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 ג.א.נ.,

   תמקדוניהבת העדכונים בדבר חשד לפעילות פלילית של חברת הנדון: 

 הדין עורך" )להלן: KANNATEK DOO – Skopjeהדין של חברת  ךהחברה מתכבדת לעדכן כי נמסר לה מעור

כי , 1(, חברת בת של החברה אשר התאגדה ופועלת במקדוניה, בהתאמה"המקדונית החברה"-ו "המקדוני

מנהל הפעילות של כנגד למשך שלושים ימים לצורכי חקירה מקומי )במדינת מקדוניה( ניתן צו מעצר 

בעלים של הכנגד ו 3(של החברהמנכ"ל ודירקטור בעל שליטה, מר מנחם כהן )כנגד , 2החברה המקדונית

לטענת  בחשד לגידול וייצור סם נרקוטי ופשע מאורגן.החברה המקדונית וזאת  השטחי הגידול בו פעל

 באחסנה הומצוי "(התוצרת)להלן: "במקדוניה שגידלה החברה המקדונית  Hemp-ההמקדונית, המשטרה 

  ., שאסור בשימוש במקדוניהמריחואנה קנאביס מסוג למעשה ההינבמקדוניה 

כי המשטרה וכן כל הסוכנויות הממשלתיות הרלוונטיות היו  יםהמוכיחמסמכים  בידי עורך הדין המקדוני

 :כמפורט להלןפעילות של החברה המקדונית, מודעים ל

ן המקומי בשלב היבוא של הזרעים ביצעה החברה המקדונית יבוא של זנים המותרים על פי הדי (א)

 לפי הדין האירופאי.  Hempוהאירופאי מצרפת מחברה בעלת היתרים למכירת זני 

החברה המקדונית ביצעה הליך קרנטינה, בו היו מעורבים המכס המקדוני ומשרד החקלאות  (ב)

המקדוני, על מנת לקבל את האישור להכניס את הזרעים למקדוניה, כאשר לאורך הליך זה נבדקה 

 ם למקדוניה.חוקיות הכנסת הזני

 בשלב הגידול דאגה החברה המקדונית לאבטחה ע"פ הוראות המשטרה המקומית והחוק המקומי. (ג)

בשלב הקציר הזמינה החברה המקדונית נציג של המשטרה המקומית ונציג של משרד החקלאות  (ד)

דגימות במקדוניה, כאשר הקציר כולו נערך בפיקוח גורמים אלו, נארז ונשקל. בו במקום, נלקחו 

ונשלחו לבדיקות מעבדה הן ע"י החברה המקדונית והן ע"י הרשויות המקדוניות, כל  תוצרתשל ה

המוכיחות מעל לכל  ,הבדיקותשל . בידי החברה תוצאות 2019זאת כבר במהלך חודש אוקטובר 

דול ואיחסון במקדוניה, לגי ת, המותר0.1%-בשיעור של פחות מ THCמכילה ריכוז  תוצרתספק כי ה

 THC -כאשר בחוות דעה עדכנית של המשטרה המקדונית לא הייתה כל התייחסות לריכוז ה

 . 4בתוצרת

יצוין, כי גם בביקורת של המשטרה המקומית שנערכה לפני כיומיים, נשקלה התוצרת ומשקלה זהה 

הקפיאה את התוצרת על מנת לשמר המקדונית החברה לאחר הקציר, למשקל התוצרת שנלקח מהשדה. 

 לקראת מיצוי של הצמח לחומרים פעילים. תוצרתאת ה

 
 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המקדונית. 100%-החברה מחזיקה ב  1
 כפי שנמסר לחברה המנהל כאמור, נמצא בימים אלו במעצר ואף הגיש ערעור. 2
 נמצא בישראל. 3
 כפי שנמסר לחברה מעורך הדין המקדוני. הכל 4
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שהתוצרת הינה להוכיח  ברורותראיות ו להם טענותעורך הדין המקדוני מסר לחברה כי הוא סבור שיש 

 ולא מסוג מריחואנה.המותר במקדוניה,  Hempמסוג 

 

 .כאמור לעיל בענייןמהותית החברה תמשיך ותעדכן את ציבור המשקיעים בישראל על כל התפתחות 

 

 

 

 בברכה,

 מדיוי תראפיוטיק בע"מ

 ודירקטור באמצעות: מר מנחם כהן, מנכ"ל
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