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   עם חוות גידול ייצור ואריזה של מוצרי קנאביס רפואי ם הסכ חתימה על    הנדון:

  החברה "(, חברת הבת של  גלובוס"גלובוס פארמה בע"מ )ה  חתמ ,  2021בינואר    27ביום  כי    עדכןל מתכבדת  החברה  

מ  בבעלותהאשר   לייצור  קנאמפעל  רפוא וצרי  הייצור  יביס  תהליכי  של  וולידציה  בשלבי  על    ,"(המפעל" )  המצוי 

קשור לחברה  אינו  אשר  צד שלישי  עם    "(ההסכם")  רפואימוצרי קנאביס    זה שליוארייצור  מתן שירותי  הסכם ל

 . ואי בישראלצמחי קנאביס רפלגידול דונם    10 -ל כ בגודל שבחווה פעילה  קהמחזי ,"(המזמין") לגלובוס  או/ו

 ם כדלקמן:הינ  י ההסכםקרעי

של במפעל    IMC-GMPעל פי תקן  של מוצרי קנאביס רפואי    הואריז  שירותי ייצורלמזמין  תעניק    גלובוס .1

על    ,בוסגלו הקנאביס  המבוססים  )"שמגדל  זני  בסיס    מתן  ."(השירותיםהמזמין  על  יתבצע  השירותים 

 ."(ההזמנה)" ובוס מעת לעתהזמנות רכש שיעביר המזמין לגל

. על אף האמור,  במועד ההזמנה הראשונהשתחילתה    םחודשי  עהעשרים וארב  הינו לתקופה של  ההסכם .2

על סיולהסכם  כל אחד מהצדדים   ימים    90מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב של    מויהיה רשאי להודיע 

 .לצד השני מראש

חמנהל   החברה .3 עם  מו"מ  כולל  בארץ  נוספות  גדולות  וות  ת  ואריזה  ייצור  שירותי  מיצוי  ו  חותתפר למתן 

 . משמעותי ו עצמאי למקור רווח הפוך את המפעל  ל  השמנים ובכוונת

להפעלת המפעל,  הוראות ההסכם יחולו על הצדדים החל מיום קבלת כלל האישורים הנדרשים  כי    ר בהוי .4

תקן   הנדרשי  IMC-GMPלרבות  נוספים  הבריאותואישורים  במשרד  רפואי  לקנאביס  היחידה  מאת    . ם 

 . כאמור טרם התקבל  , אישורהנכון למועד דיווח ז 

ם  ות הדרושיוהרשיונ  כל ההיתרים, האישורים  לקבלתועלת  פ כי היא  לובוס  ג צהירה  הבמסגרת ההסכם   .5

חייבויותיה על פי  יצוע התבולשם    מתן השירותים וסמכת לשם פעילותה, לשם  או רשות מ /על פי כל דין ו

 .  ההסכם

לצורך הפהיתרכלל הקבלת  בדבר  , לרבות  דיווח זההאמור לעיל ב -IMCתקן  ת, לרבועלת המפעלים הנדרשים 

GMP ,  מידע הינם בבחינת    פות בהסכמים למתן שירותי ייצור ואריזהנוס  חוותת החברה עם  וכן בדבר התקשרו

התשכ"חפצו ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  התממשות,  1968-ה  בגורמים ת  ואשר  היתר,  בין  לויה, 

לחבשאינם   לגלו  רהידועים  למועד  בוסו/או  בשליטתז  נכון  ושאינם  זה,  ןה  ובכלל  מגורמי  ,  מי  של  התממשות 

לדוח התקו  6.36מפורטים בסעיף  הסיכון ה א'  פורס  2019פתי של החברה לשנת  לפרק  ביום  אשר  במרס   31ם 

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


 

 

 אם יתממשך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף  ולפיכ  ,הנכלל על דרך ההפניה  ,(2020-01-033849) 2020

 . יחול שינוי מהותי באמור לעיל לא כל וודאות כי  אין

     

 

 בברכה,       

  

 בע"מ טוגדר פארמה

 ל ודירקטור ניסים ברכה, מנכ"באמצעות:       
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