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מצגת זו אינה למטרות גיוס

הבהרה משפטית ואזהרת מידע צופה פני עתיד

משפטיתהבהרה

שלערךניירותהצעתמהווהואינה"(קאנומד"או"החברה":להלן)מ"בערפואיקנאביסתעשיותקאנומדשלושיווקיתעקרוניתהצגהמהווהזומצגת

אינו"(המידע":להלן)המצגתהצגתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע.לציבורערךניירותשלכהצעהלפרשהואיןלציבורהחברה

,החברהשלערךובניירות,בכלל,ערךבניירותהשקעה.בלבדתמציתימידעהינוהמידע.מסיועץאוהשקעותיועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווה

במידעמעמיקעיוןדורשתהחברהשלערךניירותרכישת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת,בפרט

החברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםכוללתהמצגת.שלווכלכלימיסויי,חשבונאי,משפטיניתוחוביצועהחברהבדיווחיהמפורסם

בדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינההמצגת.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגבומהאופןשונהבאופןהמוצגמידעאו/ולציבור

.לציבורהחברהשפרסמה

עתידפניצופהמידעאזהרת

הישראלילשוקביחסומגמותנתונים,(5,6,8,17עמודים)הקנאביסלשוקביחסותחזיותעולמיותמגמותבדברלעילהאמורותהחברהוהנחותתחזיות

,4,10,11,12,13,14,17עמודים)הנדרשהאירופאיהתקןקבלתזהובכללIndoor-הלמתקןביחסהחברהוכוונותIndoor-הבמתקןגידול(7,8,16עמודים)

,(4,26עמודים)2024עדחזויEBITDAסך,(25,26עמודים)2024עדהוצאותתחזית,(4,11,24,26עמודים)2024עדהכנסותתחזית,(21,23,24,25,26

השלמת,(10,11,12,13,14,15,23,26עמודים)המרקחתבתיוהיקףהגידולמתקניתפוקתתחזית,(10,11,13,14,23,26עמודים)שנתימירביייצורכושר

עםההפצהלהסכםביחסתחזיות,(11,16,14עמודים)מכירהחוזיעלחתימהתחזית,(15,21,23,24,25,26עמודים)ועיתויהבמשואההגידולחוותהרחבת

ACA MULLER(17,21עמודים),ח"התשכ,ערךניירותבחוקזהמונחכהגדרת,עתידפניצופהמידעבבחינתהינן,(24,25עמודים)ייצואתחילתתחזית-

אינו,בכללאם,התרחשותםמועדאשרעתידייםואירועיםהתפתחויותבדברהחברההערכותועללחברהחיצונייםפומבייםפרסומיםעלהמבוסס,1968

,שוניםמגורמיםכתוצאה,שהוערךמכפישונהבאופןלהתממשאו,בחלקןאוכולן,להתממששלאעשויותאלוהערכות.החברהשלבשליטתהואינוודאי

,לפעילותהנדרשיםשלישייםצדדיםאישוריקבלתהיעדר/עיכוב,(ר"היק)הבריאותמשרדשלבתקינהובפרטבכללברגולציהשינויים:ביניהם

איזההתממשותאו/והדרושהמימוןהשגתאיאו/ושיווקאו/ופיתוחביעדיעמידהאי,מהפעילויותלאיזוהנדרשיםוהיתריםרישיונותקבלתהיעדר/עיכוב

מובאבוהאמוראשר,(2020-01-049140:אסמכתא'מס)2020במאי18ביוםשפורסםכפי,התקופתילדוח'אלפרק34בסעיףהנזכריםהסיכוןמגורמי

.הפניהשלבדרךזהבדוח
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קאנומד בונה מותג בינלאומי שינגיש  
, רפואי איכותי לצרכנים בישראל ובאירופהקאנביס

באמצעות שליטה מלאה בתהליך ויצירת סטנדרטים  
.ייצור ואספקה של מוצרי קנאביס חדשנים, גבוהים לגידול
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מי אנחנו
קאנומד
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בתחום הקנאביס, חברה ציבורית צומחת
TLV:CNMDסימול 

מהחווה ועד לצרכן הסופי-היצע פתרונות רחב

אינטגרציה של טכנולוגיה בינלאומית מוכחת

בתקן אירופאי מחמירINDOORגידול במתקן 

בקעת הירדן-חוות גידול מאושרת ופעילה במשואה

*2024ח עד "מיליון ש700-חזויות כסך הכנסות 

*2024ח עד "שמיליון 225-חזוי כ EBITDAסך 

**ח "מיליון ש32הון עצמי 

7

בהתאם לתחזיות במצגת זו* 

(2020-01-058749: אסמכתא)8.6.2020שפרסמה החברה ביום , פי דוח פרופורמה-על** 

8
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מדינות  40-בלמעלה מלגליזציה -רפואיקנאביס 
התקדמות החקיקה בעולם

.למיינסטריםהשימוש בקאנביס הופך

השינויים ברגולציה והלגליזציה משפיעים  

בצורה חיובית על הסנטימנט הצרכני  

ומגדילים את כמות המשתמשים והיקפי  

.המכירות

62.7
ההיקף הצפוי של  שוק הקאנביס  

:2024-הרפואי בעולם ב

ר ל ו ד ד  ר א י ל י מ

The Global Cannabis Report 2019 | US remain illegal at the federal level



6

*מיליון דולר260-במוערכות 2019באירופה בשנת מכירות קנאביס רפואי

השוק  האירופאי

שוק הקנאביס הרפואי באירופה צפוי 

-להיקף של כ2028להגיע בשנת 

.היקף השוק צפוי להיות הגדול בעולם

מבין המדינות השונות באירופה בשנת  

*  מהמכירות בוצעו בגרמניה73%, 2019

*Medical cannabis in Europe, the markets & opportunities

Medical Cannabis Briefer A European Perspective, Markets & Money Advisory **

38
מיליארד דולר
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**2028–תחזית גודל שוק הקנאביס הרפואי במדינות אירופה 
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בעולםמהגבוהים -בישראלשיעור המשתמשים בקנאביס רפואי 

השוק  הישראלי

בשווקים מתקדמים חברות עוברות  

.  לגידול קנאביס רפואי ללא כימיקלים

בישראל אין עדיין תקן והכרה ייחודית  

בחברות המשקיעות משאבים בויתור על  

קיימת עלייה  . השימוש בחומרים כימיים

.בהיקף היבוא של מוצרים אלו

חתם שר הכלכלה על תיקון  2020במאי 

שעתיד לאפשר ייצוא  , לצו ייצוא חופשי

בכפוף לקבלת  , מוצרי קנאביס רפואי

רישיון ייצוא מהיחידה לקנאביס רפואי  

.*במשרד הבריאות

הארץ וכלכליסט, גלובס: נתונים שנאספו מהעיתונות הישראליתי "עפ*   

י נתוני משרד הבריאות "עפ2020מספר צפוי עד סוף שנת ** 

600
ח"מיליון ש

100
אלף

כמות  

**המטופלים

16
טון

אומדן  שוק

2019-ב

היקף 

מכירות שנתי
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מגמות בשוק
2020הטרנדים המובילים 

תמיכה ציבורית וחברתית ברפורמות הקנאביס יוצרת 
New Normal-לחץ  ללגליזציה והופכת את הקנאביס  ל

מחקר ופיתוח המקדמים את הערך הרפואי של הקנאביס   
מייצרים השלמה או תחליפים לתרופות

החדשנות תמשיך להניע יצירה של אפליקציות חדשות 
שיציעו חוויות לקוח מגוונות

תחרותיות וגידול בהיקפים מעלים את איכות המוצרים  

1

2

3

4
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:ההזדמנות העסקית
שוק בתהליכי צמיחה מואצים עם דרישה עולה

.למוצרים ברמת איכות גבוהה

קאנומד פועלת כדי להבטיח לצרכן מוצרים איכותיים העומדים  
.בתקנים מחמירים



10

מחוות הגידול ועד לצרכן
לצרכן-שליטה בתהליך מהחווה-אינטגרציה ורטיקלית

כושר ייצור שנתי  
מתוכו, מתוכנן

טון במתקן  10
INDOOR-ה

17.6
ריבוי/גידול

הסכמים עם 
מפעלי ייצור 

והפצה בישראל

הסכמי הפצה
מהחברות -קאנומד

הראשונות  
שקידמו מהלך  

לרכישת בתי מרקחת  
בעלי רשיון מכירת  

קנאביס

צרכן סופיבתי מרקחת
1234

טון
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אינטגרציה של
טכנולוגיה 

ל מוכחת"בינ

עלמבט -קאנומד

זנים

17
,טון תפרחת יבשה תפוקה מירבית

תוצרת חוות קאנומד במשואה

7.6
50חוזי מכירה בהיקף של 

ח"מיליון ש

6

תפוקה מירבית-טון

CANNO1-מתוכננת ב

10
חוזה הפצה

משמעותי בגרמניה

1
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צפון ישראל-ת ציפורית"אזה
–מתקן  INDOORCANNO1

החברה פועלת להקמת מתקן גידול ייחודי  
המאפשר גידול בסביבה  ,  INDOORבסביבת 

תוך , מבוקרת בסטנדרטים הגבוהים ביותר
שליטה מלאה בכל הפרמטרים הקריטיים  

מפעל  , ריבוי, גידול: רשיונות4למתקן מתוכננים 
ובית מסחר, עיבוד

כדי לעמוד   EU-GMPהמתקן ייבנה בסטנדרט
בתקן האירופאי הנדרש לייצוא

לחברה תכניות סדורות להרחבת מתקן זה 

מחזורים בשנה  5-השיטה מאפשרת להפיק כ
ברמת איכות גבוהה במיוחד ובהדירות  

מקסימאלית

1

2

3

4

5
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CANNO1מתקן 

INDOORגידול

מהבודדים בעולם  GMP-י עקרונות ה"עפINDOORגידול 
.המפחית את הצורך בחומרי הדברה והקרנות למינימום

(עד לייתור מוחלט)

הבטחת הדירות מקסימלית של התוצרת לאור השליטה
בכל מדדי הגידול

דיוק מירבי בהרכב החומרים במוצר הפעיל
CBG, CBL, CBD, THC, CBN) ,ב"טרפינים וכיוצ)

Q2/2021-תחילת הפקה מהמתקן צפויה ב

1

2

3

4

טון10
י  רב י מ י  ת נ ש ר  ו צ י י ר  ש ו כ
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1

חדר גידול ראשון
אומדן עלות

ח"מיליון ש15

410

חדרי גידול נוספים 3
אומדן עלות

ח"מיליון ש15

חדרי גידול נוספים4
אומדן עלות  

ח"מיליון ש15

INDOOR-CANNO1מתקן 
שלבי התפתחות המתקן

א

ב

ג

טון שנתי
Q2/21

טון שנתי
Q4/22

טון שנתי
Q4/23

14
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חוות גידול משואה
טון7.6בקעת הירדן

תפרחות יבשות בשנה-אומדן כמותי

חוות גידול  
בשטח של

דונם  15
ברוטו

10
ברוטודונם 

הרחבה  
עתידית
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ישראל-ומכירותערוצי הפצה 
השוק הישראלי

גודל האוכלוסיה

9M

פוטנציאל בעלי רשיונות  
-שימוש בקנאביס רפואי  ב

2024

203,000
כמות המשתמשים 

בקנאביס רפואי

100,000*

היקף  צריכה כמותי  
2024צפוי לשנת 

טון55-כ

גישה ישירה לצרכן באמצעות רשת בתי  
מרקחת בצמיחה בבעלות החברה  
המיועדים למכירת קנאביס רפואי

הפצה לסיטונאים באמצעות הסכמי הפצה  
לבתי מרקחת בפריסה ארצית

חתימה על הסכמי מכירה
–עם לקוחות בארץ בהיקף של כ 

1

2

3

ערוצי הפצה ומכירות

50
ח"מיליון ש

טבע אדיר

IMC

בית מרקחת

"ניק'שור טבצ"

מקס פארם 

בית מרקחת 

היליז

קאנשור

י נתוני משרד הבריאות "עפ2020צפי לסוף שנת *



17

גרמניה-ומכירותערוצי הפצה 
השוק הגרמני

גודל האוכלוסיה

82.8M

אישור מכירת  
קנאביס רפואי

2017

כמות המשתמשים 
בקנאביס רפואי

60,000

היקף מכירות צפוי  
2028בשנת 

$7.8BL

חברה גרמנית ותיקה המייבאת למעלה 
תרופות מהאיחוד האירופאי  1,000-מ

לשוק הגרמני

הסכם לאספקת מוצרי קנאביס ממתקן 
INDOOR ,CANNO1-ה

.  מיליון דולר13.5הכנסה שנתית מוערכת של 
מיליון  30-החברה מעריכה כי תוכל למכור בכ

**דולר מהתחלת הייצוא ועד לסיום ההסכם

בלעדיות שיווק המוצרים שיוצרו על בסיס  
באירופה ACA MULLERהגנטיקה של 

Q3-2022התחלת ייצוא 

1

2

3

4

5

ערוצי הפצה ומכירות
הסכם הפצה אסטרטגי בהיקף שנתי  

ACA MULLERמיליון דולר עם 13.5של 

*Marijuana Business daily estimates based on governmental data and information provided by industry stakeholders 

31/12/24ההסכם בתוקף עד **

גרמניה

73%

27%

גרמניה שאר אירופה

Share of retail Cannabis sales in 

Europe in 2019

(includes all product categories)*
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 TLVגינדי מיזמי פרוייקט הדגל 
,                    יחידות דיור2,317הכולל מתחם 

.משרדים וקניון, קאנטרי קלאב, ספרבית 

www.gindi.com

מנור גינדי
דירקטור פעיל, בעל שליטה

BAבכלכלה וניהול

ח"רו, כפיר גינדי
ל ודירקטור"מנכ, בעל שליטה

BAבחשבונאות

הנהלה
שדרת ניהול מנוסה בעלת הצלחות מוכחות
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הנהלה

ד חגית ויינשטוק"עו
בעלת שליטה, דירקטורית

ל ופיתוח עסקי"ייעוץ משפטי בינ

ד דוד זהבי"עו
בעל שליטה, דירקטור

ל ופיתוח עסקי"ייעוץ משפטי בינ

אורית צחר
דירקטורית חיצונית

ל  "מומחית בינ

לאסטרטגיה אירגונית וניהול

ד אלי אקסלרוד"עו
דירקטור חיצוני

BA בניהול,LLB  ו-LLM  במשפטים

יריב אברהם
דירקטור

משרד פרסום אברהם-בעלים

ד רויטל גרבר"עו
דירקטור

LLB במשפטים

יהודה שגב( .במיל)אלוף 
דירקטור בלתי תלוי

ר דירקטוריון ודירקטור חיצוני  "יו

במס חברות  ציבורית

גרשון קציר
ל כספים"סמנכ
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אורטל ארבל
ל חוות משואה"מנכ
אלפיס  "ו"  משק ארבל"-בעלים

בעל נסיון חקלאי עשיר, "פלורה

אורי גנור

, "גרין פור לייף"-מייסד ובעלים

חברה המתמחה בגידול וייצוא של  

הפועלת ומובילה בענף, פרחים

.  השנים האחרונות13-ב

מקדם מיזמי חקלאות  , במקביל 

בעל נסיון רב בניהול . מתקדמת

מערכות חקלאיות מורכבות  

החולשות על איזורים שונים 

בישראל

איתי ליברמן
  .

, "גרין פור לייף"מנהל חקלאי 

חברה המתמחה בגידול וייצוא של  

הפועלת ומובילה בענף, פרחים

.  השנים האחרונות13-ב

מקדם מיזמי חקלאות  , במקביל

בעל נסיון רב בניהול . מתקדמת

מערכות חקלאיות מורכבות  

החולשות על איזורים שונים 

בישראל

עומרי מנטל

בעל ניסיון רב בפרוייקטים  

בתחום תעשיות המים 

.והחממות

גיא הלאלי

שותף במשק  . דור שני לחקלאים

,  ענבים, גדול לגידולי תמרים

אגרונום  . פרחים וריבוי צמחים

בוגר הפקולטה  . חוות משואה

.רחובות, לחקלאות

המגדלים שלנוהמגדלים שלנו
מומחים מובילים בתחומם
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2020ותכניות לשנת 
הישגים

27וגיוס ציבורי של , השלמת מיזוג עם חברת ביופארם
ח"מיליון ש

כניסה אסטרטגית לשוק היעד המרכזי בגרמניה עם  
חתימת הסכם של עשרות מיליוני דולר

,  חתימה על הסכמי מכירה ראשונים בישראל
ח"מיליון ש50-בהיקף של כ

בקעת הירדן  -השלמת הרחבת חוות הגידול במשואה

רכישת שליטה במספר בתי מרקחת ליצירת גישה  
ישירה לצרכן

הייחודי של החברה  CANNO1התחלת הקמת מתקן 
EU-GMPשייבנה בהתאם לתקן 

1

2

3

4

5

6

“Photo courtesy of Fluence by Osram”
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תחזית עסקית

:הבהרות

נערך על ידי החברה-

התחזית אינה תלויה בקבלת אישור ייצוא-

התחזית מבוססת על קבלת אישורים רגלוטוריים שאינם בשליטת החברה-

התחזית מבוססת על פעולות אקטיביות שהחברה צריכה לבצע לטובת פיתוח נכסיה ומכירת מוצריה-

התחזית מבוססת על קיום מקורות חיצוניים למימון השקעות החברה והתרחבותה העסקית-
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2024 2023 2022 2021 2020 מכירה/מתקן גידול

15 15 15 15 15 (ברוטו בדונם)שטח החווה במשואה 

8 8 4* 1 בהקמה
CANNO1חדרי גידול במתקן ' מס

בסוף השנה

3 3 3 3 1
(בתהליך הסבה2)

**מספר בתי מרקחת

תפוקת מתקני גידול והיקף בתי מרקחת
(תחזית)

בכפוף להסבה מוצלחת של שני בתי מרקחת למכירת קנאביס. ** מוסדיים או פרטיים, עיתוי ההקמה כפוף לגיוס חוב ממקורות בנקאיים* 

בכפוף להשקעה ופיתוח המתקן על פי התוכנית העסקית של החברה*** 

מוסדיים או פרטיים, חוב ממקורות בנקאיים/וס הון

2024 2023 2022 2021 2020 ג"תפוקה בק

7,600 7,416 7,416 6,000 2,000 חווות גידול במשואה

10,000 8,000 4,000 1,000 - ***CANNO1מתקן  

17,600 15,416 11,416 7,000 2,000 כ"סה
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הכנסות
(מאוחד, תחזית)

2022-הנחה לכניסת ייצוא מ, 2020-2021ללא ייצוא בשנים *

בכפוף להסבה מוצלחת של בתי המרקחת הנוספים** 

2024 2023 2022 2021 2020 ח"באלפי ש

38,749 37,732 37,573 30,133 9,000
-חווות גידול במשואה

מכירה מהחווה למפעלים שונים

153,595 122,876 61,293 15,223 -
CANNO1(INDOOR)מתקן 

*מכירה לבתי מרקחת בישראל

48,384 48,384 48,384 41,760 14,460 **בתי מרקחת

8,148 8,108 8,051 8,042 - הכנסות אחרות

248,876 217,100 155,301 95,158 23,460 כ"סה
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2024 2023 2022 2021 2020 ח"באלפי ש

(22,859) (22,304) (22,303) (18,030) (7,021)
-חווות גידול במשואה

מכירה מהחווה למפעלים שונים

(60,033) (48,024) (24,011) (6,995) -
מכירה לבתי  CANNO1-מתקן ה

*מרקחת בישראל

(34,836) (34,836) (34,836) (30,067) (10,411) **בתי מרקחת

(117,728) (105,164) (81,150) (55,092) (17,432) כ"סה

2022-הנחה לכניסת ייצוא מ, 2020-2021ללא ייצוא בשנים *

בכפוף להסבה מוצלחת של בתי המרקחת הנוספים** 

הוצאות ישירות
(ללא פחת, מאוחד, תחזית)
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סיכום
(מאוחד, תחזית)

. כולל הוצאות חד פעמיות בגין השלמת המיזוג2020בשנת . כ של החברה והוצאות מכירה בבתי המרקחת"כולל הנה*

2024 2023 2022 2021 2020 ח"באלפי ש

248,876 217,100 155,301 95,158 23,460 סך הכנסות

(117,728) (105,164) (81,150) (55,092) (17,432) סך הוצאות ישירות

(15,588) (15,588) (15,588) (15,088) (7,234) *כ והוצאות מכירה"הוצאות הנה

(11,555) (9,634) (5,856) (2,498) (120) מ"בצ

104,004 86,714 52,707 22,479 (1,326) EBITDA

41.8% 40.0% 33.9% 23.6% -  %EBITDA

7,967 7,817 7,766 5,989 1,780 EBITDAהמשוייך למיעוט

96,037 78,897 44,941 16,490 (3,106) EBITDAנ"המשוייך לבעמ



27

“P
h

o
to

 c
o

u
rt

e
sy

 o
f 

F
lu

e
n
ce

 b
y 

O
sr

a
m

”

ם י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ג:ל ר ב ד ל ו ג ן  ר 0:ק 5 2 - 3 8 7 4 1 1 1K e r e n g @ g k - b i z . c o m

!תודה


		2020-08-03T07:02:07+0000
	Not specified




