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הבהרה משפטית
מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של קנביט פארמבוטיקלס בע"מ )להלן: "קנביט" או "החברה"( לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה. 
המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת )להלן: "המידע"( אינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. המידע הינו מידע תמציתי בלבד. השקעה בניירות 
ערך בכלל ובניירות ערך של החברה, בפרט, נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במידע המפורסם 
בדיווחי החברה, וביצוע ניתוח משפטי, חשבונאי, מיסויי וכלכלי שלו. המצגת כוללת נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים 
שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה נתוני צדדים שלישיים בדבר המגמות העולמיות בתחום הקנביס )שקפים 6-11(, המידע הסינרגטי בדבר פעילות החברה במשולב עם פעילות תיקון עולם בישראל, לרבות 
כמות המטופלים הרשומים במאגר המידע של תיקון עולם )שקף 21(, נתונים אודות FETTE PHARMA )שקפים 27-18(, תחזית פרודוקטיביות חוות הגידול )שקפים 32-33(, תחזית מחירי מכירה )שקף 
34(, תחזית הכנסות עתידיות )שקף 35(, תחזית עלויות והוצאות )שקף 36(, תחזית EBITDA )שקף 37(, אשר מובאים לראשונה במצגת זו. המצגת אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה 
החברה לציבור ובכללם הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הדוח החצי שנתי של החברה ליום 30.6.2019, הדיווח המיידי של החברה בדבר חתימת הסכם לרכישת פעילות תיקון עולם והערכת השווי של 
פעילות תיקון עולם בישראל כפי שפורסמו בדיווחים מיידיים של החברה מימים 25 בנובמבר 2019 ו-18 בדצמבר 2019 ומתאר פעילות תיקון עולם בישראל כפי שפורסם בדיווחים מיידיים מימים 1 בדצמבר 

2019 ו-18 בדצמבר 2019.

אזהרת מידע צופה פני עתיד
תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל בדבר כוונות החברה להיות מובילה עולמית בתחום הקנאביס )שקפים 4, 5, 30(, נתוני צדדים שלישיים בדבר המגמות העולמיות בתחום הקנביס )שקפים 6-11(, 
השלמת עסקת תיקון עולם ובכלל זה קבלת רישיון השימוש בזנים של תיקון עולם, מפעל הייצור, הקליניקה, הידע והניסיון של תיקון עולם )שקפים 4, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25(, אפשרות הרחבת חוות 
הגידול ומועד סיום פיתוח החממות )שקפים 15-16(, השלמת מפעל הייצור בתקן IMC-GMP )שקפים 18-19(, תוצרי הועדה המייעצת )שקף 20(, צפי הכנסות מקסימאלי מהסכמים חתומים )שקף 24(, 
השלמת ההתקשרות עם FETTE PHARMA )שקפים 27-28(, תחזית פרודוקטיביות חוות הגידול )שקפים 32-33(, תחזית מחירי מכירה )שקף 34(, תחזית הכנסות עתידיות )שקף 35(, תחזית עלויות 
והוצאות )שקף 36(, וכן תחזית EBITDA )שקף 37(, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידים 
אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה, ובכלל זה ההנחות היסודיות כי העסקה לרכישת פעילות תיקון עולם בישראל תושלם עד סוף שנת 2019, כי יצוא קנביס מישראל 
יאושר בהחלטת ממשלה בשנת 2020 וכי כל ההנחות שבבסיס הערכת השווי של פעילות תיקון עולם הנרכשת תתממשנה ובכלל זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן 
שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם: העדר השלמת עסקת תיקון עולם, עיכוב/העדר החלטות ממשלה בדבר יצוא קנביס, שינויים ברגולציה ובפרט התקינה של משרד הבריאות )היק"ר( 
והחלטות בג"צ, עיכוב/העדר קבלת אישורי צדדים שלישיים הנדרשים לפעילות, עיכוב בהפעלתו המסחרית של מפעל הייצור, עיכוב/העדר קבלת רישיונות והיתרים בין היתר מרמ"י והיק"ר, אי עמידה ביעדי 
פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או העדר התממשות ההנחות שבהערכת השווי של פעילות תיקון עולם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 

2018 ו/או גורמי הסיכון המפורטים במתאר פעילות תיקון עולם בישראל כפי שפורסם בדיווחים מיידיים מימים 1 בדצמבר 2019 ו-18בדצמבר 2019.
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גבהים חדשים
מהמקום הנמוך בעולם
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 חברהקצת עלינו:
ציבורית

קנביט הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב 
.)TLV:CNBT :סימול(

מיזוג קנביט-תיקון עולם מייצר הזדמנות ייחודית לסינרגיה 
אסטרטגית, המקנה לקנביט יתרון תחרותי: במותג חזק, 

בזנים מגובים קלינית, ובהזדמנויות שת״פ בתוך הרשת 
הגלובלית המתהווה של תיקון עולם.

עסקת
תיקון עולם

 בבעלות קנביט חוות גידול קנאביס רפואי בים המלח, 
לאחר השלמת המיזוג עם תיקון עולם ישראל תהיה 

בבעלותה גם חוות תיקון עולם המתקדמת בצפון הארץ. 
כמו כן, תטמיע לשרשרת האספקה שלה מפעל בסטנדרט 

IMC-GAP לייצור ופיתוח מוצרי קנאביס רפואי

חוות גידול 
וייצור 

מתקדמים

אנו שואפים למקסם את הערך בכול עולמות הקנאביס, 
ולפתח אקוסיסטם סביב הסקטורים של: גנטיקה, גידול, 

טכנולוגיות קנאביס, פארמה, ומוצרים אחרים.

האקוסיסטם 
של קנביט

החזון של קנביט הוא להפוך לשחקנית מובילה בשוק 
הבין-לאומי באמצעות צמיחה לאורך כול שרשרת הערך 

של הקנאביס, באמצעות צמיחה אורגנית, שותפויות 
אסטרטגיות, מיזוגים ורכישות, וכן בהשקעות.

חברה 
גלובלית 

מובילה
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החזון שלנו
 לפצח ולמצות את מלוא הפוטנציאל 

שיש סביב צמח הקנאביס

המשימה שלנו
 יצירת אקוסיסטם ייחודי 
ופורץ דרך בתחום הקנביס
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לגליזציה של קנביס ברחבי העולם

 רפואי ולמבוגרים – חוקי לשימוש

 חוקי לשימוש לצרכים רפואיים

 שימוש תעשייתי במוצרי המפ מותר בחוק

לקראת אישור לשימוש חוקי לצרכים רפואיים/
לגליזציה בבדיקה

The Cannabis Industry Annual Report-מקור: ה

146 
מיליארד $

עד שנת 2025
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פוטנציאל השוק
שוק הקנאביס העולמי צפוי לגדול אקספוננציאלית

2018
25 33 45 60 81 109 14618

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

שוק הקנאביס החוקי - תחזית הכנסות עולמית

ביליון דולר

Grand View Research, Arcview market research, Gallup, Deloitte Analysis  :מקור

146 
מיליארד $

עד שנת 2025
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Africa
3% 8% 10% 10% 29% 39%2%

Australia Middle
East

Asia South
America

North
America

EU

פוטנציאל השוק
שוק הקנאביס העולמי צפוי לגדול אקספוננציאלית

צפי הכנסות לפי גאוגרפיה - שנת 2024

Grand View Research, Arcview market research, Gallup, Deloitte Analysis  :מקור
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100k 32460k~

שוק הקנביס הרפואי בישראל

לפי מחקר של משרד הבריאות שפורסם בידיעות אחרונות, ומאמר של גלובס

בעלי מרשם

הרשאים להשתמש 
בקנביס רפואי

מליון ₪

היקף המכירות בשוק 
הקנביס ב-2019

עד סוף 2020

מטופלי קנאביס
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1. 30 מיליארד דולר, מקור - מאמר פנים-תעשייתי
Grand View Market Research-2. 42 מיליארד דולר, מקור

Analyst View Market Insights-3. 18 מיליארד דולר, מקור
Credence Research - 4.  10.7 מיליארד דולר, מקור

Allied Market Research Group - 5. 77 מיליארד דולר, מקור
Allied Market Research Group - 6. 80 מיליארד דולר, מקור

Euromonitor International - 7. טריליון דולר, מקור 
ISRW - 8. מקור

90 מיליארד דולר40 מיליארד דולר

100 מיליארד דולר50 מיליארד דולר

מעל טריליון דולר18 מיליארד דולר

מעל טריליון דולר 10 מיליארד דולר

הקלה על כאבים2משקאות ספורט1
שינה6בריאות בעלי חיים2

בריאות ו-7Wellnessחרדה3
  הפרעת דחק

פוסט טראומתית
משקאות חריפים

סקטורים מהותיים שיושפעו מחדירת מוצרי הקנאביס
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השקעות הון-
תעשיית הקנאביס שברה שיא של כל הזמנים

יחד עם התקדמות מרחיקת לכת ברגולציה, תעשיית הקנביס נהנתה מצמיחה 
חסרת תקדים ב-2018, דבר שבא לידי ביטוי בשיאים בנפחי  ההשקעות בתחום. 

2018 הייתה שנת מהותית בתעשיית הקנביס. השקעות שחברות קנביס גייסו 
ברחבי העולם הגיעו לכמעט 2.2 מיליארד דולר ונסגרו יותר מ-300 עסקאות, 

אלה הם נתונים שוברי שיאים בתחום חדש כמו זה.

סך השקעות )במיליוני דולרים( מספר עסקאות

$2,000M

$1,500M

$1,000M

$500M

11 70
114

119

191

300+

$0M 0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2014 2016 2017 2018

CB insights :מקור
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ברוכים הבאים
לאקוסיסטם של קנביט

מפעל פארמהחווהגנטיקה

 קנביט שואפת להשיא ערך בכל חוליה של שרשרת הערך, לפתח את האקוסיסטם של החברה דרך צמיחה אורגנית, 
שותפויות אסטרטגיות והשקעות, ולהפוך לשחקנית מובילה בשוק העולמי



גנטיקה

פארמהמפעלחווה גנטיקה

SENSIBLE SEEDS
 ,Sensible Seeds הסכם ייבוא עם בנק הזרעים הבריטי 

לייבוא זרעים של זני קנביס לטובת ריבוי וגידול מסחרי.

PHARMOCANN
 Pharmocann הסכם לאספקת שתילים של 3 זני קנביס מול

הכולל זכויות לטיפוח והשבחה

לאחר השלמת הרכישה של תיקון עולם, קנביט תקבל רישיון 
ל-21 זנים בלעדיים של קנביס רפואי.

תיקון עולם

13



חווה

בבעלות קנביט חממות ומתקני גידול ועיבוד חדשניים* 
העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשיה

תשתיות גידול
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פארמהמפעלחווה גנטיקה
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*בכפוף להשלמת עסקת תיקון עולם.



  שלב א'
הושלם

שלב א'1
  פיתוח 

)יושלם ברבעון הראשון של 2020(

שלב ב'
 תכנון מתקדם

10 דונם

שלב ג'
התרחבות עתידית 

20 דונם

*בבחינה*בבחינה

*בכפוף לחתימה על הסכם

חוות קנביט בים המלח

א'+א'1 = 13 דונם

פארמהמפעלחווה גנטיקה
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חוות תיקון עולם

שלב א'
 חממות – 6 דונם

שלב ב' 
תכנון מתקדם )בהיתר(

15 דונם

שלב ב'1
 תכנון מתקדם )בהיתר( 

 1.9 דונם

שלב א'1
 אזור פוסט הרבסט

 0.7 דונם

פארמהמפעלחווה גנטיקה
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אתר ייצור מתקדם וחדשני



:IMC-GMP
IMC-GMP -המפעל מתוכנן בהתאם לדרישות תקינת ה

תהליכים ייחודיים:
CO2 שימוש בתהליך מיצוי שמן קנביס ייחודי באמצעות

תהליך נקי יעיל ובטוח:
תהליך המיצוי שלנו בטוח יותר, הוא אינו כרוך בשימוש 

בממיסים אורגניים, הוא לא מזהם, והוא מניב תפוקת שמן 
וחומרים פעילים גבוהה יותר

מפעל

פארמהמפעלחווה גנטיקה

18
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 עם השלמת רכישת תיקון עולם, קנביט תבצע אינטגרציה אנכית של אתר הייצור המתקדם של תיקון עולם בצפון הארץ. 
במפעל החדש והמתקדם הזה נייצר מוצרי קנביס רפואי תחת תקני GMP של משרד הבריאות והיק״ר.

קיבולת ייצור

26
טון בשנה

ייצור תפרחות

2
טון בשנה

תמציות שמן קנאביס

2.1
טון בשנה

 ייצור גליליות
)סיגריות מגולגלות(

בהנחה של 2 משמרות ליום עבודה.
ניצולת חומר הגלם לשמן הוא ביחס של 10 ל-1  פארמהמפעלחווה גנטיקה



קנביט גייסה ועדה מדעית מיעצת  
המורכבת מחוקרים מובילים בארץ, 

העוסקים בחקר תחום הקנביס 
 והקנבינואידים כדי להגיע לשוק 

עם מוצרים, תרופות ויישומים רפואיים 
פורצי דרך המותאמים למגוון התוויות 

פארמה

פארמהמפעלחווה גנטיקה

20

אנא ראה אזהרת מידע צופה פני העתיד
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20,000
מאגר נתונים המכיל 20,000 מטופלים

*לפי הנתונים שפרסמה תיקון עולם

נכסים קליניים

 מרפאות אחיות לטיפול בקנביס
 לאחר השלמת העסקה והאינטגרציה 

 עם פעילות תיקון עולם בישראל, קנביט תמשיך
 את מורשתה של תיקון עולם בהפעלת קליניקת הדרכות 

 של אחים/יות מוסמכים, שעברו הכשרה להדרכה 
 והתאמת טיפול וזנים בהתאם להיסטוריה רפואית ועל-סמך 

 כל המחקר, הידע והניסיון של תיקון עולם. ותספק 
טיפול מקצועי בהתאמה אישית לכל הגילאים.

פארמהמפעלחווה אנא ראה אזהרת מידע צופה פני העתידגנטיקה
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הועדה המדעית המייעצת שלנו

המרכז הרפואי הרצליה

ד״ר כרמיל עזרן

מנהלת מחלקת איכות, 
בטיחות ומניעת זיהומים

המרכז הרפואי שיבא

פרופ׳ בנימין דקל

מנהל המוסד למחקר 
 טיפול בתאי גזע 

ברפואת ילדים

האוניברסיטה העברית 
בירושלים

ד״ר נטליה קוגן

 חוקרת קנביס 
לטיפולים בסרטן

פרופ׳
רפאל משולם

יו״ר הועדה המדעית המייעצת

האוניברסיטה העברית 
בירושלים

פארמהמפעלחווה גנטיקה
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האוניברסיטה העברית
והמרכז הרפואי שיבא, ישראל

Panaxia
ישראל

• קנביט השקיעה במחקר של פרופ' רפאל משולם, 
המפתח מולקולות שהתגלו כיעילות נגד מלנומה, 

נוירובלסטומה, וגליובלסטומה

• השקעה של 400,000 דולר במחקר, ועוד 2 מיליון 
דולר בעתיד לטובת קבלת רישיון תרופה מסחרית. 

 • מזכר הבנות לשתוף פעולה במו״פ, 
מחקר קליני, גישה למטופלים ומתקנים

• מזכר הבנות לפיתוח משותף של שתי תרופות 
מבוססות THC, לטיפול בהפרעת קשב וריכוז, 

היפראקטיבית ובפיברומיאלגיה

• מזכר הבנות לפיתוח פורמולציות לטיפול בעור 
לטובת מוצרים עבור השוק האירופאי

הרצליה מדיקל סנטר,
ישראל

מחקר מדעי



הישגי השנה
החולפת

נובמבר 2018

דצמבר 2018

מרץ 2019

אפריל 2019

מאי 2019

אוגוסט 2019

נובמבר 2019

דצמבר 2019

קנביט נרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

הסכם עם Namaste Technologies הצפוי להניב רווחים 
בגובה 146 מיליון ₪ תוך שבע שנים, בכפוף לאישור ייצוא

גיוס השקעה פרטית על סך 32 מיליון ₪ )הנפקה פרטית(

 הנפקה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב, 
גויסו 31.4 מיליון ₪

מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם הרצליה מדיקל סנטר

 הסכם עם Panaxia, הצפוי להניב עד 30 מיליון ₪ 
בשלוש שנים

השקעה במחקר שמוביל רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית 
בירושלים, בשיתוף פעולה עם המרכז הרפואי שיבא.

רכישת הפעילות של תיקון עולם )חוזה מותנה לרכישת הפעילות 
של תיקון עולם בישראל ובשתי מדינות באיחוד האירופי(

הסכם השקעה 6.25 מיליון ₪ ומזכר הבנות להסכם הפצה בלעדי
עם חברת FETTE PHARMA הגרמנית
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המורשת של תיקון עולם
הזדמנות יוצאת דופן לסינרגיה אסטרטגית

קנביט תקבל את הרישיון לקניין הרוחני של תיקון עולם

שיתופי פעולה
בינלאומיים

זנים
בלעדיים

גידול
ועיבוד

צוותים בעלי
ניסיון עשיר

מותג
חזק

*בכפוף לתנאי הרישיון. לפרטים נוספים, ראה את הדו"ח המידי שפרסמה החברה מיום 1 בדצמבר, 2019.
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תיקון עולם טיפלה ביותר מ-18,000 
מטופלים בשנת 2018, המהווים

 27% 
מנתח שוק הקנאביס הרפואי בישראל

תחת ההסדרה הישנה בשנת 2018,
תיקון עולם היתה אחת משמונה חברות 

הקנאביס המובילות בישראל

26

קפיצת דרך לעבר מובילות שוק
קנביט משיגה יתרון תחרותי משמעותי

 BDO Israel מבוסס על נתוני הערכת שווי שנערכה על ידי



8 
מותגים

400 
מוצרי מדף

קנביט חוברת לקבוצה חזקה בגרמניה

30> 
מיליון יורו

100> 
מיליון יורו

תנועת סחורותמחזור מכירות

קרן גרמנית מובילה
המנהלת הון של מעל 2.5 מיליארד יורו 

ניסיון מוכח של הצלחה
שיעורי צמיחה ותשואות גבוהות והתרחבות 

בינלאומית של תיק ההשקעות 

מעל 40 שנות ניסיון
 שחקן הנחשב לאחד מהמובילים בגרמניה בעל מערך

מוכח לפיתוח ושיווק תרופות ללא מרשם. 
גוף מכירות חזק וצומח

ערוץ הפצה רחב ומהותי המוכוון לעולמות הפארמה 
והבריאות ופרוס על פני רשת בתי מרקחת  

מעל 50 שנות ניסיון
 FETTE PHARMA הינה חברה גרמנית, 
 המביאה עימה 50 שנות ניסיון ויזמות 

בתחום הפארמה והקמעונאות. 
מו״פ עשיר

יכולת מוכחת בפיתוח מוצרי פארמה חדשניים

27

FETTE PHARMA מקור: מצגת חברה



מותג חזקמס עובדיםנתח שוקחדשנות

ניסיון מוכחפרסים

97%

השקה של מגוון מוצרים חדשים 
מידי שנה 

97% נתח שוק מוצרי ים המלח 
במדינות דוברות הגרמנית

פריסה ארצית של אנשי מכירות 
לבתי מרקחת

 DermaSel® נבחר 
כמותג השנה ב 2016

זכיה מספר פעמים בתואר
  ‘The Finest‘ in testing by 

German agencies, Stiftung 
Warentest and Ökotest

מוצרים רשומים
מכירה והפצה של מוצרים ב יותר מ 80% 
 מבתי המרקחת וב 100% מרשתות הפארם

המהווים יותר מ 20,000 נקודות מכירה

מעל 50 שנות ניסיון ויזמות 
בתחום הרפואי

FETTE PHARMA בקצרה על
28

FETTE PHARMA מקור: מצגת חברה
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בין 
הדירקטורים 

שלנו
דני אנגלאיתן בן אליהו

יפעת קריב

יצחק אשכנזי

טוני קליין

אלי אדמוניארז נבון
יו״ר

 אלוף במיל׳. 
מפקד ראשי לשעבר 

בחיל האוויר

 מנכ״ל המרכז 
הרפואי הרצליה

מנכ״לית
חברת כנסת לשעבר

פרופסור מומחה
לרפואת חירום

רו״ח
סמנכ״ל כספים

יו״ר קופ״ח כלליתיזם ואיש עסקים

בין
המנהלים

שלנו

הצוות שלנו

*מינויו של מר אלי אדמוני כדירקטור כפוף לקבלת אישור היק״ר.
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טכנולוגיה

פארמה

יופיגנטיקה
וקוסמטיקה

חוות גידול 
ומפעל

לייף סטייל

 בעתיד, אנו שואפים ליצור אקוסיסטם ייחודי סביב צמח הקנביס, שכולל את תחומי הגנטיקה, החקלאות, טכנולוגיות הקנאביס, 
תעשיית התרופות, היופי  הקוסמטיקה ה- Wellness, ומוצרי מזון ומשקאות.

אנא ראה אזהרת מידע צופה פני העתיד

החזון שלנו לעתיד



התחזית שלנו
במספרים
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השטח והתפוקה של החוות שלנו
)תחזית(

נערך על ידי BDO Israel מבוסס על הנחות החברה
מבוסס על כך שיאושר יצוא

מבוסס על פעולות אקטיביות שהחברה צריכה לבצע על מנת לקדם במידית את בניית כל החוות וההרחבות שברשותה
מבוסס על כך שיהיה לחברה כסף להוציא לפועל את תכניותיה

מבוסס בין היתר על מידע שנמסר מתיקון עולם
ראה אזהרת מידע צופה פני עתיד בעמוד 2
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תפוקה
)תחזית(

נערך על ידי BDO Israel מבוסס על הנחות החברה
מבוסס על כך שיאושר יצוא

מבוסס על פעולות אקטיביות שהחברה צריכה לבצע על מנת לקדם במידית את בניית כל החוות וההרחבות שברשותה
מבוסס על כך שיהיה לחברה כסף להוציא לפועל את תכניותיה

מבוסס בין היתר על מידע שנמסר מתיקון עולם
ראה אזהרת מידע צופה פני עתיד בעמוד 2
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מחיר
)תחזית(

נערך על ידי BDO Israel מבוסס על הנחות החברה
מבוסס על כך שיאושר יצוא

מבוסס על פעולות אקטיביות שהחברה צריכה לבצע על מנת לקדם במידית את בניית כל החוות וההרחבות שברשותה
מבוסס על כך שיהיה לחברה כסף להוציא לפועל את תכניותיה

מבוסס בין היתר על מידע שנמסר מתיקון עולם
ראה אזהרת מידע צופה פני עתיד בעמוד 2
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הכנסות
)תחזית(

נערך על ידי BDO Israel מבוסס על הנחות החברה
מבוסס על כך שיאושר יצוא

מבוסס על פעולות אקטיביות שהחברה צריכה לבצע על מנת לקדם במידית את בניית כל החוות וההרחבות שברשותה
מבוסס על כך שיהיה לחברה כסף להוציא לפועל את תכניותיה

מבוסס בין היתר על מידע שנמסר מתיקון עולם
ראה אזהרת מידע צופה פני עתיד בעמוד 2
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סה״כ הוצאות
)תחזית(

נערך על ידי BDO Israel מבוסס על הנחות החברה
מבוסס על כך שיאושר יצוא

מבוסס על פעולות אקטיביות שהחברה צריכה לבצע על מנת לקדם במידית את בניית כל החוות וההרחבות שברשותה
מבוסס על כך שיהיה לחברה כסף להוציא לפועל את תכניותיה

מבוסס בין היתר על מידע שנמסר מתיקון עולם
ראה אזהרת מידע צופה פני עתיד בעמוד 2
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סיכום
)תחזית(

נערך על ידי BDO Israel מבוסס על הנחות החברה
מבוסס על כך שיאושר יצוא

מבוסס על פעולות אקטיביות שהחברה צריכה לבצע על מנת לקדם במידית את בניית כל החוות וההרחבות שברשותה
מבוסס על כך שיהיה לחברה כסף להוציא לפועל את תכניותיה

מבוסס בין היתר על מידע שנמסר מתיקון עולם
ראה אזהרת מידע צופה פני עתיד בעמוד 2
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תודה

www.cannbit.comcontact@cannbit.com +972 9 7720420
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