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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 לרבעון הראשון לשנת  ,2022מיום  30במאי( 2022 ,מס' אסמכתא"( )2022-01-054000 :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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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
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-2019
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הרחבת מתקני הגידול
וכושר הייצור

ייבוא לראשונה של זנים
מקנדה

המשך הרחבת רשת בתי
המרקחת שבשליטת החברה

שיתופי פעולה עם חוות
לווין

יייצוא ראשון ממדינת
ישראל

היערכות לקראת אישור
 CBDבישראל
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סיכום רבעוני

סיכום רבעון  1לשנת 2022
• שיא בהכנסות רבעוניות עם  30.8מ' ש"ח – גידול של כ180%-
ביחס לרבעון המקביל
•

 Adjusted EBITDAבגובה  3.4מיליון ש"ח – גידול של כ76%-
ביחס לרבעון המקביל

• השלמת רכישת בית מרקחת "שפע" בתל-אביב ,השלישי
במספר ברשת בתי המרקחת המתהווה (אשר קיבל רישיון
למכירת מוצרי קנאביס לאחר תאריך המאזן)
• קבלת אישור של כשרות למהדרין לגבי שנת השמיטה לגבי
מוצרי החברה (לאחר תאריך המאזן)

• ייצוא של תפרחות קנאביס חומרי גלם בצובר ( )Bulkבאפריל
2022
*  = 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 ,חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,תקן  IFRS16חכירות ,הוצאות (הכנסות) אחרות.
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הכנסות שיא רבעוניות
הכנסות שיא ברבעון הראשון לשנת  2022בגובה  30.8מיליון ש"ח – גידול
של כ 180%-ביחס לרבעון המקביל
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*בהנחה שלא יחולו שינויים מהותיים במגמת הצמיחה ובקצב ההכנסות בחברה בהמשך שנת .2022
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*Adjusted EBITDA
 Adjusted EBITDAברבעון הראשון לשנת  2022בגובה  3.4מיליון ש"ח –
גידול של כ 76%-ביחס לרבעון המקביל
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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 ,חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,תקן  IFRS16חכירות ,הוצאות (הכנסות) אחרות.
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אסטרטגיה בשוק הישראלי
הקמת רשת בתי מרקחת

תפרחת

בבעלות החברה  3בתי מרקחת המנפקים מוצרי קנאביס
• במהלך הרבעון הושלמה רכישתו של בית מרקחת "שפע" בתל
אביב
• בית מרקחת "שפע" קיבל רישיון למכירת קנאביס לאחר תאריך

אבן-חן
שפע

המאזן
• החברה פועלת להרחבת רשת בתי המרקחת הייעודית המתמחה
בקנאביס ,כאשר היעד הינו כ 10-סניפים בסוף שנת 2023
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כשרות מוצרי קנאביס
כשרות מוצרי קנאביס
הנגשת מוצרי החברה לקהלי יעד חדשים ,בדגש על השוק
המסורתי-חרדי
• ביום  26באפריל 2022 ,קיבלה החברה אישור מאת הגר"י
אפרתי שליט"א ("הגוף הרבני") ,לפיו עיקר מוצרי החברה
עומדים בדרישות המחמירות של כשרות למהדרין לגבי שנת
השמיטה .כמו כן ,באותו מועד קיבלה החברה תעודת כשרות
למרבית מוצרי החברה מאת הגוף הרבני.
• למיטב ידיעת החברה ,החברה הינה חברת הקנאביס הראשונה
והיחידה בישראל אשר קיבלה אישור שמיטה לגבי גידול קנאביס
רפואי וכן תעודת כשרות למוצריה
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השקת מוצרים חדשים
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ייצוא
ייצוא קנאביס ממדינת ישראל
שיח הינה יצואנית מוצרי הקנאביס הגדולה בישראל*
• שיח מבצעת ייצוא סדיר של תפרחות קנאביס לאוסטרליה ,לרבות
המהלך הרבעון ,ופועלת לביצוע ייצוא למדינות נוספות
• שיח מבצעת ייצוא של תפרחות קנאביס חומרי גלם בצובר (,)Bulk
הייצוא הראשון של  Bulkבוצע באפריל 2022

* למיטב ידיעת החברה
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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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