הודעה לעיתונות
תארי 27 :בפברואר2014 ,

רדהיל ביופארמה וSalix Pharmaceuticals -
מודיעות על הסכ רישיו בלעדי כלל-עולמי
לתרופת  RHB-106של רדהיל לריקו המעי
חברת הביופרמצבטיקה הישראלית ,רדהיל ביופארמה )(RedHill Biopharma
)נאסד"ק ;RDHL :ת"א :רדהל( ,ביחד ע ) Salix Pharmaceuticalsנאסד"ק ,(SLXP :מודיעות
היו על התקשרות בהסכ רשיו בלעדי במסגרתו רכשה  Salixאת הזכויות
הכללעולמיות והבלעדיות לתרופת  RHB-106של רדהיל שהינה קפסולה אוראלית לריקו המעי,
וכ זכויות לפיתוחי נוספי לריקו המעי.
התנאי הכספיי של העסקה כוללי תשלו ראשוני של  7מיליו דולר וכ תשלומי נוספי
המבוססי על אבני דר בס כולל של  5מיליו דולר .כמו כ Salix ,הסכימה לשל לרדהיל
תמלוגי מדורגי בגי מכירות עתידיות ,הנעי בי שיעור חדספרתי נמו לשיעור דוספרתי
נמו .בנוס ,עלפי ההסכ ,החברות סיכמו על אפשרות לשיתו פעולה אסטרטגי בקשר
למוצרי מסויימי אחרי של  Salixבטריטוריות ספציפיות.
" Salixמרוצה משיתו הפעולה האסטרטגי ע רדהיל ומרכישת תרופה שאנו מאמיני כי יכולה
להיות תרופת המרש הראשונה לריקו המעי בצורת מת של קפסולה אוראלית ".ציינה קרולי
לוג ,נשיאה ומנכ"לית חברת " .Salixעבור מטופלי רבי טעמ של המוצרי הקיימי כיו
לריקו המעי הינו בלתי נסבל .אנו מאמיני כי ,היה ותאושר עלידי ה  ,FDAלקפסולה אוראלית
חסרתטע לריקו המעי יש את הפוטנציאל לסייע רבות להגברת ההיענות של מטופלי לשימוש
בתרופה ולהקל על הקושי של המטופלי הכרו בריקו המעי לפני מגוו הליכי רפואיי חשובי
הקשורי למערכת העיכול".
דרור באשר ,מנכ"ל רדהיל ,אמר" :ההסכ ע חברת  Salixהינו אבדר חשובה עבור רדהיל
ומת תוק נוס למודל העסקי שלנו .זהו הסכ המסחור הראשו שנובע מצנרת התרופות
המתקדמות של רדהיל ואנו בטוחי ש  ,Salixחברה מובילה בתחו הטיפול במחלות של מערכת
העיכול ,ע הישגי מוכחי בפיתוח ושיווק תרופות ,הינה השות הנכו .ברצוני להודות לבעלי
המניות שלנו על תמיכת המתמשכת ולחברי הצוות של רדהיל על עבודת המסורה שהביאה
למימוש עסקה משמעותית זו".
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אודות :RHB-106
 RHB-106הינה קפסולה אוראלית המיועדת לריקו וניקוי המעי כהכנה להליכי רפואיי שוני
הקשורי למערכת העיכול ,בכלל בדיקות אבחנתיות דוגמת קולונוסקופיה ,חוק בריו או
קולונוסקופיה וירטואלית ,והליכי כירוגיי דוגמת ניתוח פתיחת בט .פורמולציית RHB-106
הינה קפסולה אוראלית חסרת טע ובעלת פוטנציאל לאפשר הלי רפואי ללא הפרעות ,ע
תופעות לוואי מופחתות והיענות מוגברת ,וללא חשיפה של המטופלי לטעמי של מוצרי ריקו
המעי הקיימי ,אשר לעיתי הינ בלתי נסבלי.
אודות :Salix
חברת  ,Salix Pharmaceuticals, Ltd.הממוקמת בראליי ,צפו קרוליינה ,ארה"ב ,מפתחת
ומשווקת תרופות מרש ומכשור רפואי למניעה וטיפול במחלות של מערכת העיכול .האסטרטגיה
של  Salixהינה לרכוש זכויות לתרופות מוגנות פטנט אשר כבר משווקות או נמצאות בשלבי פיתוח
קליניי מתקדמי ,להשלי את פיתוח הקליני והרגולטורי ,ולשווק באמצעות צוות מכירות
הכולל  500אנשי מכירות המתמחי בתחו.
 Salixנסחרת בנאסד"ק ב  Global Select Marketתחת הסימול "."SLXP
למידע נוס בקרו באתר החברה www.salix.com :או צרו קשר בטלפו  .919-862-1000עקבו
אחרינו בטוויטר ) (@SalixPharmaובפייסבוק ) .(www.facebook.com/SalixPharmaהמידע
המפורס בטוויטר ,בד הפייסבוק ובאתר החברה אינו נכלל בהודעות החברה ל .SEC
אודות רדהיל:
רדהיל ביופארמה )נאסד"ק ;RDHL :ת"א :רדהל( הינה חברה ישראלית המתמקדת בעיקר
בפיתוח ורכישה של פורמולציות וקומבינציות חדשות מוגנות פטנט המהוות שיפור או שימוש חדש
לתרופות קיימות לטיפול במחלות דלקתיות ומחלות הקשורות לדרכי העיכול ובכלל זה סרט.
צנרת התרופות הנוכחית של החברה כוללת - RHB-104 (i) :קומבינציה במת אוראלי לטיפול
במחלת הקרוה  ניסוי שלב  IIIמתנהל כעת; ) - RHB-105 (iiקומבינציה במת אוראלי לטיפול
בזיהו של חיידק ה  - Helicobacter pyloriניסוי שלב  IIIמתנהל כעת; )- RHB-106 (iii
קפסולה אוראלית לריקו המעי כהכנה לפרוצדורות רפואיות אשר נרכשה בהסכ רשיו
כללעולמי עלידי  - RHB-103 (iv) Salix Pharmaceuticals Ltd.דפית מסיסה המכילה תרופה
מובילה לטיפול במיגרנה; ) - RHB-102 (vתרופה במת אוראלי חדיומי של חומר הפעיל
 ondansetronלמניעת בחילות והקאות אצל חולי סרט; ) - RHB-101 (viתרופה במת אוראלי
חדיומי של החומר הפעיל  carvedilolלטיפול באי-ספיקת לב וביתר לח $ד .למידע נוס:
www.redhillbio.com
This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements may be preceded by
”the words “intends,” “may,” “will,” “plans,” “expects,” “anticipates,” “projects,
“predicts,” “estimates,” “aims,” “believes,” “hopes,” “potential” or similar words.
Forward-looking statements are based on certain assumptions and are subject to
various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the
Company’s control, and cannot be predicted or quantified and consequently, actual
results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking
statements. Such risks and uncertainties include, without limitation, risks and
uncertainties associated with (i) the initiation, timing, progress and results of the
Company’s preclinical studies, clinical trials, and other therapeutic candidate
development efforts; (ii) the Company’s ability to advance its therapeutic candidates
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into clinical trials or to successfully complete its preclinical studies or clinical trials;
(iii) the extent and number of additional studies that the Company may be required to
conduct and the Company’s receipt of regulatory approvals for its therapeutic
candidates, and the timing of other regulatory filings and approvals; (iv) the clinical
development, commercialization, and market acceptance of the Company’s
therapeutic candidates; (v) the Company’s ability to establish and maintain corporate
collaborations; (vi) the interpretation of the properties and characteristics of the
Company’s therapeutic candidates and of the results obtained with its therapeutic
candidates in preclinical studies or clinical trials; (vii) the implementation of the
Company’s business model, strategic plans for its business and therapeutic
candidates; (viii) the scope of protection the Company is able to establish and
maintain for intellectual property rights covering its therapeutic candidates and its
ability to operate its business without infringing the intellectual property rights of
others; (ix) parties from whom the Company licenses its intellectual property
defaulting in their obligations to the Company; (x) estimates of the Company’s
expenses, future revenues capital requirements and the Company’s needs for
additional financing; and (xi) competitive companies, technologies and the
Company’s industry. More detailed information about the Company and the risk
factors that may affect the realization of forward-looking statements is set forth in the
Company's filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including the
Company's Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on February 25, 2014.
All forward-looking statements included in this Press Release are made only as of the
date of this Press Release. We assume no obligation to update any written or oral
forward-looking statement unless required by law.
 כי הנוסח הרשמי של ההודעה לעיתונות הינו הנוסח הרשמי אשר פורס על ידי החברה,יובהר
. והנוסח המצ"ב הינו תרגו נוחות בלבד,בשפה האנגלית
:לפרטי נוספי
www.redhillbio.com :למידע נוס אודות רדהיל
info@redhillbio.com :ליצירת קשר ע רדהיל
:יחסי ציבור
ער גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברטכהנא קשרי משקיעי
0542467378
erang@gk-biz.com

:רדהיל ביופארמה
עדי פריש
סמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי
רדהיל ביופארמה
0546543112
adi@redhillbio.com
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