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 חברת אר.סי.קיי.אם.סי בע"מהנדון: 

על (, 2019-00-039504)מספר אסמכתא  07.05.2019 בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום

ובעלת השליטה בה איפקס הנפקות הסכם מחייב, עם תנאים מתלים, בין החברה חתימת 

איפקס : ""( וחברת איפקס קפיטל מרקטס בע"מ )להלןאיפקס הנפקותבע"מ )להלן "

"( )למיטב ידיעתה של החברה, איפקס הנפקות ואיפקס איפקס"( )להלן יחדיו: "קפיטל

הסכם קפיטל הן חברות אחיות, המוחזקות עלי ידי אותם בעלי מניות( )בשרשור מלא(( על 

, עם תנאים מתלים, עם חברת אר.סי.קיי.אם.סי בע"מ, מקיבוץ רוחמה, חברה פרטית מחייב

זנים של צמח הקנאביס וכן הפועלת בתחום הקנאביס הרפואי במחקר ופיתוח גנטי וטיפוח 

, וכן לתוך החברה RCK לביצוע מיזוג של ”RCK”) ייצור שתילים של צמח הקאנביס )להלן

 2019-01-047214)מספר אסמכתא  2019ביוני  02בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 

בהסכם עם "גידול צמחי קנאביס רפואי" שותפות מוגבלת, אשר  RCKבדבר התקשרות 

לותה ובשליטתה של חברת "טוגדר פארמה בע"מ" )חברה ציבורית אשר מניות נמצאת בבע

 RCK(, אשר במסגרתו תמכור "המגדלת"נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א )להלן: 

 . ("ההסכם")להלן: ("השתילים"למגדלת שתילי קנאביס רפואי )להלן: 

במימוש כי החלה  RCKמסרה לה  2019ביולי  01החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 

 שתילים למגדלת וזאת בהתאם לתנאי ההסכם.  180 השתילים בפועל על ידי הספקת הספקת

מזכר ההבנות שנחתם בין ההסכם המחייב יובהר כי נכון למועד דוח זה אין כל ודאות ש

ישתכלל לכדי חתימה על הסכם מיזוג מפורט מחייב וכי יתקיימו  RCK החברה לבין

כמו כן, אין כל ודאות כי ההסכם יושלם ומלוא  .להשלמת העסקההתנאים המתלים 

רכות האמורות בדיווח זה המידע, התחזיות וההע .RCKהתמורה לפיו תתקבל על ידי 

כמפורט להלן, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ולהסכם  RCK -עות להנוג

ממש או להתממש בתנאים הערכות אלו עשויות שלא להת .1968 –ניירות ערך, תשכ"ח 

וזאת בין היתר מסיבות שאינן בשליטת  RCK ובמועדים אחרים מכפי הערכות החברה ו/או

 .ובכלל זה החלטות היק"ר  RCKהחברה ו/או 
 

          

 ,בכבוד רב

 

 בע"מ תמדא         

 :ידי-נחתם על

   ומנהל כספים , מנכ"למר גלעד דהן
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