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מידע צופה פני עתיד
.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת•

שלהאינטרנטבאתרהחברהידיעלהמפורסמיםוהמידייםהתקופתייםבדוחותלמצואניתןועסקיההחברהעםבקשרומקיףמלאמידע•
עריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםוההערכותמידע,נתוניםעלמתבססותהתחזיותכןכמו.www.magna.isa.gov.ilערךניירותרשות
לאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורההערכותאו/והתחזיותאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברה,זומצגת
.המצגתעריכתמועד

הצגתםשאופןאולציבורשפורסמוכפיהחברהשלהמיידיםאו/והעתייםבדוחותכלוליםשאינםומידענתוניםוכוללתיתכןזומצגת•
לביןלציבורשפורסמודיווחיםביןסתירהשלבמקרה.לציבורהחברהידיעלשפורסמובדוחותנכללושבומהאופןשונהזומצגתבמסגרת
.הדיןדרישותמכוחלציבורהחברהפרסמהאותםבדיווחיםהחברהי"עשפורסמוכפילנתוניםורקאךלהתייחסיש,זובמצגתהנתונים

-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע,קשורותאומוחזקותלחברותוביחסלעצמהביחסהחברהכללה,זובמצגת•
אשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעאומדנים,הערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כולל,כאמורמידע.1968

קשייםלרבות.החברהשלבשליטתהאינםואשרמראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםשיושפעוויכולוודאיתאינההתממשותם
לגייסוהיכולתהעתידייםהמימוןמקורותהיקף,מחקרמענקיעםבקשרעיכוביםאוקשיים,רגולטורייםשינויים,והנדסייםטכנולוגים

שינוי,בטכנולוגיותשינויים,לכךהצפויבמועדהרלוונטיותהבריאותרשויותאישוריקבלתאי,עבודהבתוכניותשינויים,בפועלאלומקורות
כאמורמהגורמיםאחדכלבשללכךשנקבעהבמתכונתהמוצריםפיתוחאתלהמשיךשלאהפורטפוליוחברותהחלטות,המטרהבשווקי

,החברההנהלתהערכותעלמבוססעתידפניצופהמידע.החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמיאיזההתממשותאו/ו
נתונים,החברהשלפעילותהשווקיהערכותזהובכללזומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלתהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות

החברהולפיכךעצמאיבאופןהחברהידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבורייםסטטיסטייםופרסומים
.לנכונותםאחראיתאינה

הסיכוןמגורמי,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,שנצפהמכפישונהבאופןאוחלקואוכולועתידפניצופההמידעשלהתממשותו•
לחברה.פעילותהבתחומיהחברהעלהמשפעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכןהחברהפעילותאתהמאפיינים

אוהמוערכותמהתוצאותמהותיתשונותלהיותעשויותהפעילותתוצאותולפיכךיתממשווציפיותיהתוכניותיה,הערכותיהכיודאותאין
.זהממידעהמשתמעות

.החברהשלערךניירותלרכישתהצעהאוהזמנהלהוותכדיבמצגתאין•
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2017מצגת משקיעים 

ממוקדות השקעות
בחברות עם אופק 
להצפת ערך בתוך 

חודשים18

WE BELIEVE IN FOCUS

מבנה השקעה  
עדיפות  , מוגדר

להשקעה
בחברות הקשורות  

קליניקלקליבלנד
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אודות מרחביה

על רקע רצון בעלי השליטה בחברה לבצע שינוי אסטרטגי  
ן  "לממש את נכסי הנדל2014הוחלט בשנת , בחברה

בזכות מערכת . בתחום מדעי החייםולהתמקד בהשקעות 

ב גובש שתוף פעולה  "קשרים של בעלי השליטה בארה
אסטרטגי עם אחד מהמרכזים הרפואיים המובילים בעולם 

.  קליניקקליבלנד

הנהלת מרחביה נמצאת בקשר שוטף עם מנהלי זרוע  
במסגרת שתוף הפעולה  , קליניקבקליבלנדהחדשנות 

איכותי במיוחד ומהשקעות  DEAL FLOWמרחביה נהנית מ 
.בתנאים אטרקטיביים
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73.68%

26.32%

2017מצגת משקיעים 

ציבור

משפחת גולדשטיין

מבנה הבעלות נכון *
פרסום המצגתלמועד 

. ב"משמעותי בארהבהיקף , ן משפחתית"בעלים של חברת נדל
משפחת גולדשטיין החלה להשקיע בישראל  , לפני מספר שנים

י רכישת חברה ציבורית וזאת במקביל להשקעות פרטיות "ע
.נוספות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

משפחת גולדשטיין
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הדירקטוריוןחברי
אילן גולדשטיין>

דין מוסמך  בעל השליטה בחברה עורך 
שנה בניהול  40בעל ניסיון של כ ( ב"ארה)

של משפחת  ההשקעות הגלובליות 

15בנוסף כ , ן"הנדלגולדשטיין בתחום 
שנות ניסיון בהשקעות בחברות הייטק  

.וביוטק

ארז אלרואי< 

.  מאז הקמתהSHL Telemedicineמכהן כדירקטור 
בעל תואר שני . ישראלSHLל "בעבר כיהן כמנכ

.העברית בירושלים' במנהל עסקים מהאוני

קייזרירון < 

ד בכיר  "עו. בעל תואר ראשון במשפטים
אחראי על  . 'ושותגלוזמןבמשרד עורכי דין 

.היבטים שונים של המשפט המסחרי

מיכל אהרון< 

שנים כמנהלת  15בעלת ניסיון של מעל 
כספים ראשית ובתפקידים בכירים  

רגולציה  ל "כיום מכהנת כסמנכ, נוספים

.אקולוגיה-'בחברת טמבור חפר ושות

אפרים גרליץ< 

.  מנהל את עסקי משפחת גולדשטיין בישראל
,  ן"מחזיק בתפקידים בכירים בעיקר בעסקי נדל

.שנים20-כבר מעל ל

הנהלת מרחביה
ל"מנכ| אלי ארד < 

אפ  -בעל ניסיון רב עם חברות סטארט
כיהן בתפקידים רבים ומובילים  , ישראליות
ביומדיקס, סל-ביו)ביומדבחברות 

אינטגרה, נסווקס, מדיקלדי , אינקובטור
בעל ניסיון רב בכל תחומי הניהול  ( . ועוד

שנים  7בעבר כיהן במשך . הפיננסי

.PWC Israelח "בכיר בפירמת רוכסופרוויזר

ר דירקטוריון"יו| רני ליפשיץ < 

ד וכלכלן בעל ניסיון של למעלה  "עו
בתפקידי ניהול בכירים  , שנים20-מ

הפיננסים  , ההוןשונים בתחומי  שוק 

.והאנרגיה בישראל ובעולם
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אסטרטגית השקעה  
הביומדבחברות בתחום 
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2017מצגת משקיעים 

כניסה להשקעה 
בטכנולוגיות ופלטפורמות  

פוטנציאל שוק  בעלות 
.רווחיות גבוהה, משמעותי

Great Potential

בפרוייקטיםגישה להשקעה 
, קליניקלקליבלנדהקשורים 

מרכז רפואי מהגדולים בעולם

Unique Deal FlowUnmet needsWe believe
in focus

השקעה בפתרונות  
רפואיים בהן קיים  

ביקוש ברור למוצר 
ופוטנציאל שוק גבוה

ממוקדותהשקעות

עם אופק בחברות 
להצפת ערך

חודשים18בתוך 
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The Cleveland Clinicבית חולים  הוא
אוהיו  , בקליבלנדרב תחומי הממוקם אקדמי 

תאגיד  , קליניקקליבלנדקרן ובבעלות 
1921מטרות רווח אשר הוקם בשנת ללא 

רופאים  3,400-מועסקים כקליניקבקליבלנד
עובדים  49,000-כ מועסקים כ"סה, ומדענים
.מיליארד דולר7.2-כפעילות של ומחזור 
בקליבלנדלקמפוס הדגל שלהם בנוסף 

,נבאדהמפעיל המרכז מתקנים בפלורידה 
.דאביקנדה ואבו 

……………………………………………..

 Cleveland Clinicמרחביה איתרה את
ונותנת עדיפות להשקעה  כשותף עסקי 

קליניקלקליבלנדבחברות הקשורות 
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עסקה ראשונה   
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CDxההשקעה הראשונה 

חתמה מרחביה על הסכם השקעה עם  2015בפברואר 
(Cleveland Diagnostics)חברת CDx האמריקאית .

 Cleveland Clinicמקבוצת ענקית הרפואה האמריקאית 
.   ב"בעלת מחלקת האורולוגיה המובילה בארה

פלטפורמה טכנולוגיה דיאגנוסטית חדשנית ומוכחת  CDXלחברת 
לאבחון סרטן בשלבים מוקדמים של המחלה באמצעות בדיקות  

.דם

2015בפברואר 
השקיעהמרחביה 

מיליון דולר 1
9%-תמורת כ
CDxממניות 

נכון למועד )

המצגת מוחזקת  
(8%-בכ
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גורם התמותה הסרטני  
הגבוה בארצות הברית  

לאחר , בקרב גברים
.סרטן הריאות

מיליון  1.7-כ
.ביופסיות בשנה

סרטן
הערמונית

בדיקת דם חדישה לסרטן הערמונית 
אינה  . דקות בלבד30-האורכת כ

מושפעת מגורמים חיצוניים המשפיעים  
.PSAעל בדיקת 

מרקר אופטימאלי -ביו, התוצאה
לאיתור סרטן הערמונית

התוצאות ברמת אמינות גבוהה 
.נמוכהCOGSעלות 

SIA+ PSA טכנולוגית

.הבדיקה אינה אמינה
קיים קושי באיתור  

הסרטן בשלב  
של המוקדם 
.המחלה

המצב כיום
PSA בדיקת
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צפוי לגדול  
1.5-לכ

$  מיליארד 
2017-ב

הגעה מהירה לשוק  פוטנציאל שוק
CLIAאישור נסמכת על 

דרך מתן רישוי שימוש 
בטכנולוגיה לחברה  

בעלת מעבדות  
מאושרות ובעלת יכולות  

החברה בתהליך  , שיווק
משא ומתן להסכם  

.רישיון מסוג זה

*
פלטפורמה  
טכנולוגית

סרטן השד
סרטן השחלות

אלצהיימר

Prevention and Treatment of Prostate Cancer: Prevention and Global Markets. BCC Research, Jan 2013הנתונים מתוך * 
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:השקעה מקורית 
לפי  מיליון דולר 1השקיעה מרחביה 
מיליון דולר10-כשווי של 

ר מכון גליקמן לאורולוגיה  "יו, ר אריק קליין"את הניסוי הוביל ד
שנחשב כמומחה עולמי  , קליניקקליבלנדבמרכז הרפואי וכליות

.  מוביל בתחום

ב עמדה "גברים בחמישה מרכזים רפואיים בארה261שכלל בניסוי 
,הערמוניתלאבחון מוקדם של סרטן CD'Xשל IsoPSA-בדיקת ה

ביצוע ( 63-ל122-מ)48%-הצליחה להפחית ב: יעדי הניסויבשני 
בדיקות ביופסיה מיותרות בעת אבחון חולי סרטן בכל דרגות 

ביצוע בדיקות  ( 95-ל173-מ)45%-והצליחה להפחית ב; המחלה

ביופסיה מיותרות בעת אבחון רמת האגרסיביות המחלה בחולי 

. סרטן ערמונית שאינו אגרסיבי

:אחרון

European Urologyפורסם במגזין CDxממצאי ניסוי קליני של 

הוכיח כי הניסוי 
IsoPSA-בדיקת ה

מזהה טוב יותר 
באופן משמעותי  

חולים בעלי 
פוטנציאל לסרטן 

אגרסיבי הזקוקים 
.  לטיפול
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CDX  מכוונת לחתימה
על הסכם רישיון ראשון 

לטכנולוגיה לסרטן  
הערמונית במהלך 

המחצית השנייה של 
2017.

אבן דרך

CDX  מתכוונת לצאת
המוצר הראשון שלה  עם 

לבדיקת סרטן הערמונית  
. 2018לשוק במהלך 

פלטפורמה טכנולוגיתצמיחהפוטנציאל 

זכויות עולמיות  
בלעדיות על 
הטכנולוגיה 

*
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נחתם הסכם השקעה עם חברת  2016בספטמבר 
Juventas Therapeutics( אלפי דולר תמורת  500הושקעו

המפתחת טיפול לשיקום וריפוי של כלי . (בהון0.65%–כ 
.  דם חסומים עקב מחלת הסוכרת ובמגוון מחלות נוספות

ומבוססת על תרפיה , הטכנולוגיה פותחה בקליבלנד קליניק
פרופיל בטיחות טוב , לטכנולוגיה פוטנציאל רחב.גנטית

החומר הציג יכולות  .המתאימות לתרופה מסחריתותכונות
(  PAD)מחלת כלי דם פריפריים , טיפוליות במחלות כמו כשל לבב

.  ומניעת הצטלקויות

PADבאינדיקציית PIIbהחברה מבצעת בימים אלה ניסוי 
2017של 4תוצאות ראשוניות צפויות ברבעון 

2017מצגת משקיעים 

Juventasהשקעה שנייה Therapeutics 

תוצאות לפני ואחרי  

בשיקום כלי דם חסומים
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צורך משמעותי לאפשרויות טיפול חדשות במחלות כלי דם חמורות 

2017מצגת משקיעים 

פוטנציאל כלכלי לצד צורך רפואי משמעותי

ב סובלים "בארהמטופלים מיליון 10-כ
PAD Peripheral Artery Disease-מ

שנתית למערכת  עלות $ מיליארד 3-כ
בגין טיפול בפצעיםב "הבריאות בארה

מטופלים סובלים מיליון 2-כ
CLIמהחמרה משמעותית במחלת 

(Critical Limb Ischemia)

לשיפור וסגירת  יתרופתמעבר לטיפול הפוקוס הרפואי כיום הוא 
אנדווסקולריותלפרוצדורות כתוספת וכאבי האנמיה פצעים 

אינם מונעים רוב הטיפולים המבוצעים כיום 
כרוניים חמוריםפצעים משפריםאו 

18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24820900
https://www.researchgate.net/publication/236202319_Impaired_wound_healing_Clin_Dermatol

https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/pad/docs/pad_extfctsht_general_508.pdf



2017מצגת משקיעים 

רשימת  
משקיעים

זרוע ההשקעות 
של חברת התרופות 

הגדולה ביפן

הון סיכון  קרן
המתמחה  אמריקאית 

בהשקעות בחברות 
החייםמדעי 

קרן השקעות 
המתמחה בהשקעות 
בחברות ביוטכנולוגיה

קרן השקעות סינית  
המתמחה בהשקעות 

מדעי החייםבחברות 

אוהיו, בקליבלנדבית חולים אקדמי רב תחומי הממוקם 
.תאגיד ללא מטרות רווח, קליניקקליבלנדקרן ובבעלות 
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Juventas צפויה לקבל
תוצאות ראשוניות  

4מהניסוי במהלך רבעון 
ולהשלים את 2017

הניסוי הנוכחי במהלך 
.  12018רבעון 

אבן דרך

לתחומי רפואה פניה 
בעלי פוטנציאל מובילים 

שוק של מיליארדי 
דולרים

ע״י רישוי פוטנציאל נוסף 
הטכנולוגיה בתחומים  

נוספים לחברות  
.חיצוניות

.

צמיחהפוטנציאל 
צורך רפואי 

משמעותי בשוק

זכויות עולמיות  
בלעדיות על 
הטכנולוגיה 

קבלת הכרת 
" מסלול מהיר"

FDAמה 

*
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שלישיתעסקה 
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CardiacSenseהשקעה שלישית 

מהון המניות  7%-כחצי מיליון דולר בחברה תמורת כהשקיעה ❖

החודשים הקרובים  18לשוק במהלך החברה מכוונת להגיע ❖

ניתנה למרחביה אופציה לרכישת מניות  , ההסכםבמסגרת ❖
בתנאים מועדפיםCardiacSense-נוספות ב

Clevelandידי נחתם לאחר עריכת בדיקת נאותות על ההסכם ❖
Clinic , האמריקאיתענקית הבריאות.

משמעותי להשבחת הערך בזמן קצר יחסית פוטנציאל ❖

מרחביה 
בוחרת להשקיע 

CardiacSense-ב
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הבעיה

פולשנימחסור בפתרון בלתי 
של הפרעות בקצב הלב  לניטור רציף 

הרלבנטי לחלק רחב מאוכלוסיית העולם  
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הפתרון

שעון רפואי 
בשלבי פיתוח   
שכולל מספר 

חיישנים  
מתקדמים  

מאוד

הפתרון

1 Lead 
Continuous ECG

1 Lead 
Instantaneousness ECG

PPGSpO₂
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הפתרון

מתבסס על  
של אור הארה 

הגוף אל 
של ועיבוד 

ההחזרים

הפתרון
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הפתרון

הלב  בקצב ניטור רציף של הפרעות 
(:דום לב, פרפור עליות)

בדיקת  . 1
פוטופלטיסמוגרף

(PPG )  לניטור
ראשוני רציף

לאימות  . ג.ק.א. 2
קיומה של הפרעת  

קצב באמצעות  
אצבע מהיד הנגדית  
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אימות קליני

ראשוני  ניסוי קליני 
הסובלים  בחולים 

מפרפור עליות בלב  
הסתיים בהצלחה  

בבית החולים  
איכילוב בספטמבר  

2016
99.47%: רגישות

בחולים  קליני ראשוני ניסוי 
שסבלו מדום לב הסתיים  
בהצלחה בבית החולים 

2016איכילוב באוקטובר 

100%הציגו זיהוי של התוצאות 
ממקרי דום לב ומספר מצומצם 

מאוד של התראות שווא

החברה מתכוונת  
להתחיל במהלך יולי  

ניסוי קליני  2017
הסובלים  בחולים 

, עליותמפרפור 
60-מתוכננים כ

הניסוי צפוי , נבדקים
3-להימשך כ
.חודשים
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הינה מכשיר  קרדיאקסנסטכנולוגיית 

באופן רציף הפרעות  המנטרלביש  
בקצב הלב

המסחרי הראשון צפוי להיות  המכשיר 
.החודשים הקרובים18במהלך מושק 

מתן  מכילה הדרכים של החברה מפת 
פתרונות לניטור פרמטרים חשובים  

אי ספיקת לבכדוגמת , נוספים

סיכום

נשימהקצב❖

שינהניתוח❖

נפשילחץניתוח❖

נפילהניטור❖

בדםחמצןרמת❖

דםלחץ❖

פוטנציאל יכולות נוספות
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ימשמעותיצירת ערך –המטרה 

לתת עדיפות להשקעה בחברותאסטרטגית החלטה 
.קליניקלקליבלנד הקשורות 

פי אותה  על הביומדבתחוםהשקעות נוספות ביצוע 
.האסטרטגיה

DEAL FLOWהשקעותעל עם דגש קליניקמקליבלנד
להצפת ערך בתוך  עם אופק ממוקדות בחברות 

חודשים18
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