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  חלף הסכם לאספקת שתילים אר.סי.קיי.אם.סי בע"ממחברת )אמהות( צמחי אם ספקת הסכם לא הנדון:

התקשרה עם חברת אר.סי.קיי.אם.סי בע"מ )להלן: , 2020במרץ  5החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

"RCK)"  לגידול בטכנולוגיה אירופונית  המותאמים, אם צמחי 36מאגר של  וריענון קבועה הלהחזקבהסכם

פעילות ריבוי במתקני החברה שקנאשור תבצע  כך , "(האמהות)להלן: " של החברה Indoorגידול הבמתקן 

 יחורים מהאמהות.יעל בסיס 

את  , באופן עצמאי, להזיןלחברה  תאפשרעל ידי החברה,  ושהוגדרקווים גנטיים , בהתאם להאמהות החזקת

ליווי גם . ההתקשרות כוללת RCKסופקו על ידי יש יגודלו מהאמהותמתקן הגידול שלה בשתילים אשר 

 צמחריבוי וגידול  ,טיפוחב RCKהנרחב של  הידעו ניסיוןלהסתייע ב כך תוכל החברהו RCKמקצועי מטעם 

 . , במתקני החברההקנאביס

 800,000של שנתי סך  RCK-תשלם ל, החברה RCKמקצועי מטעם הליווי הבתמורה לאספקת האמהות ו

 .אופציה להארכת ההסכם בשנה נוספתשנים עם  4של למשך תקופה  ש"ח

 ,"(ההסכם הקודם)להלן: " 1ם לרכישת שתיליםידבין הצדהסכם זה מהווה עדכון להסכם קודם שנערך 

במקום הותאמו לרכישת אמהות יתר הוראות ההסכם הקודם מהות. ספקת אוהחלפת רכישת השתילים בא

הוראות נוספות, כולל הקודם העדכון להסכם  .לעילהתאמת מנגנון התימחור, כאמור לרבות ביחס ל, שתילים

 ביטוח, אחריות ושיפוי, סודיות וקניין רוחני.הוראות  למועדי אספקה, RCKהתחייבות כגון 

ועל מנת להחל בגידול מסחרי  מגדלת צמחי קנאביס רפואי למטרות ולידציה, מובהר כי נכון למועד זה החברה

תשתיות  IMC-GAPהיק"ר, זאת לאחר שקיבלה אישור כאמור החברה ממתינה לקבלת רישיון סופי של 

 לאחר שנערך המבדק הסופי של היק"ר. ולמתקן הגידול 

ר של החברה, במתקן הייצו IMC-GMPשל מוצריה בהתאם לתקן  מסחרי בייצור החלהבנוסף, החברה 

תפרחת  תשמשעם המעבר לגידול מסחרי במתקניה,  ת.וגלם, מחוות גידול חיצוניבהתבסס על רכש חומר 

  של החברה גם כן.  במתקן הייצורגלם לייצור הקנאביס הרפואי שתגודל, כחומר 

 
 ,ובברכה בכבוד רב        

 
 בע"מתראפיוטיקס  קנאשור

 החברה"ל מנכ, מיררן ע ידי:-נחתם על               

                                                 
01-2019-)מס' אסמכתא:  2019ביולי  28לפרטים נוספים אודות ההסכם לרכישת שתילים )טרם העדכון כאמור(, ראה דיווח מיידי מיום  1

077557.) 
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