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משפטיתהבהרה

"(החברה"או"עולםתיקון":להלן)מ"בעפארמסוטיקלסקנביט–עולםתיקוןשלערךניירותהצעתמהווהאינהזומצגת
הכלולהמידע.החברהשלושיווקיתעקרוניתהצגהמהווהזומצגת.לציבורערךניירותשלכהצעהלפרשהואיןלציבור
יועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהאינו"(המידע":להלן)המצגתהצגתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגת

נושאת,בפרט,החברהשלערךובניירותבכללערךבניירותהשקעה.בלבדתמציתימידעהינוהמידע.מסיועץאוהשקעות
דורשתהחברהשלערךניירותרכישת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכון

.שלווכלכלימיסויי,חשבונאי,משפטיניתוחוביצוע,החברהבדיווחיהמפורסםבמידעמעמיקעיון

בומהאופןשונהבאופןהמוצגמידעאו/ולציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםכוללתהמצגת
מידע,(2שקופית)2021לשנתהראשוןבחציוןעסקיותתוצאותעיקריזהובכלל,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצג
שרשרת,(7שקופית)פ"במוהחברההשקעתוהיקףוטכנולוגיגנטי,הקליניפ"המועלמידע,(4שקופית)החברהעלכללי

2022לשנתהבריאותבסללהיכללבקשההגשת,בישראלהחוליםקופותעםהסכמים,(8שקופית)הפעילותשלהערך
שירותימערך,(12שקופית)בפיתוחומוצריםזנים,(11שקופית)ושיווקשמניםתפרחות,החברהזנימספרוהכפלת

שקופיות)עסקיתאסטרטגיה,(13שקופית)ושיווקרגולציה,רוקחותשירותי,מעבדה,והפצהאחסון,מסחרבית,מפעל
לתקופהגולמיתורווחיותהפעילותותוצאות(15שקופית)בינלאומייםבשווקיםבחציוןהראשוניתהאספקההיקף,(10-18

מהאופןשונהבאופןמוצגיםאו/וזובמצגתלראשונהמובאיםאשר(22עד20שקופיות)2021ביוני30ביוםשנסתיימה
החברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינההמצגת.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגובו

המיידייםוהדוחותהחברהשל2021לשנתהראשוןלחציוןח"הדו,2020לשנתהחברהשלהתקופתיח"הדולרבות,לציבור
.החברהשל

הבהרה  
משפטית

עתידפניצופהמידעאזהרת

הייצורהיקף,(3שקף)22021בחציוןחיוביEBITDA-למעברלתחזיתביחסלרבות,לעילהאמורותהחברהוהנחותתחזיות
פניצופהמידעבבחינתהינן,(23שקופית)2021לשנתהשנילחציוןיעדים,(13שקופית)2022בשנתהקנאביסבשוק
ואינםניסיונהועלהחברההערכותעל,היתרבין,המבוססים,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקזהמונחכהגדרת,עתיד

מכפישונהבאופןלהתממשאו,בחלקןאוכולן,להתממששלאעשויותאלוהערכות.החברהשלהבלעדיתבשליטתה
שינויים,רפואיקנאביסלמוצריבביקוששינויים:ביניהם,החברהבשליטתשאינםשוניםמגורמיםכתוצאה,שהוערך

רישיונותקבלת,לפעילותהדרושיםשלישייםצדדיםאישורי,קנאביסלייצואבנוגעהממשלהבהחלטתעיכובים,ברגולציה
ההנהלההנחותהתממשות-אי,הנדרשהמימוןהשגתאיאו/ו,שיווקאו/ופיתוחביעדיעמידהאי,רגולטורייםואישורים

התקופתילדוח'אכפרקהמצורףהתאגידעסקיתיאורעללדוח30בסעיףהמוזכריםהסיכוןמגורמייותראואחדומימוש
.2020לשנתהחברהשל
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עיקרי תוצאות  
עסקיות 

חציון ראשון  
2021

היקף הכנסות

(וכן השפעות רווחי שיערוך בגין מלאי ביולוגי, תשלום מבוסס מניות, בנטרול פחת והפחתות*)
תחזית** 

17M ₪-כ

שלצמיחה 

57%
בהשוואה לחציון קודם

*רווחיות גולמית

55%-כ
EBITDA  מתואם

על סף איזון-1חציון 
**מעבר לחיובי-2חציון 

17%-כ
פ"מהכנסות החברה הושקעו במו
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EU-GMPבתקןהייצורמפעלעמידתאישורלקבלתבתהליךנמצאתהחברה,זהלמועדנכון*

חברה ציבורית
ייצור  

GMPמתקני 

פ גנטי מתקדם"מו

נסחרת בבורסה לניירות ערך
TKUN.TA): סימול)

מדיקל קנאביס 
2006מאז 

קליניפ "מו
קליניים-מחקרים קליניים ופרה35
מחקרים פורסמו בכתבי עת מדעיים מובילים19

קליניקת הדרכות וליווי אישי למטופלים
בית מרקחת ירוק

חברה גלובלית
,  תיקון עולם קנביט היא שחקנית גלובלית
בעלת שותפויות אסטרטגיות במדינות  

.נבחרות

אקוסיסטם מלא
פעילות לאורך כל שרשרת הערך

מגידול פרח הקנאביס בגנטיקה ייחודית
למטופל כטיפול מדויק  להנגשתוועד 

.להתוויה ספציפית

טכנולוגיפ "מו
בית מסחר ומעבדה, שירותי מפעל

ובהליך לקבלת תקן IMC-GMPפ תקני "פועלת ע
EU-GMP*של התעשייה הפרמצבטית

פ גנטי מתקדם וחדשני  "מו
4IPרשומים

זנים ייחודיים ובלעדיים  42
שתי חוות גידול באקלים משתנה

Indoor-חממות גרין האוס 
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הובלת תחום המחקר  
בתעשיית  

הקנאביס הרפואי
אנו מציבים  2006מאז 

סטנדרט לתעשיית הקנאביס  
הרפואי בישראל ובעולם כולו

15
שנות מחקר

-מעל ל

35
-מחקרים קליניים ופרה

קליניים

19
פרסומי מאמרים 

בכתבי עת מדעיים  
מובילים

6
מחקרים קליניים 

מבוקרי פלסבו
הסתיימו

מידע מצטבר על  

15,000
מטופלים

7
מחקרים קליניים 

בתהליך
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:  ידע נצבר בפיתוח מגוון צורות מתן
.משחות ועוד, קפסולות, נרות, שמנים

מעבדות מחקר טכנולוגי

פ"מו
גנטי

ייחודית ובלעדיתקהגנטי
זוכת פרסים בינלאומיים

קנבינואידיםהשבחה גנטית מותאמת 
בנק גנטי עשיר ומגוון

פ"מו
טכנולוגי

פ"מו
קליני

השפעה מדויקת  
של התרופה מהמקור הבוטני

על גוף האדם 

פ"מהכנסות החברה הושקעו במו17%-כ

חברה מבוססת מחקר ופיתוח 
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פעילות לאורך כל שרשרת הערך

גידול זהה בתנאי  
סביבה משתנים

התאמה לתקני 
*EU-GMP

מוכנות לייצוא

כושר ייצור
טון בשנה22-כ

– ISO8תקן 
חדרים נקיים

ISO17025**תקן

בדיקות 14
אנליטיות שונות

מערך שירותי  
אחסון  
הפצה

שרותי רוקחות
רגולציה  

ושיווק

בית מרקחת  
במרכז  **ירוק

תל אביב

שנות 10מעל 
ניסיון

2
חוות גידול
ים המלח
ובצפון

קליניקה בית 
מסחר

מעבדה 
אנאליטית

מפעל  
ייצור

בית 
מרקחת

זיהו ומדידה של 
רכיבי  28-יותר מ

צמח שונים

פ גנטי"מו

בשיטה  גידול 
,  אורגנית

בהדברה ביולוגית

INDOOR

תמיכה  , ייעוץ
וליווי של  

המטופלים ובני  
משפחותיהם

צוות אחים  
ואחיות מוסמכים

EU-GMPהחברה נמצאת בתהליך לקבלת אישור עמידת מפעל הייצור בתקן  , נכון למועד זה*
בתהליך אישור סופי** 

שיטת מיצוי  
שונות אתנול

CO2-ו

IMC-GMPתקן 

הישגים  
מרשימים  

במבחני מיומנות  
PT-בינלאומיים 
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בין חברי הדריקטוריון שלנו 

אבינועם ספיר
ל"מנכ

יפעת קריב
לית ממשל וקהילה"סמנכ

ליעד ענני
ל כספים"סמנכ

אליהו-איתן בן
קנביט-ר דירקטוריון תיקון עולם"יו

'מפקד חיל האוויר במיל

ל'דני אנג
ל הרצליה "מנכ

סנטרמדיקל

ארז נבון
יזם ואיש  

עסקים

יצחק אשכנזי' פרופ
לרפואת חירום וחבר דירקטוריון  ' פרופ

הארוורדאוניברסיטת 

גיא חיים
ל פיתוח עסקי"סמנכ

בין חברי 
ההנהלה

שלנו

ר נטליה קוגן"ד
חוקרת קנאביס לטיפול בסרטן

באוניברסיטה העברית בירושלים

לב שליידר-ליהי בר
קנביט-חוקרת ראשית תיקון עולם 

ר שני כרמי"ד
קנביט-רוקחת ראשית תיקון עולם 

חוקרים שותפיםצוות המחקר והפיתוח

ר תמנע נפתלי"ד
המרכז הרפואי מאיר

רות גלילי' פרופ
האוניברסיטה העברית  

לובה בלומקין' דר
המרכז הרפואי וולפסון  

ורד חרמוש' דר
המרכז הרפואי לניאדו 

ויקטור נובק' פרופ
המרכז הרפואי סורוקה

אורית סטולר' דר
המרכז הרפואי אסף הרופא  

גל מאיר' דר
המרכז הרפואי סורוקה

'טניה גורביץ' דר
המרכז הרפואי איכילוב  

שירה ארד' דר
המרכז הרפואי איכילוב  

יפתח שגיא' דר
המרכז הרפואי וולפסון
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אסטרטגיה עסקית

שווקים 
בינלאומיים

מנהיגות  
מקומית
ישראל

חדשנות  
שותפויות  ו

אסטרטגיות
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מנהיגות שוק  
ישראל

במהלך חציון  
2021ראשון 

פורצת דרך
הוגשה בקשה להיכלל בסל  

2022הבריאות לשנת 
M33₪אוטיזם

M31₪אפילפסיה
M39₪דמנציה

הראשונה והיחידה 
לחתום הסכמים עם 

קופות חולים בישראל

מקסום נכסי תיקון עולם
הוכפלו מספר זני החברה תפרחות ושמנים

שמניםתפרחות
מנהיגות מקומית ישראל
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OLAM

סדרת  LIEF
מוצרים מדויקים להתוויה 

ספציפית

לייף4קאן 
פ יצירה ושיווק ליין"שת

מוצרים משותפים
סדרת זני הדור הבא

מנהיגות מקומית ישראל

מנהיגות שוק  
ישראל
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OEM

רגולציה 
ושיווק

מערך שירותים

ביתמפעל
מסחר

אחסון
שרותי  מעבדהוהפצה

רוקחות

שליש-כ
2022במונחי , משוק הקנאביס בישראל מנהיגות מקומית ישראל

הבעת אמון מצד השוק המקומי

היקפי הייצור מהווים
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אסטרטגיה עסקית

שווקים  
בינלאומיים

מנהיגות  
מקומית
ישראל

חדשנות  
שותפויות  ו

אסטרטגיות
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שווקים  
בינלאומיים

“THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL”

ITH Pharma
באנגליה

EASE-LABS
ברזיל  

100-כ–פוטנציאל הכנסות
שנים5מיליון שקל על פני 

Fette Pharma GmbH
גרמניה 

37-כ–פוטנציאל הכנסות
שנים3מיליון שקל על פני 

MG Biotech Ventures
דרום אפריקה 

דריסת רגל בשוק אמריקה הלטינית  
שלב ראשון מכירה של כרבע טון  

שמן קנאביס רפואי 

הסכם לאספקה והפצה של מוצרי 
קנאביס רפואי בדרום אפריקה  

שווקים בינלאומיים
אספקה ראשונית בחציון ראשון
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אסטרטגיה עסקית

שווקים 
בינלאומיים

מנהיגות  
מקומית
ישראל

חדשנות  
שותפויות ו

אסטרטגיות
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חדשנות  
ושותפויות  

–אסטרטגיות 
פארמה  

מבוססותמדויקותורמולציותפ
קנבינואידים

מרכז משותף לחקר הקנאביס

שיתוף פעולה מדעי ומחקרי לפיתוח 
מוצרי קנאביס רפואי בסטנדט  

.  בפרמצבטי
. שותפות בקניין רוחני

פיתוח ייצור ושיווק חומרי גלם  
(APIs)פעילים

מבוססי קנאביס רפואי לתעשיית  
.הפרמצבטיקה הגלובלית

.הסכם בלעדי

מזכר ההבנות לביצוע מחקר קליני  
*לאופיואידיםלטיפול בהתמכרות 

Fast Track-על פי פטנט הנמצא ב
FDAבתהליכי 

ב מוערך"שוק אופיואידים בארה*
מיליארד דולר בשנה20-בכ

צורות מתן נרות וגינאליים
ורפואת נשיםהקנבינואידיםחקרמתמחים ב

ראשוניברישוםפטנטיםשני 
ואנדומטריוזיסמחזורבכאביטיפול

מהחברה20%רכישה של 

חדשנות ושותפות
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חדשנות  
ושותפויות  

–אסטרטגיות 
Wellness

כרמית  

תוספי תזונה
מבוססי קנאביס ופטריות

, פיתוח, שיתוף פעולה למחקר
ייצור ושיווק  

סופהרב -חברת אמברוזיה 

קן מוצרי דרמוקוסמטיקה
ייצור ושיווק  , פיתוח

מוצרים דרמטולוגיים  
ומינרלים  CBDמשולבי 

מים המלח

DONA ITALIAAHAVA
קו מוצרי שוקולד

ייצור ושיווק  , פיתוח
מוצרי שוקולד  

ומאפים המשלבים 
רכיבי קנאביס

CBDמוצרי מזון בשילוב 
-ייצור ושיווק ל , פיתוח
:  מדינות ביניהן18

,  ב"ארה, ספרד, אנגליה
קנדה והודו

מדיטרנד+ PSCשותפות  
מקבוצת דיפלומט

הקמת מותג כחול לבן 
CBDלסדרת תוספי מזון ומוצרי 

חדשנות ושותפות
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דוחות כספיים

Cannbit Pharmaceuticals Ltd.
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:מתואם EBDITAהרכב

2021ביוני 30לתקופה שנסתיימה ביום דוחות כספיים 

H1/2021 FY/2020

הכנסות 21,659 17,009

3,566 רווח גולמי 3,891

(14,869) (33,883) הפסד תפעולי

(9,527) (13,935) פחת והפחתות  

(5,342) (19,948) Ebdita חשבונאי

(1,145) (6,268) Ebditaמתואם*))

תשלום מבוסס מניות והשינוי בתמורות המותנות המוצגות בהתאם לשווי הוגן, רווח תפעולי בנטרול פחת והפחתות)*( 

תוצאות הפעילות  
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:מתואם EBDITAהרכב

המשך-2021ביוני 30לתקופה שנסתיימה ביום דוחות כספיים 

H1/2021 FY/2020

הכנסות 21,659 17,009

3,566 גולמי( הפסד)רווח  3,891

:בנטרול

(120) (185) תשלום מבוסס מניות

(7,238) (9,970) פחת והפחתות

1,515 בגין נכסים ביולוגייםהשפעת השיערוך 3,373

9,409 רווח גולמי מתואם 10,673

55% 49% שיעור רווח גולמי מתואם

רווחיות גולמית
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:מתואם EBDITAהרכב

המשך-2021ביוני 30לתקופה שנסתיימה ביום דוחות כספיים 

H1/2021 FY/2020

(5,342) (19,948) EBITDA חשבונאי

)3,886( (7,478) תשלום מבוסס מניות  

)311( (213) השינוי בתמורות המותנות
המוצגות בהתאם לשווי הוגן

- (5,989) חד פעמי–הוצאות אחרות 

)4,197( )13,680( כ התאמות"סה

)1,145( )6,268 ( EBITDA מתואם
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מבט קדימה

יעדים לחציון  
2021שני 

המשך צמיחה  
מואצת

המשך שמירה  
על רווחיות  
*גולמית גבוהה

המשך הרחבת  
שיתופי פעולה  
בשוק המקומי  

והבינלאומי

השקת ליין  
מוצרים חדש  
זני הדור הבא

מוכנות לייצוא 
בהתאם  

להתקדמות  
ואישורי  
רגולציה

מעבר ל  
EBITDA

(וכן השפעות שיערוך בגין מלאי ביולוגי, תשלום מבוסס מניות, בנטרול פחת והפחתות*)

חיובי
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תודה רבה

Cannbit Pharmaceuticals Ltd.
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