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  קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

 "החברה"( )להלן: 

 לכבוד   לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il www.tase.co.il 

 א.ג.נ.,

 "( ביופרוטקטבע"מ )" ביופרוטקטהסכם השקעה ב :הנדון

השקיעו במסגרתו  ,ביופרוטקטלם הסכם השקעה בהוש 2020 בספטמבר 21ביום החברה מתכבדת לדווח כי 
 דולר ארה"ב נימיליו 9של  סכום אחת מחברות המכשור הרפואי הגדולות בעולם,, ובהם משקיעים חיצוניים

 ממשקיעים חיצונייםהסכם ההשקעה משלים סבב גיוס . "(הסכם ההשקעה)להלן: " בביופרוטקט "(דולר)"
 . 1מיליוני דולר 25של כולל בסכום 

מיליוני דולר  5מהמשקיעים השקעה של  לקבל האופציהלביופרוטקט  ניתנהסגרת הסכם ההשקעה במ
, ובכפוף למספר תנאים שפורטו 2022חודש דצמבר לעד  וזאת , של הסכם ההשקעה תנאיםהנוספים, באותם 

 .בהסכם

  5.76% -כבשיעור של  תחזיקהחברה , סבב הגיוסלאחר השלמת . אמורה בסבב הגיוסהחברה לא השתתפה 
 מהון המניות של ביופרוטקט, בדילול מלא.

אינה צפויה להיות על הדוחות הכספיים של החברה  ההשקעההסכם של ההשפעה הערכת החברה, ל
   מהותית.

, כהגדרתו בחוק ניירות יובהר כי המידע בדבר ההשפעה על הדוחות הכספיים מהווה מידע צופה פני עתיד
של הבאים י הנתונים הסופיים והמדויקים יוצגו בדוחותיה הכספיים יצוין, כ. 1968 -ערך, התשכ"ח

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 

ינה שונות מההערכה ודירקטוריון החברה ולפיכך, ייתכן כי התוצאות בדוחותיה הכספיים של החברה תהי
 . שלעיל

למיטב ידיעת החברה, ביופרוטקט מפתחת טכנולוגיות לייצור בלון העשוי מחומר מתכלה, הניתן להחדרה 
על מנת , המוצר הראשון של ביופרוטקט מיועד לתחום האונקולוגי .תוך הגוף, לצורך הפרדה בין רקמותל

צעות כחלק מההתמודדות עם מחלת סרטן להגן על רקמות בריאות מפני נזקי קרינה בהקרנות המתב
שפורסם  2019( לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 1)9.1, ר' סעיף ביופרוטקטלפרטים נוספים אודות  הערמונית.

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

 בכבוד רב,

  קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

    כספים ל"סמנכמנכ"ל ו, סורזון אליע"י                                                           

                                                           
ביום  שבהמשך לו )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 004968-01-2020, מס' אסמכתא 2020בינואר  13ר' דיווח מיידי מיום  1

 31, וכן התחייב להשקיע, עד ליום מיליון דולר 1.5סך של  ,הגיוס במסגרת סבב, השקיע משקיע חיצוני נוסף, 2020באפריל  20
 .אמור לעיל(כ ליוני דולרימ 25של  )הכלול בסכום הגיוס בסך מיליוני דולר 1.5סכום נוסף של  ,2020בדצמבר 
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