
 
 

 

 18.3בהנפקת זכויות קנביט גייסה  –תיקון עולם 
 מבעלי עניין, מוסדיים והנהלת החברה מיליון ש״ח  

 

 החברהתמורת ההנפקה מיועדת להמשך מימוש האסטרטגיה שהתוותה   •

 והתרחבות גלובלית 

 

השתתפו   • הזכויות  הבכירה,  המוסדיים,  גם  בהנפקת  החברה  וכן  נהלת 

 דירקטורים מספר 

 

עולם   תיקון  מנכ״ל  ספיר,  אבינועם  פארמסוטיקלס  –לדברי  האמון ,״אנו  קנביט  הבעת  על  שמחים 

ודירקטורים  של בעלי המניות שלנו  הגורפת   מנהלי החברה  באסטרטגיית היחד עם  ומאמינים   מבינים 

שחתמנו עד כה  מימוש ההסכמים  ל   הגלובלית של החברה לצד המשך ההתקדמות המהירהתרחבות  הה

 . לייצור מוצרי מבוססים קנאביס רפואי

לייצר את  סדרות המוצרים מבוססי המחקר  והתוויות בדרך ובחזון, ונמשיך  על האמון ו  לשותפינואנו מודים  

ה  את  להוביל  לפעול  נמשיך   , ומתקדמות  ייחודיות  מתן  צורות  ולפתח   ים  הרגולטורי  יםשינוישלנו 

 טופלינו." מולהביא מזור לכאבם של  לתת מענה טיפולילתת ו ומיתבארץ ובזירה הבינלאהמתבקשים 

  



 
 

 

חברת הקנאביס הרפואי    קנביט פארמסוטיקלס,   – תיקון עולם  )ת״א: קנבט( חברת    -   2022באוגוסט     17תל אביב,  

הנפקת הזכויות שביצעה תוצאות    על  דיווחה היום    העוסקת בגידול, מחקר ושיווק קאנביס רפואי הוותיקה בישראל,  

  18.3  - כ   לפיה התמורה ברוטו בגין המניות שהונפקו על פי דוח הצעת המדף קיבלה החברה סך כולל שלהחברה.  

דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור בעלי מניותיה עד  .  מיליון ש״ח רגילות של   11,596,360על פי  מניות 

 ך של זכויות כמפורט. החברה, רשומות על שם, ללא ערך נקוב כל אחת, בדר

- מניות רגילות של החברה ו/או ב  21- המניות הוצעו בדרך של זכויות באופן בו בעל מניות של החברה שהחזיק ב .1

כתבי אופציה סדרה א' ו/או כתבי אופציה סדרה ב' ו/או כתבי אופציה סדרה ג' ו/או כתבי אופציה סדרה ה'    21

. היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת, אשר הרכבה ומחירה הינם 2022ביולי    31ו/או כתבי אופציה סדרה ו' ביום  

 כדלקמן: 

o 5  ש"ח   9.5ש"ח למניה:  1.9מניות רגילות במחיר של 

o 2  ללא תמורה  ( 3כתבי אופציה )סדרה 

o  ש"ח   9.5סה"כ המחיר ליחידת זכות 

הערך של החברה הודעות ניצול   ,התקבלו ממחזיקי ניירות   2022ביולי    16עד ליום האחרון לניצול זכויות, שחל ביום   .2

  17.61%  -מהון החברה וכ  17.61%  -כ  לאחר הקצאתן    מניות רגילות של החברה המהוות   9,618,066   לרכישת 

דוח   82.94%-מזכויות ההצבעה בחברה ואשר מהוות כ מסך המניות שהוצעו במסגרת הנפקת הזכויות על פי 

 הצעת המדף. 

  ₪.אלפי   18,274  -סך כולל של כהינה בהתמורה בגין המניות שהונפקו על פי דוח הצעת המדף  .3

  



 
 

 

 

 אודות החברה:

היא ספקית הקנאביס הראשונה    . קנביט פרמסוטיקלס 2019- ונרכשה ע”י קנביט פרמסוטיקלס ב   2006תיקון עולם הוקמה בשנת  

והמובילה בישראל, פורצת דרך במחקר קליני ומוכרת בעולם כחלוצת תחום הקנאביס הרפואי המודרני. מאז הקמתה טיפלה תיקון  

בעלת הניסיון הרב ביותר בעולם בטיפול בחולים    מטופלים בישראל במגוון מחלות, מילדים ועד קשישים, והיא   30,000- עולם ביותר מ 

  19קליניים, מתוכם  - מחקרים קליניים ופרה   35- שנות מחקר קליני ומעל ל   15הקלה על סבלם באמצעות קנאביס רפואי. לחברה  וב 

 פורסמו בכתבי העת המדעיים מן השורה הראשונה בעולם. 

 

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

טיפולי ואחידות באיכות המוצרים שלה. בליבת המחשבה, התכנון והעשייה נמצא המטופל, וסביבו נבנתה במשך שנים מעטפת  

צרים על פי הרצף הטיפולי לו הוא זקוק, ואנו שומרים עבורו על אותו זן מדויק  קנביט מקבל מו - ייחודית. המטופל של תיקון עולם 

ומותאם אישית, בעל אותם אחוזים של חומרים פעילים המייצרים את הטיפול היעיל, היציב והטוב ביותר עבורו. האקוסיסטם של  

חוות גידול וריבוי,    – חקלאות ישראלית    ייחודיים, קנביט כולל: מערך מחקר וניסויים קליניים, מו”פ גנטי לפיתוח זנים  - תיקון עולם 

מפעל ייצור, מעבדה ומו”פ טכנולוגי מתקדם, מרכז לוגיסטי, בית מסחר ושינוע ישיר עד לבית הלקוח, ומערך שירות ופארמה הכולל  

 הדרכה וייעוץ למטופל תוך הקפדה על רצף טיפולי מותאם אישית. 

 

 

 

 

 


