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המפתחת תרופות למחלות גנטיות הנגרמות על ידי 'מוטציות פסק ' (non-sense mutations).קרן  Catalyst CELהישראלית סינית היא
בין המשקיעים המרכזיים בסיבוב גיוס בהיקף  42מליון דולר ,יחד עם קרן ההון סיכון הישראלית  Pontifaxהמתמחה במדעי החיים
ושחקנים מובילים אחרים בתעשייה .
אלוקס פארמצבטיקה היא חברת ביוטק בתחום הטיפול בילדים חולים הסובלים ממחלות גנטיות נדירות מאוד ונדירות שמשבשות את
תהליך יצירת החלבון ,גורמות להפסקת ייצורו בטרם עת ומביאות לכך שהחלבון לא יבצע את תפקידו .החברה מתמקדת בשלב הגילוי,
הפיתוח והמסחור של תרכובות המיועדות לטיפול במחלות גנטיות מולדות כמו סיסטיק פיברוזיס וסיסטינוזיס .
צוות הניהול המנוסה של החברה כולל את :המייסדת והמנכ"לית ד"ר סילביה נוימן ,לשעבר מייסדת ויו"רית של cCAM
Biotherapeutics,שנרכשה על ידי ) Merck (NYSE:MRKבשנת  ,4102ושל Predix Pharmaceuticals,אותה ליוותה מראשית דרכה,
כחברה קטנה בשלבים מוקדמים של גילוי תרופה ועד לחברה נסחרת בשווי  211מליון  $עם תיק מוצרים מגוון ;) (NASDAQ, EPIXהיו"ר,
ד"ר רוברט הפט ,לשעבר נשיא מנכ"ל וחבר מועצת המנהלים של  Enobia Pharmaהקנדית ,אותה מכר ל -Alexion Phamaceuticals
ב 0.0-מיליארד  ,$המכירה הגדולה אי פעם של חברת ביוטק פרטית ,לפני שלב המסחור; וכן קרן ההון סיכון הישראלית פונטיפקס,
משקיעה מייסדת ב -Eloxxובעלת המניות הגדולה ביותר ,בעלת התמחות ונסיון עשיר בהשקעות בתחום הבריאות .
Eloxxנכנסה להסכם מיזוג עם  Sevion Therapeutics, Inc. (OTCQB: SVON),במסגרתו החברה תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה
של  Sevion.עם השלמת המהלך , Sevionתשנה את שמה ל -Eloxx Pharmaceuticals, Inc.ובכוונתה להירשם למסחר בבורסת
נאסדק .
יאיר שמיר ,שותף מנהל בקרן"  Catalyst CEL:אנו נלהבים להצטרף ל -Eloxxבמסעה להפוך לחברה מובילה בתחום הטיפול במחלות
הנדירות ,עם טכנולוגיה מצוינת וצוות ניהול מוכשר .אנו מאמינים ש -Eloxxעומדת להפוך למובילת חדשנות בפיתוח תרופות לטיפול
במחלות גנטיות הנדירות בילדים ,בהסתמך על היכולות הייחודיות של החברה לשחזר את אורך החלבון במחלות גנטיות מולדות ".
לדברי שנגיאן פן ,מנהלת מחלקת מיזוגים ורכישות בחברת  China Everbright Ltd.ושותפה מנהלת בקרן"  Catalyst CEL:הגישה
החלוצית של  Eloxxלטיפול במחלות גנטיות ואבני הדרך המרשימות שהחברה כבר עברה בפיתוח התרופה ,ממצבות אותה כמובילת
חדשנות בתחום זה .ד"ר סילביה נוימן וצוותה הינם מהטובים בתעשייה ,ואנו גאים לחבור אליהם כדי לתמוך בחדשנות בתחום זה ".
ד"ר סילביה נוימן ,מייסדת ומנכ"לית"  Eloxx:החברה מתכננת להתחיל במספר מחקרים קליניים עבור  ELX-02,המועמד המוביל שלנו
לפיתוח .אנו צופים ביצוע של אבני דרך קליניות מהותיות במהלך  4102ו ,4102-בעיקר בתוכניות הקליניות המובילות שלנו בחולי סיסטיק
פיברוזיס וסיסטינוסיס בעלי מוטציות פסק .אנו שמחים לעבוד עם צוות הקרן ".
Eloxxהינה ההשקעה החמישית של קרן  Catalyst CEL.בין ההשקעות הקודמות שלה נמנות חברת  Lamina Technologiess,יצרנית
טכנולוגיה מתקדמת בתחום כלי חיתוך למתכות , XJET -חלוצה בשוק מדפסות התלת-מימד עם מומחיות ייחודית בחלקים מתכתיים
וקרמיים , Taboola,חברה ישראלית עם מטה בארה"ב שפיתחה פלטפורמה להמלצות תוכן ברשת ,ו -Satixfy,ספקית מובילה של
טכנולוגיית תקשורת לוויינית וקוואזי-לוויינית .
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