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מידע צופה פני עתיד
החברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדתמציתהינובההכלולהמידע,ומשכךהחברהאודותכלליתהצגהלצרכי"(החברה":להלן)מ"בעביוטכנולוגיהתעשיותכללידיעלנערכהזומצגת

אתרבאמצעותערךניירותלרשותשדווחוכפי,השוטפיםובדיווחיההתקופתייםבדוחותיהעיוןלהחליףמיועדתאינהוהיא,ומפורטמלאבאופןהחברהפעילותאתלתארכדיזובמצגתאין.ופעילותה
אינההחברה.החברהשלערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימראיננוזובמצגתהנכללהמידע.א"המגנשלההפצה

.הכנתהמועדלאחרשיתרחשושינוייםאובמצגתמוצגבומהאופןשוניםפילוחאו,עיבוד,עריכהאואירועיםשישקףכדיבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאולעדכןמתחייבת

.המשקיעשלדעתלשיקולתחליףאודעתחוותאוהמלצהמהווהאינובהוהאמורהפורטפוליוחברותשלאוהחברהשלערךניירותשללרכישההזמנהאוהצעהמהווהאינההמצגת

אולאירועיםהמתייחסיםאחרמידעוכןאומדניםאו/והערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,לכלולעשוי,כאמורמידע.1968–ח"התשכערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעונכלליתכןזובמצגת
.מראשלהעריכםביכולתהושאיןהחברהבשליטתשאינםמגורמיםוהמושפעיםודאיתאינהשהתממשותםעתידייםעניינים

או,חלקןאוכולן,להתממששלאעלולותאלוהערכות.זומצגתעריכתבמועדלחברהידועיםשהיווהנתוניםהמידעבסיסעלנעשואשרהחברהשלותחזיותהערכותעלמתבססעתידפניצופהמידע
או/והחברהבשליטתמצוייםושאינם,הפורטפוליווחברותהחברהבפעילותהכרוכיםבסיכוניםכרוכותבהיותןמטבעןודאיותבלתיהינןאלהותחזיותהערכות.שנצפהמכפימהותיתשונהבאופןלהתממש

.הפורטפוליווחברותהחברהפעילותבתוצאותלפגועעשויים,שלהםשילובאו,מהםאחדכלאשר,הפורטפוליוחברות

,מימוןמקורותהיעדר,קלינייםניסוייםמתוצאות,היתרבין,מושפעלהיותעלול,החברהי"עשנצפהמזהשונהבאופןהתממשותואו,חלקואוכולו,עתידפניצופהמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו
שינויים,לכךהצפויבמועדהרלוונטיותהבריאותרשויותאישוריקבלתאי,העבודהבתוכניותשינויים,מחקרמענקיעםבקשרעיכוביםאוקשיים,רגולטורייםשינויים,והנדסייםטכנולוגיםקשיים

בשללכךשנקבעהבמתכונתהמוצריםפיתוחאתלהמשיךשלאהפורטפוליוחברותהחלטות,המטרהבשווקישינוי,לכךשנקבעובמועדיםמתאימיםחוליםבגיוסוקושיחוליםבמאפיינישינוי,בטכנולוגיות
.החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמיאיזההתממשותאו/וכאמורמהגורמיםאחדכל

עלשליליתהשפעהלהיותעלולההנגיףהתפשטותלהמשך.שלההפורטפוליוחברותפעילותועלפעילותהעל(Covid-19)הקורונהנגיףשלהעולמיתהתפשטותוהשפעתאחררציףבאופןעוקבתהחברה
היכולת,אסטרטגיותעסקאותלקדםהאפשרות,החברהאחזקותאתלממשהיכולת,(ציבוריאופרטי,ממשלתי)הוןלגייסהיכולת,שלהןהשוקשווי,רקלאאך,לרבות,הפורטפוליווחברותהחברהפעילות

.ורגולציהפ"מופעילויותלבצעוהיכולת,רגולטורייםאישוריםלקבל

.אליהםבקשרלתחזיותאולתוכנם,לנכונותםאחראיתאינהוהחברה,שלישייםצדדיםידי-עלשפורסמוואחריםסטטיסטייםופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת

הונה,פעולותיהתוצאות,החברהשלהעסקימצבה,בהתאם.הרפואיתוהטכנולוגיההחייםמדעיבתחוםופיתוחמחקרבחברותוהחזקההשקעהבאמצעותהחייםמדעיבתחוםהפועלתחברההינההחברה
המוצריםפיתוחבהצלחתהוודאותאירקעעל.בהונןוהשינוייםשלהןהמזומניםתזרימי,פעולותיהןמתוצאות,ידהעלהמוחזקותהחברותשלהעסקיממצבן,היתרבין,מושפעים,שלההמזומניםותזרימי

או/והחברהידיעלהמוחזקותמהחברותמישלהרפואייםהמוצריםשלהטכנולוגיבפיתוחכישלוןשלבמקרה,הרלוונטיבשוקבשיווקםאו/והמוחזקותהחברותידיעלהמפותחיםהשוניםהרפואיים
לרדתמוחזקתחברהבאותההחברההשקעתעלולה,הרלוונטיבשוקבשיווקםכישלוןאו/והרפואייםהמוצריםומכירתשיווקלשםהמוסמכותהרגולטוריותמהרשויותהנדרשיםהאישוריםבהשגתכישלון
.לטמיון
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השקעות במדעי החיים

תעשיה בתנופה ובצמיחה
$טריליון 1.3של מעל בתעשיההכנסות שנתיות ▪
שולי רווח רחבים, מכפילים גבוהים▪
עמידות בפני מחזורי גאות ושפל כלכליים▪
אפשרויות השקעה מגוונות▪

אסטרטגית ההשקעה שלנו
ב"בארץ ובארהמגוונותעסקאות▪
פיזור ומגוון של אירועים בוני ערך▪
שיתופי פעולה עם גופי השקעה מובילים▪
Exitsהשקעות מוכוונות ▪

Exits-הזדמנויות מרובות ל
מיזוגים▪
גדולותפארמהרכישות על ידי חברות ▪
Nasdaq-הנפקות ב▪
הצלחות מתוגמלות בפרמיות גבוהות▪
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כלל תעשיות ביוטכנולוגיה
;  חברה מובילה בהשקעות במדעי החיים

א"נסחרת בבורסה בת
נוכחות והשקעות

ב"בישראל ובארה

ממומנות  Med-tech-וBiopharmaחברות 
2020-2021-גויסו ב $370M~: היטב

טכנולוגיות מתקדמות שמקורן  
במרכזי מחקר מובילים בעולם

הרכב בעלי מניות  Access Industriesחלק מקבוצת 
בלווטניקשל לן 

שתופי פעולה עם קרנות הון סיכון  
וחברות מובילות בעולם

21%ציבור

מוסדיים
15%

16%טבע

כלל תעשיות
48%

Access Industries

Clal Industries

CBI
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2020/2021-הישגים ב
Neonי  "נרכשה ע

BioNTechעבור

$67M

Cadent  נרכשה
עבורNovartisי "ע

$210-770M

חולק דיווידנד של
₪מיליון 36

₪מיליון 10

גויסו עבור חברות  
הפורטפוליו

$370M

NexoBridTM  הוגשה
FDA-לאישור ה

תוצאות חיוביות  
בניסויים קליניים

phase 3

( ביוטכנוכלל : א"ת )

5

מחירי המניה בגרף מתואמים לדיבידנד* 

רכישה עצמית  
של מניות בגובה של עד



מגוון חברות בשלבי פיתוח שונים
Company Pre-Clinical Phase 1 Phase 2 Phase 3 Market

MediWound
(Nasdaq: MDWD)

35%

Sight 2%

Gamida Cell
(Nasdaq: GMDA)

5%

Biokine 25%

Cadent

eXIthera 45%

Chemomab
(Nasdaq: CMMB)

2%

Pi Cardia 2%

Elicio 18%

Severe burns/ chronic wounds

Blood diagnostics

Cell therapy

Marrow cells mobilization in cancer

CNS disorders

Anticoagulation

Fibrosis

Cardiac valve repair

Vaccines 

Biopharma
Med-tech

6

Anatomy* 50% Almeda Ventures (TASE: AMDA.L): Bioprotect • Nurami • Virillity • Pi-Cardia • Colospan • Augmedics • Lumen • Tailormed • FDNA

 *Anatomy : רס 'ונצלאלמדהבמשא ומתן למכירה

Acquired by Novartis. CBI is entitled to additional $65M in contingent considerations



פורטפוליו מגוון ומאוזן
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שלבי פיתוח שוניםהתפלגות נכסיםתחומי פעילות

ריפוי פצעים
13%

המטולוגיה
13%

COVID-19
13%

אונקולוגיה
39%

טכנולוגיות  
22%רפואיות

30%, ציבורי

70%, פרטי

Biopharma
78%

Med-tech
22%

Phase 1
14%

Phase 2
33%

Phase 3
20%

Preclinical
33%



בניית ערך לאורך שנים
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2018 2019 2020/2021

eXIthera

Elicio

Cadent Sight Diagnostics

Gamida Cell

Neon Anchiano

MediWound

eXItheraNeon

Biokine

Elicio

Sight Diagnostics

Neon

Cadent

Pi Cardia

Gamida Cell

Colospan

Gamida Cell FDNA

Pi Cardia

Anchiano



2021-אירועים משמעותיים צפויים ב

9

H1 2021

ELI-002 -ב phase 1/2 תחילת ניסוי

Motixafortide -ב phase 3 תוצאות ניסוי

ב"בארה®OLOהשקה של 

Chemomabעם Anchianoמיזוג 

Nasdaq-ב( IPO)הנפקה ראשונית לציבור 

רס'ונצלאלמדהAnatomyמכירת 

EP-7041 -ב phase 2 תחילת ניסוי

EscharEx -ב phase 2 ניסוי תוצאות ביניים של

)BLA )לאישור  Omidubicel הגשת

NexoBridTM בנוגע לאישור שיווק FDA החלטת

GDA-201 -ב phase 1/2 לניסוי IND הגשת

MIJ-821 -ב phase 2 תוצאות ניסוי

ShortcutTM-טיפולים ראשונים בבני אדם ב

Nasdaq-בSPACגיוס 

H2 2021

MWPC005 -ב phase 1/2 ניסוי תחילת

MWPC005 -ב phase 1/2 מניסוי תוצאות
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Spotlight 
על חברות  
פורטפוליו



חיסונים לטיפול בסרטן ולמניעת מחלות זיהומיות

11

; חברה פרטית אמריקאית בתחום האימונותרפיה▪
Robert Connelly–ל "מנכ

הגורמת  , MIT-שמקורה ב Amphiphile Vaccinesמפתחת טכנולוגית חיסון▪
למרכיבי החיסון להתרכז בקשריות הלימפה באופן שצפוי לעורר תגובה חיסונית 

יעילה במיוחד ולאורך זמן

▪:ELI-002חיסון כנגד סוגי סרטן שלהם מוטציה בחלבון.K-Ras 
Q2/2021-מעי גס צפוי להתחיל ב/ בחולי סרטן לבלב phase 1/2ניסוי

▪Pipelineובהם חיסון היכול לסייע לטיפולי , של מוצרים נוספים בפיתוחCAR-T 
וחומר ממריץ תגובה חיסונית ,  COVID-19-חיסון ל, (כולל כנגד גידולים מוצקים)
((adjuvantיעיל במיוחד

-הוגש תשקיף חסוי ל$; מיליון73בהיקף של Series Bלאחרונה הושלם גיוס ▪
SEC ק "לצורך הנפקה בנאסד(IPO)

Amphiphile Vaccines  מרכזים את מרכיבי החיסון בקשריות
ובכך משרים תגובה חיסונית חזקה, הלימפה



תרופות להטריית כוויות קשות ופצעים כרוניים

12

שרון מלכה–ל "מנכ;  (Nasdaq: MDWD)ק"חברה ישראלית הנסחרת בנאסד▪
מייצרת וממסחרת תרופות לתיקון רקמות וחידושן על בסיס טכנולוגיה  , מפתחת▪

אנזימטית
▪NexoBridTM-בישראל ובמדינות  , תרופה להטריית כוויות המשווקת באירופה

ב  "הסכם עם ממשלת ארה; FDA-י ה"ע (BLA)נמצאת בהליך אישור שווק; נוספות
(BARDA )לתמיכה בפיתוחNexoBrid מיליון 200ולרכישתה בהיקף של$
▪EscharEx®-ספיקת ורידי -תרופה להטריית פצעים כרוניים עקב סכרת או אי

צפויות  phase 2תוצאות ביניים מניסוי . $שוק של מיליארדי , הרגליים
2021במחצית 

▪MWPC005-נמצאת בניסוי ; תרופה לסרטן עור שאינו מלנומהphase 2

:phase 3תוצאות 
NexoBrid  מורידה את הצורך

בהטריה ניתוחית

: NexoBrid הוכחה כיעילה וכבטוחה בשני ניסוייphase 3 
במאות חולים וכן בניסוי בילדים

NexoBrid  מקצרת את משך הזמן הנדרש עד הטרייה מלאה של כוויות



תרופות למניעת קרישי דם  
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Neil Hayward–ל "מנכ; חברה פרטית אמריקאית בתחום של נוגדי קרישה▪
המתבססות על ( anti-thrombotic agents)מפתחת תרופות נוגדות קרישה ▪

הדימומייםצפוי להקטין את שיעור הסיבוכים ; factor XIעיכוב חלבון הקרישה 
הקשים המאפיינים תרופות נוגדות קרישה המאושרות לשימוש

בעירוי תוך ורידי הינה בטוחה וגורמת  EP-7041נמצא כי phase 1בניסוי ▪
בצורה פרופורציונלית לעליית המינון  ( מדד הקרישה הרלבנטי)aPTTלהארכת

ועם התחלה וסיום מהירים של פעולתה
עשויה  EP-7041; בטיפול נמרץCOVID-19בחולי  phase 2הכנות לניסוי▪

ECMO-דיאליזה ו, להתאים למגוון התוויות נוספות כגון ניתוחי לב
Haiscoשתוף פעולה עם▪ Pharmaceutical Group (002653:CH) 

בסין EP-7041לפיתוח ולשיווק

phase 1מניסוי  EP-7041נתוני קרישה של 

,  פעילות נוגדת קרישה יציבה לאורך משך העירויEP-7041-ל
עם התחלת פעולה מהירה ועם סיום מהיר



טיפול מבוסס תאים בסרטן ובמחלות דם נדירות

14

Julian Adams–ל "מנכ; ( (Nasdaq: GMDAק"חברה ישראלית הנסחרת בנאסד▪
▪Omidubicel- תאי גזע מדם חבל הטבור שהועשרו  תרופה מבוססת

סלגמידהשפיתחה  NAMבטכנולוגיית
בחולים במחלות דם ממאירות הזקוקים להשתלת מח עצם  phase 3ניסוי▪

וקיצור  , שיעור זיהומים נמוך, קליטת שתל מהירה: הסתיים ועמד בכל היעדים
H2/2021-ב( BLA)לאישור שיווק  FDA-תוגש לOmidubicel;משך האשפוז

▪Omidubicelנבחנת גם בניסוי קליניphase 2  חמורהאפלסטיתבחולי אנמיה
▪GDA-201-טיפול המבוסס על העשרת תאי חיסון מסוגNatural Killer  . ניסוי

-GDAהדגים פעילות של  non-Hodgkinבחולי לימפומה מסוגphase 1קליני 
2021מתוכנן לסוף phase 1/2ניסוי . בחולים אלה 201

$ מיליון 150סל גויסו לאחרונה לגמידה▪

:  phase 3תוצאות 
הנויטרופיליםמהירות קליטת השתל כפי שמתבטאת בעליה במספר התאים 

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



סיכום



פורטפוליו החברה ונתונים עיקריים

16

7/5/2021בתאריך  Nasdaq-שווי שוק ב(1)
אחזקות ישירות של החברה או אחזקות של אנטומיה שלא יכללו בעסקת המכירה הצפויה של אנטומיה לאלמדה(2)

מועדאבן הדרך הבאה%שווי שוק שלב פיתוחהמוצר המובילתחום פעילותהחברה

MediWoundריפוי פצעNexoBrid®$122מכירותM(1)35% הערכת בינייםphase 2ב-EscharEx®H2/2021

Gamida Cellטיפול תאיOmidubicelPhase 3$404M(1)5% הגשה לרישוםOmidubicel(BLA)H2/2021

Cadentמערכת העצבים המרכזיתMIJ-821Phase 2$210-770M12% תוצאות מניסויphase 21-בMIJ-82H2/2021

ElicioחיסוניםELI-002קליני-פרהNA18% תחילת ניסויphase 1/2 ב-ELI-002H1/2021

Sightבדיקות דםOLOמכירותNA2%(2)ב ומחוצה לה"הרחבת מערכי המכירות בארהH2/2021

Biokineהשתלת מח עצםMotixafortidePhase 3NA25% הגשתMotixafortide לאישורFDAH1/2022

Pi Cardiaבעיות מסתמים בלבLeaflexTMPhase 2NA2%(2) תוצאות ניסויphase 2ב-LeaflexTMH1/2023

eXItheraנוגדי קרישהEP-7041Phase 2NA45% תחילת ניסויphase 2ב-EP-7041H2/2021

ChemomabפיברוזיסCM-101Phase 2$212M(1)2% הערכת ביניים מניסויphase 2ב-CM101H1/2022

Anatomyשלבים שוניםמוצרים שוניםטכנולוגיות רפואיותNA50% מכירתAnatomyלאלמדהH1/2021
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פיזור השקעות
,  שלבי פיתוח מתקדמים, מגוון חברות

עם אבני דרך מהותיות בזמן הקרוב

שתופי פעולה בינלאומיים
גופי השקעה  , קרנות הון סיכוןעסקאות עם 

וחברות ענק בתחום מדעי החיים

שווקי יעד גדולים
, פתרונות לבעיות רפואיות ללא מענה

בשנה$ ולשווקים של מיליארדי 

מדע מתקדם
מכוני  טכנולוגיות שמקורן בטובי 

ב"המחקר שבישראל ובארה

פורטפוליו עתיר מזומנים  
חברות הבנות עם משאבים 
המספקים להשגת יעדיהן

צוות מוביל
חברות ציבוריות ופרטיות  
המונהגות על ידי הנהלות  

בעלות ניסיון ויכולת מוכחת
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.עשרות שנות ניסיון בתחומי ההון סיכון והפיתוח הרפואי, נוכחות גלובאלית
networking ,והביוטכנולוגיההפארמהרפואי ועסקי הרלוונטיים להשקעות בתחומי , רקע מדעי.

William Koster, PhD

ל"מנכ–עופר גונן 

ל כספים"סמנכ–אסף סגל 

מנהל רפואי–ר גלעד רוזנברג "ד

ר"יו–אבי פישר 

Robert Connelly
Strategic Advisor



מ"כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע
3מרכז עזריאלי 

45מגדל משולש קומה 
132מנחם בגין 

6701101, תל אביב
ישראל

03-6121616: טלפון

office@cbi.co.il

www.cbi.co.il


