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על החברה
פלוריסטם ( )PSTIהינה חברה ביו-רפואית המפתחת תרופות תאיות שמקורן בשליה המאפשרות טיפול שאינו מצריך
התאמה גנטית למטופל .מוצרי החברה נמצאים בניסויים קליניים מתקדמים הבוחנים את יעילותם במגוון מחלות
הנגרמות מאיסכמיה (חוסר זרימת דם) ,דלקתיות ,פציעות אורטופדיות ,כשלים של מערכת הדם ופגיעות קרינה.
תאי ה PLX (PLacental eXpanded( -מעוררים את מנגנון השיקום של הגוף באמצעות הפרשת חלבונים
בתגובה לאיתותים מגופו של המטופל ,החלבונים מתניעים תהליך ריפוי עצמי ומשפרים את מצבו של החולה.
לחברה טכנולוגיית  3Dייחודית המאפשרת גידול יעיל ומבוקר של מוצרים תאיים שונים בכמויות גדולות ,קניין רוחני
חזק ורחב ,מאזן פיננסי יציב ומתקני ייצור ומו"פ בעלי תקן GMP
תכניות קליניות לפני שיווק-

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

מידע פיננסי

סיקור אנליסטים

נאסד"ק , PSTI -בורסה ת"א /PSTI -פלתר
יתרות מזומנים ושווי מזומנים (-)03/2017
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אבני דרך מרכזיות לשנה הקרובה
ניסויים מתקדמים לפני שיווק:
טרשת עורקים חמורה בגפיים תחתונות ()CLI
ארה"ב ואירופה -ניסוי שלב ( 3אירופה דרך מסלול רגולטורי מהיר)
יפן -ניסוי פיבוטלי דרך מסלול רגולטורי מהיר לרפואה משקמת
תסמונת קרינה חמורה ()ARS
תחילת ניסוי מקביל-שלב  3בחיות גדולות דרך מסלול חוק החיות של ה FDA
ובמימון הממשל האמריקאי
שבר בצוואר הירך
תחילת ניסוי שלב  3בארה"ב ואירופה
תוצאות קליניות
ניסוי בינלאומי שלב  IIבצליעה לסירוגין ()IC
כשל בהשתלת מח עצם -ניסוי פתוח
עסקאות ופיתוח עסקי
ארה"ב -דיונים עם הממשלה למימון ניסוי מקביל-שלב  3והסכם עבור מאגר חירום של  PLX-R18ל ARS
יפן -השלמת העסקה עם  SOSEIוהקמת JV
סין -עסקת רישוי  JV /לכניסה לשוק הסיני
תוצאות קליניות משמעותיות
• 2ניסויים קליניים בטרשת עורקים חמורה בגפיים תחתונות ( )CLIהושלמו בהצלחה
•תוצאות חיוביות מניסוי לטיפול בפציעות שריר.הזרקת תאי  PLX-PADלשריר במהלך ניתוח החלפת מפרק הירך הביאה
לשיפור משמעותי בכוחו ובגודלו של השריר
•תוצאות חיוביות מניסוי מקביל-שלב  2בחיות גדולות דרך מסלול החיות של ה  FDAלטיפול בתסמונת קרינה חמורה -שיפור
בשרידות ובשיקום שורות הדם
קניין רוחני עשיר ומתקן וטכנולוגיית ייצור המאושרים על ידי הרשויות המובילות בעולם
למתקן פוטנציאל ייצור של  150,000מנות של תאי  PLXבשנה ומאפשר לפלוריסטם שליטה בשרשרת האספקה שלה ובאיכות
התאים בעלות נמוכה באופן משמעותי .לחברה קניין רוחני עשיר עם כ 100-פטנטים מאושרים ולמעלה מ 120-בתהליכי רישום.
נקודות עיקריות להשקעה
התוויות קליניות מתקדמות לקראת שיווק
מסלולים רגולטוריים מהירים לקיצור זמן לשיווק של מוצרי PLX
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
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המידע הכלול במסמך זה אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך .על רוכשים אפשריים של מניות החברה לבחון בתשומת לב את גורמי הסיכון .המידע הנמסר בזאת הנו מידע
חלקי בלבד .למידע מלא ,נא עיין במסמכים שהחברה הגישה לרשות ניירות הערך האמריקאית ,אותם ניתן למצוא בWWW.SEC.GOV-

