
מצגת למשקיעים

2022מרץ 

ל  "נשיא ומנכ, עופר חביב

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



מידע צופה פני עתיד

2

לעתמעתעשויות"(אנחנו"או"החברה"יחד)שלההבנותהחברותאומ"בען'ואבוג,עתידייםלאירועיםהמתייחסות"עתידפניצופותהצהרות"כוללתזומצגת

תחשבנהאשרהחברהעללהשפיעשעשוייםאחריםענייניםאו/ותפעוליותאופיננסיותלתוצאותביחסשלנוציפיותאולתחזיותבנוגעאחרותהצהרותלפרסם

U.S-בכהגדרתן"עתידפניצופותהצהרות" Private Securities Litigation Reform Act of צופותהצהרותלזהותניתן.אחריםערךניירותובדיני"(PSLRA"להלן)1995

.דומהמשמעותבעלידומיםביטוייםאו"פוטנציאלי","מתכוון","משוער","מתוכנן","אמור","צופה","מאמין"כגוןביטוייםבאמצעותאלועתידפני

לפיתוחדרךואבניפעולות,ומסחורםמוצריםלהשקתהזמניםולוחותמאמצינו,ערךביצירתדניםאנוכאשרזובמצגתעתידפניצופותבהצהרותשימושעושיםאנו

.וליכולותינושלנולטכנולוגיהביחסוכן,שוקלגדליבקשרהערכות,מוצרים

אותןוודאות-ואימסוימיםסיכוניםמערבות,עתידייםלאירועיםבנוגעדעותמתארות,הזובעתוההנחותהתחזיות,ההערכות,הציפיותעלמתבססותאלוהצהרות

אומהמתוארמהותיבאופןשוניםיהיועתידיותומגמותבפועלעתידייםהישגיםאוביצועים,ותוצאותיתכן,לכך-אי.עתידייםביצועיםמבטיחותושאינןלצפותקשה

נוספיםחות"ובדו(F-20)שלנוהשנתיח"בדוהמפורטיםאלו,היתרבין,בהם,בשליטתנואינםמהםרבים,גורמיםמגווןעקבאלועתידפניצופותמהצהרותהמשתמע

Risk)"סיכוןגורמי"הכותרתתחתהמתואריםהגורמיםזהובכלל,בישראלערךניירותולרשותב"בארהערךניירותלרשותלעתמעתמגישיםאנואותם Factors).

אתלפרסםאוזובמצגתהכלולמידעלעדכןהתחייבותכלעצמהעלנוטלתאיננההחברה,החברהעלהחליםערךניירותחוקילפיגילוילחובותבהתאםלמעט

.הנחותאותחזיות,הערכות,בציפיותשינוייםאו,עתידייםהתפתחויותאואירועיםשישקףבאופןאלולהצהרותשינוייםשלהתוצאות

אוהחברהשלערךניירותלרכושהצעהאוהזמנה,שידולאו,למכורהצעהאומהזמנהחלקמהווהאינו,אחרהצעהמסמךכלאותשקיףמהווהאינוזובמצגתהמידע

אולמידעהנוגעיםהתחייבותאוחוזה,הסכם,פעולהכלעםבקשר,הפצתועובדתאו,ממנוחלקכל,זובמצגתהכלולמידעעללהסתמךאין,כןכמו.אחרגוףכלשל

.החברהשלהערךלניירות

אובמוצריםתמיכהאוחסותכמתןזהבשימושלראותאין.בלבדההפניהלשםשימושבהםונעשהבעליהםשלקניינםהינםזובהודעההכלוליםהמסחרסימני

.החברהשלבשירותים



תוכן

הקדמה

תחומי פעילות

בנות עיקריות-חברות

סיכום
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הטכנולוגיה–נספח א 

נתונים פיננסיים עיקריים  –נספח ב 



החזון שלנו
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DECODING BIOLOGY

להוביל מהפכה בתהליכי הגילוי 

והפיתוח של מוצרים בתעשיות מדעי  

החיים על ידי שימוש בטכנולוגיות  

פורצות דרך של ביולוגיה חישובית



פיתוח מוצרים למדעי החיים
סיכויי הצלחה נמוכים לצד עלות גבוהה וזמן פיתוח מוצר ממושך

תעשיית הפארמה תעשיית הכימיה לחקלאות

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

Sources: CDER (Center for Drug Evaluation and Research), Food and Drug Administration, Tufts Center for the Study of Drug Development: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629616000291?via%3Dihub
https://www.forbes.com/sites/matthewherper/2017/10/16/the-cost-of-developing-drugs-is-insane-a-paper-that-argued-otherwise-was-insanely-bad/?sh=7533aa82d459

Source: Phillips McDougall, 2016

70-בשנות ה

2000-2017

מיליון דולר180

עלות פיתוח תרופה

מיליארד דולר2.7

זמן פיתוח מוצר חדש להגנת הצומח

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629616000291?via%3Dihub


גילויאופטימיזציהפיתוחרגולציה

חקלאות

פארמה

המורכבות בפיתוח מוצרים למדעי החיים
"מחט בערימת שחת"מקרה אולטימטיבי של 
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מגוון  אשר עונים על , של אפשרויותמספר עצום מתוך , המתאימים ביותר–מולקולה או גן , חיידק–מציאת המועמדים :האתגר

לפיתוח מוצרים מסחריםכדי שיהוו את הבסיס , מורכב של קריטריונים

מוצר

מאושר

מועמדים למוצר



ההזדמנות
,בפלטפורמת ביולוגיה חישובית מתקדמתשימוש 

שתתמודד בהצלחה  , לזיהוי המועמדים המבטיחים ביותר

עם מספר רב של קריטריונים לפיתוח מוצלח של מוצר 

: החיים-לתעשיות מדעי

שיפור משמעותי של ההסתברות להצלחה  •

הפחתת זמן ועלות•

7

בריאות האדם

חקלאות

תעשיות  
אחרות



כשביולוגיה פוגשת טכנולוגיות  

מיחשוביות פורצות דרך

דאטה וטכנולוגיות  -שילוב הבנה מדעית עמוקה עם ביג

לטובת שיפור של תהליכי  , מתקדמות של בינה מלאכותית

.  החיים-גילוי ופיתוח של מוצרים חדשים בתעשיות מדעי

8

BIG DATA

BIOLOGY

AI

- Computational Predictive Biology

-פלטפורמת ה



לגילוי  מנועים טכנולוגים ייעודיים 
ופיתוח מוצרים

מקדמת גילוי ופיתוח מוצרים CPB-פלטפורמת ה

ייעודיים  מנועיםבאמצעות , לתעשיות מדעי החיים

:למוצרים המבוססים על שלושת רכיבי הליבה הבאים

(חיידקים)מיקרובים ▪

(כימיקלים)מולקולות קטנות ▪

(בעיקר גנים)אלמנטים גנטיים ▪

9

מיקרובים

אלמנטים גנטיים

מולקולות קטנות
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סיסטם-אקופיתוח 
בסביבת המנועים  
הטכנולוגיים

פירוק 
פלסטיק

כימיקלים

מקורות לאנזימים

ניקוי זיהום  
נפט

טיפול בשפכים

מיקרובים לגידולים  
חקלאיים

מזון

פרוביוטיקה

תרופות

פרוביטיקה

תוספי מזון

בתעשיות מדעי החייםMicroBoost AIשימושים פוטנציאלים למנוע : דוגמא



1111

ממשק 

משתמש
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מודל עסקי

1
חברות בנות המתמקדות בפיתוח מוצרים  

ן'חדשניים תוך שימוש בטכנולוגיה של אבוג

הקמת חברות עצמאיות הממוקדות בתחום פעילות מוגדר 

ן לפיתוח  'בעלות רישיון בלעדי לשימוש בטכנולוגיה של אבוג

.מוצרים בתחום

:חברות בנות

תרופות מבוססות מיקרוביום אנושי

פתרון חקלאי לקיקיון

כימיה-אג

יקלס'ביולוג-אג

:ן'רישיון לשימוש במנועים הטכנולוגיים של אבוג

קנאביס רפואי



שיתופי פעולה המונעים על ידי הטכנולוגיה  

ן'של אבוג

פיתוח משותף עם חברות מובילות של מוצרים מוגדרים  

שלבי הפיתוח  . ן'תוך שימוש בטכנולוגיה הייחודית של אבוג

.המתקדמים והמסחור יתבצעו לרוב על ידי השותף

13

מודל עסקי

2
:שיתופי פעולה

:ן'המבוססים על המנועים הטכנולוגים של אבוג



תוכן

הקדמה

תחומי פעילות

בנות עיקריות-חברות

סיכום
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טכנולוגיה–נספח א 

נתונים פיננסיים עיקריים  –נספח ב 



יישומים תעשייתיים חקלאות בריאות האדם

יקלס'ביולוג-אג
תרופות מבוססות  

אנושימיקרוביום ם
בי

רו
ק
מי

כימיה לחקלאות
תרופות מבוססות  

כימיה

ת
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קו
ול

מ
ת

נו
ט

ק

פתרונות חקלאיים  

לייצור שמן קיקיון
תכונות בזרעים קנאביס רפואי

ם
יי
ט

גנ
ם 

טי
מנ

אל
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החיים-מוצרים בפיתוח לתעשיות מדעי
ן'בשימוש המנועים הטכנולוגיים של אבוג



יישומים תעשייתיים חקלאות בריאות האדם
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פיתוח ומסחור דרך חברות בנות ושיתופי פעולה
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תכונות בזרעים
[חטיבה]

*

רישיון שימוש ללא בלעדיות* 



קבוצת אבוג׳ן

יישומים  

תעשייתיים

100%*

פתרונות חקלאיים  

לייצור שמן קיקיון

זרעי קיקיון ופרוטוקול  •

גידול

בריאות האדם

תרופות מבוססות  

אנושימיקרוביום

אונקולוגיה-אימונו•

הפרעות במערכת העיכול  •

((GI

חיידקים עמידים לתרופות  •

(MDRO)

93%*

קנאביס רפואי

יבול גבוה  -תכונות צרכן •

ויציב של תרכובות קנאביס  

ספציפיות  

יבול  -תכונות תרפיותיות •

גבוה ויציב של כלל 

תרכובות הקנאביס

100%*

חקלאות

כימיה לחקלאות

קוטלי עשבים•

קוטלי חרקים•

קוטלי פטריות•

98%*

יקלס'ביולוג-אג

משפרי  )סטימולנטים -ביו•

(יבול ביולוגיים

מזיקים ביולוגיים-קוטלי•

(  קורטבע28%)*70%

תכונות בזרעים

שיפור יבול ועמידות  •

ליובש

מחלות צמחים•

בקרת חרקים•

ן  'חטיבה פנימית של אבוג

ן'אחוזי האחזקה של אבוג*
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כימיה לחקלאות יקלס'ביולוג-אג קנאביס רפואי תרופות מבוססות מיקרוביום אנושי

גיוס אחרון/שווי שוק שם חברה גיוס אחרון/שווי שוק שם חברה גיוס אחרון/שווי שוק שם חברה גיוס אחרון/שווי שוק שם חברה

$24m #
גיוס אחרון
(ינואר 2017)

$116m#

גיוס אחרון

(2021' ספט)

$1.6B* $166m*

$45m#

גיוס אחרון
(יוני 2020)

€192m* $4.3B* $320m*

$55m#

גיוס אחרון
(פברואר 2020)

$126m* $141m* $651m*

$10m #
גיוס אחרון
(2021 ' אוק )

$430m
גיוס אחרון לפי שווי

$2B## 
(יולי 2021)

$290m* $68m*

סביבה עסקית  –חברות בנות 

18

(yahoo.finance.com)9.3.2022-שווי שוק נכון ל–חברה ציבורית *     

(crunchbase.com)סכום שגויס בסבב גיוס האחרון –חברה פרטית #    

https://www.forbes.com/sites/amyfeldman/2021/07/19/pivot-bio-nears-2-billion-valuation-as-it-raises-whopping-430-million-to-replace-synthetic-fertilizers-on-corn-and-wheat-sustainability/?sh=96ed3572273a-חברה פרטית ##  

יתכנו הבדלים מהותיים בין חברות  . אין מדובר ברשימה ממצה והיא מוצגת לצרכי מידע בלבד. ן'גאבוטבלה זו מציגה שווי חברה או סכום שגויס במסגרת סבב מימון אחרון עבור מספר נבחר של חברות הפעילות באותן תעשיות כמו חברות הבנות של 

היקף  , חברות יכולות להיבדל זו מזו בהתייחס ברמת הבשלות, לדוגמא. ביחס למידע המוצג בטבלה, או כלל ללא מתאם, אשר יתכן ויהיה שונה באופן מהותי, ן'הפעילות באותה תעשייה ולכן הטבלה אינה מעידה על שווי פוטנציאלי לחברות הבנות של אבוג

.  טכנולוגיה ומצב פיננסי, בשלות צבר המוצרים, שווקי יעד, סוג המוצרים, אם בכלל, מכירות



תוכן

הקדמה

תחומי פעילות

בנות עיקריות-חברות

סיכום
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טכנולוגיה–נספח א 

נתונים פיננסיים עיקריים  –נספח ב 
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:המשימה של ביומיקה
.גילוי ופיתוח של תרופות למחלות הקשורות למיקרוביום האנושי תוך שימוש בכלים של ביולוגיה חישובית

2022

תהליך ייצור בקנה מידה נרחב  פיתוח–(IBD)דלקתיות מחלות מעי ▪

IBD-התרופות בפיתוח לשל GMPלפי סטנדרט

קבלת תוצאות ראשונות מניסוי הוכחת -אונקולוגית-תכנית אימונו▪

היתכנות ראשוני בבני אדם

2023

▪– IBDייצור אצווה קליני של תרופה בפיתוח ל-IBD  כהכנה

ב"בארהPhase 1לניסויי

FDA-עם ה INDפגישה טרום–אונקולוגית -תכנית אימונו▪

מיקרוביום אנושי |

:אבני דרך צפויות בטווח הקצר

אונקולוגית-תכנית אימונו
בקרה חיסון-טיפול משולב לסרטן עם  טיפול במעכבי נקודות•

קליני-שלב פרה•

$243B-* 2026גודל שוק צפוי עד שנת •

(GI)הפרעות במערכת העיכול 
קליני-שלב פרה- (IBD)דלקתיותהפרעת מעי •

שלב גילוי- (IBS)" מעי רגיז"תסמונת •

**IBD-$22.4B ,IBS-$3.3B:2026גודל שוק צפוי עד שנת •

(MDRO)חיידקים עמידים לתרופות 
(מיקרוביאלית-עמידות אנטי)חיידקים 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
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:מונעת על ידי

*https://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
**https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-inflammatory-bowel-disease-ibd-treatment-market?utm_source=blog.goo.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=Vrushali_7Aug_hc_InflammatoryBowelDiseaseTreatmentMarket_pr&utm_content=Content; 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/inflammatory-bowel-disease-ibd-treatment-market#:~:text=Report%20Overview,4.4%25%20from%202018%20to%202026.., https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-07-23/ibs-treatment-market-size-worth-3-3-billion-by-2026-cagr-10-1-
grand-view-research-inc
***https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-inflammatory-bowel-disease-ibd-treatment-market?utm_source=blog.goo.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=Vrushali_7Aug_hc_InflammatoryBowelDiseaseTreatmentMarket_pr&utm_content=Content; 
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/inflammatory-bowel-disease-ibd-treatment-market#:~:text=Report%20Overview,4.4%25%20from%202018%20to%202026..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

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/inflammatory-bowel-disease-ibd-treatment-market#:~:text=Report%20Overview,4.4%25%20from%202018%20to%202026
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:תוצאות לדוגמא

 BMC128–אונקולוגית -תוכנית אימונו
סרטני באמצעות טיפול משולב -הגברת התגובה לטיפול האנטי

עם אימונותרפיה

מיקרוביום אנושי |

שיפור בפעילות כנגד גידולים סרטניים בעכברים בעקבות מתן  

BMC128 ,  כמו גם שיפור באחוז השרידות בהשוואה לטיפול

באמצעות אימונותרפיה בלבד
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:  המשימה של קאנוניק
.המבוססים על זני קנאביס ייחודיים, יציבים ובעלי אפקט טיפולי אופטימלי, לפתח ולשווק מוצרי קנאביס רפואי איכותיים

קנאביס רפואי |

:אבני דרך צפויות בטווח הקצר  :קווי מוצרים בפיתוח

:+MetaYieldמוצרי 

העלאת היצור של כלל החומרים הפעילים בצמח תוך התמקדות בתכונות  •

אגרונומיות ותכונות איכות לצרכן

הגדלת החומרים הפעילים פר צמח•

הגדלת החומרי הפעילים פר שטח גידול•

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

Precise:מוצרי  +

העלאת היצור של חומרים ספציפיים בצמח לשיפור וייצוב ההשפעה הרפואית•

(כאב ודלקת)מיקוד בהתוויה רפואית •

מיקוד בפרופיל התרכובת•

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

*Source: Arcview Market research/BDS Analytics 2020

2022
▪MetaYield השקת מוצרי דור שני בישראל–+
▪Precise איסוף מידע ממשתמשים אודות אינדיקציות  –+

2023קלינית לטובת מסחור בשנת 

2023
▪MetaYield השקת מוצר ראשון באירופה–+
▪Precise השקת מוצר ראשון בישראל–+

:מונעות על ידי



Example Results: 

,                          יבול גבוה, THCקנאביס רפואי המכוון אל רמות גבוהות של 

תפרחות גדולות וטריכומות דחוסות

:מוצרים ראשונים
T20/C4פניה לפלחי שוק של , גידול ביבול–MetaYield+מוצרי 

(17%-24% THC & 1%-7% CBD) 
T15/C3 (THC & 0.5%-5.5% CBD 19%-11%).-ו

קנאביס רפואי |

23
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: המשימה של אגלפנוס
קיימא בתחום הגנת הצומח באמצעות שימוש בטכנולוגיה חישובית בתחום הביולוגיה-יעילים וברי, תכנון של מוצרי הדור הבא

.והכימיה

2022
הסכם שיתוף פעולה נוסף–חדשני MoAקוטלי עשבים עם ✓
הרחבת חבילת הדאטה עבור  –חדשני MoAקוטלי עשבים עם ▪

APTH1 ,לפיתוח קוטלי עשבים , חלבון המטרה המוביל של אגפלנוס
חדשניים

2023
השגת אבן דרך באחד משיתופי –חדשני MoAקוטלי עשבים עם ▪

הפעולה הקיימים
תוצאות ראשוניות מניסוי בחממה–חדשני MoAקוטלי פטריות עם ▪

:אבני דרך צפויות בטווח הקצר

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 •

$19B*: 2022גודל שוק צפוי עד שנת •

Hit-to-Leadשלב •

:קווי מוצרים בפיתוח

:מונעות על ידי

*https://www.prnewswire.com/news-releases/global-3410-billion-herbicide-market-2022---
research-and-markets-300458389.html; https://www.marketsandmarkets.com/Market-
Reports/insecticide-market-142427569.html
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מבדקי שדה של 

APH1  כנגד עשבים

-חד ודו פסיגיים 

ביקורת לעומת  

APH1-טיפול ב

כימיה לחקלאות |

APH1  צמחי טבק בהם שולבה תכונת עמידות מול  –בניסוי חממות

קבוצת ביקורת 

:תוצאות לדוגמא
מנגנון פעילות  )MoAקוטלי עשבים המבוססים על 

APH1–( חדשני
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יקלס'ביולוג-אג |

(:שיפור יבול)סטימולנטים -ביו

/  טיפול בזרעים . בדגש על חיטה ודגנים נוספים–1סטימולנט-ביו▪
גודל . 2022מכירות מתוכננת בשנת , שלב מסחרי. יישום בקרקע

±25M acres–חיטה אביבית *: שוק צפוי

טיפול  . בדגש על תירס וגידולי שדה נוספים–2סטימולנט-ביו▪
 120M acres–תירס *: גודל שוק צפוי. פיתוח-שלב טרום. בזרעים

(:הגנת הצומח)קוטלי מזיקים ביולוגיים 

גודל שוק . יישום בעלים. בדגש על פירות וירקות–רקב פירות ▪
.2שלב פיתוח . של שימוש בכימיה$1Bמעל *: המטרה

▪Downey Mildew–גודל .  יישום בעלים. בדגש על פירות וירקות
.1שלב פיתוח . של שימוש בכימיה$350Mמעל *: שוק המטרה

.  פיתוח-שלב טרום. טיפול בזרעים. סויה, תירס–מחלות שתילים ▪
.$500Mמעל *: גודל שוק המטרה

שלב . בעלים/ טיפול בזרעים. תירס  וסויה–קוטלי חרקים ביולוגיים ▪
של שוק תכונות  $1.5Bמעל *: גודל שוק המטרה. פיתוח-טרום

.קיימות וכימיה

:ביו-המשימה של לביא
.יקלס מבוססי מיקרוביום תוך שימוש בביולוגיה מיחשובית'ביולוג-קיימות וייצור חקלאי של מזון באמצעות מוצרי אג, שיפור איכות

:קווי מוצרים בפיתוח

2022
הרחבת תשתיות לטובת הגדלת המכירות בשנת  –סטימולנטים -ביו▪

לחיטה אביבית‘  ’™resultשל 2023
הגשת בקשה לאישור רגולטורי למוצר  –קוטלי פטריות ביולוגי ▪

כנגד רקב פירות  LAV311המוביל

2023
‘’™resultב ולקנדה של "הרחבת המכירות בארה–סטימולנטים -ביו▪

עבור חיטה אביבית
הגשת בקשה לאישור רגולטורי למוצר המוביל –קוטלי פטריות ביולוגי ▪

LAV321   אוLAV322 בתוכנית ל-downy mildew 

:אבני דרך צפויות בטווח הקצר

:מונעות על ידי

*Dean ,R ,.et al. (2012). The top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. Molecular Plant 
Pathology 13:414-430 (https://academic.oup.com/fqs/article/2/3/111/5057759)



27

: תוצאות לדוגמא

יקלס'ביולוג-אג |

דוגמא לטיפול בגפנים כנגד  

פטריית הבוטריטיס 

(Botrytis Cinerea )-

גפן מטופל כנגד גפן לא  

מטופל

שדה חיטה של לביא ביו  

–ב בעת קציר "בארה
מכירות ראשונות בשנת  

2022

:מוצרים ראשונים
’™result'–מוצר לשיפור יבול מבוסס מיקרוביום -

-LAV311ו-LAV312מוצרים מובילים לריקבון פירות



אבני דרך עיקריות בטווח הזמן הקרוב  –חברות בנות 

28

2023 2022

פגישה  –אונקולוגית-תכנית אימונו

FDA-עם הINDטרום 
IBD–  ייצור אצווה קלינית של תרופה

Phase 1כהכנה לניסוי IBD-בפיתוח ל
ב"בארה

קבלת  –אונקולוגית-תכנית אימונו

תוצאות ראשוניות מניסוי הוכחת היתכנות  

.ראשוני בבני אדם

IBD– ייצור בקנה מידה נרחב פיתוח תהליך

-של התרופות בפיתוח ל GMPלפי סטנדרט

IBD .

Precise–  השקת מוצר ראשון

בישראל

MetaYield–  השקת מוצר ראשון

באירופה

Precise–  איסוף מידע ממשתמשים

אודות אינדיקציות קלינית לטובת מסחור 

2023בשנת 

MetaYield–השקת מוצרי דור שני בישראל

–חדשני MoAקוטל פטריות עם 
תוצאות ראשוניות מניסוי חממה

השגת  –חדשני MoAקוטלי עשבים עם 

אבן דרך באחד משיתופי הפעולה  

הקיימים

–חדשני MoAקוטלי עשבים עם
הרחבת חבילת הדאטה עבור חלבון  

לפיתוח קוטל APTH1המטרה המוביל 

עשבים חדשני

הסכם  –חדשני MoAקוטלי עשבים עם 

שיתוף פעולה נוסף

הגשת בקשה –קוטלי פטריות ביולוגי 

לאישור רגולטורי למוצר המוביל  

LAV321  אוLAV322בתוכנית ל-

downy mildew

הרחבת המכירות  –סטימולנטים -ביו

עבור  ’™result‘של ב ולקנדה "בארה

חיטה אביבית

הגשת בקשה –קוטלי פטריות ביולוגי 

למוצר המוביל  לאישור רגולטורי 

LAV311 כנגד רקב פירות

הרחבת תשתיות לטובת  –סטימולנטים -ביו

 ’™result‘של2023בשנת הגדלת המכירות 
לחיטה אביבית



תוכן

הקדמה

תחומי פעילות

בנות עיקריות-חברות

סיכום

29

טכנולוגיה–נספח א 

נתונים פיננסיים עיקריים  –נספח ב 



140

30

29

56

עובדים

%
PhDs

%
נשים

כימיה חישובית

מיקרוביולוגיה ביוכימיה

ביואינפורמטיקה

ר דירקטוריון"כולל יו
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סיכום

להוביל מהפכה בתהליכי הגילוי והפיתוח של מוצרים  –החזון שלנו 
בתעשיות מדעי החיים על ידי 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

ן'החודשים הקרובים בחברות הבנות ובהיצע הטכנולוגי של אבוג12התקדמות צפויה במהלך 

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.

יקלס'ביולוג-אג–ביו -לביא4.

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

פיתוח ומסחור מוצרים באמצעות חברות בנות1.

פיתוח ומסחור מוצרים באמצעות שיתופי פעולה2.



תודה רבה

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



:נספח א
טכנולוגיה

33
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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 

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



37

: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

40



:נתוני מאזן עיקריים

41

:נקודות עיקריות

מיליון דולר 54-כ: מזומנים ושווי מזומנים בדוח המאוחד•
מיליון דולר מיוחס ללביא ביו8-כ, 31.12.2021-נכון ל

ללא חוב לבנקים•

-ע בתל"ובבורסה לני( 2016)ק "רשומה למסחר בנסד•
(2007)אביב 

41

31.12.202131.12.2020באלפי דולרים

56,89051,823נכסים שוטפים

19,41420,092נכסים בלתי שוטפים

76,30471,915סך נכסים

6,8829,676התחייבויות שוטפות

6,0025,357התחייבויות בלתי שוטפות

54,03146,045הון משוייך לבעלי מניות

9,38910,837זכויות מיעוט

76,30471,915סך התחייבויות והון


