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 2020, בפברואר 10          
 טכנולוגיות בע"מ מיקרומדיק

 )"החברה"(
 

 לכבוד

  

 לכבוד

 רשות ניירות ערך  אביב בע"מ לבת ערך ירותהבורסה לני

 ג.א.נ.,

, בדבר הצעה פרטית חריגה החברה של המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה זימון בדבר מיידי דוח: הנדון

 המקנה שליטה, ובדבר עסקה עם בעל שליטה

 

בדבר התקשרות במזכר   ,(2019-01-024627  :האסמכת  מס')  2019  ,במרץ  25המיידי של החברה מיום    יווחבהמשך לד
 11.2 בסעיף וכאמור', ועם בעלי מניות נקסטייג ('"נקסטייג")להלן: אינוביישן בע"מ  עם נקסטייג' קנאביסהבנות 

אשר תכנם נכלל בדוח  ,(2019-01-107509 :האסמכת 'מס) 2019, בנובמבר 3 מיום החברה של מדף הצעת דוח של
 חוק )"  1999-"טהתשנ,  החברות  לחוק  בהתאם  מיידיח  "דו, מתכבדת בזאת החברה לפרסם  מיידי זה בדרך של הפניה

, "(פרטית  הצעה  תקנות)"  2000-"סתש(,  רשומה  בחברה  ערך  ניירות  של  פרטית)הצעה    ערך  ניירות  תקנות"(,  החברות
 בין)עסקה  ערך ניירות תקנות"(, הדוחות תקנות)" 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות תקנות
תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי  "(,שליטה בעלי תקנות)" 2001-"אהתשס(, בה שליטה בעל לבין חברה

תקנות )" 2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( תשס"ב"(, ההקלותתקנות )" 2000-עניין(, תש"ס
 2000 -תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית( תש"ס ו "(הצבעה בכתב

 וםבי"(, בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים תקנות הודעה על אסיפה)"

-ו" האסיפה)" אביב-תל, 2 קומה, 7 בניין, עתידים קריית, החברה במשרדי, 10:00בשעה  ,2020במרץ,  16', ב
 .(בהתאמה" הדוח"

 

 ("העסקה" להלן:) נקסטייג'אישור עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות עם  –חלק א' 

, כמפורט מובאים לאישור במקשה אחת, כחלק מהעסקהיובהר, כי הנושאים המובאים לאישור במסגרת אסיפה זו  
 .בהרחבה להלן

נקסטר , הפרטית למחזיקי ניירות הערך של נקסטייג'לחוק החברות, ההצעה  328יובהר כי בהתאם לסעיף  ,כמו כן
 המניות ובעלי"( דריזין מר)"אברהם דריזין מר (, "האם חברתאו " "נקסטר)להלן: " כמפארמה סולושנס בע"מ

מובאת לאישור   "(הניצעים" )להלן:  להלן  3.2, הכל כמפורט בסעיף  ההשלמה', כפי שיהיו במועד  בנקסטייג  הנוספים
ארבעים וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה אם אין בחברה מעל  האסיפה כהצעה פרטית שמטרתה להקנות  

ההצעה הפרטית יש בה בכדי להקנות , וכן כי 1וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה אדם המחזיק ארבעים

  .שליטה לחלק מהניצעים

 

 

 

 
נכון למועד דוח זה ולמיטב ידיעת החברה, לא קיים בחברה אדם או מספר אנשים/ חברות המחזיקים ביחד במניות החברה בשיעור של  1

 . 45% -למעלה מ
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 הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות על פיהם:

 העסקה .1

 מבוא .1.1

התקשרה החברה עם נקסטייג', חברה פרטית הרשומה בישראל, ועם הניצעים,  2020בפברואר,  9ביום 
"(, במסגרתו, בהתקיים התנאים המתלים המפורטים בסעיף ההסכםבהסכם הקצאת מניות )להלן: "

בדוח זה להלן, לרבות אישור האסיפה המזומנת בהתאם לדוח זה, תושלם העסקה כמפורט בדוח  1.3
 זה להלן.

מחזיקה   חברת האםנכון למועד פרסום דוח זה,    תחת נקסטר.  2017ת פעילותה בשנת  יג' החלה אנקסטי
מהון המניות  20%מהון המניות המונפק והנפרע של נקסטייג' ומר דריזין מחזיק בשיעור של  80% -ב

 .המונפק והנפרע של נקסטייג'

שנה. החל מיום  12 -פני ככפי שנמסר לחברה על ידי חברת האם ונקסטייג', חברת האם הוקמה ל
היווסדה, עוסקת חברת האם בפיתוח כימי של תרופות ואביזרים רפואיים במיקור חוץ לחברות בארץ 

 ובחו"ל, ונחשבת כמובילה בתחומה בארץ. 

 350 -במהלך שנות פעילותה, סיפקה ומספקת חברת האם שירותי פיתוח שונים ומגוונים ללמעלה מ
 80 -פרויקטים וכן היתה מעורבת בפיתוח הכימי של יותר מ 2,000 -לקוחות, לקחה חלק בלמעלה מ

מוצרים רפואיים מקוריים לשוק הבינלאומי, הן עבור חברות התרופות הגדולות והמובילות בעולם 
דוגמאת טבע, אלרגן ופריגו והן עבור חברות הזנק )סטארטאפים( רבות בישראל ובעולם כמו נוירודרם, 

 ד רבות.  פוליפיד, יורוג'ן, ועו

חברת האם מתמחה בפיתוח תכשירים מסוגים שונים, ובשנים האחרונות התמחתה וצברה קניין רוחני 
חלקיקים אלו מהווים פלטפורמה להעמסת -חלקיקים ליפוזומליים בצורות מתן שונות. ננו-במיוחד בננו

-בייחוד בפיתוח ננותרופות ולהבאתן לאיברים הרצויים. בשנים האחרונות, חברת האם עסקה 
 מוח לתוך המח.-חלקיקים עליהם ניתן לטעון חומרים שונים ולהעבירם דרך מחסום הדם

בעלת אישורי עמידה בתקנים המחמירים ביותר בתחום הפארמה ואביזרים הרפואיים חברת האם 
  . ISO 9001 -ו  cGMP, GLP 13485ISO  )חברות תרופות(:

הוקמה במטרה להיות מובילה עולמית בפיתוח, ייצור , נקסטייג' כפי שנמסר לחברה על ידי נקסטייג'
 Drug Deliveryקנאביס. בכלל זאת דרכים חדשניות )ומכירה של מוצרים רפואיים חדשניים משולבי 

System להעברת מולקולות ומתן תכשירים באופן ממוקד לאיבר הרלבנטי, בפיתוח פורמולציות )
( בהרכב ספציפי למחלה, וכן במטרה להיות פלטרפומה APIsמקוריות המכילות חומרים פעילים )

היתר, עבור חברות גדולות בעולם, בתעשיית למחקר ופיתוח בתחום מוצרים המשלבים קנאביס, בין 
התרופות, הקנאביס הרפואי, המזון, המשקאות והקוסמטיקה. בפעילותה מתבססת נקסטייג' ונשענת 

בחברת האם בתחום פיתוח תרופות פארמצבטיות,  קיים( רב השנים הנצבר והKnow Howעל הידע )
ועל הקניין הרוחני אשר פותח באופן עצמאי על ידי חברת האם לאורך השנים. בהתאם להסכם שירותים 

העניקה לנקסטייג'  חברת האם "(,הסכם השירותים" שנחתם בין חברת האם לבין נקסטייג' )להלן:
בכל הקניין הרוחני והידע של חברת האם  (fully paid-up) הבמלוא מתומשולזכות שימוש בלעדית 

לתחום הקנאביס, לרבות זכות שימוש בפטנטים רשומים. לפרטים נוספים אודות הסכם השירותים, 
 לן.לה 2.6ראו סעיף 

פי התוספת הראשונה לתקנות הצעה פרטית -לפרטים אודות תיאור פעילות נקסטייג' כנדרש על
)להלן:  1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט -ובהתאם לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

לדוח נספח א'  , ראו האמור בתיאור פעילות )מתאר( נקסטייג' המצורף בזאת כ"(תקנות פרטי תשקיף"
בזאת המצורפים  ,  2018בדצמבר,    31"(, האמור בדוחות הכספיים של נקסטייג' ליום  המתארזה )להלן: "

נספח בזאת כהמצורפים , 2019בספטמבר,  30האמור בדוחות הכספיים של נקסטייג' ליום  ,נספח ב'כ
ר בדוח הדירקטוריון של האמוו 2018בדצמבר,  31וכן האמור בדוח הדירקטוריון של נקסטייג' ליום  ג'

 .בהתאמה, 2ד' -ו 1נספחים ד', המצורפים בזאת כ2019בספטמבר,  30נקסטייג' ליום 
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יובהר כי כל המידע המפורט בדוח זה, לרבות נספחיו )ובכלל זה המתאר( בקשר עם חברת האם ו/או 
, לפי  רונקסטידי נקסטייג', -נקסטייג' ופעילותן או מתייחס אליהן, הינו מידע שנמסר לחברה על

העניין, ובעלי מניותיה של נקסטייג' כפי שהם במועד פרסום המתאר, הצהירו והתחייבו כלפי החברה 
מציגים לתאריך עריכתם, באופן נאות,  במסגרת ההסכם כי הדוחות והמתאר הנכללים בנספחים 

בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים והוראות חוק ניירות ערך, את מצבה הכספי והעסקי של 
', נכסיה והתחייבויותיה, תוצאות פעילותה ותזרימי המזומנים שלה, בתקופות המתוארות נקסטייג

והינם נכונים, מלאים     תקנותיו  על  ערך  ניירות  לחוק  בהתאםכוללים כל פרט הנדרש  בדוחות הכספיים ו
ומשקפים באופן מלא )מכל בחינה מהותית( את מצב עסקיה של נקסטייג' וכי אינם כוללים כל פרט 

 מטעה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. 

 תנאי העסקה .1.2

פי תנאי ההסכם, החברה והניצעים יפעלו יחד למיזוגה של נקסטייג' ותחום הפעילות של -על .1.2.1
 1.3כהגדרתו בסעיף )נקסטייג' לחברה על דרך של הקצאת מניות, באופן שבמועד ההשלמה 

מהון  100%, הניצעים יעבירו לחברה את מלוא החזקותיהם במניות נקסטייג', המהוות (להלן

"( וזאת ניירות הערך של נקסטייג'המניות המונפק והנפרע של נקסטייג', בדילול מלא )להלן: "
ש"ח ע.נ. כל אחת של  0.1בנות שלמה של מניות רגילות כנגד ובתמורה להקצאה במועד הה

את הקצאת עמלת הייזום   בחשבון  לקחת  מבלי  , כך שלאחר ההקצאה יחזיקו הניצעים,החברה
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה  83%(, בשיעור של להלן 1.5בסעיף  ה)כהגדרת

 . "(המוקצות המניות)"

לפי שיעור החזקתם היחסי בהון המונפק והנפרע המניות המוקצות תוקצינה לניצעים,  .1.2.2
 .בנקסטייג'

יובהר כי יחס ההחלפה נקבע במשא ומתן בין הצדדים, והינו כפוף להוראות כל דין, ובכלל זה  .1.2.3
"( וההנחיות על פיו כפי שיהיו מעת לעת. הבורסההבורסה לניירות ערך בת"א )להלן: "תקנון 

בינואר,  31לפרטים נוספים אודות הקצאת המניות המוקצות וכן חוות דעת ההוגנות מיום 
 , בהתאמה.להלן 3.6.3סעיף להלן ו 3.3ראו סעיף  ,2020

השלמת העסקה וכניסת ההסכם לתוקף מותנים בהתקיימות התנאים המתלים המפורטים  .1.2.4

 להלן. 1.3בסעיף 

לאחר השלמת העסקה, אם וככל שתושלם, בנוסף לפעילות הקיימת, תתמקד פעילות החברה  .1.2.5

 בתחום הפעילות של נקסטייג' כמפורט במתאר.

 תנאים מתלים להשלמת העסקה  .1.3

 ועד התקיימות כל התנאים המתליםמימי עסקים מ( 10מעשרה )השלמת העסקה תתבצע לא יאוחר 
", בהתאמה(, אשר לא יהיה התנאים המתלים"-" ומועד ההשלמהבסעיף זה להלן )להלן: "  המפורטים

"(, אלא אם המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים)להלן: " 2020באפריל,  1מאוחר מיום 
 הצדדים החליטו להאריך את המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים: 

)לא כולל ההתחייבות לתשלום מענק  ההשלמה דלמועשל החברה )סולו( עובר  העצמיהונה  .1.3.1
יהיו רשאים   הניצעיםמובהר כי  ש"ח.    מיליון  7.75  של  מסך  יפחתלא  ,  )כהגדרתו להלן((  ההשלמה

  .ההסכם הוראות ביתר לפגוע בכדי בכך יהיה ולא זה תנאיעל  לוותר

 קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות. .1.3.2

בכל הדרישות )כחברה מאוחדת של החברה אחרי מועד ההשלמה(  'ונקסטייג החברה עמידת .1.3.3
פיו לצורך מסחר של מניות החברה, לאחר השלמת על    יותוהתנאים על פי תקנון הבורסה וההנח

החברה ,  יתקיים  לא  כאמור  תנאי  בו  במקרה  כי  מובהר.  הבורסה  של  הראשית  ברשימההעסקה,  
יגיעו להסכמה משותפת בדבר  )ללא צורך באישור נוסף של האסיפה הכללית(, ונקסטייג'

  .העסקה השלמת לצורך זה תנאי קיום על תרולו האם ההחלטה

החברה ברוב   שלהעסקאות וההתחייבויות הכלולות בהסכם על ידי האסיפה הכללית    כלאישור   .1.3.4
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 ביצוע הפעולות הבאות: ל ,הדרוש על פי הדין

 ;להלן( 2.3לפרטים נוספים ראו סעיף ) לחברהמעודכנת ישור מדיניות תגמול א .א

 ילהם כתב ושיפוי לכלל הדירקטורים בחברה, ככל שלא הוענקפטור ואישור הענקת כתבי  .ב
)לרבות כאלו שיהיו בעלי שליטה  שימונו שיפוי, לרבות לדירקטורים החדשיםפטור ו

פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי והכללתם בולנושאי משרה בכירה, בחברה( 
לפרטים נוספים, )  שליטה בחברה(, כמקובל בחברה  ימשרה בחברה )לרבות כאלו שיהיו בעל

  ;להלן( 2.5  -ו 2.4ראו סעיפים 

לנושאי המשרה  Run-offבפוליסת ביטוח מסוג  כמקובלאישור התקשרות החברה  .ג
, לתקופה של שבע שנים ההשלמה ושכיהנו בה בעברלמועד    המכהנים בחברהולדירקטורים  

  ;להלן( 2.14לפרטים נוספים, ראו סעיף ) מראש

אישור התקשרות החברה ו/או נקסטייג' עם חברת האם בהסכם השירותים, בגין הענקת  .ד
 2.6לפרטים נוספים אודות הסכם השירותים, ראו סעיף  שירותים לחברה ו/או לנקסטייג' )

 ; להלן(

הסכם העסקה בין החברה לבין מר דריזין, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה לאחר מועד אישור   .ה
ההשלמה. בד בבד עם מינוי של מר דריזין לתפקיד מנכ"ל החברה, תסתיים כהונתו של 

  להלן(; 2.7ראו סעיף )לפרטים נוספים,  הנוכחי, מר מאיר יואלימנכ"ל החברה 

"(, בגין גב' דריזין" הסכם מתן שירותים בין החברה לבין ד"ר אורנה דריזין )להלן:אישור  .ו
לפרטים נוספים, כהונתה כסגנית יו"ר דירקטוריון פעילה בחברה לאחר מועד ההשלמה )

 . להלן( 2.8ראו סעיף 

"(, בגין תפקידו כיועץ מרקס  מרעו"ד יעקב מרקס )"בין החברה לבין  הסכם העסקה  אישור   .ז
 2.9לפרטים נוספים, ראו האמור בסעיף משפטי פנימי של החברה לאחר מועד ההשלמה )

  ;להלן(

לאחר מועד ההשלמה   1:10, לרבות איחוד הון לחברה ביחס של  החברה  תקנוןתיקון    אישור .ח
 ;לדוח זה( 2.12פרטים נוספים, ראו האמור בסעיף )ל

בע"מ", או כל שם אחר אשר יאושר  "נקסטייג' תראפיוטיקס -ל שינוי שם החברה אישור .ט
 ידי רשם החברות בתיאום מראש עם נקסטייג', לאחר מועד ההשלמה.-על

כ לפקודת מס הכנסה 103קבלת החלטת מיסוי )רולינג( מרשויות המס לניצעים בהתאם לסעיף   .1.3.5
 ולא זה תנאי על לוותר רשאיםיהיו הניצעים כי  מובהרבקשר עם הקצאת המניות המוקצות; 

לא יהיו רשאים לוותר כאמור הניצעים אולם , הסכםה הוראות ביתר לפגוע בכדי בכך יהיה
 ההשלמה  למועד  עובר  שהם  כפי  החברה  מניות  בעלי  תנאי  את  להרע  בכדי  ברולינג  יש  בובמקרה  

. מובהר כי הגבלות על שימוש בהפסדי החברה לצרכי מס לא יחשבו החברה מצב אתאו /ו
 לעניין ההסכם.  הניצעיםכהרעת תנאי 

התנאים במטרה להביא להתקיימותם של בכל הפעולות הסבירות הנדרשות ט ונקהתחייבו להצדדים 
 .המתלים

 לרעההותנה אישורו של מי מהגורמים המפורטים לעיל בתנאים כלשהם, העשויים לפגוע באופן מהותי  

במי מהצדדים, יפעלו הצדדים להסרתם או צמצומם, ואם לא יעלה הדבר בידם, יהא רשאי הצד הנפגע 
 .להתנגד לתנאים, ובמקרה כזה יראו את האישור האמור כאילו לא ניתן

התנאים המתלים עד למועד האחרון להתקיימות יתקיימו  נקבע כי תוקף ההסכם יפקע אם לא  בהסכם  
מהתנאים המתלים או החליטו  לוותר על איזה בכתב )אלא אם הצדדים הסכימוהתנאים המתלים 

)מבלי שיהיה צורך באישור נוסף של  על דחיית המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים(בכתב 
ת, וומבוטל ותהסכם לבטלהנושא  אותהעסק כנההסכם, תהפוה. עם התבטלותו של האסיפה הכללית(

לאף אחד מהצדדים זכות תביעה כלשהי מכוחו, למעט במקרה של הפרת ההסכם  יקנה לא הסכםהו
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קודם להתבטלותו, שאז יעמדו לצד הנפגע כל הזכויות, התרופות והסעדים על פי כל דין כלפי הצד 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זכות הביטול כאמור לא תעמוד לצד להסכם אשר מעשהו או מחדלו המפר.  

 הם הגורם המרכזי לאי קיום התנאי המתלה כאמור.

ל התנאים המתלים לעסקה ואין כל וודאות כי יתקיימו יובהר כי נכון למועד דוח זה טרם התקיימו כ
 ו/או כי העסקה תושלם.

 מינוי דירקטורים וסיום כהונת דירקטורים מכהנים .1.4

במועד ההשלמה, ובכפוף לקבלת אישור האסיפה, ימונו לדירקטוריון החברה גב' דריזין, אשר תכהן 
מר רענן דינור  ;אשר יכהן כדירקטור מר ג'ייקוב ריפשטיין, ;כסגנית יו"ר דירקטוריון פעילה בחברה

לוטם, אשר יכהנו כדירקטורים בלתי תלויים בחברה. במקביל, כהונתם של -וד"ר מיכל ז'אן חמו
לדוח  2.8  -ו 2.7תסתיים. לפרטים נוספים ראו סעיפים   זילברברג ודורון דבי-הדירקטורים סוזנה נחום

 זה. 

כמו כן, במועד ההשלמה תתפטר גב' שלי זיכלנסקי מכהונתה כדח"צית בחברה ומר יעקב אלינב ימונה 
 לדוח זה. 2.10כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

בד בבד, יתפטרו הדירקטורים המכהנים בנקסטייג' ובמקומם תמונה החברה לדירקטורית יחידה 
 בנקסטייג'. 

 "מבע והשקעות פיננסי ייעוץ.ר.נ.ק. לאתשלום עמלת ייזום  .1.5

 חברה, לא.ר.נ.ק. ייעוץ פיננסי והשקעות בע"מבכפוף להשלמת העסקה, ואישור הבורסה יוקצו 
"(, אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה היזם)להלן: " מר ירון אילוזשל בעלותו ב נמצאתה

 30, לפי מחיר מניה של מההון המונפק והנפרע של החברה 2.5% -מייד לאחר מועד ההשלמה כשיהוו 
להלן(,   2.12לאחר איחוד ההון כמפורט בסעיף    ,ע"נ כ"א  0.1בנות  )תמורת מניות רגילות של החברה    אג'

 תקופת.  Cashlessיוכל לממש את האופציות על בסיס  היזם כעמלה בגין תיווך העסקה נושא דוח זה. 
(. האופציות Fully Vested) הענקתה במועד ההינ ,ליזםכתבי האופציה המוענקים  של ההבשלה

 "(.עמלת הייזום)" שנתיים ממועד הקצאתןתפקענה לאחר 

 )הניצעים(.  83%  -)החברה( ו 17%, כי הצדדים יישאו בעמלת הייזום ביחס של הוסכם

 הוראות נוספות של ההסכם .1.6

התקופה שתחילתה עם חתימת ההסכם וסיומה במועד ההשלמה או במועד סיום  במהלך .1.6.1

החברה התחייבה כי לא יחולו "( תקופת הבינייםהמוקדם מביניהם )להלן: " לפיההסכם, 
שינויים מהותיים לרעה בהצהרות ובמצגים של החברה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה 

פעולות הנדרשות לשם הוצאתו לפועל של ההסכם,  , למעטוכן כי שלה, או חברות הבת/ו
 אתהקצ למעט, לא יעשה כל שינוי בהונה הרשום או המונפק של החברה( 1בתקופת הביניים: )

הקצאת ניירות ערך  למעט וכן, מימושיםמניות חדשות כתוצאה ממימוש אופציות, ככל שיהיו 
חדשים שיוקצו בדרך של הנפקה לציבור על פי דו"ח הצעת מדף ו/או הנפקה פרטית, שתנאיהן 

לבעלי העניין שלה משרה ו/או    שלנושאילא תבצע עסקאות    החברה(  2יאושרו על ידי נקסטייג'; )
למעט כנדרש למהלך העסקים (  3)  , לרבות העלאה בגמול נושאי המשרה שלה;יין אישיענ  ןבהיש  

, למעט לא תיטול הלוואות חדשותהחברה ו/או מי מחברות הבת שלה, , החברההרגיל של 

ו/או את   האת נכסיתשעבד  לא  מענקים שיכול ויתקבלו מהרשות לחדשנות. בכל מקרה, החברה  
המוחזקות על ידי החברה, ללא הסכמה מראש ובכתב של ן ו/או מניותיהנכסי חברות הבת 

, על כל תביעה, טענה, בקשה, הליך עם היוודע לה מיד 'לנקסטייגהחברה תודיע  (4נקסטייג'; )
או /פתח כנגדה, כנגד עובדיה, מנהליה ויאו חקירה, אשר למיטב ידיעתה נפתחו או עלולים לה

 עוברלא תשנה ו/או תפסיק פעילותה    חברהה (5; )הדירקטורים שלה, בקשר עם כהונתם בחברה
' מראש ובכתב, נקסטייג, או תחל בתחומי פעילות אחרים, אלא בהסכמת בהסכם להתקשרות

חלוקה ולא תחלק או תבצע לא תכריז על  ( החברה6; )אלא מטעמים סבירים תסורבלא  אשר
, לרבות בדרך של הפחתת הון בלא קבלת לבעלי מניותיה דיבידנד או רווחים בכל אופן שהוא

 .מראש ובכתב 'נקסטייגאישור 
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מרקר -ביוו, ביו גן בע"מ טכנולוגיות בע"מ זטיק" של החברה משמעותן חברות הבת"
 בע"מ. טכנולוגיות

 וכן חברת האם ומר דריזין )להלן: , נקסטייג'ובכפוף להוראות כל דין הביניים תקופת במהלך .1.6.2
כי לא יחולו שינויים מהותיים לרעה  והתחייב"( בעלי המניות המהותיים של נקסטייג'"

 , למעטוכן כי נקסטייג'כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של  נקסטייג'בהצהרות ובמצגים של 
שינוי בהונה הרשום,  כללא יעשה ( 1) :פעולות הנדרשות לשם הוצאתו לפועל של ההסכם

לא יונפקו ניירות ערך  לא יוקצו מניות חדשות של נקסטייג',', נקסטייגהמונפק, והנפרע של 
 אחרות זכויותו/או נקסטייג' או אופציות לרכישת מניות של /ונקסטייג' המירים כלשהם של 

לא  נקסטייג'  (2ודעה מראש לחברה; )בה אלא(, שעבודים)לרבות נקסטייג'  של למניות ביחס
. כמו כן נקסטייג' עניין אישי ןיש בהשלה  ייןבעלי ענשלנושאי משרה ו/או שלתבצע עסקאות 

נקסטייג', אלא לא יעשו שינויים במסמכי ההתאגדות של  (3; )לא תשנה את שכר עובדיה
, נקסטייג'למעט כנדרש למהלך העסקים הרגיל של  (4בהסכמת החברה מראש ובכתב; )

, למעט מענקים שיכול ויתקבלו מהרשות לחדשנות. בכל לא תיטול הלוואות חדשותנקסטייג' 
( נקסטייג' 5ה, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה; )את נכסיתשעבד לא מקרה, נקסטייג' 

, או תחל בתחומי פעילות נקסטייג' במתאר יםמתואר שאלולא תשנה את תחומי פעילותה כפי 
' נקסטייג של הפעילותתחום כי הרחבת  מובהר אחרים, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

 לא( נקסטייג' 6; )שינוי תחומי פעילות החברה לעניין סעיף זה ייחשבו לא, הקנאביס בתחום
תתקשר בהתקשרויות שאינן במהלך העסקים הרגיל של נקסטייג', שיש בהן התחייבות של מעל 

 ריםאלפי ש"ח, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה, שלא תסורב אלא מטעמים סבי 200
השלילי  העצמיולא תיטול על עצמה התחייבויות שיגרמו לכך או שצפויות לגרום לכך שההון 

או  לא תכריז על( נקסטייג' 7; )מיליון ש"ח 3.8של נקסטייג' )סולו( במועד ההשלמה יעלה על 
, לרבות בדרך של חלוקה ולא תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד או רווחים בכל אופן שהוא תבצע

בעלי המניות המהותיים של ו( נקסטייג'  8ון, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה; )הפחתת ה
, על כל תביעה, טענה, בקשה, הליך או חקירה, םיוודע לההד עם ייודיעו לחברה מינקסטייג', 

או /, עובדיה, מנהליה ונקסטייג'פתח כנגד ינפתחו או עלולים לה םאשר למיטב ידיעת
 כל על בכתב לחברה תדווח' נקסטייג( 9בנקסטייג'; )הונתם הדירקטורים שלה, בקשר עם כ

 חובת דיווח בהתאם לחוק ניירות ערך.  החברהשינוי או התפתחות בעסקיה, העשויים להטיל על  

ם יומתן עם צדדים שלישי שאמוחלט מניהול מ באופן הצדדיםימנעו י ,הביניים תקופתבמהלך  .1.6.3
 ה.עסקה את למנועאו  לסכל העלולותעם עסקאות  בקשר

צד ישא בחבות המס החלה עליו עקב ביצוע הסכם זה ובכל ההוצאות , כל ההסכםפי -על .1.6.4
 (.הכרוכות בהתקשרותו בהסכם וביצועו )בין אם הושלם ובין אם בוטל

יובהר כי תנאי העסקה נקבעו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים במשא ומתן בין הצדדים,  .1.6.5
זה תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו מעת לעת. והינם כפופים להוראות כל דין, ובכלל  

 בדוח זה. 3.3לפרטים נוספים אודות הקצאת המניות המוקצות, ראו סעיף 

בנוסף לאמור לעיל, וכמקובל בהסכמים מסוג זה, נקבעו בהסכם הוראות נוספות לגבי פעולות  .1.6.6
והתחייבויות הצדדים בתקופות הביניים, ניתנו מצגים מקובלים של הצדדים לגבי פעילותם וכן 

ת בהסכמים מסוג זה, ובכלל זה הוראות לעניין שמירה על סודיות נקבעו הוראות מקובלו

' ובעלי המניות ונקסטייגמצד אחד  החברהאחריות ואחריות לעניין המצגים. לעניין זה, 
המפורטים בקשר עם נכונות המצגים , והמקרה העניין לפי, שני מצד' נקסטייגהמהותיים של 

 חודשים החל ממועד ההשלמה. 12תהייה בתוקף לתקופה של  בהסכם
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 ההחלטות המוצעות .2

 אישור העסקה - 1החלטה  .2.1

' והניצעים בהסכם ובעסקה, הוצאתם אל הפועל וביצוע החברה עם נקסטייג התקשרותאישור  .2.1.1
כל הפעולות מכוחם, וכן ביצוע כל הפעולות הנלוות הנדרשות על מנת להשלמת העסקה 

 אל הפועל על פי תנאיה כמפורט בדוח זה. והוצאתה

 על  הנדרשות  הפעולות  בכל  בשם החברה  לנקוט  החברה  הנהלתהעסקה, תוסמך    מאישורכחלק   .2.1.2
זה  ובכללבזימון אסיפה זה,  לאישורה המובאות ההחלטות את לפועל ולהוציא להשלים מנת

 לוותר או המתלים התנאים להתקיימות האחרון המועד את להאריךהחברה  הנהלתהסמכת 
 בהסכמות  או  בשינויים  אין  ההנהלה  שלדעת  ובלבדלפי העניין,  ,  המתלים  התנאים  מבין  תנאי  על

פי -עלאין מניעה ו, לחברה הנוגעים העסקה תנאי על לרעה מהותי באופן להשפיע כדי כאמור
 . כאמור מתלה תנאי על ויתורל דין

 הקצאת המניות המוקצות - 2החלטה  .2.2

)כפי שיהיו במועד  ניצעים, תקצה החברה ללחברה ניירות הערך של נקסטייג'בתמורה להעברת 
לפרטים נוספים אודות הקצאת המניות המוקצות, ההשלמה ולפי חלקם היחסי(, את המניות המוקצות.  

 בדוח זה. 3.3ראו סעיף 

 אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה - 3החלטה  .2.3

את עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה  בכפוף להשלמת העסקה, מוצע לאשר .2.3.1
לדוח נספח ה' א לחוק החברות, המצורפת כ267שנים בהתאם להוראות סעיף  3לתקופה של 

ואשר תיכנס לתוקפה במועד  אשר תחליף את מדיניות התגמול הקיימת של החברהזה, 
 "(. מדיניות התגמולותהיה בתוקף למשך שלוש שנים  )"ההשלמה 

ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של -, לחברה מדיניות תגמול שאושרה עלהדוחלמועד  .2.3.2
. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול הקיימת ואישורה, ראו 2017בינואר,  3החברה ביום 

)מספרי  2017בינואר,  3, ומיום 2016בנובמבר,  27דוחות מיידיים של החברה מיום 
, בהתאמה(. מדיניות התגמול הקיימת של 2017-01-001539 -ו 2016-01-132274אסמכתאות: 

, צרכיה של החברה לקדם את מטרותיה ותוכניות העבודה שלהלהחברה נקבעה בהתאם 
 .לגודלה של החברה ואל השוק אליו פונה החברה

וכמקובל בעסקאות מסוג זה, נקבע כי החברה תביא לאישור מדיניות תגמול  ההסכםבמסגרת  .2.3.3
תהא בתוקף לתקופה של שלוש שנים נוספות, על פי ובהתאם להוראות חוק חדשה אשר 

החברות החלות על העניין, וזאת מכיוון שבכפוף להשלמת העסקה תוכנס לחברה פעילות 
 עסקית חדשה והנהלת החברה צפויה להתחלף.

 ודירקטוריון המאוחדת הוועדה בישיבות התגמול מדיניות בקביעת מנחים ועקרונות שיקולים .2.3.4
 : החברה

שהייתה  הקודמתהמוצעת מתבססת על מדיניות התגמול  המעודכנתמדיניות התגמול  .א
, לאחר השלמת העסקהנערכה בשים לב לאופייה של החברה וקיימת בחברה עד לאחרונה, 

ולקחים שנצברו בחברה  ניסיוןעדכונים, שינויים ותיקונים, בעיקר על רקע ל גם כמו

בתקופת המדיניות הקודמת, תיקוני חקיקה, אפיון פרקטיקה מקובלת אצל חברות 
)בכלל זאת,  "(הרשותלניירות ערך )" ציבוריות אחרות ופרסומים פומביים של הרשות

( לעניין מדיניות תגמול בחברות ציבוריות, best practiceנוהג מקובל ) -שאלות ותשובות 
בבחינת מדיניות התגמול (. SLB 101-21ת במסגרת עמדה משפטית מס' שפרסמה הרשו

, מדיניותה בראיית ארוכת טווח, העסקההשלמת  לאחרנשקלו קידום מטרות החברה 
יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין השאר, במדיניות ניהול 

למת העסקה, ולעניין תנאי הסיכונים של החברה, גודלה ואופי פעילותה הצפוי לאחר הש
תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה   –כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים  
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ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של   העסקההשלמת  לאחר
 נושא המשרה.

מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי  .ב
בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים  העסקההשלמת  לאחרהמשרה בחברה 

. מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ העסקההשלמת    לאחר  בחברה
השלמת  לאחר את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה

הן בראיה ארוכת טווח. כמו כן, ואת תכנית העבודה שלה, הן בטווח המיידי ו העסקה
מדיניות התגמול משקפת את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת 
התגמול, וזאת, בין היתר, על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים 

, תוך מתן דגש לאיזון הצורך העסקההשלמת  לאחר שאינם בהתאם למדיניות החברה
 .העסקההשלמת  לאחר ר נושאי המשרה הבכירים בחברהבשימו

 לאחר  ושימור מנהלים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה  גיוס .ג
של החברה הצפוי מיד לאחר   המצומצם  האדם  כוח  מבנה, בין היתר, לאור  העסקההשלמת  

המשרה, המשך פיתוחה והצלחתה  השלמת העסקה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי
 לאורך זמן. 

בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי משרה במדיניות התגמול באה לידי  .ד
ולהשאת  העסקההשלמת  לאחרביטוי תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה 

 , בין היתר, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.רווחיה

ואופי פעילותה  העסקההשלמת  לאחרמדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה  .ה
 הצפוי לאחר השלמת העסקה.

 מדיניות התגמול תחול על כל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות. .ו

המאוחדת ודירקטוריון החברה אישרו את  בהליך אישור מדיניות התגמול, הוועדה .ז
ב. לחוק החברות 267לפי השיקולים המנויים בסעיף מדיניות התגמול, בין השאר, 

לחוק והנושאים אליהם חובה להתייחס במדיניות התגמול כמפורט בתוספת ראשונה א' 

  החברות. 

 הסכמים שאינם בהתאם למדיניות התגמול .ח

כל , ודירקטוריון החברה הוועדה המאוחדתידי -עלבמועד אישורה של מדיניות התגמול 
, לרבות אלו של החברה עם נושאי המשרה בחברה  יםהסכמי ההעסקה ו/או הסכמי השירות

 .אינם חורגים מהוראותיה של מדיניות התגמול שייכנסו לתוקף לאחר השלמת העסקה,

החדשה )המסומנים על שינויים עיקריים במדיניות התגמול המוצעת ביחס למדיניות התגמול  .2.3.5
 גבי נספח ה'(

 מחיקת ההתייחסות הספציפית לתחום הפעילות של החברה. .א

 מחיקת סעיף התחולה לגבי הסכמי עבר והסכמים חדשים. .ב

 עדכון סעיף ההשוואה הפנימית ומחיקת סעיף ההשוואה החיצונית. .ג

 עדכון סעיף תמהיל התגמול לנושא משרה בחברה. .ד

 יי ביצועים מדידים.עדכון סעיף מענקים שנתיים תלו .ה

 עדכון סעיף התגמול ההוני. .ו

 עדכון סעיף ביטוח נושאי המשרה. .ז

 מחיקת נספח כישורים ותחומי אחריות. .ח
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  אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה - 4החלטה  .2.4

, מוצע להעניק לעיל, שעניינה מדיניות התגמול 3ולאישור החלטה בכפוף להשלמת העסקה,  .2.4.1
לדירקטורים ולנושאי המשרה החדשים שימונו לחברה במסגרת השלמת העסקה, וכפי שיכהנו 

, מעת לעת, ובכלל זה נושאי משרה ו/או דירקטורים שהם בעלי עניין ו/או בעלי שליטה בחברה
לפרטים נוספים  את כתבי הפטור והשיפוי הקיימים בחברה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה   א29תקנה כתבי הפטור והשיפוי של החברה, ראו  אודות
 (2019-01-027606: האסמכת)מס'  2019, במרץ 30ידי החברה ביום -על שפורסם, 2018לשנת 
 "(.הדו"ח התקופתי" )להלן:

, 2020בפברואר,  9 -, ו2020 ,בינואר 19 מימיםשנתקבלו המלצות הוועדה המאוחדת  לאחר .2.4.2
את הענקת כתבי פטור ,2020בפברואר,    9  -, ו2020,  בינואר  20  םמיביאישר    החברה  דירקטוריון

נושאי משרה ו/או דירקטורים שהם בעלי ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בכירה, לרבות 
ו אישר  ,כןכמו  כתבי פטור ושיפוי נושאי המשרה הקיים בחברה.  עניין ו/או בעלי שליטה בנוסח  

הדירקטוריון את הארכת תוקף כתבי הפטור והשיפוי לנושאי משרה שהינם ו  הוועדה המאוחדת

תקשרות כ"עסקת , באופן שתהווה גם החלטה לאישור ההבעלי שליטה בחברה למועד זה
מסגרת", כהגדרתה בתקנות ההקלות, באופן כזה שהחברה תהיה רשאית מדי שנה ובסה"כ 

שנים, החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף לקבלת אישור האסיפה,  3לתקופה מצטברת של 
ידה, ובכפוף לאישור הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה לכך בכל פעם, -ככל שיאושר על

יובהר ר ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בכירה, שיכהנו בחברה מעת לעת.  להעניק כתבי פטו
כי הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר את ההתקשרות בכתבי הפטור 
והשיפוי עם הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, ללא צורך באישור האסיפה הכללית, 

  אסיפה על פי דין.במקרה בו לא מדובר בהתקשרות הדורשת אישור 

התגמול של החברה, שקלו חברי הוועדה המאוחדת והדירקטוריון  למדיניותבהתאם כמו כן,  .2.4.3
 ביחס לכל אחד מהנ"ל לחוד, כלהלן:

התנאים הם סבירים והוגנים, תואמים את תנאי השוק וזהים בין כל הדירקטורים ונושאי  .א
רצועת הגנה מקובלת בחברות המשרה בחברה. כמו כן, התקשרויות כאמור מהוות 

 ציבוריות.

נהוג ומקובל בחברות ציבוריות לבטח ולהעניק כתבי שיפוי וכן כתבי פטור לנושאי המשרה  .ב
כתבי פטור ושיפוי לבעלי שליטה אושרה בעבר ובדבר מתן כיסוי ביטוחי  החלטהבהן. 

 .זה במועד להחלטה גם תקפים אשר מטעמיםבחברה 

להעניק  הראויולכן מן  ,ירקטורים ונושאי המשרה של החברהאין זה ראוי להפלות בין הד .ג
)לרבות גב'  כתבי פטור ושיפוי לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם

אשר יהיו  דריזין ומר דריזין, אשר יהיו מבעלי השליטה בחברה לאחר השלמת העסקה(,
 זהים לכתבי הפטור והשיפוי של יתר נושאי המשרה בחברה.

, בחברה אחרים משרה לנושאי ביחס כמקובל והשיפוי הפטור הסדר את לאשר טההחל .ד
 .העסקההשלמת  לאחר החברה לטובת הינה

אישור הכללת הדירקטורים ונושאי המשרה החדשים בפוליסת ביטוח אחריות  - 5החלטה  .2.5

 GOING-ON דירקטורים ונושאי משרה בכירה מסוג

, מוצע לכלול לעיל, שעניינה מדיניות התגמול 3ולאישור החלטה העסקה,  להשלמתבכפוף  .2.5.1
שרה את הדירקטורים ונושאי המ בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

. לפרטים נוספים החדשים שימונו לחברה במסגרת השלמת העסקה, וכפי שיכהנו מעת לעת
בחלק ד' לדוח    א 29תקנה  אודות תנאי הביטוח הניתן לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה, ראו  

 .התקופתי 

למדיניות התגמול של החברה, שקלו חברי הוועדה המאוחדת והדירקטוריון  בהתאםכמו כן,  .2.5.2
 אחד מהנ"ל לחוד, כלהלן: ביחס לכל
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 לעיל. 2.4.3ב' לסעיף  -נימוקים בדומה למפורט בס"ק א'  .א

 משרה  נושאי  על  גם  משרה  לנושאיפוליסות הביטוח    החלת  -  דריזיןגב' דריזין ולמר  ביחס ל .ב
: ההתקשרות ההקלות( לתקנות 5ב)1תקנה  בתנאי עומדת החברה של שליטה בעלי שהינם

בעלי שליטה בחברה, הינה בתנאי  שאינםהינה בתנאים זהים ביחס ליתר נושאי המשרה 
, רכושה העסקההשלמת    לאחר  שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה

 או התחייבויותיה.

 

  םשירותיהאישור התקשרות בהסכם  - 6החלטה  .2.6

 לאחר  בחברה  השליטה  בעלת,  יג' עם חברת האםהחברה ו/או נקסטילאשר את התקשרות  מוצע   .2.6.1
למתאר המצ"ב  36.2, בתנאים המפורטים בסעיף שירותים למתן, בהסכם העסקה השלמת

 .אשר בכפוף להשלמת העסקה ואישור האסיפה, יהיה בתוקף ,'א נספחלדוח זה כ

 וייצור"פ מו שירותיהשירותים שיוענקו במסגרת הסכם השירותים כוללים, בין היתר,  .2.6.2

, לנקסטר ישירות עלויות כוללים, האנושי והון האם חברת למתקני בקשר ושירותים
נושאי המשרה המספקים לחברה ועובדים ה שלבאופן יחסי לחלקי המשרה  המחושבותו

 .השירותים

נוספים של אדמיניסטרציה )תחזוקה, שיווק ומכירות,  שירותיםבנוסף, תעניק חברת האם 
', כפי שיהיו נקסטייג  ודרישות  לצרכי  בהתאםמזכירות חברה והנהלת חשבונות(    ,משרד  שירותי

חודשי, בהתאם לדרישת  תשלום חברת האם' תשלם לנקסטייג ,מעת לעת. בגין שירותים אלו
, חודשים 12 כדין במהלך"מ מע בתוספת"ח ש אלפי 300 -כ של סך לע יעלה שלא', נקסטייג
 .30+  שוטף של בתנאים

ולצורך הרחבת מתקן הייצור הקיים של חברת האם, ועדת  משרדים שכירת לענייןכמו כן, 
התגמול ודירקטוריון החברה אישרו לחברה להתקשר בהסכמי שכירות משנה )גב אל גב( עם 

 נכון. על אלו המושכרים למועד זה על ידי חברת האם נוספים שטחים עם בקשרחברת האם, 
 שמדובר  העובדה  לאור.  כאמור  נוספים  שטחים  שכירת  בקשר  הסכם  נחתם  טרם  ,זה  דוח  למועד

עסקה במסגרתה בעל השליטה מהווה "צינור" לצורך הזמנת שירותים או מוצרים עבור ב
ולא נדרש אישור של האסיפה  ההקלות( לתקנות 5)1תקנה  חלההחברה, אזי על העסקה 
 המאוחדת והדירקטוריון. ועדהוההכללית, אלא רק אישור 

על פי צורכי החברה ועל לאור העובדה כי השירותים כאמור על ידי חברת האם ינתנו מעת לעת   .2.6.3
פי שיקול דעתה של החברה, אזי לא ניתן לתת פירוט לגבי התגמול השנתי שישולם לחברת האם 

 לתוספתבהתאם להסכם שירותי חברת האם כאמור לעיל, ובכלל זה לספק נתונים בהתאם 
 , בקשר עם התגמולים השנתיים להם תהיה זכאית חברת האם.הדוחות לתקנות השישית

  

 מינוי מר דריזין לכהונה כמנכ"ל החברה - 7החלטה  .2.7

לעיל שעניינה מדיניות התגמול, במועד  3האסיפה, ובכפוף לאישור החלטה  לאישור בכפוף .2.7.1
לאחר השלמת העסקה,  מבעלי השליטה בחברה, מר דריזיןההשלמה יכנס לתוקף מינויו של 

 9 -, ו2020 ,בינואר 19 מימיםשנתקבלו המלצות הוועדה המאוחדת  לאחרכמנכ"ל החברה. 
את ,2020בפברואר,  9 -ו ,2020 ,בינואר 20 םמיביאישר  החברה דירקטוריון, 2020בפברואר, 

 "ל החברה. למנכ דריזיןמינויו של מר 

 תנאי כהונתו והעסקתו של מר דריזין כמנכ"ל החברה .2.7.2

. לפרטים אודות 100%ל החברה בהיקף משרה של ממועד ההשלמה, מר דריזין יכהן כמנכ"
הסכם העסקה של מר דריזין, לרבות התגמול החודשי, התנאים הנלווים, מענקים תנאים 

 .כנספח א'המצ"ב לדוח זה  למתאר 27.7.1סעיף  ראוסוציאליים ועוד, 
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בכפוף להשלמת העסקה וקבלת כל האישורים , דריזין מר של העסקה להסכם בהתאם
ין אופציות לא רשומות למסחר של החברה במועד השלמת דריז  מרפי דין, יוקצו ל-הנדרשים על

המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה לאחר מועד   המניות  מהון  2%העסקה בכמות המשקפת  
השלמת העסקה, אשר תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה באופן שווה 

, במחיר מימוש 2020שנים, החל מהרבעון הראשון של שנת  3ך תקופה של בסוף כל רבעון במש
מועד אישור , 2020בפברואר,  9יום הימים שקדמו ל 30 -המשקף את ממוצע מחיר המניה ב

 . 5%העסקה על ידי דירקטוריון החברה, שהינו המועד הקובע לקביעת מחיר המימוש, בתוספת  

השישית לתקנות הדיווח )באלפי ש"ח(:  התוספתפ פרטים אודות התגמול המוצע הנדרשים ע" .2.7.3
  פירוט רכיבי התגמול )באלפי ש"ח(:

 תגמולים* בעבור שירותים  התגמולים מקבלפרטי 

 

 סה"כ תגמולים* אחרים

 )באלפי ש"ח(

 היקף תפקיד שם

 משרה

 שיעור

 החזקה

 בהון

 החברה

 %(-)ב 

 תשלום 2מענק  שכר

 מבוסס

 3מניות

אחר
4 

  5רכב שכירות ריבית

אברהם 

 דריזין

 760 60 - - - - - 700 16.28% 100% מנכ"ל

 .לחברה עלות במונחי הינם התגמול סכומי *

  הדרך בה נקבעה התמורה: .2.7.4

-' לבין מר דריזין, ואושר עלשיעור הגמול שישולם למר דריזין, נקבע במשא ומתן בין נקסטייג
סביר והוגן בנסיבות ידי הוועדה המאוחדת והדירקטוריון של החברה, לאחר שמצאו אותו 

העניין, ועולה בקנה אחד עם תפקידו ומעמדו הצפוי לאחר השלמת העסקה ועם מידת 
ה למר דריזין ניסיון עסקי שנצבר במהלך כהונתו כמנכ"ל נקסטייג', בהאחריות שתוטל עליו. 

לפיכך, סברו חברי הוועדה תרם רבות לקידום עסקיה, לקידום פעילותה והשגת יעדיה. 
למר דריזין הכישורים, הניסיון המקצועי, העסקי והניהולי המאוחדת ודירקטוריון החברה כי 

יודגש, כי הגמול שישולם למר דריזין הינו . מנכ"ל החברהכ והרלוונטי לצורך מילוי תפקיד
תנאי ל יםדומ מר דריזיןל והשכר שנקבע תנאיתגמול של החברה. כמו כן, בהתאם למדיניות ה

 המאוחדת הוועדה וסבר ולפיכך(, מלאה)במשרה  החברה של הנוכחי"ל למנכ ושכר שנקבע
 .הוגן הינו"ל למנכ השכר כיודירקטוריון החברה 

החברה לבין התגמול ההוני )הענקת האופציות( למר דריזין נועד ליצור קשר ארוך טווח בין 
 התגמול .מנכ"ל חברה כנושא משרה בחברה ויצירת זהות אינטרסים בינו לבין בעלי מניותיה

של מר דריזין במסגרת תפקידו, תרומתו  ונבחן ואושר תוך לקיחה בחשבון את היקף אחריות
לחברה ולהתפתחותה. הענקת התגמול למר דריזין בתנאים לעיל, מהווה תגמול ראוי וסביר, 

יש בו כדי לתמרץ את מר דריזין והוא יהלום   ודירקטוריון החברה  המאוחדת  הוועדה  ולהערכת
 , לפיתוחה וכן לתוצאותיה העסקיות העתידיות. העסקה השלמת לאחראת תרומתו לחברה 

 
 בסעיף כמפורט, 2020משכורות חודשיות, בכפוף לעמידה ביעדים לשנת  6מר אברהם דריזין יהיה זכאי למענק בסך של עד   2

 .למתאר 27.7.1.4
מהון המניות המונפק   2%להשלמת העסקה, יוענקו למר דריזין אופציות לא סחירות של החברה בשיעור של    בכפוףלעיל,    כמפורט  3

להלן(  16לאור העובדה כי טרם נקבע הון המניות המונפק והנפרע למועד ההשלמה )ראו ה"ש והנפרע בחברה. נכון למועד זה, 
 אין יכולת להעריך מה יהיה שווי האופציות כאמור. ולפיכך לא ניתן לקבוע את כמות האופציות המוענקות, 

 סעיף זה כולל הוצאות אחזקת רכב והוצאות אחרות, לפי העניין.  4
 .  ליסינגחודשית על רכב  הוצאהפי אומדן  על הינו הנתון"ח. ש אלפי 250 עד של בעלות לרכב כאיז דריזין מר  5
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את הגמול למר דריזין אל מול השכר  בחנוהוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה  חברי
 י החברה. הממוצע והשכר החציוני של שאר עובד

 

מינוי גב' דריזין לכהונה כסגנית יו"ר דירקטוריון החברה והתקשרות בהסכם למתן  - 8החלטה   .2.8
 שירותים

מבעלי השליטה , דריזין האסיפה, במועד ההשלמה יכנס לתוקף מינויה של גב' לאישורבכפוף  .2.8.1
ולאישור האסיפה    לאישורבכפוף  לאחר השלמת העסקה, כדירקטורית בחברה. כמו כן,    בחברה

, ייכנס לתוקף ההסכם למתן שירותים המפורט לעיל, שעניינה מדיניות התגמול 3החלטה 
 9 -, ו2020 ,בינואר 19 מימיםשנתקבלו המלצות הוועדה המאוחדת  לאחר להלן. 2.8.4בסעיף 

את 2020בפברואר,  9 -ו ,2020 ,בינואר 20 םמיביאישר  החברה דירקטוריון, 2020בפברואר, 
בהתקשרות למתן שירותים כסגנית יו"ר מינויה של גב' דריזין לדירקטורית בחברה וכן 

 דירקטוריון פעילה בחברה. 

 לתקנות 26 לתקנה בהתאם, ידה על נמסרו אשר, דריזין' גב אודות הנדרשים הפרטים להלן .2.8.2

 :הדוחות

 אורנה דריזין  שם: 

 52128048 מספר זיהוי: 

 28.11.1954 תאריך לידה: 

  , ישראלב' נס ציונה 5פלג  מען:

 ישראלית נתינות: 

 לא בוועדות הדירקטוריון: ההאם חבר

בלתי תלוי או  יתכדירקטור נתהאם מכה

 חיצוני:  יתכדירקטור

 לא

האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 

 כשירות מקצועית:

 כשירות מקצועית

כעובד של החברה, חברה  תהאם משמש

קשורה שלה, חברה בת שלה או של בעל עניין 

 הממלא ו בה והתפקיד אות

 , מבעלי השליטה חברת האםדירקטוריון  "רויו ית"למנכ

 העסקהמועד השלמת  ה:התאריך בו החלה כהונת

 העברית, ירושלים.  האוניברסיטהבביולוגיה,  BSc השכלה: 

Ph.D  ,ויצמן למדע, רחובות. מכוןבביולוגיה 

 פוסט דוקטורט במכון ויצמן למדע, רחובות.

 , לוס אנג'לס, קליפורניה.  UCLAחוקרת אורחת ב

בוגרת מנהל עסקים וניהול למנהלים בכירים,  
  אביב.-אוניברסיטת תל

בחמש שנים האחרונות ופירוט  העיסוק

 :יתכדירקטור תהחברות בהן משמש
' קנאביס אינוביישן יו"ר דירקטוריון, חברת נקסטייג

 בע"מ. 

 מנכ"ל חברת חברת האם כמפארמה סולושנס בע"מ.

יו"ר דירקטוריון חברת נקסטר כמפארמה סולושנס 
  בע"מ. 

 3ב לחוק החברות ותקנה 224 ףהדירקטורית המועמדת למינוי בהתאם להוראות סעי הצהרת  .2.8.3
חשבונאית ופיננסית ולדירקטור תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות החברות ) לתקנות

לדוח  1כנספח ו'"(, מצורפת בזאת הכשירות תקנות)" 2005-בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 זה.
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 הסכם למתן שירותים עם גב' דריזין .2.8.4

לפרטים אודות הסכם למתן שירותים עם גב' דריזין בתפקיד סגנית יו"ר דירקטוריון פעילה 
 .כנספח א'המצ"ב לדוח זה  למתאר 27.7.2 סעיףראו בחברה 

להשלמת העסקה וקבלת כל האישורים  בכפוףלהסכם השירותים עם גב' דריזין,  בהתאם
מות למסחר של החברה במועד השלמת פי דין, יוקצו לגב' דריזין אופציות לא רשו-הנדרשים על

המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה לאחר מועד   המניות  מהון  2%העסקה בכמות המשקפת  
השלמת העסקה, אשר תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה באופן שווה 

במחיר מימוש  ,2020שנים, החל מהרבעון הראשון של שנת  3בסוף כל רבעון במשך תקופה של 
מועד אישור , 2020בפברואר,  9יום הימים שקדמו ל 30 -המשקף את ממוצע מחיר המניה ב

 . 5%העסקה על ידי דירקטוריון החברה, שהינו המועד הקובע לקביעת מחיר המימוש, בתוספת  

הנדרשים ע"פ התוספת השישית לתקנות הדיווח )באלפי ש"ח(: פירוט  המוצעפרטים אודות התגמול 
 כיבי התגמול )באלפי ש"ח(: ר

 סה"כ תגמולים* אחרים תגמולים* בעבור שירותים  התגמולים מקבלפרטי 

 )באלפי ש"ח(

 היקף תפקיד שם 

 משרה

 שיעור

 החזקה

 בהון

 החברה

 %(-)ב 

 דמי

  שירותים

 תשלום 6מענק

 מבוסס

 7מניות

  אחר שכירות ריבית אחר

אורנה 

 דריזין

סגנית יו"ר 

 דירקטוריון

25 

שעות 

 בחודש

32.87%8 216 - - - - - - 216 

 .לחברה עלות במונחי הינם התגמול סכומי *

  הדרך בה נקבעה התמורה: .2.8.5

-על ואושר, דריזין' גב לבין' נקסטייגהגמול שישולם לגב' דריזין, נקבע במשא ומתן בין  שיעור

והוגן בנסיבות העניין,  סבירשמצאו אותו  לאחר, החברה ודירקטוריון המאוחדת הוועדהידי 
ועולה בקנה אחד עם תפקידה ומעמדה הצפוי לאחר השלמת העסקה ועם מידת האחריות 

העברית בירושלים, אוניברסיטה מה' דריזין תארים מתקדמים בביולוגיה לגבשתוטל עליה. 
הינה בוגרת מנהל דוקטורט ופוסט דוקטורט בביולוגיה ממכון ויצמן למדע ברחובות, וכן 

' דריזין ידע מקצועי גבכל אלו מקנים ל  .עסקים וניהול למנהלים בכירים באוניברסיטת תל אביב
לאחר השלמת פעילה יו"ר דירקטוריון כסגנית  הרלוונטי לתחום פעילות החברה ולתפקיד

יון יו"ר דירקטורמנכ"לית וכ' דריזין ניסיון עסקי שנצבר במהלך פועלה כלגבכן  כמוהעסקה. 
תרמה רבות   ,חברת האם, בעלת השליטה של נקסטייג', ומלבד היותה ממייסדי בעלת השליטה

סברו, , פעילותה והשגת יעדיה. חברי הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה עסקיהלקידום 
לצורך מילוי  ים' דריזין הכישורים, הניסיון המקצועי, העסקי והניהולי הרלוונטילגבכי 

 תרומה לתרום דריזין' גב של ביכולתה. פעילה בחברהו"ר דירקטוריון יסגנית כ התפקיד
יודגש, כי הגמול . העסקיות העתידיות לתוצאותיה וכן לפיתוחה, ליעדיה, לחברה משמעותית

 
 27.7.2.4, כמפורט בסעיף 2020משכורות חודשיות, בכפוף לעמידה ביעדים לשנת  4 עד זכאית למענק בסך של תהא' דריזין גב  6

 למתאר. 
מהון המניות  2%חירות של החברה בשיעור של להשלמת עסקת המיזוג, יוענקו לגב' דריזין אופציות לא ס בכפוףלעיל,  כמפורט  7

להלן(  16לאור העובדה כי טרם נקבע הון המניות המונפק והנפרע למועד ההשלמה )ראו ה"ש המונפק והנפרע. נכון למועד זה, 
 אין יכולת להעריך מה יהיה שווי האופציות כאמור. לקבוע את כמות האופציות המוענקות,  ולפיכך לא ניתן

 המונפק המניות מהון 32.87% של בשיעור, העסקה השלמת לאחר בחברה השליטה בעלת, נקסטר באמצעות, מחזיקה דריזין' הגב  8
 . בו מחזיקה נקסטר 65.13%, מתוך שיעור של החברה של והנפרע
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 .החברה של התגמול למדיניות בהתאםשישולם לגב' דריזין הינו 

' דריזין לחברה במסגרת גבדריזין כולל רכיב קבוע, המשקף את תרומת גב' התגמול המוצע ל
, התגמול ההוני בנוסףמתן השירותים ורכיב משתנה אשר תלוי בהשגת יעדיה ויעדי החברה. 

יו"ר דירקטוריון   נית' דריזין נועד ליצור קשר ארוך טווח בין החברה לסגלגב)הענקת האופציות(  
נבחן  התגמול לבין בעלי מניותיה. הבינרת זהות אינטרסים משרה בחברה ויצי תפעילה כנושא

דריזין במסגרת תפקידה, תרומתה  'גבואושר תוך לקיחה בחשבון את היקף אחריותה של 
 לחברה ולהתפתחותה.

' דריזין בתנאים לעיל, גבכי הענקת התגמול ל סברוהוועדה המאוחדת והדירקטוריון  חברי
' דריזין והוא יהלום את תרומתה גביש בו כדי לתמרץ את    םולהערכתמהווה תגמול ראוי וסביר,  

 ., לאחר השלמת העסקהלחברה

דריזין אל מול השכר  גב'את הגמול ל בחנוהוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה  חברי
 הממוצע והשכר החציוני של שאר עובדי החברה. 

 

 שאינם דח"צים דירקטוריםמינוי  - 9 ההחלט .2.9

מר ג'ייקוב ריפשטיין האסיפה, במועד ההשלמה יכנס לתוקף מינויו של  לאישורבכפוף  .2.9.1
מר רענן דינור ושל ד"ר  של במועד ההשלמה יכנס לתוקף מינויםבחברה. כמו כן,  כדירקטור

הדירקטורים בחברה )בס"ק זה: " לוטם כדירקטורים בלתי תלויים-חמוז'אן מיכל 
 ובהתאם ליתר הדירקטורים. יה כמקובל בחברהיה הממונים "(. גמול הדירקטוריםהממונים

, 2020בפברואר,  9 -, ו2020 ,בינואר 19 מימיםשנתקבלו המלצות הוועדה המאוחדת  לאחר
 של יםאת מינוי,2020בפברואר,  9 -ו ,2020 ,בינואר 20 םמיביאישר  החברה דירקטוריון

 .הדירקטורים הממונים

 לתקנה בהתאם, םיד על נמסרו אשר, הדירקטורים הממונים אודות הנדרשים הפרטים להלן .2.9.2
 :הדוחות לתקנות 26

 ג'ייקוב ריפשטיין  שם: 

 22447098 מספר זיהוי: 

 17.8.1966 תאריך לידה: 

 ,ON M3B, Cosmic Drive 29, Toronto מען:

Canada 

 ישראלית נתינות: 

 לא האם חבר בוועדות הדירקטוריון:

 לא כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור חיצוני: האם מכהן 

 כשירות מקצועית האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: 

האם משמש כעובד של החברה, חברה קשורה שלה, חברה בת שלה 

 או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא

 לא

 העסקהמועד השלמת  התאריך בו החלה כהונתו:

 ,York University -מנהל עסקים BA השכלה: 
Toronto, Ontario 

CICA In-Depth Tax Course, Toronto, 
Ontario  

עיסוקו בחמש שנים האחרונות ופירוט החברות בהן משמש  

 כדירקטור:
: מנהל מסחר ראשי ונשיא 2018-2019

 . Aphria Inc ,Torontoבחברת 

2016-2018 :CFO  בחברתDiageo NA ,
Norwalk ,CT-USA 

 Diageo בחברת: נשיא 2014-2017
Canada ,Toronto .  
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 שם: 
 רענן דינור

 050976422 מספר זיהוי: 

 18.4.1952 תאריך לידה: 

 , ישראל, בית שמש32האיריס  מען:

 ישראלית נתינות: 

 כן האם חבר בוועדות הדירקטוריון:

 דב"ת חיצוני: האם מכהן כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור 

 כשירות מקצועית האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: 

האם משמש כעובד של החברה, חברה קשורה שלה, חברה בת שלה 

 או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא

 לא

 העסקהמועד השלמת  התאריך בו החלה כהונתו:

תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה,   השכלה: 
 האוניברסיטה העברית. 

תואר שני במדיניות ומנהל ציבורי, המרכז 
  האקדמי ספיר. 

עיסוקו בחמש שנים האחרונות ופירוט החברות בהן משמש  

 כדירקטור:
סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת תעבורה 

  אחזקות בע"מ. 

 

 לוטם -מיכל ז'אן חמו  שם: 

 058833872 מספר זיהוי: 

 1.8.1964 תאריך לידה: 

 ישראל, מתן, 90 הדר מען:

 ישראלית נתינות: 

 כן בוועדות הדירקטוריון: ההאם חבר

 דב"ת כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור חיצוני:  נתהאם מכה

 כשירות מקצועית האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: 

האם משמש כעובד של החברה, חברה קשורה שלה, חברה בת שלה 

 תמלאאו של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 לא

 העסקהמועד השלמת  :ההתאריך בו החלה כהונת

ראשון במדעי הרפואה,  תואר השכלה: 
 האוניברסיטה העברית. 

MD  דוקטור לרפואה, אוניברסיטת תל
 אביב. 

ברפואת ילדים, מרכז שניידר  התמחות
 לרפואת ילדים.  

 .חינוכית למנהיגות מנדל הספר בית בוגרת

 לסגל הבכיר.  אלכאתוכנית  בוגרת

  אקספוננציאלית תוכנית רפואה  בוגרת
 באוניברסיטה הסינגולריות. 

 ת בחמש שנים האחרונות ופירוט החברות בהן משמש העיסוק

 :יתכדירקטור

 הרפואי המרכז קרן, לחדשנות נשיא סגנית

 שיבא

 וחדשנות אסטרטגיה יועצת

 מובילותנשים -'אושיה ומייסדת"לית מנכ

 'בריאות

 והובלת ניהול, מנהיגות בתחומי מרצה

 . שינויים
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לתקנות   3ב לחוק החברות ותקנה  224הדירקטורים הממונים בהתאם להוראות סעיף    הצהרות .2.9.3
 .זה לדוח '4'ו – 2'ו נספחיםכבזאת  ותמצורפ הכשירות,

 יעקב אלינב לדירקטור חיצונימר  מינוי - 10החלטה  .2.10

, המכהנת "(הגב' זיכלינסקי)" הודיעה לחברה הגב' שלי זיכלינסקי ,2020בינואר,  19 ביום .2.10.1
בעלה התמנה כיו"ר חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ, אשר  כינית בחברה, וכדירקטורית חיצ

ככל . לפיכך, התקשרה עם נקסטייג' בהסכם מסחרי ועשויה להיחשב כמתחרה של נקסטייג'
היא  ההשלמהבמועד  כןדח"צית, ול שלהיא לא תעמוד בתנאי הכשירות  העסקהשתושלם 

 תסיים את כהונתה כדירקטורית בחברה. 

)ועם כניסת סיום כהונתה של גב'   לאור האמור לעיל, בכפוף לאישור האסיפה, במועד ההשלמה .2.10.2
"( כדירקטור חיצוני מר אלינבקף מינויו של מר יעקב אלינב )"ויכנס לת זיכלינסקי לתוקף(

 ,בינואר  19  מימיםהמאוחדת  שנתקבלו המלצות הוועדה    לאחר  בחברה לתקופה של שלוש שנים.
בפברואר,  9 -ו ,2020 ,בינואר 20 םמיביאישר  החברה דירקטוריון, 2020בפברואר,  9 -, ו2020
במסגרת  אלינב מרהגמול השנתי וגמול ההשתתפות שישולמו לאת מינוי של מר אלינב. ,2020

בחברה יהיו בהתאם ל"סכום הקבוע", לפי דירוג החברה, כפי שיהיה מעת לעת, כאמור   וכהונת
תקנות )" 2000-בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס

 "(.הגמול

כבעל כשירות מקצועית ומומחיות  אלינב במר והחברה הכיר דירקטוריוןוהוועדה המאוחדת  .2.10.3
 כשירות.הכהגדרת מונח זה בתקנות חשבונאית ופיננסית, 

הובא לידיעת מר אלינב קודם לקבלת הסכמתו לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  הגמולסכום  .2.10.4
 בהתאם לתקנות הגמול. 

לתקנות  3ותקנה   לחוק החברות 241-ב ו224מר אלינב מסר לחברה הצהרתו בהתאם לסעיפים   .2.10.5
 לדוח זה. 5ו'נספח מצ"ב כ אשר העתק ממנה, הכשירות

 לתקנות 26 לתקנה בהתאם, ויד על נמסרו אשר, מר אלינב אודות הנדרשים הפרטים להלן .2.10.6
 :הדוחות

 יעקב אלינב  שם: 

 006287338 מספר זיהוי: 

 25.12.1944 תאריך לידה: 

 , ישראל , הרצליה10הדודאים  מען:

 ישראלית נתינות: 

 כן האם חבר בוועדות הדירקטוריון:

 דירקטור חיצוני תלוי או כדירקטור חיצוני: האם מכהן כדירקטור בלתי 

 מומחיות חשבונאית פיננסית האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: 

האם משמש כעובד של החברה, חברה קשורה שלה, חברה בת שלה 

 : או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא

 לא

 העסקהמועד השלמת  התאריך בו החלה כהונתו:

האוניברסיטה  –תואר ראשון בכלכלה  השכלה: 
 העברית בירושלים.  

בי"ס למנהל עסקים   –לימודי מנהל עסקים  
  באוניברסיטה העברית. 

עיסוקו בחמש שנים האחרונות ופירוט החברות בהן משמש  

 כדירקטור:

 יו"ר דפי זהב 
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 החברה של פנימי משפטי ליועץ מרקסמר  מינוי - 11החלטה  .2.11

ועל כן  בעלת השליטה בחברה לאחר השלמת העסקה,מרקס מועסק על ידי חברת האם, מר  .2.11.1
לעיל, שעניינה מדיניות  3אישור החלטה אישור האסיפה ובכפוף ל .מובא לאישור האסיפה

. החברה של פנימי משפטי כיועץמינויו של מר מרקס במועד ההשלמה יכנס לתוקף התגמול, 
, 2020בפברואר,  9 -, ו2020 ,בינואר 19 מימיםשנתקבלו המלצות הוועדה המאוחדת  לאחר

את מינויו של מר מרקס 2020בפברואר,    9  -ו ,2020  ,בינואר  20  םמיביאישר    החברה  דירקטוריון
 . החברה של פנימי משפטי ליועץ

המצ"ב לדוח זה  למתאר 27.7.3סעיף  ראוההעסקה עם מר מרקס,  הסכםלפרטים אודות  .2.11.2
 .כנספח א'

פי -להשלמת העסקה וקבלת כל האישורים הנדרשים על בכפוף, מרקס מר עםלהסכם  בהתאם
דין, יוקצו למר מרקס אופציות לא רשומות למסחר של החברה במועד השלמת העסקה בכמות 

ר מועד השלמת המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה לאח המניות מהון 0.2%המשקפת 
העסקה, אשר תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה באופן שווה בסוף 

, במחיר מימוש 2020שנים, החל מהרבעון הראשון של שנת  3כל רבעון במשך תקופה של 
מועד אישור , 2020בפברואר,  9יום הימים שקדמו ל 30 -המשקף את ממוצע מחיר המניה ב

 . 5%דירקטוריון החברה, שהינו המועד הקובע לקביעת מחיר המימוש, בתוספת    העסקה על ידי

הנדרשים ע"פ התוספת השישית לתקנות הדיווח )באלפי ש"ח(:  המוצעפרטים אודות התגמול  .2.11.3
 פירוט רכיבי התגמול )באלפי ש"ח(: 

 סה"כ תגמולים* אחרים תגמולים* בעבור שירותים  התגמולים מקבלפרטי 

 ש"ח()באלפי 

 היקף תפקיד שם

 משרה

 שיעור

 החזקה

 בהון

 החברה

 %(-)ב 

 תשלום מענק  שכר

 מבוסס

 9מניות

  רכב שכירות ריבית אחר

יעקב 

 מרקס

יועץ משפטי 

פנימי של 

 החברה

33% - 162 - - - - - 36 198 

 .לחברה עלות במונחי הינם התגמול סכומי *

  הדרך בה נקבעה התמורה: .2.11.4

-, ואושר עלמרקס, נקבע במשא ומתן בין נקסטייג' לבין מר מרקסשיעור הגמול שישולם למר 
, העניין בנסיבותסביר והוגן ידי הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה, לאחר שמצאו אותו 

 שתוטל  האחריות  מידת  ועם  העסקה  השלמת  לאחר  הצפוי  ומעמדו  תפקידו  עם  אחד  בקנה  ועולה
מרקס מחזיק בתואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים וכן בתואר  מר. עליו

שנה בהן עסק כעו"ד בתחום   25  -בעל ניסיון של כ  הינושני בקנין רוחני ומדעי הרפואה, בעברית,  
 מרקס  למר  שישולם  הגמול  כי,  יודגש  ' מיום הקמתה.נקסטייגהינו יועץ המשפטי של  והמסחרי,  

 ות התגמול של החברה. בהתאם למדיני הינו

מר נועד ליצור קשר ארוך טווח בין החברה ל מר מרקסלהתגמול ההוני )הענקת האופציות( 

 
מהון המניות  0.2%להשלמת עסקת המיזוג, יוענקו למר מרקס אופציות לא סחירות של החברה בשיעור של  בכפוףלעיל,  כמפורט  9

לאור העובדה כי טרם נקבע הון המניות המונפק המונפק והנפרע בחברה, כפי שיהיה לאחת השלמת עסקת המיזוג. נכון למועד זה, 
אין יכולת להעריך מה יהיה להלן( ולפיכך לא ניתן לקבוע את כמות האופציות המוענקות,  16והנפרע למועד ההשלמה )ראו ה"ש 

 שווי האופציות כאמור. 
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נבחן ואושר תוך לקיחה התגמול  ויצירת זהות אינטרסים בינו לבין בעלי מניותיה. מרקס
 לחברה ולהתפתחותה. ו, תרומתובמסגרת תפקיד ו של מר מרקסבחשבון את היקף אחריות

בתנאים לעיל,  מר מרקסכי הענקת התגמול ל סברוהוועדה המאוחדת והדירקטוריון  חברי
 ווהוא יהלום את תרומת  מר מרקסיש בו כדי לתמרץ את    םמהווה תגמול ראוי וסביר, ולהערכת

 ., לאחר השלמת העסקהלחברה

אל מול השכר  למר מרקסאת הגמול  בחנוהוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה  חברי
 הממוצע והשכר החציוני של שאר עובדי החברה. 

 

החלפת תקנון ההתאגדות של החברה, לרבות ביצוע איחוד הון בחברה וכן שינוי שם   - 12החלטה  .2.12
 החברה

מוצע להחליף את תקנון ההתאגדות של החברה  לאישור האסיפה והשלמת העסקה, בכפוף .2.12.1
, הכולל, בין היתר, "(המתוקן התקנון)להלן: " לדוח זה נספח ז'בתקנון חדש בנוסח המצב כ

של ביצוע איחוד ההון הרשום של החברה, באופן בו לאחר איחוד ההון כאמור, ההון הרשום 
ש"ח ע.נ. היינו,  0.1לות בנות מניות רגי 10,000,000 -ש"ח, המורכב מ 1,000,000יהיה החברה 

 רגילה של החברה.  1מניות רגילות של החברה תהפוכנה למניה  10כל 

התקנון המתוקן של החברה, כולל תניות המותאמות לתחום הפעילות הנוסף המוצע של החברה 
בתחום הקנאביס ולאישורים הנדרשים מהיק"ר בקשר עם נושאי משרה ועובדים של החברה. 

וד ההון המוצע של החברה נועד לסייע למסחר במניות החברה וכן לעמוד בתנאי כמו כן, איח
 הבורסה השונים בקשר עם שווי מניית החברה.

" ובאנגלית בע"מ וטיקסיתראפ' נקסטייג, מוצע לשנות את שם החברה לשם "כןכמו  .2.12.2
"Nextage Therapeutics Ltd.נקסטייג'   " או כל שם דומה אחר שיבחר על ידי בעלי המניות של

 .ידי רשם החברות-ובלבד שיאושר על

 

 ליזםתשלום עמלת ייזום  - 13החלטה  .2.13

עמלת הייזום בהתאם להסכמה בין הצדדים כי ליזם ואישור הבורסה תוקצה   בכפוף להשלמת העסקה,
 . )הניצעים( 83% -)החברה( ו 17%יישאו בעמלת הייזום ביחס של 

 ולאור תרומתו לגיבוש, לקידום ולהשלמת העסקה.יזם העמלת הייזום נקבעה לאחר מו"מ עם 

 

 Off-Runאישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  - 14החלטה  .2.14

מוצע לאשר התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים  בכפוף לאישור האסיפה והשלמת העסקה,
לפני מועד  עבור דירקטורים ונושאי משרה שמכהנים ו/או כיהנו בחברה Run-Offסוג מונושאי משרה 

דירקטוריון ו הוועדה המאוחדת ואשר תנאיה יאושרו על ידי ההשלמה, לתקופה של שבע שנים מראש
 הקיימים לאלו דומים בתנאים, הניתן ככל, ייקבעו הפוליסה תנאי. זה דוחהחברה עובר לפרסום 

  .למועד זה בחברה הקיימתהדירקטורים ונושאי המשרה  ביטוח בפוליסת

, יהיו בתנאי סוכמו במסגרת משא ומתןי הפרמיה החד פעמית בגינה, ת, לרבותנאי הפוליסה האמורה
האמורים, בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה ונושאי המשרה זהים לגבי כל הדירקטורים  ויהיו שוק

 .של החברה
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 "(נתן-ברהחברה )"מר  נתן, סמנכ"ל הכספים של-איתי ברלמר מענק השלמה  תשלום - 15 החלטה .2.15

, 2020  ,בינואר  19  מימיםשנתקבלו המלצות הוועדה המאוחדת    לאחרו,  האסיפהבכפוף לאישור   .2.15.1
, 2020בפברואר,  9 -ו ,2020 ,בינואר 20 םמיביאישר  החברה דירקטוריון, 2020בפברואר,  9 -ו

אלף  250נתן, במועד ההשלמה ובכפוף לה, מענק השלמה בסכום של -ברתעניק למר החברה 
 . 10"(מענק ההשלמהש"ח )"

  נקבעה התמורה: בה הדרך .2.15.2

בתמורה ולאור תרומתו ומשולם  ,למדיניות התגמולתואם את נתן -בר למרמענק ההשלמה 
 .לחברה ולמאמציו הרבים בקשר עם גיבוש, קידום והשלמת העסקה

 

לעיל מובאות לאישור האסיפה כמקשה אחת כחלק מאישור העסקה, לגביהן  15 - 1יובהר כי כל ההחלטות 
 נדרש אישורה של האסיפה. 

 

 פרטים נדרשים אודות הנושאים העומדים לסדר יומה של האסיפה .3

 כללי  .3.1

לפי חלקם כמפורט בהרחבה לעיל, במועד ההשלמה תקצה החברה את המניות המוקצות לניצעים, 
נקסטייג', המהוות בניירות הערך של לחברה את מלוא החזקותיהם היחסי בנקסטייג', ואלו יעבירו 

מהון המניות המונפק והנפרע של נקסטייג', בדילול מלא, כך שבמועד השלמת העסקה החברה  100%
מההון המונפק והנפרע של נקסטייג', בדילול מלא. כמו כן, תקצה החברה למר דריזין,   100%  -בתחזיק  

"( אופציות לא סחירות, כמפורט ניצעי האופציות)יקראו יחד להלן: "וליזם גב' דריזין, מר מרקס 
לעיל, בהתאמה )כתבי האופציות לניצעי האופציות יקראו יחד  2.13 -ו 2.11.2, 2.8.4, 2.7.2 בסעיפים
 להלן. 3.5"(, ובהתאם לתנאי האופציות כמפורט בסעיף כתבי האופציהלהלן: "

 שמות הניצעים, ניצעי האופציות והיותם צד מעוניין .3.2

' לידי החברה במועד ההשלמה, ובכפוף להשלמתה, תקצה להעברת כל מניות נקסטייג בתמורה .3.2.1
החברה לניצעים את המניות המוקצות ולניצעי האופציות את כתבי האופציה, לפני איחוד ההון 

 : 11להלןלעיל,  וכמפורט  2.12.1כמפורט בסעיף 

מניות  הניצע

רגילות של 

 החברה

אופציות 

בלתי סחירות 

 של החברה

שיעור 

 ההחזקות

מההון 

 12המונפק

שיעור 

ההחזקות 

בדילול 

 12מלא

פירוט הקשרים 

בין הניצעים 

 וניצעי האופציות

כמפארמה נקסטר 
 13סולושנס בע"מ

גב' דריזין, מבעלי  59.44% 65.13% - 174,180,855
השליטה בנקסטר, 
הינה אמו של מר 

 דריזין.
בנה של גב' דריזין,  16.69% 16.28% 5,348,984 43,545,214 דריזין אברהם

מבעלי השליטה 

 
 .ביולייטמענקה ההשלמה כפוף גם לאישור דירקטוריון  תשלום  10
)בהנחה שכל כתבי  מניות 45,466,363 קרי, העסקה"ח דו פרסום למועד נכון החברה של והנפרע המונפק המניות להון בהתאם  11

שר עם הונה לקחת בחשבון מניות נוספות שיוקצו, על מנת לעמוד בתנאי הסף בק מבליו האופציה הקיימים בחברה טרם מומשו(
ככל שיוקצו מניות נוספות כאמור, יותאמו כמויות ניירות הערך המוקצים לניצעים  לעיל. 1.3.1העצמי של החברה, כמפורט בסעיף 

 האופציות, באופן ששיעור ההחזקות לא ישתנה.וניצעי 
 לפי העניין. ,מבלי לקחת בחשבון החזקות נוספות בחברה של הניצעים וניצעי האופציות      12
, 50.47% -ו 41.29%) 91.76%חברה פרטית הנשלטת על ע"י מר אבי סמל וגב' דריזין בשיעור החזקה משותף של נקסטר הינה   13

. מר סמל וגב' דריזין מוגדרים כ"מחזיקים ביחד" 5%  –אפרת הינו בעל עניין מכח החזקותיו בשיעור של כ    מר ישראל  וכן(,  בהתאמה
 , היות והם קרובי משפחה )אחים( שעובדים בשיתוף פעולה.101-9בהתאם לעמדת הרשות לניירות ערך 



 

 

20 

 

 .בנקסטר
גב' דריזין, מבעלי  1.83% - 5,348,984 - 14דריזין אורנה

השליטה בנקסטר, 
הינה אמו של מר 

 דריזין.
  0.18% - 534,898 - מרקס יעקב
  0.25% 0.27% - 723,068 ריפשטיין ג'ייקוב

 אחזקות בוקסר. ש
 "מבע

2,174,648 - 0.81% 0.74%  

  0.46% 0.51% - 1,359,046 לררשפירא  רבקה
 ייעוץ.ר.נ.ק. א

 והשקעות פיננסי
 "מבע

- 6,686,230 - 2.28%  

 להיות  צפויים  , וגב' דריזיןדריזין  מר  ,חברת האם  ,העסקה  השלמת  אחרידיעת החברה, ל  למיטב .3.2.2
  .בחברה השליטה בעלי

( 1()א()5)270נחשבים צד מעוניין כהגדרת המונח בסעיף  חברת האם, מר דריזין, וגב' דריזין .3.2.3

לחוק החברות, היות שלאחר השלמת העסקה וביצוע הקצאת המניות המוקצות לניצעים 
צפויים להחזיק   והקצאת כתבי האופציה לניצעי האופציות, חברת האם, מר דריזין, וגב' דריזין

יהיו אף  לעיל. חברת האם, מר דריזין, וגב' דריזין 3.2.1בשיעורים המפורטים בטבלה בסעיף 
 בחברה ו/או כהונתם כנושאי משרה בחברה.  החזקותיהםבעלי עניין מכוח 

 עם מניות החברה  בקשרהאופציות  וניצעיהסכמים בין בכתב ובין בע"פ בין הניצעים  פירוט .3.2.4

לבין מחזיק ו/או בעל מניות האופציות  וניצעיבין הניצעים  ,הסכמים בין בכתב ובין בע"פ אין
בחברה או אחרים בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה 

 . בה

בזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע שלאחר תנאי המניות המוקצות, כמותן והשיעור שהן יהוו  .3.3
 הקצאתן וכן בדילול מלא

 הון המניות המונפק של החברה .3.3.1

מניות רגילות  100,000,000 -ש"ח המורכב מ 10,000,000הון המניות הרשום של החברה הוא 
 . 15הון המניות הרשום והבלתי מונפק של החברה הינו נקי וחופשי כ"א. ש"ח ע.נ 0.1בנות 

מניות רגילות של  45,466,363זה, הינו  דוחהמניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד הון 
 3,951,500 -למימוש ל יםהניתנ(, 22כתבי אופציה המירים )סדרה  3,951,500למעט  החברה.

 -למימוש ל יםהניתנ(, 23כתבי אופציה המירים )סדרה  2,268,100החברה, מניות רגילות של 
 -לא סחירות הניתנות למימוש ל אופציות 1,450,572 -והחברה, ת רגילות של מניו 2,268,100
 ניירות כל להקצות התחייבהאו /ו הקצתה לא החברההחברה, מניות רגילות של  1,450,572

 (.סחירים לא אופציה כתביאו /ו סחירים אופציה כתב)לרבות  אחרים ערך

למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, ניצעי האופציות, בעלי העניין והציבור בניירות הערך  .3.3.2
לפני ביצוע ההקצאה נשוא דוח זה )ללא דילול ובדילול מלא( ומיד לאחריה )ללא  של החברה

 החברה  שלושאינם סחירים    סחיריםאופציה    כתביובהנחה כי לא ימומשו    16דילול ובדילול מלא(

 : כדלקמן הינו, זה למועד דוח

  

 
  .לעיל 13 -ו 8הערות שוליים  ורא  14
 .1:10של לעיל, בכוונת החברה לאחד את הון המניות של החברה ביחס  2.12כאמור בסעיף         15
)בהנחה שכל כתבי  מניות 45,466,363 קרי, העסקה"ח דו פרסום למועד נכון החברה של והנפרע המונפק המניות להון בהתאם  16

לקחת בחשבון מניות נוספות שיוקצו, על מנת לעמוד בתנאי הסף בקשר עם הונה  מבליהאופציה הקיימים בחברה טרם מומשו(, ו
כמויות ניירות הערך המוקצים לניצעים ככל שיוקצו מניות נוספות כאמור, יותאמו  לעיל. 1.3.1העצמי של החברה, כמפורט בסעיף 

 וניצעי האופציות, באופן ששיעור ההחזקות לא ישתנה.
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 . אילוז ירון( מוחזקות ישירות על ידי מר 23כתבי האופציה )סדרה  17
 .יאייטס בע"מסבאמצעות חברה בבעלותו המלאה, מקוב אסוו ישיר אופן מחזיק מקוב ישראל מר 18

שם 
 המחזיק

 16 אחרי ההקצאה לפני ההקצאה

נייר 
 כמות הערך

 -שיעור ההחזקה 
 הון והצבעה

נייר  )%(
 כמות הערך

 הון והצבעה -שיעור ההחזקה 
)%( 

ללא 
 דילול

בדילול 
 בדילול מלא ללא דילול מלא

 הניצעת/בעלי עניין

נקסטר כמפארמה 
 סולושנס בע"מ

 -- 
 --  --  -- 

,180,855174 מניות  65.13% 59.44% 

 דריזין אברהם

 16.69% 16.28% 43,545,214 מניות --  --  --  -- 

 אופציות --  -- 
 לא

 סחירות

5,348,984 

 דריזין אורנה
 אופציות --  --  --  -- 

 לא
 סחירות

5,348,984 - 1.83% 

068723, מניות --  --  --  --  ריפשטיין'ייקוב ג  0.27% 0.25% 
 בוקסר. ש

 "מבע אחזקות
 0.74% 0.81% 2,174,648 מניות --  --  --  -- 

 0.46% 0.51% 1,359,046 מניות --  --  --  --  לררשפירא  רבקה

 ייעוץ.ר.נ.ק. א 
 והשקעות פיננסי

 17 "מבע

 
כתבי 

אופציה 
סחירות 
)סדרה 

23) 

 
260,000 

כתבי  0.49% --
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

23) 

 
260,000 

 -- 2.37% 

אופציות 
לא 

 סחירות

6,686,230 

ביולייט מדעי 
 החיים בע"מ

 13,966,034 מניות

30.72% 28.72% 

 5.21% 5.22% 13,966,034 מניות

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

22) 

869,000 
 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

22) 

869,000 
 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

23) 

428,100 
 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

23) 

428,100 
 

 18ישראל מקוב

 1,308,400 מניות

2.88% 3.66% 

 0.66% 0.49% 1,308,400 מניות
אופציות 

לא 
 סחירות

499,325 
 

אופציות 
לא 

 סחירות

499,325 
 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

22) 

135,500 
 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

22) 

135,500 
 

סוזנה נחום 
 זילברברג

אופציות 
לא 

 סחירות

23,440 
 - 0.04% 

אופציות 
לא 

 סחירות

23,440 
 

- 0.01% 

 מאיר יואלי
אופציות 

לא 
 סחירות

817,994 
 - 1.54% 

אופציות 
לא 

 סחירות

817,994 
 

- 0.28% 

 94,500 מניות רון גרופל
 94,500 מניות 0.18% 0.21% 

 
0.04% 0.03% 

 נושאי משרה

 נתן -בראיתי 

 162,000 מניות

0.36% 0.41% 

 0.08% 0.06% 162,000 מניות

אופציות 
לא 

 סחירות

57,813 
 

אופציות 
לא 

 סחירות

57,813 
 

 יפתח ביאל
אופציות 

לא 
 סחירות

15,000 
 - 0.03% 

אופציות 
לא 

 סחירות

15,000 
 

- 0.01% 

 --  --  --  --  מרקס יעקב
אופציות 

לא 
 סחירות

534,898 
- %180.  
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 הציבור

 ציבור

 29,935,429 מניות

65.84% 64.93% 

 11.77% 11.19% 29,935,429 מניות
אופציות 

לא 
 סחירות

37,000 
 

אופציות 
לא 

 סחירות

37,000 
 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

22) 

2,947,000 
 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

22) 

2,947,000 
 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

23) 

1,580,000 

כתבי 
אופציה 
סחירות 
)סדרה 

23) 

1,580,000 
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 תנאי המניות המוקצות  .3.4

המניות המוקצות הינן מניות רגילות של החברה, שתהיינה שוות בזכויות מכל הבחינות  .א
למניות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח זה, ותוקצנה כשהן נקיות 
וחופשיות מכל חוב, משכון שעבוד, עיקול, זכות עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות 

שלישי, מכל סוג שהוא למעט המגבלות המפורטות  קדימה או זכויות של או לטובת צד
 לדוח זה להלן בנוגע לחסימה.  3.13בסעיף 

 אכיפת  םלש  הקצאתן  עם  מיד  בנאמנות  יופקדובהתאם לדרישת החברה, המניות המוקצות   .ב
, ובכלל זה בקשר עם המגבלות הדין והוראות ההסכם לפי הניצעים של התחייבויותיהם

 3.13יף  החלות כאמור על ביצוע פעולות במניות המוקצות )הוראות החסימה( כמפורט בסע
 .לדוח זה להלן

בכפוף לקבלת אישור  המניות המוקצות תוקצנה לניצעים, לפי העניין, במועד ההשלמה, .ג
 הבורסה כנדרש על פי דין, ובכלל זה קבלת אישור רישומן למסחר של המניות המוקצות.

מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ הקצאתן על שם  המניות המוקצות תירשמנה לאחר .ד

 "(.החברה לרישומים)"

 האופציות לניצעיהאופציה  כתבי תנאי .3.5

האופציות   לניצעיתקצה    החברהכל האישורים על פי דין, בסמוך לאחר מועד ההשלמה    לקבלת  בכפוף
 את כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות בחברה כמפורט להלן:

 9, החל מיום שנים 3, הינה ליזם הייזום עמלת, למעט ההבשלה של כתבי האופציה תקופת .3.5.1
חודשים( החל מהמועד   3)  רבעון  שבכל"(, באופן  הקובע  המועד: "זה  3.5  סעיף)ב  2020,  בפברואר
מהכמות הכוללת של כתבי האופציה, וזאת בתנאי  1/12 לממשהאופציות  ניצעי יוכלוהקובע, 

 יםותשיר ייתן ,היזם, למעט האופציות מניצעיאחד  כלשבמועד המימוש של כתבי האופציה, 
  .זה בדוח כאמור, בחברה יועסק או

 במועד ההינ ,ליזםהיינו כתבי האופציה המוענקים ד, הייזום עמלת של ההבשלה תקופת
 (.Fully Vested) הענקתה

שנים ממועד  6( 1) מבין המוקדם למועד עד למימוש ניתנים יהיו, שהבשילו האופציה כתבי .3.5.2
האופציות מכל סיבה  מניצעישל כל אחד  םחודשים לאחר סיום כהונת 12( 2ההענקה; או )

 .לעיל 3.5.1, ראו סעיף היזםלגבי   שהיא.

 .יפקעו לאחר שנתיים ממועד הקצאתםליזם גין עמלת הייזום המוענקים כתבי האופציה ב

, יזםה, למעט  יותהאופצ  מניצעישל כל אחד    כהונתם  סיום  למועד  עד  יבשילו  שלא  אופציה  כתבי
 .הכהונה סיום במועד יפקעו

למניות, ביום הקובע לחלוקת מניות  האופציה כתביהאמור לעיל, לא יבוצע מימוש של  למרות .3.5.3
 חל"(. חברה אירוע: "יקראו"ל מהנ אחד)כל  הון להפחתת או הון לפיצול, הון לאיחודהטבה, 

 האקס ביום מימוש יבוצע לא, חברה אירוע של הקובע היום לפני חברה אירוע של האקס יום
 .כאמור

 המימוש יהיו כפופים לכללי הבורסה, כפי שיקבעו מעת לעת.  מועדי .3.5.4

 לכלל, המניות הרגילות שיתקבלו במימוש יקנו  19האופציה כתבי  של  המלא מימושם  של  בהנחה .3.5.5
לאחר  מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה 6.28% -כהאופציות יחד  ניצעי

  בדילול מלא. 6.11% -ההקצאה וכ

 

 
 כי לא ימומשו כתבי אופציה סחירים ושאינם סחירים של החברה למועד דוח זה.ו בלבד האופציה כתבי של מלא מימוש של בהנחה  19
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 :האופציות לניצעיהכלכלי של כתבי האופציה  ערכם .3.5.6

( לעיל 16ה"ש  )ראו ההשלמה למועד והנפרע המונפק המניות הון נקבע טרם כי העובדה לאור
ולפיכך לא ניתן לקבוע את כמות כתבי האופציות לניצעי האופציות, לא ניתן לקבוע למועד זה 

 י האופציה האמורים.באת ערכם הכלכלי של כת

 .הרגילות למניות בזכויותיהן שוות תהיינה האופציות ממימוש שתנבענה המימוש מניות .3.5.7

שם -לתקנון הבורסה, מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות תהיינה רשומות על  בהתאם .3.5.8
 לרישומים.  החברה

של  זכותםהאופציות של החברה, בקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן,  תכנית פי-על .3.5.9
 :להלן  המפורטות  להתאמות  כפופה  תהא  האמורה  התכניתהאופציות לרכוש מניות מכוח    ניצעי

 של מחדש ארגון, רכישה, מיזוג של במקרה, להלן ג3.5.9 -ו ב3.5.9 בסעיפים לאמור בכפוף .א
 3.5.9 בסעיף) להתקיים ממשיכה אינה החברה כאשר, אחרת חברה לתוך או עם החברה

 תכנית מכוחהאופציות  לניצעי שהוענקו האופציות כתבי כל"(, עסקהזה להלן: "

 לכמות בהתאם, למניות לאופציות יומרו או יוחלפו, מומשו שטרם החברה של האופציות
 של ערך נייר לכל או, מומשו שטרם"( הניצעים אופציות)" האופציות כתבי מכוח המניות
 החברה: "יחד( )הרוכשת החברה של בת חברת או אם חברת או) הרוכשת החברה

, כאמור לעסקה בנוגע המניות כנגד החברה של המניות לבעלי חולקו אשר"( הרוכשת
 אירוע ישקפו אשר, שיידרשו ככל, למניה המימוש במחיר המתאימות ההתאמות ויבוצעו
 מועדי לרבות, בעינם יעמדוהאופציות  לניצעי האופציות כתבי תנאי יתר וכל, כאמור

. וסופית בלעדית תהא החלטתו אשר הדירקטוריון ידי-על שייקבע כפי הכול, ההקניה
 לפחות לנכון החברה שתיראה ובצורה באופן העסקה עלהאופציות  לניצעי תודיע החברה

 .העסקה של הקובע המועד בטרם ימים( 10) עשרה

 להמיר  תסכים  לא  הרוכשת  החברה  אם,  דין  כל  להוראות  ובכפוף,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי .ב
 כל, לעיל א3.5.9 בסעיף כאמור העסקה במועד יפקעו, הניצעים אופציות את להחליף או

 הולם  פיצויות,  האופצי  לניצעי  יינתן  ובתמורה,  למניות  מומשו  טרם  אשר  הניצעים  אופציות

 .וסופית בלעדית תהא והחלטתו החברה דירקטוריון ידי-על שייקבע כפי

 בעקבות, אם מומרות או כמוחלפות ייחשבו, הניצעים אופציות, לעיל א3.5.9 סעיף לצורכי .ג
 הכפופה מניה כל בגין, לקבל או לרכוש הזכות את יעניקו האמורות האופציות, העסקה

 ניירות או מזומן, אופציות, מניות אם) התמורה את, העסקה לפני מיד הניצעים לאופציות
 המוחזקת מניה כל בגין המניות בעלי ידי-על בעסקה תתקבל אשר( אחר רכוש או ערך

 סוג, לתמורה באשר בחירה ניתנה כאמור למחזיקים ואם) העסקה של הקובע במועד
 כאמור התמורה שאם בתנאי(; המניות רוב של המחזיקים ידי-על הנבחר התמורה

 החברה של( להן ערך בשווה או) בלבד רגילות במניות אינה עסקה של במקרה המתקבלת
 כי לקבוע, הרוכשת החברה הסכמת קבלת לאחר, רשאי החברה דירקטוריון, הרוכשת
 ערך שווה או) בלבד רגילות מניות תהיה, הניצעים אופציות במימוש שתתקבל התמורה

 ידי-על שנתקבל למניה למחיר שווה שלהן השוק מחיר אשר הרוכשת החברה של(, להן
 שיקול  פי-על,  לקבוע  רשאי  החברה  שדירקטוריון  לכך  ובכפוף;  בעסקה  המניות  רוב  מחזיקי

 של אופציות כנגד הניצעים אופציות של המרה או החלפה של כאמור במקרה כי, דעתו

 באופן, מזומן כולל אחר נכס של סוג כל כנגד יוחלפו כאמור האופציות, הרוכשת החברה
 . הקיימות בנסיבות הוגן

 ניצעים אופציות שקיימות בשעה החברה של מרצון פירוקה על ויוחלט היה - מרצון פירוק .ד
 בדברהאופציות,  לניצעי הודעה החברה תמסור, האמורה התכנית מכוח מומשו שטרם
 שטרם הניצעים אופציות את לממש ימים( 10) עשרה יהיו ולניצע, כאמור ההחלטה קבלת

 חלוף עם. להלן הקבוע המימוש להליך בהתאם, הקנייתן מועד הגיע ואשר למניות מומשו
 יפקעו  יום  אותו  עד  למניות  מומשו  טרם  אשר  הניצעים  אופציות  כל,  האמורים  הימים  עשרת
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 .מיידית

 המניות בהון שינוי יחול הניצעים אופציות מימוש שבטרם מקרה בכל - הון במבנה שינוי .ה
 דומה אירוע כל או מניות איחוד, מניות פיצול, הטבה מניות של בדרך החברה של המונפק

 ממימוש כתוצאה למימוש הניתנות המניות וסוג המספר יותאמו, החברה של או ידי-על
 לשמר  מנת  על  יחסי  באופן,  המימוש  מחיר  או  התכנית  מכוח  הוענקו  אשר  הניצעים  אופציות

 .שלהן המצטבר המימוש ומחיר המניות מספר את פרופורציוני באופן

 .דנדיםידיבהתאמה בהנפקת זכויות או חלוקת לא תהיה  .ו

 פירוט התמורה והדרך בה נקבעה  .3.6

ונקסטייג' תהפוך להיות  ניירות הערך של נקסטייג'בתמורה למניות המוקצות יועברו לחברה  .3.6.1
 חברת בת של החברה בשליטתה המלאה. 

 הוועדהת ככמות המניות המוקצות ומחירן נקבע במשא ומתן בין הצדדים, בהתאם להער .3.6.2
', לרבות באמצעות נקסטייגדירקטוריון החברה את שווי הפעילות של החברה ושל ו המאוחדת

שבוצעה, וכן בהתחשב בשערי  משפטית( ובדיקת נאותות opinion fairnessחוות דעת הוגנות )
 מניות החברה ומצבה באותו מועד.  

שהובאה  2020בינואר,  31( בע"מ מיום 2009של אי.פי.אס ייעוץ והשקעות )הוגנות חוות דעת  .3.6.3
 לדוח זה )להלן: נספח ט'מצורפת כבפני חברי הוועדה המאוחדת והדירקטוריון והמצורפת 

מיליון דולר ארה"ב   40.8  -' הנגזר מן העסקה הינו כנקסטייג, קבעה כי שוויה של  "(הדעת  חוות"
מבחינת  למיקרומדיקמיליוני ש"ח( הינו ולפיכך כי עסקת המיזוג הינה הוגנת וסבירה  143 -)כ

', חברי נקסטייגוהאמור לעיל, ולאחר משא ומתן עם בעלי מניות  ת הדעתחוויחסי שווי. לאור 
במניות החברה  ההחזקותסקנה כי יחס הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה הגיעו למ

'( נקסטייג)שיעור ההקצאה לבעלי מניות  83% -ו –)בעלי המניות הקיימים(  17%שנקבע על 
 הינו סביר ובשווי הוגן. 

 ראוהאופציות,  לניצעיכתבי האופציה  הענקתבדבר  התגמולאודות הדרך בה נקבע  לפרטים .3.6.4
 לעיל.  2.13 -ו 2.11.2 ,2.8.4, 2.7.2 סעיפים 

 9ומיום  ,2020, בינואר 19 מיום, 2020, בינואר 9 מיום המאוחדתבישיבותיה של הוועדה  .3.6.5
בפברואר,  9ומיום  2020, בינואר 20 מיום החברה דירקטוריון של ויתוובישיב 2020בפברואר, 

נסקרו בפני הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה פרטי העסקה והוצגו נתונים בדבר  2020
מצבה של החברה, נקסטייג' ונכסיהן, כשלאחר מכן אישרו הוועדה המאוחדת ודירקטוריון 

 במסגרתה.  החזקותהחברה את העסקה ואת יחס ה

 מחיר מניית החברה בבורסה .3.7

 10אשר קדמו למועד פרסום דוח זה ביום  הממוצע של מניית החברה בששת החודשים מחירה .3.7.1
 "ח למניה.  ש 0.44 -הינו כ 2020, בפברואר

, עמד 2020,  בפברואר  9המניה בסמוך לפני החלטה הדירקטוריון לאשר את העסקה ביום    מחיר .3.7.2
 "ח למניה.  ש 0.459 -על סך של כ

 9הדירקטוריון לאשר את העסקה ביום  להחלטתהימים שקדמו  30 -ב הממוצעהמניה  מחיר .3.7.3

 ש"ח למניה.   0.46 -עמד על סך של כ 2020בפברואר, 

 ביוםבאחוזים בין השווי למניה של המניות המוקצות, לבין מחיר מניית החברה בבורסה    היחס .3.7.4
 . 138.63%זה הינו  ,2020, בפברואר 9

 דומות אשר הינן בתוקף במועד דוח זה עסקאות .3.8

 נכון למועד דוח זה אין עסקאות דומות שביצעה החברה אשר הינן בתוקף. 

מדעי החיים בע"מ  לביולייטדוח הצעה פרטית ביחס לעסקאות עם בעלי שליטה בחברה לשעבר ראו 
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בדצמבר,   12ותוקן ביום    ,2019ר,  בבנובמ  14, כפי שתוקן ביום  2019בנובמבר,    8  מיום "(ביולייט)להלן: "
01-2019-, 109384-01-2019: אסמכתאות)מספרי  2019בדצמבר,  16האסיפה מיום  ותוצאות ,2019

לפרק ד' בדוח  22וכן פרטים לפי תקנה   ,(בהתאמה, 121447-01-2019 ,120778-01-2019, 111460
 .התקופתי

מיום נתן -הצעה פרטית לא מהותית למר ברנתן, ראו זימון אסיפה לרבות -ביחס לעסקאות עם מר בר
-2017,  2017-01-031591)מספרי אסמכתאות:    2017במאי,    14, ותוצאות האסיפה מיום  2017באפריל,    6

 , בהתאמה(.01-039862

א דוח זה וכל ההחלטות תמצית נימוקי הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה לאישור העסקה נשו .3.9
 הנלוות אשר על סדר יומה של האסיפה

העסקה, בהתאם לטיוטת ההסכם, תאפשר לחברה הכנסת פעילות חדשה בעלת תוכן כלכלי ועל  .3.9.1
כן העסקה תיטיב עם החברה. ביצוע הפעולות הנלוות לחתימה על ההסכם הינן פועל יוצא של 

 השלמת העסקה.

הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה בחנו הצעות ודרכי פעולה אפשריות חלופיות לחברה  .3.9.2

ולהכנסת פעילות חלופית. להערכת הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה, העסקה המוצעת 
 וזאת(,  החברה  שבחנה  האחרות  הריאליות  החלופות)לעומת    מניותיהמיטיבה עם החברה ובעלי  

 עברת, המפורטים במתאר, ותנאי השוק.המו הפעילות מאפייני לאור

 הכנסותככל שהעסקה תושלם על פי תנאיה, יוכנס לחברה תחום פעילות חדש שעשוי להניב לה   .3.9.3
המאוחדת ודירקטוריון החברה סבורים כי דרך הפעולה הסבירה   הוועדהארוך.  -הבינוני  בטווח

גד הקצאת מניות החברה, העומדת בפני החברה לרכישת פעילות עסקית בהיקף מהותי הינה, כנ
 בהתאם ועל פי מתווה העסקה.

)בעלי המניות הקיימים(  17%, יחס ההחזקות במניות החברה שנקבע על הדעת לחוות בהתאם .3.9.4
  לעיל(.  3.6.3  )ראו סעיף  הוגן  ובשווי  סביר  הינו'(  נקסטייג  מניות  לבעלי  ההקצאה)שיעור    83%  -ו  –

בין היתר, מצאו חברי הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה כי היחס בין שווי החברות לפיו  .3.9.5
לבעלי מניות נקסטייג' הינו סביר בנסיבות העניין המוקצות תתבצע העסקה והקצאת המניות 

  ובהתחשב בעסקה בכללותה.

השיקולים שחברי הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה לקחו בחשבון, ולאחריהם קבעו כי  .3.9.6

לבעלי מניות נקסטייג' על פי העסקה הוא נאות, כללו את המוקצות מניות השיעור הקצאת 
השיקולים הבאים: א. מצבה התזרימי של החברה; ב. יכולת החברה להמשיך לממן את 

ות המשך השקעה בשיווק ופיתוח מוצרי החברה; ג. הפוטנציאל הפעילויות הקיימות אשר דורש
הגלום בפעילות נקסטייג' העוסקת בתחום אשר פונה לשוק פוטנציאלי עתידי רחב; ד. היכולת 
המוגבלת של החברה להמשיך לפעול ולגייס כספים לטובת פעילותה הקיימת בתחום פיתוח 

, מול הערכת חברי הסרטן מחלות חרא ומעקב מוקדם גילוי, לאבחון דיאגנוסטיקהמוצרי 
הוועדה המאוחדת והדירקטוריון בדבר היכולת הצפויה של החברה לגייס כספים לפעילות 

 מסוגה של נקסטייג'.

הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי ההתקשרות המוצעים לנושאי המשרה  .3.9.7
 ורט להלן:בחברה, בין היתר על סמך קורות החיים של נושאי המשרה, כמפ

 .החברה"ל כמנכ כהונתו בגין, דריזין אברהם מר .3.9.7.1

 ד"ר אורנה דריזין, בגין כהונתה כסגנית יו"ר דירקטוריון פעילה. .3.9.7.2

 .בחברה כדירקטור ריפשטיין'קוב גיי מר .3.9.7.3

 .בחברה חיצוני כדירקטור אלינב יעקב מר .3.9.7.4

 .בחברה תלוי בלתי כדירקטור דינור רענן מר .3.9.7.5

 לוטם כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. -חמו ז'אן "ר מיכלד .3.9.7.6
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 עו"ד יעקב מרקס בגין תפקידו כיועץ משפטי פנימי של החברה. .3.9.7.7

החברה מצאו אותם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, ועולים  ודירקטוריוןהוועדה המאוחדת 
בקנה אחד עם תפקידם ומעמדם הצפוי לאחר השלמת העסקה ועם מידת האחריות שתוטל 
עליהם. כמו כן סברו חברי הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה כי ביכולתם של מר דריזין, 

הממוזגת, ליעדיה, לפיתוחה וכן גב' דריזין ומר מרקס לתרום תרומה משמעותית לחברה 
 העסקיות העתידיות.  הלתוצאותי

אשר חברת האם  עם השירותים הסכם תנאי את בחנו החברה ודירקטוריון המאוחדת הוועדה .3.9.8
, משירותים נחוצים  ליהנות  הממוזגת  לחברהיאפשר  , אשר  למתאר  36.2  בסעיף  מפורטיםתנאיו  

המומחיות, הרישיונות הנדרשים לפעילותה, מ, תוך שהיא תהנה חיוניים ומהותיים לפעילותה
כל חברת האם בתחום פעילותה. מהכישורים ומהניסיון רב השנים של נושאי משרה ועובדים ב

אלו יחשפו את החברה לניסיון נצבר ועשויים לתרום רבות לאיכות קבלת החלטות החברה, 
קבלת כמו כן,  ה.תפקודה, פיתוח עסקיה והוצאתם לפועל של מהלכים ארוכי טווח של החבר

על ידי ניצול תפוקת נושאי המשרה להוזיל עלויות אפשר לחברה ת, ם מחברת האםשירותיה

ודירקטוריון  הוועדה המאוחדתלהערכת  צרכיה של החברה. התואם אתוהעובדים בהיקף 
ידי נושאי משרה -, משך הזמן והמאמץ המושקע עלם ואיכותםשירותיההחברה, היקף 

המסופקים לחברה מצדיק את התמורה הקבועה ם שירותיהבגין בחברת האם והעובדים 
וכן  לת החשבונותהשירותים )התמורה השעתית שנקבעה לשירותי המשרד והנהבהסכם 

 .תשלום בתנאי עלות לגבי יתר השירותים(

ח דירקטורים ונושאי משרה לנושאי המשרה ביחס להענקת כתבי פטור ושיפוי, ביטו .3.9.9
והדירקטורים החדשים שימונו לחברה מדובר בכתבי פטור ושיפוי וביטוח נושאי המשרה 

 ודירקטורים בנוסח הקיים בחברה. 

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, שקלו חברי הוועדה המאוחדת והדירקטוריון ביחס לכל 
 אחד מהנ"ל לחוד, כלהלן:

בירים והוגנים, תואמים את תנאי השוק וזהים בין כל הדירקטורים הם ס התנאים .3.9.9.1
ונושאי המשרה בחברה. כמו כן, התקשרויות כאמור מהוות רצועת הגנה מקובלת 

 בחברות ציבוריות.

נהוג ומקובל בחברות ציבוריות לבטח ולהעניק כתבי שיפוי וכן כתבי פטור  .3.9.9.2

בדבר מתן כיסוי ביטוחי, כתבי פטור  החלטהלנושאי המשרה בהן. לדירקטורים ו
 במועד  להחלטה  גם  תקפים  אשר  מטעמיםבחברה  ושיפוי לבעלי שליטה אושרה בעבר  

 .זה

 הראויל החברה ולכן מן אין זה ראוי להפלות בין הדירקטורים ונושאי המשרה ש .3.9.9.3
שהינם בעלי שליטה בחברה ודירקטורים להעניק כתבי פטור ושיפוי לנושאי משרה 

)היינו, ה"ה אורנה דריזין ואברהם דריזין, אשר צפויים להיות מבעלי  או קרוביהם
אשר יהיו זהים לכתבי הפטור והשיפוי של  השליטה בחברה לאחר השלמת העסקה(,

 בחברה.קטורים והדיריתר נושאי המשרה 

ודירקטורים  משרה לנושאי ביחס כמקובל והשיפוי הפטור הסדר את לאשר החלטה .3.9.9.4

 .החברה לטובת הינה, בחברה אחרים

 לנושאילדירקטורים ופוליסות הביטוח  החלת; דריזין גב' דריזין ומר"ה הביחס ל .3.9.9.5
 עומדת החברה של שליטה בעלי שהינם משרה נושאידירקטורים ו על גם משרה
: ההתקשרות הינה בתנאים זהים ביחס ליתר ההקלות( לתקנות 5ב)1תקנה  בתנאי

בעלי שליטה בחברה, הינה בתנאי שוק ואינה  שאינםנושאי המשרה הדירקטורים ו
, רכושה או לאחר השלמת העסקה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה

 התחייבויותיה.

ה המאוחדת ודירקטוריון החברה התחשבו בגודל ביחס למדיניות התגמול המעודכנת, הוועד .3.9.10
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(, וכן ברצון להבטיח כי ביכולתה של החברה העסקהפי פעילותה )לאחר השלמת והחברה ובא
לגייס ולשמר את כוח האדם הניהולי האיכותי הדרוש לה להמשך פיתוח עסקיה והצלחתה 

העסקית אל מול תנאי השוק והתחרות. השיקולים שהנחו את הוועדה המאוחדת והדירקטוריון 
חברות, וביניהם: בבואם לאמץ את מדיניות התגמול המעודכנת הינם בהתאם להוראות חוק ה

קידום מטרות החברה לאחר השלמת העסקה, מדיניותה העסקית בראיית ארוכת טווח, יצירת 
תמריצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה הצפוי לאחר השלמת 
העסקה, אופייה ופעילותה העתידית. בתוך כך ובין יתר השיקולים שנלקחו בחשבון עת אושרה 

ב. לחוק החברות והנושאים 267ת התגמול המעודכנת, נכללו השיקולים המנויים בסעיף מדיניו
החברות. חברי לחוק אליהם חובה להתייחס במדיניות התגמול כמפורט בתוספת ראשונה א' 

הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה מצאו כי במועד קביעת מדיניות התגמול תנאי הכהונה 
אחר השלמת העסקה עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול וההעסקה של נושאי המשרה ל
 המוצעת, ואינם חורגים ממנה.

התקנון המתוקן של החברה, כולל תניות המותאמות לתחום הפעילות  -שינוי תקנון החברה  .3.9.11
המוצע של החברה בתחום הקנאביס ולאישורים הנדרשים מהיק"ר בקשר עם נושאי משרה 

וד ההון המוצע של החברה נועד לסייע למסחר במניות החברה ועובדים של החברה. כמו כן, איח
 וכן לעמוד בתנאי הבורסה השונים בקשר עם שווי מנית החברה.    

ההחלטה לשנות את שם החברה התקבלה על בסיס דרישתם של בעלי מניות   -שינוי שם החברה   .3.9.12
מצאו כי היא ה  החברדירקטוריון  וועדה המאוחדת ונקסטייג' כחלק מתנאיהם לעסקה, וחברי ה

 סבירה בנסיבות העניין.

לאור תרומתו של הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה סבורים כי  -תשלום עמלת ייזום  .3.9.13
 לגיבוש, לקידום ולהשלמת העסקה, עמלת הייזום הוגנת בנסיבות העניין.היזם 

 ונושאי המשרה של החברההיות והדירקטורים  , RUNOFFביחס לפוליסת הביטוח מסוג .3.9.14
הוועדה המאוחדת חברי  אים לשיפוי לפי החלטות קודמות של האסיפה הכללית של החברה,  זכ

 ודירקטוריון החברה חושבים כי:

מתן בטרם     RUNOFFכיסוי ביטוחי בדמות פוליסתיירכש  זה לטובת החברה, כי    יהא]א[  

ובכך יהא כדי להפחית את החשיפה של החברה למתן שיפוי  ,השיפוי על ידי החברה
  .ולנושאי המשרה שכיהנו בחברה עובר להשלמת עסקת המיזוג לדירקטורים

לדירקטורים ונושאי משרה שכיהנו בחברה עובר לשינוי שליטה בה,    RUNOFFביטוח]ב[  
 ה. הינו מקובל במסגרת עסקאות לרכישת שליט

 -כי תנאי פוליסת הירקטוריון החברה הגיעו למסקנה חברי הוועדה המאוחדת וד]ג[ 
RUNOFF  שוק. כמו כן, תנאי התנאי תואמים את הפרמיה החד פעמית בגינה לרבות

נושאי המשרה הפוליסה האמורה סוכמו במסגרת משא ומתן והינם זהים לגבי כל 
  .הדירקטורים האמורים, בהתחשב בהיקף פעילותה ועיסוקה של החברהו

הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה סבורים כי  -נתן -בר למר ההשלמה הענקת מענק .3.9.15
בנסיבות העניין, עולים בקנה אחד  הוראוי ת, הוגנהסביר הנתן, הינ-בר למרההטבה המוצעת 

השלמת העסקה גיבוש, קידום ולל  המשמעותיתנתן לחברה וכן לתרומתו  -של מר ברעם תרומתו  

 נשוא דוח זה. 

 

אישורים ותנאים מתלים הנדרשים להתקשרות החברה בעסקה ובכל ההחלטות הנלוות אשר על סדר  .3.10
 יומה של האסיפה במסגרת חלק א' לדוח 

התקשרות החברה בעסקה והקצאת המניות המוקצות מותנית בהשלמת העסקה על פי תנאיה, ובכלל 
לעיל, וכן בקבלת כל האישורים   1.3זה התקיימות כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, כמפורט בסעיף  

 המפורטים להלן:
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 9ומיום  ,2020, בינואר 19 מיום ,2020, בינואר 9 מיום בישיבותיה - המאוחדתאישור הוועדה  .3.10.1
אישרו חברי הוועדה המאוחדת ה"ה רון גרופל )דח"צ( ודורון דבי )דירקטור  ,2020בפברואר, 

 רקטוריון לקבלן. בלתי תלוי(, את ההחלטות נשוא דוח זה והמליצו לדי

בישיבות הוועדה המאוחדת ודירקטוריון החברה, ראו סעיף לא השתתפה  )דח"צ(    זיכלינסקיגב'  
 לעיל. 2.10

אישרו  ,2020בפברואר,    9, ומיום  2020,  בינואר  20מיום    ויתובישיב  -החברה    רקטוריוןדיאישור   .3.10.2
חברי דירקטוריון החברה, ה"ה מר ישראל מקוב, גב' סוזנה נחום זילברברג, רון גרופל )דח"צ( 

 ודורון דבי )דירקטור בלתי תלוי(, את ההחלטות נשוא דוח זה. 

 אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. .3.10.3

ח זה, אשר טרם אישור הבורסה להקצאת המניות המוקצות ולהקצאת כתבי האופציה על פי דו .3.10.4
 התקבל.

 עניינם ומהותתקשרות המפורטת לעיל בה אישי ענייןבעל העניין שיש להם, למיטב ידיעת החברה,  שם .3.11

  האישי

)יו"ר דירקטוריון החברה שהינו גם יו"ר מקוב, ישראל רואה בביולייט ובמר  החברה .3.11.1
כמחזיקים במשותף במניות "( מר מקוב( )להלן: "ובעל מניות מהותי בהדירקטוריון ביולייט 

מהון המניות המונפק והנפרע של  30.72% -דוח זה, ביולייט מחזיקה בעצמה כ למועד החברה.
בדילול מלא(, והחזקותיה ביחד עם מר מקוב  28.72% -החברה ומזכויות ההצבעה בה )כ

 -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה )כ 33.60% -מסתכמות בכ
  .בדילול מלא( 32.38%

מהווה תנאי מתלה לעסקה  Run-Offונושאי משרה מסוג  םהואיל ופוליסת ביטוח לדירקטורי
על מר מקוב, המחזיק במניות החברה במשותף עם וכן  ,הדירקטוריון חבריעל כל ותחול 

 )סגנית יו"ר דירקטוריון ומנכ"לית ביולייט( )להלן: סוזנה נחום זילברברגגב' ביולייט, וכן על 
עניין אישי בכל לכל הדירקטורים יש , שהינה נושאת משרה בביולייט, אזי "(זילברברג' גב"

ולפיכך כולם   Run-Offונושאי משרה מסוג    םפוליסת ביטוח לדירקטוריהקשור להחלטה בדבר  

 .בדבר מענק ההשלמה( השתתפו בקבלת ההחלטות המפורטות בדוח )למעט ההחלטה

כ"ל הכספים של החברה המכהן גם מננתן, ס-לאור העובדה שמענק ההשלמה ישולם למר בר

הקשור להחלטה   לכסמנכ"ל הכספים של ביולייט, אזי למר מקוב ולגב' זילברברג עניין אישי בכ
 . ולא השתתפו בהחלטה בקשר עם מענק ההשלמה מענק ההשלמה בדבר 15

 הערך ניירות הקצאת מועד .3.12

צעי האופציות, בהתאמה, יולנ לניצעים יוקצוהאופציה  וכתבי, המוקצות המניות הקצאת
כמפורט בסעיף  הדרושים האישורים כל  קבלת זה  ובכלל, תנאיה  פי על  העסקה להשלמת בכפוף

לעיל. יובהר כי בכל מקרה לא תבוצע הקצאת המניות המוקצות, וכתבי האופציה לניצעים   3.10
לפי דוח זה לפני מועד ההשלמה של העסקה על פי תנאיה או טרם קבלת כל  ולניצעי האופציות
 ים על פי דין וכמפורט בדוח זה. האישורים הנדרש

 או מגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים מניעה .3.13

( יחולו הוראות הגבלות "ניירות הערך" -זה להלן  3.13עיף )בסהמניות המוקצות וכתבי האופציה על 
ותקנות ניירות ערך  1968-ג' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח15א' עד 15סחירות בהתאם להוראות סעיפים 

 . 2000-ג' לחוק(, תש"ס15-א' ו15)פרטים לעניין סעיפים 

ג' לחוק ניירות ערך, ולתקנות 15א' עד 15של ניירות הערך תוגבל בהתאם להוראות סעיפים הסחירות 
 "(, כדלקמן:15תקנות סעיף )" 2000-ג' לחוק(, תש"ס15-א' ו15ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 

המניות המוקצות ו/או את מניות לא יהיו רשאים להציע את  האופציות וניצעיהניצעים  .3.13.1
למכירה בבורסה, למעט "( המניותזה יחדיו " 3.13כתבי האופציה )להלן בסעיף המימוש בגין 
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 "(.תקופת החסימהעל פי תשקיף, במשך ששה חודשים לאחר הקצאת ניירות הערך )"

 התקופות)" החסימה תקופת לאחר מיד המתחילים עוקבים רבעונים( 6) שישה במשך .3.13.2
למכירה בבורסה,  המניותלהציע את  יהיו רשאיםלא  האופציות וניצעי הניצעים"(, הנוספות

 אלא על פי תשקיף, למעט בהתקיים אחד מהתנאים כדלקמן:

בכל יום מסחר בבורסה לא תעלה  האופציות וניצעי הניצעיםשתוצע על ידי  המניותכמות  .א
ה בת שמונה שבועות שקדמו על הממוצע היומי של מחזור המסחר בניירות הערך בתקופ

 ליום הצעת ניירות הערך כאמור.

מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה,  וניצעי האופציות הניצעיםידי -השיעור המוצע על .ב
, אינו עולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה, במהלך המניותביום הצעת 

ת שינבעו ממימוש או המרה של ניירות למעט מניו  -"  הון מונפק ונפרעכל רבעון. לעניין זה "
 ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

 הרבעון של ראשיתו; חודשים שלושה של תקופה משמעו זה 3.13.2 סעיף לעניין" רבעון"
 .החסימה תקופת בתום הראשון

 תוכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך פירוט .3.14

ובכפוף   שתהווה את פעילותה העיקרית של החברה לאחר  נקסטייג'להמשיך בפיתוח פעילותה של חברת  
  .קהעסהלהשלמת 

 

 האסיפה והרוב הנדרש -' בחלק 

 קומה 1 כניסה, 7 בניין, עתידים קרית, החברה במשרדי 10:00בשעה  ,2020, במרץ 16 -ה', בהאסיפה, תיערך ביום 
 אביב.-תל, 2

 

 על סדר היום .4

 בחלק א' לעיל. 2כמפורט בסעיף 

 

 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות .5

לעיל, אשר מובאות להצבעה כמקשה אחת  2.15 - 2.1, המפורטות בסעיפים 15 - 1לאור העובדה כי החלטות 
( וסעיף 3)א()275א,סעיף 267בהתאם להוראות סעיף דורשות בחלקן אישור ברוב מיוחד של האסיפה, אזי 

 יתקיים אחד מאלה:על אישור כל ההחלטות הנ"ל לחוק החברות, )ב( 239

קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  במניין (א)
 עניין בעלי אוהשליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול או ההתקשרות 

, המשתתפים "צ למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטההדח מינוי באישור אישי
ולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; בהצבעה; במניין כלל הק

 ;, בשינויים המחויבים276על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )א( לא עלה על שיעור של שני  (ב)
 .אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

 

 המועד הקובע .6

)ג( לחוק החברות 182המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 
 2020, בפברואר 16, 'איום , הינו 2005-לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו 3ולתקנה 

 "(.המועד הקובע)"
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 מנין חוקי .7

אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה,  אין לפתוח בדיון באסיפה
ידי בא כוחו, בעל מניות אחד לפחות, אשר -כאשר מנין חוקי כאמור יתהווה בשעה שיהיה נוכח בעצמו או על

 לפחות מזכויות ההצבעה בחברה. 25%מחזיק או מייצג 

 -המניין החוקי, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, החלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא  
"(. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי האסיפה הנדחיתובאותו מקום )" 10:30, בשעה 2020במרץ,  16

של בעלי המניות תוך מחצית השעה מהזמן שנקבע לאסיפה, כי אז יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו 
 חוקי. או על ידי בא כח, מנין

 

 באסיפה ולהצביע להשתתף ודרכים מועדים, זכאות, ההצבעה אופן .8

 הקובע במועד בעלות אישור .8.1

 במרשם הרשומות המניות  בין נכללו מניות ואותן מניות בורסה חבר אצל רשומות שלזכותו מניות בעל

 אם רק בהצבעה להשתתף "( יוכלרשום לא מניות בעל") לרישומים החברה שם על המניות בעלי
 המניות לזכותו רשומות אצלו אשר הבורסה חבר מאת אישור ,להלן המפורט ובאופן במועד ,ימציא

 במניה בעלות )הוכחת  החברות לתקנות בהתאם ,הקובע  במועד במניות בעלותו בדבר "(בורסה חבר)"
 "בעלות הוכחת תקנות"-ו "הבעלות אישור)" -2000 ס"תש (,הכללית באסיפה הצבעה לצורך

 (.בהתאמה

 ,בכתב בעלות אישור  הבורסה מחבר לקבל זכאי רשום לא מניות בעל ,בעלות הוכחת לתקנות בהתאם
 אישור טופס") הבורסה חבר בידי וייחתם בעלות הוכחת לתקנות שבתוספת הטופס לפי ערוך שיהיה
 (."בעלות

 משלוח באמצעות או  הבורסה חבר של בסניף הבעלות אישור טופס את לקבל זכאי רשום לא מניות בעל
 לחשבון מראש תינתן זה לעניין בקשה .זאת ביקש אם ,בלבד משלוח דמי תמורת מענו אל בדואר
 .מסוים ערך ניירות

 לחברה יועבר שלו הבעלות שאישור הבורסה לחבר להורות רשאי רשום לא מניות בעל ,כן-כמו
 אישור כדין האלקטרונית ההצבעה במערכת הרישום דין .האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות

 .בעלות הוכחת תקנות לפי בעלות

 באסיפה ולהצביע להשתתף הדרכים .8.2

 באחת בחירתם לפי, זאת לעשות יוכלו ,ולהצביע באסיפה להשתתף הזכאים מניות בעלי  .8.2.1
 :הבאות מהדרכים

 ;להלן 8.2.3בסעיף  כמפורט בעצמו בה ולהצביע לאסיפה להגיע רשאי מניות בעל .א

 כמפורט ,כוח ייפוי פי-על  במקומו בה ויצביע לאסיפה שיגיע שלוח למנות רשאי מניות בעל .ב
 ;להלן 8.2.4 בסעיף

 8.2.5זה, כמפורט בסעיף    לזימון המצורף הצבעה כתב באמצעות להצביע רשאי מניות בעל .ג
 ;להלן

אלקטרונית כמפורט בסעיף  הצבעה מערכת באמצעות להצביע רשאי רשום לא מניות בעל .ד
 ;להלן 8.2.8

 הצבעתו תימנה, אחת מדרך ביותר מניות בעל הצביע, החברות לחוק)ד( 83 לסעיף בהתאם .8.2.2
 מאוחרת תיחשב כוח בא באמצעות או בעצמו מניות בעל של הצבעה, זה לעניין; המאוחרת

 .הצבעה כתב באמצעות להצבעה
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 בעצמו המניות בעל ידי-על והצבעה באסיפה השתתפות .8.2.3

 טופס את לחברה ימציא, בעצמו בה ולהצביע לאסיפה להגיע המעוניין רשום לא מניות בעל
 מניות בעל .להלן  8.2.10  בסעיף המפורט באופן  האסיפה מועד לפני שעות 48 עד הבעלות אישור
 או האסיפה ר"יו בפני מזהה זהות תעודת הצגת ידי-על לאסיפה בהגיעו עצמו לזהות יידרש

 את גם בפניו להציג יידרש רשום לא מניות ובעל ,האסיפה ר"יו ידי-על לכך שמונה מי בפני
 ההצבעה מערכת באמצעות לחברה הועבר הבעלות אישור אם אלא ,הבעלות אישור טופס

  .האלקטרונית

 כוח ייפוי פי-על שלוח באמצעות והצבעה באסיפה השתתפות .8.2.4

 ייפוי על יחתום "(שלוח)" במקומו בה ויצביע לאסיפה שיגיע שלוח למנות המעוניין מניות בעל
 אם וימציא ,התאגיד את המחייבת בדרך המינוי כתב ייחתם, תאגיד הוא הממנה אם ,כוח

 ימציא מניות בעל.  התאגיד את לחייב החותמים  של סמכותם בדבר בכתב  אישורים ,לכך יידרש
 שעות 48 עד ,הבעלות אישור טופס עם ביחד הימנו מתאים העתק או המינוי כתב את לחברה

 בהגיעו עצמו לזהות יידרש השלוח. להלן 8.2.10 בסעיף המפורט באופן האסיפה מועד לפני

 ידי-על לכך שמונה מי בפני או האסיפה ר"יו בפני מזהה זהות תעודת הצגת ידי-על לאסיפה
הבעלות  אישור טופס ואת הימנו מתאים העתק או המינוי כתב את בפניו ולהציג האסיפה ר"יו
 לחברה הועבר הממנה של הבעלות אישור אם אלא(, רשום לא מניות בעל הינו הממנה אם(

 .האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות

 הצבעה כתב באמצעות הצבעה .8.2.5

 חלף ,החברות לחוק 87  בסעיף כמשמעותו ,הצבעה כתב באמצעות להצביע המעוניין מניות בעל
 ,אלקטרונית הצבעה מערכת באמצעות או/ו שלוח באמצעות או/ו בעצמו באסיפה השתתפותו

"(. ההצבעה כתב)" זה לדוח המצורף ההצבעה לכתב השני החלק גבי על זאת לעשות יוכל
 לצורך הן באסיפה והשתתף  נכח כאילו תיחשב ההצבעה כתב באמצעות מניות בעל של הצבעתו

 .ההצבעה תוצאות חישוב לצורך והן החוקי המניין

 יהיה ההצבעה לכתב. ההצבעה מועד לפני שעות 4 עד לחברה להמציא יש ההצבעה כתב את

 אישור לחברה נשלח אם או בעלות אישור  טופס לו צורף אם רק רשום לא מניות בעל לגבי תוקף
 יהיה ההצבעה כתב -רשום מניות בעל לגבי .האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות בעלות
 המסמכים את .התאגדות תעודת או דרכון ,זהות תעודת צילום לחברה נשלח אם רק תוקף

  .להלן 8.2.10 בסעיף המפורט באופן להמציא יש ההצבעה לכתב הנלווים

 קישורית, תמורה בלא ,אלקטרוני בדואר הבורסה מחבר לקבל זכאי רשום לא מניות בעל
 לחבר כאמור מניות בעל הודיע כן אם אלא  ,ההפצה באתר עמדה והודעות ההצבעה כתב לנוסח

 כתבי לקבל מעוניין הוא כי שהודיע או כאמור קישורית לקבלת מעוניין הוא אין כי הבורסה
 הודעות קבלת לעניין גם תחול ההצבעה כתבי לעניין הודעתו ;תשלום תמורת בדואר הצבעה

 .עמדה

 .לחברה פניה באמצעות גם ההצבעה כתב נוסח לקבל רשאי מניות בעל

 עמדה הודעות .8.2.6

 בעל ידי-על לחברה  עמדה  הודעות להמצאת האחרון המועד ,ההצבעה תקנות להוראות בהתאם
 הודעות נוסח את תפרסם חברהה .האסיפה כינוס מועד לפני ימים 10 עד הינו בחברה מניות

 עמדה הודעת .לחברה המציאו המניות שבעל לאחר אחד מיום יאוחר לא ,כאמור העמדה
 .האסיפה כינוס מועד לפני עד ימים 5 עד שתוגש אפשר ,החברה  דירקטוריון תגובת את שתכלול

 .אליה שהגיעו העמדה הודעות נוסח את ממנה ולקבל לחברה לפנות רשאי מניות בעל      
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 ההפצה אתר .8.2.7

של הרשות, בכתובת:  ההפצה באתר למצוא ניתן (ויהיו )ככל עמדה והודעות הצבעה כתב נוסח
https://www.magna.isa.gov.il "(ההפצה אתר )"באתר הבורסה, בכתובת:  וכן

.http://maya.tase.co.il 

 אלקטרונית הצבעה מערכת באמצעות הצבעה .8.2.8

 שיועבר אלקטרוני הצבעה  כתב באמצעות הכללית באסיפה להצביע רשאי רשום לא מניות בעל
  12:00 השעה עד להודיע רשאי רשום לא מניות בעל .האלקטרונית ההצבעה במערכת לחברה

 להיכלל מעוניין אינו הוא כי הבורסה לחבר בכתב בהודעה ,הקובע המועד של בצהריים
  "(.הזכאים רשימת)" האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות להצביע הזכאים ברשימת

 מחבר מקבלים ואשר  הזכאים ברשימת הכלולים המניות מבעלי אחד לכל ,יעביר הבורסה חבר
 המקושרות התקשרות מערכות באמצעות או אלקטרוני דואר באמצעות הודעות הבורסה
 היתר בין ,האלקטרונית במערכת הצבעה לשם הנדרשים הפרטים את, הבורסה חבר למחשב

 .במערכת ההצבעה לצורך גישה קוד

 עד הינו האלקטרונית  ההצבעה במערכת להצביע רשום לא מניות בעל יוכל שבו האחרון המועד
 האלקטרונית ההצבעה מערכת "(, המערכת נעילת מועד)" האסיפה כינוס לפני שעות 6

 ושימוש הזדהות תוך ,האלקטרונית ההצבעה למערכת להיכנס הזכאים המניות לבעלי תאפשר
  .קודמת הצבעה לשנות או ולהצביע ,ייחודי גישה בקוד

 יהיה ניתן ולא ,המערכת  נעילת מועד עד לביטול או לשינוי ניתנת תהיה האלקטרונית ההצבעה
 .זה מועד אחרי המערכת באמצעות לשנותה

 ומבקש ,האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות בעלות אישור לחברה שהעביר מניות בעל
 .חדש בעלות אישור לחברה להעביר נדרש אינו ,אחרים הצבעה באמצעי להצביע

 שלא ככל)  יימנו המערכת נעילת למועד עד האלקטרונית ההצבעה במערכת שבוצעו הצבעות
 הנדרש החוקי המניין לצורך הן ,האסיפה תוצאות במסגרת (המצביע ידי-על יותר מאוחר שונו

 .ההצבעה תוצאות חישוב לצורך הן באסיפה

 בעלי של ההצבעה אופן בדבר הרשות הנחיית פי-על הנדרש נוסף ומידע אישי עניין על הודעה .8.2.9
  באסיפות מוסדיים וגופים בכירה משרה נושאי ,עניין

 ,היום סדר על המובאת בהחלטות להצבעה קודם ,החברות לחוק 276 סעיף להוראות בהתאם
 ההצבעה בכתב לסמן או ,לחברה להודיע ,בהצבעה להשתתף המעוניין מניה בעל כל יידרש

 מניה בעל הודיע לא .לאו אם ,ההחלטות באישור אישי ענין לו יש באם ,לכך המתאים במקום
 .יימנה לא וקולו יצביע לא, כאמור

 סימון של בדרך לרבות  לחברה להודיע ,בהצבעה להשתתף המעוניין מניה בעל כל יידרש ,בנוסף
 .לאו אם ,מוסדי משקיע, בכירה משרה נושא ,בחברה עניין בעל הינו האם ,ההצבעה בכתב

 לחברה מסמכים המצאת אופן .8.2.10

 עד ,להמציא ניתן, דלעיל להוראות בהתאם לחברה להמציא מניות בעל שעל המסמכים את

 :הבאות הדרכים באחת ,לעיל שפורטו למועדים

-תל ,58172, ת.ד. 2 קומה, 1 כניסה, 7 בניין, עתידים בקרית החברה במשרדי ביד במסירה .א
 "(; כללית "אסיפה המעטפה על )לציין 6158101, מיקוד ביבא

 ; 073-2753451' שמספרו פקס באמצעות  .ב

 ולאחר ,החברה למשרדי לפנות, האסיפה כינוס מועד לפני שעות 24 עד ,רשאי מניות בעל
 וטופס ההצבעה כתב את למשוך, זה לעניין שמונה עובד דעת להנחת זהותו את שהוכיח

 .הצבעתו לצורך לחברה שמסר ,שלו הבעלות אישור

https://www.magna.isa.gov.il/
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 היום לסדר נושא הוספת .9

 ניתן .עמדה הודעות להתפרסם ועשויות ,היום בסדרי שינויים שיהיו יתכן זה זימון דוח פרסום לאחר .9.1
 .ההפצה באתר שיתפרסמו החברה בדיווחי העמדה ובהודעות העדכני היום בסדר לעיין יהיה

 לכלול לבקש רשאי ,באסיפה ההצבעה מזכויות לפחות( 1%) אחד אחוז שלו ,יותר או אחד מניות בעל .9.2
 האסיפה זימון לאחר ימים 7 עד לחברה תומצא  אשר בקשה הגשת ידי-על האסיפה של היום בסדר נושא

 .באסיפה נדון להיות מתאים שהנושא ובלבד

 מעודכן יום סדר החברה  תכין ,באסיפה נדון להיות מתאים היום בסדר לכללו שהתבקש נושא כי נמצא .9.3
 להכללת הבקשה להמצאת האחרון המועד אחרי ימים 7-מ יאוחר לא ההפצה באתר אותו ותפרסם

 לשנות כדי כאמור מתוקנת הודעה בפרסום אין כי ,מובהר.  "(מתוקנת  הודעה)"  היום סדר על נוסף נושא
 .האסיפה זימון על בהודעה שנקבע כפי הקובע המועד את

 

 ערך ניירות רשות סמכות .10

, רשאית רשות ניירות הדוח( ימים ממועד הגשת 21לתקנות בעל שליטה, בתוך עשרים ואחד ) 10על פי תקנה 
"(, או עובד הרשות שהיא הסמיכה לכך, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, הרשותערך )"

דוח באופן ובמועד הידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות המוצעות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון  
ה הכללית למועד דוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפהשתקבע. ניתנה הוראה לתיקון 

ממועד פרסום התיקון לדוח.  ימים וחמישה משלושיםשיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר 
פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעל שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות -החברה תגיש תיקון על

 החברה בדוח מיידי על ההוראה.אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע 

 

 נציגי החברה לטיפול ועיון בדוח העסקה בענין פרטים .11

חור ומיכל -, גיל לברון, אריאל בןקונפינו -אלמולי לורינציגי החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה הנם עוה"ד 
, 19, מגדל דרומי, קומה 28הארבעה  מרחובמשרד עורכי דין,  -ושות'  קונפינואפרתי גלילי משרד טל בר מ ילי

 .03-6040111; פקסימיליה: 03-5452020תל אביב, בטלפון: 

 

 במסמכים עיון .12

בכל מסמך הנוגע לנושא שעל סדר היום, כמפורט בדוח , בקשתם לפי, לעיין רשאים החברה של המניות בעלי
בימים א' עד ה', בשעות , 6158101מיקוד  אביב,-, תל2קומה  7עתידים, בניין זה, במשרדי החברה, בקרית 

 . 073-2753451; פקסימיליה: 073-2573450העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטלפון: 

 

 

 כבוד רב,ב

 

 טכנולוגיות בע"מ מיקרומדיק

 :ידי על נחתם

 מנכ"ל - יואלי מאיר
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 רשימת הנספחים הנלווים לדוח זה 

 
 

  

 מתאר הפעילות של נקסטייג' נספח א'

בדצמבר,   31דוחות כספיים נקסטייג' ליום  נספח ב' 

2018 

בספטמבר,   30דוחות כספיים נקסטייג' ליום  נספח ג'

2019 

בדצמבר,   31דו"ח דירקטוריון  נקסטייג' ליום  1נספח ד'

2018 

בספטמבר,    30דו"ח דירקטוריון נקסטייג' ליום   2נספח ד'

2019 

 מדיניות תגמול נספח ה'

 הצהרות דירקטורים  5ו'-1נספחים ו'

 תקנון החברה  נספח ז'

 חוות דעת הוגנות  נספח ח'



 

 

36 

 

 

 

 'א נספח

 

 'נקסטייגהפעילות של  מתאר

  



1 
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. במתאר זה "(החברה" )להלן: "מבע אינוביישן קנאביס' נקסטייגזה מתאר את עיקרי פעילותה של חברת  מתאר

בבחינת מידע צופה פני  שהינם החברה שלכלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה 

(, אשר התממשותם אינה ודאית "ערך ניירות"חוק )להלן:  1968-עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

פי  עלהוסדר  לאהמתאר יצוא מוצרי קנאביס רפואי מישראל . יובהר, כי למועד בלבד החברהואינה מצויה בשליטת 

 מתאר במסגרת המובא המידע כל, לפיכךמתי. -כן ואםבעתיד  יותרהחברה  עבורדין ואין כל ודאות כי יצוא כאמור 

ייצור ו/או תהליכי ייצור ו/או שיווק, הפצה מחקר ופיתוח בתחום הקנאביס הרפואי, ל המתייחס מידע ובפרט, זה

ו/או אחסנה של  ייצורואבטחה, וכן להחזקות בחברות שעיסוקן  ייצורומכירה של מוצרי קנאביס רפואי ו/או לתקני 

, המבוסס על הערכות של הנהלה החברה, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינו, רפואי קנאביס

ר, על המידע הידוע לה במועד עריכת מתאר זה. אין כל ודאות כי הנתונים ו/או ההערכות ו/או המתבססות, בין הית

המוצגים במתאר זה, וזאת, בין  מאלה משמעותיתהתחזיות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים 

ית והתממשותם של איזה , כגון: שינויים בסביבה העסקהחברההיתר, בשל תלות בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת 

, ובכלל זה תחרות, שינויי רגולציה, קבלת או אי קבלת אישורים, היתרים החברהמגורמי הסיכון המשפיעים על 

/או ו ,הרלוונטיים המוצרים של מכירה/או ו הפצה/או ו שיווק/או ו לייצורלפיתוח ו/או ורישיונות נדרשים על פי דין 

 לפעילות בהתאםקים הרלוונטיים ושוב/או ו בישראל, במתאר פורטיםהמ האישורים של הארכה אי או הארכה

 . החברה
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 תיאור עסקי החברה

 תוכן עניינים -תיאור עסקי החברה 

 
 עמוד נושא

 5 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .א

 5 הגדרות ומקרא .1

 8 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה .2

 15 תרשים מבנה האחזקות של החברה .3

 16 תחומי פעילותה של החברה .4

 23 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .5

 24 חלוקת דיבידנד .6

 24 מידע אחר .ב

 24 לגבי תחומי הפעילות בחברה מידע כספי .7

 24 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .8

 29 תיאור עסקי התאגיד .ג

 29 והשינויים החלים בו מידע כללי על תחום הפעילות .9

 31 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים .10

 34 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם .11

 35 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .12

 36 גורמי הצלחה קריטיים .13

 37 חסמי הכניסה העיקריים בתחום .14

 38 מוצרים תחליפיים או משלימים למוצרי החברה ושינויים החלים בהם .15

 38 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .16

 38 ושיתופי פעולה שירותיםם, מוצרי .17

 38 מוצר החברהפילוח הכנסות ורווחיות  .18

 40 בפיתוחמוצרים  .19

 48 לקוחות .20

 48 שיווק והפצה .21

 49 תחרות .22

 49 כושר ייצור .23

 53 רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים .24

 53 מחקר ופיתוח .25

 53 נכסים לא מוחשיים .26

 54 הון אנושי .27

 64 חומרי גלם וספקים .28

 64 הון חוזר .29

 64 ברות בנות וחברות קשורותבח ברה,השקעות בח .30

 64 מימון .31

 66 הלוואות, שעבודים וערבויות .32
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 66 מיסוי .33

 66 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .34

 66 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .35
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 80 הליכים משפטיים .37

 81 יעדים ואסטרטגיה עסקית .38
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 ותיאור התפתחות עסקיהפעילות החברה  .א

  הגדרות ומקרא .1

 למען הנוחות, בפרק זה, תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

 

                                                 
 היות, 9-101 ערך לניירות הרשות לעמדת בהתאם"מחזיקים ביחד" כמר אבי סמל והגב' אורנה דריזין מוגדרים   1

 . פעולה בשיתוף שעובדים)אחים(  משפחה קרוביוהם 

 י"ראשונ"אישור 
שהונפק על ידי מנהל היחידה לקנאביס רפואי במשרד  ראשוניאישור 

הבריאות לאחת החוליות בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי 
 .(בית מרקחת, מעבדה )ריבוי, גידול, ייצור, אחסון והפצה,

 "נקסטייג' מניות בעלי"

, אשר נכון בחברה נקסטר כמפארמה סולושנס בע"מ, בעלת השליטה
מהון המניות המונפק והנפרע  80% -מחזיקה ב ,למועד פרסום המתאר

 ,אשר נכון למועד פרסום המתארשל נקסטייג' וכן מר אברהם דריזין, 
 '. נקסטייגהמניות המונפק והנפרע של  מהון 20%מחזיק בשיעור של 

 "גידול"

כל פעולה חקלאית והקשורה בצמח הקנאביס ובכלל פעולות אלו: 
זנים, הפרחה, השקיה, הדברה, קציר, טיפוח  זריעה, ריבוי, הצמחה,

סון חאריזה, א גיזום תפרחות, הבחלה, ייבוש, עיבוד, טיפול בתוצרת,
 .התוצרת, השמדת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו

 דולר ארצות הברית, אלא אם צויין אחרת.  "דולר"

 .1961האמנה לסמים נרקוטיים,  "האמנה לסמים נרקוטיים"

 "המפ"
( הינו שם כולל למגוון זנים של צמח הקנאביס המכילים HEMPהמפ )

. זנים אלו אינם בעלי השפעה אופורית, THCכמות נמוכה של 
 ומשתמשים בהם בעיקר לצרכים תעשייתיים ולא להפקת תרופה. 

 בע"מ.בתל אביב הבורסה לניירות ערך  "הבורסה"

  .בע"מנקסטייג' קנאביס אינוביישן  "החברה" או "התאגיד"

 מיקרומדיק, לאחר מועד ההשלמה של עסקת המיזוג. "החברה הממוזגת"

 היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. "היק"ר"

 "התקינה"

, 2017 משנת הבריאות משרד של הקנאביס תחום להסדרת מתווה
 נהלים וכן קנאביס מוצרי של סטנדרטיזציה, היתר בין, הקובע

 של האספקה בשרשרת גורם לכל ביחס ודרישות פירוט הכוללים
 נועדו אשרוכן בתחום המחקר והפיתוח, , רפואי לשימוש קנאביס
 איכות בתנאי תהיה כאמור האספקה שרשרת איכות כי להבטיח
נכון  "ר.היק של IMC- Good Practicesבהתאם לתנאי  הדוקים
למיטב ידיעת החברה מפרסומים ציבוריים,  ,המתארפרסום למועד 

מועד כניסתה לתוקף של התקינה נדחה על ידי משרד הבריאות מיום 
 וטרם פורסם עדכון.  ,2019 ,בדצמבר 31 ליום ,2019 ,במרץ 31

 "השימושזכות "
ומשולם , באופן בלעדי האם חברת ידי על לחברה הוענקה אשר זכות

 האם חברת של הרוחני בקניין שימוש לעשות ,(fully paid-upבמלואו )
  .להלן 36.2.8, כמפורט בסעיף החברה פעילות תחום לטובת

 בעלת" או "נקסטר" או "חברת האם"
 "השליטה

אבי  מרהנשלטת ע"י כמפארמה סולושנס בע"מ, חברה פרטית  נקסטר
 41.29%) 91.76%החזקה משותף של  בשיעורסמל והגב' אורנה דריזין 

, וכן מר ישראל אפרת הינו בעל עניין בנקסטר (1, בהתאמה%50.47 -ו
 .5% -כבשיעור של  מכוח החזקותיו

 .1999-החברות, התשנ"ט חוק "חוק החברות"
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2  https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:69478 
  

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח ערך""חוק ניירות 

 רפואיים"-"מוצרים פרה
מוצרים, שירותים ומקצועות המשלימים ותומכים בעבודה הרפואית, 

מוצרים שאינם , משמע, אך אינם דורשים טיפול בידי רופא מוסמך
 דורשים מרשם רופא או המלצתו. 

מניותיה נסחרות  מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ, חברה ציבורית אשר "מיקרומדיק"
 בבורסה. 

 ש"ח ע.נ כ"א. 0.01מניות רגילות של החברה בנות  ""מניות רגילות

 "עסקת המיזוג"

מניות החברה על ידי חברת מיקרומדיק  100%עסקה לרכישת 
טכנולוגיות בע"מ כנגד הקצאת ניירות ערך מיקרומדיק לבעלי מניות 

מהונה המונפק והנפרע של  83%במועד ההשלמה נקסטייג' אשר יהוו 
 מיקרומדיק. 

והתקנות הנלוות  1973-פקודת הסמים המסוכנים )נוסח חדש(, תשל"ג "פקודת הסמים המסוכנים"
 אליה.

 פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "פקודת מס הכנסה"

כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע או  "קנאביס"
 היק"ר. יקבעו על ידי

 חומרים פעילים בצמח הקנאביס.  "קנבינואידים"

 "רישיון"

אחת החוליות עיסוק בל היק"רמנהל רישיון המוענק לחברות על ידי 
הפקת מוצרי קנאביס רפואי )ריבוי, גידול, ייצור, הערך של בשרשרת 

לאחר שאלו עברו את כל  אחסון והפצה, בית מרקחת, מעבדה(
 .אמור והכל בהתאם לתקינההשלבים הנדרשים לקבלת הרישיון כ

( בית מסחר 4( מפעל ייצור; )3( חוות גידול; )2( חוות ריבוי; )1)  "שרשרת האספקה או שרשרת הערך"
 ( בית מרקחת לניפוק מוצרי הקנאביס. 5לאחסון והפצה; )

"APIs" 
Active Pharmaceutical Ingredient פעילות המהוות מולקולות 

יכול להמכר כמוצר בפני  API. רפואיים מוצרים צורילי גלם חומרי
 עצמו.

"CBD" 

הינו המרכיב השני המרכזי בצמח  -CBD (cannabidiolהקנאבידיול )
הקנאביס, הוא נטול השפעה פסיכואקטיבית, ואף נוסה במחקרים 

הודיע ארגון הבריאות  ,2017בסוף  .מסוימים כחומר אנטי פסיכוטי
א אינו סם מסוכן ו/או בטוח לשימוש, הו CBD ( כיWHOהעולמי )

ממכר ואף עשוי להיות יעיל לטיפל במחלות שונות כגון אלצהיימר, 
  .2סרטן, פסיכוזה, מחלת פרקינסון ותנאים חמורים אחרים

"GLP" 

Good Laboratory Practice -  אישור לעמידה בתקן אבטחת איכות
קליניים -של מעבדות מחקר וארגונים העוסקים במחקרים פרה

)במעבדות או בבעלי חיים( על מנת להבטיח אחידות, אמינות, הדירות, 
וכן שלמותן של תוצאות בדיקות כימיות ובדיקות ביולוגיות להבטחת 

 בטיחות המוצר המפותח. 

"cGMP" 

 Current Good Manufacturing Practice-  אישור לעמידה בתקן
 ייצור בתנאים נאותים, בהתאם לדרישות ארגון הבריאות העולמי

 מוצרי, המאפשר ייצור והרגולטורים במשרדי הבריאות ברחבי העולם
  ים בטוחים, בין היתר, בתחום הקנאביס הרפואי.רפואי

"IMC Medical Grade"  מוצרי קנאביס בהתאם לתנאי רמת איכות הראויה לשימוש רפואי של
 .איכות נאותים של היק"ר

https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:69478
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"IMC-GAP" 
Israel Medical Cannabis – Good Agriculture Practice –  אמות

, על פי גידול בתנאים נאותים של קנאביס לשימוש רפואיהמידה ל
 תקנות היק''ר.

"IMC-GMP" Israel Medical Cannabis – Good Manufacturing Practice – 
 .)תפרחות ותמציות( ייצור בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי

"IMC-GDP" 

Israel Medical Cannabis – Good Distribution Practice –  הפצה
מוצרים או  תמציותיו ,בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי

לכל אורך שרשרת ההפצה )מהיצרן  המבוססים על תפרחות הקנאביס
 י(.עד הצרכן הסופ

"IMC-GSP" 
Israel Medical Cannabis – Good Security Practice –  אבטחה

בתנאים נאותים של כל אחת מהחוליות בשרשרת ההפקה וההפצה של 
 קנאביס רפואי.

"ISO" 
International Standartization Organization (התקינה ארגון 

 (העולמי
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  .2

 ייסוד החברה ושלבים עיקריים בהתפתחותה  .2.1

כמפארמה  נקסטר תחת, 2017מאי ב את פעילותה החלההחברה  .2.1.1

 .סולושנס בע''מ

  כמפארמה סולושנס בע''מ נקסטר -חברת האם .2.1.2

, נרכשה חברת האם  2008שנה. בשנת  12 -מה לפני כוקחברת האם ה

ן, לשעבר מנהלת מעבדות יזל ידי מר אבי סמל וד"ר אורנה דריע

בריאות הציבור במשרד הבריאות והראשות הלאומית להסמכת 

בפיתוח כימי של עוסקת חברת האם  ,חל מיום היווסדהמעבדות. ה

ואביזרים רפואיים במיקור חוץ לחברות בארץ ובחו"ל, תרופות 

 בארץ.  ונחשבת כמובילה בתחומה

חברת האם שירותי פיתוח ומספקת סיפקה  ,במהלך שנות פעילותה

 -לקוחות, לקחה חלק בלמעלה מ 350 -שונים ומגוונים ללמעלה מ

 80 -פרויקטים וכן היתה מעורבת בפיתוח הכימי של יותר מ 2,000

איים מקוריים לשוק הבינלאומי, הן עבור חברות מוצרים רפו

התרופות הגדולות והמובילות בעולם דוגמאת טבע, אלרגן ופריגו והן 

עבור חברות הזנק )סטארטאפים( רבות בישראל ובעולם כמו 

 נוירודרם, פוליפיד, יורוג'ן, ועוד רבות.  

ובשנים  ,חברת האם מתמחה בפיתוח תכשירים מסוגים שונים

חלקיקים -התמחתה וצברה קניין רוחני במיוחד בננוהאחרונות 

ים וליפוזומליים בצורות מתן שונות. ננו חלקיקים אלו מהו

בשנים ברים הרצויים. יפלטפורמה להעמסת תרופות ולהבאתן לא

 םתוח ננו חלקיקים עליהיבפחברת האם עסקה בייחוד  ,האחרונות

ח לתוך ומ-דםה וםמרים שונים ולהעבירם דרך מחסוניתן לטעון ח

, כהגדרת מונח זה, לפרטים אודות הענקת זכות השימושהמח. 

להלן  ראו ,לחברה על ידי חברת האם ביחס לקניין הרוחני כאמור

 זה.  2.1.2סעיף ב

מתבצעת  הממוקמת בפארק המדע בנס ציונה. פעילותחברת האם 

הכולל את כל שרשרת הפיתוח הכימי של  ,מ''ר 1,400 -כבשטח של 

מוצרים חדשים החל מייצור חומרי הגלם, פיתוח פורמולציות 

מחלקת אנליטיקה המלווה את כל ו חדשניות, חדרים נקיים לייצור

 . חדשנייםהם למוצריות תהליך הפיתוח, ומפתחת שיטות בדיקה חדש

( מחלקת סינתזה כימית 1)ארבע מחלקות מרכזיות: לחברת האם 

לות ולפיתוח שיטות זה של מולקולסינת כימיה מעבדותהכוללת 

 פורמולציה של תכשירים מסוגים שונים מחלקת( 2; )מיצוי והפרדה

הכוללות  בפיתוח פורמולציות חדשניות , בין היתר,מתמחהה

ר(, , טופיקליים )למריחה על העוהפה()מתן דרך  תכשירים אורליים

  ;, ננו חלקיקים ואירוסולייםתכשירים להשתלה ולהזרקה
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 ,מבצעת בדיקות אנליטיות וביו אנליטיותהמחלקת אנליטיקה ( 3)

( מחלקת ייצור 4) -; ומפתחת שיטות חדשניות ועורכת מבדקי יציבות

ע'י  אושריםממ''ר של חדרי יצור פרמצבטיים הפועלים ו 250הכוללת 

ובכלל  ,במספר דרגות שונות יצור נאותים ימשרד הבריאות לפי תנא

מוצרים סטריליים כגון חומרים להזרקה או לטיפולי מייצרת זאת 

ומתמחה בכתיבת תיקי ייצור לצורך העברת טכנולוגיה  עיניים

 . למתקני ייצור בחו"ל

לצורך ביצוע האנליזות הכימיות מצוידות המעבדות במיטב הציוד 

ליטי, במסגרתו ניתן לתת מענה נרחב לפיתוח וייצור תכשירים האנ

 בעלי אופי שונה.

ימאים כ 25 -כניהם יב ,עובדים 42 -כ מעסיקההאם חברת 

לי נסיון רב ומגוון בעוביוכימאים, בעלי תואר ראשון שני ושלישי ו

  תוח תרופות.יבפ

מערכת איכות מנוהלים תחת מעבדות ומתקן הייצור של חברת האם 

משולבת המוכרת על ידי רשויות הבריאות, הרשות הלאומית 

 להסמכת מעבדות ומכון התקנים. 

בעלת אישורי עמידה בתקנים המחמירים ביותר בתחום חברת האם 

 ,cGMP, GLP הפארמה ואביזרים הרפואיים )חברות תרופות(:

13485ISO  9001 -ו ISO.  ,נבדקה בהצלחה ע''י חברת האם כמו כן

במסגרת בדיקות שנעשו בקשר עם ייצור תרופות עבור  FDA -ה

 וכן ע''י גופים מורשים אירופיים. לקוחות של חברת האם, 

אישורים ב מחזיקהחברת האם למועד פרסום המתאר,  כוןנ

בהם עושה החברה  לתחום הקנאביסהרלבנטיים והרישיונות הבאים 

 מעבדה ובדיקות"פ מו שירותי מתןול להחזקה רישיון: שימוש בלעדי

אישור עמידה  ;4רפואיים תכשירים/יבואן יצרן אישור; 3מסוכן בסם

לייצור ובדיקה של מוצרי  IMC-GMP בתקןשל מתקן הייצור 

 להקמת ראשוני אישור; 5קליניים בניסוייםקנאביס לשימוש רפואי 

 GMP EU בתקןעל עמידתה  אישור; 6קנאביס מוצרי לייצור מפעל

מאת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות 

                                                 
. במסגרת תנאי 2021בינואר,  6בתוקף עד ליום רישיון להחזקה ולמתן שירותי מו"פ ובדיקות מעבדה הינו   3

ק"ג של קנאביס רפואי ומוצרים המכילים קנאביס  14נקסטר רשאית להחזיק כמות כוללת של עד  ,הרישיון
ק"ג חלקי צמח קנאביס שאינם שתולים, צמחים שנעקרו גם שלא לצורך עיבוד ופסולת חלקי  1כן עד ו רפואי

  .צמח ומוצרי קנאביס שנותרו
רפואיים לבני אדם, ומאפשר לנקסטר להפעיל מתקנים לייצור מוצרים רפואיים. אישור זה חל כלפי מוצרים   4

כי כל בקשת ייבוא או ייצוא )שלא בקשר עם סמים מסוכנים( מתבצעת דרך הרוקחת הראשית של חברת  ,יצויין
 חברת האםהאם, והכל בהתאם להיתרים המתקבלים מהיק"ר עבור כל בקשה. רישיון זה הינו בתוקף כל עוד 

 ת המחזיקים רישיון רוקחות בתוקף. פועלת באמצעות רוקח/
לייצור ובדיקה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בניסויים קליניים הינו  IMC-GMPאישור עמידה בתקן   5

תפעל  אםהת חודשים לאחר מועד הביקורת האחרונה שהתבצעה(. חבר 24) 2020במרץ,  6בתוקף עד ליום 
 להאריך את הרישיון כמקובל. 

רכת האישור כאמור. הגישה בקשה להא אםהת , חבר2019ביולי  31האישור הראשוני היה בתוקף עד ליום   6
 להלן.  4.13, הארכה כאמור תתקבל. לפרטים נוספים, ראו סעיף אםהת להערכת חבר
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אשר ניתן בנוגע למוצרים רפואיים לבני אדם וכן בנוגע לתהליכי ייצור 

המוכר ע''י כל מדינות השוק האירופי  -7של מוצרים רפואיים

 ראו ,ודות האישורים וההיתרים כאמורלפרטים נוספים א .המשותף

 להלן. 36.2.2 סעיף

 החברה .2.1.3

, תחת חברת האם. החברה 2017תה בשנת והחלה את פעילהחברה 

במטרה להיות מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ומכירה של  הוקמה

 םדרכי ,בכלל זאת. קנאביס משולבימוצרים רפואיים חדשניים 

מתן ( להעברת מולקולות וDrug Delivery Systemחדשניות )

בפיתוח פורמולציות , באופן ממוקד לאיבר הרלבנטי םיתכשיר

 ,בהרכב ספציפי למחלה (APIsהמכילות חומרים פעילים )מקוריות 

מחקר ופיתוח בתחום מוצרים ל פלטרפומהוכן במטרה להיות 

גדולות בעולם, בתעשיית היתר, עבור חברות  המשלבים קנאביס, בין

 . והקוסמטיקה , המשקאותהמזוןהתרופות, הקנאביס הרפואי, 

 .בישראל, התאגדה החברה כחברה פרטית 2018ביולי  10ביום 

רב ( Know How)על הידע ונשענת החברה מתבססת תה וליבפע

ועל  בתחום פיתוח תרופות חברת האםהקיים בהנצבר ו השנים

לאורך  האםחברת ל ידי עהקניין הרוחני אשר פותח באופן עצמאי 

הקניין  בכלשימוש הזכות את לחברה . חברת האם העניקה השנים

, לרבות זכות שימוש הקנאביס לתחוםהרוחני והידע של חברת האם 

 להלן. 36.2.8ראו סעיף  ,לפרטים נוספים .בפטנטים רשומים

 הפעילותבהתאם להסכם מתן שירותים בלעדיים )כהגדרתו להלן(, 

מעבדות, הרישיונות ומתקן היייצור של הבססת על תהחברה משל 

עובדי על  כןושל עשרות מיליוני שקלים  בעלות מושהוקחברת האם 

בכל התשתית  בלעדי באופןבכך, החברה זוכה להשתמש  האם.חברת 

מים בחברת האם, לרבות בכל האישורים והתקנים, יוהידע הקי

ולקדם את עסקיה מבלי שיהיה לה צורך להשקיע משאבים 

בעיקר ו ת ומתקן ייצור, לרכישת ציוד רב,ולהקמת מעבד משמעותיים

הבקיא בתחום פיתוח  ,מנוסה ומיומן ,כוח אדם מקצועיבהכשרת 

תרופות ושיטות ייצור, דבר שלעצמו לוקח שנים רבות וכרוך בעלויות 

 הסכם אודות נוספים לפרטיםמיליוני שקלים. עשרות רבות של של 

 36.2סעיף  ראו ,חברת האםלמתן שירותים בלעדיים בין החברה ל

  להלן.

החברה פועלת במספר מודלים עסקיים, הכוללים בין היתר, תמורה 

במזומן, זכויות בהון, תמלוגים עתידיים ומענקים בגין אבני דרך 

                                                 
. כמו כן, במסגרת אישור זה רשאית נקסטר, 2020תקף עד לחודש מרץ  GMP-IMCאישור עמידת נקסטר בתקן   7

ה וחומרים בלתי פעילים, ובנוסף רשאית כקבלן משנ APIs, לבצע בדיקות של מוצרים רפואיים, משנהכקבלן 
 לייצר מוצרים לצורך ביצוע ניסויים קליניים במוצרים רפואיים.  
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 היא אותם המוצריםשל ובשלבי הפיתוח והמסחור של מוצריה 

החברה פועלת תחת ההנחה שהיתרון היחסי  .אחרים עבור מפתחת

 בתחוםישראל מול מדינות אחרות בתחום הקנאביס הרפואי הינו  של

 פההענלאור התשתית, הפעילות והמחקר הקליני, וזאת המו"פ 

האפשרות לעסוק במחקר ופיתוח של  ,והחדשנות הקיימת בישראל

 יים.ומחקרים קלינ נייםקלי-צמח הקנאביס וכן לביצוע מחקרים פרה

בהתאם לאמור לעיל, מובהר כי כל פעילות פיתוח וייצור המוצרים והטכנולוגיות של החברה ללא 

יוצא מן הכלל, מבוצעת אצל ועל ידי חברת האם באופן בלעדי בעבור החברה. לאור האמור, ככל 

שמופיע במתאר זה להלן כי החברה עוסקת ו/או פועלת ו/או מייצרת ו/או מפתחת, המשמעות 

 . , באופן בלעדיכי הנ"ל מבוצע במתקני חברת האם ועל ידה בעבור החברההינה 

  :החברה פעילות את המתאר תרשים להלן .2.2

 
 

 
 
בהתאם  כי ,החברה נמצאת במו״מ עם מספר חברות ברחבי העולם לצורך שיתופי פעולה. מובהר ,המתארפרסום נכון למועד  * 

, ביכולת החברה לפתח יחד עם זאת .לא ניתן למכור מוצרי קוסמטיקה, מזון ומשקאות משולבי קנאביס ,לחוקי מדינת ישראל
 חברות ולהעביר את תיק המוצר לייצור בחו״ל.את המוצרים עבור 

ולהשגת של חברת האם ופועלת להרחבת מתקן הייצור  ,החברה לא מייצרת באופן מסחריפרסום המתאר, נכון למועד  ** 
 הנדרשים לצורך ייצור מסחרי. האישורים

 

 הפיתוח בתחום רההחב פעילות .2.3

 :רפואי קנאביס המשלבים רפואיים מוצריםשל  עצמאי יתוחפ .2.3.1

ה מפתחת בפיתוח עצמאי שלושה החבר ,פרסום המתארנכון למועד 

 כמפורט להלן: ,מוצרים עיקריים

פול במחלות ילהעברת קנבינואידים למוח לטטכנולוגיה תוח יפ (1)

, מפתחתהחברה  - ובבעיות של מערכת העצביםמוח שונות 

שפותחה על ידי חברת האם, טכנולוגיה  טכנולוגיהבהתבסס על 

באופן יעיל וממוקד  קנבינואידיםהחדרת  שמטרתה לאפשר

, "(הטכנולוגיה: "בסעיף זה )להלן (blood brain barrier) למוח

אפילפסיה, טרשת נפוצה,  דוגמאת, נאורולוגיותלטיפול במחלות 

׳נקסטייג

מסחור באמצעות  
שיתופי פעולה 

אסטרטגיים
ייצור

ייצור  
**מסחרי 

ייצור לצורך  
ניסויים קליניים

פיתוח

פיתוח מוצרי  
מזון  , קוסמטיקה

משולביומשקאות 
קנאביס לחברות  

*בינלאומיות 

שירותי פיתוח  
מוצרי קנאביס  
רפואי לחברות  
מובילות בעולם  

פיתוח עצמאי  
של מוצרי  
קנאביס  

רפואי
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 שנערך מחקר על מתבססתהטכנולוגיה . ועוד ALSפגיעות ראש, 

 נקסטרפיתוח שביצעה כן על ושנים,  10 -במשך למעלה מ בטכניון

של כוללת בהשקעה שות לחדשנות במשרד הכלכלה, הרבתמיכת 

. בהקשר זה יצויין כי נקסטר והחברה קיבלו את מיליון דולר 2 -כ

נכון למועד  לשיתוף בידע נתמך רשות. לחדשנותאישור הרשות 

יתכנות החברת האם והחברה השלימו בדיקת  ,מתארפרסום ה

מספר בהצלחה במסגרתה הועמסו  ,של הטכנולוגיהנוספת 

מצמח הקנאביס לרבות שונים ובכלל זאת חומרים פעילים 

CBD , ,החומרים הפעילים כאמור שולבו בטכנולוגיה משמע

/או ביציבות של החומרים הפעילים ו השתהייה פגיעמבלי 

הוגשו על ידי  ,הטכנולוגיה. על בסיס בדיקת היתכנות כאמור

חברת האם  ,כמו כןחברת האם והחברה שתי בקשות לפטנט. 

הוכחת יכולת המעבר דרך הן ל ,ניסוי נוסף בבעלי חייםביצעה 

מוח והן על מנת להוכיח את השפעת החומר -מחסום הדם

יים אלו הוכיחו כי הטכנולוגיה מעבירה המועבר במוח. ניסו

באופן אפקטיבי את החומר הפעיל למוח דרך מחסום הדם מוח 

 והראו עליונות על פני מתן החומר הפעיל ללא הטכנולוגיה. 

בכוונת החברה לבצע מספר ניסויים נוספים לצורך צבירת 

נדרשים לצורך מסחור אשר להערכת החברה הנתונים 

לחברות נקת רישיון שימוש בטכנולוגיה הע על ידי הטכנולוגיה

קליניים ו/או )בטרם ביצוע ניסויים  קנאביס ו/או חברות תרופות

יצירת מוצר סופי המשלב את הטכנולוגיה עם התרופה( לצורך 

 כי צופה החברה. פעולה לפיתוח מוצר סופי כאמורשיתוף יצירת 

 .2020 שנת של השני החציון במהלך יתאפשר הטכנולוגיה מסחור

  .להלן 19.1סעיף  ראו ,נוספים לפרטים

 מידע הינו הטכנולוגיה מסחור למועד חסביהמידע האמור לעיל 

 התממשותו אשר ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה

 לרבות החברה בשליטת שאינם בגורמים, היתר בין, תלויה

 אשר המידע צבירת לצורך הנוספים הניסויים סיום מועד

לאור האמור  .הטכנולוגיה מסחור את החברה להערכת יאפשר

יתכן המידע האמור יתממש באופן השונה מהותית מהאמור 

 לעיל.

במהלך השנתיים  -ושניה ראשונה בדרגה לכוויות טיפול (2)

בשיתוף פעולה עם הגברת חנה האחרונות פיתחה החברה 

בכוויות בדרגה ראשונה פורמולה ייחודית לטיפול  ,מרציאנו

תערובת המשלב קרם בוטני הינה . הפורמולה הייחודית ושניה

לאחר  עורההתחדשות תאי מאפשר את ו, קנבינואידים ייחודית

באזור הכוויה, מוריד נפיחות כאב , מסייע בהרגעת ההכוויה

. ומסייע בהמנעות וטיפול בדלקות העלולות להופיע בשל הכוויה
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 אלפימאות סך של  ,הפורמולה כאמורעד כה הושקעו בפיתוח 

קליני לבדיקת בטיחות -ניסוי פרהפועלת לתחילת  החברה .ש"ח

 . לפרטים נוספיםובתכנון והגשה לניסוי קליני בבני אדם המוצר

 להלן. 36.3סעיף  ראו ,אודות ההסכם עם גב' חנה מרציאנו

 -תכשיר לשיפור התנועתיות של תאי זרע בטיפולי הפריה (3)

בשיתוף עם חברת פיתחה החברה  ,במהלך השנה האחרונה

FertiProt, תכשיר , הגברת פוריות הגברשהינה חברה העוסקת ב

אך משפיע על המערכת  ,אשר אינו כולל רכיבים מצמח הקנאביס

המצויה בזרע ובביצית ומאפשר את שיפור האנדוקנבינואידית 

, הנעשים תנועתיות הזרע ויכולת ההשרשה שלו בטיפולי הזרעה

ת החברה, כלהער .כחלק מטיפולי הפריה באמצעות הזרעה

שימוש מחדש בתרופה שיפותח יהיה תחת הקטגוריה של 'המוצר 

אופן משמעותי את עלויות דבר אשר צפוי להוריד ב ',מוכרת

בפיתוח  והושקע ,עד כה ת הזמן הנדרש לאישורו.הפיתוח וא

קביעת לניסוי התכנות בשלב זה נערך . ש"חעשרות אלפי כאמור 

במעבדת פוריות תכשיר ו עם הבהחומרים הפעילים אשר ישול

 .להלן 36.1 וסעיף 19 סעיף ראו. לפרטים נוספים בקנדה

 חברותל רפואיקנאביס  המשלבים םמוצרי שירותי פיתוח של מתן .2.3.2

קנאביס רבות העוסקות בעיקר בתחום הגידול  חברות -מובילות

עם זאת, חברות  יחד. עצמאי פיתוח יכולות בעלות אינן לרובוהייצור 

על תוצרי הגידול שלהם, הן  המבוססיםאלו מבקשות לפתח מוצרים 

תחת המותג שלהם.  למטופליםקליניים והן לצורך שיווק  לצרכים

ארוכי  כחלק מהסכמיםככלל אלו, לחברות  פיתרון מאפשרתהחברה 

 מעניקה החברההיתר,  בין, כךותמלוגים.  ועטווח וכנגד תשלום קב

סרטן(  חלתפול בלימפומה עורית )מימשחה לט שלשירותי פיתוח 

שירותי מחקר , (Corporation Biopharma MedC) קנדית לחברת

נאסד"ק העוסקת במחקר בופיתוח לחברה אמריקאית הנסחרת 

רך ניסויים לצו בישראל למגדלים וכן הקנאביסופיתוח של תאי צמח 

אשר בוחנות  פארמההחברה, חברות  עתקליניים. בנוסף, למיטב ידי

כניסה לתחום הקנאביס נוקטות היום בגישה שמרנית ואינן נכנסות 

לפיתוח עצמאי באופן ישיר. להערכת החברה, שיתוף פעולה עם חברה 

, הפארמהבתחום  יסיוןונהמתמחה בתחום הקנאביס בעלת יכולות 

 היא גשר נוח לחברות אלו לפעול בתחום הקנאביס.  

 להלן. 4.10סעיף  ראולפרטים נוספים 

   משולבי קנאביס  קוסמטיקה, מזון ומשקאותמוצרי  פיתוח .2.3.3

פורמולות  פיתוחייעודית שתעסוק ב מעבדהפועלת להקמת  החברה

במוצרי מזון ו, וטיפוח קוסמטיקה מוצריב המשלבות קנאביס

החברה נמצאת במשא ומתן עם פורמולטור  ,ם כךומשקאות. לש
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 ,שנה בפיתוח פורמולות בתחום הקוסמטיקה 45 -העוסק מזה כ

ובשנים האחרונות פעל בתחום פיתוח  ,קוסמטיקה והפארמה-רמוהד

וכן התקשרה מוצרי מזון, קוסמטיקה ווטרינריה משולבי קנאביס, 

, "(ריפשטיין מר" )להלן: ג'ייקוב ריפשטיין מרעם  במזכר הבנות

, מענקיות חברות הקנאביס בקנדה, .Aphria Incשיא חברת נלשעבר 

( צפון אמריקה, אחת Diageoוסמנכ"ל הכספים של חברת דיאג'יו )

  אלכוהול הגדולות בעולם.המחברות 

ת מזון ברחמשא ומתן מתקדם עם  החברה מנהלת ,במקביל

טכנולוגיות ופורמולות בינלאומית לשיתוף פעולה בפיתוח ומשקאות 

 .משקאותו מזון תוספי, מזון במוצריהמשלבות את הקנאביס 

 ן.להל 36.6ף סעי ראולפרטים נוספים, 

 הייצור בתחום החברה פעילות .2.4

 לצורך ניסויים קלינייםצור יי .2.4.1

תחום המחקר והפיתוח של מוצרים רפואיים ופרה רפואיים 

למיטב המשלבים קנאביס רפואי מתפתח בצורה משמעותית. כך, 

בישראל מתקיימים ניסויים קליניים רבים לטיפולים ידיעת החברה, 

המשלבים קנאביס רפואי. לצורך ביצוע ניסוי קליני יש לייצר את 

התכשירים ו/או תרופות הניסוי במתקן ייצור נקי מותאם לצורך 

החברה מייצרת  ,פרסום המתארנכון למועד ייצור קליני כאמור. 

 .בהתאם להזמנות שמתקבלות מלקוחות קליניים םמוצרים לצרכי

  להלן. 4.12סעיף  ראולפרטים נוספים, 

מתקן הייצור הקיים מאפשר ייצור של תרופות ואביזרים רפואיים 

בין  ,ן שונות ובכלל זאת ייצור סטריליכימיים במספר רמות נקיו

נכון  ,לתכשירים אשר מיועדים להזרקה. למיטב ידיעת החברה ,היתר

מפעלי הייצור האחרים הפועלים בישראל  ,למועד פרסום המתאר

חדרים נקיים ברמת נקיון המאפשר ם בעלי בתחום הקנאביס אינ

  ייצור מתקדם מסוג זה.

 מסחריייצור  .2.4.2

להגדיל את שטח הייצור הקיים בחברת האם החברה פועלת על מנת 

לצורך הקמת חדרים נקיים נוספים אשר ייועדו לטיפול בתפרחות, 

. הרחבת מתקן הייצור קנאביסואריזת מוצרי ה מיצוי, בידוד, זיקוק

רפואי נועדה לאפשר לחברה לעבור לייצור מסחרי של מוצרי קנאביס 

י החברה מפתחת כ ,יצויין .מתוכו( API’s)או מולקולות פעילות 

 4.13סעיף  ראולפרטים נוספים,  ובידוד קנבינואידים.שיטות מיצוי 

 להלן.

מלבד נכון למועד פרסום המתאר, למיטב ידיעת החברה, כי  ,יצוין

 נוספות ( חברות5)חמש קיימות בישראל מתקן הייצור של נקסטר, 
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לייצור  IMC-GMPבעלות מפעלי ייצור מאושרי התקינה הישראלית 

למעט מפעל למיטב ידיעת החברה,  .מסחרי של מוצרי קנאביס רפואי

 cGMPעמידה בתקן סופי לאישור  וקיבל לא הללומפעלים האחד, 

בהצלחה ע"י  ונבדק טרםכלל המפעלים ולפי התקינה האירופאית, 

 מי של מהבדיקה כחלק ,(FDAמנהל התרופות האמריקאי )

  .אצלם פותחו/או ו ייצרו אשר מהמוצרים

 כי מדינת היוער כי, על מנת לשווק תרופות לאירופה )בהנח, כן כמו

(, יש לעמוד בתקינה של מוצרי קאנביס ייצואתאשר ישראל 

להערכת , לפיכך(, השונה מהתקינה הישראלית. cGMPהאירופאית )

החברה, במועד בו יאושר ייצוא של מוצרי קנאביס מישראל, החברה 

בהנחה כי מוצרים לניסויים קליניים לאירופה )תהייה ערוכה לשיווק 

(, היות ומייצרת, מדינת ישראל תאשר ייצוא של מוצרי קאנביס

, העומד בכל התקינה האירופאית הנדרשת לצורך חברת האםבמפעל 

יחד עם זאת, ככל שידרשו בדיקות ו/או התאמות נוספות, השיווק. 

  מהותית.להערכת הנהלת החברה, הן לא יהיו כרוכות בהשקעה 

 תרשים מבנה האחזקות של החברה .3

. להלן תרשים מבנה (JV’s)החברה שותפה במספר מיזמים למועד פרסום המתאר,  נכון

  :להלן 36.3 -ו 36.1בסעיפים כמפורט  ,בשותפויות כאמור החזקות החברה

 
 
 
 

 

 

  

 נקסטייג׳
 נקסטייג׳

   

50% 76.6%
% 

90% 

מיזם משותף עם 
הגב' חנה 

מרציאנו לפיתוח 
מוצר לטיפול 

דרגה  בכוויות
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מיזם משותף 
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לפיתוח מוצר 
להגברת 
 לפוריות

מיזם משותף עם 
ג'ייקוב 

ריפשטיין 
להפצת מוצרי 
 קנאביס בקנדה
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 ה של החברהתחומי פעילות .4

 כללי

מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ומכירה של מוצרים החברה הוקמה במטרה להיות  .4.1

 Drug Deliveryחדשניות ) םרפואיים חדשניים מבוססי קנאביס, לרבות דרכי

System להעברת מולקולות ותרופות, ופורמולציות המכילות חומרים פעילים )

(APIs וכן במטרה להיות זרוע מחקר ופיתוח בתחום מוצרים המשלבים ,)

, עבור החברות הגדולות בעולם, בתעשיית התרופות, הקנאביס קנאביס, בין היתר

 .והקוסמטיקה , המשקאותהמזוןהרפואי, 

מדיקל  ,האחד :שוק מוצרי הקנאביס העולמי כולל שני תתי שווקים עיקריים

מוצרי קוסמטיקה, בריאות, תוספי מזון,  ,השניו ,רפואי( ו/או פארמה-)פרה

 .משקאות אנרגטיים וכו'

בשנים האחרונות חל מעבר לסטנדרט  - החברה, ביחס לשוק המדיקללהערכת  .4.2

 ,גבוה יותר בתחום פעילות הקנאביס הרפואי. כך, קיימת מדיקליזציה של התחום

דבר  מעבר לפעילות תחת תקינה בדומה לייצור של מוצרים רפואיים, משמע,

ים המחזק את אמינות מוצרי הקנאביס הרפואי ובהתאם מגדיל את כמות המטופל

הצורכים קנאביס כטיפול תרופתי ו/או כטיפול משלים לטיפול תרופתי. להערכת 

 החברה, לא ירחק הזמן מכניסתן של חברות התרופות לתחום זה. 

שוק זה הינו בצמיחה להערכת החברה,  – Wellnessביחס לשוק מוצרי  .4.3

 -תפתחות הרגולציה המאפשרת את השימוש בעם ה כך, .דתמשמעותית מתמ

CBD  ,כדוגמתחברות משמעותיות  כנס לתחוםיהחלו להבמדינות ברחבי העולם 

. התחזיות 8ספורה העולמית, תאגיד מרתה סטוארט וחברת קונסטליישן ברנדס

 ידולר אמריקאמיליארד  130 -צפוי להיות שוק של כ  Wellness -הצופות כי שוק 

  .20249עד שנת 

מוצרים משולבים עם קנאביס לשוק יצויין, כי מדינת ישראל לא מתירה מכירת 

קוסמטיקה, מזון ומשקאות( ולכן החברה מתבססת על  -wellnessהצריכה )

פיתוח פורמולות בלבד אותן החברה תמסחר לצורכי ייצור מחוץ לישראל, בהתאם 

 לרגולציה של כל מדינה ומדינה.

עבור )עצמאיים ובמחד, פיתוח מוצרים , המודל העסקי עליו מתבססת החברה הינו .4.4

רפואי לטיפול באינדיקציות רפואיות, תוך  קנאביס המשלבים חברות פארמה(

, טכנולוגיית לדוגמא כך עמידה בסטנדרטים המחמירים של תחום הפארמה.

, אשר יעיל וממוקד למוחבאופן  החברה להעברת קנבינואידים דרך מחסום המוח

להערכת החברה,  ,עשויהחברת האם,  על בסיס טכנולוגיה שפיתחהמפותחת 

במחלות בשוק הקנאביס הרפואי בכל הקשור בטיפול לחולל שינוי משמעותי 

                                                 
8  -sephora-as-category-real-a-becoming-is-beauty-https://www.cnbc.com/2019/02/20/cannabis

products.html-infused-cbd-promote-others ;-06-https://www.bloomberg.com/news/articles/2019

food-and-cosmetics-care-pet-cannabis-developing-stewart-18/martha ; 
-constellation-pot-drinkable-conundrum/396-https://www.dalgarnoinstitute.org.au/resources/cannabis

company.html-marijuana-in-stake-takes-brands 
 
9  market/-wellness-130b-companies-https://born2invest.com/articles/cannabis 

https://www.cnbc.com/2019/02/20/cannabis-beauty-is-becoming-a-real-category-as-sephora-others-promote-cbd-infused-products.html
https://www.cnbc.com/2019/02/20/cannabis-beauty-is-becoming-a-real-category-as-sephora-others-promote-cbd-infused-products.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-18/martha-stewart-developing-cannabis-pet-care-cosmetics-and-food
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-18/martha-stewart-developing-cannabis-pet-care-cosmetics-and-food
https://www.dalgarnoinstitute.org.au/resources/cannabis-conundrum/396-drinkable-pot-constellation-brands-takes-stake-in-marijuana-company.html
https://www.dalgarnoinstitute.org.au/resources/cannabis-conundrum/396-drinkable-pot-constellation-brands-takes-stake-in-marijuana-company.html
https://born2invest.com/articles/cannabis-companies-130b-wellness-market/
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בנוסף,  .ועוד ALSאפילפסיה, טרשת נפוצה, פגיעות ראש,  דוגמאת, נאורולוגיות

לצורך בתחום הקנאביס  APIsלפיתוח שיטות לבידוד והפקה של  פועלתהחברה 

  .התרופות לתעשיית cGMPגלם ברמת  חומריאספקת 

חברת פיתוח התרופות היחידה בישראל חברת האם הינה ידיעת החברה,  למיטב

בתקינה אירופאית הפועלת בתחום  cGMPהמחזיקה במתקן ייצור מאושר 

מחמשת למיטב ידיעת החברה, אף אחד  לעיל, 2.4.2כמפורט בסעיף  הקנאביס.

לא קיבל  )למעט מתקן חברת האם( מפעלי הייצור מאושרי התקינה בישראל

נבדק בהצלחה ו/או  לפי התקינה האירופאית cGMPעמידה בתקן סופי לאישור 

 אשר מהמוצרים מי של מהבדיקה כחלק ,(FDA) ע"י מנהל התרופות האמריקאי

 . אצלם פותחו/או ו ייצרו

על מנת לשווק תרופות לאירופה )בהנחת ייצוא(, יש  לעיל, 2.4.2כאמור בסעיף 

 ביסאלקנ (, השונה מהתקינה הישראליתcGMPלעמוד בתקינה האירופאית )

. לפיכך, להערכת החברה, במועד בו יאושר ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי

תהייה ערוכה לשיווק מוצרים לניסויים קליניים לאירופה  מישראל, החברה

, היות ומייצרת, במפעל בהנחה כי מדינת ישראל תאשר ייצוא של מוצרי קאנביס()

יחד עם זאת, ככל שידרשו  ., העומד בכל התקינה האירופאית הנדרשתחברת האם

בדיקות ו/או התאמות נוספות, להערכת הנהלת החברה, הן לא יהיו כרוכות 

 בהשקעה מהותית.

מהווה  ,החברה בהיותה בעלת יכולות פיתוח, אנליטיקה וייצור נרחבות ומגוונות .4.5

פלטפורמת פיתוח מוצרים המשלבים קנאביס עבור חברות בתחום הקנאביס 

 הרפואי, הקוסמטיקה, המשקאות והמזון.

חל גידול משמעותי בשוק  ,הן בישראל והן בעולם ,סיעם התפתחות תחום הקנאב .4.6

המגדלים ובשוק יצרני שמני הקנאביס. לשם ההמחשה, במהלך השנתיים 

מספר חוות הגידול הכפיל את  , למיטב ידיעת החברה,האחרונות במדינת ישראל

לישראל  יאוגרפיתמוקמות חוות גידול רבות במדינות הקרובות ג ,. כמו כןעצמו

לצד מאות חוות הגידול הקיימות  ועוד,ה דוגמאת, ירדן, יוון, קפריסין, מקדוני

 מיצוי שמני קנאביס. בברחבי העולם כולו. כך הדבר גם ביחס למפעלים העוסקים 

לצד הגידול בצריכה ת בקרב יצרני הקנאביס בעולם, רבהתחרות ההולכת וגולאור  .4.7

ועל מנת לייצר יתרון תחרותי על פני של צמח הקנאביס לשימושים שונים, 

ין יוכלו להציע ללקוחותיהם, ב םות החברות לפתח מוצרים אותמבקשהמתחרים, 

אינן בעלות  ,ל מכירות ולשמר את המותג. רוב החברות כאמורייתר על מנת להגדה

לאור יכולות החברה ומוניטין חברת האם, החברה מהווה  יכולות פיתוח עצמאי.

פעולה ארוכי רב לשיתופי פוטנציאל קיים ולהערכת החברה,  ,מענה לחברות אלו

 טווח עם חברות עולמיות בתחום הקנאביס, הקוסמטיקה, המזון והמשקאות.

, בהתאם לרישיונות ולאישורים הקיימים פרסום המתאריצוין, כי נכון למועד  .4.8

לעסוק בפיתוח, בדיקה  חברת האם, , באמצעות, ביכולת החברהחברת האםל

. החברה פועלת, נאביסוייצור לא מסחרי של תרופות ו/או פורמולות מבוססות ק
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בשיתוף חברת האם, להרחבת שטחי הייצור במתקן הייצור על מנת להרחיב את 

 יכולות הייצור לייצור מסחרי.

ואי הניתנים , מוצרי הקנאביס הרפפרסום המתאריצוין כי, נכון למועד  ,כמו כן .4.9

 שמנים, סיגריות מגולגלות ועוגיות. יחד עם זאת, להערכתהינם  ,למכירה בישראל

 קאנביסהחברה, ניתן יהיה לרשום במשרד הבריאות מוצרים נוספים מבוססי 

כגון, דרכי מתן אורליות )דרך הפה  אינן עישון ו/או שמניםשניתן לקבל בדרכים ש

 . דרכי מתן עוריותפסולות( וקדוגמאת תרסיסים ו

 

  והפיתוח המחקר תחום

 קנאביס רפואישירותי פיתוח של מוצרים המשלבים מתן פיתוח עצמאי וכן  .4.10

בתחום זה עוסקת החברה במחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים  .4.10.1

חדשניים מבוססי קנאביס אשר יהוו אלטרנטיבה לתרופות קיימות 

בשוק )אשר לא משלבות קנאביס רפואי( והמיוצרות על ידי חברות 

, הפוריות שיפור, המוח בתחומיהתרופות, במגוון תחומים, לרבות 

 . עוריים טיפוליםו העיכול מערכת תפקוד

בפיתוח עבור תעשיית התרופות, חברת האם לאור הידע הנצבר ב

שימוש עשות בו באופן בלעדי לרישיון במסגרת לחברה ניתן אשר ו

ם המשלבים לחברה בסיס איתן לפיתוח מוצריבתחום הקנאביס, 

 (.medical gradeלעולם הפארמה )ולהתאימם קנאביס 

בחזית שירותי פיתוח התרופות חברת האם בשל מיצובה של כמו כן, 

קושי מענה ל ויכולתה לתתלאורך השנים  הין שצברטבישראל, המוני

המקצועי והרגולטורי בו נתקלים סטרטאפים המעוניינים לפתח 

 החברה, באמצעות חברת האם,מוצרים מבוססי קנאביס, נחשפת 

אסטרטגי לחבור לשותף  יםנילמספר רב של פרויקטים אשר מעוני

 בעל יכולות פיתוח וגישה לרשיונות הנדרשים. שהינו 

מתבססת החברה, בין היתר, על  ,בפיתוח המוצרים עבור עצמה .4.10.2

ועל פיתוחים של טכנולוגיות ו/או חברת האם הקניין הרוחני של 

בעלת הקניין חברת האם ו/או אשר חברת האם מוצרים שנעשו ב

הרוחני בהם, אשר על בסיסם מפתחת החברה מוצרים המשלבים 

החברה מפתחת מוצר  ,המתארפרסום קנאביס רפואי. נכון למועד 

 Drug Delivery) תרופותמתן שהינו דרך חדשנית למעבר מולקולות ו

System )לפרטים נוספים, . המבוססות קנאביס דרך מחסום המוח

 להלן.  36.7 -ו 22.1.1.1 ,19 ראו סעיפים

יצירת שיתופי לפיתוח מוצרים באמצעות החברה פועלת  ,בנוסף

פעולה עסקיים עם גורמים שונים, בעלי רעיונות וידע טכנולוגי 

בפיתוח מוצרים רפואיים. במסגרת שיתופי הפעולה כאמור, החברה 

מודלים עסקיים, הכוללים, בין היתר, הקמת פועלת על פי מספר 
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ויצירת קניין  בהון שליטה המקנות זכויותמיזמים משותפים, קבלת 

 רוחני משותף. 

נכון למועד פרסום המתאר, החברה התקשרה בשיתופי פעולה לצורך 

פיתוח מוצרים משולבי קנבינואידים בתחום האצת תנועתיות תאי 

לפרטים הזרע לשיפור הפוריות הגברית, וכן לטיפול בפצעים וכוויות. 

 להלן, בהתאמה. 36.3 -ו 36.1 , וכן סעיפים19נוספים, ראו סעיף 

לצורך איתור תחומים ומחקרים חדשניים לטובת פיתוח פתרונות 

לצרכים הקיימים בשוק ולטובת מציאת טכנולוגיות חדשניות, 

חברה לפיתוח המחקר החברה התקשרה בשיתוף פעולה עם יישום 

, במטרה לאתר ברית בירושלים בע"משל האוניברסיטה הע

. לפרטים פרויקטים מחקריים שונים זמינים לפיתוח ולמסחור

 להלן. 36.4 ראו סעיףנוספים, 

בפיתוח מוצרים עבור חברות אחרות, החברה מתבססת על מודל  .4.10.3

לבים שעסקי לפיו, החברה תהא אמונה על פיתוח מוצרים המ

קנאביס עבור חברות אלו וזאת באמצעות חוזים ארוכי טווח, 

וביכולות החברה וכנגד קבלת הנסמכים על שימוש בטכנולוגיות 

תמלוגים עתידיים לחברה ומענקים בגין אבני דרך בשלבי הפיתוח, 

 הייצור והמסחור.

המוניטין הקיים והמיוחס לבעלת השליטה בתחום פיתוח התרופות 

מסייע לחברה ביצירת קשרים בינלאומיים בתעשיית הקנאביס 

 והתרופות העולמית. 

 פועלת בשיתוף פעולה עם חברת , החברהפרסום המתארנכון למועד 

Biopharma Corporation MedC " :להלן(MedC"( ,חברה  שהינה

החברה מפתחת עבור לפיו, , העוסקת בתחום הקנאביס קנדית

MedC  באופן בלעדי את מוצריה ואת קניינה הרוחני שלMedC .

נמצאת בהסכם רשיון בלעדי עם מכון  MedCלמיטב ידיעת החברה, 

בראשות ד״ר חיננית קולטאי במכון וולקני על למחקר קנאביס 

 הזכות לפתח ולמסחר על בסיס המחקר.

השקיעה הקנדית  AgMedicaחברת  ,2018כי במהלך שנת  ,יצוין

מהון המניות של  9% -תמורת כ ,שני מיליון דולר MedCבחברת 

MedC. 

 MedC -פיתחה החברה ל ,במהלך השנה האחרונה ,במסגרת זו

 CUTANOUS T CALL) עורית בלימפומה לטפול משחה

LYMPHMA).  מחלת סרטן קשה התוקפת הינה לימפומה עורית

גפיים. מחלה זו מתפתחת בובעיקר  ,תחילה אזורים גדולים בעור

שנערך במכון וולקני מחקר לעיתים למחלת דם סיסטמית בשם סזרי. 

, הצביע על תערובת של מספר קנבינואידים ביחס MedCעבור חברת 

תאי הלימפומה. בהתבסס על המחקר ים, שמביאה למותם של מסו
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ובשיתוף עמה, תכשיר למריחה  MedCכאמור, החברה פיתחה עבור 

פותחו השיטות האנליטיות המוכיחות  ,על נגעי הלימפומה. כמו כן

את המצאות הקנבינואידים בריכוזים המתאימים ומוכיחה את 

 רעילותלצורך ניסוי  אלו בימיםיציבות התכשיר. תכשיר זה מיוצר 

בעכברים. במקביל מתוכנן ניסוי קליני בשיתוף פעולה עם פרופ' 

אמיתי איריס וד'ר אמיליה חודק, מנהלת מחלקת עור ומין בבלינסון 

 מבית החולים בילינסון.אונקולוגית, -אחראית על המרפאה הדרמטו

 פורמולציות למוצרי קוסמטיקה, מזון ומשקאות משולבי קנאביס פיתוח .4.11

ה יחהמשלבים קנאביס, הינו שוק בצמwellness  -כפי שתואר לעיל, שוק מוצרי ה

של מעל  בכך, שוק הקוסמטיקה המשולבת קנאביס צפוי לגדול בקצ משמעותית.

 -ושוק המשקאות משולבי הקנאביס בקצת של למעלה מ 202510עד לשנת  %30

הצטרפו חברות קוסמטיקה, מזון  אף לאחרונהלמיטב ידיעת החברה,  .%1511

פונות לפיתוח רבות חברות בינלאומיות ו ,12לשוק הקנאביסנוספות ומשקאות 

 מוצרים המשלבים קנאביס למיקור חוץ. 

, החברה ביצעה Wellness -ה אל השוק הקיים בתחוםינצטולאור פו ,לאור האמור

 :כדלקמן עסקיים, םיכמספר מהל

שלבים מייעודית שתעסוק בפיתוח מוצרים ההחברה פועלת להקמת מעבדה  .א

  .משקאותו מזון תוספי, מזון במוצריאת הקאנביס 

 -הידוע שם בתחום  ןמדעמר יוסי סגל, עם נמצאת במשא ומתן החברה  .ב

Wellness.בעל ניסיון רב שנים בפיתוח מוצרים לתחום זה , 

החברה מנהלת משא ומתן מתקדם עם חברות מזון ומשקאות בינלאומיות  .ג

 ליצירת שיתוף פעולה לפיתוח מוצרים משולבי קנאביס.

החברה פועלת בשיתוף פעולה אסטרטגי עם מר ג'ייקוב ריפשטיין, לשעבר  .ד

, מענקיות חברות הקנאביס בקנדה, וסמנכ"ל .Aphria Incנשיא חברת 

( צפון אמריקה, אחת מחברות Diageoהכספים של חברת דיאג'יו )

  .להלן 4.14כמפורט בסעיף  ,אלכוהול הגדולות בעולםה

כי המוצרים פרי הפיתוחים שייוצרו, לא יוכלו להיות משווקים  ,יצוין בהקשר זה

 ים המסוכנים. יוחרג מפקודת הסמ CBD -בישראל, אלא במקרה בו רכיב ה

לחילופין, ו ,בכוונת החברה לפעול למסחור הטכנולוגיה ו/או הפורמולה עצמה

 פעול בשיתוף פעולה עם חברות אחרות לייצור ומסחור באמצעות קבלני משנהל

, פרסום המתארהרגולציה תאפשרה זאת. יצויין כי נכון למועד בהן במדינות 

 שיווק מאשרות (הולנד ועוד ,היאיטל ,בריטניה, גרמניה)ביניהן:  אירופהמדינות 

                                                 
10  -by-billion-7-1-worth-size-market-care-skin-releases/cbd-https://www.prnewswire.com/news

300908941.html-inc-research-view-grand-9-32-cagr--2025. 
 
11  -CAGR-6-15-release/2019/08/06/1897450/0/en/At-https://www.globenewswire.com/news

2025.html-By-Million-464-4-USD-Reach-to-Size-Market-Beverages-Cannabis. 
 לעיל. 9ראו הערת שוליים   12

https://www.prnewswire.com/news-releases/cbd-skin-care-market-size-worth-1-7-billion-by-2025--cagr-32-9-grand-view-research-inc-300908941.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/cbd-skin-care-market-size-worth-1-7-billion-by-2025--cagr-32-9-grand-view-research-inc-300908941.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/06/1897450/0/en/At-15-6-CAGR-Cannabis-Beverages-Market-Size-to-Reach-USD-4-464-Million-By-2025.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/06/1897450/0/en/At-15-6-CAGR-Cannabis-Beverages-Market-Size-to-Reach-USD-4-464-Million-By-2025.html
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, קנדה מאפשרת מכירת מוצרי THC 0.2% -צרים המכילים פחות ממו של ומכירה

ביס אניתן למכור קנארה"ב מדינות בהמ 12 -בקנאביס גם לשוק הלא רפואי, 

המיוצר מצמח  CBDמוצרים עם  מכירת יםמאפשרבארה"ב מדינות  29 -ובעוד כ

  אחד מהשווקים הללו כשוק פוטנציאלי. החברה רואה בכל .מפהה

המשלבים והקוסמטיקה  ותא, המשקמובהר כי האמור לעיל ביחס לתחום המזון

הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, אשר קנאביס 

התממשותו תלויה בגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, לרבות, מציאת 

השותפים העסקיים, התקשרות איתם בהסכמים מחייבים, הקמת המעבדה 

ופיתוח הפורמולות של מוצרים. לאור האמור יתכן כי המידע כאמור לא יתממש 

  ופן שונה מהותית מהאמור לעיל. ו/או יתממש בא

 (פעולה פיות)באמצעות שי והמסחור הייצור תחום

 קלינייםלצורך ניסויים ייצור  .4.12

החברה עוסקת בייצור של מוצרי קנאביס רפואי  פרסום המתאר,נכון למועד 

לחברות וסטארטפים כך, החברה מעניקה פתרון  .בלבד קלינייםצורך ניסויים ל

העוסקים בפיתוח מוצרי קנאביס רפואי שאינו תפרחת ו/או שמן בלבד, ואשר על 

מתקן ייצור מאושר ויוצר במנת לבצע את הניסוי הקליני זקוקות למוצר שפותח 

צעת ייצור כאמור במתקן הייצור של בי פיתוח תרופות למחקרים. החברה מכרלצ

 ותר לייצור תרופות. חברת האם העומד בתקנים המחמירים בי

בהזמנת  אחרונה ייצור של מוצר לביצוע ניסוילסיימה החברה  ,במסגרת זאת

הינו של מוצר ייעודי שנעשה על ידי החברה, . הייצור גרופ בע"מ חברת שיח מדיקל

בעלת רמות  T1/C20בשם 'ניצן ספקטרום' בקטגוריית מדיקל אותו פיתחה שיח 

THC המוצר מופק בנוסחה ייחודית שמטרתה 1%-נמוכות במיוחד של פחות מ .

לרכך את טעמי הקנאביס כך שילדים על הספקטרום האוטיסטי שלרוב רגישים 

 ביתר קלות. את המוצרמאוד לטעמים וריחות ייטלו 

לצורך אספקת  APIsלפיתוח שיטות לבידוד והפקה של  פועלתהחברה כמו כן, 

 והמזון.  התרופות לתעשיית cGMPגלם ברמת  חומרי

 הינו בעל אישור עמידה בתקן, מתקן הייצור הקיים של נקסטר במתאר זהכמפורט 

ונקסטר מייצאת מוצרים פארמצבטיים ואחרים שלא על בסיס  cGMP אירופי

להערכת קנאביס הן למדינות אירופה והן למדינות אחרות בעולם. לאור האמור, 

ערוכה החברה בהנחה שייצוא קנאביס רפואי יתאפשר ממדינת ישראל, החברה, 

בכפוף , ם רפואיים מבוססי קנאביס רפואי לצורך ניסויים קלינייםלייצוא מוצרי

יחד עם זאת, ככל שידרשו בדיקות ו/או התאמות  .להיתרי יבוא במדינות היעד

 נוספות, להערכת הנהלת החברה, הן לא יהיו כרוכות בהשקעה מהותית.

 ייצור מסחרי .4.13

על מנת לייצר מוצרי קנאביס באופן מסחרי, בכוונת החברה לפעול להרחבת מתקן 

חברת האם, שהרחבתו תמומן על ידי החברה. חברת האם הייצור הקיים של 

מתקן  .(Cost) האםבמחירי עלות לחברת תפעיל את המתקן בעבור החברה, 
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חדרים נקיים נוספים אשר ייועדו לטיפול בתפרחות, מיצוי, בידוד,  יכלולהייצור 

להגדיל את כושר  הרחבת מתקן הייצור נועדה .קנאביסואריזת מוצרי ה זיקוק

רפואי או מולקולות הייצור הקיים וכן לעבור לייצור מסחרי של מוצרי קנאביס 

אירופי  קןעומד בת , מתקן הייצור הקיים של חברת האםכאמור .פעילות מתוכו

cGMP ועל כן, מתקן הייצור והחדרים הנקיים אשר יוקמו במסגרת ההרחבה ,

ינוהלו על פי כל הכללים הנדרשים בכדי לתת מענה לצרכי החברה לייצור  ,כאמור

 .לרבות לשוק האירופאי מוצרי קנאביס רפואי באופן מסחרי

להערכת החברה, הרחבת מתקן הייצור כאמור וקבלת כלל האישורים והיתרים 

להרחבה והקמת  IMC-GMPהנדרשים לצורך ייצור מסחרי, לרבות קבלת אישור 

מיליוני ש"ח.  4.9 -יסתכמו לסך של כ ,IMC-GSPמערך אבטחה העומד בתנאי 

רים הנקיים ת החדיבניעלות ההרחבה הינה בקשר עם עיקר כי  ,יובהר ,לעניין זה

 אשר יהיה בבעלות החברה.ווכן רכישת הציוד הנדרש לפעילות החברה 

הייצור תושלם במהלך החציון השני של שנת  להערכת החברה, הרחבת מתקן

אין ביכולת החברה להעריך את מועד תחילת הייצור  ,יחד עם זאת. 2020

היות והדבר תלוי, בין היתר, בלוחות הזמנים כפי שיקבעו על ידי היק"ר.  ,המסחרי

באישור ראשוני הנדרש לצורך הרחבת מתקן הייצור כאמור  החזיקהחברת האם 

חברת האם המתאר, פרסום נכון למועד . 2019ליולי,  31שהיה בתוקף עד ליום 

האם, הארכה ולהערכת חברת  ,פנתה ליק"ר לצורך הארכת תוקף האישור כאמור

/או ו זכות כלראשוני כשלעצמו אינו מקנה  אישור כי ,ובהרי כאמור תתקבל.

. קבוע לרישיוןשלב ביניים לצורך הבקשה  הבתחום הפעילות ומהוו לפעול רישיון

 חלף קבוע רישיון יתקבלכי למועד המתאר אין כל וודאות כי  מובהר ,כמו כן

 .2019 יולי בחודש פקע תקפו אשר, כאמור הראשוני האישור

הינה בגדר  הערכת החברה ביחס להיערכות החברה לייצוא מוצרים לביצוע ניסויים קליניים

מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת 

צוא )כאשר למועד זה טרם ניתנו היתרי יי החברה, לרבות קבלת היתר לייצוא על ידי החברה

וקבלת היתרי יבוא במדינות היעד ואי שינוי הרגולציה הנהוגה כיום באירופה. בהתאם,  מישראל(

 יתכן כי האמור לעיל לא יתממש ו/או יתממש באופן השונה מהותית מהאמור לעיל.

הערכות החברה בדבר הרחבת מתקן הייצור של נקסטר אשר יאפשר לחברה להגדיל את יכולת 

הייצור לצרכים מסחריים, לרבות עלות ההרחבה, מועד השלמת ההרחבה וקבלת האישורים 

וההתירים הנדרשים כאמור, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, 

שאינם בשליטת החברה, לרבות ביכולת הפיננסית של החברה  התלוי, בין היתר, בגורמים

להרחבת המתקן כאמור, השלמת הרחבת מתקן הייצור, קבלת כלל הרישיונות וההיתרים 

הנדרשים לצורך ייצור מסחרי של מוצרי קנאביס רפואי ועמידת החברה בתנאים הנדרשים 

ממשרד הבריאות לייצור (, וקבלת אישורים קבועים IMC-GSPותקן  IMC-GMP)לרבות תקן 

מסחרי של קנאביס רפואי. בהתאם, יתכן כי האמור לעיל כלל לא יתממש ו/או יתממש באופן 

 השונה מהותית מהאמור לעיל.

 

 מסחור  .4.14
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שיא נהחברה פועלת בשיתוף פעולה אסטרטגי עם מר ג'ייקוב ריפשטיין, לשעבר 

הכספים של  , מענקיות חברות הקנאביס בקנדה, וסמנכ"ל.Aphria Incחברת 

 אלכוהול הגדולות בעולם,ה( צפון אמריקה, אחת מחברות Diageoחברת דיאג'יו )

מיזם משותף ליצירת מותגים בתחום מוצרי בריאות מבוססי קנאביס להקמת 

(wellness למטרת שיווק, מכירה והפצה של מוצרים אלו בשוק הקנדי, וככל ,)

בהם ניתן יהיה למכור את שיראו לנכון, גם בשווקים נוספים ברחבי העולם 

 .   להלן 36.6ראו סעיף  ,לפרטים נוספים המוצרים ובכפוף לכל דין.

)להלן:  CC Pharma GmbHכמו כן, החברה חתמה על מזכר הבנות עם חברת 

"CC Pharma)"בתי  13,000 -הפצת מוצרי פארמה לכב , חברה גרמנית העוסקת

, לשיתוף פעולה באירופה בייצור ואריזה, מיתוג, ייצוא וכן הפצה מרקחת בגרמניה

. מזכר ההבנות כאמור אינו CC Pharmaבבתי המרקחת הרבים בהם פועלת 

המתאר, הצדדים פועלים פרסום נכון למועד  למי מהצדדים.מעניק בלעדיות 

 להגעה להסכמות על התנאים המסחריים בהסכם סופי. 

  במניותיו ועסקאות התאגיד בהון השקעות .5

 מניות 2,000,000הון המניות הרשום של החברה הינו  ,המתארפרסום למועד  נכון .5.1

 "(.רגילות מניותש"ח ע.נ כ"א )להלן: " 0.01רגילות בנות 

 הינול החברה שהון המניות המונפק והנפרע  ,המתארפרסום למועד  נכון .5.2

 . רגילות מניות 1,000,000

 175, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם מר ריפשטיין, בסך של 2019 בנובמבר .5.3

 SAFE (Simpleאלפי ש"ח(, במסגרת הסכם  500 -אלפי דולר קנדי )כ

Agreement For Future Equity) הקובע כי בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג 

החברה )נקסטייג'( בהתאם וכחלק מהשלמתה סכום ההשקעה יומר למניות 

מיליון  53.4על שווי החברה )נקסטייג'( של  25%למחיר מניה המשקף הנחה של 

  "ב.ארה דולר

, ישתנה לעיל 5.2כי הון המניות המונפק והנפרע של החברה המפורט בסעיף  ,ובהרי

מיד לפני השלמת עסקת המיזוג כתוצאה מהמרת ההשקעה של מר ריפשטיין 

פה יהמימר ריפשטיין חתם על ייפוי כוח לטובת החברה  ,כמו כןלמניות החברה. 

 .המיזוגלצורך השלמת עסקת על מסמכים את כוחה לחתום בשמו 

 להלן. 36.5לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה, ראו סעיף 

, בסך צד ג' לא קשור לחברה, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם 2020ינואר ב .5.4

 SAFE (Simpleאלפי ש"ח(, במסגרת הסכם  1.4 -)כארה"ב אלפי דולר  400של 

Agreement For Future Equity הקובע כי בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג )

וכחלק מהשלמתה סכום ההשקעה יומר למניות החברה )נקסטייג'( בהתאם 

מיליון  53.4על שווי החברה )נקסטייג'( של  25%למחיר מניה המשקף הנחה של 

 ב. דולר ארה"

, ישתנה לעיל 5.2כי הון המניות המונפק והנפרע של החברה המפורט בסעיף  ,ובהרי

 ,כמו כןכאמור. מיד לפני השלמת עסקת המיזוג כתוצאה מהמרת ההשקעה 
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על פה את כוחה לחתום בשמו יהמיהמשקיע חתם על ייפוי כוח לטובת החברה 

 .לצורך השלמת עסקת המיזוגמסמכים 

, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם צד ג' לא קשור לחברה, בסך 2020ינואר ב .5.5

 SAFE (Simpleאלפי ש"ח(, במסגרת הסכם  875 -אלפי דולר ארה"ב )כ 250של 

Agreement For Future Equity הקובע כי בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג )

וכחלק מהשלמתה סכום ההשקעה יומר למניות החברה )נקסטייג'( בהתאם 

מיליון  53.4על שווי החברה )נקסטייג'( של  25%למחיר מניה המשקף הנחה של 

 דולר ארה"ב. 

, ישתנה לעיל 5.2כי הון המניות המונפק והנפרע של החברה המפורט בסעיף  ,ובהרי

כמו כן, מיד לפני השלמת עסקת המיזוג כתוצאה מהמרת ההשקעה כאמור. 

על פה את כוחה לחתום בשמו יהמיהמשקיע חתם על ייפוי כוח לטובת החברה 

 .לצורך השלמת עסקת המיזוגמסמכים 

 

 חלוקת דיבידנד .6

החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה. למעט מגבלות נכון למועד פרסום המתאר, 

הקבועות בחוק, לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד ולא קיימות על החברה מגבלות 

, לחברה אין יתרות עודפים המתארחיצוניות כלשהן לחלוקת דיבידנד. נכון למועד פרסום 

 לחלוקה.

 

 מידע אחר .ב

  לגבי תחומי הפעילות של החברה כספי מידע .7
 

לחברה היו , )בהתאם לדוחותיה הסקורים של החברה( 2019 ,בספטמבר 30ליום עד 

הכנסות החברה  ,2019 ,בדצמבר 31ליום , ועד ש"חאלפי  574 -כ בסך של הכנסות מפעילות

  .)בהתאם לנתוני הנהלה לא סקורים ו/או מבוקרים( ש"חאלפי  703 -כ לסך שלהסתכמו 

 31 יוםלהלן יובא מידע כספי על תחום הפעילות של החברה מתוך דוחותיה הכספיים ל

  (:ש"ח)באלפי  2019 ,ספטמברב 30 ליוםו ,2018 ,בדצמבר

 

 תשעהשל  לתקופה
חודשים 

שהסתיימה ביום 
 ,ספטמברב 30

 )סקור( 2019
 

שהסתיימה  לשנה
 ,בדצמבר 31ביום 

 )מבוקר( 2018
 

 - 574 הכנסות

 - (574) *עלות מכר

 370 1,300 הוצאות הנהלה וכלליות

 317 123 שיווקמכירה והוצאות 

 847 984,1 ופיתוח מחקר הוצאות

 1,534 3,407 תפעוליות הוצאות"כ סה

 - 87 מימון הוצאות

 1,534 3,494  נקיהפסד 
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, 2020בינואר  20 . יצויין כי, עד ליוםהמפורטות לעילעלות המכר כוללת את העלויות בגין ייצור ההכנסות *

 + (cost), הוענקו לחברה במחיר של עלות ותידי חברת האם לצורך יצירת ההכנס השירותים אשר ניתנו על

(. cost, חברת האם מעניקה לחברה שירותי ייצור ומו"פ במחירי עלות )2020בינואר  20. החל מיום 12.5%

 . להלן( 1)36.2.1סעיף  ראונוספים  לפרטים

 השפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה סביבה כללית ו .8

. להלן 39.2לפרטים אודות גורמי הסיכון הענפיים המשפיעים על פעילות החברה, ראו סעיף 

, אשר עשויים להשפיע על החברהכלכלית של -קיימים גורמים בסביבה המקרוכמו כן, 

 כמפורט להלן:החברה פעילות 

 רגולציה  .8.1

  בישראל רפואיקנאביס מוצרי  של והייצורהפיתוח תחום המחקר 

"סם  שהינו כחומר מוגדר קנאביס, המסוכנים הסמים פקודת הוראות פי על

 האמנה, כן כמו. כדין רישיון לכך ניתן אם אלא, שימוש איסור לגביו שחל" מסוכן

 ספציפי ובקרה פיקוח משטר קובעת, 1961 משנת נרקוטיים לסמים היחידה

 סוכנות של קיומה זה ובכלל, והתקנות הפקודה להוראות מעבר, לקנאביס

 .הנושא להסדרת האחראית ממשלתית

 משרד כי נקבע בה, 360913 ממשלה החלטת התקבלה 2011 בשנת, האמור לאור

 להוראות בהתאם", ממשלתית"סוכנות  ישמש"ר, היק באמצעות, הבריאות

 הטיפול בקנאביס למטרות רפואיות ולמחקר.  ואסדרת לפיקוח הנוגע בכל, האמנה

 סדרהאל עקרונות נקבעו בה 1050 מספר ממשלה החלטת התקבלה ,2013 בשנת

 התקבלה ,2016 ובשנת, 14רפואיות למטרות בקנאביס לשימוש פעילות קוויו

 לאסדרת מתווה הבריאות משרד גיבש במסגרתה, 158715 מספר ממשלה החלטת

  .קנאביס מוצרי של סטנדרטיזציה, היתר בין, הקובע, הקנאביס תחום

לעיל נועד לאפשר למטופלים מקור אספקה ראוי של קנאביס למטרות  האמור

 רפואיות. 

, גיבש משרד הבריאות מתווה לאסדרת תחום הקנאביס, הקובע, בין 2017בשנת 

היתר, סטנדרטיזציה של מוצרי קנאביס וכן פרסם נהלים הכוללים פירוט 

גורם בשרשרת האספקה של קנאביס לשימוש רפואי )להלן:  ודרישות ביחס לכל

אשר נועדו להבטיח כי איכות שרשרת האספקה כאמור תהיה בתנאי  ,"(התקינה"

 IMC--של היק"ר  Good Practices  -IMCאיכות הדוקים ביותר בהתאם לתנאי

, 19GAP -, IMC18GMP-, IMC17GDP-, IMC16GSP  גידול, ייצור, הפצה

 ואבטחה, בהתאמה. 

                                                 
13  https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609  
14  https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_dec1050 
15  7ahttps://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec158 
16  https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf 
17  https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf 
18  https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf 
19  https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_dec1050
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1587a
https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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כך, מוצרי הקנאביס אשר יאושרו לשיווק בישראל יהיו ברמת איכות הראויה 

  . ”IMC- Medical Grade“ לשימוש רפואי ויסומנו

 .נפרד ברישיון מחוייבת מהן אחת כל אשר, הערך בשרשרת חוליות חמש קיימות

 : 20לתחום עיסוקה של החברה בלבד הרלוונטיתחוליה התתואר להלן 

הייצור נדרש לעמוד באמות המידה הדומות למפעלי תרופות, מפעל  -מפעל ייצור

נכון למועד פרסום המתאר, . (IMC-GMP) בהתאם לאמות מידה ראויות לייצור

של את מוצריה במפעל הייצור  בלבדלצורכי מחקר ופיתוח החברה מייצרת 

 (. IMC-GMPאישורים הנדרשים לייצור )שהינו בעל ההחברת האם 

להרחבת שטח הייצור במתקן הייצור, וזאת על מנת לאפשר בכוונת החברה לפעול 

ביצוע של טיפול בתפרחות, מיצוי, זיקוק, בידוד ואריזת מוצרי הקנאביס של 

החברה בחדרים נקיים, להגדיל את כושר הייצור הקיים, ולעבור לייצור מסחרי 

לפרטים נוספים אודות  ומולקולות פעילות מתוכו. רפואי של מוצרי קנאביס

בת שטח הייצור לצורכי ייצור מסחרי וכן אודות האישורים הקיים בחברה הרח

ראו  ,נכון למועד זה והאישורים שידרשו לחברה לצורך הייצור המסחרי כאמור

 להלן. 4.13סעיף 

איכות יש לעמוד בדרישות  לק מהליך קבלת הרישיונותבהתאם לתקינה וכח

 ואמות מידה נדרשות לאבטחה ולהקים מערך אבטחה שאושר בהתאם לתקן

GSP-IMC21, זאת לצורך הבטחת השמירה על צמח הקנאביס ו/או מוצרי ו

, אינה חברת האםהחברה, באמצעות  מתאר,ה נכון למועד. הקנאביס הרפואי

 )מנהל בטיחות( אלא אישור מנב"ט IMC-GSPמייצרת בכמות המחייבת אישור 

תפעל החברה  ,. עם המעבר לייצור מסחריבו מחזיקה חברת האםהיק"ר בלבד 

 בשרשרת חוליה לכל רישיון קבלת הליך ר האבטחה כאמור.לצורך קבלת אישו

 :להלן כמפורט, שלבים 4 כוללכהגדרת מונח זה לעיל, , הערך

, בהתאם לתחום ראשוניקבלת אישור יק"ר בקשה ל -הראשון השלב (א)

 העיסוק. 

 לתחום סף בתנאי לעמידה"ר היק ידי על הבקשה בחינת -השני השלב (ב)

 אישור ועם הסף בתנאי עמד הבקשה ומבקש במידה. המבוקש העיסוק

 ייחודי עוסק קוד הבקשה למבקש מנפיק"ר היק"ר, היק ידי על הבקשה

 .ראשוני ואישור

בקשת אישור להקמת המתקנים הרלוונטיים, וכן  -השלב השלישי (ג)

עמידה בתנאי איכות נאותים ותנאי אבטחה ולאחר מכן הגשת בקשה 

לרשיון. שלב זה כולל תכנון להקמת העסק או התאמתו של העסק 

הקיים בהתאם לעיסוק המיועד בשרשרת הערך, תוך עמידה בכל 

האיכות והאבטחה  דרישות הדין הרלוונטיות ובהתאם לדרישות

( 1שנקבעו ביחס לכל חוליה בשרשרת הערך. לאחר התכנון, יש לקבל: )

אישור היק"ר לקבלת האישורים לתכנון עפ"י אמות המידה שנקבעו 

                                                 
20  https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf 
21  https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf. 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf
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מגוף ( קבלת האישורים הנדרשים 2ביחס לכל חוליה בשרשרת הערך; )

( קיום מבדק איכות וקבלת 3בהתאם לתחום העיסוק; ) התעדה

עידים על עמידה בתנאי איכות נאותים בהתאם לתחום האישורים המ

( קבלת אישור 4ביחס לכל חוליה בשרשרת הערך; וכן ) ,העיסוק

 אבטחה. 

במידה שהמבקש עמד בתנאי האבטחה הנדרשים, יונפק למבקש אישור 

אבטחה לתוקף שלא יעלה על שנה. כמו כן, יש להציג הוכחה על קיום 

התקשרות בהסכם )לרבות הסכם מותנה( עם יזם/עוסק בחוליה 

קוד עוסק ורישיון שמחזיק בהבאה/החוליות הסמוכות בשרשרת הערך, 

ש את הבקשה ליק"ר לקבלת רשיון לעיסוק מהיק"ר ולבסוף יש להגי

"(. הבקשה לרישיוןלעיסוק )להלן: " פקודת הסמים המסוכניםלפי 

בנוסף, פעילות בתחום הקנאביס לשימוש רפואי מחויבת, בין היתר, 

בקבלת אישור היק"ר לכל העוסקים, המנהלים ובעלי העניין בחברות 

 ו/או מנהליהן.

אישור הבקשה לרשיון על רישוי והתנהלות שוטפת. לאחר  -רביעי שלב (ד)

אשר תכלול את כלל האישורים כמפורט בשלב השלישי  ,ידי היק"ר

לעיל, ינפיק היק"ר רישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים להחזקה 

או  שנים שלוש של לתקופהולעיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי, 

 הקבועה לתקופה בהתאם, של חמש שנים במקרה של מפעל ייצור

 לחידוש ניתנת תהיה אשר, המסוכנים הסמים לפקודת הנלוות בתקנות

 או לבטל רשאי"ר היק כי מובהר"ר. היק של ולתנאים למגבלות בכפוף

 יצויין. רישיון שלילת או להתליית עילה בהתקיים הרישיון את להתלות

)להלן:  2018 נובמבר בחודש לאחרונה שעודכנה, הדרכים מפת פי על כי

"(, לא יוגבל מספר העוסקים בתחומי העיסוק הדרכים מפת"

המפורטים במפת הדרכים, קרי, כל מי שעומד בדרישות האיכות 

והאבטחה והתנאים הנדרשים יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק 

באחד מתחומי העיסוק האמורים. עם זאת, ככל שיימצא שמספר 

המשרד הרישיונות מסכן את ביטחון הציבור, וזאת על פי הערכת 

לביטחון פנים/משטרת ישראל או ככל שיימצא שמספר העוסקים אינו 

מאפשר פעילות כלכלית בת קיימא בשל ריבויי פועלים בתחום, יוחלו 

הסדרים למתן מענה הולם כגון קביעת מכסות גידול, קביעת מכסות 

 ייצור או הגבלות אחרות כגון הגבלות על מספר העוסקים בתחום וכו'. 



28 
 

 

נה קובעת כי כל פעולה בצמח הקנאביס ובכלל זה ייצור, בדיקות התקי ,בנוסף

מחוייבת בעמידה  ,מעבדה, מסירה או מחקר של צמח הקנאביס או מוצריו

קבלת רשיון מתאים לפי פקודת הסמים המסוכנים  ,בהוראות כל דין, ובכלל זה

וכן בעמידה בתנאי הרישיון, אשר יכללו דרישות איכות ואבטחה  ,מהיק"ר

ות ותנאים רלוונטים נוספים בהתאם לסוג הרישיון ולפי העניין, כפי מחייב

 לרישיונות בהתאםבהקשר זה, יצוין כי  .שגובשו בתקינה וכפי שיעודכנו מעת לעת

לחברת האם, אשר התחייבה במסגרת הסכם השירותים עם  הקיימים ולאישורים

 לעסוק החברה ביכולתהחברה לא לעשות בהם כל שימוש שלא לצרכי החברה, 

בדיקה וייצור  ,(wellness -)הן מוצרים רפואיים והן של מוצרי לשוק ה בפיתוח

 .תרופות ו/או פורמולות מבוססות קנאביס שללא מסחרי 

)בהנחת ייצוא(, יש לעמוד בתקינה קנאביס רפואי באירופה יוער כי, על מנת לשווק 

 השונה מהתקינה הישראלית. אשר חברת האם עומדת בה, (,cGMPהאירופאית )

 לעיל.  2.4.2ראו סעיף  ,לפרטים נוספים

  תרופות של לשיווק רגולציה

 . שיווק של מוצרי קנאביס רפואיים, כפוף, בין היתר, לרגולציה מעולם התרופות

ככל שהחברה תרצה לפעול בצפון אמריקה, אירופה ואסיה, עליה לאור האמור, 

 EMAב ואישור "רהאב  FDA)אישור בתקינה המשתנה בעולםיהיה לעמוד 

. יצוין, כי ישנן מדינות המאפשרות את שיווק המוצרים בהתבסס על 22באירופה(

  אישורים רגולטוריים הנדרשים בארה"ב או באירופה. 

  כת ניסויים פרה קליניים וניסויים קליניים בבני אדםאישורים לערי .8.1.1

במוצרים המכילים  לשם ביצוע ניסוי פרה קליני או ניסוי קליני

אישור  ,, נדרשים אישורי ועדות אתיקה )הלסינקי(קנאביס רפואי

ולעיתים אף אישורים ממשרד הבריאות היק"ר ביחס למדינת ישראל 

 ,בישראללהערכת החברה, של המדינה בה מתבצעים הניסויים. 

הן מצד החולים  ,צוע מחקרים קלינייםיימת פתיחות רבה לביק

והרופאים והן מצד משרד הבריאות וועדות הלסינקי. לשם קבלת 

היק"ר, לאישור האישור, יש לערוך פרוטוקול ניסוי ולהגישו לאישור 

ועדת האתיקה במוסד בו ייערכו הניסויים, ובחלק מהמקרים 

אתיקה עליונה. ההיתר ניתן בכפוף לכך שהבקשה לאישור ועדת 

לאישור תוגש על ידי רופא מורשה שיהיה החוקר הראשי האחראי 

לניסוי. עורך הניסוי מחויב לקבל את הסכמת המטופלים 

להשתתפותם בניסוי, לאחר שהוסברו מטרות הניסוי והסיכונים 

 .הכרוכים בו, וכן לבצע מעקב לאחר תום הניסוי

  GMP תקן -תקינה עולמית .8.1.1.1

                                                 
https://www.fda.gov/about-: ראו ,ב"בארה FDA אישור לקבלת הנדרש כל אודות נוספים לפרטים  22

forms/forms-manuals-fda/reports .אישור לקבלת הנדרש כל אודות נוספים לפרטים EMA ראו ,באירופה  :
-eu-authorisation/obtaining-regulatory/marketing-https://www.ema.europa.eu/en/human

step-step-authorisation-marketing . 

https://www.fda.gov/about-fda/reports-manuals-forms/forms
https://www.fda.gov/about-fda/reports-manuals-forms/forms
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/obtaining-eu-marketing-authorisation-step-step
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/obtaining-eu-marketing-authorisation-step-step
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הגשת הבקשה לאישור מהרגולטור הרלוונטי, על  לאחר

לייצר את המוצר, על מנת שיעמוד הרלבנטית החברה 

 GMP (Goodבדרישות הרגולטוריות, תחת תקן 

Manufacturing Practice ,)עילל כהגדרתו. 

  GLP תקן -תקינה עולמית .8.1.1.2

 קליניים וניסוייםקליניים -פרה ניסויים מביצוע כחלק

, על החברה האתיקה ועדות אישורי את לקבל מנת ועל

המפתחת מוצרים לצורך ניסויים קליניים להיות בעלת 

 GLP (Good Laboratoryאישור עמידה בתקן 

Practice   .) 

 הינולעיל,  המפורטיםהזמן עד לקבלת האישורים הרגולטוריים  משך

אף יותר בתחום הקנאביס  ומשתנה, למוצר בהתאם משתנהארוך, 

מהשלב הפרה קליני ועד משך הזמן למיטב ידיעת החברה, הרפואי. 

שנים.  7-8למכשור רפואי בין ו שנה 10-15אישור לתרופה הינו בין ל

, קנאביס תפרחות מבוססי מוצרים אישור צורךמיטב ידיעת החברה, לל

להיות קצר  צפוי הזמן משך כן ועל ,קליני הפרה השלב את לבצע חובה אין

 . משמעותית

  Wellness מוצרי לשיווק נדרשים אישורים

רפואיים הן בישראל והן במדינות צפון -על מנת לקבל אישור לשיווק מוצרים פרה

, EMAו/או  FDAאמריקה ואירופה, אין צורך לפנות לרשויות הרגולטוריות, כגון 

איסור לכתוב כי  חל -קרי, (Medical Claimובלבד שלא ילוו בהתוויות רפואיות )

-כי על מוצרים פרה ,. יובהרספציפית רפואית בהתוויה לטיפול יעילהמוצר 

רפואיים כאמור לעמוד בדרישות הרלוונטיות למוצרי צריכה דומים, כגון תוקף, 

 אי הכלת חומרים אסורים וכיוצ"ב. 

  הקנאביסתחום ב ופיתוח מחקרהתפתחות  .8.2

 .להלן 11 -ו 9 סעיפים ורא, הקנאביסאודות התפתחות תחום  לפרטים

 מתחרים  ושירותיםפיתוח וייצור של מוצרים  .8.3

 פועלתהפעילות בהם  בתחומיהמתחרים  פעילותמושפעת מ החברהפעילות 

 . החברה

 מוצרים מתחרים במוצרי החברה שבפיתוח  .8.3.1

להלן.  19סעיף טבלה ב ונוספים אודות מוצרים שבפיתוח, רא לפרטים

לפרטים אודות מוצרים מתחרים במוצרים בפיתוח על ידי החברה, 

 להלן.  22תחרות סעיף ראו 

ופי פעולה מתחרים לשירותים ושיתופי פעולה של שירותים ושית .8.3.2

 החברה

לפרטים אודות שירותים ושיתופי פעולה מתחרים לשירותים 

  להלן.   22ושיתופי פעולה של החברה, ראו סעיף תחרות 
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 עסקי התאגיד  תיאור .ג

 תחום הפעילות והשינויים החלים בו  עלכללי  מידע .9

   23כללי .9.1

והינו הסוג  (cannabicea)הקנאביס מקורו במשפחת הקנביים  צמח .9.1.1

סוגי צמחים מאותה המשפחה. סוגי הקנאביס  11הידוע ביותר בין 

כולל שלושה  אשר, .cannabis sativa Lמשתייכים למין יחיד הנקרא 

תתי מינים הנבדלים בניהם, בין היתר, ברקע הגנטי, במורפולוגית 

הצמח וביחס לכמות המטבוליטים שהם מייצרים. בצמח הקנאביס 

כימיות שונות, שעיקרן בשלוש  מולקולות 500 -קיימים יותר מ

, (Terpenoida): טרפנואידים תרכובות צמחיותמשפחות של 

 .(Cannabinoids)קנבינואידים ו (Flavonoids)פלבנואידים 

תרכובות  ןהינ (Phyto-cannabinoids)הצמחיים  הקנבינואידים .9.1.2

בעלות פעילות פרמקולוגית, המצויות בעיקר באיזור התפרחת, 

 ובריכוזים נמוכים יותר ניתן למצוא אותם גם בחלקי צמח נוספים. 

-למעלה מ נמצאו, המתאר פרסום למועד נכון החברה ידיעת למיטב

 כך, בצמח המחקר שמעמיק ככל, אולם. צמחיים קנבינואידים 100

 אשר קולטנים ישנם האדם בגוף. נוספים קנבינואידים מתגלים

-ונקראים אנדו בגוף הקיימים טבעיים חומריםל יםנקשר

 בצמח הקיימים בינואידיםנלקפעילותם ב דומים ואשר קנבינואידים

 .הקנאביס

. שנים אלפי לפני כבר בעולם נודעו הקנאביס צמח של הריפוי יכולות .9.1.3

 העתיקה ואשור מצריים, בהודו מלכים בקברי שנמצאו עדויות

 עוד רפואיות למטרות הקנאביס בצמח שנעשה שימוש על מצביעות

 לטיפול בקנאביס לשימוש עדויות נמצאו, כן כמו. שנה 5,000 לפני

הצמח שימש לריפוי מחלות ברפואה  .שנה 2,000 לפני בסין בכאבים

 צמח הגיע 13 -ה במאההירבדית ההודית וברפואה הסינית. 

 לצרכים בצמח שימוש לעשות החלו 17 -ה ובמאה לאירופה הקנאביס

בדים  הפקת, הלבשה, חקלאות כגון, רפואיים צרכים מלבד שונים

נעשה שימוש בארה"ב  18 -במאה ה .מזון ומוצרי שמניםוחבלים, 

ובאנגליה בקנאביס הרפואי לטיפול בבעיות רפואיות שונות כגון, 

בריחת שתן, דלקות עור ופרקים וכן להקלה על תסמינים של בחילה 

 וחוסר נוחות. 

בשל המחקר הרב שהתבצע לאורך השנים על צמח הקנאביס,  .9.1.4

-. המערכת האנדו24קנאבינואידית-התגלתה המערכת האנדו

קנבינואידית אופיינה ונחקרה על ידי פרופ' רפאל משולם וחוקרים 

                                                 
23  https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf '26-17, עמ. 
24  israel.pdf#page=25-annabisc-https://www.docdroid.net/7yaaWs3/medical ,21-20' עמ . 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
https://www.docdroid.net/7yaaWs3/medical-cannabis-israel.pdf#page=25
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נוספים, והפכה לשטח חדש בביוכימיה ובחקר המוח, בין היתר 

באמצעות ביצוע שיטות כימיות, ביולוגיות ופארמקולוגיות שונות 

"(. מחקרים אלו חשפו את קנאבינואידית-המערכת האנדו)להלן: "

וון רחב של תהליכים פיזיולוגים מעורבותם של הקנבינואידים במג

ופתולוגיים, וכפועל יוצא מכך באיברים רבים בגוף האדם, ביניהם: 

הולכה עצבית, נוירוגנזה, בקרת מערכת החיסונית, תחושת כאב, 

זיכרון, מצב רוח, מערכת המין ועוד. בשנים האחרונות מורכבותה של 

קליטתם  וכיום נחקרת ומתגלהקנבינואידית הולכת -המערכת האנדו

של קנבינואידים ברקות ואיברים אחרים גם אם עדיין לא נמצא 

המנגנון לפעילותם, כן נחקרת מעורבותם של קולטנים רבים ונוספים 

 קנבינואידית. -המשתייכים למערכת האנדו

במהלך השנים, ובעקבות חוקרים רבים שהחלו לחקור את צמח  .9.1.5

מחלות שונות,  הקנאביס ואת היותו מסייע בטיפול בסימפטומים של

חלה התפתחות בפתוח מוצרים מבוססי צמח הקנאביס, בהתאם 

 לשינויים הטכנולוגיים והידע שנאסף לאורך השנים בתחום זה. 

בעוד שבעבר הקנאביס הרפואי ניתן למטופלים בצורה של תפרחות  .9.1.6

לעישון, כיום, מתוך הבנה של חסרונות העישון, קיים מעבר לשמנים 

יחד עם זאת ברור כי הן עישון והן התמציות הממוצים מן הפרחים. 

כוללות את תכולת הצמח המסוים ומשתנות מפרח לפרח. החולה 

מקבל תערובת של מאות תרכובות הנקשרות באיברים שונים בגוף 

שניה. ולעיתים מתחרות זו בזו ומבטלות את הפעילות אחת של ה

 מוצרי פארמה מוגדרים בעלי תכולה משום כך מתחיל המעבר אל

קבועה, הכוללים מספר מוגבל של חומרים פעילים, המגיעים 

באמצעות פורמולציות מוגדרות לאיבר החולה במינון המתאים. כמו 

כן, נראה כי דרכי מתן מתפתחות גם כן, כאשר חל מעבר ברור מעישון 

 . 25ושאיפה לדרכי מתן מתקדמות, כגון קפסולות, תמיסות ועוד

 לצרכי רפואה בקנאביס לשימוש האישור, המתאר פרסום למועד נכון .9.1.7

, האונקולוגיה בתחום למטופלים ניתןברחבי העולם, 

וכן בתחום  , גניקולוגיהגסטרואנטרולוגיה, הכאב, נוירולוגיהה

במקביל,  .MS26 -, אפילפסיה והטיפול הפליאטיבי והפסיכיאטרי

נעשים מחקרים קליניים בתחומים של אוטיזם, גאסטרואנטרולוגיה, 

 עור, עצבים, דלקות, פסוריאזיס ועוד.מחלות 

, משרד הבריאות פרסם את "הספר הירוק", 2016בישראל, בשנת  .9.1.8

'קנאביס רפואי חוברת מידע ומדריך רפואי', אשר נערך ונכתב על ידי 

מנהל היק"ר וכן פרופסורים ויודעי דבר בתחום, המהווה מאז ועד 

                                                 
25 

https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_5_CANNABIS_HALLUCINOGEN
S.pdf ,46 עמוד . 

26  https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf 49, עמוד. 
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מכיל, מה  היום ספר הדרכה ללימוד רופאים על צמח הקנאביס, מה

. למיטב 27יתרונותיו, כמויות השימוש, וכיצד לטפל בעזרתו בחולים

ידיעת החברה, נכון למועד פרסום המתאר, ישנם נתונים על למעלה 

ניסויים קליניים המתבצעים בישראל בתחום הקנאביס  150 -מכ

מעבדות באוניברסיטה  39 -הרפואי, וקיימות מעבדות מחקר רבות )כ

בשל המדיניות שהנהיג משרד  מתבצע מחקר. העברית בלבד( בהן

נחשבת ישראל כמובילה הבריאות, המעודדת מחקר תיאורטי וקליני, 

  .28ומתקדמת במחקר ופיתוח ובעלת ניסיון קליני ברמה גבוהה

החברה, בהיותה בעלת ידע וניסיון רב )בהתבסס על השירותים  .9.1.9

(, שואפת להיות מהחברות חברת האםהניתנים לה מנקסטר, 

תקדמות ביותר למחקר, פיתוח וייצור המבוסס על צמח המ

הקנאביס, דבר הבא לידי ביטוי בפעילותה לפיתוח פורמולציות 

-לאינדיקציות שונות בהתאם לידע הנלמד בהקשר למערכת האנדו

קנבינואידית, וכן בפיתוח דרכי מתן מתקדמות וחדשניות בתחום, 

 והכל כמפורט במתאר זה.  

  מיוחדים ואילוציםתקינה  ,מגבלות, חקיקה .10

 1961האמנה לסמים נרקוטיים,  .10.1

 של( The Single Convention on Narcotic Drugs) נרקוטיים לסמים האמנה

 אחת הינה"(, האמנה)להלן: " 1972 בשנתותוקנה  196129 בשנת שנחתמה"ם, האו

מדינתי -יות, הקיימות להגברת שיתוף הפעולה הביןלאומ-בין אמנות משלוש

בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים. האמנה לסמים נרקוטיים איחדה את כלל 

ההסכמים הבינלאומיים דאז, בדבר איסור סחר בסמים והרחיבה את הפיקוח על 

גידול ועיבוד של צמחים שמשמשים לייצור סמים נרקוטיים. מלבד הגברת שיתוף 

נלאומי, האמנה לסמים נרקוטיים מגבילה את ההחזקה, השימוש, הפעולה הבי

הסחר, החלוקה, הייבוא, הייצוא וההפקה של סמים לשימוש רפואי ומדעי בלבד 

ומגדירה את המנגנונים שעל המדינה להקים כדי לנהל מלאי סמים לצרכים 

רפואיים. האמנה לסמים נרקוטיים סיווגה את הסמים לארבע קבוצות והוגדרה 

דת הפיקוח על כל קבוצה. צמח הקנאביס מופיע הן בקבוצה הראשונה והן מי

בקבוצה הרביעית, בין היתר לצד ההרואין, וזוכה לפיקוח נוקשה ומחמיר יותר 

 מסמים אחרים. 

קבעה כי משטר הפיקוח החל על אופיום יחול  אףנרקוטיים  לסמים, האמנה בנוסף

 ,ת לגדל, לסחור, לייבא ולייצאמדינה תהיה רשאי. היינו, לגבי צמח הקנאביס

בתנאי שתוקם סוכנות ממשלתית שתהיה אחראית על כך ובהתאם לכך, בשנת 

שבה נקבע כי משרד הבריאות, באמצעות  3609התקבלה החלטת ממשלה  ,2011

                                                 
27  https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf . 
28 

ttps://mof.gov.il/Releases/Pages/kanabis_refuei.aspx'https://www.calcalist.co.il/article
s/0,7340,L-3732905,00.html 

29  https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf 
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. לפרטים נוספים אודות היק"ר, כאמור היק"ר, ישמש "סוכנות ממשלתית"

  לעיל. 8.1ף סעי ותחומי הפעילות ותפקידים, רא

 פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות לה  .10.2

פורסמו  1979, פורסמה בישראל פקודת הסמים המסוכנים, ובשנת 1973בשנת 

והתוספת הראשונה  1. על פי סעיף 1979-תקנות הסמים המסוכנים, התש"ם

לפקודת הסמים המסוכנים, צמח הקנאביס מוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו 

ודת לפק 7-ו 6איסור שימוש אלא אם ניתן לכך רישיון כדין. כמו כן, סעיפים 

הסמים המסוכנים קובעים כי הסמכות לעניין "סם מסוכן" )לגידול, ייצור, מיצוי, 

שימוש וכו'( היא של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו 

 לעניין הנדון.  

 התקינה  .10.3

להבטיח כי איכות שרשרת האספקה כאמור תהייה בתנאי איכות  הנועד התקינה

 ,IMC-GSP -של היק"ר IMC- Good Practicesאי הדוקים ביותר בהתאם לתנ

IMC-GDP, IMC-GMP, IMC- GAP.גידול, ייצור, הפצה ואבטחה, בהתאמה , 

הליך הגשת בקשה לקבלת אישורים זמניים ורישיונות קבועים לאחד מהשלבים 

בשרשרת האספקה, יעשה בהתאם להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות 

הנחיות ונהלי היק"ר. לפרטים אודות שרשרת האספקה  הנלוות אליה, וכן על פי

 8.1ושלבי קבלת האישורים הזמניים והרישיונות הקבועים כאמור, ראו סעיף 

 . לעיל

המתאר, לצורך פעילות המחקר והפיתוח, הייצור והמסחור, פרסום נכון למועד 

והסכם  חברת האםהחברה פועלת באמצעות האישורים והרישיונות של 

  . לעיל 36.2 , ראו סעיףאודות הסכם השירותים השירותים. לפרטים נוספים

 מגבלות ואילוצים מיוחדים  .10.4

 החלטת ממשלה על ייצוא מוצרי קנאביס רפואי מישראל

 הוועדה הבין משרדית של משרד האוצר ומשרד הבריאות, המליצה 2017באוגוסט 

, תחת ביס למטרות רפואיותאלהתיר ייצוא קנ "(הועדה הבין משרדית)להלן: "

 . 30מספר מגבלות

 

על כלל מוצריו  יתאפשרביס אייצוא הקנבהתאם להמלצות הועדה הבין משרדית, 

 השונים בצורותיו הרפואיות )מוצרי עישון, טבליות, שמנים וכו'(. 

על ידי הממשלה, רק למדינות  ייצוא היתר התקבל, 2019 בינואר 27 ביום

 ליבוא המפורשת הסכמתן את נתנו ואשרלסמים נרקוטיים  האמנההחתומות על 

)להלן:  הייצוא לתהליך ביחס שייקבעו לכללים בכפוף וזאת, 31לתחומן הסם

 "(.הייצוא החלטת הממשלה על"

 

                                                 
30  http://mof.gov.il/Releases/Pages/kanabis_refuei.aspx . 
31  https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019. 
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לדאוג  ושתפקידמשרדי -ןצוות בי םעל הייצוא, יוק ת הממשלההחלטל בהתאם

יס רפואי ביצוא של קנאילמיתוג, לרישום סימון מסחרי ולקידום השיווק וה

 ככל לממשלה ץימלייצוא ויבכל שנה את התקדמות הליכי ה ןיבח אשרומוצריו, 

-צוות בין יוקם, וכן בייצוא חסמים ולהסרת הייצוא לקידום צעדים על שנדרש

 אפקטיבייםאת ההיבטים הנדרשים לצורך יצירת פיקוח ואכיפה  בחןמשרדי שי

ה וכן להמליץ לשר לביטחון פנים על פעילות נדרשת, לרבות יצירת כללי אכיפ בענף

 ועל הבריאות משרד על להטיל הוחלט, כן כמו. מנהליים ותיקוני חקיקה נדרשים

 שאביםמה של בפועל הקבלה מיום חודשים שישה תוך, להשלים ישראל משטרת

 ברישוי שיעסקו העובדים הכשרת ואת ההיערכות את, כאמור החלטה לביצוע

 לייצוא רישיון שיבקשו עיסוק רישיון שבעלי כך, עליו והפיקוח הרפואי הקנאביס

 בתוך בפועל בייצוא ולהתחיל, שהתקבלה להחלטה בכפוף, לקבלו יוכלו, קנאביס

טרם  ,פרסום המתארנכון למועד  .32ההיערכות השלמת ממועד חודשים שלושה

  נקבעו כללים ביחס ליצוא.

 

'כיה צ, אוסטרליה, דנמרק, גרמניה, משרדית-הבין הועדה להמלצות בהתאם

, רפואי לשימוש קנאביס מוצרי מישראל לרכוש התעניינות והביע כבר וקפריסין

 כאמור המדינות רוב ,המתארפרסום  למועד נכון, החברה ידיעת למיטב כאשר

 בקשה בהן להגיש וניתן לתחומן רפואי קנאביס של יבוא אישרו כבר

 שכזה/רישיון אישור כי וודאות אין כאשר, רפואי ביסאקנ של יבוא/רישיון לאישור

  .יום של בסופו יינתן

 

)בהקשר זה יצוין כי יתכן  יבוא המתירות למדינות רק יתאפשר ייצואכמו כן, 

 והנהלים הכללים כתיבת ולאחרוידרש היתר ייבוא ספציפי ממדינת ישראל( 

 .הייצוא הליך את המסדירים

 

כי ההחלטה על היצוא לא מאפשרת ייצוא של מוצרי קוסמטיקה  ,יצוין עוד

  ביס רפואי.מבוססי קנא

 

אמנת הסמים הנרקוטיים ושמתקן פועלת לפי בעלת השליטה העובדה ש נוכח

, נכון למועד החברה להערכתהסכם השירותים,  לאורכן ו, cGMPמאושר הייצור 

פרסום המתאר, החברה ערוכה לייצוא של מוצרי קנאביס רפואי לשימוש 

לכשיתקבלו ההיתרים הנדרשים על ידי  בניסויים קליניים ולצורכי מו"פ בלבד,

כי כל בקשת ייבוא או  ,המדינה וכן היתרי ייבוא בשווקי היעד של החברה. יצוין

במשרד  ת הראשיתוייצוא )שלא בקשר עם סמים מסוכנים( מתבצעת דרך הרוקח

 , והכל בהתאם להיתרים המתקבלים מהיק"ר עבור כל בקשה.הבריאות

לביצוע ניסויים  מוצריםחברה לייצוא ה להיערכותביחס החברה  הערכת
התלוי, כמשמעותו בחוק ניירות ערך,  ,צופה פני עתידבגדר מידע , הינה קליניים

על ידי היתר לייצוא קבלת  בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות בין היתר,
היתרים ואישורים ליבוא במדינות היעד  וקבלת האם חברת ידי על/או ו החברה

                                                 
32  https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019. 
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 הרגולציה הנהוגה כיום באירופה. בהתאם, יתכן כי האמור לעיל לאואי שינוי 
 .מהאמור לעילמהותית  השונהיתממש באופן יתממש ו/או 

 

 בהיקףשינויים  וכן התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם .11
 וברווחיותו בתחוםהפעילות 

השימוש במוצרים המשלבים קנאביס בשנים האחרונות הולך וגובר למיטב ידיעת החברה, 

  .הן לצרכים רפואיים והן לצרכים שאינם רפואיים

 תחום המחקר והפיתוח 

המחקר והפיתוח בקנאביס רפואי בעולם, מתאפיין בצמיחה משמעותית בשנים  תחום

ה, ביניהם מוסדות אקדמאיים יגורמים רבים בתעשילמיטב ידיעת החברה, האחרונות. 

בתחום, אשר יביאו לייצור מוצרים  חדשניות טכנולוגיותובתי חולים, שואפים לפתח 

נחשבת  ישראלאיכותיים והדירים עבור מטופלים בכלל ההתוויות הרפואיות. כיום, 

מחקר  חברות. 33גבוהה ברמהומתקדמת במחקר ופיתוח ובעלת ניסיון קליני  כמובילה

את צמח הקנאביס ואת היותו מסייע בטיפול בסימפטומים של  לחקורהחלו ופיתוח רבות 

, וכן החלה התקדמות משמעותית במחקר המדעי לביסוס הקליני של צמח מחלות שונות

 הקנאביס כצמח אשר מכיל תרכובות בעלי השפעה רפואית מטיבה לשלל סימפטומים. 

 שיונותיהר בעלי מספר ,רפואיים כיםלצר בקנאביס השימוש מגמת שהתרחבה ככל

 הרפואי הקנאביס בתחום העוסקות החברות מספר גם וכך וגדל הלך קנאביס לשימוש

בכלל. למיטב ידיעת החברה, רוב החברות עוסקות בגידול, מיצוי ומכירת קנאביס לצרכים 

רפואיים. ייחודיות החברה באה לידי ביטוי בכך שהיא מפתחת מוצרים פרמצבטיים לפי 

והכל בהתבסס על פעילותה רבת  ,מה ובודקת אותם בניסויים רפואייםכל כללי הפאר

  .חברת האםהשנים של 

לצמח הקנאביס  סיות העולם ביחסתי במדיניכמו כן, בשנים האחרונות חל שינוי תפ

השימוש בצמח הקנאביס אושר גם  ,ל של מדינות העולםטמפ. כך, במספר לא מבווהה

ות, דוגמת אירופה, אוסטרליה, וארה"ב, נעשתה רב טריטוריותלצורכי הנאה. בנוסף, ב

)פחות מאחוז של  CBDלבין מוצרים הכוללים בעיקר  THCהבחנה בין מוצרים הכוללים 

THC הבחנה כאמור הביאה להתפתחות של שוק חדש, המפ. הה(, אשר ניתן למצות מצמח

ת וצפוי יהינו בצמיחה משמעות Wellness -ה שוק. CBdהמשלבים   Wellness-מוצרי ה

זה הולך וגדל כך גם הביקוש  ככל ששוקו ,202434בשנת  דולר מיליארד 130 -להגיד לכ

 . עבורו לפיתוח מוצרים

 תחום הייצור והמסחור 

תחום הייצור והמסחור בקנאביס רפואי בעולם, מתאפיין גם הוא בצמיחה גדולה. נכון 

למועד פרסום המתאר, מוקמים מפעלים לייצור מוצרי קנאביס מהתפרחת השלמה 

  זה(.)לייצור וארי IMC-GMPבישראל, אך רק חברות בודדות קיבלו אישור 

                                                 
33 

ttps://mof.gov.il/Releases/Pages/kanabis_refuei.aspx'https://www.calcalist.co.il/article
s/0,7340,L-3732905,00.html 

 לעיל. 9מס' ערת שוליים הראו   34
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מטופלים מחזיקים ברישיון  60,000 -למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום המתאר, כ

חולים. מספר זה גבוה פי  35,000 -, ובפועל משתמשים כ35בישראל לצריכת קנאביס רפואי

, וההערכה הינה כי 200936לעומת מספר המטופלים אשר החזיקו ברישיון כאמור בשנת  33

קיימים עוד אלפי חולים הזכאים לרישיון, אך לאור עיכובים בירוקרטיים טרם עלה בידם 

לקבל את הרישיון. כמו כן, הורחבו ההתוויות הרפואיות לשימוש בקנאביס רפואי ונכון 

המתאר, האישור לשימוש בקנאביס רפואי ניתן למטופלים בתחום פרסום למועד 

, הכאב, מחלות זיהומיות, נוירולוגיה וכן בתחום טרואנטרולוגיהגסההאונקולוגיה, 

 מספר את משמעותית הגדיל הבריאות משרד, בנוסף. 37והפסיכיאטריהטיפול הפליאטיבי 

 81 -כ הוסמכו כה עד. בקנאביס לטיפול ורישיונות מרשמים למתן המוסמכים הרופאים

קינה( אשר קיבלו היתר רופאים שהיו מוסמכים טרם פרסום הת 36)לעומת  38רופאים

  להנפיק רישיון בבתי החולים.

, מדינות רבות החלו להשתמש בקנאביס למטרות רפואיות, בנוסף לשימוש 2000מאז שנת 

מוש ילש, הייצור הכולל של קנאביס 2000עבור המחקר המדעי שהיה נהוג עד אז. בשנת 

טון. מאחר ומדינות נוספות  57.3 -עלה היצור ל 2014טון בלבד ועד שנת  1.3רפואי עמד על 

  .להמשיך ולגדולשוקלות להתיר את השימוש בקנאביס רפואי, הייצור הכולל צפוי 

מיליארד  3 -כ מסך שלשוק הקנאביס הרפואי התפתח במהירות לאורך השנים האחרונות, 

  .2017מיליארד דולר בשנת  9.5 -לכ 2013דולר בשנת 

מיליארד  12.9 -עלייה מ, מציגה 2022תחזית ההכנסות מקנאביס רפואי עד לשנת כמו כן, 

 . 202239מיליארד ש"ח שנת  32 -, ועד ל2018ש"ח לשנת 

עולה כי מספר  תמחה במיפוי שוק הקנאביס העולמי,, המArcviewדו"ח של קרן מ כמו כן

 4.7 -ולהגיע לכ משתמשי הקנאביס הרפואי בעולם צפוי לעלות יחד עם הצמיחה בשוק

 .2022בשנת איש מיליון 

  הפעילות מישינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחו .12

להערכת החברה נכון למועד פרסום המתאר, ישנן טכנולוגיות רבות הנמצאות בפיתוח אך 

יש ל החברה שהפעילות ש מילמיטב ידיעת החברה, לא אומצו שינויים טכנולוגיים בתחו

  .  של החברה הפעילות מיכדי להשפיע מהותית על תחובהם 

 עתיד פני צופה מידע ההינטכנולוגיות בפיתוח ל ביחס החברה הערכת כי מובהר

 על הנסמכות החברה הנהלת הערכת על מבוסס אשר ,ערך ניירות בחוק כמשמעותו

 היכול כאמור ההערכ, האמור לאור. פרסום המתאר למועד נכון הקיימים נתונים

 .לעיל מהאמור משמעותית שונה באופן להתממש

 גורמי הצלחה קריטיים .13

 גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות החברה הינם כדלקמן:

 -השליטה בעלת עם הפעולה שיתוף המשך .13.1

                                                 
35  http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press04.07.17u.aspx 

  
36  27.pdf-07-https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/samim2015 
37  https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf  ,49 עמוד  
38  https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.asp 
39  https://www.funder.co.il/article/93939 . 

http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press04.07.17u.aspx
https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/samim2015-07-27.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
https://www.funder.co.il/article/93939
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, השליטה בעלתהחברה והצלחתה תלויה בהמשך שיתוף הפעולה עם  פעילות

 והתקשרותן בהסכם השירותים, ובין היתר, בגורמים הבאים:  

האישורים הרגולטוריים  כל והשגתשימור  - םירגולטורי אישורים .13.1.1

. החברה פעילותלצורך  ,ולחברה ,השליטה בעלתנקסטר, הנדרשים ל

כמו כן, אישור והארכת תוקף הסכם השירותים עם חברת האם 

 בהתאם להוראות הדין.

 רפואי קנאביסמוצרי  שלהמחקר והפיתוח  פעילות - חוופית מחקר .13.1.2

. החברה החברה פעילות מרכז אתמתאר פרסום הנכון למועד  מהווה

מוצרים  פיתוחנשענת על הידע הנרחב של נקסטר, בעלת השליטה, ב

 רפואיים. 

, בין היתר, בתחום כוח אדם מקצועי ומיומןושימור  גיוס - ישאנו הון .13.1.3

הפארמה. כח האדם הקיים אצל בעלת השליטה הנותנת שירותים 

מי העיסוק בעל ידע רב בתחולחברה במסגרת הסכם השירותים הינו 

 של החברה. 

 שברשות והתשתיות העסקיים הקשרים, הניסיון, הידע ניצול יכולת .13.1.4

ישנה חשיבות עצומה לשימור היכולת לניצול הידע  - הטהשלי בעלת

הניסיון הרב, הקשרים העסקיים ותשתיות שברשות בעלת השליטה, ו

 על מנת להמשיך בפעילות החברה וקידומה. 

 כוח אדם מקצועי ומיומןושימור  גיוס - הרהחב אצל אנושי הון על ושמירה פיתוח .13.2

חשוב לחברה לצורך פיתוח יכולות עצמאיות בתחום השיווק, הפיתוח העסקי, 

 המסחור ופיתוח המוצרים. 

 של הרוחני הקניין זכויות על הגנה - םיעל קניין רוחני ורישיונות מסחרי הגנה .13.3

, וכן בדרך של פטנטים לרישום בקשות הגשת באמצעות, היתר בין, הפיתוח פירות

 בבעלות יהיה הרוחני הקנייןשותפים עסקיים, כאשר  עםמשותפים  מיזמיםהקמת 

. כמו כן, שימור על העסקי השותף עם החברה של משותפת בבעלות/או ו המיזם

 שבידי החברה בתחומי פעילותה.  )הסכמי רישיון( רישיונות מסחריים

 התקשריכולת החברה ל - םימהותי והסכמים אסטרטגיים פעולה שיתופי .13.4

חולים  בתיו אקדמאיים מוסדותאסטרטגיים,  שותפיםמהותיים עם  בהסכמים

מוצרים מבוססי קנאביס לפיתוח וייצור לצורך ביצוע מחקר ופיתוח איכותי, 

 בעולם  מובילההחברה כזרוע פיתוח  תבשיתוף פעולה עם אחרים ולמצב א

, המזוןבתעשיית התרופות, הקנאביס הרפואי, הגדולות והמתקדמות  לחברות

 , הינו גורם חשוב להצלחת החברה בפעילותה. והקוסמטיקה המשקאות

 להלן. 38בסעיף  מפורטכ ,השגת יעדיה של החברהמטרת ל - ןוגיוס ה .13.5

  חסמי הכניסה העיקריים בתחום .14

פעילותה של החברה הינם  תחוםחסמי הכניסה העיקריים המשפיעים על היכולת להיכנס ל

 כדלקמן: 
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הפעילות בתחום הפארמה והקנאביס הרפואי בפרט, מאופיינת  - הירגולצ .14.1

קשה ונרחבת, המחייבת ידע, הון אנושי רלוונטי וסטנדרטים גבוהים ברגולציה נו

של עבודה. באמצעות הידע והניסיון רב השנים של בעלת השליטה בה, ועל ידי 

שימוש באישורים ורישיונות של נקסטר בתחום הקנאביס, החברה שומרת על 

כמו כן,  .סטנדרטים גבוהים של עבודה והינה בעלת ידע וגישה להון אנושי רלוונטי

לחברה תלות באישורים ורישיונות של נקסטר בתחום הקנאביס, וכן בתוקפם 

 אשר יש להאריכם מעת לעת.

דורשים  ,בפרט הרפואי הקנאביסהפארמה ו בתחוםפיתוח וייצור מוצרים  - ןומימ .14.2

לצורך הקמת התשתיות, ציודן, משאבים כלכליים בהיקף גדול, בין היתר, 

לאור עמידה ברגולציה נוקשה וכניסה לשווקים שונים ברחבי העולם. אבטחתן, 

אשר עושה  השימושמימון לצורך פעילותה. האמור, על החברה לפעול להשגת 

החברה במתקני בעלת השליטה מאפשר לחברה חיסכון רב בעלויות רכישת ציוד 

אדם וחסכון בעלויות השגת  כחוהקמת מתקן ייצור, חסכון בגיוס והכשרת 

  אישורים רגולטורים.

תחום פיתוח וייצור מוצרי קנאביס רפואי הינו מורכב  - םישיתופי פעולה אסטרטגי .14.3

ודורש מיומנויות מסוגים שונים אשר דורשים בדרך כלל שיתופי פעולה 

אסטרטגיים עם גורמים רבים נוספים, כגון בתחום הרגולציה, הפיתוח, השיווק 

 להלן.  36. לפרטים אודות הסכמי שיתוף פעולה של החברה, ראו סעיף וכיוצ"ב

קיימים מעט מאד אנשים ברחבי העולם שהינם יודעי דבר בתחום  – הון אנושי .14.4

הפארמה בכלל ובתחום הקנאביס הרפואי בפרט, ועל כן גיוס אנשים אלו הינו חסם 

כניסה עבור חברות שמעוניינות להיכנס לתחום. ההישענות של החברה על בעלת 

 השליטה, מאפשר לה לפעול בתחום כאמור בצורה מיטבית. 

ה האמורות לעיל באשר ליתרונות החברה, בין היתר, בהתייחס לניסיון הערכות החבר
בתחום חברת האם במחקר ופיתוח ובייצור, האישורים ורישיונות של חברת האם 

, מהוות מידע צופה פני עתיד בחברת האםהקנאביס וההון האנושי הרלוונטי הקיים 
הנהלת חברת האם ות כמשמעותו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס, בין היתר, על הערכ

כמו נכון למועד פרסום המתאר.  ןהיהנהלת החברה, בהתבסס על הנתונים אשר יש בידו
כן לחברה תלות בחברת האם לצורך המשכיות קיום גורמי ההצלחה הקריטיים היות 

מובהר כי הערכות כאמור ובפעילותה נשענת באופן מהותי ומשמעותי על חברת האם. 
 יכולות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהאמור לעיל. 

 

 

 

  מוצרים תחליפיים או משלימים למוצרי החברה ושינויים החלים בהם .15

 להלן. 19, ראו סעיף שבפיתוח: לפרטים אודות מוצרי החברה מוצרים תחליפיים .15.1

לפרטים אודות המוצרים התחליפיים למוצרי החברה שבפיתוח, ראו סעיף 

  להלן. 22התחרות 

 22.1סעיף  ראו: לפרטים אודות השירותים שמעניקה החברה, יפייםשירותים תחל .15.2

 ראולהלן. לפרטים אודות השירותים התחליפיים לשירותים שמעניקה החברה, 

  .להלן 22התחרות סעיף 



39 
 

 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .16

 תחום המחקר והפיתוח  .16.1

המחקר והפיתוח בקנאביס בעולם, מתאפיין בצמיחה משמעותית בשנים  תחום

גורמים רבים בתעשיה,  , למיטב ידיעת החברה,ביחס לשוק המדיקליהאחרונות. 

 חדשניות טכנולוגיותביניהם מוסדות אקדמאיים ובתי חולים, שואפים לפתח 

בתחום, אשר יביאו לייצור מוצרים איכותיים והדירים עבור מטופלים בכלל 

ומתקדמת במחקר ופיתוח  כמובילהנחשבת  ישראלההתוויות הרפואיות. כיום, 

את  לחקורמחקר ופיתוח רבות החלו  חברות. 40גבוהה ברמהובעלת ניסיון קליני 

מחלות כן בצמח הקנאביס ואת היותו מסייע בטיפול בסימפטומים של מחלות ו

קיימים אלפי מוצרי צריכה המשלבים קנאביס,  Wellness  -ביחס לשוק השונות. 

לפרטים נוספים '. והחל מתכשירים קוסמטיים, דרך משקאות, תוספי תזונה וכ

אודות התחרות במחקר ופיתוח ביחס לעיקרי פעילויותיה של החברה, ראו סעיף 

 .     להלן 22.1

 תחום הייצור  .16.2

תחום הייצורבקנאביס רפואי בעולם, מתאפיין גם הוא בצמיחה גדולה. נכון למועד 

פרסום המתאר, מוקמים מפעלים לייצור מוצרי קנאביס רפואי בישראל, אך רק 

)לייצור ואריזה(. לפרטים נוספים  IMC-GMPחברות בודדות קיבלו אישור 

 22.2ראו סעיף אודות התחרות בייצור ביחס לעיקרי פעילויותיה של החברה, 

   להלן.

 ושיתופי פעולה שירותים, םמוצרי .17

 פיתוח עצמאי של מוצרים המשלבים קנאביס רפואי  .17.1

 להלן. 19סעיף  ואודות מוצרים בפיתוח, רא לפרטים

  רותי פיתוח מוצרי קנאביס )רפואי ושלא רפואי( לחברותימתן ש .17.2

 לעיל. 4.10.3 -ו 2.3.2 סעיפים ראו ,לפרטים

 לצורך ניסויים קלינייםשירותי ייצור  .17.3

 לעיל.  4.12 -ו 2.4.1 לפרטים, ראו סעיף

 החברה  יות מוצרפילוח הכנסות ורווחי .18

 למחקרהכנסות החברה עד כה הינן ממתן שירותי החברה , המתאר פרסוםלמועד  נכון

וביצוע תהליכי פיתוח וייצור מצומצם  ,קליניים ניסויים ביצוע לצורך מוצרים ופיתוח

 .בקנה מידה מסחרי מוצריםבמכירת החלה  טרם . החברה41קליניות אצוותל

                                                 
40 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Documents/

cannabis.pdf 

 
תכשיר או של חומר גלם שיוצרה במהלך מחזור ייצור אחד לצורך שימוש כמות מוגדרת של  -אצוות קליניות  41

 במחקרים קליניים. אצוות קליניות מטרתן לתת מענה למטופלים בשעה שהתכשיר עדיין אינו רשום בעולם.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Documents/cannabis.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Documents/cannabis.pdf
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 בפיתוחמוצרים  .19

  החברה בפיתוח הינם כדלקמן: להלן. מוצרי 25סעיף  ו, ראלפרטים נוספים אודות פעילות החברה בנושא מחקר ופיתוח

   המוצר שם
 הרפואי

 שבפיתוח

 המוצר מיועד לה ההתוויה
 המתאר למועד נכון הרפואי

 של הפיתוח שלב
 נכון הרפואי המוצר
 המתאר  למועד

 12-ב הצפויות הדרך אבני
 הקרובים החודשים

 הקרובה הדרך אבן
 להגעה הצפוי והמועד

 אליה

 עלות אומדן
 הדרך אבן השלמת
 הקרובה

 

 היעד שוק גודל
, חולים' מס) הפוטנציאלי

( פרוצדורות או מטופלים
 של שנתי כספי והיקף

 הפוטנציאלי היעד שוק
 הרפואי המוצר של

 למועד נכון שבפיתוח
 המתאר

 בדבר החברה הערכת
 שיווק תחילת מועד

 הרפואי המוצר
 שבפיתוח

 ביחס החברה הערכת
 למוצר צפוי שוק לנתח

, שבפיתוח הרפואי
 קבלת של בהנחה
 לשיווק אישור

NXTG BBB  החדרת מולקולות שונות דרך
 מח -ם –מחסום 

)Blood Brain Barrier( 

 בתחום הקנאביס

פיתוח הפורמולוציה 
 המכילה קנבינואידים

 

-הוכחת מעבר דרך מחסום דם
 in vitroהמוח 

 לבדיקת חדירות   In-vivoניסוי 

הוכחת מעבר דרך 
מחסום המוח בעכברים 

רבעון שני  -in vitro -ו
 2020לשנת 

אנשים צפוי  3מכל  1 ש״חאלפי  450-כ
לסבול ממחלת נוירולוגית 

. שוק 42במהלך חייו
הטיפול במחלות 

צפוי להגיע נוירולוגיות 
מיליארד דולר  130 -לכ

 202543ת אמריקאי בשנ

אין באפשרות 
החברה להעריך 

 בשלב זה 

אין באפשרות החברה 
 להעריך בשלב זה 

NXTG 

Burns 

טיפול בכוויות דרגה ראשונה 
 ודרגה שניה

Superficial 

Partial Thickness 

 סיום פיתוח פורמולציה 

הכנה לניסוי 
טוקסיקולוגיה בבעלי 

 חיים

הגשת בקשה לניסוי 
 קליני למשרד הבריאות

ניסוי התחלה וסיום 
 טוקסיקולוגיה

הגשת בקשה לניסוי קליני 
)משרד הבריאות, יק"ר 

 והלסינקי (

קבלת אישור הלסינקי לביצוע 
 הניסוי הקליני

תחילת ניסוי 
טוקסיקולוגיה 

 של השניה במחצית
צפי לסיום . 2020 שנת

עד חודשיים הניסוי 
 תחילת הניסוי  לאחר

מכלל האוכלוסייה  5-9% ש״חאלפי  500 -כ
מכוויות בדרגות סובלת 

קלות )ראשונה ושניה( כל 
שנה. השוק המוערך הוא 

 .  44דולר מיליארד 2 -של כ

אין באפשרות 
החברה להעריך 

 בשלב זה 

אין באפשרות החברה 
 להעריך בשלב זה 

NXTG 

Fertiprot 

השבחה של תאי זרע לגברים 
הסובלים מתנועתיות מוגבלת 
)Oligospermia 

סיום בדיקת התכנות 
 ובחירת מולקולות יעד 

 פיתוח פורמולציה 

בדיקת החומרים על דגימות זרע 
ובחירת מולקולות יעד להמשך 

 בדיקה.

בדיקה התכנות של 
החומרים בדגימות זרע 
של מתנדבים בריאים 
צפי לסיום רבעון שני 

 2020של שנת 

זוגות סובל  7מכל  1 ש״חאלפי   250-כ
מבעיות פריון. השוק 

 מיליארד 11 -מוערך בכ
 דולר אמריקאי

אין באפשרות 
החברה להעריך 

 בשלב זה 

אין באפשרות החברה 
 להעריך בשלב זה 

                                                 
42 letter/-https://www.efna.net/open 
43 market-treatment-diseases-neurological-https://www.credenceresearch.com/press/global 
 .להלן 49' מס שוליים הערת ורא 44

https://www.efna.net/open-letter/
https://www.credenceresearch.com/press/global-neurological-diseases-treatment-market
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Low Motility)  ניסוי המשך עם המולקולות
הנבחרות לאופטימיזציה והמשך 

 התכנות

בדיקת בטיחות 
(Teratogenicity) 



42 
 

 

שונות  מוחפול במחלות ילמוח לט קנבינואידיםפלטפורמה להעברת  תוחיפ .19.1

 העצבים מערכתשל ובבעיות 

חברת האם קיבלה , 2017מאוקטובר רת האם והטכניון בהתאם להסכם בין חב

מחסום זכות בלעדית מהטכניון לפיתוח טכנולוגיה ייחודית להחדרת תרופות דרך 

המתבססת על מחקר אשר נעשה בטכניון במהלך  (blood brain barrierמוח )-הדם

העשור האחרון. בשנתיים האחרונות הטכנולוגיה פותחה בחברת האם, במסגרת 

 2 -של ככוללת ובהשקעה הרשות לחדשנות במשרד הכלכלה תכנית מגנטון של 

חברת הודיעה  ,2019ביולי בהתאם להסכם בין הטכניון לחברת האם, . דולרמיליון 

, בכפוף לחתימה על הסכם רישיון לטכניון על כוונתה למסחר את הטכנולוגיההאם 

  מחייב.

חברת האם והטכניון צפויים לחתום על הסכם רישיון  ,פרסום המתאר נכון למועד

מסחור הטכנולוגיה, בהתאם לתנאים שהוסכמו בין הצדדים טרם תחילת לצורך 

 ת האם. הפיתוח שנעשה על ידי חבר

, בין אם לחברההחתימה על הסכם הרישיון המחייב, חברת האם תעביר  לאחר

כהמחאת הרישיון שיוענק לחברת האם או בין אם באמצעות הענקת רישיון משנה 

בכל הנוגע ליישומה בתרופות  כאמורטכנולוגיה ה מסחוראת זכויותיה ל לחברה,

  מבוססות קנאביס.

אשר יקבעו בהסכם הרישיון בין חברת האם  יה כפופה לאותם התנאיםהחברה תה

 ,עקרונות הסכם הרישיון בין הטכניון לבין חברת האם. לפרטים אודות לטכניון

   להלן. 36.7סעיף  ראו

 1כאשר  ,מהוות היום את הגורם השני הכי נפוץ לתמותה מחלות הקשורות במוח

. שוק הטיפול במחלות 45אנשים צפוי לסבול ממחלת נוירולוגית במהלך חייו 3מכל 

החדרות  202546מיליארד דולר אמריקאי בשנת  130 -צפוי להגיע לכנוירולוגיות 

אותו תעשיית התרופות מנסה  ,באופן יעיל וממוקד למוח היא אתגר תרופות

ינן מצליחות מהתרופות המוכרות א 98% -לפתור מזה שנים רבות ללא הצלחה. כ

בודדים מוח ואלו שכן חודרות עושות זאת לרוב באחוזים -לחדור דרך מחסום הדם

באופן לא אל האיברים השונים כאשר רוב התרופה מתפזרת במחזור הדם 

 . 47ממוקד

ות עמצאלות נוירולוגיות רבות אשר טיפול בישנן מחבתחום הקנאביס, 

 FDAשתי התרופות המאושרות כך לדוגמא, קנבינואידים הראה פוטנציאל גדול. 

חברת התרופות מבוססות הקנאביס הגדולה  ,GW Pharmaceuticalsשל חברת 

 14 -, הנסחרת בנאסד"ק ובעלת שווי שוק של כGW Pharmaceuticalsבעולם 

לטיפול במחלות הינן  "(GW" )להלן: 48מיליארד דולר( 4 -מיליארד ש"ח )כ

 ,רשת נפוצה. כמו כןטהאחת לטיפול באפילפסיה והשניה לטיפול ב ,נוירולוגיות

, כאב נוירופטי, דמנציה ALSלטיפול בפגיעות ראש,  בהקשר םנחקריקנבינואידים 

להעלות את ובצורה יעילה קנבינואידים  יכולת להחדירלהערכת החברה, ועוד. 

                                                 
 .לעיל 42' מס שוליים הערת ורא   45
 .לעיל 43' מס שוליים הערת ורא   46
47  https://link.springer.com/article/10.1602/neurorx.2.1.3 
48  activity/stocks/gwph-https://www.nasdaq.com/market 

https://link.springer.com/article/10.1602/neurorx.2.1.3
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/gwph
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תוך הורדה משמעותית של הכמות של הקנבינואדים במוח, הזמינות הביולוגית 

 מהווה פריצת דרך משמעותית.  ,אותה צריך המטופל לצרוך

מהווה חברה האם עם הטכניון, אותה פיתחה  drug delivery -הת יטכנולוגי

ח של החומר הפעיל הנלקתרון אשר מאפשר הפחתה משמעותית של המינונים פ

 ."(הטכנולוגיה)להלן: " מוחבתוך חדירה מלאה באופן ממוקד 

 

 להלן פרטים נוספים אודות פיתוח הטכנולוגיה:

טכנולוגיה  חברת האםפיתחה  ,2013בהתבסס על מחקר אשר החל בטכניון בשנת 

מוח -המאפשרת החדרת תרופות שונות דרך מחסום הדם ופורצת דרך, חדשנית

תוך הגדלת כמות החומר החודר למוח באופן משמעותי בד בבד עם הקטנת הפיזור 

 מה שמאפשר צמצום תופעות לוואי.  ,שלו בשאר הגוף

הטכנולוגיה מבוססת ליפוזומים אליהם חובר פפטיד המורכב משבע חומצות 

 ורה ממוקדת למעבר למוח. אמינו אשר מנחה את הליפוזומים בצ

״י אישרור החדירה של תרופות הנישאות על גבי הטכנולוגיה למוח התבצע ע

 .להחדרת צבע סימון אדום למוח של עכברים ניסויים רבים בין היתר בניסוי

 

ניתן לראות את שלושת קבוצות הניסוי: עכברים לא מטופלים )צד ימין(  בתמונה

נחה )צד שמאל( טכנולוגית המתן החדשנית ליפוזומים רגילים ללא פפטיד מ

)אמצע(. ניתן לראות בברור כי רק בטכנולוגיה החדשנית חדר הצבע בצורה 

 משמעותית למוח. 

  

אשר יכול לסייע בטיפול בחולי פרקינסון  דופמין נפרד של החדרת דופמין: ניסוי

מוח על כן היום נפוץ השימוש בלבדופה אשר חודר -אינו עובר את מחסום הדם

. במסגרת ( ואז מתפרק במוח לדופמין5%-0.5%מוח )-מעט דרך מחסום הדם

 ונצפה"חולי פרקינסון"  םכניסת דופמין למוח של עכברי הניסויים בטכניון הוכחה

 באופן חובמ השתחרר הפעיל החומר כי מעיד זה דבר. עותיהםבתנו פיזי שיפור

 נעשה בניסוי כאשר נצפה פרקינסון בעיות עם בריםכבע הפיזי השיפור. מועיל

 כאשר בנוסף. הנהוג נוןימהמ( נמוך 500)פי  משמעותית נמוך בריכוז שימוש

 במוח הלבדופה ריכוז בעוד כי נצפה לבדופה של אוראלי למתן השוואה התבצעה

 הטכנולוגיה באמצעות הדופמין מתןה(, שע)כחצי  במהירות משמעותי באופן יורד

 בחולדות גם נצפו דומות תוצאות. שעות כשלוש במשך במח יציב ריכוז הראה

 .חזירים ובמיני
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סרטני ציטוטוקסי -טמוזולומיד הוא חומר אנטי(: TMZ) טמוזולומיד החדרת

 רגיל באופן. Glioblastoma)כמותרפיה רעילה( הניתן לטיפול בסרטן מוח מסוג 

 דבר המטופל בגוף מתפזרים 95% שאר בעוד למוח מגיע הפעיל מהחומר 5%-כ

. למטופל, ועוד בפה פצעים שער נשירת רקמות הרס של לואי תופעות יוצר אשר

 הטכנולוגיה באמצעות הוזרקו זה מסוג גידול עם עכברים על שנערך בניסוי

 הגידול של צמצום נצפה מכך כתוצאה. ריכוזים נמוכים משמעותית מהנהוג

 בעוד קורתיהב לניסוי ביחס משמעותית גדל חייהם ואורך המטופלים בעכברים

 תופעות נצפו לא ,כן כמו. אחרים באיברים הפעיל החומר של שאריות נמצאו שלא

  .כלשהן נוספות לוואי

 

 המרכזיים של הטכנולוגיה:  היתרונות

 עולה כי  ובחברת האםמהניסויים שבוצעו עד כה בטכניון  :ממוקד מתן

הטכנולוגיה מעבירה באופן ממוקד למוח את החומר הפעיל ולא לאיברים 

 אחרים.

 חברת האם וב בטכניון כה עד שבוצעו בניסויים: נזק ללא גבוהה חדירות

 למחסום נזק לגרום מבלי פעילים חומרים מספר של במתן חדירות נצפתה

 .מוח-הדם

 אשר ליפוזומים מכילהת האם חברב: הטכנולוגיה שפותחה בטיחות 

 כי נצפה שבוצעו בניסויים. במוח רעילות שאריות השארת ללא מתפרקים

 אחידה בצורה הפעיל החומר החדרת מאפשרת מאפשרת הטכנולוגיה

 רעילים חומרים ,בנוסף. הפעיל לחומר מזיקה או משנה שהיא מבלי

 משפיעים לא כן ועל באמצעותה מוגנים הטכנולוגיה באמצעות הניתנים

 .אחרים איברים או הדם מחזור על

 יכולת יש שפותחה לטכנולוגיה :משמעותיות כמויות להעמסת יכולת 

 העמסת מאפשרת זו עובדה. רבים פעילים לחמרים גבוהה העמסה

 התרופה בתכונות לפגוע מבליהפעיל המבוקש  החומר של גבוהים ריכוזים

 .המוצר ביציבות או

 בניסויים שבוצעו נצפה כי הטכנולוגיה מאפשר ביולוגית גבוהה זמינות :

מר ודבר המאפשר מועילות הח ,זמינות ביולוגית גבוהה של החומר הפעיל

 במילים. הפעיל החומר של הנדרשת הכמות את ומקטין עצמו במח הפעיל

 של מתן עותצבאמ עדיפות או זהות תוצאות מאפשרת הטכנולוגיה אחרות

 משמעויות זו לעובדה. הפעיל החומר של משמעותית נמוכות כמויות

 .התרופות ולחברות למטופל ובריאותית כלכליות

האם והחברה העמיסו בהצלחה מספר תרופות וחומרים פעילים מסוגים  חברת

סיונות אלו עולה כי הטכנולוגיה עובדת ישונים ובעלי תכונות שונות. מתוך נ

 בהצלחה גם עם חומרים שומניים )דוגמת קנאביס( וגם עם חומרים מימיים. 
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 הטבלה המצורפת מתארת נקודות מפתח בפיתוח המוצר

 זמן תוצאה  אבן דרך
 פיתוח ראשוני

 2013 ניסויים ראשוניים בטכנולוגית ההעברה למוח- 
2015 

 )טכניון(
 הוכחת התכנות 

 ית ההעברה הממוקדת מוח הותאמה לשימוש עם דופמיןיטכנולוג 

 בדיקות ראשוניות בעכברים לטיפול בפרקינסון 

 ביים, חולדות ומיני חזיריםיברים נאכבדיקות ראשוניות בע 

  הטכנולוגיה החדשנית להעברה ממוקדת דרך מחסום הוכחה בדבר

 אוגל לעבור וגם לשחרר את החומר הפעיל תוך שהומוח המס-הדם

 את המטבוליזםבאופן מלא עובר  )החומר(

 

2015- 
2017 

 )טכניון(

שינוי התהליכים 
 לתהליכים מסחריים 

  2פיתוח דור 

  פותחה שיטה תעשייתית אשר עברה שינוי על מנת להתאים לאמות

 המידה של התעשיה 

  פיתוח דור שני של דרך המתן בחיבור פפטיד מנחה 

  העמסת מספר מולקולות בעלות אופי שונה על הפלטפורמה

 , ארלוטיניד וכו׳( CBD)דוקסורוביצין, 

 

2017- 
2019 

 (חברת האם)

פיתוח שיטות 
 אנליטיות לזיהוי

וביצוע ניסוי ראשוני 
 ברים כבע

  פותחו שיטות אנליטית לאפיון המרכיבים השונים של הפלטפורמה

 ולזיהוי יציבות

 אנליטית לזיהוי דוקסורוביצין ברקמות מוח ובדם-פותחה שיטה ביו 

 ברים והתקבלו תוצאות חיוביות בדבר עליונות כבוצע ניסוי ראשוני בע

 הטכנולוגיה

 

2017- 
2019 

 (חברת האם)

זיהוי ובחירת תהליך 
ולידציה לאישרור 

פעילות הדור השני של 
 המוצר

 נבחרו מספר חומרים כיעד לבדיקה 

 החל תהליך לאיסוף חומר לפני פגישה ראשונית עם ה- FDA  אוEMA 

20–9 - 
 מתמשך

 (חברת האם)

 

יתכנות נוספת הנכון למועד פרסום המתאר, חברת האם והחברה השלימו בדיקת 

של הטכנולוגיה, במסגרתה הועמסו בהצלחה מספר חומרים פעילים שונים ובכלל 

כאמור שולבו החומרים הפעילים  משמע,, CBDזאת מצמח הקנאביס לרבות 

יה פגיעה ביציבות של החומרים הפעילים ו/או הטכנולוגיה. בטכנולוגיה מבלי שתה

י חברת האם והחברה שתי בקשות הוגשו על יד ,היתכנות כאמורהעל בסיס בדיקת 

 . לפטנט

כמו כן, חברת האם ביצעה ניסוי נוסף בבעלי חיים, הן להוכחת יכולת המעבר דרך 

מחסום הדם מוח והן על מנת להוכיח את השפעת החומר המועבר במוח. ניסויים 

החומר הפעיל למוח דרך  אלו הוכיחו כי הטכנולוגיה מעבירה באופן אפקטיבי את

מוח והראו עליונות על פני מתן החומר הפעיל ללא הטכנולוגיה. -מחסום הדם
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בכוונת החברה לבצע מספר ניסויים נוספים לצורך צבירת הנתונים הנדרשים 

 להערכת החברה לצורך מסחור הטכנולוגיה. 

 

בכוונת החברה לחבור ( 1)בכוונת החברה למסחר את הטכנולוגיה בשני אופנים; 

ו מפתחות מוצרים לטיפול בבעיות מוח ו/או מערכת לחברות תרופות אשר פיתחו א

ת המתן במודל של י, לפיתוח משותף באמצעות טכנולוגיGWהעצבים, כדוגמת 

שיון, תשלומי פיתוח ותמלוגים. החברה מעריכה כי היכולת למסחר את ידמי ר

במקביל החברה  (2) -ו. 2020ת הבסיס תתאפשר במהלך החצי השני של יטכנולוגי

 ת אינדיקציות אליהן היא מתכוונת לפתח מוצרים באופן עצמאי.פועלת לזהו

 

על ידי הטכניון וחברת האם ופטנט אחד על ידי החברה שהוגשו פטנטים להלן ה

 :ביחס לטכנולוגיה

 בעלות סטטוס פטנט
WO2014076709–1 - Liposomes for in vivo 

delivery A liposome based composition wherein 

the liposome includes a peptide. This invention 

further provides a process for making the 

liposome and methods of utilizing the liposome 

based composition for therapeutic and diagnostic 

purposes. 

Granted in the US. 
Pending in EU and China 

 טכניון

WO2018193458A1 – Liposome compositions and 

uses thereof The present invention provides 

compositions comprising liposomes, cholesterol, 

phosphatidyl, phosphoric acid and phosphatidyl 

choline, as well as liposomes comprising a drug 

or imaging agent and a peptide for targeting to 

the brain. The invention further provides 

methods for treating or ameliorating a brain 

disease by administering the compositions of the 

invention. 

Published 
Application 

 טכניון

US628947–4 - Drug Containing Targeting 

Liposome  

Provisional 
Application 

 נקסטר
 

US628947–3 - Canabinoid containing targeting 

Liposome  

Provisional 
Application 

 נקסטייג׳

 

הינו לרבות מועד המסחור האמור לעיל ביחס למסחור הטכנולוגיה על ידי החברה 

בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התלוי בין היתר 

בגורמים שאינם בשליטת החברה לרבות חתימה על הסכם רישיון למסחור 

מציאת מועד סיום איסוף הנתונים, הטכנולוגיה בין חברת האם לבין הטכניון, 

ייבים שותפים עסקיים לצורך מסחור הטכנולוגיה וחתימה על הסכמים מח
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איתם. לאור האמור, יתכן כי המידע יתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל 

 ו/או לא יתממש כלל. 

 בדרגה ראשונה ושניה יותלכוו טיפול .19.2

במהלך השנתיים האחרונות פיתחה החברה בשיתוף עם הגברת חנה מרציאנו 

בשילוב תערובת קנבינואידים ייחודית  בוטני קרםמאות אלפי ש"ח, ובהשקעה של 

עור, ההתחדשות תאי את מחיש  ההרכב הייחודי .פצעים תוהחלמ יותוהכובנושא 

מנעות וטיפול יות ומסייע בהבאזור הכוויה, מוריד נפיח באהכמסייע בהרגעת 

הייחודית, את הפורמולה  פיתחה החברהבדלקות העלולות להופיע בשל הכוויה. 

 והתקבלה הוגשה ,כמו כן .ואת שיטות הבדיקה למוצר השל צוריהי תהליך את

 החברה .המוצר בטיחות לבדיקתבעכברים  קליני-פרה ניסוי צועילב שלה בקשה

פלסטית בבית  כרורגיהמנהל מחלקת  ,דין עד אל 'פרופפועלת בשיתוף פעולה עם 

צורך ליווי ל ,כללית חולים בקופת בלינסון ואחראי על נושא החבישות החולים

ים י, מנהל המרכז למחקרים קליננובקויקטור  'פרופעם  ביחדו פיתוח המוצר

הניסוי הקליני  וטוקולרפ לפיתוח, Niamedicוחברת  במרכז הרפואי סורוקה

 מיליארד 2 -בכוויות מוערך בכשוק הטיפול  יצור.יתהליך ה גימלוןלונערכת 

  .49דולר

 הפריה בטיפולי זרע תאי של התנועתיות לשיפור תכשיר .19.3

זוגות סובל  7מכל  1בעיות פיריון הן תופעה גוברת בעולם המודרני. מוערך כי 

 השוק הסיני( בהם הבעיה חמורה ,מבעיות פריון כאשר ישנם שווקים )לדוגמא

. 202351שנת דולר אמריקאי ב מיליארד 36 -כהשוק העולמי מוערך ב. 50משמעותית

, בפיתוח מוצר FertiProtנה האחרונה עסקה החברה בשיתוף עם חברת במהלך הש

 האנדוקנבינואידית המערכת על משפיע אשר אך בקנאביסאשר מקורו אינו 

יחד עם  ,תנועתיות הזרע ויכולת ההשרשה שלו בטיפולי הזרעה. החברה לשיפור

 לטיפול מסוג זה בחומרים אלו. ט, הגישה בקשת פטנFertiProtקבוצת 

 

להצלחת טיפול הזרעה ישנן השלכות מרחיקות  ,ולו בחלקי אחוז ,להעלת הסיכוי

לכת הן למטופלים והן למערכת הבריאות. העלת אחוזי ההצלחה בטיפול הזרעה 

פחות רה ואשר מהווה במקרים רבים מוצא ראשון בעלות נמוכה יחסית ובצ

טיפולים  ,טיפולי פוריות והפריות חוץ גופיותלמטופלת פולשנית, יכולה לחסוך 

למיטב ידיעת . ותגבוהות מאוד ואשר כרוכות בסבל רב למטופליות ואשר להם על

 לטיפולי הזרעה.  חרנכון להיום אין פתרון אהחברה, 

 

החברה ביצעה פורמולציה בחומרים אשר נבחרו ובימים אלו מתבצע ניסוי 

תכנות במעבדת פוריות בקנדה. מכיוון שמדובר בשימוש בחומרים אשר מקורם יה

וח המוצר לא מושפע מהרגולציה הקשורה לקנאביס. פית ,אינו בצמח הקנאביס

                                                 
49  market-care-analysis/burn-https://www.grandviewresearch.com/industry 
50  https://www.nhs.uk/conditions/infertility/ 
 
51  -in-innovating-startups-of-rise-https://www.forbes.com/sites/jilliancanning/2019/09/05/the

space/-fertility-the 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/burn-care-market
https://www.nhs.uk/conditions/infertility/
https://www.forbes.com/sites/jilliancanning/2019/09/05/the-rise-of-startups-innovating-in-the-fertility-space/
https://www.forbes.com/sites/jilliancanning/2019/09/05/the-rise-of-startups-innovating-in-the-fertility-space/
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נבחרו חומרים אשר מוכרים בעולם התרופות ומאושרים לשימוש  ,כמו כן

קצר באופן שהינו מאפשרת מסלול  שימוש בחומרים אלווויות אחרות. התב

משמעותי לאישור המוצר מכיוון שבטיחות החומרים ידוע. בשל עובדה זו יחד עם 

ועד לשימוש מחוץ לגוף המטופל ובכך המטופל נחשף לאחוזים העובדה כי המוצר נ

המסלול הרגולטורי של אישור  ,החברה להערכתקטנים מאוד מהחומר הפעיל, 

 המוצר יהיה קצר באופן משמעותי ביחס למסלול לאישור תרופה.  

 

בימים אלו בוחנת החברה את האפשרות לגשת עם המוצר גם לשוק הווטרינרי 

 דול ומשמעותי לטיפולי פוריות. אשר מהווה שוק ג

 לקוחות   .20

 וטנציאליים סופיים של החברה בתחום המחקר והפיתוחפ לקוחות .20.1

החברה פעלה ופועלת ליצירת שיתופי פעולה עם גורמים רבים בתחום לצורך 

מחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים מבוססי קנאביס ומוצרים המשלבים קנאביס, 

וכן עוסקת בפיתוח עצמי של מוצרים כאמור. לאור האמור, הגורמים עמה החברה 

מחקר והפיתוח של תשתף פעולה, לפי העניין, הינם הלקוחות העיקריים לתוצרי ה

כזרוע פיתוח עבור לקוחות החברה, הלקוחות כאמור הינם  כמו כן,החברה. 

בנוסף,  הלקוחות הסופיים של פעילות המחקר והפיתוח המתבצעים בחברה.

לקוחות פוטנציאליים סופיים של החברה, כמפתחת טכנולוגיות ופורמולות 

והקוסמטיקה, הינן בתעשיית התרופות, הקנאביס הרפואי, המזון, המשקאות 

חברות תעשייתיות בתחומים אלה, אשר מעוניינות להרחיב את בסיס המוצרים 

 והפיתוח המחקר בתחום החברה של נוספים פוטנציאליים לקוחותשלהם. 

 להתקשר תפעל החברה איתם ובעולם בארץ ייצור מפעלי ,היתר בין, כוללים

  .בחברה שייצבר והידע המחקר בתוצרי שימוש ברישיון

 לקוחות פוטנציאליים סופיים של מוצרי החברה בתחום הייצור .20.2

מוצרי קנאביס רפואי  כמייצרתהפוטנציאליים הסופיים של החברה,  הלקוחות

של אישור ייצוא מוצרים מחוץ  הכוללים מפיצים בישראל וכן בעולם )בהנח

בשווקים  (המרקחת)בתי  המנפיקים אל מוצריה(, אשר יפיצו למדינת ישראל

בישראל  ותקיימ ,ידיעת החברה, נכון למועד פרסום המתאר מיטב. להרלוונטיים

 . מאושר ייצור מפעלחברות בעלות  5

 -ו גלם חומרי כמייצרתכמו כן, הלקוחות הפוטנציאליים הסופיים של החברה, 

APIs ,בתעשיית התרופות, הקנאביס  ומפיצי חומרי גלם תעשייתיות חברות הינם

 המזון, המשקאות והקוסמטיקה. הרפואי, 

שותפים ו פוטנציאליים סופיים המידע המובא בסעיף זה לעיל באשר ללקוחות

עסקיים פוטנציאלים של החברה, כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך. אי קבלת אישורים רגולטורים, קשיים שיווקיים בהגברת המודעות 

של החברה כמתואר התקשרויות ושיתופי פעולה למוצרי החברה ו/או כישלון ב

ו/או ייצור לעיל ו/או קושי במימון הפעולות הנדרשות ו/או אי הצלחה בפיתוח 

 המפורטות לעיל. והערכותמוצרי החברה, עשויים לשנות את התוכניות 
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 שיווק והפצה .21

 .ושיווק מוצרים מסחרי בייצור החלה טרם החברההמתאר,  פרסוםלמועד  נכון

 הן, פוטנציאליים אסטרטגיים לשותפים לחבורהחברה  בכוונת, מישראל ייצוא בהנחת

למפיצים למכירת  והן רפואי קנאביס מוצרי למכירת רישיון בעלי מרקחת ובתי מנפיקים

בעלת נוכח העובדה ש .החברה של ם הרלוונטייםבשווקי הפועלים, רפואי קנאביסמוצרי 

בתקינה  cGMPמאושר מתקן הייצור ושפועלת לפי אמנת הסמים הנרקוטיים השליטה 

 ,אירופאית, וכן לאור הסכם השירותים, להערכת החברה, נכון למועד פרסום המתאר

וכן היתרי ייבוא בשווקי היעד  ייצוא בהנחתלצורכי מו"פ וקליניקה החברה ערוכה לייצוא 

 יחד עם זאת, ככל שידרשו בדיקות ו/או התאמות נוספות, להערכת הנהלת של החברה.

 החברה, הן לא יהיו כרוכות בהשקעה מהותית.

, חברה גרמנית המפיצה CC Pharmaהתקשרה החברה עם חברת שיווק והפצה, לצורך 

לשיתוף פעולה בתי מרקחת בגרמניה, במזכר הבנות  13,000 -מוצרים רפואיים לכ

 CCבאירופה בייצור ואריזה, מיתוג, ייצוא וכן הפצה בבתי המרקחת הרבים בהם פועלת 

Pharma. 

החברה פועלת ליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות העוסקות בתחומי כן,  כמו

המזון, המשקאות והקוסמטיקה, לצורך פיתוח משותף של פורמולות לייצור מוצרים 

 בתחומים אלו משולבי קנאביס ויצירת מערך הפצה משותף. 

התקשרה החברה עם מר ריפשטיין בהקמת המיזם המשותף ליצירת מותגים  ,כך לשם

(, למטרת שיווק, מכירה והפצה של Wellnessבתחום מוצרי בריאות מבוססי קנאביס )

מוצרים אלו בשוק הקנדי, וככל שיראו לנכון, גם בשווקים נוספים ברחבי העולם בהם 

 ניתן יהיה למכור את המוצרים ובכפוף לכל דין.

 להלן.   36.6סעיף  ראו ,טים נוספיםלפר

, הינם בגדר מידע הצופה פני עתיד, שלה וההפצה שיווק פעילויות בדבר החברה הערכות

 ממשרד קבועים רישיונות, בין היתר, בקבלת התלוי, ךכהגדרתו בחוק ניירות ער

, בכפוף לעמידה בהוראות פקודת הסמים המסוכנים, וכן בקבלת האישורים הבריאות

הרגולטוריים הנדרשים על פי כל דין בקשר עם פעילות ההפצה הן בארץ והן בעולם, 

בשווקים הרלוונטיים  הפצה מערך הקמתלצורך  ולקוחות ספקים עם החברה התקשרות

כל וודאות כי  אין, האמור אורלבאמצעות חבירה לגופים הפועלים תחת רישיון כאמור. 

 להתממש/או ו להתממש שלאהחברה כאמור יכולות  הערכותמידע כאמור יתממש. 

 .לעיל מהאמור שונה/או ו חלקי באופן

, הינה לביצוע ניסויים קליניים להיערכות החברה לייצוא מוצריםהערכת החברה ביחס 

התלוי, בין היתר, בגורמים בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, 

שאינם בשליטת החברה, לרבות קבלת היתר לייצוא על ידי החברה ואי שינוי הרגולציה 

הנהוגה כיום באירופה. בהתאם, יתכן כי האמור לעיל לא יתממש ו/או יתממש באופן 

  השונה מהותית מהאמור לעיל.

   תחרות .22

  בהם עוסקת החברה והפיתוח המחקר מיבתחו תחרות .22.1
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להערכת החברה, קיימות בישראל וברחבי העולם מאות ואף אלפי  .22.1.1

חברות הפועלות לפיתוח מוצרים רפואיים מבוססי קנאביס ומוצרים 

חברת התרופות מבוססות  ,GW אחרים המשלבים קנאביס, ביניהן

הקנאביס הגדולה בעולם. אין ביכולת החברה להעריך כמה מתוכן 

ופות המסורתי. לאור השוני הינן בעלות ניסיון מעולם פיתוח התר

המתאר, פרסום הרגולטורי הקיים בין מדינה למדינה, נכון למועד 

אין ביכולת החברה להעריך את תנאי התחרות בשוק העולמי בתחום 

 ם שלזה. לצורך בידול שירותי ומוצרי החברה משירותים ומוצרי

חברות אחרות המתחרות עמה, מסתמכת החברה על הידע הצבור 

ליטה בפיתוח תרופות ואביזרים רפואיים. לחברה בסיס בבעלת הש

 medicalאיתן לפיתוח מוצריה אשר יותאמו לעולם הפארמה )

grade .ויעמדו לצד חברות תרופות ברחבי העולם ) 

. להלן עילל 19לפרטים אודות מוצרים בפיתוח של החברה, ראו סעיף 

הערכות החברה ביחס למוצרים מתחרים למוצרים בפיתוח של 

 החברה:

פיתוח דרך מתן להעברת מולקולות ותרופות  .22.1.1.1

 Blood Brainהמבוססות קנאביס דרך מחסום המוח )

Barrier" :להלן( )BBB–) - מעבר תרופות דרך ה- 

BBB  .הינו אתגר בעולם המחקר ותעשיית התרופות

להערכת החברה, ישנן מספר חברות לא מבוטל אשר 

נמצאות בשלבים שונים של תהליכי פיתוח של דרכי מתן 

על מנת להעביר תרופות דרך מחסום המוח במחלות 

שונות של מערכת העצבים המרכזית. במסגרת זו, ישנן 

גיות שונות חברות המפתחות פתרונות שונים בטכנולו

ואין ביכולת החברה להעריך את שלבי המוכנות של 

הטכנולוגיות השונות כאמור. כמו כן, להערכת החברה, 

ישנן חברות רבות הפועלות לשפר את הזמינות 

הביולוגית של מולקולות מצמח הקנאביס. נכון למועד 

פרסום המתאר, החברה מודעת למספר טכנולוגיות 

 -העברת תרופות דרך ההמספקות פתרונות חלקיים ל

BBBפתרונות אלו מוגבלים  ,, אך למיטב ידיעת החברה

 במהותם ו/או סובלים מתופעות לוואי שונות. 

פיתוח מוצר להשבחה של תאי זרע במסגרת טיפולי  .22.1.1.2

IUI (In Utero Insemination–52 -  ברחבי בעולם

                                                 
של דגימת תאי זרע ישירות לתוך חלל הרחם. לצורך התהליך ך רחמית שמבוצע על ידי הזרקה תהליך הזרעה תו  52

דגימת הזרע עוברת שטיפה והשבחה במהלכה נבררים תאי הזרע הטובים ביותר וכך גדל ריכוז תאי הזרע 
ר, כאשר מקרים, בין הית ספרהאיכותיים המגיעים לחלל הרחם. הזרעה תוך רחמית הינה טיפול נפוץ הניתן במ

נוספים:  לפרטיםבעיית הפוריות איננה חמורה או במקרים של אי פריון מסיבה בלתי ברורה. 
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ר עוסקות בתחום אש רבות פארמהקיימות חברות 

, .Merck & Coהפוריות, ביניהן ענקיות תרופות כמו 

Ferring Pharmaceuticals , Bayer ועוד. עם זאת, נכון

למועד פרסום המתאר, אין בידי החברה מידע בדבר 

מוצר בפיתוח המתחרה באופן ישיר בטיפול בשיפור 

 כאמור.  IUIפעילות הזרע במסגרת טיפולי 

להערכת  - ה–ה ראשונה ושניטיפול בכוויות מדרג .22.1.1.3

החברה, ישנם עשרות רבות של מוצרים לטיפול בכוויות 

מדרגה ראשונה ושנייה. כמו כן, ישנם מוצרים עוריים 

שונים מבוססי קנאביס אשר אינם נושאים התווייה 

רפואית בתחום הכוויות. נכון למועד פרסום המתאר, 

 אין בידי החברה מידע בדבר מוצרים עוריים מבוססי

קנאביס המיועדים לטיפול בכוויות בכלל, ולטיפול 

 בכוויות מדרגה ראשונה ושנייה בפרט. 

להערכת החברה, ישנן חברות רבות בארץ וברחבי העולם אשר  .22.1.2

מציעות שירותי פיתוח מוצרים לשוק התרופות והאביזרים 

הרפואיים. מרבית החברות הללו פרטיות ואין ביכולת החברה 

אמור מציעות פתרון כולל לכל שלבי פיתוח להעריך כמה מהחברות כ

המוצר ובכלל זאת: ייצור חומרי גלם, פורמולציה, בדיקה ופיתוח 

לאצוות קליניות. בנוסף,  cGMPשיטות בדיקה וייצור קליני ברמת 

אין ביכולת החברה להעריך כמה מתוך החברות האמורות עוסקות 

כי פעילות החברה  ,בתחום פיתוח תרופות מבוססות קנאביס. יצוין

 בעלתוהניסיון של  הנרחבבתת תחום זה נעשית בהתבסס על הידע 

 פועלה כבית פיתוח עבור תעשיית התרופות.  בשלהשליטה 

להערכת החברה, קיימות ברחבי העולם חברות רבות  - ה–קוסמטי .22.1.3

לפיכך, קנאביס.  אשר פועלות בתחום הקוסמטיקה והמשלבות

לצורך בידול ק ברורה בתחום זה. להערכת החברה, אין מובילת שו

 עםפועלת ליצירת שיתופי פעולה  החברהפעילותה בתת תחום זה, 

 ,. לפרטים נוספיםוהשיווק המיתוג, הקוסמטיקה בתחום דבר יודעי

  .עילל 4.10סעיף  ורא

עלות הפובעולם  רבות חברות, ישנן להערכת החברה -מזון ומשקאות .22.1.4

היא  ,לפיתוח מוצרי מזון ומשקאות המשלבים הקנאביס. דוגמא לכך

 Constellationחברת המשקאות האלכוהוליים הגדולה בעולם 

Brands Inc. אשר השקיעה בחברת הקנאביס הקנדית ,Canopy 

Growth Corporation . 

                                                 
-/www.poriyuthttps:/
-guide.com/2011/04/15/iui/?gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3IajZrSUkE1nRXgXfi3_qBEc

K6ODOpUPpmXySynY4qC9XEIyCEChPXxoCebUQAvD_BwE 

https://www.poriyut-guide.com/2011/04/15/iui/?gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3IajZrSUkE1nRXgXfi3_qBEc-K6ODOpUPpmXySynY4qC9XEIyCEChPXxoCebUQAvD_BwE
https://www.poriyut-guide.com/2011/04/15/iui/?gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3IajZrSUkE1nRXgXfi3_qBEc-K6ODOpUPpmXySynY4qC9XEIyCEChPXxoCebUQAvD_BwE
https://www.poriyut-guide.com/2011/04/15/iui/?gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3IajZrSUkE1nRXgXfi3_qBEc-K6ODOpUPpmXySynY4qC9XEIyCEChPXxoCebUQAvD_BwE
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   והמסחור הייצור בתחום תחרות .22.2

 2.4.2כמפורט בסעיף  -ייצור מוצרים לצורך ביצוע ניסויים קליניים .22.2.1

 נכון למועד פרסום המתאר, פרט לחברהלעיל, למיטב ידיעת החברה, 

הנוספות להן מפעל ייצור מוצרי קנאביס חברות ה, ולחברה נוספת

לייצור בהתאם לתקינה האירופאית לא קיבלו אישור סופי  רפואי

cGMP בהצלחה על ידי  הנבדקטרם בכל מקרה אף אחת מהחברות ו

  .כחלק מהליך פיתוח ו/או ייצור מוצרים FDA -ה

עוסקים  אשר רבים מפעליםקיימים  העולםהחברה, ברחבי להערכת 

בייצור מוצרי קנאביס אך קיים קושי להעריך כמה מהם עומדים 

 בתקינה לייצור תרופות ותכשירים לניסויים קליניים.   

יכך, ולהערכת החברה, החברה נבדלת מהמתחרים בשל הניסיון לפ

הרב שקיים לבעלת השליטה בייצור מוצרי פארמה ומוצרים לצורך 

בידע הרב הינו  ,ביצוע ניסויים קליניים. יתרון נוסף של החברה

 שנצבר בקבלת אישורים רגולטוריים ועמידה בביקורות רגולטוריות.  

להערכת החברה, קיימות ברחבי העולם עשרות חברות  -APIsייצור  .22.2.2

. נכון CBdלתחום הקנאביס בדגש על ממכר  PI's’אשר מוכרות 

למועד פרסום המתאר, קיים קושי להעריך כמה מחברות אלו 

אשר מופקות מצמח ( CBN)דוגמת  מוכרות מולקולות פחות שכיחות

ומדות הקנאביס ואין ביכולת החברה להעריך כמה מחברות אלו ע

החברה אינה  ,פרסום המתארכי נכון למועד  ,יצוין. cGMpבתקן 

  לצורכי מסחור. API’sרשאית לייצר 

חברות בעלות ה( 5)חמשת לעניין  -ייצור מוצרי קנאביס סופיים .22.2.3

לייצור  IMC-GMPמפעלי ייצור מאושרי התקינה הישראלית 

כי  ,ובהרילעיל.  2.4.2ראו סעיף  ,מסחרי של מוצרי קנאביס רפואי

מוצרי קנאביס , אין ביכולת החברה לייצר פרסום המתארנכון למועד 

 .לצרכים מסחרייםרפואי 

 החברה בידיאין  ,, בכלל התחומים המתוארים לעילהמתארפרסום למועד  נכון

 מנת ועל ,זאת עם יחד. ו/או העולמי המקומי בשוק חלקה יהיה מה להעריך

 לייצר מנת על, היתר בין, פועלת החברה, בשוק פעילים שחקנים עם להתמודד

עם גורמים עסקיים בינלאומיים לצורך מסחור עולמי של המוצרים.  פעולה שיתופי

 להלן. 38סעיף  ורא ,החברה ואסטרטגייתלפרטים נוספים אודות היעדים 

ביחס למספר החברות העוסקות בתחומי החברה האמורות לעיל,  הערכות

בתחום המחקר לבידול של החברה  ביחסהפעילות של החברה ויכולותיהן, וכן 

 בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידע מהוותוהפיתוח ובתחום הייצור והמסחור, 

, בהתבסס על החברה הנהלת הערכות על, היתר בין, מבוסס אשר, ערך ניירות

הנתונים אשר יש בידה נכון למועד פרסום המתאר. מובהר כי הערכות כאמור 

    יכולות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהאמור לעיל.
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 כושר ייצור .23

 .בצורה מסחרית מוצרים מייצרת אינה החברה, פרסום המתאר למועד נכון

 והמסחור הייצור תחום .23.1

 ,מ"ר 250 -כהינו בשטח של עושה שימוש החברה בו  של חברת האם מתקן הייצור

בכוונת החברה  .המאפשר לחברה לייצר מוצרים לצורכי מו"פ וניסויים קליניים

, דבר אשר החברהבמימון של ו מ"ר נוספים 250 -לפעול להרחבת מתקן הייצור ב

, אין פרסום המתאריאפשר לחברה לייצר מוצרים באופן מסחרי. נכון למועד 

לפרטים  ביכולת החברה להעריך את כושר הייצור לאחר הרחבת מתקן הייצור.

 לעיל.  4.13סעיף  ראו ,נוספים

  רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים .24

חברת  באמצעות מעבדות ומתקן הייצור של החברה פועלת, המתאר פרסום למועד נכון

 . האם

 מחקר ופיתוח  .25

 בפיתוח מוצרים .25.1

 לעיל.  19סעיף  ואודות מוצרים בפיתוח, רא לפרטים

-ד"ר טל חסון, בעל תואר ראשון בכימיה מ ועל המחקר בחברה הינ האחראי

Hunter College ( בניו יורק, בעל תואר שניMaster בביוכימיה וכן )Ph.D 

שנים  15 -בניו יורק, וכן הינו בעל מעל ל CUNY Graduate Center  -בביוכימיה מ

ניסיון בתחום המו"פ והטכנולוגיה, בין היתר בחברת התרופות טבע. לפרטים 

 .להלן 27.7.3אודות הסכם ההעסקה עם מר טל חסון, ראו סעיף 

 השקעות במחקר ופיתוח

במחקר  אלפי ש"ח 2,581 -סך של כ השקיעה, החברה 2019בדצמבר  31ליום  נכון

 . 53ופיתוח

  נכסים לא מוחשיים .26

, על בחברת האםעל הידע הנרחב הקיים  ועד פרסום המתאר, הפעילות מבוססתנכון למ

בהסכם , על מכלול השירותים הבלעדיים הניתנים לחברה שבבעלותההקניין רוחני 

 בעלת השליטהוכן על האישורים והרישיונות של  ,להלן( 36.2)כמפורט בסעיף השירותים 

 )כהגדרתם להלן( בשל פעילותה בתחום הקנאביס הרפואי. 

, 54מחזיקה ברישיון להחזקה, ולמתן שירותי מו"פ ובדיקות מעבדה בסם מסוכן חברת האם

 GMP-IMCבאישור עמידה בתקן , 55מת מפעל לייצור מוצרי קנאביסלהק ראשוניבאישור 

באישור יצרן/יבואן  56קליניים בניסוייםלייצור ובדיקה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי 

מאת המכון  GMPבתקן בעלת השליטה , באישור על עמידתה של 57תכשירים רפואיים

                                                 
  .החברה של( מבוקריםסקורים ולא )לא  הכספיים לנתונים בהתאם  53
 לעיל. 2ראו הערת שוליים   54
 לעיל. 3ראו הערת שוליים   55
 לעיל.  4ראו הערת שוליים   56
 לעיל. 5ראו הערת שוליים   57
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לביקורת ותקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות אשר ניתן בנוגע למוצרים רפואיים 

  .58לבני אדם וכן בנוגע לתהליכי ייצור של מוצרים רפואיים

כמו כן, החברה מחזיקה ברישיון בלעדי לשימוש בקניין הרוחני המפותח בנקסטר לתחום 

מתקדמות, ביניהן שיטה ליפוזומלית ן הקנאביס, ובין היתר, עוסקת בפיתוח דרכי מת

לצורך כך, . 59מוח-דםלהעברת מולקולות ותרופות מבוססות קנאביס דרך מחסום ה

 Cannabinoidבשם על ידי החברה, )בקשה לפטנט(  Provisional, הוגש 2019בספטמבר 

Containing Targeting Liposomes  ונוסף בשם 37040257מספר ,Drug Containing 

TTargeting Liposomes  לפרטים אודות הסכם בקשר לקניין הרוחני . 37040262מספר

, ראו הסכם בין בעלת השליטה לטכניון וכן הסכם ובקשות לפטנטים שהוגשו כאמור

 להלן, בהתאמה.  36.7 -ו 36.2בסעיפים השירותים 

, FPכמו כן, כחלק מפיתוח המוצרים בתחום הפוריות בבני אדם ובעלי חיים ביחד עם 

בשם על ידי החברה )בקשה לפטנט(  Provisionalלהלן, הוגש  36.1בסעיף כהגדרתה 

Methods For Enhancing Sperm Quality  לפרטים אודות שיתוף 36163329מספר .

  להלן.  36.1, ראו סעיף FPהפעולה עם 

  

                                                 
 לעיל. 6ראו הערת שוליים   58
 . עילל 22.1.1.1יף ראו סע ,לפרטים  59
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  הון אנושי .27

 לחברה אין תלות במי מנושאי המשרה בה. .27.1

)לרבות נותני שירותים של רצ"ב תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה  .27.2

חברת האם בהם עושה החברה שימוש במסגרת הסכם השירותים עם חברת האם( 

 : המתאר פרסוםנכון למועד 

 .האםחברת בין החברה לסכם השירותים במסגרת הנותן שירותים לחברה  *

 ** יועץ חיצוני

מורכב )למעט שני עובדים( עיקר ההון האנושי בחברה , המתאר פרסום למועד נכון .27.3

 36.2בסעיף  כמפורטנקסטר שירותים עם ה הסכם)במסגרת מנותני שירותים 

   להלן(

מספר העובדים  מחלקה
ונותני השירותים 
)כולל בחלקיות 

משרה( נכון למועד 
 פרסום המתאר

מספר העובדים ונותני 
השירותים )כולל 

בחלקיות משרה( נכון 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 5 5 כללי ניהול

 25 25 מו״פ

 3 4 שיווק ופיתוח עסקי

 6 7 תפעול

 4 4 איכות

 43 45 "כסה

בגיוס העובדים ונותני השירותים הנדרשים  ותבעלת השליטה והחברה, ממשיכ .27.4

 לצורך פעילות החברה. 

מועסקים על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים, בהתאם  החברהעובדי  .27.5

להחלטת הנהלת החברה. על פי הסכמי ההעסקה, זכאים העובדים, בין היתר, 

לתנאים סוציאליים בהתאם לדין ולקבוע בהסכמים האישיים. הסכמי ההעסקה 

 כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין

  כרכושה הבלעדי של החברה.וחני של החברה מפני צד שלישי הר

התקשרויות עם נושאי משרה וחברי הנהלה בכירה בחברה לרבות בעלי השליטה  .27.6

  בחברה

התקשרות עם נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה )להלן:  .27.6.1

"( נעשית על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים, נושאי המשרה"



56 
 

 

שירותים כנגד חשבונית ובין במסגרת יחסי עובד בין בדרך של מתן 

מעביד, בהתאם להחלטת הנהלת החברה. ההסכמים עם נושאי 

המשרה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות 

ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה מפני צד שלישי 

ינם וכרכושה הבלעדי של החברה, ולגבי הסכמים עם נושאי משרה שה

עובדי החברה גם זכאות לתנאים סוציאליים בהתאם לדין ולקבוע 

  באותם הסכמים אישיים.

 הינה ,המתארפרסום  למועדנכון  ,ההנהלה הבכירה של החברה .27.6.2

 : כדלקמן

 המתאר פרסום למועד נכון תפקיד

 אברהם דריזין מנכ"ל

 אורנה דריזין  דירקטוריוןהיו"ר 

( CTO) סמנכ"ל פיתוח
 המחקרואחראי על 

 חסון טל

 יעקב מרקס פנימי יועץ משפטי

 

  ובעלי השליטה בחברה המשרה נושאי עם הסכמים אודות פירוט .27.7

 "(דריזין מר)" החברה"ל מנכ, דריזין אברהם מר עם העסקה הסכם .27.7.1

של  בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ואישור האסיפה הכללית

, , יכנס לתוקף הסכם העסקה בין החברה הממוזגתמיקרומדיק

לבין מר דריזין, מבעלי השליטה בחברה, לכהן  כהגדרתה לעיל,

הסכם זה: " 27.7.1בתפקיד של מנכ"ל החברה הממוזגת )להלן בס"ק 

 "(:ההעסקה

בהתאם להסכם ההעסקה, מר היקף משרה ושכר:  .27.7.1.1

משרה, ויהיה  100%דריזין יועסק בחברה בהיקף של 

. כמו ש"חאלפי  42 זכאי לשכר חודשי )ברוטו( בסך של

)כהגדרתו כן, לאחר השלמת סבב גיוס על ידי החברה 

 אלפי ש"ח. 50 להלן(, יעלה שכרו של מר דריזין לסך של

 2.5גיוס של לפחות  :משמעותו "סבב גיוס"בס"ק זה, 

  מיליון דולר )במצטבר( לאחר השלמת עסקת המיזוג.

על פי הסכם ההעסקה, מר דריזין יהיה זכאי נלווים:  .27.7.1.2

להפרשות והטבות סוציאליות, ובכללן הפרשות לביטוח 

, ימים 24בת  ן השתלמות, חופשה שנתיתמנהלים, קר

דמי הבראה ודמי מחלה כנהוג על פי דין. כמו כן, 

בהתאם להסכם ההעסקה מר דריזין יהיה זכאי לרכב 

, לרבות אלפי ש"ח 250בשווי שלא יעלה על שווי של 

. כמו כן, זכאי מר דריזין וגילום החזקת הרכבהוצאות 

להחזרי הוצאות שיוצא במסגרת תפקידו לרבות 

 הוצאות טלפון סלולארי. 
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מעסקת המיזוג כחלק על פי הסכם ההעסקה, אופציות:  .27.7.1.3

אופציות לא רשומות למסחר בשיעור יוענקו למר דריזין 

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 2%של 

אשר זוג השלמת עסקת המימועד לאחר הממוזגת 

תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של 

במשך  באופן שווה בסוף כל רבעוןהחברה הממוזגת 

החל מהרבעון הראשון של שנת  ,שנים 3תקופה של 

, במחיר מימוש המשקף את ממוצע מחיר המניה 2020

עסקת המיזוג הימים שקדמו למועד אישור  30 -ב

 על ידי דירקטוריון החברה , (הסכם ההעסקה)לרבות 

בתוספת  ,המימוש מחיר לקביעת הקובע המועד שהינו

במקרה של שינוי  מיידיתבשלנה באופן  האופציות .5%

שליטה בחברה ו/או במקרה של עסקאות מיזוג ורכישה 

. יתר (הממוזגת החברה)בהתאם למדיניות התגמול של 

תנאי האופציות יהיו בהתאם לתוכנית האופציות של 

, כפי שתיקבע על ידי דירקטוריון מיקרומדיק

. האופציות לא תהיינה זכאיות להתאמות מיקרומדיק

 הענקתבמקרה של הנפקת זכויות ו/או חלוקת דיבידנד. 

 הנדרשים האישורים לכל כפופה תהיה כאמור אופציות

 יהיה הממוזגתכמו כן דירקטוריון החברה  .דין פי על

מעת לעת אופציות נוספות  דריזיןרשאי להעניק למר 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאישורים 

 הנדרשים על פי כל דין.  

יהא זכאי למענקים שנתיים מר דריזין  מענק שנתי: .27.7.1.4

משכורות חודשיות, בכפוף לעמידה  6בסך של עד 

. הממוזגת ביעדים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה

עמידה ביעדים  מובהר כי תשלום המענק השנתי, על אף

שנתיים, יהיה כפוף להחלטתו הבלעדית של דירקטוריון 

אשר  2020. היעדים השנתיים לשנת הממוזגת החברה

 כדלקמן: םלמענק שנתי הינריזין עמידתם יזכו את מר ד

אשר לא לחברה הממוזגת גיוס הון  -משכורת 1.6 (א)

 מיליון ש״ח בשנה; 10יפחת על 

המוצרים כפי עמידה ביעדי פיתוח  -משכורות 1.6 (ב)

 שיוגדרו התכנית העבודה השנתית;

התקשרות עם גוף אסטרטגי ו/או  -משכורות 1.6 (ג)

דירקטוריון לקוח אחד לפחות אשר יקבע על ידי 

 כמשמעותי. החברה ממוזגת

 .החברה ממוזגתהערכת דירקטוריון  -משכורות 1.2 (ד)

 בונוס מיוחד:  .27.7.1.5
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 הממוזגת יות התגמול של החברהמדינהוראות בכפוף ל

 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ולשיקול דעת

תתקשר בעסקה  הממוזגת , ככל שהחברההממוזגת

יהיה זכאי לבונוס מיוחד, מר דריזין אסטרטגית, 

 .״(הבונוס המיוחד״להלן: כדלקמן )

במקרה של הבשלתה של עסקה אסטרטגית שאינה 

לבונוס מיוחד  מר דריזיןניתנת לכימות, יהא זכאי 

 משכורות חודשיות; 3בגובה של עד 

במקרה של הבשלתה של עסקה אסטרטגית הניתנת 

לבונוס מיוחד בגובה של  מר דריזיןלכימות, יהא זכאי 

מיליון  1משווי העסקה, ובכפוף לתקרה של  2.5% עד

 דולר ארה"ב. 

לעניין זה "עסקה אסטרטגית שאינה ניתנת לכימות" 

 משמעה, בין היתר, עסקת הענקת רישוי לכל או חלק

, המבוססת על הממוזגת מהותי מנכסי החברה

פי תמלוגים -תשלומים בגין עמידה באבני דרך או על

 ממכירות.

 פוטנציאל, עסקה עם משמע"עסקה אסטרטגית" 

 ובתנאי, בשנה"ח שמיליון  3הכנסות בסכום העולה על 

 .אסטרטגית עסקה שהיא קבע החברה שדירקטוריון

בתוקף לתקופה הסכם ההעסקה יהיה תקופת ההסכם:  .27.7.1.6

, ( שנים, החל ממועד השלמת עסקת המיזוג3בת שלוש )

 ימים מראש.  60אלא אם אחד הצדדים הודיע על ביטולו 

הסכם את תהיה רשאית להביא החברה הממוזגת 

מר לידי סיום לאלתר מבלי שתחוב לשלם לההעסקה 

תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים או כל דריזין 

בתנאים מקובלים, כגון הפרת הסכם תשלום אחר 

 באמון החברה מעלהפרת משמעת חמורה ו/או יסודית, 

עבר עבירה הממוזגת וכיו"ב, וכן במקרה בו מר דריזין 

על ידי  לו הניתן האישור את לשלול בכדי בהשיש 

 .כאמור אישור לו שניתן ככל, היק"ר

 מרתעניק ל הממוזגת החברהפטור, שיפוי וביטוח:  .27.7.1.7

וכן תכלול  הממוזגת דריזין פטור ושיפוי כמקובל בחברה

דריזין במסגרת פוליסת ביטוח אחריות  מראת 

  .הממוזגת דירקטורים ונושאי משרה בחברה

 מר דריזין התחייב כלפי החברה חרות:סודיות ואי ת .27.7.1.8

  לסודיות, אי תחרות והמחאת קניין רוחני. הממוזגת
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יו"ר דירקטוריון סגן אורנה דריזין, הגב' הסכם מתן שירותים עם  .27.7.2

  "(דריזין' גב)" חברהה

בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ואישור האסיפה הכללית, יכנס לתוקף 

 ימבעל דריזין, הגב'הסכם למתן שירותים בין החברה הממוזגת לבין 

 יו"ר דירקטוריון החברהסגן השליטה בחברה, לכהן בתפקיד של 

 "(:הסכם השירותיםזה: " 27.7.2הממוזגת )להלן בס"ק 

 דריזין תעניק לחברה הגב' :תמורה והיקף משרה .27.7.2.1

יו"ר דירקטוריון פעילה, בהיקף  סגן שירותי הממוזגת

שעות חודשיות, בתמורה לתשלום חודשי  25של לפחות 

השכר ש"ח בתוספת מע"מ )להלן: " 18,000בסך של 

 "(. החודשי

, תהא זכאית להחזר הוצאות דריזין הגב'החזר הוצאות:  .27.7.2.2

שהוצאו על ידה במסגרת מתן השירותים, לרבות בגין 

 נסיעות לחו"ל, בכפוף לאישור מראש של החברה

ובהתאם למדיניות החברה, וכן להחזר  הממוזגת

   .ועדת הביקורתהוצאות נסיעה, בכפוף לאישור 

במסגרת עסקת , השירותיםעל פי הסכם אופציות:  .27.7.2.3

אופציות לא רשומות למסחר  לגב' דריזיןהמיזוג יוענקו 

מהון המניות המונפק והנפרע של  2%בשיעור של עד 

 השלמת מועד לאחר שיהיה כפי, הממוזגת החברה

תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש למניות אשר  ,העסקה

 במשך רגילות של החברה באופן שווה בסוף כל רבעון

, 2020החל מהרבעון הראשון של שנת  שנים 3 של תקופה

 30 -במחיר מימוש המשקף את ממוצע מחיר המניה ב

עסקת המיזוג )לרבות הימים שקדמו למועד אישור 

 שהינוון החברה, על ידי דירקטורי (הסכם ההעסקה

 .5%בתוספת , המימוש מחיר לקביעת הקובע המועד

 שינוי של במקרה מיידי באופן תבשלנה האופציות

 ורכישה מיזוג עסקאות של במקרה/או ו בחברה שליטה

 יתר. הממוזגת( החברה של התגמול למדיניות)בהתאם 

 של האופציות לתוכנית בהתאם יהיו האופציות תנאי

, כפי שתיקבע על ידי דירקטוריון מיקרומדיק

 להתאמות זכאיות תהיינה לא האופציות. מיקרומדיק

 הענקת. דיבידנד חלוקת/או ו זכויות הנפקת של במקרה

 הנדרשים האישורים לכל כפופה תהיה כאמור אופציות

 .דין פי על

כן, דירקטוריון החברה הממוזגת יהיה רשאי  כמו

מעת לעת אופציות נוספות בהתאם  דריזיןלהעניק לגב' 
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לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי 

 כל דין.  

   מענק שנתי: .27.7.2.4

למענקים שנתיים בסך של עד  תזכאיה הגב' דריזין תהי

משכורות חודשיות, בכפוף לעמידה ביעדים שיקבעו על  4

. מובהר כי תשלום הממוזגת ידי דירקטוריון החברה

על אף עמידה ביעדים שנתיים, יהיה  המענק השנתי,

 כפוף להחלטתו הבלעדית של דירקטוריון החברה

אשר עמידתם  2020. היעדים השנתיים לשנת הממוזגת

 כדלקמן: םלמענק שנתי הינריזין ו את הגב' דיזכ

עמידה באבני דרך מהותיות שנקבעו  -1משכורת  (א)

 דירקטוריוןכנית עבודה שנתית שאושרה על ידי בת

 ; החברה הממוזגת

 באבני דרך בניסויים קליניים;עמידה  -משכורות 2 (ב)

התקשרות בהסכם שיתוף פעולה אחד  -1משכורת  (ג)

או מוסד  לפחות עם מוסד אקדמי או מוסד רפואי

החברה דירקטוריון מחקר אשר ייקבע על ידי 

 . כמשמעותיהממוזגת 

( 3ההסכם הינו לתקופה בת שלוש )תקופת ההסכם:  .27.7.2.5

על אף האמור  ממועד השלמת עסקת המיזוג.שנים החל 

חברה תהא רשאית לסיים הסכם זה, לאלתר, הלעיל, 

 בקרות אחד מהמקרים הבאים:

תחדל לכהן כדירקטורית החברה  הגב' דריזין (א)

 ו/או בתפקיד סגן יו"ר דירקטוריון החברה. 

הפרה את חובת שמירת הסודיות או  הגב' דריזין (ב)

 ההתחייבות לאי תחרות;

 את לשלול בכדי בהעבירה שיש  עברהזין הגב' דרי (ג)

 רפואי לקנאביס היחידה ידי על לה הניתן האישור

 ;הבריאות במשרד

הפרה את חובת האמונים כלפי  הגב' דריזין (ד)

 החברה;

 גב'תעניק ל הממוזגת החברהפטור, שיפוי וביטוח:  .27.7.2.6

וכן תכלול  הממוזגת דריזין פטור ושיפוי כמקובל בחברה

דריזין במסגרת פוליסת ביטוח אחריות  גב'את 

  .הממוזגת דירקטורים ונושאי משרה בחברה

דריזין התחייבה כלפי החברה  הגב' סודיות ואי תחרות: .27.7.2.7

  לסודיות, אי תחרות והמחאת קניין רוחני. הממוזגת
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 בחברהפנימי הסכם העסקה עם מר יעקב מרקס, יועץ משפטי  .27.7.3

של  עסקת המיזוג ואישור האסיפה הכללית בכפוף להשלמת

, יכנס לתוקף הסכם העסקה בין החברה את הסכם זה מיקרומדיק

יועץ , לכהן בתפקיד של מרקסלבין מר הממוזגת, כהגדרתה לעיל, 

הסכם זה: " 27.7.1הממוזגת )להלן בס"ק משפטי בחברה 

 "(:ההעסקה

בהתאם להסכם ההעסקה, מר : היקף משרה ושכר .27.7.3.1

משרה, ויהיה זכאי  1/3יועסק בחברה בהיקף של מרקס 

  ש"ח.אלפי  10לשכר חודשי )ברוטו( בסך של 

על פי הסכם ההעסקה, מר מרקס יהיה זכאי : נלווים .27.7.3.2

להפרשות והטבות סוציאליות, ובכללן הפרשות לביטוח 

מנהלים, וחופשה שנתית, דמי הבראה ודמי מחלה כנהוג 

להחזרי הוצאות  מר מרקסעל פי דין. כמו כן, זכאי 

נסיעה א במסגרת תפקידו לרבות הוצאות ישיוצ

 טלפון סלולארי. והוצאות 

למר מרקס  ת עסקת המיזוג יוענקובמסגר: אופציות .27.7.3.3

מהון  0.2%אופציות לא רשומות למסחר בשיעור של 

המניות המונפק והנפרע של החברה הממוזגת בהתאם 

למדיניות התגמול בחברה הממוזגת, אשר תבשלנה 

ותהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה 

 של תקופה ולמשךבאופן שווה בסוף כל רבעון הממוזגת 

, 2020החל מהרבעון הראשון של שנת  שנים ששלו

 30 -במחיר מימוש המשקף את ממוצע מחיר המניה ב

לרבות קת המיזוג )סעהימים שקדמו למועד אישור 

 שהינועל ידי דירקטוריון החברה, הסכם ההעסקה( 

 .5%בתוספת , המימוש מחיר לקביעת הקובע המועד

 שינוי של במקרה מיידי באופן תבשלנה האופציות

 ורכישה מיזוג עסקאות של במקרה/או ו בחברה שליטה

 יתר. הממוזגת( החברה של התגמול למדיניות)בהתאם 

 של האופציות לתוכנית בהתאם יהיו האופציות תנאי

כפי שתיקבע על ידי דירקטוריון  מיקרומדיק

 להתאמות זכאיות תהיינה לא האופציות. מיקרומדיק

 הענקת. דיבידנד חלוקת/או ו זכויות הנפקת של במקרה

 הנדרשים האישורים לכל כפופה תהיה כאמור אופציות

  .דין פי על

הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי : ההסכם תקופת .27.7.3.4

מועסק  מר מרקסקצובה. על אף האמור לעיל, כל עוד 

והארכתו הסכם אזי תקופת הגם על ידי בעלת השליטה, 

היה לתקופה בהתאם להוראות הדין. כל צד מעת לעת ת
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יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ע"י מתן הודעה 

 . ימים 30בכתב מראש בת 

הסכם את תהיה רשאית להביא החברה הממוזגת 

מר לידי סיום לאלתר מבלי שתחוב לשלם לההעסקה 

תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים או כל  מרקס

בתנאים מקובלים, כגון הפרת הסכם תשלום אחר 

 באמון החברה מעלת חמורה ו/או הפרת משמעיסודית, 

עבר עבירה הממוזגת וכיו"ב, וכן במקרה בו מר מרקס 

על ידי  ול הניתן האישור את לשלול בכדי בהשיש 

 .ככל שניתן לו אישור כאמור, היק"ר

מר מרקס התחייב כלפי החברה : ואי תחרות סודיות .27.7.3.5

  לסודיות, אי תחרות והמחאת קניין רוחני. הממוזגת

 (CTO) בחברה קליניקה"ל סמנכ, חסון טל מר עם העסקה הסכם .27.7.4

בהסכם, אשר תוקן ביום , התקשרה החברה 2019 ,בספטמבר 1ביום 

( CTOעם מר טל חסון, לתפקיד סמנכ"ל קליניקה ), 2020 ,בינואר 8

  "(.הסכם העסקהזה: " 27.7.3בס"ק ביחד ואחראי על המחקר )להלן 

בהתאם להסכם ההעסקה, מר  היקף משרה ושכר: .27.7.4.1

משרה, ויהיה  100%חסון יועסק בחברה בהיקף של 

אלפי ש"ח. יצויין  27זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של 

עסקת כאשר החברה ) של המלא הגיוס סבב סיוםכי עם 

, (לא תחשב כסבב גיוס מלאעם מיקרומדיק המיזוג 

בס"ק זה, "סבב  אלפי ש"ח. 30תעלה משכורתו לסך של 

מיליון דולר  2.5גיוס מלא" משמעותו: גיוס של לפחות 

  )במצטבר( לאחר השלמת עסקת המיזוג.

הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי  תקופת ההסכם: .27.7.4.2

על אף . 2019בספטמבר  1קצובה שתחילתה ביום 

האמור, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם 

ההעסקה באמצעות הודעה מוקדמת בהתאם להוראות 

 הדין. 

הסכם את תהיה רשאית להביא ה כמו כן, החבר

מר לידי סיום לאלתר מבלי שתחוב לשלם לההעסקה 

תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים או כל חסון 

בתנאים מקובלים, כגון הפרת הסכם תשלום אחר 

עבר עבירה שיש יסודית וכיו"ב, וכן במקרה בו מר חסון 

 ככל, היק"רעל ידי  לו הניתן האישור את לשלול בכדי בה

 .כאמור אישור לו שניתן

מר חסון יהיה זכאי להפרשות והטבות  :נלווים .27.7.4.3

סוציאליות כמקובל על פי דין, לרבות הפרשות לביטוח 
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ימי  24שתלמות, חופשה שנתית בת מנהלים, קרן ה

חופשה, דמי הבראה וימי מחלה על פי דין. מר חסון זכאי 

"ח ש 140 של לתקרה ועדלטלפון נייד על חשבון החברה 

 וכן לרכב צמוד.  ,לחודש

 זכאי יהיה חסון מר 2020 משנת החל :שנתי מענק .27.7.4.4

 ידי על שיקבע כפימשכורות,  3של עד  שנתי למענק

 דעתו לשיקול בהתאם הממוזגת החברה דירקטוריון

 ההמוזגת.  החברה דירקטוריון של הבלעדי

, מהשלמתה וכחלק המיזוג עסקת השלמת: עם אופציות .27.7.4.5

 0.2%אופציות בשיעור של  חסון מרתעניק החברה ל

 ,בדילול מלא הממוזגת החברה של המניות מהון

למדיניות התגמול בחברה הממוזגת, אשר  בהתאם

תבשלנה ותהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של 

 תקופה ולמשךהחברה הממוזגת באופן שווה בסוף שנה 

, 2020החל מהרבעון הראשון של שנת  שניםארבע  של

 30 -במחיר מימוש המשקף את ממוצע מחיר המניה ב

בות הימים שקדמו למועד אישור עסקת המיזוג, לר

 שהינוהסכם ההעסקה, על ידי דירקטוריון החברה, 

 .5% בתוספת, המימוש מחיר לקביעת הקובע המועד

 שינוי של במקרה מיידי באופן תבשלנה האופציות

 ורכישה מיזוג עסקאות של במקרה/או ו בחברה שליטה

 יתר. הממוזגת( החברה של התגמול למדיניות)בהתאם 

 של האופציות לתוכנית בהתאם יהיו האופציות תנאי

החברה כפי שתיקבע על ידי דירקטוריון  מיקרומדיק

 להתאמות זכאיות תהיינה לא האופציות. הממוזגת

 הענקת. דיבידנד חלוקת/או ו זכויות הנפקת של במקרה

 הנדרשים האישורים לכל כפופה תהיה כאמור אופציות

 .דין פי על

: מר חסון התחייב כלפי החברה סודיות ואי תחרות

חודשים והמחאת קניין  6לסודיות, אי תחרות למשך 

 רוחני.  

איתן קייט )להלן בסעיף זה:  מר ובין החברה בין ייעוץ הסכם .27.7.5

 "(היועץ"

איתן קייט הינו בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפה  מר

וכן תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת חיפה, לשעבר סמנכ"ל 

בנאסד"ק וכן סמנכ"ל  הנסחרת .Kamada Ltdפיתוח עסקי בחברת 

  .Polypid Ltdתפעול בחברת 

מר קייט משמש כיועץ לחברה וימשיך לכהן כיועץ לחברה, לרבות 

בהתאם  , ככל שזו תוקם לאחר השלמת העסקהדה מייעצתכחבר וע
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שניתנו  שירותי הייעוץל בתמורה. לצורכי החברה כפי שיהיו מעת לעת

על ידי היועץ לחברה, והתחייבות היועץ להמשך מתן השירותים 

חודשים שלאחר מועד ההשלמה, בעלת השליטה  24למשך תקופה ל 

לרכישת מניות בכמות של העניקה למר קייט אופציות רכש )נקסטר( 

מהון המניות המונפק והנפרע של מיקרומדיק לאחר השלמת  1%

, בעסקה שתעשה מול בעלת בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,העסקה

 0.1מחוץ לבורסה, בכפוף לתשלום דמי מימוש של )נקסטר( השליטה 

מובהר כי ההתחייבות הנ"ל הינה של  .ש"ח בעבור כל כתב אופציה

אופציות הרכש כאמור הינן ביחס וכי )נקסטר(,  בעלת השליטה

בעלת  של ההיו בבעלותילרכישת מניות מיקרומדיק אשר 

אי תחרות היועץ התחייב כלפי החברה לסודיות,  .)נקסטר(השליטה

והמחאת ממועד סיום מתן השירותים חודשים  12למשך  שידולאי ו

 קניין רוחני. 

  חומרי גלם וספקים .28

כמפורט בסעיף  ,חברת האםהמתאר לחברה אין תלות בספקים, למעט בנכון למועד פרסום 

 .להלן )הסכם השירותים עם נקסטר( 36.2

  הון חוזר .29

 .ח"ש אלפי 4,554הון חוזר שלילי של  לחברה ,2019 ,בספטמבר 30יום נכון ל

  בחברות בנות וחברות קשורותבחברה, השקעות  .30

החברה טרם ייסדה חברות בנות אלא פועלת באמצעות , המתאר פרסוםלמועד  נכון

השקיעה סך של , החברה 2019בדצמבר  31יום ל עד. יםלא רשומ( JV’Sמיזמים משותפים )

להערכת החברה, לצורך  .60מיזמים המשותפים כאמורפעילויות הלצורך  אלפי ש"ח 390 -כ

   :הבאות להשקעות תדרש היא ,כמתואר במתאר זה פעילותה בתחומיפעילותה הרחבת 

 עתיד פני צופה מידע הינם ציוד לרבות הקמה לעלויות ביחס החברה הערכות כי מובהר

 על הנסמכות החברה הנהלת הערכות על מבוסס אשר ערך ניירות בחוק כמשמעותו

 באופן להתממש יכולות כאמור הערכות, האמור לאור. זה למועד נכון הקיימים נתונים

 .לעיל מהאמור משמעותית שונה

                                                 
 .החברה של( מבוקרים ולא סקורים)לא  הכספיים לנתונים אםתבה  60
 -ו 36.3, בסעיפים FPראו הסכם עם חנה מרציאנו והסכם עם  ,לפרטים אודות חברות בנות אשר החברה תקים  61

 להלן, בהתאמה.  36.1

 ציוד רכישת לרבות ובניה הקמה עלויות

 והקמת פעילויות משותפות

 ש"ח  באלפי

 4,900 נקיים חדרים

 3,500 ציוד

 6,300  61מיזמים משותפים פעילות

 3,500 פורמולות לפיתוח מעבדה הקמת

 18,200 "כסה
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  מימון .31

 אשראימבעלת השליטה )להלן: "שוטף  אשראיפעילותה באמצעות  את מימנה החברה

 בע"מ מבנק מזרחי טפחות הלוואותלמועד פרסום המתאר באמצעות  נכוןו"(, שוטף

, גיוסי הון (בהתאמה, "ת מזרחי טפחותוהלווא"ו" מזרחי בנק"בערבות בעלים )להלן: 

 כמפורט להלן וכן הכנסות שוטפות משירותי פיתוח.

 שוטף אשראי .31.1

 שולםלטובת החברה  שהועמדהשוטף  האשראילמועד פרסום המתאר כלל  נכון

 .במלואו

  טפחות מזרחית והלווא .31.2

)כנגד  מזרחי נטלה החברה הלוואה מבנק ,2019 ,בספטמבר 26ביום  .31.2.1

מר אבי  ביטחונות אישיים שהעמידו בעלי השליטה בחברת האם,

, "(השליטה בעליזה " 31.2)להלן בסעיף  ןייזסמל והגב' אורנה דר

ש"ח  אלפי 800בסך לטובת בנק מזרחי לצורך לקיחת ההלוואה( 

 2019באוקטובר  18בתשלומים חודשיים שווים החל מיום לפירעון 

נכון למועד  2.75%) 1%, בריבית של פריים + 2024 ,ביוני 18עד ליום ו

 פרסום המתאר(. 

בעלי המחו , 2019 ,בדצמבר 19 יוםב -בעלי השליטהמ הלוואה .31.2.2

 מבנק, הלוואה שנטלו באותם תנאים )גב אל גב(לחברה,  השליטה

)כנגד ביטחונות אישיים שהעמידו לטובת בנק  2018מאי במזרחי 

 אלפי 900מזרחי לצורך לקיחת ההלוואה(. ההלוואה הינה בסך של 

נושאת ריבית של פריים + . ההלוואה "(ההלוואה קרן"ח )להלן: "ש

קרן  ."(הריביתנכון למועד פרסום המתאר( )להלן: " 4.5%) 2.75%

 20 ליום עדיפרעו בתשלומים חודשיים שווים ההלוואה והריבית 

 . 2024במאי, 

)כנגד ביטחונות אישיים  , החברה נטלה2020 ,בינואר 7ביום  .31.2.3

 ,שהעמידו בעלי השליטה לטובת בנק מזרחי לצורך לקיחת ההלוואה(

ש"ח מבנק מזרחי )להלן:  אלפי 800הלוואת ריבית ניידת בסך של 

נכון  1.75%) 0.65%פריים +  "(, אשר נושאת ריבית שלקרן ההלוואה"

"(. בהתאם ריבית על ההלוואהלמועד פרסום המתאר( )להלן: "

, והריבית 2020וני בי 1לתנאי ההלוואה, קרן ההלוואה תשולם ביום 

חודש על ההלוואה בתשלומים רצופים חודשיים וזאת החל מ

 . 2020 ,בפברואר

   לעיל. 18סעיף  ראו ,לפרטים נוספים אודות הכנסות

 מי השקעה בחברההסכ .31.3

אלפי  175, התקשרה החברה בהסכם השקעה בסך 2019בנובמבר  .31.3.1

אלפי ש"ח( עם מר ג'ייקוב ריפשטיין, בתמורה  500 -דולר קנדי )כ

למניות החברה בקרות אחד מהאירועים כפי שנקבע בהסכם 
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 5.3ההשקעה. לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה, ראו סעיפים 

 להלן.  36.5 -לעיל ו

, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם צד ג' לא קשור 2020ינואר ב .31.3.2

בתמורה אלפי ש"ח(,  1.4 -אלפי דולר ארה"ב )כ 400בסך של  לחברה,

למניות החברה בקרות אחד מהאירועים כפי שנקבע בהסכם 

 5.4ף ההשקעה. לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה, ראו סעי

 לעיל.

, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם צד ג' לא קשור 2020ינואר ב .31.3.3

אלפי ש"ח(, במסגרת  875 -אלפי דולר ארה"ב )כ 250לחברה, בסך של 

( הקובע כי Simple Agreement For Future Equity) SAFEהסכם 

בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג וכחלק מהשלמתה סכום 

ההשקעה יומר למניות החברה )נקסטייג'( בהתאם למחיר מניה 

מיליון  53.4על שווי החברה )נקסטייג'( של  25%המשקף הנחה של 

 5.5סעיף ראו  ,ים אודות הסכם ההשקעהפלפרטים נוס דולר ארה"ב.

  לעיל.

גיוסי הון הכנסות משירותי פיתוח ו, מותנה בשל החברה העתידית פעילותה 

 .  נוספים

 עתיד פני צופה מידע הינה פעילותהכי הערכת החברה ביחס למימון  מובהר

 הנסמכות החברה הנהלת הערכות על מבוסס אשר, ערך ניירות בחוק כמשמעותו

 יכולה כאמור הערכה, האמור לאור. זה למועד נכון בחברה הקיימים נתונים על

 .לעיל מהאמור משמעותית שונה באופן להתממש

 שעבודים וערבויות ,הלוואות .32

 לעיל.  31לפרטים אודות הלוואות עבור החברה, ראו סעיף 

ת החברה לבנק מזרחי טפחות בע"מ מגובות בערבויות אישיות של מר אבי סמל וכלל הלווא

 וד"ר אורנה דריזין.

לצורך ש"ח במזומן שהופקד אלפי  9על סך של לטובת בנק מזרחי טפחות חברה שעבוד ב

 קבלת פטור מותנה על רכישת אתנול. ללטובת המכס בחיפה הבטחת ערבות בנקאית 

 מיסוי .33

 לדוחות הכספיים של החברה 7ביאור  ורא ,לפירוט אודות דיני המס החלים על החברה

  .2018 ,בדצמבר 31ליום 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .34

, אשר באמצעותה החברה חברת האם נכון למועד פרסום המתאר, ,ידיעת החברה למיטב

, עומדת בכלל ההוראות ופיתוח מחקר לצורכי לייצור מוצריםבכל הקשור בפיתוח ופועלת 

  והתקנים הנדרשים לצורך הימנעות מסיכונים סביבתיים. 

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .35

 משרד, פעילות החברה כפופה לעמידה בתקינה ובהנחיות המתאר פרסוםלמועד  נכון

  .לעיל 9.1 -ו 8.1 בסעיפים כמפורט ,פעילותה לתחומיהבריאות ביחס 
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  הסכמים מהותיים .36

  "(FP)להלן: " FertiProtהסכם עם  .36.1

, שהינה חברה העוסקת FP, התקשרה החברה עם 2018 ,באוקטובר 29ביום 

(, שייפעלו קנבינואידים קולטני) CB1ליישום של אנטגוניסטים  קונספטבפיתוח 

הפוריות הגברית )להלן בס"ק ( על מנת להגדיל את spermלהאצת פעילות הזרע )

"(, לצורך הקמת מיזם משותף למחקר ופיתוח וכן למסחור הפעילות תחוםזה: "

"(. להלן פירוט ההסכםעולמי של מוצרים בתחום הפעילות )להלן בס"ק זה: "

 עיקרי ההסכם: 

החברה תפעל כמיזם משותף עד המיזם המשותף וחברה משותפת:  .36.1.1

", המימון" -" והמיזם המשותף" לקבלת מימון מגורם שלישי )להלן:

 בהתאמה(. 

 POCאבן הדרך הראשונה עבור המיזם המשותף תהיה פיתוח 

(Proof of Concept וזאת לצורך יצירת התקשרויות עם מוסדות ,)

 ."(אבן הדרך הראשונהרפואיים ומשקיעים פוטנציאליים )להלן: "

 .הראשונה הדרך אבן הושלמה טרם זה למועד נכון

, הצדדים ההסכםחודשים ממועד החתימה על  12תקופה של  לאחר

 ותהדרך הבא ואבנייתכנסו לצורך בחינת התקדמות המיזם המשותף 

 ונכון הצדדים ידי על בוצעה כאמור בחינה. המשותף המיזם עבור

גיבוש הסכם מייסדים ל פועלים הצדדים המתארפרסום  למועד

 .משותפת חברה הקמתו

כמו כן, לאחר קבלת מימון מגורם שלישי, תפעל החברה להקמת 

חברה משותפת, בה הזכויות יהיו זהות לזכויות הצדדים במיזם 

"(. על החברה המשותפת)להלן: " בסעיף זה להלןהמשותף, כמתואר 

המתאר טרם התקבל מימון מגורם פרסום אף האמור, נכון למועד 

חברה משותפת אשר שלישי אך הצדדים החליטו לפעול להקמת 

 .במועד הקמתה תוחזק באופן שווה על ידי הצדדים

החברה תוביל מחקר ופיתוח לתרופה מבוססת  תפקידי החברה: .36.1.2

קנאביס ו/או מכשור רפואי בתחום הפעילות במתקני נקסטר. כמו כן, 

החברה תספק את המומחים ואת כלל הידע הדרוש לצורך פיתוח 

, החברה בנוסףפעילות. פורמולציות עבור המוצרים בתחום ה

כי מתקניה של נקסטר עומדים בכל התקנים הרלוונטיים התחייבה 

ובעלי כלל התעודות והאישורים הנדרשים לצורך פיתוח וייצור 

המוצרים, לרבות אישור להחזקה בצמח הקנאביס וחומרים מבוססי 

 צמח הקנאביס. 

תספק תיאור מדויק ומלא של הפיתוח אשר ברצונה  FP :FPתפקידי  .36.1.3

 . וכן תבצע את הניהול של המיזם המשותף לבצע עבור האינדיקציה
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: עד להשגת המימון מגורם שלישי, כל הוצאות עד להשגת מימון .36.1.4

ההוצאות והתשלומים הדרושים עבור פעילות המחקר והפיתוח, כפי 

שווה בין החברה  שתתואר בתוכנית המחקר והפיתוח, יחולקו באופן

 . FP -ו

: עד להקמת החברה והחברה משותפת המשותףהנהלת המיזם  .36.1.5

המשותפת, המיזם המשותף ינוהל על ידי ועדה אשר תתכנס פעם 

יו"ר ועדה  –( ד"ר אורנה דריזין 1בחודש, וחבריה הינם כדלקמן: )

אברהם  FP( ;3)מטעם  יו"ר ועדה משותף -( ד"ר רונן שמש2משותף; )

(. במועד הקמת החברה FP( ליאור ויין )מנכ"ל ומייסד 4דריזין; )

המשותפת, חברי הועדה כאמור לעיל יכהנו כדירקטורים בחברה 

 המשותפת. 

וצאה מפעולות : כל קניין רוחני אשר יפותח במהלך וכתקניין רוחני .36.1.6

הצדדים כחלק מההסכם, יהיה בבעלות משותפת אשר יבוצעו על ידי 

תחולק באופן שווה בין הצדדים. כמו  של הצדדים וכל תמורה בגינם

 המיזםכן, כל נכס או מוצר אשר יפותח, ייוצר או יירכש על ידי 

יובהר כי לכל אחד . המשותפת החברהיהיה בבעלות  המשותף

 ומהצדדים נשמרות כל הזכויות וכן הבעלות בקניין הרוחני השייך ל

  לפני ההתקשרות בהסכם.

ירצו לעשות שימוש בקניין הרוחני או הידע  FPבמקרה בו החברה או 

שפותח במסגרת המיזם המשותף לצורך פרויקט אחר, יחולו 

( הצד השני יהיה בעל זכות סירוב ראשונה ביחס 1ההוראות הבאות: )

( הצדדים ינהלו משא 2) -לשאלה האם להשתתף בפיתוח כאמור; ו

 ומתן לגבי שיתופם בפרויקט האחר כאמור בתום לב. 

: הרווחים נטו של המיזם המשותף יחולקו המיזם המשותף רווחי .36.1.7

 באופן שווה בין הצדדים.

: שני הצדדים יפעלו באופן אקטיבי לקבלת המימון מגורם מימון .36.1.8

שלישי עבור המיזם המשותף, בהתאם להסכמה משותפת של 

הצדדים ולא יקבלו תגמול נוסף בעבור מציאת הגורם השלישי 

 כאמור.   

: הצדדים התחייבו לסודיות לאי להתחרות, סודיות ואי תחרות .36.1.9

באופן ישיר או עקיף בתחום הפעילות כל עוד המיזם המשותף פועל 

 שנים מסיום קיומו של המיזם המשותף.  3ולתקופה של 

: ההסכם הינו בתוקף החל ממועד תוקף ההסכם וסיום הסכם .36.1.10

חודשים ממועד  12( סיום 1החתימה על ההסכם ועד למוקדם מבין: )

, במקרה בו לא הושג 2019 ,באוקטובר 29מה על ההסכם, קרי החתי

( עד שיפוג תוקף הפטנט האחרון ביחס 2או ) המימון מגורם שלישי;

 למוצרים, כפי שמתואר לעיל ובהסכם. 

על אף האמור לעיל, הצדדים יוכלו לסיים את ההסכם במועד מוקדם 

 ( המיזם המשותף או1: )הבאים מהמקרים באחדמהמצוין לעיל 
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החברה המשותפת לא החלה במחקר בבית חולים אסף הרופא או בכל 

חודשים ממועד החתימה על ההסכם, אלא  12בית חולים אחר, תוך 

( החל פירוק או הליך 2אם הצדדים הסכימו על הארכת תקופה זו; )

של פירוק נגד אחד מהצדדים, פשיטת רגל, מינוי מפרק או כונס 

פעילויות אחד הצדדים לתקופה  ( השבתת3נכסים לאחד מהצדדים; )

( אי הסכמה בין 4חודשים או יותר לאחד הצדדים; ) 6מצטברת של 

הצדדים המונע המשך פעילות של החברה החדשה ושאינה נפתרת 

 ימים מהמועד של אי ההסכמה המהותית כאמור.  35תוך 

במקרים בו יחולו על אחד הצדדים אחד מהאירועים המתוארים  -

( לעיל, הבעלות וכלל הזכויות במיזם המשותף 5( עד )2בסעיפים )

 יעברו לצד השני. 

( או 1במקרים בו יחולו אחד מהאירועים המתוארים בסעיפים ) -

( לעיל, פירוק של הפעילות המשותפת יתרחש בדרך של מכרז, 6)

 כמתואר בהסכם.   

הצדדים  המתאר פרסום למועד נכוןהאמור לעיל ביחס לסיום ההסכם,  ףא על

פועלים לגיבוש הסכם מייסדים שהתאם לעקרונות שנקבעו בהסכם ולהקמת 

לעיל הן כמפורט  מוצרפועלות לפיתוח  FP -ו החברהחברה משותפת, במקביל 

 לעיל. 19עבור בני אדם והן בתחום הוטרינרי. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

 השליטה בעלתהחברה לבין למתן שירותים בין  הסכם .36.2

 עםשירותים  למתן בינחברתי, התקשרה החברה בהסכם 2020 ,נוארבי 20 ביום

מחקר ופיתוח  כחברתהשליטה, לטובת תמיכה וקידום של החברה  בעלת, נקסטר

השליטה, והכל בתנאים המפורטים  בעלתידי  עלוייצור בתחום הקנאביס הרפואי 

 להלן: 

 : בעלת השליטה תעניק לחברה את השירותים הבאים: ההתקשרות .36.2.1

שירותי מו"פ לחברה תעניק חברת האם  -וייצור"פ מו שירותי (1)

עבור מוצרים ( Costעלות לחברת האם )במחיר של וייצור 

מבוססי קנאביס בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע על ידי 

הצדדים לכל פרויקט, ובה יפורטו השירותים עבור כל פרויקט, 

אשר יכללו, בין היתר, ביצוע סינתזה כימית ומניפולציות 

בחומרים הנדרשים לייצור מוצרי החברה )כגון בידוד והפרדה 

ביצוע תהליכי פורמולציה של חומרים )כגון של מולקולות(, 

פיתוח פורמולציות לרכיבים רפואיים פעילים(, שירותים 

אנליטיים )כגון ולידציה של פורמולציות( וכן -אנליטיים וביו

יצויין כי טרם כניסתו לתוקף של הסכם השירותים . ייצור

( + costהאמור, שירותים אלו הוענקו לחברה למחיר של עלות )

12.5% . 
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תספק חברת האם : אנושי והוןבקשר למתקני נקסטר  שירותים (2)

לחברה חדרים נקיים במתקן הייצור של נקסטר באופן בלעדי, 

במחירי עלות לחברת  אשר ינוהלו ויתוחזקו על ידיה עבור החברה

, בין היתר, באמצעות עמידה בכלל התנאים (Costהאם )

ם הנדרשים הרגולטוריים הנדרשים, קבלת הרישיונות וההיתרי

כי החברה תישא בכלל העלויות לרכישת הציוד  ,ושימורם. יצוין

ופעילותה בחדרים  , אשר יהיה בבעלותה של החברה,הנדרש

  .הנקיים

לצורכי  נדרשתתקצה לחברה כמות שעות חודשית חברת האם  (3)

פיתוח כימי, פורמולציות וביצוע בדיקות אנליטיות )להלן: 

"(. שעות הפיקס יותאמו כל רבעון, בהתאם לצרכי שעות פיקס"

ובכפוף למתן הודעה מוקדמת חברת האם החברה ויכולותיה של 

 ( יום לפני תחילת כל רבעון.90של תשעים )

הצהירה והתחייבה חברת האם : חברת האם והתחייבויות הצהרות .36.2.2

הרגולטורים ו/או שיש בידה את כלל הידע, היכולות, האישורים 

)לרבות אישורים מהיק"ר( הנדרשים לצורך הענקת הסטטוטורים 

 . כן"(האישורים והרישיונות)להלן: " המתוארים השירותים

ר את כלל האישורים והרישיונות בתוקף ולשמחברת האם  התחייבה

במהלך כל תקופת הסכם השירותים. כמו כן, במהלך תקופת הסכם 

שימוש באישורים לעשות כל לא חברת האם התחייבה השירותים, 

אישורים כאמור לכל רישונות ובשימוש בלאפשר הנדרשים ו/או לא 

, התחייבה בנוסף .שירותים לחברהענקת המטרה אחרת מלבד ה

  או אירוע בקרות מייד באופןחברת האם להודיע לחברה 

. יונותוהרישבנסיבות העלול לפגוע בתוקפו של מי מהאישורים  שינוי .36.2.3

פרסום הרישיונות הקיימים אצל החברה נכון למועד  האישורים

 הינם:המתאר 
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מדינות שחל עליהם  תוקף הרישיון רישיון 
 הרישיון

 פרטים נוספים

רישיון להחזקה ולמתן 
שירותי מו"פ ובדיקות 

בסם מסוכן מס'  מעבדה
L0011-240718 

 ישראל 6.1.2021עד ליום 
ק"ג של  14נקסטר רשאית להחזיק כמות כוללת של עד 

קנאביס רפואי ומוצרים המכילים קנאביס רפואי וכן עד 
ק"ג חלקי צמח קנאביס שאינם שתולים, צמחים  1

שנעקרו גם שלא לצורך עיבוד ופסולת חלקי צמח ומוצרי 
 קנאביס שנותרו.

תיאור עיקרי התנאים הנוספים לרישיון כמקובל 
 :ג זהברישיונות מסו

 על הסם להישמר במקום מאובטח או כספת נעולה .1
כל דרישה שמציב או שיציב היק"ר כאמור התאם לב

  בעניין מיגון ואבטחת אתרים IMC-GSPבנוהל 
אי עמידה בדרישות תביא . ומתקנים בהם מאוחסן הסם

 . לביטול הרישיון
 הרישיון אינו ניתן להעברה בשום צורה שהיא.  .2
בעל  מסך מניות 5%)בהיקף שעולה על חל שינוי בבעלות  .3

או מורשי החתימה  ( המבקש או בזהות מנהליוהרישיון
יפקע תוקפו של  - של המבקש המפורטים ברישיון

 הרישיון.
ידי מי -המגע עם הסם לפי הרישיון יעשה אך ורק על .4

 ידי המנהל בלבד.-שאושר לכך בכתב ומראש על
המותרת כמויות עודפות של צמח הקאנביס מעל לכמות  .5

 פי הרישיון, חלקיו או תוצריו יושמדו.-על
כל שארית של הסם המסוכן לאחר סיום הליך המחקרה  .6

 והבדיקות יישמר במיכל ייעודי לחומרים להשמדה. 
 לא במקור[ -]לשטח הייצורמעצר של מורשה הכניסה  .7

מכל סיבה שהיא תביא לביטול אוטומטי ומיידי של 
 רישיון זה. 

על פי שיקול דעתו הבלעדי  הרישיון ניתן לביטול .8
של המנהל או על פי החלטה אחרת של ממשלת ישראל, 
וזאת מבלי לגרוע מכל עילה אחרת שבדין לביטול 

 הרישיון.
  

 
אישור יצרן/ יבואן 

 -תכשירים רפואיים
MIA 30/2018/B ו- 
MIA 30/2018/C 

לתקופה בלתי קצובה 
בכפוף לקיום תנאי 

 הרישיון

 phaseוכן ל כלפי מוצרים רפואיים לבני אדםאישור זה חל  ישראל
I ו- phase II ומאפשר לנקסטר להפעיל בניסויים קליניים ,

 מתקנים לייצור מוצרים רפואיים. 
רישיון זה בתוקף כל עוד נקסטר פועלת באמצעות רוקח/ת 

 המחזיקים רישיון רוקחות בתוקף.
אישור עמידה של מתקן 

-IMCהייצור בתקן 
GMP (30/1) 

 .6.3.2020יום עד ל
עד מועד סיום תוקף 
האישור תתקיים 
ביקורת על ידי היק"ר 
לצורך הארכת הרישיון, 

 כמקובל.

אישור לייצור ובדיקה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי  ישראל
 . בניסויים קליניים

 

אישור עמידה בתקן 
EU-GMP  מאת המכון

לביקורת ותקנים של 
חומרי רפואה במשרד 

  (30/9 -ו 30/7) הבריאות

בתוקף עד ליום 
6.3.2020 . 

עד מועד סיום תוקף 
האישור תתקיים 
ביקורת על ידי המכון 
לביקורת ותקנים 
כאמור לצורך הארכת 

 הרישיון, כמקובל.

האישור ניתן בנוגע למוצרים רפואיים לבני אדם וכן בנוגע  האיחוד האירופאי
 . לתהליכי ייצור של מוצרים רפואיים

 

, 213מספר  GLPאישור 
 .3גרסה 

  אישור לעמידה בתקן אבטחת איכות של מעבדות מחקר ישראל 16.07.2020
  .לתחום עיסוק של בדיקות כימיות אנליטיות וקליניות
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 -םחברת האבתמורה לשירותים, תשלם החברה ל: תמורה .36.2.4

שירותי מו"פ וייצור ושירותים בקשר למתקני חברת האם והון  (1)

לחברת  עלות במחירי השירותים הנ"ל יוענקו לחברה -אנושי

    .(Cost)האם 

בתחילת כל רבעון, החברה תעביר מקדמה  -ביחס לשעות הפיקס

על חשבון שעות הפיקס המתוכננות לאותו הרבעון. כמו  50%של 

)בהתאם לשעות שצרכה כן, החברה תעביר את יתר התשלום 

 30 +בתנאי תשלום של שוטףחברת האם להחברה בפועל( 

בתוספת מע״מ כדין. התמורה המפורטת לעיל תגלם את מלוא 

  ין השירותים המפורטים בס"ק זה.לחברת האם בגהתמורה 

 ,לעת מעת, החברה תהא זכאית -ושטחי ייצור משרדים שכירות (2)

 תנאים באותם משרדים משנה בשכירות האם מחברתלשכור 

 לא' ג מצד( גב אל)גב  המשרדים את האם חברת משכירה בהם

  .מטעמם למי/או ו האם לחברת/או ו לחברה קשור

חברת האם תעניק לחברה שירותים נוספים : שירותים נוספים (3)

)תחזוקה, שיווק ומכירות, מזכירות חברה( של אדמיניסטרציה 

רכי ודרישות החברה, כפי שיהיו , בהתאם לצוהנהלת חשבונות

 . בגין שירותים אלו החברה תשלם לחברת האם תשלוםמעת לעת

 של סך על יעלה שלאחודשי שהוסכם, בהתאם לדרישת החברה,

 בתנאים, כדין"מ מע בתוספת חודשים 12 במהלך"ח ש אלפי 300

    .30+  שוטף של

 5% -מחזיקה בשיעור של למעלה מחברת האם כל עוד : בלעדיות .36.2.5

לא תתקשר חברת האם , )לרבות החברה הממוזגת( ממניות החברה

עם צדדים שלישיים בתחום הקנאביס ו/או תספק שירותים בתחום 

 הקנאביס לגורם אחר מלבד החברה. 

תחזיק בשיעור של פחות חברת האם במידה ו :רשות התחרותאישור  .36.2.6

, אישור הבלעדיות )לרבות החברה הממוזגת( ממניות החברה 50% -מ

  ., ככל שידרשלתחרותיהיה כפוף לאישור הרשות 

שנים  10של הסכם השירותים הינו לתקופה : ההסכם תקופת .36.2.7

. 50%ר החזקות חברת האם בחברה ירד מתחת ל ושיעמהמועד בו 

ISO 9001:2015 10.06.2020 התעודה תקפה לקבלנות משנה לפיתוח פורמולציות, פיתוח  ישראל
מוצרים ותיקוף שיטות אנליטיות וביו אנליטיות וייצור 

 סטריליים ובלתי סטריליים.
ISO 13485:2016 10.06.2020 התעודה תקפה לקבלנות משנה לפיתוח פורמולציות, פיתוח  ישראל

ותיקוף שיטות אנליטיות וביו אנליטיות וייצור מוצרים 
 סטריליים ובלתי סטריליים.

-אישור ביקורת של ה
FDA (EIR.) 

 . 2017 ,באפריל 1מיום  FDA-אישור ביקורת של ה ארה"ב -
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ההסכם קודם לכן על ידי הודעה תקופת סיים את רשאית להחברה 

במידה ובו תושלם עסקת המיזוג, . יום 90מראש ובכתב של 

תהא כפופה לאישור, בהתאם ההתקשרות בהסכם השירותים 

 . להוראות כל דין

במקרה שבו החזקות בעלת השליטה בחברה יהיה נמוכות כמו כן, 

או בשרשור( מהון המניות המונפק )בין בעצמה  5%משיעור של 

, בעלת השליטה )לרבות של החברה הממוזגת( והנפרע של החברה

 90תהא רשאית לסיים את ההסכם על ידי הודעה מראש ובכתב של 

 .יום

של הפרה מהותית, כל צד יהא רשאי לסיים את ההסכם הבין  במקרה

 ( ימים מראש30חברתי באמצעות מתן הודעה מוקדמת בת שלושים )

 ובכתב.  

 : רוחני קניין .36.2.8

כל קניין רוחני שאינו קניין  -חברהעבור ההמפותח  רוחני קניין (1)

במסגרת השירותים שניתנו בחברת האם שפותח  רוחני גנרי,

" משמעותו קניין קניין רוחני גנרילחברה, יהיה שייך לחברה. "

רוחני המיוחס באופן בלעדי לטכניקות אשר הינן גנריות מטבען. 

רוחני גנרי שפותח אגב מתן השירותים, יהיה שייך לבעלת קניין 

 . השליטה

רישיון בקניין רוחני של בעלת השליטה וקניין רוחני שנוצר  (2)

 -כתוצאה מפיתוח על ידי בעלת השליטה כחלק ממתן השירותים

בעלת השליטה מעניקה לחברה רישיון עולמי, בלתי חוזר, 

 י הגנרי בבעלותלנצל ולעשות שימוש בקניין הרוחנופרסונלי 

לכל מטרה בתחום הקנאביס בתקופת ההסכם.  חברת האם

הרישיון כאמור יהיה בלתי עביר, פרט לכך שלא יימנע מהחברה 

להעביר את הרישיון כאמור, ליישות משפטית נפרדת שתוקם על 

ידי החברה )או על ידה בשיתוף עם אחרים( לצורך ביצוע פעולות 

חני שנוצר כתוצאה מפיתוח מוצרי כמו כן, כל קניין רוספציפיות. 

שתופתחו עבור החברה והפך לחלק אינטגרלי מהמוצרים 

, החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה בו לצד החברה

 .שלישי, ללא כל חיוב או תמורה לבעלת השליטה

לחברה,  העניקהבעלת השליטה  -(license-Subרישיון משנה ) (3)

רישיון עולמי, בלתי חוזר ובלעדי לנצל ולעשות שימוש בקניין 

חברת האם ואשר בבעלותה ושאינו מוגדר  ידי על שפותחרוחני 

"(, לכל מטרה קניין רוחני שאינו גנריכקנין רוחני גנרי )להלן: "

הרישיון . שהיא בתחום הקנאביס הרפואי למשך תקופת ההסכם

לכך שלא יימנע מהחברה להעביר כאמור יהיה בלתי עביר, פרט 

את הרישיון כאמור, ליישות משפטית נפרדת שתוקם על ידי 
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החברה )או על ידה בשיתוף עם אחרים( לצורך ביצוע פעולות 

כמו כן, כל קניין רוחני שאינו גנרי, שנוצר כתוצאה ספציפיות. 

מפיתוח מוצרי החברה והפך לחלק אינטגרלי מהמוצרים כאמור, 

אית להעביר את זכויותיה בו לצד שלישי, ללא החברה תהא רש

 כל חיוב או תמורה לבעלת השליטה. 

במסגרת זכותה של החברה לפי סעיף זה, החברה בחרה לעשות 

)לרבות קניין רוחני חברת האם שימוש, בקנין הרוחני הקיים ל

ת המתן למעבר דרך רישיון לגביו( ביחס לטכנולוגילשהיא זכאית 

משלב בין הטכנולוגיה פיתוח מוצר ה לצורךמחסום הדם מוח 

ראו סעיף  ,)לפרטיםכאמור עם חומרים פעילים מצמח הקנאביס 

זכות השימוש שניתנה לחברה בקניין הרוחני ביחס  (.עילל 19

 באופןלטכנולוגיה כאמור, ניתנה לחברה על ידי בעלת השליטה 

 .(fully paid-up) במלואו ומשולם בלעדי

החברה מעניקה  -לביצוע השירותיםחברת האם רישיון החברה ל (4)

לבעלת השליטה במהלך תקופת ההסכם רישיון עולמי, בלתי 

בלתי עביר, ושאינו בלעדי  ,(fully paid-upמשולם במלואו ) חוזר,

לנצל ולעשות שימוש בקניין הרוחני של החברה כפי שנדרש 

   לצורך ביצוע השירותים.

החברה  -הקנאביס שלא בתחוםחברת האם רישיון החברה ל (5)

במהלך תקופת ההסכם רישיון עולמי, חברת האם מעניקה ל

לנצל ולעשות שימוש בקניין הרוחני של ופרסונלי  בלתי חוזר

. לתקופת ההסכם החברה לכל מטרה שאינה בתחום הקנאביס

הרישיון כאמור יהיה בלתי עביר, פרט לכך שלא יימנע מהחברה 

להעביר את הרישיון כאמור, ליישות משפטית נפרדת שתוקם על 

ידי החברה )או על ידה בשיתוף עם אחרים( לצורך ביצוע פעולות 

כמו כן, כל קניין רוחני של החברה שהפך לחלק ספציפיות. 

חברת קנאביס, שאינם בתחום החברת האם אינטגרלי ממוצרי 

תהא רשאית להעביר את זכויותיה בו לצד שלישי, ללא כל האם 

 חיוב או תמורה לחברה.

לעשות שימוש  בחרהבמקרה בו החברה  -קנין רוחני של צד ג' (6)

בקניין הרוחני של חברת האם אשר משולב עם קניין רוחני של 

צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לחברת האם ו/או למי מטעמם 

"(, החברה תישא בעלויות הקניין הרוחני של צד ג')להלן: "

התמלוגים ו/או כל תשלום אחר כפי שהוסכם בתנאי הרישיון 

שניתן על ידי אותו צד ג' לחברת האם ביחס לאותו קניין רוחני 

של צד ג'. כמו כן, כל שימוש בקיניין הרוחני של צד ג' יעשה לאחר 

 שר זה יצוייןקבלת הסכמתו של צד ג', ככל שהיא נדרשת. בהק

לצורך ת המתן למעבר דרך מחסום הדם מוח ביחס לטכנולוגיכי, 

משלב בין הטכנולוגיה כאמור עם חומרים פעילים פיתוח מוצר ה
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מצמח הקנאביס, המשלבת קניין רוחני שפותח על ידי הטכניון, 

החברה תהייה חייבת, בין היתר, בתשלום תמלוגים לטכניון 

רישיון בין חברת האם לבין באותם תנאים שנקבעו להסכם ה

 להלן.  36.7סעיף ראו  ,הטכניון. לפרטים נוספים

, מניותיה ובעלי מטעמה מי, השליטה בעלת :תחרות ואי סודיות .36.2.9

 לשמירת סודיות ולאי תחרות.  התחייבו

, למעט השירותים הסכם תנאי כלל כי מובהר: רטרואקטיבית תחולה .36.2.10

  .2017 מאי בחודש החברה מהקמת החל חלים ביחס לרכיב התמורה,

דרישות תשלום פתוחות בגין הסכם  לחברה 2020בינואר  31יום ל נכון

   "ח.שאלפי  880 -כ של בסךהשירותים 

" מרציאנוהגב' : "זה בסעיף להלן) מרציאנו חנה לבין החברה בין מייסדים הסכם .36.3

 "(המייסדים": בס"ק זה עם החברה יחדבו

 ,2020לו מחודש ינואר  ותוספת 2019באפריל,  30התקשרה בהסכם מיום  החברה

המשלבת בין חומרים בוטניים , אשר פיתחה משחה טבעית מרציאנועם הגב' 

לצורך שילובה עם חומרים מצמח הקנאביס לחידוש תאי עור, טיפול בפצעים 

 "(. מטרת ההתקשרות הינה הקמת מיזם משותףהמשחהלעור )להלן: " וכוויות

ו/או פורמולות של  שיעסוק בצורך מחקר, פיתוח ומסחור של מוצרים רפואיים

מוצרים קוסמטיים המבוססים על שילוב של המשחה ושל חומרים פעילים 

 (.", בהתאמההמוצרים" -" והמשותף המיזםמקנאביס )להלן בסעיף זה: "

 למיזם המייסדים של לתרומתם בתמורה: המשותף המיזם רווחי .36.3.1

 וההשקעה המוניטין, היכולת, הידע, הרוחני הקניין לרבות, המשותף

מרווחי המיזם  80% -כ של לשיעור זכאית תהא החברה, הכספית

מרווחי  20% -תהא זכאית לשיעור של כ מרציאנו' הגבהמשותף, ו

  המיזם המשותף.

 : מרציאנוהתחייבויותיה של הגב'  .36.3.2

את הבעלות המלאה בידע הקשור למשחה הגב' מרציאנו תעביר  (1)

, ובעבור כאשר תוקם לחברה המשותפת אולמיזם המשותף 

אשר מניותיה במיזם המשותף  תהיינהזאת התמורה הבלעדית 

 .כשזו תוקם חברה המשותפתה יוחלפו במניות

תתקשר בהסכם ייעוץ עם החברה המשותפת,  הגב' מרציאנו (2)

 שוטפים ייעוץ תישירו ותעניק, לציהוופורמכיועצת שיווק 

 . 100$של בתמורה לשכר שעתי  אלו בתחומים

)לפי  המשותפת לחברה אוהמשותף  למיזםתעניק  הגב' מרציאנו (3)

העניין( רישיון לשימוש ומסחור, לרבות בדרך של רישיונות משנה 

(sub-licensesבכל הידע והקניין הרוחני הקשורים ל ,) פיתוח

 עדי, חופשי וכלל עולמי.משחה. הרישיון הנ"ל הינו רישיון בלה
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מתחייבת שלא לבצע שימוש, או לאפשר לצד  הגב' מרציאנו (4)

אשר עשוי נלווה שלישי לבצע שימוש כלשהו במשחה או בידע 

להתחרות במוצר או בתחומים קשורים או דומים כל עוד הינה 

לאחר  חודשים 12בעלת מניות בחברה המשותפת ובתקופה של 

 מכן. 

תפעל באמצעות המיזם  החברה :החברה של התחייבויותיה .36.3.3

כאחראית בלעדית  , לפי העניין,המשותף או החברה המשותפת

לפיתוח המוצרים, להגנה על הקניין הרוחני ולקבלת האישורים 

  הרגולטוריים הדרושים לשימוש מסחרי במוצרים.

 : הצדדים הסכמות .36.3.4

-הצדדים הסכימו כי כל מימון נוסף שידרש לאחר סיום השלב הפרה

של המוצרים ואשר ינתן על ידי מי מהצדדים, תנאי המימון קליני 

 יקבעו בהסכמה על ידי הצדדים. 

יעשה ע"י צדדים שלישיים, בין בדרך של יהמוצרים  מסחור -

 שיווק או ברישיונות רלוונטיים אחרים. 

המייסדים יחתרו לביצוע מימון לשלבי הפעילות המתקדמים,   -

 קליניים מניסויים החל הראשון השלב מוצרי לפיתוחדהיינו 

 מימון. אחר מוצר כל של הפיתוח מחזור כל למשך וכן, והלאה

 .יחסי באופן המייסדים את ידלל כאמור

 המייסדים יקימו, זה הסכם על החתימה לאחר: המשותפת החברה .36.3.5

למטרות שלשמן הוקמה בלבד כאמור לעיל. נכון  משותפת חברה

  למועד המתאר הצדדים פועלים להקמת החברה המשותפת. 

 : המשותפת החברה מניות .36.3.6

החברה המשותפת תוחזק על ידי החברה וגב' מרציאנו באותו  -

  .שיעור החזקה של המיזם המשותף

מניות המייסדים לא ימכרו או יועברו בדרך אחרת לצדדים  -

שלישיים למשך תקופה של שנתיים ממועד הנפקתן, אלא אם 

 הוסכם פה אחד על ידי כל המייסדים. 

כי תקנון החברה המשותפת יקבע הסדרים של  ההסכם קובע

מניות בחברה המשותפת על )ביחס למכירת  ראשוןזכות סירוב 

וזכות הצטרפות  מכירה כפויהשל מנגנון  (ידי מי מהמייסדים

 למכירה של מי מהצדדים.

החברה המשותפת  דירקטוריון: המשותפת החברה דירקטוריון .36.3.7

. הגב' מרציאנוו דריזיןאברהם , מר דריזיןאורנה יורכב מד"ר 

החלטות בנושאים הבאים נדרשות להתקבל פה אחד, אחרת לא 

ות או בדירקטוריון תהיינה תקפות, בין אם ע"י אסיפת בעלי המני

 החברה, לפי העניין: 
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כל עסקה עם בעלי עניין )למעט עסקאות בין החברה המשותפת  -

כל צד קשור אחר במהלך העסקים הרגיל  לביןאו  החברהלבין 

קבלת שירותים שוטפים מנקסטר בהתאם לתמחור  רךולצ

 ש"ח(.  50,000הסטנדרטי של נקסטר אשר אינו עולה על 

 כל תיקון של תקנון החברה המשותפת.  -

 . 150,000$העולה על  עבור החברה המשותפת התחייבות -

 כל שעבוד של נכסי או זכויות החברה המשותפת.  -

 כל מיזוג או ארגון מחדש של החברה המשותפת עם צד שלישי.  -

כל מכירה, חכירה, העברה, רישיון בלעדי של נכסי החברה  -

 המשותפת. 

או יותר מהון המניות המונפק  50%לישי של רכישה של כל צד ש -

או יותר מחברי דירקטוריון החברה  50%או זכות למנות 

 המשותפת בהמשך לעסקה או סדרת עסקאות. 

תשלום דיבידנדים ורכישה או פדיון של מניות החברה המשותפת  -

 על ידי החברה המשותפת. 

ם : המייסדים מתחייבים שלא להתחרות ישירות במוצריאי תחרות .36.3.8

חודשים  12כל עוד הם בעלי מניות בחברה המשותפת ולתקופה של 

 לאחר מכן.

: המייסדים ינקטו בסודיות מוחלטת כלפי הסודות סודיות .36.3.9

 המסחריים של החברה המשותפת. 

, וכן התקבל אישור נכון למועד פרסום המתאר, החברה החלה בפיתוח המשחה

כמו כן, הצדדים פועלים להקמת החברה  קליני.-הפרה המחקרועדת האתיקה 

  .לעיל 19סעיף  ורא ,אודות פיתוח המוצרלפרטים נוספים המשותפת. 

הסכם שיתוף פעולה בין החברה לבין יישום חברה לפיתוח המחקר של  .36.4

 "(יישוםהאוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ )להלן: "

, התקשרה החברה בהסכם שיתוף פעולה עם חברת יישום, 2019 ,באפריל 30ביום 

לפיו החברה תהווה פלטפורמה לפיתוח וייצור מוצרים מבוססי קנאביס 

לפרויקטים שנבטו באוניברסיטה העברית ואשר הוגשו ליישום ונבחרו על ידי 

 ", בהתאמה(.ההסכם" -" והמוצרים)להלן בסעיף זה: " החברה ויישום

 1, בסך של in-kindפיתוח וייצור  שירותיעולה, החברה תעניק במסגרת שיתוף הפ

)להלן:  מיליון ש"ח לפרויקטים נבחרים שייבחרו ויוסכמו על ידי הצדדים

"( ובתמורה לכך תהיה זכאית החברה לתקבולים עתידיים ממסחור השירותים"

 המוצרים שפותחו ו/או יוצרו כאמור על ידי החברה.

 2בה יהיו חברים  ועדה משותפת של יישום והחברה אחת לרבעון תתכנס, כן כמו

על ידי יישום פרויקטים ויוצגו  , במסגרתה יאותרונציגים מיישום ושניים מהחברה

מחקריים שונים זמינים לפיתוח ולמסחור בתחום הקנאביס הרפואי שנבטו 

באוניברסיטה העברית. הועדה המשותפת כאמור תבחר את הפרויקטים אשר 

להערכתה הינם בעלי פוטנציאל לפיתוח ומסחור מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, 
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ר, מתוך מסגרת תקציב הפיתוח ותקבע את סך תקציב הפיתוח לכל פרויקט שנבח

 אשר החברה תעמיד לטובת כלל הפרויקטים כאמור. 

ביחס לכל פרויקט נבחר, וכתנאי למימונו, יתנהל משא ומתן בין יישום והחברה 

תנאים המסחריים במקרה של מסחור תקציב והבמסגרתו יקבעו הצדדים את ה

 ם לכל פרויקט.המוצר פרי הפרויקט במסגרת הסכם מפורט שייחתם בין הצדדי

לאף אחד מהצדדים אין חובה לספק/לקבל את השירותים, בהתאמה וכן לועדה 

  המשותפת אין מחוייבות לבחור בפרוייקט כלשהו שמוצג בפניה. 

ו גורע מזכותה כל הסכם שייחתם בין הצדדים ביחס לפרוייקט כאמור, אינ

לקבל תקבולים  להעניק לצד שלישי זכויות בפרוייקט ולחברההבלעדית של יישום 

 מהפרוייקט. 

ידי חוקרים -כל קניין רוחני אשר פותח על כמו כן, ההסכם קובע כי

מהאוניברסיטה העברית במסגרת פרוייקט או במסגרת השירותים יהיה שייך 

, לאותו קניין רוחניתרומה המצאתית או לנקסטר אם לחברה ליישום בלבד אלא 

 יהיה משותף לחברה וליישום.  הוא

 הועדה המשותפת בוחנת פרויקטים מוצעים. , המתאר פרסוםועד למ נכון

חודשים ממועד חתימתו או ניצול כל  24ההסכם יפקע במועד המוקדם מבין תום 

 התקציב.

/או ו לפרויקטים ביחס בהסכמים התקשרות בדבר לרבות, האמור המידע

, עתיד פני צופה מידע הינו, לחברה לנבוע עשויה אשר העתידית התמורה

 אינם אשר שונים בגורמים תלויה התממשותו אשר, ערך ניירות בחוק כהגדרתו

 או כולם, להתממש שלא עשויים אלו ואומדנים כוונות, הערכות החברה בשליטת

 . החברה ידי על שנצפו מכפי מהותית שונה באופן להתממש או, חלקם

 הסכם השקעה עם מר ג'ייקוב ריפשטיין .36.5

, התקשרה החברה עם מר ריפשטיין, לשעבר נשיא חברת 2019בנובמבר,  10ביום 

Aphria Inc. מענקיות חברות הקנאביס בקנדה, וסמנכ"ל הכספים של חברת ,

( צפון אמריקה, אחת מחברות האלכוהול הגדולות בעולם, Diageoדיאג'יו )

 SAFE (Simpleבהסכם השקעה, לפיו מר ריפשטיין השקיע בחברה בדרך של 

Agreement For Future Equity אלפי ש"ח(  500 -אלפי דולר קנדי )כ 175( סך של

בתמורה ", בהתאמה( ההשקעה סך" ו"הסכם ההשקעה)להלן בס"ק זה: "

  להמרת סך ההשקעה למניות של החברה בקרות אחד מהאירועים הבאים:

במקרה בו יושלם סבב השקעה בחברה, יוקצו  -סבב השקעה בחברה .36.5.1

פשטיין בגין סך ההשקעה, מניות רגילות של החברה בכמות למר רי

על מחיר המניה שייקבע בסבב  25%המשקפת דיסקאונט )הנחה( של 

 ההשקעה. 

במקרה של אירוע מיזוג, כהגדרת מונח זה בהסכם ההשקעה  -מיזוג .36.5.2

מיזוג של החברה ומיקרומדיק(, יומר סך האת עסקת )הכולל 

השלמת המיזוג למניות החברה  ההשקעה של מר ריפשטיין, מיד לפני
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 53.4על שווי חברה של  25%בהתאם למחיר למניה המשקף הנחה של 

  מיליון דולר ארה"ב.

(, שינוי שליטה, השבתת פעילות, פירוק IPOהנפקת מניות לציבור ) .36.5.3

במידה ולפני סבב השקעה או מיזוג יקרה כל אחד  -או חיסול

ל מר ריפשטיין מהמקרים המפורטים לעיל, תהפוך סך ההשקעה ש

לחוב של החברה כלפיו, אשר יהיה נחות לחובות אחרים, ועדיף על 

 זכותם של בעלי המניות הרגילות בחברה לקבלת עודפי נכסים.  

 מזכר הבנות להקמת מיזם משותף בין החברה לבין מר ריפשטיין .36.6

ות לא מחייב לצורך הקמת מיזם נהחברה ומר ריפשטיין התקשרו במזכר הב

 (Wellnessרת מותגים בתחום מוצרי בריאות מבוססי קנאביס )משותף ליצי

 "(. המיזם המשותףלהלן בס"ק זה: ")

: הקמת המיזם המשותף ליצירת מותגים בתחום מטרת ההתקשרות .36.6.1

(, למטרת שיווק, מכירה Wellnessמוצרי בריאות מבוססי קנאביס )

והפצה של מוצרים אלו בשוק הקנדי, וככל שיראו לנכון, גם בשווקים 

נוספים ברחבי העולם בהם ניתן יהיה למכור את המוצרים ובכפוף 

 לכל דין. 

מהון  10%: מר ריפשטיין יחזיק בשיעור של החזקות במיזם המשותף .36.6.2

למנגנון (, בכפוף 90%מניות המיזם המשותף )החברה בשיעור של 

 הבשלה כפי שייקבע בין הצדדים. 

: מר ריפשטיין התחייב לאי תחרות בפעילות המיזם אי תחרות .36.6.3

 המשותף. 

 הקמת לצורך םיפועל הצדדים ריפשטיין ומר החברה פרסום המתאר, למועד נכון

 .ופעילותו המיזם

"מ )להלן: בע ופיתוח למחקר הטכניון מוסד לבין נקסטרבין  מחקר הסכם .36.7

  "(הטכניון"

בהסכם מחקר עם הטכניון במסגרת  נקסטר, התקשרה 2017 ,באוקטובר 2ביום 

" מגנטון פרויקטפרויקט מחקר "מגנטון" של הרשות לחדשנות בישראל )להלן: "

", בהתאמה(, המבוצע בשיתוף הטכניון, ופרופ' משה גביש מהפקולטה המחקר" -ו

 מולקולות להעברת מתן דרך"( בקשר לפיתוח החוקרלרפואה בטכניון )להלן: "

( Blood Brain Barrier) מוח-דםה מחסום דרך קנאביס המבוססות ותרופות

נקסטר לטכניון  הודיעה 2019ביולי,  11 ביוםבהתאם לזכותה,  ."(BBB)להלן: "

על מימוש זכותה למסחור הטכנולוגיה ועל כוונתה להמחות את הרשיון שיוענק 

לה לחברה, או לחילופין להעניק רשיון משנה לחברה, כאשר זה מוגבל ליישום 

טכנולוגיה זו בתחום הקנאביס בלבד, ללא שום תמורה כספית מאת החברה. 

שר עם חתימה על הסכם למועד המתאר נקסטר והטכניון נמצאים במו"מ בק

לתנאים זכות למסחר את הטכנולוגיה כפופה הרישיון לצורך מסחור הטכנולוגיה. 

  :המסחריים המפורטים להלן
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 תשלם לטכניון כדלקמן:  חברת האם .36.7.1

מהמכירות  %2.5בשיעור של  –(Royalties) שוטפים תמלוגים (1)

 נטו )כהגדרתן בהסכם(. 

תרצה להעניק שחברת האם במידה  -משנה רישיונות בגין עמלה (2)

רישיון משנה לצד שלישי, תעשה זאת על ידי קבלת אישור 

מראש מהטכניון )אשר סירוב לכך יהיה רק מסיבות סבירות(, 

והטכניון יהיה זכאי לשיעורים הבאים מההכנסות נטו 

 15%( 1)כהגדרתן בהסכם( בהתאם לשלב המחקר הקליני: )

 Phase 2( ;3 )9%למת לפני הש Phase 1( ;2 )12%לפני השלמת 

 . Phase 3לאחר השלמת  Phase 3( ;4 )6%לפני השלמת 

החל מהשנה החמישית מתחילת תקופת  -מינימום תשלום (3)

דולר לטכניון, אשר אלפי  20סך של חברת האם הרישיון, תשלם 

יקוזזו מול סכום העמלה בגין רישיונות המשנה שיתקבל על ידי 

 . הטכניון החל מהשנה החמישית כאמור

של אירוע  במקרה -שלה בת לחברת אוחברה ל אקזיט אירוע (4)

מכל תשלום ו/או  2%אקזיט, הטכניון יהיה זכאי לשיעור של 

מאירוע ו/או לחברת הבת שלה לחברת האם הון אשר יינתן 

לטכניון  התשלומיםכן, לאחר אירוע אקזיט,  כמוהאקזיט. 

במסגרת ההסכם ימשיכו גם מול היישות החדשה. בסעיף זה, 

או חברת בת חברת האם או מכירת  מיזוג –"אירוע אקזיט" 

, במסגרתה יעשה שימוש בקניין חברת האםשתוקם על ידי 

 הרוחני אשר פותח ונוצר במסגרת המחקר.

לא  ממועד מתן הרישיון חודשים 24 ותוך במידה כי יובהר (5)

המוצרים, ייחשב הדבר כאילו  במסחורהאם  תחברתצליח 

יועברו במיידי  אשרעל הזכויות כאמור  ויתרההאם  חברת

 לטכניון.

 לעיל. 19.1ראו סעיף  ,אודות ההתקשרות עם הטכניוןנוספים  לפרטים

 MedC -מזכר הבנות מחייב בין החברה, נקסטר ו .36.8

, התקשרו החברה ונקסטר במזכר הבנות מחייב עם חברת 2018 ,באוגוסט 1ביום 

MedC שהינה חברה פרטית קנדית ועוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק והפצה של ,

מוצרים מבוססי צמח הקנאביס ושאינם מבוססים צמח הקנאביס, לצורך שיתוף 

 פעולה בתחום הפיתוח וייצור מוצרי קנאביס רפואי. 

: הצדדים מעוניינים לשתף פעולה לצורך פיתוח מטרת ההתקשרות .36.8.1

את מוצריה ואת הקניין הרוחני שלה. כמו כן, הצדדים  MedCעבור 

 חברתל 'קסטייגנמעוניינים לשתף פעולה במכירות מוצריה של 

Agmedica שהינה חברה קנדית בתחום הקנאביס . 
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, וכן MedC: לפתח מוצרים וקניין רוחני עבור התחייבויות נקסטר .36.8.2

 ,MedCשל צדדים שלישיים אשר יומלצו על ידי החברה באישור 

 והכל בהתבסס ותוך הישענות על היכולות, הידע והניסיון של נקסטר. 

: להעביר את כל הפורמולציות והקניין הרוחני MedCהתחייבויות  .36.8.3

לחברה לצורך פיתוח מוצרים לשיווק ומכירה על ידי  MedCבמוצרי 

 החברה. 

 : תמורה .36.8.4

(1) MedC  שתבצע עבורה,  השירותיםעבור כל  לחברהתשלם

ובשילוב עם תמורה נוספת בדרך  על מחיר השוק, בהנחה סבירה

 . MedC -( ותגמול הוני בRoyaltiesשל תמלוגים )

(2) MedC  אשר יפותח על ידי  כל מוצרתשלם לחברה בעבור

מסך  3%( בשיעור של Royaltiesתמלוגים ) MedCהחברה עבור 

 למוצר כאמור.  MedCהמכירות ברוטו של 

(3) MedC מכל מכירות  3%ל תהיה זכאי לתמלוגים בשיעור ש

 . Agmedica -ל החברהשתבצע 

(4) MedC  עלויות והוצאות נוספות ביחס לקניין הרוחני תממן כל

 . MedCשל מוצרי 

 MedCבעת חתימה על הסכם סופי בין הצדדים,  -אופציות (5)

אופציות, הניתנות  1,150,000 שלכוללת כמות  לחברהתעניק 

)כמות המשקפת  MedCמניות רגילות של  1,150,000 -למימוש ל

במועד  בדילול מלא MedCמהון המניות של  5%שיעור של 

החתימה על מזכר ההבנות(. כתבי האופציה יבשילו במשך 

שנים על בסיס חודשי שתחילתה הינה במועד  5תקופה של 

 1.1החתימה על מזכר ההבנות, בכפוף לתשלום מחיר מימוש של 

אם תאר, המ. נכון למועד פרסום דולר ארה"ב לכל אופציה

כתבי אופציה  293,333כמות של וכאשר יחתם הסכם מחייב, 

 למימוש. ות ניתנתהיינה בשילו וי

כמו כן, תתבצע האצה חלקית או מלאה, לפי העניין, של 

 האופציות שלא הובשלו, מיד לאחר קרות אחד מהאירועים

הבאים: )א( מיזוג )כפי שיוגדר בהסכם הסופי שיחתם בין 

; MedCמירב הנכסים או מניות כל או הצדדים(; )ב( מכירה של 

)ג( מכירה או הענקת רישיון בלעדי של חלק מהותי מהקניין 

(. במקרים IPO; )ד( הנפקה ראשונה לציבור )MedCהרוחני של 

במקרה )ד( . 100%)א( עד )ג( לעיל, תתבצע האצה מלאה של 

 .50%לעיל, תתבצע האצה חלקית של 

לחברה תינתן זכות להשתתף בהשקעה נוספת של  -זכות מצרנות (6)

MedC כך שלאחר ההשקעה הנוספת כאמור החזקות החברה ,

 דילול(. -לא ישתנו )אנטי
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: מזכר ההבנות הינו מחייב והצדדים פועלים תוקף מזכר ההבנות .36.8.5

יום ממועד חתימה על מזכר  90לצורך התקשרות בהסכם סופי תוך 

במשא ומתן  MedC -החברה ו, המתאר פרסום למועד נכוןההבנות. 

 להתקשרות בהסכם סופי לצורך המשך פעילותם המשותפת.

  .בלעדי אינו ההבנות מזכר: בלעדיות .36.8.6

 : קיים. סודיות .36.8.7

 משפטייםהליכים  .37

 אר, החברה אינה צד לכל הליך משפטי כל שהוא. נכון למועד פרסום המת

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .38

 פיתוח עצמי של מוצרים רפואיים מבוססי קנאביס  .38.1

לאור הבנת החברה כי תחום הקנאביס הרפואי מתפתח בצורה מהירה ופונה 

לפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך ומוצרים רפואיים בעלי התוויה, הרכב ודרך מתן 

ספציפית הדורשים נסיון וידע מתחום הפארמה, שואפת החברה להעמיק את 

 תחום המחקר והפיתוח העצמי. 

הפיתוחים הטכנולוגיים בהם היא עוסקת.  במסגרת זאת בכוונת החברה לקדם את

בכוונת החברה להעמיק את שיתוף הפעולה עם מוסדות אקדמאיים, בתי  ,כמו כן

המוצרים והטכנולוגיות  פורטפוליוחולים וחברות הזנק, על מנת להרחיב את 

 אותם היא מפתחת. העצמיים 

ל ידי בנוסף, שואפת החברה להרחיב את יכולותיה בתחום המחקר והפיתוח ע

העמקת שותפויות הפלטפורמה עם חברות משלימות. הרחבת פלטפורמת הפיתוח 

 מוצרי החברה. ומסחור תאפשר את העמקת הידע המחקרי ותקדם את פיתוח 

תרופות  ברותחל רפואיקנאביס  ם המשלביםשירותי פיתוח של מוצרי מתן .38.2

 עולמיות

נות את תחום הקנאביס חחברות תרופות עולמיות בולמיטב ידיעת החברה, 

להערכת  ,להתעניין בכניסה לתחום. כמו כןיחלו חברות פארמה  ולהערכתה

אחר שיתופי פעולה לתחום המחקר והפיתוח. לצורך  יחפשו, חברות אלו החברה

 ידעבנוסף ל, בעלי ניסיון מוכח בפיתוח תרופות יחפשו החברות אחר שותפים ,כך

בעלת לפעול בתחום הקנאביס. החברה מעריכה כי נסיונה הרב של  שיונותיור

בתחום פיתוח מוצרי פארמה יבסס את החברה כשותפה אסטרטגית  השליטה

מחקר ופיתוח עבור חברות אלו. במסגרת  פלטפורמת פוטנציאלית כך שתהווה

בכוונת החברה להמשיך בבניית תשתית רחבה ומאגר פרויקטים אשר ימצבו  ,זאת

פשר חבירה לחברות אלו.  יאבחזית המחקר והפיתוח בתחום הקנאביס ואותה 

מחסום בכוונת החברה לפעול למסחור הטכנולוגיה להחדרת תרופות דרך  ,כמו כן

ות עהן באמצובמסגרת שיתופי הפעולה עם חברות הפארמה  הןמוח  –הדם 

 . יםעצמאיפיתוחים 

לדעת החברה, חברות הקנאביס העולמיות אשר החלו דרכן תוך התמקדות בגידול 

חקלאי, החלו להתמקד בפיתוח מוצרים והתחום הרפואי צפוי לתפוס נתח גדל 



83 
 

 

החברה צופה שמספר הניסויים הקליניים המבוצעים לפיכך, ועולה ממוצרים אלו. 

למיטב ידיעת ות. אביס יגדל במהלך השנים הקרובמבוססי קנרפואיים במוצרים 

 ותבעלת יכולת המחקר והפיתוח או וחברות אלו במקרים רבים אינן בעלהחברה, 

בכוונת  ,על כןבבני אדם ו היכולת לייצור באיכות המתאימה לניסויים קליניים

החברה לפעול להתקשרות עם חברות אלו על מנת להשלים את תחום פיתוח 

להוות ו ,המוצרים לטובתן. החברה תפעל לבסס התקשרויות ארוכות טווח

  .פלטפורמת פיתוח עבור חברות אלו

 

 

 תחום הקוסמטיקה

תחום מוצרי הצריכה גדל באופן משמעותי זאת תוך שינויים רגולטוריים אשר ליוו 

 CBD -שוק מוצרים מבוססי ה ,2019ויים ללוות בהמשך את תחום זה. במהלך וצפ

יים משמעותיים. מספר החברות הפועלות בתחום גדל משמעותית כמו ועבר שינ

שגרר התאמות רגולטוריות המשלבים קנאביס תהליך בגם מספר המוצרים 

וכי  2020בארה״ב, באירופה וקנדה. החברה צופה כי שינויים אלו ימשיכו במהלך 

הן יאלצו חברות רבות להתאים את רמת פיתוח המוצרים אותם הם משווקים. 

התאמות אלו צפויות להתאים לידע ואיכות הפיתוח במסגרתו החברה פועלת. על 

כן החברה תפעל לפתח פורמולות לשווקים תוך הקפדה על איכות הפורמולה ותוך 

ליצור התקשרויות עם נסיון מתמיד לחתור לחדשנות. בכוונת החברה לפעול 

 ולבסס את מעמדה בשוק זה.  ,חברות מוצר, שיווק והפצה

 תחום ייצור המוצרים וחומרי הגלם .38.3

אמות המידה  ,אם וכאשר יתאפשר ייצוא מוצרים מישראל החברה צופה כי

לאיכות המוצרים להם ידרשו חברות ישראליות יהיו גבוהות מאמות המידה 

הנהוגות היום לשוק המקומי. כמו כן החברה חוזה כי את שוק השמנים והפרחים 

יחליף באופן הדרגתי שוק המוצרים אשר יכלול מוצרים ספציפיים והדירים. על 

ובכך לבסס את מקומה כארגון כן בכוונת החברה להגדיל את מערך הייצור שלה 

 .ומוצרים המשלבים קנאביס מוביל לייצור מוצרים רפואיים מבוססי קנאביס

רים מבוססי הקנאביס נמצא בגדילה משמעותית צמכיוון שתחום המו ,כמו כן

( באיכות גבוהה תוך שמירה API’sלרכוש חומרי גלם ) דרישההחברה חוזה כי ה

עלה באופן משמעותי בשנים הקרובות. בשל על אמות מידה של תעשיית הפארמה י

ההתפתחות הצפויה במחקר הקנאביס החברה מאמינה כי יתגלו תועלות לחומרים 

בתחום ממכר להתבסס פועלת החברה  ,נוספים המופקים מצמח הקנאביס. על כן

 חומרי הגלם מבוססי הקנאביס. 

זה לעיל כולל המידע באשר ליעדי החברה ולאסטרטגיה העסקית שלה, המובא בסעיף 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. החברה עשויה לשנות את התוכניות 

המפורטות לעיל ואת יעדי החברה והאסטרטגיה העסקית שלה כאמור. כמו כן, המידע 

המחקר והפיתוח ובתחום הייצור  האמור בסעיף זה לעיל ביחס לפעילות החברה בתחום

פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו  הינו מידע צופהוהמסחור, 
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ובהתקשרותה עם שותפים אסטרטגיים.  תלויה, בין היתר, ביכולת הפיננסית של החברה

לאור האמור התממשותו של המידע האמור אינה וודאית וייתכן כי המידע כאמור 

 התממש באופן שונה מהאמור לעיל ו/או לא התממש כלל. 

 : החודשים הבאים ממועד המתאר 12 -להתפתחות ב צפי .38.4

בכוונת החברה לקדם את פיתוח המוצרים  –בתחום המחקר והפיתוח .38.4.1

בתחומים בהם היא פועלת תוך התמקדות במחקר קליני ופיתוח 

טכנולוגיות חדשניות. החברה צופה כי תרחיב את קשת הטכנולוגיות 

אותן היא מפתחת אם דרך פיתוח עצמי, אם דרך חבירה לשותפים 

מחקר ואם דרך מסחור טכנולוגיות אשר מקורן באקדמיה ובמוסדות 

 אחרים. 

בהמשך לנאמר מעלה בנושא ייצור  -והמסחור בתחום הייצור .38.4.2

המשקאות  ,חומרים פעילים לתעשיית התרופות, המזון

, בידוד, את יכולותיה במיצויבכוונת החברה להרחיב  ,והקוסמטיקה

החומרים  פורטפוליו, להרחיב את פעיליםחומרים  זיקוק וסינתוז

ולבסס תשתית אשר תאפשר פיתוח  ,צרתיהפעילים אותם היא מי

הרחבת קומה בתחום זה. יוגמישות על מנת לבסס את יכולותיה ומ

פעילות הייצור תאפשר לחברה לפעול לייצוא מוצרים רפואיים 

כאשר החברה מאמינה בהנחת קבלת היתר ייצוא,  מבוססי קנאביס

 ה הישראליתיכי ניסיונה ויכולותיה מציבות אותה בחזית התעשי

 .  הזו

חודשים הבאים  12 -המידע המובא בסעיף זה לעיל באשר לצפי להתפתחות ב

קשיי . כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערךמתאר זה ממועד 

שינוי במבנה השוק והתחרות בו עשויים לשנות את התוכניות ו/או  מימון

 .המפורטות לעיל ואת המידע האמור

 דיון בגורמי סיכון .39

ואשר עשויה החברה פעילותה של  מייובאו גורמי הסיכון הקשורים והנובעים מתחולהלן 

 : החברהלהיות להם השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של 

 מאקרו סיכוני .39.1

 המדיני, הביטחוני במצב הרעה כלבטחוני, מדיני פוליטי:  מצב .39.1.1

 במשק חברות של הפיננסית באיתנות לפגיעה להוביל עלולה והפוליטי

 עלולה הפגיעה עיקר. בפרט החקלאי בתחום הפועלות וחברות בכלל

 חדלות החברות ובמספר הרגל פושטי במספר מעלייה להיווצר

. פגיעה מסוג זה עלולה להוביל לקשיים בניהול עסקים, הפירעון

 בעבודה מול ספקים ולצמצום בהיקף הפעילות. 

תאשר  להערכת החברה, ככל ומדינת ישראל :חליפין שער תנודות .39.1.2

הכנסות משמעותיות  לחברהלחו"ל, יהיו  החברהייצוא למוצרי 

במטבע זר, בעוד שמרבית הוצאותיה יהיו שקליות. במצב זה, אין כל 

להגן על עצמה מבחינה פיננסית משינויים  תצליחהחברה וודאות כי 
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קיצוניים בשערי חליפין כאמור. יצוין כי סיכון זה רלוונטי רק במצב 

 תורשה לייצא את מוצריה לחו"ל.  החברהשבו 

על אף שינוי מהותי בישראל ובעולם כלפי  :משפטי רגולטורי סיכון .39.1.3

הקנאביס, לא ניתן לצפות שינויי חקיקה או תקינה כאלו או אחרים 

בארץ או  החברהאשר ישפיעו במישרין או בעקיפין על פעילותה של 

 בעולם )ככל שהייצוא יאושר(. 

 דםראלית משמשת במקרים מסוימים כמקזהות יש :ישראלית זהות .39.1.4

הקנאביס הקיימים בישראל(,  תחוםמכירות )לאור ההכרה ביתרונות 

ואילו במקרים אחרים עלולה זהות ישראלית להוות חיסרון, ואף 

להביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל. יצוין כי סיכון זה 

ריה לייצא את מוצ תורשההחברה יהיה רלוונטי רק במצב שבו 

 בחו"ל. 

 גורמי סיכון ענפיים  .39.2

: מישראל רפואי קנאביס ייצוא אישור לקבלת בנוגע ודאות חוסר .39.2.1

התקבלה החלטת ממשלה לאישור נכון למועד פרסום המתאר, 

הייצוא אך קיים חוסר ודאות באשר לשאלה אם ומתי יאושר 

מישראל.  םמוצריהאת לייצא  ,חברהלתאגידים ישראליים, לרבות ה

 מוצרי ייצואלחברה לכך, גם אם ממשלת ישראל תאפשר  מעבר

בקשיים אחרים בייצוא, לרבות  תתקלהחברה ו ייתכן, קנאביס

 מעוניינת תהיההחברה קשיים מצד מדינות אחרות אשר אליהן 

 . לייצא

על ידי מתחריה של  מיםמתקד רפואי קנאביס מוצריפיתוח וייצור  .39.2.2

וייצור . פיתוח עילל 22סעיף  ורא ,אודות התחרות לפרטים: החברה

, אשר החברהשל  מתחריהעל ידי מוצרי קנאביס רפואי מתקדמים 

יהוו תחליף נאות ו/או מתקדם יותר למוצרי החברה, עלול לנגוס 

 בשווקי היעד אליהם תפנה.רה החבבחלקה של 

מוצרי  הפצת: שינויים ברגולציה, היתרים ותקינה בינלאומית .39.2.3

לתקנים שונים, מקומיים ובינלאומיים. שינוי בסביבה  פההחברה כפו

, לרבות שינוי ו/או אי החברה העתידייםהרגולטורית ביחס למוצרי 

בתנאי התקינה האמורה עשוי להטיל מגבלות שונות החברה עמידת 

 והפצת לשיווק, לרבות על מתן אישורים בעתיד החברהעל פעילות 

 עבור החברה.  מישראל הייצוא שיוסדר ככלהעתידיים,  מוצריה

העולמית  התקינה: הקנאביס בשוק חדשים שחקנים עם תחרות .39.2.4

 את לבחון החלו רבות חברות. ומשתנה מתפתחת הקנאביסבתחום 

הקרובות חברות נוספות  שבשנים, והחברה צופה כאמור התחום

 מבוססי רפואיים מוצריםבארץ ובחו"ל יחלו לפעול לפיתוח וייצור 

 לאורלגידול בתחרות.  ובכךהמשלבים קנאביס  ומוצרים קנאביס
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האמור, אין ודאות שהחברה תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות 

 כנגד מתחריה האחרים. 

 קהל ביחס לשימוש במוצרי קנאביס:ה דעת .39.2.5

למועד פרסום המתאר, הדעות כלפי קנאביס בארץ ובעולם עדיין  נכון

חלוקות. אין כל ודאות שהתנגדות כזו או אחרת לא תוביל לפגיעה 

 בעסקי הפעילות בארץ או בחו"ל. 

של קנאביס לשימוש רפואי  השוק מחיר: בעולם הקנאביס מחיר .39.2.6

באופן תדיר ומחירו שונה בין כל  משתנהוכמשולב במוצר צריכה 

מדינה ומדינה. לאור האמור, אין ביכולת החברה להעריך מה יהיה 

 השוק מחיר. בעתידצריכה  וכמוצרמחיר הקנאביס לשימוש רפואי 

בשליטת  אינובמוצר צריכה  וכמשולב רפואי לשימוש הקנאביס של

 ותם.  החברה ויהיה תלוי בהרבה מאד גורמים שלא ניתן לצפות א

חברות זרות כפופות לתנאים ולכללים  :זרות במדינות ייבוא היתרי .39.2.7

רגולטוריים של המדינות במקום מושבן לצורך ייבוא של קנאביס 

לשימוש רפואי. למיטב ידיעת החברה, מוצרי הקנאביס לשימוש 

רפואי המיובאים, חייבים אף לעמוד בדרישות רפואיות מחמירות 

 אשר מוצרים כי ודאות כל אין, משכך. הרלוונטייםמצד הרגולטורים 

 יעמדו, לייצוא אישור לחברה שיינתן ככל, החברה ידי על ייוצאו

 שהרגולציה ודאות כל אין, וכן זרה במדינה הרגולטוריות בדרישות

 ייבוא אישורי שיוענקו או המוצרים ייבוא את תאפשר הזרה במדינה

 פעילויות ישנןהחברה. לענין זה, יצוין, כי  של פוטנציאליים ללקוחות

ת על קבלת היתר ייצוא לצרכי ונשענאינן  אשר בחברה משמעותיות

 . , כגון פיתוח פורמולות לייצור מוצריםפעילותה

 גורמי סיכון ייחודיים לחברה  .39.3

החברה מבססת פעילותה על המשאבים  -השליטה בבעלת תלות .39.3.1

אשר בבעלות בעלת השליטה, לרבות הרישיונות, ההון האנושי, 

מעבדות, מתקני יצור וכו'. לאור האמור, לחברה קיימת תלות 

 תוקףו, ובכלל זה בהמשך חידוש בהמשך פעילותה של בעלת השליטה

הסכם השירותים וכן בחידוש אישורים ורישיונות, כמפורט בסעיף 

  .להלן 39.3.2

בעלת השליטה ורישיון להחזקה ולמתן  של ראשוני אישורחידוש  אי .39.3.2

אישור ורישיון איבוד  אושירותי מו"פ ובדיקות מעבדה בסם מסוכן 

 שירותי ולמתן להחזקה רישיון: נכון למועד פרסום המתאר, כאמור

 ,בינואר 6הינו בתוקף עד ליום , מסוכן בסם מעבדה ובדיקות"פ מו

פועלת להארכת האישור הזמני לצורך הרחבת חברת האם וכן , 2021

בחקיקה ו/או במדיניות  שינויים .שטח הייצור במפעל לייצור מסחרי

משרד הבריאות או חקיקה חדשה עלולים לעכב את הליך קבלת 

האישורים הזמניים,  דושהרישיונות הקבועים או לכל הפחות לחי
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עיכוב אשר עלול לגרום לכך שהחברה לא תוכל לפעול בתחום 

אין כל וודאות כי תוקפם של  לכךהפעילות כולו או חלקו. מעבר 

יוארך על ידי היק"ר או כי היק"ר יאשר להפכם האישורים הזמניים 

 לרישיונות קבועים. 

 ןרישיווכן אי קבלת  IMC-GSP בתקןעמידה  אישורקבלת  אי .39.3.3

פרסום המתאר, ככל והחברה תפעל להרחבת למועד  נכון: קבועים

 אישור בלכי החברה תק וודאותכל  אין שטח הייצור במתקן הייצור,

מסחרי  לייצורביחס  קבוע ןרישיו/או ו IMC-GSPן בתק עמידה

 קבלת אי, כן כמו. במתקן הייצור לצורך הקמת החדרים הנקיים

 למי ביחס קבוע ןרישיווכן אי קבלת  IMC-GSPן אישור עמידה בתק

לא  שהחברה לכך לגרום עלול כאמור הערך בשרשרת החוליות מבין

, במתאר המתוארים הפעילות מתחומי יותר או באחדתוכל לפעול 

 .    ייןהענ לפי

: חלק ניכר מפעילות החברה הינה דרך ואבני בפיתוח עמידה אי .39.3.4

פיתוח מוצרים רפואיים מבוססי קנאביס. כחברת מחקר ופיתוח, 

הצלחת החברה תלויה במידה רבה ביכולתה לעמוד באבני הדרך 

 לפיתוח מוצרים בעצמה ובאמצעות שותפויות עסקיות עם אחרים. 

אותם  יםאין ודאות כי למוצר :ומחיריהם החברהביקוש למוצרי  .39.3.5

של  מכירתםו םיהיה ביקוש המצדיק את ייצור החברהתייצר 

 . יםהמוצר

ושל בעלת השליטה, המספקת  החברה: הצלחת מקצועי אדם כוח .39.3.6

לגייס ולפתח כוח אדם  ןהיתורבות ביכול תלויהשירותים לחברה, 

כוח אדם כאמור  לגייסושל נקסטר  החברהשל  ןמקצועי. אי יכולת

 ,. יצויןבביצועי החברהו/או לשמר עובדים, עלול לפגוע באופן מהותי 

 הרפואיכי לא פשוט לאתר עובדים שיתאימו לעבוד בתחום הקנאביס 

 .  62התקינה בדרישותשאלו צריכים לעמוד  מפני

 ביכולתה תלוי החברה: המשך פעילותה של והשקעה מימון מקורות .39.3.7

 מנת על בעתידולקבל הכנסות משירותי פיתוח ומסחור  כספים לגייס

 בגיוס תצליח שהחברה וודאות כל אין. פעילותה את ולפתח להמשיך

ו/או בהכנסות מספקות משירותי פיתוח ואו במסחור מוצריה  כספים

 מהותי להיות עשוי אך, הקצר בטווח מהותי פחות זה סיכון גורם. ואל

להרחיב את  תחליט והחברה במידה יותר הארוך הזמן בטווח

 . משמעותיהפעילות באופן 

: אסטרטגיים לקוחות/או ו ספקים/או ו שותפים עם התקשרות .39.3.8

תלויה במידה רבה ביכולתה להתקשר עם שותפים  החברההצלחת 

 ומסחור ייצור, פיתוחו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים לצורכי 

בשותפים ו/או ספקים ו/או  לבחור החברהמוצריה. אי יכולתה של 

                                                 
ראו:  ,רת ישראל וכו'. לפרטים נוספיםט, קבלת אישור ממש24יבים להיות ישראלים, מעל גיל העובדים חי  62

http://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf . 

http://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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לפתח  וביכולתה החברהלקוחות מתאימים עלול לפגוע בביצועיה של 

 מוצרים.
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  החברה על הסיכון גורם של ההשפעה מידת 
 גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה

    מאקרו סיכוני
בטחוני, מדיני  מצב

 פוליטי
+   

   + חליפין שער תנודות
  +  משפטי רגולטורי סיכון

   + זהות ישראלית
    ענפיים סיכון גורמי
 בנוגע ודאות חוסר

 ייצוא אישור לקבלת
 מישראל רפואי קנאביס

+   

 מוצריפיתוח וייצור 
 רפואי קנאביס

על ידי  מיםמתקד
 החברהמתחריה של 

 +  

שינויים ברגולציה, 
היתרים ותקינה 

 בינלאומית

  + 

 שחקנים עם תחרות
 הקנאביס בשוק חדשים

+   

הקהל ביחס  דעת
לשימוש במוצרי 

 קנאביס

+   

   + בעולם הקנאביס מחיר
 במדינות ייבוא היתרי

 זרות
+   

    ייחודיים סיכונים
 +   השליטה בבעלת תלות

 אישורחידוש  אי
בעלת  של ראשוני

השליטה ורישיון 
להחזקה ולמתן שירותי 

מו"פ ובדיקות מעבדה 
איבוד  אובסם מסוכן 

 אישור ורישיון כאמור

  + 

עמידה  אישורקבלת  אי
וכן  IMC-GSP בתקן

 ונותרישיאי קבלת 
 קבועים

  + 

 בפיתוח עמידה אי
 דרך ואבני

  + 

 החברהביקוש למוצרי 
 ומחיריהם

  + 

  +  מקצועי אדם כוח
 מימון מקורות

 והשקעה
  + 

 שותפים עם התקשרות
/או ו ספקים/או ו

 אסטרטגיים לקוחות

  + 
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 בע"מ  נקסטייג' קנאביס אינוביישן
 

   דוחות כספיים 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 
 



 
 בע"מ נקסטייג' קנאביס אינוביישן

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  דוחות כספיים

 
 
 

 עניינים תוכן 
 
 

 עמוד
 
 

 3 דוח רואה החשבון המבקר
 

 4 על המצב הכספי דוח 
 

 5 הכולל ההפסד על  דוח
 

 6 על השינויים בהון דוח 
 

 7 דוח על תזרימי המזומנים
 

  8 באורים לדוחות הכספיים 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר  , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03  
 

2 

 
 
 

 החשבון המבקר לבעלי המניות של   הדוח רוא
 בערבון מוגבל נקסטייג' קנאביס אינוביישן

 
 

 בערבון מוגבלנקסטייג' קנאביס אינוביישן  של המצורפים הכספי המצב על את הדוח  ביקרנו 
ותזרימי    השינויים בהון   , הדוחות על ההפסד הכולל   ואת   2018  בדצמבר  31ם  ליו"החברה"(    -  )להלן

  הדירקטוריון  באחריות  ו הינ  זה  כספי  דוח  . 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום  תקופה ל המזומנים 
 . ביקורתנו   על   בהתבסס   ה ז   כספי   דוח   על   דעה   לחוות   היא   אחריותנו .  החברה   של   וההנהלה 

 
את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי    ערכנו 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את  - . על 1973- חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית  

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.    של   מדגמיתת כוללת בדיקה  מהותית. ביקור 
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  

 אנו הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 
 בסיס נאות לחוות דעתנו.מספק  שביקורתנו סבורים

 
, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של  נאות  באופן  ף משק "ל הנ  הכספי  הדוח , לדעתנו 

  שלה ותזרימי המזומנים השינויים בהון , תוצאות פעולותיה  ואת  2018בדצמבר  31ום החברה לי 
והוראות תקנות    ( IFRS)   בינלאומיים   כספי   דיווח   לתקני   בהתאם באותו תאריך,    ה שהסתיימ   תקופה ל 

 . 2010- ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע 
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 

 2019 בספטמבר 22
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 נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ
 

 על המצב הכספי דוח
 
 
 
 בדצמבר 31   
   2018 

 אלפי ש"ח באור  

 
    נכסים  

    
 -    כסים ה"כ נס

    
    שוטפות התחייבויות

    
 1,524  5  חברה האם -זכאים

    
 1,524    התחייבויות  ה"כס

    
    הון

    
 10    הון מניות

 ( 1,534)   הפסד השנה 

    
 ( 1,524)   הון גרעון ב סה"כ

    
 -    והון התחייבויותה"כ ס

 
 
 
 
 
 

     
 למור לנ  אורנה דרייזין  אברהם דרייזין

 כספים מנהל   יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל ודירקטור
 
 
 
 

 2019 בספטמבר 22 :הכספייםתאריך אישור הדוחות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .הכספי המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח הבאורים
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 נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ
 

 הכולל ההפסדעל  דוח
 
 
 

 10מיום   תקופהל  
 )מועד 2018ביולי,   
 ההקמה( ועד ליום   
 2018בדצמבר,  31  
 אלפי ש"ח באור 

 
 847  6 ופיתוח חקרהוצאות מ

   
 370  7 הוצאות הנהלה וכלליות 

   
 731  8 הוצאות מכירה ושיווק

   
 431,5   הוצאות תפעוליות  סה"כ

   
 ,5341   הפסד  סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הכספי. רפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחהבאורים המצו
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 נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ
 

 על השינויים בהון דוח
 
 
 
 
  הפסדים    

 סך הכל הון  לתקופה  הון מניות   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     

 10  -  10   2018ביולי  10יתרה ליום 
     

 ( 1,534) ( 1,534) -   לתקופה כולל הפסד 

     
 ( 1,524) ( 1,534) 10   2018 בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח הכספי.
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 נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ
 

 דוח על תזרימי מזומנים 
 
 
 
 
 10לתקופה  מיום    

 )מועד 2018ביולי    

 ההקמה( ועד ליום    

 2018בדצמבר  31   

 אלפי ש"ח    

 
     

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     

 ( 1,534)    הפסד לתקופה
     

     שינויים בנכסים והתחייבויות
     

 1,534     חברת אם  –שינוי בזכאים 

     

     - 

     

 -     מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

     

 -     )קיטון( במזומנים ושווי מזומניםגידול 

     
 -     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
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 המאוחדים  הכספייםבאורים לדוחות 
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 כללי - 1באור 
 

רת נקסטר כמפארמה סולושונס החברה( החלה את פעילותה תחת חב -בע"מ )להלן  נקסטייג' קנאביס אינוביישן א. 
החלה החברה להשתמש במשאבים  2017. במאי )להלן: "בעלת השליטה" או "נקסטר" או "החברה האם"( בע"מ

כספיים של החברה האם כדי ליצור את התשתית הבסיסית לפעילותה. החברה הוקמה במטרה להיות מובילה  
 Drugפיתוח, ייצור ומכירה של מוצרים רפואיים חדשניים משולבי קנאביס. בכלל זאת, דרכים חדשניות )עולמית ב

Delivery System להעברת מולקולות ומתן תכשירים באופן ממוקד לאיבר הרלבנטי, בפיתוח פורמולציות )
לטרפומה למחקר ופיתוח ( בהרכב ספציפי למחלה, וכן במטרה להיות פAPIsמקוריות המכילות חומרים פעילים )

בתחום מוצרים המשלבים קנאביס, בין היתר, עבור חברות גדולות בעולם, בתעשיית התרופות, הקנאביס הרפואי, 
   המזון, המשקאות והקוסמטיקה.

 התאגדה החברה כחברה פרטית על פי חוק החברות.  2018ביולי  10ב 
 31והדוח של החברה ליום  2018ביולי  10ברה ביום כאמור, פעילות החברה, אשר החלה תחת נקסטר הועברה לח 

ואת השינויים בהון  2018בדצמבר  31מייצג בהתאם, את הפעולות מתחילת פעילותה, ועד ליום  2018בדצמבר 
ותזרים המזומנים של החברה. לצורך הרישום החשבונאי ניהלה החברה בספרי נקסטר חשבונות נפרדים של 

חברה וזאת בהתאם לאיפיון העלות ובמועד הוצאתם. לאחר התאגדות החברה, השקעות והוצאות של פעילות ה
 חייבה נקסטר את החברה בעלויות שנצברו בספריה והעוברו לחברה. 

 
ומימון פעילויות החברה    2018בדצמבר    31אלפי ש"ח בתקופה שהסתיימה ביום    1,534  -לחברה הפסדים בסך של כ  ב. 

 (.5באור נסמך בשלב זה על החברה האם )ראה 
בקשר עם האמור, הנהלת החברה פועלת לקבלת מימון ממשקיעים חיצוניים אולם אין לה אפשרות להבטיח כי 

 תצליח לגייס מקורות מימון נוספים אלו. 
 
 

 יכת הדוחות הכספייםבסיס ער – 2באור 
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר 
 אחרת.

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א. 
 

  (.IFRS -לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן הוכן על ידי החברה בהתאם הכספי  הדוח
 . 2010- דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 . 2019בספטמבר  22הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום 
 

 התפעולי המחזור תקופת ב. 
 

 .נהש הינו החברה של התפעולי המחזור
 
 ומטבע חוץ ההצגה מטבעמטבע הפעילות,  . ג
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה . 1

 
היא פועלת )להלן: "מטבע הפעילות"(.   במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה ךה ערוהחברהדוח הכספי של 

 .של החברהוההצגה , מוצגים בשקל, שהוא מטבע הפעילות חברהה  התוצאות והמצב הכספי של
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ . 2

 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה 

דיווח למטבע הפעילות לפי  הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך
שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע 
חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים 

ם למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמי
 ההוגן. 

 
 כספיים צמודי מדד פריטים . 3

 
( " המדד" -נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל )להלן 

 מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. 
 

 עלויות מחקר ופיתוח . ד
 

, היות ואינן מוכרות כנכס בלתי מוחשי בהתאם לתקן דיווח נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותןופיתוח עלויות מחקר 
  . בדבר נכסים בלתי מוחשיים IAS 38כספי בינלאומי 
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 הכספיים  הדוחות בעריכת וההנחות האומדניםעיקרי השיקולים,  - 3באור 
 

, נדרשה הנהלת החברה להניח  החברהבעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של 
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 

סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות 
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו 

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
 

 חברה האם -זכאים  - 4באור 
 

שירותים לחברה, כולל שירותי ייצור, מחקר ופיתוח, וכן לחברה הסכם עם החברה האם לפיו תספק החברה האם  א.
תעמיד לרשות החברה מתקנים וציוד שישמשו לפעילות החברה ובנוסף רישיון בלעדי לידע של החברה האם בתחום 

 הקנאביס וזאת בתמורה לעלויות בפועל בהן נושאת החברה האם בתוספת מרווח קבוע.
החוב בעתיד הנראה לעין וכן התחייבה לתמוך כלכלית בפעילויות החברה האם לא מתכוונת לדרוש את פרעון 

 החברה עד לגיוס כסף ממשקיעים חיצוניים. 
 

 (דירקטורים)לרבות  עניין  ובעלי ניהוליים מפתח לאנשי והטבות תגמול . ב
 

נכון למועד הדוח טרם נחתמו הסכמים מול אנשי מפתח וניהולם ואלה צפויים להחתם במועד השלמת המיזוג )ראה  
 א'(.1באור 

 
 הון מניות  - 5באור 

 
 הרכב הון מניות:

 2018בדצמבר  31   

 מונפק ונפרע רשום   

 מספר המניות    

 
 1,000,000  2,000,000    ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות 

 
 הוצאות מחקר ופיתוח - 6באור 

 10לתקופה מיום     

 2018ביולי,     

 )מועד ההקמה(     

 ועד ליום     

 2018 בדצמבר 31    

 אלפי ש"ח    

 
 557  משכורות והוצאות נלוות שכר
 290  משנה  וקבלני יעוץ

  
  847 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות - 7באור 

 10לתקופה מיום     

 2018ביולי,     

 )מועד ההקמה(     

 ועד ליום     

 2018 בדצמבר 31    

 אלפי ש"ח    

 
 171 שכר, משכורות והוצאות נלוות 

 76 נסיעות לחו"ל 
 113 יועצים ומשפטיות 

 10 אחרות
  
 370 
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 הוצאות מכירה ושיווק - 8באור 
 
 10לתקופה מיום     

 2018ביולי,     

 )מועד ההקמה(     

 ועד ליום     

 2018 בדצמבר 31    

 אלפי ש"ח    

 
 239 יחסי ציבור

 78 פרסום כנסים ותערוכות
  
 317 

 
 מסים על ההכנסה - 9באור 

 
 שיעורי המס החלים על הקבוצה . א
 

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  אישרה מליאת הכנסת את ,2016בדצמבר 
לשיעור של  ,2018בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2016 -(, התשע"ז 2018 -ו  2017התקציב 

23% . 
 

 שומות מס . ב
 
 . אין שומות הנחשבות כסופיותלחברה 

 
 שים זמניים אחרים הפסדים מועברים לצורכי מס והפר . ג

 
. לא  חש"אלפי  1,239 לסך של, 2018 ,בדצמבר 31ם ולחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים לי

הפסדים להעברה ובגין הפרשים זמניים אחרים בהיעדר צפי בגין  י מסים נדחיםנכסבדוחות הכספיים המאוחדים  הוכרו
 בעתיד הנראה לעין. לניצולם 

 
 . 2019  -ו 2018לחברה אושרה שנת מס מאוחדת בגין השנים  ד. 

 
 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן - 10באור 

 
. ההלוואה נושאת ריבית  ש"חאלף  800ה ממוסד בנקאי על סך , החברה נטלה הלווא2019לאחר תאריך המאזן, בינואר 

השליטה של החברה  . בעלי  2020שתשולם מידי חודש בהתאם ללוח הסילוקין. קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בינואר  
 להבטחת החזר ההלוואה.  אישיות העמידו ערבויותהאם 
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 בע"מ  נקסטייג' קנאביס אינוביישן
 

 ביניים דוחות כספיים תמצית 
 2019  בספטמבר 30ליום 

 
 
 



 
 בע"מ נקסטייג' קנאביס אינוביישן

 
 2019 בספטמבר 30תקופה שהסתיימה ביום לביניים  דוחות כספיים תמצית 

 
 
 

 תוכן עניינים 
 
 

 עמוד
 
 

 3 יםהחשבון המבקר הסקירה של רואידוח 
 

 4 ביניים המצב הכספיתמצית דוחות על 
 

 5 ביניים   הכולל רווחהעל  תמצית דוחות
 

 6 ביניים על השינויים בהון תמצית דוחות
 

 7 תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
 

 8 ביניים באורים לדוחות הכספיים
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר  , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03  
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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
 נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ

 
 מבוא

בע"מ הכולל את הדוח על המצב   סקרנו את המידע הכספי המצורף של נקסטייג' קנאביס אינוביישן
והפסד, הרווח ואת הדוחות התמציתיים על רווח  2019 בספטמבר 30הכספי התמציתי ליום 

באותו  ושהסתיימלתקופות של תשעה ושלושה חודשים  ן ותזרימי המזומניםהכולל, שינויים בהו
יניים זו וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת בתאריך. הדירקטוריון 

וכן הם אחראים  "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

בהתבסס   אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו  .1970-ומיידיים(, התש"ל 
 על סקירתנו.

 
 היקף הסקירה

בון בישראל "סקירה של מידע חש-של לשכת רואי 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי 
לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים 

במידה והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת 
לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
ו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנ

 .IAS 34ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו 
הגילוי לפי פרק  לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות

 . 1970-ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

' בדוחות הכספיים. ד1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לביאור 
ולה  2019בספטמבר  30-ש"ח בתקופה שנסתיימה באלפי  3,494נגרמו הפסדים בסך  לחברה

יחד עם גורמים נוספים  ,ש"ח. גורמים אלהאלפי  5,018החוזר לאותו תאריך בסך  גרעון בהון
המפורטים בביאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק 

. בדוחות הכספיים לא נכללו ד'1חי". תוכניות ההנהלה בקשר לעניינים אלה מפורטים בביאור 
וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה  כל התאמות לגבי ערכי הנכסים

 ".לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 

 2020בפברואר  5 תאריך
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  ביניים ליום על המצב הכספי ותדוחתמצית 
 
 
 
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30  
  2019 2018 2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

 
     שוטפים   נכסים

     
 -  -  92   חייבים אחרים 

 -  -  19   פקדונות מוגבלים לזמן קצר
     

 -  -  111   סה"כ נכסים 

     
     נכסים שאינם שוטפים 

     
 -  -  168   רכוש קבוע

     
 -  -  168   סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

     
 -  -  279   סה"כ נכסים 

     
     התחייבויות שוטפות

     
 -  -  34   משיכת יתר

 -  -  968  6 מבנק  ותהלווא
 -  -  279   ספקים ושיקים לפרעון 

 -   954   הוצאות לשלם 
 -  -  71   בגין שכר ואחרים זכאים
 1,524  1,041  2,359  5 חברה אם -זכאים 

     
 1,524  1,041  4,665   סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     התחייבויות לא שוטפות

     
 -  -  632  6 הלוואה מבנק

     
 -  -  632   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

     
 1,524  1,041  5,297   סה"כ התחייבויות

     
     הון

     
 10  10  10   הון מניות 

 ( 1,534) ( 1,051) ( 5,028)  יתרת הפסד

     
 ( 1,524) ( 1,041) ( 5,018)  סה"כ גרעון בהון 

     
 -  -  279   סה"כ התחייבויות והון

 
 

     
 מור לנל  אורנה דרייזין  אברהם דרייזין

 מנהל כספים   יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל ודירקטור
 
 
 

 2020 בפברואר 5: תאריך אישור הדוחות הכספיים
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח הכספי. הבאורים
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 ביניים  על ההפסד הכולל ותדוחתמצית 
 
 
 
 מיום לתקופה   מיום לתקופה      

 2018ביולי  10 2018ביולי  10 לתקופה של  לתקופה של   

 )מועד ההקמה(  )מועד ההקמה(  שלושה חודשים  תשעה חודשים   

 ועד ליום  ליום ועד  שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום   

 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30  

  2019 2019 2018 2018 

 )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

 
 -  -  -  574   הכנסות

      
 -  -  -  ( 574)  עלות המכר

      
 -  -  -  -   גולמי רווח 

      
 847  604  1,039  1,984  7 הוצאות מחקר ופיתוח

      
 370  174  363  1,300  8 הוצאות הנהלה וכלליות 

      
 317  273  36  123  9 הוצאות מכירה ושיווק

      
 1,534  1,051  1,438  3,407   סה"כ הוצאות תפעוליות 

      
 1,534  1,051  1,438  3,407   תפעולי סה"כ הפסד 

      
 -  -  26  87   הוצאות מימון

      
 1,534  1,051  1,464  3,494   הפסד  סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכספי. רפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחהבאורים המצו
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 ביניים  על השינויים בהון  ותדוחתמצית 
 

  הפסדים   
 סך הכל הון  לתקופה  הון מניות  

 )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

    לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
    )בלתי מבוקר( 2019בספטמבר  30ביום  

    
 ( 1,524) ( 1,534) 10  2019 ינוארב 1יתרה ליום 

    
 ( 3,494) ( 3,494) -  הפסד כולל לתקופה 

    
 ( 5,018) ( 5,028) 10  2019בספטמבר  30יתרה ליום 

 
 

  הפסדים   
 סך הכל הון  לתקופה  הון מניות  

 )בלתי מבוקר(  מבוקר( )בלתי  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

    לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
    )בלתי מבוקר( 2019בספטמבר  30ביום  

    
 ( 3,554) ( 3,564) 10  2019ביולי  1יתרה ליום 

    
 ( 1,464) ( 1,464) -  הפסד כולל לתקופה 

    
 ( 5,018) ( 5,028) 10  2019בספטמבר  30יתרה ליום 

 
 

  הפסדים   
 סך הכל הון  לתקופה  הון מניות  

 )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

    )מועד ההקמה( ועד 2018ביולי  10מיום לתקופה 
    )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר  30יום ל 

    
 10  -  10  2018ביולי  10יתרה ליום 

    
 ( 1,051) ( 1,051) -  הפסד כולל לתקופה 

    
 ( 1,041) ( 1,051) 10  2018בספטמבר  30יתרה ליום 

 
 

  הפסדים   
 סך הכל הון  לתקופה  הון מניות  

 )מבוקר(  )מבוקר(  )מבוקר(  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

    2018בדצמבר  31ביום לשנה שהסתיימה 
    

 10  -  10  2018 ביולי 10יתרה ליום 
    

 ( 1,534) ( 1,534) -  הפסד כולל לשנה 
    

 ( 1,524) ( 1,534) 10  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח הכספי.
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 ביניים  תזרימי המזומניםתמצית דוחות על 
 
 
 
  מיום לתקופה     
  2018ביולי  10 לתקופה של  לתקופה של  
 לשנה )מועד ההקמה(  שלושה חודשים  תשעה חודשים  
 שהסתיימה  ביום  ועד ליום  שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 
 2019 2019 2018 2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 ( 1,534) ( 1,051) ( 1,464) ( 3,494) הפסד לתקופה 
     

     התאמות
 -  -  25  86  הוצאות ריבית

     
     שינויים בנכסים והתחייבויות: 

 -  -  129  129  שינוי ספקים ושיקים לפרעון 
 -  -  ( 268) 954  לשלם שינוי הוצאות 

 -  -  ( 1) 71  בגין שכר ואחרים שינוי זכאים
 -  -  ( 56) ( 111) שינוי חייבים אחרים 

 1,534  1,051  1,175  773  חברה אם -שינוי זכאים 
 -  -  ( 254) -  שינוי הכנסות מראש

 -  -  ( 8) ( 24) ריבית ששולמה

 -  -  ( 722) ( 1,616) מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

     
     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 -  -  ( 18) ( 18) רכישת רכוש קבוע

   ( 18) ( 18) מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה 

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 -  -  800  1,600  קבלת הלוואות מבנק
 -  -  ( 60) 34  משיכת יתר

 -  -  740  1,634  מפעילות מימוןמזומנים נטו שנבעו 

     
 -  -  -  -  גידול )קיטון(, נטו במזומנים ושווי מזומנים

     
 -  -  -  -  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה

     
 -  -  -  -  מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח הכספי. הבאורים
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 כללי - 1באור 
 

ברת נקסטר כמפארמה החברה( החלה את פעילותה תחת ח -נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ )להלן  א. 
החלה החברה    2017. במאי )להלן: "בעלת השליטה" או "נקסטר" או "החברה האם"( סולושונס בע"מ

להשתמש במשאבים כספיים של החברה האם כדי ליצור את התשתית הבסיסית לפעילותה. החברה הוקמה 
במטרה להיות מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ומכירה של מוצרים רפואיים חדשניים משולבי קנאביס. בכלל 

לות ומתן תכשירים באופן ממוקד לאיבר ( להעברת מולקוDrug Delivery Systemזאת, דרכים חדשניות )
( בהרכב ספציפי למחלה, וכן במטרה  APIsהרלבנטי, בפיתוח פורמולציות מקוריות המכילות חומרים פעילים )

להיות פלטרפומה למחקר ופיתוח בתחום מוצרים המשלבים קנאביס, בין היתר, עבור חברות גדולות בעולם, 
   זון, המשקאות והקוסמטיקה.בתעשיית התרופות, הקנאביס הרפואי, המ

 התאגדה החברה כחברה פרטית על פי חוק החברות.  2018ביולי  10ב 
והדוח של החברה ליום  2018ביולי  10כאמור, פעילות החברה, אשר החלה תחת נקסטר הועברה לחברה ביום 

 2019בספטמבר  30, ועד ליום של החברה מייצג בהתאם, את הפעולות מתחילת פעילותה 2019בספטמבר  30
ברה בספרי נקסטר ואת השינויים בהון ותזרים המזומנים של החברה. לצורך הרישום החשבונאי ניהלה הח

חשבונות נפרדים של השקעות והוצאות של פעילות החברה וזאת בהתאם לאיפיון העלות ובמועד הוצאתם. 
 לאחר התאגדות החברה, חייבה נקסטר את החברה בעלויות שנצברו בספריה והעוברו לחברה. 

 
להלן:  ע"מ ), התקשרה החברה במזכר הבנות בלתי מחייב עם מיקרומדיק טכנולוגיות ב2019במרץ 

"מיקרומדיק"(, אשר במסגרתו, בכפוף לחתימת הסכם מפורט בין הצדדים ולהתקיימות תנאים מתלים, 
 תתבצע עסקת מיזוג בין החברה לבין מיקרומדיק. נכון למועד הדוחות הכספיים, טרם הושלם המיזוג. 

 
בנפרד, כעסקאות משותפות או הסדרים החברה שותפה במספר מיזמים אשר צפויים בעתיד לפעול, כל אחד  ב. 

הוצאות בהקשר לאותם משותפים. נכון למועד הדוחות הכספיים טרם הושלמה ההקמה של מיזמים אלו וה
 ת לרווח והפסד עם התהוותן.מיזמים נזקפו

 
חתמה החברה וחברת האם על מזכר הבנות מחייב )להלן "המזכר"( עם חברה פרטית קנדית  2018באוגוסט  . ג

  .( לצורך שיתוף פעולה בתחום הפיתוח והייצור של מוצרי קנאביס רפואיMedC  )להלן
להעניק לחברה תמלוגים, אופציות למניותיה וכן תמורה במזומן בעבור   MedCכחלק מתנאי המזכר, התחייבה  

נכון למועד הדוחות טרם שירותים שתספק לה החברה וזאת בכפוף לחתימה על הסכם סופי )להלן "ההסכם"(.  
 חתם ההסכם. נ

 
 בספטמבר 30ביום  ושהסתיימ של תשעה חודשים תקופהלאלפי ש"ח  5,028 -בסך של כ הפסד מצטבר לחברה  . ד

 (.5באור ומימון פעילויות החברה נסמך בשלב זה על החברה האם )ראה  2019
אפשרות להבטיח בקשר עם האמור, הנהלת החברה פועלת לקבלת מימון ממשקיעים חיצוניים אולם אין לה 

בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים  כי תצליח לגייס מקורות מימון נוספים אלו.
 וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 

 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 ם עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיהצהרה על  א. 
 

את כל המידע , דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל
 31הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  

כמו כן, דוחות אלה נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך  השנתיים"(. וחות )להלן: "הד 2018בדצמבר 
 . 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 דעת ושיקול באומדנים שימוש . ב
 

, נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, IFRS-בעת הכנת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל
ועל הסכומים המדווחים של נכסים  החברההערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית של 

 והתחייבויות, הכנסות והוצאות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאומדנים שנקבעו. 
וההנחות העיקריות  החברה ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של ,שיקול הדעת של 3 לאמור בביאורלמעט 

 . 2018ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים של החברה לשנת 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה , המדיניות החשבונאית של עילב ל-למעט המפורט בסעיפים א
המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים. להלן תיאור השינויים העיקריים במדיניות החשבונאית 

   בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה והשפעתם:
" או "התקן"( אשר IFRS 15זה: ")בסעיף    15את תקן דיווח כספי בינלאומי    החברה מיישמת  2018בינואר    1החל מיום  

 קובע הנחיות לעניין ההכרה בהכנסה.
 התקן מציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות הכולל חמישה שלבים: 

 זיהוי החוזה עם הלקוח.  ( 1)
 זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה.  ( 2)
 קביעת מחיר העסקה. ( 3)
 נפרדות. הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע  ( 4)
 הכרה בהכנסה עם קיום מחויבויות הביצוע.  ( 5)

 
החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום 
התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו 

 צדדים שלישיים. לטובת 
 

 .להלן עיקרי המדיניות החשבונאית בדבר הכרה בהכנסה
 

 זיהוי חוזה 
 :הבאים התנאים כל מתקיימים כאשר רק לקוח עם בחוזה מטפלת החברה

עסקיות נהוגות אחרות( והם  הצדדים לחוזה אישרו את החוזה )בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות )א(
 מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם; 

 יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;  חברהה )ב(
 יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו; חברהה )ג( 
כון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים  לחוזה יש מהות מסחרית )כלומר הסי )ד(

 להשתנות כתוצאה מהחוזה(; וכן
 תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.  חברהצפוי שה )ה( 

 
 עד כהתחייבות כרתמו מהלקוח שהתקבלה תמורה, האמורים הקריטריונים את מקיים אינו לקוח עם חוזה כאשר

  סחורות  להעביר מחויבויות נותרו לא לחברה: הבאים מהאירועים אחד מתרחש כאשר או מתקיימים שהקריטריונים
 והתמורה   בוטל  החוזה  או;  להחזרה  ניתנת  לא  והיא  התקבלה  הלקוח  ידי  על  שהובטחה  התמורה  וכל  ללקוח  שירותים  או

 . להחזרה ניתנת אינה מהלקוח שהתקבלה
 

 ביצוע מחויבויות זיהוי
 ומזהה  לקוח עם חוזה במסגרת שהובטחו השירותים או הסחורות את בחוזה ההתקשרות במועד מעריכה החברה

 : הבאים מהשניים אחד ללקוח להעביר הבטחה כל ביצוע כמחויבות
 או ; נפרדים שהם( שירותים או סחורות של חבילה או) שירות או סחורה )א(
 . ללקוח העברה דפוס אותו להם  ויש זהים למעשה שהם נפרדים שירותים או סחורות של סדרה )ב(

מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או השירות   החברה
בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את הסחורה או 

הבטחה להעביר סחורה או שירות  השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה. על מנת לבחון האם
 או סחורות עם השירות או הסחורה שילוב של משמעותי שירות מסופק האם בוחנת החברהניתנת לזיהוי בנפרד, 

 . בחוזה התקשר  הלקוח עבורו משולב לתוצר בחוזה שהובטחו אחרים שירותים
 

 העסקה מחיר קביעת
 שהובטחו  שירותים או סחורות להעברת בתמורה זכאית להיות מצפה החברה לו התמורה סכום הוא העסקה מחיר

 ההשפעות   את  בחשבון  מביאה  החברה  העסקה  מחיר  קביעת  בעת.  שלישיים  צדדים  לטובת  שנגבו  סכומים  מלבד,  ללקוח
 לשלם  שיש ותמורה במזומן שלא תמורה, בחוזה משמעותי מימון רכיב של קיומו, משתנה תמורה: הבאים  כל של

 . ללקוח
 

 משתנה תמורה
 על  ויתורים, זיכויים, החזרים, מהנחות כתוצאה להשתנות שעשויים וסכומים קבועים סכומים כולל העסקה מחיר
 הוסכמה   טרם  בגינם  שהתמורה  בחוזה  שינויים  וכן  ומחלוקות  תביעות,  קנסות,  ביצועים  בגין  בונוסים,  תמריצים,  מחיר

 . הצדדים ידי על
 ביטול  כי גבוהה ברמה צפוי כאשר רק, חלקו את או, המשתנה התמורה סכום את העסקה במחיר כוללת החברה

 תתברר המשתנה לתמורה הקשורה הודאות אי כאשר יתרחש לא שהוכרו המצטברות ההכנסות סכום של משמעותי
 בתמורת   שנכלל  המשתנה  התמורה  סכום  אומדן  את  הצורך  במידת  החברה  מעדכנת,  דיווח  תקופת  כל  בסוף.  מכן  לאחר

 . העסקה
 מתארת  זו  ושיטה  מאחרשיתקבל    ביותר  הסביר  הסכוםבאמצעות אמידת    המשתנה  התמורה  סכום  את  אומדת  החברה
 .לו זכאית תהיה שהיא התמורה סכום את ביותר הטובה בצורה

 
 לקראת ההתקדמות מדידת ידי על זמן לאורך בהכנסה מכירה הקבוצה ביצוע מחויבות בקיום התקדמות מדידת

 השירותים או הסחורות על השליטה בהעברת הקבוצה ביצועי את שמשקף באופן הביצוע מחויבות של מלא קיום
 המוקדמים בשלבים  למשל( ביצוע מחויבות של  התוצאה את סביר באופן למדוד ניתן לא כאשר .ללקוח שהובטחו

 מרווח ( שהתהוו העלויות להיקף עד רק מוכרות הכנסות ,שהתהוו העלויות את להשיב מצפה הקבוצה אך )חוזה  של
 .הביצוע מחויבות של  התוצאה את סביר באופן למדוד ניתן שבו למועד עד )אפס
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 הון מניות  - 4באור 
 

 הרכב הון המניות
2019בספטמבר  30     

 מונפק ונפרע רשום   

 מספר המניות    

 
 1,000,000  2,000,000    ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 

 
 
 

 צדדים קשורים  - 5באור 
 

לחברה הסכם עם החברה האם לפיו תספק החברה האם שירותים לחברה, כולל שירותי ייצור, מחקר ופיתוח, וכן 
תעמיד לרשות החברה מתקנים וציוד שישמשו לפעילות החברה ובנוסף רישיון בלעדי לידע של החברה האם בתחום 

 בתמורה לעלויות בפועל בהן נושאת החברה האם בתוספת מרווח קבוע.הקנאביס וזאת 
 

ף ההוצאות . היתרה מוצגת במסגרת סעיש"חאלפי  2,359נכון לתאריך המאזן, יתרת החוב לחברה האם עמדה על 
 . 2.75%יתרת החוב נושאת ריבית שנתית של פריים בתוספת  2019בינואר  1לשלם וזכאים החברה האם. החל מיום 

 
החברה האם התחייבה לתמוך כלכלית בפעילויות החברה, ואינה מתכוונת לדרוש את פירעון החוב כל עוד החברה לא  

 גייסה כסף ממשקיעים חיצוניים ואין בידה משאבים זמינים אחרים.
 
 
 

 הלוואות מבנקים  - 6באור 
 

אלף ש"ח. ההלוואה נושאת ריבית שתשולם מידי חודש בהתאם   800על סך    בנקמ, החברה נטלה הלוואה  2019בינואר  
נפרעה   2020בינואר  העמידו ערבויות להבטחת החזר ההלוואה. האם ללוח הסילוקין. בעלי המניות של החברה

 .ד10חדשה ראה באור ה ההלוואה ובמקומה נלקח הלווא
 

 אישית של בעלי המניות בנקסטר.אלפי ש"ח בערבות    800נטלה החברה הלוואה נוספת מהבנק בסך של    2019בספטמבר  
 . 2019באוקטובר  18, החל מיום תשלומים חודשיים שווים 57 -פרע בותי 1%ההלוואה נושאת ריבית פריים + 

 
 
 

 הוצאת מחקר ופיתוח - 7באור 
 

  מיום לתקופה     
  2018ביולי  10 לתקופה של  לתקופה של  
 לשנה )מועד ההקמה(  שלושה חודשים  תשעה חודשים  
 שהסתיימה  ביום  ועד ליום  שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 
 2019 2019 2018 2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 557  390  71  275  שכר משכורות והוצאות נלווות

     
 290  214  968  1,709  ייעוץ וקבלני משנה 

     
  1,984  1,039  604  847 
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 הוצאות הנהלה וכלליות - 8באור 
 

  מיום לתקופה     
  2018ביולי  10 לתקופה של  לתקופה של  
 לשנה )מועד ההקמה(  שלושה חודשים  תשעה חודשים  
 שהסתיימה  ביום  ועד ליום  שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 
 2019 2019 2018 2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 113  38  212  1,010  יועצים 

 171  33  80  154  שכר נילוות ואחזקת רכב
 76  95  45  76  נסיעות לחו"ל 

 10  8  26  60  משרדיות ושונות

     
  1,300  363  174  370 

 
 
 

 הוצאות שיווק ומכירות - 9באור 
 

  מיום לתקופה     
  2018ביולי  10 לתקופה של  לתקופה של  
 לשנה )מועד ההקמה(  שלושה חודשים  תשעה חודשים  
 שהסתיימה  ביום  ועד ליום  שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 
 2019 2019 2018 2018 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 239  195  36  109  יחסי ציבור

 78  78  -  14  פרסום כנסים ותערוכות

     
  123  36  273  317 

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן - 10באור 
 
ולשעבר    Aphria Inc, התקשרה החברה עם מר ג'ייקוב ריפשטיין )לשעבר נשיא חברת 2019בנובמבר  10 -ב . א

אלף דולר קנדי  175בהסכם השקעה, לפיו מר ריפשטיין השקיע סך של  , Diageo)סמנכ"ל הכספים של חברת 
קובע כי בסמוך  SAFE -ה  SAFE (Simple Agreement for Future Equity)אלפי ש"ח( באמצעות  500 -)כ

)נקסטייג'( ובהתאם למחיר   לפני השלמת עסקת המיזוג וכחלק מהשלמתה סכום ההשקעה יומר למניות החברה
וכן התקשרה החברה עם מר  מיליון דולר ארה"ב. 53.4על שווי החברה של  25%המניה המשקף הנחה של 

ריפשטיין במזכר הבנות לא מחייב להקמת מיזם משותף לצורך מיתוג, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי קנאביס 
 ( בתחום מוצרי בריאות.Hempקנבוס ) -ו

 
, הלוואה שנטלו  Back to Backהמחו בעלי השליטה של נקסטר לחברה, באותם תנאים  2019מבר לדצ 19-ב . ב

לחברה בתנאי שהיא תפרע ישירות מחתה והההלוואה ש"ח.  900,000בסך של  2018מבנק מזרחי בחודש מאי 
על פי תנאי הפירעון המקוריים. ההלוואה נושאת ריבית שנתית של פריים  Back to Backלבנק המזרחי 

 . 2024במאי  20וצפויה להיפרע בתשלומים שווים של קרן וריבית עד ליום  2.75%בתוספת 
 
אלפי   650התקשרה החברה בשני הסכמי השקעה עם צדדי ג' שאינם קשורים לחברה, בסך של  2020בינואר  ג. 

הקובע   SAFE(  Simple Agreement Roi Future Equityבמסגרת הסכמי )אלפי ש"ח(,    2,275  -דולר ארה"ב )כ  
רה )נקסטייג'( כי בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג וכחלק מהשלמתה סכום ההשקעה יומר למניות החב

מיליון דולר ארה"ב. יובאר כי הון  53.4על שווי החברה של  25%ובהתאם למחיר המניה המשקף הנחה של 
המניות המונפק והנפרע של החברה ישתנה לפני השלמת עסקת המיזוג כתוצאה מהמרת ההשקעה כאמור. כמו 

ם בשמם על מסמכים לצורך השלמת כן, המשקיעים חתמו על יפוי כוח לטובת החברה המייפה את כוחם לחתו
 המיזוג. 
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך המאזן - 10באור 
 

ם מידי חודש אלף ש"ח הנושאת ריבית שתשול 800החברה נטלה הלוואה מבנק על סך של  2020בינואר  7 -ב  ד. 
בעלי  2020קרן ההלוואה תפרע בתשלום אחד ביוני  .2020בהתאם ללוח הסילוקין, החל מחודש פברואר 

 להבטחת החזר הלוואה.  אישיות העמידו ערבויות האם של החברה שליטהה
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, בדצמבר 31 ליום' נקסטייג"ח דירקטוריון דו

2019 
  



 
 

  

 

 

 

 

 בע"מ נקסטייג' קנאביס אינוביישן

 

 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוח

 2018 דצמברב 31שהסתיימה ביום  תקופהל
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 דוחמתכבד להגיש את  "(החברהלהלן: "בע"מ )נקסטייג' קנאביס אינוביישן  חברתדירקטוריון 

דוח מועד " -" ו"חהדומועד ")להלן:  2018בדצמבר  31נכון ליום  הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 31ביום נסתיימו חודשים ש( 12)תקופה של שניים עשר החברה ל"(, והתוצאות הכספיות של הדירקטוריון

  "(.דוחתקופת ה)להלן: " 2018בדצמבר 

 אינם חברהה או שלדעת חברהל נוגעים שאינם לעניינים התייחסות נכללה הדירקטוריון לא דוח במסגרת

 .החברה ענייני מצב בהבנת לפגום כדי בהעדרם או שאין מהותיים

בקשר עם  "(מיקרומדיק"מ )להלן: "בעמיקרומדיק טכנולוגיות  חברתמיידי של  דיווח –העסקה"  דוח"

 דירקטוריון זה מצורף כנספח לו.  דוחעסקת המיזוג עם החברה, ש

פרטית של ניירות ערך בחברה מתאר פעילות החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה  –" המתאר"

-מבנה וצורה(, התשכ"ט –ולתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  2000-התש"ס ,רשומה(

  .   העסקה דוחלהמצורף כנספח  1969

 הסברי הדירקטוריון באשר למצב עסקי החברה .א

 אור תמציתי של החברה וסביבתה העסקיתית .1

 כמפארמה סולושנס בע''מ נקסטר תחת, 2017בחודש מאי  את פעילותה החלההחברה  .1.1

החברה הוקמה במטרה להיות מובילה עולמית בפיתוח, ייצור  ."(חברת האם)להלן: "

ומכירה של מוצרים רפואיים חדשניים משולבי קנאביס. בכלל זאת דרכים חדשניות 

(Drug Delivery System להעברת מולקולות ומתן תכשירים באופן ממוקד ) לאיבר

( בהרכב ספציפי APIsהרלבנטי, בפיתוח פורמולציות מקוריות המכילות חומרים פעילים )

בים לשמה למחקר ופיתוח בתחום מוצרים המלמחלה, וכן במטרה להיות פלטפור

קנאביס, בין היתר, עבור חברות גדולות בעולם, בתעשיית התרופות, הקנאביס הרפואי, 

 המזון, המשקאות והקוסמטיקה. 

 כמפארמה סולושנס בע''מ  נקסטר -ת האםחבר

שנה. החל מיום היווסדה עוסקת חברת האם בפיתוח כימי  12 -האם הוקמה לפני כ חברת

של תרופות ואביזרים רפואיים במיקור חוץ לחברות בארץ ובחו"ל, ונחשבת כמובילה 

 בארץ.  בתחומה

חברת האם מתמחה בפיתוח תכשירים מסוגים שונים ובשנים האחרונות התמחתה 

 שונות. חלקיקים ליפוזומליים בצורות מתן -וצברה קניין רוחני במיוחד בננו

מעבדות ומתקן הייצור של חברת האם מנוהלים תחת מערכת איכות משולבת המוכרת 

 ומכון התקנים. על ידי רשויות הבריאות, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

 החברה

 , התאגדה החברה כחברה פרטית בישראל.2018ביולי  10ביום 

( רב השנים הנצבר והקיים Know Howבפעילותה מתבססת החברה ונשענת על הידע )

בחברת האם בתחום פיתוח תרופות פארמצבטיות, ועל הקניין הרוחני אשר פותח באופן 

ת האם העניקה לחברה, ללא תמורה, זכות עצמאי על ידי חברת האם לאורך השנים. חבר
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שימוש בלעדית בכל הקניין הרוחני והידע של חברת האם לתחום הקנאביס, לרבות זכות 

 שימוש בפטנטים רשומים ובשיטות אנליטיות וייצור שפותחו בחברת האם.  

כמו כן, בהתאם להסכם מתן שירותים בלעדיים )כהגדרתו להלן(, פעילות החברה 

של  בעלות מושהוקמתבססת על המעבדות, הרישיונות, ומתקן היייצור של חברת האם 

 באופןעל עובדי חברת האם. בכך, החברה זוכה להשתמש  כןועשרות מיליוני שקלים 

רבות בכל האישורים והתקנים, בכל התשתית והידע הקיימים בחברת האם, ל בלעדי

ולקדם את עסקיה מבלי שיהיה לה צורך להשקיע משאבים משמעותיים להקמת מעבודות 

ומתקן ייצור, לרכישת ציוד רב, ובעיקר להכשיר כוח אדם מקצועי, מנוסה ומיומן, הבקיא 

בתחום פיתוח תרופות ושיטות ייצור, דבר שלעצמו לוקח שנים רבות וכרוך בעלויות של 

למתן שירותים בלעדיים  הסכם אודות נוספים לפרטיםרות רבות של מיליוני שקלים. עש

  .במתאר 36.2ראו סעיף בין החברה לחברת האם 

הדירקטוריון, למעט כמפורט להלן, לא חל שינוי  דוחידיעת החברה, נכון למועד  למיטב .1.2

 מהותי בפעילות החברה, כפי שבאה לידי ביטוי במתאר.

 אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו  .2

 . 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  10מס'  מתאר מצורף וכן ביאוראו ר
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  החברההמצב הכספי של  .ב

ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  ,2018בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

-ובהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל "(IFRS)להלן: "

1970. 

ביולי  10לעיל, פעילות החברה, אשר החל תחת חברת האם הועברה לחברה ביום  1.1כאמור בסעיף 

. הדוח הכספי של 1999-כאשר התאגדה כחברה פרטית בישראל על פי חוק החברות, התשנ"ט 2018

מתחילת פעילותה, ועד ליום מצב הכספי ה, את , מייצג בהתאם2018בדצמבר  31החברה נכון ליום 

 ואת השינויים בהון ותזרים המזומנים של החברה.  2018בדצמבר  31

 

 החברה תוצאות הפעילות העסקית של .ג

 

  

 הסברי החברה

 2018דצמבר ב 31
 )מבוקר(

 (באלפי ש"ח)
 

 

  התחייבויות  

מורכבות מחוב לחברת השוטפות  תנכון למועד הדו"ח, ההתחייבויו
 מתחילתה.האם שמימנה את פעילות החברה 

 התחייבויות שוטפות 1,524

 "כ התחייבויותסה 1,524 

    

 הון מניות 10 

 הפסד לתקופה (1,534) 

 סה"כ גרעון בהון (1,524) 

 סה"כ התחייבויות והון - 

 2018 הסברי החברה
 )מבוקר(

 

משכר והוצאות נלוות, ייעוץ וקבלני נכון למועד הדו"ח, הוצאות מחקר ופיתוח מורכבות 
הוצאות מחקר  847 משנה

 ופיתוח

נכון למועד הדו"ח, הוצאות הנהלה וכלליות מורכבות משכר, נסיעות לחו"ל, הוצאות 
הוצאות הנהלה  370 משפטיות וייעוץ ושונות.

 וכלליות

 נכון למועד הדו"ח, הוצאות מכירה ושיווק מורכבות מיחסי ציבור, פרסום, כנסים
הוצאות מכירה  317 ותערוכות

 ושיווק

סה"כ הוצאות  1,534 
 תפעוליות

 סה"כ הפסד  1,534 
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  תזרים המזומניםמקורות מימון ו .ד

 מימוןמקורות  .1

 האם מחברתאשראי שוטף  .1.1

אשראי שוטף  קבלת, החברה מימנה את פעילותה בעיקר באמצעות ח"הדו תקופת במהלך

 האשראיכלל  ,נכון למועד דוח הדירקטוריון. האם חברתלטובת החברה על ידי  שהועמד

  .במלואו שולםשהועמד לטובת החברה השוטף 

  טפחות מזרחי ההלווא .1.2

, החברה נטלה הלוואה מבנק מזרחי על סך 2019בינואר לאחר תקופת הדו"ח,  .1.2.1

ביטחונות אישיים שהעמידו בעלי השליטה בחברת  כנגדאלפי ש"ח ) 800של 

האם, מר אבי סמל והגב' אורנה דריזין לטובת בנק מזרחי לצורך לקיחת 

ההלוואה(. ההלוואה נושאת ריבית שתשולם מידי חודש בהתאם ללוח 

 . 2020קין. קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בינואר הסילו

  היבטי ממשל תאגידי .ה

  תרומות .1

 , לא נקבעה מדיניות תרומות בחברה. הדירקטוריון דוחנכון למועד 

 בדבר שכר רו"ח מבקר גילוי .2

  ."(המבקר החשבון רואה)להלן: " (KPMGסומך חייקין רואי חשבון )משרד  -שם

 

 עסקת המיזוג עם מיקרומדיק.  עבורבקשר לרולינג מס שכר כולל * 

 הסברי החברה
 )מבוקר( 2018

 )באלפי ש"ח(
 

הפסד אשר מזומנים מפעילות שוטפת כוללים 
מזומנים  תזרים (1,534)  . אםה חברתמומן על ידי 

מפעילות 
 שוטפת

 2018  שנת 

 העבודה שעות 
 טרחה שכר

 "ח(ש)באלפי 

"כ בגין שירותי ביקורת, סה

 לביקורת הקשוריםשירותים 

 * שוטפים מס ושירותי

460 135 

 55 157 **"כ בגין שירותים נלווים סה

 190 617 סה"כ
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 **כולל שכר טרחה בקשר לבדיקת נאותות בקשר לעסקת המיזוג עם מיקרומדיק. 

 

בשוק בו פועלת החברה  שכר רואה החשבון המבקר נקבע בהתאם לשווי השרות הניתן כמקובל

 ובהתאם להיקף השרות הניתן. שכר רואה החשבון המבקר אושר על ידי דירקטוריון החברה.

 הכספייםות דוחגילוי בדבר הליך אישור ה .3

הנהלת החברה ערכה והכינה את הדוחות הכספיים. האורגן בחברה המופקד על אישור הדוחות 

 הכספיים הינו הדירקטוריון. 

 ןקשר עם הכנת הדוחות הכספיים ובחאת האומדנים והערכות השווי שנעשו בהדירקטוריון בחן 

אשר ניתן במסגרת  את הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי

 הדוחות הכספיים. 

 את הדוחות הכספיים. אישר הדירקטוריון ,2019בספטמבר  22 יוםב

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה .ו

  גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים .1

ות דוחב 3ביאור  ורא ,לפרטים אודות אומדנים ושיקול דעת ביישום המדיניות החשבונאית

 . העסקה דוחהמצ"ב ל 2018בדצמבר  31ליום הכספיים של החברה 

 

 

 

 

 

 2019 בספטמבר 22תאריך: 

 

 אברהם דריזין  אורנה דריזין

 מנכ"ל החברה  יו"ר הדירקטוריון



 

 

40 
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בספטמבר,   30דו"ח דירקטוריון נקסטייג' ליום 

2019 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ נקסטייג' קנאביס אינוביישן

 

 

 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוח

 2019בר מטספב 30לתקופה שהסתיימה ביום 
 

 

 

 



 

 

הדירקטוריון על  דוחמתכבד להגיש את  "(החברה)להלן: "בע"מ נקסטייג' קנאביס אינוביישן  חברתדירקטוריון 

"(, והתוצאות הדירקטוריון דוחמועד " -" ומועד הדו"ח")להלן:  2019ספטמבר ב 30מצב ענייני החברה נכון ליום 

 "(דוחה תקופת)להלן: " 2019ספטמבר ב 30ביום  חודשים שהסתיימה תשעה, לתקופה של החברההכספיות של 

 . "(תקופת הביניים)להלן: " 2019בספטמבר  30ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 אינםחברה או שלדעת החברה ל נוגעים שאינם לעניינים התייחסות נכללה הדירקטוריון לא דוח במסגרת

 .חברהה ענייני מצב בהבנת לפגום כדי בהעדרם או שאין מהותיים

"( בקשר עם עסקת מיקרומדיקדיווח מיידי של חברת מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ )להלן: " –" דוח העסקה"

 המיזוג עם החברה, שדוח דירקטוריון זה מצורף כנספח לו. 

מתאר פעילות החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(  –" המתאר"

המצורף  1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף ול 2000-התש"ס

 כנספח לדוח העסקה.

 למצב עסקי החברה הסברי הדירקטוריון באשר .א

 העסקית אור תמציתי של החברה וסביבתהית .1

)להלן:  כמפארמה סולושנס בע''מ נקסטר תחת, 2017בחודש מאי  את פעילותה החלההחברה  .1.1

החברה הוקמה במטרה להיות מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ומכירה של  ."(האםחברת "

 Drug Deliveryמוצרים רפואיים חדשניים משולבי קנאביס. בכלל זאת דרכים חדשניות )

System להעברת מולקולות ומתן תכשירים באופן ממוקד לאיבר הרלבנטי, בפיתוח )

( בהרכב ספציפי למחלה, וכן במטרה APIs) פורמולציות מקוריות המכילות חומרים פעילים

להיות פלטפורמה למחקר ופיתוח בתחום מוצרים המשלבים קנאביס, בין היתר, עבור חברות 

 גדולות בעולם, בתעשיית התרופות, הקנאביס הרפואי, המזון, המשקאות והקוסמטיקה.

 

 כמפארמה סולושנס בע''מ  נקסטר -חברת האם

החל מיום היווסדה עוסקת חברת האם בפיתוח כימי של  שנה. 12 -חברת האם הוקמה לפני כ

 תרופות ואביזרים רפואיים במיקור חוץ לחברות בארץ ובחו"ל, ונחשבת כמובילה בתחומה

 בארץ. 

חברת האם מתמחה בפיתוח תכשירים מסוגים שונים ובשנים האחרונות התמחתה וצברה 

 חלקיקים ליפוזומליים בצורות מתן שונות. -קניין רוחני במיוחד בננו

מעבדות ומתקן הייצור של חברת האם מנוהלים תחת מערכת איכות משולבת המוכרת על ידי 

 ומכון התקנים. רשויות הבריאות, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

 

 החברה

 , התאגדה החברה כחברה פרטית בישראל.2018ביולי  10ביום 

( רב השנים הנצבר והקיים בחברת Know Howבפעילותה מתבססת החברה ונשענת על הידע )

האם בתחום פיתוח תרופות פארמצבטיות, ועל הקניין הרוחני אשר פותח באופן עצמאי על ידי 

רת האם העניקה לחברה, ללא תמורה, זכות שימוש בלעדית חברת האם לאורך השנים. חב

בכל הקניין הרוחני והידע של חברת האם לתחום הקנאביס, לרבות זכות שימוש בפטנטים 

 רשומים ובשיטות אנליטיות וייצור שפותחו בחברת האם.  
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, פעילות החברה מתבססת )כהגדרתו במתאר( בלעדיים כמו כן, בהתאם להסכם מתן שירותים

של עשרות מיליוני  בעלות מושהוקיצור של חברת האם המעבדות, הרישיונות, ומתקן הי על

בכל התשתית  באופן בלעדיעל עובדי חברת האם. בכך, החברה זוכה להשתמש  כןושקלים 

והידע הקיימים בחברת האם, לרבות בכל האישורים והתקנים, ולקדם את עסקיה מבלי 

ותיים להקמת מעבודות ומתקן ייצור, לרכישת ציוד שיהיה לה צורך להשקיע משאבים משמע

רב, ובעיקר להכשיר כוח אדם מקצועי, מנוסה ומיומן, הבקיא בתחום פיתוח תרופות ושיטות 

ייצור, דבר שלעצמו לוקח שנים רבות וכרוך בעלויות של עשרות רבות של מיליוני שקלים. 

יף ראו סע ,ברה לחברת האםלמתן שירותים בלעדיים בין הח הסכם אודות נוספים לפרטים

  .במתאר 36.2

במסגרתו  ,, נחתם הסכם הקצאה פרטית בין החברה לבין מיקרומדיק2020 פברוארב 9ביום  .1.2

( הון המניות המונפק 100%הוסכם כי בעלי מניות החברה יעבירו למיקרומדיק את מלוא )

והנפרע של החברה, ובתמורה לכך תקצה מיקרומדיק לבעלי מניות החברה ניירות ערך של 

"(. בהתאם עסקת המיזוגדוח העסקה המצורף )להלן: " ורא ,מיקרומדיק. לפרטים נוספים

השלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימות תנאים מתלים, הכוללים, בין  לתנאי עסקת המיזוג,

לעסקת "( האסיפה)להלן: "מיקרומדיק של בעלי מניות האסיפה הכללית של היתר, את אישור 

 .דוח העסקהכאמור בהמיזוג, 

, למעט כמפורט להלן, לא חל שינוי מהותי בפעילות הדו"חלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד  .1.3

 י שבאה לידי ביטוי במתאר. החברה, כפ

מובהר כי האמור לעיל ביחס להשלמת עסקת המיזוג הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק 

. לאור האסיפה, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בקבלת אישור 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

שונה מהאמור לעיל ו/או האמור, יתכן כי המידע האמור לעיל לא יתממש במלואו ו/או יתממש באופן 

 לא יתממש כלל.

 ולאחריו דוחמהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת ה אירועים .2

 . 2019ספטמבר ב 30ות הכספיים של החברה ליום דוחל 8ביאור וכן מתאר מצורף ראו 

 

 



 

 

 קבוצהמצב הכספי של הה .ב

ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  ,2019לספטמבר  30הכספיים של החברה ליום הדוחות 
 . 1970-ובהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל "(IFRS)להלן: "

 
 2018ביולי  10פעילות החברה, אשר החלה תחת חברת האם הועבר לחברה ביום לעיל,  1כאמור בסעיף 

. הדוח הכספי של 1999-כאשר התאגדה החברה כחברה פרטית בישראל על פי חוק החברות, התשנ"ט
מתחילת פעילותה של החברה, ועד  המצב הכספיבהתאם, את  מייצג 2019בספטמבר  30החברה נכון ליום 

 ואת השינויים בהון ותזרים המזומנים של החברה.  2019בספטמבר  30ליום 
 

 

 

 

 

  הסברי החברה

  בדצמבר  31
2018 

)מבוקר( 
באלפי )

 (ש"ח
מסך  %

 המאזן

 )סקור( ספטמברב 30
 (באלפי ש"ח)

 מסך המאזן %
 

2018 2019 

 נכסים 

הנכסים השוטפים מורכבים מחייבים 
וכן אלפי ש"ח  92 -בסך של כאחרים 

 -בסך של כ מפקדונות מוגבלים לזמן קצר
  . אלפי ש"ח 19

- - 
111 
40% 

 -נכסים שוטפים
 רכוש שוטף

הנכסים הלא שוטפים למועד הדוח 
מהווים רכוש קבוע. הגידול ברכוש הקבוע 
לעומת המועד המקביל אשתקד ולעומת 

רכישת נובע מ, 2018בדצמבר  31יום ל
 .ציוד

- - 168 
60% 

 -נכסים לא שוטפים
 רכוש קבוע

 נכסים סה"כ 279 - - 

עיקר ההתחייבויות השוטפות למועד הדוח 
מורכבות מזכאות חברת האם בגין 
שירותים הניתנים לחברה כחלק מהסכם 
השירותים שבין החברה לחברת האם בסך 

אודות אלפי ש"ח )לפרטים  2,359 -של כ
לעיל  1.1סעיף ראו  ,הסכם השירותים

הסכם )להלן: " במתאר 36.2ובסעיף 
בסך ושקים לפירעון ספקים (, "השירותים

אלפי ש"ח, הוצאות לשלם בסך  279 -של כ
בעיקר עבור  אלפי ש"ח 954 -של כ

בגין וכן  שירותים משפטיים ורואי חשבון
הלוואות שנטלה החברה מבנק מזרחי 

, אלפי ש"ח 968 -סך של כטפחות ב
)להלן:  להלן 1.2.3 -ו 1.2.1כמפורט בסעיף 

הגידול  ."(הלוואות מזרחי טפחות"
ות השוטפות במועד הדוח בהתחייבוי

 המקביל אשתקד ולעומתומת המועד לע
נובע מגידול  ,2018בדצמבר  31יום ל

 .בפעילות השוטפת של החברה

1,524 
 

1,041 
 

4,665 
 

התחייבויות 
 השוטפות

מורכבות  ההתחייבויות הלא שוטפות
 מתשלומים בגין הלוואות מזרחי טפחות. 

- - 632 
התחייבויות לא 

 שוטפות

 התחייבויותסה"כ  5,297 1,041 1,524 

 הון מניות 10 10 10 

 יתרת הפסד (5,028) (1,051) (1,534) 

 סה"כ גרעון בהון (5,018) (1,041) (1,524) 

התחייבויות סה"כ  279 - - 
  הוןו



 

 

 צאות הפעילות העסקית של החברהתו .ג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסברי החברה 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

 )מבוקר( 2018
 (באלפי ש"ח)

לתקופה מיום 
 2018ביולי  10

)מועד 
ההקמה( ועד 

 30ליום 
בספטמבר 

)סקור(  2018
 )באלפי ש"ח(

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימה 
 30ביום 

בספטמבר 
)סקור(  2019

 )באלפי ש"ח(

לתקופה של 
תשעה 

חודשים 
שהסתיימה 

 30ביום 
בספטמבר 

)סקור(  2019
 (באלפי ש"ח)

 

ממתן ההכנסות לתקופת הדוח נובעות 
פיתוח מוצרים שירותי החברה ל

 .לצורך ביצוע ניסויים קליניים
 הכנסות 574 - - -

את העלויות בגין עלות המכר כוללת 
יצויין ייצור ההכנסות כמפורט לעיל. 

, 2020בינואר  20כי, עד ליום 
השירותים אשר ניתנו על ידי חברת 

הוענקו האם לצורך יצירת ההכנסה, 
( + costלחברה במחיר של עלות )

, 2020בינואר  20. החל מיום 12.5%
חברת האם מעניקה לחברה שירותי 

 (. costייצור ומו"פ במחירי עלות )

 רעלות המכ (574) - - -

בתקופת ובמהלך תקופת הדוח 
הוצאות המחקר והפיתוח , הביניים

והוצאות כללו בעיקר הוצאות שכר, 
בגין ייעוץ וקבלני נלוות וכן הוצאות 

. הגידול בתקופת הדוח לעומת משנה
, לעומת התקופה המקבילה אשתקד

, 2018שנת עומת ול תקופת הביניים
פעילות המחקר והפיתוח נבע מגידול ב

 שביצעה החברה. 

847 604 1,039 1,984 
 

הוצאות מחקר 
 ופיתוח

תקופת ו במהלך תקופת הדוח 
הוצאות הנהלה וכלליות , הביניים

שכר, נלווים כללו בעיקר הוצאות 
תשלום ליועצים ואחזקת רכב, 

. והוצאות משרדיות ושונות מקצועיים
הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות 
בתקופת הדוח לעומת התקופה 

 תקופת הביניים, המקבילה אשתקד
נבע בעיקר מגידול  2018ולשנת 

כחלק  בתשלומים ליועצים מקצועיים
 .רכות לעסקת המיזוגעימה

370 174 363 1,300 
הוצאות הנהלה 

 וכלליות

ותקופת במהלך תקופת הדוח 
הוצאות המכירה והשיווק , הביניים

יחסי ציבור הוצאות כללו בעיקר 
בגין השתתפות בכנסים והוצאות 
 .מקצועיים

317 273 36 123 
הוצאות מכירה 

 ושיווק

 1,534 1,051 1,438 3,407 
סה"כ הוצאות 

 תפעוליות

 1,534 1,051 1,438 3,407 
סה"כ הפסד 

 תפעולי

מההלוואות נובעות הוצאות המימון 
 ומאשראי של החברה האם.

 הוצאות מימון  87 26 - -

 
 

1,534 1,051 1,464 3,494 
הפסד סה"כ 

 כולל
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 המזומנים מקורות מימון ותזרים .ד

 
  מקורות מימון .1

 מחברת האם אשראי שוטף .1.1

לטובת החברה שולם במלואו האשראי השוטף שהועמד כלל  ,כון למועד דוח הדירקטוריוןנ

 .לחברת האם

  טפחות מזרחיהלוואות  .1.2

)כנגד ביטחונות אישיים  מבנק מזרחי נטלה החברה הלוואה ,2019בספטמבר  26ביום  .1.2.1

)להלן בסעיף  שהעמידו בעלי השליטה בחברת האם, מר אבי סמל והגב' אורנה דריזין

אלפי  800בסך ( ההלוואה"(, לטובת בנק מזרחי לצורך לקיחת בעלי השליטהזה: "

, 2024יוני לעד ו 2019אוקטובר מבתשלומים חודשיים שווים החל ש"ח לפירעון 

 .(דוח הדירקטוריוןנכון למועד  2.75%, )1%בריבית של פריים + 

בעלי המחו , 2019 בדצמבר 19ביום לאחר תקופת הדוח,  -השליטההלוואה מבעלי  .1.2.2

לחברה, באותם תנאים )גב אל גב(, הלוואה שנטלו מבנק מזרחי בחודש מאי השליטה 

לטובת בנק מזרחי לצורך בעלי השליטה )כנגד ביטחונות אישיים שהעמידו  2018

קרן "בס"ק זה:  אלפי ש"ח )להלן 900לקיחת ההלוואה(. ההלוואה הינה בסך של 

דוח נכון למועד  4.5%) 2.75%"(. ההלוואה נושאת ריבית של פריים + ההלוואה

יפרעו בתשלומים "( קרן ההלוואה והריבית הריבית: "בס"ק זה ( )להלןהדירקטוריון

 . 2024למאי עד חודשיים שווים 

)כנגד ביטחונות אישיים  החברה נטלה, 2020בינואר  7ביום לאחר תקופת הדו"ח,  .1.2.3

בית הלוואת רי שהעמידו בעלי השליטה לטובת בנק מזרחי לצורך לקיחת ההלוואה(,

"(, אשר נושאת קרן ההלוואהש"ח מבנק מזרחי )להלן: "אלפי  800ניידת בסך של 

( )להלן: הדוח דירקטוריוןנכון למועד פרסום  1.75%) 0.65%ריבית של פריים + 

לשנה  הסברי החברה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2018בדצמבר 

 )מבוקר(
 (באלפי ש"ח)

לתקופה 
 10מיום 
 2018ביולי 

)מועד 
ההקמה( 

 30ועד ליום 
בספטמבר 

2018 
)סקור( 
)באלפי 

 ש"ח(

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימה 
 30ביום 

בספטמבר 
2019 

)סקור( 
)באלפי 

 ש"ח(

לתקופה של 
תשעה 

חודשים 
שהסתיימה 

 30ביום 
בספטמבר 

2019 
)סקור( 

באלפי )
 (ש"ח

 

בתקופת הדוח ובתקופת הביניים, 
הפסד הנובע בעיקר מהשקעה 
במחקר ופיתוח, הוצאות משפטיות, 

ערכות לעסקת יההורואי חשבון בגין 
  .מיזוגה

(1,534) (1,051)  (1,464) (3,494) 

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 

 שוטפת

בתקופת הדוח ובתקופת הביניים, 
פיקדונות מבעיקר  יםבמורכ

 .ליסינגלחברות 
- -  (18) (18) 

מזומנים נטו 
שנבעו 

מפעילות 
 השקעה

בתקופת הדוח ובתקופת הביניים, 
החברה גייסה הלוואות למימון 

 .פעילותה
- - 740 1,634 

מזומנים נטו 
שנבעו 

 מפעילות מימון
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, 2020ביוני  "(. בהתאם לתנאי ההלוואה, קרן ההלוואה תשולם ריבית על ההלוואה"

 . 2020 פברוארמוהריבית על ההלוואה בתשלומים רצופים חודשיים וזאת החל 

 

 הסכמי השקעה .1.3

, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם מר ג'ייקוב ריפשטיין, בסך של 2019בנובמבר  .1.3.1

 SAFE (Simpleאלפי ש"ח(, במסגרת הסכם  500 -אלפי דולר קנדי )כ 175

Agreement For Future Equity בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג ( הקובע כי

וכחלק מהשלמתה סכום ההשקעה יומר למניות החברה בהתאם למחיר מניה 

  "ב.ארה דולרמיליון  53.4של  על שווי החברה 25%המשקף הנחה של 

, נכון למועד דוח הדירקטוריוןכי הון המניות המונפק והנפרע של החברה  ,ובהרי

תוצאה מהמרת ההשקעה של מר ריפשטיין ישתנה מיד לפני השלמת עסקת המיזוג כ

המייפה את כמו כן, מר ריפשטיין חתם על ייפוי כוח לטובת החברה למניות החברה. 

 .לצורך השלמת עסקת המיזוגכוחה לחתום בשמו על מסמכים 

 Error! Reference -ו 5.3לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה, ראו סעיף 

source not found. .במתאר 

, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם צד ג' לא קשור לחברה, בסך של 2020ינואר ב .1.3.2

 SAFE (Simpleאלפי ש"ח(, במסגרת הסכם  1.4 -אלפי דולר ארה"ב )כ 400

Agreement For Future Equity הקובע כי בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג )

וכחלק מהשלמתה סכום ההשקעה יומר למניות החברה בהתאם למחיר מניה 

 דולר ארה"ב. מיליון  53.4על שווי החברה של  25%המשקף הנחה של 

, נכון למועד דוח הדירקטוריוןכי הון המניות המונפק והנפרע של החברה  ,ובהרי

כמו כן, קת המיזוג כתוצאה מהמרת ההשקעה כאמור. ישתנה מיד לפני השלמת עס

המייפה את כוחה לחתום בשמו על המשקיע חתם על ייפוי כוח לטובת החברה 

 .לצורך השלמת עסקת המיזוגמסמכים 

 במתאר.  5.4לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה, ראו סעיף 

, בסך של , התקשרה החברה בהסכם השקעה עם צד ג' לא קשור לחברה2020ינואר ב .1.3.3

 SAFE (Simpleאלפי ש"ח(, במסגרת הסכם  875 -אלפי דולר ארה"ב )כ 250

Agreement For Future Equity הקובע כי בסמוך לפני השלמת עסקת המיזוג )

וכחלק מהשלמתה סכום ההשקעה יומר למניות החברה בהתאם למחיר מניה 

 "ב. דולר ארהמיליון  53.4על שווי החברה של  25%המשקף הנחה של 

, נכון למועד דוח הדירקטוריוןכי הון המניות המונפק והנפרע של החברה  ,ובהרי

כמו כן, ישתנה מיד לפני השלמת עסקת המיזוג כתוצאה מהמרת ההשקעה כאמור. 

המייפה את כוחה לחתום בשמו על המשקיע חתם על ייפוי כוח לטובת החברה 

 .לצורך השלמת עסקת המיזוגמסמכים 

 במתאר.  5.5לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה, ראו סעיף 

 

כאמור לעיל גיוסי הון  ,פעילות החברה ממומנת על ידי הלוואותנכון למועד דוח הדירקטוריון, 

, מותנה בהכנסות של החברה והכנסות שוטפות משירותי פיתוח. כמו כן, פעילותה העתידית

 ירותי פיתוח וגיוסי הון נוספים. מש

 ית רואה החשבון המבקר בחוות הדעתהפני .2
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, ציין רואה החשבון 2020בפברואר  4בדו"ח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של החברה מיום 

 כדלקמן: 

ד' לדוחות הכספיים. לחברה 1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לביאור 

ולה גרעון בהון  2019בספטמבר,  30 -שנסתיימה באלפי ש"ח בתקופה  3,494נגרמו הפסדים בסך 

אלפי ש"ח. גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאור  5,018החוזר לאותו תאריך בסך 

הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". תוכניות ההנהלה 

הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים  בדוחותד'. 1עניינים אלה מפורטים בביאור בקשר ל

 וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 

 

 היבטי ממשל תאגידי .ה

 תרומות .1

 . , לא נקבעה מדיניות תרומות בחברההדירקטוריון דוחנכון למועד 

 ות הכספייםדוחגילוי בדבר הליך אישור ה .2

הנהלת החברה ערכה והכינה את הדוחות הכספיים, ורואה החשבון המבקר, סקר את הדוחות 

 הכספיים. האורגן בחברה המופקד על אישור הדוחות הכספיים הינו הדירקטוריון. 

הדירקטוריון בחן את האומדנים והערכות השווי שנעשו בקשר עם הכנת הדוחות הכספיים ובחן את 

בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי אשר ניתן במסגרת הדוחות  הבקרות הפנימיות הקשורות

הכספיים. רואה החשבון של החברה סקר בפני הדירקטוריון את המדיניות החשבונאית שאומצה 

 והטיפול החשבונאי שיושם במסגרת עריכת הדוחות הכספיים של החברה.

 .אישר הדירקטוריון את הדוחות הכספיים 2020בפברואר  5בתאריך 

 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה .ו

 גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים .1

בדצמבר  31באומדנים החשבונאיים הקריטיים מדוחותיה הכספיים של החברה ליום לא חל שינוי 

 המצ"ב לדוח העסקה. 2018

 

 
 

 

 

 

 

 2020בפברואר  5תאריך: 

 
 

 אברהם דריזין  אורנה דריזין

 מנכ"ל החברה  יו"ר הדירקטוריון
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 )"החברה"( בע"מ מיקרומדיק טכנולוגיות

  לנושאי משרה מדיניות תגמול

 מבוא .1

היקף את העקרונות והכללים לקביעת מגדירה המפורטת במסמך זה תגמול המדיניות 

ים של יהנוכחלנושאי המשרה מתייחסת המדיניות  .נושאי משרה בחברהלתגמול ומרכיבי ה

 עם נושאי משרה בחברה  קודמיםלהלן ביחס להסכמים   14.חברה )בשים לב לאמור בסעיף ה

ק חו)" 1999-, תשנ"טלחוק החברות 20אשר היו בתוקף בטרם כניסתו לתוקף של תיקון 

 .מעת לעת לחברה ולנושאי משרה חדשים שיצטרפו ("(החברות

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא תחול על נשים וגברים כאחד, ללא 

 לא שינוי. להבדל ו

 

 חוק החברות, לש חלק השישיהפרק הרביעי א' למדיניות התגמול נקבעה בהתאם להוראות 

והיא תשמש ככלי בידי דירקטוריון והנהלת החברה "( החברות חוק)להלן: " 1999 -תשנ"ט

בכדי לקדם ולפתח את מטרות החברה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת 

גודלה, מצבה לטווח, באופן שייצור תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בשים לב 

 .של החברהשל החברה ובהתחשב בין השאר בניהול הסיכונים  הפיננסי ואופי פעילותה

 

 החברה .2

לניירות ערך בתל אביב בע"מ  שמניותיה נסחרות בבורסה החברה הינה חברה ציבורית

 בדיקות  ומסחור  פיתוחמתמקדת בחברה  , הנכון למועד אישור מדיניות התגמול.  "(הבורסה)"

בדיקות מותאמות אישית   פיתוחזה    בכללו  ,לאבחון וגילוי מוקדם של מחלת הסרטן  חדשניות

עבור צרכי שוק  ממקסמות את ערך הטיפולאשר ו ,מאפשרות התאמת טיפול אישי לחולהה

פיתוח ומסחור  על הן מתבססים. מוצרי החברה ברורים בשווקים עולמיים גדולים וצומחים

סמנים המבוססים על  של והןשל טכנולוגיה לצביעה אבחנתית וזיהוי של תאים סרטניים 

הדוחות התקופתיים אשר לפירוט בדבר פעילותה של החברה ראו את  )ות וגנים שונים.  מולקול

 .מפרסמת החברה(

 הגדרות .3

 ;520039181מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ, מס' חברה:  "החברה"

 החברה יחד עם חברות בת וחברות קשורות של החברה; "הקבוצה"

 , כפי שיתוקן מעת לעת;1999-תשנ"טחוק החברות,  "חוק החברות"

לחוק החברות, כפי שיתוקן  1כהגדרת מונח זה בסעיף  "נושא משרה"

 מעת לעת; 

 , כפי שיתוקן מעת לעת;1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח "חוק ניירות ערך"

 

 "נושא משרה בכירה"

 

)ד( לחוק ניירות ערך, כפי 37כהגדרת המונח בסעיף 
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 שיתוקן מעת לעת;

 המועסקים קבלן עובדי"

 "החברה אצל

כהגדרת המונח בתוספת ראשונה א' לחוק החברות, כפי 

 שיתוקן מעת לעת;

כהגדרת המונח בתוספת ראשונה א' לחוק החברות, כפי  "השכר עלות"

 שיתוקן מעת לעת ;

א)א( לחוק החברות, כפי 118כהגדרת מונח זה בסעיף  "ועדת התגמול"

 שיתוקן מעת לעת;

לחוק החברות, כפי שיתוקן  1כהגדרת מונח זה בסעיף  "הונה והעסקהתנאי כ"

 מעת לעת;

תחום הפעילות של "

 "החברה

 2תחום עיסוקה העיקרי של החברה, כמתואר בסעיף 

 לעיל.

תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  "תקנות הגמול"

 , כפי שיתוקנו מעת לעת.2000-חיצוני(, תש"ס

תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(,  "תקנות ההקלות"

 שיתוקנו מעת לעת., כפי 2000 -תש"ס

  תחולה .4

 בחברה  קיימיםהקודמים וההסכמים ההסכמים ה .4.1

את הסכמי ההעסקה הקיימים בינה ובין נושאי  ממשיכה לכבד החברה ,ככלל

לחוק החברות  20ואשר נכרתו עובר לכניסתו לתוקף של תיקון  בחברהמשרה 

"(, ותימנע מלפגוע בתנאיהם, אלא במקרים חריגים, אם הקודמים ההסכמים)"

 להערכתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שיידרש, ובהסכמה עם נושא המשרה. 

 בגדר נכנסים הקודמים ההסכמים תנאי החברה וריוןודירקט התגמול ועדת

  .התגמול במדיניות הקבועים העקרונות

 בהתאם)לרבות  התגמול במדיניות שינוי שיחול עת בכללהוראות הדין,  בהתאם

 ההסכמים סבירותיבחן את  החברה דירקטוריון(, להלן 4.3 בסעיף לאמור

  .לעת מעת בתוקף שתהיה כפי, התגמול במדיניות ועמידתםהקודמים 

עם נושאי המשרה ייעשה בהתאם  הקיימיםהסכמים ועדכון כמו כן, חידוש 

 למדיניות התגמול של החברה.

 הסכמים חדשים .4.2

לקביעת  התקשרויות חדשותהחל ממועד אישור מדיניות התגמול של החברה, 

תהיינה בהתאם לעקרונות מדיניות זאת של נושא משרה,  כהונה והעסקהתנאי 

 (.להלן לעיל )כמפורט

 

 

 תוקף ..3.14.3
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ידי האסיפה הכללית -מדיניות התגמול תפקע בתום שלוש שנים ממועד אישורה על

ידי דירקטוריון החברה בהתאם -של בעלי המניות של החברה או אישורה על

"(. תקופת תחולת מדיניות התגמול)" א)ג( לחוק החברות267להוראות סעיף 

את  , מעת לעת,בחןיהחברה דירקטוריון במהלך תקופת מדיניות התגמול 

 פעל לשינויה.יהתאמתה לנסיבות המשתנות, וכלל שיהיה בכך צורך 

של להסרת ספק, אין באימוץ מדיניות התגמול בכדי להקנות לנושאי המשרה  ..3.24.4

 שלאת הזכות לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים בה, ונושאי המשרה  החברה  

יהיו זכאים אך ורק לרכיבי התגמול אשר יאושרו לכל נושא משרה בנפרד החברה 

ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם לעקרונות המדיניות וכפוף -על

 להוראות כל דין.

למען הסר ספק מובהר, כי רכיבי הגמול המפורטים במדיניות זו אינם מהווים 

ל במלואם לכל נושא משרה בחברה, התחייבות של החברה להענקת כל רכיבי הגמו

 .וכי התנהלות כאמור לא תיחשב כחריגה ממדיניות זו

 

 השיקולים ..45

שעמדו בפני ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה בבואם לקבוע את  השיקולים

  :בין היתר מדיניות התגמול הינם

ידום לקכדרך פיתוח ושימור כוח אדם איכותי בחברה בכלל ונושאי משרה בפרט  ..4.15.1

 .ומדיניותה  ידי דירקטוריון,-, כפי שאושרה עלמטרות החברה, תכנית העבודה שלה

החברה והנהלת החברה לבין התגמול המשולם לנושאי  יצירת זיקה בין יעדי ..4.25.2

המשרה בחברה, בשים לב לאינטרס של בעלי המניות בחברה כי החברה תשיא את 

רווחיה ולאינטרס של החברה לקלוט ולשמר נושאי משרה איכותיים, בעלי 

 בו החברה פועלת.פעילות החברה והשוק והיכרות עם  כישורים מתאימים, ניסיון,

יצירה יצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, אשר תעודד אותם לפעול ליצירת תמר ..4.35.3

 הזדמנויות עסקיות ראויות אשר יש בהן להשיא את רווחי החברה מחדשל ניצול ו

 .גיסא סבירים מאידך-ולמנוע מהם ליטול סיכונים בלתי גיסא

עיקר שבמימוןשהחברה טרם החלה , העובדה כןכמו  .ותהאופי פעילוגודל החברה  ..4.45.4

של וממומנת ,ממכירות כדוגמת הכנסות עצמייםגם ממקורות פעילותה  מימון

 .לצורך פעילותה ידי גיוס כספים -על ינוהחברה ה

קביעת רכיבים משתנים אשר יתגמלו וישקפו את תרומתם של נושאי המשרה  ..4.55.5

ולהשאת רווחיה בראיה ארוכת טווח שלה  , תכנית העבודהלהשגת יעדי החברה

קביעת תקרות שכר ומענקים וקביעת יחס בין הרכיבים  וכן לתפקידםובהתאם 

ילת התגמול אשר יאפשרו גמישות ניהולית סבירה בהתאם המשתנים לסך חב

 .לנסיבות והסביבה העסקית המשתנות

בעת קביעת תנאי התגמול לנושאי המשרה, יהיו ועדת התגמול והדירקטוריון  ..4.65.6

רשאים לקבוע קריטריונים נוספים רלוונטיים מעבר לשיקולים המנחים 

לנתונים נוספים מעבר וכן להתייחס  ,המפורטים והמחויבים מכוח חוק החברות
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)לרבות העסקי ו/או מצבה , לנתונים המפורטים להלן, בהתחשב בטובת החברה

 העסקיות. הותוכניותיותכניותיההפיננסי( 

 

 לנושא משרהשל חבילת התגמול הכולל  השווי הכלכלי ..56

ידי -התקשרויות של החברה עם נושאי משרה בקשר עם תנאי כהונתם והעסקתם, ייבחנו על

 לכללים הבאים:לשיקולים וועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם 

, כישוריו, השכלתו: לאור ,בין היתר ,ייקבע התגמול חבילת של הכולל השווי ..5.16.1

ובהתחשב בתחרות הקיימת   המשרה  נושא  של  והישגיו  המקצועי  ניסיונו,  מומחיותו

הכישורים סף  על כוח אדם איכותי ומקצועי.במטרה לשמור בשוק העבודה 

 זו. למדיניות  'א נספחהנדרשים של נושאי המשרה מפורט ב

בחברה שקודם לדרגת נושא   בעובדבמקרה שמדובר בנושא משרה קיים בחברה או  

משרה, יבחנו הישגי העבר שלו בחברה ומידת תרומתו להשגת יעדי החברה 

ידי -ולהשאת רווחיה, ואילו במקרה שמדובר בנושא משרה אשר טרם הועסק על

או  ברהחשל ה ההניסיון שלו בתחום פעילות הרקע שלו ומידתהחברה, ייבחנו 

 . תחום הפעילות המיועד לאותו נושא משרה

ייבחנו תפקידו של נושא המשרה ותחומי האחריות המוטלים עליו והסכמי כמו כן,  

 )ביחס לנושאי משרה/עובדים קיימים(.  שכר קודמים שנחתמו עמו

 פנימית השוואה ..5.26.2

 וניתן ובמידה שניתן ככל, מעת לעת יבחנוהתגמול ודירקטוריון החברה  ועדת

 עלותתנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה ל עלות שבין היחס את ,ורלוונטי

 החברה  אצל  המועסקים  הקבלן  עובדי  ושל  החברה  עובדי  שאר  של  תהממוצע  שכרה

 הפערים והשפעת כאמור םולשכר החציוני של עובדי הממוצע לשכר ביחס ובפרט

ובשים לב  החברה גודללאור  בין היתר וזאת בחברה העבודה יחסי על ביניהם

הקבלן  עובדיעת, למספר  ותהעובדי החברה שאינם נושאי משרה בא למספר

האפשר, בהתבסס ככל כן ו, (שרלבנטי ככל)ועת  ותהאבהמועסקים אצל החברה 

 בנוסף (..אחרות בעלות מאפייני פעילות וגודל דומיםמחברות השוואה על נתוני 

 לרעה להשפיע כדי האמור ביחס יש אם יבחנו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת

 .בחברה העבודה יחסי על

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס הקיים עובר לאישורה של מדיניות זו,  

לבין עלות  בחברה משרהה ינושאאחד מוההעסקה של כל תנאי הכהונה עלות בין 

)ובהיעדר עובדי קבלן המועסקים  השכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה

  .אצל החברה(

)שנכון "ל החברה  מנכ  של  עליחס חבילת התגמול בפו  מועד אישור מדיניות זו,לנכון  

של  הממוצעתלעלות השכר למועד זה הינו מקבל התגמול הגבוה ביותר בחברה( 

למועד אישור   נכון.  :93.1-ולעלות השכר החציונית כ  :41-הנו כ  שאר עובדי החברה

מדובר ביחסים סבירים  כי בדעה התגמול והדירקטוריון תועד חבריהמדיניות 

, הב העובדים מספרה של החברה, יבהתחשב באופי ,בין היתר , וזאת,וייםורא

לאחר שהוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון כן  ו  האדם המועסק בה  כחותמהיל  
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 .בעלות מאפייני פעילות וגודל דומיםנתוני השוואה של חברות 

  השוואה חיצונית .6.3

שבין חבילת התגמול המוצעת  היחסהתגמול ודירקטוריון החברה יבחנו את  ועדת

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות  לבין

דומה )או דומה בקירוב( לתחום פועלות בתחום ה שנסחרות בבורסה, ציבוריות

, וגיה(הפעילות של החברה )לרבות בתחום מדעי החיים, הביומד ו/או הביוטכנול

החברות בעלות לפחות שניים מתוך המאפיינים הבאים )" התייחסות תוך

 "(:להשוואה

 ;החברה של שוק שווימ שאינו שונה באופן מהותי שוק שווי

 חברות בעלות מאפיינים פיננסיים דומים.  [א]

לפי ) אינו שונה באופן מהותי לחברה ביחס נמצאות הן בוהחיים  מחזור שלב [ב]

, רגולציהאישורים , ופיתוחמחקר אינדיקאטורים הקשורים, למשל, בבחינת 

 (.יו"בוכ מכירותהפצה, שיווק ו

  .הקבוצה שלמבנה המשפטי ל דומה משפטי מבנה בעלות חברות [ג]

 זה של הקבוצה.ל דומהמספר עובדים  בעלות חברות [ד]

בביצוע השוואה חיצונית, ייבחן השווי הכלכלי של חבילת התגמול מול נתונים 

להסרת ספק, ביולייט מדעי החיים בע"מ,  חברות להשוואה. 5שיילקחו מלפחות 

 בעלת השליטה בחברה, לא תיכלל בין החברות להשוואה כאמור.

 

  לנושא משרה בחברה התגמולתמהיל  ..67

 תמהיל התגמול ייקבע בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

מועסק בתפקיד בכיר יותר בחברה  דירקטור שאינושנושא המשרה  , ככלללככ .7.1

ובעל השפעה מהותית יותר על פעילות  ,והינו בעל תחומי אחריות רבים יותר

יחד  , יינתן משקל רב יותר לרכיב המשתנה בתגמול הכולל לנושא המשרה.החברה

עם זאת, לועדת התגמול ולדירקטוריון החברה יהיה שיקול דעת והם יהיו רשאים 

 לסטות מכלל זה, בהתאם לנסיבות שיפורטו בהחלטתם.

, ייקבע בהתאם לטווח שמופיע לסך חבילת התגמול בין הרכיבים המשתנים היחס ..6.17.2

  בטבלה להלן:

 

 1רכיבים משתנים  נושא המשרה

 80%עד  יו"ר דירקטוריון פעיל

 80%עד  סגן יו"ר דירקטוריון פעיל

 85%עד  מנכ"ל

 

 כולל )לפי הרלוונטי(: מענק שנתי תלויי ביצועים ,תגמול הוני ומענקים חד פעמיים בגין אירועים חריגים   1
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 1רכיבים משתנים  נושא המשרה

 75%עד  סמנכ"ל / מנהל אחר הכפוף למנכ"ל

אשר נותן לחברה שירותים ) דירקטור

 (נוספים
 40% עד

 20%עד   *דירקטוריון"ר יו

 20% עד *דירקטור

 20%עד   חיצוני בלתי תלוי/דירקטור 

 .חברהל נותנים שירותים נוספים אינם אשר* 

 

שתתקבל בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה כפי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  ..6.27.3

פעמיים תלויי -נושאי משרה בחברה יהיו זכאים לתגמולים חדמעת לעת, יכול ש

 להלן. 109ביצועים חד פעמיים בהתאם לאמור בסעיף 

, שאינו נושאי משרהשינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה וההעסקה של  ..6.37.4

  דירקטור

שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה וההעסקה בהתאם להוראות חוק החברות, 

טעונים אישור  , שאינם דירקטורים,מכהנים בחברה של נושאי משרה בחברה

כי אכן מדובר בשינוי בתנאי  ,מראש של ועדת התגמול בלבד, ככל שהוועדה קבעה

 העסקה שאינו מהותי.

 כהונתו והעסקתו של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברהבתנאי    הותישינוי לא מ ..6.47.5

שינוי תקנות ההקלות,  בהתאם להוראות  לעיל,    7.46.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

בכפוף   )  משרה הכפוף למנכ"ל החברהלא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא  

 עד  של  בשיעורלהלן ועד לשינוי מצטבר    8.17.1למגבלות המפורטות בטבלה בסעיף  

ידי -במקור על שאושרה כפי המשרה נושא של הכוללת השכר מעלות 10%

ואשר ועדת התגמול בחנה איכותית את השינוי והגיעה ( המוסמכים האורגנים

לא יהיה טעון אישור של ועדת התגמול  ,לכלל מסקנה כי השינוי אינו מהותי

ובתנאי שתנאי  ל של החברהכ"אושר בידי המנשינוי כאמור אם  ,והדירקטוריון

הכהונה והעסקה החדשים של נושא המשרה כאמור תואמים את הוראות מדיניות 

. מנכ"ל החברה יעדכן את ועדת התגמול ואת הדירקטוריון בכל אישור תגמול זו

  ו.יד-כאמור שיעשה על

 

 חברה(נותנים שירותים נוספים ל)למעט דירקטורים שאינם  קבוע ותנאים נלווים שכר ..78

עד   5רכיב השכר הקבוע של נושאי המשרה בחברה ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים   ..7.18.1

 ., ובהתאם לתקרות המפורטות להלןלעיל 6עד  74

 תקרות שכר הבסיס החודשי של נושאי המשרה בחברה למשרה מלאה הינן:
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 דירקטוריון"ר יו תפקיד

וסגן יו"ר  פעיל

 דירקטוריון פעיל 

 שאינו"ל מנכ כפוף מנכ"ל כפופי "למנכ

 ישראלי

שכר 

 בסיס

  "ב.ארה דולר 50,000 ש"ח 80,000 ש"ח 100,000 ש"ח 80,000

 

, כולם או חלקם, בהתאם יצטרפו התנאים הנלווים הבאיםיכול ש לשכר הקבוע ..7.28.2

נהלי לו ובהתאם לדרישות הדין ודירקטוריון החברהשל ועדת התגמול אישור ל

 :"(נוספות הטבות)" החברה

כיסוי ביטוחי והענקת כתבי פטור ושיפוי בהתאם למקובל בחברה כפי שיקבע  [א]

 מעת לעת.

, ביטוח אבדן כשר הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים / קרן פנסיונית אחרת [ב]

 ותשלום קרן השתלמות. דהועב

 בהתאם לקבוע בדין. ימי מחלה [ג]

, ובכל מקרה  לא פחות מהקבוע בכל דיןו למקובל בחברהבהתאם ימי חופש   [ד]

 ימים בשנה. 3430 –לא יותר מ 

 .החברה נהליבהתאם ל ,החזר הוצאות רכב ,רכב [ה]

 .החברה נהליבהתאם לתשלום ההוצאות  ,מכשיר סלולארי [ו]

 תשלום דמי הבראה. [ז]

נושא המשרה, הוותק שלו בחברה תנאים נלווים נוספים בהתאם לתפקידו של   [ח]

 שלא  בגובה  והתנאים להם היה זכאי בהתאם להסכמים קודמים שנחתמו עמו

 .חודשיות משכורות שלוש על יעלה

 .השכר הקבוע עשוי להיות צמוד למדד המחירים לצרכן ]ז[

 תקבעתנאים הנלווים המפורטים לעיל איזה מבין מובהר כי זכאות נושא משרה ל

 ודירקטוריון החברה )במידת הצורך בהתאם להוראות הדין( התגמולידי ועדת -על

)ובמקרים מסוימים אף  לאשר הסכם ספציפיבבואם הבלעדי דעתם פי שיקול -ועל

בכפוף  בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה(, והכל

 .להוראות כל דין

ודירקטוריון  דת התגמולידי וע-על יקבעכמו כן, גובה התנאים הנלווים האמורים 

הבלעדי, דעתם פי שיקול -ועל )במידת הצורך בהתאם להוראות הדין( החברה

 ובלבד שלא יהיה נמוך מהקבוע בדין.

 

   מדידים תלויי ביצועיםשנתיים  מענקים ..89

באופן מלא היה ועמד  המקסימאלי לו יהיה זכאי נושא המשרה  השנתי  גובה המענק   ..8.19.1

תאם הב במועד ההתקשרות עמו )כמפורט להלן( ייקבעבכל היעדים שנקבעו לו 

המפורטים לעקרונות  בהתאםלמקובל בשוק על סמך נתונים שהחברה תבחן 

  לתפקידו של נושא המשרה כמפורט להלן: בהתאםלעיל ו 36.בסעיף 
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 *משכורות( מספר) מענק גובה המשרה נושא

יו"ר דירקטוריון וסגן יו"ר 

 הדירקטוריון
 משכורות 5עד 

 משכורות 6 עד-ל 0בין  "למנכ

 משכורות 5עד 3 -ל 0בין  סמנכ"ל

 משכורות 3עד 2 -ל 0בין  מנהל אחר

 * להסרת ספק מובהר כי בכל מקרה המענק המקסימאלי לא יעלה על האמור בטבלה זו.

 

 ככל שיוגדרו לנושאי משרה, וכן התמהילהיעדים האישיים, או /החברה ו יעדי .8.2

, הדירקטוריון"י  ע ועדת התגמול ויאושרו על ידי  שנה  מדיומשקל של כל יעד ייקבעו  

החברה יוכל  דירקטוריון .אלו ביעדים עמידה בסיס על, כמפורט, יחושב והמענק

 בדיעבד  ולא  מראש  בוצע  העדכוןלעדכן במהלך השנה את היעדים האישיים כל עוד  

ובלבד שעדכון כאמור יבוצע לא יאוחר ממועד פרסום הדוחות השנתיים של החברה 

לשנה שחלפה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין בהתאם לזהות 

 .נושא המשרה )בעל שליטה בחברה או לאו(

חלק המענק למדד מסוים: משקל המדד * המענק המקסימלי שהוגדר לנושא  .8.3

 המשרה. 

 בתגמול המשרה נושא את תזכה לא %50-מ הנמוך בשיעור מסוים ביעד עמידה .8.4

: 100%-ל %50ביעד מסוים בשיעור שבין  עמידה .יעד באותו עמידה בגין כלשהו

 ביחס לעמידה בפועל ביעד. ליניאריהתגמול יחושב באופן 

תלויי תשלום המענקים לנושאי המשרה יבוצע בהתאם לתכנית מענקים שנתית  ..8.59.2

בתחילת כל  ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה-שתאושר עלביצועים מדידים 

תכנית המענקים )" שנה קלנדרית )ולא יאוחר מתום הרבעון הראשון של כל שנה(

ות נוספות לפיהן תוכל לכלול הוראהשנתית בנוסף, תכנית המענקים  "(.השנתית

ייקבע מנגנון לפריסה או התניה של חלק מתשלום המענקים השנתיים בהתבסס 

טווח בתקופה של שנתיים או שלוש שנים -על השגת יעד/ים מדיד/ים ארוך/כי

שנתי, בתום תקופת -קלנדריות וכן כללים לחישוב הזכאות לאותו מענק רב

תי כאמור, אם וככל שיחול, רב שנ-שנתית. הכללים והתנאים למענק-המדידה הרב

  .ייקבעו ויובאו לאישור האורגנים המוסמכים בחברה, בהתאם להוראות הדין

ידי החברה(, תכנית המענקים השנתית -ביחס לכל נושא משרה בנפרד )המועסק על ..8.69.3

 תקבע את הפרמטרים הבאים:

לכל )במונחי סכום או משכורות(  ומשקלותשאושרו שנתיים היעדים ה [א]

ידי ועדת התגמול -יומלצו על האמורים היעדים והמשקלות אחד מן היעדים.

במרץ   31המשרה לא יאוחר מיום    ילנושא  ויוצגו  ידי הדירקטוריון-ויאושרו על

בעת קביעת יעדים ומשקלות כאמור, ועדת  של השנה שבגינה הם נקבעו
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בין היתר, את ההלימה בין ביצועי העבר   התגמול והדירקטוריון יוכלו לשקול,

את סוג והרכב היעדים )ככל שרלבנטי( לגמול ששולם לנושא המשרה, 

ם ואחרים( והלימתם לתוכניות יפיננסיתפעוליים, שיווקיים, פיתוחיים, )

מעבר לתוכניות תגמול הוניות , והחברה וליכולת נושא המשרה להשפיע עליהם

מול הוני מבוסס ביצועים לתוכניות ההוניות מבוססות ביצועים, או שילוב תג

 .הקיימות בחברה

לתגמול  כוללת, ועדת התגמול והדירקטוריון יקבעו, אחת לשנה, תקרה ככלל [א]

תקציב " :המשתנה לכלל נושאי המשרה בחברה בהתאם לשיקוליה )להלן

 "(. המענקים השנתי

 המענקים תקציב על יעלה לא בחברה המשרה נושאי כל עבור המענק סך

 שיוגדר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.  השנתי

בונוס וסך המענקים שחושבו על פי מודל המענקים )להלן: ה" במידה

 נושא כל"( עבור כל נושאי המשרה חרג מתקציב המענקים השנתי, המחושב

 הבונוס  לפרופורציית  בהתאם  השנתי  המענקים  מתקציבאת חלקו    יקבל  משרה

 .(Pro Rata) המחושב בונוסהתגמול מסך ה ודלבמ עבורו המחושב

אשר יהוו פי קריטריונים הניתנים למדידה, -יקבעו עליעדים לנושאי המשרה  [ב]

כמו כן, כל נושא משרה יהיה כפוף  מהמשקל הכולל של המענק. 80%יחד 

 רכיב)"  מהמשקל הכולל של המענק.  20%להערכת הממונה עליו ואשר תהווה  

 "(.דעת בשיקול מענק

והמלצת ועדת  הדירקטוריון נק בשיקול דעת יקבע בהתאם להערכתרכיב מע [ג]

מובהר, כי בכפוף להוראות  ..(להערכת הממונה, כאמור לעילהתגמול )וכפוף 

יל עבור מי הדין, יהא רשאי הדירקטוריון, בהמלצת ועדת התגמול, להגד

מנושאי המשרה בחברה, את רכיב המענק השנתי המותנה בשיקול דעת ואף 

לקבוע כי זה יהיה הרכיב היחיד לצורך חישובו של המענק תלוי הביצועים 

 .ביחס לנושא המשרה הרלבנטי

המייצגים את אישיים מבוססי ביצועים לנושאי המשרה יהיו יעדים יעדים ה [ד]

להשגת יעדי החברה במהלך לחברה וה של נושא המשרהישגיו ותרומתו 

בהתאם להגדרת היעדים ייקבעו  .התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה

ויבטאו   של החברה  ויעדיהו של נושא המשרה וייגזרו מתוכנית העבודה  תפקיד

 .תרומתו של נושא המשרה להשגתםאת 

, התוכנית ויו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון החברה"ל למנכ ביחס [ה]

מדידים מתוך  יעדים 3 לפחות 5-4 הכולליםהשנתית תקבע יעדים מדידים 

 כאשרמתוך המענק השנתי ] %100 עד70 יהוו אשר, להלן המפורטת הרשימה

 כאמור, הדירקטוריון ,הממונ הערכת לפי לקבוע ניתןיקבעו נוספים 20% עד

"ל המנכ לעמידת בהתאם יוענקוו יכוליוענקונוספים  %10 עדו10ו, לעיל

 בתחילת  והדירקטוריון  התגמול  ועדת"י  ע  יקבעו  אשר  נוספים  מדידים  ביעדים

 של הכספיים הדוחות אישור ממועד יאוחר ולא דריתנקלדאריתנקלכל שנה 
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 [ סתיימההש השנה

 .  בשנה"ח ש ליוןיממליון 7 -לא יפחת מאשר  הון גיוס -

  .שקדמה לשנה ביחס 30% -מבשיעור אשר לא יפחת  במכירות גידול -

 שאושרה השנתיתהעבודה  בתוכנית שנקבעו מהותיות דרך באבני עמידה -

 .הדירקטוריון ידי-על

 ידי הדירקטוריון.  -עמידה בתקציב שנתי שאושר על -

התקשרות עם גוף או מפיץ אסטרטגי, אחד לפחות, בשוק יעד חדש, אשר  -

 הדירקטוריון כמשמעותי.ידי -יקבע על

  .עמידה באבני דרך בניסויים קליניים -

 התקשרות בהסכם שיתוף פעולה להקמת מיזם משותף. -

התקשרות בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי לפיתוח מוצרים משולבי  -

  ידי הדירקטוריון כמשמעותי.-קנאביס, אשר יקבע על

בהסכם שיתוף פעולה עם מוסד אקדמי ו/או מוסד רפואי ו/או  התקשרות -

 מוסד מחקר אשר יקבע על ידי הדירקטוריון כמשמעותי. 

וסמוך לאישור הדוחות הכספיים השנתיים, ועדת התגמול  חולפת מדי שנה [ו]

ודירקטוריון החברה יבחנו את עמידת נושאי המשרה ביעדים שנקבעו להם 

לו הם זכאים )מתוך המענק המקסימאלי  את שיעור המענקיאשרו ובהתאם 

 כמפורט בס"ק ]א[ לעיל(.

 

 

אשר אינם  , למעט יו"ר דירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון,הדירקטורים בחברה

ו/או נותנים שירותים לחברה   ידי החברה ו/או חברות בת של החברה-מועסקים על

 לתשלום מענק.לא יהיו זכאים  ו/או החברות הבת שלה

אשר אינם  , למעט יו"ר דירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון, בחברה הדירקטורים ..8.79.4

ו/או נותנים שירותים לחברה   ידי החברה ו/או חברות בת של החברה-מועסקים על

 .לתשלום מענק תלוי ביצועים כאמורלא יהיו זכאים  ו/או החברות הבת שלה

 את להביע הזכות ניתנה המשרה שלנושא ולאחר, ומנומקים חריגים במקרים ..8.89.5

הסמכות תהיה התגמול ודירקטוריון החברה  ועדתוללועדת, בנושא עמדתו

או שלא לשלמו כלל, אם לדחות את תשלום המענק, להפחית מתשלום המענק, 

לכלל נושאי  מענקים תשלום מאפשר לאמצאו, כי מצבה הפיננסי של החברה 

  .המשרה.

 ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים במקרים פרטניים לאשר לפי שיקול ..8.99.6

)או דמי משכורות  3בכפוף לתקרה של עד לנושא משרה דעתם מענק בשיקול דעת 

בגין הישגים פרטניים, הישגים ספציפיים במהלך ניהול חודשיים, לפי העניין(, 

)זאת חלף המענק לפי תוכנית השנה או קידום של נושאים מהותיים/אסטרטגיים 

ותם לעשות כן, בכפוף ו/או להאציל את סמכהמענקים השנתית ו/או בנוסף לו( 

, ובתנאי שסך המענק השנתי המצטבר שיקבל נושא המשרה לא להוראות הדין
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 לעיל. 9.18.1יחרוג מהתקרה הרלבנטית כאמור בסעיף 

במקרים מיוחדים, רשאי המנכ"ל, לאשר הקדמת תשלום על חשבון המענק שיגיע  ..8.109.7

משכורות. למען הזהירות  2לנושא משרה כלשהו, ובלבד שהמקדמה לא תעלה על 

שאם בסופה של אותה שנה ייקבע שאותו נושא משרה אינו זכאי למענק , מובהר

ה את השבת או זכאי למענק נמוך מסכום המקדמה, תדרוש החברה מנושא המשר

 .המקדמה ששולמה כאמור

 

  בגין אירועים חריגים פעמיים-חד מענקים ..910

אתר הזדמנויות, נושאי חברה לפעול להשאת רווחיה ולהמשרה בעל מנת לעודד את נושאי 

, למעט המנכ"ל המכהן כדירקטור בחברה ולמעט הדירקטורים לרבות יו"ר המשרה בחברה

פי קביעת הנהלת -עלאשר  םו/או אירועייהיו זכאים למענקים בגין ביצועים  הדירקטוריון,

כי לנושא המשרה הייתה תרומה ממשית והדירקטוריון מצאו  ועדת התגמול  החברה ובאישור  

 לאירוע שבגינו ניתן המענק.

 :כדלקמן שיעורים על יעלה לא המענק היקף

אינו ניתן לכימות )לדוגמא עסקאות  ששוויההתקשרות בעסקה אסטרטגית  בגין -

 משכורות 3 עד(, מכירות פי-על או דרך באבני עמידה בגין תשלומים על המבוססות

 .חודשיות

מכירת  ,לכימות )לדוגמא גיוס הון ניתן ששוויה אסטרטגית בעסקה התקשרות בגין -

משווי  2.5% , נכסים או מיזוג(, עדהחברה או חלק מהותי מפעילותה בדרך של מניות

 .דולר ארה"ב לנושא משרה ליוןיממליון ועד לתקרה שלהעסקה, 

 

 

 (Clawback) על בסיס נתונים שהתגלו כמוטעים השבת סכומים ששולמו ..1011

שהוצגו המבוססים על הישגים שנמדדו בהתאם לנתונים לנושאי משרה, הענקת מענקים 

את סכום  מותנית בהתחייבות נושא המשרה להשיבתהיה של החברה, בדוחות הכספיים 

לאחר בתקופה שבמקרה שבשלב כלשהו  ,(לפי נסיבות העניין), כולו או חלקו לחברה המענק

יתברר כי הנתונים היו מוטעים וכי בשל כך יש להציג מחדש את הדוחות תשלום המענק 

ופה של שלוש חובת ההשבה כאמור תחול במהלך תק (.Restatementהכספים של החברה )

 שנים לאחר מועד אישור המענק.

ידי דירקטוריון החברה במועד בו יאושרו הדוחות הכספיים -תנאי השבת המענק ייקבעו על

המוצגים מחדש ובהתייחס לפרק הזמן שחלף ממועד הענקת המענק ולמידת מעורבותו של 

 . מחדש דוחות הכספייםה בגורם שבגינו יש להציג אתנושא המשרה 

משרה כלשהו, לא יעלה על הסכום שהתקבל ידי נושא  -מובהר כי בכל מקרה הסכום שיושב על

)דהיינו נושא המשרה לא יידרש להשיב את המס  אצל אותו נושא משרה, נטו, לאחר מס

 .ששולם בגין המענק(

 

 תגמול הוני ..1112
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כאמור לעיל, החברה תשאף לכך שחלקו של התגמול ההוני מתוך  החברה שלאופיה  בשל

 להענקת תוכניתלהענקת התגמול ההוני תתבצע בהתאם , יהיה משמעותי. המשתנה הרכיב

 אים:הב לעקרונותובהתאם  שתהיה בתוקף, כפי שתאומץ מעת לעת אופציות

של סך  הקצאה(על ה חלטת הדירקטוריוןהמרבי )במועד ההכלכלי השווי  ..11.112.1

)יחד עם המענק השנתי האופציות שיוענקו לנושא משרה בשנה קלנדרית לא יעלה 

 .לעיל 276.1.ים המפורטים בטבלה שבסעיף שיעורהעל לעיל(  98כאמור בסעיף 

לא ה, נה, במועד ההענקה, לכל נושא משרהתגמול ההוני לש שווישיעור ..11.212.2

 של נושא המשרה. השנתי יעלה על שכר הבסיס 

המימוש של האופציות שיוענקו  מחירשל הקצאת אופציות,  במקרה ..11.312.3

באופן שיאפשר לנושא המשרה  ידי דירקטוריון החברה-לנושא משרה יקבע על

ליהנות מההטבה רק במקרה שערכה של החברה השביח ומחיר מניית החברה יעלה 

יהיה 'מחוץ לכסף' המימוש מחיר  ,)דהיינו הענקהביחס למחיר המניה במועד ה

ענקת תגמול מבוסס מניות מחיר המימוש יהיה בעת הלצורך כך,  במועד ההענקה(

גבוה ממחיר המניה במועד ההענקה באופן שיהווה תמריץ ראוי להשאת ערך 

ימי המסחר  30לא יפחת מהמחיר הממוצע של החברה לטווח הארוך ובכל מקרה 

או לפי מחיר המניה ביום המסחר האחרון בטרם החלטת   האחרונים טרם ההענקה

 . , לפי הגבוה10%ה בתוספת פרמיה של הדירקטוריון על הענק

 משלוש תפחת שלאתפרש על תקופה תהאופציות ההבשלה של  תקופת ..11.412.4

)או לאשר האצה של ודירקטוריון החברה יהיה רשאי להמירה בהבשלה  .שנים

( בגין מלוא התגמול ההוני אשר הוקצה וטרם הגיע מועד הבשלתותקופת ההבשלה  

בנסיבות של שינוי שליטה בחברה ו/או , או כתוצאה מעמידה באבני דרך שייקבעו

להתנות את , וכן יהיה רשאי ורכישה של החברה בנסיבות של עסקאות מיזוג

בהשגת יעדים, , הבשלת האופציות, כולן או חלקן, של מי ממקבלי האופציות

 .לרבות יעדים ארוכי טווח, שיקבעו במועד ההקצאה

דירקטוריון החברה יהא רשאי לקבוע מנגנוני מימוש מקובלים אחרים  ..11.512.5

( וכיוצ', ובהתאם להוראות cashless)כגון הענקת אופציות במנגנון מרכיב הטבה )

 תוכנית האופציות שתהיה בתוקף מעת והוראות הדין.

שנים ממועד הענקתן וועדת  10-חיי האופציות לא יהיה גבוה מ משך ..11.612.6

)לרבות בהתחשב בהוראות תכנית  הוראות התגמול והדירקטוריון יקבעו

ביחס לפקיעת האופציות של החברה שתהיה בתוקף במועד הקצאת האופציות( 

 .חברהב מועסק להיות יפסיקהאופציות, כולן או חלקן, במקרה שנושא המשרה 

פי תוכניות -היקף הדילול המצטבר המקסימלי האפשרי בגין כלל ההענקות על .12.7

תקופת מדיניות במהלך כל  15%התגמול ההוני לנושאי המשרה לא יעלה על 

 התגמול.

אחרים, אשר יהיו  הוניים תגמול רכיביתוכל לאמץ ולהעניק  החברה ..11.712.8

(, יחידות RS)כגון: יחידות פאנטום, מניות מוגבלות ) בשוקמקובלים או נהוגים 

לעיל יחולו,  העקרונות"(. אחרים הוניים מכשירים( )"עוד(, וRSUמניה מוגבלות )
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אחרים, שהחברה תחליט   הוניים  למכשירים  תכניות, גם לגבי  המחוייביםבשינויים  

 .בעתיד להעניקאו /ולאמץ 

 

  סיום כהונה ..1213

 תקופת הודעה מוקדמת ..12.113.1

החברה ונושאי משרה יהיו רשאים להביא את התקשרות  ..12.1.113.1.1

ידי נושא המשרה( -על  אם  ידי החברה ובין-עלאם  הצדדים לידי סיום )בין  

ידי ועדת התגמול -עלשתאושר  הודעה מוקדמת כפי  תקופת  בכפוף למתן  

 לכל נושא משרה בחברה בנפרד.

המוקדמת תיקבע בהתאם לתפקידו של נושא תקופת ההודעה  ..12.1.213.1.2

  המשרה, הוותק שלו בחברה ותרומתו לחברה.

תהיה רשאית לוותר   פי שיקול דעתה הבלעדי,-, עלהחברההנהלת   ..12.1.313.1.3

 על שירותיו של נושא המשרה בתקופת ההודעה המוקדמת.

   מענקי פרישה ..12.213.2

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר בכפוף להוראות כל דין, 

 בגובה שלא יעלה על ההיקף המפורט בטבלה שלהלן:מענקי פרישה לנושאי משרה 

 

 דרג
שנים  2 בין בחברה עבד

 שנים 5-ל

 5 מעל בחברה עבד

  שנים

פעיל  יו"ר דירקטוריון

וסגן יו״ר דירקטוריון 

 פעיל

 משכורות 6 משכורות* 3

 משכורות 6 משכורות 3 מנכ"ל

 משכורות 3 משכורות 2 סמנכ"ל

 .לחברה חודשית תגמול עלות במונחי הנלווים ותנאיו בסיס שכר, היינו*"משכורת" 

 

במקרה של סיום כהונה, יהא הדירקטוריון רשאי להעניק לנושא משרה, עפ"י 

שיקול דעת ובהתייחס לנסיבות הפרישה, את המענק השנתי בגין מלוא השנה בה 

 .הסתיימה הכהונה

  אי תחרות/רוחני יןיקנ/ סודיות ..12.313.3

 שמירה על סודיות/הסכמי העסקה של נושאי המשרה בחברה יכללו הוראות בגין 

למשך תקופות שתיקבענה לכל נושא משרה בנפרד   של החברה  רוחני  ןיקניזכויות ב

זכויות הקנין הרוחני לפיה כל  והצהרה של נושא המשרה, בהתאם לתפקידו

בחברה ידי נושא המשרה במסגרת עבודתו  -על  ו/או יקומו בקשר עם ו/או פותחויש

)ו/או לאיזה מבין   שייכות לחברהיהיו    )ו/או באיזה מבין חברות קבוצה, לפי העניין(

מגלם וכי התגמול לו זכאי נושא המשרה  חברות הקבוצה, בהתאמה, לפי העניין(,

באופן שנושא המשרה לא יהיה זכאי   בתוכו גמול הולם בגין פיתוח הזכויות כאמור,
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  .לכל תשלום נוסף

אי תחרות הוראות בגין בנוסף הסכמי העסקה של נושאי המשרה בחברה יכללו 

, וכי התגמול למשך תקופות שתיקבענה לכל נושא משרה בנפרד בהתאם לתפקידו

לו זכאי נושא המשרה מגלם בתוכו גמול הולם בגין התחייבות לאי תחרות כאמור, 

פן שנושא המשרה לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף לאחר פרישה עבור באו

 התחייבות לאי תחרות כאמור.

 פיטורים פיצויי ..12.413.4

 באמצעות לחברה שירותים שמעניקים משרה לנושאי ביחס ..12.4.113.4.1

 (בהתאמה", ניהול חברת"-ו" המנהל"בסעיף זה: ) בבעלותם חברה

חברת הניהול תשלם למנהל את כל התשלומים וההטבות שיגיעו לו בגין 

עבודתו ובגין סיום עבודתו בחברת הניהול, וכן תשלם או תעביר לרשויות 

המתאימות את תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכל מס ו/או 

תשלום אחר שיגיעו עקב העסקתו ועקב סיום העסקתו בחברת הניהול 

 תי הניהול לחברה.לצורך מתן שירו

 ידי-על ישירות מועסקים אשר בחברה המשרה לנושאי ביחס  ..12.4.213.4.2

פי הקבוע בחוק פיצויי -פיצויי הפיטורים יהיו קבועים על – החברה

 .1963-פיטורים, תשכ"ג 

 – ביחס להתקשרויות של החברה עם נושאי משרה חדשים ..12.4.313.4.3

החברה תתקשר עם נושאי המשרה בהסכמים הכוללים הסכמה להחלת 

 על הצדדים. 1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  14 סעיף

 

 שכר דירקטורים ..1314

בחברה ייקבע בהתאם  הבלתי תלויים/שכר הדירקטורים החיצוניים ..13.114.1

הגמול ובכל מקרה הוא לא יעלה על הגמול המרבי כמפורט להוראות תקנות 

 בתקנות אלו.

אשר אינם  )לרבות יו"ר הדירקטוריון( שכר יתר הדירקטורים בחברה ..13.214.2

, לרבות דירקטורים אשר םידי החברה ו/או מעניקים לה שירותי-מועסקים על

קבע גם הוא בהתאם לתקנות יי או קרוביהם, נמנים על בעלי השליטה בחברה

כמפורט לדירקטור מומחה לא יעלה על הגמול המרבי ובכל מקרה הוא  הגמול

 .הגמולאלו בתקנות

החברה  ייד-המועסקים על )לרבות יו"ר הדירקטוריון( שכר הדירקטורים ..13.314.3

תים יקבע בהתאם לשיקולים והפרמטרים המפורטים ו/או מעניקים לה שירו

 .לעיל 5 -ו 64-ו 5בסעיפים 

והתקנות בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות חוק  ..13.414.4

 בלתי תלויים/בעת מינויים של דירקטורים חיצוניים  פיו )ובפרט תקנות הגמול(-על

יבחנו האם להמליץ לאסיפה הכללית  החברה ועדת התגמול ודירקטוריוןבחברה, 

בלתי  /נייםלדירקטורים החיצועל הענקת אופציות לדירקטורים בחברה )לרבות 
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  (.תלויים

 

  ביטוח נושאי משרה ..1415

החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה, בנוסף לחבילת התגמול כאמור 

ביטוח , חברהחובת הזהירות כלפי ה הפרתעקב  במדיניות תגמול זו, פטור מאחריות

( וכן התחייבות לשיפוי, כנהוג בחברה, Off-Runאחריות )לרבות פוליסות ביטוח מסוג  

 להוראות חוק החברות ותקנון החברה ובהתאם למפורט להלן: לקבלת בכפוף והכל 

נושאי המשרה בחברה האישורים הנדרשיםכל השיפוי המקסימלי עבור  סכום -

מיליון   15או    החברה  של  העצמי מהונה  25%מבין    הגבוה  לשיעור  יוגבל  במצטבר

  .השיפוי תשלום במועדש"ח, 

החלטה או עסקה שלבעל  פי כל דין-על הפטור מאחריות לא יחול בחלוקה וכן -

השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו 

 מוענק כתב הפטור( יש בה עניין אישי. 

להתקשר  תוכלרשאית תהיה, החברה לעניין ביטוח אחריות נושאי משרה -

 דירקטורים ונושאי המשרה, ביחס לדירקטורים ונושאי משרהבפוליסה לביטוח  

Run-רבות פוליסת ביטוח  חברה )לאחריות נושאי משרה ודירקטורים בבקבוצה

Off) ,לרבות ולשנותה, לרבות כאלה שהינם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם 

וזאת בתנאי שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה , וחידושה הארכתה

 ובתנאילהשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, 

אחריות כיסוי , בגבולות דולר 200,000תעלה על סך של  לאשנתית הפרמיה שה

חודשים  12ולתקופת ביטוח של למקרה ארה"ב מיליון דולר  2515של עד 

הגנה משפטיותהוצאות בתוספת  תקופת הביטוחלובמצטבר קלנדריים, ובנוסף 

, בתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד ההתקשרות, ובלבד סבירות משפטית

: כדלקמן העצמית ההשתתפות סכומי וההשתתפות העצמית לא יעל מישסכו

בכל  $10,000 -עצמית לתביעה  מעבר לגבול האחריות, ובהשתתפות  השתתפות

דולר לאירוע  0,00051לכל היותר  עבור החברה בסך של)למעט ארה"ב  העולם

 כיסוי לכלול עשויהפוליסת הביטוח . בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה

)להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים  החברהתביעות אזרחיות שתוגשנה כנגד ל

נושאי לתביעות 000$50,לתביעות בארה"ב ו/או בקנדה,  000$50,קנדה(, ו/או 

 Entity Coverage for Securities)המשרה בה( שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך  

Claims)  שלהערך וסכום; ה"ב ו/או בקנדה()מלבד בארערך עם ניירות  בקשר 

ום של כאמור ייקבעו סדרי תשל במקרההחברה הנסחרים בבורסה בתל אביב. 

תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי 

. על אף האמור לעיל, במקרה של החברהמהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות  

השנתית לא יעלה על סך הפרמיה  שנים, 7תקופה של  Off-Runעריכת פוליסת 

לגבולות האחריות, סכומי ההשתתפות  בתוספתאלפי דולר ארה"ב,  20,000של 
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בגין  .ביטוח שנת לכל %20 עד של בשיעורהעצמית והפרמיה המפורטים לעיל, 

 מהפרמיה השנתית ששולמה בגין פוליסת נושאי  300%כל התקופה לא תעלה על  

 .המשרה שקדמה לה

החלת פוליסת ביטוח כאמור ביחס לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם 

 .תהא כפופה להוראות כל דין או ביחס למנכ"ל החברה, כפי שיהיו מעת לעת,

 

 נושאי משרה פטור ושיפוי ..1516

נושאי משרה פי כל דין, כחלק מתנאי כהונתם והעסקתם, -בכפוף לקבלת כל האישורים על

בהתאם למקובל בחברה ובחברות הקבוצה, הענקת כתבי פטור ושיפוי בחברה יהיו זכאים ל

 כפי שיקבע מעת לעת.ו בקבוצה

 

 מיסוי ..1617

המשולם לנושא ככל שיהיה חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר בגין התגמול המשתנה  

ככל )פי דין  -יישא בו נושא המשרה עלוכיו"ב(  ביטוח לאומי, מס בריאות  משרה בחברה )כגון  

 (.שהוא יחול על נושא המשרה לפי דין
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 ' א נספח

 

 אחריות ותחומי כישורים

 

, לפי חלוקה לסוגי  להלן פירוט הכישורים הנדרשים, באופן עקרוני, מנושאי המשרה בחברה

 .המשרות השונות

 רשאי יהיה החברה דירקטוריון, הלןיובהר כי ביחס לכל אחד מבין נושאי המשרה המנויים ל

 משרה  כנושא לכהונה למועמד כי, ימצא אם, חלקן או כולן, לגביו המפורטות הדרישות על לוותר

או אם נסיבות מיוחדות מחייבות  הרלבנטית לכהונה אותו המכשירים אחרים כישורים קיימים

 .זאת

 

 :החברה דירקטוריון"ר יו .1

 נדרשים כישורים .1.1

עסקית שנים לפחות בניהול פעילות  5ניסיון של ו תואר אקדמי רלוונטי [א]

לפחות  או החברה.וההיקפים של פעילות תחומי הל יםם דוממים והיקפיבתחו

שנים כדירקטור בחברה  5שנות ניסיון בפעילות כדירקטור )מתוכם לפחות  10

 .ציבורית(

 .שוניםבכירים  ניהול בתפקידילפחות שנים  5של  וותק [ב]

  אחריות תחומי .1.2

 הובלה וקביעת האסטרטגיה העסקית של החברה. [א]

 .החברה דירקטוריון ניהולהשתתפות בישיבות הדירקטוריון ו [ב]

 

 :דירקטור .2

 כישורים נדרשים: .2.1

בפעילות עסקית בתחום רלוונטי   לפחות שנות ניסיון  3-ו  תואר אקדמי רלוונטי [א]

 .שנות ניסיון בפעילות כדירקטור 3לפחות  אולתחום העיסוק של החברה 

 )יתרון לדירקטור בחברה ציבורית(.  [ב]

 אחריות:תחומי  .2.2

התווית מדיניות החברה ופיקוח על ביצוע תפקיד המנהל הכללי, בהתאם  [א]

 להוראות חוק החברות.

 השתתפות בישיבות הדירקטוריון )וועדותיו, ככל שרלבנטי(. [ב]

 

 

 

 :"למנכ .3
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 נדרשים כישורים .3.1

ם מישנים לפחות בניהול פעילות עסקית בתחו 3ניסיון של ו תואר אקדמי רלוונטי

 החברה.וההיקפים של פעילות תחומי הל יםדומוהיקפים 

 אחריות תחומי .3.2

 אחראי לניהול השוטף של כלל פעילות החברה. [א]

 בשיתוף עם דירקטוריון החברה קביעת האסטרטגיה העסקית של החברה. [ב]

 )לפי הרלוונטי(. יותהדירקטוריון וועדו בישיבות הצגה [ג]

 

 הכספים(:)נושא המשרה הבכירה ביותר בתחום  כספים"ל סמנכ .4

 נדרשים כישורים .4.1

  .תואר אקדמי רלוונטיבעל  או ךמרואה חשבון מוס [א]

 מוביל או חשבון במשרדי רואי חשבון לפחות שנים 3ניסיון קודם רלוונטי של  [ב]

 חברה ציבורית.כסמנכ"ל כספים של 

  אחריות תחומי .4.2

 .וגילוי בדוחות הכספיים ניהול מערך הכספים של החברה כולל דיווח ובקרה

 

 אחר סמנכ"ל .5

 וכישורים השכלה .5.1

 .בהתאם לתפקידו שנים לפחות 3של  ניסיון קודם או תואר אקדמי רלוונטי [א]

  אחריות תחומי .5.2

   .בהתאם לתפקיד אליו מונה
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 '5ו'-1נספחים ו'

 

 הצהרות דירקטורים

  



 
 

 2020בינואר  8  תאריך:     
  לכבוד

 "(החברה)"בע"מ  מיקרומדיק טכנולוגיות
 

 א.ג.נ.,
 רותי לכהן כדירקטוריהצהרה בדבר כשהנדון : 

 
 תומאשר המצהיר ,, נס ציונהב'5 פלג השמענישראל  תתושב, 52128048, ת.ז. ד"ר אורנה דריזיןאני הח"מ, 

 א224תנאים הנדרשים כאמור בסעיף כי מתקיימים בי כל ה בחברה, יתכדירקטורלמינויי בהתייחס בזה, 
  כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט

, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בחברה שהיא יתאת הסכמתי לכהן כדירקטור תהריני מאשר .1
 בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. חברה ציבורית, אשר התאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות ב

החברות.  לחוק 225-227בחברתכם לפי הוראות סעיפים  יתלהתמנות כדירקטור האני כשיר .2
 להצהרתי זו 'אנספח הסעיפים האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים כ

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

הכישורים  תבעלהנני ו חברהב יתי כדירקטורלשם ביצוע תפקיד ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי .3
חברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של ב יתי כדירקטורלשם ביצוע תפקידים הדרוש

והניסיון התעסוקתי  אקדמאיםהתארים הההשכלה, ההכשרה,  תוהנני בעל, החברה ולגודלה
 כמפורט להלן:

 :השכלה .3.1

 BSc .בביולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים 

 Ph.D רחובות.בביולוגיה, מכון ויצמן למדע , 

 רחובות.פוסט דוקטורט במכון ויצמן למדע , 

 חוקרת אורחת בUCLA .לוס אנג'לס, קליפורניה , 

  ,אביב-אוניברסיטת תללהב, בוגרת מנהל עסקים וניהול למנהלים בכירים. 

 :השנים האחרונות 5-ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 2017 ועד היום: יו"ר דירקטוריון, חברת נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ 

 2013 ועד היום: מנכ"ל, חברת נקסטר כמפארמה סולושנס בע"מ. 

 2009  .ועד היום: יו"ר דירקטוריון חברת נקסטר כמפארמה סולושנס בע"מ 

 שימשתי / אני משמש כדירקטור בחמש שנים האחרונות:חברות בהן  .3.3

 נקסטר כמפארמה סולושנס בע"מ. 

 נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ. 

  .עמותת "בטרם" העוסקת בבטיחות ילדים 

  .)הקרן לבריאות וסביבה )עמותה 

-מפסק דין שניתן לפני למעלה בלמעט הרשעה )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן,  .4
 :(שנים 5

 -לחוק העונשין, תשל"ז 428עד  422 -ו 420 עד 418, 415, 392, 297עד  290עבירה לפי סעיפים  .4.1
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54 -)א( ו53ד, 52ג, 52ולפי סעיפים  – 1977

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  .4.2
 .ידע פניםעבירות של ניצול מ

כי הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  .4.3
 .אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית
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כי ועדת האכיפה המנהלית  הלחוק החברות, אני מצהיר 225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .5
 בחברה ציבורית.  יתלא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור

 בחוק החברות 225כהגדרתם בסעיף  -"ועדת אכיפה מנהלית", "אמצעי אכיפה" -בסעיף זה

 הופטרתי(. -רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל  תדין ולא הוכרזתי כפושט תפסולאינני  .6

 פלילים ואין לי תיק פלילי. לא הואשמתי ב .7

, כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים "כשירות מקצועית" תכי הנני בעל ההנני מצהיר .8
 .2005-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית(, התשס"ו

לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה  תאני מתחייב .9
ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל 
לקיים תנאי מהתנאים ו/אי מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים 

או חוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה ל 254לחברה )כהגדרתה בסעיף 
א' לחוק 227בהתאם להוראות סעיף  לכל אדם אחר בחברה במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון,

 להצהרה זו. נספח א'החברות ב

 .לחוק החברותב 224צהרה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף ה  .10

 הן. צהרתי זו לעיל, אמתזהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בה .11

 
 

8.1.2020 

 תאריך

_______________ 

 אורנה זריזיןשם: 



 
 

 2020 ינוארב 26  תאריך:     
  לכבוד

 "(החברה)" מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ
 

 א.ג.נ.,
 רותי לכהן כדירקטוריהצהרה בדבר כשהנדון : 

 
 29Cosmic Drive,Tronto  ,ON M3B שמענו קנדהתושב , 22447098, ת.ז. ג'ייקוב ריפשטייןאני הח"מ, 

3G1 ,Toronto,416-400-0230.  ,כי מתקיימים בי  בחברה,כדירקטור למינויי בהתייחס מצהיר ומאשר בזה
  כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט א224תנאים הנדרשים כאמור בסעיף כל ה

מונח זה בחוק החברות, בחברה שהיא חברה הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור, כהגדרת  .1
 ציבורית, אשר התאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

החברות. הסעיפים  לחוק 225-227אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים  .2
ומהווים חלק  להצהרתי זו 'אנספח האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים כ

 בלתי נפרד ממנה.

הכישורים בעל הנני ו חברהב י כדירקטורלשם ביצוע תפקיד ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי .3
חברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של ב י כדירקטורלשם ביצוע תפקידים הדרוש

כמפורט והניסיון התעסוקתי  אקדמאיםהתארים הוהנני בעל ההשכלה, ההכשרה, , החברה ולגודלה
 להלן:

 :השכלה .3.1

 BA מנהל עסקים- York University, Toronto, Ontario 

 CICA In-Depth Tax Course, Toronto, Ontario 

 :השנים האחרונות 5-ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 2018-2019 מנהל מסחר ראשי ונשיא בחברת :Aphria Inc ,Toronto. 

 2016-2018 :CFO  בחברתDiageo NA ,Norwalk ,CT-USA 

 2014-2017 נשיא בחברת :Diageo Canada ,Toronto. 

 חברות בהן שימשתי / אני משמש כדירקטור בחמש שנים האחרונות: .3.3

 אין.

-פסק דין שניתן לפני למעלה מבלמעט הרשעה )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן,  .4
 :(שנים 5

 -לחוק העונשין, תשל"ז 428עד  422 -ו 420 עד 418 ,415, 392, 297עד  290עבירה לפי סעיפים  .4.1
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54 -)א( ו53ד, 52ג, 52ולפי סעיפים  – 1977

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  .4.2
 .עבירות של ניצול מידע פנים

כי פאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מ .4.3
 .אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .5
 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 בחוק החברות 225כהגדרתם בסעיף  -"אכיפה מנהליתועדת ", "אמצעי אכיפה" -בסעיף זה

 הופטרתי(. -פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל אינני  .6

 לא הואשמתי בפלילים ואין לי תיק פלילי.  .7

" בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם כשירות מקצועיתהנני בעל " .8
 להצהרתי זו. נספח ב'כ הצהרה זו, מצורפותבמועד החתימה על 
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אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר  .9
ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי 

הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה  מהתנאים ו/אי מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי
או לכל אדם אחר בחברה לחוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה  254בסעיף 

להצהרה  נספח א'א' לחוק החברות ב227בהתאם להוראות סעיף  במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון,
 זו.

 .לחוק החברותב 224צהרה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף ה  .10

 הן. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת .11

 
 

26.1.2020 

 תאריך

_______________ 

 ריפשטייןג'ייקוב שם: 



 
 

 2020 ינוארב 28  תאריך:     
  לכבוד

 "(החברה)" מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ
 

 א.ג.נ.,
 רותי לכהן כדירקטוריהצהרה בדבר כשהנדון : 

 
לאחר שהוזהרתי  ., הרצליה10דודאים ישראל שמענו ברח' תושב , 006287338, ת.ז. יעקב אלינבאני הח"מ, 

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה 
  :כדלקמן

, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בחברה שהיא חיצוני הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור .1
 חרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.חברה ציבורית, אשר התאגדה בישראל, ומניותיה נס

יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור  .2
בחברה,  יחיצונ חיצוני בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור

 בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

הרלוונטיים  זה, להלן פרטים אודות השכלתי, כישורי וניסיוני המקצועי 2בשים לב לאמור בסעיף  .3
 בחברה: יחיצונ לשם בחינה האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לכהונתי כדירקטור

 :השכלה .3.1

  טה העברית בירושלים. האוניברסי –תואר ראשון בכלכלה 

  בי"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית.  –לימודי מנהל עסקים 

 :השנים האחרונות 5-ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 יו"ר דפי זהב. 

 חברות בהן שימשתי / אני משמש כדירקטור בחמש שנים האחרונות: .3.3

 אלינב ייעוץ ושירותים 

 סאפיאנס בע"מ 

 גלובל בוקס בע"מ 

 תדירגן בע"מ 

 ריטקרן -סלע 

 אפסילון חיתום 

 לסיכו 

 .הגשמה 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .4
 חלק בלתי נפרד לתצהירי זה, הינם נכונים ומלאים., המצורפים כ1970-ומיידיים( תש"ל

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב  227-ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .5
הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד 

 שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. 

, ואין לי ו/או אין לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי איני קרוב של בעלי השליטה בחברה .6
לו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שהנני בעל שליטה בו ולא הייתה לנו בשנתיים  ףשאני כפו

שקדמו לתאריך שבו אני אמור להתמנות לדירקטור חיצוני, זיקה )א( לחברה; או )ב( למי מבעלי 
ל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר; או )ג( ובחברה שאין השליטה בחברה או לקרוב של בע

גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי יו"ר  –בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה 
דירקטוריון החברה ו/או המנהל הכללי ו/או בעל מניות מהותי ו/או נושא המשרה הבכיר ביותר 

 בתחום הכספים.
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 זה: 7לעניין הצהרה לפי סעיף 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה  -" זיקה"
כנושא משרה, למטרת כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת 

 להציע לראשונה מניות לציבור.

דמו למועד המינוי, הוא תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שק -" תאגיד אחר"
 החברה או בעל השליטה בה.

לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל  ףאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפו .7
לעיל, גם אם  6השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

זניחים, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד  הקשרים כאמור אינם דרך הכלל, למעט קשרים
)ב( לחוק החברות )במידה שקוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת 244להוראות ס' 

הפרת תנאי מן התנאים הדרושים  247-ו 246א, 245הדירקטור החיצוני, יראו בכך, לעניין סעיפים 
 למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוני(. 

 די ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורתפקי .8
 בחברה ואין בהם בכדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה. חיצוני

 כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ןאיני מכה .9

ברה אחרת שבה אני למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בח .10
 כדירקטור. ןמכה

 אינני עובד של רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד של בורסה בישראל. .11

" בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות מומחיות חשבונאית פיננסיתהנני בעל " .12
 להצהרתי זו. נספח ב'החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ

 לא הואשמתי בפלילים ואין לי תיק פלילי.  .13

עד  422-, ו420עד  418, 415, 392, 297עד  290לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  .14
 לחוק ניירות ערך. 54-)א( ו53ד, 52ג, 52, ולפי סעיפים 1977-, לחוק העונשין, התשל״ז428

מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, .15
 בעבירות של ניצול מידע פנים.

לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני  .16
לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על  הראוי

 ( שנים מיום מתן פסק הדין.5חמש )

כי ועדת האכיפה המנהלית  הלחוק החברות, אני מצהיר 225ובת הגילוי הקבועה בסעיף בהתאם לח .17
 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 בחוק החברות. 225כהגדרתם בסעיף  -"ועדת אכיפה מנהלית", "אמצעי אכיפה" -בסעיף זה

בחברה או  יחיצונ שים לפי החוק לכהונתי כדירקטוראם חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרו .18
יד לחברה וכהונתי תפקע אודיע על כך מ -בחברה  שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור

לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב  234במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 
 כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה  .19
וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים וכי לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על 

 אותו בהצהרה. נתהיה ידוע לי פרט שכזה הייתי מצייכהונתי כדירקטור חיצוני וכי אם 

 הן. מי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמתזהו ש

 
 

28.1.2020 

 תאריך

_______________ 

 יעקב אלינבשם: 



 
 

 2020 ינוארב 29  תאריך:     
  לכבוד

 "(החברה)" מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ
 

 א.ג.נ.,
 רותי לכהן כדירקטוריהצהרה בדבר כשהנדון : 

 
מצהיר ומאשר  ., בית שמש32האיריס ישראל שמענו תושב , 050976422, ת.ז. רענן יוסף דינוראני הח"מ, 

לחוק  א224תנאים הנדרשים כאמור בסעיף כי מתקיימים בי כל ה בחברה,כדירקטור למינויי בהתייחס בזה, 
  כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט

, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בחברה בלתי תלוי הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור .1
שהיא חברה ציבורית, אשר התאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

 בע"מ.

החברות.  לחוק 225-227בחברתכם לפי הוראות סעיפים בלתי תלוי אני כשיר להתמנות כדירקטור  .2
 להצהרתי זו 'אנספח הסעיפים האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים כ

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

בעל הנני ו חברהב בלתי תלוי י כדירקטורלשם ביצוע תפקיד ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי .3
חברה, בשים לב, בין השאר, בבלתי תלוי  י כדירקטורלשם ביצוע תפקידים הכישורים הדרוש

 אקדמאיםהתארים הוהנני בעל ההשכלה, ההכשרה, , לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה
 כמפורט להלן:והניסיון התעסוקתי 

 :השכלה .3.1

  .תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית 

  .תואר שני במדיניות ומנהל ציבורי, המרכז האקדמי ספיר 

 :השנים האחרונות 5-ניסיון תעסוקתי ב .3.2

  .סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת תעבורה אחזקות בע"מ 

 משמש כדירקטור בחמש שנים האחרונות:חברות בהן שימשתי / אני  .3.3

 ( בע"מ.1997תעשיות חרושת חומרי נפץ ) 

  .פיל"ת 

  .המרכז האקדמי רופין 

  .מכון ירושלים לחקר ישראל 

של בעלי השליטה בחברה, ואין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי שאני  באיני קרו .4
שקדמו  ולא הייתה לי בשנתיים ,שהנני בעל שליטה בולו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד ף כפו

, זיקה )א( לחברה; או )ב( למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, מועד המינויל
 במועד המינוי או לתאגיד אחר.

 ה:ז 5 לעניין הצהרה לפי סעיף

שליטה וכן כהונה קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או  -" זיקה"

כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע 

 לראשונה מניות לציבור.

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא  -" תאגיד אחר"

 .החברה או בעל השליטה בה
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עבידי, למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני בעל אין לי, לקרובי, לשותפי, למ .5
לעיל, גם אם  5השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

כל תמורה מהחברה בניגוד הקשרים כאמור אינם דרך הכלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי 
 החברות. )ב( לחוק244 להוראות סעיף

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני  .6
 מכהן כדירקטור.

 אינני עובד של רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד של בורסה בישראל. .7

תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  .8
 רה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.בחב

 איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. .9

-פסק דין שניתן לפני למעלה מבלמעט הרשעה )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן,  .10
 :(שנים 5

 -לחוק העונשין, תשל"ז 428עד  422 -ו 420 עד 418, 415, 392, 297עד  290עבירה לפי סעיפים  .10.1
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54 -)א( ו53ד, 52ג, 52ולפי סעיפים  – 1977

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  .10.2
 .עבירות של ניצול מידע פנים

כי תה, חומרתה או נסיבותיה הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהו .10.3
 .אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית

לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית  225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .11
 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

 בחוק החברות 225כהגדרתם בסעיף  -"הליתועדת אכיפה מנ", "אמצעי אכיפה" -בסעיף זה

 הופטרתי(. -פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל אינני  .12

 לא הואשמתי בפלילים ואין לי תיק פלילי.  .13

תאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם " בהכשירות מקצועיתהנני בעל " .14
 להצהרתי זו. נספח ב'מצורפות כבמועד החתימה על הצהרה זו, 

אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר  .15
ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי 

חובת האמונים לחברה )כהגדרתה מהתנאים ו/אי מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את 
או לכל אדם אחר בחברה לחוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה  254בסעיף 

להצהרה  נספח א'א' לחוק החברות ב227בהתאם להוראות סעיף  במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון,
 זו.

 .לחוק החברותב 224צהרה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף ה  .16

 הן. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת .17

 
 

29.1.2020 

 תאריך

_______________ 

 רענן דינורשם: 



 
 

 2020 ינוארב 30  תאריך:     
  לכבוד

 "(החברה)" מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ
 

 א.ג.נ.,
 רותי לכהן כדירקטוריהצהרה בדבר כשהנדון : 

 
 ., מתן, ישראל90הדר  רח' ישראל שמענה תתושב, 058833872, ת.ז. לוטם-חמוז'אן מיכל אני הח"מ, 

תנאים הנדרשים כי מתקיימים בי כל ה בחברה, יתכדירקטורלמינויי בהתייחס בזה,  תומאשר המצהיר
  כדלקמן:, "(חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט א224כאמור בסעיף 

החברות, זה בחוק , כהגדרת מונח הבלתי תלוי יתאת הסכמתי לכהן כדירקטור תהריני מאשר .1
בחברה שהיא חברה ציבורית, אשר התאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל 

 אביב בע"מ.

 לחוק 225-227בחברתכם לפי הוראות סעיפים  הבלתי תלוי יתלהתמנות כדירקטור האני כשיר .2
להצהרתי  נספח א'החברות. הסעיפים האמורים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפים כ

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה. זו

 תבעלהנני ו בחברה הבלתי תלוי יתביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור .3
בחברה, בשים לב, בין השאר,  הבלתי תלוי יתהכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור

 אקדמאיםהתארים הההשכלה, ההכשרה,  תוהנני בעללצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, 
 כמפורט להלן:והניסיון התעסוקתי 

 :השכלה .3.1

  .תואר ראשון במדעי הרפואה, האוניברסיטה העברית 

 MD  .דוקטור לרפואה, אוניברסיטת תל אביב 

  .התמחות ברפואת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים 

 .בוגרת בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית 

  .בוגרת תוכנית אלכא לסגל הבכיר 

  .בוגרת תוכנית רפואה אקספוננציאלית באוניברסיטה הסינגולריות 

 :השנים האחרונות 5-ניסיון תעסוקתי ב .3.2

 סגנית נשיא לחדשנות, קרן המרכז הרפואי שיבא. 

 יועצת אסטרטגיה וחדשנות. 

 נשים מובילות בריאות'-מנכ"לית ומייסדת 'אושיה. 

 ניהול והובלת שינויים.מרצה בתחומי מנהיגות , 

 בחמש שנים האחרונות: יתכדירקטור תחברות בהן שימשתי / אני משמש .3.3

 .אין 

ה בחברה, ואין לי ו/או לקרובי ו/או לשותפי ו/או למעבידי ו/או למי של בעלי השליט הבאיני קרו .4
ולא הייתה לי בשנתיים  ,שליטה בו תלו במישרין או בעקיפין ו/או לתאגיד שהנני בעל פהשאני כפו
, זיקה )א( לחברה; או )ב( למי מבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעל למועד המינוישקדמו 

 השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.

 זה: 5לעניין הצהרה לפי סעיף 

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה  -" זיקה"

משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע  כנושא

 לראשונה מניות לציבור.
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תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא  -" תאגיד אחר"

 .החברה או בעל השליטה בה

לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהנני  עבידי, למי שאני כפופהאין לי, לקרובי, לשותפי, למ .5
לעיל, גם  5השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף  תבעל

אם הקשרים כאמור אינם דרך הכלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה 
 )ב( לחוק החברות.244בניגוד להוראות סעיף 

ר חיצוני בחברה אחרת שבה אני תי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטולמיטב ידיע .6
 .יתכדירקטור מכהנת

 של בורסה בישראל. תשל רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד תאינני עובד .7

 יתתפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור .8
 בחברה. יתו ביכולתי לכהן כדירקטורבחברה, ולא יפגע

 בחברה מעל תשע שנים רצופות. יתכדירקטור איני מכהנת .9

-פסק דין שניתן לפני למעלה מבלמעט הרשעה )לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן,  .10
 :(שנים 5

 -תשל"זלחוק העונשין,  428עד  422 -ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירה לפי סעיפים  .10.1
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 54 -)א( ו53ד, 52ג, 52ולפי סעיפים  – 1977

הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או  .10.2
 .עבירות של ניצול מידע פנים

כי הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  .10.3
 .בחברה ציבורית יתלשמש כדירקטור הראוי אין אני

כי ועדת האכיפה המנהלית  הלחוק החברות, אני מצהיר 225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  .11
 בחברה ציבורית.  יתלא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור

 בחוק החברות 225כהגדרתם בסעיף  -"ועדת אכיפה מנהלית", "אמצעי אכיפה" -בסעיף זה

 הופטרתי(. -דין ולא הוכרזתי כפושט רגל )או אם הוכרזתי פושט רגל  תפסולאינני  .12

 לא הואשמתי בפלילים ואין לי תיק פלילי.  .13

" בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם כשירות מקצועית" תהנני בעל .14
 י זו.להצהרת נספח ב'במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כ

. אמלא את תפקידי בצורה הטובה יתלעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור תאני מתחייב .15
פיו אחדל ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, ל

מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים  לקיים תנאי מהתנאים ו/או
או לחוק החברות(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה  254לחברה )כהגדרתה בסעיף 

א' לחוק 227בהתאם להוראות סעיף  לכל אדם אחר בחברה במידה ואכהן כיו"ר הדירקטוריון,
 להצהרה זו. נספח א'החברות ב

 .לחוק החברותב 224עשית בהתאם להוראות סעיף צהרה זו נה .16

 זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן. .17

 
  

30.1.2020 

 תאריך

_______________ 

 לוטם-מיכל חמושם: 
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 נספח א'
 

  לחוק החברות 225 -א 227סעיפים 
 

 

 ועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה:מי שמ )א( .225

התקופה שבה אסור לו  חלפה טרםו)א(, 226כאמור בסעיף ה אם הורשע בפסק דין בעביר (1)
 ;226לכהן כדירקטור לפי סעיף 

(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית 1)א226אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  (2)
 המשפט לפי אותו סעיף קטן;

אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור  (3)
ל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה בכ

 שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

 –בסימן זה  )ב( 

לחוק  4נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  –"אמצעי אכיפה" 
-לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 2לפי פרק ז'ניירות ערך, 

 , לפי העניין;1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1, או לפי פרק י'1995

 לב)א( לחוק ניירות ערך;52הוועדה שמונתה לפי סעיף  –"ועדת האכיפה המינהלית"  

 פסק דין בערכאה ראשונה. –"פסק דין"  
 

בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם מונה לכהונת דירקטור ילא  א()  .226
כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק  םא שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא

 שבו הורשע: ןהדי

לחוק העונשין,  428עד  422-ו 420עד  418, 415, 392, 297עד  290ות לפי סעיפים רעבי (1)
 לחוק ניירות ערך; 54-)א( ו53ד, 52 ג,52י סעיפים פ, ול1977-תשל"ז

בתאגיד או  םילה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהעהרש (2)
 עבירות של ניצול מידע פנים;

 )נמחקה(. (3)

דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם לא ימונה לכהונת  (1א) 
שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת 
מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה 

בית המשפט אשר לא תעלה על חמש  פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע
 .שנים מיום מתן פסק הדין

משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות  בית ב() 
בות סיהיתר, לנ תו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב ביןעשרלדירקטור, כי על אף ה

אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית , ירהבשבהן נעברה הע
שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או 

 .בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים

 (.1ות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א()רשאי לקבוע עבירות נוספ השר ג() 

בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של  –בית משפט, ואם הוגש ערעור  ד() 
 .מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון

 

ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה הטילה    .א226
ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה 

 אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
 

שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד  יממונה לדירקטור קטין, פסול דין, ילא  א()  .227
 על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. ליטחשה

 ד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן )א( יגלה זאת לממנה.ממוע ב() 
 

לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו דירקטור שחדל להתקיים    .א227
 עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

 גילוי ובתח
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

קב עמינוי  תגבלה
 רשעהה

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

 מינוי תגבלה
( 3)תיקון מס' 

 2005-תשס"ה

 חובת הודעה
 ( 8)תיקון מס' 

 2008-תשס"ח

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 14)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

הגבלת מינוי עקב 
החלטה של ועדת 

 האכיפה המינהלית
( 14)תיקון מס' 

 2011-תשע"א
( 17)תיקון מס' 

 2011-תשע"א

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א

( 17)תיקון מס' 
 2011-תשע"א
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 ב'נספח 
 

תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  
 *2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות החברות )תנאים 
 *2005-מקצועית(, תשס"ו

 –)להלן  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 366-)ג( ו241(, 2()1)א240בתוקף סמכותי לפי סעיפים  
ין תקנות החוק(, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתק

 אלה:

הוא בעל  דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו .1
המאפשר לו להבין  חשבונאיים ודוחות כספיים באופן –מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים 

הצגתם של הנתונים הכספיים;  החברה ולעורר דיון בקשר לאופןלעומקם את הדוחות הכספיים של 
תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול  הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור

 השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:

ף שבו פועלת החברה ולחברות סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענ (1)
 בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

 תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (2)

 הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך. (3)

 ד מהתנאים האלה:דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אח )א( .2

בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון,  (1)
 משפטים, מינהל ציבורי;

בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום  (2)
 עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;

של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של הוא בעל ניסיון  (3)
 חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

 בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; )א(

 בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; )ב(

 של החברה.בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים  )ג(

הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה )א(, תיעשה  )ב( 
 בידי הדירקטוריון.

לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים,  241בהצהרה לפי סעיף  )א( .3
אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות  לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות

 התומכים בהצהרתו.

דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה  )ב( 
 ( לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה )א(.12)א()92במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 

 .תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן .4

 

 

 (2005בדצמבר  5ד' בכסלו התשס"ו )

 ציפי לבני 

 שרת המשפטים 

 

 

 

                                                 

 .198עמ'  20.12.2005מיום  6445ק"ת תשס"ו מס' פורסם  *

 .198עמ'  20.12.2005מיום  6445ק"ת תשס"ו מס' פורסם  *

דירקטור בעל 
מומחיות חשבונאית 

 ופיננסית

דירקטור בעל 
 כשירות מקצועית

 הצהרה

 תחילה

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6445.pdf
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 נספח ו'

 

 תקנון החברה

  



 

 

 תקנון 

 של 

 מ"בע טכנולוגיות מיקרומדיק

 ובאנגלית

MICROMEDIC TECHNOLOGIES LTD 

 

 .לצידו הרשום הפירוש מונח לכל תהיה זה בתקנון 2

 

 פירושן     מילים

 .לעיל האמורה החברה     החברה

לזמן,  בתוקף מזמן שיהיה וכפי שיתוקן , כפי1999 –ט "תשנ החברות חוק  החברות חוק

 .במקומו שיבוא חוק כל לרבות

  1968-ח  "תשכ,  ערך  ניירות  חוק,  חדש[  החברות ]נוסח  פקודת,  החברות  חוק החברות דיני

 .שעה אותה החברה על החל לחברות בקשר תוקף-בר חוק וכל

 .לעת מעת שישונה כפי או כאן שנוסח כפי ההתאגדות תקנון    זה תקנון

 .החברות בחוק כהגדרתו    משרה נושא

 .פעם מדי שיהיה כפי החברה של הרשום המשרד    המשרד

 .החברה של הגומי חותמת     החותם

 .גריגוריני חודש     חודש

 מלים או הטבעת קביעת של אחרת צורה וכל צילום, ליטוגרפיה, דפוס כתב

 עליה שנתקבל של פקסימילה בדרך העברה לרבות, לעין הנראית בצורה

 .הנמען המכשיר השיגור ומספר שעת את הכולל אישור

 .החברות רשם     הרשם

 

 כהגדרתו בחוק החברות.    בעל עניין

להפך:  וכן במשמע מין נקבה אף זכר במין האמור להפך. כל וכן במשמע הרבים אף יחיד בלשון האמור כל

 .תאגיד לרבות - באדם האמור וכל

 כן  אם  אלא,   החברות בחוק להם הנודעת זה, המשמעות  שבתקנון  וביטוי  מילה לכל  לעיל, תהיה לאמור  פרט

 .לתוכנו או הכתוב לנושא סתירה משום בה יש

 

 

 

 



 

 

 

 כללי 

 המחזיק  וחבר,  התחייב לקבל  מהם  אחד  שכל  המניות  של  הנקוב  לערך  מוגבלת  החברים  של  אחריותם 3

 .בגינן כלשהו בסכום יחוב לא במלואן שנפרעו במניות

 תזכיר  יבוטל  אם  .כקבוע בתזכיר  החברה  מטרות  יהיו,  החברה  של  ההתאגדות  תזכיר  בוטל  לא  עוד  כל 4

 .חוקי עיסוק בכל לעסוק החברה מטרות יהיו החברה

 לרכישת  וזכויות  זה מניות  ובכלל  החברה  של  ערך  ניירות  לרכוש  בהצעה  לציבור  לפנות  רשאית  החברה 5

 .להצעה  להיענות  ניתן  פיו  על  הראשון  בעת המועד  שיהיה  כפי  החברה  של  הרשום  ההון  גובה  עד  מניות

 מניות 

 000,00010100, -ש"ח המורכב מ 000,000110,הוא הון המניות הרשום של החברה  6

 ש"ח ע.נ. 0.1מניות רגילות בנות 

, החברה  הזמנות לאסיפות  לקבל  בזכות  בעליה  את  מזכה  במלואה,  שנפרעה  החברה  ממניות  אחת  כל 7

 ומשתתף באסיפה הנוכח, את בעליה תזכה בחברה מהמניות אחת וכל, בהן ולהצביע להשתתף

 .אחד לקול, שליח באמצעות או בעצמו, בהצבעה

 במזומן  בין,  בחלוקות דיבידנדים  להשתתף  שוות  זכויות  לבעליהן  מקנות  הסוגים  מכל  החברה  מניות 8

 או ושנפרע ההון סכומי של היחס לפי, חלוקה אחרת בכל או נכסים בחלוקות,  הטבה במניות ובין

 .ידיהם על המוחזקות של המניות הנקוב ערכן על כנפרעים שזוכו

 בחלוקת ההון ולהשתתפות להחזרת הנוגע בכל שוות זכויות תהיינה, הסוגים מכל,  החברה למניות 9

 ערכן על כנפרעים שזוכו או שנפרעו סכומי ההון של היחס לפי, פירוק של במקרה החברה נכסי עודף

 .הנקוב

 החברה  מניות תהיינה  ,חדשות  מניות  היוצרת  כלשהי  החלטה לתנאי  או אלה  תקנון  להוראות  בכפוף 10

 אשר ובזמנים באופנים, בתנאים, ולהנפיקן לאנשים להקצותן הרשאים, הדירקטורים בפיקוח

 אחרים וחובות חוב אגרות להמיר זכות מתן לרבות, אופציה לרכישתן זכויות וליתן, לנכון ימצאו

 .החברה של

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם החברה תעסוק בגידול ו/או ריבוי ו/או ייצור ו/או שיווק והפצה ו/או  11

הדורש מהחברה להחזיק אישורים מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד כל תחום עיסוק אחר 

, לא תוקצינה מניות של החברה לניצע כלשהו שיהפוך "("רהיקהבריאות לצורך פעילותה )להלן: "

עניין בחברה כתוצאה מההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יקבלו בידי החברה כל האישורים לבעל 

הנדרשים על פי דין להחזקתו של הניצע במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד 

 הבריאות ומשטרת ישראל. 

 תקבלו לתת אחד מהם כל רשאי, בשותפות מניה כמחזיקי רשומים יותר או אנשים ששני במקום 1211

 .לאותה מניה בקשר אחרים כספים או דיבידנד כל עבור מחייבות

 המותנית בזכות להכיר או נדרשת או חייבת תהיה לא וכן, כנאמן מניה במחזיק תכיר לא החברה 1312

 או במניה חלקית בזכות או היושר לעתיד כללי על המבוססת בזכות (EQUITY) בזכות או בתנאי

 בקשר כלשהי אחרת בזכות או במניה חלקית או בזכות לעתיד בזכות או בתנאי המותנית בזכות



 

 

 .המניה כל לגבי הרשום הבעל של בזכותו המוחלטת אלא, למניה

 רישום  או  לאחר ההקצאה  חודשים  ארבעה של  תקופה  תוך,  תשלום  ללא,  מהחברה  לקבל  רשאי  חבר 1413

 שנחתמה אחת מניה תעודת ארוך יותר( זמן פרק קובעים ההנפקה תנאי כן אם אלא) ההעברה

 בפנקס שמו על הרשומות המניות מספר את תפרט אשר, שמו על הרשומות המניות כל לגבי בחותם

מניה   מתעודת  יותר  להוציא  חייבת  החברה  תהיה  לא  בשותפות  המוחזקת  של מניה  במקרה  .החברים

 כמסירה השותפים תיחשב המחזיקים לאחד כזו תעודה ומסירת, בשותפות המחזיקים לכל אחת

 .לכולם

 :הבאים  בעלי התפקידים  מבין  שניים  של  חתימותיהם  ואת  החברה  חותם  את  תישא  מניה  תעודת  כל 1514

 כלשהם אנשים שני של או חתימותיהם החברה ומזכיר החברה של הכללי המנהל, בחברה דירקטור

 מכנית  בדרך  יעשו  החתימות  כי  להחליט  רשאי  הדירקטוריון  .הדירקטוריון  ידי  על  זו  למטרה  שיתמנו

 .ידי הדירקטוריון על שיקבע כפי, כלשהי

 כפי  כאלה  הוכחות וערבויות  סמך  על  לחדשה  מותר,  תאבד  או  תשמד,  תשחת,  תמחה  כי  מניה  תעודת 1615

 - מקרה ובכל, הישנה התעודה לאחר החזרת – תשחת או תמחה כי ובמקרה, הדירקטורים שידרשו

 .לפעם מפעם לקבוע רשאי שהדירקטוריוןכפי  סביר סכום של תשלום לאחר

 

 תקנון שינוי

, החברה של באסיפה הכללית רגיל ברוב שהתקבלה בהחלטה זה תקנון את לשנות רשאית החברה 1716

 .אחר רוב דרוש כי בתקנון נקבע כן אם אלא

 בחברה כך על קבלת ההחלטה מיום תקפים יהיו, זה בתקנון שינוים, החברות חוק להוראות בכפוף 1817

 .בהחלטה שנקבע יותר מאוחר במועד או

 

 חילוט מניות  

נעשה גורם כלשהו בעל מניה מהותי ו/או בעל עניין ו/או בעל עניין לעיל,  11 בתקנהבכפוף לאמור  19

יו במניותיה ובין מכוח הסכם, טרם קבלת האישורים אפקטיבי בחברה, בין אם מכוח החזקות

, תקום לחברה הזכות לחלט ו/או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אחד ק"רהנדרשים מהי

או יותר מבעלי מניות אלו, כך שלאחר חילוט ו/או הרדמת המניות, לא יהיה אותו גורם בעל עניין 

הסכם או בעל עניין אפקטיבי בחברה. הוראה זו תעמוד בתוקף כל זמן  מכח החזקותיו או מכח

כל תחום עיסוק הקשור לקנאביס רפואי הדורש אישור שהחברה עוסקת ו/או מתכוונת לעסוק ב

 יק"ר. 

" משמעותו בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי אפקטיבי עניין בעללצורך ס"ק זה, "

 ברות. כהגדרת מונחים אלו בחוק הח

 מניות  העברת

 בעל שאינו מניות לאדם מבעל או, למשנהו אחד מניות מבעל בחברה מניות העברת על מגבלה אין 2018

 .מניות

 .בחברה החברים מספר על מגבלה כל אין 2119



 

 

 ידי-על אחרת שתתקבל צורה בכל או מקובלת או רגילה צורה בכל בכתב תעשה מניות העברת כל 2220

 כתב העברה"(.": -"בלבד )להלן יד בחתימת להיות ויכולה הדירקטורים

 .מטעמו או המעביר ידי-על חתום יהא העברה כתב 2321

 וכל להעבירן המניות שעומדים תעודת עם ביחד רישום לשם החברה למשרד יוגש העברה כתב כל 2422

 כל .המניות את להעביר זכותו או של המעביר הקניין זכות בדבר החברה שתדרוש אחרות הוכחות

 יוחזר  לרשמו יסרבו שהדירקטורים  העברה  כתב  כל  אך,  בידי החברה  יישארו שירשמו  העברה  שטרי

 .לפי דרישתו למוסר

 באיזה של הבעלות רישום החברה מנהלת בו אחר פנקס כל וכן, החברים מרשם את לסגור מותר 2523

 ובלבד, הדירקטורים בעיני זמן שיראה אותו במשך העברות לביצוע, שלה האחרים הערך מניירות

 .שנה בכל יום על שלושים תעלה לא ל"כנ פנקס כל סגירת שתקופת

 

 ( דין מכח   )העברה אחרים ערך  וניירות מניות תסיבת

 שנשארו או השותפים השותף יהיו, החברה של אחר ערך נייר כל או מניות מחזיק של פטירתו עם 2624

 המנוח  של  יורשיו  או  העיזבון  מנהלי  והאפוטרופוסים או  –  במניה  שותף  היה  שהמנוח  במקרה  -  בחיים

 אחר ערך נייר או מניה מחזיקי מבין בחיים שנשאר היה היחיד או לבדו החזיק שהמנוח במקרה -

אולם ,  המנוח  של  הערך  לניירות  או  למניות  היחידים  הזכות  כבעלי  החברה  ידי-מוכרים על  –  בשותפות

 למניה ביחס מחובה כלשהי הערך נייר או במניה משותף בעל של עזבונו את יפטור לא לעיל האמור

 .בשותפות בה שהחזיק הערך נייר או

 או חבר של או יורשו עיזבון מנהל או אפוטרופוס היותו עקב ערך לנייר או למניה זכות הרוכש אדם 2725

 על הוכחות לכשיביא, רשאי, חוק אחרת הוראת לפי או חבר של רגל בפשיטת נאמן או נכסים כונס

 בכפיפות ,  להעבירה  או  הערך  נייר  כבעל  או,  המניה  להירשם כבעל  –  ידרשו  שהדירקטורים  כפי  -  זכותו

 .אחר לאדם, להעברה ביחס זה הכלולות בתקנון להוראות

 :רגילה החלטה ידי-על לזמן מזמן רשאית החברה 2826

 של   הנקוב   מהערך   יותר גדול   נקוב   בערך  למניות  שלה  המניות  מהון  חלק  או  כל  ולחלק  לאחד .26.1

 -או: , עת באותה מניותיה

 -או: , הרגילות המניות של הנקוב הערך את להקטין או לבטל .26.2

 -או:  שהוא איזה אדם ידי-על לקחתן הוסכם שלא או נלקחו לא אשר מניות לבטל .26.3

 הקבוע  זה  מאשר  קטן יותר  נקוב  בערך  למניות  מקצתו  או  כולו  שלה  המניות  הון  את  לחלק .26.4

 -או: , מקצתן או כולן מניותיה חלוקה של ידי-על, עת באותה בתקנון או בתזכיר

להפחית מניות בהון המונפק של החברה, באופן שמניות אלה יבוטלו, וכל התמורה  .26.5

ששולמה בגין ערכן הנקוב של המניות שבוטלו כאמור תירשם בספרי החברה כקרן הון, 

רמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהונה המונפק של שדינה יהיה, לכל דבר וענין, כדין פ

 - החברה, או:

 לנכון שייראה באותו אופן הון לפדיון שמורה קרן וכל שלה המניות הון את להקטין .26.6



 

 

 .החברות חוק להוראות ובכפוף

 

 פדיון בני ערך ניירות להנפיק סמכות

 .פדיון ולפדותם בני ערך ניירות להנפיק, החברות דיני בהוראות בהתחשב, רשאית החברה 2927

 

 הון  הגדלת

 בין - שלה הון המניות את להגדיל, הכללית האסיפה של החלטה ידי-על, לזמן מזמן רשאית החברה 3028

 לאו אם ובין במלואן שולמו המניות שהונפקו אם ובין הונפקו עת באותה הרשומות המניות כל אם

 כאלה בסכומים למניות ומחולק כזה בסכום יהיה חדש כזה והון, חדשות מניות יצירת ידי-על -

 לזכויות אחרות( בכפיפות מיוחדות זכויות או זכויות או נדחות או זכויות בכורה זכויות ובעלות

 או הצבעה, הון החזרת, לדיבידנד ביחס והגבלות לתנאים כפוף או (קיים מניות סוג מיוחדות של

 .הון הגדלת על בהחלטתה הכללית האסיפה שהורתה כפי, אחרת

 

 מניות  סוגי של  זכויות שינוי

 זכויות  את  לשנות  ניתן יהיה,  מניות  של  שונים  לסוגים  מחולק  המניות  הון  יהיה  שהוא  זמן  באיזה  אם 3129

 באסיפה  החלטה  קבלת  לאחר  סוג(  אותו  המניות של  הנפקת  בתנאי  אחרת  נקבע  אם  כלשהו )פרט  סוג

 באשור או סוג מאותו שהונפקו המניות כל בעלי של הסכמה בכתב ולאחר, החברה של הכללית

 הוראות תקנון  .סוג  מאותו  המניות  בעלי  של  המנין  מן  שלא  כללית  באסיפה  רגילה שנתקבלה  החלטה

 .כזו כללית נפרדת אסיפה על, המתאימים בשינויים, יחולו כלליות אסיפות בדבר זה

 כאילו יחשבו לא ,מיוחדות בזכויות שהוצאו מסויים מסוג מניות של למחזיקים המוקנות הזכויות 3230

 בתנאי אחרת מותנה אם מלבד, שווה עמן בדרגה נוספות מניות של הוצאתן או יצירתן ידי-על שונו

 .המניות אותן של ההוצאה

 

 ללוות  סמכויות

 של תשלומם או להבטיח ללוות להשיג, דעתם שיקול לפי, לזמן מזמן רשאים יהיו הדירקטורים 3331

 של החזרתם או תשלומם להבטיח להשיג או רשאים יהיו הדירקטורים .החברה למטרות כספים

 חוב אגרות הוצאת ידי-על ובמיוחד, דעתם שיקול לפי שימצאו לנכון ובתנאים באופן ל"הנ הכספים

מקצתם  או כולם, החברה של וזכויותיה רכושה שעבוד ידי-על חוב המובטחים אגרות סטוק או

 .לתשלום נדרש שטרם החברה הון זה )בהווה ובעתיד(, ובכלל

 

 כלליות  אסיפות

 אך  הדירקטורים  ידי-על  שיקבע  ובמועד  במקום  לשנה  אחת  לפחות  תכונסנה  שנתיות  כלליות  אסיפות 3432

 תכונסנה הכלליות האסיפות .הקודמת האחרונה הכללית האסיפה לאחר חודשים 15 -מ יאוחר לא

 .דין כל להוראות בהתאם

 ותקבל תדון, זאת לנכון תמצא אם הדירקטורים ח"דו את ותקבל תדון השנתית הכללית האסיפה 3533



 

 

 לפי  הדירקטורים  את  תבחר,  חשבון-תמנה רואי,  לנכון  זאת  תמצא  אם  והמאזן  והפסד  רווח  ח"דו  את

 לפי  החברה  של  השנתית  הכללית  באסיפה  בהם  לדון  יש  האחרים אשר  העניינים  בכל  ותדון  זה  תקנון

 הכללית השנתית  האסיפה  של  יומה  סדר  על  להעמיד  יהיה  ניתן,  אולם,  החברות  לפי דיני  או  זה  תקנון

 .בו לדון ולהחליט מוסמכת המניות בעלי של הכללית האסיפה אשר אחר נושא כל גם

בגינו תידרש החברה לאישור  במידה והחברה תעסוק בכל תחום עיסוק הקשור לקנאביס רפואי 36

, בכל אסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל האישור/ים היק"ר

הנדרש/ים מהיק"ר לחברה ולעוסק/ים, למנהל/ים ובעל/י העניין, כמפורט בהוראות תקנון זה 

ובנהלי היק"ר, נכון למועד האסיפה השנתית כאמור, קיימים ותקפים ולא חל שינוי בסטטוס 

 י המניה המהותי/ים ובעל/י העניין מעת הינתן האישור/ים. העוסק/ים, המנהל/ים, בעל/

 לכנס  חייבים ודירקטורים ,מיוחדת אסיפה, לנכון שימצאו אימת כל, לכנס רשאים הדירקטורים 3734

 את לפרט צריכה כזו דרישה כל .החברות של חוק 63 בסעיף כמפורט בכתב דרישה פי על כזו אסיפה

 אפשר .למשרד ותימסר הדורשים ידי-על חתומה ותהא לקרוא לאסיפה יש שלשמן המטרות

או  אחד דורש ידי-על חתום אחד כל אשר זהה בנוסח מסמכים ממספר תהא מורכבת שהדרישה

 רשאים, ל"הדרישה הנ הגשת מתאריך יום 21 תוך אסיפה מזמנים הדירקטורים אין אם .יותר

 את  בעצמם  לכנס  -  הדורשים  של  ההצבעהזכויות    ממחצית  יותר  המייצגים,  מהם  חלק  או  -  הדורשים

 .הדרישה  הגשת  מיום  חודשים  שלושה  עבור  לאחר  תיערך  כאמור לא  שכונסה  אסיפה  אולם,  האסיפה

3835  

, רחבה  בעלי תפוצה,  לפחות יומיים  עיתונים בשני  תפורסם  כללית  אסיפה  כינוס  על  הודעה 38.134.1

 של במסירתה חייבת והחברה אינה, בחוק כקבוע במועד, העברית בשפה לאור היוצאים

 .החברה של המניות במרשם בעלי הרשומים מניות לבעלי נוספת הודעה כל

, ומועדה כינוס האסיפה מקום, האסיפה סוג יצוינו הכללית האסיפה כינוס על בהודעה 38.234.2

 לקבלת הנדרש הרוב, ההחלטות המוצעות תמצית, היום סדר שעל הנושאים פירוט

 נקבע .הכללית באסיפה להצביע המניות בעליכל  זכאות לקביעת המועד וכן ההחלטות

 יצוין,  מקום  ובאותו  שעה  באותה  הבא  בשבוע  יום  אותו  למועד שאינו  נדחית  לאסיפה  מועד

 .המועד בהודעה אותו

 סמכויות האסיפה הכללית נטלה .אחר לאורגן הנתונות סמכויות ליטול רשאית הכללית האסיפה 3936

 והאחריות  החובות,  הזכויות,  בעלי המניות  על  יחולו,  החברה  לדירקטוריון  החברות  חוק  לפי  הנתונות

, עליהם  יחולו  זה  ובכלל,  המחויבים  בשינויים,  סמכויות  הפעלת אותן  לעניין  הדירקטורים  על  החלות

, הפרקים השלישי  הוראות,  הצבעתם  ולאופן  באסיפה  להשתתפותם,  בחברה  לב להחזקותיהם  בשים

 .החברות לחוק החמישי החלק של והחמישי הרביעי

 תנאי  או  הוראה  מאי קיום  הנובע  אחר  פגם  או  בניהולה  או  כללית  אסיפה  בכינוס  לב  בתום  שנפל  פגם 4037

 כל יפסול לא, ניהולה או הכללית כינוס האסיפה אופן לעניין לרבות, זה בתקנון או בחוק שנקבעו

 .דין כל להוראות בכפוף, בה שהתקיימו בדיונים יפגום הכללית ולא באסיפה שהתקבלה החלטה

 ניתן אשר או להחלטות לאסיפות פרט, מראש ימים 21 של הודעה תינתן כללית אסיפה לכל ביחס 4138

 התקופה בגינן המינימלית ההודעה תהיה תקופת ואז, יותר קצרה הודעה, החוק פי על, בגינן לתת

 .דין להוראות כל בכפוף והכל, בחוק שנקבעה



 

 

 

 כלליות  באסיפות הדיון

 שהאסיפה  בעת  מנין חוקי  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  כללית  באסיפה  שהוא  עניין  באיזה  בדיון  לפתוח  אין 4239

 מקולות 25% מייצג או והמחזיק ידי שליח-על או בעצמו הנוכח אחד חבר .בדיון פותחת כללית

 .חוקי מנין יהוו החברה של ההצבעה

 בשבוע מאליה תדחה האסיפה החוקי המנין ימצא לא לאסיפה שנקבע מהמועד שעה חצי תוך אם 4340

 אסיפה .המניות לבעלי בהודעה שצויין הדירקטורים כפי החליטו כך אם אחרת לתקופה או, אחד

 אמורה היתה בהם המקום ובאותו השעה באותה, שנקבע לכינוסה ביום תתכנס כאמור שנדחתה

לבעלי  בהודעה הדירקטורים שיקבעו כפי אחרים ומקום לשעה או, האסיפה המקורית להתכנס

 .חוקי  מנין,  שליח  ידי-על או  בעצמו  הנוכח  הנוכח  אחד  חבר  יהווה  כאמור  שנדחתה  באסיפה  .המניות

 יושב אם או יושב ראש אין אם .כללית אסיפה בראש ישב כזה( ישנו אם) הדירקטוריון ראש יושב 4441

, האסיפה בראש לשבת יסרב אם לאסיפה או שנקבע מהמועד דקות 15 תוך מהאסיפה נעדר הראש

 כל אם או נוכח דירקטור יהיה לא אם או, באחד מהדירקטורים הנוכחים החברים יבחרו

 .האסיפה בראש לשבת הנוכחים החברים באחד יבחרו - בראש לשבת הנוכחים יסרבו הדירקטורים

 לדחות, חייב האסיפה הינו דרישת ולפי, הראש יושב רשאי חוקי מנין בה שנוכח האסיפה בהסכמת 4542

 ימים  לשבעה  נדחית  האסיפה  אם  .שהאסיפה תחליט  כפי,  למקום  וממקום  לפעם  מפעם  האסיפה  את

 פרט .ראשונה אסיפה על שמודיעים כפי אופן באותו האסיפה הנדחית על הודעה תינתן, יותר או

באסיפה  ידונו שבהם העניינים על או דחייה על הודעה כל לקבל זכאי חבר לא יהיה לעיל לאמור

 על הוחלט באסיפה שבה לדון יהיה אפשר שבהם בעניינים אלא, נדחית באסיפה ידונו לא .נדחית

 .הדחייה

 כתב של בדרך לקבלן גם שניתן הכללית האסיפה החלטות את לקבוע לעת מעת רשאי הדירקטוריון 4643

, ותקנותיו החברות חוק להוראותוכפוף  הדירקטוריון ידי על אחרת נקבע לא עוד כל .הצבעה

 :הצבעה כתב של בדרך גם שיתקבלו יכול המנויים להלן בנושאים הכללית האסיפה החלטות

 ;ופיטוריהם דירקטורים מינוי 42.1

 -ו  255  הוראות סעיפים  לפי  הכללית  האסיפה  אישור  הטעונות  עסקאות  או  פעולות  אישור 42.2

 ;החברות לחוק 275 עד 268

 ;החברות לחוק 320 סעיף לפי מיזוג אישור 42.3

 .לחוק החברות 89 סעיף מכוח שיותקנו או שהותקנו בתקנות השר שקבע נושאים 42.4

 מינוי רואה חשבון מבקר לחברה. 42.5

 

 החברים קולות

 ההחלטה  כי  ראש  הכרזת היושב  .קולות  במניין  להצבעה  העומדת  החלטה  תתקבל  כללית  אסיפה  בכל 4744

 תקבע מסויים ברוב נתקבלה שלא או או נדחתה, מסויים ברוב או אחד פה שנתקבלה או נתקבלה

 ולא, לכך חותכת ראיה תשמש החברה אסיפות של בפנקס הפרטיכלים שנרשמה והערה העניין את

 .כזו החלטה נגד או בעד שנמנו הקולות של היחס או הקולות מספר את צורך להוכיח יהיה



 

 

 של רגיל ברוב קולות זכתה אם, כדין נתקבלה כאילו תחשב כללית באסיפה החברה החלטת 4845

 .בהצבעה המשתתפים

 .או מכרעת נוספת דעה זכות האסיפה ראש ליושב תהיה לא שקולים באסיפה הקולות היו 4946

 או  הטבעי  אפוטרופוסו,   נכסיו  מקבל,  נאמניו  חבר  ידי-על  להצביע  הוא  רשאי,  דין  פסול  הינו  חבר  אם 5047

 .שליח ידי-או על בעצמם להצביע רשאים והללו אחר חוקי אפוטרופוס

 קולו יתקבל כל שאלה על בהצבעה הרי, במניה משותפים בעלים הנם יותר או חברים ששני במקום 5148

 של  הרשומים  השותפים  ביתר  מבלי להתחשב,  שליח  ידי-על  ובין  בעצמו  בין,  בלבד  השותפים  ראש  של

 .החברים בפנקס ראשונה רשום ששמו השותפים האיש ראש ייחשב זו ולמטרה, המניה

 מניה שלכל כך, המניות שבבעלותו למספר בהתאם קולות מספר מניות בעל לכל יהיו הצבעה בכל 5249

 .אחד קול יהיה

 'ז סימן לפי הוראות הצבעה בכתב וכן שלוח באמצעות או בעצמו להצביע רשאי בחברה מניה בעל 5350

 .החברות בחוק שני פרק שלישי חלק

 יצביע תאגיד .בכתב לכך המורשה כוחו בא או הממנה בחתימת בכתב יהיה שליח של מינויו 5451

 .ידי התאגיד-על כדין שיחתם מסמך ידי-על שימונו נציגיו באמצעות

, התפרק,  דין  פסול  או הפך  הממנה  מת  כן  לפני  אם  אף  חוקית  תהיה  הכוח  ייפוי  לתנאי  בהתאם  הצבעה 5552

 כן אם אלא, ניתן הוא אליה שביחס המניהאת  העביר או המינוי כתב את נטל או, הרגל את פשט

, הרגל את פשט, התפרק, דין פסול הפך, מת החבר כי לפני האסיפה במשרד בכתב הודעה נתקבלה

 .המניה את העביר או כתב המנוי את בטל או

, דין עורך ידי-על העתק מאושר או כזו( ישנה אם) אחרת תעודה או כוח וייפוי שליח של המינוי כתב 5653

 שהדירקטוריון כפי, לה מחוצה או אחרים בישראל במקומות או אחר במקום או במשרד יופקדו

 הזמן לפי שעות ושמונה ארבעים לפחות - מיוחד למקרה או ביחס, כללי באופן לפעם מפעם יקבע

 מנוי של  לכתב .לפיו  להצביע  במסמך  הנזכר האיש  מתכוון  שבה  הנדחית לאסיפה  לאסיפה או הקבוע

 .שנחתם מהיום חודשים 12 עבור לאחר תוקף כל יהיה לא שליח

 .המקובל בנוסח יהיה אחרת( ובין מסוימת לאסיפה בין) שליח של מנוי כתב כל 5754

 ידיו על שימונו ,  שליחים מספר באמצעות החברה באסיפות להצביע זכאי יהא בחברה מניות בעל 5855

 כל תהא לא .המניות בעל ידי-המוחזקות על מניות של שונים חלקים בגין ימונה שליח שכל ובלבד

 .שונה החברה באופן באסיפות יצביע ל"כנ שליח שכל מניעה

 

 דירקטורים 

 בהחלטה,  דירקטוריון החברההכללית  האסיפה  ידי-על  לזמן  מזמן  יקבע  בחברה  הדירקטורים  מספר 5956

 לפחות יכהנו החברה של בדירקטוריון .עשר אחד על יעלה ולא משלושה יפחת שלא ובלבד, רגילה

 .החברות חוק להוראות בהתאם ויאושרו שימונו, חיצוניים דירקטורים שני

 ומשך, לשנה אחת, רגילה בהחלטה, החברה של שנתית כללית באסיפה נבחרים הדירקטורים 6057

 נבחרו לא .נבחרו שבה האסיפה לאחר הבאה השנתית הכללית האסיפה לתום עד הינו כהונתם

 .הקודמת באסיפה שנבחרו הדירקטורים בכהונתם ימשיכו, הכללית באסיפה דירקטורים



 

 

 .שוב להבחר יוכלו,  כהונתם תקופת שנסתיימה דירקטורים

 יובאו לא, הדורש אישור יק"ר רפואי לקנאביס הקשור עיסוק תחום כלתעסוק ב והחברה במידה 61

 זימון טרם אם אלא, בחברה דירקטור של כהונה הארכת או מינוי השנתית האסיפה לאישור

 כל הדירקטוריון רצון לשביעות החברה בידי יתקבלו לראשונה הדירקטור למינוי האסיפה

 אישור,  רק  לא  אך,  זה  ובכלל,  בחברה  כדירקטור  המועמד  של  לכהונה  דין  פי  על  הנדרשים  האישורים

 שנתית  באסיפה  כהונה  הארכת  של  ובמקרה"(,  האישורים)להלן: "  ישראל  ומשטרת  הבריאות  משרד

 הרלוונטי שינוי חל לא, ההארכה למועד ונכון האישורים קבלת מועד לאחר כי הדירקטור יצהיר

 . האישורים למתן

 הדירקטורים  של  בחירתם  אופן,  בחברה  חיצוניים  כדירקטורים  לשמש  מועמדים  של  כשירותם  תנאי 6258

 .החברות בחוק כקבוע הינם כהונתם תפקע בו והאופן והמועדים כהונתם משך, החיצוניים

 הוצאות וכן שכר לקבל רשאים, שכאלה בתור, הדירקטורים יהיו, החברות חוק להוראות בכפוף 6359

 .הדירקטורים שכר את תקבע הכללית האסיפה .כדירקטורים תפקידם מילוי במסגרת שהוציאו

 הסדר לכל בהתאם או בתקנות שיקבעו לכללים בהתאם גמולם את יקבלו החיצוניים הדירקטורים

 .החברות חוק להוראות בהתאם אלה תקנות במקום שיבוא אחר

 ובלבד, והדירקטוריון הביקורת ועדת ידי על יאושרו הדירקטוריון חברי של כהונתם תנאי 6460

 טעונה, ידם על האישור ניתן .הביקורת ועדת של אישורה ניתן אם רק באישור ידון שהדירקטוריון

 בגין בתשלום או כולל בתשלום גם שיקבע יכולהשכר  .הכללית האסיפה אישור גם ההתקשרות

 בביצוע הקשורות הסבירות הוצאותיו לקבל דירקטור כל זכאי לשכרו בנוסף .בישיבות השתתפות

 .הדירקטוריון י"ע שייקבע כפי, כדירקטור ושירותיו תפקידיו

  228 בסעיף המפורטים מהמקרים אחד בכל תתפנה( חיצוני דירקטור למעט) דירקטור של משרתו 6561

 .החברות לחוק

שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, יהיה כמפורט להלן, לפי  -שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  62

 העניין:

יהיו  -בעל שליטה(  -בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה )בסעיף זה  ככל שאין בחברה (1)

 רוב חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים;

יהיו שליש מבין חברי הדירקטוריון, לפחות, דירקטורים בלתי  -בעל שליטה  ככל שיש בחברה( 2)

 תלויים.

הדירקטוריון בהתחשב במין של המועמד,  במינוי דירקטור, יגוון הרכב -גיוון בהרכב הדירקטוריון  63

 נוסף על החובה לגוונו בהתחשב בידע ובניסיון של המועמד, בהתאם לצרכיה המיוחדים של החברה.

מי שכפופים למנהל הכללי, בחברה לא יכהנו כדירקטורים  -הגבלת כהונת נושא משרה כדירקטור  64

לעניין ם קיימת בחברה נציגות לעובדים;  במישרין או בעקיפין, למעט דירקטור שהוא נציג עובדים, א

 חברה ציבורית רשאי לכהן כדירקטור בחברה הציבורית. דירקטור בתאגיד בשליטת -זה 

 הכשרת דירקטורים ומינוי אחראי להטמעת הוראות ממשל תאגידי 65

תדאג לעריכת תכניות הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי החברה ובתחום הדין   החברה  )א(

החברה והדירקטורים, וכן תדאג לעריכת תכניות המשך לדירקטורים מכהנים, במטרה החל על 



 

 

לעדכן את ידיעותיהם בתחומים האמורים; תכניות הכשרה יותאמו, בין היתר, לתפקיד שהדירקטור 

 ממלא בחברה.

יושב ראש הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון יפעל להטמעת הוראות  הממשל  ( )ב

 החלות על החברה ולעדכון הדירקטורים בנושאים הקשורים בממשל תאגידי. התאגידי

 

 דירקטוריון  ר"ויו דירקטורים מינוי

 נשארו עוד  כל ולפעול  להוסיף  רשאים  הנותרים  הדירקטורים יהיו,  דירקטור  מקום  שיתפנה  במקרה 66

 הדירקטור  יהיה  משלושה  הדירקטורים  מספר  יפחת  בו  במקרה  .מכהנים  דירקטורים  שלושה  לפחות

 .החברה של תיכללכללת אסיפה לזמן כדי ורק אך לפעול רשאי הנותר

 שנקבע כפי הדירקטורים של המרבי למספר בכפוף, לזמן ומזמן עת בכל הזכות תהא לדירקטורים 67

 ואם  באקראי  שנתפנה  מקום  מלוי  לשם  אם  לדירקטור  אחר  אדם  כל  למנות,  הכללית  האסיפה  ידי  על

 שנתיתההרגילה הכללית לאסיפה עד רק יכהן ל"כנ שנתמנה דירקטור כל .לדירקטוריון בתוספת

 .מחדש להיבחר ויוכל הבאה

, חיצוני דירקטור למעט, דירקטור כל להעביר, רגילה בהחלטה, כללית באסיפה רשאית החברה 68

 אחר אדם במקומו למנות, בהחלטה רגילה, רשאית והיא כהונתו תקופת תום לפני ממשרתו

 מכהן היה אשר הזמן במשך רק במשרתו כאמור ישמש שיתמנה האדם .בחברה כדירקטור

 .במקומו בא שהוא הדירקטור

 

 

 

 כלליים   מנהלים

 לים"מנכ או ל"(""מנכ -כללי )להלן כמנהל אחדים או אחד למנות לזמן מזמן רשאים הדירקטורים 69

 לפטר  או  להעביר  לזמן  מזמן  רשאים  והם,  בלתי מוגבלת  לתקופה  ואם  קבועה  לתקופה  אם,  משותפים

 החברה( לבין ביניהם או בינו חוזה שבכל להוראות כפוף) או ממשרתם ממשרתו אותם או אותו

 .במקומם או במקומו אחרים אחר או ולמנות

, לא ימנה המצריך אישור היק"ר לקנאביס רפואיכל תחום עיסוק הקשור בבמידה והחברה תעסוק  70

דירקטוריון החברה מנהל כללי לחברה או לחברת בת של החברה אלא אם טרם המינוי יתקבלו בידי 

החברה כל האישורים הנדרשים על פי דין לכהונה של המועמד כמנכל כללי בחברה או בחברת הבת, 

 ישראל. ובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת 

 כפוף, דירקטור בחברה גם הוא אם, ל"המנכ יהיה, החברה ובין בינו חוזה שבכל להוראות כפוף 7170

 לכהונתו  ביחס  החברה  של  שאר הדירקטורים  כמו  ממשרה  והעברה  התפטרות  בדבר  ההוראות  לאותן

 .כדירקטור

 באותה  המכהנים  המכהן או  לים"למנכ  או  ל"למנכ  ולהעניק  למסור  לזמן  מזמן  רשאים  הדירקטורים 7271

 רשאים והם, בעיניהם שיראה כפי, תקנון זה לפי להם שיש הסמכויות מן הסמכויות אותן, שעה

 ובאותן התנאים ובאותם והתכליות המטרות תקופה ולאותן לאותה אלה מסמכויות להעניק



 

 

סמכויות  על ויתור בלי בין, אלה סמכויות להעניק רשאים והם, שיחשבו למועילים ההגבלות

 לשלול, לבטל מזמן לזמן רשאים והם, מקצתן או כולן, ותחתן במקומן ובין זה בנדון הדירקטורים

 .מקצתן או כולן, אלה סמכויות ולשנות

 או משכורת להיות בבחינת יכול והוא, החברה לבין בינו חוזה בכל בהתחשב ייקבע ל"מנכ של שכרו 7372

 בהתאם שיאושר ובלבד, מהן או כמה הללו הצורות בכל או ברווחים השתתפות או עמילות דמי

 .החברות דיני להוראות

 

 משרה  נושאי

 כללי( ומנהל למעט דירקטורים) משרה נושאי לחברה למנות לזמן מזמן רשאי יהיה הכללי המנהל 7473

 יהיה כן וכמו, לזמן מזמן לנכון ימצא שהמנהל הכללי כפי, מיוחדים או זמניים, קבועים לתפקידים

 לפי, זמן ובכל לזמן מזמן מהנזכרים יותר או אחד של את שירותיהם להפסיק רשאי הכללי המנהל

 .דעתו המוחלט שיקול

 נושאי של הסמכויות והתפקידים את, החברות חוק להוראות כפוף, לקבוע יוכל הכללי המנהל 7574

 .כהונתם תנאי את וכן, כאמור ידו-על שמונו המשרה

 

 הדירקטורים  פעולת

 אסיפותיהם  את  הם לדחות  ויכולים  החברה  של  העסקים  הנהלת  לשם  להתכנס  יכולים  הדירקטורים 7675

, והמזכיר  עת  בכל  הדירקטוריון  לכינוס  יכול לקרוא  דירקטור  .לנכון  שימצאו  כפי  אחר  באופן  ולסדרן

 .כן חייב לעשות, דירקטור ידי-על יידרש אם

 לפחות בישיבה כאשר נוכחים מתהווה, החברה עסקי הנהלת לשם הדירקטוריון של החוקי המנין 7776

 .שעה אותה להצביע הרשאים הדירקטוריון מחברי שליש

 ישיבה כינוס הודעות בדבר לקבל שעה אותה הזכאי הדירקטורים כל ידי-על חתומה בכתב החלטה 7877

 .באסיפת הדירקטורים כדין שנתקבלה החלטה כדין דינה הדירקטוריון של

 הדירקטוריון בכל ישיבות ולהצביע נוכח להיות רשאי דירקטור כל, החברות חוק להוראות בכפוף 7978

 או אחת לישיבה בין, אותו שמינה חליף לדירקטור ושישמש, ידו על שימונה חליף דירקטור ידי על

 .המנוי על ביטול להודעה עד או ידוע זמן לפרק

 .בכתב יעשה חליף דירקטור מנוי 8079

 בישיבת אותו דירקטור של חליפים שני נוכחים יהיו אם, ואולם חליפים שני למנות רשאי דירקטור 8180

 .בהצבעה ולהצביע להשתתף זכאי יהא מהם אחד רק, הדירקטוריון

 כל על הזמן להודעה אותו במשך זכאי אינו בישראל נמצא אינו הזמנים מן בזמן אשר דירקטור 8281

 החליף יהיה לעיל כאמור 79 לתקנהבהתאם  חליף דירקטור מינה אם אולם הדירקטוריון ישיבת

 .לחברה בכתב הממנה הדירקטור הודיע הכתובת עליה לפי כאמור הודעה כל לקבל זכאי

 ראש אם יושב, אולם, הדירקטורים רוב של בהחלטה ידי על ימונה הדירקטוריון ראש יושב 8382

 יבחרו, לישיבה המועד הקבוע לאחר דקות 15 בתום נוכח אינו כאמור שמונה הדירקטוריון

 .באותה ישיבה ר"יו להיות מביניהם באחד הנוכחים הדירקטורים



 

 

 הדירקטוריון  הקולות בישיבת  היו  .קולות  ברוב  תוכרענה  הדירקטוריון  בישיבות  המתעוררות  שאלות 8483

 .ומכרעת דעה נוספת זכות הדירקטוריון ראש ליושב תהא לא, שקולים

 כל של מקצתן כולן או את לקיים הרשות לה תהיה, חוקי מנין בה שנוכח, דירקטוריון ישיבת כל 8584

 ידיהם  על  המופעלים  או,  בידי הדירקטורים  זמן  באותו  הניתנים  הדעת  ושקול  הכוח  יפויי,  הסמכויות

 .כלל בדרך

 הדירקטורים  ובלבד שכל,  תקשורת  אמצעי  בכל  שימוש  באמצעות  ישיבות  לקיים  רשאי  הדירקטוריון 8685

 .בזמן בו זה את זה לשמוע יכולים המשתתפים

 הזכאים שכל הדירקטורים ובלבד, בפועל התכנסות ללא אף החלטות לקבל רשאי הדירקטוריון 8786

 לדיון  להתכנס  שלא  הסכימו  להחלטה  בעניין שהובא  ולהצביע  בדיון  להשתתף  והזכאים  הודעה  לקבל

 וייחתם, להתכנס שלא ההחלטה לרבות, ההחלטות ייערך פרוטוקול כאמור במקרה .עניין באותו

 את חתימת לו ויצרף פרוטוקול הדירקטוריון ר"יו ירשום לחילופין או ראש הדירקטוריון יושב בידי

 .הדירקטורים

 .הימנעותו דבר או ציון התנגדותו או הסכמתו בצרוף שתהיה יכולה "דירקטור חתימת", זה לעניין

 בחתימתו תרשומת לצרף החברה או מזכיר הדירקטוריון ר"יו רשאי דירקטור חתימת במקום

 .של הדירקטור הצבעתו אופן את המפרטת

 הזכאים  שכל הדירקטורים  ובלבד,  הדירקטוריון  ר"יו  ידי  על  החתומה  בפועל  התכנסות  ללא  החלטה 8887

 החלטה או לכך הסכימו להחלטה בעניין שהובא ולהצביע בדיון להשתתף והזכאים הודעה לקבל

 בדיון להשתתף והזכאים הודעה לקבל הזכאים ןחברי הדירקטוריו כל ידי על החתומה בכתב

כהחלטה  תוקף ובת חוקית, החוק להוראות בכפוף, תהיה, להחלטה בעניין שהובא ולהצביע

 .אלה להוראות תקנות בהתאם והתקיימה שנתכנסה דירקטוריון בישיבת כהלכה שנתקבלה

 הרשאית ועדה ובתנאי שבכל, לוועדות מהן חלק או סמכויותיהם את למסור יכולים הדירקטורים 8988

 כאמור  שתוקם  ועדה  כל  .אחד  חיצוני  לפחות דירקטור  יכהן  הדירקטוריון  מסמכויות  סמכות  להפעיל

 הישיבות על .הדירקטורים ידי-על לפעם מפעם עליה ההוראות שתוטלנה כל אחרי למלא חייבת

 בתקנון זה  הכלולות  ההוראות  תחולנה,  יותר  או  חברים  משני  המורכבת  כזאת  כל ועדה  של  והדיונים

 הדירקטוריון שלא יקבע ובמידה יתאים שהדבר במידה, הדירקטוריון של ישיבותיו הסדרת בדבר

 .הועדה ישיבות סדרי את

 משלושה יפחת הביקורת לא ועדת חברי מספר .חבריו מבין ביקורת ועדת ימנה החברה דירקטוריון 9089

 :בה חברים יהיו לא .בה חברים בחברה יהיו שעה אותה המכהנים החיצוניים הדירקטורים וכל

 עובד  שהוא  משרה  נושא  כל  או  חשב,  הראשי  העסקים  מנהל,  הכללי  המנהל,  הדירקטוריון  ראש-יושב

 .בחברה

 .חוק החברות בהוראות כקבוע יהיו פעולתה ודרכי סמכויותיה, הביקורת ועדת תפקידי 9190

 :זו בדבר למטרה שיוכנו, בספרים כראוי ירשמו פרטיכלים כי לכך יגרמו הדירקטורים 9291

 כל ועדות של אסיפה ובכל דירקטוריון ישיבת בכל הנוכחים הדירקטורים שמות 91.1

 .הדירקטורים

 ועדת   כל  הדירקטוריון ושל  ושל  החברה  של  הכלליות  באסיפות  והתהליכים  ההחלטות  כל 91.2

 .דירקטורים



 

 

 או ישיבה ר שבאותה"היו ידי-על שיחתם האמורות האסיפות או מהישיבות אחת כל של פרטיכל 9392

 בפרטיכל  שנרשמו  העניינים  על  יתקבל כראיה,  הקרובה  האסיפה  או  בישיבה  ר"היו  ידי-על  או  אסיפה

 .נוספת בראיה צורך שיהא מבלי זה

 אחת יקיים חברהה דירקטוריון - לו והכפופים הכללי המנהל נוכחות בלא הדירקטוריון ישיבות 9493

 בלא,  לו  הכפופים  המשרה  ונושאי  הכללי  המנהל  ידי  על  החברה  עסקי  ניהול  לעניין  דיון,  לפחות  לשנה

 .עמדתם את להביע הזדמנות להם שניתנה לאחר, נוכחותם

 אחת  תקיים  הביקורת  ועדת  -  המבקר  החשבון  ורואה  הפנימי  המבקר  בנוכחות  ביקורת  ועדת  ישיבות 9594

 ורואה הפנימי המבקר בנוכחות, החברה של העסקי בניהול ליקויים לעניין ישיבה, לפחות לשנה

 להם שניתנה לאחר, הוועדה חברי שאינם בחברה משרה נושאי של נוכחות ובלא, המבקר החשבון

 .עמדתם את להביע ההזדמנות

 

 הדירקטורים  סמכויות

 בכל רשאים להשתמש והדירקטורים הדירקטורים בידי נתונה תהיה החברה עסקי הנהלת 9695

 באופן או שלה ההתאגדות מורשית בתזכיר שהחברה והדברים הפעולות כל את ולעשות הסמכויות

 יש כי מחייבים או מורים אינם החברות חוק או תקנון זה ואשר ולעשותם בהם להשתמש, אחר

 זה  ותקנון  החברות  חוק  להוראות  בכפוף,  כללית  באסיפה  החברה  ידי-לעשותם על  או  בהם  להשתמש

 החברה באסיפה ידי-על לזמן מזמן ושיותקנו אלה תקנון הוראות סותרות שאינן החלטותוכל 

 ושהייתה  הדירקטורים  ידי-כן על  לפני  שנעשתה  פעולה  תפסול  לא  כזאת  החלטה  ששום  בתנאי,  כללית

 .זאת החלטה אלמלא תוקף בת

 

 

 

 הפנימי  המבקר

 .הביקורת ועדת הצעת לפי, פנימי מבקר ימנה החברה דירקטוריון 9796

 ונוהל החוק על מבחינת השמירה החברה פעולות של תקינותן את, היתר בין, יבדוק הפנימי המבקר 9897

 .תקין עסקים

 ידי על נקבע אחרת אם או הדירקטוריון ראש יושב יהיה הפנימי המבקר על הארגוני הממונה 9998

 .כאמור החברה דירקטוריון שיקבע כפי, החברה דירקטוריון

 והדירקטוריון  או תקופתית  שנתית  עבודה  לתוכנית  הצעה  הדירקטוריון  לאישור  יגיש  הפנימי  המבקר 10099

 .לו הנראים בשינויים אותה יאשר

 

 מבקר  חשבון רואה

 ;שלאחריה  האסיפה השנתית  תום  עד  בתפקידו  וישמש  שנתית  אסיפה  בכל  יתמנה  מבקר  חשבון  רואה 101100

 שישמש מבקר חשבון רואה למנות ,רגיל ברוב שתתקבל בהחלטה, כללית אסיפה רשאית ואולם

 שבה  זו  שלאחר  השלישית  השנתית  האסיפה  לתום  תארך מעבר  שלא,  יותר  ארוכה  לתקופה  בתפקידו



 

 

 .מונה

 בכל ידווח אשר, בידי הדירקטוריון ייקבע הביקורת פעולות בעבור המבקר החשבון רואה של שכרו 102101

 .המבקר חשבון הרואה של שכרו על שנתית אסיפה

 בידי ייקבע פעולת ביקורת שאינם לחברה נוספים שירותים בעבור המבקר החשבון רואה של שכרו 103102

 המבקר  החשבון  רואה  של  תנאי ההתקשרות  על  השנתית  לאסיפה  ידווח  הדירקטוריון  .הדירקטוריון

 תקנה  לעניין  ;החשבון  רואה  כלפי  החברה  של  תשלומים והתחייבויות  לרבות,  נוספים  שירותים  עבור

 .בשליטתו תאגיד ולרבות חשבון רואה של קרוב או עובד, שותף לרבות -"רואה חשבון"  זו

 .החברות חוק הוראות תחולנה המבקר החשבון רואה של כהונתו סיום על 104103

 

 מזכיר 

 הדירקטורים כן רשאים .לנכון שימצאו בתנאים החברה של מזכיר למנות רשאים הדירקטורים 105104

 .מינויו במשך תקופת למזכיר שיחשב זמני משנה מזכיר לזמן מזמן למנות

 

 החברה  בשם חתימה 

 .של החברה הדירקטוריון ידי על לעת מעת תקבענה החברה בשם החתימה זכויות 106105

 

 דיבידנד 

 ישמשו, בקשר לדיבידנד כלשהן למניות שינתנו, כאלה ויהיו במידה, מיוחדות לזכויות בכפוף 107106

 המניות בגין דיבידנד לתשלום, לחלקם כדיבידנד שהוחלט החברה של לחלוקה הניתנים הרווחים

 .החברה של

 .עצמן לבין בינן שווה באופן, הנפקתן מיום לדיבידנד זכאיות המניות כל 108107

 של רישומה ולפני, זו ההעברה לאחר עליו שהוכרז לדיבידנד הזכות את תעביר לא מניות העברת 109108

 .ההעברה

 הרשומים לבעלי המניות תינתן, אחר דיבידנד ובין ביניים דיבידנד בין, דיבידנד הכרזת על הודעה 110109

 .להלן האמור באופן

 הכתובת בדואר לפי שישלחו תשלום פקודת או המחאה ידי-על דיבידנד כל לשלם יהיה מותר 111110

 ששמו  חבר  לאותו,  רשומים  בעלים משותפים  של  במקרה  או,  לו  הזכאי  האדם  או  החבר  של  הרשומה

 היא שאליו האדם לפקודת תיערך כזו המחאה כל .לבעלות המשותפת ביחס בפנקס ראשונה נזכר

כל  של כבעלים החברים בפנקס שמו רשום הדיבידנד הכרזת בתאריך אשר של אדם קבלה .נשלחת

 לכל בנוגע תשמש אישור, המשותפים מהבעלים אחד של, משתפים בעלים של במקרה או מניה

 רשאים הדירקטורים .נתקבלה הקבלה לגביהם ואשר מניה לאותה בקשר שנעשו התשלומים

 אחר באופן בו להשתמש או עליו שהכריזו אחת לאחר שנה במשך נתבע שלא דיבידנד כל להשקיע

 .שולמו שלא ריבית או דיבידנד עבור ריבית בתשלום תחויב לא החברה .שיתבע עד החברה לטובת

 



 

 

 רווחים והיוון בעין דיבידנדים

 של נכסים חלוקתם ידי על, מקצתו או כולו, ישולם דיבידנד כל כי להחליט רשאים הדירקטורים 112111

 אחרת חברה של כל אחר ערך נייר כל או חוב אגרות, במלואן שנפרעו מניות של ובייחוד, מסוימים

 .דין פי על למגבלות בכפוף זאת וכל מאלה דרכים בכמה או

 החברה  חלק מרווחי המהווים נכסים שאר או השקעות, כספים כי להחליט רשאים הדירקטורים 113112

, כדיבידנד לחלוקה והניתנים, בידי החברה הנמצאים או שמורה קרן לזכות והעומדים חולקו שלא

 שהיו המניות מחזיקי אותם בין ויחולקו יהוונו, מניות הטבה בגינה לחלק שניתן קרן המהווים או

מהוון   ושבכסף,  הון  בחינת  בידיהם  שיהיו  באופן,  היחס  ובאותו  כדיבידנד  אילו חולקו  לקבלם  זכאים

 ואם הנקוב לפי הערך אם - מלא לפרעון, מניות מחזיקי אותם בשם ישתמשו, מקצתו או כולו, זה

 ניירות או חוב אגרות של סטוק, אגרות חוב, מניות של - תקבע שההחלטה פרמיה אותה בתוספת

 חוב אגרות של סטוק לסילוק או, לכך בהתאם הוצאו ושיחולקו שלא החברה של אחרים ערך

מלאה  כתמורה המניות מחזיקי אותם ידי-על יתקבלו זה תשלום או זו כן ושחלוקה לפני שהוצאו

 .האמור המהוון בסכום שלהם ההנאה טובת בעד

 קיים  זה  מניות  אם סוג  בין  -  אחיד  מסוג  מניות  בחברה  המניות  בעלי  כל  יקבלו  הטבה  מניות  בחלוקת 114113

 את לו שהקנה מסוג מניות יקבל מניות בחברה בעל כל או - לאו אם ובין החברה של המונפק בהונה

-על שיוחלט כפי הכל, מניות סוגי של שילוב או אחר סוג או מכל ההטבה מניות את לקבל הזכויות

 .הדירקטוריון דיי

 לפי ליישב רשאים הדירקטורים, זה שבפרק הקודמות התקנון הוראות לפי החלטה כל ביצוע לשם 115114

 את ולקבוע מניות שברי על תעודות ובייחוד להוציא לחלוקה בנוגע שיתעורר קושי כל עיניהם ראות

 סמך  על  לחברים  ישולמו  במזומנים  תשלומים  כי  ולהחליט  נכסים מסוימים  של  חלוקה  לצורך השווי

 לשם התאמת בחשבון יובאו לא אחד חדש משקל פחות שערכם שברים כי או, כך השווי שנקבע

 לנאמנים אלה נכסים מסוימים או מזומנים להקנות רשאים והם, החברים כל של זכויותיהם

 .הדירקטורים  בעיני  מועיל  שיראה  כפי  לקרן מהוונת  או  לדיבידנד  הזכאים  האנשים  לטובת  בנאמנות

 

 רכישה 

 על להחליט הדירקטורים רשאים החברה על שיחול אחר דין כל או/ו החברות חוק להוראות בכפוף 116115

 .עצמה החברה בידי החברה מניות של רכישה

 

 תרומות

 במסגרת הדבר אינו אם אף, ראויות למטרות סבירים סכומים לתרום רשאית תהיה החברה 117116

 .שלה העסקיים השיקולים

 

 חשבונות 

 מזמן בתוקף שיהיוכפי  החברות דיני להוראות בהתאם חשבונות להנהלת לגרום הדירקטורים על 118117

 ויהיו, לנכון ימצאו אחר שהדירקטורים מקום באותו או במשרד יוחזקו החשבונות פנקסי .לזמן

 .הדירקטורים לביקורת פתוחים תמיד



 

 

 אם, כלל בדרך או, מקרים של מסויים בסוג או מסויים במקרה, לזמן מזמן יחליטו הדירקטורים 119118

 החברה של והפנקסים החשבונות תקנון יהיו או תנאים אילו ולפי ומקום זמן ובאיזה מידה ובאיזו

 בכל  לעיין  זכות  כל  תהא  דירקטור( לא  שאינו)  חבר  ולשום,  החברים  לביקורת  פתוחים,  מהם  איזה  או

שהורשה   או  החברות דיני  ידי-על  זו  זכות  לו נתנה כן  אם  אלא,  החברה  של  או מסמך  פנקס או  חשבון

 .כללית באסיפה החברה החלטת לפי או, הדירקטורים ידי-על לכך

 בגין  והפסד  רווח  ח"דו,  הכללית  באסיפה  לחברה  הדירקטורים  יגישו,  לוח  שנת  בכל  אחת  פעם  לפחות 120119

, החברה  של  מהתאגדותה  החל  (הראשון  ח"הגשת הדו  של  במקרה)  או  האחרון  ח"מהדו  החל  התקופה

 דיני להוראות ובהתאם, האסיפה לפני חודשים מתשעה יותר מוקדם  שאיננו לתאריך עד ערוך

לאותו  ערוך כשהוא הכללית באסיפה לחברה ויוגש שנה בכל מאזן ייערך, הקשורות בכך החברות

 לגבי  הדירקטורים  ח"וכן דו  החשבון  רואה  ח"דו  יצורף  למאזן  .וההפסד  הרווח  ח"דו  ערוך  שאליו  יום

 .החברה עניני מצב

 

 הודעות

 ימסרו זה לפי תקנון לתת נדרשת או רשאית היא ואשר תמסור שהחברה אחר מסמך כל או הודעה 121120

 שהיא כפי ההודעה לקבלת של הזכאי לכתובתו רשום בדואר משלוחם באמצעות החברה ידי על

 תהיה  החברה,  אולם,  החברה  ידי  על  המתנהל  אחר  ניירות ערך  פנקס  בכל  או  החברים  בפנקס  רשומה

 ולמסור, כאמור הודעה כל להודיע, לה בנוסף או רשום בדואר כאמור משלוח הודעה חלף, רשאית

, כן  עשתה  ואם,  המופיעים בישראל  יומיים  עיתונים  בשני  פרסום  ידי-על  באמצעות,  כאמור  כל מסמך

 .החברים ההודעה לכל של מסירתה ליום בעיתון הפרסום יום ייחשב

 נזכר  ששמו אדם לאותו ,משותפים שבעליהם למניות ביחס, תינתנה לחברים לתתן שיש הודעות כל 122121

 .המניות לבעלי מספקת הודעה זה תהא באופן שנתנה הודעה וכל, החברים בפנקס ראשונה

 כאילו יחשבו - תקנון אלה להוראות בהתאם לחבר נשלחו או נמסרו אשר אחר מסמך או הודעה כל 123122

 ובין בלבד ידיו על המוחזקות מניותלגבי  )בין ידו על המוחזקות המניות לגבי כדין ונשלחו נמסרו

 פושט  או  זמן  אותו  מת  היה חבר  שאותו  למרות  )עם אחרים  בשותפות  ידיו  על  המוחזקות  מניות  לגבי

 ירשם אחר אדם אשר עד לאו( אם בין שלו הרגל פשיטת או פטירתו ידעה על שהחברה )בין רגל

 או יחשבו כמסירה ל"כנ משלוח או ומסירה, בשותפות בהן המחזיק או המניות במקומו כמחזיק

 אם) אחרים אדם בני וכל למקבלי העברה או לדירקטורים, לנאמנים, ליורשים מספקים משלוח

 .במניות זכות להם אשר (כאלה ישנם

 המכתב  לדואר בו נמסר  היום  למחרת  נמסרו  כאילו  יחשבו בדואר  שנשלחו  אחר  מסמך  או  הודעה  כל 124123

 שהמכתב להוכיח מספיק יהיה את המסירה להוכיח וכשבאים, המסמך או ההודעה את המכיל

 או בולים נושא כמכתב הדואר למשרד ונמסר הנכונה מוען לכתובת המסמך או הודעה את המכיל

עילה  מהווה אינה אחרת הודעה או אסיפה בדבר הודעה מסירת אי .בולים רשום נושא כמכתב

 יחשב  החברה  רגיל בפנקס  באופן  נעשה  אשר  רישום  כל  .הודעה  אותה  על  המבוססים  הליכים  לביטול

 .פנקס באותו כרשום, המשלוח של לכאורה כראיה

, שהיא  תקופה  יפה לאיזו  שכוחה  הודעה  או  מסויים  ימים  מספר  של  מוקדמת  הודעה  לתת  צורך  כשיש

 .התקופה או הימים מספר בחשבון המסירה יום יבוא



 

 

 

 פירוק

 בתקנון אחרת נקבע במפורש אם אלא - אזי, אחר באופן ובין מרצון בין, החברה פירוק של במקרה 125124

 :הבאות תחולנה ההוראות – כלשהי מניה של ההוצאה בתנאי או זה

 לאחר  נכסי החברה)  חובותיה  פירעון  לשם  החברה  נכסי  בכל  תחילה  ישתמש  המפרק 125.1124.1

 "(.העודפים הנכסים" להלן: יקראו חובותיה תשלום

 בין הנכסים העודפים את המפרק יחלק, למניות הצמודות מיוחדות לזכויות כפוף 125.2124.2

 .המניות של הנקוב לערכן פסו פרי יחסי באופן המניות בעלי

, בעלי המניות קולות ברוב הכללית באסיפה שתתקבל בהחלטה החברה באישור 125.3124.3

 המניות בעלי בין חלק מהם כל או החברה של העודפים הנכסים את לחלק המפרק רשאי

 כפי  המניות בעלי לזכות נאמן בפיקדון לידי העודפים מהנכסים נכס כל למסור וכן בעין

 .לנכון ימצא שהמפרק

 

 מאחריות  פטור

 או כולה, בה מאחריותו משרה נושא, מראש, לפטור רשאית החברה, החברות דיני להוראות בכפוף 126125

 מראש לפטור רשאית אינה החברה, אולם, כלפיה הזהירות חובת הפרת עקב נזק בשל, מקצתה

 .החברות בחוק כהגדרתה בחלוקה חובת הזהירות הפרת עקב כלפיה מאחריותו דירקטור

 

 משרה  נושאי שיפוי

, 126.1בסעיפים  כמפורט  הוצאה או חבות בשל בדיעבד בה משרה נושא לשפות רשאית החברה 127126

 פעולה  עקב  שהוציא  או  עליו  ושהוטלה  להלן  126.4127.4  -ו  127.3,  127.2,  127.1  בתקנות126.3,  126.2

  :בחברה משרה נושא היותו בתוקף שעשה

 דין שניתן  פסק  לרבות,  דין  פסק  פי  על  אחר  אדם  לטובת  עליו  שהוטלה  כספית  חבות 127.1126.1

 .משפט בית בידי שאושר בורר פסק או בפשרה

 עקב  נושא משרה  שהוציא,  דין  עורך  טרחת  שכר  לרבות,  סבירות  התדיינות  הוצאות 127.2126.2

 הסתיים   ואשר,  הליך  או  לנהל חקירה  המוסמכת  רשות  בידי  נגדו  שהתנהל  הליך  או  חקירה

 או, ליליפ להליך כחלופה כספית חבות שהוטלה עליו ובלי נגדו אישום כתב הגשת בלא

 פלילי להליך כחלופה כספית חבות בהטלת אך, נגדו כתב אישום הגשת בלא שהסתיים

  .פלילית מחשבה הוכחת שאינה דורשת בעבירה

 – זו בפסקה

 סגירת  משמעו  -"  פלילית  חקירה  בו  שנפתחה  בעניין  אישום  כתב  הגשת  בלא  הליך  סיום"

 קטן )בסעיף 1982ב, "התשמ,  משולב[ ]נוסח הפלילי הדין סדר לחוק 62 סעיף לפי התיק

 סעיף  לפי  לממשלה  המשפטי  היועץ  הליכים בידי  עיכוב  "(, אוהפלילי  הדין  סדר  חוק"  זה:

 ;הפלילי הדין סדר לחוק 231

 להליך  חוק כחלופה פי  על  שהוטלה  כספית  חבות  – "פלילי  להליך כחלופה  כספית  חבות"



 

 

 עבירה על , קנס1985 –ו "התשמ,  המנהליות העבירות חוק לפי מנהלי קנס לרבות, פלילי

 .כופר או כספי עיצום, הפלילי סדר הדין חוק הוראות לפי קנס כעבירת שנקבעה

 או  נושא המשרה  שהוציא, דין  עורך  טרחת  שכר  לרבות, סבירות  התדיינות  הוצאות 127.3126.3

, אחר  אדם  בידי  או  או בשמה  החברה  בידי  נגדו  שהוגש  בהליך,  משפט  בית  בידי  בהן  שחויב

 דורשת  שאינה בעבירה הורשע שבו באישום פלילי או, זוכה שממנו פלילי באישום או

 .פלילית מחשבה הוכחת

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי  127.4126.4

 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. 

 ע הפרה.תשלום לנפג 127.5126.5

 .החברות חוק פי על בשיפוי המותרת אחרת הוצאה או חבות 127.6126.6

 בתקנות כמפורט הוצאה או חבות בגין לשפותו משרה נושא כלפי מראש להתחייב רשאית החברה 128127

 נושא כלפי מראש להתחייב החברה רשאית, כןכמו  .לעיל 126.6127.6 -ו 126.3127.3 עד 126.2127.2

 תוגבל שההתחייבות ובלבד 126.1127.1 בתקנה כמפורט הוצאה או חבות בגין לשפותו משרה

 לשיפוי ההתחייבות מתן בעת בפועל החברה פעילות לאור צפויים הדירקטוריון שלדעת לאירועים

ושבהתחייבות  ,העניין בנסיבות סבירים הם כי קבע שהדירקטוריון מידה לאמת או לסכום וכן

 מתן בעת בפועל החברה פעילות לאור צפויים הדירקטוריון שלדעת האירועים יצוינו לשיפוי

  .העניין בנסיבות סבירים הם כי קבע הדירקטוריון אשר המידה אמת או הסכום וכן ההתחייבות

למקרה, בחברה, במצטבר )לרבות הדירקטורים( נתן לכל נושאי המשרה יסכום השיפוי שי    א'128א'127

מההון העצמי של החברה, בהתאם   25%-סכום השווה ללא יעלה על    בניכוי תשלומי תגמולי הביטוח,

לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים של החברה כפי שהיו נכון למועד תשלום השיפוי 

 .בפועל

 - הבאים מהמקרים אחד כל בשל יחולו לא 127128 עד 125126 תקנות 129128

 129.2130.2בתקנה  כאמור אמונים חובת הפרת בשל למעט, אמונים חובת הפרת 129.1128.1

 .להלן

 נעשתה ברשלנות אם למעט, בפזיזות או בכוונה שנעשתה זהירות חובת הפרת 129.2128.2

 .בלבד

 .כדין שלא אישי רווח להפיק כוונה מתוך פעולה 129.3128.3

 .משרה נושא על שהוטל כופר או קנס 129.4128.4

 

 משרה  נושאי אחריות ביטוח

 נושא של אחריותו לביטוח בחוזה רשאית להתקשר החברה תהיה, החברות להוראות חוק בכפוף 130129

 :מאלה  אחד  בכל,  בה  משרה  נושא  היותו  בתוקף  שעשה  פעולה  עליו עקב  שתוטל  חבות  בשל  בה  משרה

 :אחר אדם כלפי או החברה כלפי זהירות חובת הפרת 130.1129.1

 לו והיה בתום לב פעל המשרה שנושא ובלבד, החברה כלפי אמונים חובת הפרת 130.2129.2



 

 

 ;החברה בטובת תפגע לא שהפעולה להניח סביר יסוד

 .אחר אדם לטובת עליו שתוטל כספית חבות 130.3129.3

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי  130.4129.4

 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל  -"הליך אכיפה מנהלי" -לעניין זה 

זה חוק ייעול הליכי האכיפה וחוק ניירות ערך, לרבות עתירה מנהלית, ערר או ערעור 

 בקשר עם הליך כאמור.

חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני  -" חוק ייעול הליכי אכיפה"

 כפי שיעודכן מעת לעת.,  2011 -חקיקה(, התשע"א

 , כפי שיעודכן מעת לעת.1968 -חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך"

()א( לחוק ניירות ערך, כפי שתוקן 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  130.5129.5

 "(.תשלום לנפגע הפרה" -בחוק ייעול הליכי האכיפה )להלן 

 .החברות חוק פי על בביטוח המותרת אחרת פעולה 130.6129.6

*  *  *  *  * 
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 2020, בינואר 31

  לכבוד:

 דירקטוריון חברי

 מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

 

 שלום רב,

מלוא של  את עסקת המיזוג  נדרש לבחון    "(מיקרומדיק")  מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ  דירקטוריון .1

. מניות החלפתתמורת ( "'נקסטייג ו/או " )"החברה"נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ הון מניות 

בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי   קשל מיקרומדידוח מיידי  ת  הודעלהרחבה בנושא ראה  

 . )"דו"ח העסקה"( המניות של החברה, בדבר הצעה פרטית חריגה ובדבר עסקה עם בעל שליטה

, תחת נקסטר כמפארמה סולושנס 2017החלה את פעילותה בשנת  'נקסטייגעל פי דו"ח העסקה,  .2

מהון המניות המונפק  80% -, נקסטר מחזיקה בהעסקה"(. נכון למועד פרסום דוח בע"מ )"נקסטר

מהון המניות המונפק והנפרע של  20%והנפרע של נקסטייג' ומר אברהם דריזין מחזיק בשיעור של 

נקסטייג' הוקמה במטרה להיות מובילה עולמית בפיתוח, ייצור כמצויין בדו"ח העסקה,    נקסטייג'.

 Drugים רפואיים חדשניים משולבי קנאביס. בכלל זאת דרכים חדשניות )ומכירה של מוצר

Delivery System להעברת מולקולות ומתן תכשירים באופן ממוקד לאיבר הרלבנטי, בפיתוח )

( בהרכב ספציפי למחלה, וכן במטרה להיות APIsפורמולציות מקוריות המכילות חומרים פעילים )

וצרים המשלבים קנאביס, בין היתר, עבור חברות גדולות פלטרפומה למחקר ופיתוח בתחום מ

בעולם, בתעשיית התרופות, הקנאביס הרפואי, המזון, המשקאות והקוסמטיקה. בפעילותה 

( רב השנים הנצבר והקיים בנקסטר בתחום Know Howמתבססת נקסטייג' ונשענת על הידע )

אופן עצמאי על ידי נקסטר לאורך פיתוח תרופות פארמצבטיות, ועל הקניין הרוחני אשר פותח ב

 .השנים

 הלחוות את דעת  ,2019  בנובמבר  10, ביום  "( נתבקשהIFS( בע"מ )"2009אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) .3

 .ביחס ליחס המיזוג( Fair and Reasonableהמקצועית בדבר הוגנות וסבירות )

חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים, אשר שימשו לבחינת  .4

. עם זאת, התיאור אינו מתיימר להיות מלא ומפורט עסקת המיזוגהוגנות וסבירות השווי ההוגן של  

ו/או   מיקרומדיקלמען הסר ספק, מסמך זה אינו מהווה הערכת שווי ל של כל הנהלים אשר יישמנו.

 ברה ו/או לחברה הממוזגת.לח

 חוות דעת ההוגנות תקפה לתאריך מכתב זה בלבד. .5

 על מקורות המידע הבאים: ,בין היתר ,לצורך הכנת חוות הדעת התבססנו .6

 .1-6.2019ולחודשים  2017-2018לשנים  מיקרומדיקדוחות כספיים של  .א

 .2019-2020בשנים לבורסה  מיקרומדיקדיווחיה השוטפים של  .ב

 .מיקרומדיק מניותנתוני סחירות  .ג
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 .בהתאם לבקשותינו מיקרומדיקומ מהחברהמידע נוסף שקיבלנו  .ד

 .מידע גלוי ורלוונטי אחר המתפרסם באתרי האינטרנט .ה

 .מאמרים ובפרסומים אקדמאים .ו

 העסקהתמצית 

יפעלו   נקסטייג'ומחזיקי ניירות הערך של    מיקרומדיקעל פי תנאי ההסכם,  מפורט בדו"ח העסקה,  כ .7

על דרך של החלפת מניות,  מיקרומדיקל נקסטייג'ותחום הפעילות של  נקסטייג'יחד למיזוגה של 

את  מיקרומדיקיעבירו לנקסטייג'  באופן שבמועד השלמת עסקת המיזוג מחזיקי ניירות ערך של

 נקסטייג'מהון המניות המונפק והנפרע של  100%, המהוות נקסטייג'מלוא החזקותיהם במניות 

לבעלי המניות  מיקרומדיקבדילול מלא, וזאת כנגד ובתמורה להקצאה של כמות של מניות רגילות 

מהון המניות  83% -בשיעור של כ נקסטייג', כך שלאחר ההקצאה יחזיקו בעלי מניות נקסטייג'של 

 .מיקרומדיקהמונפק והנפרע של 

 יקרומדיקמאומדן 

נסחרות בבורסה, נקודת מוצא טבעית הינה יחס השווי  מיקרומדיקלאור העובדה כי מניותיה של  .8

עסקת מגלם את  בבורסה מיקרומדיקשער מניית במקרה שלנו הנגזר ממחירי המניות בבורסה. 

. הבנות לא מחייב למיזוג פעילות נקסטייג'זכר מדיווחה מיקרומדיק על  25.3.2019 . ביוםהמיזוג

 .60%-למחרת היום בשער מניית מיקרומדיק עלה 

, בחרנו להתבסס על שער מניית מיקרומדיק בבורסה כאינדיקציה זאת, מפאת השמרנותלמרות  .9

 :שווי מיקרומדיק התבסס על הר"מ. (As-isבהנחה ולא מתקיים מיזוג ) לשווי מיקרומדיק

 .43.4הגיוס הנו  למחרת מועדביצעה מיקרומדיק גיוס הון. שער המניה  4.11.2019ביום  .א

. נקסטייג'ב םחיצונימשקיעים של דיווחה מיקרומדיק על הסכם השקעה  5.1.2020ביום  .ב

 .עד למועד הודעה זולכן נעשה שימוש בשער מניית מיקרומדיק 

 . אג' 43.8בין מועדים אלו הנו השער הממוצע של מניית מיקרומדיק  .ג

 .אש"ח 19,915 -שווי מיקרומדיק הנו כזה  תחשיבעל בסיס  .10

 

 'נקסטייגאומדן 

משקיעים  תללוושווי נקסטייג' מתבסס על סבבי השקעה אשר בוצעו לאחרונה. השקעות אלו כ .11

מהווה  ,זניחיםאינם יחדיו אשר  השקעה עדכניים יהשווי שנקבע במסגרת סבבלגישתנו,  .חיצוניים

 חברה.הטובה ביותר לשוויה ההוגן של ה את הראיה

 כדלקמן: ןהנ ותההשקע, נקסטייג' ודיווחי מיקרומדיקעל פי הנהלת  .12

 .10.11.2019אש"ח( מיום  500-אלפי דולר קנדי )כ 175סך השקעה של  .א

 .2.1.2020אש"ח( מיום  1,400 -אלפי דולר ארה"ב )כ 400סך השקעה של  .ב
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 .14.1.2020אש"ח( מיום  875 -אלפי דולר ארה"ב )כ 250של סך השקעה  .ג

SAFE (Simple Agreement for Future Equity )בדרך של הנם  ות לעילההשקע מיתנאי הסכ .13

 בתמורה להמרת סך ההשקעה למניות של נקסטייג' בקרות אחד מהאירועים הבאים: 

במקרה בו יושלם סבב השקעה בנקסטייג', יוקצו למשקיע בגין  -'סבב השקעה בנקסטייג .א

על  25%( של discountסך ההשקעה, מניות רגילות של נקסטייג' בכמות המשקפת הנחה )

 מחיר המניה של נקסטייג' שייקבע בסבב ההשקעה.

במקרה של אירוע מיזוג, כהגדרת מונח זה בהסכם ההשקעה )הכולל מיזוג של  -מיזוג .ב

(, יומר סך ההשקעה של המשקיע, מיד לפני השלמת המיזוג למניות מיקרומדיקו  נקסטייג'

מיליון   53.4על שווי נקסטייג' של   25%נקסטייג' בהתאם למחיר למניה המשקף הנחה של  

 .  מיליון דולר ארה"ב( 40של )קרי שווי  דולר ארה"ב

חודשים ממועד הסכם ההשקעה לא יתקיים מיזוג   18בהסכם ההשקעה נקבע כי אם לאחר   .ג

או סבב השקעה בנקסטייג' )כמפורט לעיל(, יהיה המשקיע זכאי לדרוש כי סכום ההשקעה 

סעיף זה  יהפוך לחוב נושא ריבית, וייפרע בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם ההשקעה.

 רלוונטי רק להשקעות ב' וג' לעיל.

חסומות הנן  לבעלי מניות נקסטייג' שיוקצו  במקרה של מיזוג עם מיקרומדיק, המניות  ב לציין,  חשו .14

 )לפרוט אודות הגבלה זו ראה נספח ב'(. ג' לחוק ניירות ערך15למגבלות הקבועות בסעיף בהתאם 

הניכיון לכן שוויין ההוגן של מניות אלו הנו נמוך בהשוואה למניות שאינן כוללות מגבלה זו. שיעור 

 .1נקסטייג' פרמטר זה לא נכלל בתחשיב שווי .15%-נאמד על ידינו בכ

 143 -)כ מיליון דולר ארה"ב 40.8 -השקעות אלו, שווי נקסטייג' )לאחר הכסף( הנו כעל בסיס  .15

 .2מיליון ש"ח(

 .87.7% -נקסטייג' הנו כ, חלק (20+143) סכום שתי החברותבהנחה וסך החברה הממוזגת הנו  .16

עת דחוות הדעת אינה כוללת עמדה או המלצה אם לבצע את העסקה האמורה וכן אין בחוות ה .17

 לצד ג' אחר בקשר לעסקה. ו/או מיקרומדיקהחברה ו/או המלצה לבעלי מניות 

בהתאם לכך חוות  .בלבדעדותיו( ו)לרבות ו מיקרומדיקחוות דעת זו הנה לצורך דיון בדירקטוריון  .18

 זו.חוות דעת לפרסם ם למיקרומדיק אנו מאשרי דעת זו הנה תמציתית.

הסתמכנו על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים, שלמים ועדכניים אולם לא ביצענו כל פעולת  .19

, למעט בדיקת ביקורת ולא ערכנו בדיקה או בחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלנו

ולפיכך איננו מחווים כל דעה אודות נאותות הנתונים ששימשו בעבודתנו. כל שינוי במידע   סבירות,

או בנתונים עשוי לשנות את חוות דעת זו. לפיכך, אין לראות בעבודתנו משום אימות כלשהוא 

 לנכונותם, לשלמותם או לדיוקם של הנתונים.

 
 .15%-שווי מניות ללא חסימה גבוה בכ 1
 ש"ח לדולר ארה"ב. 3.5לפי שער חליפין של  2
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הן תלויות במקרים רבים בשיקול להיות מדע מדויק ומסקנותי תיימרותמ הערכות כלכליות אינן .20

. אנו סבורים שחוות דעת זו הינה סבירה בהתבסס על עורך חוות הדעתהדעת הסובייקטיבי של 

 המידע שסופק לנו.

 ההוגן של עסקת המיזוגעבודתנו מתייחסת למכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בקביעת השווי  .21

שקעה ו/או מכירה של ניירות ערך ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא, לרבות המלצת ה

כלשהם. אין בחוות דעתנו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם עיינו, 

נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו. המושג "שווי הוגן" מוגדר כמחיר שבו יחליף נכס ידיים, בין 

ל ידע אודות העובדות הרלבנטיות קונה מרצון למוכר מרצון, כאשר לשני הצדדים מידה סבירה ש

 לעסקה.

אין לנו עניין אישי , ולבין החברה מיקרומדיקלבין  IFSקיימת תלות בין  אלהרינו להצהיר כי  .22

 .זו , וכן שכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות חוות דעתמיקרומדיקאו ו/ במניות החברה

יגרמו בכל אופן ודרך חו"ח אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל נזק, עלות או הוצאה אשר  .23

ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע מצד החברה 

 ו/או מי מטעמה, או כל התבססות אחרת על המידע כאמור.

נובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל התמורה אחריותנו ככל שהינה 

בודה זו. במקרה בו נחויב בהליך משפטי, מזמיני חוות הדעת ישפו אותנו על המשולמת לנו בגין ע

  כך בהתאם, והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.

 .המיזוגלאחר  מיקרומדיקהבעת דעה על המחיר בו יסחרו מניות אין בחוות הדעת  .24

מיטב דעתנו לאחר שעיינו במסמכים השונים ונקטנו בנהלים הנזכרים לעיל אנו מעריכים, לפי  .25

מבחינת   מיקרומדיקל  (fair and reasonable)  הוגנת וסבירה  שעסקת מיזוג זה הנה  המקצועית,

  .יחסי שווי

 בכבוד רב,
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 פרטים אודות מעריכי השווי - ' אנספח 

 פרטי החברה המעריכה

( בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי ומימוני והערכות שווי 2009יעוץ והשקעות ) חברת אי.אפ.אס

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי   IFRSמקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין לאומית  

וכחוות דעת מומחה לבתי משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות בארץ 

 חברות פרטיות.ובחו"ל ו

 תחומי ידע ופעילות

 .ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור ✓

 .חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים ✓

 .דיליג'נס כלכלי וחשבונאי-דיו ✓

 .הערכת שווי חברות ועסקים ✓

 .בדיקת כדאיות כלכלית ✓

 .הכנת תוכניות עסקיות ✓

 .ליווי חברות מול המערכת הבנקאית ✓

 .תהליכי מיזוג ורכישהליווי חברות ב ✓

 .הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים ✓

 .הערכת שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות ✓

 הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים. ✓

 

 פרטי עורך חוות הדעת, שגיא בן שלוש, רו"ח

 ".( בע"מ2009) מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות •

במנהל עסקים עם התמחות  M.B.Aבחשבונאות וכלכלה, תואר שני  BAבעל תואר ראשון  •

 בלימודי משפט. M.Aבמימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני 

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל. •

שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי והמימוני, הכולל ביצוע  17-בעל ניסיון של מעל ל •

עבודות כלכליות ם אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב( ושל מאות הערכות שווי )של אופציות ונגזרי

 במגוון תחומים לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

 ,ים של מספר חברותלשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל כספ •

 זיו האפט. BDOרו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת 

 מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות כספיים. •

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/בארגונים (Member) חבר •
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o Member in the International Association of Consultants, Valuators and 

Analysts – IACVA 
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 מגבלות החסימה -נספח ב'

 במסגרת הסכם הרכישה נקבע בין היתר:

ג' לחוק 15המגבלות הקבועות בסעיף  –מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם לחוק ניירות ערך  .א

ה"(, ביחס למכירה חוזרת של מניות בחברה ציבורית אשר ניירות ערך )להלן: "תקנות החסימ

 הוקצו בדרך של הקצאה פרטית. על פי תקנות אלו:

 מיום ההקצאה, חל איסור על מכירת ניירות ערך. שישה חודשיםבמהלך תקופה של  (1

התקופות "להלן: מתום התקופה הראשונה, )  שישה רבעונים עוקביםבמהלך תקופה של  (2

מכירה של ניירות ערך אך ורק בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים (, תותר "הנוספות

 להלן )בכל אחת מהתקופות הנוספות כאמור(:

כמות ניירות הערך המוצעת בכל יום מסחר אינה עולה על הממוצע היומי של מחזור  •

שקדמו   שמונה שבועותהמסחר בבורסה של ניירות הערך מהסוג המוצע בתקופה בת  

 ליום ההצעה.

שיעור ניירות הערך המוצעים מההון המונפק והנפרע של התאגיד שניירות הערך שלו  •

מההון המונפק והנפרע של התאגיד  1%צעה על מוצעים, אינו עולה נכון ליום הה

למעט מניות  –. "הון מונפק ונפרע" במהלך כל רבעון שניירות הערך שלו מוצעים

יום ההצעה וטרם  דשינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו ע

 מומשו או הומרו )לא בדילול מלא(.

מלמכור את  הניצעיםכאמור כדי למנוע מלמרות האמור לעיל, אין במגבלות על מכירה חוזרת  .ב

, שלא במסגרת המסחר בבורסה במהלך תקופת החסימה, ובלבד שרוכש מניות החברהמניות 

 אלו יתחייב להיות כפוף למגבלות על מכירה חוזרת בהתאם להסכם ולתקנות החסימה.
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