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 דיווח מיידי הנדון: 

, , לפנים משורת הדין ולמען הזהירות2019בדצמבר    1פוקעות ביום  ( של החברה 8לאור העובדה שאופציות )סדרה  

מגעים ו/או  התקדמות בפעילות של החברה בפורטוגל וכן מבקשת החברה לעדכן את ציבור המשקיעים בדבר

 נכון למועד דיווח זה: ,שהחברה הינה צד להם משאים ומתנים

 למכירת מוצרי קנאביס רפואי 1"(רוכשתההחברה מנהלת משא ומתן עם חברה פרטית )להלן בסעיף זה: " .1

 . בתקופה של שנתייםמיליוני ₪  20-לרוכשת בהיקף של כ

רוכשת ל למכירת קנאביס רפואי "(הרוכשתהחברה מנהלת משא ומתן עם חברה ציבורית )להלן בסעיף זה: " .2

 .לשנה מיליוני ₪ 12 -בהיקף של כ

 לרוכשת "( למכירת קנאביס רפואיהרוכשת" :בסעיף זה החברה מנהלת משא ומתן עם חברה פרטית )להלן .3

 מיליוני ₪ בשנה. 5-בהיקף של כ

להקמה של מעבדת מחקר ופיתוח לביצוע   / צוות רופאים וחוקרים  חברה פרטיתהחברה מנהלת משא ומתן עם   .4

 מחקרים קליניים בארבע אינדיקציות רפואיות בשיתוף בתי חולים.

 תוצרת הקנאביס שגדל בחווה של החברה באוגנדה למפעל באירופה.חלק מלמכירת    משא ומתןהחברה מנהלת   .5

אשר הנכלל על דרך ההפניה, (, 2019-01-011424) 2019בינואר  31בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  .6

במסגרתו הודיעה החברה כי היא הקימה חברה בפורטוגל אשר תפעל לקבלת רישיונות לגידול, ריבוי, ייצור 

רפואי, החברה מתכבדת לעדכן כי היא מעריכה שבתוך שבועיים תקבל רישיונות להקמת וייצוא קנאביס 

 . EU-GMPחממות לגידול קנאביס רפואי ולהקמת מפעל 

 

בקשר עם ניהול המשאים המתנים, המגעים וקבלת הרישיונות בפורטוגל  והערכות לעיל,ההנחות, התחזיות 

,  היתרין לויה, בו תשר התממשותא ,1968-"חהינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ

לדוח התקופתי של החברה מיום   6.36לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף    בגורמים שאינם בשליטת החברה,

 יםהנכלל (2019-01-052552) 2019במאי  29לדוח המשלים לו מיום  9( וסעיף 2019-01-023548) 2018במרס  18

 
 למיטב ידיעת החברה, הרוכשת מצויה בתהליך של רכישת שני בתי מרקחת. 1

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


שינוי  יחול אות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לכך אין כל וודאולפי ,הפניעל דרך הה

 .לעיל מוראמהותי ב

 

 

 בכבוד רב,

בע"מ פארמהטוגדר   

 ודירקטור ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות
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