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הבהרה
משפטית

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

הדוחות)"(2022-01-054000:אסמכתא'מס)2022,במאי30מיום,2022לשנתהראשוןלרבעוןוהדוח(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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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 שבשליטת החברה

היערכות לקראת אישור 
CBDבישראל
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2022לשנת 1סיכום רבעון 

180%-כשלגידול–ח"ש'מ30.8עםרבעוניותבהכנסותשיא•

המקביללרבעוןביחס

•Adjusted EBITDA76%-כשלגידול–ח"שמיליון3.4בגובה

המקביללרבעוןביחס

השלישי,אביב-בתל"שפע"מרקחתביתרכישתהשלמת•

רישיוןקיבלאשר)המתהווההמרקחתבתיברשתבמספר

(המאזןתאריךלאחרקנאביסמוצרילמכירת

לגביהשמיטהשנתלגבילמהדריןכשרותשלאישורקבלת•

(המאזןתאריךלאחר)החברהמוצרי

באפריל(Bulk)בצוברגלםחומריקנאביסתפרחותשלייצוא•

2022

*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 , חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, עלות תשלום מבוסס מניות, ביולוגיים

סיכום רבעוני
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גידול  –ח "מיליון ש30.8בגובה 2022הכנסות שיא ברבעון הראשון לשנת 
ביחס לרבעון המקביל180%-של כ

הכנסות שיא רבעוניות

נתון שנתי

קצב הכנסות שנתי 

Run-Rate של יותר

*ח"מיליון ש120-מ

.  2022בהנחה שלא יחולו שינויים מהותיים במגמת הצמיחה ובקצב ההכנסות בחברה בהמשך שנת *
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Adjusted EBITDA ח "מיליון ש3.4בגובה 2022ברבעון הראשון לשנת–
ביחס לרבעון המקביל76%-גידול של כ

*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 , חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, עלות תשלום מבוסס מניות, ביולוגיים
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הקמת רשת בתי מרקחת
בתי מרקחת המנפקים מוצרי קנאביס3בבעלות החברה 

בתל " שפע"במהלך הרבעון הושלמה רכישתו של בית מרקחת •

אביב

קיבל רישיון למכירת קנאביס לאחר תאריך  " שפע"בית מרקחת •

המאזן

החברה פועלת להרחבת רשת בתי המרקחת הייעודית המתמחה  •

2023סניפים בסוף שנת 10-כאשר היעד הינו כ, בקנאביס

אסטרטגיה בשוק הישראלי

תפרחת

חן-אבן

שפע
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כשרות מוצרי קנאביס
בדגש על השוק , הנגשת מוצרי החברה לקהלי יעד חדשים

חרדי-המסורתי

י"הגרמאתאישורהחברהקיבלה2022,באפריל26ביום•

החברהמוצריעיקרלפיו,"(הרבניהגוף)"א"שליטאפרתי

שנתלגבילמהדריןכשרותשלהמחמירותבדרישותעומדים

כשרותתעודתהחברהקיבלהמועדבאותו,כןכמו.השמיטה

.הרבניהגוףמאתהחברהמוצרילמרבית

הראשונההקנאביסחברתהינההחברה,החברהידיעתלמיטב•

קנאביסגידוללגבישמיטהאישורקיבלהאשרבישראלוהיחידה

למוצריהכשרותתעודתוכןרפואי

כשרות מוצרי קנאביס
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השקת מוצרים חדשים
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ייצוא קנאביס ממדינת ישראל

ייצוא

למיטב ידיעת החברה*

*שיח הינה יצואנית מוצרי הקנאביס הגדולה בישראל

לרבות  , שיח מבצעת ייצוא סדיר של תפרחות קנאביס לאוסטרליה•

ופועלת לביצוע ייצוא למדינות נוספות, המהלך הרבעון

,  (Bulk)שיח מבצעת ייצוא של תפרחות קנאביס חומרי גלם בצובר •

2022בוצע באפריל Bulkהייצוא הראשון של 



ייצואלצדהצומחהישראליבשוקהתמקדות

הגדלתתוךהישראליהלקוחעםהקשרביסוס•

הטעמיםשלוהבנההלקוחותבסיס

בישראלהמשתנים

הפוניםמוצריםובמגווןבמותגיםהתמקדות•

שוניםלקהלים

לצדלאוסטרליהשוטףייצואביצועהמשך•

נוספותמדינות

11

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

officemgr@seach.co.il
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