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 לכבוד   לכבוד

 אביב בע"מ -לניירות ערך בתל הבורסה  ערך ניירות רשות

 .א.נ, ג

  RMDY Health Inc מניותיה של מכירתלמיזוג  בהסכםהתקשרות  :הנדון

, האזכור הנ"ל מהווה 2019-01-081847)מס' אסמכתא:  2019באוגוסט,  6של החברה מיום  בהמשך לדוח מיידי

 RMDY Health -נודע לה מ כי, להודיע מתכבדת החברה"(, הדוח המיידי המקורי)" הכללה על דרך של הפנייה(

Inc "(RMDY ,)" מיזוג הסכם התקשרותה ב על, 6.06% -בה נכון למועד זה עומדות על כאשר החזקות החברה

וסקת בנאסד"ק, העשמניותיה נסחרות ו , חברה המאוגדת בארצות הבריתOptimizeRxת עם חברמשולש הופכי 

אשר עם השלמתו תהפוך , 1"(OPRX)"תעשיית שירותי הבריאות ב שירותים נלוויםמתן הטכנולוגיה ובתחום 

 (.העניין ", לפיהעסקה"-ו "ההסכם)" OPRXלחברה בת בבעלות מלאה של 

 14 תוךבמועד ההשלמה אשר צפוי להתקיים תשלם  RMDY ,OPRXהמניות של בתמורה לרכישת מלוא הון 

התאמות  עם OPRXדולר נוספים במניותיה של  מיליון 8-ו במזומן דולר מיליון 8של  סךב מיידית, תמורה ימים

בנוסף, העסקה כוללת תמורה עתידית מותנית  ."(המיידיתהתמורה )"של הון חוזר קובע שנקבע בהסכם 

"(, כאשר תקרת סך התמורה התמורה העתידית)" 2021-ו 2020יעדי הכנסות בשנים תשלומים בכפוף להשגת ב

 -יכונו יחדיו  )התמורה המיידית והתמורה העתידית מיליון דולר ארה"ב 30של עד העתידית נקבעה לסך 

  "(התמורה הכוללת"

מחצית מהתמורה העתידית , כאשר ליון דולר ימ 46 -להגיע במקרה המירבי ל ה עשוי מורה הכוללת הת סך

 .OPRXבמניות  השניהאף היא במזומן והמחצית  תשולם

. מיליון דולר 2.3 -כ ביןל 0.9-כשל בין  בסךלהיות  עשוי בתמורה הכוללתהחברה  של, חלקה תושלם העסקהו ככל

 .דולר אלף RMDY- 440-ב החברה השקיעה אותו הכולל הסכום פעמים 5 עד 2-כ בין הינו זה סכום

תנאים מקובלים ו ההסכם כולל סעיפים מקובלים בנוגע לשיפוי, מצגים מלאים, מנגנון נאמנות לתשלום שיפוי

   .וכדומה( , נכונות מצגיםRMDYלהשלמה )כולל אישור אסיפת בעלי המניות של 

  

                                                      
ועוד, ראו:  OPRX, מחזורי המסחר בניירות הערך של OPRX, לרבות שווי השוק של OPRXלפרטים נוספים אודות  1

activity/stocks/oprx-tps://new.nasdaq.com/marketht 
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מידע זה משקף . תושלם והיא תלויה בהתקיימות התנאים להשלמתה העסקהכי זה אין ודאות  למועדיצוין כי 

, התלוי בין היתר, 1968-תשכ"חהבחוק ניירות ערך, כהגדרתו מידע צופה פני עתיד  ו בגדרהינהערכות בלבד ו

או להתממש באופן  , כולו או חלקו,להתממשמידע זה עשוי שלא ולפיכך העסקה ובצדדים שלישיים, בהשלמת 

 כפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, לרבות גורמים אשר אינם בשליטת החברה שונה

לחלק ב' של פרק א' לדוח התקופתי של  2.1, ראו הדוח המיידי המקורי וכן סעיף RMDYלפרטים נוספים אודות 

 (.2019-01-028926מכתא: )מס' אס 31.3.2019אשר פורסם ביום  2018החברה לשנת 

 

    

 בכבוד רב,     

  
 בע"מ איי.סי.בי השקעות ביוטכנולוגיה                                                 

 כספיםמנכ"ל ס, רו"ח גיא גולדיןבאמצעות                                            
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