מצגת משקיעים דוחות כספיים ליום  31במרץ 2021 ,
מאי 2021
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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  ,2020מיום  21במרץ 2021 ,והדוח לרבעון
הראשון לשנת  ,2021מיום  27במאי( ,2021 ,מס' אסמכתא 2021-01-039375 :ו 2021-01-091197-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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"ברבעון הראשון נמשכה המגמה של שנת  2020בה פעלנו וחיזקנו את כוחנו בשוק המקומי ,לצד העמקת
הפעילות במדינות יעד נוספות בשווקים אסטרטגיים בעולם אשר באה לידי ביטוי גם בשורת הרווח.

במטרה להמשיך ולבסס את מעמדנו בארץ ובעולם כחברת קנאביס עם סטנדרט איכות מוביל במוצריה ,אנו
פועלים במספר מישורים כגון טיוב מערך הגידול ושיפור מערך עיבוד הקנאביס המתבסס על טרימינג ידני.
במקביל ,אנו פועלים לחיזוק מערך המכירות ,ההפצה והפעילות אל מול בתי המרקחת בישראל .כיום שיח
מוכרת את מוצריה בכלל בתי המרקחת בישראל המורשים במכירת קנאביס (כ )150-ובמהלך הרבעון
התחלנו גם במכירות באופן ישיר בבתי המרקחת של .Be

דבר
המנכ״ל

המיתוג החדש של מוצרי החברה שהשקנו הרבעון ,מבוסס על זנים איכותיים המאפשרים לנו לפעול,
כאמור ,גם מחוץ לישראל .לאחרונה דיווחנו על הסכם מסגרת לייצוא משמעותי של  2טון קנאביס רפואי
לאוסטרליה ממוצרי "קוש-דן"" ,תכלת" ,ו"בלאק" ,ובימים אלו קיבלנו היתרי יצוא נוספים בהיקף של 380
ק"ג אשר עתידים להישלח בחודשים הקרובים לאוסטרליה .כמו כן ,השלמנו משלוח מסחרי ראשון לקפריסין
של שמני הקנאביס המבוססים על חומרי גלם של החברה תחת המיזם המשותף עם חברת פנאקסיה.
שמנים אלו החלו להימכר ברבעון הנוכחי בצורה מסחרית גם ללקוחות הקצה בגרמניה.
אנו ממשיכים לשמור על מיצובנו כחברה רווחיות ובמהלך הרבעון הצגנו רווח מתואם של  3.5מיליון ש"ח.
המהלכים בהם אנו נוקטים יבססו את מעמדה המוביל של שיח בשוק המקומי ומחוץ לישראל ואנו מעריכים
כי הם יבואו לידי ביטוי כבר במהלך המחצית השנייה של  .2021להערכתנו ,שיח תמשיך לצמוח בקצב דו-
ספרתי ולהציג גידול ברווחיות".
יוגב שריד
מנכ"ל שיח מדיקל גרופ
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מכירות ורווחים
הכנסות בגובה כ 11-מיליון ש"ח
ברבעון הראשון לשנת 2021
חברה רווחית לאורך שנים

אודות
שיח

מיקוד במספר שווקים
הסכם מסגרת לייצוא קנאביס רפואי
לאוסטרליה בהיקף של  2טון לשנים
2022-2021
מכירת מוצרים בגרמניה וקפריסין תחת
מיזם משותף
מיקוד במותגים ותפוצה בישראל
מובילה את השוק הישראלי עם
מותגים מובילים :ניצן ,אקסיבן
מוצרי החברה נמכרים בכלל בתי
המרקחת בישראל המנפקים קנאביס
(כ 150-בתי מרקחת)

ניסיון ,איכות וכושר ייצור
מגדלת ומספקת קנאביס רפואי לאלפי
מטופלים למעלה מ 14-שנים
הגדלת כושר הייצור במתקני החברה,
באמצעות שיתופי פעולה בישראל
ומחברות מובילות בעולם
מחזיקה מעל  500קווים גנטיים

מובילה במחקר ופיתוח וטכנולוגיות
ביצוע מחקרים וניסויים קליניים
לפיתוח הדור הבא של מוצרים
מבוססים קנאביס רפואי
משקיעה בחברות טכנולוגיות מגוונות
בענף הקנאביס
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התמקדות בשיפור האיכות
והשקת מוצרים חדשים

5

התמקדות בשיפור האיכות והשקת מוצרים חדשים
יישום שיטות ותהליכים במערך הגידול והעיבוד של
הקנאביס המתבססים על טרימיניג ידני

השקת מוצרים חדשים בקטגוריית  T20המבוקשת ביותר
בשוק הישראלי לצד מיתוג מחדש של מוצרי תפרחות:
"קוש-דן"" ,תכלת" ו"-בלאק"
השקת שתי סדרות שמנים חדשות במהלך 2021
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אפריל 2021

חתימה על הסכם מסגרת לייצוא קנאביס רפואי
לאוסטרליה בהיקף של  2טון לשנתיים
הקרובות

* 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

אוסטרליה – תפרחות – בוצע

גרמניה – שמנים – בוצע

קפריסין – שמנים – בוצע

בתכנון 2022-2021
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הכנסות ורווחיות עקבית
הכנסות ברבעון ראשון לשנת  2021בגובה כ 11-מיליון ש"ח – גידול של כ 43%-ביחס
לתקופה המקבילה
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הכנסות רבעוניות (מיליון ש"ח)
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שיעור רווח גולמי*
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• הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים

ברבעון הראשון לשנת  2021עמד על כ 4.5-מיליון ש"ח ,ומהווה
שיעור רווח גולמי של כ 41%-מההכנסות.
• הירידה ברווח הגולמי ביחס לתקופה המקבילה נובעת מתמהיל
מלאי (גידול עצמי  /מלאי שנרכש לרבות ייבוא) ,וכן משינוי

2
2020

רווח גולמי* (מיליון ש"ח)

בפרוטוקול הגידול והעיבוד והתאמת מוצרי החברה לדרישות השוק
-3

תוך התמקדות באיכות.
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חברה רווחית לאורך שנים
הרווח המתואם* ברבעון הראשון לשנת  2021עמד על כ 3.5-מיליון ש"ח – מהווה גידול
של כ 33%-ביחס לתקופה המקבילה
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רווח שנתי מתואם* (מיליון ש"ח)

* רווח מתואם = רווח (הפסד) נקי בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות מתוך דוח על השינויים בהון ,התאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים ,נטו וכן בנטרול הוצ' רישום למסחר חד-פעמיות בשנת 2019
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שוק הקנאביס צפוי לגדול ל140,000-
מטופלים בשנת 2022

ביקוש
מכירות בישראל וייצוא
למספר מדינות

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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בניית אפיקי הכנסה מגוונים
הכנסות ממכירות
קנאביס בישראל

הכנסות מייצוא קנאביס
לחו"ל

חדירה לחוליות נוספות
בשרשרת הערך

הצפת ערך מהחברות
הבנות

הכנסות מתמלוגים
מחוות לוויון ושיתופי
פעולה בחו"ל
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תודה
www.seach.co.il
officemgr@seach.co.il
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שיח מדיקל גרופ

