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

 נ, א"ג

  (בתחברה ) של ליפיקייר Ocular D -ה מוצר והפצה של ייצורעל הסכם  חתימה: הנדון

- חברה   ,פרמצבטיקה בע"מהודיעה לה ליפיקייר  ,  2021יולי  ב   28יום  החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ב

מוצר  )"  D   Ocular -שלה, ה  מוצר המסחרי הראשוןפיתוח הב  מקדת תמה,  "( ליפיקייר)"  1ת של החברה ב

על  בהסכם ייצור  "(,  האיטלקי  היצרן)"  SIFI S.p.Aעם    התקשרההיא    כי   ("המוצר"  או   "Ocular D-ה

בהן  באירופה ובמדינות , על ידי ליפיקיירמוצר באופן בלעדי השל והפצה שיווק שם לידי היצרן האיטלקי 

שיווק    אישור  המוצר  קיבל  2021במאי  כפי שנמסר לחברה מליפיקייר,    "(.ההסכם)"   CEאישורב  מכירים

 . כחלק מתיק הרישום של היצרן האיטלקי (CE)אישור באירופה 

, בגינו הוגשה בקשת פטנט  Dויטמין    בשילוב  ייחודי מבוסס ננו אמולסיההינו מוצר    Ocular D-המוצר  

  בסינון מסייע  מוצר  ה   ליפיקייר ביצעה מספר ניסויי מעבדה שהראו כי. כפי שנמסר לחברה,  על ידי ליפיקייר

הקיימים   ליתרונות  מעבר  לעין  נוספת  הגנה  להעניק  עשוי  ובכך  הכחול  האור  הטיפות  קרינת  בהרכב 

ל  ש  כפי שנמסר לחברה על ידי ליפיקייר, סינון אור כחול עשוי לסייע בטיפול והקלה    הייחודי כשלעצמו.

ומתאפיין בעייפות העין וביובש הנובעים מחשיפה לקרינת אור כחול    Digital Eye Strainסינדרום הנקרא  

וזאת במגבלות כללי הרגולציה האירופאיים שיחולו     במשך שעות ארוכות  מחשב  במסכישנגרמת משימוש  

נוסףשוק  בפנייה ל. ליפיקייר רואה בכך הזדמנות  על תיאור התווית המוצר ממשתמשי    50%  -)כ   נרחב 

 (, בנוסף לשוק הטיפול בעין יבשה.  2trainSye E Digitalעל   יםמדווחבארה''ב  מחשב

,  לייצורהתחייבויות  , בין היתר,  כוללו  3לתקופה של עשר שניםינו  ה  הסכםקייר, היבהתאם להודעת ליפ

ככל שליפיקייר  מוסכם אשר צפוי לקטון  ייצור  לפי מחיר עלות  מוצר  השל    על ידי ליפיקייר  שיווקרכישה ו

 . כמות גבוהה יותר תזמין

 
,  D cularO-לפרטים אודות פעילותה של ליפיקייר ומוצר ה . בדילול מלא(   88%  -כ)  90%  - כ  בת של החברה המוחזקת בשיעור של-חברה   1

,  "(השנתי  הדוח [ )"038166-01-2021]אסמכתא מס':     2021במרץ    18, כפי שפורסם ביום  2020של החברה לשנת    לדוח השנתי   .44ראו סעיף  
[ 087987-01-2021]אסמכתא מס'     2021במאי    23, כפי שפורסם ביום  2021הדוח הרבעוני הוולנטרי של החברה לרבעון הראשון של שנת  

01-2021-]אסמכתא מס':  2021ביוני  2)א( לפרק ה' )תיאור החברה ופעילותה( לתשקיף המדף של החברה כפי שפורסם ביום  5.1.3וסעיף 
 ל דרך ההפניה.[ הכלולים בזאת ע953040

2 Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration (nih.gov) 

 . 2022עד לדצמבר  כנדרש ,במהלך התקופה  CE-לחידוש אישור ה  ףבכפו 3
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  , מוצרהשל  תשתית שיווקית  לבניית  פועלת ליפיקייר  ,  על ההסכםבהתאם להודעת ליפיקייר, עם החתימה  

  Ocular D -ה מוצרהשקת  לצופה בתחום זה, ומומחים גיוס בעיקר באמצעות מפיצי משנה וכבר החלה ב

 . 2022עד תחילת 

עתידא פני  צופה  מידע  זה    -  זהרת  בדוח  הכלולים  והפרטים  ההסכם,  המידע  פעילות  לגבי  תחולתו, 

ה מוצר  מכירות  כמות  ועל  וההפצה  ו/או  מכוחו  Ocular D-השיווק  הערכות  מועדים,  תחזיות,  וכן   ,

בקשר לאמור, הינן "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות  ליפיקייר    תוכניות של החברה ו/או 

הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים    1968-ערך, התשכ"ח

ן בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע והערכות כאמור,  אי  ליפיקייררבים שלחברה ו/או ל

ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או   ו/או לא יתממשו במלואם  בפועל לא יתממשו 

מי   של  התקיימותם  אי  היתר,  בין  לציין,  ניתן  לכך  לגרום  העלולים  הגורמים  בין  מלכתחילה.  נצפה 

בהסכם שנקבעו  ק  מהתנאים  אי ו/או  ו/או  המוסכמות  הכמויות  של  האיטלקי  מהיצרן  בקבלה  שיים 

עבור   הדרושים  ההפצה  מנגנוני  את  לפתח  ליפיקייר  של  והחדרת  ההצלחה  לשווקים המוצר  מוצר 

ו/או חברות אחרות,   וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון השונים, תחרות מצד מוצרים תחליפיים 

, אשר עשויים להשפיע באופן משמעותי, ביחד ולחוד, על  בפרק א' לדוח השנתי  4.24כמפורט בסעיף  

 כאמור.  ליפיקיירהערכות החברה ו

   אודות ליפיקייר 

ננו  ליפיקייר מבוססי  מוצרים  בפיתוח  פוספוליפידים -עוסקת  של  הובלת    4אמולסיה  לאפשר  במטרה 

תרופות שומניות למשטח העין בצורה יעילה ונוחה למטופלים ומתמקדת במוצר המסחרי הראשון שלה,  

בנוסף, ליפיקייר פועלת לשלב מוצרים נוספים על פלטפורמת ליפיקייר ואלה נמצאים  .  D  Ocular  -ה

 עדיין בשלבי מחקר ופיתוח ראשוניים.

   אודות החברה 

)"הינה  החברה   בחברות  המשקיעה  ו/או  המחזיקה  פרויקטים  המוחזקות   החברותחברה  ומנהלת   )"

בתחום המחלות והטיפולים בעיניים. החברה ו/או החברות המוחזקות עוסקות במכשור רפואי מתקדם,  

ורפואה דיגיטלית בתחום העיניים.   מוצרי העיניים השונים נמצאים בשלבים  תרופות, דיאגנוסטיקה 

 ם )או פרה קליניים( שונים.  מסחריים וקליניי

 בכבוד רב, 

 מדעי החיים בע"מ  ביולייט

 אושר לדיווח על ידי: 

 יעקב מיכלין, מנכ"ל 
   משפטיתהיועצת העו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל ו 

 
 . החי  בעולם הביולוגיות( התא מעטפת) הממברנות  בכל  ראשי מרכיב  שהינם, פוספוליפידיםתחליב המכילים  חלקיקי  4
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