
  

  מכתב מכ"ל לבעלי המיות של מרחביה

  

  בעלי מניות יקרים,

תנופת העשייה של  משכנו אתהזו  התקופב. מרחביהעבור  2018של  אנו מתכבדים לסכם את ששת החודשים הראשונים

, הצפת ערך משמעותי לבעלי המניות שלנוהמשך מימוש האסטרטגיה של החברה, ל תוך ,וליופפורטהמרחביה וחברות 

  . והחזרת כספים לחברה הנכסים שאינם קשורים לליבה העסקיתמימוש זאת לצד המשך תהליך 

גייסה  ), קרדיאקסנסWELLNESS LAYERS, (לשעבר RMDY-במהלך תקופה זו,  בין היתר, השלמנו את ההשקעה ב

הכפילה את מספר הנבדקים בבדיקת  CD’X-) ו2017 הקודם (נובמבר בהשוואה לסבב הגיוס 70%-לפי שווי הגבוה בכ

  .המצוינות יהסרטן הערמונית ושמרה על תוצאות

, אנו פועלים שחברות הפורטפוליו תקדמנה אירועים מציפי ערך, לרבות הצלחות קליניות, 2018שנת על המשך בהסתכלות 

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

 ,המעמיק שנבצע תהליך בחינת ההשקעותממשיכים לבחון הזדמנויות השקעה חדשות ואנו צופים שעוד השנה, על בסיס 

 לפורטפוליו שלנו. נוספת לפחות חברה אחת  נצרףשל מרחביה, ועדה המקצועית המייעצת חסות היהתיתוך 

  

, הכרה רפואית בכס היוקרתי ביותר בתחום מצויותושמירה על תוצאות  500 -ל כפלת מספר הבדקיםה – X’CDחברת 

  שהופסק ובעקבותיו יהול מו"מ עם השחקים המובילים בעולם סכם מסחור ה ,האורולוגיה בעולם

CD’X נוירודגנרטיביותפולשנית לאבחון מוקדם של סרטן ומחלות -עוסקת בפיתוח בדיקה חדשנית לא .  

, הניסוי –שנערך במהלך החודשים האחרונים תוצאות טובות של ניסוי רב מוקדי נוסף על  דיווחנו במהלך הרבעון השני,

 אשר, מוקדמים למחקרים בהמשך נערך, גבוהה בדרגה הערמונית סרטן לאיתור IsoPSA של פרוספקטיבית בדיקה

 הערמונית סרטן של גבוהה דרגה בין להבדיל יעיל אמצעי להיות עשוי, מבנה-ממוקד מרקר-ביו IsoPSA כי הוכיחו

(Gleason = 7)  המחלה של שפירית/  נמוכה ודרגה(Gleason = 6)  .שהושגו התוצאות את מאשררות הניסוי תוצאות 

  .קודמים בניסויים

 השנתי בכנס הניסוי תוצאות את יגהצ, קליניק בקליבלנד גליקמן ש"ע וכליות לאורולוגיה המכון ראש, קליין אריק ר"ד

 Annual Meeting of the American( האמריקאי האורולוגיה ארגון ידי על שנערך בעולם האורולוגיה תחום של המרכזי

Urological Association.(  

 1.7-הסרטני הגבוה בארה"ב בקרב גברים, לאחר סרטן הריאות. מדי שנה נערכות כסרטן הערמונית הוא גורם התמותה 

לסרטן שדורש התערבות  שליליות או בסיכון נמוך חוזרות מבדיקות הביופסיה 75%-כבארה"ב, כש ליון ביופסיותימ

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

לא שוכלל עקב סיבות פנימיות  GENOMIC HEALTH –ל   CD’Xבמקביל, כפי שהודענו, הסכם המיסחור שנחתם בין 

שזכו לחשיפה  CD’Xשל  המצוינותעל כך, לאחר פרסום התוצאות  . עיתוי ההודעהGENOMIC HEALTHשל 



  

בוחנת את אשר  CD’X-לשחקנים מובילים מספר של יזומות לפניות הובילו המדעית,  הקהילהמשמעותית בקרב 

 . מובילים אחרים שחקניםלרבות קידום עסקאות אלטרנטיביות עם  ,כתוצאה מהאמור ההזדמנויות העומדות בפניה

  .CD’X -מ 7.85% -כב המרחביה מחזיק

  

  צפת ערך מהירה של ההשקעה של מרחביהמשך עלייה חדה בשווי והגיוס ממשקיע זר וה –קרדיאקסס 

מאפשר ניטור רציף ובלתי מוגבל בזמן של קצב הלב לצורך זיהוי שמפתחת שעון לניטור מדדי גוף רפואיים,  קרדיאקסנס

 3-כאשר שוק הניטור אליו היא פונה נאמד בכ ,פרפור פרוזדורים ודום לב, ברמת דיוק המקבילה לא.ק.ג. כגוןהפרעות 

י של טכנולוגיות נושאות פטנטים שפיתחה, לקריאת מבוסס על שילוב ייחוד קרדיאקסנס למיליארד דולר לשנה. השעון ש

המקנה למוצר רמת דיוק גבוהה עקב ביטול קריאות שגויות.  –אותות אופטיים ולחישת תנועה, לחץ, טמפרטורה ועוד 

מטופלים  20-כ ענדו, במסגרתם 2016-השלימה בהצלחה ניסויים קליניים בבני אדם בבית חולים איכילוב ב קרדיאקסנס

. לאיכות ודיוק בדיקת א.ק.ג. וקרוב גבוה ביותרעות לב את השעון באופן רציף, ודיוק המדידה שהתקבל היה בעלי הפר

 קרדיאקסנסבמהלך החודשים האחרונים, יוצאת  DRY RUNSלאחר שדרוג טכנולוגי משמעותי של המוצר תוך הרצת 

       . FDA-לניסויים הקליניים המקיפים שיעמדו בדרישות המחמירות של ה 2018של  ברבעון הרביעי

לקראת  ליון דולר (לפני הכסף),ימ 20ליון דולר ע"פ שווי של יכחצי מ קרדיאקסנס, גייסה 2018של  במהלך הרבעון השני

 שחודש לפני כןזאת לאחר  ,מיליון דולר לפני הכסף 12אלף דולר ממשקיע פרטי לפי שווי של  750 גייסה החברה 2017סוף 

במחצית שנת  וכחצי שנה לפני כן, מיליון דולר לפני הכסף 10לפי שווי של  בקרדיאקסנסהשקיעו בעלי המניות הקיימים 

  .בשנה 300%-של כ קרדיאקסנסכלומר עליית ערך  – מיליון דולר 6שווי של  לפי בקרדיאקסנסהשקיעה מרחביה  , 2017

  בקרדיאקסנס. 7% -כמרחביה מחזיקה ב

  

RMDY - סות הלקוחות בבסיס צמיחה המשךוהכ RMDY  ,להגיע שצפויבאחד השווקים הצומחים בעולם הרפואי 

  דולר       ארדימיל 380 -כ של שתי להיקף שים 5 תוך

) WELLNESS LAYERS(לשעבר  RMDY-, מרחביה חתמה על הסכם השקעה מחייב ב2018של  במהלך הרבעון השני

ינה ספקית פתרונות רפואה דיגיטלית המאפשרת לארגונים בתחום הבריאות מעבר מהיר ויעיל ממתן שרותי רפואה שה

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

. הרציפות הטיפולית אשר הושגה (Digital Therapeutics)מטופלים כרוניים, חולים לאחר שחרור מטיפול וניהול בריאות 

עם הן במדדים רפואיים והן במדדים כלכליים.  RMDY באמצעות מערכות אלו מביאה לתוצאות מהפכניות עבור לקוחות

 IBM Watson, Vitality, American Heartבארה״ב ניתן למנות את החברות  RMDYלקוחותיה הבולטים של 

Association ת הציוד הרפואי וכן את ענקיMedtronic.   

 (Digital Therapeutics) התוצאות הקליניות שהוצגו בפרויקט רפואה דיגיטלית יאה RMDYבולטת להצלחת  דוגמא

 חברת ובשיתוף Medtronicעל ידי ענקית הציוד הרפואי  RMDYאשר בוצע באמצעות מערכות  ,לחולי סוכרת בסיכון

IBM נק׳  2של  משמעותיתממשתתפי התוכנית הושגה ירידה  83%: מקרבHbA1c  במדדי  דרמטישיפור  משמעותהאשר



  

דס, יאילב, הסכרת, בריאות  כגוןתומכות כיום בעשרות אלפי חולים בתחומים  RMDY מערכות. אלו םחולי של הבריאות

  . משקל בריאות עובדים, והורדתשיקום ניהול תרופתי מרחוק, 

. שוק זה 2024מיליארד דולר בשנת  379 -שוק הרפואה הדיגיטלית צפוי לעמוד על כ .Global Market Insights Incעל פי 

וביקורים פיזיים טלפוניים המבוססים על מרכזי שירות יקרים ולא יעילים,  ,על רקע מעבר משירותים מסורתיים מתפתח

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

  אספקת שירותי בריאות יעילים וטובים יותר.

RMDY  נמצאת בעמדת זינוק מעולה בכדי להוות גורם משמעותי בשוק הצומח ועתיר הפוטנציאל הזה, בזכות הטכנולוגיה

המובילים בעולם עם לקוחות  TRACK RECORD -שפותח על בסיס המידע הרב שהצטבר בחברה, ה AIהמובילה, כולל 

 2.5-של עשרות אחוזים בהיקף המכירות, שעמד על כצמיחה צד ל ,RMDY ,. במהלך החודשים הקרוביםבעולם הרפואה

, על מנת לבצע קפיצת מדרגה משמעותית בהיקף ה, תבחן אפשרויות שונות להרחבת בסיס ההון של2017-ליון דולר בימ

  אירופה וכן במזרח הרחוק.   בארה"ב, –הפעילות 

  

  בברכה, 

  אלי ארד

  מנכ"ל מרחביה

  

  

  

  

 טפוליופור חברות הצטרפות לגביתוצאות יסויים של חברות פורטפוליו ו/או  בדבר לעיל המפורט המידע
 יירות בחוק כהגדרתו, עתיד פי צופה מידע בגדר היו, וספים שותפים עם עסקאות קידוםוספות ו/או לגבי 

 עשוי והוא אחר אופן בכל או האמור באופן, חלקו או כולו, יתממש כי ודאות כל אין אשר, 1968-ח"התשכ, ערך
 ותלוי, בין היתר, בהשגת מטרות היסויים ו/או אבי הדרך. לעיל מהמפורט מהותית שוה באופן להתממש
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