
                     

  טוגדר מקבלת אמון מבק מזרחי

הלוואה ו, שקלמיליון  10מסגרת אשראי להון חוזר בהיקף  חברת הקאביסלהבק יספק 

   שקלמיליון  10בהיקף של 

  המרה אופציות יתות ל טוגדר מקצה לבק

  

מדווחת (ת"א: טגדר), המתמחה בגידול וייצור מוצרי קאביס רפואי,  טוגדר – 2020 בדצמבר 20אשקלון, 

והלוואה  ,שקלמיליון  10מסגרת אשראי להון חוזר בהיקף של מתן  , הכוללתבק מזרחי עם התקשרות על

  .לבק אופציות המירות למיותאף תקצה  טוגדר. שקלמיליון  10בהיקף של 

. החוות פועלות שבאפריקה בישראל ובאוגדה - גידול קאביס רפואילשתי חוות כיום טוגדר מפעילה  חברת

תקן בישראל ו GAP , תחת תקןקאביס רפואי בשה ותטו  30-מעל לשל כולל כושר ייצור  עם ,באופן מלא

GACP דהבאוג .  

המצא בסמוך לחווה  GMPבוסף משלימה טוגדר את התקיה הדרשת להפעלת המפעל שלה בתקן 

הוצאות שתיות לחברה  ויחסוךהוקם לצורך עיבוד תוצרת הקאביס הרפואי של החברה בישראל. המפעל 

המפעל  ןיית, כמו כן  חברות חיצויותמעבור שירותי ייצור מוצרים ואריזה  יםשל עשרות מיליוי שקל

   .שירותים של מיצוי ואריזה לחברות קאביס חיצויות 

להתחיל להפיץ את טוגדר אף השלימה את התקיה הדרשת להפעלת בית המסחר שלה כך שהיא יכולה 

  .מוצריה המוגמרים לבתי המרקחת בארץ בצורה ישירה

 ,בתי מרקחת בישראלסיפי סופר פארם ובעשרות -מוצרי החברה במכרים  2020מהרבעון השלישי החל 

בעלי  למטופלים על מת לאפשר וספים, וזאת מרקחתבבתי  פריסת מוצריהמרחיבה את החברה בעוד 

  למוצריה. קלה ויעילהגישות  שיון לקאביס רפואייר

 ,חברה מובילה בשוק הקאביס הרפואי הישראליממצבת אותו כה ,המסחרית ופעילות במקביל לפיתוח"

 טוגדר". טוגדרמכ"ל שותף ו-מייסדיסים ברכה, ", אמר בחברהבסיס המשקיעים  להרחבתאו פועלים 

בקאי מוסד משלימים השקעה מאחו גם כעת ו ,השקעה מחברת ביטוח היא הראשוה שהשלימה

הבעת אמון בפעילות שלו וביכולת שלו לממש את התוכית מהמובילים בישראל, במהלך המהווה 

    CBDייצוא המוצרים למדיות בחו"ל ולפתח את ושא שילוב ה בכוות החברה לפתח את  העסקית.

  תוך שיתופי פעולה עם חברות מובילות בתחום בישראל ובעולם. ,לכשיאושר בישראל, במוצרי מזון

  

  אודות טוגדר וגלובוס

קבוצת טוגדר פועלת בתחום הקאביס הרפואי ומפעילה תשתית חקלאית וטכולוגית מתקדמת לגידול 

פארמה, חברת בת של טוגדר,  דום חממות באוגדה. גלובוס 32דום חממות בישראל,  20בהיקף של 

שיעבד תוצרת למוצרים סופיים. לקבוצה  IMC-GMPמשלימה הקמת מפעל בישראל, בהתאם לתקן 



                     

הסכמי שיווק והפצה עם חברות מובילות בתחום הקאביס הרפואי. לקבוצה צוות מומחים בגידול קאביס 

  pharma.com-https://together אתר החברה : עם ידע ויסיון בגידול מעשי של קאביס.

 


