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סקירה כללית
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מהשלייההמופקותתאיותתרופותהמפתחתרפואית-ביוחברה•

הלידהלאחרהאנושית

רפואיותהתוויות3-במתקדמיםלניסוייםכניסה•

לאותותהמגיביםחלבוניםשלמגווןהמשחררתכליתי-רבטיפול•

המטופלמגוף

שלומבוקריעילגידולהמאפשרתייחודיתD3טכנולוגיית•

מסחריבהיקף,שוניםתאייםמוצרים

העולםברחבימטופליםמאות•
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]  PSTI[א "ע בת"ק ובבורסה לני"החברה נסחרת בנאסד
$מיליון 150-שווי שוק כ

$מיליון 35.9–) 31/12/2017-נכון ל(ע סחירים "יתרת מזומנים וני

עובדים180-כ

$מיליון 27-מענקים לא מדללים

שותפויות בינלאומיות חזקות

תקציר פיננסי
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פלוריסטם
בשקופית אחת

שלייה

טכנולוגיה 
ייחודית

תרופת מדף
ללא צורך  

בהתאמה גנטית

הזרקה פשוטה 
לשריר

הפרשה איטית  
של חלבונים
המותאמת  

לסיגנלים מהגוף

אפקט שיקום  
ארוך טווח



הצורך  
ברפואה תאית

תוחלת חיים צפויה  
של נשים במדינות  

:מפותחות
1840-2009

תוחלת חיים ארוכה יותר
תוחלת החיים עלתה באופן משמעותי  

מילארד אנשים ברחבי העולם צפויים  2כמעט 
2050עד שנת 60להיות מעל גיל 

(ארגון הבריאות העולמי)
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הצד הכלכלי
עםלהתמודדכיוםצריכיםבעולםהגדוליםהכלכלהמשקי
למימוןדרכיםמציאת.הבריאותמערכותבהוצאותגידול

ומיקודהתרופותהוצאותצמצום,חוליםלמיליוניטיפולים
חיונייםהינםיותריעילטיפולעבורמחקריםשלמחדש

האנושיהצד
אשררפואייםמצביםעםקרובותלעתיםמקושרתהזדקנות

מדינות.ראוירפואימענהללאנותריםעדייןמהםרבים
פתרונותלמצואמנסיםהעולםברחבירגולטורייםו

מצילותלתרופותמואציםרגולטורייםמסלוליםומאפשרים
אלוטיפוליםשללשוקההגעהזמןאתלצמצםבכדיחיים
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הצורך  
ברפואה תאית



88

“Cell therapies…hold significant promise for transformative 
and potentially curative treatments for some of humanity’s 

most troubling and intractable maladies.”

2017אוגוסט , סקוט גוטליבFDA-נציב ה

שינויים בסביבה  
הרגולטורית



PLXפלטפורמה טכנולוגית 
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10

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43618/title/The-Prescient-Placenta/

מקור תאי ללא סוגיות אתיות                      •
)נחשב כיום כפסולת רפואית(

מקור עשיר ומגוון•

בעל יתרונות ביולוגים משמעותיים•

תורמות צעירות•

מקור שאינו מוגבל וקל לאיסוף•

300מנות של 25,000-הפקה של למעלה מ•
מיליון תאים מכל שלייה

-פרויקט השלייה 
י מכון הבריאות הלאומי  "הושק ע

במטרה להעמיק  ) NIH(האמריקאי 
את המחקר בנוגע לתפקידה  

וחשיבותה של השילייה  

הפקת תאים משילייה



מפלא הלידה לרפואה לכל
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מסלולים רגולטורים מהירים
FDA, EMA, PMDA

FDA- התוכנית להרחבת הנגישות לטיפול

) N=246(יחיד פיבוטליניסוי 
תמיכה על ידי התכנית האירופאית 

)$מיליון 8(2020הורייזן

EMA-מסלול רגולטורי מהיר

2018צפוי להתחיל בפיבוטליניסוי 
תמיכה על ידי התכנית האירופאית 

)$מיליון 8.7(2020הורייזן

טרשת עורקים חמורה בגפיים  שבר בירך 

FDA-ח"מסלול חוק בע
FDA-מעמד תרופה יתומה

2018צפוי להתחיל בפיבוטליניסוי 
ב       "תמיכה על ידי ממשלת ארה

)משרד ההגנה+ משרד הבריאות (

פגיעות קרינה 



דלקתיותמפחית
חלופייםדםכלייצירתמעודד
ורקמותשרירפגיעותשיקוםמעודד

PLX-PAD

היקפיותמחלות עורקים
פציעות אורתופדיות
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PLX-PADמכניזם הפעולה של 

דלקתיות אובדן רקמת שריר

קושי בזרימת  (איסכמיה 
)דם

שיקום שריר

יצירת כלי דם  
חלופיים

הפחתת  
דלקתיות



2שלב  1שלב  3שלב קליני-פרה התוויה

טרשת עורקים חמורה  
)*CLI(בגפיים תחתונות 

)IC(צליעה לסירוגין 

***שבר בצוואר הירך

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 

מיקום

ב"ארה
*אירופה

**יפן

,  אירופה, ב"ארה
ישראל, קוריאה' דר

אירופה, ב"ארה

ב"ארה

דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר אישור שיווק מותנה-אירופה, 3שלב -ב"ארה: ניסוי יחיד בינלאומי* 
PMDAדרך המסלול הרגולטורי המהיר לרפואה משקמת של ה ** 

FDA/EMAבכפוף לאישור *** 

ניסוי פיבוטלי יחיד

תוויות קליניות מתקדמותה-פייפליין
מוצר

PLX-PAD

PLX-PAD

PLX-PAD

PLX - R18
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FDAניסוי פיבוטלי דרך מסלול חוק החיות של ה 

מימון



טרשת עורקים חמורה בגפיים תחתונות  -מחלות עורקים היקפיות 

דבר,הרגלבעורקישומןהצטברותידיעלנגרמות)PAD(היקפיותעורקיםמחלות•
התקינההדםזרימתאתהחוסם

גבוהדםולחץדםוכלילבבעיות,עודףמשקל,סכרת,עישוןכולליםהסיכוןגורמי•

בעתברגלחמורמכאבסובלים)CLI(תחתונותבגפייםחמורהעורקיםטרשתחולי•
רגללקטיעתגבוהסיכוןעםירודהחייםואיכותברקמותנמקים,בעורפצעים,מנוחה

ותמותה
השנהבמהלךקטיעה40%-כוחוויםניתוחילהליךמתאימיםאינםמהחולים40%-כ•

*הראשונה

CLIמסובליםואירופהב"בארהאנשיםמיליון5-6•

**בשנהדולרמיליארד25-מלמעלההיאב"בארהלטיפולמוערכתעלות•
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*Source: Sage Group- (link, link, link)
**Source: European Society for Vascular Surgery (link)

Build up of fatty 
substances in the 
wall of the artery

http://www.businesswire.com/news/home/20161025006420/en/SAGE-GROUP-Releases-Estimates-United-States-Prevalence
https://www.news-medical.net/news/20101216/Three-million-Western-Europeans-suffer-from-critical-limb-ischemia.aspx
http://www.businesswire.com/news/home/20140815005003/en/CORRECTING-REPLACING-SAGE-GROUP-Estimates-Economic-Cost
http://www.ejves.com/article/S1078-5884(09)00604-2/fulltext
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טרשת עורקים חמורה בגפיים–IIIתוואי ניסוי שלב 

של האיחוד האירופי לתמיכה בניסוי2020מתכנית הורייזן $ מיליון 8מענק של 

)2:1(מבוקר עם פלסבו , עיוור, אקראי IIIניסוי שלב

שאינם מתאימים להליך ניתוחי, עם אבדן רקמות מזעריCLIחולי  אוכלוסיית הניסוי

אוסטריה, כיה'צ, הונגריה, פולין,אנגליה, גרמניה,ב"ארה מדינות
מטופלים246 גודל המדגם

)2:1שליחס(פלסבולעומתתאיםמיליון300 מינונים

שבועות8בטווח של , פעמיים, לרגל הפגועה) IM(הזרקות תוך שריר  התנהלות הניסוי
)AFS(משך זמן עד לאירוע קטיעה או מוות  נקודת היעד המרכזית

רמת החמצן בדם ,קביעת קטיעות,איכות חיים,ריפוי פצעים מלא,הקלה על כאב
TcPO2 ,רמות ציטוקינים

נקודות יעד נוספות

חודשים12-36 תקופת מעקב



EMA-וFDAי"עאושרומהיריםרגולטורייםמסלולים•

יעדיסמךעל,יעילותלהראותונועד)N=123(מהמטופליםבמחציתטיפוללאחריתאפשרבינייםתוצאותניתוח•
המשולביםהניסוי

באירופהמותנהשיווקלאישורלהוביליכולותזהמניתוחחיוביותתוצאות•

הטריטוריותבשתימלאשיווקאישורעבוריחידפיבוטליניסוילמכוונתפלוריסטם•
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אסטרטגיה רגולטורית

שאינםCLIבחוליטיפולומאפשרתFDAהי"עאושרהאשרתכנית–לטיפולהנגישותהרחבתתכנית
התנהלותלצדאמתנתוניאיסוףמאפשרתהתכנית.הניסויבפרוטוקולהמוגדריםבתנאיםעומדים
הטיפולעלויותבעבורשיפוילקבלבהמשךזכאיתלהיותעשויהפלוריסטם.הניסוי



יפן-ניסוי פיבוטלי טרשת עורקים חמורה בגפיים 

PMDAהידיעלאושרמשקמתלרפואהמהיררגולטורימסלול•

תכניתהכוללמוקדםשיווקלאישורלהוביליכול)N=75(יחידפיבוטליניסוי•

ממשלתיתשיפוי

Soseiעםהסכם• CVCושיווקלפיתוחמשותףמיזםלהקמתPLX-PADעבור

CLIביפן
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CLI-ללהתפתחשעלולהיקפיותעורקיםמחלותשלמוקדםשלבהיא)IC(לסירוגיןצליעה•

בעתמסוימתהקלהעם,מאמץעקבברגלוחולשהכאביםהםלמחלהביותרהשכיחיםהסימפטומים•
מנוחה

•PLX-PADניתוחייםלהליכיםאלטרנטיבהלהוותועשויחדשיםדםכלייצירתמעודד

2018שלהשניברבעוןצפויותתוצאות,הסתייםגיוס-IIשלבניסוי•

.הראשונהההזרקהלאחרשנההמקסימאליההליכהבמרחקשינוי-הניסוייעילותשלמרכזייעד
איכותמדדי,דינאמיים-המופרמטרים,ההתחלתיתההליכהבמרחקהשינויאתכולליםנוספיםיעדים
ניתוחהליכיושיעורחיים

IIשלבניסויאודות

.קוריאהודרוםישראל,גרמניה,ב"בארה,פלסבועםמבוקרעיוור,אקראי,בינלאומיIIשלבניסוי

150שלמנות2:הבאותמהאפשרויותאחתקיבלוהמטופלים שלמנותשתי,PLX-PADתאישל106×
300 300שלאחתמנהאו,פלסבושלמנותשתי,תאים106× .פלסבומנתואחריהתאים106×

.חודשים3שלבמרווחלשרירהזרקהבאמצעותניתנוהמנותשתי,הללוהניסוימזרועותאחדבכל

)IC(צליעה לסירוגין –מחלות עורקים היקפיות 
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2שלב  1שלב  3שלב קליני-פרה התוויה

טרשת עורקים חמורה  
)*CLI(בגפיים תחתונות 

)IC(צליעה לסירוגין 

***שבר בצוואר הירך

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 

מיקום

ב"ארה
*אירופה

**יפן

,  אירופה, ב"ארה
ישראל, קוריאה' דר

אירופה, ב"ארה

ב"ארה

דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר אישור שיווק מותנה-אירופה, 3שלב -ב"ארה: ניסוי יחיד בינלאומי* 
PMDAדרך המסלול הרגולטורי המהיר לרפואה משקמת של ה ** 

FDA/EMAבכפוף לאישור *** 

ניסוי פיבוטלי יחיד

תוויות קליניות מתקדמותה-פייפליין
מוצר

PLX-PAD

PLX-PAD

PLX-PAD

PLX - R18
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FDAניסוי פיבוטלי דרך מסלול חוק החיות של ה 

מימון



)N=20(פציעת שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך 
נתונים קליניים-שיקום שריר
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)נותחה(רגל פצועה  )לא נותחה(רגל מקבילה 



IIIניסוי שלב -שבר בירך

הירךשלביותרהנפוצההשברלצורתכיוםנחשבהירךבצווארשבר•

בשללעלותוצפויהדולרמיליארד10-15-בכנאמדתב"בארההשנתיתהטיפולעלות•
המטופליםבקרב*36%עדשלתמותהשיעורעם,האוכלוסייההזדקנות

שרירבשיקוםלטיפולIIIשלבניסויולפרוטוקוללמתווהEMA-והFDA-מהחיוביפידבק•
הירךבמפרקשברלתיקוןניתוחלאחר

21st-הלמסלוללהתאיםצפויההירךבצווארלשברPLX-PADתכנית• Century Cures

Actהאירופאיהאיחודשלהמהירהרגולטוריהמסלולוכןהאמריקאי
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בניסוילתמיכה2020הורייזןמתכניתדולרמיליון8.7שלמענק

*   Source: Simran Mundi, Bharadwaj Pindiprolu, Nicole Simunovic, Mohit Bhandari



PLX-R18

פגוםעצםמחשלשיקוםמעודד
)דםוטסיותאדומים,לבנים(דםתאיהפקתמעודד

פגיעות קרינה
כשלים של מח העצם

24
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עבור כשל במח העצםPLX-R18מכניזם הפעולה של 



2שלב  1שלב  3שלב קליני-פרה התוויה

טרשת עורקים חמורה  
)*CLI(בגפיים תחתונות 

)IC(צליעה לסירוגין 

***שבר בצוואר הירך

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 

מיקום

ב"ארה
*אירופה

**יפן

,  אירופה, ב"ארה
ישראל, קוריאה' דר

אירופה, ב"ארה

ב"ארה

דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר אישור שיווק מותנה-אירופה, 3שלב -ב"ארה: ניסוי יחיד בינלאומי* 
PMDAדרך המסלול הרגולטורי המהיר לרפואה משקמת של ה ** 

FDA/EMAבכפוף לאישור *** 

ניסוי פיבוטלי יחיד

תוויות קליניות מתקדמותה-פייפליין
מוצר

PLX-PAD

PLX-PAD

PLX-PAD

PLX - R18

26

FDAניסוי פיבוטלי דרך מסלול חוק החיות של ה 

מימון



)ARS(תסמונת קרינה חריפה 
פיבוטליבהכנות לניסוי 

27

PLX-R18-תכניות קליניות

כשל במח העצם
בתמיכה בהשתלת תאים המטופואטיים/ לאחר 

ב וישראל"בארהIניסוי שלב 

כשל במח העצם
טיפולי  , מחלות גנטיות, כתוצאה ממחלות אוטואימוניות

תרופות/ תופעות לוואי מטיפולים , טיפולי קרינה, כימותרפיה
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(ARS)תסמונת קרינה חריפה 
חשיפה חמורה לרמות גבוהות מאוד של קרינה גורמת לתסמונת קרינה חריפה המאופיינת בפגיעות קטלניות אפשריות  

לאיברים ולמערכות רבות בגוף כולל למח העצם

•PLX-R18מוכן לשימוש ואינו מצריך  , הוא מוצר מדף
התאמה גנטית למטופל

הזרקה פשוטה לשריר•
חיי מדף ארוכים•
לא משפיע לרעה במידה  -אינו מצריך סינון של הנפגעים•

ומוזרק למטופל שלא נחשף לקרינה
אדומים  , לבנים(תומך בשיקום של שלוש שורות תאי הדם •

)וטסיות
שעות מהחשיפה לקרינה48מועיל גם בהזרקה לאחר •
פקטוריאלי עשוי לטפל בפגיעות  -פרופיל הפרשות מולטי•

פוטנציאל לשימוש במגוון רחב של  -נוספות לרקמות
מצבים רפואיים



Late Post Exposure

Department of Defense (DOD)
Warfighter and Immediate Response

Department of Health and Human Services (DHHS)
First Responders and Hospitals

Armed Forces Radiobiology 
Research Institute

NIAID/NIH

Chronic Phase (Months-Years)
Response

Phase

Exposure

Timeline

Research
Institutes &

Agencies

Governmenta
l Departments

Initial Response (hours)

Clinical 
Syndrome

24h

Pre-exposure

Acute Phase (Days-Weeks)

DEARE (Months-Years)ARS (Hours-Weeks)

Early Post Exposure

ב"עם ממשלת ארהARSפרויקט 



לפלוריסטם הסכם שיתוף פעולה גם עם המרכז האקדמי פוקושימה ביפן עבור בחינת תאי 
PLX-R18 לטיפול ברכיבים נוספים שלARS)ובתחלואה עקב  , )ריאות ועור, מערכת העיכול

טיפולי הקרנה בחולי סרטן

ב"עם ממשלת ארהARSפרויקט 
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)I)FDA Animal Ruleניסוי מקביל שלב -ARSתוצאות 

Survival Weight



טיפול ב -PLX-R18 הגדיל את שיעור השרידות בקרב החיות שנחשפו לקרינה)NHPs(
הבקרהלקבוצותבהשוואההשרידותבשיעורשיפורהראושנבחנוהשוניםבמינוניםPLX-R18בשטופלוהקבוצותכל•
,שהוקרנובחיות85%שלממוצעשרידותשיעורנצפה,)ג"לקג"מ10-וג"מ4(יותרהנמוכיםהמינוניםבשני•

טופלושלאבקבוצותשרידות50%-לבהשוואה

טיפול ב-PLX-R18לא מצריך קביעת מידת החשיפה לקרינה לפני הטיפול
הוקרנושלאבחיותהלוקוציטיםרמותאתהגדילולאPLX-R18תאי•
באוכלוסייהמיידיטיפולהדורשיםבמקריםמשמעותייתרון,הטיפולבטרםלקרינההחשיפהמידתבקביעתצורךאין•

גרעיניחירוםבמקרהכדוגמת,גדולה

טיפול ב-PLX-R18הוביל להתאוששות ושיפור ברמת הנוטרופילים והלימפוציטים

32

ח של ה"כפי שנדרש על ידי מסלול בע, מעבר מוצלח מבעלי חיים קטנים לגדולים-FDA

II)n=62 ((FDA ANIMAL RULE)ניסוי מקביל שלב -ARSתוצאות 



Placebo - 50%

20M/Kg - 67%

4/10M/Kg - 83/86%

Non irradiated and low radiation - 100% Group Females Males Females and 
Males Total 04+10 

only

NR-00 3/3 = 100% 3/3 = 100% 6/6 = 100% 6/6 = 100%

NR-04 3/3 = 100% 3/3 = 100% 6/6 = 100%

18/18 = 100%NR-10 3/3 = 100% 3/3 = 100% 6/6 = 100%

NR-20 3/3 = 100% 3/3 = 100% 6/6 = 100%

R-00 1/3 = 33% 2/3 = 67% 3/6 = 50% 3/6 = 50%

R-04 2/3 = 67% 3/3 = 100% 5/6 = 83%

15/19 = 79%

11/13
= 85%R-10 3/4 = 75% 3/3 = 100% 6/7 = 86%

R-20 2/3 = 67% 2/3 = 67% 4/6 = 67%

R-Id-00

-

3/3 = 100%

3/3 = 100%R-Id-04 3/3 = 100%

R-Id-10 3/3 = 100%

R-Id-20 3/3 = 100%

Legend:

R : Radiated
R-ID: Low Radiation
NR : Non-Radiated

R-00 : Not Treated
R-04 :   4 million cells per kg
R-10 : 10 million cells per kg
R-20 : 20 million cells per kg

II)n=62 ((FDA ANIMAL RULE)ניסוי מקביל שלב -ARSתוצאות 



ב וישראל לטיפול בקליטה לא מספקת לאחר השתלת מח עצם"בארהIניסוי שלב •
−N=24
ניסוי פתוח המאפשר ניתוח נתונים מתמשך−

שיתוף פעולה עם מרכז הדם בניו יורק•
לבחינת יעילות התאים בתמיכה בהשתלות דם טבורי

מקרן בירד $ 900000מענק של −
)Israel-U.S. Binational Industrial Research and Development Foundation(

,  אישור פטנט אירופאי לטיפול בכשלים במח העצם הנובעים ממחלות אוטואימוניות•
תרופות ועוד  / תופעות לוואי מטיפולים , טיפולי קרינה, טיפולי כימותרפיה, מחלות גנטיות

PLX-R18–פגיעות המטולוגיות
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PLX-Immune
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Cell 
Expansion

3D
Downstream
Detachment, 

wash, 
formulation,

freezing

Cell 
Expansion 2DPLX-R18

PLX-PAD

PLX-
Immune

36

Co-Induction
with TNF-α/IFN-γ

during the last
24 hours

Placenta Cell 
Expansion
2D

ICS
Intermediate 
cell stock
250-400 vial

דבר אשר הוביל לשינוי זמני של פרופיל הפרשת החלבונים שלהםIFN-γוTNF-αהושפעו על ידי PLXתאי 

PLX-Immune–מוצר אנטי סרטן



PLX-Immuneמכניזם הפעולה של 



הראואנושייםסרטןתאיסוגי50מבלמעלהבטיפולPLX-Immune-התאייעילותאתשבחנומחקרים•
חיוביתהשפעהעםשנבדקוהסרטןמסוגי45%-בסרטןתאישלצמיחהלעצורהצליחוהתאיםכי

.ועורשרירים,ריאות,כבד,כליותסרטן,הגסהמעיסרטן,שדסרטןסוגימגווןעלבמיוחד

תאיבעזרתשטופלושוניםסרטןלסוגימשותפיםמאפייניםאבחנהאףהממצאיםשלנרחבתאנליזה•
ביותרהטובבאופןלטיפולשיגיבוחוליםבאבחוןבעתידלסייעשעשוימה,PLX-ה

בגודל)p=0.025(סטטיסטיתמובהקתהפחתהנצפתהשטופלושדסרטןעםהעכבריםנקבותבקרב•
מלאהנסיגההראואףטיפולשקיבלומאלו30%כאשר,הפלסבוקבוצתלעומת,הגידולשלהממוצע

.האנושיהסרטניהגידולשל

,המתרביםהגידולתאישלבאחוזיםנצפתה)p=0.003(סטטיסטיתמובהקתירידה•
בגידוליםהמצוייםהדםכליובכמות

38

בולמים משמעותית צמיחת גידולים סרטנייםPLX-Immuneתאי 
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SubQ

Mammary 
Fat Pad

הזרקות שבועיות-הטיפול המוצע

39

N =10בכל קבוצה

PLX-Immune–השפעה על הגידול הסרטני

30%-נסיגה מלאה של הגידול ב
מהעכברים המטופלים

)בקבוצת הביקורת0%(



GMPמתקן ייצור בעל תקן 

40



של מוצרים תאיים  In-houseייצור , טכנולוגית תלת ממד
מנות150,000פוטנציאל ייצור שנתי של עד 

41



י"מפעל ייצור מאושר ע
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עם חברות פארמה להתוויות עם הסכמי רישוי 1.

אוכלוסיית חולים גדולה

להתוויות עם אוכלוסיית חולים קטנה  מכירות ישירות2.

יחסית ומחיר שוק גבוה

עבור  PLX-R18של המוצר מכירות ישירות לממשלות3.

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 

אסטרטגיה שיווקית

43



פלוריסטם שומרת  
על זכויות פטנטים  

וייצור בכל  
השותפויות

הסכמי שיתופי פעולה

)IC(לסירוגיןצליעהלהתוויתקוריאהדרוםשוקעבורמשותףמיזם

החשיפהלאחרשעות24,קרינהבפגיעותכטיפולPLX-R18עםניסויים

24ובמהלךלקרינההחשיפהלפנימונעכטיפולPLX-R18עםניסויים
שלאחריההשעות

קרינהפגיעותשלנוספיםברכיביםכטיפולPLX-R18עםניסויים
)ועורריאות,העיכול'מע(

קרינהבפגיעותכטיפולPLX-R18עםומחקריםקלינייםניסויים
התאיםשלהפעולהמכניזםובחינת

טבורידםבהשתלתכתמיכהPLX-R18בחינת

הייחודיותהאימונולוגיותהתכונותלבחינתומחקריםקלינייםניסויים
התאיםשלהפעולהומכניזםהשלייהשל
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[PSTI]ק "ע ובנאסד"נסחרת בבורסה לני•

התוויות קליניות מתקדמות לקראת שיווק עם מימון לא מדלל מגורמי צד שלישי•

PLXמסלולים רגולטוריים מהירים לקיצור זמן לשיווק של מוצרי •

צפי לנתונים קליניים בטווח הקרוב•

מוצרי מדף אשר אינם מצריכים התאמת גנטית למטופל•

מכניזם פעולה ייחודי עם רקע מדעי נרחב•

יתרונות טכנולוגיים משמעותיים על פני המתחרים•

שיתופי פעולה ושותפויות חזקים•

נקודות עיקריות להשקעה
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ניסויים פיבוטליים3
 טרשת עורקים חמורה בגפיים)CLI(-אירופה, ב"ארה

עדיין לא החל-יפן
ב ואירופה"ארה-שבר בירך•
)  ARS(תסמונת קרינה חריפה •

תוצאות קליניות  
IC (–2Q2018(בצליעה לסירוגין -IIשלב •
ניסוי פתוח-כשל בהשתלת מח עצם -Iשלב •
)ARS(תסמונת קרינה חריפה -פיבוטלי•

בינלאומיפיתוח עסקי

ב למימון ניסוי פיבוטלי "הסכם עם ממשלת ארה-ב"ארה•
בקרינה והקמת מאגר חירום 

PAD-השלמת עסקה להקמת מיזם משותף-יפן•
לכניסה לשוק האסייתיJV/ עסקת רישוי -אסיה•

חודשים12-אבני דרך
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אברמןזמי
ל משותף"ר ומנכ"יו

ליאור רביב
ל פיתוח"סמנכ

עמירןאורלי 
ל הבטחת איכות"סמנכ

הנהלת החברה

הדס-אפרת ליבנה
ל משאבי אנוש"סמנכ

ארז אגוזי
ל כספים"סמנכ

.Ph.Dרחלי אופיר 
ל מחקר וקניין רוחני"סמנכ

D.M ,MPHקלינהאוסקארין 
ל חטיבה צפון אמריקה"סמנכ

יקי ינאי
ל משותף"נשיא ומנכ

47

בועז לשם
ל תפעול וייצור"סמנכ



Investor.relations@Pluristem.com Israel +972-74-710-8600
U.S.   +1-914-512-4109

www.Pluristem.com
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