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הנדון:

אייץ' בי אל  -הדסית ביו-החזקות בע"מ  -פניה מקדמית בנושא הטיפול החשבונאי בהשקעת החברה במניות
חברת אנלייבקס תרפיוטיקס בע"מ

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מיום  10באוגוסט  2020באשר לפניה מקדמית לעניין איבוד ההשפעה המהותית של הדסית
ביו-החזקות בע"מ )להלן " -החברה" או "הדסית"( בחברת אנלייבקס תרפיוטיקס בע"מ )להלן  -אנלייבקס( ,להלן הבהרות
הדסית כדלקמן:
א .מעורבות הדסית בחברות הפורטפוליו
כאמור במכתבנו הקודם ,בשלבים הראשונים בחיי חברות הפורטפוליו ,מעורבת החברה ,בהתאם למעמדה ,שיעור
החזקתה והיקף הייצוג שלה בדירקטוריון חברות הפורטפוליו ,בתכנון האסטרטגי של חברות הפורטפוליו .ככל
ומעמדה מאפשר זאת ,החברה לוקחת חלק פעיל בדירקטוריון של החברות ובליווי השוטף של הנהלת החברות.
החברה משתתפת בסבבי גיוסי הון בחברות הפורטפוליו בהתאם להיקף החזקתה ויכולתה הפיננסית.
החברה פעלה בהתאם לאמור לעיל מאז הקמתה של אנלייבקס אשר נכון להיום מצויה בשלבי מחקר מתקדמים.
כאמור במכתבנו הקודם ,החל משנת  2019אנלייבקס נסחרת בבורסות הנאסד"ק ובתל אביב ובהתאם היא פועלת
עם הנהלה ודירקטוריון עצמאיים אשר מובילים את החברה .כאמור במכתבנו ,החל מיום  31במרץ  ,2020יום בו
פסקה כהונתו של מר מישל חביב כמנכ"ל החברה ,אין לחברה נציגות בדירקטוריון אנלייבקס אשר עשויה להיות לה
השפעה ממנה ואין לה יכולת הכוונה והשפעה על פעילות אנלייבקס .החל ממועד זה ,בהתבסס על אסטרטגיית
הצפת ערך ,החברה רואה באנלייבקס נכס פיננסי אשר מימושו ישמש לפעילויות העתידיות של החברה .בהתאם
פעלה החברה למימוש חלק ממניות אנלייבקס שבבעלותה בבורסה ובכוונתה ,ככל והתנאים בשוק יאפשרו ,לפעול
למימוש מניות נוסף ,בין השאר לצורך מימון פעילות שוטפת ומימון השקעה נוספת בחברת כאהר מדיקל בע"מ
)להלן  -כאהר( .לחברה אין תוכניות להמשיך להשקיע באנלייבקס.
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בתקופה בה מר מישל חביב היה מנכ"ל הדסית )עד ליום  31במרץ  ,(2020היו בחברה שלושה עובדים :מנכ"ל,
סמנכ"ל כספים וחשבת .יו"ר הדירקטוריון של הדסית ,דר' תמר רז הינה הגורם היחיד בחברה בעל מומחיות מדעית,
ומייצגת את החברה בכאהר כדירקטורית מטעמה עם מומחיות מדעית ,בנוסף למר חביב ,כאמור במכתבינו הקודם.
בתקופת כהונתו כמנכ"ל הדסית ,מר חביב היה הקשר היחיד של החברה לאנלייבקס .לאחר פרישתו של מר חביב,
בחברה נותרו שני העובדים האחרים כמתואר לעיל ומאז פרישתו של מר מישל חביב ,נחשפת הדסית למידע על
פעילות אנלייבקס מתוך הדיווחים המיידיים של אנלייבקס כאשר אלה מפורסמים לציבור.
ב .תדירות ואופן קבלת המידע מחברת אנלייבקס
החל ממועד המיזוג של אנלייבקס בשנת  ,2019ובמהלך התקופה בה מר מישל חביב היה מנכ"ל הדסית ,קיבלה
החברה עדכונים ומידע באופן רציף ממר חביב )ככל והמידע לא היה בבחינת מידע פנים( .כיום ,לאחר פרישתו של
מר חביב מתפקידו כמנכ"ל הדסית ,החברה מתעדכנת אך ורק במידע אשר מפורסם לכלל הציבור ,מעבר לכך ,אין
לחברה גישה למידע נוסף ואין היא זכאית לקבל אותו דרך הדירקטורים אשר מינתה בעבר ,כאשר עמדה לה הזכות
למנות ,טרום המיזוג .בנוסף טרום המיזוג אנלייבקס הייתה מחויבת בהעברת מידע עבור הדיווחים הכספיים של
הדסית מכוח הסכמי ההשקעה של החברה ,אך חובה זו בוטלה לאחר המיזוג.
לראיה ,באשר לשינוי בתדירות ואופן קבלת המידע מאנלייבקס ,החברה חוותה במהלך חודש אפריל  2020אתגרים
משמעותיים בקשר לזמינות ושיתוף במידע אשר היה דרוש לה לצורך הכנת הדוחות הכספיים לשנת  2019ובשל כך
פרסמה את דוחותיה רק ביום  30באפריל ) 2020במסגרת הארכה שניתנה על ידי הרשות עקב התפרצות
הקורונה(.

בכבוד רב,
אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ

העתק:
קסלמן וקסלמן ,רו"ח
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