טוגדר היא החברה הישראלית הראשוה שתספק תוצרת קאביס
לשימוש רפואי בתקן  GACPמאפריקה למכירה ישירה בגרמיה
בתקית EU-GMP


חברה בת של טוגדר פארמה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם תאגיד גרמי החברה הגרמית



תעבד ותפיץ מוצרי קאביס בגרמיה מהחווה של חברת קבוצת טוגדר באוגדה

הצפי למשלוח ראשון של התוצרת יהיה תוך כ 4-חודשים בכפוף לקבלת כל הרישיוות
וההיתרים הדרשים על ידי התאגיד הגרמי לצורך ייבוא המשלוח

גלובוס פארמה בע"מ  ,חברת בת של חברת טוגדר פארמה בע"מ ,חתמה על הסכם להעברת תפרחות
קאביס מיובשות בתקן  GACPמהחווה באוגדה לתאגיד גרמי ,שבעליו הים מבכירי עולם הקאביס
הגרמי .התאגיד יעבד את התוצרת לתקן  EU-GMPויפיץ אותה בגרמיה .
למיטב ידיעת החברה ,טוגדר היא החברה הישראלית הראשוה שתייצא תוצרת קאביס לשימוש רפואי
מאוגדה ,אפריקה לתוך גרמיה .בכך תממש החברה את האסטרטגיה לשיווק ומכירת תוצרת איכותית
של קאביס לשימוש רפואי בין טריטוריות שוות ויצירת תזרימי מזומים מגווים לחברה .
על פי ההסכם החברה הגרמית תפעל באופן מיידי לקבלת רישיון יבוא של התוצרת מהחווה של החברה
באוגדה לגרמיה .החברה הגרמית תעבד את התוצרת שתקבל מהחווה באוגדה למוצרי קאביס רפואי
תחת תקן  EU-GMPלצורך הפצתם בבתי מרקחת בגרמיה .בתמורה תקבל החברה הגרמית עמלה
מהתמורה לה תהיה זכאית גלובוס בגין מכירת המוצרים .בכפוף לקבלת כל הרישיוות וההיתרים
המתאימים על ידי החברה הגרמית ,הצפי למשלוח ראשון של התוצרת יהיה תוך כ 4-חודשים ממועד
החתימה על ההסכם .ההסכם היו ל 5 -שים ,ויוארך באופן אוטומטי לתקופות וספות בות שה וספת
כל אחת .
לדברי יסים ברכה ,מכ"ל טוגדר פארמה" ,ההסכם היו דבך וסף במימוש התכית האסטרטגית של
טוגדר ,לפעילות שיווק וייצור במספר אתרים בעולם ,התוצרת מחוות החברה באוגדה כבר הוכחה כבעלת
ערך מוסף גבוה לצרכי הקאביס הרפואי וכעת או שמחים על האפשרות לשיווקה גם בבתי מרקחת
בגרמיה".

אודות טוגדר וגלובוס
קבוצת טוגדר פועלת בתחום הקאביס הרפואי ומפעילה תשתית חקלאית וטכולוגית מתקדמת לגידול
בהיקף של  20דום חממות בישראל 32 ,דום חממות באוגדה .גלובוס פארמה ,חברת בת של טוגדר,
משלימה הקמת מפעל בישראל ,בהתאם לתקן  IMC-GMPשיעבד תוצרת למוצרים סופיים .לקבוצה
הסכמי שיווק והפצה עם חברות מובילות בתחום הקאביס הרפואי .לקבוצה צוות מומחים בגידול
קאביס עם ידע ויסיון בגידול מעשי של קאביסhttps://together-pharma.com .

