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שיח מדיקל 
גרופ

חלוצי תעשיית 
הקנאביס  
הישראלי
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החברהשלוהעיתייםהמיידייםדיווחיהעםיחדאותהלקרואויש,בלבדוחלקיתכלליתאינפורמציהכוללת"(המצגת)"החברהתיאורמצגת:הבהרה
'מס,2020,במרץ15מיום2019לשנתהחברהשלהתקופתילדוחצורפואשרהכספייםדוחותיה,לרבות,"(החברהדיווחי)"לעתמעתהמפורסמים

הדוחאוהחברהבדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמה-איאוסתירהבכל."(התקופתיהדוח)"2020-01-024609:אסמכתא
.הענייןלפי,התקופתיהדוחאוהחברהבדיווחיהאמוריגבור,התקופתי

המלצהמהווהאינוהמידע.בלבדמידעלמסירתנועדהוהיאכאמורהצעותלקבלתהזמנהאוערךניירותשללמכירהאולרכישההצעהמהווהאינהזומצגת
בגדרהינןזובמצגתהמוצגותהתמונות.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאו

.בלבדהדמיה

ואחריםרגולטורים,מיסויים,חשבונאיים,משפטייםלהיבטיםאוכלשהופוטנציאלימשקיעשלספציפייםדרישותאולשיקוליםמתייחסאינובמצגתהמידע
מקצועייםוהדרכהייעוץלקבלתתחליףמהווהואינה,כלשהםהדרכהאוייעוץמתןמהווההמצגתאיןמקרהבשום.כאמורמשקיעידיעלבהשקעההקשורים

המתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.לתיתםשמוסמךמיידיעל
.המיסוייומצבובנתוניו

,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניהצופיםלענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,הכוללמידעישנובמצגת
,סבירותשהנןסבורהשהחברהאףעלאשר,המצגתלמועדנכוןהחברההנהלתשלוסובייקטיביותעדכניותוהנחותהערכותעלהמבוסס,1968-ח"התשכ

-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדהמהווהאינוזהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםואשרמטבעןודאיותבלתישהןהרי
אתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותואיאווהתממשותומראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורמידע.התממשות

מצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכןהחברהפעילות
פרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניותכימובהר,כןכמו.התקופתיוהדוחהחברהבדיווחיכמפורטוהכל,החברהבשליטת

.לעתמעתשתהיינהכפי,החברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכול

עריכתלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלבמצגתהכלולהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקלהסרת
.המצגת

הבהרה משפטית
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אודות שיח

מגדלת ומספקת קנאביס רפואי למשרד הבריאות ולחולים מעל עשור•

ג בחודש של קנאביס"חברה צומחת ורווחית המוכרת מאות ק•

ח"מיליון ש29-הסתכמו בכ2019הכנסות שנת •

ל עם חוות חדשות להגדלת כושר הייצור בצורה משמעותית"שיתופי פעולה אסטרטגיים בישראל ובחו•

מהמותגים הנמכרים בישראל3-מספקת חומרי גלם ל-מובילת שוק בישראל •

שותפויות ברחבי העולם לאספקת קנאביס איכותי ומוצרים נלווים-מובילה בינלאומית •

הקנאביסענף לחברות בנות עוסקות בפיתוח טכנולוגיות מגוונות -מובילה טכנולוגית •

פעילות מחקר לאורך שנים בשיתוף האקדמיה וחברות מסחריות•

3

300-כ

קווים גנטיים

11

זנים מסחריים

29-כ

הכנסות  ₪ מיליוני 
2019-ב

15-כ

טון קנאביס נמכר
לאורך השנים

450,000-כ

אספקות קנאביס
לאורך השנים

12

שנות פעילות

8-כ
רווח  ₪ מיליוני 

מתואם  
*2019-ב

.נטו, תשלום מבוסס מניות והתאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, פעמיות-רישום למסחר חד' נקי בנטרול הוצ( הפסד)רווח = רווח מתואם * 



S i n c e  2 0 0 8

מובילים את תחום 
הקנאביס בישראל

2002מאז 

הראשונים לקבל
רישיון גידול מסחרי

הראשונים לקבל  
IMC-GAPאישור 

4

200220082017-2008201820192020

הגשת בקשה  
לגידול מסחרי

התחלת  
גידול בפועל

קבלת אישור  
GAP

הרחבת  
מתקני הגידול  
וכושר הייצור

קבלת אישור  
IMC-GAP

תחילת  
מכירות בבתי  

מרקחת

תחילת  
פעילות  
בבורסה  
הישראלית

שיח מדיקל  
גרופ

"שיח: "סימול

שיתופי פעולה  
אסטרטגיים

התרחבות  
גלובלית
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מטה| צוות ניהולי 

יוגב שריד
ל ומייסד"מנכ

שי אברהם שריד
ל טכנולוגיות ומייסד"סמנכ

אופיר שריד
ל תפעול ומייסד"סמנכ

5

עמיחי רב
ל כספים"סמנכ

ר איריס נשר"ד
מדענית ראשית

ניצן לוטרינגר
מגדלת ראשית

ק'דבורצ-שירה סיטון
מנהלת משאבי אנוש

חגי צחור
מנהל פיתוח עסקי
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דירקטוריון

6

ר הדירקטוריון"יו| ניר זיכלינסקי 

 SRI GLOBALבעלים של קבוצת ההשקעות
GROUP ,ל באריסון  "כיהן כמשנה למנכ

,  השקעות ודירקטור בבנק הפועלים ושיכון ובינוי
BDO-שותף בכיר וחבר בצוות הניהולי ב, ח"רו

זיו האפט

דירקטור| יעקב עמידרור 

לשעבר ראש המטה לביטחון  ', אלוף במיל
כיום חוקר בארץ ובעולם בנושאי  , לאומי

חבר במועצת המנהלים  , אסטרטגיה וביטחון
של החברה לישראל ויועץ למגוון חברות  

אפ-סטארט

דירקטור| איתמר אליצור

בעל ניסיון רב בייעוץ אסטרטגי וכלכלי לגופים  
ובעבודה מול  , בסקטור הפרטי והציבורי

רגולטורים

דירקטורית חיצונית| דלית ויכסלבאום

מנהלת תקשורת תאגידית וקשרי משקיעים  
ומכהנת כדירקטורית  בחברת מגדל ביטוח

חיצונית במספר חברות במשק

דירקטור חיצוני| חזי כהן 

ח ויועץ פיננסי לחברות פרויקטים בתחום  "רו
מכהן  , בנוסף. ן ולחברות פרטיות"הנדל

כדירקטור חיצוני בחברות נוספות
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מ"טריכומשל בע

GREECE
Sarrio Hellas 

S.A

פלנטארק ביו 
מ"בע

ין חקלאות  'טרג
מ"מתקדמת בע

Netherlands
Green Element 

B.V
מ"בע10קאן

איבנה טכנולוגיות  
מ"בע

42.5% ~41%~11%52.3%~38%52.5%40%

אחזקות עיקריות
שיח ישראל

שיח מדיקל  
גרופ

שיח בינלאומי

שיח טכנולוגיות

42.3%

7

שיח שריד

4.8%~

(2020-01-034899אסמכתא ' מס)52.5%לאחריה שיעור ההחזקה יעמוד על , Sarrio Hellas S.A-נחתם מזכר הבנות מחייב להשקעה נוספת ב2020, באפריל 1ביום  *

*

100%
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אסדרה בשוק הקנאביס בישראל/ הרפורמה | רגולציה 

8

למעלה מעשור של פעילות בתחום מבוססת על אלפי לקוחות הממשיכים לרכוש את מוצרי שיח באסדרה החדשה•

הניסיון והידע מהאסדרה הישנה ממונף לפיתוח מוצרים חדשים באסדרה החדשה•

לאורך כל שרשרת האספקהבאיכותהמעבר לאסדרה החדשה מאפשר לשיח להתמקד •

במישרין ובאמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים, שיח פועלת לאורך כל שרשרת האספקה•

חוות  
ריבוי

הפצה מפעל  
ייצור

חוות  
גידול

חוות  
ריבוי

חוות  
גידול

מפעל  
ייצור

הפצה
בית  

מרקחת
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אסדרה בשוק הקנאביס בישראל/ הרפורמה | רגולציה 

2022-הערכה לכיום2018

100,000-כ65,000-כ35,000-כ:מטופלים' מס

:מחיר

מחיר חודשי קבוע ללא קשר  
לכמות

- למטופל₪ 470370
(בלי משלוח/ עם )

לגרם₪ 30-15
לצרכן הסופי

9

יתרונות במעבר לאסדרה החדשה עבור שיח

(  מודעות ציבורית, רופאים, מטופלים)גידול בהיקף השוק והסרת חסמי צמיחה •

פרמיה במחיר על איכות המוצרים של שיח•

יישום סטנדרטים גבוהים של איכות מהווים חסם למתחרים חדשים•
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מוצרים ומותגים| שיח ישראל 

לאורך עשור פותחו זנים ייחודיים בהתאם לדרישות •

הרפואיות בשוק תוך התאמתם למטופלים

המוצרים והמותגים נמכרים בתפוצה רחבה בכלל בתי •

המרקחת המורשים בישראל

כיום נמכרים תפרחות ושמנים•

בימים אלו מפותחים מוצרים חדשים אשר ייכנסו לשיווק  •

בהתאם לרגולציה

מוצרי שיח הינם כשרים למהדרין•

10

:מותגים בבעלות שיח
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מוצרים ומותגים| שיח ישראל 

שיח מספקת קנאביס בבלעדיות לרפא עבור ייצור המותג  •

2018-אקסיבן החל מהקמת המותג ב

רפא הינה חברת התרופות היחידה בישראל בעלת מוצרים  •

ומותג קנאביס רפואי

מגוון שמנים על כל הקטגוריות של משרד  אקסיבןלמותג •

.הבריאות

ביום  -" אקסיבן"משותף לייצור ומכירת המותג מיזם •

פנאקסיה  , נחתם הסכם למיזם משותף בין שיח4/2/2020

ורפא המשלב את כלל השחקנים בשרשרת הערך 

11

מותג בשיתוף פעולה עם רפא ופנאקסיה
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מוצרים מבוססי מחקרים וניסויים קליניים| שיח ישראל 

12

ניסויים קלינייםמוצרים מבוססי ניסוי קליני

אינדיקציה רפואית

פורמולציה

שיטת הנגשה

ביצוע מחקרים קליניים לצורך פיתוח מוצרים מתקדמים  •

על בסיס פורמולציות של שיח

נוירופתיה  : רשימת המחקרים הפוטנציאליים כוללת•

אלצהיימר ועוד, כאב, אוטיזם בקרב צעירים, סוכרתית

ניצן ספקטרום מבוסס על פורצולציה ייעודית שפותחה •

בשנים האחרונות על ידי שיח

תחילת מחקר קליני לבחינת השפעת  –16/12/2019•

בטיפול באוטיזם בקרב "ניצן ספקטרום"מוצר החברה 

צעירים
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הגדלת כושר הייצור באמצעות שיתופי פעולה| שיח ישראל 

13

בגידול קנאביסהסכמים לשיתוף פעולה

עם מגדלי קנאביס רפואיארוכי טווחשיח חתמה על מספר הסכמים אסטרטגיים •

הגדלת כושר הייצור ללא השקעה הונית בהקמת תשתיות•

השימוש בזני שיח מאפשר בקרת איכות בסטנדרטים הגבוהים של שיח•

שיח

הגדלת כושר הייצור והיקף  

המוצרים של שיח

מגדל

השקעה ראשונית

ותפעול החווה בשוטף
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היערכות לייצוא| שיח ישראל 

14

שיח נערכת לקראת ייצוא קנאביס ממדינת ישראל  

הגדלת כושר הייצור במתקן הראשי ובאמצעות שיתופי פעולה עם מגדלים•

GACPמתקן הגידול של שיח עומד בתקן •

EU-GMPמתקן הייצור עומד בתקן •

*מיזם משותף בנוגע ליצוא עתידי לאירופה–8/1/2020•

*שיווק ומכירה בדנמרק על בסיס חומרי הגלם של החברה, הסכם הפצה–11/3/2020•

(בהתאמה, 2020-01-023424-ו2020-01-003489אסמכתאות ' מס)11/3/2020-ו8/1/2020לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מימים  *
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GREECE
Sarrio Hellas 

S.A
מ"בע10קאן

~38% 52.5%

Netherlands
Green Element 

B.V

40%

Cann10 
Portugal

שיח מדיקל  
גרופ

אחזקות עיקריות|שיח בינלאומי 

15

52.5%לאחריה שיעור ההחזקה יעמוד על , Sarrio Hellas S.A-נחתם מזכר הבנות מחייב להשקעה נוספת ב2020, באפריל 1ביום  *
(2020-01-034899אסמכתא ' מס)

*
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Sarrio Hellas S.A

ביחד עם שותפים ישראלים ויווניםSarrio Hellas SAמהון המניות של חברת * 52.5%-שיח מחזיקה ב•

שיווק ומכירה של קנאביס רפואי ביוון וייצוא  , ייצור, רישיון ראשוני לגידולSarrioקיבלה 30/1/2020ביום •

למדינות אירופה

מ צפונית לאתונה"ק80הממוקמת , Thivaדונם באזור 60-בבעלות החברה קרקע בשטח של כ•

ייצורהמתקנים נמצאים בתכנון ותהליכי רישוי בניה וצפויים לכלול חממות היברידיות ומפעל•

בהתאם לתקני האיחוד האירופאיEU-GMP-וGACPגידול וייצור יבוצעו בתנאי •

כושר ייצור פוטנציאלי של עשרות טונות תפרחת קנאביס בשנה•

שיח בינלאומי
פעילויות במדינות  

יעד אסטרטגיות
Greece

16

52.5%לאחריה שיעור ההחזקה יעמוד על , Sarrio Hellas S.A-נחתם מזכר הבנות מחייב להשקעה נוספת ב2020, באפריל 1ביום  *
(2020-01-034899אסמכתא ' מס)
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?מדוע דווקא יוון

הממשל הכריז על . לאירופהיחסיתמדינה עם רגולציה מפותחת •

ענף הקנאביס כמנוע צמיחה אסטרטגי

שער כניסה לאירופה= יוון הינה חלק מהאיחוד האירופאי •

(כוח אדם ומשאבים)הוצאות תפעוליות נמוכות יחסית •

מזג אוויר ותנאי אקלים אידיאליים בדומה לישראל•

סביבה עסקית תומכת•

שיח בינלאומי
פעילויות במדינות  

יעד אסטרטגיות
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2020ינואר –ראשוני רישיון 

Greece
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Cann10 Portugal

Cann10 Portugalמהון המניות של חברת 50%-מחזיקה ב10קאן•

ייבוא ומכירה  , שיווק, ייצור, קיבלה החברה רישיון ראשוני לגידול2020בחודש מרץ •

של קנאביס רפואי בפורטוגל וייצוא למדינות אירופה

המפעל החזיק  )דונם שעליו ממוקם מפעל קיים 8-בבעלות החברה שטח בגודל כ•

(GMPבעבר תקני 

דונם קרקע המיועדת להרחבת מתקני  75בבעלות החברה אופציה לרכישת •

הגידול

,  בין היתר, ויספקו תפרחות ומיצויים המבוססיםEU-GMPהמתקנים יפעלו בתקן •

על מוצרי שיח

Portugal
שיח בינלאומי

פעילויות במדינות  
יעד אסטרטגיות
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2020מרץ –רישיון ראשוני 
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Green Element BV

באירופהCBDהחברה עוסקת בייצור שיווק ומכירה של מוצרי •

גם בתחום בעלי החיים הביתיים בהתבסס על רשת מרפאות וטרינריות, בין היתר, החברה פועלת•

בבעלי חייםCBDהחברה החלה בביצוע מחקר קליני המשלב טיפול בעזרת •

למהילה במשקאותCBDואבקת CBDקיסמי , CBDקיימים הסכמים מסחריים לייצור משאפי •

באירופהCBDשיתוף הפעולה יאפשר לקבוצה לפתח קו מוצרים מועשרי •

שיח בינלאומי
פעילויות במדינות  

יעד אסטרטגיות
Netherlands
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אחזקות עיקריות|שיח טכנולוגיות 

פלנטארק ביו 
מ"בע

ין חקלאות  'טרג
מ"מתקדמת בע

איבנה טכנולוגיות  
מ"בע

~41%~11%52.3%

שיח מדיקל  
גרופ

42.3%

20

איבנה פארמה  
מ"בע

100%

מ"טריכומשל בע

מ"בע10קאן

42.5%~38%

4.8%~
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מיזם אסטרטגי עם קנאסול| שיח טכנולוגיות 

עיקרי שיתוף הפעולה

ראש המעבדה לחקר  פרופסור דדי מאיריבראשות  CannaSoul Analyticsהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם•

.לביצוע מחקרים משותפים בדגש על זני הקנאביס של שיח, טכניוןהסרטן והקנבינואידים בפקולטה לביולוגיה ב

•Cannasoulפ משותפים וכן מול גורמים שלישיים  "תשתמש בזני שיח ובידע הנצבר של שיח בפרויקטי מו

ותחלוק עם שיח את הרווחים העתידיים

שיטת הפעולה עם זני שיח

טרפנים וחומרים פעילים נוספים, מיפוי הזנים לפי קנאבינואידים•

בחינת יעילות הזנים בקשר להתוויות רפואיות ספציפיות•

מסחור הזנים והידע הנצבר לפיתוח מוצרים יעודיים•

21
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טכנולוגיות טרפנים| שיח טכנולוגיות 

Eybna Technologiesפעילות חברת 

עם דגש רב על , חברת מחקר ופיתוח החוקרת את הפעילות הרפואית של פיטוכימיקלים המצוים בקנאביס•

קבוצת חומרים הקרויה ״טרפנים״

איבנה מפתחת ומייצרת פורמולציות טרפנים טבעיות בעלות אפקטים רפואיים שונים לשימוש תעשיית •

הקוסמטיקה והפארמה, המזון, הקנאביס

ארה״ב, משרדי השיווק והמכירות ממוקמים בקליפורניה, מרכז המו״פ והמפעלים של איבנה ממוקמים בישראל•

בעולםמובילים של מספר מותגי הקנאביס המוכריםהפורמולציות של איבנה הינם רכיב מהותי במוצרים•

טרפנים של זני שיח ופיתוח פורמולציות טרפנים להעשרת מוצרי שמן קנאביסניתוח פרופילי•

בעלי יעילות מוגברת וייצור עקבי, רפואייםפלטפורמה לפיתוח וייצור דור חדש של מוצרי קנאביס•

באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילןאיבנה מממנת ומבצעת מחקרים אקדמיים פורצי דרך•
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פיתוח שיטות צריכה מתקדמות| שיח טכנולוגיות 

TrichomeShellפעילות חברת 

תוך שליטה על , החברה פיתחה מספר מוצרי צריכה המתאפיינים בהדירות מלאה לכל יחידת מוצר•

הרכב החומרים הפעילים ומינון אחיד הנקבע בעת הייצור לפי דרישות היצרן והשוק

על שיטות הייצור והתוספים המשמשים לייצור חלק ממוצרי החברה( PCT)לחברה פטנט רשום •

ב ובאירופה"מוצרי טריכומשל נמכרים בארה•

החברה מפתחת קווי ייצור ייעודיים ומכונות המשמשים לייצור המוצרים ומסחורם•

החברה עוסקת בפיתוח מוצרים וטכנולוגיות נוספות להנגשה של קנאביס לקהל רחב של לקוחות קצה•
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Targeneפעילות חברת 

יכולות גידול -ריאקטור-ייצור חומרים פעילים בביו•

(  ריאקטור-ביו)פורצות דרך תוך שימוש במדיום נוזלי 

לצרכי הפקה  , לגידול מבוקר ומסחרי של תאי הצמח

של קנבינואידים וחומרים פעילים בתנאי פארמה

טיפוח זנים מתקדם על ידי שיטות  -טיפוח זנים •

עריכה גנטית ובטכנולוגיות סמנים גנטיים של צמחי  

קנאביס במטרה לפתח זנים וקווים המתאימים  

לשיטת ייצור הקנבינואידים שהחברה מפתחת

טכנולוגיות פורצות דרך| שיח טכנולוגיות 

24

ריאקטורים-ייצור תאים בביו

ריאקטור-הוכחת קיום קנבינואידים וטרפנים בביו

ל"מ50ייצור קנבינואידים במיכל בנפח 

ל"מ500ייצור קנבינואידים במיכל בנפח 

ל"מ1,000ייצור קנבינואידים במיכל בנפח 

ריאקטור-הפקת חומרים פעילים סטריליים בביו

ריאקטורים-ייצור תעשייתי של ביו

ריאקטורים-ייצור תעשייתי של חומרים פעילים בביו

בוצע

לביצוע עתידי/ בפיתוח 

ריאקטור-אבני דרך לפיתוח הביו
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נתונים פיננסים

25
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2019-2016| מ "שיח שריד בע–נתונים פיננסיים נבחרים 

.נטו, תשלום מבוסס מניות והתאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, פעמיות-חדרישום למסחר ' נקי בנטרול הוצ( הפסד)רווח = רווח מתואם ** 

2020, במרץ15מיום 2019דוחותיה הכספיים אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת לפרטים נוספים 
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חברה צומחת ורווחית לאורך שנים
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(ח"מיליוני ש)2019-2016הכנסות ורוווח מתואם בשנים 

הכנסות *רווח מתואם גידול שנתי בהכנסות% 
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(ח"מיליוני ש)2019-2017| מ "שיח שריד בע–נתונים פיננסיים נבחרים 

עקב האצה של אופציות₪ מיליון 1.4וכן הוצאות תשלום מבוסס מניות בגובה ₪ מיליון 28.8בגובה חד פעמיותכולל הוצאות רישום למסחר 2019הרווח התפעולי בשנת *

.נטו, תשלום מבוסס מניות והתאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, פעמיות-רישום למסחר חד' נקי בנטרול הוצ( הפסד)רווח = רווח מתואם ** 

(2020-01-024609:אסמכתא' מס)2020, במרץ15מיום 2019דוחותיה הכספיים אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת לפרטים נוספים ראו 
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201920182017

הכנסות
גידול שנתי בהכנסות  % 

28.8
55%

18.5
51%

12.3
38%

רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן 
נכסים ביולוגיים

גידול שנתי% 
מההכנסות% 

13.9

51%
48%

9.2

74%
49%

5.3

43%

9.13.8*(24)תפעולי( הפסד)רווח 

**רווח מתואם 
גידול שנתי% 

7.7
69%

4.6
60%

2.9

24.85.92.3מזומנים ושווה מזומנים לסוף התקופה



S i n c e  2 0 0 8

28

שיח ישראל
הגדלת כושר הייצור במתקנים  •

הקיימים ובאמצעות שיתופי פעולה
התמקדות בכל שרשרת הערך  •

במישרין ובאמצעות שיתופי פעולה  
אסטרטגיים

חיזוק המותגים הנמכרים בישראל•
טיפוח גנטיקה ייעודית•

שיח טכנולוגיות

,  השקעה וקידום טכנולוגיות קיימות•
של החברות הבנות, בין היתר

פיתוח הדור הבא של מוצרים הדירים  •
המספקים חווית טיפול זהה למטופל

-שיתופי פעולה עם חברות סטארט•
אפ לקידום טכנולוגיות ייחודיות בענף  

הקנאביס
קידום מחקרים וניסויים קליניים לצורך  •

פיתוח מוצרים להתוויות ספציפיות

לאומי-שיח בין
ייצור ומסחר , בניית יכולת גידול•

ברחבי העולם
הקמת מתקני הגידול והייצור ביוון•
מוצרים וידע של  , מסחור הגנטיקה•

שיח ברחבי העולם
השלמת היערכות המתקנים  •

בישראל לקראת הייצוא

|סיכום 
מנועי צמיחה
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פ אסטרטגיים"שת

חקלאות טובה

ראשוניות וניסיון

נכסים עיקריים| סיכום 

גנטיקה

מותג

שרשרת ערך

חברה צומחת ורווחית

הון אנושי

פוקוס
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מצגת משקיעים  
2020אפריל 
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