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 אספקת חומר גלם למוצרי פנאקסיה המשווקים בצרפת ובגרמניההנדון: 

 

במרץ    7  הימים"( מ פנאקסיה"פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ )להלן:  של חברת    ם יי המייד  ים לדיווח  בהמשך
אסמכ  2021במרץ    22-ו  2021 בהתאם:  )מס'  דרך  (,  2021-01-048825-ו  2021-01-027228תאות  על  הנכללים 

 והסוכנות הלאומית לבטיחותכספקית ראשית בפיילוט של ממשלת צרפת של פנאקסיה בדבר בחירתה  ,ההפניה
"( ובדבר יציאת  התכניתלאסדרת ענף הקנאביס הרפואי בצרפת )להלן: "  :ANSM) להלן(תרופות ומוצרי בריאות  
החל מסוף השבוע שעבר, החל ניפוק סדיר של מוצרי הקנאביס  צרפת, והודעת פנאקסיה כי  משלוח מסחרי ראשון ל

קסיה  אמוצרי פנת, מתכבדת החברה לעדכן כי  ת ברחבי צרפבתי מרקח  42  -הרפואי של החברה, למטופלים ב
לצרפת מקורם   היתר  המשווקים  מגודלים במתקן    החברהבתפרחות של  בין  בישראלאשר  . בהתאם  החברה 

, אשר צפויה  צרפתבכך החלה באופן רשמי התכנית היוקרתית לאסדרת ענף הקנאביס הרפואי בלדיווח פנאקסיה,  
 Tilray ,לות בעולםי לצד שלוש מחברות הקנאביס הרפואי המוב  השתתפת בואשר פנאקסיה מ  להימשך כשנתיים 

, Aurora ו Little Green Pharma - . 
 

פנ חברת  של  העיקריות  מהספקיות  אחת  הינה  בישראל  פנאהחווה  שמני  ייצור  לטובת  ישראל  קסיה  אקסיה 
ספק מאושר לחומר גלם  קסיה כא פנ  י ל ידוזאת לאחר שהחווה בישראל הוסמכה עלמדינות אירופה  המיוצאים  

   תחת התקינה האירופאית.
 

פנאקסיה לדיווחי  כ  בהתאם  משתתפים  התוכנית  במסגרת  טיפול    3,000  -,  לראשונה  מקבלים  אשר  מטופלים 
הכוללת מחלות כגון סרטן,   , ANSM -באמצעות קנאביס רפואי, בעבור רשימת התוויות שגובשה על ידי ה  במדינה

 .מסוימים של אפילפסיה, טרשת נפוצה, טיפול פליאטיבי, וכאב שאינו מגיב לטיפול קונבנציונאלי סוגים
 

 באופן שוטף . לאירופה קסיה המיוצאים א בהתאם לכך החברה תספק חומר גלם לטובת מוצרי פנ
 
 

 אזהרת מידע צופה פני עתיד 
 

 הליכי ייצוא נוספים של מוצרי החברה המידע והערכות כאמור לעיל, לרבות ביחס לכל המשתמע על השלמת 
ממדינת ישראל בפועל לצרפת, לרבות קבלת מלוא האישורים הנדרשים להשלמתם, תחזיות, מועדים, הערכות  
ו/או תוכניות של החברה בקשר אליהם ככל וניתנו במסגרת הדיווח, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק  

י וודאות גבוהה, ומבוסס בין היתר על גורמים שלישיים ועל משתנים  , הכרוך בא  1968  -ניירות ערך, התשכ"ח 
רבים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ובשל כך עשויים שלא להתממש ו/או לא להתממש במלואם ו/או  

 להתממש באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה.  
 
 
 
 

 בכבוד רב, 

בע"מ פארמהטוגדר   

 ודירקטור  ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות
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