
 מידע המפורט בתוכן זה 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 ביטוי את
 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
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מנס הלידה ועד רפואה לכל- אפקט שיקומי ארוך טווח

 מוצר מדףטכנולוגיהשליה
אלוגנאי

 הזרקה פשוטה
 לשריר

 שחרור חלבונים
מותאם והדרגתי

מידע פיננסי:
)PSTI( חברה ציבורית, נסחרת בנאסד"ק ובבורסה לני"ע בת"א

שווי שוק 150~ מיליון $

שאינו  טיפול  המאפשרות  בשליה  שמקורן  תאיות  תרופות  המפתחת  ביו-רפואית  חברה  הינה   )PSTI( פלוריסטם 
מחלות  במגוון  יעילותם  את  הבוחנים  מתקדמים  בניסויים  נמצאים  החברה  מוצרי  למטופל.  גנטית  התאמה  מצריך 
קרינה. ופגיעות  הדם  מערכת  של  כשלים  אורטופדיות,  פציעות  דלקתיות,  דם(,  זרימת  )חוסר  מאיסכמיה  הנגרמות 
חלבונים  הפרשת  באמצעות  הגוף  של  השיקום  מנגנון  את  מעוררים   )PLacenta eXpanded( PLX-ה תאי 
החולה. של  מצבו  את  ומשפרים  עצמי  ריפוי  תהליך  מתניעים  החלבונים  המטופל.  של  מגופו  לאיתותים  בתגובה 

לחברה טכנולוגיית 3D ייחודית המאפשרת גידול יעיל ומבוקר של מוצרים תאיים שונים בכמויות גדולות, קניין רוחני חזק ורחב, 
.GMP מאזן פיננסי יציב ומתקני ייצור ומו"פ בעלי תקן

על החברה

יתרת מזומנים וני"ע סחירים )06/2018(- 30.6~ מיליון $
תמיכה נרחבת על ידי מענקים לא מדללים 

 יצירת
 כלי דם
חלופיים

 הפחתת
דלקתיות

 שיקום
שריר



    

    

פלוריסטם תרפיוטיקס
חברה ביו-רפואית המפתחת מוצרי מדף המופקים משליה

פגיעות קרינה טרשת עורקים חמורה בגפיים שבר בירך

ההשפעה האנושית
הזדקנות מקושרת לעתים קרובות עם מצבים רפואיים אשר רבים מהם עדיין נותרים ללא מענה רפואי ראוי

ההשפעה הכלכלית
הבריאות  מערכות  בהוצאות  גידול  עם  להתמודד  כיום  צריכים  בעולם  הגדולים  הכלכלה  משקי 

המוצרים התאיים של החברה מוגנים בפטנטים, הינם מוצרי מדף אשר אינם מצריכים התאמה גנטית למטופל לפני ההזרקה	 

מוצרים המופקים מתאי שליה- מקור עשיר, בלתי מוגבל, קל לאיסוף, מקובל מבחינה אתית, ניתן להפיק יותר מ-20,000 	 
מנות מכל שליה

טיפול רב-תכליתי המשחרר מגוון של חלבונים המגיבים לאותות מגוף המטופל. מידע קליני נרחב בנוגע למצבים רפואיים 	 
שונים מעיד כי תאי ה-PLX בעלי יכולת להפחית דלקתיות, לעודד צמיחת כלי דם היקפיים, מעוררים שיקום רקמת שריר 

פגועה וחידוש פעילות של מח העצם

 	PLX מסלולים רגולטוריים מהירים לקיצור זמן לשיווק של מוצרי

טכנולוגיית תלת מימד לגידול תאים מאפשרת הפקה יעילה ומבוקרת של מוצרים תאיים שונים בכמויות מסחריות	 

מתקן ייצור בעל תקן GMP- מאושר לייצור ומחקר	 

צפי לקבלת נתונים קליניים בטווח הקרוב ושיתופי פעולה עסקיים במספר שווקים	 

אינדיקציות 	  של  כיסוי  הכוללים  רישום,  בתהליכי  ו-100  מאושרים  פטנטים  מ-100  למעלה  עם  ועשיר  חזק  רוחני  קניין 
רפואיות מובילות בשווקים עיקריים

ניסויים קליניים מתקדמים בדרך לשיווק

)N=240( III ניסוי פיבוטלי שלב
תמיכה על ידי התכנית האירופאית הורייזן 

2020 )8.7 מיליון $(

)N=246( III ניסוי פיבוטלי יחיד שלב
תמיכה על ידי התכנית האירופאית הורייזן 

2020 )8 מיליון $(

ניסוי פיבוטלי צפוי להתחיל ב-2019
מימון וביצוע על ידי ממשלת ארה"ב

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

 מסלולים רגולטורים מהירים
FDA, EMA, PMDA

FDA- התכנית להרחבת הנגישות לטיפול

EMA- מסלול רגולטורי מהיר


