הודעה לעיתונות
כן-פייט ביופרמה מודיעה על קבלת אישור
לרישום  ADR Level IIבבורסת NYSE
 MKTבארה"ב
פתח תקווה ,ישראל 71 ,בנובמבר ,3172 ,כן-פייט ביופרמה בע"מ (,)CFBI.TA
( ,)OTCQB:CANFYחברה ביוטכנולוגית העוסקת בפיתוח ומסחור תרופות בשלבים
קליניים מתקדמים למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,מדווחת היום כי ה( ADR Level II-להלן:
" )"ADRשלה אושרו לרישום בבורסת  .NYSE MKTהמסחר בבורסה זו צפוי להתחיל ביום
 91בנובמבר  3192תחת הסימול " ."CANFעד לאותו מועד ,ה ADRשל החברה ימשיכו
להיסחר בבורסה מעבר לדלפק בארה"ב (.)OTCQB:CANFY
"אנו נרגשים לגבי הרישום ב ,NYSE MKTאשר צפוי לאפשר לנו להגדיל את הסחירות של
ה ADRשל החברה ,הרחבת בסיס בעלי המניות שלנו ,העלאת הפרופיל שלנו בקהילת
המשקיעים ותספק לנו פלטפורמה לשתף את הצפת הערך שלנו וכן לתקשר את האסטרטגיה
שלנו עם קבוצה רחבה יותר של משקיעים" ציינה מנכ"לית כן-פייט,פרופ' פנינה פישמן.
"המעבר שלנו לבורסת  NYSE MKTמציגה את המחויבות של כן-פייט לשווקי ההון בארה"ב
ואת השאיפה שלנו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של גילוי וממשל תאגידי .ככל שהפורטפוליו
של אינדיקציות עובר לשלבים מתקדמים יותר של פיתוח קליני ,אנו מאמינים שנהיה במצב
טוב יותר לממש הסכמי רישיון נוספים עם חברות מתוך החברות הפרמצבטיות המובילות
בעולם .לשם קידום מהלכי הפיתוח העיסקי הללו ,אנו מגדילים את החשיפה הגלובלית של
החברה באמצעות הרישום ב "NYSE MKTהוסיפה פרופ' פישמן.
"אנו מתרגשים לקבל בברכה את כן-פייט לקהילת ה NYSEומצפים לשיתוף פעולה ארוך
טווח עם החברה ובעלי המניות האמריקאים שלה" אמר מר סקוט קטלר ,סמנכ"ל בכיר,
ראש מחלקת רישום בינלאומי ,של " .NYSE Euronextכחברת ביוטק עם חשיבה מקורית
ועם חשיפה בינלאומית ,כן-פייט היא דוגמא מעולה של חברה מבוססת צמיחה אשר יכולה
למנף את המודל השיווק החדשני והמתקדם של ."NYSE
אודות : NYSE MKT
בורסת  NYSE MKTנחשבת לשוק המניות האמריקאי הבכיר עבור רישום ומסחר של
חברות צמיחה קטנות NYSE MKT.הינה זירת מסחר אינטגרטיבי בתוך הקהילה NYSE
 ,Euronextוממנפת את מודל השוק מתקדם והחדשני של ה NYSEלהציע זירה מובחרת
עבור רישום ומסחר של מניות חברות קטנות .הזירה מנצלת את המסחר ,קישוריות
וטכנולוגיות ניתוב של פלטפורמת בורסת  ,NYSEומציעה מערכת גילוי מחיר ,נזילות ,וכן

תנודתיות מסחר מופחתת .חברות הרשומות ב NYSE MKTנהנות מעושי שוק שנבחרו על-
ידי המנפיק אשר עושים שימוש במערכות  NYSEאשר הינן בקנה מידה עולמי על מנת
לגלות ,לשפר את המחירים ,להקטין את התנודתיות ,להוסיף נזילות ,וכן לשפר את הערך.
בנוסף ,חברות הרשומות ב NYSE MKT -מקבלות גישה לחשיפה מותגית וזכאים לקבלת
השירותים למנפיקים הניתנים לכל קהילת ה.NYSE Euronext-

אודות כן-פייט ביופרמה:
כן-פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א והADR -
שלה נסחרים כעת בבורסת ה OTC -בארה"ב והחל מיום שלישי 91 ,בנובמבר  ,3192יסחרו
בבורסת  .)NYSE MKT: CANF( NYSE MKTהחברה ,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 ,נמצא ת 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.
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