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 מ"בע אליום מדיקל סולושנס

 "(ליוםא"או " החברה)"

 1תשקיף מדף

כתבי ו מניות רגילות של החברה -החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין , מכוח תשקיף מדף זה

 "(.ניירות הערך הכלולים בתשקיף: "כל אלה יכונו יחד להלן) למניותאופציה הניתנים למימוש 

באמצעות , 8691-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך( ו)א32הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף תעשה בהתאם להוראות סעיף 

תנאי ניירות הערך  ויתר לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, דוחות הצעת מדף

כל )כפי שיהיו באותה עת , (ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו)בהתאם להוראות כל דין , המוצעים ואופן הצעתם

 "(.דוח הצעת מדף: "יכונה אחד מהדוחות הללו

מהותית על פעילות  אשר עשויה להיות להם השפעה להלן גורמי הסיכון העיקריים איתם מתמודדת החברה במהלך פעילותה

 :ותוצאותיה העסקיותחברה ה

( א: )מחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים תה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברההשקעה בניירות הערך של החברה כרוכ

מדיניות  – סיכונים ענפיים( ב. )התפתחויות מאקרו כלכליותו חליפין שער סיכוני; זהות ישראלית –כלכליים סיכונים מאקרו 

שינויים ; ההכירורגיהתפתחות בתחום  ;המכשור והמחקר הרפואי, התפתחות בתחום הפרמצבטיקה; מבטחים רפואיים

דרישות רגולציה ; ביצוע התקדמות בניסויים קליניים; בהיתרים ובתקינה בינלאומית, שינויים ברגולציה; טכנולוגיים

של מוצריה על ידי החברה או  שיווק וייצור בהיקף מסחרי - רהסיכונים ייחודיים לחב( ג. )חשיפה לתביעות ותחרות ; נמשכות

מוצרים שאינם  ;מוצרי החברה/או תחליפיים לשירותי/או מוצרים מתחרים ו/שירותים ו ;באמצעות שותפים אסטרטגיים

אי קבלת ההיתרים , עיכוב בקבלת ההיתרים הנדרשים לשיווק מוצרי החברה; שיווק באמצעות מפיצים; מוכרים בשוק

; ומחיריהם החברה למוצרי ביקוש; שבפיתוח החברה מוצרי השלמת; אחריות המוצר; תלות בספק; וההוצאות הכרוכות בכך

 בנוגע ודאות חוסר; והשיווק הייצור, הרגולטורים האישורים השגת, להשלמת המחקר והפיתוח נוספים מימון מקורות העדר

 יישומים פיתוח אי; ביצוע ניסויים על אבי טיפוס; שלישי צד של זכויות הפרת; הרוחני הקניין על והגנה פטנטים לקבלת

 כיסוי; נוספות בהתוויות לשימוש החברה טכנולוגיית התאמת השלמת; הרופאים קהילות בקרב המוצר הטמעת; נוספים

 .יישום בידי צדדים שלישייםוביטוחי 

 3385לדוח התקופתי של החברה לשנת ' לחלק א 23ראה סעיף , לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון האמורים החלים על החברה

-3389-38 :אסמכתא) 3389במאי  33לרבות דוח משלים לו מיום  (3389-38-333290: אסמכתא) 3389מרץ ב 1כפי שפורסם ביום 

 "(.1025הדוח התקופתי של החברה לשנת )" (323530

דוחות תקופתיים ) לתקנות ניירות ערך ג5החברה הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בסעיף מופנית בזאת תשומת לב לכך ש

, כאמור לתקנות 'ג5סעיףב כמפורט קטנים לתאגידים שאושרו כל ההקלות החברה אמצה אתיצוין כי . 8603-ל"התש (ומיידיים

 .3385הכל כמפורט בדוח התקופתי של החברה לשנת , רלבנטיות לחברה( או שתהיינה) ככל שהן

 . ח"שאלפי  833 -סך כל ההוצאות הנלוות לעריכת תשקיף מדף זה צפויות להסתכם בכ

האינטרנט  ובאתר www.magna.isa.gov.il שכתובתו  ,תר האינטרנט של רשות ניירות ערךמהתשקיף ניתן למצוא בא עותק

 .www.maya.tase.co.ilשכתובתו , מ"לניירות ערך בתל אביב בע הבורסהשל 

 1022במאי  12 :תאריך התשקיף
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 מ"בעסולושנס אליום מדיקל  - 1 פרק

 "( החברה" -בתשקיף זה )

 מבוא

 כללי 1.1

פי חוק החברות במסגרת חממת -כחברה פרטית על, 4004בינואר  4החברה התאגדה בישראל ביום 

הוצעו לראשונה ניירות ערך של  4002בפברואר "(. ב"מיט)"מ "מרכז יזמות טכנולוגית בע -ב"מיט

אשר ניירות הערך שלה נסחרים , ומאז החברה הינה חברה ציבורית, החברה לציבור על פי תשקיף

שינתה החברה את שמה , מ"בע אליום רכישתלאחר השלמת עסקת , 4010במרס  11ביום . בבורסה

 .מ"אליום מדיקל סולושנס בע -לזה הנוכחי 

טרטגיית החברה להרחבת קווי מוצריה במטרה לבנות חברת מכשור רפואי חזקה בהתאם לאס

, ייצור ושיווק, לרבות על דרך של שילוב סינרגטי של פעילויות מחקר ופיתוח, ומובילה בתחומה

ביצעה , לקידומה של החברה ובכלל זה יצירת מגוון רחב יותר של מוצרים ומקורות ליצירת הכנסות

לדוח  'בפרק א 4סעיף לפירוט ראו ) 4014 -ו 4011, 4010בשנים ורכישה מיזוג החברה מספר עסקאות 

עסקאות להלן הכל אחת מ. כולן בהתאם לאסטרטגיה האמורה, (4012התקופתי של החברה לשנת 

היו בתורן סינרגטיות לעסקת המיזוג שקדמה לה במטרה להפוך את החברה לחברת מכשור רפואי 

 . פולשניים-המתמחה בטכנולוגיות ומוצרים זעיר

סטנטים : פולשניים-לחברה ארבע טכנולוגיות וקווי מוצרים זעיר, נכון למועד תשקיף המדף

צרים לעיגון רשתות לרקמות רכות בתחום רפואת מו, (בעיקר בתחום האורולוגיה)פריפריאליים 

פילטר ייחודי המיועד לפתרונות הסחף בצנתורים ופיתוח מוצר זעיר פולשני ייחודי , הנשים והגברים

 .ובהשמנת יתר 4לטיפול בסוכרת מסוג 

התקשרה החברה בעסקת רכישת נכסים אשר לפיה  4012בפברואר  14 ביום ,לאמור לעיל בנוסף

 מסתם לפיתוח פטנטו פיתוח תוכניות, זכויות, נכסיםה כל את, NEWCOבאמצעות  ,תרכוש החברה

(. בהסכם כהגדרתו Exit Event) מכירה ארוע בקרות התלויים דרך אבני תשלומי כנגד מיטרלי לבבי

 טרם התמלאו התנאים המתלים הנדרשים להשלמת ההתקשרות תשקיף המדףנכון למועד 

 .האמורה

 היתרים ואישורים 1.1

פי כל דין לפרסום תשקיף -האישורים והרישיונות הדרושים על, קיבלה את כל ההיתרים החברה

, לחוק ניירות ערך( ו)א42הצעת ניירות הערך לציבור מכוח תשקיף המדף כאמור בסעיף  .המדף

פי דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים -תעשה על, "(חוק ניירות ערך: "להלן) 1621-ח"התשכ

 "(.דוח הצעת מדף: "להלן)ה המיוחדים לאותה הצע
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אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או 

 .ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים, אישור מהימנותם או שלמותם

הניתנים כתבי האופציה והמתייחס למניות הרגילות של החברה , הבורסה נתנה אישור עקרוני

אשר יוצאו באמצעות דוחות , "(ניירות הערך הכלולים בתשקיף: "ביחד) למימוש למניות החברה

 . "(העקרוניהאישור :"להלן)הצעת מדף 

ואין , אין לראות באישור האמור אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם

ות הערך הכלולים בתשקיף או על בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של נייר

 .המחיר בהם יוצעו בדוח הצעת מדף

מתן האישור העקרוני האמור אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים 

פי דוח הצעת מדף שיוגש -אשר יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על, בתשקיף

 .4002-ו"התשס, (הצעת מדף של ניירות ערך)ת ערך בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירו

אין במתן האישור העקרוני האמור משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך הכלולים 

על אישור בקשה לרישום ניירות הערך האמורים למסחר . פי דוח הצעת מדף-בתשקיף למסחר על

חיות מכוחו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנ-על

 .הבקשה לרישום למסחר כאמור

 קרנות ועודפים, הון מניות 1.1

 :(ח ערך נקוב"בש)הון המניות של החברה במועד התשקיף  1.2.1

ללא )הון מונפק ונפרע  הון מניות רשום

 (דילול

בדילול )הון מונפק ונפרע 

 (1מלא

100,000,000 

 נ.עח "ש 0.40

41,240,442 42,466,222 

 : 2401 דצמברב 12ליום ( ח"באלפי ש)ההון של החברה  1.2.4

 1,244 הון מניות

 164,612 פרמיה על מניות

 2,121 קרנות הון

 (122,661) יתרת הפסד

 42,142 סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 42,142 סך כל ההון

 1הכלולים בפרק , 4012 דצמברב 21לפרטים נוספים ראה הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 .על דרך ההפניהמדף זה לתשקיף 

                                                 
למניות רגילות  נהמומשת ולאחרים ליועציה ולנותני שירותים בה, בה בהנחה שכל האופציות שהחברה הקצתה לנושאי משרה1

 .של החברה
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 ון החברה והמחזיקים בוה - 2 פרק

 כללי -ון החברה ה 2.2

: להלן) ערך נקוב כל אחתח "ש 02.0בנות  ברה מורכב ממניות רגילותון המניות של החה

 "(2 רגילות ניותמ"

 חברההתפתחות הון ה 2.2

 :הון רשום

בהונה ו לא חל כל שינוי בהונה הרשוםהמדף תשקיף השנים שקדמו למועד פרסום ( 3)וש שלב

 :למעט כמפורט להלן, של החברה המונפק והנפרע

הגדלת הון את  אישרה אסיפה כללית מיוחדת של החברה 022.בפברואר  21ביום  2.22.

כך , א"כ2 נ2ח ע"ש 02.0מניות רגילות בנות  00,000,000-המניות הרשום של החברה ב

מניות רגילות בנות  200,000,000שלאחר ההגדלה יהיה הון המניות הרשום של החברה 

 2כל אחת2 נ2ח ע"ש 02.0

את איחוד הון אישרה אסיפה כללית מיוחדת של החברה  020.בפברואר  21ביום  .2.2.

באופן שכל  0.:2המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 

בת ( 2)תאוחדנה למניה רגילה אחת , א"כ2 נ2ח ע"ש 0202מניות רגילות בנות ( 0.)עשרים 

 2של החברה2 נ2ח ע"ש 02.0

 :ן מונפק ונפרעהו

 כ לאחר השינוי"סה כמות השינוי מהות השינוי תאריך

 280,208,081 - יתרת פתיחה 022022.023

ח הצעת מדף לפי "הנפקה לציבור על פי דו 282002.023

 תשקיף מדף

31,831,100 .21,118,281 

 23,8.0,803. 13,801,221 הקצאה פרטית 022032.021

 .132,180,03 201,.220,20 פי תשקיף מדףהנפקת זכויות על  022002.021

 2,001,0.0. -101,102,000 02.:2ביחס של איחוד הון  2120.2.020

 2,212,0.0. 000,.0 הקצאה פרטית 02032.020.

ח הצעת מדף לפי "הנפקה לציבור על פי דו 02012.020.

 תשקיף מדף

1,132,00. .2,000,0.1 

 2,820,0.1. 10,000. הקצאה פרטית 082022.020

 2,882,210. 23,222 (2סדרה )מימוש כתבי אופציה  032082.020

 2,102,210. 0,000. (2סדרה )מימוש כתבי אופציה  012082.020

ח הצעת מדף לפי "הנפקה לציבור על פי דו 012012.020

 תשקיף מדף

0,820,000 31,0.2,210 

 10.,12,0.0 2,111,200ח הצעת מדף לפי "הנפקה לציבור על פי דו 202222.020
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 כ לאחר השינוי"סה כמות השינוי מהות השינוי תאריך

 תשקיף מדף

 :המדף תשקיףבמועד פרסום כ הון מניות "סה

 2רגילותמניות  200,000,000 - הון רשום

 2מניות רגילות 10.,12,0.0 - הון מונפק ונפרע

 בניירות ערךאחזקה  2.2

 בעלי עניין ונושאי משרה בחברה בניירות ערך של החברהאחזקות  2322.

אודות ניירות הערך של החברה המוחזקים , ומנהליהלפי מיטב ידיעת החברה , לפרטים

 המדף במועד הסמוך למועד תשקיף, ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה-על

ראה דוחות מיידיים של החברה בדבר , חודשים( .2)עשר -ולמועד שקדם לו בשנים

: אסמכתא) 022. באפריל 0מיום מצבת אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

המובאים , (020-02-003811.: אסמכתא) 020. אפרילב .ומיום  (022-02-013118.

 2בתשקיף זה על דרך ההפניה

 בעלי השליטה בחברהאודות , למיטב ידיעת החברה, פרטים .232.

 2לחברה אין בעל שליטה המדף תשקיףלמועד נכון 

 ניות החברה מנוגע לבסכמים ה 2.2

לא קיימים בעל בעלי המניות בחברה , תשקיף המדףנכון למועד , למיטב ידיעת החברה

  2הסכמים בנוגע לאחזקותיהם במניות החברה

 ניירות ערך המירים של החברה 2.2

 נושאי משרה ויועצים, דירקטורים, תכנית האופציות לעובדים 2022.

ת האופציות חלף תוכני, אופציות חדשה אימצה החברה תוכנית, 020. מאיב 8.יום ב

, לעובדים, על פיה יוקצו מעת לעת ,"(התכנית: "להלן) אשר פקעה 001.משנת 

לנותני שירותים ולבעלי שליטה של החברה ושל , ליועצים, לנושאי משרה, לדירקטורים

, ידי דירקטוריון החברה-כפי שיקבע על, ללא תמורה ,חברות קשורות של החברה

של ח ערך נקוב כל אחת "ש 0202אופציות לא רשומות לרכישה של מניות רגילות בנות 

ח ערך נקוב כל אחת לאחר איחוד ההון שביצעה "ש .02ומניות רגילות בנות ) החברה

שנים ממועד אימוצה על ידי החלטת  20תוקפה של התוכנית הינו 2 (020.החברה בשנת 

 0.02. מאידהיינו עד ל, הדירקטוריון

 :התכנית פי על האופציות תנאילהלן 
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 מחיר ואופן המימוש 202222.

ידי הדירקטוריון -ייקבע על, המימוש של כל אופציהמחיר , פי התכנית-על

עם מימוש האופציה חייב הניצע לשלם את התמורה עבור 2 במועד הענקתה

 2המימוש

 בצירוף החברה למשרדי מימוש הודעת שליחתידי -על יעשה האופציה מימוש

 2כאמור ממימוש הנובעות המניות בעבור מלא תשלום

 תקופת האופציה .20222.

האופציות תהיינה ניתנות למימוש בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכם עם כל 

ניתנת למימוש ממועד הבשלתה אופציה 2 לרבות תקופת ההבשלה, ניצע וניצע

: להלן) מטה 202223.בכפוף לאמור בסעיף  ועד לתום שנתיים ממועד זה

  "(2תתקופת המימוש המקסימאלי"

שיונפקו עם מימוש האופציות האופציות המוקצות או מניות המימוש 

ידי הנאמן -יוחזקו בנאמנות לטובת העובד על, .20פי סעיף -המוקצות על

  2לפקודה .20פי סעיף -לפחות עד תום התקופה שנקבעה על, לתכנית

 מימוש אופציות לאחר סיום התקשרות עם ניצע 202223.

באפשרות הניצע לממש אופציות אשר , עם הפסקת ההתקשרות עם הניצע

וזאת תוך התקופה הנקובה , עד מועד הפסקת ההתקשרות( vested) הבשילו

אופציות אשר טרם הבשילו במועד הפסקת 2 בהמשך סעיף זה להלן

וטרם חלפה )ההתקשרות או שהבשילו ולא מומשו בפרק הזמן כמפורט להלן 

יהיו ניתנות להקצאה מחדש על פי , (לגביהן תקופת המימוש המקסימאלית

 2 התוכנית

 יחולו, הרלבנטי הניצע עם האופציות הענקת בהסכם אחרת נקבע לא עוד כל

 :ניצע עם ההתקשרות סיום לאחר אופציות מימוש עם בקשר הבאות ההוראות

, 1עילה עקב למעט, שהיא סיבה מכל, ניצע עם ההתקשרות והסתיימה במידה

 (א: )מבין למוקדם עד למימוש ניתנות תהיינה( vested) שהבשילו האופציות

פקיעת תקופת המימוש ( ב)או ; ממועד סיום ההתקשרותימים  10תקופה של 

במקרה מוות או נכות האופציות שהבשילו תהיינה ניתנות 2 המקסימאלית

 2חודשים ממקרה המוות או הנכות .2למימוש לתקופה של 

ידי החברה עקב עילה כל -במידה וסיום ההתקשרות עם הניצע נעשתה על

באופן שבו כל , יצע יפקעו לאלתר עם סיום ההתקשרותהאופציות שהוענקו לנ
                                                 

הרשעה בעבירה שיש ( 2) :הבאיםהמקרים אחד מן סיום ההתקשרות עם ניצע בגין כל  - משמעהעל פי התכנית " עילה" 1
הפרת חובה על פי דין  -ביחס לדירקטורים ( 1); הונאה( 3); הפרת חובת סודיות( .); עמה קלון והמשפיעה על החברה

 2ידי החברה סירוב בלתי סביר חוזר ונשנה למלא הוראה חוקית וסבירה שניתנה על( 0); החלה על דירקטור
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יפקעו וכן כל האופציות שהבשילו לא יהיו , אותן האופציות אשר טרם הבשילו

 2למימוש ,ניתנו

 איסור העברה 202221.

 2 פי דין-אלא ליורשים על פי צוואה או על, האופציות לא יהיו ניתנות להעברה

 התאמות 202220.

במניות ובניירות  T+1בהתאם להנחיות הבורסה בשל המעבר לסליקה ביום 

לא תבוצע המרה של האופציות ביום הקובע , ערך המירים לא רשומים

, לאיחוד הון, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת מניות הטבה

 "(2אירוע חברה: "ל יקרא להלן"כל אחד מהנ)לפיצול הון או להפחתת הון 

, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, בנוסף

 2לא תבוצע המרה ביום האקס כאמור

להשתתף ולהצביע באסיפות , מניות המימוש תקנינה זכות לקבל הזמנות

זכויות שוות ביניהן ביחס , לרבות מניות המימוש, לכל מניות החברה2 החברה

בכל הקשור , משולמים על ערכן הנקובלסכומי ההון ששולמו או שזוכו כ

 2וכל חלוקה אחרת ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק, לדיבידנד

, בהתאם לתכנית האופציות, מספר מניות המימוש ומחיר המימוש יותאמו

או מכירת כל נכסי /שבמקרה של מיזוג ואשר אומצה על ידי החברה כך 

או תומר באופציה לרכישת מניה  תוחלף, שטרם מומשה, החברה כל אופציה

לרבות חברה , או נייר ערך אחר של החברה החדשה או החברה הרוכשת

אשר חולקו לבעלי , בהתאם לכמות המניות, קשורה של החברה הרוכשת

או מכירת כל /המניות של החברה כנגד מניותיהם במסגרת עסקת המיזוג ו

חיר המימוש ותבוצענה ההתאמות המתאימות במ, נכסי החברה כאמור

וכל יתר תנאי , ובכמות המניות אשר ישקפו את תנאי העסקה האמורה

לרבות , במידה והחברה החדשה או החברה הרוכשת2 האופציות יעמדו בעינם

לא תיתן את הסכמתה להחלפה או המרה , חברה קשורה של החברה הרוכשת

 ,יואצו מועדי ההקניה של האופציות שטרם הגיע מועד הקנייתם, כאמור

ולניצעים תקום הזכות החל ממועד העסקה ועד למועד פקיעת האופציות 

 2לממש אותן ואת האופציות שמועד הקנייתם כבר הגיע, כמפורט לעיל

בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של חלוקת 

במספר , יגדל מספר המניות שהניצעים זכאים להן בעת המימוש, מניות הטבה

ת אשר מחזיק אופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את המניו

ומחיר המימוש , ערב היום הקובע לחלוקת מניות ההטבה כאמור, האופציות

 .של כל אופציה לא ישתנה
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איחוד או , לרבות פיצול מניות, בכל מקרה של חלוקה מחדש של הון החברה

אזי הכמות וסוג , החברהאו כל אירוע דומה על ידי או של , החלפה של מניות

המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש האופציות יותאם באופן פרופורציונאלי על 

מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות אשר להן זכאים הניצעים 

 .ומחיר המימוש בגין כל אופציה לא ישתנה

במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה לא תתבצענה התאמות 

במקרה של חלוקת דיבידנד 2 לרבות אפשרות להשתתף בהצעת הזכויות, כלשהן

יחול לפני תום  ת הדיבידנדאשר התאריך הקובע את הזכאות לחלוק, במזומן

מחיר המימוש של כתבי , האופציה הלא רשומיםתקופת המימוש של כתבי 

 2כאמורלא יותאם עקב חלוקת דיבידנד  הלא רשומים האופציה

התאמות מחיר המימוש תבוצענה כך שמחיר המניה לא , מקרה יצוין כי בכל

  2ח"ש 0230סך של יפחת מ

 מניות החברהאודות  תוניםנ יכוזר 2.2

 דוחותיהפי -לע, מניה רגילה של החברה 2 כלהחברה ל של המניות לבעלי מיוחסה וןהה 2222.

-כ, ח"ש 2018. -כ היה, 020. - 023. השנים של בדצמבר 32 ליום החברה של הכספיים

 איחודבעקבות  עדכון למפרעלאחר , זאת כל2 בהתאמה, ח"ש .2208 -וכח "ש 22112

 0202.בשנת  ה החברהצעישב ההון

 רגילה מניה 2 כללמניה המיוחס לבעלי המניות של החברה ל (המדולל) בסיסיה ההפסד .222.

 -כ, ח"ש 2018. -היה כ, 020.- 023. בדצמבר 32 ביום שהסתיימו לשנים החברה של

 מרכיבלאחר עדכון למפרע בעקבות , כל זאת 2בהתאמה, ח"ש .2208 -וכח "ש 2232

 בשנת שבוצע ההוןואיחוד  020. -ו 021. יםבשנ שתרחשו הזכויות בהנפקות ההטבה

.0202 

 ערי הבורסה של מניות החברהשיכוז נתונים אודות ר 2.2

נמוך של מניית הגבוה ושער הנעילה המתואם לדיבידנדים והטבות האודות  נתונים להלן

 תשקיףעד סמוך למועד פרסום ) 022.ובמהלך שנת  020. - 021.בבורסה בשנים  החברה

 2(:אגורותב( )המדף

 2בתקופה שהחל מיום  2022שנת  2022שנת  

ועד למועד  2022בינואר 

 )*(התשקיף 

 שער תאריך שער תאריך שער תאריך

                                                 
נבחר אקראית מבין ( לפי העניין)המועד המצוין כמועד בו היה שער הסגירה שער נמוך או שער גבוה , במספר מקרים 2

 2מספר מועדים בהם היה שער זהה בתקופה הרלוונטית
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 22322 022./20/00 3.028 020./00/00 3.2200 021./02/01 שער גבוה

 20.23 022./.22/0 1.223 020./28/03 20.20 021./.32/2 שער נמוך

 0222. במאי .. נכון ליום)*( 
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 מניות החברהל הנלוותזכויות ה - 3 פרק

הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה  1.3

-1036-03: אסמכתא) 1036 בפברואר 31של החברה מיום  מיידי חודכפי שפורסם ב, תקנון החברהל

 .("תקנון החברה"או  "התקנון)"( 016600

 :וק החברות שנקבעו בתקנון החברהלהלן הסדרים מסוימים לפי ח 1.1

לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה ברוב  חברה רשאיתלחוק החברות קובע כי  10סעיף  1.1.3

תקנון החברה . אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר, רגיל באסיפה הכללית של החברה

 .של בעלי מניות החברה אסיפה הכלליתה של הקובע כי שינויו ייעשה בהחלטה רגיל

להגביל בתקנונה את סמכותה לשנות את  חברה רשאיתלחוק החברות קובע כי  11סעיף  1.1.1

 .תקנון החברה לא כולל הגבלה כאמור. התקנון או הוראה מהוראותיו

כי חברה רשאית לקבוע בתקנונה הוראות לפיהן רשאית , לחוק החברות קובע (א)00סעיף  1.1.1

הכול לעניין מסוים או לפרק זמן , רהאסיפה הכללית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אח

כי במידה תקנון החברה קובע כי . מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין

להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית מ החברה נבצר מדירקטוריוןו

 להפעילה, לאחר קבלת החלטה, רשאית האסיפה הכללית, לניהולה התקין של החברה

כי אכן נבצר מן , ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כל עוד נבצר ממנו הדבר, במקומו

 .לפעילות החברה הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית

אלא אם , לחוק החברות קובע כי האסיפה הכללית שנתית תמנה את הדירקטורים 05סעיף  1.1.1

, ם ימונו באסיפה הכללית השנתיתתקנון החברה קובע כי הדירקטורי. נקבע אחרת בתקנון

למנות  יהיה רשאי הדירקטוריון, הקבוע בתקנון המרבי הדירקטורים למספר בכפוף, אולם

  .נוספים בחברה דירקטורים

כי המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של , לחוק החברות קובע (א)67סעיף  1.1.0

מחצית  תוך, פחות מזכויות ההצבעהלפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים ל

לחוק החברות ניתן להתנות בתקנון  73ולפי סעיף , השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה

כי המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות , תקנון החברה קובע. על הסעיף האמור

זכויות מאחוזים  שלושים ושלושההמחזיקים ביחד לפחות , מניות יבעל שני של לפחות

 .תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, חברהבההצבעה ש

ב ראש יהיה ליוש, כי היו הקולות בדירקטוריון שקולים, לחוק החברות קובע 306סעיף  1.1.6

ר "ליו כי, תקנון החברה קובע. ל אם לא נקבע אחרת בתקנוןוהכ, הדירקטוריון קול נוסף

 .הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף
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כי כהונתם של דירקטורים שמונו בידי אסיפה כללית תסתיים , לחוק החברות קובע 111סעיף  1.1.6

אלא אם כן נקבע אחרת , בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

 שנתית כי הדירקטורים יבחרו בהחלטה רגילה באסיפה כללית, תקנון החברה קובע. בתקנון

אלא אם כן משרתו התפנתה , ום האסיפה השנתית הבאהת וכל דירקטור יכהן עד של החברה

משרתו של דירקטור תתפנה תקנון החברה קובע כי  .קודם לכן מכוח כל דין או מכוח התקנון

 :בכל אחד מהמקרים הבאים

 ;במותו ( 3)

 ;לקוי בשכלו או חולה נפש, פסול דיןנמצא  ( 1)

וקו מרצון או ניתן לגביו צו החליט על פיר –ואם הוא תאגיד , אם הוכרז פושט רגל (1)

 ;פירוק

 ;ידי הודעה בכתב לחברה-אם התפטר על ( 1)

 ;ידי החלטה של האסיפה הכללית-אם פוטר על ( 0)

 ; בעבירהבמועד מתן הודעה על הרשעה  (6)

 ;לחוק החברות 111החלטת בית המשפט לפי הוראות סעיף לפי  (6)

די ועדת אכיפה מנהלית האוסר עליו במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה על י (7)

 או; א לחוק החברות111כאמור בסעיף , לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה

חדל להתקיים לגבי הדירקטור תנאי הדרוש לפי חוק החברות לצורך כהונתו כדירקטור  (5)

 .או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור

להעביר , בהחלטה ברוב רגיל, סיפה הכללית רשאית בכל עתהא, על אף כל האמור לעיל (30)

 .לפני תום תקופתו כהונתו, דירקטורממשרתו כל 

, מאחריותו נושא משרה בה, מראש, לחוק החברות קובע כי חברה רשאית לפטור 105סעיף  1.1.7

. הוראה לכך בתקנון אם נקבעה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, כולה או מקצתה

  .קובע הוראה כאמורלא חברה תקנון ה

 

של הוראות תמציתי לעיל הינו תיאור  3.3ף הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיתיאור 

  .אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברהוהוא  אותם נושאיםעם התקנון בקשר 
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  ויעודה ההנפקהתמורת   -4פרק 

ועל כן לא תהיה כל תמורה , תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם במסגרת

 .מיידית בעקבות פרסום התשקיף

במידה שיוצעו בעתיד . ככל שתבוצע, לא נקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה, בהתאם לאמור

תמורת ההנפקה שתתקבל , מכוח תשקיף זהפי דוחות הצעת מדף שיפורסמו -ניירות ערך על

כפי שיהיו , פי החלטות דירקטוריון החברה-תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה או על

 . מעת לעת

מכוח תשקיף זה פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה -עלייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה אם 

 .הוא יפורט בדוח הצעת המדף, כאמור
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 תיאור עסקי החברה - 5 פרק

 כללי 5.5

מבנה  -פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף )ב לתקנות ניירות ערך 6ותקנה ( 5א)44בהתאם לתקנה  1.5.5

עסקי החברה נכלל בתשקיף המדף בדרך של תיאור פרק זה העוסק ב, 5161-א"התשכ, (וצורה

 .10511לדוח התקופתי של החברה לשנת ' הפניה לחלק א

ות שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בתקופה שלאחר להלן פרטים אוד 1.5.1

 :ועד למועד סמוך למועד פרסום התשקיף 1051שנת החברה ל תקופתי שלדוח ההפרסום 

ידי בדבר הגשת בקשה לאישור שיווק יח מ"דופרסמה החברה  10562במרץ  51ביום  1.5.1.5

 .עבור מערכות הסטנטים האורולוגיים של אליום בסין

ח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית "פרסמה החברה דו 10563במרץ  11ביום   1.5.1.1

 .לעובדים ויועצים של החברה

הודיעה החברה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של  10564במרץ  11ביום  1.5.1.5

 .אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח הזימון, החברה

 IDEבקשת הגשתבדבר ח מיידי "ופרסמה החברה ד 10565באפריל  50ביום  1.5.1.4

(Investigational Device Exemption)  לקבלת אישור לביצוע ניסוי קליני. 

הודיעה החברה על חתימת הסכם הפצה להפצה בלעדית של , 10566במאי  1ביום  1.5.1.1

מ לתיקון ליקויים "איי ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע.בי.מוצרי חברת הבת איי

 .ינהברצפת הגן הנשי בארגנט

הודיעה החברה , 1056באפריל  50ובהמשך לדיווח החברה מיום , 10567במאי  8ביום  1.5.1.6

 .IDEלביצוע ניסוי קליני   FDA -כי התקבל בידה אישור ה

הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם בלעדי להפצת מוצרי , 10568במאי  56ביום  1.5.1.5

ביומדיקל  איי ישראל.בי.חברת הבת אייתיקון הליקויים ברצפת האגן הנשי של 

 .מ באיטליה"אינוביישנס בע

                                                 

1
 1056במאי  11לרבות דוח משלים לו מיום ( 1056-05-001564: אסמכתא) 1056במרץ  8יום מלפרטים ראו דוח החברה  

 .(1056-05-050105: אסמכתא)

2
 (.1056-05-006501: אסמכתא) 1056במרץ  51החברה מיום לפירוט נוסף ראו הודעת  

3
 (.1056-05-055655: אסמכתא) 1056במרץ  11לפירוט נוסף ראו הודעת החברה מיום  

4
 (.1056-05-055585: אסמכתא) 1056במרץ  11נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 

5
 (.1056-05-041051 :אסמכתא) 1056באפריל  50נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 

6
 (.1056-05-015011: אסמכתא) 1056במאי  1נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 

7
 (.1056-05-060640: אסמכתא) 1056במאי  8נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 
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  5055בדצמבר  15דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  5.5

כלול בתשקיף המדף על דרך ההפניה  1051בדצמבר  55דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

 .1051לדוח התקופתי של החברה לשנת 

                                                                                                                                                         

8
 (.1056-05-016581: אסמכתא) 1056במאי  56נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 
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 דירקטוריון החברה - 6 פרק

 דירקטוריון החברה 6.6

 :לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, תשקיף המדףלהלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון של החברה נכון למועד 

', מילץר דויד "ד 
 דירקטור

אבהרם נחמיאס 
ר "יו, (ח"רו)

 יוןדירקטור

, דגן יעקבר "ד
 דירקטור

, גלר אהודר "ד
 דירקטור

 ורשבסקי שמרית
 צית"דח, (ח"רו)

 צית"דח, רינת גזית

 197776199 169669769 11145416 11559696-6 196691496 719599564 :ז"מספר ת

 9401406515 6401906549 601506571 6901106577 6101106599 906106597 :תאריך לידה

-מענו להמצאת כתבי בית
 :דין

ניו , e 13th 667רחוב 
 ניו יורק, יורק

 Boulder Run 36  הרצליה, 6עולי בבל 

Oakland, NJ 07436 

USA 

 תל אביב, 61בני משה  סבא כפר, 96 שיינפין הרצליה, 5 מרקוס דוד

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית אמריקאית :נתינות

חברות בוועדה או ועדות 
 :של הדירקטוריון

 ועדת, ביקורת ועדת ועדת השקעות וועדת תגמול
 מאזן

 ועדת, ביקורת ועדת לא 
, תגמול ועדת, מאזן

  ועדת השקעות

 ועדת, ביקורת ועדת
, תגמול ועדת, מאזן

 ועדת השקעות
, כהונה כדירקטור חיצוני

ואם כן האם דירקטור 
 :חיצוני מומחה

 מומחה לא, כן מומחה, כן לא לא לא  לא

כהונה כדירקטור בלתי 
 :תלוי

 כן כן לא כן כן לא

חשבונאית  בעל מומחיות
ופיננסית או כשירות 

 :מקצועית

 חשבונאית מומחיות לא
 ופיננסית

 חשבונאית מומחיות מקצועית כשירות מקצועית כשירות
 ופיננסית

 מקצועית כשירות

חברה בת , עובד התאגיד
או חברה קשורה של 

התאגיד או של בעל עניין 
 :בו

 בקרן ושותף מנהל לא לא לא
 מדיקה

 לא לא

כהונתו  התאריך בו החלה
 :כדירקטור

6601509166 601909167 6601509166 701609169 601109114 6701409166 

 מדעים בוגר :השכלה
 מאוניברסיטת

. ב"ארה, סטנפורד
 לרפואה דוקטור

 מאוניברסיטת

 כלכלה בוגר
, וחשבונאות

 אביב-תל אוניברסיטת

 ושני ראשון תואר
' ומע מכונות בהנדסת

 חיפה טכניון, גרעין
 דוקטור תואר

 גרעינית בהנדסה

 עסקים במנהל מוסמך
 מאוניברסיטת

, ודרקסל קולומביה
 כימית הנדסה דוקטור

 .דרקסל ממכון

חשבונאות  בוגרת
 –וכלכלה 

האוניברסיטה העברית 
מוסמכת ; בירושלים

 –במנהל עסקים 

תואר ראשון  בוגרת
, במדעי המדינה

סוציולוגיה 
, ואנתרופולוגיה

. אוניברסיטת חיפה
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', מילץר דויד "ד 
 דירקטור

אבהרם נחמיאס 
ר "יו, (ח"רו)

 יוןדירקטור

, דגן יעקבר "ד
 דירקטור

, גלר אהודר "ד
 דירקטור

 ורשבסקי שמרית
 צית"דח, (ח"רו)

 צית"דח, רינת גזית

 אוניברסיטת, ורפואית .ב"ארה, הארוורד
 יורק-ניו, קולומביה

-אוניברסיטת תל
 .אביב

מוסמכת במנהל 
אוניברסיטת , עסקים

 .תל אביב
שנים  9-עיסוק ב

 :האחרונות
ויועץ משקיע פרטי 

בחברות הזנק בתחום 
הטכנולוגיה ומדעי 

  החיים

, נחמיאס –רואה חשבון 
  רואי חשבון –גרינברג 

ויועץ  דירקטור
בחברות הזנק בתחום 

הטכנולוגיה ומדעי 
 החיים

 -ושותף מנהל ב מייסד
Medica venture 

partners 

 אפוס, כספים מנהלת
 מנהלת; מ"בע פיתוח
 אוטוטוקס, כספים

 מ"בע פיתוח

יועצת מיוחדת בחברת 
, מ"מינרל בע. פי.גי

לית פועלים "סמנכ
, מ"שוקי הון בע

לית בכירה "סמנכ
למיזוגים ורכישות 

 מגל מערכותבחברת 
פירוט תאגידים אחרים 

 :שבהם משמש כדירקטור
איי ישראל . בי. איי

ביומדיקל אינוביישנס 
 .מ"בע

ננו דימשן , מ"אורד בע
מ וסלקט ביומד "בע
מ"בע  

 
 
 

איי ישראל .בי.איי
 אינוביישנס ביומדיקל

 .מ"בע נוביסיטי, מ"בע

 ביומטריאלסטיס 'רגנ
ריפורם נפיי, מ"בע
קולגרד , מ"בע

 ביופארמסוטיקלס
 6צורי מדיקה , מ"בע
צורי מדיקה , מ"בע

צורי , מ"בע 9161
ישראל ( ניהול)מדיקה 

גלר יוזמות , מ"בע
ארכימדס .ג.א, מ"בע
גרדיה מדיקל , מ"בע
 GlobelImmune, מ"בע

Inc,  Medica III 

Management Co, 

Medica III 

Investment GP Co 

Ltd., Medica III 

Mother Goose Ltd. 

מטרת מיזוג חברות 
 מ"בע

דירקטורית וחברה 
 הביקורת בועדת

 –ובועדת המאזן 
 ש "החברה לנכסים ע

 דה בנימין אדמונד

  מ"בע (9116)רוטשילד 
דירקטורית וחברה 

 הביקורת בועדת

 - ובועדת המאזן 
החברה לפיתוח 

 ש אדמונד"קיסריה ע
 רוטשילד דה בנימין

 מ"בע
, דירקטורית חיצונית
, חברה בועדת המאזן

ר ועדת הביקורת "יו
 -ר ועדת התגמול "ויו

 אקסלנס השקעות

 מ"בע
חברה , דירקטורית

בועדת המאזן ובועדת 
אקסלנס  -הביקורת 

 מ"בע שירותי בורסה
, דירקטורית חיצונית

חברה בועדת 
 התגמול, הביקורת

מאזן  ועדת ר"ויו
 מ"בע ן"נדל בויתניה

, יצוניתדירקטורית ח
חברה בועדת 
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', מילץר דויד "ד 
 דירקטור

אבהרם נחמיאס 
ר "יו, (ח"רו)

 יוןדירקטור

, דגן יעקבר "ד
 דירקטור

, גלר אהודר "ד
 דירקטור

 ורשבסקי שמרית
 צית"דח, (ח"רו)

 צית"דח, רינת גזית

 וה התגמול, הביקורת

 ן"נדל מאזן בסקורפיו
 מ"בע

יועצת בנושאי מיזוגים 
ורכישות לחברות כגון 

, אורמת טכנולוגיות
 TSC, ותמגל מערכ

Capital ,GP 

Minerals ועוד 
 מיזוגים מחלקת ראש

 שיכון ובינוי ,ורכישות

 אריסון קבוצת, מ"בע
 

בעל "של " בן משפחה"
 :בתאגידאחר " עניין

 לא לא לא 1.לא לא לא

 

 משרה בכירה נושאי 6.6

  :תשקיף המדףלהלן פרטים על נושאי משרה בכירה בחברה נכון למועד 

 אלפרוביץ אסף 
 (ח"רו)

 (ח"רו)ליעד קרמר  (ח"רו) שפירא דניאל כלפון זיו ארוטשס שי (ח"רו) אריאל רובשקין

 111561199 199499559 199997911  199161719 167915999 197566999 :ז"ת מספר

 1901106599 9601406597 6701106549 6901106546  1601906549 1601606541 :לידה תאריך

 כהונתו החלה בו התאריך
 :בחברה משרה כנושא

1606109169 6901109167 6901909166 1401409161 9401409114 1901509167 

, בחברה שממלא התפקיד
 בבעל או שלה בת בחברה

 :בה עניין

ל הנדסה "סמנכ תפעולל "סמנכ  כספיםל "סמנכ 2ל החברה"מנכ
 וטכנולוגיות

 חשב  הפנימי המבקר

                                                 
1

 .דירקטור בחברה', ר דויד מילץ"דאשתו של מר דגן הינה קרובת משפחה של , החברה ידיעת למיטב 
2

 .מ"מ וגרדיה בע"איי ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע.בי.איי, מ"בע אליום -ל החברות בנות "כ מכהן כמנכ"כ 
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 אלפרוביץ אסף 
 (ח"רו)

 (ח"רו)ליעד קרמר  (ח"רו) שפירא דניאל כלפון זיו ארוטשס שי (ח"רו) אריאל רובשקין

 נושא של" משפחה בן"
 בעל" של או בכירה משרה

 :בחברה" עניין

ל "מנכ להיותופרט ) לא
 (החברה

 לא לא לא לא לא

, חשבונאות וכלכלה בוגר :השכלה
  תל אביב ברסיטתיאונ

 עסקים מנהל מוסמך
 תל אוניברסיטת, (מימון)

 אביב
 

 B.Aוכלכלה  חשבונאות בוגר
בוגר , אוניברסיטת חיפה –

 –(MBA) עסקים מנהל
  אביב-אוניברסיטת תל

 חשבון ראיית רישיון בעל
 

הנדסת תעשיה  בוגר
אוניברסיטת , וניהול

 רופין שלוחת, קובנטרי
 

 ראשון בהנדסת תואר
 בחיפה מהטכניון, מכונות
, רפואה-בביו שניתואר 

 מהטכניון בחיפה
 

 -וחשבונאות כלכלה בוגר
 אילן בר אוניברסיטת

 מוסמךח "רו
 

כלכלה  תואר ראשון
 –חשבונאותו

 ; אוניברסיטת חיפה
תואר שני מנהל 

אוניברסיטת  –עסקים
 .אביב-תל

בעל רישיון ראיית 
 חשבון

 
ל כספים סינרון "סמנכ :האחרונות שנים 9-ב עיסוק

 ,מ"מדיקל בע
ס ריקמנהל אתר אומ

 ,ביופרמסותיקלס אינק
ס ריל כספים אומ"סמנכ

 ,ביופרמסותיקלס אינק
 מ"ל כספים תפרון בע"סמנכ

סינרון  –מנהל כספים 
 מ"מדיקל בע

יועץ בתחום פיתוח וייצור 
 ,מכשור רפואי

דיסקוטק  לל תפעו"סמנכ
 מ"טכנולוגיות רפואיות בע

ל הנדסה "סמנכ
 וטכנולוגיות בחברה

 

 בחברות פנימי מבקר
 הנסחרות ישראליות

 בתל ערך לניירות בבורסה
ק "בנאסד, אביב

 .ובאירופה

אלמה  –עוזר חשב 
 –מבקר , מ"לייזרס בע

קוסט פורר גבאי את 
 .קסירר
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 פרטים נוספים 6.6

 עורכי דין -' גוטמן צדרבוים ושות, קנטור, טיקוצקי, דורון  :תשקיף המדףלעורכי דין 

 גן-רמת, 69דרך אבא הלל סילבר           

 רואי חשבון, קסלמן את קסלמן  :רואי החשבון של החברה

 אביב-תל, 99המרד רחוב           

 69511קיסריה , 9האשל  :הרשום של החברהמשרדה 

 הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון 6.6

דרכי מינויים או , בחברה הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים

שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון , סיום כהונתם, מילוי מקומם, משך כהונתם, בחירתם

 תקנוןל 79עד  95תקנות מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה ל, והסמכויות שניתן להעניק להן

 .]9161-16-194199: אסמכתא[ 9161בפברואר  67 יוםכפי שפורסם ב, החברה ההתאגדות של
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 הבעלי עניין בחבר - 7פרק 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  7.7

 - 1013בשנים  נושאי משרה בכירה בחברהללהלן נתונים אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ו

10151:   

ידי אחר לכל אחד מחמשת -ידי החברה או על-נתונים אודות התגמולים שניתנו על - 3101שנת  7.1.1

, הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתהבעלי התגמולים 

והתגמולים שניתנו לכל בעל עניין בחברה ; בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה

ידי -ידי החברה או על-על, (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל)

בין , ן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתהבקשר עם שירותים שנת, תאגיד בשליטתה

ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה , אם מתקיימים יחסי עובד מעביד ובין אם לאו

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה )" 11נכללים כאן בדרך של הפניה לתקנה ; בחברה

 1014במרץ  11ום שפורסם בי, 1013לדוח התקופתי של החברה לשנת ' בחלק ד"( בכירה

 .[1014-01-013101: אסמכתא]

ידי אחר לכל אחד מחמשת -ידי החברה או על-נתונים אודות התגמולים שניתנו על - 4101שנת  7.1.1

, בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה

לכל בעל עניין בחברה  והתגמולים שניתנו; בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה

ידי -ידי החברה או על-על, (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל)

בין , בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה ,תאגיד בשליטתה

רה ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכי, אם מתקיימים יחסי עובד מעביד ובין אם לאו

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה ") 11לתקנה נכללים כאן בדרך של הפניה  ;בחברה

 1015במרץ  11שפורסם ביום , 1014לדוח התקופתי של החברה לשנת ' בחלק ד "(בכירה

 .[1015-01-050305 :אסמכתא]

משת ידי אחר לכל אחד מח-ידי החברה או על-נתונים אודות התגמולים שניתנו על - 1015שנת  7.1.3

, בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה

והתגמולים שניתנו לכל בעל עניין בחברה ; בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה

ידי -ידי החברה או על-על, (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל)

בין , קשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתהב, תאגיד בשליטתה

ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה , אם מתקיימים יחסי עובד מעביד ובין אם לאו

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה )" 11נכללים כאן בדרך של הפניה לתקנה ; בחברה

 1016במרץ  8שפורסם ביום , 1015נת לדוח התקופתי של החברה לש' בחלק ד"( בכירה

  .[1016-01-001373: אסמכתא]

                                                 

 .עד הרלוונטיבהתייחס לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה במו  1
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לכל , כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה, להלן התגמולים שניתנו בתקופה האמורה 7.1.4

ידי -על, (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל)בעל עניין בחברה 

בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או , בשליטתהידי תאגיד -החברה או על

ואף אם בעל העניין , בין אם מתקיימים יחסי עובד מעביד ובין אם לאו, בתאגיד בשליטתה

 :אינו נושא משרה בכירה בחברה

 תגמול דירקטורים

, החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו, 1013 בינואר 13 ביום - מכהנים דירקטורים

הפחתה של גמול , 1000-ס"תש, (עניין בעליהקלות בעסקאות עם  )לתקנות החברות  בהתאם

ביוזמתם באופן )ופחת ה, באופן שחלף הגמול שאושר להם, (צים"שאינם דח)הדירקטורים 

הקבוע לדירקטור חיצוני " סכום המרבי"האמור ואילך גמולם בהתאם ל המועדמ( וולונטארי

צים והוצאות "כללים בדבר גמול דח)תקנות החברות כמופיע בתוספת הרביעית ל, מומחה

לכל אחד , כפי שתהיה מעת לעת, בהתאם לדרגתה של החברה 1000-ס"תש, (לדירקטור חיצוני

 (. צים"שאינם דח)מהדירקטורים של החברה 

 

נקבע בהתאם לתקנות  לדירקטורים החיצונייםהגמול המשולם  - דירקטורים חיצוניים

להערכת דירקטוריון . 1000-ס"התש, (ול והוצאות לדירקטור חיצוניכללים בדבר גמ)החברות 

ן בנסיו, ןהוא סביר והוגן בהתחשב בכישוריה לדירקטוריות החיצוניותהחברה התגמול שניתן 

 .הרבה לחברה ןובתרומת שלהן

 לדוח הדירקטוריון 7ראו סעיף , ודות הגמול ששולם למבקר הפנים של החברהאלפרטים 

 .1015פתי של החברה לשנת לדוח התקושצורף 

 עסקאות עם בעלי שליטה 7.7

שליטה יש ה ישליטה או שלבעלה יבדבר עסקאות עם בעל, לפי מיטב ידיעת החברה, פרטיםלהלן 

חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך , אשר החברה, עניין אישי באישורן

סמוך למועד וסיומה במועד  1016בינואר  1וכן במהלך התקופה שתחילתה ביום  1015-ו 1013השנים 

 :או במועד מוקדם יותר ושהן עדיין בתוקף במועד התשקיף, התשקיף

 .1015 לדוח התקופתי של החברה לשנת' ק דבחל 11 ותקנה 11 תקנהראה  7.1.1

-1016: אסמכתא] 1016במרץ  11ראו דוח זימון אסיפה כללית שנתית שפרסמה החברה ביום  7.1.1

וחידוש עסקת מסגרת אשראי ' דיויד מילץר "לדהקצאת אופציות בהתייחס ל[ 01-011787

 בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנים 3לתקופה של 

 .לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה
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 כספיםל "ל וסמנכ"והצהרות מנכ םדוחות כספיי - 8 פרק

, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ב לתקנות ניירות ערך 0-ב ו06 תקנותבהתאם להוראות  8.8

 11-ו 1615מבר דצב 11 םמיהחברה לידוחותיה הכספיים של , "(תקנות פרטי תשקיף)" 1101-ט"התשכ

וכן הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה לפי  ,1614בדצמבר 

"( תקנות הדוחות)" 1196-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ( ד)ב1תקנות 

 :נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה כדלקמן, לאותם מועדים

ים בתשקיף זה בדרך של הפניה נכלל, 1085הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  8.1.1

במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  1610 ץבמר 8לדוחות כאמור כפי שפורסמו ביום 

 "(.1085הדוח התקופתי של החברה לשנת ( )"1610-61-661104: אסמכתא) 1615

( ד)ב9הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה לפי תקנה  8.1.1

נכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה להצהרות כאמור כפי , 1085לשנת , הדוחותלתקנות 

 .1615שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 

נכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות כאמור , 1082הדוחות הכספיים של החברה לשנת  8.1.1

: אסמכתא) 1614שנת במסגרת הדוח התקופתי של החברה ל 1615 במרץ 11 כפי שפורסמו ביום 

 "(.1082הדוח התקופתי של החברה לשנת ( )"1615-61-656165

( ד)ב9הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה לפי תקנה  8.1.4

נכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה להצהרות כאמור כפי , 1082נת של, לתקנות הדוחות

 .1614של שנת  דוח התקופתישפורסמו ב

 מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה  8.1

 :כדלקמן, זה מצורפים מכתבי הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה 8.1לסעיף 

בו נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף את , מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה 8.1.1

, לתשקיף 8.1.1-ו 8.1.1לכל אחד מהדוחות המנויים בסעיפים , דוחות רואה החשבון המבקר

 .ואשר מצורפים לתשקיף זה בדרך של הפניה
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 לכבוד

 ,מ"בע אליום מדיקל סולושנס

 .קיסריה

 

 

 

 2102חודש מאי מ( החברה -להלן ) מ"בע אליום מדיקל סולושנסמדף של תשקיף  :הנדון

 

 שלנו הדוחות של שבנדון המדף  קיףתשב( הפנייה של בדרך לרבות) להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :להלן המפורטים

 

 10לימים  החברה שלהמאוחדים  הכספיים על הדוחות 2102במרס  8 מיום המבקרים החשבון רואי דוח .0
 . 2105בדצמבר  10ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2104-ו 2105בדצמבר 

 
' ג9המידע הכספי הנפרד של החברה לפי תקנה  על  2102במרס  8 מיום יםהמבקר החשבון רואי דוח .2

בדצמבר  10 לימים"( תקנות הדוחות)" 0991 -ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך לתקנות 
  .2105בדצמבר  10ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2104-ו 2105
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 דוח אירועים 8.8

בדבר אירועים , א לתקנות פרטי תשקיף50זה מצורף דוח אירועים כהגדרתו בתקנה  8.1לסעיף 

ועד ( 1610 מרץב 8יום , קרי) 1615שנת חתימת הדוחות הכספיים של החברה לשאירעו לאחר מועד 

 .המדף תשקיףלמועד 

 תשקיףועד למועד ( 1610 מרץב 8יום , קרי) 1615חתימת הדוחות הכספיים של החברה לשנת ממועד 

 :למעט כמפורט להלן, לא אירעו אירועים הדורשים התייחסות בדוח אירועים זה המדף

ח מיידי בדבר הגשת בקשה לאישור שיווק עבור "פרסמה החברה דו 1610במרץ  15ביום  8.1.1

 .1אליום בסין מערכות הסטנטים האורולוגיים של

ח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית "פרסמה החברה דו 1610במרץ  11ביום  8.1.1

 .2לעובדים ויועצים של החברה

, הודיעה החברה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה 1610במרץ  11ביום  8.1.1

  .3אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בדוח הזימון

 IDEח מיידי בדבר הגשת בקשת"פרסמה החברה דו 1610באפריל  16ביום  8.1.4

(Investigational Device Exemption)  4לקבלת אישור לביצוע ניסוי קליני. 

 הכללית האסיפה תוצאות עם בקשר מיידי דוח החברה פרסמה, 16105 באפריל 10 ביום 8.1.5

 .1610 במרץ 11 ביום ידה על שזומנה

ברה על חתימת הסכם הפצה להפצה בלעדית של מוצרי הודיעה הח, 16106במאי  1ביום  8.1.0

מ לתיקון ליקויים ברצפת הגן "איי ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע.בי.חברת הבת איי

 .הנשי בארגנטינה

הודיעה החברה כי , 1610באפריל  16ובהמשך לדיווח החברה מיום , 16107במאי  8ביום  8.1.9

 .IDEלביצוע ניסוי קליני   FDA -התקבל בידה אישור ה

ם בלעדי להפצת מוצרי תיקון הודיעה החברה כי התקשרה בהסכ, 16108במאי  10ביום  8.1.8

איי ישראל ביומדיקל אינוביישנס .בי.חברת הבת איייים ברצפת האגן הנשי של הליקו

 .מ באיטליה"בע

 

                                                 
 .(1610-61-660161: אסמכתא) 1610במרץ  15לפירוט נוסף ראו הודעת החברה מיום  1
 .(1610-61-611019: אסמכתא) 1610במרץ  11לפירוט נוסף ראו הודעת החברה מיום  2
 .(1610-61-611989: אסמכתא) 1610במרץ  11לפירוט נוסף ראו הודעת החברה מיום  3
 .(1610-61-645691: אסמכתא) 1610באפריל  16לפירוט נוסף ראו הודעת החברה מיום  4
 (.1610-61-655059: אסמכתא) 1610באפריל  10נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 5
 (.1610-61-659611: אסמכתא) 1610במאי  1נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 6
 (.1610-61-606046: אסמכתא) 1610במאי  8נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 7
 (.1610-61-610181: אסמכתא) 1610במאי  10נוסף ראו הודעת החברה מיום  לפירוט 8
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 אברהם נחמיאס
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 החברה ל"מנכ

 

 0161במאי  51
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 פרטים נוספים - 9 פרק

 חוות דעת עורך דין 9.9

 :החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה 

 

 

 

 

 2026 במאי 22

 לכבוד

 מ"בעדיקל מליום א

  0088900 קיסריה, 2אשל רחוב ה

 

 "(המדף תשקיף)" תשקיף מדף של החברה - "(החברה)" מ"בע ליום מדיקלא: הנדון

 .בתשקיף המדףרה מונו כדין ושמותיהם נכללים הדירקטורים של החב הרינו לאשר בזה כי, לבקשתכם

 .המדף תשקיףבאנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל 

     

 

 ,בכבוד רב

 ד"עו, רון סולמה ד"עו, גיורא גוטמן

 'גוטמן צדרבוים ושותקנטור דורון טיקוצקי 

 עורכי דין
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 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום התשקיף 9.9

-ו"התשס, (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)יירות ערך א לתקנות נ4בהתאם להוראת סעיף  

ואולם , החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, 2002

מכוח ( ככל שיפורסמו)שיוצעו במסגרת דוחות הצעת מדף שיפורסמו תוספת האגרה בעד ניירות ערך 

 .תקנותאותן בסכומים ובמועדים כקבוע ב תשולם, המדף תשקיף

 עיון במסמכים 9.9

עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה , עותקים מכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה 

זה מתשקיף  יםעותק, כן-כמו .קיסריה, 2 אשלהברחוב במשרדי החברה  ,ובתיאום מראש הרגילות

: בכתובת, צה של רשות ניירות ערךבאתר ההפלעיון הציבור  יםעומדומתקנון החברה 

www.magna.isa.gov.il. 
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 תחתימו - 01 פרק
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