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This document includes certain statements and estimations that are intended to be,
and are hereby identified as “forward-looking statements” (as such term is defined in
the Securities Law, 1968). We have based these forward-looking statements on our
current expectations and projections about future events. Forward-looking statements
can be identified by the use of forward-looking terminology such as “may,” “will,”
“expect,” “anticipate,” “estimate,” “continue,” “believe” or other similar expressions, but
are not the only way these statements are identified. These statements discuss future
expectations, plans and events, contain projections of results of operations or of
financial condition or state other “forward-looking” information. When a forward-looking
statement includes an underlying assumption, we caution that, while we believe the
assumption to be reasonable and make it in good faith, assumed facts almost always
vary from actual results, and the difference between a forward-looking statement and
actual results can be material. Actual results could differ materially from those
anticipated in these statements as a result of various factors. All of our forward-looking
statements are qualified by and should be read in conjunction with those disclosures.
Except as may be required by applicable law, we undertake no obligation to publicly
update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new
information, future events or otherwise. In light of these risks, uncertainties, and
assumptions, the estimations and/or forward-looking events discussed in this
document might not occur.
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ICT

PolyPid
•

מוצרים טיפוליים המבוססים על פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת שחרור מקומי ,ממושך ומבוקר של
תרופות טיפוליות (אנטיביוטיקה כדוגמה).

•

טיפול בדלקות עצם עמוקות באמצעות  drug eluting bone fillerהמיועד לפרוצדורות אורטופדיות
ודנטליות

•

הושגה הוכחת היתכנות בבעלי חיים כאינדיקציה נוספת

•

ניסויים קליניים בבני אדם מצביעים על יעילות ביצוע ובטיחות גבוהה

•

Pre FDA

•

צוות עם ניסיון רב בפיתוח של תרופות ושל drug delivery

•

הושלם סבב גיוס של  22מיליון דולר ,בשווי של  82מיליון דולר ,אחרי הכסף

•

הושלם סבב גיוס של  5מיליון דולר ,בשווי של  104מיליון דולר ,אחרי הכסף

מוצרים חדשניים וטכנולוגית פלטפורמה; שווקים גדולים

Medi-tate
טיפול חדשני למחלת ל( BPH -הגדלה שפירה של הערמונית)
טיפול המבוסס על פרוצדורה שהנה  minimally invasiveבאופיה
הסכם השקעה של  4+4מיליון דולר נחתם עם Laborie Medical Technologies
אופציית רכישה בת שנתיים וחצי – עד 200,000,000$
ניסויים קליניים מוצלחים באיטליה עם מעקב של מעל  5שנים
התקבל אישור CE
מחקר קליני בארה"ב באישור FDA

הסכמי ההפצה נחתמו באירופה ובמזרח הרחוק
אורולוגים נודעים חברים בוועדה המדעית המייעצת של החברה
בסיס  IPחזק – פטנט מאושר ופטנטים נוספים בתהליך
 reimbursement codesנגישים באירופה

טיפול חדשני; שווקים גדולים

Saguna
חלוצה בתחום של )Mobile Edge Computing (MEC
הושלם גיוס של  4מיליון דולר לפי שווי של  22מיליון
טכנולוגיה המאפשרת למפעילים סלולריים לשפר באופן דרמטי את יעילות של אספקת
התוכן ברשתות הקיימות שלהם באמצעות הבאת התוכן הקרוב יותר למשתמש
בגרסה מעודכנת מאפשרת הטכנולוגיה אספקת שרותי מחשוב ליחידות מרוחקות
יכולת להריץ סביבת ענן בקצות הרשת

בסיס  IPחזק 16 ,פטנטים
ענין רב מצד מפעילים מובילים
מעורבות בולטת בתקינה הבינלאומית בתחום

פריצת דרך טכנולוגית; שוק גלובלי

BioProtect
פלטפורמה טכנולוגית :בלון מתכלה ( )biodegradableחדשני עבור יישומים מרובים
הפרדת רקמות במהלך הקרנות לסרטן הערמונית
התקבל  ;CEמכירות ראשוניות באירופה

בסיס  IPחזק ו know-how -משמעותי לייצור
יישומים נוספים עבור סרטן צוואר הרחם ,סרטן השד ותיקון בקעים

פלטפורמה טכנולוגית חדשנית; שווקים גדולים

Ninox
פונה לשוק דום נשימה חסימתי בשינה ()Obstructive Sleep Apnea
בעיה המהווה מצב רפואי מסוכן הגדל במהירות ומשפיע על מיליוני אנשים
•

שוק גדול מאד המוערך ב  3.5מיליארד דולר

•

הטיפולים הנוכחים יעילים ,אך קיים  complianceנמוך מאד מצד הסובלים מבעיה זו

•

 Ninoxמפתחת מכשיר חדשני לטיפול בדום נשימה חסימתי בשינה

•

הפתרון מציע נוחות חסרת תקדים בשימוש המובילה לשיפור דרמטי בשיעורי ההסתגלות מצד הסובלים
מבעיה זו

שיפור הציות של החולה לטיפולים

Xenolith
•

מכשיר רפואי ל  stone retention -לפרוצדרות endourological

•

אישורי  CEוFDA -

•

הערכה שיווקית במרכזים רפואיים מובילים בארצות הברית

•

טכנולוגיה מוגנת בפטנט רשום

•

מובילת דעה בשוק האמריקאי הצטרפה למועצה המדעית המייעצת של החברה

•

הסכם ייצור ושיווק בשוק האירופאי

•

מכירות ראשוניות

פלטפורמה טכנולוגית חדשנית; שווקים גדולים

 - VLXפלטפורמה מבטיחה להשקעות Seed
בעלת זיכיון להפעלת חממה טכנולגיות בירושלים במסגרת תכנית החממות
הטכנולוגיות בלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה יחד עם ון ליר ונצ'רס
מומחיות בתחומים הבאים:
היי-טק IcT, Communication & Mobile, Big Data -

מוצרים רפואיים ומוצרי פארמה
השילוב של השניים – Mobile Health
צוות מנוסה מאד המעניק ליזמים חונכות נרחבת ותמיכה

קסניה :צוות ניהולי
•

אבישי נועם ,מנכ"ל ודירקטור
•ממייסדי החברה והמשקיע הראשון בה .שימש כיושב ראש החברה במשך  7שנים; מעל  20שנות
ניסיון ביזמות טכנולוגית; המייסד של נובקום טכנולוגיות שממנה התפצלה Novanet
 Semiconductorשנמכרה לConexant Systems -

•

אלי סורזון ,מנהל כספים
ניסיון של  13שנים כרו"ח עבור חברות מובילות היי-טק; מנהל לשעבר בדלויט בריטמן אלמגור;
מנהל במשרד רואי חשבון גולדשטיין סבו טבת

•

ד"ר דפנה לנגפורד חיים ,יועצת פיתוח עסקי – מוצרים רפואיים
• 15שנות ניסיון ביזמות ופיתוח עסקי עבור חברות מוצרים רפואיים מקומיות ובנילאומיות; יו"ר ארגון
ארגון הביומימיקרי הישראלי ומרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה; כיהנה בעבר כסמנכ"ל פיתוח
עסקי ושיווק במדינגו

•

אורי חושן ,מנכ"ל חממת VLX

•ניסיון  13שנה בתחום פיתוח עסקי ,שיווק ,יזמות והון סיכון ,בעיקר בתחומי הטלקום וה;IT -
לשעבר סמנכ"ל פיתוח עסקי  IT -בקסניה

חברי הדירקטוריון
•

טל מניפז ,יו"ר
היזם והמנכ"ל של חברת פורילנד השקעות ,חברת השקעות פרטית העוסקת בעיקר בפעילות הון סיכון

•

אבישי נועם ,מנכ"ל

•

חיים מר
היזם והיו"ר של ח .מר תעשיות – חברת תשתיות טלפון בינלאומיות הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב

•

מירב קיי

•

בעלת ניסיון רב בהשקעות וניהול פעיל של חברות הזנק בתחום הרפואי

•

מישל חביב
כיהן כשותף כללי בקרן אגת מדיקל וכן כחבר דירקטוריון פעיל בחברות מדיקל נוספות .חבר דירקטוריון בורד
באורנים מדיקל

•

מאיר שני
מכהן כדירקטור בקבוצת שטראוס וסנו; שימש בעבר כיו"ר ומנכ"ל של עלית תעשיות וכן של כלל תעשיות

•

ציפי קרפל
מומחית בתחום ה It -ותפעול וניהול של מערכות מידע; כיהנה בעבר כסמנכ"ל מערכות מידע בביטוח ישיר

•

בועז ליננברג
מעל  30ניסיון רב שנים בענף הביטוח; כיהן בעבר בתפקידי כמנכ"ל וסמנכ"ל בחברות הביטוח הגדולות בישראל
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