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 לכבוד                                                           לכבוד 

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

 

   תחילת שיווק של חומר הגלם מהחווה באוגנדה בגרמניה  הנדון:

ות חברת בת של החברה )גלובוס  רבדבר התקש  "(המיידיםהדיווחים  )להלן: "  1של החברה   ם מיידי  ים בהמשך לדיווח

הסכם   על  בע"מ(  באוגנדהלייצוא  פארמה  מהחווה  לגרמניה  מיובשות  קנאביס  של    תפרחות  משלוח  זנים  וכן 

המותג  )  Glueberry O.gמסוג תחת  בארץ  וכןמשווק  המותג  )   Powerplant"אור"(  תחת  בארץ    , "חן"(משווק 

מרכיב   בעלי  הזנים  בקטגוריית  באוגנדה,  גבוה  THCשניהם  החברה  של  הגרמניל  מהחווה   Cantourageתאגיד 

Gmbh  " :חומר הגלם ייצא לשיווק בבתי מרקחת בגרמניה  , מתכבדת החברה להודיע כי  "(התאגיד הגרמני)להלן

נמצאה תקינה    והיא  2שנשלחו לגרמניה אצוות    ארבע, מתוך  ראשונההאצווה  ההגיעו תוצאות המעבדה של  לאחר ש

 .EU-GMP תקןשל חומר הגלם כפי שנדרש בגרמניה ב ועומדת בדרישות 

כאמורהאצווה   טיפול    הראשונה  והמשך  אריזה  בשלבי  המרקחת   בתאגידנמצאת  בבתי  לשיווק  ותצא  הגרמני 

 גרמניה.ב

עיבוד ,  ניסיון רב בייבואאיתו חתמה החברה על שיתוף פעולה עיסקי  לתאגיד הגרמני  כאמור בדיווחים המיידים,  

בגרמניהקנאביס  והפצת   המרקחת  לבתי  העסקי  .רפואי  ההישג  החברה  דרך    רגולטורי- להערכת  אבן  מהווה 

אך ורק  עבור החברה במיצוב הבינלאומי שלה, כמו גם יצירת תזרים מזומנים נוסף, שאינו תלוי    מאד  משמעותית 

למותגי החברה שישווקו בגרמניה להוות תחרות משמעותית למותגים פשר  הייצוא מאוגנדה יאלי.  הישרא בשוק  

 האחרים המשווקים בגרמניה.

מוצרי קנאביס שיעובדו מתפרחות מהחווה ושיווק  תחילת מכירת  , לרבות  ההערכות והתחזיות המפורטות לעיל

והמשך שילוח   ,, יצירת תזרים מזומנים נוסףמיצובה הבינלאומי של החברה  באוגנדה על ידי החברה הגרמנית,

כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח  מידע צופה פני עתיד  תמהוו י מאוגנדה לגרמניה באופן שוטף,אקנאביס רפו

בגורמים  1968- בין היתר,  זה,  החברה  שאינם בשליטת, אשר התממשותו תלויה  ובכלל  קבלת כל האישורים , 

התממשות של מי מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  גולטוריים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין וכן  הר

לדוח התקופתי של החברה לשנת    6.36 א'  ביום    2020לפרק  פורסם  -2021-01אסמכתה  )  2021במרץ    24אשר 

ן כל ודאות כי ולפיכך אין כל ודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אי  ,הנכלל על דרך ההפניה  ,(042729

 לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל. 

 בברכה,      

 בע"מ טוגדר פארמה      

 ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור באמצעות:               

 
01-2020- :אותאסמכת מס'  )  2021באוקטובר   17 -ו 2021באוגוסט  25, 2021 מרץ  07 ,2020בנובמבר  22 ראו דיווחים מיידים מימים 1

 . , הנכללים על דרך ההפניה (, בהתאמה2021-01-156363 -ו 2021-01-137628, 2021-01-027240, 116644
  יובהר כי יתר האצוות טרם נבחנו.  2

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

		2021-11-23T07:21:00+0000
	Not specified




