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 באוגנדה של החברה  מהחווה  בגרמניהתוצרת להפצת שיתוף פעולה חתימה על הסכם הנדון: 

  "(, חברת בת גלובוס)"  בע"מבוס פארמה  תמה גלו, ח 2020במבר  בנו  20ביום  החברה מתכבדת לעדכן כי  

ה  דגנמהחווה באו "(  התוצרת)"  GACPבתקן    שותאביס מיובתפרחות קנ  להעברתשל החברה, על הסכם  

ג  הגרמניה שבעליו    רמני לתאגיד  הקנאביס  עולם  מבכירי  הגרמנית")  ינם    ,"ההסכם" -ו"  החברה 

 . בגרמניה ה ויפיץ אות EU-GMP לתקן רתהתוציעבד את  , אשר  (בהתאמה

 הינם כדלקמן:  ההסכם  עיקרי

  באוגנדהשל החברה  מהחווה  התוצרת  של    בואן ישיו יר  לקבלתן מיידי  באופ פעל  ת  תהחברה הגרמני .1

 . לגרמניה

התוצרת שת  הגרמנית החברה   .2 מהת עבד את  רפואי תחת תקן  קבל  קנאביס  למוצרי  באוגנדה  חווה 

EU-GMP  "(המוצרים)"  ,את  לקבל  על מנת  פעל  ת החברה הגרמנית    . וק הגרמנילצורך הפצתם בש

רה בבתי מרקחת בגרמניה וכן  וצרי החבפיץ את מת וא התוצרת,  ים הנדרשים לצורך יבכלל האישור

שת תשלומיםו ירספק  גביית  כאמור,  בתמו  "(.השירותים)"  תי  השירותים  למתן  החברה  קבל  תרה 

 . מכירת המוצריםזכאית גלובוס בגין  תהיה מהתמורה לה עמלה  הגרמנית

וההיתרים המתאימים  ובכפוף לקבלת כל הרישיונות  ,  החברה הגרמניתכפי שנמסר לחברה על ידי   .3

ממועד החתימה    חודשים  4-כ  יה תוךיהשל התוצרת  למשלוח ראשון    הצפי,  חברה הגרמניתה על ידי  

 . ל ההסכםע

תקופות נוספות  ל, והוא יוארך באופן אוטומטי  שנים מיום חתימתו  5בתוקפו למשך  יעמוד  ההסכם   .4

 ם את ההסכם טרם חידושו. ה נוספת כל אחת, ככל ולא הודיע מי מהצדדים על רצונו לסייבנות שנ 

הת והחז ההנחות,  לרבות  היות  לעיל,  ידי  בעניין  ערכות  על  ייבוא  רישיון  הגרמקבלת  ,  ניתהחברה 

הגרמנ  התוצרת  העברת שיופצו    יתלחברה  למוצרים  המשלוח  בעניין    וכן,  בגרמניהועיבודה  מועד 

שר  א,  1968-התשכ"ח  כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  , הינם מידע צופה פני עתיד,רתתוצהראשון של ה

שא בגורמים  היתר,  בין  תלויה,  בשליטתהתממשותו  לרב  ינם  האישורים  ות  החברה,  כל  לקבלת 

דיהרישטוריים,  הרגול פי  על  הנדרשים  וההיתרים  הסיוכן    ןיונות  המכוגורמי    6.36ף  עיבספורטים  ן 

,  (2020-01-033849)  2020במרס    31  אשר פורסם ביום  2019נת  ששל החברה ל  לפרק א' לדוח התקופתי

ממש אין כל וודאות  ף אם ית אממש ויל יתדאות כי האמור לעולפיכך אין כל וו  ניה פהרך הכלל על דהנ

 .אמור לעילנוי מהותי בול שיכי לא יח
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 ,רכהבב      
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