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מידע צופה פני עתיד

בכלבמצגתהאמור.ביולייטידיעלהוכנה"(ביולייט)"מ"בעהחייםמדעיביולייטפעילותאודותזומצגתתקציר

ושלהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועלבלבדתמציתיעדכוןהינוביולייטשלהפעילותלניתוחהקשור

אביבבתלערךלניירותולבורסהערךניירותלרשותהמלאיםבדיווחיםלעייןיש,ביולייטמתמודדתעמםהסיכונים

.מ"בע

נתוניםאוביולייטשלוהמתגבשתהעתידיתלפעילותבנוגעלראשונההמובאיםנתוניםשישנםיתכןבמצגת

מידעכוללתהמצגת.בעברביולייטשלבדיווחיהשהוצגומכפישוניםפירוטברמתאובפילוחשמוצגיםשיתכן

נוכחיותוהערכותציפיותעלרבהבמידההמבוסס,1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופה

שמידת,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,תחזיות,ביולייטשלוסובייקטיביות

למידעבסיסששימשונוספיםונתוניםעובדות.ביולייטבשליטתואינהודאיתאינה,חלקםאוכולם,התממשותם

שלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדות,ועסקיהביולייטשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותעלמבוססים

לביולייטשידועיםכפיוהכול,כלכלייםמאקרוונתוניםועובדות,פעילותהבאזוריביולייטפועלתבוהפעילותתחום

שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבורייםסטטיסטייםופרסומיםנתוניםזהובכלל,זומצגתהכנתבמועד

פניהצופההמידע.לנכונותםאחראיתאינהביולייטולפיכךעצמאיבאופןביולייטידיעלנבדקלאתוכנםאשר,

שיושפעיכולאו,שנצפהמכפישונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויבמצגתהכלולעתיד

הסיכוןמגורמיבאיזהשינויעקב,ביולייטשלבשליטתהאינםואשר,מראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמים

.החברהעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכןהחברהפעילותאתהמאפיינים

מהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעלולות,ביולייטפעילותתוצאות

מנתעלבמצגתהכלולהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהביולייטכי,מובהרספקלהסרת.במצגת

לרכישתהזמנהאוהצעהמהווהאינהזומצגת.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפו

.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאכאמורהצעותלקבלתהזמנהאו/וביולייטשלכלשהםערךניירותהקצאתאו/ו
תחליףמהווהואינודעתחוותאוהמלצה,השקעההחלטתלקבלתבסיסמהווהאינובמצגתהמפורטהמידע

.פוטנציאלימשקיעשלדעתלשיקול
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.(בולט)אביבבתלבבורסהנסחרתמ"בעהחייםמדעיביולייט

פתרונותשלוקידוםניהול,השקעההינהביולייטשלהפעילותליבת

ומשמעותייםממשייםלצרכיםמענהלתתמטרתםאשר,ייחודיים

בפיתוחמתמקדתהחברה.העינייםמחלותבתחוםהקיימים

:הכוללות,עינייםמחלותלפתרוןהמיועדיםמוצריםומסחור

גלאוקומה•

עין יבשה•

ניוון רשתית•

רפואייםלצרכיםמענהלתתמיועדיםהחברהומוצריטכנולוגיות

:ידיעלוזאת,בשוקאחרמספקמענהוללאברורים,משמעותיים

הורדת נטל הטיפול על החולה•

יעילותו ובטיחותו, שיפור נטילת הטיפול•

שיפור אבחון החולים והתאמת הטיפול לחולה•

שיפור שיטות מתן התרופות•

כללי
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צוות ניהולי

טבעחברתל"ומנכלשעברנשיאהואמקובמר.ביולייטדירקטוריוןר"יוהינומקובישראל

טבעחברתאתהובילאשר,הישראליבמשקביותרהמוערכיםהמנהליםובין(2002-2007)

.העולמיהגנריותהתרופותשוקמובילתלהיותלהפוך
ר לשעבר  "והיו, מיקרומדיקר חברת "ר של חברת סאן פרמצבטיקה ויו"מר מקוב הינו היו

מר מקוב הוא חבר דירקטוריון של ארגון  , בנוסף. ושל חברת נטפיםינג'אימגשל חברת גיוון 

חבר מועצת המנהלים וועדת הניהול של מכון ויצמן , ובין מייסדיו, הננו טכנולוגיה הלאומי

.הרצליהלמדע ויושב ראש הנהלת המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי 

טבעבחברתעבדהזילברברג-נחוםגברת.ביולייטלית"מנכהינהזילברברג-נחוםסוזנה

פסיפיקאסיהאיזורנשיאכסגןשימשההאחרוןבתפקידה.תפקידיםבמגווןשנה12במשך

האזוראתהקימהזילברברג-נחוםגברת.ובסיןביפןלשווקיםטבעשלהחדירהאתוהובילה

-נחוםגברת.2007-2011השניםביןהאזורמנהלתבתפקידושימשהטבעבחברתהאסייתי
את,2008בשנתהיפניתלקואהטבעביןהפעולהשיתוףהסכםאתהובילהזילברברג

החברהלהיותטבעאתוהובילה2009בשנתטאישוהיפניתהתרופותחברתרכישת

.ביפןבגודלההחמישיתהגנרית

ישראליאנגאנדבארנסטעבדנתן-ברמר.ביולייטשלהכספיםל"סמנכהינונתן-בראיתי

באשכולר'מנגכסניורשימשהאחרוןבתפקידו.תפקידיםבמגווןשנים10-כבמשךב"וארה

,בשלותוחברותאפ-סטארטחברותלרבות,ולקוחותתיקיםשלרחבמגווןוהובילטק-ההיי
מיסוי,פיננסיבניהולעשירניסיוןנתן-ברלמר.וציבוריותפרטיות,בינלאומיות,מקומיות

ראשונותהנפקות,ורכישותמיזוגים,מוקדמיםבשלביםלחברותכספיםגיוסי,בינלאומי

.המשךוגיוסילציבור
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הון החברה

ונפרעותמיליון מניות מונפקות 3.6-כ•

משקיעים אסטרטגיים בעלי ניסיון נרחב בתחום מדעי החיים4נתמכת על ידי •

ל טבע לשעבר"נשיא ומנכ, מר ישראל מקוב•

החברה המובילה , ל סאן פרמצבטיקה"מייסד ומנכ, מר דיליפ שנגווי•

בתחומה בהודו במונחי שווי שוק

פארמהדקסלל "נשיא ומנכ, מייסד, מר דן אורן•

•Rock One , וההייחברת השקעות מהונג קונג המשקיעה במדעי החיים-
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נובעת ממספר גורמים המאופיינים באובדן ראייה הדרגתי ובלתי הפיך כתוצאה  •

מנזק לעצב הראייה

בדרך כלל מעורבת עלייה בלתי נשלטת בלחץ התוך עיני•

יכולה להוביל לאיבוד ראייה הדרגתי ובלתי הפיך עד לכדי עיוורון מוחלט•

מחלה כרונית הדורשת טיפול לכל אורך חיי החולה•

סינדרום בעל גורמים רבים המשפיע על משטח העין•

הגורמים העיקריים לסינדרום הינם חוסר ייצור מספק של נוזל הדמעות או נוזל  •

דמעות בעל איכות נמוכה הנובעת ממרכיבי דמעות ברמות חריגות

מקבל ביטוי בחוסר נוחות בעין ובהפרעה לראייה•

במקרים חמורים של הסינדרום נגרם עיוורון•

מחלה כרונית אשר פוגעת בחלקה האחורי של העין וגורמת נזק לעצב הראייה•

ומעלה60גורם מוביל לעיוורון בלתי הפיך בקרב בני •

פוטנציאל שוק עצום עם צרכים ברורים

גלאוקומה
מיליון  80מעל 

חולים בעולם

עין יבשה
מיליון  350-כ

חולים בעולם

ניוון רשתית
מיליון  30-50

חולים בעולם
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לאבחון הסינדרום בקרב חולים, מדויק וקל לשימוש, צורך במוצר אובייקטיבי•

צורך במוצר לאבחון אשר יאפשר התאמת טיפול מותאם אישית לחולה •

יעילות ותופעות לוואי מעטות יותר, בעלות סבילות, צורך בתרופות חדשות•

הענות נמוכה לנטילת הטיפול בהתאם להוראות הרופא•

בעיות בטיחות ותופעות לוואי הקשורות עם ניתוחים פולשניים המבוצעים  •

באמצעות פרוצדורות מורכבות ובעלות סיכון

בטיפול יומי לאורך שארית חייו, נטל טיפול משמעותי על החולה•

הורדת נטל הטיפול לחולה•

שיפור היעילות והבטיחות של תרופות קיימות•

מוצרי החברה מספקים פתרונות לצרכים רפואיים  
ברורים וללא מענה מספק אחר בשוק, משמעותיים
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שלב"בארהרגולטוריםואישוריםפיתוחבשלביהנמצא,עינייםתרופותשלומושההמבוקרלשחרורעיניתוךשתל•

ביותרהנפוצהכתרופההנחשבת,latanoprostבאמצעותבגלאוקומהלטיפול,VS-101,שלוהראשונההאינדיקציה

לגלאוקומהבעולםבשימוש

דורשתואינה(ניתוחללא)דקותמספרבמשךמתבצעתהעינייםרופאבמרפאתהעיןתוךאלהשתלהחדרת•

מיוחדתמיומנות

לוודאמאפשרבווהשימוש,בגלאוקומהלחוליםעינייםטיפותשלהיומיומיהטיפולילנטלתחליףמהווההמוצר•

טיפולמתןובכך,שתלכלידיעלכשנהעדשלומתמשךרציףבאופןלרבות,בעיןהמטרהלאתרהגיעהשהתרופה

למטופלואופטימלימדויק

שנתעדדולרמיליארד6.1-לכ2015בשנתדולרמיליארד4.7-מכלגדולצפוי,לגלאוקומההעולמיהתרופותשוק•

2020

בהןלשימושהראשונההשנהלאחרהעינייםבטיפותהשימושאתממשיכיםהגלאוקומהחולימקרב40-60%-כרק•

,העינייםבטיפותהיומיומילשימושתחליףשתהווהרפואיתפרוצדורהלעבורמוכניםבגלאוקומהמהחולים75%-כ•
עינייםטיפותעבורמאשריותרעבורהלשלםמוכניםבמחלהמהחולים85%-וכ

EYE-D VS-101-מוצר ה
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לייזרטכנולוגייתעלהמבוסס,אופטימהאייהמוחזקתהחברהשלרפואימכשיר•

CO2החלקאלחדירהללאגלאוקומהלחוליעיניתוךלחץהורדתהמאפשר

מקומיתהרדמההדורשפשוטרפואיהליךבאמצעות,העיןגלגלשלהפנימי

יוםבאשפוזגםלביצועושניתןבלבד

,עיניהתוךהלחץשלמבוקרתהבלתיהעלייהבעייתאתפותרותאינןכשתרופות•
למחלהזמנימטיפולהחלאחריםרפואייםפתרונותבגלאוקומהלחולהמוצעים

חודרנייםניתוחיםועד,(ALT,SLTכגון)לייזרמכשיריבאמצעותבמרפאה

.(Trabeculectomy-העיןגלגללתוךחודרנירדיקליניתוחכדוגמת)

בהליךממשיצורךקיים,הקיימיםהרפואייםהפתרונותממגבלותכתוצאה•

בגלאוקומהלטיפוליותרויעילבטוחניתוחי

למידהעקומתובעללביצועקל,אוטומטיהליךמאפשרIOPtiMate-המוצר•

הגלאוקומהניתוחיליתרבהשוואהומדויקתבטוחהחלופהומספק,קצרה

בשוקכיוםהקיימיםהחודרניים

,מדינותשלרבבמספרשניםכשלושמזהוממוסחרמשווקIOPtiMate-המוצר•
קיימיםרפואייםהפתרונותאתלהחליףהפוטנציאלאתישבמוצרולשימוש

העולםברחביהגלאוקומהניתוחיובאיכותבכמותלעלייהולהובילהאחרים

IOPtiMate-מוצר ה
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הסכם להשקעה ורכישה בשלבים של החברה המוחזקת איי אופטימה

שלב ראשון
(2018הושלם במרץ )

$מיליון 7השקעה של 
אופטימהבאיי 

לפי שווי לפני הכסף  )

($מיליון 30של 

שלב שני

(2018חציון שני )
ממניות  40%רכישה של 

מבעלי אופטימהאיי 

מביולייטכולל , מניותיה

($מיליון 42לפי שווי של )

שלב שלישי

 (רבעון שני 2019( 
ממניות  20%רכישה של 

מבעלי אופטימהאיי 

מביולייטכולל , מניותיה

56עד 40לפי שווי של )
($מיליון 

שלב רביעי

 (רבעון שני 2021( 
ממניות  20%רכישה של 

מבעלי אופטימהאיי 

מביולייטכולל , מניותיה

56עד 40לפי שווי של )
($מיליון 

-תזרים מזומנים ברוטו של בין כלביולייטהם צפויה לייצר , במידה ויושלמו השלבים השני עד הרביעי במלואם•

מיליון דולר 27.3-מיליון דולר לכ23

הנהלת ביולייט והדירקטוריון ישקלו בחיוב חלוקת דיבידנד , במידה ויושלם השלב השני של ההסכם כמתוכנן•

ביולייטלבעלי המניות של 

בעלת  )אופטימהנחתם הסכם להשקעה ורכישה בארבעה שלבים של החברה המוחזקת איי , 2017בנובמבר 

: פארמהקאנגהונגאנגדו'צי חברת התרופות הסינית "ע( IOPtiMate-מוצר ה



נוזלהרכבשלבחינהידי-עלהיבשההעיןבסינדרוםטיפולאחרומעקבטיפולהתאמת,לאבחנההמיועדתטכנולוגיה•

point)הרופאבקליניקתלמוצרורגולציהפיתוחבשלביונמצאתהדמעות of care),לאבחוןככלימשמשתגםכמו

companion)לחולהאישיתמותאםטיפוללצורךתרופותלחברותהמסייע diagnostics)

אליוהמוביליםרביםגורמיםשישהעובדהבשלולטיפוללאבחוןוקשהמורכבהסינדרום,הרבהתפוצתואףעל•

ממרכיביםמורכבהדמעותנוזלכיהעובדהלנוכח,מהסינדרוםהסובלותומבוזרותמגוונותאוכלוסיותתתיויוצרים

לסינדרוםהגורמותהדמעותבכמותאובאיכותבעיהעלמצביעבריכוזםששינוירבים

לוקיםבמרפאתםלאבחןלקלינאיםיסייעואשר,לשימושוקליםמהירים,מדויקיםדיאגנוסטייםבכליםרבצורךקיים•

מהסינדרוםהסובלותשונותאוכלוסיותתתיביןולהפרידהיבשההעיןבסינדרום

,לסינדרוםהתרופותפיתוחבשלבעודחוליםקבוצותיבדלואשראבחוןכלילפיתוחבשוקממשיצורךקיים,בנוסף•
משמעותיתלהגדיליוכלוהתרופותחברותוכךהשונותלתרופות"מגיביםלא"ל"מגיבים"ביןאבחנהויאפשרו

שלההפיתוחעלויותאתמשמעותיתולהוזילהתרופהבאישורלהצלחהסיכויים

השונותאוכלוסיותיותתיואתהסינדרוםאתלאבחןמאפשרים,בעולםולראשונה,TeaRx-הומוצרטכנולוגיית•

הלוקיםאתביותרהטובהבצורהולהגדירהשוניםהגורמיםביןלהבדילשיודעתפרמטרית-רבבדיקהבאמצעות

בסינדרום

™TeaRx-הטכנולוגיית ומוצר
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בתחוםנוספיםולשימושיםהיבשההעיןבסינדרוםלטיפול,באירופהומכירהלשיווקמאושר™LIPITEAR-המוצר•

באירופהבמדינותבעיקרבלעדייםהפצההסכמיבמסגרתהעולםברחביוממוסחר,העינייםמחלות

להובלתכמערכת™LIPITEAR-המוצרטכנולוגייתבסיסעלנוספיםמוצריםומסחורלפיתוחהינההליפיקיירפעילות•

שלפיתוחתהליךוסיימה,ריפויהתהליךושיפורהקרניתעלהגנההמשלבת,ספיגתןולהגברתהעיןלמשטחתרופות

אלהנוספיםלמוצרים,חייםבבעליסבילותניסוייגםכמו,פורמולציותמספר

הליפיקיירופעילות ™LIPITEARמוצר 
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המשפרתחדשניתטכנולוגיתפלטפורמהבאמצעותעינייםבמחלותלטיפולתרופותבפיתוחעוסקתאקסאראופ•

ממברנותדרךחומריםחדירתשלהגברהבאמצעותעינייםטיפותהולכת

העיןסינדרוםעבור)העיןקדמתשלבמחלותלטיפולמולקולותמספרשלפיתוחבשלבינמצאתאקסאראופ•

(הרשתיתניווןעבור)העיןשלהאחוריחלקהושל(היבשה

לממברנותמבעדחומריםמגווןשלחדירתםהגברתאתהמאפשרנוזלייםגבישיםשלמבנהעלמבוססתהטכנולוגיה•

בריאינםאשרפעילחומרלריכוזיוהגעההמטרהבאתריושחרורןשונותמולקולותלהחדרתבסיסומהווה,שונות

בשוקהקיימותהאחרותבטכנולוגיותל"הנלמולקולותהשגה

הפטנטיתהגנתןאשרבשוקהקיימותמולקולותשלפורמולציותמספרבהצלחהנבחנו,אקסאראופפעילותבמסגרת•

תרופותהחדרתמאפשרתהטכנולוגיהכיהראו,שבוצעוראשוניקליני-פרהמחקרותוצאות,לפוגעומדתאופגה

שלהאחורילחלקהוגםהקדמילחלקהגםהיוםהקיימיםמהפתרונותיותרובטוחיעילבאופןעינייםטיפותבאמצעות

העין

אופ אר אקס/OphRxטכנולוגיית 
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פוטנציאל להפוך לסטנדרט הטיפול המקובל בקרב רופאי עיניים ואפטומטריסטים •

בעקבות הוכחת קורלציה לבדיקות קיימות ויכולת אבחון חולים ברמה גבוהה

ב הושלם עבור המוצר לקליניקת הרופא"ניסוי קליני שלישי בארה•

פ ראשון עם חברת תרופות בינלאומית לצורך טיפול מותאם אישית"הושלם שת•

הושלםFDA-במסגרת תהליך אישור המוצר על ידי ה Phase 1/2aניסוי קליני •

בהצלחה

להורדת הלחץ התוך  FDA-נמצא מינון העומד בדרישות ה, הושגו יעדי הבטיחות•

עיני

קליניים-אינדיקציות מבוססות טכנולוגיה לקדמת העין בשלבים פרה•

קליניים-אינדיקציות מבוססות טכנולוגיה לאחורית העין בשלבים פרה•

קו המוצריםסטטוס

14

אלפי פרוצדורות מסחריות בוצעו ברחבי העולם בהצלחה•

שלב , חתימת הסכם להשקעה ומכירה בארבעה שלבים לחברת תרופות סינית•

2018ראשון הושלם במרץ 

מוצר מסחרי ראשון מאושר ומשווק באירופה•

קלינים-אינדיקציות המבוססות על הבסיס הטכנולוגי בשלבים פרה5•
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2018חציון שני של –הגשת וקבלת אישור אירופאי •
למוצר בקליניקת הרופא בחציון השני של FDAהתחלת ניסוי קליני לצורך קבלת אישור •

(ואז השקה גלובלית)2019אישור המוצר צפוי במחצית השניה השניה של , 2018
שיתופי פעולה נוספים עם חברות תרופות לצורך טיפול מותאם אישית•

phase 2b)ניסוי ) FDA-הכנה לשלב השני בתהליך אישור המוצר על ידי ה•

קליניים-השלמת השלבים הפרה•

אירועים צפויים
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השלמת השלב השני של , שיתוף פעולה מסחרי עם חברת התרופות הסינית•

2019העסקה בחציון השני של השנה והשלמת השלב השלישי ברבעון השני של 

כניסה לשווקים חדשים, המשך מכירות באירופה•

אינדיקציות 5המשך פיתוח •
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