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הנדון: דיווח מיידי

החברה מעדכנת בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 12 באוגוסט, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-

068883) בקשר לחתימה על מזכר הבנות של .Cleveland Diagnostics Inc ("CD’X"), בה מחזיקה החברה 

בכ-7.85% מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא, עם קבוצת משקיעים חיצוניים, כי ביום 1 בספטמבר 

בשעות הערב נסגרה ההשקעה העיקרית של הסיבוב עם קבוצת משקיעים חיצוניים שישקיעו סך של 3 

מיליון דולר לפי שווי ל-CD’X של 65 מיליון דולר לפני הכסף ("סכום ההשקעה"). בתמורה לסכום 

ההשקעה, תקצה CD’X למשקיעים מניות בכורה מסוג חדש ("מניות CD’X"). CD’X פועלת לגייס כספים 

נוספים מבעלי מניות קיימים ואחרים במטרה להגיע לגיוס כולל של 6 מיליון דולר. החברה טרם החליטה 

אם תשתתף בגיוס כאמור.

בכוונת CD’X להשתמש בסכום ההשקעה וביתר כספי הגיוס של הסיבוב לצורך פעילותה השוטפת ובאופן 

ספציפי לקדם פעילות מסחרית הקשורה להשקת בדיקת ה-IsoPSA, אשר נועדה לאבחון סרטן הערמונית, 

הגשת בקשה למנהל המזון והתרופות האמריקני לקבלת אישור PMA (אישור טרום שיווק) והכנות לקראת 

 .Medicare-קבלת החלטה בעניין מתן כיסוי ביטוחי מ

:CD’X פרטים אודות

CD’X הינה חברה פרטית שבסיסה בקליבלנד, אוהיו, המחזיקה בזכויות המסחור הבלעדיות של טכנולוגיה 
ייחודית, המוגנת במספר פטנטים, שעל בסיסה ניתן לפתח בדיקות לאבחון ומיון מוקדם של מיני סרטן 

שונים, המבוססות על ניתוח מבני של חלבון המשמש כסמן ביולוגי לזיהוי תאי סרטן. הפיתוח המוביל 

והמתקדם ביותר של CD’X הוא בתחום בדיקת ה- IsoPSA, המשמשת לסריקה, מיון ואבחון של סרטן 

הערמונית, האמורה להוות אמצעי בדיקה מהימן יותר מבדיקות הקיימת בשוק כיום.

לפרטים נוספים אודות CD’X, ראו סעיפים 5.6.6 ו-5.6.7 לדוח הדירקטוריון אשר צורף לדוח החצי שנתי 

של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 30.6.2019, ופורסם ביום 29.8.2019 ואת הערכת השווי שבוצעה 

להחזקות החברה ב- CD’X שצורפה לדוח החצי שנתי כאמור (מס' אסמכתא: 2019-01-075480).
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