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שיח מדיקל גרופ–2021מצגת דוחות כספיים לשנת 
ץ  ר 2מ 0 2 2



הבהרה
משפטית

שלוהעיתייםהמיידייםדיווחיהעםיחדאותהלקרואויש,בלבדוחלקיתכלליתאינפורמציהכוללת"(המצגת)"החברהתיאורמצגת:הבהרה
:אסמכתא'מס)2022,במרץ21מיום,2021לשנתהחברהשלהתקופתיהדוחלרבות,"(החברהדיווחי)"לעתמעתהמפורסמיםהחברה

הדוחות)"(2021-01-039375:אסמכתא'מס)2021,במרץ21מיום,2020לשנתהחברהשלהתקופתיוהדוח(2022-01-032011
יגבור,התקופתייםהדוחותאוהחברהבדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמה-איאוסתירהבכל."(התקופתיים

.הענייןלפי,התקופתייםהדוחותאוהחברהבדיווחיהאמור

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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התוצאות.במכירותשיאתוצאותעםנוספתשנהלסכםוגאהשמחאני"

שמנו2021בשנת.שניםלאורךומאומצתקשהעבודהפריהינןהיוםהמוצגות

ובמקבילהערךשרשרתכללאורךהחברהיכולותוהרחבתשיפורעלדגש

.החברהצמיחתלהמשךתשתיותפיתחנו

וגיווןבחיזוקרבותהשקענו,הישראליהסופיבלקוחהמתמקדתמהתפיסהכחלק

בקטגוריותהתמקדותתוךהצרכןשלהמשתניםלטעמיובהתאםהחברהמותגי

הלקוחותשירותחיזוקהכולליםמשמעותייםשיווקמהלכיביצענו.המבוקשות

לתוצאותוהביאהסינרגטיתשהינהמרקחתלבתיהכניסהבשילוב,הייעודי

.בהםהמכירותתמהילשינוימבחינתגםהמצופות

תחרותעם,שינויעוברהרפואיהקנאביסשוקאתראינו2020משנתהחל

חדירהבמאמצימאופיינתפעילותןאשרוקטנותחדשותחברותמצדגוברת

.הצרכניםהתנהגותועלהשוקנתחיעלטבעיבאופןהשפיעואלו.אגרסיביים

חזקיםשחקניםמספרעםיתייצבהקנאביסשוקהבינוניהזמןבטווחלהערכתנו

המוצרים,התשתיות,היכולות,שאתביתר,ביטוילידייבואואז,ומשמעותיים

אחתשיחשלמהיותהכחלק,הערךשרשרתבכלהחברהיתרונותוכלל

.בענףהמובילותמהחברות

.השנהשלהשנייההמחציתעלבדגששיאשנתהייתה2021שנת,לסיכום

הן,צמיחהלהמשךומימוניותשיווקיות,תפעוליותתשתיותהונחוזובשנה

"ורכישותמיזוגיםידיעלהמרקחתבתיזרועהרחבתבאמצעותוהןאורגנית

יוגב שריד

ל שיח מדיקל גרופ"מנכ
3

ל"דבר מנכ



ההכנסותבהיקףשיאשנת

הקודמתלשנהביחס83%-כשלגידול-ח"שמיליון67.3-כבגובה2021בשנתהכנסות•

המקביללרבעוןביחס168%שלגידול-ח"שמיליון29.5-כבגובה2021לשנתהרביעיברבעוןהכנסות•

הקודםלרבעוןביחס82%

•Adjusted EBITDA*2021בשנתח"שמיליון13.3בגובה

4

אודות
שיח

הרפואיהקנאביסבתחוםחלוצה

2008משנתבתחוםפועלת•

2019משנתהישראליתבבורסהנסחרת•

2020בשנתמסחריייצואשביצעהבישראלהראשונה•

צמיחהכמנועהישראליבשוקמתמקדת•

מרקחתבתיורשתהפצה

זהלמועדנכוןמרקחתבתי3הכוללבהתהוותמרקחתבתירשת•

(220-כ)בישראלהמרקחתבתיבכללנמכריםהחברהמוצרי•

ומותגיםמוצרים

האלמנטיםסדרת,מרמלדה,הולנדי,בלאק,תכלת:הישראליבשוקמוביליםמותגיםבעלתהחברה•

פרימיוםמוצרישלוייצואייבואמבצעתהחברה•

ובעולםבארץהנמכריםשיחזני15רישוםעלאישורלחברה•

תעודת זהות

*Adjusted EBITDA = התאמות לשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, הפחתות נכס בלתי מוחשי והפחתות מלאי שנרשמו בשווי הוגן כתוצאה מאיחוד לראשונה, פחת והפחתות: תפעולי בנטרול(הפסד)רווח  ,
.אחרות(הכנסות)הוצאות , חכירותIFRS16תקן , Equityהפסדי /רווחי, הוצאות רישום למסחר, עלות תשלום מבוסס מניות
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2022-2008אבני 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 
רכישת בתי מרקחת לראשונההישראלית

שיתופי פעולה עם חוות 
לווין

ייבוא לראשונה של זנים  
מקנדה

2022

המשך הרחבת רשת  
בתי המרקחת

היערכות לקראת אישור 
CBDבישראל
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שיח מדיקל  
בשרשרת הערך

חוות גידולחוות ריבוי

שיח מדיקל בשוק הישראלי
הישראליהצרכןעםמתמידבשיחלהיותאסטרטגיתמטרהלעצמהשמהמדיקלשיח•

הגדלהצרכניםלקהלמענהלתתמנתעלהערךשרשרתלאורךתשתיותמניחההחברהאסטרטגיית•

במותגהתמקדותותוך,הישראליבשוקלגליזציהאו/ורגולטוריםשינוייםלקראתמוכנותלצדבשוק

בתי  220-כ
מרקחת

בתי מרקחת  3
בשליטת החברה

הפצה מפעלי ייצור

שותפים אסטרטגיים 'צד גשותפים אסטרטגיים
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גמישות לצד איכות
הנהלת החברה בונה תשתיות מגוונות על מנת לשמור על   

גמישות בשוק הישראלי המתפתח

גנטיקה

שלמאגרמתוךמסחרילשימושמותגיםעשרותמשווקת•

זנים500-כ

המוביליםמהזנים15עלמטפחיםזכויותרשמההחברה•

וייצורגידולכושר

בטכנולוגיותשימושתוךהחברהבמתקניהייצורכושרהגדלת•

מתקדמות

הייצורכושרלהגדלתבישראלחוותעםאסטרטגייםהסכמים•

בעולםהמובילותמהחברותאיכותיקנאביסתפרחותייבוא•

הישראליהשוקוטעמילדרישותבהתאם

גמישות תפעולית
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מותגים ומוצרים נבחרים
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העמקת הקשר ובסיס הלקוחות
הלקוחעםהמגעאתולהעציםלשמרהינההחברהאסטרטגיית

הערךשרשרתבכלהאחיזההגדלתתוךהסופיהישראלי

כאשרבקנאביסהמתמחהייעודיתמרקחתבתירשתהקמת•

סניפים10-כהינוהיעד

מענהנותןאשרייעודילקוחותשירותמוקדוחיזוקביסוס•

הלקוחנאמנותהגברתלצדללקוחותואיכותימקצועי

קהלשלהמשתניםלטעמיובהתאםהחברהמוצריגיוון•

המבוקשתT20בקטגוריתהתמקדותתוךהלקוחות

לאורהחברהלהנהלתגמישותהמאפשרותתשתיותהקמת•

לבואהעתידיםהרגולטוריםהשינויים

השוק הישראלי כמנוע צמיחה



10

הקמת רשת בתי מרקחת

מרקחתבתירשתלהקמתשיקולים

סינרגיה אנכית בין פעילות הגידול והייצור לפעילות  •

Seed to Sale–הקמעונאית 

מכירותהגדלתתוךהלקוחותשירותמוקדעםאנכיתסינרגיה•

הלקוחביתעדובמשלוחיםבסניפים

הקנאביסמותגיכללשלמכירהידיעלהקבוצהמכירותהגדלת•

הקבוצהשלההכנסהמקורותגיוון•

בסיסהרחבתהמשךתוךהלקוחעםבקשרמשמעותינדבך•

מהמטופליםומידעפידבק,ישירקשרעלנשעןאשרהנתונים

עתידיתלגליזציהלקראתPivot-כמרקחתבתירשתהקמת•

אסטרטגיה בשוק הישראלי
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בתי מרקחת3בבעלות החברה 
2021אוגוסט–"חן-אבן"מרקחתבביתשליטהרכישת

בחודשלקוחות1,000-למעלמשרתבשרוןממוקםהמרקחתבית•

ח"שמיליון10מעלהינוהקרובהבשנהההכנסותצפי•

חיובימזומניםתזריםומייצררווחיהמרקחתבית•

2021אוקטובר–"תפרחת"מרקחתבביתשליטהרכישת

בחודשלקוחות3,000-למעלומשרתבצפוןממוקםהמרקחתבית•

ח"שמיליון23-כהקרובהבשנהההכנסותצפי•

חיובימזומניםתזריםומייצררווחיהמרקחתבית•

ייחודימשלוחיםשירות•

*2022ינואר–אביבבתלמרקחתבביתשליטהרכישת

אסטרטגיה בשוק הישראלי

בתהליך לקבלת רישיון למכירת מוצרי קנאביס רפואי*



12

ייצוא קנאביס ממדינת ישראל
*2020נובמבר

שלמסחריייצואביצעהאשרהראשונההחברההינהשיח•

ישראלממדינתרפואיקנאביס

2021אפריל

טון2שלבהיקףלאוסטרליהרפואיקנאביסלייצואמסגרתהסכם•

בשנתיים

2022-2021

קנאביסתפרחותשללאוסטרליהפעילייצואמבצעתשיח•

נוספותלמדינותייצואלביצועופועלת

מתקדמיםומוצריםשמןמוצרישלפעילייצואמבצעתשיח•

פנאקסיהעםמשותףמיזםתחתEU-GMPבתקןלאירופה

ייצוא

למיטב ידיעת החברה*
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גרופמדיקלשיח

~39.5%

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

~6.9%

שיח
טכנולוגיות

עיקריותאחזקות
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מגמות בשוק הישראלי
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110,000-כ: 2022מטופלים נכון לינואר ' מס•

*2022מטופלים בסוף שנת 150,000-צפי לגידול לכ•

השוק הישראלי

הערכות החברה בהתבסס על נתוני עבר*

2021ינואר 

5,984 8,026 
10,516 

12,883 
15,897 

19,932 

26,204 

31,941 

57,333 

80,306 

110,020 

 -

 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
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תמונת מצב רגולטורית
בישראלהקנאביסלתחוםמשמעותיותחוקהצעותמספר

ונותנות,והכנסתהממשלהשליומםסדרעלנמצאות

הקנאביסלענף"גביתרוח"

לייצואהמיועדיםומוצריםייצואבתהליכיהקלה•

הישראליבשוקהערךבשרשרתשינויים•

הסמיםמפקודתCBD-ההחרגת•

הפללה-אי•

לגליזציה•
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2021סיכום שנת 
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2021סיכום שנת 

2020לשנתביחס83%-כשלגידול–2021בהכנסותשיא•

מרשתחלקשהינםראשוניםמרקחתבתישנירכישת•

ביתנרכש2022ובינואר,(סניפים10-כ)בהתהוותמרקחתבתי

שלישימרקחת

:הערךבשרשרתהגמישותהגדלת•

מקנדהאיכותיייבוא,בישראלמחוותרכישות,עצמיגידול•

ומפיציםמפעליםעםהפעילותגיוון•

Retail-להכניסהעםההכנסהמקורותגיוון•

ראשונהבנקאיאשראימסגרת–הפיננסיתהגמישותהגדלת•

ח"שמיליון10שלבהיקף
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83%-גידול של כ–ח "מיליון ש67.3בגובה 2021הכנסות שיא בשנת 
2020ביחס לשנת 

2021הכנסות שיא בשנת 

28.8
36.8

67.3
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(ח"מיליון ש)הכנסות 
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(ח"מיליוני ש)2021-2020התפלגות הכנסות בשנים 

2021הכנסות שיא בשנת 

34.1

53.6

2.2

10.7

0
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20
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60

70

2020 2021

מכירות סיטונאיות מכירות קמעונאיות תמלוגים ואחרות

הסיטונאיותבמכירותמואצתצמיחההמשך•

–2021בשנתח"שמיליון53.6-בשהסתכמו

.2020לשנתביחס57%שלגידול

החברהמכניסתכחלק,הקמעוניותבמכירותזינוק•

מיליון10.7-בהסתכמואשר,המרקחתלבתי

לשנתביחס376%שלגידול–2021בשנתח"ש

2020.
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ח"מיליון ש29.5בגובה 2021הכנסות שיא ברבעון הרביעי לשנת 

ביחס לתקופה המקבילה168%-גידול של כ

ביחס לרבעון הקודם82%-גידול של כ

2021לשנת Q4-הכנסות שיא ב
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Adjusted EBITDA 2020ביחס לשנת 9%-גידול של כ–ח "מיליון ש13.3בגובה 2021בשנת

Adjusted EBITDA ביחס לרבעון  18%-גידול של כ–ח "מיליון ש5.3בגובה 2021ברבעון הרביעי לשנת
הקודם

*Adjusted EBITDA

8.5

12.1 13.3
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2019 2020 2021

Adjusted EBITDA
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6.0

2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4

Adjusted EBITDA

*Adjusted EBITDA = התאמות לשווי הוגן של נכסים , הפחתות נכס בלתי מוחשי והפחתות מלאי שנרשמו בשווי הוגן כתוצאה מאיחוד לראשונה, פחת והפחתות: תפעולי בנטרול(הפסד)רווח
.אחרות(הכנסות)הוצאות , חכירותIFRS16תקן , Equityהפסדי /רווחי, הוצאות רישום למסחר, עלות תשלום מבוסס מניות, ביולוגיים



ייצואלצדהצומחהישראליבשוקהתמקדות

הגדלתתוךהישראליהלקוחעםהקשרביסוס•

הטעמיםשלוהבנההלקוחותבסיס

בישראלהמשתנים

הפוניםמוצריםובמגווןבמותגיםהתמקדות•

שוניםלקהלים

לצדלאוסטרליהשוטףייצואביצועהמשך•

נוספותמדינות
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תפעוליתגמישות

–גידול)הקצוותבשניהערךשרשרתאחזקת•

(מרקחתבתירשת

הערךשרשרתלאורךהפעולהשיתופיהרחבת•

באיכותהתמקדותתוך

פיננסיתגמישות

בפעילותבגידולתמיכהתאפשר•

הישראליבשוקהזדמנויותניצולתאפשר•

התמקדותתוךM&Aעסקאותביצוע•

רווחיותבפעילויות

קדימהמבט

,2022בשנתצמיחההמשךצופההחברה•

במכירותוהןסיטונאיותבמכירותהן

קמעונאיות

והסינרגיההמרקחתבתירשתפיתוחהמשך•

בקבוצה

בישראלCBDמוצריאישורלקראתהיערכות•

עתידיתלגליזציהלקראתתשתיתהקמת•

בישראל

אסטרטגיה ומבט קדימה
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www.seach.co.il
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