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הנדון :ביו-מרקר בע"מ– אישור ראשוני לקבלת מענק מאת קרן Bird
חברת ביו-מרקר טכנולוגיות בע"מ )"ביומרקר"( הודיעה כי קרן בירד ) - (BIRD Foundationקרן דו-
לאומית למחקר ופיתוח תעשייתי בין ישראל וארצות הברית )להלן" :קרן  ,("BIRDנתנה אישור ראשוני
להעמדת מענק בסך של  900אלף דולר לטובת פרויקט משותף של ביומרקר ושל שותפה אמריקאית,
במסגרתו יפתחו שתי החברות במשותף טסט דיאגנוסטי )מכשיר לאבחון( המבוסס על פנל של ביו-
מרקרים )סמנים ביולוגיים חלבוניים( להכוונת טיפול אישי של חולי סרטן המעי בשלב גרורתי .שתי
החברות יידרשו להעמיד ביחד סכום דומה לטובת הפרויקט.
יצוין כי העמדת המענק מותנה בהתקשרות ביומרקר ושותפתה האמריקאית בהסכם שיתוף פעולה
והתקשרות השותפות בהסכם מימון עם קרן  ,BIRDוזאת לא יאוחר מיום  30בספטמבר .2011 ,משא
ומתן להתקשרות בהסכם שיתוף הפעולה מתנהל בימים אלה .המענק האמור ,אם יועמד ,יוחזר לקרן
 BIRDמתמלוגים על מכירות הפיתוח המשותף.
סרטן המעי הגס הינו המחלה הממאירה השלישית בשכיחותה בעולם .למיטב ידיעת החברה ,מעל מיליון
מקרים חדשים מתגלים בעולם בשנה ומתוכם מעל  30%מאובחנים בשלב גרורתי.
חברת ביומרקר תפעל לפתח ביחד עם שותפתה האמריקאית בדיקת ביופסיה המבוססת על פנל סמנים
אשר יהווה כלי איבחוני לאיתור החולים אשר לא יגיבו לטיפול התרופתי .מידע זה ישמש רופאים
אונקולוגים להחלטה מושכלת לקביעת הטיפול.
המענק של קרן בירד ,אם יתקבל ,עתיד לסייע לביומרקר לפעול לפיתוח כלים דיאגנוסטיים המלווים
טיפול תרופתי קיים .המימון ישמש את ביומרקר לצורך קידום פיתוח הבדיקה ,ביצוע ניסויים קליניים
וקבלת אישור רגולטורי .בכוונת חברת ביומרקר לנהל את הפרויקט בשיתוף פעולה רב מחלקתי עם המרכז
הרפואי הדסה.
חברת ביומרקר מפתחת בדיקות דם נוספות לגילוי והכוונת טיפול בסרטן המבוססות על ביומרקרים
חדשניים.

-2החברה מבקשת להבהיר ולהדגיש כי לא קיימת וודאות כי ביומרקר תגיע להסכמות עם השותפה
האמריקאית תוך התקופה שננקבה וכי קרן  BIRDתעמיד את המענק כאמור ,בחלקו או במלואו )גם אם
ביומרקר תגיע להסכמות עם השותפה האמריקאית תוך התקופה הנקובה( .ביומרקר קיבלה אישור
ראשוני מקרן  BIRDהמותנה בהשלמת פעולות והתקשרויות ,בשיקול הדעת של קרן  ,BIRDולמועד
הדוח פועלת ביומרקר כדי להשלימן ולעמוד בדרישות קרן  BIRDלצורך קבלת המימון )דבר שאינו מצוי
בשליטתה בלבד(.
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