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 אלפי דולר בקנאבליס 700להשקעה בסך של מסגרת מחייב  הסכםהנדון: 

בקשר , הנכלל על דרך ההפניה (,2019-01-096013) 2019בספטמבר  15מיום  של החברה המיידיבהמשך לדיווח 

)להלן:  "( וכוונה לפעול להנפקתה בבורסהקנאבליסעם חתימה על מזכר הבנות להשקעה בקנאבליס בע"מ )"

)להלן:  1בע"מ , קנאבליסהחברה ו, חתמ2019 בדצמבר 29מתכבדת החברה להודיע כי ביום  ,"(ההבנות מזכר"

ש.מ. )להלן:  9וסיטרין  "(סיטרין השקעות)להלן: " ס א ל אחזקות והשקעות בע"מ - סיטרין ,"(קנאבליס"

אשר עיקריו הם ו  "(המסגרת  הסכם)להלן: "  הסכם מסגרת מחייב בקשר עם השקעה בקנאבליסעל    "(9סיטרין  "

 כדלקמן:

במועד ההשלמה   ."(ההשקעה  כספיאלפי דולר ארה"ב )להלן: "  700בקנאבליס סך של   תשקיע  9סיטרין   .1

)להלן:  2מיליוני ש"ח 16.9לפי שווי חברה של  9לסיטרין של ההסכם המפורט יוקצו מניות של קנאבליס 

 ."(המניות המוקצות"

שתחליט הצדדים יפעלו להנפיק את קנאבליס בבורסה בארה"ב או בקנדה או בורסה אחרת כפי  .2

 קנאבליס.

חודשים ממועד העברת כספי   12תוך כאמור ככל ומסיבה כלשהי, לא תושלם ההנפקה של קנאבליס  .3

 חודשים ועל פי בחירתה הבלעדית של סיטרין 12תהא זכאית, החל מחלוף השקעות ההשקעה, סיטרין 

לפי שווי  החברה, להמיר את שווי כספי ההשקעה כולה ו/או חלקה במניות של לחברהבהודעה  השקעות

 .בנותהבמועד החתימה על מזכר הה השוק של

 בחברהבמועד ההשלמה של ההסכם המפורט אופציות לא סחירות השקעות לסיטרין  תקצה החברה .4

נכון למועד החתימה על מזכר ההבנות  החברה,מההון המונפק והנפרע )ללא דילול( של  0.7%בגובה של 

חודשים ממועד   12חודשים, האופציות יבשילו תוך    36"(. תקופת חיי האופציות תהיה  האופציות)להלן: "

₪ או   4.5ההענקה או במועד השלמת ההנפקה )לפי המוקדם( ומחיר המימוש יעמוד על  הנמוך מבניהם:  

ימי המסחר הקודמים למועד החתימה   30  -בורסה בב  החברהממחיר ממוצע של המניה של    150%-גבוה ב

 על ההסכם המפורט. 

 .בין הצדדיםקנאבליס תתקשר עם סיטרין בהסכם למתן שירותי ייעוץ, בנוסח ובתמורה כפי שיוסכם  .5

 
 חברת בת של החברה. 1
 חברה שבו רכשה טוגדר את קנאבליס.שווי  2
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תהא זכאית למנות דירקטור/ית אחד/ת מטעמה בדירקטוריון קנאבליס. המועמד יאושר ע"י  סיטרין .6

 .קנאבליס

 .המסגרתימים ממועד החתימה על הסכם  14ההסכם המפורט יחתם בין הצדדים בתוך   .7

 

 ,ייחתם הסכם מפורט ו/או שקנאבליס תנפיק בבורסהלכך שבנוגע והערכות לעיל, לרבות ההנחות, התחזיות 

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

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

 29התקופתי שפורסם ביום לדוח המשלים לדוח  9סעיף ו (2019-01-023548) 2019במרס  18שפורסם ביום 

ות כי האמור לעיל יתממש ואף כך אין כל וודאולפי ,הפניעל דרך הה ים, הנכלל(2019-01-052552) 2019במאי 

 .לעיל מוראמהותי ביחול שינוי  אאם יתממש אין כל וודאות כי ל

 

 

 

 בכבוד רב,

בע"מ פארמהטוגדר   

 ודירקטור ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות
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