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 הוןגיוס  סבב    השלימההיא    כיהודיעה לה   ")AEYE Health Inc.  )"AEYE Healthהחברה מתכבדת להודיע כי  

   .Preferred Cשל 

סבב הגיוס בבהשוואה לשווי החברה הממוצע    AEYE Health  החברה של  שוויב  2.5  פיזה משקף גידול של  הון  גיוס  

אותו מכח    מימוש האופציהוב")  הסכם השקעה("  2021במרץ    AEYE Health -החברה בהשקיעה    ובמסגרת  םקודה

   . 2022מרץ ב הסכם השקעה

אודות   וספים  הודעת  2021במרץ  AEYE Health   -ב  החברה  תהשקעלפרטים   ,AEYE Health    2022מפברואר  

, אשר אבחון רטיופתיה סוכרתיתל  AEYE Healthמוצר  ל פיבוטאלי  קליי  יסוי  חיוביות בקבלת תוצאות  בדבר  

הגישה   ל  AEYE Healthבעקבותיהן  שלה     FDA  -בקשה  המוצר  סוכרתיתללאישור  רטיופתיה  ימוש ומ  אבחון 

   .1דוח השתי של החברהל פרק א'ל 4.11ראו סעיף  ,2022במרץ  אופציה ה

  

  . AEYE Healthמהון המיות המופק והפרע של  7.8% -השלמת גיוס ההון כאמור, מחזיקה החברה בכ עם

  

 החברה  אודות

ליבת הפעילות של החברה היה השקעה, יהול וקידום של פתרוות ייחודיים, אשר מטרתם לתת מעה לצורך ממשי 

  הקיים בתחום מחלות העייים. 

  AEYE אודות

 
שדווח ביום    1 אודות  הדוח השתי] ("029232-01-2022מס'  [אסמכתה    2202מרץ  ב  24כפי  למידע  דרך ההפייה.  "), הכלול בזאת על 

 . . לדוח זה מוגש, א לפות לחברה https://bio-light.co.ilהחברה המוגש:  החברה, ראה אתר 
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AEYE  ה  מוצר  מפתחתה מלאכותית (  תוכמבוסס ביAI ועד ל  רשתית  ת) אשר בשילוב עם מצלמןפתרו  ספק 

 מחלת יוון רשתיתרטיופתיה סוכרתית,   :כגון  יהירא  מסכות  מחלות  שלאבחון אוטומטיים  ו  לסקירה,  מהיר

(AMD)  וספות גלאוקומהו יתן  ומחלותות רשתית.  לזהותשבתמו   

עתיד פי  צופה  מידע  זה    -  אזהרת  בדוח  הכלולים  והפרטים  תחזיות,    ,AEYE Health  מוצרלגבי  המידע 

הערכות ו/או   שוק   מועדים,  החברה  של  תוכיות  לאמור  AEYE  ו/או  אישור   בקשר  לקבלת  והמועד  והסיכוי 

FDAיירות ערך, התשכ"ח י עתיד" כמשמעותו בחוקן "מידע צופה פהכרוך באי ודאות גבוהה,    1968-, הי

אין בהכרח   AEYE Health -לוהמבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתים רבים שלחברה ו/או  

שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע והערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או 

מלכתחילה צפה  או  שהוערך  מכפי  מהותית  השוה  באופן  הסיכון  ,  יתממשו  מגורמי  אילו  אי  התממשות  וכן 

שר עשויים להשפיע באופן משמעותי, ביחד ולחוד,  , אשל החברה בפרק א' לדוח השתי  4.27כמפורט בסעיף  

 כאמור.  AEYE Health -על הערכות החברה ו

  

 

  

  בכבוד רב,

  מדעי החיים בע"מ  ביולייט

  
  

  על ידי:אושר לדיווח  
  יעקב מיכלין, מכ"ל 

 עו"ד קרין גורביץ, סמכ"ל ויועצת משפטית
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