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להסכם מסחריים  ניםעדכוו שנים וחצי שלושלתמלוגים תשלום פטור מ – די ידיווח מיהנדון: 

 בישראל  "תיקון עולם "רכישת פעילות 

בדצמבר    18,  2019בדצמבר    1,  2019בנובמבר    25בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מהימים  

הדיווחים " )להלן:  2019בדצמבר    31-ו  2019בדצמבר    30,  2019בדצמבר    28,  2019בדצמבר    23,  2019

,  בישראל  "תיקון עולם"החברה במערך הסכמים לרכישת פעילות  התקשרות    בדבר,  1"(הקודמים

,  2120  בנובמבר  05כי ביום    לעדכןהחברה מתכבדת    ,2ביניהם הסכם רכישת פעילות והסכם רישיון 

הסכם רכישת  " להסכם רכישת הפעילות )להלן:    2בתיקון מס'  למערך ההסכמים  התקשרו הצדדים  

הסכמות  והחברה    3המוכרת , במסגרתו גיבשו  (, לפי העניין"התיקון"-" ו רישיון  הסכם", "פעילות

)כהגדרת הבסיסית  התמורה  להתאמות  הקודמים(    הביחס  בין  בדיווחים  נוספות  והתחשבנויות 

 , שעיקרן כדלקמן:ביניהם בעתיד, וכן ביחס לשיתוף הפעולה הצדדים

כל  באופן בלתי חוזר על    החברהכלפי    מחלתהמוכרת  .  הבסיסית  על התמורהההתחשבנות  סיום   .1

לקבלת תשלומים נוספים בגין  זכות העומדת לה להגדלת ו/או התאמת התמורה הבסיסית ו/או  

החברה מצדה תמחל  ו  4; נשוא הסכם רכישת הפעילותההתחשבנות למועד ההשלמה של העסקה  

להקטנת ו/או התאמת התמורה הבסיסית ו/או לקבלת    ההעומדת לכלפי המוכרת על כל זכות  

 .  תשלומים נוספים בגין ההתחשבנות למועד ההשלמה של העסקה נשוא הסכם רכישת הפעילות

  שירותים  דמי  מתשלום  ופטור  למוכרותתמלוגים    מתשלוםוחצי  שנים  שלוש  בת    לתקופהפטור   .2

זכות  תמחלהמוכרת  .  לחברה ההסכמים בין  לקבלת כל תשלום בקשר לתמלוגים מכוח    העל 

לרבות,   הרישיוןהצדדים  לשוק    הסכם  ממכירות  נטו  ההכנסות  מסך  התמלוגים  לקבלת 

 תקופת "  )להלן:  2023-ו  2022,  2021ובכל אחת מהשנים    2020יולי  חודש  החל מ,  5הישראלי בלבד 

תמחל  ו;  "(תמלוגים  מתשלום  הפטור מצידה  מתשלום  להחברה  הפטור  תקופת  כל  משך 

כל    וח ההסכמים בין הצדדים, ובפרטמכלקבלת כל תשלום    העומדת לה  כל זכותעל    ,תמלוגים

 
 124777-01-2019,  123502-01-2019,  122368-01-2019,  117274-01-2019,  101526-01-2019מס' אסמכתא:    1

של    2019-01-126778  -ו  2019-01-125713 בדרך  זה  מיידי  בדיווח  מובא  פיהם  על  המידע  אשר  בהתאמה(, 
 הפנייה. 

 הוגדרו מפורשות בדוח מיידי זה תהא משמעותם כאמור בדיווחים הקודמים.מונחים שלא   2
(, תיקון עולם גידול קנביס רפואי בע"מ  "'תיקון עולם'  חברת או "  "'תיקון עולם' תיקון עולם בע"מ )להלן: "  3

 ובי.אן.פי.סי השקעות בע"מ )להלן ביחד בס"ק: "המוכרת"(.
 23.5-במועד ההשלמה ישולם למוכרות סך כולל בשקלים חדשים השווה ל בהסכם רכישת הפעילות נקבע כי    4

סעיף   ראו  נוספים  לפרטים  להתאמות.  כפוף  ארה"ב,  דולר  מיום    8.1מיליון  החברה  של  מיידי    25לדיווח 
 (. 101526-01-2019)מס' אסמכתא:  2019בנובמבר 

 אך לא ביחס לטריטוריות הנוספות, קרי צרפת ופולין.  5
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  ,לרבות  , מכוח הסכם שיתוף הפעולה  ' תיקון עולםחברת 'תמורה בקשר עם השירותים שיוענקו ל

מצד   'התחייבויות  עולםחברת  הפעילות    'תיקון  רכישת  הסכם  מכוח  שונות  בעלויות  לשאת 

הרישיון. הפעיל  והסכם  רכישת  הסכם  להוראות  ובהתאם  הנוספת   6ות היה  התמורה    תשולם 

הקודם( בדיווח  תוארך  )כהגדרתה  נוספת    תקופת,  אחת  בשנה  תמלוגים  מתשלום  עד  הפטור 

 . וככל וישולמו תמלוגים בגין שנה זו אלו יקוזזו מסך התמורה הנוספת 2024שנת  לתום 

והשיפויים .3 המצגים  תקופת  האמור,  .  סיום  התיקון  חתימת  ממועד  החל  כי  תקופת  הוסכם 

על ידי הצדדים במסגרת הסכם רכישת   שניתנוההצהרות והתחייבויות  ,  המצגיםבגין כל    השיפוי

הצדדיםהפעילות   בין  ההסכמים  עם  בקשר  ועניין  דבר  לכל  התיישנה  כאילו  למעט    ,תחשב 

המוכרת בהסכם רכישת הפעילות    המצגים וחובת השיפוי בעניין הקניין הרוחני שניתנו על ידי

, הוראות הסכם רכישת הפעילות בקשר לחבות שיפוי שתקום במקרה של  וכן  ; ובהסכם הרישיון

כנ על  יוותרו  ההשלמה,  מועד  לפני  להם  שסופקו  מוצרים  בגין  מטופלים  כן,    .ןתביעת  כמו 

  הקניין   ובליבת  עולם  תיקון  בשם  לשימוש  הבלעדיות   ועניין   תחרות  ל־אי  המוכרת  התחייבות

  הפרת  של  במקרה  סעד  כל  לעניין  גם   בתוקפן  תעמודנה  ובצרפת  ופולין  בישראל  הרוחני

 .  ההתחייבות

לתקופה של    Run-Offלרכוש ולהחזיק בתוקף פוליסת ביטוח    התחייבותהמ  ההופטרהמוכרת   .4

 .שנים ממועד ההשלמה 7

קשר לפיתוח עסקי  הצדדים הסכמות בבמסגרת התיקון האמור הושגו בין  . כמו כן,  פיתוח עסקי .5

מוצרי   בסכומי.  החברהשל  כי  הוסכם  זה,  המוכרות,    התמלוגים   בכלל  ויתרו  תעשה  עליהם 

הגנטיקה  החברה   לפיתוח  הקשורות  פעולות  לצורך  השאר,  בין  הקניין  שימוש,  בליבת  אשר 

  רוחני ה  הקניין  בליבתשזני הקנביס  , פיתוח המחקרים הרפואיים בקשר להשפעות של  הרוחני

על מטופלים שונים ולפעולות הקשורות לקידום  במסגרת הסכם רכישת הפעילות    נרכש  אשר

קנביט   בין  הפעולה  ב  למוכרתשיתוף  מהחברות  לאיזה  בעול"ו/או  תיקון  כן,  רשת  כמו  ם". 

הליך הרישום בסל התרופות בישראל של  החברה התחייבה לפעול במירב המאמצים לקידום  

ב אבידקל  בכך.התווי   שלוששמן  הקשורות  העלויות  בכל  ותישא  לפחות,  רפואיות  בנוסף,    ות 

ל  ביחס  עקרוניות  להסכמות  הצדדים  פעולה  מתווה  הגיעו  שעתידי,  שיתוף  בין    ייחתםככל 

)להלן:  מהטריטוריות הנוספות אחת שאינה  ההפועל במדינ זר לתאגידומפיץ מטעמה  המוכרת

אולם, בשלב זה  .  המוצרים לתאגיד הזר ייצור  על  אחראית  תהיה  החברהכאשר    ,"(זר   התאגיד"

אלה   עקרוניות  שהסכמות  ככל  שתתממשנה.  וודאות  כל  שאין  עקרוניות  הסכמות  על  מדובר 

   בהתאם להוראות הדין.כך  תתגבשנה לכדי הסכם מחייב, החברה תדווח על 

 

 בכבוד רב, 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  –תיקון עולם 

 החברה , מנכ"ל  אבינועם ספיר  נחתם על ידי:

 
מ'    18בסך  תמורה עתידית מותנית  תשולם    בהתקיימות תנאי לזכאות כפי שמפורט בהסכם רכישת הפעילות,   6

 . דולר ארה"ב
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