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הנדון :הסכם השקעה בביופרוטקט בע"מ ("ביופרוטקט")

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום  20במאי  ,2019מס' אסמכתא ( 2019-01-042483מידע זה מהווה
הכללה על דרך ההפניה) ,בדבר השקעה של  ,Centaurus Investments Limited.בעלת השליטה בחברה,
בביופרוטקט (להלן" :סנטורוס" ו" -הסכם ההשקעה הקודם" ,בהתאמה) ,החברה מתכבדת לדווח כי ביום
 12בינואר  2020הושלם הסכם השקעה בביופרוטקט במסגרתו השקיעו משקיעים חיצוניים סכום של 6
מיליוני דולר ארה"ב בביופרוטקט (להלן" :העסקה") .במועד השלמת העסקה העבירה סנטורוס
לביופרוטקט את יתרת הסכום מהסכם ההשקעה הקודם ,בסך של  4מיליוני דולר ארה"ב .בסך הכול גייסה
ביופרוטקט בסבב זה  13מיליוני דולר ארה"ב.
במסגרת העסקה הומרו למניות אופציות שניתנו בעבר לבעלי מניות של ביופרוטקט ,ובכלל זה לחברה ,כחלק
מהסכם הלוואה המירה שניתנה לביופרוטקט ,והומרה במסגרת הסכם ההשקעה הקודם.
החברה לא השתתפה בהסכם ההשקעה כאמור לעיל .לאחר השלמת ההשקעה ,החברה מחזיקה בשיעור של
כ 8.27% -מהון המניות של ביופרוטקט ,בדילול מלא.
להערכת החברה ,ההשפעה של ההשקעה על הדוחות הכספיים של החברה אינה צפויה להיות מהותית.
יובהר כי המידע בדבר ההשפעה על הדוחות הכספיים מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח .1968 -יצוין ,כי הנתונים הסופיים והמדויקים יוצגו בדוחותיה הכספיים הבאים של
החברה ,אשר במסגרת עריכתם תבוצענה בדיקות הכרוכות בהשפעת אינדיקציית השווי שבנדון על תוצאות
החברה ,ואשר טרם נסקרו ע"י רו"ח המבקר וטרם נידונו ואושרו על ידי הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
ודירקטוריון החברה ולפיכך ,ייתכן כי התוצאות בדוחותיה הכספיים של החברה תהיינה שונות מההערכה
שלעיל.
למיטב ידיעת החברה ,ביופרוטקט מפתחת טכנולוגיות לייצור בלון העשוי מחומר מתכלה ,הניתן להחדרה
לתוך הגוף ,לצורך הפרדה בין רקמות ,כשהמוצר הראשון של ביופרוטקט מיועד לתחום האונקולוגי .לפרטים
נוספים אודות ביופרוטקט ,ר' סעיף  9.1לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018אשר פורסם ביום
 21בפברואר ( 2019מס' אסמכתא( )2019-01-015694 :מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
בכבוד רב,
קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ
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