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לכבוד:
רשות ניירות ערך
הנדון :פנייה מקדמית בעניין אנטרה ביו בע"מ  -בחינת קיומה של שליטה
בהמשך למכתבנו מיום  27בדצמבר  2016ולשיחתנו מיום  4בינואר  ,2017הרינו להעלות על הכתב
מספר הבהרות בהתאם לבקשתכם:
 .1השינויים שיחולו בדירקטוריון אנטרה ביום  1בינואר  2017מכוח התקנון
כפי שצויין במכתבנו מיום  27בדצמבר  ,2016החל מיום  1בינואר  2017כמות הדירקטורים
של אנטרה על פי התקנון תפחת מ 10-ל 9-דירקטורים ,והזכות למנות דירקטורים מטעם
די.אן.איי .ביומדיקל סולושינס בע"מ (להלן-החברה) תפחת מ 5-ל 4-דירקטורים .על פי תקנון
אנטרה לא יחולו שינויים נוספים לגבי הרכב הדירקטוריון ביום  1בינואר .2017
 .2הזכות למנות את יו"ר דירקטוריון אנטרה
על פי תקנון אנטרה ,גם לאחר  1בינואר  ,2017לחברה קיימת הזכות למנות את יו"ר
הדירקטוריון של אנטרה .כמו כן ,זכות ההכרעה ( )casting voteהקיימת ליו"ר הדירקטוריון
במקרה של שוויון ובמידה והדירקטורים מטעם החברה הצביעו באופן זהה ,נותרה גם לאחר
ה 1-בינואר .2017
 .3שיעור ההשתתפות בישיבות דירקטוריון של אנטרה
שיעור ההשתתפות הממוצע בישיבות הדירקטוריון של אנטרה בשנים  2015ו 2016-הינו 88%
ו ,95%-בהתאמה.
 .4מנגנון זכויות הוטו של סנטיליון והויתור הזמני שניתן
בחודש ינואר  ,2014חתמה אנטרה על הסכם לגיוס בסך של עד  5מיליון דולר מסנטיליון,
באמצעות הנפקת מניות בכורה וכתבי אופציה למניות בכורה .במסגרת הסכמי ההשקעה נקבע
כי סנטיליון תעביר לאנטרה כספים במספר מועדים כשהאחרון שבהם הינו מועד השלמת
ההנפקה הראשונה לציבור בבורסה בארה"ב (להלן–.)IPO
במסגרת הסכמי ההשקעה ניתנו לסנטיליון זכויות וטו על החלטות מסוימות מתוקף היותה
משקיעה פיננסית משמעותית באנטרה.
החברה ,כמייסדת של אנטרה ,הינה בעלת ידע ומומחיות בתחום הביוטכולוגיה .החברה
מעוניינת לקדם את פעילות המחקר והפיתוח של אנטרה ולהוביל להצלחתה של אנטרה
בתחומה .לאור צרכי המימון של אנטרה ,הוחלט בשנת  2014לגייס משקיע פיננסי שייתן
לאנטרה את היכולת הכלכלית להמשיך בפעילות המחקר והפיתוח שלה.
לאור האמור לעיל ,החברה ביקשה להמשיך ולהתוות את הפעילויות הרלוונטיות של אנטרה
ועל כן ביקשה מסנטיליון שתוותר על חלק מזכויות הוטו שקיבלה .סנטיליון אכן נענתה
לבקשת החברה מספר פעמים וזאת עד ליום  31בדצמבר .2016
לאור השינוי בדירקטוריון אנטרה כמפורט בסעיף  1לעיל ,לחברה אין את היכולת להתוות את
הפעילויות הרלוונטיות של אנטרה ועל כן אינה מעוניינת לנהל משא ומתן מול סנטיליון לצורך
הארכת הויתור על זכויות הוטו.

 .5מועד השינוי בתקנון אנטרה במסגרתו בוצע השינוי המתייחס לקיטון בכמות הדירקטורים
בתחילת שנת  ,2016במטרה לקדם את הפעילות הרלוונטיות של אנטרה ולהוביל להצלחתה
הוחלט כי יש להרחיב את הרכב דירקטוריון אנטרה ולגייס דירקטור נוסף בעל רקע וניסיון
מוכח מהתחום בו פועלת אנטרה.
ביום  24במרס  ,2016בוצע שינוי בתקנון אנטרה לפיו כמות הדירקטורים עלתה ל ,9-כאשר
הדירקטור הנוסף ,כאמור ,יהיה מטעם החברה ,כך שמספר הדירקטורים מטעם החברה עלה
ל.5-
כמו כן נקבע כי ביום  1בינואר  2017יפחת מספר הדירקטורים באנטרה ל 8-דירקטורים
ומספר הדירקטורים מטעם החברה יקטן ל.4-
למען השלמת התמונה ,בחודש יוני  2016ביצעה אנטרה גיוס בדרך של הלוואה המירה וניתנה
למשקיעים הזכות למנות דירקטור מטעמם .לאחר גיוס זה ,עודכן הרכב הדירקטוריון כך
שמספר הדירקטורים עלה מ 9-ל.10-
לסיכום ,לאחר השינויים שתוארו לעיל ,החל מיום  1בינואר  ,2017זכאית החברה למנות 4
דירקטורים מתוך .9
 .6אופן המינוי של הדירקטורים המומחים
על פי תקנון אנטרה ,הדירקטורים המומחים ייבחרו ברוב רגיל ,על ידי אסיפת בעלי המניות
של אנטרה .כמו כן נקבע בתקנון כי כל עוד סנטיליון מחזיקים ב 1%-מהון המניות של אנטרה,
בדילול מלא ,מינוי כאמור מצריך את הסכמתה של סנטיליון.
בכבוד רב,
די.אן.איי .ביומדיקל סולושינס בע"מ

