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 "גוד פארם" בתי מרקחת לקנאביס בשיתוף עם רשת רשת להקמת סופי  הסכםחתימה על הנדון: 

החברה  של  המיידי  לדיווח  מזכר עקבדבר    בהמשך  על  בדצמבר    21מיום    רונות מחייב חתימת החברה 

  ,החברהמתכבדת לעדכן כי  רה  החבדרך ההפניה,  ל  עלל  הנכ  (,2020-01-1230327  אסמכתא:מס'  )  2020

ד  גוו   "(חברת הבתג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ )להלן: " בבעלות מלאה של החברה,  באמצעות חברת הבת  

חתמו על הסכם    וסמטיקה ושוק הפארם,כירת מוצרי קבמת  קוסהע,  "(גוד פארם"להלן:  בע"מ )  פארם

 מן: כדלקם אשר עיקריו הינ  "(,ההסכםמפורט )להלן: " 

ואשר תוחזק על ידיהם שווה בשווה ואשר    "(החדשהחברה  ה)להלן: "  דשה חברה חמו  ם יקיהצדדי .1

 תנוהל במשותף.  

מרקחת בסניפי גוד פארם,  בתי  רשת  פעולה  יתוף  הצדדים יקימו בש ,  החדשה  לאחר הקמת החברה .2

הארץקומים מרכזייבמי ברחבי  המרקחת"להלן:  )  ם  שני    לרבעון  בשלב הראשון, המתוכנן.  "(בתי 

פת  ,2021 של  פיילוט  כיחל  ב  3-5-יחת  בארץסניפים  מרכזיות  "  ערים  יות  עלו  ."(הפיילוט)להלן: 

המרקחת  קמההה בתי  הרישוי(    של  עלויות  הצדדים)לרבות  על  שווה  באופן  וכיחולו  העלויות  ן  , 

והרווחים   המרקחתהשוטפות  בתי  הצדדים  של  בין  שווה  באופן  פע   .יתחלקו  של  שנה  ת  ילו לאחר 

עד  פתחו הצדד י ש  בתי   10ים  נוספים בפריסה ארצית, במיקומים  יד מרקחת משותפים  על  י  יקבעו 

 הצדדים במשותף.  

ב  החדשה  החברה .3 המרקחת  בתי  יפעלו  בהם  החלקים  את  פארם  מגוד  ותישא  תשכור  עלות  מחיר 

הוצאות  בהוצאות   מהנכס.  היחסי  לשטח  הסבהתאם  של  החברה ניפים,  ההתאמה  ידי  על    ימומנו 

 .  החדשה

רטה על דגלה  ת גוד פארם חוך התחשבות בכך שרשמת ,וצרים ייעשה על ידי הצדדים יחדהמתמחור   .4

 . רותייםזולים ותח חיריםממכירת מוצרים ב

בתוקפו   .5 יעמוד  של  קופלת ההסכם  החברה  5ה  פעילות  תחילת  ממועד  החל    , בפועל  החדשה  שנים 

ופת תקן: " )להל  החדשה   החברה  של  לותהנדרשים לצורך פעי לקיומם של הרישיונות ה   כפוף בוהכל  

 "(. ההסכם הראשונית

הראשונית  לאחר .6 ההסכם  תקופת  לקיומם    סיום  ההסכם  ובכפוף  תקופת  תקפים,  רישיונות  של 

 .  תשנים כל אח 5קופות נוספות בנות  הראשונית תוארך באופן אוטומטי לשתי ת
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אחת    החדשה  בעלי מניות בחברה ל  בכפוף להוראות הדין, הצדדים יבצעו חלוקה מותרת של דיבידנד .7

 . קהחו קה על פי הוראותח הניתן לחלומהרוו  50%שנה קלנדרית, באופן שלכל הפחות יחולק  

המ .8 בתי  רשת  בהקמת  רואה  צמהחברה  מנוע  פארם  גוד  עם  בשיתוף  ואסרקחת  כלכלי  טגי  טריחה 

הכנסות  ש במהלך  משותפות  יניב  את  הוו וי  2021כבר  החברה  ה  מוצרי  של  הראווה  ר  לציבוחלון 

 המטופלים בישראל. 

 

וכי לאחר שנה    2021ני של שנת  הש  כי הפיילוט יחל ברבעוןת והערכות לעיל, לרבות  ההנחות, התחזיו

עד   נם מידע צופה , הינוספים בפריסה ארצית  בתי מרקחת משותפים  10של פעילות יפתחו הצדדים 

ווהכ,  1968-ך, התשכ"חת ערפני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירו מבוסס בין היתר דאות גבוהה, ורוך באי 

עשויים שלא    , ובשל כך לגביהםטה  אין בהכרח שלי  לחברה שעל גורמים שלישיים ועל משתנים רבים  

 או להתממש באופן השונה מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה.  /או לא להתממש במלואם ו/שש ולהתמ

 

 בברכה,      

  

 בע"מטוגדר פארמה 

 נכ"ל ודירקטור כה, מים בריס נבאמצעות:       
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