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 Sana Life Scienceעם חברת  שמני אבידקל לייצואהסכם התקשרות ב – די ידיווח מיהנדון: 

Limited  בבריטניה 

לדיווח   החברה  המיידי  בהמשך  לדווח   ,20211בנובמבר    7מיום  של  ביום    החברה מתכבדת    28כי 

עולם  ההתקשר  2022באוגוסט   החברהבע"מ  יצור  תיקון  של  מלאה  בבעלות  בת  חברה  )להלן:    , 

  Sana Life Science Limitedעם  ו 2"(תיקון עולם)להלן: "  תיקון עולם בע"מעם  "(  היצור  חברת"

  - מזן אבידקל עתיר ב  ני קנאביס רפואישמ  של  אספקהייצור ול  במערך הסכמים  "(Sana"  )להלן:

CBD  ה(אבידקל ",  "הסכםה ")להלן:    בבריטניה( העניין  ,"הטריטוריה"-ו  "שמני  מסגרת  ב.  (לפי 

  טריטוריה ל  אבידקלה שמני  את  ולייצא  לייצר  יצור  חברת ה   רישיון  עולםתיקון    העניקה  ,הסכםה

שמני  לשווק, להפיץ ולמכור את   Sana - לבלעדי  רישיוןתיקון עולם העניקה כן  , וSana-ל בבלעדיות

ישווקו,  ובציפורית  של החברה  צור  היייוצרו במפעל    אבידקלהשמני  כאשר    ,בטריטוריה  אבידקלה

  "אבידקל"הובציון זן    תיקון עולם בע"משל    המסחר  סימן, בליווי  Sanaיופצו ויימכרו תחת מותג של  

 על אריזות המוצרים. 

יהיה  ה של  בתוקף  הסכם  ההתקשרותהחל  שנים    3לתקופה  "  ממועד  ההסכם)להלן:  "(,  תקופת 

 השונים לבטל את ההסכם בהתקיים עילות מקובלות.   הצדדיםבכפוף לזכות 

בו, התחייבה   ובכפוף לאמור  פי ההסכם  היצור  Sanaעל  במהלך תקופת ההסכם    לרכוש מחברת 

בהסכם   שפורטו  ובכמויות  במחירים  אבידקל  ולשוד ילק  לפעולוכן  מוצרי  אבידקל  ווקים    , שמני 

( אפילפסיה;  3( דלקת פרקים והפרעות תנועה; )2( מחלות מעי דלקתיות; )1)באינדיקציות הבאות: 

מעת    הצדדיםסכימו  יוכל אינדיקציה אחרת עליה    ( הפרעות התנהגותיות בדמנציה5)  ( אוטיזם;4)

המינימאליים במועדים  כמויות בהיקפים    לרכישתלא תעמוד בהתחייבות    Sana-במקרה ש   .לעת

 . שנקבעו בהסכם, תהיה לחברת היצור אפשרות לסיים את ההסכם

ללא תלות בכמות  לתיקון עולם    יםי תמלוגים מינימל  להעבירSana -חברת היצור ו, התחייבו  כמו כן

תקופת  במשך    Sanaמהזמנות שתבצע  מההכנסות הצפויות   3.2%בשיעור של    המינימלית המוזמנת

 ההסכם.  
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בפיתוח, מכירה שיווק    עוסקתאשר      באנגליה  המאוגדתהינה חברה    Sana  החברה,  ידיעת   למיטב

  הניסיון ,  המומחיות, והינה בעלת  קנאביס  מוצרי  לרבות  בטריטוריהרפואיים    מוצריםוהפצה של  

יחד עם זאת, יודגש כי    . בטריטוריה  שמני אבידקל  הפצת   לצורך   הנדרשים  הרגולטוריים  אישוריםוה

חברת היצור לפעול לקבלת  לאשר יאפשר  יבוא  לקבלת היתר  פועלת  Sanaנכון למועד דיווח מיידי זה  

 כמפורט בהסכם. Sana-האבידקל לשמני את לייצא  באמצעותו תוכל היתר ורישיון יצוא

היקף ההכנסות הצפוי האבידקל בהתאם ובדבר הסכם והיתכנות יצוא שמני  הערכות החברה בדבר  

פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך,   בתקופת ההסכם כאמור לעיל הינן בגדר מידע צופה

ניסיון הנהלת החברה, על המצב הרגולטורי בישראל ובבריטניה  המתבסס על    ,1968  -התשכ"ח

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש    . הערכות אלו של החברה עשויות שלאועל הוראות ההסכם

וביניהם    ןבאופ שאינם בשליטת החברה,  שונים  מגורמים  כתוצאה  העדר  שונה מכפי שהוערך, 

קבלת היתר יצוא ו/או עיכוב בקבלתו, אי עמידה הצדדים להסכם בהתחייבויותיהם על פי ההסכם,  

וכן התממשות אי אילו בטריטוריה  שינויים בביקוש למוצרי קנביס רפואי , שינויים ברגולציה, 

לדוח תיאור עסקי התאגיד אשר צורף כפרק א' לדוח התקופתי    30בסעיף  מגורמי הסיכון הנזכרים  

 .20213של החברה לשנת  

 

 בכבוד רב, 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  –תיקון עולם 

 החברה , מנכ"ל  אבינועם ספיר  נחתם על ידי:

 
  מיידי (, ואשר המידע על פיו מובא בדיווח  032316-01-2022)מספר אסמכתא:    2022במרץ    30שפורסם ביום    כפי  3

 זה בדרך של הפניה.
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