מצגת משקיעים דוחות כספיים ליום  30בספטמבר 2020 ,
נובמבר 2020
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הבהרה
משפטית

הבהרה :מצגת תיאור החברה ("המצגת") כוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד ,ויש לקרוא אותה יחד עם דיווחיה המיידיים והעיתיים של
החברה המפורסמים מעת לעת ("דיווחי החברה") ,לרבות הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019מיום  15במרץ ,2020 ,הדוח לרבעון
הראשון לשנת  ,2020מיום  24במאי ,2020 ,הדוח לרבעון השני לשנת  2020מיום  23באוגוסט 2020 ,וכן הדוח לרבעון השלישי לשנת 2020
מיום  26בנובמבר( 2020 ,מס' אסמכתא 2020-01-083017 ,2020-01-051408 , 2020-01-024609 :ו 2020-01-127521-בהתאמה)
("הדוחות התקופתיים") .בכל סתירה או אי-התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה או הדוחות
התקופתיים ,יגבור האמור בדיווחי החברה או הדוחות התקופתיים ,לפי העניין.
מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא נועדה למסירת מידע בלבד .המידע אינו
מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי .התמונות
המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה בלבד.

המידע במצגת אינו מתייחס לשיקולים או דרישות ספציפיים של משקיע פוטנציאלי כלשהו או להיבטים משפטיים ,חשבונאיים ,מיסויים,
רגולטורים ואחרים הקשורים בהשקעה על ידי משקיע כאמור .בשום מקרה אין המצגת מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם ,ואינה מהווה
תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם .על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם
השקעתו הפוטנציאלית ,לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי.
במצגת ישנו מידע הכולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים הצופים פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-המבוסס על הערכות והנחות עדכניות וסובייקטיביות של הנהלת החברה נכון למועד המצגת ,אשר על אף
שהחברה סבורה שהנן סבירות ,הרי שהן בלתי ודאיות מטבען ואשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה .מידע זה אינו מהווה
עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות .מידע כאמור הינו בלתי ודאי ,בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי
התממשותו תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים
המשפיעים על פעילותה ,אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה ,והכל כמפורט בדיווחי החברה והדוחות
התקופתיים .כמו כן ,מובהר כי תכניות ואסטרטגיית החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות
דירקטוריון החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת.
להסרת ספק מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו
לאחר עריכת המצגת.
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לראשונה בתולדות מדינת ישראל ביצעה שיח
ייצוא מסחרי של קנאביס רפואי ממדינת
ישראל

* למיטב ידיעת החברה ,שיח הינה החברה הראשונה אשר ביצעה ייצוא מסחרי של קנאביס רפואי ממדינת ישראל
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ייצוא קנאביס מסחרי
ייצוא מסחרי של קנאביס רפואי לראשונה
בתולדות מדינת ישראל

נובמבר  – 2020בוצע

 – 2021-2020בתכנון

 – 2021בתכנון

 – 2021בתכנון

 – 2021בתכנון

מתקן הגידול של שיח עומד בתקן GACP

מתקן הייצור עומד בתקן EU-GMP
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אודות
שיח

מכירות שיא ורווחים
הכנסות בגובה כ 26-מיליון ש"ח
ב 9-חודשים הראשונים של 2020
רווחית וצומחת לאורך השנים

ניסיון ואיכות
מגדלת ומספקת קנאביס רפואי לאלפי
מטופלים למעלה מ 13-שנים

מותגים
מובילה את השוק הישראלי עם
מותגים מובילים :ניצן ,אקסיבן

מובילה טכנולוגית
משקיעה בחברות טכנולוגיות מגוונות
בענף הקנאביס

הזמנות עתידיות למוצרי החברה
חוזים מול עשרות בתי מרקחת
בהיקף מכירות של כ 228-מיליון
ש"ח ב 3-שנים הקרובות

מובילה בינלאומית
ייצוא ראשון במהלך נובמבר ,2020
שותפויות ברחבי העולם לאספקת
קנאביס איכותי ומוצרים נלווים

כושר ייצור
הגדלת כושר הייצור במתקני
החברה ,באמצעות שיתופי פעולה
בישראל ומחברות מובילות בעולם

מובילה במחקר ופיתוח
ביצוע מחקרים וניסויים קליניים לפיתוח
הדור הבא של מוצרים מבוססים
קנאביס רפואי
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"שיח מדיקל גרופ מובילה את שוק הקנאביס הרפואי בישראל במשך  13שנים .לאורך השנים פעלנו כדי להקדים את
השוק ואת התחרות ולפרוץ דרך עבור מטופלי הקנאביס הרפואי בישראל.
אנו גאים בכך שניתנה לנו ההזדמנות לייצא לראשונה את מוצרינו האיכותיים גם לטובת מטופלים בעולם ורק השבוע
דיווחנו על כך שמשלוח ישראלי ראשון של קאנביס מישראל נחת באוסטרליה .אנו צופים המשך והרחבת ייצוא המוצרים
מישראל גם למדינות יעד חשובות נוספות.

השינויים הרגולטוריים הטקטוניים שחווה שוק הקנאביס הישראלי בעת האחרונה עם פתיחת השוק ליצוא וקידום אסדרת
השימוש בקנאביס מייצרים לתעשייה הישראלית הזדמנויות עסקיות ופותחים בפניה אופק עסקי חדש לשנים קדימה.
שיח ,כמובילת שוק ,ובעלת גמישות מחשבתית ידעה להיערך מבעוד מועד לשינויים אלה ובנתה תשתית ענפה של
הסכמים ושיתופי פעולה בארץ ובעולם .ההסכמים והקשרים שבנינו יבטיחו את יכולתה של שיח לממש את הפוטנציאל
העסקי שאנו מזהים עם כניסתנו לפעילות הייצוא ולנוכח תהליך הלגליזציה והאפשרות להרחבת היצע המוצרים שלנו תוך
פנייה לקהלי יעד חדשים.

דבר
המנכ״ל

להערכתנו ,רפורמות אלו בשוק הקנאביס הישראלי יתמכו בהמשך הגידול בביקושים למוצרי איכות וירחיבו את הנגישות
של המטופלים למוצרים ולמותגים המובילים בשוק .בחודשים האחרונים חתמנו על עשרות הסכמים עם בתי מרקחת
חדשים וסך החוזים הללו מגיעים להיקף שיא של כ 228-מיליון שקל לאספקה במהלך שלוש השנים הבאות .לשם כך,
שיח ממשיכה להגדיל את כושר הייצור כדי לעמוד בביקושים הצפויים וכדי למקסם את ההזדמנות העסקית שבכניסה
לתחום הייצוא .במקביל ,חתמנו השנה על סדרה של הסכמים עם שותפים בינלאומיים כדי להבטיח מכירת קנאביס רפואי
המבוסס על הידע שלנו גם ללא תלות ביצוא.
שיח ממשיכה לצמוח ולשפר את הרווחיות והרווח ברמה שנתית ,וכבר כיום ניתן לציין כי על בסיס היקף המכירות שנמכרו
ברבעון הרביעי נכון להיום ,שנת  2020תתאפיין כשנת צמיחה נוספת והצגת שיאים נוספים בתוצאות הכספיות של
החברה .היישום המוצלח של תוכנית העבודה האסטרטגית שלנו לאורך  2020נוסכת בנו ביטחון רב להמשך צמיחה
ומינוף ההשקעות שאנו מבצעים לטובת חיזוק הפעילות בישראל ובעולם והמשך השאת ערך למשקיעים".
יוגב שריד
מנכ"ל שיח מדיקל גרופ
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הכנסות
הכנסות ב 9-חודשים הראשונים לשנת  2020בגובה כ 26-מיליון ש"ח – גידול של כ17%-
ביחס לתקופה המקבילה
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רווחיות גולמית
שיעור הרווח הגולמי ב 9-חודשים הראשונים לשנת  2020עמד על כ*59%-
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• הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים

ב 9-חודשים הראשונים לשנת  2020עמד על כ 15.2-מיליון ש"ח,
ומהווה גידול של כ 21%-ביחס לתקופה המקבילה.
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שיעור רווח גולמי*

2019 Q1-Q3

2019

רווח גולמי* (מיליון ש"ח)

* רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים
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חברה רווחית לאורך שנים
הרווח המתואם* ב 9-חודשים הראשונים לשנת  2020עמד על כ 7-מיליון ש"ח

9.0

10.0

8.0

9.0

7.0

8.0
7.0

6.0

6.0

5.0

8.4

6.9

4.0

5.0

9.3

4.0

3.0

3.0

4.6

2.0

2.0

2.9

1.0

1.1
0.0
2019 Q1-Q3

2020 Q1-Q3
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רווח שנתי מתואם* (מיליון ש"ח)

* רווח מתואם = רווח (הפסד) נקי בנטרול הוצ' רישום למסחר חד-פעמיות ,עלות תשלום מבוסס מניות מתוך דוח על השינויים בהון וכן התאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים ,נטו.
לפרטים נוספים ראו דוחות כספיים לרבעון השלישי לשנת  2020מיום  26בנובמבר( 2020 ,מס' אסמכתא)2020-01-127521 :
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מכירות עתידיות בישראל ובעולם

ביקוש
חוזים מול בתי מרקחת
בהיקף של כ 228-מיליון
ש"ח
עשרות בתי מרקחת
בישראל
לקוחות ברחבי העולם

היצע
עשרות טונות קנאביס
בשנים הקרובות
מתקני החברה
בישראל
שיתופי פעולה עם
מגדלי קנאביס רפואי
ייבוא תוצרת
איכותית
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שיח מדיקל גרופ

פוקוס

חקלאות טובה

גנטיקה

הון אנושי

ראשוניות
וניסיון

שת"פ
אסטרטגיים

שרשרת ערך

מותג

חברה צומחת
ורווחית
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Thank You
www.seach.co.il
cs@seach.co.il
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