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  ביווןמוחזקת חברה ב השקעההגדלת ההנדון: 

 ,2020באפריל,  1 לדווח כי ביום החברה מתכבדת 2019,1לדוח התקופתי לשנת  8.2 ףבהמשך לאמור בסעי

חברה הייעודית שהוקמה לצורך פעילות החברה במזכר הבנות מחייב לביצוע השקעה הונית ב 2החברה התקשרה

מהונה המונפק והנפרע  5% הקצאת מניות לשיח בשיעור כנגד ,בהיקף של מיליון אירו ,"(החברה הייעודית)" ביוון

מהחברה הייעודית  52.5%-של החברה הייעודית, כך שלאחר השלמת ההשקעה, תחזיק החברה, באמצעות שיח, ב

 "(. מזכר ההבנות)"

בתנאים מזכר ההבנות, הוענקה לחברה זכות להשתתף בסיבוב גיוס עתידי של החברה הייעודית בהתאם ל

 נגנוני אנטי דילול. מועדפים ומ

 להקים ,הייעודית החברה באמצעות, החברה בכוונת 2020,3בפברואר,  2כאמור בדיווחה המיידי של החברה מיום 

טכנולוגיות הגידול החדשניות . דונם 60-כ של מירבי בשטח רפואי קנאביס גידול מתקני ביווןבבעלותה קרקע  על

המתאפיין בבקרת אקלים מלאה, וכן  INDOORגידול  בין היתר, שיאומצו בידי החברה הייעודית, כוללות

טכנולוגיה של גידול ורטיקלי )אנכי( המאפשרת למקסם את הניצול של שטחי הגידול במטרה להגדיל את התפוקה 

למ"ר. החברה תהא אחראית על תהליך הגידול, הייצור ובקרת האיכות של מוצרי הקנאביס הרפואי, תכנון 

החברה הייעודית תפעל יעודית וכח אדם מקצועי שיהיה אמון על תהליכי הגידול והייצור. מתקני החברה הי

, ובדרישות EU-GMP-ו GACP, אשר צפויים לעמוד בתקני ייצורלהקמת חוות גידול, חוות ריבוי ומפעל 

 . ובשאר מדינות העולם המחמירות הנוספות הנחוצות לצורך מכירת קנאביס רפואי באירופה

וספת של החברה בחברה הייעודית, והגדלת החזקתה, מהוות הבעת אמון נוספת של החברה השקעתה הנ

שער לשוק האירופאי ולמיליוני צרכנים  . להערכת החברה, הפעילות ביוון עשויה להוותבפעילות הצפויה ביוון

 . ברחבי היבשת, בדגש על שוק היעד העיקרי, גרמניה, כל זאת בכפוף לקבלת הרישיונות המתאימים

 ,רב בכבוד

 שיח מדיקל גרופ בע"מ
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 (.2020-01-024609)מס' אסמכתא:  2020במרץ,  15של החברה מיום  ראו דיווחה המיידי 1
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 .החברה של המלאה בבעלותה חברה"(, שיח"מ )"בע שריד שיח באמצעות 
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