
 

 

 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  –תיקון עולם 
 )"החברה"( 

 2021בדצמבר  26
 

 לכבוד 
 רשות ניירות ערך 
www.isa.gov.il 

 לכבוד 
 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 

www.tase.co.il 

למספר טריטוריות בבלעדיות  התקשרות בהסכם אספקת מוצרי קנאביס  –די ידיווח מיהנדון: 

 עם טבע 

להודיע מתכבדת  בע"מ   התקשרה  2021בדצמבר  ,  23  ביוםכי    ,החברה  יצור  עולם  )להלן:   1תיקון 

עולם" חברה  בע  ישראל  טבעעם  ,  "(תיקון  בע"מ,    בת"מ,  פרמצבטיות  תעשיות  טבע  אשר  של 

וכן   שלה,  הבית  בשוק  טבע  מוצרי  מאות  של  וההפצה  המכירה  השיווק,  פעילות  כל  על  אחראית 

צדדים   של  נוספים  ")להלן  שלישייםמוצרים  עולםלפיו,    הסכםב  "(טבע:  לטבע    תיקון  תמכור 

ם  ואשר יופקו מזני  בריכוזים שונים  CBD-ו   THCמסוג  שמני קנאביס רפואי  ,  באופן בלעדי  ישראל

ונחקרו ידי החברה  אשר פותחו  ידי טבע,   על  על    לצרכן הסופי במתכונת של מוצר מוגמר    ונבחרו 

בלעדיואשר   באופן  טבע  ידי  על  וימכרו  המערבית    ,ישווקו  הגדה  ושטחי  עזה    )להלן:בישראל, 

   ., בהתאמה(" הטריטוריה"-ו "המוצרים"

בטריטוריה  לפעילות  במשותף  בנוסף  לפעול  עקרוני  באופן  הצדדים  הסכימו  הקנביס  ב,  תחום 

.  CBD-שימוש בקנביס רפואי ו  באוקראינה תאפשר כאשר הרגולציה    באוקראינה לשימוש רפואי  

יתר   וכן  הפעולה  שיתוף  במסגרת  שישווקו  המוצרים  סוג  זה,  למועד  המסחריים  נכון  התנאים 

 .טרם נקבעו על ידי הצדדים באוקראינהלפעילות הקשורים  

כניסת הצדדים לפעילות משותפות בטריטוריות  את  ים על נספח אשר מסדיר  דחתמו הצדכמו כן,  

 ."(ות נוספותטריטורי)להלן: " נוספות כפי שיקבע בין הצדדים

החברה    מוצריל  ל כי לטבע תעמוד זכות סירוב ראשונה לגבי שיווק והפצה של כ  ,הצדדים הסכימו

 בטריטוריה. עבור טבע  המוצרים  מהזנים מהם יוצרו   ,תפרחות שאינן  , מתןת  ובצורמבוססי קנביס 

הסכימו ל  ,הצדדים  עולםכי  מוצר    תיקון  כל  של  והפצה  שיווק  לגבי  ראשונה  סירוב  זכות  תעמוד 

ו/או   קנביס  בטריטוריה  CBDמבוסס  טבע  ידי  על    על  פעולה  וכן  כאשר  אוקראינבשיתוף  ה 

 .  זאת הרגולציה תאפשר

רישיון בלעדי    במסגרת  את המוצרים,   מתיקון עולםמעת לעת  תרכוש  טבע    ההסכם,הוראות  על פי  

 . טבע שלפרטי מותג    תחתהמוצרים בטריטוריה, הפצה ומכירת ווק, ילש  ,שיוענק לטבע
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תקופת ההתקשרות  )להלן: "התקשרות  הממועד  שנים    10  הינה לתקופה של בהסכם  ההתקשרות  

תוארך  "(  הראשונה פעם  שנים  שלושל והיא  תקופות  כל  "    ולשלוש  "(, הנוספת  ותהתקופ)להלן: 

חודשים לפני תום תקופת    24אלא אם כן הודיע אחד הצדדים על סיום ההתקשרות בהודעה בת  

יהיה רשאי להביא את  התקופות הנוספותההתקשרות הראשונה או   בנוסף, כל אחד מהצדדים   .

, לא יהיה ניתן  שתתקבל  ההתקשרות לידי סיום, בין היתר, במידה ובהמשך להחלטה רגולטורית

בטריטוריהלפעול   המוצרים  ומכירת  את    כמו  .לשיווק  לסיים  רשאית  תהיה  ישראל  טבע  כן, 

המוצרים    כלשהו  למוצר  ביחסההתקשרות   ההסכםמתוך  ימי    90  בת  מראש  בהודעה,  נשוא 

   .עסקים

 

 בכבוד רב, 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  –תיקון עולם 

 

 

 החברה , מנכ"ל  אבינועם ספיר  נחתם על ידי:
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