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מידע צופה פני עתיד/ הבהרה משפטית 
המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד אינו ממצה את מלוא  .  לצרכי הצגת רקע כללי אודות החברה") החברה: "להלן(מ "מצגת זו הוכנה על ידי ביו ויו בע

.הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינו מחליף את הצורך בעיון בדוחות שהחברה מפרסמת לציבור מעת לעת

המידע הנכלל במצגת זו איננו מתיימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בחברה או
.  ונועד לתת רקע כללי על החברה, אשר מטבע הדברים הינו חלקי, היא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד. בניירות ערך של החברה

עיבוד או פילוח שונים מהאופן בו הוא מוצג במצגת או  , החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל במצגת כדי שישקף אירועים או עריכה
כמו כן מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם  . שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתה

ההערכות במצגת הן של הנהלת החברה ואינן בהכרח ההערכות היחידות האפשריות. כפי שתהיינה מעת לעת, להחלטות דירקטוריון או הנהלת החברה

,  או לעניינים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה/אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו, הערכות, מצגת זו כוללת תחזיות
או להתממש באופן שונה  , כולו או חלקו, מידע כאמור עשוי שלא להתממש. 1968-ח"כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ, והינם מידע צופה פני עתיד

על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב  , המידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות והנחות סובייקטיביות של הנהלת החברה. מהותית מכפי שנצפה
ושאינם  , בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה, הערכות והנחות סובייקטיביות אלה הינן בלתי ודאיות מטבען. הנוכחי של עסקי החברה
וכן , עשוי לפגוע בתוצאות פעילות החברה וממילא בהתממשות אותן הערכות ותחזיות, או שילוב שלהם, אשר כל אחד מהם, מצויים בשליטת החברה

בתנאי השוק ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה וכיוצא באלה אירועים אשר אינם ניתנים להערכה  , מההתפתחויות בסביבה הכללית
אשר תוכנם  , ידי צדדים שלישיים-סטטיסטיים ואחרים שפורסמו על, המצגת כוללת נתונים ופרסומים מדעיים. מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה

.ידי החברה-לא נבדק על

ת  דעהמצגת אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישה של ניירות ערך של החברה והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או מצג ואינו תחליף לשיקול
.  של המשקיע

בין היתר עשויים להיכלל במצגת נתונים  . מצגת זו עשויה להכיל מידע המוצג באופן שונה מהאופן שהוצג או יוצג בדוחות לציבור שפרסמה החברה
.או בפילוח שונה מאלו שמוצגים בדיווחים שפרסמה החברה לציבור/או בעריכה ו/המוצגים באופן שונה באפיון ו
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ב"חברת בת בבעלות מלאה בארה
מכירה ושירות, העוסקת בשיווק

ללקוחות צפון אמריקה

במרכזעובדים 25צוות של 
הפיתוח והשירות העולמי

ישראל, הממוקם ברחובות

2000החברת הוקמה בשנת 
,פ"מו-ומתמחה במגוון דיסציפלינות 

ייצור ושיווק מערכות סריקה ואנליזה של תאים
לבדיקות דיאגנוסטיות בתחום הסרטן

הסכמי הפצה גלובליים
Abbott Molecularחברת •
Sanmedחברת • Bio )סין(

מותקנותמערכות 650מעל 
ברחבי העולם

נמכרות למעבדותמערכות החברה 
וציטולוגיהציטוגנטיקה, פתולוגיה

:למערכות החברה אישורים רגולטורים
FDAב "ארה•
NMPAסין •
CE IVDRאירופה •
ר"אמישראל •
FDAקוריאה •

הכנסות שנתיות ממכירת מכשירים
בשנה₪ מיליון 30כשל וחוזי שירות 

רווחית עם תזרים מזומנים חיובי

עם חברותשיתופי פעולה עסקיים 
אשר שילבו את מערכות החברה

כחלק אינטגרלי מבדיקות קליניות
בתחום הביופסיה הנוזלית  

מי אנחנו
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חזון

יעודנו להיות החברה המובילה  
שיווק ומכירה של  , פיתוחבתחום 

בדיקות רפואיות מבוססות  
לצורך שיפור ביופסיה  נוזלית

תוך  , טיפול וניטור חולי הסרטן
מזעור אי הנוחות והסיכון  

המעורבים בבדיקות הקיימות

4

מומחיות ומיצוב החברה
אופטיות לשימוש רפואי-פיתוח וייצור מערכות אוטומציה מכנו•

אישורים רגולטורים למערכות דימות•

פיתוח אלגוריתמי עיבוד תמונה מתקדמים•

היכרות עם עבודת המעבדות האונקולוגיות•

והטמעה של מערכות מותאמות  באיפיוןבעלת ניסיון מוכח •
לבדיקות חדשניות בתחום הביופסיה הנוזלית

בעלת מוניטין עולמי בתחום דימות אוטומטי•
לזיהוי תאי סרטן במחזור הדם  



תחומי פעילות

מכירת מערכות לשימוש קליני  
לבתי חולים ומעבדות

מכירת מערכות לחברות המפתחות  
בדיקות ביופסיה נוזלית למטרת  

שילובה כחלק מהבדיקה העתידית

אישורים רגולטוריים בשווקים מובילים•
מערך הפצה עולמי•
מוניטין ובסיס לקוחות עשיר•
שוק בעל תחלופה קבועה של מערכות •

יתרונות

מכירת ציוד ללא הכנסות שוטפות מעבר•
לחוזה שירות

אתגרים

ביו ויו נמצאת בחזית הטכנולוגיה בתחום  •
הצעת ערך פורצת דרך ונחוצה•
פוטנציאל צמיחה ורווחיות משמעותי•
שותפויות אסטרטגיות בעלות פוטנציאל הכנסות •

)עבור בדיקה(שוטפות 

יתרונות

הצלחה תלויה בהצלחת החברה המפתחת•
מוגבל לשווקים אותם סימנה החברת המפתחת•
אין וודאות ליצירת הכנסות שוטפות•

אתגרים
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מכירת מערכות לשימוש קליני לבתי חולים ומעבדות פרטיות
אבחון ודיאגנוזה של סרטן

.מאפשרות הרחבת פעילות המעבדהמערכות החברה מסייעות בסטנדרטיזציה תהליכי האנליזה והדיווח כמו גם 

.CEוהFDAרי הביצועי המערכות נתמכים במספר מחקרים קליניים אשר שימשו כבסיס לאישו

:בין היתר אנליזה ודיווח קליני של, למערכת אפליקציות מגוונות

רקמות
סרטן שד

רקמות
סרטן ריאה

סרטן
שלפוחית השתן

סרטן הדם
)לוקמיה(

אנליזת סרטן 
באמצעות מטאפזות

:עקרונות פעולת המערכת

)AI(אלגוריתמי עיבוד תמונה מבוסס בינה מלאכותית •

דיווח דיגיטלי•

)אינטרנט(אנליזה מרוחקת •
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מכירת מערכות לשימוש קליני לבתי חולים ומעבדות פרטיות
ממערכות החברה–אבחון ודיאגנוזה של סרטן 

SoloWeb
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אנליזה ודיווח קליני מאובטחים  
מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט

Accord Plus Duet-3Allegro Plus
דוגמאות בהרצה אחת8עד  הרצת דוגמא אחתדוגמאות בהרצה אחת50עד 



מכירת מערכות לחברות המפתחות בדיקות ביופסיה נוזלית  
לצורך שיווקה כחלק מהבדיקה העתידית

ניטור והכוונת טיפול באמצעות ביופסיה נוזלית  
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ביופסיה מסורתית

הליך פולשני  •

דורש זמן ומשאבי מעבדה מומחית•

דגימת רקמה מאזור גידול בודד  •

לא מאפשר בדיקות חוזרות בתדירות גבוהה•

)  זיהומים(סיכון לסיבוכים משניים •

ביופסיה נוזלית

)בדיקת דם פשוטה(הליך לא פולשני •

רופא משפחה/ ניתן לבצע במרפאה קהילתית •

דגימת דם מייצגת את כלל הגידולים•

מאפשר בדיקות חוזרות בתדירות גבוהה•



מכירת מערכות לחברות המפתחות בדיקות ביופסיה נוזלית  
לצורך שיווקה כחלק מהבדיקה העתידית

ניטור והכוונת טיפול באמצעות ביופסיה נוזלית  
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DENOVOמערכת ה

זיהוי ואיפיון תאי סרטן  , מערכת סריקה ייעודית לסריקה
מבדיקות ביופסיה נוזלית

קיבולת דוגמאות גבוהה

מהירות סריקה גבוהה

י מסך מגע"הפעלה ע

הפעלה בלחיצת כפתור אחד

מערכת קומפקטית  

הטמעה מהירה במעבדה



מכירת מערכות לחברות המפתחות בדיקות ביופסיה נוזלית  
לצורך שיווקה כחלק מהבדיקה העתידית

חברת ביו ויו מובילה את שוק ההדמיות והאנליזה  
.האוטומטית בתחום הביופסיה הנוזלית

לחברה שיתופי פעולה ענפים עם חברות  
המפתחות בדיקות מבוססות ביופסיה נוזלית  

אשר עושות שימוש במערכות ההדמיה של ביו  
.ויו כחלק אינטגרלי מהבדיקה
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התאמת טיפולניטורזיהוי

פארמהשירותי דיאגנוסטיקה לחברות 

סרטן המחסרטן השדסרטן הריאות

סרטן הכבדסרטן הראש והצוואר



מנועי צמיחה עתידיים

מינוף הידע והניסיון של ביו ויו ומתן מענה לצורך  •

קליני קיים ללא מענה עכשווי  

ב"מערך שיווק קיים בארה•

בסיס לקוחות עולמי קיים יאפשר חדירה יעילה לשוק•

פוטנציאל הכנסות גדול במכירת בדיקות•

פוטנציאל חדירה למספר שווקים במקביל•

פוטנציאל שוק משמעותי בתחום הקליני והפרמקולוגי•
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"Sample to Answer"–פיתוח בדיקת ביופסיה נוזלית 

פוטנציאל שוקיתרונות



"Sample to Answer"פיתוח בדיקת ביופסיה נוזלית 
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זיהוי התאים , פיתוח בדיקת ביופסיה נוזלית הכוללת מערכת הכנה ועיבוד דם
הסרטניים ואפיונם לצורך קבלת מידע קליני רלוונטי לטיפול בחולה סרטן



"Sample to Answer"פיתוח בדיקת ביופסיה נוזלית 
זיהוי התאים , פיתוח בדיקת ביופסיה נוזלית הכוללת מערכת הכנה ועיבוד דם

הסרטניים ואפיונם לצורך קבלת מידע קליני רלוונטי לטיפול בחולה סרטן

יכולות מוכחות בתחום  
אוטומציה של צילום וזיהוי 

תאי סרטן במחזור הדם היכרות עם חברות  1
מובילות לציוד לעיבוד דם  

לצורך ביצוע הבדיקה ניסיון מוכח באינטגרציה  2
של מערכות עם מגוון רחב 

של בדיקות ביופסיה נוזלית  
לטובת ניסויים קליניים

הכרות עם מעבדות פתולוגיה  3
לקידום הקמת שיתופי פעולה  

עם מכונים מובילים בעולם  
בתחום האונקולוגיה

4
13

מינוף יכולות החברה בתחום הביופסיה הנוזלית

הגדלת הכנסות החברה

לבתי חולים  מכירת בדיקות
ומעבדות לשימוש קליני

מכירת בדיקות לחברות פארמה 
לצורכי מחקר ופיתוח טיפולים  



שוק פוטנציאלי ביופסיה נוזלית
סרטן הראש והצוואר–1דוגמא 

חולים חדשים מאובחנים  
בשנה בעולם עם צפי  

בעשר 30%לעליה של 
השנים הבאות

חולים חדשים מאובחנים  
ב בשנה"בארה

מהווים עלות ניטור חולים  
הנעשה באמצעות בדיקה  

PET-CT 

היא עלות הטיפול לחולה  
מהחולים  15-30%-כאשר כ

מגיבים לטיפול  

206,000-כ50,000-כ900,000
ב  "חולים בארה

בממוצע לשנה

10,000$-כ4000$-6000$

מ "התאמת טיפול מותאם אישי ע
להעלות את אחוז החולים המגיבים  

י  "לתרופה ומניעת סבל לחולה ע
ממניעת טיפול מיותר ולא יעיל

1
שימוש קליני בבדיקת ביופסיה נוזלית

ניטור חולים במהלך טיפול לצורך  
זיהוי פיתוח תנגודת טיפולית ניטור וזיהוי מוקדם של התפשטות 2

הסרטן ממקור הגידול המרכזי 
לצורך התאמת טיפול מתאים 3 "סה

ק  
שו

ל 
יא

נצ
וט

 פ
כ

ית
רנ

שמ
ה 

רכ
הע

ב

270,00090,000450,000
חולים בשנהחולים בשנהחולים בשנה
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שוק פוטנציאלי ביופסיה נוזלית
סרטן הראש והצוואר–1דוגמא 

15

התפלגות מקרים חדשים  
בכל שנה לפי מדינה

התפלגות סך החולים בעולם 
)שנים5במהלך (לפי אזורים 

אוקיאניה
21,346

)0.94%(

אפריקה
90,539

)4%(

אמריקה הלטינית
והקאריביים

133,952
)5.9%(

אמריקה הצפונית
206,063

)9%(

אירופה
462,705

)20.3%(

אסיה
1,364,365

)59.9%(

אפריקה
42,068

)5%(

אוקיאניה
7,151

)0.84%(

אמריקה הלטינית
והקאריביים

49,224
)5.8%(

אמריקה הצפונית
62,741

)7.4%(

אירופה
149,502

)17.6%(

אסיה
536,991

)63.3%(

847,677: כ"סה2,278,970: כ"סה
https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-

pie?v=2020&mode=population&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=total&sex=
0&cancer=14_1_3_4_2&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_gr

oup%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0

https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-
pie?v=2020&mode=population&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=total&sex=
0&cancer=14_1_3_4_2&type=2&statistic=5&prevalence=1&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_gr

oup%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0

https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=population&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=total&sex=0&cancer=14_1_3_4_2&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0
https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=population&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=total&sex=0&cancer=14_1_3_4_2&type=2&statistic=5&prevalence=1&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0
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פוטנציאל שוק גלובלי–סרטן הראש והצוואר 
ניטור חולים במהלך טיפול לצורך זיהוי פיתוח  

תנגודת טיפולית
)90,000(

מ להעלות את  "התאמת טיפול מותאם אישי ע
אחוז החולים המגיבים לתרופה ומניעת סבל  

י ממניעת טיפול מיותר ולא יעיל"לחולה ע
(270,000)

ניטור וזיהוי מוקדם של התפשטות הסרטן ממקור  
הגידול המרכזי לצורך התאמת טיפול מתאים 

)450,000(

דולר600עלות בדיקה 

2%: 1חדירה לשוק שנה  % 
5%: 2חדירה לשוק שנה  % 
10%: 3חדירה לשוק שנה  % 

2%: 1חדירה לשוק שנה  % 
5%: 2חדירה לשוק שנה  % 
10%: 3חדירה לשוק שנה  % 

שתי בדיקות לשנה
1%: 1חדירה לשוק שנה  % 

2.5%: 2חדירה לשוק שנה  % 
5%: 3חדירה לשוק שנה  % 

מיליון דולר1.08 מיליון דולר3.2 מיליון דולר5.4

מיליון דולר9.68

מיליון דולר2.7 מיליון דולר8.1 מיליון דולר13.5

מיליון דולר24.3

מיליון דולר5.4 מיליון דולר16.2 מיליון דולר27

מיליון דולר48.6

נתח שוק בתום קבלת 
אישור רגולטורי

1הכנסות שנה 

1כ הכנסות שנה "סה

2הכנסות שנה 

2כ הכנסות שנה "סה

3הכנסות שנה 

3כ הכנסות שנה "סה



שוק פוטנציאלי ביופסיה נוזלית
השוק האמריקאי–סרטן הערמונית –2דוגמא 

חולים חדשים מאובחנים  
ב בלבד"בשנה בארה

איש לאחר טיפול מנוטרים 
בשנה לגילוי הישנות הסרטן

מיליון  2מעל 200,000-כ

36%-ב
מאוכלוסיית החולים שטופלו 

הסרטן יחזור

17

עלות בדיקת ביופסיה

2,000$-כ

CT-PETעלות 

6,000$-
10,000$

עלות טיפולים מתקדמים  
בטיפולים  . לחולה לשנה

מהחולים  50%-מסוימים עד כ
אינם מגיבים לטיפול

90,000$-
250,000$

גרמניה
67,959

)4.8%(

צרפת
66,070

)4.7%(

ברזיל
97,278

)6.9%(

יפן
106,139

)7.5%(

סין
115,426

)8.2%(

ב"ארה
209,512

)14.8%(

התפלגות מקרים חדשים בכל שנה לפי מדינה  

1,414,259: כ"סה

אחר
695,095

)49.1%(

בריטניה
56,780

)4%(

https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-
pie?v=2020&mode=population&mode_population=countries&population=900&populations=900&key=total&sex=1&cancer=27

&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&grou
p_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0

https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=population&mode_population=countries&population=900&populations=900&key=total&sex=1&cancer=27&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0
https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=population&mode_population=countries&population=900&populations=900&key=total&sex=1&cancer=27&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0
https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=population&mode_population=countries&population=900&populations=900&key=total&sex=1&cancer=27&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0
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פוטנציאל שוק האמריקאי–סרטן הערמונית 

:שימוש קליני בבדיקת ביופסיה נוזלית עבור

התאמת טיפול
מותאם אישית ניטור חולים  1

לאחר טיפול 2 512,0001,995,000
בדיקות בשנהבדיקות בשנה

כ"סה
וק

ש
ל 

יא
נצ

וט
פ

כ פוטנציאל"סה
בשנהשוק

מספר בדיקות
לחולה בשנה

מספר חולים בשנה פוטנציאל שיפוי מחברת 
)דולר(הביטוח 

ייעוד הבדיקה

מיליון דולר768 1 512,000 1500 התאמת טיפול מותאם אישית

מיליון  דולר997 1 1,995,000 500 ניטור חולים לאחר טיפול



!תודה רבה
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