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 02בספטמבר0202 ,

אג"נ,
הנדון :דוח מיידי
החברה מתכבדת להודיע ,כי ביום  01בספטמבר  0202חתמה עם חברת פייזר העולמית ("פייזר") על הסכם
הערכה טכנולוגית (( )Technology Evaluation Agreementבדוח זה" :ההסכם") בקשר למולקולת הML-10 -

שפיתחה החברה כחלק מפעילותה בתחום האבחון וההדמיה המולקולאריים ("מוצר ההדמיה").
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ההסכם קובע את התנאים בהם הצדדים ישתפו פעולה לביצוע תכנית מחקר משותפת שתתבצע על ידי פייזר,
שמטרתה הערכה טכנולוגית (בחינת היתכנות) של מוצר ההדמיה ,מתוך מטרה עתידית ,בכפוף להצלחת
הבחינה ,לעשות שימוש במוצר כחלק מייעול שיטות הבדיקה של בטיחות מוצרים בשלבי פיתוח פנימיים
בפייזר .בשלב הראשון יכללו ניסויי ההיתכנות הדמיית תאים מתים ו/או תהליכי מוות תאיים במודל פרה-
קליני של אשך טמיר ("תכנית המחקר") .תקופת ההסכם תהיה לשנה ממועד חתימת ההסכם או עד גמר
הערכת מוצר ההדמיה בידי פייזר ,לפי המוקדם .ההסכם אינו קובע תמורה למי מהצדדים בעד ניהול תכנית
המחקר המשותפת ,וכל צד יישא בהוצאותיו במסגרת התכנית ,כאשר הוצאות החברה במסגרת תכנית
המחקר הינן באספקת סמן ההדמיה וחומר המוצא לו ,הוצאות אשר אינן מהותיות .במקרה שתכנית המחקר
תוכתר בהצלחה על ידי פייזר ,הצדדים עשויים לנהל משא ומתן על המשך ההתקשרות ביניהם בקשר להמשך
שימוש ומתן רישיון במוצר ההדמיה לצרכי המשך מחקר ופיתוח .בהסכם נקבעו הוראות נוספות כמקובל בסוג
זה של הסכמים ,לרבות בקשר עם הזכויות בקניין הרוחני של כל אחד מהצדדים וחובות סודיות.
ההתקשרות עם פייזר עולה בקנה אחד עם כוונות החברה לעשות שימוש במשאביה הקיימים ולהמשיך ולתמוך
בפיתוח עסקי בקשר עם נכסי הקניין הרוחני שבידי החברה לצורך קידום פעילותה.
פרסום המשא ומתן והחתימה על ההסכם עוכבו על ידי החברה ,בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,על פי
סעיף (61ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל ,0792-מאחר שעלול היה למנוע את
השלמת ההסכם ,ללא אישור הצד השני .לפיכך הנהלת החברה ,בהמשך לאישור דירקטוריון החברה ,אישרה
את הסרת עיכוב הדיווח ביום  02בספטמבר  ,0202בשעה  ,02:22לאחר קבלת האישור האמור.

 1פעילות אותה החליטה החברה להקפיא במרץ  ,0206זאת על רקע אי הצלחה בקבלת התוצאות הקליניות הרצויות במסגרת ניסוי
שלב  IIשניהלה החברה במוצר ההדמיה להדמית מוות תאי בגרורות מוחיות המטופלות בהקרנה .לפרטים אודות פעילות החברה
בעבר בתחום האבחון וההדמיה המולקולאריים ראו סעיפים (7.6 – 7.0 ,2.6 – 2.0 ,1.9 ,1.1 ,1.6 – 1.0א)(-ג),06.0 ,00 ,00 ,02.6 ,02.0 ,
 06.2 – 06.0 ,02.0ו 06.7 -בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח השנתי של החברה לשנת  0200מיום  07במרץ [ 0200מס' אסמכתא
.]0200-20-292267

על מולקולת ה–ML-10

מולקולת ה ML-10-הינו מוצר הדמיה שהינו סמן מלקולארי ,המוזרק לגוף באמצעות מזרק סטנדרטי .הסמן
נקשר לתאים העוברים תהליך אפופטוזיס (תהליכי מוות תאיים) ,והוא מיועד לאבחון מחלות המאופיינות
בתהליכי מוות תאי או להערכת טיפול במחלות אילו .המוצר פותח על ידי החברה עד תחילת שנת ,0206
ופיתוחו הוקפא על רקע תוצאות ניסוי קליני שלב  0בגרורות מוחיות של גידולים; תוצאות אשר לא עמדו
ביעדים העיקריים של הניסוי .שיתוף הפעולה המתואר לעיל נועד לבחון כעת את ישימות המוצר ככלי עזר
חדש לפיתוח תרופות בתחום הסרטן.
אודות החברה
לאפוסנס בע"מ פלטפורמה ייחודית העוסקת בפיתוח מוצרים המתוכננים לזיהוי וקישור לממברנות ביולוגיות,
כבסיס לפיתוח תרופות במגוון תחומים לרבות בתחום הטיפול באמצעות גנים.
בכבוד רב,
אפוסנס בע"מ
נחתם בשם החברה על ידי:
יובל גוטנשטיין ,סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי
רו"ח אתי גניס ,סמנכ"לית תפעול ומנהלת כספים
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