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 ,Gamida Cellחברה מוחזקת של אלביט מדיקל דיווחה לאחרונה על תוצאות סופיות
ראשוניות ( )top-line dataחיוביות מניסוי קליני  Phase IIIב .omidubicel-לטיפול
במחלות המטולוגיות ממאירות הדורשות השתלת מח עצם .הניסוי כלל  125חולים עם
ממאירויות שונות של מערכת הדם .הזמן החציוני עד לקליטת תאי הדם הנוטרופילים היה

**מתומחר נכון ל 19-יוני 2020

 12יום לחולי  omidubicelבהשוואה ל 22 -יום בקבוצת הביקורת (השתלה סטנדרטית של
תאי גזע מדם טבורי) ) .(p <0.001בכוונת  Gamida Cellלהתחיל בהגשת הבקשה לאישור
שיווק ה omidubicel (BLA)-ל FDA-ב Q420 -במסגרת הגשה רציפה של הבקשה
( ,)rolling submissionעם השקה אפשרית בארה"ב בשנת .2021

חוב נטו ב 31-במרץ 2020
(מ'  )$כולל הנפקה של
 Gamidaורכישה חוזרת של
חובות
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הערה PBT* :ו EPS-מנורמלים ,ללא הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ,פריטים מיוחדים ותשלומים
מבוססי מניות.

מכירת  InSightecמוסיפה מזומנים
המכירה המוצלחת שלהחזקתה ב InSightec-מעניקה לאלביט  102.2מיליון דולר במזומנים.
התמורה שמשה לרכישת חוזרת של  133.3מיליון מניות תמורת  38מיליון דולר ,ברבעון הראשון
של  2020-יתרת המזומנים ישמשו ברובם לצורך פירעון אגרות החוב שלה באמצעות תשלום או
רכישה שלהם.
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ביצועי מחיר מניה

 Gamidaמגייסת  $ 69מיליון בתמורה ברוטו
 Gamida Cellהנפיקה סך של  15.3מיליון מניות במחיר של  $ 4.50למניה ,תמורת סכום כולל של
כ $ 69-מיליון ברוטו .החברה מעריכה כי היא ממומנת כעת במלואה עד למחצית השניה של .2021
בחודש מאי ,מכרה אלביט מדיקל סך של כ 312-אלפי מניות  Gamidaומחזיקה כעת בכ 2.4-מיליון
מניות של החברה .בעקבות מכירת המניות והדילול מההנפקה ,הופחת חלקה של אלביט מדיקל
ב Gamida Cell-בדילול מלא מכ 7% -ל .4.1%-

מזומנים ממכירת המניות של InSightec
המכירה המוצלחת של מרבית ההחזקה במניות  InSightecסיפקה לאלביט מדיקל  $ 102.2מיליון
במזומן .תמורת המכירה שימשה את החברה לביצוע רכישת חוזרת של כ 133.3 -מיליון מניות
תמורת  $ 38מיליון ברבעון הראשון של  ,2020יתרת המזומנים ישמשו בעיקר לצורך פירעון
אגרות החוב להמרה או רכישה חוזרת שלהם.במהלך חודש יוני רכשה החברה סך של כ 1.9-מיליון
ע.נ של אגרות חוב להמרה בעלות של כ 2.3-מיליון ש"ח

הערכה 208.5 :מיליון שקל או  2.12שקל למניה
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תיאור העסק

<הכנס

אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ (  )Elbit Medicalהיא חברה
בת הנשלטת במלאה על ידי אלביט הדמיה בע"מ
( ,)EMITFהיא חברת ביומד וטכנולוגיות רפואיות
ישראלית .תיק ההשקעות של החברה כולל שתי חברות
הפועלות בתחום המכשור הרפואי וטיפולים רפואיים:
אינסייטק המפתחת את פלטפורמת  ExAblateלצורך
אבלציה תרמית לא פולשנית של רקמות ,ו-גמידה סל
המפתחת טכנולוגיה להשתלת מח עצם אוניברסלית.

אירועים עתידיים
צמצמנו את הערכת השווי שלנו מ 229.7 -מיליון ש"ח או  2.34ש"ח למניה ל 208.5 -מיליון ש"ח או
כ  2.12-ש"ח למניה .הסיבה לכך נובעת בעיקר מירידה במזומנים נטו וכן שינוי בערכה של
האחזקה ב ,Gamida -אשר ירד בגלל הדילול מהנפקת  Gamidaוגם ממכירה על ידי אלביט
מדיקל של חלק מההחזקה שלה .ההפחתה בערך ההנפקה של  Gamidaקוזזה חלקית על ידי
עלייה בהסתברות להצלחה של  omidubicelמ 50% -ל 70% -בעקבות נתוני שלב .III

Rolling BLA submission
for omidubicel
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גילוי ,הבהרות ותניות פטור
דו"ח זה מהווה תמצית בשפה העברית של עבודת האנליזה המתפרסמת במקביל בשפה האנגלית (ה"-אנליזה") ,ויש לראותו אך ורק כנספח
לאנליזה ,ומטרתו לספק מידע ראשוני בעברית .דו"ח זה אינו מהווה בפני עצמו אנליזה ,ואין לקבל החלטות השקעה כלשהן על רק סמך המידע
המובא בו .בטרם קבלת החלטות השקעה ביחס לניירות הערך המונפקים על-ידי החברות הציבוריות המסוקרות ,יש לקרוא את האנליזה במלואה,
לרבות פסקאות הגילוי ותניות הפטור המובאות בה ,אשר חלים גם על דו"ח זה.
בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,עמימות או שונות בין האנליזה לבין דו"ח זה ,ייגבר האמור באנליזה .אין בהתקשרות עם הבורסה להשתתפות
בתכנית לסיקור חברות ציבוריות משום אישור או הסכמה של הבורסה או של רשות ניירות ערך לתוכן עבודת ניתוח (אנליזה) או להמלצות הכלולות
בה .בהתאם להסכם מול הבורסה לניירות ערך בתל אביב ,הניתוח עבור כל משתתפת בתוכנית יפורסם לכל הפחות ארבע פעמים בשנה ,לאחר
פרסום דו"חות כספיים רבעוניים או שנתיים ,ויעודכן בהתאם לצורך לאחר פרסום דו"ח מיידי על קיומו של אירוע מהותי הנוגע למשתתפת .כפי
שמפורט בהסכם ,אדיסון אינווסטמנט ריסרץ (ישראל) בע"מ ("אדיסון ") ,זכאית לקבל תשלומים עבור עבודות ניתוח אלו ,שישולמו על -ידי
המשתתפות ישירות לבורסה ,והבורסה תעביר תשלומים אלה ישירות לאדיסון .בכפוף לתנאים והעקרונות המפורטים בהסכם ,התשלומים
השנתיים להם תהיה אדיסון זכאית עבור כל משתתפת ,ינועו בטווח שבין  .50,000$-35,000$לפרטים נוספים אודות מתכונת ההתקשרות עם
הבורסה ,התגמול ה מתקבל מהחברות המסוקרות ,ומתכונת עבודות הניתוח ,לרבות מועדי פרסומן ואופן פרסומן ,ראה באנליזה.
אדיסון אינווסטמנט ריסרץ' (ישראל) בע"מ ,ו ,Edison Investment Research Limited -לרבות מי שקשור אליהן ,מנהליהן ,עובדיהן וגופים
המעניקים להן שירותים ,לא יישאו באחריות לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו כתוצאה מהסתמכות על מידע כלשהו המופיע באנליזה ובדו"ח זה.
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