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צופה פני עתידמידע

והמוחזקותהבתחברות,ביולייטשלמלאאו/ומפורטתיאורכוללתאינההיא.בלבדתמציתימידעומכילה"(ביולייט)מ"בעהחייםמדעיביולייטי"עהוכנהזומצגת•

החלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויאו/והנדרשהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינה,הפעילויותבדברתחזיותאופעילותה,"(החברה"-יחד)שלה

כעתהמתפרסםלחברהבאשרכלשהופרסוםאו/והחברהדיווחיכלללבחינתהדרישהאתלהחליףמיועדתואינהביולייטשלהערךבניירותכלשהילהשקעהבאשר

ולבורסהערךניירותלרשותלעתמעתיוגשואו/ושהוגשוהמלאיםבדיווחיםלעייןיש,והסיכוניםהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.בעתידיפורסםאו/ו

הנכללהמידעלשלמותאולדיוקאוהתחזיותשללמימושןבאשרמרומזתאומפורשתערובהאוהתחייבותכלמעניקהאינהביולייט.מ"בעאביבבתלערךלניירות

אולתקן,לעדכןמתחייבתאינההיא.ממנוהשמטותאובוהנכללותשגיאות,כאמורמידעעלמבוססותלהיותהעשויותהחבויותמכלבמפורשומתנערתזובמצגת

אואירועיםלשקףמנתעלכלשהןעתידיותהצהרותאו/ועתידיותתחזיותשלעריכהאותיקונים,עדכוניםישקףאשרבאופןזובמצגתהנכללהמידעאתלשנות

.זומצגתשלהצגתהמועדלאחרנסיבות

,ביולייטשלוסובייקטיביותנוכחיותוהערכותציפיותעלרבהבמידההמבוסס,1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעכוללתהמצגת•

ונתוניםעובדות.ביולייטבשליטתואינהודאיתאינה,חלקםאוכולם,התממשותםשמידת,עתידייםוענייניםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,תחזיות

הפעילותתחוםשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדות,ועסקיההחברה,ביולייטשלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותעלמבוססיםלמידעבסיסששימשונוספים

סטטיסטייםופרסומיםנתוניםזהובכלל,זומצגתהכנתבמועדלביולייטשידועיםכפיוהכול,כלכלייםמאקרוונתוניםועובדות,פעילותהבאזוריביולייטפועלתבו

עתידפניהצופההמידע.לנכונותםאחראיתאינהביולייטולפיכךעצמאיבאופןביולייטידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבוריים

אינםואשר,מראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםשיושפעיכולאו,שנצפהמכפישונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויבמצגתהכלול

המשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכןוהחברהביולייטפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמיבאיזהשינויעקב,ביולייטשלבשליטתה

.החברהעל

.משקיעשלדעתולשיקולתחליףאודעתחוותאוהמלצהמהווהואינהביולייטשלערךניירותלרכישתשידולאוהזמנה,הצעהמהווהאינהזומצגת•

NONפיננסיתהצגהעלמבוססת"(הטבלה)"הנכסיםסיכוםטבלת• GAAP.לסייעעשוייםשלצידוההסברלצדבטבלהוההשקעותהנכסיםשסיכוםסבורההחברה

.חשבונאותכלליפיעלוערוךהכספייםהדוחותבמסגרתהמובאאלהלנכסיםבנוגעהמפורטהמידעלצדומשליםנוסףמידעומהוויםהחברהנכסיסטטוסלהבנת

.החברהשלהכספייםבדוחותהכלוללמידעתחליףמהווהאינובטבלההכלולשהמידע,יודגש
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שכיחות מחלות העיניים  

בעלייה מתמדת

סוכרתית  רתינופתיהמיליון146

גלאוקומהמיליון76

תסמונת העין היבשהמיליון340

מדגם קטן מייצג מתוך מגוון מחלות מהן סובלים מיליארדים
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האתגרים כיום

הזדקנות האוכלוסייה•

עלייה בשכיחות של מחלות עיניים•

באוכלוסיהביחס לגידול מחסור ברופאי עיניים•

(עיוורון)פחד מאובדן ראייה •

החמורים מכלל ליקויי הראייה 
ניתנים למניעהבעולם

75%
הפתרונות של המחר

גילוי מוקדם•

תרופות טובות יותר ומותאמות אישית•

מכשור משופר לביצוע הליכים רפואיים והשתלות•

שימוש ברפואה דיגיטלית לאבחון מרחוק וטיפול  •

מדויק



תרשים החזקות
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חברות בנות

חברות מוחזקות
82%97%90%41%

4% 4.5% 5% 5%

מ"ביולייט מדעי החיים בע

צפויה להתרחש  , השלמת הסגירה הרביעית והאחרונה של המכירה של איי אופטימה*

2021ברבעון השני של 



(חברות בת)בתחום רפואת העיניים ביולייטהפעילויות של 
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באמצעות  מתקדם פיתוח הליך 

שימוש במכשיר לייזר לביצוע  

הליכים ניתוחיים פולשניים פחות  

לטיפול בגלאוקומה

™TeaRxמפתחת טכנולוגיית
המיועדת לאבחנה של מחלות  

ידי בחינה של הרכב  -בקדמת העין על

האינדיקציה הראשונה  , נוזל הדמעות

היא התאמה אישית ומעקב אחר  

(DES)טיפול בסינדרום העין היבשה 

סטטוס  

לצורך הערכת שיתוף  נרחב ניסוי נערכת ל-

הפעולה עם חברת תרופות גדולה

4-לגיוס של כהשקעה אסטרטגית חתמה על-ֹ
-של כ( אחרי הכסף)מיליון דולר לפי שווי 

מסחרי  ייצור םהסכועל מיליון דולר18.25

כלל עולמי

רביעי  )קיבלה תוצאות חיוביות בניסוי קליני -

במוצר דיאגנוסטיר( במספר

( EYE-D)לחמיתימפתחת שתל תת 

לשחרור מושהה ומבוקר של חומר 

פעיל לטיפול בגלאוקומה

סטטוס

של הניסוי  I/IIaלאחר הצלחת שלב 

(  בטיחות ויעילות ראשונית)ב "בארה

  Eye-D-משלימה את שדרוג מוצר ה
והמחדר הייעודי שלו ופועלת לאיתור  

שותף למימון הניסוי הקליני הבא

סטטוס

,  י חברה סינית גדולה"נרכשה ע
Chengdu KangHong 

Pharmaceuticals Co.

השלמת הסגירה הרביעית והאחרונה

צפויה להתרחש ברבעון השני של  

ולייצר לחברה הכנסה ברוטו  2021

מיליון דולר5.7-של כ

97%82%

2021במרץ 18המידע לעיל על החברות הבנות והחברות המוחזקות להלן מבוסס על המידע שנמסר בדוח השנתי מיום 



(חברות בת)בתחום רפואת העיניים ביולייטהפעילויות של 
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להנגשתטיפתיותפורמולציותפיתוח 

מולקולות שומניות לפני העין למגוון  

.מחלות

סטטוס

חתמה על זיכרון דברים עם יצרן אירופאי   

להתקשרות בהסכם ייצור ורישום באירופה של  

ונערכת לקראת השקה    Ocular D-מוצר ה

אפשרית של המוצר באירופה בכפוף ולאחר קבלת  

האישור לשווק באירופה

.

פיתוח תרופות לטיפול במחלות עיניים  

באמצעות פלטפורמה טכנולוגית חדשנית  

המשפרת הולכת טיפות עיניים המבוססת  

מבנים-על ננו

סטטוס  

במינון  CysA-נערכת ובוחנת ניסוי קליני בבני אדם ל

גבוה ופועלת להרחבת צנרת המוצרים בפיתוח כך  

שתכלול מוצרים המוכוונים לחלק האחורי של העין  

ובעיקר למחלות הפוגעות ברשתית

41%90%



(מוחזקותחברות )בתחום רפואת העיניים ביולייטההשקעות של 
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סטטוס

לשיווק באירופה  CEקיבלה אישור •

לשיווק בישראל של ר"אמואישור 

המכשיר וחתמה על הסכמי הפצה  

ראשונים באירופה ובישראל  

ממתינה לקבלת תוצאות סופיות של  •

המעקב של שנה אחרי החולים בניסוי

ייעודי  פיתוח מכשיר עוסקת ב

ייחודי לניתוחי גלאוקומהו

סטטוס

I/IIaהשלימה בהצלחה ניסוי קליני שלב 
לבחינת  , האמריקאי FDA-של ה

כטיפול  -TRS01בטיחות ויעילות מוצר ה

במחלת יוביאיטיס לא זיהומית

, חדשנימוצרפיתוח עוסקת ב

TRS01 ,  המבוסס על פלטפורמה

טכנולוגית לטיפול במחלות עיניים  

מסכנות ראייהדלקתיות

עוסקת בפיתוח מכשיר לייזר  

שמטרתו לאפשר לחולי גלאוקומה  

לקבל טיפול לייזר יעיל וקצר כטיפול  

ראשוני במחלה

סטטוס

נמצאת בשלב מתקדם של גיוס  

מרכזי  -החולים בניסוי קליני רב

(איטליה וישראל, באנגליה)

4%4.5%5%



(מוחזקותחברות )בתחום רפואת העיניים ביולייטההשקעות של 
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סטטוס

חולים לצורך ניסוי קליני  120גויסו -

בהמתנה לתוצאות  ; המבוצע באירופה

הסופיות ממעקב של שנה אחת לאחר 

.הניתוח

ר "ואישור אמCEאישור הבליק-

באירופה ובישראללהשקה ופועלת 

עוסקת בפיתוח פתרונות אבחון 

למגוון  ( AI)מבוססי בינה מלאכותית 

.של מחלות רשתית

סטטוס

נמצאת בשלב מתקדם של ניסוי  

FDAב לשם קבלת אישור "בארה

לאחד ממוצרי החברה בתחום זיהוי  

אוטומטי של סיבוכי סוכרת ברשתית

...הדבר הבא

,  החברה בוחנת השקעות נוספות

תוך מתן דגש לחברות בתחום 

העיניים המשלבות רפואה דיגיטלית  

עם עדיפות לחברות הקרובות יחסית  

לשלב ההכנסות

5%



)ח"באלפי ש (2020בדצמבר 31ליום ביולייטשל והשקעות נכסים סיכום
Non-GAAPהנתונים המופיעים בטבלה הינם 

(1)2020בדצמבר 31נכון ליום 

31,149מזומן 

לפני הכסף של עסקת  ביולייטאומדן המבוסס על השיעור באחוזים של 

מדיקלאלכם 
44,338דיאגנוסטיר

אר אקס  ואופסנאוקוליס, טרסייה, לייזרבלקין, ליפקייר, וייסייהשקעות בחברות 

(מבוסס על בסיס עלות בלבד)

השקעה  

44,430בחברות

(2)2020בדצמבר 31א ביום "מבוסס על מחיר מניה בבורסה לניירות ערך בת 1,976
ניירות ערך

(NXTG)סחירים 

140,219הכלסך 

95,789סיכום ביניים

ח בדיאגנוסטיר"מיליון ש4-כולל פיקדונות לזמן קצר וסך של כ( 1)

ח"מיליון ש1.9-תמורת כ, 2021נמכר בינואר ( 2)

-ח ב"מיליון ש3.3-בסך של כ2021הסיכום לעיל אינו כולל את ההשקעה במרץ ** 

צפויה  אשר ,אופטימהאיי של המכירה של רביעיתהלהתקבל מסגירהתמורה הצפויה

2020בדצמבר 31ח ליום "לפי שע, 2021ברבעון השני של להתרחש  18,326מזומן לקבל

AEYE Health



צוות ניהולי בעל ניסיון מוכח וידע רב
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ל"מנכ, יעקב מיכלין

(  מדעי החיים)שותף ממכהן כיושב ראש 

ל  "כיהן כמנכלביולייטקודם . IATIשל 

גידול והוביל אותה לBrainswayוכנשיא 

הנפקה  ב ו"משמעותי במכירות בארה

.ק"מוצלחת בנאסד

חברתונשיאל"כמנכמיכליןכיהןכןלפני

האוניברסיטהשלהמסחורחברת,"יישום"

אינטגרהר"ויוהמייסדוהיההעברית

למימוןמצליחהסיכוןהוןקרן)הולדינגס

ראשוןתוארבעל.(ראשונייםשלבים

במשפטיםשניתואר,וכלכלהבמשפטים

.עסקיםבמנהלשניותואר

ר הדירקטוריון"יו, ישראל מקוב

,  ר חברת סאן פרמצבטיקה"מכהן כיו

חברת התרופות הגנריות הרביעית  

'  נקסטייגר חברת "יו, בגודלה בעולם

.נוירוסיינסקוונטליקסר "ויותרפיוטיקס

ל טבע והוביל את  "מקוב כיהן כנשיא ומנכ

.  ההתרחבות הגלובלית של טבע

מקוב הוביל , לפני הצטרפותו לטבע

בין השאר ייסד  . חברות ממגוון תעשיות

את חברת הביוטכנולוגיה הראשונה  

ר חברת  "וכיהן כיואינטרפארם, בישראל

.ר חברת נטפים"ויוינג'אימגגיוון 

.

ל כספים"סמנכ, יפתח ביאל

במשך כחמש ביולייטכיהן כחשב 

-שנים וקודם לכן כמנהל כספים ב

Delek Global Real Estate ,

ן מניב בינלאומית עם  "חברת נדל

פורטפוליו נכסים בשווי מיליארדי  

.קנדה וישראל, ח באירופה"ש

ח  "בעל תואר ראשון בניהול ורו

.מוסמך

ל"סמנכ, קרין גורביץ

היועצת המשפטית ומזכירת החברה

כיהנה כיועצת משפטית ראשית ומזכירת  

חברה והובילה הנפקות במספר חברות  

ביניהן  , לאומיות נסחרות ופרטיות-רב

.קבוצת תהל וקבוצת פולאר השקעות

בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני  

.במנהל עסקים



[בולט: סימול מסחר]עיקרייםלי מניות עב
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ישראל מקוב

14.39%
Dilip Shanghvi

14.22%

דן אורן

9.52%
Rock One

19.05%

קבוצת הפניקס
(קרנות וקופות גמל)

9.32%

ציבור

33.50%



BioLight@bio-light.co.il: דואר אלקטרוני

http://bio-light.co.il: אתר החברה

תודה רבה
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