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 צוואר הרחםסרטן וזיהוי  לאיתורהחברה  בדיקותלרכישת מסין הזמנה הנדון : 

בדיקות  10,000של  משמעותיתהזמנה לתוקף  הנכנס ולפיכך ,תשלום ראשון, קיבלה החברה 2017במאי,  24ביום 

CellDetect-טכנולוגיית הב לאיתור וזיהוי סרטן צוואר הרחם תוך שימוש
 Biomics Biotechnologies Co-מ ,1®

Ltd.כפי שתוקן בחודש 2013מרץ, חודש ב בסיןבהסכם הפצה  , באמצעות זטיק,, עמה התקשרה החברה ,

הזמנה זו יצוין, כי למיטב ידיעת החברה,  .בהתאמה(, "Biomics"-" ומוצר החברה "", ההזמנה") 20142פברואר, 

מוצר החברה  בוחנת את האפשרות להטמיע אתשלמעבדה פתולוגית מסחרית סינית מיועדת  Biomics-מ

 בפעילותה השוטפת של המעבדה. 

החברה הדגמות ביצעה  ןבמהלכ אשרו ,סיןב Biomics בליוויהחברה  שקיימה הדגמותשל  תוצאה הינה הזמנהה

 .בסין מעבדותבמוצר החברה של 

 ידיעת למיטב שכן ,למוצר החברה גדול פוטנציאל מהווים ,בפרט הסיני והשוק ,בכלל המתפתחים השווקים

, כאשר העולם ברחבי נשים בקרב מסרטן מוות כגורם בשכיחותו הרביעי ינוה הרחם צוואר סרטן, החברה

 .המתפתחים בשווקים מתגלים, בעולם שנה מדי המתגלים החדשים הרחם צוואר סרטן ממקרי 85%-מ למעלה

מוצר  הטמעת, ההזמנה, קבלת יתר תמורת ההזמנה עם בקשר ואומדנים הערכות בדבר זה בדוח הכלול המידע

 אשר, 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינו, ב"וכיו מעבדהב החברה

 אלו ואומדנים כוונות, הערכות. ו/או זטיק החברה של בשליטתה אינם אשר שונים בגורמים תלויה התממשותו

 או/ו החברה ידי-על שנצפו מכפי מהותית שונה באופן להתממש או, חלקם או כולם ,להתממש שלא עשויים

 בחברה תלויות שאינן סיבות מחמת, היתר בין וזאת, לעיל הנקובים במועדים עיכובים ייתכנו כי יובהר. זטיק

 .בזטיק או/ו

 ,רב בכבוד

 מ"בע טכנולוגיות מיקרומדיק

 ל"מנכ, לרנר גיא י"ע
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CellDetect-טכנולוגיית ה  

 "(,זטיק)" החברה שלטכנולוגיות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה  זטיקידי -אשר פותחה על ®
. , באמצעות צביעתם בצבע ייחודיטרום סרטנייםתאים תאים סרטניים ו ,צביעה מבדלת בין תאים שפיריםזיהוי ומאפשרת 

 .אחר שטופלוהטכנולוגיה ניתנת ליישום בבדיקות סקר לגילוי מוקדם ובבדיקות מעקב אחר הישנות המחלה אצל חולי סרטן ל
2
לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  4.2.4.7, ראו סעיף Biomicsלפרטים נוספים בדבר התקשרותה של החברה עם   
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