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 נ,א"ג

  Ocular D -ה מוצר שיווק לבישראל בלעדי על הסכם הפצה  חתימה: הנדון
   (חברה בת) של ליפיקייר
  

- , הודיעה לה ליפיקייר פרמצבטיקה בע"מ, חברה2022  מרץב  27החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום  

  "(המוצר)"  D  Ocular  -ה  שווקהיערכות לופיתוח  השלמת  "( המתמקדת בליפיקייר)"  1ת של החברהב

התקשרה   היא  בלעדי  כי  הפצה  המוצר   בע"מכמיפל    תחברעם  בהסכם  הסכם )"בישראל    להפצת 

 . "(ההפצה

 

ופועל    Dאמולסיה אשר נועד לטיפול ביובש בעין בשילוב ויטמין  -המוצר הינו טיפות עיניים מבוססות ננו

 גם לפיזור וחסימה של אור כחול. 

ליפיקייר,   להודעת  לתקופה    ההפצה  הסכםבהתאם  היתר, כוללו    2שנים   9של  ראשונית  הינו  בין   ,

אישור   להשגתלפעול  ,  לצורך החדרת המוצר לשוק הישראלי  לפעילות שיווקיתכמיפל    מצדהתחייבויות  

  .במחיר מוסכם שנתיות מינימוםכמויות רכישת ל ו משרד הבריאות הישראלי

 אודות כמיפל

 
ההפצה הגדולות בישראל כיום היא מחברות  ו  1941-הוקמה בכמיפל      ,ולליפיקייר  לחברה  רשנמס  כפי

היא אחד הגופים    יבת השווק של כמיפל אשר תעסוק בשווק המוצר של ליפיקיירחט בתחום הפארם.

על ידי כמיפל,  עוד  כפי שנמסר  המובילים ביבוא, שיווק ומכירת מוצרי בריאות בשוק הפארם בישראל.  

השנים האחרונות, צוות השיווק והמכירות של החטיבה השיק ובנה מותגים רבים המוכרים   30במהלך  

  לצרכן הישראלי. 

 

 
  בדילול מלא(.  88% -כ) 90% -בת של החברה המוחזקת בשיעור של כ-חברה 1

 . זה מונגש, נא לפנות לחברהוח לד.  https://bio-light.co.il  :ה, ראה אתר החברה המונגשלמידע אודות החבר
 נוספת   הבאופן אוטומטי לתקופ  תתחדש  ההסכם  תקופת  .הישראלי  הבריאות  דמשר   -  "ראמ  אישור  יתקבלשבו    מהמועד2

    )אלא אם כן ההארכה בוטלה באופן יזום(. 
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תחולת הסכם ההפצה, הפעילות לגבי  המידע והפרטים הכלולים בדוח זה    -  זהרת מידע צופה פני עתידא

, וכן תחזיות, מועדים, הערכות  מכוחו  מוצרהכמות מכירות  ו,  אישור משרד הבריאות בישראלקבלת  ל

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

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

אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע והערכות    ליפיקיירמשתנים רבים שלחברה ו/או ל

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

צפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים לגרום לכך ניתן לציין, בין היתר, אי התקיימותם של מי  או נ

אשר עשויים    תחולת אישור השווק באירופה,המשך  ב   ו/או קשיים  ההפצה  מהתנאים שנקבעו בהסכם

התלות  ו/או    בישראל  ת אישור שיווק בקבל  קשיים ועיכובים    להשפיע על קבלת אישור השווק בישראל,

ח מנגנוני ההפצה הדרושים עבור המוצר והחדרת ותיו/או אי הצלחה של פ  ביצרן האיטלקי של המוצר 

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

ולחוד, על  בפרק א' לדוח השנתי, אשר עשויים להשפיע באופן משמעותי, ביחד    4.27כמפורט בסעיף  

 כאמור.   ליפיקיירהערכות החברה ו

 בכבוד רב,

 מדעי החיים בע"מ  ביולייט

 אושר לדיווח על ידי:

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