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לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ,.
הנדון :השקעה בחברת Medflex GmbH
נובולוג )פארם אפ  (1966בע"מ )להלן" :החברה"( מתכבדת להודיע כי ביום  10במרס  2021התקשרה החברה בהסכמים עם
חברת ) Medflex GmbHלהלן" :מדפלקס"( וגורמים פרטיים ,צדדים שלישיים לא קשורים שהינם בעלי מניות במדפלקס
)להלן" :ההסכמים" ו"-בעלי המניות" ,בהתאמה( לביצוע עסקה במסגרתה כנגד סך כולל של  6.5מיליון אירו תחזיק החברה
ב 20% -מהון המניות המונפק )ומזכויות ההצבעה( של מדפלקס )להלן" :המניות הנרכשות" ו" -העסקה" ,בהתאמה( .השלמה
סופית של העסקה צפויה בימים הקרובים.
מדפלקס התאגדה ופועלת בגרמניה ,בתחום הטלה-רפואה .באמצעות שירותיה ,מאפשרת מדפלקס לרופאים ולאנשי מקצוע
אחרים בתחום הבריאות לתקשר עם חולים באמצעות פלטפורמה דיגיטלית מאובטחת .מדפלקס מציעה מערכת דו-כיוונית
למסירת הודעות ,צ'אט וייעוץ באמצעות וידאו .פתרון הייעוץ באמצעות ווידאו של מדפלקס מוצפן מקצה לקצה ומאושר על
פי ההנחיות של איגוד רופאי ביטוח הבריאות הגרמני ).(KBV
בהתאם להסכמים ,בנוסף למניות הנרכשות יוענקו לחברה אופציות לרכישת מניות נוספות של מדפלקס בשנים הקרובות לפי
נוסחת מחיר שהוסכמה בין הצדדים.
עוד הוסכם כי לחברה תהא זכות למנות דירקטור לדירקטוריון מדפלקס וכן כי במהלך השנים הקרובות תינתן לה זכות וטו
ביחס לקבלת החלטות שונות במדפלקס )שעלולות לפגוע בזכויותיה( .במסגרת ההסכמים ניתנו על ידי מדפלקס ו/או בעלי
המניות מצגים מסוימים אודות מדפלקס והמניות הנרכשות וכן ניתנה על ידם התחייבות לשיפוי בגין נזק שייגרם ,בין היתר,
בגין הפרת מצגים או הפרת התחייבויות על פי ההסכמים ,לתקופות ולסכומי שיפוי מוגבלים ,כפי שהוסכמו בין הצדדים.
ההשקעה במדפלקס מבוצעת על ידי החברה כחלק מתכנית החברה להרחבת סל השירותים אותם מציעה כיום החברה וכחלק
מתכנית החברה לפתח ולהציע שירותים ללקוחות הקצה וכן כחלק מאסטרטגיית החברה לפתח ולהעמיק את פעילותה בחו"ל
וזאת ,בין היתר ,באמצעות השקעה בחברה בעלת היכרות עמוקה בשוק הבריאות הגרמני .בכוונת החברה לפעול למיצוי
הסינרגיה בין פעילויות ויכולות קיימות של החברה כיום ,לבין פעילותה הנוכחית והעתידית של מדפלקס.
בכבוד רב,
נובולוג )פארם אפ  (1966בע"מ
ע"י :אמיר שחר ,סמנכ"ל כספים

