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פעולהועקרונמזכר  הנדון:   לשיתוף  חברת  ת  אנטרפריזס    עם  ייצור לפיתוח  בע"מווייבנלנגת'   ,

 מצמח הקנאביס לתעשיית התרופות הגלובלית לים  ישל חומרים פעושיווק 

החברה  התקשרה  "(  מועד ההתקשרות" )להלן:  2021אוגוסט  ב  12ביום  כי  החברה מתכבדת לדווח  

אנטרפריזס  עם   "בע"מ  ווייבנלנגת'  ""ווייבנלנגת')להלן:  עם החברה:  וביחד    במזכר ,  ("הצדדים, 

, ייצור  לפיתוחבדרך של מיזם משותף  בלעדי  לשיתוף פעולה    "(,מזכר העקרונות)להלן: "  עקרונות

המיזם  " )להלן:  שייוצרו מצמח הקנאביס  לתעשיית התרופות הגלובלית  חומרים פעיליםשל  ושיווק  

 SKאשר מוחזקת על ידי קרן  פרטית  חברה  הינה  ווייבנלנגת'    ,למיטב ידיעת החברה  .("המשותף

Capital    חברות ברכישת  והרפואההמתמחה  הכימיה  פעילותה    וויבלנגת'  .מתחום  את  רכשה 

 Activeאספקה של חומרים פעילים )היצור והיפועלת בתחום ו  API-הגלובלית של פריגו בתחום ה

Pharmaceuticals Ingredients  )התרופותל חובב  ייצור  האתר    .תעשיית  בנאות  ווייבלנגת'  של 

משרדי  ו  (FDA)משרד הבריאות האמריקאי    ,(EU- GMP) על ידי הרשויות האירופאיות  מאושר

פעילים  ה חומרי גלם  והינה בין החברות המובילות בענף    ,ויפן  הבריאות בדרום אמריקה, אוסטרליה

 . תעשיית התרופותל

ההתקשרות    כי  קובע  העקרונות  מזכר ממועד  ליפעולה    הצדדיםישתפו  החל  לפתח,  צר  יבמטרה 

פעיל    CBDו/או    THCולשווק   גלם  ניקיון  ו  בסטנדרט כחומר  מצמח    Pharma Gradeברמת 

)להלן: " ובקניין  בתוצרים  יהיו בעלים משותפים בחלקים שווים  "(. הצדדים  התוצרים הקנאביס 

 .וכל ההחלטות תתקבלנה בהחלטה משותפת של הצדדים ,הרוחני

יעמידו הצדדים צוותים המתמחים במחקר    התוצריםפיתוח  במהלך שלב  פי מזכר העקרונות,    על

פעולה   בשיתוף  יעבדו  אשר  התוצריםופיתוח  ייצור  שיטת  לטובת  ,  לפיתוח  יעמיד  צד  ייצור  כל 

החברה בציפורית  ובכלל זה החברה תקצה מקום במפעל  את יכולותיו הקיימות לפיתוח    התוצרים

לאחר סיום פיתוח התוצרים כאמור, החברה    .תספק את המכשור המותאם הנדרש לכך  ווייבנלנגת' 

ו/או    THC  70%  - כ  לכדי שמן שיכיל ריכוז של תספק את צמחי הקנאביס ותמצה מהם את התוצרים  

CBD  , 'תבצע תהליכים נוספים הנדרשים אשר יביאו את ריכוז ה  ווייבנלנגת-THC   ו/או ה-CBD 

על  נדרש  כ  Pharma Gradeניקיון  רמת  ו  ובסטנדרט  תהתרופולרמות הגבוהות הנדרשות לתעשיית  

 ידי חברות התרופות. 

הנחיה  הצדדים יהיו רשאים לסיים את התקשרותם במזכר העקרונות באופן מיידי בכל מקרה של  

המשנה מהותית  או  ,  במזכר העקרונות  רגולטורית או צו בית משפט בנוגע להתקשרות בין הצדדים
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וכי אין כל    )במשותף(  הצדדים טרם החלו בפיתוח התוצרים  יובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה

בהם   והשימוש  פיתוח התוצרים  פעילודאות להצלחת הפיתוח כאמור.  גלם  כפוף   כחומר  רפואי 

אישורי רשויות הפיקוח על ובכלל זה  ככל שנדרשים,  כל האישורים הנדרשים על פי דין,  קבלת  ל

ובאירופה  ,תרופות, בישראל כחומר   פיתוח המוצרים והשימוש בהםודאות כי  אין כל  .  בארה"ב 

עקב אין ודאות כי לא יחול    ,)כשאין כל ודאות לכך(יצליח  כאמור ואף אם  רפואי יצליח    גלם פעיל

 שינוי במתווה המפורט לעיל, לרבות שינוי מהותי. כך 
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