הנפקת דיפארם סידרה לכלל ביוטכנולוגיה
רווח של  19מ' ש'
ברבעון השלישי של  2008הפסידה כלל ביוטכנולוגיה  10מיליון שקל
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<< כלל ביוטכנולוגיה ,שמנוהלת בידי ראובן קרופיק ,הרוויחה  19מיליון שקל ברבעון
השלישי של  ,2009בהשוואה להפסד של  10מיליון שקל ברבעון המקביל ב .2008הגורם
העיקרי למעבר לרווח היה רווח הון של  30.6מיליון שקל מהנפקתה של חברת דיפארם
ששולבה בהנפקת זכויות באוגוסט .2009
בעקבות ההנפקה גדל חלקה של כלל ביוטכנולוגיה בדיפארם ל 52%והיא מאוחדת
למאזנה ,בעוד קודם לכן דיפארם היתה חברה מוחזקת .כלל ביוטכנולוגיה הזמינה הערכת
שמאי כדי לאמוד את השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של דיפארם .רו"ח רם לוי,
מבעלי חברת הייעוץ וריאנס ,קבע שהשווי הנקי של נכסיה והתחייבויותיה של דיפארם הוא
 511מיליון שקל   8%פחות משווי הבורסה של החברה .על בסיס הערכת שווי זו זקפה
כלל ביוטכנולוגיה את עודף הערך הנכסי הנקי של דיפארם ישירות לרווח הכולל של
החברה ,ואילו עודף הערך של דיפארם על ההשקעה בה ,שמתייחס לנתח האחזקה
בדיפארם שהיתוסף בעקבות ההנפקה ,נזקף כהכנסה בדו"ח רווח והפסד.
דיפארם חתמה שלשום על הסכם שעשוי להניב לכלל ביוטכנולוגיה רווחים בעתיד .דיפארם
תשתף פעולה עם החברה הסינית  Wanbangלפי הסכם שבו תממן החברה הסינית ניסוי
קליני בשלב השני בתמורה לזכויות הפצה של המוצר בסין ,וכן תשלם תמלוגים משמעותיים
ו 25.5מיליון דולר בהתאם לעמידתה של דיפארם באבני דרך בפיתוח התרופה.
גורם נוסף לרווח ברבעון החולף היה רווח של  8.1מיליון שקל ממכירת האחזקות
בקומפיוג'ן.
החברות בתיק ההשקעות של כלל ביוטכנולוגיה הסבו לה הפסד של  16.7מיליון שקל
ברבעון השלישי של  ,2009בהשוואה להפסד של  18.7מיליון שקל ברבעון המקביל
ב.2008
כלל ביוטכנולוגיה מציגה ,קצת יותר משנתיים לאחר הנפקתה ,הון עצמי של  806מיליון שקל
ו 317מיליון שקל במזומן ובשווה מזומן נכון לסוף הרבעון השלישי של  ,2009לאחר שגייסה
 40מיליון שקל בהנפקה של  6.5%מהחברה בדילול מלא במחצית ספטמבר .2009
החברה הבת פוליהיל ) ,(39%שמפתחת מוצר לטיפול בפצעים קשי ריפוי ,במגעים עם
חברות הפארמה המובילות בתחום ריפוי פצעים לצורך בחינת שיתופי פעולה .דירקטוריון
כלל ביוטכנולוגיה אישר בנובמבר  2009לממש אופציה להשקעה נוספת של  1.4מיליון
דולר בפוליהיל לפי שווי של  4.7מיליון דולר לפני ההשקעה.
כלל ביוטכנולוגיה הגדילה את חשיפתה להשבחה אפשרית בחברה הבת קיורטק,
שמפתחת תרופות לצהבת נגיפית מסוג  ,Cסרטן המעי הגס וסרטן הכבד .החברה רכשה
 60%מהתמלוגים שמגיעים למור ,שהיא חברת היישום של קופת החולים הכללית ,בגין
המוצר של קיורטק .אם הפיתוח יגיע לשלב מסחרי תקבל כלל ביוטכנולוגיה 1.8%
מהמכירות שתבצע קיורטק.

