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 פתרון לחדקונית הדקלאישור רגולטורי בישראל ל הנערך לצורך לפיילוטאישור מענק  -דיווח מיידי הנדון: 

 

התקבלה אצלה הודעה מרשות החדשנות בדבר אישור בקשתה  9.6.2022החברה מתכבדת לעדכן בזאת, כי ביום 

הייחודי לבעיית חדקונית הדקל. בהתאם  (RNAiמבוסס י )געבור פיתוח מתקדם לפתרון הביולולמענק נוסף 

והוא ישמש, בכפוף לקבלתו כמפורט להלן, לצורך  אלפי ש"ח 507 -להודעה, המענק הנוסף הינו על סך של כ

-כסך המענק כאמור מיועד להחזר הוצאות בשיעור של ) פיילוט לבדיקת הפתרון המפותח במטע ובבתי רשת

שנקבעו בהודעה ותקופת  ותהר, כי המענק מותנה בהשלמת פעולות ואבני דרך מקובלבו. י(עלות הפיילוטמ 50%

 .1. כמו כן, אישור המענק אינו פטור מתמלוגים2023מימושו הינה עד תום חודש מרץ 

את , בכפוף לתוצאות הניסוי שייערך במסגרת הפיילוט, הפיילוט עשוי להוות להערכת החברה למועד הדוח

הפיתוח  ,בכפוף להשלמת תהליכי המחקר למת שלב הרגולציה בישראל. כמו כן,שההניסוי המסכם לקראת 

צפוי הפוטנציאלי , המוצר שלבי הפיתוח לפתרון לחדקונית הדקלמסגרת בוהרישוי ובשים לב לניסיון הנצבר 

 .גם בחו"ל 2024ובשנת , בשלב ראשון, בעיקר בישראל 2023להיות משווק במהלך שנת 

אודות פיתוח משותף של החברה, יחד עם גדות אגרו, להשגת פתרון המקנה עמידות לחדקונית נוספים לפרטים 

הדקל האדומה )שהינו החרק המזיק ביותר הפוגע בעצי הדקל(, לרבות מענק קודם שאושר לחברה על ידי רשות 

 1.30 -ו 1.19.5.1)ב(, 1.9.3יתוח, ראו סעיפים פההחדשנות לפיתוח כאמור ולוחות זמנים מוערכים לתהליכי 

, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים 2021לדוח התקופתי של החברה לשנת בפרק א' )פרק תיאור עסקי התאגיד( 

 על דרך ההפניה. 

הינו שוק  יים ולטיפול במזיקיםחקלאשיפור יבולים ל RNAiמוצרים מבוססי שוק ה ,בהתאם לנתונים פומביים

והשוק הפוטנציאלי לפתרון , 10% -מ המעללמיליארד דולר, עם צמיחה שנתית של  11 -נאמד בכמתפתח ה

 .לבעיית חדקונית, בכפוף להשלמתו, צפוי להימנות על שוק זה

להערכת החברה, אישור המענק מהווה חיזוק נוסף לפוטנציאל שיתוף הפעולה למציאת פתרון לחדקונית 

ר זה. עם זאת, יובהר כי אין באישור המענק כדי להעיד על ודאות בהצלחת ות הטכנולגית במוצהדקל, ולייחודי

פיתוח הפתרון, והמשך הפיתוח, ובכלל כך בחינת יעילותו של התכשיר שיכול ויפותח והאפשרות לשיווקו, 

ת הניסוי אין ודאות כי הפיילוט כאמור יהווה או קבלתשאין ודאות ב ,לשיווקו סופי אישורב , בין היתר,כרוך

הערכות החברה בדבר לוחות הזמנים כי , עוד יובהר. ראת השלמת שלב הרגולציה בישראלהמסכם לק

, אשר, כאמור, אין 1968-המשוערים מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ערך )אף ודאות בהתממשותן. הערכות החברה יכול שלא תתממשנה או שתתממשנה באופן שונה משהו

                                                 

לפרק א' )פרק תיאור עסקי התאגיד( בדוח  1.19.5.1פרטים אודות תמלוגים אשר יכול וישולמו לרשות החדשנות ראו סעיף ל  1
, אשר הפרטים הכלולים (2022-01-034189; אסמכתא מס': 24.3.2022)כפי שפורסם ביום  2021התקופתי של החברה לשנת 

 "(.2021התקופתי לשנת  הדוחבו מובאים על דרך ההפניה )"



 

וזאת, בין היתר, כתלות בהשלמת תהליכי המחקר והפיתוח וקבלת האישורים הנדרשים למסחור מהותית(, 

 .ושיווק המוצר התכשיר הפוטנציאלי שיכול שיפותח

                 

 בכבוד רב,

 בע"מ פלנטארק ביו                       
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