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  אוגנדהחווה בבדונם נוספים  10וזריעת  בחווה אוגנדה תפרחות קנאביס ראשון של קצירהנדון: 

 "(התקופתי הדוח: "להלן) (2019-01-023548) 2018התקופתי של החברה לשנת ז לדוח 6.31לסעיף בהמשך 

 29( אשר פורסם ביום 2019-01-052552לדיווח המשלים לו )בהמשך ו ,2019במרס  18אשר פורסם ביום 

מתכבדת , ולבקשת סגל רשות ניירות ערך על דרך ההפניה יםהנכלל ,"(הדוח המשלים)להלן: " 2019במאי 

 לעדכן את ציבור המשקיעים בדברים הבאים:החברה 

השלימה החברה קציר ראשון של תפרחות קנאביס בחווה של החברה  1920י ביונ 18ביום  (1

היות  "(התוצרת)להלן: " קילו תפרחות יבשות 100 -כ אשר היוו דונם, 1, בשטח של באוגנדה

נכון למועד זה, התוצרת  .גידול ראשון לצורך בדיקת המערכות והסתגלות של הצמחסבב ומדובר ב

 מאוחסנת בחדר מאובטח בחווה.

, דונם( 10"כ )סה ברה באוגנדהדונם נוספים בחווה של הח 9 10זרעה החברה  2019ביוני  18 וםיב (2

בכוונת החברה לשווק  .2019שני מחזורי גידול במהלך שנת בשטח זה בכוונת החברה לגדל כאשר 

ף, בכוונת בנוס  .לאחת ממדינות אירופה)בין אם כתפרחת ובין אם כשמן( את התוצרת שנקצרה 

 .2019בשנת  פיםסם נודונ 20חד על שטח של א לגדל מחזור גידולהחברה 

נכון למועד זה,  .בחווה באוגנדה (GMP -ו GAPבימים אלו החברה פועלת לסיום הליכי התקינה ) (3

 התוצרתכי שיווק יובהר  יכי התקינה כאמור.ים את הלהחברה אינה יכולה להעריך מתי תסי

, לרבות סיום הליכי התקינה 1על פי דין כפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים ,כאמור

 .של החווה באוגנדה כאמור

היקף התפרחות המיובשות ל בנוגעהערכת החברה בדיווח המשלים, בדבר  5כמו כן, בהמשך לסעיף  (4

כי היא , מתכבדת החברה לעדכן 2019בשנת  נדהשתוכל החברה לגדל בחווה של החברה באוג

 2019בשנת  התפרחות המיובשות שתוכל החברה לגדל בחווה של החברה באוגנדה שהיקף מעריכה

 .טון 01עד  יעמוד על

-יקטנו לסך של כ 2019לשנת  כמו כן, מעריכה החברה כי העלויות השוטפות של החווה באוגנדה  (5

 כפי שהעריכה החברה בעבר.₪ מיליוני  7.2ף לח₪ מיליוני  3.6

 

                                                           
 .על דרך ההפניהנכלל , הא' לדוח התקופתילפרק  6.33.3ראו סעיף  נוספיםלפרטים  1
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בין אם )שנקצרה לרבות כי בכוונת החברה לשווק את התוצרת והערכות לעיל, התחזיות ההנחות, 

 2019כי העלויות השוטפות של החווה באוגנדה לשנת , אירופה לאחת ממדינותפרחת ובין אם כשמן( כת

בכוונת החברה לגדל  כי ,העריכה החברה בעברכפי ש₪ מיליוני  7.2חרף ₪ מיליוני  3.6-קטנו לסך של כי

 20החברה לגדל מחזור גידול אחד על שטח של בכוונת וכי  2019שני מחזורי גידול במהלך שנת שטח זה ב

שר א ,9681-"חתשכערך, ה הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ,2019בשנת  פיםסום נדונ

ורטים בסעיף לרבות גורמי הסיכון המפ ,ם שאינם בשליטת החברהבגורמי, היתרין ב לויה,ו תהתממשות

ות כי האמור לעיל יתממש ואף אם כך אין כל וודאולפי הפני, הנכלל על דרך ההלדוח התקופתי 6.36

 .לעיל מוראמהותי ביחול שינוי  איתממש אין כל וודאות כי ל

 

 

 ,בכבוד רב
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