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הנדון: RMDY התקשרה בהסכם מתן שירותי רפואה דיגיטלית עם לקוח אסטרטגי

RMDY Health  החברה מתכבדת להודיע כי ביום 5 במאי, 2019 בשעות הצהריים נודע לחברה כי, חברת

.Inc ("RMDY"), בה מחזיקה החברה בכ-6.06% מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא, התקשרה בהסכם 
למתן שירותי רפואה דיגיטלית באמצעות המערכת שפותחה על ידה ("ההסכם") עם חברה מובילה בתחום 

הביטוח הרפואי בארה"ב ("הלקוח"). הלקוח נמנה על אחת מהחברות הביטוח הגדולות בארה"ב והיא 

 .Fortune 500  -מדורגת ב

 RMDY ההתקשרות מיועדת לניהול, עקיבה ותקשורת עם חולים בסיכון גבוה באמצעות המערכת של

("התכנית הדיגיטלית"). התכנית הדיגיטלית תפעל באמצעות אפליקציה ייעודית, אשר תוכנה יותאם 

למשתמש (המטופל) מתוך מטרה לשפר את יעילות זרימת המידע הרפואי בקרב הצוות המטפל, לצד יצירת 

שיפור בחוויית המשתמש של המטופל.

תוקפו של ההסכם הוא לשנה ובשלב הראשון הוא בהיקף של מאות אלפי דולרים. החברה מעריכה כי 

להתקשרות פוטנציאל להתרחב לקהלי משתמשים נוספים וכך היקף ההתקשרות צפוי לגדול באופן מהותי, 

להיקף הכנסות שנתי של מליוני דולרים, וזאת כתלות בעמידה ביעדים שיוגדרו בין הצדדים. 

הנהלת RMDY רואה בהסכם הבעת אמון מחמיאה ביכולת הטכנולוגית של RMDY מאחת החברות 

המובילות בארה"ב בתחום שירותי הבריאות. זאת לאור כך שבשנתיים האחרונות מתפתחת מהפכה אצל 

חברות בתחום הבריאות למעבר לתקשורת דיגיטאלית עם חולים וחברות הביטוח הרפואיות מתקדמות 

קדימה כיוון שיש את האינטרס הכלכלי והיכולת הפיננסית להקים מערכים כאלה. הנהלת RMDY סבורה 

כי ל- RMDY הפוטנציאל להיות חברה מובילה בתחום זה שהינו מהתחומים הצומחים בעולם הבריאות  

הדיגיטאלית.

:RMDY פרטים אודות

המערכת, אותה מפתחת ומפעילה RMDY, מספקת קשת שירותים דיגיטליים הנדרשים ליצירת קשר 

מקוון עם חולים. מערכת זו מאפשרת פתרונות עקיבה אחר נתונים המדווחים על-ידי החולים עצמם, בין 

אם באמצעות ציוד מקוון או באמצעות דיווח עצמי, פתרונות אינפורמציה ולימוד לחולים, מערכות טפסים, 

שאלונים וניהול לוחות זמנים וכן קשת רחבה של פתרונות תקשורת שכוללים ווידאו, אודיו וטקסט. 

הפלטפורמה של RMDY מספקת גם פתרונות לצוות או למוקדן הרפואי הכוללת ניהול קהיליית החולים, 

 AI ויכולות Machine Learning -תיק חולה, ופתרונות תקשורת עם החולים. המערכת משתמשת ב

(Artificial Intelligence), המאפשרות ניתוח של הנתונים ומספקות המלצות לצוות המטפל. המערכת של 

 RMDYתומכת בשירותים מגוונים הכוללים טיפול בחולים כרוניים, מערכות תמיכה במוצרי פארמה וציוד 
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רפואי, ניהול מחקר, ושרותי WELLNESS. לפרטים נוספים אודות RMDY והמערכת, ראו סעיף 10.5.1 

בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 28.3.2019 (מס' אסמכתא: 01-2019-

027264) ("הדוח התקופתי").

המידע המפורט לעיל בדבר ההערכה לגבי הרחבת ההתקשרות עם הלקוח לקהלים נוספים והגדלת 

ההכנסות מכך והיקף ההכנסות המשוער, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף 32א בחוק 

ניירות ערך, התשכ"ח-1968,  אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן 

אחר והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל וזאת בשל אי עמידת RMDY ביעדים 

שיוגדרו ו/או בהצלחת ההסכם ושביעות רצון הלקוח ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטתה 

והתממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 10.8 לחלק א' לדוח התקופתי.

בכבוד רב,
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