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ה דון :קארדיאקס ס חתמה על הסכם הפצה בלעדי בברזיל
החברה מתכבדת להודיע ,כי קארדיאקס ס בע"מ )"קארדיאקס ס"( ,בה מחזיקה החברה בכ5.57% -
מהו ה המו פק וה פרע בדילול מלא ,התקשרה ביום  5.6.2021בהסכם הפצה בלעדי )"הסכם ההפצה"(
למכירת שעו ים רפואיים שהיא מפתחת ומייצרת לזיהוי הפרעות קצב לב )"השעו ים הרפואיים"( ,עם
חברה ברזילאית העוסקת בשיווק מכשור וציוד רפואי לה חמישה ס יפים ומרכזים לוגיסטיים ברחבי ברזיל
)"המפיצה"(.
ההתקשרות בהסכם ההפצה הי ה לתקופה של  4ש ים וכפופה להשגת אישור רגולטורי מקומי מה-
) Brazilian Health Regulatory Agency (Anvisaתוך כ 6-8 -חודשים לשעון הרפואי המפותח ומיוצר על-ידי
קארדיאקס ס )"האישור הרגולטורי"( .עוד קבע בהסכם ההפצה ,כי המפיצה תפעל לשיווק ומכירת
השעו ים הרפואיים וכן יהיה עליה לעמוד ביעדי רכש ש תיים מקארדיאקס ס בסכום מצטבר על פ י 4
ש ים בסך של כ 15-מיליון דולר ארה"ב )"יעדי הרכש"( .ככל והמפיצה לא תעמוד ביעדי הרכש כאמור,
קארדיאקס ס תהיה רשאית כסעד יחיד להודיע על ביטול ההסכם באופן מיידי.
השעו ים הרפואיים אשר יופצו במסגרת הסכם ההפצה ,כוללים יכולת זיהוי הפרעות קצב לב ,בי יהן פרפור
עליות ,המהווה אחד מהגורמים לגרימת שבץ מוחי .לפרטים וספים אודות השעו ים הרפואיים ראו סעיף 9
לדוח התקופתי של החברה לש ת  2020אשר פורסם ביום ) 31.3.2021מס' אסמכתא.(2021-01-052989 :
יצוין כי כון למועד זה ,למיטב ידיעת החברה ,קארדיאקס ס התקשרה בכ 17 -הסכמי הפצה בלעדיים עם
חברות המאוגדות ופועלות במדי ות שו ות בעולם כאשר היקף ההסכמים המצטבר עומד על כ 144-מיליו י
דולרים ,ובמקרה של אי עמידה ביעדי הרכש שלהם ,קארדיאקס ס תהיה רשאית כסעד יחיד להודיע על
ביטולם המיידי.
הערכות קארדיאקס ס בדבר קבלת האישורים הרגולטורי ו/או קבלת הזמ ות ו/או עמידה ביעדי הרכש
הי ם מידע צופה פ י עתיד ,כהגדרת מו ח זה בחוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-המבוסס על
האי פורמציה הקיימת אצל קארדיאקס ס כון למועד זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שו ה מהותית מכפי ש צפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך
הי ם בין היתר עיכוב או אי קבלה של האישור הרגולטורי ה דרש ,אי עמידה ביעדי הרכש ,השפעות גיף
הקורו ה וגורמים וספים שאי ם בשליטת החברה.
בכבוד רב,
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
חתם ע"י :אלי ארד ,מ כ"ל

