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 "מעאישור מהיק"ר להפעלת מעבדת חברת הבת גלובוס פארמה בקבלת  הנדון:

 

ס  ובול גכי    חידה לקנאביס רפואי )היק"ר(מהי נמסר לחברה    2021בינואר    13ביום  החברה מתכבדת לעדכן כי  

   .PGM -IMCתחת תקן  שותהשבר המעבדה  להפעיל אתרשאית להתחיל  1פארמה בע"מ 

 קת קנאבינואידים )חומרים פעילים( ואחוזי לחות בתוצרת ובחומר הגלם. יאושרת לבד המעבדה מ

ומקצר את ההמתנה לתוצאות בדיקות    חיצוניות   במעבדותכאמור מאפשר לחברה לפעול ללא תלות  האישור  

. כמו  החברה  ת הזמנים לייצור המוצרים במפעלם את לוחו ובכך מקד  לקריטריונים המפורטים לעיל, מעבדה  

 לחברה.  בדיקות המעבדה עלויותת דיקות כאמור מוזיל אכן ביצוע הב

ר המוצרים, קידום לוחות הזמנים של ייצוקיצור זמן ההמתנה,  לרבות  ההערכות והתחזיות המפורטות לעיל,  

 מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך בדיקה לחברות אחרות    רותימתן שיהוזלה בעלויות ו

וכן התממשות של  תלויה בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה,    םאשר התממשות,  1968-כ"ח  התש

הסיכון מגורמי  בסעיף  המפו  מי  לש  6.36רטים  החברה  של  התקופתי  לדוח  א'  פורסם   2020נת  לפרק  אשר 

ודאות כי    (2021-01-042729אסמכתה  (  2021במרץ    24ביום   ולפיכך אין כל  האמור  הנכלל על דרך ההפניה, 

 .יתממש אין כל ודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל ואף אם לעיל יתממש

 

 רב,  בכבוד

 מבע" פארמהטוגדר 

 ודירקטור  ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות
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