
  

 ל לבעלי המניות של מרחביה"מכתב מנכ

 ,בעלי מניות יקרים

  וליו תוךפשנה בה האצנו את הפעילות העסקית בחברה ובחברות הפורט, אנו נרגשים לסכם שנה מוצלחת עבור מרחביה

  .הצפת ערך משמעותית לבעלי המניות שלנו לשם המשך מימוש האסטרטגיה של החברה

, 7102וגיוס הון לחברה במחצית הראשונה של שנת  ן והחזרת כספים לחברה"לצד מימוש מתקדם של פורטפוליו הנדל

לבחון הכנסת אנו פועלים , 7102בהסתכלות לשנת  .בהן השקענואנו מדווחים על הצלחות קליניות ועסקיות בחברות 

, לרבות הצלחות קליניות, תקדמנה אירועים מציפי ערך הקיימות שחברות הפורטפוליושות וכן לכך חברות פורטפוליו חד

 .באופן מהותי חתימה על הסכמים מסחריים עם שותפים משמעותיים וגיוסי הון בשוויים גבוהים יותר

 הסכם מסחור ראשון בטכנולוגיה פורצת דרך עם שותף אמריקאי מוביל – CDXחברת 

לאחרונה . נוירודגנרטיביותפולשנית לאבחון מוקדם של סרטן ומחלות -החברה עוסקת בפיתוח בדיקה חדשנית לא

: ק"נאסדחברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב. Genomic Health)' הלת-נומיק'גדיווחנו על חתימת הסכם מסחור עם 

GHDX )הגנטית לאופטימיזציית טיפולי  בתחום הדיאגנוסטיקה המולקולרית ספקית מובילה בעולםשהינה , ב"מארה

והבדיקה שהיא מספקת איפשרה עד , מדינות ברחבי העולם 01-נציגי מכירות ביותר מ 711-מעל ל' הלת-נומיק'ג-ל. סרטן

 .רטן המעיסרטן השד וס, היום לאלפי מטופלים לקבל טיפול מותאם אישית לסרטן הערמונית

סך נוסף  ,ח המירה שיועברו בתשלום מיידי"ליון דולר באגימ 7-כהשקעה של כולל ' הלת-נומיק'עם גהיקפו של ההסכם 

כל זאת בסיום מוצלח של ניסוי המשך רב , ליון דולרימ 5ח המירה ותשלום נוסף בסך של "ליון דולר באגימ 3-של כ

בנוסף ישולמו תמלוגים וכן תשלומים נוספים . 7102של שנת מוקדי שאמור להסתיים במהלך המחצית הראשונה 

שיון נוספות יוזכויות ר, יעדי מכירות שנתיים, ב"פ יעדי קבלת שיפוי ביטוחי בארה"שישולמו במהלך השנים הקרובות ע

ב ובמרבית מדינות העולם לפיתוחה "רישיון בלעדי בארה' הלת-נומיק'החתימה על ההסכם מעניקה לג. עתידיות

אשר אינה מושפעת , לאבחון מוקדם של סרטן הערמונית CDXהבדיקה החדשנית שפיתחה , IsoPSA™חורה של ומס

להאיץ פיתוח  CDX -מימוש ההסכם יאפשר ל. מגורמים חיצוניים שבדרך כלל משפיעים על בדיקות לאבחון סרטן

 .בדיקות דיאגנוסטיות נוספות על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית

 0.2-מדי שנה נערכות כ. לאחר סרטן הריאות, ב בקרב גברים"וא גורם התמותה הסרטני הגבוה בארהסרטן הערמונית ה

מבדיקות הביופסיה יוצאות שליליות או בסיכון נמוך לסרטן שדורש התערבות  25%-ככש, ב"בארה ליון ביופסיותימ

 .כל זאת גורם לנטל על המטופלים ועלויות מיותרות למערכת הבריאות. טיפולית

 .החדשנית ™IsoPSAלפתח בדיקות פורצות דרך נוספות על בסיס טכנולוגיית  CDXכוונת ב

 .CDX -מ 2.25% -ב המרחביה מחזיק

 גיוס ממשקיע זר והצפת ערך מהירה של ההשקעה של מרחביה –קרדיאק סנס 

מאפשר ניטור רציף ובלתי מוגבל בזמן של קצב הלב לצורך זיהוי ש, החברה מפתחת שעון לניטור מדדי גוף רפואיים

 שלההראשון  המסחריבכוונת החברה להשיק את המוצר  .גבוההברמת דיוק , לבהפרעות כמו פרפור פרוזדורים ודום 

, החברה מבוסס על שילוב ייחודי של טכנולוגיות נושאות פטנטים שפיתחה להשעון ש . הקרובים החודשים 02 במהלך

המקנה למוצר רמת דיוק גבוהה עקב ביטול קריאות  –טמפרטורה ועוד , לחץ, לקריאת אותות אופטיים ולחישת תנועה
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, 7101-בבני אדם בבית חולים איכילוב ב ראשוניים סנס השלימה בהצלחה ניסויים קליניים-קארדיאק. שגויות

 גבוהה ביותרודיוק המדידה שהתקבל היה , מטופלים בעלי הפרעות לב את השעון באופן רציף 71-במסגרתם לבשו כ

 .ג.ק.לאיכות ודיוק בדיקת א וקרוב

לפיו קליבלנד קליניק , ב"סנס על הסכם עם ענקית הבריאות קליבלנד קליניק מארה-קארדיאקחתמה  7102במהלך שנת 

 .ב"ואת מדיניות השיפוי מחברות הביטוח בארה, את אסטרטגיית השיווק והמכירות תייעץ לחברה ותגבש עימה

זאת לאחר , מיליון דולר לפני הכסף 07אלף דולר ממשקיע פרטי לפי שווי של  251 גייסה החברה 7102לקראת סוף 

השקיעה מרחביה , לפני כןוכחצי שנה  מיליון דולר לפני הכסף 01השקיעו בעלי מניות בחברה לפי שווי של  שחודש לפני כן

 .מיליון דולר 1שווי של  לפי בחברה

, ניסוי קליני בחולים הסובלים מפרפור עליות 7102 ראשוןהחברה מתכוונת להתחיל בשני ניסויים במהלך רבעון 

 .נבדקים 711 -וניסוי נוסף במדידת לחץ דם רציפה בכ ,נבדקים 071 -מתוכננים כ

    .סנס-בקרדיאק 2% -כמרחביה מחזיקה ב

  12-המאה החד מאתגרי הרפואה המשמעותיים של השלמת ניסוי רחב היקף בא : saJuvent חברת

כנולוגיה הט. מפתחת טיפול לשיקום וריפוי של כלי דם חסומים עקב מחלת הסוכרת ובמגוון מחלות נוספותהחברה 

תכונות פרופיל בטיחות טוב ו, רחבלטכנולוגיה פוטנציאל . גנטיתומבוססת על תרפיה  פותחה בקליבלנד קליניק

ומניעת  (PAD) מחלת כלי דם פריפריים, יכולות טיפוליות במחלות כמו כשל לבב חומרל. המתאימות לתרופה מסחרית

  .PAD  באינדיקציית Phase IIb ניסוילאחרונה השלימה החברה את ה . הצטלקויות

 .7102 שניתוצאות סופיות אמורות להתקבל במהלך רבעון ו 7102של  ראשוןתוצאות ראשוניות צפויות ברבעון 

  .Juventas -ב 1.15% – כמרחביה מחזיקה ב

  הקמת ועדה מייעצת

ועדה מדעית מייעצת המורכבת ממומחים ישראלים ואמריקאים עתירי  נוהקמ 7102של שנת  במהלך הרבעון השלישי

התפתחות הוזאת במטרה להעמיק את הידע המדעי של החברה ולהרחיב את תחומי , ידע וניסיון בתחומי פעילותה

 .העתידית במונחי אפשרויות ההשקעה בחברות צמיחה מבטיחות

פרופסור , (מכון ויצמן)ל לשעבר של ידע "מנכ, חברת ביומדל "מנכ, מארבעה מדעית החדשה של החברה מורכבתהועדה ה

. יזמית ויישומית, בעלי קשרים ענפים וראייה מחקריתכולם , ויועץ בכיר בתחום המכשור הרפואי ח"נהל מחלקה בבימ

אשר , א"שנים בנאס 75-ל חברת קליבלנד דיאגנוסטיק ובעל ניסיון של למעלה מ"המשמש כיום מנכ –ר ארנון חייט "ד

מנהל מחלקת השיקום באיכילוב ולשעבר  – אביטל פאסט' פרופ; הקים והוביל חברות ביומד ואלקטרוניקה אופטית

 אלחנן שטרייט; אשר יזם בעבר מספר פטנטים בתחום השיקום, יורק-ח מונטיפיורי בניו"ראש מחלקת השיקום בביה

הפעיל מזה עשרות שנים בתחומי , באיירל חברת הידע של מכון ויצמן וחברת מילס הנמצאת בבעלות "לשעבר מנכ

המשמש כיום יועץ לחברות , לשעבר סגן נשיא פיננסי בקרדיואינסטייט שנמכרה למדטרוניק וקווין מנדלסון; ההשקעות

 .כולל אוניברסיטת פיטסבורג, שונים בתחומי מדטק ומדעי החייםוארגונים 

השקעות חדשות וקיימות לשם מיקסום התוצאות העסקיות לגבי המקצועית נמשיך לעבוד בשיתוף הוועדה  7102בשנת 

 .של החברה



  

 הון גיוס

 .7102ח ביוני "מיליון ש 0.2-פרסמה תשקיף מדף מכוחו גייסה החברה כהחברה  7102במהלך שנת 

Wellness Layers –  בשוק הצפוי  תבחברה הפועל אפשרית השקעה קראתל מתקדמת ובדיקת נאותותמזכר הבנות

 1212בשנת  מיליארד דולר 973 -כ לעמוד על

הינה ספקית פתרונות רפואה דיגיטלית המאפשרת לארגונים בתחום הבריאות מעבר מהיר ויעיל ממתן שרותי  החברה

לרפואה דיגיטלית המאפשרת ניהול מרחוק והכוונה רציפה , רפואה מסורתיים ויקרים המבוססים על מפגש עם החולה

הרציפות הטיפולית אשר . (Digital Therapeutics)חרור מטיפול וניהול בריאות חולים לאחר ש, של מטופלים כרוניים

הן במדדים רפואיים  Wellness Layersעבור לקוחות  חיוביות ביותרהושגה באמצעות מערכות אלו מביאה לתוצאות 

 ,IBM Watson, Vitalityעם לקוחותיה הבולטים של החברה בארה״ב ניתן למנות את החברות . והן במדדים כלכליים

American Heart Association  וכן את ענקית הציוד הרפואיMedtronic. במזכר הבנות  הודענו על התקשרות לאחרונה

 Wellness -תשקיע מרחביה ב, ובכפוף לחתימת הסכם מחייב לאחר השלמת בדיקת נאותותלא מחייב במסגרתו 

Layers 1.5  שיהוו כלמרחביה כנגד הקצאת מניות בכורה  (מיליון דולר 0סיבוב השקעה של עד במסגרת )מיליון דולר-

 .Wellness Layers -מ 1.75%

 שיקום, תרופתי מרחוק ניהול, איידס, הלבבריאות , סכרת כגוןבתחומים  רבים חוליםבכיום  תומכותהחברה  מערכות

  .משקל והורדת, עובדים בריאות

.Global Market Insights Incעל פי 
שוק . 7172מיליארד דולר בשנת  320 -שוק הרפואה הדיגיטלית צפויה לעמוד על כ 1

וביקורים פיזיים טלפוניים המבוססים על מרכזי שירות , יקרים ולא יעילים ,מעבר משירותים מסורתיים מצוי בשלביזה 

המאפשרים , בעלי מעורבות גבוהה יותר של המטופלים, מהירים וזולים, לשירותים דיגיטליים אצל גורמים רפואיים

 .אספקת שירותי בריאות יעילים וטובים יותר

ב "בארה, ווקית של החברה והרחבת פעילותה העסקיתיכספי הגיוס של החברה מיועדים בעיקר לחיזוק הפעילות הש

 .ולראשונה גם באירופה

 .7102גם בשנת  וליצור ערך לבעלי המניות שלנולהציג הישגים לפעול אנו נמשיך 

 , בברכה

 אלי ארד

 ל מרחביה"מנכ

 :כללית הערה

או לגבי התקיימות /או לגבי קבלת תמלוגים ממכירות מוצרים ו/תוצאות ניסויים של חברות פורטפוליו ו בדבר לעיל המפורט המידע
, ערך ניירות חוקב כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע בגדר הינו, והשלמתה Wellness Layers עם הסופי העסקה מבנה או/ו אבני דרך

 שונה באופן להתממש עשוי והוא אחר אופן בכל או האמור באופן, חלקו או כולו, יתממש כי ודאות כל אין אשר, 0012-ח"התשכ
וחתימה על הסכם  ומתן משא או בהשלמת/או אבני הדרך ו/בהשגת מטרות הניסויים ו, בין היתר, ותלוי לעיל מהמפורט מהותית

 .Wellness Layersמחייב עם 
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