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קארדיאקסנס חתמה על הסכם הפצה ראשון הנדון: 

החברה מתכבדת להודיע, כי .CardiacSense Ltd ("קארדיאקסנס"), בה מחזיקה החברה בכ- 7.58% 

מהונה המונפק והנפרע, הודיעה לחברה על התקשרותה בהסכם הפצה ראשון למכירת שעונים רפואיים 

שהיא מפתחת ומייצרת לזיהוי הפרעות קצב לב ("השעונים הרפואיים"), עם חברה הפועלת בדרום 

אמריקה ועוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מוצרים ביו-רפואיים בעיקר למוסדות רפואיים פרטיים 

וציבוריים ("המפיצה"), בהיקף של מיליון וחצי דולר אשר ישולמו לקארדיאקסנס על-פני 3 שנים ("הסכם 

ההפצה").

המפיצה תחל במכירת השעונים הרפואיים עם קבלת הרישיון המקומי לשיווקם, אשר קארדיאקסנס 

מעריכה, כי רישיון מקומי לשיווק כאמור, יתקבל תוך עד כשלושה חודשים מקבלת אישור ה-CE, אישור 

התקינה האירופי ("האישורים הרגולטוריים") ויאפשר להתחיל בהפצה מהרבעון הרביעי בשנת 2020. כמו 

כן, בהתאם להסכם ההפצה, המפיצה מחויבת להשלים הזמנה ראשונה של שעונים רפואיים תוך עד 21 

ימים ממועד חתימת הסכם ההפצה וההזמנות הנותרות, יבוצעו במהלך השנים השניה והשלישית (ביחד עם 

ההזמנה הראשונה יקראו– "ההזמנות"). כמו כן, הסכימו הצדדים שתנאי מתלה להתקיימות הסכם 

ההפצה הינו מכירה בפועל על ידי המפיצה של השעונים הרפואיים שהוזמנו על-ידה במסגרת ההזמנות 

("יעדי המכירה"). 

השעונים הרפואיים אשר יופצו במסגרת הסכם ההפצה, כוללים יכולת זיהוי הפרעות קצב לב, ביניהן פרפור 

עליות, המהווה אחד מהגורמים העיקריים לגרימת שבץ מוחי. לפרטים נוספים אודות השעונים הרפואיים 

ראו סעיף 9 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 28.3.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-

.(027264

הערכות קארדיאקסנס בדבר יעילות המוצר וכן בדבר קבלת האישורים הרגולטוריים ו/או קבלת הזמנות 

ו/או עמידה ביעדי המכירה, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-

1968, המבוסס על האינפורמציה הקיימת אצל קארדיאקסנס נכון למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא 

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים 

להשפיע על כך הינם בין היתר עיכוב או אי קבלה של האישורים הרגולטוריים הנדרשים, אי עמידה 

ביעדי המכירה וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה. 

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל
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