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 לכבוד   לכבוד

 באמצעות המגנ"א                  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 

 נוספים מיליון דולר 6-כב הוןהגיוס הרחבת  – Elicio  הנדון: 

החברה מתכבדת  20201במרס  3מיום  "(החברה)" כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מבהמשך לדיווח המיידי של 
 6-כהרחיבה את גיוס ההון בכי  "Elicio Therapeutics, Inc   "(Elicio)ה הודיע ,2020 יוניב 30ביום  כי ,להודיע

עם השלמת . Elicioמניות בכורה של  למשקיעיםהוקצו להשקעה, "(. בתמורה ההשקעה)" מיליון דולר נוספים
 .20%-על כ Elicio-ההחזקה של החברה בעומד שיעור  ,ההשקעה

 ובסרטן המעי הגס בסרטן הלבלב Phase I/II קליניההשקעה האמורה תאפשר לה להשלים ניסוי  ,Elicioלהערכת 
כל שבע המוטציות   כנגדהמכוון  טיפולי  , חיסון  ELI-002חיסון  . הניסוי יבחן את היעילות והבטיחות של ה"(הניסוי)"

הניסוי להערכתה  כי  עדכנה    Elicioל הגידולים הסרטניים המוצקים בבני אדם.  למכ  25%-אשר מניעות כ  KRAS  של
 . 2021במהלך שנת  יתקבלו ממנותוצאות ראשוניות , וש2020של שנת  יחל במחצית השנייה

Elicio הינה חברה פרטית אמריקאית בתחום האימונותרפיה אשר מפתחת טכנולוגית חיסוןAmphiphile 
Vaccines ,שמקורה ב-Massachusetts Institute of Technology (MIT) .מאפשרת הצגת מטרות טכנולוגיה זו ,

כנגד  ,ולאורך זמן ,יעילה במיוחדחיסונית באופן שצפוי לאפשר תגובה  ,למערכת החיסוןהמצויות על תאי הסרטן 
כנגד גידולים )כולל  CAR-Tלסייע בטיפולי  פוטנציאל Amphiphile Vaccines-טכנולוגית הל .ממאירותה

 (.adjuvants(, ובמתן בטוח ויעיל של חומרים ממריצי חיסון )מוצקים

לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, ומועדיו מאפייניו בנוגע לניסוי כאמור, לרבות  Elicioשל  הערכותיההמידע בדבר 
למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או  ותוכניותיה Elicioהמבוסס על הערכות 

להתממש באופן שונה מכפי שהוערך. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הם קשיים טכנולוגיים והנדסיים, 
וי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניס

החולים לקריטריונים של הניסוי, שינויים בתכניות הפיתוח ואי עמידה ביעדים, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות 
וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים  ושינויים בדרישות הרגולטוריות, אי קבלת אישורים לניסויים

 ך ניסוי קליני. במהל

 בכבוד רב,

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
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