כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה

מצגת חברה
מאי 2021
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מידע צופה פני עתיד
מצגת זו נערכה על ידי כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן" :החברה") לצרכי הצגה כללית אודות החברה ומשכך ,המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה
ופעילותה .אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות החברה באופן מלא ומפורט ,והיא אינה מיועדת להחליף עיון בדוחותיה התקופתיים ובדיווחיה השוטפים ,כפי שדווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר
ההפצה של המגנ"א .המידע הנכלל במצגת זו איננו מתיימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה .החברה אינה
מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל במצגת כדי שישקף אירועים או עריכה ,עיבוד ,או פילוח שונים מהאופן בו מוצג במצגת או שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתה.
המצגת אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישה של ניירות ערך של החברה או של חברות הפורטפוליו והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע.
במצגת זו יתכן ונכלל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח –  .1968מידע כאמור ,עשוי לכלול ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ו/או אומדנים וכן מידע אחר המתייחסים לאירועים או
עניינים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה ושאין ביכולתה להעריכם מראש.
מידע צופה פני עתיד מתבסס על הערכות ותחזיות של החברה אשר נעשו על בסיס המידע והנתונים שהיו ידועים לחברה במועד עריכת מצגת זו .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הערכות ותחזיות אלה הינן בלתי ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה וחברות הפורטפוליו ,ושאינם מצויים בשליטת החברה ו/או
חברות הפורטפוליו ,אשר כל אחד מהם ,או שילוב שלהם ,עשויים לפגוע בתוצאות פעילות החברה וחברות הפורטפוליו.
התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד ,כולו או חלקו ,או התממשותו באופן שונה מזה שנצפה ע"י החברה ,עלול להיות מושפע ,בין היתר ,מתוצאות ניסויים קליניים ,היעדר מקורות מימון,
קשיים טכנולוגים והנדסיים ,שינויים רגולטוריים ,קשיים או עיכובים בקשר עם מענקי מחקר ,שינויים בתוכניות העבודה ,אי קבלת אישורי רשויות הבריאות הרלוונטיות במועד הצפוי לכך ,שינויים
בטכנולוגיות ,שינוי במאפייני חולים וקושי בגיוס חולים מתאימים במועדים שנקבעו לכך ,שינוי בשווקי המטרה ,החלטות חברות הפורטפוליו שלא להמשיך את פיתוח המוצרים במתכונת שנקבעה לכך בשל
כל אחד מהגורמים כאמור ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה.
החברה עוקבת באופן רציף אחר השפעת התפשטותו העולמית של נגיף הקורונה ( )Covid-19על פעילותה ועל פעילות חברות הפורטפוליו שלה .להמשך התפשטות הנגיף עלולה להיות השפעה שלילית על
פעילות החברה וחברות הפורטפוליו ,לרבות ,אך לא רק ,שווי השוק שלהן ,היכולת לגייס הון (ממשלתי ,פרטי או ציבורי) ,היכולת לממש את אחזקות החברה ,האפשרות לקדם עסקאות אסטרטגיות ,היכולת
לקבל אישורים רגולטוריים ,והיכולת לבצע פעילויות מו"פ ורגולציה.
המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים ואחרים שפורסמו על-ידי צדדים שלישיים ,והחברה אינה אחראית לנכונותם ,לתוכנם או לתחזיות בקשר אליהם.
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.
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השקעות במדעי החיים
תעשיה בתנופה ובצמיחה

▪
▪
▪
▪

הכנסות שנתיות בתעשיה של מעל  1.3טריליון $
מכפילים גבוהים ,שולי רווח רחבים
עמידות בפני מחזורי גאות ושפל כלכליים
אפשרויות השקעה מגוונות

הזדמנויות מרובות לExits-

▪
▪
▪
▪
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מיזוגים
רכישות על ידי חברות פארמה גדולות
הנפקות בNasdaq-
הצלחות מתוגמלות בפרמיות גבוהות

אסטרטגית ההשקעה שלנו

▪
▪
▪
▪

עסקאות מגוונות בארץ ובארה"ב
פיזור ומגוון של אירועים בוני ערך
שיתופי פעולה עם גופי השקעה מובילים
השקעות מוכוונות Exits

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה
חברה מובילה בהשקעות במדעי החיים;
נסחרת בבורסה בת"א

חלק מקבוצת Access Industries
של לן בלווטניק

הרכב בעלי מניות

נוכחות והשקעות
בישראל ובארה"ב

Access Industries
Clal Industries

CBI

שתופי פעולה עם קרנות הון סיכון
וחברות מובילות בעולם

חברות  Biopharmaו Med-tech-ממומנות
היטב ~$370M :גויסו ב2020-2021-

ציבור 21%

טכנולוגיות מתקדמות שמקורן
במרכזי מחקר מובילים בעולם

כלל תעשיות
48%

מוסדיים
15%

טבע 16%
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הישגים ב2020/2021-
 Neonנרכשה ע"י
 BioNTechעבור

 Cadentנרכשה
ע"י  Novartisעבור

חולק דיווידנד של

$370M

$67M

 36מיליון ₪

רכישה עצמית
של מניות בגובה של עד

)ת"א :כלל ביוטכנו(

$210-770M

גויסו עבור חברות
הפורטפוליו

 10מיליון ₪

 NexoBridTMהוגשה
לאישור הFDA-

תוצאות חיוביות
בניסויים קליניים

phase 3

* מחירי המניה בגרף מתואמים לדיבידנד
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מגוון חברות בשלבי פיתוח שונים
Company

Pre-Clinical

MediWound

35%

Severe burns/ chronic wounds

Sight

2%

Blood diagnostics

Gamida Cell

5%

Cell therapy

Biokine

25%

Marrow cells mobilization in cancer

(Nasdaq: MDWD)

(Nasdaq: GMDA)

Cadent

Phase 1

Phase 2

Phase 3

CNS disorders

eXIthera

45%

Anticoagulation

Chemomab

2%

Fibrosis

Pi Cardia

2%

Cardiac valve repair

Elicio

18%

Vaccines

Anatomy*

50%

Almeda Ventures (TASE: AMDA.L): Bioprotect • Nurami • Virillity • Pi-Cardia • Colospan • Augmedics • Lumen • Tailormed • FDNA

(Nasdaq: CMMB)

Market

Biopharma

 במשא ומתן למכירה לאלמדה ונצ'רס:Anatomy *

Med-tech
Acquired by Novartis. CBI is entitled to additional $65M in contingent considerations
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פורטפוליו מגוון ומאוזן
תחומי פעילות

שלבי פיתוח שונים

התפלגות נכסים

ציבורי30% ,
ריפוי פצעים
13%

טכנולוגיות
רפואיות 22%

המטולוגיה
13%

Med-tech
22%

Preclinical
33%

Phase 2
33%

Biopharma
78%

COVID-19
13%
אונקולוגיה
39%
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Phase 1
14%

פרטי70% ,

Phase 3
20%

M&A

Collaboration

IPO

בניית ערך לאורך שנים
Nasdaq- הנפקות ב3

 עסקאות אסטרטגיות5

 רכישות/ מיזוגים3

2018

2019

2020/2021

Neon

Anchiano

Pi Cardia

Gamida Cell

MediWound

Neon

Neon

eXIthera

Cadent

Biokine

Colospan

Anchiano

Elicio

Gamida Cell

FDNA

Cadent

Sight Diagnostics

Pi Cardia

Financing

eXIthera
גיוסי הון של
$  מיליון700

Sight Diagnostics
Gamida Cell
Elicio
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אירועים משמעותיים צפויים ב2021-
H1 2021

H2 2021

תחילת ניסוי  phase 1/2בELI-002 -

הגשת  Omidubicelלאישור ()BLA

תוצאות ניסוי  phase 3בMotixafortide -

החלטת  FDAבנוגע לאישור שיווק NexoBridTM

מיזוג  Anchianoעם Chemomab

הגשת  INDלניסוי  phase 1/2בGDA-201-

השקה של ® OLOבארה"ב

תוצאות ניסוי  phase 2בMIJ-821-

מכירת  Anatomyלאלמדה ונצ'רס

גיוס  SPACבNasdaq-

תחילת ניסוי  phase 1/2בMWPC005-

תחילת ניסוי  phase 2בEP-7041-

טיפולים ראשונים בבני אדם בShortcutTM-

תוצאות ביניים של ניסוי  phase 2בEscharEx-
הנפקה ראשונית לציבור ( )IPOבNasdaq-
תוצאות מניסוי  phase 1/2בMWPC005-
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Spotlight
על חברות
פורטפוליו

חיסונים לטיפול בסרטן ולמניעת מחלות זיהומיות
▪ חברה פרטית אמריקאית בתחום האימונותרפיה;
מנכ"ל – Robert Connelly
▪ מפתחת טכנולוגית חיסון  Amphiphile Vaccinesשמקורה ב ,MIT-הגורמת
למרכיבי החיסון להתרכז בקשריות הלימפה באופן שצפוי לעורר תגובה חיסונית
יעילה במיוחד ולאורך זמן
▪  :ELI-002חיסון כנגד סוגי סרטן שלהם מוטציה בחלבון .K-Ras
ניסוי  phase 1/2בחולי סרטן לבלב /מעי גס צפוי להתחיל בQ2/2021-
▪  Pipelineשל מוצרים נוספים בפיתוח ,ובהם חיסון היכול לסייע לטיפולי CAR-T
(כולל כנגד גידולים מוצקים) ,חיסון ל ,COVID-19 -וחומר ממריץ תגובה חיסונית
( (adjuvantיעיל במיוחד
▪ לאחרונה הושלם גיוס  Series Bבהיקף של  73מיליון  ;$הוגש תשקיף חסוי ל-
 SECלצורך הנפקה בנאסד"ק ()IPO
 Amphiphile Vaccinesמרכזים את מרכיבי החיסון בקשריות
הלימפה ,ובכך משרים תגובה חיסונית חזקה
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תרופות להטריית כוויות קשות ופצעים כרוניים
▪ חברה ישראלית הנסחרת בנאסד"ק ) ;(Nasdaq: MDWDמנכ"ל – שרון מלכה
▪ מפתחת ,מייצרת וממסחרת תרופות לתיקון רקמות וחידושן על בסיס טכנולוגיה
אנזימטית

תוצאות :phase 3
 NexoBridמורידה את הצורך
בהטריה ניתוחית

▪  -NexoBridTMתרופה להטריית כוויות המשווקת באירופה ,בישראל ובמדינות
נוספות; נמצאת בהליך אישור שווק ) (BLAע"י ה ;FDA-הסכם עם ממשלת ארה"ב
( )BARDAלתמיכה בפיתוח  NexoBridולרכישתה בהיקף של  200מיליון $
▪ ® -EscharExתרופה להטריית פצעים כרוניים עקב סכרת או אי-ספיקת ורידי
הרגליים ,שוק של מיליארדי  .$תוצאות ביניים מניסוי  phase 2צפויות
במחצית 2021

 NexoBridמקצרת את משך הזמן הנדרש עד הטרייה מלאה של כוויות

▪  -MWPC005תרופה לסרטן עור שאינו מלנומה; נמצאת בניסוי phase 2

: NexoBridהוכחה כיעילה וכבטוחה בשני ניסויי phase 3
במאות חולים וכן בניסוי בילדים
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תרופות למניעת קרישי דם
▪ חברה פרטית אמריקאית בתחום של נוגדי קרישה; מנכ"ל – Neil Hayward

נתוני קרישה של  EP-7041מניסוי phase 1

▪ מפתחת תרופות נוגדות קרישה ( )anti-thrombotic agentsהמתבססות על
עיכוב חלבון הקרישה  ;factor XIצפוי להקטין את שיעור הסיבוכים הדימומיים
הקשים המאפיינים תרופות נוגדות קרישה המאושרות לשימוש
▪ בניסוי  phase 1נמצא כי  EP-7041בעירוי תוך ורידי הינה בטוחה וגורמת
להארכת ( aPTTמדד הקרישה הרלבנטי) בצורה פרופורציונלית לעליית המינון
ועם התחלה וסיום מהירים של פעולתה
▪ הכנות לניסוי  phase 2בחולי  COVID-19בטיפול נמרץ;  EP-7041עשויה
להתאים למגוון התוויות נוספות כגון ניתוחי לב ,דיאליזה וECMO-
▪ שתוף פעולה עם )Haisco Pharmaceutical Group (002653:CH
לפיתוח ולשיווק  EP-7041בסין

ל EP-7041-פעילות נוגדת קרישה יציבה לאורך משך העירוי,
עם התחלת פעולה מהירה ועם סיום מהיר
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טיפול מבוסס תאים בסרטן ובמחלות דם נדירות
▪ חברה ישראלית הנסחרת בנאסד"ק ) ;)Nasdaq: GMDAמנכ"ל – Julian Adams
▪  - Omidubicelתרופה מבוססת תאי גזע מדם חבל הטבור שהועשרו
בטכנולוגיית  NAMשפיתחה גמידה סל

תוצאות :phase 3
מהירות קליטת השתל כפי שמתבטאת בעליה במספר התאים הנויטרופילים

▪ ניסוי  phase 3בחולים במחלות דם ממאירות הזקוקים להשתלת מח עצם
הסתיים ועמד בכל היעדים :קליטת שתל מהירה ,שיעור זיהומים נמוך ,וקיצור
משך האשפוז;  Omidubicelתוגש ל FDA -לאישור שיווק ( )BLAבH2/2021-
▪  Omidubicelנבחנת גם בניסוי קליני  phase 2בחולי אנמיה אפלסטית חמורה
▪  -GDA-201טיפול המבוסס על העשרת תאי חיסון מסוג  .Natural Killerניסוי
קליני  phase 1בחולי לימפומה מסוג  non-Hodgkinהדגים פעילות של GDA-
 201בחולים אלה .ניסוי  phase 1/2מתוכנן לסוף 2021

▪ לגמידה סל גויסו לאחרונה  150מיליון $

 Omidubicelהופכת את הדם הטבורי למקור זמין להשתלות
מח עצם ,לאחר שהוכחה כיעילה וכבטוחה בניסוי phase 3
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סיכום

פורטפוליו החברה ונתונים עיקריים
שווי שוק

%

אבן הדרך הבאה

מועד

המוצר המוביל שלב פיתוח

החברה

תחום פעילות

מכירות

)$122M(1

35%

הערכת ביניים  phase 2בEscharEx® -

H2/2021

MediWound

ריפוי פצע

®NexoBrid

)$404M(1

5%

הגשה לרישום )BLA( Omidubicel

H2/2021

Gamida Cell

טיפול תאי

Omidubicel

Phase 3

12%

תוצאות מניסוי  phase 2בMIJ-821-

H2/2021

Cadent

מערכת העצבים המרכזית

MIJ-821

Phase 2

$210-770M

תחילת ניסוי  phase 1/2בELI-002-

H1/2021

Elicio

חיסונים

ELI-002

פרה-קליני

NA

18%

H2/2021

Sight

בדיקות דם

OLO

מכירות

NA

)2%(2

הרחבת מערכי המכירות בארה"ב ומחוצה לה

Biokine

השתלת מח עצם

Motixafortide

Phase 3

NA

25%

הגשת  Motixafortideלאישור FDA

H1/2022

Pi Cardia

בעיות מסתמים בלב

LeaflexTM

Phase 2

NA

)2%(2

תוצאות ניסוי  phase 2בLeaflexTM-

H1/2023

eXIthera

נוגדי קרישה

EP-7041

Phase 2

NA

45%

תחילת ניסוי  phase 2בEP-7041-

H2/2021

Chemomab

פיברוזיס

CM-101

Phase 2

)$212M(1

2%

הערכת ביניים מניסוי  phase 2בCM101-

H1/2022

Anatomy

טכנולוגיות רפואיות

מוצרים שונים

שלבים שונים

NA

50%

מכירת  Anatomyלאלמדה

H1/2021

) (1שווי שוק ב Nasdaq -בתאריך 7/5/2021
) (2אחזקות ישירות של החברה או אחזקות של אנטומיה שלא יכללו בעסקת המכירה הצפויה של אנטומיה לאלמדה
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אסטרטגיית השקעה במדעי החיים באמצעות CBI
פיזור השקעות

מגוון חברות ,שלבי פיתוח מתקדמים,
עם אבני דרך מהותיות בזמן הקרוב

מדע מתקדם

טכנולוגיות שמקורן בטובי מכוני
המחקר שבישראל ובארה"ב

פורטפוליו עתיר מזומנים
חברות הבנות עם משאבים
המספקים להשגת יעדיהן

17

שתופי פעולה בינלאומיים
עסקאות עם קרנות הון סיכון ,גופי השקעה
וחברות ענק בתחום מדעי החיים

שווקי יעד גדולים

פתרונות לבעיות רפואיות ללא מענה,
ולשווקים של מיליארדי  $בשנה

צוות מוביל

חברות ציבוריות ופרטיות
המונהגות על ידי הנהלות
בעלות ניסיון ויכולת מוכחת

צוות ניהולי מנוסה

נוכחות גלובאלית ,עשרות שנות ניסיון בתחומי ההון סיכון והפיתוח הרפואי.
 ,networkingרקע מדעי ,רפואי ועסקי הרלוונטיים להשקעות בתחומי הפארמה והביוטכנולוגיה.

עופר גונן – מנכ"ל

אסף סגל – סמנכ"ל כספים

ד"ר גלעד רוזנברג – מנהל רפואי
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אבי פישר – יו"ר

William Koster, PhD

Robert Connelly
Strategic Advisor

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
מרכז עזריאלי 3
מגדל משולש קומה 45
מנחם בגין 132
תל אביב6701101 ,
ישראל
טלפון03-6121616 :
office@cbi.co.il
www.cbi.co.il

