הודעה לעיתונות
כן פייט מדווחת על קבלת האישורים הנדרשים על מנת
להציג ציטוט פומבי של מחיר הADR-
פתח תקווה ,ישראל 4 ,בנובמבר – 2102 ,קבוצת כן פייט ביופרמה (ת"א:
כנפב :(OTC:CANFY,בהמשך להודעת החברה מיום  4באוקטובר  2102על תחילת
המסחר ב ADR Level I -המאפשר להמיר את מניות החברה הרשומות למסחר בישראל ל-
 ADRולסחור בהם באמצעות ברוקרים ,פעלו עושי השוק שמינתה החברה החל מהמועד
האמור לשם קבלת האישורים הנדרשים מהרשויות האמריקאיות על מנת להציג ציטוט פומבי
של מחיר ה ADR-באתר ה .OTC-ציטוט כאמור התחיל ביום  0בנובמבר  2102והאישור
שניתן יאפשר סחירות בתעודות ה ADR Level I -של כן פייט בארה"ב.
דירקטוריון והנהלת כן פייט מאמינים כי אישורים אלו שהתקבלו ,לצד ההתקדמות המרשימה
בפיתוח הקליני ,יחשפו את החברה למשקיעים בשוק ההון האמריקאי.
במקביל ,ממשיכה החברה לפעול להשלמת הרישום של  ADR Level IIותדווח על כל
התפתחות בנושא ,ככל שתהיה.
כל  ADRמורכב מ 01-מניות רגילות של החברה ,אשר תסחרנה במסגרת המסחר מעבר
לדלפק בארה"ב ( ,)OTCתחת הסימול  Bank of New York Mellon .CANFYמפעיל את
ה ADR-עבור החברה .המסחר ב ADR-יבוצע באמצעות ברוקרים מורשים בארה"ב.
ניירות ערך מסוג  ADRהינם ניירות ערך הניתנים להמרה למניות החברה המיוצגות על
ידיהם ,ולהיפך  -מי שמחזיק במניות החברה ,יהיה רשאי להמירן ל ADR -המייצגים את
מניות החברה ,והכל בהתאם לתנאי ה .ADR -המסחר ב OTC -יאפשר למשקיעים
אמריקאים פרטיים ומוסדיים להשקיע בהון המניות של החברה באמצעות רכישת .ADR
החברה מאמינה כי החשיפה לשווקים זרים יכולה לשרת את החברה ,ובכלל זה ליתן
אפשרות נוחה למשקיעים מארה"ב להשקיע בחברה.
כן פייט דיווחה החודש על תוצאות ביניים חיוביות מניסוי שלב  2/2בתרופת ה CF010-בחולי
פסוריאזיס .התוצאות התקבלו לאחר בחינתם של  012החולים הראשונים בניסוי .ניסוי
הפסוריאזיס נערך במרכזים בארה"ב ,אירופה וישראל תחת  INDמה.FDA-
אודות כן פייט ביופרמה:
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א וה ADR -שלה
נסחרים בבורסת ה OTC -בארה"ב .החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת 2111
הוקמה על ידי פרופ' פנינה פישמן ,חוקרת במרכז הרפואי רבין ,וד"ר אילן כהן ,עורך פטנטים
ושותף בכיר במשרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן .פרופ' פנינה פישמן מכהנת כמנכ"ל
החברה .החברה הוקמה על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן ומתמקדת
בפיתוח תרופות על בסיס מולקולות אשר נקלטות על ידי רצפטורים (קולטנים) של תאים

סרטניים או דלקתיים ומעכבות את התפתחותם של תאים אלה .התרופה המובילה של
החברה ,CF101 ,נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה ,ה-
 ,CF102מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  .Cכן
פייט הינה עתירת ניסיון קליני עד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים
שביצעה החברה.
לאחרונה העבירה כן פייט את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל.OphthaliX Inc-

אודות :OphthaliX
חברת  OphthaliX Incהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב Bulletin Board-בארצות
הברית ( OphthaliX .)OTCBB: OPLIעוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת
כעת בפיתוח תרופת ה CF101 -למחלות סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס .כן
פייט מחזיקה בכ 32.2%-מהון המניות של .OphthaliX
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