מרחביה מודיעה כי חברת הפורטפוליו  RMDYחתמה על הסכם
לשימוש במערכת הרפואה הדיגיטלית שלה עם ענקית ביטוח
אמריקאית מהFortune500-
עם העמידה באבני דרך החברה צופה הכנסות שנתיות של מיליוני דולרים .ענקית הביטוח
מצטרפת ללקוחות שגוייסו לאחרונה כגון  Medtronic, MerckוDana Farber-
בשלב הראשון המערכת תנהל חולים במספר קטגוריות ,כאשר ה שימוש בה ישפר את
הטיפול בחולים ויביא לחסכון בעלויות
שוק הרפואה הדיגיטלית צפויה לעמוד על כ 379-מיליארד דולר בשנת  ,2024על פי Global
Market Insights
רמת גן 6 ,במאי  – 2019מרחביה אחזקות והשקעות )סימול :מראח( ,חברת השקעות ישראלית המתמחה
בחברות צעירות בתחומי מדעי החיים ,מודיעה כי  – RMDYחברת פורטפוליו העוסקת בתחום שירותי הרפואה
הדיגיטלית )מוחזקת על ידי מרחביה בכ ,(6%-התקשרה בהסכם עם חברה מובילה בתחום הביטוח הרפואי
בארה"ב ,למתן שירותי רפואה דיגיטלית באמצעות המערכת הטכנולוגית שפיתחה .,חברת הביטוח היא אחת
הגדולות בארה"ב ,ונמנית על חברות ה.Fortune 500-
ההכנסות השנתיות של  RMDYבשנת  2018עמדו על כ 2.5-מליון דולר ,והנהלת החברה צופה צמיחה דרמטית
בהכנסות בשנים הקרובות .ל RMDY-כ 30-לקוחות בארה״ב ובישראל ,המניבים לה כבר הכנסות שנתיות בהיקף
של מספר מיליוני דולרים ,ביניהם Medtronic, Merck, American Heart Association, Dana Farber,
.Jefferson, Moffit, VNSNY, Mobe Health
ההתקשרות עם חברת הביטוח כעת תאפשר ניהול ,מעקב ותקשורת עם חולים בסיכון גבוה באמצעות המערכת
של  ,RMDYשתפעיל תכנית דיגיטלית באמצעות אפליקציה ייעודית .תכני האפליקציה יותאמו למטופל המשתמש
במערכת ,במטרה לשפר את יעילות זרימת המידע הרפואי בקרב הצוות המטפל ,לצד יצירת שיפור בחוויית
המשתמש של המטופל.
ההסכם הוא לשנה ,ומתרכז בטיפול בחולים במספר קטגוריות ,אולם  RMDYמעריכה כי להתקשרות פוטנציאל
להתרחב לקהלי משתמשים נוספים כך שהיא עשויה להגיע להיקף הכנסות שנתי של מיליוני דולרים במימוש
אבני דרך שנקבעו.
רני ליפשיץ ,יו"ר מרחביה" :אנו שמחים על אבן דרך משמעותית בהתפתחות העסקית של חברת פורטפוליו
נוספת הצפויה להביא לצמיחה דרמטית בהכנסות  RMDYבשוק פתרונות הרפואה הדיגיטליים .ההסכם מוכיח כי
אחד השחקנים הגדולים והמובילים בארה"ב ,מכיר ביתרונות הפתרון הטכנולוגי של  ,RMDYבאמצעותו יוכל לבצע
מעבר מהיר ממתן שירות מסורתי ,לשירות מהיר ,תחרותי ,כלכלי ודיגיטלי ,כיוון שהוא משפר את אופן הטיפול

בחולים הכרוניים ומעניק להם איכות חיים גבוהה יותר ולכן אנו משוכנעים כי הוא יתרום לביסוס מעמדה בשוק
האמריקאי תוך יצירת ערך משמעותית לבעלי המניות שלה ושל מרחביה".
ד"ר עמיר קישון ,מנכ"ל " :RMDYבשנתיים האחרונות מתפתחת מהפכה בקרב חברות בתחום הבריאות למעבר
לתקשורת דיגיטלית עם חולים ,וחברות הביטוח הרפואיות נדרשות לממש את הפוטנציאל הכלכלי והיכולת
הפיננסית שלהן להקמת מערכים אלה .אנו מאמינים כי  RMDYהופכת לחברה מובילה ,בתחום מהצומחים בעולם
הבריאות".

חברת RMDY Health
 RMDYהינה ספקית פתרונות רפואה דיגיטלית המאפשרת לארגונים בתחום הבריאות מעבר מהיר ויעיל ממתן שרותי רפואה
מסורתיים ויקרים המבוססים על מפגש עם החולה ,לרפואה דיגיטלית המאפשרת ניהול מרחוק והכוונה רציפה של מטופלים
כרוניים ,חולים לאחר שחרור מטיפול וניהול בריאות ) .(Digital Therapeuticsהרציפות הטיפולית אשר הושגה באמצעות
מערכות אלו מביאה לתוצאות חיוביות ביותר עבור לקוחות  RMDY Healthהן במדדים רפואיים והן במדדים כלכליים.
מערכות  RMDYתומכות כיום בחולים רבים בתחומים כגון סכרת ,בריאות הלב ,איידס ,אונקולוגיה ,ניהול תרופתי מרחוק,
שיקום ,בריאות עובדים והורדת משקל .המערכת פונה בעיקר למספקי שרותי רפואה ,חברות ביטוח רפואיות וחברות
תרופות .שוק הרפואה הדיגיטלית מצוי בשלבי מעבר משירותים מסורתיים ,יקרים ולא יעילים ,המבוססים על מרכזי שירות
טלפוניים וביקורים פיזיים אצל גורמים רפואיים לשירותים דיגיטליים ,מהירים וזולים ,בעלי מעורבות גבוהה יותר של
המטופלים ,המאפשרים אספקת שירותי בריאות יעילים וטובים יותר .כיום  RMDYמתפתחת בצורה משמעותית ,הן בהיבט
הטכנולוגי והן בהיבט של גיוס לקוחות אסטרטגיים בארה"ב .במהלך החודשים הקרובים ,מתכננת  RMDYלהשלים גיוס
פרטי בהיקף משמעותי שעשוי להוות גיוס מקדים להנפקה ראשונה לציבור של מניותיה ,וכן להגדיל את היקף הכנסותיה.
אודות מרחביה
מרחביה אחזקות והשקעות )ת"א :מראח( היא חברה ישראלית המתמחה בביצוע השקעות בחברות הזנק צעירות ומבטיחות
הפועלות בתחומים מובילים בעלי ביקוש גבוה במדעי החיים ,וזאת בשילוב מוסדות רפואיים מובילים בעולם  -ביניהם
קליבלנד קליניק מארה"ב .חברות הפורטפוליו של מרחביה כוללות את חברת ) CDxקליבלנד דיאגנוסטיקס .מוחזקת כ,(8%-
המפתחת שיטה לאבחון מוקדם של סרטן מסוגים שונים ,באמצעות הזיהוי בבדיקת דם של שינויים במבנה הסמן הביולוגי
החלבוני  ,IsoPSAהמצביעים על הימצאות מחלה .באוקטובר  2018הודיעה החברה על כניסתה לשוק הכאב הכרוני
באמצעות השקעה ב ,(Games for Pain) G4P-חברת פורטפוליו של חממה בה שותפה קופ"ח מכבי וקליבלנד קליניק.

מרחביה תשקיע כ 600-אלף שקל על פני אבני דרך תמורת אחזקות של כ 6%-בחברה הישראלית המפתחת פלטפורמה
מבוססת  AIלטיפול בכאב כרוני – שוק המוערך ב 635-מיליארד דולר בארה"ב בשנה ,ומתמקדת בשלב הראשוני בטיפול
בחולי פיברומיאלגיה ,הפוגעת ב 3%-6%-מאוכלוסיית העולם .עוד באוקטובר  2018הודיעה מרחביה על כניסתה להשקעות
בתחום המו"פ של קנאביס רפואי ,בתחום זה חתמה על הסכם השקעה בחברת ויאולי ,מרחביה תשקיע במועד השלמת
העסקה סך של  400אלף דולר תמורת כ 20%-מהונה המונפק והנפרע של ויאולי  -המפתחת משאף ייחודי אשר יאפשר
למטופלים צריכת טיפות שמן קנאביס בשאיפה במינון מדויק וללא צורך בחימום ,אידוי או שריפה .ברבעון הראשון של שנת
 2019מרחביה השקיעה ב EFA-המפתחת מכשיר המשמש כמעבדת אבחון ניידת ונישאת לביצוע ספירת דם ובדיקות
נוספות ,באמצעות בדיקות דם ,ועונה על הצורך העולמי להפחית ככל הניתן בשימוש יתר באנטיביוטיקה .משרדי ההנהלה
של מרחביה נמצאים ברמת גןhttps://www.merchavia.com .

