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ג.א.נ, 

 RMDY Health Inc הנדון: התקשרות במכתב כוונות לא מחייב למכירת

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי נודע לה מ- RMDY Health Inc ("RMDY"), אשר החזקות החברה בה נכון 

למועד זה עומדות על כ-6.06% בדילול מלא, על התקשרותה במכתב כוונות לא מחייב עם חברה המאוגדת ואשר 

מקום עסקיה העיקרי הינו בארה"ב, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בארה"ב ואשר עוסקת בתחום 

הטכנולוגיה ושירותים נלווים לתעשיית שירותי הבריאות ("הרוכשת") למכירת RMDY ("מכתב הכוונות").

לרוכשת ניתנה תקופת בלעדיות (no shop) של עד 45 ימים, אשר מסתיימת ביום 10.8.2019 (אלא אם תוארך 

בהסכמה ע"י הצדדים), כאשר בתקופה זו מבצעת הרוכשת בדיקת נאותות ל-RMDY והצדדים מנהלים משא 

ומתן לחתימת הסכם מחייב ביניהם.

ככל ומכתב הכוונות ישתכלל לכדי הסכם מחייב, חלקה של החברה בתמורה הכוללת יהיה בסך של בין כ-1.1 לבין 

כ- 3.7 מיליון דולר (מחצית מהתמורה תשולם במניות הרוכשת), כאשר סכום זה כולל תשלומים מותנים עתידיים 

העשויים להיות משולמים על פני מספר שנים. סכום התמורה כאמור הינו בין כ-2 עד 7 פעמים הסכום הכולל 

אותו השקיעה החברה ב- RMDY – 0.5 מיליון דולר. 

דיווח אודות החתימה על מכתב הכוונות עוכב בהתאם לתקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים 

ומידיים), התש"ל-1970, לאור דרישת הרוכשת ו-RMDY, שהעריכו כי פרסום פרטים אודות החתימה על מכתב 

הכוונות, עלול היה לפגוע בהתקשרות בין הצדדים או להרע באופן ניכר את תנאי העסקה בין הצדדים. עיכוב 

הדיווח הסתיים בהתאם להסכמות הרוכשת ו-RMDY ביום 5.8.2019.

למועד זה אין ודאות כי ההסכם המחייב ייחתם ו/או יתקיימו אלו מאבני הדרך לקבלת התשלומים המותנים ו/או 

מה יהיו תנאי ההסכם המחייב הסופי בין הצדדים. מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות 

ערך, התשכ"ח-1968, התלוי בין היתר, בתוצאות בדיקת הנאותות של הרוכשת ו/או בתוצאות המשא ומתן בין 

הצדדים ולפיכך מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל.

: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, תיק חולה, ופתרונות תקשורת עם החולים. 

המערכת משתמשת ב-Machine Learning ויכולות AI (Artificial Intelligence), המאפשרות ניתוח של הנתונים 

ומספקות המלצות לצוות המטפל. המערכת של RMDY תומכת בשירותים מגוונים הכוללים טיפול בחולים 
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כרוניים, מערכות תמיכה במוצרי פארמה וציוד 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: 2019-01-027264).
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