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 לכבוד    לכבוד
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך
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 נ,א"ג

 )מוחזקת( Inc Health AEYE. חברתבלהשקעה של החברה מימוש אופציה הנדון: 

 להסכם   התאםב  AEYE Health Inc.  ("AEYE")תבחברהשקעה    בדבר  ,2021במרץ   2משך להודעת החברה מיום  בה

מיום הודעת החברה  בהמשך לו,  "(ההשקעה  הסכם)"  AEYEשנחתם בין החברה ומשקיעים נוספים לבין    השקעה

של  לפיבוטאלי  קליני  ניסוי  חיוביות בקבלת תוצאות  בדבר    ,2022  בפברואר  15 רטינופתיה  ל  AEYEמוצר  אבחון 

  ' ב   בכורהאופציה לרכישת מניות    החברה  מימשה  2022בפברואר    28סוכרתית, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום  

כי   AEYEעל ידי  עוד נמסר לחברה    .1מיליון דולר  1של    בסך  ,ההשקעה בהתאם לתנאי הסכם  ,YEAEנוספות של  

לצד החברה במסגרת   AEYE- משקיעים נוספים שהשקיעו בבד בבד עם מימוש האופציה בידי החברה מימשו גם  

בידי החברה והמשקיעים  האופציות  לאחר מימוש  מיליון דולר.    1.1  -כ בהיקף שלנוספות    ותהסכם ההשקעה אופצי

  .AEYE2 שלהמונפק  המניות מהון %8.2 -כ של  בשיעורהחברה  מחזיקה ,הנוספים כאמור

 החברה  אודות

ליבת הפעילות של החברה הינה השקעה, ניהול וקידום של פתרונות ייחודיים, אשר מטרתם לתת מענה לצורך ממשי 

 הקיים בתחום מחלות העיניים. 

 AEYE אודות

AEYE  תוכנה   מוצר  מפתחת  ( מבוסס בינה מלאכותיתAIאשר בשילוב עם מצלמ )מהיר  ןפתרו  ספקנועד ל   רשתית  ת ,

  (AMD) מחלת ניוון רשתיתרטינופתיה סוכרתית,   :כגון  יהירא  מסכנות  מחלות  שלאבחון אוטומטיים  ו  לסקירה

  בתמונות רשתית.   לזהותשניתן   ומחלות נוספות גלאוקומהו

 
 2021-]אסמכתא מס':  2022  בפברואר  15-ו  2021במרץ    2לפרטים נוספים אודות ההשקעה ותוצאות הניסוי, ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים    1

 . בהתאמה[ 018415-01-2022-ו 024937-01
 . (converted basis-utstanding capital on an asO) על פי ההון המונפק של החברה למועד זה בהנחת המרת מניות הבכורה הקיימות למניות רגילות 2
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מימוש אופציות בידי  המידע והפרטים הכלולים בדוח זה לגבי תחזיות, מועדים,    -  אזהרת מידע צופה פני עתיד

ור, הינן "מידע צופה  בקשר לאמ  AEYE הערכות ו/או תוכניות של החברה ו/או    ,ספיםהחברה והמשקיעים הנו

הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, על   1968-פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי   AEYE  -גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה ו/או ל

במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית המידע והערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו  

 מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה.  

 

 

 בכבוד רב,

 מדעי החיים בע"מ  ביולייט

 
 

 על ידי:אושר לדיווח  
 יעקב מיכלין, מנכ"ל 

 עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל ויועצת משפטית
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