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הבהרה
משפטית

שלוהעיתייםהמיידייםדיווחיהעםיחדאותהלקרואויש,בלבדוחלקיתכלליתאינפורמציהכוללת"(המצגת)"החברהתיאורמצגת:הבהרה
לרבעוןהדוח,2020,במרץ15מיום,2019לשנתהחברהשלהתקופתיהדוחלרבות,"(החברהדיווחי)"לעתמעתהמפורסמיםהחברה
2020לשנתהשלישילרבעוןהדוחוכן2020,באוגוסט23מיום2020לשנתהשנילרבעוןהדוח,2020,במאי24מיום,2020לשנתהראשון

(בהתאמה2020-01-127521-ו2020-01-024609,2020-01-051408,2020-01-083017:אסמכתא'מס)2020,בנובמבר26מיום
הדוחותאוהחברהבדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמה-איאוסתירהבכל."(התקופתייםהדוחות)"

.הענייןלפי,התקופתייםהדוחותאוהחברהבדיווחיהאמוריגבור,התקופתיים

אינוהמידע.בלבדמידעלמסירתנועדהוהיאכאמורהצעותלקבלתהזמנהאוערךניירותשללמכירהאולרכישההצעהמהווהאינהזומצגת
התמונות.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווה

.בלבדהדמיהבגדרהינןזובמצגתהמוצגות

,מיסויים,חשבונאיים,משפטייםלהיבטיםאוכלשהופוטנציאלימשקיעשלספציפייםדרישותאולשיקוליםמתייחסאינובמצגתהמידע
מהווהואינה,כלשהםהדרכהאוייעוץמתןמהווההמצגתאיןמקרהבשום.כאמורמשקיעידיעלבהשקעההקשוריםואחריםרגולטורים

עםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.לתיתםשמוסמךמיידיעלמקצועייםוהדרכהייעוץלקבלתתחליף
.המיסוייומצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתו

כהגדרתו,עתידפניהצופיםלענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,הכוללמידעישנובמצגת
אףעלאשר,המצגתלמועדנכוןהחברההנהלתשלוסובייקטיביותעדכניותוהנחותהערכותעלהמבוסס,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוק

מהווהאינוזהמידע.החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםואשרמטבעןודאיותבלתישהןהרי,סבירותשהנןסבורהשהחברה
איאווהתממשותומראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוכאמורמידע.התממשות-אילסיכונימטבעוכפוףוהואמוכחתעובדה

חיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכןהחברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעהתממשותו
והדוחותהחברהבדיווחיכמפורטוהכל,החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהעלהמשפיעים
להחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניותכימובהר,כןכמו.התקופתיים

.לעתמעתשתהיינהכפי,החברהדירקטוריון

שיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלבמצגתהכלולהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקלהסרת
.המצגתעריכתלאחר
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2020'נוב

שיחביצעהישראלמדינתבתולדותלראשונה
ממדינתרפואיקנאביסשלמסחריייצוא

ישראל

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

בתולדות מדינת ישראל

 GACPמתקן הגידול של שיח עומד בתקן 

 EU-GMPמתקן הייצור עומד בתקן 

בוצע–2020נובמבר 

בתכנון–2021-2020

בתכנון–2021

בתכנון  –2021

בתכנון  –2021
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אודות
שיח

ניסיון ואיכות

מגדלת ומספקת קנאביס רפואי לאלפי  

שנים13-מטופלים למעלה מ

מכירות שיא ורווחים

ח "מיליון ש26-הכנסות בגובה כ

2020חודשים הראשונים של 9-ב

רווחית וצומחת לאורך השנים

הזמנות עתידיות למוצרי החברה

חוזים מול עשרות בתי מרקחת  

מיליון  228-בהיקף מכירות של כ

שנים הקרובות3-ח ב"ש

מותגים

מובילה את השוק הישראלי עם 

אקסיבן, ניצן: מותגים מובילים

מובילה בינלאומית

,2020ייצוא ראשון במהלך נובמבר 

שותפויות ברחבי העולם לאספקת

קנאביס איכותי ומוצרים נלווים

מובילה טכנולוגית

משקיעה בחברות טכנולוגיות מגוונות  

בענף הקנאביס

מובילה במחקר ופיתוח

ביצוע מחקרים וניסויים קליניים לפיתוח 
הדור הבא של מוצרים מבוססים  

קנאביס רפואי

כושר ייצור

הגדלת כושר הייצור במתקני 

באמצעות שיתופי פעולה  , החברה

בישראל ומחברות מובילות בעולם



6

דבר
המנכ״ל

אתלהקדיםכדיפעלנוהשניםלאורך.שנים13במשךבישראלהרפואיהקנאביסשוקאתמובילהגרופמדיקלשיח"
.בישראלהרפואיהקנאביסמטופליעבורדרךולפרוץהתחרותואתהשוק

השבועורקבעולםמטופליםלטובתגםהאיכותייםמוצרינואתלראשונהלייצאההזדמנותלנושניתנהבכךגאיםאנו
המוצריםייצואוהרחבתהמשךצופיםאנו.באוסטרליהנחתמישראלקאנביסשלראשוןישראלישמשלוחכךעלדיווחנו

.נוספותחשובותיעדלמדינותגםמישראל

אסדרתוקידוםליצואהשוקפתיחתעםהאחרונהבעתהישראליהקנאביסשוקשחווההטקטונייםהרגולטורייםהשינויים
.קדימהלשניםחדשעסקיאופקבפניהופותחיםעסקיותהזדמנויותהישראליתלתעשייהמייצריםבקנאביסהשימוש

שלענפהתשתיתובנתהאלהלשינוייםמועדמבעודלהיערךידעהמחשבתיתגמישותובעלת,שוקכמובילת,שיח
הפוטנציאלאתלממששיחשליכולתהאתיבטיחושבנינווהקשריםההסכמים.ובעולםבארץפעולהושיתופיהסכמים

תוךשלנוהמוצריםהיצעלהרחבתוהאפשרותהלגליזציהתהליךולנוכחהייצואלפעילותכניסתנועםמזהיםשאנוהעסקי
.חדשיםיעדלקהליפנייה

הנגישותאתוירחיבואיכותלמוצריבביקושיםהגידולבהמשךיתמכוהישראליהקנאביסבשוקאלורפורמות,להערכתנו
מרקחתבתיעםהסכמיםעשרותעלחתמנוהאחרוניםבחודשים.בשוקהמוביליםולמותגיםלמוצריםהמטופליםשל

,כךלשם.הבאותהשניםשלושבמהלךלאספקהשקלמיליון228-כשלשיאלהיקףמגיעיםהללוהחוזיםוסךחדשים
שבכניסההעסקיתההזדמנותאתלמקסםוכדיהצפוייםבביקושיםלעמודכדיהייצורכושראתלהגדילממשיכהשיח

רפואיקנאביסמכירתלהבטיחכדיבינלאומייםשותפיםעםהסכמיםשלסדרהעלהשנהחתמנו,במקביל.הייצואלתחום
.ביצואתלותללאגםשלנוהידעעלהמבוסס

שנמכרוהמכירותהיקףבסיסעלכילצייןניתןכיוםוכבר,שנתיתברמהוהרווחהרווחיותאתולשפרלצמוחממשיכהשיח
שלהכספיותבתוצאותנוספיםשיאיםוהצגתנוספתצמיחהכשנתתתאפיין2020שנת,להיוםנכוןהרביעיברבעון

צמיחהלהמשךרבביטחוןבנונוסכת2020לאורךשלנוהאסטרטגיתהעבודהתוכניתשלהמוצלחהיישום.החברה
."למשקיעיםערךהשאתוהמשךובעולםבישראלהפעילותחיזוקלטובתמבצעיםשאנוההשקעותומינוף

יוגב שריד

ל שיח מדיקל גרופ"מנכ
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(ח"מיליון ש)הכנסות שנתיות  שיעור צמיחה שנתי

17%-גידול של כ–ח "מיליון ש26-בגובה כ2020חודשים הראשונים לשנת 9-הכנסות ב
ביחס לתקופה המקבילה
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ביולוגייםנכסיםשלהוגןבשווישינוייםהשפעתלפניהגולמיהרווח•

,ח"שמיליון15.2-כעלעמד2020לשנתהראשוניםחודשים9-ב

.המקבילהלתקופהביחס21%-כשלגידולומהווה

רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים* 

רווחיות גולמית

*59%-עמד על כ2020חודשים הראשונים לשנת 9-שיעור הרווח הגולמי ב
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(ח"מיליון ש* )רווח גולמי *שיעור רווח גולמי

נתון שנתי
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חברה רווחית לאורך שנים
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(ח"מיליון ש* )רווח שנתי מתואם
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(ח"מיליון ש* )רווח מתואם

. נטו, עלות תשלום מבוסס מניות מתוך דוח על השינויים בהון וכן התאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, פעמיות-רישום למסחר חד' נקי בנטרול הוצ( הפסד)רווח = רווח מתואם * 
(2020-01-127521: אסמכתא' מס)2020, בנובמבר26מיום 2020לפרטים נוספים ראו דוחות כספיים לרבעון השלישי לשנת 

ח"מיליון ש7-עמד על כ2020חודשים הראשונים לשנת 9-ב* הרווח המתואם
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עםפעולהשיתופי
רפואיקנאביסמגדלי

החברהמתקני
בישראל

תוצרתייבוא
איכותית

מכירות עתידיות בישראל ובעולם

היצע
עשרות טונות קנאביס 

בשנים הקרובות

ביקוש
חוזים מול בתי מרקחת 

מיליון  228-בהיקף של כ

ח"ש

מרקחתבתיעשרות
בישראל

העולםברחבילקוחות
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פוקוסחקלאות טובה

חברה צומחת
ורווחית

גנטיקה

פ"שת

אסטרטגיים

ראשוניות

וניסיון

מותג

הון אנושי

שרשרת ערך

שיח מדיקל גרופ



Thank You
www.seach.co.il

cs@seach.co.il
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