קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ
("החברה")

תשקיף מדף
מכח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין – מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב
שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת) ,אגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כפי
שתהיינה מעת לעת) ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים (יחדיו להלן" :ניירות
הערך").
הצעה של ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך") תיעשה
על פי דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות,
בהתאם להוראת כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ,כפי שיהיו באותה עת.
לפרטים בדבר גורמי הסיכון לפעילות החברה ,ראו סעיף  32לפרק א' לדוח התקופתי שפרסמה החברה ביום  31במרץ ( 2019מס'
אסמכתא( )2019-01-029352 :להלן" :הדוח התקופתי" או "הדוח התקופתי לשנת  )"2018וכן באור 1א בדוח רבעון  2לשנת ( 2019מס'
אסמכתא ,)2019-01-090742 :הנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.
גורמי הסיכון הקשורים לפעילות החברה הינם :סיכוני מאקרו )1( :מצב בטחוני ,מדיני ופוליטי; ( )2עלייה במחירי תשומות; ( )3תנודות
שער חליפין; ( )4סיכון רגולטורי ומשפטי; ( )5זהות ישראלית .סיכונים ענפיים )1( :תקלות ועיכובים ביבוא של חומר צמחי לצורך ריבוי
בישראל; ( ) 2תחרות מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל; ( )3תחרות מפני ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים
בישראל; ( )4תחרות בחו"ל; ( )5התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס; ( )6שינוע; ( )7מחיר הקנאביס בעולם; ( )8התקינה
החדשה; ( )9התוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימוש בקנאביס רפואי בישראל; ( )10מגיפות או מחלות הקשורות בצמחים;
( )11היתרי יבוא במדינות זרות; ( )12קבלת אישור  IMC-GAPו IMC-GMP -מהיק"ר .סיכונים ייחודיים )1( :אין וודאות אם ומתי
תקבל החברה רישיון ייצוא ממדינת ישראל וקשיים אחרים בייצוא ( )2אי חידוש האישורים הרגולטוריים או איבוד האישורים
הרגולטוריים; ( )3הנהלה וכוח אדם מקצועי; ( )4מקורות מימון והשקעה; ( )5התקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות
אסטרטגיים; ( )6סיכוני איכות הסביבה; ( )7העדר הכנסות.
ביום  1בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא ) 2019-01-105330 :פירסמה החברה דוח זימון אסיפת בעלי מניות החברה אשר על סדר יומה,
בין היתר ,אישור הקצאה פרטית חריגה  ,אולם החברה צפויה להסיר מסדר יומה של האסיפה את ההתקשרות בהסכם השקעה עם
רן פרסברג ,כאמור בהודעתה מיום  26בדצמבר( 2019 ,מס' אסמכתא( )2019-01-114069 :להלן" :דוח הזימון") .בנוסף יובהר ,כי
עשויי ם לחול תיקונים ו/או השלמות בדוח הזימון ,בין היתר ,בקשר עם שינוי מבנה גיוס ההון המוצע בדוח הזימון וכן תיקונים
בעקבות הערות סגל רשות ניירות ערך .תכלית גיוס ההון כאמור הינה ,בין היתר ,לסייע להעברת ניירות הערך של החברה ממסחר
ברשימת השימור של הבורסה למסחר ברשימה הראשית ,כמפורט להלן.
נכון למועד פרסום תשקיף מדף זה ,ניירות הערך של החברה נסחרים ברשימת השימור של הבורסה והחברה לא עומדת בכללי השימור
של הבורסה לצורך העברת המסחר בניירות הערך של החברה במסגרת הרשימה הראשית.
כמו כן ,נכון למועד תשקיף זה ,אין ודאות שהחברה תעמוד בכללי הבורסה לצורך העברת המסחר בניירות הערך של החברה במסגרת
הרשימה הראשית של הבורסה ,ויובהר כי אין בפרסום תשקיף זה ודאות כי החברה תעמוד בדרישת הבורסה לצורך העברת המסחר
בניירות הערך של החברה לרשימה הראשית.
בהתאם לתקנון הבורסה ,ע ל מנת שניירות הערך של החברה תחזורנה להיסחר במסגרת הרשימה הראשית של הבורסה ,על החברה
לעמוד בתנאים הבאים באופן מצטבר( :א) דרישת הון עצמי מינימאלי של  35מליון ש"ח; (ב) דרישת שווי החזקות ציבור מינימאלי
של  30מליון ש"ח; (ג) דרישת שיעור החזקות ציבור מינימאלי של ( ;20%ד) דרישה של לפחות  35מחזיקים בניירות ערך של החברה;
(ה) וותק פעילות של  12חודשים לפחות .נכון למועד תשקיף זה ,החברה עומדת בתנאים המפורטים בסעיפים (ד) ו(-ה) .יצוין ,כי
בהתאם לתקנון הבורסה ,במידה והחברה תבצע הנפקה לציבור בשווי המהווה לפחות  50%מהשווי הנדרש לחידוש המסחר ברשימה
הראשית ,אזי תידרש החברה להון עצמי בסך של  16מיליון ש''ח .החברה תציין כי אם לא תעמוד בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה
להעברת ניירות הערך של החברה לרשימה הראשית עד ליום  ,25.1.2020מניותיה של החברה תימחקנה ממסחר בבורסה.
ביום  13במרץ ( 2019מס' אסמכתא )2019-01-021763 :דיווחה החברה ,כי למיטב ידיעתה ובהתאם לפרסומים פומביים ,מתנהלת
חקירה בחשד לביצוע עבירות על פי חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-וכן עבירות על פי חוק העונשין ,תשל"ז 1977-הקשורות לחברה
ולחברות אחרות במהלך השנים  . 2016-2017יצוין ,כי על פי החשד ,העבירות הנחקרות הינן בקשר למינויו של מר דויד שחם (אשר
כיהן בתקופה הרלוונ טית כדירקטור חיצוני בחברה) וכן עבירות דיווח ועבירות נוספות על פי חוק ני"ע אשר נעשו בצוותא עם מר יאיר
פודים ,אשר כיהן בתקופה הרלוונטית כיו"ר דירקטוריון החברה .לפי הפרסומים הפומביים ,יאיר פודים ,יו"ר דירקטוריון החברה,
מר דויד שחם (דירקטור חיצוני בתקופה הרלוו נטית) ומר אסף סיני (אשר כיהן בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל החברה) נעצרו לחקירה
ושוחררו בתנאים מגבילים .יצוין כי ,למיטב ידיעת החברה ,לחשדות כאמור אין קשר לפעילות הנוכחית של החברה או לבעלי השליטה
בה.
בחוות הדעת של רואי החשבון לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31.12.2018וכן בסקירה של רואי החשבון לדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30.6.2019ישנה הערת עסק חי כדלקמן:
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום :31.12.2018

"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  .1ה .לדוחות הכספיים בדבר מצבה הכספי של החברה
ותכניות הנהלת החברה בהקשר לכך .גורמים אלה ,יחד עם גורמים נוספים המפורטים בבאור .1ה ,.מעוררים ספקות משמעותיים
בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן
ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
בנוסף ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור .5ב )2(.לדוחות הכספיים בדבר ביטול הרישום של בעלת השליטה בחברה הכלולה,
אורן השקעות (א.א.א) בע"מ ,בספרי רשם הקבלנים ,אשר למועד אישור הדוחות הכספיים אין באפשרות החברה הכלולה להעריך את
היקף החשיפה והשפעתה האפשרית על פעילותה ,אם בכלל.
כמו כן ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  .1ג .לדוחות הכספיים בדבר הצגה מחדש של מספרי ההשוואה על מנת לשקף בהם
למפרע יישום טיפול חשבונאי של רכישה במהופך בעקבות עסקת מיזוג שהשלימה החברה".
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום :30.6.2019
"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב:
לאמור בבאור  . 1ד .לדוחות הכספיים בדבר מצבה הכספי של החברה ותכניות הנהלת החברה בהקשר לכך /גורמים אלה ,יחד עם
גורמים נוספים המפורטים בבאור .1ד ,.מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי .בדוחות הכספיים לא
נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק.
לאמור בבאור .1א .לדוחות הכספיים בדבר חשיפת פעילות הקבוצה בתחום הקנאביס הרפואי לסיכונים ואי וודאויות משמעותיים,
בין היתר בקשר עם קבלת רישיונות קבע ,אשר הקבוצה פועלת לקבל חלף רישיונות זמניים מכוחם היא פועלת כיום ,והיבטים
רגולטוריים נוספים הנוגעים לתחום פעילותה זה בישראל אשר עשויים להשפיע על פעילות החברה.
לאמור בבאור .3ה )1(.לדוחות הכספיים בדבר ביטול הרישום של בעלת השליטה בחברה הכלולה ,אורן השקעות (א.א.א) בע"מ ,בספרי
רשם הקבלנים ,אשר למועד אישור הדוחות הכספיים אין באפשרות החברה הכלולה להעריך את היקף החשיפה והשפעתה האפשרית
על פעילותה ,אם בכלל.
לאמור בבאור .1ג .לדוחות הכספיים בדבר הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ליום  30ביוני  2018ולתקופה של ששה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך על מנת לשקף בהם למפרע יישום טיפול חשבונאי של רכישה במהופך".
החברה הינה ״תאגיד קטן״ כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש״ל( 1970-״התקנות״).
בהתאם לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  13במרץ( 2014 ,אסמכתא  ,)2014-01-014496אשר תוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה,
דירקטוריון החברה החליט לאמץ את מלוא ההקלות אשר אושרו לתאגידים קטנים במסגרת התיקון ,וזאת החל מהדוח התקופתי
לשנת  .2013בהתאם לתקנה  5ג .לתקנות ,בחנה החברה את עמידתה בתנאים לסיווג כתאגיד קטן נכון ליום  1.1.2019ומצאה כי אלה
מתקיימים.
ביום  23במאי  2017דיווחה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  1בינואר  2017תדווח החברה לפי מתכונת דיווח חצי
שנתית.

עותק מתשקיף המדף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של הבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו.http://maya.tase.co.il :
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פרק  – 1מבוא
קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ
ח.צ512781386 .
("החברה")

.1.1

היתרים ואישורים
 .1.1.1החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין
לפרסום תשקיף מדף זה (להלן" :התשקיף") .תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו
בסעיף 23א(א) לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – ( 1968להלן" :חוק ניירות ערך") ,והצעת
ניירות ערך על פיו ,תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם ישולמו הפרטים המיוחדים
לאותה הצעה.
 .1.1.2אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם
של ניירות הערך המוצעים ,ככל שיוצעו.
 .1.1.3הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ (להלן :״הבורסה״) נתנה את אישורה
העקרוני ,המתייחס לרישומם למסחר של מניות החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,כפי
שתהיינה מעת לעת) ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של
הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כפי שתהיינה
מעת לעת) ,כתבי אופציה למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה למימוש לאגרות חוב
שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה
למניות החברה וניירות ערך מסחריים (להלן" :ניירות הערך") ,שיוצעו ,ככל שיוצעו,
באמצעות דוחות הצעת מדף (יחדיו להלן" :האישור העקרוני").
 .1.1.4אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף זה ,או
למהימנותם ,או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם
של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.
 .1.1.5מתן אישור הבורסה בקשר לניירות הערך אשר יוצעו (אם יוצעו) על פי דוחות הצעת
מדף ,אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך האמורים למסחר,
והרישום למסחר של ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה ,יהיה כפוף לקבלת אישור
לרישום למסחר על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות
ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו.2005-
 .1.1.6אין במתן האישור העקרוני כאמור ,משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות
הערך הנ"ל למסחר על פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך
למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי
שיהיו בתוקף בעת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.
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.1.2

כללי
 .1.2.1החברה התאגדה בישראל ביום  19במאי  ,1999כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם
ליסמון (ישראל) בע״מ .בחודש מאי  2000שונה שמה לשם פרוטאולוג׳יקס בע״מ .כמו
כן ,ביום  17בפברואר  2019שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי ,קאנומד תעשיות
קנאביס רפואי בע"מ וזאת לאור השינוי בתחום פעילותה ,כמפורט להלן .החל מחודש
מרץ  2010מניותיה של החברה נסחרות בבורסה.
 .1.2.2ביום  19בדצמבר  2018הושלמה עסקה להכנסת פעילות בתחום הקנאביס הרפואי
באמצעות העברה לחברה של מלוא הון המניות של קאנומד בע"מ .עד למועד השלמת
העסקה כאמור ,החברה שימשה כחברת אחזקות ונכון למועד תשקיף מדף זה,
החברה מחזיקה ב 12.95% -בחברה אורן השקעות (א.א.א) בע"מ ,אך עם השלמת
העסקה החברה מתמקדת בתחום פעילות הקנאביס הרפואי .לפרטים נוספים אודות
השלמת העסקה להכנסת פעילות בתחום הקנאביס ,ראו סעיף  1.4לדוח התקופתי
לשנת .2018
 .1.2.3החברה נמצאת ברשימת השימור של הבורסה החל מיום  25בינואר  ,2016ונכון
למועד תשקיף מדף זה ,ניירות הערך של החברה נסחרים במסגרת רשימת השימור
של הבורסה .בהתאם לכללי השימור הקבועים בתקנון הבורסה ועל פי תקנון
הבורסה הו הנחיות מכוחו ,ניירות ערך אשר יועברו לרשימת השימור ואשר לא
יתקיימו לגביהם התנאים לחידוש מסחר ברשימה הראשית תוך  48חודשים מהמועד
בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית ,יימחקו מהרישום למסחר בבורסה וזאת בלא
שיתקיים דיון נוסף בדירקטוריון הבורסה בעניין המחיקה .לאור האמור ,המועד
האחרון להתקיימות התנאים כאמור ,בו נדרשת החברה לעמוד ,הינו ה 24-בינואר,
.2020

.1.3

הון החברה
 .1.3.1הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע למועד התשקיף
כל מניות החברה הן מניות רגילות ללא ערך נקוב (להלן" :מניות רגילות") .הון
המניות של החברה ,סמוך למועד התשקיף הינו כדלקמן:
הון רשום

הון מונפק ונפרע

הון מונפק ונפרע ,בדילול מלא

 100,000,000מניות
רגילות

 27,408,342מניות רגילות

 30,720,772מניות רגילות
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החזקת בעלי המניות בהתאם להקצאה שנעשתה במסגרת עסקת הכנסת הפעילות ,כמפורט
בסעיף  1.2.2לעיל:
מניות נוספות מוקצות

שם הניצע

מניות מוקצות

גב' רויטל גרבר אקב

8,151,368

21,241,464

אלפיס פלורה בע"מ

1,370,416

1,142,015

פרל כהן צדק לצר ברץ

548,167

456,806

סה"כ

10,053,284

22,840,285

לפרטים נוספים ביחס להקצאת מניות והקצאת מניות נוספות ,ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  14בנובמבר ( 2018מס' אסמכתא ,)2018-01-103174 :הנכלל על דרך
ההפניה.
למועד התשקיף ,אין בחברה מניות רדומות כלשהן וניירות ערך המירים ,למעט
כמפורט להלן:
שם הניצע

אופציות (לא רשומות)

מר זוהר שפיץ

100,000

מר יאיר פודים

200,000

מר אילן היידן

2,512,430

סה"כ

2,812,430

ביום  31באוקטובר  2019אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ,בין היתר,
תנאי כהונה למר שחר סלומן ,סמנכ"ל הכספים של החברה .כחלק מתנאי הכהונה
המוצעים למר סלומן ,אושרה הקצאת  500,000אופציות לא סחירות הניתנות
למימוש ל 500,000-מניות רגילות של החברה ללא ע.נ( .להלן" :האופציות") .לפרטים
נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  8בספטמבר  2019ו 31 -באוקטובר
( 2019מס' אסמכתאות 2019-01-093853 :ו ,2019-01-092700 -בהתאמה) ,הנכללים
על דרך ההפניה .יובהר ,כי החברה הגישה לבורסה את המסמכים הדרושים לשם
הקצאת האופציות.
 .1.3.2הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום  30ביוני ( 2019באלפי ש"ח) ,הינו כדלקמן:

הון מניות

27,408

תקבולים על חשבון על מניות

4,668

קרנות הון

()17,317

יתרת הפסד

()4,921
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9,838

סך הון עצמי

 .1.3.3סכומים שנתקבלו בשל מניות שהונפקו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי האחרון
הכלול בתשקיף
החברה לא ביצעה הנפקות כלשהן לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי האחרון
הכלול בתשקיף .לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ראה דיווח מיום  1בדצמבר
( 2019מס' אסמכתא.)2019-01-105330 :
 .1.3.4שינויים בהון המניות המונפק והנפרע לאחר תאריך המאזן
לא חלו שינויים בהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר תאריך המאזן.
 .1.3.5שינויים בהון המניות הרשום לאחר תאריך המאזן
לא חלו שינויים בהון המניות הרשום של החברה לאחר תאריך המאזן.
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פרק  – 2פרטי הצעת ניירות הערך

על פי תשקיף מדף זה ,יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב
שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,כפי שתהיינה
מעת לעת) ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה) לרבות בדרך של הרחבת סדרות
קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת) ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה או לאגרות חוב להמרה של החברה ,וניירות ערך מסחריים (יחדיו להלן" :ניירות הערך").
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח ,1968-באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה,
לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנות
והנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.
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פרק  – 3הון החברה והמחזיקים בו
 .3.1הון המניות של החברה
הון הרשום של החברה למועד התשקיף הינו ( 100,000,000מאה מיליון) מניות רגילות ללא ע.נ.
(להלן" :מניות רגילות") .יצוין ,כי על סדר יומה של אסיפת בעלי מניות החברה ,אשר צפויה
להתכנס ביום  7בינואר  ,2020בין היתר ,הגדלת הונה הרשום של החברה ל 200,000,000-מניות
רגילות ללא ע.נ ..לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  1בדצמבר ( 2019מס'
אסמכתא ,)2019-01-105330 :הנכלל על דרך ההפניה.
ההון המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף הינו  27,408,342ש"ח המורכב מ27,408,342 -
מניות רגילות.
 .3.2התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים האחרונות
 .3.2.1השינויים שחלו בהון המניות הרשום של החברה
בשלוש השנים האחרונות לא חל שינוי בהון המניות הרשום של החברה.
 .3.2.2השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע של החברה
תאריך

מהות השינוי

מניות רגילות

*19.12.2018

הקצאה
פרטית של
12,333,754

27,408,342

*15.08.2019
*

הקצאת כתבי
אופציה (לא
סחירים)
לעובדים

--

התמורה
שנתקבלה בעד
המניות
ההקצאה הפרטית
בוצעה במסגרת
השלמת עסקה
להכנסת פעילות
קנאביס רפואי
לחברה
--

סה"כ כתבי
אופציה

סה"כ הון מונפק
ונפרע

--

27,408,342

2,812,430

2,812,430

* ביום  19בדצמבר  ,2018הושלמה עסקה להכנסת פעילות בתחום הקנאביס הרפואי באמצעות
העברה לחברה של מלוא הון המניות של חברת קאנומד בע"מ .לפרטים נוספים אודות העסקה
והשלמתה ,ראו סעיף  1.4לדוח התקופתי לשנת  2018וסעיף  1לדוח הדירקטוריון ליום  30ביוני
.2019
כמו כן הוסכם במסגרת עסקת הכנסת הפעילות כי החברה תקצה לגב' רויטל גרבר אקב ,בעלת
המניות היחידה בקאנומד ,לאלפיס פלורה בע"מ ולמשרד פרל כהן צדק לצר ברץ ,יועץ העסקה
 22,840,285מניות רגילות נוספות של החברה (להלן" :המניות המוקצות הנוספות") ,אשר מהוות
יחד עם המניות המוקצות  70%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה במועד השלמת העסקה לו
היו מוקצות באותו מועד ,עם ובכפוף להתקיימות כל אבני הדרך ,כמפורט להלן:
(א) בתוך תקופה בת  18חודשים ממועד השלמת העסקה ,קרי  19בדצמבר  ,2018תושלם הקמת
חווה לגידול קנאביס בהיקף שלא יפחות מ 5 -דונם;
(ב) בתוך ששת החודשים שלאחר מכן (לאחר המועד האמור בס"ק א לעיל) ,יושלם הקציר
הראשון לתנובת הקנאביס בהיקף של  2טון לפחות.
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נכון למועד התשקיף ,התנאי המפורט בסעיף קטן (א) לעיל התקיים ,ואולם התנאי המפורט בסעיף
קטן (ב) לעיל טרם התקיים.
** ביום  15באוגוסט  ,2019הקצאתה החברה  2,512,430כתבי אופציה (לא סחירים) למר אילן היידן,
מנכ"ל החברה 200,000 ,כתבי אופציה (לא סחירים) למר יאיר פודים ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון
החברה עד ליום  8באפריל  100,000 ,2019כתבי אופציה (לא סחירים) למר זוהר שפיץ ,בגין כהונתו
כסמנכ"ל הכספים של החברה עד ליום  5ביולי  ,2019וכן  1,050,000כתבי אופציה (לא סחירים) למר
גיא רוזן ,יו"ר דירקטוריון החברה במועד ההקצאה .הקצאת האופציות לה"ה יאיר פודים וזוהר
שפיץ אושרה באסיפת בעלי מניות החברה מיום  1באפריל  ,2019והקצאת האופציות לה"ה אילן
היידן וגיא רוזן אושרה באסיפת בעלי מניות החברה מיום  13ביוני  .2019לפרטים נוספים ראו
דיווחים מיידים של החברה מהימים  23בפברואר  1 ,2019באפריל  5 ,2019במאי  10 ,2019ביוני
 2019ו 14-ביוני ( 2019מס' אמסתכאות,2019-01-031540 ,2019-01-015772 ,2019-01-015778 :
 2019-01-057235 ,2019-01-043318 ,2019-01-043324ו ,2019-01-058867 -בהתאמה) ,הנכללים על
דרך ההפניה .יובהר ,כי ביום  20באוגוסט  ,2019פקעו  1,050,000כתבי אופציה (לא סחירים) אשר
הוקצו למר גיא רוזן ,וזאת לאור סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה .לפרטים נוספים ראו
דיווחים מיידים של החברה מהימים  18באוגוסט  2019ו 27-באוגוסט ( 2019מס' אסמכתאות:
 2019-01-085780ו ,2019-01-089170-בהתאמה) ,הנכללים על דרך ההפניה .ביום  31באוקטובר
 2019אישרה אסיפת בעלי מניות החברה הקצאה של  500,000כתבי אופציה (לא סחירים) למר שחר
סלומן בגין כהונתו כסמנכ"ל הכספים של החברה .החברה הגישה לבורסה את המסמכים הדרושים
לשם הקצאת כתבי אופציה (לא סחירים) למר שחר סלומן .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים
של החברה מהימים  8בספטמבר  2019ו 31 -באוקטובר ( 2019מס' אסמכתאות2019-01-093853 :
ו ,2019-01-092700 -בהתאמה) ,הנכללים על דרך ההפניה.
יצוין ,כי ביום  1בדצמבר  2019פירסמה החברה דוח זימון אסיפת בעלי מניות החברה אשר על סדר
יומה ,בין היתר ,הקצאה פרטית חריגה.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  1בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא2019-01- :
 ,)105330הנכלל על דרך ההפניה.

 .3.3המחזיקים בניירות ערך של החברה
ל הלן פרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,אודות ניירות ערך של החברה
המוחזקים על ידי בעלי העניין בחברה סמוך לתאריך התשקיף (להלן" :מצבת האחזקות"):
שם בעל העניין

מספר מניות
רגילות מוחזקות

מספר כתבי
אופציה (לא
סחירים)

שיעור
החזקה
בהון
(ללא דילול)

שיעור החזקה בהון (בדילול
מלא)**

רויטל גרבר אקב

8,151,368

--

29.74%

54.88%

אלפיס פלורה בע"מ

1,370,416

--

5.0%

4.69%

ציון הלאלי

750,000

--

2.74%

1.40%

אורטל ארבל

400,000

--

1.46%

0.75%

אביגדור ארבל

400,000

--

1.46%

0.75%
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אילן היידן*

--

2,512,430

--

4.69%

יצחק היידן*

5,927

--

0.02%

0.01%

גיא רוזנברג*

250,000

--

0.91%

0.47%

אלי אקסלרוד*

52,280

--

0.19%

0.10%

אורית צחר*

23,376

--

0.09%

0.04%

* בעלי עניין בחברה מכוח היותם נושאי משרה בחברה או קרובים לנושאי משרה בחברה.
** בהנחת הקצאת המניות המוקצות הנוספות.

 .3.4בעלי השליטה בחברה
נכון למועד תשקיף מדף זה ,החברה רואה את ה"ה רויטל גרבר אקב ,אלפיס פלורה בע"מ ,ציון
הלאלי ,אורטל ארבל ואביגדור ארבל כבעלי שליטה בחברה.

 .3.5הסכמים בין בעלי מניות בחברה
למיטב ידיעת החברה ,למועד התשקיף ,לא קיימים הסכמים ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין מחזיקי
מניות בחברה לבין עצמם או בינם לבין אחרים ,בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של
החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה ,למעט כמפורט להלן:
ביום  19בדצמבר  2018צמיחה אינווסמנט האוס בע"מ (להלן" :צמיחה") השלימה את מכירתן
של  5,046,000מניות החברה במחיר של  ₪ 1.05למניה; מתוך המניות שנמכרו ,סך 4,046,000
מניות ,נמכרו לרויטל גרבר אקב (להלן" :גב' אקב") ,אשר במועד זה הייתה בעלת המניות של
קאנומד בע"מ ,ויתרת המניות בסך של  1,000,000לבני משפחת הלאלי ובני משפחת ארבל
(להלן" :החקלאים") .גב' אקב העניקה לצמיחה אופציית רכש מסוג ( CALLלהלן" :אופציית
הרכש") לפיה צמיחה תהא זכאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחייב את הגב' אקב למכור לה
עד  1,046,000מניות של החברה במחיר של  1.05ש"ח למנייה בכפוף להתאמות הנובעות
משינויים טכניים בהון החברה .אופציית הרכש תהא ניתנת למימוש החל ממועד ההשלמה של
המכירה ועד תום שנה ממועד ההשלמה של המכירה ,במלואה או בחלקים .בכל מקרה ,צמיחה
לא תממש את האופציה באופן שלאחר העברת המניות בגין המימוש צמיחה תהווה בעלת עניין
בחברה ו/או במקרה בו המימוש הינו בניגוד להוראות התקנון של החברה.
 .3.6ריכוז נתונים למניה למועד התשקיף
 .3.6.1ההון העצמי של החברה לכל מניה רגילה בהון המניות על פי דוחותיה הכספיים של
החברה ליום  30ביוני  ,2019הינו  0.36ש"ח.
 .3.6.2ההפסד הנקי למניה רגילה בהון המניות לשנת  2018היה כ 16 -אגורות למניה (0.16
ש"ח); ההפסד הנקי למניה רגילה בהון המניות לחצי הראשון של שנת  2019היה כ13 -
אגורות למניה ( 0.13ש"ח).

ג3-

 .3.7שערי הבורסה של מניות החברה
להלן נתונים אודות שער הנעילה (מתואם לדיבידנדים והטבות) הגבוה ביותר והנמוך ביותר של
מניות החברה בבורסה בשנים  2018 ,2017ובשנת  2019עד למועד הסמוך למועד התשקיף
(באגורות):
שנה

שער המניה הגבוה
ביותר באג'

תאריך

שער המניה הנמוך
ביותר באג'

תאריך

01.01.201731.12.2017

64.80

29.3.2017-2.4.2017

31.30

24.12.2017

01.01.201831.12.2018
מיום
 01.01.2019ועד
למועד הסמוך
למועד התשקיף

124

23.10.2018

24.10

31.1.2018-5.2.2018

213

24.04.2019

72.2

23.12.2019

 .3.8המסחר במניות החברה
החל מיום  ,25.1.2016בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
("הבורסה") נסחרות מניות החברה ברשימת השימור ,וזאת בהמשך להודעת הבורסה מיום 21
בינואר  2016בדבר אי עמידת החברה בכללי השימור הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על
פיו ,בשל העובדה ששווי החזקות הציבור במניות החברה נמוך מהשווי המזערי הנדרש ולאחר
שלא עלה בידי החברה לנקוט בצעדים על מנת לעמוד בכללי השימור כנדרש על פי הודעת
הבורסה האמורה לעיל .לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום  21בינואר 2016
(מספר אסמכתא )2016-01-015961 :אשר נכלל על דרך ההפניה.
כמו כן ,יצוין כי בהתאם להודעה שקיבלה החברה מהבורסה ,לאור השינוי בעיסוקה של
החברה ,שונה הסיווג הענפי של החברה מענף "השקעה ואחזקות-חברות מעטפת" לענף
"השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות".
יובהר ,כי נכון למועד תשקיף זה החברה תמשיך להיסחר ברשימת השימור .אם וכאשר תבקש
החברה להעביר את מניותיה מרשימת השימור לרשימה הראשית ,היא תידרש לעמוד בכל
התנאים כקבוע בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו .זוהי השנה הרביעית בה נסחרות מניות
החברה ברשימת השימור של הבורסה .ככל שהחברה לא תעמוד בכל התנאים הקבועים בתקנון
הבורסה ובהנחיות על פיו ,מניות החברה תימחקנה ממסחר ביום  24בינואר.2020 ,
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פרק  – 4הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה
הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה
בדרך של הפניה לדוח מיידי ,אשר פרסמה החברה ביום  5בנובמבר ( 2019מס' אסמכתא2019-01- :
( )094893להלן" :התקנון") .האמור לעיל אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה.
יצוין ,כי ביום  1בדצמבר  2019פירסמה החברה דוח זימון אסיפת בעלי מניות החברה ,אשר על סדר
יומה ,בין היתר ,תיקון תקנון החברה .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  1בדצמבר
( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-105330 :הנכלל על דרך ההפניה.
יובהר ,כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק
החברות ו/או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות
התקנון.
להלן הסדרים מסוימים לפי חוק החברות ,תשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") כפי שנקבעו
בתקנון החברה וכנדרש לפי תקנה (26ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף -מבנה
וצורה) ,תשכ"ט:1969-
•

שינוי תקנון:
החלטה על תיקונו של התקנון תהיה טעונה רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית
שעל סדר יומה יעמוד תיקון התקנון.

•

העברת סמכויות בין אורגנים שונים בחברה:
האסיפה הכללית של החברה רשאית ,בין היתר:
(א) להפעיל את סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר מהדירקטוריון למלא את תפקידו.
(ב) למנות את רואה החשבון המבקר של החברה ולהפסיק את העסקתו.
(ג) למנות דירקטורים ,לרבות דירקטורים חיצוניים.
(ד) להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל
את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון
או להפעיל את סמכויותיו ,כאמור בסעיף (121ג) לחוק החברות.

•

יושב ראש האסיפה הכללית:
יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה הכללית ,ובהעדרו ייבחר יו"ר האסיפה על ידי
המשתתפים באסיפה בתחילת האסיפה.

•

קבלת החלטות באסיפות הכלליות:
החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון
זה.
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•

הצבעה בדירקטוריון וקבלת החלטות:
בהצבעה בישיבות הדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד ,והחלטות הדירקטוריון יתקבלו
ברוב קולות הדירקטורים (או חליפיהם) המשתתפים בישיבה .ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה
זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

•

כהונת דירקטורים והפסקת כהונתם:
הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת ,ויכהנו במשרתם עד תום
האסיפה השנתית הקרובה (קרי ,בתום האסיפה השנתית יתפטרו כל הדירקטורים של החברה
שכיהנו עד אותה האסיפה למעט דירקטורים חיצוניים ,בכפוף לאמור בסיפא להלן) או עד אשר
יתפטרו או עד א שר יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקנון או כל דין ,הכל לפי המוקדם
מביניהם .היה ובאסיפה כללית של החברה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר המינימאלי
שנקבע לפי התקנון ,ימשיכו הדירקטורים שכיהנו עד אותה אסיפה ,לכהן במשרתם ,עד
להחלפתם על ידי האסיפה הכללית של החברה.

•

פטור:
החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות ,לפטור מראש ,נושא משרה
בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה .למרות האמור לעיל,
החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

•

החלטה על חלוקת דיבידנד:
החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל על ידי דירקטוריון
החברה.

•

חופש ההתנאה
לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון,
ותקנון החברה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות ,תחולנה לגביהם
הוראות חוק החברות.
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פרק  – 5תמורת הצעת ניירות הערך וייעודה
 5.1תמורת ההנפקה לחברה
במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ,ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית
בעקבות פרסום תשקיף המדף.
 5.2ייעוד התמורה
במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה על פי דוחות הצעת מדף ,התמורה
שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות ,כפי שתחליט הנהלת החברה .היה וייקבע ייעוד
ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה היא תפורט בדוח הצעת המדף.
כמו כן ,במסגרת דוח הצעת המדף ,תודיע החברה כיצד בכוונתה להשקיע את תמורת ההנפקה,
בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה בגין ההצעה האמורה.
 5.3סכום מינימאלי
לא נקבע סכום מינימאלי להנפקה ,אשר יש להשיגו על פי תשקיף מדף זה.
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פרק  – 6תיאור עסקי התאגיד
בהתאם לתקנה (44א)(44 ,א )1ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט-
( 1969להלן" :תקנות פרטי התשקיף") ,החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2018שפורסם ביום  31במרץ
( 2019מס' אסמכתא( )2019-01-029352 :להלן" :הדוח התקופתי לשנת  2018של החברה") וכן דוח חצי שנתי לשנת
 2019שנחתם ביום  28באוגוסט  2019ופורסם ביום  29באוגוסט ( 2019מס' אסמכתא( )2019-01-090742 :להלן" :הדוח
החציוני ליום  30ביוני  2019של החברה") ,המובאים בזאת על דרך ההפניה;
לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  2018ראו פרק ב' לדוח התקופתי לשנת  2018של החברה ,הנכלל
בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה .כמו כן ,לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לחציון הראשון לשנת  2019ראו
הדוח החציוני ליום  30ביוני  2019של החברה ,הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה .כמו כן ראו דיווח משלים לדוח
התקופתי לשנת  2018של החברה ולדוח החציוני ליום  30ביוני  2019של החברה שפרסמה החברה ביום  30בדצמבר,
( 2019מס' אסמכתא 2019-01-115656 :ו)2019-01-115653 -
בהתאם לתקנה (44א )1לתקנות פרטי התשקיף ,להלן יובאו שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי
התאגיד בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי:
ממועד פרסום הדוח החצי שנתי לשנת  2019של החברה ועד למועד התשקיף ,לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים
בעסקי החברה והחברה לא פרסמה דיווחים מיידיים מהותיים כלשהם ,למעט כמפורט בדוח האירועים בפרק 9
לתשקיף זה.
להלן פרטים אודות חברות בנות וקשורות של החברה:
לפרטים אודות עיקר עיסוקה של חברת הבת של החברה ,ראו סעיפים  1.4ו 2 -לפרק א' בדוח התקופתי לשנת  2018של
החברה.

ו1-

פרק  – 7דירקטורים ונושאי משרה בחברה
 .7.1דירקטוריון החברה
לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה ,ראו פירוט בהתאם לתקנה  26בפרק ד' לדוח התקופתי
לשנת  2018של החברה וראו פרק שלישי לדוח חציוני ליום  30ביוני ( 2019מספרי אסמכתאות2019-01- :
 029352ו ,2019-01-090742 -בהתאמה) הנכללים על דרך ההפניה.
 .7.2נושאי משרה בכירה בחברה
לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה ,ראו פירוט בהתאם לתקנה (26א) בפרק ד' לדוח התקופתי
לשנת  2018של החברה וראו סעיף  5בפרק שלישי לדוח חציוני ליום  30ביוני  2019הנכללים בתשקיף זה על
דרך ההפניה ,וכן מצבת נושאי משרה של החברה כפי שפורסמה ביום  20באוגוסט ( 2019מס' אסמכתא:
.)2019-01-086767
לאחר מועד פרסום הדוח התקופתי לשנת  ,2018הודיעה החברה על מינויו של מר שחר סלומן כסמנכ"ל
הכספים של החברה ,החל מיום  1ביולי  .2019כמו כן ,הודיעה החברה על מינויו של מר דן דניאלי כדירקטור
בלתי תלוי בחברה ,החל מיום  6ביוני  .2019להלן פרטים אודות מר שחר סולומון ומר דן דניאלי בהתאם
לתקנה 26א לתקנות הדוחות:
שם

שחר סלומן

תפקיד בחברה

סמנכ"ל כספים

מס' זיהוי

036156578

תאריך לידה

27.06.1979

תאריך תחילת כהונה

01.07.2019

השכלה

תואר ראשון בראיית חשבון וכלכלה מאוניברסיטת תל
אביב

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל כספים בחברת ;RECONGATE LTD
סמנכ"ל כספים בחברת LUCKY FISH
ורואה חשבון בחברת קוסט פורר גבאי את קסירר

בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא לא
משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד
האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

ז1-

שם

דן דניאלי

תפקיד בחברה

דירקטור בלתי תלוי

מס' זיהוי

022695043

תאריך לידה

28.11.1966

תאריך תחילת כהונה

06.06.2019

השכלה

תואר ראשון בפיסיקה והנדסת חומרים מהטכניון
בחיפה ו MBA-במנהל עסקים מאוניברסיטת תל
אביב בשילוב עם Northwestern

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

בעלים ומנכ"ל ,יועץ אסטרטגי בדיטודי – ניהול ויעוץ
עסקי בע"מ וסמנכ"ל אסטרטגיה עסקית בטבע
תעשיות פרמצבטיות בע"מ

בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא לא
משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד
האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

 .7.3מורשי חתימה עצמאיים
למועד התשקיף ,בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
לגבי הוראות לבנק בנושא ניירות ערך חתימתו של אחד ממורשי החתימה בחברה כחותם יחיד תחייב את
החברה.
 .7.4עיקרי הוראות מסמכי ההתאגדות של החברה הנוגעות לדירקטורים
להוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריון ראה סעיפים  16עד  23לתקנון החברה
אשר פורסם ביום  5בנובמבר ( 2019מספר אסמכתא ,)2019-01-094893 :הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .7.5פרטים נוספים
 .7.5.1רואי החשבון של החברה
למועד התשקיף ,רו"ח המבקר של החברה הינם משרד שטראוס לזר ושות' – רואי חשבון ממגדל
אלון  ,2רחוב יגאל אלון  ,94תל אביב.6789139 ,

ז2-

 .7.5.2כתובת משרדה הרשום של החברה
למועד התשקיף ,כתובתה הרשומה של החברה הינה ברחוב אלון התבור  ,2קיסריה ,טלפון076- :
 ;5301880פקס.076-5100950 :
 .7.5.3עוה"ד של החברה
למועד התשקיף ,עוה"ד של החברה הינו משרד פרל כהן צדק לצר ברץ ממגדל עזריאלי שרונה ,דרך
מנחם בגין  ,121תל אביב.

ז3-

פרק  – 8בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בחברה
 .8.1תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה בחברה
 .8.1.1לפירוט אודות התגמולים ששילמה החברה בכל אחת מהשנים  2017ו 2018 -לכל אחד מחמשת בעלי
התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד או בתאגיד בשליטתו ,בין אם התגמולים
ניתנו לו בקשר עם כהונתו בתאגיד או בתאגיד בשליטתו ,בין אם התגמולים ניתנו על ידי התאגיד ובין אם
ניתנו על ידי אחר ,ראה תקנה  21בפרק ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת  2018של
החברה ותקנה  21בפרק ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת  2017כפי
שפורסם ביום  29במרץ ( 2018מס' אסמכתא( )2018-01-027387 :להלן" :הדוח התקופתי לשנת  2017של
החברה") ,הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .8.1.2להלן יובא פירוט אודות העלות החשבונאית של התגמולים לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים
ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה ,בתקופה שמיום  1בינואר  2019ועד
למועד פרסום התשקיף:1
פרטי מקבל התגמולים

שם

תפקיד

תגמולים* בעבור שירותים (באלפי ש"ח)

שיעור
היקף החזקה
המשרה בהון
התאגיד

ריבית/

שכר

תשלום דמי דמי
דמי
יעוץ עמלה אחר
מענק
מבוסס ניהול
שכירות/
מניות
אחר

אילן היידן

מנכ"ל

100%

0%

אורטל
ארבל

מנהל
החווה

100%

1.46%

367

דויד שוטן

אגרונום

100%

0%

275

-

עומרי
מנטל

מנהל
תפעול
חווה

100%

0%

268

-

-

שחר
סלומן

סמנכ"ל
כספים

100%

0%

181

-

37

*
**

תגמולים
אחרים*
(באלפי
ש"ח)

סה"כ
(באלפי
ש"ח)

-

-

1,538

360

-

-

-

60

1,958

-

-

-

-

-

-

-

367

-

-

-

-

-

42

317

-

-

-

-

42

310

-

-

-

-

42

260

במונחי עלות לחברה.
לפרטים בדבר גמול הדירקטורים המכהנים בחברה ,ר' סעיף  8.2לפרק זה.

 .8.1.3לפרטים בדבר תגמולים בכל אחת מהשנים  2017ו 2018 -שניתנו לבעל עניין בחברה ,שאינו נמנה בפסקאות
 8.1.1ו 8.1.2 -לעיל ,בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בחברה בשליטתו ,בין אם מתקיימים
1

הדוח הכספי האחרון של החברה ,שאף צורף לתשקיף זה ,הינו הדוח ליום  30ביוני  .2019לפיכך ,הנתונים בטבלה שלעיל בגין התקופה
החל מיום  1ביולי  2019ועד למועד התשקיף הינם על פי רישומי החברה וטרם הוכרו בדוחותיה הכספיים.

ח1-

יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו ,ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה ,ראו תקנה (21א)( )3לחלק ד'
לדוח התקופתי לשנת  2018של החברה ותקנה (21א)( )3לדוח התקופתי לשנת  2017של החברה ,הנכללים
על דרך ההפניה.
 .8.1.4להלן יובא פירוט אודות העלות החשבונאית של התגמולים שניתנו לבעל עניין בחברה ,שאינו נמנה
בפסקאות  8.1.1ו 8.1.2 -לעיל ,בתקופה שמיום  1בינואר  2019ועד למועד פרסום התשקיף:2
פרטי מקבל התגמולים

תגמולים
אחרים*
(באלפי
ש"ח)

תגמולים* בעבור שירותים (באלפי ש"ח)

שם

תפקיד

היקף
המשרה

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

שכר

מענק

רחלי ארבל

אחראית תפעול
וחשבונות חווה

50%

0%

-

-

תשלום דמי
מבוסס ניהול
מניות
-

-

ריבית/
דמי
יעוץ

עמלה

אחר

דמי
שכירות/
אחר

-

-

-
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 .8.2גמול דירקטורים
הגמול והחזר ההוצאות המשולמים לדירקטור ,למעט יו"ר דירקטוריון המכהן בחברה בהיקף משרה מלאה
או חלקית ,לא יעלו על הגמול המקסימלי על פי תקנות  2עד  6לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
דירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-
 .8.3פטור שיפוי וביטוח נושאי משרה
בהתאם לתקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט1969-
(להלן" :תקנות פרטי תשקיף") ,פרטי התקשרויות החברה בקשר עם פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה נכללים
בתשקיף זה על דרך ההפניה לתקנה  29ו29-א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  2018של החברה.
 .8.4מדיניות תגמול
נכון למועד התשקיף ,לחברה אין מדיניות תגמול בתוקף.
 .8.5עסקאות עם בעלי שליטה
לפרטים בדבר עסקאות בהן התקשרה החברה ו/או חברה בשליטתה עם בעל שליטה בחברה ,או עסקאות
שלבעל השליטה בחברה יש ענין אישי באישורן ,בהן התקשרה החברה במהלך השנתיים שקדמו לתאריך
התשקיף או שהינן בתוקף במועד התשקיף ,ראו תקנות  22ו29-א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  2018של
החברה ובפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  2017של החברה ,הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה וכן ראה דיווח
מידי של החברה מיום  1בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-105330 :הנכלל על דרך ההפניה ודיווח מידי
של החברה מיום  12בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא.)2019-01-109035 :

 2הדוח הכספי האחרון של החברה ,שאף צורף לתשקיף זה ,הינו הדוח ליום  31בדצמבר  .2018לפיכך ,הנתונים בטבלה שלעיל בגין התקופה
החל מיום  1בינואר  2019ועד למועד התשקיף הינם על פי רישומי החברה וטרם הוכרו בדוחותיה הכספיים.

ח2-

סה"כ
(באלפי
ש"ח)
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 .8.6החזקות בניירות ערך על-ידי בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בחברה
 .8.6.1למיטב ידיעת החברה ,נכון לתאריך התשקיף ,החזקות בעלי הענין ונושאי המשרה הבכירה של החברה
בניירות ערך של החברה הינן כמפורט בדיווחים המיידים שפרסמה החברה בימים  10באוקטובר 2019
ו 31-באוקטובר ( 2019מס' אסמכתאות 2019-01-087849 :ו ,2019-01-093198 -בהתאמה) ,המובאים
בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .8.6.2למיטב ידיעת החברה ,החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה ,בתאריך
שקדם ב 12-חודשים לתאריך התשקיף ,הינן כמפורט בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 8
באוקטובר ( 2018מס' אסמכתא ,)2018-01-089755 :המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

ח3-

פרק  – 9דוחות כספיים
 .9.1הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה
הדוחות הכספיים של החברה הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה ,בהתאם לתקנה 60ב לתקנות
פרטי תשקיף ,הינם:
 .9.1.1דוחות כספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2018אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת
 2018שפורסמו ביום  31במרץ ( 2019מס' אסמכתא.)2019-01-029352 :
 .9.1.2דוחות כספיים של החברה ליום  30ביוני  2019אשר צורפו לדוח חצי שנתי של החברה לשנת
 2019ואשר פורסמו ביום  29באוגוסט ( 2019מס' אסמכתא.)2019-01-090742 :
 .9.2מכתבי הסכמה
מצ"ב לפרק זה מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה לכלול בתשקיף ,על דרך
ההפניה ,לרבות את דוחות רואי החשבון המבקרים של החברה המפורטים בסעיף  9.1לעיל.
 .9.3דוח אירועים
מצ"ב לפרק זה דוח אירועים של החברה כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף.

ט1-

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ
("החברה")
דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה),
התשכ"ט ,1969-בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד החתימה (נחתמו ביום  28באוגוסט )2019 ,והפרסום של
הדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני ( 2019פורסמו ביום  29באוגוסט)2019 ,
 .1ביום  7ביולי  2019פירסמה החברה דוח מיידי ,נכון ליום  1ביולי  ,2019בדבר מצבת החזקות בעלי עניין
ונושאי משרה בכירה (מס' אסמכתא.)2019-01-068974 :
 .2ביום  7ביולי  2019פירסמה החברה דוח מיידי ,נכון ליום  5ביולי  ,2019בדבר מצבת נושאי משרה בכירה
(מס' אסמכתא.)2019-01-069469 :
 .3ביום  6באוגוסט  2019מר אורטל ארבל (להלן" :אורטל") ,הנמנה על בעלי השליטה באלפיס פלורה
בע"מ ,ומר אביגדור ארבל (להלן" :אביגדור") ,אביו של אורטל (אשר החברה רואה אותם כמחזיקים
יחד) ,רכשו כל אחד  150,000מניות רגילות של החברה בעסקה מחוץ לבורסה .יודגש ,כי לאור ייעוץ
משפטי שקיבלו ,אורטל ואביגדור מסרו לבנק הודעת ביטול לרכישת המניות ,עוד ביום רכישתן ,וזאת
על מנת להשיב את המצב לקדמותו.לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  7באוגוסט 2019
(מס' אסמכתא ,)2019-01-082318 :הנכלל על דרך ההפניה.
 .4ביום  8באוגוסט  2019אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם לסעיף 1א לתקנות החברות (הקלות
בעסקאות עם בעלי ענין) ,התש"ס –  ,2000את ההחלטות הבאות:
 .4.1לאשר גמול בגין כהונתו של מר דן דניאלי ,כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,הזהה לגמול המשולם
לדירקטורים החיצוניים בחברה ,וזאת בהתאם להוראות סעיף 118א לחוק החברות ,התשנ"ט –
 , 1999ובהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס ,2000-לפי תקנה 1א( )2לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין),
תש"ס  ,2000 -החל ממועד מינויו כדירקטור 6 ,ביוני .2019
 .4.2לאשר הענקת כתב פטור ושיפוי למר דן דניאלי וכן ביטוח נושאי משרה כמקובל בחברה ,החל
ממועד מינויו כדירקטור  6ביוני  ,2019בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  11באוגוסט ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-083158 :הנכלל על
דרך ההפניה.
 .5ביום  8באוגוסט  ,2019נחתם בין החברה ובין חברת טומהוק פארמה גרייד בע"מ (להלן" :טומהוק") תיקון
למזכר ההבנות מיום  24ביוני  ,2019אשר במסגרתו הוארכה התקופה להשלמת בדיקת הנאותות לחברה
וחתימה על הסכם מפורט בשבעה ימים ,עד ליום  15באוגוסט  .2019לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום
 11באוגוסט ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-083209 :הנכלל על דרך ההפניה.
 .6ביום  15באוגוסט  , 2019הקצתה החברה כתבי אופציה (לא סחירים) לה"ה גיא רוזן ,אילן היידן ,יאיר
פודים וזוהר שפיץ .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מיום  18באוגוסט  2019ו 19-באוגוסט ( 2019מס'
אסמכתאות 2019-01-085783 ,2019-01-085780 :ו ,2019-01-086302 -בהתאמה) ,הנכללים על דרך
ההפניה.
 .7ביום  15באוגוסט  , 2019פקע מזכר ההבנות בין החברה ובין טומהוק ,לאחר שהחברה דחתה את דרישת
טומהוק להפחית את תמורת ההשקעה כפי שסוכמה במזכר ההבנות .בנוסף ,החברה קיבלה הצעות בלתי
חוזרות ממספר משקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור),
תשס"ז )2007-להשקעה בחברה כנגד הקצאת מניות החברה ,בהיקף של כ –  19,400,000ש"ח .ביום 25
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בספטמבר  2019הודיעה החברה כי בהמשך לקבלת ההצעות האמורות ,מנהלת החברה מו"מ משקיעים
להתקשרות בהסכמי השקעה לביצוע גיוס הון כולל בגובה של  25מליון ש"ח ,מתוך כוונה כי מניות החברה
תחזורנה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה .בהתאם למו"מ המתנהל ,חלק מהמשקיעים ,בהיקף
השקעה כולל של  20מיליון ש"ח (ביניהם קבוצת משקיעים בראשות רן פרסברג) ,יפעלו בשיתוף פעולה,
באופן שהשקעתם בחברה תותנה ,בין היתר ,בקבלת אישור היק"ר .ראה בעניין זה התקשרות החברה
בהסכמי השקעה והמרת חוב כמפורט בסעיף  22להלן.
לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום  18באוגוסט  2019ומיום  25בספטמבר ( 2019מס'
אסמכתאות 2019-01-085768 :ו ,2019-01-083388-בהתאמה) ,הנכללים על דרך ההפניה.
 .8ביום  20באוגוסט ,2019 ,הודיע יו"ר דירקטוריון החברה ,מר גיא רוזן על התפטרותו .למיטב ידיעת החברה,
מר רוזן התפטר על רקע החלטת דירקטוריון החברה לדחות את דרישת טומהוק להפחתה מהותית במחיר
למניה כפי שסוכם במזכר ההבנות ,ולאשר גיוס הון במתווה אחר במחיר למניה גבוה יותר .כמו כן ,באותו
המועד פקעו כלל כתבי האופציה (לא סחירים) של מר רוזן ,וזאת לאור סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון
החברה .באותו המועד פירסמה החברה דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה ,נכון ליום  20באוגוסט
 .2019לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  20באוגוסט ( 2019מס' אסמכתאות2019- :
 2019-01-086764 ,2019-01-089170 ,01-086767ו ,)2019-01-086761 -הנכללים על דרך ההפניה.
 .9ביום  24באוגוסט  ,2019פרצה שריפה בחוות משואה – החווה לגידול קנאביס רפואי ,המצויה בבקעת
הירדן (להלן" :מתקן הגידול" או "חוות משואה") .מבדיקה ראשונית שנערכה על ידי חוקר השריפות
מטעם מכבי האש ,עולה כי השריפה נגרמה מקצר חשמלי בחדר הבקרה שבמתקן הגידול .כתוצאה
מהשריפה 180 ,צמחי הקנאביס הרפואי אשר נשתלו במתקן הגידול נשרפו .בנוסף ,חלקים מהחממה
שבמתקן הגידול נפגעו גם הם .החווה הוקמה בהתאם לכל התקנים הנדרשים .כמו כן ,החברה דיווחה כי
היא תפעל מיידית לשתילת  180שתילי קנאביס רפואי חלופיים בחלקו של מתקן הגידול שלא נפגע בשריפה.
גם חלקות אלו עומדות בתקנים הנדרשים לגידול קנאביס .כמו כן ,תפעל החברה לתיקון נזקי השריפה.
בנוסף ,החברה צופה כי המחזור המסחרי ,שהיה צפוי להתחיל ברבעון הרביעי לשנת  ,2019ידחה לחודש
ינואר לשנת  .2020ביום  10בנובמבר  2019הודיעה החברה כי קיבלה סקירה לגבי הסטאטוס הביטוחי של
החברה מיועצי הביטוח של החברה לגבי טיפול בביטוחי רכוש וחבויות כמו גם בפן הביטוחי של נזקי
השריפה .על פי התסקיר ,למועד ארוע השריפה ,יריעות הפוליתילאן ,הציוד ותכולת החממה המזרחית
בשטח של  3.6דונם ,להוציא כיסוי לשתילים (להלן" :הציוד") ,לא חסו תחת פוליסת הביטוח של החברה
בגין רכוש וחבויות .החברה מעריכה ,כי הנזק הישיר של השריפה לציוד הינו  1-1.3מליון ש"ח; בכוונת
החברה לנקוט בהליכים משפטיים ,בין היתר ,כנגד הגורמים שהיו מעורבים בהתקנת חלק מהרכיבים
במתקן הגידול ,מתוך כוונה לכסות את הנזקים שנבעו מארוע השריפה .לפרטים נוספים ראו דיווחים
מיידים מהימים  25באוגוסט  2019ו 10 -בנובמבר ( 2019מס' אסמכתאות 2019-01-087904 :ו2019-01- -
 ,096363בהתאמה) ,הנכללים על דרך ההפניה.
 .10ביום  28באוגוסט  ,2019מונתה הגב' רויטל גרבר אקב ליו"ר דירקטוריון זמני (מס' אסמכתא2019-01- :
.)090241
 .11ביום  29באוגוסט  ,2019פירסמה החברה דוח חציון ראשון לשנת  2019וכן מצבת התחייבויות החברה ליום
 30ביוני ( 2019מס' אסמכתאות 2019-01-090742 :ו ,2019-01-090745 -בהתאמה).
 .12ביום  8בספטמבר  ,2019דיווחה החברה כי לאחר מבדק תשתיות שלב א'  IMC-GAPשנערך במתקן הגידול
בעקבות השריפה ביום  3בספטמבר 2019 ,על ידי הגוף המוסמך מטעם היחידה לקנאביס רפואי במשרד
הבריאות ,אושר מחדש כי תשתיות החווה עומדות בדרישות התקן לתנאי הגידול הנאותים של קנאביס
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לשימוש רפואי .תוקף האישור הינו מיום  08/09/2019למשך  6חודשים .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
מיום  8בספטמבר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-093709 :הנכלל על דרך ההפניה.
 .13ביום  8בספטמבר  ,2019פירסמה החברה דוח זימון אסיפת בעלי מניות ,אשר על סדר יומה הנושאים
הבאים:
הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר.2018 ,
.13.1
אישור הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,ה"ה גיא
.13.2
רוזנברג ,דן דניאלי ,אבי בן רובי ורויטל גרבר אקב כדירקטורים בחברה ,עד לאסיפה השנתית
הבאה.
מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות' ,כרואה חשבון המבקר של החברה עד
.13.3
לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.
הענקת כתב פטור ושיפוי למר דן דניאלי בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,והכללתו
.13.4
בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.
.13.5
.13.6

ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.
אישור תנאי כהונה למר שחר סלומן ,סמנכ"ל הכספים בחברה.

ביום  31באוקטובר  2019אישרה אסיפת בעלי מניות החברה את הנושאים המפורטים בסעיפים 13.1-13.6
לעיל .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידים מהימים  8בספטמבר  16 ,2019באוקטובר  23 ,2019באוקטובר
 2019ו 31-באוקטובר ( 2019מס' אסמכתאות 2019-01-090108 ,2019-01-088812 ,2019-01-093853 :ו-
 ,2019-01-092700בהתאמה) ,הנכללים על דרך ההפניה .לפרטים בדבר שינוי בתקנון החברה ראו דיווח
מיידי מיום  5בנובמבר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-094893 :הנכלל על דרך ההפניה.
 .14ביום  11בספטמבר  ,2019אגרוקאן טבע אדיר  2014אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,עמה נחתם הסכם
לשיתוף פעולה לגידול קנאביס רפואי בחוות משואה ,כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום  12ביוני,
( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-057745 :סיפקה לחברת הגידול  180שתילי קנאביס רפואי ,אשר נשתלו
במתקן הגידול עם הגעתם .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  11בספטמבר ( 2019מס' אסמכתא:
 ,)2019-01-095206הנכלל על דרך ההפניה.
 .15ביום  12בספטמבר  ,2019דיווחה החברה שינוי בפרטיה הבאים :מען המשרד הרשום ,טלפון ,פקס ודואר
אלקטרוני .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  102בספטמבר ( 2019מס' אסמכתא,)2019-01-095872 :
הנכלל על דרך ההפניה.
 .16ביום  12בספטמבר  ,2019קיבלה החברה הארכה לאישור  IMC-GSPשל חוות משואה ,עד ליום 31
בדצמבר  .2019לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  12בספטמבר ( 2019מס' אסמכתא2019-01- :
 ,)095869הנכלל על דרך ההפניה.
 .17בהמשך לדיווח המיידי מיום  11באפריל ( 2019מס' אסמכתא )2019-01-035650 :בדבר קבלת רישיונות
מוגבלים לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים  6ו 7-לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש]
התשל"ג( 1973-להלן" :הרישיונות המוגבלים") אשר לפיהם ניתן היתר לריבוי ,גידול ואחזקה של עד 180
צמחי קנאביס מסוגים שונים ובשלבי גידול שונים בכל נקודת זמן ,וזאת ביחס לחוות משואה ,ביום 18
בספטמבר  ,2019הודיעה החברה כי הרשיונות המוגבלים הוארכו על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד
הבריאות עד ליום  16באפריל  .2020לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  18בספטמבר ( 2019מס'
אסמכתא ,)2019-01-096910 :הנכלל על דרך ההפניה.
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 .18ביום  10באוקטובר  2019פירסמה החברה דיווח מיידי ,נכון ליום  30בספטמבר  ,2019בדבר מצבת החזקות
בעלי עניין ונושאי משרה בכירה (מס' אסמכתא.)2019-01-087849 :
 .19ביום  29באוקטובר  2019פירסמה החברה דיווח מתקן לדוח מיום  7בפברואר ( 2019מס' אסמכתא2019- :
 ,)01-011431בדבר שינוי בהחזקותיה של הגב' רויטל גרבר אקב ,הנמנית על בעלי מניות החברה ,במניות
החברה (להלן בס"ק זה" :הדיווח המתקן") .מהות הדיווח המתקן הינו הקטנת מספר המניות אשר נמכרו
מחוץ לבורסה (מס' אסמכתא.)2019-01-091851 :
 .20ביום  31באוקטובר  2019פירסמה החברה דיווח מתקן לדוח מיום  2במאי ( 2019מס' אסמכתא2019-01- :
 ,) 042712בדבר שינוי בהחזקותיה של הגב' רויטל גרבר אקב ,הנמנית על בעלי מניות החברה ,במניות
החברה (להלן בס"ק זה" :הדיווח המתקן") .מהות הדיווח המתקן הינו תיקון היתרה בכמות המניות
בדיווח מיום  2במאי  2019וביתרה הנוכחית (מס' אסמכתא.)2019-01-093198 :
 .21ביום  3בנובמבר  2019חתמה החברה עם מר רן פרסברג על הסכם הלוואה ,אשר במסגרתו הועמדה לחברה
להלוואה בסך של  1,500,000ש"ח (להלן" :הסכם ההלוואה") לטובת פירעון הלוואה בסך  1,500,000ש"ח
שהועמדה לחברה על ידי טומהוק ,כמפורט בדיווח החברה מיום  24ביוני ( 2019מס' אסמכתא2019-01- :
 .)062722בהסכם ההלוואה נקבע כי ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של  ,4%לתקופה בת  90ימים
ממועד העמדתה (להלן" :המועד האחרון") .בנוסף נקבע ,כי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מר רן
פרסברג ,תומר ההלוואה בתוספת הריבית בגינה ,למניות החברה ,אשר תוקצינה למר רן פרסברג לפי
דרישתו ,לפי מחיר המרה לכל מניה רגילה השווה לנמוך מבין 0.5 )1( :ש"ח; ( )2מחצית ממחיר המניה
הממוצע ,כפי שנסגר בסוף יום המסחר בבורסה ב 7-הימים שקדמו למועד המרת ההלוואה למניות.
במקרה של אי פרעון ההלוואה עד למועד הפרעון האחרון ,הסעד היחיד לו יהא זכאי מר רן פרסברג הינו
המרת ההלוואה למניות החברה .כמו כן ,ביום  4בנובמבר  2019נפרעה הלוואת טומהוק במלואה .לפרטים
נוספים ראו דיוווח מיידי מיום  4בנובמבר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-094056 :הנכלל על דרך ההפניה.
 .22ביום  26בנובמבר  ,2019חתמה החברה על הסכמי השקעה בחברה ,ביניהם הסכם עם קבוצת משקיעים
בראשות רן פרסברג ,והסכמים להמרת חוב לניירות ערך של החברה בהיקף כולל של כ –  21,000,000ש"ח
הכפופים לתנאים מתלים .בהקשר זה החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:
משיחות שהתקיימו עם מר רן פרסברג עולה ,כי אין ביכולתו להשלים את הגיוס הדרוש לשם
.22.1
יציאת החברה מרשימת השימור וחזרה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה לנירות ערך .על
מנת למזער את הנזק לחברה ,גיבשה החברה מתווה גיוס חלופי עם חברת אי יו ביופארם בע"מ,
כמפורט בסעיף  28להלן ,באופן שיסייע לה להשלים את העברת ניירות הערך של החברה למסחר
ברשימה הראשית של הבורסה .לאור בקשת מר פרסברג לחתום על הסכם ביטול והעדר תביעות
הדדי ,החברה רואה עצמה משוחררת מההסכם עם קבוצת פרסברג; החברה שומרת לעצמה את
הזכות למצות את זכויותיה ביחס להסכם ההשקעה שנחתם מולו.
ביום  25בדצמבר  2019חתמו החברה ומר פרסברג על הסכם במסגרתו הסכימו הצדדים ,כי
הסכם ההשקעה יבוטל ,והכולל הצהרה והתחייבות של החברה ,כי אין ולא יהיו לה כל טענה או
תביעה כלפי מר פרסברג בקשר עם הסכם ההשקעה ,והצהרה והתחייבות של מר פרסברג ,כי אין
ולא יהיו לו כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר עם הסכם ההשקעה ,למעט התחייבות החברה
לפירעון ההלוואות שהעמיד לה מר פרסברג בהיקף כולל של  1,750,000ש"ח .ראה בעניין זה דיווח
מידי של החברה מיום  26בדצמבר  2019מס' אסמכתא .2019-01-114069
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כמו כן ,החברה פועלת לשינוי מתווה הגיוס הפרטי שנחתם עם משקיעים פוטנציאלים באופן

שאותם משקיעים ישקיעו בחברה במסגרת ההנפקה הציבורית שבכוונת החברה לבצע על פי
תשקיף זה.
בנוסף נחתמה תוספת להסכם שותפות שנחתם ביום  27ביוני  ,2018בין החברה ובין אלפיס פלורה בע"מ
וסנסימיליה בע"מ ,הנמנים על בעלי השליטה בחברה (להלן ביחד" :החקלאים") ,אשר במסגרתו הוקמה
חווה לגידול קנאביס רפואי בחוות הגידול המצויה במושב משואה שבבקעת הירדן (להלן" :התוספת" ו-
"חוות הגידול" ,בהתאמה) .במסגרת התוספת הוסכם ,כי חלף זכאות החקלאים לבונוס בגובה 10%
מהרווחים המחולקים בשותפות ,החקלאים יהיו זכאים להקצאה של  3,086,217מניות רגילות של החברה.
בנוסף ,הובהר כי הזכויות והרווחים של החקלאים ,אשר מהווים  26%מהשותפות ,הינם רק מכוח פעילות
השותפות בחוות הגידול ו/או על בסיס רשיונות החקלאים וכי לא תהיה לחקלאים כל זכות בכל פעילות
עתידית של החברה אשר אינה מתבצעת בשותפות ו/או בחוות הגידול .בנוסף ,נקבע בתוספת כי לחקלאים
תעמוד זכות סירוב ראשונה להשתתף בהשקעות עתידיות של החברה בתחום הקנאביס הרפואי בכפוף
להשקעה הונית בהתאם לשיעור אחזקותיהם בשותפות.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  27בנובמבר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-103047 :הנכלל על
דרך ההפניה.
 .23ביום  1בדצמבר  ,2019פירסמה החברה דוח זימון אסיפת בעלי מניות ,אשר על סדר יומה ,בין היתר,
הקצאה פרטית חריגה ,אישור התקשרות עם בעלי השליטה בחברה בהסכם להמרת חוב החברה כלפיהם
לניירות ערך של החברה ,אישור התקשרות בתוספת להסכם השותפות בין החברה ובין החקלאים.
לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  1בדצמבר ( 2019מס' אסמכתאות2019-01- :
 2019-01-105327 ,105321ו ,)2019-01-105330 -הנכללים על דרך ההפניה.
 .24ביום  2בדצמבר  ,2019פירסמה החברה כי קיבלה הצעה מקבוצת משקיעים (להלן" :הקבוצה") ,עמה נחתם
הסכם השקעה ,כמפורט בסעיף  22לעיל ,בהיקף של כ 3-מליון ש"ח ,להגדלת השקעתה בחברה (באמצעות
ניירות ערך סחירים) להיקף כולל של  10,000,000ש"ח בכפוף לתנאים מתלים .ביום  4בדצמבר 2019
דירקטוריון החברה אישר את קבלת ההצעה ,וזאת בכפוף לבדיקת ניירות הערך ולחתימה על הסכם מחייב
כמקובל בחברה .נכון למועד תשקיף זה לא נחתם ולא ידוע אם ייחתם הסכם כאמור עם הקבוצה .לפרטים
נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  2בדצמבר  2019ו 5 -בדצמבר ( 2019מס' אסמכתאות:
 2019-01-105540ו ,2019-01-106605 -בהתאמה) ,הנכללים על דרך ההפניה.
 .25ביום  11בדצמבר  2019אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה העמדת הלוואה לחברה על ידי הגב'
רויטל גרבר אקב ,הנמנית על בעלי השליטה בחברה ,בסך של  250,000ש"ח (להלן בס"ק זה" :ההלוואה").
פרעון ההלוואה יבוצע מתוך הכספים אשר יתקבלו בחברה מכספי השקעתם של משקיעים בחברה (להלן
בס"ק זה" :הסכמי ההשקעה") ,וזאת בסמוך לאחר קבלתם .במקרה שלא יושלמו הסכמי ההשקעה,
ההלוואה תיפרע מתוך תזרים המזומנים הפנוי של החברה .ההלוואה אושרה כעסקה מזכה בהתאם לתקנה
 )2(1לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,התש"ס –  .2000לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  12בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-109035 :הנכלל על דרך ההפניה.
 .26בהמשך לדיווחים המיידים של החברה בדבר אישור מחדש של עמידת מתקן הגידול במבדק תשתיות שלב
א'  IMC-GAPוהערכות החברה לגידול  180שתילי קנאביס רפואי (כמפורט בסעיף  12לעיל) ,ובדבר שתילת
 180שתילי קנאביס רפואי (כמפורט בסעיף  14לעיל) ,ביום  12בדצמבר  2019החלה החברה את קציר 180
שתילי הקנאביס הרפואי אשר נשתלו במתקן הגידול של החברה .עוד תעדכן החברה כי ביום  15בדצמבר
 2019הסתיים הקציר כאמור לעיל .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  8בספטמבר,
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 11בספטמבר ו 12-בדצמבר ( 2019מס' אסמכתאות 2019-01-095206 ,2019-01-093709 :ו2019-01- -
 ,108582בהתאמה) ,הנכללים על דרך ההפניה.
 .27ביום  23בדצמבר  2019קיבלה אלפיס פלורה בע"מ (להלן" :אלפיס") ,אחת משתי החקלאיות ,שהינן
שותפות של החברה בקאנומד ישראל שותפות מוגבלת ,שבמסגרתה מתבצעת פעילותה של קבוצת קאנומד
בתחום הקנאביס הרפואי בחוות משואה – החווה לגידול קנאביס רפואי בבקעת הירדן ,היתר לריבוי של
עד  6,000זרעי קנאביס או עד  5,200צמחי קנאביס; בנוסף ,קיבלה אלפיס היתר לגידול של עד  13,000צמחי
קנאביס וכן היתר לגידול של עד  1,500ק"ג תפרחות קנאביס בשלבי עיבוד  Post-Harvestועד  100ק"ג
חלקי צמח שאינם שתולים וצמחים שנעקרו שלא לצורך עיבוד (להלן" :הרישיונות המסחריים").
הרישיונות המסחריים יהיו בתוקף לתקופת ה"פיילוט" (קרי ,תקופת ניסיון לבחינת פעילות מערך
המדיקליזציה ,בה נמסרים מוצרי קנאביס למטופלים בבית מרקחת) ,או עד ליום  16באפריל , 2020לפי
המוקדם .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  23בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא2019-01- :
 ,)112494הנכלל על דרך ההפניה.
 .28ביום  23בדצמבר 2019 ,חתמה החברה על מזכר הבנות עם אי יו ביופארם בע"מ ובעלי מניותיה ,מנור גינדי,
כפיר גינדי ,חגית ויינשטוק ודודו זהבי (להלן" :ביופארם" ו"-בעלי מניות ביופארם") ,אשר במסגרתו,
בכפוף להתקיימות תנאים מתלים המפורטים בו ,ביניהם בדיקת נאותות הדדית וחזרת החברה לרשימה
הראשית של הבורסה ,בעלי מניות ביופארם יעבירו לחברה את כלל הזכויות בביופארם ובכלל זה פעילותם
בתחום הקנאביס הרפואי .ביופארם העבירה לחברה הערכת שווי לפיה שווי הפעילות כאמור עומד על
לפחות  60מליון ש"ח .בתמורה ,תקצה החברה לבעלי מניות ביופארם כמות מניות המהוות  50%מהונה
המונפק והנפרע של החברה .בעלי מניות ביופארם יהיו זכאים להקצאת מניות נוספות ,וזאת בכפוף לעמידה
באבני דרך .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  24בדצמבר ( 2019מס' אסמכתא2019- :
 ,)01-112947הנכלל על דרך ההפניה.
 .29ביום  24בדצמבר 2019 ,פרסמה החברה ,כי היא פועלת לפרסום תשקיף מדף ,אשר באמצעותו תגייס הון
מהציבור ("ההנפקה הציבורית") .תכלית ההנפקה הציבורית הינה ,בין היתר ,לסייע להעברת ניירות הערך
של החברה ממסחר ברשימת השימור של הבורסה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה (מס' אסמכתא:
.)2019-01-112947
 .30ביום  30בדצמבר 2019 ,פרסמה החברה דיווח משלים לדוח התקופתי לשנת  2018של החברה ולדוח
החציוני ליום  30ביוני  2019של החברה ,המובאים על דרך ההפנייה (מס' אסמכתא 2019-01-115656 :ו-
.)2019-01-115653

נחתם ביום 30 :בדצמבר 2019

אילן היידן
מנכ"ל

רויטל גרבר אקב
יו"ר דירקטוריון זמני
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 30בדצמבר 2019
לכבוד
הדירקטוריון של
קאומד תעשיות קאביס רפואי בע"מ )"החברה"(
אלון התבור  ,2קיסריה

ג.א,.
הדון :תשקיף מדף של קאומד תעשיות קאביס רפואי בע"מ )להלן  -התשקיף(
המיועד להתפרסם במהלך חודש דצמבר 2019

הו להודיעכם כי או מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפייה( בתשקיף שבדון של הדוחות שלו
המפורטים להלן:
) (1
) (2
) (3
) (4

דוח רואה החשבון המבקר מיום  31במרץ  2019על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים
 31בדצמבר  2018ו .2017 -
דוח רואה החשבון המבקר מיום  31במרץ  2019על המידע הכספי הפרד של החברה ליום 31
בדצמבר  2018בהתאם לתקה 9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  28באוגוסט  2019על הדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה ליום  30ביוי .2019
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  28באוגוסט  2019על המידע הכספי הפרד של החברה
ליום  30ביוי  2019בהתאם לתקה 38ד' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל.1970-

בכבוד רב,

שטראוס לזר ושות'
רואי חשבון

 30בדצמבר 2019
לכבוד
הדירקטוריון של
קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ ("החברה")
אלון התבור  ,2קיסריה

ג.א.נ,
הנדון:

תשקיף מדף של קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ
המיועד להתפרסם במהלך חודש דצמבר ( 2019להלן  -התשקיף)

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף שבנדון את הערכות השווי שלנו שצורפו
לדוחותיה הכספיים של החברה ,כמפורט להלן:
( )1בדיקה לירידת ערך השקעה – חברת אורן השקעות (א.א.א ).בע"מ ליום ה 30.6.2019-שנחתמה ביום
 29.8.2019וצורפה לדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה של  2019אשר פורסמו ביום .29.8.2019
( )2הערכת שווי אופציות בחברת אורן השקעות (א.א.א ).בע"מ ליום  30.6.2019שנחתמה ביום  29.8.2019וצורפה
לדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה של  2019אשר פורסמו ביום .29.8.2019
( )3בדיקה לירידת ערך השקעה – חברת אורן השקעות (א.א.א ).בע"מ ליום ה 31.12.2018-שנחתמה ביום
 31.3.2019וצורפה לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2018אשר פורסמו במאי"ה ביום .31.3.2019
( )4הערכת שווי אופציות בחברת אורן השקעות (א.א.א ).בע"מ ליום  30.6.2019שנחתמה ביום  31.3.2019וצורפה
לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2018אשר פורסמו ביום .31.3.2019

בברכה,
 BDOזיו האפט
Consulting Group

פרק  – 10חוות דעת משפטית
.10.1

חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה מאת משרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ,
המשמשים כעורכי הדין להנפקה זו:

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz
Advocates, Patent Attorneys & Notaries

 30בדצמבר2019 ,
לכבוד
קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ

א.ג.נ,.
הנדון :תשקיף מדף של קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ ("החברה" ו"-תשקיף המדף")
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזאת בקשר לתשקיף המדף ,כי למועד תשקיף המדף ,הדירקטורים של החברה
נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.
הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף העתיד להתפרסם בחודש דצמבר .2019

אילן גרזי ,עו"ד

עליזה גביזון ,עו"ד
פרל כהן צדק לצר ברץ

י1-

נועה רגב ,עו"ד

.10.2

הוצאות ההנפקה
הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא כ 105 -אלפי ש"ח .בנוסף,
במועד גיוס ההון על פי דוח הצעת המדף ,אם וככל שיפורסם ,תהיינה לחברה הוצאות נוספות
הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דו"ח הצעת המדף.

.10.3

דמי עמילות בקשר לניירות הערך המוצעים וניירות ערך אחרים
החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף דמי עמילות בקשר
לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה.

.10.4

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
ביום  15בנובמבר  ,2018אישרה אסיפת בעלי מניות החברה את עסקת הכנסת פעילות בתחום
הקנאביס הרפואי לתוך החברה (להלן" :העסקה") ,אשר במסגרתה ,בין היתר ,אושרה הקצאה של
 21,241,464מניות רגילות נוספות של החברה לגב' רויטל גרבר אקב ,אלפיס פלורה ופרל כהן לצר
צדק ברץ  ,אשר תוקצינה עם ובכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים( :א) בתוך תקופה בת 18
חודשים ממועד השלמת העסקה ,תושלם הקמת חווה לגידול קנאביס בהיקף שלא יפחת מ 5 -דונם;
ו( -ב) בתוך ששת החודשים שלאחר מכן ,יושלם הקציר הראשון לתנובת הקנאביס בהיקף של  2טון
לפחות .לפרטים נוספים אודות העסקה ,על כל מרכיביה ,ואודות השלמתה ,ראו דיווחים מידיים
שפרסמה החברה מהימים  1ביולי  21 ,2018בספטמבר  6 ,2018בנובמבר  14 ,2018בנובמבר ,2018
 15בנובמבר  2018ו 19-בדצמבר ( 2018מס' אסמכתאות2018- ,2018-01-085621 ,2018-01-062809 :
 2018-01-104323 ,2018-01-103174 ,01-100486ו ,2018-01-116554 -בהתאמה) ,הנכללים על דרך
ההפניה.

י2-

פרק  – 11פרטים נוספים
.11.1

אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
התשנ"ה –  ,1995החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
מדף ,ואולם ,תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת מדף
(ככל שיפורסם) ,בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות.

.11.2

עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מההיתר לפרסומו ,וכן העתק מכל דוח ,אישור או חוות דעת הכלולים
בתשקיף זה ,עומדים לעיון במשרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ ושות' – עורכי דין ,מרחוב
מנחם בגין  ,121מגדל עזריאלי שרונה ,קומה  ,53בשעות העבודה הרגילות ,ובתיאום מראש.
בנוסף ,עותק של התשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,שכתובתו:
 www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו
.www.maya.tase.co.il
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פרק  – 12חתימות

החברה:
________________

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ

הדירקטורים:
רויטל גרבר אקב

________________

דן דניאלי

________________

גיא רוזנברג

________________

אבי בן רובי

________________

אורית צחר

________________

אלי אקסלרוד

________________
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