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פלוריסטם-סקירה כללית 
פלטפורמה טכנולוגית מבוססת תאים

פלטפורמה אחת בעלת הזדמנויות רבות•
GMPבקנה מידה מסחרי מאושר , מפעל לייצור עצמאי•
חסכונית ומוכנה לשיווק, פלטפורמה יעילה•
לייצורמימדטכנולוגיית תלת •

בקנה מידה מסחרי

Nasdaq (PSTI), TASE (PSTI)

נתונים פיננסיים
*מיליון דולר67.3מזומנים ופיקדונות •
מיליון אירו עם הבנק 50הסכם למימון לא מדלל בסך •

מיליון אירו  20פעימה ראשונה בסך , האירופי להשקעות
2021ביוני התקבלה 

פלורינובהכולל , 2022, מרץ31-נכון ל*

נוכחות גלובלית
אירופה| ב "ארה| ישראל 

פלטפורמת קניין רוחני חזקה  
ברחבי העולםפטנטים פעילים ומאושרים 130-מלמעלה 

הפארמהתחום 
פיתוח קליני לטיפול בפציעות  •

מחלות דלקתיות  , שרירים
וכשלים המטולוגיים  

תרופות מבוססות תאי שליה  
בפיתוחאלוגנאיות

ללא צורך בהתאמה גנטית•
תאים צעירים וחזקים•
הליך אתי  •

יכולות לוגיסטיות מתקדמות  •
של ניהול שרשרת אספקה  

בקירור
שיתוף פעולה פורץ דרך  •

בתחום המזון המתורבת

https://pluristem-my.sharepoint.com/personal/maggie_bengad_pluristem_com/Documents/Desktop/*%20https:/www.sec.gov/Archives/edgar/data/1158780/000121390020026105/f10k2020ex10-20_pluristem.htm#a_016
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3שלב 2שלב 1שלב  /מימון
פ"שת מיקום אינדיקציה תחום 

התמקדות המוצר

PLX-PAD

פגיעות שריר

מחלות
דלקתיות

שיקום שריר לאחר  
שבר בירך

,  אירופה, ב"ארה
ישראל

תסמונת מצוקה 
נשימתית חריפה עקב  

קורונה

מחלת השתל מול  
(cGvHD)המאכסן 

,  אירופה, ב"ארה
ישראל

ישראל

כשלים
המטולוגיים

תסמונת קרינה  
)*ARS(חריפה 

כשל לאחר השתלת 
מח עצם

ב"ארה

ישראל, ב"ארה
PLX-R18

FDA-י מסלול חוק החיות של ה"עפ* 

קליניים במגוון אינדיקציות  -בסיס רחב של נתונים פרה

התוויות קליניות מתקדמות
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פלטפורמה  
טכנולוגית  
מבוססת  

תאים

פיתוח קליני שותפים  
פים"ושת

הזדמנויות רבות, פלטפורמה אחת

מבנה המצגת

5
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פלטפורמה  
טכנולוגית  

מבוססת תאים
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טכנולוגיה לייצור עצמאי בהיקף מסחרי

בעלת  , מבוססת פטנטיםפלטפורמה טכנולוגית•
יישומים נרחבים

המוכנה לשיווק מסחרי, יעילה כלכליתפלטפורמה •
בקנה מידה לייצור וואלידיתיעילה , אוטומטיתטכנולוגיה •

מסחרי
GMPמפעל ייצור מוסמך •

מערכת גידול תאים  
ריאקטור  -ביו

בטכנולוגיית תלת 
מימד

:מוכח
הדירות בין אצוות•
השוואתיות בין תהליכי ייצור•
פרמצבטיקה-ביומוצר מדף•
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שותפים  
פים"ושת
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אסטרטגיית שותפויות

מטרה
לאפשר פיתוח של מוצרים  , ברמה הגלובלית PLX-להרחיב את פעילות טכנולוגיית גידול התאים ומוצרי ה

המבוססים על הטכנולוגיה החדשנית ויכולות הייצור של פלוריסטם  , מבוססי תאים חדשים עבור מגוון יישומים

המוצרים שלהם  פרוטפוליולספק להם פתרונות להרחבת , פלוריסטם שואפת לעבוד עם שותפים פוטנציאליים
ולתת מענה לצרכי ייצור התאים שלהם

תעשיות
מזון•
חקלאות•
פארמה•
ביולוגיה•
תעשיות אחרות הדורשות ייצור תאים המוני•
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שיתוף פעולה פורץ דרך בתחום המזון המתורבת
שיתוף פעולה להקמת  הודיעו על סגירת , יצרנית המזון הגדולה בישראל, פלוריסטם וקבוצת תנובה

פלטפורמת מזון מתורבת

שיתוף  
84.2%~ 15.8%~פעולה

בתחום טכנולוגיית גידול תאיםחלוצה מוכחת •
לייצור פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת •

מידה  פוטנציאלי של תאי בשר מתורבת בקנה
מסחרי ובאופן חסכוני

תיק פטנטים נרחב•
יכולות גידול של מגוון                           •

תאים

יצרנית המזון הגדולה בישראל•
החלבון החלופיבתחום חלוצה מוכחת •
לייצור מוצרים  פלטפורמת מחקר ופיתוח •

סופיים לצרכן
,  שנים של פיתוח95•

מומחיות ויכולות
רגולציה מתקדמות

שיווק , מכירהיכולות •
מובילותוהפצה

https://www.pluristem.com/wp-content/uploads/2022/02/Pluristem_NewCo_Closing_PR_FINAL_FOR_RELEASE_isa.pdf
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פלורינובהתנובה ותפעול /פ פלוריסטם"תנאי שת
תנאים פיננסיים

מיליון דולר בחברה החדשה7.5תנובה השקיעה •
מיליון  40הערכת שווי של החברה החדשה היא •

לפני הכסףדולר 
לאחר ההשקעה  84.2%-פלוריסטם מחזיקה ב•

הראשונה
מיליון דולר  7.5להשקיע לתנובה יש אופציה •

בטווח של שנהנוספים 
רישיון  פלורינובה-פלוריסטם העניקה ל•

על פלוריסטםובידע של  IP-להשתמש בבלעדי 
לייצר ולשווק מוצרי בשר מתורבת  , מנת לפתח

פלורינובהמבנה תפעולי של 
ומשאבים לקידום היעדים  ישנם תקציבים לפלורינובה•

צוות הנהלה ועובדים משלהשלה עם 
אייל רוזנטל  : פלורינובהל "מנכ•
במסגרת הסכם שירותיםבפלורינובהתומכת פלוריסטם•
תנובה תהיה המשווקת הבלעדית של המוצרים בישראל•
כדי לכלול מוצרי חלב  הרחבת הפלטפורמה אפשרות •

ודגים

https://www.pluristem.com/wp-content/uploads/2022/03/Pluristem-Tnuva-CEO-Announcement-FINAL-FOR-RELEASE_isa.pdf
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תנובה  /פלוריסטםפ "הזדמנויות ומטרות שת
שוק פוטנציאלי גדול ומשמעותי•
אתגרי שוק מרכזייםבהתמודדות עם מומחיות משמעותית •
שני חלוצים מוכחים בתחומם•
2022צפויה בשנת (POC)היתכנות טכנולוגית•
2023-צפוי במוצר בשר מתורבת גולמי ראשון •
מוצרי חלב  הרחבה אפשרית של שיתוף הפעולה לכלול •

ודגים מתורבתים  

פותח בפנינו  , הבסיס של כל יצור קיים, השימוש בתאים
קהילות  , מגוון הזדמנויות לטיפוח אנשים בריאים יותר

.  חזקות יותר ואף עוזר לנו לשמר את כדור הארץ
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תמיכה רגולטוריתמימון

גופים ממשלתיים ושיתופי פעולה

שיתוף פעולה פורץ דרך בתחום המזון

תמיכה משמעותית מארגונים מובילים
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פיתוח קליני
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יישום רחב  
לשימוש בתאי 

שלייה

פלטפורמה  
ביוטכנולוגית המוכנה  

לשיווק ולייצור בכמויות  
מסחריות

מספר תרופות  
אלוגנאיות  

בפיתוח

הזרקה פשוטה 
לשריר

הפרשה איטית  
מותאמת של  

חלבונים

אפקט שיקום  
ארוך טווח

»» שיקום שרירדלקתיות

תורמות לאחר לידה מלאה בניתוח קיסרי אלקטיבי•
מקור אתי•

מטופלים20,000» שלייה 1

מפלא הבריאה ועד רפואה משקמת לכל
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PLX-PAD :שיקום שריר לאחר ניתוח שבר בירך
לסיבוכים שבר בירך עלול להוביל •

ירידה  , הכוללים כאבחמורים 
בתפקוד ונכות

בשנה *20%-שיעור תמותה של כ•
בשל מחלות  , הראשונה לאחר השבר

המקושרות עם חוסר ניידות
כיום אין טיפולים מאושרים עבור •

שיקום שריר לאחר ניתוח או לטיפול  
בשרירי שלד חלשים

מספר המקרים של שבר בירך צפוי  
 ***2050עד שנת מיליון 6-לעלות ל

PLX-PAD  מיועד לעודד שיקום שריר
ולתרום לנפח ולחוזק השריר

לשבר בירך ניתוחים 711,000צפי של
**ב"רק בארה2023בשנת 

Annual Hip Surgery Volume Growth

*     J. Stuart Melvin, R. Bruce Heppenstall et al. Hip fractures reduce life expectancy and increase morbidity and cost. From: Osteoporosis
**  Marwood Group Advisory, LLC 
*** Cooper, C., Campion, G. & Melton, L.J. Hip fractures in the elderly: A world-wide projection. Osteoporosis Int 2, 285–289 (1992). DOI: 10.1007/BF01623184

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hip-fracture
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124158535000820
https://doi.org/10.1007/bf01623184
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לטיפול בפציעת  PLX-PAD-בI/IIשלב מחקר
)N=20(שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך 

•PLX-PAD  הראה עליה משמעותית בחוזק ונפח
השריר בהשוואה לפלסבו

זהו המחקר הראשון שהציג יעילות של טיפול •
תאי בפגיעות שריר

שינוי בכוח  
השריר גם ברגל  

שלא נותחה
P=0.012

שינוי בנפח
השריר

P=0.004

שינוי בכוח  
השריר  

P=0.0067

רגל מקבילה  
)לא נותחה(

לטיפול בפציעת  PLX-PAD-בIIIמחקר שלב 
)N=240(שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך 

תוצאות ראשוניות  , הושלם גיוס המשתתפים•
2022של הקלנדריצפויות ברבעון השלישי 

מיליון אירו מתכנית  7.4בתמיכת מענק של •
של האיחוד האירופי2020הורייזן

PLX-PAD : שיקום שריר מחקרים שלבI/II/III
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PLX-R18כטיפול ב-ARS)חוק החיות של ה-FDA(

PLX-R18 : תסמונת קרינה חריפה)ARS(

י משרד הבריאות האמריקאי  "המחקרים בוצעו ומומנו ע•
U.S.) National Institutes of Health – NIH( ,

האמריקאי  ) DOD(ומשרד הביטחון 
PLX-R18-ב) IND(אישר את הבקשה לפרוטוקול שימוש FDA-ה•

במקרה של אירוע גרעיני) ARS(לטיפול בפגיעות קרינה חמורות 
FDAמעמד תרופת יתום •

Significant increase in survival rate (68%) versus placebo (p<0.0001)

Significant recovery of the three blood lineages (p<0.001)
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)  תאים המטופויטים(תפקוד לקוי של שתלי מח עצם 
הינו סיבוך שעלול להתפתח אחרי השתלה ולסכן את 

חיי המושתלים

הטיפולים המקובלים כיום אינם מייצרים ספירות דם  •
בכולן או בחלקן–משביעות רצון בשורות הדם השונות 

,  כתוצאה מכך החולים סובלים מדימומים ומדלקות חוזרות•
המהווים  , ונזקקים לעירויים תכופים ויקרים של מוצרי דם

פתרון לטווח הקצר

PLX-R18 :לאחר  החלמה המטופויטית חלקית
)HCT(השתלת מח עצם 

PLX-R18
מיועד לעודד את מח העצם להתאוששות וליצירת 

)לבנים וטסיות, תאי דם אדומים(כל שורות הדם 



לפרטים נוספיםCIBMTRראה אודות.  CIBMTRעבור אוכלוסיית HCTלאחר100במטופלי שלב ראשון וביום  PLX-R18-התצפית הראשונה הוגדרה היום של הטיפול הראשון ב. חודשים מהתצפית הראשונה12במהלך תקופה של  CIBMTRבהשוואה לנתונים שנוצרו מממסד נתונים*20

של הטיפול  (exploratory efficacy)תוצאות ממחקר ראשון לבחינת הבטיחות והיעילות האקספלורטורית 
2022דווחו במרץ , )*N=21(בבני אדם  PLX-R18באמצעות

והציגו פרופיל בטיחות חיובי לטיפול* 18%-ל29%-הפחיתו את שיעור התמותה השנתי מPLX-R18-תאי ה•
)  p=0.15(והנויטרופילים) p=0.01(ההמוגלובין , )P<0.001(שיפור בכל שלוש שורות הדם עם עליה בספירת טסיות הדם •

חודשים לאחר קבלת הטיפול12שנמשכה עד 
עבור תאי דם  0-ל2.91-ומ, )p=0.045(עבור טסיות 0.55-ל5.09-מ, ירידה במספר עירויי הדם החודשי הממוצע•

חודשים12לאחר ) p=0.0005(אדומים 

• At 6 month: p = 0.0020
• At 12 month: p = 0.0187

• At 6 month: p = 0.0628
• At 12 month: p = 0.1468

• At 6 month: p = 0.0004
• At 12 month: p < 0.0001

PLX-R18 : תוצאות שלבI חיוביות-HCT

https://www.pluristem.com/wp-content/uploads/2022/03/Pluristem_HCT-Results_FINAL_FOR_RELEASE_isa.pdf
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המועמד הראשון שלנו למוצר תחת הטכנולוגיה הזו •
PLX-R18הנו 

) HCT(שהוצגו במחקר ההמטולוגי הנתונים החיוביים•
תומכים בהגברה ייעודית של PLX-R18-בשימוש ב

פעילות התאים עבור כל התוויה
פועלים לפתח מוצרים ייעודיים נוספים תוך שימוש •

בשיטה זו

מוצרי הדור הבא

לעריכה גנטית חוץ גופית  CRISPRשימוש בטכנולוגית •
,  של תפקודי התא הרצויים במוצרים אלוגניים עתידיים

שילייההמבוססים על תאי 

פיתוח מוצרים פורצי דרך בעלי פונקציונליות חדשנית  

ערוכים גנטית המותאמים לטיפול  PLXתאי 
באינדיקציות חשוכות מרפא

שונים כדי לשנות  ציטוקיניםהתאים מושרים עם 
את פרופיל ההפרשה שלהם

CRISPRהתומך בפיתוח מוצרים חדשים תוך שימוש בטכנולוגיית CRISPR-ILלוקחת חלק בשיתוף הפעולה עם מאגד פלוריסטם 21

https://www.pluristem.com/wp-content/uploads/2021/04/PSTI-PR-PLX-R18-HCT-FINAL-FOR-RELEASE.pdf
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הנהלת החברה

ליאור רביב
ל "סמנכ

טכנולוגיה

,  ר ניצן הלוי"ד
MD

ל קליניקה"סמנכ

הדס-אפרת ליבנה
ל "סמנכ

משאבי אנוש

-חן פרנקו
יהודה
ל כספים"סמנכ

,  ר רחלי אופיר"ד
PhD

ל דאטה  "סמנכ
וקניין רוחני

יקי ינאי
ל ונשיא"מנכ

אורלי עמירן
ל איכות"סמנכ

אפרת כדורי
ל פיתוח "סמנכ
עסקי

נמרוד בר צבי
ל "סמנכ

מסחרי

ר ארתור  "ד
PhD, מכלנקין

ל מחקר"סמנכ
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הזדמנויות רבות, פלטפורמה אחת
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צרו קשר

www.Pluristem.com
Investor.relations@Pluristem.com

972-74-710-8600+ישראל 
1-347-973-2098+ב "ארה

49-30-2215-0786+גרמניה 

http://www.pluristem.com/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

