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חיתום יתר של פי  214להנפקת כן פייט ביופרמה
השלימה גיוס של  30מ' ש' למימון ניסויים קליניים
והמשך המו"פ
כן פייט ביופרמה השלימה אתמול )ג'( גיוס של מעל  30מיליון שקל )ברוטו( באופן מיידי ועוד  20מיליון
שקל בגיוס עתידי )באמצעות מימוש כתבי אופציה הניתנות להמרה למניות( .להנפקת החברה נרשם
ביקוש שיא של כ 6.4-מיליארד שקל שהוא חיתום יתר של פי .214
הגיוס המיידי התבצע באמצעות הנפקת אג"ח לתקופה קצרה של שנה הניתן להמרה על-ידי המחזיק בו
במחיר מימוש של  2.5שקל למניה .לחברה תינתן אפשרות לחייב את מחזיקי האג"ח לבצע המרה כפויה
של האג"ח בהתקיים שתי אבני דרך כאשר ההמרה תהיה לפי מחיר ממוצע של מנית החברה בבורסה
בשלושים הימים שקדמו למועד ההמרה פחות .10%
סכום של  28.5מיליון  ₪מתוך תמורת ההנפקה המיידית מופקד בחשבון בנק של החברה ומשועבד
לטובת בעלי איגרות החוב וזאת עד לביצוע ההמרות המפורטות לעיל .את הנפקת החברה הוביל
קונסורציום חתמים בראשות כלל פיננסים חיתום ,אייפקס חיתום וניהול ,די.איי.אם ניהול סיכונים
ודיסקונט חיתום והנפקות.
פרופסור פנינה פישמן ,מנכ"ל כן פייט מציינת כי כספי ההנפקה מיועדים למימון המשך צמיחתה של
החברה ולהעשרת צנרת הפיתוח בתרופות נוספות על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה" .כן
פייט פועלת בשווקים שהיקפם עצום ולתרופותיה של החברה פוטנציאל מכירות גדול במיוחד .בתוך
תקופה קצרה צפויה החברה להתחיל בניסוי הקליני שלב  IIbעם מוצר הדגל שלה  CF101בחולי דלקת
מפרקים שגרונית " מציינת פישמן.
החברה מתכוונת להשתמש בכספי ההנפקה לניסוי קליני שלב  IIaלבדיקת יעילות של  CF101בטיפול
בתסמיני העין היבשה בחולים במחלה זו ,המשך פיתוח פרה קליני וקליני ראשוני בתרופת ,CF102
המשך פיתוח תרופת  CF101למחלה דלקתית נוספת וזאת בהתבסס על מחקריה של החברה המצביעים
על פעילות אפשרית של ה CF101-בריפוי מחלות דלקתיות כגון פסוריאזיס ,אוסטאוארטרטיס ,מחלת
קרון וטרשת נפוצה וכן לעריכת ניסויים נוספים אשר יאפשרו לחברה להכין את  CF101לשלב III
)הכוללים ניסויי רעילות ארוכי טווח וניסויים לבדיקת מסלול הפירוק וההפרשה של התרופה מהגוף(.
אודות חברת כן פייט
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א .החברה שהחלה את
פעילותה העסקית בשנת  2000הוקמה על ידי פרופ' פנינה פישמן חוקרת ממרכז רפואי רבין אשר
משמשת היום מנכ"ל החברה יחד עם ד"ר אילן כהן ,עורך פטנטים ושותף בכיר במשרד עורכי הפטנטים
ריינהולד כהן ,על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן .לחברה משרדים ומעבדות בפתח-
תקווה .התרופה המובילה של החברה ,CF101 ,מפותחת לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית ,והיא מצויה
בשלב שני ) (Phase IIשל ניסויים קליניים .החברה מתכננת גם ניסוי קליני נוסף בו תיבדק היעילות של
 CF101בטיפול בתסמיני העין היבשה בחולים במחלה זו.

אודות CF101
 CF101היא מולקולה כימית קטנה ,אשר עלות הייצור שלה נמוכה ,ואשר ניתנת לחולים במתן דרך הפה.
תרופה זו ,אשר מפותחת לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית ,נוסתה עד היום במחקרים קליניים בארה"ב,
אנגליה ובישראל .התרופה פועלת כנגד מגוון מחלות אוטואימוניות וסרטניות ויש לה פרופיל בטיחות
מיטבי .אחד היתרונות הבולטים של התרופה הוא שהיא פוגעת ספציפית בתאי המחלה ללא נזק לתאים
בריאים .בנוסף ,העובדה שהתרופה ניתנת דרך הפה ככמוסה ,מהווה יתרון משמעותי לעומת תרופות רבות
אחרות אשר ניתנות בהזרקה או בעירוי במסגרת טיפול יקר .התרופה מפותחת לטיפול בדלקת מפרקים
שגרונית .החברה גם מתעדת להתחיל בקרוב ניסוי קליני לבדיקת יעילות התרופה בריפוי של תסמיני העין
היבשה בחולים במחלה זו .השוק הפוטנציאלי לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית הינו כעת כ 7-מיליארד
דולר בשנה והוא צפוי לצמוח בכ 20%-בשנה .השוק הפוטנציאלי של תרופות לטיפול בעין יבשה עומד
אף הוא על כמיליארד דולר לשנה.
למידע נוסףwww.canfite.com :

לפרטים נוספים – פרופ' פנינה פישמן בטלפון. 03 – 9241114 :

