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והפצה של הנדרש לייצוא   ,הייצור בחברההגידול ומתקן  ן למתק GMP -EUקבלת תקן  –די ידיווח מי הנדון: 

   מוצרי קנאביס לאיחוד האירופאי

  חברות בנות , וקנביט אגרו בע"מתיקון עולם ייצור בע"מ  וקיבל 2022באוגוסט  22ביום החברה מתכבדת להודיע כי 

  התקן )להלן: " ויצוא מוצרים לאיחוד האירופאי רהנדרש לצורך ייצו  EU-GMP ייצור האת תעודת תקן   של החברה,

או "האירופאי ומתקן  האירופאי  עם קבלת התקן.  "(EU-GMPתקן  "  הייצור  הגידול  , מפעל  של העיבוד במתקן 

המיוצרים במתקני הייצור של החברה  את מוצרי החברה לייצא רשאים  ("חברהשל מתקני הייצור ": החברה )להלן

 איחוד האירופאי. מדינות הל , EU-GMP- בהתאם לתקן ה

החברה,   ידיעת  הקנאביס    הינה  1החברה למיטב  אשר  חברת  בישראל   בתקן  מחזיקההיחידה 

EU-GMP    תקן להעניק  המוסמך  הגרמני  הרגולטור  בתקן  ו  EU-GMPמאת  מחזיקה  אשר   GMP -EUהיחידה 

 במדינת ישראל. תוצרת קנאביס רפואי במתקן גידול  עיבודלמתקן 

ייצוא מוצרי ל  נערכתהחברה    ,האירופאי  מעת קבלת התקן מוצרי החברה  הסכם  לבהתאם    המימוש  וייצוא  ייצור 

 .FETTE PHARMA2נחתם עם ר ש א,  לגרמניה, אוסטריה ושוויץבהיקפים מסחריים 

כן ההסכמים    ,כמו  למימוש  תפעל  כה  חתמהש החברה  האירופאי  עד  בתקן  רפואי  קנאביס  מוצרי  תפעל   ,לייצור 

חתימה על לקידום  תפעל  כן  ו  3הישימות בתחום הקנאביס לשימוש רפואי טכנולוגיות    ם לפיתוחהסכמיהלמימוש  

ייצור   נוספים הסכמי  רפואי    ים מבוססהמוצרי החברה  -קוייצור  גם    בהם   ,גלובליים  קנאביס  שמני  קליני,  מחקר 

 וקנאביס רפואי בצורות מתן נוספות בהיקפים מסחריים.

העמדת  מהותיות בציוד ותהליכים לשם  ר כלל השקעות ש בן שנתיים וחצי אבכך השלימה החברה מהלך אסטרטגי  

על תרופות על ידי האיחוד האירופאי לשם יצוא מוצרי  פמתקן הנדרש מהזהה ל  EU-GMPייצור בתקן ייצור  ה מתקני  

   למדינות בתחומו. ביסאקנ

 . אירופהקבלת התקן מאפשר לחברה לממש את חזונה לפעילות גלובלית והנגשת מוצרי החברה ב 
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 החברה , מנכ"ל אבינועם ספיר נחתם על ידי:

 
  חברות בנות כאמור. באמצעות  1
 . 051405-01-2020, מס' אסמכתא 2020 במאי  24מיום  מיידידיווח   ראה   Fette Pharma עם ההתקשרות  אודות  לפרטים  2
 . 077376-01-2022מס' אסמכתא  ,  2022ביולי   24לפרטים ראה דיווח מיידי מיום  3
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