מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תאריך3.1.2021 :
לכבוד

לכבוד

רשות יירות ערך

הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ

ג.א, .
ה דון :התקשרות בהסכם השקעה בחברת אוקון מדיקל בע"מ
בהמשך לדיווח המיידי של מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ )"החברה"( מיום ) 27.10.2020אסמכתא2020-01- :
 (116289על התקשרות החברה במזכר הב ות לא מחייב להשקעה )"מזכר ההב ות"( עם חברת אוקון מדיקל בע"מ
)"אוקון מדיקל"( ,החברה מעדכ ת כי ביום  31.12.2020חתמה החברה על הסכם השקעה מחייב עם אוקון מדיקל
)" הסכם ההשקעה"(.
במסגרת הסכם ההשקעה ,תשקיע החברה סך של  350,000דולר ארה"ב בסיבוב השקעה בהיקף של כ 1.5 -מיליון
דולר ארה"ב ,בתמורה להקצאת מ יות רגילות של אוקון מדיקל )"המ יות המוקצות"( ,המהוות כ 7.6 -מהו ה
המו פק וה פרע של אוקון מדיקל בדילול מלא.
הסכם ההשקעה כולל מצגים ושיפויים כמקובל בסוג הסכמים זה וכן הוראות ב וגע למי וי דירקטור וזכויות וספות
מקובלות.
במסגרת סבב ההשקעה ישתתף גם גוף הקשור ליו"ר דירקטוריון החברה בסכום השקעה של  22אלפי דולר ארה"ב
בת אים שאי ם שו ים מאלה שסוכמו עם החברה בשים לב לחלקו היחסי בהשקעה )פארי פאסו(.
פרטים אודות אוקון מדיקל
אוקון מדיקל עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של התק ים כדוריים תוך-רחמיים חדש יים ,המבוססים על פלטפורמת
) ,IUB (Intrauterine Ballשהי ה ייחודית מוג ת פט טים שפיתחה אוקון מדיקל ומאפשרת מגוון יישומים לטיפול
רפואי וכ שא אידיאלי להובלת תרופות תוך-רחמיות בתחום בריאות האישה.
מוצר הדגל של אוקון מדיקל הוא ה'בלרין' ) ,(IUB Ballerineאמצעי מ יעה תוך-רחמי חדש י וארוך תווך טול
הורמו ים ,המותאם לצורתו התלת מימדית של הרחם ,ופעולתו עשית באמצעות כדוריות חושת המושחלות על
סיבי סגסוגת חוט יטי ול אלסטי בעל זיכרון צורתי .זאת ,לעומת התק ים תוך-רחמיים דו ממדיים מסורתיים,
בהם חוט חושת מלופף על מסגרת קשיחה מפלסטיק בצורת  .Tבלרין ,ה ושא אישור  ,CEאמ"ר וכן את אישור ה-
 NHSבא גליה ,מותקן בהליך קצר ו טול כאבים במרפאה ויעיל לכ 5-ש ים .המוצר משווק בכ 30-מדי ות ,כולל
ישראל ,דרום אפריקה ומדי ות באירופה ודרום אמריקה  ,והותקן עד היום בגופן של כ 100-אלף שים .הבלרין פו ה
אל שוק אמצעי המ יעה הגלובלי ,אשר ככל הידוע לאוקון מדיקל צפוי להגיע להיקף של כ 32-מיליארד דולר עד ש ת
.2025
כמו כן ,אוקון מדיקל מצאת ב יסוי קלי י שלב IIא באירופה במוצר ה'סיד' ) ,(SEADהתקן תוך רחמי המהווה
טיפול רפואי חד-פעמי ,קצר ו טול כאבים בדימום רחמי מוגבר\לא-תקין ),(AUB - Abnormal Uterine Bleeding
ממ ו סובלות בדרגות חומרה שו ות כ 25%-מה שים בטווח גילאי הפוריות .הטיפול באמצעות ה'סיד' מבוצע
במרפאה ,ללא צורך ב יתוח ,הרדמה או אשפוז ה הוגים כיום לפתרון בעיה זו והשימוש בו מביא להפחתה
משמעותית מיידית של הדימום לרמה ורמלית ,ומאפשר חזרה מלאה לשגרה מיד לאחריו .ככל הידוע לאוקון

-2מדיקל ,שוק ה יתוחים העולמי לטיפול בדימום רחמי לא-תקין ,כולל הליכי אבלציה והליכים כירורגיים מלאים,
צפוי להגיע להיקף של כ 1.3-מיליארד דולר עד ש ת .2024
ב וסף ,לאוקון מדיקל מוצרים אחרים מבוססי טכ ולוגיית  ,IUBה מצאים בשלב מחקר פרה-קלי י ,ומיועדים
לשמש לבעיות פוריות וגידולים שפירים ברחם.
אוקון מדיקל וסדה בש ת  2011על ידי הג יקולוג ד"ר אילן ברעם ,ומשרדי הה הלה שלה מצאים במודיעין.
.https://www.oconmed.com
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