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 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ – תיקון עולם  

 )"החברה"( 

 2020ביוני    30דוח חצי שנתי ליום  

 

 תוכן העניינים 

 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה    -א'  פרק

 2020ביוני   30דוחות כספיים ליום    -ב'  פרק

 הצהרות מנהלים    -ג'  פרק

 

החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 
החליט דירקטוריון החברה  כי החברה    2014בפברואר    9)להלן: "התקנות"(. ביום    1970-התש"ל

 .( לתקנות בכל הנוגע לדיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית4ד)ב()5תדווח לפי הוראת תקנה  
דווח החברה לפי מתכונת  החלה החברה ל  2017בינואר    1החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  

החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות    2019באוגוסט    19ביום    דיווח חצי שנתית.
ערכות ה( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף  1)   ד)ב( לתקנות שעניינן:5המנויות בתקנה  

(  3; )40%-( העלאת סף צירוף דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל2; )20%-שווי ל
(  4ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון על הבקרה הפנימית; וכן )

ד לתקנות החל מהדוח העיתי  5תקנה  לפיכך מדווחת החברה לפי  מתכונת דיווח חצי שנתית.  
 .2019ביוני   30ליום 
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קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  – תיקון עולם  

 )"החברה"( 

 2020ביוני  30 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום

חודשים  של שישה  לתקופה  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון של החברה  

 "(. תקופת הדוח)להלן: " 2020ביוני   30ביום  השהסתיימ 

במסגרת דוח דירקטוריון זה יובאו הסברים לגבי האירועים העיקריים והשינויים שחלו במצב ענייני  

חות הכספיים ביניים ועל הנתונים בתיאור עסקי  החברה בתקופת הדוח ושהשפעתם על נתוני הדו

 התאגיד מהותית.  

יובהר, כי היקפו של דוח הדירקטוריון לתקופת הדוח הנו מצומצם והוא נערך בהנחה שבפני קוראו  

  2019לדוח התקופתי של החברה לשנת כפרק ב' שצורף , כפי 2019מצוי גם דוח הדירקטוריון לשנת 

בדוח    נכלל, ואשר המידע על פיו  (2020-01-038368  : אסמכתא  פר מס)  2020  באפריל   30שפורסם ביום  

 . "(הדוח התקופתילהלן: " ) זה בדרך של הפניה

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  –א'   חלק

 העסקית וסביבתה החברה .1

מבוססי    פועלתהחברה   .1.1 מוצרים  של  וההפצה  השיווק  הייצור,  הגידול,  הריבוי,  בתחומי 

רפואי   קנאביס  מוצרי  של  ובמכירה  בהפקה  זה  ובכלל  בישראל  רפואי  לשימוש  קנאביס 

 לטיפול והקלה על סימפטומים במגוון רחב של התוויות רפואיות.  

"(, קנביטן: "קנביט בע"מ )להל , פעילות החברה מתבצעת הן באמצעות לתאריך הדוחנכון  .1.2

תיקון עולם  חברה בת בבעלות מלאה של החברה, וחברות בנות בשליטתה והן באמצעות  

, אשר רכישתן הושלמה  וחברות בנות בשליטתה"(  תיקון עולם"  )להלן:  בע"מ(  2019ישראל )

 . 2019בדצמבר  31על ידי החברה ביום 

לפעול במשולב  קנביט ותיקון עולם , החלו בישראל עם השלמת רכישת פעילות תיקון עולם .1.3

בהיבטי הפעילות השונים לרבות תכנון הנעשה באופן שנועד למקסם את הערך המוסף מסך 

הייצור, המחקר, השיווק, המכירה   ועד  והגידול  כל פעילות החברות, החל משלב הריבוי 

 וההפצה.  

מאת היחידה לקנאביס  במלוא הרישיונות הנדרשים    מחזיקה , החברה  נכון לתאריך הדוח .1.4

)להלן: הבריאות  במשרד  הערך"(  ר"היק" רפואי  שרשרת  כל  החל עבור  הריבוי    ,  משלב 

 הפצה לבתי המרקחת. שלב הוהגידול ועד ל

 נגיף הקורונה על פעילות החברה  התפשטות השלכות   .1.5

רוע בעל השלכות מאקרו  יאת העולם אהחל לפקוד  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 

  ."(הנגיף " )להלן: ברחבי העולם (Covid-19) כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה 
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עוקבת    הנהלת  הקשור   ההתפתחויותאחר  שוטף    באופןהחברה  בכל  ובעולם  בארץ 

"( וכן בוחנת באופן שוטף את השלכות  המשבר)להלן: "נגיף  ה התפשטות משברלהשלכות  

הממשלה   השוטפת.  עמו    להתמודדותהרלבנטיות    והרשויות הנחיות  פעילותה    נכוןעל 

ממשיכה לעבוד    והיא   החברה  פעילות  על   ישירה   מהותית  השפעה  למשבר  אין,  הדוחלמועד  

הרפואי,   הקנאביס  מוצרי  לייצור  וסדיר  שוטף  לעבוד    וכןבאופן  שוטף  ממשיכה  באופן 

ובין  ללקוחותיה  כאמור  םמוצריהולספק את    לשווק וסדיר    . םספקי  ידי  על , בין בעצמה 

בנגיף, החברה מבצעת באופן שוטף התאמות  של עובדים  על מנת למנוע הדבקות  בנוסף, ו

הייצור   לפעילות ומפעל  ובנאות הכיכר  יהושע  זה בחוות הגידול בכפר  ובכלל  במתקניה, 

   .בציפורית

לספק את   וא להערכת החברה, נכון לתאריך הדוח לא חל שינוי ביכולתה לייצר, לשווק  

החברה לא    . כמו כן,מוצריה ללקוחותיה, ובכלל זה לבתי המרקחת עמם התקשרה החברה

   ביקוש למוצרי הקנאביס הרפואי שלה.ב מהותיים יםה, שינויתחוו לאאף וחווה, 

לעיל,   מטבע הדברים מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה על אף האמור 

התפשטות   המשך  כגון  או  נגיף,  ה וגורמים  של עצירתו  החלטות  המחודשת,  התפרצותו 

, מקומות  מפעליםאו להגביל את פעילותם של  לפתוח    ,מדינות ורשויות רלוונטיות לסגור

עסקים, וכן שינויים בביקוש, עשויים להשפיע על הפעילות של החברה בהתאם.   עבודה או 

 החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את הערכותיה בהתאם. 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו מהווים  החברה המצוינות לעיל  הערכות  ו  מובהר כי המידע

תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם   םואשר התממשות 1968-ק ניירות ערך, התשכ"ח בחו

 ,לפרק א' לדוח התקופתי  30בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  

אין כל וודאות כי לא יחול  ,ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש

 שינוי מהותי במידע. 

אודות   .1.6 של  לפרטים  הפעילות  לאירועים   פרק   ורא  החברה תחום  התקופתי.  לדוח  א' 

 להלן.  7סעיף  ו בתקופת הדוח ולאחריו, רא

ליום    הדוחות .1.7 המאוחדים  הכספיים"(  2020ביוני    30הכספיים  "הדוחות   ,)להלן: 

תמצית דוחות רווח או הפסד פרופורמה, אשר  כוללים ,המצורפים כפרק ב' לדוח זה להלן

, בהנחה שעסקת הרכישה  החברהנערכו על מנת לשקף למפרע את תוצאות הפעילות של  

עולם    של תיקון  בדוח הכספי.   בישראלפעילות  ביותר המופיע  במועד המוקדם  נעשתה 

 לדוחות הכספיים. 6ביאור  ורא לפרטים

 

   מצב עסקי החברההסברי הדירקטוריון על   .2

 מצב הכספיהשינויים ב עיקרי ניתוח .2.1

 לתקופה מקבילה: בהשוואה 2020 ביוני 30מצב הכספי של החברה ליום ה  להלן
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 סעיף
 31ליום  ביוני  30ליום 

 בדצמבר 
 2019 2019 2020 לשינוי הסבר

 אלפי ש"ח 
     נכסים שוטפים:

ושווי   מזומנים 
 1,904 58,779 19,861 מזומנים 

  ליון ימ  51.3-כנובע בעיקר מגיוסי הון בסך של    השינוי
  עניין   ובעלי  למשקיעים  הלוואות   החזר  בניכוי "ח  ש

הפעילות   ח "ש  ליוןימ   7.6-כ  של   בסך   ומימון 
 וההשקעות 

קדונות  יפ
ערבויות שנתנה    בגיןקדונות  י פ  בעיקר   כוללת  היתרה  40 55 932 מוגבלים 

 החברה  
 של החברה הפעילות בהיקף גידול המנובע   הגידול 1,995 - 6,192 לקוחות 

ויתרות   חייבים 
 6,174 629 5,710 חובה 

היתרה מורכבת בעיקר מתמורה מותנית בגין מענקים  
של   בסך  הוכרה    3.8-כלעובדים  אשר  ש"ח  מיליון 

יתרת מוסדות בסך של    ,עולם  במסגרת עסקת תיקון 
של    1.7-כ בסך  אחרים  וחייבים  ש"ח,    0.2-כמיליון 

 ש"ח  מיליון

 545 - 3,268 נכסים ביולוגיים 
חקלאית   ותוצרת  צמחים  של  ממלאי  נובעת  היתרה 

)לפרטים   הגידול  בשלב  נמצאת    7ביאור    ראואשר 
 ( הכספיים לדוחות 

 מורכב ממלאי בתהליך ותוצרת גמורה  3,568 - 10,238 מלאי 
שאינם  נכסים 

     :שוטפים

 57,525 10,328 67,478 רכוש קבוע, נטו 
בעיקר    הגידול חוות  ב  קבוע   רכושב   מהשקעותנובע 

כב  מפעלבו של  ש"חימ  14.3-סך  פחת    ,ליון  בניכוי 
 ליון ש"ח  ימ 4.4-בסך של כבתקופת הדוח שנצבר  

בלתי   נכסים 
 76,212 - 74,109 מוחשיים 

בלתי    נכסים  מהפחתה בתקופת הדו"ח של  נובעהשינוי  
תיקון   פעילות  רכישת  במסגרת  שהוכרו  מוחשיים 

 . עולם בישראל

זכויות   בגין  נכס 
 שימוש 

7,139 260 7,462 
שהוכר    מורכבתהיתרה   חכירה  מנכס  במועד  בעיקר 

בגין   בישראל,  עולם  תיקון  פעילות  רכישת  השלמת 
 הסכמי החכירה של הפעילות הנרכשת

  155,425 70,051 194,927 סך נכסים 
התחייבויות  

     :שוטפות 

ונותני   ספקים 
השקעות    השינוי  5,119 611 6,668 שירותים  בגין  מספקים  בעיקר    ת בחוונובע 

 ובמפעל 

ויתרות   זכאים 
 8,429 1,883 10,190 זכות      

"ח(,  שמיליון    2.2-כהיתרה מורכבת מיתרת מוסדות )
מיליון ש"ח(,    1.6-כהתחייבות בגין התאמת תמורה )

שכר   בגין  ומוסדות  ש"ח(    0.9- כ)עובדים  מיליון 
 מיליון ש"ח(  4.6-כוהוצאות לשלם ואחרים )

הלוואות  
  הדוח   תקופת  במהלך  ההלוואה  אתפרעה    החברה 3,807 - - ממשקיעים

 לדוחות הכספיים(  5ביאור  לפרטים ראו)
מבעלי   הלוואה 

 ראו הסבר לעניין הלוואות ממשקיעים לעיל  3,760 - - עניין 

בגין   התחייבות 
 לעיל  שימוש  ת יוזכו בגין  נכס עניין  ל הסבר ראו   1,126 46 1,329 חכירה 

התחייבויות  
       :שאינן שוטפות

  - 703 - ספקים לזמן ארוך 
בגין   התחייבות 

 לעיל  שימוש  ת יוזכו בגין  נכס עניין  ל הסבר ראו   6,357 221 5,803 חכירה 

בגין   התחייבות 
מותנית   תמורה 

 בצירוף עסקים 
27,596 - 25,481 

היתרה נובעת מתמורות מותנות כפי שנקבעו בהסכם  
בישראל   עולם  תיקון  פעילות  המוצגות  לרכישת 

בהתבסס על הערכת שווי אשר    ,ההוגן  לשוויבהתאם  
 על ידי מעריך שווי בלתי תלוי למועד הדו"ח בוצעה 

הלוואות  
  - 3,930 - ממשקיעים

הלוואות  
 מהמייסדים

הלוואות   1,477 1,463 1,490 ביתרת  מהוצאות  מה השינוי  נובע  מייסדים 
   מימון לתקופה 

  55,556 8,857 53,076 סך התחייבויות 

   , הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מגיוסי הון שבוצעו 99,869 61,194 141,851 ההון  סך
 בתקופת הדוח בניכוי השפעת ההפסד שנצבר  

התחייבויות   סך 
 והון 

194,927 70,051 155,425  
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 ניתוח עיקרי השינויים בתוצאות הפעילות .2.2

לתקופות  , ביחס  2020ביוני    30להלן תוצאות הפעילות של החברה לשנה שהסתיימה ביום  

 )באלפי ש"ח(:  מקבילות 

 סעיף

תקופה של שישה  ל
חודשים שהסתיימה  

 ביוני 30יום ב

שנה  ל
שהסתיימה  

 31יום ב
 בדצמבר 

2019 

 לשינוי הסבר
2020 2019 

 באלפי ש"ח 
 לדוחות הכספיים 6ביאור לפרטים ראו   - - 10,813 הכנסות ממכירות 

לפי   המכירות  עלות 
שווי  והתאמ  בגין  ת 

נכסים   של  הוגן 
 ביולוגיים

5,787 - - 

ליון  ימ  3.3-כוללת בעיקר עלויות שכר )כ  היתרה 
- ליון ש"ח(, אנרגיה )כימ   0.95-ש"ח(, אבטחה )כ

ליון  ימ  3.8-ש"ח(, פחת והפחתות )כליון  ימ  0.9
)כש"ח(,   ואחזקה  ש"ח(,  ימ   0.7-שכ"ד  ליון 

)כ משנה  וקבלני  ש"ח(, ימ  1.75-הובלות  ליון 
)כ בניכוי רווחי    ,ליון ש"ח(ימ  0.6-שינויי מלאי 

   ליון ש"ח(ימ  7.3-)כשיערוך 
לפני   גולמי  רווח 
שינויים  השפעת 
בשווי הוגן של נכסים 

 ביולוגיים 

5,026 - -  

מהתאמות   רווחים 
נכסים   של  הוגן  שווי 

 ביולוגיים
 לדוחות הכספיים 7ביאור לפרטים ראו   - - 3,399

מהתאמות   רווחים 
נכסים   של  הוגן  שווי 

 ביולוגיים שמומשו  
 לדוחות הכספיים 7ביאור לפרטים ראו   - - ( 272)

  - - 8,153 רווח גולמי 

  עובדי   של  שכר  עלויות  בעיקר  כוללת  היתרה 634 85 700 הוצאות מחקר ופיתוח 
   "פהמו

מכירה   הוצאות 
 - - 3,921 ושיווק 

כוללת בעיקר הוצאות שכר ונלוות בסך    היתרה
ש"ח, הוצאות אחזקת משרד    ליון ימ  1.8-של כ

כ של  בסך  הוצאות    ליון ימ  0.6-ושונות  ש"ח, 
ש"ח וכן מהוצאות    ליוןימ   0.6-פחת בסך של כ

כ  נכסבגין הפחתה של   - בלתי מוחשי בסך של 
 ש"ח   ליוןימ 0.9

הנהלה   הוצאות 
 9,314 2,217 10,744 וכלליות 

בשנת   והכלליות  ההנהלה    2020הוצאות 
  1.5-מורכבות מהוצאות שירותים מקצועיים )כ
)כ מניות  מבוסס  תשלום  ש"ח(,   3.1-מיליון 

( ונלוות  מיליון ש"ח(,    2.6-כמיליון ש"ח(, שכר 
)כ פחת  והוצאות    ש"ח(  ליוןימ   1.2-הוצאות 

 )מיליון ש"ח  2.3-כאחרות בסך של 

 - - 5,621 הוצאות אחרות 

עדכון    היתרה  בגין  כוללת  מותנית  תמורה 
מותנות כפי    תמורות   עדכון  ,  מענקים לעובדים

עולם   תיקון  פעילות  לרכישת  בהסכם  שנקבעו 
אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני    בישראל

תלוי תביעת  בלתי  בגין  ההפרשה  מעדכון  וכן   ,
ראו  )  איפקס לדוחות    8ביאור  לפרטים 

 הכספיים( 
  9,948 2,302 12,833 הפסד מפעולות 

מימון  היתרה 279 145 235 הוצאות מימון  מהוצאות  בעיקר  בגין    נובעת 
 חכירה וכן בגין הלוואות מייסדים 

בשווי   שינוי 
פיננסיות   התחייבויות 
הוגן   בשווי  הנמדדות 

 דרך רווח והפסד  

- 827 704 

ליום   את    2019בדצמבר    31היתרה  משקפת 
הנקוב   בערכן  המשקיעים  הלוואות  העמדת 
בהתאם   בגינן,  שנצברה  הריבית  ובתוספת 

 2020נפרעו במהלך חודש ינואר לסכום בו 
 להלן  2.4.5סעיף   אור 10,931 3,274 13,068 הפסד כולל לתקופה 
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 נזילות ומקורות מימון .2.3

לתקופה של שישה   
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום 

 לשינוי הסבר

2020 2019 2019 
 באלפי ש"ח 

נטו,   מזומנים 
לפעילות  ששימשו  

 שוטפת 
בשנת   ( 3,356) ( 1,402) ( 9,453) מ   2020הגידול  בהיקף  הנובע  גידול 

 של החברה הפעילות 

נטו,   מזומנים 
לפעילות   ששימשו 

 השקעה
 השינוי נובע מהשקעות ברכוש קבוע ( 96,415) ( 6,873) ( 16,108)

נטו,   מזומנים 
מפעילות   שנבעו 

 מימון 
43,518 64,517 99,138 

  התקופה   שבוצעו במהלך  הון  מגיוסינובע בעיקר  
עניין   מבעלי  הלוואות  של  מפירעון  וכן 

   ליון ש"ח י מ 7.6-של ככולל ומשקיעים בסך 
במזומנים   גידול 

  ( 633) 56,242 17,957 ושווי מזומנים 

מזומנים   יתרת 
מזומנים   ושווי 

 לגמר התקופה 
19,861 58,779 1,904  

 

 
 בתקופת הדוח פעמיים  חד אירועיםונוספים אודות תוצאות הפעילות  הסברים .2.4

בסעיף   .2.4.1 לאמור  כי    2.2בהמשך  יצוין  הפעילות  לעיל,  הדוח  ב  החברה  שלתוצאות  תקופת 

 פעילותה השוטפת של החברה: עםאשר אינם מזוהים  , כוללות סכומים חד פעמיים

בביאור   .1 הכספיים8כאמור  לדוחות  כ  סךהחברה    הפרישה  ,ב'  ש"ח   1,500-של  אלפי 

בפשרה   שנקבע  לסכום  בדו"ח  במסגרת  השלמה  נכלל  ואשר  איפקס  בסעיף תביעת 

 . הוצאות אחרות

 2,913-כ   בסך שלבהוצאה  החברה  הכירה    2020שנת  במהלך המחצית הראשונה של   .2

התחייבה  ש"ח    אלפי  אותם  מענקים  בגין  התחייבות  של  חשבונאי  מרישום  הנובעת 

מועד שתחילתה בשנה  בתקופה של  בחברה  תיקון עולם לשלם לעובדים אשר יועסקו  

עולם  תיקון  ידי  על  תזרימית  משולמים  אלו  מענקים  כי  יובהר  העסקה.  השלמת 

 באמצעות פיקדון ייעודי אותו העמידה לטובת מענקים אלו. 

ב .3 כן,  לשנת  מהלך  כמו  הראשונה  היתר,    2020המחצית  בין  החברה,  תוצאות  רשמה 

 אינן עלויות תזרימיות לחברה: ש פעילות

-של כ לל  כוהחברה הכירה במסגרת עלות המכירות ובמכירה ושיווק הוצאות בסך   .א

אלפי ש"ח, בהתאמה( בגין הפחתת נכסים בלתי    862-וכ  1,239- אלפי ש"ח )כ  2,102

בהתאם לעבודת  בישראל  מוחשיים שהוכרו במסגרת רכישת פעילות תיקון עולם  

 ייחוס תמורת הרכישה, אשר בוצעה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי. 

אלפי ש"ח עבור    3,147-של ככולל  הנהלה וכלליות בסך  בהוצאות  החברה הכירה   .ב

 לעובדים ונושאי משרה.   הוצאות בגין אופציות

הכירה   .ג כ ב החברה  של  בסך  אחרות  שערוך    2,115-הוצאות  בגין  ש"ח  אלפי 

עולם   תיקון  פעילות  לרכישת  בהסכם  שנקבעו  כפי  מותנות  תמורות  התחייבות 

ההוגן לשוויה  בהתאם  הוכרה  ההתחייבות  שווי    ,בישראל.  הערכת  על  בהתבסס 

 . אשר בוצעה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי

  אלפי ש"ח  3,127-של כ כולל  מהלך תקופת הדוח הכירה החברה ברווחי שיערוך בסך  ב .4

 .אשר טרם מומשו בגין מדידת שווי הוגן של נכסים ביולוגיים



 

8 

 

עולם,    עםכן,    כמו .2.4.2 תיקון  פעילות  רכישת  האינטגרציה    החלההשלמת  בניצול  החברה 

 :לדוחות הכספיים 6בביאור  בהמשך לאמור. עולם ותיקון  קנביטוהסינרגיה בין 

חלק וכן שיפור ב   בהכנסות  9%-כ  של   גידולחל    ,אשתקד  המקבילה   לתקופה   בהשוואה .1

 פרמטרים התפעוליים. מה

לשנת    ההכנסות .2 הראשון  הגידול   הוכפלו  2020בחציון  הקודם.  לחציון  בהשוואה 

למוצרי החברה וכן מהתרחבות בשטחי הגידול   בביקושים בהכנסות נובע מהצמיחה  

 של החברה. 

)דהיינו, כולל    2020ביוני    30של הפעילות המאוחדת פרופורמה ליום    הכולל  ההפסד .3

אלפי   22,412-, מ42%-בכ  הצטמק(  2019בדצמבר    31פעילות תיקון עולם שנרכשה ביום  

.  2020במחצית הראשונה של  אלפי ש"ח    13,068-ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ל

של   הכולל  ההפסד  של  השנתי  הקצב  כי  לראות  ניתן  כן,  המאוחדת כמו  הפעילות 

ירד בצורה משמעותית ביחס להפסד השנתי המיוחס   2020ביוני    30פרופורמה ליום  

אלפי   48,100, מהפסד כולל של  2019בדצמבר    31לפעילות המאוחדת פרופורמה ליום  

אלפי ש"ח   13,068-ל  2019בדצמבר    31חודשים שהסתיימה ביום    12לתקופה של  ש"ח  

  . 2020במחצית הראשונה של 
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 היבטי ממשל תאגידי  –ב'   חלק
 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .3

קבע, דירקטוריון החברה  ,  1999-, התשנ"ט לחוק החברות(  12))א( 92בהתאם להוראת סעיף  

דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על    כי המספר המזערי של 

הדירקטוריון סבור כי מספר זה הולם את גודל החברה, סוג הפעילות    .לפחות דירקטור אחד

 שלה והיקפה.  

אשר החברה דירקטורים  חמישה  מכהנים בדירקטוריון החברה  אישור הדוחות  נכון למועד  

חשבונאית   מומחיות  כבעלי  אותם  אבירם  :ופיננסיתרואה  רויטל  )דירקטורית    ה"ה 

רונן הראלחיצונית( חיצוני(  ,  )דירקטור()דירקטור  עמינדב ססלר  )דירקטור(,  נאור  ירון   ,  

 . )דירקטור( וארז נבון

, ירון נאור,  ה"ה רויטל אבירם רונן הראללפירוט ניסיונם העסקי, כישוריהם והשכלתם של  

  דוח פרטים נוספים על התאגיד אשר צורף כפרקל  26תקנה    ורא ,  וארז נבון  עמינדב ססלר 

 . תקופתיהד' לדוח  

 

 תלויים  בלתי  דירקטורים  בדבר גילוי .4

  לתקופת   נכון.  תלויים  הבלתי  הדירקטורים  שיעור  בדבר  הוראה  כולל  אינו  החברה  תקנון 

 . אשכנזי יצחק , אחד תלויה בלתי דירקטור בחברה מכהן, הדיווח

 

 החברה   שלהפנימי מבקר ה בדבר  פרטים .5

אשר   2019  לשנת  הדירקטוריון  לדוח  5  סעיף  ראו,  החברה  שלהפנימי    המבקרבדבר    לפרטים

 צורף כפרק ב' לדוח התקופתי.

 

 תגמול בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  .6

ועדת    2020במרץ    29ביום   .6.1 מנושאי המשרה אישרו  כי חלק  ודירקטוריון החברה  התגמול 

בגין   זכאים  הם  לו  מהתגמול  חלק  על  חוזר  בלתי  באופן  יוותרו  לתגמול  הזכאים  בחברה 

. לפרטים נוספים ראו  2020באוקטובר    1ועד ליום    2020במרץ    1התקופה שתחילתה ביום  

מידע על פיו  האשר  (  2020-01-028165  : אסמכתא  פר )מס  2020במרץ    30דיווח מיידי מיום  

 נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אבינועם ספיר )להלן:    2020באפריל    19ביום   .6.2

. 20201במאי    1"( לתפקיד מנכ"ל החברה, חלף הגב' יפעת קריב, וזאת החל מיום  אבינועם"

 
  במאי   3  מיום  החברה   של  מיידי  דיווח   ראו,  בחברה"ל  כסמנכנוספים אודות מינויה של הגב' קריב    לפרטים  1

 . פיו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה, אשר המידע על (2020-01-038701: אסמכתא)מספר   2020
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נכנס לתפקיד מנכ"ל החברה לאחר  סיום תפקידו כסגן נשיא בכיר בחברת טבע    אבינועם 

העולמית, מנכ"ל טבע ישראל ומנהל אזורי של אפריקה, מזרח תיכון ואוקראינה. לפרטים  

באפריל    20נוספים אודות מינויו של אבינועם, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים  

(  , בהתאמה2020-01-038704-ו  2020-01-039348)מספרי אסמכתא:    2020במאי    3- ו  2020

   בדוח זה בדרך של הפניה.אשר המידע על פיהם נכלל 

החברה  בעלי מניות  של  אישרה האסיפה הכללית    2020במאי    26ביום  בהמשך לאמור לעיל,  

דירקטורים  של אבינועם, ובכלל זה את הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות    את תנאי כהונתו 

  . לפרטים נוספיםבנוסח המקובל בחברה  לשיפויהתחייבות  פטור וומתן כתב  ונושאי משרה  

אבינועם, של  והעסקתו  כהונתו  תנאי  מיידיים    אודות  דיווחים  האסיפה  בדבר  ראו  זימון 

החברה  הכללית   מניות  בעלי  מהימים  של    2020  במאי  27-ו   2020  באפריל  20ותוצאותיה 

על פיהם    אשר המידע, בהתאמה(  2020-01-053325-ו  2020-01-039354)מספרי אסמכתא:  

 בדוח זה בדרך של הפניה.נכלל 

בהתאמה,    2020במאי    17-ו  14בימים   .6.3 החברה,  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  את  אישרו 

ונושאי משרה ומתן   דירקטורים  ביטוח אחריות  בפוליסת  כתב פטור והתחייבות  הכללתו 

למר אלי אדמוני, המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה    בנוסח המקובל בחברה  לשיפוי

למר אלי אדמוני כאמור  שיפוי  התחייבות לכתב הפטור והמתן  .  2019בדצמבר    11החל מיום  

ענין)לתקנות החברות    4ב1אושר בהתאם לתקנה   בעלי  עם  בעסקאות  התש"ס(הקלות   ,-

למד   , 2000 בהתאם  החברה,  שתכנס  הקרובה  הכללית  האסיפה  מועד  התגמול  עד  יניות 

לפרטים נוספים ראו   . ובתנאים זהים לכתבי הפטור והשיפוי של יתר נושאי המשרה בחברה

מיום   מיידי  פיו  (  2020-01-043852)מספר אסמכתא:    2020במאי    17דוח  על  אשר המידע 

 בדוח זה בדרך של הפניה. 

לעיל,   הפטור  כתב  אישרה האסיפה הכללית את מתן    2020ביוני    22ביום  בהמשך לאמור 

שיפוי למר אלי אדמוני. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים אודות זימון  התחייבות לוה

)מספרי אסמכתא:   2020ביוני    22- ו  2020במאי    17האסיפה הכללית ותוצאותיה מהימים  

בדוח זה בדרך אשר המידע על פיהם נכלל  , בהתאמה(  2020-01-065523-ו  2020-01-043873

 של הפניה. 

.  חלף מר טוני קליין  כסמנכ"ל הכספים של החברהליעד ענני  מונה מר    2020אוגוסט  ב  2ביום   .6.4

אסמכתא:   י )מספר  2020באוגוסט    2של החברה מיום    ים מיידי  ים לפרטים נוספים ראו דיווח

מובא בדוח זה בדרך   הם( אשר המידע על פיבהתאמה,  081543-01-2020-ו 081549-01-2020

   של הפניה.

  10-אישר דירקטוריון החברה הקצאות פרטיות שאינן מהותיות ל  2020באוגוסט    23ביום   .6.5

, ללא תמורה, של  2ובחברות בנות של החברה   ניצעים שהינם נושאי משרה ועובדים בחברה

  510,000-למימוש לכתבי אופציה )סדרה ב'(, לא סחירים, הניתנים    510,000סך כולל של  

. לפרטים נוספים, ראו דיווח  ש"ח למניה  9.84מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, במחיר של  

-מיידי ערוך לפי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס

 
, סמנכ"ל המכירות והשירות בחברה וסמנכ"ל  החקלאות  מנהלת "ל הכספים,  סמנכ  נמנים  המשרה  נושאי  על  2

 הפיתוח העסקי המיועד של החברה.
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 . המפורסם בד בבד עם דוח חציוני זה  2000

עד    של  כולל  סך  להצעת  לפעול   להנהלתהאישר דירקטוריון החברה    2020באוגוסט    23  ביום .6.6

ביולי    1עובדי החברה אשר היו מועסקים בה נכון ליום    60-כתבי אופציה )סדרה ב'( ל  60,000

ערך    הצעת  מתאר  במסגרת,  2020 מכתבי  ההצעה" )להלן:  לעובדיםניירות  אחד  כל   .)"

  2029  באוגוסט  19  ליום  עדחת ללא ע"נ של החברה  האופציה יהיה ניתן למימוש למניה א 

  תכנית  פי  על  2019  בשנת  לראשונה  שהוקצו '(  ב)סדרה    האופציה  כתבי  לתנאי  ובכפוף

( שליש מכתבי  1להלן: )שש"ח למניה, לאחר תקופות ההבשלה    9.84, במחיר של  האופציות

בתום   יבשילו   מועד "  )להלן:  לעובדים   המתאר  אישור   ממועדחודשים    12האופציה 

( שליש  3)-חודשים ממועד האישור; ו  24( שליש מכתבי האופציה יבשילו בתום  2"(; )האישור

 חודשים ממועד האישור. 36מכתבי האופציה יבשילו בתום 

תקנות הצעת ניירות ערך לעובדים בהתאם ל  מתאר  ימים  21בתוך  בכוונת החברה לפרסם  

 "המתאר"(. )להלן: 2000-ס"(, התשפרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים ניירות ערך )

, ככל שתבוצע, תהיה בתנאים  וההצעהותנאיה טרם נקבעו סופית    ההצעהיובהר כי מבנה  

. שתפרסם   ככלשתפרסם החברה,    במתאר שיקבעו על ידי הנהלת החברה ואשר יפורטו  

 לפרסום אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה  

האופציה   הקצאת.  פיה  על'(  ב)סדרה    האופציה  כתבי  והקצאת   ולהצעה   המתאר כתבי 

י המתאר כפופה לכל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה לאישור  )סדרה ב'( על פ

  '(.בשתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה  המניותהבורסה לרישום למסחר של 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  –ג'   חלק
 

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח ועד למועד פרסום הדוח .7

  16.2דירקטורים בחברה הקבוע בסעיפים  ה נכנס לתוקף מנגנון מינוי    2020בינואר    1ביום   .7.1

לתקנון החברה לפיו בעל/י מניות )אחד או יותר( המחזיק/ים יחד במניות המהוות    16.3-ו

)או יותר( מהון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצעה בה )לא בדילול    10%לפחות  

ל רשאי/ם  יהיה/יו  כל  מלא(  על  החברה  לדירקטוריון  אחד  דירקטור    10%מנות/לפטר 

דיווח    ו כאמור, בהודעת מינוי/הודעת הפסקת כהונה שתימסר לחברה. לפרטים נוספים רא

( הנכלל בדוח זה על דרך 2019-01-118816  :אסמכתא  פר )מס  2019בדצמבר    5מיידי מיום  

להוראות תקנון החברה, ובהתאם להודעות המינוי שקיבלה החברה, ביום    בהתאםההפניה.  

  לכהן   המשיכה  בינתייםיפעת קריב )אשר    הדירקטוריםכהונתם של    פקעה  2020בינואר    1

 ירון רצון. ו 3( 2020במאי  1עד ליום   "ל החברהכמנכ

מכוח    ,החברה  מניות  3,111,500השלימה החברה הנפקה לציבור של    2020  בינואר  2ביום   .7.2

מיום   מדף  הצעת  החברה 2019בדצמבר    31דוח  של  המדף  תשקיף  פי  על  פורסם  אשר   ,

אודות  . לפרטים נוספים  2018באוגוסט    31, נושא תאריך  2018באוגוסט    30שפורסם ביום  

דיווח מיידי  ו  2019בדצמבר    31מיום  כאמור  מדף  הראו דוח הצעת  ההנפקה לציבור האמורה  

  2019-01-126799)מספרי אסמכתא:    2020בינואר    1מיום    ופיפקה על  נאודות תוצאות הה 

 . , אשר המידע על פיהם נכלל בדוח זה בדרך של הפניה, בהתאמה(2020-01-000613-ו

תאגידים  החברה  השלימה    2020בינואר    13ביום   .7.3 שני  המונה  למשקיע  פרטית  הקצאה 

ניירות הערך המפורטים להלן:   1,130,000)א(    מקבוצת הפניקס חברה לביטוח בע"מ של 

של   במחיר  החברה  למניה    8.88מניות  של  וש"ח  כוללת  )ב(  ש"ח  10,034,400בתמורה   ;

כתבי אופציה )סדרה ד'( ללא תמורה, שיהיו ניתנים למימוש למניות החברה החל    339,000

ליום    2021בינואר    1מיום   של  2021בדצמבר    31ועד  במחיר  למניה,    11.25,  כפוף  ב ש"ח 

ניתנים    339,000)ג(  -; ותלהתאמות מקובלו כתבי אופציה )סדרה ה'( ללא תמורה, שיהיו 

, במחיר של  2023בדצמבר    31ועד ליום    2021בינואר    1למימוש למניות החברה החל מיום  

למניה,    14 מקובלותבש"ח  להתאמות  נוספים  כפוף  לפרטים  הפרטית  .  ההקצאה  אודות 

-2020-01)מספר אסמכתא:    2020בינואר    7מיום  דוח מיידי משלים של החברה  ראו  כאמור  

 בדוח זה בדרך של הפניה. אשר המידע על פיהם נכלל ( 002925

כדירקטור    2020בינואר    19  ביום .7.4 אדמוני  אלי  מר  של  לכהונתו  היק"ר  אישור  התקבל 

  2020  בינואר  20  מיום  החברה  של  מיידי  דיווח  ורא   נוספים  לפרטים.  החברה  בדירקטוריון 

 ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 2020-01-006780 :אסמכתא פר)מס

ב חוות  קיבלה    2020במרץ    19ביום   .7.5 של החברה  והריבוי  )הגידול  הכיכר  זהנאות  : בס"ק 

, גוף הסמכה בינלאומי, המאשרת Control Unionחברת  טעם  תעודה רשמית מ  "(החווה"

 GAP- הועומדת בנהלי    הנדרשות  וההסמכות  הנדרשיםכי החווה עברה את כל המבדקים  

 
לפרטים אודות אישור דירקטוריון החברה את מינויו של מר אבינועם ספיר לתפקיד מנכ"ל החברה, חלף הגב'    3

 .לעיל 6.2, ראה סעיף 2020במאי  1יפעת קריב, וזאת החל מיום 
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העולמי  GACP-הו הבריאות  ארגון  ה  4( WHO)  של  של ושל  המבוזרת  המדעית  סמכות 

, באופן שיאפשר לחברה למכור את תוצרת החווה )מוצרים 5( EMEAהאיחוד האירופאי )

לפרטים    למפיצים מאושרים של קנאביס רפואי באירופה.מבוססי תפרחות צמח הקנביס(  

מיום   החברה  של  מיידי  דיווח  ראו  -2020-01  :אסמכתא  פר)מס   2020במרץ    22נוספים 

 . ( הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה023947

  עולם  תיקון   לזני  הביקוש  ולאור  החברה  ידי  על  בישראל  עולם  תיקון  פעילות  רכישת  לאור .7.6

  נוספים   גידול  שטחי  מייעדת  החברה,  בישראל  רפואי  לשימוש  הקנאביס  מטופלי  ידי   על

  קנביט   התקשרה  2020  במרץ  20  ביום . לפיכך,  עולם  תיקון  מטופלי  את  שתשמש  לתוצרת

פנאקסיה קנאביס ישראל ותעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ    עם פנאקסיה   6"מ בע  אגרו

 )להלן: רפואי  קנאביס תפרחות לרכישת להסכם בתיקון"( פנאקסיהבע"מ )להלן יחדיו: "

מהכמות  גלם  חומר "-ו"  ההסכם" במחצית  גלם  חומר  יסופק  פיו  על  העניין(,  לפי   ,"

 . בהסכםהמפורטת 

ובמטרה להגדיל את שטחי  ,  לאור הביקוש ההולך וגובר לזני תיקון עולםבהמשך לאמור ו 

פנתה החברה לפנאקסיה בבקשה לבטל את ההסכם, ,  הגידול המיועדים לזני תיקון עולם

 הצדדים על סיום ההסכם.החליטו  2020באוגוסט   4וביום  

  2020במרץ    22  ,2019במאי    12מהימים  לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה  

אסמכתא:  )  2020  באוגוסט  5-ו -2020-01- ו  2020-01-024091,  2019-01-044893מספרי 

 בדוח זה בדרך של הפניה  נכלל, אשר המידע על פיהם (, בהתאמה083925

בתוספת  ההודיעו    2020במרץ    22ביום   .7.7 התקשרותם  על  לחברה  רוזן  וברק  נאור  ירון  "ה 

נדחה ליום    פירעונה"( לפיה מועד  ההלוואה " )להלן:  החברה  למניות  המירהלהסכם הלוואה  

"(, וכי פרט להארכה בשנה לא  ההארכה בשנה( )להלן: "2020במאי    29)חלף    2021במאי    29

יצוין   בהחל   נוסף.  שינוי  של   כל  סך  על  עומדת  ההלוואה  יתרת  הדוח,  לתאריך  נכון  כי 

 של   סך  משקפת  כאמור  תנאיה  פי  על  ההלוואה  מלוא  המרת  בהנחת  אשרש"ח,    10,611,270

  12.78%-כ  של   שיעור  זה  למועד   נכון)המהוות    החברה  של "נ  ע  ללא  רגילות  מניות  4,403,017

 .7(מלא  בדילול %11.62-וכ  בה ההצבעה ומזכויות  החברה   מהון

ראו   ההלוואה  אודות  נוספים  של החברה מהימים  לפרטים  המיידיים  במאי    30דיווחים 

אסמכתא:  )  2020במרץ    23-ו  2019ביוני    17  ,2019 -2019-01,  2019-01-054061מספרי 

בהתאמה2020-01-024571-ו   060052 פיהם  (,  על  המידע  אשר  של  בדוח    נכלל,  בדרך  זה 

 . הפניה

 Tikun Olam Greece SAבדבר התקשרות החברה במזכר עקרונות לא מחייב עם    לפרטים .7.8

  ראו , רפואי  קנאביס   ומוצרי  זני  של  ואספקה לייצור  בהסכם   להתקשרות  ומתן  משא  לניהול 

, אשר  (2020-01-024955אסמכתא:    מספר )  2020  במרץ  24  מיום  החברה  של   מיידי  דיווח

 
4  GAP and GACP for Medicinal Plants –WHO  . 
5  tsGuideline on GAP and GACP for Herbal Medical Produc –EMEA  . 
 על ידי החברה. 74%בשיעור של )בשרשור( חברה בת של החברה המוחזקת   6
של    7 פרטית  ביצוע הקצאה  ו'(    1,451,966בהנחת  )סדרה  אופציה  ידי האסיפה  לאבינועםכתבי  על  שאושרה   ,

המיידיים של אשר טרם בוצעה בפועל כמפורט בדיווחים   2020במאי  26הכללית של בעלי מניות החברה ביום 
,  053325-01-2020-ו  039354-01-2020)מספרי אסמכתא:    2020במאי    27-ו  2020באפריל    20החברה מהימים  

 בהתאמה(.
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 . הפניה של בדרך  זה בדוח נכללהמידע על פיו  

(,  2020-01-027244אסמכתא:    מספר)  2020  במרץ  29  מיום   החברה  של  מיידי  דיווח ל  בהמשך .7.9

בדבר התקשרות החברה במסמך שיתוף פעולה בלעדי עם מרכז ידע גליל עליון לצורך ביצוע  

כנגד   לטיפול  עולם  תיקון  של  "אבידקל"  מזן  קנאביס  שמן  פוטנציאל  את  הבוחן  מחקר 

הקורונה דלקות   נגיף  מפגיעת  הנגרמות  הריאה  ברקמות  "  ופיברוזיס  -ו   "המזכר )להלן: 

אינם    למזכר הצדדים    ,זה  דוחפרסום    למועד  נכוןמעדכנת כי    החברה,  (", בהתאמההמחקר"

 . המזכר נושא המחקר לקידוםפועלים 

לפרטים אודות אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי חלק מנושאי המשרה בחברה  .7.10

  6.1הזכאים לתגמול יוותרו באופן בלתי חוזר על חלק מהתגמול לו הם זכאים, ראו סעיף  

 לעיל. 

אודות   .7.11 החברהלפרטים  מנכ"ל  לתפקיד  אבינועם  של  כהונתו  ,  מינויו  תנאי  לעניין  לרבות 

 .לעיל 6.2סעיף  ראו  והעסקתו, 

  ותוצאות  הערבה  באזור  החברה  חוות  של  הגידול  למתקן  פריצה  איתור  אודות  לפרטים .7.12

 של  מיידי  דיווח  ראו,  ישראל  ממשטרת  חוקרים  בשיתוף  החברה  שביצעה  ראשונית  בדיקה

, אשר המידע על פיו  (2020-01-036799:  אסמכתא  מספר)  2020  באפריל  25  מיום  החברה

 .הפניה של בדרך זה  בדוח נכלל

קנאביס  נחתם צו ייצוא חופשי להסדרת יצוא מוצרים מסוימים של    2020במאי    13ביום   .7.13

מיש )להלרפואי  "ראל  רפואי    קובע  הצו"(.  הצון:  קנאביס  מוצרי  לייצא  שירצה  מי  כי 

"(, ובכפוף  רישיון יצוא מסוימים מישראל, יפנה לקבלת רישיון ממשרד הבריאות )להלן: "

לקבלת רישיון יצוא, יוכל לייצא את הטובין, בהתאם למפורט בפקודת הסמים המסוכנים  

הייצור של החברה מפעל  לעניין זה יצוין כי  .  "(פקודהה)להלן: "  1973-התשל"ג ]נוסח חדש[,  

( האירופאית  התקינה  בכללי  לעמוד  תוכנן  להגיש  EU-GMPבציפורית  תפעל  והחברה   )

לאחר כניסתו לתוקף של הצו ולאחר  ממנו  למשרד הבריאות בקשה לקבלת רישיון יצוא  

של  וח מיידי  יו . לפרטים נוספים ראו דכך  שתעמוד בדרישות הרגולטוריות הנדרשות לשם

נכלל  מידע על פיו  האשר  (  2020-01-043000)מספר אסמכתא:    2020במאי    14מיום  החברה  

 בדוח זה בדרך של הפניה. 

לפרטים אודות אישור ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות   .7.14

)לפי העניין( את הכללתו    2020ביוני    22-ו  2020במאי    17,  2020במאי    14החברה מהימים  

ומתן   ונושאי משרה  דירקטורים  ביטוח אחריות  לשיפוי בפוליסת  והתחייבות  פטור    כתב 

 לעיל.  6.3, ראו סעיף למר אלי אדמוני בנוסח המקובל בחברה

 GmbH Pharma Fette  נחתם הסכם אספקה מלא בין החברה ובין  2020במאי    22  ביום .7.15

(" מסוימים  ("הצדדיםלהלן:  קנאביס  שמני  ו/או  תפרחות  לאספקת   "(םההסכ "להלן:  ), 

מיליון ש"ח    100- מ  לבגרמניה, אוסטריה ושוויץ, בהיקף הכנסות לחברה העשוי להגיע למע 

ראו דיווח    ,בהסכםהצדדים  נוספים אודות התקשרות    לפרטים.  ה בת חמש שניםבגין תקופ

אשר המידע על  (  2020-01-051405)מספר אסמכתא:    2020במאי    24  מיוםשל החברה  מיידי  

 . הפניה  של בדרך זה בדוח נכללפיו  

עשר משקיעים, באופן  -במאי אישר דירקטוריון החברה הקצאות פרטיות לשניים  25  ביום .7.16
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מניות רגילות ללא ע"נ של החברה   1,590,056שאינו מהווה הצעה לציבור, בכמות כוללת של  

ככולל  ובתמורה של  של  "חשאלפי    11,528-ת  למניה  מחיר  המשקפת  )להלן:    "חש  7.25, 

"ל  מנכ,  השארבין    ,נכללים  הניצעים  במסגרת"(.  הניצעים" -ו"  הפרטיות  ההקצאות"

קרוב    חברהו  , ספיר  אבינועם  מר,  החברה בשליטת  נמצאת  החברה  ידיעת  למיטב  אשר 

העניין" )להלן:  משפחתו בע"מ  8"(בעלי  לביטוח  חברה  הפניקס  מקבוצת  תאגיד  . וכן 

  י)מספר  2020  במאי  31-ו  26של החברה מהימים    יםמיידי   יםח וו יד   ראו  נוספים  לפרטים

בהתאמה2020-01-049024-ו  2020-01-046390אסמכתא:   פיהם  האשר    (,  על    נכלל מידע 

 . הפניה של בדרך  זה בדוח

החברה    2020ביוני    24ביום   .7.17 המלאההתקשרה  בשליטתה  תאגיד  זה)  באמצעות  : בס"ק 

פארם בע"מ בהסכם מייסדים ובעלי מניות להקמת  EFG עם היליז בע"מ ועם"(  החברה"

והפעלת בית מרקחת במבנה אותו שוכרת החברה  (  51%משותפת בשליטת החברה )  חברה

השל"ה אביב  ,  9  ברחוב  תל  במרכז  בזל  במתחם  לפרטים    .("ההסכם"להלן:  )הממוקם 

-2020-01:  אסמכתא)מספר    2020ביוני    25דוח מיידי מיום    ראוההסכם    אודות נוספים  

 .בדוח זה בדרך של הפניה נכלל, אשר המידע על פיו  (066510

לפי    היק"ר מאת  התקבלו    2020ביולי    20ביום   .7.18 מסוכן  סם  של  ולהחזקה  לעיסוק  רישיון 

"( על פי  רישיון הייצורלמפעל הייצור של החברה בציפורית )להלן: " הלפקוד 7- ו 6סעיפים 

)תנאי ייצור נאותים( ורישיון לעיסוק ולהחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים    IMC-GMPתקן  

"( על פי  ישיון ההפצהר)להלן: "האמור לפקודה לבית המסחר הצמוד למפעל הייצור  7-ו 6

 IMC-GSPשניהם בהתאם לעמידה בתקן אבטחה    ,)תנאי הפצה נאותים(  IMC-GDPתקן  

 "(. הרישיונות)תנאי אבטחה נאותים( )להלן יחד: " 

)להלן:   2020ביולי    19הרישיונות התקבלו לאחר שביום   ייצור בע"מ    קיבלה תיקון עולם 

לייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, ותיקון  (  IMC-GMP"( תקן ישראלי )תאגיד הייצור"

לניפוק והפצה   IMC-GDP"( קיבלה תקן  תאגיד הניפוק" עולם ניפוק והפצה בע"מ )להלן:

 של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי. 

  הן   ייצור  שירותי   לספק   ובכךרישיון הייצור מאפשר לתאגיד הייצור לעבד, בהיקף מסחרי ) 

תפרחות, שמנים ומיצוי ולייצר מוצרי קנאביס רפואי   (,אחרים  למגדלים  והן עצמה לחברה

 )המותרים על פי רישיון הייצור(.

רישיון ההפצה מאפשר לתאגיד הניפוק להפעיל את בית המסחר ולהפיץ ולשנע )באמצעות  

ג'( מסחר   צד  לבתי  מרקחת,  לבתי  עצמאי  באופן  מהמפעל  הרפואי  הקנאביס  מוצרי  את 

שירה לבתי המטופלים. כמו כן, בכפוף להשלמת הליכי  באספקה י ולשנע )באמצעות צד ג'(

לעמידה   ובכפוף  מישראל,  רפואי  קנאביס  של  לייצוא  האישור  וקבלת  בנושא  החקיקה 

לנמלים,   ולשנע את המוצרים  להפיץ  יוכל תאגיד הניפוק  נוספים ככל שיידרשו,  בתקנים 

 לצורך ייצוא המוצרים כאמור. 

מיידיים   דיווחים  ראו  נוספים  החברה  לפרטים  במאי    25,  2020בפברואר    4מהימים  של 

  ,2020-01-052020,  2020-01-012948מספרי אסמכתא:  )  2020ביולי    20-ו  2020ביוני    8  ,2020

 
  בעלי אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הכללת   2020במאי    25, ביום העניין  לבעלי כי ביחס    יצוין   8

 . העניין בהקצאות הפרטיות
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בדוח זה בדרך   נכלל (, אשר המידע על פיהם  , בהתאמה2020-01-076722-ו  2020-01-058587

 של הפניה 

לאמור   .7.19 ולביאור    26  בסעיף בהמשך  התאגיד  עסקי  תיאור  הכספיים  17לדוח  לדוחות  ג 

, אשר צורפו כפרק א' וכפרק ג', בהתאמה, 2019בדצמבר    31המאוחדים של החברה ליום  

בדבר   התקופתי,    קפיטל   ואיפקס"מ  בע   הנפקות   איפקס ידי  -על  שהוגשה   תביעהלדוח 

  כנגד(  העניין  לפי",  התובעות"-ו"  התביעה "ח )להלן: "ש  מיליון  3.6  של  בסך"מ  בע  מרקטס

התקשרו    2020ביולי    28ביום  "(,  הצדדים : "והתובעות  החברה  עםלהלן  )  וקנביט   החברה 

ולוויתור   התביעה  של  והמוחלט  הסופי  לסילוקה  בתמורה  לפיו  פשרה  בהסכם  הצדדים 

הצדדים,   טענות  על  והמוחלט  או  הסופי  במישרין  מהם  למי  הקשור  וכל  מטעמם  מי  כל 

לר בעבר בעקיפין,  הפשרה,  הסכם  על  החתימה  במועד  משרה,  ונושאי  מניות  בעלי  בות 

יועצים ושלוחים שלהן,   ולרבות  לתובעות סך כולל של תשלמנה החברה וקנביט  ובעתיד, 

)להלן:  2,150 כדין  מע"מ  בתוספת    לפי",  הפשרה  סכום"-ו"  הפשרה  הסכם" אלפי ש"ח 

 (. העניין

לפרטים נוספים אודות הסכם הפשרה, לרבות לעניין אופן תשלום סכום הפשרה, ראו דיווח  

, אשר המידע על  (2020-01-080634:  אסמכתא)מספר    2020ביולי    29מיידי של החברה מיום  

 . בדוח זה בדרך של הפניה נכללפיו  

,  חלף מר טוני קליין   כסמנכ"ל הכספים של החברהליעד ענני  מר  בדבר מינויו של  לפרטים   .7.20

 לעיל.  6.4ראו סעיף 

  בת  חברה  ,"מבע   והפצה  ניפוק  עולם   תיקון  חברת  התקשרה  2020  באוגוסט  18  ביום .7.21

  ואלשטיין עם חברת סלומון לוין    , החברה  של  מלאות  ובשליטה   בבעלות)בשרשור(    המוחזקת 

"(, על פיו  ההסכם" )להלן:  בקונסיגנציה  בלעדי  לא  הפצה  בהסכם"(  ס.ל.א" )להלן:בע"מ  

ההסכם יהיה  .ל.א תפיץ את מוצרי הקנאביס הרפואי של החברה בתחומי מדינת ישראל. ס

ויוארך באופן אוטומטי  כאמור  ההפצה  לתקופה של שנתיים החל ממועד תחילת   בפועל, 

על שתיים כוללת שלא תעלה  נוספות של שנתיים כל אחת, עד לתקופה  עשרה -בתקופות 

 שנים. 

הקצאת ל  2020באוגוסט    23מיום  לפרטים אודות אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה   .7.22

ועובדים משרה    ינושאניצעים שהינם    10-ל  כתבי אופציה )סדרה ב'(  510,000  שלסך כולל  

 לעיל.  6.5בחברה, ראו סעיף  

לפעול להצעת    2020באוגוסט    23מיום  להנהלתה  לפרטים אודות אישור דירקטוריון החברה   .7.23

עובדי החברה אשר היו מועסקים בה נכון    60- ל  כתבי אופציה )סדרה ב'(   60,000של  סך כולל  

 לעיל.  6.6, ראו סעיף 2020ביולי   1ליום 

הד  אודותנוספים  לפרטים   .7.24 בתקופת  עיקריים    8-ו  5  יםביאור   וראואחריה,  ח  ו אירועים 

 . ' לדוח זה להלןב, המצורפים כפרק לדוחות הכספיים

נכללים בו על המובהר כי המידע, התחזיות וההערכות הכלולים בדוח זה לרבות בדיווחים  

  1968- דרך ההפניה מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

אישו בקבלת  היתר,  בין  תלויה,  התממשותו  ובגורמים ואשר  שונים  רגולטוריים  רים 

בסעיף   המפורטים  הסיכון  גורמי  לרבות  החברה,  בשליטת  לדוח   30שאינם  א'  לפרק 
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התקופתי ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות 

 כי לא יחול שינוי מהותי במידע.

 

 תרומות .8

מתן תרומות. בתקופת  בנושא  הדוח, דירקטוריון החברה לא קבע מדיניות    נכון לתאריך 

  לא ניתנה התחייבות למתן תרומות בעתיד הקרוב. כן ו  ,הדוח לא הוענקו תרומות
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 גילוי בדבר אשראי בר דיווח   –'  ד חלק
 

מגיוסי הון. נכון למועד הדוח,  ובחברה  המניות  החברה מממנת את פעילותה מהון עצמי, מהלוואות מבעלי 

  .לא לקחה אשראי בנקאי, ואינה כפופה למגבלות כלשהן בנטילת אשראי  )סולו( החברה

 

 

     2020באוגוסט   23

 איתן בן אליהו   תאריך 
 יו"ר הדירקטוריון 

 אבינועם ספיר  
  מנכ"ל  

 



 דוחות כספיים  –  פרק ג'

 ;  2020ביוני  30ליום של החברה  דוחות כספיים מאוחדים 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  -תיקון עולם 

  קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( - )לשעבר 

 ביניים לתקופת כספי מידע

 )בלתי מבוקר(

 2020 יוניב 30ליום 

 
 
 

 
  



 2 

 
 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ 

  קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( - )לשעבר 

 ביניים לתקופת כספי מידע

 )בלתי מבוקר( 

 2020 יוניב 30ליום 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 ףד 

 2 דוח סקירה של רואי החשבון 

  )ש"ח( : חדשים בשקלים - מאוחדים תמציתיים כספיים דוחות

 3 הכספי  המצב  עלמאוחד  תמציתי  דוח

 4 הכולל  הרווח עלמאוחד  תמציתידוח  

 5 בהון על השינויים מאוחד  תמציתידוח  

 6-7 על תזרימי המזומנים מאוחד  תמציתידוח  

 8-15 לדוחות הכספיים התמציתיים   הסבר נבחרים  ביאורי
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  -)לשעבר  מ"תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע  של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( 

 
 מבוא 

 
עולם קנביט פארמסוטיקלס בעחברת    של  המצורף  הכספי  המידע  את   סקרנו  קנביט פארמסוטיקלס    -)לשעבר    מ"תיקון 

  ואת   2020  יוניב   30  ליום  הכספי   המצב   על   המאוחד   התמציתי  הדוח  את   הכולל (,  החברה  -  להלן ) מאוחדות  וחברות  בע"מ(  
  ה שהסתיימ החודשים    6  של  הלתקופ  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים,  הכולל   הרווח  עלהמאוחדים    התמציתיים  הדוחות

  חשבונאות  לתקן בהתאם  זו ביניים לתקופת  כספי מידע של ולהצגה  לעריכה אחראים וההנהלה  הדירקטוריון. תאריך באותו
  של '  ד  פרק   לפי  זו  ביניים  לתקופת   כספי   מידע   לעריכת  אחראים  הם   וכן",  ביניים   לתקופות  כספי  דיווח"   IAS 34  בינלאומי

  ביניים   לתקופת  כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו.  1970  -ל"התש(,  ומיידיים  תקופתיים  דוחות)  ערך  ניירות  תקנות
 . סקירתנו  על בהתבסס וז
 

 הסקירה  היקף
 

 כספי מידע של סקירה" בדבר    בישראל  חשבון רואי לשכת של   2410  )ישראל( סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת  ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה".  היישות  של המבקר החשבון רואה ידי  על הנערכת ביניים לתקופות
 סקירה .  ואחרים אנליטיים סקירה הליונ  ומיישום,  והחשבונאיים  הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר,  מבירורים

 אינה ולפיכך בישראל  מקובלים ביקורת  לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה   בהיקפה מצומצמת  הינה 
 אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת

 .ביקורת של דעת חוות מחווים
 

 מסקנה 
 

 הבחינות  מכל,  ערוך אינו  ל"הנ הכספי שהמידע לסבור  לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת  בא לא,  סקירתנו   על בהתבסס
  .IAS 34  בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם, המהותיות

 
 ל"הנ הכספי שהמידע לסבור  לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף

 (,ומיידיים תקופתיים דוחות)  ערך  ניירות תקנות של'  ד פרק לפי הגילוי הוראות  אחר,  המהותיות הבחינות מכל,  ממלא אינו
 . 1970 - ל "התש

 
הכלול    עסקה לרכישת פעילות תיקון עולם בישראלבקשר עם ההחברה  ל  שפרופורמה  המידע הכספי  כמו כן, סקרנו את  

ביוני   30ביום  השהסתיימהחודשים   6 של הלתקופהכולל את נתוני הפרופורמה , לדוחות התמציתיים המאוחדים 6 בביאור
לתקופת  כספי   מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה  הדירקטוריון.  2019 הנחות  ל  בהתאם  זו  ביניים  פרופורמה 

  ניירות   תקנותב' ל38בהתאם לתקנה    זו  ביניים  פרופורמה לתקופת  כספי  מידע  לעריכת  אחראים  הם  וכן  6המפורטות בביאור  
  ביניים   פרופורמה לתקופת  כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו.  1970  -ל"התש(,  ומיידיים  תקופתיים  דוחות)  ערך

 . סקירתנו  על בהתבסס זו
 

 כספי מידע של סקירה" בדבר    בישראל  חשבון רואי לשכת של   2410)ישראל(   סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
  ביניים  לתקופותפרופורמה   כספי מידע של סקירה".  היישות  של המבקר החשבון רואה ידי  על הנערכת ביניים לתקופות
.  ואחרים אנליטיים סקירה הלי ונ  ומיישום,  והחשבונאיים  הכספיים לעניינים  האחראים אנשים עם  בעיקר,  מבירורים  מורכבת 
 ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת  לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה סקירה

,  לכך  בהתאם.  בביקורת  מזוהים להיות  יכולים  שהיו  המשמעותיים העניינים לכל  שניוודע   ביטחון להשיג  לנו  מאפשרת  אינה 
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין
 

  מכל,  ממלא  אינו ל"הנ  פרופורמה  הכספי שהמידע  לסבור  לנו הגורם דבר  ליבנו לתשומת  בא לא,  סקירתנו על בהתבסס
  על וזאת 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים  דוחות) ערך  ניירות  לתקנות' ב38 תקנה הוראות  אחר, המהותיות  הבחינות

 . 6 בביאור המפורטות  ההנחות בסיס
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 חשבון רואי  2020  באוגוסט 23

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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   תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

  קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( - )לשעבר 

 על המצב הכספי  דוח תמציתי מאוחד

 2020 יוניב 30ליום 

 בדצמבר  31 ביוני 30 

 2020 2019 2019 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח    

    נכסים 

    :שוטפים נכסים
 1,904 58,779 19,861 מזומנים  ושווי מזומנים

 40 55 932 פקדונות מוגבלים 
 6,174 629 5,710 חייבים ויתרות חובה 

 1,995 - 6,192 לקוחות 
 545 - 3,268 נכסים ביולוגיים 

 3,568 - 10,238 מלאי 

 46,201 59,463 14,226 

    
    :שוטפיםשאינם   נכסים

 57,525 10,328 67,478 קבוע  רכוש
 7,462 260 7,139 בגין זכות שימוש יםנכס

 76,212 - 74,109 נכסים בלתי מוחשיים 

 148,726 10,588 141,199 

 155,425 70,051 194,927 סך נכסים 

    

 והון  התחייבויות
 

  
    :שוטפות התחייבויות

 5,119 611 6,668 ספקים ונותני שירותים    
 8,429 1,883 10,190 זכאים ויתרות זכות    
 1,126 46 1,329 ות חכירבגין  התחייבות    
 3,807 - - הלוואות ממשקיעים   

 3,760 - - הלוואה מבעלי עניין 

 18,187 2,540 22,241 
    

    : שוטפותשאינן  התחייבויות
 - 703 -   ונותני שירותיםספקים     
 6,357 221 5,803 ות ת בגין חכיריו התחייבו   
 - 3,930 - הלוואות ממשקיעים   
 1,477 1,463 1,490 הלוואות מהמייסדים    

 25,481 - 27,596 התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים    

 34,889 6,317 33,315 

 55,556 8,857 53,076 סך התחייבויות

    :הון המיוחס לבעלים של החברה
 - - - רגילות  מניות  הון

 132,070 85,738 187,120 אחרות וקרנות הון  האופצי , כתבי פרמיה

 (32,158) (24,532) (44,710) הפסד  יתרת

 142,410 61,206 99,912 

 (43) (12) ( 559) זכויות שאינן מקנות שליטה 

 99,869 61,194 141,851 סך ההון 

 155,425 70,051 194,927 והון התחייבויות סך

 
     

 ליעד ענני   אבינועם ספיר   איתן בן אליהו 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר דירקטוריון 

 
 . 2020 באוגוסט  23דירקטוריון החברה:  הכספי לתקופת הביניים על ידי   מידעתאריך אישור ה

 . אלה כספיים דוחות  מתמצית  נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



 

4 

   תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

  קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( - )לשעבר 

 הכולל  הרווחעל  מאוחד תמציתי  דוח

 2020  יוניב  30ביום   השהסתיימים ש החוד  6של  הלתקופ
 
  

 

 חודשים שהסתיימו   6
 ביוני 30ביום 

לשנה  
 שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר 

 2020 2019 2019 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח  

 

 - - 10,813 הכנסות ממכירות 

 עלות המכירות לפני התאמות בגין שווי הוגן 
 - - 5,787 של נכסים ביולוגיים    

 רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן 
 - - 5,026 של נכסים ביולוגיים   

 רווחים מהתאמות שווי הוגן של נכסים  
 - - 3,399 ביולוגיים    

מהתאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיים   רווח
 - - ( 272) שמומשו 

 - - 8,153 רווח גולמי 

 634 85 700 ופיתוח   מחקר הוצאות

   3,921 הוצאות מכירה ושיווק

 9,314 2,217 10,744 הוצאות הנהלה וכלליות 

 - - 5,621 אחרות הוצאות 

 9,948 2,302 12,833   הפסד מפעולות

שינוי בשווי התחייבויות פיננסיות הנמדדות  
 704 827 - בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

    

 279 145 235 מימון הוצאות 

 10,931 3,274 13,068 לתקופה  כולל הפסד

    

    : לתקופה ההפסד הכולל ייחוס

 10,888 3,262 12,552   החברה של לבעלים    

 43 12 516 שליטה   מקנות  שאינן הזכויות  לבעלי    

 13,068 3,274 10,931 

    

המיוחס לבעלים  -בסיסי ומדולל למניה  הפסד
 0.59 0.27 0.38 )בש"ח( של החברה 

    
 
 
 
 
 

 . אלה כספיים דוחות  מתמצית  נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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   תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

  קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( - )לשעבר 

 בהון  השינויים  על מאוחד תמציתי  דוח

 2020  יוניב  30ביום   השהסתיימהחודשים   6 של לתקופה
 
 

 

מניות הון 
 רגילות

פרמיה  
 וקרנות הון 

 יתרת   
 סך הכל  הפסד

זכויות 
שאינן  
מקנות 
   סך ההון שליטה 

 אלפי ש"ח  

 99,869 (43) 99,912 (32,158) 070,132 - מבוקר() 2020בינואר  1יתרה ליום 
  אשר חודשיםה  6  של התקופה במהלךתנועה 

     : (מבוקר בלתי)  2020 ביוני 30 ביום הסתיימה
 

 
 3,147  3,147  3,147  תשלום מבוסס מניות 

  מהוצאות נטו ,  וכתבי אופציה מניות הנפקת 
 51,903  51,903  הנפקה 

 
51,903 

 (13,068) ( 516) (12,552) (12,552)   כולל לתקופה  הפסד

 141,851 ( 559) 142,410 (44,710) 187,120 - )בלתי מבוקר(  2020 ביוני 30יתרה ליום 

       
 108  108 (21,270) 21,287 91 מבוקר() 2019בינואר  1יתרה ליום 

  אשר חודשיםה  6  של התקופה במהלךתנועה 
     : (מבוקר בלתי)  2019 ביוני 30 ביום הסתיימה

 
 

 -  -  91 (91) ביטול ערך נקוב של מניות החברה
 ( 180)  ( 180)  ( 180)  קרן הון בגין הלוואות מהמייסדים 

 1,582  1,582  1,582  מימוש כתבי אופציות למניות 
 62,958  62,958  62,958  מהוצאות הנפקההנפקת מניות, נטו 

 ( 3,274) (12) ( 3,262) ( 3,262)   כולל לתקופה  הפסד

 61,194 (12) 61,206 (24,532) 85,738 - )בלתי מבוקר(  2019 ביוני 30יתרה ליום 

       
 108  108 (21,270) 21,287 91 )מבוקר( 2019בינואר  1 יתרה ליום

       :(מבוקר ) התקופה במהלךתנועה 
 -  -  91 (91) ביטול ערך נקוב של מניות החברה

 91,912  91,912  91,912  הנפקת מניות, נטו מהוצאות הנפקה
 3,536  3,536  3,536  מימוש כתבי אופציות למניות 

 ( 180)  ( 180)  ( 180)  קרן הון בגין הלוואות מהמייסדים 
 1,396  1,396  1,396  תשלום מבוסס מניות 

תקבולים על חשבון מניות בגין עסקת תיקון  
 14,028  14,028  עולם  

 
14,028 

 (10,931) (43) (10,888) (10,888)   שנה כולל ל הפסד

 99,869 (43) 99,912 (32,158) 132.070 - )מבוקר(  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

       
 

 
  

 
 

 
 . אלה כספיים דוחות  מתמצית  נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ 

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( - )לשעבר 

 מאוחד על תזרימי המזומנים  ידוח תמצית

 2020  ביוני 30ביום   ההחודשים שהסתיימ  6של  לתקופה
 

  שנה שהסתיימו  חודשים 6 
 שהסתיימה 

 31ביום  ביוני 30ביום  
 בדצמבר 

 2020 2019 2019 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י  ש " ח  

    
    -שוטפת  מפעילותתזרימי מזומנים  

 ( 3,356) ( 1,402) ( 9,453) ( 'נספח אאה  )ר שוטפת  לפעילות ששימשו נטו מזומנים

    
    השקעה:פעילות לתזרימי מזומנים  

 (15) (30) ( 892) מוגבלים בפקדונות השקעה
 (12,949) ( 6,843) (15,216) ברכוש קבוע  השקעה

 (83,451) - - צירוף עסקים במסגרתתמורה ששולמה 

 (96,415) ( 6,873) (16,108) השקעה   פעילותל  ששימשו  נטו מזומנים

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 91,912 62,958 51,903 תמורה מהנפקת מניות, נטו מהוצאות הנפקה 
 3,536 1,582 - ממימוש אופציות למניות תמורה 

 (70) (23) ( 818) פירעון התחייבות בגין חכירה 
 3,760 - - הלוואה מבעלי עניין  קבלת

 - - ( 3,760) פירעון הלוואה מבעלי עניין 

 - - ( 3,807) החזר הלוואות למשקיעים 

 99,138 64,517 43,518 מימון  מפעילות  שנבעו  נטו מזומנים

    
 ( 633) 56,242 17,957 מזומנים ושווי במזומנים)קיטון(  גידול

 2,537 2,537 1,904 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 1,904 58,779 19,861 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר 

    
  -)א( נספח לדוח תזרים המזומנים 

    :שוטפת  לותיששימשו לפע  מזומנים נטו
 (10,931) ( 3,274) (13,068)   לתקופה  הפסד

 50 21 46 הוצאות מימון בגין חכירה 
 - - 2,115 בגין תמורה מותנית התחייבות 

 - - 2,103 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
 704 827 - שינוי בשווי הוגן של הלוואות המשקיעים 

 134 120 13 הוצאות מימון בגין הלוואות מייסדים 
 47 - 5,147 והפחתות פחת  

 1,396 - 3,147 תשלום מבוסס מניות 

 (497 ) (2,306 ) (8,600 ) 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים: 
 ( 543) ( 103) 464 בחייבים ויתרות חובה   גידול

 - - ( 4,197) לקוחות 
 - - ( 6,670) מלאי 

 - - ( 2,723) שינויים בגין מלאי ביולוגי 

 5,787 1,007 4,170 אחרים וזכאים  בספקים  גידול

 (8,956 ) 904  5,244 

 ( 3,356) ( 1,402) ( 9,453) עילות שוטפת ששימשו לפ נטומזומנים 

    
    זומנים:מפעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי ( )ב

 - - 654 הכרה בנכס כנגד התחייבות בגין חכירות חדשות 

 1,588 - - הנפקת מניות למלווים  

 2,272 1,749 1,414 רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים
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 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ 

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( -)לשעבר 

 מאוחד על תזרימי המזומנים  ידוח תמצית

 2020  ביוני 30ביום   ההחודשים שהסתיימ  6של  לתקופה

 
  
  שנה 

 שהסתיימה 
 31ביום  

 בדצמבר 

 2019 

 )מבוקר( 

 אלפי ש"ח  

  
 תמורה ששולמה במסגרת צירוף עסקים: ( ג)

  :נכסים והתחייבויות של הפעילות הנרכשת
 1,995   לקוחות

 435 חייבים ויתרות חובה 
 545 נכסים ביולוגיים 

 3,568 מלאי 
 40,583 רכוש קבוע 

בישראל )כלול תחת נכסים בלתי  זכויות שימוש במותג  
 17,256 מוחשיים( 

זכויות שימוש בזני תיקון עולם בישראל )כלול תחת  
 24,784 נכסים בלתי מוחשיים(

זכויות שימוש במותג ובזני תיקון עולם במדינות נוספות  
 15,265 )כלול תחת נכסים בלתי מוחשיים(

 18,907 מוניטין 
 6,909 נכסים בגין זכות שימוש

 ( 3,048) ספקים וזכאים ויתרות זכות 
 ( 6,909) התחייבות בגין חכירה 

  תמורה שלא שולמה במזומן: 
התחייבות בגין התאמת הון חוזר )נכלל במסגרת זכאים  

 ( 2,000) ויתרות זכות(
תמורה מותנית בגין מענק לעובדים )נכלל במסגרת  

 4,670 חייבים ויתרות חובה( 
 (14,028) שתונפקנה למוכר מניות החברה 

 ( 8,542) תמורה מותנית בתלות בשווי החברה 

 (16,939) תמורה מותנית בגין תמלוגים 

  

 83,451 תמורה ששולמה במסגרת צירוף העסקים 

  
  
  
  

 
 . אלה כספיים דוחות  מתמצית  נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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   תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( - )לשעבר 

 התמציתיים  דוחות הכספייםהסבר נבחרים ל ביאורי  

 
 :כללי - 1 ביאור

 
ט  נביק - )לשעבר"(, החברה " - להלן) מ" בע פארמסוטיקלס קנביטתיקון עולם  . א

  משרדה כתובת .  בישראל המאוגדת מ"בע ציבורית  חברה הינהפארמסוטיקלס בע"מ(, 
  למסחר  רשומות החברה  מניות. ציפוריתאזור התעשיה , 2היתד    הינו החברה של הרשום

   ."מבע  אביב בתל  ערך לניירות בבורסה 
 

בתחומי הריבוי, הגידול, הייצור, השיווק וההפצה של מוצרים מבוססי    פועלתהחברה   .ב
קנאביס לשימוש רפואי בישראל ובכלל זה בהפקה ובמכירה של מוצרי קנאביס רפואי לטיפול  

 והקלה על סימפטומים במגוון רחב של התוויות רפואיות.  
 

לן: "קנביט"(,  קנביט בע"מ )לה נכון לתאריך הדוח, פעילות החברה מתבצעת הן באמצעות 
חברה בת בבעלות מלאה של החברה, וחברות בנות בשליטתה והן באמצעות תיקון עולם  

 "תיקון עולם"( וחברות בנות בשליטתה.  ( בע"מ )להלן: 2019ישראל )
 

  נטו   ש"חמיליון  52-סה החברה כגיי 2020ביוני   30ששת החודשים שהסתיימו ביום במהלך  .ג
 .ג' 5-וב'  5,  א'5במסגרת הקצאות פרטיות וציבוריות, ראה ביאורים 

 
  רפואי   קנאביס  של   הייצוא  את  המאשרת   ממשלה  החלטת  התקבלה  ,2019  בינואר  27  ביום  .ד

  הדוחות  אישור   ליום  נכון .  הייצוא   לתהליך  ביחס  שתיקבע   לרגולציה   בכפוף   וזאת,  מישראל 
 לייצוא.    ביחס  לרגולציה בנוגעבהירות -אי קיימת, הכספים

  ולספק   להוסיף ,  החברה  וביניהן,  הקנאביס  חברות   חויבו ליום אישור הדוחות הכספיים,    נכון
  באסדרה   הנהוגים  והמחירים  האספקה  תנאי   תחת   מסוימת  מטופלים   לקבוצת  רפואי  קנאביס
   לקבלת החלטה אחרת בנושא.  עד וזאת  הישנה

  בהירות -אי  קיימת ,  בישראל  הרפואילאור השינויים הרגולטוריים התכופים בתחום הקנאביס  
או הפסקת האסדרה הישנה ליום אישור הדוחות  /ולאופן יישומה של האסדרה החדשה   בנוגע

הן תחת האסדרה   במקביל  פועלת  והן תחת האסדרה החדשה,    הישנההכספיים. החברה 
 . החדשה האסדרה של לתוקף  המלאה  לכניסתה עד וזאת

 
 . 'ו5  ביאור  ראה, החברה פעילות על  הקורונה וירוס  להשפעה באשר .ה
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   תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( - )לשעבר 

 )המשך(  התמציתיים דוחות הכספייםהסבר נבחרים ל   ביאורי

 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים:  - 2ביאור 
 

 כללי . א
 

  השהסתיימ החודשים    6של  ולתקופה    2020  יוניב   30ליום    החברההמידע הכספי התמציתי של  
המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    -)להלן  באותו תאריך  

(, וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם IAS 34  -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן    -  34מספר  
התש"ל  פרקל ומיידיים(,  תקופתיים  )דו"חות  ערך  ניירות  תקנות  של    הכספי   המידע .  1970-ד' 

. יש שנתיים כספיים דוחות במסגרת הנדרשים והגילויים המידע כל את כולל אינו הביניים לתקופת
והביאורים   2019לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  

 International Financialבינלאומיים )הכספי  הדיווח  התקני  ל   מצייתים ליהם, אשר  אשר נלוו א 
Reporting Standards  )לתקינה   הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות  תקנים  שהם 

  ים ללו ( וכIFRS  -תקני ה  -( )להלן  International Accounting Standards Board)  בחשבונאות
 .2010 -את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 
 ושיקולי דעת מהותיים  אומדנים .ב

 
  שימוש   דורשת  וכן  דעת  שיקול  להפעיל   החברה  מהנהלת  דורשת,  ביניים  כספיים  דוחות  עריכת

  ועל  החברה  של  החשבונאית  מדיניותה  יישום  על  משפיעים  אשר,  והנחות  חשבונאיים  באומדנים
  להיות   עשויות  בפועל  התוצאות.  המדווחים  וההוצאות  ההכנסות,  ההתחייבויות ,  הנכסים  סכומי
 . אלו מאומדנים שונות

 
 על   הופעלו   אשר (  significant)  המשמעותיים  הדעת   שיקולי ,  אלה  ביניים   הכספיים  הדוחות  בעריכת 

 של   המפתח  במקורות  הכרוכה  הודאות  ואי החברה של  החשבונאית  המדיניות  ביישום  ההנהלה ידי
 הסתיימה ש  לשנה  החברה  של  השנתייםהמאוחדים    הכספיים   שבדוחות  לאלו  זהים  היו   האומדנים

   .2019  בדצמבר 31  ביום
 

 
 'ד  38 לתקנה  בהתאם דוח צירוף .ג

 
החברות הבנות לפיכך, אין במידע הסולו תוספת    באמצעותמבוצעת    הקבוצההעסקית של    הפעילות

נכלל לא  אשר  מידע,  של  הכספיים   ממשית  הדוחות  במסגרת  המאוחדים.  הכספיים  בדוחות 
חברות בנות. לדעת החברה, השיש התקשרויות ועסקאות עם    המאוחדים החברה נותנת גילוי ככל

הבסיס   ערך    ד'38בתקנה  תכלית  ניירות  ו)לתקנות  תקופתיים  התש"ל(מידייםדוחות   , -1970  
סולו הינה זניחה למשקיע סביר על פני המידע הקיים בדוחותיה    מתקיים היות וכל תוספת מידע

 הכספיים המאוחדים. 
 

מיליון ש"ח   138-נכון למועד הדוח על המצב הכספי העמידה החברה לחברות הבנות סך של כ
 לצורך מימון פעילותן.  
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 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( -)לשעבר 

 )המשך(  התמציתיים דוחות הכספייםהסבר נבחרים ל   ביאורי

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3ביאור 

 
, הביניים  לתקופת  הכספי  המידע  בעריכת  יושמו  אשר,  החישוב   ושיטות  החשבונאית  המדיניות  עיקרי
  למעט  ,2019  לשנת   החברה   של   השנתיים   הכספיים  הדוחות   בעריכת   ששימשו ה  אל   עם   עקביים  הינם 

 האמור להלן. 
 

, לא היו לחברה הכנסות ממכירות מפעילות עסקית רגילה. במהלך המחצית  2019בדצמבר    31עד ליום  
בהכנסה , נבעו לחברה לראשונה הכנסות ממכירות מוצרים. מדיניות ההכרה  2020הראשונה של שנת  

)להלן    " הכנסות מחוזים עם לקוחות"  15תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    של הקבוצה, המבוססת על
   , הינה כדלקמן: "התקן"(

 
הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברת ללקוח. 

החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת  מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי  
 צדדים שלישיים )כגון מסים(. 

 
בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן    הקבוצהבקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות,  

היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח.    הקבוצהבחוזה.  
פועלת    הקבוצהבהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם  מכירה    הקבוצהבמקרים אלה,  
 בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.  הקבוצהכסוכן, מכירה 

 
ממכירת   הקבוצההכנסות  על    מוצרי  השליטה  העברת  עם  זמן,  בנקודת  הפסד  או  ברווח  מוכרות 

. במקרים בהם ללקוח  המוצריםרת במועד מסירת  ללקוח. בדרך כלל השליטה מועב  יםהנמכר   המוצרים
המוצרים נמסרים ללקוח ומוחזקים על ידיו במשגור עד למכירתם על ידי הלקוח לצד שלישי, מכירה  

    .הקבוצה בהכנסה ממכירתם במועד מכירתם על ידי הלקוח לצד השלישי 
 

 ממכירה של תפרחות קנאביס.  נובעות הכנסות החברה בתקופת הדוח   עיקר
 

 שווי הוגן וסיכונים פיננסיים   - 4ביאור 

 שווי הוגן   .א

היתרה בדוחות הכספיים התמציתיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות והכנסות לקבל,  

חייבים ויתרות חובה, זכאים ויתרות זכות, הלוואות לזמן קצר מתאגידים פיננסיים, הלוואה  

 ואחרים, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. מבעל השליטה 

 .  3נכסים ביולוגיים והתחייבויות בגין תמורה מותנית מוצגים לפי שווי הוגן רמה 
 

  בהתאם שווי הערכת בסיס על  נקבע התמורה המותנית לתשלום תמלוגים של ההוגן השווי
 .(DCFהיוון תזרים המזומנים ) למודל

 
 : 2020 ביוני 30 ליום השווי  בהערכת החברה את שימשו אשר העיקריות ההנחות להלן

 
WACC  20.25% בישראל   פעילות 

WACC  22.75% ל "חו פעילות 

 13% נתח שוק צפוי בישראל 

 1% נתח שוק צפוי בחו"ל 

 120 מחיר מכירה ממוצע ליחידה ללקוח הסופי 
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 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( -)לשעבר 

 )המשך(  התמציתיים דוחות הכספייםהסבר נבחרים ל   ביאורי

 
 )המשך(: שווי הוגן וסיכונים פיננסיים  - 4ביאור 

 ניהול סיכונים פיננסיים .ב

פעילות החברה חושפת אותה למגוון של סיכונים פיננסיים: סיכון שוק, סיכון אשראי, סיכון  

 וסיכון נזילות. ריבית  

 

הנדרשים   והגילויים  המידע  את  כולל  אינו  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע  לעיל,  כאמור 

במסגרת דוחות כספיים שנתיים, לרבות בנוגע לניהול הסיכונים הפיננסיים של החברה ויש  

הדוחות הכספיים השנתיים לשנת   עם  ביחד  הביניים  לתקופת  במידע הכספי    2019לעיין 

לא חלו שינויים מהותיים במדיניות החברה לניהול הסיכונים    שר נלוו אליהם.והביאורים א

לשנת   השנתיים  הכספיים  הדוחות  במסגרת  ידיה  על  שדווחה  זו  לעומת  שלה  הפיננסיים 

2019 . 

 

 בתקופת הדוח:  מהותיים אירועים  - 5ביאור 
 

 2020הנפקה ציבורית מחודש ינואר   . א

 

)הוצאות ההנפקה   ברוטו ח" ש  מיליון 26.5 של בסך גיוס החברה השלימה 2020בחודש ינואר 
של   ,  מדף   הצעת  דוח  בסיס  על  ציבורית   הנפקה  במסגרת,  (ח" ש  אלפי450 -כהסתכמו לסך 

 .  למניה  ח" ש 8.5 של במחיר  החברה של רגילות  מניות  3,111,500  להקצאת  בתמורה
 

קיבלה החברה    2019, בחודש דצמבר  2019כמפורט בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  
"ח מבעלי מניות, אשר התחייבו להשתתף בהיקף זה בהנפקה  ש אלפי    3,760הלוואה בסך של  

הושלמה ההנפקה, ובהתאם    2020בחודש ינואר  ,  שבוצעה בחודש ינואר. כאמור לעיל  ציבוריתה
 לכך פרעה החברה את ההלוואה.

 

 2020ינואר מחודש לגופים מוסדיים  פרטית הנפקה .ב

 

מיליון  ש"ח ברוטו )הוצאות ההנפקה    15-השלימה החברה גיוס בסך של כ  2020בחודש ינואר  
בתמורה  ח" ש  אלפי   450- כ  של  לסך  הסתכמו מוסדיים,  לגופים  פרטית  הקצאה  במסגרת   ,)

  508,500  -כתבי אופציה סדרה ד' ו  508,500מניות רגילות של החברה,    1,695,000להקצאת  
מתו  ה'.  סדרה  אופציה  ככתבי  של  סך  ההנפקה,  תמורת  למניות    12.6- ך  יוחסו  ש"ח  מיליון 

כ של  וסך  המניות    1.9-שהונפקו,  בין  התמורה  הקצאת  האופציה.  לכתבי  יוחסו  ש"ח  מיליון 
לאופציות בוצעה לפי החלק היחסי בשווי ההוגן של רכיבים אלו. שני הרכיבים הוכרו במסגרת  

 מיה על מניות.  ההון העצמי של החברה, תחת סעיף הון מניות ופר
 

  2021בדצמבר    31ועד ליום    2021בינואר    1כתבי האופציה סדרה ד' ניתנים למימוש החל מיום  

ש"ח למניה. כתבי האופציה סדרה ד' נמדדו לפי מודל בלק    11.25בתמורה לתוספת מימוש של  

ור  , ריבית חסרת סיכון בשיע57%אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן בשיעור של  

, מועד מימוש חזוי שנתיים ומחיר מניה על בסיס מחיר מניית החברה במועד ההענקה  0.2%

   בבורסה לני"ע בתל אביב.

 

  2023בדצמבר    31ועד ליום    2021בינואר    1כתבי האופציה סדרה ה' ניתנים למימוש החל מיום  

מודל בלק  ש"ח למניה. כתבי האופציה סדרה ה' נמדדו לפי    14בתמורה לתוספת מימוש של  

, ריבית חסרת סיכון בשיעור  57%אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן בשיעור של  

שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר מניית החברה במועד ההענקה    4, מועד מימוש חזוי  0.2%

 בבורסה לני"ע בתל אביב. 
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 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( -)לשעבר 

 )המשך(  התמציתיים דוחות הכספייםהסבר נבחרים ל   ביאורי

 
 )המשך(:אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - 5ביאור 

 
 2020מאי מחודש   פרטית הנפקה .ג

 

ש"ח ברוטו )הוצאות הנפקה    מיליון   11.5-כ  של  בסך  גיוסהשלימה החברה    2020בחודש מאי  

של לסך  ש"ח(  100  -כ  הסתכמו  של    1,590,056  להקצאת  בתמורה,  אלפי  רגילות  מניות 

 החברה.  

 

 למשקיעים הלוואות החזר  .ד

 
, בחודש דצמבר  2019לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת    12כמפורט בביאור  

, כחלק מההיערכות לגיוסי הון שביצעה החברה לצורך מימון עיסקת רכישת פעילות תיקון  2019
בישראל, חתמה החברה על תוספת להסכם ההלוואות לפיה יפקידו המלווים את המניות  עולם 

נובמבר   לחודש  עד  מכירתן  הגבלת  לצורך  נאמן,  אצל  ידם  על  בתמורה  2020המוחזקות   .
עולם,  תיקון  עיסקת  להשלמת  בכפוף  כי  סוכם  מיידי,    לחסימה,  לפירעון  ההלוואות  יועמדו 

 אותו מועד. בתוספת הריבית שנצברה בגינן עד ל
 

ביום   עולם  תיקון  עיסקת  השלמת  מלוא  2019בדצמבר    31בעקבות  את  החברה  פרעה   ,

 . 2020ההלוואות בחודש ינואר  

 
 למנכ"ל החברה  אופציות הענקת .ה

 

כתבי    1,451,966אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה הענקה של    2020במאי    26ביום  

, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בתמורה לתוספת מימוש  אופציה למנכ"ל החברה

שנים באופן הבא: שליש מהאופציות תבשלנה    3ש"ח. כתבי האופציה יובשלו על פני    7בסך של  

, יתרת האופציות תובשלנה באופן שווה על בסיס  2020באפריל    19חודשים מיום    12בתום  

ישור. שוויים ההוגן של כתבי האופציה במועד  רבעוני החל מתום הרבעון החמישי ממועד הא 

 מיליון ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת ההבשלה.  9.4הענקתם הסתכם לסך של 

 

שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות:  

שנים    7זוי  , מועד מימוש ח0.1%, ריבית חסרת סיכון בשיעור  113%סטיית תקן בשיעור של  

 ומחיר מניה על בסיס מחיר מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב. 
 

   הקורונה  וירוס השפעת .ו

 

רוע בעל השלכות מאקרו  ילפקוד את העולם א  החל   2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  
( הקורונה  נגיף  בהתפשטות  שמקורו  )להלן:Covid-19כלכליות  העולם  ברחבי  "(.  הנגיף "  ( 

בארץ ובעולם בכל הקשור להשלכות    ההתפתחויותשוטף אחר    באופןהחברה עוקבת    הנהלת
" ה  התפשטות   משבר )להלן:  הנחיות  המשברנגיף  השלכות  את  שוטף  באופן  בוחנת  וכן   )"

  אין , הדוחלמועד   נכוןעמו על פעילותה השוטפת.  להתמודדותהרלבנטיות   והרשויות הממשלה  
ממשיכה לעבוד באופן שוטף וסדיר    והיא   החברה   פעילות  על   ישירה   מהותית  השפעה  למשבר 

הרפואי,   הקנאביס  מוצרי  וסדיר    וכןלייצור  שוטף  באופן  לעבוד  את    לשווקממשיכה  ולספק 
על מנת למנוע הדבקות  ו,  בנוסף.  ספקים  ידי  על, בין בעצמה ובין  ללקוחותיה  כאמור  המוצרים

התאמות לפעילות במתקניה, ובכלל זה בחוות    עובדים בנגיף, החברה מבצעת באופן שוטף   של
 הגידול בכפר יהושע ובנאות הכיכר ומפעל הייצור בציפורית.  

 
ו לספק את מוצריה  א להערכת החברה, נכון לתאריך הדוח לא חל שינוי ביכולתה לייצר, לשווק 

  ואף , החברה לא חווה,  כן  כמוללקוחותיה, ובכלל זה לבתי המרקחת עמם התקשרה החברה.  

 ביקוש למוצרי הקנאביס הרפואי שלה. ב מהותיים יםה, שינויתחוו אל
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 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( -)לשעבר 

 )המשך(  התמציתיים דוחות הכספייםהסבר נבחרים ל   ביאורי

 
 )המשך(:אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - 5ביאור 

 

אף האמור לעיל, מטבע הדברים מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים    על
או התפרצותו המחודשת, החלטות של מדינות ורשויות    עצירתונגיף,  ה כגון המשך התפשטות  

להגביל את פעילותם של מפעלים, מקומות עבודה או עסקים, וכן    או רלוונטיות לסגור, לפתוח  
יים להשפיע על הפעילות של החברה בהתאם. החברה תמשיך לעקוב  שינויים בביקוש, עשו

 . אחר ההתפתחויות ולעדכן את הערכותיה בהתאם

    
 ביאור פרופורמה  - 6ביאור 

 
  2019בדצמבר  31, ביום 2019לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  5כמפורט בביאור  

 בישראל. הושלמה עסקה לרכישת פעילות תיקון עולם  
 

להלן מובאת תמצית דוחות רווח או הפסד פרופורמה, אשר נערכו על מנת לשקף למפרע את תוצאות  
הפעילות של הקבוצה, בהנחה שעסקת הרכישה כאמור לעיל נעשתה במועד המוקדם ביותר המופיע  

 "מועד תחילת הפרופורמה"(.   -בדוח הכספי )להלן 
 

לכ  בהתאם  נערכו  פרופורמה  הכולל  הרווח  על  את  הדוחות  וכוללים  להלן  וההנחות המפורטים  ללים 
 ההתאמות הבאות: 

 
הדוחות על הרווח הכולל )פרופורמה( מבוססים על איחוד של הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה   (1

של פעילות תיקון עולם בישראל, לתקופות שקדמו למועד הרכישה   carve-outושל הדוחות הכספיים  

 .  IFRS- קני הבפועל. דוחות אלה נערכו בהתאם לת

דוחות הפרופורמה כוללים תוצאות פעילות אשר לא הועברה לחברה, כגון: תביעות משפטיות, עובדים   (2
אשר לא נקלטו במסגרת העיסקה. כמו כן, תוצאות העבר של פעילות תיקון עולם בישראל מבוססות  

 בעיקרן על האסדרה הישנה. 

בו מחדש כדי להביא בחשבון את הפחתת  נתוני הפחת וההפחתות של נכסים בדוחות, הותאמו וחוש (3
עלות הנכסים הלא מוחשיים המזוהים בעסקה, ועודף העלות המיוחס לנכסים קיימים, על בסיס אורך  
החיים המשוער שנקבע ברכישה, בהנחה שאלה, בתאומים המתחייבים, הוכרו כבר במועד תחילת  

 הפרופורמה.  

 
 

 : 2019בדצמבר  31פרופורמה לשנה שהסתיימה ביום  להלן תמצית דוחות על הרווח הכולל 
 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

נתונים  
 בפועל

 התאמות בגין  
 נתוני הפרופורמה 

נתוני 
 הפרופורמה 

 אלפי ש"ח  

 15,252 15,252  ממכירות  הכנסות

 22,956 22,956  עלות המכירות, כולל התאמות שווי הוגן 

 7,704 7,704 - הפסד גולמי 
 1,791 1,157 634 הוצאות מחקר ופיתוח 
 12,961 12,961  הוצאות מכירה ושיווק

 23,676 14,362 9,314 הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 152) ( 152) - הכנסות אחרות 

 45,980 36,032 9,948 הפסד מפעולות 
שינוי בשווי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי  

 704 - 704 הפסד הוגן דרך רווח או 

 1,416 1,137 279 נטו , הוצאות מימון

 48,100 37,169 10,931 הפסד לשנה והפסד כולל לשנה 
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 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( -)לשעבר 

 )המשך(  התמציתיים דוחות הכספייםהסבר נבחרים ל   ביאורי

 :)המשך( ביאור פרופורמה - 6ביאור 
 

 :2019ביוני  30ביום   הלהלן תמצית דוחות על הרווח הכולל פרופורמה לשישה החודשים שהסתיימ
 
 

 2019ביוני  30לשישה החודשים שהסתיימו ביום  

נתונים  
 בפועל

 התאמות בגין  
 נתוני הפרופורמה 

נתוני 
 הפרופורמה 

 אלפי ש"ח  

 9,909 9,909 - ממכירות  הכנסות

 13,253 13,253 - עלות המכירות, כולל התאמות שווי הוגן 

 3,344 3,344 - הפסד גולמי 
 789 704 85 הוצאות מחקר ופיתוח 
 6,277 6,277 - הוצאות מכירה ושיווק

 10,500 8,283 2,217 הוצאות הנהלה וכלליות 

 29 29 - הכנסות אחרות 

 20,881 18,579 2,302 הפסד מפעולות 
שינוי בשווי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי  

 827 - 827 הוגן דרך רווח או הפסד 

 704 559 145 נטו , הוצאות מימון

 22,412 19,138 3,274 הפסד לשנה והפסד כולל לשנה 

    
 
 

  ביולוגיים נכסים - 7ביאור 
 

מחיר מכירה    על   בהסתמך ,  3  רמה   הוגן  שוויהחברה מודדת את הנכסים הביולוגיים עד נקודת הקטיף ב
  הפיכת  לצורך  שיוצאו  עלויות  בניכוי,  התוצרת  את  מייעדת  החברה  אליו  פעיל  לשוק  בהתאםצפוי  

 .  מכירה  עלויות ובניכוי,  אריזהייצור ו, ייבוש עלויות לרבות,  לצרכן הסופי  למוצר   החקלאית התוצרת
 
 : 2020ביוני  30ליום  יםהביולוגי  יםששימשו את החברה בחישוב הנכס  האומדנים  להלן  
 

 . דונם  8-כ - הגידול שטח .א
, מיקום הגידול ועונת  הזן בסוג  תלוי  "גק 140-170-לדונם למחזור גידול כ נטותנובה  אומדן  .ב

 . הגידול 
 . סוג הזןבתלוי "ח ש  11-15 -בש"ח לגרם  מכירה ימחיר אומדן  .ג
 . מיקום הגידול ועונת הגידול  , תלוי סוג הזן  שבועות 13-15-כגידול  מחזור אורך אומדן  . ד
 . 52% -כמחזורי הגידול  שלשיעור ההשלמה הממוצע   אומדן  .ה

 
אלפי ש"ח   630  -במחירי המכירה ללקוח הסופי יתבטא בגידול או קיטון של כ  10%או קיטון של    גידול 

 .  2020ביוני  30בשווי הנכס הביולוגי ליום 
אלפי ש"ח    360  -יתבטא בגידול או קיטון של כ  באומדן תנובה ממוצע נטו לדונם  10%או קיטון של    גידול

 .  2020ביוני  30בשווי הנכס הביולוגי ליום 
אלפי ש"ח בשווי הנכס    370  -של כ  גידול או    בקיטוןיתבטא    באורך מחזור הגידול  10%או קיטון של    גידול

 .  2020ביוני   30הביולוגי ליום  
 

הסתכם    2020ביוני    30הכלולים ביתרות המלאי ליום    רווחים מהתאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיים
 אלפי ש"ח.  3,127 -כלסך של 
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 תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  

    קנביט פארמסוטיקלס בע"מ( -)לשעבר 

 )המשך(  התמציתיים דוחות הכספייםהסבר נבחרים ל   ביאורי

 
 

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי   - 8ביאור 
 

 הסכם למכירת תוצרת לפנאקסיהביטול  . א

 
בדבר הסכם    2019המאוחדים של החברה לשנת  ה' לדוחות הכספיים  17בהמשך למפורט בביאור  

 החליטו הצדדים על ביטול ההסכם.  2020באוגוסט   4למכירת תוצרת לפנאקסיה, ביום 
 

 איפקס פשרה עם  הסכם .ב

 
בספטמבר    8, ביום  2019ג' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  17כמפורט בביאור  

  איפקסבע"מ )"   מרקטסקפיטל    ואיפקסהנפקות"(   איפקס הנפקות בע"מ )"   איפקסהגישו    2019

- כבסך של    החברה"( תביעה בבית המשפט המחוזי בת"א כנגד  איפקס"  קפיטל"( )להלן יחדיו:

 כתבי אופציה למניות החברה.  331,950מיליון ש"ח וכן דרישה להקצאת  3.6

 

התקשרו הצדדים בהסכם פשרה לפיו בתמורה לסילוקה הסופי והמוחלט    2020ביולי  28 ביום 

  מהם  למי הקשור וכלמם מי מטע כלשל התביעה ולוויתור הסופי והמוחלט על טענות הצדדים, 

,  הפשרה  הסכם  על  החתימה   במועד,  משרה  ונושאי  מניות  בעלי  לרבות,  בעקיפין  או  במישרין

לתובעות סך כולל של   וקנביט, תשלמנה החברה  שלהן ושלוחים יועצים ולרבות, ובעתיד   בעבר

(.  העניין לפי", הפשרה  סכום" -ו "  הפשרה הסכם" אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין )להלן: 2,150

יפנו לבית המשפט אליו הוגשה התביעה בבקשה למתן תוקף של פסק דין   כן, הצדדים  כמו 

 להסכם הפשרה ולדחיית התביעה ללא צו להוצאות. 

 

יחלו    סכום חודשיים, אשר  ידי החברה בארבעה תשלומים  על  ישולם    ימים   7  בתוךהפשרה 

בו התשלום הראשון יעמוד על  ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה כאמור, באופן ש 

 אלפי ש"ח כל אחד.   500אלפי ש"ח ושלושת התשלומים הנותרים יעמדו על סך של    650סך של  

לתקופה שנסתיימה ב    אחרותהחברה הכירה בהוצאה בגובה סכום הפשרה במסגרת הוצאות  

 בניכוי ההוצאה שהוכרה בתקופות קודמות.   2020ביוני   30

 
 

 לעובדים ונושאי משרה הענקת אופציות   .ג
 

ניצעים שהינם נושאי    10-הקצאות פרטיות ל, אישר דירקטוריון החברה  2020באוגוסט    23ביום  

כתבי    510,000סך כולל של  במשרה ועובדים בחברה ובחברות בנות של החברה, ללא תמורה,  

ל למימוש  הניתנים  סחירים,  לא  ב'(,  )סדרה  ע"נ    510,000-אופציה  ללא  רגילות  של  מניות 

 . ש"ח למניה 9.84של   בתוספת מימושהחברה, 

 

  60,000עד    של  כולל  סך  להצעת  לפעול  להנהלתהאישר דירקטוריון החברה  באותו המועד  

 .  2020ביולי   1עובדי החברה אשר היו מועסקים בה נכון ליום   60-כתבי אופציה )סדרה ב'( ל

 
 



 הצהרות מנהלים –חלק ג'  

 ( 1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 כי:  , מצהיר מנכ"ל החברה ,אבינועם ספיראני, 

בע"מ )להלן:   ביט פארמסוטיקלסקנ  –תיקון עולם  חברת  של  חציוני  בחנתי את הדוח   (1)
 "(; הדוחות)להלן: " 2020 של שנת  הראשון חציון  ל  "(התאגיד"

של עובדה מהותית ולא חסר בהם   מצג לא נכון  ם כללפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללי (2)
תית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו  מצג של עובדה מהו

 תקופת הדוחות; אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס ל

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,  (3)
הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של   יות, את המצבמהותמכל הבחינות ה

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

לדירקטור (4) התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  של גיליתי  הביקורת  ולוועדת  יון 
דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל  

או הכלל לו  י  שכפוף  תפקיד   מי  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין 
 משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.

 דם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל א

 

 

 2020  אוגוסטב 23         
 ,פירבינועם סא  תאריך 

 החברה   מנכ"ל
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 ( 2)ד()ג38הכספים לפי תקנה  ביותר בתחוםכיר הב רהושא המשהצהרת נ

 כספים של החברה, מצהיר כי: סמנכ"ל ה, ליעד ענני, אני

לתקופת   ת אחר הכלול בדוחוהכספי  המידע  את הוביניים  בחנתי את הדוחות הכספיים   (1)
עולם  חברת  של    הביניים פארמסוטיקלסק  –תיקון  "  נביט  )להלן:  "( התאגידבע"מ 
 (; "ניים הדוחות לתקופת הביאו " "הדוחות)להלן: " 2020שנת של  הראשוןלחציון 

הכספיים   (2) הדוחות  ידיעתי,  בדוחותביניים  לפי  הכלול  האחר  הכספי  לתקופת   והמידע 
של   הביניים  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם 

לו אותם ן נכלנסיבות שבהת הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור העובדה מהותי
 ;  ם, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחותמצגי

הכספיים   (3) הדוחות  ידיעתי,  בדוחותה כספי  המידע  הוביניים  לפי  הכלול  לתקופת   אחר 
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות   הביניים משקפים באופן 

ו   הפעולות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  שאותזרימי  מתייחסים ליהם  לתקופות 
 חות; הדו

התא (4) של  המבקר  החשבון  לרואה  של גיליתי  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  גיד, 
ן התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל  ודירקטורי

עו מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  תפקיד הכללי  להם  שיש  אחרים  בדים 
 ם. ובבקרה עליה גילויובח הכספי משמעותי בדיוו

 ו מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי א

 

 

 2020 אוגוסט ב 23            
 , נייעד ענל  תאריך 

 של החברה  כספיםמנכ"ל הס
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