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 מ "אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך

 , נ2א2ג

 Wellness Layers Incחתימה על מזכר הבנות לא מחייב להשקעה בחברת : הנדון

 אישר דירקטוריון החברה להתקשר במזכר הבנות לא מחייב בין 1424121.42 ביוםכי , החברה מתכבדת להודיע

מיליון דולר בסיבוב  20. -במסגרתו צפויה להשקיע החברה סך של כ ,"(וולנס)" Wellness Layers Inc החברה לבין

מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא של  5210% -מיליון דולר כנגד הקצאת מניות בכורה שיהוו כ 4השקעה של עד 

 2 וולנס

 הפציאו, אות בנוגע לחלוקת דיבידנדרולרבות ה, ן זכויות הצדדים בוולנסמזכר ההבנות כולל הוראות לעניי

  2זכויות נוספות מקובלותו טזכויות במקרה של אקזי, מינוי דירקטורים, רכישת מניות נוספותל

השלמת עריכת בדיקת נאותות לשביעות , ובכלל זה, השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים

 2 רצונה של החברה וחתימה על הסכם מחייב

 :וולנספרטים אודות 

Wellness Layers  מהיר ספקית פתרונות רפואה דיגיטלית המאפשרת לארגונים בתחום הבריאות מעברהינה 

 המאפשרת דיגיטלית לרפואה, החולה עם מפגש על המבוססים ויקרים מסורתיים רפואה שרותי ממתן ויעיל

 הושגה אשר הטיפולית הרציפות2 (Digital Therapeutics)כרוניים  של מטופלים ניהול מרחוק והכוונה רציפה

 והן רפואיים במדדים הן Wellness Layers לקוחות עבור מהפכניות לתוצאות מביאה אלו מערכות באמצעות

 2כלכליים במדדים

 IBM ,Vitality ,American Heartהחברות  את למנות ניתן בארה״ב החברה של הבולטים לקוחותיה עם

Association הרפואי הציוד ענקית את וכן Medtronic סוכרת חולי שגרת של הדיגיטלי לניהול בחברה בחרה אשר 

 2רציפים סוכר ובמדי אינסולין במשאבות בשימוש סוכרת חולי אלפי עשרות של ותמיכה להכוונה וכן, בסיכון

, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, לרבות מבנה העסקה הסופי והשלמתה, המידע המפורט לעיל בדבר העסקה

באופן , כולו או חלקו, אשר אין כל ודאות כי יתממש, 4651-ח"התשכ, א לחוק ניירות ערך21כהגדרתו בסעיף 

בין , השלמת העסקה כפופה2  האמור או בכל אופן אחר והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל

חתימה על הסכם מחייב בקשר עם ביצוע , השלמת משא ומתן, ידי החברה-להשלמת בדיקות נאותות על, היתר

 2ההשקעה וקבלת אישור האורגנים המוסמכים לכך

 

 ,בכבוד רב                  
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