
מצגת למשקיעים

2020אוגוסט 

ל ונשיא"מנכ, עופר חביב

-אשר פורסם היום באנגלית , מצגת זו מהווה תרגום נוחות בלבד לנוסח המחייב של המצגת-



מידע צופה פני עתיד

2

או/ותפעוליותאופיננסיותלתוצאותביחסשלנוציפיותאולתחזיותבנוגעאחרותהצהרותנפרסםלעתשמעתויתכן,עתידייםלאירועיםהמתייחסות"עתידפניצופותהצהרות"כוללתזומצגת
U.S-בכהגדרתן"עתידפניצופותהצהרות"תחשבנהאשר"(אנחנו"או"ן'אבוג":יחד)שלההבנותהחברותאומ"בען'אבוגעללהשפיעשעשוייםאחריםעניינים Private Securities Litigation

Reform Act of ,"מתכוון","משוער","מתוכנן","אמור","צופה","מאמין"כגוןביטוייםבאמצעותאלועתידפניצופותהצהרותלזהותניתן.אחריםערךניירותובדיני"(PSLRA"להלן)1995
.דומהמשמעותבעלידומיםביטוייםאו"פוטנציאלי"

הדרךאבני;פעולהשיתוףלהסכםכניסהאורגולטוריאישור,למסחורלהגעהבנוגעהצהרותכולל,דרךבאבנידנההיאכאשרזובמצגתעתידפניצופותבהצהרותשימושעושהן'אבוג,לדוגמא
בשנהשלההמזומנים-ניצולבדברוההערכה;שלההמוצריםובצברבנפרדפעילותבכלהכרוךהסיכוןאתממתןפעילויותיהמגווןכיהצפי;2022-ו2020,2021:מהשניםאחתלכלשלה

.2020בדצמבר31-בהמסתיימת

safe)"המבטחיםנמל"הגנתתחתלחסותמבקשתן'אבוג,אלולהצהרותבאשר harbor)בהמעוגנתעתידפניצופותלהצהרותביחס-PSLRAמתבססותאלוהצהרות.אחריםערךניירותובדיני
.עתידייםביצועיםמבטיחותושאינןלצפותקשהאותןוודאות-ואימסוימיםסיכוניםמערבות,עתידייםלאירועיםבנוגעדעותמתארות,הזובעתוההנחותהתחזיות,ההערכות,הציפיותעל

רבים,גורמיםמגווןעקבאלועתידפניצופותמהצהרותהמשתמעאומהמתוארמהותיבאופןשוניםיהיו,ן'אבוגשלבעתידהומגמות,בפועלעתידייםהישגיםאוביצועים,ותוצאותיתכן,לכך-אי
,שלההבנות-בחברותן'אבוגשלההחזקותהיקף,ממנההנגזרותהשונותהמגבלות,(COVID-19)הקורונהוירוסשלהגלובאליתההתפשטות,היתרבין,בהם,ן'אבוגשלבשליטתהאינםמהם

נוספיםחות"ובדו(F-20)שלנוהשנתיח"בדוהמפורטיםוסיכוניםגורמיםואותם,פועלתהיאבהןבתעשיותהטכנולוגייםלשינוייםלהסתגלתצליחבההמידה,רגולטוריותבדרישותלעמודיכולתה

ניסוייכגוןפעילויותמגווןלביצועשלישייםצדדיםעל,ולהסתמךלהמשיךוצפויה,נסמכתן'אבוג,בנוסף.בישראלערךניירותולרשותב"בארהערךניירותלרשותלעתמעתמגישהן'אבוגאותם
השפעותבעקבותלרבות)הצפוייםהזמניםבלוחותיעמדולאאוהרגולטוריותבדרישותיעמדולא,שלהםהחוזיותבהתחייבויותיעמדולאאלושלישייםצדדיםאם.קליניים-פרהוניסוייםשדה
.פעילויותיהבביצועמשמעותייםעיכוביםלחוותעלולהן'אבוג,(הקורונהוירוס

החליםערךניירותחוקילפיגילוילחובותבהתאםלמעט.לעילהאמורידיעלבמפורשמסויגות,מטעמנוהפועליםלאלואולנוהמיוחסות,פהבעלוביןבכתבבין,עתידפניצופותההצהרותכל
שינוייםאו,עתידייםהתפתחויותאומאירועיםכתוצאהאלולהצהרותשינוייםשלהתוצאותאתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעלעדכןהתחייבותכלעצמהעלנוטלתאיננהן'אבוג,החברהעל

.הנחותאותחזיות,הערכות,בציפיות

,כןכמו.אחרתישותכלשלאון'אבוגשלערךניירותלרכושהצעהאוהזמנה,שידולאו,למכורהצעהאומהזמנהחלקמהווהאינו,אחרהצעהמסמךכלאותשקיףמהווהאינוזובמצגתהמידע
.ן'אבוגשלהערךלניירותאולמידעהנוגעיםהתחייבותאוחוזה,הסכם,פעולהכלעםבקשר,הפצתועובדתאו,ממנוחלקכל,זובמצגתהכלולמידעעללהסתמךאין

.ן'אבוגשלבשירותיםאובמוצריםתמיכהאוחסותכמתןזהבשימושלראותאין.בלבדההפניהלשםשימושבהםונעשהבעליהםשלקניינםהינםזובהודעההכלוליםהמסחרסימני



תוכן

הקדמה

תחומי פעילות

טכנולוגיה

סיכום

3

חברות בנות עיקריות  –נספח א 

נתונים פיננסיים עיקריים  –נספח ב 



הקדמה



ן  'אודות אבוג
הובלת מהפכה בתהליכי הפיתוח של מוצרים בתעשיות מדעי החיים  על ידי שימוש בטכנולוגיות פורצות דרך של ביולוגיה 

.מיחשובית
תחום עיסוק

לחשיפת הערך הגלום , דאטה וטכנולוגיות בינה מלאכותית-שילוב הבנה מדעית עמוקה עם ביג-CPB-פלטפורמת ה

. בביולוגיה
הטכנולוגיה שלנו

:פתרונות להכוונה והאצה של גילוי ופיתוח מוצרים המבוססים על מרכיבי הליבה הבאים

•MicroBoost AI -למוצרים המבוססים על מיקרובים

•ChemPass AI-  למוצרים המבוססים על מולקולות קטנות

•GeneRator AI-למוצרים המבוססים על אלמנטים גנטיים

מוצרים ופתרונות

מעי  , (2026מיליארד דולר בשנת 243)אונקולוגיה -אימונו: תרופות המבוססות על המיקרוביום האנושי: בריאות האדם1)

מיליארד  64)קנאביס רפואי , (2026מיליארד דולר בשנת 3.3)מעי דלקתי , (2026מיליארד דולר בשנת 22.4)רגיז 

(  2024דולר בשנת 

תכונות  , (2022מיליארד דולר בשנת 70)כימיה -אג, (2024מיליארד דולר בשנת 13.4)יקלס 'ביולוג-אג: חקלאות2)

(.מיליארד דולר37.5)זרעים 

שווקי יעד עיקריים

.ן'פיתוח משותף עם חברות מובילות למוצרים מוגדרים תוך שימוש בפתרונות הייחודים של אבוג-שיתופי פעולה 1)

הקמת חברות עצמאיות הממוקדות בתחום פעילות מוגדר ומתן רישיון בלעדי לשימוש בטכנולוגיה של -חברות בנות 2)

.CPB-ה–ן ’אבוג

אסטרטגיה עסקית

BASF, Bayer, Corteva(כולל דרך חברות בנות)ל "כי-ו שותפים אסטרטגיים

קנאביס רפואי  –קאנוניק , יקלס'ביולוג-אג-לביא ביו, תרופות מבוססות מיקרוביום אנושי–ביומיקה , כימיה-אג–אגפלנוס  חברות בנות עיקריות

(20PhD, פ"במו65%)עובדים 78–( סולו)ן 'באבוג, (40PhD, פ"במו74%)עובדים 121–כולל חברות בנות  עובדים

ע בתל אביב"ובבורסה לני( EVGN)ק "נסחרת בנאסד, מיליון דולר38.1–30.06.2020-לנכון  רישום מסחר, מזומן
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החזון שלנו
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DECODING BIOLOGY

להוביל מהפכה בתהליכי הפיתוח 

של מוצרים בתעשיות מדעי החיים  

על ידי שימוש בטכנולוגיות פורצות 

.דרך של ביולוגיה מיחשובית



תעשיית כימיקלים

לחקלאות

החיים-האתגרים בפיתוח מוצרים בתעשיות מדעי
הסתברות נמוכה להצלחה, זמן ממושך להשקת מוצר, עלויות פיתוח גבוהות

7

תעשיית התרופות

עלויות גילוי ופיתוח של  

מוצר חדש להגנת הצומח

זמן פיתוח מוצר חדש 

להגנת הצומח

1995 2000 2005-8 2010-15

Number of years between the first
synthesis and first sale of product

8.3 9.1 9.8 11.3

אישורי תרופות שנתיים של  

*CDER 2010-2019בשנים

פ כלל עולמיות  "סך הוצאות מו

של תעשיית התרופות בשנים

2010-2024

Source: Phillips McDougall, 2016

Source: Phillips McDougall, 2016

Source: U.S. Food and Drug Administration

Source: Evaluate Pharma May 2019

*Center for Drug Evaluation and Research



ההזדמנות
שימוש בביולוגיה מיחשובית מקיפה ואינטגרטיבית  

לשיפור משמעותי של ההסתברות להצלחה בפיתוח  

תוך הפחתת זמן , החיים-מוצרים לתעשיות מדעי

.ועלות הנדרשים לפיתוח

8

בריאות האדם

חקלאות

יישומים  
תעשייתיים



כשביולוגיה פוגשת טכנולוגיות  

מיחשוביות פורצות דרך

דאטה וטכנולוגיות בינה  -שילוב הבנה מדעית עמוקה עם ביג

לטובת שיפור של תהליכי גילוי ופיתוח של מוצרים , מלאכותית

.  החיים-חדשים בתעשיות מדעי

9

BIG DATA

BIOLOGY

AI

- Computational Predictive Biology

-פלטפורמת ה

הפלטפורמה פותחה במשך כשני עשורים בהשקעה  

ונבחנה בשיתופי פעולה עם  , של עשרות מיליוני דולרים

. חברות מובילות בעולם



ייעודיים המותאמים לפיתוח  פתרונות
מוצרים מוגדרים

מותאמיםפתרונותמספקת CPB-פלטפורמת ה

,  החיים-לגילוי ופיתוח מוצרים בתעשיות מדעי

:המבוססים על שלושת רכיבי הליבה הבאים

(חיידקים)מיקרובים ▪

(כימיקליים)מולקולות קטנות ▪

(בעיקר גנים)אלמנטים גנטיים ▪

10

מיקרובים

אלמנטים גנטיים

מולקולות קטנות
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מודל עסקי

1
פיתוח מוצרים דרך שיתופי פעולה

פיתוח משותף עם חברות מובילות למוצרים מוגדרים תוך  

שלבי הפיתוח  . ן'שימוש בטכנולוגיה הייחודית של אבוג

.המתקדמים והמסחור יעשו לרוב על ידי השותף

ן'פוטנציאל הכנסות לאבוג
פ  "רישיון שימוש ותשלומי מו•

תשלומי אבני דרך•

חלוקת הכנסות ממוצר מסחרי•

:2014מודל עסקי עיקרי עד שנת 

הנדסה גנטית לשיפור  •

יבול ועמדיות בעקות 

סביבתי לתירס

הנדסה גנטית לעמידות  •

בסויה  ASRלמחלה 

הנדסה גנטית  •

לעמידות לנמטודות

הנדסה גנטית לשיפור יבול  •

ועמדיות בעקות סביבתי  

לתירס וסויה

ועריכה  ( 2013)הנדסה גנטית •

לעמידות  ( 2019)גנטית 

במחלה פוזריום

הנדסה גנטית לשיפור יבול  •

ועמדיות בעקות סביבתי  

לחיטה



פיתוח מוצרים דרך חברות בנות
הקמת חברות עצמאיות הממוקדות בתחום פעילות מוגדר 

ן לגילוי ’ומתן רישיון בלעדי לשימוש בטכנולוגיה של אבוג

חברת הבת עשויה לפתח ולמסחר  .ופיתוח מוצרים בתחום

.את המוצרים באופן עצמאי או דרך שיתופי פעולה

ן'לאבוגפוטנציאל הכנסות 
פ  "רישיון שימוש ותשלומי מו•

ן'איחוד הכנסות בדוחות אבוג•

(בהינתן רווחיות חברות הבנות)דיבידנדים •

12

מודל עסקי

2

תרופות מבוססות מיקרוביום אנושי קנאביס רפואי

פתרון חקלאי לקיקיון

כימיה-אג

יקלס'ביולוג-אג

:2015מודל עסקי עיקרי משנת 



תחומי פעילות



יישומים תעשייתיים חקלאות בריאות האדם
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תחומי פעילות פוטנציאליים



יישומים תעשייתיים חקלאות בריאות האדם

יקלס'ביולוג-אג
תרופות מבוססות  

אנושימיקרוביום ם
בי

רו
ק
מי

כימיה לחקלאות ת
לו
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ול

מ
ת
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ט

ק

פתרונות חקלאיים  

לייצור שמן קיקיון
תכונות בזרעים קנאביס רפואי
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מוצרים בפיתוח
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יישומים תעשייתיים חקלאות בריאות האדם
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פיתוח ומסחור דרך חברות בנות ושיתופי פעולה

16

תכונות בזרעים
[חטיבה]



אבוג׳ןקבוצות 

17

יישומים  

תעשייתיים

100%*

פתרונות חקלאיים  

לייצור שמן קיקיון

זרעי קיקיון ופרוטוקול  •

גידול

בריאות האדם

תרופות מבוססות  

אנושימיקרוביום

אונקולוגיה-אימונו•

הפרעות במערכת העיכול  •

((GI

•MDRO-  חיידקים עמידים

לתרופות

90%*

קנאביס רפואי

יבול גבוה ויציב של כלל •

הקנבינואידים

יבול גבוה ויציב  של •

קנבינואיד ספציפי

100%*

חקלאות

כימיה לחקלאות

קוטלי עשבים•

קוטלי חרקים•

קוטלי פטריות•

100%*

ביולוגיקלס-אג

משפרי  )סטימולנטים -ביו•

(יבול ביולוגיים

מזיקים ביולוגיים-קוטלי•

72%*

תכונות בזרעים

שיפור יבול ועמידות  •

ליובש

מחלות צמחים•

בקרת חרקים•

ן'חטיבה פנימית של אבוג

ן בחברות הבנות הרלוונטיות'אחוזי האחזקה של אבוג*



אבני דרך עיקריות בטווח זמן הקרוב-חברות בנות 

202020212022

-הרחבת המחקר הפרה

-קליני בתוכנית לאימונו

אונקולוגיה

ראשון GMPהתחלת ייצור

של מועמדים לתרופות  

-בתוכנית האימונו

.אונקולוגית

-הרחבת המחקר הפרה

קליני בתוכנית להפרעת מעי  

(IBD)דלקתית 

כניסה לניסוי בדיקת  

היתכנות ראשונית בבני  

-בתוכנית האימונו, אדם

.אונקולוגית

התקשרות עם שותפים  

מסחריים למטרות גידול  

וייצור

הצגת תכונת שיפור ביבול  

בקוי הקנאביס שבפיתוח

מסחרית  -פעילות קדם

2022לקראת מסחור בשנת 

הצגת השפעות  

קליניות של קו ספציפי על  

בסיס מחקר ייעודי עם מוסד  

רפואי

פ  "חתימת הסכם שת

בתוכנית לקוטלי עשבים

 ’Lead‘הגעה לשלב 

בתוכנית לקוטלי עשבים

הוכחת היתכנות של תכונה  

גנטית לעמידות לקוטל  

'Lead'עבור , עשבים

בפיתוח

חתימת הסכם 

' Lead'רישיון ל 

בתוכנית לקוטלי עשבים  

התקדמות שלב בתוכניות  

לקוטלי מזיקים ביולוגיים  

משפרי  )סטימולנטים -ולביו

(יבול ביולוגיים

הגשת בקשה לאישור  

-רגולטורי למוצר ביו

סטימולנט לחיטה

קבלת אישור רגולטורי  

סטימולנט לחיטה-למוצר ביו

-פעילות קדם

סטימולנט  -מסחרית לביו

פיילוט עם  )לחיטה 

(חקלאיים

18

שיתופי פעולה רגולציה מסחורהתקדמות בפיתוח

*

35אבן דרך נוספת בשקף * 



טכנולוגיה
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בפיתוח מוצרים בתחומי  האתגר 
מדעי החיים  

אתגריםמדף-חייספקטרוםבטיחותפעילות
נוספים

השקת
מוצר

בחירת
מועמדים

הגדרת
מוצר

פיתוחגילוי
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בפיתוח מוצרים בתחומי  האתגר 
מדעי החיים  

בחירת
מועמדים

הגדרת
מוצר

המתודולגיה המקובלת כיום

בחירה של מועמדים לפיתוח  –שלב הגילוי 
פעילות  -המוצר בעיקר לפי האתגר הראשון 

אתגריםמדף-חייספקטרוםבטיחותפעילות
נוספים

השקת
מוצר
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בפיתוח מוצרים בתחומי  האתגר 
מדעי החיים  

המתודולגיה המקובלת כיום

בחירה של מועמדים לפיתוח המוצר בעיקר  –שלב הגילוי 
פעילות–לפי האתגר הראשון 

קושי בהתמודדות עם אתגר מסויים ללא –שלב הפיתוח 
פגיעה ביכולת ההתמודדות עם אתגרים אחרים

בחירת
מועמדים

הגדרת
מוצר

הסתברות נמוכה להצלחה

זמן ממושך להשקת מוצר

עלויות פיתוח גבוהות

אתגריםמדף-חייספקטרוםבטיחותפעילות
נוספים

השקת
מוצר
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:אבוג׳ןהפתרון של 
שלב הגילוי

בחירת מועמדים אופטימליים לתחילת תהליך פיתוח  
על ידי שימוש בכלים מיחשוביים המשקללים  

התמודדות עם האתגרים המרכזיים הצפויים בתהליך  
תוך שימוש במאגרי נתונים ייעודים לבינה  , הפיתוח

.מלאכותית

בחירת
מועמדים

הגדרת
מוצר

אתגריםמדף-חייספקטרוםבטיחותפעילות
נוספים

השקת
מוצר
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בחירת
מועמדים

הגדרת
מוצר

:אבוג׳ןהפתרון של 
שלב הפיתוח

המתמקדת  , במהלך תהליך פיתוח המוצר, אנליזה מיחשובית
ללא פגיעה ביכולת  ,במציאת פתרון להתמודדות עם אתגר מסויים

.  המועמד להתמודד עם האתגרים האחרים

אתגריםמדף-חייספקטרוםבטיחותפעילות
נוספים

השקת
מוצר
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בפתרונות   CPB-השימוש ב
ן מציעה 'השונים שאבוג

גילוי
חיזוי מיחשובי לבחירת מועמדים למרכיבי הליבה  

של מוצר המטרה שיספקו מענה מיטבי לאתגרים  

.  העיקריים הצפויים בתהליך הפיתוח

פיתוח
פתרונות מבוססי מיחשוב לאופטימיזציה של 

המועמדים שנבחרו לשמש כמרכיבי הליבה של 

ללא פגיעה , לאתגר ספציפי, מוצר המטרה

.ביכולת ההתמודדות עם אתגרי פיתוח אחרים



סיכום



דרך משמעותיות-צפי לאבני
לראשונה  , הוכחת היתכנות-ביומיקה•

-בתוכנית לאימונו, במחקר בבני אדם
.2021צפויה בשנת , אונקולוגיה

מסחרית עם קווי -פעילות קדם-קאנוניק•
מסחור  . 2021צפויה בשנת , קנאביס ראשונים

.2022המוצר הראשון מתוכנן לשנת 

של המועמד   Leadהגעה לשלב–אגפלנוס•
MoAהמוביל בתוכנית קוטלי עשבים עם 

שלב המהווה עליית  , חדש(  מנגנון פעילות)
.2020צפויה בשנת , מדרגה בתהליך הפיתוח

מסחרי  -התקדמות לשלב קדם–ביו-לביא•
.  2021וכניסה לתהליך רגולטורי צפויה בשנת 

.2022מסחור המוצר הראשון צפוי בשנת 

נקודות עיקריות  
להשקעה

27

פלטפורמה טכנולוגית ייחודית  

ומגוון רחב של פעילויות לפיזור  

סיכון המאפיין השקעות  

החיים  -בתעשיות מדעי

ן מציעה הזדמנות להשקעה  'אבוג

בטכנולוגיית המחר ובצבר מוצרים מגוון 

,  ומתקדם של החברה והחברות הבנות

המצופה לפזר את הסיכון האופייני  

להשקעה בחברות בתעשיות מדעי  

.החיים

בת  -יצירת ערך דרך חברה
(דוגמא ראשונה)

-חברה, ביו-לביא2019באוגוסט 
הודיעה על השקעה , ן'בת של אבוג

:אסטרטגית מחברת קורטבע

מיליון דולר במזומן והעברה  10•
-של אחזקות קורטבע בחברה

,ביוסיינס-בת שלה טקסון

ממניות  28%-בתמורה לכ•
.ביו-לביא

בת  -יצירת ערך דרך חברה
(דוגמא שניה)

בת בבעלות -חברה, אגפלנוס
חתמה לאחרונה על הסכם  , מלאה
פ אסטרטגי עם קורטבע  "לשת

לפיתוח קוטלי עשבים עם מנגנון  
.פעולה חדש



!תודה רבה



:נספח א
חברות בנות עיקריות  

ן'אבוגשל 

29



בריאות
האדם

ביומיקה |קאנוניק

30



החזון של ביומיקה
גילוי ופיתוח של תרופות להפרעות הקשורות למיקרוביום  

.האנושי תוך שימוש בחיזוי ביולוגי מיחשובי

31

מוצרים

אונקולוגיה-אימונו

BMC121  מיקרובים לטיפול משולב בסרטן

BMC127  מיקרובים לטיפול משולב בסרטן

(GI)הפרעות במערכת העיכול 

BMC321|מיקרובים לטיפול בהפרעת מעי דלקתית(IBD) 

BMC322|הפרעת מעי דלקתיתבמיקרובים לטיפול(IBD) 

BMC426|מיקרובים לטיפול בתסמונת מעי רגיז(IBS) 

MDRO
(אורגניזמים עמידים לתרופות)

BMC201|
Clostridioides (CDI)כימיה לטיפול בדלקת

difficile 

אנושימיקרוביום|  



–אונקולוגית -תוכנית אימונו
הכנות לקראת כניסה לניסוי בדיקת  

היתכנות ראשונית בבני אדם  
(2020ינואר )

32

של התרופות   GMPביומיקה מודיעה על הסכם לייצור 

-ו BMC121,  אונקולוגיה-בפיתוח בתוכנית האימונו

BMC127,  עם חברתBiose Industrie

מיועדים לתמוך  GMPפיתוח תהליכי הייצור של אצווה קלינית ברמת 

בהכנות החברה לקראת כניסה לניסוי בדיקת היתכנות ראשונית בבני  

אדם  

חברה ביופרמצבטית  , ביומיקה-2020, בינואר13–ישראל , רחובות

ן  'וחברה בת של אבוג, המפתחת טיפולים חדשניים מבוססי מיקרוביום

NASDAQ, TASE: EVGN) ),   הודיעה היום על הסכם שירות חדש עם חברת

Biose Industrie,  חברהCDMO לפיתוח תהליכי ייצור בקנה  , צרפתית

שני   ,BMC127-ו BMC121של התרופות בפיתוח  GMPמידה נרחב וברמת 

התהליכים בבסיס  . אונקולוגיה-הרכבים מיקרובים עבור תוכנית האימונו

ומתוכננים  , אונקולוגית-הסכם זה צפויים לסייע בקידום התוכנית האימונו

לצורך בדיקת היתכנות  2021בשלב זה להתקדם לפאזה הקלינית בשנת 

.ראשונית בבני אדם

Biose Industrie,  הינה חברה מתמחה ובעלת הסמכה ותקןGMP 
בתהליכי ייצור של מוצרים מבוססי מיקרובים ומוצרים תרופתיים לשימוש  

 scale-upלצורך פיתוח תהליכי Biose-ביומיקה חברה ל. קליני ומסחרי
בקנה מידה נרחב יותר של אצווה קלינית של התרופות   GMPולייצור 

.  בפיתוח



אבני דרך

.אונקולוגית-קליני בתוכנית האימונו-הרחבת המחקר הפרה•

של מועמדים לתרופה  ( GMP)פ תקן נאותות "התחלת ייצור ע•

.אונקולוגית-בתוכנית האימונו

33

קליני בתוכנית להפרעת מעי דלקתית -הרחבת המחקר הפרה•

(IBD.)

בתוכנית , כניסה לניסוי בדיקת היתכנות ראשונית בבני אדם•

.אונקולוגית-האימונו

2020

2021



החזון של קאנוניק
פיתוח ומיסחור של מוצרי קנאביס רפואי יעודיים ויציבים  

.לטיפול מיטבי באמצעות ביולוגיה מיחשובית

34

מוצרים
קנאביס רפואי|  

Precise

השבחה יציבה של חומר פעיל ספציפי

בהתוויה רפואיתמיקוד•

בפרופיל התרכובתמיקוד•

MetaYield

השבחה יציבה של כמות כלל החומרים הפעילים

החומרים הפעילים פר צמחהגדלת•

החומרים הפעילים פר שטח גידולהגדלת•



Cultivation and Breeding of 

Cannabis Varieties with 

Unique Genomic Profiles

35

הטיפוח והגידול  תוכניתקאנוניק מודיעה על התחלת 
של זני קנאביס בעלי פרופיל גנטי ייחודי שישמשו  

לפיתוח מוצרי קנאביס רפואי  

התחלת תוכנית הטיפוח והגידול התאפשרה לאחר שהחברה הצליחה  

פ  "הקימה מתקני מו, לייבא אוסף קווי קנאביס בעלי שונות גנטית רחבה

(ר"יק)יעודיים וקיבלה אישור רגולטורי מהיחידה לקנביס רפואי 

ן  'חברה בת של אבוג, קאנוניק-2019, בנובמבר6–ישראל , רחובות

(NASDAQ, TASE: EVGN)העוסקת בפיתוח מוצרי קנאביס רפואי  ,

הטיפוח והגידול של זני קנאביס עם פרופיל תוכניתהודיעה היום על התחלת 

תוכניתהתחלת . שיהוו את הבסיס לפיתוח מוצרי קנאביס רפואייחודיגנטי 

לייבא אוסף זרעי קנאביס  ( 1)הטיפוח התאפשרה לאחר שהחברה הצליחה 

סיימה  ( 2), בעלי שונות גנטית רחבה אשר מקורם באזורים גיאוגרפים שונים

,  הכוללים חממות, לגידול קנאביסהיעודייםהקמת מתקני המחקר והפיתוח 

קיבלה את האישורים  ( 3), מעבדה מולקולרית וחדרי תרביות רקמה

(.  ר"יק)הרגולטוריים הנדרשים מהיחידה לקנביס רפואי 

ייבוא אוסף זרעי קנאביס בעלי שונות גנטית הינה אבן דרך חשובה עבור  

הטיפוח  תוכניתזרעים אלה נבחרו ספציפית להיות הבסיס של . קאנוניק

MetaYield: המתקדמת של קאנוניק וקווי המוצרים שלה מוצרי קנאביס  –

מוצרי קנאביס  – Precise-רפואי עם ריכוז גבוה ויציב של רכיבים פעילים  ו

.רפואי עם ריכוז גבוה של רכיבים פעילים ספציפיים

-התחלת תוכנית הטיפוח 
יבוא אוסף זרעי קנאביס בעלי שונות גנטית רחבה  ( 1)

סיום הקמת מתקני המחקר והפיתוח היעודיים לגידול קנאביס  ( 2)

קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים מהיחידה לקנאביס  ( 3)

(.  ר"יק)רפואי 

(2019נובמבר )



אבני דרך

.הצגת תכונת שיפור ביבול בקוי הקנאביס שבפיתוח•

התקשרות עם שותפים מסחריים לטובת גידול וייצור המוצר  •

.הסופי

קליניים לתמיכה בפיתוח מוצרי קנאביס  -ביצוע מחקר פרה•

.רפואי

36

מסחרית עם זני קנאביס ראשונים לקראת  -פעילות קדם•

.2022-מסחור ב

על בסיס מחקר  , הצגת השפעות קליניות של קוי קאנוניק•

.ייעודי עם מוסד רפואי

2020

2021
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חקלאות
אגפלנוס |ביו-לביא



החזון של אגפלנוס

38

קוטלי עשבים

חדשני( מנגנון פעילות)MoAמבוססים על 

אופטימיזציה-קייםMoAמבוססים על 

קוטלי חרקים

חדשני( אזור פעילות)SoAמבוססים על 

אופטימיזציה–קיים( AI)מבוססים על חומר פעיל 

קוטלי פטריות

אופטימיזציה-קייםMoAמבוססים על 

כימיה לחקלאות|  
מוצרים

-ברי, יעילים, הבא-פיתוח ומיסחור של מוצרים להגנת הצומח של הדור

.באמצעות טכנולוגיה של ביולוגיה מיחשובית, קיימא ובטוחים יותר
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Cortevaו-AgPlenus  חתמו על הסכם לשיתוף

פעולה לפיתוח קוטלי עשבים חדשניים

שיתוף הפעולה נועד להתמודד עם העלייה בעמידות עשבים לקוטלי  

שיתוף הפעולה יתבסס על המומחיות  , ברחבי העולםהמסחריםהעשבים 

בפיתוח מוצרי הגנת הצומח ופייפליין המוצרים של Cortevaשל 

AgPlenus

Corteva–2020, 25מרץ –ישראל , ורחובותדלאוור, ווילמינגטון

Agriscience,(NYSE: CTVA)  חברת חקלאות מובילה עולמית בתחום

 ,NASDAQ)ן'אבוגחברה בת בבעלות מלאה של ,AgPlenus-החקלאות ו

TASE: EVGN),  כימיה להגנת הצומח ברי קיימא  -אגהעוסקת בפיתוח מוצרי

מודיעות כי הן חתמו על הסכם לשיתוף פעולה  , תוך שימוש בביולוגיה חישובית

שיתוף הפעולה יתבסס על המומחיות  . שנתי לפיתוח קוטלי עשבים חדשניים-רב

בפיתוח מוצרי הגנת הצומח ועל פייפליין המוצרים בתחום קוטלי  Cortevaשל 

.AgPlenusהעשבים של 

החברות יתמודדו עם העלייה  , באמצעות היכולות המשלימות של שני הצדדים

העולמית בעמידות העשבים שנוצרה בעקבות מחסור בקוטלי עשבים בעלי  

מוצרים שיפותחו בהצלחה . שנה30-כבר מעל ל(  (MOAמנגנון פעילות חדשני

.במסגרת שיתוף הפעולה ייכנסו לשוק שמוערך במיליארדי דולרים

שיתוף פעולה אסטרטגי עם 

עשבים  -קורטבע לפיתוח קוטלי

חדשניים
(2020מרץ )
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אבני דרך

.חתימה על הסכם שיתוף פעולה בתכנית לקוטלי עשבים•

.בתוכנית לקוטלי עשבים' Lead'הגעה לשלב  •

,  הוכחת היתכנות לתכונה גנטית של עמידות לקוטל עשבים•

.בפיתוח''Leadעבור 

.  בתוכנית לקוטלי עשבים'  'Lead-חתימת הסכם רישיון ל•

2020

2021
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ביו-החזון של לביא

ביולוגיקלס-אג| 

קיימות ותוצרת חקלאית של מזון באמצעות שימוש  , שיפור איכות

ביולוגיים מבוססי מיקרוביום תוך שימוש בביולוגיה  -במוצרים אג

.מיחשובית

(משפרי יבול ביולוגיים)ביו סטימולנטים 

חיטה

תירס

מוצרים

קוטלי מזיקים ביולוגיים

רקב פירות,עובש

ומחלות שתיליםפוזריום

קוטלי חרקים ביולוגיים
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Cortevaחברת  Agriscience תשקיע בחברת הבת

לביא ביו, ביולוגיקלס-בתחום האגן'אבוגשל 

Taxonבחברת Cortevaההשקעה כוללת מזומן ומניות  Biosciences 

בתמורה למניות לביא ביו

2019Corteva, באוגוסט07–ישראל , ורחובותדלאוור, ווילמינגטון Inc. 

לשעבר חטיבת החקלאות  )חברת חקלאות מובילה ( NYSE: CTVA: סימול)

, (; NASDAQ: EVGNאבגן: א"סימול ת)מ "בען'ואבוג( DowDuPontשל 

,  חברת ביוטכנולוגיה מובילה לפיתוח מוצרים חדשניים לתעשיות מדעי החיים

-בתחום האגן'אבוגתשקיע בחברה הבת של Cortevaמודיעות היום כי 

מבנה העסקה כולל החלפת מניות של החברה הבת של  . לביא ביו, ביולוגיקלס

Corteva ,Taxon Biosciences יחד עם השקעת מזומן שלCortevaבלביא.

-יונפקו ל, Taxon Biosciencesבתמורה להשקעת המזומן ולהעברת מניות 

Cortevaמהון המניות70%-תחזיק בכן'ואבוג, מהון המניות של לביא30%-כ  .

צפויות להביא ערך סינרגטי רב ללביא  Taxon Biosciencesהיכולות של 

הכוללים אוסף מיקרובים  ,  Taxonנכסי. ולהאיץ את פיתוח המוצרים של החברה

ויאיצו את פיתוח  , ישולבו בצבר המוצרים של לביא, נרחב וצבר מוצרים בפיתוח

.של החברה'תכנון מבוסס ביולוגיה'-המוצרים ויתמכו בגישת ה

ביו-משקיעה בלביאקורטבע

-ההשקעה של קורטבע כללה את העברת האחזקות בחברה

מיליון דולר  10-ו, טקסון ביוסיינס, בת בבעלותה המלאה

.  ביו-ללביא

(2019אוגוסט )
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אבני דרך

-התקדמות שלב בתוכניות קוטלי מזיקים ביולוגיים וביו•

.סטימולנטים

.סטימולנט לחיטה-הגשת בקשה לאישור רגולטורי למוצר ביו•

.סטימולנט לחיטה-קבלת אישור רגולטורי למוצר ביו•

פיילוט עם  )סטימולנט בחיטה -מסחרית לביו-פעילות קדם•

(.חקלאים

2020

2021



:נספח ב
נתונים פיננסיים עיקריים
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:נתוני מאזן עיקריים

45

:נקודות עיקריות

מיליון  38.1-כ: מזומנים ושווי מזומנים בדוח המאוחד•
(30.06.2020-נכון ל)דולר 

ללא חוב לבנקים•

(:  בניכוי לביא ביו)2020קצב שריפת מזומנים לשנת •
מיליון דולר13-15

אביב-ע בתל"רשומה למסחר בנאסדק ובורסה לני•

45

בעקבות ההשקעה של קורטבע בלביא ביו, (נטו)מוחשיים -מיליון דולר מיוחסים לנכסים בלתי17-כ* 

30.06.202031.12.2019באלפי דולרים

39,84449,027נכסים שוטפים

*21,26222,337נכסים בלתי שוטפים

61,10671,364סך נכסים

4,8215,729התחייבויות שוטפות

5,3115,418התחייבויות בלתי שוטפות

39,76250,144הון משוייך לבעלי מניות

11,21210,073זכויות מיעוט

61,10671,364סך התחייבויות והון


