2016  ספטמבר-מצגת חברה
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מידע צופה פני העתיד
מידע המפורט במצגת זו בקשר עם תיאור התרופות המפותחות על ידי הקבוצה ,ויתרונותיהן ,לרבות הערכות הנהלת
החברה בקשר עם התאמתן ,חדירתן לשווקי התרופות וכן לוחות הזמנים לגבי פיתוחן ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד.
מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת בידי הקבוצה .תוצאות פיתוח התרופות בפועל עשויות
להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות ומן המידע המשתמעים ממידע זה ,שכן) :א( לעניין תיאור התרופות ויתרונותיהן
 כחלק בלתי נפרד מתהליך המחקר והפיתוח של תרופות ,עשויים להתעורר גורמים ונסיבות אשר לא יביאו לידי ביטויאת היתרונות כמתואר לעיל .בנוסף ,אין ודאות כי במהלך ביצוע הניסויים הקליניים בבני אדם לא תתעוררנה תופעות
שונות שלא נצפו במהלך הניסויים במעבדה ו/או בבעלי חיים ,אשר יצביעו אף על אי התאמת התרופה לבני אדם; )ב(
לעניין לוחות הזמנים וצפי להמשך הפיתוח של התרופות  -מידע זה מבוסס על הניסיון המקצועי של הקבוצה ועל לוחות
הזמנים המקובלים בתחום זה ,עם זאת בפועל עשויים להתפתח עיכובים שלא ניתן לצפותם ויתכן כי קצב התקדמות
שלבי המחקר והפיתוח בפועל יהיו שונים מאלו המפורטים לעיל ,וזאת בשל אופיו של תחום המחקר והפיתוח והקושי
באמידתו בצורה מדויקת .יתר על כן ,אם יתברר כי הליך הפיתוח אינו מתקדם בהתאם לתכניות הנהלת החברה,
הקבוצה עשויה להחליט להפסיק את הפיתוח של מי מבין התרופות המפותחות על ידה; )ג( בנוסף ,קיימת האפשרות כי
יושלם פיתוחן של תרופות ומוצרים נוספים על ידי חברות אחרות בשוק ,אשר מתחרות במוצרי הקבוצה אשר בפיתוח.

פלוריסטם  -כרטיס ביקור
•

חברה ביו-רפואית העוסקת בריפוי תאי המבוסס על שימוש בתאים המופקים מהשלייה
האנושית לאחר הלידה

•
•

המוצר הינו מוצר מדף אשר אנו מצריך התאמה של התאים בין התורם לחולה

•
•

טכנולוגיית  3Dייחודית המאפשרת גידול יעיל ומבוקר של מוצרים תאיים שונים בכמויות
גדולות

כניסה למספר ניסויים מתקדמים לאישור שיווק
אישור רגולטורי לעריכת ניסויים קליניים בארה"ב ,אירופה ,ישראל ,יפן ודרום קוריאה

תקציר פיננסי
•

חברה ציבורית ,נסחרת ב:

פלתר PSTI/

•
•
•
•
•
•

PSTI

שווי שוק של כ 140 -מיליון דולר
יתרת מזומנים וני"ע סחירים של כ 33 -מיליון דולר )נכון ליוני (2016
ללא חוב
הטבות מס במסגרת מפעל מוטב  -עד  10שנים
כ 170 -עובדים )(18 PhD, 5 MD
קניין רוחני – כ 75 -פטנטים מאושרים וכ 135 -פטנטים בהליכי רישום

טכנולוגיית הPLX-
תאי ה  PLXמוקפאים
ומאוחסנים מוכנים
לשימוש

מכשיר הפשרה
ייעודי שפיתחה
החברה להבטחת
איכות התאים

ריבוי התאים מתבצע
בפלטפורמה
טכנולוגית ייחודית
במתקן  GMPחדשני

תאי ה  PLXמזהים
אותות מגוף המטופל
ומפרישים חלבונים
בהתאם למצבו

מקורם של תאי
ה  PLXמשלייה
אנושית לאחר
לידה

התוויות קליניות

ניסויים מתקדמים לפני שיווק

התוויה

מוצר

מיקום

טרשת עורקים חמורה בגפיים
תחתונות )*(CLI

PLX-PAD

ארה"ב /
אירופה

שבר בצוואר הירך**

PLX- PAD

ארה"ב /
אירופה

תסמונת קרינה חמורה )(ARS

PLX-R18

ארה"ב

יפן

פרה-קליני

שלב 1

שלב 2

שלב 3

מסלול רגולטורי מהיר

ניסוי פיבוטלי דרך מסלול חוק החיות של ה FDA

* ניסוי רב-לאומי .בארה"ב -ניסוי שלב  ,3באירופה -ניסוי דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר שיווק מוקדם
** בכפוף לאישור EMA / FDA

שיווק

ניסויים מתקדמים ב  PLX-PADלטיפול ב CLI
פלוריסטם שמה לה למטרה לספק גישה מוקדמת לטיפול בתאי  PLX-PADלחולי טרשת עורקים חמורה
בגפיים תחתונות ) (CLIבכל רחבי העולם







שוק המוערך ב 12מיליארד דולר בשנה
 3-4מיליון חולים בשווקים הגדולים בעולם*
תוצאות קליניות מ 2-ניסויים שלב  1ב CLI -שהראו פרופילי בטיחות ויעילות טובים
יתרון ביעילות הטיפול במתן שתי הזרקות עוקבות
נתונים מ 170 -מטופלים בניסוי צליעה לסירוגין ) (ICתומכים בהגשה לאישור שיווק

ארה"ב  -ניסוי שלב 3
אירופה – ניסוי שלב  3במסלול האישור הרגולטורי המהיר
ניסוי יחיד רב-לאומי בארה"ב ואירופה ) 250חולים( לקבלת אישורי שיווק.
שיווק מוקדם באירופה בעקבות אישור המסלול הרגולטורי המהיר

יפן – ניסוי מתקדם במסלול האישור המואץ לרפואה משקמת
* ארה"ב ואירופה

 PLX-PADלטיפול ב  - CLIהוכחות קליניות משמעותיות
טרשת עורקים חמורה בגפיים תחתונות (N=27) CLI -

לפני טיפול

 8שבועות לאחר טיפול

התוויות קליניות

ניסויים מתקדמים לפני שיווק

התוויה

מוצר

מיקום

טרשת עורקים חמורה בגפיים
תחתונות )*(CLI

PLX-PAD

ארה"ב /
אירופה

שבר בצוואר הירך**

PLX- PAD

ארה"ב /
אירופה

תסמונת קרינה חמורה )(ARS

PLX-R18

ארה"ב

יפן

פרה-קליני

שלב 1

שלב 2

שלב 3

מסלול רגולטורי מהיר

ניסוי פיבוטלי דרך מסלול חוק החיות של ה FDA

* ניסוי רב-לאומי .בארה"ב -ניסוי שלב  ,3באירופה -ניסוי דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר שיווק מוקדם
** בכפוף לאישור EMA / FDA

שיווק

 PLX-PADלטיפול בפגיעות אורטופדיות -
הוכחות קליניות משמעותיות
פציעת שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך )(N=20
בפגיעה טראומטית נפגעים כלי דם ורקמות רכות -שרירים וגידים

Improvement of
500%
P=0.0067

 PLX-PADלטיפול בפגיעות אורטופדיות -
הוכחות קליניות משמעותיות
פציעת שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך )(N=20
בפגיעה טראומטית נפגעים כלי דם ורקמות רכות -שרירים וגידים

Improvement of
300%
P=0.004

 PLX-PADלטיפול בפגיעות אורטופדיות -
הוכחות קליניות משמעותיות
פציעת שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך )(N=20
בפגיעה טראומטית נפגעים כלי דם ורקמות רכות -שרירים וגידים
Contralateral
)(non–operated

)Injured (operated

התוויות קליניות

ניסויים מתקדמים לפני שיווק

התוויה

מוצר

מיקום

טרשת עורקים חמורה בגפיים
תחתונות )*(CLI

PLX-PAD

ארה"ב /
אירופה

שבר בצוואר הירך**

PLX- PAD

ארה"ב /
אירופה

תסמונת קרינה חמורה )(ARS

PLX-R18

ארה"ב

יפן

פרה-קליני

שלב 1

שלב 2

שלב 3

מסלול רגולטורי מהיר

ניסוי פיבוטלי דרך מסלול "חוק החיות" של ה FDA

* ניסוי רב-לאומי .בארה"ב -ניסוי שלב  ,3באירופה -ניסוי דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר שיווק מוקדם
** בכפוף לאישור EMA / FDA

שיווק

שת"פ עם הממשל האמריקאי לפרויקט הקרינה )(ARS

הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם ביה"ח האוניברסיטאי בפוקושימה ,יפן ,לניסויים משותפים
בתאי  PLX-R18לבחינת פוטנציאל הריפוי במקרים של פגיעות קרינה

התוויות קליניות
התוויה

ניסויים נוספים
מוצר

צליעה לסירוגין )(IC

PLX-PAD

תמיכה בהשתלת תאים
המטופואטיים

PLX-R18

כשל בהשתלת תאים
המטופואטיים

PLX- R18

יתר לחץ דם עורקי ריאתי
)(PAH

PLX-PAD

פרה-קליני

שלב 1

שלב 2

שלב 3

שיווק

אושר ע"י ה  FDAלניסוי שלב  1בארה"ב

הפקת תאים משלייה
•
פרויקט השלייה -
הושק ע"י המכון הלאומי
האמריקאי לבריאות
) (NIHבמטרה להעמיק
את המחקר בנוגע
לתפקידה וחשיבותה
של השלייה

מקור עשיר ומגוון

•
•
•
•
•

מעודד יצירת כלי דם
מעודד פעילות חיובית של המערכת
החיסונית

תורמות צעירות
ללא סוגיות אתיות )נחשב כפסולת רפואית(
מקור בלתי מוגבל
קל לאיסוף
הפקה של למעלה מ 75,000 -מנות של
100מיליון תאים מכל שלייה

3D manufacturing
יכולת יצור שנתית
לטיפול במאות אלפי
חולים
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מפעל ייצור שאושר על
ידי ה  ,FDAגרמניה,
האיחוד האירופאי ,דרום
קוריאה ,יפן וישראל
לגידול תאים בטכנולוגיית
 3Dעבור ניסויים
מתקדמים לאישור המוצר
ולשיווק

שותף

הסכמי
שיתוף
פעולה
פלוריסטם שומרת על הקניין
הרוחני וזכויות פיתוח וייצור
בכל השותפויות

התוויה

מבנה ההסכם

צליעה לסירוגין ,טרשת עורקים
חמורה בגפיים תחתונות
)(IC, CLI

מיזם משותף לאחר אישור שיווק על
ידי הרשויות בדרום קוריאה

מחלת קרינה חמורה
)(ARS

תמיכה בפרויקט הקרינה עם PLX-
R18

רישיון לדרום קוריאה בלבד

מחלת קרינה חמורה
)(ARS

פלוריסטם תספק תאים וידע מדעי,
מימון הניסויים ע"י האוניברסיטה

מחלת קרינה חמורה
)(ARS

עריכת ניסוי לבחינת תאי PLX-R18
לטיפול בתסמונת קרינה והבנת
מנגנון הפעולה

 ,CLIאימונולוגיה
אורטופדיה
קרדיוסקולר

מחקר לבחינת התכונות
האימונולוגיות היחודיות של השלייה
ומכניזם פעולה של התאים

אבני דרך לשנה הקרובה
 תחילת ניסויים מתקדמים ,טרום שיווקיים ב:
• טרשת עורקים חמורה בגפיים תחתונות )(CLI
 ארה"ב ואירופה -כניסה לניסוי שלב  (N=250) 3לאישור שיווק
 יפן -כניסה לניסוי מתקדם ) (N=75דרך המסלול הרגולטורי המקוצר לרפואה שיקומית
• תסמונת קרינה חמורה -ניסוי בחיות גדולות לאישור שיווק דרך מסלול "חוק החיות" של ה FDA
• שבר בצוואר הירך -כניסה לניסויים מתקדמים בארה"ב ואירופה בכפוף לאישור רגולטורי
 צליעה לסירוגין ) -(ICסיום גיוס מטופלים ) .(N=170מתנהל בארה"ב ,גרמניה ,ישראל ודרום
קוריאה
 כשל של השתלות מח עצם -גיוס מטופלים לניסוי בארה"ב

•
צורך רפואי ללא מענה •
•
•
פוטנציאל שוק משמעותי •
•
•
•
הייחוד של תאי PLX
•
•
•
הייחוד של פלוריסטם

•
•
•
•

 -CLIאופציות טיפול מוגבלות
שיפור תפקוד מערכת הדם לאחר קרינה והשתלת מח עצם
שיפור תפקוד השריר לאחר פציעות אורטופדיות
 -CLIשוק המוערך ב  12מיליארד דולר
אינדיקציות המטולוגיות -שוק נרחב
אינדיקציות אורטופדיות -שוק נרחב
שווקים גדלים בעקבות הארכת תוחלת החיים
טיפול תאי שאינו מצריך התאמה גנטית למטופל או דיכוי של
המערכת החיסונית
תוצאות חיוביות ב 3-ניסויים קליניים
הבנה עמוקה של מנגנון הפעולה של התאים
תרופה תאית שמקורה בשלייה
כניסה למספר ניסוייים מתקדמים לפני שיווק
פלטפורמה טכנולוגית רחבה עם מספר התוויות לכל מוצר
מתקן וטכנולוגיית ייצור המאושרים על ידי רגולטורים מובילים
קניין רוחני עשיר

נקודות
עיקריות
להשקעה

הנהלת החברה
זמי אברמן
מנכ"ל ויו"ר

יקי ינאי
נשיא ומנהל פעילות ראשי

אפרת ליבנה -הדס
סמנכ"ל משאבי אנוש

הילית מנור שחרMBA ,M.D ,
סמנכ"ל פיתוח עסקי

ארז אגוזי
סמנכ"ל כספים
שגיא מורן
סמנכ"ל תפעול וייצור
רחלי אופיר Ph.D.
סמנכ"ל מחקר וקניין רוחני
קארין קלינהאוס MPH ,M.D
סמנכ"ל חטיבה צפון אמריקה

אסתר לוקסיביץ חגי Ph.D. ,M.D ,
סמנכ"ל קליניקה ורגולציה
אורלי עמירן
סמנכ"ל הבטחת איכות
ליאור רביב
דירקטור פיתוח

תודה רבה!

