
 
 

 

 

 .אס.פי עיבוד אותות ביולוגיים בע"מ בי

 "(החברה)"

  2017בינואר  19תאריך: 

    לכבוד       לכבוד

  הרשות לניירות ערך   אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 באמצעות המגנ"א     באמצעות המגנ"א

 

 שלב ב' -"2020 "הורייזן בתוכנית המו"פ של האיחוד האירופאיבקשה למענק הגשת  : הנדון

הסכם עם האיחוד האירופי, , חתמה החברה על (2015-01-178881)מס' אסמכתא:  2015דצמבר ב 14יום ב

ם רגקרדיולאבחון מחלות לב על ידי ניתוח אות האלקטרו HyperQTotal -ה לביצוע שלב א' בפרויקט

 המיועדת  "2020הורייזן והפיתוח האירופית "(, במסגרת תוכנית המחקר "הפרויקט: "להלןבתדר גבוה )

לצורך ביצוע  למימון פרויקטים בתחום של מחקר קליני לאימות אבחון של ביומרקרים ומכשור רפואי.

אלפי יורו, הכולל הכנת תוכנית עסקית ותוכנית עבודה  50שלב א' בפרויקט קיבלה החברה מענק של 

 לשלב ב' בפרויקט. מלאה להגשה

 

סך של ענק בלמ, הגישה החברה, במסגרת שלב ב' של הפרויקט, בקשה 2017בינואר  18בהמשך לכך, ביום 

הפרויקט  מטרת מותנה במימון מצד החברה.אשר אינו  רויקטמלא לפ מימוןמיליון יורו, במסגרת  3.8 -כ

 ייערך, אשר םנבדקי 1,200 -בכהיא ביצוע ניסוי קליני בהיקף רחב של בדיקות אק"ג במאמץ באירופה 

בהובלת חוקרים בעלי שם בתחום הקרדיולוגיה. הצלחת הניסוי הקליני עשויה להבליט את יתרונה של 

 לעומת בדיקת אק"ג רגילה בקרב הקהילה הקרדיולוגית והמדעית. HyperQ -טכנולוגיית ה

 .2020וה אישור סופי למימון הפרויקט על ידי הורייזן ואישור שלב ב' של הפרויקט יה

 

תממשות האמור תלוי, בין היתר, וה, קבלתו ומועד גובהו, המענק לקבלתביחס אין וודאות מובהר כי, 

לניסוי הקליני, מספר הנבדקים והערכת החברה  ביחסהחברה  תהערכ. 2020 הורייזוןבאישור סופי של 

 -ערךתו בחוק ניירות הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרבמקרה של הצלחה של הניסוי הקליני, 

הערכות אלו עשויות  המענק. תלקבל 2020 הוריזוןסופי של  באישור, התלויה, בין היתר, 1968 -תשכ"ח

 עיכובים או קשיים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית ממה שנצפה, בין היתר, לאור

 '.וכו, העדר הסכמה עם השותפים לפרויקט נבדקים בגיוס קושי, רגולטוריים

 

בעולם והגדולה ביותר למימון מחקר וחדשנות  הינה תוכנית מו"פ מהיוקרתיות 2020הורייזן תוכנית 

וגופים מסחריים תעשייתיים במדינות אירופה,  באירופה, המקדמת שיתופי פעולה בין גופים אקדמאיים

 ,2014-2020תוכנית זו פועלת בין השנים  תוך שימוש בידע ממקורות שונים על מנת לעודד חדשנות.

מיליארד יורו  10 -כולל של למעלה מ מיליארד יורו, ומממנת פרויקטים בסכום 77 -בסכום כולל של כ

 בממוצע לשנה.

 

 

 בכבוד רב,

 .אס.פי עיבוד אותות ביולוגיים בע"מבי

 "למנכ, גרנות יאירעל ידי:  נחתם     
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