
                     

 

 :0202דוחות הכספיים של המחצית הראשונה של בטוגדר רווחי שיא ל

הרווח הגולמי, לאחר התאמות ורווחים בשווי ההוגן של נכסים ביולוגיים, 

ומשקף בין השאר  שקלמיליון  4.71-הסתכם ב 0202במחצית הראשונה של 

 את היקף הייצור והמלאי המשמעותיים במתקני החברה
 

 שקלמיליון  579-הסתכם ב כולל לאחר כל ההוצאות הרווח ה

 שקלמיליון  79..-, מסתכמות ב0202ההכנסות המוערכות של החברה, לכלל שנת 
 

, אנו סבורים כי קצב ההכנסות 0202ה של י"במבט למחצית השני מנכ"ל החברה:ניסים ברכה, להערכת 

7 ם יעלה בקצב מהיר, בשנים הקרובותיגדל באופן משמעותי, הרווחיות תגדל משמעותית והיקף הרווחי

 טוגדר תוביל את השוק בישראל ברווחיות ובתוצאות העסקיות הטובות ביותר" בע"ה,

 

לטוגדר שרשרת ערך ושליטה בכל התהליך החל משלב השתיל דרך הגידול בחממות, העיבוד בבית האריזה 

 ו בבעלותה.ולאחר מכן במפעל שלה דרך בית מסחר שבבעלות וכלה בבתי מרקחת שיהי
 

לאחר מועד הדוח החלה החברה לשווק את מוצריה למטופלים בישראל במספר גדל והולך של בתי מרקחת 

 .0202משמעותי בהכנסות במחצית השניה של  גידול –ברחבי הארץ 
 

עד והיקף הגידול בישראל  0202בשנת  שקלמיליון  94-ההכנסות מהחווה בישראל, ללא ייצוא, מוערכות ב

מצויה בהפעלה ו . החווה באשקלון היא מהגדולות בארץטון תוצרת קנאביס רפואי 7יעמוד על סוף השנה 

 .מסחרית מלאה של מחזורי גידול רציפים
 

והיקף הייצוא הכולל לישראל יעמוד  0202בשנת  שקלמיליון  57.1-ההכנסות מהחווה באוגנדה, מוערכות ב

וגם היא פועלת בהפעלה מסחרית  רותי משמעותי בעלויות הייצור. לחווה באוגנדה יתרון תחטון 5.1על 

 .מלאה
 

מיליון דולר למתקן במקדוניה דווח  4.70טון תוצרת קנאביס רפואי תמורת  5.3הסכם למכירה כוללת של 

 .0202במהלך חודש יוני 

לייצור מוצרים סופיים, אשר יחסוך לחברה הוצאות שנתיות  GMPהחברה משלימה בימים אלו הקמת מפעל 

 .לגורמים חיצוניים שקלשל עשרות מיליוני 

חדש בעל  , שוקלייצוא שמני קנאביס רפואי לברזיללאחר מועד הדוח חתמה החברה על מזכר הבנות 

 .פוטנציאל שיווק משמעותי

מופצים בימים אלה למפיצים בשווקים  CBDמוצרי קוסמטיקה של פרמייר ים המלח, הכוללים רכיב 

 .רלוונטיים
 

מועד סמוך לעד  שקלמיליון  7-ובכ 0202במחצית הראשונה של  שקלמיליון  9.9-הכנסות החברה הסתכמו ב

 .הדוח

 5.5-הסתכם ב 0202במחצית הראשונה של  , לפני התאמות בשווי ההוגן של נכסים ביולוגיים,הרווח הגולמי

 .שקלמיליון 

 

 

מדווחת )ת"א: טגדר(, המתמחה בגידול וייצור מוצרי קנאביס רפואי,  טוגדר – 0202באוגוסט  .0אשקלון, 

בה החלה הפעילות המסחרית של החברה לתפוס  0202על התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של 

עלות כושר ייצור של עשרות , פועלות באופן מלא ובובאוגנדה בישראל. שתי חוות הגידול של החברה תאוצה
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. לאחר מועד הדוח החלו מוצרי החברה באוגנדה( GACP-בישראל ו GAP)בתקינת  טון קנאביס רפואי בשנה

למטופלים  להימכר בבתי המרקחת בישראל והחברה מרחיבה את הנוכחות בבתי מרקחת על מנת לאפשר

 נגישות גבוהה למוצריה.
 

 מועד הדוח בסךסמוך לועד  שקלמיליון  9.9דיווחה החברה על הכנסות של  0202ית הראשונה של במחצ

ת תחרות לעלויות הייצור יצר באוגנדה תוצרת איכותית, שאינה ברהחברה מצליחה לי. שקלמיליון  7 של

 דבר המקנה יתרון תחרותי משמעותי.באירופה ובישראל, 
 

. הרווח הגולמי, שקלמיליון  5.5-ההוגן של נכסים ביולוגיים הסתכם בהרווח הגולמי, לפני התאמות בשווי 

ומשקף בין השאר את  שקלמיליון  57.9-לאחר התאמות ורווחים בשווי ההוגן של נכסים ביולוגיים הסתכם ב

 .שקלמיליון  4.1היקף הייצור והמלאי המשמעותיים במתקני החברה. רווח כולל בתקופה של 
 

טון של תוצרת קנאביס רפואי  5.3כי נחתם הסכם רב שנתי למכירת  0202בחודש יוני  כמו כן החברה דיווחה

מיליון דולר. התוצרת תצא מהחווה באוגנדה למתקן של חברה זרה  4.70תמורת  GACPנושאת תקן 

 באיחוד האירופאי.במטרה שישווק  במקדוניה
 

אשר הוקם לצורך , בסמוך לחוות הגידול באשקלון, GMPבימים אלו החברה משלימה בניית מפעל בתקן 

עבור  שקלוך הוצאות שנתיות של עשרות מיליוני לחס של החברה ונועדעיבוד תוצרת הקנאביס הרפואי 

 .כת החברה עוד השנה ייכנס לפעילותולהער ואריזה בחברות חיצוניות שירותי ייצור מוצרים
 

פעילות הבינלאומית לברזיל. נחתם  מזכר הבנות לשיווק הודיעה החברה על הרחבת ה 0202בחודש אוגוסט 

 CBD-והפצה של מוצרי קנאביס רפואי לשוק הברזילאי. בכוונת החברה להתמקד במכירת שמנים עשירים ב

 המיועדים לטיפול במחלת האפילפסיה.
 

 CBDהפעילות המשותפת של החברה ופרמייר ים המלח החלה להפיץ את מוצרי הקוסמטיקה הכוללים 

הוא  CBD-למפיצים בשווקים רלוונטים זאת לאחר שחל עיכוב מסוים לאור התפרצות נגיף הקורונה. שוק ה

 שוק ענק ואינו תלוי בשוק הקנאביס הרפואי כך שהוא מהווה מקור הכנסה נוסף ובלתי תלוי לחברה. 
 

, ממשיכים בתנופת ייצוראנו דול ומשמעותי תוך זמן קצר יחסית, עברנו לרווח ג" ניסים ברכה, מנכ"ל טוגדר:

חזקה עם כושר ייצור של עשרות טון קנאביס רפואי המיועדים להימכר בישראל ומחוצה לה.  שיווק ומכירה

במקביל אנו מעמיקים את האחיזה בשרשרת הערך ומשלימים בישראל הקמת מפעל שיתרום באופן מהותי 

קצב ההכנסות יגדל באופן משמעותי,  , אנו סבורים כי0202לרווחיות החברה. במבט למחצית השניה של 

, בשנים הקרובות טוגדר תוביל את . להערכתיוהיקף הרווחים יעלה בקצב מהירתגדל משמעותית הרווחיות 

 ."הטובות ביותר העסקיותת והשוק בישראל ברווחיות ובתוצא

 
 

 

 

 אודות טוגדר

בת גלובוס פארמה, שמפעילה תשתית חקלאית ה-חברת טוגדר )ת"א טגדר( פועלת בתחום הקנאביס הרפואי באמצעות חברת

מ"ר באוגנדה וכן ייצור ושיווק תוצרת קנאביס רפואי  52,222מ"ר בישראל,  02,222ל בהיקף של ווטכנולוגית מתקדמת לגיד

החברה היא בעלת  שיעבד תוצרת למוצרים סופיים. GMPבישראל ומחוצה לה. החברה משלימה הקמת מפעל בישראל, בתקן 

עם חברות מובילות בתחום הקנאביס הרפואי. לטוגדר פארמה צוות מומחים בגידול קנאביס עם ידע וניסיון  שיווק והפצההסכמי 

בגידול מעשי של קנאביס, והחברה נמצאת בתהליך מתקדם לקבלת אישור שיווק בגרמניה ובשוק האירופאי כולו, כולל הגשת 

https://together-פואי ולקבלת רישיון להפצתם ברחבי אירופה. בקשה לקבלת היתר אירופאי לייצוא מוצרי קנאביס ר

pharma.com   
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