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   בע"מ אהבה מעבדות ים המלח עם חברת  הסכםהנדון: 

לדיווח מ   של  ם מיידיה  יםבהמשך    14- ו  2021בפברואר    17,  2020בנובמבר    22  הימים:החברה 

החברה    20221בפברואר   התקשרות  המלח  עם  בדבר  ים  מעבדות  "  בע"מ אהבה    "(אהבה )להלן: 

מוצרים דרמטולוגיים המשלבים   , ייצור ושיווק שללפיתוחבלעדי לשיתוף פעולה עקרונות ה במזכר

הדרמורכיבי   בתעשיית  לשילובם  המלח  מים  ומינרלים  מתכבדת  קוסמטיקה-קנאביס  החברה   ,

ביום   כי  המפורטהצדדים    חתמו  2022  מאיב  19לעדכן  ההסכם  תעביר    לפיו  ,על  לאהבה  החברה 

מחקר ביצוע  לצורך  ידי    קאנבינואידים  על  במשותף  יבוצע  הצדדים  צדדיםהאשר  הבעלים  .  יהיו 

ה   במשותף ומוצרי  המחקר  תוצאות  עם  בקשר  רוחני  בקניין  זכות  כל  ככל  קאנבינואידיםשל   ,

   .שיפותחו

  שתוצאות המחקר יעידו על אפשרות לייצור ומסחור של מוצר מסחרי המשלב קאנבינואידים ככל  

המלח  קאנבינואידים  ו/או   מים  מינרליים  מוצרי/ועם  עם  אהבה  םאו    (י )מוצר"  ן:להל)  של 

אחד או יותר    שיקול דעתה הבלעדי, למסחר ולמכור על פי  וככל שאהבה תחליט,  ,  "(קאנבינואידים

תמלוגים   לחברה, מתחייבת אהבה לשלם או נגזרותיהם, בארץ ובעולם   אלו קאנבינואידיםממוצרי 

  חמשתקופה של  במשך  כהגדרת המונח בהסכם,    קאנבינואידיםשל מוצרי    מהמכירות נטו  3%בסך  

 .  קאנבינואידים מוצרלכל   ביחס, קבלת התקבול לראשונההחל מיום  שנים

  יקבלו את האישור הדרוש הצדדים  םימי 180ההסכם כפוף להתקיימותו של תנאי מתלה לפיו, תוך 

 . "(היק"ראישור )להלן "  לביצוע המחקר מהיחידה לקנביס רפואי של משרד הבריאות

על פי    החברה התחייבה לשאת בשיעור של מחצית מהוצאות המחקר בסכום שאינו מהותי לחברה.

לרכוש קאנבינואידים, במהלך תקופת ההסכם או לאחריה,  תהיה רשאית  אהבה  הוראות ההסכם  

    .גם מגופים אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

סיום לידי  יבוא  בהסכמים   ההסכם  הנהוגות  זה  מהסיבות  מסוג  במידה ו,  מסחריים  היתר,    בין 

 .םשאין אפשרות ממשית לייצור או מסחור של מוצרי קאנבינואידייעידו תוצאות המחקר ו

 בכבוד רב, 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  –תיקון עולם 

 החברה , מנכ"ל  אבינועם ספיר  נחתם על ידי:

 
אסמכתא   1 בהתאמה,  015819-01-2022-ו  018795-01-2021,  125043-01-2020:  ותמספר  פי,  על  המידע    הםאשר 

רו מפורשות בדיווח מיידי זה, תהא משמעותם כאמור  דמונחים שלא הוג זה בדרך של הפניה.  מובא בדיווח מיידי  
 ם.מיהקוד  יםבדיווח
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