הצלחה גדולה להנפקה של קבוצת כן פייט:
ביקושי יתר הובילו להשלמת גיוס של  3.12מיליון
שקל – חיתום יתר של 233%
פתח תקווה ,ישראל 24 ,באוקטובר – 2102 ,הצלחה גדולה להנפקה של קבוצת כן פייט ביופרמה
(ת"א:כנפב :)OTC:CANFY ,ביקושי יתר גבוהים עד פי  233%הובילו להשלמת גיוס מוצלח של
 3.12.2מיליון שקל באמצעות מניות ואופציות במחיר של  2,833שקל ליחידה ובהובלת משקיעים
אמריקאים ,בכללם גופים מוסדיים אמריקאים וקרנות השקעה המתמחות בתחום הביומד1
כן פייט ,העוסקת בפיתוח ומסחור תרופות בשלבים קליניים מתקדמים למחלות דלקתיות ומחלות כבד,
נהנתה מביקושי יתר שהגיעו לערך כספי כולל של כ 9235-מיליון שקל ,ואי לכך הגדילה החברה את היקף
הגיוס והפעילה את זכותה להקצאה נוספת3
גיוס ההון לחברה נועד בעיקר לשם הגדלת ההון העצמי על מנת לעמוד בקריטריונים הנדרשים להשלמת
רישום ה ADR-של כן פייט למסחר בבורסת  NYSE MKTבקרוב 3רישום ה ADR-צפוי להתאפשר טרום
פרסום תוצאות הניסויים הקליניים המתקדמים שמבצעת החברה ,הכוללים ניסוי שלב  IIbבתרופת ה-
 CF010של החברה לדלקת מפרקים וניסוי שלב  IIIבתרופת ה CF010-שעורכת ,OphthaliX Inc.
חברת הבת ,למחלת העין היבשה ,אשר צפויות להתפרסם במהלך השבועיים האחרונים של חודש
דצמבר 32102
מבנה ההנפקה כלל כ 2,611-יחידות כאשר כל יחידה כללה  911מניות במחיר של  01שקל למניה ו-
 279כתבי אופציה (סדרה  )02ללא תמורה 3כתוצאה מביקושי היתר ,נקבע כאמור מחיר היחידה במכרז
על  9,811שקל3
כיועץ ההנפקה של כן פייט לגיוס ההון שימש בנק ההשקעות  3Roth Capital Partners LLC.כן פייט
נהנתה מכניסת מספר משקיעים מוסדיים אמריקאים חדשים ובכך מימשה את אחד היעדים המרכזיים
של החברה בתהליך רישום החברה למסחר בארה"ב3
כספי הגיוס יתמכו כעת במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית הנרחבת של החברה ובכלל
זה פרסום ,עד סוף השנה ,של תוצאות סופיות בניסוי  Phase IIIבסינדרום העין היבשה ופרסום תוצאות
סופיות בניסוי  Phase IIbבדלקת מפרקים 3במקביל ממשיכה כן פייט להתקדם ,בהתאם לתכנון וללוחות
הזמנים המקוריים ,גם בניסוי  Phase II/IIIבפסוריאזיס ,בניסוי  Phase IIבגלאוקומה ובתהליכים לכניסה
לניסוי  Phase IIבאובאיטיס ובסרטן הכבד3
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן פייט" :אנו גאים ושמחים מאוד על הצלחת הגיוס ,ועוד יותר
מכך על ההיענות המרשימה והבעת האמון מצד שוק ההון האמריקאי 3גיוס ההון יאפשר כעת לחברה
לעמוד בקריטריונים הנדרשים לרישום ה ADR-בבורסה ראשית בארה"ב ,בורסת  ,MYSE MKTוזאת

לפני שיתפרסמו התוצאות משני ניסויים קליניים חשובים מאד של החברה 3כמו כן ,הצלחת הגיוס
תאפשר לנו לבצע בצורה מיטבית את כל הפעולות לקידום והשלמת הניסויים הקליניים שלנו במגוון רחב
של התוויות רפואיות ,אשר בחלקן חשוכות מרפא ובעלות פוטנציאל שוק של מאות מיליוני דולרים ואף
למעלה מכך 3כמו כן ,הצלחה זו ,לצד ובכפוף להצלחה בניסויים הקליניים הקרובים מאוד לסיומם,
תאפשר לכן פייט להגיע למשא ומתן עם שותפים עסקיים פוטנציאליים מעמדה של כוח ולמקסם בכך את
ערך התרופות ושווי החברה לטובת כלל בעלי המניות 3המדע של כן פייט ,כמו גם פלטפורמת המוצרים
הענפה ,זוכה להכרה הולכת וגוברת בקרב הקהילה הרפואית בעולם ובשוק ההון האמריקאי והצלחת
הגיוס היא עדות לכך ומחייבת את החברה להמשיך את תנופת העשייה עד להבאת תרופה ראשונה
לשוק לרווחת החולים והמשקיעים כאחד"3
אודות כן פייט ביופארמה:
כן פייט ביופארמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א וה ADR -שלה נסחרים
בבורסת ה OTC -בארה"ב 3החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת  2111הוקמה על ידי פרופ'
פנינה פישמן ,חוקרת במרכז הרפואי רבין ,וד"ר אילן כהן ,עורך פטנטים ושותף בכיר במשרד עורכי
הפטנטים ריינהולד כהן 3פרופ' פנינה פישמן מכהנת כמנכ"ל החברה 3החברה הוקמה על בסיס ממצאיה
המדעיים של פ רופ' 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 3התרופה
המובילה של החברה ,CF101 ,נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה ,ה-
 ,CF102מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  3Cכן פייט הינה
עתירת ניסיון קליני ועד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים שביצעה החברה3
כן פייט העבירה את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל3OphthaliX Inc-

לפרטים נוספים:
ערן גבאי ,סמנכ"ל ,גלברט-כהנא קשרי משקיעים ויחסי ציבור
194-2467278 ,12-6171950

