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 הערכות החברה בקשר עם החוות של החברה בישראל אוגנדההנדון: 

לפי   2020החברה מתכבדת לעדכן את ציבור המשקיעים כי מעבר להכנסות של החווה של החברה בישראל בשנת  

ההסכמים שחתמה החברה עם צדדים שלישיים למכירת התוצרת שלה הגדלה ואשר תגדל בחווה של החברה 

 : 2020בישראל )ואשר אודותם דווח לציבור המשקיעים(, החברה מעריכה כי בשנת 

טון תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי  7-ל החברה בישראל תמכור ישירות לבתי מרקחת כהחווה ש .1

 מיליוני ש"ח(. 49-גרם תפרחת מיובשת )סך כולל של כ 1-ש"ח ל 7-בתמורה למחיר ממוצע של כ

טון תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי   20-כ  1ו/או לישראל  1החווה של החברה באוגנדה תייצא לאירופה .2

 מיליוני ש"ח(. 100 -גרם תפרחת מיובשת )סך כולל של כ 1-ש"ח ל 5-ה למחיר ממוצע של כבתמור

 

הינם מידע צופה פני  ,2020בגין הערכות החברה בישראל ובאוגנדה בשנת  והערכות לעילההנחות, התחזיות 

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

 18של החברה שפורסם ביום  לדוח התקופתי 6.36לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  בשליטת החברה,

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

מור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל ות כי האכך אין כל וודאולפי ,הפניעל דרך הה ים, הנכלל(01-052552

 .לעיל מוראמהותי ביחול שינוי  אוודאות כי ל

 

 

 

 בכבוד רב,

בע"מ פארמהטוגדר   

 ודירקטור ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות

 
 בכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים ממדינת היעד. 1
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	החברה מתכבדת לעדכן את ציבור המשקיעים כי מעבר להכנסות של החווה של החברה בישראל בשנת 2020 לפי ההסכמים שחתמה החברה עם צדדים שלישיים למכירת התוצרת שלה הגדלה ואשר תגדל בחווה של החברה בישראל (ואשר אודותם דווח לציבור המשקיעים), החברה מעריכה כי בשנת 2020:
	1. החווה של החברה בישראל תמכור ישירות לבתי מרקחת כ-7 טון תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי בתמורה למחיר ממוצע של כ-7 ש"ח ל-1 גרם תפרחת מיובשת (סך כולל של כ-49 מיליוני ש"ח).
	2. החווה של החברה באוגנדה תייצא לאירופה  ו/או לישראל1 כ-20 טון תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי בתמורה למחיר ממוצע של כ-5 ש"ח ל-1 גרם תפרחת מיובשת (סך כולל של כ- 100 מיליוני ש"ח).
	ההנחות, התחזיות והערכות לעיל בגין הערכות החברה בישראל ובאוגנדה 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 ה...
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