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 12.11.2019שנחתם ביום למכירת מוצרי קנאביס מיליון ש"ח בקשר עם הסכם    5קבלת תמורה בגובה הנדון: 

)להלן:   (, הנכלל על דרך ההפניה2019-01-097473) 2019בנובמבר  13החברה מיום  המיידי של בהמשך לדיווח

, החברה מתכבדת  "(כםההסלמכירת מוצרי קנאביס רפואי )להלן: "עם    מה על הסכםי חת, בדבר  "(הקודם  הדיווח"

מיליון   5של בסך )כהגדרת מונח זה בדיווח הקודם(,  התקבל התשלום הקבוע 2019בנובמבר  14לעדכן כי ביום 

 ש"ח.

תחיל  תגרם קנאביס רפואי אשר תגדל ותארוז החברה בהתאם להסכם,  1מורה בגין כל התהחברה מעריכה כי 

  החברה תשלים 2020 אפריל כי עד לחודש  החברה, מעריכה ,כן . כמו 2020לה החל מחודש מאי  מת להיות משול

 .1של היק"ר  GMP-IMCבישראל בהתאם לתקן   האריזה שמקימה החברה את הקמת מפעל

גרם קנאביס רפואי אשר תגדל ותארוז החברה   1כי התמורה בגין כל לרבות  והערכות לעיל,ההנחות, התחזיות 

תשלים החברה    2020וכן כי עד לחודש אפריל    2020לה החל מחודש מאי    מתלהיות משול  תתחיל  כםבהתאם להס

מידע צופה   הינם של היק"ר, IMC-GMPאת הקמת מפעל האריזה שמקימה החברה בישראל בהתאם לתקן 

בגורמים שאינם  , היתרין לויה, בו תשר התממשותא ,1968-"חפני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ

של החברה    לדוח התקופתי  6.36גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  ו  קבלת אישור היק"ר  לרבות  בשליטת החברה,

 2019במאי  29לדוח התקופתי מיום  לדוח המשלים 9וסעיף   (2019-01-023548) 2019במרס  18מיום  2018לשנת 

ות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש  אין כל וודאכך ולפי ,הפניעל דרך הה ים, הנכלל(2019-01-052552)

 .לעיל מור אמהותי ב יחול שינוי  אאין כל וודאות כי ל

 

 

 

 בכבוד רב, 

בע"מ  פארמהטוגדר   

 ודירקטור   ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות

 
 ., הנכלל על דרך ההפניה(012766-01-2019) 2019בפברואר  13יום לפרטים נוספים בקשר עם המפעל שמקימה החברה בישראל, ראו דיווח מיידי מ 1
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	בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 13 בנובמבר 2019 (2019-01-097473), הנכלל על דרך ההפניה (להלן: "הדיווח הקודם"), בדבר חתימה על הסכם עם למכירת מוצרי קנאביס רפואי (להלן: "ההסכם"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 14 בנובמבר 2019 התקבל התשלום הקבוע (כהגדרת מונח...
	החברה מעריכה כי התמורה בגין כל 1 גרם קנאביס רפואי אשר תגדל ותארוז החברה בהתאם להסכם, תתחיל להיות משולמת לה החל מחודש מאי 2020. כמו כן, מעריכה החברה, כי עד לחודש אפריל 2020 תשלים החברה את הקמת מפעל האריזה שמקימה החברה בישראל בהתאם לתקן IMC-GMP של היק"ר .
	ההנחות, התחזיות והערכות לעיל, לרבות כי התמורה בגין כל 1 גרם קנאביס רפואי אשר תגדל ותארוז החברה בהתאם להסכם תתחיל להיות משולמת לה החל מחודש מאי 2020 וכן כי עד לחודש אפריל 2020 תשלים החברה את הקמת מפעל האריזה שמקימה החברה בישראל בהתאם לתקן IMC-GMP של הי...
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