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 ק"ג 600בהיקף של  באוגנדהשל קנאביס רפואי מהחווה של החברה נוסף יבוא היתר קבלת הנדון: 

 

 ,ממשרד הבריאות במדינת ישראל נוסףהיתר  1הקיבלה החבר 2020 ביולי 5ביום החברה מתכבדת לעדכן כי 

מחוות הגידול של החברה באוגנדה "( התפרחותאי )"ק"ג תפרחות מיובשות של קנאביס רפו 600של לייבוא 

 .2021אר, בינו 1תקף עד ליום  הנוסף ההיתר "(.ההיתר הנוסף)"

בעקבות זאת, נערכת החברה לביצוע יצוא של התפרחות מהחווה של החברה באוגנדה אל החווה של החברה 

 בישראל.

הנכלל על דרך ההפניה, בדבר  ,(2020-01-017196) 2020בפברואר  19לדיווח המיידי של החברה מיום  בהמשך

ק"ג תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי מחוות  250של  במדינת ישראלממשרד הבריאות  יבואהיתר  קבלת

-2020-01) 2020באפריל  21"(, ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום ההיתר)" הגידול של החברה באוגנדה

לישראל מחוות הגידול של החברה באוגנדה והכנה לשיווקו  קנאביס רפואיק"ג    250השלמת יבוא ( בדבר  039771

 .המשלוח הקודם עובד למוצרי קנאביס רפואי ומשווק בימים אלה בבתי המרקחת ,בבתי המרקחת בארץ

"(, תידרש החברה לבצע היק"רבהתאם לדרישות היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות )להלן: "

 בדרישות היק"ר. התוצרתלוודא את עמידת כפי שמבוצעות בכל החוות הישראליות על מנת בדיקות 

 

 

 בכבוד רב,

בע"מ פארמהטוגדר   

 ודירקטור ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות

 
 מהון המניות המונפק והנפרע 100%-ב החברה מחזיקה (."השותפותלהלן: ")באמצעות גידול צמחי קנאביס רפואי, שותפות מוגבלת  1

 מהזכויות בשותפות. 67%-אשר מחזיקה ב, של גלובוס פארמה בע"מ
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	החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 5 ביולי 2020 קיבלה החברה  היתר נוסף ממשרד הבריאות במדינת ישראל, לייבוא של 600 ק"ג תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי ("התפרחות") מחוות הגידול של החברה באוגנדה ("ההיתר הנוסף"). ההיתר הנוסף תקף עד ליום 1 בינואר, 2021.
	בעקבות זאת, נערכת החברה לביצוע יצוא של התפרחות מהחווה של החברה באוגנדה אל החווה של החברה בישראל.
	בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 19 בפברואר 2020 (2020-01-017196), הנכלל על דרך ההפניה, בדבר קבלת היתר יבוא ממשרד הבריאות במדינת ישראל של 250 ק"ג תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי מחוות הגידול של החברה באוגנדה ("ההיתר"), ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מי...
	בהתאם לדרישות היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (להלן: "היק"ר"), תידרש החברה לבצע בדיקות כפי שמבוצעות בכל החוות הישראליות על מנת לוודא את עמידת התוצרת בדרישות היק"ר.
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