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אקסלנז ביוסיינס התקשרה בהסכם בלעדי לאספקת מערכת המעבדה לLabCorp-
החברה מעריכה כי ההתקשרות עם לאבקורפ והחדירה לשוק המעבדות בארה"ב תביא להכפלת
מכירותיה בשנת  2017והמשך גידול במכירותיה באחוזים דו ספרתיים בשנים שלאחר מכן


שוק המעבדות הינו השוק המרכזי בארה"ב לאבחון חיידק ה H. pylori-בבדיקת נשיפה ומוערך במאות
מיליוני דולר בשנה



לאבקורפ הינה אחת משתי המעבדות בארה"ב המבצעות את המספר הגדול ביותר של בדיקות לאבחון H.
pylori



רפי ורנר ,מנכ"ל אקסלנז" :זוהי אבן דרך משמעותית ביותר בחיי החברה ובתהליך החדירה שלנו לשוק
המעבדות בארה"ב"

חברת אקסלנז ביוסיינס (אקסנ) ,המפתחת ומשווקת מכשור רפואי ייחודי לאבחון וניהול מחלות בדרכי העיכול
והכבד ,הודיעה היום על התקשרות עם חברת Laboratory Corporation of America Holdings
("לאבקורפ") לאספקה של מערכות ה BreathID® Hp Lab-שלה לצורך ביצוע בדיקות נשיפה לזיהוי חיידק
ה H. pylori -במעבדותיה.
בדיקות המעבדה הינו השוק המרכזי כיום בארה"ב לאבחון חיידק ה H. pylori-בכלל ובדיקות נשיפה בפרט.
שוק זה מוערך בכ 6-מיליון בדיקות בשנה בשווי של מאות מיליוני דולרים ,כאשר בניגוד לרוב העולם ,מרבית
הבדיקות בארה"ב נעשות כיום באמצעות בדיקת דם .עקב תוצאות נחותות בבדיקת דם לעומת בדיקת נשיפה,
חברות הביטוח והמעבדות מובילות תהליך של המרת בדיקות דם לבדיקות נשיפה .כתוצאה מכך ,מספר בדיקות
הנשיפה לאבחון  ,H. pyloriהמהווה היום כ 15-20%-מכלל הבדיקות בארה"ב ,צפוי להמשיך ולגדול בשנים
הקרובות.
לאבקורפ הינה חברה מובילה בארה"ב ,בעלת מחזור מכירות של כ 8.5-מיליארד דולר בשנת  ,2015המעסיקה
כ 50,000-עובדים ,ומספקת קשת רחבה של בדיקות ושירותי מעבדה מתקדמים לתחומים רפואיים רבים,
ביניהם פענוח בדיקות לגילוי הימצאותו של חיידק ה H. pylori -בעזרת דגימות דם ,צואה ונשיפה .למיטב
ידיעת החברה ,לאבקורפ הינה אחת משתי המעבדות בארה"ב המבצעות את המספר הגדול ביותר של בדיקות
לאבחון .H. pylori
אקסלנז מעריכה כי ההתקשרות עם לאבקורפ תשפיע באופן מהותי ביותר על הכנסותיה ועל תוצאותיה הכספיות
בתקופת ההסכם .החברה צופה שההתקשרות עם לאבקורפ והחדירה לשוק המעבדות בארה"ב תביא להכפלת
מכירותיה בשנת  2017והמשך גידול במכירותיה באחוזים דו ספרתיים בשנים שלאחר מכן.
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ההסכם בין הצדדים בתוקף עד לחודש מאי  2020עם אפשרות להארכה וכולל בלעדיות לתקופה של שנה שבה
לאבקורפ תרכוש את כל מכשירי המעבדה וערכות הבדיקה החד פעמיות מאקסלנז בלבד ,ואקסלנז תמנע מלמכור
למספר מצומצם של מעבדות גדולות.
רפי ורנר מנכ"ל אקסלנז ביוסיינס ,מסר" :זוהי אבן דרך משמעותית ביותר בחיי החברה ובתהליך החדירה
שלנו לשוק המעבדות בארה"ב ,בו לאבקורפ הינה שחקן מרכזי לבדיקות נשיפה לאיתור חיידק ה.H. pylori-
אישור ה FDA-שקיבלנו למערכת המעבדה בנובמבר האחרון וההסכם שנחתם עם לאבקורפ מהווים צעד חשוב
בדרך להפיכת אקסלנז לחברה מובילה בשוק זה בארה"ב".
במקביל להסכם עם לאבקורפ ,בכוונת החברה להגיע להסכמים נוספים עם מספר רב של מעבדות אזוריות ,בתי
חולים ורשתות של מרפאות ,במטרה לחדור לחלקים נרחבים של שוק בדיקות הנשיפה לזיהוי H. pylori
בארה"ב .ה BreathID® Hp Lab System-הינה המערכת בעלת הדיוק הקליני הגבוה ביותר בשוק ומציעה
פתרונות מתקדמים לביצוע יעיל של מספר רב של בדיקות.
מידע צופה פני עתיד:
החברה מבקשת להבהיר כי האמור בהודעה זו בהקשר לגידול בהכנסות החברה ותוצאותיה הכספיות כולל
תחזיות ,הערכות ומידע צופה פני עתיד .כך ,אין וודאות כי לאבקורפ אכן תרכוש את הכמויות הקבועות ביעדים
או כי יישום המעבדה יחדור בהיקף או בקצב המצופה על ידי החברה .הדברים כרוכים במשתנים רבים שאינם
בשליטת החברה ,ו בכלל זה ב"חינוך" השוק ,מעבר של חברות ביטוח לעידוד ביצוע בדיקות נשיפה במקום
בדיקות דם ,תגובה של מתחרים בשוק לכניסת החברה לשוק הנדון ועוד.
אודות אקסלנז ביוסיינס:
אקסלנז ביוסיינס עוסקת בפיתוח ושיווק מכשור רפואי לביצוע בדיקות נשימה לצורך אבחון וניהול מחלות
בדרכי העיכול והכבד .החברה מוכרת את מכשירי ה BreathID®-יחד עם ערכות חד פעמיות הנדרשות לצורך
ביצוע הבדיקות .אקסלנז פעילה כיום בארה"ב בכ 400-מרכזים רפואיים באבחון חיידק ה H. pylori-בבדיקת
נשיפה .בחודש נובמבר  2016קיבלה החברה אישור  FDAלשיווק מכשיר המיועד למעבדותBreathID® ,
 .Hp Lab Systemהמכשיר פונה לשוק העיקרי בארה"ב לאבחון חיידק ה .H. pylori-כמו כן ,מכשיר ה-
® BreathIDשפיתחה החברה הוכיח יעילות קלינית ונמצא בניסויים קליניים במספר יישומים בתחום תפקודי
כבד .לאקסלנז אישורים רגולטוריים בארה"ב ,אירופה ,סין וישראל לחלק מהאפליקציות ,ומצויה בהליכי קבלת
אישורים רגולטוריים נוספים.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה.www.exalenz.com :
לפרטים נוספים:
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