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 guidelines on good agricultural WHO -הסמכת החווה של החברה באוגנדה לעמידה בהנדון: 

practices (GACP) for medicinal plantsand collection  העברת תוצרת למפעל  תהמאפשר

 וממנו למכירה באירופה GMP-EUמוסמך 

 2019בינואר  27 -ו )2018-01-097197( 2018באוקטובר  17 מהימיםהחברה של  יםהמיידי יםבהמשך לדיווח

 חברת עם 1של גלובוס פארמה בע"מ, בקשר עם התקשרותה על דרך ההפניה ים, הנכלל)009747-01-2019(
2ControlUnion& Peterson לצורך הסמכת החווה של , ")ההתעדה חברתלהלן: "( , גוף הסמכה בינלאומי

הנחיות ארגון הבריאות , אשר מבוסס על CUMCS-GAPלפי תקן  ")באוגנדה החווה(להלן: " באוגנדההחברה 

 כדלקמן:להודיע  מתכבדת החברה ,WHO (GACP) העולמי

עברה את כל המבדקים וההסמכות  באוגנדה החווהלה חברת ההתעדה כי הודיעה  2019באוגוסט  5ביום  .1

 WHO guidelines on good agricultural andאשר מבוסס על CUMCS-GAP הנדרשים לפי תקן 

collection practices for medical plants (GACP)  רשמית תשלח אליהם בימים הקרובים.וכי תעודה 

שמגדלת  ")התוצרתמתפרחות קנאביס רפואי (להלן: "שמוצרים שייוצרו למיטב ידיעת החברה, על מנת   .2

 GACPנהלי  לפי  מגודלתחייבת להיות  אירופה, התוצרתלמדינות בלהימכר  יוכלו באוגנדה החברה בחווה

במילים אחרות,  .EU-GMPמפעל מוסמך והייצור של המוצרים מבוססי התוצרת חייב להיות מבוצע ב

הינה גושפנקא רשמית של גוף התעדה בינלאומי המאשרת כי  לחווה באוגנדה GACPאישור נהלי קבלת 

התוצרת של החווה באוגנדה מגודלת בהתאם לסטנדרטים והכללים המאושרים והמוכרים באירופה, 

 ות בגרמניה.לרב

 EU-GMP, למיטב ידיעת החברה, מפעל מאושר ולאשר  ,צד שלישימשא ומתן עם  מנהלת החברהכמו כן,  .3

ומיצוי (להלן: אריזה מפעל בסמוך לחווה באוגנדה במקביל, מקימה החברה ו בנוסף הממוקם באירופה.

החברה מעריכה כי היא  .GMP-EU 3אותו לפי תקן  פועלת להסמיךואשר החברה ") באוגנדה המפעל"

-EUתקן  שהמפעל באוגנדה יקבלוכי היא מעריכה  2019תשלים את הקמת המפעל באוגנדה עד סוף שנת 

GMP  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת. 

                                                           
 חברת בת של החברה. 1
מדינות בכל העולם (כולל ישראל), אשר עוסקת בהתעדה בתחומים שונים, לרבות בתחום  70-חברה אירופאית שלה שלוחות ביותר מ 2

 החקלאות והקנאביס הרפואי.
 ), הנכלל על דרך ההפניה.009747-01-2019( 2019בינואר  27דיווח מיידי מיום לפרטים נוספים ראו  3
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הינו אירוע מכונן ומאד משמעותי מבחינת  GACPהאישור לעמידה בנהלי בדיעה כי קבלת החברה  .4

החברה, לאור העובדה שמעתה, התוצרת של החווה באוגנדה קיבלה את התקן הנדרש להימכר למפיצים 

החברה ממשיכה לפעול בהתאם לתוכנית  מאושרים של קנאביס רפואי באירופה ובעיקר בגרמניה.

  .העסקית של החברה

אשר פורסם  2018לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת ק א' יד לפר6.31 -יג ו6.31בהמשך לסעיפים  .5

לדוח המשלים לדוח  11") ובהמשך לסעיף התקופתי הדוח) (להלן: "2019-01-023548( 2019במרס  18ביום 

"), הנכללים על דרך המשלים הדוח) (להלן: "2019-01-052552( 2019במאי  29התקופתי שפורסם ביום 

והסכם רכישת שליטה של  ")המכירה הסכם(להלן: " רות בהסכם מכירהבדבר התקשההפניה, בדבר 

החברה מעריכה כי תחל , ")הגרמנית החברה(להלן: " חברה גרמנית שלה רישיונות ייבוא והפצה בגרמניה

 .2019של שנת  הרביעימהחווה באוגנדה במהלך הרבעון  תוצרתלחברה הגרמנית  לספק

 

 

כי החברה , EU-GMPלכך שהמפעל באוגנדה יוסמך לפי תקן בנוגע והערכות לעיל, לרבות ההנחות, התחזיות 

במהלך  EU-GMPקבל תקן כי המפעל באוגנדה י ,2019תשלים את הקמת המפעל באוגנדה עד סוף שנת 

 הרביעימהחווה באוגנדה במהלך הרבעון  תוצרתתחל לספק לחברה הגרמנית וכי  2020הרבעון הראשון של שנת 

ו שר התממשותא ,1968-"חהינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ ,2019של שנת 

לדוח  6.36לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  בגורמים שאינם בשליטת החברה,, היתרין לויה, בת

ות כי האמור לעיל יתממש ואף כך אין כל וודאולפי ,הפניעל דרך הה ים, הנכללדוח המשליםל 9סעיף ו התקופתי

 .לעיל מוראמהותי ביחול שינוי  אאם יתממש אין כל וודאות כי ל

 

 

 

 בכבוד רב,

בע"מ פארמהטוגדר   

 ודירקטור ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות
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