויטרופילים בהשתלת מח עצם בחולים עם מחלות דם ממאירות .סיווג
של "טיפול פורץ דרך" מוענק לתרופה המיועדת לטפל ,לבדה או בשילוב עם תרופות נוספות ,במחלות קשות או מסכנות
חיים ,ואשר קיים לגביה מידע קליני ראשוני המדגים שיפור משמעותי אל מול טיפולים קיימים ,וזאת במדדים קליניים
משמעותיים .הכרה בסיווג זה מקנה יתרונות שונים ,לרבות :ליווי והדרכה צמודה מצד ה FDA-ובכלל זה עירוב
גורמים בכירים ב FDA-ואופציה שה FDA-יבצע הערכה שוטפת ) )Rolling Reviewשל בקשת אישור השיווק של
התרופה בארה"ב (קרי בחינה על ידי ה FDA-של חלקים מתיק ההגשה המוגשים בשלבים ,ללא צורך בהגשה של התיק
במלואו לפני תחילת הבחינה) באופן שעשוי להקל ואף לקצר את תהליך פיתוח התרופה והבאתה לאישור .לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  10באוקטובר ( 2016מספר אסמכתה.)2016-01-061812 :
גמידה סל מייצרת את  Omidubicelומשנעת אותו בפורמולציה של מוצר קפוא בכל הניסויים הקליניים אותם היא
עורכת .כמוצר קפוא ה Omidubicel-בעל יציבות ארוכת טווח ,המאפשרת גמישות בפערי הזמן בין סיום הייצור לבין
מועד ביצוע ההשתלה וכתוצאה מכך ,מאפשרת גמישות במועד ההשתלה ,מוזילה את עלויות הייצור והמשלוח עקב
האפשרות להקים אתר ייצור מרכזי במיקום מועדף.
ניסוי קליני במחלות דם ממאירות

(א)

בחודש דצמבר  2017הציגה גמידה סל תוצאות סופיות של ניסוי  Phase I/IIב .Omidubicel-הניסוי ,שכלל  36חולים
עם מחלו ת דם ממאירות ,עמד בהצלחה ביעדו העיקרי וכן ביעדי בטיחות ויעילות נוספים .לפרטים נוספים ראו דיווח
מיידי של החברה מיום  12בדצמבר ( 2017מס' אסמכתה.)2017-01-115509 :

(ב)

במהלך  2018ו 2019-הציגה גמידה סל ניתוחי תוצאות נוספים המדגימים התבססות מהירה של תאי מערכת החיסון
בחולים שעברו השתלת  Omidubicelבמסגרת הניסוי .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  20במרס
( 2018מספר אסמכתה ,)2018-01-026563 :מיום  3בדצמבר ( 2018מספר אסמכתה )2018-01-111190 :ומיום 21
בפברואר  ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-016365 :

(ג)

בחודש פברואר  2017גייסה גמידה סל חולה ראשון לניסוי  Phase IIIב Omidubicel-בחולים עם מחלות דם ממאירות
(לוקמיה או לימפומה) ובחודש דצמבר  2019הושלם גיוס החולים לניסוי כאמור .הניסוי הינו ניסוי לרישום
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( ,)registration studyאקראי ,מבוקר ובלתי סמוי ( .)open labelהניסוי ,כולל כ 120-חולים בגילאי  12עד  65שגויסו
במרכזים רפואיים בארה"ב ,באירופה ובדרום אמריקה ובמסגרתו נבחנת השתלת  Omidubicelלעומת השתלה
סטנדרטית של תאי דם טבורי .מטרת הניסוי העיקרית הינה הערכת הזמן ממועד ההשתלה עד לקליטה של תאי דם
נויטרופילים .גמידה סל מעריכה כי תוצאות סופיות ראשונות מהניסוי ( )top-line dataיתקבלו ברבעון השני של שנת
 ,2020ולאחר מכן ,גמידה סל תפעל להגיש בקשה לאישור שיווק התרופה ( .)BLAלפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים
של החברה מהימים  28בפברואר ( 2017מס' אסמכתה )2017-01-017560 :ו 2-בינואר ( 2020מס' אסמכתה2020-01- :
.)001042
(ד)

בחודש יוני  ,2019התקשרה גמידה סל בהסכם עם  )"Lonza"( Lonza Group Ltdלפיו  Lonzaתבצע את הייצור
המסחרי של ה Omidubicel-לטיפול במחלות המטולוגיות ממאירות ,וזאת ככל שהניסוי בתרופה אכן יסתיים
בהצלחה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  19ביוני ( 2019מס' אסמכתה .)2019-01-060835 :לפרטים
נוספים בדבר ההסכם הקיים עם  Lonzaלייצור ה Omidubicel-לצרכי הניסויים הקליניים שמבצעת גמידה סל ראו
סעיף  24.19.1להלן.

(ה)

בחודש ספטמבר  ,2019התקשרה גמידה סל בהסכם מחקר עם Center for International Blood and ( CIBMTR
 ,)Marrow Transplant Researchשבמסגרתו ייאספו וינותחו נתונים היסטוריים ועתידיים על פני שנים ,מחולים
במחלות המטולוגיות המטופלים בהשתלות תאי גזע מסוגי תורמים שונים ("המחקר") .חולים אלה ,יהיו דומים
במאפייניהם לחולים שנכללים בניסוי ה Phase III-שגמידה סל עורכת ב .Omidubicel-תוצאות ראשוניות מהמחקר
צפויות להתקבל בשנת  .2020לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  11בספטמבר ( 2019מס' אסמכתה:
.)2019-01-079356
ניסוי קליני במחלות דם לא ממאירות

(א)

בחודש אוגוסט  2017בוצעה השתלה בחולה ראשון במסגרת ניסוי קליני  Phase I/IIבחולים עם אנמיה אפלסטית
חמורה ( )severe aplastic anemiaבאמצעות .Omidubicelלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 15
באוגוסט ( 2017מספר אסמכתה.)2017-01-083187 :

(ב)

בחודש פברואר  2019הציגה גמידה סל ,בין היתר ,תוצאות מ 3-חולי אנמיה אפלסטית חמורה אשר טופלו ב-
 Omidubicelבשילוב השתלת מח עצם מותאם חלקית במסגרת הניסוי המצביעות על קליטת שתל מהירה ,עם
התאוששות נויטרופילים תוך משך זמן חציוני של  6ימים אשר נותרה יציבה ביום  ;100ממצא עדיף על נתונים
היסטוריים מ 16-חולים בהם הושתלה מנת דם טבורי לא מטופל בשילוב מח עצם מותאם חלקית ) .(p=0.006לאחר
מעקב חציוני של  11חודשים כל  3החולים שרדו ,ללא שהתפתחה תגובת שתל-נגד-מארח .גמידה סל ציינה כי התוצאות
תומכות בפוטנציאל של  Omidubicelכטיפול במחלות מח עצם לא ממאירות .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים
של החברה מיום  27בינואר ( 2019מס' אסמכתה )2019-01-007618 :ומיום  21בפברואר ( 2019מס' אסמכתה2019- :
.)01-016365

(ג)

בכוונת גמידה סל לפרסם תוצאות נוספות מהניסוי במחצית השנייה של שנת .2020
הערכת גמידה סל בעניין פיתוח ה Omidubicel-ופוטנציאל ה ,Omidubicel-ובכלל זה בעניין הניסויים ,לרבות מועדיו,
הינה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים .הערכה זו עשויה שלא
להתממש ,כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך
שההערכה האמורה לא תתממש כולה או חלקה ,או שתתממש באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים
והנדסיים ,חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או כישלונם ,אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה
לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי ,בעיות רגולטוריות בלתי
צפויות ,שינויים רגולטוריים ,אי קבלת אישורים לניסויים ,חוסר בהון הנדרש לצורך ניהול הניסוי והתממשות איזה
מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  24.23להלן.

.24.6.2

GDA-201
בנוסף ל ,Omidubicel-גמידה סל מפתחת את ה ,GDA-201-שהינו מוצר המבוסס על  NK Cellsאשר עברו העשרה
בטכנולוגיית  NAMלטיפול אימונותרפי במחלות סרטן שונות .בחודש ינואר  ,2018עדכנה גמידה סל כי החל גיוס
חולים במסגרת ניסוי  Phase Iב ,GDA-201-בחולי מיאלומה נפוצה ( )multiple myelomaולימפומה מסוג non-
 )NHL( Hodgkinשמחלתם עמידה לטיפולים המקובלים או שמחלתם נשנתה (להלן בסעיף זה" :הניסוי") .הניסוי
נערך במרכז הרפואי של  University of Minnesota Healthבארה"ב .הניסוי צפוי לכלול כ 24-חולים בגילאי 18-70
הניסוי מתוכנן לקבוע את המינון הנסבל המירבי של הטיפול .המטרות המשניות של הניסוי כוללות בחינה של הפעילות
האנטי-סרטנית של הטיפול ורעילותו .החולים בניסוי עוברים הכנה המשמידה תאים מיילואידים ()myeloablation
ומקבלים עד שתי מנות של הטיפול .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  17בינואר ( 2018מספר
אסמכתה.)2018-01-006361 :
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בחודש דצמבר  2019הציגה גמידה סל תוצאות עדכניות מהניסוי ,המהוות עדות ראשונית לפעילות קלינית ,והתוצאות
עסקו ב 22-חולים 9 :חולי לימפומה מסוג  non-Hodgkinו 13-חולי מיאלומה נפוצה .ב 5-מתוך  9חולי הלימפומה
הושגה תגובה מלאה ( )complete response, CRובחולה נוסף הושגה תגובה חלקית ( .)partial response, PRבחולי
המיאלומה הנפוצה הושגה תגובה מלאה בחולה אחד ,וב 3-חולים נוספים היתה המחלה יציבה (.)stable disease, SD
הטיפול ב GDA-201-ניסבל היטב .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  10בדצמבר ( 2019מס'
אסמכתה.)2019-01-119800 :
בחודש פברואר  2019הודיעה גמידה סל על חתימת הסכם עם חברת  )“Editas”( Editas Medicine, Incלהערכת
השימוש בטכנולוגית  CRISPRשל  Editasלעריכת גנים בתאי  NKאשר עברו העשרה בטכנולוגיית  NAMשל גמידה
סל על מנת לשפרם כטיפול בממאירויות מערכת הדם ובגידולים מוצקים .על פי תנאי ההסכם ,גמידה סל וEditas-
יחקרו במשותף מטרות על ידי שילוב הטכנולוגיות של שתי החברות ,ויעריכו את יכולות הרג תאי הגידול של תאי
 NAM-NKלאחר עריכת הגנים בשיטה של  Editasובלעדיה ,כל זאת בהמשך לתוצאות ראשוניות שעלו מניסוי Phase
 Iבתאי  NAM-NKבחולי מיאלומה נפוצה ( )multiple myelomaולימפומה מסוג  non-Hodgkinכפי שפורסמו על ידי
החברה.
הערכת גמידה סל בעניין פיתוח ה ,GDA-201-ובכלל זה בעניין הניסויים ,לרבות מספר החולים ,מקום גיוסם
והתקדמות הניסויים ,הינה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים.
הערכה זו עשויה שלא להתממש ,כולה או חלקה ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים
להשפיע על כך שההערכה האמורה לא תתממש כולה או חלקה ,או שתתממש באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים
טכנול וגיים והנדסיים ,חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או כישלונם ,אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי
אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי ,בעיות רגולטוריות
בלתי צפויות ,שינויים רגולטוריים ,אי קבלת אישורים לניסויים ,חוסר בהון הנדרש לצורך ניהול הניסוי והתממשות
איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  24.23להלן.

.24.7

לקוחות
בשלב זה אין לגמידה סל לקוחות .לקוחותיה הפוטנציאליים של גמידה סל הינם בתי חולים ומרכזים רפואיים
המבצעים השתלות מח עצם בארה"ב ,באירופה ובשאר העולם .למיטב ידיעת גמידה סל 70 ,מרכזים בארה"ב מבצעים
כ 80%-מהשתלות מח עצם בארה"ב.
גמידה סל מקווה להוכיח בניסויים הקליניים כי השתלה של  Omidubicelצפויה להפחית את משך האשפוז של החולים
ועל ידי כך להפחית את עלויות הטיפול ,בהשוואה של השתלת דם טבורי ללא העשרה.
הערכות גמידה סל כי השתלה של  Omidubicelצפויה להפחית את משך האשפוז ואת עלויות האשפוז הכרוכות
באשפוז הארוך הנובע מהשתלת דם טבורי רגיל והאפשרות כי הערכה זו תוכח במסגרת הניסויים הקליניים מבוססת
על הערכת גמידה סל את הפוטנציאל העסקי של המוצר על סמך היכרותה עם שוק היעד .הערכות אלו עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך
שההערכות האמורות לא תתממשנה ,כולן או חלקן ,או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים
והנדסיים ,אי הצלחה בהוכחת המחקר ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ,שינויים רגולטורים ,אי קבלת אישורים
לניסויים ,אי הצלחת שיווק המוצר והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  24.23להלן.

.24.8

שיווק והפצה
גמידה סל פועלת באמצעות  ,Gamida Cell Inc.חברה בת שהקימה בארה"ב ,לצורך תמיכה בפיתוח העסקי בארה"ב
ומאמצי המסחור .נכון למועד הדוח ,ככל שהמוצר  Omidubicelיאושר ,בכוונת גמידה סל לפעול באופן עצמאי
למסחור המוצר בארה"ב וכן להקים מערך מכירות שיתמקד בכ 200-מרכזי השתלות תאי גזע מקומיים .מחוץ
לארה"ב ,גמידה סל מתכננת להשתמש באישור המסחור בשיתוף פעולה עם שותפים אסטרטגיים ,ובפרט באירופה,
ביפן ובמדינות נוספות בהן יש יתרון לחברות בעלות מומחיות מקומית .אף שבשלב זה לא התקבל אישור שיווק ל-
 ,Omidubicelגמידה סל החלה לנקוט במספר פעולות הכנה לשלב השיווק המסחרי בכלל זה ,גמידה סל גייסה אנשי
שיווק ומכירות ,חתמה על הסכם עם  Lonza EUלייצור בשלב המסחרי ,החלה בהקמת מפעל בקריית גת לצורך ייצור
ה Omidubicel-באופן עצמי בשלב המסחרי וכו'.
הערכות גמידה סל לעניין השיווק וההפצה בארה"ב ,אירופה ובאזורים נוספים ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על האינפורמציה הקיימת בידי גמידה סל נכון למועד פרסום הדוח ,לרבות על מאפייני
החולים ,מרכזי השתלות ,מוצרים תחליפיים ,הערכות גמידה סל את פוטנציאל הפיתוח של גמידה סל וניסיונה של
גמידה סל בניסויים שערכה ,וזאת בין היתר ,בהתחשב בשלב של פיתוח המוצר ואסטרטגית השיווק .הערכות אלו
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים
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להשפיע על כך הם כניסה של מתחרים לשוק ,אי קבלת אישורים רגולטוריים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המתוארים בסעיף  24.23להלן.

.24.9
.24.9.1

תחרות
תחרות למוצרי גמידה סל
 - Omidubicelבתחום של טיפול במחלות ממאירות ,קיימות כיום מספר טכנולוגיות אלטרנטיביות ,בשלבי ניסוי
שונים ,המיועדות לריבוי מספר תאי הגזע בדם טבורי ואשר עשויות להוות תחרות ל ,Omidubicel-לרבות של החברות
 Magentaו .Nohla-כמו כן ,למיטב ידיעת גמידה סל ,פיתוח של טיפול המשמש כטיפול תרופתי ראשוני לפני או במקום
השתלת מח עצם ,מהווה תחרות עקיפה ל .Omidubicel-טיפול תרופתי הינו שימוש בחומרים המיועדים לחסום את
התפשטות תאי הלוקמיה ,על-ידי הפרעה לפעילותן של מולקולות מסוימות המעורבות בגדילת תאי הלוקמיה
ובהתקדמותם .כמו כן ,קיימות בשוק תרופות נוספות בשלבי פיתוח המיועדות לטיפול בלוקמיה טרם תחילת תהליך
השתלת תאי הגזע .בנוסף ,החברות  Molmedו Kiadis-מפתחות מוצרים להשתלה שמקורם בתרומת מח עצם של בן
משפחה שאין לו התאמה מלאה לחולה.
בתחום הטיפול במחלות המטולוגיות לא ממאירות ,יש לגמידה סל מספר מתחרים ,כגון  .Magentaעם זאת ,ייתכן
שטכנולוגיות אחרות לריבוי תאי גזע ,יתאימו אף הן לשימוש טיפולי דומה לזה שנעשה ב .Omidubicel-למועד פרסום
הדוח ,אין בידי גמידה סל מידע מספיק כדי להעריך את השוק המדויק אליו יופנה המוצר ובהתאם גם מוקדם מידי
להעריך מי יהיו המתחרים הפוטנציאליים המהותיים .יתרה מזאת ,יתכן וחלק מהמתחרים האפשריים הם כאלה
הנמצאים גם הם בשלבים של ניסויים קליניים ולכן המידע אודותיהם הנו מועט ולא וודאי.
 – GDA-201בתחום של  ,NK Cellsישנן מספר חברות המצויות בשלבי פיתוח קליני של מוצרים המתמקדים בNK -
 Cellsואשר עשויות להוות תחרות ל .GDA-201-למועד פרסום הדוח ,בהתחשב בשלבי הפיתוח המוקדמים יחסית של
ה ,)Phase I( NKGDA-201 -אין בידי גמידה סל מידע מספיק כדי להעריך את השוק המדויק אליו יופנה המוצר
ובהתאם גם מוקדם מידי להעריך מי יהיו המתחרים הפוטנציאליים המהותיים .יתרה מזאת ,יתכן וחלק מהמתחרים
האפשריים הם כאלה הנמצאים גם הם בשלבים של ניסויים קליניים ולכן המידע אודותיהם הנו מועט ולא וודאי.
להלן טבלה הכוללת פרטים ,למיטב ידיעת גמידה סל ,באשר ליתרונות והחסרונות של ה Omidubicel-ביחס למוצרים
רפואיים מתחרים בתחום המחלות הממאירות ,אשר להערכתה של גמידה סל הינם המתחרים העיקריים למועד זה,
בין אם משווקים בפועל במדינות או בטריטוריות שבהם בכוונת גמידה סל לפעול וקיים מידע פומבי לגביהם ,ובין אם
הם מצויים בשלבי פיתוח וקיים מידע פומבי ביחס למידת בטיחותם ויעילותם:
מטרת פעולת
התרופה

נטילת

מאפייני
המוצר

אופן
התרופה
אופן השימוש
בתרופה
תדירות נטילת
התרופה ומינון
החומר הפעיל
תופעות לוואי
עלות התרופה

האפשרות
לקבלת החזר

20

ExCellThera
טיפול באמצעות השתלת מנת
דם טבורי אחת שהועשרה
באמצעות
גזע
בתאי
טכנולוגיית UM171

Gamida Cell
טיפול
Omidubicel
באמצעות השתלת מנת דם
טבורי אחת שהועשרה בתאי
גזע באמצעות טכנולוגית
NAM
מתן באינפוזיה

Magenta
טיפול באמצעות השתלת מנת
דם טבורי אחת שהועשרה
באמצעות
גזע
בתאי
שנרכשה
הטכנולוגיה
מנוברטיס SR1
מתן באינפוזיה

מתן באינפוזיה

בהשגחת רופא

בהשגחת רופא

בהשגחת רופא

מתן בהזרקה חד-פעמית
בהתאם להגדרות פרוטוקול
כמות
לעניין
הניסוי
מינימאלית של תאים לכל
ק"ג של חולה20.
עד למועד פרסום הדוח ,לא
דווחו לגמידה סל כל תופעות
לוואי חריגות.
בשלב זה של הפיתוח ,טרם
נקבע.
המוצר כולל שימוש במנה
אחת של דם טבורי ,וכן
פותחה טכנולוגיה להקפאה
של המוצר .מאפיינים אלו
מאפשרים הפחתה של העלות
נכון למועד זה ,גמידה סל,
החלה לבחון את נושא ההחזר

מתן בהזרקה חד-פעמית.
לגמידה סל אין מידע נוסף
לגבי מינון

טיפול חד פעמי .לגמידה סל
אין מידע נוסף לגבי מינון

לגמידה סל אין מידע לגבי
תופעות לוואי של המוצר.

לגמידה סל אין מידע לגבי
תופעות לוואי של המוצר.

לגמידה סל אין מידע לגבי
עלות המוצר

לגמידה סל אין מידע לגבי
עלות המוצר

לגמידה סל אין מידע לגבי
נושא זה

לגמידה סל אין מידע לגבי
נושא זה

הכמות המינימאלית הינה  25מיליון תאים לק"ג בחלק של המנה שאינו עובר מניפולציה ו 20-מיליון תאים לק"ג בחלק של המנה
שעובר מניפולציה.
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ממבטחים
רפואיים,
חברות ביטוח
או כל גורם
אחר
יתרונות וחסרונות המוצר
הרפואי ביחס למוצרים
רפואיים מתחרים (קיימים
המצויים
כאלה
או
בפיתוח) ,למיטב ידיעת
התאגיד

Gamida Cell
בארה"ב
המוצר
לגבי
ובמדינות שונות באירופה,
אבל עדיין אינה יכולה
להעריך את האפשרות לקבלת
החזר במדינות השונות
היתרון של המוצר הינו
בתוצאות הקליניות אשר
שיפור
כנראה
מראות
בתוצאות בהשוואה להשתלת
דם טבורי לא מועשר.
בנוסף ,גמידה סל מפתחת את
המוצר בקונפיגורציה של
שימוש במנה אחת של דם
טבורי.
יתרון נוסף של המוצר הינו
הצלחת ייצור המוצר הקפוא,
אשר הינו בעל יציבות ארוכת
טווח ,ומאפשר ייצור באתר
ייצור מרכזי

Magenta

למיטב ידיעת גמידה סל ,מצוי
בניסוי Phase II

ExCellThera

למיטב ידיעת גמידה סל,
הסתיים ניסוי Phase II

הערכות גמידה סל בדבר מאפייני המוצרים דלעיל ,יתרונותיהם וחסרונותיהם ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים של מוצרי גמידה סל ,שיטות הייצור הידועות לה כיום והידע
שנצבר בקשר אליהן ,הערכותיה והיכרותה של הנהלת גמידה סל בקשר עם מבנה השוק וכן פרסומים שנעשו בקשר עם
המוצרים המתחרים הפוטנציאליים .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן ,או
שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ,שינויים רגולטוריים,
אי קבלת אישורים לניסויים ,שינויים במבנה השוק ,כניסת מתחרים חדשים לשוק ,התקדמות טכנולוגית בתחום ו/או
הצלחות בניסויים על ידי חברות המפתחות מוצרים בתחום הפעילות והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים
בסעיף  24.23לדוח התקופתי.
עוד יצוין כי המידע דלעיל בנוגע למאפייני המוצרים המתחרים למוצרי גמידה סל ,כמו גם יתרונותיהם וחסרונותיהם
מבוסס במ לואו על מידע פומבי הקיים לגבי המוצרים האמורים .בהתחשב באופיו של המידע האמור ,גמידה סל לא
בחנה ו/או וידאה את נכונותו של המידע האמור ,ואין באפשרותה לבחון ו/או לוודא את המידע האמור ,מעבר למידע
הפומבי כאמור .כמו כן ,אין באפשרות גמידה סל להעריך את יתרונותיה או חסרונותיה ה"איכותיים" אל מול
מתחרותיה ,בהתחשב ,בין היתר ,בעובדה שהמוצרים האמורים טרם קיבלו אישורי שיווק ו/או לאור שלב הפיתוח בו
הם מצויים.

.24.10

כושר ייצור ורכוש קבוע

.24.10.1

ייצור  Omidubicelלכל הניסויים הקליניים שמנהלת גמידה סל מתבצע כיום בעיקר על ידי חברת Lonza
 )"Lonza U.S"( Walkersville Inc.או חברות קשורות שלה ,במפעליה בארה"ב .גמידה סל מעריכה כי הייצור ייעשה
כאמור לפחות עד לתחילת הייצור במפעל שמקימה גמידה סל .גמידה סל התקשרה עם  Lonza U.Sבחודש פברואר
 ,2016בהסכם לאספקת שירותי ייצור עבור הניסויים הקליניים ,לפיו  Lonza U.Sמייצרת ,אורזת ,משלחת את ה-
 Omidubicelבהתאם להזמנות הניתנות על ידי גמידה סל .במסגרת הסכם זה העבירה גמידה סל בהצלחה את
הטכנולוגיה שלה לייצור ה Omidubicel-אל  ,Lonza U.Sכאשר ההזמנה האחרונה הינה בתוקף עד לחודש דצמבר
 2020והיא נחתמה עם .Lonza Netherlands B.V

.24.10.2

בחודש יוני  ,2019התקשרה גמידה סל בהסכם עם חברת  )"Lonza EU"( Lonza Netherlands B.V.לפיו Lonza EU
תבצע את הייצור המסחרי ,לאחר קבלת אישור שיווק מה ,FDA-של תרופת ה .Omidubicel-לפרטים בדבר הסכמים
של גמידה סל על  Lonzaכאמור זה ,ראו סעיף  24.20.1להלן.

.24.10.3

כמו כן ,לגמידה סל הסכם עם הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע"מ שבאוניברסיטה העברית בירושלים ,לייצור ה-
 Omidubicelלמשך שנה אחת (עם אופציה להארכה לשנה נוספת) ,בתוקף עד לחודש דצמבר  .2021יצוין כי נכון למועד
דוח זה הדסית טרם החלה בייצור כאמור.

.24.10.4

ייצור ה GDA-201-מתבצע במעבדות הייצור של אוניברסיטת מינסוטה ,ארה"ב.

.24.10.5

נכון למועד הדוח ,גמידה סל שוכרת שטח בירושלים המשמש את גמידה לצורך פעילות המטה בישראל וכן פעילות
מחקר ופיתוח ,בעלות של  1.3מיליון ש"ח בשנה ,בהתאם להסכם שכירות עד ליום  30ביוני  .2020לפרטים נוספים ראו
סעיף  24.20.3להלן.
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.24.10.6

בנוסף ,גמידה סל חוכרת ,בחכירה ל 10-שנים (עם אופציה להארכה לחמש שנים נוספות) ,שטח מסחרי בגודל כ5,000-
מ"ר בקרית גת המיועד לצורך הקמת אתר ייצור מאושר  ,cGMPאשר מיועד לשמש את גמידה סל ,בין היתר ,לייצור
ה Omidubicel-בשלב השיווק המסחרי של המוצר (אם וככל שה Omidubicel-יגיע לשלב השיווק המסחרי) .לפרטים
נוספים ראו סעיף  24.20.4להלן.

.24.10.7

בנוסף ,במהלך שנת  2018שכרה גמידה סל משרדים בבוסטון ,ארה"ב ,בסכום שאינו מהותי ,המשמשים את חברי
ההנהלה של גמידה סל שבארה"ב.

.24.11
.24.11.1

מחקר ופיתוח
נכון למועד פרסום הדוח ,עיקר פעילות המחקר והפיתוח של גמידה סל מתמקדת בפיתוח
המוצרים  Omidubicelו .GDA-201-הוצאות גמידה סל בגין מחקר ופיתוח בשנת  2019מסתכמות בסך כולל של כ-
 31.5מיליון דולר .תקציב גמידה סל לשנת  2020צפוי להיות כ 30-35-מיליון דולר לפיתוח  Omidubicelו.GDA-201-
הערכת גמידה סל בעניין הוצאות המחקר והפיתוח והתקציב של גמידה סל לשנת  2020הינה מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ההערכה הנוכחית של גמידה סל באשר להשקעות הנדרשות בשלבי הפיתוח
השונים של מוצריה ,על ניסיונה ועל תכנית העבודה השנתית של גמידה סל .הערכה זו עשויה שלא להתממש ,כולה או
חלקה ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכה האמורה לא
תתממש כולה או חלקה ,או שתתממש באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים והנדסיים ,חריגה מלוחות
הזמנים של ניסויים בשל גורמים שאינם בשליטת גמידה סל ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ,שינויים רגולטוריים,
והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  24.23להלן.
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.24.11.2

להלן פירוט הניסויים הקליניים העיקריים אותם עורכת או ערכה בעבר גמידה

הניסוי

Omidu
bicel

שלב
הפיתוח בו
נכלל
הניסוי

האם
נפתח
 INDאו

IDE

מטרת הניסוי הקליני

בגין
הניסוי

מספר נבדקים מתוכנן
במסגרת הניסוי

מספר
נבדקים
שהצטרפו
לניסוי נכון
למועד
פרסום
הדוח

אופי
וסטאטו
ס הניסוי

Phase
I/II

IND

הערכה של
הבטיחות והיעילות
בהשתלת NiCord
(עם מנה אחת של
דם טבורי) לחולים
במחלות
המטולוגיות
ממאירות .בחינת
תכונות השתל,
יכולתו להיקלט
לטווח קצר וארוך
ויכולתו לייצר את
כל סוגי תאי הדם.

13

ארה"ב
אירופה
ואסיה

הניסוי הסתיים

36

פתוח,
לא
מבוקר,
לא
אקראי
.

Phase
III

IND

הערכת הזמן ממועד
השתלת

50

ארה"ב,
אירופה,
אסיה
ודרום
אמריקה

כ120-

גיוס
החולים
הסתיים
.

בינלאו
מי ,רב-
מרכזי,
מבוקר,
אקראי
.

Omidubicel

לקליטה של תאי דם
נוטרופילים.

21

מספר
האתרים
בהם יתבצע
הניסוי

מיקום
גיאוגרפי של
האתרים בהם
יתבצע הניסוי

סל21:

לוחות הזמנים
של הניסוי

גיוס החולים
הסתיים.
תוצאות
פורסמו
בחודש
דצמבר 2017

תוצאות top-
line data

צפויות
להתפרסם
ברבעון השני

אומדן
עלות
כוללת
צפויה
של
הניסוי

עלות שנצברה
ממועד תחילת
הניסוי הקליני
ועד למועד
הדוח

הניסוי
הסתיי
ם

כ 8-מיליון
דולר

כ55-
מיליון
דולר

כ 50 -מיליון
דולר

תוצאות סופיות  /תוצאות ביניים

לפרטים אודות תוצאות
הניסוי ,ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  07ביולי
( 2016מספר אסמכתא:
.)2016-01-076891
לפרטים אודות תוצאות
הניסוי לאחר המשך גיוס
החולים ,ראו דיווח מיידי
של החברה מיום 12
בדצמבר ( 2017מספר
אסמכתא2017-01- :
 .)115509לפרטים אודות
תוצאות נוספות על
התבססות מערכת החיסון
ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  20במרס
( 2018מספר אסמכתא:
 )2018-01-026563ולניתוח
נוסף של נתונים מהניסוי
ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  3בדצמבר
( 2018מספר אסמכתא:
 )2018-01-111190ודיווח
מיידי מיום  27בינואר
( 2019מס' אסמכתא:
.)2019-019-007618
-

יובהר ,כי הניסויים המתוארים במסגרת טבלה זו הינם הניסויים אשר בראיית גמידה סל הינם ניסויים מהותיים עבורה .גמידה סל עורכת ,כעניין שבשגרה ,ניסויים בשלבים מוקדמים או בהיקף חולים
מצומצם יותר ,אשר אינם מהותיים עבורה .לפרטים אודות ניסויים נוספים שגמידה סל עורכת ראו פירוט בסעיף  24.11.2להלן .לפרטים נוספים אודות ניסויים עיקריים שערכה גמידה סל ואשר למועד
דוח זה הסתיימו ,ראו גם סעיף  ,13.4לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2014כפי שפורסם ביום  12במרס ,2015לדוח התקופתי לשנת  ,2015כפי שפורסם ביום  23במרס  ,2016לדוח התקופתי לשנת
 ,2016כפי שפורסם ביום  2באפריל  ,2017לדוח התקופתי לשנת  ,2017כפי שפורסם ביום  21במרס  2018ולדוח התקופתי לשנת  ,2018כפי שפורסם ביום  27במרס ( 2019מספרי אסמכתא2015-01- :
 ,2018-01-022008 2017-01-029386 ,2016-01-013350 ,049420ו ,2019-01-025617-בהתאמה).
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הניסוי

GDA201

שלב
הפיתוח בו
נכלל
הניסוי

האם
נפתח
 INDאו

IDE

מטרת הניסוי הקליני

בגין
הניסוי

Phase
22 I/II

IND

Phase I

IND

הערכת היקלטות

מספר
האתרים
בהם יתבצע
הניסוי

מיקום
גיאוגרפי של
האתרים בהם
יתבצע הניסוי

1

ארה"ב

שתל Omidubicel

בחולים עם אנמיה
אפלסטית.

לקבוע את המינון
הנסבל המירבי של
הטיפול.

1

ארה"ב

מספר נבדקים מתוכנן
במסגרת הניסוי

בחלק הראשון3 -
חולי אנמיה
אפלסטית חמורה
אשר טופלו ב-
 Omidubicelבשילוב
השתלת מח עצם
מותאם חלקית
ובחלק השני עד 23
חולים אשר יטופלו ב-
 Omidubicelלבדו ,אך
יצוין כי נכון למועד
זה המשך הניסוי
נמצא בשלבי תכנון על
ידי גמידה סל
כ24-

מספר
נבדקים
שהצטרפו
לניסוי נכון
למועד
פרסום
הדוח

אופי
וסטאטו
ס הניסוי

3

פתוח,
ללא
קבוצת
ביקורת
 ,לא
אקראי
.
הניסוי
בביצוע

22

פתוח,
ללא
קבוצת
ביקורת
 ,לא
אקראי
.
הניסוי
בביצוע

לוחות הזמנים
של הניסוי

של שנת .2020
תוצאות
נוספות
מניסוי Phase
 I/IIבחולים
עם אנמיה
אפלסטית
במחצית
השניה של
.2020

בכוונת גמידה
סל להתחיל
בניסוי קליני
רב מרכזי
Phase I/II

בחולים עם
לימפומה
מסוג non-
Hodgkin

( )NHLבשנת
.2021

38

אומדן
עלות
כוללת
צפויה
של
הניסוי

עלות שנצברה
ממועד תחילת
הניסוי הקליני
ועד למועד
הדוח

כ 2-
מיליון
דולר

כ 1.7-מיליון
דולר

לפרטים אודות תוצאות
מ 3 -חולי אנמיה
אפלסטית חמורה אשר
טופלו במסגרת הניסוי ראו
דיווחים מיידיים של
החברה מיום  27בינואר
( 2019מס' אסמכתה:
 )2019-01-007618ומיום
 21בפברואר ( 2019מס'
אסמכתה2019-01- :
.)016365

כ 4-מיליון
דולר

לפרטים אודות תוצאות
ביניים בשני חולים בניסוי
ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  25ביוני
( 2018מספר אסמכתה:
.)2018-01-060625
לפרטים אודות תוצאות
נוספות מהניסוי ראו
דיווחים מיידיים של
החברה
מיום  27בינואר ( 2019מס'
אסמכתה2019-01- :
 ,)007618מיום 21
בפברואר ( 2019מס'
אסמכתה2019-01- :
 ,)016365מיום  7בנובמבר
( 2019מס' אסמכתה:
2019-01 )109075ומיום 10
בדצמבר ( 2019מס'
אסמכתה2019-01- :
.)119800

כ8-
מיליון
דולר

תוצאות סופיות  /תוצאות ביניים

הערכות גמידה סל בדבר לוחות הזמנים המתוכננים להמשך פיתוח מוצריה ואומדן העלות הכוללת הצפויה של הניסויים כמפורט לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוססות על תוכניות העבודה של גמידה סל ועל מידע המצוי בידי גמידה סל נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתוכניות הע בודה של גמידה סל ,אי עמידה ביעדים ,שינויים בשווקי המטרה,
שינוי במאפייני החולים ,קושי בגיוס חולים ,העדר יכולת לממש טכנולוגיות  ,שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות ,אי הוודאות הרבה הקיימת בפיתוח תרופות ומוצרים
רפואיים ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,העדר מקורות מימון עתידיים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  24.23להלן.
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.24.11.3

מענקי רשות החדשנות
גמידה סל מקבלת מענקים (הכפופים לתשלום תמלוגים) במסגרת תוכניות מחקר ופיתוח שאושרו על-ידי רשות
החדשנות (בשמה הקודם :משרד המדען הראשי) .לעניין הוראות חוק החדשנות ,לרבות פירוט תנאי החזר המענקים,
ראו סעיף  19.4לעיל.
להלן טבלה המפרטת את המענקים שקיבלה גמידה סל מרשות החדשנות במהלך שלוש השנים האחרונות:
שם
הטכנולוגיה/
המוצר הרפו
אי בגינו
התקבל מענק
רשות
החדשנות

מענק
שהתקבל
בשנת
2017
(מיליוני
דולר)

NAM
technology/
,Omidubicel
GDA-201

1.5

מענק
שהתקבל
בשנת
2018
(מיליוני
דולר)

מענק
שהתקבל
בשנת
2019
(מיליוני
דולר)

סך
המענקים
שהתקבלו
למועד הדוח
(כולל
ריבית)
(מיליוני
דולר)

תנאי השבת המענקים ,לרבות
לוחות זמנים להשבתם

תניות
מיוחדות
שנקבעו בקשר
עם המענקים
ו/או תנאי
השבתם

השבת המענק הממשלתי תיעשה
מתשלום תמלוגים בשיעור של
 ,4%-3%בסכום שלא יעלה על
 100%מסך המענקים שהתקבלו
בתוספת הצמדה לדולר וריבית
ליבור בהתאם לתקנות החלות.
כ 4-

כ0.8-

כ33.4-

נכון למועד הדוח ,גמידה סל
מעריכה ,על בסיס צפי הכנסותיה,
כי תשיב את המענק הממשלתי
בתקופה שבין  5ל 8 -שנים ממועד
ה-
של
השיווק
תחילת
.Omidubicel

-

הערכות גמידה סל בדבר לוח הזמנים להשבת המענק שקיבלה כמפורט לעיל ,הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוססות ,בין היתר ,על המועד הצפוי לתחילת שיווק המוצרים הרפואיים ,על הוראות הדין
הרלוונטיות ,על מאפייני המוצרים של גמידה סל ,תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה ,מאפייני השוק ,תוכניות
העבודה של גמידה סל ,ועל מידע המצוי בידי גמידה סל נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא
להת ממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע
על כך הינם אי יכולת להוכיח את יעילות מוצרי גמידה סל ,חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר למוצרי גמידה
סל ,התפתחות התחומים בהם פועלת גמידה סל ,שינוי בשווקי המטרה ,שינויים בתוכניות העבודה של גמידה סל
לרבות בשל התקשרויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים ,שינוי במאפייני חולים ,קושי בגיוס חולים ,אי עמידה
ביעדי השיווק ,העדר יכולת לממש טכנולוגיות ,שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות ,אי הוודאות הרבה
הקיימת בפיתוח תרופ ות ומוצרים רפואיים ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,אי קבלת אישורי
רשויות הבריאות הרלוונטיות למסחור מוצרי גמידה סל ,העדר מקורות מימון עתידיים ,שינוי החקיקה המסדירה
את החזר המענקים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  24.23לדוח התקופתי.

.24.12
.24.12.1

נכסים לא מוחשיים
לגמידה סל נכסים לא מוחשיים הקשורים לפיתוח מוצרים בתחומי פעילותה ,הכוללים ,בין היתר ,מידע (אינפורמציה),
ידע ( ,)Know Howנתונים ,ידיעות ,קניין רוחני ,שרטוטים ,מפרטים טכניים ,תוכנות ,אלגוריתמים ,רשימת לקוחות
פוטנציאליים ותוכניות אשר בחלקם מוגנים בפטנטים .הצלחת גמידה סל תלויה ביכולתה להגן על נכסיה הלא
מוחשיים וקניינה הרוחני .בנוסף ,לעתים גמידה סל עשויה להידרש להשתמש בטכנולוגיות של צדדים שלישיים
המוגנות בפטנטים ולרכוש רישיון על מנת שיהא בידה לעשות שימוש בפטנטים אלו.
לגמידה סל פטנטים רשומים ובקשות פטנטים ,המצויות בשלבי בחינה שונים (החל משלב קבלת דוח הבחינה הראשון
ועד לאישור בקשות הפטנט כפטנט רשום) ברחבי העולם ,הפטנטים כאמור מתארים את המוצרים אותם מפתחת
גמידה סל ,את השימושים הרפואיים להם הם מפותחים וכן את מגוון השימושים הרפואיים האפשריים הנוספים.
סימנים מסחריים ( Nicord :)Trademarksו Omidubicel-רשומים בארה"ב ,סין ,הונג קונג ,אירופה וישראל.
בנוסף ,גמידה סל מתקשרת בהסכמי סודיות עם צדדים שלישיים הנחשפים למידע סודי שברשותה ,כולו או חלקו,
לרבות ספקיה ועובדיה.

.24.12.2

להלן פרטים אודות פטנטים בבעלותה של גמידה סל במועד פרסום הדוח ,אשר להערכתה של גמידה סל הינם פטנטים
מהותיים:
(המספרים המצוינים בסוגרים בסמוך לשמות המדינות שבטבלה (ככל שישנם) מעידים על מספר הפטנטים אשר אושרו
באותן המדינות)
שם הפטנט

תיאור הפטנט

הזכויות בפטנט

EXPANSION
OF
RENEWABLE
STEM
CELL POPULATIONS
הוגש כשלב לאומי של
IL03/00064 PCT

גידול וריבוי בתרבית
של תאי גזע ומקור
מתחדשים
"NICOTINAMIDE
"
""NICORD

גמידה סל בע"מ

US 7,955,852
EP 1576089
)EP 2206773(DIV
AU 2003208577
)AU 2008229689(DIV
)AU 2010241200(DIV
2004/5901
JP 4,738,738
HK 1146091
CA 2,474,344
IL 163180
IL 250313
METHODS
OF
IMPROVING
STEM
CELL HOMING AND
ENGRAFTMENT
הוגש כשלב לאומי של
PCT IL2006/001381
1974012EP
AU 2006321172
JP 5,102,773
2008-05219
IL 191669
SING 142993
US 8,846,393
METHODS
FOR
ENHANCING NATURAL
KILLER
CELL
PROLIFERATION AND
ACTIVITY
הוגש כשלב לאומי של
PCTIL2010/009091
AU 2010 337829
JP 5943843
)JP 6215343(DIV
EP 2519239
HK 13102167.8
IL220660
CA 2,785,627

מועד פקיעה צפוי
של הפטנט
 24בינואר 2022

מדינות בהן אושר
ארה"ב
אירופה)(2
בלגיה,
(מדינות:
גרמניה,
שוויץ,
צרפת,
ספרד,
אנגליה ,איטליה,
אירלנד)
אוסטרליה()3
דרום אפריקה
יפן
דרום אפריקה
הונג קונג
קנדה
ישראל ()2

לשיפור
שיטות
התבייתות וריבוי של
שתלי תאי גזע
"NICOTINAMIDE
TREATMENT OF
TRANSPLANTAB
"LE CELLS

גמידה סל בע"מ

 29בנובמבר 2026

באירופה (מדינות-
ספרד,
גרמניה,
אנגליה
צרפת,
ואיטליה)
אוסטרליה
יפן
דרום אפריקה
ישראל
סינגפור
ארה"ב

שיטות לשיפור גידול
ופעילות תאי NK

גמידה סל בע"מ

 29בדצמבר 2029

אוסטרליה
יפן()2
הונג קונג
אירופה
ישראל
קנדה

יצוין כי גמידה סל עושה שימוש בפטנטים נוספים על אלו המנויים בטבלה דלעיל .להערכת גמידה סל ,אף כי כל אחד
מן הפטנטים הנוספים כאמור אינו מהווה פטנט מהותי לפעילותה של גמידה סל ,גריעה מזכויותיה של גמידה סל
במספר מהפטנטים האמורים עלולה להביא להשפעה מהותית שלילית על פעילותה.

.24.12.3

להלן מידע אודות בקשות לרישום פטנט ,אשר להערכתה של גמידה סל הינו פטנט מהותי ,שהגישה גמידה סל ואשר
פורסמו:
(המספרים המצוינים בסוגרים בסמוך לשמות המדינות שבטבלה (ככל שישנם) מעידים על מספר בקשות הפטנטים
אשר הוגשו באותן המדינות)

שם בקשת הפטנט

תיאור הפטנט
המבוקש

EXPANSION OF
RENEWABLE STEM
CELL POPULATIONS
הוגש כבקשת המשך של שלב
לאומי של
PCT IL03/00064
US16/036,638

גידול וריבוי
בתרבית של
תאי גזע
ומקור
מתחדשים
"NICOTIN
"AMIDE
""NICORD

METHODS FOR
ENHANCING NATURAL
KILLER CELL
PROLIFERATION AND
ACTIVITY

שיטות לשיפור
גידול ופעילות
תאי NK

(הוגשה )07/2018

הזכויות
הצפויות
בפטנט (בבל
שיירשם)
גמידה סל
בע"מ

גמידה סל
בע"מ

מועד קדימות

מועד הגשת
הבקשה

מדינות בהן
הוגשה הבקשה

 24בינואר 2002

בקשת ההמשך
לבקשה שהוגשה
במקור ב26-
בינואר ,2003
הוגשה בארה"ב
ביולי .2018

ארה"ב

 29בדצמבר 2009

הוגש כשלב לאומי של

PCT IL2010/009091

(הגשת שלב לאומי )08/2012

בקשות בשלב
הלאומי
לארה"ב,
ישראל,
סין והונג קונג
הוגשו ביוני
.2012

ארה"ב,
ישראל,
סין,
הונג-קונג,
אירופה

US 13/519,799
IL (DIV) 259642
)CN 201710426660.X (DIV

(הוגשה )06/2017
)EP 17155337.3 (DIV
(הוגשה )02/2017
)HK 17110599.5 (DIV
(הוגשה )10/2017

SELECTION AND USE OF
UMBILICAL CORD CELL
FRACTIONS SUITABLE
FOR TRANSPLANTATION
הוגשו כשלב לאומי של
IL2017/050551 PCT
BR 112019 0240772
CHI 201903272
MX Mx/a/2019/01364
US 16/614,057
CA 3,064,055
AU 2017 414804

פרוטוקול ניסוי
קליני
(בלי פרטי
סלקציה
ראשונית)
"NICOTINA
"MIDE
""NICORD

גמידה סל
בע"מ

 16במאי 2017

בקשות בשלב
לאומי הוגשו
בנובמבר 2019

ברזיל,
צ'ילה,
מקסיקו,
ארה"ב,
קנדה,
אוסטרליה

SELECTION AND USE OF
UMBILICAL CORD CELL
FRACTIONS SUITABLE
FOR TRANSPLANTATION
הוגשו כשלב לאומי של
IL2018/050537 PCT
CA 3,063,674
BR BR112019 0241132
CHI 2019 03271
MX Mx/a/2019/013613
IL 270678
US 16/614,002
SG 112019 10723P
JP 2019 563380
SoAfr 2019/08062
EP 188026116
AU 2018 270407
NZ 760024
CN 2018 80047411.2

פרוטוקול ניסוי
קליני
(כולל פרטי
סלקציה
ראשונית)
"NICOTINA
"MIDE
""NICORD

גמידה סל
בע"מ

 16במאי 2017

בקשות בשלב
לאומי הוגשו ב
נובמבר 2019

קנדה,
ברזיל,
צ'ילה,
מקסיקו,
ישראל,
ארה"ב,
סינגפור,
יפן,
דרום אפריקה,
אירופה,
אוסטרליה,
ניו זילנד,
סין

EXPANSION AND USE OF
EXPANDED NK CELL
FRACTIONS
2018/057475IB PCT

פרוטוקול
ניסוי קליני

גמידה סל
בע"מ

 2באוקטובר
2017

הגשת שלב
לאומי2 ,
באפריל 2020

הבקשה טרם
הוגשה ברמה
מדינתית

EXPANSION AND USE OF
EXPANDED NK CELL
FRACTIONS SUITABLE
FOR TRANSPLANTATION
CN 201811129572.4

פרוטוקול
ניסוי קליני

גמידה סל
בע"מ

 2באוקטובר
2017

הוגשה בסין27 ,
בספטמבר 2018

סין

שם בקשת הפטנט

תיאור הפטנט
המבוקש

הזכויות
הצפויות
בפטנט (בבל
שיירשם)

מועד קדימות

מועד הגשת
הבקשה

מדינות בהן
הוגשה הבקשה

HK 19129275.4
)(NP from CN application
METHOD OF HOMING
AND RETENTION OF
GAMMADELTA T CELLS,
OPTIONALLY WITH
NATURAL KILLER CELLS,
FOR GENERATING CELL
COMPOSITIONS FOR USE
IN THERAPY
PCT IL/2020/050206

גידול תאי
גאמא דלטא
וגם תאי NK
בתרבית עם
ניקוטינמיד,
ושימושים
טראפוייטים
בהם

גמידה סל
בע"מ

 24בפברואר
2019

הגשת שלב
לאומי 24
באוגוסט 2021

הבקשה טרם
הוגשה ברמה
מידינתית

EXPANSION AND USE OF
EXPANDED NK CELL
FRACTIONS SUITABLE
FOR TRANSPLANTATION
IN COMBINATION
THERAPY
PCT IL/2020/05033

שיטות גידול
וסלקציה של
תאי NK
לטיפול משולב
בחומרים
מעכבי
גידולים
סרטניים

גמידה סל
בע"מ

 19במרץ 2019

הגשת שלב
לאומי
19בספטמבר
2021

הבקשה טרם
הוגשה ברמה
מידינתית

יצוין כי גמידה סל הגישה בקשות לרישום פטנטים נוספים ,בנוסף על אלו המנויות בטבלה דלעיל .להערכת גמידה סל,
אף כי כל אחד מן הפטנטים הנוספים האמורים אינו מהווה פטנט מהותי לפעילותה של גמידה סל ,אי קבלתן של מספר
מהבקשות הנוספות שהגישה עלולה להביא להשפעה מהותית שלילית על פעילותה.
הערכות גמידה סל בדבר ( )1היותם של פטנטים מסוימים 'פטנטים מהותיים' ,וכן ( )2ההשלכות של גריעה
מזכויותיה של גמידה סל באחד הפטנטים שלא מצוינים לעיל או אי קבלת אחת מהבקשות לרישום פטנט שאינן
מצוינות לעיל ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים של מוצרי
גמידה סל ,שיטות הייצור הידועות לה כיום והידע שנצבר בקשר אליהן ,הערכותיה והיכרותה של הנהלת גמידה סל
בקשר עם מבנה השוק וכן פרסומים שנעשו בקשר עם המוצרים המתחרים הפוטנציאליים .הערכות אלו עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך
שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן ,או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים
טכנולוגיים ,חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או כישלונם ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ,שינויים רגולטוריים,
אי קבלת אישורים לניסויים ,שינויים במבנה השוק ,כניסת מתחרים חדשים לשוק ,התקדמות טכנולוגית בתחום
ו/או הצלחות בניסויים על ידי חברות המפתחות מוצרים בתחום הפעילות והתממשות איזה מגורמי הסיכון
המתוארים בסעיף  24.23לדוח התקופתי.
לאפשרות הארכת תוקף הפטנטים ראו סעיף  13לעיל.

.24.13

הון אנושי
נכון למועד הדוח בגמידה סל מועסקים  83עובדים 79 .עובדים במשרה מלאה ו 4-עובדים במשרה חלקית ,המועסקים
בתפקידים שונים כמפורט להלן :מחקר ופיתוח ( ,)65שיווק ומכירה ( ,)5אדמיניסטרציה וכללי ( .)13נכון למועד פרסום
הדוח ,מוענקים לגמידה סל שירותי ייעוץ על-ידי מספר יועצים ונותני שירותים ,בארץ ובחו"ל ,המתמחים בתחומים
מקצועיים שונים.

.24.14

חומרי גלם ,ספקים וקבלני משנה

.24.14.1

חומר הגלם המרכזי בו עושה גמידה סל שימוש בתחום פעילותה הוא מנות הדם הטבורי .במסגרת פעילות המחקר
והפיתוח של גמידה סל נעשה שימוש במנות דם טבורי קפוא ,המיועד לצרכי מחקר ,שנרכש מבנקי דם בישראל ובחו"ל.

.24.14.2

בנוסף ,גמידה סל משתמשת במכשירי ה ,CliniMACS-המיועדים להפרדת תאי הגזע ממנת הדם הטבורי ,וכן את
החלקים המתכלים והחומרים הנדרשים לצורך השימוש בהם ,כגון צנרת להולכת תאי הגזע ממנת הדם הטבורי
והנוגדן ( ,)CD133 Antibodyמחברת  Miltenyi Biotec GmbHבגרמניה (להלן .)"Miltenyi" :התקשרות גמידה סל
מול  Miltenyiמתבצעת בנפרד עבור כל הזמנה ואינה מוסדרת בהסכם מסגרת המסדיר את מערכת היחסים בין
הצדדים האמורים .להערכת גמידה סל ,במקרה של החלפת הספק  ,Miltenyiתידרש היערכות רבה ,בהיבט של מציאת
ספקים חלופיים העומדים בסטנדרטים הנדרשים ,ועקב כך עשויה להיות לגמידה סל תלות בספק זה.

.24.14.3

נכון למועד דוח זה גמידה סל מייצרת את  Omidubicelבמפעלים של  Lonza U.Sשבארה"ב ולגמידה סל ישנה תלות
בספק זה לצורך ייצור ה .Omidubicel -כמו כן ,לגמידה סל הסכם לייצור ה Omidubicel-בשלב המסחרי על ידי
 Lonza EUככל שיתקבל אישור ה FDA-לשיווקו .להערכת גמידה סל ,ועל אף שלחברה יכולת ייצור עצמאי במפעלה
שבירושלים ,במקרה של החלפת  Lonzaתידרש היערכות רבה ,הן בהיבט של מציאת ספקים חלופיים העומדים
בסטנדרטים המחמירים ,והן בהיבט של הכשרת מתקן ייצור חדש ,העברת הטכנולוגיה ,הדרכת העובדים ועוד,
המוערכת בתקופה של כשנה לערך ,ועקב כך לגמידה סל תלות בספק זה .לפרטים נוספים ראו סעיף  24.10לעיל וסעיף
 24.20.1להלן.

.24.14.4

גמידה סל מייצרת את ה GDA-201-באוניברסיטת מינסוטה ,ארה"ב.

.24.14.5

לגמידה סל הסכם עם חברות פרטיות המספקות מוצרים ושירותים בתחום המחקר הביו-רפואי והניסויים הקליניים,
לצורך ניטור מחקרים קליניים ב . Omidubicel-תנאיו הספציפיים של כל ניסוי שעבורו תזמין גמידה סל את שירותיהן
של החברות האמורות מוסדר בהסכמי הזמנת עבודה פרטניים .גמידה סל חתמה על הסכם מפורט עם חברת ניטור
מחקרים קליניים נוספת ( )CROעבור ניסוי קליני  Phase IIIשל .Omidubicel

.24.15

הון חוזר
ההון החוזר של גמידה סל ליום  31בדצמבר  2019עומד על כ 45.3-מיליון דולר.
נכון למועד פרסום הדוח ,מדיניות אשראי ספקים ואשראי ספקים בפועל הינה שוטף פלוס  ,30למעט אם נקבע אחרת
בהסכם עם הספק.

.24.16

מימון
גמידה סל מממנת את פעילותה מגיוסי הון מבעלי מניותיה .בנוסף נהנית גמידה סל ממענקי רשות החדשנות (בשמה
הקודם :המדען הראשי).

.24.16.1

בחודש אוקטובר  ,2018השלימה גמידה סל הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסת ה ,Nasdaq-במסגרתה גייסה
כ 53-מיליון דולר 23במחיר למניה המשקף לגמידה סל שווי לאחר הנפקה של כ 215-מיליון דולר.

.24.16.2

בחודש יוני  ,2019השלימה גמידה סל הנפקה נוספת של מניותיה בבורסת ה ,Nasdaq-במסגרתה גייסה כ 40.25-מיליון
דולר 24במחיר של חמישה ( )5דולר למניה של גמידה סל .לפרטים נוספים ראו סעיף  24.2.1לעיל.

.24.16.3

להערכת גמידה סל ,אמצעי המימון העומדים לרשותה של גמידה סל צפויים להספיק בידי גמידה סל עד לרבעון הרביעי
לשנת .2020
גמידה סל הנה חברה הנמצאת עדיין בשלבי המחקר והפיתוח וללא הכנסות ולכן גמידה סל בוחנת באופן שוטף את
המצב בשוקי ההון והאפשרויות לגייס כספים נוספים לצורך המשך מימון המחקר והפיתוח עד להגעה לשלב של מסחור
מוצריה בהיקף שיניב הכנסות מספקות.
יודגש כי הערכותיה של גמידה סל בדבר המועד עד אליו המימון של גמידה סל צפוי להספיק ,הינן מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על תוכנית העבודה של גמידה סל וכן על נתונים ומידע המצויים בידי
גמידה סל נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתוכניות העבודה של גמידה
סל ,אי עמידה ב יעדים ,העדר מקורות מימון ,שינויים בשווקי המטרה ,שינוי במאפייני החולים ,קושי בגיוס חולים,
העדר יכולת לממש טכנולוגיות ,שינויים בטכנולוגי ות ופריצות דרך טכנולוגיות ,אי הוודאות הרבה הקיימת בפיתוח
תרופות ומוצרים רפואיים ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות וההגנה על קניין רוחני ,ו/או התממשות
איזה מגורמי הסיכון החלים על פעילותה של גמידה סל.

23
24

כולל סכום של כ 3-מיליון דולר שהושקע על ידי החתמים בהנפקה (אשר מימשו בחודש נובמבר  2018אופציה שניתנה להם להשתתף
בהנפקה) ולא כולל עמלות והנחות חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה.
כולל סכום של כ 5.25-מיליון דולר שהושקע על ידי החתמים בהנפקה שמימשו בחודש יולי  2019אופציה שניתנה להם להשתתף
ולא כולל עמלות והנחות חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה.

.24.17

מיסוי
על גמידה סל חלים דיני המס בישראל .בשנת  2000גמידה סל קיבלה מעמד של מפעל מאושר ,אשר ההטבות בגינו הינן
פטור ממס .ההטבות הסתיימו בשנת  2014היות ולגמידה סל לא היתה הכנסה חייבת .לגמידה סל נצברו הפסדים
לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ,שיתרתם ליום  31בדצמבר  2019הינה כ 135-מיליון דולר (הפסד שוטף ,כולל
הפסדי הון) .גמידה סל לא זקפה מסים נדחים בגין הפסדים אלה מאחר שניצולם אינו צפוי בטווח הנראה לעין .לגמידה
סל שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2013במסגרת הרישום החשבונאי של החברה ,נזקף נכס מס נדחה בגין
הפסדים אלה עד לגובה עודפי העלות שהוכרו במסגרת ההשקעה בגמידה סל ,לפיכך החברה איננה מכירה בנכס מס
נטו אשר נוצר כתוצאה מההפסדים המועברים של גמידה סל.

.24.18

איכות סביבה

.24.18.1

לגמידה סל קיים היתר רעלים מהמשרד לאיכות הסביבה עד ליום  26ביולי  2020והיא עומדת בהוראותיו.

.24.18.2

להערכת גמידה סל ,העלויות השנתיות אותן משקיעה גמידה סל על מנת לעמוד בהוראות איכות הסביבה החלות עליה
וכן ההוצאות הצפויות בגין האמור עד תום שנת  2020ובשנת  2021אינן צפויות להיות מהותיות עבור גמידה סל.
הערכת גמידה סל בדבר ההוצאות הצפויות לה בתחום איכות הסביבה הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על מ ידע הקיים בגמידה סל נכון למועד דוח זה .הערכה זו עשויה שלא להתממש ,כולה או חלקה ,או
להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הם שינויים רגולטורים
ושינוי בתוכניות העבודה של גמידה סל /או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  24.23להלן.

.24.19

מגבלות ופיקוח
ייצור מוצרים רפואיים כפוף לדרישות רגולטוריות ,הליכי אישור ממושכים וקיום נוהלי ייצור נאותים .לפרטים אודות
מגבלות ופיקוח החלים על פעילותה של גמידה סל בהיותה חברת תרופות ראו סעיף  19לעיל .בנוסף ,על גמידה סל אף
חלות המגבלות המפורטות להלן:

.24.19.1

רישיון עסק – לגמידה סל הונפק רישיון עסק תקף לניהול פעילותה בירושלים שהינו בתוקף עד ליום .31.12.2022

.24.19.2

אישור המועצה לניסויים בבעלי חיים – קבלני המשנה של גמידה סל מקבלים אישור ספציפי מהמועצה לניסויים
בבעלי חיים ,לכל ניסוי בבעלי חיים.

.24.19.3

היתר שימוש בחומרים מסוכנים  -רעלים – בפעילותה המחקרית ,עושה גמידה סל שימוש ברעלים בהתאם לחוק
החומרים המסוכנים ,התשנ"ג .1993-בהתאם לכך ,בידי גמידה סל היתר רעלים מאת הממונה על משרד איכות הסביבה
בתוקף עד לחודש יולי  .2020גמידה סל נוהגת לחדש את ההיתר האמור מעת לעת .בנוסף לקבלת היתר לשימוש ברעלים
כמפורט לעיל ,נדרשת גמידה סל לעיתים לקבל היתרים מיוחדים נוספים ,כגון היתר לשימוש בסמים בהתאם לפקודת
הרוקחות (נוסח חדש) ,התשמ"א.1981-

.24.19.4

בקרת איכות – חברות המייצרות מוצרים רפואיים נדרשות לעמוד בתקנים ובהנחיות בקשר עם בקרת איכות בהליכי
ייצור תרופות ומוצרים רפואיים .תקנים והנחיות אלו מפורסמים על-ידי רשויות רגולטוריות דוגמת ה .FDA-גמידה
סל פועלת לשמירה על העמידה בתקינה כאמור ומבצעת ניסויים ושימוש בחומרים העומדים בהתאם לנדרש בתקנים
אלו.

.24.19.5

אישור משרד הבריאות לאתר ( )cGMPלצורכי  – Phase IIIלפרטים בדבר כללי הCurrent Good Manufacturing -
 Practiceבהם אמור לעמוד אתר הייצור של גמידה סל ,ראו סעיף  19.1.6לעיל.

.24.20
.24.20.1

הסכמים מהותיים
הסכם  - Lonzaבחודש פברואר  ,2016התקשרה גמידה סל בהסכם מסגרת לתקופה של חמש שנים עם חברת Lonza
 ,U.Sלטובת ייצור מוצריה של גמידה סל ,במסגרתו נחתם גם הסכם להעברת הטכנולוגיה וייצור קליני לצורך ייצור
ה"( Omidubicel-הסכם הייצור") .הסכם הייצור היה בתוקף עד ליום  30בנובמבר  ,2019והוא הוארך עם Lonza U.S
ו Lonza EU-עד לחודש דצמבר  .2020גמידה סל תוכל לסיים את הסכם הייצור בהודעה מוקדמת מראש של שישה
חודשים בעוד  Lonza U.Sיכולה לסיים את ההסכם במתן הודעה מוקדמת של  12חודשים .לשני הצדדים אפשרות
לסיים את הסכם הייצור בהודעה מוקדמת בת חודשיים במידה והניסוי הופסק על ידי ה .FDA-כמו כן ,לשני הצדדים
אפשרות לסיים את הסכם הייצור במקרה של הפרה יסודית ו/או במקרה של פירוק ,חדלות פירעון וכיוצא בזה של
אחד מהצדדים.

.24.20.2

בנוסף ,בחודש יוני  ,2019התקשרה גמידה סל בהסכם נוסף ,עם  ,Lonza EUלייצור מסחרי של ה Omidubicel-לאחר
קבלת אישור ה FDA-לשיווקו ("הסכם השירותים") .הסכם השירותים הינו בתוקף עד למוקדם מבין ( )1שבע שנים
ממועד חתימתו; ( )2חמש שנים ממועד קבלת אישור ה FDA-ל .Omidubicel-ככל שאישור ה FDA-כאמור לא יתקבל
לפני יום  31בדצמבר  ,2021לגמידה סל הזכות לסיים הסכם השירותים במתן הודעה מוקדמת בת  30ימים .לשני
הצדדים תעמוד הזכות לסיים את הסכם השירותים מכל סיבה שהיא לאחר חלוף שלוש שנים ממועד ההתקשרות
בהסכם .כמו כן ,לשני הצדדים אפשרות לסיים את הסכם השירותים במקרה של הפרה יסודית ו/או במקרה של פירוק,
חדלות פירעון וכיוצא בזה של אחד מהצדדים
נכון למועד הדוח ,גמידה סל שילמה ל Lonza-סכום כולל של כ 12.1-מיליון דולר עבור הסכם הייצור והסכם
השירותים.

.24.20.3

הסכם שכירות אתר בקריית גת  -בחודש דצמבר  2017התקשרה גמידה סל בהסכם שכירות לנכס בקרית גת בשטח
של כ 5,000 -מ"ר המיועד לשמש כאתר ייצור לשלב המסחרי בעלות של  2.2מיליון ש"ח לשנה .הסכם השכירות הינו
לתקופה של  10שנים וכולל אופציה להארכה לחמש שנים נוספות.

.24.20.4

הסכם שכירות בירושלים  -גמידה סל התקשרה בהסכם שכירות לנכס בירושלים בשטח של כ 1,300-מ"ר המשמש
את גמידה לצורך מטה החברה ,ופעילות מחקר ופיתוח ,בעלות של כ 1.3-מיליון ש"ח בשנה ,בהתאם להסכם שכירות
עד ליום  30ביוני .2020

.24.20.5

להלן טבלה המרכזת את ההתקשרויות העיקריות של גמידה סל עם מפיצים ,משווקים ובעלי זכויות אחרות להם
גמידה סל נדרשת לשלם תמלוגים ו/או תשלומים אחרים ואופן ההתקשרות עמם:
זהות מקבל
הערות
טווח תמורה
סוג תשלום
התשלומים
רשות החדשנות

.24.21

תמלוגים מהתמורה
שתתקבל ממכירת
פרי המחקר והפתוח
רשות
נתמך
החדשנות.

שיעור של  4%-3%מהתמורה שתתקבל ממכירת
פרי המחקר והפתוח נתמך רשות החדשנות או
בשיעורים אחרים ,בכפוף לאישור פרטני ,מתוך
תקבולי מכירות ותקבולים שאינם בגין מכירות.
בכפוף לתנאי האישור הפרטני אשר יתקבל ,היקף
ההחזר ייקבע על בסיס אחוז מסוים (ולא פחות
מ )100%-מסך המענקים שהתקבלו בתוספת
הצמדה לדולר וריבית ליבור שנתית בהתאם
לתקנות החלות.

בהתאם
הדוח
למועד
החשבונאית,
למדיניות
לתשלום
ההתחייבות
תמלוגים מטופלת כהלוואות
הניתנות למחילה.

הליכים משפטיים
למועד פרסום הדוח ,לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים מטעם או כנגד גמידה סל .כמו כן ,למיטב ידיעת גמידה
סל ,אין רשות שהוקמה לפי דין השוקלת ,בוחנת או מתכננת לנקוט בהליכים משפטיים מהותיים כנגד גמידה סל.

.24.22
.24.22.1

יעדים ואסטרטגיה עסקית
אסטרטגיה עסקית
חזונה של גמידה סל הינו לאפשר טיפול באמצעות מוצריה הרפואיים ,המבוססים על תאי מערכת הדם ,לחולים
במחלות חמורות ובמצבים מסכני חיים .גמידה סל נערכת לשיווקו המסחרי של ה ,Omidubicel-לקראת השלמת
פיתוחו ובכפוף לקבלת אישור ה FDA-לשיווקו ,ולשם כך הקימה מערך שיווק והפצה בארה"ב והינה פועלת ליצירת
שיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים מחוץ לארה"ב .שיווקו המסחרי של ה Omidubicel-יאפשר להפוך את תהליך
השתלת הדם הטבורי המועשר לטיפול מקובל ובכך לשפר משמעותית את סיכויי ההחלמה של אלפי חולים במחלות
אשר הריפוי היחידי הקיים להן כיום הוא השתלת מח עצם ,אולם למרביתם לא נמצא תורם מח עצם מתאים
ובמהירות Omidubicel .מיועד להשתלת מח עצם בחולים עם מחלות דם ממאירות ,מחלות לא ממאירות (כגון אנמיה
אפלסטית) ,מחלות גנטיות מטבוליות ומחלות אוטואימוניות קשות .בנוסף ,גמידה מתקדמת בחקר ופיתוח של GDA-
 201לטיפול אימונותרפי במחלות סרטן שונות ,כגון לימפומה מסוג  )NHL( non-Hodgkinומיאלומה נפוצה ,על ידי
הפעלת המערכת החיסונית .בנוסף גמידה סל ממשיכה בפעילות מחקר ופיתוח לצורך חיזוק קניינה הרוחני ולשם
שמירה על מובילות טכנולוגית .גמידה סל ממשיכה לקיים מחקר ברמה גבוהה ולפתח יישומים נוספים לטכנולוגיות
שלה ,מחקר אשר עשוי להוביל לפיתוח של מוצרים נוספים בעתיד בתחום התרפיה באמצעות שימוש בתאים .על מנת
למסחר את מוצריה ,מדיוונד הקימה מערך שיווק והפצה בארה"ב והינה פועלת ליצירת שיתופי פעולה עם שותפים
אסטרטגים מחוץ לארה"ב  .כמו כן ,גמידה סל פועלת לבניית מערך ייצור עצמאי ,באמצעות בניית מפעל ייצור בקרית
גת.

.24.22.2

יעדים
גמידה סל מתכוונת לפרסם תוצאות ( )top-line dataמניסוי  Phase IIIב Omidubicel-ברבעון השני של שנת ,2020
ולאחר מכן להגיש בקשה לאישור שיווק המוצר בארה"ב ( )BLAלטיפול במחלות המטולוגיות ממאירות ,זאת ככל
שהתוצאות האמורות יהיו חיוביות בנוסף ,גמידה סל מתכוונת לפעול להשגת אישור רגולטורי לשיווק הOmidubicel-
גם באיחוד האירופי ובמדינות נוספות .במקביל ,בכוונת גמידה סל להקים מרכז ייצור בקריית גת לצורך ייצור ה-
 Omidubicelבשלב השיווק המסחרי.
גמידה סל מתכוונת להמשיך את ניסוי  Phase I/IIבחולים עם אנמיה אפלסטית חמורה ()severe aplastic anemia
באמצעות  ,Omidubicelובכוונתה לפרסם תוצאות נוספות מניסוי זה במחצית השנייה של שנת  .2020גמידה סל
סבורה של Omidubicel-יש פוטנציאל ריפוי גם למחלות מסכנות חיים נוספות.
גמידה סל חוקרת את הפוטנציאל של  GDA-201לטיפול אימונותרפי במחלות סרטן שונות .מוצר זה מצוי בשלב ניסוי
קליני  Phase Iבחולי מיאלומה נפוצה ( )multiple myelomaולימפומה מסוג  )NHL( non-Hodgkinשמחלתם עמידה
לטיפולים המקובלים או שמחלתם נשנתה ,ובכוונתה של גמידה סל לפרסם תוצאות נוספות מניסוי זה במחצית
הראשונה של שנת  ,2020ולהגיש בקשה ל IND-ל FDA-במחצית השנייה של שנת  .2020כמו כן ,בכוונתה של גמידה
סל להתחיל ניסוי קליני רב מרכזי  ,Phase I/IIבחולים עם  non-Hodgkinבשנת .2021
בהנחה שגמידה סל תשיג אישור רגולטרי ל ,Omidubicel-היא מתכוונת לפעול באופן עצמאי לשיווק והפצת
 Omidubicelבכ 200-מרכזי השתלות מח עצם בארה"ב ,וכן לפעול למסחור  Omidubicelבשיתוף פעולה עם שותפים
אסטרטגיים מחוץ לארה"ב ,ובפרט באירופה ,יפן ,ומדינות נוספות.
להלן טבלה המרכזת את יעדי גמידה סל ביחס למוצרים המפותחים על ידה ,כפי שהוגדרו על ידי הנהלת גמידה סל,
נכון למועד הדוח וביחס לשתי שנות הדיווח העוקבות למועד הדוח:
המוצר הרפואי
Omidubicel

סטטוס ליום 31.12.2019
• הושלם גיוס חולים לניסוי
קליני  Phase IIIבמחלות
המטולוגיות ממאירות.
• הושלם שלב ראשון בגיוס
חולים לניסוי קליני Phase
 I/IIבאנמיה אפלסטית
חמורה והחל גיוס חולים
בשלב השני.

GDA-201

•

גיוס חולים לניסוי קליני
 Phase Iבמיאלומה נפוצה
ולימפומה מסוג .NHL

2020
•

•

•

•

2021
תוצאות סופיות ()top-line data
בניסוי קליני  Phase IIIבמחלות
המטולוגיות ממאירות ברבעון
השני לשנת  .2020על פי תוצאות
אלה ,גמידה סל תפעל להגשת
בקשה לאישור שיווק ()BLA
בארה"ב.
תוצאות נוספות מניסוי Phase
 I/IIבאנמיה אפלסטית חמורה
לא
המטולוגיות
(מחלות
ממאירות) במחצית השנייה של
שנת .2020
תוצאות נוספות מניסוי קליני
 Phase Iבמיאלומה נפוצה
ולימפומה מסוג  NHLבמחצית
הראשונה של שנת .2020
להגיש בקשה ל IND-לFDA-
במחצית השנייה של שנת 2020

•

להתחיל ניסוי קליני רב
מרכזי ,Phase I/II
בחולים עם non-
 Hodgkinבשנת .2021

הערכות גמידה סל בעניין היעדים והאסטרטגיה העסקית שלה ,לרבות בקשר עם המשך ו/או השלמת פיתוח המוצרים
השונים כאמור לעיל ,הקמת מערך השיווק והתחלת שיווקם המסחרי של המוצרים השונים כמפורט לעיל ,הינן מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות גמידה סל בקשר עם הפעילויות הנדרשות ,למיטב
ידיעתה ,על מנת לעמוד ביעדים אלו ,על תוכניות הפיתוח והשיווק שלה ועל הערכתה את השווקים הרלוונטיים.
הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים העשויים להשפיע
על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה ,כולן או חלקן ,או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים
טכנולוגיים והנדסיים ,חריגה מלוחות זמנים של ניסויים ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות או שינויים רגולטורים,
שינויים בתנאי השוק ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  24.23להלן.

.24.23

דיון בגורמי הסיכון
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו-כלכליים וגורמי סיכון ענפיים ,ראו סעיף  23לעיל .להלן פרטים אודות גורמי הסיכון
הקשורים לפעילותה של גמידה סל:

.24.23.1

התבססות על מקורות מימון חיצוניים  -פיתוח מוצרים על-ידי גמידה סל תלוי במקורות מימון חיצוניים ,אשר היקפם
הנדרש וזמינותם עשויים להשתנות מהותית וזאת בשל תוצאות המחקר והפיתוח והניסויים הקליניים ,תחרות,
התפתחויות רגולטוריות בתחום ודרישות נוספות של הרשויות הרגולטוריות השונות .יצויין כי שווקי ההון בעולם
הגיבו בקיצוניות למשבר נגיף הקורונה ונרשמו ירידות שערים חדות .לפרטים נוספים אודות פוטנציאל הפגיעה בגמידה
סל כתוצאה מנגיף הקורונה ראו סעיף  23.1.1לעיל.

.24.23.2

אירועים בלתי צפויים ואסונות – התרחשותם של אירועים בלתי צפויים או קטסטרופלים כמו פיגועי טרור ,אירועי
מזג אוויר קיצוניים או אסונות טבע אחרים ,הופעת מגיפה או מצבי חירום נפוצים אחרים (או החשש מהאפשרות
לקיומם) ,עלולים ליצור משבר פיננסי וכלכלי ,ולהביא לשיבושים וקשיים בניהול פעילותה של גמידה סל.

.24.23.3

נגיף הקורונה  -ההתפרצות הנוכחית של וירוס קורונה ( ,)COVID-19מעלה חששות שעשויים להשפיע באופן מהותי
על יכולתה של גמידה סל לנהל את פעילותה .למועד זה ,קיים חוסר וודאות משמעותי בנוגע להיקף פוטנציאל הפגיעה
בגמידה סל כתוצאה מהתפשטות 'נגיף הקורונה' .לפרטים נוספים ראו סעיף  23.1.1לעיל.

.24.23.4

השלמת פיתוח מוצרי גמידה סל בתחום ריבוי תאי הגזע  -גמידה סל פועלת לשם פיתוח מוצרים ייחודיים באמצעות
טכנולוגיות ייחודיות לריבוי תאי הגזע .אין ודאות שפעילות הפיתוח תסתיים בהצלחה ,וכן אין ודאות כי הניסויים
אותם עורכת גמידה סל יסתיימו בהצלחה ,ובהתאמה  -כי המוצרים יימצאו יעילים ובטוחים לשימוש.

.24.23.5

תלות באתרי הייצור  -יכולת הייצור של גמידה סל את ה Omidubicel-לניסויים הקליניים תלויה בעיקר באתר הייצור
של  .Lonzaיכולת הייצור של גמידה את ה GDA-201 -תלויה באתר הייצור באוניברסיטת מינסוטה בארה"ב .במקרה
של עיכובים בייצור והספקה מאחד מאתרי הייצור ,ובעיקר מאתר הייצור של  Lonzaעשוי להיגרם עיכוב בביצוע
הניסויים הקליניים של גמידה סל אשר כפועל יוצא עלול להסב לגמידה סל נזק רב.
להלן טבלת ריכוז גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות גמידה סל ותוצאותיה העסקיות והערכת
גמידה סל לגבי מידת השפעתם של גורמי הסיכון על פעילות גמידה סל בכללותה:
גורמי סיכון

מידת ההשפעה
השפעה גדולה
• נגיף הקורונה

גורמים ענפיים

•

גורמי מקרו

•
•
•

גורמים
מיוחדים

•
•
•

השפעה קטנה
השפעה בינונית
• מצב כלכלי ,פוליטי
• שינויים בשווקי ההון בארץ ובעולם
ובטחוני
• מענקים והטבות מאת גורמים
לסיכונים
• חשיפה
ממשלתיים
פיננסיים
• מגבלות על מימוש החזקות
•
•
•
•
•

חוסר וודאות לגבי
הגעה לשלב של שיווק
על בסיס מסחרי
חוסר וודאות לגבי
הצלחה בשיווק המסחרי
בתחום
התפתחות
•
הפרמצבטיקה
והמחקר הרפואי
היזקקות למשאבים •
ניכרים למחקר ופיתוח •
(מו"פ)
•
•
התבססות על מקורות
מימון חיצוניים
השלמת פיתוח מוצרי
גמידה סל בתחום ריבוי
תאי הגזע
תלות באתרי הייצור

סייבר ואבטחת מידע
חוסר וודאות בנוגע לקניין רוחני
ביצוע ניסויים קליניים
הפרת זכויות של צד שלישי
•
הפרת זכויות מוגנות או העתידות להיות
מוגנות בפטנטים רשומים
סיכונים טבועים בשיווק מוצרים
רפואיים
גיוס חולים לניסויים
כיסוי עלות מוצרים על ידי גופים
ממשלתיים ו/או חברות ביטוח
תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן
כפיפות לרגולציה
•

לתביעות
חשיפה
בעקבות
משפטיות
ניסויים קליניים
שינויים אשר יאפשרו
לעקוף את הזכויות
המוגנות בפטנט

.25

מדיוונד בע"מ

.25.1

כללי

.25.1.1

מדיוונד הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסת ה .NASDAQ Global Market-נכון למועד פרסום הדוח,
כת"ב מחזיקה ,במישרין ובעקיפין ,בכ 35%-מההון המונפק של מדיוונד (כ 31%-בדילול מלא).

.25.1.2

מדיוונד עוסקת בפיתוח ,ייצור ומסחור של מוצרים לטיפול בכוויות ובפצעים כרוניים .הפיתוח הראשון של מדיוונד
הינה תרופה להטריית כוויות ,ובעיקר הקשות והחמורות שבהן ,המכונה ( NexoBridלהלן "NexoBrid" :ו/או
"התרופה") .ה NexoBrid-מיועד לשימוש בחולים מאושפזים במרכזי כוויות ובבתי-חולים.

.25.1.3

למדיוונד הוענק אישור הנציבות האירופאית ( )European Commissionלשיווק ה NexoBrid-בכל המדינות החברות
באיחוד האירופאי .ל NexoBrid-ניתנו אישורי שיווק ל NexoBrid-במדינות נוספות בעולם :ישראל ,ארגנטינה,
רוסיה ,דרום קוריאה ופרו.

.25.1.4

בחודש ינואר  2019הודיעה מדיוונד כי התקבלו תוצאות חיוביות ראשוניות ( )top-lineמניסוי קליני  Phase IIIב-
 NexoBridלצורך קבלת אישור שיווק בארה"ב אותו ערכה וכי הושגו הן יעד הניסוי העיקרי והן כל יעדי הניסוי
המשניים .בחודש נובמבר  2019הודיעה מדיוונד כי בהמשך לנתוני היעילות הסופיים שהתקבלו בניסוי כאמור ,נתוני
הבטיחות ,איכות הצלקת ותפקוד האזור המטופל שנאספו בתקופת מעקב בת שנים-עשר חודשים היו בני השוואה בכל
זרועות המחקר ולא נצפו בעיות בטיחות חדשות .נתוני הבטיחות כאמור ייכללו בבקשה לאישור שיווק הNexoBrid-
בארה"ב ( ,)BLAאשר מתוכננת לאמצע שנת .2020

.25.1.5

בחודש מאי  2019חתמה מדיוונד על הסכמי רישיון ואספקה בלעדיים עם חברת Verical Corporation (Nasdaq:
) )"Vericel"( VCELלמסחור של ה NexoBrid-בצפון אמריקה .על פי ההסכמים מדיוונד תהיה אחראית על המשך
הפיתוח של ה NexoBrid-עד לקבלת אישור שיווק בארה"ב וזאת בתמיכה ומימון של ( BARDAכהגדרתה וכמפורט
להלן) ,וכן על ייצור ואספקה של  NexoBridל ,Vericel-אותו תרכוש  Vericelממדיוונד במחיר עלות בתוספת שיעור
רווח קבוע למדיוונד .מדיוונד תמשיך להחזיק בזכויות המסחור של  NexoBridבכל העולם למעט בצפון אמריקה.
התמורה שנקבעה בהסכם כוללת תשלום מיידי ש Vericel-שילמה למדיוונד בחתימה של  17.5מיליון דולר ,תשלום
נוסף בסך של  7.5מיליון דולר עם קבלת אישור שיווק  NexoBridבארה"ב ,תשלומים נוספים בסך כולל של עד 125
מיליון דולר ,בכפוף להשגת יעדי מכירות שנתיים וכן תשלום תמלוגים בגין מכירות  .NexoBridכמו כן ,הוסכם כי
הרווח הגולמי הנובע מהרכישות המובטחות של  BARDAיחולק בין הצדדים .לפרטים נוספים אודות הסכמים עם
 ,Vericelראו סעיף  25.21.1להלן.

.25.1.6

למועד הדוח ,מדיוונד משווקת ומפיצה את ה NexoBrid -באמצעות מספר ערוצים .מדיוונד מוכרת את הNexoBrid-
באיחוד האירופאי ,הממלכה המאוחדת וישראל בעיקר באמצעות מערך מכירות המתמקד במרכזי כוויות מובילים
וניהול מובילי דיעה ( ,)KOLבנוסף להקמת ערוצי הפצה נוספים על מנת להרחיב את התפוצה באיחוד האירופאי .כמו
כן ,מדיוונד חתמה על הסכמי שיווק עם מפיצים מקומיים במדינות נוספות בעולם ,שאחראיים להשגת האישורים
הרגולטוריים המקומיים בטריטוריה הרלבנטית.

.25.1.7

למדיוונד הסכם עם הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו-רפואי מתקדם ( Biomedical Advanced Research and
( )Development Authorityלהלן )"BARDA" :בהיקף של עד  159מיליון דולר לפיתוח ,ייצור ,רכישה והיערכות
להפצה של  NexoBridכחלק מהיערכות של הממשל בארה"ב לאירועים רבי נפגעים .על פי ההסכםBARDA ,
התחייבה לספק סיוע טכני ומימון בסך  82מיליון דולר לפעילויות פיתוח של  NexoBridלקראת אישור שיווק בארה"ב
מטעם ה FDA-ולתמיכה בהיערכות להפצת  NexoBridבמידה ויידרש לשימוש במצבי חירום ,וזאת בהמשך
להצטיידות של  BARDAב NexoBrid-למלאי החירום כחלק ממשימתו של משרד הבריאות של ארה"ב ()HHS
להבטיח מוכנות לאומית למקרי חירום רפואיים המקיפים את כלל הציבור .החוזה המעודכן השאיר בעינה את
האופציה למימון בסך של כ 10-מיליון דולר של התוויות נוספות ל NexoBrid-ואופציה למימון בסך של עד כ 50-מיליון
דולר לרכש נוסף של .NexoBrid

.25.1.8

למדיוונד הסכם נוסף עם  ,BARDAבהיקף של כ 12-מיליון דולר ולתקופה של עד  8שנים ,לפיתוח  NexoBridלטיפול
בפגיעות עור מגז חרדל (נשק לוחמה כימי) ,כחלק מהיערכות ממשלת ארה"ב לאירועים רבי נפגעים ,וכולל אופציה
למימון נוסף בהיקף של עד  31מיליון דולר עבור פעילויות פיתוח נוספות ועבור הגשת בקשה ל FDA-לאישור
 NexoBridלשיווק ( )BLAבהתוויה זו .ברבעון השני של שנת  ,2018אישר ה FDA-כי פיתוח  NexoBridלטיפול
בפגיעות גז חרדל יסתמך על ניסויים בבעלי חיים (בהתאם ל.)Animal Efficacy Rule-

.25.1.9

לפרטים נוספים אודות ההסכמים עם  ,BARDAראו סעיף  25.21.1להלן.

.25.1.10

נכון ליום  31בדצמבר  2019עמד המימון שקיבלה מדיוונד מ BARDA-לפיתוח ה NexoBrid-על סך של כ 43-מיליון
דולר.

.25.1.11

לפרטים נוספים אודות ה NexoBrid-ראו סעיף  25.5.1להלן.

.25.1.12

מוצר נוסף אותו מפתחת מדיוונד הינו ה )"EscharEx"( EscharEx-המיועד להסרת שכבת הגלד (ה )Eschar-מפצעים
כרוניים ופצעים קשי ריפוי אחרים ,שלב הכרחי לפני המשך הטיפול בהם .בחודש דצמבר  ,2019החל הטיפול בחולים
בניסוי קליני אדפטיבי Phase IIבתרופה  EscharExלטיפול בכיבים ורידיים (.)venous leg ulcers
לפרטים נוספים ראו סעיפים  25.5.2.4ו 25.5.2.6-להלן.

.25.1.13

למדיוונד מתקן לייצור מוצרים רפואיים סטריליים העומד בתקני האיכות הרלוונטיים .בעניין זה ראו גם סעיף 25.9
להלן.

.25.1.14

למועד פרסום הדוח ,דירקטוריון מדיוונד מונה שישה ( )6חברים ,שניים ( )2מהם הינם נושאי משרה בכת"ב.

.25.2

השקעות בהון מדיוונד
במהלך השנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון מדיוונד או עסקאות מהותיות אחרות במניות מדיוונד.

.25.3

מידע כספי
להלן מידע כספי מדוחותיה הכספיים של מדיוונד (הנתונים במיליוני דולר):
התקופה
הכנסות ()1
עלויות
רווח (הפסד) לתקופה
ליום  31בדצמבר
סך הנכסים
סך ההתחייבויות

()1
()2
()3
()4

2019
)3(34.1
29.1
5.0
2019
40.6
25.5

2018
)2(15.2
16.3
()1.1
2018
35.3
26.3

2017
2.9
)4(25.0
()22.1
2017
44.1
34.5

כולל הכנסות מימון והכנסות מפעילות מופסקת והכנסה חד פעמית.
כולל  12.1מיליון דולר מהסכם פשרה עם טבע.
כולל  17.5מיליון דולר מעסקת .Vericel
כולל הפסד מפעילות מופסקת בסך  7.6מיליון דולר.

השינוי בסך הנכסים בשנת  2019בהשוואה לשנת  2018נובע בעיקר מגידול ביתרות המזומנים בעקבות עסקת Vericel
וכן רישום נכסים בגין זכויות שימוש כתוצאה מיישום לראשונה של .IFRS16
לפרטים נוספים בדבר השינויים במידע הכספי של מדיוונד ,ראו סעיף  1.4.2לדוח הדירקטוריון של החברה המצורף
לדוח זה.

.25.4

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על מדיוונד
התחום הפרמצבטי ,בו פועלת מדיוונד ,מאופיין בהשקעות ניכרות ,במחקר ובפיתוח מתמשכים ובכפיפות למערכת
רגולטורית ענפה .לפרטים אודות הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה של מדיוונד בהיותה
חברת פרמצבטיקה ראו סעיף  7לעיל .לפרטים אודות השפעת נגיף הקורונה ראו סעיף  23.1.1לעיל.

.25.5

מוצרים
להלן טבלה המפרטת את המוצרים העיקריים שפותחו ואשר מפותחים על ידי מדיוונד:

שם המוצר
הרפואי
שבפיתוח

NexoBrid

25
26

ההתוויה לה
מיועד המוצר
הרפואי
בפיתוח

שלב הפיתוח של
המוצר הרפואי נכון
למועד הדוח

אבני הדרך
הצפויות ב12-
החודשים
הקרובים

הטריית כוויות
מדרגה  2ו3-
למבוגרים
וילדים.

התקבל אישור שיווק
דרום
באירופה,
רוסיה,
קוריאה,
ארגנטינה ,ישראל ,פרו
רישום
(בתהליכי
במדינות נוספות).
תוצאות
התקבלו
מניסוי
חיוביות
( Phase IIIהמכונה
" )"DETECTוהושגו
הן יעדי הניסוי העיקרי
והן כל יעדי הניסוי
המשניים ,לצורך קבלת
אישור שיווק בארה"ב.
תוצאות
התקבלו
מעקב  12חודשים
נתוני
כי
ונמצא
איכות
הבטיחות,
הצלקת ותפקוד האזור
שנאספו
המטופל
בתקופת מעקב בת
שנים-עשר חודשים היו
בני השוואה בכל
זרועות המחקר ולא
נצפו סימני בטיחות
חדשים .בנוסף ,הורחב
הניסוי הקליני Phase

בקשת
הגשת
אישור לשיווק
בארה"ב ()BLA
על סמך תוצאות
ניסוי Phase III
()DETECT
מתוכננת לאמצע
שנת .2020

אבן הדרך הקרובה
והמועד הצפוי להגעה
אליה

הגשת בקשת אישור
בארה"ב
לשיווק
לFDA-
()BLA
מתוכננת לאמצע שנת
.2020

אומדן
עלות
להשלמת
אבן
הדרך
הקרובה

25--

גודל שוק היעד הפוטנציאלי
מס' חולים ,מטופלים או
פרוצדורות) והיקף כספי שנתי
של שוק היעד הפוטנציאלי של
המוצר הרפואי שבפיתוח נכון
למועד פרסום הדוח

כ 100,000-חולים עם כוויות
חמורות מאושפזים מדי שנה
בארה"ב ובאירופה .עלות טיפול
ממוצעת לחולה נאמדת בכ-
 3,000-5,000דולר.26

הערכת החברה בדבר
מועד תחילת שיווק
המוצר הרפואי
שבפיתוח*

מדיוונד משווקת את
למבוגרים
המוצר
ישראל
באירופה,
מפיץ
ובאמצעות
בארגנטינה .המפיצים
של מדיוונד בתהליכי
השקה של המוצר בדרום
קוריאה ,רוסיה ופרו.
מדיוונד מעריכה כי יחל
שיווק בארה"ב בשנת –
.2021

הערכת החברה
ביחס לנתח שוק
צפוי למוצר
הרפואי
שבפיתוח,
בהנחה של קבלת
אישור לשיווק

בין  20%ל50%-
מהשוק הרלוונטי.

כמפורט בסעיף  25.21.1להלן ,מדיוונד התקשרה בהסכם עם  ,BARDAבמסגרתו הוסכם כי  BARDAתישא במימון הנדרש לפעילויות הפיתוח הדרושות לקבלת אישור ה FDA-ל.NexoBrid-
לפרטים נוספים אודות שוק היעד הפוטנציאלי ראו סעיף  0להלן .יצוין כי כ 30%-משו ק היעד הפוטנציאלי מורכב מאוכלוסיית ילדים .בהתאם לדרישות החוק האירופאי ,קבלת אישור שיווק לילדים
(גילאים  )0-18כפופה להשלמת תוכנית הפיתוח לילדים ,לה התחייבה מדיוונד.

שם המוצר
הרפואי
שבפיתוח

EscharEx

*

ההתוויה לה
מיועד המוצר
הרפואי
בפיתוח

טיפול בפצעים
כרוניים
ובפצעים קשיי
ריפוי אחרים.

שלב הפיתוח של
המוצר הרפואי נכון
למועד הדוח
 IIIהאירופאי בילדים
כוויות
למרכזי
והחלה
בארה"ב,
ההנגשה
תוכנית
 NEXTבארה"ב.
החל הטיפול בחולים
במסגרת ניסוי קליני
Phase
אדפטיבי
ורידיים
 IIבכיבים
ברגליים ( venous leg
.)ulcers

אבני הדרך
הצפויות ב12-
החודשים
הקרובים

הערכת ביניים עד
לסוף שנת .2020

אבן הדרך הקרובה
והמועד הצפוי להגעה
אליה

הערכת ביניים
לסוף שנת .2020

עד

אומדן
עלות
להשלמת
אבן
הדרך
הקרובה

8.4

גודל שוק היעד הפוטנציאלי
מס' חולים ,מטופלים או
פרוצדורות) והיקף כספי שנתי
של שוק היעד הפוטנציאלי של
המוצר הרפואי שבפיתוח נכון
למועד פרסום הדוח

בכל שנה ישנם בארה"ב לבד כ-
 960אלף חולים בכיבים ורידיים
(בהנחה של  45%הישנות) .כ-
 690אלף חולים בארה"ב
עוברים טיפול הטרייה בכל
שנה.

הערכת החברה בדבר
מועד תחילת שיווק
המוצר הרפואי
שבפיתוח*

2025

הערכת החברה
ביחס לנתח שוק
צפוי למוצר
הרפואי
שבפיתוח,
בהנחה של קבלת
אישור לשיווק

25-35%

בהנחה של התקדמות הניסויים הקליניים הנוכחיים והעתידיים ,זמינות חומרי גלם ,דרישות עקביות של רשויות רגולטוריות לקיום הניסויים ,הצלחה בניסויים הקליניים
הנוכחיים והעתידיים ,אישור רשויות רגולטוריות לניסויים הקליניים ,וכן זמינות משאבים פיננסיים מתאימים למדיוונד.

הערכות מדיוונד בדבר ( )1אבני הדרך הצפויות ב 12-החודשים הקרובים )2( ,מוע ד אבני הדרך הקרובות בשלבי הפיתוח של מוצרי מדיוונד ואומדן עלות השלמתן )3( ,גודל שוק
היעד הפוטנציאלי והיקפו הכספי )4( ,מועד תחילת שיווק המוצרים הרפואיים שבפיתוח ו )5(-נתח השוק הצפוי למוצר הרפואי שבפיתוח ,בהנחה של קבלת אישור לשיווק או
לאחר תחילת השיווק ,כמפור ט לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מאפייני המוצרים של מדיוונד ,תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה,
מאפייני השוק ,תוכניות העבודה של מדיוונד ,ועל מידע המצוי בידי מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם אי יכולת להוכיח את יעילות מוצרי מדיוונד ,חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר למוצרי מדיוונד,
התפתחות התחומים בהם פ ועלת מדיוונד ,שינוי בשווקי המטרה ,שינויים בתוכניות העבודה של מדיוונד לרבות בשל התקשרויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים ,שינוי
במאפייני חולים ,קושי בגיוס חולים ,אי עמידה ביעדים ,העדר יכולת לממש טכנולוגיות ,שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות ,אי הוודאות הרבה הקיימת בפיתוח תרופות
ומוצרים רפואיים ,הת פתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,אי קבלת אישורי רשויות הבריאות הרלוונטיות למסחור מוצרי מדיוונד ,העדר מקורות מימון עתידיים ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  25.1להלן.

.25.5.1

NexoBrid
ה NexoBrid-הינו תכשיר אנזימתי להטריית כוויות ממקור צמחי (גזע האננס) 27,שנועד לעכל את הרקמה הפגועה
באופן סלקטיבי ,יעיל ומהיר ,מבלי לפגוע בתאים הבריאים ,ובכך לצמצם את הצורך בהטריה (קרי הסרת הרקמה
המתה ( ))escharעל ידי ניתוח ו/או באמצעים שאינם כירורגיים ,כגון משחות ,חבישות ,השריות ורחיצות ,וכך לאפשר
לגוף להתחיל בהקדם בריפוי הכוויה ,לצמצם את שטח הכוויה המצריך השתלת עור בריא מאזור אחר בגוף החולה
ולצמצם את היקף אבדן הדם ,בהשוואה לטיפולים מקובלים אחרים .על פי הערכות 28,כ 100,000-חולים עם כוויות
חמורות מאושפזים מדי שנה בארצות הברית ובאירופה .חולים אלו מטופלים על ידי מומחים לכוויות בכ 250-מרכזי
כוויות באירופה ובארה"ב וכן ביחידות לכוויות בבתי חולים גדולים באירופה .מספר החולים הסובלים מכוויות
חמורות במדינות המתפתחות אף גבוה יותר .כך למשל ,בהתאם למחקרי  ,IMS Healthשבידי מדיוונד ,כ400,000-
חולים מאושפזים מדי שנה בהודו בשל כוויות חמורות.
כוויות מסווגות לחומרתן ,על-פי מידת הנזק שנגרם לעור .סיווג הכוויות ואופן הטיפול בהן נקבע על-פי אחוז שטח
העור שהכוויה מכסה ,עומק הכוויה ,וכן גורמים נוספים ,כגון :גיל המטופל ,מיקום הכוויה ,גורם הכוויה ומצב
המטופל.
ה NexoBrid-מותווה לנפגעי כוויות מדרגה שנייה ושלישית ,אשר מאופיינות בפגיעה בשכבות היותר עמוקות של העור
(הדרמיס) או פגיעה בכל שכבות העור .הטיפול בנפגעי כוויות מדרגה שנייה ושלישית מבוצע לרוב במסגרת אשפוז.
למיטב ידיעת מדיוונד ,נכון למועד פרסום הדוח ,היקף המכירות הפוטנציאלי הצפוי בעולם לשוק המוצרים להטריית
כוויות מדרגה שנייה ושלישית נאמד במאות מיליוני דולר .יצוין שהיקף המכירות הפוטנציאלי של השווקים כאמור
הינו להערכת מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח ותלוי ,בין היתר ,בהתפתחות בשווקי המטרה ,קיומם של מוצרים
תחליפיים ,הטמעה של ה NexoBrid-בשגרת הטיפולים של המרכזים הרפואיים ,קבלת כיסוי ביטוחי ,כניסה של
מתחרים נוספים לשווקים אלו ושינויים במאפייני החולים .מחירו של ה NexoBrid-תלוי בעלות הטיפול באלטרנטיבה
הכירורגית ו/או הטיפולים שאינם כירורגיים .ל NexoBrid-צפוי יתרון תמחירי ביחס לטיפולים הקיימים ,היות שהוא
עשוי להקטין את מספר והיקף הניתוחים ולהקטין את הצורך בהרדמה כללית ובהפעלת צוות חדרי ניתוח.
כאמור ,בחודש מאי  ,2019התקשרה מדיוונד עם  Vericelבהסכמי רישיון ואספקה בלעדיים למסחור של הNexoBrid-
בצפון אמריקה ,לפיהם מדיוונד תהיה אחראית על המשך הפיתוח של ה NexoBrid-עד לקבלת אישור שיווק בארה"ב
ולאחר קבלת אישור השיוווק בארה"ב ל Vericel-תהיינה זכויות מסחור בלעדיות בצפון אמריקה ומדיוונד תהיה
אחראית על ייצור ואספקה של  NexoBridל .Vericel-מדיוונד תמשיך להחזיק בזכויות המסחור של  NexoBridבכל
העולם למעט בצפון אמריקה .לפרטים נוספים אודות הסכמים עם  ,Vericelראו סעיף  25.21.1להלן.
בנוסף ,למועד הדוח ,מדיוונד משווקת את ה NexoBrid-למרכזי כוויות בבתי החולים באירופה ולא במישרין לחולים
עצמם .מדיוונד מתמקדת במספר מרכזי כוויות המטפלים בחולים עם כוויות חמורות ברחבי האיחוד האירופאי.
מדיוונד מאמינה כי יחידות כוויות בבתי חולים גדולים וכן בתי חולים קטנים נוספים יפעלו לפי העדפות הטיפול
שייקבעו במרכזי הכוויות.
בנוסף לפוטנציאל השוק המתואר לעיל ,מדיוונד מעריכה כי השימוש ב NexoBrid-עשוי להיות משמעותי באירועים
רבי נפגעים .אירוע רב נפגעים מוגדר כאירוע במסגרתו שירותי הרפואה ,כוח האדם והציוד אינם מספקים נוכח ריבוי
הפצועים וחומרת הפציעות .אירוע רב נפגעים יכול להיות מתקפות טרור ,אסונות טבע ,שריפות ופיצוצים .דוגמא
נוספת הוא אירוע כוויות רב נפגעים ,שארגון הכוויות האמריקאי הגדיר אותו כאירוע קטסטרופי ,במסגרתו מספר
נפגעי השריפה עולה על יכולת מרכז כוויות מקומי לספק טיפול מיטבי .כאשר מספר רב של נפגעים מגיעים באותו זמן
למרכז כוויות בעקבות אירוע עלול להיווצר צוואר בקבוק אשר בעקבותיו יתכן שחלק מהנפגעים כלל לא יקבלו טיפול
רפואי .היכולת לעשות שימוש באמצעים לא כירורגיים להטרייה מהירה של הגלד מבלי להזיק לרקמה הבריאה,
במיוחד במהלך אירוע חירום ,יכולה ,באופן פוטנציאלי ,להפחית את משך הטיפול והמשאבים הדרושים על מנת לעמוד
בסטנדרט הטיפול הנוכחי ולאפשר טיפול במספר רב יותר של נפגעים .באירוע שריפה המוני ,הצוותים הרפואיים
יכולים להשתמש ב NexoBrid-כטיפול ראשוני מבלי להידרש לצוות כירורגי ולאמצעים כירורגיים .יכולתו הלא
כירורגית של ה NexoBrid-להסיר במהירות רקמה צלקתית על ידי טיפול יחיד האורך כ 4-שעות הוכחה באופן מובהק
סטטיסטית .לאחר שהטיפול הראשוני הושלם ,ניתן לכסות את הפצע באמצעים נוספים ולהמשיך את הטיפול בו עם
סיום האירוע .ה NexoBrid-הוכר על ידי  BARDAכפתרון פוטנציאלי לטיפול בכוויות במסגרת אירוע רב נפגעים.
לפרטים בדבר ההסכמים בהם התקשרה מדיוונד עם  ,BARDAראו סעיף  25.21.1להלן.

27
28

הטרייה  -הסרה של רקמה מתה מן האזור הפגוע.
.The American Burn Association Fact Sheet. http://www.ameriburn.org/resources_factsheet.php
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להלן פרטים אודות אישורי השיווק שקיבלה מדיוונד עבור המוצר המוביל שלה ,ה:NexoBrid-
קבלת

פרטי הרשות הרגולאטורים
המוסמכת הרלוונטית

שם המוצר אשר קיבל
אישור

מועד
האישור

NexoBrid

דצמבר 2012

EMA

NexoBrid
NexoBrid
NexoBrid
NexoBrid
NexoBrid

יולי 2014
אוקטובר 2015
יוני 2018
ספטמבר 2018
יוני 2019

משרד הבריאות בישראל
משרד הבריאות הארגנטינאי
רשות הבריאות של דרום קוריאה
רשות הבריאות של רוסיה
משרד הבריאות של פרו

מגבלות ו/או התניות מהותיות שנקבעו
על ידי הרשות הרגולאטורית המוסמכת
נקבעו דרישות מקובלות בעת מתן אישור
לתרופה ,כגון :ביצוע ניסוי בילדים (אותו
החלה מדיוונד בנובמבר  ,)2014מידע
נוסף מניסוי קליני  Phase IIIועוד.
מדיוונד מעריכה כי ניסוי Phase III
לצורך קבלת אישור ה FDA-יספק את
דרישות ה EMA-בעניין זה ,אך במידה
שלא ,היא תאלץ לבצע ניסוי יקר נוסף על
מנת לספק את המידע הנדרש
בהתחייבות זו.
בהתאם לכללי ה ,EMA-אישור ה-
 EMAשקיבלה מדיוונד כפוף לחידושו
חמש שנים לאחר קבלתו .בחודש נובמבר
 2017חודש אישור השיווק כאמור לחמש
שנים נוספות.

בחודש ינואר  ,2019דיווחה מדיוונד כי התקבלו תוצאות חיוביות ראשוניות מניסוי קליני  ,Phase IIIשנערך לצורך
קבלת אישור השיווק בארה"ב (ניסוי קליני המכונה  )DETECTוכי הושגו הן יעד הניסוי העיקרי והן כל יעדי הניסוי
המשניים .הניסוי הינו מבוקר רב לאומי ,מתנהל ב 44-מרכזי כוויות וכלל  175נפגעי כוויות שנבחרו אקראית לקבלת
טיפול ב ,NexoBrid-בג'ל המשמש כפלסבו או בטיפול המקובל ) (Standard of Careביחס  ,3:1:3בהתאמה ,שלאחריו
מעקב ארוך טווח של  12ו 24-חודשים; בחודש נובמבר  2019עדכנה מדיוונד אודות נתוני מעקב ארוך הטווח (12
חודשים) בניסוי  .DETECTהנתונים שנבחנו כללו בטיחות ,איכות הצלקת ותפקוד האזור המטופל ,ונמצאו דומים
בזרוע ה NexoBrid-ובזרוע הטיפול המקובל ( ,)standard of careולא נצפו בעיות בטיחות חדשות; ממצאים אלה
עקביים עם תוצאות קודמות .נכון למועד פרסום הדוח ,מעקב ארוך הטווח של  24חודשים עדיין מתנהל .יעד הניסוי
העיקרי היה הסרה מלאה של הרקמה המתה ( )escharבהשוואה לזרוע הביקורת שטופלה בג'ל .יעדי הניסוי המשניים
היו שכיחות הניתוחים להטריית כוויות ,הזמן להטרייה מלאה ואבדן דם .יעדים משניים נוספים אלו נבחנו בהשוואה
לזרוע הביקורת שטופלה בשיטת הטיפול המקובל .זמן לסגירת הפצע ומדדי בטיחות נוספים הושוו בין זרוע הטיפול
בתרופה לבין זרוע הביקורת שטופלה בשיטת הטיפול המקובל .הנתונים הדמוגרפים ומאפייני הכוויות לפני הטיפול
היו דומים בכל זרועות הניסוי .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  22בינואר  2019ומיום 17
בנובמבר ( 2019מספר אסמכתה 2019-01-007015 :ו ,2019-01-111559-בהתאמה).
יצוין ,כי הניסוי ממומן על ידי .BARDA
בכוונת מדיוונד להגיש את הבקשה לאישור שיווק התרופה בארה"ב ( )BLAל FDA-באמצע שנת  2020שתתבסס על
הנתונים לעיל של יעדי הניסוי העיקריים ,המשניים ,יעדי הבטיחות וכן תוצאות המעקב לתקופה של  12חודשים ,בעוד
שנתוני המעקב לתקופה של  24חודשים יוגשו כעדכון בטיחות ,כחלק מהתחייבות החברה לאחר קבלת האישור כפי
שהוסכם עם ה FDA-בפגישת  pre-BLAשהתקיימה ביולי .2019
בנוסף ,מדיוונד עורכת את ניסוי ה CIDS-שהינו ניסוי  ,Phase IIIרב-מרכזי ,רב-לאומי ,אקראי ,מבוקר ,פתוח ,בקרב
ילדים עם כוויות תרמיות .מטרות המחקר הן להעריך את היעילות והבטיחות של הטיפול ב NexoBrid-בהשוואה
לטיפול המקובל אצל ילדים מאושפזים עם כוויות תרמיות חמורות של  1%עד  30%משטח הגוף הכולל ()TBSA
בגילאים  .0-18הניסוי נערך על פי מתווה שאושר על ידי ה FDA-וה ,EMA-כחלק מתוכנית פיתוח מוסכמת ( )PIPכדי
לתמוך בהרחבת האינדיקציה לילדים.
על בס יס תוצאות ניסוי זה מתכוונת מדיוונד לפנות לרשויות הרגולטוריות השונות כדי להרחיב את אישור השיווק
הקיים של  NexoBridגם לטיפול בילדים .תוצאות ביניים הכוללות מעקב של  12חודשים צפויות להתקבל במהלך
המחצית הראשונה של שנת  .2022תוצאות סופיות הכוללות מעקב של  24חודשים צפויות להתקבל במחצית הראשונה
של שנת  .2023יצוין ,כי הניסוי ממומן על ידי  BARDAכמפורט בסעיף  25.21.1להלן .לפרטים נוספים ראו דיווחים
מידיים של החברה מיום  7בפברואר ( 2017מספר אסמכתה ,)2017-01-011608 :מיום  20ביולי ( 2017מספר אסמכתה:
 ,)2017-01-062476מיום  6באוגוסט ( 2017מספר אסמכתה )2017-01-067354 :ומיום  19ביוני ( 2018מספר אסמכתה:
.)2018-01-059110
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ברבעון הראשון של שנת  ,2018הודיעה מדיוונד כי בכוונתה לפתח את  NexoBridגם לטיפול בפגיעת גז חרדל ,על סמך
תוצאות שהושגו בניסויים בבעלי חיים .ברבעון השני של שנת  ,2018הגיעה מדיוונד להסכמות עם ה FDA-לגבי מתווה
הפיתוח של ה NexoBrid-לטיפול בפגיעת גז חרדל ,לפיהן הפיתוח להתוויה זו יסתמך על ניסויים בבעלי חיים בלבד,
בהתאם ל Animal Efficacy Rule-המאפשר להעניק אישור שיווק לתרופה אשר נועדה להפחית ולמנוע מצבים
חמורים/מסכני חיים ,הנגרמים מחשיפה לחומרים רעילים קטלניים (כימיים ,ביולוגיים ,רדיולוגיים או חומרים
גרעיניים) ,במקרים בהם ניסויים להוכחת יעילות בבני אדם אינם אתיים או שאינם ניתנים לביצוע ,וכאשר תוצאות
הניסויים בבעלי חיים מצביעות על כך שישנה סבירות כי התרופה תפיק תועלת קלינית גם בטיפול בבני אדם .במסגרת
המתווה אישר ה FDA-למדיוונד לבצע ניסוי בזן אחד בלבד של בעלי חיים (על פי רוב יש לבצע ניסויים בשני זני בעלי
חיים) ,בכפוף לקבלת נתוני בטיחות ויעילות מספקים מן המחקרים המתוכננים .בנוסף ,הסכים ה FDA-כי מדיוונד
תוכל להסתמך על המידע שכבר הוגש ל FDA-לגבי יצור ובקרה ( )CMCשל ה NexoBrid-לטיפול בכוויות .בחודש
ספטמבר  ,2018הודיעה מדיוונד כי חתמה עם  BARDAעל הסכם לפיתוח  NexoBridלטיפול בפגיעות עור מגז חרדל,
כחלק מהיערכות ממשלת ארה"ב לאירועים רבי נפגעים .על פי ההסכם ,תממן  BARDAפעילויות מחקר ופיתוח של
מדיוונד עד לשלבי ניסויים פיבוטליים בבעלי חיים בהתאם ל Animal Efficacy Rule-של ה( FDA-לפיו ה FDA-רשאי
להעניק אישור לשיווק התרופה על בסיס מחקרי יעילות הולמים ומבוקרים בבעלי חיים בלבד ,כאשר תוצאות מחקרים
אלה מעידות בסבירות גבוהה שהתרופה תפיק תועלת קלינית גם בטיפול בבני אדם) ,וכולל אופציות למימון פעילויות
פיתוח נוספות .לפרטים נוספים אודות ההסכמים עם  BARDAראו סעיף  25.21.2להלן.
כחלק מהתחייבות מדיוונד בעקבות קבלת אישור השיווק באירופה וכמקובל בקשר לתרופות חדשות ,ערכה מדיוונד
מחקר איסוף נתונים רטרוספקטיבי תצפיתי ,להערכת יעילות הפעולות למזעור הסיכון בחולים שטופלו בNexoBrid-
בשוק .המחקר כלל כ 160-נפגעי כוויה שטופלו ב NexoBrid-במהלך שנתיים לאחר השקת המוצר ב 6-מדינות האיחוד
האירופי (גרמניה ,בלגיה ,שבדיה ,פולין ,ספרד וסלובקיה) .מדיוונד סיימה את איסוף הנתונים והמחקר עמד בשני יעדי
הניסוי העיקריים והראה שאין הבדל בשיעור מקרי הכאב והחום שדווחו בחולים שטופלו ב NexoBrid-לעומת
הדיווחים במהלך הפיתוח הקליני של התרופה .תוצאות סופיות ידווחו ל EMA-במחצית הראשונה של שנת .2020
יצוין כי טרם הסתיים שלב הפיתוח של ה NexoBrid-בארה"ב ובילדים באירופה ובארה"ב וכי אין ודאות כי ה-
 NexoBridישיג את כלל מטרות הניסויים כנדרש ו/או יסיים את הליך הרישום בהצלחה ו/או יגיע לשיווק על בסיס
מסחרי בטריטוריות הרלוונטיות ,כמו כן ,אין כל וודאות כי מדיוונד תפתח את ה NexoBrid-לטיפול בפגיעות גז חרדל
ו/או כי תחל בניסויים בהתוויה האמורה .לפרטים נוספים אודות ניסויים עיקריים אותם עורכת או ערכה בעבר מדיוונד
ב NexoBrid-ראו סעיף  25.12.1להלן.
הערכות מדיוונד בעניין מאפייניו של ה ,NexoBrid-כמפורט לעיל ,המועדים הצפויים לתוצאות הניסויים ב-
 NexoBridולתחילת הניסויים הנוספים ב NexoBrid-כמו גם יכולתה לסיים את הליך הפיתוח בארה"ב ולהגיע לשלב
השיווק ,וכן פתיחת האתרים ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכת מדיוונד את
פוטנציאל הפיתוח שלה ,לרבות מאפייני חולים ,ניסיונה של מדיוונד בניסויים שערכה ,האינפורמציה הקיימת בידי
מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח ,לרבות היכרות עם נהלי ה .FDA-הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינוי העדר
מ קורות מימון עתידיים ,שינוי ברגולציה החלה על פעילותה של מדיוונד וקשיים רגולטורים בלתי צפויים ,אי הצלחת
מדיוונד בפיתוח ה ,NexoBrid-עיכוב או אי קבלת אישורי רשויות הבריאות ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המתוארים בסעיף  25.2425.24להלן.

.25.5.2

EscharEx
מוצר נוסף אותו מפתחת מדיוונד הינו ה ,EscharEx-שמיועד להסרת רקמת הגלד (ה )Eschar-מפצעים כרוניים ופצעים
קשי ריפוי אחרים ולניקוי הפצעים לפני הטיפול בהם .שוק ההטריה של פצעים קשי טיפול ופצעים כרוניים מגיע לכ-
 14מיליון חולים באירופה ובארצות הברית 29.ממחקרים עולה כי עלות הטיפולים בפצעים כרוניים בארצות הברית
הינה כ 25-מיליארד דולר בשנה וכי השוק לטיפול מתקדם בסוג כזה של פצעים צומח בשיעור של כ 8%-בשנה ,בשל
העלייה בגיל התמותה והגידול בכמות חולי הסכרת והסובלים מהשמנת יתר 30.ה EscharEx-מבוסס על אותה
טכנולוגיית הפירוק האנזימטי של חלבונים של ה ,NexoBrid-אם כי נבדל מה NexoBrid-במספר אספקטים שונים,
כגון הפורמולציה והתצורה .מדיוונד פיתחה דור שני ויעיל יותר של  .EscharExבכוונת מדיוונד למקד את המשאבים
והמאמצים שלה בדור השני והמשופר של  ,EscharExשפותח לאחר ניסוי קליני ראשוני  Phase IIבדור הראשון של
התרופה (להלן) .בהתבסס על המחקרים הפרה-קליניים הנוכחיים של מדיוונד ,הדור השני של  EscharExהפגין עוצמה
( )potencyגבוהה יותר במינונים נמוכים יותר ,מה שעשוי לתרום ליעילות ולסבילות של  .EscharExהדור השני
והמתקדם של  EscharExתוכנן בהתאם לשיטות העבודה הקיימות בשוק ,ומספק מוצר קל לשימוש וחזק ליישום
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.Visiongain: Advanced Woundcare: World Market Prospects 2011-2021
NIH Public access article "Human Skin Wounds: A Major and Snowballing Threat to Public Health and the
".Economy
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יומיומי ,שלהערכת מדיוונד ישפר את השימוש של המטופלים במוצר ואת איכות הטיפול .בהתבסס על המשוב
שהתקבל מצד גורמים שונים ,מאמינה מדיוונד שהדור השני של  EscharExיכול לתת מענה טוב יותר לחוסר הרפואי
במוצר מהיר וי עיל שאינו כירורגי ,במיוחד במערך מרפאות החוץ ,בו מטופלים מרבית החולים מסוג זה ,ויש לו
פוטנציאל גדול יותר להשגת נתח שוק משמעותי.
ממחקר שוק מקיף שביצעה מדיוונד בארה"ב ובאירופה בשנת  2015ואשר עודכן בשנת  ,2019עולה כי מעל  1.6מיליון
מטופלים בארה"ב בלבד הסובלים מפצעים סוכרתיים בכף הרגל ומכיבים ורידיים עוברים הטרייה מדי שנה .על פי
מידע ציבורי ,עלות הטיפול להטריה אינזימטית לפצע מסוג זה בטיפול המקובל כיום בארה"בהינה בין  1,500לבין
 2,000דולר.
לעניין השינויים בשווקים הפיננסיים הגלובאליים וההשלכות האפשריות על החברה וחברות הפורטפוליו ,לרבות
מדיוונד ,ראו סעיף  7לעיל.
במסגרת הדיונים עם ה FDA-על תוכנית הפיתוח הקלינית של  ,EscharExה FDA-הסכימה כי היעד העיקרי בניסויים
הפיבוטליים ב EcharEx-יהיה הסרה מלאה של הרקמה הפגועה מהפצע (הטריה) ושסגירת הפצע יהיה יעד בטיחות
המוודא של EscharEx-אין השפעה מזיקה על סגירת הפצע .יצוין ,כי היעד העיקרי האמור הינו היעד העיקרי בו עמדה
מדיוונד בניסוי  Phase IIקודם ב EscharEx-וכן הינו בניסוי  Phase IIIשל  NexoBridלצורך קבלת אישור שיווק
בארה"ב .כמו כן ,במסגרת דיון שנערך בעקבות הגשת הפרוטוקול לפיתוח הקליני של  EscharExל FDA-קיבלה
מדיוונד את הסכמת ה FDA-להיבטים רבים בתוכנית הפיתוח והציעה יעדי יעילות משניים נוספים לגביהם התבקשה
לספק מידע נוסף .לאור החלטת מדיוונד למקד את המשאבים והמאמצים מכאן ואילך בדור השני והמשופר של
( EscharExכפי שפורט לעיל) ,מדיוונד הגישה ל FDA-פרוטוקל לניסוי קליני  phase 2אדפטיבי ,אותו החלה בדצמבר
 ,2019המיועד להערכת הבטיחות ,היעילות והתועלת הקלינית של ה EscharEx-בחולים הסובלים מפצעים כרוניים
על רקע אי-ספיקה ורידית ) (Venous Leg Ulcersבהשוואה לפלצבו ולטיפול הלא-ניתוחי המקובל היום (הטרייה
אנזימטית או הטרייה באמצעות הידרוג'ל) .ניסוי זה מתוכנן להיערך בכ 25-אתרים ,רובם בארה"ב ,ולכלול  174חולים,
שיתחלקו באופן שווה בין שלוש זרועות הניסוי .הניסוי יהיה רב-מרכזי ,אקראי ,סמוי למחצה ,ויכלול מעקב לתקופה
של  3חודשים .יעד הניסוי העיקרי הינו שיעור ההטרייה המלאה של פצעים שטופלו בתרופה בהשוואה לפצעים שטופלו
בפלצבו .יעדי הניסוי המשניים יכללו הפחתה בכאב ,משך הזמן עד להשגת הטרייה מלאה ,צמצום שטח הפצע ,רקמה
גרנולרית ואיכות חיים .כמדדי בטיחות יבחנו ,בין היתר ,שיעור ומשך הזמן עד להשגת סגירת הפצעים .לאחר גיוס של
כמחצית מהחולים ,מתוכננת אנליזת ביניים לצורך הערכת התוחלת שבהמשך הניסוי ולהתאמת מספר החולים בו,
אשר תוצאותיה צפויות להתקבל עד סוף שנת  .2020לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  22ביולי
( 2019מס' אסמכתה )2019-01-063222 :ומיום  3בדצמבר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-118258 :
בחודש ינואר  2017התקבלו תוצאות סופיות של ניסוי  Phase IIבדור הראשון של  EscharExבחולים עם פצעים
כרוניים קשי ריפוי שטופלו ב EscharEx-משך  4שעות כל יום עד  10ימים 27( 55% :מ )49 -מהחולים שטופלו ב-
 EscharExהשיגו הטריה מלאה בתום תקופת הטפול (מטרת הניסוי העיקרית) בהשוואה ל 7( 29%-מ )24 -מהחולים
שטופלו בהידרוג'ל ( ,)p=0.047וזאת למרות שגיל ושטח הפצעים בקבוצה שטופלה ב EscharEx-היו גדולים יותר
מבקבוצת ההשוואה .בתת-קבוצות שניתוחן תוכנן מראש נמצא כי  8מ 16-חולים עם פצעים כרוניים על רקע סכרתי
שטופלו ב EscharEx -השיגו הטריה מלאה בהשוואה ל 1-מ 7-שטופלו בהידרוג'ל ,ובחולים עם פצעי כרוניים על רקע
אי ספיקה ורידית  10מ 16-השיגו הטריה מלאה בהשוואה ל 2 -מ 8-שטופלו בהידרוג'ל .גם בקיצור משך זמן ההטריה
(מטרה מישנית של הניסוי) היתה נטיה ברורה לטובת  .EscharExלאחר קבלת תוצאות אלה גויסה קבוצה נוספת של
 38חולים עם פצעי כרוניים על רקע סכרתי או אי ספיקה ורידית ,להם ניתן  EscharExלמשכי טיפול ארוכים יותר (24
עד  72שעות בכל טיפול ,עד  8טיפולים) בהשוואה להידרוג'ל ,וזאת על מנת להעריך את בטיחות השימוש בEscharEx-
בפרקי זמן אלו .בספטמבר  2017דווחה מדיוונד כי לא נמצאו בעיות בטיחות מהותיות .לפרטים נוספים ראו דיווחים
מיידים של החברה מיום  1בפברואר ( 2017מספר אסמכתה )2017-01-009886 :ומיום  3בספטמבר ( 2017מספר
אסמכתה.)2017-01-089262 :
פיתוח ה EscharEx-לטיפול בפצעים כרוניים ובפצעים קשי ריפוי אחרים ,מצוי בשלבי  ,Phase IIואין וודאות
שהניסויים יעמדו במטרותיהם כנדרש ו/או שה FDA-יאשר להמשיך בשלב זה בניסויים נוספים כלשהם של ה-
 EscharExו/או את המשך תוכנית הפיתוח הקליני של ה EscharEx-ו/או שיושלם הפיתוח של ה EscharEx-לכדי
אישור לשיווקו .לפרטים נוספים אודות ניסויים עיקריים אותם עורכת או ערכה בעבר מדיוונד ב EscharEx-ראו סעיף
 25.12.1להלן.

.25.5.3

מוצרים נוספים
מדיוונד פועלת לפיתוח מוצר ,MWPC003 ,לטיפול בפתולוגיות של רקמות חיבור ( .)connective tissuesלמועד הדוח,
הפיתוח הינו בשלב פרה-קליני מדיוונד השלימה מספר מחקרים בטוקסיקולוגיה מערכתית ובטוקסיקולוגיה של איזור
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ההזרקה .מדיוונד מקדמת פיתוח פנימי ( )in-houseשל פורמולציה בהזרקה ,בכדי לאפשר התחלה פוטנציאלית של
השלבים הקליניים לפיתוח ה.MWPC003-
למדיוונד  34פטנטים (בארה"ב ובשווקים בינלאומיים אחרים) ו 2-בקשות לפטנטים בנוגע ל .MWPC003-פטנטים
אלה מספקים הגנה רחבה על תערובת ספציפית של אנזימים פרוטאוליטים ) )proteolytic enzymesהמיועדים לטיפול
במגוון של מחלות רקמות מקשרות .הפטנטים כאמור יפקעו ביום  19ביולי  .2032לפרטים נוספים אודות הפטנטים
ראו סעיף  25.13להלן.
הערכות מדיוונד אודות תוצאות השימוש במוצריה לעומת הטיפולים הקיימים ויתרונותיהם ,היקף המכירות
הפוטנציאלי של המוצרים ,כיסוי עלות הטיפול בהם ,הסבירות לקבלת כיסוי ביטוחי ,כמו גם לגבי המועד לקבלתו,
וכן ההערכות הנוגעות למוצרים שבשלבי פיתוח על ידי מדיוונד ,הגשת פרוטוקול ל FDA-והמועדים הצפויים
להמשך הפיתוח הקליני ,לרבות לגבי ה ,EscharEx-הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס
על מאפייני המוצרים ,תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה ,מאפייני שוק הפרמצבטיקה ביחס לכיסוי עלויות הטיפול
ומידע שקיים במדיוונד נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא
תתממשנה כולן או חלקן ,או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם אי יכולת להוכיח את יעילות המוצרים,
חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי למוצרים ,שינויים במצב התחיקתי ,אי קבלת אישורי רשויות הבריאות
הרלוונטיות למסחור המוצרים בארצות הברית או מדינות נוספות ,שינוי בנהלי המבטחים הרפואיים ,בעיות
רגולטוריות בלתי צפויות ,ש ינויים רגולטוריים ,שינויים במבנה השוק ,התפתחויות בשווקי המטרה ,קיומם של
מוצרים תחליפיים ,כניסה של מתחרים לשוק היעד ,קושי להביא לשינוי דפוסי הטיפול הקיימים ,תוצאות ניסויים
עתידיים ,העדר מקורות מימון עתידיים ,שינוים בתוכנית העבודה לרבות בשל התקשרויות ושיתופי פעולה עם
צדדים שלישיים ,שינויים במאפייני חולים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  25.24להלן.

.25.6

לקוחות
לקוחות הקצה של ה NexoBrid-הינם בתי חולים ומרכזי כוויות וכן גורמי ממשל ברחבי העולם ,כדוגמת BARDA
בארה"ב וכן צבאות שונים .לקוחות הקצה הפוטנציאליים של ה EscharEx-הינם בתי מרקחת ,מרפאות פצע ,בתי
אבות ,מרכזי שיקום ,בתי חולים וכד'.

.25.7

שיווק והפצה

.25.7.1

כאמור ,בחודש מאי  ,2019התקשרה מדיוונד עם  Vericelבהסכמי רישיון ואספקה בלעדיים למסחור של הNexoBrid-
בצפון אמריקה ,לפיהם מדיוונד תהיה אחראית על המשך הפיתוח של ה NexoBrid-עד לקבלת אישור שיווק בארה"ב
ולאחר קבלת אישור השיוווק בארה"ב ל Vericel-תהיינה זכויות מסחור בלעדיות בצפון אמריקה ומדיוונד תהיה
אחראית על ייצור ואספקה של  NexoBridל .Vericel-מדיוונד תמשיך להחזיק בזכויות המסחור של  NexoBridבכל
העולם למעט בצפון אמריקה .לפרטים נוספים אודות הסכמים עם  ,Vericelראו סעיף  25.21.1להלן.

.25.7.2

למועד הדוח ,מדיוונד משווקת ומפיצה את ה NexoBrid-באמצעות מספר ערוצים .מדיוונד מוכרת את הNexoBrid-
באיחוד האירופאי ,הממלכה המאוחדת וישראל בעיקר באמצעות מערך מכירות המתמקד במרכזי כוויות מובילים
וניהול מובילי דיעה ( ,)KOLבנוסף להקמת ערוצי הפצה נוספים על מנת להרחיב את התפוצה באיחוד האירופאי .שיווק
ה NexoBrid-מתמקד במומחים לטיפול בכוויות קשות במרכזי כוויות ,מתוך שאיפה כי יחידות לטיפול בכוויות קשות
בבתי חולים קטנים וגדולים יאמצו את מגמות הטיפול של מרכזי הכוויות NexoBrid .קיבל אישור מימון ממשלתי
לכיסוי הטיפול ( )Reimbursementבאיטליה ובבלגיה.

.25.7.3

בשווקים בינלאומיים נוספים מדיוונד משווקת את ה NexoBrid-באמצעות מפיצים מקומיים עימם יש לה הסכמי
הפצה .בכוונת מדיוונד להיכנס לשווקים בינלאומיים נוספים באמצעות שיתופי פעולה עם מפיצים מקומיים ומינוף
האישורים שניתנו באירופה להשגת אישורי שיווק בטריטוריות נוספות ,כגון :אמריקה הלטינית ,מדינות אסיה-
פסיפיק ומדינות חבר המדינות העצמאיות .בנוסף חתמה מדיוונד על הסכמי שיווק ה NexoBrid-במדיניות נוספות
בעולם ,לרבות במרכז ודרום אמריקה ,המזרח הרחוק ,אוסטרליה ומזרח אירופה .יצוין ,כי מכירות במדינות האמורות
יחלו רק לאחר קבלת אישורים רגולטוריים מתאימים .להערכת מדיוונד ,תהליך קבלת האישורים הרגולטוריים עשוי
לארוך שנה או יותר.

.25.7.4

כחלק מהסכם  ,BARDAהחלה ההצטיידות של  BARDAב NexoBrid-בהיקף כולל של כ 16.5-מיליון דולר ,כחלק
מבניית המוכנות הלאומית של ארה"ב למצבי חירום רפואיים המסכנים את בריאות הציבור .כמו כן ,החל הטיפול
בחולים במסגרת תכנית ה ,NEXT-המאפשרת הנגשה של  NexoBridבאמצעות טיפול בעד  150נפגעי כוויות ,בעד 30
מרכזי כוויות בארה"ב ,זאת עוד לפני קבלת אישור ה FDA-לשיווק ומסחור ה NexoBrid-בארה"ב .לפרטים נוספים
בדבר ההסכמים עם  BARDAראו סעיף  25.21.1להלן.
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הערכות מדיוונד לעניין השיווק וההפצה בארה"ב ,באירופה ובאזורים נוספים ,ובכלל זה ,תחילת הרכישות של ה-
 NexoBridעל ידי  ,BARDAאורכו של תהליך קבלת האישורים הרגולטוריים במדיניות נוספות הינן מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על האינפורמציה הקיימת בידי מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח ,לרבות
על מאפייני החולים ,מוצרים תחליפיים ,הערכות מדיוונד את פוטנציאל הפיתוח של מדיוונד וניסיונה של מדיוונד
בניסויים שערכה ,וזאת בין היתר ,בהתחשב בשלב המוקדם של פעולות השיווק .הערכות אלו עשויות שלא להתממש,
כולן או ח לקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הם
כניסה של מתחרים לשוק ,אי קבלת אישורים רגולטוריים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף
 25.24להלן.

.25.8

תחרות

.25.8.1

האלטרנטיבות העיקריות לטיפול אותו מציעה מדיוונד באמצעות ה NexoBrid-בתחום הטיפול בכוויות ,הינן
התערבות כירורגית (כגון ניתוח להסרת הרקמה המתה המתבצעת במרכזים רפואיים) או אלטרנטיבות אחרות שאינן
כירורגיות ,המצריכות לרוב טיפול ממושך הכולל לעיתים שימוש בתכשירים להטריה ,כגון ג'לים ואנזימים.

.25.8.2

להלן טבלה הכוללת פרטים ,למיטב ידיעת מדיוונד ,באשר ליתרונותיו וחסרונותיו של ה NexoBrid -ביחס למוצרים
רפואיים מתחרים ,אשר להערכתה של מדיוונד הינם המתחרים העיקריים למועד זה ,בין אם משווקים בפועל במדינות
או בטריטוריות שבהם בכוונת מדיוונד לפעול וקיים מידע פומבי לגביהם ,ובין אם הם מצויים בשלבי פיתוח וקיים
מידע פומבי ביחס למידת בטיחותם ויעילותם:
מטרת פעולת התרופה
אופן נטילת התרופה
אופן השימוש בתרופה
מינון

האפשרות לקבלת החזר
ממבטחים רפואיים ,חברות
ביטוח או כל גורם אחר

מריחה
על ידי רופא
יישום אחד בהתאם לגודל (שטח פנים) של
הכוויה
כאב ,חום
 1100יורו ל 5-גרם של תרופה .על פי מידע
הקיים ממאמרים בלתי תלויים שפורסמו
באירופה ,הטיפול במדיוונד משקף כדאיות
וחיסכון כלכלי לעומת האופציה של טיפול
כירורגי.
להערכת מדיוונד ,קיימת אפשרות סבירה
שניתן יהיה לקבל החזר ,אם כי הנושא טרם
נבחן.

יתרונות וחסרונות המוצר הרפואי ביחס
למוצרים רפואיים מתחרים (קיימים או
כאלה המצויים בפיתוח) ,למיטב ידיעת
התאגיד

הטרייה מהירה ,הפחתת הטיפולים
הכירורגיים בכוויות ,והקטנת כמות הרקמה
הבריאה שנפגעת על ידי טיפולים כירורגיים
וטיפולים האלטרנטיביים.

מאפייני
המוצר

.25.8.3

NexoBrid
הטריית כוויות חמורות (ריפוי)

תופעות לוואי
עלות הטיפול

פרוצדורה כירורגית
פרוצדורה כירורגית – ניתוח
להסרת הרקמה המתה
פעולה כירורגית
על ידי רופא
לא רלוונטי
איבוד דם ,כאב ,טראומה.
למיטב ידיעת מדיוונד ,עלות
טיפול ממוצע של פרוצדורה
כירורגית הינה כ12,000-15,000-
דולר.
למיטב ידיעת מדיוונד ,קיימים
הסדרים ביטוחיים במדינות
שונות ,בהתאם למדיניות באותה
המדינה.
להערכת מדיוונד ,פרוצדורה
כירורגית הינה מהירה ולעיתים
יעילה ,אם כי ,מטבעה מדובר
בפרוצדורה טראומטית ,בעלת
סיכונים ,הכרוכה באיבוד דם
ורקמות בריאות.

לגבי ה ,EscharEx-בפצעים כרוניים ופצעים קשי-טיפול אחרים ,להערכת מדיוונד ,צפויה תחרות למוצר בעיקר
מטיפולי הטרייה אחרים ,לרבות ניתוחים בגישת  sharp debridementותרופות למריחה על הפצע ,כגון ג'לים ,וג'לים
המכילים אנזימים כדוגמת המוצר ™ ,SANTYLאם כי בהתחשב בשלבי הפיתוח של המוצר אין בידי מדיוונד הערכות
בנושא.
הערכות מדיוונד כמפורט לעיל בדבר מאפייני המוצרים דלעיל ,יתרונותיהם וחסרונותיהם ,הינן מידע צופה פני עתיד,
כהגד רתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על שיטות הייצור הידועות למדיוונד כיום והידע שנצבר בקשר אליהן,
הערכותיה והיכרותה של הנהלת מדיוונד בקשר עם מבנה השוק וכן פרסומים שנעשו בקשר עם המוצרים המתחרים
הפוטנציאליים .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים
העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן ,או שתתממשנה באופן שונה
מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים ,שינויים רגולטוריים ,שינויים במבנה השוק ,כניסת מתחרים חדשים לשוק,
התקדמות טכנולוגית בתחום ,העדר מקורות מימון עתידיים ו/או הצלחות בניסויים על ידי חברות המפתחות מוצרים
בתחום הפעילות והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  25.24לדוח התקופתי.
עוד יצוין כי המידע דלעיל בנוגע למאפייני המוצרים המתחרים ל ,NexoBrid-כמו גם יתרונותיהם וחסרונותיהם
מבוסס במלואו על מידע פומבי הקיים לגבי המוצרים האמורים .בהתחשב באופיו של המידע האמור ,מדיוונד לא בחנה
ו/או וידאה את נכונותו של המידע האמור ,ואין באפשרותה לבחון ו/או לוודא את המידע האמור ,מעבר למידע הפומבי
כאמור .כמו כן ,אין באפשרות מדיוונד להעריך את יתרונותיה או חסרונותיה ה"איכותיים" אל מול מתחרותיה,
בהתחשב ,בין היתר ,בעובדה שהמוצרים האמורים טרם קיבלו אישורי שיווק ו/או לאור שלב הפיתוח בו הם מצויים.
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.25.9

כושר ייצור ורכוש קבוע

.25.9.1

משרדי מדיוונד ומתקן הייצור שלה ,נמצאים במבנה שהיא שוכרת מכמ"ה ביבנה עד לסוף חודש אוקטובר  .2022מתקן
הייצור כאמור פועל בהתאם לדרישות ייצור נאותות ( 31)cGMPוקיבל אישורים מתאימים ממשרד הבריאות הישראלי
ומסוכנות התרופות האירופאית ( .)EMAלפרטים בדבר הסכם שכירות המשנה בין מדיוונד לכמ"ה ,ראו סעיף 25.9
לעיל.

.25.9.2

המתקן הקיים ,ובו  29עובדים נכון למועד הדוח ,כולל קו לייצור ה ,NexoBrid-בעל קיבולת ייצור שנתית המספיקה
למספר אלפי מטופלים בשנה .להערכת מדיוונד ,כושר הייצור הפוטנציאלי של קו הייצור צפוי לספק את הביקוש לטווח
הקרוב ל .NexoBrid-בכוונת מדיוונד להגדיל את כושר הייצור .להערכת מדיוונד ,הגדלת כושר הייצור תהיה תקפה
בכפוף לעמידה בהצלחה בביקורת יצור נאות ,עד סוף שנת  2022ומדיוונד מעריכה כי עלות ההגדלה המשוערת נאמדת
בכ 10-8-מיליון דולר.

.25.9.3

להערכת מדיוונד ,הגדלת קיבולת הייצור כרוכה בעלויות מהותיות וצפויה לארוך זמן רב ולפיכך ,נכון למועד פרסום
הדוח ,למדיוונד תלות במתקן .כמו כן ,למדיוונד עלול להיגרם נזק ,במקרה בו למתקן יגרם נזק פיזי או אחר שיחייב
את השבתתו .לעניין התלות במתקן כגורם סיכון ראו סעיף  25.2425.24.1.3להלן.
הערכות מדיוונד בדבר קו הייצור הקיים ,קיבולת הייצור שלו ,יכולתו לספק את הביקוש הראשוני ל ,NexoBrid-כמו
גם ההערכות אודות הגדלת כושר הייצור ,ובכלל זה בדבר העלויות הכרוכות בהגדלת כושר הייצור במתקן והתקופה
הדרושה להרחבתו הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על האינפורמציה הקיימת בידי
מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית
מכפי שהוערך .הגורמים שעשויים להשפיע על כך הינם ,בין היתר ,היקף הביקושים ל ,NexoBrid-שינוי בתוכנית
המכירות של מדיוונד ,העדר מקורות מימון עתידיים ,התייקרות בעלויות הקמת מתקן חלופי ועיכובים בהקמתו ,עיכוב
בקבלת אישור לשיווק ה NexoBrid-בארצות הברית ,שינויים ברגולציה לרבות ברגולציה בה נדרשים מתקנים מסוג
זה לעמוד בהם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  25.24להלן.

.25.10

מחקר ופיתוח

.25.11

פעילות המחקר ופיתוח של מדיוונד בתחום הטיפול בכוויות מתמקדת בפיתוח ה ,NexoBrid-בתחום הטיפול בפצעים
כרוניים ופצעים קשי ריפוי ,בפיתוח ה EscharEx-וכן בפיתוח מוצרים נוספים לאינדיקציות נוספות כמפורט בסעיף
 1.1לעיל.

.25.12

הוצאות המחקר ופיתוח של מדיוונד נטו בשנת ( 2019לאחר הפחתת המענקים מ BARDA-כאמור להלן) היו בסך של
כ 5.1-מיליון דולר .עד לחודש מאי  2019המענקים מ BARDA-לשנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר  2019בסכום של 3.8
מיליון דולר סווגו כהשתתפות של  BARDAבהוצאות מחקר ופיתוח ,והחל ממאי  2019המענקים של  BARDAבסך
 10.7מיליון דולר סווגו כהכנסות משירותי פיתוח .מדיוונד מעריכה כי הוצאות המחקר ופיתוח לשנת  2020תעמודנה
על כ 16.5-מיליון דולר .כאמור ,הוצאות המחקר של מדיוונד בקשר עם פיתוח ה NexoBrid-לצורך קבלת אישור ה-
 FDAממומנים על ידי  ,BARDAלרבות תכנית  ,NEXTכמו גם ניסוי  Phase IIIבילדים שמבוצע ברחבי אירופה
ובישראל והרחבתו למרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים ,וכן פיתוח  NexoBridלטיפול בפגיעות עור מגז חרדל.
הערכת מדיוונד בדבר הוצאות המחקר ופיתוח לשנת  2020הינה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על האינפורמציה הקיימת בידי מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן
או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שהוערך .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם דרישות
רגולטוריות ,עיכובים בתוכניות הפיתוח ,אי עמידה ביעדים ,שינויים בתוכניות העבודה של מדיוונד ו/או התממשות
איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  25.24להלן.
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לפרטים נוספים אודות נוהלי ייצור נאותים ,ראו סעיף  19.1.6לעיל.
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.25.12.1

להלן פירוט הניסויים הקליניים העיקריים אותם עורכת או ערכה בעבר
האם
נפתח
 INDאו
 IDEבגין
הניסוי

מטרת הניסוי הקליני

מספר
האתרים
בהם
יתבצע
הניסוי

NexoBrid

Phase
III

הניסוי
לא היה
תחת
IND

היעילות
הערכת
של
והבטיחות
בהשוואה
המוצר
המקובל
לטיפול
בבתי החולים.

26

NexoBrid

Phase
III

בוצע
במסגרת
IND
קיים

יעילות
הערכת
ובטיחות של המוצר.

44

שם הניסוי

32

33

שלב
הפיתוח
בו נכלל
הניסוי

מדיוונד32:

מיקום
גיאוגרפי
של
האתרים
בהם
יתבצע
הניסוי

מספר
נבדקים
מתוכנן
במסגרת
הניסוי

אירופה,
ישראל,
ברזיל,
אוסטרלי
ה והודו.

182
חולים
טופלו
בניסוי.

ארה"ב,
אירופה
וישראל.

175

מספר
נבדקים
שהצטרפו
לניסוי נכון
למועד
פרסום
הדוח

כל החולים
סיימו את
הניסוי.

175

אופי
וסטאטוס
הניסוי

לוחות הזמנים של הניסוי

אומדן עלות
כוללת
צפויה של
הניסוי

ניסוי
אקראי,
מבוקר,
כנגד
הטיפול
המקובל
בבתי
החולים.

פברואר -2006ינואר 2009

לא
רלוונטי.
הניסוי
הסתיים.

מבוקר,
כולל זרוע
פלסבו
וזרוע
ביקורת עם
הטיפול
המקובל,
אקראי,
סמיות
חלקית.

הניסוי החל בחודש אפריל
 .2015בחודש ינואר 2019
הודיעה מדיוונד כי התקבלו
תוצאות ראשוניות חיוביות
בניסוי ובחודש נובמבר 2019
פורסמו נתוני בטיחות לאחר
 12חודשים.
בכוונת מדיוונד להגיש את
הבקשה לאישור שיווק
התרופה ( )BLAלFDA-
באמצע שנת  2020על סמך
הנתונים שלעיל ,הכוללים
את יעד הניסוי העיקרי
ויעדי הניסוי המשניים,
לרבות תוצאות בטיחות ,ו
מעקב הבטיחות לתקופה
של  12חודשים .כמו כן,
מדיוונד מתכננת להגיש ל-
 FDAאת ניתוח תוצאות
המעקב לאחר  24חודשים
במחצית הראשונה של
.2021

33-

עלות
שנצברה
ממועד
תחילת
הניסוי
הקליני ועד
למועד
הדוח

כ7.5-
מיליון
דולר.

33-

תוצאות סופיות /
תוצאות ביניים

לפרטים אודות
תוצאות הניסוי,
ראו דיווח מיידי
של החברה מיום
 07ביולי 2010
(מספר
אסמכתה2010- :
.)01-512244

לפרטים אודות
תוצאות הניסוי,
ראו דיווח מיידי
של החברה מיום
 22בינואר 2019
(מספר
אסמכתה2019- :
.)01-007015

יובהר  ,כי הניסויים המתוארים במסגרת טבלה זו הינם הניסויים אשר בראיית מדיוונד הינם ניסויים מהותיים עבורה .מדיוונד עורכת ,כעניין שבשגרה ,ניסויים בשלבים מוקדמים או בהיקף חולים
מצומצם יותר ,אשר אינם מהותיים עבורה .לפרטים אודות ניסויים נוספים שמדיוונד עורכת ראו פירוט בסעיף  24.10.5לעיל .לפרטים נוספים אודות ניסויים עיקריים שערכה מדיוונד ואשר למועד דוח
זה הסתיימו ,ראו גם סעיף  ,13.4לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2014כפי שפורסם ביום  12במרס  ,2015לדוח התקופתי לשנת  ,2015כפי שפורסם ביום  23במרס  ,2016לדוח התקופתי לשנת ,2016
כפי שפורסם ביום  2באפריל  2017ולדוח התקופתי לשנת  ,2017כפי שפורסם ביום  21במרס ( 2018מספרי אסמכתא 2017-01-029386 ,2016-01-013350 2015-01-049420 :ו ,2018-01-022008-בהתאמה).
כמפורט בסעיף  25.21.1להלן ,מדיוונד התקשרה בהסכם עם  ,BARDAבמסגרתו הוסכם כי  BARDAתישא במימון הנדרש לפעילויות הפיתוח הדרושות לקבלת אישור ה FDA-ל ,NexoBrid-למעט
סך של כ 1-מיליון דולר שהוצא על-ידי מדיוונד.

האם
נפתח
 INDאו
 IDEבגין
הניסוי

מטרת הניסוי הקליני

מספר
האתרים
בהם
יתבצע
הניסוי

34NexoBrid

Phase
III

בוצע
במסגרת
IND
קיים

יעילות
הערכת
המוצר
ובטיחות
באוכלוסיית ילדים
( )0-18לצורך הרחבת
האינדיקציה
המאושרת באירופה
ובארה"ב.

כ25-40-

NexoBrid
expanded
access
treatment
protocol
)(NEXT

תוכנית
הנגשה
מורחבת
באמצעו
ת
פרוטוקו
ל טיפולי

בוצע
במסגרת
IND
קיים

EscharEx

Phase II

הניסוי
לא היה
תחת
IND

שם הניסוי

34
35
36

שלב
הפיתוח
בו נכלל
הניסוי

מוצרים
הנגשת
בשלבי פיתוח לטיפול
במצבים
בחולים
מסכני חיים ,שלא
במסגרת ניסוי קליני,
חלופות
כאשר
הקיימות
הטיפול
אינן מספקות
הבטיחות
בדיקת
והיעילות של המוצר
בסוגים שונים של
פצעים קשיי ריפוי
כרוניים,
ופצעים
בהשוואה לקבוצת
שתטופל
ביקורת

מיקום
גיאוגרפי
של
האתרים
בהם
יתבצע
הניסוי

אירופה,
ישראל
וארה"ב.

מספר
נבדקים
מתוכנן
במסגרת
הניסוי

160

מספר
נבדקים
שהצטרפו
לניסוי נכון
למועד
פרסום
הדוח

145

אופי
וסטאטוס
הניסוי

לוחות הזמנים של הניסוי

מבוקר2 ,
זרועות,
פתוח,
אקראי.
הניסוי
בביצוע.

הניסוי החל במחצית
השנייה של שנת .2014
בחודש יוני  2018דיווחה
מדיוונד על הרחבת הניסוי
למרכזי כוויות בארה"ב,
בעקבות אישור פרוטוקול
המחקר על ידי הFDA-
והוועדות האתיות של
המרכזים הרפואיים (.)IRB
תוצאות ביניים הכוללות
מעקב של  12חודשים
צפויות להתקבל במהלך
המחצית השניה של שנת
 .2022תוצאות סופיות
הכוללות מעקב של 24
חודשים צפויות להתקבל
במחצית השניה של שנת
.2023

25

ארה"ב

150

18

בביצוע

15

אירופה
וישראל.

72

73

אקראי,
סמוי
ומבוקר.

אומדן עלות
כוללת
צפויה של
הניסוי

35-

עלות
שנצברה
ממועד
תחילת
הניסוי
הקליני ועד
למועד
הדוח

35-

תוצאות סופיות /
תוצאות ביניים

טרם התקבלו
תוצאות הניסוי.

התוכנית תימשך עד קבלת
NexoBrid
אישור ל-
בארה"ב

36-

-

לא רלבנטי

הניסוי החל בחודש מאי
 .2014תוצאות סופיות
פורסמו בחודש פברואר
.2017

לא
רלוונטי.
הניסוי
הסתיים.

 1.3מיליון
דולר.

לפרטים אודות
תוצאות הניסוי
הסופיות ,ראו
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לפרטים נוספים אודות הניסוי ראו דיווח מיידי של החברה מיום  7בפברואר ( 2017מספר אסמכתא.)2017-01-011608 :
כמפורט בסעיף  25.21.1להלן ,מדיוונד התקשרה בהסכם עם  ,BARDAבמסגרתו הוסכם כי  BARDAתישא במימון הנדרש לפעילויות הפיתוח הדרושות לקבלת אישור ה FDA-ל ,NexoBrid-למעט
סך של כ 3.7-מיליון דולר שהוצא על-ידי מדיוונד.
כמפורט בסעיף  25.21.1להלן ,מדיוונד התקשרה בהסכם עם  ,BARDAבמסגרתו הוסכם כי  BARDAתישא במימון הנדרש לפעילויות הפיתוח הדרושות לקבלת אישור ה FDA-ל.NexoBrid-
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אסמכתה2017- :
.)01-009886
לפרטים אודות
תוצאות הניסוי,
ראו דיווח מיידי
של החברה מיום
בספטמבר
3
(מספר
2017
אסמכתה2017- :
.)01-089262

טרם התקבלו
תוצאות הניסוי.

הערכות מדיוונד בדבר לוחות הזמנים המתוכננים להמשך פיתוח מוצריה ואומדן העלות הכוללת הצפויה של הניסויים כמפורט לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוססות על תוכניות העבודה של מדיוונד ועל מידע המצוי בידי מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן שונה מהותית מ כפי שנצפה .הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתוכניות העבודה של מדיוונד ,אי עמידה ביעדים ,שינויים בשווקי המטרה ,שינוי
במאפייני החולים ,קושי בגיוס חולים ,העדר י כולת לממש טכנולוגיות ,שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות ,אי הוודאות הרבה הקיימת בפיתוח תרופות ומוצרים
רפואיים ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,העדר מקורות מימון עתידיים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  25.24להלן.

.25.12.2

מענקי רשות החדשנות והסכמים עם BARDA
מדיוונד קיבלה מענקים (הכפופים לתשלום תמלוגים) במסגרת תכניות מחקר ופיתוח של מוצריה שאושרו על-ידי רשות
החדשנות (בשמה הקודם :משרד המדען הראשי) ,וכן מימון פעילויות הפיתוח הדרושות לקבלת אישור ה FDA-ל-
 NexoBridבמסגרת התקשרותה של מדיוונד עם  BARDAכמפורט בסעיף  25.21.1להלן .למועד הדוח ,סכום
ההשתתפות של רשות החדשנות (המדען הראשי) ו BARDA-בתוכניות המחקר והפיתוח של מוצריה של מדיוונד,
ואשר הוכר בדוחותיה הכספיים הינו כ 5.1-מיליון דולר (מתוך הסכום האמור ,סכום ההשתתפות של רשות החדשנות
עומד על סך של  1.3מיליון דולר וסכום המענקים מ BARDA-בסך  3.8מיליון דולר מייצג מענקים שנרשמו
כהשתתפות בהוצאות מחקר ופיתוח עד חתימת ההסכמים עם  ,Vericelכאשר מאותו מועד שאר המענקים בסך 10.7
מיליון דולר ,נרשמו כהכנסות משירותי פיתוח) .לפרטים אודות הוראות חוק החדשנות ראו סעיף  19.4לעיל.
למועד הדוח ,יתרת ההתחייבויות (זמן ארוך וחלות שוטפת) שהוכרו בדוחות הכספיים של מדיוונד בגין מענקים
ממשלתיים שקיבלה מדיוונד במסגרת תכניות מחקר ופיתוח של ה NexoBrid-וה EscharEx-הינם כ 6.9-מיליון דולר.
השבת המענקים לרשות החדשנות תיעשה מכל הכנסות בגין המוצר או כל תכשיר שיבוסס על הידע שפותח בתוכנית.
ההחזר יהיה מתשלום תמלוגים בשיעור של  ,3%בסכום שלא יעלה על  100%מסך המענקים שהתקבלו בתוספת הצמדה
לדולר וריבית ליבור בהתאם לתקנות החלות .המענק הממשלתי משולם על ידי מדיוונד החל משנת  2014ולהערכת
מדיוונד ,צפוי להיות משולם במלואו עד לשנת  ,2026וזאת כפונקציה של היקף המכירות בפועל בשנים האמורות.
הערכות מדיוונד בדבר לוח ה זמנים להשבת המענק שקיבלה כמפורט לעיל ,הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוססות ,בין היתר ,על המועד הצפוי לתחילת שיווק המוצרים הרפואיים ,על הוראות הדין הרלוונטיות,
על מאפייני המוצרים של מדיוונד ,תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה ,מאפייני השוק ,תוכניות העבודה של מדיוונד,
ועל מידע המצוי בידי מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם אי יכולת להוכיח את
יעילות מוצרי מדיוונד ,חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר למוצרי מדיוונד ,התפתחות התחומים בהם פועלת
מדיוונד ,שינוי בשווקי המטרה ,שינויים בתוכניות העבודה של מדיוונד לרבות בשל התקשרויות ושיתופי פעולה עם
צדדים שלישיים ,שינוי במאפייני חולים ,קושי בגיוס חולים ,אי עמידה ביעדי השיווק ,העדר יכולת לממש טכנולוגיות,
שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות ,אי הוודאות הרבה הקיימת בפיתוח תרופות ומוצרים רפואיים,
התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ,אי קבלת אישורי רשויות הבריאות הרלוונטיות למסחור מוצרי
מדיוונד ,העדר מקורות מימון עתידיים ,שינוי החקיקה המסדירה את החזר המענקים ו/או התממשות איזה מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  25.24לדוח התקופתי.

.25.13
.25.13.1

נכסים לא מוחשיים
למדיוונד ידע הקשור לפיתוח מוצרים בתחומי פעילותה ,הכולל ,בין היתר ,מידע (אינפורמציה) ,ידע (,)know how
נתונים ,ידיעות ,קניין רוחני ,שרטוטים ,מפרטים טכניים ,רשימת לקוחות פוטנציאליים ותוכניות.
הצלחת עסקי מדיוונד תלויה במידה רבה ,ביכולתה להגן על נכסיה הלא מוחשיים.

.25.13.2

למדיוונד פטנטים רשומים ובקשות פטנטים ,המצויות בשלבי בחינה שונים (החל משלב קבלת דוח הבחינה הראשון
ועד לאישור בקשת הפטנט כפטנט רשום) ברחבי העולם .הפטנטים כאמור מתארים את המוצרים אותם מפתחת
מדיוונד ,את השימושים הרפואיים להם הם מפותחים וכן את מגוון השימושים הרפואיים האפשריים הנוספים .ה-
 NexoBridקיבל הכרה כתרופת יתום 37באירופה ובארצות הברית ולפיכך זכאי לבלעדיות במשך  10שנים באירופה ו-
 7שנים בארצות הברית לאחר קבלת אישור השיווק .כמו כן ,מכיוון שה NexoBrid-מסווג כ'מוצר ביולוגי' בארצות
הברית ,ככל שיתקבל אישור לשיווקו בארצות הברית ,יהיה זכאי לבלעדיות למשך תקופה של  12שנים לאחר אישורו
לשיווק .לפרטים נוספים ראו סעיף  13לעיל.

.25.13.3

למדיוונד סימני מסחר רשומים ,ובכלל זה לשמות " "EscharEx" "NexoBridו ,"MediWound"-בתחומי שיפוט
שונים ,ובכלל זה בארה"ב ,באיחוד האירופי ובישראל .השם  NexoBridהינו סימן מסחר רשום בארגנטינה,
אוסטרליה ,ברזיל ,צ'ילה ,סין ,האיחוד האירופי ,הודו ,ישראל ,יפן ,דרום קוריאה (אנגלית וקוריאנית) ,מקסיקו,
הפדרציה הרוסית (באנגלית ובקרילית) ,ארה"ב ,פרו ואקוודור ,והוגש לרישום כסימן מסחר בקנדה ,קולומביה,
טאיוואן ופנמה.
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לעניין תרופת יתום ראו סעיף  13לעיל.

.25.13.4

בנוסף ,מדיוונד מתקשרת בהסכמי סודיות עם צדדים שלישיים הנחשפים למידע סודי שברשותה ,כולו או חלקו ,לרבות
ספקיה ועובדיה.

.25.13.5

היתרה המופחתת של הנכסים הבלתי מוחשיים (ידע) בגין מוצר ה NexoBrid-בספרי מדיוונד לימים  31בדצמבר 2018
ו 2019-עומדת על סך של  0.5מיליון דולר ו 0.4-מיליון דולר ,בהתאמה.

.25.13.6

היתרה המופחתת של הנכסים הבלתי מוחשיים בגין ידע וטכנולוגיה של מדיוונד בספרי כת"ב לימים  31בדצמבר 2018
ו 2019-עומדת על סך של כ 641-מיליון ש"ח וכ 305-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

.25.13.7

לעניין נכסים בלתי מוחשיים מכוח הסכמים מהותיים של מדיוונד ראו סעיף  25.21להלן.

.25.13.8

להלן פרטים אודות פטנט בו עושה מדיוונד שימוש במועד פרסום הדוח ,אשר להערכת מדיוונד הינו פטנט מהותי:
מספר פטנט
MWD/006
PCT/IL2005/00123
6

תיאור הפטנט
מעכל

תכשיר
רקמות
מברומלאין
ושיטות
להפקתו

הזכויות
בפטנט
מדיוונד בע"מ

מועד פקיעה צפוי
של הפטנט38
 22בנובמבר 2025
ארה"ב –  26בינואר
2029
)(US 8,119,124

מדינות בהן אושר
ארה"ב ( 2פטנטים) ,אוסטרליה ,סין ,יפן,
מקסיקו ,דרום אפריקה ,הונג קונג ,הודו,
קוריאה ,קנדה ואירופה (ולידציה באוסטריה,
בלגיה ,בולגריה ,אנגליה ,צ'כיה ,דנמרק,
פינלנד ,צרפת ,גרמניה ,יוון ,הונגריה ,אירלנד,
איטליה ,הולנד ,פולין ,פורטוגל ,רומניה,
סלובקיה ,ספרד ,שבדיה ,נורווגיה ,שוויץ
וטורקיה) וישראל.

יצוין כי מדיוונד עושה שימוש בפטנטים נוספים .להערכת מדיוונד ,אף כי כל אחד מן הפטנטים הנוספים כאמור אינו
מהווה פטנט מהותי לפעילותה של מדיוונד ,גריעה מזכויותיה של מדיוונד במספר מהפטנטים האמורים עלולה להביא
להשפעה מהותית שלילית על פעילותה.

.25.13.9

להלן מידע אודות בקשות לרישום פטנטים ,אשר להערכת מדיוונד הינם פטנטים מהותיים או קשור למוצר מהותי,
שהגישה מדיוונד ואשר פורסמו:
שם בקשת הפטנט

תיאור הפטנט המבוקש

הזכויות
הצפויות בפטנט
(ככל שיירשם)

MWD/006
PCT/IL2005/001236

תכשיר מעכל
מברומלאין
להפקתו

רקמות
ושיטות

מדיוונד בע"מ

MDW/009
PCT/IL2017/050107

תכשיר מעכל רקמות
לטיפול
מברומלאין
בפצעים ומשטר טיפול
חדשני

מדיוונד בע"מ

MDW/010
PCT/IL2017/050110

תכשיר מעכל רקמות
מברומלאין לטיפול פצעים
בפורמולציה
כרוניים
חדשנית ומשטר טיפולים
ייחודי

מדיוונד בע"מ

מועד קדימות
22
2004

בנובמבר

31
2016

בינואר

18
2016

באפריל

מועד
הגשת
הבקשה
22
בנובמבר
392005

 30בינואר
31 ,2017
בינואר
 2017ו2-
בפברואר
2017

 30בינואר
31 ,2017
בינואר
 2017ו2-
בפברואר
2017

מדינות בהן
הוגשה הבקשה
ברזיל
אוסטרליה
אירופה ,ארגנטינה,
ברזיל,
ארה"ב,
אפריקה,
דרום
הודו ,הונג קונג,
יפן,
טאיוואן,
ישראל ,ניו זילנד,
קוריאה,
סין,
קנדה ,רוסיה
אוסטרליה
אירופה ,ארגנטינה,
ברזיל,
ארה"ב,
אפריקה,
דרום
הודו ,הונג-קונג,
יפן,
טאיוואן,
ישראל ,ניו זילנד,
קוריאה,
סין,
קנדה ,רוסיה

יצוין כי מדיוונד הגישה בקשות לרישום פטנטים נוספים ,בנוסף על זו המנויה בטבלה דלעיל .להערכת מדיוונד ,אף כי
כל אחד מן הפטנטים הנוספים האמורים אינו מהווה פטנט מהותי לפעילותה של מדיוונד ,אי קבלתן של מספר
מהבקשות הנוספות האמורות עלולה להביא להשפעה מהותית שלילית על פעילותה.
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מובהר ,כי מדובר במועד פקיעה נומינאלי של הפטנט ,המחושב טכנית למשך  20שנה מתאריך הקדימה הרלוונטי .לפרטים אודות
הגנות נוספות אשר עשויות להעניק בלעדיות בשיווק המוצרים גם לאחר פקיעת ההגנה הפטנטית ,ראו סעיף  13לעיל.
יצוין ,כי על פי מידע שקיבלה מדיוונד מיועצי הפטנטים שלה ,העיכוב באישור הבקשה לרישום הפטנט המבוקש נובע מעומס במשרד
הפטנטים בברזיל.

הערכות מדיוונד בדבר ( )1היותם של פטנטים מסוימים 'פטנטים מהותיים' ,וכן ( )2ההשלכות של גריעה מזכויותיה של
מדיוונד באחד הפטנטים שלא מצוינים לעיל או אי קבלת אחת מהבקשות לרישום פטנט שאינן מצוינות לעיל ,הינן
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים של המוצרים ,שיטות הייצור
הידועות לה כיום והידע שנצבר בקשר אליהן ,הערכותיה והיכרותה בקשר עם מבנה השוק וכן פרסומים שנעשו בקשר
עם המוצרים המתחרים הפוטנציאליים .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן ,או
שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים ,חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או כישלונם,
בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ,שינויים רגולטוריים ,אי קבלת אישורים לניסויים ,שינויים במבנה השוק ,כניסת
מתחרים חדשים לשוק ,התקדמות טכנולוגית בתחום ו/או הצלחות בניסויים על ידי חברות המפתחות מוצרים בתחום
הפעילות והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  25.24לדוח התקופתי.
לפרטים אודות אפשרות הארכת תוקף הפטנטים ראו סעיף  13לעיל.

.25.14

הון אנושי
נכון ליום  31בדצמבר  2019העסיקה מדיוונד  74עובדים ,מהם  29עובדים במחלקות הייצור ובקרת איכות 26 ,עובדים
במחלקת המחקר והפיתוח 12 ,עובדים במחלקת השיווק (אירופה) והיתר הינם עובדי מטה .נכון למועד פרסום הדוח,
למדיוונד אין תלות במי מעובדיה.
בחודש מרס  2019הודיעה מדיוונד כי מר שרון מלכה ,סמנכ"ל הכספים והתפעול של מדיוונד ,מונה לתפקיד מנכ"ל
מדיוונד .מדיוונד עוד הודיעה כי יו"ר דירקטוריון מדיוונד ,מר  Stephen T. Willsהחל לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  12במרס ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-020400 :

.25.15

חומרי גלם ,ספקים ונותני שירותים

.25.15.1

בתחום הטיפול בכוויות יש למדיוונד ספק עיקרי יחיד הממוקם במזרח אסיה המספק לה חומר גלם הדרוש לייצור ה-
( Challenge Bioproducts Corporation Ltd ,NexoBridלהלן בסעיף זה" :הספק העיקרי").

.25.15.2

הספק העיקרי מפיק את החומר כאמור מתערובת של אנזימים ממקור צמחי (גזע צמח האננס) באמצעות הליך מיוחד
ובאמצעות ידע ( )know howמשותף .למדיוונד תלות בספק העיקרי .החלפת ספק עלולה להיות כרוכה בתהליך הכשרה
ממושך של ספק חליפי ,ועלולה בנוסף להיות כרוכה בעלויות מהותיות .מדיוונד נוקטת בצעדים שונים על מנת לצמצם
את התלות בספק זה ,לרבות באמצעות החזקת מלאי חומר גלם ,המספיק לתקופת פעילות העולה על שנה .לפרטים
נוספים אודות הסכם האספקה ,ראו סעיף  25.21.3להלן.
יש לציין כי ככל שהספק העיקרי יתמודד עם קשיים מסוימים כתוצאה מהתפרצות 'וירוס הקורונה' ,אשר בגינה הכריז
ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום רפואי ,אספקת חומר הגלם הדרוש למדיוונד לייצור ה NexoBrid-עלולה
להיפגע ,דבר שעלול להסתכם בפגיעה בתוצאות של מדיוונד .נכון למועד סמוך לפרסום הדוח ,קיים חוסר וודאות
משמעותי בנוגע להיקף פוטנציאל הפגיעה במדיוונד כתוצאה מהתפשטות 'וירוס הקורונה' .לפרטים נוספים אודות
הסיכון כתוצאה ממחסור באספקת חומרי הגלם ,ראו סעיף  25.24.1.4להלן.
הערכת מדיוונד בדבר תהליך החלפת הספק עבור חומר הגלם העיקרי של ה ,NexoBrid-פרק הזמן של תהליך כאמור
והעלויות הכרוכות בכך ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על האינפורמציה הקיימת
בידי מדיוונד נכון למ ועד פרסום הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שהוערך .הגורמים שעשויים להשפיע על כך הינם ,בין היתר ,שינויים בנסיבות ,עיכובים בלתי צפויים
באיתור ספק חלופי ובהכשרתו ,אי התאמת חומר הגלם החלופי לדרישות ,שינויים בדרישות הרגולטוריות ,עיכוב
בקבלת אישורים רגולטורים לביצוע החלפת הספק ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 25.24
להלן.

.25.16

הון חוזר
ליום  31בדצמבר  2019למדיוונד הון חוזר של כ 25.5-מיליון דולר .ההון החוזר כולל יתרת מזומנים ושווי מזומנים
ופיקדונות בתאגידים בנקאיים בסך של כ 29.5-מיליון דולר.
תקופת האשראי הממוצע לה זכתה מדיוונד מספקיה השונים בתקופת הדוח עמדה על כ 30-ימים לספקים בחו"ל וכ-
 75ימים לספקים בישראל.

.25.17

מימון
פעילותה של מדיוונד ממומנת באמצעות הון עצמי ובאמצעות מענקים מ BARDA-ובעבר גם ממענקים מרשות
החדשנות (בשמה הקודם המדען הראשי).
בחודש מרס  ,2014השלימה מדיוונד הנפקה ורישום למסחר של מניותיה ב Nasdaq-בהיקף של כ 80-מיליון דולר
ברוטו .התמורה נטו מההנפקה ,בניכוי הוצאות הנפקה ודמי חיתום נאמדה בכ 71.7-מיליון דולר .לפרטים נוספים ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  26במרס ( 2014מספר אסמכתה.)2014-01-024150 :
בחודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2017גייסה מדיוונד סך של כ 25.2-מיליון דולר במסגרת הנפקה ורישום למסחר של
מניות ב( Nasdaq-כ 22.7-מיליון דולר נטו) .לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים  19בספטמבר
 2017ו 29-באוקטובר ( 2017מספרי אסמכתה ,2017-01-102360 ,2017-01-094122 :בהתאמה).

.25.18

מיסוי
על מדיוונד חלים דיני המס בישראל .נכון ליום  31בדצמבר  ,2019למדיוונד הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשי
עיתוי בסך כולל של כ 119-מיליון דולר בגינם לא נרשמו נכסי מס .למדיוונד הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת
 . 2013יצוין כי למדיוונד מעמד של מפעל מוטב בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון ועל כן שיעור המס בגין הכנסותיה
יהיה נמוך יותר .במסגרת הדוחות המאוחדים של החברה ,נזקף נכס מס נדחה בגין הפסדים אלה.

.25.19

איכות סביבה
בפעילותה של מדיוונד במשרדים הנשכרים על ידה נעשה שימוש בכימיקלים ומיוצרים ,כתוצרי לוואי ,חומרי פסולת
וביוב ,אך פעילות זו לא כרוכה בשימוש בחומרים מסוכנים כלשהם.
להערכת מדיוונד ,העלויות השנתיות שמשקיעה מדיוונד על מנת לעמוד בהוראות איכות הסביבה החלות עליה וכן
ההוצאות הצפויות בגין האמור עד תום שנת  2020ובשנת  2021אינן צפויות להיות מהותיות.
הערכת מדיוונד בדבר ההוצאות הצפויות של מדיוונד בתחום איכות הסביבה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על מידע הקיים במדיוונד נכון למועד דוח זה .הערכה זו עשויה שלא להתממש ,כולה או חלקה,
או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הם שינויים רגולטורים
ושינויים בתוכניות העבודה של מדיוונד ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  25.24להלן.

.25.20

מגבלות ופיקוח
ייצור מוצרים בתחום הפרמצבטי כפוף לדרישות רגולטוריות ,הליכי אישור ממושכים וקיום נוהלי ייצור נאותים.
לפרטים אודות מגבלות ופיקוח החלים על פעילותה של מדיוונד בהיותה חברת פרמצבטיקה ראו סעיף  19לעיל.

.25.21
.25.21.1

הסכמים מהותיים
הסכמי Vericel
בחודש במאי  2019הודיעה מדיוונד כי חתמה על הסכמי רישיון ואספקה בלעדיים עם חברת Vericalלמסחור של
 NexoBridבצפון אמריקה .על פי ההסכם מדיוונד תהיה אחראית על המשך הפיתוח עד אישור שיווק )(BLA
 NexoBridבארה"ב וזאת בתמיכה ומימון של  ,BARDAכמו גם לייצור ולאספקה של  NexoBridל .Vericel-מדיוונד
תמשיך להחזיק בזכויות המסחור של  NexoBridבכל העולם למעט בצפון אמריקה.
על פי תנאי הסכם הרישיון Vericel ,שילמה למדיוונד בחתימת ההסכם  17.5מיליון דולר ,ותשלם תשלום נוסף בסך
של  7.5מיליון דולר עם קבלת אישור שיווק  NexoBridבארה"ב ,וכן תשלומים נוספים בסך כולל של עד  125מיליון
דולר ,בכפוף להשגת יעדי מכירות שנתיים .בנוסף Vericel ,תשלם למדיוונד תמלוגים בגין מכירות  NexoBridבטווח
הנע בין אחוז חד ספרתי גבוה לאחוז דו ספרתי נמוך .כמו כן ,הרווח הגולמי הנובע מהרכישות המובטחות של BARDA
יחולק באופן שווה בין הצדדים וכן ישולמו תמלוגים בשיעור דו ספרתי ממכירות עתידיות נוספות של .BARDA
על פי תנאי הסכם האספקה ,מדיוונד מחויבת לספק ל Vericel-את ה NexoBrid-במשך  5שנים .במסגרת התחייבות
מדיוונד כאמור ,עליה לנקוט בצעדים על מנת לוודא שכושר הייצור שלה תואם את דרישותיה של  Vericelל-
 .NexoBridלאחר  5שנים כאמור Vericel ,תוכל לבסס מקורות אספקה חלופיים .על פי הסכם האספקהVericel ,
תרכוש ממדיוונד את  NexoBridבמחיר עלות בתוספת שיעור רווח קבוע למדיוונד במשך תקופה מסוימת שלאחריה
מחיר יחידת  NexoBridיכול לעלות ,על בסיס שנתי ובהתאם לאינדקס מחירים בארה"ב.

לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  7במאי ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-043948 :
הערכות מדיוונד בנוגע ללוחות הזמנים המתוכננים כמו גם התשלומים העתידיים שתקבל מדיוונד מכח ההסכם
כאמור ,מהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .מידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן
שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בשיתופי הפעולה ,תוצאות
ניסויים עתידיים ,שינויים בתכנית העבודה ,התפתחויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות ובאי קיבלת ה BLA-על ידי
ה ,FDA-והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי קליני ותוצאותיו.

.25.21.2

הסכמי BARDA
למדיוונד הסכם עם  ,BARDAבהיקף של עד  159מיליון דולר לפיתוח ,ייצור ,רכישה והיערכות להפצה של
NexoBridבהתוויה של כוויות ,כחלק מהיערכות ארה"ב לאירועים רבי נפגעים .ההסכם עם  ,BARDAשהיה תחילה
בהיקף של עד  112מיליון דולר ,הורחב על ידי  BARDAבחודשים יולי  ,2017מאי  2019ומרס  ,2020בכ 47-מיליון
דולר.
כאמור ,בחודש יולי  2017דיווחה מדיוונד כי  BARDAהגדילה במסגרת ההסכם עימה את ההתחייבות למימון
פעילויות מחקר ופיתוח של  ,NexoBridב 32-מיליון דולר נוספים לסכום של עד  56מיליון דולר BARDA .שמרה על
התחייבותה לרכישת  NexoBridבהיקף של  16.5מיליון דולר .כמו כן BARDA ,שמרה על אופציה בהיקף של 10
מיליון דולר למימון פיתוח התוויות נוספות של NexoBridוכן על אופציה להצטיידות נוספת ב NexoBrid-בהיקף של
עד  50מיליון דולר.
בחודש מאי  2019דיווחה מדיוונד כי  BARDAהגדילה את היקף ההסכם עמה בסך של כ 21-מיליון דולר נוספים
לסכום של עד  77מיליון דולר ,זאת לצורך מימון תכנית הנגשה באמצעות פרוטוקול טיפולי שכינויו " ,"NEXTשתרחיב
את החשיפה של מרכזי כוויות רבים בארה"ב ל NexoBrid-ותאפשר להם להעריך את השימוש בו בחולים עוד לפני
קבלת אישור ה FDA-ומסחור ה NexoBrid-בארה"ב.
פעילויות אלו כוללות את המשך הניסוי הקליני  Phase IIIב )DETECT( NexoBrid-והכנות נוספות הנדרשות לצורך
הגשת הבקשה לאישור  NexoBridלשיווק ( )BLAעל בסיס ניסוי זה ,המשך הניסוי הקליני  Phase IIIבילדים ()CIDS
שמבוצע ברחבי אירופה ובישראל ואת הרחבתו למרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים ,ועתה גם הנגשת NexoBrid
במסגרת תכנית ה ,NEXT-שהחלה בחודש אוקטובר .2019
בחודש במרס  ,2020הודיעה מדיוונד כי  BARDAהגדילה את היקף ההסכם עמה בסך של כ 5.5-מיליון דולר נוספים,
למימון היערכות להפצת  NexoBridלשימוש במצבי חירום ,וזאת בהמשך להצטיידות של  BARDAבNexoBrid-
כחלק מבניית המוכנות הלאומית של ארה"ב למצבי חירום רפואיים המסכנים את בריאות הציבור .הצטיידות כאמור
החלה בחודש ינואר .2020
על פי העדכונים כאמור BARDA ,מספקת תמיכה ומימון בסך כולל של כ 82-מיליון דולר לפעילויות פיתוח ה-
 NexoBridעד לקבלת אישור שיווק בארה"ב מה FDA-ולצורך היערכות להפצת ה NexoBrid-בשעת חירום .לפרטים
נוספים ,ראו דיווחים מידיים של החברה מיום  30בספטמבר ( 2015מספר אסמכתה ,)2015-01-126318 :מיום  20ביולי
( 2017מס' אסמכתה )2017-01-062476 :מיום  29במאי ( 2019מס' אסמכתה )2019-01-045933 :ומיום  3במרס 2020
(מס' אסמכתה.)2020-01-018016 :
למדיוונד הסכם נוסף עם  BARDAלפיתוח  ,NexoBridלטיפול בפגיעות עור מגז חרדל ,כחלק מהיערכות ארה"ב
לאירועים רבי נפגעים .על פי הסכם נוסף זה ,תממן  BARDAפעילויות מחקר ופיתוח של מדיוונד בהיקף של כ12-
מיליון דולר עד לשלבי ניסויים פיבוטליים בבעלי חיים בהתאם ל Animal Efficacy Rule-של ה( FDA-המאפשר
השלמת פיתוח של תרופה לאינדיקציות בהן אי אפשר או לא אתי לבצע ניסויים בבני אדם) .הסכם זה ,שהינו לתקופה
של עד שמונה שנים ,כולל אופציות למימון נוסף בהיקף של עד  31מיליון דולר עבור פעילויות פיתוח נוספות ,לרבות
הגשת בקשה ל FDA-לאישור  NexoBridלשיווק ( .)BLAלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 25
בספטמבר ( 2018מספר אסמכתה.)2018-01-085717 :
נכון למועד הסמוך לפרסום הדוח סך הערך הכספי הלא מדלל תחת ההסכמים של מדיוונד עם  BARDAהינו בהיקף
של עד כ 202-מיליון דולר ,ונכון ליום  31בדצמבר  ,2019קיבלה מדיוונד מ BARDA-במסגרת ההסכמים לעיל סך של
כ 43-מיליון דולר .יצוין ,כי ההסכמים לעיל יכולים להסתיים על ידי  BARDAבכל עת ,לפי שיקול דעתה של .BARDA

.25.21.3

הסכם אספקה
מדיוונד התקשרה עם הספק העיקרי (כהגדרתו בסעיף  25.15.1לעיל) בקשר עם ייצור המוצר של מדיוונד בשנת 2001
(כפי שתוקן בפברואר  ,)2010בהסכם לאספקה של חומר הגלם הנדרש לצורך ייצור ה( NexoBrid-להלן בסעיף זה:
"הסכם האספקה") .במקביל לחתימת הסכם האספקה ,נחתם בין הצדדים הסכם להעברת המידע הטכני בדבר הליך
ייצור חומר הגלם ורישיון בלעדי לשימוש במידע (ובשיפורים עתידיים) להפקת חומר הגלם לטובת ייצור ה.NexoBrid-
ההסכמים כוללים אפשרות למדיוונד להעניק רישיונות ביחס למידע כאמור .התשלום בגין קבלת המידע ואספקת
חומר גלם ,לרבות במקרה בו יוענקו רשיונות משנה כאמור ,אינו מהותי עבור מדיוונד.
על-פי הסכם האספקה ,הספק העיקרי לא ייצר ,ישתמש ,יספק או ימכור את חומר הגלם הדרוש לייצור ה,NexoBrid-
ולא יאשר לחברות קשורות או צד שלישי לעשות כן ,לטובת שימוש להפקת מוצר מתחרה באופן ישיר או עקיף למוצר
של מדיוונד .מדיוונד רשאית לסיים את הסכם האספקה במתן הודעה בכתב לפחות  6חודשים מראש ,ולמעט במקרה
של סיום ההסכם כתוצאה מהפרה של ההסכם על ידי מדיוונד ,הספק העיקרי רשאי לסיים את ההסכם במתן הודעה
בכתב לפחות  24חודשים מראש ,או תקופה ארוכה יותר מראש ,כך שיאפשר למדיוונד באופן סביר להקים מקור חלופי
לייצור חומר הגלם ו/או לרכוש מלאי מספיק של חומר הגלם לתקופה של  24חודשים.

.25.21.4

הסכם שימוש בטכנולוגיה
בשנת  ,2000מדיוונד התקשרה בהסכם רשיון בלעדי לשימוש בטכנולוגיה ופטנט מס'  MDW/004עם בעל הפטנט,
בתמורה לתשלום תמלוגים ותשלומים כמפורט בסעיף  25.21.8להלן .ההסכם מקנה למדיוונד רשיון לשימוש בלעדי
בטכנולוגיה ובפטנט שפותחו על-ידי בעל הפטנט ,למטרות פיתוח ,שיווק ומסחור של ה NexoBrid-לטיפול בכוויות
ופציעות אחרות של בני אדם .ההסכם מאפשר למדיוונד הענקת רשיונות משנה לשימוש בטכנולוגיה ובפטנט .ההסכם
אוסר על שני הצדדים להיות מעורבים באופן ישיר או עקיף בפיתוח או שיווק של מוצר הטרייה המבוסס על
 Bromelaineמלבד המוצר של מדיוונד תחת ההסכם .הסכם זה אינו מוגבל בזמן .בנוסף לזכות של כל צד לסיים את
ההסכם במקרים המפורטים בהסכם והזכות של בעל הפטנט לסיים את הפטנט במקרה שמדיוונד מגישה בקשה
לפירוק ,מחליטה על פירוק מרצון או מכריזה על חדלות פירעון או שממונה לה כונס נכסים .מדיוונד זכאית לסיים את
ההסכם כאמור במקרה בו לדעתה לא ניתן להמשיך בפיתוח ,מכירת או אספקת המוצר המופק מן השימוש בפטנט.
בשנת  2007תוקן הסכם הרישיון הבלעדי כאמור כך שהרישיון המוקנה למדיוונד בהסכם יכלול גם רישיון לייצר את
המוצר וזאת מבלי לשנות ,באופן מהותי ,מיתר תנאי הרישיון ,לרבות התמורה לבעל הפטנט בגין מתן הרישיון .בנוסף,
עודכנו אבני הדרך לתשלום התמורה וכן נקבע בתיקון כאמור כי אי עמידה של מדיוונד באבני הדרך של תהליך פיתוח
המוצר לא יקנו לבעל הפטנט זכות לסיים את ההסכם .יצוין כי הפטנט האמור פג ובהתאם שיעור התמלוגים מהכנסות
רישיונות משנה צפויים לפחות ב.50%-

.25.21.5

הסכם הרישיון למוצר ה( NexoBrid-הסכם המייסדים)
במסגרת הסכם המייסדים מינואר ( 2001כפי שתוקן במרס  ,)2006הוענק למדיוונד רשיון בלעדי לשימוש בידע שפותח
על ידי היזם ,לייצור ומכירה של ה NexoBrid-ומוצרים נוספים מגבעולי אננס ,עם אפשרות להעניק רישיונות משנה,
בתמורה לתשלום סכומים חד פעמיים לא מהותיים ,לפי אבני דרך ,אשר שולמו במלואם נכון למועד זה .הרישיון יישאר
בתוקף ללא הגבלת זמן .בנוסף ,במסגרת ההסכם קיבל היזם שיעור מסוים מהון המניות של מדיוונד ביום ההקמה
וזכויות נלוות נוספות .כמו כן ,ע"פ ההסכם ,כל פיתוח עתידי שיפותח ע"י מדיוונד ,היזם ,החברה בבעלותו או ע"י
עובדים ,נושאי משרה או היועצים של החברות הנ"ל הקשורים ל ,Chemical or Enzymatic Debridement-יהיה
בבעלות הבלעדית של מדיוונד .בנוסף העניקה החברה שבבעלות היזם למדיוונד זכות להצעה ראשונה ( right of first
 ) offerלגבי מסחור כל קניין רוחני אחר שפותח או שיפותח ע"י החברה שבבעלות היזם בכל תחום .כמו כן ,היזם
התחייב במסגרת ההסכם כי לא יתחרה בעסקי מדיוונד בהתאם לתנאים המפורטים שם.
בחודש אפריל  2006נחתם הסכם בין מדיוונד ,היזם והמשקיע ומור ,לפיו אותו יזם ומשקיע שהתקשר בהסכם
המייסדים כאמור ,העביר למור חלק ממניותיו במדיוונד ותשלומים נוספים .בתמורה ויתרה מור על כל טענה ותביעה
שיש לה כנגד הקניין הרוחני שהועבר על ידי היזם למדיוונד על פי הסכם המייסדים ,כמו גם על כל פיתוח עתידי של
הקניין הרוחני כאמור ,שבוצע עד למועד ההסכם.

.25.21.6

הסכם טבע
בשנת  2010התקשרה מדיוונד בסדרת הסכמים עם טבע ועם פוליהיל בע"מ (להלן" :פוליהיל") לפיתוח ,ייצור ומסחור
של מוצר פוליהיל (להלן" :ההסכמי טבע" ו"-המוצר" ,בהתאמה) .במסגרת הסכמי טבע ,פוליהיל העניקה למדיוונד
רישיון בינלאומי בלעדי לפיתוח ,ייצור ומסחור של המוצר ,ומדיוונד העניקה רישיון משנה בלעדי לטבע למסחור של
המוצר בפריסה עולמית .ביום  15בנובמבר  ,2012מדיוונד עדכנה את טבע בכך שהושגה אבן דרך ,כפי שנקבע בהסכמי
טבע .בהתאם לכאמור בהסכמי טבע ,עם השגת אבן הדרך ,על טבע היה להשקיע  6.75מיליון דולר נוספים בתמורה

למניות רגילות של מדיוונד .בהמשך ובכפוף להשקעה זו של טבע ,מדיוונד התחייבה לרכוש מניות רגילות של פוליהיל
בסכום זהה .השקעות כאמור לא בוצעו ומדיוונד החלה במשא ומתן עם טבע בנושא.
ביום  24במרס  2019התקשרה מדיוונד עם טבע בהסכם פשרה וויתור הדדי כללי ,וזאת בקשר עם הסכמי שיתוף טבע
כאמור לעיל .בהתאם להסכם האמור ,טבע הסכימה לשלם למדיוונד סך של כ 4-מיליון דולר במזומן וכן להקטין את
ההתחייבות המותנית שמדיוונד התחייבה לשלם לטבע בקשר עם רכישה עצמית של מניותיה שנערכה בשנת  ,2013כך
שמדיוונד תשלם לטבע תשלום שנתי בשיעור מופחת של ( 15%חלף  )20%מההכנסות ממכירות  ,NexoBridלאחר ה1-
בינואר  ,2019עד לסך מצטבר של  10.2מיליון דולר (חלף  30.6מיליון דולר) .כמו כן ,מדיוונד הסכימה לשפות את טבע
ואת מי מטעמה מפני תביעות הקשורות לאבן דרך מסוימת הקשורה לפוליהיל ,עד לסכום של  10מיליון דולר ,אם
תתקבל הודעה על תביעה כאמור בידי מדיוונד ,לפני ה 31-בדצמבר  .2023לפרטים נוספים אודות הסכם הפשרה ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  25במרס ( 2019מספר אסמכתה.)2019-01-024606 :
ביום  2באוקטובר  2019הודיעה מדיוונד על התקשרותה בסדרת הסכמי פשרה וויתור הדדי כללי עם בעלי מניות נוספים
של פוליהיל ,לרבות החברה ,בהיותה בעלת מניות של פוליהיל במועדים הרלוונטיים .הסכמי הפשרה כאמור חלים ,בין
היתר ,על כל חוב ,התחייבות או חבות העולים או הקשורים להסכמי טבע כאמור לעיל .בהתאם להסכמי הפשרה הללו,
מדיוונד שילמה לבעלי המניות של פוליהיל סכום של כ 2.8-מיליון דולר ,מתוכם קיבלה החברה  1.6מיליון דולר.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  2באוקטובר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-100573 :

.25.21.7

לעניין הסכם השכירות בין מדיוונד לבין כמ"ה להשכרת המתקן ביבנה ,ראו סעיף  20.2לעיל.

.25.21.8

להלן טבלה המרכזת את ההתקשרויות העיקריות של מדיוונד עם מפיצים ,משווקים ובעלי זכויות אחרות להם מדיוונד
נדרשת לשלם תמלוגים ו/או תשלומים אחרים ואופן ההתקשרות עמם:
זהות מקבל
הערות
טווח תמורה
התשלומים נושא ההסכם סוג תשלום
רשות
החדשנות

תמלוגים
מהתמורה
שתתקבל ממכירת
המחקר
פרי
נתמך
והפתוח
רשות החדשנות.

רשיון
אחד הסכם
בעל
בלעדי ,אשר הינו
הפטנטים
בתוקף החל משנת
לשימוש
,2000
בטכנולוגיה ופטנט
מס' MDW/004

תשלום סכומים
המותנים בהשגת
אבני דרך על ידי
מדיוונד ,ותשלום
תמלוגים.

לסיום
הסכם
מערכת ההסכמים
בין מדיוונד לטבע,
במסגרתו הוסכם
על רכישה חוזרת
של החזקות טבע
במדיוונד.

על
תשלומים
הכנסות
בסיס
מדיוונד ממכירת
.NexoBrid

טבע

שיעור של  3%מהתמורה שתתקבל
ממכירת פרי המחקר והפתוח
נתמך רשות החדשנות או
בשיעורים אחרים ,בכפוף לאישור
פרטני ,מתוך תקבולי מכירות
ותקבולים שאינם בגין מכירות.
בכפוף לתנאי האישור הפרטני
אשר יתקבל ,היקף ההחזר ייקבע
על בסיס אחוז מסוים (ולא פחות
המענקים
מסך
מ)100%-
שהתקבלו בתוספת הצמדה לדולר
וריבית ליבור שנתית בהתאם
לתקנות החלות.
תמלוגים בשיעור של 2.5%-1.5%
מהמכירות נטו וכן תמלוגים
בשיעור של  10%מרישיונות משנה.
בנוסף התחייבה מדיוונד לשלם
באופן חד פעמי סך של  1.5מיליון
דולר ,כאשר מכירותיה יגיעו לסך
של כ 100-מיליון דולר במצטבר.
מדיוונד תשלם לטבע סכומים
בשיעור של  15%מכלל הכנסותיה
של מדיוונד הנובעות ממכירות
מוצרי מדיוונד עד לסכום כולל של
כ 10.2-מיליון דולר.

למועד הדוח בהתאם למדיניות
החשבונאית ,ההתחייבות לתשלום
כהלוואות
מטופלת
תמלוגים
הניתנות למחילה.

לפרטים נוספים ראו סעיף 25.21.4
לעיל.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  25במרס ( 2019מספר
אסמכתה )2019-01-024606 :וכן
סעיף  25.21.6לעיל.

יצוין כי החברה התקשרה בהסכמי הפצה .נכון למועד זה מדיוונד לא רואה בהסכמים אלו כהסכמים מהותיים.

.25.22

הליכים משפטיים
למועד פרסום הדוח ,לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים מטעם או כנגד מדיוונד ,למעט כמפורט בביאור 15ג'()3
לדוחות הכספיים של החברה למועד הדוח .כמו כן ,למיטב ידיעת מדיוונד ,אין רשות שהוקמה לפי דין השוקלת ,בוחנת
או מתכננת לנקוט בהליכים משפטיים מהותיים כנגדה.

.25.23

יעדים ואסטרטגיה עסקית

.25.23.1

האסטרטגיה של מדיוונד מבוססת על שאיפותיה וכוונותיה של מדיוונד נכון למועד פרסום הדוח להיות חברה
המפתחת ,מייצרת וממסחרת מוצרים ייחודיים גלובליים ,בעלי ערך מוסף בתחום הטיפול בפצעים .אסטרטגיה זו
עשויה להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך במדיוונד.

.25.23.2

נכון למועד פרסום הדוח ,היעד המרכזי של מדיוונד לשנים הקרובות הינו מסחור ה NexoBrid-במדינות בהן ניתן לו
רישיון שיווק ,רישומו לשיווק בטריטוריות נוספות ,הרחבת האינדיקציות על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית של
מדיוונד ,המשך ניסויים קליניים בארה"ב ובאירופה (ילדים) וכן פיתוח ה NexoBrid-לטיפול בפגיעות גז חרדל .בנוסף,
קידום פיתוח מוצר ה EscharEx-ומוצרים חדשים נוספים תוך בניית ערך למדיוונד ולמוצריה.

.25.23.3

בתוך כך ,בחודש מאי  2019הודיעה מדיוונד כי חתמה על הסכמי רישיון ואספקה בלעדיים עם  Vericelלמסחור של
ה NexoBrid-בצפון אמריקה .על פי ההסכם מדיוונד תהיה אחראית על המשך הפיתוח עד אישור שיווק
NexoBridבארה"ב וזאת בתמיכה ומימון של ( BARDAכהגדרתה וכמפורט להלן) ,וכן לייצור ולאספקה של
 NexoBridל .Vericel-על פי תנאי הסכם הרישיון Vericel ,שילמה למדיוונד בחתימת ההסכם  17.5מיליון דולר,
ותשלם תשלום נוסף בסך של  7.5מיליון דולר עם קבלת אישור שיווק  NexoBridבארה"ב ,וכן תשלומים נוספים בסך
כולל של עד  125מיליון דולר ,בכפוף להשגת יעדי מכירות שנתיים .בנוסף Vericel ,תשלם למדיוונד תמלוגים בגין
מכירות  NexoBridבטווח הנע בין אחוז חד ספרתי גבוה לאחוז דו ספרתי נמוך .כמו כן ,הרווח הגולמי הנובע
מהרכישות המובטחות של  BARDAיחולק בין הצדדים וכן ישולמו תמלוגים בשיעור דו ספרתי ממכירות עתידיות
נוספות של  .BARDAכמו כן ,על פי תנאי הסכם האספקה Vericel ,תרכוש ממדיוונד את  NexoBridבמחיר עלות
בתוספת שיעור רווח קבוע למדיוונד .מדיוונד תמשיך להחזיק בזכויות המסחור של  NexoBridבכל העולם למעט בצפון
אמריקה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  7במאי ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-043948 :

.25.23.4

להלן טבלה המרכזת את יעדי מדיוונד ביחס למוצרים המפותחים על ידה ,כפי שהוגדרו על ידי הנהלת מדיוונד ,נכון
למועד הדוח וביחס לשתי שנות הדיווח העוקבות למועד הדוח:
המוצר
הרפואי

NexoBrid

EscharEx

סטטוס ליום 31.12.2019
• בחודש ינואר  2019התקבלו
תוצאות חיוביות מניסוי Phase III
( )DETECTובנובמבר 2019
פורסמו נתוני מעקב ארוך טווח (12
חודשים).
• מתנהל ניסוי  Phase IIIבילדים
באירופה ,בישראל ובארה"ב.
הניסוי הורחב למרכזי כוויות
בארה"ב ומצוי בשלב בשני שלו,
הכולל ילדים החל מגיל מינימלי
של שנה אחת.
•
• החלה תכנית פיתוח קלינית,
במסגרתה מתנהל ניסוי Phase II
הסובלים
בחולים
לטיפול
מכיבים ורידיים.

2021

2020
• המשך
ומכירות.
• להגיש ל FDA-בקשת
אישור לשיווק NexoBrid
בארה"ב ( )BLAבאמצע
שנת  2020על סמך
תוצאות ניסויDETECT
ומעקב  12חודשים.
פעילות

שיווק

• הערכת ביניים של הניסוי
 Phase IIעד לסוף שנת
.2020

•
•
•
•

המשך
ומכירות.
אישור שיווק NexoBrid
בארה"ב.
השקת  NexoBridבארה"ב
על ידי .Vericel
הגשת תוצאות מעקב 24
חודשים של ניסוי Phase III
(.)DETECT

• המשך
הקלינית

פעילות

תוכנית

שיווק

הפיתוח

האסטרטגיה ויעדיה כאמור של מדיוונד מבוססים על שאיפותיה ותוכניתה העסקית של מדיוונד נכון למועד פרסום
הדוח .האסטרטגיה והיעדים עשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך במדיוונד .בנוסף ,אין כל
ודאות שמדיוונד תצליח להגשים את יעדיה ,כולם או חלקם בלוחות הזמנים כאמור.
הערכות מדיוונד בעניין היעדים והאסטרטגיה העסקית שלה ,לרבות בקשר עם המשך ו/או השלמת פיתוח המוצרים
השונים כאמור לעיל והתחלת שיווקם המסחרי של המוצרים השונים כמפורט לעיל ,הינן מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות מדיוונד בקשר עם הפעילויות הנדרשות ,למיטב ידיעתה ,על מנת
לעמוד ביעדים אלו ,על תוכניות הפיתוח והשיווק שלה ועל הערכתה את השווקים הרלוונטיים .הערכות אלה עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה .הגורמים העשויים להשפיע על כך שההערכות
האמורות לא תתממשנה ,כולן או חלקן ,או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים
והנדסיים ,חריגה מלוח ות זמנים של ניסויים ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות או שינויים רגולטורים ,שינויים בתנאי
השוק ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  25.24להלן.

.25.24

דיון בגורמי סיכון
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו-כלכליים וגורמי סיכון ענפיים ,ראו סעיף  23לעיל .להלן פרטים אודות גורמי הסיכון
הקשורים לפעילותה של מדיוונד:

.25.24.1

גורמים מיוחדים
ביקוש למוצרי מדיוונד ומחירם  -נכון למועד פרסום הדוח ,מדיוונד מוכרת את ה NexoBrid-בהיקפים לא מהותיים.
כמו כן ,אין ודאות כי גם אם יתקבלו על-ידיה אישורים לשיווק למוצרי מדיוונד האחרים ,יהא ביקוש המצדיק את
שיווקם המסחרי .בנוסף ,אין ודאות באשר לקצב צמיחת שוק המוצרים הרפואיים ,המאפשרים טיפול בכוויות או
בפצעים קשי ריפוי וכן לא ברור אם מדיוונד תצליח לשנות את דפוסי הטיפול הקיימים כיום לטיפול בכוויות או בפצעים
קשי ריפוי .כמו כן ,אין ודאות לגבי המחיר אותו ניתן יהיה לקבל בגין המוצרים במהלך שיווקם.
השלמת פיתוח מוצרים  -מדיוונד פועלת לשם השלמת פיתוח מוצרים לטיפול בכוויות בטריטוריות שבהן טרם התקבל
אישור .אין ודאות שפעילות הפיתוח תסתיים בהצלחה .אין ודאות כי הניסויים אותם עורכת מדיוונד יסתיימו
בהצלחה ,וכי המוצרים יימצאו יעילים ובטוחים לשימוש.
תוכנית הניסויים שהציגה מדיוונד כפופה להתקיימותם של גורמים שונים ,עשויה להשתנות ואין ודאות כי הניסויים
שתערוך מדיוונד יסתיימו במועד .שינויים כאמור בלוחות הזמנים של ביצוע הניסויים עשויים לגרום לעיכוב בקבלת
אישור לשיווק מוצרי מדיוונד .אי עמידה בלוחות הזמנים המתוכננים ,עשויה לגרום למדיוונד להוצאות נוספות בקשר
עם פיתוח מוצרים ויתכן אף למנוע את השלמת פיתוחם .כמו כן ,העלויות המתוכננות בקשר עם ביצוע ניסויים והמשך
הליכי פיתוח עשויות להשתנות וכתוצאה מכך עשויות להיגרם למדיוונד הוצאות פיתוח נוספות אשר עשויות אף למנוע
את השלמת פיתוח המוצר עקב העדר מקורות מימון נדרשים.
תלות במתקן הייצור  -יכולת הייצור של מדיוונד תלויה במתקן היצור שברשותה ,העומד בדרישות איכות מחמירות.
חלק מהציוד במתקן הינו אינטגרלי למבנה ,ועל כן ,במקרה בו מדיוונד תעבור ממתקן זה ,יהיה עליה להחליפו .החלפת
הציוד עשויה להיות כרוכה בעלויות מהותיות ולארוך זמן רב .כמו כן ,למדיוונד עלול להיגרם נזק רב ,במקרה בו למתקן
יגרם נזק פיזי או אחר שיחייב את השבתתו.
מחסור באספקת חומר הגלם  -מדיוונד תלויה בספקי חומר הגלם בכדי לייצר כל אחד ממוצריה .אין ודאות כי הספקים
עימם היא עובדת ימשיכו ו/או יוכלו להמשיך לספק למדיוונד את חומר הגלם האמור בכמות והאיכות הדרושה .אם
יהיה עיכוב או הפסקה באספקת חומר הגלם מספק עיקרי של מדיוונד ,אין ודאות שמדיוונד תוכל למצוא תחליף בזמן.
עיכוב במציאת חומר הגלם העיקרי של מדיוונד ,ו/או אי מציאת התחליף הנדרש עשויה לגרום לעיכוב במסחור
המוצרים ,עלייה בהוצאות מדיוונד ולפגוע בתוצאותיה.
יש לציין כי ככל שהספק העיקרי של חומר הגלם של מדיוונד יתמודד עם קשיים מסוימים כתוצאה מהתפרצות 'נגיף
הקורונה' ,בסין בדצמבר  ,2019אספקת חומר הגלם הדרוש למדיוונד לייצור ה NexoBrid-עשויה להיפגע .נכון למועד
זה ,קיים חוסר וודאות משמעותי בנוגע להיקף פוטנציאל הפגיעה ביכולת אספקת חומר הגלם וכתוצאה מכך,
במדיוונד ,כתוצאה מהתפשטות 'נגיף הקורונה'.
נגיף הקורונה  -ההתפרצות הנוכחית של וירוס קורונה ( ,)COVID-19מעלה חששות שעשויים להשפיע באופן מהותי
על יכולתה של מדיוונד לנהל את פעילותה .למועד זה ,קיים חוסר וודאות משמעותי בנוגע להיקף פוטנציאל הפגיעה
במדיוונד כתוצאה מהתפשטות 'נגיף הקורונה' .לפרטים נוספים ראו סעיף  23.1.1לעיל.
היעדר מקורות מימון נוספים להשלמת המחקר והפיתוח ,הייצור והשיווק  -צרכי המימון של מדיוונד עשויים
להשתנות באופן מהותי ,וזאת בשל תוצאות המחקר והפיתוח והניסויים ,תחרותיות ,התפתחויות טכנולוגיות בתחום
ועלות שתנבע מדרישות נוספות של הרשויות הרגולטוריות השונות .העדר אמצעי מימון מתאימים עלול לגרום
להפסקת פעילותה העסקית של מדיוונד.
התקשרות עם ספקים עיקריים בהם יש תלות  -מדיוונד רוכשת את חומר הגלם המשמש ליצור
ה NexoBrid-מכח הסכמים עם ספק עיקרי .הפסקת ההתקשרות עם הספק העיקרי האמור ,תחייב את מדיוונד
להתקשר עם ספק חלופי או להיערך לייצור עצמי .החלפת ספק עלולה להיות כרוכה בתהליך הכשרה ממושך של הספק
החליפי ,ועשויה בנוסף להיות כרוכה בעלויות מהותיות .לפרטים בדבר פעולותיה של מדיוונד למזעור התלות בספקי
חומרי הגלם ,ראו סעיף  25.15.2לדוח זה.

צפי להעדר רווחיות בשנים הקרובות  -נכון למועד פרסום הדוח ,לאור עלויות המחקר והפיתוח הצפויות של ה-
 ,EscharExלא צפויים למדיוונד רווחים משמעותיים בשנים הקרובות.
תלות בהסכמים עם  – BARDAבמקרה שהתמיכה של  BARDAתופסק ,מדיוונד תצטרך להשיג מקורות מימון
חלופיים.

.25.24.2

מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות מדיוונד ,לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על מדיוונד:
גורמי סיכון
גורמי מקרו

גורמים ענפיים

השפעה גדולה
• נגיף הקורונה

•
•
•
•
•

גורמים
מיוחדים

•
•

ביצוע ניסויים קליניים
גיוס חולים לניסויים
חוסר וודאות לגבי הגעה
לשלב של שיווק על בסיס
מסחרי
בתחום
התפתחות
הפרמצבטיקה והמחקר
הרפואי
למשאבים
היזקקות
ניכרים למחקר ופיתוח
(מו"פ)
ביקוש למוצרי מדיוונד
ומחירם
תלות בהסכמים עם
BARDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מידת ההשפעה
השפעה בינונית
שינויים בשווקי ההון בארץ ובעולם
מענקים והטבות מאת גורמים
ממשלתיים
מגבלות על מימוש החזקות
חוסר וודאות בנוגע לקניין רוחני
הפרת זכויות של צד שלישי
הפרת זכויות מוגנות או העתידות להיות
מוגנות בפטנטים רשומים
סיכונים טבועים בשיווק מוצרים
רפואיים
כיסוי עלות מוצרים על ידי גופים
ממשלתיים ו/או חברות ביטוח
תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן
כפיפות לרגולציה
השלמת פיתוח מוצרים
תלות במתקן הייצור
התקשרות עם ספקים עיקריים בהם יש
תלות
מחסור באספקת חומר גלם
צפי להיעדר רווחיות בשנים הקרובות
היעדר מקורות מימון

השפעה קטנה
• מצב כלכלי ,פוליטי ובטחוני
• חשיפה לסיכונים פיננסיים
• סייבר ואבטחת מידע
• חשיפה לתביעות משפטיות
בעקבות ניסויים קליניים
• שינויים אשר יאפשרו לעקוף
את הזכויות המוגנות בפטנט

.26

פרטים אודות חברות פורטפוליו נוספות של החברה

.26.1

ביוקין תרפויטיקס בע"מ

.26.1.1

ביוקין הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל המוחזקת בשיעור של כ 25%-על ידי החברה .המוצר המוביל של ביוקין
הינו ( Motixafortideהידוע בעבר כ .)BL-8040-פיתוח ה Motixafortide-נעשה על ידי חברת Bioline Rx Ltd.
("ביוליין") וזאת מכח הסכם רישיון לפיתוח ומיסחור המוצר .בהתאם להסכם הרישיון ,ביוליין תשלם לביוקין
תמלוגים בשיעור של  12%-10%מהמכירות נטו של המוצר ,בכפוף למגבלות מסוימות .כמו כן ,בהתאם להסכם
הרישיון ,לביוליין זכות להעניק רישיון משנה למוצר ,ובמקרה זה תשלם תמלוגים בשיעור של  20%מהכנסותיה
מרישיון המשנה.

.26.1.2

ה Motixafortide-הינו מעכב של הקולטן ) .CXC-chemokine receptor-4 (CXCR4קולטנים אלה מבוטאים ביתר
בסוגי סרטן שונים ,ותורמים לשגשוג והתפשטות הממאירות Motixafortide .פוגע בתאי הסרטן ישירות ,ובמקרה של
סרטני מערכת הדם והלימפה גם על-ידי שינוע תאי הסרטן ממח העצם אל זרם הדם בו הם חשופים יותר לתרופות
כימותרפיות וביולוגיות .בנוסף לאפקטים אלה Motixafortide ,יכול לשנע תאי מח עצם בריאים אל זרם הדם לצורך
איסופם לקראת השתלת מח עצמונית.

.26.1.3

בחודש פברואר  2019קיבלה  Motixafortideמעמד של תרופת יתום לטיפול בסרטן הלבלב מה ,FDA-ובחודש ינואר
 2020גם מהנציבות האירופאית ( .)ECלפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  5בפברואר  2019ו-
 14בינואר ( 2020מס' אסמכתה 2019-01-012639 :ו ,2020-01-005368-בהתאמה).

.26.1.4

 Motixafortideנמצא בניסוי קליני  Phase IIIבמיאלומה נפוצה לבחינת השפעתו על ניוד תאי מח העצם לפני השתלת
מח עצמונית (בשילוב חלבון המעודד התרבות תאי דם לבנים) ,בניסויים קליניים  Phase IIלטיפול בממאירויות מערכת
הדם (לוקמיה ולימפומה) ובניסויים קליניים נוספים בשילוב תרופות של  )Keytruda( Merckו.)Tecentriq( Roche-
ניסוי קליני  Phase IIIבמיאלומה נפוצה –
בחודש דצמבר  2017הודיעה ביוליין על תחילת ניסוי קליני  Phase IIIבחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה לבחינת
האפקט של  Motixafortideבשילוב עם  ,G-CSF( granulocyte colony-stimulating factorחלבון המעודד התרבות
תאי דם לבנים) ("שילוב התרופות ") על ניוד תאי גזע של מערכת הדם לצורך איסופם עבור השתלת מח עצם עצמית,
המכונה ""( "GENESISניסוי  .)"GENESISניסוי  ,GENESISהינו רב מרכזי ,אקראי ומבוקר ,ומטרותיו הינן
הערכת הבטיחות ,הסבילות והיעילות של שילוב התרופות ביחס לקבוצת הביקורת בה יטופלו החולים בG-CSF-
בלבד .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  24בדצמבר ( 2017מס' אסמכתה.)2017-01-119169 :
בחודש אוגוסט  2018הודיעה ביוליין על תוצאות משלב ההרצה ( )lead-inבניסוי  .GENESISשלב ההרצה נועד להעריך
את הבטיחות והיעילות של שילוב התרופות ותוכנן לכלול עד  30חולים ,עם ביקורת תקופתית של ועדת ניטור הנתונים.
תוצאות  11החולים הראשונים הראו ששילוב התרופות בטוח ונסבל היטב .תשעה מתוך  11החולים ( )82%הגיעו לערך
היעד הרצוי של איסוף לפחות  6מיליון תאי גזע לק"ג משקל גוף לאחר מתן יחיד של התרופה ולאחר שני מחזורי
אפרזיס לכל היותר (מטרת הניסוי הראשית) .יתר על כן 7 ,מתוך  11החולים ( )64%הגיעו לערך היעד הרצוי של איסוף
לפחות  6מיליון תאי גזע לק"ג משקל גוף לאחר מחזור אפרזיס יחיד .בחודש מרס  2019הודיעה ביוליין על תוצאות
נוספות משלב ההרצה ,לפיהן תאי גזע של מערכת הדם ) (HSCsשנוידו על ידי שילוב התרופות הושתלו בהצלחה בכל
 11החולים שהשתתפו בשלב ההרצה של הניסוי ,וב 9-חולים עבורם התקבלו נתוני קליטת שתל נצפתה קליטה מוצלחת
של תאי ה ,HSC-עם זמן קליטה ועמידות שתל דומים לאלו המתקבלים בעזרת טיפולי ה יוד הסטנדרטים כיום
(לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  28במרס ( 2019מס' אסמכתה .)2019-01-026613 :נתונים אלו
מוכיחים את הפוטנציאל של ה Motixafortide-להפחתת מספר הטיפולים ומחזורי האפרזיס .על סמך תוצאות אלו
המליצה ועדת הניטור לסיים את שלב ההרצה של ניסוי  GENESISולהמשיך לחלק העיקרי של ניסוי ,GENESIS
השלב המבוקר שבמסגרתו יגויסו  177חולים שיחולקו לשתי קבוצות :כאלה שיטופלו בשילוב התרופות וכאלה
שיטופלו ב G-CSF-בלבד .תוצאות הניסוי צפויות להתקבל במהלך שנת  .2020לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  31ביולי ( 2018מס' אסמכתה.)2018-01-074026 :
ניסוי קליני  Phase IIaבחולי סרטן לבלב גרורתי -
בחודש ינואר  ,2017הודיעה ביוליין כי החל ניסוי קליני  Phase IIaלבחינת טיפול משולב ב Motixafortide-יחד עם
 ,(pembrolizumab) KEYTRUDAתרופה בטכנולוגיית  anti-PD-1של ( )Merck( MSDלהלן בסעיף קטן זה" :שילוב
התרופות" ו"-הניסוי" ,בהתאמה) ,בחולי סרטן לבלב גרורתי .הניסוי החל בשלב מונותרפי בו ניתנה התרופה לבדה;
שלב זה הראה כי ה Motixafortide-בטוחה לשימוש ונסבלת היטב .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה

מיום  18בינואר ( 2017מס' אסמכתה )2017-01-006268 :ומיום  18בינואר  ( 2018מס' אסמכתה.)2018-01-005841 :
לאחר שלב זה עבר הניסוי לשלב הטיפול בשילוב התרופות.
בחודש אוקטובר  2018הודיעה ביוליין כי ב 37-חולי סרטן לבלב גרורתי שמחלתם התקדמה לאחר קו טיפול אחד או
יותר אשר טופלו בשילוב התרופות ( 5ימים ב Motixafortide-כטיפול יחיד ולאחר מכן מחזורי טיפול בני  3שבועות
בהם ניתן שילוב התרופות) הושגה שליטה על המחלה (קרי ,אחוז החולים שהגיבו לטיפול או שמצבם היה יציב) ב10-
חולים ,שהם  34.5%מחולים שהיו בני הערכה ( ,)N=29מתוכם חולה אחד עם תגובה חלקית של הפחתת  40%בנפח
הגידול ו 9-חולים עם מחלה יציבה ,וזאת לאחר זמן טיפול חציוני של  72ימים .ניתוח של ביופסיות שנלקחו לפני
הטיפול ,לאחר שלב המונותרפיה או לאחר הטיפול בשילוב התרופות תוצאות הראה כי ב 75%-מהביופסיות הזמינות,
הטיפול ב Motixafortide-הביא לעלייה במספר תאי ה T-שחדרו לגידול .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה
מיום  21באוקטובר ( 2018מס' אסמכתא.)2018-01-094903 :
בחודש דצמבר  2018הודיעה ביוליין על התחלת זרוע טיפול משולש של הניסוי .זרוע זו בוחנת טיפול בשילוב התרופות
כאמור יחד עם כימותרפיה ) ,(Onivyde®/5-fluorouracil-5/ leucovorinכקו טיפול שני .בחודש דצמבר  2019הודיעה
ביוליין על תוצאות ראשוניות מזרוע הטיפול המשולש ,המראות כי שילוב התרופות וכימותרפיה השיג שיעורים גבוהים
של בקרת המחלה בחולים עם סרטן לבלב גרורתי .על פי התוצאות ,המתבססות על  30חולים שהיו זמינים להערכת
בטיחות הטיפול ו 22-חולים שהיו זמינים להערכת יעילות הטיפול ,ב 7-מתוך  22החולים שהוערכו הושגה תגובה
חלקית ( ,)Partial Responseומהם ב 4-חולים קטן הגידול ביותר מ ,50%-וב 10-חולים נוספים הייתה המחלה יציבה
( ,)SDקרי שיעור תגובה כללי ( )Overall Response Rateשל  32%ושיעור בקרת מחלה ( )Disease Control Rateשל
 ,77%בהשוואה לשיעור תגובה כללי של  17%ושיעור בקרת המחלה של  52%בחולים המטופלים בקו שני על בסיס
כימותרפיה ( )Onivyde®/5-fluorouracil/leucovorinהמקובל כיום; ב 17-החולים בהם הושגה בקרה על המחלה,
הועיל הטיפול למשך זמן חציוני של  7.8חודשים ,עד להתקדמות המחלה; ככלל ,הטיפול בשילוב התרופות וכימותרפיה
נסבל היטב .,ביום  23בינואר  2020הודיעה ביוליין כי הושלם גיוס החולים לזרוע הטיפול המשולש וכי גויסו כמתוכנן
 40חולים .כאמור ,הניסוי בזרוע הטיפול המשולש עדיין נמשך ונתונים אודות שיעור ההישרדות ללא התקדמות המחלה
( )PFSושיעור ההישרדות הכללית ( )OSצפויים להתפרסם באמצע שנת .2020
לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  31ביולי  2018ו 12-בדצמבר ( 2018מספרי אסמכתה2018- :
 01-071680ו ,2018-01-114118-בהתאמה) ,ומהימים  5בדצמבר  15 ,2019בדצמבר  2019ו 23-בינואר ( 2020מספרי
אסמכתה 2019-01-120982 ,2019-01-118960 :ו ,2020-01-008035 -בהתאמה).
ניסוי קליני  Phase IIbבחולי סרטן לבלב גרורתי -
בחודש נובמבר  ,2019הודיעה ביוליין ,על תוצאות מניסוי קליני נוסף  Phase IIb,הבוחן טיפול בשילוב Motixafortide
עם  (pembrolizumab) KEYTRUDAבסרטן לבלב גרורתי .ניסוי זה נטול קבוצת ביקורת ,וכלל  20חולים שמחלתם
התקדמה לאחר קו טיפול אחד או יותר .בשבועיים הראשונים ניתן  Motixafortideכטיפול יחיד ,ולאחר מכן ניתנו
מחזורי טיפול של שילוב התרופות כל  3שבועות .ביופסיות נלקחו מהגידול לפני הטיפול ובמהלכו .חמישה עשר חולים
היו זמינים להערכת המטרה הראשונית ,שהיתה השינוי בגידול על פי הדמיה .שליטה על המחלה הושגה ב 3-חולים
(חולה אחד עם תגובה חלקית ו 2-חולים עם מחלה יציבה) ,שהם  20%מהחולים הזמינים להערכה .בחולים בהם הושגה
שליטה על המחלה נראו בביופסיות תאי  ,Tובעיקר תאי  CD8ציטוטוקסיים ,חודרים לגידול .הזמן החציוני
להתקדמות המחלה בכלל החולים היה חודשיים ,ובחולים בהם הושגה שליטה על המחלה –  7חודשים .זמן ההישרדות
החציוני בכלל החולים היה  7חודשים ,ובחולים בהם הושגה שליטה על המחלה –  12חודשים .ככלל ,התרופה נסבלה
היטב 4 ,חולים סבלו מרעילות טיפולית בדרגה  3וחולה אחד בדרגה  .4לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה
מיום  6בנובמבר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-108472 :
ניסויים קליניים נוספים -
בחודש יולי  2017הודיעה ביוליין כי החל ניסוי קליני  Phase 1b/2לבחינת טיפול משולב של  Motixafortideעם
 )Tecentriq®( Atezolizumabבסרטן לבלב גרורתי .הניסוי הינו פתוח ) ,(open labelרב מרכזי ,אקראי ומבוקר וצפוי
לכלול עד  40חולים .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  11ביולי ( 2017מס' אסמכתה2017-01- :
.)059314
בחודש ספטמבר  2017הודיעה ביוליין כי החל ניסוי קליני  Phase 1b/2לבחינת טיפול משולב ב Motixafortide-יחד
עם  ,)Tecentriq®( Atezolizumabתרופת  anti-PD-L1של ( Genentechלהלן בסעיף קטן זה" :שילוב התרופות"),
כטיפול תחזוקה בחולים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה ( ,)AMLהנמצאים בסיכון בינוני או גבוה ,אשר הגיבו תגובה
מלאה ( )CRלטיפול כימותרפי ראשוני של אינדוקציה ולאחריה קונסולידציה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  27בספטמבר ( 2019מס' אסמכתה.)2017-01-095484 :

בחודש אוקטובר  2017הודיעה ביוליין כי החל ניסוי  Phase 1b/2לבחינת שילוב התרופות של  Motixafortideעם
 )Tecentriq®( Atezolizumabלטיפול בסרטן הקיבה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 19
באוקטובר ( 2017מס' אסמכתה.)2017-01-100317 :
בחודשמאי  2018הודיעה ביוליין על תוצאות מעודכנות ממעקב ארוך טווח בניסוי קליני  Phase IIaבMotixafortide-
בשילוב עם מינון גבוה של כימותרפיה מסוג  )HiDAC( Ara-Cלטיפול בחולי סרטן מסוג לוקמיה מיאלואידית חריפה
שהתפרצה שוב או שגילתה עמידות לתרופות ( .)r/r AMLעל פי התוצאות ,שילוב  ,Motixafortideו HiDAC -שיפר
בצורה משמעותית את ההישרדות המטופלים .נראה מתאם בין תגובה לטיפול לבין ניוד של תאי  AMLאל זרם הדם
– בחולים שהגיבו לטיפול נראתה עלייה משמעותית במספר תאי ה AML-בזרם הדם ,בעוד שבחולים שלא הגיבו
נצפתה עליה מועטה ולא משמעותית .מתאם זה עשוי להוות סמן ביולוגי פוטנציאלי (ביומרקר) לבחירת מטופלי r/r
 AMLשצפויים להגיב לטיפול ב .Motixafortide-שילוב  Motixafortideו HiDAC-נמצא בטוח וסביל בכל המינונים
שנבחנו .תוצאות ביניים מניסוי זה צפויות במחצית השנייה של שנת  .2020לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של
החברה מיום  21במאי ( 2018מס' אסמכתה )2018-01-049678 :ומיום  19ביוני ( 2018מס' אסמכתה.)2018-01-058936 :

.26.1.5

בחודש אוקטובר  2018הודיעה ביוקיין כי התקשרה עם חברת ביוליין בהסכם למכירת מחצית מזכויותיה של ביוקין
לתקבולים מרישיונות משנה לתרופה  ,Motixafortideוזאת בתמורה לסך של עד  20מיליון דולר ,מתוכו  10מיליון
דולר במזומן 5 ,מיליון דולר במניות ביוליין ועד  5מיליון דולר נוספים כתלות בהתקיימותן של אבני דרך .ביוקין עשויה
להיות זכאית לתקבולים נוספים במקרה שביוליין תתקשר בעסקת רישוי של התרופה בהתאם לתנאים שנקבעו
בהסכם .ביוליין מחזיקה בזכויות בתרופה מכח הסכם רישיון לפיתוח ומיסחור התרופה .בהתאם להסכם הרישיון,
וכפי שתוקן כעת ,ביוליין תשלם לביוקין תמלוגים בשיעור של  12%-10%מהמכירות נטו של התרופה ,בכפוף למגבלות
מסוימות ,וכן תקבולים בשיעור של  20%מהכנסותיה של ביוליין מרישיונות משנה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  3באוקטובר ( 2018מס' אסמכתה.)2018-01-087463 :
עם קבלת התמורה מההסכם עם ביוליין ,חילקה ביוקין לבעלי מניותיה ,וביניהם החברה ,דיבידנד במזומן .בהתאם,
בחודש ינואר  2019קיבלה החברה דיבידנד מביוקין בסך של כ 2-מיליון דולר.
המידע בעניין המשך הפיתוח הקליני של  Motixafortideהינו מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על המידע הפומבי
שנמסר על ידי ביוליין עד מועד זה .להערכת החברה ,הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מכפי שהוערך .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך קשיים טכנולוגיים והנדסיים,
חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או כישלונם ,אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע
משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי ,שינויים בתוכניות 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 ותוצאותיו.

.26.2

( Elicio Therapeutics, Inc.לשעבר)Vedantra Pharmaceuticals, Inc :

.26.2.1

 Elicioהינה חברה פרטית המאוגדת בארה"ב המפתחת חיסונים טיפוליים כנגד סרטן .נכון למועד זה מחזיקה החברה
בכ 22%-מהון המניות המונפק של ( Elicioכ 22%-בדילול מלא).

.26.2.2

ל Elicio-טכנולוגיה עיקרית הקרויה  Amphiphile technologyהמיועדת לגרום ל"עירור" ספציפי וחזק במיוחד של
מערכת החיסון ללא פגיעה ברקמות רגילות וזאת על ידי חשיפת קישריות הלימפה ,שהן מרכזי פעילות של מערכת
החיסון ,לריכוז גבוה של מרכיבי החיסון .ב Amphiphile technology-החלבון כנגדו רוצים ליצור תגובה חיסונית
מחובר ל"עוגן" כימי המצמיד אותו לאלבומין; אלבומין הינו חלבון נפוץ ברקמות הגוף והוא מפונה לקישריות הלימפה
ומתרכז בהן .על ידי הצמדה לאלבומין גם החלבון כנגדו אמור להתפתח החיסון מתרכז בקישריות הלימפה וכך נוצרת
תגובה חיסונית מוגברת .בצורה דומה יכולה  Elicioלתעל גם חומרים מעודדי תגובה חיסונית ( )adjuvantsאל
קישריות הלימפה על מנת להגביר את הפעילות בהן אך ללא חשיפה של שאר הגוף לחומרים אלה ,וכך לשפר את
בטיחותם Elicio .נערכת להתחלת ניסוי קליני ראשון  Phase I/IIב ,ELI-002-חיסון טיפולי המבוסס על הטכנולוגיה
האמורה ,שיערך בהתוויה של סרטן לבלב חיובי ל ;KRAS-ניסוי זה מתוכנן להתחיל לגייס חולים במחצית השנייה
של שנת .2020

.26.2.3

ביום  1בנובמבר  ,2019הודיעה  Elicioעל שיתוף פעולה עם  ,Natera Inc.שמטרתו להאיץ את הוכחת האפקט הטיפולי
של  ELI-002ברמה המולקולרית במסגרת ניסוי קליני  II/I Phaseבסרטן הלבלב ("שיתוף הפעולה" ו"-הניסוי",
בהתאמה) .הניסוי ,אותו תערוך  Elicioיכלול  108חולים בסרטן הלבלב עם מוטציות  KRASאשר עברו טיפול
כימותרפי וכן ניתוח להסרת הגידול שלאחריו נותרה מחלה שארית ,על פי נוכחות  DNAגידולי בדם החולים .במסגרת
שיתוף הפעולה ,בדיקת  TMSignateraשל  Nateraתוודא את קיום ה DNA-הגידולי עם מוטציות  KRASבדם
החולים לצורך גיוסם לניסוי ,וכן תבדוק את רמתו בדם לאורך זמן ,על מנת להעריך את שיעור החולים בהם הDNA-

נעלם בעקבות הטיפול .גיוס החולים יערך ב 10-עד  12מרכזים בארה"ב ויחל במחצית הראשונה של  .2020לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  12בפברואר ( 2020מספר אסמכתה.)2020-01-013111 :

.26.2.4

בחודש אוגוסט  2018השלימה  Elicioגיוס הון בהיקף של כ 26-מיליון דולר ,במסגרתו הומרו כלל ההלוואות ההמירות
שהועמדו לטובת ( Elicioלהלן בסעיף קטן זה" :ההשקעה") 40.תמורת ההשקעה הוקצו למשקיעים ,ובכלל זה לחברה,
מניות בכורה וכן אופציות לרכישת מניות רגילות של  Elicioבשיעור המהווה  25%ממספר מניות הבכורה שהוקצו
בסיבוב .לפרטים נוספים ראו ביאור 5א'( )4לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה וכן דיווח החברה מיום 2
בספטמבר ( 2018מספר אסמכתה.)2018-01-083526 :

.26.2.5

בחודש אוקטובר  ,2019הרחיבה  Elicioאת גיוס ההון האמור לעיל ,להיקף כולל של כ 33-מיליון דולר .בתמורה לגיוס
זה הוקצו למשקיעים מניות בכורה וכן אופציות לרכישת מניות רגילות של  .Elicioבגיוס ההון השתתפו ,בין היתר,
) ,Livzon Pharmaceutical Group, Inc. (HK: 1513קרן הון הסיכון  ,Efungומשקיעים מוסדיים אמריקאים
ובינלאומיים .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  3באוקטובר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-100831 :

.26.2.6

בחודש מרס  ,2020השלימה  Elicioגיוס הון הכולל ,בין השאר ,מימוש כתבי אופציה מבעלי מניות ב ,Elicio-בהיקף
של כ 8.5-מיליון דולר .בתמורה לגיוס ההון הוקצו לבעלי המניות כאמור מניות בכורה ומניות רגילות של .Elicio
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  3במרס ( 2020מס' אסמכתה.)2020-01-017854 :
המידע בעניין המשך הפיתוח הקליני של מוצריה של  , Elicioלרבות מועד תחילת הניסוי האמור ,הינו מידע צופה
פני עתיד ,המבוסס על הערכות ותכניות  Elicioלמועד זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מכפי שהוערך .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך קשיים טכנולוגיים והנדסיים,
חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או כישלונם ,אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע
משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי ,שינויים בתוכניות 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 ותוצאותיו.

.26.2.7

Neon Therapeutics, Inc

.26.2.8

 Neonהינה חברה ציבורית ,המאוגדת בארה"ב ונסחרת ב ,)Nasdaq: NTGN( Nasdaq-המפתחת כיום בעיקר
טיפולים מבוססי תאי  Tהמכוונים כנגד חלבונים ספציפיים תוצרי מוטציות ייחודיות לגידול האינדיבידואלי של
החולה ("ניאו-אנטיגנים") .למועד דוח זה ,מחזיקה החברה בכ 3%-מהונה של .Neon

.26.2.9

בחודש ינואר  2020עדכנה  Neonכי חתמה על הסכם עם חברת ) ,BioNTech SE (Nasdaq: BNTXבמסגרתו תרכוש
 BioNTechאת מלוא מניות  ,Neonבתמורה למניות סחירות של  ,BioNTechלפי שווי מניות  Neonשל כ 67-מיליון
דולר ,קרי ,כ 2.18-דולר למניה .השלמת העסקה האמורה כפופה לאישור בעלי המניות של  .Neonלפרטים נוספים ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  16בינואר ( 2020מס' אסמכתה .)2020-01-006145 :לפרטים אודות פעילותה של
 BioNTechלפיתוח חיסון לקורונה ( ,)Covid-19ראו דיווח מיידי של החברה מיום  17במרס ( 2020מס' אסמכתה:
.)2020-01-025779

.26.2.10

 Neonערכה שלושה ניסויים קליניים ( Phase 1bניסויים  NT-002 ,NT-001ו )NT-003-בחיסון הטיפולי NEO-PV-
 01המכוון כנגד ניאו -אנטיגנים גידוליים ,בהתוויות של מלנומה גרורתית ,סרטן ריאות מתקדם או גרורתי וסרטן
שלפוחית שתן גרורתי או בלתי ניתן לניתוח ,בשילוב עם תרופות מסוג  .anti PD-1מבין ניסויים אלה ,ניסוי NT-001
הינו היחיד שהושלם עד למועד דוח זה .בניסוי זה טופלו  27חולי מלנומה 18 ,חולי סרטן ריאות ו 15-חולי סרטן
שלפוחית השתן ב NEO-PV-01-בשילוב  ,(Nivolumab) Opdivoמעכב -PD 1של חברת  .BMSבמלנומה ,שיעור
ההישרדות לאחר שנה ( )year survival 1בכלל החולים היה  ,85%ובחולים שקבלו את הטיפול המשולב –  ,96%וזאת
לעומת  59%עד  74%על פי נתונים היסטוריים; ב ,NSCLC-שיעור ההישרדות לאחר שנה בכלל החולים היה ,59%
בחולים שקבלו את הטיפול המשולב –  ,83%וזאת לעומת  51%עד  56%על פי נתונים היסטוריים; ובסרטן שלפוחית
השתן ,שיעור ההישרדות לאחר שנה בכלל החולים היה  ,60%בחולים שקבלו את הטיפול המשולב –  ,67%וזאת לעומת
 44%עד  57%על פי נתונים היסטוריים .לפרטים נוספים סעיף  27.3לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018כפי
שפורסם על ידי החברה ביום  27במרס ( 2019מס' אסמכתה ,)2019-01-025617 :ודיווחים מיידים של החברה מהימים
 1באפריל  15 ,2019ביולי  2019ו 10-בנובמבר ( 2019מספר אסמכתה 2019-01-060882 ,2019-01-029694 :ו2019-01- -
 ,109639בהתאמה).
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כ 17.5-מיליון דולר הלוואת המירות שהועמדו על ידי החברה ומשקיעים נוספים כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום  25ביולי
( 2018מספר אסמכתא )2018-01-070168 :וכן הלוואות המירות נוספות שהועמדו על ידי החברה והריבית שנצברה בגינן הינה בסך
של כ 6-מיליון דולר .כמו כן ,סכום זה הינו סכום ברוטו מבלי להתחשב בעמלת בנק ההשקעות או הוצאות הגיוס.

.26.2.11

בחודש נובמבר  2019הודיעה  Neonעל שינוי האסטרטגיה שלה ,כך שמעתה תתמקד בתוכנית הפיתוח NEO-PTC-
 ,01טיפול מבוסס תאי  Tהמכוונים כנגד ניאו-אנטיגנים סרטניים .כחלק משינוי אסטרטגי זה ,הודיעה  Neonכי
בכוונתה להפסיק את גיוס חולי המלנומה הגרורתית לניסוי  NT-003בתרופה  .NEO-PV-01המעקב אחרי חולי סרטן
ריאה שנכללו בניסוי  NT-002בתרופה  NEO-PV-01ימשך ,ו Neon-צפויה לפרסם תוצאות ממנו ברבעון השלישי של
שנת  .2020עוד הודיעה  Neonכי לא תיקח על עצמה התחייבויות כספיות נוספות בקשר עם תוכניות פיתוח החיסונים
כנגד סרטן  NEO-SV-01ו.NEO-PV-01-
בחודש דצמבר  2019הגישה  Neonבקשה באירופה לניסוי קליני ( )CTAב NEO-PTC-01-בחולים עם מלנומה
גרורתית ,ובכוונתה להתחיל בניסוי קליני  Phase Iבגידולים מוצקים עמידים לטיפול ,בשיתוף פעולה עם Netherlands
 Cancer Instituteבמחצית הראשונה של שנת .2020

.26.2.12

בחודש יוני  2018השלימה  Neonהנפקה ראשונה לציבור ( )IPOורישום למסחר ב Nasdaq-של  6.25מיליון מניות
במחיר של  16דולר למניה .במסגרת ההנפקה גייסה  100 Neonמיליון דולר 41.כמו כן ,חברת  ,Access Industriesבעלת
השליטה בחברה ,השתתפה בהנפקה והשקיעה ב Neon-סך של כ 5-מיליון דולר .נכון למועד דוח זה ,מחזיקה Access
 Industries Holdings LLCבכ 7%-מהונה של  .Neonלפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  3ביוני
( 2018מס' אסמכתה ,)2018-01-046539 :מיום  17ביוני ( 2016מס' אסמכתה )2018-01-058192 :ומיום  27ביוני 2018
(מס' אסמכתה.)2018-01-061552 :
המידע בעניין הניסויים הקליניים של  ,Neonוכן המידע בעניין עסקאות ופעולות במניותיה ,הינם מידע צופה פני
עתיד ,המבוסס על הערכות ותכניות  Neonלמועד זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מכפי שהוערך .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים אסטרטגיים וכאלו
הנובעים משינויים בהסכמים והתחייבויות ,קשיים טכנולוגיים והנדסיים ,חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או
כישלונם ,אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה
של החולים לקריטריונים של הניסוי ,שינויים בתוכניות 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 ותוצאותיו.

.26.3

Cadent Therapeutics, Inc

.26.3.1

 Cadentהינה חברה פרטית המאוגדת בארה"ב .ל Cadent-טכנולוגיה המבוססת על מודולציה של קולטני NMDA
ותעלות אשלגן מסוג  SK2במוח לטיפול בהפרעות נוירו-פסיכיאטריות .עיכוב של קולטני  NMDAיכול להוות טיפול
בדיכאון קליני ,בעוד שהגברת הפעילות של קולטני  NMDAיכולה להיות תרופה לירידה קוגניטיבית בחולי
סכיזופרניה .חומרים המעודדים את פעילות תעלת האשלגן  ,SK2כדוגמת  CAD-1883המפותח על ידי ,Cadent
מביאים להסדרת הפעילות העצבית ב( Cerebellum-המוחון :חלק ממערכת העצבים המרכזית האחראי בין השאר על
הקואורדינציה) ויכולים לשמש טיפול בהפרעות תנועה כ Essential Tremor-וב.)SCA( spinocerebellar ataxias-
נכון למועד זה מחזיקה החברה כ 16%-מהון המניות המונפק של .Cadent

.26.3.2

בחודש מאי  ,2019עדכנה  Cadentכי ה FDA-העניק ל CAD-1883-מעמד של 'תרופת יתום' ( Orphan Drug
 )Designationלטיפול ב ,)SCA( spinocerebellar ataxia-הפרעה גנטית המאופיינת באובדן מתקדם של קוארדינציה,
דיבור משובש ,קושי בשליטה על תנועות העיניים וליקויים קוגניטיבים .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה
מיום  30במאי ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-046275 :

.26.3.3

ל Cadent-הסכם רישיון ושיתוף פעולה עם נוברטיס בהיקף של עד  386מיליון דולר ,בנוסף לתמלוגים ,במסגרתו
נוברטיס מממנת באופן מלא את תוכנית הפיתוח של ה ,MIJ821-תרופה לטיפול בדיכאון קליני המפותחת על ידי
 .)"MIJ821"( Cadentלפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מתאריכים  18במרס  2015ו 20-באוקטובר ( 2015מספרי
אסמכתא 2015-01-053653 :ו ,2015-01-137799-בהתאמה).

.26.3.4

בחודש אפריל  ,2019עדכנה  Cadentכי קיבלה הודעה מנוברטיס כי החל ניסוי קליני  Phase IIב ,MIJ821-המיועדת
לחולים הסובלים מדיכאון עמיד לטיפול ,ובכך הושגה אבן דרך נוספת במסגרת הסכם הרישיון עימה .בעקבות השגת
אבן הדרך כאמור קיבלה  Cadentתשלום בסך של  15מיליון דולר מנוברטיס .הניסוי האמור הינו אקראי ,סמוי והוא
צפוי לכלול  66חולים שיחולקו למספר זרועות :משטרי מינון שונים של התרופה ,זרוע ביקורת פלסבו וזרוע ביקורת
 .ketamineהיעד העיקרי של הניסוי הינו שינוי במדד הדיכאוןMontgomery Asberg Depression Rating Scale
בקרב חולים המטופלים בתרופה בהשוואה למטופלים בפלסבו .סיום המעקב אחרי החולים צפוי ברבעון השני של שנת
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לא כולל עמלות והנחות חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה.

 ,2020ותוצאות ( )top-line dataממנו צפויות ברבעון השני לשנת  .2020לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידים של
החברה מיום  10באפריל  2019ומיום  26במאי ( 2019מס' אסמכתה 2019-01-032634 :ו ,2019-01-050347-בהתאמה).

.26.3.5

בנוסף לניסוי  Phase IIב MIJ821-המפותחת על ידי נוברטיס ,החל משנת  Cadent ,2018מקדמת באופן עצמאי את
הפיתוח של  CAD-1883לטיפול ב( essential tremor-הפרעת התנועה הנפוצה ביותר) ובspinocerebellar SCA-
) ,)ataxiasקבוצת מחלות גנטיות ניווניות הפוגעות בתנועה) ,וכן את ה CAD-9303-לטיפול בפגיעה קוגניטיבית בחולי
סכיזופרניה.

.26.3.6

בחודש פברואר  2019עדכנה  Cadentכי גויס חולה ראשון לניסוי קליני  Phase IIaבתרופה  .CAD-1883הניסוי היה
בלתי סמוי ( )open labelומטרתו העיקרית ( )primary endpointהייתה הערכת הבטיחות של התרופה בחולי
 .essential tremorבחודש פברואר  ,2020עדכנה  Cadentכי בניסוי זה השתתפו  25חולים .התרופה  CAD-1883ניתנה
למשך  14יום 18 :חולים נטלו  300מ"ג פעמיים ביום ,כשבין שתי המנות מפרידות  8שעות ו 7-חולים קיבלו  300מ"ג
פעמיים ביום כשבין שתי המנות מפרידות  4שעות ,וזאת על מנת להעלות את ריכוז התרופה בדם .ביום ה 14-לטיפול
נצפה שיפור ברעד על פי מדד ה ,)TETRAS-PS( The Essential Tremor Rating-עם ירידה ממוצעת של  2.8ו3.8-
נקודות בשתי קבוצות הניסוי ,בהתאמה ,וזאת על פי הערכה מרוכזת של בדיקות ה TETRAS-PS-מכל מרכזי הניסוי
על ידי מפענחים שהיו סמויים לרצף הטיפולי .בנוסף ,ביום ה 14-נצפתה ירידה של  5נקודות ומעלה במדד ה-
 ,TETRAS-PSירידה שמשמעה שיפור ברור ברעד ,ב 41%-מכלל החולים .בחולים אלה נמדד שיפור מתמשך ברעד גם
בימים שקדמו להערכה ביום ה, 14-וזאת על פי חיישן יעודי שהחולים לבשו משך כל תקופת הניסוי.

.26.3.7

בחודש ינואר  2020עדכנה  Cadentכי ה FDA-אישר את בקשת  )Investigational New Drug( INDעבור ניסוי קליני
 Phase IIב CAD-1883-לטיפול ב ,spinocerebellar ataxia-קבוצת מחלות גנטיות ניווניות הפוגעות בתנועה,
ובכוונתה להתחיל בניסוי.
לפרטים נוספים ראו סעיף  27.4לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018כפי שפורסם ביום  27במרס ( 2019מס'
אסמכתה ,)2019-01-025617 :וכן דיווחים מיידים של החברה מהימים  13בפברואר  22 ,2019באוקטובר  2019ו16-
בפברואר ( 2020מס' אסמכתה 2019-01-104077 ,2019-01-014388 :ו.)2020-01013714-

.26.3.8

כמו כן ,בחודש מרס  ,2020הודיעה  Cadentכי החל הטיפול בחולים במסגרת ניסוי קליני  Phase Iב,CAD-9303-
תרופה משפעלת קולטנים ל NMDA-בתאי מוח ,במתנדבים בריאים ובחולי סכיזופרניה .ניסוי זה ,המכונה ,Affinity
הינו רב מרכזי ,אקראי ומבוקר פלצבו ,ומתוכנן לכלול כ 60-מתנדבים בריאים וחולי סכיזופרניה .מטרתו הראשית של
הניסוי היא הערכת הבטיחות והסבילות של התרופה .כמו כן ,יעריך הניסוי את יעילות התרופה באופן ראשוני תוך
שימוש במדדים קליניים ובמדדי  .EEGלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  11במרס ( 2020מס'
אסמכתה.)2020-01-019936 :

.26.3.9

בחודש יולי  2018עדכנה  Cadentכי השלימה גיוס הון בהיקף של כ 40-מיליון דולר ,מתוכו סך של  25מיליון דולר
באופן מיידי ו 15-מיליון דולר שולמו עם תחילת ניסוי  .Phase IIבהשקעה השתתפו קרנות הון סיכון אמריקאיות
מובילות וכן החברה ובעלת השליטה בחברה  .Access Industriesעם השלמת ההשקעה ונכון למועד פרסום דוח זה,
מחזיקה  Access Industriesבכ 7%-מהונה של  .Cadentלפרטים אודות ההשלכות החשבונאיות של השלמת גיוס
ההון האמור על דוחותיה הכספיים של החברה ראו ביאור 5ב'( )4לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת .2018
המידע בעניין המשך הפיתוח הקליני של מוצריה של  Cadentובדבר הניסויים המפורטים לעיל והמועדים הצפויים
הינו מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על הערכות ותכניות  Cadentלמועד זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש,
כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך קשיים
טכנולוגיים והנדסיים ,חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או כישלונם ,אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי
אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי ,שינויים
בתוכניות הפיתוח ואי עמידה ביעדים ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות ,אי קבלת
אישורים לני סויים ,חוסר בהון הנדרש לצורך ניהול הניסוי וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך
ניסוי קליני ותוצאותיו.

.26.4

eXIthera Pharmaceuticals LLC

.26.4.1

 eXItheraהינה חברה פרטית המאוגדת בארה"ב המפתחת תרופה נוגדת קרישה המבוססת על מנגנון ייחודי של עיכוב
פקטור  XIaבדם .נכון למועד זה מחזיקה החברה כ 45%-מהון המניות המונפק של .eXIthera

.26.4.2

טיפול בנוגדי קרישה הכרחי במצבים מסוימים ,למשל מניעת פקקת ורידים בחולים העוברים ניתוחים אורטופדיים.
בעוד שתרופות נוגדות קרישה הנמצאות בשימוש כיום יכולות להפחית את התהוותם של קרישי הדם ,הן מעלות
במקביל את הסיכון לדימומים .מחקרים העלו שפעילות נמוכה של פקטור הקרישה  XIaמקטינה את הסיכוי ליצירת

קרישי דם אך כנראה ללא העלאה משמעותית של הסיכון לדימום .לאור ממצאים אלה eXIthera ,מפתחת תרופות
מעכבות פקטור  ,XIaבעיקר תרופה תוך ורידית אשר ניתנה למתנדבים בריאים (להלן) וגרמה להארכת מדד הקרישה
 PTTללא השפעה על מדד הקרישה  ,PTשהוא פרופיל הקרישה הצפוי מעיכוב פקטור  XIaשאליו כוונה .eXIthera

.26.4.3

התרופה המובילה של  ,EP-7041 ,eXItheraהשלימה בחודש יוני  2017ניסוי  Phase Iבמתנדבים בריאים לבדיקת
בטיחות ופעילות נוגדת קרישה ,ו eXIthera-מתכננת כעת ניסוי  Phase IIלהערכת ה EP-7041-במסגרת טיפול ב-
.extracorporeal circulation

.26.4.4

בחודש נובמבר  ,2017הציגה  eXItheraתוצאות ניסוי  Phase Iשיעדיו כללו הערכת הבטיחות ,הסבילות,
פרמקוקינטיקה ומדדים ביולוגיים של פעילות התרופה ב 60-מתנדבים בריאים שטופלו בתרופה בהזרקה תוך ורידית
( )IVבמתן חד פעמי או במתן נשנה eXIthera .דיווחה כי התרופה נמצאה בטוחה וכן בעלת סבילות טובה ,וכי לא
הופיעו תופעות לוואי חמורות או דימומים .התרופה הביאה להארכת  ,aPTTמדד הקרישה הרלבנטי ,דבר המצביע על
פוטנציאל טיפולי .הארכת ה aPTT-הייתה מהירה ופרופורציונלית לעליית המינון ,ריכוז התרופה בדם עלה במהירות
עם תחילת מתן התרופה וירד במהירות עם הפסקתה .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  25ביוני
( 2017מס' אסמכתה )2017-01-064458 :ומיום  14בנובמבר ( 2017מס' אסמכתה.)2017-01-106233 :

.26.4.5

בחודש מרס  2019הודיעה  eXItheraכי התקשרה עם חברת )"Sichuan Haisco Pharmaceutical Co., Ltd ("Haisco
במערכת הסכמים ,לפיהם השקיעה  Haiscoב eXIthera-סך של  6מיליון דולר לפי שווי של  42מיליון דולר לפני הכסף,
קיבלה רישיון בלעדי לפתח ,לייצר ,לשווק ולמסחר את התרופה  EP-7041במתן תוך ורידי בסין ,בתמורה לתשלום
תמלוגים על בסיס מכירות עתידיות ,ותישא בכל עלויות הפיתוח ,הייצור ,ורישום ה EP-7041-לשיווק ולמסחור בסין.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מהימים  31במרס  2019ו 30-ביוני ( 2019מס' אסמכתה2019-01-027756 :
ו.)2019-01-055086 -

.26.5

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ

.26.5.1

אנקיאנו הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה מסוג  )ADSs( American Depositary Sharesנסחרות בבורסת
ה .)Nasdaq: ANCN( Nasdaq-נכון למועד פרסום הדוח ,מחזיקה החברה בכ 19%-מהונה המונפק והנפרע של
אנקיאנו.

.26.5.2

אנקיאנו פעלה לגילוי ,פיתוח ומסחור של תרופות למחלות סרטניות והתמקדה בפיתוח תרופה ניסיונית בשם
 Vixteplasmid Inodiftageneלטיפול בחולים עם סרטן שלפוחית השתן שלא חדר את שריר השלפוחית ושאינו מגיב
ל .BCG-בחודש דצמבר  2018הודיעה אנקיאנו על פתיחת הניסוי הקליני הפיבוטלי הראשון (ניסוי  )CODEXבתרופה
 Inodiftageneלגיוס חולים.

.26.5.3

בחודש נובמבר  ,2019הודיעה אנקאינו על הפסקת הניסוי הקליני הפיבוטלי  ,CODEXלפי הודעת אנקיאנו ,נכון ליום
 14בנובמבר  ,2019היו זמינים להערכה  16חולים ,כאשר ב 3-מהם ( )19%הושגה תגובה מלאה לטיפול ( complete
 .)responseלאחר ניתוח הנתונים ,הגיעה אנקיאנו למסקנה כי קיים סיכוי נמוך לעבור את הסף הנדרש להמשך הניסוי
על פי ניתוח התוחלת המתוכנן ( ,)pre-planned futility analysisסף הדורש כי  10מתוך  35חולים יגיבו תגובה מלאה.
בנוסף ,אנקיאנו ציינה כי הנתונים מצביעים על סיכוי נמוך להשיג את פרופיל היעילות שיידרש ,לדעת אנקיאנו ,על מנת
לתמוך בבקשה רגולטורית לאישור שיווק התרופה .פרופיל הבטיחות של התרופה בניסוי הנוכחי היה דומה לזה שנצפה
בניסויים קודמים.
אנקיאנו הודיעה כי בכוונתה להפנות את משאביה לפיתוח מולקולות קטנות המעכבות את החלבון  ,RASשמוטציות
בו מצויות בכ 30%-ממקרי הסרטן ובמיוחד בסרטני מערכת העיכול ,וכן לפיתוח מולקולות המעכבות PDE10/ β-
 ,cateninמסלול ביוכימי שהפעלתו תורמת להתפתחות סרטן ("תכנית ה .)"Pan-RAS-לפרטים אודות התקשרות
אנקיאנו בהסכם גלובאלי בלעדי לשיתוף פעולה בפיתוח מעכבי  Pan-Ras-ו PDE10/ β-catenin-ראו סעיף 26.5.4
להלן.
החל ממועד הודעתה של אנקיאנו על הפסקת הניסוי כאמור ,חדלה אנקיאנו להיחשב כחברת פורטפוליו מהותית של
החברה .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  17בנובמבר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-111556 :
בחודש פברואר  2020הודיעה אנקיאנו ,כי בעוד שבטווח הקרוב אנקיאנו תמשיך למקד את משאביה בקידום הפתוח
הפרה-קליני של תכנית ה Pan-RAS-כאמור ,בכוונתה להיעזר ביועצים פיננסיים שיסייעו לדירקטוריון בהערכת
חלופות אסטרטגיות.

.26.5.4

בחודש ספטמבר  ,2019הודיעה אנקיאנו על התקשרות של חברת בת שלה עם חברת LLC ,Pharmaceuticals ADT
(" )"ADTבהסכם גלובאלי בלעדי לשיתוף פעולה בפיתוח מעכבי  RASPan-ו catenin-PDE10/β-חדשניים (להלן

בסעיף זה" :הטכנולוגיות ") ,המבוססים על מולקולות קטנות .במסגרת ההסכם כאמור אנקיאנו קיבלה אופציה
בלעדית לרכוש רישיון עבור הטכנולוגיות בתמורה ל 3-מיליון דולר ששילמה ל ADT-והתחייבות למימון פעילויות
פיתוח מסוימות .האופציה כאמור ניתנת למימוש עד קבלת מעמד  )Drug New Investigational( INDובתמורה
לתשלום נוסף .בקבלת הרישיון כאמור ,אנקיאנו תהיה אחראית על פיתוחן הקדם קליני והקליני ומסחורן הגלובאלי
של הטכנולוגיות ,והיא תשלם ל ADT-תשלומים בגין אבני דרך ותמלוגים בשיעור מסוים ממכירות עתידיות שלהן.
הטכנולוגיות מתייחסות לשני מסלולים ביוכימיים שלהם חשיבות בהתפתחות סרטן ,האחד ,מסלול תלוי RAS
שמוטציות בו מצויות ב 30%-ממקרי הסרטן ובמיוחד בסרטני מערכת העיכול; והשני ,מסלול המערב β-/PDE10
 cateninאשר הפעלתו תורמת להתפתחות סרטן ADT .היא חברה פרטית אמריקאית שלה קנין רוחני שמקורו בגילוי
ופיתוח מולקולות חדשות המעכבות מסלולים ביולוגיים המערבים  RASאו  ,β-cateninאשר מאיצים צמיחה של
גידולים סרטניים רבים .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  24בספטמבר ( 2019מס' אסמכתה2019- :
.)01-082314

.26.5.5

בחודש יוני  ,2018השלימה אנקיאנו גיוס הון בסך  22.9מיליון דולר ארה"ב (להלן בסעיף זה" :ההשקעה") ,בהובלת
קרן שביט קפיטל ,אליה הצטרפו גופי השקעה מארה"ב ומישראל ,וכן בעלי מניות קיימים ובכלל זה החברה (להלן
בסעיף זה" :המשקיעים") .חלקה של החברה מתוך ההשקעה היה  5מיליון דולר .במסגרת ההשקעה הוענקו
למשקיעים הגנות מחיר וזכויות נוספות .לפרטים נוספים אודות ההשקעה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  1ביולי
( 2018מספר אסמכתה.)2018-01-058089 :

.26.5.6

בחודש פברואר  2019השלימה אנקיאנו הנפקה ראשונה לציבור ( )IPOב Nasdaq-של ADSsשל אנקיאנו ,כאשר כל
 ADSמייצג  5מניות רגילות של אנקיאנו ,במחיר של  11.50דולר לכל ( ADSלהלן בסעיף זה" :ההנפקה") במסגרת
ההנפקה גייסה אנקיאנו סך של כ 30.5-מיליון דולר 42.יצוין כי החברה השתתפה בהנפקה והשקיעה סך של  0.75מיליון
דולר ובעלת השליטה בחברה ,Access Industries ,השקיעה בהנפקה סך של  15מיליון דולר .ה ADSs-של אנקיאנו
החלו להיסחר החל מיום  12בפברואר  .)Nasdaq: ANCN( 2019לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום
 12בפברואר ( 2019מספר אסמכתה.)2019-01-014205 :

.26.5.7

בחודש יוני  ,2019השלימה אנקיאנו הליך מחיקת מניותיה מרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
הערכותיה של אנקיאנו האמורות ,לרבות בנוגע להפניית משאביה לפיתוח האמור ,מהוות מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח , 1968-המבוסס על המידע המצוי בידי אנקיאנו כיום .הערכותיה כאמור
עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים
להשפיע על כך הינם העדר מקורות מימון מספקים ,שינויים טכנולוגיים או מדעיים ,פיתוח מוצרים מתחרים,
שינויים בתוכניות הפיתוח ,אי עמידה ביעדים ,התפתחויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות ו/או התממשותם של
כל או חלק מגורמי הסיכון הקשורים לפעילותה של אנקיאנו.

.26.6

קרנות אנטומיה

.26.6.1

פעילותה של החברה בתחום טכנולוגיות של ציוד רפואי נעשית דרך קרנות אנטומיה.

.26.6.2

בחודש דצמבר  ,2011חתמו החברה וחברה בבעלות מלאה של החברה על הסכמים עם מגדל חברה לביטוח בע"מ
(וגופים נוספים מקבוצת מגדל) (להלן" :מגדל") ועם הראל חברה לביטוח בע"מ (וגופים נוספים מקבוצת הראל) (להלן:
"הראל") להקמת קרנות אנטומיה ,אשר יפעלו על פי התכנית לעידוד השקעות של גופים מוסדיים ישראלים בתעשייה
עתירת הידע כפי שפורסמה על ידי משרד האוצר ומשרד התמ"ת (להלן" :הסכמי הקרנות") .בהתאם להסכמי הקרנות,
קמפוס ביו ניהול בע"מ ,חברה בת בבעלותה המלאה של החברה ,משמשת כשותף הכללי בקרנות אנטומיה (להלן:
"השותף הכללי") .השותף הכללי בקרן אנטומיה  Iובקרן אנטומיה  IIהתקשר בהסכמים עם החברה ,לפיהם החברה
תעמיד שירותי ניהול לקרנות אלו .השותפים המוגבלים בכל אחת מהקרנות הינם :החברה ( ,)50%מגדל ( )30%והראל
(( )20%להלן" :השותפים המוגבלים").

.26.6.3

השותף הכללי בקרנות אנטומיה אחראי לניהול כל אחת מקרנות אנטומיה ולעמידתן בתנאי התוכנית .קרנות אנטומיה
יבצעו השקעות וירכשו זכויות הוניות (לרבות בדרך של הלוואות בעלים ,מניות וניירות ערך המירים) בחברות מו"פ
ישראליות העוסקות בתחום הציוד הרפואי (להלן" :תחום הפעילות") .החל ממועד חתימת הסכמי הקרנות ובכפוף
לחריגים שנקבעו שם ,החברה התחייבה כי פעילותה בתחום הפעילות (להבדיל מפעילותה בתחום התרופות) תיעשה
באמצעות קרנות אנטומיה .עוד קובעים הסכמי הקרנות ,כי השותף הכללי (לרבות מי שמכהנים כמנהליו ובעלי מניותיו
הישירים) וחברת הניהול (לרבות מי שמכהנים באותה עת כמנהליה וכבעלי מניותיה הישירים) לא ינהגו באופן שיש בו
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לא כולל עמלות והנחות חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה.

ניגוד עניינים לפעילות הקרנות .לעניין זה ,בין היתר ,הקים השותף הכללי ועדה מייעצת ,שתייעץ לשותף הכללי בכל
מקרה של חשש לניגוד עניינים בין השותפות לבין השותף הכללי או גופים קשורים לו.

.26.6.4

קרן אנטומיה הראשונה החלה לפעול בחודש ינואר  2012ותקופת ההשקעות שלה הסתיימה .קרן אנטומיה השנייה
החלה לפעול בחודש נובמבר  2014ותקופת ההשקעות שלה הסתיימה .בגין הקרן הראשונה ,השותף הכללי זכאי לדמי
ניהול שנתיים בשיעור של  1%מהשקעות הקרן .בגין הקרן השנייה ,השותף הכללי זכאי ל 0.8%-מהשקעות הקרן.
בנוסף ,יהא זכאי השותף הכללי להשתתפות ברווחי הקרן בהתאם למנגנון הקבוע בהסכמי הקרנות.

.26.6.5

יצוין ,כי בחודש יוני  ,2019התקשרה החברה עם  GO Healthtech Ltd.במטרה לסייע לה למקסם את פוטנציאל
ההשקעות של קרנות אנטומיה .בהתאם לתנאי ההתקשרות ,הייעוץ יינתן על ידי ד"ר אירית יניב ,שותפה מנהלת בקרן
 ,Accelmed Venturesומר אמיר בלאט ,שותף בקרן .Accelmed Ventures

.26.6.6

קרנות אנטומיה מחזיקות ב 5-חברות פעילות הנמצאות בשלבי ניסויים קליניים או אף בשלב המסחור של מוצריהן.

.26.6.7

 Pi-Cardiaהינה חברה פרטית העוסקת בתחום הקרדיולוגיה המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ 15%-ועל
ידי החברה במישרין בשיעור של כ Pi-Cardia .10%-מפתחת צנתר ממוזער המיועד לטיפול בחולים הסובלים מהצרות
של המסתם האורטלי בלב ( ,)Aortic Stenosisהנובעת מהסתיידות של העלים המרכיבים את המסתם באופן שמקטין
את זרימת הדם דרך אבי העורקים ( )Aortaלגוף .שיפור תפקוד המסתם דרך הגדלת גמישות עלי המסתם מבוצע על
ידי יצירת חתכים בהסתיידויות העלים באופן שלא פוגע בתפקוד המסתם וסביבתו .השיפור האמור בתפקוד המסתם,
באופן שמגדיל את שטח הפתיחה שלו ,נעשה ללא צורך בהחלפה של המסתם בניתוח לב פתוח או בהליך צנתורי מורכב
ויקר יחסית שבו מותקן מסתם מלאכותי בגוף החולה.
בחודש מאי  ,2018הודיעה  Pi-Cardiaכי גויס חולה ראשון בניסוי קליני לבחינת  Leaflex Performerצנתר לב המיועד
לטיפול בחולים עם היצרות קשה במסתם האורטלי הלבבי (( )Aortic Stenosisלהלן בסעיף זה" :הניסוי").
בחודש מאי  2019הודיעה  Pi-Cardiaכי סיימה בהצלחה את הניסוי וכי הניסוי הוכיח את היתכנות הטיפול באמצעות
ה ,Leaflex Performer-את בטיחותו וכן את יכולתו לשפר באופן משמעותי את תפקוד המסתם .תוצאות הניסוי
הוצגו ,במסגרת הכנס השנתי של איגוד המצנתרים האירופאי ) (EuroPCRהנערך בפריז .במסגרת הניסוי ,אשר נערך
במספר מרכזים רפואיים באירופה ובישראל ,טופלו  16חולים הסובלים מ Aortic Stenosis-במצב של היצרות חמורה
אשר עמדו לפני השתלת מסתם מלאכותי .ב 11-החולים שבהם הושלם הטיפול באמצעות הLeaflex Performer-
השתפר באופן משמעותי תפקוד המסתם (מפתח המסתם עלה מ 0.7-סמ"ר בממוצע ל 1.2-סמ"ר בממוצע והפרש
הלחצים המקסימלי בין החדר השמאלי לאבי העורקים ירד מ 51-מ"מ כספית בממוצע ל 21-מ"מ כספית בממוצע).
בכל החולים האמורים בוצעה בהצלחה השתלת מסתם מלאכותי לאחר הטיפול ב . Leaflex Performer-לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  23במאי ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-049735 :
בחודש דצמבר  2018השלימה  Pi-Cardiaגיוס הון בהיקף של  3מיליון דולר מקרן השקעות זרה ,וזאת תמורה למניות
של  Pi-Cardiaואופציה להשקיע ב Pi-Cardia-סך נוסף של עד  1.5מיליון דולר בסיבוב השקעה עתידי בתנאים
שסוכמו .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  12בדצמבר ( 2018מס' אסמכתה.)2018-01-114112 :
במהלך שנת  Pi-Cardia ,2019גייסה כ 4-מיליון דולר בדרך של הלוואות המירות ,מתוכם כ 0.4-מיליון דולר על ידי
קרן אנטומיה .בחודש פברואר  ,2020הרחיבה  Pi-Cardiaאת היקף הגיוס בדרך של הלוואות המירות בכ 2-מיליון דולר
נוספים.

.26.6.8

 MinInvasiveהינה חברה פרטית בתחום האורטופדיה המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ.21%-
 MinInvasiveמפתחת את ה ,OmniCuff-מכשיר ארתרוסקופי אורתופדי לטיפול בפגיעות כתף ( Rotator Cuff
.)Repair - RCR
המוצר ,OmniCuff ,מאפשר ביצוע של פרוצדורה מקובלת ומוכחת באופן זעיר פולשני (.)Minimal invasive
 OmniCuffעשוי להוות תחליף לשימוש בעוגנים ( )suture anchorsהמשמשים כיום לפרוצדורות  .RCRל-
OmniCuffאישור  FDAלשיווק בארה"ב .בחודש אוקטובר  MinInvasive 2018השיקה את  OmniCuffבארה"ב
והחלה בשיווק מוגבל של המוצר.
ל MinInvasive-הסכם אסטרטגי עם חברת  Microportהסינית (אשר גם השקיעה ב )MinInvasive-לצורך פיתוח
 ,OmniCuffאישורו לשיווק ומסחורו בסין .אישור כאמור בסין צפוי להתקבל במהלך שנת .2020

בחודש ספטמבר  2018השלימה  MinInvasiveסבב השקעה בהיקף של  2.7מיליון דולר אשר במסגרתו החברה
השקיעה סכום לא מהותי דרך קרנות אנטומיה .במהלך שנת  ,2019בעלי מניות קיימים מימשו כתבי אופציה
למניות  MinInvasiveבהיקף של כ 0.9-מיליון דולר.

.26.6.9

 Sightהינה חברה פרטית המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ Sight .7%-מפתחת מוצרים לדיאגנוסטיקה
של דם .מוצרי  Sightמתבססים על טכנולוגיה הכוללת חידושים פורצי דרך בתחומי ההנדסה ,עיבוד התמונה והבינה
המלאכותית Sight.מפתחת ,על בסיס טכנולוגיות אלו ,את מערכת  OLOהמיועדת לביצוע ספירת דם ( Complete
 .)Blood Cound – CBCהטכנולוגיה של  OLOמשלבת בין ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית ליצירת 'דיגיטציה' של
כל דגימת דם ליותר מאלף תמונות ברזולוציה גבוהה .מערכת  OLOהינה ייחודית בהיותה מערכת Point of Care
המספקת ,על בסיס נפח דגימה של שתי טיפות דם בלבד מהאצבע או מהוריד ,תוצאות ספירת דם הכוללות פירוט מלא
של מרכיבי הדם ( ) 5-diff CBCתוך דקות ספורות ,באופן הניתן כיום רק על ידי מערכות מעבדתיות גדולות ויקרות
המסתמכות על דגימות דם מהוריד.
 Sightמשווקת את מערכת  OLOבארה"ב ,לאחר שקיבלה את אישור ה FDA-לשיווקה בחודש נובמבר  .2019כמו כן,
 Sightמשווקת את מערכת  OLOבאירופה ובשווקים נוספים ,לאחר שקיבלה אישור לשיווק באירופה ()CE Mark
בחודש יולי  .2018לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  15ביולי  2018ומיום  5בנובמבר ( 2019מס'
אסמכתה 2018-01-067321 :ו ,2019-01-108139-בהתאמה).
בחודש אפריל  2019הודיעה  Sightכי השלימה בהצלחה ניסוי קליני פיבוטלי ב ,OLO-שהחל ביוני  2018ובוצע במספר
מרכזים בארה"ב על פי פרוטוקול שתואם עם ה FDA-ומטרותיו היו בחינת פרמטרים שונים הקושרים לביצועי
המערכת .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  11באפריל ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-032910 :
בחודש מרס  2020הודיעה  Sightעל שיתוף פעולה חדש במטרה לעזור לבתי החולים להפחית את הסיכון לזיהום על
ידי נגיף הקורונה ) .(COVID-19במסגרת שיתוף הפעולה האמור ,מכשיר ה OLO-של  Sightישמש לביצוע בדיקות
( CBCספירת דם מלאה) מהירות ,במעבדה מיוחדת שהוקמה בבית החולים שיבא ,לצורך טיפול בחולי קורונה
המאושפזים בבידוד במחלקה ייעודית .טרם תחילת השימוש ב ,OLO-צוות המעבדה של בית החולים שיבא ,ערך ניסוי
הערכה נרחב במטרה לאמת את דיוקו של המכשיר ,ו Sight-ציינה כי התוצאות המוצלחות הובילו לאימוצו על ידי
המעבדה ההמטולוגית בשיבא .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  18במרס ( 2020מס' אסמכתה:
.)2020-01-022906
כמו כן ,ל Sight-מוצר נוסף ,ה ,Parasight-מיועד לזיהוי ,כימות ואיפיון דגימות דם לצורך אבחון מלריה .מוצר זה
נבחן בניסויים קליניים רבים שבהם הוכחה יכולת המערכת לתת תוצאה במהירות ובדיוק גבוהים ביותרParasight .
ממוסחר כיום על ידי מפיצים במספר רב של מדינות.
בחודש דצמבר  2018השלימה  Sightגיוס הון בהיקף של כ 28-מיליון דולר ממספר משקיעים וזאת בתמורה למניות
בכורה של .Sight

.26.6.10

 Colospanהינה חברה פרטית המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ Colospan .21%-מפתחת ציוד רפואי
להגנה מפני דליפות מעיים המתרחשות בעקבות ניתוח בחולי סרטן המעי הגס .ההתקן ,CG-100 ,מוחדר למעי בזמן
הניתוח ומונע זיהום של חלל הבטן במידה וישנה דליפה באזור הניתוח ,וזאת בשבועיים הראשונים לאחר הניתוח,
הזמן האופייני לדליפות כאלו .הוצאת ההתקן מתבצעת בחדר טיפולים ללא צורך בביצוע ניתוח חוזר .ההגנה שמספק
ההתקן עשויה להוות תחליף לניתוח שבמסגרתו מחברים לחולים בסיכון גבוה לדליפה את המעי לשקית דרך פתח
בדופן הבטן .ניתוח זה דורש ניתוח נוסף להחזרת מצב המעי לקדמותו ,עלותו גבוהה וכמו כן הוא מלווה בפגיעה
משמעותית באיכות החיים של החולה.
 CG-100נבדק בניסוי קליני ב 64-חולים אשר הוכיח את בטיחותו ויעילותו ,וקיבל אישור שיווק באירופה (.)CE Mark
בחודש יולי  ,2019עדכנה  Colospanכי גויס חולה ראשון בניסוי קליני פיבוטלי ב .CG-100-ניסוי זה הינו אקראי,
מבוקר ובלתי סמוי ומתוכנן להתבצע במספר מרכזים בישראל ,אירופה וארה"ב .הניסוי נועד לבחון את יעילות הCG--
 100ובטיחותו .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  4באפריל  2019ומיום  4ביולי ( 2019מס'
אסמכתה 2019-01-031260 :ו .)2019-01-057303 -קולוספאן עדכנה כי בעקבות דיונים עם ה ,FDA-בניסוי יטופלו עד
כ 282-חולים וכי הוא צפוי להסתיים בשנת  Colospan .2022צופה שתוצאות הניסוי יאפשרו הגשת בקשה לאישור
 FDAלשיווק המוצר בארה"ב.
בחודש ספטמבר  ,2017השלימה  Colospanגיוס הון בהיקף של כ 8-מיליון דולר בהובלת קרן אמריקאית ישראלית
וחברת ציוד רפואי מובילה (להלן בסעיף קטן זה" :ההשקעה") .בחודש אוקטובר  2018הודיעה  Colospanכי התקיימה
אבן הדרך מההשקעה ובהתאם הושלמה ההשקעה .לפרטים נוספים אודות ההשקעה ראו דיווח מיידי של החברה מיום
 27בספטמבר ( 2017מס' אסמכתא.)2017-01-095487 :

.26.6.11

 FDNAהינה חברה פרטית המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ FDNA .1%-מפתחת טכנולוגיות ומוצרים
לאבחון מחלות גנטיות נדירות על בסיס מידע פנוטיפי ובעיקר על בסיס אלגוריתמים לזיהוי פנים.
מוצרי  FDNAמתבססים על טכנולוגיות של למידה עמוקה ( )Deep learningכדי לתרגם מידע פנוטיפי (הביטוי הפיזי
של תכונה גנטית – כמו למשל מרחק בין העיניים ,מבנה המצח ,צורת האף) לאבחון של מצבים פתולוגים ובעיקר
לאבחון של מחלות גנטיות נדירות בילדים.
המוצר ,Face2Gene ,מאפשר לרופא לקבל אבחון משוער וזאת על בסיס צילום פנים .כיום משתמשים במוצר אלפי
גנטיקאים קליניים ברחבי העולם .בסיס המידע של  FDNAהינו הרחב ביותר בתחום.
בחודש יוני  ,2019הודיעה  FDNAעל השקת ה Face2Gene LABS-כחלק משיתוף פעולה רחב יותר עם חברת
 ,PerkinElmer Inc.במסגרתו הם יציעו שירותים גנומיים בשילוב טכנולוגיות פנוטיפ מהדור הבא ( )NGPלצורך
אבחנות יעילות ומדויקות יותר.
בחודש אוקטובר  2018גייסה  FDNAסך של כ 5-מיליון דולר מבעלי מניותיה הקיימים בדרך של הלוואות המירות.
החברה השקיעה סכום לא מהותי דרך קרנות אנטומיה.
המידע בעניין המשך הפיתוח הקליני של מוצריהן של החברות המוחזקות על ידי קרנות אנטומיה כאמור הינו מידע
צופה פני עתיד ,המבוסס על הערכותיהן ותכניותיהן למועד זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן,
או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך קשיים טכנולוגיים והנדסיים,
חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים ,או כישלונם ,אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע
משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי ,שינויים בתוכניות 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 ותוצאותיו.

.26.7
.26.7.1

נתונים נוספים בקשר להשקעות החברה
הטבלה להלן מתארת את סכומי ההשקעה של החברה ונתונים נוספים בכל אחת מחברות הפורטפוליו המהותיות:
פנקסני43

אחוז שמהווה סכום ההשקעה תרומה להפסד הנקי של כת"ב לשנת
שווי
שיעור החזקה
( 2019לא כולל תוצאות מימוש
שם החברה ליום  31בדצמבר בספרי כת"ב ליום מתוך סך ההון המיוחס לבעלי
ההשקעה)
המניות של כת"ב ליום 31
 31בדצמבר 2019
2019
המוחזקת
(במיליוני ש"ח)
בדצמבר 2019
(במיליוני ש"ח)
()11.5
11.5
25.8
9%
גמידה סל
17.2
46.7
104.3
35%
מדיוונד

.26.7.2

להלן פירוט השקעות החברה בחברות הפורטפוליו בשנת ( 2019מידע כספי נפרד):
מהות השינוי
השקעות בחברות מוחזקות
תמורה ממימוש נכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות כלולות
דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

43

כולל החזקות באמצעות חברות בנות של החברה.

במיליוני ש"ח
4.1
0.9
21.1
7.1

2019
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

פרק ב  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
דירקטוריון כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מתכבד להגיש את סקירת הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר "( 2019תקופת הדוח ") ,כשהיא ערוכה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
("תקנות הדוחות").
הנתונים הכספיים בסקירה זו הינם במיליוני ש"ח ומתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ("הדוחות
הכספיים ") .תוצאות החברה המוצגות בדוח הדירקטוריון מתייחסות לחלק של בעלי המניות של החברה בתוצאות ,אלא אם
נאמר אחרת.

תיאור החברה ותחום הפעילות
החברה פועלת בתחום פעילות אחד של השקעה בחברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית וזאת
באמצעות השקעה בחברות ותמיכה ניהולית בהן לאורך זמן .חברות הפורטפוליו נמצאות בשלבי פיתוח שונים של מוצריהן.
החברה מייעדת את האמצעים הנזילים שיש בידיה להרחבת עסקיה ושימור ו/או הגדלת החזקותיה ,תוך כדי הפעלת אמות
מידה כלכליות עסקיות וגמישות בקבלת החלטות ,בצד מינוף השקעותיה על ידי צירוף שותפים בחברות הפורטפוליו.
בהתאם ,מצבה העסקי של החברה ,תוצאות פעולותיה ,הונה ותזרימי המזומנים שלה ,מושפעים ,בין היתר ממצבן העסקי
של חברות הפורטפוליו ,מתוצאות פעולותיהן ,תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן.
החברה ,כמשקיעה בפורטפוליו של חברות בעיקר בתחום פיתוח תרופות וטיפולים רפואיים חדשניים מתמודדת עם
האתגרים העיקריים הבאים:
•

הצורך להתמודד עם הסטטיסטיקה של כישלונות והצלחות בניסויים קליניים ,הסיכון הגבוה לכישלון והתמורה
הגבוהה במקרה של הצלחה ופרקי הזמן הארוכים בתעשייה.

•

חשיבות ניהול תזרים המזומנים של החברה ושל חברות הפורטפוליו ,תוך שימת לב לצורכי המזומנים התמידיים
של חברות הפורטפוליו.

•

חשיבות באיתור מגמות בתעשייה הבינלאומית ,הרחבת שותפויות עסקיות ואסטרטגיות וזיהוי שינויים בסביבה
הרגולטורית.

החברה פועלת להשביח את הפורטפוליו של החברות המוחזקות על ידה ,בין השאר תוך התמודדות עם האתגרים לעיל,
בעיקר באופן הבא:
•

מינוי מנהלים בכירים וחברי דירקטוריון בכירים מהתעשייה הבינלאומית להובלת חברות הפורטפוליו.

•

הובלת תהליכי פיתוח עסקי וגיוסי הון משמעותיים בחברות הפורטפוליו.

•

חיזוק הקשר העסקי והמדעי עם קהילת הביוטכנולוגיה הבינלאומית לצורך גיוסי הון ויצירת שותפויות.

החברה עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה ( )COVID-19על פעילותה ופעילות חברות הפורטפוליו.
במועד עריכת דוח זה ,שווקי ההון בעולם ,כמו גם בישראל ,הגיבו בקיצוניות למשבר ונרשמו ירידות שערים חדות ,לרבות
במניותיה של החברה בבורסה ובמניותיהן של חברות הפורטפוליו הנסחרות בבורסת ה .Nasdaq-להערכת החברה,
התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית ,אשר עדיין לא ניתן להעריך את היקפה בעולם ובישראל .בנוסף,
בעת זו ניכרת החמרה בהיקף התפשטות הקורונה בארה"ב ,אשר עלולה להביא לפגיעה ישירה בכלכלה האמריקנית,
וכתוצאה מכך לפגיעה בפעילותן של חברות הפורטפוליו של החברה ,אשר פעילותן מנוהלת מבוסטון.
להתפשטותו של נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות החברה וחברות הפורטפוליו ולהתממשותם של
גורמי הסיכון הרלוואנטיים לפעילותה של החברה .בכלל זה ,המשך התפשטות הנגיף משפיע ישירות על שווי נכסי החברה,
על היכולת לגייס הון (פרטי או ציבורי) לחברה ולחברות הפורטפוליו ועל יכולת החברה לממש את אחזקותיה .בנוסף,
להתפשטות הנגיף עלולה להיות השפעה שלילית על האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות ,לגרום להאטה בקצב גיוס
חולים לניסויים קליניים ואף לפגוע בקיומם ולעיכוב בקבלת אישורים רגולטוריים .יצוין כי שתי חברות הפורטפוליו המהותיות
של החברה ,מדיוונד וגמידה סל ,התייחסו לנגיף ה קורונה כסיכון לפעילותן .בכלל זה ,למדיוונד יש ספק עיקרי יחיד הממוקם
במזרח אסיה המספק לה את חומר הגלם הדרוש לייצור ה .NexoBrid-מדיוונד ציינה ,בין היתר ,כי אספקת חומר הגלם
האמור עלולה להיפגע ,דבר שעלול לפגוע בפעילותה של מדיוונד.
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בעלי המניות העיקריים של החברה
בעלי המניות העיקריים של החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,הינם:
•

כלל תעשיות בע"מ ("כת"ש")  -כ47.2%-

•

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("טבע")  -כ15.5%-

•

מיטב דש גמל פנסיה בע"מ ומיטב דש קרנות נאמנות בע"מ ("מיטב דש") – כ.6.4%-

תיאור הפורטפוליו של החברה
מאפיינים עיקריים של תיק ההשקעות של החברה:
•

•

 8חברות בתחום פיתוח התרופות שלהן  9תרופות הנמצאות בשלבי פיתוח שונים בבני אדם וכן תרופות נוספות
הנמצאות בשלבי פיתוח פרה קליניים:
•

תרופה אחת ( )NexoBridקיבלה אישור שיווק באירופה ,בישראל ,בארגנטינה ,רוסיה ,דרום קוריאה
ופרו (בתהליכי רישום במדינות נוספות) והחלו מכירות שלה;

•

תרופות נוספות (כגון  )BL-8040( Motixafortideו ))NiCord( Omidubicel-נמצאות בניסויים קליניים
מתקדמים לפני קבלת אישור;

•

חלק מהתרופות מפותחות עצמאית על ידי חברות הפורטפוליו (לדוגמא  )EscharEx, EP-7041וחלקן
על ידי שותפים אסטרטגיים (לדוגמא .)MIJ821, Motixafortide

•

 4חברות מתוך ה 8-יושבות באזור בוסטון בארה"ב ו 2-חברות נוספות הינן ישראליות עם נוכחות בארה"ב
של משרדים והנהלה בכירה;

•

ניירות הערך של  4מהחברות רשומות למסחר בבורסת ה( Nasdaq-מדיוונד ,גמידה סל ,אנקיאנו ו-
;)Neon

 5חברות הפעילות בתחום הטכנולוגיה הרפואית:
•

נכון למועד זה החברה מחזיקה בחברות אלה יחד עם שותפיה לקרנות אנטומיה ,אותן היא מנהלת;

•

חברות אלה נמצאות בשלבים שונים החל משלב  ,First in Manהמשך בניסויים קליניים מתקדמים ועד
למוצרים שה סתיים פיתוחם ונמצאים בשלבים שונים של מכירות.

•

במרבית חברות הפורטפוליו ,החברה הינה בעלת מניות משמעותית ושואפת להיות שותפה בהובלת מהלכים עסקיים
באותן חברות .להערכת החברה ,התמקדות במספר חברות בעלות פוטנציאל לצמיחה משמעותית ,בצד החזקה
משמעותית בהן ,מאפ שרת שימוש במשאבי הניהול של החברה בצורה אופטימלית.

•

חברות הפורטפוליו המהותיות הינן ,גמידה סל ומדיוונד (לפרטים ראו סעיפים  2.13לפרק א'  -תיאור עסקי התאגיד
המצורף לדוח זה) .לפרטים נוספים אודות החברות הפורטפוליו המהותיות ראו סעיפים  24-25לפרק א' – תיאור עסקי
התאגיד המצורף לדוח זה  ,לתיאור יתר חברות הפורטפוליו של החברה ראו סעיף  26לפרק א' – תיאור עסקי התאגיד
המצורף לדוח זה.
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להלן תרשים המתאר את שלבי הפיתוח השונים בהם נמצא המוצר המוביל של חברות הפורטפוליו של החברה
הפעילות בתחום פיתוח התרופות למועד פרסום הדוח:

מאפיינים עיקריים בקריאת הדוח הכספי
בשל אופי תחום הפעילות של החברה יש לתת את תשומת הלב למספר מאפיינים בקריאת הדוח הכספי:
•

חברות הפורטפוליו עוסקות במחקר ובפיתוח בתחום מדעי החיים .על פי כללי החשבונאות ,השקעותיהן של חברות
אלה בפיתוח תרופות נזקפ ות מייד עם התהוותן לדוח רווח והפסד של חברות אלה .כללי חשבונאות מאפשרים היוון
הוצ אות בין השאר ,רק על סמך הוכחת היתכנות טכנולוגית .בתחום מדעי החיים ,הוכחה זו מתקבלת רק בעת קבלת
אישור לשיווק תרופה על ידי הרשויות .כללי חשבונאות אלה יוצרים אסימטריה לפיה התקדמותן של חברות בשלבי
הפיתוח ,אשר הפועל היוצא ממנו הינו עלייה בערכן ,מתבטא בדוחות הכספיים דווקא בגידול בהוצאות המחקר
והפיתוח ובגידול בהפסדים.

•

במקרים בהם הפיתוח בחברה כלולה ,הנמצאת בשלבי מחקר ופיתוח ,ממומן באמצעות הנפקת מניות לצד ג' ,החברה
רושמת רווח מירידה בשיעור ההחזקה בחברה הכלולה במועד השלמת העסקה ובתקופות הדיווח העוקבות רושמת
החברה חלק בהפסדיהן של אותן חברות למרות שאינה מממנת אותן באופן מלא ולוקחת חלק קטן יותר בסיכון הכרוך
בהמשך הפיתוח .צורת רישום זו מביאה לתנודתיות רבה בתוצאות.

•

במקרים בהם הפיתוח בחברה מאוחדת ,הנמצאת בשלבי מחקר ופיתוח ,ממומן באמצעות הנפקת מניות לצד ג',
החברה אינה רושמת רווח מירידה בשיעור ההחזקה בחברה המאוחדת בעת השלמת העסקה ובתקופות הדיווח
העוקבות רושמת החברה חלק בהפסדיהן של אותן חברות למרות שאינה מממנת אותן באופן מלא ולוקחת חלק קטן
יותר בסיכון הכרוך בהמשך הפיתוח.

•

במקרים בהם מוכרות חברות פורטפוליו רישיון לשימוש בטכנולוגיה שפיתחו לצד ג' אשר כתוצאה ממנה מאבדת אותה
חברה את השליטה בנכס הבלתי מוחשי שהוכר ,גורעת החברה את יתרת הנכס הבלתי מוחשי בספריה ומכירה רק
בתמורה המיידית ממכירת הרישיון .במקרים אלו בהם לחברה יש רווח כלכלי מהעסקה ,מוכר בספרים הפסד
חשבונאי.

•

במקרים בהם מוכרות חברות פורטפוליו רישיון לשימוש בטכנולוגיה שפיתחו לצד ג' אשר לוקח על עצמו את מימון
המשך המחקר והפיתוח של הטכנולוגיה ,הוצאות המו"פ בחברות פורטפוליו אלו אינו כולל את השקעות המו"פ
הממומנות על ידי צד ג' ,או לחילופין ,הוצאות המו"פ של חברת הפורטפוליו מנוכות מאותה השתתפות לא מדללת של
צד ג' בהוצאות המו"פ.
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.1

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו ,הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו

.1.1

תיאור הפעילות בתקופת הדוח
בתקופת הדוח פעילותה של החברה התמקדה במטרות הבאות:
•

בשנתיים האחרונות פעלה החברה לחיזוק חברות הפורטפוליו המוחזקות על ידה ולקידומן .החברה
שמה דגש על גיוס כוח אדם מנוסה ובעל מוניטין להנהלות החברות ולדירקטוריון שלהן ,וכן על ביצוע
גיוסי כספים משמעותיים ,הדרושים לצורך קידום הפעילות הקלינית והעסקית של החברות.

•

שתי חברות הפורטפוליו המהותיות של החברה (מדיוונד וגמידה סל) רשומות למסחר בבורסת ה-
 . Nasdaqבמהלך השנתיים האחרונות ,מרבית חברות הפורטפוליו של החברה גייסו סכומים ניכרים
הנדרשים לצורך פעילויות הפיתוח הנערכות על ידן ,וזאת בהיקף כולל של מאות מיליוני דולרים.

•

במהלך החודשים האחרונים חלה ירידה משמעותית במחירי המניה של חברות הפורטפוליו הנסחרות
בבורסת ה Nasdaq-וכן במחיר המניה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

•

בהתחשב בשינויים במחיר המניה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בחודשים האחרונים
ובשווי השוק הנוכחי של חברות הפורטפוליו המהותיות ,הציגה הנהלת החברה תוכנית להפחתת
העלויות הקבועות של החברה .בין היתר ,הנהלת החברה הודיעה על ויתור שכר וולנטרי ,לרבות על
ידי מנכ"ל החברה (אשר הודיע על וויתור של  25%משכרו החודשי) ,החל מיום  1בספטמבר 2019
ועד למועד שבו מחיר המניה של החברה (כפי שיחושב כממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה
בבורסה בתל-אביב למשך  20ימי מסחר רצופים) יעלה על  2.6ש"ח.
בנוסף ,כל אחד מחברי הדירקטוריון של החברה ,לרבות הדירקטורים החיצוניים ,הודיע לחברה כי
החליט על הפחתה של הגמול המשולם לו ,כך שהחל מיום  1בספטמבר  ,2019הגמול המשולם לו
יעמוד על הסכום הקבוע ,בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס.2000-
בנוסף ,כל אחד מחברי דירקטוריון החב רה החליט כי בתקופה הסמוכה למועד פרסום דוח זה ,על
רקע האירועים בארץ ובעולם הנובעים מ התפשטות נגיף הקורונה ,הוא מוותר על חלק מהגמול
השנתי המגיע לו בין כהונתו.

•

החברה בחנה מספר מתווי פעולה אפשריים ,על מנת להתמודד עם האתגרים שבפני החברה ,בשים
לב ,בין היתר ,לכך שחברות הפורטפוליו המהותיות נסחרות ב ,Nasdaq-לכך שלחברה ולחברות
הפורטפוליו נוכחות משמעותית בארה"ב ולכך שחברות הפורטפוליו גייסו בשנתיים האחרונות מאות
מיליוני דולרים והן ברובן עצמאיות .בהתאם ,ובשים לב האתגרים העומדים בפני החברה ,מחיר
המניה של החברה והאמצע ים העומדים לרשותה ,ולאור מצבן של חברות הפורטפוליו של החברה,
לרבות מחיר מניותיהן ,צרכיהן והאירועים והאתגרים העומדים בפניהן ,החברה מתמקדת
באחזקותיה הקיימות בחברות הפורטפוליו ושואפת לשמר את השפעתה במי מהחברות האמורות
ואף להגביר אותה ,בהתאם לשיקול דעת הדירקטוריון והנהלת החברה ,במטרה להשיא ערך לבעלי
מניותיה.

השקעות ומימושים ,מיזוגים ורכישות
•

בתקופת הדוח השקיעה החברה סך כולל של כ 1.1-מיליון דולר בחברות הפורטפוליו הקיימות ,עיקר
הסכום הושקע באנקיאנו.

•

במקביל להשקעות החברה ,הושקעו במהלך תקופת הדוח בחברות הפורטפוליו המוחזקות מעל ל-
 110מיליון דולר על ידי גופים נוספים (מתחילת  2018גיוסים של מעל  370מיליון דולר) ,בעיקר
מהנפקה ראשונית ( )IPOשל אנקיאנו ב ,Nasdaq-הנפקת מניות של גמידה סל בNasdaq-
ובחברות הטכנולוגיה הרפואית המוחזקות באמצעות קרנות אנטומיה.
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גמידה סל
ביום  27ביוני  ,2019הודיעה גמידה סל כי השלימה הליך תמחור ( )Pricingלהנפקה לציבור בארה"ב
של  7מיליון מניות רגילות של גמידה סל במחיר של חמישה ( )5דולרים למניה.
במסגרת ההנפקה כאמור העניקה גמידה סל לחתמי ההנפקה אופציה לרכישת  1,050,000מניות רגילות
של גמידה סל במחיר ההנפקה בניכוי עמלות והנחות חתמים  .האופציה מומשה במלואה על ידי חתמי
ההנפקה ,כך שביום  8ביולי  ,2019רכשו  1,050,000מניות רגילות של גמידה סל בסך כולל של כ5.25-
מיליון דולר.
סך התמורה (ברוטו) לגמידה סל מההנפקה הינו כ 40.25-מיליון דולר (לא כולל עמלות והנחות חתמים
והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה).
לפרטים נוספים ראו ביאור 5ב'( )2בדוחות הכספיים המאוחדים ,וכן דיווחיה המיידיים של החברה מיום 25
ביוני ( 2019מס' אסמכתה ,)2019-01-053481 :מיום  27ביוני ( 2019מס' אסמכתה2019-01- :
 )054699ומיום ה 8-ביולי ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-058890 :
מדיוונד
•

ביום  7במאי  ,2019הודיעה מדיוונד כי חתמה על הסכמי רישיון ואספקה בלעדיים עם חברת Vericel
)" Corporation ,(Nasdaq:VCEL) ("Vericelלמסחור של  NexoBridבצפון אמריקה.
על פי ההסכם מדיוונד תהיה אחראית על המשך הפיתוח עד קבלת אישור שיווק ל(BLA) NexoBrid -
בארה"ב וזאת בתמיכה ומימון של הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו-רפואי מתקדם )",("BARDA
כמו גם לייצור ולאספקה של  NexoBridל .Vericel-מדיוונד תמשיך להחזיק בזכויות המסחור של
 NexoBridבכל העולם למעט בצפון אמריקה.
על פי תנאי הסכם הרישיון Vericel ,שילמה למדיוונד בחתימת ההסכם  17.5מיליון דולר ,ותשלם תשלום
נוסף בסך של  7.5מיליון דולר עם קבלת אישור שיווק ל NexoBrid -בארה"ב ,וכן תשלומים נוספים בסך
כולל של עד  125מיליון דולר ,בכפוף להשגת יעדי מכירות שנתיים .בנוסף Vericel ,תשלם למדיוונד
תמלוגים בגין מכירות  NexoBridבטווח הנע בין אחוז חד ספרתי גבוה לאחוז דו ספרתי נמוך .כמו כן,
הרווח הגולמי הנובע מהרכישות המובטחות של  BARDAיחולק בין הצדדים וכן ישולמו תמלוגים בשיעור
דו ספרתי ממכירות עתידיות נוספות של .BARDA
על פי תנאי הסכם האספקה Vericel ,תרכוש ממדיוונד את  NexoBridבמחיר עלות בתוספת שיעור רווח
קבוע למדיוונד.
לפרטים נוספים ראו ביאור 5א'( )1בדוחות הכספיים המאוחדים ,וכן דיווח מיידי של החברה מיום  7במאי
( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-043948 :

•

ביום  29במאי  ,2019הודיעה מדיוונד כי  BARDAהגדילה את היקף ההסכם עמה המתייחס להתוויה של
כוויות בסך של כ 21-מיליון דולר לצורך מימון תכנית הנגשה באמצעות פרוטוקול טיפולי שכינויו ","NEXT
שתרחיב את החשיפה של מרכזי כוויות רבים בארה"ב ל NexoBrid-ותאפשר להם להעריך את השימוש
בו בחולים עוד לפני קבלת אישור ה FDA-ומסחור ה NexoBrid-בארה"ב ("החוזה המעודכן").
על פי החוזה המעודכן BARDA ,מספקת תמיכה ומימון בסך כולל של כ 77-מיליון דולר לפעילויות פיתוח
ה NexoBrid-עד לקבלת אישור שיווק בארה"ב מה .FDA-פעילויות אלו כוללות את המשך הניסוי הקליני
 Phase IIIב (DETECT( NexoBrid-והכנות נוספות הנדרשות לצורך הגשת הבקשה לאישור NexoBrid
לשיווק ( ) BLAעל בסיס ניסוי זה ,המשך הניסוי הקליני  Phase IIIבילדים ( ,)CIDSועתה גם הנגשת
 NexoBridבמסגרת ה.NEXT-
במסגרת החוזה המעודכן שמרה  BARDAעל התחייבותה לרכישת  NexoBridבהיקף של  16.5מיליון
דולר ,בכפוף לקבלת אישור  FDAלשימוש בתרופה בעת חירום ו/או אישור לשיווק ,על אופציה בהיקף של
עד  10מיליון דולר למימון פיתוח התוויות נוספות של ה NexoBrid-וכן על אופציה להצטיידות נוספת ב-
 NexoBridבהיקף של עד  50מיליון דולר .בנוסף לחוזה המעודכן ,ל BARDA-קיים חוזה נפרד נוסף עם
מדיוונד לתמיכה בפיתוח של  NexoBridכמוצר לטיפול בפגיעות עור מגז חרדל ,לפיו  BARDAתעניק
מימון בהיקף של כ 12-מיליון דולר עבור פעילויות המחקר והפיתוח עד לשלבי ניסויים פיבוטליים בבעלי
חיים והוא כולל גם אופציות למימון נוסף בהיקף של עד  31מיליון דולר עבור פעילויות פיתוח נוספות עד
הגשת ה.BLA-
לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  29במאי ( 2019מס' אסמכתה,)2019-01-045933 :
ולפרטים נוספים אודות התקשרות מדיוונד עם  BARDAראו סעיף  25.21.2לחלק א' לדוח התקופתי.
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•

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

ביום  6בינואר  ,2020עדכנה מדיוונד כי  BARDAהחלה בהצטיידות של התרופה  NexoBridכחלק מבניית
המוכנות הלאומית של ארה"ב למצבי חירום רפואיים המסכנים את בריאות הציבור .המלאי הנרכש על ידי
 BARDAינוהל על ידי מדיוונד כחלק ממאגר מלאי החירום של ארה"ב ,והוא מוערך בכ 16.5-מיליון דולר.
המשלוח הראשון של  NexoBridצפוי עד לסוף הרבעון הראשון לשנת  ,2020ומשלוחים נוספים יתבצעו
בחמשת הרבעונים העוקבים .כמו כן ,ל BARDA-האופציה לרכוש כמויות נוספות של  NexoBridבסכום
של עד כ 50-מיליון דולר.
הערכת מדיוונד בעניין הרכש כאמור ומועדי האספקה הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח . 1968-הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית
מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתוכניות העבודה ,חריגה מלוחות
הזמנים ,התפתחויות ושינויים בדרישות רגולטוריות ובהסכמים ,קשיים הנדסיים בפיתוח התרופה
והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ,בפיתוח ,ייצור ומסחור של תרופות.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  6בינואר ( 2020מס' אסמכתה.)2020-01-002119 :
ביום  3במרס  ,2020עדכנה מדיוונד כי  BARDAהגדילה את היקף ההסכם עמה המתייחס להתוויה של
כוויות בסך של כ 5.5-מיליון דולר ,למימון היערכות להפצת  NexoBridלשימוש במצבי חירום וזאת בהמשך
להצטיידות של  BARDAב NexoBrid-כחלק מבניית המוכנות הלאומית של ארה"ב למצבי חירום רפואיים
המסכנים את בריאות הציבור .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  3במרס ( 2020מס'
אסמכתה.)2020-01-018016 :

•

לאור ההתחייבות למימון נוסף כאמור ,סך המימון הלא מדלל תחת כל ההסכמים של מדיוונד עם BARDA
הינו בהיקף של עד  202מיליון דולר .עד ליום  31בדצמבר  ,2020קיבלה מדיוונד מ BARDA-סך של כ-
 43מיליון דולר.
•

ביום  2באוקטובר  2019הודיעה מדיוונד על התקשרותה בסדרת הסכמי פשרה וויתור הדדי כללי ("הסכמי
הפשרה") עם בעלי מניות נוספים של פוליהיל בע"מ ,לרבות החברה ("בעלי המניות של פוליהיל" ו-
"פוליהיל " ,בהתאמה) .הסכמי הפשרה חלים ,בין היתר ,על כל חוב ,התחייבות או חבות העולים או
הקשורים להסכמים שנחתמו בשנת  2010בין מדיוונד ,בעלי המניות של פוליהיל וטבע תעשיות
פרמצבטיות בע"מ ,בקשר עם פיתוח מוצרי פוליהיל.
בהתאם להסכמי הפשרה ,מדיוונד שילמה לבעלי המניות של פוליהיל סכום של כ 2.8-מיליון דולר .החברה
קיבלה  1.6מיליון דולר מתוך הסך האמור ,בהיותה בעלת מניות של פוליהיל במועדים הרלוונטיים.
לפרטים נוספים ראו ביאור 14ג'( )2בדוחות הכספיים המאוחדים .וראו דיווח מיידי של החברה מיום 2
באוקטובר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-100573 :
אנקיאנו

•

בחודש פברואר  ,2019השלימה אנקיאנו הנפקה ראשונה לציבור ( )IPOב Nasdaq-של 2,652,174
ניירות ערך של אנקיאנו מסוג  ,)American Depositary Shares( ADSכאשר כל  ADSמייצג חמש
מניות רגילות של אנקיאנו ,במחיר כולל של  11.5דולר לכל  .ADSבמסגרת ההנפקה גייסה אנקיאנו סך
של כ 30.5-מיליון דולר (לא כולל עמלות והנחות חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה).
החברה השתתפה בהנפקה שערכה אנקיאנו ב Nasdaq-והשקיעה סך של  750אלפי דולר .בנוסף,
במסגרת ההנפקה ב Nasdaq-הוקצו לחברה  1,804,109מניות ו 1,355,311-כתבי אופציה לרכישת
מנ יות של אנקיאנו ,ללא תמורה ,כפועל יוצא מהגנת מחיר אשר הוקנתה לה במסגרת גיוס הון קודם של
אנקיאנו בחודש יוני  ,2018אשר הוצגה כמכשיר פיננסי נגזר .עם השלמת ההנפקה ,מחזיקה החברה בכ-
 19%מהונה של אנקיאנו .כמו כן ,בעלת השליטה בחברה ,Access Industries ,השקיעה בהנפקה סך
של  15מיליון דולר .ה ADSs-של אנקיאנו החלו להיסחר החל מיום  12בפברואר Nasdaq: ( 2019
.)ANCN
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  12בפברואר ( 2019מס' אסמכתה)2019-01-014205 :
וכן ביאור 5ב'( )1בדוחות הכספיים המאוחדים.

•

ביום  17ביוני  , 2019השלימה אנקיאנו הליך מחיקת מניותיה מרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-
אביב בע"מ .למועד דוח זה ,מניות אנקיאנו נסחרות באמצעות )American Shares Depositary( ADS
ב.Nasdaq-

•

יצויין כי ביום  15בנובמבר  ,2019הודיעה אנקיאנו על הפסקת הניסוי הקליני שערכה ,וביום  17בנובמבר
 , 2019עדכנה החברה כי אנקיאנו לא תחשב עוד כחברת פורטפוליו מהותית של החברה.
-6-

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

•

החל מחודש דצמבר  ,2019החברה פועלת במטרה להביא לשינוי בהרכב הדירקטוריון של אנקיאנו,
במטרה להשיא ערך לבעלי המניות של אנקאינו .כתוצאה מכך ,אנקיאנו עתידה לערוך אסיפת בעלי מניות
אשר על סדר יומה מינוי חברי דירקטוריון ,ביום  23באפריל .2020

•

בחודש פברואר  2020הודיעה אנקיאנו ,כי בעוד שבטווח הקרוב אנקיאנו תמשיך למקד את משאביה
בקידום הפתוח הפרה-קליני של תכנית ה ,Pan-RAS-בכוונתה להיעזר ביועצים פיננסיים שיסייעו
לדירקטוריון בהערכת חלופות אסטרטגיות.
Cadent
ביום  9באפריל  2019הודיעה  Cadentלחברה כי קיבלה הודעה מ Novartis-כי החל ניסוי קליני Phase
 IIבתרופה  , MIJ821המיועדת לחולים הסובלים מדיכאון עמיד לטיפול ,עבורה קיבלה רישיון מידי Cadent
ובכך הושגה אבן דרך נוספת במסגרת הסכם הרישיון עמה .בעקבות השגת אבן הדרך כאמור קיבלה
 Cadentבחודש מאי  ,2019תשלום בסך של  15מיליון דולר מ.Novartis-
לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  10באפריל ( 2019מס' אסמכתה2019-01- :
 )032634ומיום  26במאי ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-050347 :
eXIthera
ביום  27ביוני  ,2019הושלמה העסקה במסגרתה התקשרה  eXItheraעם חברת Sichuan Haisco
 ("Haisco") Pharmaceutical Co., Ltdבמערכת הסכמים ,לפיהם תשקיע  Haiscoב eXIthera-סך
של  6מיליון דולר לפי שווי של  42מיליון דולר לפני הכסף וכן תקבל רישיון לפתח ,לייצר ,לשווק ולמסחר
את התרופה  EP-7041בסין.
לפרטים נוספים אודות העסקה כאמור ראו דיווחיה המיידיים של החברה מיום  31במרס ( 2019מס'
אסמכתה )2019-01-027756 :ומיום  30ביוני ( 2019מס' אסמכתה )2019-01-055086 :וכן ביאור
5ב'( )4בדוחות הכספיים המאוחדים.
Elicio
בחודש אוקטובר  2019הרחיבה  Elicioאת סיבוב גיוס ההון מחודש אוגוסט  2018להיקף כולל של כ33-
מיליון דולר .בתמורה לגיוס הון זה הוקצו למשקיעים מניות בכורה וכן אופציות לרכישת מניות רגילות של
 .Elicioבגיוס ההון השתתפו ,בין היתר ,Livzon Pharmaceutical Group, Inc. ,קרן הון הסיכון ,Efung
ומשקיעים מוסדיים אמריקאים ובינלאומיים .עם השלמת גיוס ההון ,עמד שיעור ההחזקה של החברה ב-
 Elicioעל כ( 30%-כ 25%-בדילול מלא).
לפרטים נוספים ראו ביאור 5ב'( )3בדוחות הכספיים המאוחדים ,וכן ראו דיווח מיידי של החברה מיום 3
באוקטובר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-100831 :
בחודש מרס  2020השלימה  Elicioגיוס הון הכולל ,בין השאר ,מימוש כתבי אופציה מבעלי מניות ב-
 ,Elicioבהיקף של כ 8.5-מיליון דולר .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%-
לפרטים נוספים ראו ביאור 5ב'( )3בדוחות הכספיים המאוחדים ,וכן ראו דיווח מיידי של החברה מיום 3
במרס ( 2020מס' אסמכתה.)2020-01-017854 :
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

סיכום הפעילות בשנת 2019
•

במהלך שנת החברות המהותיות (למעט אנקיאנו שפסקה להיות מסווגת כחברה מהותית במהלך שנת
 )2019ומספר חברות נוספות וביניהן חלק מהחברות הפועלות בארה"ב ,רשמו בשנת  2019התקדמות
משמעותית בתכנית השיווק והפיתוח הקליני וזאת באמצעות מקורות עצמיים של החברות ,באמצעות הסכמי
רשיון ,ו/או רכישות ,מענקים וסיוע מגורמים ממשלתיים.

•

בשנת  2019המשיכו חברות הפורטפוליו בגיוסי הון המאפשרים להן לממן את פעילותן .כך ,גוייסו משקיעים
ושותפים אשר השקיעו סך של כ 110-מיליון דולר נוספים בחברות הפורטפוליו של החברה ובמוצריה .כמו
כן ,מספר חברות פורטפוליו ביצעו עסקאות אסרטגיות ,דוגמת עסקת מדיוונד עם  ,Vericelועסקת Neon
עם  ,BioNTechשבמסגרתה הוסכם על מכירת  Neonל ,BioNTech-בתמורה למניות האחרונה .החברה
מתחילה את שנת  2020כאשר מרבית חברות הפורטפוליו שלה אינן נזקקות למימון מהחברה.

•

החברה המשיכה במגמת הרחבת נוכחותה פעילותה בארה"ב .לצד התרחבותן של חברות הפורטפוליו
האמריקאיות ,חברות הפורטפוליו הישראליות גייסו מנהלים בכירים מארה"ב ,ולשורותיהן הצטרפו שורה של
חברי דירקטוריון אמריקאים בעלי ניסיון רב בתחום.
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.1.2

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

ניתוח התוצאות הכספיות

.1.2.1

ניתוח המצב הכספי

מיליוני ש"ח

31/12/2019

31/12/2018

הסבר לשינויים העיקריים בסעיף

שינוי

נכסים שוטפים:
נכסים כספיים נזילים

114.5

103.8

10.7

אחרים

22.8

35.3

()12.5

137.3

139.1

()1.8

תקבולים שהתקבלו במדיוונד עם השלמת העסקה עם  17.5( Vericelמיליון דולר) בקיזוז פעילות שוטפת
בחברה ובמדיוונד
קיטון בחייבים במדיוונד בגין הסכם פשרה וויתור הדדי כללי עם טבע

נכסים שאינם שוטפים:
השקעות בחברות כלולות

73.5

117.5

()44.0

חלק החברה בהפסדי חברות כלולות ( 71מש"ח) בעיקר בגין אנקיאנו בשל הפסקת הניסוי בקיזוז רווחים
מדילול ( 25מש"ח) בעיקר בגין אנקיאנו eXIthera ,וגמידה סל.

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רוו"ה

74.2

91.5

()17.3

ירידת ערך השקעת החברה בNeon

נכסים בלתי מוחשיים

304.7

641.1

()336.4

ירידת ערך נכס הידע והטכנולוגיה של מדיוונד

אחרים

27.2

26.9

0.3

479.6

877.0

()397.4

616.9

1,016.1

()399.2

סך נכסים

נכסים בגין זכויות שימוש עם יישומו לראשונה של IFRS 16

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:

41.0

23.7

גידול בחלויות שוטפות של ההתחייבות לטבע במדיוונד עם השלמת העסקה עם Vericel

17.3

התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות לבעלי עניין

42.8

49.6

()6.8

התחייבויות אחרות לזמן ארוך

35.3

41.9

()6.6

מסי הכנסה נדחים

-

33.3

()33.3

סך התחייבויות שאינן שוטפות

78.1

124.8

()46.7

סה"כ התחייבויות

119.1

148.5

()29.4

סך הון

497.8

867.6

()369.8

סך התחייבויות והון

616.9

1,016.1

()399.2

קיטון בהתחייבות של מדיוונד מול טבע בגין הסכם פשרה וויתור הדדי כללי עם טבע
ביטול התחייבות למסים נדחים כתוצאה מהפחתת ערכו של נכס הידע והטכנולוגיה של מדיוונד
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.1.2.2

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

ניתוח התוצאות השנתיות
2019

2018

2017

הסבר לשינויים העיקריים בסעיף

תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:
גמידה-סל

()11.5

()30.6

()12.7

ראו סעיף  1.4.1להלן

מדיוונד

17.2

0.8

()22.0

ראו סעיף  1.4.2להלן

חברות מוחזקות נוספות

()60.6

()59.3

()30.3

גידול בתרומה להפסד מאנקיאנו כתוצאה מהפחתת
יתרות הנכסים בלתי מוחשיים והתחייבויות שזוהו
במועד האיחוד לראשונה כתוצאה מהפסקת הניסוי

סה"כ תרומה להפסד מחברות פורטפוליו

()54.9

()89.1

()65.0

רווח (הפסד) ממימוש נכסים ,התאמת ערך נכסים
ושינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות ושינוי
בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות בחברות
המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

()81.5

41.0

23.1

בתקופה חלק החברה מהפחתת נכס הידע
והטכנולוגיה של מדיוונד בקיזוז רווח מדילול באנקיאנו

הכנסות (הוצאות) ניהול ,מימון ואחרות

()17.7

3.2

14.9

אשתקד ,חלק החברה בהפחתת ערכן של
ההתחייבויות המיוחסות למוצר של קיורטק עם סיום
ההסכם עם InSight

מיסים על הכנסה

-

-

()0.9

חלק בעלי המניות בהפסד

()154.1

()44.9

()27.9

הפסד בסיסי ובדילול מלא למניה בש"ח

()0.96

()0.28

()0.19
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.1.2.3

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

ניתוח התוצאות לרבעון הרביעי
2019
רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

2018

2017

רבעון 4

רבעון 4

הסבר לשינויים
העיקריים בסעיף

תרומה לרווח (הפסד) מחברות פורטפוליו:
גמידה-סל

()5.6

1.5

()3.0

()4.4

()10.6

()3.2

ראו סעיף  1.4.1להלן

מדיוונד

()5.4

18.5

9.7

()5.6

13.7

()0.9

ראו סעיף  1.4.2להלן

חברות מוחזקות נוספות

()24.2

()4.5

()17.5

()14.4

2.8

()10.9

()35.2

15.5

()10.8

()24.4

5.9

()15.0

26.5

()91.4

()14.2

()7.6

3.3

()0.2

הכנסות (הוצאות) ניהול ,מימון ואחרות

()4.1

()3.0

()2.8

()2.6

()3.8

()2.0

הטבת מס (מיסים על הכנסה)

-

-

-

-

-

()0.1

חלק בעלי המניות ברווח (הפסד)

()12.8

()78.9

()27.8

()34.6

5.4

()17.3

רווח (הפסד) בסיסי ובדילול מלא למניה
בש"ח

()0.08

()0.49

()0.17

()0.22

0.03

()0.11

סה"כ תרומה לרווח (הפסד) מחברות
פורטפוליו
רווח (הפסד) ממימוש נכסים ,התאמת ערך
נכסים ושינוי בערך מכשירים פיננסיים
נגזרים והשקעות ושינוי בערך מכשירים
פיננסיים נגזרים והשקעות בחברות המוצגות
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
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.1.2.4

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

איכות הרווח

הרווח הנקי של החברה כולל ומושפע בעיקר מהמרכיבים הבאים:
•
•
•
•

חלק החברה בתוצאות חברות הפורטפוליו ,נטו.
רווחים או הפסדים ממימוש השקעות (כולל רווח מדילול) ומהתאמת ערך השקעות ונכסים.
שינויים בערכם של מכשירים פיננסיים נגזרים ושינוי בערך השקעות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
פעילות המטה של החברה ,הכוללת הוצאות הנהלה וכלליות ,הוצאות מימון נטו ,והכנסות ממתן שירותים.

ברווחי החברה עשויה לחול תנודתיות גבוהה בין תקופות דיווח שונות ,וזאת בעיקר בשל עיתוי המימושים שמבצעת
ה חברה ,מועדי גיוסי הון שמבצעות חברות כלולות ,שינויים בשווין של חברות הפורטפוליו בשל תוצאות ניסויים קליניים
ו/או שינויים כתוצאה מגורמים אחרים המשפיעים באופן מהותי על ערכם של מכשירים פיננסים נגזרים וכן בשל שינוי
בהוצאות המימון של החברה והחברות המוחזקות שלה ,המושפע בין היתר מתנודות בשערי חליפין של מטבעות .חברות
הפורטפוליו בוחנות ,כל חברה ברמתה ,את ערך הנכסים המוחזקים על ידה .השקעת החברה בחברות הפורטפוליו
הכלולות נבחנת ברמת השקעתה של הקבוצה כמכלול.
להלן רווחים (הפסדים) שאין בצידם תזרים מזומנים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019

2018

2017

תרומה להפסד מחברות הפורטפוליו

()54.9

()89.1

()65.0

רווח (הפסד) ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסים

()71.0

58.5

29.9

שינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות המוצגות
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

()10.5

()17.5

()6.8

שיערוך זכות לקבלת תמלוגים ומרכיב ההטבה בגין
אופציות לעובדים הנכלל בסעיף הוצאות מימון וניהול

()1.9

()30.9

()46.5

()138.3

()79.0

()88.4

סה"כ
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.1.3

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

המצב הכספי ומקורות המימון

.1.3.1

יתרת הנכסים של החברה והחברות המאוחדות שלה הסתכם ביום  31בדצמבר  2019לסך של  617מיליון
ש"ח בהשוואה לסך של  1,016מיליון ש"ח ביום  31בדצמבר .2018

.1.3.2

בידי החברה יתרת מזומנים בסך של כ 9-מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  2019לעומת סך של  12מיליון ש"ח
ליום  31בדצמבר  .2018בנוסף ,החברה מחזיקה במניות מדיוונד ,גמידה סל ,אנקיאנו ו Neon-אשר שווי
השוק שלהן ס מוך למועד פרסום דוח זה הינו כ 15 -מיליון דולר (כ 55-מיליון ש"ח) ,כ 9-מיליון דולר (כ33-
מיליון ש"ח) ,כ 1-מיליון דולר (כ 3-מיליון ש"ח) וכ 2-מיליון דולר (כ 7.5-מיליון ש"ח) ,בהתאמה.

.1.3.3

יתרת ההשקעות בחברות כלולות ,ובחברות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד בדוח על המצב הכספי
המאוחד ליום  31בדצמבר  2019הסתכם לסך של  148מיליון ש"ח ,בהשוואה לסך של  209מיליון ש"ח ביום
 31בדצמבר .2018

.1.3.4

ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום  31בדצמבר  2019בסך של  224מיליון ש"ח ,בהשוואה לסך
של  399מיליון ש"ח ב 31-בדצמבר .2018

.1.3.5

ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מהווה  36%מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום 31
בדצמבר  2019בהשוואה ל 39%-ליום  31בדצמבר  .2018סך ההון מהווה  81%מסך הנכסים בדוח על
המצב הכספי המאוחד ליום  31בדצמבר  2019ו 85%-ליום  31בדצמבר .2018

.1.3.6

ההון החוזר בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום  31בדצמבר  2019מסתכם בסך של  96מיליון ש"ח
בהשוואה לסך של  115מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2018הנכסים הנזילים הכלולים בסעיף מזומנים ושווי
מזומנים ,פיקדונות בתאגידים בנקאיים מסתכמים ליום  31בדצמבר  2019לסך של  114מיליון ש"ח בהשוואה
לסך של  104מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2018

.1.3.7

המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך של  27מיליון ש"ח נבעו בעיקר מתקבולים שהתקבלו במדיוונד עם
השלמת העסקה עם  Vericelבקיזוז הפעילות השוטפת .המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך של 23
מיליון ש"ח הוצאו בעיקר להשקעות בפקדונות לזמן קצר ,נטו ( 18מש"ח) .המזומנים שנבעו מפעילות מימון
בסך של  2מיליון ש"ח נבעו בעיקר מפרעון התחייבות בגין חכירה ( 3מש"ח) ומהחזר מענקים ממשלתיים (2
מש"ח) בקיזוז תמורה מהנפקת מניות בחברה בת ( 1.4מש"ח).
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.1.4

סקירת הפעילות בחברות המוחזקות המהותיות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

1

להלן סקירת הפעילות בחברות הפורטפוליו המהותיות של החברה:

.1.4.1

גמידה סל

.1.4.1.1

סקירת תוצאות פעילות גמידה סל
שינוי

רבעון 4
2019

רבעון 4
2018

()9.8

()4.8

()5.0

-

()4.7
4.7

שינוי

מיליוני דולר

2019

2018

הוצאות מחקר ופיתוח

()31.5

()22.0

()9.5

פעילות מסחרית

()4.7

-

()4.7

()4.7

הוצאות הנהלה וכלליות

()12.1

()11.6

()0.5

0.1

()4.6

הכנסות (הוצאות) מימון
ואחרות

13.9

()19.3

33.2

()0.4

()13.2

12.8

סה"כ הפסד

()34.4

()52.9

18.5

()14.8

()22.6

7.8

ההפסד של גמידה סל בשנת  2019הסתכם בכ 34.4-מיליון דולר ,קיטון של כ 18.5-מיליון דולר
בהשוואה לשנת  .2018עיקר הקיטון בהפסד נבע מקיטון בהוצאות מימון ואחרות ( 33.2מיליון
דולר) בעיקר בגין שערוך מכשירים פיננסים נגזרים ,ומנגד מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח (9.5
מיליון דולר) בעיקר בגין גידול בפעילות הקלינית .כמו כן בשנת  2019החלה גמידה סל בפעילות
מסחרית אשר ההוצאות בגינה הסתכמו לסך של כ 4.7-מיליון דולר.
ההפסד של גמידה סל ברבעון הרביעי של שנת  2019הסתכם בכ 14.8-מיליון דולר ,קיטון של
כ 7.8-מיליון דולר בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד .עיקר הקיטון בהפסד נבע מקיטון בהוצאות
מימון ואחרות ( 12.8מיליון דולר) בעיקר בגין שערוך מכשירים פיננסים נגזרים ,ומנגד מגידול
בהוצאות מחקר ופיתוח ( 5מיליון דולר) בעיקר בגין גידול בפעילות הקלינית ,כמו כן ברבעון
הרביעי של שנת  2019החלה גמידה סל בפעילות מסחרית אשר ההוצאות בגינה הסתכמו לסך
של כ 4.7-מיליון דולר
יתרת הנכסים הנזילים של גמידה סל ליום  31בדצמבר  2019עומדת על כ 55.4-מיליון דולר
(כ 191-מיליון ש"ח).
רואי החשבון המבקרים של גמידה סל כללו בחוות הדעת לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר
 2019הפניית תשומת לב לכך שמתקיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של גמידה סל
להמשיך ולהתקיים כעסק חי ,זאת על רקע כך שלגמידה סל אין יתרת מזומנים על מנת לממן את
תכנית העבודה שלה ,בעיקר את תכנית הפיתוח הקליני ,ללא השגת מימון נוסף.

.1.4.1.2

שינויים עיקריים בהשקעה בגמידה סל

•

בחודש ינואר  ,2019הודיעה גמידה סל על חתימת הסכם עם חברת  Editas Medicine, Incלהערכת השימוש
בטכנולוגית  CRISPRשל  Editasלעריכת גנים בתאי  Natural Killerאשר עברו העשרה בטכנולוגיית NAM
של גמידה סל ,על מנת לשפרם כטיפול בממאירויות מערכת הדם ובגידולים מוצקים .לפרטים נוספים ראו דיווח
מיידי של החברה מיום  19בפברואר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-015810 :

•

ביום  19ביוני  ,2019הודיעה גמידה סל כי היא התקשרה בהסכם עם  ("Lonza") Lonza Group Ltdלפיו
 Lonzaתבצע את הייצור המסחרי של תרופת ה( Omidubicel-בשמה הקודם )NiCord :לטיפול במחלות
המטולוגיות ממאירות ,וזאת ככל שהניסוי בתרופה אכן יסתיים בהצלחה.
לפרטים נוספים בדבר הניסוי ב Omidubicel-ראו סעיפים  24.6.1ו 24.11.2-לדוח התקופתי ,ודיווח מיידי של
החברה מיום  19ביוני ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-060835 :

1

סקירת תוצאות הפעילות של החברות המוחזקות המהותיות של החברה הניתנת בסעיף זה ,מתייחסת לדוחות הכספיים של חברות אלה ללא ההתאמות
המבוצעות על ידי החברה לצורך הכללתם בדוחות הכספיים.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

•

ביום  11בספטמבר  2019הודיעה גמידה סל על חתימת הסכם מחקר עם Center for ( CIBMTR
 ,) International Blood and Marrow Transplant Researchשבמסגרתו ייאספו וינותחו נתונים היסטוריים
ועתידיים על פני שנים ,מחולים במחלות המטולוגיות המטופלים בהשתלות תאי גזע ממקורות שונים .לפרטים
נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  11בספטמבר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-079356 :בחודש 9
בדצמבר  ,2019במסגרת הכנס השנתי של החברה האמריקאית להמטולוגיה ( ,)ASHהציגה גמידה סל תוצאות
עדכניות מניסוי קליני  Phase Iב ,GDA-201-לטיפול בחולי לימפומה מסוג  non-Hodgkinומיאלומה נפוצה,
המהוות עדות ראשונית לפעילות קלינית .בניסוי נכללו  22חולים 9 :חולי לימפומה מסוג  non-Hodgkinו13-
חולי מיאלומה נפוצה .ב 5-מתוך  9חולי הלימפומה הושגה תגובה מלאה ( )complete response, CRובחולה
נוסף הושגה תגובה חלקית ( .) partial response, PRבחולי המיאלומה הנפוצה הושגה תגובה מלאה בחולה
אחד ,וב 3-חולים נוספים היתה המחלה יציבה ( .)stable disease, SDהטיפול ב GDA-201-ניסבל היטב.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  10בדצמבר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-119800 :

•

ביום  2בינואר  2020הודיעה גמידה סל כי בחודש דצמבר  2019הושלם גיוס החולים לניסוי קליני  Phase IIIב-
 Omidubicelלטיפול במחלות המטולוגיות ממאירות הדורשות השתלת מח עצם .הניסוי הינו ניסוי פיבוטלי,
אקראי ,מבוקר ובלתי סמוי ( .)open labelבניסוי משתתפים  50מרכזים רפואיים ,הוא כולל  120חולים,
ובמסגרתו נבחנת השתלת  Omidubicelלעומת השתלה סטנדרטית של תאי דם טבורי .מטרת הניסוי העיקרית
הינה הזמן ממועד ההשתלה עד לקליטה של תאי דם נויטרופילים .לפפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה
מיום  2בינואר ( 2020מס' אסמכתה.)2020-01-001042 :

•

לפרטים נוספים אודות גמידה סל ראו סעיף  24לחלק א' -תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה וכן סעיף 1.1
לעיל.
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.1.4.2

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

מדיוונד

.1.4.2.1

סקירת תוצאות פעילות מדיוונד
מיליוני דולר

2019

2018

שינוי

רבעון
2019 4

רבעון
2018 4

שינוי

הכנסות

31.8

3.4

28.4

5.5

1.0

4.5

עלות המכר

()11.8

()2.1

()9.7

()3.6

()0.7

()2.9

הוצאות מחקר ופיתוח

()5.0

()4.1

()0.9

()1.8

()0.3

()1.5

הוצאות מכירה ושיווק

()4.1

()4.2

0.1

()1.0

()1.0

-

הוצאות הנהלה וכלליות

()5.2

()3.8

()1.4

()2.1

()1.2

()0.9

הכנסות (הוצאות) מימון ואחרות

()3.6

5.1

()8.7

()0.5

8.2

()8.7

רווח מפעילות מופסקת

2.9

4.6

()1.7

0.1

4.6

()4.5

סה"כ רווח (הפסד)

5.0

()1.1

6.1

()3.4

10.6

()14.0

בשנת  2019ההכנסות של מדיוונד הסתכמו בכ 31.8-מיליון דולר ,גידול של כ 28.4-מיליון דולר
לעומת שנת  ,2018עיקר הגידול נובע מהכנסות ממכירת רשיון כחלק מהשלמת העסקה עם
 Vericelבסך של  17.5מיליון דולר ,והכנסות משירותי פיתוח נוספים מהעסקה עבור
ה NexoBridבהיקף של  10.7מיליון דולר.
ההכנסות של מדיוונד ברבעון הרביעי של שנת  2019הסתכמו בכ 5.5-מיליון דולר ,גידול של 4.5
מיליון דולר לעומת רבעון מקביל אשתקד ,עיקר הגידול נובע מהכנסות משירותי פיתוח נוספים
מהעסקה עבור ה.NexoBrid
פעילותה של מדיוונד בשנת  ,2019הסתכמה ברווח בסך של  5מיליון דולר ,קיטון בהפסד של
 6.1מיליון דולר לעומת אשתקד ומעבר לרווח .עיקר הקיטון נובע מגידול בהכנסות כאמור לעיל,
ומנגד גידול בעלות המכר של כ 9.7-מיליון דולר בעיקר בגין עלות שירותי פיתוח וגידול בהוצאות
מימון ואחרות של כ 8.7-מיליון דולר בעיקר בגין הכנסות אחרות בשנת  2018בסך של כ7.5-
מיליון דולר בגין הסדר הפשרה של מדיוונד עם טבע.
פעילותה של מדיוונד ברבעון הרביעי של  2019הסתכמה בהפסד בסך של  3.4מיליון דולר ,גידול
בהפסד של כ 14 -מיליון דולר לעומת רבעון מקביל אשתקד .עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות
מימון ואחרות של כ 8.7-מיליון דולר בעיקר בגין הכנסות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 2018
בגין הסדר הפשרה של מדיוונד מול טבע ,קיטון ברווח מפעילות מופסקת של כ 4.5-מיליון דולר
בעיקר בגין העמדת הפרשה בגין תביעה בין מדיוונד לבעלי מניות פולהיל וגידול בעלות המכר
של כ 2.9-מיליון דולר בעיקר בגין עלות שירותי פיתוח ,ומנגד גידול בהכנסות של כ 4.5-מיליון
כאמור לעיל.
יתרת הנכסים הנזילים של מדיוונד ליום  31בדצמבר  2019עומדת על כ 29.3-מיליון דולר (כ-
 101.2מיליון ש"ח).
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.1.4.2.2

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

שינויים עיקריים בהשקעה במדיוונד

•

ביום  7במאי  2019הודיעה מדיוונד כי חתמה על הסכמי רישיון ואספקה בלעדיים עם חברת  Vericelלמסחור
של  NexoBridבצפון אמריקה .על פי ההסכם מדיוונד תהיה אחראית על המשך הפיתוח עד אישור שיווק )(BLA
 NexoBridבארה"ב וזאת בתמיכה ומימון של  BARDAכמו גם לייצור ולאספקה של  NexoBridל .-Vericel
מדיוונד תמשיך להחזיק בזכויות המסחור של  NexoBridבכל העולם למעט בצפון אמריקה.

•

ביום  4ביוני  ,2019הודיעה מדיוונד ,כי משרד הבריאות בפרו אישר את הפצת ושיווק ה ,NexoBrid-תרופה
להסרת רקמות עור פגועות בחולים עם כוויות במדרגה בינונית וקשה בפרו .בכוונת Avalon Pharmaceutical
 ,Peru S.A.Cהמפיץ הבלעדי של מדיוונד בפרו ,להשיק את ה NexoBrid-במהלך המחצית הראשונה של שנת
.2020

•

ביום  22ביולי  , 2019עדכנה מדיוונד ,כי בכוונתה להתחיל במהלך הרבעון הרביעי לשנת  2019בניסוי קליני
 Phase IIבתרופה  EscharExבהטריית פצעים כרוניים .הניסוי יעריך את הבטיחות ,את היעילות ואת התועלת
הקלינית של התרופה בחולים הסובלים מפצעים כרוניים על רקע אי-ספיקה ורידית (,)Venous Leg Ulcers
בהשוואה לפלצבו ולטיפול הלא -ניתוחי המקובל היום (הטרייה אנזימטית או הטרייה באמצעות הידרוג'ל).
הניסוי כאמור מתוכנן להיערך בכ 25-אתרים ,רובם בארה"ב ,ולכלול  174חולים ,שיתחלקו באופן שווה בין שלוש
זרועות הניסוי .הניסוי יהיה רב-מרכזי ,אקראי ,סמוי למחצה ,ויכלול מעקב לתקופה של  3חודשים .יעד הניסוי
העיקרי הינו שיעור ההטרייה המלאה של פצעים שטופלו בתרופה בהשוואה לפצעים שטופלו בפלצבו .יעדי הניסוי
המשניים יכללו הפ חתה בכאב ,משך הזמן עד להשגת הטרייה מלאה ,צמצום שטח הפצע ,רקמה גרנולרית ואיכות
חיים .כמדדי בטיחות יבחנו ,בין היתר ,שיעור ומשך הזמן עד להשגת סגירת הפצעים.
לאחר גיוס של כמחצית מהחולים ,מתוכננת אנליזת ביניים לצורך הערכת התוחלת שבהמשך הניסוי ולהתאמת
מספר החולים בו ,אשר תוצאותיה צפויות להתקבל עד סוף שנת .2020
הערכות מדיוונד בעניין מטרות הניסוי  ,היקפו ומועד קבלת אנליזת הביניים ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכ פי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתכנית העבודה ,קשיים
הנדסיים בפיתוח התרופה ,חריגה מלוחות הזמנים של הניסוי ,התפתחויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות
והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח תרופות ובמסחורן.לפרטים נוספים,
ראו דיווח מיידי של החברה מיום  22ביולי ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-063222 :

•

ביום  12באוגוסט  2019הודיעה מדיוונד (במסגרת העדכון הרבעוני שפרסמה) ,כי התקיימה הפגישה המקדימה
עם ה ,)pre-BLA meeting( FDA-במהלכה הגיעה מדיוונד להסכמה עם ה FDA-לגבי הגשת הבקשה לאישור
שיווק ( )BLAעבור ה .NexoBrid-על רקע ההסכמה האמורה (ובכפוף לקבלת החלטתה בכתב של ה,)FDA-
מדיוונד מעריכה כי תגיש את הבקשה לאישור שיווק ה NexoBrid-בארצות הברית במהלך הרבעון השני של
שנת .2020

•

ביום  2באוקטובר  2019הודיעה מדיוונד יחד עם שותפתה האמריקאית  ,Vericelעל פתיחתה של תכנית הנגשה
מורחבת באמצעות פרוטוקול טיפולי שכינויו  ,NEXTלטיפול בנפגעי כוויות בינוניות וקשות בארה"ב ,וזאת במקביל
להכנת הבקשה לאישור שיווק ה NexoBrid-כתרופה בארה"ב ( )BLAולהגשתה ,הצפויה ברבעון השני של שנת
.2020
ה NEXT-תבוצע במסגרת תוכנית של ה ,FDA-המאפשרת הנגשת מוצרים בשלבי פיתוח לטיפול בחולים
במצבים מסכני חיים ,וזאת שלא במסגרת ניסוי קליני ,כאשר חלופות הטיפול הקיימות אינן מספקות .תוכנית זו
תאפשר טיפול ב ,NexoBrid-לעד  150נפגעי כוויות הסובלים מכוויות בינוניות וקשות ,המכסות עד  30%משטח
הגוף ,בעד  30מרכזי כוויות בארה"ב.
 ,NEXTהממומנת במלואה על ידי הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו-רפואיים מתקדמים (,)BARDA
מאפשרת טיפול בכוויות באמצעות ה NexoBrid-הן במרכזי כוויות ,והן במסגרת אירוע רב נפגעים שאינו מוגדר
כאירוע לאומי בארה"ב ,וזאת אף טרם קבלת אישור שיווק לתרופה מאת ה FDA-והשקתה בארה"ב.
הערכות מדיוונד בעניין הגשת ה BLA-ולוחות הזמנים המתוכננים ,כמות המרכזים שישתלבו בתוכנית הNEXT-
ומאפייניה ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-הערכות אלו עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופ ן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע
על כך הינם שינויים בתוכניות העבודה ,קשיים הנדסיים בפיתוח התרופה ,חריגה מלוחות הזמנים ,התפתחויות
ושינויים בדרישות הרגולטוריות והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח
תרופות ובמסחורן.
לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  2באוקטובר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-100606 :
- 17 -

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

•

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

ביום  14בנובמבר  ,2019עדכנה מדיוונד ,כי בהמשך לנתוני היעילות הסופיים שהתקבלו בניסוי קליני Phase III
האמריקאי ( )DETECTבתרופה  NexoBridלטיפול בכוויות חמורות ,נמצא כי הפרופיל הבטיחותי ארוך טווח
( 12חודשים) עקבי עם תוצאות קודמות .נתוני הבטיחות כאמור יכללו בבקשה לאישור שיווק הNexoBrid-
בארה"ב ( ,)BLAאשר מדיוונד כאמור צפויה להגיש ל FDA-ברבעון השני של שנת .2020
הנתונים שנבחנו כללו בטיחות ,איכות הצלקת ותפקוד האזור המטופל ,ונמצאו דומים בזרוע ה NexoBrid-ובזרוע
הטיפול המקובל ( ,)standard of careולא נצפו בעיות בטיחות חדשות.
הערכות מדיוונד בעניין הגשת ה BLA-ולוחות הזמנים המתוכננים ,הינם מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתוכניות העבודה ,קשיים
הנדסיים בפיתוח התרופה ,חריגה מלוחות הזמנים ,התפתחויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות והתממשות איזה
מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח תרופות ובמסחורן.
לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  17בנובמבר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-111559 :

•

ביום  3בדצמבר  ,2019עדכנה מדיוונד כי החל הטיפול בחולים במסגרת ניסוי קליני אדפטיבי  Phase IIבתרופה
 EscharExלטיפול ב חולים הסובלים מפצעים כרוניים על רקע אי ספיקה ורידית .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  3בדצמבר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-118258 :

•

בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  30ביוני  ,2019צירפה החברה הערכת שווי מהותית מאוד בדבר בחינת
ירידת ערך בשווי הנכס הבלתי מוחשי בגין ידע וטכנולוגיה שהוכר במועד צירוף העסקים של מדיוונד .לנתונים
הנדרשים בקשר עם הערכת השווי לפי ס'8ב'(ט) לתקנות הדוחות ,ראו ס'  1.5.2.3לדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה לרבעון השני של שנת  2019וכן ביאור 10ג' בדוחות הכספיים המאוחדים.

•

לפרטים נוספים אודות מדיוונד ראו סעיף  25לחלק א' -תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה וכן סעיף 1.1
לעיל.
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.2

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

היבטי ממשל תאגידי

.2.1

תרומה וסיוע לקהילה
החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל מרכיב שראוי לשלבו במסגרת מכלול הפעילויות של החברה .על פי
מדיניות החברה ,תקציב התרומות השנתי של החברה ,נקבע מידי שנה על ידי דירקטוריון החברה.
בשנת הדוח תרמה החברה סך של  94אלפי ש"ח לעמותת "איגוד השחייה בישראל" .למיטב ידיעת החברה ,חברות
נוספות בקבוצה לרבות בעל השליטה או קרובו תרמו אף הן לעמותה במהלך שנת הדוח.

.2.2

דירקטורים בעלי מומ חיות חשבונאית ופיננסית
בחודש מאי  2007קבע דירקטוריון החברה כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון ,שעליהם להיות
בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הינו שניים ,וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה החשבונאית
המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה ,לאור תחומי פעילותה של החברה וסדר הגודל והמורכבות של
פעילותה ,וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה בכללותו ,הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי ,ניהולי ומקצועי ,המאפשר
להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטלות הדיווח .נכון למועד זה ,הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית הינם מר יובל ינאי ,גב' סיגליה חפץ ומר תומר אפרים בבאי .לפרטים אודות הדירקטורים ראו תקנה  26לפרק
ד' -פרטים נוספים אודות התאגיד ,המצורף לדוח זה.

.2.3

פרטים בדבר הביקורת הפנימית בחברה

.2.3.1

פרטי המבקר הפנימי
שם :יהושע הזנפרץ.
תאריך תחילת כהונתו 15 :במאי .2007
המבקר הפנימי עומד בכל התנאים הקבועים בסעיף (3א) לחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב( 1992-להלן" :חוק
הביקורת הפנימית") .המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף (146ב) לחוק החברות ,ובהוראות סעיף  8לחוק
הביקורת הפנימית .המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד המבוקר או של גוף קשור אליו.
למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים מכל סוג שהוא עם התאגיד המבוקר או עם גוף קשור אליו .המבקר
הפנימי שותף במשרד שיף הזנפרץ ושות' ,רואי חשבון.
המבקר הפנימי אינו עובד של החברה והוא מעניק שירותי ביקורת פנימית כנותן שירותים חיצוני .בביקורתו,
נעזר מבקר הפנים בעובדי משרדו וביועצים ,כדוגמת אנשי ביקורת ומחשב.

.2.3.2

דרך המינוי
מינויו של מר הזנפרץ כמבקר פנימי אושר על ידי דירקטוריון החברה בשנת  .2007מינויו של המבקר הפנימי
אושר לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו (רו"ח) וניסיונו רב השנים.

.2.3.3

זהות הממונה על המבקר הפנימי
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.

.2.3.4

תוכנית העבודה
תוכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת  2019הינה תוכנית שנתית ,אשר הוצעה על ידי המבקר הפנימי
לאחר התייעצות עם הנהלת החברה ,בהתבסס על סיכונים הרלוונטים לפעילות החברה ,ולאחר מכן אושרה על
ידי ועדת הביקורת .תכנית העבודה מאפשרת למבקר הפנימי לסטות ממנה ככל שנידרש באישור ועדת ביקורת.

.2.3.5

היקף העסקה
היקף העסקת מבקר הפנים נקבע בתחילת כל שנה כחלק מאישור תוכנית הביקורת .בשנת הדוח עמד היקף
העסקתו של המבקר הפנימי על  205שעות עבודה .היקף העסקה הזו שהוערך על ידי מבקר הפנים וועדת
הביקורת כמשקף את רמת ההשקעה הנדרשת מהמבקר הפנימי לצורך ביצוע הביקורות הנדרשות .בנוסף,
בשנת הדוח ביצע המבקר הפנימי פעילות בהיקף של  90שעות הקשורות בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
והגילוי .יצויין כי למדיוונד ,ולגמידה סל מונו מבקרי פנים עצמאיים ,בהיותן חברות ציבוריות.

.2.3.6

עריכת הביקורת
על פי הודעת המבקר הפנימי ,תכנית הביקורת נערכת על פי התקנים המקצועיים של ( IIAסדרת תקני  1000ו-
 ,)2000ולרבות על פי ההנחיות המקצועיות של לשכת מבקרים פנימיים החדשה בישראל.
- 19 -

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

.2.3.7

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

גישה למידע
למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית ובלתי אמצעית למסמכים ולמערכות המידע של החברה ,לרבות נתונים
כספיים והכל לצורך ביצוע תפקידו ,ובהתאם לאמור בסעיף  9בחוק הביקורת הפנימית.

.2.3.8

דין וחשבון המבקר הפנימי
כל דוחות המבקר הפנימי הוגשו בכתב ,ליו"ר ועדת הביקורת וליו"ר דירקטוריון החברה .קודם להגשתם ,נמסרו
דוחות הביקורת להערות המבוקרים ואלו נכללו בדוח הסופי .בגין כל דוח התקיימה ישיבה של ועדת הביקורת
בנוכחות המבוקרים באשר לממצאים .להלן הדוחות אשר הוגשו בשנת :2019

.2.3.9

נושא הדוח

מועד הגשת הדוח

מועד הדיון

בדיקת יישום המלצות דוחות קודמים

 5במאי 2019

 22במאי 2019

בדיקת יישום החלטות דירקטוריון וועדותיו

 6במרס 2019

 19במרס 2019

אכיפה מנהלית

 8במאי 2019

 22במאי 2019

בחינת מערך הביקורת הפנימית בחברת פורטפוליו מהותית

 16בנובמבר 2019

 15במרס 2020

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
דירקטוריון החברה סבור כי היקף ,אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית העבודה של המבקר הפנימי
לשנת  2019הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

.2.3.10

תגמול
בתמורה לעבודתו בתקופת הדוח ,שילמה החברה למבקר הפנימי שכר טרחה בהתאם לשעות שהושקעו על ידו
בסך כולל של כ 65-אלפי ש"ח .לדעת דירקטוריון החברה ,התגמול הינו סביר ולא יהיה בו כדי להשפיע על שיקול
דעתו המקצועי של המבקר בבואו לבקר את החברה .לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו
.
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.2.4

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

גילוי בדבר שכר רואי החשבון המבקרים
מצ"ב נתונים לגבי שכר הטרחה באלפי ש"ח:
2019
שירותי
ביקורת
החברה  -קסלמן וקסלמן

2

450

2018

שעות
עבודה

שירותים
אחרים

שעות
עבודה

שירותי
ביקורת

שעות
עבודה

שירותים
אחרים

שעות
עבודה

3,065

16

70

450

3,429

83

199

שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין שירותי הביקורת ,שירותים הקשורים לביקורת ושירותי הגשת
דוחות ההתאמה למס נקבעים לפני תחילת כל שנה ,בהתאם להיקף העבודה שהוערך על ידי החברה ומשרד רואה
החשבון המבקר .בגין שירותים נוספים הכוללים בין השאר גם פעילויות הק שורות בביקורת ,שירותי מס ושירותים אחרים
משולם שכ"ט בהתאם לשעות העבודה בפועל בגין פעילויות אלה .שכר הטרחה מאושר על ידי דירקטוריון החברה.
2019
שירותי
ביקורת

שעות
עבודה

שירותים
אחרים

2018
שעות
עבודה

שירותי
ביקורת

שעות
עבודה

שעות
עבודה

שירותים
אחרים

חברות הבנות:
קסלמן וקסלמן

224

1,232

-

-

230

1,081

20

11

קוסט פורר גבאי קסירר

855

5,285

70

279

575

3,400

-

-

*בעיקר בגין הנפקה במדיוונד.

שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר של החברות הבנות בגין שירותי הביקורת ,שירותים הקשורים לביקורת ושירותי
הגשת דוחות ההתאמה למס נקבעים לפני תחילת כל שנה ,ב התאם להיקף העבודה שהוערך על ידי אותה החברה
ומשרד רואה החשבון המבקר שלה .בגין שירותים נוספים הכוללים בין השאר גם פעילויות הקשורות בביקורת ,שירותי
מס ושירותים אחרים משולם שכ"ט בהתאם לשעות העבודה בפועל בגין פעילויות אלה.

.2.5

אימוץ תוכנית אכיפה ונהלים בתחום ניירות ערך
בחודש אוגוסט  , 2012אימץ דירקטוריון החברה תכנית אכיפה פנימית בתחום דיני חברות וניירות ערך (היינו  -הוראות
חוק ניירות ערך והתקנות שהוצאו מכוחם ,וכן הוראות דינים קשורים) ,אשר מטרתה לוודא ולאכוף ציות של החברה,
נושאי המשרה שלה ועובדיה לדרישות הדין ,לרבות על בסי ס נהלים שאימצה החברה ,ו/או תאמץ מעת לעת ,בתחום
זה .התכנית קובעת הסדרים ,בין היתר ,ביחס לאופן הטמעת הנהלים בחברה ,קיום מנגנוני פיקוח ודיווח ,וכן קביעת
דרכי טיפול והפקת לקחים בנוגע לתקלות (ככל שתתגלינה) .התכנית גובשה על בסיס מאפייניה הייחודיים וסביבת
פעילותה של החברה כחברה המשקיעה בחברות ותומכת בהן ניהולית ,וזאת בהתבסס על סקר ציות בתחום דיני חברות
וניירות הערך אשר נערך על-ידי החברה.
דירקטוריון החברה מינה את מר אסף סגל ,סמנכ"ל הכספים  ,להיות הממונה על האכיפה בחברה .תפקידו של הממונה
על האכיפה הינו לוודא (בעצמו או באמצעות בעלי תפקידים נוספים בחברה) את ביצועה היעיל והאפקטיבי של תכנית
האכיפה ,לרבות בדרך של מעקב ,קיום הדרכות והטמעות ,וכן עדכון הנהלת החברה בדבר הפעלת התכנית ובדבר
אירועים מיוחדים.
תוכנית האכיפה כפופה לבדיקה תקופתית של התאמתה ועדכונה ,ככל שנדרש .החברה ממשיכה לערוך ולאמץ נהלים
נוספים ,ככל שנדרש  ,לשם מיפוי תהליכים נוספים ,עיגון פרקטיקות נהוגות וגיבוש פרוצדורות נוספות.

.2.6

גילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
החברה בחרה לא לאמץ בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

2

שירותי ביקורת ,שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס בגין הגשת דוחות מס לרשויות המס.
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.3

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

.3.1

אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראו ביאור  28לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
ליום  31בדצמבר  2019המצורפים לדוח זה.

.3.2

אומדנים ,הנחות ותחזיות מהותיים ששימשו בבסיס הערכות שווי שצורפו לדוחות

בתקופה של  3השנים שהסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2019צירפה החברה לדוחותיה הכספיים הערכות שווי שהתייחסו לנכסים
ולהתחייבויות שונים בגין השקעת החברה במדיוונד .להלן מובאים פרטים באשר לשינויים בתחזיות ובאומדנים המהותיים:
בשלוש השנים האחרונות ,צירפה החברה הערכת שווי הקשורה בהשקעתה במדיוונד .הערכת השווי נועדה לשם אמידת השווי
הכלכלי והסכום בר ההשבה של הנכס הבלתי מוחשי שהוכר בעת איחודה לראשונה של מדיוונד ברבעון הרביעי של שנת 2012
ושל המוניטין שהוכר באותו המועד .הפרמטרים העיקריים שהשתנו בין הערכת שווי כאמור לקודמותה ואשר היתה להן השפעה
מהותית על תוצאות ההערכות היו ( :א) קבלת אישור לשיווק וקבלת שיפוי ביטוחי למוצר העיקרי במספר מדינות; (ב) התקדמות
בפיתוח הקליני של המוצרים העיקריים של מדיוונד; (ג) שינויים בלוחות הזמנים לתחילת מכירות המוצר והתחלת ניסויי המשך,
בעיקר כתוצאה מהפסקת שיתוף הפעולה בין טבע למדיוונד והצורך לגייס מימון לביצוע תוכנית העבודה וכן הצורך בהקמת מערך
לשיווק המוצר באירופה; (ד) קצב המכירות בפועל ושינוי בקצב החדירה של המוצר העיקרי; (ה) שינוי בגובה מכירות המוצר בשנת
שיא ,עקב קבלת מחקרי שוק מעודכנים שנ ערכו עבור מדיוונד ערב השקת המוצר באירופה ,בהם בין השאר גם נקבע מחיר
המכירה בפועל של המוצר שהיה שונה מזה שנאמד על ידי החברה בהערכות קודמות ו(-ו) שיתופי פעולה והתקשרויות ,בעיקר
הסכמי הרשיון עם .Vericel
בנוסף ,בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  30בספטמבר  ,2018צירפה החברה הערכת שווי של החזקותיה בElicio-
( Vedantraדאז) .הערכת השווי כאמור התבססה על מחיר המניה אשר נקבע בסבב גיוס אשר השלימה  Elicioבחודש אוגוסט
 . 2018האומדנים העיקריים אשר שימוש בבסיס ההערכת השווי כאמור היו( :א) מחיר מניית  Bכפע שנקבע בסבב הגיוס; (ב)
התנודתיות הצפויה; ו(-ג) הזמן הצפוי להנזלה של ההשקעה ב.Elicio-
בכל אחת מהערכות השווי שצורפו לדוחות ,נכלל גילוי באשר לשינויים בפרמטרים עיקריים ששימשו באותה הערכת שווי מול אותם
פרמטרים בהערכות קודמות ,ככל שהיו.

הננו מודים למנהלי הקבוצה ועובדיה על תרומתם לקידומה ולפיתוחה של הקבוצה.
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אבי פישר

עפר גונן

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל
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הדוחות הכספיים המאוחדים  -בשקלים חדשים (ש"ח):
דוחות על המצב הכספי
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7
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8-10

דוחות על תזרימי המזומנים

11-12
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דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה 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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד "החברה") ליום
 31בדצמבר  .2019ר כיבי 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.
לא בדקנו את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן והכנסותיהן
הכלולים באיחוד מהווים  38%ו , 78%-בהתאמה ,מהסכומים המתייחסים בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר
 2019ולשנה שהסת יימה באותו תאריך .האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות בוקרה על
ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לאפקטיביות של רכיבי בקרה
פנימית על דיווח כספי של אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  911של לשכת רואי חשבון
בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן "תקן ביקורת (ישראל)  .)"911רכיבים אלה הינם)1( :
בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות ע ל תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ()2
בקרות על תהליך נכסים כספיים נזילים; ( )3בקרות על תהליך הערכות שווי; ( )4בקרות על תהליך חברות כלולות; ()5
בקרות על ההכנסות (כל אלה יחד מכונים להלן " -רכיבי הבקרה המבוקרים").
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  .911על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו 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 ודוחות רואי החשבון המבקרים האחרים מספקים
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 ,בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות
המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  31בדצמבר .2019
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר
 2019ו 2018-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019והדוח שלנו ,מיום  23במרס ,2020
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים.
תל-אביב,
 23במרס 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן  -החברה) לימים
 31בדצמבר  2019ו 2018-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  . 2019דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 38%-וכ 24%-מכלל הנכסים
המאוחדים לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-בהתאמה ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ ,78%-כ 31%-וכ 8%-מכלל
ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018 ,2019ו ,2017-בהתאמה .כמו כן ,לא ביקרנו את הדוחות
הכספיים של חברות כלולות אשר חלקה של החברה בשווין המאזני לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-מגיע לכדי 91,440
אלפי ש"ח ו 112,350-אלפי ש"ח ,בהתאמה ,ואשר חלקה בהפסדיהן לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2018 ,2019
ו 2017-מגיע לכדי  70,660אלפי ש"ח 41,789 ,אלפי ש"ח ו 24,691-אלפי ש"ח ,בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן
חברות בוקרו על ידי רואי חשבון א חרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין
אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של
רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-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 מידגמית 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
ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר  2019ו2018-
ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2019בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע-
.2010
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת (ישראל)  911של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי" רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2019והדוח שלנו מיום  23במרס  2020כלל חוות
דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

תל-אביב,
 23במרס 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

ביאור

נ כ ס י ם
נכסים שוטפים:
6

מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות בתאגידים בנקאיים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים

7

מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
השקעות בחברות כלולות
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסים נגזרים
פיקדונות ויתרות חובה
רכוש קבוע
נכסים בגין זכויות שימוש
נכסים בלתי מוחשיים

5ב'
8

9א'
10

סך נכסים

37,551
76,979

40,366
63,404

14,194
3,056
17,250

2,098
26,938
29,036

5,575

6,307

137,355

139,113

73,469
74,169
9,470
1,490
8,133
8,185
304,694

117,450
91,511
17,234
1,925
7,786
641,062

479,610

876,968

616,965

1,016,081

) אבי פישר,
) יו"ר הדירקטוריון
) עפר גונן,
) מנכ"ל
) אסף סגל,
) סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 23 :במרס .2020
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.

4

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות לבעלי עניין
התחייבויות אחרות
הפרשה בגין תביעה
התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
מסי הכנסה נדחים

11

12
13
14ג'()2
9ב'

14,104
26,948

10,567
13,114

41,052

23,681

42,760
27,460

49,622
28,957
11,700

7,008
839

16ה'
78,067

התקשרויות והתחייבויות תלויות

1,223
33,279
124,781

14

סך התחייבויות

119,119

הון:
הון המיוחס לבעלים של החברה:
הון המניות
פרמיה על מניות
קרנות הון אחרות
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
יתרת הפסד

148,462

15
1,613
1,292,434
148,416
3,633
()1,222,497

1,613
1,291,183
148,133
26,354
()1,068,385

223,599
274,247

398,898
468,721

סך הון

497,846

867,619

סך התחייבויות והון

616,965

1,016,081

זכויות שאינן מקנות שליטה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד

ביאור

הכנסות:
הכנסות ממכירות וממתן שירותים ורישיונות
רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות בחברות
כלולות
רווח שנבע מאיבוד שליטה בחברות בנות
רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
הכנסות אחרות
הכנסות מימון
עלויות והוצאות:
חלק בהפסדי חברות כלולות ,נטו
ירידת ערך נכסים
הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
הפסד מ שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם
שוטפים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נטו
הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו
עלות המכירות ומתן השירותים והרישיונות
הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הוצאות מימון

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח

17

113,293

12,767

43,461

5ב'
5ב'

25,176

22
23

7,222
4,935
7,964
158,590

21,505
51,046
3,473
42,792
49,997
181,580

11,038
19,136

5ב'
5א'()2

71,423
278,684

52,683
14,070

18,119

20,961
17,600
26,218
15,073
39,296

80,478
154,113
27,431
617

18
19
20
21
22
23

הפסד לפני הטבת מס
הטבת מס
הפסד לשנה

16

ייחוס ההפסד לשנה:
הפסד המיוחס לבעלים של החברה
רווח (הפסד) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

57,899
20,071
14,481
33,280
3,968
18,609
516,534
()357,944
31,727

36,546
222,447
()40,867
12,001

6,152
263
32,433
32,644
19,203
42,476
16,049
31,078
208,346
()54,233
31,795

()326,217

()28,866

()22,438

()154,112
()172,105
()326,217

()44,942
16,076
()28,866

()27,893
5,455
()22,438

ש"ח
24

הפסד בסיסי ומדולל למניה המיוחס לבעלים של החברה

()0.96

()0.28

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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()0.19

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
הפסד לשנה

()326,217

רווח (הפסד) כולל אחר לשנה:
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד -
חלק בהפסד כולל אחר של חברות כלולות ,נטו

()137

סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:
שערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו ממס
הפסד מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזקף
לדוח רווח או הפסד
הפרשים מתרגום דוחות כספיים ,נטו
גריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים עקב מכירה של חברות
בנות או איבוד שליטה בהן
חלק ברווח (הפסד) כולל אחר של חברות כלולות ,נטו

()28,866

()22,438

()3,024
()42,995

41,372

263
()49,108

()8,280
()51,275

490
6,977
48,839

()47
()9,213
()61,129

סך רווח (הפסד) כולל אחר לשנה ,נטו ממס

()51,412

48,839

()61,129

רווח (הפסד) כולל לשנה

()377,629

19,973

()83,567

()176,970
()200,659
()377,629

()23,398
43,371
19,973

()59,063
()24,504
()83,567

ייחוס הרווח (הפסד) הכולל לשנה:
הפסד המיוחס לבעלים של החברה
רווח (הפסד) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
(המשך) 1 -

הון
המניות

יתרה ליום  1בינואר 2017

1,362

פרמיה על
מניות

1,212,040

הפסד כולל:
רווח (הפסד) לשנה
הפסד כולל אחר:
נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו
הפרשים מתרגום דוחות כספיים ,נטו
חלק בהפסד כולל אחר של חברות כלולות ,נטו
סך הפסד כולל לשנה
עסקות עם בעלים:
הנפקת הון לבעל עניין ,ראה ביאור 5ב'()1
הנפקת הון מניות וכתבי אופציה ,ראה ביאור 15
שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים
באובדן שליטה
זכויות שאינן מקנות שליטה שנגרעו עקב איבוד שליטה
בחברה בת

הון המיוחס לבעלים של החברה
הפרשים
מתרגום
יתרת
דוחות
קרנות הון
הפסד
כספיים
אחרות
אלפי ש"ח
130,157

33,219

סך הכול

זכויות שאינן
מקנות
שליטה

()1,013,704

363,074

389,421

752,495

()27,893

()27,893

5,455

()22,438

()2,761
()19,196
()9,213
()28,409
()28,409

()2,761
()19,196
()9,213
()31,170
()59,063

-,-

-,-

()2,761
()2,761

60
143

18,262
43,735

5,473

18,322
49,351

7,424

7,424

()27,893

()29,959
()29,959
()24,504

סך ההון

()2,761
()49,155
()9,213
()61,129
()83,567
18,322
49,351

73,187

80,611

()19,151

()19,151

מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
סך עסקות עם בעלים

203

61,997

3,007
15,904

-,-

-,-

3,007
78,104

7,128
61,164

10,135
139,268

יתרה ליום  31בדצמבר 2017

1,565

1,274,037

143,300

4,810

()1,041,597

382,115

426,081

808,196

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
(המשך) – 2

סך הכול

זכויות שאינן
מקנות
שליטה

1,565

1,274,037

143,300

4,810

()1,041,597

382,115

426,081

808,196

1,565

1,274,037

()18,403
124,897

4,810

18,154
()1,023,443

()249
381,866

()468
425,613

()717
807,479

()44,942

()44,942

16,076

()28,866

-,-

-,-

-,-

14,567
6,977
21,544
21,544

14,567
6,977
21,544
()23,398

27,295

41,862
6,977
48,839
19,973

48

17,146

()2,399

14,795

22,121

הון
המניות

יתרה ליום  1בינואר 2018
השפעה מצטברת של יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים
חדשים
הפסד כולל:
רווח (הפסד) לשנה
רווח כולל אחר:
הפרשים מתרגום דוחות כספיים ,נטו
חלק ברווח כולל אחר של חברות כלולות ,נטו
סך רווח (הפסד) כולל לשנה
עסקות עם בעלים:
מימוש כתבי אופציה
שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים
באובדן שליטה
זכויות שאינן מקנות שליטה שנגרעו עקב איבוד שליטה
בחברה בת

הון המיוחס לבעלים של החברה
הפרשים
מתרגום
יתרת
דוחות
קרנות הון
הפסד
כספיים
אחרות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות

()44,942

27,295
43,371

סך ההון

14,795

22,121

()20,963

1,158

מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
סך עסקות עם בעלים

48

17,146

3,514
23,236

-,-

-,-

3,514
40,430

18,393
2,307
()263

18,393
5,821
40,167

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

1,613

1,291,183

148,133

26,354

()1,068,385

398,898

468,721

867,619

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
(סיום) 3 -

הון
המניות

יתרה ליום  1בינואר 2019

1,613

פרמיה על
מניות

1,291,183

הפסד כולל:
הפסד לשנה
הפסד כולל אחר:
הפרשים מתרגום דוחות כספיים ,נטו
חלק ברווח כולל אחר של חברות כלולות ,נטו

הון המיוחס לבעלים של החברה
הפרשים
מתרגום
יתרת
דוחות
קרנות הון
הפסד
כספיים
אחרות
אלפי ש"ח
148,133

26,354

()14,441
()8,280
()22,721
()22,721

סך הכול

זכויות שאינן
מקנות
שליטה

()1,068,385

398,898

468,721

867,619

()154,112

()154,112

()172,105

()326,217

()14,441
()8,417
()22,858
()176,970

()28,554

()42,995
()8,417
()51,412
()377,629

-,-

()137
()137
()137

1,251

()1,251

-,-

סך הפסד כולל לשנה

-,-

עסקות עם בעלים:
פקיעת כתבי אופציה
שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים
באובדן שליטה
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
סך עסקות עם בעלים

-,-

1,251

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

1,613

1,292,434

()154,112

()28,554
()200,659

סך ההון

-,-

()211
1,882
420

-,-

-,-

()211
1,882
1,671

1,569
4,616
6,185

1,358
6,498
7,856

148,416

3,633

()1,222,497

223,599

274,247

497,846

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
(המשך) 1 -
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
הפסד לשנה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת ,ראה א' להלן
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (שימשו לפעילות שוטפת)
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
מזומנים שנגרעו עקב מכירה של השקעות בחברות בנות
או איבוד שליטה בהן ,נטו
רכישת רכוש קבוע
השקעה ברכוש אחר
השקעות בחברות כלולות ,כולל הלוואות המירות
השקעות בנכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד
השקעות במכשירים פיננסים נגזרים
תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה
תמורה ממכירת רכוש קבוע
תמורה ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה
תמורה ממימוש נכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד
פיקדונות לזמן קצר ,נטו
פיקדונות לזמן ארוך ,נטו
ריבית שהתקבלה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
תמורה ממימוש כתבי אופציה
תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה (בניכוי הוצאות הנפקה)
הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
פירעון התחייבויות בגין חכירה
קבלת הלוואות גישור המירות בחברה בת
קבלת מענקים ממשלתיים
החזר מענקים ממשלתיים
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון)
גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
רווחים (הפסדים) הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים
ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

11

()326,217

()28,866

()22,438

353,246
27,029

()58,115
()86,981

()68,967
()91,405

()44,392
()2,906
()46
()15,708

()12,517
()4,582
()104
()12,592

()1,649

()1,626
()3,883
7,970
1,073

()1,259
()1,385

872
()17,803

150
()59,297
35
396
()118,234

()2,830
()2,732

706

618
()23,524

()423
19
1,230
()30,907

14,795
1,358
()2,763

1,158

49,427
80,611

897
()2,008
()2,516

62,879
325
()171
78,986

131,182

989
40,366

()126,229
164,247

8,870
165,630

()3,804
37,551

2,348
40,366

()10,253
164,247

1,144

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
(סיום) 2 -
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
א ל פ י ש " ח
א) התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת:
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
חלק בהפסדי חברות כלולות ,נטו
דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה
רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות
בחברות כלולות
רווח שנבע מאיבוד שליטה בחברות בנות
הפסד משינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים שאינם
שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,נטו
הפסד (רווח) משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים,
נטו
הפחתות בגין ירידת ערך נכסים
הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
הוצאות (הכנסות) אחרות
התחייבות בגין מענקים ממשלתיים ,נטו
מסים נדחים ,נטו
פחת והפחתות
הפסד ממכירת רכוש קבוע
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
קיטון בהפרשה בגין תביעה
קיטון (גידול) במלאי

71,423
7,150

52,683

27,431

()25,176

()21,505
()51,046

()11,038
()19,136

18,119

20,961

6,152

()7,222
278,684

()3,473
14,070

617

6,498
()4,981
1,967
()31,727
21,020

5,821
()42,792
()5,254
()12,001
14,843
59
13
()21,033
()48,654

594
()44,529
()34,047

10,090

()4,427

()3,044

4,456
2,081
()5,283
347
11,691
353,246

()1,964
()3,609

3,145
()27,543
()5,346
()2,132
()34,920
()68,967

()394
6,194
341,555

539
()9,461
()58,115

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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263
10,135
16,049
()3,870
()32,005
15,290

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 1כללי
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן  -החברה) הינה חברה ציבורית ,המאוגדת בישראל והינה תושבת ישראל,
אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
החברה פועלת בתחום פעילות אחד של השקעה בחברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה
הרפואית וזאת באמצעות השקעה בחברות ותמיכה ניהולית בהן לאורך זמן .כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת
בשלבי פיתוח שונים של מוצריה ולפיכך הן נדרשות לגיוסי הון להמשך פעילותן .בהתאם ,מצבה העסקי של
החברה ,תוצאות פעולותיה ,הונה ותזרימי המזומנים שלה ,מושפעים ,בין היתר ,ממצבן העסקי של החברות
המוחזקות על ידה ומתוצאות פעולותיהן ,תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן .התוצאות העסקיות של
החברה והחברות בהן היא משקיעה מושפעות גם מהתנאים הפוליטיים והבטחוניים ,ממצב תעשיית התרופות,
ממצב שוקי ההון וכן מהמצב הכלכלי במשק ובשווקים הבינלאומיים.
החברה עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה ( )COVID-19על פעילותה ופעילות חברות
הפורטפוליו .במועד עריכת דוח זה ,שווקי ההון בעולם ,כמו גם בישראל ,הגיבו בקיצוניות למשבר ונרשמו ירידות
שערים חדות ,לרבות במניותיה של החברה בבורסה ובמניותיהן של חברות הפורטפוליו הנסחרות בבורסת
ה .Nasdaq-התפשטות הנגיף משפיעה ישירות על שווי נכסי החברה ,על היכולת לגייס הון (פרטי או ציבורי)
לחברה ולחברות הפורטפוליו ועל יכולת החברה לממש את אחזקותיה .יצוין כי שתי חברות הפורטפוליו המהותיות
של החברה ,מדיוונד וגמידה סל ,התייחסו לנגיף הקורונה כסיכון לפעילותן .בכלל זה ,למדיוונד יש ספק עיקרי
יחיד הממוקם במזרח אסיה המספק לה את חומר הגלם הדרוש לייצור ה.NexoBrid-
החברה נמצאת בשליטת כלל תעשיות בע"מ (להלן  -החברה האם).
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים:
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות שלה (להלן  -הקבוצה) לימים  31בדצמבר  2019ו2018-
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019מצייתים לתקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים ( )International Financial Reporting Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (( )International Accounting Standard Boardלהלן  -תקני
ה ,)IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה ,יצויין כדלקמן:
)1

עיקרי המדיניות החשבונאית ,המתוארים להלן ,יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות ,אלא
אם צוין אחרת.

)2

דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית ,בכפוף להתאמות בגין שערוך
נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות (לרבות מכשירים נגזרים) המוצגים בשווי הוגן.

)3

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  3ניתן 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.

)4

תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  12חודשים.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)5
ב.

הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוחות רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין
הפעילות של ההוצאות.

דוחות כספיים מאוחדים:
)1

חברות בנות וצירופי עסקים
חברות בנות הן ישויות הנשלטות על ידי הקבוצה .הקבוצה שולטת בישות כאשר לקבוצה קיים כוח
השפעה על הישות המושקעת ,יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן
יש לה יכולת לה שתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות
שינבעו לה מאותה ישות .חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה
בהן על ידי הקבוצה .איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה.
הטיפול החשבונאי של הקבוצה בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה .התמורה
שמועברת בגין רכישת חברה בת (להלן  -החברה הנרכשת) ,מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן
של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה ,ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של
החברה הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות על ידי הקבוצה .התמורה שמועברת כוללת גם את
השווי ההוגן של כל נכס או התחייבות ,שנובעים כתוצאה מהסדר תמורה מותנית .עלויות הקשורות
לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן .נכסים מזוהים שנרכשים וכן התחייבויות והתחייבויות
תלויות שנוטלת הקבוצה על עצמה במסגרת צירוף עסקים (למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן
דיווח כספי בינלאומי " 3צירופי עסקים" (להלן  )IFRS 3R -נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד
הרכישה .במסגרת כל עסקת צירוף עסקים ,קובעת הקבוצה באם להכיר בזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברה הנרכשת ,שהן זכויות בעלות בהווה המזכות את מחזיקיהן בחלק יחסי מהנכסים נטו של
הישות בעת פירוק ,לפי שוויין ההוגן או לפי החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו
בגין הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של החברה הנרכשת .קביעה זו נעשית לגבי כל עסקה ועסקה בנפרד.
כל הרכיבים האחרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדים בשוויים ההוגן למועד הרכישה אלא
אם כן בסיס מדידה אחר נדרש על פי תקני .IFRS
בצירוף עסקים שהושג בשלבים ,הזכוי ות ההוניות שהוחזקו בחברה הנרכשת על ידי הקבוצה טרם
צירוף העסקים נמדדות בשוויין ההוגן למועד צירוף העסקים ,ורווח או הפסד שנוצר כתוצאה מכך נזקף
לרווח או הפסד.
תמורה מותנית שהתהוותה לקבוצה במסגרת צירוף עסקים נמדדת בשווייה ההוגן למועד צירוף
העסקים .שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית ,המסווגת כנכס או כהתחייבות ,מוכרים
ברווח ברווח או הפסד.
עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת ,סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה
הנרכשת ,והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת ,מעל לסכום
נטו ,למועד הרכישה ,של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו ,שנמדדים כולם
כאמור לעיל ,מוכר כמוניטין (ראה גם סעיף ה' להלן).
במקרה של רכישה במחיר הזדמנותי ,שבה הסכום נטו ,למועד הרכישה ,של הנכסים הניתנים לזיהוי
שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו ,עולה על הסכום הכולל של התמורה המועברת ,סכום זכויות
כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת ,והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן
בהון החברה הנרכשת ,כדלעיל ,מוכר ההפרש ישירות ברווח או הפסד במועד הרכישה.
יתרות ועסקות תוך קבוצתיות ,כולל הכנסות ,הוצאות ודיבידנדים בגין עסקות בין חברות הקבוצה,
בוטלו .רווחים והפסדים ,הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות ,ואשר הוכרו בנכסים ,בוטלו אף הם.
הפסדים תוך קבוצתיים כאמור עשויים להצביע על ירידת ערך נכסים אשר נבחנת ומטופלת כמפורט
בסעיף ו' להלן.
המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות הבנות שונתה לפי הצורך ,על מנת להבטיח עקביות עם
המדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)2

עסקות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שתוצאתן אינה איבוד שליטה
עסקות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות שתוצאתן אינה איבוד שליטה מטופלות
כעסקות עם בעלים .בעסקות אלה ,ההפרש בין השווי ההוגן של תמורה כלשהי ששולמה או
שהתקבלה לבין הסכום שבו מתואמות הזכויות שאינן מקנות שליטה כדי לשקף את השינויים בזכויות
היחסיות שלהן בחברה הבת ,מוכר ישירות בהון המיוחס לבעלים של החברה.

)3

מימוש זכויות בחברות בנות
כאשר הקבוצה מאבדת שליטה בחברה בת ,היא גורעת את הנכסים (כולל מוניטין כלשהו) ואת
ההתחייבויות של החברה הבת וכן את הזכויות שאינן מקנות שליטה בה לפי ערכם בספרים במועד
שבו אבדה השליטה ,ומכירה בהשקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר לפי שווייה ההוגן במועד
שבו אבדה השליטה .שווי הוגן זה משמש כסכום שמוכר לראשונה בספרים לצורך הטיפול החשבונאי
העוקב בזכויות בחברה הבת לשעבר שנותרו לאחר איבוד השליטה ,כחברה כלולה או כנכס פיננסי.
ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה מהעסקה שגרמה לאיבוד השליטה והשווי ההוגן
של השקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר במועד איבוד השליטה (כאמור לעיל) ,לבין הערך
בספרים של הנכסים (כולל מוניטין כלשהו) וההתחייבויות של החברה הבת לשעבר במועד בו אבדה
השליטה בה ושל זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הבת לשעבר באותו מועד ,מוכר ברווח
או הפסד.
סכומים כלשהם אשר הוכרו בעבר ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה בת מטופלים באותו אופן
שהיה נדרש אם החברה הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים (מסווגת
אותם מחדש לרווח או הפסד או מעבירה אותם ישירות לעודפים ,בהתאם לעניין).

)4

חברות כלולות
חברה כלולה הינה ישות בה יש לקבוצה השפעה מהותית ,אך לא שליטה ,המתבטאת לרוב בהחזקה
של  20%עד  50%מזכויות ההצבעה .השקעה בחברה כלולה מוצגת לפי שיטת השווי המאזני.
בהתאם לשיטת השווי המאזני מוכרת ההשקעה לראשונה לפי עלותה ,והערך הפנקסני משתנה כך
שהקבוצה מכירה בחלקה ברווח או הפסד של החברה הכלולה ממועד ההשקעה.
מוניטין בגין רכישות של חברות כלולות נכלל במסגרת סעיף "השקעות בחברות כלולות" ונבחן לצורך
הכרה בירידת ערך כחלק מההשקעה בחברה הכלולה בכללותה (ראה גם סעיף ו' להלן).
חלק הקבוצה ברווח או הפסד של החברות הכלולות לאחר מועד הרכישה נזקף לרווח או הפסד וחלקה
בתנועות ברווח כולל אחר לאחר מועד הרכישה נזקף לרווח כולל אחר ,כנגד ערכה בספרים של
ההשקעה .כאשר חלק הקבוצה בהפסדי חברה כלולה שווה לזכויותיה בחברה הכלולה (לרבות כל
יתרות החובה אחרות הבלתי מובטחות) או עולה עליהן ,הקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים מעבר
לעלות השקעתה בחברה הכלולה ,אלא אם קיימת לקבוצה מחוייבות משפטית או משתמעת לשאת
בהפסדי החברה הכלולה מעבר לזכויותיה בה או במידה שבוצעו תשלומים בעבור החברה הכלולה.
הקבוצה קובעת בכל תאריך דיווח האם קיימים סימנים לירידת ערכה של ההשקעה בחברה הכלולה.
במידה שמתקיים סימן כלשהו כאמור ,הקבוצה מחשבת את סכום ירידת הערך כהפרש בין הסכום בר
ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה (הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה)
לע רכה בספרים ומכירה בסכום ירידת הערך ברווח או הפסד במסגרת "ירידת ערך נכסים".
רווחים והפסדים בגין דילול ,הנובעים מעסקות במסגרתן זכויות הבעלות של הקבוצה בחברה כלולה
מוקטנות אך ההשפעה המהותית נשמרת ,מוכרים ברווח או הפסד.
הקבוצה מפסיקה להשתמש בשיטת השווי המאזני החל מהמועד בו ההשקעה מפסיקה להיות חברה
כלולה ,ומטפלת החל ממועד זה בהשקעה כנכס פיננסי ,בתנאי שהחברה הכלולה לא הפכה להיות
חברה בת (ראה  1לעיל).
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
בעת הפסקת הטיפול בשיטת השווי המאזני הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהי שנותרה לה
בחברה הכלולה לשעבר .הקבוצה מכירה ברווח או הפסד בגין ההפרש שבין השווי ההוגן של השקעה
כלשהי שנותרה ותמורה כלשהי ממימוש של חלק מההשקעה ,לבין הערך בספרים של ההשקעה
במועד בו אבדה ההשפעה המהותית.
כאשר ישות מפסיקה להשתמש בשיטת השווי המאזני ,היא מטפלת בכל הסכומים שהוכרו ברווח
כולל אחר בהתייחס לאותה השקעה באותו אופן שהיה נדרש אילו הישות המושקעת הייתה מממשת
בעצמה את הנכסים הקשורים או ההתחייבויות הקשורות (מה שעשוי להביא לכך שסכומים שהוכרו
בעבר ברווח כולל אחר יסווגו מחדש לרווח או הפסד).
כאשר זכויות הבעלות של הקבוצה בחברה כלולה מוקטנות אך ההשפעה המהותית נשמרת ,הקבוצה
מסווגת מחדש לרווח או הפסד (כאשר הדבר רלוונטי כאמור בפסקה הקודמת) רק סכום יחסי של רווח
או הפסד שהוכר בעבר ברווח כולל אחר.
רווחים או הפסדים שנבעו מעסקות בין הקבוצה לבין החברות הכלולות מוכרים בדוחות הקבוצה רק
בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים לקבוצה .חלקה של הקבוצה ברווחים או בהפסדים של
החברה הכלולה בגין עסקות אלה מבוטל.
המדיניות החשבונאית של החברות הכלולות שונתה לפי הצורך ,על מנת להבטיח עקביות עם
המדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה.
ג.

דיווח מגזרי
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצורכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי בקבוצה .מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ,אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות
של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם ,זוהה כצוות המורכב מיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה .באשר
למידע לפי מגזרים  -ראה ביאור .26

ד.

תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:
)1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה
הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה חברה (להלן  -מטבע הפעילות) .הדוחות הכספיים המאוחדים
מוצגים בש"ח ,שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה.

)2

עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן  -מטבע חוץ) מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות
שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות .הפרשי שער ,הנובעים מיישוב עסקות כאמור
ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השנה ,נזקפים
לרווח או הפסד.
הפרשי תרגום בגין נכסים והתחייבויות פיננסים ,שאינם פריטים כספיים (כגון ניירות ערך הוניים דוגמת
מניות או אופציות) המסווגים כמכשירים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,מוכרים ברווח או
הפסד ,כחלק מהרווח או ההפסד בגין שינויים בשוויים ההוגן .הפרשי תרגום בגין נכסים פיננסים
שאינם כספיים (כגון ניירות ערך הוניים) שסווגו כמכשירים פיננסים זמינים למכירה עד ליום
 31בדצמבר  ,2017נכללו במסגרת רווח כולל אחר.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)3

תרגום דוחות כספיים של חברות בנות וחברות כלולות
התוצאות והמצב הכספי של כל החברות הבנות והחברות הכלולות (שמטבע הפעילות של אף אחת
מהן אינו מטבע של כלכלה היפר -אינפלציונית) ,אשר מטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע ההצגה,
מתורגמים למטבע ההצגה כדלקמן:
א)

נכסים והתחייבויות לכל דוח על המצב הכספי מוצג מתורגמים לפי שער הסגירה במועד אותו
דוח על המצב הכספי.

ב)

הכנסות והוצאות לכל דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים לתקופה
(אלא אם ממוצע זה אינו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין במועדי
העסקות .במקרה זה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שער החליפין במועדי העסקות).

ג)

כל הפרשי השער הנוצרים מוכרים במסגרת רווח כולל אחר.

בעת איחוד הדוחות הכספיים ,נזקפים לרווח כולל אחר הפרשי שער הנובעים מתרגום ההשקעה נטו
בפעילויות חוץ (כולל הלוואות בין -חברתיות בקבוצה ,אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע
בעתיד הנראה לעין) .כאשר ההחזקה בפעילות ה חוץ ממומשת ,הפרשי השער שנזקפו לרווח כולל
אחר מוכרים בדוח רווח או הפסד כחלק מהרווח או ההפסד הנובעים מהמימוש.
מוניטין ותיאומי שווי ההוגן ,הנובעים מרכישת פעילות חוץ ,מטופלים כנכסים והתחייבויות של פעילות
החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה .הפרשי שער בגין התרגום כאמור נזקפים לרווח כולל אחר.
ה.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים במועד ההכרה בהם לראשונה לפי העלות בתוספת עלויות
רכישה ישירות .תשלומים עתידיים בגין הרכישה שישולמו בכפוף להתקיימות אבני דרך מוכרים כנכסים
בלתי מוחשיים בעת התקיימות אבני הדרך .תשלומים עתידיים בגין הרכישה שישולמו כתמלוגים בגין
מכירות שיופקו מאותם נכסים ,ייזקפו ישירות לרווח או הפסד במקביל להכרה בהכנסות מהמכירות .נכסים
בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן שלהם במועד הרכישה .לאחר ההכרה
לראשונה ,נכסים בלתי מוחשים מוצגים על פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך
שנצברו.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים ,החל מהמועד בו הם זמינים לשימוש,
על פני אורך החיים השימושיים שלהם ,על בסיס שיטה המשקפת את התבנית החזויה של צריכת ההטבות
הכלכליות הגלומות בנכסים .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים
שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה .שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי
של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי "מכאן ולהבא".
נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין לשימוש ומוניטין אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים לבחינת
ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידה בערכם (ראה גם ו' להלן).
רווחים או הפסדים מגריעת נכסים בלתי מוחשיים נקבעים על ידי השוואת התמורה שהתקבלה לערך
בספרים של הנכסים שמומשו ,ומוכרים בדוח רווח או הפסד.
הנכסים הבלתי מוחשיים העיקריים של הקבוצה הינם:
)1

ידע וזכויות שימוש בטכנולוגיה
ידע וזכויות שימוש בטכנולוגיה שפיתוחם עדיין לא הושלם אינם מופחתים ,ואחת לשנה או כאשר קיים
סימן לירידת ערך ,נבחן לגביהם הצורך בהכרה בירידת ערך .החל מנקודת הזמן בה נכסים אלה
זמינים לשימוש ,הם מופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי שלהם על בסיס שיטה המשקפת
באופן הטוב ביותר את התבנית החזויה של צריכת ההטבות הכלכליות הגלומות בהם.
בהתאם לאמור ,קבעה החברה כי ההפחתה של הנכס הבלתי מוחשי בגין הידע והטכנולוגיה של
מדיוונד הכלול בספריה תיערך לפי שיטת הקו הישר ,על פני התקופות החזויות לשימוש בו בכל אחד
מהשווקים בהם ניתן להפיק ממנו הטבות כלכליות.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)2

מחקר ופיתוח
עד ליום  31בדצמבר  , 2019לא עמדו חברות הקבוצה בתנאים להיוון הוצאות פיתוח כנכס בלתי
מוחשי ,ובהתאם לא הוכר בדוחות הכספיים עד כה נכס כלשהו בגין עלויות פיתוח שהוונו .כפועל יוצא,
הוצאות המחקר והפיתוח המבוצעות על ידי חברות הקבוצה מוכרות במלואן ברווח או הפסד בעת
התהוותן.

)3

מוניטין
מוניטין שנוצר ברכישת חברה בת מייצג את עודף הסכום הכולל של התמורה שהועברה ,סכום זכויות
כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכשת ובצירוף עסקים שהושג בשלבים  -גם השווי ההוגן למועד
הרכישה של הזכות ההונית בנרכשת שהוחזקה קודם לכן על ידי הקבוצה ,על הסכום נטו למועד
הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הנרכשת
שניטלו ,שנמדדים כולם כאמור בסעיף ב'( )1לעיל.
לצורך בחינת ירידת ערך ,המוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ממועד הרכישה לכל אחת
מהיחידות המניבות מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות מזומנים של הקבוצה ,אשר חזויות
ליהנות מהסינרגיות של צירוף העסקים .כל יחידה או קבוצה של יחידות אליהן הוקצה המוניטין מייצגת
את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצורכי הנהלה פנימיים ואינה גדולה
ממגזר פעילות (ראה גם סעיף ו' להלן).
בחינה לירידת ערך של יחידה מניבה מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) ,אליה הוקצה
מוניטין ,מבוצעת אחת לשנה ,ובכל עת שמתקיים סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה (או קבוצת
היחידות) ,על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה (או קבוצת היחידות) ,כולל מוניטין ,לסכום בר
השבה שלה ,שהינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה .הפסד מירידת ערך,
ככל שקיים ,מוקצה להקטנת הערך בספ רים של נכסי היחידה (או קבוצת היחידות) לפי הסדר הבא:
תחילה ,להקטנת הערך בספרים של מוניטין כלשהו שהוקצה ליחידה מניבה מזומנים (או קבוצת
היחידות); ולאחר מכן לשאר נכסי היחידה (או קבוצת היחידות) באופן יחסי על בסיס הערך בספרים
של כל נכס ביחידה (או קבוצת היחידות).
כל הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד .הפסד כאמור שהוכר לגבי מוניטין לא יבוטל
בתקופה מאוחרת יותר.

ו.

ירידת ערך של נכסים לא כספיים
נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר ,כדוגמת מוניטין ,וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים
עדיין לשימוש ,אינם מופחתים ,וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה .ירידה בערכם של נכסים לא כספיים
אחרים נבחנת ,במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות ,המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר
השבה.
במקרים בהם הסכום הפנקסני של הנכסים הלא כספיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם ,מופחתים
הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .סכום בר-ההשבה הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס ,בניכוי עלויות
מכירה ,לבין שווי השימוש שלו .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון
לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע
סכום בר-השבה עבור היחידה מניבה מזומנים שאליה שייך הנכס.
הפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת
הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול ההפסד כאמור
מוגבל לנמוך מבין הערך בספרים שהיה נקבע (בניכוי פחת והפחתות) אילו לא הוכר הפסד או הסכום בר-
ההשבה של הנכס.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
)1

חברות כלולות
החברה קובעת ,לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת
ערך של ההשקעה בחברות כלולות .החברה קובעת בכל תאריך דוח על המצב הכספי אם קיימת
ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה .בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס
להשקעה בכללותה ,כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה.
במידה שקיימת ראיה אובייקטיבית כאמור ,מוכר הפסד מירידת ערך ,בסכום ההפרש בין הסכום
בר-ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים.
ההפסד כאמור מירידת ערך אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה .ביטול ההפסד
כאמור בתקופות עוקבות מוגבל לנמוך מבין הערך בספרים שהיה נקבע אילו לא הוכר הפסד או
סכום בר-ההשבה של ההשקעה.

)2

נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
במקרה בו נקבע סכום בר-השבה ליחידה מניבה מזומנים בשלמותה ,נבחן הצורך בהפחתת הנכסים
הלא כספיים הנכללים באותה יחידה מניבה מזומנים בהתחשב בסכום בר-ההשבה שנקבע ליחידה
ביחס לערך הפנקסני של כלל הנכסים וההתחייבויות התפעוליים של היחידה .במסגרת זו ,נכללות
במסגרת ההתחייבויות של היחידה מניבה מזומנים גם התחייבויות מסים נדחים שהוכרו במסגרת
צירוף העסקים של אותה יחידה שכנגדן נרשם מוניטין.

ז.

מענקים בגין הוצאות מחקר ופיתוח:

 )1מענקים ממשלתיים
מענקים ממשלתיים מוכרים בשוויים ההוגן ,כאשר קיים ביטחון סביר ( )reasonable assuranceכי
המענק יתקבל ,וכי הקבוצה תציית לכל התנאים הנלווים אליו .הלוואה הניתנת למחילה שהתקבלה
מהממשלה מטופלת כמענק ממשלתי כאשר קיים ביטחון סביר שהקבוצה תקיים את התנאים למחילה
של ההלוואה.
מענקים ממשלתיים המתייחסים לעלויות ,מוכרים ברווח או הפסד על בסיס שיטתי על פני התקופות
שבהן הקבוצה מכירה בעלוי ות המתייחסות (שבגינן המענקים מיועדים לתת פיצוי) כהוצאות.
מענקים המתקבלים מלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ו התעשייה כהשתתפות במחקר ופיתוח
שמבוצע על ידי חברות הקבוצה (להלן  -מענקי מדען) נכנסים לגדר "הלוואות הניתנות למחילה" כאמור
בתקן חשבונאות בינלאומי " 20הטי פול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי".
מענקי מדען שהתקבלו מוכרים כהתחייבויות פיננסיות לפי שוויין ההוגן בעת קבלת המענקים ,אלא אם
כן במועד האמור קיים ביטחון סביר שהמענקים שהתקבלו לא יוחזרו .במקרה זה ,ההפרש בין הסכומים
שהתקבלו לשווי ההוגן של ההתחייבויות במועד קבלת המענקים מוכר כהקטנת הוצאות המחקר
והפיתוח .במקרה זה ,ככל שבתקופות עוקבות מגיעה הקבוצה לראשונה למסקנה שלא קיים ביטחון
סביר שהמענקים שהתקבלו לא יוחזרו ,מכירה הקבוצה באותו מועד בהתחייבויות פיננסיות כאמור
כנגד רווח או הפסד.
ההתחייבויות הפיננסיות בגין מענקי המדען נמדדות בתקופות עוקבות לפי עלותן המופחתת .בהתאם,
השינויים בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים בגין ההתחייבויות ,המהוונים לפי שיעור הריבית
האפקטיבית המקורי בגין ההתחייבויות ,נזקפים לרווח או הפסד.
 )2מענקים מ( Biomedical Advanced Research and Development Authority-להלן )BARDA -
מענקים המתקבלים על ידי חברה בת מ ,BARDA-אשר אינם כפופים להחזר בדרך של תמלוגים,
מוכרים ברווח או הפסד על בסיס שיטתי על פני התקופות שבהן הקבוצה מכירה בעלויות המתייחסות
(שבגינן המענקים מיועדים לתת פיצוי) כהוצאות.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ח.

נכסים פיננסים:
 )1ביום  1בינואר  , 2018נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים" (להלן -
 .)IFRS 9בהתאם להוראות המעבר של התקן ,בחרה הקבוצה ביישום רטרוספקטיבי מתואם לעניין
דרישות הסיווג והמדידה של  ,IFRS 9במסגרתו ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה הוכרה
כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים ליום  1בינואר  .2018בהתאם ,הביאור להלן מציג מדיניות
חשבונאית ביחס למכשירים פיננסיים עד ליום  31בדצמבר ( 2017יישום כללי החשבונאות במסגרת
 ,)IAS 39התקפה לשנת  ,2017ומדיניות כאמור מיום  1בינואר ( 2018יישום כללי החשבונאות
במסגרת  ,)IFRS 9התקפה לשנים  2018ו .2019-באשר להשפעה המצטברת שהוכרה במועד
היישום לראשונה של  ,IFRS 9ראה ביאור 2כ'(()1א) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת
.2018
 )2מדיניות הקבוצה ביחס לנכסים פיננסיים המיושמת החל מיום  1בינואר  ,2018לפי :IFRS 9
א) סיווג
נכסיה הפיננסיים של הקבוצה מסווגים לקטגוריות הבאות :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד ונכסים פיננסיים בעלות מופחתת .הסיווג תלוי במודל העיסקי שבו מוחזקים הנכסים
הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים בגינם.
( )1נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
נכסים פיננסיים אלה הינם מכשירי חוב המוחזקים במסגרת מודל עיסקי שמטרתו להחזיק
בהם על מנת לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים בגינם ,וכן התנאים החוזיים שלהם
מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין
סכום הקרן שטרם נפרעה .הנכסים הפיננסיים בעלות מופחתת של הקבוצה כלולים
בסעיפים" :מזומנים ושווי מזומנים"" ,חייבים ויתרות חובה"" ,פיקדונות בתאגידים בנקאיים"
וכן "פיקדונות ויתרות חובה" המופיעים בדוח על המצב הכספי.
( )2נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
נכסים פיננסיים אלה הינם נכסים פיננסיים שאינם מסווגים בקטגוריה של נכסים פיננסיים
בעלות מופחתת.
ב) הכרה ומדידה
רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד סליקת
העסקה ,שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה.
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה .נכסים
פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן ,והוצאות העסקה נזקפות
לרווח או הפסד .נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או
הועברו ,והקבוצה העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים
אלה .נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,כאשר
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשוויים ההוגן נזקפים לרווח או הפסד בתקופה בה נבעו.
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,על בסיס שיטת
הריבית האפקטיבית.
באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הקבוצה  -ראה ביאור .4
ג)

ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על נכסים פיננסיים שהינם מכשירי
חוב הנמדדים בעלות מופחתת .הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה
עליה משמעותית בסיכון האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה .לשם כך,
הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון
להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה ,תוך הבאה בחשבון של כל מידע
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
סביר וניתן לביסוס ,כולל מידע צופה פני עתיד .עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה
משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה ,הקבוצה מודדת את ההפרשה
להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר .אחרת ,ההפרשה
להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים .עבור מכשירים
פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך ,הקבוצה מניחה כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי
ממועד ההכרה בהם לראשונה.
 )3מדיניות הקבוצה ביחס לנכסים פיננסיים עד ליום  31בדצמבר  ,2017לפי :IAS 39
א) סיווג
נכסיה הכספיים של הקבוצה מסווגים לקטגוריות הבאות :נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד ,הלוואות וחייבים ונכסים פיננסים זמינים למכירה .הסיווג תלוי ,בין השאר ,במטרה
שלשמה נרכשו הנכסים הפיננסים .הנהלת הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסים בעת
ההכרה בהם לראשונה.
( )1נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
קטגוריה זו כוללת שתי קטגוריות משנה :נכסים פיננסים המוחזקים למסחר ונכסים
פיננסים המיועדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .נכס פיננסי מסווג לקטגוריה זו אם
נרכש בעיקר לצורך מכירתו בטווח הקצר ,או אם הוא מיועד לקטגוריה זו על ידי ההנהלה.
( )2הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסים שאינם נגזרים ,עם תשלומים קבועים או ניתנים
לקביעה ,ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל .ההלוואות והחייבים של הקבוצה כלולים
בסעיפים" :מזומנים ושווי מזומנים"" ,חייבים ויתרות חובה"" ,פיקדונות בתאגידים
בנקאיים" וכן "פיקדונות ויתרות חובה" המופיעים בדוח על המצב הכספי.
( )3נכסים פיננסים זמינים למכירה
נכסים פיננסים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסים שאינם נגזרים ,אשר יועדו לקטגוריה
זו ,או שאינם מסווגים באחת מהקטגוריות האחרות.
ב) הכרה ומדידה
רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסים נרשמות בספרי הקבוצה במועד סליקת
העסקה ,שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה .ההשקעות מוכרות
לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ,עבור כל הנכסים הפיננסים שאינם נמדדים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד .נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים
לראשונה בשווי הוגן ,והוצאות העסקה בגינם נזקפות לרווח או הפסד .נכסים פיננסים נגרעים
כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו ,והקבוצה העבירה את כל
הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה .נכסים פיננסים זמינים למכירה ונכסים
פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן .הלוואות וחייבים
נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.
רווחים או הפסדים ,הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד מוצגים בדוח רווח או הפסד בתקופה בה נבעו.
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה מוכרים
ברווח כולל אחר ,וזאת עד שהנכס הפיננסי נגרע או שחלה ירידה בערכו .כאשר נכס פיננסי זמין
למכירה נמכר או שחלה ירידה בערכו ,הרווח או ההפסד המצטבר ,שהוכר קודם לכן ברווח כולל
אחר ,מסווג מחדש מההון לרווח או הפסד במסגרת סעיפים "רווח ממימוש נכסים פיננסים
זמינים למכירה ,נטו" או "ירידת ערך נכסים" ,בהתאמה.
באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הקבוצה  -ראה ביאור .4
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ג)

ירידת ערך נכסים פיננסים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימות ראיות אובייקטיביות לירידת ערך
של נכס פיננסי או קבוצת נכסים פיננסים.
ערכו של נכס פיננסי או ערכה של קבוצת נכסים פיננסים 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
הפיננסים שניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
במידה שקיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך ,סכום ההפסד מירידת ערך שמוכר בדוחות
הכספיים ,בגין נכסים אשר סווגו לקטגוריית הלוואות וחייבים ,נמדד כהפרש בין הערך בספרים
של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידים לנבוע ממנו (למעט הפסדי
אשראי עתידיים שטרם התהוו) המהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי
האמור (כלומר שיעור הריבית האפקטיבי שחושב לגביו בעת ההכרה בו לראשונה בדוחות
הכספיים) .הערך בספרים של הנכס מופחת וסכום ההפסד מוכר ברווח או הפסד .אם בתקופה
עוקבת הסכום של הפסד מירידת הערך קטן ,וניתן לייחס את הקיטון באופן אובייקטיבי לאירוע
שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך (כמו שיפור בדירוג האשראי של הלווה) ,ביטול ההפסד
מירידת ערך שהוכר קודם לכן מוכר ברווח או הפסד.
במקרה של ניירות ערך הוניים המסווגים כזמינים למכירה ,ירידת ערך משמעותית או ממושכת
בשווי ההוגן של נייר הערך אל מתחת לעלותו מהווה ראייה אובייקטיבית לירידת ערך .במקרים
בהם קיימות ראיות כאמור ביחס לנכסים פיננסים זמינים למכירה ,ההפסד הנצבר (המחושב
כהפרש בין מחיר הרכישה והשווי ההוגן הנוכחי ,בניכוי כל הפסד מירידת ערך בגין הנכס הפיננסי
שהוכר בעבר ברווח או הפסד) מסווג מחדש מההון ומוכר ברווח או הפסד .הפסדים בגין ירידת
ערך של מכשירים הוניים המסווגים כזמינים למכירה ,המוכרים בדוחות רווח או הפסד ,אינם
מבוטלים דרך רווח או הפסד.

ט.

מכשירים פיננסים נגזרים ופעילויות גידור כלכלי
מכשירים פיננסים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר ,ונמדדים מחדש
בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן .שיטת ההכרה ברווח או הפסד הנובעים משינויים בשווי ההוגן ,תלויה
בשאלה האם המכשיר הנגזר מיועד כמכשיר מגדר ,ובמקרה שכן ,בטבעו של הפריט המוגן.
המכשירים הפיננסים הנגזרים בהם קשורה הקבוצה לא יועדו על ידי הקבוצה לצורכי גידור .לפיכך ,שינויים
בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים אלה מוכרים באופן שוטף בדוחות רווח או הפסד בסעיף "רווח או הפסד
מ שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים ,נטו".

י.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ,שתקופת
הפקדת ם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשימוש.

יא.

הון המניות
המניות הרגילות של החברה מסווגות כהון מניות .לחברה אין מניות מסוגים אחרים .כל מניה רגילה של
החברה מקנה למחזיק בה זכויות זהות.
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות או כתבי אופציה חדשים מוצגות בהון ,כניכוי מתקבולי
ההנפקה.
מניות של החברה המוחזקות על ידי החברה או חברות בנות מוצגות לפי העלות ,בניכוי מההון של החברה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יב.

ספקים
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים במהלך
העסקים הרגיל.

יג.

הלוואות:
 )1הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן ,בניכוי עלויות עסקה .בתקופות עוקבות נמדדות ההלוואות
בעלות מופחתת .כל הפרש בין התמורה (בניכוי עלויות עסקה) לבין ערך הפדיון מוכר בדוח רווח או
הפסד על פני תקופת ההלוואות ,בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
 )2הלוואות שהתקבלו על ידי חברות הקבוצה הניתנות להמרה למספר משתנה של מניות ,בהתאם לשווי
החברה המנפיקה כפי שייקבע בסיבובי גיוס שיבוצעו על ידיה בעתיד ,יועדו על ידי הקבוצה
כהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (רכיב ההמרה אינו מופרד מרכיב ההתחייבות
של ההלוואות) .בהתאם ,עלויות העסקה נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.

יד.

מסים שוטפים ונדחים
הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים .המסים מוכרים ברווח או הפסד ,למעט
מסים הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח כולל אחר או ישירות להון ,אשר מוכרים גם הם ברווח כולל אחר
או בהון ,בהתאמה.
הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו ,או שחקיקתם הושלמה למעשה
לתאריך הדוח על המצב הכספי ,במדינות בהן החברה והחברות הבנות פועלות ומפיקות הכנסה חייבת.
הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס ,בהתאם לדיני המס
הרלבנטיים ,ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות משולמים לרשויות המס.
הקבוצה מכירה במסים נדחים ,על בסיס שיטת ההתחייבות ,בגין הפרשים זמניים בין הסכומים של הנכסים
וההתחייבויות ,הכלולים בדוחות הכספיים ,לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס .עם זאת ,התחייבויות
מסים נדחים אינן מוכרות  ,אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית בנכס או בהתחייבויות,
שלא במסגרת צירוף עסקים ,אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד  -בין אם
החשבונאי או זה המדווח לצורכי מס .סכום המסים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי המס וחוקי המס
שנחקקו ,או שחקיקתם הושלמה למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי ,והצפויים לחול כאשר נכסי המסים
הנדחים ימומשו או כשהתחייבויות המסים הנדחים ייושבו.
ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס ,בגבולות סכום
ההפרשים ,שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.
הקבוצה זוקפת התחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים החייבים במס ,הנובעים מהשקעות בחברות
בנות וחברות כלולות ,במקרים בהם עיתוי היפוך ההפרשים הזמניים אינו נשלט על ידי החברה (לדוגמא,
כאשר בעלי מניות אחרים של החברות הבנות או החברות ה כלולות מחזיקים באופציות רכש לרכישה
מהחברה של מניות אותן חברות) .הקבוצה אינה זוקפת התחייבויות מסים נדחים כאמור במקרים בהם
עיתוי היפוך ההפרשים הזמניים האמורים נשלט על ידי הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך בהפרשים הזמניים
בעתיד הנראה לעין.
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:
-

קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים; וכן
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים על ידי
אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את
היתרות על בסיס נטו.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
טו .עסקאות תשלום מבוסס מניות
הקבוצה מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים ,המסולקות במכשירים הוניים של חברות
הקבוצה ,שבהן הקבוצה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים (אופציות) של חברות
הקבוצה .שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה
ברווח או הפסד .סך הסכום הנזקף כהוצאה נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים
המוענקים.
תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות הצפויות להבשיל.
סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה ,שהיא התקופה שבה נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים
להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות.
בנסיבות מסוימות יכול עובד לספק לקבוצה שירותים לפני מועד ההענקה .במקרה זה ,מתבצעת הערכה
של השווי ההוגן במועד האמור למטרת הכרה בהוצאה במהלך התקופה שבין מועד תחילת מתן השירותים
למועד ההענקה.
בכל תאריך דוח על המצב הכספי ,מעדכנת הקבוצה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל,
בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק ,ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים,
אם קיים ,ברווח או הפסד ,ובהתאמה מקבילה בהון.
בעת מימוש האופציות ,החברה מנפיקה מניות חדשות .התקבולים ,בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחסן
במישרין ,נזקפים להון המניות (ערך נקוב) ולפרמיה על מניות.
טז .הפרשות
הפרשות בגין תביעות משפטיות מוכרות ,כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה
מאירועים מהעבר ,צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחוייבות ,וכן ניתן לערוך אומדן
מהימן של סכום המחוייבות.
הפרשות נמדדות בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים שידרשו ליישוב המחוייבות ,המחושב
באמצעות שימוש בשיעור היוון לפני מס ,המשקף הערכות שוק שוטפות לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים
הספציפיים למחויבות.
יז.

הכרה בהכנסות:
)1

הכנסות מחוזים עם לקוחות
ביום  1בינואר  ,2018נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי " 15הכנסות מחוזים עם לקוחות"
(להלן  .)IFRS 15 -בהתאם להוראות המעבר של התקן ,בחרה הקבוצה ביישום רטרוספקטיבי
מתואם של  ,IFRS 15במסגרתו ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה הוכרה כתיאום ליתרת
הפתיחה של העודפים ליום  1בינואר  .2018בהתאם ,הביאור להלן מציג מדיניות חשבונאית ביחס
להכרה בהכנסות עד ליום  31בדצמבר ( 2017יישום כללי החשבונאות במסגרת  IAS 18ו,)IAS 11-
התקפה לשנת  ,2017ומדיניות כאמור מיום  1בינואר ( 2018יישום כללי החשבונאות במסגרת IFRS
 ,)15התקפה לשנים  2018ו .2019-באשר להשפעה המצטברת שהוכרה במועד היישום לראשונה
של  ,IFRS 15ראה ביאור 2כ'(()1ב) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת .2018
א) מדיניות הקבוצה ביחס להכרה בהכנסות המיושמת החל מיום  1בינואר  ,2018לפי :IFRS 15
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת
סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח ,למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים ,כגון מיסי
מכירה מסוימים ומס ערך מוסף.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
הקבוצה אומדת את סכום התמורה לו היא תהיה זכאית בתמורה להעברת הסחורות או
השירותים שהובטחו ללקוח במסגרת העסקה ,וכוללת במחיר העסקה את כל הסכום של תמורה
משתנה ,או את חלקו ,רק במידה שצפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות
המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתנה תתברר לאחר
מכן .בסוף כל תקופת דיווח ,הקבוצה מעדכנת את מחיר העסקה שנאמד על מנת לייצג באופן
נאות את הנסיבות הקיימות בסוף תקופת הדיווח והשינויים בנסיבות במהלך תקופת הדיווח.
כמו כן ,הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף,
אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הקבוצה לבין הלקוח מספק ללקוח או לקבוצה הטבת מימון
משמעותית בקשר להעברת הסחורות או השירותים ללקוח (כלומר ,כאשר החוזה כולל רכיב
מימון משמעותי).
הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת
החוזה עם הלקוח .עבור כל מחויבות ביצוע ,הקבוצה קובעת ,במועד ההתקשרות בחוזה ,אם
היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן.
ב) מדיניות הקבוצה ביחס להכרה בהכנסות המיושמת עד ליום  31בדצמבר  ,2017לפי IAS 18
ו:IAS 11-
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהקבוצה זכאית
לקבל בגין מכירת הסחורות או השירותים שניתנו ,בניכוי מס ערך מוסף ,החזרות ,זיכויים והנחות.
הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן ,כל ההתניות
המתייחסות לעסקה יושבו ,וכן צפוי כי צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו
לקבוצה.
סוגי ההכנסות ,של אחת מהחברות הבנות ,מחוזים עם לקוחות:
הכנסות ממכירת מוצרים  -ההכנסות ממכירת המוצרים מוכרות כאשר המוצרים שהובטחו במסגרת
החוזה נמסרים ללקוח.
הכנסות ממתן שירותים  -ההכנסות ממתן השירותים (שירותי פיתוח) מוכרות בתקופת הדיווח בה
סופקו השירותים ללקוח.
הכנסות ממתן רישיונות  -ההכנסות ממתן הזכויות מתוקף הרישיונות ,המהוות זכויות שימוש ( right
 )to useבקניין הרוחני של חברות הקבוצה ,מוכרות במועד הענקת הרישיון ללקוח (שכן יש להן בפני
עצמן ערך פונקציונאלי עבור הלקוח)  .תשלומים מותנים בגין הרישיונות יוכרו כהכנסות רק במידה
שצפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי
הודאות הקשורה לתשלומים אלה תתברר לאחר מכן .תמלוגים שיתקבלו בגין הרישיונות יוכרו
כהכנסות בעת היווצרות הזכאות לקבלתם.

)2

הכנסות ריבית
הכנסות ריבית מוכרות על בסיס תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

)3

הכנסות מדמי שכירות
באשר להכרה בהכנסות מדמי שכירות  -ראה יח' להלן.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יח .חכירות:
)1

מדיניות הקבוצה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום  1בינואר ,2019
לפי :IFRS 16
הקבוצה חוכרת בניינים וכלי רכב .הקבוצה מעריכה ,בעת ההתקשרות בחוזה ,האם החוזה הוא חכירה
או אם הוא כולל חכירה .חוזה הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש
בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה .הקבוצה מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא
כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו.
עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה ,כגון שירותי תחזוקה ,הקשורים לרכיב
החכירה ,בחרה הקבוצה שלא להפריד בין הרכיבים ,ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים
כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד.
במועד ההכרה לראשונה ,מכירה הקבוצה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי של תשלומי
החכירה העתידיים ,אשר כוללים ,בין היתר ,את מחיר המימוש של אופציות הארכה אשר וודאי באופן
סביר שתמומשנה .במקביל ,מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה,
מותאם בגין תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו בניכוי תמריצי חכירה כלשהם
שהתקבלו ,ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו לקבוצה.
תשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד
הקיים במועד תחילת החכירה ,ונכללים בחישוב ההתחייבות בגין חכירה .כאשר חל שינוי בתזרימי
המזומנים של החכירה כתוצאה משינוי במדד ,מודדת הקבוצה מחדש את ההתחייבות בגין חכירה
בהתבסס על התזרימים החוזיים המעודכנים ,כתיאום לנכס זכות השימוש.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה בנקל ,נעשה שימוש בשיעור הריבית
התוספתי של חברת הקבוצה החוכרת .שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו חברת הקבוצה הייתה
נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג
נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.
תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול ,לרבות תקופות המכוסות על ידי
אופציה להאריך את החכירה אם וודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה זו ,וכן תקופות המכוסות
על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר שהקבוצה לא תממש אופציה זו.
לאחר מועד תחילת החכירה ,מודדת הקבוצה את נכס זכות השימוש בעלות ,בניכוי פחת שנצבר
והפסדים מירידת ערך שנצברו ,מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות בגין החכירה.
הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר ,על פני אומדן אורך החיים השימושיים של
הנכס המוחכר או תקופת החכירה ,לפי הקצר מביניהם.
 8-5שנים
 3שנים

בניינים
כלי רכב

ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה ,בסכום
שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות בגין החכירה.
תשלומים בגין חכירות לטווח קצר של ציוד וכלי רכב וכן תשלומים בגין חכירות שבהן נכס הבסיס הינו
בעל ערך נמוך מוכרים בשיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה ,כהוצאה ברווח או הפסד .חכירות
לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא  12חודשים או פחות.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)2

מדיניות הקבוצה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת עד ליום  31בדצמבר  ,2018לפי
:IAS 17
הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים בידי המחכיר
מסווגים כחוזי חכירה תפעולית .תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לרווח או
הפסד על בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה.
כאשר נכסים מוחכרים על ידי הקבוצה לאחרים במסגרת חכירה תפעולית ,הם נכללים בדוח על המצב
הכספי בהתאם למהותם ,ומופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי שלהם ,באופן עקבי לנכסים
דומים שבשימוש הקבוצה .הכנסות מדמי שכירות בגין נכסים המוחכרים בחכירה תפעולית מוכרות
על פני תקופת החכירה לפי שיטת הקו הישר.

יט .רווח למניה
חישוב הרווח או ההפסד הבסיסי למניה מבוסס ככלל על הרווח או ההפסד המשוייך לבעלי המניות הרגילות,
המחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה ,בניכוי מניות
החברה המוחזקות בהחזקה עצמית.
בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה ,מתווסף לממוצע המניות הרגילות ,ששימש לחישוב 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).
כ.

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים קיימים ופרשנויות חדשות:
)1

תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות
ביום  1בינואר :2018
א)

תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" (להלן :)IFRS 16 -
 IFRS 16החליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות בתקן חשבונאות בינלאומי 17
"חכירות" (" .)" IAS 17התקן עוסק בהכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של חכירות ,וצפוי להיות בעל
השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.

 IFRS 16משנה את ההנחיות הקיימות ב ,IAS 17-ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין
חכירה ,המשקפת את הערך המהוון של תשלומי החכירה העתידיים ,ומנגד ב"נכס בגין זכות
שימוש" ,וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה (למעט האמור להלן) ,ללא הבחנה בין חכירה
מימונית לבין חכירה תפעולית .עם זאת IFRS 16 ,מאפשר לחוכרים שלא ליישם את הוראות
אלה עבור חכירות לטווח קצר ,לפי קבוצות של נכסי בסיס ,ועבור חכירות בהן נכס הבסיס נשוא
החכירה הינו בעל ערך נמוך.
 IFRS 16משנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה האם חוזה מכיל חכירה.
 IFRS 16דורש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה בחוזה.
עם זאת ,כהקלה מעשית IFRS 16 ,מאפשר לחוכר לבחור ,לפי קבוצות של נכס בסיס ,שלא
להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ,ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים
כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד.
עבור מחכירים ,כללי החשבונאות במסגרת  IFRS 16נותרו דומים לאלה שב ,IAS 17-כך
שמחכירים ימשיכו ויסווגו חכירות ,כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות ,בדומה לכללים
שב.IAS 17-
הקבוצה מיישמת את  ,IFRS 16באופן רטרוספקטיבי ,החל מיום  1בינואר  ,2019בהתאם
להוראת המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה כתיאום ליתרת
הפתיחה של העודפים ליום  1בינואר ( 2019כלומר ,ללא תיקון מספרי ההשוואה לתקופות
הדיווח הקודמות).
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
הקבוצה בחרה ליישם את התקן לראשונה בדרך לפיה הוכרה התחייבויות בגין חכירה ,עבור
חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות ,בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה
שנותרו ,המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום
לראשונה .במקביל ,הכירה החברה בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום
השווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה ,כשהוא מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם
ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירות אלה .כתוצאה מכך ,לאימוץ התקן לא הייתה
השפעה על יתרת העודפים.
יצוין כי במסגרת היישום לראשונה של התקן ,בחרה הקבוצה להשתמש בהקלות המעשיות
הבאות:
 לא להעריך מחדש האם חוזה מכיל חכירה במועד היישום לראשונה .הקבוצה תיישם אתהתקן לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בהתאם ל IAS 17 -ו IFRIC 4 -בלבד.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,ליישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפייניםדומים באופן סביר.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,להסתמך על ההערכה האם חכירות הן מכבידות ,בעתיישום  IAS 37מיד לפני מועד היישום לראשונה של התקן כחלופה לביצוע בדיקת ירידת
ערך.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של נכסזכות השימוש במועד היישום לראשונה.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,להשתמש ב"ראייה לאחור" לצורך קביעת תקופתהחכירה במצב בו החוזה כולל אופציות להאריך או לבטל את החכירה.
כמו כן ,יצוין כי הקבוצה בחרה ליישם את הפטור מהכרה לחכירות לטווח קצר ולחכירות שבהן
נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך.
להלן מידע בדבר ההשפעות הכמותיות של היישום לראשונה של :IFRS 16
( )1השפעת היישום לראשונה של  ,IFRS 16ביום  1בינואר  ,2019על סעיפי הדוח על המצב
הכספי למועד זה ,מובאת בטבלה להלן:
בהתאם
למדיניות
הקודמת

השפעת
היישום
לראשונה
אלפי ש"ח

בהתאם
למדיניות
החדשה

נכסים שאינם שוטפים:
נכסים בגין זכויות שימוש
פקדונות ויתרות חובה

- ,1,925

10,600
()172

10,600
1,753

התחייבויות שוטפות -
זכאים אחרים ויתרות זכות (בגין חלויות
שוטפות של התחייבויות בגין חכירות)

13,114

2,023

15,137

התחייבויות שאינן שוטפות -
התחייבויות בגין חכירות

- ,-

8,405

8,405

( )2הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית התוספתי שיושם להיוון ההתחייבויות בגין חכירה
שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  1בינואר  2019הינו .4.77%
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ב)

תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי " 28השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" (להלן -
התיקון ל)IAS 28 -
בהתאם לתיקון ל ,IAS 28 -ישות תיישם את הוראות  IFRS 9עבור השקעות לזמן ארוך ,אשר
מהוות במהותן חלק מההשקעה נטו של הישות בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת .הוראות
 IFRS 9ייושמו עבור אותן השקעות לפני יישום סעיפים  38ו 40-43-ל IAS 28 -לעניין לקיחת
חלק בהפסדים של חברה כלולה או של עסקה משותפת ,וכן לעניין הכרה בירידת ערך של
השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת .כמו כן ,בעת יישום  IFRS 9על אותן השקעות
לזמן ארוך ,הישות לא תביא בחשבון התאמות שבוצעו לערך ההשקעה בספרים בעקבות יישום
הוראות תקן .IAS 28
הקבוצה יישמהאת התיקון ל IAS 28-באופן רטרוספקטיבי .ליישום לראשונה של התיקון
ל IAS 28 -לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

)2

תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים קיימים ופרשנויות חדשות אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא
בחרה ביישומם המוקדם:
א)

תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי " 10דוחות כספיים מאוחדים" (להלן  )IFRS 10 -ולתקן
חשבונאות בינלאומי " 28השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" (להלן )IAS 28 -
התיקונים עוסקים במכירה או בתרומה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה
משותפת ,ובאים לפתור חוסר עקביות שקיימת בין  IFRS 10לבין  .IAS 28בהתאם לתיקונים,
כאשר הנכסים שהועברו מהווים "עסק" כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי " 3צירופי עסקים"
יוכר מלוא הרווח או ההפסד ,ואילו במקרה שבו הנכסים שהועברו אינם מהווים עסק ,המשקיע
יכיר ברווח או הפסד רק בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים בחברה הכלולה או בעסקה
המשותפת.
בחודש דצמבר  ,2015הוחלט לדחות את מועד התחילה של התיקונים למועד שאינו ידוע .יחד
עם זאת ,בהתאם להוראות התי קונים ,יישומם המוקדם אפשרי .ליישום לראשונה של התיקונים
לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ב)

תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי " 3צירופי עסקים" (להלן  -התיקון ל)IFRS 3-
בהתאם לתיקון ל ,IFRS 3-על מנת לעמוד בהגדרת "עסק" על הנרכש להכיל תשומה ותהליך
מהותי ,אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ליכולת להפיק תפוקות .ההנחיות החדשות
מאפשרות לקבוע מתי קיימים תשומה ותהליך משמעותי ,לרבות עבור ישויות בשלביהן
הראשונים אשר טרם הפיקו תפוקות .כמו כן ,על פי ההנחיות החדשות ,על מנת להיחשב "עסק"
ללא קיומן של תפוקות ,יהיה צורך בקיומו של כוח עבודה מגובש.
ההגדרה החדשה של "תפוקה" כוללת מוצרים ושירותים שמסופקים ללקוחות ויוצרים הכנסה
מהפעילות העיקרית או הכנסה אחרת ,ומחריגה מתוכה החזרים בצורה של קיטון בעלויות
והטבות כלכליות אחרות .בנוסף ,לא נדרשת יותר הערכה האם ביכולתם של משתתפי שוק
להחליף אלמנטים חסרים בנרכש ,או לשלב את התשומות והתהליכים הנרכשים בתשומות
ובתהליכים שלהם עצמם.
חלף האמור ,ישות יכולה לבחור ליישם את "מבחן הריכוז" .תחת מבחן אופציונלי זה ,כאשר
במהות כל השווי ההוגן של הנכסים שנרכשו (ברוטו) מרוכז בנכס יחיד או בקבוצה של נכסים
דומים ,הנכסים שנרכשו אינם מהווים "עסק" .במקרה כאמור ,מתייתר הצורך בהערכה נוספת.
התיקון ל IFRS 3-ייושם באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 2020או לאחריו .בהתאם להוראות התיקון ,יישומו המוקדם אפשרי .ליישום לראשונה של
התיקון ל IFRS 3-לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

29

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 3אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים
בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת ולהשתמש בהערכות ,אומדנים והנחות
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות מהותית מההערכות ,האומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת החברה.
א .אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים
בעת גיבושם של האומדנים ה חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה ,נדרשה הנהלת
החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת
האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר ,על אירועים שאירעו ועובדות שהתבהרו עד למועד
עריכת האומדנים ,על ציפיות ביחס לאירועים עתידיים ,על מידע מגורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם
לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
האומדנים וההנחות האמורים נסקרים ומעודכנים באופן שוטף .שינויים באומדנים אלה מקבלים ביטוי במועד
בו תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
האומדנים החשבונאיים המהותיים הנערכים על ידי הקבוצה לשם קביעת ערכיהם של נכסים והתחייבויות
והכנסות והוצאות ,נערכים באופן הבא:
)1

לשם קביעת שוויים ההוגן של נכסים בלתי מוחשיים במסגרת צירופי עסקים ,וכן לשם קביעת הסכום
בר-ההשבה של נכסים בלתי מוחשיים ושל השקעות בחברות כלולות ,משתמשת הקבוצה בשיטות
שונות להערכת שווי ,לרבות בשיטת היוון תזרים המזומנים (".)"DCF
ההנחות העיקריות בהערכות השווי הנערכות על ידי הקבוצה קשורות בין השאר בהסתברות להשלים
את פיתוחם ומסחורם של המוצרים המפותחים (לרבות סיכוני הפיתוח וסיכוני המימון של כל פרוייקט),
בעלות הטיפול השנתי במוצרים ,בנתח השוק המקסימלי למוצרים ,בשיעור התמלוגים הגלום שצפוי
להתקבל בגין מכירות של המוצרים ובמחיר ההון.

)2

לשם קביעת ערכן של ההתחייבויות של חברות הקבוצה לתשלום תמלוגים ממכירות מוצרים או
לתשלומים בגין אבני דרך בפיתוח ומסחור המוצרים ,אשר ניטלו על ידי חברות הקבוצה בקשר עם ידע
שנרכש ,בקשר עם קבלת מענקי מחקר מהרשות לחדשנות או בקשר לרכישת מניותיהן ,אומדת הקבוצה
את תזרימי המזומנים העתידיים מהם ייגזרו תשלומי ההתחייבויות.
תזרימי המזומנים האמורים ועיתויים נאמדים באופן דומה לאמידת תזרימי המזומנים בהם נעשה שימוש
בהערכות השווי ,כאמור ב )1(-לעיל.

)3

לשם קביעת שוויים ההוגן של נכסים פיננסיים שאינם סחירים המוצגים בשווי הוגן ,וכן לשם קביעת שויין
ההוגן של השקעות בחברות כלולות שאינן סחירות במועד התחילה או ההפסקה של הטיפול בהן לפי
שיטת השווי המאזני ,משתמשת הקבוצה בשיטות שונות להערכת שווי ,לרבות בשיטת Option Pricing
 Modelהמבוססת על מחיר מניה בהשקעה בחברה בעלת מבנה הון מורכב ( )Back Solved OPMאשר
ההנחות העיקריות הינן המחיר למניה אשר נקבע בסבב ההשקעה והתנודתיות הצפויה של של שווי
החברה נשואת הערכת השווי.

)4

לשם קביעת סכומי ההפחתה השוטפת של נכסי פיתוח בלתי מוחשיים ,החל מנקודת הזמן בה הם
זמינים לשימוש ,אומדת הקבוצה את משך הזמן שלאורכו יופקו הכנסות משמעותיות מהתרופות
שפותחו.

)5

לשם הערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה,
מסתמכות החברות על חוות דעת של יועציהן המשפטיים .הערכות היועצים המשפטיים מתבססות על
מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים
השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות תוצאותיהן להיות שונות מהערכות
אלה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 3אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים (המשך):
להלן מובא מידע בדבר האומדנים שקיים בגינם סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות לערכים בספרים
של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה:
האומדן

הערך בספרים ליום
 31בדצמבר 2019
התחייבויות
נכסים
אלפי ש"ח

השלכות אפשריות

מדידת הסכום בר ההשבה
של נכסים בלתי מוחשיים

304,694

הפסד מירידת ערך
נכסים בלתי מוחשיים

מדידת הסכום בר ההשבה
של השקעות בחברות כלולות

73,469

הפסד מירידת ערך
ההשקעות בחברות
הכלולות

מדידת שוויים ההוגן של
נכסים פיננסיים שאינם
סחירים המוצגים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד

74,169

רישום של הכנסות או
(הוצאות) משיערוך
של נכסים פיננסיים

הקצאת מחיר הרכישה
במסגרת צירופי עסקים
ורכישת חברות כלולות

הפנייה

באשר לנכס בלתי מוחשי
של מדיוונד  -ראה ביאור
.10

באשר לנכסים הפיננסיים
הנמדדים בשווי הוגן  -ראה
ביאור .8

רישום שונה של
נכסים והתחייבויות
במועד השלמת
העסקות

מדידת ערכן של התחייבויות
של חברות בנות בגין מענקים
שהתקבלו מהרשות
לחדשנות

23,537

רישום של הכנסות או
(הוצאות) מימון

באשר להתחייבויות בגין
המענקים מהרשות
לחדשנות  -ראה ביאור
14ב'.

מדידת ערכן של התחייבויות
של חברות בנות בגין רכישת
מניותיהן

16,771

רישום של הכנסות או
(הוצאות) מימון

באשר להתחייבויות בגין
רכישה עצמית של מניות -
ראה ביאור 12ג'.

גידול או קיטון בעלות
המכירות של
המוצרים

באשר להפחתת נכסים
בלתי מוחשיים  -ראה
ביאור 10ג'.

רישום הוצאות בגין
תוצאות התביעות
המשפטיות

באשר לתביעות שהוגשו
כנגד הקבוצה ויושבו  -ראה
ביאור 14ג'.

הפחתת נכסים בלתי
מוחשיים החל מהמועד בו
הם זמינים למימוש

304,694

תוצאותיהן של תביעות
משפטיות
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 3אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים (המשך):
ב .שיקולי דעת בעל השפעה מהותית על יישום מדיניותה החשבונאית של הישות:
)1

קיומה של שליטה או השפעה מהותית
הטיפול החשבונאי בחברות המוחזקות על ידי הקבוצה נקבע ,בין היתר ,על בסיס קיומה של "שליטה"
של הקבוצה בחברות המוחזקות ,כמשמעותה ב ,IFRS 10-או קיומה של "השפעה מהותית" של הקבוצה
בחברות אלה ,כמשמעותה ב .IAS 28-קביעה זו מחייבת שיקול דעת משמעותי .בעת הפעלת שיקול
הדעת ,הקבוצה מביאה בחשבון ,בין היתר ,את שיעור החזקתה במניות החברות המוחזקות (בהתחשב
בקיומן והשפעתן של זכויות הצבעה פוטנציאליות ממשיות) ,את זכויותיה למינוי נציגים לגוף המנהל את
החברות (בדרך כלל הדירקטוריון) כפועל יוצא מתקנוני החברות המוחזקות והסכמים עם בעלי המניות
האחרים של החברות המוחזקות ,את ההרכב והזכויות של בעלי המניות האחרים של החברות
המוחזקות ואת כוחה לקבוע את המדיניות התפעולית והפיננסית של החברות המוחזקות או לקחת חלק
בקביעת מדיניות זו.

)2

ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים
הקבוצה פועלת בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר " 36ירידת ערך נכסים" כדי לקבוע
מהו המועד בו מתקיימים סימנים המחייבים בחינת ירידת ערך של הנכסים הבלתי מוחשיים הנכללים
בדוחותיה הכספיים .קביעה זו מחייבת שיקול דעת משמעותי .בין הגורמים הנבחנים :משך הזמן בו
שוויה ההוגן של החברה המוחזקת לה שייכים הנכסים הבלתי מוחשיים נמוך ממחיר רכישתה וגובה
ההפרש בין שוויה ההוגן למחיר זה (במקרים בהם הנכסים נכללים בחברות שמניותיהן סחירות) ,עמידת
החברות המוחזקות ביעדי הפיתוח שלהן ,שינויים בתוכניות הפיתוח של החברות המוחזקות ,קיומם של
מתחרים למוצרים בגינם נכללו הנכסים הבלתי מוחשיים ,שינויים ברגולציה שיכולים להשפיע על
אפשרויות המסחור של המוצרים האמורים וקצב המכירות של אותם מוצרים בפועל לעומת קצב
המכירות שנחזה בעת אמידת הנכסים הבלתי מוחשיים לראשונה ,או שינויים הנובעים משינוי בתחזיות
לגבי קצב המכירות.

)3

קביעת שיטת ההפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
הקבוצה מתחילה להפחית את נכסי הפיתוח הבלתי מוחשיים שלה באופן שוטף החל מהמועד בו הם
זמינים לשימוש .הקבוצה בוחרת לגבי כל נכס כאמור את שיטת ההפחתה המתאימה ביותר אשר מייצגת
באופן הטוב ביותר את צריכת ההטבות הכלכליות הגלומות בנכס.
החברה קבעה כי ההפחתה של הנכס הבלתי מוחשי בגין הידע והטכנולוגיה של מדיוונד הכלול בספריה
תערך לפי שיטת הקו הישר ,על פני התקופות החזויות לשימוש בו בכל אחד מהשווקים בהם ניתן להפיק
ממנו הטבות כלכליות ,וזאת החל מנקודת הזמן בה הנכס יהיה זמין לשימוש בכל אחד מהשווקים
האמורים.

)4

הבחנה בין רכישה או מכירה של נכס או עסק
במהלך העסקים מתקשרות חברות הקבוצה בעסקות מורכבות בנוגע לקבלה או הענקה של רישיונות
בקשר לתרופות המפותחות על ידן .הנהלת החברה מפעילה שיקול דעת באשר לקביעה האם עסקות
אלה מהוות רכישה או מכירה של נכס (או קבוצת נכסים) או של עסק ,כהגדרתו בתקן דיווח כספי
בינלאומי " 3צירופי עסקים" ,כאשר לקביעה זו עשויה להיות השפעה מהותית על הטיפול החשבונאי
הננקט בדוחות הכספיים בקשר עם עסקות אלה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים:
א .ניהול סיכונים פיננסים:
 )1גורמי סיכון פיננסים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסים :סיכוני שוק (לרבות ,סיכוני מטבע ,סיכון שווי
הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר) ,סיכוני אשראי וסיכוני נזילות .תוכניתה הכוללת של הקבוצה לניהול
סיכונים מתמקדת בניסיון למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה ,תוך
כדי כך שהיא מביאה בחשבון כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסים.
ניהול הסיכונים מתבצע על ידי מנהלי הכספים של חברות הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת על ידי
הדיקרטוריון או ועדה שמינו הדירקטוריונים של אותן חברות .חברות הקבוצה מזהות ,מעריכות
ומגדרות ,במידת הצורך ,את הסיכונים הכספיים .הדירקטוריונים מספקים עקרונות כתובים לניהולם
הכולל של הסיכונים ,כמו גם מדיניות כתובה המטפלת בתחומים ממוקדים יותר ,כגון סיכונים בגין שערי
חליפין ,סיכוני שיעור ריבית ,סיכוני אשראי ,שימוש במכשירים פיננסים נגזרים ולא נגזרים והשקעת
עודפי כספים .חברות הקבוצה שומרות על יתרות של נכסים פיננסים ,הכלולים בדוח על המצב הכספי
בסעיף מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות בתאגידים בנקאיים ונכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,בהתאם לתזרים המזומנים העתידי הצפוי של כל חברה.
א) סיכוני שוק:
( )1סיכון שער חליפין
הסכמי ההשקעה של החברה בחברות הפורטפוליו נקובים בדרך כלל בדולרים ,לפיכך היא
נוהגת להשקיע חלק מהאמצעים הנזילים העומדים לרשותה בפיקדונות דולריים ובניירות ערך
הנסחרים בדולרים .בנוסף ,השקעות החברה בחלק מהחברות המוחזקות ,המהוות השקעות
נטו בפעילויות חוץ ,נמדדות ב דולרים .כמו כן ,שווים ההוגן של המכשירים הפיננסים הנגזרים
בהם קשורה החברה ביחס להשקעותיה בחברות מוחזקות מסוימות ,נקבע על בסיס הערכות
שווי הנערכות בדולרים .לכן ,בהתחשב בכך שהדוחות הכספיים של החברה ערוכים ונמדדים
בש"ח ,היא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מהשקעות ויתרות אלה .בנוסף ,חברות הקבוצה
עורכות ניסויים קליניים אשר חלק מהעלויות בגינם הינן במטבעות השונים ממטבע הפעילות
של אותן חברות.
( )2סיכון מחיר
הקבוצה חשופה לסיכון בגין החזקותיה במכשירים הוניים (בדרך כלל מניות או כתבי אופציה),
המסווגים בדוח על המצב הכספי כנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .הסיכון
העיקרי בגין מכשירים הוניים אלה נובע מאופי הפעילות בתחום הביוטכנולוגיה ,כאשר הצלחה
או כישלון בפיתוח משנה את שוויים של המכשירים האמורים באופן מהותי.
שווים ההוגן של אחזקות הקבוצה במכשירים הוניים שאינם סחירים ובמכשירים הפיננסים
הנגזרים שהחברה הינה צד להם ,שניתנו או התקבלו בקשר להשקעות החברה בחברות בנות
וחברות כלולות ,נאמד באמצעות שיטות שונות של הערכות שווי אשר מבוססות על פרמטרים
רבים.
( )3סיכון שיעור ריבית
חלק ניכר מהאמצעים הנזילים העומדים לרשות הקבוצה מושקע בפיקדונות לזמן קצר
ובמכשירי חוב סחירים הנושאים ריבית קבועה .החשיפה בגין נכסים אלה לסיכון שווי הוגן בגין
שיעור הריבית הינה מוגבלת ,מאחר ומשך החיים הממוצע שלהם הינו קצר .מחוסר מהותיות,
לא מובאים ניתוחי רגישות בגין שינויים בריבית השוק המתייחסת לנכסים אלה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים (המשך):
ב) סיכוני אשראי
עיקר סיכוני האשראי של הקבוצה נובעים מיתרות המזומנים ושווי המזומנים שברשותה,
מפיקדונותיה בתאגידים בנקאיים ומיתרות ההלוואות והחייבים שבדוח על המצב הכספי.
הערך בספרים של הנכסים הפיננסים מייצג את חשיפת האשראי המרבית בגינם .החשיפה המרבית
לסיכון האשראי בתאריכי הדוחות על המצב הכספי ,הייתה כדלקמן:
 31בדצמבר
2018
2019
באלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר בתאגידים בנקאיים
חייבים ויתרות חובה (למעט תשלומים מראש)
הלוואות לחברות כלולות
פיקדונות ויתרות חובה שאינם שוטפים

37,752
76,979
15,751
9,725
1,490
141,697

40,366
63,404
28,320
9,877
1,925
143,892

יתרות המזומנים ושווי המזומנים והפיקדונות של הקבוצה מופקדים בתאגידים בנקאיים בישראל
שדורגו באופן בלתי תלוי בדירוג  .AAAלפיכך מעריכה הנהלת החברה כי סיכון האשראי בגינם הינו
קלוש.
ג) סיכון נזילות
ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים ושווי מזומנים ,הקבוצה שומרת על
רמה מספקת של מזומנים ושווי מזומנים ,בהתחשב בתחזית תזרימי המזומנים הנדרשים למימון
השקעותיה ושאר פעילויותיה ,על מנת למזער את סיכון הנזילות אליו היא חשופה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים )המשך):
להלן פירוט ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה ,על פי התקופה הנותרת למועד פירעונן נכון
לתאריך הדוח על המצב הכספי (הסכומים בטבלה הינם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים):
פחות
משנה
 31בדצמבר :2019
ספקים ויתרות זכות אחרות (למעט
הכנסות מראש)
התחייבויות לבעלי עניין ()1
התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים ()2
התחייבויות בגין חכירה
 31בדצמבר :2018
ספקים ויתרות זכות אחרות (למעט
הכנסות מראש)
התחייבויות לבעלי עניין ()1
התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים ()2

בין 2-4
שנים
באלפי ש"ח

 5שנים
ואילך

39,761
463
2,436
42,660

19,943
2,447
549
22,939

18,078
3,936
5,232
27,246

18,736
4,543
23,279

36,384
50,779
2,808
89,971

51,337
53,195
104,532

( )1בהתאם לתנאי ההסכמים ,התחייבות לבעל עניין בסך של כ 24.3-מיליון ש"ח ( 31בדצמבר
 - 2018כ 38.2-מיליון ש"ח) תושב לבעל העניין רק אם ינבעו לחברה הבת עימה נחתם
ההסכם הכנסות בגין מוצרים שבפיתוחם השתתף בעל העניין ,בשיעורים מסויימים מסכומי
המכירות או הכנסות אחרות ,כמפורט בביאור 12ג'.
( )2בהתאם לתנאי קבלת המענקים ,ההתחייבויות בגין המענקים הממשלתיים תושבנה
לממשלה רק אם ינבעו לחברות שקיבלו את המענקים הכנסות בגין המוצרים שבפיתוחם
תמכה הממשלה ,בשיעורים מסויימים מסכומי המכירות או הכנסות אחרות ,כמפורט
בביאור 14ב'(.)2
 )2ניהול סיכוני הון
יעדי החברה הינם שיפור הביצועים העסקיים במטרה להשיג תשואה מירבית על ההון לאורך זמן ,תוך
בחינה כלכלית מתמדת של חלופות עסקיות וניצול הזדמנויות.
הקבוצה עשויה לנקוט מעת לעת בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה ,לרבות
הנפקת מניות חדשות או מכירת נכסים.
בהתחשב באופי פעילותה הנוכחי של הקבוצה  -החזקת חברות הפועלות בתחום מדעי החיים
והטכנולוגיה הרפואית הנמצאות בשלבי מחקר ופיתוח  -ממומנת פעילות הקבוצה באמצעות הנפקת
מכשירים הוניים (למעט מימוני ביניים לתקופות קצרות הנעשים בחלקם באמצעות מכשירי חוב).
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים )המשך):
 )3אומדני שווי הוגן
להלן ניתוח של המכשירים הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,לפי שיטות הערכה.
הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:
• רמה  - 1מחירים מצוטטים (בלתי -מותאמים) בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או התחייבויות
זהים.
• רמה  - 2נתונים שאינם מחירים מצוטטים ,שנכללו ברמה  ,1אשר ניתנים לצפיה לגבי הנכס או
ההתחייבות ,בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין (כלומר נגזרים מהמחירים).
• רמה  - 3נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה (נתונים
שאינם ניתנים לצפיה) (.)unobservable inputs
להלן פירוט של הנכסים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן:
רמה 1
ליום  31בדצמבר :2019
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הלוואות המירות המוצגות בסעיף השקעה
בחברות כלולות
מכשירים פיננסים נגזרים
סך נכסים
ליום  31בדצמבר :2018
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הלוואות המירות המוצגות בסעיף השקעה
בחברות כלולות
מכשירים פיננסים נגזרים
סך נכסים

רמה 3
אלפי ש"ח

סך הכול

4,484

69,685

74,169

4,484

9,725
9,470
88,880

9,725
9,470
93,364

19,575

71,936

91,511

19,575

9,877
17,234
99,047

9,877
17,234
118,622

לימים  31בדצמבר  2019ו ,2018-אין לקבוצה מכשירים פיננסים הנכללים ברמה .2
א)

מכשירים פיננסים ברמה 1
שוויים ההוגן של מכשירים פיננסים הנסחרים בשווקים פעילים (כגון ניירות ערך) מבוסס על מחיר
השוק המצוטט נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי .מחיר השוק של נכסים פיננסים המוחזקים על
ידי הקבוצה מבוסס על שער הנעילה שלהם בבורסה .מכשירים אלה נכללים ברמה  .1המכשירים
שמחזיקה הקבוצה הנכללים ברמה  1הינם מניות של חברות הפועלות בתחום הביוטכנולוגיה.

ב) מכשירים פיננסים ברמה 3
שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסים שאינם נסחרים בשווקים פעילים נאמד באמצעות שיטות
שונות של הערכות שווי אשר מבוססות על פרמטרים רבים ,לרוב בדרך של היוון תזרימי המזומנים
החוזיים העתידיים תוך שימוש בשיעור הריבית המקובל הזמין בשוק הכללי בגין מכשירים פיננסים
דומים או באמצעות מודלים כלכליים מקובלים לתמחור מכשירים נגזרים .מכשירים אלה נכללים
ברמה  .3המכשירים שמחזיקה הקבוצה הנכללים ברמה  3הינם בעיקר מניות של חברות הפועלות
בתחום הביוטכנולוגיה ,הלוואות המירות למניות של חברות כאמור ,מכשירים פיננסים נגזרים
שהחברה הינה צד להם ,שניתנו או התקבלו בקשר להשקעות החברה בחברות בנות ובחברות
כלולות הפועלות בתחום הביוטכנולוגיה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים )המשך):
הטבלה שלהלן מציגה את השינויים במכשירים הנמדדים לפי רמה  3לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר :2019
נכסים
פיננסים
מכשירים
בשווי הוגן
הלוואות
פיננסים
דרך רווח
לחברות
סך הכול
נגזרים
והפסד
כלולות
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2019
תוספות
מימושים
רווחים (הפסדים) שהוכרו ברווח או הפסד
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

9,877

71,936
1,649

()152
9,725

()3,900
69,685

17,234
130
()15,116
7,222
9,470

99,047
1,779
()15,116
3,170
88,880

סך רווחים והפסדים לשנה שנכללו ברווח או הפסד
בגין נכסים המוחזקים ליום  31בדצמבר 2019

()152

()3,900

()1,902

()5,954

הטבלה שלהלן מציגה את השינויים במכשירים הנמדדים לפי רמה  3לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר :2018
נכסים
פיננסים
מכשירים
בשווי הוגן
הלוואות
פיננסים
דרך רווח
לחברות
סך הכול
נגזרים
והפסד
כלולות
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2018
תוספות
מימושים
מעבר לרמה 1
רווחים שהוכרו ברווח או הפסד
יתרה ליום  31בדצמבר 2018

10,271

1,562
9,877

88,299
16,089
()88
()43,145
10,781
71,936

1,053
17,234

סך רווחים והפסדים לשנה שנכללו ברווח או הפסד
בגין נכסים המוחזקים ליום  31בדצמבר 2018

1,562

10,781

3,437

()1,956

2,873
13,308

101,443
29,397
()2,044
()43,145
13,396
99,047
15,780

הטבלה שלהלן מציגה את השינויים במכשירים הנמדדים לפי רמה  3לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר :2017
נכסים
פיננסים
נכסים
מכשירים
בשווי הוגן
פיננסים
הלוואות
פיננסים
דרך רווח
זמינים
לחברות
נגזרים
והפסד
למכירה
כלולות
אלפי ש"ח
5,703
8,694
()3,750
()376

יתרה ליום  1בינואר 2017
תוספות
מימושים
הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד
הפסדים שהוכרו ברווח כולל אחר
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

10,271

()542
()289
()3,734
43,888

44,411

סך רווחים והפסדים לשנה שנכללו ברווח או הפסד
בגין נכסים המוחזקים ליום  31בדצמבר 2017

()376

-,-

()6,152

37

48,453

סך הכול

49,304
1,259

2,220
1,385

()6,152

()732
2,873

105,680
11,338
()4,292
()7,549
()3,734
101,443
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()6,479

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים )המשך):
ג)

העברות בין הרמות השונות
במהלך שנת  2018הועברה השקעת החברה ב ,Neon-הנכללת במסגרת נכסים פיננסים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד ,מרמה  3לרמה  ,1זאת בעקבות הנפקה ראשונה לציבור של  Neonבנאסד"ק,
ראה ביאור  .8בשנים  2019ו 2017-לא היו העברות כלשהן של נכסים פיננסים בין הרמות השונות.

ד) תהליכי ההערכה ששימשו את הקבוצה
מעריך שווי חיצוני בשיתוף עם מחלקות הכספים של חברות הקבוצה ,מבצעים את הערכות השווי
של הנכסים הפיננסים המסווגים ברמה  3הנדרשות לשם הדיווח הכספי .דיונים לגבי תהליכי
הע רכות השווי ותוצאותיהן נערכים במסגרת דיוני הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה,
בהשתתפות סמנכ"ל הכספים של החברה ומעריכי השווי.
ב .מכשירים פיננסים:
 )1מכשירים פיננסים לפי קבוצות:
נכסים:
נכסים
פיננסים בשווי
הוגן דרך
רווח או הפסד

 31בדצמבר :2019
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות לזמן קצר בתאגידים בנקאיים
חייבים ויתרות חובה (למעט תשלומים מראש)
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הלוואות לחברות כלולות
מכשירים פיננסים נגזרים
פיקדונות ויתרות חובה שאינם שוטפים

הלוואות
וחייבים
באלפי ש"ח
37,752
76,979
15,751

74,169
9,725
9,470
93,364

 31בדצמבר :2018
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות בתאגידים בנקאיים
חייבים ויתרות חובה (למעט תשלומים מראש)
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הלוואות לחברות כלולות
מכשירים פיננסים נגזרים
פיקדונות ויתרות חובה שאינם שוטפים

1,490
131,972
40,366
63,404
28,320

91,511
9,877
17,234
118,622
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1,925
134,015

סך הכול

37,752
76,979
15,751
74,169
9,725
9,470
1,490
225,336
40,366
63,404
28,320
91,511
9,877
17,234
1,925
252,637

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים )המשך):
התחייבויות:
התחייבויות
בשווי הוגן
דרך רווח
או הפסד

התחייבויות
פיננסיות אחרות
בעלות מופחתת
באלפי ש"ח

 31בדצמבר :2019
ספקים וזכאים אחרים (למעט הכנסות מראש)
התחייבויות לבעלי עניין
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות בגין חכירה
-, 31בדצמבר :2018
ספקים וזכאים אחרים (למעט הכנסות מראש)
התחייבויות לבעלי עניין
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
-,-

סך הכול

39,761
53,704
28,751
8,961
131,177

39,761
53,704
28,751
8,961
131,177

19,943
52,069
29,506
101,518

19,943
52,069
29,506
101,518

 )2שינויים בהתחייבויות פיננסיות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות
מימון:

יתרה ליום  1בינואר 2019

התחייבויות
לבעלי עניין

התחייבויות
פיננסיות
אחרות
לזמן ארוך

52,069

29,506

יישום לראשונה של IFRS 16

שינויים במהלך שנת :2019
תזרימי מזומנים שהתקבלו
חכירות חדשות שהוכרו
תזרימי מזומנים ששולמו
סכומים שנזקפו לרווח או הפסד
סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר -
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

התחייבויות
בגין חכירה
אלפי ש"ח

סך הכל

-,10,428

81,575
10,428

3,667

()2,008
3,951

659
()2,763
1,167

897
659
()4,771
8,785

897

()2,032
53,704

()3,595
28,751

()530
8,961

()6,157
91,416

יתרה ליום  1בינואר 2018
שינויים במהלך שנת :2018
תזרימי מזומנים שהתקבלו
סכומים שנגרעו עקב הפסקת איחוד של
חברה בת
סכומים שנזקפו לרווח או הפסד
סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר  -הפרשים
מתרגום דוחות כספיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2018
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התחייבויות
לבעלי עניין

התחייבויות
פיננסיות
אחרות לזמן
ארוך
אלפי ש"ח

73,673

66,567

138,442

62,879

154

63,034

()75,406
()11,332

()42,814

()75,406
()54,146

2,255
52,069

5,599
29,506

9,651
81,575

סך הכל

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות:
א.

חברות בנות וצירופי עסקים
להלן פרטים לגבי החברות הבנות העיקריות של הקבוצה:

שם החברה
 31בדצמבר :2019
מדיוונד בע"מ
קיורטק בע"מ
קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית ,I
שותפות מוגבלת
קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית ,II
שותפות מוגבלת
 31בדצמבר :2018
מדיוונד בע"מ
קיורטק בע"מ
קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית ,I
שותפות מוגבלת
קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית ,II
שותפות מוגבלת

מדינת
התאגדות
ישראל
ישראל
ישראל

שיעור המניות
המוחזקות על ידי
החברה או תאגידים
בשליטתה *
%

שיעור המניות
המוחזקות על
ידי בעלי זכויות
שאינן מקנות
שליטה

סך הזכויות
שאינן מקנות
שליטה
באלפי ש"ח

35
53

65
47

251,291
()1,067

50

50

20,308

50

50

3,716

ישראל
ישראל

35
53

65
47

445,473
()1,212

ישראל

50

50

20,425

ישראל

50

50

4,035

ישראל

* שיעור ההחזקה המצרפי במניות הרגילות ובמניות הבכורה.
חברות בנות אלה ,הנכללות בדוחות הכספיים המאוחדים ,פועלות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה
הרפואית .שיעור זכויות ההצבעה בחברות בנות אלה זהה לשיעור ההחזקה במניותיהן ,למעט קרנות
אנטומיה שהחברה מחזיקה במלוא זכויות ההצבעה בהן.
)1

מדיוונד בע"מ (להלן  -מדיוונד):
א) מדיוונד עוסקת בפיתוח ,ייצור ומסחור של מוצרים לטיפול בכוויות ובפצעים כרוניים.הפתוח
הראשון של מדיוונד הינו תרופה להטריית כוויות ,ובעיקר הקשות והחמורות שבהן ,המכונה
 .NexoBridתרופה זו מבוססת על תערובת של אנזימים ממקור צמחי ,המאופיינת ביכולתה
לעכל את הרקמה הפגועה באופן סלקטיבי ,ומבלי לפגוע בתאים הבריאים .התרופה NexoBrid
שפותחה על ידי מדיוונד מאושרת לשיווק בכל המדינות החברות האיחוד האירופי ובמדינות
נוספות בעולם ,לרבות בישראל ,בארגנטינה ,רוסיה,בדרום קוריאה ופרו .מוצר נוסף אותו
מפתחת מדיוונד הינו ה EscharEx-המיועד להסרת שכבת הגלד מפצעים כרוניים ופצעים קשיי
ריפוי אחרים.
ב) בחודש ספטמבר  ,2017השלימה מדיוונד הנפקה לציבור ורישום למסחר בנאסד"ק של  5מיליון
מניות בתמורה לכ 25-מיליון דולר  .לאחר השלמת ההנפקה מחזיקה החברה בכ 35%-מהון
המניות המונפק של מדיוונד (כ 32%-בדילול מלא) .להערכת הנהלת החברה ,גם לאחר
השלמת ההנפקה לציבור והירידה בשיעור החזקתה במניות מדיוונד ,ממשיכה להתקיים שליטה
אפקטיבית של החברה במדיוונד ,שכן בהתחשב בשיעור ההחזקה הגבוה של החברה במניות
מדיוונד ביחס לבעלי המניות האחרים ,בפיזור הרב של החזקות בעלי המניות האחרים וכן
כפועל יוצא מדפוסי ההצבעה באסיפה הכללית של מדיוונד ,שומרת החברה על היכולת
המעשית להמשיך ולמנות את רוב חברי הדירקטוריון של מדיוונד ,כך שמבחינה איכותית
ומעשית לא חל שינוי ממשי בכוחה של החברה להשפיע על קבלת ההחלטות המהותיות
במדיוונד.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
ג)

בחודש ספטמבר  ,2018הודיעה מדיוונד כי חתמה עם הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו-
רפואי מתקדם (” )"BARDAעל הסכם לפיתוח  NexoBridלטיפול בפגיעות עור מגז חרדל (נשק
לוחמה כימי) ,כחלק מהיערכות ממשלת ארה"ב לאירועים רבי נפגעים.
על פי הסכם זה ,תממן  BARDAפעילויות מחקר ופיתוח של מדיוונד בהיקף של כ 12-מיליון דולר
עד לשלבי ניסויים פיבוטליים בבעלי חיים בהתאם ל Animal Efficacy Rule-של הFDA-
(המאפשר השלמת פיתוח של תרופה לאינדיקציות בהן אי אפשר או לא אתי לבצע ניסויים בבני
אדם)  .ההסכם ,שהינו לתקופה של עד שמונה שנים ,כולל אופציות למימון נוסף בהיקף של עד
 31מיליון דולר עבור פעילויות פיתוח נוספות ועבור הגשת בקשה ל FDA -לאישור הNexoBrid -
לשיווק (.)BLA

ד) באשר להתקשרות מדיוונד עם בעלי המניות של פוליהיל בהסכם פשרה וויתור הדדי כללי
בחודש מרס  ,2019בקשר עם פסיקת בית המשפט המחוזי מחודש נובמבר  - 2017ראה ביאור
14ג'( )2להלן.
ה) באשר להתקשרות מדיוונד עם טבע בהסכם פשרה וויתור הדדי כללי בקשר עם הסכמי שיתוף
הפעולה שהיו בין הצדדים  -ראה ביאור 12ג' להלן.
ו)

בחודש מאי  ,2019הודיעה מדיוונד כי  BARDAהגדילה את היקף ההסכם עימה בהתייחס
להתוויה של כוויות בסך של כ 21-מיליון דולר ,לצורך מימון מלא של תכנית הנגשה באמצעות
פרוטוקול טיפולי שכינויו " ,"NEXTשיאפשר טיפול ב NexoBrid-לעד  150נפגעי כוויות הסובלים
מכוויות בינוניות וקשות ,המכסות עד  30%משטח הגוף ,בעד  30מרכזי כוויות בארה"ב ,זאת
עוד לפני קבלת אישור ה FDA-לשיווק ה NexoBrid-בארה"ב.

ז)

בחודש מאי  , 2019חתמה מדיוונד על הסכמי רישיון ואספקה בלעדיים עם חברת Vericel
)" ,Corporation (Nasdaq:VCEL) ("Vericelלמסחור של  NexoBridבצפון אמריקה.

על פי ההסכם מדיוונד תהיה אחראית על המשך הפיתוח עד קבלת אישור שיווק
ל (BLA) NexoBrid-בארה"ב וזאת בתמיכה ומימון של הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו-
רפואי מתקדם ( ,)BARDAכמו גם לייצור ולאספקה של  NexoBridעבור  .Vericelמדיוונד תמשיך
להחזיק בזכויות המסחור של  NexoBridבכל העולם למעט בצפון אמריקה.
על פי תנאי הסכם הרישיון ,שילמה  Vericelלמדיוונד במועד חתימת ההסכם סך של  17.5מיליון
דולר ,והתחייבה לשלם תשלום נוסף בסך של  7.5מיליון דולר עם קבלת אישור שיווק NexoBrid
בארה"ב ,וכן תשלומים נוספים בסך כולל של עד  125מיליון דולר ,בכפוף להשגת יעדי מכירות
שנתיים .בנוסף Vericel ,תשלם למדיוונד תמלוגים בגין מכירות  NexoBridבטווח הנע בין אחוז
חד ספרתי גבוה לאחוז דו ספרתי נמוך .כמו כן ,הרווח הגולמי הנובע מהרכישות המובטחות של
 BARDAיחולק בין הצדדים וכן ישולמו תמלוגים בשיעור דו ספרתי ממכירות עתידיות נוספות
ל.BARDA-
על פי תנאי הסכם האספקה Vericel ,תרכוש ממדיוונד את  NexoBridבמחיר עלות בתוספת
שיעור רווח קבוע למדיוונד.
מדיוונד זיהתה שלוש מחוייבויות ביצוע נפרדות שחלות עליה במסגרת הסכמי הרישיון והאספקה
עם  ,Vericelכדלקמן )1( :מתן הזכויות מתוקף הרישיון )2( ,מתן שירותי פיתוח עד לקבלת אישור
שיווק בארה"ב ,ו )3(-ייצור ואספקה של  NexoBridעבור  .Vericelמאחר שהתמורה שנקבעה
בהסכמים בגין שתי מחויבויות הביצוע האחרונות מייצגת את שוויין ההוגן של הפעילויות
האמורות ,יוחסו התמורות האחרות שפורטו לעיל לזכויות שניתנו מתוקף הרישיון.
מדיוונד קבעה כי הזכויות שניתנו ל Vericel -מתוקף הרישיון מהוות זכויות שימוש ()right to use
בקניינה הרוחני בצפון אמריקה וכי יש להן בפני עצמן ערך פונקציונאלי עבור  ,Vericelשכן Vericel
יכולה להעניק רשיונות משנה לאחרים לשימוש בזכויות האמורות וכן היא יכולה למכור
 NexoBridל BARDA-גם לפני קבלת אישור שיווק בארה"ב .בהתאם ,הכירה מדיוונד בסכום
שהתקבל במועד חתימת ההסכמים ,בסך של  17.5מיליון דולר ,כהכנסה ברווח או הפסד מייד
עם מתן הזכויות מתוקף הרישיון ל.Vericel-
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
תשלומים נוספים שישולמו בעת עמידה באבני דרך שנקבעו בהסכם הרישיון נחשבים כתמורה
מותנית בגין הרישיון ויוכרו כהכנסות רק כאשר יהיה צפוי שלא יתרחש בתקופות עתידיות ,כאשר
אי הוודאות הכרוכה בקבלת התשלומים המותנים תיפתר ,ביטול משמעותי של ההכנסות
המצטברות שהוכרו על פ י ההסכם .בהתאם ,לא הוכרו בשלב זה התשלומים המותנים שנקבעו
בהסכם הרישיון .תמלוגים בגין מכירות  NexoBridשיתקבלו בתקופות עתידיות מ  Vericelיוכרו
כהכנסות עם התגבשות הזכות לקבלתם במקביל לביצוע המכירות על ידי .Vericel
החל מהמועד האמור ,נכללת עלות שירותי הפיתוח של ה NexoBrid-הניתנים לVericel-
במסגרת סעיף "עלות המכירות ומתן השירותים והרישיונות" וההכנסות בגין שירותי פיתוח אלה
נכללות במסגרת סעיף "הכנסות ממכירות וממתן שירותים ורשיונות".

ח) באשר לבחינת ירידת ערך של הנכסים הבלתי מוחשיים הנכללים בדוחות הכספיים בגין מדיוונד,
שנערכה ליום  30ביוני  - 2019ראה ביאור 10ג'(.)2
ט) באשר לשווי ה חזקות החברה במניותיה הסחירות של מדיוונד ליום  31בדצמבר  - 2019ראה
ביאור 10ג'(.)3
י)

באשר להצטיידות של  BARDAבמלאים של התרופה  NexoBridלאחר תום תקופת הדיווח -
ראה ביאור 28א'.

יא) להלן מידע פיננסי מתומצת על מדיוונד ,שקיימות בה זכויות שאינן מקנות שליטה שהן מהותיות
לקבוצה .מידע פיננסי זה משקף את הסכומים הכלולים בדוחותיה הכספיים של מדיוונד ,לאחר
התאמות בגין הבדלים בין המדיניות החשבונאית של הקבוצה למדיניות החשבונאית של מדיוונד
ובגין מוניטין ותיאו מי שווי הוגן שנעשו במועד הרכישה של מדיוונד.
( )1מידע מתומצת על המצב הכספי:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
שוטף:
נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
לא שוטף:
נכסים שאינם שוטפים
התחייבויות שאינן שוטפות
נכסים נטו

123,111
()35,854
87,257

122,803
()17,768
105,035

320,377
()52,003
268,374
355,631

648,813
()110,231
538,582
643,617

( )2מידע מתומצת על הרווח הכולל:
2019

2018
אלפי ש"ח

2017

הכנסות
הכנסות מימון ואחרות

112,945
15,030

12,320
45,264

9,010
2,668

רווח (הפסד) לשנה
רווח (הפסד) כולל אחר
רווח (הפסד) כולל
רווח (הפסד) שמוקצה לזכויות שאינן מקנות
שליטה

()261,624
()43,207
()304,831

2,401
44,548
46,949

()56,003
()64,361
()120,364

()170,448

1,563

()34,648
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
( )3מידע מתומצת על תזרימי המזומנים:

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
גידול (קיטון) במזומנים ושווה מזומנים
)2

2019

2018
אלפי ש"ח

2017

29,546
()24,584
()3,586
1,875

()43,679
()61,262
165
()105,524

()59,238
1,573
814
31,558

קיורטק בע"מ (להלן  -קיורטק):
א)

קיורטק הינה חברה פרטית שעסקה בפיתוח נוגדן לטיפול במגוון מחלות סרטן.

ב)

במהלך שנת  ,2018פג תוקפן של עיקר כתבי האופציה שהונפקו בעבר על ידי קיורטק .כתוצאה
מכך ,נזקף להון המיוחס לבעלים של החברה סך של  19מיליון ש"ח כנגד הקטנת הזכויות שאינן
מקנות שליטה בגין קיורטק.

ג)

בחודש יולי  ,2018החליט דירקטוריון קיורטק על סגירת פעילות קיורטק ,ובחודש פברואר
 ,2020מונה לקיורטק נאמן זמני לצורך שמירת נכסיה של קיורטק.
כפועל יוצא מהליכי סגירתה ופירוקה של קיורטק ,הופחתו בשנת  2018יתרות המוניטין והרכוש
הקבוע של קיורטק ,בסכום כולל של כ 14-מיליון ש"ח ,אשר נזקף לרווח או הפסד בסעיף "ירידת
ערך נכסים" .כמו כן הופחתו במלואן ההתחייבויות לתשלום תמלוגים הכלולות בדוחות
המאוחדים ביחס לטכנולוגיה של קיורטק ,שכן להערכת החברה לא צפוי כי יתהוו תזרימי
מזומנים בגין התחייבויות אלה .הפחתת ההתחייבויות לתמלוגים ,בסך של כ 45-מיליון ש"ח,
נזקפה לרווח או הפסד בסעיף "הכנסות מימון" .חלק הבעלים בהפחתות האמורות ,נטו ,היגיע
לסכום לא מהותי.

)3

קרנות אנטומיה טכנולוגיה רפואית  Iו( II-להלן  -אנטומיה)
בחודש דצמבר  ,2011נחתמו הסכמים עם מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן  -מגדל) ועם הראל חברה
לביטוח בע"מ (להלן  -הראל) להקמת שלוש קרנות המאוגדות כשותפיות מוגבלות (להלן ביחד -
הקרנות) ,אשר יפעלו על פי התכנית לעידוד ה שקעות של גופים מוסדיים ישראלים בתעשייה עתירת
הידע כפי שפורסמה על ידי משרד האוצר ומשרד התמ"ת.
קרן אנטומיה הראשונה וקרן אנטומיה השניה ,אשר החלו לפעול בחודש ינואר  2012ובחודש נובמבר
 ,2014בהתאמה (להלן  -קרן אנטומיה  Iוקרן אנטומיה  ,IIבהתאמה) ,הינן קרנות הון סיכון שייעדו את
כל ההשקעות שיבוצעו על ידן לשווי הוגן דרך רווח או הפסד .השקעות אלה (כולל השקעות בחברות
כלולות) נמדדות בשווי הוגן ,כאשר השינויים בשוויין ההוגן של ההשקעות מוכרים ברווח או הפסד
בתקופת השינוי .מאחר שלפי הסכם ההקמה של הקרנות ,זכויות הניהול שלהן נמצאות במלואן בידי
החברה ,מתקיימת שליטה של החברה על פעילותן ,ולפיכך דוחותיהן הכספיים נכללים באיחוד ממועד
הקמתן.
עד ליום  31בדצמבר  ,2019השקיעו השותפים המוגבלים בקרן אנטומיה  Iוקרן אנטומיה  IIסך כולל
של כ 73-מיליון ש"ח (מחציתו על ידי החברה).
באשר להשקעות קרן אנטומיה  Iוקרן אנטומיה  - IIראה ביאור .8
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
ב.

חברות כלולות
החברות הכלולות ,המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,פועלות אף הן בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה
הרפואית .מדינות ההתאגדות של החברות הכלולות ,שהינן גם המיקום העיקרי של עסקיהן ,הינן ישראל
וארה"ב .להלן פרטים לגבי החברות הכלולות העיקריות של הקבוצה:
)1

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ (להלן  -אנקיאנו):
א)

אנקיאנו פעלה לגילוי ,פיתוח ומסחור של תרופות למחלות סרטניות והתמקדה בפיתוח תרופה
ניסיונית בשם  Vixteplasmid Inodiftageneלטיפול בחולים עם סרטן שלפוחית השתן שלא חדר
את שריר השלפוחית ושאינו מגיב ל .BCG-שיעור ההחזקה של הקבוצה באנקיאנו ליום 31
בדצמבר  2019ו 2018-הינו  ,19%ו 31%-בהתאמה.

ב)

בחודש פברואר  ,2019השלימה אנקיאנו הנפקה ראשונה לציבור ( )IPOבNasdaq-
("ההנפקה") של  2,652,174ניירות ערך של אנקיאנו מסוג American Depositary ( ADS
 ,)Sharesכאשר כל  ADSמייצג חמש מניות רגילות של אנקיאנו ,במחיר כולל של  11.5דולר
לכל  .ADSבמסגרת ההנפקה גייסה אנקיאנו סך של כ 30.5-מיליון דולר (לא כולל עמלות והנחות

.

חתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה).
החברה השתתפה בהנפקה והשקיעה סך של  750אלפי דולר .בנוסף ,במסגרת ההנפקה הוקצו
לחברה  1,804,109מניות ו 1,355,311-כתבי אופציה לרכישת מניות של אנקיאנו ,ללא
תמורה ,כפועל יוצא מהגנת מחיר אשר הוקנתה לה במסגרת גיוס הון קודם של אנקיאנו בחודש
יוני  ,2018אשר הוצגה כמכשיר פיננסי נגזר .עם השלמת ההנפקה ,מחזיקה החברה בכ19%-
מהונה של אנקיאנו .כמו כן ,בעלת השליטה בחברה ,Access Industries ,השקיעה בהנפקה סך
של  15מיליון דולר.
כתוצאה משערוך ערכו של המכשיר הפיננסי הנגזר שהחזיקה החברה ,במועד ההנפקה ,הכירה
החברה ברווח בסך של כ 9.4-מיליון ש"ח שנזקף לסעיף "רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים
פיננסים נגזרים ,נטו".
בנוסף ,כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה באנקיאנו ,הכירה החברה באותו המועד ברווח בסך
של כ 13.3-מיליון ש"ח ,אשר נזקף לסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה בהשקעות
בחברות כלולות".
ג)

בחודש יוני  ,2019השלימה אנקיאנו הליך מחיקת מניותיה מרישום למסחר בבורסה לניירות
ערך בתל-אביב בע"מ.

ד)

בחודש נובמבר  ,2019הודיעה אנקיאנו על הפסקת הניסוי הקליני הפיבוטלי  .CODEXלפי
הודעת אנקיאנו ,נכון ליום  14בנובמבר  16 ,2019חולים היו זמינים להערכה ,כאשר ב 3-מהם
( )19%הושגה תגובה מלאה לטיפול ) .)complete responseלאחר ניתוח הנתונים הגיעה
אנקיאנו למסקנה כי קיים סיכוי נמוך לעבור את הסף הנדרש להמשך הניסוי על פי ניתוח
התוחלת המתוכנן ( ,)pre-planned futility analysisסף הדורש כי  10מתוך  35חולים יגיבו
תגובה מלאה .בנוסף ,ציינה אנקיאנו כי הנתונים מצביעים על סיכוי נמוך להשיג את פרופיל
היעילות שיידרש ,לדעת אנקיאנו ,על מנת לתמוך בבקשה רגולטורית לאישור שיווק התרופה.
פרופיל הבטיחות של התרופה בניסוי הנוכחי היה דומה לזה שנצפה בניסויים קודמים.
אנקיאנו הודיעה כי בכוונתה להפנות את משאביה לפיתוח מולקולות קטנות המעכבות את
החלבון  ,RASשמוטציות בו מצויות בכ 30%-ממקרי הסרטן ובמיוחד בסרטני מערכת העיכול,
וכן לפיתוח מולקולות המעכבות  ,PDE10/β-cateninמסלול ביוכימי שהפעלתו תורמת
להתפתחות סרטן.
בעקבות האמור לעיל ,הופחתו הנכסים הבלתי מוחשיים בניכוי ההתחייבויות אשר זוהו במועד
האיחוד לראשונה ,שנכללו במסגרת ההשקעה באנקיאנו בסך כולל של כ 34-מיליון ש"ח ,אשר
נזקף לרווח או הפסד במסגרת סעיף "חלק בהפסדי חברות כלולות ,נטו".
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
ה)

רואי החשבון של אנקיאנו הכלילו בחוות דעתם על הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2019
הפניית תשומת לב לכך כי מתקיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של אנקיאנו להמשיך
ולהתקיים כעסק חי .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי נכסים והתחייבויות
וסיווגם ,שייתכן שתהיינה דרושות אם אנקיאנו לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.

ו)

שווי החזקות החברה במניותיה של אנקיאנו הנסחרות ב Nasdaq-ליום  31בדצמבר ,2019
מגיע לסך של  6.7מיליון ש"ח.

ז)

להלן מידע פיננסי מתומצת לגבי אנקיאנו .יצוין כי החל משנת  2019נערכים הדוחות הכספיים
של אנקיאנו לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב ( .)US GAAPהמידע הפיננסי המתומצת
המובא להלן משקף את הסכומים הכלולים בדוחותיה הכספיים של אנקיאנו (ולא את חלק
הקבוצה בסכומים אלה) ,לאחר התאמתו בשנת  2019לכללי החשבונאות הבינלאומיים וכן
לאחר התאמות בגין הבדלים בין המדיניות החשבונאית של הקבוצה למדיניות החשבונאית של
אנקיאנו ובגין תיאומי שווי הוגן שנעשו במועד הרכישה של אנקיאנו .הדוחות הכספיים של
אנקיאנו מצורפים לדוחות כספיים אלה.
( )1מידע מתומצת על המצב הכספי:
 31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח
שוטף:
נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
לא שוטף:
נכסים שאינם שוטפים
התחייבויות שאינן שוטפות
נכסים נטו

2018

62,149
()22,658
39,491

40,928
()37,614
3,314

16,959
()14,539
2,420
41,911

40,899
()13,598
27,301
30,615

( )2מידע מתומצת על הרווח הכולל:
2019

2017

2018
אלפי ש"ח

הכנסות מימון

1,383

4,052

4

הפסד לשנה
רווח (הפסד) כולל אחר
הפסד כולל לשנה

()153,650
()6,335
()159,985

()47,738
400
()47,338

()35,301
()173
()35,474
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
( )3התאמה של המידע המתומצת
להלן התאמה בין המידע המתומצת שהושג בסעיף ( )1לעיל לבין הערך בספרים של זכויות
החברה באנקיאנו:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
יתרת נכסים נטו
בניכוי  -סכום המיוחס למחזיקי כתבי אופציה
זכויות במוחזקת לפי שיעור ההחזקה
מוניטין
ערך בספרים
)2

41,911
()13,346
28,565
5,322
5,322

30,615
()12,273
18,342
5,631
11,083
16,714

גמידה סל בע"מ (להלן  -גמידה סל):
א)

גמידה סל הינה חברה ציבורית העוסקת במחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים המבוססים על
תאי מערכת הדם ומיועדים לטיפול בסרטן הדם ומחלות דם חמורות אחרות .גמידה סל פועלת
בתחום המחקר ,הפיתוח והייצור של מוצרים המיועדים להשתלת מח עצם בחולים במחלות
המטולוגיות ממאירות (סרטן הדם או סרטן בלוטות לימפה) ובמחלות דם לא ממאירות ,.וכן
בתחום המחקר ,הפיתוח והייצור של מוצרים לטיפול בסרטן על ידי  .Natural Killer Cellsהמוצר
העיקרי אותו מפתחת גמידה סל הינו ה( Omidubicel-לשעבר )Nicord :המבוסס על העשרה
של תאי גזע מדם חבל הטבור ,בתהליך העושה שימוש במולקולה  .Nicotinamideיצויין כי ה-
 Omidubicelקיבלה מה FDA-ומה EMA -מעמד של תרופת יתום והוכרה על ידי ה FDA-כטיפול
פורץ דרך ( ,)Breakthrough Therapy Designationובחודש דצמבר  2019השלימה גמידה סל
גיוס חולים לניסוי קליני  Phase IIIב Omidubicel-ומעריכה כי תוצאות סופיות ראשונות מהניסוי
יתקבלו במחצית הראשונה של שנת  .2020מוצר נוסף אותו מפתחת גמידה סל הינו הGDA--
( 201הידוע בעבר כ ,)NAM-NK-המבוסס על  NK Cellsאשר עברו העשרה באמצעות .NAM
שיעור ההחזקה של הקבוצה בגמידה סל ליום  31בדצמבר  2019ו 2018-הינו  ,9%ו12%-
בהתאמה.

ב)

בחודש יולי  ,2019השלימה גמידה סל הנפקה נוספת בבורסת ה"( Nasdaq-ההנפקה") של 7
מיליון מניות רגילות במחיר של  5דולר למניה .במסגרת ההנפקה העניקה גמידה סל לחתמי
ההנפקה אופציה הניתנת למימוש תוך  30ימים לרכישת עד  1,050,000מניות רגילות של
גמידה סל ,במחיר ההנפקה האמור לעיל ,בניכוי עמלות והנחות חתמים ,אשר מומשה על ידי
החתמים בהמשך חודש יולי  .2019סך התמורה ברוטו לגמידה סל מההנפקה ומימוש אופציות
החתמים כאמור הינו כ 40.25-מיליון דולר.
עם השלמת ההנפקה (כולל מימוש אופצית החתמים) ירד שיעור החזקותיה של החברה בהונה
של גמידה סל לכ( 9%-כ 7.5%-בדילול מלא) .יצויין כי בעלת השליטה בחברהAccess ,
 , Industriesשהינה בעלת מניות קיימת בגמידה סל ,השקיעה במסגרת ההנפקה סך של 10
מיליון דולר.
בהתאם לבחינה שערכה החברה ,השפעתה המהותית של החברה בגמידה סל נשמרת גם
לאחר השלמת הנפקה זו ,בעיקר בשל העובדות הבאות :החברה הינה בעלת המניות השלישית
בגודלה בגמידה סל (אקסס ,בעלת השליטה בחברה ,הינה בעלת המניות השניה בגודלה
בגמידה סל) ,מנכ"ל החברה מכהן כחבר בדירקטוריון גמידה סל והוא יעמוד לבחירה מחודשת
רק לאחר שלוש שנים ממועד השלמת ההנפקה משנת  2018וכן כחבר בשלוש ועדות שהוקמו
על ידי דירקטוריון גמידה סל.
כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה בגמידה סל ,הכירה החברה ברווח בסך של כ 4.1-מיליון
ש"ח ,אשר נזקף לסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה בהשקעות בחברות כלולות".
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
ג)

שווי החזקות החברה במניותיה של גמידה סל הנסחרות ב Nasdaq-ליום  31בדצמבר ,2019
מגיע לסך של  42.8מיליון ש"ח.

ד)

רואי החשבון של גמידה סל הכלילו בחוות דעתם על הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2019
הפנית תשומת לב לכך כי מתקיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של גמידה סל להמשיך
ולהתקיים כעסק חי .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי נכסים והתחייבויות
וסיווגם ,שייתכן שתהיינה דרושות אם גמידה סל לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.

ה)

להלן מידע פיננסי מתומצת לגבי גמידה סל .מידע פיננסי זה משקף את הסכומים הכלולים
בדוחותיה הכספיים של גמידה סל (ולא את חלק הקבוצה בסכומים אלה) ,לאחר התאמות בגין
הבדלים בין המדיניות החשבונאית של הקבוצה למדיניות החשבונאית של גמידה סל ובגין
תיאומי שווי הוגן שנעשו במועד הרכישה של גמידה סל .הדוחות הכספיים של גמידה סל
מצורפים לדוחות כספיים אלה.
()1

מידע מתומצת על המצב הכספי:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
שוטף:
נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
לא שוטף:
נכסים שאינם שוטפים
התחייבויות שאינן שוטפות
נכסים נטו

()2

()3

מידע מתומצת על הרווח הכולל:

195,966
()39,381
156,585

233,091
()25,131
207,960

252,597
()77,404
175,193
331,778

239,835
()126,578
113,257
321,217

2019

2018
אלפי ש"ח

2017

הכנסות

61,128

3,746

4,309

הפסד לשנה
רווח (הפסד) כולל אחר
הפסד כולל לשנה

()122,443
()26,837
()149,280

()190,287
19,456
()170,831

()68,440
()26,656
()95,096

התאמה של המידע המתומצת:
להלן התאמה בין המידע המתומצת שהושג בסעיף ( )1לעיל לבין הערך בספרים של
זכויות החברה בגמידה סל:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
יתרת נכסים נטו
בניכוי  -סכום המיוחס למחזיקי כתבי אופציה
זכויות במוחזקת לפי שיעור ההחזקה
מוניטין
ערך בספרים
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331,778
()93,235
238,543
20,419
5,543
25,962

321,217
()75,888
245,329
28,360
8,185
36,545

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
)3

( Elicio Pharmaceuticals, Inc.להלן :)Elicio -
א)

 Elicioהינה חברה פרטית המאוגדת בארה"ב המפתחת חיסונים טיפוליים כנגד סרטןElicio .
נערכת לתחילת ניסויים קליניים בחיסונים טיפוליים כנגד  KRASבהתוויה של סרטן הלבלב ושל
ממאירויות ראש וצוואר חיוביות ל .HPV-ל Elicio -טכנולוגיה עיקרית ( )Amphiphileהמיועדת
לגרום ל"עירור" ספציפי וחזק במיוחד של מערכת החיסון ללא פגיעה ברקמות רגילות וזאת על
ידי חשיפת קישריות הלימפה לריכוז גבוה של מרכיבי החיסון .שיעור ההחזקה של הקבוצה
ב Elicioליום  31בדצמבר  2019ו 2018-הינו  ,30%ו 35%-בהתאמה.

ב)

בחודשים פברואר ,מאי ויולי  ,2018העמידו החברה ומשקיעים נוספים ב Elicio -הלוואות גישור
המירות לרשות  Elicioבסך כולל של כ 18.2-מיליון דולר ,הנושאות ריבית שנתית בשיעור של
 ,10%-8%העומדת לתשלום יחד עם החזר הקרן .חלקה של החברה בהלוואות הגיע לכדי 1.7
מיליון דולר .על פי תנאי הלוואות הגישור ,נקבע כי הן יומרו למניות של  Elicioבמסגרת גיוס הון
עתידי.

ג)

בחודש אוגוסט  ,2018השלימה  Elicioגיוס הון בהיקף של כ 26-מיליון דולר אשר במסגרתו
גייסה סך של כ 2.1-מיליון דולר נוספים במזומן וכן הומרו כלל ההלוואות ההמירות שהועמדו
לטובת  Elicioעד מועד הגיוס (ההשקעה) .תמורת ההשקעה הקצתה  Elicioלמשקיעים ,ובכלל
זה לחברה ,מניות בכורה וכן כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות של  Elicioבשיעור המהווה
 25%ממספר מניות הבכורה שהוקצו.
עם השלמת גיוס ההון ,עמד שיעור ההחזקה של החברה ב Elicio -על כ( 36%-כ 33%-בדילול
מלא) .להערכת החברה ,בהתחשב ,בין השאר ,בירידה בשיעור ההחזקה כאמור לעיל ובשינוי
בזכויות החברה לייצוג בדירקטוריון  ,Elicioלאחר הגיוס לא מתקיימת עוד שליטה שלה
ב . Elicio-לפיכך ,במועד השלמת הגיוס נגרעו מהדוחות הכספיים המאוחדים הנכסים,
ההתחייבויות והזכויות שאינן מקנות שליטה בגין  Elicioוההשקעה הנותרת בה הוצגה על בסיס
השווי המאזני.
השקעת החברה במניות  Elicioהוכרה לראשונה ,על בסיס השווי המאזני ,בהתאם לשווי ההוגן
של מניות  Elicioהמוחזקות על ידי החברה לאחר השלמת הגיוס ,בסכום של כ 46.3-מיליון
ש"ח ,וההשקעה בכתבי האופציה של  Elicioהוכרה אף היא לפי שוויה ההוגן ,בסכום של כ3.8-
מיליון ש"ח .השווי ההוגן של המניות וכתבי האופציה של  Elicioנקבע על בסיס מחיר המניה
בסבב הגיוס בהתאם להערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני .הערכת השווי האמורה
צורפה לדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת  .2018כתוצאה מאיבוד השליטה
ב ,Elicio-נבע לחברה רווח בסך של כ 51-מיליון ש"ח ,אשר נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף
"רווח שנבע מאיבוד שליטה בחברות בנות".

ד)

להלן מידע לגבי היציאה מאיחוד של :Elicio
אלפי ש"ח

עודף התחייבויות על נכסים *
זכויות שאינן מקנות שליטה
השקעה נטו שלילית
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
השקעה שהוכרה על בסיס השווי המאזני
השקעה שהוכרה בכתבי אופציה
רווח שנבע מהיציאה מאיחוד

19,844
()18,393
1,451
()490
46,326
3,759
51,046

* כולל מזומנים ושווי מזומנים

()44,392
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
ה)

בחודש ספטמבר  ,2019הרחיבה  Elicioאת גיוס ההון שלה מחודש אוגוסט ( 2018ראה (ג)
לעיל) ב 7-מיליון דולר נוספים.
בתמורה לגיוס ההון הוקצו למשקיעים מניות בכורה וכן אופציות לרכישת מניות רגילות של
 .Elicioבגיוס ההון השתתפו ,בין היתר ,Livzon ,קרן הון הסיכון  ,Efungומשקיעים מוסדיים
אמריקאים ובינלאומיים .עם השלמת גיוס ההון ,ירד שיעור ההחזקה של החברה בElicio-
לכ( 30%-כ 25%-בדילול מלא).
כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה ב ,Elicio-הכירה החברה ברווח בסך של כ 2.1-מיליון ש"ח,
אשר נזקף לסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה בהשקעות בחברות כלולות".

ו)

)4

רואי החשבון של  Elicioהכלילו בחוות דעתם על הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2019
הפנית תשומת לב לכך כי מתקיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של  Elicioלהמשיך
ולהתקיים כעסק חי .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי נכסים והתחייבויות
וסיווגם ,שייתכן שתהיינה דרושות אם  Elicioלא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.

( eXIthera Pharmaceuticals Inc.להלן :)eXIthera -
א)

 eXItheraהינה חברה פרטית המאוגדת בארה"ב ,הפועלת לפיתוח תרופה נוגדת קרישה
המבוססת על מנגנון ייחודי של עיכוב פקטור  XIaבדם .התרופה המובילה של EP- ,eXIthera
 eXIthera ,7041השלימה ניסוי  Phase Iבמתנדבים בריאים לבדיקת בטיחות ופעילות נוגדת
קרישה .שיעור ההחזקה של הקבוצה ב eXItheraליום  31בדצמבר  2019ו 2018-הינו ,45%
ו 54%-בהתאמה.

ב)

בחודש יוני  ,2019התקשרה  eXItheraעם חברת Sichuan Haisco Pharmaceutical Co.
(להלן  (Haisco -במערכת הסכמים לפיהם השקיעה  Haiscoב eXIthera-סך של  6מיליון דולר
לפי שווי של  42מיליון דולר לפני הכסף (ההשקעה) .לאחר השלמת ההשקעה ,מחזיקה החברה
ב eXIthera-בשיעור של כ .45%-בנוסף Haisco ,קיבלה רישיון בלעדי לפתח ,לייצר ,לשווק
ולמסחר את התרופה  EP-7041במתן תוך ורידי בסין בתמורה לתשלום תמלוגים על בסיס
מכירות עתידיות ,וכן תישא בכל עלויות הפיתוח ,הייצור ,ורישום התרופה לשיווק ולמסחור בסין.

כתוצאה מבחינה שנערכה על ידי  ,eXItheraפוצלה התמורה שהתקבלה מ Haisco-לשני
מרכיבים ,כדלקמן :סכום של כ 3-מיליון דולר יוחס למניות שהונפקו ל Haisco-והיתרה בסך של
כ 3-מיליון דולר יוחסה לרישיון שניתן ל.Haisco-
כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה ב ,eXIthera-הכירה החברה ברווח בסך של כ 5.2-מיליון
ש"ח ,אשר נזקף לסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה בהשקעות בחברות כלולות".
בנוסף ,כתוצאה מהכרת  eXItheraבמלוא הסכום שיוחס לרשיון שניתן ל Haisco-כהכנסה בדוח
רווח או הפסד ,קטן חלק החברה בהפסדי החברות הכלולות בסכום של כ 1.3-מיליון ש"ח.
)5

ביוקין תרפויטיקס בע"מ (להלן  -ביוקין):
א)

ביוקין הינה חברה פרטית .המוצר המוביל של ביוקין הינו ( Motixafortideהידוע בעבר
כ ,) BL8040-אשר קיבל מעמד של תרופת יתום ,לטיפול בסרטן הלבלב ,מה FDA-ומהנציבות
האירופית ( . )ECפיתוח ה Motixafortide-נעשה על ידי חברת "( Bioline Rx Ltd.ביוליין") וזאת
מכח הסכם רישיון לפיתוח ומיסחור המוצר .בהתאם להסכם הרישיון ,ביוליין תשלם לביוקין
תמלוגים בשיעור של  12%-10%מהמכירות נטו של המוצר ,בכפוף למגבלות מסוימות .כמו כן,
בהתאם להסכם הרישיון ,לביוליין זכות להעניק רישיון משנה למוצר ,ובמקרה זה תשלם
תמלוגים בשיעור של  20%מהכנסותיה מרישיון המשנה .שיעור ההחזקה של הקבוצה בביוקין
ליום  31בדצמבר  2019ו 2018-הינו  ,25%ו 26%-בהתאמה.

ב)

בחודש אוקטובר  ,2018התקשרה ביוקיין עם חברת ביוליין בהסכם למכירת מחצית מזכויותיה
של ביוקיין לתקבולים מרישיונות משנה לתרופה  ,Motixafortideכאמור בסעיף א' לעיל ,וזאת
בתמורה לסך של עד  20מיליון דולר ,מתוכו  10מיליון דולר במזומן 5 ,מיליון דולר במניות ביוליין
ועד  5מיליון דולר נוספים כתלות בהתקיימותן של אבני דרך.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5זכויות ביישויות אחרות (המשך):
חלק החברה ברווח שרשמה ביוקיין בגין המכירה כאמור ,בסך של כ 14-מיליון ש"ח ,נכלל
במסגרת סעיף "חלק בהפסדי חברות כלולות ,נטו".
בחודש ינואר  ,2019עם קבלת התמורה מההסכם עם ביוליין ,חילקה ביוקיין לבעלי מניותיה,
וביניהם החברה ,דיבידנד במזומן .חלקה של החברה בדיבידנד מביוקיין הגיע לסך של
כ 2-מיליון דולר (כ 7,150-אלפי ש"ח).
)6

מידע פיננסי מתומצת לגבי כלל החברות הכלולות (למעט אנקיאנו וגמידה סל לגביהן ניתן מידע לעיל):

ערך בספרים לגמר השנה:
השקעה במניות
הלוואות המירות
נתוני רווח והפסד:
חלק בהפסד
חלק ברווח (הפסד) כולל אחר
חלק בהפסד הכולל

2017

2019

2018
אלפי ש"ח

32,460
9,725
42,185

56,114
9,877
65,991

21,808
10,271
32,079

()19,078
()3,385
()22,463

()4,690
2,433
()2,257

()3,171
()2,706
()5,877

ביאור  - 6מזומנים ושווי מזומנים:
 31בדצמבר
2019
באלפי ש"ח
36,647
904
37,551

מזומנים בבנק
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

2018

33,023
7,343
40,366

ביאור  - 7חייבים ויתרות חובה  -אחרים:
 31בדצמבר
2018
2019
באלפי ש"ח
20
80
1,499
1,306
151
3,056

צדדים קשורים  -ראה ביאור 25
הכנסות לקבל
הוצאות מראש
מוסדות
אחרים
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15,055
9,460
716
870
837
26,938

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 8נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
א.

הרכב:

 31בדצמבר
2018
2019
באלפי ש"ח

השקעה במניות של חברות פורטפוליו:
 ,Cadent Therapeutics Inc.ראה ב' להלן
 ,Neonראה ג' להלן
חברות הפורטפוליו של קרנות אנטומיה:
מיניאינוייזיב בע"מ
ס.ד .סייט אבחון בע"מ
פאי קארדיה בע"מ
קולוספאן בע"מ
FDNA
אחרות
תמורות עתידיות מותנות ממכירת חברות בנות

ב.

21,282
4,078

22,416
18,852

11,370
13,613
6,231
9,321
7,377
175
722
74,169

12,402
6,851
11,623
10,108
8,001
554
704
91,511

 Cadentהינה חברה פרטית ,המאוגדת בארה"ב .ל Cadent-טכנולוגיה המבוססת על מודולציה של קולטני
 NMDAותעלות אשלגן מסוג  SK2במח לטיפול בהפרעות נוירו-פסיכיאטריות .חומרים המעודדים את
פעילות תעלת האשלגן  ,SK2כדוגמת  CAD-1883המפותח על ידי  ,Cadentמביאים להסדרת הפעילות
העצבית ב( Cerebellum-המוחון :חלק ממערכת העצבים המרכזית האחראי בין השאר על הקואורדינציה)
ויכולים לשמש טיפול בהפרעות תנועהכ Essential Tremor-וב.spinocerebellar ataxias (SCA) -
ל Cadent-הסכם רישיון ושיתוף פעולה עם .Novartis
בחודש יולי  ,2018עדכנה  Cadentכי השלימה גיוס הון בהיקף של כ 40-מיליון דולר ,מתוכו סך של כ25-
מיליון דולר באופן מיידי ("ההשקעה") וכ 15-מיליון דולר עם תחילת ניסוי "( Phase IIהמימון הנוסף").
בהשקעה השתתפו קרנות הון סיכון אמריקאיות מובילות וכן החברה (בדרך של מימוש זכויותיה במסגרת
הסכם לרכישה עתידית של מניות מחודש מאי  )2017ובעלת השליטה בחברה.Access Industries ,
עם השלמת ההשקעה ,מחזיקה החברה ב Cadent-בשיעור של כ( 16%-כ 13%-עם השלמת המימון
הנוסף) .החל ממועד השלמת ההשקעה ,הפסיקה להתקיים השפעה מהותית של החברה ב,Cadent-
לפיכך הופסקה הצגתה לפי שיטת השווי המאזני וההשקעה בה מוצגת כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד .כתוצאה מגיוס ההון כאמור ואיבוד ההשפעה המהותית ב ,Cadent-הכירה החברה ברווח בסך של
כ 7.3-מיליון ש"ח ,אשר נזקף לסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה בהשקעות בחברות כלולות".

ג.

בחודש ספטמבר  ,2015החברה ו ,Access Industries-בעלת השליטה בחברה ,הצטרפו לThird Rock -
 Venturesבמימון ההקמה של חברת  .Neonהחברה ו Access-השקיעו  10מיליון דולר ב ,Neon-בחלקים
שווים ,במסגרת סיבוב השקעה בהיקף כולל של  55מיליון דולר .יתרת ההשקעה בוצעה על ידי Third
 ,Rock Venturesאחת מקרנות הון הסיכון המובילות בעולם בתחום מדעי החיים.
 Neonהינה חברה ציבורית ,המאוגדת בארה"ב ונסחרת בנאסד"ק ( ,)Nasdaq: NTGNהמפתחת בעיקר
טיפולים חיסוניים כנגד סרטן .הטכנולוגיה שפיתחה  Neonמיועדת ,בין השאר ,לאפשר לטפל בסרטן על ידי
זיהוי חלבונים ספציפיים השייכים לגידול האינדיבידואלי של החולה ("ניאו-אנטיגנים") ויצירת חיסון כנגדם.
תכנית הפיתוח המובילה של  Neonהינה חיסון מותאם אישית לחולים בסרטן הנבחן בניסויים קליניים
באינדיקציות שונות.
בחודש יוני  ,2018השלימה  Neonהנפקה ראשונה לציבור ( )IPOורישום למסחר ב Nasdaq -של 6.25
מיליון מניות במחיר של  16דולר למניה .במסגרת ההנפקה גייסה  100 Neonמיליון דולר .כמו כןAccess ,
 Industries Holdings LLCמקבוצת  ,Access Industriesבעלת השליטה בחברה ,השתתפה בהנפקה
והשקיעה סך של כ 5-מיליון דולר .עם השלמת ההנפקה החברה מחזיקה בכ 4%-מהונה של .Neon

ד.

השווי ההוגן של ההשקעה ב Neon-שמניותיה רשומות למסחר בנאסד"ק נקבע בהתאם למחיר מניות אלה
בבורסה זו .באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של ההשקעות האחרות  -ראה ביאור 4א'(.)3
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 9נכסים והתחייבויות בגין חכירה:
כאמור בביאור 2כ'(()1א) ,החל מיום  1בינואר  ,2019הקבוצה מיישמת את הוראות  IFRS 16ביחס לחכירות
שבהן הקבוצה הינה החוכרת .באשר להתקשרויות הקבוצה בהסכמי חכירה של בניינים וכלי רכב  -ראה ביאור
.14
א .נכסים בגין זכות שימוש:
בניינים

כלי רכב
אלפי ש"ח

סך הכול

העלות:
יתרה ליום  1בינואר ( 2019כתוצאה מאימוץ לראשונה של 16
)IFRS

9,571

שינויים במהלך השנה  -תוספות
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

()552
9,019

1,029
659
()40
1,648

10,600
659
()592
10,667

הפחתה שנצברה:
יתרה ליום  1בינואר 2019
שינויים במהלך השנה  -הפחתה
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

-,1,769
()43
1,726

-,774
()18
756

-,2,543
()61
2,482

עלות מופחתת ליום  1בינואר 2019
עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2019

9,571
7,296

857
889

10,428
8,185

ב .התחייבויות בגין חכירות:
בניינים

כלי רכב
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר ( 2019כתוצאה מאימוץ לראשונה של 16
)IFRS

9,571

שינויים במהלך השנה:
תוספות
הוצאות ריבית והפרשי הצמדה
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
תשלומים בגין חכירה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

1,029
()508
()1,993
8,099

659
138
()22
()770
862

חלויות שוטפות של התחיבויות בגין חכירה
התחייבויות בגין חכירה שאינן שוטפות
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

1,750
6,362
8,112

203
646
849

סך הכול

857

10,428
659
1,167
()530
()2,763
8,961
1,953
7,008
8,961

באשר למועדי הפרעון הצפויים בגין התחייבויות בגין חכירה ליום  31בדצמבר  - 2019ראה ביאור 4א'.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 10נכסים בלתי מוחשיים:
א.

הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים
יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-מתייחסת לנכס הידע והטכנולוגיה
של מדיוונד בלבד.

ב.

התנועה בנכסים הבלתי מוחשיים:
2019

2018
אלפי ש"ח

2017

הסכום המקורי:
יתרה לתחילת השנה
תוספות במהלך השנה
גריעות במהלך השנה  -בגין חברות
שהופסק איחודן
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
יתרה לגמר השנה

ג.

1,020,833
46

1,182,033
104

1,091,128

()69,148
1,021,980

()11,283
81,532
1,091,128

()52,524
()108,780
1,020,833

הפחתות וירידות ערך שנצברו:
יתרה לתחילת השנה
תוספות במהלך השנה
ירידת ערך
גריעות במהלך השנה  -בגין חברות
שהופסק איחודן
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
יתרה לגמר השנה

450,066
16,638
278,684

394,491
11,588
12,226

440,490
11,321

()28,102
717,286

31,761
450,066

(*)17,824
()39,496
394,491

יתרה מופחתת לגמר השנה

304,694

641,062

626,342

נכס הידע והטכנולוגיה של מדיוונד:
)1

החל משנת  ,2013החלה מדיוונד לשווק באירופה יחידות ראשונות של התרופה שפיתחה .במקביל
למכירת היחידות ,החלה הקבוצה להפחית באופן שוטף את הנכס הבלתי מוחשי של הידע
והטכנולוגיה המיוחס למדיוונד .החברה קבעה כי ההפחתה של נכס זה תערך בקו-ישר על פני
התקופות החזויות לשימוש בו בכל אחד מהשווקים בהם ניתן להפיק ממנו הטבות כלכליות ,וזאת
החל מנקודת הזמן בה נכס זה יהיה זמין לשימוש בכל אחד מהשווקים האמורים (בדרך כלל 15
שנים מיום אישור הפטנט).

)2

לאור הירידה החדה במחיר המניה של מדיוונד ב Nasdaq-ולאור השינוי בתחזיות ועדכון לוחות
הזמנים הצפויים להשלמת פיתוח התרופות ולחדירה משמעותית של התרופות לשוק ,התקשרה
החברה עם מעריך שווי בלתי תלוי לשם ביצוע בחינה לתום הרבעון השני של שנת  2019של
האפשרות שחלה ירידת ערך בשווי הפנקסני של הנכס הבלתי מוחשי הנכלל בדוחות הכספיים בגין
מדיוונד.
הסכום בר ההשבה של מדיוונד ,המהווה בשלמותה יחידה מניבה מזומנים אחת ,נקבע כגבוה מבין
שווי השימוש של יחידה זו לבין שוויה ההוגן .שווי השימוש של מדיוונד ליום  30ביוני  ,2019נקבע
על בסיס שווי הפעילות של מדיוונד בתוספת יתרות של נכסים עודפים נטו של מדיוונד (יתרות
מזומנים ושווי מזומנים בניכוי התחייבויות פיננסיות שאינן תפעוליות) .שווי הפעילות של מדיוונד
נאמד על ידי מעריך השווי ,על בסיס תזרימי המזומנים המהוונים מפעילותה של מדיוונד ,בסכום
של כ 272-מיליון ש"ח (כ 76-מיליון דולר) .כפועל יוצא ,שווי השימוש של מדיוונד הכולל את שווי
הפעילות האמור בתוספת יתרות הנכסים העודפים נטו של מדיוונד היגיע לכדי  388מיליון ש"ח.
מאחר ששווי השימוש האמור גבוה משוויה ההוגן של מדיוונד ,שנקבע על בסיס מחיר הבורסה של
מניית מדיוונד למועד האמור ,נקבע הסכום בר ההשבה של מדיוונד על בסיס שווי השימוש הנ"ל.

53

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 10נכסים בלתי מוחשיים (המשך):
שווי הפעילות האמור נמוך משווי הפעילות של מדיוונד כפי שנקבע על בסיס הערכת השווי שערכה
החברה למדיוונד בסוף שנת  .2016הירידה בשווי השימוש ביחס להערכה הקודמת נובעת בעיקרה
מעדכון תחזית ההכנסות מתרופות אשר נובע ,בין השאר ,מההתארכות הצפויה של התקופה
להשלמת פיתוח התרופות ומההתארכות הצפויה של התקופה עד לחדירה משמעותית של
התרופות לשוק.
מאחר שסכום בר ההשבה האמור היה נמוך מהערך הפנקסני של הנכסים נטו של מדיוונד ,כפי
שנכללו בדוחות הכספיים ערב ביצוע הערכת השווי ,הופחת ערכו של נכס הידע והטכנולוגיה של
מדיוונד ,בסכום של כ 279-מיליון ש"ח ,אשר נזקף לדוח רווח או הפסד בסעיף "ירידת ערך נכסים".
כתוצאה מההפחתה בערכו של הנכס הבלתי מוחשי האמור ,בוטלה יתרת התחייבות המסים
הנדחים שנכללה בדוחות הכספיים בגין נכסיה והפסדיה של מדיוונד בסך של כ 32-מיליון ש"ח.
חלק בעלי המניות של החברה בירידת הערך האמורה ,נטו ממס ,מגיע לכדי  84מיליון ש"ח.
עבודת הערכת השווי של הפעילות של מדיוונד ליום  30ביוני  ,2019צורפה לדוחות כספיים של
החברה לרבעון השני של שנת .2019
)3

ליום  31בדצמבר  ,2019הערך בספרים נטו של הנכסים (כולל נכס הידע והטכנולוגיה) בניכוי
ההתחייבויות של מדיוונד מגיע לכדי  301.1מיליון ש"ח ,כאשר השווי ההוגן של מניות מדיוונד (על
פי מחירן בבורסה) מגיע לאותו מועד לסך כולל של  291.4מיליון ש"ח .בנוסף ,יצוין כי יתרת
ההשקעה של החברה במדיוונד בספרי החברה (סולו) ליום  31בדצמבר  2019מגיעה לכדי 104.4
מיליון ש"ח ,כאשר השווי ההוגן של מניות מדיוונד המוחזקות על ידי החברה (על פי מחירן בבורסה)
מגיע לאותו מועד לכדי  101מיליון ש"ח ,וליום  22במרס  - 2020לכדי  54מיליון ש"ח.
השווי ההוגן של מניות מדיוונד על פי מחירן בבורסה ליום  31בדצמבר  2019נמוך במידה מסוימת
מיתרת השקעת החברה במדיוונד ,אך להערכת החברה אין סממנים ,אירועים או נסיבות שעשויות
להעיד על כך שערכו הפנקסני של נכס הידע והטכנולוגיה ,לאחר רישום הירידה בערכו כאמור
בסעיף ( )2לעיל ,לא יהיה בר השבה.

ביאור  - 11זכאים אחרים:
 31בדצמבר
2018

2019
באלפי ש"ח
6,635
861
53
4,466
1,953
430
10,944
1,606
26,948

שכר והוצאות נלוות
הכנסות מראש
מוסדות
הוצאות לשלם
חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה
מענקים ממשלתיים
התחייבויות לבעלי עניין
אחרים
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6,335
742
43
2,836
519
2,477
162
13,114

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 12התחייבויות לבעלי עניין:
א .ההרכב:
שיעור הריבית
האפקטיבית ליום
 31בדצמבר 2019
הלוואה מבעל שליטה ,ראה ב' להלן
התחייבות של חברה בת לבעל עניין -
בגין רכישה עצמית של מניות ,ראה ג' להלן

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

8.8%

25,989

25,899

15.7%

27,715
53,704

26,170
52,069

42,760

49,622

10,944
53,704

2,447
52,069

מוצג במסגרת ההתחייבויות שאינן שוטפות
מוצג במסגרת ההתחייבויות השוטפות,
בסעיף זכאים ויתרות זכות

ב .הלוואה מבעל שליטה
ההלוואה ,שהינה דולרית והתקבלה מבעל השליטה בשנת  2013בקשר עם רכישת מלוא זכויותיו של בעל
השליטה ב ,CBI USA-תוחזר בחודש אוקטובר  2025או במועד מוקדם יותר עם קרות אירועים מסוימים
שהוגדרו במסגרת ההסכם ,בתוספת ריבית שנתית בשיעור של  2.7%שתיצבר עד למועד התשלום בפועל.
ג .התחייבות של חברה בת בגין רכישה עצמית של מניות מבעל עניין
הרכישה העצמית של מניות מדיוונד מטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן  -טבע) בוצעה בהתאם
להוראות שנקבעו בהסכם בין מדיוונד לטבע במצב בו יופסק שיתוף הפעולה ביניהן.
בהתאם לתנאי הרכישה העצמית של מניות מדיוונד מטבע ,התחייבה מדיוונד לשלם לטבע סכומים בשיעור
של  20%מכלל הכנסותיה (כקבוע בהסכם) מהמוצר  NexoBridעד לסכום כולל של כ 31-מיליון דולר,
וממוצר  PolyHealעד לסכום כולל של כ 11-מיליון דולר.
כאמור בביאור  ,22כחלק מהסכם הפשרה והויתור ההדדי שנחתם עם טבע בקשר עם הסכם שיתוף
הפעולה ביניהן  ,הסכימה טבע להפחתת שיעור הסכומים שישולמו לה בגין הרכישה העצמית מכלל
הכנסותיה של מדיוונד ממוצר ה ,NexoBrid-לאחר  1בינואר  ,2019לכדי  ,15%עד לסך מצטבר של
כ 10.2-מיליון דולר .יתרת ההתחייבות האמורה ליום  31בדצמבר  2018עודכנה בהתאם לתנאים אלה.
ד .הערך בספרים של ההתחייבויות לבעלי העניין מהווה קירוב סביר לשוויין ההוגן.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 13התחייבויות אחרות לזמן ארוך:
א .ההרכב:
שיעור הריבית
האפקטיבית ליום
 31בדצמבר 2019
התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים ,ראה ב' להלן
הכנסה נדחית

18.6%

מוצג במסגרת ההתחייבויות שאינן שוטפות
מוצג במסגרת ההתחייבויות השוטפות ,בסעיף
זכאים ויתרות זכות

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
23,968
4,783
28,751

25,166
4,340
29,506

27,460

28,957

1,291
28,751

549
29,506

ב .התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים
כאמור בביאור 14ב'( ,)2לחלק מהחברות הבנות התחייבות לתשלום תמלוגים לממשלת ישראל המחושבים
על בסיס התמורה ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה בדרך של מענקים ,עד לסכום
המענקים שהתקבלו ,בתוספת הצמדה לדולר וריבית.
מענקים אלה נכנסים לגדר "הלוואות הניתנות למחילה" ומטופלות בהתאם להוראות  ,IAS 20כמפורט
בביאור 2ז' .התנועה בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים בתקופות המדווחות ,הינה כדלקמן:
2019
יתרה לתחילת השנה
מענקים שהתקבלו במהלך השנה
החזר מענקים במהלך השנה
זקיפה לרווח או הפסד
זקיפה לרווח כולל אחר  -הפרשים
מתרגום דוחות כספיים
יתרה לגמר השנה
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2018
אלפי ש"ח

2017
36,532
1,144

25,166
897
()2,008
2,124

30,201
325
()171
()7,064

()4,046

()2,211
23,968

1,875
25,166

()3,429
30,201

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 14התקשרויות והתחייבויות תלויות:
א .התקשרויות של החברה:
)1

הסכם שכירות משנה
בחודש ספטמבר  , 2016התקשרה החברה עם החברה האם בהסכם שכירות משנה לשכירת
משרדים במתחם עזריאלי בתל אביב .השכירות הינה לתקופה של  55חודשים ,אשר תחילתה ביום
 1בספטמבר  2016וסיומה ביום  31במרס  .2021דמי השכירות השנתיים ששולמו לחברה האם
בשנת ( 2019כולל ארנונה ,חניות ,דמי ניהול ותקורה) מסתכמים בכ 644-אלפי ש"ח.

 )2ערבויות
באשר לערבויות שהעמידו החברה וחברה בת להבטחת דמי שכירות בגין מבנים שכורים בהן
פועלות חברות הקבוצה  -ראה ב'( )1להלן.
ב .התקשרויות של חברות בנות:
)1

הסכם שכירות
שותפות בבעלות מלאה (להלן  -השותפות) קשורה בהסכם לשכירת מבנה ביבנה ,לתקופה של
 12שנים החל משנת  .2010דמי השכירות העתידיים השנתיים ,בערכים נומינליים ,הינם כ1.2-
מיליון ש"ח .נכון למועד זה ,המבנה האמור מושכר בכללותו למדיוונד וזאת בתמורה לדמי השכירות
האמורים (.)back to back
להבטחת תשלום דמי השכירות ,העמידה השותפות ערבות בנקאית לטובת המשכיר בסכום של
כ 0.5-מיליון ש"ח .כמו כן ,השותפות הפקידה בתאגיד בנקאי פיקדון שיתרתו ליום  31בדצמבר
 ,2019מגיעה לכ 0.3-מיליון דולר להבטחת דמי השכירות ומסגרת אשראי (שטרם נוצלה) של
השותפות .בנוסף ,חתמה החברה גם על ערבות לטובת המשכיר להבטחת דמי השכירות ועמידת
השותפות בהתחייבויותיה על פי ההסכם.

)2

מענקים ממשלתיים שהתקבלו
למדיוונד התחייבות לתשלום תמלוגים לרשות החדשנות ,מחושבים על בסיס התמורה ממכירת
מוצרים שבפיתוחם השתתפה רשות החדשנות בדרך של מענקים .בהתאם לתנאי ההשתתפות
כאמור ישולמו לרשות לחדשנות תמלוגים בשיעורים של  3%מסכום המכירות של המוצרים
שבפיתוחם השתתפה רשות החדשנות ,עד לסכום שבמרבית המקרים לא יעלה על  100%מסכום
המענקים שהתקבלו ,בתוספת הצמדה לדולר וריבית בשיעור הליבור בהתאם לתקנות .סכום
ההתחייבויות בגין המענקים ,כולל ריבית שנצברה ,שהתקבלו על ידי מדיוונד מגיע ליום  31בדצמבר
 2019לסך כולל של כ 13.6-מיליון דולר .באשר להתחייבות לתשלום תמלוגים לרשות החדשנות
שנכללה בדוחות כספיים אלה  -ראה ביאור 14ב'.
לקיורטק,אשר מונה לה נאמן זמני ע"י בית המשפט ,ראה ביאור 5א'( ,)2התחייבות לתשלום
תמלוגים לרשות החדשנות ,מחושבים על בסיס התמורה ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה
הרשות ל חדשנות בדרך של מענקים .סכום ההתחייבויות בגין המענקים ,כולל ריבית שנצברה,
שהתקבלו על ידי קיורטק מגיע ליום  31בדצמבר  2019לסך כולל של כ 11.8-מיליון דולר .עם
התקשרות קיורטק בהסכמים עם  ,Medivationניתן לקיורטק אישור עקרוני מהרשות לחדשנות
להעביר את הידע שפותח אל מחוץ לישראל .בהתאם העבירה קיורטק לרשות החדשנות חלק מתוך
התשלום המיידי שקיבלה מ Medivation-עם ההתקשרות בהסכמים האמורים .קיורטק פועלת מול
הרשות לחדשנות לגיבוש הסכם ביחס לתמורה שקיבלה במסגרת הסכם הייצור עם .Medivation
בגין האמור ,כללה קיורטק בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2019התחייבות ,בסכום של
 660אלפי דולר ,הכלולה במסגרת סעיף "זכאים ויתרות זכות".
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 14התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך):
)3

ידע וטכנולוגיה שנרכשו
מדיוונד קשורה עם צד ג' בהסכם בלעדי לשימוש בטכנולוגיה ובפטנט שפותחו על ידיו למטרת
פיתוח ,שיווק ,ייצור ומכירת מוצרים .בהתאם להסכם ולתיקונים לו שילמה מדיוונד סך של 950
אלפי דולר במספר תשלומים .בנוסף ,ישולמו תמלוגים בשיעור של  2.5%-1.5%מהמכירות נטו של
מדיוונד .כמו כן ,ישולמו תמלוגים בשיעור של  20%-10%מהכנסות מרשיונות משנה .בנוסף,
התחייבה מדיוונד לשלם סך של  1.5מיליון דולר כאשר מכירותיה יגיעו לסך של  100מיליון דולר
במצטבר.

)4

הסכם מסחור
באשר להתקשרותה של מדיוונד בחודש מאי  ,2019עם  Vericelבהסכמי רשיון ואספקה בלעדיים
למסחור של  Nexobridבצפון אמריקה  -ראה ביאור 5א'(.)1

ג .הליכים משפטיים כנגד החברה והחברות הבנות:
)1

בחודש אוגוסט  ,2015התקבל בידי החברה כתב תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ,על פי
חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו ,2006-שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,כנגד החברה,
די-פארם (חברה בת לשעבר) ,דירקטורים אשר כיהנו בעבר בדירקטוריון די-פארם (ביניהם מנכ"ל
החברה לשעבר) ,מנכ"ל די-פארם וסמנכ"ל בדי-פארם במסגרתה טוענים המבקשים להטעיה
בתשקיף שפורסם בשנת  2009ביחס לתוצאות מחקר קליני  Phase IIbבתרופה  DP-b99וכן ביחס
לתכנון מחקר  Phase IIIבתרופה .סכום התביעה הינו  100מיליון ש"ח וזאת ,בין היתר ,בגין עילות
מכוח חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
בחודש דצמבר  ,2017ניתן פסק דינו של בית המשפט אשר דחה את הבקשה לאישור התביעה
כייצוגית .בית המשפט הטיל על המבקשים הוצאות ושכ"ט בסכום של  50אלפי ש"ח.
בחודש פברואר  ,2018הגישו המבקשים ערעור לבית המשפט העליון .להערכת החברה ,על בסיס
חוות הדעת של יועציה המשפטיים ,סיכוי הערעור להידחות גבוהים מסיכוייו להתקבל.
לחברה ולדי פארם פוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה .החברה ודי פארם הודיעו
למבטחים על ההליך המשפטי .בדוחות הכספיים לא נכללה הפרשה כלשהי בגין תביעה זו.

)2

בחודש ספטמבר  ,2014הוגשה תביעה על ידי חלק מבעלי מניות פוליהיל כנגד מדיוונד .בכתב
התביעה דרשו התובעים ממדיוונד סך של כ 1.5-מיליון דולר בתמורה לחלקם היחסי במניות פוליהיל
וזאת לאור הודעת מדיוונד מחודש נובמבר  2012באשר לעמידה באבן דרך בגין התחלת טיפול
בחולה ראשון במסגרת ניסוי היתכנות קליני באמצעות פורמולציה חדשה של מוצר .PolyHeal
בחודש נובמבר  ,2017פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב ,כי על מדיוונד לרכוש מבעלי מניות
פוליהיל ,מניות של פוליהיל בתמורה ל 6.75-מיליון דולר .בהתאם ,בית המשפט קבע כי על מדיוונד
לרכוש את מניותיהם של התובעים על בסיס החזקותיהם בפוליהיל נכון ליום  15בינואר 2013
(להלן  -המועד הקובע) ,בתמורה לסך של כ 1.5-מיליון דולר (הכולל ריבית והפרשי הצמדה).
בחודש דצמבר  ,2017הגישה מדיוונד ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.
במועד קבלת פסק הדין ,נרשמה בדוחות הכספיים הפרשה בגין התביעה האמורה ,בסך כולל של
כ 15.7-מיליון ש"ח ,אשר נזקפה לרווח או הפסד בסעיף "הוצאות אחרות" .סכום ההתחייבות האמור
הינו לאחר ניכוי החלק המיוחס לחברה ,זאת מאחר שהחברה הייתה בעלת מניות בפוליהיל במועד
הקובע .בהתאם ,חלקה של החברה בתוצאות התביעה האמורה ,נטו ,אינו מהותי .עד ליום
 31בדצמבר  ,2017שילמה מדיוונד סך של כ 5.8-מיליון ש"ח לבעלי מניות פוליהיל שהגישו את
התביעה.
ביום  24במרס  ,2019התקשרה מדיוונד עם בעלי המניות האמורים של פוליהיל בהסכם פשרה
וויתור הדדי כללי ,וזאת בקשר עם פסיקת בית המשפט המחוזי מחודש נובמבר  .2017על פי
ההסכם האמור ,שקיבל תוקף של פסק דין ,התובעים השיבו למדיוונד סכום לא מהותי מתוך הסכום
שנפסק לטובתם ובית המשפט העליון קיבל את הערעור שהגישה מדיוונד ,ביטל את הפסיקה
מחודש נובמבר  2017ודחה את הערעור שכנגד שהוגש על ידי התובעים.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 14התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך):
בחודש אוקטובר  , 2019הודיעה מדיוונד על התקשרותה בסדרת הסכמי פשרה וויתור הדדי כללי
עם בעלי מניות נוספים של פוליהיל ,לרבות החברה  ,בהיותה בעלת מניות של פוליהיל במועדים
הרלוונטיים .הסכמי הפשרה חלים ,בין היתר ,על כל חוב ,התחייבות או חבות העולים או הקשורים
להסכמים שנחתמו בשנת  2010בין מדיוונד ,בעלי המניות של פוליהיל וטבע ,בהקשר עם פיתוח
מוצרי פוליהיל .בהתאם להסכמי הפשרה והויתור האמורים ,שילמה מדיוונד לבעלי המניות של
פוליהיל סכום של כ 2.8-מיליון דולר ,מתוכם החברה קיבלה  1.6מיליון דולר.
הקטנת ההפרשה שנכללה בעניין זה בדוחות הכספיים המאוחדים ,בסך כולל של  4.4מיליון ש"ח,
נזקפה כהכנסה אחרת בדוחות רווח או הפסד  .חלק בעלי המניות של החברה בהכנסה האמורה
אינו מהותי.
ביאור  - 15הון:
א .הון המניות:
)1

הון המניות מורכב ממניות רגילות בנות  0.01ש"ח ,כדלקמן:
 31בדצמבר
2019
הסכום בש"ח
מספר המניות
רשום
מונפק ונפרע

190,000,000
161,256,549

1,900,000
1,612,565

2018
מספר המניות הסכום בש"ח
190,000,000
161,256,549

1,900,000
1,612,565

מניות החברה רשומות למסחר ,בבורסה לניירות ערך בתל אביב .שערן בבורסה ליום  31בדצמבר
 2019הינו  1.4ש"ח ( 31בדצמבר  2.7 – 2018ש"ח).
החברה מחזיקה בהחזקה עצמית  20,768מניות רגילות של החברה המהוות  0.02%מהון המניות
של החברה ,שהינן מניות רדומות.
)2

בחודש אפריל  ,2017פורסם על ידי החברה תשקיף מדף אשר תקף עד לחודש אפריל .2020

)3

ביום  9באפריל  ,2017התקשרה החברה עם ילין  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ועם ילין
לפידות  -ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן יחדיו  -ילין לפידות) בהסכם הקצאה פרטית ,לפיו בתמורה
לכ 20-מיליון ש"ח תנפיק החברה לילין לפידות  6,024,180מניות ו 4,016,120-כתבי אופציה לא
רשומים למסחר הניתנים להמרה למניות החברה במשך תקופה של  24חודשים ממועד הקצאתם.
כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן כמפורט להלן :בתקופה שעד למועד חלוף
 18חודשים ממועד ההקצאה ,מחיר המימוש יהיה  3.7ש"ח ובתקופה שבין מועד חלוף  18חודשים
ממועד ההקצאה עד למועד חלוף  24חודשים ממועד ההקצאה ,מחיר המימוש יהיה  4ש"ח.

)4

ביום  12באפריל  ,2017התקשרה החברה עם שישה גופים ,מתוכם ארבעה גופים מוסדיים (להלן -
הניצעים) ,בהסכם הקצאה פרטית ,לפיו בתמורה לכ 5-מיליון ש"ח תנפיק החברה לניצעים
 1,506,000מניות ו 1,004,000-כתבי אופציה ,הזהים בתנאיהם לכתבי האופציה שהונפקו לילין
לפידות ,כמפורט בסעיף ( )3לעיל.

)5

ביום  11ביולי  ,2017התקשרה החברה עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן  -מיטב דש) בהסכם
הקצאה פרטית ,לפיו בתמורה לכ 25-מיליון ש"ח תנפיק החברה למיטב דש  6,758,583מניות
ו 4,460,665-כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים להמרה למניות החברה במשך תקופה של
 27חודשים ממועד הקצאתם.
כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן כמפורט להלן :בתקופה שעד למועד חלוף
 18חודשים ממועד ההקצאה ,מחיר המימוש יהיה  4ש"ח ובתקופה שעד למועד חלוף  18חודשים
ממועד ההקצאה עד למועד חלוף  27חודשים ממועד ההקצאה ,מחיר המימוש יהיה  4.2ש"ח.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 15הון (המשך):
)6

בחודש יולי  , 2018הגיעה החברה להסכמה עם מחזיקי כתבי אופציה של החברה אשר הוקצו
בחודשים אפריל ויולי "( 2017כתבי האופציה") ,ביניהם ילין לפידות ומיטב דש ,כדלקמן:
א)  4,785,087כתבי אופציה (מהם  1,566,288מוחזקים על ידי ילין לפידות ו2,676,399-
מוחזקים על ידי מיטב דש) ,ימומשו באופן מיידי במחיר מימוש של  3.166ש"ח (מחיר הסגירה
של מניית החברה בבורסה ביום  15ביולי .)2018
ב) מחיר המימוש של  3,190,058כתבי אופציה (מהם  1,044,192מוחזקים על ידי ילין לפידות
ו 1,784,266-מוחזקים על ידי מיטב דש) יהיה  3.483ש"ח ותקופת המימוש שלהם תהיה
שנתיים ,היינו עד  17ביולי .2020
ביום  25ביולי  ,2018מומשו  4,785,087כתבי אופציה למניות החברה ,כאמור לעיל ,בתמורה לסך
כולל של כ 15.1-מיליון ש"ח (הוצאות הנפקה בגין מימוש האופציות בסך  0.3מיליון ש"ח קוזזו מיתרת
ההנפקה).

ב .כתבי אופציה שהונפקו במסגרת תכנית תגמול
ביום  30במרס  ,2017אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,תכנית אופציות
לרכישת מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ,לעובדים ונושאי משרה בחברה (להלן  -תכנית
האופציות) .תכנית האופציות תנוהל במסגרת סעיף ( 102במסלול רווח הון) לפקודת מס הכנסה.
באותו מועד ,אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה ,הקצאה ללא תמורה
לחמישה ניצעים ,ובכלל זה מנכ"ל החברה ,של  6,720,000כתבי אופציה (מתוכם  3,900,000כתבי
אופציה למנכ"ל החברה) ,אשר אינם רשומים למסחר בבורסה ,הניתנים למימוש למניות רגילות בנות 0.01
ש"ח ערך נקוב כל אחת (בכפוף להתאמות) .הקצאת כתבי האופציה למנכ"ל החברה הייתה כפופה לאישור
אסיפת בעלי המניות של החברה אשר התקבל בחודש מאי .2017
על פי תנאי ההענקה ,כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשלוש מנות :מחצית מכתבי האופציה יהיו
ניתנים למימוש החל מתום שנתיים ממועד ההענקה ועד לתום שמונה שנים מאותו מועד; רבע מכתבי
האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההענקה ועד לתום שבע שנים מאותו מועד
ורבע מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד ההענקה ועד לתום שש שנים
מאותו מועד .מחיר המימוש של כל כתב אופציה יהיה  3.70ש"ח.
מימוש כתבי האופציה למניות החברה יתבצע בדרך של  Cashless Exerciseכמפורט בתכנית ,קרי בעת
מימוש כתבי אופציות ,לא יוקצו לניצעים מלוא המניות הנובעות מהם ,כי אם כמות המניות המשקפת את
שווי ההטבה הגלום בהן.
השווי הכלכלי התיאורטי של כל כתבי האופציה שהוקצו הסתכם בכ 11.1-מיליון ש"ח .השווי הכלכלי
הממוצע של כל אחד מכתבי האופציה עומד על כ 1.66-ש"ח .שווי כלכלי זה חושב על פי המודל הבינומי,
בהתחשב בסטיית תקן בשיעור של  ,51%בשיעורי ריבית חסרת סיכון שבין  0.2%לבין  ,2.4%בשיעור
תשואת דיבידנד של  0%ובפקטור מימוש מוקדם של .200%
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

ביאור  - 15הון (המשך):
ג .נתונים בדבר כתבי אופציה לא סחירים שהעניקה החברה לנושאי משרה:
התנועה במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן הינם כדלקמן:
2019

מספר כתבי
האופציה

ממוצע
משוקלל של
מחיר המימוש
בש"ח

2018
ממוצע
משוקלל של
מחיר המימוש
מספר
בש"ח
כתבי האופציה

קיימות במחזור לתחילת התקופה
הוענקו
חולטו
פקעו
קיימות במחזור לתום תקופה

5,612,500

3.7

()292,500
5,320,000

3.7
3.7

5,612,500

ניתנות למימוש בתום התקופה

-,-

-,-

-,-

2017
ממוצע
משוקלל של
מחיר המימוש
מספר
בש"ח
כתבי האופציה

6,100,000

3.7

()487,500

3.7

-,6,720,000
()620,000

-,3.7
3.7

3.7

6,100,000

3.7

-,-

-,-

-,-

סכומי ההוצאות שהוכרו בדוחות רווח או הפסד של החברה לשנים המדווחות בגין הענקות של כתבי אופציה לעובדים ונותני שירותים הינם  1,882אלפי ש"ח 3,514 ,אלפי ש"ח,
ו 3,007-אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018 ,2019ו ,2017-בהתאמה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

ביאור  - 15הון (המשך):
ד .תנועה בקרנות הון:

שחיקת
שטר הון

יתרה ליום  1בינואר 2017

56,681

תנועה במהלך שנת :2017
שערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו ממס
הפסד מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזקף לדוח
רווח או הפסד ,נטו ממס
שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים
באובדן שליטה
הנפקת כתבי אופציה
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ונותני שירותים
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

שינוי בערך
נכסים
פיננסים
זמינים
למכירה

שיערוך
בגין
צירוף
עסקים

מרכיב
ההטבה בגין
עסקות עם
בעלי שליטה

21,164

3,942

292

עסקות עם
בעלי זכויות
תקבולים
שאינן מקנות
על חשבון
שליטה
אופציות
אלפ י ש " ח
-,-

42,151

מרכיב ההטבה
בגין כתבי
אופציה
שהוענקו
לעובדים ונותני
שירותים

5,982

מדידות
מחדש של
התחייבויות
בשל סיום
יחסי עובד-
מעביד

()55

130,157

()3,024

()3,024

263

263
7,424

7,424
5,473
3,007

5,473
3,007
56,681

סך הכול

18,403

3,942
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292

5,473

49,575

8,989

()55

143,300

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

ביאור  - 15הון (המשך):

שינוי בערך
נכסים
פיננסים
זמינים
למכירה

שיערוך
בגין
צירוף
עסקים

מרכיב
ההטבה בגין
עסקות עם
בעלי שליטה

56,681

18,403

3,942

292

56,681

()18,403
-,-

3,942

שחיקת
שטר הון

יתרה ליום  1בינואר 2018
השפעה מצטברת של יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים
חדשים

292

תנועה במהלך שנת :2018
שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים
באובדן שליטה
מימוש כתבי אופציה
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ונותני שירותים
יתרה ליום  31בדצמבר 2018

עסקות עם
בעלי זכויות
תקבולים
שאינן מקנות
על חשבון
שליטה
אופציות
אלפ י ש " ח
5,473

5,473

49,575

49,575

מרכיב ההטבה
בגין כתבי
אופציה
שהוענקו
לעובדים ונותני
שירותים

מדידות
מחדש של
התחייבויות
בשל סיום
יחסי עובד-
מעביד

סך הכול

8,989

()55

143,300

8,989

()55

22,121

22,121
()2,399
3,514

()2,399
3,514
56,681

-,-

3,942
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292

3,074

71,696

12,503

()18,403
124,897

()55

148,133

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

ביאור  - 15הון (המשך):

שחיקת
שטר הון

יתרה ליום  1בינואר 2019

56,681

שיערוך
בגין
צירוף
עסקים

מרכיב
ההטבה בגין
עסקות עם
בעלי שליטה

3,942

292

תנועה במהלך שנת :2019
הפסד כולל אחר של חברה כלולה
שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים
באובדן שליטה
פקיעת כתבי אופציה
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ונותני שירותים
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

עסקות עם
בעלי זכויות
תקבולים
שאינן מקנות
על חשבון
שליטה
אופציות
אלפ י ש " ח
3,074

71,696

מרכיב ההטבה
בגין כתבי
אופציה
שהוענקו
לעובדים ונותני
שירותים

מדידות
מחדש של
התחייבויות
בשל סיום
יחסי עובד-
מעביד

סך הכול

12,503

()55

148,133

()137

()137

()211
()770
56,681

3,942

292

64

2,304

()211
()1,251
1,882

()481
1,882
71,485

13,904

()192

148,416

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 16מסים על ההכנסה:
א .מיסוי החברות בישראל
החל משנת המס  2008ואילך ,נמדדות תוצאותיהן של החברה והחברות הבנות שלה בישראל לצורכי מס
בערכים נומינליים .עד לתום שנת המס  ,2007נמדדו התוצאות לצורכי מס של החברה והחברות הבנות
בהתחשב בשינוי במדד ,בהתאם לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה( 1985 -להלן -
חוק התיאומים) .בהתאם להוראות המעבר לגבי תום התחולה של חוק התיאומים נקבע כי הפסדים
מועברים לצורכי מס ,ניכוי בשל פחת והפסד רי אלי ממכירת נכס בר פחת או נייר ערך יתואמו למדד עד
תום שנת המס  2007והצמדתם תפסק ממועד זה ואילך.
ב .שיעורי המס
הכנסות החברה והחברות הבנות בישראל (למעט הכנסות הנהנות משיעורי מס מופחתים בהתאם לחוקי
העידוד בישראל ,ראה ג' להלן) חייבות במס חברות בשיעור רגיל.
בחודש דצמבר  ,2016פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
התקציב  2017ו ,)2018-התשע"ז ,2016-אשר קבע הפחתה נוספת של מס החברות משיעור של 25%
לשיעור של  . 23%יחד עם זאת ,נקבעה במסגרת החוק האמור הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות
בשנת  2017יהיה  .24%כפועל יוצא ,שיעור מס החברות שיחול בשנת  2017יהיה .24%
כפועל יוצא ,שיעור מס החברות שחל בשנת  2017היה  24%ושיעור מס החברות שחל משנת  2018ואילך
הינו .23%
החברות הבנות שמקום איגודן הינו מחוץ לישראל ,נישומות לפי חוקי המס בארצות מושבן .שיעורי המס
החל על חברת הבת של מדיוונד המאוגדת בגרמניה ואחראית על שיווק המוצר בגרמניה הינו .30%
ג .חוקי עידוד בישראל
מדיוונד זכאית להטבות במס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט ,1959-שעיקרן החלת שיעור מס
מופחת על כלל ההכנסות המועדפות של החברה כהגדרתן בחוק האמור.
מאחר שבמדיוונד נצברו הפסדים לצורכי מס בסכומים ניכרים ,ראה גם ד' להלן ,ניצול ההטבות מכוח החוק
האמור אינו צפוי בטווח הנראה לעין.
ד .הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות
בחברה נצברו הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ,שיתרתם לימים  31בדצמבר  2019ו2018-
מגיעה לכדי  23מיליון ש"ח ,וכן הפסדי הון המועברים לשנים הבאות ,שיתרתם לימים  31בדצמבר 2019
ו 2018-מגיעה לכדי  538מיליון ש"ח ו 534-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
בחברות הבנות נצברו הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ,שיתרתם לימים  31בדצמבר 2019
ו 2018-מגיעה לכדי  674מיליון ש"ח ו 716-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות ,מוכרים במידה שמימוש הטבת המס
המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי .יתרות ההפסדים להעברה שבגינן לא
נזקפו מסים נדחים הינן כ 748-מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  .2019הקבוצה לא זקפה מסים נדחים בגין
הפסדים אלה מאחר שניצולם אינו צפוי בטווח הנראה לעין.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 16מסים על ההכנסה (המשך):
ה .מסים נדחים
)1

הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים הינם כדלקמן:
נכסים
פיננסים
בשווי הוגן
דרך רווח או
הפסד

יתרה ליום  1בינואר 2017
שינויים בשנת :2017
זקיפה לדוח רווח או הפסד
זקיפה לרווח כולל אחר
יתרה ליום  31בדצמבר 2017
שינויים בשנת :2017
השפעת היישום לראשונה
של  ,IFRS 9ראה ביאור 2כ'
זקיפה לדוח רווח או הפסד
זקיפה לרווח כולל אחר
יתרה ליום  31בדצמבר 2018
שינויים בשנת :2019
זקיפה לדוח רווח או הפסד
זקיפה לרווח כולל אחר
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
)2

נכסים
פיננסים
זמינים
למכירה

בגין הפסדים
וניכוי
נכסים
להעברה
בלתי
לצורך מס
מוחשיים
אל פ י ש " ח

-,-

6,314

156,198

()79,870

82,642

-,-

()854
5,460

()2,466
()15,315
138,417

()29,539
8,071
()101,338

()32,005
()8,098
42,539

5,460
()5,460

()5,460

-,-

-,-

()2,539
12,002
147,880

()4,002
()9,261
()114,601

-,()12,001
2,741
33,279

-,-

-,-

()67,864
()10,278
69,738

36,137
8,726
()69,738

()31,727
()1,552
-,-

ההפרשים הזמניים בגין השקעת החברה בחברות מוחזקות ,בגינם לא הכירה החברה בהתחייבות
למסים נדחים ,כמוסבר בביאור 2יד' ,מגיעים ליום  31בדצמבר  2019לכדי  31מיליון ש"ח.

ו .הטבת מס הכלולה ברווח או הפסד לתקופות המוצגות:
)1

סך הכל

כדלקמן:

2019

מסים נדחים
מיסים שוטפים
הטבת מס
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2018
אל פ י ש "ח

31,727

12,001

31,727

12,001

2017

32,005
()210
31,795

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 16מסים על ההכנסה (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 ב' לעיל) לבין סכום המס שנזקף בדוחות
רווח והפסד לשנה המדווחת:
2019

2018
אלפי ש"ח

2017

הפסד מפעולות ,כמדווח בדוחות רווח או הפסד

()357,944

()40,867

()54,233

הטבת המס בגין הפסד זה
קיטון (גידול) במסים הנובע מחלק החברה בהפסדי
החברות הכלולות ,שינוי בשיעור ההחזקה בחברות
כלולות ,רווח מאיבוד שליטה וירידת ערך נכסים
קיטון במסים הנובע מהפסדים לצורכי מס והפרשים
זמניים אחרים שבגינם לא נזקפו מסים נדחים ,או
מניצולם
הוצאות שאינן מוכרות
גידול (קיטון) במסים הנובע משיערוך בגין
מכשירים פיננסים נגזרים
הטבת המס

()82,327

()9,399

()13,016

74,734

()1,334

()535

()23,967
1,494

()1,808
1,339

()20,666
2,247

()1,661
()31,727

()799
()12,001

175
()31,795

ז .שומות המס
שומות סופיות התקבלו על ידי החברה עד שנת  .2014בחלק מהחברות הבנות התקבלו שומות סופיות עד
לשנת .2014
על פי הוראות הדין ,שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה והחברות הבנות בישראל עד שנת 2015
נחשבות כסופיות (בכפוף למועדי הגשת הדוחות וקביעות תקופת ההתיישנות על פי דין).
ח .מס ערך מוסף
החברה רשומה לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף יחד עם חלק מהחברות הבנות שלה וחברות
קשורות שלה.
ט .השפעת אימוץ תקני ה IFRS-בישראל על חבות המס
החברה עורכת את דוחותיה הכספיים ,החל מיום  1בינואר  ,2008לפי תקני ה .IFRS-תקני  IFRSשונים
מתקני חשבונאות מקובלים בישראל ,ובהתאם לכך ,עריכת דוחות כספיים לפי תקני  IFRSעשויה לשקף
מצב כספי ,תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי תקני חשבונאות
מקובלים בישראל.
בהתאם להוראות חוק שפורסמו בשנים  2012 ,2010ו( 2014-להלן  -הוראות השעה) ,בקביעת ההכנסה
החייבת לצורכי מס לגבי שנות המס  2007עד  ,2013לא יחול תקן חשבונאות מספר  29של המוסד
הישראלי לתקינה בחשבונאות ,אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות .משמעות הוראות
השעה היא שתקני ה IFRS-לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין שנות המס
האמורות.
במהלך שנת  ,2014פורסם תזכיר חוק מעודכן לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן  -תזכיר החוק) הנובע
מיישום תקני ה IFRS-בדוחות הכספיים .תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה .IFRS-יחד עם זאת ,בהתאם
לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה ,אשר יהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב
ההכנסה החייבת לצורכי מס במקרים שקיימת אי בהירות ותקני ה IFRS-אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות
שיטת המס בישראל .הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק טרם הושלמו וספק אם יסתיימו בעתיד הקרוב.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 16מסים על ההכנסה (המשך):
עקב אי השלמת הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק ,מעריכה הנהלת החברה כי הוראות השעה שנקבעו
לשנים  2007עד  2013תוארכנה בסופו של דבר גם לשנים  2014עד  .2019בשל כך ,צופה הנהלת החברה
בשלב זה כי החקיקה החדשה לא תחול על שנות המס שקודמות לשנת המס .2020
בהתחשב בהוראות השעה החלות על שנות המס  2007עד  2013ובהערכת החברה לגבי ההיתכנות
להארכתן גם לשנות המס  2014עד  ,2019כאמור לעיל ,חישבה החברה את הכנסתה החייבת לצורכי מס
לשנות המס  2007עד  2019בהתבסס על התקינה החשבונאית הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ
תקני ה IFRS-בישראל ,בכפוף להתאמות מסוימות.
ביאור  - 17הכנסות ממכירות ומתן שירותים ורשיונות:
2019

ממכירות
ממתן שירותי פיתוח
ממתן רשיונות
אחרות

2017

2018
אלפי ש"ח

12,046
37,557
63,342
348

12,320

9,010

447

33,616
835

113,293

12,767

43,461

ביאור  - 18עלות המכירות ומתן השירותים והרישיונות:
2019
עלות מכירת המוצרים:
שכר ונלוות
קבלני משנה
פחת והפחתות
עלות חומרים
עלויות ייצור אחרות
ירידה (עליה) במלאי מוגמר
בניכוי  -הקצאת עלויות למחקר ופיתוח
עלות מתן שירותי הפיתוח:
שכר ונלוות
קבלני משנה
עלות מתן הרישיונות -
תמלוגים ששולמו

2017

2018
אלפי ש"ח

12,090
2,724
13,495
7,165
6,307
()3,596
()5,752
32,433

6,830
317
18,202
1,625
1,628
1,226
()5,778
24,050

7,952
259
12,744
1,682
1,869
1,075
()7,981
17,600

5,005
26,420
31,425

-,-

2,424
2,424

-,-

-,-

57,899

17,600

32,433

-,-

ביאור  - 19הוצאות מחקר ופיתוח  -נטו:
2019

2018
אלפי ש"ח

2017

שכר ,משכורות והוצאות נלוות
עלויות ניסויים  -קבלני משנה
אחרות

10,119
23,889
1,736
35,744

17,053
58,533
1,246
76,832

17,694
44,202
3,163
65,059

בניכוי  -השתתפות בהוצאות

()15,673
20,071

()50,614
26,218

()32,415
32,644
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 20הוצאות מכירה ושיווק
2019

7,230
7,077
174
14,481

שכר ,משכורות והוצאות נלוות
הוצאות שיווק ופרסום
אחרות

2017

2018
אלפי ש"ח
8,427
6,646

11,241
7,962

15,073

19,203

ביאור  - 21הוצאות הנהלה וכלליות
2019

12,834
4,076
1,936
8,824
1,458
4,152
33,280

משכורת והוצאות בקשר לעובדים
הטבה בגין אופציות לעובדים ונותני שירותים
דמי שכירות ואחזקה
שכר מקצועי
פחת והפחתות
אחרות

2018
אלפי ש"ח
13,362
4,719
4,000
11,918
519
4,778
39,296

2017

20,577
3,007
2,053
14,194
922
1,723
42,476

ביאור  - 22הכנסות (הוצאות) אחרות:
2019
הכנסות אחרות:
הכנסות בגין הסדר פשרה של חברה בת עם בעל עניין,
ראה להלן
הכנסות בגין תביעה כנגד חברה בת,
ראה ביאור 14ג'()2
אחרות
הוצאות אחרות:
הוצאות בגין קשירת הסכם מסחור עם  ,Vericelראה
ביאור 5א'()1

2017

2018
אלפי ש"ח

42,792
4,935
46
4,981

42,792

-,16,049

3,968
3,968

-,-

16,049

ביום  24במרס  ,2019התקשרה מדיוונד עם טבע בהסכם פשרה וויתור הדדי כללי ,וזאת בקשר עם הסכמי
שיתוף הפעולה בין הצדדים שהיו בתוקף במהלך השנים  2007עד  .2012בהתאם להסכם האמור ,טבע
הסכימה לשלם למדיוונד סך של כ 4-מיליון דולר במזומן וכן להקטין את ההתחייבות המותנית שמדיוונד
התחייבה לשלם לטבע בקשר עם הרכישה העצמית של מניותיה שנערכה בשנת ( 2013ראה ביאור 12ג'),
כך שמדיוונד תשלם לטבע תשלום שנתי בשיעור מופחת של ( 15%חלף  )20%מההכנסות מ,NexoBrid-
לאחר  1בינואר  ,2019עד לסך מצטבר של  10.2מיליון דולר (חלף  30.6מיליון דולר) .בעקבות ההסכם
האמור ,הכירה מדיוונד בשנת  2018בהכנסה חד פעמית בסכום של כ 12.1-מיליון דולר.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 23הכנסות (הוצאות) מימון:
2019
הכנסות מימון:
ריבית מפיקדונות בנקאיים לזמן קצר
הכנסות בגין הלוואות והתחייבויות אחרות
לזמן ארוך
שערוך בגין הלוואות לחברות כלולות
הפרשי שער ממטבע חוץ
אחרות
סך הכנסות מימון

1,480
494
5,990
7,964

2018
אלפי ש"ח

2017

1,537

1,230

45,338
1,679
506
937
49,997

74,593
4,412
243
80,478

הוצאות מימון:
שערוך בגין הלוואות לחברות כלולות
הוצאות בגין הלוואות והתחייבויות אחרות
לזמן ארוך
הפרשי שער ממטבע חוץ
אחרות
סך הוצאות מימון

1,636

51

3,297

15,132
1,336
505
18,609

35,313

21,495
4,485
1,801
31,078

1,182
36,546

ביאור  - 24רווח למניה
ההפסד הבסיסי ומדולל למניה מחושב על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלים של החברה בממוצע
המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות.
2018

2017

2019
הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה (באלפי ש"ח):

()154,112

()44,942

()27,893

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
המונפקות (באלפים)

161,236

158,535

149,391

הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח):

()0.96

()0.28

()0.19

בחישוב ההפסד המדולל למניה לשנים המדווחות לא הובאו בחשבון כתבי האופציה שהונפקו על ידי
החברה ,מאחר והשפעתם  -בהנחה של דילול מלא  -הינה אנטי מדללת.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 25בעלי עניין וצדדים קשורים:
א .כללי
החברה נשלטת על ידי החברה האם ,כלל תעשיות בע"מ ,המאוגדת בישראל ,אשר בבעלותה כ47.2%-
ממניות החברה .החברה האם נשלטת בעקיפין על ידי מר לן בלווטניק .בעלת מניות נוספת בחברה הינה
טבע המחזיקה בכ 15.5%-ממניות החברה ומיטב דש המחזיקה בכ( 6.5%-לפרטים ראה ביאור ,)16
כאשר שאר מניות החברה מוחזקות על ידי מספר רב של משקיעים.
הגדרות:
"בעלי עניין"  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דו"חות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
"צדדים קשורים"  -כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי מספר " 24גילויים בהקשר לצד קשור".
בעלי העניין והצדדים הקשורים של החברה הינם חברת האם ,צדדים קשורים של חברת האם ,ישויות
בשליטה משותפת ,חברות כלולות ,דירקטורים ואנשי מפתח ניהוליים של החברה או של חברת האם וחבר
קרוב של משפחתו ( )close member of the familyשל אדם כלשהו הנזכר לעיל.
ב .עסקות
 )1באשר לקווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה בת שלה עם בעל עניין בה כעסקה
זניחה ,כקבוע בתקנה (41א)( ) 6לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2010-ראה
ביאור 25ב'( )1לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת .2012
 )2עסקות אחרות:
2019

הכנסות מדמי שכירות ומתן שירותים
שכר ומשכורת למנכ"ל
מרכיב הטבה בגין אופציות שהוענקו למנכ"ל
תשלומים בגין חכירת מבנה מבעל עניין
הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו בגין השקעה בהלוואות
המירות לחברות כלולות
הכנסות (הוצאות) מימון בגין הלוואה מבעל שליטה
הוצאות מימון בגין התחייבות לבעל עניין בחברה בת
רווח (הפסד) משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים
נגזרים ,נטו
הוצאות ביטוח נושאי משרה
הטבות לבעלי עניין שאינם מועסקים
בחברה  -שכר דירקטורים ( 7דירקטורים)
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2018
אלפי ש"ח

2017

218
1,613
1,337
644

80
1,796
2,549
633

325
1,328
1,928
633

152
()90
6,024

1,628
()3,884
2,731

()376
440
1,252

7,222
608

3,473
284

()617
305

1,091

1,266

1,276

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 25בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):
ג .יתרות:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים -
חייבים ויתרות חובה
נכסים שאינם שוטפים:
כתבי אופציה להשקעה בחברות כלולות
הלוואות המירות לחברות כלולות
התחייבויות שוטפות -
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות לבעלי עניין
התחייבויות בגין חכירה (כולל חלויות שוטפות)

20

15,055

12,526
9,724

17,234
9,877

11,004

98

42,760
8,961

49,622

ד .הסכמים עם טבע
במסגרת הסכם השקעה של טבע משנת  2005כפי שתוקן בשנת  ,2007התחייבה החברה כי תפעל כמיטב
יכולתה ,בכפוף לסייגים המפורטים בהסכם ,על מנת להשיג לטבע זכויות אסטרטגיות מסוימות ביחס
לחברות המוחזקות על ידיה.
באשר להסכמים של טבע עם מדיוונד  -ראה ביאור 12ג'.
ה .הלוואה מבעל שליטה
באשר להלוואה בגין רכישת מלוא זכויותיו של בעל השליטה ב - CBI USA-ראה ביאור 12ב'.
ו .השקעות בחברות בנות וכלולות
באשר להסכמי השקעה בחברות בנות ו כלולות (כולל השקעה בהלוואות המירות למניות)  -ראה ביאור .5
ז .הסכם שכירות משנה
באשר להתקשרות החברה עם החברה האם בהסכם שכירות משנה לשכירת משרדים  -ראה ביאור
14א'(.)1
ח .שיפוי וביטוח נושאי משרה ודירקטורים:
 )1החברה העניקה לדירקטורים ונושאי משרה בה ,כתבי שיפוי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של
החברה מחודש נובמבר  .2011על פי ההחלטה כאמור ,מעניקה החברה לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בה ,כפי שיהיו מעת לעת ,שיפוי מראש ,באופן הרחב ביותר האפשרי על פי תקנון החברה
והוראות חוק החברות בשל כל חבות או הוצאה בגין פעולות שנעשו ו/או ייעשו על ידם בתוקף היות
הדירקטור ו/או נושא משרה ,דירקטור ו/או נושא משרה בכת"ב או מטעם כת"ב בחברות המוחזקות
על ידה .סכום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל 25%-מההון העצמי של כת"ב לפי
דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל.
 )2בימים  14בפברואר  2017ו 29-במאי  ,2018אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה ,בהמשך
לאישור ועדות התגמול ודירקטוריון החברה ,מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים
בחברה.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 25בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):
 )3ביום  18בספטמבר  ,2019אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה ,בהמשך לאישור ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה מיום  11באוגוסט  2019ומיום  13באוגוסט  ,2019בהתאמה ,את התקשרות
החברה עם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריותם של הדירקטורים ונושאי
המשרה בח ברה ובחברות בנות שלה ,כולן או חלקן ,וכן אחריותם של נושאי המשרה מטעם החברה
ו/או חברות הבנות שלה וחברות קשורות ,כפי שיהיו מעת לעת (לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר
נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ,כפי שיהיו מעת לכת ,אשר ביחס אליהם יחול הסדר
האישור הקבוע בדין) .הפוליסה הינה לתקופה של  12חודשים שתחילתה ביום  15באוגוסט 2019
ועד ליום  14באוגוסט .2020
ביאור  - 26מידע מגזרי:
א.

בהתאם לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי " IFRS 8מגזרי פעילות" ,המידע המוצג לגבי מגזרי הפעילות של
החברה מבוסס על הדיווחים הניהוליים הפנימיים של החברה (להלן  -דיווחי ההנהלה) .הפילוח למגזרי
פעילות בני דיווח ,הנגזר מדיווחי ההנהלה ,מבוסס על השקעת החברה בכל אחת מהחברות הבנות או
החברות הכלולות שבבעלותה (להלן  -חברת המגזר).

ב.

המידע בדבר תוצאות המגזרים ,כמפורט בסעיף ג' להלן ,כולל את חלק החברה ברווח הנקי או בהפסד
של חברת המגזר (סעיפי הרווח וההפסד השונים של חברת המגזר ,בניכוי חלק בעלי המניות האחרים
בחברת המגזר) ,וכן רווחים או הפסדים שנבעו לחברה ממימוש חברת המגזר או מירידה בשיעור
ההחזקה בחברת המגזר או מהפחתת חברת המגזר או משערוך מכשירים פיננסים נגזרים הקשורים
לחברת המגזר.
מידע בדבר הנכסים וההתחייבויות של חברות המגזר ,כמפורט בסעיף ד' להלן ,כולל את סכום הנכסים
וההתחייבויות של חברת המגזר ,וכן את המכשירים הפיננסים הנגזרים הקשורים לחברת המגזר.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 26מידע מגזרי (המשך):
ג.

תוצאות המגזרים:
תוצאות המגזרים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2019
מדיוונד
הכנסות:
הכנסות ממכירות וממתן שירותים ורישיונות
רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעה בחברה כלולות
רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
רווח משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד ,נטו
הכנסות אחרות
הכנסות מימון
עלויות והוצאות:
חלק בהפסדי חברות כלולות ,נטו
ירידת ערך נכסים
הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים  ,נטו
הפסד משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד ,נטו
עלות המכירות ומתן השירותים והרישיונות
הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הוצאות מימון
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת
הטבת מס
רווח (הפסד) לשנה
רווח (הפסד) המיוחס לבעלי המניות האחרים של חברת המגזר
הפסד מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי מניות החברה
פחת והפחתות

גמידה סל

112,945

התאמות למאוחד
מגזרים אחרים
אלפי ש"ח

מאוחד

19,697
21,117
10,900

()19,349
()3,678

113,293
25,176
7,222

10,065
4,965

61,128

1,270
1,689

()6,400
()59,818

4,935
7,964

127,975

65,187

54,673

()89,245

158,590

71,423

71,423
278,684

4,059

278,684
3,033
58,531
20,233
14,481
18,584
3,968
14,307
408,788
()280,813
31,727
()249,086
()170,448
()78,638
4,096
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112,146
16,725
43,098
11,852
186,854
()121,667
250
()121,417
()110,923
()10,494
7,639

582

()3,615

2,722

15,397
()632
()207,547
()16,725
()70,337
()13,331
()66,731
()292,098
202,853
()667
202,186
236,928
()34,742
7,649

95,239
41,935
13,331
59,181
212,990
()158,317
417
()157,900
()127,662
()30,238
1,636

18,119
57,899
20,071
14,481
33,280
3,968
18,609
516,534
()357,944
31,727
()326,217
()172,105
()154,112
21,020

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 26מידע מגזרי (המשך):
תוצאות המגזרים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2018
מדיוונד
הכנסות:
הכנסות ממכירות וממתן שירותים ורישיונות
רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעה בחברה כלולות
רווח שנבע מאיבוד שליטה בחברות בנות
רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
רווח משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד ,נטו
הכנסות אחרות
הכנסות מימון
עלויות והוצאות:
חלק בהפסדי חברות כלולות ,נטו
ירידת ערך נכסים
הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים  ,נטו
הפסד משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד ,נטו
עלות המכירות ומתן השירותים והרישיונות
הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הוצאות מימון
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת
הטבת מס
רווח (הפסד) לשנה
רווח (הפסד) המיוחס לבעלי המניות האחרים של חברת המגזר
רווח (הפסד) מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי מניות החברה
פחת והפחתות

גמידה סל

12,320

התאמות למאוחד
מגזרים אחרים
אלפי ש"ח
()54,404

12,767
21,505
51,046
3,473

42,792
3,340

3,746

2,873
1,182
82,634

()2,873
()1,182
()39,723

42,792
49,997

58,452

16,343

206,575

()99,790

181,580

13,960
1,654

52,683
110
()1,654

52,683
14,070

18,574
14,043
15,073
13,516

79,252

77,107

20,961
()974
()144,184

41,698

43,131

6,857
68,063
()9,611
12,001
2,390
1,562
828
2,082

72,831
193,781
()177,438
()252
()177,690
()159,687
()18,003
967

49,530
185,382
21,193
()4,102
17,091
()36,047
()18,956
2,166

7,516

54,851
13,989
51,046

מאוחד

5,081

75

()1,608

()59,108
59
()92,672
()224,779
124,989
4,354
129,343
138,154
()8,811
9,628

20,961
17,600
26,218
15,073
39,237
59
36,546
222,447
()40,867
12,001
()28,866
16,076
()44,942
14,843

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 26מידע מגזרי (המשך):
תוצאות המגזרים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2017
מדיוונד
הכנסות:

הכנסות ממכירות וממתן שירותים ורישיונות

רווח מירידה בשיעור החזקה של השקעה בחברה כלולות
רווח שנבע ממכירה של חברות בנות או מאיבוד שליטה בהן
הכנסות מימון

9,010
1,206
2,568
11,578

עלויות והוצאות:
חלק בהפסדי חברות כלולות ,נטו
הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים  ,נטו
הפסד משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו
עלות המכירות ומתן השירותים והרישיונות

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הוצאות מימון

גמידה סל

4,309
5,515

מגזרים אחרים התאמות למאוחד
אלפי ש"ח
33,617
9,832
19,136
96,591
159,176

834
()44,487
()43,653
27,431

699

()82
6,152
263

17,068
20,127
19,203
13,375
26,850
4,493
101,116

54,062

15,365
84,301

43,461
11,038
19,136
58,981
132,616
27,431
617
6,152
263
32,433
32,644
19,203
42,476
16,049
9,581
186,849

16,098

36,320

2,585
73,444

1,122
143,178

()23,317
()10,801
1,381
()130,889

()67,929

15,998
1,150
17,148
()37,861
55,009

87,236
()2,214
85,022
133,652
()48,630

()54,233
31,795
()22,438
5,455
()27,893

3,012

10,260

15,290

הפסד לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת
הטבת מס
הפסד לשנה
הפסד המיוחס לבעלי המניות האחרים של חברת המגזר
הפסד מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי מניות החברה

()89,538
32,859
()56,679
()34,648
()22,031

()67,929
()55,688
()12,241

פחת והפחתות

1,435

583
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()125,846

מאוחד

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 26מידע מגזרי (המשך):
ו.

נתונים מאזניים של המגזרים :

מדיוונד

גמידה סל

מגזרים אחרים
אלפי ש"ח

התאמות
למאוחד

מאוחד

נתונים ליום  31בדצמבר :2019
נכסי המגזר

443,488

455,100

281,523

()563,146

616,965

התחייבויות המגזר

87,857

116,785

95,966

()181,489

119,119

השקעות הוניות

2,737

10,558

6,327

()14,060

5,562

נתונים ליום  31בדצמבר :2018

ז.

נכסי המגזר

771,616

485,010

1,009,402

()1,248,147

1,017,881

התחייבויות המגזר

127,999

151,708

93,808

()225,053

148,462

השקעות הוניות

1,702

8,025

17,152

()8,265

18,614

החברות המהוות מגזרים בני הדיווח ,נמצאות עדיין בשלב הפיתוח של מוצריהן ,למעט מדיוונד לה אישור שיווק למוצריה בטריטוריות מסויימות.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 27מידע נוסף בדבר תזרימי המזומנים:
פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
2019

השקעה בחברה כלולה כנגד מימוש מכשיר פיננסי נגזר
הסדרי חכירה חדשים
השקעה בחברה כלולה כנגד המרת הלוואה

2018
אלפי ש"ח

15,116
11,199
3,750

השקעה בחברה כלולה כנגד הנפקת מניות ומכשיר פיננסי נגזר:
השקעה בחברה כלולה
הנפקת מניות
מכשיר פיננסי נגזר
השקעה בחברה כלולה ומכשיר פיננסי נגזר כנגד המרת הלוואה:
השקעה בחברה כלולה
השקעה במכשיר פיננסי נגזר
המרת הלוואה

2017

20,857
()18,322
()2,535

4,885
5,666
()10,551

ביאור  - 28אירועים לאחר תום תקופת הדיווח:
א .מדיוונד
בחודש ינואר  ,2020עדכנה מדיוונד כי  BARDAהחלה בהצטיידות לתרופה  ,Nexobridכחלק מבניית המוכנות
הלאומית של ארה"ב למצבי חירום רפואיים המסכנים את בריאות הציבור.
המלאי הנרכש על ידי  BARDAינוהל על ידי מדיוונד כחלק ממאגר מלאי החירום של ארה"ב ,והוא מוערך
בכ 16.5-מיליון דולר .המשלוח הראשון של  Nexobridצפוי עד לסוף הרבעון הראשון לשנת  ,2020ומשלוחים
נוספים יתבצעו בחמשת הרבעונים העוקבים .כמו כן ל BARDA-קיימת אופציה לרכוש כמויות נוספות של
 Nexobridבסכום של עד כ 50-מיליון דולר.
בחודש מרס  ,2020הודיעה מדיוונד כי  BARDAהגדילה את היקף ההסכם עמה המתייחס להתוויה של כוויות
בסך של כ 5.5-מיליון דולר ,למימון היערכות להפצת  NexoBridלשימוש במצבי חירום ,וזאת בהמשך
להצטיידות של  BARDAב NexoBrid-כחלק מבניית המוכנות הלאומית של ארה"ב למצבי חירום רפואיים
המסכנים את בריאות הציבור.
בNeon .
בחודש ינואר  ,2020עדכנה  Neonכי חתמה על הסכם עם חברת ),BioNTech SE (Nasdaq: BNTX
במסגרתו תרכוש  BioNTechאת מלוא מניות  ,Neonבתמורה למניות סחירות של  ,BioNTechלפי שווי מניות
 Neonשל כ 67-מיליון דולר ,קרי ,כ 2.18-דולר למניה .השלמת העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של
.Neon
גElicio .

בחודש מרס  ,2020הודיעה  Elicioעל 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%-
ד .לפרטים אודות השלכות אפשריות של נגיף הקורונה על פעילותה של החברה ,ראה ביאור .1
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

נתונים כספיים בשקלים חדשים (ש"ח(:
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים

3-4

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים:
רווח או הפסד

5

הפסד כולל

6

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים

7-8

ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים
נספח  -השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

9-16
17

לכבוד
בעלי המניות של
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ,
תל-אביב.
א.ג.נ,.

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
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן  -החברה) לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה
שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  2019אשר נכלל בדוח ה תקופתי של החברה .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות
הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך נכסיהן בניכוי סך התחייבותיהן ,נטו
הסתכם לסך של כ 109,447-אלפי ש"ח ו 158,398-אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2019ו ,2018-בהתאמה ,ואשר חלק
החברה בהוצאות בניכוי הכנסות חברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ 66,623-אלפי ש"ח ,כ 31,571-אלפי ש"ח וכ-
 28,246אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018 ,2019ו ,2017-בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן
חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין
אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
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 המ ידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן
הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס
נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

תל-אביב,
 23במרס 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
פקדון בתאגיד בנקאי
חייבים ויתרות חובה אחרים

3

9,200
203
1,487
10,890

11,995
11,718
23,713

נכסים שאינם שוטפים:
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסים נגזרים
פיקדונות ויתרות חובה
נכסים בגין זכויות שימוש
רכוש קבוע

26,106
9,470
907
483
58
37,024

98
60,683

השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

207,877

346,407

סך הכל נכסים

255,790

430,803

5

) אבי פישר,
) יו"ר הדירקטוריון
) עפר גונן,
) מנכ"ל
) אסף סגל,
) סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 23 :במרס .2020
הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

3

42,370
17,234
981

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

 31בדצמבר
ביאור

2018
2019
אלפי ש"ח

התחייבויות והון עצמי
התחייבויות שוטפות -
זכאים ויתרות זכות אחרים

6,165

6,007

התחייבויות שאינן שוטפות:
הלוואה מבעל שליטה
התחייבות בגין חכירות
התקשרויות והתחייבויות תלויות
סך הכל התחייבויות

25,989
38

25,899

32,192

31,906

הון עצמי

223,599

398,898

255,790

430,803

6
7

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

4

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור
הכנסות:
הכנסות מדמי ניהול והעמדת ערבות
רווח ממימוש ומירידה בשעור החזקה של השקעות בחברות
מוחזקות או איבוד שליטה בהן
רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
הכנסות אחרות
הכנסות מימון

עלויות והוצאות:
הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו
הפסד ממימוש ומשינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים שאינם
שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הוצאות אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח

1,337

1,166

1,934

21,117
7,222

65,017
3,474

28,968

2,099
31,775

12,476
82,133

10,800
5,468
47,170

617
263

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

15,395
5,214
13,641
2,303
36,553

23,777
5
16,723
4,059
44,564

17,478
4,229
22,587

()4,778

37,569

24,583
()854

8

רווח (הפסד) לשנה ללא חלק החברה בתוצאות הפעילות
של חברות מוחזקות

()4,778

37,569

23,729

חלק החברה בתוצאות הפעולות של החברות המוחזקות

()149,334

()82,511

()51,622

סך הכל הפסד לשנה

()154,112

()44,942

()27,893

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

5

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
הפסד כולל:
הפסד לשנה

()154,112

הפסד כולל אחר:
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד-
חלק בהפסד הכולל האחר של חברות מוחזקות ,נטו

()137

()44,942

()27,893

סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:
שערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו ממס
הפסד מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזקף לדוח רווח או
הפסד ,נטו ממס
חלק ברווח (הפסד) הכולל האחר של חברות מוחזקות ,נטו

()22,721

21,544

263
()28,409

סך רווח (הפסד) כולל אחר לשנה

()22,858

21,544

()31,170

הפסד כולל לשנה

()176,970

()23,398

()59,063

()3,024

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

6

(המשך) 1 -
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
הפסד לשנה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת,
ראה להלן
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)

()154,112

()44,942

()27,893

155,731
1,619

31,993
()12,949

17,523
()10,370

()7
()4,088
872

()48
()22,900

()44
()21,955

()3,883

()1,385

7,970
150
3
()18,708

706
14
()22,664

14,795

49,427
49,427

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
השקעות בחברות מוחזקות ,כולל הלוואות המירות
מכשירים פיננסים שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,נטו
השקעות במכשירים פיננסים נגזרים
פקדונות בתאגידים בנקאיים ,נטו
תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות
תמורה ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה
ריבית שהתקבלה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

7
()3,416

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה
פרעון התחייבות בגין חכירות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון)

()394
()394

14,795

גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

()2,191

()16,862

16,393

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

11,995

28,355

13,010

רווחים (הפסדים) הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

()604

502

()1,048

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

9,200

11,995

28,355

()200

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

7

(סיום) 2 -
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
חלק החברה בתוצאות הפעולות של חברות מוחזקות ,נטו
רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות כלולות ,נטו
רווח שנבע מאיבוד שליטה בחברה בת
דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה
הפסד ממימוש ומשינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים שאינם
שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הפסד (רווח) משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
הפסד ממכירת רכוש קבוע
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
הפסד (רווח) ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה
פחת והפחתות
מסים נדחים ,נטו
הוצאות (הכנסות) אחרות
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות

149,334
()21,117

82,511
()13,989
()51,046

7,150
15,395
()7,222
1,882
543

23,839
()3,474
5
3,514
()62
49

5,084
()76
150,973

()8,441
32,906

5,017
()259
4,758
155,731

()314
()599
()913
31,993

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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51,622
()9,832
()19,136

617
3,007
263
27
854
()10,800
()1,084
15,538
503
1,482
1,985
17,523

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -

ביאור - 1
א.

אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל
 :1970הגדרות:
"החברה"  -כלל תעשיות ביוטכנולוגיה 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 ( 2019להלן  -הדוחות המאוחדים).
"חברה מוחזקת"  -חברה בת או חברה כלולה.
"עסקות בינחברתיות"  -עסקות של החברה עם חברות בנות.
"יתרות בינחברתיות"" ,הכנסות והוצאות בינחברתיות"" ,תזרימי מזומנים בינחברתיים"  -יתרות ,הכנסות או הוצאות,
ותזרימי מזומנים ,בהתאם לעניין ,הנובעים מעסקות בינחברתיות ,אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

ב.

להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד:

()1

כללי
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 להבהרותהאמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב 24-בינואר 2010
המתייחסת 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 בשינויים 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.

()2

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים
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 ,לרבות
מוניטין.
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.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ( 1970 -המשך)

ביאור - 1
()3

אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל
 ( 1970המשך):הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים ,בפילוח בגין רווח או הפסד ורווח כולל אחר ,לאחר
ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,
ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח הכולל .סכומי
ההכנסות וההו צאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות הרווח והפסד המאוחדים ובדוחות
המאוחדים על הרווח 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 ,לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה.
נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס
לבעלים של החברה האם ,על בסיס הדוחות המאוחדים ,הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה
האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם ,בהתאמה ,כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.

()4

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים
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.
נתו נים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים .סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות
המאוחדים ,למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ( 1970 -המשך)

ביאור  - 2סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " 9מכשירים פיננסים"
המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסים יושמה עבור הפריטים הבאים:
נכסים:

 31בדצמבר :2019
מזומנים ושווי מזומנים
פקדון בתאגיד בנקאי
חייבים ויתרות חובה (למעט תשלומים מראש)
הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסים נגזרים
פיקדונות וחייבים שאינם שוטפים

נכסים
פיננסים
בשווי הוגן
דרך רווח
או הפסד

26,106
9,470
35,576

 31בדצמבר :2018
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה (למעט תשלומים מראש)
הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים פיננסים זמינים למכירה
מכשירים פיננסים נגזרים
פיקדונות וחייבים שאינם שוטפים

42,370
17,234
59,604

התחייבויות:
התחייבויות
בשווי הוגן
דרך רווח
או הפסד
 31בדצמבר :2019
זכאים ויתרות זכות אחרים (למעט הכנסות מראש)
התחייבות לבעל עניין
התחייבות בגין חכירות
-, 31בדצמבר :2018
זכאים ויתרות זכות אחרים (למעט הכנסות מראש)
התחייבות לבעל עניין
-,-
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הלוואות
וחייבים
אלפי ש"ח

סך הכול

9,200
203
727
43,818

9,200
203
727
43,818
26,106
9,470
907
90,431

11,995
11,482
43,117

11,995
11,482
43,117
42,370
17,234
981
127,179

907
54,855

981
67,575
התחייבויות
פיננסיות
אחרות
בעלות
מופחתת
אלפי ש"ח

סך הכול

6,165
25,989
38
32,192

6,165
25,989
38
32,192

6,007
25,899
31,906

6,007
25,899
31,906

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 3מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים
הרכב המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הינו כדלקמן:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
8,246
954
9,200

מזומנים בבנק
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

5,102
6,893
11,995

ביאור  - 4נכסים פיננסים אחרים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים (למעט מכשירים פיננסים נגזרים):
א.

נכסים פיננסים זמינים למכירה:

התנועה בניירות הערך אשר סווגו כ"נכסים פיננסים זמינים למכירה" ,במהלך השנים המדווחות ,הינה כדלקמן:
2017
אלפי ש"ח

49,083

יתרה לתחילת השנה
תנועה במהלך השנה:
תוספות
מכירות
רווחים (הפסדים) נטו שנזקפו לרווח כולל אחר

()706
()3,976

יתרה לגמר השנה

44,401

שערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה ,נטו ממס
הפסד (רווח) מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומשו ונזקפו לדוח
רווח או הפסד
הפסד מירידת ערך נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח רווח
או הפסד

()3,024
263
-,-

החל מיום  1בינואר  ,2018עם יישומו לראשונה של  , IFRS 9סווגו ההשקעות שהוצגו בעבר כנכסים פיננסיים זמינים למכירה
למסגרת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 5מכשירים פיננסים נגזרים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים
 31בדצמבר 2018
 31בדצמבר 2019
התחייבויות
נכסים
התחייבויות
נכסים
אלפי ש"ח
אופציות להשקעה בחברות מוחזקות

בניכוי החלק שאינו שוטף:
אופציות להשקעה בחברות מוחזקות

9,470
9,470

-,-

9,470
-,-

-,-

17,234
17,234

-,-

17,234
-,-

-,-

ביאור  - 6הלוואה מבעל שליטה
ההלוואה תוחזר בחודש אוקטובר  2025או במועד מוקדם יותר עם קרות אירועים מסוימים שהוגדרו במסגרת ההסכם,
בתוספת ריבית שנתית בשיעור של  2.7%שתיצבר עד למועד התשלום בפועל.
ביאור  - 7התקשרויות והתחייבויות תלויות
באשר להתקשרויות והתחייבויות תלויות של החברה ,ראה ביאור 14א' ו14-ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.
ביאור  - 8מסים על ההכנסה:
א.

מסוי החברה בישראל ,שיעורי המס ,ושומות מס שלה
באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצורכי מס ובדבר שיעורי המס החלים על הכנסותיה ,וכן
בדבר שומות מס של החברה  -ראה ביאור  16לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב.

הפסדים לצורכי מס של החברה עצמה להעברה לשנים הבאות
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס של החברה להעברה לשנים הבאות ,מוכרים במידה שמימוש הטבת המס
המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.
הפסדי הון מניירות ערך (לרבות הפסדים מניירות ערך משנים קודמות שטרם קוזזו) שטרם קוזזו לצורכי מס ומועברים
לשנים הבאות ,וכן הפסדי הון אחרים של החברה לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ,מגיעים ליום  31בדצמבר 2019
לכדי  538מיליון ש"ח.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 8מסים על ההכנסה (המשך):
ג.

מסים נדחים
הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים הינם כדלקמן:
נכסים
בגין הפסדים
פיננסים
וניכוי להעברה
זמינים
לצורך מס
למכירה
אלפי ש"ח

נכסים פיננסים
בשווי הוגן
דרך רווח והפסד
יתרה ל1.1.2017 -
שינויים בשנת :2017
זקיפה לדוח רווח והפסד
זקיפה לרווח כולל אחר
יתרה ל 31.12.2017 -
שינויים בשנת :2018
השפעת היישום לראשונה
של IFRS 9
זקיפה לדוח רווח והפסד
יתרה ל31.12.2018 -
שינויים בשנת :2019
זקיפה לדוח רווח והפסד
יתרה ל31.12.2019 -
ד.

-,-

6,314

-,-

()854
5,460

סך הכל

()6,314

-,-

854
()5,460

854
()854
-,-

5,460
()5,460
-,-

-,-

5,460
-,-

-,-

-,-

-,-

-,-

-,-

()5,460

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד
המסים הכלולים בדוחות הינם מסים נדחים.
כמתאפשר בהתאם להבהרת סגל הרשות ,החברה בחרה שלא לכלול הסבר לגבי הקשר בין הוצאת מסים (הכנסת
מסים) לבין הרווח החשבונאי ("ביאור מס תיאורטי").
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 9הלוואות ,השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה
באשר לפרטים בדבר עסקאות מהותיות ובדבר היקפי ההשקעות (כולל הלוואות ,הלוואות המירות למניות) ושיעורי ההחזקה
בחברות מוחזקות  -ראה ביאור  5לדוחות הכספיים המאוחדים.
ביאור  - 10בעלי עניין וצדדים קשורים
א .כללי
באשר לפרטים בדבר בעלי עניין והצדדים קשורים של החברה ,ראה ביאור  25בדוחות הכספיים המאוחדים.
ב .עסקות
2019

הכנסות מדמי ניהול והעמדת ערבות
שכר ומשכורת למנכ"ל
מרכיב הטבה בגין אופציות שהוענקו למנכ"ל
דמי שכירות
רווח (הפסד) משינוי בשווי הוגן בגין כתבי אופציה
להשקעה בחברות מוחזקות
הכנסות מימון ,נטו בגין השקעה בהלוואות המירות
לחברות מוחזקות
הכנסות (הוצאות) מימון בגין הלוואה מבעל שליטה
הוצאות ביטוח נושאי משרה
הטבות לבעלי עניין שאינם מועסקים
בחברה  -שכר דירקטורים ( 7דירקטורים)

2017

2018
אלפי ש"ח

1,337
1,613
1,337
644

1,166
1,796
2,549
633

1,934
1,328
1,928
633

7,222

3,474

()617

701
()90
608

11,879
()3,884
284

1,899
440
305

1,091

1,266

1,276

ג .יתרות
 31בדצמבר
2018

2019
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים -
חייבים ויתרות חובה
נכסים שאינם שוטפים:
כתבי אופציה להשקעה בחברות מוחזקות
הלוואות המירות לחברות מוחזקות
התחייבויות שוטפות:
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות לבעלי עניין

15

370

11,222

9,470
43,818

17,234
43,117

3,373

3,387

25,989

25,899

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 11מידע בדבר פעילויות השקעה ומימון הכלולות בדוחות התזרים המאוחדים ,שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
2019

השקעה בחברה כלולה כנגד מימוש מכשיר פיננסי נגזר
השקעה בחברה כלולה ומכשיר פיננסי נגזר כנגד המרת הלוואה:
השקעה בחברה כלולה
השקעה במכשיר פיננסי נגזר
המרת הלוואה

2018
אלפי ש"ח

2017

15,116

4,885
5,666
()10,551
3,750

השקעה בחברה כלולה כנגד המרת הלוואה
השקעה בחברה כלולה כנגד הנפקת מניות ומכשיר פיננסי נגזר:
השקעה בחברה כלולה
הנפקת מניות
מכשיר פיננסי נגזר

ביאור  - 12אירועים לאחר תום תקופת הדיווח
באשר לאירועים לאחר תום תקופת הדיווח ,ראה ביאור  28לדוחות הכספיים המאוחדים.
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20,857
()18,322
()2,535

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
נספח
השקעות והלוואות לחברות מוחזקות
להלן פרטים בגין חברות מוחזקות במישרין או על ידי חברות בבעלות מלאה ליום  31בדצמבר :2019
שיעור
זכויות בהון
באחוזים

שם החברה
חברות בנות:
ביומדיקל אינווסטמנטס ( )1997בע"מ
כלל מדעי החיים שותפות מוגבלת וכלל מרכז
יישומים בע"מ ()2
מדיוונד בע"מ ()3
קיורטק בע"מ ()4
קמפוס ביו שותפות מוגבלת וקמפוס ביו ניהול בע"מ
אנטומיה טכנולוגיה רפואית  Iשותפות מוגבלת()5
אנטומיה טכנולוגיה רפואית  IIשותפות מוגבלת()5
()1

חברות כלולות:
ביוקין תרפויטיקס בע"מ
אנקיאנו בע"מ
גמידה סל בע"מ ()6
Elicio Pharmaceuticals, Inc.
eXIthera Pharmaceuticals LLC

פאי קארדיה בע"מ
השקעות אחרות

יתרת
ההשקעה
אלפי ש"ח

100

4,263

100
35
53
100
50
50

2,874
104,340
()1,178
()748
42
30

25
19
9
30
45
10

2,474
5,326
25,815
28,715
11,553
413

חברות אנטומיה (:)5
מיניאינוייזיב בע"מ
ס.ד .סייט אבחון בע"מ
פאי קארדיה בע"מ
קולוספן בע"מ

FDNA Inc

12
3.5
7.5
11
1

5,685
6,807
3,116
4,661
3,689
207,877

16
4

21,282
4,078
897
26,257

חברות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
Cadent Therapeutics Inc.
Neon Therapeutics Inc.

השקעות אחרות

( )1יתרת ההשקעה מוצגת לאחר קיזוז יתרת השקעת ביומדיקל אינווסטמנטס ( )1997בע"מ בגמידה סל בע"מ.
( )2יתרת ההשקעה מוצגת לאחר קיזוז יתרת השקעת כלל מדעי החיים שותפות מוגבלת במדיוונד בע"מ ובקיורטק בע"מ.
( )3כולל גם את החזקות כלל מדעי החיים שותפות מוגבלת במדיוונד בע"מ.
( )4כולל גם את החזקות כלל מדעי החיים שותפות מוגבלת בקיורטק בע"מ.
( )5אנטומיה טכנולוגיה רפואית  Iואנטומיה טכנולוגיה רפואית ( IIלהלן" -קרנות") מחזיקות בחברות בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,אחוזי ההחזקה המפורטים לעיל של החברות המוחזקות בשווי הוגן דרך רווח והפסד הן לפי החזקותיהן בשרשור.
יתרת ההשקעה מוצגת לאחר קיזוז ההשקעה בחברות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
( )6כולל גם את החזקות ביומדיקל אינווסטמנטס ( )1997בע"מ בגמידה סל בע"מ.
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
To the Shareholders and Board of Directors of
GAMIDA CELL LTD.

Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying consolidated statements of financial position of Gamida Cell Ltd. and its
subsidiary (the "Company") and as of December 31, 2019 and 2018 the related consolidated statements of
comprehensive loss, changes in equity, and cash flows, for each of the three years in the period ended
December 31, 2019, and the related notes (collectively referred to as the "consolidated financial statements").
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of the Company and its subsidiary at December 31, 2019 and 2018, and the results of their operations
and their cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2019, in conformity with
International Financial Reporting Standards ("IFRS") as issued by the International Accounting Standard
Board.
The Company's Ability to Continue as a Going Concern
The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that the Company will
continue as a going concern. As discussed in Note 1d to the consolidated financial statements, the Company
has recurring losses from operations, negative cash flows from operating activities, has a net capital deficiency
and has stated that substantial doubt exists about the Company's ability to continue as a going concern.
Management's evaluation of the events and conditions and management's plans regarding these matters are
also described in Note 1d. The consolidated financial statements do not include any adjustments to reflect the
possible future effects on the recoverability and classification of assets or the amounts and classification of
liabilities that may result from the outcome of this uncertainty.
Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to
express an opinion on the Company's financial statements based on our audits. We are a public accounting
firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB) and are
required to be independent with respect to the Company in accordance with the U.S. federal securities laws
and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of
material misstatement, whether due to error or fraud. The Company is not required to have, nor were we
engaged to perform, an audit of its internal control over financial reporting. As part of our audits we are
required to obtain an understanding of internal control over financial reporting but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control over financial reporting.
Accordingly, we express no opinion.

-2-

Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such
procedures include examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial
statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made
by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our
audits provide a reasonable basis for our opinion.

KOST FORER GABBAY & KASIERER
A Member of Ernst & Young Global
We have served as the Company's auditor since 2000.
Tel-Aviv, Israel
February 25, 2020
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
U.S. dollars in thousands

December 31,
2019
2018
ASSETS
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents
Marketable securities
Prepaid expenses and other current assets

$

Total current assets
NON-CURRENT ASSETS:
Property and equipment, net
Right-of-use assets
Other assets
Total non-current assets
Total assets

$

41,838
13,559
1,306

40,272
20,417
1,502

56,703

62,191

6,298
5,133
641

2,311
662

12,072

2,973

68,775

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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$

$

65,164

GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
U.S. dollars in thousands
December 31,
2019
2018
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Trade payables
Employees and payroll accruals
Current maturities of lease liabilities
Accrued expenses and other payables

$

NON-CURRENT LIABILITIES:
Liabilities presented at fair value
Employee benefit liabilities, net
Lease liability
Liability to Israel Innovation Authority (IIA)

1,164
3,443
1,870
4,918

$

1,985
2,888
1,832

11,395

6,705

5,221
773
4,101
12,302

24,049
183
9,540

22,397

33,772

92
238,992
(541)
4
(203,564)

67
193,953
(77)
(43)
(169,213)

34,983

24,687

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
SHAREHOLDERS' EQUITY:
Share capital Ordinary shares of NIS 0.01 par value Authorized: 100,000,000 shares at December 31,
2019 and 2018; Issued and outstanding: 33,670,926
and 24,930,736 shares at December 31, 2019 and
2018, respectively
Share premium
Capital reserve due to actuarial loss
Reserve from financial assets measured at FVOCI
Accumulated deficit
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

$

68,775

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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$

65,164

GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE LOSS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)

2019
Operating expenses:
Research and development expenses, net
Commercial activities
General and administrative expenses

$

Year ended
December 31,
2018

2017
$

15,018
4,472

31,462 $
4,692
12,091

22,045
11,599

48,245

33,644

19,490

3,325
(17,149)

20,259
(1,042)

718
(1,197)

Loss before taxes on income
Taxes on income

34,421
(70)

52,861
70

19,011
-

Net loss

34,351

52,931

19,011

Operating loss
Financial expenses
Financial income

Other comprehensive loss:
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Actuarial net loss of defined benefit plans
Changes in the fair value of marketable securities
Total comprehensive loss

464
(47)

(2)
9

35
34

$

34,768

$

52,938

$

Basic net loss per share

$

1.17

$

10.53

$

Diluted net loss per share

$

1.69

$

10.53

$

19,080

Net loss per share:

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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27.56
27.56

GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)

Ordinary shares
Number
Amount
Balance as of January 1, 2017

689,898

$

Preferred shares
Number
Amount

2

9,880,380

-

-

$

26

$

108,250

Net loss
Other comprehensive loss

-

Total comprehensive loss
Issuance of series F-1 preferred shares, net of
issuance costs
Share-based compensation

-

-

-

-

-

4,274,363
-

12
-

28,853
2,208

Balance as of December 31, 2017

-

Share
Premium

-

Available for
sale
reserve
Amount

Capital reserve
due to actuarial
losses

$

$

-

(44)

Accumulated
deficit
$

Total
equity

(97,271)

10,963

-

(34)

(35)

(19,011)
-

(19,011)
(69)

-

(34)

(35)

(19,011)

(19,080)

-

-

-

28,865
2,208

689,898

2

14,154,743

38

139,311

(34)

(79)

(116,282)

22,956

Net loss
Other comprehensive loss

-

-

-

-

-

(9)

2

(52,931)
-

(52,931)
(7)

Total comprehensive loss

-

-

-

-

-

(9)

2

(52,931)

(52,938)

9,692
17,289,289

46

(8)
2
-

-

-

-

2
-

6,648,368
293,489
-

18
1
-

-

-

47,223
3,850
3,575

-

-

-

47,241
3,851
3,575

24,930,736

67

-

-

193,953

Issuance of additional preferred shares
following Anti dilution Protection
Exercise of options
Conversion of Preferred shares
Issuance of Ordinary shares in initial public
offering, net of issuance expenses in an
amount of $5,947
Exercise of warrants
Share-based compensation
Balance as of December 31, 2018

3,134,546
(17,289,289)

8
(46)

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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(43)

(77)

(169,213)

24,687

GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)

Ordinary shares
Number
Amount
Balance as of Janauary 1, 2019

Preferred shares
Number
Amount

Share
premium

Reserve from
financial assets
measured at
FVTOCI

Capital
reserve due
to actuarial
losses

Accumulated
deficit

(43)

(77)

(169,213)

24,687

Total
equity

24,930,736

67

-

-

193,953

Net loss
Other comprehensive loss

-

-

-

-

-

47

(464)

(34,351)
-

(34,351)
(417)

Total comprehensive loss

-

-

-

-

-

47

(464)

(34,351)

(34,768)

8,050,000
480,878
209,312
-

23
1
1
- --

-

-

37,117
131
2,923
4,868

-

-

$ 238,992

Issuance of ordinary shares in a secondary offering,
net of issuance expenses in an amount of $694
Exercise of options
Exercise of warrants
Share-based compensation
Balance as of December 31, 2019

33,670,926

$

92

-

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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$

$

4

$

(541)

$

(203,564) $

37,140
132
2,924
4,868
34,983

GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
U.S. dollars in thousands

2019

Year ended
December 31,
2018
2017

Cash flows from operating activities:
Net loss

$ (34,351) $ (52,931) $ (19,011)

Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities:
Adjustments to the profit or loss items:
Depreciation of property, plant and equipment and right-of-use assets
Financial income, net
Cost of share-based compensation
Change in employee benefit liabilities, net
Amortization of premium on marketable securities
Revaluation of financial derivatives
Revaluation of liability to IIA

2,143
(775)
4,868
126
184
(15,904)
2,531

269
(858)
3,575
(15)
272
17,600
2,037

162
(330)
2,208
26
28
(1,061)
631

(6,827)

22,880

1,664

(150)
(821)
2,807

942
(405)
2,296

(2,210)
1,464
1,214

1,836

2,833

468

1,546
(134)

792
-

330
-

(37,930)

(26,426)

(16,549)

(3,055)
(32,021)
38,742
-

(1,645)
(10,905)
5,000
(150)
4,949

(402)
(14,820)
(5,000)
-

3,666

(2,751)

(20,222)

Changes in asset and liability items:
Increase (decrease) in other receivables, prepaid expenses and
other assets
Increase (decrease) in trade payables
Increase in accrued expenses and other payables

Cash received during the year for:
Interest received
Interest paid
Net cash used in operating activities
Cash flows from investing activities:
Purchase of property and equipment
Purchase of marketable securities
Proceeds from bank deposits
Investment in restricted bank deposits
Proceed from maturity of marketable securities
Proceed from sale of marketable securities
Net cash provided by (used in) investing activities

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
U.S. dollars in thousands

2019

Year ended
December 31,
2018
2017

Cash flows from financing activities:
Proceeds from secondary offering, net
Proceeds from issuance of financial derivatives
Receipt of grants from the IIA
Proceeds from issuance of shares, initial public offering (payment of
issuance expenses), net
Proceeds from issuance of shares, net
Payment of lease liabilities
Exercise of options
Net cash provided by financing activities
Exchange differences on balances of cash and cash equivalents
Increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

37,140
224

612

10,900
272

(238)

47,479

(1,529)
132

2

28,865
-

35,729

48,093

40,037

101

31

-

1,566
40,272

18,947
21,325

3,266
18,059

$ 41,838 $ 40,272 $ 21,325

Significant non-cash transactions:
IIA liability for grants to be received

$

7 $

- $

269

Exercise of warrants liabilities to equity

$

2,924 $

3,851 $

-

Issuance expenses on credit

$

- $

238 $

-

Purchase of property, plant and equipment on credit

$

1,255 $

- $

-

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 1:- GENERAL
a.

Gamida Cell Ltd. (the "Company"), founded in 1998, is an advanced cell therapy company
committed to finding cures for patients with blood cancers and serious blood disesases a
clinical-stage biopharmaceutical company that develops novel curative treatments using
stem cells and Natural Killer (NK) cells.

b.

The Company has created a novel NAM cell expansion technology platform that is
designed to enhance the number and functionality of allogenic donor cells. This proprietary
therapeutic platform may enable the development of therapies with the potential to improve
treatment outcomes beyond what is possible with current donor-derived therapies.
The lead product candidate, omidubicel (formally known as NiCord®), is an advanced cell
therapy in Phase 3 development as a potential life-saving treatment option for patients in
need of a bone marrow transplant (BMT). Omidubicel is currently being evaluated in an
international, randomized, multi-center Phase 3 clinical study designed to compare its
safety and efficacy to standard umbilical cord blood for allogeneic BMT in approximately
120 patients with no available matched donor. BMT with a graft derived from bone marrow
or peripheral blood cells of a matched donor is currently the standard of care treatment for
many of these patients, but there is a significant unmet need for patients who cannot find a
fully matched donor.
Omidubicel was granted a Breakthrough Therapy designation from the FDA and an orphan
drug designation in the US and in Europe.
In December 2017, the Company presented final results from the Phase 1/2 clinical study
of omidubicel at the the 59th Annual Meeting of the American Society of Hematology
(ASH). The study met its primary endpoint, demonstrating rapid neutrophil engraftment
with manageable side effects. These data were published in the Journal of Clinical
Oncology in 2019.
On January 2, 2020, the Company announced that in December 2019 the Company
completed patient enrollment in its Phase 3 study of the Company’s lead clinical program,
omidubicel.
In addition to hematologic malignancies, the Company pursuing the development of
omidubicel for the treatment of bone marrow failure disorders. Omidubicel is currently
being evaluated in a Phase 1/2 clinical trial sponsored by the National Institutes of Health
in patients with severe aplastic anemia, a rare, life-threatening hematological disorder. In
February 2019, data from this study were reported at the 2019 Transplantation & Cellular
Therapy Meetings of American Society for Blood and Marrow Transplantation and Center
for International Blood and Marrow Transplant Research (2019 TCT Annual Meeting). In
the initial cohort of three patients, all successfully underwent a BMT consisting of
omidubicel plus a haploidentical stem cell graft. The rapid cord engraftment, sustained
hematopoiesis and accelerated immune recovery in treatment refractory observed in these
patients enable the initiation of a second cohort of patients to be treated with omidubicel as
a stand-alone graft.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 1:- GENERAL (Cont.)
Beyond omidubicel, the Company is developing GDA-201 (formally known as NAM-NK),
an investigational natural killer, or NK, cell-based cancer immunotherapy to be used in
combination with standard-of-care therapeutic antibodies. NK cells have potent anti-tumor
properties and have the advantage over other oncology cell therapies of not requiring
genetic matching, potentially enabling NK cells to serve as a universal donor-based therapy
when combined with certain antibodies. GDA-201 is currently in an investigator-sponsored
Phase 1/2 study for the treatment of relapsed or refractory non-Hodgkin lymphoma (NHL)
and multiple myeloma (MM). Data from the first 22 patients in the study were reported at
the 2019 Annual Meeting of theAmerican Society of Hematology, or ASH. The data from
the first 22 patients demonstrated that GDA-201 was clinically active and generally well
tolerated.
c.

On July 1, 2019, the Company closed a follow-on offering ("offering") of its ordinary
shares on the Nasdaq, which resulted in the sale of 7,000,000 ordinary shares at a public
offering price of $5 per share, before underwriting discounts. The underwriters had a 30day option to purchase up to 1,050,000 additional shares at a public offering price of $5
per share, and exercised in full their option to purchase an additional 1,050,000 ordinary
shares at the public offering price of $5 per share. The exercise of the underwriters’ option
closed on July 8, 2019. The Company received net proceeds from the offering of $37,140
(net of issuance costs and underwriting discounts of $3,110).

d.

The Company is devoting substantially all of its efforts toward research and development
activities. In the course of such activities, the Company has sustained operating losses and
expects such losses to continue in the foreseeable future. The Company's accumulated
deficit as of December 31, 2019 is $203,564 and negative cash flows from operating
activities during the year ended December 31, 2019 is $ 37,929. The Company requires
additional financing in order to continue to fund its current operations and pay existing and
future liabilities. (See also note 10c).
These conditions raise substantial doubt about the Company's ability to continue as a going
concern. The consolidated financial statements do not include any adjustments to the
carrying amounts and classifications of assets and liabilities that would result if the
Company was unable to continue as a going concern.

e.

Definitions:
In these financial statements:
The Company
Subsidiary

- Gamida Cell Ltd. and its subsidiary
Gamida Cell Inc. Incorporated in 2000 and intended to focus on sales
and marketing upon product approval

Related parties

- As defined in IAS 24

Dollar

- U.S. dollar
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The following accounting policies have been applied consistently in the financial statements for
all periods presented, unless otherwise stated.
a.

Basis of presentation of the financial statements:
These consolidated financial statements have been prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards ("IFRS") as issued by the International
Accounting Standards Board ("IASB").
The consolidated financial statements have been prepared on a cost basis, except for
available for sale financial assets and financial liabilities that have been measured at fair
value through profit or loss. The Company has elected to present profit or loss items using
the function of expense method.

b.

The operating cycle of the Company is one year.

c.

Consolidated financial statements:
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company
and its subsidiary.
The financial statements of the Company and its subsidiary are prepared as of the same
dates and periods. The consolidated financial statements are prepared using uniform
accounting policies by all companies in the group. Significant intra-group balances,
transactions and gains or losses resulting from intra-group are eliminated in full in the
consolidated financial statements.

d.

Functional currency, presentation currency and foreign currency:
1.

Functional currency and presentation currency:
The presentation currency of the financial statements is the U.S. dollars.
The functional currency is the currency that best reflects the economic environment
in which the Company and its subsidiary operates and conducts their transactions.
Most of the Company costs are incurred in U.S. dollars. In addition, the Company
financing activities are incurred in U.S. dollars. The Company's management
believes that the functional currency of the Company is the U.S. dollar.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
2.

Transactions, assets and liabilities in foreign currency:
Transactions denominated in foreign currency are recorded upon initial recognition
at the exchange rate at the date of the transaction. After initial recognition, monetary
assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the end of
each reporting period into the functional currency at the exchange rate at that date.
Exchange rate differences are recognized in profit or loss. Non-monetary assets and
liabilities measured at cost in foreign currency are translated at the exchange rate at
the date of the transaction. Non-monetary assets and liabilities denominated in
foreign currency and measured at fair value are translated into the functional
currency using the exchange rate prevailing at the date when the fair value was
determined.

e.

Cash equivalents:
Cash equivalents are considered as highly liquid investments, including unrestricted shortterm bank deposits with an original maturity of three months or less from the date of
investment or with a maturity of more than three months, but which are redeemable on
demand without penalty and which form part of the Company's cash management.

f.

Short-term deposits and restricted deposits:
Short-term bank deposits are deposits with an original maturity of more than three months
from the date of investment and which do not meet the definition of cash equivalents. The
deposits are presented according to their terms of deposit.
Restricted deposit is primarily invested in highly liquid deposits. Restricted deposit
amounted to $150 as of December 31, 2019 and 2018, and is included in prepaid expenses
and other current assets on the statements of financial position.

g.

Property and equipment:
Property, plant and equipment are measured at cost, including directly attributable costs,
less accumulated depreciation, accumulated impairment losses and any related investment
grants and excluding day-to-day servicing expenses.
Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful life of the assets at annual
rates as follows:
%
Machinery
Office furniture and equipment
Leasehold improvements
Project in process- manufacturing plant
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6 - 33
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
(*)

Leasehold improvements are depreciated on a straight-line basis over the shorter of
the lease term (including the extension option held by the Company and intended to
be exercised) and the expected life of the improvement.

(**)__As of December 31, 2019, the manufacturing plant is under construction.
Depreciation of the manufacturing plant will begin upon completion of its
construction.
The useful life, depreciation method and residual value of an asset are reviewed at least
each year-end and any changes are accounted for prospectively as a change in accounting
estimate.
An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future
economic benefits are expected from its use or disposal.
h.

Research and development costs:
Research expenditures are recognized in profit or loss when incurred. An intangible asset
arising from a development project or from the development phase of an internal project is
recognized if the Company can demonstrate: the technical feasibility of completing the
intangible asset so that it will be available for use or sale; the Company's intention to
complete the intangible asset and use or sell it; the Company's ability to use or sell the
intangible asset; how the intangible asset will generate future economic benefits; the
availability of adequate technical, financial and other resources to complete the intangible
asset; and the Company's ability to measure reliably the expenditure attributable to the
intangible asset during its development. Since the Company development projects are often
subject to regulatory approval procedures and other uncertainties, the conditions for the
capitalization of costs incurred before receipt of approvals are not normally satisfied and,
therefore, development expenditures are recognized in profit or loss when incurred.

i.

Impairment of non-financial assets:
The Company evaluates the need to record an impairment of the carrying amount of nonfinancial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying
amount is not recoverable.
If the carrying amount of non-financial assets exceeds their recoverable amount, the assets
are reduced to their recoverable amount. The recoverable amount is the higher of fair value
less costs of sale and value in use. The recoverable amount of an asset that does not generate
independent cash flows is determined for the cash-generating unit to which the asset
belongs. Impairment losses are recognized in profit or loss.
An impairment loss of an asset is reversed only if there have been changes in the estimates
used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was
recognized. Reversal of an impairment loss, as above, shall not be increased above the
lower of the carrying amount that would have been determined (net of depreciation or
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
amortization) had no impairment loss been recognized for the asset in prior years, and its
recoverable amount.
During the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company did not recognize
any impairment of non-financial assets.
j.

Government investment grants:
Government grants are recognized when there is reasonable assurance that the grants will
be received and the Company will comply with the related conditions.
Government grants received from Israel Innovation Authority ("IIA") (formerly, the Office
of the Chief Scientist in Israel ("OCS")) are recognized upon receipt as a liability if future
economic benefits are expected from the project that will result in royalty-bearing sales. If
no such economic benefits are expected, the grants are recognized as a reduction of the
related research and development expenses. In that event, the royalty obligation is treated
as contingent liability in accordance with IAS 37.
At the end of each reporting periods, the Company evaluates, based on its best estimate of
future sales, whether there is reasonable assurance that the liability recognized, in whole or
in part, will not be repaid (since the Company will not be required to pay royalties). If there
is such reasonable assurance, the appropriate amount of the liability is derecognized and
recorded in profit or loss as a revaluation of research and development expenses.
If the estimate of future sales indicates that there is no such reasonable assurance, the
appropriate amount of the liability that reflects expected future royalty payments is
recognized with a corresponding adjustment to financial expenses or income. As of
December 31, 2019 and 2018, the Company concurred future economic benefits are
expected from its research and development project and recorded a liability for its entire
contingent obligation to IIA.
Grants received from the IIA which are recognized as a liability are accounted for as
forgivable loans, in accordance with IAS 20 (Revised), pursuant to the provisions of IFRS
9, "Financial Instruments ". Accordingly, when the liability for the loan is first recognized,
it is measured at fair value using a discount rate that reflects a market rate of interest which
in the Company's case was determined to be 30%, 28% and 25% for 2019, 2018 and 2017,
respectively. The difference between the amount of the grants received and the fair value
of the liability is accounted for upon recognition of the liability as a government grant and
recognized as a reduction of research and development expenses.
For the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 no royalties were paid with respect
to grants received from the IIA. Payments will be treated as a reduction of the liability.
Grants in the amount of $871, $2,425 and $2,948 were approved during 2019, 2018 and
2017, respectively. Grant receivable amounted to $7 and $0 as of December 31, 2019 and
2018, respectively, and is included in prepaid expenses and other current assets on the
statements of financial position.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
k.

Provisions:
A provision in accordance with IAS 37 is recognized when the Company has a present
obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow
of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a
reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

l.

Operating leases:
Until December 31, 2018, the initial adoption of IFRS 16 Leases, Lease agreements were
classified as an operating lease if they do not transfer substantially all the risks and benefits
incidental to ownership of the leased asset. Operating lease payments were recognized as
an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. (for leases
subsequent to the adoptions of IFRS 16, refer to note 2q below)

m.

Share-based payment transactions:
The Company's employees and other service providers are entitled to remuneration in the
form of equity-settled share-based payment transactions.
Equity-settled transactions:
The cost of equity-settled transactions with employees is measured at the fair value of the
equity instruments granted at grant date. The fair value is determined using an acceptable
option pricing model.
With respect to other service providers, the cost of the transactions is measured at the fair
value of the goods or services received as consideration for equity instruments. In cases
where the fair value of the goods or services received as consideration of equity instruments
cannot be measured, it is measured by reference to the fair value of the equity instruments
granted.
The cost of equity-settled transactions is recognized in profit or loss, together with a
corresponding increase in equity, during the period which the performance and/or service
conditions are to be satisfied, ending on the date on which the relevant employees become
fully entitled to the award (the "Vesting Period").
No expense is recognized for awards that do not ultimately vest, except for awards where
vesting is conditional upon a market condition, which are treated as vested irrespective of
whether the market condition is satisfied, provided that all other vesting conditions are
satisfied.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
n.

Deferred tax:
Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the
tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes
at the reporting date.
Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences. Deferred tax
assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available
against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.
Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized
to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred
tax asset to be recovered.

o.

Employee benefit liabilities:
The Company has several employee benefit plans:
1.

Short-term employee benefits:
Short-term employee benefits are benefits that are expected to be settled entirely
before twelve months after the end of the annual reporting period in which the
employees render the related services. These benefits include salaries, paid annual
leave, paid sick leave, recreation and social security contributions and are recognized
as expenses as the services are rendered.

2.

Post-employment benefits:
The plans are normally financed by contributions to insurance companies and
classified as defined benefit plan.
The Company operates a defined benefit plan in respect of severance pay pursuant
to the Severance Pay Law, 1963 (the "Law"). According to the Law, employees are
entitled to severance pay upon dismissal or retirement. The liability for termination
of employment is measured using the projected unit credit method. The amounts are
presented based on discounted expected future cash flows using a discount rate
determined by reference to market yields at the reporting date on high quality
corporate bonds that are linked to the Consumer Price Index with a term that is
consistent with the estimated term of the severance pay obligation.
In respect of its severance pay obligation to certain of its employees, the Company
makes current deposits in pension funds and insurance companies (the "Plan
Assets"). Plan Assets comprise assets held by a long-term employee benefit fund or
qualifying insurance policies. Plan Assets are not available to the Company's own
creditors and cannot be returned directly to the Company.
Actuarial gains and losses are recognized in other comprehensive income or (loss)
retrospectively in the period in which they occur.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
p.

Financial instruments:
On January 1, 2018, the Company first adopted IFRS 9, "Financial Instruments" ("the
Standard"). The Company elected to adopt the provisions of the Standard retrospectively
without restatement of comparative data.
The accounting policy for financial instruments applied commencing from January 1, 2018,
is as follows:
1.

Investment in marketable securities:
Financial assets are measured upon initial recognition at fair value plus transaction
costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, except for
financial assets measured at fair value through profit or loss in respect of which
transaction costs are recorded in profit or loss.
The Company classifies and measures debt instruments in the financial statements
based on the following criteria:
-

The Company's business model for managing financial assets; and

-

The contractual cash flow terms of the financial asset.

The Company measured all of its marketable securities at fair value through other
comprehensive income (FVTCOI) .
Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income
when:
The Company's business model is to hold the financial assets in order to both collect
their contractual cash flows and to sell the financial assets, and the contractual terms
of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely
payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
After initial recognition, the instruments in this category are measured at fair value.
Gains or losses from fair value adjustments, excluding interest and exchange rate
differences, are recognized in other comprehensive income. The Company evaluates
at the end of each reporting period the loss allowancefor financial debt instruments.
Marketable securities as of December 31, 2018 and 2019 includes corporate and
government debentures with no significant premium or discount. The investment in
marketable securities, which are measured at fair value through other comprehensive
income is considered level 2 measurement.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
2.

Financial liabilities:
Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and
borrowings and payables net of directly attribute transaction costs. The Company's
financial liabilities include trade and other payables and warrants to shareholders.
Warrants to shareholders can be exercised into a variable number of share and
therefore such warrants recorded as a financial liability and are measured at each
balance sheet date at their fair value. Gains or losses are recognized in profit or loss.
a)

Derecognition:
A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is
discharged or cancelled, or expires.

b)

Offsetting of financial instruments:
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is
reported in the statements of financial position if there is a currently
enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an
intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities
simultaneously.

3.

Fair value:
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a
liability in an orderly transaction between market participants at the measurement
date. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that
market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that
market participants act in their economic best interest.
The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances
and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use
of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial
statements are categorized within the fair value hierarchy.
The carrying amounts of cash and cash equivalents, available-for-sale financial
assets, other receivables, short-term deposits, prepaid expenses and other current
assets, trade payables and accrued expenses and other payables approximate their
fair value due to the short-term maturity of such instruments. Regarding fair value
of the liability to IIA, refer to note 2j above.
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
q.

IFRS 16 - Leases:
The Company adopted IFRS 16, "Leases" ("the Standard"), with the date of initial
application of January 1, 2019. The Company elected to adopt the provisions of the
Standard using the modified retrospective method (without restatement of comparative
data).
Under this method, the standard is applied retrospectively with the cumulative effect of
initially applying the standard recognised at the date of initial application. The Company
elected to use the transition practical expedient allowing the standard to be applied only to
contracts that were previously identified as leases applying IAS 17 and IFRIC 4 at the date
of initial application. The Company also elected to use the recognition exemptions for lease
contracts that, at the commencement date, have a lease term of 12 months or less and do
not contain a purchase option (‘short- term leases’), and lease contracts for which the
underlying asset is of low value (‘low-value assets’).
The Company has a number of lease contracts, mainly leases of an office building and a
production plant. Before the adoption of IFRS 16, the Company classified each of its leases
(as lessee) at the inception date as an operating lease. The leased property was not
capitalized and the lease payments were recognized as rent expense in profit or loss on a
straight-line basis over the lease term. Any prepaid rent and accrued rent were recognized
under prepaid expenses and other current assets and accrued expenses and other payables,
respectively.
Set out below are the new accounting policies of the Company upon adoption of IFRS 16,
which have been applied from the date of initial application:
The Company accounts for a contract as a lease when the contract terms convey the right
to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

1.

Right-of-use assets:
The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease
(i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are
measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and
adjusted for any remeasurement of lease liabilities.
The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized,
initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the
commencement date less any lease incentives received. Unless the Company is
reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term,
the recognized right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the
shorter of its estimated useful life and the lease term. Right-of- use assets are subject
to impairment pursuant o the provision of IAS 36.

- 21 -

GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)

2.

Lease liabilities:
At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities
measured at the present value of lease payments to be made over the lease term
discounted at the intreset rate implicit in the lease, if that rate can be radily
determined, or otherwise using the Compan’s incremental borrowing rate. The lease
payments include fixed payments (including insubstance fixed payments) less any
lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a
rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease
payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to
be exercised by the Company and payments of penalties for terminating a lease, if
the lease term reflects the Company exercising the option to terminate.The variable
lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense
in the periodon which the event or condition that triggers the payment occurs.
After the commencement date, the Company measures the lease liability using the
effective interest rate method.

Based on the foregoing, the folwing are data relating to the initial application of the
standard as of January 1, 2019, in respect of leases exsisting as of that date:




Right-of-use assets of $6,869 were recognized and presented separately in the
statements of financial position.
Additional lease liabilities of $6,795 were recognized and presented separately in the
statements of financial position .
Prepaid expenses and other current assets of $256 and accrued expenses and other
payables of $183 related to previous operating leases were derecognized.

The lease liabilities as of January 1, 2019 reconcilliation to the operating lease
commitments as of December 31, 2018 are as follows:
Operating lease commitments as of December 31, 2018
Weighted average incremental borrowing rate as of January 1, 2019 (%)
Discounted operating lease commitments of January 1, 2019

$

7,441
1.45-4.01
6,795

Lease liabilities as of January 1, 2019

$

6,795
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GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 3:- SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUPMTIONS
USED IN THE PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The key assumptions made in the financial statements concerning uncertainties at the end
of the reporting period and the critical estimates computed by the Company that may result
in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next
financial year are discussed below.
-

Government grants:
Government grants received from the IIA at the Ministry of Industry, Trade and Labor are
recognized as a liability if future economic benefits are expected from the research and
development activity that will result in royalty-bearing sales. There is uncertainty regarding
the estimated future cash flows and the estimated discount rate used to measure the
amortized cost of the liability.

-

Determining the fair value of an unquoted financial liabilities:
The fair value of unquoted financial liabilities in Level 3 of the fair value hierarchy is
determined using valuation techniques including projected cash flows discounted at current
rates applicable for items with similar terms and risk characteristics. Changes in estimated
projected cash flows and estimated discount rates, after consideration of risk factors such
as liquidity risk, credit risk and volatility, are liable to affect the fair value of these
liabilities.

NOTE 4:- CASH AND CASH EQUIVALENTS
December 31,
2019
2018
Cash for immediate withdrawal
Cash equivalents - short-term deposits (1)

(1)

$ 2,307
39,531

$ 3,289
36,983

$ 41,838

$ 40,272

The cash equivalents are short-term bank deposits denominated in USD and bear interest
at an average annual rate of 1.7% and 2.05% as of December 31, 2019 and 2018,
respectively.
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NOTE 5:- PROPERTY AND EQUIPMENT, NET
Composition and movement:
2019:

Machinery

Office
furniture
and
equipment

Leasehold
improvements

Project in
process

$

$

$

$

Total

Cost:
Balance at January 1, 2019
Additions

3,154
212

Balance at December 31, 2019

535
45

1,099
92

468
3,961

$

5,256
4,310

3,366

580

1,191

4,429

9,566

Balance at January 1, 2019
Depreciation

1,753
183

345
76

847
64

-

2,945
323

Balance at December 31, 2019

1,936

421

911

-

3,268

Accumulated depreciation:

Property and equipment, net at
December 31, 2019

$

1,430

$

159

$

280

$

4,429

$

6,298

2018:

Machinery

Office
furniture
and
equipment

Leasehold
improvements

Project in
process

$

$

$

$

Total

Cost:
Balance at January 1, 2018
Additions

2,181
973

Balance at December 31, 2018

396
139

992
107

47
421

$

3,616
1,640

3,154

535

1,099

468

5,256

Balance at January 1, 2018
Depreciation

1,558
195

308
37

810
37

-

2,676
269

Balance at December 31, 2018

1,753

345

847

-

2,945

Accumulated depreciation:

Property and equipment, net at
December 31, 2018

$

1,401
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$

190

$

252

$

468

$

2,311

GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 6:- RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
Set out below, are the carrying amounts of the Company’s right-of-use assets and lease
liabilities and the movements during the period:
Right-of-use assets
Production
Vechicles
Plant

Offices
and labs
As of January 1, 2019

$

2,104

Depreciation expenses
Interest expenses
Other
Payments
As of December 31,
2019

$

(1,170)
$

934

240

$

(135)
70
$

175

4,525

$

(515)
14
$

4,024

Lease
liabilities

Total
6,869

$

(1,820)
84
$

5,133

6,795
758
81
(1,663)

$

5,971

The Company has entered into commercial real estate lease agreements which consist of
the office building and production plant. The leases are under non-cancellable terms and
mature over 1-8 years. In December 2017, the Company signed on lease agreement for
production plant which will be effective upon fulfillment of suspending condition as
described in the lease agreement.
The Company rents vehicles under an operating lease agreement, for a fixed monthly fee
of $15. The leases are under non-cancellable terms and mature over 1-3 years.
The future minimum lease fees payable as of December 31, 2019 are as follows:
First year
Second through fifth years
After fifth year

$1,925
1,378
3,197
$6,500

Following are the amortization periods of the right-of-use assets by class of underlying
asset:
%
Production Plant
Offices and labs
Vechicles

11
50
33-100
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NOTE 7:- ACCRUED EXPENSES AND OTHER PAYABLES

2019
Subcontractors
Clinical activities
Professional services
Project in process
Other

December 31,
2018

$

1,131
2,010
349
1,255
173

$

75
1,021
479
257

$

4,918

$

1,832

NOTE 8:- LIABILITIES PRESENTED AT FAIR VALUE
a.

Warrants to purchase Preferred F-2 shares:
On June 18, 2017 the Company signed a Series F Preferred Share Purchase Agreement
("SPA") with existing and new investors. According to the SPA and upon the closing that
occurred on July 9, 2017 the Company issued 4,274,363 Preferred F-1 shares, nominal
value NIS 0.01 each, at $9.44 per share, accompanied by the issuance of warrants to
purchase 2,564,619 Preferred F-2 shares, nominal value NIS 0.01, with an exercise price
of $11.33 per share, in exchange for an aggregate proceeds of $40,350. The issuance costs
in the amount of $585 associated with the equity transaction have been charged directly to
the consolidated statements of changes in equity and the issuance costs associated with the
issuance of the warrants in the amount of $216 have been charged directly to the statement
of comprehensive loss.
According to the SPA the warrants to purchase Preferred F-2 Shares are subject to
conversion ratio to be adjusted as defined in the SPA and to non-standard anti-dilution
protection provisions and cashless exercise mechanism and therefore accounted for as a
financial liability which was measured at fair value through profit or loss.
Upon the closing of the IPO as described in note 10b, 2,564,619 warrants to purchase
Preferred F-2 shares were automatically converted into warrants to purchase 4,323,978
ordinary shares, nominal value NIS 0.01, with an exercise price of $6.72 per share with an
expiration until earlier of July 3, 2022 or a Deemed Liquidation event as described in the
Company's article of association.
In December 2018, the Company issued a total of 293,489 ordinary shares pursuant to the
cashless exercise of 607,044 warrants. In 2019, the Company issued a total of 209,312
ordinary shares pursuant to the cashless exercise of 403,422 warrants.
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NOTE 8:- LIABILITIES PRESENTED AT FAIR VALUE (Cont.)
The Company measured the fair value of the warrants by using Option Pricing Method
utilized in a Black and Scholes simulation model. The option-pricing model requires a
number of assumptions, of which the most significant are the expected stock price volatility
and the expected time until liquidation. Expected volatility was calculated based upon
historical volatilities of similar entities in the related sector index. The expected time until
liquidation is the period in which liquidation event will occurred subject to the Company's
expectations. The risk-free interest rate is based on the yield from U.S. treasury bonds with
an equivalent term. The Company has historically not paid dividends and has no
foreseeable plans to pay dividends.
b.

Warrants to purchase Company's shares:

2019
Ordinary
shares

December 31,
2018
Ordinary
shares

2017
Preferred
F-2 shares

1.7%
80%
2.5
0

2.5%
80%
3.5
0

1.5%
90%
4.5
0

Risk-free interest rate
Expected volatility
Expected life (in years)
Expected dividend yield
c.

Changes in the fair value of warrants classified as Level 3 in the fair value hierarchy:

Fair value of
warrants to
purchase
Ordinary
shares
Balance at January 1, 2018

$

10,300

Exercise of warrants
Revaluation of financial derivatives

(3,851)
17,600

Balance at December 31, 2018

24,049

Exercise of warrants
Revaluation of financial derivatives
Balance at December 31, 2019

(2,924)
(15,904)
$
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U.S. dollars in thousands (except share and per share data)
NOTE 9:- CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
The Company is obligated to pay royalties to the Government of Israel through the IIA at the rates
of 3% to 3.5% on sales proceeds from products developed through the grants received from the
IIA. The maximum amount of royalties payable to the Government of Israel is limited to 100%
of the grants received, linked to the dollar and bearing interest at the LIBOR rate. The obligation
to pay these royalties is contingent on actual sales of the products and in the absence of such sales,
no payment is required. The Company expects to incur sales that will trigger payments of royalties
starting 2020. As of December 31, 2019, the Company's aggregate contingent obligations for
payments to IIA, based on royalty-bearing participation received or accrued amounted to $33,440
(including interest of $5,837).

NOTE 10:- SHAREHOLDERS' EQUITY
a. Rights attached to the shares:
1. Ordinary shares:
Subject to our current articles of association (the "AOA") the holders of ordinary
shares have the right to receive notices to attend and vote in general meetings of the
Company's shareholders, and the right to share in dividends and other distributions
and upon liquidation.
2. Preferred shares:
All issued and outstanding preferred shares were converted to Ordinary shares upon
the IPO (refer to b below).
b. On October 30, 2018, the Company closed an Initial Public Offering (“IPO”) of its
ordinary shares on the Nasdaq, under the symbol “GMDA” which resulted in the sale
of 6,250,000 ordinary shares at a public offering price of $8 per share, before
underwriting discounts. The underwriters purchased 398,368 additional shares at a
public offering price of $8 per share. The Company received net proceeds from the IPO
of approximately $47,241 (net of issuance costs and underwriting discounts of
approximately $5,947). Upon the closing of the IPO, all of the Company’s outstanding
preferred shares automatically converted into 17,289,289 ordinary shares.
c. In November 2019, the Company entered into a Controlled Equity Sales Agreement
under which the Company may offer and sell thier ordinary shares having an aggregate
gross sales price of up to $30,000 from time to time through Cantor Fitzgerald & Co.
Pursuant to the Sales Agreement and upon delivery of notice by the Company, Cantor
may sell thier ordinary shares under an “at the market offering”.
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NOTE 11:- SHARE-BASED PAYMENT
a.

On November 23, 2014, the Company's Board approved subject to the approval of the
shareholders to create a new class of shares of the Company, Ordinary C shares, nominal
value NIS 0.01 each and to classify 1,500,000 Ordinary shares for such class, 1,152,044
out of which for allocation to the Company's employees under the new amended 2014 Israel
Share Option Plan ("2014 Plan"). The exercise price of the options granted under the plans
may not be less than the nominal value of the shares into which the options are exercised.
The options vest primarily over three years. Any options, which are forfeited or not
exercised before expiration, become available for future grants.
There are no cash settlement alternatives. On December 29, 2014, the Company's
shareholders meeting ratified and approved the aforesaid decisions.
On January 23, 2017 the Company's Board of Directors approved the Company's 2017
Share incentive Plan (the "2017 Plan"), and the subsequent grant of options to the
Company's employees, officers and directors. Pursuant to the Plan, the Company initially
reserved for issuance 312,867 Ordinary shares, nominal value NIS 0.01 each.
Contemporaneously, the Company's Board of Directors approved the termination of the
Company's 2014 Plan and the extension of the exercise period of the outstanding options
to Ordinary C shares to expire on January 2020 instead of January 2018. There was no
material impact on the financial statements, with respect to the Company's 2014 plan
extension. On February 28, 2017 the Company's shareholders approved the 2017 Plan.
On June 26, 2017 and on December 28, 2017 the Company's Board of Directors approved
the reservation of additional 463,384 and 559,764 Ordinary shares, respectively, for
issuance under the 2017 Plan (totaling, including previous plans, an aggregate of 1,338,015
Ordinary Shares).
On May 5, 2019 the Company's Board of Directors approved to extend the exercise period
of all of the 2014 Plan options to purchase ordinary shares of the Company, and held by
certain current employees and officers of the Company, such that the Options shall expire
on January 18, 2022 in lieu of January 18, 2020).
The Company estimates the fair value of stock options granted using the Binominal optionpricing model. The option-pricing model requires a number of assumptions, of which the
most significant are the expected stock price volatility and the expected option term.
Expected volatility was calculated based upon historical volatilities of similar entities in
the related sector index. The expected term of the options granted is derived from output
of the option valuation model and represents the period of time that options granted are
expected to be outstanding. The risk-free interest rate is based on the yield from U.S.
treasury bonds with an equivalent term. The Company has historically not paid dividends
and has no foreseeable plans to pay dividends.
The following table lists the inputs to the binomial model used for the fair value
measurement of equity-settled share options for the above plan for years 2019 and 2018:
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NOTE 11:- SHARE-BASED PAYMENT (Cont.)

Dividend yield (%)
Expected volatility of the share prices (%)
Risk-free interest rate (%)

2019

Year ended
December 31,
2018

2017

0
78%-84%
1.92-2.63

0
93%-95%
2.63-2.88

0
89%-94%
1.76-2.4

Based on the above inputs, the fair value of the options was determined at $4.97-$5.85 at
the grant date.
b.

Movement during the year:
2019

Number of
options

c.

2018
Weighted
average
exercise
price
USD

Number of
options

Weighted
average
exercise
price
USD

Outstanding at beginning of
year
Granted during the year
Expired during the year
Exercised during the year
Forfeited during the year

3,197,616
790,300
39,094
480,878
62,756

3.07
8.82
5.21
0.27
6.16

2,467,023
751,977
2,000
9,692
9,692

2.28
5.60
6.00
0.25
0.25

Share options outstanding at
end of year

3,405,188

4.76

3,197,616

3.07

Share options exercisable at
end of year

1,865,572

2.68

1,705,256

1.21

As of December 31, 2019, there are $3,653 of total unrecognized company cost related to
non-vested share based compensation that are expected to be recognized over a period of
up to 4 years.
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NOTE 12:- TAXES ON INCOME
a.

Tax rates applicable to the income of the Company:
1.

Corporate tax rates:
Taxable income of the Israeli parent is subject to the Israeli corporate tax at the rate
of 24% in 2017, 23% in 2018 and 2019.
Non-Israeli subsidiary are taxed according to the tax laws in their respective
countries of residence.

2.

Income subject to tax benefits under the Law for the Encouragement of Capital
Investments, 1959 (the "Law"):
The Law for Encouragement of Capital Investments, 1959 (the "Investment Law")
provides tax benefits for Israeli companies meeting certain requirements and criteria.
The Investment Law has undergone certain amendments and reforms in recent years.
The Israeli parliament enacted a reform to the Investment Law, effective January
2011. According to the reform, a flat rate tax applies to companies eligible for the
"Preferred Enterprise" status. In order to be eligible for Preferred Enterprise status,
a company must meet minimum requirements to establish that it contributes to the
country's economic growth and is a competitive factor for the gross domestic
product.
The Company's Israeli operations elected "Preferred Enterprise" status, starting in
2017.
Benefits granted to a Preferred Enterprise include reduced tax rates. In peripheral
regions (Development Area A) the reduced tax rate was 9% in 2016. As part of
Economic Efficiency Law (Legislative Amendments for Accomplishment of
Budgetary Targets for Budget Years 2017-2018), 5777-2016, the tax rate for Area A
will be 7.5% in 2017 onwards. In other regions the tax rate is 16%. Preferred
Enterprises in peripheral regions will be eligible for Investment Center grants, as
well as the applicable reduced tax rates.

b.

The Law for the Encouragement of Industry (Taxation), 1969:
The Company has the status of an "industrial company", under this law. According to this
status and by virtue of regulations published thereunder, the Company is entitled to claim
a deduction of accelerated depreciation on equipment used in industrial activities, as
determined in the regulations issued under the Inflationary Law. The Company is also
entitled to amortize a patent or a patent or knowhow usage right that are used in the
enterprise's development or promotion, to deduct listed share issuance expenses and to file
consolidated financial statements under certain conditions.
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NOTE 12:- TAXES ON INCOME (Cont.)
c.

Net operating losses carryforward:
The Company has net operating losses and capital loss for tax purposes as of December 31,
2019, in the amount of $135,000 and $500, respectively, which may be carried forward and
offset against taxable income in the future for an indefinite period.
As of December 31, 2019, the U.S. subsidiary has net operating losses carryforwards of
$4,500 for the fedral tax purposes.

d.

Final tax assessments:
The Company's tax assessments through the 2013 tax year are considered final.

e.

Deferred taxes:
The Company did not recognize deferred tax assets in the Company's consolidated financial
statements for the years ended December 31, 2018 and 2017 for carryforward losses and
other temporary differences because their utilization in the foreseeable future is not
probable.

NOTE 13:- SELECTED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME DATA
a.

Research and development expenses, net:
Year ended December 31,
2019
2018
2017
Salaries and social benefits
Share-based payment
Subcontractors
Materials
Depreciation
Other
Less royalty bearing grants

$

Total research and development expenses, net $
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8,307
1,600
16,752
3,700
1,220
970
(1,087)

$

5,016 $
705
12,695
3,610
195
1,725
(1,901)

3,795
1,362
9,617
1,677
142
832
(2,407)

31,462

$

22,045

15,018

$

GAMIDA CELL LTD. AND ITS SUBSIDIARY
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NOTE 13:- SELECTED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME DATA (Cont.)
b.

Commercial activities:
Year ended
December
31,
2019
Salaries and social benefits
Share-based payment
Proffesional Services
Other

$

1,559
879
2,075
179

Total commercial expenses, net

$

4,692

The commercial activities were established in 2019
c.

General and administrative expenses:
Year ended December 31,
2019
2018
2017

d.

Salaries and social benefits
Share-based payment
Professional services
Rent, maintenance and other expenses
Depreciation

$

3,488
2,389
3,833
1,458
923

$

Total general and administrative expenses

$

12,091

$

4,788 $
2,870
2,802
1,065
74
11,599

$

1,870
846
1,467
269
20
4,472

Finance expenses:
Year ended December 31,
2019
2018
2017
Revaluation of IIA liability
Revaluation of warrants
Bank charges, interest expense and other fees
Interest expenses related to lease liability
Foreign currency translation adjustments

$

2,531
32
758
4

$

2,037 $
17,600
68
554

631
54
33

Total finance expenses

$

3,325

$

20,259 $

718
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NOTE 13:- SELECTED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME DATA (Cont.)
e.

Finance income:
Year ended December 31,
2019
2018
2017
Interest income
Revaluation of warrants
Foreign currency translation adjustments

$

1,245
15,904
-

$

877
165

$

330
845
22

Total finance income

$

17,149

$

1,042

$

1,197

NOTE 14:- RELATED PARTY TRANSACTIONS
Benefits to key executive personnel:
Year ended December 31,
2019
2018
2017
Short-term benefits
Other long-term benefits
Share-based payment

$

3,550
3,714

$

2,106 $
63
2,542

1,578
569
1,689

$

7,264

$

4,711 $

3,836

NOTE 15:- LOSS PER SHARE
Details of the number of shares and loss used in the computation of loss per share:
Year ended December 31,
2018
2017
Net loss
Net loss
Net loss
Attributed
Attributed
Attributed
to equity
to equity
to equity
holders of Weighted holders of Weighted holders of
the
Number of
the
Number of
the
Company
Shares
Company
Shares Company

2019

Weighted
Number of
Shares
For the computation of basic
loss
Effect of potential dilutive
ordinary shares (Warrants)

29,459,395

34,351

5,025,213

196,428

15,904

-

For the computation of diluted
loss
29,655,823

50,255

5,025,213

-------------F:\W2000\w2000\3262\M\19\E$12-GAMIDA-CELL-IFRS.docx
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52,931
-

52,931

689,898
-

689,898

19,011
-

19,011
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Report of Independent Registered Public Accounting Firm
To the Stockholders and Board of Directors
Anchiano Therapeutics Ltd.
Opinion on the Consolidated Financial Statements
We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Anchiano Therapeutics Ltd. and
subsidiaries (the Company) as of December 31, 2019 and 2018, the related consolidated statements of
operations, comprehensive loss, shareholders’ equity, and cash flows for each of the years in the two
year period ended December 31, 2019, and the related notes (collectively, the consolidated financial
statements). In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects,
the financial position of the Company as of December 31, 2019 and 2018, and the results of its operations
and its cash flows for each of the years in the two year period ended December 31, 2019, in conformity
with U.S. generally accepted accounting principles.
Going Concern
The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that the Company
will continue as a going concern. As discussed in Note 1 to the consolidated financial statements, the
Company has suffered recurring losses and cash flow deficits from operations that together with other
matters described in the aforesaid note, raise substantial doubt about its ability t o continue as a going
concern. Management’s plans in regard to these matters are also described in Note 1. The consolidated
financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this
uncertainty.

New Basis of Accounting
As discussed in Note 2a to the consolidated financial statements, during 2019 the Company’s financial
statements have been prepared in accordance with U.S. generally accepted accounting principles. The
Company previously prepared its financial statements in accordance with International Financial
Reporting Standards, as issued by the International Accounting Standards Board.
Change in accounting principle
As discussed in Note 2s to the consolidated financial statements, the Company has changed its method
of accounting for leases in 2019 due to the adoption of ASC 842 Leases.
Basis for Opinion
These consolidated financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our
responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits.
We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board
(United States) (PCAOB) and are required to be independent with respect to the Company in accordance
with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and
Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that
we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud. The Company is not
required to have, nor were we engaged to perform, an audit of its internal control over financial

reporting. As part of our audits, we are required to obtain an understanding of internal control over
financial reporting but not for the purpose of expressing an opinion on the effect iveness of the
Company’s internal control over financial reporting. Accordingly, we express no such opinion.
Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the
consolidated financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that
respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the
amounts and disclosures in the consolidated financial statements. Our audits also included evaluating
the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that our audits provide a
reasonable basis for our opinion.

Somekh Chaikin
Certified Public Accountants (Isr.)
Member Firm of KPMG International

We have served as the Company’s auditor since 2004.
Tel Aviv, Israel
March 17, 2020

ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
December 31
2019

2018

A ss ets
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents
Funds in respect of employee rights upon retirement
Receivables
TOTAL CURRENT ASSETS

17,575
228
408
18,211

7,517
3,403
10,920

NON-CURRENT ASSETS:
Long-term prepaid expenses
Long-term pledged deposits
Funds in respect of employee rights upon retirement
Property and equipment, net
Right-of-use assets
TOTAL NON-CURRENT ASSETS

57
130
158
1,199
1,544

1,115
120
221
385
1,841

19,755

12,761

Lia bi li ti es
CURRENT LIABILITIES:
Trade payables
Other payables
Short-term employee benefits
Liability for employee rights upon retirement
Short-term lease liability
TOTAL CURRENT LIABILITIES

875
2,296
297
262
391
4,121

396
1,706
644
2,746

LONG-TERM LIABILITIES:
Liability for employee rights upon retirement
Long-term lease liability
TOTAL LONG-TERM LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES

725
725
4,846

210
210
2,956

119,468
872
(105,431)
14,909
19,755

87,240
872
(78,307)
9,805
12,761

TOTAL ASSETS

COMMITMENTS
SHAREHOLDERS' EQUITY:
Ordinary shares, no par value - authorized 100,000,000 shares; as of
December 31,2019 and 2018, respectively; issued and outstanding
37,099,352 and 15,575,682 shares at December 31,2019 and 2018,
respectively
Additional paid-in capital
Currency translation differences reserve
Accumulated deficit
TOTAL SHAREHOLDERS' CAPITAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
Year ended December 31
2019
2018
OPERATING EXPENSES:
Research and development
General and administrative
Restructuring expenses

13,303
6,245
3,350

7,514
5,521
-

TOTAL OPERATING EXPENSES

22,898

13,035

4,226

457

INCOME TAXES, NET

27,124
-

13,492
306

NET LOSS FOR THE YEAR

27,124

13,798

FINANCE EXPENSES, NET
LOSS BEFORE INCOME TAX

0.79

LOSS PER SHARE BASIC AND DILUTED
WEIGHTED-AVERAGE NUMBER OF SHARES
OUTSTANDING USED IN COMPUTATION
OF BASIC AND DILUTED LOSS PER SHARE
IN THOUSANDS

34,446

1.09

12,634

OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Foreign currency translation adjustments
TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

-

(415)

27,124

13,383

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)

Ordinary shares

Number of
shares

Amounts
(*)

Additional
paid-in
capital

Currency
translation
differences
reserve

-

63,443

457

Accumulated
deficit

BALANCE AT JANUARY 1, 2018
CHANGES DURING 2018:

9,613,145

Total

(64,509)
-

(609)

Issuance of shares and warrants, net
Exercise of share options
Share-based compensation
Other comprehensive income
Net loss for the year

5,960,787
1,750
-

-

21,865
6
1,926
-

415
-

(13,798)

21,865
6
1,926
415
(13,798)

BALANCE AT DECEMBER 31, 2018

15,575,682

-

87 ,2 40

872

(78,307)

9,805

21,523,670

-

26,500

-

-

-

-

(3,628)

-

-

-

8,198
1,158
-

-

(27,124(

8,198
1,158
(27,124(

37,099,352

-

119,468

872

) 105,431(

14,909

CHANGES DURING 2019:
Issuance of shares, net
Reclassification of warrants due to
reassessment (see note 6b)
Reclassification of warrants due to
modification (see note 6b)
Share-based compensation
Net loss for the year
BALANCE AT DECEMBER 31, 2019
(*) No par value

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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26,500
(3,628)

ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(U.S. dollars in thousands, except share and per share amounts)
Year ended December 31
2019
2018
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Net loss for the year
Adjustments required to reconcile net loss to net cash used
in operating activities:
Financing costs, net
Depreciation
Taxes on income
Changes in accrued liability for employee severance
benefits, net of retirement fund profit
Share-based payments
Changes in operating asset and liabilities:
Decrease (increase) in receivable
Increase in trade payables
Decrease (increase) in employee benefits
Increase (decrease) in other payables
Decrease (increase) in long-term prepaid expenses
Net cash used in operating activities

)27 ,124 (

(13,798)

4,570
281
-

709
66
306

45
1,15 8

(8)
1,926

2 ,305
1,07 6
)347 (
603
975
)16,458 (

(3,496)
287
528
(587)
(156)
)14,223(

)95(
)95(

)213 (
)213(

30,500
)3,879 (
-

22,900
(2,298)
4,050
(4,033)

26,621

20,619

10,068

6,183

CASH, CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH
AT THE BEGINNING OF THE YEAR

7,637

1,454

CASH, CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH
AT THE END OF THE YEAR

17,705

7,637

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Purchase of fixed assets
Net cash used in investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Proceeds from issuance of ordinary shares and warrants
Issuance costs
Receipt of loan
Repayment of loan
Net cash provided by financing activities
INCREASE IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND
RESTRICTED CASH
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN CASH FLOWS
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
Year ended December 31
2019
2018

SUPPLEMENTAL INFORMATION ON INTEREST PAID IN
CASH

-

11

161

244

Cash and cash equivalents
Restricted cash
Total cash and cash equivalents and restricted cash

17,575
130
17,705

7,517
120
7,637

Supplemental disclosure of non-cash investing and
financing activities
Reclassification of warrants due to reassessment
Reclassification of warrants due to modification

3628
8,198

SUPPLEMENTAL INFORMATION ON TAXES PAID IN
CASH

Reconciliation in amounts on consolidated balance sheets:
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 1 - NATURE OF OPERATIONS
Anchiano Therapeutics Ltd. (the "Company") is a biopharmaceutical company dedicated to the discovery,
development, and commercialization of novel, targeted therapies to treat cancer in areas of significant clinical
need. Anchiano is developing small-molecule pan-RAS inhibitors and inhibitors of PDE10 and the β-catenin
pathway, having discontinued active clinical development of inodiftagene vixteplasmid in November 2019.
After a thorough evaluation of the data, the Company determined there was a low probability of surpassing the
pre-defined futility threshold at the planned interim analysis of its Phase 2 Codex study, evaluating the gene
therapy inodiftagene vixteplasmid in patients with BCG-unresponsive non-muscle-invasive bladder cancer
(NMIBC), and announced the discontinuation of the study. The Group took steps to notify study investigators
that enrollment and further treatment of patients on trial should stop immediately and is working to close the
study (see also Note 5b below). In January 2020, the Board of Directors of the Company approved
management’s recommendation to close the Company’s office and laboratories located in Israel. Following the
closure of the Israeli facilities, the Company’s sole remaining office will be located in Cambridge,
Massachusetts (for details, see Note 10 below). During the last two years, there has been a significant increase
in the Company’s activities in the USA, resulting from the Company’s management’s strategic decision to shift
its development, financing and ongoing operations from Israel to the USA.
The Company is incorporated and registered in Israel. In August 2018, the Company changed its name to
Anchiano Therapeutics Ltd. from BioCancell Ltd. The Company's American Depositary Shares ("ADSs"), each
representing five ordinary shares of the Company with no par value (the "ordinary shares"), began trading on
the Nasdaq Capital Market )“Nasdaq”( in February 2019 under the symbol "ANCN". Its ordinary shares were
traded on the Tel Aviv Stock Exchange )“TASE”( between August 2006 and June 2019, at which time the
Company voluntarily delisted from the TASE. The Company wholly owns a subsidiary, Anchiano Therapeutics
Israel Ltd. (formerly BioCanCell Therapeutics Israel Ltd.), which itself wholly owns a Delaware-incorporated
subsidiary, Anchiano Therapeutics, Inc. (formerly BioCanCell USA, Inc.) for the purposes of operating in the
United States. This subsidiary is subject to the tax laws of the State of Delaware.
The Company is subject to a number of risks including with regard to the successful development of
therapeutics, the ability to obtain adequate financing, the ability to obtain FDA approval and reimbursement
for any products the Company may develop, protection of intellectual property, fluctuations in operating
results, dependence on key personnel and collaborative partners, rapid technological changes inherent in the
target markets of any products the Company may develop, product liability, the introduction of substitute
products and competition from larger companies.
Liquidity
The consolidated financial statements have been prepared on a going-concern basis, which contemplates the
realization of assets and the satisfaction of liabilities in the normal course of business. As shown in the
accompanying consolidated financial statements, the Company has incurred losses and cash flow deficits from
operations since inception, resulting in an accumulated deficit at December 31, 2019 of $105 million. The
Company has financed operations to date primarily through public and private placements of equity securities.
The Company anticipates that it will continue to incur net losses for the foreseeable future. The Company
believes that its existing cash and cash equivalents will only be sufficient to fund its projected cash needs until
the end of 2020. Accordingly, these factors, among others, raise substantial doubt about the Company’s ability
to continue as a going concern. To meet future capital needs, the Company would need to raise additional
capital through equity or debt financing or other strategic transactions. However, any such financing may not
be on favorable terms or even available to the Company. The failure of the Company to obtain sufficient funds
on commercially-acceptable terms when needed, would have a material adverse effect on the Company’s
business, results of operations and financial condition. The forecast of cash resources is forward -looking
information that involves risks and uncertainties, and the actual amount of the Company’s expenses could vary
materially and adversely as a result of a number of factors. The Company has based its estimates on
assumptions that may prove to be wrong, and the Company’s expenses could prove to be significantly higher
than it currently anticipates.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:
a.

Basis of presentation
The Company’s financial statements have been prepared in accordance with generally
accepted accounting principles in the United States of America )“U.S. GAAP”(.
The Company previously prepared its financial statements in accordance with International
Financial Reporting Standards )“IFRS”(, as issued by the International Accounting
Standards Board )“IASB”(, as permitted in the United States )“U.S.”( based on the
Company’s status as a foreign private issuer as defined by the U.S. Securities and Exchange
Commission )the “SEC”(. During 2019, the Company determined that it is no longer
qualified as a foreign private issuer under the SEC rules. As a result, as of January 1, 2020,
the Company is required to comply with all of the disclosure and reporting requirements
applicable to U.S. domestic issuers.

b.

Use of estimates in the preparation of financial statements
The preparation of financial statements in conformity with U.S. GAAP requires
management to make estimates, judgments and assumptions that affect the amounts
reported in the consolidated financial statements and accompanying notes. The Company
evaluates its assumptions on an ongoing basis, including those related to share-based
compensation, leases and derivatives. The Company's management believes that the
estimates, judgment and assumptions used are reasonable based upon information
available at the time they are made. These estimates, judgments and assumptions can affect
the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and
liabilities at the dates of the consolidated financial statements, and the reported amounts
of expenses during the reporting periods. Actual results could differ from those estimates.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued):
c.

Functional currency
Items included in the financial statements of the Company's entities are measured using
the currency of the primary economic environment in which the Company operates. The
Company's functional currency from inception through December 31, 2018 was the New
Israeli Shekel )“NIS”(, as this was the functional currency of its significant operations.
Effective January 1, 2019, the Company, as well as its Israeli subsidiary, reassessed its
functional currency and determined to change its functional currency to the U.S. dollar
)“dollar”, “USD” or “$”( from the NIS. The change in functional currency was accounted for
prospectively from January 1, 2019, and the financial statements prior to and including the
period ended December 31, 2018 were not restated for the change in functional currency.
In late 2018 and the beginning of 2019, the Company went through significant business
developments and changes in its economic circumstances, that clearly indicate that the
functional currency has changed, beginning January 2019, include the following:
• There has been a significant increase in the Company’s activities in the USA,
resulting from the Company’s management’s strategic decision to shift its
development, financing and ongoing operations from Israel to the USA, as
evidenced, inter alia, by the transfer of its operations and development activities,
including the Company’s management, to the USA;
• The initiation of a pivotal clinical trial in the USA, which was substantially larger
than any previous clinical trial performed by the Group, all of which result in a
significant increase in expenses and financing dominated in USD relative to other
currencies;
• The Company’s recent initial public offering on the Nasdaq Capital Market in USD,
with additional funding going forward also expected to be denominated in USD.
The Nasdaq listing has involved a significant increase in related USD expenses;and
• The U.S. subsidiary entering into a license agreement with ADT Pharmaceuticals,
LLC )“ADT”(, which will be managed solely in dollars (see Note 5c for further
details).
Moreover, the discontinuation of the Codex study in November 2019 led to the closure of
the Group’s Israeli operations )see Note 10 for further details) and the focus of the
Company’s resources on programs related to the ADT agreement.
In effecting the change in functional currency to the U.S. dollar, as of January 1, 2019,
monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies have been translated into
U.S. dollars using exchange rates in effect at the balance sheet date. Opening balances
related to non-monetary assets and liabilities were based on prior period translated
amounts, and non-monetary assets acquired and non-monetary liabilities incurred after
January 1, 2019 were translated at the approximate exchange rate prevailing at the date of
the transaction. Expenses were translated at the approximate exchange rate in effect at the
time of the transaction. Foreign exchange gains and losses were included in the
consolidated statement of operations and comprehensive loss as foreign exchange gain
(loss). The exchange rate on the date of the change became the historical rate for
subsequent re-measurement of non-monetary assets and liabilities into USD, the
Company’s new functional currency.
For periods prior to January 1, 2019, the effects of exchange-rate fluctuations on translating
foreign currency monetary assets and liabilities into
NIS were included in the statement of operations and comprehensive loss as foreign
exchange gain/loss. Expense were translated into USD reporting currency at the balance
sheet date at average exchange rates during the period, and assets and liabilities were
translated at period-end exchange rates, except for equity transactions, which were
translated at historical exchange rates. Translation gains and losses from the application of
USD as the Company’s reporting currency, while NIS was the functional currency, are
included as part of the cumulative foreign currency translation adjustment, which is
reported as a component of shareholders’ equity under accumulated other comprehensive
loss.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued):
d.

Principles of consolidation
The consolidated financial statements include the financial statements of Anchiano
Therapeutics Ltd. and its wholly-owned subsidiaries. All intercompany transactions and
balances have been eliminated upon consolidation.

e.

Cash and cash equivalents
Cash equivalents are short-term, highly-liquid deposits that are not restricted as to
withdrawal and are readily convertible to cash with original maturities of three months or
less, at the date acquired.

f.

Restricted cash
Restricted cash deposited in an interest-bearing saving accounts which is used as a security
for the Company's office rent and car leasing. Cash expected to be restricted for more than
one year from the balance sheet date is classified as long-term restricted cash in the
consolidated balance sheets.

g.

h.

Property and equipment:
1)

Property and equipment are stated at cost, net of accumulated depreciation and
amortization.

2)

The Company’s property and equipment are depreciated by the straight-line method
on the basis of their estimated useful life.

Impairment of long-lived assets
The Company tests long-lived assets for impairment whenever events or circumstances
present an indication of impairment. If the sum of expected future cash flows (undiscounted
and without interest charges) of the assets is less than the carrying amount of such assets, an
impairment loss would be recognized. The assets would be written down to their estimated
fair values, calculated based on the present value of expected future cash flows (discounted
cash flows), or some other fair-value measure.

i.

Derivatives
Measurement of derivative financial instruments
Derivatives are recognized initially at fair value; attributable transaction costs are recognized
in profit or loss as incurred. Subsequent to initial recognition, derivatives are measured at
fair value, and changes therein are accounted for by recognizing them in profit or loss, as
financing income or expense.
Reassessment of derivatives
The classification of a contract shall be reassessed at each balance sheet date. If the
classification required changes as a result of events during the period, the contract shall be
reclassified as of the date of the event that caused the reclassification. There is no limit on
the number of times a contract may be reclassified. If a contract is reclassified from
permanent or temporary equity to an asset or a liability, the change in fair value of the
contract during the period the contract was classified as equity shall be accounted for as an
adjustment to shareholders' equity. The contract subsequently shall be marked to fair value
through earnings.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued):
i.

Derivatives (continued)
Issuance of parcel of securities
The consideration received from the issuance of a parcel of equity securities is allocated
according to the relative fair value of the instruments.
Direct issuance costs are attributed to the specific securities in respect of which they were
incurred, whereas joint issuance costs are attributed to the securities on a proportionate
basis according to the allocation of the consideration from the issuance of the parcel, as
described above.

j.

Severance pay
The Israeli Severance Pay Law, 1963 (“Severance Pay Law”), specifies that employees are
entitled to severance payment following the termination of their employment. Under the
Severance Pay Law, the severance payment is calculated as one-month salary for each year
of employment (and pro rata for a portion thereof). Under Section 14 of the Severance Pay
Law, employees are entitled to monthly deposits, at a rate of 8.33% of their monthly salary,
made on behalf of the employee with investment firms or insurance companies. Payments in
accordance with Section 14 release the Group from any future severance payments in respect
of those employees. As a result, the Group does not recognize any liability for severance pay
from the time Section 14 has been adopted with respect to an employee, and the deposits
under Section 14 are not recorded as an asset in the Company's balance sheet.
For the period during which the Group’s employees in Israel were not subject to Section 14
are accounted for under the Shut Down method of accounting. Accordingly, the Company
calculated the liability for severance pay pursuant to the Severance Pay Law based on the
most recent salary of these employees, multiplied by the number of years of employment as
of the balance sheet date. The Company's liability for these employees is fully provided for
via monthly deposits with severance pay funds, insurance policies and accruals. The value of
these deposits is recorded as an asset on the Company's balance sheet under Funds in respect
of employee rights upon retirement and other short-term assets.

k.

Contingencies
Certain conditions may exist, as of the date of the financial statements, which may result in
a loss to the Company but which will only be resolved when one or more future events occur
or fail to occur. The Company’s management assesses such contingent liabilities, and such
assessment inherently involves an exercise of judgment. In assessing loss contingencies
related to legal proceedings that are pending against the Company or unasserted claims that
may result in such proceedings, the Company’s management evaluates the perceived merits
of any legal proceedings or unasserted claims as well as the perceived merits of the amount
of relief sought or expected to be sought.
Management applies the guidance in ASC 450-20-25 when assessing losses resulting from
contingencies. If the assessment of a contingency indicates that it is probable that a material
loss has been incurred and the amount of the liability can be estimated, then the estimated
liability is recorded as accrued expenses in the Company’s financial statements. If the
assessment indicates that a potential material loss contingency is not probable but is
reasonably possible, or is probable but cannot be estimated, then the nature of the contingent
liability, together with an estimate of the range of possible loss if determinable and material,
are disclosed.
Loss contingencies considered to be remote by management are generally not disclosed
unless they involve guarantees, in which case the guarantees are disclosed.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued):
l.

Share-based compensation
Share-based compensation expense related to share awards is recognized based on the fair
value of the awards granted. The fair value of each option award is estimated on the grant
date using the Black-Scholes-Merton option pricing model. The Black-Scholes-Merton
option pricing model requires the input of highly subjective assumptions, including the
expected term of the option, the expected volatility of the price of the Company’s ordinary
shares and the expected dividend yield of ordinary shares. The assumptions used to
determine the fair value of the option awards represent management’s best estimates. These
estimates involve inherent uncertainties and the application of management’s judgment. The
Company elected to recognize compensation costs for awards conditioned only on continued
service that have a graded vesting schedule using the accelerated method based on the
multiple-option award approach. Forfeitures are accounted for by estimating the number of
awards expected to be forfeited instead of as they occur.

m. Research and development
Research and development expenses include costs directly attributable to the conduct of
research and development programs, including clinical trial and materials, management
development of production processes, salaries, wages and incidentals, laboratory rent and
maintenance. All costs associated with research and developments are expensed as incurred.
Intangible assets that are purchased from others for use in R&D activities in a transaction
other than a business combination are capitalized only if they have alternative future use.
Otherwise, such assets are expensed.
For the two years ended December 31, 2019, the Company did not capitalize any intangible
asset purchased at an asset acquisition.
n.

Patent Costs
Costs related to filing and pursuing patent applications are recorded as general and
administrative expenses as incurred, since the recoverability of such expenditures is
uncertain.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued):
o.

Income taxes:
1) Deferred taxes
Income taxes are computed using the asset and liability method. Under the asset and
liability method, deferred income tax assets and liabilities are determined based on the
differences between the financial reporting and tax bases of assets and liabilities and are
measured using the currently-enacted tax rates and laws. A valuation allowance is
recognized to the extent that it is more likely than not that the deferred taxes will not be
realized in the foreseeable future. Given the Company’s losses, the Company has
provided a full valuation allowance with respect to its deferred tax assets.
2) Uncertainty in income tax
The Company follows a two-step approach in recognizing and measuring uncertain tax
positions. The first step is to evaluate the tax position for recognition by determining if
the available evidence indicates that it is more likely than not that the position will be
sustained based on technical merits. If this threshold is met, the second step is to
measure the tax position as the largest amount that has more than a 50% likelihood of
being realized upon ultimate settlement.

p.

Loss per share
Basic loss per share is computed on the basis of the net loss for the period divided by the
weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period. Diluted loss per
share is based upon the weighted-average number of ordinary shares and of ordinary shares
equivalents outstanding when dilutive. Ordinary share equivalents include outstanding stock
options which are included under the treasury stock method when dilutive.
The following ordinary shares underlying stock options and warrants were excluded from
the calculation of diluted net loss per ordinary share, because their effect would have been
anti-dilutive for the years presented:
Year ended December 31
2019

Outstanding stock options

3,822,374
10,975,959

Warrants
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2018
2,453,767
4,768,629

ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2−SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued):
q.

Fair value measurement
Fair value is based on the price that would be received from the sale of an asset or that would
be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the
measurement date. In order to increase consistency and comparability in fair value
measurements, the guidance establishes a fair value hierarchy that prioritizes observable and
unobservable inputs used to measure fair value into three broad levels, which are described
as follows:
Level 1:

Quoted prices (unadjusted) in active markets that are accessible at the
measurement date for assets or liabilities. The fair value hierarchy gives the
highest priority to Level 1 inputs.

Level 2:

Observable prices that are based on inputs not quoted on active markets, but
corroborated by market data or active market data of similar or identical assets
or liabilities.

Level 3:

Unobservable inputs are used when little or no market data is available. The fair
value hierarchy gives the lowest priority to Level 3 inputs.

In determining fair value, the Company utilizes valuation techniques that maximize the use
of observable inputs and minimize the use of unobservable inputs to the extent possible and
considers counterparty credit risk in its assessment of fair value. See Note 6c.
r.

Concentration of credit risks
Financial instruments that potentially subject the Company to concentrat ion of credit risk
consist principally of cash and cash equivalents, and pledged deposits. The Company
deposits cash and cash equivalents with highly-rated financial institutions and, as a matter
of policy, limits the amounts of credit exposure to any single financial institution. The
Company has not experienced any material credit losses in these accounts and does not
believe it is exposed to significant credit risk on these instruments.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued):
s.

Newly issued and recently adopted accounting pronouncements:
Accounting pronouncements recently adopted
1) In February 2016, the FASB issued ASU No. 2016-02, Leases )Topic 842( )“ASU 201602”(. ASU 2016-02 requires lessees to recognize most leases on their balance sheet as a
right-of-use (ROU) asset and a lease liability. Leases are classified as either operating or
finance based on criteria similar to existing lease accounting, with the classification
affecting the pattern and classification of expense recognition in the statement of
operations. This standard became effective on January 1, 2019. A modified retrospective
transition approach is allowed, applying the new standard to all leases existing at the
date of initial application.
The Company adopted the new standard on January 1, 2019 using the modified
retrospective transition method and has not restated comparative periods.
The Company elected the short-term lease recognition exemption for all leases that
qualify. This means, for those leases that qualify, that the Company will not recognize
ROU assets or lease liabilities, and this includes not recognizing ROU assets or lease
liabilities for existing short-term leases of those assets in transition. Instead, the
Company will continue to recognize the lease payments for those leases in profit or loss
on a straight-line basis over the lease term.
Operating-lease ROU assets and liabilities are recognized at the commencement date
based on the present value of lease payments over the lease term, while the ROU assets
are also adjusted for any prepaid or accrued lease payments. The Company uses its
incremental borrowing rate, based on the information available at the commencement
date, to determine the present value of the lease payments.
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued):
s.

Newly issued and recently adopted accounting
(continued):

pronouncements

The lease term is the non-cancellable period of the lease plus periods covered by an
extension or termination option, if it reasonably certain that the Company will exercise
the option.
After lease commencement, the Company measures the lease liability at the present value
of the remaining lease payments using the discount rate determined at lease
commencement (as long as the discount rate hasn’t been updated as a result of a
reassessment event).
The Company subsequently measures the ROU asset at the present value of the remaining
lease payments, adjusted for the remaining balance of any lease incentives received, any
cumulative prepaid or accrued rent if relevant and any unamortized initial direct costs.
Lease expenses for lease payments are recognized on a straight-line basis over the lease
term. Lease terms will include options to extend or terminate the lease when it is
reasonably certain that the Company will exercise or not exercise the option to renew or
terminate the lease.
The most significant effects of adoption relate to: (i) the recognition of approximately
$1,199 thousand for ROU assets and $1,116 thousand for lease liabilities on the Company’s
balance sheet for its operating leases of real estate, vehicles and equipment (the difference
between the additional lease assets and lease liabilities did not impact the retained
earnings), and (ii) the requirement to provide significant new disclosures regarding the
Company’s leasing activities and to enable users of financial statements to assess the
amount, timing and uncertainty of cash flows arising from leases. However, the adoption
of this standard does not have a material impact on the Company’s consolidated
statements of income and consolidated statements of cash flows.
Effects of the initial application of the new standard on the Company's consolidated
balance sheet as of January 1, 2019:
Balance at
January 1, 2019
based on ASC
842
1,809

Balance at
January 1, 2019
as reported
based on
ASC 840
-

Effect of change
1,809

Prepaid expense

-

83

83

Lease liabilities

1,726

-

1,726

ROU assets
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ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)
NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued):
s.

Newly issued and recently adopted accounting
(continued):

pronouncements

Recently Issued Accounting Pronouncements
2) In June 2018, the FASB issued ASU No. 2018-07, Improvements to Nonemployee ShareBased Payment Accounting, which simplifies the accounting for share-based payments
granted to non-employees for goods and services and aligns most of the guidance on such
payments to the non-employees with the requirements for share -based payments
granted to employees. The guidance will be effective for the Company beginning January
1, 2020, and interim periods therein, using a modified retrospective approach. Early
adoption is permitted. The Company adopted the guidance as of January 1, 2018, and
the adoption did not have a material impact on the Company’s consolidated financial
statements.
3) In August 2018, the FASB issued ASU 2018-13, Fair Value Measurement (Topic 820):
Disclosure Framework—Changes to the Disclosure Requirements for Fair Value
Measurement, which modifies the disclosure requirements on fair value measurements
in Topic 820. After the adoption of ASU 2018-13, an entity will no longer be required to
disclose the amount of and reasons for transfers between Level 1 and Level 2 of the fair
value hierarchy; the policy for timing of transfers between levels; the valuation processes
for Level 3 fair value measurements; The guidance will be effective for the Company
beginning January 1, 2020, and interim periods therein. The amendments on changes
in unrealized gains and losses should be applied prospectively for only the most recent
period presented in the initial fiscal year of adoption. All other amendments should be
applied retrospectively to all periods presented on their effective date. Early adoption is
permitted, and an entity also is permitted to early adopt any removed or modified
disclosures on issuance of ASU 2018-13, and delay adoption of the additional disclosures
until their effective date. After adopting ASU 2018-13, the Company’s financial
statements will include fewer disclosures about fair value measurements; however, the
Company does not expect the adoption of ASU 2018-13 to otherwise have a material
effect on its consolidated financial statements.
In July 2017, the FASB issued ASU 2017-11, Earnings Per Share (Topic 260);
Distinguishing Liabilities from Equity (Topic 480); Derivatives and Hedging (Topic 815):
Accounting for Certain Financial Instruments with Down Round Features. The
amendments of this ASU update the classification analysis of certain equity-linked
financial instruments, or embedded features, with down round features, as well as clarify
existing disclosure requirements for equity-classified instruments. When determining
whether certain financial instruments should be classified as liabilities or equity
instruments, a down round feature no longer precludes equity classification when
assessing whether the instrument is indexed to an entity’s own stock. ASU 2017 -11 is
effective for fiscal years, and interim periods within those fiscal years, beginning after
December 15, 2018, and early adoption is permitted, including adoption in an interim
period. ASU 2017-11 provides that upon adoption, an entity may apply this standard
retrospectively to outstanding financial instruments with a down round feature by means
of a cumulative- effect adjustment to the opening balance of accumulated deficit in the
fiscal year and interim period adoption. The Company has early adopted ASU 2017-11
retrospectively.
NOTE 3 – CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Year ended December 31
2019
2018
In US dollars:
Cash
Cash equivalents
In New Israeli Shekels:
Cash

9,349
7,451

1,315
6,000

775
202
17,575
7,517
Cash equivalents are comprised of short-term bank deposits with original maturities of three months or less,
at the date acquired.
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NOTE 4 - LEASES:
The Group leases facilities, labs offices and cars for use in its operations, which are classified as
operating leases. In addition to rent, the leases may require the Group to pay directly for fees,
insurance, maintenance and other operating expenses.
In January 2018, the Group signed an agreement to rent a laboratory and offices in Jerusalem’s Har
Hotzvim industrial zone through May 2023. The Group has an option to extend the agreement by
another five years. The annual rent (including management fees) is approximately $382 thousand and
is linked to the Israeli CPI. Pursuant to the agreement, bank guarantees of $113 thousand were
provided to the property owner. In January 2020, the agreement was modified such that it will
terminate on October 31, 2020 and the Company will pay rent until that date.
In November 2013, the Group signed a rental agreement with the Development & Management of
Jerusalem Industrial Zones Administration Ltd. in the Edmund J. Safra High-Tech Village in Givat
Ram, Jerusalem, which was extended until December 2019. The total annual rent was approximately
$65 thousand. Under the agreement, a bank guarantee of $18 thousand was provided to the property
owner.
In May 2018, Anchiano Therapeutics, Inc. signed a new agreement to rent space for offices in
Cambridge, Massachusetts, until December 2021. The annual rent is approximately $140 thousand.
The lease term and the discount rate related to Company's operating lease right-of-use assets and
related lease liabilities are as follows:
December 31,
2019
3.2
3.5

Weighted-average remaining lease term (in years)
Weighted-average discount rate

The components of lease expense and cash flows were as follows (in thousands):
December 31,
2019
Fixed payment and variable payments that depend on an index or rate

Supplemental cash flow information related to operating leases was as follows:
Year ended
December 31,
2019
Cash paid for amounts included in
the measurement of lease liabilities:
Operating cash flows from operating leases
Right-of-use assets obtained in exchange for new operating
lease liabilities
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NOTE 4 – LEASES (continued):
As of December 31, 2019, the maturity of lease liabilities under our non-cancelable operating leases
were as follows:
2020
2021
2022
2023
Total future minimum lease payments
Less: interest
Present value of operating lease liabilities

409
371
363
57
1,200
(84)
1,116

Future minimum lease payments of the operating lease liabilities under ASC 840 as of January 1,
2019 were as follows:
2019
2020
2021
2022
2023
Total future minimum lease payments

537
440
410
288
51
1,726

NOTE 5 - COMMITMENTS:
A. Royalty Commitments:
1.

Liability for royalty payments to the Israel Innovation Authority

The Company is obligated to pay royalties to the Israel Innovation Authority (the "IIA") on
proceeds from the sale of products developed from research and development activities that
were partially funded by grants from the IIA, relating to inodiftagene, development of which
the Company discontinued in 2019. See Note 1 above for details.
Under the specific terms of the funding arrangements with the IIA, royalties of 3.5% to 25%
are payable on the sale of products developed with funding received from the IIA, which
payments shall not exceed, in the aggregate, 300% of the amount of the grant received (dollar
linked), plus interest at annual rate based on LIBOR.
As of December 31, 2019, the Company had recognized and received grants (cumulatively)
from the IIA in the amount of $4 million. At the time the Company received the grants,
successful development of the program was not probable and, accordingly, no related
liability has been recognized in the financial statements.
The Company did not receive any grants from the IIA for the years ended December 31, 2019,
and 2018.
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NOTE 5 – COMMITMENTS (continued):
A. Royalty Commitments (continued):
2. Liability for royalty payments to the Israel Innovation Authority

The research and development activities of the Group relating to inodiftagene, development
of which the Company discontinued in 2019, were based on an exclusive license granted to
the Group to use patent-protected technology and/or applications for the registration of
patents developed by the Group.
The rights to these patents originally belonged to Yissum Technology Transfer, the research
development Company of The Hebrew University of Jerusalem )hereinafter, “Yissum”(.
Under the 2005 license agreement between Yissum and the Group, as amended )the “License
Agreement"), Yissum granted an exclusive license to the Group for the global development,
use, manufacture and commercialization of products that are based on the patents. In return,
the Group undertook to pay royalties to Yissum. The Group does not recognize a liability for
royalties until the event underlying the liability actually probable and reasonably and
therefore the financial statements do not include a liability for these royalties.
B.

Restructuring
Restructuring provisions are recognized for the direct expenditures arising from
restructuring initiatives, where the plans are sufficiently detailed and where appropriate
communication has been made to those affected.
The Company has recorded restructuring expenses related principally to contract
termination costs due to the discontinuation of the clinical trials to clinical research
organizations )CRO’s( and manufacturers and contractual involuntary termination benefits
to employees which have been accounted for as ongoing benefit arrangements and associated
termination costs related to the reduction of its workforce.
One-time termination benefits are expensed at the date the employees are notified, unless
the employees must provide future services beyond a minimum retention period, in which
case the benefits are expensed ratably over the future service periods. A provision for contract
termination costs, in which a contract is terminated or the entity will continue to incur costs
pursuant to contract for its remaining term without economic benefit, is recognized only
when the contract is terminated or when the entity permanently ceases using the rights
granted under the contract.
In November 2019 the Company decided to discontinue its Phase 2 Codex study in patients
with BCG-unresponsive NMIBC. In connection with this decision, the Company is required
to make certain payments under contracts with clinical research organizations (CROs) and
with manufactures of the drug in order to terminate the contracts and close the trials. This
restructuring plan included a reduction in the workforce of seven employees.
In January 2020 the Board of Directors approved management’s recommendation to close
the Company’s office and laboratories located in Israel. See also Note 10 "Subsequent Events"
below.
The following table represents a roll forward of the restructuring and other activities noted
above:
CRO,
manufacturing
and other
Severancerelated
related
Total
Expenses
2,979
371
3,350
(407)
(35)
(442)
Paid or utilized
2,572
336
2,908
December 31, 2019
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NOTE 5 – COMMITMENTS (continued):
C.

Acquisition
In September 2019, the Company announced that its fully-owned subsidiary, Anchiano
Therapeutics, Inc. entered into an option to license agreement with ADT Pharmaceuticals, LLC
)“ADT”(. Pursuant to the terms and conditions set forth in the agreement, the parties agreed
to conduct research and development activities of novel small-molecule inhibitors (RAS and
PDE10/β-catenin). As part of the arrangement, the Group is primarily responsible for the
research, development, manufacturing and regulatory activities and ADT assists with the
research activities as necessary in exchange for a quarterly fee from Anchiano. In connection
with the agreement, ADT also granted Anchiano exclusive rights to research, develop,
manufacture and commercialize the aforementioned compounds relating to patents owned by
ADT and any products containing such compounds worldwide. In consideration for the rights
granted under the agreement, Anchiano committed to pay ADT (i) a $3 million upfront fee;
(ii) a fee upon transfer of the know-how and intellectual property rights to the Company; and
then (iii) additional payments, including milestone and royalty payments. Anchiano may
terminate the agreement at any time in its entirety or on a compound-by-compound basis after
providing 90 days written notice to ADT. The Company accounted for the upfront fee as a
research and development expense.

NOTE 6 - SHARE CAPITAL:
a.

Rights of the Company’s ordinary shares
Each ordinary share is entitled to one vote. The holders of ordinary shares are also entitled to
receive dividends if declared by the Board of Directors, whenever funds are legally available.
Since its inception, the Company has not declared any dividends.

b.

2018 Private Placement
In June 2018, the Company completed a $22.9 million fundraising round from investors in
the United States and Israel, led by Shavit Capital Funds. In consideration for the investment,
the Company issued 5,960,787 ordinary shares (constituting approximately 38% of the
Company’s issued and outstanding share capital after completion of the transaction( at a price
per share of approximately $3.842, as well as warrants to acquire additional shares equal to
80% of the shares issued, at an exercise price per share of NIS 16.20 (approximately $4.32).
The warrants are exercisable for five years from the closing date of the transaction, as of
December 31, 2018, and may be exercised on a cashless basis.
In addition, the investors were granted price protection rights (to shares and warrants) in the
event of a future share issuance by the Company wherein the price does not increase by at
least approximately 42.86% over the price per share in the fundraising (or is less than the
adjusted price per share, if the price has already been adjusted). For details of an allocation
that took place in 2019 pursuant to these rights, see Note 6c below.
The warrants and shares were recorded within equity on the issuance date (see note 2s on the
adoption of ASU2017).
As detailed in Note 2c, the Company changed its functional currency from NIS to USD as of
January 1, 2019. Due to this change from this date, the exercise price of the warrants were no
longer denominated in the Company's functional currency and therefore not considered
indexed to the Company's own stock according to ASC 815-40.
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NOTE 6 - SHARE CAPITAL (continued):
b.

2018 Private Placement (continued)
Additionally, upon the Company’s Nasdaq IPO of February 14, 2019, the warrants’ term
modified such that the exercise price currency was changed to USD. As a result, the warrants
were reclassified within equity on that date.
Consequently, the warrants were measured at fair value from January 1, 2019 until February
14, 2019, with resulting finance expenses of $4.6 million, until they were reclassified within
equity.
The following table summarizes the activity for the warrants whose fair value measurements
are estimated utilizing Level 3 inputs:
2019
Fair value on January 1, 2019
Adjustments- finance expenses
Fair value on February 14, 2019

3,628
4,570
8,198

The Company has determined the fair value of the warrants (a Level 3 valuation) as of January
1, 2019 and February 14, 2019. The fair value of these warrants was estimated by
implementing the Probability-Weighted Expected Return Method or the Black-Scholes
Method. The following parameters were used:

Derivative Financial Instrument
February 14, 2019
Stock price (USD)
Expected term
Risk free rate
Volatility
c.

$1.84
End of 2022
2.49%
52%

January 1, 2019
$2.5
End of 2022
1.37%
48%

2019 Public offering
On February 14, 2019, the Company raised $30.5 million in its Nasdaq initial public offering
)“IPO”(, allocating 2,652,174 ADSs, each representing five ordinary shares of the Company.
The ADSs are listed under the symbol “ANCN”. In accordance with price protection rights
granted in 2018 and activated in the offering (see Note 6b above for details and accounting
treatment), the Company allocated an additional 8,262,800 ordinary shares (equivalent to
1,652,560 ADSs) to rights holders and adjusted their warrants to be exercisable for an
additional 6,207,330 ordinary shares (equivalent to 1,241,466 ADSs).

d.

2018 Reverse Split and Capitalization
In June 2018, the Company completed a 10:1 reverse share split, canceled the par value of its
ordinary shares and increased its authorized capital to 30 million ordinary shares. In
December 2018, the Company increased its authorized capital to 100 million ordinary shares.
All amounts of shares, underlying shares, share prices and exercise prices in these financial
statements reflect such adjustments.
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NOTE 6 - SHARE CAPITAL (continued):
e.

Share-based compensation
Until 2016, the Company issued options to purchase shares to its employees, directors and
other service providers/consultants pursuant to its 2011 Share Option Plan. From 2017, the
Company has issued options pursuant to its 2017 Equity-Based Incentive Plan )the “2017
Plan”(. As of December 31, 2019 and 2018, 3,501,486 shares and 586,580 shares respectively
remain available for grant under the 2017 Plan.
In accordance with the terms of the 2017 Plan, on January 1 of each calendar year during the
term of the 2017 Plan, the number of shares available for issuance under the 2017 Plan shall
be increased by 4% of the total number of company shares outstanding on December 31 of
the immediately preceding calendar year, or such lesser number as shall be determined by
the administrator of the 2017 Plan, subject to adjustments required for recapitalization
events.
The Plan is designed to enable the Company to grant options to purchase ordinary shares
under various and different tax regimes including, without limitation , as ISOs or nonqualified stock options for U.S. residents, and pursuant and subject to Sections 102 or 3(i) of
the Israeli Tax Ordinance.
The fair value of each option granted is estimated using the Black-Scholes option pricing
method. The volatility is based on the Company’s historical volatility. The risk-free interest
rate assumption is based on observed Treasury yields over the expected term of the options
granted with USD-denominated exercise prices (options granted in the past with NISdenominated exercise prices used the equivalent Israeli government bond yields). The
Company’s management uses the mid-point between the vesting date and the contractual
term for each vesting tranche or its expectations, as applicable, of each option as its expected
term. The expected term of the options granted represents the period of time that granted
options are expected to remain outstanding.
Anti-Dilution Rights
As part of the terms of his employment, the CEO was granted options to purchase ordinary
shares totaling 7% of the Company’s fully-diluted share capital, and anti-dilution protections
that were activated upon the closing of subsequent fundraising rounds. As part of the 2018
private placement described in Note 6B above, the CEO waived his entitlement to additional
future grants.
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NOTE 6 - SHARE CAPITAL (continued):
e.

Share-based compensation (Continued):
Options granted to employees and directors:
In the years ended December 31, 2019 and December 31, 2018, the Company granted options
to purchase ordinary shares as follows:

Employees
Directors

Employees
Directors

Year ended December 31, 2019
Award
Exercise
Vesting
amount
price range
period Expiration
1,098,590
$0.60-$1.55
4 years
2029
495,000

$0.47-$1.03

3 years

2029

Year ended December 31, 2018
Award
Exercise
Vesting
amount
price range
period Expiration
1,379,203
$2.94-$4.00 2-4 years
2028
353

NIS 14.73

4 years

2028

The fair value of options granted during 2019 and 2018 was $0.8 million and $2.6 million,
respectively.
The fair value of options granted to employees and directors is based on the share price on
grant date and was computed using the Black-Scholes model. The underlying data used for
computing the fair value of the options are as follows:

Value of ordinary share
Dividend yield
Expected volatility
Risk-free interest rate
Expected term

Year ended December 31
2019
2018
$0.47-$1.54
$2.93-$4.00
51.5%-68.8%
54.0%-71.8%
1.7%-2.5%
1.41%-3.10%
4.95-7 years
5.38-7 years

The total unrecognized share-based compensation cost at December 31, 2019 is $0.7 million,
which is expected to be recognized over a weighted-average period of 2.6 years.
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NOTE 6 - SHARE CAPITAL (continued):
e.

Share-based compensation (Continued):
Summary of outstanding and exercisable options:
The following table summarizes the number of options outstanding for the years ended
December 31, 2019 and December 31, 2018, and related information:

Outstanding at December 31, 2017
Granted
Forfeited
Expired
Exercised
Outstanding at December 31, 2018
Granted
Forfeited
Expired
Exercised
Outstanding at December 31, 2019
(1)

Employees, directors
and consultants
Number of
options
USD(1)
$3.21
1,220,762
$3.52
1,379,556
$2.69
(90,282)
$5.22
(54,519)
$3.13
(1,750)
$3.32
2,453,767
$1.03
1,593,590
$1.30
(221,611)
$13.32
(3,372)
3,822,374
$2.50

Weighted-average exercise price per ordinary share. NIS-denominated exercise prices
were converted to USD using the year-end Bank of Israel representative rate.

The following tables summarizes information concerning outstanding and exercisable options
as of December 31, 2019, in terms of ordinary shares:
December 31, 2019
Options outstanding
Number of
Weighted
options
Average
Exercise
outstanding
Remaining
prices per
at end of
Contractual
share (USD)
year
Life
$25-72
6,948
1.98
$6-7
14,189
3.90
$3-5
1,079,056
8.42
$2-3
1,330,452
7.60
$1-2
1,336,729
9.48
$0-1
55,000
9.87
3,822,374

Options exercisable
Number of
Weighted
options
Average
exercisable
Remaining
at end of
contractual
year
Life
6,948
1.98
14,189
3.90
786,513
8.39
824,326
7.30
180,188
9.39
1,812,164

The aggregate intrinsic value of the total of both the outstanding and exercisable options as
of December 31, 2019, is $0.
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NOTE 6 - SHARE CAPITAL (continued):
e.

Share-based compensation expenses (Continued):
The following table illustrates the effect of share-based compensation on the statements of
operations:
Year ended December 31
2019
2018
Research and development
$470
$275
$688
$1,651
General and administrative
$1,158
$1,926

NOTE 7 - INCOME TAX:
a.

Corporate tax rates
1) Ordinary taxable income in Israel is subject to a corporate tax rate of 23%.
2) The Company’s subsidiary Anchiano Therapeutics, Inc. taxed separately under the
U.S. tax laws.
The Tax Act reduces the U.S. federal corporate income tax rate from 35% to 21% for
tax years beginning after December 31, 2017. In addition, the Tax Act makes certain
changes to the depreciation rules and implements new limits on the deductibility of
certain expenses and deduction.

b.

As of December 31, 2019, the Company had $7.7 million in net operating loss carryforwards
in Israel that can be carried forward indefinitely and carryforward capital losses of
approximately $13.3 million.
As of December 31, 2019, the Company’s subsidiary had $70 million in net operating loss
carryforwards in Israel that can be carried forward indefinitely and carryforward capital
losses of approximately $1.5 million.
The U.S. subsidiary had $12 thousand of federal and $12 thousand of state net operating loss
carryforwards available to offset future taxable income.

c.

As of December 31, 2019, the Company's and the Company's subsidiary's tax years until
December 31, 2014 are closed to audit inspections by the taxing authority due to statute of
limitation rules effective in Israel. The U.S. subsidiary's tax years until December 31, 2016 are
closed to audit inspections by the taxing authority due to statute of limitation rules effective
in the U.S.

d.

The components of the net loss before the provision for income taxes were as follows:
Year ended December 31
2019
2018
22,678
13,917
4,446
)425(
27,124
13, 492

Israel
U.S.
e.

The provision for income taxes was as follows:
Year ended December 31
2019
2018
Current:
Israel
U.S.
Total current income tax
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NOTE 7 - INCOME TAX (continued):
f.

A reconciliation of the Company's theoretical income tax expense to actual income tax expense
is as follows:
Year ended December 31
2019
2018
Loss before income tax
)27,124(
)13,492(
Tax rate
23%
23%
Computed “expected” tax benefit
)6,238(
(3,103(
Decrease (increase) in tax refund resulting from:
Change in temporary differences for which deferred taxes
were not recognized
2,133
730
Taxes in respect of previous years
(11)
Different tax rate in subsidiaries operating outside of Israel
)1(
132
Non-deductible items
1,195
165
Tax credit
(315)
Losses and benefits for tax purposes for the year, for which
2,911
2,708
deferred taxes were not recorded
306
Actual tax expense

g.

The following table presents the significant components of the Company's deferred tax asset:
December 31,
2019
2018
Deferred tax assets:
Net operating loss carry forward
Capital loss carry forward
Research and development
Share based compensation
Other
Less - valuation allowance
Net deferred tax assets

17,811
3,421
4,297
890
67
(26,486)
-

14,031
3,155
1,625
717
41
(19,569)
-

A valuation allowance is provided when it is more likely than not that the deferred tax assets
will not be realized. The Company has established a valuation allowance to offset deferred tax
assets at December 31, 2019 and 2018 due to the uncertainty of realizing future tax benefits
from its net operating loss carryforwards and other deferred tax assets. The net change in the
total valuation allowance for the year ended at December 31, 2019 was an increase of $6.9
million.
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NOTE 8 - SUPPLEMENTARY FINANCIAL STATEMENT INFORMATION:
a. Balance sheets:
Other payables:

December 31
2019
2018

Accrued expenses
Payroll and related institutions

2,199
97
2,296

1,619
87
1,706

b. Statements of operations:
Finance expenses, net:
Year ended December 31
2019
2018
Finance expenses:
Foreign exchange rates, net
Interest expenses, bank fees and other
Changes in fair value of warrants (see
note 6b)
Total finance expenses

40
9

474
25

4,570
4,619

499

Finance income:
Interest on bank deposits
Total finance expenses, net

393
4,226

42
457
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NOTE 9 - RELATED PARTY TRANSACTIONS:
A. Clal Biotechnology Industries Ltd. )“CBI”(, which beneficially owned 35.0% of the Company’s ordinary
shares prior to the Company’s Nasdaq IPO, purchased 326,085 ordinary shares, represented by 65,217
ADSs, in the offering and owned 23.6% of the Company’s ordinary shares after the offering. As a result
of triggering of price protection rights in connection with the offering, CBI became entitled to be issued
ordinary shares and warrants – for further details, see C below. Access Industries, which indirectly
owns the majority of CBI’s shares, purchased 6,521,735 ordinary shares, represented by 1,304,347
ADSs, in the initial public offering. Following the offering, Access Industries beneficially owned 17.6%
of the Company’s ordinary shares. Access Industries did not execute a lock-up agreement restricting
its ability to transfer the ADSs or the underlying ordinary shares.
B. In connection with its Nasdaq IPO and pursuant to price protection rights granted to private investors
in 2018 and activated as a result of the IPO, the Company allocated an a dditional 4,726,764 ordinary
shares (currently equivalent to 945,350 ADSs) to holders that are related parties of the Company, and
adjusted their warrants to be exercisable for an additional 3,550,917 ordinary shares (currently
equivalent to 710,182 ADSs). For details of the accounting treatment of this allocation, see Note 6C
above.
C. In July 2019, an annual general meeting of the Company’s shareholders approved annual fees for each
director, as well as allocations of options to each director to purchase 55,000 ordinary shares
(currently equivalent to 11,000 ADSs).
The total expense expected in connection with these allocations is approximately $0.2 million as of
December 31, 2019, of which the Company recorded expenses of approximately $0.1 million in 2019.
At their discretion, directors can request for payment for their services to be made directly to their
employer, whether cash, equity or both. For this reason, and following receipt of the approvals
required by applicable Israeli regulations, the Company pays Ofer Gonen’s employer )CBI, the
Company’s largest shareholder( directly for his services as a director, including an allocation of options
to purchase 55,000 ordinary shares (currently equivalent to 11,000 ADSs) in November 2019.
D. In July 2019, pursuant to approval at an annual general meeting of the Company’s shareholders, the
Company amended the annual salary of the Company’s CEO, Dr. Frank Haluska, to $480,000
commencing May 1, 2019, and granted an allocation of options to him to purchase 422,090 ordinary
shares (equivalent to 84,418 ADSs). The Company further allocated options exercisable into 494,000
ordinary shares of the Company (equivalent to 98,800 ADSs) to directors and officers of the Company
(other than the CEO). The total expense expected in connection with these allocations is $0.3 million
as of December 31, 2019, of which the Company recorded expenses of $0.2 million in 2019.

NOTE 10 - SUBSEQUENT EVENTS:
A. In January 2020 the Board of Directors approved management’s recommendation to close the
Company’s office and laboratories located in Israel. The decision to close the office and laboratories in
Israel was made primarily due to the discontinuation of the Company’s Phase 2 Codex study as
previously announced and is consistent with management’s stated intention of focusing the Company’s
resources on its pan-RAS and PDE10/ß-catenin programs. Following the closure of the Israeli
facilities, the Company’s sole remaining office will be located in Cambridge, Massachusetts. The
Company expects to substantially complete the restructuring efforts and record an expense of
approximately $0.8 million in the first and second quarters of 2020.
B. In light of the outbreak of COVID-19 in December 2019 and the spread of the virus during 2020, the
Company's management is analyzing the implications on the Company's activities, while working to
maintain and continue its activities in the best fashion that circumstances allow.
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NOTE 11 - IMPACT OF THE TRANSITION FROM US GAAP TO IFRS ON FINANCIAL
STATEMENTS FOR DECEMBER 31, 2019
Reconciliation of the Company's consolidated financial statements under U.S. GAAP
and consolidated financial statements data under IFRS (as issued by the IASB).
The following adjustments are presented on a condensed basis with regard to the Company
consolidated balance sheet in IFRS for the year ended December 31, 2019 compared to the
consolidated balance sheet in U.S GAAP (USD in thousand):

For the year
ended
December 31,
2019
U.S GAAP
ASSETS:
Current
Non-current
LIABILITIES:
Current
Non-current
Shareholder’s capital equity

IFRS
Adjustments

For the year
ended
December
31, 2019
IFRS

18,211
1,544
19,755

(228)
3,363
3,135

17,983
4,907
22,890

4,121
725
4,846
14,909

3,734
2,089
5,823
(2,688)

7,855
2,814
10,669
12,221

The following adjustments are presented on a condensed basis with regard to the Company’s
consolidated statement of comprehensive income in IFRS for the year ended December 31, 2019,
compared to the consolidated statement of comprehensive income in U.S GAAP (U.S. Dollars in
thousands):
For the year
ended
December 31,
2019
U.S. GAAP
Operating loss
Net loss
Other comprehensive loss
Total comprehensive loss

22,898
27,124
27,124
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IFRS
Adjustments
(3,325)
6, 204
24
6,228

For the year
ended
December
31, 2019
IFRS
19,573
33,328
24
33,352

ANCHIANO THERAPEUTICS LTD. AND SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)

NOTE 11 - IMPACT OF THE TRANSITION FROM US GAAP TO IFRS ON FINANCIAL
STATEMENTS FOR DECEMBER 31, 2019 (continued):

Adjustments (presented on a condensed basis) between the Company’s consolidated statement of
changes in equity in IFRS (IASB) for the year ended December 31, 2019 and the consolidated
statement of changes in equity in U.S GAAP (U.S. Dollars in thousands):

Currency
translation
differences Accumulated
reserve
deficit
872
)105,431(

Share capital
-

Additional
paid-in capital
119,468

Adjustments:

-

1,356

-

)4,044(

(2,688)

IFRS

-

120,824

872

)109,475(

12,221

U.S GAAP

Total
14,909

NOTES
(A) Certain financial instruments have been valuated and classified differently under IFRS and US GAAP as

explained in Note 6b.

(B) Under IFRS, according to IAS 38, intellectual property in the research and development stage acquired

in a separate acquisition is recognized as an asset, whereas under U.S. GAAP, such payments are
expensed when incurred.

(C) Under U.S. GAAP, certain restructuring costs are recognized in different periods than they would be

recognized according to IFRS.

(D) Under IFRS, severance accruals for employees that are not subject to Section 14 of the Israeli Severance

Pay Law, are computed based on actuarial calculations using the corridor method described in IAS 19.
Under U.S. GAAP, the Company has elected to account for these severance accruals based on the ShutDown method, i.e. the accruals are calculated based on the latest monthly salary multiplied by the
number of years the individual has been employed. Additionally, under IFRS, the severance obligation
and the deposits related to such obligation, which meet the definition of plan assets under IAS 19, are
presented in the balance sheet on a net basis, whereas under U.S. GAAP they are presented on a gross
basis.
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2019
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פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2019

תקנה 10א':

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים על בסיס מאוחד

הכנסות:
הכנסות ממכירות וממתן שירותים ורישיונות
רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות בחברות
כלולות
רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
רווח משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד ,נטו
הכנסות אחרות
הכנסות מימון
עלויות והוצאות:
חלק בהפסדי חברות כלולות ,נטו
ירידת ערך נכסים
הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ,נטו
הפסד משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד ,נטו
עלות המכירות ומתן השירותים והרשיונות
הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הוצאות מימון
הפסד לפני הטבת מס
הטבת מס
הפסד לתקופה
ייחוס ההפסד לתקופה:
הפסד המיוחס לבעלים של החברה
הפסד המיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
הפסד כולל אחר לתקופה:
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד-
חלק בהפסד כולל אחר של חברות כלולות ,נטו
סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:
הפרשים מתרגום דוחות כספיים ,נטו
חלק בהפסד כולל אחר של חברות כלולות ,נטו

שנה שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019

 31בדצמבר
2019
רבעון 4

שלושה חודשים שהסתיימו ביום
 30ביוני
 30בספטמבר
2019
2019
רבעון 2
רבעון 3
אלפי ש"ח

 31במרס
2019
רבעון 1

113,293

19,007

18,148

74,379

1,759

25,176
7,222

33

6,164
8,946

5,677

13,302
10,368

4,935
7,964
158,590

96
5,666
24,802

4,378
920
38,556

180
765
81,001

71,423
278,684

18,566

19,924

3,074
278,684
5,290

794
17,913
8,121
3,431
9,680

12,415
20,710
6,658
3,322
5,532
710
2,502
71,773

7,710
15,186
632
3,994
8,043
2,977
8,234
333,824

4,253
56,621

()357,944
31,727
()326,217

()44,125

()33,217

()44,125

()33,217

()252,823
28,191
()224,632

()27,779
3,536
()24,243

()154,112
()172,105
()326,217

()34,622
()9,503
()44,125

()27,810
()5,407
()33,217

()78,874
()145,758
()224,632

()12,806
()11,437
()24,243

2,800

6,802
18,119
57,899
20,071
14,481
33,280
3,968
18,609
516,534

3,620
68,927

()137

()137

613
28,842
29,859

4,090
4,660
3,734
10,025

()42,995
()8,280
()51,275

()3,755
()739
()4,494

()8,781
()1,964
()10,745

()11,521
()2,286
()13,807

()18,938
()3,291
()22,229

סך רווח (הפסד) כולל אחר לשנה ,נטו ממס

()51,412

()4,631

()10,745

()13,807

()22,229

הפסד כולל לתקופה

()377,629

()48,756

()43,962

()238,439

()46,472

()176,970
()200,659
()377,629

()36,712
()12,044
()48,756

()33,096
()10,866
()43,962

()84,760
()153,679
()238,439

()22,402
()24,070
()46,472

ייחוס ההפסד הכולל לתקופה:
הפסד המיוחס לבעלים של החברה
הפסד המיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
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פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2019

תקנה  10ג' :שימוש בתמורת ניירות ערך
החברה עושה שימוש בתמורה שקיבלה בגין הנפקות של ניירות ערך לצורך השקעות בחברות הפורטפוליו המוחזקות על
ידה וכן לצרכי הניהול והתפעול השוטף.
תקנה  :11רשימת השקעות בחברות בת וחברות כלולות מהותיות לתאריך הדוח על המצב הכספי

שם החברה

מספר המניה
בבורסה

חברה בת ה מ ו ח ז ק ת
מדיוונד בע"מ (א)

IL0011316309

סוג המניה וע.נ.

על ידי

החברה

רגילה  0.01ש"ח

סה"כ
ע.נ.
בש"ח

מספר
המניות

או על ידי חברות
9,429,555

94,296

ערך בדוח
הכספי
הנפרד
באלפי
ש"ח
בבעלותה
104,340

שיעור החזקה ב%-
בזכות
בהון
למינוי
ובהצבעה
דירקטורים

שער בורסה
לתאריך
הדוח על
המצב
הכספי

המלאה
35

*

3.10$

(א) כולל השקעת כלל מדעי החיים ,שותפות מוגבלת.
* בהתאם לזכויות ההצבעה במדיוונד.

חברות כלולות ה מ ו ח ז ק ת
גמידה סל בע"מ (ב)

IL0011552663

על ידי

החברה

או על ידי חברות

רגילה  0.01ש"ח

2,881,746

28,817

אופ' למניות

160,743

-

בבעלותה

25,815

9

המלאה

**

4.3$

(ב) כולל השקעת ביומדיקל בגמידה סל.
** דירקטור אחד מתוך שמונה דירקטורים הינו נושא משרה בחברה .לחברה אין זכות למינוי דירקטור .לפרטים נוספים ראו סעיף  24לפרק א' – תיאור העסקי
התאגיד המצורף לדוח זה.
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פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2019

תקנה  : 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות ובהלוואות שניתנו להן בתקופת הדוח

אין
הרווח הכולל של חברות בת וחברות כלולות מהותיות והכנסות מהן בשנת :2019

תקנה :13

הכנסות
רווח (הפסד)
לשנה

רווח (הפסד)
כולל אחר
לשנה

שם החברה
חברות

סך הפסד
דיבידנד
כולל לשנה
אלפי ש"ח

ריבית

דמי ניהול
ושכר
דירקטורים

בנות

מדיוונד בע"מ
חברות

17,814

14,174

()3,640

-

-

182

כלולות

גמידה סל בע"מ

תקנה :20

()122,444

()131,465

()9,021

-

-

201

מסחר בבורסה  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת מסחר

ביום  12בפברואר  2019חלה הפסקת מסחר מלאה בניירות ערך של החברה ,לאור כוונתה של החברה לפרסם
בדבר השלמתה של אנקיאנו את הליך התמחור ( )Pricingלהנפקה ראשונה לציבור ( )IPOבארה"ב .לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  12בפברואר ( 2019מס' אסמכתה.)2019-01-014205 :
כמו כן ,במהלך שנת  2019חלו מספר הפסקות מסחר

1

קצובות1.

הפסקות המסחר הקבוצות שהיו במהלך השנה הינן בימים  22בינואר ( 2019לאחר פרסום הודעה של החברה) 12 ,בפברואר ( 2019לאחר פרסום הודעה
של החברה) 19 ,בפברואר ( 2019לאחר פרסום הודעה של החברה) 27 ,במרץ ( 2019לאחר פרסום הדוח התקופתי לשנת  28 ,)2018במאי ( 2019לאחר
פרסום הדוח התקופתי של החברה לרבעון הראשון לשנת .)2019

4

פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2018

תקנה :21

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

 .1להלן פירוט התגמולים לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה של התאגיד או של תאגיד בשליטתו (תגמולים שניתנו כפי שהוכרו בדוחות הכספיים
לשנת הדיווח ,לרבות התחייבויות של התאגיד לתגמולים כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח):
פרטי מקבל התקבולים
שם

תפקיד

שרון מלכה (א)

מנכ"ל בחברה בת

היקף משרה

שיעור ההחזקה
בהון התאגיד

שכר

תגמולים עבור השירותים (אלפי ש"ח במונחי עלות לחברה)
תשלום בגין
תשלום
השרותים
דמי ניהול
מבוסס מניות
מענק

אחר (*)

סה"כ
באלפי
ש"ח

0.04%

1,313

500

1,298

69

3,180

עפר גונן (ד)

מנכ"ל

100%

0.20%

1,205

290

1,337

118

2,950

אסף סגל (ד)

סמנכ"ל כספים

100%

-

1,133

156

377

11

1,677

ליאור רוזנברג (ב)

סמנכ"ל טכנולוגיות רפואיות בחברה בת

100%

6.81%

1,090

290

171

65

1,616

גל כהן (ג)

מנכ"ל יוצא בחברה בת

100%

0.48%

732

721

67

72

1,592

100%

* בעיקר בגין הוצאות רכב.
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א)

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

מר שרון מלכה כיהן כסמנכ"ל כספים ותפעול מדיוונד ,המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ ,35% -החל מחודש
אפריל  2007ועד סוף חודש מאי  2019בו התמנה למנכ"ל מדיוונד והחליף את המנכ"ל היוצא גל כהן .על פי הסכם
ההעסקה ,במקרה של סיום העסקה על ידי החברה תינתן הודעה מוקדמת של שישה חודשים מראש ובמקרה של
סיום העסקה על ידי העובד ,תינתן הודעה מראש של ארבעה חודשים.
במסגרת תכנית אופציות לעובדים ויועצים של מדיוונד ,אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של מדיוונד (לאחר
אישור הדירקטוריון שלה) ,הוענקו למר שרון מלכה ,ללא תמורה ,אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של
מדיוונד ויחידות מניה חסומות כמפורט להלן:
מועד הענקה

כמות שהוענקה

ינואר 2011
ינואר 2011
דצמבר 2013
דצמבר 2015
דצמבר 2018
דצמבר 2018
מרץ 2019
מרץ 2019

57,000
38,000
121,600
50,000
135,000
45,000
40,000
20,000

תוספת מימוש
(בדולר)
7.97
9.82
12.89
9.58
5.15
0
4.92
0

יתרה ליום 31/12/2019
49,172
38,000
121,600
50,000
135,000
45,000
40,000
20,000

הוצאות בשנת הדיווח
(באלפי דולר)
19
146
95
47
42

תקופת הזכאות לאופציות היא ארבע מנות שנתיות שוות החל ממועד ההענקה.
ב)

מר ליאור רוזנברג מכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות רפואיות במדיוונד ,המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ ,35% -החל
מחודש מאי  .2006על פי הסכם ההעסקה ,כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה
מוקדמת של  6חודשים מראש .כמו כן ,עם סיום יחסי העבודה ,זכאי מר רוזנברג לתשלום מענק פרישה חד פעמי
בגובה  10משכורות.
במסגרת תכנית אופציות לעובדים ויועצים של מדיוונד ,אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של מדיוונד (לאחר
אישור הדירקטוריון שלה) ,הוענקו למר ליאור רוזנברג ,ללא תמורה ,אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של
מדיוונד ויחידות מניה חסומות כמפורט להלן:
מועד הענקה
דצמבר 2013
דצמבר 2015
דצמבר 2018
דצמבר 2018

כמות שהוענקה
76,000
25,000
20,000
6,667

תוספת מימוש
(בדולר)
12.89
9.58
5.15
0

יתרה ליום 31/12/2019
76,000
25,000
20,000
6,667

הוצאות בשנת הדיווח
(באלפי דולר)
10
14
22

תקופת הזכאות לאופציות היא ארבע מנות שנתיות שוות החל ממועד ההענקה.
ג)

מר גל כהן כיהן כמנכ"ל מדיוונד ,המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ ,35% -החל מחודש נובמבר  2006ועד
סוף חודש מאי  .2019על פי הסכם ההעסקה ,במקרה של סיום העסקה על ידי העובד ,ניתנה הודעה מראש של
ארבעה חודשים .כמו כן ,הוענק למר כהן מענק פרישה חד פעמי בגובה  5משכורות.
במסגרת תכנית אופציות לעובדים ויועצים של מדיוונד ,אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של מדיוונד (לאחר
אישור הדירק טוריון שלה) ,הוענקו למר גל כהן ,ללא תמורה ,אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של מדיוונד
כמפורט להלן:
מועד הענקה
ינואר 2011
דצמבר 2013
דצמבר 2015

כמות שהוענקה
45,600
152,000
70,000

תוספת מימוש
(בדולר)
9.82
12.89
9.58

יתרה ליום 31/12/2019
45,600
152,000
70,000

תקופת הזכאות לאופציות היא ארבע מנות שנתיות שוות החל ממועד ההענקה.
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הוצאות בשנת הדיווח
(באלפי דולר)
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ד)

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

על פי הסכמי ההעסקה עם ה"ה עפר גונן ואסף סגל ,כל אחד מנושאי המשרה זכאי למשכורת חודשית הצמודה
למדד המחירים לצרכן וכן לתנאים נלווים ,ובכלל זה ,ימי מחלה והבראה בהתאם להוראות הדין ,חופשה שנתית,
ביטוח פנסיוני ,קרן השתלמות ,רכב ,טלפון סלולארי וכו' .כמו כן ,במסגרת הסכמי ההעסקה קבועה תקופת הודעה
מוקדמת הדדית של שישה חודשים מראש ובכתב לגבי מנכ"ל ושלושה חודשים מראש ובכתב לגבי סמנכ"ל.
בהתאם להוראות הסכמי ההעסקה ,נושאי המשרה זכאים למענק שנתי ולתגמול הוני בהתאם להוראות מדיניות
התגמול של החברה ,כפי שתעודכן ותהיה בתוקף מעת לעת ,בהתאם להוראות הדין ,והכל בכפוף להחלטת
האורגנים המתאימים בחברה בהתאם לשיקול דעתם ולהוראות כל דין.
מדיניות התגמול של החברה קובעת את העקרונות לפיהם יחושבו מענקים שנתיים לנושאי המשרה בחברה .בכלל
זה ,מדיניות התגמול מגדירה תקרת מענק שנתי וכן כוללת קריטריונים לקביעת מדדים למתן המענק.
מר עפר גונן
מר עפר גונן כיהן כסמנכ"ל בחברה משנת  .2003בנובמבר  ,2015עם פרישתו של מנכ"ל החברה הקודם ,מונה מר
גונן לתפקיד משנה למנכ"ל וממלא מקום מנכ"ל ,אם כי תנאי הסכם ההעסקה עמו לא עודכנו .בהתאם להסכם
ההעסקה של מר גונן במהלך שנת  2016ועד למועד מינויו כמנכ"ל החברה ביום  5במרס  2017הוא היה זכאי
למשכורת חודשית של  65אלף ש"ח (צמודה למדד) .בימים  5במרס  2017ו 30 -במרס  2017אישר דירקטוריון
החברה בהמשך להחלטות ועדת התגמול מהימים  28בפברואר  2017ו 23-במרס  ,2017את תנאי כהונתו והעסקתו
של מר גונן כמנכ"ל החברה ,ובכלל זה הענקת  3,900,000כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה .בהתאם
להסכם ההעסקה של מר גונן הוא זכאי החל ממועד מינויו כמנכ"ל החברה למשכורת חודשית של  81,500ש"ח
(צמודה למדד).
ביום  8במאי  2017אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את תנאי כהונתו והעסקתו האמורים של מנכ"ל החברה
וכן את הענקת האופציות למנכ"ל .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  30במרס 2017
(מס' אסמכתא )2017-01-028579 :וביום  8במאי ( 2017מס' אסמכתא .)2017-01-038359 :לפרטים נוספים
אודות כתבי האופציה ראו דוח הקצאה פרטית שפורסם על ידי החברה ביום  30במרס ( 2017מס' אסמכתא2017- :
"( )01-028591דוח הקצאה פרטית").
החל מיום  1בספטמבר  2019ו עד למועד שבו מחיר המניה של החברה (כפי שיחושב כממוצע מחירי הסגירה של
מניית החברה בבורסה בתל-אביב למשך  20ימי מסחר רצופים) יעלה על  2.6ש"ח ,השכר החודשי המשולם למר
עפר גונן נמוך ב 25%-מהשכר לו זכאי על פי הסכם ההעסקה כאמור לעיל ,זאת בעקבות ויתור שכר וולנטרי עליו
הודיע מר גונן .לפרטים נוספים ראו סעיף  1.1לדוח הדירקטוריון של החברה.
מר אסף סגל
מר אסף סגל מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה מחודש יוני  .2015בהתאם להסכם ההעסקה של מר סגל בשנת
 2019היה זכאי למשכורת חודשית של  70אלף ש"ח (צמודה למדד) .ביום  30במרס  2017אישר דירקטוריון החברה
בהמשך להחלטת ועדת התגמול מיום  23במרס  2017הענקת  1,100,000כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות
החברה למר סגל .לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ראו דוח הקצאה פרטית.
החל מיום  1בספטמבר  2019ו עד למועד שבו מחיר המניה של החברה (כפי שיחושב כממוצע מחירי הסגירה של
מניית החברה בבורסה בתל-אביב למשך  20ימי מסחר רצופים) יעלה על  2.6ש"ח ,השכר המשולם למר אסף סגל
הינו נמוך ב 12.5%-מהשכר החודשי לו זכאי על פי הסכם ההעסקה כאמור לעיל ,זאת בעקבות ויתור שכר וולנטרי
עליו הודיע מר סגל .לפרטים נוספים ראו סעיף  1.1לדוח הדירקטוריון של החברה.

תגמולים לבעלי עניין:
א)

הגמול הניתן לדירקטורים בחברה הינו בגובה הסכום הקבוע לדירקטור חיצוני לפי תקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,עלות כהונתם של חברי הדירקטוריון האמורים
כולל הוצאות נלוות ,הסתכמה בשנת  2019בסך של כ 1,091-אלפי ש"ח (מתוכם כ 343 -אלפי ש"ח שולמו לכת"ש,
בעלת השליטה בחברה ,בגין כהונתם של ה"ה אבי פישר ,נופר מלובני ותומר בבאי) .יצויין כי עד ליום  1בספטמבר
 2019הגמול ששולם לדירקטורים בחברה היה בגובה הסכום המירבי המותר לדירקטור חיצוני מומחה לפי תקנות
הגמול .לפרטים נוספים ראו תקנה ()1(22ד) להלן.
מתוך הדירקטורים ,הדירקטורים החיצוניים המומחים קיבלו בשנת  2019את הגמול הגבוה ביותר בסך כולל של
כ 346-אלפי ש"ח

ב)

לפרטים אודות כתבי פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה ראו תקנה 29א'( )4להלן.
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תקנה 21א' :בעל שליטה בתאגיד
בעלת השליטה בחברה הינה כלל תעשיות בע"מ (להלן" :כת"ש").2
תקנה :22

עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין אישי בהם

להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי
באישורה אשר החברה וחברות בנות וקשורות שלה התקשרו בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד מועד
הגשת דוח זה ,או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח ,למעט עסקאות זניחות (כמשמעות מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות
כספיים שנתיים) התש"ע"( 2010-תקנות דוחות כספיים") ,כמפורט בסעיף  3להלן:
.1

עסקאות המנויות בסעיף  )4( 270לחוק החברות ,התשנ"ט – ( 1999חוק החברות):

א.

בחודש נובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה ,את תיקון כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה וכן הענקת כתבי השיפוי (בנוסחם
המתוקן) לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם קרובי בעל השליטה או לנושאי משרה או נותני שירותים
אשר לבעל השליטה יש עניין אישי בהענקתם ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת .לפרטים אודות ההסדרים החלים בגין
כתבי השיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה ראו תקנה 29א'( )4להלן.

ב.

בחודש מרס  2013אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם חברת Access
 Industries Holdings LLCחברה בשליטתו של בעל השליטה בעקיפין בחברה ,וזאת בתמורה לסך של  7.3מיליון
דולר .ביום  21באפריל  2013התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של החברה במסגרתה אושרה התקשרות החברה
כאמור .התמורה תשולם  12.5שנים ממועד חתימת ההסכם או במועד מוקדם יותר עם קרות אירועים מסויימים
שהוגדרו במסגרת ההסכם בתוספת ריבית שנתית בשיעור של  2.7%שתיצבר עד למועד התשלום בפועל .לפרטים
נוספים ראו דיווח החברה מיום  14במרס  2013ודוח מתקן לו מיום  11באפריל ( 2013מס' אסמכתה2013-01- :
 005845ו ,2013-01-034894-בהתאמה).

ג.

בימים  14בפברואר  2017ו 29-במאי  ,2018אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה ,בהמשך לאישור ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה ,הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שלבעל השליטה בחברה יש בכך עניין
אישי .לפרטים נוספים ראו זימון האסיפה הכללית מיום  10בינואר  2017ודוחות מתקנים לו מיום  9בפברואר ,2017
וכן תוצאות האסיפה הכללית מיום  14בפברואר ( 2017מספר אסמכתא,2017-01-012799 ,2017-01-003889 :
 2017-01-012793ו ,2017-01-013984 -בהתאמה) וכן זימון האסיפה הכללית מיום  22באפריל ( 2018מס'
אסמכתא )2018-01-032340 :וכן תוצאות האסיפה הכללית מיום  29במאי ( 2018מס' אסמכתא2018-01- :
.)052516

ד.

בחודש מרס  2019אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה ,כי גמול הדירקטורים
המכהנים ואשר יכהנו בחברה מעת לעת ,לרבות דירקטורים מקרב בעלת השליטה בחברה ,ולמעט דירקטורים
חיצוניים ,לשנת  ,2019יעמוד על הסכום המירבי (גמול שנתי וגמול השתתפות) לדירקטור חיצוני מומחה ,כקבוע
בתקנות הגמול ,וזאת בהתאם לתקנות 1א( )2ו1-ב(א)( )3לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעל עניין),
התש"ס .2000-לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  25במרס ( 2019מס' אסמכתה2019-01- :
.)024852
יצויין כי החל מיום  1בספטמבר  ,2019בהתאם להחלטה של כל אחד מחברי הדירקטוריון של החברה ,לרבות
הדירקטורים החיצוניים ,הגמול המשולם לכל אחד מחברי הדירקטוריון של החברה ,לרבות הדירקטורים החיצוניים,
הינו בגובה הסכום הקבוע (גמול שנתי וגמול השתתפות) ,כקבוע בתקנות הגמול .לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1
לדוח הדירקטוריון.

2

למיטב ידיעת החברה ,בעלת השליטה במישרין בחברה הינה כת"ש .למיטב ידיעת החברה ,מלוא הון המניות בכת"ש מוחזק על-ידי אקסס איי.אי בע"מ ,שהינה
חברה בת בבעלות מלאה של  , AI Diversified Holdings S.a r.lחברה פרטית אשר התאגדה בלוקסמבורג שהינה חברה בת בבעלות מלאה של חברת Al
 Diversified Parent S.a r.lשהינה חברה פרטית אשר התאגדה בלוקסמבורג והיא חלק מקבוצת  Access Industriesהנמצאת בשליטתו (בעקיפין) של מר
לן בלווטניק.
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עסקאות שאינן מנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות ואינן עסקאות זניחות
א .בחודש ספטמבר  2016התקשרה החברה עם כת"ש ,בעלת השליטה בחברה ,בהסכם לשכירות משנה של משרדי
החברה במגדלי עזריאלי .לפרטים נוספים ראו ביאור 14א' 1לדוח הכספי המצורף לדוח זה.
ב .ביום  18באוגוסט  2019אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה ,בין היתר ,לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה מיום  11באוגוסט  2019ומיום  13באוגוסט  ,2019בהתאמה ,את התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית
לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלה ,כולן או חלקן ,וכן אחריותם של נושאי המשרה
מטעם החברה ו/או חברות הבנות שלה וחברות קשורות ,כפי שיהיו מעת לעת ולרבות דירקטורים ונושאי משרה
אשר נמנים על בעל השליטה בחברה או קרוביו ,כפי שיהיו מעת לעת ,אשר ביחס אליהם יחול הסדר האישור הקבוע
בדין .לפרטים נוספים ראו תקנה (29ג) להלן.

.3

עסקאות זניחות
דירקטוריון החברה אימץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין
בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה (41א)( )6לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע2010-
("תקנות דוחות כספיים") .כללים וקווים מנחים אלו משמשים גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף
(לרבות בדוחות הצעת מדף) לגבי עסקה של החברה ,תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל שליטה או
שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה  22לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
"( 1970תקנות דוחות תקופתיים") ובתקנה  54לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה
וצורה) ,התשכ"ט"( 1969-תקנות פרטי תשקיף") (סוגי העסקאות הקבועים בתקנות דוחות כספיים ,בתקנות דוחות
תקופתיים ובתקנות פרטי תשקיף הנזכרים לעיל ,להלן " -עסקאות בעל עניין").
החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה ,מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעל עניין במהלך העסקים הרגיל
שלהן ,וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור ,לרבות עסקאות מן הסוגים ובעלות
מאפיינים כמפורט להלן :קבלת שירותים בנקאיים ,פיננסיים ו/או כלכליים (כגון ,ניהול תיקים ,יעוץ השקעות ,שירותי
ניהול כספים שהופרשו עבור עובדים ,הפקדת פיקדונות) מתאגיד בנקאי ומוסדות פיננסיים; רכישת פוליסות ביטוח
(כגון :ביטוח אחריות נושאי משרה ,ביטוח נאמנות עובדים ,ביטוחי נכסים ורכוש וביטוי מנהלים); רכישה של מוצרים
ושירותים (כגון :מוצרי ושירותי תקשורת ,שירותי  ,Call Centerמוצרי מזון ,צרכי משרד ,מוצרי נייר וקרטון ,ביגוד,
טקסטיל ,מוצרי היגיינה ,מוצרים משלימים לניקיון ולמטבח וחומרי הדברה); מכירה ורכישה של מתנות ותווי קניה;
רכישה ו/או שכירה ו/או חכירה תפעולית של כלי רכב; רכישת כלי רכב מסחריים ,משאיות וגנרטורים; רכישת שירותי
נסיעות ,תעופה ותיירות בארץ ובחו"ל ושירותי הפקת כנסים ואירועים; שירותים משפטיים; רכש; שכירות של נכסי
מקרקעין; שירותי ניהול נכסים; שירותי מוסך; שירותי הובלה ומשגור ,אריזות ושירותי יצוא; שירותי ארכיב ,שירותי
ניהול מחסן ושירותי לוגיסטיקה; שירותים אדמיניסטרטיביים; התקשרויות בהסכמי חיתום שירותי השקייה והדברה,
גריסה וטיפול באשפה; השכרת שטחי פרסום; הספקת עיתונים ,מגזינים וכתבי עת.
בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה (כהגדרת
המונח בחוק החברות) תיחשב כעסקה זניחה לצרכים האמורים לעיל ,אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת
לעסקה הינה בשיעור של פחות מ 0.5%-וכן היקף העסקה אינו עולה על סך של  5מיליון ש"ח (כשסכום זה מותאם
לפי שיעור העלייה מעת לעת במדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע בתחילת שנת .)2010
בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה ,תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה
המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או המבוקרים של החברה( :א) ברכישת נכס קבוע ("נכס
שאינו שוטף") – היקף העסקה מול סך כל הנכסים (בדוח על המצב הכספי הכלול בדוחות הכספיים המאוחדים
האחרונים של החברה); (ב) במכירת נכס קבוע ("נכס שאינו שוטף") – הרווח/ההפסד מהעסקה מול הרווח השנתי
(קרי ,לארבעה רבעונים) הממוצע לפי  12רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים מאוחדים של החברה.
לענין זה ,הרווח/ההפסד מהעסקה והרווח/הפסד בכל רבעון יחושבו בערכם המוחלט; (ג) בקבלת התחייבות כספית
– היקף העסקה מול סך ההתחייבויות בדוח על המצב הכספי הכלול בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים; (ד)
ברכישת/מכירת מוצרים (למעט נכס קבוע) או שירותים – היקף העסקה מול סך הוצאות תפעול (סך הוצאות מחקר
ופיתוח ברוטו ,עלות המכר והוצאות הנהלה וכלליות) ב 4-רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים
מאוחדים של החברה .ביחס לעסקאות בעל עניין רב שנתיות ,יחושב היקף העסקה לצרכי בחינת הזניחות על בסיס
שנתי .כך לדוגמה ,בעסקת ביטוח למספר שנים ,כהיקף העסקה יחשבו דמי הביטוח השנתיים המשולמים.
במקרים בהם ,לפי שיקול דעת החברה ,כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה
של עסקת בעל עניין ,תיחשב העסקה כזניחה ,בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת ,שתיקבע על-ידי החברה,
ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מ 0.5%-וכן שהיקף העסקה לא יעלה
על סך של  5מיליון ש"ח (כשסכום זה מותאם לפי שיעור העלייה מעת לעת במדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע
בתחילת שנת .)2010

9

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2019

על אף האמור לעיל ,בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל העניין עשויה להוביל לסיווג העסקה כעסקה שאינה
זניחה .כך למשל ,ולשם הדוגמא בלבד ,עסקת בעל עניין לא תיחשב בדרך כלל כזניחה ,אם היא נתפסת כאירוע
משמעותי על-ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות ,או אם במסגרת עסקת בעל העניין
צפויים בעלי עניין לקבל טובות הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח עליהן בציבור.
עסקאות בעל עניין נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות ,כך שבפועל הינן חלק מאותה התקשרות (לדוגמא ניהול
משא ומתן מרוכז לגבי מכלול העסקאות) ,ייבחנו כעסקה אחת.
עסקת בעל עניין שסווגה כזניחה על ידי חברה מוחזקת של החברה תיחשב זניחה גם ברמת החברה .עסקה כאמור
אשר סווגה על-ידי החברה המוחזקת כלא זניחה תיבחן מול אמות המידה הרלבנטיות ברמת החברה.
מדי שנה תסקור ועדת הביקורת של החברה את אופן יישום הוראות נוהל זה על-ידי החברה ,וכן תערוך בחינה
מדגמית של עסקאות בעל עניין שהחברה צד להן במישרין ואשר סווגו כעסקאות זניחות על-פי הוראות הנוהל.
במסגרת הבחינה המדגמית של עסקאות כאמור ,תבחן ועדת הביקורת ,בין היתר ,את דרכי קביעת המחירים ויתר
תנאי העסקה ,לפי נסיבות העניין ,ותבחן את השפעת העסקה על מצבה העסקי של החברה ועל תוצאות פעולותיה.
דירקטוריון החברה יבחן את הצורך בעדכון הוראות נוהל זה מעת לעת בשים לב לעסקאות בעלי עניין בהן מתקשרת
החברה ושינויים בהוראות דין רלבנטיות .בחינת סיווגה של עסקת בעל עניין כעסקה זניחה ,תתבצע על-ידי אגף
החשבות (ולצורכי דוח מיידי בלבד ,גם על ידי מזכירות החברה) בשיתוף עם ייעוץ משפטי ,ככל שיידרש .אגף
החשבות יהיה אחראי על תיעוד הליך הבחינה וקבלת ההחלטות (למעט לצורכי דוח מיידי ,אשר מזכירות החברה
תהא אחראית לכך).
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תקנה :24

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

א.

לפרטים אודות המניות וניירות הערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין בתאגיד ונושאי משרה בכירה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  7בינואר ( 2020מס' אסמכתה2020- :
.)01-002842

ב.

להלן מפורטים ,לפי מיטב ידיעת התאגיד ,המניות וניירות הערך ההמירים ,המוחזקים נכון לתאריך הדוח על ידי בעלי עניין בתאגיד בחברות בנות וקשורות של התאגיד ,אשר
פעילותן מהותית לפעילות התאגיד:

שם בעל העניין
3

מיטב דש השקעות בע"מ
עפר גונן
Access Industries Holdings LLC

3

מס' תעודת זהות/
מס' חברה ברשם

שם החברה

שם הנייר

מספר
נייר בבורסה

מספר ניירות
ערך מוחזקים

520043795
025437476
חברה זרה

גמידה סל בע"מ
מדיוונד בע"מ
גמידה סל בע"מ

מניות רגילות
מניות רגילות
מניות רגילות

IL0011552663
IL0011316309
IL0011552663

217,779
5,457
5,750,000

באמצעות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ( 213,779מניות) ומיטב דש קרנות נאמנות בע"מ ( 4,000מניות).
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שיעור החזקה
 %הצבעה
 %הון

0.6
0.02
17.1

0.6
0.02
17.1

שיעור החזקה (דילול מלא)
 %הצבעה
 %הון

0.5
0.02
14.1

0.5
0.02
14.1
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תקנה  24א' :הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
לפרטים על ההון הרשום של החברה ,הונה המונפק וניירות ערך המירים ראו ביאור  15לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר .2019
תקנה  24ב' :מרשם בעלי המניות
לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה ראו דוח מיידי של החברה מיום  18בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא.)2019-01-122125 :
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בע"מ

תקנה :26

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה

הדירקטורים של התאגיד

להלן פרטים אודות הדירקטורים של החברה נכון למועד הדוח:
אבי פישר ,יו"ר הדירקטוריון
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען המצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בועדות
דירקטוריון
דירקטור חיצוני או
דירקטור בלתי תלוי
בעל/ת מומחיות
חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית
עובד/ת של התאגיד,
חברה בת ,חברה קשורה
או של בעל עניין
תאריך תחילת כהונה
השכלה
עיסוק בחמש שנים
אחרונות

תאגידים נוספים בהם
מכהן כדירקטור
האם הוא בן משפחה של
בעל עניין אחר בתאגיד

054185608
18.12.1956
מרכז עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,45תל אביב
ישראלית
אין
לא
כשירות מקצועית
מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון כלל תעשיות בע"מ ,בעלת השליטה בחברה.
9.5.2003
בוגר משפטים ( ,)LL.Bאוניברסיטת תל-אביב
יו"ר דירקטוריון החברה ,יו"ר ומנכ"ל כלל תעשיות בע"מ (בעלת השליטה בחברה).
חבר בוועד המנהל של ה מכון הישראלי לדמוקרטיה ,חבר באגודת הידידים של המרכז
הרפואי איכילוב ,יו"ר משותף של עמותת "מתן  -משקיעים בקהילה" ,נשיא הוועדה
הציבורית של פרויקט "אמץ לוחם" באגודה למען החייל ,חבר בחבר הנאמנים של
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ,חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת תל
אביב ,חבר בוועד המנהל של מרכז בתיה ויששכר פישר לממשל תאגידי בפקולטה
למשפטים באוניברסיטת תל אביב .עד חודש יוני  2017כיהן כדירקטור בכלל מוטורס
בע"מ ,ועד חודש פברואר  2019כיהן כיו"ר משותף של השותף הכללי Infinity Israel-
.China Fund Partners Ltd
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל כלל תעשיות בע"מ ,יו"ר דירקטוריון כללטק מנג'מנט ()2016
בע"מ ,יו"ר דירקטוריון משאב ייזום בע"מ ,יו"ר דירקטוריון נשר בע"מ ,יו"ר דירקטוריון
כללסאן בע"מ .דירקטור בחברות הבאות :גולף בע"מ ,נוגה מ.ג.א השקעות בע"מ ותפארת
בר-און בע"מ.
לא
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יובל ינאי

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

יצחק קולברג

מספר זיהוי

51615060

050729037

תאריך לידה
מען המצאת
כתבי
בי-דין

8.8.1952
הזית  ,3ת.ד ,363 .אבן
יהודה4052147 ,

נתינות

ישראלית

חברות בועדות
דירקטוריון

ועדת ביקורת ,הועדה
לבחינת הדוחות הכספיים,
ועדת תגמול

דירקטור חיצוני
או דירקטור
בלתי תלוי
בעל/ת מומחיות
חשבונאית
ופיננסית /
כשירות
מקצועית /
דירקטור/ית
חיצוני/ת מומחה
עובד/ת של
התאגיד ,חברה
בת ,חברה
קשורה או של
בעל עניין

גבריאל ברבש

נופר מלובני

30283352
034188912
18.8.1977
מרכז עזריאלי
 ,3מגדל
משולש ,תל
אביב

סיגליה חפץ
057248528

גד קרן
050264035

תומר אפרים בבאי
038802559

27.8.1951
Kirkland 11
place,
Cambridge
MA, U.S.A
02138
ישראלית
ואמריקאית
אין

13.9.1949
בני הנביאים ,17
רמת גן

15.8.1961
הצדף  ,12תל
אביב-יפו

17.9.1950
רח' שמחה הולצברג
 ,11קריית אונו

12.12.1983
מרכז עזריאלי  ,3מגדל
משולש ,קומה  ,45תל
אביב

ישראלית

ישראלית

ישראלית

ישראלית

ישראלית ואמריקאית

אין

דירקטור חיצוני

לא

לא

ועדת ביקורת ,הועדה
לבחינת הדוחות
הכספיים ,ועדת
תגמול
לא

אין

ועדת ביקורת ,הועדה
לבחינת הדוחות
הכספיים ,ועדת
תגמול
דירקטור חיצוני

אין

מומחיות חשבונאית ופיננסית

כשירות מקצועית

כשירות
מקצועית

כשירות מקצועית

מומחיות חשבונאית
ופיננסית

כשירות מקצועית

מומחיות חשבונאית
ופיננסית

לא

משמש כיועץ
לחברת אקסס
איי.אי בע"מ
המחזיקה במלוא
הון המניות של
כלל תעשיות
בע"מ (בעלת
השליטה
בחברה).

סמנכ"לית
יועצת
משפטית,
מזכירת
חברה
ומנהלת
משאבי אנוש
בחברת כלל
תעשיות

לא

לא

לא

מכהן כאנליסט בכיר
בחברת כלל תעשיות
בע"מ ,בעלת השליטה
בחברה ,וכן כסמנכ"ל
בכללטק השקעות
( )2016שותפות
מוגבלת ,המוחזקת על
ידי כלל תעשיות בע"מ
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יובל ינאי

תאריך תחילת
כהונה
השכלה

עיסוק בחמש
שנים אחרונות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

יצחק קולברג

נופר מלובני
בע"מ (בעלת
השליטה
בחברה).
19.11.2017

10.12.2015

7.5.2015

בוגר חשבונאות וכלכלה
באוניברסיטת תל-אביב

בוגר משפטים
באוניברסיטת
תל-אביב
מוסמך מנהל
עסקים ב-
 ,INSEADצרפת

בוגרת
משפטים
()LLB
וחשבונאות
()BA
באוניברסיטת
תל-אביב,
בוגרת
תוכניות
למנהלים
באוניברסיטת
,Harvard
ארה"ב.

ייעוץ וליווי חברות בתחום
הרפואי בחברת Yuval
Yanai Consulting and
Management Ltd.
כיהן כמנכ"ל כספים ראשי
(זמני) וכדירקטור בחברת
קומפיולאב בע"מ.

Senior
Associate
Provost
Chief
Technology
Development
,Officer

סמנכ"לית
יועצת
משפטית,
מזכירת
חברה
ומנהלת
משאבי אנוש
בכלל

גבריאל ברבש

סיגליה חפץ

גד קרן

תומר אפרים בבאי
וAccess -
.Industries

25.09.2003

13.11.2012

17.2.2020

5.12.2017

ד"ר לרפואה
האוניברסיטה
העברית וMPH-
ניהול מערכות בריאות
אוניברסיטת
.Harvard

בוגרת חשבונאות
וכלכלה
באוניברסיטת תל-
אביב ,בעלת רישיון
ראיית חשבון משנת
.1986

מנהל המרכז הרפואי
תל  -אביב ,יו"ר
תאגיד הבריאות שליד
המרכז הרפואי תל
אביב.

ייעוץ וייזום עסקי
בפרויקטים שונים.

לימודי רפואה
באוניברסיטת תל
אביב -תואר דוקטור
לרפואה  ,MDלימודי
פילוסופיה
באוניברסיטת תל
אביב -תואר ראשון
 ,BAסיום התמחות
בקרדיולוגיה ותואר
מומחה בקרדיולוגיה
(מרכז רפואי תל
אביב).
השתלמות ומחקר
בקרדיולוגיה,
בית הספר לרפואה
ע"ש אלברט
איינשטיין בניו יורק
וכן במכון המחקר
הלאומי של ארצות
הברית (.)NIH
 2015ועד היום -
מנהל תחום
קרדיולוגיה ברשת
אסותא.
 - 2018-2015מנהל
המערך הקרדיולוגי,
מרכז רפואי תל
אביב.

רו"ח מוסמך
בוגר כלכלה וחשבונאות
באוניברסיטת תל-אביב
ומוסמך מדעי הניהול –
מימון וחשבונאות
באוניברסיטת תל-
אביב.

לשעבר יו"ר
דירקטוריון נארא
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לשעבר דירקטורית
במנועי בית שמש
אחזקות ()1997
בע"מ ,ובמפעלי
נייר חדרה בע"מ.

 2018עד היום-
סמנכ"ל בכללטק.
 2013עד היום-
אנליסט בכיר בכלל
תעשיות בע"מ.
 -2013-2018אנליסט
בכיר ,בכללטק.
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יובל ינאי

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

יצחק קולברג

גבריאל ברבש

נופר מלובני

סיגליה חפץ

אוניברסיטת
הרווארד בארה"ב

תעשיות
בע"מ.

מדיקל סנטר בע"מ
ודירקטור באלרון
תעשיה אלקטרונית
בע"מ

תאגידים נוספים
בהם מכהן
כדירקטור

Nobio ,Check Cap Ltd.
,Ltd.,
Curesound
Haddassah Medical
Organization.

Elicio
Therapeutics
 ,Inc.אנקיאנו
תרפיוטיקס בע"מ
ורמות בע"מ.
לשעבר דירקטור
ב.eXIthera-

האם בן משפחה
של בעל עניין
אחר בתאגיד

לא

לא

כלל סאן
בע"מ קבוצת
גולף א.ק.
בע"מ ,מ"מ
יו"ר
דירקטוריון
בעדיקה
סטייל בע"מ,
וחברות מטה
פרטיות
בבעלות
מלאה של
כלל תעשיות
בע"מ.
לא

סטרנום בע"מ

כלל תעשיות בע"מ
(בעלת השליטה
בחברה) קבוצת
גולף א .ק .בע"מ,
משאב ייזום ופיתוח
בע״מ ,נשר מלט
בע״מ,ממן מסופי
מטען וניטול בע"מ,
וסטה השקעות
וניהול בע"מ ,נכסי
צ .חפץ בע"מ ,תמר
פטרוליום בע"מ.

לא

לא
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גד קרן
 1998ועד היום  -סגן
עורך של עיתוני
ההסתדרות
הרפואית" :הרפואה"
וIsrael Medical "-
Association
."Journal
 1994ועד היום -
פרופ' מן המניין
בקרדיולוגיה ,ומ-
 ,2015גם מחזיק
הקתדרה
לקרדיולוגיה ,בית
הספר לרפואה ע"ש
סאקלר.
תרימה תוצרי רפואה
ישראליים מעברות
בע"מ (דירקטור
חיצוני) ,אקסלנז
ביוסיינס בע"מ.

לא

תומר אפרים בבאי

יפאורה בע"מ ,כלל
תעשיות ומשקאות
בע"מ וSpectrum -
.700 LLC

לא

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
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תקנה 26א :נושאי משרה בכירה של התאגיד נכון למועד הדוח
עפר גונן
תעודת זהות
תאריך לידה
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה
קשורה או של בעל עניין בה
תאריך תחילת כהונה
השכלה

עיסוק בחמש שנים האחרונות

בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

יהושע הזנפרץ

אסף סגל

025437476
13.6.1973
מנכ"ל החברה

028756849
22.11.1971
סמנכ"ל כספים של החברה

052187986
15.12.1953
מבקר פנים של החברה

( 1.9.2003מונה כמנכ"ל החברה בחודש מרס )2017
בוגר פיזיקה ,כימיה ומתמטיקה אוניברסיטה עברית
ירושלים;
אוניברסיטת
ומימון
כלכלה
מוסמך
תל-אביב.
עד לחודש נובמבר  2015סמנכ"ל בחברה.
עד לחודש מרס  2017משנה למנכ"ל וממלא מקום מנכ"ל.
במסגרת תפקידיו בחברה כיהן כדירקטור בחברות
המוחזקות ו/או שהוחזקו על ידי החברה.
נכון למועד זה מכהן כיו"ר דירקטוריון כלל מרכז יישומים
בע"מ ,דירקטור בגמידה סל בע"מ ,מדיוונד בע"מ ,אנקיאנו
תרפיוטיקס בע"מ ,קיורטק בע"מ ,קמפוס ביו ניהול בע"מ
ובחברות מטה נוספות של החברה.

1.7.2015
בוגר כלכלה וסטטיסטיקה אוניברסיטה
עברית ירושלים;
מוסמך במנהל עסקים אוניברסיטה עברית
ירושלים.
לשעבר שותף בוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ.
במסגרת תפקידו בחברה כיהן כדירקטור
בחברות המוחזקות ו/או שהוחזקו על ידי
החברה.
נכון למועד זה מכהן כדירקטור במדיוונד
בע"מ ,ביוקין טרפיותיקס בע"מ ,פאי
קארדיה בע"מ ,FDNA Inc. ,קמפוס ביו
ניהול בע"מ ובחברות מטה נוספות של
החברה.
לא

15.5.2007
בוגר חשבונאות וכלכלה אוניברסיטת תל
אביב.

לא
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שותף במשרד רואה חשבון שיף הזנפרץ
ושות'.

לא
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תקנה 26ב' :מורשי חתימה עצמאיים של התאגיד
אין.
תקנה :27

רואי חשבון של התאגיד

קסלמן וקסלמן ,המרד  ,25מגדל הסחר ,תל אביב.
למיטב ידיעת החברה ,רואה החשבון או שותפו אינו בעל עניין או בן משפחה של בעל עניין או של נושא משרה בכירה
בחברה.
תקנה :28

שינויים בתזכיר או בתקנון בשנת הדיווח

אין.
תקנה :29
א.

החלטות והמלצות דירקטוריון

המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית ,והחלטותיו שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה בדרך אחרת או חלקות מניות הטבה :אין.
שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד :אין.
שינוי תזכיר או תקנון ההתאגדות :אין.
פדיון ניירות ערך בני פדיון ,כמשמעותם בסעיף  312לחוק החברות :אין.
פדיון מוקדם של אגרות חוב :אין.
עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין התאגיד ובעל עניין בו ,למעט עסקה של התאגיד עם חברת בת
שלו :אין.

ב.

החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות המנהלים בעניינים המפורטים בסעיף א' לעיל :אין.

ג.

החלטות אסיפה כללית מיוחדת:
ביום  18בספטמבר  2019התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות במסגרתה הוחלט לאשרר את
התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .לפרטים נוספים ראו זימון האסיפה
הכללית מיום  11בספטמבר  2019ודוח תוצאות האסיפה הכללית מיום  18בספטמבר ( 2019מס' אסמכתה2019- :
 01-069720ו ,2019-01-081144 -בהתאמה).
ביום  13בפברואר  2020התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות במסגרתה הוחלט לאשר את מינויו של
מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים ,החל מיום  17בפברואר  .2020לפרטים
נוספים ראו זימון האסיפה הכללית מיום  8בינואר  2020ודוח תוצאות האסיפה הכללית מיום  13בינואר (2020מספר
אסמכתה 2020-01-003634 :ו ,2020-01-013558 -בהתאמה).
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תקנה 29א' :החלטות החברה
()1

אישור פעולות לפי סעיף  255לחוק החברות  -אין.

()2

פעולה לפי סעיף (254א) לחוק החברות אשר לא אושרה  -אין.

()3

עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  )1(270לחוק החברות ,ובלבד שמדובר בעסקה חריגה ,כהגדרתה
בחוק החברות_ -אין.

()4

פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח:
תיאור ההסדר החל בגין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה-
ביום  18בספטמבר  2019אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,בהמשך לאישור ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה מיום  11באוגוסט  2019ומיום  13באוגוסט  ,2019בהתאמה ,את התקשרות החברה עם מנורה
מבטחים ביטוח בע"מ בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות
שלה ,כולן או חלקן ,וכן אחריותם של נושאי המשרה מטעם החברה ו/או חברות הבנות שלה וחברות קשורות ,כפי
שיהיו מעת לעת (לרבות דירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ,כפי שיהיו
מעת לכת ,אשר ביחס אליהם יחול הסדר האישור הקבוע בדין) .הפוליסה הינה לתקופה של  12חודשים שתחילתה
ביום  15באוגוסט  2019ועד ליום  14באוגוסט .2020
עיקר תנאי פוליסת הביטוח הינם כדלקמן )1( :הפוליסה הינה בגבול אחריות של  50מיליון דולר לאירוע ובסך הכל
לתקופת הביטוח .בנוסף לגבולות האחריות הנ"ל זכאים המבוטחים להוצאות משפט סבירות ,וזאת בהתאם לסעיף
 66לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א .1981-כמו כן ,מורחבת פוליסת הביטוח לכלול הוצאות הגנה משפטית בהליך חקירה
של רשות מוסמכת .בכל הקשור לתביעות של רשות ניירות ערך בארה"ב בקשר עם מדיוונד בע"מ ,גבול האחריות
מוגבל לסך של  10מיליון דולר לארוע ולתקופת הביטוח; ( )2פוליסת הביטוח תחול בגין פעילות כל נושאי המשרה
בחברה ובחברות הבנות שלה החל מיום  5ביולי  ,2012וכן נושאי משרה המכהנים מטעם החברה ו/או מטעם חברות
הבנות בחברות האחרות הכלולות בביטוח הקבוצתי .הכיסוי הביטוחי נערך לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה
ובחברות בנות (לרבות מנכ"ל החברה ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ,ככל שיהיו מעת
לעת) וכן לנושאי משרה מטעם החברה ו/או מטעם חברות בנות בעת כהונתם בחברות קשורות .הכיסוי חל על נושאי
משרה שכיהנו בעבר בחברה (בכפוף להגדרת התקופה הרטרואקטיבית מיום  ,)5.7.2012נושאי משרה אשר
מכהנים בה בהווה ונושאי משרה אשר יכהנו בעתיד במשך תקופת הפוליסה (ללא רשימה שמית) .תנאי הפוליסה
זהים לכל נושאי המשרה בחברה ,לרבות המנכ"ל ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם ,ככל שיהיו;
( )3סך כל דמי הביטוח בגין הפוליסה הינם  328,000דולר לשנה; ( )4ההשתתפות העצמית החלה על החברה בגין
תביעות כנגד החברה שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך ,נקבעה לסך של  250,000דולר לתביעה בכל העולם.
ההשתתפות העצמית לחברה בגין תביעות כנגד נושאי משרה ודירקטורים הינה  50,000דולר לתביעות בכל העולם
למעט ארה"ב/קנדה ו 150,000-דולר לתביעות בארה"ב/קנדה .אין השתתפות עצמית לנושאי המשרה והדירקטורים;
( ) 5פוליסת הביטוח מכסה את חבות המבוטח בגין תביעות שיוגשו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,בכל
העולם ,לרבות ארה"ב וקנדה לפי דין ושיפוט בינלאומי (פרשנות הפוליסה לפי דיני מדינת ישראל).
כמו כן ,בכל מקרה של אי חידוש או ביטול פוליסת הביטוח ,תהיה החברה רשאית לרכוש (או להשתתף ברכישת)
כיסוי ביטוחי לאחריות נושאי משרה כאמור לעיל לתקופה של עד שבע שנים לאחר מועד אי החידוש או הביטול כאמור
(בסעיף זה" :המועד הקובע ") ,ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר המועד הקובע בגין מעשים שנעשו קודם למועד
הקובע ,בתמורה לדמי ביטוח שיסוכמו עם המבטחים במסגרת המקובל לעניין זה ,ושלא יעלו על  350%מהפרמיה
השנתית האחרונה (ביטוח .)Run-Off
בשנת  2019הסתכמו דמי הביטוח השנתיים ששילמה החברה בגין פוליסות הביטוח בכ 608-אלפי ש"ח.
תיאור ההסדרים החלים בגין פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה-
החברה העניקה לדירקטורים ונושאי משרה בה ,כתבי שיפוי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה מחודש
נובמבר  .2011על פי ההחלטה כאמור ,מעניקה החברה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה ,כפי שיהיו מעת לעת,
שיפוי מראש ,באופן הרחב ביותר האפשרי על פי תקנון החברה והוראות חוק החברות בשל כל חבות או הוצאה בגין
פעולות שנעשו ו/או ייעשו על ידם בתוקף היות הדירקטור ו/או נושא משרה ,דירקטור ו/או נושא משרה בכת"ב או
מטעם כת"ב בחברות המוחזקות על ידה.
סכום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל 25%-מההון העצמי של כת"ב לפי דוחותיה הכספיים
האחרונים שפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל.
לפרטים נוספים ולנוסח כתב השיפוי ראו דיווח מיידי של החברה מיום  20בנובמבר ( 2011מס' אסמכתה2011- :
.)01-332325
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פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2019

ביום  14בפברואר  2017אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה ,בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ,מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה .לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  9בפברואר ( 2017מספר אסמכתא.)2017-01-012799 :
בנוסף ,ביום  29במאי  2018אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה ,בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ,מתן כתבי פטור בנוסח החל על כלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה לגב' נופר מלובני ולמר תומר
אפרים בבאי המכהנים כדירקטורים בחברה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  29במאי ( 2018מס'
אסמכתה.)2018-01-052516 :

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

תאריך 23 :במרס 2020

שמות החותמים:
עפר גונן
אסף סגל

תפקידם:
מנכ"ל
סמנכ"ל כספים
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דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לשנת 2019
תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל1970-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן – "התאגיד") ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של
בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
.1

עפר גונן ,מנכ"ל;

.2

אסף סגל ,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 ב התייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות
הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,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 הד יווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית
או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד
והאפקטיביות שלה .הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון
כללה ) 1( :בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע;
( )2בקרות על התהליכים המרכזיים בחברה  -הערכות השווי ,השקעות בחברות כלולת ,נכסים כספיים נזילים והכנסות.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח בדירקטוריון ,הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה ,כי
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר  2019היא אפקטיבית.

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לשנת 2019
תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל1970-

הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 9ב(ד)()1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,עפר גונן ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח התקופתי של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן – "התאגיד") לשנת ( 2019להלן – "הדוחות");
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי 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;
( )4גיליתי 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;
( )5אני ,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-
 ,1993מובא 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)

הע רכתי 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.

 23במרס 2020
________________________
עפר גונן
מנכ"ל

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לשנת 2019
תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל1970-

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(:)2
הצהרת מנהלים
הצהרת סמנכ"ל הכספים
אני ,אסף סגל ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח התקופתי של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן – "התאגיד") לשנת ( 2019להלן – "הדוחות");
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא
חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי 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;
( )4גילי תי 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;
( )5אני ,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-
 ,1993ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –
(ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ,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 לפני הדירקטוריון וההנהלה
ומשולבות בדוח זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 23במרס 2020
________________________
אסף סגל
סמנכ"ל הכספים

