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 השלמת גיוס הון – eXIthera הנדון:

eXIthera עדכנה  ,2022  יוליב  1  ביום  כי  להודיע  מתכבדת  "(החברה )"  בע"מ  ביוטכנולוגיה  תעשיות  כלל
Inc. sPharmaceutical  ")eXIthera("   גיוס   "(. ההון  גיוס)"  דולר  מיליון  16.5- כ  של  כולל   בסך   גיוס  סבב  השלימה  כי  
   דולר. מיליון  13.4-כ של  כולל בסך בעבר eXIthera-ל  שהועמדו המירות  הלוואות  של למניות  המרה  כלל ההון 

  שיעור  דולר.  מיליון  4.4-כ  של  בהיקף  הלוואות  המירה   וכן  דולר  מיליון   1  של  סך   החברה  השקיעה  הסיבוב  במסגרת
 . eXIthera של המונפק  המניות מהון  30%-כ הינו ההון  גיוס השלמת לאחר eXIthera- ב החברה של ההחזקה 

  , (EP-7041  )לשעבר  Frunexian-ה   , השל  המובילה   בתרופה  Phase 2  ניסוי   לערוך   eXIthera- ל  לאפשר   מיועד   ההון   גיוס 
  חולי  ."(הניסוי)"  נמרץ  לטיפול  ביחידות  המאושפזים  Covid-19  בחולי  , aIX  הקרישה  חלבון  את  המעכבת   תרופה 

19-Covid  ,ועלולים  הדם  בזרימת  חסימות  יוצרים  אלה  םד  קרישי  .הדם  בכלי  רצויים  לא  דם  קרישי  לפתח  עלולים  קשים  
  קיבלה   eXIthera  קרישה.  נגד  בטיפול  ורךהצ  ומכאן  לשבץ,  אף  או  בנשימה  לקושי  למשל  התורמות  קשות  לבעיות  לגרום
   .2022  של השלישי הרבעון  במהלך  להתחיל צפוי  והוא  ניסוי ה  לתחילת FDA אישור

eXIthera  קרישה  נוגדות  תרופות  פיתוח   ועוסקת   בארה"ב   המאוגדת  פרטית  ביוטכנולוגיה  חברת  הינה   (-anti
agent thrombotic,)  הקרישה  חלבון  עיכוב  על  המתבססות  XIa.  תופעות   שיעור  את  להקטין  מיועד  זה  פעולה  מנגנון  

 . קיימות קרישה נוגדות  תרופות המאפיינות הדימומיות  הלוואי

ומועדיובעניין     eXItheraהערכות  התשכ"ח הניסוי  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  הינן   ,-1968  ,
נכון למועד זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן,   eXIthera המבוסס על האינפורמציה הקיימת אצל

ויים להשפיע על כך הינם קשיים טכנולוגיים או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העש 
הזמנים,   מלוחות  חריגה  לניסוי,  המתאימים  חולים  לגייס  יכולת  אי  הקליניותוהנדסיים,  התוכניות  במימון  ,  קושי 

שינויים בתוכנית העבודה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים ,  התפתחויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות
 ם קליניים.  בניהול ניסויי
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