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 בישראל לחוות הריבוי GAP-IMCתקן קבלת ובישראל  ת הגידולחוושילוח ראשון של תפרחות מהנדון: 

אר , כפי שתו"(יהפנאקס)" Panaxia Pharmaceuticals Industriesחברת  החברה עםשל משך להסכם בה

הדוח )" (2019-01-023548) 2019במרס  18ה מיום דוח התקופתי של החברל .ט31.16.3סעיף סעיף ב

ובשות של ק"ג של תפרחות מי 18-כ החברה מתכבדת לעדכן כי הנכלל על דרך ההפניה, ,"(התקופתי

י היחידה על ידשנדרש כפי  עד כה בישראל ה החברההשתילים שגידל 180-קנאביס רפואי )התוצרת מ

חוות הועברו מ (IMC-GAPרישיון ורך עמידה בתנאים לקבלת ריאות לצלקנאביס רפואי במשרד הב

 .1של מוצרים של חברת קנאבליס ואריזה מיצוי שמןלצורך אקסיה למפעל של פנהחברה הגידול של 

 30-ו (2019-01-088797) 2019 באוקטובר 16בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מהימים כמו כן, 

המאפשר  IMC-GAPאודות קבלת תקן  הנכללים על דרך ההפניה, ,(2019-01-092169) 2019וקטובר בא

והחזקה  סוקלעיאודות קבלת רישיון סחרי של קנאביס רפואי בחוות החברה בישראל, וכן התחלת גידול מ

גם קיבלה בנוסף  כי החברה מתכבדת להודיעבהתאמה, , של קנאביס רפואי בחוות הגידול של החברה

של קנאביס נאותים בתנאים ריבוי מדת בדרישות פיו היא עול ,מגוף ההתעדה "סקאל" ישראלר אישו

 14ם עד ליוהינו האישור ף תוק .יבויהר הסופי הנחוץ לצורך תחילת IMC-GAP-תקן ה –לשימוש רפואי 

 בים.מים הקרור ביעל ידי היק" ריבוישיון ירבל החברה צפויה לק, בהתאם לכך .2020אוקטובר ב

 

מרקחת , לרבות בדבר הפצת מוצרי קנאביס רפואי בבתי לעיל כמפורטוהערכות החברה דע, התחזיות המי

בחוק  , מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתוישיון הריבוי בימים הקרוביםלת רבבדבר ק בישראל וכן

ים רגולטוריים שונים ת אישור, בקבליתרן ה, ואשר התממשותו תלויה, בי1968-כ"חניירות ערך, התש

לדיווח  ,וכןגורמי הסיכון המפורטים בפרק א' לדוח התקופתיליטת החברה, לרבות ששאינם בובגורמים 

דרך  על יםהנכלל ,(2019-01-052552כתא: מס' אסמ) 2019במאי  29המשלים שלו אשר פורסם ביום 

מש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי יתמל יתממש, ואף אם מור לעיכי האההפניה ולפיכך אין כל וודאות 

 מהותי באמור לעיל.

 

 בכבוד רב,

בע"מ פארמהגדר טו  

 מנכ"ל ודירקטור, יסים ברכהנ: באמצעות

 
(, הנכלל על דרך 090001-01-2019, )2019באוגוסט  29אודות העסקה לרכישת קנאבליס, ראו דיווח מיידי מיום לפרטים נוספים  1

 ליס וכי אין וודאות אם ומתי תושלם העסקה כאמור.בזה טרם הושלמה העסקה לרכישת קנא מועדההפניה. יובהר, כי נכון ל
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