מרחביה :קרדיאק-סס חתמה על מזכר הבות עם מרכז רפואי
אירופאי מוביל להשקעה לפי שווי של  30מיליון דולר
השווי משקף לקרדיאק-סס עליה של פי כ 5-בתוך שתיים
ההסכם כולל הקמת מיזם משותף לפיתוח ומסחור הטכולוגיה והמוצרים במדיה מערב
אירופאית גדולה
ההסכם משקף לקארדיאקסס הכרה מדעית של גורם רפואי מוביל באירופה
רמת גן 28 ,במאי  – 2019מרחביה אחזקות והשקעות )סימול :מראח( ,חברת השקעות ישראלית המתמחה
בחברות צעירות בתחומי מדעי החיים ,מודיעה כי חברת הפורטפוליו  ,CardiacSenseבה מחזיקה החברה בכ-
 6.53%מהוה המופק והפרע בדילול מלא ,התקשרה במזכר הבות לא מחייב עם מרכז רפואי אירופאי מוביל,
להשקעה ולשיתוף פעולה אסטרטגי בפיתוח ומסחור הטכולוגיה ומוצרי קרדיאק-סס.
במסגרת ההתקשרות ישקיע המרכז הרפואי בקרדיאק-סס סך של חצי מיליון דולר תמורת כ 1.6%-מיות
קרדיאק-סס ,לפי שווי חברה של  30מיליון דולר לפי הכסף ,עם אופציה לרכישת מיות וספות עד להחזקה
בשיעור של  7%בקרדיאק-סס ,לפי שווי חברה אשר יעלה על פי תקופה מוסכמת .כמו כן ,במסגרת ההתקשרות,
יקימו החברות מיזם משותף למסחור מוצרי קרדיאק-סס במדיה מערב אירופאית גדולה .הסכם ההשקעה
גוזר שווי של פי כ 5-מההשקעה הראשוית של מרחביה בקרדיאק-סס בשת .2017
רי ליפשיץ ,יו"ר מרחביה" :או שמחים על הסכם חשוב בחברת פורטפוליו שלו ,שמהווה יישום התוכית
האסטרטגית למסחור הטכולוגיה הייחודית של קרדיאק-סס ,באמצעות שיתופי פעולה עסקיים עם החברות
המובילות בעולם בתחומי הפארמה והמכשור הלביש .ההסכם מהווה הבעת אמון מגורם חיצוי מקצועי מוביל
ומשקף את יתרוותיה הבולטים של טכולוגיית קרדיאק-סס ,בשוק עק בו לא קיים עדיין פתרון מאושר FDA
ליטור רציף ,בלתי פולשי ובלתי מוגבל בזמן של הפרעות קצב לב ברמה המקבילה לאק"ג ,כפי שקרדיאק-סס
מקדמת בצורה משמעותית".
"ההסכם ,עם אחד המרכזים הרפואיים החשובים באירופה ,יאיץ את פיתוח ומסחור מוצרי החברה והוא על
רקע הצלחת יסוי מקדים של קרדיאק-סס באיכילוב ,עם תוצאות המהוות פריצת דרך עולמית במדידת
הפרעות קצב לב באמצעות שעון יד .בכוות החברה להמשיך ליסוי מורחב בהיקפי הבדקים ב 3-בתי חולים
מובילים וספים בישראל וכן בקליבלד קלייק ,ארה"ב ,במטרה לקדם אישור  FDAלשיווק ומסחור מוצריה".
קרדיאק-סס השלימה עד כה מספר סבבי גיוס מוצלחים ,ושווייה עלה פי  5בתוך כשתיים .לאחר ההשקעה
הראשוית של מרחביה בחברה ב 2017-לפי שווי של  6מיליון דולר מספר גיוסים בשווי עולה וכעת חתם מזכר
ההבות הוכחי לפי שווי של  30מיליון דולר לפי הכסף.

לאחרוה הודיעה החברה על מיוי בכירים מפפסיקו ומחברות מכשור רפואי ציבוריות לדירקטוריון החברה.
דיאל אור ,אשר כיהן בתפקידי יהול בכירים בחברת פפסיקו ימוה לדירקטור ומייק ברמן יזם מוסה אשר
מכר מספר חברות מכשור רפואי לעקיות הציוד הרפואי ימוה ליו"ר דירקטוריון.

אודות קרדיאק-סס
קרדיאק-סס מצאת בשלבי פיתוח מתקדמים של שעון רפואי חכם המבוסס על טכולוגיית קריאת אותות אופטיים
בשילוב עם ססורי תועה ,לחץ ,טמפרטורה ואחרים .השעון מאפשר מעקב רציף של הפרעות בקצב הלב ,בדגש על פרפור
פרוזדורים ודום לב ,באמצעות טכולוגיה המאפשרת יטור דופק ברמת דיוק המקבילה לבדיקת ) ECGא.ק.ג( .בוסף,
מפתחת החברה יטור רציף של לחץ הדם .פרפור עליות היו הפרעת קצב הלב השכיחה ביותר ,היא מייצרת קרישי דם,
ולכן כישלון באיתורה בזמן עלול לגרום שבץ מוחי המביא ברוב המקרים לכות קשה או למוות .חולי פרפור עליות או
אשים בסיכון לפרפור עליות דרשים להיות מוטרים במהלך כל חייהם .על מת לאבחן חולים מסוג זה דרש יטור רציף
של חודשים ושים ,כאשר הפתרון היחיד הקיים כיום הוא יטור פולשי – השתלה של ססור בחזהו של המטופל ,בעלות
גבוהה .השעון של קארדיאקסס המצוי בהליכי פיתוח מתקדמים עשוי לספק יטור קבוע ואיכותי בעלות מוכה וללא
צורך בפעולה פולשיתhttps://www.cardiacsense.com .

אודות מרחביה
מרחביה אחזקות והשקעות )ת"א :מראח( היא חברה ישראלית המתמחה בביצוע השקעות בחברות הזק צעירות
ומבטיחות הפועלות בתחומים מובילים בעלי ביקוש גבוה במדעי החיים ,וזאת בשילוב מוסדות רפואיים מובילים בעולם
 בייהם קליבלד קלייק מארה"ב .חברות הפורטפוליו של מרחביה כוללות את חברת ) CDxקליבלד דיאגוסטיקס.מוחזקת כ ,(8%-המפתחת שיטה לאבחון מוקדם של סרטן מסוגים שוים ,באמצעות הזיהוי בבדיקת דם של שיויים
במבה הסמן הביולוגי החלבוי  ,IsoPSAהמצביעים על הימצאות מחלה .בוסף ,מרחביה דיווחה לאחרוה על התקשרותה
בהסכם לרכישת כ 6%-בחברת  RMDY Healthהפועלת באחד השווקים הצומחים בעולם הרפואה .החברה מפתחת
ומספקת פלטפורמת רפואה דיגיטלית ,המאפשרת לארגוים בתחום הבריאות מעבר מהיר ויעיל ממתן שרותי רפואה
מסורתיים ויקרים המבוססים על מפגש עם החולה ,לרפואה דיגיטלית המאפשרת יהול מרחוק והכווה רציפה של
מטופלים .באוקטובר  2018הודיעה החברה על כיסתה לשוק הכאב הכרוי באמצעות השקעה ב,(Games for Pain) G4P-
חברת פורטפוליו של חממה בה שותפה קופ"ח מכבי .מרחביה תשקיע כ 600-אלף שקל על פי אבי דרך תמורת אחזקות
של כ 6%-בחברה הישראלית המפתחת פלטפורמה מבוססת  AIלטיפול בכאב כרוי – שוק המוערך ב 635-מיליארד דולר
בארה"ב בשה ,ומתמקדת בשלב הראשוי בטיפול בחולי פיברומיאלגיה ,הפוגעת ב 3%-6%-מאוכלוסיית העולם .ברבעון
הראשון של שת  2019מרחביה השקיעה ב EFA-המפתחת מכשיר המשמש כמעבדת אבחון יידת וישאת לביצוע ספירת
דם ובדיקות וספות ,באמצעות בדיקות דם ,ועוה על הצורך העולמי להפחית ככל היתן בשימוש יתר באטיביוטיקה .עוד
באוקטובר  2018הודיעה מרחביה על כיסתה להשקעות בתחום המו"פ של קאביס רפואי ,בתחום זה חתמה על הסכם
השקעה בחברת ויאולי ,מרחביה תשקיע במועד השלמת העסקה סך של  400אלף דולר תמורת כ 20%-מהוה המופק

והפרע של ויאולי  -המפתחת משאף ייחודי אשר יאפשר למטופלים צריכת טיפות שמן קאביס בשאיפה במיון מדויק
וללא צורך בחימום ,אידוי או שריפה .משרדי הההלה של מרחביה מצאים ברמת גןhttps://www.merchavia.com .

