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וקבלת הזמנה ראשונה לרכישת בדיקות למעקב אחר  בגרמניהבלעדי תקשרות בהסכם הפצה ה  הנדון : 

 חזרתיות סרטן שלפוחית השתן

 שלזטיק טכנולוגיות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה , התקשרה החברה, באמצעות 2017ביוני,  27ביום 

היצור וההפצה של מוצרי  בתחוםגרמנית, שהינה, למיטב ידיעת החברה, חברה  חברה, עם החברה

למעקב אחר חזרתיות סרטן שלפוחית השתן תוך בדיקות בהסכם להפצה בלעדית של  דיאגנוסטיקה,

CellDetect-טכנולוגיית השימוש ב
 הסכם ההפצה", "המפיץ", "זטיקידי זטיק )"-שפותחה על 1®

 .בהתאמה(" הבדיקות"-", והבלעדי

עד לתום התחייב המפיץ לרכוש מהחברה כמות מינימלית של בדיקות  ,במסגרת הסכם ההפצה הבלעדי

במעמד החתימה במסגרת הזמנה ראשונה  ןהוזמ חלקןבסך כולל של עשרות אלפי יורו, ואשר , 2017שנת 

 על הסכם ההפצה הבלעדי. 

 עםהסרטן  סוגימכלל הינו החמישי בשכיחותו סרטן שלפוחית השתן בגרמניה  ,למיטב ידיעת החברה

.בדיקות מעקב בגרמניה 280,000 -קרוב ל ותבכל שנה נעשו, חדשים בכל שנהמקרים  28,405
2
   

בדוח  ותהמפורטהסכם ההפצה הבלעדי בגרמניה, וקבלת ההזמנה הראשונה מגרמניה לרכישת הבדיקות 

-טכנולוגיית הבפרט, ושל הבדיקות של  ןמסחורבנוספת  משמעותית דרך אבן יםמהוו ,זה לעיל

CellDetect
 למסחור מוצריה את האסטרטגיה ואת מאמציה של החברה יםומחזק יםפומשקבכלל,  ®

  .ולאיתורם של מפיצים ושותפים מובילים במדינות היעד אליהם פונה החברה

 

  

                                                           
1
CellDetect-טכנולוגיית ה  

תאים  ,צביעה מבדלת בין תאים שפיריםזיהוי ומאפשרת ידי זטיק -אשר פותחה על ®
. הטכנולוגיה ניתנת ליישום בבדיקות סקר לגילוי , באמצעות צביעתם בצבע ייחודיטרום סרטנייםתאים סרטניים ו

 .סרטן לאחר שטופלומוקדם ובבדיקות מעקב אחר הישנות המחלה אצל חולי 
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   Glob Scan  - http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx 

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx
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 הינו וכיו"בהמפיץ, הסכם ההפצה הבלעדי  עם בקשר ואומדנים הערכות בדבר זה בדוח הכלול המידע

 בגורמים תלויה התממשותו אשר, 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע

 שלא עשויים אלו ואומדנים כוונות ,הערכות .זטיק או/ו החברה של הבשליטת אינם אשר שונים

 .זטיק או/ו החברה ידי-על שנצפו מכפי מהותית שונה באופן להתממש או, חלקם או כולם ,להתממש

 בחברה תלויות שאינן סיבות מחמת, היתר בין וזאת, לעיל הנקובים במועדים עיכובים ייתכנו כי יובהר

 .זטיקב או/ו

 

 ,רב בכבוד

 

 מ"בע טכנולוגיות מיקרומדיק

 ל"מנכ, לרנר גיא י"ע
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