מצגת דוחות כספיים לשנת  – 2021שיח מדיקל גרופ
מרץ 2022
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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  ,2021מיום  21במרץ( 2022 ,מס' אסמכתא:
 )2022-01-032011והדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020מיום  21במרץ( 2021 ,מס' אסמכתא"( )2021-01-039375 :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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דבר מנכ"ל
"אני שמח וגאה לסכם שנה נוספת עם תוצאות שיא במכירות .התוצאות
המוצגות היום הינן פרי עבודה קשה ומאומצת לאורך שנים .בשנת  2021שמנו
דגש על שיפור והרחבת יכולות החברה לאורך כל שרשרת הערך ובמקביל
פיתחנו תשתיות להמשך צמיחת החברה.
כחלק מהתפיסה המתמקדת בלקוח הסופי הישראלי ,השקענו רבות בחיזוק וגיוון
מותגי החברה בהתאם לטעמיו המשתנים של הצרכן תוך התמקדות בקטגוריות
המבוקשות .ביצענו מהלכי שיווק משמעותיים הכוללים חיזוק שירות הלקוחות
הייעודי ,בשילוב הכניסה לבתי מרקחת שהינה סינרגטית והביאה לתוצאות
המצופות גם מבחינת שינוי תמהיל המכירות בהם.
החל משנת  2020ראינו את שוק הקנאביס הרפואי עובר שינוי ,עם תחרות
גוברת מצד חברות חדשות וקטנות אשר פעילותן מאופיינת במאמצי חדירה
אגרסיביים .אלו השפיעו באופן טבעי על נתחי השוק ועל התנהגות הצרכנים.
להערכתנו בטווח הזמן הבינוני שוק הקנאביס יתייצב עם מספר שחקנים חזקים
ומשמעותיים ,אז יבואו לידי ביטוי ,ביתר שאת ,היכולות ,התשתיות ,המוצרים
וכלל יתרונות החברה בכל שרשרת הערך ,כחלק מהיותה של שיח אחת
מהחברות המובילות בענף.
לסיכום ,שנת  2021הייתה שנת שיא בדגש על המחצית השנייה של השנה.
בשנה זו הונחו תשתיות תפעוליות ,שיווקיות ומימוניות להמשך צמיחה ,הן
אורגנית והן באמצעות הרחבת זרוע בתי המרקחת על ידי מיזוגים ורכישות"
יוגב שריד
מנכ"ל שיח מדיקל גרופ
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תעודת זהות
שנת שיא בהיקף ההכנסות
• הכנסות בשנת  2021בגובה כ 67.3-מיליון ש"ח  -גידול של כ 83%-ביחס לשנה הקודמת
• הכנסות ברבעון הרביעי לשנת  2021בגובה כ 29.5-מיליון ש"ח  -גידול של  168%ביחס לרבעון המקביל
 82%ביחס לרבעון הקודם
•  *Adjusted EBITDAבגובה  13.3מיליון ש"ח בשנת 2021

חלוצה בתחום הקנאביס הרפואי
• פועלת בתחום משנת 2008
• נסחרת בבורסה הישראלית משנת 2019
• הראשונה בישראל שביצעה ייצוא מסחרי בשנת 2020
• מתמקדת בשוק הישראלי כמנוע צמיחה

אודות
שיח

מוצרים ומותגים
• החברה בעלת מותגים מובילים בשוק הישראלי :תכלת ,בלאק ,הולנדי ,מרמלדה ,סדרת האלמנטים
• החברה מבצעת ייבוא וייצוא של מוצרי פרימיום
• לחברה אישור על רישום  15זני שיח הנמכרים בארץ ובעולם

הפצה ורשת בתי מרקחת
• רשת בתי מרקחת בהתהוות הכולל  3בתי מרקחת נכון למועד זה
• מוצרי החברה נמכרים בכלל בתי המרקחת בישראל (כ)220-
*  = Adjusted EBITDAרווח (הפסד) תפעולי בנטרול :פחת והפחתות ,הפחתות נכס בלתי מוחשי והפחתות מלאי שנרשמו בשווי הוגן כתוצאה מאיחוד לראשונה ,התאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים,
עלות תשלום מבוסס מניות ,הוצאות רישום למסחר ,רווחי/הפסדי  ,Equityתקן  IFRS16חכירות ,הוצאות (הכנסות) אחרות.
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שיח מדיקל – אבני דרך 2022-2008
כניסה לבורסה
הישראלית

תחילת פעילות
גידול הקנאביס

2008

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

2019

2008
-2019

2021
2020

2022

הרחבת מתקני הגידול
וכושר הייצור

ייבוא לראשונה של זנים
מקנדה

המשך הרחבת רשת
בתי המרקחת

שיתופי פעולה עם חוות
לווין

יייצוא ראשון ממדינת
ישראל

היערכות לקראת אישור
 CBDבישראל
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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 שינויים רגולטורים ו/או לגליזציה בשוק הישראלי ,ותוך התמקדות במותג

שיח מדיקל
בשרשרת הערך

חוות ריבוי

חוות גידול

שותפים אסטרטגיים

שותפים אסטרטגיים

צד ג'

מפעלי ייצור

הפצה

כ 220-בתי
מרקחת

 3בתי מרקחת
בשליטת החברה
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גמישות תפעולית
גמישות לצד איכות
הנהלת החברה בונה תשתיות מגוונות על מנת לשמור על
גמישות בשוק הישראלי המתפתח
גנטיקה
• משווקת עשרות מותגים לשימוש מסחרי מתוך מאגר של
כ 500-זנים
• החברה רשמה זכויות מטפחים על  15מהזנים המובילים
כושר גידול וייצור
• הגדלת כושר הייצור במתקני החברה תוך שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות
• הסכמים אסטרטגיים עם חוות בישראל להגדלת כושר הייצור
• ייבוא תפרחות קנאביס איכותי מהחברות המובילות בעולם
בהתאם לדרישות וטעמי השוק הישראלי
7

מותגים ומוצרים נבחרים
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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 ייעודית המתמחה בקנאביס כאשר
היעד הינו כ 10-סניפים
• 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 תוך התמקדות בקטגורית  T20המבוקשת
• 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
בבעלות החברה  3בתי 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
רכישת שליטה בבית מרקחת בתל אביב – ינואר *2022

* בתהליך לקבלת רישיון למכירת מוצרי קנאביס רפואי
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ייצוא
ייצוא קנאביס ממדינת ישראל
נובמבר *2020
• שיח הינה החברה הראשונה אשר ביצעה ייצוא מסחרי של
קנאביס רפואי ממדינת ישראל
אפריל 2021
• הסכם מסגרת לייצוא קנאביס רפואי לאוסטרליה בהיקף של  2טון
בשנתיים
2022-2021
• שיח מבצעת ייצוא פעיל לאוסטרליה של תפרחות קנאביס
ופועלת לביצוע ייצוא למדינות נוספות
• שיח מבצעת ייצוא פעיל של מוצרי שמן ומוצרים מתקדמים
לאירופה בתקן  EU-GMPתחת מיזם משותף עם פנאקסיה

* למיטב ידיעת החברה
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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%

טרג'ין חקלאות
מתקדמת בע"מ

41.6%

טריכומשל בע"מ
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מגמות בשוק הישראלי
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השוק הישראלי
מס' בעלי רישיונות פעילים לקנאביס רפואי
מקור :היחידה לקנאביס רפואי – משרד הבריאות
120,000

ינואר 2021
110,020

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 לינואר  :2022כ110,000-
• צפי לגידול 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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סיכום שנת 2021
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סיכום שנת 2021
• שיא בהכנסות  – 2021גידול של כ 83%-ביחס לשנת 2020
• רכישת שני בתי מרקחת ראשונים שהינם חלק מרשת
בתי מרקחת בהתהוות (כ 10-סניפים) ,ובינואר  2022נרכש בית
מרקחת שלישי
• הגדלת הגמישות בשרשרת הערך:

• גידול עצמי ,רכישות מחוות בישראל ,ייבוא איכותי מקנדה
• גיוון הפעילות עם מפעלים ומפיצים
• גיוון מקורות ההכנסה עם הכניסה לRetail-
• הגדלת הגמישות הפיננסית – מסגרת אשראי בנקאי ראשונה

בהיקף של  10מיליון ש"ח
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הכנסות שיא בשנת 2021
הכנסות שיא בשנת  2021בגובה  67.3מיליון ש"ח – גידול של כ83%-
ביחס לשנת 2020
70

60

50

40

67.3
30

36.8

20

28.8
10

0

2021

2020

2019

הכנסות (מיליון ש"ח)
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הכנסות שיא בשנת 2021
התפלגות הכנסות בשנים ( 2021-2020מיליוני ש"ח)

10.7

70

• המשך צמיחה מואצת במכירות הסיטונאיות
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שהסתכמו ב 53.6-מיליון ש"ח בשנת – 2021
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גידול של  57%ביחס לשנת .2020
• זינוק במכירות הקמעוניות ,כחלק מכניסת החברה
לבתי המרקחת ,אשר הסתכמו ב 10.7-מיליון
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ש"ח בשנת  – 2021גידול של  376%ביחס לשנת
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מכירות סיטונאיות
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הכנסות שיא ב Q4-לשנת 2021
הכנסות שיא ברבעון הרביעי לשנת  2021בגובה  29.5מיליון ש"ח
גידול של כ 168%-ביחס לתקופה המקבילה
גידול של כ 82%-ביחס לרבעון הקודם
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*Adjusted EBITDA
 Adjusted EBITDAבשנת  2021בגובה  13.3מיליון ש"ח – גידול של כ 9%-ביחס לשנת 2020
 Adjusted EBITDAברבעון הרביעי לשנת  2021בגובה  5.3מיליון ש"ח – גידול של כ 18%-ביחס לרבעון
הקודם
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*  = Adjusted EBITDAרווח (הפסד) תפעולי בנטרול :פחת והפחתות ,הפחתות נכס בלתי מוחשי והפחתות מלאי שנרשמו בשווי הוגן כתוצאה מאיחוד לראשונה ,התאמות לשווי הוגן של נכסים
ביולוגיים ,עלות תשלום מבוסס מניות ,הוצאות רישום למסחר ,רווחי/הפסדי  ,Equityתקן  IFRS16חכירות ,הוצאות (הכנסות) אחרות.
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אסטרטגיה ומבט קדימה
התמקדות בשוק הישראלי הצומח לצד ייצוא
• ביסוס הקשר עם הלקוח הישראלי תוך הגדלת
בסיס הלקוחות והבנה של הטעמים
המשתנים בישראל
• התמקדות במותגים ובמגוון מוצרים הפונים
לקהלים שונים
• המשך ביצוע ייצוא שוטף לאוסטרליה לצד
מדינות נוספות
גמישות תפעולית
• אחזקת שרשרת הערך בשני הקצוות (גידול –
רשת בתי מרקחת)
• הרחבת שיתופי הפעולה לאורך שרשרת הערך
תוך התמקדות באיכות

גמישות פיננסית
• תאפשר תמיכה בגידול בפעילות
• תאפשר ניצול הזדמנויות בשוק הישראלי
• ביצוע עסקאות  M&Aתוך התמקדות
בפעילויות רווחיות
מבט קדימה
• החברה צופה המשך צמיחה בשנת ,2022
הן במכירות סיטונאיות והן במכירות
קמעונאיות
• המשך פיתוח רשת בתי המרקחת והסינרגיה
בקבוצה
• היערכות לקראת אישור מוצרי  CBDבישראל
• הקמת תשתית לקראת לגליזציה עתידית
בישראל
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www.seach.co.il
officemgr@seach.co.il
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