הודעה לעיתונות
לקראת פרסום התוצאות הסופיות בשניים מהניסויים הקליניים המתקדמים:

כן-פייט מודיעה על רישום
 ADR Level IIבבורסה בארה"ב
הרישום בארה"ב באמצעות  ADR Level IIיאפשר מסחר של משקיעים
אמריקאים במניות החברה וחשיפה מוגברת של החברה
בפני גופים ומשקיעים בינלאומיים
במהלך הרבעון הרביעי של  3102צפויה כן-פייט לפרסם
תוצאות סופיות בניסוי שלב  2בסינדרום העין היבשה אשר עורכת חברת
הבת  OphthaliX Inc.וכן
ותוצאות סופיות בניסוי שלב  2bבדלקת מפרקים שיגרונית
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן-פייט:
"כעת ,כשהתרופות שלנו נמצאות בשלבים מתקדמים בניסויים
הקליניים על פי מתווה ה ,FDA-זהו הזמן הראוי ביותר
לחשוף את כן-פייט בפני המשקיעים בארה"ב"
 12בספטמבר – 3102 ,לקראת פרסום תוצאות סופיות בניסויים הקליניים המתקדמים -
ניסוי שלב  2בסינדרום העין היבשה שעורכת חבברת הבת  OphthaliX Inc.וניסוי שלב
 2bבדלקת מפרקים שיגרונית  -מדווחת קבוצת כן-פייט ביופרמה (ת"א :כנפב) על
השלמת צעד חשוב בדרך להעלאת רמת העניין בקבוצה בשוק ההון האמריקאי :כן-פייט,
העוסקת בפיתוח ומסחור תרופות בשלבים קליניים מתקדמים למחלות דלקתיות ומחלות
כבד ,מדווחת על קבלת אישור רשות ניירות ערך האמריקאית ,הU.S. Securities and -
 ,Exchange Commissionלרישום (American Depository Receipt) ADR Level II
למסחר בארה"ב.
דירקטוריון והנהלת כן-פייט מאמינים כי תחילת המסחר ב ADR Level II-בארה"ב ,לצד
התוכנית הקלינית המתקדמת והרחבה של החברה והיעדים העסקיים המשמעותיים הצפויים
לחברה במהלך הרבעון הרביעי של שנת  ,3102יסייעו בהמשך העלאת רמת העניין בחברה
בקרב שוק ההון האמריקאי ,משקיעים זרים וקרנות השקעה מתמחות .החברה מעריכה כי
החשיפה שתתאפשר לה כעת ,תחת מסחר באמצעות  ,ADR Level IIתוכל לשרת את

קבוצת כן-פייט ,ובכלל זה גם את החברה הבת  ,OphthaliX Inc.שאף היא נסחרת בארה"ב,
ותיתן אפשרות נוחה למשקיעים מארה"ב להשקיע בקבוצה.
כל  ADRייסחר תחת הסימול " "CANFYוייצג שתי מניות רגילות של החברה .כן-פייט
מבצעת בחודשים האחרונים פעולות שונות להעלאת החשיפה של הקבוצה בקרב גופים
ומשקיעים פוטנציאליים בשוק ההון האמריקאי ,ומעריכה כי כעת ,עם התחלת המסחר ב-
 ,ADR Level IIתוכלנה פעולות אלו להבשיל לכדי חשיפה מרבית של החברה לגופים
בינלאומיים ולהצפת ערך לבעלי המניות של החברה בעתיד .במסגרת זו ,תקיים כן-פייט
פגישות עם קהילת המשקיעים בארה"ב ,ותשתתף בשני כנסים בחודש ספטמבר  :3102כנס
 Rodman & Renshaw Global Investmentבניו יורק וכנס Aegis Capital Healthcare
בלאס-ווגאס.
כן-פייט צפויה לדווח ,במהלך הרבעון הרביעי של  ,3102על השלמתן של מספר אבני דרך
מהותיות בהתפתחות הקלינית והעסקית של הקבוצה .בהמשך לתוצאות הביניים המוצלחות
בניסוי שלב  3/2בפסוריאזיס צפויה כן-פייט לדווח על השלמת גיוסם של כל  211החולים
לניסוי; עוד צפויה כן-פייט לפרסם תוצאות סופיות בניסוי שלב  2bבדלקת מפרקים שיגרונית
במתן תרופת ה CF101-כתרופה בודדת; ולפרסם באמצעות  Ophthalix Inc.על תוצאות
סופיות מניסוי שלב  2בסינדרום העין היבשה.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן-פייט ,אמרה "אנו שמחים לעבור ולהיסחר
באמצעות  ,ADR Level IIובכך לייצר שקיפות מלאה אל מול קהילת המשקיעים בארה"ב.
אנו מחויבים לפעילות בשווקים הפיננסיים בארה"ב ומאמינים כי כן-פייט מהווה הזדמנות
השקעה כדאית בשוק העולמי .התרופות שלנו נמצאות במספר ניסויים קליניים בשלבים
מתקדמים שלב  3ושלב  2ברחבי העולם .כעת ,כשהתרופות שלנו נמצאות בשלבים
מתקדמים בניסויים הקליניים על פי מתווה ה ,FDA-זהו הזמן הראוי ביותר לחשוף את כן-
פייט בפני המשקיעים בארה"ב".
קבוצת כן-פייט עורכת בימים אלו ניסויים קליניים בשלבי  3ו 2-בארה"ב ,אירופה וישראל
לחמש התוויות הכוללות סרטן ,מחלות אוטו-אימוניות ומחלות עיניים ,אשר יחדיו פונות
לשווקים בשווי מיליארדי דולרים.
תרופת ה CF102-של החברה הוכרה כתרופת יתום ( )Orphan Drug Designationעל ידי
מנהל התרופות והמזון האמריקאי ( )Food and Drug Administration – FDAלטיפול
בסרטן הכבד .מופיע להלן

אודות כן-פייט ביופרמה:
כן-פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א והADR -
שלה נסחרים בבורסת ה OTC -בארה"ב .החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת
 , 3111הוקמה 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 ועד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים
שביצעה החברה.
כן-פייט העבירה את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים לחברה הבת.OphthaliX Inc.
אודות :OphthaliX
חברת  OphthaliX Incהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב Bulletin Board-בארצות
הברית ( OphthaliX .)OTCQB: OPLIעוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת
כעת בפיתוח תרופת ה CF101-למחלות סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס .כן-
פייט מחזיקה בכ 33.2%-מהון המניות של .OphthaliX

לפרטים נוספים:
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