
 

 

 בע"מ  טוגדר פארמה 
 ( "החברה )"

 

 2020 בדצמבר 21 

 
 לכבוד                                                           לכבוד 

 רשות ניירות ערך           בע"מ ל אביבהבורסה לניירות ערך בת
www.magna.isa.gov.il                        www.tase.co.il 

 

 רם "גוד פארם"טוגדר ברשת הפאווק מוצרי לשיחתימה על מזכר עקרונות הנדון: 

ביום   כי  לעדכן  מתכבדת  ),  2020בדצמבר    20החברה  מחייב  עקרונות  מזכר  על  החברה    מזכר"חתמה 

גוהעקרונות רשת  עם   )""( בע"מ  פארם  קקוס הע"(,  פארם   גודד  מוצרי  במכירת  ושוק  ת  וסמטיקה 

 כדלקמן: הפארם, אשר עיקריו הינם 

תשווק   .1 פארם  משמניגוד  ותפרחות  להנחיות    תוצרתם  בהתאם  שלה,  המרקחת  בבתי  החברה 

 וסוג המוצרים שימכרו.    שיתקבלו מהחברה, לרבות בעניין הזנים שימכרו

בש .2 יקימו  בתי  יתוף  הצדדים  במיפעולה  פארם,  גוד  בסניפי  מרכזיימרקחת  הארץקומים  ברחבי    ם 

סניפים    3-5-, יחל פיילוט של פתיחת כ2021בשלב הראשון, המתוכנן לרבעון שני  .  "(בתי המרקחת)"

בארץ. מרכזיות  מנק  בערים  אחת  לכל  כהעלות  תהא  החדשות  המכירה    שקלים.  700,000-ודות 

ההקמהעלו המרקחת  יות  בתי  הרישוי(    של  עלויות  הצדדים)לרבות  על  שווה  באופן  וכ יחולו  ן  , 

 . יתחלקו באופן שווה בין הצדדים  של בתי המרקחתהעלויות השוטפות והרווחים 

תייצ .3 מותהחברה  קנאביר  של  פארם,  ג  גוד  של  במיתוג  רפואי,  קנאביס  ס  בזני  שימוש  יעשה  אשר 

 יחודיים. 

 .העקרונות ימים ממועד החתימה על מזכר 90מפורט תוך  הצדדים הסכימו להתקשר בהסכם  .4

ב לרבות  לעיל,  והערכות  התחזיות  בדבר  דבר  ההנחות,  וכן  פארם,  גוד  בסניפי  החברה  מוצרי  שיווק 

רפואי במיתוג של גוד פארם,    בדבר הקמת מותג של קנאביסכן  הקמת בתי מרקחת בסניפי גוד פארם, ו

-ת ערך, התשכ"ח , הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירו הסכם מפורטוכן בדבר חתימה על  

בגורמים  1968 היתר,  בין  תלויה,  התממשותו  אשר  הסיכון  ,  גורמי  לרבות  החברה,  בשליטת  שאינם 

בסעיף לשנת  ל  6.36  המפורטים  החברה  של  התקופתי  פור  2019דוח  ביו אשר    2020במרס    31ם  סם 

יתממש2020-01-033849) לעיל  כי האמור  וודאות  כל  אין  ולפיכך  דרך ההפניה,  על  הנכלל  ואף אם   (, 

 עיל.יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור ל 

 

 בברכה,      

  

 בע"מטוגדר פארמה 

 כה, מנכ"ל ודירקטור יסים ברנבאמצעות:       

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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