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 א.ג.נ.,

 

העברת תוצרת למפעל  תהמאפשר GACPנהלי לעמידה בבישראל הסמכת החווה של החברה הנדון: 
 וממנו למכירה באירופה GMP-EUמוסמך 

חברת מ קיבלה החווה של החברה בישראל תעודה רשמית 2020 בפברואר 12ביום  יכלהודיע מתכבדת החברה 
1Peterson & ControlUnion( ההתעדה  חברתלהלן: ", גוף הסמכה בינלאומי  ,)"  של החברה   החווהכי המאשרת

 WHO guidelinesאשר מבוסס על GACP  נהלי העברה את כל המבדקים וההסמכות הנדרשים לפי  בישראל
2on good agricultural and collection practices for medical plants (GACP). 

שמגדלת החברה  "(התוצרתמתפרחות קנאביס רפואי )להלן: "שמוצרים שייוצרו ידיעת החברה, על מנת  למיטב

והייצור של  GACPנהלי  לפי  מגודלתחייבת להיות  אירופה, התוצרתלמדינות בלהימכר  יוכלו בישראל בחווה

אישור נהלי במילים אחרות, קבלת  .EU-GMPמפעל מוסמך המוצרים מבוססי התוצרת חייב להיות מבוצע ב

GACP    בישראל המאשרת כי התוצרת של החווה    הינה גושפנקא רשמית של גוף התעדה בינלאומי  בישראללחווה

 מגודלת בהתאם לסטנדרטים והכללים המאושרים והמוכרים באירופה, לרבות בגרמניה.

 לאורהינו אירוע מכונן ומאד משמעותי מבחינת החברה,    GACPהאישור לעמידה בנהלי  בדיעה כי קבלת  החברה  

קיבלה את התקן הנדרש להימכר למפיצים מאושרים של קנאביס   בישראלהעובדה שמעתה, התוצרת של החווה  

 רפואי באירופה ובעיקר בגרמניה.

 

 

 

 בכבוד רב,

בע"מ פארמהטוגדר   

 ודירקטור ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות

 
)כולל ישראל(, אשר עוסקת בהתעדה בתחומים שונים, לרבות בתחום מדינות בכל העולם  70-חברה אירופאית שלה שלוחות ביותר מ 1

 החקלאות והקנאביס הרפואי.
, ראו  GACPעברה את כל המבדקים וההסמכות הנדרשים לפי תקן לפרטים נוספים אודות החווה של החברה באוגנדה שגם כן  2

 ניה.(, הנכלל על דרך ההפ2019-01-081553) 2019באוגוסט  6דיווח מיידי מיום 
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