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הבהרה
משפטית

שלוהעיתייםהמיידייםדיווחיהעםיחדאותהלקרואויש,בלבדוחלקיתכלליתאינפורמציהכוללת"(המצגת)"החברהתיאורמצגת:הבהרה
:אסמכתא'מס)2021,במרץ21מיום,2020לשנתהחברהשלהתקופתיהדוחלרבות,"(החברהדיווחי)"לעתמעתהמפורסמיםהחברה

השנילרבעוןהדוח,(2021-01-091197:אסמכתא'מס)2021,במאי27מיום,2021לשנתהראשוןלרבעוןהדוח,(2021-01-039375
2021,בנובמבר24מיום2021לשנתהשלישילרבעוןוהדוח(2021-01-139455:אסמכתא'מס)2021,באוגוסט29מיום2021לשנת

בדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמה-איאוסתירהבכל."(התקופתייםהדוחות)"זולמצגתבמקבילהמפורסם
.הענייןלפי,התקופתייםהדוחותאוהחברהבדיווחיהאמוריגבור,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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הרפואיהקנאביסבתחוםחלוצה

2008משנתבתחוםפועלת•

2019משנתהישראליתבבורסהנסחרת•

צמיחהכמנועהישראליבשוקמתמקדת•

3

אודות
שיח

שיאמכירות

2021לשנתהשלישיברבעוןשיאהכנסות•

146%שלגידול-ח"שמיליון16.2בגובה

לרבעוןביחס52%-והמקביללרבעוןביחס

הקודם

37.8-כבגובההשנהמתחילתהכנסות•

סךאתהחברהחצתהבכך-ח"שמיליון

2020שנתבכלההכנסות

ברבעוןהגידולמגמתהמשךצופההחברה•

שיאוהכנסות2021לשנתהרביעי

מרקחתבתיורשתהפצה

המשרתיםמרקחתבתי2רכישת•

חודשבכללקוחות4,000-כ

התהוותמרקחתבתירשת•

בתיבכללנמכריםהחברהמוצרי•

(175-כ)בישראלהמרקחת

ומותגיםמוצרים

מוביליםמותגיםבעלתהחברה•

,בלאק,תכלת:הישראליבשוק

סדרת,דן-קוש,מרמלדה,הולנדי

האלמנטים

שלוייצואייבואמבצעתהחברה•

פרימיוםמוצרי
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52.3%

גרופמדיקלשיח

טריכומשל  
מ"בע

ין חקלאות'טרג
*מ "מתקדמת בע

Netherlands
Green ElementB.V

Greece

Sarrio Hellas S.A

איבנה טכנולוגיות

מ"בע

השוק הישראלי

אחזקות עיקריות

39.5%41.6%

שיח בינלאומי

בתי  175-כחוות גידולחוות ריבוי
מרקחת

רשת בתי מרקחת  
בהתהוות

הפצה מפעל ייצור

שותף אסטרטגי 'צד גשותף אסטרטגי

שיח טכנולוגיות

55%40%

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

2008

2008
-2019

20192021

2020

תחילת פעילות  
גידול הקנאביס

יייצוא ראשון ממדינת 
ישראל

חזרה להחזקת שרשרת הערך 
משתי הקצוות באמצעות  
הקמת רשת בתי מרקחת

הרחבת מתקני הגידול  
וכושר הייצור

כניסה לבורסה  
בתי מרקחת2רכישת הישראלית

שיתופי פעולה עם חוות 
לווין

ייבוא לראשונה של זנים  
מקנדה
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101,000-כ: 2021מטופלים נכון לספטמבר ' מס•

*2022שנת מטופלים בסוף 150,000-לכ50%-צפי לגידול של כ•

השוק הישראלי

2021ספטמבר 

5,984 8,026 
10,516 

12,883 
15,897 

19,932 

26,204 
31,941 

57,333 

80,306 

101,000 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

2/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22

בעלי רישיונות פעילים לקנאביס רפואי' מס
משרד הבריאות–היחידה לקנאביס רפואי :מקור

הערכות החברה בהתבסס על נתוני עבר*
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תמונת מצב רגולטורית
בישראלהקנאביסלתחוםמשמעותיותחוקהצעותמספר

ונותנותוהכנסתהממשלהשליומםסדרעלנמצאות

:הקנאביסלענף"גביתרוח"

לייצואהמיועדיםומוצריםייצואבתהליכיהקלה•

הישראליבשוקהערךבשרשרתשינויים•

הסמיםמפקודתCBD-ההחרגת•

הפללה-אי•

לגליזציה•
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שיח מדיקל  
בשרשרת הערך

חוות גידולחוות ריבוי

שיח מדיקל בשוק הישראלי
הישראליהצרכןעםמתמידבשיחלהיותאסטרטגיתמטרהלעצמהשמהמדיקלשיח•

הגדלהצרכניםלקהלמענהלתתמנתעלהערךשרשרתלאורךתשתיותמניחההחברהאסטרטגיית•

לגליזציהלקראתמוכנותלצדבשוק

בתי  175-כ
מרקחת

רשת בתי מרקחת  
בהתהוות

הפצה מפעלי ייצור

שותפים אסטרטגיים 'צד גשותפים אסטרטגיים

בתי מרקחת  2
בשליטת החברה
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התמקדות באיכות לצד כמות
:קפדניתאיכותבקרתתחתתדירנמצאאשראיכותיגלםחומר

שנים14-מלמעלהאיכותיקנאביסומספקתמגדלת•

משמעותידגשעםבישראלמהמפותחותוגידולריבויחוות•

ובקרהאיכותעל

שלמאגרמתוךמסחרילשימושמותגים20-כמשווקת•

זנים500-כ

שימושתוךהחברהבמתקניהייצורכושרהגדלת•

מודולרייםגידולשולחנותבטכנולוגיות

הייצורכושרלהגדלתלוויןחוותעםאסטרטגייםהסכמים•

בעולםהמובילותמהחברותאיכותיקנאביסתפרחותייבוא•

הישראליהשוקוטעמילדרישותבהתאם
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מותגים ומוצרים מובילים
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העמקת הקשר ובסיס הלקוחות
הלקוחעםהמגעאתולהעציםלשמרהינההחברהאסטרטגיית

הערךשרשרתבכלהאחיזההגדלתתוךהסופיהישראלי

בתוךסניפים10-כהינוהיעדכאשרמרקחתבתירשתהקמת•

שנתיים

מענהנותןאשרייעודילקוחותשירותמוקדוחיזוקביסוס•

הלקוחנאמנותהגברתלצדללקוחותואיכותימקצועי

קהלשלהמשתניםלטעמיובהתאםהחברהמוצריגיוון•

הלקוחות

לאורהחברהלהנהלתגמישותהמאפשרותתשתיותהקמת•

לבואהעתידיםהרגולטוריםהשינויים

השוק הישראלי כמנוע צמיחה
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הקמת רשת בתי מרקחת

מרקחתבתירשתלהקמתשיקולים

לפעילותוהייצורהגידולפעילותביןאנכיתסינרגיה•

Seed–הקמעונאית to Sale

מכירותהגדלתתוךהלקוחותשירותמוקדעםאנכיתסינרגיה•

הלקוחביתעדובמשלוחיםבסניפים

הקנאביסמותגיכללשלמכירהידיעלהקבוצהמכירותהגדלת•

הקבוצהשלההכנסהמקורותגיוון•

בסיסהרחבתהמשךתוךהלקוחעםבקשרמשמעותינדבך•

מהמטופליםומידעפידבק,ישירקשרעלנשעןאשרהנתונים

עתידיתלגליזציהלקראתPivot-כמרקחתבתירשתהקמת•

אסטרטגיה בשוק הישראלי
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בתי מרקחת2רכישת 
2021אוגוסט–"חן-אבן"מרקחתבביתשליטהרכישת

בחודשלקוחות1,000-למעלמשרתבשרוןממוקםהמרקחתבית•

ח"שמיליון10מעלהינוהקרובהבשנהההכנסותצפי•

חיובימזומניםתזריםומייצררווחיהמרקחתבית•

2021אוקטובר–"תפרחת"מרקחתבביתשליטהרכישת

בחודשלקוחות3,000-למעלומשרתבצפוןממוקםהמרקחתבית•

ח"שמיליון23-כהקרובהבשנהההכנסותצפי•

חיובימזומניםתזריםומייצררווחיהמרקחתבית•

ייחודימשלוחיםשירות•

שני בתי המרקחת רווחיים ויתרמו לתוצאות החברה באופן מלא החל 
מהרבעון הרביעי של השנה

בתי המרקחת נהנים מגידול עקבי במספר לקוחות הקנאביס

אסטרטגיה בשוק הישראלי
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פעילות  
בינלאומית

עיקריותואחזקות

Green Element B.V
Netherlands

40% 55%

שיח מדיקל גרופ

Sarrio Hellas S.A
Greece

ייצוא למספר מדינות



15

גרופמדיקלשיח

~39.5%

100%

41.6% 52.3% 42.3%

מ"טריכומשל בע ין חקלאות'טרג
מ"מתקדמת בע

מ  "פלנטארק ביו בע
(פלנט:סימול)

איבנה טכנולוגיות
מ"בע

מ"איבנה פרמה בע

~6.9%

שיח
טכנולוגיות

עיקריותאחזקות
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146%-גידול של כ–ח "מיליון ש16.2-בגובה כ2021הכנסות שיא ברבעון השלישי לשנת 
ביחס לרבעון הקודם52%-גידול של כ, ביחס לתקופה המקבילה

3הכנסות שיא ברבעון 

עםהחברהבפעילותשיארבעוןהיווה2021לשנתהשלישיהרבעון•

146%-כשלגידולהמהוותח"שמיליון16.2-כבגובההכנסות

.בהתאמה,הקודםוהרבעוןהמקביללרבעוןביחס52%-ו

-אבןאיחודהשפעתאתלראשונהכוללותהשלישיברבעוןההכנסות•

.(מהרבעוןיחסיחלקפניעל)חן

אשרייבואמוצרישלממכירותליהנותהחברהצפויההרביעיברבעון•

.השלישיהרבעוןבסוףבישראלנחתו

6.6

16.2

0

4

8

12

16

20

2020 Q3 2021 Q3

(ח"ש' מ)הכנסות רבעון שלישי 

11.0 10.7

16.2

0

4

8

12

16

20

Q1 Q2 Q3

(ח"ש' מ)2021הכנסות רבעוניות 
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גידול  –ח "מיליון ש37.8-בגובה כ2021הכנסות שיא בתשעת החודשים הראשונים לשנת 
ביחס לתקופה המקבילה47%-של כ

גידול בהכנסות ורווחיות עקבית

רףאתחצו2021לשנתהראשוניםהחודשיםבתשעתההכנסות•

.2020שנתבכלההכנסות

ביולוגייםנכסיםשלהוגןבשווישינוייםהשפעתלפניהגולמיהרווח•

מיליון16.2-כעלעמד2021לשנתהראשוניםהחודשיםבתשעת

.מההכנסות43%-כשלגולמירווחשיעורומהווה,ח"ש

נכסיםשלהוגןבשווישינוייםהשפעתלפניהגולמיהרווחשיעור•

.46%-כהינוהשלישיברבעוןביולוגיים

7.7 11.0

11.6
10.7

6.6

16.2

0

8

16

24

32

40

2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3

(ח"ש' מ)1הכנסות רבעון  (ח"ש' מ)2הכנסות רבעון  (ח"ש' מ)3הכנסות רבעון 

37.8

25.8

12.3
18.5

28.8
36.8 37.8

0

10

20

30

40

50

2017 2018 2019 2020 2021 Q1-Q3

2017 2018 2019 2020 2021 Q1-Q3

Q4

21.1

15.2 16.2

57% 59%

43%

0%

30%

60%

0

5

10

15

20

2020 2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3

(ח"ש' מ)רווח גולמי לפני השפעת נכסים ביולוגים  %שיעור  מהכנסות 
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חברה צומחת ורווחית לאורך שנים

₪  מיליון 7.9-עמד על כ2021בתשעת החודשים הראשונים לשנת *הרווח המתואם
מההכנסות לתקופה21%-ומהווה כ

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 * 

6.9
7.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3

(ח"מיליון ש* )רווח מתואם

ומהווהח"שמיליון7.9-כעלעמדהשנהמתחילתהמתואםהרווח•

.המקבילהלתקופהביחס15%-כשלגידול

מיליון3.4-כעלעמד2021לשנתהשלישיברבעוןהמתואםהרווח•

.המקבילהלתקופהביחס74%-כשלגידולומהווהח"ש
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צמיחה

הלקוחותבסיסהגדלת•

מרקחתבתירשתהקמת•

בהתאםהמוצריםמגווןהרחבת•

הלקוחשלהמשתנהלטעמו

הישראלי

במתקניהייצורכושרהגדלת•

בישראלפעולהשיתופילצדהחברה

פרימיוםמוצריוייבוא

מובילות

ואיכותבמותגיםמיקוד•

חדשיםייצואשווקיפתיחת•

לפיתוחקלינייםוניסוייםמחקריםביצוע•

קנאביסמבוססימוצריםשלהבאהדור

רפואי

טכנולוגיותבחברותהשקעההמשך•

הקנאביסבענף

רגולטורייםלשינוייםהיערכות•

רווחיות

לצדרווחיותבפעילויותהתמקדות•

צמיחה

מובילות–רווחיות –צמיחה 

מיקוד  
עתידי



שיח מדיקל גרופ
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