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 מ "בעביולייט מדעי החיים 
 "( החברה")

 2021יוני ב 27
 לכבוד     לכבוד 

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

 , גא"נ

 )מוחזקת(  בע"מ  אופטימה  איימכירת תקבל התשלום האחרון בגין ההנדון: 

מיליון דולר המהווה את התמורה    5.6  -כ תקבל על ידה סך של  ה  ,2021ביוני    24 ביום, כי  לדווחהחברה מתכבדת  
השלב הרביעי והאחרון של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של החברה המוחזקת איי אופטימה  בגין  

אופטימה)"  12בע"מ  התרופות    ,"(איי  חברת  ידי   Chengdu Kanghong Pharmceuticals Group, Coעל 
  ."(תוהתרופ  חברת, ""הסכםה")
 

ת את רכישת יתרת מניות איי אופטימה  ו השלימה חברת התרופ  ,3של ההסכם והאחרון  מת השלב הרביעי לעם הש
מניותיה,   בעלי  אופטימהוכעת  מכלל  באיי  כלשהיא  בהחזקה  עוד  מחזיקה  אינה  עוד     החברה  זכאית  ואינה 

 . לדירקטור מטעמה באיי אופטימה
 

איי אופטימה מכח הסכם רישיון משנה בין מתמלוגים  להשפיע על זכות החברה לקבלת  בכדי    באמורכי אין    יצויין

לשיווק ומכירה באיחוד האירופאי  מוצר רפואי מאושר    שהינו  ™LipiTear  -מוצראיי אופטימה לחברה בגין שיווק  

 .4(DESלטיפול בסינדרום העין היבשה )

 אודות ביולייט
( בחברות  המשקיעה  ו/או  המחזיקה  חברה  הינה  פרויקטים  המוחזקות  החברות"החברה  ומנהלת  בהתאמה(   ,"

בתחום המחלות והטיפולים בעיניים. החברה ו/או החברות המוחזקות עוסקות במכשור רפואי מתקדם, תרופות,  
דיאגנוסטיקה ורפואה דיגיטלית בתחום העיניים. פיתוח ומיסחור הטכנולוגיות והמוצרים שלהן בתחום העיניים  

ל אוכלוסיות חולים המתמודדות עם מחלות עיניים. מוצרי העיניים  מוכוונים לאבחון ולטיפול חדשני בצרכים ש 
 השונים נמצאים בשלבים מסחריים וקליניים )או פרה קליניים( שונים. 

  
 בכבוד רב, 

 מדעי החיים בע"מ  ביולייט

 אושר לדיווח על ידי: 

  עקב מיכלין, מנכ"לי

 עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל ויועצת משפטית 

 

 באמצעות אקס אל ויזן בע"מ, חברה מוחזקת בבעלות מלאה של החברה. 1
בנאמנות למשך תקופה של עד שנתיים ממועד    הופקדה   איי אופטימה מניותיה בהחברה ממכירת    של  מהתמורה   5%  -, כהסכםלבהתאם  כי  ,  יצוין  2

 . השלמת השלב הרביעי והאחרון להסכם
]אסמכתה    2017בנובמבר    21הסכם ובדבר השלמת השלב הראשון, השני והשלישי, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים  ה לפרטים נוספים בדבר    3

מס'    2018בספטמבר    27[,  2018-01-026256מס'   ]אסמכתה   2018במרץ    29[,  2017-01-102601מס'   ו2018-01-086344]אסמכתה   2019ביולי    2-[, 
]אסמכתה    2021במרץ    18מיום    2020לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת     4.7.1וכן סעיף    [066862-01-2019-ו  066364-01-2019אסמכתא מס'  ]

 [, הכלולים בזאת על דרך ההפניה.038166-01-2021מס 
, [026980-01-2021]אסמכתא מס'    2021במאי    18אופטימה, ראו דיווח מיידי מיום    אייבין  ל  החברה   בין   המשנה   רישיון   הסכם  בגין   נוספים   לפרטים  4

 הכלול בזאת על דרך ההפניה. 
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