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 בע"מ   טוגדר פארמה

 "( החברה)"

 2020באוגוסט  3

 לכבוד                                                        לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ         רשות ניירות ערך                                         

www.magna.isa.gov.il                     www.tase.co.il 

 

 א.ג.נ.,

  קנאביס מוצרי לשיווק  פעולה לשיתוףמחייב   עקרונות מזכר  על  חתמה טוגדרהנדון: 

   בברזיל רפואי

מזכר  , חתמה החברה על מזכר עקרונות מחייב )להלן: "2020באוגוסט    2ביום  החברה מתכבדת לעדכן כי  

"(  השותף"(, במסגרתו תשתף החברה פעולה עם רפאל רפואת קנאביס ישראל בע"מ )להלן: "העקרונות

", לפי  העסקה"-" ו המוצריםלשיווק בברזיל )"בהקמת קו משותף של מוצרי קנאביס רפואי המותרים  

 העניין(.  

 עיקרי מזכר העקרונות הם כדלקמן: 

לטיבם   .1 בברזיל,  והפצה  שיווק  ייצוא,  לצורך  המוצרים  וייצור  להכנה  אחראית  תהא  החברה 

 ותקינותם של המוצרים, ולעמידה בכל  תנאי הרישיונות הרלוונטיים על פי דין. 

ולשם קו המוצרים המשותף,  החברה תפעל לפיתוח מוצרים חד .2 ומותאמים לשוק הברזילאי  שים 

 והכל בהתאם  לרגולציה הישראלית ולרגולציה הברזילאית. 

 לטיפול במחלה. CBDהחברה להתמקד בתחום האפילפסיה בברזיל ולשווק שמני  בכוונת  .3

 ש"ח.  1800מ"ל במחיר של   30בכמות של   CBDכיום נמכרים בברזיל שמני  .4

בברזיל,    בגין  .5 המוצרים  לתמורה    השותף שיווק  זכאי  במזכר  יהיה  נקבע  )אשר  לאחוז  השווה 

הצדדים.  העקרונות(   ידי  על  שייקבע  כפי  המרקחת,  לבתי  בברזיל  המוצרים  של  המכירה  ממחיר 

המוצרים בקו המוצרים    לחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את מחיר המכירה המינימאלי של

 . הברזילאי השוק  תנאי שקילת ותוך השותףהמשותף, לאחר התייעצות עם 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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  לצורך   הנדרשים  בברזיל  הרגולטוריים  האישורים  כלל  לקבלת  אחראי  יהיה   מטעמו  מיאו  / ו  השותף .6

 . שם מכירתם ולצורך  לברזיל  רפואי קנאביס  מוצרי ייבוא 

  אשר,  העקרונות  מזכר  על  החתימה  ממועד  יום  90  תוך  מפורט  בהסכם  להתקשר  הסכימו  הצדדים .7

  לצורך   הנדרשים  הרגולטוריים  האישורים  כלל   קבלת   לרבות,  העסקה  להשלמת  שונים  תנאים  יכלול 

 . בברזיל והן  בישראל הן,  ביצועה

ידיעת החברה, ברזיל אישרה הקמת ענף קנאביס רפואי במסגרתו יוכלו מטופלים לרכוש מוצרי    למיטב

רופא במרשם  חוקי  באופן  בקנאביס  להשתמש  ולראשונה  מרקחת,  בבתי  נדחתה    .קנאביס  זאת,  עם 

ההצעה להתיר גם הקמת מתקני גידול וייצור במדינה, כך שמרבית הקנאביס ייובא מחו"ל, ללא ייבוא  

 .מחי אלא רק כמוצר מוגמר או כחומר גלם ממוצהחומר צ

את ברזיל לשוק ייבוא הקנאביס    להפוך  עשויה  בברזילענף קנאביס רפואי    הקמת מעריכה כי    החברה

הגדול בעולם. הענף יעבוד במתכונת של "פיילוט" לשלוש שנים בסופם ייבחן המצב מחדש. לא יתאפשר  

 .שיווק מוצרי קוסמטיקה ומזון מבוססי קנאביס

ידיעת החברה, בממוצע, במדינות שאישרו קנאביס    למיטבמיליון בני אדם.    213-מתגוררים כ ברזילב

חד מהאוכלוסייה הוציא מרשם. קרי, במקרה של ברזיל ניתן להניח כי  רפואי, לאחר שנתיים כאחוז א

 כשני מיליון צרכני קנאביס רפואי.  בהבתוך שנתיים יהיו 

ב  1,900,000ה  הינ  בברזיל, כמות חולי האפילפסיה  כפי שנמסר לחברה מהשותף - חולים, אשר טיפול 

CBD  .מקנאביס רפואי משמש לטיפול במחלה 

  229  -העריכה את ההיקף הכספי של השוק הרפואי הברזילאי בכ  New Frontier Data חברת המחקר

 .דולר ארה"ב בשנה יליוןמ

 

ההנחות, התחזיות והערכות לעיל, לרבות בנוגע לכך כי ייחתם ההסכם המפורט, כי החברה תתמקד  

לטיפול במחלת האפילפסיה בברזיל, כי הקמת ענף קנאביס רפואי בברזיל עשויה   CBDבשיווק שמני  

להפוך את ברזיל לשוק ייבוא הקנאביס הגדול בעולם וכי בתוך שנתיים יהיו בברזיל כשני מיליון צרכני  

רפואי,   התשכ"חקנאביס  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  אשר  1968-הינם   ,

תלוי המפורטים התממשותו  הסיכון  גורמי  לרבות  החברה,  בשליטת  שאינם  בגורמים  היתר,  בין  ה, 

לשנת    6.36בסעיף   החברה  של  התקופתי  ביום    2019לדוח  פורסם  -2020-01)  2020במרס    31אשר 

ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין    ,, הנכלל על דרך ההפניה(033849

 ל שינוי מהותי באמור לעיל. כל וודאות כי לא יחו

https://www.canna.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c/
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 בכבוד רב, 

בע"מ  פארמהטוגדר   

 ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור : באמצעות

 


	החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 2 באוגוסט 2020, חתמה החברה על מזכר עקרונות מחייב (להלן: "מזכר העקרונות"), במסגרתו תשתף החברה פעולה עם רפאל רפואת קנאביס ישראל בע"מ (להלן: "השותף") בהקמת קו משותף של מוצרי קנאביס רפואי המותרים לשיווק בברזיל ("המוצרים" ו-"העסק...
	עיקרי מזכר העקרונות הם כדלקמן:
	1. החברה תהא אחראית להכנה וייצור המוצרים לצורך ייצוא, שיווק והפצה בברזיל, לטיבם ותקינותם של המוצרים, ולעמידה בכל  תנאי הרישיונות הרלוונטיים על פי דין.
	2. החברה תפעל לפיתוח מוצרים חדשים ומותאמים לשוק הברזילאי ולשם קו המוצרים המשותף, והכל בהתאם  לרגולציה הישראלית ולרגולציה הברזילאית.
	2. החברה תפעל לפיתוח מוצרים חדשים ומותאמים לשוק הברזילאי ולשם קו המוצרים המשותף, והכל בהתאם  לרגולציה הישראלית ולרגולציה הברזילאית.
	2. החברה תפעל לפיתוח מוצרים חדשים ומותאמים לשוק הברזילאי ולשם קו המוצרים המשותף, והכל בהתאם  לרגולציה הישראלית ולרגולציה הברזילאית.
	3. בכוונת החברה להתמקד בתחום האפילפסיה בברזיל ולשווק שמני CBD לטיפול במחלה.
	4. כיום נמכרים בברזיל שמני CBD  בכמות של 30 מ"ל במחיר של 1800 ש"ח.
	5. בגין שיווק המוצרים בברזיל, השותף יהיה זכאי לתמורה השווה לאחוז (אשר נקבע במזכר העקרונות) ממחיר המכירה של המוצרים בברזיל לבתי המרקחת, כפי שייקבע על ידי הצדדים. לחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את מחיר המכירה המינימאלי של המוצרים בקו המוצרים המשותף,...
	6. השותף ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לקבלת כלל האישורים הרגולטוריים בברזיל הנדרשים לצורך ייבוא מוצרי קנאביס רפואי לברזיל ולצורך מכירתם שם.
	7. הצדדים הסכימו להתקשר בהסכם מפורט תוך 90 יום ממועד החתימה על מזכר העקרונות, אשר יכלול תנאים שונים להשלמת העסקה, לרבות קבלת כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך ביצועה, הן בישראל והן בברזיל.
	למיטב ידיעת החברה, ברזיל אישרה הקמת ענף קנאביס רפואי במסגרתו יוכלו מטופלים לרכוש מוצרי קנאביס בבתי מרקחת, ולראשונה להשתמש בקנאביס באופן חוקי במרשם רופא. עם זאת, נדחתה ההצעה להתיר גם הקמת מתקני גידול וייצור במדינה, כך שמרבית הקנאביס ייובא מחו"ל, ללא יי...
	החברה מעריכה כי הקמת ענף קנאביס רפואי בברזיל עשויה להפוך את ברזיל לשוק ייבוא הקנאביס הגדול בעולם. הענף יעבוד במתכונת של "פיילוט" לשלוש שנים בסופם ייבחן המצב מחדש. לא יתאפשר שיווק מוצרי קוסמטיקה ומזון מבוססי קנאביס.
	בברזיל מתגוררים כ-213 מיליון בני אדם. למיטב ידיעת החברה, בממוצע, במדינות שאישרו קנאביס רפואי, לאחר שנתיים כאחוז אחד מהאוכלוסייה הוציא מרשם. קרי, במקרה של ברזיל ניתן להניח כי בתוך שנתיים יהיו בה כשני מיליון צרכני קנאביס רפואי.
	כפי שנמסר לחברה מהשותף, כמות חולי האפילפסיה בברזיל הינה 1,900,000 חולים, אשר טיפול ב-CBD מקנאביס רפואי משמש לטיפול במחלה.
	חברת המחקר New Frontier Data  העריכה את ההיקף הכספי של השוק הרפואי הברזילאי בכ- 229 מיליון דולר ארה"ב בשנה.
	ההנחות, התחזיות והערכות לעיל, לרבות בנוגע לכך כי ייחתם ההסכם המפורט, כי החברה תתמקד בשיווק שמני CBD לטיפול במחלת האפילפסיה בברזיל, כי הקמת ענף קנאביס רפואי בברזיל עשויה להפוך את ברזיל לשוק ייבוא הקנאביס הגדול בעולם וכי בתוך שנתיים יהיו בברזיל כשני מיל...
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