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2018,בדצמבר31ליוםהחברהשלהתקופתיבדוחשנכללהמידעעלמבוססזובמצגתהנכללהמידע

פרסמהאותםקודמיםדיווחיםעלוכן,א"במגנשפורסמוכפי2019,ביוני30ליוםהחציוניובדוח

.האמוריםהחברהבדיווחיעיוןמחליףואינוהחברה

הנכלליםמהנתוניםשונהבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגיםומידענתוניםהמצגתכוללת,בנוסף

.החברהבדיווחיהכלוליםהנתוניםמתוךלחישובהניתןכזהאו,האמוריםבדיווחים

ונועדה,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת

באשרהצעהאודעתחוות,המלצה,יעוץמהווהאינובהוהאמורלמשקיעיםמידעלמסירתורקאך

לנתוניםבהתאםאישיוייעוץעצמאיתבדיקה,הדעתשיקולאתמחליףואינו,השקעהלכדאיות

ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת.משקיעכלשלהמיוחדים

החברהשלואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"התשכ

,החברהבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים

-אילסיכוניכפוףמטבעועתידפניצופהמידע.זומצגתפרסוםלמועדנכוןלחברהוהידועים

מגורמיתושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותו.וודאיבלתיהינוכאמורומידעהתממשות

החברהפועלתבההכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכןהחברהפעילותאתהמאפייניםסיכון

כי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראילפיכך.החברהפעילותעללהשפיעהעשוייםחיצונייםובגורמים

במידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעשוייםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיה

עלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאהעתידפניצופה

שינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברההמצגתפרסוםבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתונים

.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכל

.במצגתהכלולהמידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברהכייובהר



אחזקותמבנה

קפיטלר'ונצקסניה 
VLXכולל החזקות באמצעות חממת 

בדילול מלא

Xenia

VLX incubator

Neragon

(11.05%)

TPCera

(18.10%)
Gamefly

(2.89%)

Bioprotect

((11.94

Saguna

(6.84%)

Camereys

(20.00%)

Omnix

(17.71%)
Eximore

(25.96%)

KeepMed

(18.41%)

Pyxis

(38.66%)

Shoodoo

(11.15%)

Meditate

(14.18%)

מבנה החזקות

Quze

(17.00%)

Comroads

(11.97%)

Oddetect

(14.00%)

Polypid

(3.91%)

Tarsius

(2.86%)



NAV                                 שווי נכסים נאיבי

חברת פורטפוליו
שווי החזקות קסניה  

(2()1)לפי גיוס אחרון 

(מיליוני דולר)

9.00פוליפיד

17.02מדיטייט

3.58ביופרוטקט

3.28קיפמד

1.80חברות פורטפוליו אחרות

VLX(3)6.95חברות פורטפוליו 

41.63כ שווי החזקות נאיבי"סה

2.69(30.6.19נכון ליום )יתרת מזומנים 

(1.18)ומדיטייטפוליפידבגין ( ריבית+ קרן )בניכוי הלוואות מרשות החדשנות

43.14כ שווי נכסים נאיבי"סה

30.6.1919.01הון עצמי של החברה בדוח הכספי ליום 

16.36(חודשים אחרונים3ממוצע )שווי שוק 

ללא התחשבות בסוגי מניות הבכורה בחברת  , י החברה"מחיר המניה בסבב הגיוס מוכפל בכמות המניות שמוחזקות ע(1)

הפורטפוליו

בדוחות הכספיים של 3לפרטים אודות שווי החזקות החברה בהתחשב בסוגי המניות בחברות הפורטפוליו ראה ביאור (2)

2019ביוני 30החברה ליום 

VLXבאמצעות השותפות , ובעקיפיןבמישיריןהחזקה (3)



פולימריםשלשכבותשלמטריצה-PLEXפלטפורמתמפתחתהחברה

שלואפקטיביממושךשחרורהמאפשרתתרופהביניהםהחובקיםוליפידים

.חודשיםועדימיםשללתקופות,היעדבאתרתרופה

D-PLEX המספקאנטיביוטיתרופותמאגר.החברהשלהדגלמוצר–100

D-PLEX.בקטריאליאנטיואפקטיביבטוח,מקומימניעהאמצעי 100

ובכך,שבועותמספרבמשךאנטיביוטיקה,הרףללא,הניתוחלאחר,משחרר

.בזיהוםממושךטיפולאו,זיהומיםשלמניעהמאפשר

D-PLEXשלעיקריותאפליקציות2קיימותלחברה 100–

בטןניתוחילאחרטיפול

לבניתוחילאחרטיפול

מוצרים/ הטכנולוגיה 

PolyPid



פנימייםממשקיעיםגיוסהחברההשלימה2019שנתבמהלך-אחרוןגיוס

:חיצונייםומשקיעים

דולרמיליון50-הגיוססכום

)*(הכסףלפנידולרמיליון180-חברהשווי

בנאסדקלציבורהוןהנפקתלביצועהאפשרותאתתדירבאופןבוחנתהחברה

IPO-בהמניהשוויעל20%שלהנחהלביןבסיבובהמניהמחירמביןהנמוך-IPOשלבמקרה)*(

גיוסים

PolyPid



רגולטורי/סטטוס קליני

PolyPid

חודשבמהלךצפויותתוצאות–בטןבניתוחילטיפולשניהבפאזהניסויהושלם

)*(2019אוקטובר

לבבניתוחילטיפולשלישיתבפאזהניסוילתחילתFDAאישורהתקבל

העיקריותהאפליקציותלשתיFDA–המרשויותQIDPאישורקיבלההחברה

:הןהאישורשלהמשמעויות.שלה

ב"בארההתרופהשיווקשללבלעדיותשנים5שלתקופהתוספת

FDA-בהאישורתהליךשלמואץמסלול

2לפרטים נוספים ראה שקף , מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד)*(



והערמוניתהשופכהשלבמחלותלטיפולמוצריםמפתחתהחברה

מערמוניתהסובליםבחוליםלטיפולפולשניזעירטיפול–iTind–הדגלמוצר

.(BPH)מוגדלתשפירה

BPHגבריםבקרבביותרהנפוצותהאורולוגיותמהמחלותאחתהינה

iTindשניםמספרלאורךמטופליםאחרבמעקבטובותתוצאותהראה

:iTindשלהיתרונות

הרדמהללא,מקומיבאילחושמבוצעהטיפול

הערמוניתבהסרתצורךללא

המחלהשלהסימפטומיםעלואפקטיביתמהירההקלה

המיניהתפקודעלשומר

מוצרים/ טכנולוגיה 

Medi-Tate



מכירותאישורלקבלתFDA–לבקשההחברההגישה2019שנתבמהלך

ב"בארה

ודרוםברזיל,קנדה,בישראל,(CE)באירופהמכירהאישוריישלחברה

אפריקה

רפואימכשורחברת,אולימפוסעםהפצההסכםעלחתמההחברה

וטיפוליםמחלותשלמוקדםלגילויחדשנייםבפתרונותהמתמחה,בינלאומית

פולשנייםזעיר

EMEAבטריטורייתiTindאת,אלהבימים,מפיצהאולימפוס

סטטוס רגולטורי

Medi-Tate



מאולימפוסדולרמיליון20החברהגייסה2018בשנת

מניותיהמבעלימדיטייטמניותכלאתלרכושאופציהישלאולימפוס

מדיטייטי"ערגולטורייםאישוריםקבלתבהשלמתמותנההאופציהמימוש

)*(₪מיליוני90-100–כשלנקירווחלקסניהיניבהאופציהמימוש

סטטוס  גיוסים

Medi-Tate

2לפרטים נוספים ראה שקף . מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד)*( 



יישומיםשלרחבלמגווןחדשני(biodegradable)מתכלהבלון:טכנולוגיתפלטפורמה

קליניים

בסרטןבהקרנהבטיפולרקמותעללהגנהמתכלהבלון–ProSpace–הדגלמוצר

הערמונית

שלהחשיפההפחתתמאפשרובכךבריאותרקמותלביןהגידולביןמרווחיוצרהבלון

לקרינההבריאותהרקמות

לקרינההבריאותהרקמותשלחשיפהאולם,מאדיעילערמוניתבסרטןבקרינהטיפול

ובמקרים,כרונייםשלשולים,דימומים,לכאביםמהפרצדורותקטןלאבחלקגורמת

ממאיריםלגידוליםגםקשים

מוצרים/ טכנולוגיה 

BioProtect



בחוליםמוצלחותפרוצדורות1,200–מלמעלהביצעההחברה

FDA(510K)אישורקבלתלצורךקליניבניסויהחברההחלה2019בשנת

ובאוסטרליה,בישראלהבריאותמשרד,CEשלרגולטורייםאישוריםחברהל

בסרטןלטיפולSpacerשללטכנולוגיותב"בארהשיפויקודהתקבל2018בשנת

הערמונית

הגיוססבבאתלהגדילהחברהבכוונת.דולרמיליון7החברהגייסה2019מאיבחודש

גיוסים/ סטטוס קליני 

BioProtect



Sleep)בשינהנשימהדוםתופעת Apnea)המתבטאתשינההפרעתהיא

עלחמורותהשלכותלתופעה.פעמיםשלרבמספרהנשימהבהפסקת

החולהשלהכלליתבריאותו

גדולמכשיר,CPAPמכשירבאמצעותהואכיוםביותרהנפוץהטיפול

מסיכהדרךמפוחבאמצעותאוירהרףללאהמזרים,ומסורבל

)*(בשנהדולרמיליארד5.3–בכמוערךב"בארהCPAP–השוק

בתופעהלטיפולממוזערמכשירמפתחתהחברה

:הקייםהמוצרעלמפתחתשהחברההמכשיריתרונות

לשימושונוחאישיתמותאם

ומפוחיםצינורותללא

נשימההפסקתכשישרק–אוירשלמינימליתהזרמה

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/sleep-apnea-devices-market(*)

מוצר/ טכנולוגיה 

KeepMed

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/sleep-apnea-devices-market


באירופההמוצרלמכירתCEאישורקיבלההחברה

קבלתלצורךהקליניהניסוילפרוטוקולFDA–המרשויותאישורישלחברה

ב"בארהלמכירותהאישור

לצורךב"ובארהבישראלמרכזיםבמספרקלינייםניסוייםמבצעתהחברה

FDA–הרשויותי"עהנדרשהקלינילניסויהמוצרשלהתאמתו

אחרישווילפי,דולרמיליון3.3שלבסכום2018אוקטוברבחודשאחרוןגיוס

דולרמיליון18–כשלהכסף

גיוסים/ רגולטורי/סטטוס קליני

KeepMed



החממותתכניתבמסגרתבירושליםטכנולוגיתחממהלהפעלתזיכיוןבעלת
2021מרץלחודשעד,החדשנותברשותהטכנולוגיות

VLX-ב50%שלבשיעורמחזיקההחברה

Earlyבשלבבסטארטאפיםהשקעה Stage

$700Kשלראשונההשקעה - $1,000K-85%15%,החדשנותמרשות
מהחממה

:הבאיםבתחומיםמומחיות

AI, Big Data

פארמהומוצרירפואייםמוצרים

Digital,–השנייםשלהשילוב HealthDigital Pharma

ותמיכהנרחבתחונכותליזמיםהמעניקמאדמנוסהצוות

VLX - פלטפורמה מבטיחה להשקעותSeed

VLX



לאנטיביוטיקהמגיביםשאינםחיידקיםעםמתמודדותהבריאותמערכות–הצורך

וגדלהולךמכךהנגרמיםהמוותמקריומספרהרגילה

החיידקאתהורגיםאשרגנטיתמהונדסיםפפטידים–הפתרון

–החברהנמצאתבוהשלב

קלינייםפרהבניסוייםהצלחה

שנים5שלתקופהתוספת-FDA–המרשויותQIDPמעמדקיבלההחברה
FDA-בהתרופהאישורשלמואץומסלולב"בארההתרופהשיווקשללבלעדיות

תרופה לטיפול בחיידקים עמידים-מדיקלאומניקס

VLX



–הצורך

יומיומיבאופןעינייםבטיפותלשימושהחוליםשלנמוכההיענותקיימת

בטיפותבשימושפעילחומרשלמאדגדולהכמותנדרשת

פלאגפיתחההחברה.תרופותשלמבוקרלשחרורחדשניתטכנולוגיה–הפתרון

רופאשלבקליניקהפולשניתזעירבפעולההעיןשלהדמעותלתעלתהמוחדרמיזערי

שונותבמחלותלטיפולתרופותשלמושההשחרורומאפשר,העיניים

–החברהנמצאתבוהשלב

יבשהבעיןטיפול,בגלואקומהטיפול–אפליקציותבשתימתמקדתהחברה

ראשוןניסוילקראת,חייםבבעליניסוייםשלאחרוןבשלבהחברה–גלואוקומה
אדםבבני

Inהיתכנותהוכחת–יבשהעין Vitro

-אקסימור

טיפול במחלות עיניים באמצעות שחרור מושהה של תרופות

VLX



בעיקר,עינייםרופאימיעוט.לעיוורוןאחתמספרהגורםהינוסוכרתיתרטינופתיה–הצורך

מאוחרבשלבמתגלהשהמחלהלכךגורמים,החוליםשלנמוךהיענותושיעור,הרחוקבמזרח

מדי

דורשתלא,לתפעולקלה,אוטומטית,ניידתרשתיתמצלמתמפתחתקמראייז–הפתרון

מצריךאינוהמצלמהתפעול.בשוקהקיימיםלפתרונותביחסבהרבהוזולה,אישוניםהרחבת

בענןלפיענוחלעלותיכולותהמתקבלותוהתמונותעינייםרופאשלמיומנות

אדםבבניניסוייםתחילת–החברהנמצאתבוהשלב

מצלמת רשתית ניידת קלה לשימוש-קמראייז

VLX



–הצורך

אוטואימוניותמחלות80–מלמעלהקיימות

השכיחיםהמוותמגורמיאחד

קשותלוואילתופעותגורםסטרואידיםבאמצעותהשכיחהטיפול

-וTuftsin:קטנותמולקולותמשתיהמורכבתחדשהמולקולהשלפיתוח–הפתרון

Phosphorylcholine.למצבדלקתיממצבהחיסוןמערכתאתמעבירההחדשההמולקולה

דלקתיאנטי

קלינייםפרהניסויים–החברהנמצאתבוהשלב

תרופה לטיפול במחלות אוטואימוניות-טיפיסרה

VLX



–הצורך

בזמןנצפותמהם5%–מפחות,)*(עירוניותמצלמותמיליון480–מלמעלהכיוםקיימות

)**(אמת

אירועעללהתריעכדימצלמהכלשלידניתהגדרהנדרשת

–הפתרון

קביעתללא,אוטומטיבאופן,אמתבזמןאנומליותזיהויהמאפשרתטכנולוגיהמפתחתאודטקט

מראשהגדרות

אמתבזמןהתרעותקבלתמאפשרתהמערכת

בסביבהההתנהגויותשלעצמיתבלמידהמשתמשתהמערכת

מאדנמוכותהנדרשיםוהאינטגרציההחומרהעלויות

עירוניתובקרהשליטהבמערכתפיילוטמבצעתהחברה–החברהנמצאתבוהשלב

)*(Polaris market research – Video Analytics Market Analysis And Segment Forecast To 2026, March 2019

Gartner (**)

וידאו בזמן אמתנתוח-אודיטקט

VLX



Centaurus

Centaurusחברת Investments Limited"(סנטורוס)"לראשונההשקיעה

2016בשנתבחברה

החברהמהון70%–כמחזיקהוכיוםבחברהלהשקיעהמשיכהסנטורוס

VLXבשותפותמהזכויות35%סנטורוסרכשה2019בשנת

ובחברותבישראלמובילותסיכוןהוןבקרנות,היתרבין,משקיעהסנטורוס

תחומיםשלרחבבמגווןישראליותאפסטארט

ושלהחברהשלפורטפוליוחברותלמספרהשניםבמהלךסייעהסנטורוס

החברותשלהמשךבגיוסיהשתתפותשלבדרך,VLXחממת

בעלת שליטה



יוןדירקטורהר"יו,מניפזטל

.הייטקחברותבמספרכדירקטורמכהן.סיכוןבהוןבהשקעותשנים20–מלמעלהשלניסיוןבעל

,היתרבין,העוסקתפרטיתהשקעותחברת,השקעותפורילנדחברתשלל"והמנכהיזםהינוטל

.סיכוןהוןבפעילות

כספיםל"וסמנכל"מנכ,סורזוןאלי

.VLXהטכנולוגיתהחממהושלהחברהשלהכספיםל"כסמנכשנים13–מלמעלהשלניסיוןבעל

.2017משנתהחברהל"כמנכמשמש

.GSTהחשבוןרואיבפירמתולפניה,דלויטהחשבוןרואיבפירמתר'כמנגאלישימש,קסניהלפני

VLXחממתל"מנכ,חושןאורי

שלוחניכההשקעה,והקמהחדשנותפלטפורמותבבנייתשנים20–מלמעלהשלניסיוןבעל

אורישימש,VLXלפני.והייטקAI,הפארמה,החייםמדעיבתעשיותחדשנייםאפים-סטארט

סאנדיסקבחברתעסקיפיתוחכדירקטוראורישימשקסניהלפני.בקסניהעסקיפיתוחל"כסמנכ

סיסטםאםבחברתבכיריםניהולובתפקידי

ניהוליצוות 



מרחיים

בבורסהנסחרותשמניותיהמובילהתשתיותאבטחתוספקיתתקשורתחברת–תעשיותמר.חשלר"והיוהיזם

מגווניםבתחומיםאפסטארטבחברותבהשקעותשניםעשרותשלניסיוןמרלחיים.אביבבתלערךלניירות

קיימירב
Consensus–בההשקעותמנהלת Business Group.ובליוויהזנקבחברותבהשקעותשניםרבניסיוןבעלת

קיי'גב.מגווניםבתחומיםוזאת,לכךמעברואף,IPOשלבועדשלהםהמוקדמיםמהשלביםחברותשלפעיל

אפסטארטחברותשלמנהליםמועצותבמספרחברה

חביבמישל

1.5מצטברים של לאקזיטיםתוך בניית ערך לחברות עד , והביוטקהמדטקבעל ניסיון רב שנים בהשקעות בתחום 

. ביו החזקותהדסיתל "ומשמש כמנכ, מר חביב חבר במספר מועצות מנהלים של חברות סטארט אפ. דולרמליארד

אגתבעבר שימש כשותף מנהל בקרן ההשקעות 

שנימאיר
כדירקטורכיהןבנוסף.'וכותעשיותכלל,תעשיותעלית,ביטוחכלל:במשקבכירותחברותשלל"כמנכשימש

ואחריםסלקום,נשר,חדרהנייר,שטראוסקבוצת,תעשיותכללכמומובילותבחברות

דביריוכי
כסגןשימשההאחרוןבתפקידה.מגדלבקבוצתמגווניםבתפקידיםשימשה.רבותלחברותאסטרטגיתיועצת

ויזה,תעשיותעליתכמובמשקמובילותחברותשלמנהליםמועצותבמספרחברהדביר'גב.הקבוצהשלנשיאה

ואחריםביטוחפניקס,תעשיותשטראוס,כאל

אבן-עמיתשגית

בכירהד"כעושימשהכןלפני.בינלאומיותועסקאותומיזוגיםרכישות,בהשקעותמתמחה,עצמאימשרדבעלתד"עו

'ושותגורניצקיד"עובמשרדהבינלאומיתבמחלקה

חברי הדירקטוריון
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