
 

 

 שיח מדיקל גרופ בע"מ 

 )"החברה"(

 2019, בדצמבר 4

 לכבוד                                                       לכבוד
 רשות ניירות ערך                                        הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ       

www.magna.isa.gov.il                     www.tase.co.il 
 באמצעות המגנ"א                          

  ג.א.נ.,

 הנדון: התקשרות חברה מוחזקת בהסכם לייצור ולהפצה באירופה; תחילת ייצור בהולנד

בתחום  בדבר פעילות החברה בהולנד "(,שיח)" 1של שיח שריד בע"מלמתאר הפעילות  25.4בהמשך לאמור בסעיף 

 כדלקמן:מתכבדת החברה לדווח   CBD,2-ה

 בהולנד CBDצרי הסכם ייצור והפצה של מו .1

ידי שיח -( על40%) מוחזקתו הפועלת בהולנד , חברהGreen Element BVהתקשרה  ,2019, בדצמבר 3ביום 

של במינון מדוייק קבוע ומדיד ם המשמשים לצריכה אוראלית מוצרימפתחת החברה  עם(, "גרין אלמנט")

 ידיה.-, בהתבסס על טכנולוגיה ייחודית שפותחה על"(החברה הטכנולוגית)" קנאביס רפואי

 CBDיחודי של מוצרי קנאביס מועשרי ייוכל לאפשר לגרין אלמנט לפתח קו  שיתוף הפעולהלהערכת החברה, 

 שהוכחו מחקרית כמועילות למצבים כגון חרדה, שינה, ריכוז ועוד. יחודיות,יותרכובות בוטאניות 

)וכן מחוץ  ברחבי אירופה 3בלעדי,שאינו ייצור, שיווק והפצה ן לגרין אלמנט רישיובהתאם להסכם, הוענק 

 כן הוסכם כי הצדדים יפעלו. הטכנולוגיתהחברה של  CBDלמוצרי  ,ידי הצדדים(-לאירופה ככל שיוסכם על

 אשר יופעל בידי גרין אלמנט.  ,בהולנד של המוצרים מרכז ייצור והפצההקמת ל במשותף

 הרווח הגולמי בין הצדדים בגין המוצרים.התמורה עבור שירותי ההפצה מבוססת על מנגנון חלוקה של 

שנים,  3שנים ממועד חתימתו ויחודש באופן אוטומטי לתקופה נוספת בת  3ההסכם יעמוד בתוקף לתקופה של 

  ם צד אחד הודיע למשנהו על אי חידושו.אלא א

  לשווקי להתרחבות החברה אסטרטגיית במימוש מרכזית דרך אבן והמהו האמור וההפצה הייצור הסכם

  .מחוץ לישראל CBDושיווק מוצרים מבוססי ייצור ובפרט, בכל הקשור ל ם,חדשי פעילות

 

 בהולנד CBDהסכם ייצור והפצה של מוצרי  .2

לפיו העניקה טריכומשל (, 2019-01-091263)מס' אסמכתא:  2019וקטובר, בא 28מיום  בהמשך לדיווח החברה

(, לגרין אלמנט, רישיון ייצור והפצה שאינו בלעדי, במדינות 42.5%)שיח ידי -בע"מ, חברה המוחזקת על

ימים אלה של טריכומשל, מתכבדת החברה לעדכן כי ב ותהמבוססים על טכנולוגי CBDאירופה, למוצרי 

 מכירותייצור בפועל והצפי הוא לתחילת להערכת החברה, ו בהולנד הייצור ויהקמת קועבודות  מסתיימות

 . 2020 בתחילת

                                                           

 (.064525-01-2019)מס' אסמכתא  2019ביוני,  27ראו נספח ו' לזימון אסיפה כללית מיום  1

2 CBD  למתאר שיח. 8.5הינו רכיב של צמח הקנאביס, המאופיין כבעל השפעה אנטי דלקתית. לפרטים נוספים, ראה סעיף 

 .וגיתהחברה הטכנולשל  שמתחרים ישירות באלהשלא למכור מוצרים בעלי טכנולוגיה דומה במסגרת ההסכם, התחייבה גרין אלמנט  3
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וביחס  יחודיותיותרכובות בוטאניות  CBDקנאביס מועשרי לפיתוח קו מוצרי ביחס  החברהתחזיות והערכות 

מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות  הינן בבחינתשל מוצרי טריכומשל לתחילת הייצור בפועל והמכירות 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד  החברההמבוסס על הערכות  1968-התשכ"ח ערך,

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או  .החברההתרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת 

 .כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברהלהתממש באופן שונה מכפי שהוערך, 

 

 

 בכבוד רב,

 שיח מדיקל גרופ בע"מ

 יוגב שריד, מנכ"ל על ידי:
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