
 
 

 

 :2202 שנתלהראשון  חציוןה ותקנביט מפרסמת את דוח-תיקון עולם

 

חיובי עם גידול בהכנסות וצמצום    EBITDAהחברה מציגה  

 בהוצאות  

 
 

"אנו בוחרים למקד את מאמצינו  :קנביט-אבינועם ספיר, מנכ"ל תיקון עולם

בחוליות בשרשרת הערך בהן סף הכניסה גבוה יותר, זאת הודות לאיכות 

היוקרתי בו זכינו בימים  EU-GMPוסטנדרטים נדרשים. סף הכניסה הינו תקן  

 האחרונים." 

  17 -כ לעומת₪  מיליון 21 -כ  ב והסתכמו -24%בכ גדלו החברה הכנסות ▪
 קדתאש המקבילה במחצית₪  מיליון

 
▪ EBITDA  ,לעומת₪  אלפי 090-בכ הסתכםחיובי EBITDA שהסתכם שלילי 

 אשתקד המקבילה במחצית₪  מיליון 5.3-בכ
 



 
 

 

  6.3 -לכ  קטנו הנהלה הוצאות – הראשון  בחציון התייעלות הציגה החברה ▪
 . אשתקד המקביל בחציון ₪  מיליון 9.6 -כ לעומת₪  מיליון

 
 

  החציון   ות ( את דוחרביעי, פרסמה הבוקר )הקנאביס הרפואי הוותיקה בישראלקנביט, חברת  -תיקון עולם

  לפי ₪ א  900  בסךחיובי    EBITDA- ל  מעבר  מציגה  הכספיים, החברה. על פי הדוחות  2022לשנת    הראשון

  ליון ₪. ימ 5.3בסימן שלילי של הסתכם  EBITDA-מקבילה אשתקד שההתקופה ה  לעומת 

היא הגידול בהכנסות בהשוואה לחציון מקביל אשתקד שבהן  הגידול נובע משתי סיבות עיקריות, הראשונה  

  OEMהרחבה של פעילות המפעל במתן שירותי  לצד  בביקוש למוצרי החברה    צמיחהבזכות    זאת   24%-של כ

 . לחברות גידול קנאביס רפואי

ניתן לראות    .דוחות הכספיים בכפי שהוצג  צמצום משמעותי בהוצאות התפעוליות של החברה    חל  כמו כן,

ירידהכי בחודשים האחרונים,    לתקופה מקבילה אשתקד בהשוואה    34%-של כהוצאות ההנהלה  ב  חלה 

 . 76%-בהמזומנים מפעילות שוטפת צומצם תזרים ו

 :תקופת הדיווחבנוסף מציגה החברה אירועים מהותיים שהתרחשו בתום 

 שפורסם בשבוע שעבר, החברה בשנים האחרונות  ההישג המשמעותי ביותר של -  EU-GMPקבלת תקן 

ה  לחבר להפיכתההמאפשר לחברה לממש את האסטרטגיה  EU – GMP היוקרתי תקןהקבלת  הוא

של   בחציון הנוכחיכבר  ירופהמדינות אלייצא את מוצריה להחברה תתחיל גלובלית מבוססת מדע ומחקר. 

2022.   

ממחזיקי ניירות מיליון ש״ח  18.3 -  לימה החברההגיוס המוצלח שהשישג בולט נוסף הוא ה  -  סבב גיוס
העניק גב כלכלי איתן שיאפשר לממש את למניות  יבעלשל מספר נכונות לצד  . זאת,של החברההערך 

להעמדת מסגרת אשראי בסכום כולל של על ידי התחייבות  קנביט-תיקון עולם האסטרטגיה הגלובלית של  
הבעת האמון  גיוס הואה.2024ביוני  30מיליון ש"ח אשר תהיה ניתנת לניצול על ידי החברה עד ליום  12

  יבה החברה בשנתיים האחרונות.גורפת באסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית שהצ

  EU-GMP -לאחר קבלת תקן ההסכם מסחרי ראשון  -  לבריטניה  מוצרי קנאביס רפואישל ייצוא מסחרי 

 Sanaלחברת  היצוא מבוסס מחקר קליני. CBD-קנאביס עשיר בשמן  -שמן אבידקל  ייצור ואספקה של

Life Science Limited חברת אחזקות אנגלית הפועלת בכל שרשרת הערך. לחברה התמחות בשיווק ,

 ים בטכנולוגיה מבוססת דאטה בפלטפורמה דיגיטלית. והפצה של מוצרי קנאביס רפואי חדשני

על מנת להצעיד את החברה  אנחנו ממשיכים לפעול במרץ " קנביט:-אבינועם ספיר, מנכ"ל תיקון עולם

בתחום  בארץ ובזירה הבינלאומית ים המתרחשים הרגולטורי ם י יהשינו  כללקדימה ולהיות מוכנים ל

  עשויים להפוךברחבי עולם,  רואים אותותיהם בעוד ועוד מדינות ים אלו, שאנו שינוי הקנאביס הרפואי.

ולפתיחת שווקים נרחבים הרואים  נוספות בעולם חדשות וטריטוריות להיות עבורנו הזדמנות לכניסה ל

אנו בוחרים למקד את מאמצינו  מתעשיית המדיקל ועד לתעשיית הפנאי. , בקנאביס כמוצר מאושר ומוכר



 
 

 

דרטים נדרשים. סף זאת הודות לאיכות וסטנ סף הכניסה גבוה יותר,  בחוליות בשרשרת הערך בהן

אני מודה על האמון שניתן לנו ע"י   .ים האחרונים ימהיוקרתי בו זכינו ב  EU-GMPהכניסה הינו תקן 

גלובלית מבוססת מדע ומחקר  ה להפוך לחבר  החברהשל  ארוכת הטווחובאסטרטגיה בחזון  השותפים 

 ."  בארץ וברחבי העולם  איכות חיי המטופלים הפועלת לשפר ולשמור על 

 

 אודות חברת תיקון עולם קנביט: 

. החברה היא ספקית  2019-ב ונרכשה ע"י קנביט פרמסוטיקלס 2006 תיקון עולם הוקמה בשנת 

הקנאביס הראשונה והמובילה בישראל, פורצת דרך במחקר קליני ומוכרת בעולם כחלוצת תחום 

מטופלים בישראל במגוון  30,000-הקנאביס הרפואי המודרני. מאז הקמתה טיפלה תיקון עולם ביותר מ

בהקלה על סבלם באמצעות בעלת הניסיון רב בטיפול בחולים ו   מחלות, מילדים ועד קשישים, והיא

קליניים אשר פורסמו  -מחקרים קליניים ופרה  35-שנות מחקר קליני ומעל ל 15קנאביס רפואי. לחברה  

 בכתבי העת המדעיים מן השורה הראשונה בעולם.  

קנביט פועלת בכל שרשרת הערך של עולם הקנאביס הרפואי, תוך הקפדה על אקוסיסטם -תיקון עולם 

רצף טיפולי ואחידות באיכות המוצרים שלה. בליבת המחשבה, התכנון והעשייה המשלב ערכי קיימות, 

נמצא המטופל, וסביבו נבנתה במשך שנים מעטפת ייחודית. המטופל של תיקון עולם מקבל מוצרים על 

פי הרצף הטיפולי לו הוא זקוק, ואנו שומרים עבורו על אותו זן מדויק ומותאם אישית, בעל אותם אחוזים 

ים פעילים המייצרים את הטיפול היעיל, היציב והטוב ביותר עבורו. האקוסיסטם של תיקון עולם  של חומר

חוות גידול  -חקלאות ישראלית   כולל: מערך מחקר וניסויים קליניים, מו"פ גנטי לפיתוח זנים ייחודיים,

ר, אחסנה ושינוע הכולל: בית מסח וריבוי, מפעל ייצור, מעבדה ומו"פ טכנולוגי מתקדם, מרכז לוגיסטי,

בית מרקחת ירוק הכולל שירות משלוחים עד לבית הלקוח  לבתי מרקחת, ומערך שירותי פארמה הכולל

 הדרכה וייעוץ למטופל על ידי אחות מסומכת תוך הקפדה על רצף טיפולי מותאם אישית. ,וכן שירותי 

 


