
בדיקה לגילוי דלקת כרונית תאפשר
גילוי מוקדם של סרטן

אימפרודיה פיתחה בדיקת דם המבחינה בין דלקת חריפה לדלת כרונית באמצעות סמנים ביולוגיים 

ייחודיים, כאשר לכל אחד מהסמנים רגישות שונה לסביבה הדלקתית. בדיקת הדם של אימפרודיה 

נותנת תוצאות מהירות ומדויקות בזמן אמת, תוך זיהוי המטופלים אשר להם הטיפול יועיל ולחזות 

סיבוכים אפשריים טרם מתן הטיפול. באמצעות הבדיקה ניתן לתת טיפולים אופטימליים בהתאם 

למצב המערכת החיסונית של המטופל.

הבדיקה של אימפרודיה תועיל בשלושה תחומים עיקריים: כלי אבחוני, כלי לחיזוי יעילות הטיפול 

לחולים בעלי מערכת חיסונית נמוכה ולשמש ככלי מפתח לחברות תרופות בפיתוח תרופות חדשות 

למחלות בהן מעורבת דלקת כרונית כגון סרטן. הטכנולוגיה מגובה במעל ל- 20 פטנטים מאושרים. 
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בדיקת דם לניטור מצב המערכת החיסונית של חולים הסובלים 

ממחלות המלוות בדלקת כרונית. החברה מתמקדת בסוכרת, 

מחלות דלקתיות וסרטן.

חברת אימפרודיה מיועדת להנפקה בנאסד"ק.

הזדמנות עסקית

שווי שוק הביו-מרקרים העולמי צפוי להסתכם בכ- 79 מיליארד דולר עד 2025, עם 

קצב צמיחה של כ- 13% (Engine, January 2020 Market Research) גודל השוק 

העולמי לאבחון סרטן צפוי להגיע ל-249.6 מיליארד דולר עד שנת 2026, עם קצב 

צמיחה של 7% (Grand View Research, פברואר 2020). הסכום שהוצא עבור 

טיפולים לסוכרת בשנת 2019 עמד על כ- 760 מיליארד דולר והוא צפוי לעלות לכ- 

825 מיליארד דולר עד שנת 2030. בשנת 2019 הוערך כי כ- 543 מיליון איש 

בעולם חולים בסוכרת, מספר שעפ"י ההערכות יגדל לכ- 578 מיליון חולים עד שנת 

2030 (IDF אטלס סוכרת, 2019). מתחילת 2019 עד אמצע יוני 2020 הונפקו 

בנאסד"ק בהצלחה 97 חברות מתחום הביוטק מתוך 254 הנפקות, המהוות כ- 38% 

מכלל ההנפקות בתקופה זו. חברה מתחום פעילות דומה לאימפרודיה הונפקה 

בשנת 2019 וכיום נסחרת בשווי של פי 2.4 ממחיר ההנפקה.

גודל השוק העולמי לביו מרקרים

דיאגנוסטיים עבור סרטן  (במיליארדי $)
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התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות השותפות וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על השותפות 

ותחום פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת השותף הכללי. בנוסף, לוחות זמנים לביצוע אבני הדרך במסגרת תכנית הפיתוח של חברות הפורטפוליו של השותפות ואשר 

לשותפות זכויות השתתפות בהם, הנכללים במצגת זו, ועלותם, הינם משוערים וכוללים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה חלקית בלבד הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך המצגת, 

וכולל הערכות של השותף הכללי בהסתמך על המידע שבידו במועד המצגת, אשר יכולות להשתנות בהסתמך על התקדמות הפעולות, מועד ביצוען בפועל והממצאים שיתקבלו וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות 

רבות, כגון עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע ועמידה באבני הדרך השונים וכדומה. לפיכך הפעולות שיבוצעו בפועל ומועדן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשתמעים. 

השותף הכללי ו/או השותפות אינם מחויבים בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור, על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר פרסום מצגת זו.

גולדמן ביו - שותפות מוגבלת
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