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הבהרה משפטית

בומהאופןשונהבאופןהמוצגמידעאו/ולציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםכוללתהמצגת
קבלתבעקבותנוספותלמדינותוחדירהנוספיםהסכמיםעלחתימהזהובכלל,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצג

בתי12,000-בספציפיותלהתוויותמחקרמבוססיהשמניםסדרותאתלשווקהחברהכוונת,)6שקף(הגרמניהתקן
FETTEחברתעםקיימיםהסכמיםמימוש,)6שקף(ושוויץאוסטריה,בגרמניהמרחקת Pharma6שקף(הקרובברבעון(
הצורךאתלהחליףמיועדתאינההמצגת.)8שקף(חדשותמתןודרכיטכנולוגיותבאמצעותהקנאביסשמניסלוהרחבת

.החברהשלהמיידייםוהדיווחים2021לשנתהחברהשלהתקופתיח"הדולרבות,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםלעיין

הבהרה משפטית

עתידפניצופהמידעאזהרת

התקןקבלתבעקבותנוספותלמדינותוחדירהנוספיםהסכמיםעלחתימהלרבות,לעילהאמורותהחברהוהנחותתחזיות
מרחקתבתי12,000-בספציפיותלהתוויותמחקרמבוססיהשמניםסדרותאתלשווקהחברהכוונת,)6שקף(הגרמני

זהמונחכהגדרת,עתידפניצופהמידעבבחינתהינן)6שקופית(הכנסותפוטנציאל,)6שקף(ושוויץאוסטריה,בגרמניה
שלהבלעדיתבשליטתהואינםניסיונהועלהחברההערכותעל,היתרבין,המבוססים,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוק

מגורמיםכתוצאה,שהוערךמכפישונהבאופןלהתממשאו,בחלקןאוכולן,להתממששלאעשויותאלוהערכות.החברה
בהחלטתעיכובים,ברגולציהשינויים,רפואיקנאביסלמוצריבביקוששינויים:ביניהם,החברהבשליטתשאינםשונים

אי,רגולטורייםואישוריםרישיונותקבלת,לפעילותהדרושיםשלישייםצדדיםאישורי,קנאביסלייצואבנוגעהממשלה
מגורמייותראואחדומימושההנהלההנחותהתממשות-אי,הנדרשהמימוןהשגתאיאו/ו,שיווקאו/ופיתוחביעדיעמידה
.2021לשנתהחברהשלהתקופתילדוח'אכפרקהמצורףהתאגידעסקיתיאורעללדוח30בסעיףהמוזכריםהסיכון
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חברה ציבורית

EU-GMPמתקני 

נסחרת בבורסה לניירות ערך
TKUN.TA): סימול(

והפיתוח  המחקר הובלת תחום 
בתעשיית 

הקנאביס הרפואי

שנות מחקר קליני16
קליניים-מחקרים קליניים ופרה35
מאמרים  שפורסמו בכתבי עת מדעיים  20

מובילים
קליניקת הדרכות וליווי אישי למטופלים

מטופלים15,000-מידע מצטבר על יותר מ 

חברה גלובלית
בעלת שותפויות אסטרטגיות במדינות נבחרות  

.עם חבורת פארמה מוביליות ומקומיות

מלאאקוסיסטם

פעילות לאורך כל שרשרת הערך
בית מסחר ומעבדה , מפעל ייצור, חוות2

אנליטית
בית מרקחת ירוק

הנגשת המוצר כטיפול מדויק להתוויה 
ספציפית  

טכנולוגיתחדשנות 
מתקדמותבצורות מתן 

2006מאז 

חלוצת הקנאביס  2006מאז 
הרפואי בישראל

ידע טכנולוגי וחדשנות  
: פיתוח מגוון צורות מתן להנגשת הצמח 

משאפים  , משחות, קפסולות, נרות, שמנים
ועוד
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בהנפקת זכויותגייסהקנביט–תיקון עולם 

ש״ח מיליון 18.3
מבעלי עניין והציבור

:תמורת ההנפקה
המשך מימוש האסטרטגיה 

שהתוותה החברה והתרחבות גלובלית  

,  מוסדיים, בהנפקת הזכויות השתתפו גם בעלי עניין
וכן חברי דירקטוריון, הנהלת החברה הבכירה

הבעת
ותמיכהאמון 

מצד  
בעלי המניות
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משרד הבריאות הגרמני  תקן האיחוד הארופאי מ
ייצוא  ושיווק באירופה באופן מסחרי, ייצור:המשמעות 

EU- GMP
התקן ניתן  

החברה מצטרפת לשורת חברות קנאביס רפואי בינלאומיות  
EU-GMPבודדות בעלות התקן 

החברה הישראלית  
עם אישור למפעל ולחווה

הפועלת בכל שרשרת הערך

מפעל התרופות  
לקנאביס רפואי  
בתקן האירופאי  

GMP-EU  קם
בישראל

EU-GMP
לחוות הגידול בנאות  

הכיכר
1EU-GMP

בציפוריתלמפעל  2
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פוטנציאל הכנסות מיידי בעקבות  
הסכמים חתומים

₪כעשרות מיליוני 

מימוש הסכמים קיימים עם חברת
FETTE Pharma  הגרמנית–

כבר ברבעון הקרוב
בינלאומייםשווקים 

“THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL”

APPROVED
COMPANY

האירופאי יאפשרקבלת התקן 
חתימה על הסכמים נוספים

וחדירה למדינות  
,  אוסטרליה, צרפת: בהן נוספות 
פולין ובריטניה

נפעל לשווק את סדרות השמנים מבוססי מחקר  בשלב ראשון 
להתוויות ספציפיות  

שוויץ, אוסטריה, בתי מרקחת בגרמניה12,000-ב

Prohibition Partners source cannabis sales expected to rise to around 2.3B EURO by 2026
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כאב לילהכאב יוםשינהאונקולוגיאפילפסיהדמנציהקרוהןחרדה

סדרת

לשיווק  שמני קנאביס מבוססי מחקר קו מוצרים ראשון של החברה מבוסס 
באירופהומכירה 
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סדרת

Water SolubleDisposable vape

Inhaler Various applications

Vaginal Suppositories

Rectal Suppositories

AnxieliefCrohnliefDementliefEpiliefOncoliefSleepliefPainlief day/night
השלב הבא הרחבת  
סל שמני הקנאביס  

באמצעות  
ודרכי טכנולוגיות

מתן חדשניות
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פעילות עסקית שוטפת
ממשיכים בכל הכוח  קדימה 

חדירה לשווקים  
בינלאומיים

שוק מקומי
חיזוק האחיזה 

לישראבשוק 

פיתוח חדשנות  תהליכי 
אסטרטגיותשותפויות
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Cannbit Pharmaceuticals Ltd
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