
 מ"מרחביה אחזקות והשקעות בע

 62.3.62.7: תאריך

 לכבוד   לכבוד

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

www.isa.gov.il  www.tase.co.il  

 , נ.א.ג

 Cardiacsense Ltdהתקשרות במזכר הבנות לא מחייב להשקעה בחברת : הנדון

בוחנת אפשרות היא כי  62.7...63מיום  "(החברה)"מ "מרחביה אחזקות והשקעות בעבהמשך לדיווח המיידי של 

החברה מעדכנת , החייםהעוסקות בתחום הביומד ומדעי  מתוך שלוש חברות בחברה אחת או יותר הלבצע השקע

אישר דירקטוריון החברה להתקשר במזכר הבנות לא מחייב בין החברה לבין , בשעות הערב 63.3.62.7כי ביום 

Cardiacsense Ltd "(קארדיאקסנס )"להשקיע החברה במסגרת סבב השקעה עם משקיעים  הבמסגרתו צפוי

מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא של  7% -ב כנגד הקצאת מניות שיהוו כ"דולר ארה 022,222נוספים סך של 

 .קארדיאקסנס

, זכויות לקבלת מידעללרבות הוראות בנוגע , קארדיאקסנסמזכר ההבנות כולל הוראות לעניין זכויות הצדדים ב

 .סודיות וזכויות נוספות מקובלות, זכויות במקרה של אקזיט או פירוק, אופציה לרכישת מניות נוספות בחברה

לשביעות רצונה של  השלמת עריכת בדיקת נאותות, לל זהובכ, פה לקיומם של תנאים מתליםהשלמת העסקה כפו

עוד נקבע במזכר ההבנות כי הצדדים יפעלו להשלמת . מחייב וקבלת אישורים נדרשים חתימה על הסכם ,החברה

 .ממועד החתימה על מזכר ההבנותשבועות  2העסקה בתוך 

בעל מכשיר לביש דמוי שעון אשר נמצאת בשלבי פיתוח של , בישראלהינה חברה פרטית המאוגדת  קארדיאקסנס

למיטב ידיעת . לסריקה מתמשכת של הפרעות בקצב הלב בדגש על פרפור פרוזדורים ודום לבטכנולוגיה חדשנית 

והיא מתכננת להתחיל בניסויים  קארדיאקסנסטכנולוגיה של וגשו מספר בקשות לאישור פטנטים לה, החברה

 .62.7בסביבות המחצית השניה של  FDA-ה רגולציה שלתחת  Ambulatory & BP) )קליניים 

הינו בגדר , ולוח הזמנים הצפויהשלמת העסקה , מבנה העסקה הסופילרבות , העסקההמידע המפורט לעיל בדבר 

, שאשר אין כל וודאות כי יתממ, 621. -ח"התשכ, א לחוק ניירות ערך36כהגדרתו בסעיף , מידע צופה פני עתיד

השלמת . באופן האמור או בכל אופן אחר והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל, כולו או חלקו

מחייב  םחתימה על הסכ, השלמת משא ומתן, להשלמת בדיקות נוספות על ידי החברה, בין היתר, פהכפו העסקה

 .ככל שידרשו, נדרשים על פי כל דיןוקבלת אישור האורגנים המוסמכים והאישורים ה הבקשר עם ביצוע ההשקע
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