הודעה לעיתונות
הצלחה לרדהיל ביופארמה:
השלימה גיוס של מעל  10מיליון דולר ממשקיעים
זרים וישראלים  -פי שלושה מהסכום שתוכנן
בין רשימת המשקיעים בחברה :קרן ההשקעות פידליטי הון סיכון
המתמחה בתחום הביוטק ,משפחת לאוטמן ,קבוצת ד"ר פישר ,ד"ר
שמואל קבילי ,דני פורת ,משפחת פרשקר ,מאיר אוזן ,עזי פויכטוונגר ,קרן
הביוטק הקנדית רוזלינד קפיטל ומשקיעים זרים מתחום הפארמה
לחברה צנרת של  6מוצרים הנמצאים בשלב קליני מתקדם ובכוונת החברה
להתחיל ניסויים קליניים אחרונים לפחות בשלושה ממוצריה כבר ב2011-
הצלחה גדולה לחברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית רדהיל ביופארמה ):(RedHill Biopharma
החברה ,המפתחת וממסחרת תרופות בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים ,השלימה גיוס פרטי ממשקיעים
זרים וישראלים בהיקף כולל של מעל  10מיליון דולר – פי שלושה מהסכום המקורי אותו התכוונה לגייס.
החברה נהנתה מביקושים גבוהים בגיוס ,בו לקחו חלק ,בין השאר ,קרן פידלטי הון סיכון המתמחה
בהשקעות בתחום הביוטק ,קרן השקעות פרטית של משפחת לאוטמן ,קבוצת ד"ר פישר בהובלת נורית
הראל ,ד"ר שמואל קבילי ,דני פורת ,משפחת פרשקר ,מאיר אוזן ,עזי פויכטוונגר ,קרן הביוטק הקנדית
רוזלינד קפיטל ומשקיעים זרים מתחום הפארמה.
רדהיל השלימה עד היום ארבע עסקאות לרכישת זכויות ב  6 -מוצרים בשלבי פיתוח מתקדמים.
רדהיל דיווחה לאחרונה על השלמת עסקה עם חברת ג'יאקונדה ) (Giacondaהאוסטרלית ,הנסחרת
בבורסת ה ,ASX-לרכישת  3תרופות לטיפול בבעיות בדרכי העיכול .התרופה המתקדמת ביותר מבין
השלוש ,שכבר ביצעה שלב שלישי של ניסויים קליניים באוסטרליה ) ,(Phase IIIaמיועדת לטיפול
במחלת המעיים הדלקתית הקשה ,קרוהן ) .(Crohn'sהתרופה מיועדת להתחיל במהלך  2011שלב שני
ו שלישי של ניסויים קליניים בארה"ב לצורך קבלת אישור רשות המזון והתרופות האמריקאית ).(FDA
מחלת הקרוהן היא מחלה חשוכת מרפא והתרופה שרכשה רדהיל אמורה להתאים לכמחצית מחולי
הקרוהן .גודל השוק הפוטנציאלי של התרופה נאמד במיליארדי דולרים והתרופה של רדהיל עשויה לקחת
חלקים משמעותיים משוק זה.

כמו כן ,לרדהיל הסכם גם עם חברת אינטלג'נקס ) (IntelGenxהקנדית לפיתוח משותף ורישום של
פורמולציה חדשה לתרופה להקלה מהירה של מיגרנות המבוססת על טכנולוגיית ® VersaFilmשל
אינטלג'נקס .המוצר נמצא כיום לפני השלבים האחרונים של ניסויים קליניים והחברות צפויות להגיש
במשותף את הבקשה לרישום המוצר ל – .FDA
רדהיל רכשה מחברת סקולר פארמה האמריקאית ) (SCOLRזכויות לשיווק ומכירה של תרופה למניעת
בחילות והקאות של חולי סרטן בטיפולי כימותרפיה והקרנות ,וכן רכשה מחברת איגלט )(Egalet
מדנמרק זכויות לתרופה לטיפול בבעיות אי ספיקת לב ולחץ דם גבוה.
ברדהיל מעריכים כי ב 2011-תחל החברה לבצע כמה ניסויים קליניים בשלב  Phase IIIוכי תוכל לקדם
שניים ממוצריה להגשת בקשת –  – NDA – New Drug Applicationלשם קבלת אישור FDA
לשיווק תרופה חדשה.
לדברי דרור בן אשר ,מנכ"ל רדהיל" ,אנחנו מרוצים מהשלמת הגיוס הפרטי ומההיענות הגבוהה לה
זכתה החברה .אנחנו מחויבים להפוך את החזון למציאות לרווחת המשקיעים .כספי הגיוס יסייעו רבות
לרדהיל בהמשך קידום מוצריה ובתוכנית המחקר והפיתוח שלה".
עוד אמר בן אשר" ,עם השלמת הגיוס הפרטי ורכישת הזכויות ב 6 -המוצרים ,אנו בוחנים אפשרות
להנפקת החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב .התרופות עבורן רכשנו את זכויות השימוש והפיתוח
מהוות הבטחה עצומה לחולים ובאמצעות צוות המו"פ שלנו ויכולות הניהול של החברה נוכל להביא אותן
לכדי מיצוי הפוטנציאל העסקי .לרדהיל צנרת תרופות הנמצאות בשלב קליני מתקדם ובכוונתנו לפעול
במה ירות לקידום תוכניות הפיתוח של התרופות ולהבטיח את עמידת החברה ביעדים שהוצבו".
אודות רדהיל:
רדהיל היא חברה ישראלית המפתחת וממסחרת תרופות בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים )(Phase II-III
על ידי רכישת זכויות בתרופות ופיתוחן עד לשלב אישור  FDAומכירות .רדהיל מתמקדת בעיקר בפיתוח
ומסחור של פורמולציות חדשות המהוות שיפור לתרופות קיימות ,שעל ידי ניצול אפקטיבי של היכולות
הניהוליות והפיננסיות של רדהיל ניתן יהיה להביאן לשוק במהירות ועם סיכויי הצלחה גבוהים .לחברה
צוות ניהולי מנוסה בראשות המנכ"ל דרור בן אשר ,המגובה ביועצים מובילים בעולם מתחום תעשיית
הפארמה .החברה מומנה עד כה על ידי פרוסיד קפיטל וקבוצת משקיעים פרטיים מחו"ל ומהארץ שחלקם
בעלי ניסיון רב בתעשיית התרופות העולמית.
במסגרת פעילותה מתמקדת החברה ברכישת הזכויות במוצרים המבוססים בעיקר על טכנולוגיות
המשמשות לפיתוח וייצור מוצרים שהינם פורמולציות ,קומבינציות או שיטות חדשות ומוגנות פטנט
המהוות שיפור ,שכלול ,ייעול או שימוש חדשני בתרופות קיימות ,כאשר עד כה ניתנה עדיפות למוצרים
אשר ניתן לפתחם במסלול אישור  FDAשעשוי לחסוך זמן רב ולהקטין משמעותית את עלויות הפיתוח.
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