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 "(טיוטת תשקיף פומבית של פוליפיד בע"מ )להלן: "פוליפיד עדכוןמהות האירוע: 
 
 

)מידע זה מהווה הכללה  2020-01-057993, מס אסמכתא 2020ביוני  7בהמשך לדיווח מיידי מיום 
, התשקיף לטיוטת משלימה הודעה פרסמה פוליפידכי  ,החברה מתכבדת להודיעעל דרך ההפניה(, 

  :דולר ארה"ב )להלן 17עד  15במחיר מניה בטווח של ת מניו 3,125,000 לציבורלפיה תציע פוליפיד 
 . ("ההנפקה"

לתקופת  ,ובכללם החברה ,של פוליפיד יצוין, כי במסגרת ההנפקה, התחייבו בעלי המניות הקיימים
  .ממועד ההנפקה שנה בת חציחסימה מלאה 

בהתבסס על הכמויות והמחירים שפורטו בטיוטת התשקיף של פוליפיד כאמור להערכת החברה, 
, יגדל בסך כאמורובתנאים  ,בהנחה שההנפקה תושלם ,שווי החזקותיה של החברה בפוליפידלעיל, 

)לפרטים אודות שווי החזקותיה של החברה  מיליוני ש"ח 30 –כ  ועדמיליוני ש"ח  25 -כ של 
לשנת  שנכללו בדוח התקופתילדוחות הכספיים  6, ר' באור 2019בדצמבר  31נכון ליום  ,בפוליפיד

)מידע זה מהווה הכללה על  2020-01-012867, מס' אסמכתא 2020בפברואר  3שפורסמו ביום  2019
 . (דרך ההפניה(

 
 מהונה של פוליפיד, בדילול מלא.  3.91%-הדוח, מחזיקה החברה ב נכון למועד

 .בהנפקהאין בכוונת החברה להשתתף 
 

של  יובהר, כי דוח זה אינו מהווה הצעה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך או למכירת ניירות ערך
 .פוליפיד

אין כל וודאות כי יהיה , ואף אם תצא לפועל, לפועל תצא ההנפקה כי, וודאות כל אין כי, יובהר עוד
 זה במחירים האמורים לעיל.

מאפשרת  אשר D-PLEX בשם פוליפיד מפתחת טכנולוגית הובלת תרופותלמיטב ידיעת החברה, 
מושהה ומבוקר של מינוני תרופה יעילים על פני תקופות של מספר ימים ועד מספר  מקומי,שחרור 

 9.3סעיף  ורא ,לפרטים נוספים אודות פוליפיד פגע.חודשים, תוך שמירה על מולקולת התרופה ללא 
 .דוח התקופתילפרק א' ל
 

מידע צופה פני  מהווה שווי החזקותיה של החברה בפוליפידעל יובהר, כי המידע בדבר ההשפעה 
כי הנתונים הסופיים והמדויקים יוצגו  ,יודגש. 1968 -, תשכ"חעתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

ובכלל זה הבדיקות )אשר עריכתם טרם הושלמה  של החברה,הבאים במסגרת דוחותיה הכספיים 
, ואשר טרם בוקרו ע"י רוה"ח (הכרוכות בהשפעת אינדיקציית השווי שבנדון על תוצאות החברה

, ייתכן כי התוצאות בדוחותיה ולפיכך האורגנים של החברה על פי דין,המבקר וטרם אושרו על ידי 
 הכספיים של החברה תהיינה שונות מההערכה שלעיל. 
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