טוגדר פארמה מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של :2021

הכסות רבעויות בסך  3.2מיליון  - ₪עליה של 130%
מעבר לרווח גולמי רבעוי בסך  1.7מיליון  - ₪שיעורו עמד על
54%
רווח תפעולי רבעוי בסך  2.1מיליון  - ₪שיעורו עמד על 66%
החברה ממשיכה בתהליכים להסמכת מפעל החווה באשקלון ,ייצוא קאביס רפואי
לאירופה לאחר שהמתקן באוגדה הוסמך כספק מאושר בתקן  EU-GMPוכן הקמת רשת
בתי מרקחת בשיתוף עם גוד פארם

כמו כן ,יסים ברכה ,מכ"ל החברה ,הודיע לחברה כי לאור האמון בה ,בכוותו לרכוש
אגרות חוב )סדרה א'( של החברה בהיקף כולל של  6עד  9מיליון ₪

אשקלון 31 ,במאי ,2021 ,חברת הקאביס הרפואי טוגדר )ת"א :טגדר( מדווחת היום על תוצאותיה
הכספיות לרבעון ראשון של  .2021הכסות החברה ברבעון עלו בכ 130%-ביחס לרבעון המקביל והסתכמו
ל 3.2-מיליון  - ₪הצמיחה בהכסות ובעת ממאמצי השיווק של החברה ומהצלחה מסחרית של הזים
המובילים" ,ים" ו"אור".
זים אלו זוכים לביקוש גבוה מצד המטופלים לאור המאפייים הקביואידים הייחודיים והיותם עתירי
 .THCהחברה ערכה מבעוד מועד לגידול ,ייצור ושיווק מאסיבי שלהם לבתי מרקחת ולמטופלים ,מתוך
מטרה להבטיח רצף טיפולי ,מכירה שוטפת למטופלים ומלאי זמין בבתי המרקחת ברחבי הארץ.
כמו כן ,החברה מדווחת על מעבר מהפסד גולמי לרווח גולמי שהסתכם בסך של  1.7מיליון  ₪ושיעורו עמד
על  .54%הרווח התפעולי ,לאחר התאמות של כסים ביולוגיים ,עמד על  2.1מיליון  ,₪ושיעורו עמד על
 .66%החברה מדווחת על הפסד קי של  670אלף .₪
לאחר מועד הדוח ,הודיעה לחברה מכ"ל החברה ,יסים ברכה ,כי לאור אמוו החזק בחוסה של החברה,
בכוותו לרכוש אגרות חוב )סדרה א'( בהיקף כולל של  6-9מיליון  .₪כן הודיע לחברה כי אגרות החוב
)סדרה א'( שירכשו על ידו ,יהיו חותים לפירעון אגרות החוב שבמחזור ,ביחס ליתר אגרות החוב )סדרה
א'(.

בימים אלו משלימה טוגדר מהלכים עסקיים ותפעוליים אסטרטגיים .החברה פועלת להשלמת הסמכת
המפעל בבעלותה המצא באשקלון אשר צפוי מחד לחסוך הוצאות של מיליוי  ₪בשה עבור שירותי ייצור
ואריזה ומאידך עתיד לתת שירותים אלו לחברות אחרות ,כאשר עשו כבר פיות בעיין לחברה ,ובכך
לייצר תזרים מזומים וסף מאותם לקוחות.
כמו כן ,במהלך הרבעון הסתיים השלב הראשון של הסמכת החווה באוגדה כספק מאושר של חברה
גרמית בעלת מפעל ייצור בעל תקן  EU-GMPאשר יעבד תפרחות של החווה באוגדה למוצרי קאביס
רפואי ומכירתם בגרמיה בפרט ואירופה בכלל .מכירת תוצרת ישירות לאירופה תייצר לחברה תזרים
מזומים שאיו תלוי בפעילות בישראל.
לאחר תאריך הדוח חתמה החברה על הסכם סופי להקמת רשת בתי מרקחת לקאביס רפואי עם רשת
"גוד פארם" .התוכית העסקית כוללת ,בשלב ראשון המתוכן לרבעון שי  2021פתיחת כ 5-3-סיפים
בערים מרכזיות בארץ .לאחר שה בכוות הצדדים לפתוח עד  10בתי מרקחת משותפים וספים בפריסה
ארצית.

