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 א.ג.נ.,

 

הכולל תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי למכירת למשך שלוש שנים מסגרת  הסכם על חתמהטוגדר הנדון: 

 מיליון ש"ח 8.45 של עדתמורה ב 2020בשנת תפרחות מיובשות טון  1.3 עד שתי הזמנות מחייבות של

תפרחות למכירת  למשך שלוש שנים מסגרת, חתמה על הסכם 2019בנובמבר  27החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

צד עם  "(התפרחות)להלן: " 2GACP-EU -ו 1GAP-IMCבהתאם לתקני אשר יגודלו  קנאביס רפואימיובשות של 

"( המאפשר לו היק"ר"(, בעל רישיון מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות )להלן: "הרוכששלישי )להלן: "

  "(.ההסכם)להלן: " התפרחותלרכוש את 

בתמורה   טון תפרחות  1.3  עד  במשקל כולל של  2020הזמנות בשנת   כמו כן, במסגרת ההסכם התחייב הרוכש לבצע

 כדלקמן: גרם תפרחת( 1-₪ ל 6.5מיליון ₪ ) 8.45 עד כוללת בסך של

 .2020באפריל  30( יסופקו לרוכש עד ליום THC 16%ק"ג תפרחות )בריכוז של  500עד  (א)

 .(ק"ג 100)בכל חודש  2020ר דצמב-( יסופקו לאורך החודשים מאיTHC 16%ק"ג תפרחות )בריכוז של  800 (ב)

 

הינם מידע צופה פני עתיד,   ,2020בנוגע לאספקת שתי ההזמנות בשנת  ההנחות, התחזיות והערכות לעיל, לרבות  

, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

-2019) 2018במרס  18לדוח התקופתי של החברה מיום  6.36בסעיף החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים 

ולפיכך   ,על דרך ההפניה  יםהנכלל  (2019-01-052552)  2019במאי    29לדוח המשלים לו מיום    9( וסעיף  01-023548

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

 

 

 בכבוד רב,

בע"מ פארמהטוגדר   

 ודירקטור ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות

 
 תקן של היק"ר. 1
2-starting-gacp-practice-ollectionc-agricultural-good-guideline/guideline-https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific 

origin_en.pdf-herbal-materials  
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	החברה מתכבדת להודיע כי ביום 27 בנובמבר 2019, חתמה על הסכם מסגרת למשך שלוש שנים למכירת תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי אשר יגודלו בהתאם לתקני IMC-GAP  ו- EU-GACP  (להלן: "התפרחות") עם צד שלישי (להלן: "הרוכש"), בעל רישיון מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הברי...
	כמו כן, במסגרת ההסכם התחייב הרוכש לבצע הזמנות בשנת 2020 במשקל כולל של עד 1.3 טון תפרחות בתמורה כוללת בסך של עד 8.45 מיליון ₪ (6.5 ₪ ל-1 גרם תפרחת) כדלקמן:
	(א) עד 500 ק"ג תפרחות (בריכוז של 16% THC) יסופקו לרוכש עד ליום 30 באפריל 2020.
	(ב) 800 ק"ג תפרחות (בריכוז של 16% THC) יסופקו לאורך החודשים מאי-דצמבר 2020 (בכל חודש 100 ק"ג).
	ההנחות, התחזיות והערכות לעיל, לרבות בנוגע לאספקת שתי ההזמנות בשנת 2020, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.36 לדוח התקופתי של החב...
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