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ג.א.נ.,

הבהרות ועדכונים בקשר לפעילות החברההנדון: 

הדוח )להלן: "  (2019-01-023548א:  תכמס)מס' א  2018בהמשך לדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת  

להגיש דוח משלים  חברה  בדת המתכ  ,יההנכלל על דרך ההפנ ,  2019ס  מרב  18ורסם ביום  אשר פ  "(התקופתי

 ולעדכן את ציבור המשקיעים בדברים הבאים:  ות לדוח התקופתיהכולל הבהרות ותוספ 

בדבר החווה של החברה באוגנדה,   התקופתי, הנכלל על דרך ההפניה,ז לדוח  6.31בהמשך לסעיף   (1

 החברה לעדכן כדלקמן:מתכבדת 

היה לקראת סוף י אוגנדה  בחווה  ב ר הראשון של תפרחות קנאביס  ציהק  ת החברה,כרלהע (1.1

 .  2019הרבעון השני של שנת 

העסקיות   (1.2 הגדלותתוכניותיה  הקנאביס  לתפרחות  בנוגע  החברה  האוגנדה    של  הן  בחווה 

כל    , והכול בכפוף לקבלתן ולמכור את השמןתן לשמצות אולמ  או  למכור אותן כתפרחות 

והאיש  הנדר ההיתרים  דין  על   שיםורים  את    פי  למכור  יהיה  ניתן  שאליהן  היעד  במדינות 

 . שיווק באירופהצורך ל GMP-EUאישור קבלת  לרבות  התוצרת,

על דרך ההפנ2019-01-035104)  2019באפריל    10דיווח מיידי מיום  במסגרת   (1.3 ה, י(, הנכלל 

כי ב  דהנשל אוג  מטעם שר המשפטיםרשמי  מכתב  קיבלה    הודיעה החברה  , םרשוו  אשר 

החברה   . קנאביס רפואי  אאת ההיתרים הנדרשים לייצכי לחברה האוגנדית יש    היתר, ין  ב

ק עם  רפואי  קנאביס  לייצא  רשמי  רישיון  לידיה  לצורך  תקבל  המתאימה  התקינה  בלת 

מוצריה. כי  ייצוא  בקנוימ השש  מכיוון  יצוין,  חוקי  ש  אינו  באוגנדה  רפואי  מכיוון  ואביס 

הרל  באשהרשויות  אישוונטיות  האוגנדיתרו  וגנדה  רפואי,    לחברה  קנאביס  ולייצר  לגדל 

 . ך ורק לייצואש איגודלו וייצרו באוגנדה יוכלו לשממוצרי החברה ש

לידי (1.4 קיבלה  ל  , 2014בר  צמבד  12מיום  מכתב    ההחברה  בזמנו  נשלח  של  אשר  שותפה 

 Dr. Eliodaת  מא"(  השותפה)להלן: "(  .Industrial Hemp Uganda Ltdגנדה )באוהחברה  

Tumwesigye    :אותה עת כן בואשר כיה  "(ר אליודה ד"")להלן-  Minister of State for 

Health (General Duties) & Holding the Portfolio of the Minister of Health, 

Republic of Uganda  " אשר  כתבבמ  ."(המכתב )להלן:  לגדל    נכתב  שלו   בנדון ,  "אישור 

 : קמןנכתב כדל ולפתח קנאביס רפואי באוגנדה",

. בנושא שבנדון של המכתב  2014בדצמבר  8מיום  למכתב  הינו בהמשך כתב זה מכי   .א
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  למצות ולייצר וביס  קנא  לגדל  השותפה הצעה של  אין לו התנגדות לשכי הוא מודיע   .ב

בקנאבינואידים   לשותפה  ניתנת  ולפתח    זאתולכן,  לגדל  ורק  קנאביס  הרשות  אך 

רפואיות השותפה  .  למטרות  הלפעול  על    -וה   National Drug Policy-לפי 

Authority Act 1993 . 

ה   השותפה כי   .ג עם  קשר  ליצור  בנוגע    Director Health Services-מתבקשת 

 של המוצרים הרפואיים שלה. איכות רת ובק לנושאים הנוגעים לפיתוח מוצר

   ולדוחות בנוגע להתקדמות. נים שוטפיםלעדכו פה כי הוא מצ .ד

שור לגדל קנאביס  העניק איאותה העת לרם המוסמך בגוה האליודה היעת החברה, ד"ר  י למיטב יד

דין  ממשרד עורכי    גש, כי בהתאם לחוות דעת משפטיתאישור זה עדין תקף. יודי  אוגנדה וכ רפואי ב

כי  קבע  נעל המכתב,  גם    ,היתר  בין  ,הבססואשר הת,  2019קיבלה החברה בחודש מאי  ש  באוגנדה

 . ואייס רפנאב ר קייצם לגדל וליש את כל ההיתרים הנדרשילשותפה  

בכוונת החברה    ,  הנכלל על דרך ההפניה  דוח התקופתי, פרק א' בל)ז(  6.31ף  סעיר בואמ לבהמשך   (2

בו   לייבוש  להקים מפעל ברה,  כת החערלה.  "(המפעלן: ")להל   נדהחווה באוג מיצוי קנאביס רפואי 

  4.5-כ ן  ו ה בהקמתכות  העלויות הצפויות הכרושלושה חודשים וכהוא  על  לוח הזמנים להקמת המפ 

 ש"ח.  מיליון

התקשרות    ברבד,  הנכלל על דרך ההפניה,  דוח התקופתיב  פרק א'ל(  י) 6.31ף  סעיר בומאלמשך  הב (3

חברההחב עם  מחייב  בהסכם  למכ  רה  עד  קנדית  של  בשנה  50ירה  רפואי  קנאביס  :  )להלן  טון 

הק" החברה  "(תנדי החברה  כי  ,  המוצרמעריכה  הק אספקת  לחברה  ה להתב  יכולה  נדיתים  ן  צע 

באוגנדחמ הגידול  מחוות  והן  בישראל  הגידול  בהוות  הכל  שלעמידתל  כפוף ,  בכללים    ה  התוצרת 

ל בכפוף  והן  בקנדה  הנדרשים  האובהיתרים  כל  את  תקבל  שהחברה  והריכך  ות  ונשיישורים 

 . הנדרשים בישראל לייצא

בומא למשך  הב (4 א' ל(  י)6.31ף  סעיר  התקופתיב  פרק  ההפניה,  דוח  דרך  על  מיו  ,הנכלל    1ם  החל 

רם  טהחברה הקנדית  ,  , אולםה להזמנת מוצריםגיש בקשהקנדית זכאית לה, החברה  2019ואר,  נבי

נכון למועד זה, פנתה החברה הקנדית לחברה    שימוש רפואי.יס לקנאבא לקנדה  יבקיבלה אישור לי 

יסת  כנשר את  כאשר אם קנדה לא תא   קנאביס רפואי,טון    5ולא מחייב לרכישת  באופן לא פורמלי  

הקנדיתה   ם,ריצהמו לה    חברה  יש  כי  לחברה  מוצריםמסרה  לאותם  לחברה    .קונה  שנמסר  כפי 

מסרה  של קנאביס רפואי, אולם החברה הקנדית    מהחברה הקנדית, קנדה עדין לא נפתחה לייבוא 

 . מעריכה כי הדבר יקרה בקרובלחברה כי היא 

ה,  ברהחת  להערכ  ,היהפנרך העל ד  הנכלל,  דוח התקופתיב  פרק א'ל  6.33.2ף  סעיר ב ומאלמשך  הב (5

  5ה בישראל הוא עד  של החבר   בחווהברה לגדל  שתוכל הח  היקף התפרחות המיובשות  2019בשנת  

 .טון 15של החברה באוגנדה הוא עד  חווהן ובטו

בדבר התקשרות  ,  הנכלל על דרך ההפניה,  קופתיהת  דוחב  פרק א'ל(  ה) 6.31ף  סעיר בואמ לבהמשך   (6

בע" חברת   )להלן:  גלובוס פארמה  עם חברה  סוובגל"מ  של החברה,  בת  בהסקנדית"(, חברה  כם  , 

כמו  .  בתוקף  ועודנ זו  חברה  עם    התקשרותסטטוס ה תעדכן כי    החברה  מחייב,י ולא  אספקה עקרונ

יהיה כי  מעריכה  החברה  של ביכולת   כן,  גלובוס    ה  כאמור  לספקחברת  הקנדית  תפרחות    לחברה 

למוע ק עד  מיובשות  ההסכםנאביס  פקיעת  הצדדי  ד  האישור וף  בכפם,  בין  וההיתרים  לקבלת  ים 

 .ל פי דיןהנדרשים ע 



בדבר חתימה על    הנכלל על דרך ההפניה,  , תידוח התקופב  פרק א'ל(  ח) 6.31ף  סעיר בואמל  בהמשך (7

  ה לשם ייצור שיתוף פעול   לצורך  ,"(פרמייר)להלן: "  Premier Dead-Seaת  חברהסכם מחייב עם  

  רכי דין פרל כהן צדק ד עוממשרחוו"ד    החברה  הבל קי,  CBDב  בוססי רכיליים מצרי טיפוקווי מו

לחב  ,1ברץ  צרל פעיו וק אשר  החיות  בעקיפילת  ובין  במישרין  בין  לייצןברה,  בנוגע  ושייווק  ,  ור 

עיף  להוראות ס  "(, ביחד עם חברת פרמייר, ובשים לבCBDמוצרי  "לן:  )לה  CBDוצרים מבוססי  מ

הסמילפק   38 חדש[,    המסוכנים  םודת  "הלןל)  1973-תשל"ג ]נוסח  הסמים :   "(המסוכנים  פקודת 

 כדלקמן:  תאשר קובע

וחבר .א ייעודית יקימו    פרימייר ת  החברה  המת אשר    חברה  קוסמטיקה  מוצרי  כילים  ייצר 

אותם במדינות אשר בהם מוצרים  מכור  תאשר  ו  CBD-את רכיב הו  מינרלים של ים המלח

סעיף  ולאור האמ  .חוקיים  CBDהמכילים   ה )ב38ר,  לפקודת  המסוסמ(    המתייחס,  םכניים 

 .  לענייננו נטיוו, הוא תת הסעיף הרל ישראלי תושב או רחאז שאינו למי

)  דין מכוח האמורלא יועמד אדם ל" :  קובע  לפקודה)ג(  38  סעיף .ב אם המעשה    ב(בסעיף קטן 

במקום    קפי החואסור גם על    אלא אם המעשהנעשה במקום הנתון לשיפוטה של מדינת חוץ,  

  לא  שלו  המניות   הון מ   50%-ב  החברה  תחזיק  שבו  הזר  גידשהתא  דהובהע  לאור.  "ההמעש

 . כלשהי חוקיות  בעיית  אין כי ברי, המעשה במקום חוק  פי על וראס  מעשה יבצע

שה בנוסף,   .ג )כפי    אינו  CBD-מכיוון  לפקודה  הראשונה  התוספת  במסגרת  ברור  באופן  נכלל 

   ."ן "סם מסוכ אינו נחשב CBD-ודה כך שק ן לפרש את הפמופיע(, נית THC-שה

קייצויןי כי  מעט  ,  לא  באמצעותמות  פועלות,  אשר  ישראליות  זרים,    חברות  בתאגידים  החזקה 

 . אכיפהבתחום ההימורים והקנאביס באופן גלוי מבלי שננקטות נגדן צעדי 

ו (8 על דרך ההפניה,    , פתידוח התקוב  פרק א'ל(  ח) 6.31ף  סעיר בואמלבהמשך  בנוסף  החברה  הנכלל 

פעל  קשר בהסכם שכירות עם מלאחר שתת  CBDשל מוצרי  סחרי  ומ  רתיצור סדצפויה לעבור ליי

  מפעל עם  מתקדם  החברה מצויה במו"מ  נכון להיום,  כאמור.    במדינה זרה לצורך ייצור המוצרים

  החברה להלן: "לעיל ו)   רופהרם הקימו חברה ייעודית באייר טהחברה ופרימי  . באירופה  הממוקם 

להתבר במסגרתה  , אש("עודיתיהי בתחוצע הפעיל צפויה  מוצרי  ות  הייעודית  החב   .CBD-הם  רה 

ייוצרו  טרם הוקמה שבו  נבחר המפעל  במדינה המוצרים.    מכיוון שטרם  תוקם  הייעודית    החברה 

ייצור   בה  הפצת  והאשר  חוקי.    CBD-מוצרי  כי  יהיה  היצוין,  שבה  ייצור  המדינה  מוצרים  חל 

  קוש של מוצרים אלו הינה הולנד.לבית השוק  יק לצורך בד  CBD-המשלבים מינרלים מים המלח ו

החברה,  למי ידיעת  המכילים  טב  מ  CBDמוצרים  פחות  חוקיים    THC  0.5%-ומכילים  הינם 

 .הולנדב

בסעי  בהמשך (9 סעיף  לעיל,    8  -ו  7פים  למתואר  את  לעדכן  החברה  התקופתי  6.36מתכבדת  לדוח  ג 

 : (8ג6.36)סעיף  ולהוסיף גורם סיכון נוסף

נכלל באופן ברור במסגרת התוספת    אינו  CBD-הש  ווןמכי   :ישראלרים מחוץ להמיוצ  CBDמוצרי  

הסהראשונה   המסוכנ לפקודת  שה)  יםמים  נית  THC-כפי  את  מופיע(,  לפרש  הסמים  פק ן  ודת 

ש  המסוכנים מסוכן"  CBD-כך  "סם  נחשב  זאת,    .אינו  עם  פקודת  יחד  של  דווקני  לשוני  ניתוח 

היו כי  למסקנה  מוליכה  המסוכנים  וההסמים  מדוברמ  CBD-ת  הקנאביס,  מצמח  סם  "ב  ופק 

ועניין  "מסוכן דבר  אלו  .לכל  החוק  ,בנסיבות  אכיפת  רשויות  תפעלנה  כיצד  ודאות    בישראל   אין 

יראו בחברה ציבורית המחזיקה  (  2) -כסם מסוכן, ו   CBD-יראו ב   (1)והאם הן    במקרה ספציפי זה 

בהן האחזקה, המסחר,  במדינות ש CBD מוצרי   בשליטה בחברה זרה העוסקת במסחר ובשיווק של
 

 מצ"ב כנספח לדיווח מיידי זה. 1



המסוכנים והאם הן    השיווק והשימוש במוצרים אלו היא חוקית, משום עבירה לפי פקודת הסמים

 . ינקטו בהליכי אכיפה כנגד החברה

בסעיף   (10 לאמור  לדו6.31בהמשך  התקו)ד(  ההח  דרך  על  הנכלל  החברה  פניה,  פתי,  ידיעת  למיטב 

החברהבו לדיווחי  להסכם    המשך  עאספ ביחס  חבקרוני  קה  גרמנית  עם  מוצרי  רה  הפצת  לשם 

,  2018במרס,    27  -ו  2018בינואר,    21ים  בהתאם לדיווחים מהימ)בשוויץ  י בגרמניה וקנאביס רפוא

החברה  )להלן: "  (יהלים על דרך ההפנהנכל,  2018-01-030172,  2018-01-007492ות:  מס' אסמכתא 

לגרמניה.    מוצרי קנאביס  ייבואשיון ל ת ריבתהליך לקבל רה הגרמנית עדין מצויה  החב  ,"(הגרמנית

הגרמנית החברה  תקבל  ואם  מתי  להעריך  יכולה  אינה  כאמור  החברה  הרישיון  להערכת    .את 

בין הצדדים, החברה תמכור לחברה הגרמנית מוצרי קנאביס    עדהחברה,   רפואי,  לסיום ההסכם 

 .  כאמור הייבוא  ר אכן תקבל את רישיוןשהחברה הגרמנית כאמו בכפוף לכך

(,  2019-01-047599)  2019במאי    19מיום  )יד( ודיווח מיידי  6.31)יג(,  6.31ר בסעיפים  אמובהמשך ל (11

על דרך    יםהנכללת,  ישת שליטה של חברה גרמנית נוספוהסכם רכ   הבדבר התקשרות בהסכם מכיר

 לקמן: מתכבדת החברה לעדכן כד ההפניה,

גלובוס .א ו/או  תפרחות    החברה  של  כלשהי  באספקה  החלו  מיוטרם  חברה  לבשות  קנאביס 

"   הנוספת  הגרמנית תחל    ."(הנוספת  הגרמנית  החברה)להלן:  כי  מעריכה  לספק  החברה 

  מהחווה של החברה באוגנדה  רפואי  בשות של קנאביס לחברה הגרמנית הנוספת תפרחות מיו

 . 2019שנת של  רבעון השלישי המהלך ב

זה,   .ב מיידי  דיווח  למועד  טרם  נכון  רפוא  ייבאההחברה  לגרמניה  קנאביס  מגורמים  י 

 .בינלאומיים

ה   במסגרת .ג הגהסכם  החברה  עם  הנוספתמכירה  כי    רמנית  לחברה  תספק  גלובוס  נקבע 

הנו קנ  2.5ספת  הגרמנית  בשנים  טון  בשנה  רפואי  כי  החברה    .2019-2023אביס  מעריכה 

 . 2019טון קנאביס רפואי בשנת   2.5 שלזה תעמוד ביעד 

על  כי    מתכבדת החברה לעדכן  הפניה, על דרך ההנכלל    ,תילדוח התקופ  6.4.6  סעיףבאמור  בהמשך ל (12

  2019ו של חודש אפריל  ( בחר בראשיתBfArM)  לוונטירפרסומים פומביים, הרגולטור הגרמני הפי  

וחברה גרמנית    Aphria  -ו    Auroraקנדיותשל החברות ה גרמניות  )שתי חברות בנות    בשלוש חברות 

ך תקופה של  למש   ,ן קנאביס רפואי לשנהטו   10.4של  כולל  גידול  כזוכות במכרז ל  (Demecanבשם  

שניםארב "  ע  מעריכה    ."(המכרז )להלן:  על  השפ   אין תוצאותיו  וללמכרז  כי  החברה  מהותית  עה 

 . ותהפעיל 

שר עם פעילות  קבהנכלל על דרך ההפניה,  בדוח התקופתי,  א'    קיא( לפר) 6.31בסעיף    המשך לאמורב (13

,  קיים מכרז בקפריסיןפוי להתצידיעתה,  ב  למיט   תעדכן החברה כין,  רית של החברה בקפריסיאפש

  .לוח הזמנים לקיומו של המכרזאודות לחברה אולם לא  ידוע 

ם פעילות  בקשר עהנכלל על דרך ההפניה,  א' בדוח התקופתי,  יא( לפרק  ) 6.31המשך לאמור בסעיף  ב (14

  באפריל   10ביום    בפולין הוקמההחברה המשותפת  כי  עדכן החברה  ת  ן, יפשרית של החברה בפול א

ו2019 מה ,  מעו  לפי  לחברה  הדישנמסר  הפולנים,  רכי  צפוי  ן  החברה  של  הסופי  הרישום  תהליך 

 .שיםלשלושה חוד אחד  לערוך בין חודש

ר  קשבהנכלל על דרך ההפניה,  ,  א' בדוח התקופתילפרק    )יב(1.2-ו  6.33.2פים  המשך לאמור בסעי ב (15

 :כדלקמן , תעדכן החברה2019שנת   רותיה במהלךמכי יה לגב להערכות החבר 

 .דש ימיםכחוידול שלה בישראל בעוד קנאביס בחוות הג  יכה כי  תחל בגידולחברה מערה .א



אין לתאגידים  ,  נית הנוספתברה הגרמלמעט לחזה,    יווחדלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד   .ב

ייבונוספים שהתקשרו עם החברה בהסכמי מ   קנאביסבקשר לרכישת    ןא כדי כירה אישורי 

מ. החמהחווה באוגנדה כל הגורמים שהתקשרו עםברה  כי  ירה  החברה בהסכמי מכ  עריכה 

כ לקבלת  בכפוף  מאוגנדה,  החברה  של  לתוצרת  פוטנציאליים  רוכשים  האישורים  הם  ל 

 . נדרשיםטוריים ההרגול

ק .ג מוצרי  למכירת  בקנדה,  ביחס  רפואי  ידיעתלמנאביס  ו   יטב  למונכהחברה  דיון  זהו עד    ,וח 

ט ייבוא  קנדה  רישיונות  העניקה  ב רם  אין  מסחרי.  לשימוש  רפואי  קנאביס  אפשרות  של 

 . ריך אם ומתי קנדה תעניק רישיונות ייבוא כאמורלהעהחברה 

חווה  בהקציר הראשון של תפרחות קנאביס    בדבר  , לרבותוח זהבדהמידע, התחזיות וההערכות האמורות  

סופית  קבל,  אוגנדה בכי  וגנדה,  מא  צאליי  אישור  הגורם המוסמך  היה  אליודה  לאד"ר  העניק  ותה העת 

הנדרשים    כל ההיתרים והאישורים  קבלת  ,אישור זה עדין תקףי  אוגנדה וכשור לגדל קנאביס רפואי באי

דין פי  היעד    על  תפרלמכבמדינות  קנאביס  ירת  שמיאו  חות  הקנאביסצוי  מתפרחות  אישור  קבלת  ו  מן 

GMP-EU  השל,  ירופהבא  םשיווקצורך  ל ו  מפעל  הקמתמת  מועד  קנלייבוש  באמיצוי  רפואי  חווה ביס 

להקמתו  נדהבאוג הק,  והעלויות  לחברה  המוצרים  לקנדה,  נדיתאספקת  לייבא  אישור  היקקבלת  ף  , 

החברה  כי  ,  2019  בשנת  אוגנדה וב  בישראלה  של החבר  ל בחווהשתוכל החברה לגד  חות המיובשותהתפר

  ברה באוגנדהחמהחווה של ה  רפואי   ת תפרחות מיובשות של קנאביסרה הגרמנית הנוספלספק לחבתחל  

טון קנאביס רפואי בשנת    2.5  של  האספקתעמוד ביעד  החברה  כי  ,  2019שנת  של  רבעון השלישי  המהלך  ב

הגרמנ  2019 הנוספת,  לחברה  גלובוס    של  היכולתית  הקנדית    לספקחברת  קלחברה  נאביס  תפרחות 

מעבר  מיובשות סדהחברה  ,  מוצרי  ומסחרי  תי  רלייצור  איןכי  ,  CBDשל  מהשפ  למכרז  על  העה  ותית 

רפואי  מכירת  החברה,  ותפעיל קנאביס  הגרמנילח  מוצרי  החברה  תברה  השליטה  רהשלמת  ,  ע"י  כישת 

הגרמני הנבחברה  החברה,  וספתת  מי  תאספק  לתתחי  ע"י  קנאביס  ובשותתפרחות  לחברה    רפואי  של 

הנוספת השלישי  רבמהלך  ב  הגרמנית  החברהע"  2019שנת  של  עון  התקיימות  י  בה,  קפריסין, מכרז 

המכילים  ומ מ  CBDצרים  פחות  ב  THC  0.5%-ומכילים  חוקיים  רישו,  הולנדהינם  של    םהליך  סופי 

בפולי משותפת  תחילתןחברה  בחו  ,  קנאביס  שלגידול  הגידול  הגורמים  כי    ,בישראל  החברה  ות  כל 

עם החברה בהסכמי מכ פוטנציאליירה הם  שהתקשרו  החברה מאוגנדה  יםרוכשים  של    הינם  ,לתוצרת 

צופה כהגדרתו  פ  מידע  עתיד,  התשכ"חבחוני  ערך,  ניירות  וודאות1968-ק  אין  יתממש,  , אשר  ואשר    כי 

ת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליט 

 . ההפניה על דרך  , הנכלללדוח התקופתי 6.36

 

 רב, ד בכבו

 בע"מ ארמהפ דרוגט

 ירקטור וד  כ"לנמ, הם ברכ ניסי: תעובאמצ


