
מצגת למשקיעים

2021פברואר 

ל ונשיא"מנכ, עופר חביב

-אשר פורסם 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

-בהמסתיימתבשנהשלההמזומנים-ניצולבדברוההערכה;שלההמוצריםובצברבנפרדפעילותבכלהכרוךהסיכוןאתממתןפעילויותיהמגווןכיהצפי;2022-ו2021:מהשניםאחתלכלשלה
.2020בדצמבר31

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

סיכום
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טכנולוגיה–נספח א 

נתונים פיננסיים עיקריים  –נספח ב 



החזון שלנו

4

DECODING BIOLOGY

להוביל מהפכה בתהליכי הגילוי 

והפיתוח של מוצרים בתעשיות מדעי  

החיים  על ידי שימוש בטכנולוגיות  

.פורצות דרך של ביולוגיה מיחשובית



תעשיית כימיקלים

לחקלאות

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

5

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 לגילוי ופיתוח

6

בריאות האדם

חקלאות

תעשיות  
אחרות



כשביולוגיה פוגשת טכנולוגיות  

מיחשוביות פורצות דרך

דאטה וטכנולוגיות  -שילוב הבנה מדעית עמוקה עם ביג

לטובת שיפור של תהליכי גילוי  , מתקדמות של בינה מלאכותית

.  החיים-ופיתוח של מוצרים חדשים בתעשיות מדעי

7

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 ועל ידי תוצאות פנימיות



ייעודיים לפיתוח מוצרים מוגדריםמנועים

מקדמת גילוי ופיתוח מוצרים CPB-פלטפורמת ה

ייעודיים  מנועיםבאמצעות , לתעשיות מדעי החיים

:למוצרים המבוססים על שלושת רכיבי הליבה הבאים

(חיידקים)מיקרובים ▪

(כימיקליים)מולקולות קטנות ▪

(בעיקר גנים)אלמנטים גנטיים ▪

8

מיקרובים

אלמנטים גנטיים

מולקולות קטנות



ייעודיים לגילוי ופיתוח מוצרים  מנועים
מוגדרים

גילוי  

בחירה מחשובית של המועמדים המבטיחים ביותר על 

.מנת להניע את תהליך פיתוח המוצרים

פיתוח

פתרונות מחשוביים המספקים מענה לאתגרי  

, אופטימיזציה בתהליך הפיתוח של המועמדים הנבחרים

עם האתגרים  ללא פגיעה ביכולת המועמד להתמודד 

.להצלחה מסחריתבדרך האחרים

9

מיקרובים

אלמנטים גנטיים

מולקולות קטנות
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“GO-Genome AI” 

- CRISPR-CASי"לעריכה גנטית עgRNAפלטפורמה טכנולוגית מבוססת בינה מלאכותית לחיזוי 

גנומיתיכולות עריכה 

ממגוון  גנומיקהמאגר נתונים ייחודי הכולל 

מקורות
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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 



תוכן

הקדמה

תחומי פעילות

סיכום

13

טכנולוגיה–נספח א 

נתונים פיננסיים עיקריים  –נספח ב 



יישומים תעשייתיים חקלאות בריאות האדם
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תחומי פעילות פוטנציאליים
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יישומים תעשייתיים חקלאות בריאות האדם

יקלס'ביולוג-אג
תרופות מבוססות  

אנושימיקרוביום ם
בי

רו
ק
מי

כימיה לחקלאות
פיתוח תרופות  

מבוססות על כימיה

ת
לו

קו
ול

מ
ת

נו
ט

ק

פתרונות חקלאיים  

לייצור שמן קיקיון
תכונות בזרעים קנאביס רפואי

ם
יי
ט

גנ
ם 

טי
מנ

אל

לתעשיות מוצרים בפיתוח
החיים-מדעי

15



יישומים תעשייתיים חקלאות בריאות האדם
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פיתוח ומסחור דרך חברות בנות ושיתופי פעולה

16

תכונות בזרעים
[חטיבה]

*

רישיון שימוש ללא בלעדיות* 



אבוג׳ןקבוצות 

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 •

תרכובות קנבואידיות  

ספציפיות  

יבול גבוה ויציב של כלל •

התרכובות הקנבואידיות

100%*

חקלאות

כימיה לחקלאות

קוטלי עשבים•

קוטלי חרקים•

קוטלי פטריות•

98%*

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*

17
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:החזון של ביומיקה
גילוי ופיתוח של תרופות להפרעות הקשורות למיקרוביום האנושי תוך שימוש בחיזוי ביולוגי מיחשובי

2020

.אונקולוגית-קליני בתוכנית האימונו-הרחבת המחקר הפרה✓

של מועמדים  ( GMP)פ תקן נאותות "התחלת ייצור ע✓
. אונקולוגית-לתרופה בתוכנית האימונו

2021

-בתוכנית האימונו, ניסוי הוכחת היתכנות ראשונית בבני אדם•
. אונקולוגית

קליני בתוכנית להפרעת מעי -הרחבת המחקר הפרה•
(.IBD)דלקתית 

מיקרוביום אנושי |

:אבני דרך

אונקולוגית-תכנית אימונו
בקרה-טיפול משולב לסרטן עם מעכבי נקודות•
קליני-שלב פרה•
$243B-* 2026גודל שוק צפוי עד שנת •

(GI)הפרעות במערכת העיכול 
קליני-שלב פרה– (IBD)דלקתיהפרעת מעי •
שלב גילוי– (IBS)תסמונת מעי רגיז •
IBD **-$22.4B ,IBS ***-$3.3B:2026גודל שוק צפוי עד שנת •

MDROאורגניזמים עמידים לתרופות 
(מיקרוביאלית-עמידות אנטי)אורגניזמים בעלי עמידות למגוון תרופות •
•Clostridium Difficile Infection (CDI)–שלב גילוי
•Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)–שלב גילוי
CDI**** -$1.7B ,MRSA***** -$3.9B:2026גודל שוק צפוי עד שנת •

:קווי מוצרים בפיתוח

*        www.globenewswire.com/news-release/2019/07/17/1884118/0/en/Cancer-Immunotherapy-Market-To-Reach-USD-242-86-Billion-By-2026-
Reports-And-Data.html
** www.prnewswire.com/news-releases/the-global-inflammatory-bowel-diseases-ibd-drug-market-is-estimated-at-6-7bn-in-2017-and-7-6bn-in-
2023--300688523.html
***    www.grandviewresearch.com/industry-analysis/irritable-bowel-syndrome-ibs-treatment-market
****  www.globaldata.com/global-clostridium-difficile-infections-market-approach-1-7-billion-2026/
*****www.prnewswire.com/news-releases/global-methicillin-resistant-staphylococcus-aureus-mrsa-drugs-market-to-reach-over-us-39-billion-by-
2025-upsurge-in-the-consumption-of-antibiotics-across-the-globe-to-fuel-market-growth-observes-transparency-market-research-676949593.html

18
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:תוצאות לדוגמא

 BMC128–אונקולוגית -תוכנית אימונו
ח"בניסוי בבעPD1-הדגמה של השפעת טיפול נוגד

מיקרוביום אנושי |

שיפור בפעילות כנגד גידולים סרטניים בעכברים בעקבות  
בהשוואה לטיפול אימונולוגי בלבד, BMC128מתן 
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: החזון של קאנוניק
.באמצעות ביולוגיה מיחשובית, פיתוח ומיסחור של מוצרי קנאביס רפואי יעודיים ויציבים לטיפול מיטבי

קנאביס רפואי |

:אבני דרך :קווי מוצרים בפיתוח

:MetaYieldמוצרי 
השבחה יציבה של כמות כלל החומרים הפעילים•

הגדלת החומרים הפעילים פר צמח•
הגדלת החומרי הפעילים פר שטח גידול•

 *$42.7B-2024כלל גודל שוק הקנאביס הצפוי עד שנת 

Precise:מוצרי 

השבחה יציבה של חומר פעיל ספציפי נוגד כאב ודלקת•
מיקוד בהתוויה רפואית•
מיקוד בפרופיל התרכובת•

*$25.6B-2024גודל שוק קנאביס רפואי צפוי עד שנת 

*Source: Arcview Market research/BDS Analytics 2020

2020
קליניים לתמיכה בפיתוח מוצרי קנאביס  -ביצוע מחקרים פרה✓

.רפואי
.הצגת תכונת שיפור ביבול בקווי הקנאביס שבפיתוח▪
התקשרות עם שותפים מסחריים לטובת גידול וייצור המוצר ✓

הסופי

2021
עם זני קנאביס ראשוניים לקראת מסחור מסחרית -פעילות קדם▪

.2022-ב
הצגת השפעות קליניות של קווי קאנוניק על בסיס מחקר ייעודי  ▪

.עם מוסד רפואי



Example Results: 

,  יבול גבוה, THCקנאביס רפואי המכוון אל רמות גבוהות של 
תפרחות גדולות וטריכומות דחוסות

:תוצאות לדוגמא
גידול בתרכובות ביחס –בפיתוח MetaYieldמוצרי 
-המרכיב כעת כ, T20/C4פניה לפלח השוק של , לשטח

.מהשוק הישראלי לקנאביס רפואי70%

קנאביס רפואי |

21
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:  החזון של אגלפנוס
.באמצעות טכנולוגיה של ביולוגיה מיחשובית וכימיה, קיימא ובטוחים יותר-ברי, יעילים, הבא-פיתוח ומיסחור של מוצרים להגנת הצומח של הדור

2020
בהתבסס , חתימה על הסכם שיתוף פעולה בתכנית לקוטלי עשבים✓

'Lead'-על מועמד טרום
בתוכנית לקוטלי עשבים' Lead'השגת ✓

2021
עבור , הוכחת היתכנות לתכונה גנטית של עמידות לקוטל עשבים▪

Lead''בפיתוח.
. בתוכנית לקוטלי עשבים'  'Lead-חתימת הסכם רישיון ל▪

:אבני דרך

כימיה לחקלאות |

:קוטלי עשבים
חדשני ( מנגנון פעילות)MoAקוטלי עשבים המבוססים על•

סלקטיבי-לא/ סלקטיבי 

,  כותנה, סויה, תירס, אורז, דגנים–צמחי מטרה רלוונטיים •
.נוספים בעתיד, סלק סוכר, קנולה

$34B*: 2022גודל שוק צפוי עד שנת •

Leadשלב •

:קוטלי חרקים

חדשני( אזור פעילות)SoAמבוססים על •

$17B*: 2022גודל שוק צפוי עד שנת •

Hit-to-Leadשלב •

:קווי מוצרים בפיתוח

*https://www.prnewswire.com/news-releases/global-3410-billion-herbicide-market-
2022---research-and-markets-300458389.html
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Example Results: 

כנגד עשבים חד ודו  APH1מבדקי שדה של 

APH1ביקורות מול –פסיגיים 

: תוצאות לדוגמא
הצגת  –חדשני MoAמועמד קוטל עשבים מוביל על בסיס 

במבדקי שדה  פעילות בקטילת מגוון זני עשבים חשובים 

כימיה לחקלאות |
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ביולוגיקלס-אג |

(:מיקרובים חיים לשיפור יבול)סטימולנטים -ביו

2שלב פיתוח –יישום קרקע /טיפול זרעים–חיטה אביבית ▪
פיתוח-שלב טרום–טיפול זרעים –תירס ▪
 25M-חיטה אביבית , 120M ACRES-תירס *: גודל שוק צפוי▪

ACRES

מיקרובים חיים להגנה מפני  )קוטלי מזיקים ביולוגיים 

(:מזיקים

-(מיקוד ראשוני בענבים)רקב פירות עבור פירות וירקות , עובש▪
1שלב פיתוח –יישום עלים 

–טיפול זרעים להגנה מפני מחלה –סויה , מחלות שתילים בתירס▪
פיתוח-שלב טרום

סויה  , (טיפול זרעים)מיקוד ראשון בתירס –קוטלי חרקים בילוגיים ▪
פיתוח-שלב טרום–יישום להגנה מפני חרקים –( עלים)

-מחלות שתילים , $550M-רקב פירות , עובש*: גודל שוק צפוי▪
$500M , $1.5-קוטלי חרקים בילוגייםB.

:ביו-החזון של לביא
.ביולוגיים מבוססי מיקרוביום תוך שימוש בביולוגיה מיחשובית-קיימות ותוצרת חקלאית של מזון באמצעות שימוש במוצרים אג, שיפור איכות

:קווי מוצרים בפיתוח

אומדן החברה* 

2020
.סטימולנטים-התקדמות שלב בתוכניות קוטלי מזיקים ביולוגיים וביו✓
סטימולנט לחיטה והתקדמות  -הגשת בקשה לאישור רגולטורי למוצר ביו✓

.שלב

2021
.סטימולנט לחיטה-קבלת אישור רגולטורי למוצר ביו▪
מוקדם  -של אימוץמסחרית -סטימולנט לחיטה לפעילות טרום-קידום ביו▪

לאים ידי חק-על

:אבני דרך
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: תוצאות לדוגמא
LAV312-לגפן( קוטל פטריות ביולוגי)פונגיציד -מועמד ביו

ביולוגיקלס-אג |

LAV312-דוגמא לטיפול ב

בגפנים כנגד מחלת 

הבוטריטיס  

(Botrytis Cinerea )–
גפן מטופל כנגד גפן לא  

מטופל

שדה חיטה של לביא ביו  

ב בעת קציר"בארה



אבני דרך עיקריות בטווח הזמן הקרוב  -חברות בנות 
(2020כפי שהוצג בתחילת )

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 

ניסוי הוכחת היתכנות 

,  ראשונית בבני אדם

-בתוכנית האימונו

.אונקולוגית

התקשרות עם שותפים  

מסחריים למטרות גידול  

וייצור

הצגת תכונת שיפור ביבול  

בקווי 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

-בהתבסס על מועמד טרום

Lead  מתוכנית קוטלי

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

26

שיתופי פעולה רגולציה השקת מוצרהתקדמות בפיתוח

*

20אבן דרך נוספת בשקף * 



תוכן

הקדמה

תחומי פעילות

סיכום

27

טכנולוגיה–נספח א 

נתונים פיננסיים עיקריים  –נספח ב 
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סיכום

שיפור פיתוח מוצרים בתעשיות מדעי החיים על ידי –המשימה שלנו 
.שימוש בטכנולוגיות פורצות דרך של ביולוגיה מיחשובית

פלטפורמה טכנולוגית ייחודית שנוצרה משילוב  –CPB-פלטפורמת ה
דאטה וטכנולוגיות מתקדמות  -הבנה מדעית עמוקה בביולוגיה יחד עם ביג

של בינה מלאכותית

ן מכוונים לשיפור פיתוח מוצרים  'שלושת המנועים היחודיים של אבוג
:בהתבסס על רכיבי הליבה הבאים

.1MicroBoost AI-עבור מוצרים מבוססי מיקרובים

.2ChemPass AI-עבור מוצרים מבוססי מולקולות קטנות

.3GeneRator AI-עבור מוצרים מבוססי אלמנטים גנטיים

החודשים הקרובים לקראת מסחור מוצרים ושיתופי פעולה אסטרטגיים12זרזים משמעותיים צפויים במהלך 
2022בשנת 

לכל  , ארבע חברות בנות המכוונות אל ארבעה שווקים עיקריים
:דרך עסקית ברורה-אחת מפת אבני

תרופות מבוססות מיקרוביום אנושי-ביומיקה 1.

קנאביס רפואי-קאנוניק 2.

כימיה לחקלאות-אגפלנוס 3.

ביולוגיקלס-אג-ביו -לביא4.

:ן לטובת'שימוש בפתרונות שמציעה אבוג–מודל עסקי דואלי 

פיתוח מוצרים דרך שיתופי עפולה1.

פיתוח מוצרים דרך חברות בנות2.

 ARK Investment–2020בעל מניות עיקרי מספטמבר 
Management LLC holding (~13%)*

*Based on a schedule 13G filed by Ark with the SEC on October 9, 2020



!תודה רבה



:נספח א
טכנולוגיה

30
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בפיתוח מוצרים בתחומי  האתגר 
מדעי החיים  

אתגריםמדף-חייספקטרוםבטיחותפעילות
נוספים

השקת
מוצר

בחירת
מועמדים

הגדרת
מוצר

פיתוחגילוי



32

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 

אופטימיזציה לא יעילה וקושי בהתמודדות  –שלב הפיתוח 
עם אתגר מסויים ללא פגיעה ביכולת ההתמודדות עם  

אתגרים אחרים

בחירת
מועמדים

הגדרת
מוצר

הסתברות נמוכה להצלחה

זמן ממושך עד להשקת מוצר

עלויות פיתוח גבוהות

אתגריםמדף-חייספקטרוםבטיחותפעילות
נוספים

השקת
מוצר
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:פתרון מבוסס בינה מלאכותית של אבוג׳ן
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

:פתרון מבוסס בינה מלאכותית של אבוג׳ן
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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מנועי הבינה המלאכותית של  
ן מספקים פתרונות  'אבוג

מותאמים אישית
גילוי

חיזוי מיחשובי לבחירת מועמדים שיהוו את  

ויספקו מענה  מרכיב הליבה של מוצר המטרה

.  מיטבי למגוון איפיוניי המפתח של המוצר

פיתוח
פתרונות מבוססי מיחשוב להכוונה והערכה של 

מרכיב הליבה  תהליך האופטימיזציה של 

ללא פגיעה באיפיוניי מפתח אחרים , הנבחר

.של המוצר



:נספח ב
נתונים פיננסיים עיקריים

37



:נתוני מאזן עיקריים

38

:נקודות עיקריות

מיליון  43.5-כ: מזומנים ושווי מזומנים בדוח המאוחד•
(  30.09.2020-נכון ל)דולר 

ללא חוב לבנקים•

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

אביב-ע בתל"ק ובורסה לני"רשומה למסחר בנסד•

38

30.09.202031.12.2019באלפי דולרים

45,39249,027נכסים שוטפים

20,59322,337נכסים בלתי שוטפים

65,98571,364סך נכסים

4,6395,729התחייבויות שוטפות

5,2765,418התחייבויות בלתי שוטפות

44,93050,144הון משוייך לבעלי מניות

11,14010,073זכויות מיעוט

65,98571,364סך התחייבויות והון


