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כן-פייט השלימה תוך יום הנפקה פרטית של מניות ואופציות בהיקף
של כ 40-מיליון שקל
בעקבות ביקושי יתר שהתקבלו במהלך ההנפקה המהירה ,החליטה החברה
להגדיל את סכום הגיוס בכ 19%-לעומת התכנון המקורי
תמורת ההנפקה מיועדת להמשך המחקר של יעילות תרופת ה CF102-לטיפול
בצהבת  Bו ,C-ולתחילת ניסויים פרה-קליניים בתרופה חדשה
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית כן פייט" :אנו מודים למשקיעים המוסדיים על
האמון הרב שהביעו בחברה .אנו מצויים כיום בשיאה של תקופת עשייה ופיתוח,
והמשאבים הנוספים שגייסנו יאפשרו לנו להמשיך במרץ ולהרחיב את סל
המוצרים של החברה .במקביל ,תמשיך כן-פייט להתקדם בפיתוחם של המוצרים
הנמצאים כבר בשלבים שונים של ניסויים קליניים ,להשלמתם יש בידינו
משאבים מספיקים הודות להנפקות שביצענו בעבר".
חברת הביוטכנולוגיה כן-פייט השלימה בהצלחה הנפקה פרטית למשקיעים
מוסדיים של  32מיליון מניות ו 12.8-מיליון כתבי אופציה בהיקף כולל של כ40-
מיליון שקל .כן-פייט השלימה את גיוס ההון תוך יום אחד ,וכתוצאה מביקושי יתר
שנרשמו במהלך ההנפקה ,הוחלט להגדיל את היקפה בכ 19%-לעומת התכנית
המקורית ,במסגרתה התכוונה החברה לגייס כ 34-מיליון שקל .ההנפקה הפרטית
תביא כמעט להכפלת הונה העצמי של כן-פייט ,שהסתכם בסוף שנת  2006בכ38-
מיליון שקל .יצויין ,כי ניירות הערך המונפקים יירשמו למסחר לאחר קבלת אישור
הבורסה והחברה תפעל לשם שחרור המניות מהחסימה במהלך החודשים הקרובים.
בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה ,ניתן למנות את בתי ההשקעות פריזמה ,ילין-
לפידות ותמיר-פישמן ,וכן את קופות הגמל של התעשייה האווירית ובנק אוצר
החייל .לצד המשקיעים המוסדיים ,השתתפה בהנפקה טל שקד ,בתו של אהרון
שקד ,שהגדילה אחזקותיה בחברה .אהרון וטל שקד מחזיקים לאחר ההקצאה
הפרטית כ 7.9%-מהונה של כן-פייט )בדילול מלא(.
תמורת ההנפקה הפרטית צפויה לשמש את כן-פייט להרחבת סל המוצרים שהיא
מפתחת ,ובעיקר המשך המחקר והפיתוח של יעילות תרופת ה CF102-לטיפול
במחלות הצהבת מסוג  Bו ,C-וכן להתחלת ניסויים פרה-קליניים בתרופה נוספת,
שלישית במספר ,שפיתחה החברה על בסיס שיתוף הפעולה שלה עם מכון הבריאות
הלאומי של ארה"ב )ה.(NIH-
כן-פייט מפתחת את התרופה הראשונה שלה ,תרופת ה ,CF101 -לארבע התוויות
רפואיות בתחום המחלות הדלקתיות הכוללות :דלקת מפרקים שגרונית )החלה
בשלב  IIBשל הניסויים הקליניים בארה"ב( ,סינדרום העין היבשה )החלה בשלב II
של הניסויים בישראל( פסוריאזיס )שלב הפיתוח הראשוני( ומחלת העיניים
אובאיטיס .כמו כן ,החלה החברה בפיתוח של תרופת ה CF102 -לטיפול בסרטן

הכבד .הכספים שעמדו ברשות החברה ערב ההנפקה הפרטית אמורים להספיק
לה לסיים את הניסויים הקליניים בהם מצויה החברה בנוגע לכל ההתוויות הנ"ל.
בחודש שעבר דיווחה כן-פייט ,כי מניסויי מעבדה שביצעה עולה ,כי תרופת ה-
 CF102שפיתחה ,נמצאה פעילה גם נגד וירוס הצהבת מסוג  ,Bמה שהוגדר על ידי
החברה כ"פריצת דרך" ופותח מבחינתה שוק פוטנציאלי בהיקף של כ 3-מיליארד
דולר .החברה צופה להתחיל בניסוי הקליני שלב  (Phase I ) 1בהתוויה זו כבר
לקראת סוף שנת  ,2007ולשם כך ,כאמור ,גוייסו בין היתר המשאבים בהנפקה
הפרטית אתמול.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית כן פייט ,אמרה היום" :אנו מודים למשקיעים
המוסדיים על האמון הרב שהביעו בחברה .אנו מצויים כיום בשיאה של תקופת
עשייה ופיתוח ,והמשאבים הנוספים שגייסנו יאפשרו לנו להמשיך במרץ ולהרחיב
את סל המוצרים של החברה .במקביל ,תמשיך כן-פייט להתקדם בפיתוחם של
המוצרים הנמצאים כבר בשלבים שונים של ניסויים קליניים ,להשלמתם יש בידינו
משאבים מספיקים הודות להנפקות שביצענו בעבר".
כן-פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א.
החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת  ,2000הוקמה על ידי החוקרת פרופ'
פנינה פישמן ועורך הפטנטים ,ד"ר אילן כהן ,והיא מתמקדת בפיתוח תרופות על
בסיס מולקולות המעכבות את תהליך התפתחותם של תאים סרטניים או דלקתיים.
שוקי היעד של התרופות שמפתחת החברה מוערכים במיליארדי דולרים.
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