מצגת משקיעים דוחות כספיים ליום  30בספטמבר 2021 ,
נובמבר 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 ,מס' אסמכתא:
 ,)2021-01-039375הדוח לרבעון הראשון לשנת  ,2021מיום  27במאי( 2021 ,מס' אסמכתא ,)2021-01-091197 :הדוח לרבעון השני
לשנת  2021מיום  29באוגוסט( 2021 ,מס' אסמכתא )2021-01-139455 :והדוח לרבעון השלישי לשנת  2021מיום  24בנובמבר2021 ,
המפורסם במקביל למצגת זו ("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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חלוצה בתחום הקנאביס הרפואי
• פועלת בתחום משנת 2008
• נסחרת בבורסה הישראלית משנת 2019
• מתמקדת בשוק הישראלי כמנוע צמיחה

אודות
שיח

מכירות שיא
• הכנסות שיא ברבעון השלישי לשנת 2021
בגובה  16.2מיליון ש"ח  -גידול של 146%
ביחס לרבעון המקביל ו 52%-ביחס לרבעון
הקודם
• הכנסות מתחילת השנה בגובה כ37.8-
מיליון ש"ח  -בכך חצתה החברה את סך
ההכנסות בכל שנת 2020
• החברה צופה המשך מגמת הגידול ברבעון
הרביעי לשנת  2021והכנסות שיא

הפצה ורשת בתי מרקחת
• רכישת  2בתי מרקחת המשרתים
כ 4,000-לקוחות בכל חודש
• רשת בתי מרקחת התהוות
• מוצרי החברה נמכרים בכלל בתי
המרקחת בישראל (כ)175-
מוצרים ומותגים
• החברה בעלת מותגים מובילים
בשוק הישראלי :תכלת ,בלאק,
הולנדי ,מרמלדה ,קוש-דן ,סדרת
האלמנטים
• החברה מבצעת ייבוא וייצוא של
מוצרי פרימיום
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אחזקות עיקריות
השוק הישראלי

שיח מדיקל גרופ

חוות ריבוי

חוות גידול

שותף אסטרטגי

שותף אסטרטגי

צד ג'

מפעל ייצור

הפצה

כ 175-בתי
מרקחת

שיח טכנולוגיות

39.5%
איבנה טכנולוגיות
בע"מ

רשת בתי מרקחת
בהתהוות

שיח בינלאומי

52.3%

41.6%

55%

40%

טרג'ין חקלאות
מתקדמת בע"מ *

טריכומשל
בע"מ

Greece
Sarrio Hellas S.A

Netherlands
Green ElementB.V

* שיח מחזיקה בעקיפין בכ 42.3%-נוספים בטרגין אמצעות פלנטארק ביו (כ.)6.9%-
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שיח מדיקל – אבני דרך 2021-2008
כניסה לבורסה
הישראלית

תחילת פעילות
גידול הקנאביס

2008

חזרה להחזקת שרשרת הערך
משתי הקצוות באמצעות
הקמת רשת בתי מרקחת
רכישת  2בתי מרקחת

2019
2008
-2019

2021
2020

הרחבת מתקני הגידול
וכושר הייצור

ייבוא לראשונה של זנים
מקנדה

שיתופי פעולה עם חוות
לווין

יייצוא ראשון ממדינת
ישראל
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השוק הישראלי
מס' בעלי רישיונות פעילים לקנאביס רפואי
מקור :היחידה לקנאביס רפואי – משרד הבריאות
120,000

ספטמבר 2021
101,000

100,000

80,306

80,000

60,000

57,333

40,000

31,941
26,204
19,932

15,897

20,000
12,883

10,516

8,026

5,984
-

1/22

1/21

1/20

1/19

1/18

1/17

1/16

1/15

1/14

1/13

2/12

• מס' מטופלים נכון לספטמבר  :2021כ101,000-
• צפי לגידול של כ 50%-לכ 150,000-מטופלים בסוף שנת * 2022
* הערכות החברה בהתבסס על נתוני עבר
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תמונת מצב רגולטורית
מספר הצעות חוק משמעותיות לתחום הקנאביס בישראל
נמצאות על סדר יומם של הממשלה והכנסת ונותנות
"רוח גבית" לענף הקנאביס:
• הקלה בתהליכי ייצוא ומוצרים המיועדים לייצוא

• שינויים בשרשרת הערך בשוק הישראלי
• החרגת ה CBD-מפקודת הסמים

• אי-הפללה
• לגליזציה
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שיח מדיקל בשוק הישראלי
• שיח מדיקל שמה לעצמה מטרה אסטרטגית להיות בשיח מתמיד עם הצרכן הישראלי
• אסטרטגיית החברה מניחה תשתיות לאורך שרשרת הערך על מנת לתת מענה לקהל הצרכנים הגדל

בשוק לצד מוכנות לקראת לגליזציה

שיח מדיקל
בשרשרת הערך

חוות ריבוי

חוות גידול

שותפים אסטרטגיים

שותפים אסטרטגיים

צד ג'

מפעלי ייצור

הפצה

כ 175-בתי
מרקחת

רשת בתי מרקחת
בהתהוות

 2בתי מרקחת
בשליטת החברה
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התמקדות באיכות לצד כמות
חומר גלם איכותי אשר נמצא תדיר תחת בקרת איכות קפדנית:
• מגדלת ומספקת קנאביס איכותי למעלה מ 14-שנים
• חוות ריבוי וגידול מהמפותחות בישראל עם דגש משמעותי
על איכות ובקרה
• משווקת כ 20-מותגים לשימוש מסחרי מתוך מאגר של
כ 500-זנים
• הגדלת כושר הייצור במתקני החברה תוך שימוש
בטכנולוגיות שולחנות גידול מודולריים
• הסכמים אסטרטגיים עם חוות לווין להגדלת כושר הייצור

• ייבוא תפרחות קנאביס איכותי מהחברות המובילות בעולם
בהתאם לדרישות וטעמי השוק הישראלי
9

מותגים ומוצרים מובילים
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השוק הישראלי כמנוע צמיחה
העמקת הקשר ובסיס הלקוחות
אסטרטגיית החברה הינה לשמר ולהעצים את המגע עם הלקוח
הישראלי הסופי תוך הגדלת האחיזה בכל שרשרת הערך
• הקמת רשת בתי מרקחת כאשר היעד הינו כ 10-סניפים בתוך
שנתיים
• ביסוס וחיזוק מוקד שירות לקוחות ייעודי אשר נותן מענה
מקצועי ואיכותי ללקוחות לצד הגברת נאמנות הלקוח
• גיוון מוצרי החברה בהתאם לטעמיו המשתנים של קהל
הלקוחות
• הקמת תשתיות המאפשרות גמישות להנהלת החברה לאור
השינויים הרגולטורים העתידים לבוא
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אסטרטגיה בשוק הישראלי
הקמת רשת בתי מרקחת
שיקולים להקמת רשת בתי מרקחת

• סינרגיה אנכית בין פעילות הגידול והייצור לפעילות
הקמעונאית – Seed to Sale

• סינרגיה אנכית עם מוקד שירות הלקוחות תוך הגדלת מכירות
בסניפים ובמשלוחים עד בית הלקוח

• הגדלת מכירות הקבוצה על ידי מכירה של כלל מותגי הקנאביס
• גיוון מקורות ההכנסה של הקבוצה

• נדבך משמעותי בקשר עם הלקוח תוך המשך הרחבת בסיס
הנתונים אשר נשען על קשר ישיר ,פידבק ומידע מהמטופלים

• הקמת רשת בתי מרקחת כ Pivot-לקראת לגליזציה עתידית
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אסטרטגיה בשוק הישראלי
רכישת  2בתי מרקחת
רכישת שליטה בבית מרקחת "אבן-חן" – אוגוסט 2021
• בית המרקחת ממוקם בשרון משרת מעל ל 1,000-לקוחות בחודש
• צפי ההכנסות בשנה הקרובה הינו מעל  10מיליון ש"ח
• בית המרקחת רווחי ומייצר תזרים מזומנים חיובי

רכישת שליטה בבית מרקחת "תפרחת" – אוקטובר 2021
• בית המרקחת ממוקם בצפון ומשרת מעל ל 3,000-לקוחות בחודש
• צפי ההכנסות בשנה הקרובה כ 23-מיליון ש"ח
• בית המרקחת רווחי ומייצר תזרים מזומנים חיובי
• שירות משלוחים ייחודי
שני בתי המרקחת רווחיים ויתרמו לתוצאות החברה באופן מלא החל
מהרבעון הרביעי של השנה
בתי המרקחת נהנים מגידול עקבי במספר לקוחות הקנאביס
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פעילות
בינלאומית
ואחזקות עיקריות

שיח מדיקל גרופ

55%

Sarrio Hellas S.A
Greece

40%

ייצוא למספר מדינות

Green Element B.V
Netherlands
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שיח
טכנולוגיות
אחזקות עיקריות

שיח מדיקל גרופ

~39.5%

איבנה טכנולוגיות
בע"מ

~6.9%
פלנטארק ביו בע"מ
(סימול:פלנט)

42.3%

52.3%

41.6%

100%

איבנה פרמה בע"מ

טרג'ין חקלאות
מתקדמת בע"מ

טריכומשל בע"מ
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הכנסות שיא ברבעון 3
הכנסות שיא ברבעון השלישי לשנת  2021בגובה כ 16.2-מיליון ש"ח – גידול של כ146%-
ביחס לתקופה המקבילה ,גידול של כ 52%-ביחס לרבעון הקודם
20

16.2

16

הכנסות בגובה כ 16.2-מיליון ש"ח המהוות גידול של כ146%-

12

ו 52%-ביחס לרבעון המקביל והרבעון הקודם ,בהתאמה.

8
4

6.6

0

2021 Q3

• הרבעון השלישי לשנת  2021היווה רבעון שיא בפעילות החברה עם

2020 Q3

• ההכנסות ברבעון השלישי כוללות לראשונה את השפעת איחוד אבן-
חן (על פני חלק יחסי מהרבעון).
• ברבעון הרביעי צפויה החברה ליהנות ממכירות של מוצרי ייבוא אשר

נחתו בישראל בסוף הרבעון השלישי.

הכנסות רבעון שלישי (מ' ש"ח)

20
16
12

16.2

8

10.7

11.0

Q2

Q1

4
0

Q3

הכנסות רבעוניות ( 2021מ' ש"ח)
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גידול בהכנסות ורווחיות עקבית
הכנסות שיא בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2021בגובה כ 37.8-מיליון ש"ח – גידול
של כ 47%-ביחס לתקופה המקבילה
37.8

40

32

16.2

50

Q4
40

25.8
24

6.6

10.7

16

11.6

30

37.8

20

36.8

28.8

8

11.0

10

18.5

7.7

12.3

0

2021 Q1-Q3

הכנסות רבעון ( 3מ' ש"ח)

2020 Q1-Q3

הכנסות רבעון ( 2מ' ש"ח)

59%
60%

30%

2021 Q1-Q3

2020 Q1-Q3

57%

0%

20

2020

2019

2018
2018

2017

2020

רווח גולמי לפני השפעת נכסים ביולוגים (מ' ש"ח)

ההכנסות בכל שנת .2020
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• הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים

10

בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2021עמד על כ 16.2-מיליון

5

ש"ח ,ומהווה שיעור רווח גולמי של כ 43%-מההכנסות.

0

שיעור מהכנסות %

2020
2021 Q1-Q3

2019

2017

• ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2021חצו את רף

21.1

16.2

2021 Q1-Q3

הכנסות רבעון ( 1מ' ש"ח)

43%

15.2

0

• שיעור הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכסים
ביולוגיים ברבעון השלישי הינו כ.46%-
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חברה צומחת ורווחית לאורך שנים
הרווח המתואם*בתשעת החודשים הראשונים לשנת  2021עמד על כ 7.9-מיליון ₪
ומהווה כ 21%-מההכנסות לתקופה
9.0

8.0
7.0
6.0
5.0

• הרווח המתואם מתחילת השנה עמד על כ 7.9-מיליון ש"ח ומהווה

גידול של כ 15%-ביחס לתקופה המקבילה.
• הרווח המתואם ברבעון השלישי לשנת  2021עמד על כ 3.4-מיליון
ש"ח ומהווה גידול של כ 74%-ביחס לתקופה המקבילה.

4.0

7.9

6.9

3.0
2.0

1.0
0.0

2020 Q1-Q3

2021 Q1-Q3
רווח 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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צמיחה – רווחיות – מובילות
צמיחה
• הגדלת בסיס הלקוחות
• הקמת רשת בתי מרקחת
• הרחבת מגוון המוצרים בהתאם
לטעמו המשתנה של הלקוח
הישראלי
• הגדלת כושר הייצור במתקני
החברה לצד שיתופי פעולה בישראל
וייבוא מוצרי פרימיום

מיקוד
עתידי

מובילות
• מיקוד במותגים ואיכות
• פתיחת שווקי ייצוא חדשים
• ביצוע מחקרים וניסויים קליניים לפיתוח
הדור הבא של מוצרים מבוססי קנאביס
רפואי
• המשך השקעה בחברות טכנולוגיות
בענף הקנאביס
• היערכות לשינויים רגולטוריים

רווחיות
• התמקדות בפעילויות רווחיות לצד
צמיחה
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שיח מדיקל גרופ

www.seach.co.il
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officemgr@seach.co.il

