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  לעיסוק והחזקה של קנאביס רפואי בחוות הגידול של החברה קבלת רישיון הנדון:

הנכלל על דרך ההפניה, בדבר (,  2019-01-088797)  2019באוקטובר    16בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  

עומדת בדרישות הגידול בתנאים  החברהחוות הגידול של מגוף ההתעדה "סקאל" ישראל, לפיו קבלת אישור 

, מתכבדת החברה לעדכן יהסופי הנחוץ לצורך תחילת הגידול המסחר(  IMC-GAP)  נאותים של קנאביס רפואי

קיבלה חוות הגידול של החברה מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות  2019באוקטובר  30כי ביום 

המאפשר לחוות   "(הגידול  רישיון)להלן: "ביס רפואי  "( רישיון לעיסוק והחזקה של צמחי קנאהיק"ר)להלן: "

-IMCלפי תנאי האיכות    post-harvestהגידול של החברה לגדל צמחי קנאביס רפואי ולעבד תפרחות וצמחים  

GAP,  בהיקף של עדגידול תוכל להתחיל ב החברהשל  הגידולבהתאם לכך, חוות חודשים.  12לתקופה של 

דונם, המהווה את   20  -)כ  המאפשר תפוקה מלאה של כל חוות הגידול של החברה  צמחי קנאביס רפואי  54,000

 .אחת החוות הגדולות במדינת ישראל(

לתקופת ה"פיילוט" )תקופת ניסיון לבחינת פעילות מערך המדקילזציה, בה נמסרים   רישיון הגידול הינותוקף  

 .מבין השניים, המוקדם 2020 באוקטובר 30מוצרי הקנאביס למטופלים בבתי המרקחת( או עד ליום 

ולהתחיל   באופן מיידי  מאפשר לחברה להיכנס לשלב הגידול המסחרי  החברה מעריכה כי קבלת רישיון הגידול

 .2020שנת של במהלך הרבעון הראשון הכנסות לרשום 

 

מאפשר לחברה להיכנס לרבות כי קבלת רישיון הגידול  המידע, התחזיות והערכות החברה כמפורט לעיל,

מהווים  ,2020במהלך הרבעון הראשון לשנת לשלב הגידול המסחרי באופן מיידי ולהתחיל לרשום הכנסות 

, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, 1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בקבלת אישורים רגולטוריים שונים ובגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים 

( וכן, לדיווח 2019-01-023548)מס' אסמכתא:  2019ס במר 18בפרק א' לדוח התקופתי, אשר פורסם ביום 

(, הנכללים על דרך ההפניה 2019-01-052552)מס' אסמכתא:    2019במאי    29המשלים שלו אשר פורסם ביום  

ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש, ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור 

 לעיל.
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 בכבוד רב,

 טוגדר פארמה בע"מ

 ודירקטור סים ברכה, מנכ"לבאמצעות: ני
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