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הבהרה
משפטית

שלוהעיתייםהמיידייםדיווחיהעםיחדאותהלקרואויש,בלבדוחלקיתכלליתאינפורמציהכוללת"(המצגת)"החברהתיאורמצגת:הבהרה
לרבעוןוהדוח2021,במרץ21מיום,2020לשנתהחברהשלהתקופתיהדוחלרבות,"(החברהדיווחי)"לעתמעתהמפורסמיםהחברה
."(התקופתייםהדוחות)"(בהתאמה2021-01-091197-ו2021-01-039375:אסמכתא'מס),2021,במאי27מיום,2021לשנתהראשון

בדיווחיהאמוריגבור,התקופתייםהדוחותאוהחברהבדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמה-איאוסתירהבכל
.הענייןלפי,התקופתייםהדוחותאוהחברה

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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דבר
המנכ״ל

העמקתלצד,המקומיבשוקכוחנואתוחיזקנופעלנובה2020שנתשלהמגמהנמשכההראשוןברבעון"
.הרווחבשורתגםביטוילידיבאהאשרבעולםאסטרטגייםבשווקיםנוספותיעדבמדינותהפעילות

אנו,במוצריהמובילאיכותסטנדרטעםקנאביסכחברתובעולםבארץמעמדנואתולבססלהמשיךבמטרה
.ידניטרימינגעלהמתבססהקנאביסעיבודמערךושיפורהגידולמערךטיובכגוןמישוריםבמספרפועלים

שיחכיום.בישראלהמרקחתבתימולאלוהפעילותההפצה,המכירותמערךלחיזוקפועליםאנו,במקביל
הרבעוןובמהלך(150-כ)קנאביסבמכירתהמורשיםבישראלהמרקחתבתיבכללמוצריהאתמוכרת

.Beשלהמרקחתבבתיישירבאופןבמכירותגםהתחלנו

,לפעוללנוהמאפשריםאיכותייםזניםעלמבוסס,הרבעוןשהשקנוהחברהמוצרישלהחדשהמיתוג
רפואיקנאביסטון2שלמשמעותילייצואמסגרתהסכםעלדיווחנולאחרונה.לישראלמחוץגם,כאמור

380שלבהיקףנוספיםיצואהיתריקיבלנואלוובימים,"בלאק"ו,"תכלת","דן-קוש"ממוצרילאוסטרליה
לקפריסיןראשוןמסחרימשלוחהשלמנו,כןכמו.לאוסטרליההקרוביםבחודשיםלהישלחעתידיםאשרג"ק

.פנאקסיהחברתעםהמשותףהמיזםתחתהחברהשלגלםחומריעלהמבוססיםהקנאביסשמנישל
.בגרמניההקצהללקוחותגםמסחריתבצורההנוכחיברבעוןלהימכרהחלואלושמנים

.ח"שמיליון3.5שלמתואםרווחהצגנוהרבעוןובמהלךרווחיותכחברהמיצובנועללשמורממשיכיםאנו
מעריכיםואנולישראלומחוץהמקומיבשוקשיחשלהמובילמעמדהאתיבססונוקטיםאנובהםהמהלכים

-דובקצבלצמוחתמשיךשיח,להערכתנו.2021שלהשנייההמחציתבמהלךכברביטוילידייבואוהםכי
".ברווחיותגידולולהציגספרתי

יוגב שריד

ל שיח מדיקל גרופ"מנכ
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אודות
שיח

מכירות ורווחים

ח "מיליון ש11-הכנסות בגובה כ

2021ברבעון הראשון לשנת 

חברה רווחית לאורך שנים

מיקוד במותגים ותפוצה בישראל

מובילה את השוק הישראלי עם

אקסיבן, ניצן: מותגים מובילים

מוצרי החברה נמכרים בכלל בתי  

המרקחת בישראל המנפקים קנאביס  

(בתי מרקחת150-כ)

איכות וכושר ייצור, ניסיון

מגדלת ומספקת קנאביס רפואי לאלפי  

שנים14-מטופלים למעלה מ

,  הגדלת כושר הייצור במתקני החברה

באמצעות שיתופי פעולה בישראל  

ומחברות מובילות בעולם

קווים גנטיים500מחזיקה מעל 

מיקוד במספר שווקים

הסכם מסגרת לייצוא קנאביס רפואי  

טון לשנים  2לאוסטרליה בהיקף של 

2022-2021

מכירת מוצרים בגרמניה וקפריסין תחת  

מיזם משותף
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
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התמקדות בשיפור האיכות והשקת מוצרים חדשים

יישום שיטות ותהליכים במערך הגידול והעיבוד של  

הקנאביס המתבססים על טרימיניג ידני

המבוקשת ביותר  T20השקת מוצרים חדשים בקטגוריית 

: בשוק הישראלי לצד מיתוג מחדש של מוצרי תפרחות

"בלאק"-ו" תכלת", "דן-קוש"

2021השקת שתי סדרות שמנים חדשות במהלך 
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2021אפריל

רפואיקנאביסלייצואמסגרתהסכםעלחתימה
לשנתייםטון2שלבהיקףלאוסטרליה

הקרובות

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

בוצע–תפרחות –אוסטרליה 

2022-2021בתכנון 

בוצע–שמנים –גרמניה 

בוצע–שמנים –קפריסין 
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ביחס  43%-גידול של כ–ח "מיליון ש11-בגובה כ2021הכנסות ברבעון ראשון לשנת 
לתקופה המקבילה

הכנסות ורווחיות עקבית
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(ח"מיליון ש)הכנסות שנתיות  שיעור צמיחה שנתי
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(ח"מיליון ש* )רווח גולמי *שיעור רווח גולמי

ביולוגייםנכסיםשלהוגןבשווישינוייםהשפעתלפניהגולמיהרווח•

ומהווה,ח"שמיליון4.5-כעלעמד2021לשנתהראשוןברבעון

.מההכנסות41%-כשלגולמירווחשיעור

מתמהילנובעתהמקבילהלתקופהביחסהגולמיברווחהירידה•

משינויוכן,(ייבואלרבותשנרכשמלאי/עצמיגידול)מלאי

השוקלדרישותהחברהמוצריוהתאמתוהעיבודהגידולבפרוטוקול

.באיכותהתמקדותתוך
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חברה רווחית לאורך שנים

מהווה גידול  –ח "מיליון ש3.5-עמד על כ2021ברבעון הראשון לשנת * הרווח המתואם
ביחס לתקופה המקבילה33%-של כ
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(ח"מיליון ש* )רווח מתואם
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(ח"מיליון ש* )רווח שנתי מתואם

2019פעמיות בשנת -רישום למסחר חד' נטו וכן בנטרול הוצ, התאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, נקי בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות מתוך דוח על השינויים בהון( הפסד)רווח = רווח מתואם * 
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עםפעולהשיתופי
רפואיקנאביסמגדלי

בישראלהחברהמתקני

איכותיתתוצרתייבוא

היצע
עשרות טונות קנאביס 

בשנים הקרובות

140,000-שוק הקנאביס צפוי לגדול ל

2022מטופלים בשנת 

ביקוש
מכירות בישראל וייצוא  

למספר מדינות

מרקחתבתיעשרות
בישראל

העולםברחבילקוחות



הכנסות ממכירות  

קנאביס בישראל

הכנסות מייצוא קנאביס  

ל"לחו

הכנסות מתמלוגים  

מחוות לוויון ושיתופי  

ל"פעולה בחו

בניית אפיקי הכנסה מגוונים
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חדירה לחוליות נוספות  

בשרשרת הערך

הצפת ערך מהחברות  

הבנות
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תודה

שיח מדיקל גרופ
www.seach.co.il

officemgr@seach.co.il
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