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  קארדיאקסðס לשעון היד הרפואי של  FDAקבלת אישור  – דיווח מיידי    הðדון:

  5.12%  - , בה מחזיקה החברה בכ")רדיאקסðסאק("  CardiacSense Ltd  חברת  כי  ,החברה מתכבדת להודיע

והðפרע מלא  מהוðה המוðפק  לאמור בסעיף    עדכðה את החברה,  בדילול  ה   4.2בהמשך  שðתיבדוח  של    חצי 

)  2022-01-089877א:  (מס' אסמכת   30.8.2022  שפורסם ביום,  30.6.2022לתקופה שהסתיימה ביום  החברה  

אישור   לקבלת  המשוער  המועד  האמריקאבדבר  והתרופות  המזון  ("מðהל  ברמת  ל")  FDAי  דופק  מדידת 

בטכðול  הבודדת  בדם  ECGגיית  והפעימה  חמצן  אחוז  שפיתחה  היד  שעון  באמצעות   - ומדידת    הרפואי 

השעון  ("  לב ושבץ מוחיהמבוסס על חיישðים ייחודיים המזהה הפרעות קצב העשויות לגרום למצב של דום  

    .כאמור לעיל FDA- קיבלה את אישור הכי , ")הרפואי

דרך  מהווה  FDA- ה   אישור של    משמעותית  קפיצת  ובצמיחה  לה  ו   קארדיאקסðסבהתקדמות  מאפשר 

וכן עשוי    למכשור רפואימהשוק העולמי  המהווה ðתח משמעותי    להתחיל למכור ולשווק לשוק האמריקאי

א מהלכים  לקדם  לה  בעולםלאפשר  מובילים  שחקðים  מול  באופןובכך    סטרטגיים  את    להגדיל  משמעותי 

קארדיאקסðס.  קארדיאקסðסשל    המכירותפוטðציאל   החברה,  ידיעת  החלה    למיטב  עם  כבר  בשיחות 

  לשוק האמריקאי. של השעון הרפואי שותפים אסטרטגיים בארצות הברית לשיתופי פעולה לצורך חדירה 

ואסיה,    , דרום אמריקה, אפריקה את השעון שלה ברחבי אירופהðכון למועד זה, קארדיקסðס החלה למכור  

שקיבלה   השעוðים    .CEאישורי    4לאחר  אודות  ðוספים  א'    9סעיף    ראו  ,הרפואייםלפרטים  דוח  לבחלק 

  . )2022-01-033204(מס' אסמכתא:   30.3.2022אשר פורסם ביום  ,2021התקופתי של החברה לשðת  

ובהיקפים   ובמקומות אחרים בעולם  ארה"בב  הרפואיהשעון    מכירתמובהר, כי המידע האמור לעיל בדבר  

קארדיאקסðס  הערכוכן    משמעותיים אישורבדבר  ת  השעוðים   FDA-ה  קבלת  של  ðוספות  ליכולות 

לכך  הרפואיים   כהגדרתווהמועד  עתיד,  פðי  צופה  מידע  בגדר  התשכ"ח  היðו  ערך,  ðיירות  . 1968-בחוק 

מידע זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלק, או להתממש באופן שוðה מהותית מכפי שהוערך, כתוצאה 

תðאי שוק, מגבלות    לרבותאו קארדיאקסðס  ת גורמים אשר איðם בשליטת החברה  לרבו,  מגורמים שוðים

רישות החמרה בד  אי הגעה להסכמות עם שותפים אסטרטגיים במדיðות היעד,  ,מוצרים מתחריםייצור,  

  .ועוד , שיðויים בתוכðית העבודה של קארדיאקסðסFDA-השל גופים רגולטוריים שוðים לרבות 

  בכבוד רב,

  מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ          ðחתם ע"י: אלי ארד, מðכ"ל
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