טוגדר תייבא באופן מיידי  1.7טון קאביס רפואי בתקן GACP
מאוגדה המכיל רמות  THCגבוהות
מכירת התוצרת ,במוחי צרכן ,במחיר השוק הקיים עשויה להסתכם בלמעלה מ-
 40מיליון שקל ובשיעור רווחיות גולמית גבוהה
כמו כן ,עם הפעלת המפעל החדש בבעלותה ,החברה תייצר את המוצרים ללא צד שלישי עם
תרומה וספת לרווחיותה
אשקלון 22 ,באוקטובר  – 2020טוגדר )ת"א :טגדר( ,המתמחה בגידול וייצור מוצרי קאביס רפואי ,הודיעה כי
קיבלה היתר ייבוא ל 1.7-טון תוצרת קאביס רפואי )תפרחות מיובשות( בתקן  GACPממתקן החברה באוגדה.
תוצרת זו תצטרף לתוצרת של טוגדר מהחווה באשקלון אשר מוצריה מכרים בלמעלה מ 80-בתי מרקחת
בישראל ,לרבות בתי מרקחת של רשת סופר-פארם.
התוצרת מאוגדה כוללת רמת  THCגבוהה המבוקשת על ידי מטופלים בישראל ,היא מוכה וזמיה לייבוא,
והחברה פועלת באופן מיידי להביאה לארץ .עלות ייצור קאביס רפואי בחווה של החברה באוגדה זולה מעלות
הייצור בישראל ומהווה יתרון תחרותי מרכזי לטוגדר.
כיום מכר בבתי המרקחת בישראל גרם  1של קאביס רפואי בכ 25-שקלים ,בממוצע )מוחי צרכן ,כולל מע"מ(,
ומשקף ל 1.7-טון תוצרת קאביס רפואי הכסות של למעלה מ 40-מיליון שקלים .הרוווחיות הגולמית המקובלת
בשוק עומדת על כ 50%-כך שרק היקף הייבוא הספציפי מאוגדה משקף רווח גולמי בהיקף של עשרות מיליוי
שקלים.
לאחרוה הודיעה החברה על קבלת תקן  GSPלמפעל שהקימה בסמוך לחווה באשקלון והיא ערכת לקבלת
האישור הסופי להפעלתו .הייצור העצמי של המוצרים ,ללא צד שלישי ,צפוי לתרום אף הוא לרווחיות הכוללת
של טוגדר.
יסים ברכה ,מכ"ל טוגדר" :אחו ממשיכים במימוש התוכית האסטרטגית של החברה לפעילות במספר
אתרי ייצור בארץ ובעולם ,הרחבת השליטה בשרשרת הערך על מת להביא למקסימום את רווחיות החברה
ומכירות בישראל ומחוצה לה באמצעות השתתפות בפיילוט של משרד הבריאות .את התוצרת מהחווה באוגדה
ייבא באופן מיידי על מת לספק למטופלים מוצרי קאביס רפואי עם רמות  THCגבוהות ,בעשרות בתי
המרקחת עימם או מצאים בקשר שוטף".

אודות טוגדר וגלובוס
חברת טוגדר )ת"א :טגדר( פועלת בתחום הקאביס הרפואי באמצעות חברת-הבת גלובוס פארמה ,שמפעילה תשתית
חקלאית וטכולוגית מתקדמת לגידול בהיקף של  20,000מ"ר בישראל 30,000 ,מ"ר באוגדה וכן ייצור ושיווק תוצרת

קאביס רפואי בישראל ומחוצה לה .החברה משלימה הקמת מפעל בישראל ,בתקן  GMPשיעבד תוצרת למוצרים סופיים.
החברה היא בעלת הסכמי שיווק והפצה עם חברות מובילות בתחום הקאביס הרפואי .לטוגדר פארמה צוות מומחים
בגידול קאביס עם ידע ויסיון בגידול מעשי של קאביס ,והחברה מצאת בתהליך מתקדם לקבלת אישור שיווק בגרמיה
ובשוק האירופאי כולו ,כולל הגשת בקשה לקבלת היתר אירופאי לייצוא מוצרי קאביס רפואי ולקבלת רישיון להפצתם
ברחבי אירופהhttps://together-pharma.com .

