הודעה לעיתונות
אופטליקס מקבוצת כן פייט מחזקת את שדרת
הניהול:
ד"ר גיל בן-מנחם מונה למנכ"ל חברת אופטליקס
ד"ר בן מנחם מחברת טבע מצטרף לאופטליקס
קודם לכן כיהן בתפקידים בקרן הרפואית פאראמאונט ובמכון הבריאות
הלאומי בארה"ב ()NIH
פתח תקווה ,ישראל 13 ,בדצמבר – 2102 ,קבוצת כן פייט ביופרמה (ת"א:כנפב,
 ,)OTC:CANFYהעוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,הודיעה היום כי
חברת הבת אופטליקס ( ,)OphthaliX) (OTCBB: OPLIהמרכזת את פעילות פיתוח
התרופות בתחום העיניים בקבוצת כן פייט ,דיווחה על מינויו של ד"ר גיל בן-מנחם למנכ"ל
אופטליקס ,החל מה 0-לינואר.2102 ,
לד"ר בן מנחם ניסיון רב בתעשיית התרופות והביוטכנולוגיה ,אשר נרכש במהלך עבודתו
בחברת טבע ,בקרן פאראמאונט האמריקאית ,קרן ביוטכנולוגית מובילה ,ובמכון הבריאות
הלאומי בארה"ב ( .)NIHד"ר בן מנחם כיהן בתפקידים הכוללים פיתוח עסקי ,שותפויות
והסכמי מסחור בתחום פיתוח התרופות ,הקמת חברות ועוד .במסגרת עבודתו בחטיבת
המוצרים האינובטיביים של טבע ,פעל בהסכמי שותפות בסך של מעל ל 011 -מיליון דולר,
עבור תרופות בשלבי פיתוח מתקדמים .לד"ר בן מנחם רקע מדעי ואקדמי מרשים ,הכולל
תואר שלישי בתחום הביוטכנולוגיה ,פוסט דוקטורט שביצע ב ,NIH-ו MBA -מאוניברסיטת
מרילנד.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל כן-פייט ויו"ר אופטליקס ,אמרה "זהו מינוי משמעותי עבור
אופטליקס ואנו בטוחים כי כישוריו וניסיונו של ד"ר בן מנחם ,הן בצד העסקי והן בצד המדעי,
יתרמו לקידומה של חברת אופטליקס".
ד"ר בן מנחם אמר "הנני מאושר להצטרף לחברת אופטליקס הנמצאת בשלבי פיתוח
מתקדמים של מוצר ה CF010-למחלות עיניים אשר יביא מזור לחולים הסובלים מסינדרום
העין היבשה ,מגלאקומה ומאובאיטיס .בטוחני כי אתמודד בהצלחה עם האתגר הפיתוחי
והשווקי הענק בתחום זה".
אודות כן פייט ביופרמה:
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א וה ADR -שלה
נסחרים בבורסת ה OTC -בארה"ב .החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת 2111
הוקמה על ידי פרופ' פנינה פישמן ,חוקרת במרכז הרפואי רבין ,וד"ר אילן כהן ,עורך פטנטים
ושותף בכיר במשרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן .פרופ' פנינה פישמן מכהנת כמנכ"ל
החברה .החברה הוקמה על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן ומתמקדת

בפיתוח תרופות על בסיס מולקולות אשר נקלטות על ידי רצפטורים (קולטנים) של תאים
סרטניים או דלקתיים ומעכבות את התפתחותם של תאים אלה .התרופה המובילה של
החברה ,CF101 ,נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה ,ה-
 ,CF102מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  .Cכן
פייט הינה עתירת ניסיון קליני ועד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים
שביצעה החברה.
כן פייט העבירה את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל.OphthaliX Inc-
אודות :OphthaliX
חברת  OphthaliX Incהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב Bulletin Board-בארצות
הברית ( OphthaliX .)OTCBB: OPLIעוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת
כעת בפיתוח תרופת ה CF101-למחלות סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס .כן
פייט מחזיקה בכ 32.2%-מהון המניות של .OphthaliX
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