קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע״מ
)״החברה״(
דוח תקופתי לשנת 2020
)"הדוח התקופתי"(
פרק א'  -תיאור עסקי התאגיד
פרק ב׳  -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
פרק ג׳  -דוחות כספיים שנתיים
פרק ד׳  -פרטים נוספים על החברה
פרק ה׳  -הצהרת מנהלים
החברה הינה ״תאגיד קטן״ ,כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל .1970-בהתאם לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  13במרץ ) 2014אסמכתא 2014-
 ,(01-014496אשר תוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה ,דירקטוריון החברה החליט לאמץ את מלוא ההקלות
אשר אושרו לתאגידים קטנים במסגרת התקנות האמורות ,וזאת החל מהדוח התקופתי לשנת .2013
בהתאם לתקנה 5ג .לתקנות האמורות ,בחנה החברה את עמידתה בתנאים לסיווג כתאגיד קטן נכון ליום
 1.1.2021ומצאה כי אלה מתקיימים.

פרק א'
תיאור עסקי התאגיד
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חלק  - 1תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
 .1.1הגדרות
בדוח זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם להלן ,אלא אם כן נכתב אחרת
במפורש:

"אורן השקעות"

אורן השקעות )א.א.א (.בע"מ ,שהחברה מחזיקה ב 12.95%-מהונה המונפק.

"איחוד ההון"

איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של  3ל ,1-לאחר שאושר באסיפת
בעלי מניות מיום  1בפברואר  ,2021באופן שכל  3מניות רגילות של החברה ללא ערך
נקוב אוחדו למניה רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב .בהתאם ,מספר המניות
שינבעו ממימוש ניירות הערך ההמירים שהיו בתוקף במועד הקובע לביצוע איחוד
ההון יותאם אף הוא ,באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש ניירות הערך ההמירים
אשר המחזיק בהם זכאי להן עם מימושם ,יקטן ביחס של  3ל) 1-ללא שינוי במחיר
המימוש(; היינו ,בגין מימוש של נייר ערך המיר בודד ,ינבעו  0.33333מניות רגילות.
המועד הקובע לביצוע איחוד ההון חל ביום  5בפברואר  2021ואיחוד ההון בוצע ביום
 7בפברואר .2021

"אישור ראשוני"

אישור ראשוני וזמני שהונפק על ידי מנהל היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות
לאחת החוליות בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי )ריבוי ,גידול ,ייצור ,אחסון
והפצה ,בית מרקחת ,מעבדה(.

"ביו מקס
פארם"

ביו מקס פארם ,שותפות רשומה ,שביופארם מחזיקה  55%מהזכויות בה.

"ביופארם"

אי יו ביופארם בע"מ ,חברה-בת של החברה ,המוחזקת בבעלות מלאה ) (100%על-ידה.

"גידול"

כל פעולה חקלאית הקשורה בצמח הקנאביס ,לרבות :זריעה ,ריבוי ,הצמחה ,טיפוח
זנים ,הפרחה ,השקיה ,הדברה ,קציר ,גיזום תפרחות ,הבחלה ,ייבוש ,עיבוד ,טיפול
בתוצרת ,אריזה ,אחסון התוצרת ,השמדת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו.

"האמנה"

האמנה היחידה לסמים נרקוטיים (The Single Convention on Narcotic 1961
) Drugsשל האו"ם אשר תוקנה בשנת  .1972באמנה כללים באשר לפיקוח על השימוש
בסמים מסוכנים.

"הדוחות
הכספיים"

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2020המצורפים בפרק ג'
לדוח התקופתי.

"הלו קייר"

הלו קייר ,שותפות כללית ,שביופארם מחזיקה  51%מהזכויות בה.
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"חוות גידול"

מתחם מוגדר ,המשמש לגידול של קנאביס רפואי בהתאם לאמות מידה חקלאיות
ראויות )תקן .(IMC-GAP

"חוות ריבוי"

מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח של זנים של צמח הקנאביס
בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות )תקן .(IMC-GAP

"חוות משואה"

החווה לגידול קנאביס רפואי במשואה שבבקעת הירדן.

"חוק החברות"

חוק החברות ,התשנ"ט.1999-

"חוק ניירות
ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

"ייחורים"

שיטה בה נעזרים בענף של צמח קיים כדי לייצר צמח חדש )להבדיל משימוש בזרעים(,
וזאת כדי לשמור על גנטיקה מוצלחת של צמח קיים תוך חיסכון בזמן בשל הדילוג על
שלב ההנבטה.

"יק"ר"

היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.

"מועד הדוח"

מועד פרסום דוח זה.

"מנב"ט"

ממונה ביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות בתקן .IMC-GSP

"מתאר פעילות
ביופארם"

מתאר הפעילות של ביופארם ,כפי שפורסם כנספח א' בדיווח המיידי של החברה מיום
 24בפברואר ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-018705 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

"מתקן ה-
"Indoor

מתקן גידול קנאביס רפואי ) ,(Indoorשיכול וייבנה באזור התעשייה "ציפורית",
שבגליל התחתון.

"פקודת הסמים
המסוכנים"

פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג.1973-

"צמחי אם"

צמחים מהם ניתן להכין ייחורים.

"קאנומד"

קאנומד בע"מ ,חברה בת של החברה ,המוחזקת בבעלות מלאה על-ידה.

"קנאביס"

כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שנקבעו או ייקבעו על ידי
היק"ר.

"שותפות גידול
ביופארם"

גידול אי יו ביופארם ,שותפות מוגבלת ,שביופארם מחזיקה  98%מהזכויות בה.

"שותפות מסחר

מסחר אי יו ביופארם ,שותפות מוגבלת ,שביופארם מחזיקה  98%מהזכויות בה.
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ביופארם"
"שותפות מפעלי
ביופארם"

מפעלי אי יו ביופארם ,שותפות מוגבלת ,שביופארם מחזיקה  98%מהזכויות בה.

"שותפות
קאנומד"

קאנומד ישראל ,שותפות מוגבלת ,שקאנומד מחזיקה  74%מהזכויות בה.

"שותפויות
ביופארם"

שותפות גידול ביופארם ,שותפות מסחר ביופארם ושותפות מפעלי ביופארם.

"שרשרת
ההפקה"

שרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי משלב הריבוי ועד לשלב הניפוק )ריבוי ,גידול,
ייצור ,אחסון והפצה ,בית מרקחת(.

"תשקיף המדף"

תשקיף מדף ,שפרסמה החברה ביום  30בדצמבר ) 2019מס' אסמכתא2019-01- :
 ,(115785הנושא תאריך  31בדצמבר .2019

""THC

החומר הפעיל העיקרי בצמח הקנאביס ואשר גורם להשפעה פסיכואקטיבית )פעילות
המשפיעה על מערכת העצבים המרכזית( .מלבד זאת ,טווח ההשפעה הפיזיולוגית שלו
רחב ומאופיין באלחוש ,נוגד רעד ,נוגד בחילות ,מעודד תיאבון ואנטי דלקתי .בנוסף,
מיוחסות לו השפעות נוספות ,כגון :רגיעה ,שינוי חזותי ושמיעתי ושינוי בחוש ריח1.

""CBD

חומר פעיל בצמח הקנאביס .ל CBD-לא מיוחסת כלל השפעה פסיכוטית והוא נחשב
למרכיב הא-פסיכוטי המרכזי בצמח הקנאביס .תחום הפעילות המיוחס לו כולל
פעילות אנטי דלקתית ,נוגדת רעד ,נוגדת חמצון ,נוגדת פעילות פסיכואקטיבית
)פעילות המשפיעה על מערכת העצבים המרכזית( )ובכך מנטרל/מפחית את ההשפעה
הפסיכוטית של ה ,(THC-פעילות נוירופרוטקטיבית )פעילות מאזנת ומשקמת של
מערכת העצבים( ופעילות נוגדת חרדה2.

""CBN

מטבוליט הנוצר מפירוק  THCואשר מיוחסת לו פעילות פסיכואקטיבית חלשה .הוא
נמצא רק בכמויות מזעריות ביותר בצמח הקנאביס וניתן למצוא אותו לרוב בריכוז
יחסית גבוה במוצרי קנאביס שהתיישנו3.

" IMC
Medical
"Grade

רמת איכות הראויה לשימוש רפואי של מוצרים על בסיס קנאביס בהתאם לתנאי
איכות נאותים של היק"ר ,IMC-GSP ,IMC-GDP ,IMC-GMP ,IMC-GAP :אשר
מגדירים את קווי הפעילות ואמות המידה להם נדרשות חוליות שרשרת הפקת מוצרי
קנאביס רפואי.

.https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf 1
 2ראו הערת שוליים  1לעיל.
 3ראו הערת שוליים  1לעיל.
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""IMC-GAP

 – Israel Medical Cannabis-Good Agriculture Practiceהנחיות וסטנדרטים של
היק"ר בקשר עם גידול בתנאים נאותים של קנאביס לשימוש רפואי.

""IMC-GMP

 – Israel Medical Cannabis-Good Manufacturing Practiceהנחיות וסטנדרטים
של היק"ר בקשר עם ייצור בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי.

""IMC-GDP

 – Israel Medical Cannabis-Good Distribution Practiceהנחיות וסטנדרטים של
היק"ר בקשר עם הפצה בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי או של חומרי הגלם
לכל אורך שרשרת ההפצה )מהיצרן עד הצרכן הסופי(.

""IMC-GSP

 – Israel Medical Cannabis-Good Security Practiceהנחיות וסטנדרטים של
היק"ר בקשר עם אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנאביס רפואי.

 .1.2החברה התאגדה בישראל ביום  19במאי  ,1999כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם ליסמון
)ישראל( בע״מ .בחודש מאי  2000שונה שמה לפרוטאולוג׳יקס בע״מ .ביום  17בפברואר 2019
שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי ,קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ ,וזאת לאור השינוי
בתחום פעילותה ,כמפורט בסעיף  2להלן.
 .1.3החל מחודש מרץ  2010מניותיה של החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ
)״הבורסה״(.
 .1.4במשך כארבע שנים ועד ליום  27בינואר  2020נסחרו מניותיה של החברה ברשימת השימור של
הבורסה .ביום  27בינואר  ,2020בעקבות עמידת החברה בתנאים הדרושים לחידוש המסחר
במסגרת הרשימה הראשית ,חזרו מניותיה של החברה להיסחר במסגרת הרשימה הראשית של
הבורסה .
לפרטים בדבר עמידת החברה בקריטריונים הקבועים בתקנון הבורסה לשם חזרה למסחר
במסגרת הרשימה הראשית ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  23בינואר ) 2020מס' אסמכתא:
 ,(2020-01-009618הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
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 .1.5תרשים מבנה החזקות של הקבוצה
להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה נכון למועד הדוח:
החברה

100%

100%

ביופארם
ביו מקס פארם
הלו קייר

*12.95%

קאנומד

55%

שותפות קאנומד

אורן השקעות

74%

51%

שותפות גידול
ביופארם

98%

שותפות מסחר
ביופארם

98%

שותפות מפעלי
ביופארם

98%
* ראו סעיף  1.8להלן ובאור  6לדוחות הכספיים.

 .1.6עסקאות למיזוג פעילויות בתחום הקנאביס הרפואי
.1.6.1

עסקת מיזוג עם קאנומד ובעלי מניותיה
ביום  19בדצמבר  2018הושלמה עסקה להכנסת פעילות בתחום הקנאביס הרפואי
באמצעות העברה לחברה של מלוא הון המניות של קאנומד )"עסקת מיזוג קאנומד"
או בסעיף זה "העסקה"(.
במסגרת עסקת מיזוג קאנומד ,בתמורה להעברת  100%מההון המונפק והנפרע של
קאנומד והתחייבות להעמדת הלוואה של בעלת המניות בקאנומד ,הקצתה החברה
לגב' רויטל גרבר אקב ,בעלת המניות היחידה בקאנומד באותו מועד ,לאלפיס פלורה
בע"מ )"אלפיס פלורה"( ולמשרד פרל כהן צדק לצר ברץ )ביחד בסעיף זה:
"הניצעים"( ,יועץ העסקה ,מניות של החברה אשר היוו כ 45%-מהון המניות המונפק
והנפרע של החברה נכון למועד השלמת העסקה ,ובכך הפכו גב' אקב ואלפיס פלורה
לבעלי שליטה בחברה לאותו מועד.
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במסגרת עסקת מיזוג קאנומד הקצתה החברה לניצעים זכויות ל 422,840,285-מניות
רגילות נוספות של החברה ,אשר לו היו מוקצות במועד השלמת העסקה ,היו מהוות
יחד עם המניות שהוקצו במועד השלמת העסקה  70%מהון המניות המונפק והנפרע
של החברה  ,עם ובכפוף להתקיימות כל אבני הדרך ,כמפורט להלן:
)א( בתוך תקופה בת  18חודשים ממועד השלמת עסקת מיזוג קאנומד ,קרי  -עד
ליום  19ביוני  ,2020תושלם הקמת חווה לגידול קנאביס בהיקף שלא יפחת מ-
 5דונם;
)ב( בתוך ששת החודשים שלאחר מכן )לאחר המועד האמור בס"ק )א( לעיל( ,יושלם
הקציר הראשון לתנובת הקנאביס בהיקף של  2טון לפחות.
אבני הדרך דלעיל עודכנו במהלך חודש ינואר  2020במכתב מאת בעלי השליטה
לשעבר לחברה ,לפיו הסכימו ,כי לאבני הדרך האמורות תתווסף אבן דרך נוספת של
רווח תפעולי מצטבר בפעילות שותפות קאנומד של לפחות  4מיליון ש"ח ,החל מיום
חתימת הסכם מיזוג ביופארם )כהגדרתו להלן( וללא הגבלת זמן .לפרטים נוספים,
ראו הערת שוליים  6לדיווח מיידי של החברה מיום  24בפברואר ) 2020מס'
אסמכתא ,(2020-01-018705 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
נכון למועד פרסום דוח זה ,התקיימו שתי אבני הדרך הראשונות בלבד.
בהתאם להוראות ההסכם נשוא עסקת מיזוג קאנומד העמידה גב' רויטל גרבר אקב
לטובת החברה הלוואות בעלים בסכום כולל של  3,000אלפי ש"ח )"הלוואת אקב"(
בריבית מינימאלית לפי פקודת מס הכנסה .יצוין ,כי הלוואת אקב הומרה לניירות
ערך של החברה כמפורט בסעיף  3.1להלן ,ולפיכך ,נכון למועד הדוח ,נפרעה הלוואת
אקב.
לפרטים נוספים אודות עסקת מיזוג קאנומד ,על כל מרכיביה ,ואודות השלמתה ,ראו
דיווחים מיידיים שפרסמה החברה בימים  6בנובמבר  14 ,2018בנובמבר 15 ,2018
בנובמבר  2018ו 19-בדצמבר ) 2018מס' אסמכתאות2018-01- ,2018-01-100486 :
 2018-01-104323 ,103174ו ,2018-01-116554-בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה על דרך
ההפניה.
.1.6.2

עסקת מיזוג עם ביופארם ובעלי מניותיה
ביום  8במרץ  2020הושלמה עסקה להכנסת פעילות נוספת בתחום הקנאביס הרפואי
באמצעות העברה לחברה של מלוא הון המניות של ביופארם )"עסקת מיזוג
ביופארם" ו"הסכם מיזוג ביופארם" ,לפי העניין(.
במסגרת השלמת הסכם מיזוג ביופארם הקצתה החברה ,בין היתר ,לבעלי מניות
ביופארם  -מנור גינדי ,כפיר גינדי ,חגית ויינשטוק ,דוד זהבי וחברת ויינשטוק זהבי

 4בעקבות איחוד ההון ,הזכויות האמורות הינן ל 7,613,428-מניות רגילות של החברה.
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משרד עו"ד )"בעלי מניות ביופארם"(  114,732,611מניות רגילות של החברה וכן,
הקצתה החברה  9,462,483מניות רגילות של החברה לניצעים נוספים ,וזאת בתמורה
להעברת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של ביופארם וכן ,פעילות קנאביס שנכללה
בביופארם קודם למועד ההשלמה ,וכן כל פעילות שנוספה לביופארם עד לששה
חודשים לאחר מועד ההשלמה לפי רשימה שהועברה לחברה )ביחד" :הפעילות
המועברת"( .עם הקצאת המניות כאמור הפכו בעלי מניות ביופארם לבעלי השליטה
בחברה )"בעלי השליטה"(.
על פי הסכם מיזוג ביופארם ,בעלי מניות ביופארם יהיו זכאים להקצאת מניות
נוספות בחמש מנות שונות ובכמות של עד  537,500,000מניות רגילות של החברה בסך
הכל ,בהתקיימות אבני הדרך המפורטות להלן:
א .מנה א'  -הקצאה של  616,000,000מניות – במועד קבלת היתר גידול מסחרי לאחר
סיום פיילוט של  180השתילים הראשונים במתקן ה ,Indoor-או רווח תפעולי של
לפחות  2מיליון ש"ח מהפעילות המועברת ,לפי המוקדם מביניהם;
ב .מנה ב'  -הקצאה של  79,000,000מניות – במועד בו סך המכירות המצטבר של
מתקן ה Indoor-ו/או של הפעילות המועברת  -יעמוד על  35,000,000ש"ח;
ג .מנה ג'  -הקצאה של  87,000,000מניות – במועד בו הרווח התפעולי המצטבר
במתקן ה Indoor-ו/או בפעילות המועברת  -יעמוד על  20,000,000ש"ח;
ד .מנה ד'  92,750,000 -מניות – במועד בו סך המכירות המצטבר של מתקן הIndoor-
ו/או של הפעילות המועברת  -יעמוד על  2,000,000ש"ח במצטבר;
ה .מנה ה'  102,750,000 -מניות – במועד בו סך המכירות המצטבר של מתקן ה-
 Indoorו/או של הפעילות המועברת  -יעמוד על  3,500,000ש"ח במצטבר.
בעקבות התקיימות אבני הדרך שבמנות ד' ו-ה' לעיל הקצתה החברה לבעלי השליטה
 5,500,000מניות .לפרטים נוספים בדבר התקיימות התנאים המתלים והקצאת
המניות ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  16בספטמבר ) 2020מס' אסמכתא2020- :
 ,(01-093040הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.
הקצאת מנות א' ,ב' ו-ג' בלבד של המניות הנוספות לבעלי השליטה תהא בכפוף
לביצוע בפועל של הקצאת המניות הנוספות לגב' רויטל גרבר אקב ולאלפיס פלורה,
מבעלי השליטה לשעבר ,ולמשרד עו"ד פרל כהן לצר צדק ברץ ,כמפורט בסעיף 1.6.1
לעיל.

 5בעקבות איחוד ההון ,הזכויות האמורות הינן ל 12,500,000-מניות רגילות של החברה.
 6בעקבות איחוד ההון ,הזכויות האמורות הינן ל 5,333,333-מניות רגילות של החברה.
 7בעקבות איחוד ההון ,הזכויות האמורות הינן ל 3,000,000-מניות רגילות של החברה.
 8בעקבות איחוד ההון ,הזכויות האמורות הינן ל 2,333,333-מניות רגילות של החברה.
 9בעקבות איחוד ההון ,הזכויות האמורות הינן ל 916,667-מניות רגילות של החברה.
 10בעקבות איחוד ההון ,הזכויות האמורות הינן ל 916,667-מניות רגילות של החברה.
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עם זאת ,ככל שתתקיים אבן הדרך הנדרשת לצורך הקצאת המניות הנוספות לבעלי
השליטה לשעבר ,אך טרם התקיימו אלו מאבני הדרך הנדרשות לצורך הקצאת מנה
א' או מנה ב' או מנה ג' לבעלי מניות ביופארם ,והקצאת המניות הנוספות לבעלי
השליטה לשעבר ,ככל שתבוצע ,תביא לכך ששיעור זכויות ההצבעה של בעלי מניות
ביופארם ידולל אל מתחת לסף שנקבע בסעיף  328לחוק החברות ,שלצורך עליה
מעליו יידרש ביצוע של הצעת רכש ,כי אז תידחה הקצאת המניות הנוספות לבעלי
השליטה לשעבר וזאת עד למוקדם מבין המועדים הבאים :התקיימות אלו מאבני
הדרך הנדרשות לצורך הקצאת מנה א' או מנה ב' או מנה ג' לבעלי מניות ביופארם
או  12חודשים ממועד התקיימות אבן הדרך הנדרשת לצורך הקצאת המניות
הנוספות לבעלי השליטה לשעבר.
במסגרת עסקת מיזוג ביופארם נקבע ,כי משרד פרל כהן לצר צדק ברץ – עורכי דין,
יהא זכאי להקצאה של  3,548,431מניות רגילות ללא ע.נ .של החברה ,אשר שיקפה
כמות של  1.5%מהונה המונפק והנפרע של החברה ,כפי שהיה במועד ההשלמה ,וכי
מר מוטי זילבר ,מתווך העסקה ,יהא זכאי להקצאה של  5,914,052מניות רגילות ללא
ע.נ .של החברה ,אשר שיקפה כמות של  2.5%מהונה המונפק והנפרע של החברה כפי
שהיה במועד ההשלמה.
לפרטים נוספים בדבר עסקת מיזוג ביופארם ,ראו דיווחים מיידיים של החברה
מהימים  20בינואר  24 ,2020בפברואר  27 ,2020בפברואר  2020ו 8-במרץ ) 2020מס'
אסמכתאות2020-01-017176 ,2020-01-017185 ,2020-01-018705 ,2020-01-07704 :
ו 2020-01-022434-בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה בדרך של הפניה.
 .1.7עסקאות לרכישת בתי מרקחת
ביום  2בינואר  2020התקשרה ביופארם עם צדדים שלישיים לרכישת  55%מזכויות בביו מקס
פארם )"עסקת רכישת ביו מקס פארם"( .עסקת רכישת ביו מקס פארם הושלמה ביום 30
באפריל  2020בתוקף רטרואקטיבי החל מיום  1באפריל  .2020לפרטים נוספים אודות עסקת
רכישת ביו מקס פארם ,ראו סעיף  2.11.7למתאר פעילות ביופארם ודוחות מיידיים של החברה
מיום  3במאי  ,2020מיום  17בינואר  2021ומיום  11במרץ ) 2021מס' אסמכתאות2020-01- :
 2021-01-007179 ,043233ו ,2021-01-031836-בהתאמה( ,אשר האמור בהם מובא בדוח זה
בדרך של הפניה.
נכון למועד הדוח ,מחזיקה ביו מקס פארם בשני בתי מרקחת ,שהינם בעלי רישיון להחזקה
ומכירה של מוצרי קנאביס רפואי )בסעיף זה" :הרישיון"(  -בית מרקחת מקס פארם חולון,
שלמיטב ידיעת החברה ,נחשב לאחד המובילים בתחום מכירת מוצרי קנאביס רפואי בארץ
ואשר רווחיו אוחדו עם החברה החל מיום  1באפריל ") 2020ביו מקס פארם חולון"( ,ובית
מרקחת ביו מקס פארם ראשון לציון ,המופעל על ידי ביו מקס פארם החל מיום  1ביוני 2020
אשר קיבלה את הרישיון לגביו ביום  8במרץ ") 2021ביו מקס פארם ראשון לציון"(.
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ביום  25במאי  ,2020בעקבות קיום ביקורת שגרתית של משרד הבריאות בביו מקס פארם
חולון ,הושהתה מכירת הקנאביס הרפואי בבית המרקחת .ביום  29ביולי  2020התקבל אישור
מאת משרד הבריאות להמשך פעילות מכירת הקנאביס הרפואי בביו מקס פארם חולון ,זאת
לאחר שבוצעו בבית המרקחת ההתאמות הנדרשות למבנה אבטחה חדיש ומתקדם אשר הוקם
לאחסון קנאביס רפואי למטרת שיפור אמצעי הביטחון בבית המרקחת .בהתאם ,פעילות
מכירת קנאביס רפואי בביו מקס פארם חולון החלה באופן מיידי מקבלת אישור משרד
הבריאות כאמור .לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים  26ו 27-במאי 2020
ומיום  29ביולי ) 2020מס' אסמכתאות 2020-01-053667 ,2020-01-052677 :ו2020-01--
 ,073879בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
כמו כן ,ביום  23ביוני  2020התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לרכישת מלוא
) (100%פעילות בית מרקחת מרים פארם אם המושבות בפתח תקוה )"מרים פארם אם
המושבות" ו"עסקת רכישת מרים פארם" ,לפי העניין( .לפרטים נוספים אודות עסקת רכישת
מרים פארם ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  23ביוני ) 2020מס' אסמכתא,(2020-01-056818 :
אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה .עסקת רכישת מרים פארם הושלמה ביום 8
בספטמבר  .2020נכון למועד הדוח ,פועלת החברה לכך שניתן יהיה למכור במרים פארם אם
המושבות מוצרי קנאביס רפואי וצופה כי רישיון להחזקה ומסירת מוצרי קנאביס רפואי יתקבל
במהלך הרבעון השלישי לשנת .2021
הערכות החברה באשר לקבלת רישיון להחזקה ומסירת מוצרי קנאביס רפואי במרים פארם
אם המושבות וכן ,ביחס לעיתוי קבלתו ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,ומבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים
אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה .הערכות אלו עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים
שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם אי-קבלת אישורים מוקדמים מאלו מהרשויות ,כדוגמת:
המשטרה ,אי-קבלת רישיון מהיק"ר ,דחיית מועדים עקב אירועים חיצוניים ,כדוגמת
מגבלות שיוטלו )ככל שיוטלו( עקב התפשטות נגיף קורונה ועוד.
 .1.8השקעה בחברת אורן השקעות
בחודש מרץ  2017חתמה החברה על הסכם עם מגנזי השקעות בע"מ )"מגנזי השקעות"(
לרכישת  15%מהון המניות המונפק והנפרע של חברת אורן השקעות ,שהינה תאגיד מדווח,
אשר אגרות החוב שלה נסחרות בבורסה ,הפועלת בעיקר בתחומי הנדל"ן והתשתיות .העסקה
נשוא ההסכם האמור הושלמה ביום  26במרץ .2017
בהסכם נקבע ,בין היתר ,כי ככל שבמהלך תקופה של שלוש שנים ממועד השלמת ההסכם
כאמור לא תבצע אורן השקעות הנפקה לציבור של מניותיה ,תהיה לחברה אופציית מכר )(Put
על פיה תהיה החברה זכאית ,בתקופה של שלושה חודשים שתחילתה בתום שלוש שנים ממועד
ההשלמה של הרכישה כאמור ,למכור למגנזי השקעות את כל מניות אורן השקעות שיוחזקו על
ידה ,במחיר בו נרכשו המניות.
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ביום  25במאי  2020החליט דירקטוריון החברה ,לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת של
החברה לכך ,לאשר את מימוש אופציית המכר ולחייב את מגנזי השקעות לרכוש ממנה חזרה
את מניות אורן השקעות ,שהיוו באותו מועד כ 12.95%-מהונה המונפק של אורן השקעות,
וזאת בתמורה לסך של כ 15.5-מיליון ש"ח .בהתאם ,נשלחה הודעה על מימוש האופציה למגנזי
השקעות .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  26במאי ) 2020מס' אסמכתא:
 ,(2020-01-052659אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.
לאור העובדה ,שמר גבריאל מגנזי ,בעל השליטה במגנזי השקעות ,הודיע ,כי אין בכוונת מגנזי
השקעות ובכוונתו ,כערב להתחייבויותיה של מגנזי השקעות בקשר עם אופציית המכר )כמו גם
שאין ביכולתם( ,לפרוע את ההתחייבות שעל פי אופציית המכר הגישה החברה לבית המשפט
תביעה כספית כנגד מגנזי השקעות וכנגד מר גבריאל מגנזי ,במטרה לחייב את הנתבעים
האמורים ,ביחד ולחוד ,לשלם לחברה את תמורת אופציית המכר .כמו כן ,הגישה החברה
בקשה למתן סעדים זמניים ,כנגד מגנזי השקעות ומר גבריאל מגנזי ,וזאת במטרה להבטיח את
קיומו של פסק הדין שיינתן בתביעה הכספית .בית המשפט נעתר לבקשה האמורה והטיל שורה
של עיקולים זמניים על נכסים שבבעלות מגנזי השקעות ובבעלות בעל השליטה בה ,מר גבריאל
מגנזי )לרבות באמצעות חברות אחרות בשליטתו( .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  29ביוני ) 2020מס' אסמכתא.(2020-01-067851 :
לפרטים נוספים אודות אורן השקעות והאמור לעיל ,ראו באור  6לדוחות הכספיים.
.2

תיאור תחומי הפעילות של הקבוצה
נכון למועד הדוח לקבוצה שני תחומי פעילות:
 .2.1פעילות בתחום הקנאביס הרפואי :ריבוי ,גידול ,ייצור ,אחסון ,שיווק ומכירה )סיטונאית( של
קנאביס רפואי ומוצרים מבוססי קנאביס רפואי ,הן בארץ והן מחוצה לה ,תוך יצירת שיתופי
פעולה עם חברות מקומיות וגלובליות.
.2.1.1

חוות משואה
 .2.1.1.1פעילות הקנאביס בחוות משואה נעשית במסגרת שותפות קאנומד ,יחד עם
אלפיס פלורה וחברת סנסימילה מדיקל בע"מ )"סנסימילה"; אלפיס
פלורה וסנסימילה ביחד" :החקלאיות"( ,אשר הינן החקלאיות והשותפות
של החברה בשותפות קאנומד .לפרטים בדבר הסכם השותפות בין קאנומד
לבין החקלאיות ,ראו סעיף  36.1להלן.
 .2.1.1.2נכון למועד הדוח ,חוות משואה משתרעת על פני שטח חקלאי של כ15-
דונם ,עליו ממוקמות חממות מצוידות לגידול קנאביס בשטח גידול של כ-
 7.2דונם )"החממות"(; שטח נוסף של  3.2דונם של חממות בתהליכי הקמה
מתקדמים; שטח נוסף של כ 1-דונם למטרות ריבוי וגידול צמחי אם; שטח
נוסף של כ 0.8-דונם ,עליו ממוקם מתקן לעיבוד תוצרת ,אשר כולל חדרי
ייבוש ,חדרי טיפול ,גיזום ועיצוב ,כספת ,מלתחות עובדים ,ואשר הוקם
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כמתקן עיבוד ראשוני של תפרחות צמח הקנאביס הרפואי ומשרדים; שטח
של כ 2.5-דונם נוספים המאפשרים הרחבת פעילות עתידית.
לפרטים נוספים אודות הסכם השותפות והסכם השכירות ,מכוחם מוקנות
לשותפות קאנומד הזכויות בחוות משואה ,ראו סעיפים  36.1ו 17.1-להלן,
בהתאמה.
 .2.1.1.3בחודש באוגוסט  2019פרצה שריפה בחוות משואה ,אשר כתוצאה ממנה
נגרמה פגיעה בחממה המזרחית בשטח של  3.6דונם .לאחר מבדק תשתיות
שלב א' לפי ה IMC-GAP-שנערך בחוות משואה עקב השריפה ,אושר
מחדש בחודש ספטמבר  2019כי תשתיות החווה עומדות בדרישות התקן
לתנאי הגידול הנאותים של קנאביס לשימוש רפואי .נכון למועד הדוח,
החברה פועלת למיצוי זכויותיה מול הגורמים ,אשר לפי חקירה שבוצעה,
אחראים לנזקי השריפה ,ככל שאלו לא כוסו על ידי חברת הביטוח.
 .2.1.1.4בחודש פברואר  2020התקשרה שותפות קאנומד עם טופ חממות בע"מ
לצורך שיקום החממות בשטח בגודל של  3.6דונם בחוות משואה ולצורך
הקמת חממות הפרחה בחוות משואה בשטח נוסף של כ 3.2-דונם .שיקום
החממות הושלם בחודש אוגוסט  2020והצפי להשלמת ההרחבה של
חממות ההפרחה כאמור הנו עד מאי  .2021לאחר השלמת הרחבת חממות
ההפרחה כאמור ,שטח הגידול בחוות משואה יעמוד על כ 10.4-דונם .עלות
ההשקעות בשיקום וההרחבה בחוות משואה כמפורט לעיל עמד בשנת 2020
על כ 4.2-מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין ,ולהערכת החברה ,צפויה עלות
נוספת בגין השלמת ההרחבה בסך של כ 1.5-מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ
כדין.
 .2.1.1.5נכון למועד הדוח ,מחזיקה שותפות קאנומד ברישיונות לעיסוק כחוות
ריבוי וחוות גידול בחוות משואה ,כמפורט בסעיף  35.2להלן.
 .2.1.1.6במהלך שנת  2020נקצרו בחוות משואה כ 1,000-ק"ג תפרחות יבשות ,אשר
נמכרו לצדדים שלישיים.
הערכות החברה ביחס למועד השלמת ההרחבה של החממות ועלותה הינן
בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,
המבוסס על הערכות החברה ,אשר התקיימותן אינה ודאית ואינה
בשליטת החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם
בשליטת הקבוצה ,וביניהם עיכוב בעבודתה של טופ חממות ו/או
התממשות אלו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  40להלן.
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.2.1.2

מתקן הIndoor-
 .2.1.2.1ביופארם תכננה להקים את מתקן ה Indoor-לגידול וריבוי קנאביס רפואי
) ,(Indoorלרבות מפעל ייצור ומיצוי שמנים ,בית מסחר והפצה של קנאביס
רפואי ,בסטנדרטים אירופאיים לגידול חקלאי וייצור של קנאביס רפואי
).(EU-GMP
 .2.1.2.2בחודש יוני  2019התקשרו ביופארם ושותפויות ביופארם בהסכם שכירות
עם וילאר נכסים ) (1985בע"מ ,שהינה צד שלישי בלתי קשור )"וילאר"(
לצורך שכירת שטחים באזור התעשייה "ציפורית" שבגליל התחתון.
לפרטים נוספים אודות הסכם השכירות האמור ,ראו סעיף  2.11.1למתאר
פעילות ביופארם.
 .2.1.2.3ביום  19במאי  2020התקשרו ביופארם ושותפויות ביופארם עם צד שלישי
בלתי קשור בהסכם שכירות חלופי להסכם השכירות האמור בסעיף 2.1.2.2
לעיל .לפרטים נוספים אודות הסכם השכירות החלופי ,ראו דוח מיידי של
החברה מיום  19במאי ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-044389 :הנכלל
בדוח זה על דרך ההפניה .נכון למועד הדוח ,ההסכם לא נכנס לתוקף
והצדדים מנהלים מגעים להתקשרות בהסכם אופציה ,לפיו תינתן
לביופארם ולשותפויות ביופארם האפשרות לממש את הסכם השכירות.
 .2.1.2.4ביום  10בספטמבר  2020הגיעו ביופארם ושותפויות ביופארם להסכמה עם
וילאר ,כי הסכם השכירות עם וילאר יבוטל בהסכמה החל מיום 30
בספטמבר .2020
 .2.1.2.5על רקע הייבוא המסיבי למדינת ישראל של תוצרת קנאביס מחו"ל ,שככל
הנראה ,לא גודלה תחת התקנים המחמירים ,11קיים דירקטוריון החברה
דיונים בעניין תכניות החברה להמשך השקעה בהקמת מתקן ה,Indoor-
בסופם התקבלה ביום  24בדצמבר  2020החלטה לדחות בשלב זה את המשך
ביצוע ההשקעות במתקן ה ,Indoor-אשר הסתכמו עד לאותו מועד לסך של
כ 3.2-מיליון ש"ח ,ולבחון מספר חלופות השקעה במתקן ה ,Indoor-לרבות
)אך לא רק( הכנסת שותף/ים נוסף/ים להשקעה זו.
 .2.1.2.6ביום  8בפברואר  2021התקשרה ביופארם עם ST Biosciences Ltd.
)"ביוסנס"( ,12במזכר הבנות לא מחייב לביצוע מלוא ההשקעה הנדרשת

 11בעניין זה ,ראו גם דוח מיידי של החברה מיום  5בנובמבר ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-119832 :אשר האמור בו מובא בדוח
זה בדרך של הפניה.
 12למיטב ידיעת החברה ,ביוסנס הינו תאגיד אמריקאי בעל פעילות נרחבת בתחום הקנאביס הרפואי ,לרבות מכירות בגרמניה,
החזקה במתקן גידול של קנאביס רפואי ופיתוחים רפואיים עם הכנסות משמעותיות.
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במתקן ה Indoor-והקמת מעבדת מחקר ופיתוח מתקדמת ,לרבות נשיאה
בכל העלויות הכרוכות בכך") 13ההשקעה במתקן"(.
בתמורה לביצוע מלוא ההשקעה במתקן ,ביוסנס תהיה זכאית ל)-א( 60%
מן הזכויות שותפות גידול ביופארם ובשותפות מפעלי ביופארם; ו)-ב( 49%
מן הזכויות בשותפות מסחר ביופארם ,המחזיקה באישור ראשוני להקמת
בית מסחר למוצרי קנאביס רפואי )ראו לעניין זה סעיף  35.2להלן( .במזכר
ההבנות נקבע ,כי ביוסנס תישא במלוא עלות ההקמה של בית המסחר
כאמור .כמו-כן ,נקבע ,כי בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך ,יקימו
הצדדים )באמצעות שותפות מסחר ביופארם( בית מרקחת באזור התעשייה
"ציפורית" ,כאשר כל אחד מהצדדים יישא במחצית מעלות הקמתו.
עוד נקבע ,כי ביוסנס תעניק לביופארם זכויות הפצה בלעדיות למתקנים
אוטומטיים לממכר מוצרי  ,CBDאותם ביוסנס מעוניינת לייבא לישראל.14
כן נקבע ,כי ביופארם תהיה זכאית למניות בשיעור של ) 1%על בסיס דילול
מלא( בחברה הנסחרת בבורסת הנאסד"ק ,אשר למיטב ידיעת החברה,
עתידה למזג לתוכה את ביוסנס )בסעיף  2.1.2.6זה" :עסקת המיזוג"( ,יחד
עם מניות בשיעור של ) 1%על בסיס דילול מלא( בחברת ST Therapeutics
 ,15("Therapeutics") Ltd.זאת בכפוף להשלמת עסקת המיזוג.
תוקפו של מזכר ההבנות ו/או של ההסכם הסופי )ככל שייחתם( כפוף
לקבלת אישור מראש היק"ר והשלמת עסקת המיזוג.16
במסגרת מזכר ההבנות נקבע ,כי הצדדים יפעלו להתקשר בהסכם סופי
ומחייב על בסיס העקרונות שנקבעו במזכר ההבנות ,זאת תוך  60ימים
ממועד חתימתו.
מזכר ההבנות כולל הסדרים מקובלים נוספים לעסקאות מסוג זה ,ובכלל
זה אחריות וסמכויות כל אחד מן הצדדים; ביצוע בדיקות נאותות של כל
צד כלפי משנהו; ביצוע ההשקעה במתקן על-פי תכנית עבודה מוסכמת
)לרבות תקציב ,עלויות ולוחות זמנים(; הסדר לפתרון סכסוכים בגישור
בתחומי השיפוט של ישראל ,וכיו"ב.
הערכות החברה בדבר ביצוע ההשקעה במתקן על-ידי ביוסנס ,קבלת
זכויות הפצה בלעדיות למתקנים אוטומטיים לממכר מוצרי  ,CBDקבלת

 13במסגרת מזכר ההבנות הוסכם בין הצדדים ,כי ביופארם ושותפויות ביופארם אף ישוחררו מכל חבות כספית הנוגעת לשכירות
מתקן ה.Indoor-
 14נכון למועד הדוח ,אין אישור לממכר מוצרי  CBDבישראל ,והפצה של מוצרים אלו כפופה לרגולציה ,ככל שתחול בעניין זה.
 15למיטב ידיעת החברה Therapeutics ,הינה חברה בת של ביוסנס ,הפועלת בכל שלבי השרשרת של הקנאביס הרפואי )פיתוח
זנים ,שתילה ,גידול ,קציר ,שינוע והפצה( ,במטרה להנגיש תרופות מבוססות קנאביס רפואי .למיטב ידיעת החברהTherapeutics ,
פועלת גם כן להנפיק ולרשום את מניותיה למסחר בבורסה ראשית.
 16ביופארם רשאית לוותר על התקיימות תנאי זה של השלמת עסקת המיזוג.
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מניות בחברות ביוסנס ו Therapeutics-וחתימת הסכם סופי ומחייב עם
ביוסנס מהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,
אשר תלויה ,בין היתר ,בגורמים שאינם בשליטת החברה .הערכות אלו
עשויות שלא להתממש ,כולן או בחלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי
שהוערך ,כתוצאה המגורמים שונים ,ביניהם :אי-קבלת אישור מוקדם
מהיק"ר ,אי-חתימת הצדדים על הסכם סופי ומחייב ,אי-השלמת עסקת
המיזוג ,ועוד.
 .2.1.2.7נכון למועד הדוח ,מחזיקה הקבוצה בארבעה אישורים ראשוניים למתקן
ה - Indoor-ריבוי ,גידול ,בית מסחר ומפעל ,כמפורט בסעיף  35.2להלן.
 .2.2פעילות בתי מרקחת
נכון למועד הדוח ,הקבוצה מחזיקה בשלושה בתי מרקחת ברחבי ישראל ,בהם נמכרים בעיקר
מוצרי קוסמטיקה ,מוצרי נוחות וטואלטיקה ,תרופות ותוספי מזון ושניים מהם  -ביו מקס
פארם חולון וביו מקס פארם ראשון לציון  -הינם בעלי רישיון להחזקה ומסירת מוצרי קנאביס
רפואי )ראו סעיף  35.2להלן( ,ועוד אחד בפתח תקוה  -מרים פארם אם המושבות ,אשר החברה
פועלת לכך שניתן יהיה למכור בו מוצרי קנאביס רפואי .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  1.7לעיל.
.3

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח לא בוצעו השקעות בהון החברה כנגד הזרמת הון במזומן,
ולמיטב ידיעת החברה לא בוצעו עסקאות במניותיה של החברה מחוץ לבורסה על ידי בעלי עניין בה,
למעט כמפורט להלן:
 .3.1ביום  26בנובמבר  2019התקשרה החברה עם גב' רויטל גרבר אקב ואלפיס פלורה ,מבעלי
השליטה לשעבר בחברה ,בהסכמים להמרת חוב החברה כלפיהם לניירות ערך של החברה,
במסגרתם נקבע ,כי כנגד המרת חוב של החברה כלפיהם ,בהיקף כולל של  3,160,000ש"ח,
מתוכם  3,000,000ש"ח שהועמדו על ידי גב' רויטל גרבר אקב ,ו 160,000 -ש"ח שהועמדו על ידי
אלפיס פלורה ,תקצה החברה  4,285,714מניות רגילות לגב' רויטל גרבר אקב ו 228,571-מניות
רגילות לאלפיס פלורה ,וזאת לפי מחיר למניה של  0.7ש"ח ,ו 2,142,857-אופציות לגב' רויטל
גרבר אקב ,הניתנות למימוש ל 172,142,857-מניות רגילות בתמורה למחיר מימוש לכל אופציה
של  1ש"ח ,ו 114,285-אופציות לאלפיס פלורה ,הניתנות למימוש ל 18114,285-מניות רגילות
בתמורה למחיר מימוש לכל אופציה של  1ש"ח .תקופת המימוש של האופציות כאמור תחול
החל ממועד הענקתן ועד לתום  24חודשים מאותו מועד.
כמו כן ,ביום  26בנובמבר  2019נחתמו הסכמי המרת חוב עם מספר נותני השירות ,במסגרתם
נקבע ,כי כנגד המרת חוב של החברה כלפיהם ,בהיקף כולל של  550,849ש"ח ,תקצה להם

 17בעקבות איחוד ההון ,האופציות האמורות ניתנות למימוש ל 714,286-מניות רגילות של החברה.
 18בעקבות איחוד ההון ,האופציות האמורות ניתנות למימוש ל 38,095-מניות רגילות של החברה.
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החברה מניות בכמות כוללת של  786,927מניות רגילות ,לפי מחיר למניה של  0.7ש"ח ,ואופציות
בכמות כוללת של  393,464הניתנות למימוש ל 19393,464-מניות רגילות בתמורה למחיר מימוש
לכל אופציה של  1ש"ח .תקופת המימוש של אופציות נותני השירות תחול החל ממועד הענקתן
ועד לתום  24חודשים מאותו מועד .מקור החובות נבע מחובות שוטפים של החברה.
ביום  13בינואר  2020אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את ההתקשרות
בהסכמים דלעיל ,וביום  22בינואר  2020בוצעה הקצאת ניירות הערך על פי האמור לעיל בפועל.
לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  9בינואר  14 ,2020בינואר  2020ו22-
בינואר ) 2020מס' אסמכתאות 2020-01-005598 ,2020-01-004179 :ו,2020-01-009231-
בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
 .3.2ביום  21בינואר  2020פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף .התמורה המיידית
)ברוטו( לחברה במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף הסתכמה בסך של כ 27,262-אלפי
ש"ח ,כנגד הנפקת  90,872,700מניות רגילות .לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים של החברה
מיום  21בינואר ) 2020מס' אסמכתאות 2020-01-008442 :ו ,2020-01-007705-בהתאמה(,
במובאים בדוח זה בדרך של הפניה.
בעקבות ההנפקה הציבורית דוללו החזקותיהם של בעלי השליטה בחברה נכון לאותו מועד -
רויטל גרבר אקב ,אלפיס פלורה ,ציון הלאלי ,אורטל ארבל ואביגדור ארבל  -באופן שחדלו
להיות בעלי שליטה בחברה.
 .3.3ביום  15באוקטובר  2020פרסמה החברה דוח הצעת מדף על-פי תשקיף המדף .התמורה
המיידית )ברוטו( לחברה במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף הסתכמה בסך של כ411-
אלפי ש"ח ,כנגד הנפקת  10,355,000כתבי אופציה )סדרה  (1ו 3,450,000-כתבי אופציה )סדרה
 (2של החברה .כתבי האופציה )סדרה  (1פקעו ביום  29בדצמבר  2020לאחר שמומשו 79,544
כתבי אופציה )סדרה  (1למניות בתמורה לכ 30-אלפי ש"ח .בעקבות איחוד ההון ,כתבי האופציה
)סדרה  (2ניתנים למימוש ל 1,150,000-מניות רגילות .התמורה העתידית )ברוטו( הצפויה
לחברה ,בהנחה כי מלוא כתבי האופציה )סדרה  (2ימומשו למניות רגילות של החברה עד למועד
האחרון למימוש ) 30במאי  ,(2021תסתכם בסך של כ 5,660-אלפי ש"ח .לפרטים נוספים ,ראו
דיווחים מיידיים מיום  15באוקטובר  2020ומיום  18באוקטובר ) 2020מס' אסמכתאות2020- :
 01-103300ו ,2020-01-104035-בהתאמה(.
 .3.4ביום  14בפברואר  2021פרסמה החברה דוח הצעת מדף על-פי תשקיף המדף .התמורה המיידית
)ברוטו( לחברה במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף הסתכמה לסך של כ 13,397-אלפי
ש"ח ,כנגד הנפקת  14,328,000מניות רגילות ו 14,328,000-כתבי אופציה )סדרה  (3של החברה.
התמורה העתידית )ברוטו( הצפויה לחברה ,בהנחה כי מלוא כתבי האופציה )סדרה  (3ימומשו
למניות רגילות של החברה עד למועד האחרון למימוש ,תסתכם בסך של כ 19,343-אלפי ש"ח.

 19בעקבות איחוד ההון ,האופציות האמורות ניתנות למימוש ל 131,155-מניות רגילות של החברה.
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לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  14בפברואר  2021ומיום  16בפברואר
) 2021מס' אסמכתאות 2021-01-018326 :ו ,2021-01-019057-בהתאמה(.
 .3.5ביום  24בפברואר  2020העניקה גב' רויטל גרבר אקב לבעלי השליטה אופציה בלתי חוזרת
לרכישת  204,285,714מניות של החברה ו 212,142,857-אופציות של החברה המוחזקות על ידה.
לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  24בפברואר ) 2020מס' אסמכתא2020- :
 ,(01-018855הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
 .3.6ביחס להקצאות מניות החברה ,אשר בוצעו במסגרת הסכם מיזוג ביופארם ,ראו פירוט בסעיף
 1.6.2לעיל.
 .3.7ביום  31במאי  2020התקשרה החברה בהסכם עשיית שוק עם מיטב דש טרייד בע"מ )"מיטב
דש"( ,לפיו תשמש מיטב דש כעושה שוק במניות החברה .לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של
החברה מיום  1ביוני ) 2020מס' אסמכתא ,(055848-01-2020 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
.4

חלוקת דיבידנדים
 .4.1למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח ,לא חלות מגבלות חיצוניות המשפיעות על יכולת
החברה לחלק דיבידנדים ,למעט עמידה בדרישות הדין.
 .4.2נכון למועד הדוח ,לא קיימת כל מדיניות חלוקת דיבידנדים בחברה.

 20בעקבות איחוד ההון ,האופציה חלה ביחס ל 1,428,571-מניות רגילות של החברה.
 21בעקבות איחוד ההון ,האופציות האמורות ניתנות למימוש ל 714,286-מניות רגילות של החברה.
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חלק  - 2מידע אחר
.5

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות
להלן יובאו נתונים כספיים לשנים  2019ו) 2020-באלפי ש"ח(:
2020

2019
מאוחד

קנאביס
רפואי

בתי
מרקחת

התאמות
למאוחד

מאוחד

-

2,667

15,249

-

17,916

עלויות
קבועות

)(643

)(1,646

)(3,116

)(3,060

)(7,822

עלויות
משתנות

-

)(1,241

)(11,184

-

)(12,425

רווח )הפסד( מפעולות רגילות

)(643

)(220

949

)(3,060

)(2,331

נכסים המיוחסים לתחום
הפעילות

12,517

18,417

15,152

16,955

50,524

התחייבויות המיוחסות
לתחום הפעילות

13,415

20,991

10,552

)(7,850

23,693

הכנסות ברוטו מתחום
הפעילות
עלויות
המיוחסות
לתחום
הפעילות

לפרטים נוספים ,ראו סעיפים  1ו 2-לדוח הדירקטוריון ,המצורף כפרק ב' לדוח התקופתי ,וכן ,ראו את
הדוחות הכספיים.
.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על תחום הפעילות
תחומי הפעילות של הקבוצה עשויים להיות מושפעים ממגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה
המאקרו כלכלית בה פועלת הקבוצה ,אשר לקבוצה אין יכולת השפעה עליהם ואלה עשויים להשפיע,
חלקם באופן מהותי ,על התפתחותה ותוצאותיה העסקיות ,כמפורט להלן:
.6.1

רגולציה22

.6.1.1

בשנים האחרונות קיימת מגמה של שינויי רגולציה וחקיקה בעולם ,אשר מתירה ו/או
מקלה את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים .23להערכת החברה ,שינויי הרגולציה
כאמור עשויים להשפיע לחיוב על פעילותה העסקית ולהגדיל את פוטנציאל גיוס ההון
והמכירות שלה ,בכפוף לקבלת כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי
דין כתנאי לפעילותה בתחום הפעילות ,כמפורט בדוח זה.

.https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf 22
 23ראו/https://www.medicalcannabis.co.il :מריחואנה-רפואית-בעולם /וכן./https://www.infomed.co.il/articles/6558 ,
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.6.1.2

למועד הדוח ,קיימת רגולציה עולמית ומקומית העשויה להשפיע על תחום הפעילות
)לחיוב או לשלילה( ,ובכלל זה רגולציה בכל הנוגע לשימוש בקנאביס רפואי ,יצוא
ויבוא של מוצרי קנאביס רפואי וכד' .הקבוצה עוקבת אחר התפתחות הרגולציה
בתחום הנוגעת לפעילותה ותפעל ,ככל שניתן ,לבצע את ההתאמות הנדרשות בקשר
עם סוג ואופי הפעילות ,ובין היתר ,בנוגע למוצרים אשר היא מפתחת ובכוונתה לפתח.

.6.1.3

מתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת החלו בישראל ניצני שימוש בקנאביס
למטרות רפואיות .כל עוד התופעה הייתה זניחה ,התיר משרד הבריאות ,לאחר בחינת
כל בקשה לגופה ,את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים בהתאם לסמכותו ,מבלי
שנקבעו כללים מנחים לעניין זה או לעניין אספקת הסם לבעלי רישיונות השימוש בו.

.6.1.4

ככל שהתרחבה מגמת השימוש בקנאביס רפואי ומספר בעלי הרישיונות לשימוש
בקנאביס הלך וגדל ,התבהר כי קיים צורך בהסדרה כוללת של התחום ,החל מגיבוש
הנחיות לאישור השימוש בקנאביס רפואי דרך הסדרת שרשרת ההפקה ,משלב הריבוי
ועד לשלב הניפוק.

.6.1.5

לאורך השנים נעשו מספר ניסיונות להסדרת התחום .התקינה החדשה שעוגנה
בהחלטות הממשלה כמפורט להלן ,נערכה על ידי משרד הבריאות בתיאום עם משרדי
ממשלה נוספים ,במגעים שוטפים עם העוסקים בתחום ובסיוע וייעוץ של מספר
ועדות שהוקמו לבחינת הנושא.

.6.1.6

בשנת  2011התקבלה החלטת ממשלה מס'  ,243609שבה נקבע ,כי משרד הבריאות
ישמש "סוכנות ממשלתית" ,בהתאם להוראות האמנה אשר ישראל מחויבת לה,
ולצורך כך הוקמה במשרד הבריאות ה"יחידה לקנביס רפואי" )יק"ר( .לפרטים
נוספים אודות היק"ר ,ראו סעיף  7.1.3להלן .בנוסף ,לפי החלטה זו הוקמה ועדת היגוי
בין משרדית המורכבת מנציגי משרד האוצר והבריאות ,רשויות ממשלתיות וגופים
אחרים למעקב ותיאום בנושא ,הפועלת מכוח חוק הפיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים ,התשנ"ו .1996-בשנת  2013התקבלה החלטת ממשלה מס'  251050ובה
נקבעו עקרונות להסדרה וקווי פעילות .בשנת  2016התקבלה החלטת ממשלה מס'
 ,261587שעניינה "שימוש בקנאביס רפואי למטרות רפואיות ומחקר" ובה נקבע
מתווה לתהליך של מדיקליזציה 27בתחום הקנאביס הרפואי ,על מנת ליצור "שרשרת
ערך" מקבילה לזו של שוק התרופות ,במטרה לשפר את איכות המוצר המסופק
למטופלים ,אחידותו וזמינותו .מיום קבלת ההחלטה כאמור ,החל משרד הבריאות
לפעול ליישומה באמצעות היק"ר .על בסיס מתווה זה ,פרסם היק"ר תקנות
מתאימות לכל חוליה בשרשרת ההפקה )"התקינה החדשה"(.

.https://www.gov.il/he/departments/policies/2011_des3609 24
.https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_dec1050 25
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1587a 26
 27אספקת המוצר למטופלים באופן בו מנופקת תרופה :ממתן מרשם על ידי רופא מוסמך ועד לניפוק המוצר בבית מרקחת.
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.6.1.7

התקינה החדשה קובעת ,בין היתר ,סטנדרטים נאותים לאיכות על מנת לאפשר
שימוש רפואי נאות בקנאביס רפואי באופן הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות.
מאחורי התקינה החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות (1) :פיקוח על פרקטיקה
רפואית והתוויות לשימוש בקנאביס רפואי על ידי מטופלים; ) (2אפשרות לנגישות
ואספקה של קנאביס רפואי באיכות טובה ,על בסיס אמות מידה ותנאי איכות
אדוקים.

.6.1.8

עוד לפי התקינה החדשה נקבע ,כי כל פעולה בצמח הקנאביס ובכלל זה ,ריבוי ,גידול,
השמדה ,ייצור ,הפצה ,החזקה ,שינוע ,בדיקות מעבדה וניפוק מחויבת בעמידה
בהוראות כל דין וכן ,בקבלת רישיונות מתאימים שיונפקו על ידי היק"ר בהתאם
לתקינה החדשה .קבלת הרישיונות מחייבת עמידה בדרישות איכות ואבטחה
קפדניות ומפוקחות בהתאם לסוג הרישיון ,כפי שגובשו וכפי שיעודכנו מעת לעת,
לרבות ובהתאם להמלצות המשרד לביטחון פנים ,ובכל הקשור לאבטחה ומיגון –
המלצות משטרת ישראל .יצוין ,כי במקביל ולשם הרחבת הנגישות של המטופלים
לקנאביס רפואי ,ובהתאם להחלטת הממשלה ,משרד הבריאות פועל להגדלת מספר
הרופאים המוסמכים לתת רישיונות לקנאביס רפואי שלא במסגרת היק"ר.

.6.1.9

בהתאם לתקינה החדשה ,מוצרי הקנאביס הרפואי אשר יאושרו לשיווק בישראל,
ייוצרו ויהיו ברמת איכות הראויה לשימוש רפואי .על מנת להגיע לרמת סטנדרטיזציה
גבוהה ועל מנת להבטיח רמת הדירות ואחידות גבוהה כראוי ממוצר לשימוש רפואי,
תהליכי הריבוי והגידול של צמחי הקנאביס המשמשים ליצירת חומרי הגלם ,תהליכי
השינוע ,ההשמדה ,הייצור והאריזה ותהליכי ההפצה והניפוק שלהם ,כולם ייעשו
תחת בקרה ,פיקוח אדוק של  ,Good-Practicesבהתאם ל.IMC-Medical Grade28-

 .6.1.10לפיכך ,לכל אורך התהליך משלב הריבוי ועד ייצור מוצר סופי וניפוקו בבית מרקחת,
מחויבת כל חוליה בשרשרת ההפקה על שמירה הדוקה של תנאי סביבה אופטימליים
ואחידים ,וכמו כן ,שמירה הדוקה על תהליכי עבודה מוגדרים ואחידים המבוססים
על פרוטוקולי עבודה סטנדרטיים .לכל אורך שרשרת ההפקה צריכות להיערך בדיקות
אנליטיות סדירות ותקופתיות כנדרש ,על מנת לוודא ולתעד כי הצמח עומד
בסטנדרטים האנליטיים וברמת האיכות הנדרשים בכל שלב משלבי שרשרת ההפקה.
 .6.1.11שרשרת ההפקה כוללת חמש חוליות (1) :חוות ריבוי; ) (2חוות גידול; ) (3מפעל ייצור;
) (4בית מסחר לאחסון והפצה; ) (5בית מרקחת לניפוק מוצרי הקנאביס .כך ,כל אחת
מהחוליות בשרשרת מחויבת ברישיון וכן ,יש לקיים הפרדה תאגידית בין חוליות
שרשרת הגידול )חוות ריבוי  /חוות גידול( הייצור )מפעלים ובתי מסחר( והמסירה
)בתי מרקחת( ,כאשר אין מגבלה שיהיה בעל שליטה זהה באותם תאגידים( .בנוסף,

.IMC-GSP ,IMC-GDP ,IMC-GMP ,IMC-GAP 28
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בין שלב לשלב בשלבי שרשרת ההפקה וכתנאי לקבלת הרישיון ,יהיה על המבקש
להציג הסכם תקף )או מותנה( עם החוליה הבאה :בין חוות ריבוי לבין חוות גידול;
בין חוות גידול לבין מפעל לייצור; בין מפעל לייצור לבין בית מסחר; בין בית מסחר
לבין בתי מרקחת .29להלן פירוט שלבי/חוליות שרשרת ההפקה:
 .6.1.11.1חוות ריבוי – 30מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי ועיבודם או לביצוע
טיפוח של זנים של צמח הקנאביס בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות
עד לשלב חומר הגלם )תקן  .(IMC-GAPעל מנת לבצע את הליך הריבוי
בהתאם לתקינה החדשה ,יש לייבא מחו"ל את חומר הריבוי בתצורת חומר
צמחי )כגון :זרעים ,ייחורים ,תרביות ריקמה וכו'( על פי הנחיות היק"ר
)נדרש "היתר יבוא" ו"רישיון יבוא לסם מסוכן"( ובהתאם לתקנות הגנת
הצומח )יבוא צמחים ,מוצרי צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי( ,התשס"ט-
 .2009לאחר קבלת האישורים הנדרשים וייבוא חומר הריבוי ארצה ,החומר
הצמחי המיובא מחויב בתקופת הסגר ,גידול בהסגר ובדיקות מעבדה.
נכון למועד הדוח ,ברשות שותפות קאנומד רישיון לחוות ריבוי .לפרטים
נוספים ,ראו סעיפים  20ו 35.2-להלן.
 .6.1.11.2חוות גידול – 31מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס רפואי בהתאם
לאמות מידה חקלאיות ראויות )תקן  .(IMC-GAPחוות גידול תקבל את
אצוות הריבוי מחוות הריבוי ובה יגדלו אותה עד להפיכתה לאצוות גידול.
חוות גידול הקנאביס יהיו נבדלות ומופרדות מחוות ריבוי גם אם יהיו
בסמיכות באותו מתחם.
נכון למועד הדוח ,ברשות שותפות קאנומד רישיון לחוות גידול .לפרטים
נוספים ,ראו סעיפים  16ו 35.2-להלן.
 .6.1.11.3מפעל ייצור – 32בשלב זה מועברת אצוות הגידול מחוות הגידול אל מפעל
הייצור לצורך עיבוד ,ייצור ואריזה של מוצרי קנאביס ,בדומה למפעלי
תרופות ואשר יתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות )תקן
.(IMC-GMP
ברשות סנסימילה היה אישור זמני להקמת מפעל לייצור קנאביס רפואי,
אשר היה בתוקף עד ליום  9בנובמבר  .2020נכון למועד הדוח ,החברה
מטפלת בהארכת תוקפו והסבתו על שם שותפות קאנומד.
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כמו כן ,ביום  18באוגוסט  2020נחתמו בין החברה )באמצעותה ו/או
באמצעות תאגידים בשליטתה( לבין חברות מקבוצת פנאקסיה מעבדות
ישראל בע"מ )"פנאקסיה"( וקבוצת בעלי השליטה בה ,שני הסכמי ייצור
תמציות ושמנים  -האחד ,בהתאם לתקינה האירופאית ,והשני ,בהתאם
לתקינה הישראלית .לפרטים נוספים אודות ההסכמים האמורים ,ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  18באוגוסט ) 2020מס' אסמכתא2020-01- :
 ,(080410אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.
כמו כן ,ביום  17במרץ  2021התקשרה החברה בהסכם עם תיקון עולם
ייצור בע"מ )"תיקון עולם"( ,לפיו תיקון עולם תייצר עבור החברה ו/או
חברה קשורה של החברה תפרחות מיובשות ושמנים של קנאביס רפואי
מחומרי גלם אשר יסופקו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה .לפרטים נוספים
אודות ההסכם האמור ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  18במרץ 2021
)מס' אסמכתא ,(2021-01-038331 :אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך
של הפניה.
 .6.1.11.4בית מסחר למוצרי קנאביס – 33לאחר הפיכת צמח הקנאביס למוצר מוגמר
וארוז ,יועברו המוצרים המוגמרים לאחסון ולהפצתם .בית המסחר יתנהל,
בין היתר ,בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות )תקן .(IMC-GDP
ביום  5באוגוסט  2020נחתם הסכם הפצה אסטרטגי בין החברה
)באמצעותה ו/או באמצעות תאגידים בשליטתה( לבין נובולוג )פארם-אפ
 (1966בע"מ ,אשר למיטב ידיעת החברה ,הינה חברה בעלת מומחיות במתן
שירותי אחסון ,הפצה ולוגיסטיקה של מוצרי פרמצבטיקה ,נרקוטיקה
ואביזרים רפואיים )"נובולוג"( ,במסגרתו הוסכם ,כי נובולוג תשמש כמפיץ
בלעדי לבתי מרקחת מורשים בישראל ,בעלי רישיון למכירת מוצרי קנאביס
לשימוש רפואי ,34של תפרחות קנאביס רפואי ארוזות בשקיות במשקל 10
גרם ,שמני קנאביס רפואי וכל מוצר קנאביס עתידי )תפרחות ושמנים( ,אשר
יאושר לשיווק על-ידי משרד הבריאות ,שישווק או יימכר על ידי החברה
ו/או שותפות קאנומד ו/או חוות משואה ,ואשר החברה ו/או שותפות
קאנומד תחזיק בזכויות לשיווקם בארץ .ההסכם נכנס לתוקף ביום 1
בנובמבר  ,2020לאחר התקיימות התנאי המתלה .לפרטים נוספים אודות
ההסכם האמור ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  6באוגוסט ) 2020מס'
אסמכתא ,(2020-01-084969 :אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך של
הפניה.

https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf 33
 34בתי מרקחת שבבעלות או בשליטת החברה ו/או בקשר עמה יהיו חופשיים לרכוש מוצרים מבתי מסחר אחרים שאינם נובולוג.

23

 .6.1.11.5ניפוק מוצרי קנאביס באמצעות בתי מרקחת – בשלב הסופי ,המוצרים
המוגמרים יוחזקו ויונפקו למטופלים בעלי רישיונות שימוש בקנאביס
למטרות רפואיות באמצעות בתי מרקחת המחזיקים בהיתרים וברישיון
מתאימים .בנוסף ,יש באפשרות בתי המרקחת המורשים לבצע שינוע לבית
המטופל בהתאם להנחיות אגף הרוקחות לעניין משלוח תרופות לבית
המטופל.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח נמכרים מוצרי קנאביס רפואי
בלמעלה מ 100-בתי מרקחת ,פרטיים או כאלו השייכים לרשתות הפארם
המנפקים קנאביס בפריסה ארצית35.
כאמור בסעיף  2.2לעיל ,הקבוצה מחזיקה בשלושה בתי מרקחת ברחבי
ישראל ,אשר ,נכון למועד הדוח ,שניים מהם הינם בעלי רישיון לניפוק
קנאביס רפואי .כמו כן ,הקבוצה מקיימת שיתופי פעולה עם בתי מרקחת
נוספים ,במסגרתם יימכרו מוצרי הקנאביס הרפואי של הקבוצה ,כאמור
בסעיף  12.1להלן.
 .6.1.12להלן תובא השוואת פרמטרים הממחישה את ההבדלים העיקריים בין התקינה
החדשה לבין ההסדרה הישנה36:
האסדרה הישנה

התקינה החדשה

הגורם המאשר מתן קנאביס רופאים שהוסמכו מטעם היחידה לקנאביס רפואי
רפואי למטופל

משרד
של
משרד הבריאות ,באמצעות )היק"ר(
מתן מרשם ,ללא צורך הבריאות ,באמצעות מתן
באשרור הרישום על ידי רישיון ייעודי.
משרד הבריאות.

הסדרת שרשרת ההפקה

חלוקה למקטעים :ריבוי ,שרשרת אספקה קצרה יותר,
גידול ,ייצור ,בית מסחר ,פיקוח
שינוע ,בית מרקחת -הגברת מופחתים.
פיקוח ורישוי כל מקטעי
שרשרת האספקה.

חלוקה/ניפוק

בתי מרקחת

מרכזי חלוקה של המגדלים

 35סיכום פגישה עם מנהלי קופות חולים . (tifrahat.co.il)23.07
 36תמונת מצב המשק  -ענף קנאביס רפואי – ניתוח מיוחד .(dbisrael.co.il) Dun & Bradstreet -
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ובקרת

איכות

מיון הקנאביס )זנים לעומת קניית המוצר לפי הרכב קניית זן קנאביס מסוים
החומרים הפעילים )כמות
לפי הרכב החומרים(
 THCוכמות (CBD
תלוי
המחיר
המונפקת ברישיון

מחיר

בכמות מחיר קבוע לכל כמות שהיא

 .6.1.13אבטחה:
בנוסף ,כל בעל רישיון חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על הקנאביס
ומוצריו מפני אובדן או גניבה .בשל החשש כי הקנאביס יהווה מוקד משיכה לגורמים
עברייניים ,במסגרת התקינה החדשה נקבעו אמות מידה מחייבות לאבטחה ומיגון
בהלימה אל מול איומי הייחוס עבור כל חוליה בשרשרת ההפקה ,משלב חומר ריבוי
צמחי ועד לניפוק "מוצר קנאביס" מוגמר בבית מרקחת ועבור דרך "אמצעי השינוע"
הנדרשים בין החוליות .התקינה החדשה דורשת כי הפעילות תאובטח בתנאים
נאותים בהתאם לתקן  ,IMC-GSPהמחייבים אבטחה ומיגון עבור כל חוליות
שרשרת ההפקה ,משלב אספקת הריבוי ועד לניפוק מוצר .יודגש ,כי קבלת אישור
אבטחה מהיק"ר הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של רישיון לעיסוק בקנאביס
רפואי .כל אתר בשרשרת ההפקה חייב לעמוד בדרישות אבטחה שוטפות .אי עמידה
בדרישות האבטחה עלול להוות עילה לשלילת אישור האבטחה וסגירת האתר ו/או
הפסקת שינוע אל ומהאתר .לצורך קיום דרישות האבטחה ,יש למנות מנב"ט )ממונה
בטחון( לכל אתר בשרשרת ההפקה )כאשר אין מניעה שמנב"ט אחד יהיה אחראי על
יותר מחוליה אחת בשרשרת ההפקה ,בכפוף לאישור היק"ר( .המנב"ט חייב להיות
מאושר על ידי היק"ר וקצין אבטחה )קצין משטרת ישראל שמונה לתפקיד(.
נכון למועד הדוח ,ברשות הקבוצה אישורי האבטחה הנדרשים לחוות משואה.
התקינה החדשה שינתה לחלוטין את תנאי המשחק ואת מצב השוק ועשויה לאפשר לשחקנים
חדשים דריסת רגל משמעותית .עם זאת ,התקינה החדשה גם יצרה רגולציה ובירוקרטיה
עודפת ,העלולה להשית עלויות כבדות ולהוות חסם כניסה לשחקנים חדשים.
 .6.2קרנות ומענקים מטעם משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד
.6.2.1

החקלאות37

משרד הכלכלה והתעשייה ,באמצעות מכון היצוא ומנהל סחר חוץ ,מעמיד ליצואנים
תמריצים אשר תכליתם לעודד יצוא .החברה טרם בחנה את התמריצים
הפוטנציאליים אשר ייתכן ועומדים לרשותה.
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.6.2.2

בחודש ספטמבר  2017הודיע שר החקלאות ,כי גידול קנאביס רפואי בישראל יוכר
כענף חקלאי .המשמעות היא ,ככל הנראה ,שמגדלי צמח הקנאביס יהיו זכאים
למענקים ,תמיכה ,הקצאות מים והדרכה בגידול ממשרד החקלאות .הקבוצה טרם
בחנה את המענקים אשר ייתכן ותהיה זכאית להם .למיטב ידיעת הקבוצה ,טרם ניתנו
על-ידי משרד החקלאות מענקים לחברות קנאביס והקבוצה אינה יכולה להעריך את
זכאותה לקבל מענקים שכאלו בעתיד.

.6.2.3

ככל שעניין זה יהיה רלוונטי ,בכוונת הקבוצה לפעול להשגת מענק השקעה ,המיועד
לשטח המפעל אשר יכול ויוקם במתקן ה ,Indoor-בגובה של  20%עד  ,30%וזאת
מתוקף חוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט ,1959-הקובע ,בין היתר ,כי יחול מס מופחת
על תוצרת המיוצרת במפעל כאמור בשיעור של  ,7.5%וזאת בתנאי ש 25%-מהתוצרת
מיועדת לייצוא.

 .6.3הליך קבלת רישיון עיסוק בקנאביס רפואי
בסוף חודש דצמבר  2018אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון מס'  16לפקודת הסמים
המסוכנים) 38בסעיף זה" :התיקון"( ,אשר קובע ,בין היתר ,מנגנון למתן רישיונות לעיסוק
בקנאביס לצרכים רפואיים ולמחקר .כמו כן ,סעיפים  6ו 7-לפקודת הסמים המסוכנים
מעניקים סמכות בידי המנהל )המוגדר כמנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו לעניין
זה( להתיר פעולות בכל סם מסוכן ובכלל זה קנאביס ,לרבות היתר לשימוש עצמי למטרות
רפואיות ,אך גם רישיונות לגידול ,ייצור והחזקה .כמו כן ,למשטרה ניתנו סמכויות להגביל או
להפסיק את העיסוק של בעל רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי כדי להביא למניעת סכנה או חשש
לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו .תחילתו של התיקון הוא ביום  1במאי .2019
הליך קבלת רישיון עיסוק בקנאביס רפואי מורכב מארבעה שלבים :בשלב הראשון ,מוגשת
בקשה לקבלת אישור ראשוני לעיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי; לאחר מכן ,וטרם
השלב השני ,היק"ר בוחן את עמידתו של מגיש הבקשה בתנאי הסף לקבלת רישיון ,ובכפוף
לעמידה בתנאים כאמור מעניק למבקש אישור ראשוני וקוד עוסק; בשלב השני ,מאשר היק"ר
את תכנון האתר בהתאם לעיסוק המיועד בשרשרת ההפקה ,תוך עמידה בכל דרישות הדין
הרלבנטיות ובהתאם לדרישות האיכות והאבטחה שנקבעו ביחס לכל חוליה בשרשרת; השלב
השלישי הינו שלב ההקמה של האתר הרלבנטי )חוות גידול ,מפעל ייצור וכיו"ב( על בסיס
האישור הראשוני .במסגרת שלב זה ,נבחנת עמידת תשתיות האתר בתנאי איכות נאותים
ובתנאי אבטחה ) ,(IMC-GSPכשירות העוסקים באתר )מנהליה ועובדיה( וכן ,הוכחה על קיום
התקשרות בהסכם )לרבות הסכם מותנה( עם יזם/עוסק בחוליה הבאה/החוליות הסמוכות
בשרשרת ההפקה ,בעלי קוד עוסק ורישיון לעיסוק מהיק"ר ומוגשת בקשה לרישיון .בכפוף
לעמידה בדרישות הנ"ל ,ניתן רישיון מוגבל לתקופת פיילוט ביחס לכל אחת מהחוליות
בשרשרת ההפקה )כאשר אורכה בפועל של תקופת הפיילוט נע בין חודש וחצי לחמישה חודשים,
בהתאם לחוליה הרלבנטית( ,במהלכה מבוצעים מבדקים והליכי בחינה ,בהתאם לחוליה

https://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_528213.pdf 38
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הרלבנטית ,ומוגשת בקשה לרישיון; השלב הרביעי הינו שלב קבלת רישיון לתקופה שלא תעלה
על שלוש שנים .הרישיון ניתן לחידוש בכפוף למגבלות ותנאים של היק"ר ,המשך עמידה
בדרישות האיכות בהתאם לשרשרת ההפקה הרלבנטית בהתאם לתקינת הIMC- Good -
 ,Practiceועמידה במספר ביקורות שנתיות.
להלן תרשים השלבים לרישוי עיסוק בתחום הקנאביס לשימוש

רפואי39:

לפירוט הרישיונות והאישורים הראשוניים שבידי הקבוצה נכון למועד הדוח ,ראו סעיף 35.2
להלן.
.6.4

ייצוא40

.6.4.1

במהלך חודש דצמבר  2019אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק,
המאשרת ייצוא של כלל מוצרי קנאביס לשימוש בצורותיו הרפואיות וזאת לאחר
שוועדה בין משרדית של משרד האוצר ומשרד הבריאות )בסעיף זה" :הוועדה"(
המליצה להתיר ייצוא של קנאביס לשימוש למטרות רפואיות .ביום  27בינואר 2019
התקבלה החלטת ממשלה מס'  ,4490המאשרת ומקבלת את המלצות הוועדה ,והלכה
למעשה מתירה את ייצוא הקנאביס מהארץ וזאת בכפוף לכללים שייקבעו ביחס
לתהליך הייצוא 41.בהתאם לאישור ,לא יאושר יצוא של חומר צמחי הניתן לריבוי
)דוגמת :צמחים ,זרעים ,ייחורים ,תרביות רקמה ,חלקי צמח וכיו"ב( .כמו כן ,הייצוא
יותר למדינות החתומות על אמנה בנושא ומתירות במפורש ייבוא ושימוש במוצרים
כאמור בתחומן .בנוסף ,רק חברות בעלות אישורים על פי התקינה החדשה יוכלו
להגיש בקשה לקבל היתר ייצוא.

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdf 39
.https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx 40
 41אימוץ המלצות הצוות לבחינת היתכנות היצוא של קנביס רפואי | מספר החלטה  | 4490משרד ראש הממשלה)(www.gov.il
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.6.4.2

הוועדה העריכה את היקפי הייצוא העתידיים בכ 1-עד  4מיליארד ש"ח בשנה 42.על
פי החלטת הממשלה ,ייצוא של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ייעשה תחת המגבלות
הבאות:
א.

הייצוא ייעשה על-ידי משרד הבריאות או ישירות על-ידי הצדדים ,אך תוך
פיקוח הדוק של המדינה.

ב.

הייצוא יאושר רק למדינות המתירות שימוש בקנאביס לשימוש רפואי ואשר
יתירו ייבוא מישראל במפורש.

ג.

ייצוא יאושר רק לחקלאים אשר יקבלו רישיון לגידול ולייצוא ממשרד
הבריאות.

הוועדה ביססה את עמדתה על ניתוח הפוטנציאל הכלכלי בשוק ועל העובדה כי
מדובר בתחום בתולי ,בעל פוטנציאל משמעותי להגדלת התוצר ואשר לישראל יש בו
יתרון יחסי.
הוועדה אף המליצה על הקמת צוות משותף של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה
והתעשייה ,משרד הבריאות ,משרד האוצר ומשרד החקלאות ,אשר יפעלו למיתוג
ושיווק ייצוא קנאביס לשימוש רפואי ומוצריו מישראל.
בדיונים בין משרד האוצר ,משרד הבריאות והמשרד לביטחון פנים אשר התקיימו
טרם אישור הממשלה ,הועלתה הצעה על ידי המשרד לביטחון פנים להגביל את מספר
חוות הגידול שיותר להן לייצא את הקנאביס לשימוש רפואי לעד  50חוות גידול43.
.6.4.3

ביום  13במאי  2020נחתם צו ייצוא חופשי )תיקון מס'  (2התש"ף ,2020-להסדרת
ייצוא קנאביס רפואי מישראל ,הקובע ,כי כל מי שירצה לייצא מוצרי קנאביס רפואי
מסוימים מישראל לחו"ל ,יפנה לקבלת רישיון ממשרד הבריאות ,ובכפוף לקבלת
רישיון זה ,יוכל לייצא את מוצרי הקנאביס ,בהתאם להוראות פקודת הסמים
המסוכנים .לפרטים נוספים אודות הצו והשפעתו על עסקי הקבוצה ,ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  14במאי ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-043024 :הנכלל בדוח זה
על דרך ההפניה .נכון למועד הדוח ,הקבוצה לא פעלה מול משרד הבריאות לקבלת
רישיון ייצוא.

.6.4.4

ביום  4באוקטובר  2020הודיע משרד הבריאות על פיילוט לייצוא מוצרי קנאביס
רפואי לחו"ל לתקופה של שלושה חודשים עד ליום  31בדצמבר  ,2020במסגרתו
חברות קנאביס שיוזילו את מחירי המוצרים שהוגדרו לציבור הישראלי בהיקף
מינימלי שהוגדר ,יוכלו לקבל היתרי ייצוא קנאביס רפואי לחו"ל )בסעיף זה:
"הפיילוט"( ,זאת בכפוף לכך שאותן חברות ישיגו רישיון ייבוא למדינות היעד ,שיינתן

https://mof.gov.il/Releases/Pages/kanabis_refuei.aspx 42
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696 43
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על-ידי הרגולטור של אותה המדינה .עוד נקבע כי רשימת החברות המשתתפות
בפיילוט תתעדכן מדי חודש בהתאם לעמידה בדרישות הפיילוט.
.6.4.5

בחודש דצמבר  2020פרסם היק"ר את נוהל ") 110נוהל  ,("110שעניינו קביעת הנחיות
לייצוא של קנאביס לשימוש רפואי ולמחקר 44.הליך ייצוא הקנאביס כולל חמישה
שלבים (1) :בקשה ליק"ר לקבלת רישיון עיסוק או החזקה בישראל ,ובכלל זה החזקה
קונסטרוקטיבית של סם מסוכן מסוג קנאביס (2) ;45היתר יבוא מהמדינה המקבלת;
) (3בקשה להיתר ייצוא; ) (4בקשה למחלקת ייצוא ביק"ר לקבלת "רישיון ייצוא לסם
מסוכן"; ) (5ייצוא מטען הקנאביס -יובהר ,כי סדרי ייצוא מטען הקנאביס ברשות
המכס יהיו על פי המוגדר בסימן ) 3יצוא( לתקנות הסמים המסוכנים התש"מ,1979-
וכן על פי הוראות צו היצוא החופשי ,פקודת המכס ]נוסח חדש[ ,הוראות משרד
הכלכלה  -3.5פיקוח על יצוא טובין ,שירותים וטכנולוגיה דו שימושיים.
במהלך חודש נובמבר  2020החלו להינתן רישיונות ייצוא ראשונים לחברות
ישראליות.

.6.4.6

נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה ,קיימות מדינות שאישרו או צפויות לאשר
ייצוא של קנאביס רפואי משטחן ,כגון :קנדה ,אוסטרליה ,אורוגואי ,קולומביה ועוד.

 .6.5תיאור כללי של מגמת הרגולציה ברחבי העולם
.6.5.1

בחלק מהמדינות בארה"ב וכן ,במדינות ברחבי העולם השימוש בקנאביס הפך חוקי
עבור שימושים רפואיים ספציפיים וישנן מדינות בהן הוא אף מותר לשימוש למטרות
פנאי .לאור המגמה העולמית ,מדינות נוספות בוחנות מחדש את התייחסותן לתחום
הקנאביס .להערכת החברה ,הדרישות הרגולטוריות והחוקים הקיימים יותאמו
למגמה גלובאלית זו .במדינות הולנד ,גרמניה ,קנדה ,אוסטרליה וכן במדינת
וושינגטון בארה"ב חלו וחלים שינויים במודל ההסדרה של קנאביס לצרכים
רפואיים.46

.6.5.2

כך ,לדוגמה ,בקנדה נדרש מסמך רפואי ובו המלצה לשימוש בקנאביס רפואי וכן
אישור ממשרד הבריאות המאשר למטופל לגדל קנאביס רפואי לצריכה עצמית;
באוסטרליה ,הנמצאת בעיצומו של תהליך גיבוש תנאי ההסדרה של תחום הקנאביס
הרפואי ,אחת החלופות שנבחנת הינה לאפשר רכישת קנאביס רפואי בכפוף להצגת
מרשם רופא; בוושינגטון שימוש בקנאביס לצרכים רפואיים הותר כבר בשנת .1998
על מנת להיות מטופל בקנאביס בוושינגטון ,נדרש להיות תושב וושינגטון ונדרש
לבחון יחד עם המטפל הרפואי האם המטופל עומד בקריטריונים נוספים .מוצרי

https://www.health.gov.il/hozer/CN_110.pdf 44
 45יצוין ,כי כל עיסוק בקנאביס מותנה ברישיון והיתר ייצוא או רישיון ייצוא אינם מהווים רישיון לחזקה או עיסוק בקנאביס
בישראל .ככל שהיצואן הוא גם חברה העוסקת ומחזיקה בקנאביס בישראל ,עליו להחזיק ברישיון עיסוק או החזקה.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8f9bb2e1-3646-e811-80df-00155d0a9876/2_8f9bb2e1-3646-e811- 46
.80df-00155d0a9876_11_10711.pdf
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הקנאביס בוושינגטון נמכרים בכל חנות מריחואנה בעלת רישיון ) Licensed
 ,(Marijuana retail storeחנויות אלה מחויבות בקבלת רישיון ומפוקחות על ידי ה-
) ,Washington State Liquor and Cannabis Board (WSLCBאך החנויות עצמן
משתייכות לסקטור הפרטי.
.6.5.3

בשנת  2016נכנסו לתוקפם נהלי הAccess to Cannabis for Medical Purposes -
 (ACMPR) Regulationsבקנדה ,אשר קובעים ,כי רכישת קנאביס תעשה מ34-
היצרנים המורשים של  ,Health Canadaאו לחילופין המטופל יכול לגדל כמות
מוגבלת באופן עצמאי ,או למנות אדם אחר שיעשה זאת עבורו .החל משנה זו,
השימוש בקנאביס רפואי בקנדה הפך לרווחי יותר .בשנתיים האחרונות חלה צמיחה
איטית בטיפול בקנאביס בקנדה ,הנובעת מחוקי הלגליזציה המלאה שנכנסו לתוקפם
בחודש אוקטובר  .2018חוקי הלגליזציה כאמור לא מבחינים בין שימוש בקנאביס
לצרכים רפואיים לבין שימוש בקנאביס לצרכי פנאי ,ושני הצרכים מפוקחים תחת
אותה מסגרת רגולטורית.

.6.5.4

החקיקה הפדראלית בארצות הברית אוסרת על ייצור ,הפצה או מכירה של קנאביס
וכן על כל פעילות עסקית הקשורה בצמח .פקודת הסמים המסוכנים האמריקאית
 ("CSA") The Controlled Substancesהגדירה את צמח הקנאביס כSchedule -
 ,1 substanceהגדרה אשר חושפת ,הלכה למעשה ,את מי שעוסק בתחום זה לאכיפה
פדראלית מצד הרשויות.

.6.5.5

על אף האמור לעיל 16 ,מדינות בארצות הברית החילו לגליזציה מלאה בתחומן ושוק
מוצרי הקנאביס האמריקאי הוא הגדול ביותר בעולם.

.6.5.6

מרבית מדינות האיחור האירופאי מאפשרות מכירת קנאביס רפואי ,בכפוף לעמידה
בתנאי סף למכירה שהינו קבלת אישור עמידה בתקן  .EU-GMPלאחר עמידה בתנאי
הסף ,יש לעמוד בתנאיה הרגולטוריים של כל אחת ממדינות האיחוד המוסיפה
דרישות נוספות משלה ,דבר המחייב את החברות המעוניינות לייצא למדינות האיחוד
האירופי לרשום את מוצריהן בכל אחת מהמדינות החברות באיחוד ,בנפרד .כחלק
מהדרישות השונות ,נדרשות החברות המייצאות להגיש תיק מוצר מפורט ולהתאים
את המוצר לדרישות שונות בקשר עם רישום ושיווק מוצרי קנאביס רפואי .נוסף על
כך ,בין מדינות שונות קיים שוני במוצר המותר לשיווק וכן ,שוני במתכונת הצריכה.
כך ,לדוגמה ,בהולנד ניתן לרכוש קנאביס בכפוף למרשם רופא ,להבדיל מגרמניה,
ששם נדרש רישיון לשימוש בקנאביס המוענק על ידי רשויות המדינה .בשתי המדינות
ניתן לרכוש קנאביס רפואי בבתי המרקחת.

 .6.6מגמות מאקרו בשוק הקנאביס הרפואי
.6.6.1

להערכת החברה ,שוק הקנאביס הרפואי צפוי להשתנות ולהתפתח עוד רבות בשנים
הקרובות .פרט למגמת השינוי ברגולציה והשינוי התפיסתי בנוגע לקנאביס ,כמפורט
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לעיל ,החברה מעריכה ,כי צפויים שינויים גם בכל הנוגע לפיתוח מוצרי צריכה
ותרופות המבוססות על צמח הקנאביס.
.6.6.2

החברה סבורה ,כי לא ניתן לחזות כיום את היקף השינויים הצפויים בשוק העולמי
ואת אופן ומידת השפעתם של שינויים אלה על הביקוש למוצרים אשר בכוונתה של
החברה לייצר ולפתח.

תחזיות והערכות החברה בדבר מגמות מאקרו בשוק הקנאביס הרפואי הינן בבחינת מידע
צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות
ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטת
הקבוצה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי
שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם התממשות אלו מגורמי
הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
יובהר ,כי תחזיות והערכות אלו לא נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות
הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
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חלק  - 3תיאור עסקי התאגיד
תחום הקנאביס הרפואי
.7

מידע כללי על תחום הפעילות
להלן יתוארו מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה ,שיש להם או צפויה
להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בקבוצה ,או בתחום הפעילות,
ויפורטו ההשלכות הצפויות בגינם על הקבוצה:
 .7.1מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו
.7.1.1

צמח הקנאביס נודע בסגולותיו הרפואיות עוד בעת העתיקה ברחבי העולם בתרבויות
שונות .מאמצע המאה ה 19-שימש הקנאביס כצמח מרפא לגיטימי ברפואה
הקונבנציונלית .אולם ,בשנת  1937הוכרז הקנאביס על ידי הרשויות בארה"ב כחומר
לא חוקי .הכרזה זאת הובילה את שאר העולם לקבל את העמדה האמריקאית ובשנות
ה 50-למאה הקודמת הוצא הקנאביס מחוץ לחוק בכל המדינות המערביות ונפסק
לחלוטין השימוש הרפואי במוצרי הקנאביס .בשנת  1961נחתמה האמנה ובה סווג
הקנאביס כסם מסוכן באותה דרגה של הרואין.

.7.1.2

בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש הרפואי בקנאביס במדינות רבות בעולם
ובכללן גם במדינת ישראל ,כאשר במקביל חלה התקדמות משמעותית במחקר המדעי
בתחום הקנאביס המוביל לביסוס הקליני של צמח הקנאביס כצמח אשר מכיל
תרכובות בעלות השפעה רפואית מטיבה לשלל סימפטומים לחולים במחלות סרטן,
אוטיזם ,אפילפסיה ,איידס ,קרוהן ,תסמונת טוראט ,טרשת נפוצה ועוד .במחקרים
רבים ,קנאביס הוכח כמטפל ומסייע לסימפטומים רבים הנובעים ממחלות שלגביהם
לרפואה המודרנית אין תרופות או טיפולים יעילים47.

.7.1.3

בשנת  2013הוקמה היחידה לקנאביס רפואי )היק"ר( במשרד הבריאות ,אשר תחומי
אחריותה כוללים הסדרה ,פיקוח ובקרה של שימוש בקנאביס לצרכים רפואיים.
בנוסף ,היק"ר מנהל קשר עם גורמים ממשלתיים וגורמים אחרים בחו"ל לשם קבלת
אישורים לייבוא של קנאביס לצרכים רפואיים לפי הוראות האמנה וכן ,מנהל קשר
מול סוכנויות ממשלתיות מקבילות במדינות אחרות החתומות על האמנה .להרחבה
אודות האמנה ,ראו סעיף  7.2.5להלן.

;https://tikun-olam.org.il/category/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d/ 47
;http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf
; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphp.12082/abstract
;http://ar.iiarjournals.org/content/33/6/2541.full.pdf
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.7.1.4

בשנת  2016פרסם משרד הבריאות את התקינה החדשה בתחום הקנאביס לשימוש
רפואי במטרה להסדיר את התחום בישראל .בין היתר ,מטרותיה של התקינה החדשה
הנן ליצור מקור אספקה מפוקח של קנאביס לשימוש רפואי ולאפשר זמינות רבה יותר
של קנאביס לשימוש רפואי איכותי ,באופן הדומה ,ככל הניתן ,לזה הקיים בתרופות.

.7.1.5

השינויים העיקריים שהחילה התקינה החדשה כוללים מעבר של גידול המוצרים
ממודל בו המוצרים יוצרו בהתאם לשיקול דעת של העוסקים בתחום ,למודל מבוקר
ואיכותי שבמסגרתו הרגולטור מגדיר דרישות איכות לכל חוליה בשרשרת הערך
בהתאם לנהוג בשוק התרופות; מעבר מאספקה ישירה למטופלים על ידי העוסקים,
לאספקה בבתי מרקחת מורשים; מעבר מתשלום חודשי קבוע ללא קשר למינון או
לסוג המוצר ,לתשלום לפי כמות וסוג המוצר48.

.7.1.6

בהודעה שפרסם היק"ר ביום  31ביולי  492019נמסר ,כי יוארך תוקף הרישיונות של
כלל המטופלים שמחזיקים ברישיון לפי האסדרה הישנה )"מסלול  ("Non-Gmpעד
המועד הנקוב בהם או עד לסוף שנת  ,2019לפי המועד המאוחר מביניהם .כמו כן,
רישיונות קנאביס רפואי לחולים אונקולוגים ,ילדים או מטופלים הנמצאים על
הספקטרום האוטיסטי יישארו בתוקף עד ליום  30ביוני .2020

.7.1.7

בנוסף ,הודיע היק"ר על המשך פעילותו למניעת הפקעת מחירים במוצרי קנאביס
רפואי אל מול ועדת המחירים שבמשרד האוצר .יצוין ,כי טרם הרפורמה ,כל מטופל
בקאנביס רפואי שילם  370ש"ח לקבלת הקנאביס הרפואי ,ללא קשר לכמות הנקובה
ברישיונו ,וכן  100ש"ח בעבור המשלוח.50

.7.1.8

בהודעה שפרסם היק"ר ביום  30ביולי  512019נמסר ,כי אושר בוועדת הכספים תיקון
לתכניות הגבייה של קופות החולים ,כך שביקור אצל רופא מוסמך לצורך קבלת
רישיון לשימוש בקנאביס רפואי יעמוד על סך של  278ש"ח לשנה.

.7.1.9

בהודעה שהתפרסמה ביום  4ביולי  522019הודיע היק"ר על שורת הקלות בתחום
הקנאביס הרפואי:
 .7.1.9.1קידום פיקוח על מחירי הקנאביס הרפואי ,באופן שמטופלים המחזיקים
ברישיון לקבלת  30-50גרם קנאביס רפואי בחודש ,ישלמו סכומים דומים
לאלו ששילמו בעבר ,אשר הממוצע הינו בין כ 400-500-ש"ח בחודש .כמו
כן ,משרד הבריאות הצהיר ,כי יפעל לקביעת מחיר מירבי לקנאביס רפואי

48
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_14012020.b/he/decision_and_directives_Decision_14012020_b.pdf
"49המשך קידום הרפורמה בקנאביס רפואי ושורת הקלות למטופלים" –
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/31072019_3.aspx
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/moh-campaigns/cannabis/ 50
"51מחיר ביקור רופא להוצאת רישיון למטופלי קנאביס רפואי לא יעלה על  278שקל בשנה" –
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/30072019_1.aspx
" 52שורת הקלות בתחום הקנאביס הרפואי" –
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/04072019_1.aspx
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לילדים ולחולים אונקולוגיים ,ללא קשר לכמות המצוינת ברישיונם.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח ,טרם נקבע מחיר מרבי כאמור.
 .7.1.9.2פיצול מרשם לקנאביס רפואי בין בתי המרקחת .המשמעות הינה שהמטופל
יוכל לרכוש חלק מכמות הקנאביס הרפואי בבית מרקחת אחד וחלק בבית
מרקחת אחר.
 .7.1.9.3הארכת הוראת השעה בקשר לבחירה בין מסלולים ,כלומר ,חולים אשר
קיבלו רישיון לקנאביס רפואי טרם יישומה המלא של התקינה החדשה,
יוכלו להמשיך ולקבל קנאביס רפואי הן באמצעות בתי המרקחת והן
במתכונת הישנה אשר הייתה נהוגה טרם התקינה החדשה .כמו כן ,ילדים
ואנשים על הספקטרום האוטיסטי יוכלו לבחור בין המתכונת החדשה או
להמשיך במתכונת הישנה ,בהתאם לבחירתם האישית ,וזאת עד ליום 1
ביולי .2020
 .7.1.10בחודש יולי  2019פורסמו הנחיות לעוסקים בתחום הקנאביס הרפואי ,לפיהן יש
לאסור ייצור מוצרים שיוצרו במסלול  Non-Gmpוכן ,לחייב העברה של לפחות 10%
ממלאי המוצרים שיוצרו לפי התקינה החדשה להפצה דרך בתי המרקחת ,כך שהחל
מיום  2באוקטובר  2019ובכל חודש ,היקף המלאי שיופנה לבתי המרקחת יעלה ב-
10%

לפחות53.

 .7.1.11בחודש אוגוסט  2019פורסמו הנחיות לעוסקים בתחום הקנאביס הרפואי ,לפיהן
בהתאם להוראות האמנה והחלטת ממשלה  ,1587היק"ר הודיע על תפיסת כל
הקנאביס ומוצריו הנמצאים במועד הודעה זו אצל כל מגדל ,יצרן או מאחסן
המחזיקים בקנאביס או במוצרי קנאביס ברישיון )"התפיסה"( .במסגרת התפיסה,
הורה היק"ר ,כי  30%ממלאי המוצרים שבידי ספקי הקנאביס הרפואי יועברו לבתי
המרקחת ויסופקו למטופלים שמחזיקים במרשמים לפי התקינה החדשה .בהודעת
המשך שפורסמה ביום  2בספטמבר  ,2019ניתנה הרשאה לשחרור מהתפיסה של חלק
ניכר מהמלאי האמור וכן ,ניתן אישור כי יהיה לספקו באופן ישיר בנקודות החלוקה
או בבית המטופל.
 .7.1.12ביום  31במרץ  2019הוגשה עתירה לבית המשפט העליון נגד משרד הבריאות ,שר
החקלאות ואחרים )"בג"ץ  "2335/19או "העתירה"(.
 .7.1.12.1במסגרת העתירה נטען ,כי יישום האסדרה החדשה בשוק הקנאביס
הרפואי עומד בניגוד ללשונה של החלטת הממשלה  1587ופוגע באופן בלתי
מידתי בחולים המטופלים באמצעות הקנאביס הרפואי.

 53המשך קידום הרפורמה בקנביס רפואי ושורת הקלות למטופלים ,משרד הבריאות)(health.gov.il
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 .7.1.12.2ביום  6באוקטובר  2019ניתן צו ביניים בגדרו הוארכו כל הרישיונות שניתנו
בהתאם לאסדרה הישנה עד ליום  31במרץ  2020או עד להחלטת ועדת
המחירים )בסעיף זה" :צו הביניים"( .בהמשך לכך ,בחודש אוקטובר ,2019
עתרה עמותת הקנאביס הרפואי לבית המשפט בבקשה לפי פקודת ביזיון
בית המשפט ליישום צו הביניים ,בטענה שהוא לא נאכף בפועל ,דבר המביא
לפגיעה משמעותית במטופלים.
 .7.1.12.3בתגובה לפניות ממשיבות נוספות שצורפו לעתירה וכן בתגובה לצו הביניים,
פרסם משרד הבריאות הוראות מנהל חדשות ,שקבעו הנחיות זמניות עד
ליום  18במאי  ,2020לפיהן) :א( צמצום מספר בדיקות מעבדה הנדרשות
בהליך הגידול והריבוי; )ב( הקלות זמניות לחוות גידול וריבוי  -חוות
שנמצאות בתהליך ולידציה )אשר מוגבלת ל 180-צמחים( לגדל במקביל
גידול בהיקף מסחרי מלא )בתנאי כי בתום תקופת הוולידציה יצלחו ויעמדו
בדרישות תקן  ,IMC-GAPאפשרות לבצע את שלב הטיפול בתוצרת
שלאחר הקציר ) (Post-Harvestגם מחוץ לחוות גידול; )ג( אפשרות
לאספקת מוצרי  Non-GMPהן ללקוחות האסדרה הישנה והן באמצעות
בתי מרקחת; )ד( הבהרה שכל עוסק העומד בסטנדרט לייצור ושיווק מקומי
יוכל גם לשווק את המוצרים לחו"ל ,בהתחשב בשיקולי מלאי ,מגוון ,מחיר
וזמינות מקומית וכי לא יתאפשר יצוא כל עוד לא תובטח אספקה
למטופלים בישראל54.
 .7.1.12.4בתגובה לצו הביניים ולהוראות היק"ר ,כפי שפורסמו מעת לעת ,פנו מספר
מגדלים למשרד הבריאות ולבית המשפט לצורך הבהרה בקשר עם המשך
פעילותם ,בהתחשב באי יכולתן לקיים את צו הביניים בשילוב עם הנחיות
משרד הבריאות כאמור בסעיפים  7.1.10ו 7.1.11-לעיל.
בעקבות האמור לעיל ,הציע משרד הבריאות לשנות את צו הביניים ולקבוע
טווח מחירים שונה המתבסס על הניתוח כי  64%מהמטופלים ישלמו מחיר
הנמוך במעט מהמחיר שהיה נהוג במתכונת האסדרה הישנה )כולל הוצאות
שינוע( ,קרי  470 -ש"ח ,ואילו  80%מהמטופלים ישלמו במצטבר סכום שלא
יעלה על  600ש"ח.
 .7.1.12.5על פי נתוני משרד הבריאות ,נכון לינואר  ,2021ישנם בישראל  83,183חולים
המטופלים באמצעות קנאביס רפואי ,בהתוויות השונות ,בעוד ביום קבלת
החלטה  1587היו  17,663מטופלים בעלי רישיון ,ונכון למועד יישומה המלא
של התקינה החדשה היו  35,185מטופלים שהיו בעלי רישיון .ממועד

" 54קנביס למטרות רפואיות הוראות מנהל ) – (5נובמבר – "2019
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/CannabisLicensingAdminOrder18112019.pdf
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היישום ועד לחודש ינואר  2021נוספו כ 50,000-מטופלים בעלי רישיונות
פעילים .55יצוין ,כי נכון לחודש ינואר  ,2021ניתן לקבל רישיון רק מתוקף
ההתוויות הרפואיות המוגדרות בנוהל מס' ") 56106נוהל  ("106של משרד
הבריאות לעניין רישיונות לשימוש בקנאביס ,ממרץ  ,2013המתעדכן מעת
לעת 57.יצוין ,כי קיימות כ 20-התוויות חדשות לשימוש בקנאביס רפואי,
אשר עם אישורן יגדילו את פוטנציאל הרישיונות ונפח הצריכה .בנוסף ,יש
שתי דרכים לקבל רישיון להחזקה ושימוש בקנאביס רפואי ,למטופלים
העומדים בקריטריונים המפורטים בנוהל  (1) :106באמצעות רופא
המוסמך על ידי היק"ר -מטופלים יכולים לגשת ,בעלות של ביקור במרפאת
חוץ ,לאחד מהרופאים שהוסמכו על ידי היק"ר להנפיק רישיונות לקנאביס
רפואי .למטופלים אונקולוגיים קיימת אפשרות לקבל את השירות
במחלקות האונקולוגיות שבבתי החולים המאפשרים זאת; ) (2הגשת
בקשה מקוונת ליק"ר על ידי רופא מומחה .באמצע חודש אפריל ,2018
כחלק מיישומה של התקינה החדשה ,רשת סופר פארם החלה כפיילוט
לנפק מוצרי קנאביס רפואי ללקוחות עם מרשם .במסגרת האסדרה הישנה,
כל מטופל בעל רישיון שימוש בקנאביס רפואי היה משלם תשלום חודשי
קבוע בסך של  370ש"ח ללא קשר לכמות הקנאביס שהוא זכאי לה ,בהתאם
להפניה שקיבל מהרופא שהעניק לו את רישיון השימוש .במסגרת התקינה
החדשה ,המחיר למוצרים יהיה לפי משקל הקנאביס הרפואי שיהיה זכאי
לו המטופל ,כך שצרכנים אשר זכאים למינון גבוה של קנאביס רפואי
צפויים לשלם סכומים גבוהים יותר 58.החל מחודש אפריל  2019מוצרי
קנאביס רפואי מונפקים רק בבתי מרקחת.
 .7.1.13חרף העובדה ,שמוצרי קנאביס רפואי אינם נחשבים תרופה ,התקינה החדשה קובעת,
כי הפקת מוצרי קנאביס רפואי תהיה ,ככל הניתן ,כפי שמתייחסים לתרופה הכוללת
חומר המוגדר כסם מסוכן והחייב בפיקוח והסדרה למען הבטחת בריאות המשתמש.
 .7.1.14נכון לחודש אפריל  2020ולמיטב ידיעת החברה ,ישנם  110רופאים המוסמכים
להנפיק רישיון לקנאביס רפואי) 59כאשר עד חודש ספטמבר  ,2017היו בסה"כ 36
רופאים( .להערכת החברה ,היקף המטופלים הפוטנציאליים לקבלת רישיון שימוש
לקנאביס רפואי בישראל עומד על כ 600-אלף איש .הוספת הרופאים הינה מהלך אשר
נועד להנגיש את הליך קבלת הרישיונות לחולים נוספים.

licenses-status-january-2021.pdf (health.gov.il) 55
https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf 56
 57בהתוויות נכללים התחומים הבאים :אונקולוגיה ,גסטרואנטרולוגיה ,כאב ,מחלות זיהומיות ,נוירולוגיה ,טיפול פליאטיבי
למטופלים סופניים ופסיכיאטריה .יצוין ,כי בהתוויות אלו נכללים סייגים.
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L- ;https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5226097,00.html 58
.3735670,00.html
59רופאים המוסמכים להנפיק רישיון לקנביס רפואי ,משרד הבריאות)(health.gov.il
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תחזיות והנחות החברה בדבר היקף המטופלים הפוטנציאליים לקבלת רישיון שימוש
לקנאביס רפואי בישראל ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך,
המבוססות על פרסומים פומביים ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם,
אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה.
יובהר ,כי תחזיות והנחות אלו לא נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות
הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
 .7.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
.7.2.1

פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות לה
בשנת  1973התפרסמה בישראל פקודת הסמים המסוכנים ובשנת  1979פורסמו
תקנות הסמים המסוכנים ,התש"ם .1979-על פי פקודת הסמים המסוכנים ,קנאביס
מוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימוש אלא אם ניתן לכך רישיון כדין .פקודת
הסמים המסוכנים קובעת ,כי הסמכות לעניין "סם מסוכן"
)לגידול/ייצור/מיצוי/שימוש וכו'( היא של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי
שהוסמך על ידו לעניין הנדון .לפרטים אודות תיקון מס'  16לפקודת הסמים
המסוכנים שנחקק בחודש דצמבר  ,2018ראו סעיף  6.3לעיל.

.7.2.2

כל פעולה בצמח הקנאביס מחויבת בעמידה בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת רישיון
מתאים מהיק"ר וכן ,בעמידה שוטפת בתנאיו.
הליך הגשת בקשה לקבלת רישיונות לאחד מהשלבים בשרשרת ההפקה ייעשה
בהתאם להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות אליה וכן ,על פי
הנחיות ונהלי היק"ר המתוארות ב"מפת הדרכים".60
לפרטים בדבר הליך קבלת רישיון עיסוק בקנאביס רפואי ,ראו סעיף  6.3לעיל .ככל
שיימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את ביטחון הציבור וזאת על פי הערכת
המשרד לביטחון פנים או ככל שיימצא שמספר העוסקים אינו מאפשר פעילות
כלכלית בת קיימא בשל ריבוי פועלים בתחום ,יוחלו הסדרים למתן מענה הולם ,כגון:
קביעת מכסות גידול ,קביעת מכסות ייצור או הגבלות אחרות ,כגון :הגבלות על מספר
העוסקים בתחום וכו' .תתקיים הפרדה תאגידית בין חוליה לחוליה בחוליות שרשרת
ההפקה )חוות ריבוי ו/או גידול ,מפעלים ,בתי מסחר ,בתי מרקחת( ,עם זאת תתאפשר
זהות אחת או משותפת של הבעלות בתאגידים השונים .במקום שהדבר תואם את
דרישות האיכות והדין ובכלל זה דיני התכנון והבניה ,גם יתאפשר לקיים במתחם
אחד אתרים נפרדים ,כגון :משתלה לחומרי ריבוי ,חוות גידול ,מפעל ייצור ובית
מסחר .בכל מקרה ,הניפוק לא ייעשה באותו אתר אלא כאמור בבתי מרקחת בלבד.

.https://www.health.gov.il/hozer/CN_107_2019.pdf 60
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כמו כן ,קבלת האישור/רישיון מאת היק"ר לעיסוק בתחום הקנאביס כפופה לתנאים
להלן:
 .7.2.2.1כל בעל מניה מהותי ,כהגדרתו בחוק החברות ו/או בעל עניין ,כהגדרתו
בחוק החברות ,ו/או בעל עניין אפקטיבי 61ו/או דירקטור ו/או מנהל כללי
בחברה ,חייב לקבל אישור היק"ר.
 .7.2.2.2לא יוקצו מניות חברה לניצע כלשהוא אשר בעקבות הקצאה זו יהפוך לבעל
מניה מהותי ו/או לבעל עניין ו/או לבעל עניין אפקטיבי ,טרם התקבל אישור
היק"ר לכך.
 .7.2.2.3לא ימונה דירקטור ו/או מנהל כללי בחברה טרם התקבל אישור היק"ר
לכך.
 .7.2.2.4חברה תתקן את תקנון ההתאגדות שלה כך שיכלול הוראה ,לפיה אם
גורם/ים כלשהו/הם יהפוך/ו לבעל/י מנייה מהותי ו/או לבעל/י עניין ו/או
לבעל/י עניין אפקטיבי בחברה מכוח החזקת מניותיה או הסכם בין בעלי
מניות ,טרם קבלת האישורים הנדרשים מהיק"ר ,תקום לחברה הזכות
לחלט ו/או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אחד או יותר מבעלי
מניות אלו ,כך שלאחר חילוט ו/או הרדמת המניות לא יהיו הגורם/ים בעל/י
עניין מכוח החזקות או מכוח הסכם ,או בעל/י עניין אפקטיבי בחברה.
 .7.2.2.5לגורם/ים ,אשר מניותיהם הורדמו ,ככל שהורדמו ,תעמוד בכל עת הזכות
למכור או להעביר לאחר מניות אלו ,כולן או חלקן.
 .7.2.2.6החברה לא תאריך מינוי של דירקטור או מנהל כללי שלה ,אלא אם קיים
במועד ההארכה אישור היק"ר לגביו.
 .7.2.2.7בכל אסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה ,כי כל
האישור/ים הנדרש/ים מהיק"ר לחברה ולעוסק/ים ,למנהל/ים ובעל/י
העניין ,כמפורט בשלושת הסעיפים הקטנים לעיל למועד האסיפה ,קיימים
ותקפים ולא חל שינוי בסטטוס העוסק/ים ,המנהל/ים ,בעל/י המניה
המהותי/ים ובעל/י העניין מעת הינתן האישור/ים.
ההוראות הרלוונטיות דלעיל שולבו בתקנון החברה .לפרטים בדבר תקנון החברה,
ראו דיווח מיידי של החברה מיום  27בפברואר ) 2020מס' אסמכתא2020-01- :
 ,(017290הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

 61בעל עניין אפקטיבי הינו בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי ,כהגדרת אלו בחוק החברות.
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.7.2.3

התקינה )האסדרה( הישנה
טרם אימוץ התקינה החדשה ,הוסדרה פעילות הקנאביס הרפואי בישראל על ידי
משרד הבריאות במתווה מצומצם ,במסגרתו נתן משרד הבריאות רישיונות לעיסוק
בקנאביס רפואי ל 8-מגדלי קנאביס ,שהוארכו מעת לעת .מגדלי הקנאביס הנ"ל פעלו
לאורך כל שרשרת ההפקה  -החל משלב גידול צמח הקנאביס ,עובר בעיבוד התוצרת
החקלאית ועד לשלב מכירת מוצרי הקנאביס הרפואי למטופלים עם רישיון.
על פי החלטת בג"ץ  2335/19מיום  6באוקטובר  ,2019האסדרה הישנה הינה בתוקף
עד ליום  31במרץ  .2020הגוף המוסמך להנפיק את רישיונות השימוש למטופלים לפי
ההתוויות הרפואיות הרלבנטיות שאושרו היה היק"ר .כל רישיון למטופל באסדרה
הישנה ניתן ביחס לספק ספציפי ,ממנו הלקוח רכש באמצעות משלוחים או באמצעות
רכישה בנקודות חלוקה ייעודיות .ביום  8במרץ  2020ניתנה החלטת בג"ץ ,לפיה
תוארך תקופת האסדרה הישנה עד ליום  15במאי  ,2020או עד  10ימים לאחר החלטת
ועדת המחירים בנושא ,לפי המוקדם ,או עד להחלטה אחרת של בית המשפט.

.7.2.4

התקינה החדשה
כל פעולה בצמח הקנאביס מחויבת בעמידה בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת רישיון
מתאים מהיק"ר וכן ,בעמידה שוטפת בתנאיו .לפרטים בדבר התקינה החדשה ראו
סעיף  6.1לעיל.

.7.2.5

האמנה לסמים נרקוטיים,

621961

האמנה היא אחת משלוש אמנות בינלאומיות קיימות להגברת שיתוף הפעולה
המולטילטרלי בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים .האמנה איחדה את כל
ההסכמים הבינלאומיים דאז בדבר איסור סחר בסמים והרחיבה את הפיקוח על
גידול ועיבוד של צמחים שמשמשים לייצור סמים נרקוטיים .מלבד הגברת שיתוף
הפעולה הבינלאומי ,האמנה מגבילה את ההחזקה ,השימוש ,הסחר ,החלוקה,
הייבוא ,הייצוא ,הייצור וההפקה של סמים לשימוש רפואי ומדעי בלבד ומגדירה את
המנגנונים שעל מדינה להקים כדי לנהל מלאי סמים לצרכים רפואיים .האמנה סיווגה
את הסמים לארבע קבוצות והוגדרה מידת הפיקוח על כל קבוצה .סמים שנחשבו
לממכרים ללא שימוש נפוץ ברפואה ובמחקר נכללים בקבוצה הראשונה ובקבוצה
הרביעית ,והם נתונים לפיקוח נוקשה ומחמיר יותר מהסמים שבקבוצה השנייה
ובקבוצה השלישית ,שעל-פי סיווגם יש להם ערך רפואי או מחקרי והשפעה ממכרת
פחותה .צמח הקנאביס מופיע בקבוצה הראשונה והן בקבוצה הרביעית ,בין היתר,
לצד ההרואין.

 62לפרטים נוספים ראו:
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/bec2fabc-935f-e611-80dd-00155d010ede/2_bec2fabc-935f-e611-80dd-:
. 00155d010ede_11_10454.pdf
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האמנה קבעה ,כי משטר הפיקוח החל על אופיום יחול לגבי צמח הקנאביס ,כאשר
לגבי אופיום ,מדינה תהיה רשאית לגדל ,לסחור ,לייבא ולייצא בתנאי שתקים סוכנות
ממשלתית שתהיה אחראית על כך ואכן ,בשנת  2013הוקמה היק"ר .ייצוא קנאביס
רפואי יכול להתבצע בתנאי שניתן היתר ייבוא על ידי המדינה המייבאת והיתר ייצוא
על ידי המדינה המייצאת.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,אוסטרליה ,גרמניה ,הולנד ,פולין,
צ'כיה ,קרואטיה ,ארגנטינה ,צ'ילה וקנדה מתירות ייבוא של מוצרי קנאביס רפואי
לשטחן )בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים ספציפיים( והחברה מעריכה שיתכן
וקיימות מדינות נוספות ו/או שמדינות נוספות יצטרפו אליהן בשנים הקרובות.
תחזית והערכות החברה לעיל ,לרבות בנוגע להצטרפות מדינות נוספות לאלו אשר מתירות
ייבוא של מוצרי קנאביס לשטחן ,הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות
ערך ,המבוססת על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד
התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן
או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת
הקבוצה ,וביניהם אי-קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לכך.
 .7.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
הביקוש למוצרי קנאביס רפואי בארץ ובעולם עולה בצורה משמעותית מידי שנה וזאת ,בין
היתר ,לאור מחקרים רבים אשר תומכים בכך שלשימוש בקנאביס רפואי השפעות חיוביות על
חולים במחלות רבות אשר תרופות קונסרבטיביות לא מצליחות במקרים רבים להביא
לתוצאות טובות יותר .עושה רושם שבמדינות רבות בעולם מבוצע שינוי מחשבתי בנוגע
לקנאביס והחברה מעריכה כי הפתיחות בנוגע לקנאביס רפואי בקרב מדינות רבות בעולם צפוי
לגדול בשנים הבאות.
נכון למועד הדוח ,קיימות בעולם אלפי חברות ,העוסקות ,במישרין או בעקיפין ,בתחום
הקנאביס ,כאשר למעלה ממאה מהן רשומות למסחר בבורסות לניירות ערך בניו יורק,
בטורונטו ובבורסות נוספות בקנדה .רבות מהן נחשבות לחברות סטארט-אפ וחלקן כבר גייסו
עשרות-מאות מיליוני דולרים .החברות הללו עוסקות לא רק בתוצרי הקנאביס ,אלא בפעילויות
רלוונטיות רבות ואחרות ,כמו :נדל"ן ,תאורה ,כלים ,חממות ,קוסמטיקה ועוד.
החברה סבורה ,כי שוק הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם יגדל בצורה משמעותית בשנים
הקרובות והיא מעריכה ששווקים נוספים בעולם יאשרו שימוש בקנאביס רפואי וכן ,כי שווקים
נוספים בעולם יאפשרו ייבוא של קנאביס רפואי.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות בדבר שוק הקנאביס הרפואי העולמי וכי הפתיחות בנוגע
לקנאביס רפואי בקרב מדינות רבות בעולם צפוי לגדול בשנים הבאות ,הינן בבחינת מידע צופה
פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על פרסומים פומביים והערכות החברה
בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי
ואינו בשליטתה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
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מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם התממשות אלו
מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
 .7.4התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
למיטב ידיעת החברה ועל פי חברת מחקרי השוק  Arcviewושותף המחקר שלה
 ,Analyticsשוק הקנאביס בצפון אמריקה הוערך בכ 9.2-מיליארד דולר בשנת  .2017כמו כן ,על
פי המחקר במהלך  10השנים הקרובות מכירות הקנאביס החוקי בעולם צפויות להגיע לכ57-
מיליארד דולר עד שנת  ,2027כאשר ההתפלגות בין שוק הפנאי לשוק הרפואי יהא שני שליש
לשוק הפנאי ושליש לשוק הקנאביס הרפואי63.
BDS

על פי פרסומים פומביים ,גודל השוק הפוטנציאלי 64של חמישה שווקי קנאביס רפואי אירופיים
מרכזיים עד סוף שנת  2020ייאמד כדלקמן (1) :צרפת –  9.5מיליארד יורו; ) (2בריטניה – 8.8
מיליארד יורו; ) (3גרמניה –  7.7מיליארד יורו; ) (4איטליה –  7.5מיליארד יורו; ) (5ספרד – 3
מיליארד יורו.
נכון לסוף חודש יוני  ,2019בקנדה ישנם  364אלף מטופלים רשומים בעלי רישיון לצריכת
קנאביס .נכון לסוף שנת  2017היו בקנדה מעל ל 269-אלף מטופלים בעלי רישיון לצריכת
קנאביס .בסוף שנת  2016מספר המטופלים עמד על כ 130-אלף מטופלים ובסוף שנת 2015
מספר זה עמד על כ 40-אלף מטופלים 65.בהתאם לפרסומים פומביים ,ההכנסות הצפויות של
שוק הקנאביס הרפואי בקנדה בשנת  2019יעמדו על  1,790 – 770מיליוני דולר קנדי 66.יצוין ,כי
נכון לחודש אוקטובר  ,2018קנדה התירה שימוש בקנאביס למטרות פנאי.
על פי דוח של  ,67Statistics Canadaמכירות הקנאביס הרפואי בקנדה ברבעון השלישי של
 2018היו  155מיליון דולר קנדי ,ועל פי תחזיות של חברת  Mackie Researchצפוי שוק
הקנאביס הרפואי בקנדה להגיע למכירות של  1.1מיליארד דולר קנדי בשנת 68.2020
יודגש ,כי ההערכות הקיימות כיום אינן לוקחות בחשבון שווקים רבים במזרח אסיה ,כגון :סין
ויפן ,כאשר נכון להיום לא ידוע אם בשווקים אלו יאשרו אי פעם שימוש בקנאביס רפואי .יצוין,
כי לחברה יש אינדיקציות כי קיימות חברות בסין אשר להן רישיונות לצורך גידול קנאביס ,אך
החברה לא בחנה ו/או בדקה מידע זה.

https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/03/01/double-digit-billions-puts-north-america-in-theworldwide-cannabis-market-lead/#4a9a81666510
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https://cannabiz.media/inside-the-european-cannabis-industry/ 64
./https://www.statista.com/statistics/603356/canadian-medical-marijuana-clients-registered-by-quarter 65
66
https://www.marijuana.com/news/2018/06/forecast-legal-canadian-marijuana-market-will-be-7-billion./industry
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-610-x/cannabis-eng.htm 67
68
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למיטב ידיעת החברה ,בישראל בשנים האחרונות ,מתן הרישיונות לשימוש בקנאביס רפואי
נמצא במגמת עליה .עד לתחילת שנת  6,194 ,2012מטופלים בישראל קיבלו קנאביס רפואי,
בעוד שבתחילת שנת  2016עמד מספר בעלי הרישיונות לשימוש בקנאביס רפואי על 16,176
ובתחילת שנת  2017על  .19,900על-פי נתוני משרד הבריאות ,נכון לחודש ינואר  2021ישנם
בישראל  83,183מטופלים הזכאים לקבל טיפול במוצרי קנאביס רפואי .69עקב מתן היתרים ל-
 110רופאים נוספים ,כמפורט בסעיף  7.1.14לעיל ,להנפיק רישיונות שימוש בקנאביס רפואי
ולאור פוטנציאל של כ 600-אלף חולים )כפי שמעריכה החברה( הזכאים לרישיון שימוש אך לא
תבעו אותו עקב מחסור ברופאים ,סבורה החברה ,כי מספר הרישיונות לשימוש עצמי בקנאביס
רפואי יגדל בצורה משמעותית בשנים הקרובות .לפרטים בדבר סטאטוס המטופלים בישראל,
ראו סעיף  7.1.9לעיל.
כיום ,יותר מ 30-מדינות בעולם ו 36-מדינות נוספות בארה"ב מתירות שימוש בקנאביס רפואי
)לא כולל  16מדינות בארה"ב שבהן יש לגליזציה מלאה( .70החברה מעריכה ,כי מספרים אלו
צפויים לגדול בשנים הקרובות .יודגש ,כי ההערכות הקיימות כיום אינן לוקחות בחשבון
שווקים רבים במזרח אסיה ,כגון :סין ויפן ,כאשר נכון להיום לא ידוע אם בשווקים אלו יאשרו
אי פעם שימוש בקנאביס רפואי.
השווקים הבינלאומיים העיקריים שהחברה רואה כרגע לנגד עיניה את פוטנציאל הייצוא
הגבוה ביותר הם באירופה .
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות כי מספר הרישיונות לשימוש עצמי מטעמים רפואיים
בישראל יגדל בצורה משמעותית בשנים הקרובות וכי מספר המדינות בעולם הצפויות להתיר
שימוש בקנאביס רפואי צפוי לגדול בשנים הקרובות ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד,
כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על פרסומים פומביים והערכות החברה בדבר
התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו
בשליטת הקבוצה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם התממשות
אלו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
יובהר ,כי תחזיות והנחות אלו לא נבדקו על ידי הקבוצה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות
הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
 .7.5שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
נכון למועד זה ,החברה סבורה שלא קיימים שינויים טכנולוגיים בטווח הקצר שצפויים להשפיע
על פעילותה .עם זאת ,החברה מצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח פתרון טכנולוגי מקוון,
שמטרתו לאפשר רכישה און ליין של קנאביס רפואי על-ידי מטופלים ואספקה של קנאביס

licenses-status-january-2021.pdf (health.gov.il) 69
 70חוקי הקנאביס במדינות ארה"ב ) 2021 -לגליזציה ,אי הפללה ,רפואי()(xn--4dbcyzi5a.com
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רפואי לבתי המטופלים ,כמפורט בסעיף  10.4להלן ,והחברה מעריכה ,כי פתרון זה עשוי להגדיל
את פוטנציאל ההכנסות של הקבוצה.
יצוין ,כי תחום הקנאביס הרפואי הינו תחום חדש יחסית ,אשר נמצא בהתפתחות מתמדת )הן
בכל הנוגע למגוון המוצרים שניתן לייצר מצמח הקנאביס והן מבחינת ההתפתחויות
הטכנולוגיות( ,כאשר ישנן חברות רבות ,המוכרות מוצרים שונים על בסיס הקנאביס הרפואי
וכן חברות סטארט-אפ העוסקות בתחום הקנאביס ,בין היתר ,בכל הקשור למחקר חקלאי של
גידול ופיתוח זנים שונים של קנאביס רפואי71.
החברה מעריכה ,כי ככל שיהיו התפתחויות טכנולוגיות בשווקים הפוטנציאליים בהם תפעל
הקבוצה ,ובייחוד כאלו שיביאו ליצירת מוצרים אשר יהוו חלופה עדיפה או מקבילה למוצרים
אשר עתידה הקבוצה לייצר ,עשויה להיות לכך השפעה מהותית על עסקיה העתידיים ועל
תוצאות הפעילות העתידיות שלה ויידרש ממנה להיערך בהתאם תוך פיתוח מוצרים נוספים.
כאמור ,שינויים במערך השיווק ,כפי שהחברה כבר פועלת לבצעם ,באמצעות הפתרון הטכנולוגי
המקוון כאמור ,עשויים גם הם להשפיע באופן חיובי על תוצאות פעילות הקבוצה.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות ביחס לפוטנציאל הפתרון הטכנולוגי המקוון ,הינן
בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,המבוסס בחלקו על
פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים
אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה של הקבוצה .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה,
כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת הקבוצה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
יובהר ,כי תחזיות והנחות אלו לא נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות
הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
 .7.6גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת החברה ,ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ,ביניהם:
.7.6.1

קבלת רישיונות מתאימים מהיק"ר ושימורם;

.7.6.2

כוח אדם מנוסה ומיומן בכל שלבי שרשרת ההפקה;

.7.6.3

קבלת רישיון ייצוא ממדינת ישראל;

.7.6.4

הפקת מוצרים איכותיים שעומדים בתקינה החדשה;

.7.6.5

פיתוח של מוצרים חדשים מבוססי ;CBD

.https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3734927,00.html 71
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.7.6.6

פיתוח שיתופי פעולה עם יצרנים בתחומי תעשייה שונים )קוסמטיקה ,מזון – מוצרים
מועשרים בחומרים פעילים ,כגון;(CBD :

.7.6.7

פיתוח שיתופי פעולה עם ספקים לאורך שרשרת ההפקה;

.7.6.8

איתור לקוחות והתקשרויות עם גורמים בארץ ובעולם למכירת מוצרים.

 .7.7שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
לאור הפופולריות הגוברת של הקנאביס הרפואי ברחבי העולם ,כפי שקמות חברות רבות
בתחום הקנאביס ,קמות גם חברות המייצרות ומספקות מוצרים נלווים לתעשיית הקנאביס
בכל רבדיה ,משלבי הריבוי ועד לשלב השימוש במוצרים המוגמרים.
כניסת התקינה החדשה לתוקף וכן אישור החלטת הייצוא על ידי הממשלה הובילה לגידול
משמעותי במספר השחקנים בשוק המקומי בכל שלבי שרשרת ההפקה .על אף החיסרון בהגדלת
התחרות ,החברה רואה בכך יתרון באפשרות להורדת עלויות ייצור בהתקשרות עם ספקים
חדשים ואי תלות בספק בודד או במספר מצומצם של ספקים.
 .7.8מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
להערכת החברה ,חסמי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות ,הינם כדלקמן:
.7.8.1

קבלת אישורים ראשוניים ורישיונות מהיק"ר .החזקת הקבוצה ברישיונות
ובאישורים המפורטים בסעיף  35.2להלן ,מקנה לה יתרון בפני מתחרים אחרים אשר
מחזיקים/יחזיקו בפחות אישורים/רישיונות ,דבר אשר יחייב אותם למצוא פתרונות
ליתר חוליות שרשרת ההפקה ו/או לבצע שיתופי פעולה עם מתחרים המחזיקים
באישורים  /הרישיונות האחרים .החברה אינה יכולה להעריך לכמה מתחרים
פוטנציאליים נכון להיום יש אישורים ראשוניים ו/או רישיונות לכל שרשרת ההפקה,
אולם נראה ,כי כמות הרישיונות הניתנים בתחום הפעילות הולכת וגדלה .החברה
מעריכה ,שלרוב המתחרים הפוטנציאליים לא יהיו את המשאבים הכספיים
הנדרשים לצורך השלמת הקמת התשתית הנדרשת להפקת מוצרי קנאביס בהתאם
לתקינה החדשה ולכן לא בהכרח ימשיכו להחזיק באישורים ראשוניים גם בשנים
הבאות.

.7.8.2

קרקעות חקלאיות לריבוי ולגידול – לחברה ,באמצעות שותפות קאנומד ,זכות שימוש
בקרקע בשטח של כ 15-דונם ,עליה ממוקמת חוות משואה .לפרטים אודות הקרקע,
ראו סעיף  2.1.1.2להלן .כמפורט בסעיף  2.1.1.4לעיל ,הקבוצה פועלת להרחבת שטח
חממות ההפרחה בחוות משואה בשטח נוסף של כ 3.2-דונם .לאחר השלמת הרחבת
חממות ההפרחה כאמור ,שטח הגידול בחוות משואה צפוי לעמוד על כ 10.4-דונם.
לגבי שכירות שטחים להקמת מתקן ה Indoor-ב"ציפורית" ,ככל שיוקם ראו סעיף
 2.1.2.3לעיל.

.7.8.3

מפעל ייצור – עלות הקמת המפעל והתאמתו לתקן  IMC-GMPמוערכת על ידי
הקבוצה בכ 18-מיליון ש"ח .נכון למועד הדוח ,התקשרה הקבוצה עם פנאקסיה ועם
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תיקון עולם ,וכן ,היתה קשורה עם קנאשור תראפיוטיקס בע"מ ,על מנת לבצע חוליה
זו בשרשרת ההפקה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.1.11.3לעיל.
.7.8.4

בית מסחר למוצרי קנאביס  -להערכת החברה ,עלות הקמת בית מסחר והתאמתו
לתקן  IMC-GDPאינה מהותית .החברה בוחנת את הצורך בהקמת בית מסחר
עצמאי .נכון למועד הדוח ,התקשרה הקבוצה עם נובולוג על מנת לבצע חוליה זו
בשרשרת ההפקה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.1.11.4לעיל.

.7.8.5

מימון – נדרשת השקעה כספית של מיליוני ש"ח בהקמה של חממות ,רכישה של ציוד
וחומרים שיאפשרו גידול קנאביס איכותי ,הקמת מערך הגנה הכולל גידור ושמירה
הדוקה בהתאם לתקן .IMC-GSP

.7.8.6

כוח אדם איכותי ובעל ניסיון בגידול קנאביס – גידול קנאביס רפואי איכותי וכן תחום
המחקר והפיתוח של מוצרי קנאביס רפואי מצריך כוח אדם בעל ידע מקצועי ,עדכני
ומומחיות בין תחומית ,וכן יכולת לשלב בין תחומי הידע השונים לצורך פיתוח
מוצרים שונים .למועד הדוח ,לקבוצה מגדל מומחה ) (Master Growerבעל ניסיון של
למעלה מ 5-שנים בגידול קנאביס וכן ,אגרונום בעל ידע וניסיון של מעל  5שנים במגוון
תחומים בענף החקלאות בארץ .בכוונת הקבוצה לגייס כח אדם נוסף אשר נדרש
בהתאם לתקינה החדשה.

.7.8.7

קבלת אישורים מגורמים רגולטוריים נוספים – קבלת אישורים רגולטוריים לשימוש
בקרקעות ,לייצוא וכו' .כמו כן ,אי עמידה בתקני בטיחות ו/או הוראות רגולטוריות
עתידיות בשווקי היעד הפוטנציאליים ,עשויה להקשות על כניסה לשווקים אלה.

.7.8.8

זנים מתאימים ואיכותיים – איכות המוצרים תלויה ,בראש ובראשונה ,בזנים של
הקנאביס אשר מהם יגדלו ויפיקו מוצרים .לזרעים ,ייחורים וזני גנטיקה ,שרכשה
הקבוצה ,ראו סעיף  20להלן .בנוסף ,הקבוצה בוחנת אפשרות ייבוא של גנטיקה
בהתאם להסכם של ביופארם עם חברת  ,ACA Mullerכמפורט בסעיף  36.8להלן,
לפיו ביופארם יכולה לרכוש גנטיקה לצורך גידול עבור עצמה ו/או עבור אחרים
)בהתאם לשיקול דעתה של ביופארם(.

להערכת החברה ,חסמי היציאה העיקריים נובעים מהתחייבויות עתידיות שתהיינה לקבוצה
כלפי לקוחותיה להמשך ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי ,בהתאם למקובל בשוק ,וכן
מהקושי בהעברת הפעילות לגורם שלישי שיידרש לעמוד בתנאי הרגולציה החלה בענף.
 .7.9תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
המוצרים התחליפיים למוצרים הסופיים בתחום הקנאביס הרפואי הינם תרופות ומוצרים,
שאינם מבוססי צמח הקנאביס.
 .7.10מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם
עד לכניסת התקינה החדשה לתוקף יכלו בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי בישראל לרכוש
מוצרים על בסיס קנאביס אשר מיוצרים אצל שמונה יצרנים מורשים .לאחר כניסת התקינה
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החדשה ,דהיינו החל מיום  1באפריל  ,2019כל יצרני הקנאביס הרפואי בישראל ,כולל אותם
שמונה ספקים/יצרנים ,צריכים לעמוד בתקינה החדשה ,אחרת הם לא יורשו להמשיך לפעול
במתכונת שבה פעלו .הקבוצה מעריכה ,שמשרד הבריאות העניק עד כה מאות אישורים
ראשוניים ורישיונות שונים בהתאם לתקינה החדשה .מעבר לכך ,להערכת החברה ,מרבית
מקבלי האישורים אינם מחזיקים עדיין בחוות גידול פעילה ,כפי שיש לקבוצה .כמו כן ,נכון
למועד הדוח ,הקבוצה ,באמצעות ביו מקס פארם ,הינה בעלת שני בתי מרקחת בעלי רישיון
למכירת קנאביס רפואי ,דבר אשר מאפשר ביצוע של מכירה קמעונאית של התוצרת המגודלת
על ידי הקבוצה.
הנחות והערכות החברה לעיל ,לרבות שמשרד הבריאות העניק עד כה מאות רישיונות /
אישורים ראשוניים שונים בהתאם לתקינה החדשה; שלמרבית מקבלי; שהם אינם מצויים
בשלבים מתקדמים כמו הקבוצה בעניין קיומה של חוות גידול פעילה ,הינן בבחינת מידע צופה
פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות
ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה.
הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך,
כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם התממשות אלו מגורמי הסיכון
הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
.8

מוצרים ושירותים
נכון למועד הדוח ובהתאם לתקינה החדשה ,מאושרים להפצה מוצרי קנאביס ,אשר ריכוזי החומרים
 CBD ,THCו CBN-שבהם ידועים ובדוקים והם בתצורות הבאות72:
א .תפרחות קנאביס מיובשות וארוזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא  10גרם.
ב .תפרחות קנאביס מיובשות קסוסות ומגולגלות בתצורת גליליות )סיגריות( בעלות פילטר או קצה
לאחיזה )פיית שאיפה( ,באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא  10גרם.
ג .שמן – מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל של מיצוי הקנאביס המהול
)נטו( הוא  10גרם.
ד .עוגיות קנאביס )לילדים בלבד( ,שהמשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בעוגיות הקנאביס בכל אריזה
הוא  10גרם.
החברה מעריכה ,שבעתיד יהיה ניתן לייצר ולמכור גם מוצרים אחרים ,בין בתצורות אחרות ובין
בריכוז חומרים פעילים אחר ,בכפוף לכך שאלו יאושרו על ידי משרד הבריאות.
נכון למועד הדוח ,המוצרים העיקריים שנמכרו על ידי הקבוצה הינם תפרחות קנאביס יבשות .לפרטים
נוספים ,ראו סעיף  16להלן.

.https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf 72
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.9

פילוח הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים
במהלך השנים  2018ו 2019-לא התהוו לקבוצה הכנסות מתחום הפעילות .בשנת  2020לא התהוותה
קבוצת מוצרים ושירותים ,אשר שיעורה מהווה  10%או יותר מסך הכנסות החברה.

.10

מוצרים ושירותים חדשים
להלן פירוט של מוצרים ושירותים חדשים:
" .10.1תפרחת קנאביס"  -תפרחות קנאביס יבשות וארוזות .המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל
אריזה הינו  10גרם .החברה מעריכה שמוצרים ארוזים )להבדיל מתפרחות יבשות שנמכרו על-
ידה עד כה( יחלו להימכר על ידי הקבוצה במהלך הרבעון השלישי של שנת .2021
" .10.2מיצוי קנאביס" )"שמן קנאביס"(  -מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים .המשקל
הכולל של מיצויי הקנאביס המהול )נטו( הינו כ 10-גרם .לצורך כך ,התקשרה החברה עם
פנאקסיה ,כאמור בסעיף  6.1.11.3לעיל .החברה מעריכה שמוצר זה יחל להימכר על ידי
הקבוצה במהלך הרבעון השלישי של שנת .2021
 .10.3ביום  22בדצמבר  2020התקשרה ביופארם בהסכם עם צד שלישי ,אשר למיטב ידיעת החברה
הינו הבעלים של "מרכז אבישר" ,מוסד המעניק שירותים וטיפולים בנושא קנאביס רפואי
)בסעיף זה" :השותף" ו"-מרכז אבישר" ,לפי העניין; ביופארם והשותף ביחד בסעיף זה:
"הצדדים"( ,לניהול והפעלה של מרכז לייעוץ וטיפול בנושא קנאביס רפואי )"המרכז
המשותף"( ,המבוסס ,בין היתר ,על התשתית והפעילות של מרכז אבישר ,זאת במסגרת
שותפות כללית שתוקם על-ידי הצדדים )בסעיף זה" :ההסכם"( .נכון למועד הדוח ,השותפות
קמה  -הלו קייר  -ומייצרת הכנסות לקבוצה החל מחודש ינואר .2021
למיטב ידיעת החברה ,מרכז אבישר הינו מוסד בעל מוניטין רב ,אשר הוקם בחודש ינואר ,2016
וצבר ידע וניסיון עשירים )לרבות דאטה של אלפי לקוחות( בתחום ייעוץ וטיפול בקנאביס
רפואי .מרכז אבישר מספק שירותים ,בין היתר ,להוצאת והארכת רישיונות קנאביס רפואי,
תוך מתן ליווי מלא של המטופלים בתהליך.
ביופארם מחזיקה ב 51%-מן הזכויות בהלו קייר .הלו קייר מנהלת ומפעילה את המרכז
המשותף באמצעות צוות מקצועי ,הכולל אחיות קנאביס מוסמכות ,רופאים מומחים ויועצי
טיפול בקנאביס רפואי .המרכז המשותף יספק ייעוץ וטיפול בקנאביס רפואי למטופלים ,לרבות
ליוויים בתהליכי הוצאת והארכת רישיונות קנאביס רפואי ,כאשר השותף מעמיד לרשות הלו
קייר ,בין היתר ,את מרכז אבישר ומעניק לה את הזכות להשתמש בקניין של מרכז אבישר ,וכן,
מנהל ומתפעל את הפעילות המקצועית של המרכז המשותף וביופארם מעמידה ותעמיד לרשות
השותפות מערך שיווק ופרסום למרכז המשותף.
לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  22בדצמבר ) 2020מס' אסמכתא2020-01- :
 ,(130825אשר האמור בו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.
 .10.4החברה מצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח פתרון טכנולוגי מקוון ,שמטרתו לאפשר רכישה
און ליין של קנאביס רפואי על-ידי מטופלים ואספקה של קנאביס רפואי לבתי המטופלים ,וכן,
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תהליכי ייעוץ וליווי על ידי מומחים לקנאביס רפואי )"מערכת האון ליין"( .להערכת החברה,
מערכת האון ליין תחל לפעול ברבעון השני של שנת  2021ובכוונת החברה שמערכת האון ליין
תכלול בית מרקחת און ליין ותאפשר ,בנוסף לרכישת מוצרי קנאביס רפואי ,גם רכישת תרופות
מרשם ,מוצרי טואלטיקה ,מוצרי היגיינה ועוד .יובהר ,כי השלמת פיתוח מערכת האון ליין
כפופה ,בין היתר ,לקבלת אישורים הרגולטוריים הנדרשים.
הערכות החברה בדבר סיום פיתוח מערכת האון ליין והמועד לתחילת פעילותה מהוות מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,אשר תלויה ,בין היתר ,בגורמים שאינם
בשליטת החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או בחלקן ,או להתממש באופן
שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים ,ביניהם :שינויים ברגולציה בכלל ובפרט
בתקינה של משרד הבריאות )היק"ר( ו/או עיכוב/היעדר קבלת רישיונות והיתרים הנדרשים
לפעילות.
 .10.5הקבוצה פועלת על מנת להשיק במהלך שנת  2021את קו המוצרים  ,Kindlyאשר יכלול מוצרי
פרימיום )תפרחות ,שמנים ומוצרים נוספים( ,שיגודלו בחוות משואה ו/או במקומות אחרים.
הערכות החברה בדבר עיתוי השקת קו המוצרים  ,Kindlyמהוות מידע צופה פני עתיד,
כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,אשר תלויות ,בין היתר ,בגורמים שאינם בשליטת
החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או בחלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי
שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים ,ביניהם :איכות התוצרת שתגודל )הן מבחינת ריכוזי
החומר והן מבחינת נראות( ,גנטיקה וסיכוני חקלאות שונים.
 .10.6הקבוצה פועלת על מנת להשיק במהלך שנת  2021את קו המוצרים  ,Uppאשר יכלול מוצרים
)תפרחות ,שמנים ומוצרים נוספים( ,שיגודלו בחוות משואה ו/או במקומות אחרים.
הערכות החברה בדבר עיתוי השקת קו המוצרים  ,Uppמהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת
מונח זה בחוק ניירות ערך ,אשר תלויות ,בין היתר ,בגורמים שאינם בשליטת החברה .הערכות
אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או בחלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה
מגורמים שונים ,ביניהם :סיכוני חקלאות שונים.
 .10.7כמו כן ,הקבוצה בוחנת את האפשרות והכדאיות של ייבוא תוצרת איכותית מקנדה.
 .10.8ביום  20באוגוסט  2020נחתם הסכם הפצה בלעדי ,בין ביופארם לבין חברת CANNALLE
 Inc.האמריקאית ,המייצרת ליין מוצרי קוסמטיקה יוקרתיים ,למיטב ידיעת החברה ,במפעל
הממוקם בקליפורניה ,ארה"ב )" ,("CANNALLEלפיו ביופארם תשמש כמפיצה בלעדית 73של
מוצרי קוסמטיקה של  ,CANNALLEבהם משולב רכיב ה CBD-המצוי בצמח הקנאביס
)בסעיף זה" :המוצרים"( ,בכל מדינות אירופה בהן ניתן לשווק מוצרי קוסמטיקה המכילים
 .CBDכמו כן ,בכפוף לדין ,תהיה ביופארם רשאית להפיץ את המוצרים בארה"ב ובישראל,
באופן שאינו בלעדי ,אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים .לפרטים נוספים אודות ההסכם

 73שמירה על הבלעדיות מותנית בביצוע הזמנות שנתיות מ CANNALLE-בסכום מינימלי שנקבע בהסכם ההפצה ,המשתנה מידי
שנה ,כאשר בשנה הראשונה הוא עומד על סך של  $100,000ולאחר  5שנים מגיע ל.$700,000-
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האמור ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  23באוגוסט ) 2020מס' אסמכתא,2020-01-082471 :
הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה .נכון למועד הדוח ,ביופארם טרם החלה בהפצת המוצרים,
לנוכח מגבלות הקורונה.
בשנים האחרונות ניכרת מגמה עולמית של פיתוח ושיווק מוצרי קוסמטיקה מבוססי ,CBD
וזאת על רקע הטרנד העולמי המכיר בחשיבות צמח הקנאביס ותרומתו לאדם במגוון תחומי
החיים ,ביניהם התחום הרפואי והקוסמטי .כך ,בתחום הקוסמטיקה ,חשיבות הקנאביס ,היא
בהיותו קטליזטור משפיע לריפוי מחלות עור שונות ואיזון תהליכי הזדקנות העור.
על פי דוח של חברת הייעוץ וראיית החשבון  Deloitteישראל ,שהוכן עבור התאחדות
התעשיינים בספטמבר  ,742020תעשיית מוצרי הקוסמטיקה מבוססת  CBDצומחת בעולם
בקצב מהיר בקרב המדינות בהן קיימת אסדרה בתחום .שוק הקוסמטיקה מבוססת  CBDצפוי
להוות כ 15%-מכלל מחזור שוק הקוסמטיקה העולמי; ההערכות הן כי שוק הקוסמטיקה
המבוססת באיחוד האירופי  CBDצפוי לצמוח בקצב ממוצע שנתי של  10.4%עד  2025ולעמוד
על כ 13.6-מיליארד אירו.
לחוות דעת משפטית בנוגע לשיווק והפצה של מוצרים מבוססי  CBDבאירופה ,ראו נספח א'
לדוח התקופתי.
.11

לקוחות
נכון למועד הדוח ,לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים של הקבוצה מתחלקים לשלוש קבוצות
עיקריות:
)א( מפעלים הזקוקים לחומר גלם לצורך ייצור מוצרים מבוססי קנאביס רפואי;
)ב( חברות מישראל ומהעולם הפעולות בתחום הקנאביס;
)ג( בתי מרקחת אשר מוכרים מוצרים המבוססים על הקנאביס הרפואי .למועד הדוח ,הקבוצה הינה
בעלת שני בתי מרקחת בעלי רישיון למסירת מוצרי קנאביס וכן ,התקשרה בהסכמי אספקה עם
בתי מרקחת נוספים ,כמפורט בסעיף  12.1להלן.
נכון למועד הדוח ,אין לחברה תלות באיזה מלקוחותיה .יצוין ,כי הכנסות החברה בסך של כ2,238-
אלפי ש"ח ,אשר מהוות כ 12.5%-מסך הכנסות החברה בשנת  2020נובעות מלקוח חיצוני אחד.
לפרטים נוספים ,ראו סעיף  36.2להלן.
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https://www.industry.org.il/files/construction/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20DELOITTE%20%D7
%9C%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%
D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A9%D7
%95%D7%A7%207_9_2020.pdft
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.12

שיווק והפצה
הקבוצה מפיצה את מוצרי הקנאביס שלה באמצעות חבירה לגופים הפועלים תחת רישיון IMC-
 ,GDPבאמצעות הסכמי הפצה ,והכל כמפורט להלן:
 .12.1הקבוצה פועלת כדי להתקשר עם בתי מרקחת לצורך מכירה של תוצרת הקנאביס המגודלת על
ידה .במסגרת זו ,במהלך תקופת הדוח התקשרה הקבוצה בהסכמי אספקה ו/או הגיעה להבנות
עם כ 80-סניפי בתי מרקחת קיימים בעלי רישיון להחזקה ומכירת מוצרי קנאביס .לעניין זה,
ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים  19באפריל  21 ,2020ביולי  2 ,2020באוגוסט 2020
)סעיף  10 ,(1באוגוסט  8 ,2020בנובמבר  15 ,2020בנובמבר 16 ,בנובמבר  18 ,2020בנובמבר
 19 ,2020בנובמבר  1 ,2020בדצמבר  2020ו 10-בדצמבר ) 2020מס' אסמכתאות2020-01- :
2020-01- ,2020-01-111067 ,2020-01-086523 ,2020-01-081555 ,2020-01-070627 ,038994
 2020-01-130635 ,2020-01-124464 ,2020-01-115549 ,2020-01-114244 ,113620ו2020-01--
 ,126538בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה בדרך של הפניה .כמו כן ,מחזיקה הקבוצה בשלושה בתי
מרקחת ,אשר נכון למועד הדוח ,לשניים מהם )ביו מקס פארם חולון וביו מקס פארם ראשון
לציון( רישיון להחזקה ומסירת מוצרי קנאביס ולגבי השלישי )מרים פארם אם המושבות( היא
פועלת לכך שניתן יהיה למכור בו מוצרי קנאביס רפואי .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  1.7לעיל.
לצורך האמור ,ביום  5באוגוסט  2020נחתם הסכם הפצה אסטרטגי בין החברה )באמצעותה
ו/או באמצעות תאגידים בשליטתה( לבין נובולוג ,במטרה שתשמש כמפיץ בלעדי לבתי מרקחת
מורשים בישראל ,בעלי רישיון למכירת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ,75של תפרחות קנאביס
רפואי ארוזות בשקיות במשקל  10גרם ,שמני קנאביס רפואי וכל מוצר קנאביס עתידי )תפרחות
ושמנים( ,אשר יאושר לשיווק על-ידי משרד הבריאות ,שישווק או יימכר על ידי החברה ו/או
שותפות קאנומד ו/או חוות משואה ,ואשר החברה ו/או שותפות קאנומד תחזיק בזכויות
לשיווקם בארץ .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.1.11.4לעיל.
 .12.2ביום  7באוקטובר  2020התקשרה החברה בהסכם בלעדי עם אגודת קנאביס חברתי )בסעיף
זה" :האגודה"( ,לפיו תמכור החברה מוצרי קנאביס רפואי ,לרבות תפרחות יבשות של קנאביס
לשימוש רפואי ומוצרים נוספים בהתאם לתקינות הרלוונטיות של היק"ר ,המיוצרים על-ידי
החברה או מטעמה בבית מרקחת )אחד או יותר( לבחירתה של החברה ,בעל אישורים נדרשים
למכירת המוצרים ,ללקוחות האגודה שהינם בעלי רישיון לשימוש בקנאביס ,בכפוף להצלחתו
של פיילוט ,לפי שיקול דעתה של החברה ובכפוף לרצונה להמשיך בהתקשרות מעבר לתקופת
הפיילוט .לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  15באוקטובר  2020ומיום
 14בינואר ) 2021מס' אסמכתאות 2020-01-103273 :ו ,2021-01-006004-בהתאמה( ,אשר
האמור בהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה .נכון למועד הדוח ,הפיילוט טרם החל.

 75בתי מרקחת שבבעלות או בשליטת החברה ו/או בקשר עמה יהיו חופשיים לרכוש מוצרים מבתי מסחר אחרים שאינם נובולוג.
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.13

צבר הזמנות
נכון למועד הדוח ,לקבוצה לא קיימות הזמנות מחייבות ,אשר טרם הוכרו כהכנסות מתחום הפעילות
בדוחות הכספיים.

.14

תחרות
 .14.1תחרות

בישראל77,76

חוות ריבוי  -למיטב ידיעת החברה ,נכון לתחילת שנת  2020היו בישראל  15חוות ריבוי בעלות
רישיון מהיק"ר ,מתוכן  8שטרם החלו את פעילותן באותו מועד .כמו כן ,נכון לאותו מועד,
נמצאו  2חוות ריבוי בהליכי רישוי מתקדמים .נכון למועד הדוח ולפי פרסום באתר משרד
הבריאות ,מלבד שותפות קאנומד ,קיימות בישראל עוד  27חוות ריבוי בעלות רישיון מהיק"ר.
חוות גידול  -למיטב ידיעת החברה ,נכון לתחילת שנת  2020היו בישראל  12חוות גידול בעלות
רישיון מהיק"ר ,מתוכן  9שטרם החלו את פעילותן באותו מועד .כמו כן ,נכון לאותו מועד,
נמצאו  3חוות גידול בהליכי רישוי מתקדמים .נכון למועד הדוח ולפי פרסום באתר משרד
הבריאות ,מלבד שותפות קאנומד ,קיימות בישראל עוד  24חוות גידול בעלות רישיון מהיק"ר.
חוות ריבוי וגידול כאמור הינן המתחרות העיקריות של הקבוצה ולהערכת החברה קיימות
בארץ עוד עשרות חוות ריבוי ו/או גידול ,שנמצאות בהליכים כאלה ואחרים להוצאת רישיון
לפעילותן.
עד לחודש מרץ  2019היוותה חברת "תיקון עולם" את הגורם הדומיננטי ביותר בענף .כיום,
התמונה פחות מובהקת ונראה כי נכון להיום ,אין בשוק גורם דומיננטי .עם זאת ,ייבוא מוצרי
הקנאביס הפך להיות גורם דומיננטי בשוק במהלך שנת  .2020להערכת החברה ,מגמה זו
תימשך וככל שכך ,בכוונת החברה לבחון אפשרות לקבל רישיון לייבא קנאביס רפואי לישראל.
לאור כניסתה לתוקף של התקינה החדשה ,אין ביכולת החברה להעריך איזו מבין חוות הריבוי
ו/או הגידול כאמור תמשיך לעסוק בתחום הריבוי ו/או הגידול לאור הדרישות הרגולטוריות
המפורטות בתקינה החדשה .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ,הוגשו מאות בקשות לקבלת רישיון
לריבוי ו/או גידול .יחד עם זאת ,לאור התקינה החדשה ,אין ביכולת החברה להעריך כמה
מגדלים בסופו של דבר יעמדו בדרישות התקינה החדשה ויפעילו חוות ריבוי ו/או גידול ומה
תהיה תפוקת ואיכות הגידול שלהן .בעניין זה יצוין ,כי הריבוי אינו מהווה שלב מהותי בשרשרת
ההפקה ולפיכך ,שחקנים שאינם מפעילים חוות ריבוי בעצמם ,מייצרים שתילים  /ייחורים
באמצעות חוות ריבוי אחרות.
בהקשר זה יש לציין ,כי הטלת פיקוח מחירים על מוצרי הקנאביס הרפואי עלולה להעמיד חסם
משמעותי לכניסת שחקנים נוספים לענף ,ואף לדחוק החוצה שחקנים שנמצאים כבר כיום

76
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_14012020b/he/decision_and_directives_Decision_14012020_b.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Pages/licensed_workers.aspx#pharmacies 77
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בתהליך רישוי .מדובר במספר רב של חברות שנמצאות בעיצומו של תהליך רישוי .כלומר ,שחקן
קטן חדש שייכנס לשוק ,יימצא לרוב בעמדת נחיתות מובנית ,שתמנע כניסת שחקנים חדשים
אשר עשויים להרחיב את היצע המוצרים למוצרים חדשניים ואיכותיים יותר ולהרחיב את
מגוון היצע המוצרים למטופל .באותו אופן ,הטלת פיקוח מחירים עלולה לדחוק החוצה
שחקנים קטנים הפועלים בענף ,שעלויות הייצור שלהם לרוב גבוהות יותר ושבמצב שוק לא
מפוקח היו יכולים לנסות לייצר נישה בשוק ולתמחר את מוצרם באופן גבוה יותר ,ובמחיר
המפוקח הם אינם מגיעים לרמת רווחיות המצדיקה את הישארותם בענף.
עם זאת ,בשנת  2019ועל רקע טענות לחסרים במוצרי קנאביס רפואי לצרכנים בעלי רישיון,
התיר משרד הבריאות ,על בסיס בקשות פרטניות ו"באופן זמני" ,ייבוא לארץ של מוצרי
קנאביס רפואי ותפרחות גולמיות .בהתאם לנתונים שפורסמו בכלי התקשורת ,הייבוא הראשון
לישראל החל בינואר  ,2020כאשר תוך שבעה חודשים בלבד ,ישראל הגיעה לראש טבלת
יבואניות הקנאביס בעולם ,כשהצפי הוא שהייבוא למדינת ישראל יעמוד על מעל  60%מהכמות
המוערכת של ביקוש בשוק הצרכנים .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ,התקינה ביחס לקנאביס
רפואי הנדרשת מתוצרת מיובאת אינה מחמירה כמו זו הנדרשת ממגדלים ישראלים.
הערכות החברה ביחס לשיעור ייבוא הקנאביס לישראל הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד,
כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על מידע פומבי ואינן בשליטת הקבוצה ,ובשל כך
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך.
לאור התקינה החדשה ,כל המתחרים הפועלים ו/או שיפעלו בשוק המקומי יידרשו להתאים
את שרשרת ההפקה לתקינה החדשה .הקבוצה מתמודדת עם התחרות באמצעות כניסתה
המהירה לשוק ,תוך התקשרות חוזית עם בתי מרקחת מרכזיים בישראל לרכישת קנאביס.
להערכת החברה ,פעולות אלו יביאו לחשיפה מהירה ורחבה למוצרי החברה ועשויות להקנות
לה בעתיד יתרון על פני המתחרים .כמו כן ,לחברה כוח אדם איכותי ובעל ניסיון בתחום
הפעילות.
 .14.2השוק הבינלאומי
כאמור בסעיף  6.4.1לעיל ,ביום  27בינואר  2019התקבלה החלטת ממשלה לייצוא של קנאביס
רפואי .נכון למועד הדוח ,הקבוצה טרם החלה לייצא את מוצריה לחו"ל .עם זאת ,החברה
התקשרה במספר הסכמים למכירת ו/או הפצת מוצרי הקבוצה בחו"ל והיא פועלת על מנת
לייבא מוצרי קנאביס מקנדה לגרמניה ,על מנת לקיים את ההסכמים בהם היא התקשרה.
להערכת החברה ,מכירות אלו יחלו במהלך שנת .2021
החברה אינה יכולה להעריך את מספר התאגידים הישראליים שיתחרו בחברה בייצוא ו/או
הפצה של מוצרי קנאביס רפואי.
החברה מעריכה ,שברחבי העולם קיימים מאות )ואולי אלפי( תאגידים המוכרים מוצרי
קנאביס רפואי.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות בדבר פעילות החברה באמצעי שיווק ופרסום ,התקשרות
החברה עם גורם בעל רישיון לשיווק מוצרים בחו"ל ,ייבוא מוצרים מקנדה לגרמניה ועיתוי
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מכירתם ,הערכות החברה לתחרות ולמספר המתחרים ,הערכות החברה למספר התאגידים
המוכרים קנאביס רפואי בעולם ,והערכות החברה ביחס להתמודדות עם התחרות הצפויה
בישראל ובשוק הבינלאומי ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך,
המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד
התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת
הקבוצה ,וביניהם אי-קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ו/או התממשות אלו מגורמי
הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
.15

עונתיות
הקבוצה מרבה ומגדלת את צמחי הקנאביס בחממות שבחוות משואה .חממות הריבוי והגידול
שבחוות משואה מבוססות על אמצעים טכנולוגיים הממתנים השפעות אקלים ,ובכך ממתנים השפעות
של עונתיות על מחזורי הגידול .עם זאת ,ישנם זנים המושפעים מעונת החורף ,המאופיינת מטיבה
בעננות וקרינת שמש מופחתת ולכן הקבוצה מתאימה את זני הגידול בהתאם לעונות השנה.

.16

כושר ייצור
במהלך שנת  2020הופקו בחוות משואה  1טון תפרחות יבשות.78
נכון למועד הדוח ,שטח הגידול הקיים בחוות משואה עומד על  7.2דונם נטו ,ויורחב עד לתום הרבעון
השני של שנת  2021ל 10.4-דונם נטו.
לפי הערכות החברה ,כושר הייצור בחוות משואה יעמוד על  5טון תפרחות יבשות בשנת  7.4 ,2021טון
תפרחות יבשות בכל אחת מהשנים  2022ו 2023-ו 7.6-טון תפרחות יבשות בשנת .2024
תחזיות והנחות החברה לעיל ביחס להיקף תפרחות מיובשות בשנה שניתן יהיה להפיק בחוות
משואה ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכותיה
בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו
בשליטתה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי
שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם התממשות אלו מגורמי
הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.

.17

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
 .17.1נכון למועד הדוח ,חוות משואה משתרעת על פני שטח חקלאי של כ 15-דונם ,עליו ממוקמות
החממות בשטח של  7.2דונם נטו; שטח נוסף של  3.2דונם של חממות בתהליכי הקמה
מתקדמים; שטח נוסף של כ 1-דונם למטרות ריבוי וגידול צמחי אם; שטח נוסף של כ 0.8-דונם,
עליו ממוקם מתקן לעיבוד תוצרת ,אשר כולל חדרי ייבוש ,חדרי טיפול ,גיזום ועיצוב ,כספת,

 78הפער בין אומדן התפוקה לשנת  2020לבין התפוקה בפועל בשנת  2020נבע מהתארכות עקומת לימוד בגידולים
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מלתחות עובדים ,ואשר הוקם כמתקן עיבוד ראשוני של תפרחות צמח הקנאביס הרפואי
ומשרדים; שטח של כ 2.5-דונם נוספים המאפשרים הרחבת פעילות עתידית.
בהתאם להסכם השכירות מיום  18בדצמבר  2018ותוספת לו מחודש יולי ") 2020הסכם
השכירות"( בין שותפות קאנומד לבין אלפיס פלורה ומשק הלאלי )באמצאות גיא הלאלי(
)בסעיף זה" :המשכיר"( ,שותפות קאנומד שוכרת את מלוא זכויות השימוש בשטח חוות
משואה ובמחוברים ומטלטלין המצויים בשטח של חוות משואה ,לצורכי ביצוע הפעילות וזאת
בהתאם לתנאים העיקריים כדלקמן :תקופת השכירות תהא  12שנים החל מיום  1בינואר
 ;2019לשותפות קאנומד שמורה אופציה לשכור את המושכר לתקופת שכירות נוספת של 12
שנים בהתקיימות שני התנאים הבאים יחד :שותפות קאנומד קיימה את מלוא התחייבויותיה
על פי הסכם השכירות; לאחר שנתיים ממועד תחילת תקופת השכירות ועד לתום ארבע שנים
פרעה את מלוא דמי השכירות ,כמפורט להלן.
שותפות קאנומד רשאית לסיים את תקופת השכירות טרם סיומה ובלבד שתציע לשביעות רצונו
של המשכיר שוכר חלופי אשר יקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות על פי הסכם השכירות
במהלך תקופת השכירות הנותרת .המשכיר רשאי לסרב לקבל את השוכר החלופי.
דמי השכירות :שותפות קאנומד תשלם למשכיר את דמי השכירות במהלך  8שנים מתחילת
תקופת השכירות בסך של  1.25מיליון ש''ח לשנה .תשלומי דמי השכירות ישולמו מידי חודש.
ככל ששותפות קאנומד תפעל למימוש האופציה להארכת תקופת השכירות ותעמוד בתנאיה,
אזי לא תשלם למשכיר כל תמורה נוספת בגין דמי השכירות בתקופת האופציה .בהתאם
להוראות הסכם השכירות ,במשך כל תקופת השכירות ,תשלם שותפות קאנומד במועד הקבוע
לכך על פי דין ,בנוסף לכל התשלומים האחרים החלים עליה על פי הסכם השכירות ,את כל
התשלומים ,האגרות ,ההיטלים ,הארנונות ,המסים ,ותשלומי חובה מכל סוג שהוא ,העירוניים
ו/או הממשלתיים ו/או האחרים ,החלים ו/או שיחולו על שותפות קאנומד ו/או על המושכר
בקשר עם החזקה ו/או שימוש במושכר לרבות ומבלי לגרוע ,בגין אספקת מים ,חשמל ,גז,
ארנונה עירונית ,מס ערך מוסף ,תשלומים לחברת ניהול ו/או הוצאות אחרות הנוגעות לשימוש
במושכר ו/או הפעלתו ו/או להחזקתו .המשכיר התחייב לשלם כל תשלום ו/או מס ו/או אגרה
כאמור החלים על בעלים ו/או חוכר לדורות של נכס מקרקעין.
במהלך שנת  2020הושקע בשיקום והרחבת החממות סך של  4.2מיליון ש"ח .המימון לשיקום
והרחבת החממות ניתן על ידי החברה.
 .17.2להסכמי השכירות באזור התעשייה "ציפורית" ,ראו סעיפים  2.1.2.4 - 2.1.2.2לעיל.
.18

מחקר ופיתוח
נכון למועד הדוח ,הקבוצה אינה פועלת למחקר ופיתוח בעצמה .אולם ,בכוונת הקבוצה להרחיב את
פעילותה לייצור מוצרי קנאביס נוספים ועל כן מתכוונת להקים בעתיד מערך מחקר ופיתוח.
תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל ,לרבות בנוגע לפעילות הקבוצה בתחום המחקר והפיתוח,
הינן בגדר תחזיות ,הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרת מונח זה בחוק
ניירות ערך ,בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו
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בשליטתה של הקבוצה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מכפי שהוערך על ידי החברה ,כתוצאה מגורמים שונים ,וביניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון
הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
.19

נכסים לא מוחשיים
נכון למועד הדוח לקבוצה  18זנים בשלבי טיפוח שונים ,כמפורט בסעיף  20להלן .לקבוצה אין זכויות
קניין רוחני בקווי הגנטיקה כאמור ,ואולם היא תשאף בעתיד לפתח גנטיקה ייחודית למוצריה.
כמו כן ,כאמור בסעיף  10.5לעיל ,פועלת הקבוצה על מנת להשיק את קווי המוצרים  Kindlyו.Upp-
ליום  31בדצמבר  2020יתרת הנכסים הלא מוחשיים של החברה בתחום הפעילות הינה כ 2,714-אלפי
ש"ח בגין נכסים שהוכרו בעסקת מיזוג ביופארם .לפרטים נוספים ,ראו ביאור  12לדוחות הכספיים.

.20

חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם הינם חומרי ריבוי וציוד נלווה נוסף לצורך גידול קנאביס ,אותם היא רוכשת מספקים
שונים.
לרכישות שביצעה הקבוצה מאגרוקאן טבע אדיר  2014אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )"טבע אדיר"(,
ראו סעיף  36.2להלן.
במהלך שנת  2019ייבאה הקבוצה  17קווי גנטיקה אשר יבאה ממספר ספקים מחו"ל ,באמצעות ייבוא
 500גרם זרעים ,על מנת ליצור מניפה גנטית.
ביום  14במאי  2020קיבלה הקבוצה אישור ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר בדבר סיום תקופת
ההסגר )קרנטינה( של  56צמחי זרעי הקנאביס ב 17-קווי גנטיקה ,ללא תנאים מגבילים .ייבוא זרעי
הקנאביס על-ידי הקבוצה וסיום תקופת ההסגר כאמור הקטינו את התלות של הקבוצה בספקים של
צמחי זרעי קנאביס ומאפשרים לה לייצר בעצמה ייחורים מגנטיקה שברשותה .בנוסף ,ייבוא זרעי
הקנאביס מאפשר לקבוצה ליצור מניפה גנטית ייחודית למוצריה בעתיד.
ביום  17בספטמבר  2020התקשרה הקבוצה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לרכישת  50זנים
מגוונים של גנטיקה מהולנד ,רובם בקטגוריה של  ,T20/C4וזאת בתמורה לסך שאיננו מהותי .נכון
למועד הדוח ,זנים אלו טרם שוחררו מהמכס .כמו כן ,ביום  12בנובמבר  2020התקשרה הקבוצה
בהסכם נוסף עם צד שלישי בלתי קשור לרכישה ,בכפוף לתקופת פיילוט שסוכמה בין הצדדים ,של
ייחורים של קנאביס מזן "גורילה גלו" בהתאם לתנאים שפורטו בדיווח מיידי של החברה מיום 12
בנובמבר ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-113197 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה .נכון למועד הדוח,
השתילים נמצאים בהליכי גידול וטרם הסתיימה תקופת הפיילוט.
להערכת החברה ,רכישת זני הגנטיקה האמורים ביחד עם הקניית זכות השימוש בגנטיקה מזן "גורילה
גלו" תגדיל משמעותית את הבנק הגנטי של הקבוצה לכ 68-זנים שונים.
כמו כן ,הקבוצה פועלת להגדלת קווי גנטיקה נוספים מגורמים שונים בחו"ל ובארץ.

55

תחזיות והנחות החברה לעיל ביחס לייצור ייחורים באופן עצמאי וריבוי זרעי הקנאביס ולהגדלת קווי
גנטיקה נוספים ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות
החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי
ואינו בשליטת הקבוצה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם התממשות אלו מגורמי
הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
.21

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
הסיכונים הסביבתיים העיקריים להם חשופה החברה נוגעים לאופי פעילותה והינם :זיהום הסביבה
מפסולת שנגרמת מתהליך הריבוי ,הגידול והייצור .יצוין ,כי בכוונת החברה לטפל בגידולים באמצעות
שימוש בחומרי הדברה המאושרים לפי התקינה החדשה.
כפי שנמסר לחברה על ידי החקלאיות ,אין צורך בקבלת היתר רעלים .בנוסף ,החברה תפעל לבצע
פעולות לפינוי פסולת מסוגים שונים באופן סדיר ולפי דרישות החוק.
למעט האמור לעיל ,למועד הדוח ,לא ידוע לחברה על סיכונים סביבתיים הנוגעים לפעילותה .לפיכך,
החברה מעריכה ,כי להוראות הנוגעות להגנת הסביבה לא יהיו השפעות מהותיות בגינן תידרש
להשקיע ו/או לשאת בהשקעה ו/או בעלות כלשהי ,וכן מעריכה כי להוראות כאמור לא תהיה השפעה
על רווחיותה ומעמדה התחרותי בעתיד הקרוב לעין .יחד עם זאת ,ייתכן כי החברה תידרש בעתיד
לעמוד בתקנים ו/או הוראות רגולטוריות הנוגעות להגנה על הסביבה ,אשר אינם ידועים לחברה במועד
הדוח ,אשר עלולה להיות להם השפעה מהותית על פעילותה ובכלל זה על רווחיותה ומעמדה התחרותי
כאמור.
ההערכות המפורטות לעיל ,לרבות בדבר האפשרות כי הקבוצה תידרש לעמוד בעתיד בתקנים ו/או
הוראות רגולטוריות הנוגעות להגנת הסביבה ,הינן בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד
התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה של הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש ,כולן או בחלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים,
ביניהם שינויים רגולטוריים בלתי ידועים.
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תחום בתי המרקחת
.22

מידע כללי על תחום הפעילות
להלן יתוארו מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה ,שיש להם או צפויה
להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בקבוצה ,או בתחום הפעילות,
ויפורטו ההשלכות הצפויות בגינם על הקבוצה:
 .22.1כללי
פעילות הקבוצה בתחום בתי המרקחת מושפעת מגורמים מאקרו-כלכליים שונים ,ובהם שיעור
צמיחת המשק ומצב הכלכלה המקומית ,שיעור האינפלציה ,הצריכה הפרטית לנפש )לרבות
ההכנסה הפנויה לנפש( ,עליית שכר המינימום ועוד .כמו כן ,עשויה פעילות הקבוצה בתחום
הפעילות להיות מושפעת מגורמים כלל עולמיים המשפיעים על המשק הישראלי .על-פי נתוני
בנק ישראל ומקורות מאקרו-כלכליים ,שנת  2020אופיינה בטלטלה כתוצאה מהתפשטות נגיף
הקורונה ,אשר גרמה ,בין היתר ,לפגיעה ניכרת בפעילות הכלכלית ,לשיעור אבטלה חסר תקדים
והתכווצות ברמת התוצר )על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שיעור התכווצות של
כ 2.4%-בשנת  2020המשקף ירידה לעומת שיעור הצמיחה בשנת  2019שעמד על כ.(3.5%-
לפי תחזיות בנק ישראל ,במהלך שנת  2021בתרחיש החיסון המהיר צפויה עליה בשיעור
הצמיחה לרמה של כ ,6.3%-ובתרחיש החיסון האיטי צפויה עליה בשיעור הצמיחה לרמה של
כ.793.5%-
יוקר המחיה בישראל
נושא יוקר המחיה בישראל משליך על השיח הפוליטי והכלכלי בישראל ועל הפעילות הכלכלית
במשק ,לרבות בתחום בתי המרקחת ,דבר המקבל ביטוי ,בין היתר ,בהעדפות הצרכנים המוטות
מחיר.
 .22.2מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו
בשנים האחרונות ,מגדילים בתי המרקחת בישראל את מגוון המוצרים הנמכרים על ידם ,כך
שניתן למצוא בהם ,מעבר לתרופות )על פי מרשם רופא ושלא על פי מרשם רופא( ,מוצרים פרא
רפואיים )כמו :פלסטרים ותחבושות( ,מכשור רפואי )כמו :מד חום ,מכשירי אדים וכדומה(,
מוצרי קוסמטיקה ,מוצרי נוחות וטואלטיקה ,תוספי מזון ועוד )"מוצרי הפארם"( .במהלך שנת
 2020פעלו בשוק מוצרי הפארם רשתות פארם ,כגון :סופר פארם ורשת  ,Beוכן ,בתי מרקחת
פרטיים .כמו כן ,פעלו רשתות או חנויות ייעודיות בתחומים המשיקים לחלק ממוצרי הפארם,
כמו :רשת גוד פארם )המוכרת גם תרופות ללא מרשם רופא( ,המשביר לצרכן ,חנויות

 79ראו:
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0%D7%A8%202021.pdf
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המתמחות בתחום האיפור ,כמו ,MAC :איל מקיאג' ,סקארה וקיקו מילאנו ,חנויות תמרוקים
ייעודיות ובתי מרקחת של קופות החולים.
 .22.3מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
הדינים העיקריים והמיוחדים החלים על תחום הפעילות הוראות פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[,
התשמ"א ,1981-וכן ,הנחיות והוראות של משרד הבריאות בקשר עם פעילות בתי מרקחת .כמו
כן ,בחודש פברואר  2019נכנס לתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון  ,(63התשע׳׳ט2018-
)לרבות תיקון לפקודת הרוקחים( ,המאפשר לבתי מרקחת להנפיק תרופות עבור לקוחות קופות
חולים ,אשר לבית מרקחת מסוים אין הסדר עם קופת החולים בה מבוטח הלקוח.
 .22.4שינויים בהיקף הפעילות בתחום
להערכת החברה ,למועד הדוח פועלים בארץ כ 400-בתי מרקחת פרטיים ועוד כ 300-בתי
מרקחת בתוך רשתות הפארם השונות וקופות החולים .לפי פרסום משרד הבריאות ,80מתוך
בית המרקחת הפועלים בארץ 132 ,מורשים למכור קנאביס רפואי .בנוסף ,קיימים בארץ מאות
סניפי חנויות פארם )חלקם בתוך חנויות מזון קמעונאיות( ,שבתוכם גם בתי מרקחת ,כאשר
ברשתות הגדולות הכמות עומדת על :סופר פארם  262 -סניפים; רשת  86 - Beסניפים; שופרסל
  14סניפים ממוקמים בסניפי "שופרסל דיל".למיטב ידיעת החברה ,נכון לתחילת שנת  2020היו בישראל  74בתי מרקחת מורשים לניפוק
קנאביס רפואי בהתאם למרשם .כמו כן ,נכון לאותו מועד ,נמצאו עוד כ 30-בתי מרקחת בהליכי
רישוי מתקדמים .נכון למועד הדוח ולפי פרסום באתר משרד הבריאות ,מלבד ביו מקס פארם
חולון וביו מקס פארם ראשון לציון ,פועלים בישראל עוד  130בתי מרקחת המורשים למכור
קנאביס רפואי תחת רישיון היק"ר ,והחברה מעריכה ,כי עד לסוף שנת  2021יהיו בישראל כ-
 200בתי מרקחת מורשים לניפוק קנאביס רפואי בהתאם למרשם.
הערכות החברה ביחס לכמות העתידית של בתי המרקחת שיהיו מורשים למכור מוצרי
קנאביס הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אינן בשליטת
הקבוצה ,ובשל כך עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי
שהוערך.
כמו כן ,בשנתיים האחרונות חל שינוי משמעותי בשוק הפארם ,ובכלל זה בוצעו שינויי בעלות
של רשתות פארם קיימות ,פוצלו רשתות פארם ואף נכנסו שחקנים חדשים לשוק )בין היתר,
מכירת רשת "ניו פארם" לשופרסל ומיתוגה מחדש כ Be-והמיזוג של  Beבשופרסל ,רכישת
רשת גוד פארם על-ידי רשת רמי לוי וכיו"ב .שינויים אלה הגבירו את התחרות בין החברות
הפועלות בשוק ,ובכללן רשתות הפארמה.

 80ראו.https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Pages/licensed_workers.aspx :
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התחרות בשוק מוצרי הפארם צפויה להימשך גם בשנת  2021ואף להתגבר כתוצאה מפתיחת
רשתות דיסקאונט בתחום הפארם ופריסת סניפים רחבה יותר על ידן ורכישות שמובצעות
באופן מקוון באתרים בארץ ובחו"ל.
 .22.5התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
כאמור לעיל ,שוק מוצרי הפארם מאופיין בתחרות רבה בין הגורמים המעורבים בו ,בעיקר
כתוצאה ממכירות מוצרי הפארם ברשתות השיווק הקמעונאיות ומכניסתן של רשתות
דיסקאונט חדשות לתחום הפארם ומשינויים בהרגלי הצריכה של קהל הלקוחות בכל הקשור
לרכישות של מוצרי פארם באתרים מקוונים בארץ ובחו"ל .בשנים האחרונות מתגברת
המודעות הציבורית לשימוש יומיומי במוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה שונים כחלק מאורח
חיים "בריא" ,מתגבר שימוש אוכלוסיית הגברים במוצרי קוסמטיקה ,ישנה התפתחות נוספת
של מוצרי אנטי אייג'ינג )מוצרים להאטת הזדקנות( והעלאת המודעות לשימוש במוצרים
טבעיים .כל אלו הביאו לעליית הביקושים בתחום .כניסתן של רשתות הפארמה לשוק הביאה
לגידול ניכר במספר החנויות המשווקות מוצרי פארם בישראל ,דבר שהביא להתמקצעות
בתחום ובתחומים משיקים.
בעניין זה ,יצוין ,כי החברה מצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח פתרון טכנולוגי מקוון,
שמטרתו לאפשר רכישה און ליין של קנאביס רפואי על-ידי מטופלים ואספקה של קנאביס
רפואי לבתי המטופלים ,כמו גם מוצרי פארם נוספים ,כמפורט בסעיף  10.4לעיל ,והחברה
מעריכה ,כי פתרון זה עשוי להגדיל את פוטנציאל ההכנסות של הקבוצה.
תחזיות והנחות החברה לעיל ביחס לפוטנציאל הפתרון הטכנולוגי המקוון הינן בבחינת מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה בדבר
התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה
של הקבוצה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מכפי שהוערך על ידי החברה ,כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת הקבוצה ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
 .22.6גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת החברה ,ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ,ביניהם:
 .22.6.1בתי מרקחת במיקומים אטרקטיביים;
 .22.6.2יכולת להציע מגוון רחב של מוצרים ,בזמינות ובאיכות גבוהה ,המותאמים לצרכים
השונים של הצרכנים ,במחירים אטרקטיביים וביצירת ערך מוסף לצרכן;
 .22.6.3קבלת רישיון מכירת קנאביס רפואי בבתי המרקחת;
 .22.6.4היכולת להעניק שירות איכותי בכל ערוצי המפגש עם הלקוח;
 .22.6.5יכולת רכישה ממספר רב ומגוון של ספקים בתנאי סחר אטרקטיביים;
 .22.6.6התקשרויות עם קופות חולים בישראל;
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 .22.6.7העמקת הסינרגיה עם הקבוצה הן בתחום רכישת קנאביס רפואי והן בקשר עם
מערכת האון ליין.
 .22.7שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
מחירי המוצרים הנמכרים בבתי המרקחת מושפעים בעיקר מהעלאת מחירי המוצרים על-ידי
הספקים .לתנודות במחירי המוצרים עלולה להיות השפעה על תוצאותיה העסקיות של
הקבוצה .כמו-כן ,פיחות ניכר בשער החליפין של המטבע הישראלי ,בהשוואה למטבעות
אחרים ,עלול לגרום לעליה במחיר המוצרים המיובאים או בעלי מרכיב ייבוא מהותי ,ולהשפעה
על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.
 .22.8מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
להערכת החברה ,חסם הכניסה העיקרי בתחום הפעילות הינו קבלת רישיון לבית מרקחת
והקמת בית מרקחת.
 .22.9תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
בשוק מוצרי הפארם נמכרים אלפי מוצרים ,אשר לרובם ישנם תחליפים מסוגים שונים .כמו
כן ,מרבית )אם לא כל( המוצרים המכרים בבתי המרקחת של הקבוצה ניתנים לרכישה גם ביתר
בתי המרקחת וברשתות הפארם והקמעונאיות.
 .22.10מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם
ראו סעיפים  22.4ו 22.5-לעיל.
.23

מוצרים ושירותים
נכון למועד הדוח ,נמכרים בבתי המרקחת של הקבוצה מגוון מוצרי פארם ,הנחלקים לשלוש קטגוריות
עיקריות:
 .23.1מוצרי קוסמטיקה  -מכירת מוצרי קוסמטיקה ,איפור וטיפוח של מגוון מותגים מקומיים
ובינלאומיים וברמות מחיר שונות.
 .23.2מוצרי נוחות וטואלטיקה  -מכירת מוצרי נוחות וצריכה למיניהם ,כגון :מוצרי היגיינה ,מוצרים
לשיער ,מוצרים לתינוקות ואימהות ,מוצרי ניקיון וכדומה.
 .23.3מוצרי בית מרקחת וטבע  -שיווק תרופות לפי מרשם ,תרופות ,(Over the counter) OTC
מוצרים טבעיים ,ויטמינים ותוספי מזון ,מוצרים פרא רפואיים )כמו :פלסטרים ותחבושות(
ומכשור רפואי )כמו :מד חום ומכשירי אדים(.

.24

פילוח הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים
להלן פירוט הכנסות החברה במאוחד )באלפי ש"ח( מכל קבוצת מוצרים בתחום הפעילות ,אשר
שיעורה מהווה  10%או יותר מסך הכנסות החברה )במאוחד( במהלך שנת :2020
קבוצת המוצרים
מוצרי קנאביס

הכנסות
11,874
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שיעור
78%

.25

מוצרים ושירותים חדשים
לפירוט בדבר פיתוח מערכת האון ליין ,ראו סעיף  10.4לעיל.

.26

לקוחות
בתי המרקחת של הקבוצה מוכרים את מוצרי הפארם למספר רב של לקוחות ,חלקם קבועים וחלקם
משתנים ,ואינם תלויים בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות.

.27

צבר הזמנות
נכון למועד הדוח ,לקבוצה לא קיימות הזמנות מחייבות ,אשר טרם הוכרו כהכנסות מתחום הפעילות
בדוחות הכספיים.

.28

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
נכון למועד הדוח ,בתי המרקחת שבבעלות הקבוצה ממוקמים בנכסים ,אותם שוכרת הקבוצה.
לפרטים נוספים ,ראו באורים  (5)10 ,(4)10ו (7)10-לדוחות הכספיים.

.29

נכסים לא מוחשיים
ליום  31בדצמבר  2020יתרת הנכסים הלא מוחשיים של החברה בתחום הפעילות הינה כ 3,094-אלפי
ש"ח בגין נכסים שהוכרו בעסקת רכישת ביו מקס פארם ,עסקת רכישת מרים פארם והשקעה בפיתוח
מערכת האון ליין .לפרטים נוספים ,ראו ביאור  12לדוחות הכספיים.

.30

חומרי גלם וספקים
בתי המרקחת של הקבוצה רוכשים מוצרי פארם מספקים שונים .להערכת החברה ,אין לה תלות במי
מספקי בתי המרקחת .למרבית ספקי בתי המרקחת ניתן למצוא ספק חילופי בתנאים דומים מאחר
שהם מציעים מגוון רב של מוצרים תחליפיים למותגי הספקים.
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מידע הנוגע לפעילות הקבוצה בכללותה
.31

הון אנושי
 .31.1למועד הדוח ,הקבוצה מעסיקה  50עובדים ונותני שירותים ,81מתוכם  6בתחום המטה )ללא
דירקטורים( ,הנהלה ואדמיניסטרציה.
יצוין ,כי בהתאם להוראות הסכם השותפות ,כמפורט בסעיף  36.1להלן ,קאנומד התחייבה
להעמיד לרשות שותפות קאנומד אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון בניהול ,עיבוד וגידול חקלאי
של צמחי קנאביס .כמו כן ,לגורמים מטעם החקלאיות תינתן עדיפות בהעסקתם לצורכי
הפעילות של שותפות קאנומד ,וזאת על בסיס ובהתחשב בידע המקצועי שלהם ובניסיונם
בתחום החקלאות בכלל ובתחום הפעילות בפרט והכל בהתאם לתנאים שיוסכמו בין הצדדים.
כמו כן ,בעקבות השלמת עסקת מיזוג ביופארם ,התחלפו חלק מנושאי המשרה בחברה.
לפרטים נוספים אודות נושאי המשרה בחברה ,ראו תקנה  26ותקנה 26א' לפרק ד' לדוח
התקופתי.
 .31.2להערכת החברה ,אין לה תלות באיזה מנושאי משרה ו/או עובדיה.
 .31.3בכוונת הקבוצה לגייס בהמשך עובדים נוספים ,בהתאם לצורך.
 .31.4החברה אישרה בשנת  2019תכנית הקצאת אופציות לעובדים וליועצי החברה .תכנית האופציות
הוגשה לרשויות המס והיא תקפה נכון למועד פרסום הדוח.
 .31.5הקבוצה מתקשרת עם עובדים בהסכמי העסקה בהתאם לצרכי הפעילות ,כאשר הסכמי
ההתקשרות כוללים את התנאים הסוציאליים על פי דין.
 .31.6נכון למועד הדוח ,הקבוצה לא מבצעת השקעות מהותיות בהכשרה ו/או הדרכת העובדים
ומתבססת על ניסיונם בתחום הפעילות.

.32

הון חוזר
יתרת ההון החוזר של החברה ליום  31בדצמבר  2020הסתכמה לסך של כ 2.3-מיליון ש״ח )בניכוי
חייבים ממימוש אורן השקעות( .יתרת ההון החוזר מורכבת בעיקר ממזומנים ,לקוחות ומלאי ,בניכוי
התחייבויות שוטפות של החברה.

.33

מימון
בשנת  2020מימנה הקבוצה את פעילותה בעיקר מגיוסי הון וכן ,החלה במכירת מוצריה ובהפעלת בתי
מרקחת בבעלותה.
לפרטים אודות המרות חוב וגיוסי הון ,שביצעה החברה במהלך שנת  2020ועד למועד הדוח ,ראו
סעיפים  3.4 - 3.1לעיל.

 81בחברה  ;8 -בשותפות קאנומד  ;22 -בביו מקס פארם  ;17 -בביופארם .3 -
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כמו כן ,להלן פירוט הלוואות שהועמדו לקבוצה בשנת  2020או שעדיין בתוקף במועד הדוח:
 .33.1ביום  7בינואר  2020העמידה ביופארם לחברה הלוואה בסך של  250,000ש"ח ,הנושאת ריבית
בשיעור של  4%בשנה .הלוואה זו נפרעה במהלך חודש ינואר  2020מתוך כספי גיוס ההון ,שבוצע
כאמור בסעיף  3.2לעיל .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  1.6לדיווח מיידי של החברה מיום 24
בדצמבר ) 2019מס' אסמכתא ,(2019-01-112947 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
 .33.2ה"ה מנור גינדי וכפיר גינדי ,שהינם מבעלי השליטה בחברה ,העמידו לביופארם הלוואות בעלים
כדלקמן:
 .33.2.1הלוואה בסך של  2.229מיליון ש"ח ,נושאת ריבית שנתית בשיעור של  3.41%וללא
הצמדה ,שמועד פירעונה היה אמור להיות ביום  31בדצמבר .2020
 .33.2.2הלוואה בסך של  1מיליון ש"ח ,נושאת ריבית שנתית בשיעור של  3.41%וללא הצמדה,
שמועד פירעונה היה אמור להיות ביום  9בפברואר .2021
 .33.2.3הלוואה בסך של  277אלפי ש"ח ,ללא ריבית וללא הצמדה ,שמועד פירעונה היה אמור
להיות ביום  5באפריל .2021
לפרטים נוספים אודות ההלוואות האמורות ,ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  6באפריל
) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-036357 :אשר מובא בדוח זה בדרך של הפניה.
נכון ליום  31בדצמבר  2020עמד חוב החברה בגין ההלוואות האמורות על סך מצטבר של 3,614
אלפי ש"ח ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
ביום  11בפברואר  2021החליט דירקטוריון החברה ,לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת,
לדחות את מועד פירעון הלוואות הבעלים האמורות ליום  15בנובמבר  .2021לפרטים נוספים,
ראו דוח מיידי מיום  14בפברואר ) 2021מס' אסמכתא ,(2021-01-017887 :הנכלל בדוח זה על
דרך ההפניה.
 .33.3הלוואה לזמן קצר בסך של  1מיליון ש"ח ,אשר הועמדה לטובת ביו מקס פארם על ידי תאגיד
בנקאי.
החברה מעריכה ,כי ב 12-החודשים הקרובים היא עשויה לגייס מקורות כספיים נוספים ליישום יעדי
החברה ,כמפורט בסעיף  38להלן.
הערכת החברה כי היא עשויה לגייס מקורות כספיים נוספים הינה בגדר מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,והיא עשויה להשתנות ,בין היתר ,לאור צרכי החברה ,הזדמנויות
שיעמדו בפניה והתקשרויות ככל שיהיו עם גופים מממנים.
.34

מיסוי
לפרטים אודות המיסוי החל על החברה ראו ביאור  20לדוחות הכספיים.
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.35

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
 .35.1פעילות הקבוצה כפופה לדיני מדינת ישראל ולדיני מדינות בהם תפעל בעתיד ,אם וככל שתפעל.
ייצור ושיווק מוצרי הקבוצה כפופים לדיני מדינת ישראל ,לרבות ,חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח-
 ,1968כאשר החברה תפעל לקבלת רישיון עסק בהתאם להוראות חוק זה וככל שיידרש על פי
הוראות כל דין .בנוסף פעילותה של החברה כפופה לתקינה החדשה ולהוראות הרגולטוריות.
 .35.2להלן טבלה המרכזת את כלל האישורים המוחזקים בידי הקבוצה הקשורים עם קנאביס רפואי
נכון למועד הדוח בשני תחומי הפעילות של הקבוצה:
מועד תוקפו

שם האישור

הגוף המנפיק

שם המחזיק

של האישור
רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן בחוות

*6.1.2022

משרד הבריאות

שותפות קאנומד

– היק"ר

משואה  -חוות ריבוי  -ריבוי צמחי קנאביס בתנאי
האיכות  - IMC-GAPריבוי/גידול ואחזקה של סם
מסוכן בהיקפים שלא יעלו על:
עד  6,000זרעי קנאביס ,עד  1,500צמחי אם ,עד
 24,000ייחורים עד גובה  15ס"מ וסה"כ עד 25,500
צמחים מהסוגים השונים ובשלבי הגידול השונים
בכל נקודת זמן.
רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן בחוות

*6.1.2022

משרד הבריאות

שותפות קאנומד

– היק"ר

משואה  -חוות גידול  -גידול צמחי קנאביס ועיבוד
תפרחות וצמחים  post-harvestבתנאי האיכות
 - IMC-GAPריבוי/גידול ואחזקה של סם מסוכן
בהיקפים שלא יעלו על:
עד  46,800צמחים בהצמחה ,עד  46,800צמחים
בהפרחה וסה"כ עד  93,600צמחים מהסוגים
השונים ובשלבי הגידול השונים בכל נקודת זמן,
ובנוסף ,עד  900ק"ג תפרחות הצמח בשלבי עיבוד
 post-harvestועד  900ק"ג חלקי צמח שאינם
שתולים וכן צמחים שנעקרו גם שלא לצורך עיבוד.
אישור ראשוני להקמת חוות ריבוי  -ריבוי צמחי
קנאביס ב"ציפורית"
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22.9.2021

משרד הבריאות

שותפות גידול

– היק"ר

ביופארם

אישור ראשוני להקמת חוות גידול – גידול צמחי

22.9.2021

קנאביס ב"ציפורית"
אישור ראשוני להקמת בית מסחר למוצרי קנאביס

17.8.2021

ב"ציפורית"
אישור ראשוני להקמת מפעל לייצור מוצרי

17.8.2021

קנאביס ב"ציפורית"
רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן )בית

27.7.2021

משרד הבריאות

שותפות גידול

– היק"ר

ביופארם

משרד הבריאות

שותפות מסחר

– היק"ר

ביופארם

משרד הבריאות

שותפות מפעלי

– היק"ר

ביופארם

משרד הבריאות

ביו מקס פארם

– היק"ר

מרקחת ביו מקס פארם חולון  -החזקה של עד 15
ק"ג ומסירת מוצרי קנאביס על פי תנאי האיכות
 IMC-GDPלמטופלים בעלי רישיונות בהתאם
לרישיונם(
רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן )בית

8.3.2022

מרקחת ביו מקס פארם ראשון לציון  -החזקה של

משרד הבריאות

ביו מקס פארם

– היק"ר

עד  15ק"ג ומסירת מוצרי קנאביס על פי תנאי
האיכות  IMC-GDPלמטופלים בעלי רישיונות
בהתאם לרישיונם(

*

רישיונות אלה פקעו ביום  2בדצמבר  2020וחודשו ביום  6בינואר  .2021יצוין ,כי כל תקופת הביניים
שבין פקיעת הרישיונות האמורים לבין חידושם הייתה שותפות קאנומד בקשר ישיר לעניין חידוש
הרישיונות האמורים מול היק"ר ,ולפיכך החברה סבורה כי לא הייתה לה כל חשיפה בעניין במשך
תקופת הביניים.

.36

הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה
להלן פירוט הסכמים מהותיים והסכמים לשיתוף פעולה נוספים ,שלא במהלך העסקים הרגיל ,אשר
איזו מחברות הקבוצה הינה או הייתה צד להם במהלך התקופה המתוארת בדוח זה ,אשר לא תוארו
במסגרת הפרקים הרלוונטיים להם בדוח התקופתי:
 .36.1התקשרות קאנומד בהסכם שותפות עם החקלאיות
ביום  28ביוני  2018התקשרה קאנומד בהסכם עם החקלאיות ,להקמת שותפות מוגבלת
ששיעורי ההחזקה בה הינם  74%לקאנומד ו 26%-לחקלאיות )היא שותפות קאנומד( ,שמטרתה
לעסוק בריבוי ,עיבוד וגידול צמחי קנאביס רפואי )"הסכם השותפות"( .קאנומד תהיה השותף
הכללי בשותפות קאנומד בעוד שהחקלאיות יהיו שותפות מוגבלות .תקופת השותפות הינה 24
שנים.
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בהתאם להסכם השותפות ,רווחי שותפות קאנומד יחולקו בין הצדדים בהתאם לשיעור חלקם
בזכויות בשותפות קאנומד בתום כל שנת מס על-פי דוחות מאושרים ובהתאם להוראות כל דין.
ביום  2ביולי  2020נחתמה בין קאנומד לבין החקלאיות תוספת להסכם השותפות ,הוסכם ,כי
ככל שיהיה עודפי מזומנים ראויים לחלוקה ,יחולקו  50%בין הצדדים ,לפי חלקם כאמור,
והיתרה תשמש להחזר הלוואות בעלים שהעמידה החברה לשותפות קאנומד .כמו כן ,בהתאם
להסכם השותפות ,שני המגדלים מטעם החקלאיות יהיו זכאים לבונוס בגובה של עד ) 5%כל
אחד( מהרווחים המחולקים של השותפות על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים .כן נקבעו
מנגנוני מימון והשקעה לפעילות .עוד נקבע בתוספת האמורה ,כי שותפות קאנומד תשלם
לקאנומד דמי ניהול בסך של  100אלפי ש"ח בחודש.
לחקלאיות זכויות ברות רשות ,החזקה ושימוש בשטח חקלאי של כ 15-דונם בבקעת הירדן
הנמצא בבעלותה של חטיבת ההתיישבות של ההסתדרות הציונית ועליו ממוקמת חוות משואה.
השטח עליו נמצאת חוות משואה משועבד בשעבוד מדרגה ראשונה לחטיבת ההתיישבות של
ההסתדרות הציונית כנגד הלוואה בסך של כ 123-אלפי ש"ח .יובהר ,כי נכון למועד הדוח,
לשותפות קאנומד זכויות בחוות משואה מכוח הסכם השותפות והסכם השכירות ,וכפי שנמסר
לחברה מהחקלאיות ,למיטב ידיעתן ,לא נדרש אישור מבעלת הקרקע עליה מצויה חוות
משואה ,לשימוש בקרקע כאמור לצורכי גידול קנאביס רפואי.
שותפות קאנומד שוכרת מהחקלאיות את מלוא זכויות השימוש בחוות משואה ,לרבות
מחוברים ומטלטלין לצורך ביצוע הפעילות בחוות משואה .לתיאור הסכם השכירות ,ראו סעיף
 17.1לעיל.
ביום  28ביוני  2018נחתמה בין קאנומד לבין החקלאיות תוספת להסכם השותפות ,במסגרתה
הוסכם כי שווי ההשקעה של החקלאיות בחוות משואה יעמוד על סך של  10מיליון ש"ח וככל
שיידרשו השקעות נוספות לצורך הפעילות ,אזי סכומי ההשקעות הנוספות יועמדו על ידי
החקלאיות כמוסכם בהסכם השותפות .הוראות תוספת זו ביחס להשקעה של  10מיליון ש''ח
בוטלו לאור הסכם השכירות כמפורט בסעיף  17.1לעיל .ביחס להשקעות הנוספות ככל שיידרשו
ויתבצעו לצורך הפעילות ,יחול מנגנון כפי שנקבע בהסכם השותפות.
 .36.2התקשרות בהסכם לשיתוף פעולה בגידול קנאביס רפואי
ביום  11ביוני  2019נחתם הסכם בין החברה ,שותפות קאנומד ואלפיס פלורה )להלן ביחד
בסעיף זה" :חברת הגידול"( לבין טבע אדיר ,במסגרתו הוסכם ,בין היתר ,כי חברת הגידול
תגדל בעבור עצמה בחוות משואה ,מחזור גידול של  180שתילים שיסופקו על ידי טבע אדיר או
היקף אחר ,והכל כפי שיידרש על ידי היק"ר ,כתנאי לבדיקה של תהליך גידול מלא.
בהסכם נקבע ,כי הצדדים ישתפו פעולה באופן שבו טבע אדיר תגדל כקבלן עיבוד חיצוני ,יחד
עם חברת הגידול ,קנאביס רפואי בשטח הפרחה של  7.2דונם ברוטו של חוות משואה ,לאחר
שעמד במבדק תשתיות שלב א'  IMC-GAPואישור עמידה בתקן אבטחה  ,IMC-GSPוהכל
תוך ניצול מקסימאלי של מלוא השטח כאמור של חוות משואה ובהתאם לסטנדרטים
האגרונומיים המקובלים בתחום ובשימוש בידע והניסיון של טבע אדיר.
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טבע אדיר בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה תספק לטובת הפעילות ,על חשבונה,
שתילים/ייחורים ממקור גנטי מאושר ,שמתאים לסביבת הגידול והעומד בדרישות היק"ר.
על פי ההסכם ,טבע אדיר תרכוש מחברת הגידול את מלוא תוצרת גידולי משואה באופן בלעדי.
הוסכם כי גידולי משואה יכללו מינימום של שני מחזורי גידול לשנה ,ולפחות  18,000שתילים
בשנה ,למעט בשנת  2019אשר בה יחלו במחזור גידול של  180שתילים כאמור לעיל ,ולאחר
קבלת אישור עמידה בתקן  IMC-GAPוקבלת רישיון קבוע לחוות משואה יחל מחזור גידול
בהיקף מסחרי.
מועדי ביצוע מחזורי הגידול העוקבים יהיו בסמוך ככל שניתן לסיום מחזור הגידול הקודם,
בתקופה שעד להשלמת הקטיף של מחזור הגידול האחרון שיישתל בחוות משואה עד לתום
חודש דצמבר .2021
בגין תוצרת קנאביס רפואי של גידולי משואה ,אשר עומדת בפרמטרים שנקבעו על ידי היק''ר
ביחס לדרישות האיכות והתקן השונות ,טבע אדיר תשלם לחברת הגידול סך כולל של  4ש"ח
לכל גרם יבש שיובש במתקן של טבע אדיר ,וסך של  4.15ש"ח לכל גרם יבש שיובש בחוות
משואה ,בתוספת מע"מ כדין.
בהתאם להוראות ההסכם ,בוצעו שתילה וקציר של שתילי קנאביס רפואי בחוות משואה,
כלדקמן:
)א( ביום  11בספטמבר  2019סיפקה טבע אדיר לחברת הגידול  180שתילי קנאביס
רפואי ,אשר נשתלו עבור טבע אדיר בחוות משואה עם הגעתם ,ואשר נקצרו
בדצמבר  .2019ביום  5במרץ  2020סופקו  3.19ק"ג תפרחות קנאביס רפואי
לטבע אדיר באמצעות יוניבו תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ )"יוניבו"(.
)ב( ביום  13בינואר  2020סיפקה טבע אדיר לחוות משואה  2,730שתילי קנאביס
רפואי וכן 200 ,צמחי אם ,אשר נשתלו בחוות משואה עם הגעתם .ביום 31
במאי  2020הסתיים הקציר המסחרי הראשון של שתילי הקנאביס .בחודש
יוני  2020סופקו כ 420-ק"ג של תוצרת יבשה לטבע אדיר באמצעות יוניבו.
)ג( ביום  6באפריל  2020נשתלו בחוות משואה כ 4,000-שתילי קנאביס ,אשר
הוכנו בחוות משואה על בסיס גנטיקה שסיפקה טבע אדיר .קציר שתילים אלו
בוצע במהלך חודשים יולי ואוגוסט  2020ומשקל התוצרת היבשה הסתכם בכ-
 400ק"ג והיא סופקה לטבע אדיר ,באמצעות יוניבו ,בחודש אוגוסט .2020
ביום  3במאי  ,2020לאחר משלוח כמה מכתבי התראה לטבע אדיר בעניין הפרת התחייבויותיה
הנובעות מההסכם הנ"ל ,הודיעו החברה ושותפות קאנומד על ביטול ההסכם עם טבע אדיר
וזאת כדי לצמצם את נזקיהן ולאפשר להן למצוא חלופות ראויות להתקשרויות שבהסכם.
ביטול ההסכם לא השפיע באופן מהותי לרעה על תוצאות החברה .לפרטים בדבר ההתקשרות
עם טבע אדיר ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  12ביוני ) 2019מס' אסמכתא2019-01- :
 ,(057745הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
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ביום  3באוגוסט  2020התקשרה חברת הגידול עם חברה מקבוצת טבע אדיר בהסכם לגידול
ומכירה של תוצרת גידולי קנאביס רפואי מסוג "מייפל ליף" ,אשר תגודל בשטח הפרחה של 3.6
דונם )ברוטו( בחוות משואה במהלך שלושה מחזורי גידול ,אשר נכון למועד הדוח ,שניים מהם
כבר הסתיימו וסופקו לטבע אדיר והשלישי טרם נשתל .במסגרת ההסכם הנוכחי ,נקבע ,כי
ביחס להסכם הקודם בין הצדדים מיום  11ביוני  ,2019אשר בוטל כאמור בסעיף זה לעיל,
ובכפוף לפעולות המסדירות את גמר החשבון והאספקה בגין הסכם קודם זה ,הם מוותרים על
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר אליו .לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה מיום
 4באוגוסט ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-083025 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
 .36.3התקשרות ביופארם בהסכם ניהול לגידול קנאביס
ביום  5במאי  2020אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של ביופארם במערכת הסכמים,
ביניהם )א( הסכם ניהול לגידול קנאביס עם צד שלישי בלתי קשור )"נותנת השירות"( לצורך
ניהול תהליך הגידול של הקנאביס במתקן ה Indoor-בתמורה חודשית בסך של  30,000עד
 70,000ש"ח בתוספת מע"מ ,בכפוף להתקיימות אבני דרך שנקבעו בהסכם; )ב( סיוע בפעילות
חוות משואה; )ג( שלושה הסכמי העסקה עם מגדלים ,הקשורים לנותנת השירות.
לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  6במאי  2020ומיום  17בינואר 2021
)מס' אסמכתאות 2020-01-040624 :ו ,(2021-01-007179-הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
נכון למועד הדוח ,ביקשה ביופארם לסיים את ההתקשרות במערכת ההסכמים האמורה
והצדדים מצויים בתקופת ההודעה המוקדמת .עם זאת ,ביופארם מנהלת משא ומתן
להתקשרות חדשה מול נותנת השירות .למועד הדוח ,אין וודאות כי משא ומתן זה יבשיל לכדי
הסכם מחייב.
 .36.4התקשרויות עם יועצים ונותני שירותים
ביופארם התקשרה במספר התקשרויות עם יועצים ונותני שירותים במסגרתם יעניקו
לביופארם שירותי ייעוץ ,תכנון ,הכוונה ובנייה בתחום הקמת פרויקטים בקשר עם הקמת
מתקן ה .Indoor-עד למועד הדוח היקף העלויות וההוצאות הכרוכות בהתקשרויות הסתכם
לסך של  4.2מיליון ש"ח.
 .36.5התקשרות החברה בהסכם הלוואה עם מר רן פרסברג
ביום  3בנובמבר  2019חתמה החברה עם מר רן פרסברג על הסכם הלוואה ,אשר במסגרתו
הועמדה לחברה הלוואה בסך של  1,500אלפי ש"ח .בימים  28ו 29-בינואר  2020פרעה החברה
ההלוואה האמורה ,בצירוף ריבית ,בסך של  1,783אלפי ש"ח ,וזאת מתוך כספי תמורת גיוס
ההון האמור בסעיף  3.2לעיל.
 .36.6הסכם עם פוקוס צמחי מרפא
ביום  19באפריל  2020חתמה החברה על הסכם עם פוקוס צמחי מרפא בע"מ )"פוקוס"(
לאספקת תפרחות מיובשות שלמות של קנאביס לשימוש רפואי .לפרטים נוספים ,ראו דיווח
מיידי של החברה מיום  20באפריל ) 2020מס' אסמכתא .(2020-01-039387 :ביום  7בנובמבר
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 2020הגיעו הצדדים להסכמה בדבר ביטול ההסכם ,וכי החברה תשיב לפוקוס מקדמה בסך של
 321,600ש"ח ,ששולמה על-ידי פוקוס לחברה ,באמצעות  2המחאות בסכומים זהים ,האחת
ליום  30בנובמבר  2020והשניה ליום  15בדצמבר  ,2020תוך ויתור הדדי על כל טענה או דרישה
בעניינו של ההסכם האמור.
 .36.7הסכם למכירת תוצרת לבתי מסחר
ביום  26באפריל  2020חתמה החברה על הסכם עם צד שלישי ,אשר במסגרתו תתקשר החברה
)בעצמה ו/או באמצעות תאגידים בשליטתה( ,בתיווכו של הצד השלישי ,עם בתי מסחר
בהסכמים לאספקת תפרחות קנאביס רפואי מוכנות וארוזות .בהסכם נקבע ,כי אספקת
התוצרת כאמור תחל ביום  15בספטמבר ) 2020עם אפשרות לדחות את המועד בעד  60יום( ועד
ליום  31בדצמבר  2022ותעמוד על כמות חודשית של בין  50ל 100-ק"ג בחודש והיקף התמורה
הכולל המוערך לקבוצה עומד על בין  10מיליון ש"ח ל 20-מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ( .בהתאם
להוראות ההסכם האמור ,ביום  14ביוני  2020העביר אותו צד שלישי לחברה סך של  500אלפי
ש"ח כמקדמה .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  26באפריל ) 2020מס'
אסמכתא ,(2020-01-041532 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה .נכון למועד הדוח ,טרם סופקה
תוצרת כלשהי בהתאם להסכם והצדדים מנהלים ביניהם מגעים לצורך בחינת המשך שיתוף
הפעולה.
 .36.8הסכם אספקה עם ACA Muller
ביום  7ביולי  2019התקשרה ביופארם עם חברת ACA Muller ADAG Pharma Vertriebs
) Gmbhבסעיף זה" :הרוכשת"( בהסכם אספקה ,לפיו תספק לרוכשת מוצרי קנאביס רפואי
בהתאם לטופסי הזמנה המצורפים להסכם ,והכל בכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים
הרלוונטיים )"הסכם האספקה"( .על פי הסכם האספקה ,ביופארם תספק לרוכשת מוצרים
שייוצרו במתקן ה ,Indoor-בכמות שנתית של לפחות  3טון של תפרחות מיובשות או במשקל
שווה של שמן לצורך הפצת המוצרים .לרוכשת ישנה בלעדיות לשיווק המוצרים שיסופקו על
ידי ביופארם שיוצרו על בסיס הגנטיקה של הרוכשת רק בטריטוריית  ,EUבמחיר של  4.5דולר
לגרם ,ובסך הכל  13.5מיליון דולר .כמו כן ,ביחס למוצרים שיוצרו על בסיס הגנטיקה של
הרוכשת ,שישווקו על ידי ביופארם מחוץ לטריטוריית  ,EUהרוכשת תהיה זכאית ל5%-
מההכנסות .במקרה בו הצדדים לא יהיו רשאים לייבא את הגנטיקות של הרוכשת ,אזי הרוכשת
תרכוש את מוצרי ביופארם על פי פירוט שיוסכם בין הצדדים בכתב לגבי כל הזמנה.
ביופארם תוכל ,על פי שיקול דעתה ,לייבא ולרכוש מהרוכשת זרעים לגידול ו/או תוציא רישיון
לגנטיקות של הרוכשת לשימוש לצורך ייצור שעתוקים ,בכפוף להתקשרות בהסכם רישיון בין
הצדדים .לבחירתה של ביופארם ,הצדדים יכולים להתקשר בהסכם ייעוץ לפיו הרוכשת תייעץ
לביופארם לגבי גידול הזרעים כאמור .ביופארם אינה מחויבת לספק את בקשת ההזמנה
במצבים בהם ההזמנה נוגדת את הוראות הסכם האספקה ולא אושרה בכתב על ידי ביופארם.
במקרים בהם הרוכשת קובעת תאריך משלוח חדש ,הרוכשת תפצה את ביופארם בעבור נזקים
והפסדים שנגרמו לביופארם כתוצאה מדחיית מועד המשלוח .במידה של ביטול ההזמנה על ידי
הרוכשת ,עליה לשלם את מחיר ההזמנה בתוך  2ימי עסקים מיום הביטול .הרוכשת תהיה
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רשאית לבדוק את המוצרים במתחם ביופארם ונתונים בנוגע לגידול התפרחות לצורך מצבי
 recallוהענות לדרישות רגולטוריות .המוצרים ייבדקו על ידי צד שלישי במעבדה מורשית
בישראל לשביעות רצונה של הרוכשת ועל המוצרים לעמוד בסטנדרטים של האיחוד האירופי
והתקינה הגרמנית .ההסכם כאמור הינו בתוקף עד ליום  31בדצמבר  ,2024אלא אם הסתיים
קודם לכן בהתאם להוראות ההסכם .כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם ) (1בהודעה
בכתב של  30יום על הפרה יסודית כלפי הצד השני ,בהנחה שההפרה לא תוקנה בתוך זמן
ההודעה בכתב; או ) (2בהודעה בכתב במקרה בו הצד השני במצב של חדלות פירעון או פשיטת
רגל ,בהסדר נושים ,מונה לו כונס נכסים או החל בהליכי פירוק ,והליך כאמור לא בוטל במסגרת
 60יום מיום התחלתו.
נכון למועד הדוח ,ביופארם פועלת על מנת לייבא מוצרי קנאביס מקנדה לגרמניה ,על מנת
לקיים את הסכם האספקה.
 .36.9הסכם למכירת תוצרת לקנאשור
ביום  27ביולי  2020נחתם הסכם בין החברה לבין חברה בבעלות מלאה של קנאשור
תראפיוטיקס בע"מ ,שהינה חברה ציבורית בלתי קשורה לחברה )בסעיף זה" :הרוכשת"(,
למכירת תוצרת צמח הקנאביס הרפואי לרוכשת ,וזאת במהלך תקופה בת  3שנים החל מיום
 15בנובמבר  .2020לפרטים נוספים אודות ההסכם האמור ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום
 28ביולי ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-079938 :הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה .המכירות
על פי ההסכם האמור החלו במהלך הרבעון האחרון לשנת .2020
 .36.10הסכם עם חברת Pharmadrug Production GmbH
לביופארם זכות על פי הסכם נוטריוני מיום  31בינואר  ,2019לפיו ה"ה דוד זהבי וחגית ויינשטוק
)"הנמחים"( יהיו זכאים ל 13%-מהונה המונפק והנפרע של חברת Pharmadrug Production
") GmbHפארמהדראג"( .בסמוך לאחר קבלת המניות כאמור לעיל ,יעבירו הנמחים את
זכויותיהם בפארמהדראג לביופארם .פארמהדראג מחזיקה רישיון ייבוא באירופה ורישיון
הפצה של חומרים נרקוטיים בהמבורג ונמצאת בהליכי קבלת רישיון הפצה בברלין ) Narcotic
 .(schedule1כנגד העברת  13%מהונה המונפק של פארמהדראג כאמור לביופארם ,הוקצו
לחברה בשליטתם של הנמחים מניות רגילות של ביופארם המהוות  11.5%מהונה המונפק וזאת
טרם השלמת עסקת מיזוג ביופוארם .לאור מגבלות הטיסה שהוטלו עקב משבר הקורונה,
מניות אלו טרם הועברו לידי ה"ה דוד זהבי וחגית ויינשטוק.
 .36.11הסכם למכירת קנאביס לגרמניה
ביום  2באוגוסט  2020התקשרה החברה ,בעצמה ו/או באמצעות תאגידים בשליטתה ,במכתב
כוונות מחייב עם צדדים שלישיים בלתי קשורים מגרמניה )בסעיף זה" :הרוכשים" ו"-מכתב
הכוונות" ,לפי העניין( ,לפיו הקבוצה תמכור ותייצא לרוכשים תפרחות יבשות של קנאביס או
שמן קנאביס לשימוש רפואי ,שייוצרו במתקן ה Indoor-בכפוף לעמידתם בתקנים שנקבעו
במכתב הכוונות .הרוכשים התחייבו במסגרת מכתב הכוונות לרכוש מהקבוצה כמות שנתית
של  1.2טון תפרחות יבשות של קנאביס רפואי ,במשך תקופה בת שלוש שנים ,שתחילתה ביום
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 1בינואר  ,2021במחיר של  4.2אירו לגרם תפרחות יבשות של קנאביס .לפרטים נוספים ,ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  3באוגוסט ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-075337 :הנכלל בדוח
זה בדרך של הפניה .ביום  23בספטמבר  2020נחתם הסכם סופי ומחייב ,המבוסס על התנאים
שנקבעו במכתב הכוונות.
 .36.12מזכר הבנות מחייב לקבלת רישיונות להפצת קנאביס רפואי בגרמניה
בהמשך לאמור בסעיף  2.11.10למתאר פעילות ביופארם ,ביום  18בדצמבר  2020התקשרה
הקבוצה במזכר הבנות מחייב עם צד שלישי בלתי קשור מגרמניה בסעיף זה" :הצד השלישי"
ו"-מזכר ההבנות" ,לפי העניין( ,לקבלת שירותים וסיוע מהצד השלישי בקשר עם )א( הקמת
חברה ייעודית בגרמניה אשר תהיה בבעלות מלאה של הקבוצה )בסעיף זה" :החברה
הייעודית"( ,ולאחר מכן )ב( הכנה והגשה של בקשה על-ידי הצד השלישי )עבור ומטעם החברה
הייעודית( למכון הפדראלי לתרופות ומכשור רפואי בגרמניה ) Federal Institute for Drugs
 (and Medical Device in Germanyלקבלת רישיונות מתאימים שיאפשרו לחברה הייעודית
לרכוש ,להפיץ ולמכור תרופות )לרבות קנאביס רפואי( ,ובכלל זה לבתי מרקחת ,בגרמניה וביתר
מדינות האיחוד האירופי .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  20בדצמבר 2020
)מס' אסמכתא ,(2020-01-129745 :אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.
 .36.13הסכם הפצת מוצרי Just Brands

ביום  17בפברואר  2021התקשרה החברה בהסכם הפצה עם Just ") 82Just Brands LLC
 ,("Brandsלפיו תשמש החברה כמפיץ בלעדי של מוצרי  ,Just Brandsבמדינות ישראל
ובגרמניה )בסעיף זה" :הטריטוריה"( .מוצרים אלו מיוצרים על-ידי  Just Brandsוכוללים ,בין
היתר ,מוצרי מאכל וטיפוח על בסיס ) CBDבסעיף זה" :המוצרים"( .במסגרת זו ,נקבע
בהסכם ,כי החברה תקבל רישיון מוגבל ובלעדי לשימוש בחומרי שיווק שיסופקו לה על-ידי Just
 Brandsבקשר עם המוצרים בתחומי הטריטוריה.
החברה התחייבה לרכוש כמות מינימאלית של מוצרים בכל אחת משלוש השנים הראשונות
להסכם )בשנה הראשונה -כמות מינימאלית של מוצרים בהיקף כספי של  100אלפי דולר; בשנה
השנייה -כמות מינימאלית של מוצרים בהיקף כספי של  200אלפי דולר ,ובשנה השלישית -כמות
מינימאלית של מוצרים בהיקף כספי של  300אלפי דולר( .החברה תהיה רשאית למכור את
המוצרים בטריטוריה בהתאם לתעריפים שנקבעו בהסכם.
ככל שהחברה לא תבצע הזמנות של המוצרים בהיקף המינימאלי הקבוע לעילJust Brands ,
תהיה זכאית ,כסעד בלעדי ,לבטל את הבלעדיות שניתנה לחברה בהפצה של המוצרים
בטריטוריה.
בנוסף ,נקבע ,כי ההסכם ייכנס לתוקף ביחס להפצת המוצרים בישראל רק כאשר הפצתם
תתאפשר על-פי דין בישראל ,בעוד שביחס להפצת המוצרים בגרמניה ,ההסכם ייכנס לתוקף
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למיטב ידיעת החברה Just Brands ,הינה תאגיד אמריקאי ,אשר עוסק בייצור ושיווק גלובאלי של מוצרים מבוססי  ,CBDלרבות
מוצרי מאכל ,טיפוח ושמנים .כתובת אתר האינטרנט של .www.justcbdstore.com :Just Brands
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עם חתימתו ,ולמשך  3שנים ממועד זה .ככל שלא תתאפשר הפצתם של המוצרים בישראל תוך
 24חודשים ממועד חתימת ההסכם ,יפקע ההסכם בכל הנוגע להפצת המוצרים בישראל,
ויישאר בתוקף ביחס להפצת המוצרים בגרמניה בלבד .יובהר ,כי נכון למועד דוח זה ,הרגולציה
בישראל אינה מאפשרת ממכר והפצה של המוצרים בישראל.
לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  18בפברואר ) 2021מס' אסמכתא2021- :
 ,(01-020323אשר נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.
.37

הליכים משפטיים
למיטב ידיעת החברה ,נכון ליום  31בדצמבר  2020ומועד פרסום דוח זה ,לא מתנהלים הליכים
משפטיים מהותיים כנגד הקבוצה והקבוצה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים כלשהם ,למעט
כמפורט להלן:
 .37.1ביום  13במרץ  2019דיווחה החברה ,כי למיטב ידיעתה ובהתאם לפרסומים פומביים ,מתנהלת
חקירה בחשד לביצוע עבירות על פי חוק ניירות ערך וכן ,עבירות על פי חוק העונשין ,תשל"ז-
 ,1977הקשורות לחברה ולחברות אחרות במהלך השנים  .2016-2017על פי החשד ,העבירות
הנחקרות הינן בקשר למינויו של מר דויד שחם )אשר כיהן בתקופה הרלוונטית כדירקטור
חיצוני בחברה( וכן ,עבירות דיווח ועבירות נוספות על פי חוק ניירות ערך ,אשר נעשו בצוותא
עם מר יאיר פודים ,אשר כיהן בתקופה הרלוונטית כיו"ר דירקטוריון החברה .לפי הפרסומים
הפומביים ,יאיר פודים ,יו"ר דירקטוריון החברה לשעבר ,מר דויד שחם )דירקטור חיצוני
בתקופה הרלוונטית( ומר אסף סיני )אשר כיהן בתקופה הרלוונטית כמנכ"ל החברה( נעצרו
לחקירה ושוחררו בתנאים מגבילים .למיטב ידיעת החברה ,לחשדות כאמור אין קשר לפעילות
הנוכחית של החברה או לבעלי השליטה בה או לנושאי המשרה הנוכחיים בה .לפרטים נוספים
ראו דיווח מיידי מיום  13במרץ ) 2019מס' אסמכתא ,(2019-01-021763 :הנכלל על דרך
ההפניה .למיטב ידיעת החברה ,ממצאי החקירה האמורה הועברו לפרקליטות .כמו כן ,בחודש
מרץ  2020התקבל מכתב מטעמו של מר דויד שחם בדבר דרישה למתן שיפוי עבור הוצאותיו
המשפטיות בגין החקירה האמורה בסך של כ 110-אלפי ש"ח.
 .37.2כאמור בסעיף  1.8לעיל ובעקבות הפרה צפויה של התחייבות מגנזי השקעות לפרוע את
התחייבותה על פי אופציית המכר ,הגישה החברה לבית המשפט תביעה כספית כנגד מגנזי
השקעות וכנגד מר גבריאל מגנזי .לפרטים נוספים ,ראו ביאור  6לדוחות הכספיים.
 .37.3ביום  16בנובמבר  2020הגישה אורן השקעות נגד החברה תביעה כספית בסך של 3,864,000
ש"ח .במסגרת התביעה נטען על ידי אורן השקעות ,כי הטלת העיקול על חשבונות הבנק של
אורן השקעות על-ידי החברה )כחלק מהתביעה שהחברה הגישה כנגד מגנזי השקעות ומר
גבריאל מגנזי ,בעלי השליטה באורן השקעות ,כאמור בסעיף  37.2לעיל( וקיומם של פרסומים
פומביים בדבר העיקול בעיתונות הכלכלית ,עלו כדי פרסום לשון הרע ,הוצאת דיבת אורן
השקעות ,הכפשתה ופגיעה בשמה הטוב .לפרטים נוספים ,ראו ביאור  17לדוחות הכספיים.
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 .37.4ביום  20בפברואר  2020קיבלה החברה מוולטר טים בע"מ )"ולטר טים"( מכתב דרישה לקבלת
פיצוי בקשר עם המרת חוב של החברה כלפיו לניירות ערך של החברה ,אשר בוצעה במהלך
ינואר  ,2020וכן ,בדבר פיצוי בקשר עם ניהול משא ומתן להשקעה בחברה עמו.
ביום  1ביולי  2020חתמה החברה על הסכם פשרה עם ולטר טים ,לפיו כנגד סילוק סופי מלא
ומוחלט של כל טענות ו/או דרישות הצדדים מכל סוג שהוא ,מבלי להודות צד בטענות משנהו,
ובכך לייתר הליכים עתידיים ,תשלם החברה לוולטר טים סך של  200,000ש"ח ,בתוספת מע"מ
כדין .ביום  9באוגוסט  2020אישרה האסיפה הכללית של החברה את קיום התחייבויות החברה
על-פי הסכם הפשרה האמור ומספר ימים לאחר מכן ,שולם סכום הפשרה האמור.
לפרטים נוספים ,ראו חלק ד' לדוח זימון אסיפה ,שפורסם על ידי החברה ביום  6באוגוסט 2020
)מס' אסמכתא ,(2020-01-085215 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
.38

יעדים ואסטרטגיה עסקית
היעד המרכזי של הקבוצה הינו ביסוסה בשוק הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם על ידי ריבוי וגידול
קנאביס רפואי בארץ ובעולם ,פיתוח ושיווק מוצרי קנאביס רפואי תחת התקנים החדשים הרלוונטיים
לתעשיית הקנאביס הרפואי ויצירת שיתופי פעולה עם חברות גלובאליות למטרות אלה תוך יצירת
מותג ייחודי פורץ דרך בארץ ובעולם.
בכוונת הקבוצה להרחיב בעתיד את הפעילות על מנת לפעול בכל שרשרת הפקת ואספקת מוצרי
קנאביס רפואי ולצורך כך ,לקבל רישיון לאחסון ,שיווק והפצת קנאביס רפואי באמצעות הגשת
בקשות לאישורים ראשוניים ליק"ר .החברה סבורה ,כי קבלת רישיון זה יעניק לפעילות יתרון על פני
מתחרים אחרים בתחום ללא רישיון זה.
כמו כן ,בכוונת החברה לבחון אפשרות לקבל רישיון לייבא קנאביס רפואי לישראל.
בכפוף לקבלת רישיון לייצוא מישראל ובהנחה כי תקים את מתקן ה ,Indoor-בכוונת הקבוצה לייצא
את תוצרת הקנאביס הרפואי דרך אחד מהמפעלים המאושרים בישראל.
כמו כן ,מתכננת הקבוצה להרחיב את פעילותה בתחום מחקר ופיתוח של מוצרי קנאביס ,לרבות
לצרכים רפואיים ,קוסמטיים ,תזונתיים וכיוצא באלה ובכלל זה טיפוח זנים וגנטיקה ושיתופי פעולה
אסטרטגיים.
בנוסף ,פועלת הקבוצה להרחבת רשת בתי המרקחת שבבעלות הקבוצה ,במטרה שתכלול ,בין היתר,
בית מרקחת און ליין ,כאמור בסעיף  10.4לעיל.
ככל שהדבר יתאפשר על פי דין ,בכוונת הקבוצה לקיים שיתופי פעולה עם חברות מתעשיות שונות,
כגון :פארמה ,חברות קוסמטיקה ,חברות מזון וכיוצא בזה ,בקשר עם פיתוח מוצרים הכוללים
רכיבים מצמח הקנאביס ,ייצורם ושיווקם בארץ ובעולם וכן ,לקיים פעילות מחקר ופיתוח עם גורמים
כאמור .כמו כן ,הקבוצה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום וככל שרכיבים
מסוימים של צמח הקנאביס יוסרו מפקודת הסמים המסוכנים ,תבחן החברה את האפשרות לפתח
מוצרים על בסיס רכיבים אלו )לדוגמת .(CBD

73

תכניות הקבוצה לעיל הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,ומבוססות על
הערכות הקבוצה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל,
אינו ודאי ואינו בשליטתה .תכניות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם התממשות אלו
מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.
.39

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
להלן תכניות הקבוצה למהלך השנה הקרובה ,החורגות ממהלך העסקים הרגיל:
 .39.1הרחבת רשת בתי המרקחת.
 .39.2השקת מערכת האון ליין ,כולל בית מרקחת מקוון ומערכת ייעוץ ,ליווי ומכירת קנאביס רפואי.
 .39.3השלמת הרחבת החממות בחוות משואה.
 .39.4הוצאת רישיון לבית מסחר בגרמניה.
 .39.5התחלת שיווק קוו המוצרים של  Kindlyו Upp-בבתי המרקחת.
 .39.6הרחבת קו מוצרי הקבוצה.
 .39.7ייבוא מוצרי קנאביס מקנדה לגרמניה.
תחזיות החברה לעיל ביחס לצפי התפתחות הקבוצה בשנה הקרובה הינן בבחינת מידע צופה פני
עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים
ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטת הקבוצה .הערכות אלו עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים
שאינם בשליטת הקבוצה ,וביניהם התממשות אלו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  40לדוח זה.

.40

דיון בגורמי סיכון
 .40.1סיכוני מאקרו
 .40.1.1מצב בטחוני ,מדיני ופוליטי :כל הרעה במצב הביטחוני ,המדיני והפוליטי עלולה
להוביל לפגיעה באיתנות הפיננסית של חברות במשק בכלל וחברות הפועלות בתחום
החקלאי בפרט .עיקר הפגיעה עלולה להיווצר מעלייה במספר פושטי הרגל ובמספר
החברות חדלות הפירעון ,וממיתון בפעילות החקלאית .פגיעה מסוג זה עלולה להוביל
לקשיים בניהול עסקים ,בעבודה מול ספקים ולצמצום בהיקף הפעילות.
 .40.1.2המצב הכלכלי בישראל :הקבוצה תלויה במצב הכלכלי בישראל המשפיע ,בין היתר,
על שוק מוצרי הפארם בישראל ,הואיל והצריכה תלויה בצריכה הפרטית לנפש .כן
עשויה הקבוצה להיות תלויה באירועים בינלאומיים להם השפעה על המשק
הישראלי .להתפתחויות ולזעזועים בשוק הישראלי ,כמו גם להאטה כלכלית או
למיתון כתוצאה ממשבר כלכלי ,אם יחולו ,עלולות להיות השפעות שליליות על שוק
מוצרי הפארם בישראל וכפועל יוצא מכך גם על הכנסות הקבוצה ושיעורי הרווחיות
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שלה ,וזאת ,בין היתר ,עקב העמקת התחרות ובעקבות שינוי בהרגלי הצריכה של
לקוחות הקבוצה )הקיימים והפוטנציאליים(.
 .40.1.3עלייה במחירי תשומות :פעילות הקבוצה תלויה ,בין היתר ,במחירי תשומות של
חשמל ,מים וביוב .עלייה לא צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של פעילות
הקבוצה.
 .40.1.4תנודות שער חליפין :לאור החלטת הממשלה על היתר ייצוא הקנאביס ממדינת
ישראל ,כמו גם התקשרותה של הקבוצה בהסכמי הפצת מוצרים בחו"ל ,להערכת
החברה יהיו לקבוצה הכנסות משמעותיות במטבע זר ,בעוד שמרבית הוצאותיה יהיו
שקליות .במצב זה ,אין כל ודאות כי החברה תצליח להגן על עצמה מבחינה פיננסית
משינויים קיצוניים בשערי חליפין כאמור.
 .40.1.5סיכון רגולטורי ומשפטי :על אף שינוי מהותי בישראל ובעולם ביחס כלפי הקנאביס
הרפואי ,לא ניתן לצפות שינויי חקיקה או תקינה כאלו או אחרים אשר ישפיעו,
במישרין או בעקיפין ,על פעילותה של הקבוצה בארץ או בעולם.
 .40.1.6זהות ישראלית :זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור
ההכרה ביתרונות בתחום הקנאביס הקיימים בישראל( ,ואילו במקרים אחרים עלולה
זהות ישראלית להוות חיסרון ,ואף להביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל.
למיטב הערכת החברה ,זהותה הישראלית של הקבוצה הינה בעלת משמעות
מצומצמת יותר בהשוואה לשווקים אחרים ,לאור המוניטין הידוע שיש למדינת
ישראל בעולם באיכות ובטיב הקנאביס שמגודל בשטחה.
 .40.1.7השלכות הקורונה :להערכת החברה ,נכון למועד הדוח להתפשטות נגיף הקורונה אין
השפעה על פעילות הקבוצה ,אולם במקרה שעובדיה יאלצו לשהות בבידוד לתקופות
ממושכות עשויה להיות השפעה מסוימת על פעילותה העסקית של הקבוצה ,ובפרט
על יכולות הייצור שלה בחוות משואה.
 .40.2גורמי סיכון ענפיים
 .40.2.1תקלות ועיכובים בייבוא של חומר צמחי לצורך ריבוי בישראל :ככל שהחומר הצמחי
)כגון :זרעים ,ייחורים ותרביות רקמה וכו'( ,שממנו ניתן לבצע ריבוי בחוות הריבוי,
ייבוא מחו"ל ,הרי שבהתאם לתקינה החדשה ,הוא חייב להיות מיובא לארץ באופן
חוקי בהתאם להנחיות היק"ר והתקנות הרלוונטיות .הליכים אלו מלווים
בבירוקרטיה אשר יכולה לעכב את שרשרת ההפקה כולה.
 .40.2.2תחרות מול שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל :החל ממועד פרסום
התקינה החדשה הוענקו מאות אישורים ראשוניים לאחת מחוליות שרשרת ההפקה
לגורמים שונים בישראל וכן ,קיימים עשרות גופים בעלי רישיון ללפחות חוליה אחת
בשרשרת ההפקה .משכך ,לפחות בשנים הראשונות ,החברה צופה שיהיו לקבוצה
מתחרות רבות בשוק הישראלי .ריבוי מתחרים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל עלול
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לפגוע בביקוש למוצרי הקבוצה ואין כל ודאות שהקבוצה תצליח להתמודד בהצלחה
וביעילות כנגד מתחריה האחרים.
 .40.2.3תחרות מול ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל :כיום ,למיטב ידיעת החברה,
במדינת ישראל קיימים כ 20-ספקים/יצרנים מקומיים אשר מוכרים קנאביס רפואי
לחולים בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי .לספקים אלו ניסיון רב ,יכולות ייצור,
מערכי שיווק וכן אישורי  IMC-GAPלפי התקינה החדשה .לאור האמור ,היתרונות
של החוות הוותיקות בעלות אישורי ה IMC-GAP -עלולים להקשות על החברה
"להשתלט" על קהלי מטופלים קיימים אשר כבר רגילים לרכוש את המוצרים של
ספק ספציפי.
 .40.2.4תחרות בחו"ל :לקבוצה מתחרים רבים בחו"ל .אולם ,החברה סבורה ,כי לפחות
בשנים הקרובות ,הביקוש למוצרי קנאביס רפואי יעלה על ההיצע.
 .40.2.5תחרות בתחום בתי המרקחת :התגברות התחרות בענף מוצרי הפארם עלולה להביא
לקיטון בהכנסות ובשיעורי הרווח מתחום הפעילות.
 .40.2.6התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס :נכון למועד הדוח ,הדעות כלפי
קנאביס בארץ ובעולם עדיין חלוקות ,לרבות בכל הנוגע לאפשרות הייצוא של
הקנאביס הרפואי .אין כל ודאות שהתנגדות כזו או אחרת לא תוביל לפגיעה בעסקי
הפעילות בארץ או בחו"ל.
 .40.2.7שינוע :מוצרי הקבוצה ,הן בארץ והן לחו"ל ,חשופים לסיכון של גניבת המוצרים על
ידי גורמים עבריינים ,הן מהאתרים עצמם והן בכל חוליות שרשרת ההפקה.
 .40.2.8מחירי הקנאביס בעולם :מחירי השוק של קנאביס רפואי משתנים בין כל מדינה
ומדינה כמעט מידי יום .אין ביכולתה של החברה להעריך מה יהיה מחיר הקנאביס
הרפואי בעתיד .מחיר השוק של הקנאביס אינו בשליטת הקבוצה והוא יהיה תלוי
בהרבה מאד גורמים שלא ניתן לצפות את רובם.
 .40.2.9התקינה החדשה :יישומה של התקינה החדשה מצוי ,יחסית ,בתחילת הדרך ולכן
החברה אינה יכולה בשלב זה לצפות אירועים שקשורים באופן יישום התקינה ואשר
יכולים להשפיע באופן ישיר או עקיף על הקבוצה.
 .40.2.10התוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימוש בקנאביס רפואי בישראל:
במדינת ישראל קיימות מספר התוויות אשר יכולות להקנות למטופלים לקבל
קנאביס רפואי .ההחלטה בעניין ההתוויות מתקבלת על ידי ועדת התוויות של משרד
הבריאות .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדו"ח כ 20-התוויות חדשות לשימוש
בקנאביס רפואי נמצאות בהליכי אישור .אישורן כאמור לעיל ,עשוי להגדיל את
פוטנציאל הרישיונות ונפח הצריכה
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 .40.2.11מגיפות או מחלות הקשורות בצמחים :צמח הקנאביס ,כמו כל צמח ,חשוף למחלות
ומגיפות .יצוין ,כי מכיוון שהצמחים גדלים בחממות עם בקרת אקלים אוטומטית
ולפי תקן  ,IMC-GAPהסיכון למחלות ומגיפות פוחת ועשוי להיות בר ניהול.
 .40.2.12היתרי ייבוא לישראל :ככל ויינתנו היתרי ייבוא לישראל ,ההיצע בשוק המוצרים של
הקנאביס הרפואי עלול לגדול ולהביא לירידת מחירים ופגיעה בביקושים למוצרים
שבייצור מקומי.
 .40.2.13היתרי ייבוא במדינות זרות :חברות זרות כפופות לתנאים ולכללים רגולטוריים של
המדינות במקום מושבן לצורך ייבוא של קנאביס רפואי .למיטב ידיעת החברה ,מוצרי
הקנאביס הרפואי המיובאים חייבים אף הם לעמוד בדרישות רפואיות מחמירות מצד
הרגולטורים הרלוונטיים .אין כל וודאות כי המוצרים של הקבוצה יעמדו בדרישות
הרגולטור במדינה זרה וכן ,אין כל וודאות שהרגולטור במדינה זרה יאשר את ייבוא
המוצרים או יעניק אישורי ייבוא ללקוחות פוטנציאליים של הקבוצה.
 .40.2.14פגיעה במוניטין הענף :לגיטימיות צריכת מוצרי קנאביס רפואי להתוויות רפואיות
שונות נמצא בעליה מתמדת כאשר מדינות נוספות ברחבי העולם פועלות ליישום
רגולציה תומכת .מקרים אינדיבידואליים בהם נקשר שם התעשייה לגורמים
עברייניים ו/או ייצור מוצרים לא איכותיים והפצתם למטופלים ,עשוי לייצר אפקט
רוחבי שיפגע בכל החברות הפועלות בתחום.
 .40.2.15סיכונים הנובעים מהיעדר כיסוי ביטוחי מספיק :אין כל ודאות ששוק הביטוח יאות
להעניק כיסוי ביטוחי ראוי לכל הסיכונים האפשריים שעשויים לנבוע מפעילות
הקבוצה ,בתנאים מסחריים סבירים ,אם בכלל .אפילו אם ניתן יהיה לספק כיסוי
ביטוחי עבור הסיכונים המעורבים ,ולו באופן חלקי ,תקבולי הביטוח לא בהכרח יכסו
את מלוא היקף הנזקים ו/או ההפסדים האפשריים )כך ,בין היתר ,לעניין נזקים
לצדדים שלישיים ,אובדן הכנסות אפשרי ,עלויות הקמה מחדש ,נזקים חקלאיים,
נזקי אש וטבע ,גניבה ,פריצה ,טרור ,מלחמה ונזק לרכוש מכל סוג שהוא( .משכך,
במקרה של נזק בקנה מידה גדול ,הביטוחים אשר יערכו עלולים שלא להספיק לכיסוי
מלוא הנזקים לקבוצה ו/או לנושאי המשרה ו/או לעובדים המעורבים בה ו/או
לצדדים שלישיים .סיכונים אלו ,אם יתממשו ,עלולים לגרום לנזקים פיננסיים
לדחיות ועיכובים בפעילויות הקבוצה ובמקרה קיצון אף עלולים להביא לחדלות
פירעון .יצוין ,כי ההחלטה על סוג והיקף הביטוח נקבעת בדרך כלל תוך התחשבות,
בין היתר ,בעלות הביטוח ,טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע ,דרישות הרגולציה )ככל
שישנן או ככל שיקבעו בעתיד( ,היכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח
והסיכונים הצפויים.
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 .40.3סיכונים ייחודיים
 .40.3.1ייצוא של קנאביס רפואי :אין וודאות אם ומתי תקבל הקבוצה רישיון ייצוא ממדינת
ישראל .מעבר לכך ,הקבוצה עלולה להיתקל בקשיים אחרים בייצוא ,לרבות כפיפות
לרגולציה במדינות אחרות אשר אליהן הקבוצה תהיה מעוניינת לייצא.
 .40.3.2אי חידוש האישורים הרגולטוריים או איבוד האישורים הרגולטוריים :לפירוט
הרישיונות והאישורים הראשוניים שהתקבלו בקבוצה ,ראו סעיף  35.2לעיל.
הרישיונות שהתקבלו כפופים לעמידה בתנאים הקבועים בהם ויש לחדשם מידי
תקופה .האישורים הזמניים מהווים שלב בדרך לקבלת רישיונות ואינם מאפשרים
לבצע בפועל את הפעולה )גידול ,ריבוי וכיו"ב( הרשומה בהם .אין כל וודאות כי
האישורים הזמניים יהפכו לרישיונות וכן ,שהרישיונות הקיימים יחודשו בבא העת
ו/או כי לא יחול עיכוב במתן איזה מהאישורים או הרישיונות .כמו כן ,שינויים
בחקיקה ו/או במדיניות משרד הבריאות או חקיקה חדשה עלולים לעכב את הליך
קבלת הרישיונות או את חידושם .עיכובים כאמור ו/או אי קבלת/חידוש האישורים
הראשוניים ו/או הרישיונות הנדרשים עלולים לגרום לכך שהקבוצה לא תוכל לפעול
בשלב הרלוונטי לאותו אישור/רישיון שבשרשרת ההפקה ואולי אף להשפיע על שלב
אחר בשרשרת ההפקה .מעבר לכך ,אין כל ודאות כי תוקפם של האישורים הזמניים
יוארך על ידי היק"ר או כי היק"ר יאשר להפכם לרישיונות קבועים )לתקופה שלא
תעלה על שלוש שנים( .הקבוצה מחויבת לעמוד בכל התקנות והתנאים של היק"ר
לצורך החזקת האישורים הראשוניים והרישיונות .הפרה כלשהי עלולה להוביל
לביטול או שלילת האישורים הראשוניים או הרישיונות .כמו כן ,ככל שיימצא שמספר
בעלי האישורים הזמניים מסכן את בטחון הציבור או אינו מאפשר פעילות כלכלית
בת קיימא בשל ריבוי פועלים בתחום ,רשאי היק"ר לשקול את האפשרות של קביעת
מכסות גידול או הגבלות אחרות על מספר העוסקים בתחום.
 .40.3.3הנהלה וכוח אדם מקצועי :הצלחת הקבוצה תלויה רבות ביכולתה לגייס ולפתח כוח
אדם מקצועי ובפרט אנשי מפתח בהנהלה ובגידול .אי יכולת לגייס כוח אדם כאמור
ו/או לשמר עובדים ,עלול לפגוע באופן מהותי בביצועיה של הקבוצה ,לרבות ביכולת
פיתוח המוצרים שלה .יצוין ,כי לא פשוט לאתר עובדים שיתאימו לעבוד בתחום
הקנאביס מפני שאלו צריכים לעמוד בסטנדרטים מסוימים 83אשר עובדים בתחומים
אחרים אינם נדרשים אליהם.
 .40.3.4מקורות מימון והשקעה :בתקופת הדוח מימנה החברה את פעילותה בעיקר
באמצעות גיוסי הון .המשך פעילותה של החברה תלוי בכושר הייצור ובהכנסות
הצפויות ממכירת מוצרי הקבוצה ומפעילות בתי המרקחת .כמו כן ,עשויה החברה

 83העובדים חייבים להיות ישראלים ,מעל גיל  ,24קבלת אישור ממשטרת ישראל וכו' .לפרטים נוספים ראו:
.https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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לגייס כספים נוספים .אין כל וודאות שהחברה תצליח בגיוס כספים בסכום הנדרש
או בכלל.
 .40.3.5התקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים :הצלחת הפעילות
תלויה במידה רבה ביכולתה של הקבוצה להתקשר עם שותפים ו/או ספקים ו/או
לקוחות אסטרטגיים לצורכי שיווק ומכירת מוצריה ובעתיד אף לצורכי מחקר פיתוח.
אי יכולת לבחור בשותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות מתאימים עלול לפגוע בביצועיה
של הקבוצה וביכולתה לפתח מוצרים.
 .40.3.6סיכוני איכות הסביבה :הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפגיעה בסביבה וכתוצאה מכך
עלולה לחשוף את הקבוצה לסנקציות מנהליות ולאחריות לפצות את הנפגעים
מהפגיעה הסביבתית.
 .40.3.7סיכוני פגיעה ברכוש :מתקני הקבוצה עלולים להיות חשופים לסיכוני פגיעה ברכוש,
לרבות כתוצאה משריפות .פגיעה באיזה ממתקני הקבוצה עלולה להשבית או לעכב
את העבודה הרלוונטית לאותו מתקן עד לתיקון הנזקים והשמשת החלק שניזוק.
לנזקי השריפה שפרצה באוגוסט  2019בחוות משואה ,ראו סעיף  2.1.1.3לעיל.
להלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון של הפעילות:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה
השפעה
השפעה
השפעה
גדולה
בינונית
קטנה
סיכוני מאקרו
X

מצב בטחוני ,מדיני ופוליטי

X

המצב הכלכלי בישראל
X

עלייה במחירי תשומות

X

תנודות שער חליפין

X

סיכון רגולטורי ומשפטי
X

זהות ישראלית

X

השלכות הקורונה
גורמי סיכון ענפיים
תקלות ועיכובים בייבוא של חומר צמחי לצורך ריבוי בישראל
תחרות מול שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל

X
X
X

תחרות מול ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל

X

תחרות בחו"ל

X

תחרות בתחום בתי המרקחת

X

התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס

X

שינוע

X

מחירי הקנאביס בעולם

X

התקינה החדשה
התוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימוש בקנאביס רפואי
בישראל

X
X

מגיפות או מחלות הקשורות בצמחים
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה
השפעה
השפעה
השפעה
גדולה
בינונית
קטנה
X

היתר ייבוא בישראל

X

היתרי ייבוא במדינות זרות

X

פגיעה במוניטין הענף
סיכונים ייחודיים

X

ייצוא של קנאביס רפואי

X

אי חידוש האישורים הרגולטוריים או איבוד האישורים הרגולטוריים
X

הנהלה וכוח אדם מקצועי

X

מקורות מימון והשקעה

X

התקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים
X

סיכוני איכות הסביבה

X

סיכוני פגיעה ברכוש
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נספח א לפרק א

מיכאל ברנע
סיימון ג'פה
זוהר לנדה
ד"ר צבי גבאי
אלדר אדטו
דיוויד ברנט
יובל לזי
מאיה זיסר בן-טל
חגית רוס
אילן בלומנפלד
חגית בן משה
נטע ברומברג
שי אבניאלי
טרי אלמוזלינו-ארנון
ליאת קיסרי )יהלומי(
אריאלה דרייפוס
הדר ישראלי
הראל פרלמוטר
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לכבוד
קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ
בדואר אלקטרוני
מבלי לפגוע בזכויות
גא"נ,
הנדון :חוות דעת – פעילות החברה בנוגע לשיווק והפצה של מוצרים מבוססי  CBDבאירופה
בהמשך לבקשתכם ,לאור דרישת רשות ניירות ערך ,נתבקשנו לבחון האם עיסוקה של החברה בשיווק מוצרים
מבוססי  CBDבמדינות אירופאיות ,בהן פעולה זו חוקית ,מהווה פעולה חוקית מנקודת המבט של הדין הישראלי.
כל ההדגשות בחוות דעת זו הוספו ,אלא אם צוין אחרת.
רקע עובדתי
בהתאם למידע שנמסר לנו ,קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ )"החברה"( הינה חברה ציבורית ,אשר
התאגדה בשנת  1999ונרשמה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( בשנת  .2010החברה
עוסקת ,בעצמה או באמצעות ,תאגידים אחרים בשליטתה )ביחד" :הקבוצה"( ,בתחום ריבוי ,גידול ,ייצור,

אחסון ,שיווק ומכירה )סיטונאית וקמעונאית( של קנאביס רפואי ומוצרים מבוססי קנאביס רפואי ,הן
בישראל והן מחוץ לישראל ,תוך יצירת שיתופי פעולה עם חברות מקומיות וגלובליות.
הקבוצה מחזיקה ברישיונות לגידול וריבוי צמחי קנאביס ,וכן ברישיונות לעיסוק והחזקה של סם מסוכן
)בתי מרקחת בראשון לציון ובחולון( ומסירת מוצרי קנאביס לבעלי רישיונות ,וברישיונות ראשוניים להפעלת
מפעל לייצור מוצרי קנאביס ,להקמת חוות גידול ,להקמת חוות ריבוי ולהקמת בית מסחר למוצרי קנאביס.
נכון למועד ,זה החברה אינה מחזיקה ברישיון לייצוא מוצרי קנאביס ו/או רישיון אחר למסחר במוצרי
קנאביס.
ביום  20.8.2020התקשרה החברה בהסכם עם חברת  ,CANNALLE Inc.לפיו החברה תשמש כמפיצה
בלעדית של מוצרי הקוסמטיקה של  CANNALLEבהם משולב רכיב  CBDבכל מדינות אירופה בהן ניתן
לשווק מוצרי קוסמטיקה המכילים  .CBDהאחריות להשגת האישורים והרישיונות אשר יאפשרו את הפצת
המוצרים תוטל על  CANNALLEבאופן בלעדי .נכון למועד זה ,החברה טרם החלה לנקוט פעולות או צעדים
בהתאם להסכם זה.
בנוסף ,ביום  17.2.2021התקשרה החברה בהסכם הפצה עם חברת )" Just Brands LLC ("JBלפיו תשמש
החברה כמפיצה בלעדית של מוצרי  JBבמדינות ישראל וגרמניה .מוצרים אלה כוללים ,בין היתר ,מוצרי
מאכל וטיפוח על בסיס  .CBDבנוסף ,נקבע כי ההסכם ייכנס לתוקף ביחס להפצת המוצרים בישראל רק
כאשר הפצתם תתאפשר על-פי דין בישראל ,בעוד שביחס להפצת המוצרים בגרמניה ההסכם ייכנס לתוקף
עם חתימתו ולמשך  3שנים .החברה טרם החלה ליישם הסכם זה ומתכננת לפעול ליישומו בעתיד.
החברה מסרה לנו עוד כי נבחנת האפשרות כי הפעילות מחוץ לישראל תבוצע באמצעות תאגיד זר קשור.
השאלה
על רקע האמור ,ולצורך הגשת דוחותיה השנתיים של החברה לרשות ניירות ערך ,נתבקשנו לחוות דעתנו
בשאלה ,האם עיסוקה של החברה בשיווק מוצרים מבוססי  CBDבמדינות אירופאיות ,בהן פעולה זו חוקית,
מהווה פעולה חוקית מנקודת המבט של הדין הישראלי.
המסגרת הנורמטיבית
פקודת הסמים המסוכנים
פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג") 1973-פקודת הסמים המסוכנים"( ,היא הפקודה העוסקת
באיסורים הנוגעים לעיסוק ו/או פעילות הקשורה לסמים מסוכנים .סם מסוכן מוגדר בסעיף  1לפקודת
הסמים המסוכנים ,כדלקמן:
"חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו ,וכן כל תכשיר ,תרכובת,
תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם"

סעיף ההגדרות בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים מגדיר "קנבוס" כך:
"כל צמח מהסוג קנבוס ) (cannabisוכל חלק ממנו ,לרבות שורשיו אך למעט שמן המופק
מזרעיו".

חוק העונשין ,תשל"ג ,1973-קובע ,כי כאשר מדובר בעבירת חוץ ,קרי מעשה אשר בוצע בשטח הנתון לשיפוטה
של מדינה אחרת ,נדרשת "פליליות כפולה" ,דהיינו כי המעשה שבוצע מהווה עבירה הן לפי הדין הישראלי
והן לפי הדין הפלילי במדינה הזרה ,על מנת להחיל את החוק הפלילי הישראלי על המעשה.
סעיף  38לפקודת הסמים המסוכנים קובע תחולה אקס-טריטוריאלית ביחס לעבירות סמים:
")א( אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל
היה עבירה לפי פקודה זו – רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.
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)ב( מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה
בישראל היה עבירה לפי הוראות סעיף  6או סימן ב' של פרק ג' ,או עבירה של החזקת סם
מסוכן לפי סעיף  – 7רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.
)ג( לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן )ב( אם המעשה נעשה במקום הנתון
לשיפוטה של מדינת חוץ ,אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק במקום המעשה.
)ד( כתב-אישום לפי סעיף זה לא יוגש אלא מטעם היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו
בכתב.
)ה( לא יוגש כתב אישום לפי סעיף זה נגד אדם על מעשה שהורשע או זוכה עליו מחוץ
לישראל".

כלומר ,סעיף )38א( לפקודת הסמים המסוכנים קובע חריג לעקרון הפליליות הכפולה ומרחיב את תחולתן
הטריטוריאלית של העבירות המפורטות בה ,וקובע ,כי עבירת חוץ של אזרח ישראלי או תושב ישראלי על
הוראות פקודת הסמים המסוכנים תיחשב כעבירה שנעברה בישראל ,וזאת אף מקום בו המעשה אינו אסור
במדינה בה התבצע.
סעיף )38ב( לפקודת הסמים המסוכנים קובע ,כי מי שאינו אזרח או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל
עבירות של ייצור ,הכנה והפקה ללא רישיון ,או עבירות לפי סימן ב' לפקודת הסמים המסוכנים )לרבות ייצוא,
ייבוא סחר והפצה ללא רישיון( ,רואים אותו כאילו עבר את אותה עבירה בישראל.
ההבחנה בין עבירות שבוצעו על ידי אזרח או תושב ישראל לבין עבירות שבוצעו על ידי מי שאינו אזרח או
תושב ישראל מיושמת בסעיף )38ג( לפקודת הסמים המסוכנים ,אשר קובע ,כי ביחס למי שאינם אזרחי או
תושבי ישראל ,נשמרת הדרישה ל"פליליות כפולה" ,גם ביחס לעבירות סמים ,ולפיכך אזרח או תושב זר לא
יועמד לדין מכוח סעיף )38ב( אלא אם המעשה אסור גם לפי דיני המדינה בה בוצע.
לעניין זה ,ביוני  2020פרסמה 1רשות ניירות ערך את עמדתה בשאלה האם חברות ציבוריות רשאיות לפעול
בתחום הקנאביס לצרכי פנאי כאשר הפעילות מתבצעת בחו"ל במדינות בהן הדבר חוקי ונעשה ברישיון או
תחת אסדרה אחרת.
נייר העמדה קובע ,כי נוכח העובדה ,כי פעילות דומה אינה חוקית בישראל ולא ניתן לקבל רישיון לפעילות
שכזו הנעשית בישראל ,הרי שבהתאם לסעיף )38א( לפקודת הסמים המסוכנים ,לא ניתן יהיה לרשום למסחר
בבורסה תאגיד שהתאגד בישראל אם הוא עוסק ,במישרין או בעקיפין ,בתחום הקנאביס לצרכי פנאי ,וזאת
אף ככל שהדבר נעשה באמצעות תאגיד זר )"בעקיפין"(.
על רקע זה יש לבחון שתי שאלות נפרדות :הראשונה היא ,האם מוצרים מבוססי  CBDנכנסים בגדרי פקודת
הסמים המסוכנים; והשנייה ,ככל שמוצרים אלה נופלים בגדרי פקודת הסמים המסוכנים ,כיצד יש לפרש
את תחולת סעיף  38לפקודת הסמים המסוכנים בהקשר של פעילות במוצרים מבוססי  CBDנוכח מגמות
האסדרה בישראל ובעולם.
ניתוח :האם  CBDנכלל בהגדרת "סם מסוכן"?  -התפתחות רגולטורית
צמח הקנאביס מכיל תרכובות כימיות רבות ,וביניהן חומרים פעילים )"קנבינואידים"( ,המשפיעים על גוף
האדם דרך המערכת האנדוקנבינואידית – מערכת קולטנים שנמצאת על-גבי תאים שונים ,בראשן מערכת
העצבים ומערכת החיסון .שני סוגי הקנבינואידים הנפוצים והמוכרים ביותר למדע הינם ה CBD-וה.THC-
 THCהינו החומר הפעיל העיקרי בצמח הקנאביס ובעל השפעה פסיכו-אקטיבית .בנוסף ,ההשפעה
הפיזיולוגית של ה THC-מגוונת ורחבה וכוללת ,בין היתר ,אלחוש ,תאבון מוגבר ,סגולות אנטי-דלקתיות,
1
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מיתון רעידות ובחילות .כמו כן ,הוא ניתן בתצורתו הסינתטית בתרופות שונות ובעל יתרונות רפואיים
בטיפול במחלות שונות ,בין היתר ,טרשת נפוצה ,תסמונת טורט ,פרקינסון ועוד.
לעומת ה ,THC-מחקרים מצביעים ,כי רכיב ה CBD-אינו בעל השפעה פסיכו-אקטיבית ועיקר השפעתו
נוגעת לסגולותיו האנטי-דלקתיות ,אנטי-חרדתיות ואנטי-פסיכוטיות.
על אף ההבחנה המדעית המקובלת בין הרכיבים המפורטים לעיל ,פקודת הסמים המסוכנים ,נכון למועד זה,
אינה מתייחסת להבדלים בין רכיבי הקנאביס ,קרי ,בין ה THC-ל ,CBD-וקובעת באופן גורף בהגדרות
שבתוספת הראשונה ,כי "כל צמח מהסוג קנבוס ) (cannabisוכל חלק ממנו "...מהווים סם מסוכן ,למעט
החריג הנוגע לשמן המופק מזרעי הקנאביס ,חריג אליו נתייחס להלן.
אלא שבחינה מדוקדקת יותר של הוראות התוספת הראשונה מלמדת ,כי היא מציינת בצורה מפורשת את
רכיב ה THC-כחומר מסוכן )פריט  4סימן ב' של חלק א' לפקודת הסמים המסוכנים  -דלתה-טטראהידרו-
קאנאבינולים  (DELTA-TETRAHYDROCANNABINOLA -ולא מתייחסת לרכיב ה CBD-כלל.
עובדה זו עשויה להוביל למסקנה ,שהמחוקק רואה ברכיב ה THC-כרכיב "הסם המסוכן" שבצמח הקנאביס,
ואינו רואה ב CBD-כרכיב "הסם המסוכן" שבצמח הקנאביס .מסקנה זו מתחזקת נוכח ההתפתחויות
המדעיות והרגולטוריות שיפורטו להלן.
)א(

בשנת  2001חתם שר הבריאות על תיקון לפקודת הסמים ,לפיו שמן המופק מזרעי קנאביס לא ייכלל
בהגדרה "סם מסוכן" לפי פקודת הסמים המסוכנים והתוספת הראשונה לפקודה זו .בהתאם ,תוקנה
ההגדרה כך שכיום היא מציינת במפורש:
"'קנבוס' – כל צמח מהסוג קנבוס ) (Cannabisוכל חלק ממנו ,לרבות שורשיו אך למעט שמן המופק
מזרעיו".

)ב(

עיון בפרוטוקול מדיוני ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות 2מלמד ,כי הבסיס לתיקון ההגדרה נעוץ
בעובדה ,כי בשמן המופק מזרעי קנאביס לא מצוי רכיב ה .THC-כלומר ,המחוקק גילה דעתו כי לאור
העובדה ,שהשמן המופק מזרעי הקנאביס אינו מכיל חומרים מסוכנים הוא אינו צריך להיכלל בהגדרת
סם מסוכן:
ישראל פארן :השינוי המבוקש מאפשר המעטה של השמן שמופק מהזרעים של צמח הקנבוס .הוא
ממעט אותו מהיות סם מסוכן.
היו"ר דוד טל :עד היום זה היה סם מסוכן?
ישראל פארן :עד היום ,כל החלקים של הצמח נחשבו סם מסוכן.
היו"ר דוד טל :ומה קרה שפתאום הוא הפך להיות לא מסוכן?
ישראל פארן :השמן בו מדובר לא מכיל את החומר הפעיל ,אבל לא היה ענין כלכלי או לא היה ענין
לייבא אותו.
][...
היו"ר דוד טל :אדוני בכיר במקצועו אבל אני רוצה להבין ,האם הצמח שעד היום היה אסור בשימוש,
היום אנחנו אומרים שהוא מותר לשימוש .אם כן ,מה השתנה?
ישראל פארן :לא ,הצמח כולו לא מותר ,רק חלק אחד ממנו שהוא השמן המופק מהזרעים של צמח
הקנבוס .השמן הזה לא מכיל את החומר בעל ההשפעה.
היו"ר דוד טל :האם אותו שמן שאדוני אומר עכשיו שהוא לא מכיל את הזרעים הללו שעד אתמול
הם היו מסוכנים?
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ישראל פארן :עד אתמול הם היו מסוכנים מכיוון שלא מיעטו אותם.
יואל ליפשיץ :שמי יואל ליפשיץ מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות .מבחינה משפטית הם
היו מוגדרים כסם מסוכן ,אבל הם לא היו מסוכנים בתור שמן .לדוגמה ,זרעי הפרג אותם
מכניסים לאוזני המן ,גם אלה הופיעו בעבר בפקודה כאסורים בשימוש ,ואז מיעטו אותם כי
בדקו וראו שאין בהם חומר פעיל שיכול לפגוע.
אותו הדבר פה ,לפני כשנתיים התעוררה השאלה ,ובינתיים בדקנו אם יש חומר פעיל בשמן
הזה או לא? מה ההבדל לפני ואחרי? ונמצא שאין שום בעיה בשמן הזה ,הוא לא קשור לעלים,
לצמח ,לגבעול ולכל הדברים האחרים מהם ניתן להפיק את הסם".

)ג(

בהקשר זה יש לציין ,כי בשנים האחרונות חלה התפתחות טכנולוגית שהובילה לפיתוחם של מוצרים
מבוססי  CBDללא עקבות  .THCהתפתחות ,אשר ,מטבע הדברים ,לא הייתה צפויה במועד בו נחקקה
פקודת הסמים המסוכנים ,ונקבעה ההגדרה הרחבה למונח "קנאבוס".

)ד(

עוד יצוין ,כי כיום ניתן להפיק  CBDזהה בתכונותיו ל CBD-המופק מצמח הקנאביס ,גם באופן
סינתטי CBD .המיוצר בצורה סינתטית אינו נכלל בלשון הוראות התוספת הראשונה לפקודת הסמים
המסוכנים )שכן אינו מהווה חלק מהצמח( ולכן אינו יכול להיכלל בהגדרת "סם מסוכן" .בהקשר זה,
קביעה כי  CBDהמופק מצמח הקנאביס מהווה סם מסוכן ,ולפיכך שימוש בו יהווה עבירה פלילית,
בעוד ש CBD-המופק באופן סינתטי אינו מהווה סם מסוכן ,ואין מניעה משימוש בו ,תוביל לתוצאה
אבסורדית ,הנוגדת את העיקרון לפיו האיסור הפלילי צריך להיות ברור לכל.

התפתחויות אלה הובילו לשורה של התפתחויות חקיקתיות שנועדו להסדיר את השימוש בקנאביס ואת
הסטטוס של ה:CBD-
)א(

ביום  28באוגוסט  2019פרסם משרד הבריאות טיוטה לתיקון פקודת הסמים המסוכנים ,שעיקרה
החרגת רכיב ה CBD-מפקודת הסמים המסוכנים וכן ,הקלה בדרגת החומרה עבור עבירות המערבות
קנאביס )"הטיוטה"( .3בדברי ההסבר לטיוטה צוין ,כדלקמן:
"צמח הקנביס אינו רשום כתכשיר )"תרופה"( ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם
הוכחו .עם זאת ,הולכות ומצטברות עדויות לכך שקנביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים
רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם .על כן ,בשנים האחרונות פעל משרד הבריאות כדי לאפשר
התפתחות בתחום וכיום יש עשרות אלפי בעלי רישיונות לשימוש בסם מסוכן זה למטרות רפואיות.
][...
מוצע לתקן את התוספת לפקודה כך שכל "מוצר מוגמר" )כלומר "תרופה" או תוסף תזונה(
שתכולת ה  THCשבו אפסית ,יוחרג מהגדרת סם מסוכן ,ולא רק שמן המופק מהזרעים ,כפי
שהמצב כיום...
בנוסף ,מוצע לשנות את מיקומו של הקנביס מהחלק הראשון של התוספת הראשונה לחלק השני
כך שרופאים יוכלו לתת מרשמים לקנביס למטופלים ולא יהיה צורך בקבלת רישיון ,כפי שהמצב
כיום".

)ב(

3

חרף העובדה שבשלב זה מדובר בטיוטה ,משמעות הדברים הינה כי משרד הבריאות ,המהווה הגורם
המאסדר בתחום זה ,סבור שיש להחריג מפקודת הסמים המסוכנים חומרים שמקורם בצמח
הקנאביס שאינם מכילים  ,THCלרבות את חומר ה .CBD-בהקשר זה נציין ,כי במציאות בה מדינת
ישראל עומדת בפני מערכת בחירות רביעית בתקופה של כשנתיים ,ודברי חקיקה רבים מתעכבים הן

טיוטת תקנות הסמים המסוכנים )תיקון מס' ,(--התשע"ט ,2019-וטיוטת הודעת הסמים המסוכנים.
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נוכח המצב הפוליטי והן המשאבים שהוקדשו לטיפול במגיפת הקורונה ,אי השלמת הליך החקיקה
לא יכול להצביע על כוונה שלא להשלים את המהלך ,אלא רק כי מדובר במהלך שהשלמתו אורכת
זמן.
)ג(

בנובמבר  2019הוגשה הצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס ,התש"ף ,42019-אשר מטרתה "להכיר
בקנאביס כצמח מרפא ,להסדיר את שוק הייצור ,ההפצה ,המכירה והמידע המחייב במסגרת השימוש
בקנאביס ולתקן את העוול התודעתי שקיים כתוצאה מהגדרתו השגויה של הקנאביס כסם מסוכן על
פי פקודת הסמים המסוכנים".
הצעת החוק מבקשת לקבוע ,כי זני או מוצרי קנאביס ששיעור ה THC-בהם נמוך מ 0.3%-יוגדרו
כ"קנאביס תעשייתי" ,אשר יזכה להקלות משמעותיות ,כגון :הסרת מגבלות על גידולו ופיתוחו.

)ד(

ביוני  2020הוגשה הצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס לצריכה עצמית ,התש"ף ,52020-שמטרתה
"להסדיר את הצריכה העצמית של הקנאביס ואת שרשרת ההספקה לצורך זה בלבד ,תך מניעת שימוש
בקנאביס שלא לצריכה עצמית" .במילים אחרות ,מטרת הצעת החוק הינה לבצע דה-קרימינלזציה של
השימוש העצמי בקנאביס לצד אסדרת שרשרת האספקה למשתמש הקצה.6

)ה(

בחודש אפריל  2020הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )הגדרת
צמח הקנבוס ,מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס( ,התש"ף .72020-מטרת הצעת החוק היא למנוע
הפללה של ציבור הבגירים העושים שימוש בקנאביס לצריכה עצמית בלבד ולבטל את הוראת השעה
שנחקקה שנה קודם לכן ,שהותירה את הפללת המשתמשים כאמור על כנה .במסגרת ההצעה גם הוצע
לתקן את פקודת הסמים המסוכנים ולהוציא את רכיב הקנאבידיול  CBDמגדר "סם מסוכן" .ההצעה
עברה בקריאה טרומית בכנסת ביוני  .2020גם בהקשר זה ,ראוי להזכיר ,כי הקושי הפוליטי בישראל
בשנים האחרונות מונע קידומה של חקיקה בכנסת.

)ו(

בחודש נובמבר  2020פרסם הצוות הבין-משרדי את מסקנותיו באשר לאיסור צריכת הקנאביס
בישראל ,בו הומלץ לאמץ מדיניות של לגליזציה תוך הסדרת השוק .לאורך הדו"ח קיימת התייחסות
מפורטת וענפה לרכיב ה THC-הפעיל ,אולם אין התייחסות כלל לרכיב ה .CBD-גם כאן ,ניתן להסיק
כי הקושי העיקרי בשימוש בקנאביס עניינו ברכיב ה ,THC-ואין טעם וצידוק להכללת הCBD-
בהגדרת "סם מסוכן" בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים.

לסיכום חלק זה ,נראה ,כי ישנה מגמה ברורה בקרב המאסדרים העוסקים בנושא ,כמו גם המחוקקים,
לאסדר את שוק הקנאביס בכלל ולהוציא באופן מפורש את ה CBD-מתחולת פקודת הסמים המסוכנים
בפרט .ניתן ללמוד על מגמה זו הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית.

4
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7

)א(

כמותית – בין השנים  2019ל 2021-הונחו על שולחן הכנסת  16הצעות חוק בנושא ,לעומת  6הצעות
חוק שהוגשו בין השנים  2016ל.2019-

)ב(

איכותית – כלל הצעות החוק נוגעות במישרין ללגליזציה ולחילופין דה-קרימינליזציה של הקנאביס
ובפרט ה .THC-מכך ניתן ללמוד מקל וחומר שבכוונת המחוקק להחריג את ה CBD-מהפקודה,
כאשר הצעות החוק נעות במנעד שבין אסדרה של ה CBD-בהיותו "קנאביס תעשייתי" לבין היעדר
אסדרה וביטול איסורו בצורה גורפת .עוד יצוין ,כי הצעותיהם של חברת הכנסת שרן השכל וחבר

הצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס ,התש"ף.2019-
הצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס לצריכה עצמית ,התש"ף.2020-
להשלמת התמונה ,ועל מנת שלא להלאות את הקורא ,יצוין ,כי בשנה האחרונה הוגשו עוד  2הצעות חוק נוספות להסדרת השימוש
העצמי בקנאביס.
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )הגדרת צמח הקנבוס ,מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס( ,התש"ף.2020 -
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הכנסת לשעבר רם שפע ,הנזכרות בסעיפים )22ד( ו)22-ה( שלעיל ,זכו לתמיכת ועדת שרים לענייני
חקיקה בהתאם להחלטת הוועדה מיום  21ביוני .82020
להשלמת התמונה ,להלן נתייחס לעמדות הפסיקה וגורמי האכיפה מהשנים האחרונות .כך למשל ,בת"פ
 58021-11-17מדינת ישראל נ' מרדכי יואב )פורסם בנבו ,(16.12.2018 ,יוחסו לנאשם שורה של עבירות,
שעיקרן עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים לאור העובדה שגידל עשרות שתילי קנאביס .הנאשם במקרה
זה לא כפר בעובדה שגידל את צמחי הקנאביס ,אך העלה טענה כי גידל את השתילים בצורה מיוחדת כך
שיהיו חסרים את הרכיב הפעיל ) (THCויכללו  CBDבלבד .הפרקליטות מצדה לא קיבלה טענה זו ולכן
נדרשה הכרעתו של בית המשפט אשר קיבל את עמדת הפרקליטות.
חרף הרשעתו של הנאשם ,חשיבות פסק הדין לענייננו הינה בהתייחסותם של כלל הגורמים המעורבים
לטענתו של הנאשם בדבר ההבחנה שיש לערוך בין  THCל:CBD-
"עדות הנאשם משוללת כל הגיון ,אינה מתיישבת עם השכל הישר ולא נתמכה בכל ראיה של ממש:
הנאשם לא הסביר כיצד ידע לגדל קנביס אשר אינו מכיל  THCולא הסביר כיצד ידע מהם הרכיבים
הפעילים בקנביס אותו גידל ,מבלי שביצע שום בדיקת מעבדה על מנת לברר זאת .טענותיו של
הנאשם ,כי מדובר ב"סוד מסחרי" שאינו מוכן לחשוף אותו ,משוללות הגיון ונראה כי נועדו להתחמק
מלהשיב על שאלות שאין להן תשובה .יתרה מכך ,הנאשם לא הגיש כל חוות דעת ,כמה  THCאו
 CBDמכיל הסם אותו גידל ,ואם בכלל ניתן בשיטות בהן פעל הנאשם להשפיע ]על – הטעות במקור[
ריכוז החומרים הפעילים בסם ,ודבריו נותרו בבדידות מזהרת"

ניתן אפוא לגרוס כי לו היה בידי הנאשם להוכיח את טענותיו בדבר אופן הגידול של  CBDבנפרד ייתכן ובית
המשפט היה מייחס לכך משקל במסגרת פסק הדין.
לסיכום פרק זה ,דומה ,כי כבר כיום קיים ספק האם יש לראות ברכיב ה CBD-כנופל בגדר הגדרת סם
מסוכן ,הואיל ובניגוד לרכיב ה ,THC-רכיב ה CBD-אינו מנוי באופן מפורש בפקודת הסמים המסוכנים וגם
לאור ההחרגה של השמן המופק מזרעי צמח הקנאביס שמתבססת כולה על העדרו של  THCבשמן זה ,דבר
המעיד כי ה THC-הוא רכיב הסם המסוכן ולא רכיבי הצמח האחרים.
לעניין זה איננו מתעלמים מההחלטה שניתנה בעת"מ )י-ם(  44961-09-18זיו אילון ואח' נ' היחידה לקנאביס
רפואי )היק"ר( – משרד הבריאות )נבו  (03.12.2018על-ידי כב' השופט רם וינוגרד ושעסקה ,בין היתר,
בשאלה האם חומר המכיל  CBDעולה לכדי "סם מסוכן" בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים .חרף קביעתו
החיובית באשר לשאלה האם  CBDנחשב "סם מסוכן" ,עיון בפסק הדין מלמד כי הוא מבוסס על פרשנות
לשונית-טכנית וצרה של פקודת הסמים המסוכנים ושל התוספת הראשונה .כלומר ,על העובדה שהCBD-
מופק ומיוצר מצמח הקנאביס ,וזאת מבלי להיכנס לעומקם של דברים ולבחון האם מהותית חומר הCBD-
הוא אכן סם מסוכן ומבלי להידרש לפרשנות תכליתית של סעיף  38לפקודת הסמים המסוכנים.
יצוין ,כי הדין החל בהליך הנדון היה הליך מנהלי ולא פלילי ולכן גם לא נבחן האם החזקה או פעולה בCBD-
מהווה עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים .בית המשפט אף הבהיר ,כי אילו ההליך שלפניו היה פלילי ,יתכן
והיה מגיע להכרעה אחרת לאור רף ההוכחה הנדרש בהליך מסוג זה:
"בטרם חיתום אעיר שלצורך ההכרעה בעתירה אין להעניק משקל של ממש להכרעה בהליכים
פליליים שסבבו את ייבוא התכשיר .רף ההוכחה במסגרת ההליך הפלילי שונה באופן משמעותי
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ביותר בזה החל במסגרת ההליכים המנהליים ,ומכאן הרתעות המשטרה מהגעה למסקנות
המייחסות התנהגות פלילית".

בהתאם ,דומה כי גם בתי המשפט פתוחים לשמוע טענות בדבר אי תחולת פקודת הסמים המסוכנים על רכיב
ה CBD-ומוצרים מבוססי .CBD
תכליתו של סעיף  38לפקודת הסמים המסוכנים
סעיף  38לפקודת הסמים המסוכנים ותחולתו האקס-טריטוריאלית החריגה ,נולדו על רקע המלחמה
הבינלאומית בנגע הסמים ,אשר מדינת ישראל התחייבה לפעול במסגרתה ,כחלק מאמנות בינלאומיות
לשיתוף פעולה בין-מדינתי ,עליהן חתמה.
יפים הדברים שנאמרו על ידי כב' השופט חשין בפסק הדין המנחה לעניין זה ,דנ"פ  2980/04חוזה אויקו נ'
מדינת ישראל )פורסם בנבו") (29.12.2005 ,עניין אויקו"(:
"תכליתו של סעיף  38לפקודת הסמים – "תכלית העל" שלו – היא המלחמה הביןלאומית בנגע
הסמים .ישראל חייבה עצמה בשורה של אמנות לשיתוף פעולה ביןלאומי לאכיפת החוק במסגרת
המלחמה בנגע הסמים :האמנה היחידה על סמים מסוכניםSingle Convention on Narcotic ) 1961 ,

 ;(Drugsפרוטוקול מתקן לאמנה זו משנת ) 1972פרוטוקול המתקן את האמנה היחידה בדבר סמים
נרקוטיים ,1961 ,בעמ'  ;(285האמנה בדבר חומרים פסיכוטרופייםConvention on ) [26] 1971 ,

 ;(Psychotropic Substancesאמנת האומות המאוחדות נגד סחר בלתי חוקי בסמים נרקוטיים
וחומרים פסיכוטרופייםUnited Nation Convention against the Illicit Traffic in Narcotic ) 1988 ,

 .(Drugs and Psychotropic Substancesבאמנות אלו נתחייבה ישראל להעמיד לדין עברייני סמים
הנמצאים בתחומה – אם בחרה שלא להסגירם – גם אם נעברו העבירות מחוץ לשטחה .אכן,
בהתחשב באופיין הבין-לאומי של עבירות הסמים ,לא תוגשם התכלית של שיתוף פעולה בין

-

לאומי במלחמה בסמים אם כל מדינה תגביל את עצמה אך להענשת העבריינים שפעלו בתוך
התחום הטריטוריאלי שלה בלבד .כך גם נולד סעיף  38לפקודת הסמים ,והוא אחד מן הכלים
החשובים העומדים לרשותן של רשויות אכיפת החוק בישראל במלחמתן בעבריינות הסמים
הבין-לאומית ] [...למותר להוסיף ,כי לא ניתן להילחם בנגע הסמים ,אשר הסחר בהם בנוי על
רשתות הפרושות בעולם כולו ,אם המדינות תצמצמנה עצמן אך ורק לענישתן של עבירות
המבוצעות בתוך גבולותיהן ] [...נגע הסמים הוא נגע בין-לאומי ומסכן הוא חייהם של מיליוני אנשים
ברחבי העולם .הסם אין לו מדינה ,ואין הוא מבחין בין אדם לאדם על בסיס של מוצא לאומי .הוא
פוגע בכל האוכלוסיות שאליהן הוא מסתנן ,ולא ניתן להילחם בתופעת הסם אלא במאמץ בין-
מדינתי .מדינה שעלה בידה להניח ידיה על עבריין סמים ,חובה היא המוטלת עליה להענישו.
רק כך ניתן להילחם בתופעה ולצמצם את היקפה .להחלת דין העונשין של ישראל על מעשים
הנעשים חוצה-לישראל חשיבות רבה גם במובן הבא ,שכך ניתן להעמיד לדין אזרחי ישראל ותושבי
ישראל בעבירות סמים אשר עברו בחו"ל ,ועל דרך זה למנוע את הפיכתה של ישראל מדינת מקלט
לעברייני סמים ישראלים].9"[...
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לאור תכליתו של סעיף  ,38כאמור לעיל ,ברי כי הוא מבוסס על הסכמה בינלאומית רחבה בעניין המלחמה
בנגע הסמים ,וכי הוא משמש כלי ,אשר נועד ליתן סמכות בידי המדינות לצורך כך.
בהתאם ,פרשנותו ויישומו של סעיף זה צריכים להלום גם את הגישה בישראל ובעולם לשימוש במוצרים
מבוססי  .CBDנזכיר ,כי חוק נועד להגשים תכלית חקיקתית ומילותיו אינן נמצאות בחלל ריק .לכן ,מקום
בו הפרשנות המילולית אינה עולה בקנה אחד עם התכלית ,התכלית גוברת 10.יפים לעניין זה דבריו של הנשיא
)בתוארו אז( אהרון ברק בבג"ץ  92/4562ח"כ אליעזר זנדברג נ' רשות השידור ,נ):(1996) 793 (2
"הלשון קובעת את מיתחם האפשרויות הלשוניות .כל אופציה פרשנית חייבת לתחם עצמה
למסגרתו של מיתחם זה .הפרשן אינו רשאי ליתן ללשון הטקסט משמעות שזו אינה יכולה לשאת.
אכן ,הפירוש ללשון הטקסט יכול שיהא מרחיב ויכול שיהא מצמצם ,יכול שיהא רגיל ויכול שיהא
חריג ,אך הוא צריך תמיד למצוא נקודת אחיזה ארכימדית בלשון החוק .לשון הנורמה משמשת הן
נקודת מוצא לתהליך הפרשנות ,והן מסגרת שבתוכה הוא פועל .אמת ,המרכיב הלשוני אינו תנאי
מספיק לפרשנות .אך הוא תנאי הכרחי לה" .מלאכת הפירוש אינה מוגבלת אך למלים ,אך המלים
מגבילות את הפירוש" )ד"נ  40/80קניג נ' כהן ] ,[4בעמ'  .(715בצד הלשון עומדת התכלית .אלה
הם המטרות ,היעדים ,האינטרסים והערכים אשר הנורמה נועדה להגשים .לכל נורמה תכלית -
ולרוב מספר תכליות  -שאותן היא נועדה להגשים .נורמה ללא תכלית היא דבר הבל .תכלית של
נורמה היא עניין נורמאטיבי .היא נלמדת מלשון הנורמה ומההיסטוריה שלה ,מסוג העניין המוסדר
ומטיפוס ההסדר .על תכלית הנורמה למד הפרשן מערכי היסוד של השיטה ,ובהם הרצון והצורך
להגשים ערכי צדק ,מוסר וזכויות אדם .מעמדה של הנורמה ,יחסה לנורמות שמעליה ומתחתיה
והשתלבותה בסביבתה הנורמאטיבית מסייעים בגיבוש תכלית הנורמה ,שהרי "דיבור שבחיקוק
הוא יצור החי בסביבתו" )השופט זוסמן בבג"צ  58/68שליט בשמו ובשם ילדיו נ' שר הפנים ואח'
] ,[5בעמ' .(513

פועל יוצא ובלתי נמנע מדברים אלה הוא ,כי היות ונורמות אינן קבועות ומשתנות עם הזמן ,כך גם התכלית
נתונה לשינויים ,במגבלת הלשון .תכלית הנורמה עשויה להשתנות באופן פורמאלי ,על-ידי שינוי חקיקתי
ומקום בו המחוקק נמנע – השינוי עשוי להיעשות על-ידי בית המשפט .כך לדוגמא האיסור על משכב זכר
בוטל באופן פרומאלי רק בשנת  1988במסגרת תיקון  22לחוק העונשין ,אך עוד בשנת  1963בע"פ  63/224בן-
עמי נ' היועץ המשפטי לממשלה ,11פסק בית המשפט העליון ,כי אין מקום לעבירה במציאות ימינו:
"משכב-אשה-שלא-כדרכה ,וכן משכב-זכר ,כשהמעשה נעשה בצנעה ועל-ידי בני-אדם בגירים
מרצונם הטוב ,אינם מעשים שיש בהם קלון ,ואין הם מעידים על עושיהם שהם פושעים הראויים
לעונש .עבירות הן אשר באו אלינו בירושה משיטות עתיקות ומדורות עברו ,ואין מקומן ביני העונשין
של מדינה בת זמננו ...ה'טבע' בתור שכזה אינו זקוק עוד להגנת דיני העונשין .מה שזקוק ועל-כן
זכאי להגנתם ,הם כבודו וגופו וחירותו של אדם "...

בדומה ,שינוי בגישה הבינלאומית לשימוש בקנאביס בכלל ובמוצרים מבוססי  CBDבפרט ,מחייב גם שינוי
ביישומו של סעיף )38א( לפקודת הסמים המסוכנים.
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 בעולםCBD-התייחסות ל
 דו"ח הסוקר2017 ( פרסם בחודש נובמברWHO – World Health Organization) ארגון הבריאות העולמי
 הדו"ח. כחלק מהמגמה העולמית לבחינת ההתייחסות לתחום הקנאביס,CBD-את השפעת השימוש ב
.2018 אושרר בגרסתו הסופית בחודש יוני
 אינו גורם להתמכרות וכי לא נתגלוCBD- כי ה,מסקנתו העיקרית של דו"ח ארגון הבריאות העולמי הינה
 הוכחCBD- שימוש ב, יתרה מכך.CBD-ממצאים או ראיות להשלכות בריאותיות בקשר עם השימוש ב
 יעיל בטיפול במגוון שלCBD- קיימת ראשית ראיה לכך שה,כיעיל בטיפול במחלת הנפילה )אפילפסיה( וכן
.מצבים רפואיים נוספים
 וכי ברחבי הרשת ניתן, מאופיינים בפרופיל בטיחותי טובCBD  כי השימוש בחומרים המכילים,עוד מצוין
 שמנים ותוספי מזון המשמשים לטיפול: כגון, בתצורות שונותCBD לרכוש מגוון רחב של מוצרים המכילים
:במחלות וסימפטומים שונים
"Cannabidiol (CBD) is one of the naturally occurring cannabinoids found in cannabis
plants. It is a 21-carbon terpenophenolic compound which is formed following
decarboxylation from a cannabidiolic acid precursor, although it can also be produced
synthetically.
In experimental models of abuse liability, CBD appears to have little effect on conditioned
place preference or intracranial self-stimulation. In an animal drug discrimination model
CBD failed to substitute for THC. In humans, CBD exhibits no effects indicative of any
abuse or dependence potential.
CBD has been demonstrated as an effective treatment of epilepsy in several clinical trials,
with one pure CBD product (Epidiolex®) with completed Phase III trials and under current
review for approval in the U.S. There is also preliminary evidence that CBD may be a
useful treatment for a number of other medical conditions.
There is unsanctioned medical use of CBD based products with oils, supplements, gums,
and high concentration extracts available online for the treatment of many ailments.
CBD is generally well tolerated with a good safety profile. Reported adverse effects may
be as a result of drug-drug interactions between CBD and patients’ existing medications.
Several countries have modified their national controls to accommodate CBD as a
medicinal product.
To date, there is no evidence of recreational use of CBD or any public health-related
problems associated with the use of pure CBD."

בשנים האחרונות הלכו והתפתחו בעולם המערבי גישות המבקשות להוציא את השימוש בקנאביס ובמוצרי
. מהזירה הפליליתCBD
.CBD גישות אלו הובילו מדינות רבות בעולם למעבר לאסדרה ולגליזציה של השימוש בקנאביס ובמוצרי
בחלק מהמדינות הוגבל השימוש למטרות רפואיות או קוסמטיות ובמדינות מסוימות הותר השימוש
.בקנאביס גם לצרכי פנאי
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השלכות התפתחויות עולמיות אלה על פרשנות סעיף )38א( לפקודה
על רקע כלל האמור לעיל ,ברי כי תכליתו המקורית של סעיף  38לפקודת הסמים המסוכנים ,לתמיכה במאבק
העולמי בנגע הסמים ,אינה רלוונטית כיום לתחום הקנאביס.
כיום ,ניתן להפריד בין רכיב ה THC-בעל התכונות הפסיכו-אקטיבית ,לבין רכיב ה ,CBD-המהווה מקור
לסגולות טיפוליות ואשר השימוש בו הותר במדינות רבות בעולם .במקביל ,בעולם עוברים למודלים שונים
של רישוי של תחום הקנאביס בכלל ו CBD-בפרט וגם מדינת ישראל מקדמת חקיקה המסדירה את השימוש
בקנאביס וב CBD-ובכלל זה מקדמת אי-הפללה של משתמשים בקנאביס.
במצב דברים זה ,לא יכול להיות ספק ,כי מקום בו גוף ישראלי עוסק בפעילות חוקית במדינה זרה ,ברישיון
או היתר רגולטורי או בפטור ,בתחום שחלק משמעותי ממדינות העולם אינן רואות כבלתי חוקי על פניו ,אין
יותר מאבק עולמי בנגע הקנאביס ואין צורך ואין הצדקה מוסרית לעשות שימוש בסעיף )38א( לפקודת
הסמים המסוכנים ביחס לגופים ישראלים הפועלים כדין מחוץ לישראל.
המעבר להסדרה של שימוש בקנאביס וב CBD-ברחבי העולם שומט את הבסיס המוסרי של הרחבת התכולה
הטריטוריאלית של הדין הישראלי על פעילות מחוץ לישראל ,כפי שתואר בעניין אויקו בקשר עם פעילויות
אלה וזאת בשונה מתחומים אחרים הנוגעים לסמים מסוכנים.
תמיכה נוספת לעמדה זו אנו מוצאים בכך ,שמדינות שחתומות על האמנה שהובילה לחקיקת סעיף )38א(
לפקודת הסמים המסוכנים ,למעשה ,הסדירו והתירו שימוש ב ,CBD-ביניהן גרמניה ,פורטוגל וקנדה.12
תימוכין לאפשרות להסדיר ולהתיר שימוש ב CBD-לאור הוראות האמנות ,ניתן למצוא בגילוי הדעת מחודש
אפריל  2016של נשיא ה ,("INCB") International Narcotics Control Board -גוף שהוקם מכוח האמנה
בדבר סמים נרקוטיים משנת  1961ושתפקידו הוא לבחון את עמידתן של מדינות במחויבויותיהן מכוח כל
האמנות הבינלאומיות הקשורות בסמים ושהוזכרו בפסקה  32שלעיל.13
בגילוי הדעת ,התייחס נשיא ה INCB -למודל האכיפה הפורטוגלי ,שלפיו רכישה והחזקה של כמות קטנה
של סם מסוכן לשימוש לצריכה עצמית נתונים לאכיפה מנהלית בלבד .מסקנתו הייתה ,כי בהקשר הקונקרטי
של רכישה וחזקה של כמות קטנה של סם לשימוש לצריכה עצמית ,מודל האכיפה המנהלית עומד באמות
המידה של האמנות הבינלאומיות .נשיא ה INCB -עמד על כך שהאמנות הבינלאומיות מחייבות מדינות
לראות בהחזקה של סם מסוכן ,שאינה נעשית בהתאם לסמכות "התנהגות בלתי חוקית" .עם זאת ,הוא סבור
שהוראות האמנה מעניקות למדינות גמישות ושיקול דעת בבחירת האמצעים החוקיים המתאימים
להתמודדות עם התנהגות בלתי חוקית זו ,בפרט ביחס לאופי ולמידת הענישה.
זאת ועוד ,בחודש אוקטובר  2020פורסם גילוי דעת נוסף של נשיא ה ,INCB-שעוסק בהמלצות ארגון
הבריאות העולמי כפי שהובאו בפסקות  3939-3737שלעיל .14באשר להמלצות ארגון הבריאות העולמי להסיר
את חומר ה CBD-וכל חומר שהופק מצמח הקנאביס כל עוד אחוז חומר ה THC-בו נמוך מ 0.2%-מרשימת
הסמים המסוכנים לפי האמנה בדבר סמים נרקוטיים משנת  ,1961מציין נשיא ה ,INCB-כי עיקר דאגתו
נוגעת לווידוא שתנאים אלו מתקיימים:
"From INCB’s perspective, the main issue to consider relates to practical implementation
at the national level, i.e. the challenges of carrying out chemical analysis to the required
accuracy of 0.2 per cent of delta-9-THC. If this recommendation is adopted, it would give

12
13

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en
https://www.incb.org/documents/Speeches/Speeches2016/INCB_side_event_POR.pdf
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https://www.incb.org/documents/Speeches/Speeches2020/2020_10_08_INCB_President_statement_CND_second_i
ntersessional.pdf

- 11 -

rise to an important question on the control of cannabis cultivated for the extraction of CBD
"to be used for such preparations

משמעות הדברים היא ,כי ל INCB-אין התנגדות להסרת ה CBD-מרשימת הסמים המסוכנים ,אלא הוא
מוצא קושי לאכוף ולוודא כי חומרים אשר נטען לגביהם כי נושאים פחות מ ,THC 0.2%-אכן מקיימים זאת.
בנסיבות אלה ,אנו סבורים ,כי גם אם מוצרים מבוססי  CBDמוגדרים כסם מסוכן לצורך פקודת הסמים
המסוכנים ,פרשנות תכליתית של סעיף )38א( לפקודת הסמים המסוכנים ,נוכח התפתחויות מדעיות
וטכנולוגיות שחלו בשנים האחרונות ,והשינויים הרגולטוריים בארץ ובעולם ,מובילה למסקנה ,כי יש מקום
לפרש אותו כלא חל על תחום ה .CBD-בהתאם ,בכל הנוגע למוצרים מבוססי  CBDיש להחיל את מבחן
הפליליות הכפולה הקבוע בחוק העונשין .במילים אחרות ,יש לקבוע פליליות לעיסוק במוצרים מבוססי
 CBDרק מקום בו העיסוק מנוגד לדיני המדינה בהן מבוצע.
סיכום
קיימים תימוכין רבים לטענה כי  CBDאיננו סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים .אכן ,פרשנות
לשונית דווקנית וצרה של פקודת הסמים המסוכנים מובילה למסקנה כי בהתאם לדין הישראלי  CBDהוא
סם מסוכן היות והוא מופק מצמח הקנאביס.
עם זאת ,אנו סבורים ,כי יש לקרוא את פקודת הסמים המסוכנים ואת התוספת לפקודת הסמים המסוכנים
בפרשנות תכליתית ומהותית .לפי גישת פרשנות תכליתית זו ,אין להכליל את רכיב ה ,CBD-הנעדר את
ההשפעות הפסיכו-אקטיביות ,כאשר רכיב זה עומד בפני עצמו ,בהגדרת "סם מסוכן" מהנימוקים המפורטים
בחוות דעת זו ובהתאם פעילות החברה בתחום ה CBD-עולה בקנה אחד עם הדין הישראלי.
בנוסף ,אנו סבורים כי נוכח המגמה העולמית והמקומית לאסדר ולהתיר ,בתנאים מסויימים ,שימוש ב-
 ,CBDאין מקום להחיל את סעיף )38א( לפקודת הסמים המסוכנים ,אשר תכליתו הייתה לשמש ככלי
במלחמה העולמית בנגע הסמים ,ביחס לפעילות חוקית המתבצעת מחוץ לישראל בתחום ה CBD-על ידי
החברות הישראליות שבקבוצה.
סייגים
חוות דעת זו כפופה לסייגים הבאים:
אנו מוסמכים לעסוק בעריכת דין במדינת ישראל ,ובהתאם ,חוות דעת זו מבוססת על הניתוח המשפטי
שערכנו לנתונים שנמסרו לנו ,על-פי מיטב הבנתנו ,על-פי הדין הישראלי בלבד ,כפי שהוא בתוקף ומפורש
במועד הכנת חוות דעת זו.
בכל הנוגע לתיאור הרקע העובדתי ,הסתמכנו באופן מלא ובלעדי ,מבלי לבצע בדיקה או אימות עצמאי ,על
המידע שנמסר לנו על-ידי החברה ואנו מניחים כי מידע זה מלא ,מדויק ונכון ואין בו פרטים חסרים או
פרטים הדרושים להפיכת התיאור למלא ,נכון ומדויק ,או פרטים אשר עלולים חלילה להטעות .כמו כן ,אנו
מניחים כי אין כל מסמכים ,הסכמים ו/או הבנות אשר ירחיבו ,ישנו או ישפיעו בכל צורה שהיא על הרקע
העובדתי שתואר.
חוות דעת זו ניתנה ביחס להיבטים משפטיים בלבד ואנו לא מחווים דעה לגבי מצגים ,הצהרות ועניינים
עובדתיים.
חוות דעת זו הוכנה בהתאם למיטב ידיעתנו המקצועית ,תוך הסתמכות על העובדות שנמסרו לנו ועל המצב
המשפטי הקיים נכון למועד הכנתו.
הואיל ובחוות הדעת נכללו נושאים שטרם לובנו עד סופם בפסיקה ו/או בחקיקה ,אין ביטחון מלא כי
עמדותינו הנזכרות בחוות דעת זו יתקבלו על-ידי הגורמים המוסמכים ו/או בבתי המשפט.
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חוות דעת זו נמסרת לחברה בלבד ,לא נועדה לצד שלישי כלשהו ,ולפיכך צד שלישי לא יהיה רשאי להסתמך
עליה.
עם זאת ,אנו נותנים את אישורנו לחברה לפרסם חוות דעת זו במסגרת שתתבקש על-ידי רשות ניירות ערך.
מובהר ,כי חוות דעת זו תקפה למועד נתינתה וכי אין אנו אחראים להודיע לכם על כל שינוי כתוצאה מכל
שינוי בעובדה או בדין שיובא לידיעתנו בעתיד.
חוות הדעת מוגבלת במפורש לעניינים הנידונים בה לעיל ,ואין לשייך ו/או לקשר אליה כל חוות דעת או
אמרות אשר לא נכללות בחוות דעת זו במפורש.
על חוות דעת זו יחולו דיני מדינת ישראל ,וסמכות השיפוט הבלעדית לגביו מסורה אך ורק לבתי המשפט
המוסמכים במחוז תל-אביב .סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ נשללת בזאת במפורש.

בכבוד רב,

ענת אבן-חן ,עו"ד
ברנע ג'פה לנדה ושות' ,עורכי דין
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פרק ב׳

דוח הדירקטוריון על מצב
ענייני התאגיד

-2דין וחשבון הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
דירקטוריון קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ )"החברה"( מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון
לשנה שנסתיימה ביום ) 31.12.2020״תקופת הדוח״( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש״ל) 1970-״התקנות״(.
הסקירה שתובא להלן מתייחסת למצב ענייני החברה ,בעצמה ו/או באמצעות תאגידים בשליטתה )ביחד:
"הקבוצה"( בתקופת הדוח.
כל עוד לא נקבע אחרת בדוח זה ,תינתן למונחים המפורטים בהגדרות שבפרק א' לדוח התקופתי המשמעות
הרשומה לצידם.

השפעת התפשטות נגיף קורונה על פעילות הקבוצה
להשלכות התפשטות נגיף הקורונה ,בכלל ,ולצעדים שננקטו על-ידי הממשלה כדי למנוע את המשך
התפשטותו ,בפרט ,לא היתה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה במהלך תקופת הדוח .עם זאת ,במקרה
שעובדי הקבוצה ייאלצו לשהות בבידוד לתקופות ממושכות ,עשויה להיות לכך השפעה מסוימת על פעילותה
העסקית של הקבוצה ,ובפרט על יכולות הייצור שלה.

חלק א'  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה ,תוצאות פעילותה,
הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה
עסקת מיזוג ביופארם ,שהושלמה ביום  8במרץ  ,2020טופלה בדוחות הכספיים כרכישה במהופך .לפיכך,
הדוחות הכספיים הופקו תחת שם החברה ,אך טופלו מבחינה חשבונאית כהמשך הדוחות הכספיים של
ביופארם ,שהינה הרוכשת החשבונאית בעסקת מיזוג ביופארם .לפיכך ,הדוחות הכספיים משקפים את
המשך המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ביופארם ,למעט מידע לגבי הון מניות והפסד
למניה המוצגים בהתאם להוראות  ,IFRS3ולעומת זאת ,תוצאות הפעילות של קאנומד ושותפות קאנומד
מוצגות מיום  1באפריל ) 2020בסמוך לאחר מועד השלמת עסקת מיזוג ביופארם( .בהתאם ,הדוח על המצב
הכספי ליום  31בדצמבר  2019והדוחות על השינויים בהון לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2019ו2018-
הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם למפרע את הון המניות המשפטי של החברה החל מתקופת הדיווח המוקדמת
ביותר ,כאשר מאחר וביופארם ,שהינה כאמור הרוכשת החשבונאית בעסקת מיזוג ביופארם ,התאגדה ביום
 15באפריל  ,2019הדוחות הכספיים אינם כוללים מידע השוואתי לגבי תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים
לתקופות שקדמו למועד זה .לפרטים נוספים ,ראו ביאור .1ג .לדוחות הכספיים.
.1

מצב כספי
ליום  31בדצמבר  2020לחברה הון חוזר בסך של כ 2,368-אלפי ש"ח )בניכוי חייבים בגין מימוש חברה
כלולה( .בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020נבע לחברה הפסד נקי בסך של כ 8,258-אלפי ש"ח
ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ 6,236-אלפי ש"ח.

-3להלן יפורטו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2019לעומת
יום  30בדצמבר ) 2020באלפי ש"ח(:

ליום
31.12.2020
5,775

ליום
31.12.2019
521

לקוחות

1,244

0

חייבים בגין מימוש חברה כלולה

10,296

0

נכסים ביולוגיים
יתרת החייבים ויתרות חובה

2,309
2,026

0
216

מלאי

5,024

0

יתרת הנכסים השוטפים

26,674

737

נכסי זכות שימוש

9,848

10,853

רכוש קבוע

6,090

927

מוניטין

2,030

נכסים בלתי מוחשיים

3,778

מיסים נדחים

2,104

סה"כ נכסים שאינם שוטפים
סך הנכסים

23,850
50,524

11,780
12,517

אשראי מתאגיד בנקאי

1,000

-

899

429

4,445

0

מזומנים ושווי מזומנים ,כולל פיקדונות
משועבדים

חלויות שוטפות של התחייבויות בגין
חכירה

ספקים ונותני שירות אחרים

הסבר לשינוי
הגידול במזומנים נובע מגיוס הון,
שהחברה ביצעה בינואר ,2020
ומזומנים שנצברו מפעילות בתי
המרקחת וכולל מזומן משועבד.
יתרת לקוחות הנובעת מפעילות בתי
המרקחת.
חוב פיננסי עקב איבוד החזקה
בחברה כלולה )אורן השקעות( .ראו
באור  6לדוחות הכספיים.
מלאי צמחים וגידולים חקלאיים.
ולזכאים
לספקים
פיקדונות
אחרים.
מלאי שנצבר מצירוף ביו מקס
פארם ומלאי שנצבר מגידול
קנאביס בחוות משואה במהלך
תקופת הדוח.
הקבוצה שוכרת את שטח חוות
משואה ואת הנכסים בהם
המרקחת
בתי
ממוקמים
שבבעלותה .בשנת  2019נכסי זכות
שימוש כללו נכס בחכירה לזמן
ארוך שהוחזר )הסכם שכירות עם
וילאר( .ראו באור  (3) 10לדוחות
הכספיים.
הגידול מיוחס בעיקרו להשקעות
בחוות משואה.
מוניטין שנזקף בגין צירוף העסקים
של שותפות ביו מקס פארם.
נכסים בלתי מוחשיים ,הנובעים
בעיקר מעסקת מיזוג ביופארם
ומעסקת רכישת ביו מקס פארם.
הקבוצה הכירה לראשונה בתקופת
הדוח בנכסי מיסים נדחים ,בעיקר
בגין הפסדים מועברים ,לאור צפי
לרווחיות בעתיד.

אשראי לטווח קצר בפעילות בתי
המרקחת.
הקבוצה שוכרת את שטח חוות
משואה ואת הנכסים בהם
ממוקמים בתי מרקחת שבבעלותה.
בשנת  2019נכסי זכות שימוש כללו
נכס בחכירה לזמן ארוך שהוחזר
)הסכם שכירות עם וילאר( .ראו
באור  (3)10לדוחות הכספיים.
השינוי נובע מגידול בפעילות
השוטפת של החברה ,לרבות פעילות
בתי המרקחת.

-4הלוואה מבעלי שליטה

3,614

2,229

התחייבות כלפי בעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה
זכאים ויתרות זכות

1,604

0

2,448

100

סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות בגין חכירה

14,010
9,669

2,758
10,657

עתודה למס
סה"כ התחייבויות בלתי שוטפות
סך הון
סה"כ הון והתחייבויות

14
9,683
26,831
50,524

10,657
)(898
12,517

.2

העלייה ביתרה מיוחסת להזרמת
הלוואות נוספות מבעלי השליטה
וריבית שנצברה.
השותפים
כלפי
התחייבויות
בפעילות בתי המרקחת.
השינוי נובע מגידול בפעילות
החברה ,לרבות מקדמות מלקוחות.
הקבוצה שוכרת את שטח חוות
משואה ואת הנכסים בהם
ממוקמים בתי מרקחת שבבעלותה.
בשנת  2019נכסי זכות שימוש כללו
נכס בחכירה לזמן ארוך שהוחזר
)הסכם שכירות עם וילאר( .ראו
באור  (3) 10לדוחות הכספיים.

תוצאות פעילות החברה
להלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על הרווח )ההפסד( הכולל לתקופת הדוח )באלפי
ש"ח( לעומת שנת :2019
לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2020
17,916

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2019
-

עלות ההכנסות

13,621

310

רווח גולמי לפני
שינויים
השפעת
בשווי הוגן של
נכסים ביולוגיים
רווחים מהתאמות
שווי הוגן של נכסים
ביולוגיים
רווחים מהתאמות
שווי הוגן של נכסים
ביולוגיים שמומשו
רווח )הפסד( גולמי
לאחר התאמות שווי
הוגן של נכסים
ביולוגיים
מכירה
הוצאות
ושיווק
הנהלה
הוצאות
וכלליות

4,295

)(310

הכנסות

רווח )הפסד( לפני
הכנסות )הוצאות(
אחרות

856

הסבר לשינוי
בתקופת הדוח הקבוצה החלה למכור את תוצרת חוות
משואה וכן ,החלה בפעילות בתי המרקחת .בתי המרקחת
פעלו חלק מהתקופה ללא מכירת קנאביס רפואי .נציין,
כי הכנסות בסך של  1,667אלפי ש"ח מחודש אפריל 2020
נזקפו ישירות לעודפים.
בתקופת הדוח הקבוצה החלה בתפעול חוות משואה וכן,
בפעילות בבתי המרקחת.

שערוך לשווי ההוגן של הנכסים הביולוגיים לתאריך
הדוח.

)(317

-

4,834

)(310

3,020

0

4,145

333

)(2,331

)(643

תיאום יתרת שווי הוגן בגין התוצרת הגמורה שנקצרה
או נמכרה.

הוצאות שיווק הנובעות מתפעול בתי המרקחת כמו גם
מכירות מחוות משואה.
הגידול נובע מגידול בפעילות החברה שאוחדה וצירוף
פעילות בתי המרקחת.
הפסד לפני הוצאות אחרות והוצאות הנפקה

-5רישום

הוצאות
למסחר
הכנסות )הוצאות(
אחרות נטו

-

2,825
)(4,442

)הוצאות(

)(1,555

)(255

הפסד לפני מס
)מיסים( הטבת מס
על ההכנסה
סה"כ רווח )הפסד(
כולל לתקופה

)(11,153
2,895

)(898
0

)(8,258

)(898

הכנסות
מימון נטו

.3

הוצאות ההנפקה חד פעמיות שבוצעה בינואר .2020
הוצאות שמקורן במחיקת נכס והפרשה לירידת ערך של
נכסים בתכנון ,הנובעות מההחלטה לדחות את המשך
ביצוע השקעות במתקן ה .Indoor-יובהר ,כי מדובר
בהפרשה חד פעמית וככל ותושלם עסקה עם ביוסנס
תיבחן עליית ערך והכרה בכ 2,240-אלפי ש"ח בחזרה.
הוצאות המימון נטו בתקופת הדוח הינן בגין חכירה
והפסדי אשראי הנובעים מירידה בשווי הנכס הפיננסי
המיוחס לחוב הפיננסי של אורן השקעות .יובהר ,כי אין
לקבוצה חובות בגין הלוואות לחיצוניים ,למעט הלוואה
לזמן קצר בסך של  1מיליון ש"ח.

תזרים מזומנים ומקורות מימון
 .3.1נזילות – להלן פירוט תזרימי מזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברת אם ,שנבעו בתקופת
הדוח לעומת שנת ) 2019באלפי ש"ח(:
לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2020
תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
)ששימשו לפעילות(
שוטפת

)(6,236

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2019
)(682

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
)ששימשו לפעילות(
השקעה

)(8,186

)(926

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות מימון

18,897

2,129

הסבר

מזומנים אשר שימשו את
הקבוצה לפעילותה השוטפת,
לרבות הגידול בהון החוזר,
הכולל גידול במלאי ,גידולים
חקלאיים ,פקדונות וגידול
ביתרת לקוחות.
שימשו
אשר
מזומנים
להשקעות בחוות משואה
ורכישת בתי מרקחת.

מזומנים אשר נבעו מגיוס הון
שבוצע בינואר .2020

 .3.2מקורות מימון
במהלך תקופת הדוח הקבוצה מימנה את פעילותה מגיוס ההון שבוצע בחודש ינואר 2020
טרם עסקת מיזוג ביופארם וממקורות עצמיים.
.4

נושאים שאליהם הפנה רואה החשבון את תשומת הלב
מבלי לסייג את חוות דעתו על הדוחות הכספיים ,הפנה רואה החשבון המבקר של החברה את תשומת
הלב לאמור ב:

-6 .4.1באור .1א לדוחות הכספיים בדבר חשיפת פעילות הקבוצה בתחום הקנאביס הרפואי לסיכונים
ואי וודאויות משמעותיים ,בין היתר ,בקשר עם חידוש רישיונות מוגבלים לעיסוק והחזקה של
סם מסוכן ,והיבטים רגולטוריים נוספים הנוגעים לתחום פעילותה זה בישראל אשר עשויים
להשפיע על פעילות הקבוצה.
 .4.2באור .1ג לדוחות הכספיים בדבר הצגה מחדש של מספרי ההשוואה על מנת לשקף בהם למפרע
יישום טיפול חשבונאי של רכישה במהופך.

-7-

חלק ב׳  -היבטי ממשל תאגידי
.1

תרומות
ביום  2באפריל  2020אישר דירקטוריון החברה מדיניות תרומות בהיקף שנתי של עד  150,000ש"ח.
במהלך שנת  2020לא ניתנו תרומות.

.2

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
בהתאם להוראות סעיף 92א) (12לחוק החברות ,דירקטוריון החברה קבע ,כי המספר המזערי של
דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הינו אחד .קביעה זו נעשתה בעבר בהתייחס למכלול
עסקי החברה ,גודלה ,תחומי ומורכבות פעילותה ,מגוון הסיכונים הכרוכים בהם והבקרות הקיימות
בחברה ,ולא שונתה במהלך תקופת הדוח.
בדירקטוריון החברה מכהנים כיום ארבעה חברים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .לפירוט בדבר
זהותם ,כישוריהם ,ההשכלה ,הניסיון והידע שבהסתמך עליהם רואה בהם החברה כבעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית  -ראו תקנה  26בפרק ד׳ לדוח התקופתי.

.3

דירקטורים בלתי תלויים
החברה לא אימצה בתקנונה את הוראות סעיף )219ה( לחוק החברות בנוגע לשיעור הדירקטורים
הבלתי תלויים .בדירקטוריון החברה מכהנים כיום שלושה דירקטורים בלתי תלוייים )בהם שני
דח"צים(  -ראו תקנה  26בפרק ד׳ לדוח התקופתי.

.4

מבקר פנימי
המבקר הפנימי של החברה הינו רו"ח דניאל שפירא ,אשר מונה לתפקיד ביום  3בינואר ) 2016״המבקר
הפנימי״( .המבקר הפנימי הינו בעל משרד לראיית חשבון המתמחה בביקורת פנים .למשרד ניסיון של
כ 25-שנים בביצוע ביקורת פנים בחברות ציבוריות ,והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי פעילות.
המבקר הפנימי אינו עובד של החברה ,אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים חיצוניים .היקף המשרה
של המבקר הפנימי וצוות הכפופים לו הינו כ 250-שעות בשנה ,בממוצע .להערכת דירקטוריון החברה,
תגמול המבקר הפנימי הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי בעריכת
הביקורת .כמו כן ,דירקטוריון החברה סבור כי היקף השעות לשנת  2020הינו סביר ביחס לחברה,
פעילותה וגודלה.
ועדת הביקורת של הדירקטוריון קבעה בהתאם להמלצות מבקר הפנים את תכנית העבודה לשנת
 .2021תכנית הביקורת השנתית והרב שנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי לוועדת הביקורת של
החברה .וועדת הביקורת בוחנת את הנושאים ,תוך התייעצות עם הנהלת החברה ,ולאחר מכן מחליטה
על אישור התכנית )בשינויים או ללא שינויים( ,כאשר השיקולים שמנחים את וועדת הביקורת הינם,
בין היתר ,צרכי הביקורת ,חשיבות הנושאים ,התדירות שבה נבחנו הנושאים בשנים שחלפו וכן
המלצותיו של המבקר הפנימי.
בהתאם להודעתו של המבקר הפנימי ,הוא עורך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים
בהתאם לסעיף )4ב( לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ״ב ") 1992חוק הביקורת הפנימית"(.

-8המבקר הפנימי אינו ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת ואיננו ממלא תפקיד מחוץ לחברה אשר
יוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו בחברה ,וכן אינו בעל עניין בחברה ,נושא משרה בחברה,
קרוב של אחד מאלה ,הוא איננו רואה החשבון המבקר של החברה או מי מטעמו ,ובכך עומד המבקר
הפנימי בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית.
החל ממועד מינויו ,וככל שידרוש ,הומצאו ויומצאו למבקר הפנימי מסמכים ומידע וכן ניתנת לו גישה
חופשית למידע כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית ,ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית
למערכות מידע של החברה ,לרבות נתונים כספיים .למיטב ידיעת החברה ועל פי מה שנמסר לה
מהמבקר הפנימי ,תוכנית הביקורת מותירה לו שיקול דעת לביצוע פעילותו.
תכנית העבודה של המבקר הפנימי במהלך שנת  2020נקבעה על ידי ועדת הביקורת .במהלך שנת 2020
הוגשו בכתב לוועדת הביקורת שלשה דוחות הביקורת הבאים ,וממצאיהם ומסקנותיהם הוצגו בדיוני
ועדת הביקורת בישיבותיה מיום  11במאי  ,2020מיום  26באוגוסט  ,2020ומיום  3בספטמבר .2020
.5

גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר
החל מיום  29ביוני  2016משמש משרד רו״ח שטראוס לזר ושות׳ כרואה החשבון המבקר של החברה.
להלן נתונים לגבי שכרו של רואה החשבון המבקר והיקף השעות שבוצעו בשנים  2019ו:2020-

ביקורת וסקירת דוחות
כספיים )שנתיים ורבעוניים(
שעות עבודה בגין שירותי מס
אחר
סה"כ

שנת 2020
שכר טרחה
שעות
)באלפי ש"ח(
176.5
971
389
1,360

83
259.5

שעות
752

שנת 2019
שכר טרחה )באלפי
ש"ח(
120

158
910

53
173

השכר המשולם לרואה החשבון המבקר נקבע על-ידי החברה בהתייחס לשכר שהיה נהוג בשנים
הקודמות וכן ,בהתייחס להיקף עבודת פעילות הביקורת הצפויה בשנת הדיווח.

-9-

חלק ג׳  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
.6

גילוי בדבר הערכת שווי מהותית
להלן גילוי אודות הערכת שווי מהותית ,כהגדרת מונח זה בתקנות ,אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם
של נתונים בדוחות הכספיים לתקופת הדוח ,בהתאם לתקנה 8ב)ט( לתקנות:

נושא הערכת השווי

הערכת שווי החוב הפיננסי שחבה מגנזי השקעות בע"מ

עיתוי ההערכה

 26במרץ 2021

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד
ההערכה

כ 10,785 -אלפי ש"ח

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם
להערכה

כ 10,296 -אלפי ש"ח

עידית שניר ,רו"ח ועו"ד ,בעלת תואר ראשון בראיית חשבון
ומשפטים מאוניברסיטת תל-אביב.
בעלת ידע מקיף בתקינה בינלאומית ) (IFRSויישומה בעבודות
כלכליות )בחינות לירידת ערך ,הקצאת עלויות רכישה וכדומה(,
הערכת שווי נכסים וחברות בתחומים ומגזרי פעילות מגוונים,

עריכת בדיקות היתכנות כלכלית ובדיקות נאותות (Due
) ,Diligenceכתיבת חוות דעת כלכליות לצורך הליכים שונים
זיהוי המעריך ואיפיונו

בבתי משפט והכנת תוכניות עסקיות לחברות בתחומים שונים.
מרצה בנושאים חשבונאיים וכלכליים במסגרות שונות ,לרבות
היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת בר אילן ומכון עוזמ"ת
לעוזרי שופטים.
תפקיד נוכחי :יועצת פיננסית עצמאית ,העוסקת בליווי חברות,
הערכות שווי וכתיבת חוות דעת כלכליות.

תפקידים קודמים :מנהלת תחום הLitigation Support -
בחברת הייעוץ  .BDOעורכת דין בתחום הליטיגציה המסחרית.
תלות במעריך השווי

אין

הסכמי שיפוי עם מעריך השווי

אין הסכם שיפוי בין החברה למעריך השווי.

 - 10מודל ההערכה

שווי הבטוחות להבטחת החוב
שווי נכס הבסיס ליום  31בדצמבר  6,515 -2020אלפי ש"ח
שווי במימוש מהיר -הפחתה של 20%

ההנחות העיקריות בבסיס ההערכה
עלויות המימוש 10%
סיכוי מימוש הבטוחות 20%-10%

.7

אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
לאירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ראו באור  28לדוחות הכספיים.

 31במרץ 2021
__________________________
דוד זהבי ,מ"מ יו"ר דירקטוריון

________________________
כפיר גינדי ,מנכ"ל ודירקטור
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4-5

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

6

דוחות מאוחדים על השי ויים בהון

7-8

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים

9 - 11

באורים לדוחות הכספיים

12 - 81

-----------

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המ יות של קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
ביקר ו את הדוח המאוחד המצורף על המצב הכספי של קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ )להלן  -החברה(
ליום  31בדצמבר  ,2020את הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ועל תזרימי המזומ ים לש ה שהסתיימה באותו
תאריך ואת הדוחות המאוחדים על השי ויים בהון לכל אחת משלוש הש ים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  .2020דוחות כספיים אלה הי ם באחריות הדירקטוריון והה הלה של החברה .אחריות ו היא לחוות
דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורת ו.
מספרי ההשוואה ליום  31בדצמבר  2019ולתקופה שמיום  15באפריל  2019ועד ליום  31בדצמבר  ,2019אשר הי ם
של חברה מאוחדת )לאור יישום טיפול חשבו אי של רכישה במהופך( ,בוקרו על ידי רואה חשבון מבקר אחר אשר
הדוח שלו עליהם מיום  20בי ואר  2020כלל חוות דעת בלתי מסוייגת.
ערכ ו את ביקורת ו בהתאם לתק י ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תק ים ש קבעו בתק ות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תק ים אלה דרש מאית ו לתכ ן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחי ה של כללי החשבו אות
שיושמו ושל האומד ים המשמעותיים ש עשו על ידי הדירקטוריון והה הלה של החברה וכן הערכת אותות
ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .א ו סבורים שביקורת ו מספקת בסיס אות לחוות דעת ו.
לדעת ו ,הדוחות הכספיים ה "ל משקפים באופן אות ,מכל הבחי ות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה
והישויות המאוחדות שלה ליום  31בדצמבר  ,2020את תוצאות פעולותיהן ותזרימי המזומ ים שלהן לש ה
שהסתיימה באותו תאריך ואת השי ויים בהון שלהן לכל אחת משלוש הש ים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2020בהתאם לתק י דיווח כספי בי לאומיים ) (IFRSוהוראות תק ות יירות ערך )דוחות כספיים
ש תיים( ,התש"ע.2010-
כמו כן ,ביקר ו את הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה של החברה לש ה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2020ולתקופה שמיום  15באפריל  2019ועד ליום  31בדצמבר  ,2019הכלולים בבאור  27לדוחות כספיים
אלה )להלן  -דוחות הפרופורמה( .דוחות פרופורמה אלה הי ם באחריות הדירקטוריון והה הלה של החברה.
אחריות ו היא לחוות דיעה על דוחות פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורת ו.
לא ביקר ו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה לשעבר ,אשר חלק החברה בהפסדיה ,כפי ש כלל בדוחות
הפרופורמה ,הסתכם לסך של כ 2,784 -אלפי ש"ח וכ 2,104 -אלפי ש"ח בש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
ובתקופה שמיום  15באפריל  2019ועד ליום  31בדצמבר  ,2019בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו
על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו ל ו וחוות דעת ו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים ש כללו בגין
אותה חברה ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
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ערכ ו את ביקורת ו בהתאם לתק י ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תק ים ש קבעו בתק ות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תק ים אלה דרש מאית ו לתכ ן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הפרופורמה הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הפרופורמה .ביקורת כוללת גם בחי ה של כללי החשבו אות
שיושמו ושל האומד ים המשמעותיים ש עשו על ידי הדירקטוריון והה הלה של החברה וכן הערכת אותות
ההצגה בדוחות הפרופורמה בכללותה .א ו סבורים שביקורת ו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס
אות לחוות דעת ו.
לדעת ו ,בהתבסס על ביקורת ו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,דוחות הפרופורמה ה "ל משקפים באופן
אות ,מכל הבחי ות המהותיות ,את תוצאות הפעילות פרופורמה של החברה והישויות המאוחדות שלה לש ה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020ולתקופה שמיום  15באפריל  2019ועד ליום  31בדצמבר  ,2019בהתאם
להוראות תק ה 9א' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-וזאת על בסיס הה חות
המפורטות בבאור .27
מבלי לסייג את חוות דעת ו ה "ל ,א ו מפ ים את תשומת הלב לאמור בבאור .1א .לדוחות הכספיים בדבר חשיפת
פעילות הקבוצה בתחום הק אביס הרפואי לסיכו ים ואי וודאויות משמעותיים ,בין היתר בקשר עם חידוש
רישיו ות מוגבלים לעיסוק והחזקה של סם מסוכן ,והיבטים רגולטוריים וספים ה וגעים לתחום פעילותה זה
בישראל אשר עשויים להשפיע על פעילות הקבוצה.
ב וסף ,א ו מפ ים את תשומת הלב לאמור בבאור .1ג .לדוחות הכספיים בדבר הצגה מחדש של מספרי ההשוואה
על מ ת לשקף בהם למפרע יישום טיפול חשבו אי של רכישה במהופך.

שטראוס לזר ושות'
רואי חשבון
תל-אביב 31 ,במרץ 2021
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באור
כסים שוטפים
מזומ ים ושווי מזומ ים
פקדו ות משועבדים בתאגידים ב קאיים
לקוחות
חייבים בגין מימוש חברה כלולה לשעבר
חייבים ויתרות חובה
מלאי
כסים ביולוגיים

4
.17ג.
5
6
7
8
9

כסים שאי ם שוטפים
כסי זכות שימוש
רכוש קבוע
כסים בלתי מוחשיים
מו יטין
מיסים דחים

10
11
12
12
.20ג.

 31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

4,996
779
1,244
10,296
2,026
5,024
2,309
26,674
--------

9,848
6,090
3,778
2,030
2,104
23,850
-------50,524
=====

521
---216
--737
--------

10,854
926
---11,780
-------12,517
=====

)*( הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך  -ראה באור .1ג.

דוד זהבי
מ"מ יו"ר דירקטוריון

כפיר גי די
מ כ"ל ודירקטור

 31במרץ 2021
תאריך אישור הדוחות הכספיים

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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גרשון קציר
סמ כ"ל כספים

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באור
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגיד ב קאי
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
ספקים ו ות י שירותים
הלוואות מבעלי שליטה
התחייבות כלפי בעלי זכויות שאי ן מק ות שליטה
זכאים ויתרות זכות

13
10
14
15

1,000
899
4,445
3,614
1,604
2,448
14,010
--------

-429
-2,229
-100
2,758
--------

10
.20ג.

9,669
14
9,683
--------

10,657
-10,657
--------

(**) -3,542
12,006
743
61
70
)(860
19,478
)(9,707
25,333
1,498
26,831
-------50,524
=====

(**) --4,668
----)(4,668
)(898
)(898
-)(898
-------12,517
=====

16

התחייבויות שאי ן שוטפות
התחייבויות בגין חכירה
מיסים דחים

הון )גרעון בהון(
הון מ יות
פרמיה על מ יות
תקבולים על חשבון מ יות
כתבי אופציה
קרן הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה
קרן הון תשלום מבוסס מ יות
קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאי ן מק ות שליטה
קר ות הון אחרות
יתרת הפסד
הון המיוחס לבעלי מ יות של החברה
זכויות שאי ן מק ות שליטה

)*( הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך  -ראה באור .1ג.
)**( מ יות ללא ערך קוב.

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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 31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

18

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

באור

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
אלפי ש"ח

הכ סות

.19א.

17,916

--

עלות ההכ סות

.19ב.

13,621

310

4,295

)(310

רווח גולמי לפ י השפעת שי ויים בשווי הוגן
רווח מהתאמות שווי הוגן של כסים ביולוגיים

9

856

--

רווח מהתאמות שווי הוגן של כסים ביולוגיים שמומשו

9

)(317

--

4,834

)(310

רווח )הפסד( גולמי לאחר השפעת שי ויים בשווי הוגן
הוצאות מכירה ושיווק

.19ג.

3,020

--

הוצאות ה הלה וכלליות

.19ד.

4,145

333

הכ סות אחרות

67

--

הוצאות רישום למסחר

2,825

--

4,509

--

)(9,598

)(643

.19ה.

הוצאות אחרות
הפסד מפעולות
הכ סות מימון

9
.19ו.

הוצאות מימון
הפסד לפ י מיסים על ההכ סה

20

הטבת מס
הפסד
רווח כולל אחר
סה"כ הפסד כולל
חלוקת ההפסד וההפסד הכולל לתקופה:
בעלי מ יות של החברה
זכויות שאי ן מק ות שליטה

21

הפסד בסיסי ומדולל למ יה )בש"ח(

--

1,564

255

)(11,153

)(898

2,895

--

)(8,258

)(898

--

--

)(8,258
=====

)(898
=====

)(8,809
551
)(8,258
=====
)(0.12
=====

)(898
-)(898
=====
)(**) (0.1
=====

)*( הדוחות הכספיים הוצגו מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך ולפיכך אי ם כוללים מספרי השוואה
לתקופה שקדמה ליום  15באפריל  - 2019ראה באור .1ג.
)**( לאחר התאמה בגין איחוד הון מ יות שביצעה החברה לאחר תאריך הדיווח  -ראה באור .18א.
הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
דוחות מאוחדים על השי ויים בהון
מיוחס לבעלי מ יות החברה

הון מ יות
אלפי ש"ח
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020
יתרה ליום  1בי ואר (*) 2020
ה פקת הון מ יות
המרת התחייבויות להון
מ יות וכתבי אופציה
צירוף עסקים בדרך של
רכישה במהופך
תשלום מבוסס מ יות
כ יסה לאיחוד של יישות
מאוחדת
עסקה עם בעל שליטה
ה פקת כתבי אופציה )לאחר
יכוי עלויות ה פקה(
מימוש כתבי אופציה להון
מ יות
פקיעת כתבי אופציה
דיביד ד לזכויות שאי ן
מק ות שליטה בישות
מאוחדת
רווח קי )הפסד(
יתרה ליום  31בדצמבר 2020
)*(
)**(

פרמיה
על מ יות
אלפי ש"ח

תקבולים על
חשבון מ יות
אלפי ש"ח

כתבי
אופציה
אלפי ש"ח

(**) -(**) --

---

4,668
--

(**) --

--

--

(**) -(**) --

-2,081

8,098
--

---

-(**) --

-1,188

428
)(1,188

---

-(**) ---

--(**) -====

קרן הון
בגין עסקאות
בעלי שליטה
אלפי ש"ח

קרן הון
תשלום
מבוסס מ יות
אלפי ש"ח

קרן הון
בגין עסקאות
עם בעלי זכויות
שאי ן מק ות
שליטה
אלפי ש"ח

קר ות הון
אחרות
אלפי ש"ח

יתרת
הפסד
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

---

---

---

---

)(4,668
--

629

--

--

--

)(629

--

---

--

---

24,775
--

---

32,873
2,151

70

זכויות
שאי ן מק ות
שליטה
אלפי ש"ח

סה"כ הון
)גרעון בהון(
אלפי ש"ח

)(898
--

)(898
--

---

)(898
--

--

--

--

---

32,873
2,151

--

---

)(860
--

---

---

)(432
61

1,217
--

785
61

--

--

357

--

--

--

--

--

357

--

357

32
241

---

)(2
)(241

---

---

---

---

---

30
--

---

30
--

--743
====

---

---

61
====

70
====

--19,478
====

-)(8,809
)(9,707
====

--3,542
====

--12,006
====

61

הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך  -ראה באור .1ג.
מ יות ללא ע. .

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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--)(860
====

-)(8,809
25,333
====

)(270
551
1,498
====

)(270
)(8,258
26,831
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
דוחות מאוחדים על השי ויים בהון

הון מ יות
אלפי ש"ח

מיוחס לבעלי מ יות החברה
יתרת
קר ות הון
תקבולים על
הפסד
אחרות
חשבון מ יות
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

סה"כ
גרעון בהון
אלפי ש"ח

לש ה שהסתיימה ביום
)*(
 31בדצמבר 2019
יתרה ליום  1בי ואר 2019

27,408

ביטול ערך קוב של מ יות
הפסד

)(27,408
--

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

(**) -=====

)(32,076

--

--

4,668
---

27,408
--

-)(898

-)(898

4,668
=====

)(4,668
=====

)(898
====

)(898
====

לש ה שהסתיימה ביום
)*(
 31בדצמבר 2018
יתרה ליום  1בי ואר 2018

15,075

--

)(15,075

--

--

צירוף עסקת בדרך של רכישה במהופך )ראה באור .1ב(.

12,333

4,668

)(17,001

--

--

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

27,408
=====

4,668
=====

)(32,076
=====

-====

-====

)*( הוצג מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך  -ראה באור .1ג.
)**( מ יות ללא ע. .
הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
אלפי ש"ח

תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת
הפסד

)(8,258

)(898

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומ ים
מפעילות שוטפת ) ספח א'(

2,022

216

)(6,236
--------

)(682
---------

מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומ ים מפעילות השקעה
עליה בפקדו ות בתאגידים ב קאיים
רכישת יישויות ופעילויות עסקיות שאוחדו לראשו ה ) ספח ד'(
רכישת רכוש קבוע
השקעה ב כסים בלתי מוחשיים
מזומ ים טו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון
אשראי מתאגיד ב קאי
השפעת עסקת מיזוג שטופלה בדרך של
רכישה במהופך ) ספח ה'(
פרעון התחייבויות בגין חכירה
קבלת הלוואות מבעלי שליטה
ה פקת כתבי אופציה )לאחר יכוי עלויות ה פקה(
מימוש כתבי אופציה להון מ יות

)(779
)(944
)(6,049
)(414

--)(926
--

)(8,186
--------

)(926
---------

1,000

--

17,191
)(958
1,277
357
30

-)(77
2,206
---

מזומ ים טו ש בעו מפעילות מימון

18,897
--------

2,129
---------

עליה במזומ ים ושווי מזומ ים

4,475

521

521

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת התקופה

4,996
=====

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף התקופה

-521
=====

)*( הדוחות הכספיים הוצגו מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך ולפיכך ,אי ם כוללים מספרי השוואה
לתקופה שקדמה ליום  15באפריל  - 2019ראה באור .1ג.

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים )המשך(

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
אלפי ש"ח

ספח א'  -התאמות הדרושות להצגת
תזרימי המזומ ים מפעילות שוטפת
הכ סות והוצאות שאי ן כרוכות בתזרימי מזומ ים:
פחת והפחתות
הפסד מגריעת עסקאות חכירה
גריעה וירידת ערך רכוש קבוע בהקמה
תשלום מבוסס מ יות
הפסד מאיבוד השפעה מהותית ומימוש אופציה
על מ יות חברה כלולה
שערוך התחייבויות בגין חכירה
ריבית בגין הלוואות מבעלי שליטה
מיסים דחים ,טו
הפסד מירידת ערך חייבים בגין מימוש חברה כלולה לשעבר

770
115
3,235
2,151

310
----

62
540
169
)(2,895
489

--22
---

שי ויים בסעיפי כסים והתחייבויות:
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
שי וי בהתחייבות כלפי בעלי זכויות שאי ן
מק ות שליטה בגין רכישת מלאי
עליה במלאי
עליה בלקוחות
שי וי בשווי הוגן של כסים ביולוגיים
עליה בספקים ו ות י שירותים
עליה בזכאים ויתרות זכות

182

)(216

)(1,774
)(2,901
)(1,244
)(1,664
3,059
1,728
2,022
=====

-----100
216
====

ספח ב'  -מידע וסף בגין תזרימי המזומ ים
:
מפעילות שוטפת
9
=====
831
=====

ריבית שהתקבלה
ריבית ששולמה

9
====
312
====

)*( הדוחות הכספיים הוצגו מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך ולפיכך ,אי ם כוללים מספרי השוואה
לתקופה שקדמה ליום  15באפריל  - 2019ראה באור .1ג.
הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים )המשך(

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
אלפי ש"ח

ספח ג'  -פעולות מהותיות שאי ן במזומן
הכרה )גריעת( כסי זכות שימוש כ גד
התחייבויות בגין חכירה ,טו

)(6,402
====

11,194
====

ספח ד'  -רכישת יישויות ופעילויות עסקיות שאוחדו לראשו ה
)(219
)(200
)(696
)(2,030
160
428

הון חוזר )למעט מזומ ים(
רכוש קבוע
כסים בלתי מוחשיים
מו יטין ש וצר ברכישה
התחייבות מיסים דחים
תקבולים על חשבון מ יות
קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאי ן
מק ות שליטה
זכויות שאי ן מק ות שליטה למועד הרכישה

)(860
1,217
)(2,200
1,420
)(780
)(164
)(944
====

ב יכוי  -התחייבות בגין הרכישה
תשלום בגין הרכישה

--------------====

ספח ה'  -צירוף עסקים בדרך של רכישה במהופך
גרעון בהון חוזר )למעט מזומ ים(
השקעה בחברה כלולה )לרבות אופציית מכר(
כסי זכות שימוש
רכוש קבוע
כסים בלתי מוחשיים
התחייבויות בגין חכירה לזמן ארוך
התחייבות מיסים דחים
השפעת העסקה על ההון

1,491
)(11,197
)(5,778
)(2,429
)(2,806
4,392
645
32,873

---------

17,191
====

-====

)*( הדוחות הכספיים הוצגו מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך ולפיכך אי ם כוללים מספרי השוואה
לתקופה שקדמה ליום  15באפריל  - 2019ראה באור .1ג.
הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי
א.

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ )להלן  -החברה( התאגדה בישראל ביום  19במאי  .1999במהלך
ש ת  2010ביצעה החברה ה פקה ראשו ה של יירות ערך לציבור .כתובת המשרד הרשום של החברה
הי ה רחוב היוצר  ,3וף הגליל .מ יות החברה רשומות למסחר בבורסה ל יירות ערך בתל אביב )להלן -
הבורסה(.
החל מיום  19בדצמבר  ,2018מועד השלמת עסקת מיזוג בין החברה לקא ומד בע"מ )להלן  -קא ומד(
)ראה סעיפי מש ה ב' ,ד' ובאור .17ב (1).להלן( ,פועלת הקבוצה בתחום ריבוי ,גידול ,ייצור ,אחסון ,שיווק
ומכירה )סיטו אית( של ק אביס רפואי ומוצרים מבוססי ק אביס רפואי הן בארץ והן מחוצה לה ,תוך
יצירת שיתופי פעולה עם חברות מקומיות וגלובליות .ב וסף ,עוסקת הקבוצה בהפעלת בתי מרקחת,
העוסקים ,בחלקם ,בין היתר ,בממכר ק אביס רפואי )לע יין השלמת עסקאות במסגרתן רכשה הקבוצה
במהלך ש ת הדיווח ישויות העוסקות בהפעלת בתי מרקחת  -ראה באורים .3ב .ו.3 -ג .להלן(.
בחודש מרץ  2020השלימה החברה עסקת מיזוג ,במסגרתה רכשה החברה את מלוא הו ה המו פק
וה פרע של אי יו ביו-פארם בע"מ )להלן  -ביופארם( ,חברה פרטית הפועלת בתחום הק אביס הרפואי
)ראה סעיפי מש ה ג' ,ה' ובאור .3א .להלן(.
פעילות הקבוצה בתחום הק אביס הרפואי חשופה לסיכו ים ואי וודאויות משמעותיים ,בין היתר בקשר
עם חידוש רישיו ות מוגבלים לעיסוק והחזקה של סם מסוכן ,והיבטים רגולטוריים וספים ה וגעים
לתחום פעילותה זה בישראל אשר עשויים להשפיע על פעילות הקבוצה.

ב.

ביום  19בדצמבר  ,2018הושלמה עסקת מיזוג בין החברה לבין קא ומד )להלן  -עסקת המיזוג הראשו ה(,
במסגרתה ,בתמורה להעברת מלוא הון המ יות המו פק וה פרע של קא ומד לחברה ,הוקצו לבעלי מ יות
קא ומד ערב העסקה ול יצעים וספים ,מ יות רגילות של החברה אשר תהוו ה עד  70%מהון המ יות
המו פק וה פרע של החברה כון למועד השלמת עסקת המיזוג הראשו ה )מ יות שהיוו במועד השלמת
עסקת המיזוג הראשו ה  45%מהו ה המו פק וה פרע של החברה הוקצו במועד השלמתה ויתרת המ יות,
אשר למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הוקצו ,יוקצו בכפוף לעמידה באב י דרך( )מידע וסף  -ראה
באור .17ב.((1).
על אף שכאמור ,מבחי ה משפטית החברה היתה רוכשת המ יות ,מאחר ובמועד השלמת עסקת המיזוג
הראשו ה ,בין היתר ,בעלי המ יות של קא ומד )כפי שהיו ערב השלמתה( הפכו לבעלי השליטה בחברה
והיו בעלי הזכות למי וי מרבית חברי הדירקטוריון )ללא דירקטורים חיצו יים ודירקטור בלתי תלוי(
ומאחר וה הלת קא ומד המשיכה לכהן ,בסמוך לאחר השלמת עסקת המיזוג הראשו ה ,כה הלתה
הדומי טית של החברה ,תוך שהיא מתווה את פעילותה העסקית השוטפת ,עסקת המיזוג הראשו ה
טופלה בדוחות הכספיים כרכישה במהופך.
כפועל יוצא ,הדוחות הכספיים הופקו תחת שם החברה ,אך טופלו מבחי ה חשבו אית כהמשך הדוחות
הכספיים של קא ומד שהיתה הרוכשת החשבו אית בעסקה .בהתאם לשיטת הרכישה במהופך ,ה כסים
וההתחייבויות של קא ומד )הרוכשת החשבו אית בעסקה( הוכרו בדוחות הכספיים בהתאם לערכם
הפ קס י במועד השלמת עסקת המיזוג הראשו ה.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 1כללי )המשך(

ג.

ביום  8במרץ  2020הושלמה עסקת מיזוג בין החברה לביופארם ,במסגרתה רכשה החברה את מלוא הו ה
המו פק וה פרע של ביופארם ,וזאת בתמורה להקצאת  114,732,611מ יות רגילות של החברה ,אשר היוו
באותו מועד כ 48.5% -מהו ה המו פק וה פרע של החברה ,לבעלי מ יות ביופארם ולהקצאת עד
 37,500,000מ יות וספות לבעלי מ יות ביופארם בכפוף לעמידה באב י דרך ש קבעו )להלן  -עסקת
המיזוג הש יה(.
על אף שכאמור ,מבחי ה משפטית החברה הי ה רוכשת המ יות ,מאחר ובמועד השלמת עסקת המיזוג
הש יה ,בין היתר ,בעלי המ יות של ביופארם )כפי שהיו ערב השלמתה( הפכו לבעלי השליטה בחברה
והי ם בעלי הזכות למי וי מרבית חברי הדירקטוריון ומאחר וה הלת ביופארם ממשיכה לכהן כה הלתה
הדומי טית של החברה ,תוך שהיא מתווה את פעילותה העסקית השוטפת ,עסקת המיזוג הש יה טופלה
בדוחותיה הכספיים של החברה כרכישה במהופך.
לאור האמור ,דוחות כספיים אלה הופקו תחת שם החברה ,אך טופלו מבחי ה חשבו אית כהמשך הדוחות
הכספיים של ביופארם שהי ה הרוכשת החשבו אית בעסקה בהתאם להוראות  .IFRS3לפיכך ,הדוח
המאוחד על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  ,2019הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ועל תזרימי
המזומ ים לתקופה שהסתיימה באותו תאריך ודוחות על השי ויים בהון לש ים שהסתיימו בימים 31
בדצמבר  2019ו 2018 -הוצגו מחדש על מ ת לשקף בהם למפרע את מצבה הכספי ,תוצאות הפעילות,
תזרימי המזומ ים והו ה של ביופארם )הרוכשת החשבו אית בעסקה( ,תוך מתן ביטוי להון המ יות
המשפטי של החברה החל מתקופת הדיווח המוקדמת ביותר ,כאשר מאחר וביופארם ,שהי ה כאמור
הרוכשת החשבו אית בעסקה ,התאגדה ביום  15באפריל  ,2019דוחות כספיים אלה אי ם כוללים מידע
השוואתי לגבי תוצאות הפעולות ותזרימי המזומ ים לתקופות שקדמו למועד זה.
בהתאם לשיטת הרכישה במהופך ,ה כסים וההתחייבויות של ביופארם )הרוכשת החשבו אית בעסקה(
הוכרו בדוחות הכספיים בהתאם לערכם הפ קס י במועד השלמת העסקה ,כאשר מאחר והחברה הי ה
ה רכשת החשבו אית ,דרשה ביופארם לבצע הקצאת עלות רכישה לצורך ייחוס עודף העלות ש וצר
ברכישת החברה )ראה באור .3א .להלן(.

ד.

קא ומד התאגדה כחברה פרטית בישראל ביום  27ביו י .2018
ביום  28ביו י  ,2018התקשרה קא ומד עם החברות אלפיס פלורה בע"מ וס סימילה מדיקל בע"מ )להלן
יחד  -החקלאיות( בהסכם שותפות ,לצורך ביצוע פעילות ריבוי ,עיבוד וגידול צמחי ק אביס רפואי בשטח
חקלאי המשתרע על כ 15 -דו ם בבקעת הירדן )להלן  -חוות הגידול או חוות משואה( .בהתאם להסכם
השותפות ,ולאחר הקמת קא ומד ישראל שותפות מוגבלת )להלן  -השותפות( על ידי הצדדים ,מכה ת
קא ומד כשותף הכללי בשותפות ומחזיקה ב 74% -מהזכויות בה ,בעוד שהחקלאיות מהוות שותפות
מוגבלות ומחזיקות ב 26% -מהזכויות בשותפות .ב וסף ,במסגרת הסכם השותפות ,התחייבה קא ומד
להעמיד לרשות השותפות א שי מקצוע בעלי ידע ו יסיון ב יהול ,עיבוד וגידול חקלאי של צמחי ק אביס.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 1כללי )המשך(

במועד ההתקשרות בהסכם השותפות ,החזיקה אלפיס פלורה בע"מ )להלן  -אלפיס( רישיון זמ י מטעם
היחידה לקא ביס רפואי )להלן  -היק"ר( להקמת חווה לריבוי צמחי ק אביס לצרכים רפואיים ובאישור
זמ י מטעם היק"ר להקמת חווה לגידול צמחי ק אביס לצרכים רפואיים וס סימיליה מדיקל בע"מ )להלן
 ס סימיליה( החזיקה באישור זמ י מטעם היק"ר להקמת מפעל לייצור מוצרי ק אביס.החל מיום  1בי ואר  ,2019שוכרת השותפות מאלפיס וממשק הלאלי )להלן  -המשכיר( את זכויות
השימוש בחוות הגידול שבמושב משואה לצורכי ביצוע הפעילות ,וזאת בהתאם לת אים ש קבעו בהסכם
בין הצדדים )ראה באור .10א .((1).בחודש ובמבר  2018השלים המשכיר הקמת חממות מצוידות לגידול
ק אביס על שטח חוות משואה ,המשתרעות על שטח של כ 7.2 -דו ם וכן מתק י מש ה וספים
המשמשים ,בין היתר ,גם לעיבוד התוצרת .שטחה הכולל של חוות משואה הי ו כ 15 -דו ם.
ביום  2באוקטובר  2018מסר לאלפיס אישור אגף בכיר בטחון של היק"ר ,לפיו חוות משואה עומדת
בתקן בטחון  ,IMC-GSPכאשר תוקף האישור היה ש ה ממועד ה פקתו .ב וסף ,ביום  10באוקטובר 2018
מסר לאלפיס אישור ראשו י של הגוף המוסמך מטעם היק''ר ,לפיו תשתיות חוות משואה עומדות
בדרישות ת אי הגידול ה אותים של ק אביס לשימוש רפואי " -אישור שלב א'  ."IMC-GAP -יצוין כי
ביום  30בדצמבר  2019ערך מבדק  IMC-GAPבמתקן הגידול והתקבלה תעודת עמידה בתקן.
ביום  10באפריל  2019קיבלה אלפיס רישיו ות מוגבלים לעיסוק ולהחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים 6
ו 7-לפקודת הסמים המסוכ ים ] וסח חדש[ התשל"ג) 1973-להלן  -הרישיו ות( ,וזאת ביחס לחוות
משואה .על פי ת אי הרישיו ות ,אלפיס קיבלה היתר לריבוי ,גידול ואחזקה של עד  180צמחי ק אביס
מסוגים שו ים ובשלבי הגידול השו ים בכל קודת זמן ,כאשר קבלת הרישיו ות כאמור היוותה חלק
מהתהליך הרגולטורי ,אשר צפוי היה לאפשר לקבוצה לעמוד בדרישות היק"ר לצורך קבלת אישור מלא
לעמידה בתקן  IMC-GAPוהוצאת רישיון קבוע לחוות משואה ,כשתוקפם של הרישיו ות היה לתקופת
יסיון לצורך בחי ת פעילות מערך המדיקליזציה בה מסרים מוצרי הק אביס למטופלים בבתי
המרקחת או עד ליום  8באוקטובר  ,2019כמוקדם.
ביום  18באפריל  2019קיבלה אלפיס "רישיון לרכישה ולאחזקה של סם מסוכן" ביחס לק אביס רפואי,
בצורת זרעים ובכמות של  500גרם אשר היה מיועד לרכישת זרעי ק אביס רפואי מספק המצוי בחו"ל
והיה בתוקף עד ליום  18ביו י  2019וביום  13במאי  2019קיבלה אלפיס רישיון מאגף הרוקחות לייבוא
זרעי ק אביס רפואי בכמות של  500גרם מספק המצוי בחו"ל אשר היה בתוקף עד ליום  13ביולי 2019
)להלן  -הרישיו ות(.
ביום  29במאי  2019קיבלה ס סימילה הארכת אישור ראשו י להקמת מפעל לייצור ק אביס רפואי.
ביום  31באוגוסט  2020הוסבו רעשיו ות הגידול והריבוי של ס סימילה ואלפיס לשותפות וביום 6
בי ואר  2021הוארך תוקפם של הרישיו ות ה "ל על ידי היק"ר.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי )המשך(
להלן פירוט הרישיו ות והאישורים הקשורים בחוות משואה ,אשר הו פקו לשותפות על ידי היק"ר ו/או
על ידי חברות שהוסמכו על ידה ,ומוחזקים על ידי השותפות כון למועד אישור הדוחות הכספיים:
 רישיון מוגבל לעיסוק והחזקה של סם מסוכן )ריבוי(  -היתר לריבוי של עד  6,000זרעי ק אביס ,עד 1,500צמחי אם ,עד  24,000יחורים עד גובה  15ס"מ ,סה"כ עד  25,500צמחים מהסוגים השו ים
ובשלבי הגידול השו ים בכל קודת זמן  -בתוקף עד ליום  6בי ואר .2022
 רישיון מוגבל לעיסוק והחזקה של סם מסוכן )גידול(  -היתר לגידול של עד  46,800צמחי ק אביסבהצמחה 46,800 ,צמחי ק אביס בהפרחה וכן היתר לגידול של עד  900ק"ג תפרחות ק אביס בשלבי
עיבוד  Post-Harvestועד  900ק"ג חלקי צמח שאי ם שתולים וצמחים ש עקרו שלא לצורך עיבוד -
בתוקף עד ליום  6בי ואר .2022
 אישור עמידה במבדק ) IMC-GSPביטחון ואבטחה(  -בתוקף עד ליום  10בדצמבר .2021 אישור עמידה במבדק וקבלת תעודת ) GAPחוות ריבוי/גידול(  -בתוקף עד ליום  19בדצמבר .2021 אישור ראשו י להקמת אתר לעיסוק בסם מסוכן )מפעל לייצור ק אביס רפואי(  -האישור היהבתוקף עד ליום  9ב ובמבר  2020ולמועד אישור הדוחות הכספיים הקבוצה פועלת להארכתו.
ה.

ביופארם הי ה חברה פרטית שהתאגדה בישראל ביום  15באפריל  ,2019אשר הוקמה במטרה לפעול לכל
אורך השרשרת בתחום הק אביס הרפואי :ריבוי ,גידול ,ייצור ,אחסון ומכירה )סיטו אית וקמעו אית(
של ק אביס רפואי ומוצרי ק אביס רפואי ,הן בארץ והן מחוצה לה ,תוך יצירת שיתופי פעולה עם חברות
מקומיות וגלובליות.
ביום  29באפריל  2019התקשרה ביופארם עם מ ור גי די בע"מ וכפיר גי די בע"מ ,חברות בבעלותם
ובשליטתם של בעלי השליטה ה וכחיים בחברה ,בהסכמים להקמת שלוש שותפויות מוגבלות :מפעלי אי
יו ביופארם שותפות מוגבלת; גידול אי יו ביופארם שותפות מוגבלת; מסחר אי יו ביופארם שותפות
מוגבלת .ביום  8במאי  2019הוקמו השותפויות ה "ל.
במסגרת הסכמי השותפויות קבע ,בין היתר ,כי ביופארם תהא השותפה הכללית ומ ור גי די בע"מ וכפיר
גי די בע"מ יהיו השותפים המוגבלים )להלן יחד  -השותפים( ,כאשר שלושת ההסכמים ה "ל כוללים
ת אים זהים ,שעיקרם (1) :תוקם שותפות שתוכל לפעול בתחום הק אביס הרפואי בהתאם לכל הוראות
החוק והרגולציה על פי דין; ) (2חלקו של כל אחד מהשותפים בשותפויות יהא באופן בו לגבי כל אחת
מהשותפויות תחזיק ביופארם ב 98% -ומ ור גי די בע"מ וכפיר גי די בע"מ יחזיקו כל אחת ב(3) ;1% -
חבות השותפים בחיובי השותפויות ,לרבות שיאה בעול ההפסדים של כל אחת מהשותפויות ואחריות
השותפים כלפי צד שלישי כלשהו ,תהא ,לגבי כל אחד מהשותפויות )מבלי לגרוע מהשותפים את
האפשרות ל כות את הפסדי כל אחת מהשותפויות לצורך מס לפי חלקם בשותפויות( ,כדלקמן :ביופארם
 ללא הגבלה; מ ור גי די בע"מ  1 -ש"ח; כפיר גי די  1 -ש"ח .האחריות של ביופארם ,תתחלק בין כלהשותפים המוגבלים על פי חלקם היחסי ,היי ו על פי סכומי השקעתם בתוספת רווחים וב יכוי הפסדים
ש צברו לזכותם; ) (4השותפויות י והלו על ידי ועד מ הל אשר יוק ו לו סמכויות מקבילות לסמכויות
דירקטוריון בחברה פרטית .כחברי הועד המ הל ימו ו מר מ ור גי די ומר כפיר גי די ,כאש כל החלטות
הועד המ הל תתקבל ה בהסכמת כל חבריו.
לתאריכי הדיווח השותפויות ה "ל עדרות כל פעילות עסקית ואין בבעלותן כסים ו/או התחייבויות
מהותיים.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי )המשך(
למועד אישור הדוחות הכספיים ,מחזיקה ביופארם )לרבות השותפויות המוחזקות על ידה( בארבעה
קודים ראשו יים )קוד עוסק( שהתקבלו מהיק"ר למתקן  Indoorבציפורית  -ריבוי ,גידול ,בית מסחר
ומפעל ,כמפורט להלן:
-

אישור ראשו י להקמת חוות ריבוי  -ריבוי צמחי ק אביס  -בתוקף עד ליום  22בספטמבר .2021

-

אישור ראשו י להקמת חוות גידול  -גידול צמחי ק אביס  -בתוקף עד ליום  22בספטמבר .2021

-

אישור ראשו י להקמת בית מסחר למוצרי ק אביס  -בתוקף עד ליום  17באוגוסט .2021

-

אישור ראשו י להקמת מפעל לייצור מוצרי ק אביס  -בתוקף עד ליום  17באוגוסט .2021

יובהר ,כי למועד אישור הדוחות הכספיים ביופארם טרם החלה לעשות שימוש באישורים ה "ל לאור
ההחלטה לדחות את המשך ביצוע השקעות במתקן ה Indoor -בציפורית )להלן  -מתקן ה.(Indoor -

ו.

החל מיום  25בי ואר  2016סחרו מ יות החברה ברשימת השימור ,וזאת עקב אי עמידת החברה בדרישה
לשווי מזערי של החזקות ציבור .ביום  21בי ואר  ,2020בסמוך לאחר השלמת גיוס הון שביצעה החברה
)ראה באור .18ג ((1).ולאחר עמידת החברה בת אים ה דרשים ,פ תה החברה לבורסה בבקשה להעביר
את המסחר ב יירות הערך של החברה מרשימת השימור לרשימה הראשית .ביום  27בי ואר  ,2020לאחר
קבלת אישור הבורסה ,חזרו יירות הערך של החברה להיסחר ברשימה הראשית.

ז.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה:
החברה

-

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ.

הקבוצה

-

החברה והיישויות המוחזקות שלה.

יישויות מאוחדות

-

יישויות אשר לחברה שליטה בהן ואשר דוחותיהן מאוחדים
באופן מלא עם דוחות החברה.

יישות כלולה

-

יישות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית על המדי יות הכספית
והתפעולית שלה ,אשר אי ה מהווה שליטה.

יישויות מוחזקות

-

יישויות מאוחדות או כלולות.

צדדים קשורים

-

כהגדרתם ב.IAS24 -

בעלי ע יין ובעל שליטה

-

כהגדרתם בתק ות
התש"ע.2010-
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יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים(,

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית
עיקרי המדי יות החשבו אית ,אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי ,הי ם כדלקמן:
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתק י דיווח כספי בי לאומיים )להלן -תק י  .(IFRSכמו כן ,הדוחות
הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תק ות יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים( ,התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט המפורט להלן:
-

מלאי ו כסים ביולוגיים.
הפרשות.
מיסים דחים.

החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
ב.

עיקרי השיקולים ,האומד ים והה חות בעריכת הדוחות הכספיים
)(1

שיקול דעת חשבו אי קריטי
בתהליך יישום עיקרי המדי יות החשבו אית בדוחות הכספיים ,הפעילה הקבוצה שיקול דעת
בבחי ת ה ושאים הבאים ,שלהם השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
 צירופי עסקיםהחברה בח ה את הטיפול החשבו אי ה דרש בדוחותיה הכספיים המאוחדים בקשר עם עסקת
המיזוג הראשו ה ,אשר הושלמה ביום  19בדצמבר  ,2018במסגרתה הועבר לחברה מלוא הו ה
המו פק וה פרע של קא ומד בתמורה להקצאת מ יות רגילות של החברה )ראה באור .17ב.((1).
במסגרת בחי תה זו ,הגיעה ה הלת החברה למסק ה כי העובדות וה סיבות אשר היו קיימות
באותו מועד הצביעו על כך שעל אף שהחברה היתה הרוכשת המשפטית ,קא ומד היתה
הרוכשת החשבו אית בעסקה .כפועל יוצא ,הטיפול החשבו אי שיושם בדוחות הכספיים הי ו
צירוף עסקים במתכו ת של רכישה במהופך כהגדרתה ב .IFRS3 -ב וסף ,במועד השלמת עסקת
המיזוג הראשו ה ,העריכה החברה כי פעילותה מהווה עסק כהגדרתו ב.IFRS3 -
ב וסף ,החברה בח ה את הטיפול החשבו אי ה דרש בדוחותיה הכספיים המאוחדים בקשר עם
עסקת המיזוג הש יה ,אשר הושלמה ביום  8במרץ  ,2020במסגרתה הועבר לחברה מלוא הון
המ יות המו פק וה פרע של ביופארם ,וזאת בתמורה להקצאת מ יות רגילות של החברה )ראה
באור .3א ,(.כאשר גם בבחי ה זו ,הגיעה החברה למסק ה כי העובדות וה סיבות הקיימות
מצביעות על כך שעל אף שהחברה הי ה הרוכשת המשפטית ,ביופארם הי ה הרוכשת
החשבו אית בעסקה .כפועל יוצא ,הטיפול החשבו אי שיושם בדוחות הכספיים בקשר עם
עסקת המיזוג הש יה אף הוא צירוף עסקים במתכו ת של רכישה במהופך ,כהגדרתה ב.IFRS3 -
ב וסף ,במועד השלמת עסקת המיזוג הש יה העריכה החברה כי פעילות החברה ,שהי ה כאמור
ה רכשת החשבו אית בעסקה ,מהווה עסק ,כהגדרתו ב.IFRS3 -
מידע וסף  -ראה באורים .1ב .ו.1 -ג .לעיל.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(

 איבוד השפעה מהותית על חברה מוחזקתה הלת החברה הפעילה שיקול דעת ב ושא איבוד השפעה מהותית על החברה המוחזקת אורן
השקעות )א.א.א( בע"מ )להלן  -אורן השקעות( .במסגרת הבחי ה ,הגיעה החברה למסק ה כי
ביום  25במאי  2020אבדה ההשפעה המהותית של החברה על אורן השקעות ,וזאת לאור
העובדה שבאותו מועד הודיעה החברה על מימוש אופציית המכר שהוע קה לה במסגרת רכישת
מ יות אורן השקעות ,כאשר החל מאותו מועד זכאית המוכרת לקבל את מ יות אורן השקעות
המוחזקות על ידי החברה כ גד תשלום תמורת האופציה )ראה באור  6להלן(.
 שיעור היוון של התחייבויות בגין חכירהבקשר עם יישום תקן דיווח כספי בי לאומי ) 16ראה סעיף מש ה יג' להלן( ,לא עלה בידי
הקבוצה לקבוע ב קל את שיעור הריבית הגלומה בהסכמי החכירה בהם היא קשורה ולפיכך,
בחישוב ההתחייבות בגין חכירות אלה עשתה הקבוצה שימוש בשיעור הריבית התוספתי שלה,
אשר קבע ,בסיוע מומחה חיצו י בלתי תלוי ,בהתאם לסיכון המימו י המיוחס לחברה
ובהתחשב בתקופת החכירה ובמשת ים כלכליים וספים.
)(2

אומד ים וה חות עיקריים
בעת עריכת הדוחות הכספיים ,דרשת הה הלה להסתייע באומד ים ,הערכות וה חות המשפיעים
על יישום המדי יות החשבו אית ועל הסכומים המדווחים של כסים ,התחייבויות ,הכ סות
והוצאות .האומד ים והה חות שבבסיסם סקרים באופן שוטף .השי ויים באומד ים החשבו איים
זקפים בתקופה בה עשה השי וי באומדן.
להלן הה חות העיקריות ש עשו והאומד ים הקריטיים שחושבו בעריכת הדוחות הכספיים:
 יישום שיטת הרכישה בצירוף עסקיםה כסים המזוהים של היישות ה רכשת בצירוף עסקים ,התחייבויותיה והתחייבויותיה התלויות
מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה .השווי ההוגן מבוסס על הערכות שווי כלכליות
הכוללות שימוש בטכ יקות הערכה מתאימות ,תוך שימוש בה חות ואומד ים דרשים.
 קביעת שווי הוגן של כס פי סי לא סחירהשווי ההוגן של כס פי סי לא סחיר המסווג לרמה  3במדרג השווי ההוגן קבע בהתאם
לשיטות הערכה מקובלות להערכת כסים מסוג זה ובהתבסס על הערכות וה חות אשר שי וי
בהן עשוי להשפיע על השווי ההוגן של ה כס הרלוו טי.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
 תשלום מבוסס מ יותהשווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מ יות קבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות
מקובל .המודל מתבסס על תו י מחיר המ יה ומחיר המימוש ועל ה חות בדבר ת ודתיות
צפויה ,אורך החיים הצפוי ,תוכ ית ההבשלה ,דיביד ד צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון.
 הלוואות מבעלי שליטההקבוצה מטפלת בהלוואות מבעלי שליטה אשר אי ן ושאות ריבית ו/או אשר ושאות ריבית
אשר להערכתה אי ה משקפת ריבית שוק ,כהלוואות ה ושאות הטבה הו ית .בהתאם ,דרשת
הקבוצה לאמוד את שווי הריבית אותה היתה דרשת לשלם אילו ההלוואות היו מתקבלות מצד
שלישי שאי ו קשור לקבוצה .שיעור הריבית כאמור קבע בהתבסס על שיעור הריבית של
הקבוצה ,כפי שהוערך על ידה בסמוך למועד בו הועמדו לה ההלוואות על ידי בעלי השליטה.
שווי הריבית כאמור זקף בכל תקופת דיווח ,כהוצאות מימון ,לרווח והפסד ,כ גד רישום
מקביל בהון.
 מדידת שווי הוגן כסים ביולוגייםהקבוצה מעריכה את שוויים ההוגן של כסים ביולוגיים ,כאשר לצורך כך דרשת ה הלת הקבוצה
לאמוד ולהעריך ,בין היתר ,את תפוקת הגידול והתוצר ,לרבות אובדן תוצר ,אורך מחזור הגידול
הממוצע ,עלויות גידול עד מועד הקציר ולאחריו ,לרבות עלויות עיבוד אריזה ושי וע.
ג.

איחוד הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של יישויות שלחברה יש שליטה בהן .שליטה
מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת ,חשיפה או זכויות לתשואות משת ות
כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום
התשואות שי בע מהישות המושקעת .בבחי ת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה
פוט ציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ועד
למועד בו הופסקה השליטה.
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין יישויות הקבוצה בוטלו במלואן בדוחות הכספיים המאוחדים.
בעת איבוד שליטה ביישות מאוחדת ,החברה מכירה ברווח או בהפסד בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי
של התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי ש ותרה ביישות המאוחדת לשעבר ,לבין ערכם
בספרים של ה כסים ,ההתחייבויות וזכויות שאי ן מק ות שליטה ביישות המאוחדת לשעבר .כמו כן,
בעת איבוד השליטה ,הפרשי תרגום שהוכרו ברווח )הפסד( כולל אחר בהתייחס לאותה יישות מסווגים
מחדש לרווח והפסד.
תאריכי הדוחות הכספיים של היישויות המאוחדות זהים לתאריך הדוחות הכספיים של החברה.
המדי יות החשבו אית בדוחות הכספיים של היישויות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו
שיושמה בדוחות הכספיים של החברה.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ד.

צירופי עסקים ומו יטין
צירופי עסקים מטופלים לפי שיטת הרכישה .בשיטה זו מזוהים ה כסים ,ההתחייבויות וההתחייבויות
התלויות של החברה ה רכשת ו מדדים בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה.
עלות צירוף העסקים מדדת לפי השווי ההוגן של כסים ש ית ו ,התחייבויות ש תהוו לקבוצה ומכשירים
הו יים שהו פקו על ידה בתמורה לקבלת השליטה בחברה ה רכשת .זכויות שאי ן מק ות שליטה בחברה
ה רכשת מדדות לפי שוויין ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של ה כסים טו
ה ית ים לזיהוי בחברה ה רכשת.
עלויות רכישה המיוחסות לעסקת צירוף העסקים זקפות לרווח והפסד עם התהוותן .תמורה מות ית
כללת בעלות הצירוף על פי שווייה ההוגן ,כאשר שי ויים בשווי ההוגן של התמורה המות ית בתקופות
עוקבות זקפים לרווח והפסד.
מו יטין מדד לראשו ה לפי עלות ,שהי ה עודף עלות הרכישה והזכויות שאי ן מק ות שליטה על הסכום
טו של ה כסים ה ית ים לזיהוי ש רכשו ושל ההתחייבויות ש יטלו כפי ש מדדו במועד הרכישה .לאחר
ההכרה הראשו ית מדד המו יטין לפי העלות ב יכוי הפסדים מירידת ערך ש צברו .המו יטין אי ו
מופחת באופן שיטתי.

ה.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
)(1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים ,מטבע הפעילות של החברה.
מטבע הפעילות ,שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת
החברה ואת עסקאותיה ,קבע ב פרד עבור כל חברה בקבוצה ,ולפי מטבע זה מדדים מצבה הכספי
ותוצאות פעולותיה.

)(2

עסקאות ,כסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות ה קובות במטבע חוץ )מטבע השו ה ממטבע הפעילות( רשמות עם ההכרה הראשו ית בהן
לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשו ית ,כסים והתחייבויות כספיים ה קובים
במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי
שער ,למעט אלה המהוו ים ל כסים כשירים או זקפים ישירות להון בעסקאות גידור ,זקפים
לרווח או הפסד .כסים והתחייבויות לא כספיים ה קובים במטבע חוץ ומוצגים לפי עלות
מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד העסקה .כסים והתחייבויות לא כספיים
ה קובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין
במועד שבו קבע השווי ההוגן.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
)(3

פריטים כספיים צמודי מדד
כסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי ת איהם לשי ויים במדד המחירים לצרכן בישראל
)להלן  -המדד( מתואמים לפי המדד הרלוו טי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם לת אי ההסכם .הפרשי
הצמדה ה ובעים מההתאמה כאמור זקפים לרווח או הפסד.

)(4

להלן פרטים על המדד ועל שער החליפין היציג של הדולר של ארה"ב )להלן  -דולר(:

 31בדצמבר 2020
 31בדצמבר 2019

דולר

מדד

3.215
3.456

101.1
101.8

שיעור השי וי באחוזים:
ש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
ש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
ו.

)(7.0
)(7.8

)(0.7
0.6

מזומ ים ושווי מזומ ים
מזומ ים ושווי מזומ ים כוללים השקעות ש זילותן גבוהה ,לרבות פקדו ות בתאגידים ב קאיים לזמן
קצר ,שתקופתם המקורית אי ה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אי ם מוגבלים
בשעבוד.

ז.

כסים ביולוגיים
בהתאם ל IAS41 -הקבוצה מודדת כסים ביולוגיים ,המורכבים מצמחים ותוצרת חקלאית של ק אביס
רפואי ,לפי השווי ההוגן ב יכוי עלויות מכירה עד ל קודת הקציר ,כאשר שווי זה משמש כבסיס העלות
של המלאי לאחר הקציר .רווחים או הפסדים ה וצרים משי וי בשווי ההוגן ב יכוי עלויות מכירה ,זקפים
לרווח או הפסד בש ה בה וצרו.

ח.

מלאי
מלאי מדד לפי ה מוך מבין עלות או שווי מימוש טו .עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי
ולהבאתו למקומו ולמצבו ה וכחיים .שווי מימוש טו הי ו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל,
ב יכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה .החברה בוח ת מדי תקופה את מצב
המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
עלות המלאי קבעת כדלקמן:
תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה  -על בסיס שווי כס ביולוגי ,המהווה את עלות המלאי לאחר הקציר,
ובתוספת עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות לאחר הקציר ,על
בסיס תפוקה רגילה.
סחורות ומוצרים ק ויים -

ט.

לפי שיטת " כ ס ראשון  -יוצא ראשון".

מכשירים פי סיים
)(1

כסים פי סיים
א.

כסים פי סיים ה מדדים בעלות מופחתת
כסים פי סיים ה מדדים בעלות מופחתת כוללים הלוואות וחייבים אשר מקיימים את ש י
הת אים המצטברים הבאים:
 ה כס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק ב כסים על מ ת לגבות אתתזרימי המזומ ים החוזיים ה ובעים מהם.
 על פי הת אים החוזיים של ה כס הפי סי ,החברה זכאית ,במועדים מוגדרים ,לקבלתזרימי מזומ ים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.
הלוואות וחייבים מוכרים לראשו ה לפי שווי הוגן בתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות.
לאחר ההכרה הראשו ית ,הלוואות וחייבים מדדים לפי העלות המופחתת ,תוך שימוש
בשיטת הריבית האפקטיבית.
החברה בוח ת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירים פי סיים ה מדדים בעלות
מופחתת .החברה מבחי ה בין ש י מצבים של הכרה בהפרשה להפסד:
 מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועדההכרה לראשו ה ,או מקרים בהם סיכון האשראי מוך  -ההפרשה להפסד שתוכר בגין
מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים לאחר מועד
הדיווח ,או;
 מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרהלראשו ה בהם ואשר סיכון האשראי בגי ם אי ו מוך  -ההפרשה להפסד שתוכר תביא
בחשבון הפסדי אשראי חזויים לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.

- 22 -

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ירידת הערך בגין מכשירי חוב ה מדדים לפי עלות מופחתת זקפת לרווח או הפסד כ גד
הפרשה .לחברה כסים פי סיים בעלי תקופות אשראי קצרות בגי ם היא רשאית ליישם את
ההקלה ש קבעה במודל ,קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי
אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר .החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי כסים
פי סיים אלה.
ב.

כסים פי סיים ה מדדים בשווי הוגן
כסים פי סיים ה מדדים בשווי הוגן כוללים השקעות במכשירים הו יים וכן מכשירי חוב
אשר אי ם עומדים בקריטריו ים שפורטו לעיל.
כסים פי סיים המהווים השקעות במכשירים הו יים מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
בקשר עם מכשירים הו יים שאי ם מוחזקים למסחר ,במועד ההכרה לראשו ה ,החברה
רשאית לבצע בחירה שאי ה ית ת לשי וי ,להציג ברווח כולל אחר שי ויים עוקבים בשווי הוגן
אשר אילולא כן היו מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .שי ויים אלה לא ייזקפו לרווח או
הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.
לע יין מכשירי חוב ה מדדים בשווי הוגן ,התקן קובע הבח ה בין מכשירי חוב אשר ימדדו
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

ג.

גריעת כסים פי סיים
כס פי סי גרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומ ים מה כס ,או כאשר
החברה העבירה באופן מהותי את כל הסיכו ים וההטבות הקשורים ל כס לצד שלישי.

)(2

התחייבויות פי סיות
א .התחייבויות פי סיות ה מדדות בעלות מופחתת
התחייבויות פי סיות ה מדדות בעלות מופחתת כוללות הלוואות ואשראי ושאי ריבית,
אשראי ספקים וזכאים אחרים .במועד ההכרה לראשו ה ,התחייבויות פי סיות אלה מדדות
בשווי הוגן ב יכוי עלויות עסקה המיוחסות ישירות .לאחר ההכרה הראשו ית ,ההלוואות
והאשראי ה "ל מדד ים בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
ב.

התחייבויות פי סיות ה מדדות בשווי הוגן
התחייבויות פי סיות ה מדדות בשווי הוגן כוללות התחייבויות פי סיות המוחזקות למסחר
)כגון גזרים פי סיים( וכן התחייבויות פי סיות שיועדו על ידי החברה לשווי הוגן דרך רווח
או הפסד בעת ההכרה הראשו ית בהן.

ג.

גריעת התחייבויות פי סיות
התחייבות פי סית גרעת כאשר היא מסולקת ,דהיי ו כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה
פרעת או מבוטלת או פוקעת.

- 23 -

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
י.

השקעה בחברה כלולה
השקעה בחברה כלולה מטופלת לפי שיטת השווי המאז י .לפי שיטת השווי המאז י ,השקעה בחברה
כלולה מוצגת לפי עלות בתוספת שי ויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה ב כסים טו ,לרבות רווח כולל
אחר של החברה הכלולה .רווחים והפסדים ה ובעים מעסקאות בין חברה וחברה כלולה מבוטלים
בהתאם לשיעור ההחזקה.
בעת רכישת חברה כלולה ,החברה מיישמת את עקרו ות  IFRS3לגבי צירוף עסקים .מו יטין בגין רכישת
חברה כלולה מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה ,מדד לפי העלות ואי ו מופחת באופן שיטתי.
מו יטין בחן לצורך בחי ת ירידת ערך כחלק מההשקעה בחברה הכלולה בכללותה.
שיטת השווי המאז י מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או עד סיווגה
כהשקעה המוחזקת למכירה .במועד איבוד ההשפעה המהותית ,החברה מודדת בשווי הוגן השקעה
כלשהי ש ותרה בחברה הכלולה ,ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין התמורה ממימוש ההשקעה
בחברה הכלולה והשווי ההוגן של ההשקעה ש ותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד
זה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה לשעבר היו ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים.
המדי יות החשבו אית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה לשעבר יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו
שיושמה בדוחות הכספיים של החברה.

יא.

כסים בלתי מוחשיים
כסים בלתי מוחשיים ה רכשים ב פרד מדדים עם ההכרה הראשו ית לפי העלות בתוספת עלויות
רכישה ישירות .כסים בלתי מוחשיים ה רכשים בצירופי עסקים מדדים לפי השווי ההוגן במועד
הרכישה .עלויות בגין כסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פ ימי ,למעט עלויות פיתוח מהוו ות,
זקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן.
כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר ,מופחתים על פ י אורך החיים השימושיים
שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ו בח ת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימ ים המצביעים על ירידת
ערך .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של כס בלתי מוחשי בח ות לפחות בכל סוף ש ה.
עלויות מחקר ופיתוח
עלויות מחקר זקפות לרווח או הפסד עם התהוותן .עלויות המתהוות בגין פרויקט פיתוח עצמי ,מוכרות
כ כס בלתי מוחשי רק אם יתן להוכיח :את ההיתכ ות הטכ ולוגית של השלמת ה כס הבלתי מוחשי כך
שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוו ת הקבוצה להשלים את ה כס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו
או למוכרו; את היכולת להשתמש ב כס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו ה כס הבלתי מוחשי
ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים ה דרשים :טכ יים ,פי סיים ואחרים,
הזמי ים להשלמת ה כס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את העלויות בגי ו במהלך
פיתוחו.
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ה כס מדד על פי העלות ומוצג ב יכוי ההפחתה המצטברת וב יכוי ירידת ערך ש צברה .הפחתת ה כס
מתחילה כאשר הפיתוח הושלם וה כס זמין לשימוש .ה כס מופחת על פ י אורך חייו השימושיים .בחי ת
ירידת ערך מתבצעת אחת לש ה לאורך תקופת הפיתוח.
כאשר לא יתן להכיר ב כס בלתי מוחשי ש וצר באופן פ ימי ,עלויות פיתוח זקפות לרווח או הפסד
במועד התהוותן .עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אי ן מוכרות כ כס בתקופה מאוחרת יותר.

יב .רכוש קבוע
פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות ,כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות ,ב יכוי פחת ש צבר
והפסדים מירידת ערך ש צברו .שיפורים ושכלולים זקפים לעלות ה כסים ואילו הוצאות אחזקה
ותיקו ים זקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
הפחת מחושב בשיעורים ש תיים שווים לאורך תקופת החיים השימושיים ב כס ,כדלקמן:
%
מתק ים וציוד חקלאי
רהוט ,ציוד ואביזרים
שיפורים במושכר

20-25
6-33
ראה להלן )*(

)*( שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פ י תקופת השכירות )לרבות תקופת האופציה
להארכה שבידי הקבוצה שבכוו תה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים השימושיים של השיפור,
לפי הקצר שבהם.
הפחתת ה כסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו ה כס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו ה כס
גרע .כס גרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש ב כס.
רווח או הפסד מגריעת ה כס מחושב לפי ההפרש בין התקבולים ממכירת ה כס לבין ערכו הפ קס י
במועד הגריעה ו זקף לרווח והפסד.

יג.

חכירות
חכירה מוגדרת כחוזה ,או כחלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש ב כס לתקופת
זמן מוגדרת .בהתאם לתקן ,בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה
ב כס זכות שימוש כ גד התחייבות בגין חכירה ,וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד  12חודשים
ועסקאות חכירה בהן כס הבסיס בעל ערך מוך ,בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה
ברווח או הפסד בקו ישר על פ י תקופת החכירה.
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בעסקאות בהן זכאי עובד של הקבוצה לרכב כחלק מת אי העסקתו ,מטפלת הקבוצה בעסקאות אלה
כהטבות עובד בהתאם להוראות  IAS19ולא כעסקת חכירת מש ה.
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוו ים בשיעור
הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ית ת לקביעה ב קל או בשיעור הריבית התוספתי של החברה.
לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
כס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה
ששולמו במועד התחילה או לפ יו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו .כס זכות השימוש מדד במודל
העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו ,או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם.
להלן תו ים בדבר מספר ש ות ההפחתה של כסי זכות השימוש הרלוו טיים לפי קבוצות של כסי זכות
שימוש:
ש ים
חכירת משרדים ובתי מרקחת
חכירת שטח חקלאי

12 - 24
24

כאשר מתקיימים סימ ים לירידת ערך ,בוח ת החברה ירידת ערך ל כס זכות השימוש בהתאם להוראות
.IAS36
שי ויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משי וי במדד מהוו ים )ללא שי וי בשיעור ההיוון
החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת כס זכות שימוש ו זקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין
חכירה ,רק כאשר חל שי וי בתזרימי המזומ ים ה ובע משי וי במדד )כלומר ,במועד שבו התיאום
לתשלומי החכירה כ ס לתוקף( .השפעת השי וי במדד בגין תשלומים שוטפים זקפת לרווח או הפסד.
תשלומי חכירה משת ים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואי ם תלויים במדד או בריבית ,מוכרים
כהוצאה במועד היווצרותם.
תקופת החכירה מוגדרת כתקופה שבה החכירה אי ה ית ת לביטול ,יחד עם תקופות המכוסות על ידי
אופציה להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש ,ויחד עם תקופות
המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה ,כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.
במקרה בו חל שי וי בצפי למימוש אופציית הארכה ,מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין
החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכ ת ,לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השי וי בצפי ,כאשר סך
השי וי זקף ליתרת כס זכות השימוש.
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יד .ירידת ערך כסים לא פי סיים
הקבוצה בוח ת את הצורך בירידת ערך של כסים לא פי סיים כאשר אירועים או שי ויים ב סיבות
מצביעים על כך שהערך הפ קס י אי ו בר-השבה .במקרים בהם הערך הפ קס י של ה כסים הלא
פי סיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם ,מופחתים ה כסים לסכום בר-ההשבה שלהם .סכום בר-
השבה הי ו הגבוה מבין שווי הוגן ב יכוי עלויות מכירה של ה כס לבין שווי השימוש שלו ,ה קבע על פי
הערך ה וכחי של אומדן תזרימי המזומ ים הצפויים ל בוע מהשימוש ב כס ומימושו בתום חייו .בגין כס
שאי ו מייצר תזרימי מזומ ים עצמאיים קבע סכום בר-השבה עבור היחידה מ יבת המזומ ים שאליה
שייך ה כס .הפסדים מירידת ערך זקפים לרווח והפסד .הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם חלו
שי ויים באומד ים ששימשו בקביעת הסכום בר-ההשבה של ה כס במועד ההכרה בהפסד מירידת ערך.
הקריטריו ים הבאים מיושמים בקביעת ירידת ערך של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י:
לאחר יישום שיטת השווי המאז י ,החברה בוח ת באם יש צורך להכיר בהפסד בגין ירידת ערך של
ההשקעה בחברה כלולה .בכל תאריך דיווח מתבצעת בחי ה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך
של ההשקעה .בחי ת ירידת הערך עשית בהתייחס להשקעה בכללותה ,כולל מו יטין המיוחס לחברה
הכלולה .במידה ויש צורך בכך ,מוכר הפסד מירידת ערך ,בסכום ההפרש בין הסכום בר-ההשבה של
ההשקעה לבין ערכה הפ קס י.
טו .הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS37 -מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מ ת לסלק את המחויבות
ו יתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לה ,כגון בחוזה
ביטוח ,ההחזר יוכר כ כס פרד ,רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת ה כס .ההוצאה תוכר ברווח
והפסד ב יכוי החזר ההוצאה.
טז .הכרה בהכ סה
הכ סות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה ב כס או בשירות מועברת ללקוח.
הכ סה מדדת ומוכרת לפי השווי ההוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לת אי החוזה ,ב יכוי
הסכומים ש גבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מיסים( .הכ סה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה שצפוי
שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה ,וכן ההכ סה והעלויות ,אם רלוו טי ,ית ות למדידה מהימ ה.
התקן מציג מודל בן חמישה שלבים החל על הכ סות ה ובעות מחוזים עם לקוחות:
שלב - 1
שלב - 2
שלב - 3

זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשי ויים.
זיהוי מחוייבויות הביצוע בחוזה.
קביעת מחיר העסקה ,לרבות התייחסות לתמורה משת ה ,רכיב מימון משמעותי ,תמורות
שאי ן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
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שלב - 4
שלב - 5

הקצאת מחיר העסקה למחוייבויות הביצוע השו ות בחוזה.
הכרה בהכ סה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבח ה בין קיום מחויבות במועד מסוים
לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

הכ סות ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד ב קודת זמן ,עם העברת השליטה על הסחורות
ה מכרות ללקוח .בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.

יז.

עסקאות תשלום מבוסס מ יות
עובדים ו ות י שירותים אחרים של הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מ יות המסולקות
במכשירים הו יים .עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הו יים מדדת לפי השווי ההוגן
של המכשירים ההו יים במועד ההע קה .השווי ההוגן קבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות
מקובל .לגבי ות י שירותים אחרים ,עלות העסקאות מדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או
השירותים שהתקבלו ,אלא אם כן לא יתן לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן )במקרים אלה עלות
העסקאות תימדד אף היא לפי השווי ההוגן של המכשירים ההו יים שהוע קו(.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הו יים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פ י
התקופה שבה ת אי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוו טיים זכאים
לגמול )להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים
הו יים בתום כל מועד דיווח ועד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן
הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההו יים שיבשילו בסופו של דבר .ההוצאה או ההכ סה
ברווח והפסד משקפת את השי וי בהוצאה המצטברת שהוכרה לתחילת ולסוף התקופה המדווחת.

יח .מיסים על ההכ סה
תוצאות המס בגין מיסים שוטפים או דחים זקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות לפריטים
ה זקפים לרווח כולל אחר או ישירות להון.
מיסים שוטפים
חבות בגין מיסים שוטפים קבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם
הושלמה למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות דרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין ש ים
קודמות.

- 28 -

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 2עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
מיסים דחים
מיסים דחים מחושבים בגין הפרשים זמ יים בין הסכומים ה כללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים
המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המיסים ה דחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר ה כס ימומש או ההתחייבות
תסולק ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח כסי מיסים דחים בח ים ובמידה שלא צפוי יצולם הם מופחתים .במקביל ,הפרשים
זמ יים )כגון הפסדים מועברים לצרכי מס( בגי ם לא הוכרו כסי מיסים דחים בח ים ובמידה ש יצולם
צפוי מוכר כס מס דחה מתאים.
יט .הפסד למ יה
ההפסד הבסיסי למ יה מחושב על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלי המ יות של החברה בממוצע
המשוקלל של מספר המ יות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה ,תוך התאמה למפרע בשל מ יות
הטבה ,איחוד מ יות או פיצול מ יות.
בחישוב ההפסד המדולל למ יה מתואם ההפסד הבסיסי למ יה בגין ההשפעה של מ יות רגילות
פוט ציאליות ) יירות ערך המירים כדוגמת כתבי אופציה( כל עוד השפעתן מדללת )מגדילות את ההפסד
למ יה( .מ יות רגילות פוט ציאליות שהומרו למ יות במהלך התקופה כללות בחישוב ההפסד המדולל
למ יה רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד הן כללות בחישוב ההפסד הבסיסי למ יה.
כ.

תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הי ה  12חודשים.

כא .מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת כס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה
רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה .מדידת שווי הוגן מבוססת על הה חה כי העסקה מתרחשת
בשוק העיקרי של ה כס או ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק המועיל ביותר .השווי ההוגן של
כס או התחייבות מדד תוך שימוש בה חות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור ה כס או
ההתחייבות ,בה חה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האי טרסים הכלכליים שלהם.
הקבוצה משתמשת בטכ יקות הערכה שהן מתאימות ל סיבות ושקיימים עבורן מספיק תו ים ש ית ים
להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מקסום השימוש ב תו ים רלוו טיים ש ית ים לצפייה ומזעור השימוש
ב תו ים שאי ם ית ים לצפייה.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 3צירופי עסקים
א.

ביום  8במרץ  ,2020לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה מיום  27בפברואר  2020ולאחר
התקיימותם של יתר הת אים המתלים ש קבעו ,השלימה החברה עסקת מיזוג במסגרתה רכשה החברה
את מלוא הו ה המו פק וה פרע של ביופארם ,לרבות פעילות ק אביס שתיכלל בביופארם קודם למועד
השלמת העסקה ,וכן ,כל פעילות עתידית וספת שתתווסף לביופארם עד לששה חודשים לאחר השלמת
העסקה )להלן ביחד  -הפעילות המועברת( ,וזאת כ גד הקצאת  114,732,611מ יות רגילות של החברה
לבעלי מ יות ביופארם )כפי שהיו ערב השלמת העסקה( ,אשר היוו כ 48.5% -מהו ה המו פק וה פרע של
החברה באותו מועד ,וכ גד ה פקת  37,500,000מ יות וספות אשר תוקצ ה לבעלי מ יות ביופארם בכפוף
להשלמת אב י דרך ,כמפורט להלן )להלן  -המ יות ה וספות( )למועד אישור הדוחות הכספיים ,כמות
המ יות ה וספות עומדת על  12,500,000מ יות ,וזאת בעקבות איחוד הון שביצעה החברה בחודש פברואר
 2021באופן בו כל  3מ יות רגילות של החברה תאוחד ה למ יה רגילה אחת של החברה( .כתוצאה
מהשלמת עסקת המיזוג הפכו בעלי מ יות ביופארם לבעלי השליטה בחברה .ב וסף ,הקצתה החברה
ליועצים בעסקה מ יות שהיוו כ 4% -מהו ה המו פק וה פרע במועד ההשלמה.
בהתאם להסכם מיזוג ביופארם ,המ יות ה וספות יוקצו לבעלי מ יות ביופארם בחמש מ ות הכפופות
להתקיימותן של אב י דרך כמפורט להלן:
 הקצאה של  16מיליון מ יות )כ 5.33 -מ יות בעקבות איחוד ההון( )להלן  -מ ה א'( תבוצע במועד קבלתהיתר גידול מסחרי לאחר סיום פיילוט של  180השתילים הראשו ים במתקן ה Indoor -המתוכ ן או
במועד בו י בע רווח תפעולי של לפחות  2מיליון ש"ח מהפעילות המועברת ,לפי המוקדם מבי יהם;
 הקצאה של  9מיליון מ יות ) 3מיליון מ יות בעקבות איחוד ההון( )להלן  -מ ה ב'( תבוצע במועד בו סךהמכירות המצטבר של מתקן ה Indoor -המתוכ ן ו/או של הפעילות המועברת יסתכם ב 35 -מיליון
ש"ח;
 הקצאה של  7מיליון מ יות )כ 2.33 -מיליון מ יות בעקבות איחוד ההון( )להלן  -מ ה ג'( תבוצע במועדבו הרווח התפעולי המצטבר של מתקן ה Indoor -המתוכ ן ו/או בפעילות המועברת יסתכם ב20 -
מיליון ש"ח;
 הקצאה של  2.75מיליון מ יות )כ 0.917 -מיליון מ יות בעקבות איחוד ההון( )להלן  -מ ה ד'( תבוצעבמועד בו סך המכירות המצטבר של מתקן ה Indoor -המתוכ ן ו/או של הפעילות המועברת יסתכם
ב 2 -מיליון ש"ח;
 הקצאה של  2.75מיליון מ יות )כ 0.917 -מיליון מ יות בעקבות איחוד ההון( )להלן  -מ ה ה'( תבוצעבמועד בו סך המכירות המצטבר של מתקן ה Indoor -המתוכ ן ו/או של הפעילות המועברת יסתכם
ב 3.5 -מיליון ש"ח;
הקצאת מ ות א' ,ב' ו -ג' בלבד של המ יות ה וספות לבעלי מ יות ביופארם תהא בכפוף לביצוע בפועל של
הקצאת המ יות ה וספות לגב' רויטל גרבר אקב ולאלפיס ,בעלי השליטה לשעבר בחברה ,ולמשרד עו"ד
פרל כהן לצר צדק ברץ.
ביום  10בספטמבר  ,2020לאור התקיימותם של אב י הדרך שוא מ ות ד' ו -ה' ,הקצתה החברה לבעלי
מ יות ביופארם את המ יות המיוחסות למ ות אלה.
לגבי המ יות ה וספות המיוחסות למ ות א'-ג' ,למועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו אב י
הדרך שוא מ ות אלה והן טרם הוקצו.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 3צירופי עסקים )המשך(
כאמור בבאור .1ג .עסקת המיזוג טופלה בדוחותיה הכספיים של החברה כרכישה במהופך .בהתאם,
במועד השלמת העסקה ,ה כסים וההתחייבויות של ביופארם )הרוכשת החשבו אית בעסקה( הוכרו
בדוחות הכספיים בהתאם לערכם הפ קס י במועד השלמת העסקה ,כאשר מאחר והחברה הי ה ה רכשת
החשבו אית ,דרשה ביופארם לבצע הקצאת עלות רכישה לצורך ייחוס עודף העלות ש וצר ברכישת
החברה ,המהווה את ההפרש בין תמורת הרכישה ,אשר הסתכמה בכ 32,873 -אלפי ש"ח ו קבעה
בהתבסס על שווי החברה בבורסה בסמוך למועד השלמת העסקה ,לבין הו ה העצמי של החברה באותו
מועד.
הקצאת עלות הרכישה בוצעה על ידי מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי .להלן הערך הפ קס י והשווי ההוגן
של ה כסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של החברה במועד השלמת העסקה:
ערך פ קס י
אלפי ש"ח
19,610
11,197
8,207
-39,014
-------1,468
648
6,186
-8,302
-------30,712
====

כסים שוטפים
השקעה בחברה כלולה )*(
רכוש קבוע ו כסי זכות שימוש
כסים בלתי מוחשיים )**(
סך כסים מזוהים
ספקים ו ות י שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין חכירה
התחייבות מיסים דחים
סך התחייבויות מזוהות
כסים מזוהים ,טו

שווי הוגן
אלפי ש"ח
19,610
11,197
8,207
2,806
41,820
-------1,468
648
6,186
645
8,947
-------32,873
====

)*( ערכה הפ קס י של ההשקעה בחברה הכלולה משקף את הסכום בר-ההשבה שלה במועד השלמת
העסקה ,כפי ש אמד על ידי מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי ,תחת הה חה שהסכום בר-ההשבה כאמור
משקף בקירוב את שווייה ההוגן של ההשקעה .כמו כן ,יתרת ההשקעה המוצגת כוללת את שווייה
ההוגן של אופציית המכר בה החזיקה החברה באותו מועד )ראה באור .(6
)**( ה כסים הבלתי מוחשיים שזוהו הי ם קודי גידול ,המופחתים על פ י תקופת החכירה של חוות
משואה.
לע יין מידע כספי פרופורמה בקשר עם עסקת המיזוג ה "ל  -ראה באור  27להלן.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 3צירופי עסקים )המשך(
ב.

ביום  30באפריל  2020הושלמה עסקה ,במסגרתה רכשה ביופארם מצדדים שלישיים )להלן  -השותף(
 55%מזכויות בשותפות ביו מקס פארם )להלן  -השותפות( ,אליה הועברה פעילות בית מרקחת במרכז
הארץ ,העוסק ,בין היתר ,בהחזקה ומכירה של מוצרי ק אביס )להלן  -בית מרקחת מרכז( ,אשר הוחזקה
ערב העסקה על ידי השותף והועברה על ידו לשותפות ביום  1באפריל  .2020ב וסף ,בהתאם להסכם בין
הצדדים ,במועד השלמת העסקה ,הוע קה לביופארם אופציית רכש ,לפיה תהא זכאית ביופארם לרכוש
את חלק השותף בשותפות ) (45%במשך תקופה של  18חודשים ממועד השלמת העסקה ובתמורה לסך של
כ 6 -מיליון ש"ח .ב וסף ,הוע קה לביופארם אופציית מכר ,לפיה תהא זכאית ביופארם למכור לשותף את
החזקותיה בשותפות ) (55%באם יחול שי וי לרעה ברגולציה המקטין את הכדאיות הכלכלית של העסק
במשך תקופה של ש ה ממועד השלמת העסקה ובתמורה למחצית מעלותן של הזכויות בשותפות בידי
ביופארם.
בהתאם להסכם ,בתמורה לזכויות ה רכשות ולאופציות הרכש והמכר שהוע קו לביופארם כאמור ,תשלם
ביופארם לשותף סך של  2מיליון ש"ח )מתוכם סך של  500אלפי ש"ח ישולמו במועד השלמת העסקה,
והיתרה ,בסך של  1,500אלפי ש"ח תשולם ב 18 -תשלומים חודשיים שווים( וכן יוקצו לשותף 1,815,790
מ יות רגילות של החברה )להלן  -מ יות השותף( )בהתאם להסכמת הצדדים מ יות השותף יוקצו חלף סך
של  600אלפי ש"ח( ,אשר שוויין ההוגן במועד השלמת העסקה הסתכם בכ 428 -אלפי ש"ח ,בהתבסס על
מחירן בבורסה באותו מועד וב יכוי הפחתה בגין היותן חסומות לתקופה ש קבעה )להלן יחד  -תמורת
הרכישה( .מ יות השותף הוקצו בפועל ביום  5ביולי .2020
החברה ביצעה ,באמצעות מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי )להלן  -מעריך השווי( ,ייחוס של תמורת
הרכישה ,במסגרתה סך של כ 293 -אלפי ש"ח וכ 567 -אלפי ש"ח יוחסו לאופציית הרכש ולאופציית
המכר שהוע קו לביופארם במסגרת העסקה ,בהתאמה ,וסך של כ 80 -אלפי ש"ח יוחס למרכיב המימון
בגין חלק התמורה אשר קבע כי ישולם לשותף בתשלומים .יתרת התמורה ,בסך של כ 1,488 -אלפי ש"ח
יוחסה לרכישת הזכויות בשותפות על ידי ביופארם ).(55%
במסגרת הקצאה עלות הרכישה שביצעה החברה ,באמצעות מעריך השווי ,עודף תמורת עלות רכישת
הזכויות בשותפות על הון השותפות באותו מועד ,אשר הסתכם במועד השלמת העסקה בכ 1,269 -אלפי
ש"ח )להלן  -עודף עלות הרכישה( יוחס כדלקמן :סך של כ 696 -אלפי ש"ח מעודף עלות הרכישה יוחס
ל כס בלתי מוחשי  -מותג ,סך של כ 160 -אלפי ש"ח יוחס להתחייבות מיסים דחים ,סך של כ1,217 -
אלפי ש"ח יוחס לבעלי זכויות שאי ן מק ות שליטה והיתרה ,בסך של  1,950אלפי ש"ח ,יוחסה למו יטין.
לע יין מידע כספי פרופורמה בקשר עם עסקת הרכישה ה "ל  -ראה באור  27להלן.
לע יין התקשרות הקבוצה עם השותף בהסכם דמי יהול ובהסכם חכירה  -ראה באור .10ב (11).להלן.
ביום  17באפריל  2020התקשרו היישויות המאוחדות ,ביופארם והשותפות ,בהסכם ,לפיו תספק ביופארם
לבית המרקחת ,המופעל על ידי השותפות ,תפרחות יבשות של ק אביס לשימוש רפואי ומוצרים וספים
בהתאם לתקי ות הרלוו טיות של היק"ר ,בכמות של  800ק"ג תפרחות יבשות ,וזאת לתקופה של 24
חודשים שתחל ביום  15בספטמבר .2020
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באור  - 3צירופי עסקים )המשך(

ביום  25במאי  ,2020בעקבות קיום ביקורת שגרתית של משרד הבריאות בבית מרקחת מרכז ,הושהתה
מכירת הק אביס הרפואי בבית המרקחת .ביום  29ביולי  2020התקבל אישור מאת משרד הבריאות
להמשך פעילות מכירת הק אביס הרפואי בבית מרקחת מרכז ,וזאת לאחר שבוצעו בבית המרקחת
ההתאמות ה דרשות למב ה אבטחה חדיש ומתקדם אשר הוקם לאחסון ק אביס רפואי במטרה לשפר
את אמצעי הביטחון בבית המרקחת לאור הרחבת היקף פעילותו .בהתאם ,פעילות אספקת ק אביס
רפואי בבית מרקחת מרכז החלה באופן מיידי מקבלת אישור משרד הבריאות כאמור.

ג.

ביום  23ביו י  2020התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לחברה )להלן  -המוכר( ,לפיו
תרכוש החברה מהמוכר את פעילותו המלאה של בית מרקחת בפתח תקווה ,בתמורה לסך של כ280 -
אלפי ש"ח .השלמת העסקה היתה כפופה להתקיימות ת אי מתלה בדבר המחאת הסכמי האספקה של
בית המרקחת מול קופות החולים מכבי ולאומית לחברה תוך  6חודשים ממועד חתימת ההסכם.
במהלך חודש אוגוסט  2020התקיימו הת אים המתלים וביום  8בספטמבר  2020הושלמה העסקה .בכוו ת
החברה לפעול לכך ש יתן יהיה למכור בבית המרקחת ק אביס רפואי ,בכפוף לקבלת כל ההיתרים
והאישורים ה דרשים.
במועד השלמת העסקה ביצעה החברה הקצאת עלות רכישה ,באמצעות מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי,
במסגרתה ,יוחס סך של כ 200 -אלפי ש"ח מתמורת הרכישה לרכוש קבוע ויתרת עלות הרכישה ,בסך 80
אלפי ש"ח ,יוחסה למו יטין.

באור  - 4מזומ ים ושווי מזומ ים
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ההרכב:

4,996
====

מזומ ים למשיכה מיידית  -בשקל חדש
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521
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 5לקוחות
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ההרכב:

555
689
1,244
====

חובות פתוחים
שוברי אשראי לגביה

---=====

לע יין לקוח מהותי  -ראה באור .19א.

באור  - 6חייבים בגין מימוש חברה כלולה לשעבר
א.

ביום  26במרץ ) 2017להלן  -מועד ההשלמה( השלימה החברה עסקה ,במסגרתה רכשה החברה ממג זי
השקעות בע"מ )להלן  -מג זי(  15%מהון המ יות המו פק וה פרע של אורן השקעותשהי ה תאגיד מדווח
הרשום בישראל ,אשר ה פיק אגרות חוב ה סחרות בבורסה .בהתאם להסכם ,בתמורה למ יות ה רכשות
וליתר הזכויות המפורטות להלן ,תשלם החברה למג זי סך של עד  18מיליון ש"ח.
במסגרת ההסכם ית ה לחברה אופציית רכש ) ,(Callעל פיה היתה זכאית החברה לרכוש ממג זי 9.9%
וספים מהו ה המו פק של אורן השקעות בתמורה לסך של  12מיליון ש"ח וספים ,בכפוף להתאמות,
ולמשך תקופה של עד ש תיים ממועד ההשלמה .ביום  25במרץ  2018פקעה אופציית הרכש ,מבלי
שמומשה על ידי החברה .ב וסף ,הוע קה לחברה אופציית מכר ) ,(Putלפיה תהא זכאית החברה ,במשך
תקופה של שלושה חודשים שתחילתה בתום שלוש ש ים ממועד ההשלמה כאמור ,למכור למג זי את כל
מ יות אורן השקעות אשר יוחזקו על ידה ,וזאת במחיר בו רכשה החברה ממג זי את המ יות בגי ן
הוע קה לה האופציה.
ההסכם כלל הוראות והתחייבויות וספות עליהן הסכימו הצדדים.
ביום  25במאי  2020החליט דירקטוריון החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה מיום 11
במאי  ,2020לאשר את מימוש אופציית המכר ולחייב את מג זי לרכוש מהחברה את מלוא מ יות אורן
השקעות המוחזקות על ידה ) 15%מהו ה המו פק וה פרע של אורן השקעות בקיזוז  2.5%ממ יות אורן
השקעות ש רכשו על ידי החברה ואשר מג זי היתה זכאית להשבתן לידיה ובתוספת זכאות החברה ל-
 0.45%מהו ה המו פק וה פרע של אורן השקעות בהתאם לת אים עליהם סיכמו הצדדים ובסך הכל
החזקה של  12.95%מהו ה המו פק וה פרע של אורן השקעות כון לאותו מועד ולתאריך הדיווח(
בתמורה לסך של  15,540אלפי ש"ח )להלן  -תמורת האופציה( .בהתאם ,ביום  25במאי  2020מסרה
החברה למג זי הודעה על מימוש אופצית המכר.
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באור  - 6חייבים בגין מימוש חברה כלולה לשעבר )המשך(

לאור העובדה ,שמג זי הודיע שאין בכוו תו ו/או ביכולתו לעמוד בת אי אופציית המכר ולשלם את
הסכום האמור ,הגישה החברה ,ביום  25ביו י  ,2020תביעה על סך מלוא תמורת האופציה כ גד מג זי
וכ גד מר גבריאל מג זי אשר ערב להתחייבותה של מג זי בגין האופציה באופן אישי ובלתי חוזר )מג זי
ומר גבריאל מג זי  -להלן יחד  -ה תבעים( .בד בבד עם הגשת התביעה ,הוגשה בקשה למתן סעדים זמ יים
במעמד צד אחד )להלן  -בקשת העיקולים( .ביום  25ביו י  2020עתר בית המשפט לבקשת העיקולים
והורה על מתן עיקולים זמ יים במעמד צד אחד על כסי ה תבעים עד לסך של  15.5מיליון ש"ח )להלן -
העיקולים הזמ יים(.
ביום  5ביולי  2020הגישו ה תבעים לבית המשפט בקשה לביטול העיקולים הזמ יים שהוטלו )להלן -
בקשת הביטול( ,ולאחר שהתקיימו דיו ים בבית המשפט בבקשת הביטול ,ית ה ביום  8ביולי 2020
החלטה הדוחה מחד את בקשת הביטול ומאידך צמצמה את צו העיקול לסך של  10מיליון ש"ח .כמו כן,
התבקשה החברה להפקיד ערבות צד ג' בסך של  400אלפי ש"ח ,וזאת ב וסף לערובה שהופקדה על ידה
עם קבלת הצווים ,בסך של  50אלפי ש"ח )להלן  -ההחלטה בבקשת הביטול(.
ביום  15ביולי  2020הגישו ה תבעים ערעור על ההחלטה בבקשת הביטול ,במסגרתה עתרו לבטל את
ההחלטה ולחילופין לצמצם את העיקולים שהוטלו לסך של  2מיליון ש"ח )להלן  -הערעור( .ביום 2
באוגוסט  ,2020במסגרת דיון שהתקיים בערעור ,הסכימו הצדדים להפ ות את התובע ה להליך גישור
לפ י כב' השופט )בדימ'( ד"ר עדי זר קין .הליך הגישור בין הצדדים לא צלח .ביום  21בספטמבר ,2020
לאחר סיום הליך הגישור כאמור ,יתן פסק דין הדוחה את הערעור .לאחר שהוגש כתב הג ה מטעם
ה תבעים וכתב תשובה מטעם החברה הדוחה את טע ות ה תבעים ,התיק קבע לקדם משפט ליום 30
במאי .2021
להערכת יועציה המשפטיים של החברה ,לאור לשו ו הברורה של הסכם המכר ,במסגרתו הוע קה לחברה
אופציית המכר )להלן  -ההסכם( ,כמו גם החלטת בית המשפט בבקשה לעיקולים זמ יים ,הסיכוי שבו
יחוייבו ה תבעים לשלם את סכום התביעה הכספית הי ו גבוה .יחד עם זאת ,למועד אישור הדוחות
הכספיים מעריכים יועציה המשפטיים של החברה את תוחלת הגביה ב ,50% -וזאת בהתבסס על
הבטוחות ו/או על המידע הקיים כון לאותו מועד ,כדלקמן:
-

שוויין ההוגן של מ יות אורן השקעות המוחזקות בידי החברה בגי ן ית ה הודעת מימוש האופציה,
תחת ה חת מימוש מהיר ,הוערך על ידי מומחה חיצו י בלתי תלוי בכ 4,691 -אלפי ש"ח )ראה סעיף
מש ה ב' להלן(.

-

עיקול על מ יות השליטה באורן השקעות המוחזקות על ידי מג זי ומהוות כ 87% -מהו ה המו פק
וה פרע  -מחד ,סביר כי שוויין של מ יות אלה המעוקלות עולה ככל ה ראה על סכום החוב של מג זי
כלפי החברה ,אולם קיימת טע ה שהן משועבדות לטובת חברת אס.אר אקורד בע"מ )להלן -
אקורד( ,כאשר סיכויי החברה לבטל את השעבוד ה "ל הוערך על ידי יועציה המשפטיים ב ,50% -אם
כי הדבר לא יהפוך את החברה ל ושה מובטחת במ יות אלא ל ושה רגילה במ יות ,בכפוף לזכות
השתתפות של ושים רגילים אחרים.
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באור  - 6חייבים בגין מימוש חברה כלולה לשעבר )המשך(

בע יין זה יצוין ,כי ביום  14ביולי  2020הוגשה מטעם החברה תובע ה על דרך של המרצת פתיחה
כ גד חברת אקורד וכ גד ה תבעים ,בטע ה ששעבוד ש רשם לטובת אקורד על מ יות אורן השקעות,
המוחזקות לפי הטע ה על ידי מר גבריאל מג זי ,הי ו מלאכותי ,בטל מעיקרו או לחילופין אי ו תקף
כלפי החברה ומטרתו לסייע בהברחת כסים .במסגרת המרצת הפתיחה מבקשת החברה מבית
המשפט להורות על ביטול השעבודים ש רשמו לזכות אקורד בקשר עם מ יות אורן השקעות ,בין
היתר ,מאחר ומ יות אלה אי ן בבעלותו של מר גבריאלי מג זי אלא בבעלות מג זי .לאחר שהוגשו
התשובות להמרצת הפתיחה ,התיק קבע לקדם משפט ליום  20באפריל  ,2021כאשר לאור השלב
המוקדם בו מצוי ההליך אין באפשרותם של יועציה המשפטיים של החברה להעריך את סיכויי
התביעה להתקבל.
-

עיקול כסים מחולקים  -מתגובת המדי ה לבקשת החברה להטלת עיקולים על כסי מר גבריאל
מג זי ,אשר תפסו בעיקול זמ י ,יתן להסיק ,בשלב ה וכחי ,כי המדי ה אי ה חולקת את האפשרות
העקרו ית כי תי תן לחברה זכות עיקול ,אשר יכולה להיות אפקטיבית אם וככל ש כסים אלו
ישוחררו בשלב מסויים עקב חילוט יתר )כל עוד ה כסים מחולטים ,קיימת למדי ה זכות קדימה(,
כאשר טרם קבע מהן האפשרויות העומדות בפ י החברה לעקל את הרכוש ולא ידוע מה היקף
ה כסים המחולטים ,אם בכלל ,אם כי למועד אישור הדוחות הכספיים מעריכים יועציה המשפטיים
של החברה את הסיכוי לכך כסביר.
כמו כן ,לשם הזהירות ,משום שלא התקבלה תשובה לצו העיקול ,הגישה החברה ביום  29ביולי 2020
בקשה לאישור עיקול ברישום אצל מדי ת ישראל  -משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  -אגף
הרישוי ,על ארבעה כלי רכב הרשומים על שם מר גבריאל מג זי ,וזאת בהמשך לצו העיקול שהוטל
בהחלטת בית המשפט מיום  25ביו י  .2020ביום  17בספטמבר  2020הושהה קידומו של הליך זה עד
להכרעה בבקשת העיקולים.

ב .ביום  25במאי  ,2020מועד מסירת הודעת החברה למג זי בדבר מימוש אופציית המכר ,איבדה החברה את
ההשפעה המהותית על אורן השקעות ,וזאת מאחר והחל מאותו מועד באפשרותה של מג זי לקבל לידיה
את מ יות אורן השקעות המוחזקות על ידי החברה ,כ גד העברת תמורת האופציה לחברה )להלן  -מועד
איבוד ההשפעה המהותית(.
במועד איבוד ההשפעה המהותית גרעה החברה את יתרת ההשקעה בחברה הכלולה לשעבר ,אשר
הסתכמה באותו מועד בכ 6,824 -אלפי ש"ח )אשר לאור בחי ת ירידת ערך שביצעה החברה בגין ההשקעה
בכללותה בסמוך למועד השלמת עסקת המיזוג הש יה ,הוצגה בהתאם לסכום בר-ההשבה של ההשקעה,
אשר הוערך כמשקף בקירוב את שווייה ההוגן של ההשקעה באותו מועד( וכן את ערכה הפ קס י של
האופציה ,אשר הסתכם ערב מימושה בכ 4,373 -אלפי ש"ח .כמו כן ,גרעה החברה התחייבות כלפי מג זי
בגין רכישת מ יות אורן השקעות בסך של כ 350 -אלפי ש"ח .מ גד ,במועד איבוד ההשפעה המהותית,
הכירה החברה בחוב מג זי כלפיה בגין תמורת האופציה )להלן  -החוב( בהתאם לשוויו ההוגן ,אשר הוערך
על ידי החברה ,בסיוע מומחה חיצו י בלתי תלוי )להלן  -המומחה( ,בכ 10,785 -אלפי ש"ח.
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באור  - 6חייבים בגין מימוש חברה כלולה לשעבר )המשך(

שוויו ההוגן של החוב במועד איבוד ההשפעה המהותית אמד על ידי המומחה בהתבסס על סכום בר-
ההשבה של מ יות אורן השקעות המוחזקות על ידי החברה ,אשר כאמור משקף בקירוב את שוויין ההוגן,
לאחר הפחתה בשיעור של כ 20% -בגין מימוש מהיר והפחתה וספת בשיעור של  10%בגין עלויות מימוש,
ובסך הכל בכ 4,913 -אלפי ש"ח וכן ,בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים של החברה בע יין הסיכוי
להסרת השעבוד של צד ג' על יתר המ יות של אורן השקעות והטלת עיקולים של החברה על מ יות אלה,
תחת הה חה כי שוויין של מ יות אלה זהה לשוויין של מ יות אורן השקעות המוחזקות על ידי החברה
וב יכוי הפחתה בשיעור של כ 20% -בגין מימוש מהיר ,תוך ה חת שיעור מימוש בטוחה בגובה של 20%
וב יכוי עלויות מימוש הבטוחה בשיעור של  ,20%כך ששוויין של המ יות ה וספות הוערך בכ 5,872 -אלפי
ש"ח.
כתוצאה ממימוש האופציה ואיבוד ההשפעה המהותית על אורן השקעות בע לחברה הפסד בסך של כ62 -
אלפי ש"ח אשר זקף לרווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות בש ת הדיווח.

ג .לתאריך הדיווח אמדה החברה את הפסדי האשראי החזויים בגין חוב מג זי כלפיה ,בסיוע המומחה.
בחי ת הפסדי האשראי החזויים בגין החוב כאמור בוצעה בדרך של אמידת שוויין של מ יות אורן השקעות
המוחזקות על ידי החברה ,ומשמשות הלכה למעשה כבטוחה בגין חוב מג זי כלפי החברה בתוספת אמידת
ערכן של יתר מ יות אורן השקעות )המוחזקות כאמור על ידי מג זי( ,תוך התבססות על הערכת יועציה
המשפטיים של החברה בע יין הסיכוי להסרת השעבוד של צד ג' והטלת עיקולים של החברה על מ יות
אלה ותחת הה חה כי ערכן של מ יות אלה כבטוחה בגין החוב ה "ל זהה לשוויין של מ יות אורן השקעות
המוחזקות על ידי החברה.
בהתאם ,שוויין ההוגן של מ יות אורן השקעות המוחזקות על ידי החברה ,הוערך בכ 4,691 -אלפי ש"ח,
תחת ה חת הפחתה בשיעור של כ 20% -בגין מימוש מהיר והפחתה וספת בשיעור של  10%בגין עלויות
מימוש .כמו כן ,בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים של החברה בע יין הסיכוי להסרת השעבוד של צד
ג' על יתר המ יות של אורן השקעות והטלת עיקולים של החברה על מ יות אלה ותחת הה חה כי שוויין של
מ יות אלה זהה לשוויין של מ יות אורן השקעות המוחזקות על ידי החברה ,הוערך שוויין של מ יות אורן
השקעות אשר אי ן מוחזקות על ידי החברה בכ 5,605 -אלפי ש"ח תחת ה חת הפחתה בשיעור של כ20% -
בגין מימוש מהיר ,ה חת שיעור מימוש בטוחה בשיעור של  20%וב יכוי עלויות מימוש הבטוחה בשיעור
של  20%וספים.
בהתאם לבחי ת הפסדי האשראי החזויים אשר ביצעה החברה לתאריך הדיווח ,הכירה החברה בהפסד
בסך של כ 489 -אלפי ש"ח אשר זקף לרווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות בש ת הדיווח.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 7חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ההרכב:

322
861
242
601
2,026
====

מוסדות
מקדמות ופקדו ות לספקים
הוצאות מראש
אחרים

214
--2
216
====

באור  - 8מלאי
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ההרכב:

2,235
2,789
5,024
=====

מלאי תוצרת גמורה )*(
מלאי סחורות ומוצרים ק ויים )**(

---=====

)*( תוצרת גמורה של תפרחות ק אביס רפואי ,הכוללת ,בין היתר ,תוצרת חקלאית שהועברה מ כסים
ביולוגיים ומצויה בשלבי עיבוד ותוצרת חקלאית שעיבודה הושלם לתוצרת גמורה .הקבוצה מסווגת את
התוצרת החקלאית של גידולי הק אביס מ כס ביולוגי למלאי בעת הקציר לפי השווי ההוגן ב יכוי עלויות
מכירה באותו מועד ,כאשר שווי זה מהווה את הבסיס לעלות המלאי .עלויות שלאחר הקציר מתווספות
לעלות המלאי.
)**( מלאי סחורות המוחזק בבתי המרקחת וכולל מוצרי ק אביס ,תרופות ,מוצרי בריאות ,טואלטיקה
וקוסמטיקה.

באור  - 9כסים ביולוגיים
ה כסים הביולוגיים של הקבוצה מורכבים מצמחים ותוצרת חקלאית של ק אביס רפואי .להלן הת ועה
ב כסים הביולוגיים בש ת הדיווח:
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בי ואר 2020
יישות שאוחדה לראשו ה
עלויות שהושקעו בש ת הדיווח
העברה למלאי )ב קודת הקציר(
שערוך כסים ביולוגיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

-645
5,710
)(4,902
856
2,309
====
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - 9כסים ביולוגיים )המשך(

החברה מודדת כסים ביולוגיים לפי השווי ההוגן ב יכוי עלויות מכירה עד ל קודת הקציר ,אז משמש שווי זה
כבסיס לעלותו של המלאי לאחר הקציר .רווחים או הפסדים משי ויים בשווי ההוגן ב יכוי עלויות מכירה
זקפים לרווח או הפסד בתקופה בה התהוו.
צמחים שטרם קצרו ותוצרת חקלאית מדדים לפי שווי הוגן ברמה  ) 3תו ים שאי ם מבוססים על מידע שוק
יתן לצפיה( ,וזאת בהתבסס ,בין היתר ,על הערכת מחיר המכירה הצפוי ,תפוקת הגידול והתוצר )לרבות אובדן
תוצר( ,אורך מחזור הגידול הממוצע ועלויות גידול צפויות עד מועד הקציר ולאחריו.
להלן האומד ים ששימשו את החברה בהערכת שוויים של ה כסים הביולוגיים לתאריך הדיווח:

5-6
7.2
15.2
43%
150

אומדן מחיר מכירה צפוי )בש"ח(
שטח הגידול )דו ם(
אומדן אורך מחזור גידול )שבועות(
אומדן שיעור השלמה ממוצע של מחזור הגידול
אומדן ת ובה טו לדו ם למחזור גידול )ק"ג(

באור  - 10חכירות
א .להלן הסכמי החכירה בהם קשורה הקבוצה )או היתה קשורה( במהלך התקופות המדווחות:
)(1

במסגרת הסכם השותפות אשר חתם בין קא ומד לחקלאיות ,החקלאיות יק ו לשותפות זכויות
בשטח חקלאי המשתרע על כ 15 -דו ם בבקעת הירדן ,שהי ו בבעלותה של חטיבת ההתיישבות של
ההסתדרות הציו ית )להלן  -חוות הגידול( ,עליו ממוקמות חממות מצוידות לגידול ק אביס בשטח
גידול של כ 7.2 -דו ם )להלן  -החממות( 3.2 ,דו ם של חממות בתהליכי הקמה מתקדמים ,שטח של
 1דו ם למטרות ריבוי וגידול צמחי אם ,שטח של כ 0.8 -דו ם עליו ממוקם מתקן לעיבוד תוצרת
אשר כולל חדרי ייבוש ,חדרי טיפול ,גיזום ועיצוב ,כספת ,מלתחות עובדים ,ואשר הוקם כמתקן
עיבוד ראשו י של תפרחות צמח הק אביס הרפואי ומשרדים ושטח של כ 2.5 -דו ם וספים
המאפשרים הרחבת פעילות עתידית.
למיטב ידיעת החברה ,לשותפות זכויות בחוות משואה ,מכוח הסכם השותפות ש חתם בין קא ומד
לבין החקלאיות והסכם השכירות אשר חתם בין קא ומד לבין המשכיר .למיטב ידיעת המשכיר,
לא דרש אישור מבעלת הקרקע ,עליה מצויה חוות משואה ,בכדי לעשות שימוש בקרקע כאמור
לצורכי גידול ק אביס רפואי.

- 39 -

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 10חכירות )המשך(
בהתאם להסכם השכירות אשר חתם בין המשכיר לבין השותפות ,המהווה תוספת להסכם
השותפות )להלן  -התוספת להסכם( ,השותפות תשכור מהמשכיר את זכויות השימוש בחוות
משואה החל מיום  1בי ואר  ,2019וזאת לצורכי ביצוע הפעילות ובהתאם לת אים וספים ש קבעו
בתוספת להסכם ,שעיקרם :תקופת השכירות תהא  12ש ים; דמי השכירות ישולמו על פ י  8ש ים
) 1.25מיליון ש''ח לש ה( ,כאשר התשלום הראשון בגין השכירות יחול ביום  30ביו י  2019ביחס
לש ת  ;2019החל מתום ש תיים ממועד תחילת תקופת השכירות ועד לתום ארבע ש ים ,קא ומד
תהא רשאית לפרוע את מלוא סכום דמי השכירות ,כאשר לאחר ביצוע הפירעון כאמור יוארך
ההסכם ב 12 -ש ים וספות ,ללא תוספת דמי שכירות מעבר לאמור לעיל ,כך שתקופת השכירות
תעמוד על  24ש ים במצטבר.
כמו כן ,בהתאם לתוספת להסכם ,קבע בין היתר כי ככל שיידרשו השקעות וספות לצורך
הפעילות ,עד למועד השלמת עסקת המיזוג בין קא ומד לחברה ,אזי סכום ההשקעות ה וספות
יועמד על ידי החקלאיות כהלוואה .בהתאם לאמור ,העמידה אלפיס הלוואה לשותפות על סך של
כ 154 -אלפי ש"ח ,כאשר קבע שההלוואה תוחזר לחקלאיות מרווחי השותפות )עד  25%מהרווח
הש תי( ותישא ריבית מי ימאלית לפי פקודת מס הכ סה .להערכת ה הלת החברה ,מאחר ות אי
ההלוואה סוכמו עם החקלאיות במסגרת עסקת המיזוג הראשו ה ,הרי שת אי ההלוואה שיקפו
באותו מועד ת אי שוק .ביום  22בי ואר  2020מלוא סכום ההלוואה הומר למ יות ולכתבי אופציה
של החברה )ראה באור .24ה.((4).
במועד תחילת תקופת השכירות ) 1בי ואר  (2019אמדה החברה את התחייבותה בגין ההסכם ה "ל
בכ 5,666 -אלפי ש"ח ,וזאת בהתבסס על הערכתה כי דמי השכירות ישולמו למשכיר תוך תקופה
של  4ש ים )הערכה אשר ותרה ללא שי וי כון לתאריך הדיווח( ,ובהתבסס על שיעור היוון של
 ,21%המשקף ,להערכת החברה ,את מחיר החוב שלה .במקביל ,באותו מועד הכירה החברה ב כס
זכות שימוש בסכום זהה.
)(2

החברה היתה קשורה ,החל מיום  1בפברואר  ,2019בהסכם ,לפיו שכרה החברה משרדים
המשתרעים על שטח של כ 210 -מ"ר הממוקמים באזור התעשיה קיסריה .בהתאם להסכם,
תקופת השכירות הי ה ש תיים )להלן  -התקופה הראשו ה( ,כאשר לחברה הוע קו שתי אופציות,
ב ות  24חודשים כל אחת ,להערכת תקופת השכירות ,ובלבד שתי תן על כך הודעה בכתב למשכיר
לפחות  4חודשים לפ י תום תקופת השכירות .דמי השכירות החודשיים בתקופה הראשו ה הי ם
בסך של כ 11 -אלפי ש"ח )צמוד מדד( ,כאשר בתקופת האופציה הראשו ה בלבד ,ככל ותמומש על
ידי החברה ,יועלו דמי השכירות בשיעור של  .5%בחודש אפריל  ,2020בסמוך לאחר השלמת עסקת
המיזוג הש יה )ראה באור .3א .לעיל( ,החליטה החברה שלא לממש את האופציות שהוע קו לה
ו מסרה הודעה למשכיר על כוו ת החברה לסיים את הסכם השכירות .בהתאם ,בחודש אוגוסט
 2020הסתיים הסכם השכירות .לאור סיום הסכם השכירות ה "ל גרעה החברה את כס זכות
השימוש ואת התחייבות החכירה המיוחסים להסכם האמור ,כאשר ההפרש הסתכם
בכ 47 -אלפי ש"ח ו זקף לרווח והפסד בש ת הדיווח.

)(3

בחודש יו י  2019התקשרה ביופארם )יחד עם יישויות המוחזקות על ידה( בהסכם חכירה עם צד
שלישי )להלן  -המחכיר( לפיו תשכור ביופארם מהמחכיר מב ה בשטח תכסית של  2,563מ"ר,
המצוי באיזור התעשיה ציפורית.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 10חכירות )המשך(
בהתאם להסכם ,תקופת השכירות תהא  5ש ים ,החל מיום  1בספטמבר ) 2019להלן  -תקופת
השכירות( ,כאשר לביופארם תהא אופציה להארכת תקופת השכירות בשתי תקופות וספות ב ות
 5ש ים כל אחת )להלן  -התקופה ה וספת הראשו ה והתקופה ה וספת הש יה ,לפי הע יין(.
בהתאם להסכם ,דמי השכירות החודשיים בתקופת השכירות יסתכמו בכ 69 -אלפי ש"ח ,כאשר
בתקופה ה וספת הראשו ה יועלו דמי השכירות החודשיים ב 7.5% -בתוספת הצמדה למדד
ובתקופה ה וספת הש יה יועלו דמי השכירות פעם וספת ב 7.5% -בתוספת הצמדה למדד.
בקשר עם הסכם החכירה ה "ל ,לאור השלמת עסקת המיזוג הש יה )ראה באור .3א ,(.החליטה
ה הלת הקבוצה על סיום הסכם החכירה האמור בטרם תסתיים תקופת החכירה הראשו ה.
בהתאם ,ביום  15בספטמבר  2020התקשרו הצדדים בהסכם סיום חוזה החכירה ה "ל ,לפיו
שילמה הקבוצה למחכיר כפיצוי סך של כ 0.4 -מיליון ש"ח )ההוצאה ה "ל זקפה לרווח והפסד
בש ת הדיווח לסעיף הוצאות אחרות( .כפועל יוצא ,גרעה החברה בש ת הדיווח כסי זכות שימוש
המיוחסים ל כס המושכר בסך של כ 10.9 -מיליון ש"ח ומ גד גרעה הקבוצה התחייבות בגין חכירה
בסכום דומה .כמו כן ,לאור סיום חוזה החכירה כאמור ,גרעה החברה עלויות תכ ון שהושקעו על
ידה במתקן ה ,Indoor -בסך של כ 1 -מיליון ש"ח ,ואשר לא יתן לעשות בהם שימוש ככל ותחליט
ה הלת החברה להמשיך בהשקעתה במתקן במיקום אחר .ב וסף ,בגין עלויות תכ ון שהושקעו על
ידי החברה במתקן ,בסך של כ 1 -מיליון ש"ח ,ואשר בהתבסס על חוות דעתם של יועציה
המקצועיים של החברה יתן יהיה לעשות בהן שימוש במיקום חלופי ,ככל והחברה תפעל למימוש
הסכם חכירה בו התקשרה בחודש מאי ) 2020ראה סעיף מש ה ) (6להלן( ,הכירה החברה בירידת
ערך בגובה מלוא ערכן הפ קס י.
בגין גריעות חלק מהעלויות כאמור ובגין ירידת ערכם של חלקן ה וסף של העלויות שהושקעו על
ידי החברה ב כס ,בע לחברה הפסד בסך של כ 2 -מיליון ש"ח אשר זקף לרווח והפסד לסעיף
הוצאות אחרות בש ת הדיווח.
)(4

ביום  30באפריל  ,2020מועד התקשרות הקבוצה בהסכם רכישת הזכויות בשותפות ביו מקס
פארם ,התקשרה הקבוצה עם אחד השותפים בהסכם ,לפיו תשכור השותפות מהשותף את שטח
בית המרקחת ,בתמורה לדמי שכירות חודשיים צמודי מדד בסך של כ 13 -אלפי ש"ח .תקופת
החכירה הי ה  5ש ים )להלן  -התקופה הראשו ה( כאשר לקבוצה הוע קו  4אופציות ,שתקופתן
הכוללת הי ה  19ש ים ו 11 -חודשים ,להארכת תקופת החכירה )להלן  -האופציות( ,כאשר
בתקופת האופציות לא יחול שי וי בדמי השכירות החודשיים עליהם הוסכם בקשר עם התקופה
הראשו ה )למעט הצמדה למדד( .בהתאם ומאחר ולהערכת הקבוצה האופציות תמומש ה על ידה,
הכירה הקבוצה במועד תחילת תקופת החכירה בהתחייבות בגין חכירה בסך של כ 2.2 -מיליון
ש"ח ,תוך שימוש בשיעור היוון של  ,5%המהווה להערכת הקבוצה את שיעור הריבית התוספתי
שלה באותו מועד .מ גד ,הכירה הקבוצה באותו מועד ב כס זכות שימוש בסכום זהה.

)(5

ביום  10במאי  2020התקשרה השו תפות ,באמצעות השותף ,עם צד שלישי בהסכם חכירת שטח של
בית מרקחת בראשון לציון ,לפיו תשכור השותפות את בית המרקחת למשך תקופה של ש ה ,החל
מיום  1ביו י  ,2020כאשר הוע קו לשותפות אופציות להארכת תקופת החכירה ב 9 -ש ים וספות.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 10חכירות )המשך(
דמי השכירות בתקופת השכירות הראשו ה ובתקופות האופציה י ועו בטווח שבין  6ל 7 -אלפי
ש"ח .בהתאם להסכם ומאחר ולהערכת הקבוצה האופציות להארכת תקופת החכירה תמומש ה
על ידה ,הכירה הקבוצה במועד תחילת תקופת החכירה בהתחייבות בגין חכירה בסך של כ0.6 -
מיליון ש"ח ,תוך שימוש בשיעור היוון של  ,5%המהווה להערכת הקבוצה את שיעור הריבית
התוספתי שלה באותו מועד .מ גד ,הכירה הקבוצה באותו מועד ב כס זכות שימוש בסכום זהה.
)(6

ביום  19במאי  2020התקשרה הקבוצה בהסכם עם צד שלישי שאי ו קשור אליה )להלן  -המחכיר(,
לפיו תשכור הקבוצה מהמחכיר מקרקעין בשטח של כ 15,000 -מ"ר באזור התעשיה ציפורית ,על
שטחם ב וי מב ה בשטח של כ 6,125 -מ"ר ,המיועד להקמת מתקן ה. Indoor -
בהתאם להסכם ,תקופת החכירה תחל ביום  1באוקטובר  2020ועד ליום  30בספטמבר ,2045
כאשר על אף האמור ,סיום תקופת החכירה יתאפשר בכפוף להודעה מראש של הקבוצה למחכיר
באחד מהמועדים  30 -בספטמבר  30 ;2030בספטמבר  30 ;2035בספטמבר  .2040כמו כן ,הקבוצה
היתה רשאית להודיע למחכיר עד ליום  17בספטמבר  2020כי טרם התקבלו ארבעה אישורים
ראשו יים מאת היק"ר ועל כן היא בוחרת לסיים את הסכם החכירה בטרם תחל תקופת החכירה
הראשו ית ולשלם ק ס חד פעמי בסך  200אלפי ש"ח.
עוד הוסכם ,כי המחכיר ישתתף בעלות ביצוע עבודות ההתאמה אשר בכוו ת הקבוצה לבצע
במושכר ,בסך כולל של  7.5מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ )להלן  -ההקצב( ,אשר יועבר לקבוצה ב4 -
תשלומים ויקוזז מדמי השכירות אשר ישולמו על ידי הקבוצה למחכיר .בהתאם להסכם ,דמי
השכירות החודשיים )כולל החזר ההקצב( הי ם כדלקמן :בש ת השכירות הראשו ה  -כ 45 -אלפי
ש"ח; בש ות השכירות הש יה והשלישית  -כ 198 -אלפי ש"ח; בש ות השכירות הרביעית
והחמישית  -כ 210 -אלפי ש"ח; בש ת השכירות השישית ועד ש ת השכירות העשירית  -כ219 -
אלפי ש"ח; בש ת השכירות ה 11 -ועד לש ת השכירות ה - 20 -כ 226 -אלפי ש"ח; והחל מש ת
השכירות ה 21 -ועד לתום התקופה  174 -אלפי ש"ח .דמי השכירות הי ם צמודי מדד וישולמו
למחכיר בתוספת מע"מ .כמו כן ,לקבוצה אופציה ,למשך תקופה של  24חודשים ,לב ות במושכר
גלריה בשטח של עד  2,500מ"ר ,כאשר המחכיר ישתתף בעלויות הב יה עד לסך של כ 5.6 -מיליון
ש"ח ותיערך התאמה של דמי השכירות בהתאם.
לתאריך הדיווח ולמועד אישור הדוחות הכספיים ,הסכם החכירה ה "ל טרם כ ס לתוקף
והצדדים מ הלים משא ומתן בקשר עם מתן אופציה לקבוצה לממש את זכותה ה ובעת מהסכם
החכירה האמור ,וזאת על אף שמועד התחילה חלף .בדוחות הכספיים כללה הפרשה בסך 200
אלפי ש"ח בהתאם לפיצוי עליו הסכימו הצדדים אשר זקפה לרווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות
בש ת הדיווח.
בגין הסכם החכירה ה "ל ביצעה הקבוצה השקעה בתכ ון בסך של כ 1.3 -מיליון ש"ח )ב וסף על
עלויות שהושקעו על ידי החברה כאמור בסעיף מש ה ) (3לעיל( ,בגי ם הכירה הקבוצה בש ת
הדיווח בהפרשה לירידת ערך .ההפסד ש בע לקבוצה כתוצאה מירידת הערך ה "ל זקף לרווח
והפסד לסעיף הוצאות אחרות בש ת הדיווח.
למועד אישור הדוחות הכספיים ,בוח ת ה הלת החברה את האפשרות להכ סת משקיע לפעילות
המתוכ ת במתקן ה ,Indoor -ככל והסכם החכירה ה "ל ייכ ס תוקף .במסגרת זו ,התקשרה
הקבוצה לאחר תאריך הדיווח במזכר הב ות בלתי מחייב עם צד שלישי בקשר עם השקעות במתקן
)ראה באור .28א.(.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 10חכירות )המשך(
)(7

ב.

ביום  23ביולי  2020התקשרה החברה עם צד שלישי ,לפיו תשכור הקבוצה שטח בית מרקחת בפתח
תקווה ,בתמורה לדמי שכירות חודשיים )צמודי מדד( בסך של כ 15 -אלפי ש"ח .תקופת השכירות
תהא עד ליום  31בי ואר ) 2022להלן  -התקופה הראשו ה( ,כאשר לקבוצה הוע קו שתי אופציות,
שתקופתן הכוללת הי ה  10ש ים ,להארכת תקופת החכירה )להלן  -האופציות( .בתקופת
האופציות תחול עליה )חד פעמית במועד תחילת תקופתן( בדמי השכירות החודשיים בשיעור של
 .5%בהתאם ומאחר ולהערכת הקבוצה האופציות תמומש ה על ידה ,הכירה הקבוצה במועד
תחילת תקופת החכירה בהתחייבות בגין חכירה בסך של כ 1.8 -מיליון ש"ח ,תוך שימוש בשיעור
היוון של  ,5%המהווה להערכת הקבוצה את שיעור הריבית התוספתי שלה באותו מועד .מ גד,
הכירה הקבוצה באותו מועד ב כס זכות שימוש בסכום זהה.

כסי זכות שימוש  -הרכב ות ועה:
שטח
חקלאי
אלפי ש"ח
עלות
ליום  15באפריל 2019
תוספות
ליום  1בי ואר 2020
ישויות שאוחדו לראשו ה
תוספות
גריעות
ליום  31בדצמבר 2020

פחת ש צבר
ליום  15באפריל 2019
תוספות
ליום  1בי ואר 2020
ישויות שאוחדו לראשו ה
תוספות
גריעות
ליום  31בדצמבר 2020

עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר 2020
ליום  31בדצמבר 2019

---5,666
133
-5,799
--------

---275
180
-455
--------

5,344
====
-====
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משרדים
ובתי מרקחת
אלפי ש"ח
---480
4,652
)(480
4,652
--------

---93
202
)(147
148
--------

4,504
====
-====

מב ה
תעשייתי
אלפי ש"ח
-11,164
11,164
--)(11,164
---------

-310
310
--)(310
---------

-====
10,854
====

סה"כ
אלפי ש"ח
-11,164
11,164
6,146
4,785
)(11,644
10,451
--------

-310
310
368
382
)(457
603
--------

9,848
====
10,854
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 10חכירות )המשך(
ג.

התחייבויות בגין חכירה
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
6,004
4,564
-10,568
)(899
9,669
====

התחייבויות בגין חכירת שטח חקלאי
התחייבויות בגין בתי מרקחת
התחייבות בגין מב ה
ב יכוי  -חלויות שוטפות

--11,086
11,086
)(429
10,657
====

מועדי הפרעון של ההתחייבויות בגין חכירה לאחר תאריך הדיווח )בסכומים מהוו ים(:
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח
ש
ש
ש
ש
ש

899
5,525
225
237
3,682
10,568
====

ה ראשו ה  -חלויות שוטפות
ה ש יה
ה שלישית
ה רביעית
ה חמישית ואילך

לע יין מועדי הפרעון החוזיים של ההתחייבויות בגין חכירה לתאריך הדיווח ,בסכומים שאי ם מהוו ים -
ראה באור .23ה..
ד .פרטים וספים בדבר עסקאות חכירה
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח
1,151
====
102
====
1,735
====

הוצאות מימון בגין התחייבויות חכירה
הוצאות בגין חכירות לטווח קצר )*(
תזרים מזומ ים ששימש לעסקאות חכירה

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
אלפי ש"ח
227
====
-====
304
====

)*( לקבוצה הוצאות בגין חכירת כלי רכב לתקופה הקצרה מ 12 -חודשים .בגין חכירות אלה יישמה הקבוצה
את ההקלה ש ית ה בתקן והכירה בעלויות החכירה כהוצאה בקו ישר על פ י תקופת החכירה.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 10חכירות )המשך(
ה .אופציות להארכת תקופת החכירה
כאמור בסעיף מש ה א' לעיל ,לקבוצה מוע קות אופציות להארכת תקופות החכירה במסגרת הסכמי
החכירה בהם היא מתקשרת .האופציות להארכת תקופות החכירה כאמור ,מק ות לקבוצה גמישות
ומאפשרות לה התאמה של עסקאות החכירה לצרכיה העסקיים .בעת קביעת תקופת החכירה ,מפעילה
הקבוצה שיקול דעת משמעותי בבחי ה האם ודאי באופן סביר כי אופציות ההארכה תמומש ה על ידה
וככל והערכתה הי ה שהן תמומש ה ,תקופת האופציות כללת במסגרת תקופת החכירה.
באור  - 11רכוש קבוע
ת ועה והרכב:

עלות
ליום  15באפריל 2019
תוספות
ליום  31בדצמבר 2019
ישויות ופעילויות עסקיות שאוחדו
לראשו ה
תוספות
גריעות
ליום  31בדצמבר 2020

פחת ש צבר
ליום  15באפריל 2019
תוספות
ליום  31בי ואר 2019
ישויות ופעילויות עסקיות שאוחדו
לראשו ה
תוספות
ירידת ערך
ליום  31בדצמבר 2020
עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר 2020
ליום  31בדצמבר 2019

ריהוט ,ציוד
ואביזרים
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר
אלפי ש"ח

מתק ים
וציוד חקלאי
אלפי ש"ח

----

----

2,467
3,240
-5,707
--------

-2,309
)(958
2,277
--------

290
345
-635
--------

31
155
-186
--------

2,788
6,049
)(958
8,805
--------

----

----

----

----

----

164
138
-302
--------

--2,277
2,277
--------

21
86
-107
--------

3
26
-29
--------

188
250
2,277
2,715
--------

----

5,405
====
-====

תכ ון
וציוד בהקמה
אלפי ש"ח
-926
926

-=====
926
=====
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528
=====
-=====

157
=====
-=====

סה"כ
אלפי ש"ח
-926
926

6,090
=====
926
=====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 12מו יטין ו כסים בלתי מוחשיים
א .ת ועה והרכב:
עלויות פיתוח

עלות
ליום  1בי ואר 2020
ישויות שאוחדו
לראשו ה
תוספות
ליום  31בדצמבר 2020

פחת ש צבר
ליום  1בי ואר 2020
תוספות
ליום  31בדצמבר 2020

עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר 2020

)(1
)(2
)(3

קודי גידול )(1

מותג )(2

מו יטין )(2

אתר ואפליקציית
או ליין )(3

סה"כ

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

--

--

--

--

--

2,806
-2,806
-------

696
-696
-------

2,030
-2,030
-------

-414
414
-------

5,532
414
5,946
-------

-92
92
-------

2,714
====

-46
46
-------

650
====

----------

2,030
====

----------

414
====

-138
138
-------

5,808
====

ראה באור .3א .לעיל.
ראה באורים .3ב .ו.3 -ג .לעיל.
עלויות פיתוח עצמי אשר הושקעו על ידי הקבוצה בפתרון טכ ולוגי מקוון שמטרתו לאפשר רכישה
או ליין של ק אביס רפואי על ידי מטופלים ואספקתו לבתיהם.

הוצאות הפחתת ה כסים הבלתי מוחשיים ,קודי גידול ומותג ,סווגו בדוחות על הרווח הכולל לסעיף עלות
ההכ סות ולסעיף הוצאות מכירה ושיווק ,בהתאמה.

ב .בחי ת ירידת ערך
לתאריך הדיווח בח ה הקבוצה האם חלה ירידה בערכו של המו יטין המיוחס לפעילות ביו מקס פארם.
הבחי ה בוצעה בסיוע מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי ,בין היתר ,תוך שימוש במודל היוון תזרימי מזומ ים
) (DCFובשיעור היוון של  .15.1%בהתאם לבחי ה כאמור ,הסכום בר ההשבה של היחידה מ יבת
המזומ ים אליה מיוחס המו יטין לתאריך הדיווח עלה על ערכה הפ קס י של היחידה ולפיכך לא חלה כל
ירידה בערכו של המו יטין האמור.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 13אשראי מתאגיד ב קאי
הלוואה ה ושאת ריבית ש תית בשיעור ריבית הפריים בתוספת  ,2%אשר עומדת לפירעון עד לחודש דצמבר
 .2021כבטוחה להחזר הלוואה העמידו בעלי זכויות שאי ן מק ות שליטה ערבויות אישיות.
באור  - 14ספקים ו ות י שירותים
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ההרכב:

3,026
309
1,110
4,445
====

חובות פתוחים
המחאות לפירעון
הוצאות לשלם

----====

באור  - 15הלוואות מבעלי שליטה
במהלך ש ת  2019העמידו בעלי השליטה לביופארם הלוואות בעלים בסך כולל של כ 2,206 -אלפי ש"ח,
ה ושאות ריבית ש תית בשיעור של  3.41%ואשר עמדו לפירעון עד ליום  5באפריל .2021
במהלך ש ת הדיווח העמידו בעלי שליטה לקבוצה הלוואות בעלים וספות בסך כולל של כ 1,277 -אלפי ש"ח,
אשר בחלקן ושאות ריבית ש תית בשיעור של  3.41%ובחלקן אי ן ושאות ריבית ,ואשר עמדו לפירעון עד
לחודש אפריל  .2020מאחר ולהערכת הקבוצה ,הריבית ה קובה על ההלוואות אי ה משקפת ריבית שוק,
דרשה הקבוצה לאמוד את שיעור הריבית אותו היתה דרשת לשלם אילו ההלוואות היו מתקבלות מצדדים
שלישיים שאי ם קשורים לחברה .שיעור הריבית כאמור אמד על ידי הקבוצה בכ 5% -בהתבסס על הערכת
ה הלת החברה את שיעורי ריבית השוק באותו מועד .בהתאם ,הכירה הקבוצה בתקופת הדיווח בהוצאות
ריבית בגובה ההפרש בין הריבית ה קובה על ההלוואות לבין ריבית השוק ,כפי ש אמדה על ידה ,כ גד גידול
מקביל בהון.
לתאריך הדיווח יתרת ההלוואות מבעלי שליטה הסתכמה בכ 3.6 -מיליון ש"ח )כולל ריבית ש צברה(.
לאחר תאריך הדיווח ,ביום  11בפברואר  ,2021אישר דירקטוריון החברה את דחיית מועד פירעון ההלוואות
ה "ל ,באופן בו הן תיפרע ה ביום  15ב ובמבר .2021
באור  - 16זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ההרכב:

101
146
420
773
1,008
2,448
====

מוסדות
הוצאות לשלם
הפרשות
עובדים והתחייבויות בגי ם
מקדמות מלקוחות
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות
א .התחייבויות תלויות
ביום  16ב ובמבר  2020הוגשה תביעה ,בסך של כ 3.9 -מיליון ש"ח ,כ גד החברה ,על ידי אורן השקעות,
חברה כלולה לשעבר של החברה ,במסגרתה טוע ת אורן השקעות ,בין היתר ,כי צווי עיקול שהוצאו על ידי
החברה במסגרת תביעה שהוגשה על ידי החברה ,כמפורט בבאור .6א .לעיל ,הוטלו על חשבו ות ב ק
השייכים לאורן השקעות וכי החברה פעלה לפרסום מתן צווי העיקול האמורים בעיתו ים הכלכליים
באופן שהסב לאורן השקעות זקים שו ים ,בכללם פגיעה בשמה הטוב ,לרבות זקים ממו יים
ותדמיתיים.
ביום  31בדצמבר  2020הגישה החברה בקשה לסילוק התביעה על הסף וכן בקשה לחייב את אורן
השקעות בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות החברה .ביום  1במרץ  2021השיבה אורן השקעות לבקשות
שהוגשו על ידי החברה ועל החברה להגיב לתשובות אורן השקעות כאמור עד ליום  11באפריל .2021
במקביל מ הלים הצדדים הליכים מקדמיים.
ביום  1בפברואר  2021הגישה החברה כתב הג ה מטעמה ,במסגרתו דחתה החברה את טע ות אורן
השקעות .קדם משפט קבע ליום  10ביו י  .2021להערכת יועציה המשפטיים של החברה ,לאור המידע
המצוי ברשותם כון למועד אישור הדוחות הכספיים ,על בסיס כתב התביעה מחד גיסא ועל טע ות
החברה )כפי שבאו לידי ביטוי בכתב ההג ה ובבקשה לסילוק על הסף מטעמה( מאידך גיסא ,ראה כי
סיכויי התביעה להתקבל קלושים ,כאשר יש להביא בחשבון את השלב המוקדם בו מצוי ההליך.
ב.

התקשרויות
) (1הסכם מיזוג קא ומד  -עסקת המיזוג הראשו ה
ביום  17בספטמבר  2018התקשרה החברה בהסכם עם קא ומד )להלן  -הסכם המיזוג( ,חברה
פרטית העוסקת בתחום הק אביס הרפואי ,ועם בעלי מ יותיה ,לפיו יועבר מלוא הון המ יות של
קא ומד לחברה ,וזאת בתמורה להקצאת מ יות רגילות של החברה לבעלי המ יות של קא ומד
ול יצעים וספים )להלן  -עסקת מיזוג קא ומד(.
על פי הסכם המיזוג ,במועד השלמת עסקת מיזוג קא ומד תבוצע החלפת יירות ערך ,כך שהחברה
תקצה ל יצעים  12,333,754מ יות רגילות של החברה ,אשר תהוו ה  45%מהון המ יות המו פק
וה פרע של החברה עם השלמת עסקת מיזוג קא ומד )להלן  -המ יות המוקצות( 22,840,285 .מ יות
רגילות וספות של החברה ,ואשר ביחד עם המ יות המוקצות היו מהוות  70%מהון המ יות המו פק
וה פרע של החברה במועד ההשלמה לו היו מוקצות באותו מועד ,תוקצי ה ל יצעים עם ובכפוף
להתקיימות אב י הדרך כמפורט להלן )להלן  -המ יות המוקצות ה וספות(.
בתמורה למ יות המוקצות ולמ יות המוקצות ה וספות יעבירו בעלי המ יות בקא ומד לחברה,
במועד השלמת עסקת מיזוג קא ומד ,את מלוא אחזקותיהם בקא ומד ,כך שלאחר ההעברה כאמור
תחזיק החברה ב 100% -מהון המ יות המו פק וה פרע של קא ומד ,ללא דילול ובדילול מלא ,ובכל
זכות מכל מין וסוג שהוא בקא ומד.
המ יות המוקצות ה וספות תוקצי ה ל יצעים עם ובכפוף להתקיימות כל הת אים הבאים) :א( בתוך
תקופה בת  18חודשים ממועד השלמת העסקה ,תושלם הקמת חווה לגידול ק אביס בהיקף שלא
יפחת מ 5 -דו ם; ו) -ב( בתוך ששת החודשים שלאחר מכן ,יושלם הקציר הראשון לת ובת הק אביס
בהיקף של  2טון לפחות )להלן יחד  -הת אים לקבלת הזכאות למ יות המוקצות ה וספות(.
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באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(
ככל שהת אים לקבלת הזכאות למ יות המוקצות ה וספות לא יתממשו ,לא יהיו זכאים ה יצעים
להקצאת המ יות ה וספות .בחודש י ואר  ,2020עודכ ו אב י הדרך ה "ל ,באופן בו העבירו בעלי
השליטה לשעבר לחברה מכתב ,במסגרתו ת ו את הסכמתם להוספת אבן דרך וספת ,לפיה י בע
לשותפות רווח תפעולי מצטבר מפעילותה בסך של לפחות  4מיליון ש"ח ,החל מיום חתימת הסכם
המיזוג עם ביופארם וללא הגבלת זמן .למועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו אב י הדרך
במלואן ולפיכך המ יות המוקצות ה וספות טרם הוקצו.
ביום  19בדצמבר  ,2018הושלמה עסקת המיזוג ה "ל ,אשר טופלה בדוחותיה הכספיים של החברה,
במועד השלמתה ,כרכישה במהופך )ראה באור .1ב .לעיל(.
מאחר ולהערכת ה הלת החברה ,כסי החברה ,טו ,וכפועל יוצא הו ה העצמי ,במועד השלמת עסקת
מיזוג קא ומד ,שיקפו את שווייה ההוגן של החברה ,לא דרשה החברה לבצע הקצאת עלות רכישה
למועד השלמת עסקת מיזוג קא ומד .הערכה זו של ה הלת החברה ,התבססה בעיקרה על כך שערב
השלמת עסקת מיזוג קא ומד ,אמדה החברה את שווייה ההוגן של השקעתה בחברה הכלולה
לשעבר ,אורן השקעות ,אשר היווה להערכתה את הסכום בר ההשבה של ההשקעה )כאשר עלויות
המכירה הוערכו כז יחות( ועל כך שערכם הפ קס י של יתר כסי החברה והתחייבויותיה ,היווה,
להערכת ה הלת החברה ,בקירוב את שוויים ההוגן ,כך שבמועד השלמת עסקת המיזוג הו ה העצמי
של החברה שיקף את שווייה ההוגן.
) (2ביום  24ביו י  2019חתמה החברה על מזכר הב ות מחייב ,הכפוף להתקיימותם של ת אים מתלים,
עם חברת טומהוק פארמה גרייד בע"מ )להלן  -טומהוק( ,לפיו כ גד השקעה בהון החברה על ידי
טומהוק ,בסך  25מיליון ש"ח ,תקצה החברה לטומהוק יירות ערך של החברה .ב וסף ,העמידה
טומהוק לחברה סך של  1,500אלפי ש"ח כהלוואה ,אשר שאה ריבית ש תית בשיעור של .4%
ביום  15באוגוסט ) 2019לאחר הארכת התקופה על ידי הצדדים( פקע מזכר ההב ות ,וזאת לאחר
שהחברה דחתה את דרישת טומהוק להפחית את תמורת ההשקעה כפי שסוכמה במזכר ההב ות.
ביום  4ב ובמבר  2019פרעה ההלוואה שהועמדה על ידי טומהוק לחברה במלואה.
) (3ביום  24באוגוסט  2019פרצה שריפה בחוות משואה ,החווה לגידול ק אביס רפואי המצויה בבקעת
הירדן ואשר בה פועלת הקבוצה )להלן  -חוות הגידול( .ביום  12בפברואר  2020התקשרה החברה עם
חברת טופ חממות בע"מ ,המתמחה בייצור ישראלי של מב י חממות וייזום והקמת פרויקטים
חקלאיים ,לשם שיקום החממות המשתרעות על שטח של  3.6דו ם בחוות הגידול ואשר פגעו
באירוע השריפה כאמור ולשם הקמת חממות הפרחה בחוות הגידול בשטח וסף של כ 4 -דו ם.
לתאריך הדיווח הסתיימו עבודות שיקום חוות הגידול.
) (4ביום  7ביולי  2019התקשרה ביופארם עם חברת ACA Muller ADAG Pharma Vertriebs Gmbh

)להלן  -הרוכשת( בהסכם אספקה ,לפיו תספק ביופארם לרוכשת מוצרי ק אביס רפואי בהתאם
לטפסי הזמ ה המצורפים להסכם ,והכל בכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים הרלוו טיים )להלן -
הסכם האספקה(.
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באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(
בהתאם להסכם ,תספק ביופארם לרוכשת מוצרים שייוצרו במתקן  Indoor -המתוכ ן ,בכמות
ש תית של לפחות  3טון תפרחת מיובשת או במשקל שווה של שמן לצורך הפצת המוצרים ,כאשר
לרוכשת הוע קה בלעדיות לשיווק המוצרים שיסופקו על ידי ביופארם שייוצרו על בסיס הג טיקה
של הרוכשת רק בטריטוריית  ,EUבמחיר של  4.5דולר לגרם .עוד קבע ,כי בגין מוצרים שייוצרו על
בסיס הג טיקה של הרוכשת וישווקו על ידי ביופארם מחוץ לטריטוריית  ,EUהרוכשת תהיה זכאית
ל 5% -מההכ סות .במקרה בו הצדדים לא יהיו רשאים לייבא את הג טיקות של הרוכשת ,אזי
הרוכשת תרכוש את מוצרי ביופארם על פי פירוט שיוסכם בין הצדדים במכתב לגבי כל הזמ ה.
תוקפו של ההסכם האמור הי ו עד ליום  31לדצמבר  ,2024אלא אם יסתיים קודם לכן ,בהתאם
להוראותיו ,כאשר כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם בהודעה בכתב של  30יום למועד
אישור הדוחות הכספיים טרם החל שיתוף הפעולה האמור.
) (5ביום  3ב ובמבר  2019התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם מר רן פרסברג ,עימו יהלה החברה
באותו מועד משא ומתן מתקדם להשקעה בחברה ,לפיו יעמיד מר פרסברג לחברה הלוואה בסך 1.5
מיליון ש"ח אשר תשמש לפרעון הלוואה שקיבלה החברה מטומהוק )ראה סעיף מש ה ) (2לעיל(.
בהתאם להסכם ,ההלוואה שאה ריבית ש תית בשיעור של  4%למשך תקופה של  90יום והיתה
ית ת להמרה למ יות החברה בהתאם לת אים עליהם סיכמו הצדדים.
ביום  26ב ובמבר  2019חתם הסכם השקעה מות ה בין החברה לבין מר פרסברג )להלן  -הסכם
ההשקעה( ,לפיו כ גד השקעה בסך  10מיליון ש"ח ,אשר יבצעו מר פרסברג וקבוצת משקיעים מטעמו
)להלן  -קבוצת פרסברג( בהון החברה ,תקצה החברה לקבוצת פרסברג יירות ערך של החברה.
ביום  25בדצמבר  2019חתמו החברה ומר פרסברג על הסכם המבטל את הסכם ההשקעה ,במסגרתו
הצהירו והתחייבו הצדדים ,כי אין ולא תהיה להם כל טע ה או תביעה האחד כלפי הש י ,למעט
התחייבות החברה לפירעון הלוואות שהועמדו לה על ידי מר פרסברג שיתרתן באותו מועד הסתכמה
בכ 1,750 -אלפי ש"ח .בחודש י ואר  ,2020פרעו ההלוואות ה "ל במלואן.
) (6ביום  27בי ואר  2020התקשרה ביופארם בהסכם עם חברה אשר הקימה בית מרקחת ברחוב הירקון
בתל אביב תחת השם "גבעול" )להלן  -חברת האחזקות( ,לפיו בין היתר ,יוקצו לביופארם 22.5%
מהו ה המו פק וה פרע של חברת האחזקות בתמורה לסך של  2,250אלפי ש"ח ובהתאם לת אים
עליהם הסכימו הצדדים .הסכם השקעה זה לא כ ס לתוקף עקב חלוף המועד להתקיימות הת אי
המתלה.
) (7לע יין השלמת עסקת המיזוג בין החברה לביופארם ביום  8במרץ  - 2020ראה באור .3א .לעיל.
) (8ביום  19באפריל  2020התקשרה החברה בהסכם ,לפיו תספק החברה לפוקוס צמחי מרפא בע"מ
)להלן  -פוקוס( תפרחות מיובשות שלמות של ק אביס לשימוש רפואי על פי תקן IMC-GAAP
ובהתאם לה חיות ה דרשות בהיקף של מאות קילוגרמים ,כאשר אספקת התוצרת צפויה להתבצע
עד סוף ש ת  .2020במהלך חודש ובמבר בוטל ההסכם ה "ל בהסכמת הצדדים.
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באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(
) (9ביום  26באפריל  2020התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי ,אשר במסגרתו תתקשר החברה,
בתיווכו של הצד השלישי ,עם בתי מסחר בהסכמים לאספקת תפרחות ק אביס רפואי מוכ ות
וארוזות .בהתאם להסכם ,אספקת התוצרת כאמור תחל ביום  15בספטמבר ) 2020עם אפשרות
לדחות את המועד בעד  60יום( ועד ליום  31בדצמבר  2022ותעמוד על כמות חודשית של בין 50
ל 100 -ק"ג .עוד הוסכם ,כי הצדדים יהיו רשאים להביא הסכם זה לכדי סיום בהתראה מראש של
 60יום מכל סיבה ,על ידי מתן הודעה לצד הש י .כמו כן ,בהתאם להסכם ,העביר הצד השלישי
לחברה סך של  500אלפי ש"ח כמקדמה.
למועד אישור הדוחות הכספיים טרם סופקה תוצרת כלשהי בהתאם להסכם והצדדים מ הלים
בי יהם מגעים לצורך בחי ת המשך שיתוף הפעולה.
) (10לע יין השלמת עסקה ,במסגרתה רכשה ביופארם ביום  30באפריל  55% 2020מהזכויות בשותפות
המפעילה בית מרקחת באזור המרכז  -ראה באור .3ב .לעיל.
) (11ביום  30באפריל  ,2020בד בבד עם השלמת רכישת  55%מהזכויות בשותפות המחזיקה בבית
מרקחת מרכז )ראה באור .3ב .לעיל( ,התקשרה השותפות בהסכם יהול עם יחידי השותף )שהי ם
בעלי זכויות שאי ם מק ות שליטה בשותפות( ,לפיו יהיו זכאי יחידי השותף לדמי יהול ,המבוססים
על שיעור הרווחיות הגולמית של בית מרקחת מרכז ,כאשר דמי ה יהול החודשיים להם יהיו זכאים
לא ירדו מסך  60אלפי ש"ח ולא יעלו על סך של  100אלפי ש"ח בעבור שירותים אשר יי ת ו על ידם
בהיקף שלא יפחת מ 370 -שעות חודשיות.
ב וסף ,הוסכם כי יחידי השותף יהיו זכאים לתמורות וספות בגין שירותי יהול שיי ת ו על ידם
לבתי מרקחת אחרים אשר יוחזקו על ידי הקבוצה ובהתאם לת אים עליהם הסכימו הצדדים.
במסגרת זו ,באותו מועד הוע קו ליחידי השותף  1,202,575זכויות לא רשומות למ יות אשר
תמומש ה למספר זהה של מ יות ב 5 -מ ות שוות בכפוף לעמידה באב י דרך ,כתלות במחזור
המכירות שי בע לקבוצה מבתי המרקחת ,למעט בית מרקחת מרכז .שוויין ההוגן של הזכויות
למ יות הוערך על ידי החברה ,בסיוע מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי ,בסכום שאי ו מהותי ,וזאת
בהתבסס על מחיר מ יית החברה במועד הע קה ,תוך שקלול סבירות התממשותן של אב י הדרך
באותו מועד ולתאריך הדיווח .לע יין ביטול הזכויות ה "ל במסגרת הסכם ש ערך עם יחידי השותף
לאחר תאריך הדיווח  -ראה באור .28ה.
לע יין התקשרות הקבוצה עם אחד השותפים בהסכם ,לפיו תשכור השותפות מהשותף את שטח בית
המרקחת  -ראה באור .10א (4).לעיל.
) (12ביום  5במאי  2020התקשרה הקבוצה עם שלושה מגדלים )להלן  -ות י השירותים( במערכת
הסכמים למתן שירותי גידול ק אביס במתקן ה Indoor -המתוכ ן )להלן  -מתקן הגידול( וסיוע
בעבודה בחוות משואה .בהתאם להסכמים ,התמורה החודשית לה יהיו זכאים ות י השירותים בגין
השירותים ה "ל תעמוד על סך של  30 - 70אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ( ,וזאת בכפוף להתקיימות
אב י דרך ש קבעו בהסכם.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(
ב וסף ,ככל שתוצרת הק אביס הרפואי שת בע ממתקן ה Indoor -המתוכ ן תיוצא לחו"ל ,ות י
השירותים יהיו זכאים לעמלה ש תית במזומן בסכום שישקף סך של  2.5%מתקבולי ביופארם
ממכירות תוצרת מתקן הגידול לצדדים שלישיים בחו"ל בלבד במהלך תקופה של  12חודשים
שיסתיימו ביום  31בדצמבר של כל ש ה קל דרית ובהתאם להסכמות הצדדים בדבר המחיר לגרם
שי בע לביופארם בפועל מהמכירות כאמור.
ככל שתוצרת הק אביס הרפואי ממתקן ה Indoor -המתוכ ן לא תיוצא לחו"ל ,ות י השירותים יהיו
זכאים לעמלה ש תית שתהא תלויה בהיקף מכירות תוצרת מתקן הגידול בישראל במהלך תקופה
של  12חודשים שיסתיימו ביום  31בדצמבר של כל ש ה קל דרית ובהתאם למחירי המכירה עליהם
הסכימו הצדדים.
ב וסף ,ות י השירותים יהיו זכאים לעמלת מכירה ש תית במזומן ,אשר תשקף  1%מסך תקבולי
ביופארם ממכירות תוצרת חוות משואה ,במהלך תקופה של  12חודשים שיסתיימו ביום 31בדצמבר
של כל ש ה קל דרית )וזאת למעט תקבולים ממכירות מסוימות ש קבעו בהסכם(.
ב וסף ,עבור כל ש ה קל דרית במהלך תקופת ההסכם ,בה המכירות הש תיות של תוצרת מתקן
ה Indoor -המתוכ ן יגיעו בפועל ל 7 -טון ק אביס יבש ותיק י בהתאם להוראות הדין ,ות י
השירותים יהיו זכאים לבו וס ש תי בסך  1מיליון ש"ח.
ההסכם קבע לתקופה בלתי קצובה ,כאשר כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות ה "ל ,החל מתום
הש ה הראשו ה ,באמצעות מתן הודעה מוקדמת בת  150ימים למש הו.
ב וסף ,התקשרה ביופארם בשלושה הסכמי העסקה פרדים עם ות י השירותים ,לפיהם יועסקו
ות י השירותים כמגדלי ק אביס רפואי במשרה חלקית ובתמורה לשכר חודשי בסך  8.5אלפי ש"ח
לכל אחד בתוספת זכויות סוציאליות )להלן  -הסכמי ההעסקה( .ב וסף ,כחלק מת אי העסקתם
יוע קו ל ות י השירותים כתבי אופציה ה ית ים למימוש למ יות החברה )ראה באור .22ה .להלן(.
הסכמי ההעסקה הי ם לתקופה בלתי קצובה ,כאשר כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות באמצעות
מתן הודעה מוקדמת של  150ימים למש הו.
לתאריך הדיווח ולמועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו אב י דרך בגי ן יהיו זכאים ות י
השירותים לתמורה כלשהי ,למעט שכר ה ובע מהסכמי ההעסקה כאמור.
לאחר תאריך הדיווח ,בחודש י ואר  ,2021מסרה הקבוצה הודעה ל ות י השירותים על סיום
ההתקשרויות ה "ל.
) (13ביום  27ביולי  2020התקשרה החברה בהסכם עם חברה שהי ה בבעלות מלאה של חברת ק אשור
תראפיוטיקס בע"מ )להלן  -ק אשור( ,חברה ציבורית שאי ה קשורה לחברה ,למכירת ק אביס
רפואי ,בכפוף לעמידת התוצרת בתק ים ה דרשים ולאחר שעבר תהליך גידול ועיבוד בהתאם
לאיכות וריכוז ש קבעו בהסכם בין הצדדים ,וזאת במהלך תקופה בת  3ש ים ,החל ממועד האספקה
הראשון )להלן  -מועד התחילה( .עוד הוסכם ,כי לאחר תקופה של  12חודשים ממועד התחילה ,לכל
אחד מהצדדים תהא זכות להביא את ההסכם לכדי סיום באמצעות הודעה מוקדמת בת  90ימים
לצד הש י.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(
) (14לע יין השלמת עסקה ,במסגרתה רכשה החברה בחודש אוגוסט  2020פעילות בית מרקחת באזור
המרכז  -ראה באור .3ג .לעיל.
) (15ביום  2באוגוסט  2020התקשרה הקבוצה במכתב כוו ות מחייב עם צדדים שלישיים בלתי קשורים
מגרמ יה )להלן  -הרוכשים( ,לפיו הקבוצה תמכור ותייצא לרוכשים תפרחות מיובשות של ק אביס
או שמן ק אביס לשימוש רפואי ,אשר ייוצרו על ידה במתקן ה Indoor -המתוכ ן ,בכפוף לעמידתם
בתק ים ש קבעו במכתב הכוו ות .עוד התחייבו הרוכשים במסגרת מכתב הכוו ות ,לרכוש מהקבוצה
כמות ש תית של  2.1טון תפרחות יבשות של ק אביס רפואי ,במשך תקופה בת שלוש ש ים,
שתחילתה ביום  1בי ואר  2021ובמחיר של  2.4אירו לגרם תפרחות יבשות של ק אביס רפואי.
כמו כן ,במסגרת מכתב הכוו ות ,התחייבו הצדדים ל קוט במירב המאמצים על מ ת לחתום על
הסכם סופי ומחייב ,המבוסס על מכתב הכוו ות ,תוך  60ימים ממועד חתימתו .ככל שההסכם הסופי
לא ייחתם עד לסיומו של פרק הזמן כאמור ,יהווה מכתב הכוו ות הסכם סופי בין הצדדים .ב וסף,
מכתב הכוו ות כולל הסדרים מקובלים וספים להסכמים מסוג זה ,ובכלל זה אופן אריזת ומשלוח
התפרחות ,ת אי תשלום ,קבלת היתרים ורישיו ות דרשים לייצוא וייבוא מוצרי הק אביס לגרמ יה,
שמירת סודיות ,דין וסמכות שיפוט בישראל וכיו"ב.
ביום  26בספטמבר  2020התקשרו הצדדים בהסכם סופי ומחייב המבוסס על הת אים ש קבעו
במכתב הכוו ות כאמור.
) (16ביום  3באוגוסט  2020התקשרה הקבוצה בהסכם עם חברה מקבוצת "טבע אדיר" ,לפיו הקבוצה
תגדל עבור "טבע אדיר" וזו תרכוש את מלוא תוצרת גידולי הקא ביס הרפואי מזן "מייפל ליף" אשר
תגודל בשטח הפרחה של  3.6דו ם )ברוטו( בחוות משואה .במסגרת ההסכם קבע ,בין היתר ,כי
תקופת ההסכם תהא למשך שלושה מחזורי גידול ,כאשר כון למועד אישור הדוחות הכספיים
ש תיים מהם כבר הסתיימו וסופקו לטבע אדיר והשלישי טרם שתל.
) (17ביום  4באוגוסט  2020התקשרה הקבוצה בהסכם הפצה אסטרטגי עם ובולוג )פארם-אפ (1966
בע"מ ,אשר למיטב ידיעת החברה ,הי ה חברה בעלת מומחיות במתן שירותי אחסון ,הפצה
ולוגיסטיקה של מוצרי פרמצבטיקה ,רקוטיקה ואביזרים רפואיים )להלן  -המפיץ( ,שלהלן עיקריו:
 המפיץ יהווה מפיץ בלעדי לבתי מרקחת מורשים בישראל ,בעלי רישיון למכירת מוצרי ק אביסלשימוש רפואי )להלן  -הלקוחות( ,של תפרחות ק אביס רפואי ארוזות בשקיות במשקל  10גרם,
שמ י ק אביס רפואי וכל מוצר ק אביס עתידי )תפרחות ושמ ים( ,אשר יאושר לשיווק על ידי
משרד הבריאות ואשר ישווק ו/או יימכר על ידי הקבוצה.
 המוצרים יימסרו לידי המפיץ בקו סיג ציה ,לאחר שאושרו לשיווק על ידי הקבוצה ולאחרשהתקבלו בגי ם כל האישורים ה דרשים מהרשויות ,בהתאם ל הלים ולכל דין .המפיץ יהיה
אחראי לאחס ה והפצה של המוצרים ,לקבלת הזמ ות המוצרים מהלקוחות ,וכן ,לה פקת
חשבו יות וגביית התמורה אשר תתקבל מהלקוחות.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(
 תקופת ההסכם הי ה  3ש ים החל מיום  1ב ובמבר  2020והיא תתחדש אוטומטית לתקופותוספות עוקבות ב ות ש תיים כל אחת ,כאשר כל אחד מהצדדים יהא רשאי להודיע על סיום
ההסכם מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לצד הש י לפחות  90יום מראש ,כאשר עם
סיום ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,יעביר המפיץ את המלאי אשר יוותר בידיו לחזקת הקבוצה.
 בתמורה לקיום כלל התחייבויות המפיץ בהסכם במלואן ובמועדן ,יהיה זכאי המפיץ לעמלהה גזרת מסך התמורה ממכירות המוצרים ,כמקובל בהסכמים מסוג זה )להלן  -עמלת ההפצה(,
כאשר במסגרת ההסכם קבעה עמלת מי ימום ש תית קבועה לה יהיה זכאי המפיץ )להלן  -עמלת
המי ימום( .במקרה שעמלת ההפצה בש ה מסוימת לא הגיעה לעמלת המי ימום ,המפיץ יהיה
זכאי לתשלום וסף על עמלת ההפצה ,עד להשלמת סכום עמלת המי ימום ,או לחלופין ,להודיע
לחברה על סיום ההסכם בהודעה בת  45ימים מראש.
) (18ביום  18באוגוסט  2020התקשרה הקבוצה עם חברות מקבוצת פ אקסיה מעבדות ישראל בע"מ
)להלן  -פ אקסיה( וקבוצת בעלי השליטה בה ,בש י הסכמי ייצור תמציות ושמ ים  -האחד ,בהתאם
לתקי ה האירופאית )להלן  -הסכם הייצור האירופאי( ,והש י ,בהתאם לתקי ה הישראלית )להלן -
הסכם הייצור הישראלי( )הסכם היצור האירופאי והסכם היצור הישראלי ייקראו להלן יחד -
ההסכמים( שלהלן עיקרם:
 על פי הסכם הייצור האירופאי ,פ אקסיה תייצר עבור הקבוצה תמציות ,מיצויים ,ומיצוייםמהולים בשמן בהתאם לתקי ה האירופאית כחומר גלם ו/או חומר בי יים ו/או מוצר מוגמר,
בהתאם לתקי ת מדי ת היעד .כמו כן ,על פי הסכם הייצור הישראלי ,פ קאסיה תייצר עבור
הקבוצה מוצרי ק אביס )המוצרים אשר תייצר פ קאסיה עבור הקבוצה ,בהתאם להסכמים -
להלן  -המוצרים( .המוצרים ייוצרו תחת שם המותג/ים בהם תבחר הקבוצה ,יופקו מתפרחות
צמחי ק אביס המגודלים על ידי הקבוצה ו/או שיירכשו על ידה מצד שלישי ,והכל בתמורה
למחירים המקובלים בשוק .ב וסף ,פ אקסיה תייצר ,על חשבו ה ,את האריזות למוצרים ,לרבות
תיווי שלהן.
 תקופת הסכם הייצור האירופאי הי ה  24חודשים החל ממועד חתימתו ,והיא תתחדש אוטומטיתלתקופה וספת בת  24חודשים )להלן  -התקופה המוארכת( ,כאשר במהלך התקופה המוארכת
כל אחד מהצדדים יהא רשאי לסיים את הסכם הייצור האירופאי בהודעה בכתב של  60יום
מראש.
 תקופת הסכם הייצור הישראלי הי ה בלתי קצובה החל ממועד חתימתו ,כאשר כל צד רשאילסיים את ההסכם בהודעה בכתב של  60ימים מראש.
 בסמוך לאחר חתימת הסכם הייצור האירופאי ,פ אקסיה תבצע ביקורת  GACPבמתקן הגידולשל הקבוצה במשואה .בכפוף להצלחת הביקורת כאמור ,פ אקסיה תפיק לקבוצה תעודת הסמכה
בדבר עמידת חוות משואה בתקן  ,GACPה דרש לצורך ייצוא המוצרים לאירופה.

- 54 -

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(
 הקבוצה תספק לפ אקסיה את תפרחות צמח הק אביס המגודל על ידה ו/או שיירכשו על ידהמצד שלישי ,בכמות ובאיכות כפי ש קבעו בהסכמים )להלן  -חומר הגלם( .חומר הגלם שיעבור
את בדיקת האיכות שתבוצע על ידי פ אקסיה ,יאוחסן על ידי פא קסיה לצורך ייצור המוצרים,
על פי הזמ ות שתבצע הקבוצה מפעם לפעם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .פ אקסיה תייצר את
המוצרים ואת האריזות והתיווי בהתאם להסכמות בין הצדדים ,לסט דרטים המקובלים
בתעשיית הפארמה ולתקן  IMC-GMPלמוצרים לשוק המקומי ו EU-GMP -למוצרים המיועדים
לייצוא .פ אקסיה תישא בכל עלות החומרים ה דרשים לייצור )למעט עלות תפרחות הק אביס
הרפואי( ,לרבות חומרי מיצוי ,אקסיפיא טים וחומרי אריזה.
CANNALLE Inc.

) (19ביום  20באוגוסט  2020התקשרה החברה בהסכם הפצה בלעדי עם חברת
האמריקאית ,אשר למיטב ידיעת החברה מייצרת ליין מוצרי קוסמטיקה יוקרתיים במפעל הממוקם
בקליפור יה ,ארה"ב )להלן  ,(CANNALLE -שלהלן עיקריו:

 החברה תשמש כמפיצה בלעדית של מוצרי הקוסמטיקה של  ,CANNALLEבהם משולב רכיבה CBD -המצוי בצמח הק אביס )להלן  -המוצרים( ,בכל מדי ות אירופה בהן יתן לשווק מוצרי
קוסמטיקה המכילים ) CBDלהלן  -הטריטוריה( .האחריות להשגת האישורים והרישיו ות ,אשר
יאפשרו את הפצת המוצרים בטריטוריה ,תוטל על  CANNALLEבאופן בלעדי .כמו כן ,בכפוף
לדין ,תהיה החברה רשאית להפיץ את המוצרים בארה"ב ובישראל ,באופן שאי ו בלעדי ,אלא אם
יוסכם אחרת בין הצדדים.
 תקופת ההסכם הי ה  5ש ים ממועד חתימתו והיא תתחדש אוטומטית לתקופה וספת עוקבתבת  5ש ים )להלן  -התקופה ה וספת( ,אלא אם הודיע אחד מהצדדים למש הו לפחות  60ימים
לפ י תום תקופת ההסכם על רצו ו שלא להאריך את ההסכם לתקופה ה וספת .בתום תקופת
ההסכם או התקופה ה וספת ,לפי הע יין ,או במקרה של ביטול ההסכם ,תהיה רשאית החברה
להמשיך למכור במהלך  6חודשים את מלאי המוצרים שיישאר בידה או למוכרו חזרה ל-
 CANNALLEבה חה של  20%מהמחיר בו רכשה החברה את המוצרים מ ,CANNALLE -לפי
בחירתה של .CANNALLE
 החברה תרכוש את המוצרים מ CANNALLE -במחיר מוסכם מראש בין הצדדים ותמכור אותםבמחירים שייקבעו על ידי החברה CANNALLE .תוכל לש ות את מחירי המכירה לחברה ,בכפוף
למתן הודעה בת  120יום מראש .ככל ששי וי המחיר של מוצר מסוים יעלה בש ה קל דרית במעל
 ,10%אזי החברה תהיה רשאית לבקש לש ות את הסכום המי ימלי הש תי המק ה לה זכות
הפצה בלעדית ואם לא תהיה הסכמה אודות הפחתת הסכום המי ימלי הש תי כאמור בתוך 30
ימים ,אזי תהיה החברה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום.
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באור  - 17התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(
) (20ביום  7באוקטובר  2020התקשרה החברה בהסכם עם אגודת קא ביס חברתי ,במסגרתו תמכור
החברה תפרחות ק אביס רפואי ומוצרים וספים בהתאם לתקי ות הרלוו טיות של היק"ר,
המיוצרים על ידי החברה או מטעמה .בהתאם להסכם ,החברה תמכור לזכאים את המוצרים
ב קודות המכירה על פי יכולתה ורצו ה ,בהתאם לטפסי הזמ ה שיועברו אליה על ידי הצד השלישי
ביחס לכל אחד מהזכאים .החל ממועד חתימת ההסכם יתקיים בין הצדדים פיילוט בן  90יום
ובכפוף להצלחת הפיילוט לפי שיקול דעתה של החברה ובכפוף לרצו ה להמשך ההתקשרות ,תחל
תקופת ההסכם שתהא בת  12חודשים מתום תקופת הפיילוט .בתום תקופת ההסכם ,תהא רשאית
החברה ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,לחדש את ההסכם לתקופה וספת בת  24חודשים .ביום
 14בי ואר  2021סיכמו הצדדים על הארכת הפיילוט עד ליום  30באפריל  .2021למועד אישור
הדוחות הכספיים הפיילוט טרם החל.
) (21ביום  12ב ובמבר  2020התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי שאי ו קשור לחברה ,הפועל בתחום
הריבוי ,הטיפוח והייצור של שתילי וז י ק אביס והי ו בעל זכויות מלאות ובלעדיות בז י ק אביס
שו ים )להלן  -בעל הזכות( ,לפיו תרכוש החברה מבעל הזכות ייחורים של ק אביס מזן "גורילה גלו".
על פי ת אי ההסכם ,בכפוף לתקופת פיילוט שהוסכמה בין הצדדים )שתימשך ,לכל היותר ,ארבעה
חודשים( ,אשר בראשיתה תרכוש החברה מבעל הזכות שתילים מהם יתן להכין ייחורים )מזן
"גורילה גלו"( ,ובמהלכה החברה תבחן את תוצרי הגידול של הייחורים )להלן  -תקופת הפיילוט(,
וכן ,בכפוף להצלחת הפיילוט כאמור ,לשביעות רצו ה המלא של החברה ,תרכוש החברה מבעל
הזכות ייחורים בכמות ש קבעה בהסכם במהלך תקופה בת  12חודשים לאחר תום תקופת הפיילוט
)להלן  -תקופת ההסכם( ,וזאת בתמורה לסך שהוסכם בין הצדדים אשר ישולם בגין כל ייחור
מוקשח ובגין כל גרם של תוצר גידול מהייחורים שיימכר בפועל על ידי החברה )להלן  -התמורה(.
עוד יצויין ,כי זכויות החברה לרכישה מבעל הזכות של הייחורים ו/או "האימהות" מזן "גורילה גלו"
הי ן בלעדיות ובעל הזכות יהיה מ וע ממכירת זן זה לכל גורם אחר בישראל .כמו כן ,אין באמור
בכדי לגרוע מכך שלאיזה ממתחרי החברה קיימת זכות למכירת ו/או לגידול זן זה ממקורות אחרים.
החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות וספות ב ות  12חודשים כל אחת,
בכפוף להגדלת היקפי הזמ ת הייחורים ובאותה תמורה ולת אים ש קבעו בהסכם.
) (22ביום  21בדצמבר  2020התקשרה ביופארם בהסכם עם צד שלישי ,אשר למיטב ידיעת החברה הי ו
הבעלים של "מרכז אבישר" ,מוסד שהוקם בחודש י ואר  ,2016המע יק שירותים וטיפולים ב ושא
ק אביס רפואי והי ו בעל מו יטין רב ,ידע ו יסיון עשירים ,לרבות דאטה של אלפי לקוחות בתחום
ייעוץ וטיפול בק אביס רפואי .למיטב ידיעת החברה ,בין היתר מרכז אבישר מספק שירותים
להוצאת והארכת רישיו ות ק אביס רפואי ,תוך מתן ליווי מלא של המטופלים בתהליך )להלן -
השותף ו -מרכז אבישר ,לפי הע יין(.
בהתאם להסכם ביופארם והשותף )להלן יחד  -הצדדים( ,יפעלו ל יהול והפעלה של מרכז לייעוץ
וטיפול ב ושא ק אביס רפואי )להלן  -המרכז המשותף( ,אשר יהיה מבוסס ,בין היתר ,על התשתית
והפעילות של מרכז אבישר ,וזאת במסגרת שותפות כללית שתוקם על ידי הצדדים ,באופן בו
ביופארם תחזיק  51%מהזכויות בשותפות והשותף יחזיק ב 49% -ה ותרים )להלן  -השותפות(.
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להלן עיקרי ההסכם:
-

השותפות תוקם במטרה ל הל ולהפעיל את המרכז המשותף ,באמצעות צוות מקצועי ,הכולל
אחיות ק אביס מוסמכות ,רופאים מומחים ויועצי טיפול בק אביס רפואי .המרכז המשותף
יספק ייעוץ וטיפול בק אביס רפואי למטופלים ,לרבות ליווים בתהליכי הוצאת והארכת
רישיו ות ק אביס רפואי.

-

ה הלת השותפות תכלול שלושה חברי ה הלה ,כאשר ש יים מתוכם ימו ו על-ידי ביופארם,
וחבר ה הלה אחד ימו ה על ידי השותף .ככלל ,החלטות ה הלת השותפות יתקבלו ברוב קולות
של חברי הה הלה ,כאשר הגב' אירית אבישר ,אשר למיטב ידיעת החברה משמשת כאחות
ק אביס רפואי מוסמכת והי ה בעלת ידע ו יסיון רב בתחום ,תכהן כמ כ"ל השותפות וכמ הלת
מקצועית של המרכז המשותף.

-

השותף התחייב לבצע הפ יות של מטופלים כמיטב יכולתו לטובת מכירה של ק אביס רפואי
לבתי המרקחת של ביופארם ומ גד התחייבה ביופארם לבצע כמיטב יכולתה הפ יות של
מטופלים לשותפות ,לצורך קבלת שירותים מאת המרכז המשותף.

-

השותף יעמיד לרשות השותפות ,בין היתר ,את מרכז אבישר ויע יק לה את הזכות לעשות
שימוש בק יין של מרכז אבישר ,וכן ,י הל ויתפעל את הפעילות המקצועית של המרכז המשותף.
ביופארם תעמיד לרשות השותפות מערך שיווק ופרסום למרכז המשותף ,לרבות באמצעות בתי
המרקחת של ביופארם ו/או של תאגידים קשורים לה .כמו כן ,ביופארם תבצע מדי ש ה פרסום,
שיווק ויחסי ציבור של פעילות השותפות בהיקפים ובעלויות שהוסכמו בין הצדדים בהסכם.
ב וסף ,הצדדים יחליטו וישתפו פעולה בקשר עם קביעת הפיתוח העסקי של השותפות.

-

המימון הראשו י לשותפות ,בסך של  600אלפי ש"ח יועמד על ידי ביופארם כהשקעה בהון,
וזאת בתמורה לקבלת חלקה בזכויות בשותפות .ב וסף ,ביופארם תעמיד לשותפות סך של 200
אלפי ש"ח וספים כהלוואת בעלים.

-

ההסכם יהא בתוקף עד לסיומו בהסכמת כל השותפים )בכפוף לת יות ביטול מקובלות( .עם
סיום ההסכם ,יפעלו הצדדים לפירוק השותפות ומחיקתה מרצון.

לאחר תאריך הדיווח השותפות רשמה והחלה את פעילותה העסקית.
) (23בש ת הדיווח התקשרה הקבוצה בהסכמי אספקה עם מספר בתי מרקחת ברחבי הארץ לאספקת
מוצרי ק אביס ,לרבות תפרחות יבשות של ק אביס לשימוש רפואי ומוצרים וספים המיוצרים על
ידה .על בתי המרקחת מ ית ,בין היתר ,רשת סופרפארם המפעילה ,למיטב ידיעת החברה ,כ55 -
בתי מרקחת המ פקים מוצרי ק אביס רפואי ,עימה הגיעה הקבוצה להב ות מסחריות.

ג.

שעבודים וערבויות
לתאריך הדיווח העמידה החברה ערבויות ב קאיות בסך של כ 779 -אלפי ש"ח להבטחת התחייבויותיה על
פי הסכמי שכירות ולהבטחת התחייבויות כלפי ספקים ,בגי ן שעבדה החברה פקדו ות בתאגידים
ב קאיים בסכום דומה.
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באור  - 18הון
א .הרכב הון המ יות

מ יות רגילות ללא ערך קוב

רשום
 31בדצמבר
2019
2020
מספר מ יות
מספר מ יות

מו פק ו פרע
 31בדצמבר
2019
2020
מספר מ יות
מספר מ יות

100,000,000
========

27,408,342
========

550,000,000
========

253,356,893
========

המ יות מק ות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המ יות ,כאשר לכל בעל מ יה רגילה,
זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה.
ביום  27בפברואר  2020אישרה האסיפה הכללית של החברה את הגדלת הו ה הרשום של החברה ,כך
שיכלול  550,000,000מ יות רגילות ללא ע . .של החברה )זאת לאחר הגדלת הו ה הרשום של החברה
מיום  13בי ואר .(2020
לאחר תארך הדיווח ,ביום  7בפברואר  2021ביצעה החברה איחוד הון מ יות ,באופן בו כל  3מ יות רגילות
ללא ערך קוב של החברה אוחדו למ יה רגילה אחת ללא ערך קוב של החברה.

ב.

הת ועה בהון המ יות המו פק וה פרע של החברה בתקופות המדווחות:
מספר מ יות
יתרה ליום  1בי ואר 2018
ה פקת מ יות כחלק מעסקת מיזוג )ראה באור .17ב((1).
יתרה לימים  31בדצמבר  2018ו2019 -
ה פקת מ יות כחלק מעסקת מיזוג )ראה באור .3א(.
ה פקת מ יות במסגרת גיוסי הון )ראה סעיף מש ה ג((1).
המרת התחייבויות להון ,לרבות כלפי בעלי השליטה לשעבר
)ראה באור .24ה((4).
מימוש כתבי אופציה להון מ יות
יתרה ליום  31בדצמבר 2020
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15,074,588
12,333,754
27,408,342
129,695,094
90,872,700
5,301,212
79,445
253,356,893
=======

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - 18הון )המשך(
ג.

גיוסי הון
)(1

ביום  21בי ואר  2020השלימה החברה גיוס הון על פי דוח הצעת מדף מחודש י ואר ,2020
במסגרתו ה פיקה החברה  90,872,700מ יות רגילות ללא ערך קוב של החברה .התמורה המיידית
)ברוטו( שהתקבלה בה פקה הסתכמה בכ 27,262 -אלפי ש"ח .התמורה ,טו )לאחר יכוי הוצאות
ה פקה בסך  1,782אלפי ש"ח( הסתכמה בכ 25,480 -אלפי ש"ח.
בעקבות גיוס ההון האמור דוללו החזקותיהם של בעלי השליטה בחברה ,כפי שהיו עד אותו מועד,
כך שבסמוך לאחר גיוס ההון הם חדלו מלהוות בעלי שליטה בחברה.

)(2

לע יין ה פקת  5,500,000מ יות לבעלי השליטה ביום  10בספטמבר  - 2020ראה באור .3א .לעיל.

)(3

ביום  15באוקטובר  2020השלימה החברה ה פקת  10,355,000אופציות )סדרה  (1ו3,450,000 -
אופציות )סדרה  ,( 2בהתאם להצעה שפורסמה לציבור בדרך של הקצאה אחידה .תמורת הה פקה
ברוטו הסתכמה בכ 410 -אלפי ש"ח .תמורת הה פקה ,טו )לאחר יכוי הוצאות ה פקה( הסתכמה
בכ 357 -אלפי ש"ח.
כתבי האופציה )סדרה  (1ית ים למימוש למ יות רגילות ללא ערך קוב של החברה עד ליום 29
בדצמבר  2020בתמורה לתוספת מימוש בסך  0.38ש"ח לכל כתב אופציה .כתבי האופציה )סדרה (2
ית ים למימוש למ יות רגילות ללא ערך קוב של החברה עד ליום  30במאי  2021בתמורה לתוספת
מימוש בסך  0.5ש"ח לכל כתב אופציה.
במהלך תקופת הדיווח מומשו  79,544כתבי אופציה )סדרה  (1בתמורה לתוספת מימוש בסך כולל
של כ 30 -אלפי ש"ח .ביום  29בדצמבר  2020פקעו יתרת כתבי אופציה )סדרה .(1

)(4

לע יין גיוס הון שהשלימה החברה לאחר תאריך הדיווח  -ראה באור .28ב.

באור  - 19פירוטים וספים לסעיפי רווח או הפסד
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

א .הכ סות
הכ סות ממכירות בבתי מרקחת
הכ סות ממכירת ק אביס )*(

)*(

15,249
2,667
17,916
====

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
2 0 1 9
אלפי ש"ח
---====

בש ת הדיווח כולל הכ סות מלקוח מהותי בסך של כ 2,238 -אלפי ש"ח )כ 12.5% -ממחזור ההכ סות
הכולל של הקבוצה(.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - 19פירוטים וספים לסעיפי רווח או הפסד )המשך(

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

ב.

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
2 0 1 9
אלפי ש"ח

עלות ההכ סות
עלות ההכ סות ממכירת ק אביס:
שכר ו לוות
הוצאות תפעול חוות גידול
רכישת חומרי גלם
שי ויים במלאי
פחת והפחתות

עלות ההכ סות ממכירות בתי מרקחת:
ק יות
שי ויים במלאי

ג.

הוצאות מכירה ושיווק
שכר ו לוות
פחת והפחתות
אחרות

ד.

הוצאות ה הלה וכלליות
שכר ו לוות )*(
שכר וביטוח דירקטורים
שרותים מקצועיים
פחת והפחתות
אחרות

)*(

בש ת הדיווח כולל תשלום מבוסס מ יות בסך  70אלפי ש"ח.
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2,453
2,436
465
)(3,359
442
2,437
--------

----310
310
--------

13,958
)(2,774
11,184
-------13,621
====

----------310
====

2,313
220
487
3,020
====

----====

1,062
474
1,823
137
649
4,145
====

--333
--333
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - 19פירוטים וספים לסעיפי רווח או הפסד )המשך(

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

ה .הוצאות אחרות
גריעה וירידת ערך רכוש קבוע בהקמה
הפסד מאיבוד השפעה מהותית על חברה כלולה לשעבר
ירידת ערך חייבים בגין מימוש חברה כלולה לשעבר
הפסד בגין הפסקת התקשרויות חכירה

ו.

הוצאות מימון
בגין התחייבויות חכירה
בגין הלוואות מבעלי שליטה )לרבות בעלי
שליטה לשעבר(
עמלות ב ק ואחרות

3,235
62
489
723
4,509
====

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
2 0 1 9
אלפי ש"ח
-----====

1,151

227

223
190
1,564
====

--227
====

באור  - 20מיסים על ההכ סה
א .שיעורי המס החלים על הכ סות הקבוצה
על חברות הקבוצה חל שיעור מס החברות בישראל שהי ו  23%בתקופות המדווחות .חבר ב י אדם חייב
במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בש ת המכירה.

ב.

ההרכב:
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח
2,895
====

מיסים דחים
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לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
2 0 1 9
אלפי ש"ח
-====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
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באור  - 20מיסים על ההכ סה )המשך(
ג.

מיסים דחים
ההרכב והת ועה בש ת הדיווח:
בגין הפסדים
מועברים
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בי ואר 2020
ישויות שאוחדו לראשו ה
זקף לרווח והפסד
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

--2,863
2,863
====

בגין הפרשי
עיתוי בהכרה
בהוצאות
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח
-)(805
2,895
2,090
====

-)(805
32
)(773
====

לתאריך הדיווח המיסים ה דחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:
אלפי ש"ח

כסים שאי ם שוטפים
התחייבויות שאי ן שוטפות

ד.

2,104

)(14
2,090
====

הפסדים מועברים לצרכי מס
לתאריך הדיווח לחברה הפסדים עסקיים לצרכי מס המועברים לש ים הבאות ,המוערכים בכ 4.2 -מיליון
ש"ח )לע יין מחיקת הפסדיה המועברים של החברה במסגרת החלטת מיסוי שקיבלה החברה  -ראה סעיף
מש ה ו' להלן( .לחברות הב ות ,קא ומד וביופארם הפסדים עסקיים המועברים לש ים הבאות המוערכים
לתאריך הדיווח בכ 4.8 -מיליון ש"ח ובכ 3.3 -מיליון ש"ח ,בהתאמה.

ה .שומות מס סופיות
לחברה שומות מס סופיות ,לרבות שומות מס ה חשבות כסופיות מכח התייש ות ,עד וכולל ש ת המס
 .2014לקא ומד ולביופארם טרם הוצאו שומות מס סופיות ממועד היוסדן.
ו.

ביום  20בי ואר  2020קיבלה החברה מרשויות המס אישור למיזוגן של החברה וביופארם )ראה באור .3א.
לעיל( בהתאם להוראות 103כ לפקודת מס הכ סה )להלן  -החלטת המיסוי( .במסגרת החלטת המיסוי,
קבע ,בין היתר ,כי בעלי המ יות של החברה יוגבלו במכירת מ יותיהם בחברה למשך תקופת הזמן
ה דרשת .כמו כן ,החלטת המיסוי קובעת כי הפסדי החברה לצרכי מס אשר צברו טרום קבלתה ימחקו
ולא יהיו ית ים להעברה או לקיזוז בתקופות עתידיות.
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באור  - 21הפסד למ יה
להלן ההפסד הבסיסי והמדולל למ יה אשר חושב על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלי מ יות החברה בממוצע
המשוקלל של מספר המ יות הרגילות המו פקות לש ים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2020ו:2019 -
2 0 2 0

ממוצע משוקלל של מספר המ יות הרגילות ששימש
בחישוב ההפסד הבסיסי והמדולל למ יה )באלפים( )*(
ההפסד ששימש בחישוב )באלפי ש"ח(

74,800
=====
)(8,809
=====

2 0 1 9

9,136
=====
)(898
=====

)*( לאחר התאמה למפרע בגין איחוד הון שביצעה החברה לאחר תאריך הדיווח )ראה באור .18א .לעיל(.
באור  - 22תשלום מבוסס מ יות
א .ביום  19בדצמבר  ,2018אישרה האסיפה הכללית של החברה ,בכפוף לאימוץ תכ ית אופציות על ידי
דירקטוריון החברה ולהשלמת עסקת המיזוג בין החברה לקא ומד )ראה באור .17ב ,((1).הע קת 753,729
כתבי אופציה )לא סחירים( למ כ"ל החברה באותו מועד .כתבי האופציה היו ית ים למימוש ל753,729 -
מ יות רגילות של החברה ,אשר תהוו ה בסמוך לאחר הקצאתן  1.5%מההון המו פק וה פרע של החברה
)בה חת מימוש מלא של כתבי האופציה המוקצים ,של הקצאת כל המ יות המוקצות ושל כל המ יות
המוקצות ה וספות ,בהתאם להסכם מיזוג קא ומד( ,בתמורה למחיר מימוש בסך  70אג' למ יה בהתאם
להוראות כל דין ,לרבות תק ון הבורסה ולאב י דרך ש קבעו.
השווי ההוגן של כתבי האופציה ה "ל הוערך במועד הע קתם ,באמצעות מודל בלק א ד שולס ),(B&S
בכ 474 -אלפי ש"ח .להלן ה תו ים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה:
0.87
0.7
90%
5
1%
--

מחיר מ יה )ש"ח(
מחיר מימוש )ש"ח(
ת ודתיות צפויה במחיר המ יה
משך החיים החוזי של כתבי האופציה )ש ים(
ריבית חסרת סיכון
תשואת דיביד ד צפויה

לע יין הע קת כתבי אופציה למ כ"ל החברה לשעבר חלף ההע קה ה "ל  -ראה סעיף מש ה ג' להלן.
ב.

ביום  1באפריל  2019אישרה האסיפה הכללית של החברה הע קת  1,050,000כתבי אופציה )לא סחירים(
למר יאיר פודים ,יו"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה ,ה ית ים למימוש ל 1,050,000 -מ יות של
החברה 850,000 .מכתבי האופציה יהיו ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר מימוש בסך 1.05
ש"ח לכל מ יה ויבשילו על פ י תקופה של  3ש ים ,כאשר בתום כל ש ה יבשיל  1/3מכתבי האופציה .כתבי
האופציה ה "ל יהיו ית ים למימוש במשך תקופה של  5ש ים ,בכפוף לתוכ ית האופציות של החברה
ביחס לסיום העסקה .יתרת  200,000כתבי האופציה יהיו ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר
מימוש בסך  1.5ש"ח לכל מ יה ,יבשילו באופן מיידי ויהיו ית ים למימוש במשך תקופה של ש תיים
בכפוף לתוכ ית האופציות של החברה ביחס לסיום העסקה.
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באור  - 22תשלום מבוסס מ יות )המשך(
ב וסף ,באותו מועד ,אישרה האסיפה הכללית של החברה הע קת  600,000כתבי אופציה )לא סחירים(
למר זוהר שפיץ ,סמ כ"ל הכספים לשעבר של החברה ,ה ית ים למימוש ל 600,000 -מ יות של החברה.
 500,000מכתבי האופציה יהיו ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר מימוש בסך  1.05ש"ח
לכל מ יה ויבשילו על פ י תקופה של  3ש ים ,כאשר בתום כל ש ה יבשיל  1/3מכתבי האופציה .כתבי
האופציה ה "ל יהיו ית ים למימוש במשך תקופה של  5ש ים ,בכפוף לתוכ ית האופציות של החברה
ביחס לסיום העסקה .יתרת  100,000כתבי האופציה יהיו ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר
מימוש בסך  1.5ש"ח לכל מ יה ,יבשילו באופן מיידי ויהיו ית ים למימוש במשך תקופה של ש תיים
בכפוף לתוכ ית האופציות של החברה ביחס לסיום העסקה.
לאור סיום כהו תם של מר פודים ומר שפיץ )ראה באורים .24ה.(5).ב .ו.24 -ה.(5).ד ,.בהתאמה( הבשילו
במהלך ש ת  200,000 2019כתבי אופציה ו 100,000 -כתבי אופציה אשר הוע קו להם ,בהתאמה .יתרת
כתבי האופציה שהוע קו למר פודים ולמר שפיץ בוטלו לאור סיום כהו תם כאמור.
השווי ההוגן של כתבי האופציה אשר הבשילו באופן מיידי כאמור ,הוערך כון למועד הע קתם ,באמצעות
המודל הבי ומי ,בכ 231 -אלפי ש"ח .להלן ה תו ים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה:
מחיר מ יה )ש"ח(
מחיר מימוש )ש"ח(
ת ודתיות צפויה במחיר המ יה
משך החיים החוזי של כתבי האופציה )ש ים(
ריבית חסרת סיכון
תשואת דיביד ד צפויה
ג.

1.57
1.5
90%
2
0.7%-0.4%
--

ביום  13ביו י  2019אישרה האסיפה הכללית של החברה ,בכפוף לאימוץ תכ ית אופציות על ידי
דירקטוריון החברה ,הע קת כתבי אופציה )לא סחירים( לבעלי ע יין ו ושאי משרה בחברה ,כדלקמן:
-

הע קת  2,512,430כתבי אופציה )לא סחירים( למר אילן היידן ,מ כ"ל החברה באותו מועד .כתבי
האופציה ית ים למימוש ל 2,512,430 -מ יות רגילות של החברה ,אשר תהוו ה בסמוך לאחר
הקצאתם כ 8.03% -מההון המו פק וה פרע של החברה בדילול מלא 753,729 .מכתבי האופציה יהיו
ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר מימוש בסך  0.7ש"ח למ יה ו 1,758,701 -כתבי
אופציה יהיו ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר מימוש בסך  0.85ש"ח למ יה.
כתבי האופציה יבשילו בהתאם לאב י דרך ש קבעו ,כדלקמן (1) :שליש מכתבי האופציה יבשיל עם
השלמת הקמת החממות הדרושות לפעילות; ) (2שליש מכתבי האופציה יבשיל עם תחילת מכירות
החברה בפועל במסגרת הפעילות; ) (3שליש מכתבי האופציה יבשיל כאשר היקף מכירות החברה
מהפעילות יעמוד על  10מיליון ש"ח לפחות .כתבי האופציה ה "ל יהיו ית ים למימוש במשך תקופה
של  5ש ים ,בכפוף להוראות תוכ ית האופציות של החברה ביחס לסיום העסקה .יובהר כי ,הע קת
כתבי האופציה ה "ל למ כ"ל החברה לשעבר הי ה חלף ההע קה אשר אושרה לו על ידי האסיפה
הכללית ביום  19בדצמבר .2018
לאור סיום העסקתו של מ כ"ל החברה בש ת הדיווח )ראה באור .24ה.(5).ז ,(.פקע שליש מכתבי
האופציה שהוע קו למר אילן היידן בגין אבן הדרך השלישית כאמור לעיל.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 22תשלום מבוסס מ יות )המשך(
 הע קת  1,050,000כתבי אופציה )לא סחירים( למר גיא רוזן ,יו"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה.כתבי האופציה ית ים למימוש ל 1,050,000 -מ יות רגילות של החברה ,אשר תהוו ה בסמוך לאחר
הקצאתן כ 3.5% -מההון המו פק וה פרע של החברה בדילול מלא 850,000 .מכתבי האופציה יהיו
ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר מימוש בסך  1.2ש"ח למ יה ויבשילו על פ י תקופה
של  3ש ים ,כאשר בתום כל ש ה יבשיל  1/3מכתבי האופציה .כתבי האופציה יהיו ית ים למימוש
במשך תקופה של  5ש ים בכפוף להוראות תוכ ית האופציות של החברה ביחס לסיום העסקה .יתרת
 200,000כתבי האופציה יהיו ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר מימוש בסך  1.5ש"ח
למ יה ויבשילו לאחר חצי ש ה ממועד הקצאתם .ככל ותסתיים כהו ת יו"ר הדירקטוריון בפרק זמן
הקצר מחצי ש ה מיום הקצאת כתבי אופציה אלה ,כתוצאה משי וי שליטה בחברה ,יבשילו כתבי
אופציה אלה באופן מיידי .כתבי האופציה יהיו ית ים למימוש במשך תקופה של ש תיים ,בכפוף
להוראות תוכ ית האופציות של החברה ביחס לסיום העסקה.
ביום  20באוגוסט  ,2019לאור התפטרותו של מר רוזן מכהו תו כיו"ר הדירקטוריון של החברה )ראה
באור .24ה.(5).ה (.פקעו כל כתבי האופציה שהוע קו לו.
ד.

ביום  31באוקטובר  2019אישרה האסיפה הכללית של החברה הע קת  500,000כתבי אופציה )לא
סחירים( ה ית ים למימוש ל 500,000 -מ יות רגילות של החברה למר שחר סלומן ,סמ כ"ל הכספים
לשעבר של החברה .כתבי האופציה יהיו ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר מימוש בסך
 1.3ש"ח למ יה .כתבי האופציה יבשילו על פ י שלוש ש ים ,כאשר בכל ש ה יבשיל שליש מכתבי
האופציה האמורים ,והם יהיו ית ים למימוש במשך תקופה של  5ש ים.
השווי ההוגן של כתבי האופציה ה "ל הוערך בכ 346 -אלפי ש"ח במועד הע קתם ,באמצעות המודל
הבי ומי .להלן ה תו ים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה:
מחיר מ יה )ש"ח(
מחיר מימוש )ש"ח(
ת ודתיות צפויה במחיר המ יה
משך החיים החוזי של כתבי האופציה )ש ים(
ריבית חסרת סיכון
תשואת דיביד ד צפויה

0.97
1.3
103%
5
0.4%
--

לאור התפטרותו של מר סלומן בש ת הדיווח )ראה באור .24ה.(5).י ,(.פקעו כל כתבי האופציה
שהוע קו לו.
ה .ביום  5במאי  2020אישר דירקטוריון החברה ,הע קת  2,400,000אופציות לשלושה עובדים
המועסקים בקבוצה כמגדלי ק אביס רפואי )להלן  -המגדלים( ,אשר יהיו ית ות למימוש ל-
 2,400,000מ יות רגילות של החברה ,בתמורה למחיר מימוש בסך של  0.3ש"ח לכל אופציה .מחצית
מהאופציות יבשילו עם קבלת רשיון  IMC-GAPעבור מתקן ה Indoor -המתוכ ן ומחצית מהאופציות
יבשילו לאחר שיופקו במתקן האמור סך כולל של כ 6 -טון תפרחת יבשה ארוזה ותקי ה אשר מכרה
והוכרה בגי ה הכ סה בדוחותיה הכספיים של ביופארם .האופציות שלא תמומש ה ,תפקע ה במועד
המוקדם מבין  24חודשים ממועד הע קתן לבין  180ימים לאחר סיום העסקתו של העובד הרלוו טי
בביופארם )כאשר הבשלת האופציות לא תימשך במהלך  180ימים אלו(.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 22תשלום מבוסס מ יות )המשך(
שוויין ההוגן של האופציות ה "ל ,הוערך למועד הע קתן על ידי הקבוצה ,בסיוע מעריך שווי חיצו י
בלתי תלוי ,באמצעות המודל הבי ומי ,בכ 222 -אלפי ש"ח ,וזאת בהתבסס על פרמטרים שו ים,
שעיקרם ,מחיר מ יית החברה במועד הע קה ,סטיית תקן בשיעור של  124%ושקלול הסבירות
להתקיימותן של כל אחת מאב י הדרך כון למועד הע קה ולתאריך הדיווח.
בחודש י ואר  2021הודיעה הקבוצה למגדלים על הפסקת ההתקשרות עימם .כפועל יוצא מעריכה
החברה כי האופציות שהוע קו להם יפקעו בתום תקופת ההודעה המוקדמת לה הם זכאים.
ו.

ביום  9באוגוסט  2020אישרה האסיפה הכללית של החברה הע קת  704,000כתבי אופציה )לא
סחירים( ה ית ים למימוש ל 704,000 -מ יות רגילות של החברה למר גרשון קציר ,סמ כ"ל הכספים
של החברה .כתבי האופציה יהיו ית ים למימוש למ יות החברה בתמורה למחיר מימוש בסך 0.6
ש"ח למ יה .כתבי האופציה יבשילו על פ י ש תיים ויהיו ית ים למימוש במשך תקופה של  4ש ים.
השווי ההוגן של כתבי האופציה ה "ל הוערך בכ 154 -אלפי ש"ח במועד הע קתם ,באמצעות המודל
הבי ומי .להלן ה תו ים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה:
מחיר מ יה )ש"ח(
מחיר מימוש )ש"ח(
ת ודתיות צפויה במחיר המ יה
משך החיים החוזי של כתבי האופציה )ש ים(
ריבית חסרת סיכון
תשואת דיביד ד צפויה

ז.

0.425
0.6
97%
2
0.1%
--

להלן הת ועה באופציות בתקופות המדווחות )ה תו ים אי ם מביאים בחשבון איחוד הון שביצעה
החברה לאחר תאריך הדיווח(:
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2 0 2 0

מספר
אופציות
אופציות במחזור לתחילת התקופה
אופציות שהוע קו
אופציות שפקעו וחולטו
אופציות במחזור לתום התקופה
ית ות למימוש בתום הש ה

3,312,430
3,104,000
)(1,637,476
4,778,954
======
1,674,953
======

2 0 1 8

2 0 1 9

ממוצע

ממוצע

ממוצע

משוקלל
של מחיר
המימוש
שקל חדש

משוקלל
של מחיר
המימוש
שקל חדש

משוקלל
של מחיר
המימוש
שקל חדש

0.99
0.37
1.08
0.57
0.81
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מספר
אופציות
753,729
5,712,430
)(3,153,729
3,312,430
======
1,137,477
======

0.7
1.03
1.04
0.94
0.99

מספר
אופציות
-753,729
-753,729
=====
-=====

0.7
0.7

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - 23מכשירים פי סיים
א.

מדי יות יהול הסיכו ים
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכו ים פי סיים שו ים ,כגון סיכון שוק )לרבות סיכון מטבע ,סיכון
שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר( ,סיכון אשראי ,סיכון זילות וסיכון תזרים מזומ ים בגין שיעור
ריבית .תכ ית יהול הסיכו ים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למי ימום השפעות
שליליות אפשריות על הביצועים הפי סיים של החברה .החברה אי ה משתמשת במכשירים פי סיים
גזרים לגידור חשיפות .יהול הסיכו ים בחברה מבוצע על ידי ה הלת החברה.

ב.

סיכון אשראי
ריכוזי סיכון אשראי עשויים ל בוע מחשיפות לחייב אחד או לקבוצת חייבים בעלות מאפיי ים דומים,
כך שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משי ויים בת אים כלכליים או
אחרים .לתאריך הדיווח לחברה ריכוז משמעותי של סיכו י אשראי בגין חוב של צד שלישי בגין מימוש
חברה כלולה לשעבר )למידע וסף ולבחי ת הפסדי האשראי החזויים בגין החוב האמור ,כפי שבוצעה על
ידי הקבוצה בתאריך הדיווח  -ראה באור .(6
המזומ ים ושווי מזומ ים והפקדו ות של החברה מוחזקים במוסדות פי סיים בעלי דירוג גבוה.
להערכת החברה ,החשיפה לסיכון אשראי בגין מכשירים פי סיים אלה הי ה מוכה.

ג.

סיווג מכשירים פי סיים לפי קבוצות
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
כסים פי סיים
מזומ ים ושווי מזומ ים )כולל פקדו ות בתאגידים ב קאיים(
הלוואות וחייבים

התחייבויות פי סיות
התחייבויות פי סיות ה מדדות בעלות מופחתת

ד.

5,775
13,002
18,777
=====
22,150
=====

521
2
523
=====
13,415
=====

שווי הוגן של מכשירים פי סיים
להערכת החברה ,השווי ההוגן של המכשירים הפי סיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לתאריך
הדיווח זהה או קרוב לערכם הפ קס י ,למעט התחייבויות בגין חכירה ה מדדות בהתאם ל.IFRS16 -
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באור  - 23מכשירים פי סיים )המשך(

ה.

סיכון זילות
החברה בוח ת את הסיכון לקשיי זילות באמצעות כלים לתכ ון זילות .החברה עושה מאמצעים על מ ת
לשמר רמה מספקת של מזומ ים ושווי מזומ ים בהתחשב בתחזית תזרימי המזומ ים ה דרשים לפרעון
ההתחייבויות הפי סיות שלה על מ ת למזער את סיכון ה זילות אליו היא חשופה.
להלן מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפי סיות של החברה לתאריכי הדיווח בסכומים שאי ם מהוו ים
)כולל תשלומי ריבית(:

עד ש ה
אלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר 2020
אשראי מתאגיד ב קאי
ספקים ו ות י שירותים
הלוואות מבעלי שליטה
התחייבות כלפי בעלי זכויות
שאי ן מק ות שליטה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין חכירה

ליום  31בדצמבר 2019
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מבעלי שליטה
התחייבויות בגין חכירה

ו.

מש ה
עד ש תיים
אלפי ש"ח

מש תיים
עד  3ש ים
אלפי ש"ח

מ 3 -ש ים
עד  4ש ים
אלפי ש"ח

 4ש ים
ואילך
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

1,000
4,445
3,614

----

----

----

----

1,000
4,445
3,614

1,604
921
1,184
12,768
====

--6,531
6,531
====

--421
421
====

--421
421
====

--5,066
5,066
====

1,604
921
13,623
25,207
====

100
2,229
925
3,254
====

--967
967
====

--1,007
1,007
====

--1,007
1,007
====

--11,899
11,899
====

100
2,229
15,805
18,134
====

יהול ההון בחברה
מטרת החברה ב יהול ההון העצמי שלה היא לשמר את יכולתה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור
תשואה לבעלי המ יות ,משקיעים ובעלי ע יין אחרים .החברה אי ה דרשת להשגת רמה מסוימת של
תשואה על ההון.
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באור  - 24יתרות ועסקאות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי ע יין
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
143
====
3,614
====
6,005
====

זכאים ויתרות זכות
הלוואות מבעלי שליטה )ראה באור (15
התחייבויות בגין חכירה )ראה באור .10א(1).

ב.

-====
2,229
====
-====

הטבות לבעלי ע יין

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

שכר דירקטורים שאי ם מועסקים בחברה

384
====
9
====
471
====
2
====

מספר הדירקטורים
שכר בעלי ע יין המועסקים בקבוצה )*(
מספר בעלי הע יין

ג.

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
אלפי ש"ח
-====
2
====
-====
-====

הטבות ל ושאי משרה בכירה שאי ם בעלי ע יין
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

שכר ו לוות )*(

646
====

)*( כולל תשלום מבוסס מ יות בסך של כ 70 -אלפי ש"ח.
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לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
אלפי ש"ח
-====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 24יתרות ועסקאות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים )המשך(

ד.

תו י רווח והפסד

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח

הוצאות תפעול )*(

לתקופה שמיום
 15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר
(*) 2 0 1 9
אלפי ש"ח

526
====

הוצאות ה הלה וכלליות )*(
הוצאות מימון

-====

1,083

--

====

====

1,036

--

====

====

)*( כולל הטבות לבעלי ע יין ו ושאי משרה בכירים הכלולות בסעיפי מש ה ב' ו -ג' לעיל.

ה.

התקשרויות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים
)(1

ביום  1באפריל  2019אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר קבלת אישור וועדת התגמול
ודירקטוריון החברה את ת אי כהו תו של מר יאיר פודים כיו"ר החברה .בהתאם לת אים שאושרו,
יע יק מר פודים לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון ,בהיקף משרה של  30%ובתמורה לדמי יהול
בסך של  10אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע"מ כדין .כמו כן ,יהיה זכאי מר פודים לשכר בגין כהו תו
כדירקטור בהתאם לגמול הקבוע בתק ות ,להחזר הוצאות רכב חודשיות בסך  3,500ש"ח בתוספת
מע"מ כדין ולהחזר הוצאות סבירות לצורך מילוי תפקידו.
ב וסף ,באותו מועד ,אישרה האסיפה הכללית של החברה את ת אי כהו תו של מר זהר שפיץ
כסמ כ"ל הכספים של החברה .בהתאם לת אים שאושרו ,ת אי ההעסקה כללו היקף משרה של
 60%בתמורה לעלות שכר חודשית בסך  20אלפי ש"ח .כמו כן ,היה זכאי מר שפיץ להחזר הוצאות
סבירות לצורך מילוי תפקידו.
ב וסף ,אישרה האסיפה הכללית של החברה הע קת כתבי אופציה למר פודים ולמר שפיץ )ראה
באור .22ב.(.
לע יין סיום כהו תם של מר פודים ומר שפיץ  -ראה סעיפי מש ה .5ב .ו.5 -ד .להלן.
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באור  - 24יתרות ועסקאות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים )המשך(

)(2

ביום  13ביו י  2019אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ו/או
ועדת התגמול ו/או דירקטוריון החברה ,לפי הע יין ,את ההחלטות כדלקמן:
א.

אישור תגמול חודשי בסך  25אלפי ש"ח ,בתוספת סוציאליות כדין ,למר אורטל ארבל,
מבעלי השליטה לשעבר בחברה ,בגין כהו תו כמ כ"ל חוות משואה .ב וסף ,אושרה זכאותו
של מר ארבל לרכב בעלות חודשית בסך  5אלפי ש"ח .תוקף ההתקשרות הי ה  3ש ים החל
מיום  1בי ואר .2019

ב.

אישור תגמול חודשי בסך  18אלפי ש"ח ,בתוספת סוציאליות כדין ,למר עומרי מ טל ,קרובו
של מר ארבל ה מ ה עם בעלי השליטה לשעבר בחברה ,בגין כהו תו כסמ כ"ל התפעול של
חוות משואה .ב וסף ,אושרה זכאותו של מר מ טל לרכב בעלות חודשית בסך  3.5אלפי ש"ח.
תוקף ההתקשרות הי ה  3ש ים החל מיום  1בי ואר .2019

ג.

אישור תגמול חודשי בסך  4אלפי ש"ח לגב' רחלי ארבל ,קרובה של מר ארבל ה מ ה עם
בעלי השליטה לשעבר בחברה ,בגין כהו תה כאחראית תפעול וחשבו ות בחוות משואה.
תוקף ההתקשרות הי ה  3ש ים החל מיום  1בי ואר .2019

ד.

אישור תגמול חודשי בסך  10אלפי ש"ח כדמי יהול למר גיא רוזן בגין כהו תו כיו"ר
דירקטוריון החברה בהיקף משרה של  ,30%וזאת ב וסף לשכרו כדירקטור בהתאם לקבוע
בתק ות.
לע יין אישור הע קת כתבי אופציה למר רוזן ופקיעתם בתקופת הדיווח ולע יין סיום
העסקתו בחברה  -ראה באור .22ג .לעיל וסעיף מש ה ).(5ה .להלן ,בהתאמה.

ה.

אישור עדכון שכרו של מר אילן היידן ,מ כ"ל החברה באותו מועד )חלף דמי ה יהול אשר
אושרו למר היידן ביום  15ב ובמבר  ,(2018כך ששכרו החודשי )ברוטו( של מר היידן יעודכן
לסך של  30אלפי ש"ח ,בתוספת סוציאליות ,וזאת באם ייחתם חוזה השקעה בהיקף שלא
יפחת מ 10 -מיליון ש"ח או באם יבוצע בפועל תחילת גידול המחזור הראשון בחוות משואה.
ביום  29בי ואר  2020אישרה ועדת התגמול כי מר היידן עמד בת אי הש י לעדכון תגמולו,
אולם העדכון כאמור לא בוצע בפועל ,לבקשתו של מר היידן.
לע יין אישור הע קת כתבי אופציה למר היידן ולע יין סיום כהו תו כמ כ"ל החברה  -ראה
באור .22ג .לעיל וסעיף מש ה ).(5ז .להלן ,בהתאמה.

)(3

ביום  7בי ואר  2020העמידה ביופארם ,אשר עימה ועם בעלי מ יותיה היתה קשורה החברה באותו
מועד במזכר עקרו ות להשקעה בחברה ,הלוואה בסך  250אלפי ש"ח לחברה )לע יין השלמת מיזוג
בין החברה לביופארם במהלך חודש מרץ  - 2020ראה באור .3א .לעיל( .ביום  28בי ואר 2020
פרעה ההלוואה במלואה.
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באור  - 24יתרות ועסקאות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים )המשך(
)(4

ביום  19בדצמבר  2018אישרה האסיפה הכללית של החברה ,בין היתר וכחלק מאישור הסכם
המיזוג בין החברה לקא ומד )ראה באור .17ב ,((1).קבלת הלוואה בסך של עד  3מיליון ש"ח מבעלת
השליטה לשעבר בחברה .על פי הסכמות הצדדים ,אשר קיבלו ביטויין במסגרת הסכם המיזוג,
התחייבה בעלת השליטה לשעבר להעמיד לחברה ,כהלוואת בעלים ,סך של  500אלפי ש"ח במועד
השלמת העסקה וסך וסף של  2,500אלפי ש"ח אשר יועמד בשיעורין לחברה בהתאם לצורכי ועל
פי תכ ית העבודה של הפעילות ,אך בכל מקרה ,לא יאוחר מ 12 -חודשים ממועד השלמת עסקת
המיזוג )להלן  -הלוואת הבעלים( .הלוואת הבעלים תישא ריבית בהתאם לסעיף )3י( לפקודת מס
הכ סה ,כפי שתהא מעת לעת.
ביום  10בדצמבר  2019העמידה בעלת השליטה לשעבר לחברה הלוואה וספת בסך  250אלפי ש"ח
)להלן  -הלוואת הגישור( .בהתאם להסכמות הצדדים ,ההלוואה תישא ריבית בהתאם לשיעור
הריבית ה קוב על אגרות חוב ממשלתיות ,ללא בטחו ות ,ופרעו ה יבוצע מכספים שיתקבלו בחברה
מכספי משקיעים בסמוך לאחר קבלתם .עוד קבע ,כי במקרה שלא יושלמו הסכמי השקעה
מסוימים ,ההלוואה תיפרע מתוך תזרים המזומ ים הפ וי של החברה .הלוואת הגישור פרעה
במלואה ביום  28בי ואר .2020
ביום  13בי ואר  2020אישרה האסיפה הכללית של החברה ,בין היתר ,את התקשרות החברה עם
הגב' רויטל גרבר אקב ועם אלפיס ,מבעלי השליטה בחברה באותו מועד ,בהסכם להמרת חובות
החברה כלפיהם ,אשר הסתכמו באותו מועד בכ 3,000 -אלפי ש"ח ובכ 160 -אלפי ש"ח ,בהתאמה,
ל יירות ערך של החברה  .עוד אישרה האסיפה הכללית של החברה ,באותו מועד ,את התקשרות
החברה בהסכמי המרת חוב עם ות י שירותים של החברה )להלן  -ות י השירותים( ,אשר חוב
החברה כלפיהם באותו מועד הסתכם בכ 551 -אלפי ש"ח.
בהתאם לאמור ,ביום  22בי ואר  2020הקצתה החברה לגב' אקב ולאלפיס  4,514,285מ יות רגילות
של החברה ו 2,257,143 -כתבי אופציה )להלן  -האופציות המוקצות( ,וזאת כ גד סילוק חובות
החברה כלפיהם כאמור לעיל .ב וסף ,הקצתה החברה ל ות י השירותים  786,927מ יות רגילות של
החברה ו 393,283 -כתבי אופציה )שת איהם זהים לת אי האופציות המוקצות( בתמורה לסילוק
חוב החברה כלפיהם .כתבי האופציה המוקצים יהיו ית ים למימוש ל 2,650,426 -מ יות רגילות
של החברה בתמורה למחיר מימוש בסך  1ש"ח לכל כתב אופציה במשך תקופה של  24חודשים
ממועד הע קתם.
ביום  4ביולי  2020חתם הסכם פשרה בין אחד מ ות י השירותים לבין החברה ,אשר קיבל תוקף
של פסק דין ,לפיו החברה תשלם לו פיצוי בסך  200אלפי ש"ח בתוספת מע"מ .בד בבד עם כ יסתו
של הסכם הפשרה כאמור לתוקף ,כ ס לתוקף הסכם הצבעה ש חתם עם ותן השירותים ,לפיו
ותן השירותים יע יק למר מ ור גי די ולמר כפיר גי די ,מבעלי השליטה בחברה ,יפוי כח בלתי חוזר
בקשר עם זכויות ההצבעה ה ובעות מהמ יות המוחזקות על ידו ,כאשר הסכם ההצבעה יעמוד
בתוקף כל עוד הצדדים לו מהווים בעלי מ יות בחברה.
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באור  - 24יתרות ועסקאות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים )המשך(
)(5

ביום  7באוקטובר  2020אישור דירקטוריון החברה תשלום גמול דירקטורים לבעלי השליטה
בחברה המכה ים כדירקטורים בה ,ה"ה מ ור גי די ,כפיר גי די ,חגית ויי שטוק דוד ודוד זהבי,
הזהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים בחברה ,וזאת בתוקף החל מיום  8במרץ .2020

)(6

שי ויים במצבת ושאי משרה בחברה:
א .ביום  19בדצמבר  ,2018לאחר השלמת עסקת המיזוג עם קא ומד ובהתאם לאישור
הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה ,אושרה כהו תו של מר אילן היידן כמ כ"ל
החברה בהיקף משרה של  100%ובתמורה לדמי יהול חודשיים בסך  30אלפי ש"ח ובתוספת
מע"מ כדין ולהחזר הוצאות סבירות לצורך מילוי תפקידו .ב וסף ,תעמיד החברה למר היידן
רכב ותישא בהוצאות אחזקתו .כמו כן ,כחלק מת אי התגמול שאושרו ,הוע קו למר היידן
 753,729כתבי אופציה ה ית ים למימוש ל 753,729 -מ יות של החברה )ראה באור .22א.(.
במועד מי ויו של מר היידן כאמור ,חדל מר שפיץ לכהן כמ כ"ל החברה.
ב.

ביום  9באפריל  2019חדל מר יאיר פודים לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה .באותו מועד
מו ה מר גיא רוזן ,אשר כיהן כדירקטור בחברה לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה.

ג.

ביום  1ביולי  2019מו ה מר שחר סולומון לכהן כסמ כ"ל הכספים של החברה.
ביום  30באוקטובר  ,2019לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,אישרה
האסיפה הכללית של החברה את ת אי כהו תו והעסקתו של מר שחר סלומן ,שעיקרה תשלום
שכר חודשי )ברוטו( בסך  24אלפי ש"ח )עלות שכר בסך של כ 31 -אלפי ש"ח( ,זכאות לרכב
בעלות חודשית בסך של כ 3.5 -אלפי ש"ח ות אים סוציאליים כמקובל ,וזאת בעבור היקף
משרה מלאה .ב וסף ,אישרה האסיפה הכללית הע קת כתבי אופציה למר סלומן כחלק מת אי
העסקתו )ראה באור .22ד.(.

ד.

ביום  5ביולי  2019חדל מר זוהר שפיץ לכהן כסמ כ"ל הכספים של החברה.

ה .ביום  20באוגוסט  2019הודיע מר גיא רוזן על התפטרותו לאלתר מכהו תו כיו"ר
הדירקטוריון של החברה ,וזאת ,למיטב ידיעת החברה ,על רקע החלטת דירקטוריון החברה
לדחות את דרישת חברת טומהוק להפחתה מהותית במחיר למ יה כפי שסוכם במזכר
ההב ות בו התקשרו הצדדים )ראה באור .17ב.((2).
ו.

ביום  28באוגוסט  2019מו תה הגברת רויטל אקב לכהן כיו"ר דירקטוריון זמ י של החברה.

ז.

ביום  15במרץ  ,2020חדל מר אילן היידן לכהן כמ כ"ל החברה ומר כפיר גי די ,מבעלי
השליטה ה וכחיים בחברה ,מו ה לכהן כמ כ"ל החברה.

ח .ביום  8במרץ  2020חדלה הגברת רויטל גרבר אקב לכהן כיו"ר דירקטוריון זמ י של החברה.
החל מאותו מועד מכה ת גב' אקב כדירקטורית בחברה וביום  2באפריל  2020אישר
דירקטוריון החברה תשלום גמול לגב אקב בגין כהו תה כדירקטורית ,הזהה לגמול המשולם
לדירקטורים החיצו יים בחברה.
ט .ביום  25במרץ  2020מו ה מר יריב אברהם לכהן כממלא מקום יו"ר הדירקטוריון.
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באור  - 24יתרות ועסקאות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים )המשך(
י.

ביום  5ביו י  2020חדל מר שחר סלומן לכהן כסמ כ"ל הכספים של החברה וביום  7ביו י 2020
מו ה מר גרשון קציר להחליפו.
ביום  9באוגוסט  2020אישרה האסיפה הכללית של החברה את ת אי כהו תו והעסקתו של מר
קציר ,אשר יחולו החל מיום  24במאי ) 2020מועד תחילת העסקתו של מר קציר בחברה
במסגרת תקופת חפיפה( שעיקרם עלות שכר חודשית בסך של כ 42 -אלפי ש"ח ,הכוללת 18
ימי חופשה ש תית ,רכב )לרבות דלקן( וב וסף ,החזר הוצאות כמקובל כ גד הצגת חשבו יות.
ב וסף ,באותו מועד ,אישרה האסיפה הכללית של החברה ,הע קת  704,000אופציות למר
קציר ,ה ית ות למימוש ל 704,000 -מ יות רגילות של החברה )ראה באור .22ו.(.

יא .ביום  22לדצמבר  2020מו ה מר דודו זהבי לכהן כממלא מקום יו"ר הדירקטוריון חלף כהו תו
של מר יריב אברהם.
)(6

לע יין הלוואות שהועמדו לחברה על ידי בעלי השליטה בחברה  -ראה באור  15לעיל.

באור  - 25השפעת משבר הקורו ה
התפרצות גיף ה"קורו ה" ) (COVID -19בעת האחרו ה והתפשטותו הגלובלית מהווים סיכון מאקרו כלכלי
גלובלי ,המשרה ,בין היתר ,חוסר וודאות רב באשר להשפעתו על כלכלות העולם ועל השווקים הפי סיים.
לאור התפשטות ה גיף ,מדי ות רבות ,בכללן ישראל ,וקטות בצעדים משמעותיים שמטרתם למ וע את
התפשטותו ,כגון :הגבלות תחבורתיות החלות על וסעים ו/או על סחורות ,סגירת גבולות בין מדי ות ,הגבלת
ת ועת אזרחים ,הגבלת התכ סויות וכדומה ,כאשר הן להתפשטות ה גיף והן לצעדים ה קטים על ידי מדי ות
העולם כאמור יש ן השלכות משמעותיות על הכלכלה העולמית .פוט ציאל ה זק של מגיפת ה"קורו ה" על
הצמיחה והכלכלה העולמית תלוי רבות ביכולתן של מדי ות העולם למגר את התפשטות המגיפה .עד כה,
להשלכות התפשטות גיף הקורו ה ככלל ,ולצעדים ש קטו על-ידי הממשלה כדי למ וע את המשך התפשטותו
בפרט ,לא היתה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה.
למועד אישור הדוחות הכספיים אין באפשרות ה הלת החברה להעריך את משך האירוע ,את עוצמתו ואת
מלוא השלכותיו על תוצאות פעילותה של הקבוצה ,אם כי וככל וימשך המשבר ,עשויה להיות לכך השפעה
מסוימת על פעילותה העסקית של החברה ,ובפרט על יכולות הייצור שלה .ה הלת החברה עוקבת באופן שוטף
אחר התפתחות האירוע ובוח ת את האפשרויות העומדות בפ יה לביצוע התאמות שו ות בפעילותה ,ככל
ותידרש לכך.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 26מגזרים
מגזרי הפעילות קבעו בהתבסס על המידע אותו בכוו ת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ) (CODMלבחון
לצורך קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.
הקבוצה ב ויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות שלה .עד ליום 30
באפריל  ,2020מועד השלמת עסקה ,במסגרתה רכשו על ידי הקבוצה זכויות בשותפות העוסקת בהפעלת בית
מרקחת )ראה באור .3ב .לעיל( פעלה הקבוצה במגזר פעילות אחד  -גידול ,ייצור ומכירת ק אביס רפואי .החל
מאותו מועד ,פועלת הקבוצה בש י מגזרי פעילות  -מגזר גידול ,ייצור ומכירת ק אביס רפואי ומגזר בתי
מרקחת.
ביצועי מגזרי הפעילות בח ים על בסיס מדידת רווח המגזר ,הכולל את הכ סות הקבוצה מפעילות המגזר
ב יכוי עלויות המיוחסות למגזר באופן ישיר .פריטים שלא הוקצו כוללים הוצאות המ והלות על בסיס
קבוצתי.
המדי יות החשבו אית של המגזרים העסקיים זהים לאלה המוצגים בבאור  2לעיל.
להלן מידע בדבר מגזרי פעילות בש ת הדיווח:
גידול ,ייצור
ומכירת ק אביס
רפואי
אלפי ש"ח
סך הכ סות המגזר

בתי מרקחת
אלפי ש"ח

התאמות
לדיווח הכספי
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

2,667

15,249

--

17,916

--------

----------

-----------

----------

רווח גולמי

769

4,065

--

4,834

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ה הלה וכלליות
הכ סות אחרות
הוצאות רישום למסחר
הוצאות אחרות
הוצאות מימון ,טו
רווח )הפסד( לפ י מיסים
על ההכ סה

-)(989
---)(1,036

)(3,020
)(96
---)(148

-)(3,060
67
)(2,825
)(4,509
)(371

)(3,020
)(4,145
67
)(2,825
)(4,509
)(1,555

)(1,256
=====

801
=====

)(10,698
=====

)(11,153
=====

מידע אחר
כסי המגזר
התחייבויות המגזר

15,152
=====
10,552
=====

18,417
=====
20,991
=====
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16,955
=====
)(7,850
=====

50,524
=====
23,693
=====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 27תו י פרופורמה
א.

אירועי הפרופורמה
בש ת הדיווח השלימה הקבוצה שתי עסקאות המהוות אירוע פרופורמה ,כהגדרתו בתק ות יירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-כמפורט להלן:
)(1

ביום  8במרץ  2020השלימה החברה עסקת מיזוג ,לפיה רכשה את מלוא הו ה המו פק וה פרע של
ביופארם כ גד הקצאת מ יות רגילות של החברה לבעלי מ יות ביופארם ערב העסקה ולה פקת
מ יות וספות לבעלי מ יות ביופארם כתלות באב י דרך עליהן הסכימו הצדדים )ראה באור .3א.
לעיל(.

)(2

ביום  30באפריל  2020הושלמה עסקה ,במסגרתה רכשה החברה  55%מהזכויות בשותפות
המחזיקה בבית מרקחת מרכז )ראה באור .3ב .לעיל(.
מאחר וכאמור ,השלמת העסקאות ה "ל מהווה אירוע פרופורמה )כל אחת מהעסקאות בפ י
עצמה( ,יובאו להלן תמצית דוחות כספיים מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה ,במטרה לשקף
בהם למפרע הן את השלמת עסקת המיזוג בין החברה לביופארם והן את השלמת רכישת הזכויות
בשותפות כאמור ,תחת הה חה שאירועי הפרופורמה ה "ל התרחשו ביום  15באפריל  ,2019מועד
התאגדותה של ביופארם.

ב.

ה חות הפרופורמה
להלן יפורטו ההתאמות העיקריות שבוצעו והה חות העיקריות שיושמו להכ ת הדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל המוצגים להלן ,כאשר יצוין ,כי תו י הפרופורמה המוצגים
מבוססים על אומד ים וה חות כמפורט לעיל ולהלן ולפיכך אי ם משקפים בהכרח את תוצאות פעילותה
העתידית של הקבוצה:
)(1

כאמור בבאור .1ג .לעיל ,עסקת המיזוג בין החברה לביופארם טופלה בהתאם לשיטת הרכישה
במהופך ולפיכך ,הדוחות הכספיים מהווים ,בין היתר ,את המשך פעילותה של ביופארם )הרוכשת
החשבו אית בעסקה( .בהתאם ,תו י הפרופורמה המוצגים הי ם לתקופות שתחילתן ביום 15
באפריל  ,2019מועד התאגדותה של ביופארם כאמור ,תוך יישום שיטת הרכישה במהופך באותו
מועד ותחת הה חה שאירועי הפרופורמה הושלמו במועד זה כאמור.
עיקרי המדי יות החשבו אית ,אשר יושמו בעריכת דוחות הפרופורמה המוצגים להלן ,הי ם
עקביים לאלה אשר יושמו בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )ראה באור  2לעיל( וזאת
בכפוף לה חות הפרופורמה המתוארות לעיל ולהלן ולהוראות תק ות יירות ערך בקשר עם מידע
כספי פרופורמה.

)(2

תו י הפרופורמה המוצגים אי ם כוללים את הפחתת ה כסים הבלתי מוחשיים אשר זוהו במסגרת
הקצאות עלות הרכישה אשר ביצעה הקבוצה במועד השלמת כל אחת מהעסקאות ה "ל ,תחת
הה חה כי הפחתה כאמור אי ה מהותית.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 27תו י פרופורמה )המשך(
מאחר וכאמור לעיל ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל ועדו לשקף את
תוצאות פעילות הקבוצה החל ממועד התאגדותה של ביופארם ) 15באפריל  ,(2019וטרלו מ תו יה
הכספיים המאוחדים של החברה ,כפי ש כללו בדוחותיה הכספיים הש תיים לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2019תוצאות הרבעון הראשון של אותה הש ה ,כמפורט להלן:

)(3

 מחצית מסכומן של הוצאות התפעול ,הוצאות הה הלה וכלליות והוצאות המימון שהתהוולחברה במחצית הראשו ה של ש ת  ,2019כמשתקף מדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30
ביו י  2019ולתקופה של ששה חודשים שהסתיימה באותו תאריך ,וטרלו תחת ה חת התפלגות
שווה של ההוצאות כאמור על פ י תקופה זו.
 וטרלו מסעיף הכ סות אחרות ,כפי ש כלל בדוחותיה הכספיים הש תיים של החברה לש ת ,2019הרווח ש בע לחברה מעליה בשיעור ההחזקה במ יות החברה הכלולה לשעבר ,אורן
השקעות ,בסך של כ 404 -אלפי ש"ח ,וכן הרווח ש בע לחברה מביטול הפרשות ,בסך של כ523 -
אלפי ש"ח ,אשר התהוו לחברה במהלך הרבעון הראשון של ש ת  ,2019אשר כאמור תוצאותיו
אי ן כללות בדוחות המאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל לאור יישום שיטת הרכישה
במהופך .ב וסף ,וטרל חלק יחסי מיתרת ההכ סות האחרות טו אשר התהוו לחברה בש ת
.2019
-

וטרל חלק החברה בתוצאות פעילותה של החברה הכלולה לשעבר אורן השקעות בגין הרבעון
הראשון של ש ת  2019בהתבסס על דוחותיה הכספיים של אורן השקעות ליום  31במרץ 2019
ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך ותחת ה חה שתוצאות פעילותה של
אורן השקעות בתקופה שמיום  1באפריל  2019ועד ליום  15באפריל  2019אי ן מהותיות.
ב וסף ,הו ח כי ירידת הערך אשר רשמה החברה במהלך ש ת  2019בגין יתרת המו יטין
המיוחס להשקעה באורן השקעות התהוותה במהלך תקופת הדיווח ה כללת בדוחות פרופורמה
אלה ולפיכך לא וטרלו סכומים כלשהם בגין הפחתת המו יטין כאמור.

-

עיקר הכ סות המימון ש בעו לחברה בש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019ובעות משערוך
גזר פי סי .לצורך עריכת דוחות פרופורמה אלה ,הו ח כי לא חל שי וי בערכו של ה גזר
הפי סי ה "ל בתקופה שמיום  1בי ואר  2019ועד ליום  15באפריל  .2019לפיכך ,הכ סות
המימון ש בעו לחברה בש ת  2019כללו במלואן בדוחות פרופורמה אלה.

)(4

מאחר ופעילות בית מרקחת מרכז בוצעה על ידי השותף ,טרום העברתה לשותפות ,במסגרת עוסק
מורשה ,יחד עם פעילויות וספות שלא הועברו על ידם לשותפות ,יושמה בדוחות פרופורמה אלה
שיטת ה ,Carve Out -במסגרתה הובאו בחשבון תו י הפעילות המועברת בלבד ,כאשר ההכ סות
וההוצאות הקשורות לפעילות המועברת זוהו באופן ספציפי על ידי הקבוצה ,בסיוע השותף ,לצורך
הכללתן ב תו י הפרופורמה המוצגים.

)(5

מאחר וכאמור ,פעילות בית מרקחת מרכז היתה מאוגדת תחת עוסק מורשה טרום העברתה
לשותפות ,לא בוצעה ספירת מלאי ליום  30ביו י  .2019בדוחות הפרופורמה המוצגים ,הו ח כי לא
חל שי וי מהותי בערך המלאי לתקופה שמיום  15באפריל  2019ועד ליום  30ביו י  .2019כמו כן,
מאחר ובית מרקחת מרכז היה מאוגד כעוסק מורשה טרום העברתו לשותפות ולפיכך ,לא רשמו
הוצאות שכר לשותף ,הו ח כי שכרו החודשי של השותף ,בכל התקופות המדווחות ב תו י
הפרופורמה המוצגים ,הי ו  100אלפי ש"ח ,וזאת בהתאם לסכום המקסימלי לו הוא זכאי החל
ממועד השלמת רכישת השותפות ,בהתאם להסכם עימו.
כמו כן ,תו י הפרופורמה כוללים ,בכל התקופות המדווחות הפחתת כס זכות שימוש והוצאות
מימון בגין התחייבות חכירה בגין בית מרקחת מרכז ,אשר הושכר מהשותף במועד השלמת
העסקה עימו.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 27תו י פרופורמה )המשך(
ג.

תמצית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה
לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2020
תו ים בפועל
אלפי ש"ח

התאמות
הפרופורמה
אלפי ש"ח

תו י
הפרופורמה
אלפי ש"ח

הכ סות

17,916

10,063

27,979

עלות ההכ סות

13,621

9,051

22,672

4,295

1,012

5,307

רווח מהתאמות שווי הוגן של כסים ביולוגיים

856

645

1,501

רווח מהתאמות שווי הוגן של כסים ביולוגיים שמומשו

)(317

--

רווח גולמי לפ י השפעת שי ויים בשווי הוגן

רווח גולמי לאחר השפעת שי ויים בשווי הוגן

)(317

4,834

1,657

6,491

הוצאות מכירה ושיווק

3,020

899

3,919

הוצאות ה הלה וכלליות

4,145

708

4,853

הכ סות אחרות

67

9

76

הוצאות רישום למסחר

2,825

--

2,825

הוצאות אחרות

4,509

--

4,509

)(9,598

59

)(9,539

הפסד מפעולות
הכ סות מימון

9

1,612

1,621

הוצאות מימון

1,564

1,140

2,704

--

2,784

2,784

)(11,153

)(2,253

)(13,406

הטבת מס

2,895

--

2,895

הפסד

)(8,258

)(2,253

)(10,511

--

--

--

)(8,258
=====

)(2,253
=====

)(10,511
=====

)(8,809
551
)(8,258
=====

)(2,889
636
)(2,253
=====

)(11,698
1,187
)(10,511
=====

)(0.12
=====

)(0.05
=====

)(0.17
=====

חלק החברה בהפסדי חברה כלולה
הפסד לפ י מיסים על ההכ סה

רווח כולל אחר
סה"כ הפסד כולל
חלוקת ההפסד וההפסד הכולל לתקופה
בעלי מ יות של החברה
זכויות שאי ן מק ות שליטה

הפסד בסיסי ומדולל למ יה )בש"ח(
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 27תו י פרופורמה )המשך(
לתקופה שמיום  15באפריל 2019
ועד ליום  31בדצמבר 2019
התאמות
הפרופורמה
אלפי ש"ח

תו י
הפרופורמה
אלפי ש"ח

--

11,669

11,669

310

10,381

10,691

)(310

1,288

978

13

13

)(310

1,301

991

--

2,999

2,999

333

3,934

4,267

46

46

)(5,678

)(6,321

717

717
1,609

תו ים בפועל
אלפי ש"ח
הכ סות
עלות המכירות
רווח )הפסד( גולמי

--

רווח מהתאמת שווי הוגן של כסים ביולוגיים
רווח )הפסד( גולמי לאחר השפעת שווי הוגן
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ה הלה וכלליות

--

הוצאות אחרות

)(643

הפסד מפעולות
הכ סות מימון

--

הוצאות מימון

255

1,354

--

2,104

2,104

)(898

)(8,419

)(9,317

--

--

--

)(898
=====

)(8,419
=====

)(9,317
=====

)(898
-)(898
=====
)(0.098
=====

)(8,945
526
)(8,419
=====
)(0.979
=====

)(9,843
526
)(9,317
=====
)(1.077
=====

חלק החברה בהפסדי חברה כלולה
הפסד
רווח כולל אחר
סה"כ הפסד כולל

חלוקת ההפסד וההפסד הכולל לתקופה
בעלי מ יות של החברה
זכויות שאי ן מק ות שליטה
הפסד בסיסי ומדולל למ יה )בש"ח(
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 28אירועים מהותיים וספים לאחר תאריך הדיווח
א.

ביום  8בפברואר  2021התקשרה ביופארם עם חברת ) St Biosciences Ltdלהלן  (Biosciences -במזכר
הב ות לא מחייב לביצוע מלוא ההשקעה ה דרשת במתקן ה Indoor -המתוכ ן בציפורית על ידי
 ,Biosciencesאשר תכלול הקמת מתקן גידול  ,Indoorהכולל מפעל ייצור ,עיבוד ואריזה של ק אביס
רפואי על-פי תק י  GMP-EUוהקמת מעבדת מחקר ופיתוח מתקדמת ,לרבות שיאה בכל העלויות
הכרוכות בכך )להלן  -ההשקעה במתקן( .בתמורה לביצוע מלוא ההשקעה במתקן ,תהיה זכאית
 Biosciencesל - 60%מהזכויות בשותפויות המוגבלות המוחזקות על ידי ביופארם )ראה באור .1ה.
לעיל( וכן ל 49% -מהזכויות במסחר ביופארם.
למועד אישור הדוחות הכספיים ,טרם חתם הסכם מחייב בין הצדדים.

ב.

ביום  15בפברואר  2021השלימה החברה גיוס הון על פי דוח הצעת מדף ,במסגרתו ה פיקה החברה
 14,328,000מ יות רגילות ללא ערך קוב של החברה ו 14,328,000 -כתבי אופציה )סדרה  .(3כתבי
האופציה )סדרה  (3ית ים למימוש למ יות רגילות של החברה עד ליום  12בפברואר  2024בתמורה
לתוספת מימוש בסך  1.35ש"ח לכל כתב אופציה.
התמורה המיידית )ברוטו( שהתקבלה בה פקה הסתכמה ב 13,397 -אלפי ש"ח .התמורה ,טו )לאחר
יכוי הוצאות ה פקה בסך של כ 750 -אלפי ש"ח( הסתכמה בכ 12,650 -אלפי ש"ח.

ג.

ביום  17בפברואר  2021התקשרה הקבוצה בהסכם הפצה עם חברת  ,Just Brands LLCלפיו תשמש
החברה כמפיץ בלעדי של מוצרי  Just Brandsבישראל ובגרמ יה )להלן  -הטריטוריה( .המוצרים
מיוצרים על ידי  Just Brandsוכוללים ,בין היתר ,מוצרי מאכל וטיפוח על בסיס  .CBDבמסגרת זו,
קבע בהסכם ,כי החברה תקבל רישיון מוגבל ובלעדי לשימוש בחומרי שיווק שיסופקו לה על ידי Just
 Brandsבקשר עם המוצרים בתחומי הטריטוריה.
במסגרת ההסכם התחייבה החברה לרכוש כמות מי ימאלית של מוצרים בכל אחת משלוש הש ים
הראשו ות להסכם )בש ה הראשו ה  -בהיקף כספי של  100אלפי דולר; בש ה הש ייה  -בהיקף כספי של
 200אלפי דולר ,ובש ה השלישית  -בהיקף כספי של  300אלפי דולר( .עוד קבע ,כי החברה תהיה רשאית
למכור את המוצרים בטריטוריה בהתאם לתעריפים ש קבעו בהסכם .ככל שהחברה לא תבצע הזמ ות
של המוצרים בהיקף המי ימאלי ש קבע כאמור Just Brands ,תהיה זכאית ,כסעד בלעדי ,לבטל את
הבלעדיות ש ית ה לחברה בהפצה של המוצרים בטריטוריה .ב וסף ,קבע ,כי ההסכם ייכ ס לתוקף
ביחס להפצת המוצרים בישראל רק כאשר הפצתם תתאפשר על פי דין בישראל ,בעוד שביחס להפצת
המוצרים בגרמ יה ,ההסכם ייכ ס לתוקף עם חתימתו ,ולמשך  3ש ים ממועד זה .ככל שלא תתאפשר
הפצתם של המוצרים בישראל תוך  24חודשים ממועד חתימת ההסכם,יפקע ההסכם בכל ה וגע להפצת
המוצרים בישראל ,ויישאר בתוקף ביחס להפצת המוצרים בגרמ יה בלבד .כמו כן ההסכם כולל ת אים
מסחריים לרבות מ ג ון הזמ ת מוצרים,תמחור מוצרים ועוד.

ד.

ביום  8במרץ  ,2021קיבלה שותפות ביו מקס פארם ממשרד הבריאות ,רישיון להחזקה ומסירת מוצרי
ק אביס רפואי למטופלים בבית המרקחת בראשון לציון ,המופעל על-ידי השותפות )להלן  -הרישיון(.
תוקפו של הרישיון הי ו למשך ש ה ,קרי עד ליום  8במרץ  .2022הרישיון יאפשר לבית המרקחת בראשון
לציון ,להחזיק ולאחסן ק אביס רפואי בהיקף של עד  15ק"ג ,למטרת מכירתו למטופלים בעלי רישיון
מתאים לשימוש בק אביס רפואי.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - 28אירועים מהותיים וספים לאחר תאריך הדיווח )המשך(
ה.

ביום  10במרץ  2021חתמה תוספת לתיקון הסכם שותפות ביו מקס פארם ,במסגרתה קבע ,כי בגין
הטמעת האפשרות לספק הזמ ות באמצעות מערכת מקוו ת להזמ ות ק אביס מבתי המרקחת של
השותפות ,תשלם הקבוצה  1מיליון ש"ח לשותף .ב וסף ,יבוטל מ ג ון אב י הדרך הקבוע בהסכם עבור
השותף והזכויות למ יות שהוקצו לשותף כחלק ממ ג ון זה יבוטלו.
ב וסף ,קבע כי בתמורה לשירותי ייעוץ ו יהול מקיפים לכל בתי המרקחת אשר בבעלות החברה ,לרבות
יהול ה דרש לצורך אספקת הזמ ות שבוצעו במערכת המקוו ת ,יהיה השותף זכאי לתפרחות ק אביס
רפואי בשווי של  100אלפי ש"ח במחיר עלות או לחילופין סך המהווה מכפלה של  100אלפי ש"ח,
בשיעור הזכויות של השותף בשותפות.

ו.

ביום  17במרץ  2021התקשרה החברה בהסכם עם תיקון עולם ייצור בע"מ )להלן  -תיקון עולם( ,לפיו
תיקון עולם תייצר עבור החברה ו/או חברה קשורה של החברה תפרחות מיובשות ושמ ים של ק אביס
רפואי )להלן  -המוצרים( מחומרי גלם אשר יסופקו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ,ואשר עיקריו הי ם
כדלקמן) :א( החברה תספק לתיקון עולם תפרחות מצמח הק אביס העומדות בתק י איכות ודרישות
היק"ר )להלן  -חומרי הגלם( בכמויות מי ימאליות ש קבעו בהסכם עבור כל אספקת חומרי גלם ) ;.ב(
תיקון עולם תייצר עבור החברה את המוצרים בהתאם להסכמות בין הצדדים ,בסט דרטים המקובלים
של תיקון עולם ובהתאם לתקן  .IMC-GMPב וסף ,קבע כי לפחות  75%מתוצרת הגידול העצמי של
החברה בחוות משואה תיוצר במפעל הייצור של תיקון עולם ,זאת כל עוד ההסכם בתוקף; )ג( קבע
בהסכם הסדר ,לפיו תי תן לחברה אפשרות לבחור עד ש י ז ים )שאי ם ז י תיקון עולם( לגידול בחוות
משואה .בגין זן אחד מבין הז ים ,על פי בחירת החברה ,תהיה לחברה זכות שימוש בלעדית בו ,לרבות
לשם ביצוע מחקרים על בסיסו .אין באמור כדי לגרוע מזכותה של תיקון עולם להשתמש בזן האמור;
)ד( ההסכם הי ו לתקופה בת  36חודשים ,שתחילתה במועד ההזמ ה הראשו ה ,תוך שכל צד יהיה רשאי
לסיים את ההסכם בהודעה בכתב למש הו של  90ימים מראש.

- 81 -

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע כספי פרד
ליום  31בדצמבר 2020
לפי תק ה 9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

תוכן הע יי ים
========
עמוד

2

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
מידע כספי פרד:
סכומי ה כסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

3-4

סכומי רווח והפסד כולל המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

5

סכומי תזרימי המזומ ים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

6-8

מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

9 - 26

---------------------

-1-

לכבוד
בעלי המ יות של חברת קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ

ה דון :דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי פרד
לפי תק ה 9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ביקר ו את המידע הכספי ה פרד המובא לפי תק ה 9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970-של קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -ולכל אחת
משלוש הש ים שהאחרו ה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020המידע הכספי ה פרד הי ו באחריות הדירקטוריון
והה הלה של החברה .אחריות ו היא לחוות דיעה על המידע הכספי ה פרד בהתבסס על ביקורת ו.
לא ביקר ו את הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת לשעבר אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של כ 9,608 -אלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר  ,2019ואשר חלק החברה בהפסדיה הסתכם לסך של כ 2,784 -אלפי ש"ח ,כ 2,007 -אלפי ש"ח וכ-
 316אלפי ש"ח בש ים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2019 ,2020ו ,2018 -בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותה
חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו ל ו וחוות דעת ו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים
ש כללו בגין אותה חברה ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכ ו את ביקורת ו בהתאם לתק י ביקורת מקובלים בישראל .על פי תק ים אלה דרש מאית ו לתכ ן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי ה פרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי ה פרד .ביקורת כוללת גם בחי ה של
הכללים החשבו איים שיושמו בעריכת המידע הכספי ה פרד ושל האומד ים המשמעותיים ש עשו על ידי
הדירקטוריון והה הלה של החברה וכן הערכת אותות ההצגה של המידע הכספי ה פרד .א ו סבורים שביקורת ו
ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס אות לחוות דעת ו.
לדעת ו ,בהתבסס על ביקורת ו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,המידע הכספי ה פרד ערוך ,מכל הבחי ות
המהותיות ,בהתאם להוראות תק ה 9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
מבלי לסייג את חוות דעת ו ה "ל ,א ו מפ ים את תשומת הלב לאמור בבאור .1א .למידע הכספי ה פרד בדבר חשיפת
פעילות הקבוצה בתחום הק אביס הרפואי לסיכו ים ואי וודאויות משמעותיים ,בין היתר ,בקשר עם חידוש רישיו ות
מוגבלים לעיסוק והחזקה של סם מסוכן ,והיבטים רגולטוריים וספים ה וגעים לתחום פעילותה זה בישראל אשר
עשויים להשפיע על פעילות החברה.
ב וסף ,א ו מפ ים את תשומת הלב לאמור בבאור .3א .לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר השלמת עסקת מיזוג בין
החברה לחברת אי יו ביופארם בע"מ במהלך תקופת הדיווח.

שטראוס לזר ושות'
רואי חשבון
תל-אביב 31 ,במרץ 2021
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
סכומי ה כסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

באור
כסים שוטפים
מזומ ים ושווי מזומ ים
פקדון משועבד בתאגיד ב קאי
לקוחות
חייבים בגין מימוש חברה מוחזקת לשעבר
חייבים ויתרות חובה
מלאי
גזרים פי סיים

4

.3ג.
5
.3ג.

כסים שאי ם שוטפים
השקעות בישויות מוחזקות
הלוואות לישויות מוחזקות
כסי זכות שימוש
רכוש קבוע
מו יטין
מיסים דחים

דוד זהבי
מ"מ יו"ר דירקטוריון

3
.3ב(5).
6

כפיר גי די
מ כ"ל ודירקטור

 31במרץ 2021
תאריך אישור המידע הכספי ה פרד
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 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,314
55
205
10,296
1,175
303
-13,348
-------

130
---201
-2,761
3,092
-------

-21,439
1,743
293
80
961
24,516
------37,864
=====

5,659
2,725
407
53
--8,844
------11,936
=====

גרשון קציר
סמ כ"ל כספים

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
סכומי ה כסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

באור
התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
ספקים ו ות י שירותים
התחייבות בגין רכישת חברה מוחזקת לשעבר
הלוואות מאחרים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות כלפי בעלי ע יין בישות מוחזקת

6
7
.3ג.
8
9

התחייבויות שאי ן שוטפות
עודף התחייבות על השקעות בישויות מוחזקות
התחייבויות בגין חכירה
הלוואה מבעלת השליטה לשעבר

3
6
10

הון
הון מ יות ופרמיה
תקבולים על חשבון מ יות
כתבי אופציה
קרן הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה
קרן הון תשלום מבוסס מ יות
קר ות הון אחרות
יתרת הפסד
הון המיוחס לבעלי מ יות של החברה

 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
114
642
--766
833
2,355
-------8,529
1,647
-10,176
-------159,680
12,006
743
61
70
)(22,041
)(125,186
25,333
-------37,864
=====
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114
1,456
350
1,761
588
-4,269
--------294
2,481
2,775
-------102,792
4,668
---11,362
)(113,930
4,892
-------11,936
=====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
סכומי רווח והפסד כולל המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

באור
הכ סות

.12א.

עלות ההכ סות ממכירות בתי מרקחת
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ה הלה וכלליות

.12ב.

הוצאות בגין עסקת מיזוג
הכ סות )הוצאות( אחרות ,טו

.12ג.

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,825

--

--

403

--

--

1,422

--

--

263

--

--

3,673

5,345

2,825

--

1,550
--

)(378

960

33

)(5,717

)(4,385

)(1,517

הכ סות מימון

.12ד.

1,955

787

69

הוצאות מימון

.12ה.

895

309

735

7,560

5,473

316

)(12,217

)(9,380

)(2,499

--

--

)(11,256

)(9,380

)(2,499

--

--

--

)(11,256
====

)(9,380
====

)(2,499
====

הפסד מפעולות רגילות

חלק החברה בהפסדי ישויות מוחזקות
הפסד לפ י מיסים על הכ סה

961

הטבת מס
הפסד המיוחס לבעלי המ יות של החברה
רווח כולל אחר
סה"כ הפסד כולל המיוחס לבעלי המ יות של החברה
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
סכומי תזרימי המזומ ים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת
הפסד
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומ ים
מפעילות שוטפת ) ספח א'(
מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת

)(11,256

)(9,380

)(2,499

7,475

6,796

1,041

)(3,781
-------

)(2,584
-------

)(1,458
--------

תזרימי מזומ ים מפעילות השקעה
)(55
)(280
)(18,381
)(102

עליה בפקדו ות בתאגידים ב קאיים
רכישת פעילות עסקית שאוחדה לראשו ה
השקעות והלוואות לחברות ב ות
השקעה ברכוש קבוע
תמורה ממימוש כסים פי סיים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד ,טו

--

מזומ ים טו ש בעו מפעילות השקעה
)ששימשו לפעילות השקעה(

)(18,818
-------

-----

--)(2,700
)(69
72

264

)(2,697
-------

264
---------

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון
מימוש כתבי אופציה למ יות
פרעון התחייבויות בגין חכירה
קבלת הלוואות מאחרים
פרעון הלוואות מאחרים
ה פקת הון מ יות
ה פקת כתבי אופציה )לאחר יכוי עלויות ה פקה(
קבלת הלוואות מבעלת שליטה לשעבר
פרעון הלוואות מבעלת שליטה לשעבר
מזומ ים טו ש בעו מפעילות מימון
עליה )ירידה( במזומ ים ושווי מזומ ים
יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת הש ה

30
)(84
-)(1,750
25,480
357
-)(250

-)(119
1,750
---2,750
--

------500
--

23,783
-------1,184

4,381
-------)(900

500
--------)(694

130

1,030

1,664

הפרשי שער בגין יתרות מזומ ים ושווי מזומ ים

--

--

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף הש ה

1,314
====

130
====
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60
1,030
=====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
סכומי תזרימי המזומ ים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )המשך(

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ספח א'  -התאמות הדרושות להצגת תזרימי
המזומ ים מפעילות שוטפת
הכ סות והוצאות שאי ן כרוכות בתזרימי מזומ ים:
רווח משי וי בשיעור החזקה בחברה מוחזקת לשעבר
שערוך התחייבות בגין רכישת חברה מוחזקת לשעבר
חלק החברה בהפסדי ישויות מוחזקות
הפסד )רווח( בגין כסים פי סיים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,טו
שערוך הלוואות לחברות מוחזקות
שערוך הלוואות מבעלת השליטה לשעבר
שערוך הלוואות מאחרים
שערוך גזרים פי סיים
שערוך התחייבויות בגין חכירה
תשלום מבוסס מ יות
פחת והפחתות
מיסים דחים ,טו
הוצאות )הכ סות( אחרות ,טו
הפרשי שער בגין יתרות מזומ ים ושווי מזומ ים

שי ויים בסעיפי כסים והתחייבויות:
עליה בלקוחות
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
עליה במלאי
עליה )ירידה( בספקים ו ות י שירותים
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות והתחייבות כלפי
בעלי ע יין בישות מוחזקת

--7,560

)(404
-5,473

)(685
34
316

-)(333
768
)(11
)(1,612
22
2,151
188
)(961
504
-8,276
--------

)(45
)(25
165
11
)(717
48
1,508
91
-)(523
-5,582
--------

57
-2
-642
-18
2
--)(60
326
--------

)(205
)(974
)(303
)(192

-)(165
-1,456

-14
---

873
)(801
-------7,475
=====

)(77
1,214
-------6,796
=====

701
715
-------1,041
=====

ספח ב'  -מידע וסף בגין תזרימי המזומ ים מפעילות שוטפת
35
=====
-=====

ריבית ששולמה
דיביד ד שהתקבל
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54
=====
-=====

-=====
9
=====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
סכומי תזרימי המזומ ים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )המשך(

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ספח ג'  -פעולות מהותיות שאי ן במזומן
התחייבות בגין רכישת חברה מוחזקת לשעבר )פרעון התחייבות
באמצעות השבת מ יות חברה מוחזקת לשעבר(
המרת התחייבות להון ולכתבי אופציה
השקעה בחברה מוחזקת כ גד הקצאת הון מ יות
פרעון התחייבות באמצעות פקדון מוגבל בשימוש
הכרה ב כסי זכות שימוש כ גד התחייבויות בגין חכירה

-=====
3,640
=====
-=====
-=====
)(1,462
=====

-=====
-=====
-=====
-=====
479
=====

)(3,000
=====
-=====
)(483
=====
)(994
=====
-=====

ספח ד'  -רכישת פעילות עסקית שאוחדה לראשו ה
)(200
)(80
)(280
=====

רכוש קבוע
מו יטין ש וצר ברכישה
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---=====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

באור  - 1כ ל ל י

א.

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ )להלן  -החברה( התאגדה בישראל ביום  19במאי  .1999במהלך
ש ת  2010ביצעה החברה ה פקה ראשו ה של יירות ערך לציבור .כתובת המשרד הרשום של החברה
הי ה רחוב היוצר  ,3וף הגליל .מ יות החברה רשומות למסחר בבורסה ל יירות ערך בתל אביב )להלן -
הבורסה(.
החל מיום  19בדצמבר  ,2018מועד השלמת עסקת מיזוג בין החברה לקא ומד בע"מ )להלן  -קא ומד(
)ראה באורים .1ב.1 ,.ד .ו.17 -ב (1).לדוחות הכספיים המאוחדים( ,פועלת הקבוצה ,במישרין ובעקיפין,
בתחום ריבוי ,גידול ,ייצור ,אחסון ,שיווק ומכירה )סיטו אית( של ק אביס רפואי ומוצרים מבוססי
ק אביס רפואי הן בארץ והן מחוצה לה ,תוך יצירת שיתופי פעולה עם חברות מקומיות וגלובליות.
ב וסף ,עוסקת הקבוצה בהפעלת בתי מרקחת ,העוסקים ,בחלקם ,בין היתר ,בממכר ק אביס רפואי
)לע יין השלמת עסקאות במסגרתן רכשה הקבוצה במהלך ש ת הדיווח ישויות העוסקות בהפעלת בתי
מרקחת  -ראה באורים .3ב .ו.3 -ג .לדוחות הכספיים המאוחדים(.
בחודש מרץ  2020השלימה החברה עסקת מיזוג ,במסגרתה רכשה החברה את מלוא הו ה המו פק
וה פרע של אי יו ביו-פארם בע"מ )להלן  -ביופארם( ,חברה פרטית הפועלת בתחום הק אביס הרפואי
)ראה באורים .1ג.1 ,.ה .ו.3 -א .לדוחות הכספיים המאוחדים(.
פעילות הקבוצה בתחום הק אביס הרפואי חשופה לסיכו ים ואי וודאויות משמעותיים ,בין היתר בקשר
עם חידוש רישיו ות מוגבלים לעיסוק והחזקה של סם מסוכן ,והיבטים רגולטוריים וספים ה וגעים
לתחום פעילותה זה בישראל אשר עשויים להשפיע על פעילות הקבוצה.

ב.

אופן עריכת המידע הכספי ה פרד
המידע הכספי ה פרד של החברה כולל תו ים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
ליום  31בדצמבר ) 2020להלן  -הדוחות הכספיים המאוחדים( ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
ו תו ים וספים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ,אשר לאור יישום טיפול חשבו אי של רכישה
במהופך אי ם כלולים בדוחות הכספיים המאוחדים )פרטים וספים  -ראה באור .1ג .לדוחות הכספיים
המאוחדים( .המידע הכספי ה פרד ערוך בהתאם ל דרש בתק ה 9ג' ולתוספת העשירית לתק ות יירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
) (1סכומי ה כסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
לתאריך הדיווח ,מוצגים סכומי ה כסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם כשסיווגם זהה לאופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב
הכספי .כמו כן ,תו ים אלה משקפים את היתרות ההדדיות בין החברה לבין החברות המוחזקות
שלה ,אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים .ליום  31בדצמבר  ,2019מוצגים סכומי ה כסים
וההתחייבויות ,כפי ש כללו בדוחותיה הכספיים של החברה לאותו תאריך ובטרם יושם טיפול
חשבו אי של רכישה במהופך בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר .2020
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

באור  - 1כ ל ל י )המשך(

)(2

סכומי הרווח וההפסד המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי ההכ סות וההוצאות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר  2020המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם .תו ים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו
בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל .כמו כן ,תו ים אלה משקפים את תוצאות הפעילות בגין
עסקאות הדדיות שבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים על הרווח הכולל .ב וסף ,מוצגים
סכומי ההכ סות וההוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם לש ים שהסתיימו בימים 31
בדצמבר  2019ו ,2018 -בטרם יושם טיפול חשבו אי של רכישה במהופך בדוחותיה הכספיים
המאוחדים של החברה )ראה באור .1ג .לדוחות הכספיים המאוחדים(.

)(3

סכומי תזרימי המזומ ים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי תזרימי המזומ ים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר  2020המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם .תו ים אלה סווגו לפעילות שוטפת,
פעילות השקעה ופעילות מימון באותו אופן בו סווגו בדוחות הכספיים המאוחדים על תזרימי
המזומ ים .ב וסף ,מוצגים סכומי תזרימי המזומ ים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם לש ים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2019ו ,2018 -בטרם יושם טיפול חשבו אי של רכישה במהופך
בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )ראה באור .1ג .לדוחותיה כספיים המאוחדים(.

)(4

מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים באורים הכוללים מידע מהותי וסף ,ככל שמידע זה לא כלל בדוחות הכספיים המאוחדים
באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.

באור  - 2מדי יות חשבו אית
המדי יות החשבו אית שיושמה במידע הכספי ה פרד זהה למדי יות החשבו אית המפורטת בבאור  2לדוחות
הכספיים המאוחדים ,למעט יישום חשבו אי של רכישה במהופך )ראה באור .1ג .לדוחות הכספיים
המאוחדים( ולמעט המפורט להלן:
במידע הכספי ה פרד הוכרו ו מדדו יתרות בין חברתיות והכ סות והוצאות בגין עסקאות בין חברתיות ,אשר
מבוטלות במסגרת דוחות כספיים מאוחדים .ההכרה והמדידה עשתה בהתאם לעקרו ות ההכרה והמדידה
ש קבעו בתק י דיווח כספי בי לאומיים.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 3השקעה ביישויות מוחזקות
א.

פירוט היישויות העיקריות המוחזקות על ידי החברה במישרין בתקופות המדווחות:

מדי ת
התאגדות

שם היישות

ב.

קא ומד

ישראל

ביופארם

ישראל

אורן השקעות

ישראל

שיעור ההחזקה
בהון ובזכויות ההצבעה
 31בדצמבר
2019
2020
%
%
100
====
100
====
-=====

100
====
-====
12.95
====

היקף ההשקעה
ביישות המוחזקת
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח אלפי ש"ח
)(4,499
=====
)(4,030
=====
-=====

)(3,949
=====
-=====
9,608
=====

מידע וסף
ראה סעיף
מש ה

ב(1).
ב(2).
ב(4).

מידע וסף בגין החברות המוחזקות
)(1

קא ומד
א.

ביום  19בדצמבר  ,2018הושלמה עסקת מיזוג ,במסגרתה רכשה החברה את מלוא הו ה
המו פק וה פרע של קא ומד ,וזאת בתמורה להקצאת מ יות רגילות של החברה ,אשר יהוו
עד  70%מהו ה המו פק וה פרע של החברה )מידע וסף  -ראה באור .17ב (1).לדוחות
הכספיים המאוחדים(.

ב.

ביום  28ביו י  ,2018התקשרה קא ומד עם החברות אלפיס פלורה בע"מ וס סימילה מדיקל
בע"מ )להלן יחד  -החקלאיות( בהסכם שותפות ,לצורך ביצוע פעילות ריבוי ,עיבוד וגידול
צמחי ק אביס רפואי בשטח חקלאי המשתרע על כ 15 -דו ם בבקעת הירדן .בהתאם להסכם
השותפות ,ולאחר הקמת קא ומד ישראל שותפות מוגבלת )להלן  -השותפות( על ידי
הצדדים ,מכה ת קא ומד כשותף הכללי בשותפות ומחזיקה ב 74% -מהזכויות בה ,בעוד
שהחקלאיות מהוות שותפות מוגבלות ומחזיקות ב 26% -מהזכויות בשותפות .ב וסף,
במסגרת הסכם השותפות ,התחייבה קא ומד להעמיד לרשות השותפות א שי מקצוע בעלי
ידע ו יסיון ב יהול ,עיבוד וגידול חקלאי של צמחי ק אביס.

ג.

מידע וסף  -ראה באור .1ד .לדוחות הכספיים המאוחדים.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 3השקעה ביישויות מוחזקות )המשך(

)(2

ביופארם
ביום  8במרץ  ,2020לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה מיום  27בפברואר 2020
ולאחר התקיימותם של יתר הת אים המתלים ש קבעו ,השלימה החברה עסקת מיזוג במסגרתה
רכשה החברה את מלוא הו ה המו פק וה פרע של ביופארם )מידע וסף  -ראה באור .3א .לדוחות
הכספיים המאוחדים(.
מאחר ועסקת המיזוג טופלה בדוחות הכספיים המאוחדים כרכישה במהופך )ראה באור .1ג.
לדוחות הכספיים המאוחדים( ,עלות ההשקעה בביופארם ,כפי ש כללה בדוחות כספיים אלה,
משקפת את חלק החברה בהון של ביופארם למועד השלמת עסקת המיזוג ,כמשתקף מהטיפול
החשבו אי אשר יושם כאמור בדוחות הכספיים המאוחדים ,וזאת בכדי לשקף בדוחות כספיים
אלה את ההון המיוחס לבעלי מ יות החברה כמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים.

)(3

ביו מקס פארם
ביום  30באפריל  2020הושלמה עסקה ,במסגרתה רכשה החברה המוחזקת ביופארם מצדדים
שלישיים )להלן  -השותף(  55%מזכויות בשותפות ביו מקס פארם )להלן  -השותפות( ,אליה
הועברה פעילות בית מרקחת במרכז הארץ ,העוסק ,בין היתר ,בהחזקה ומכירה של מוצרי ק אביס
רפואי )להלן  -בית מרקחת מרכז( ,אשר הוחזקה ערב העסקה על ידי השותף והועברה על ידו
לשותפות ביום  1באפריל  .2020ב וסף ,בהתאם להסכם בין הצדדים ,במועד השלמת העסקה,
הוע קה לביופארם אופציית רכש ,לפיה תהא זכאית ביופארם לרכוש את חלק השותף בשותפות
) (45%במשך תקופה של  18חודשים ממועד השלמת העסקה ובתמורה לסך של כ 6 -מיליון ש"ח.
ב וסף ,הוע קה לביופארם אופציית מכר ,לפיה תהא זכאית ביופארם למכור לשותף את החזקותיה
בשותפות ) (55%באם יחול שי וי לרעה ברגולציה המקטין את הכדאיות הכלכלית של העסק במשך
תקופה של ש ה ממועד השלמת העסקה ובתמורה למחצית מעלותן של הזכויות בשותפות בידי
ביופארם )מידע וסף  -ראה באור .3ב .לדוחות הכספיים המאוחדים(.

)(4

אורן השקעות
א.

ביום  23במרץ  2017חתם הסכם בין החברה לבין מג זי השקעות בע"מ )להלן  -ההסכם
והמוכרת ,לפי הע יין( ,לפיו תרכוש החברה  15%מהון המ יות המו פק של חברת אורן
השקעות )א.א.א (.בע''מ )להלן  -המ יות ה רכשות ואורן השקעות ,לפי הע יין( ,שהי ה
תאגיד מדווח הרשום בישראל ,אשר ה פיק אגרות חוב ה סחרות בבורסה .העסקה הושלמה
ביום  26במרץ ) 2017להלן  -מועד ההשלמה( .טרום העסקה הוחזקו כל מ יות אורן השקעות
על ידי המוכרת .אורן השקעות עוסקת במספר תחומי פעילות :תחום ה דל"ן היזמי
)למגורים( ,תחום עבודות בחוזי הקמה ,תחום השכרת כלי ציוד מכ י ה דסי )צמ"ה( ותחום
ייצור ומכירת בטון על סוגיו.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 3השקעה ביישויות מוחזקות )המשך(
בהתאם להסכם ,בתמורה למ יות ה רכשות ויתר הזכויות המפורטות להלן ,תשלם החברה
למוכרת סך של עד  18מיליון ש"ח .התמורה קבעה במשא ומתן בין הצדדים להסכם.
בקביעת המחיר הסתייעה החברה במומחה כלכלי אשר תן אי דיקציה באשר לשווי הכלכלי
של אורן השקעות.
על פי ההסכם ,בתמורה למ יות ה רכשות שילמה החברה למוכרת סך של  11מיליון ש"ח
במועד ההשלמה )להלן  -התשלום המיידי( ,סך של  4מיליון ש"ח ישולמו למוכרת במהלך
תקופה של כ 4 -חודשים ממועד ההשלמה והיתרה ,בסך  3מיליון ש"ח ,תשולם למוכרת
בתום ש ה ממועד ההשלמה .למעט התשלום המיידי ,במקרה והחברה לא תעמוד באחד
מתשלומי התמורה ה וספים ,כסעד יחיד ובלעדי ,תשיב החברה למוכרת את אותו חלק
מהמ יות ה מכרות אשר התמורה בגי ו לא שולמה .יובהר ,כי מעבר להשבת המ יות כאמור,
לא תהא זכאית המוכרת לסעד וסף.
במסגרת ההסכם ית ה לחברה אופציית רכש ) ,(Callעל פיה היתה החברה זכאית לרכוש
מהמוכרת  9.9%וספים מהו ה המו פק של אורן השקעות בתמורה לסך של  12מיליון ש"ח
וספים ,בכפוף להתאמות ,ולמשך תקופה של עד ש תיים ממועד ההשלמה .ביום  25במרץ
 2018פקעה אופציית הרכש ,מבלי שמומשה על ידי החברה.
ב וסף ,בהתאם להסכם ,ככל שבמהלך תקופה של שלוש ש ים ממועד ההשלמה לא תבצע
אורן השקעות ה פקה לציבור של מ יותיה ,תהיה לחברה אופציית מכר ) ,(Putעל פיה תהיה
החברה זכאית ,במשך תקופה של שלושה חודשים שתחילתה בתום שלוש ש ים ממועד
ההשלמה כאמור ,למכור למוכרת את כל מ יות אורן השקעות שיוחזקו על ידה ,במחיר בו
רכשו המ יות ה רכשות )סה"כ תמורת האופציה בהתאם להסכמות ה "ל הי ה כ15,540 -
אלפי ש"ח( ,כאשר החברה התחייבה כי במהלך תקופת אופציית המכר וככל שאופציית
המכר תהיה בתוקף ,היא לא תהיה רשאית למכור את מ יות אורן השקעות שברשותה ,לצד
שלישי .התחייבות המוכרת בגין אופציית המכר ,מובטחת בערבות אישית של בעל ע יין
במוכרת ,כפי שהיה ,למיטב ידיעת החברה ,במועד השלמת העסקה.
ב וסף ,התחייבה המוכרת לתמוך במי וי דירקטור אחד או ש י דירקטורים שיומלצו על ידי
החברה לדירקטוריון אורן השקעות ,כתלות במספר חברי הדירקטוריון של אורן השקעות
באותו מועד ,כך שמספר הדירקטורים שיומלצו על ידי החברה לא יפחת מ 20% -ממספר
הדירקטורים שיכה ו בדירקטוריון אורן השקעות ובהתאם להסכמות הצדדים .כמו כן ,כלל
ההסכם ת אים וספים עליהם הסכימו הצדדים.
ביום  18במאי  2017שילמה החברה למוכרת ,בהתאם להסכם 1 ,מיליון ש"ח וספים בגין
השקעתה באורן השקעות .ביום  1ב ובמבר  ,2017לאחר התקשרות הצדדים בשתי תוספות
להסכם ,במסגרתן הסכימה המוכרת לדחייה של  3התשלומים הבאים ,בסך של  1מיליון
ש"ח כל אחד ,התקשרו החברה והמוכרת בתוספת וספת להסכם ,שעיקריה כדלקמן:
-

החברה תשלם למוכרת סך של  2,650אלפי ש"ח על חשבון התשלום בסך  3,000אלפי
ש"ח אשר היה קבוע ליום  18באוגוסט ) 2017להלן  -התשלום השלישי( באופן מיידי.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 3השקעה ביישויות מוחזקות )המשך(

-

יתרת התשלום השלישי ,בסך של  350אלפי ש"ח )להלן  -יתרת התשלום השלישי(,
תשולם למוכרת מתוך כל דיביד ד שתקבל החברה מאורן השקעות ועד לתשלום מלוא יתרת
התשלום השלישי.

-

במידה ועד ליום  31בדצמבר  2018לא תקבל החברה מאורן השקעות דיביד ד מצטבר
בסכום של לפחות  400אלפי ש"ח מעבר וב וסף לדיביד ד בגובה יתרת התשלום
השלישי )להלן  -סכום הדיביד ד ה וסף המי ימאלי( ,תעמיד המוכרת לחברה סכום
השווה להפרש בין סכום הדיביד ד ה וסף המי ימאלי ,לבין כל סכום שקיבלה החברה
מאורן השקעות כדיביד ד ,מעבר וב וסף לדיביד ד בגובה יתרת התשלום השלישי )להלן
 סכום הבי יים( .במידה והמוכרת לא תעמיד לחברה את סכום הבי יים בתוך  30ימיםמתום תקופת חלוקת הדיביד ד ,תהא החברה זכאית ,ללא כל תמורה וספת ,למספר
מ יות וספות של אורן השקעות בהתאם ל וסחה ש קבעה.

-

מועד התשלום ה וסף בסך של  3,000אלפי ש"ח המהווה את יתרת עלות הרכישה ואשר
תשלומו היה קבוע לתום ש ה מהשלמת הסכם הרכישה )להלן  -התשלום הרביעי(
ידחה בששה חודשים ויחול ביום  26בספטמבר .2018

-

להבטחת זכויות המוכרת ,תעביר החברה לידי אמן  2,917מ יות של אורן השקעות
בגין יתרת התשלום השלישי )להלן  -המ יות בגין יתרת התשלום השלישי( ,וכן 25,000
מ יות של אורן השקעות המהוות  2.5%מהו ה המו פק וה פרע ,בגין התשלום הרביעי
)להלן  -המ יות בגין התשלום הרביעי( .כל עוד יוחזקו המ יות ה "ל בידי ה אמן תהיה
החברה זכאית לכל הזכויות ה ובעות מאותן מ יות ,כאשר ביחס למ יות בגין יתרת
התשלום השלישי תהיה החברה זכאית אף לכל דיביד ד שיתקבל בגי ן .יתר ת אי
ההסכם המקורי ימשיכו לחול ללא שי וי.

ביום  1ב ובמבר  , 2017בהתאם לתוספת להסכם כאמור ,שילמה החברה למוכרת סך של
 2,650אלפי ש"ח על חשבון התשלום השלישי.
מאחר ועד ליום  26בספטמבר  2018לא פרעה החברה את התשלום הרביעי ,על החברה
להשיב למוכרת  25,000מ יות רגילות של אורן השקעות ,המהוות  2.5%מהו ה המו פק
וה פרע ,חלף התשלום כאמור .יובהר ,כי השבת המ יות למוכרת מהווה סעד יחיד כ גד אי
פרעון התשלום והמוכרת אי ה זכאית לכל סעד וסף .לאור זכאות המוכרת להשבת המ יות
כאמור ,החל מיום  26בספטמבר  2018מחזיקה החברה ב 12.5% -מהון המ יות המו פק
וה פרע של אורן השקעות .כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה בע לחברה רווח בסך של
כ 685 -אלפי ש"ח אשר זקף לרווח והפסד לסעיף הכ סות אחרות ,טו בש ת .2018
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 3השקעה ביישויות מוחזקות )המשך(
כמו כן ,מאחר ואורן השקעות לא חילקה דיביד ד לבעלי מ יותיה עד ליום  31בדצמבר 2018
והמוכרת לא העמידה לחברה את סכום הבי יים עד ליום  30בי ואר  ,2019החל ממועד זה
זכאית החברה ל 4,500 -מ יות רגילות וספות של אורן השקעות ,המהוות  0.45%מהו ה
המו פק וה פרע ,ללא תמורה .לאור האמור ,מחזיקה החברה בכ 12.95% -מהון המ יות
המו פק וה פרע של אורן השקעות .כתוצאה מהעליה בשיעור ההחזקה כאמור ,בע לחברה
בש ת  2019רווח בסך של כ 404 -אלפי ש"ח אשר זקף לרווח והפסד לסעיף הכ סות אחרות,
טו.
ב.

בחי ת ירידת ערך
-

לאור סממ ים שעלו במהלך המחצית הראשו ה של ש ת  ,2019אשר היה בהם בכדי
להצביע על הרעה במצבה הכספי של אורן השקעות ו/או על תוצאות פעולותיה ,ביצעה
החברה בחי ת ירידת ערך בגין השקעתה באורן השקעות ליום  30ביו י .2019
בהתאם לבחי ה כאמור ,אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי ,הוערך
הסכום בר ההשבה של השקעת החברה באורן השקעות כון ליום  30ביו י  2019בכ-
 10,099אלפי ש"ח ,וזאת בהתבסס ,בין היתר ,על תו יה הכספיים של אורן השקעות ,על
אומד ים והערכות שהתקבלו מה הלת אורן השקעות בקשר עם פעילותה הקבל ית,
בקשר עם פעילותה בתחום הצמ"ה ובקשר עם פעילותה בתחום הבטון ועל שיעורי היוון
ה עים בטווח שבין  13%ל.14% -
מאחר וסכום בר ההשבה של השקעת החברה באורן השקעות ליום  30ביו י  2019היה
מוך מערכה הפ קס י של ההשקעה באותו מועד ,רשמה החברה הפסד בגין ירידת ערך
ההשקעה בסך של כ 1,542 -אלפי ש"ח .ההפסד האמור יוחס למו יטין ,המהווה חלק
מהשקעת החברה באורן השקעות ,ו זקף לרווח והפסד לסעיף חלק החברה בהפסדי
ישויות מוחזקות בש ת .2019

-

לאור סממ ים שעלו במהלך המחצית הש ייה של ש ת  ,2019אשר היה בהם בכדי
להצביע על הרעה וספת במצבה הכספי של אורן השקעות ו/או על תוצאות פעולותיה,
ביצעה החברה בחי ת ירידת ערך וספת בגין השקעתה באורן השקעות ליום  31בדצמבר
.2019
בהתאם לבחי ה כאמור ,אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי ,הוערך סכום
בר ההשבה של השקעת החברה באורן השקעות כון ליום  31בדצמבר  2019בכ10,032 -
אלפי ש"ח ,וזאת בהתבסס ,בין היתר ,על תו יה הכספיים של אורן השקעות ,על
אומד ים והערכות שהתקבלו מה הלת אורן השקעות בקשר עם פעילותה הקבל ית,
בקשר עם פעילותה בתחום ה דל"ן היזמי ,בקשר עם פעילותה בתחום הצמ"ה ובקשר
עם פעילותה בתחום הבטון ועל שיעור היוון של .13%
מאחר וסכום בר ההשבה של השקעת החברה באורן השקעות ליום  31בדצמבר 2019
עלה על ערכה הפ קס י של ההשקעה לאותו מועד ,הרי שלא חלה ירידה וספת בערכה
הפ קס י של השקעת החברה באורן השקעות למועד זה.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 3השקעה ביישויות מוחזקות )המשך(

ג.

לע יין איבוד ההשפעה המהותית של החברה על אורן השקעות במועד מתן הודעה למוכרת
על מימוש אופציית המכר והליכים משפטיים המת הלים בין החברה למוכרת בקשר עם
החוב ה ובע ממימוש האופציה כאמור  -ראה באור  6לדוחות הכספיים המאוחדים.

באור  - 4מזומ ים ושווי מזומ ים
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,314
====

מזומ ים למשיכה מיידית בשקל חדש

130
====

באור  - 5חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
98
236
383
458
1,175
====

מוסדות
הוצאות מראש
מקדמות ופקדו ות לספקים
אחרים
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15
131
-55
201
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם
באור  - 6חכירות
א .החברה היתה קשורה ,החל מיום  1בפברואר  ,2019בהסכם ,לפיו שכרה משרדים המשתרעים על שטח של
כ 210 -מ"ר הממוקמים באזור התעשיה קיסריה .בהתאם להסכם ,תקופת השכירות הי ה ש תיים )להלן
 התקופה הראשו ה( ,כאשר לחברה הוע קו שתי אופציות ,ב ות  24חודשים כל אחת ,להארכת תקופתהשכירות ,ובלבד שתי תן על כך הודעה בכתב למשכיר לפחות  4חודשים לפ י תום תקופת השכירות .דמי
השכירות החודשיים בתקופה הראשו ה הי ם בסך של כ 11 -אלפי ש"ח )צמוד מדד( ,כאשר בתקופת
האופציה הראשו ה בלבד ,ככל ותמומש על ידי החברה ,יועלו דמי השכירות בשיעור של  .5%בחודש
אפריל  ,2020בסמוך לאחר השלמת עסקת המיזוג עם ביופארם )ראה באור .1ג .לדוחות הכספיים
המאוחדים( ,החליטה החברה שלא לממש את האופציות שהוע קו לה ו מסרה הודעה למשכיר על כוו ת
החברה לסיים את הסכם השכירות .בהתאם ,בחודש אוגוסט  2020הסתיים הסכם השכירות .לאור סיום
הסכם השכירות ה "ל גרעה החברה את כס זכות השימוש ואת התחייבות החכירה המיוחסים להסכם
האמור ,כאשר ההפרש הסתכם בכ 47 -אלפי ש"ח ו זקף לרווח והפסד בש ת הדיווח.
ב.

ג.

ביום  23ביולי  2020התקשרה החברה עם צד שלישי ,לפיו תשכור הקבוצה שטח בית מרקחת בפתח
תקווה ,בתמורה לדמי שכירות חודשיים )צמודי מדד( בסך של כ 15 -אלפי ש"ח .תקופת השכירות תהא
עד ליום  31בי ואר ) 2022להלן  -התקופה הראשו ה( ,כאשר לקבוצה הוע קו שתי אופציות ,שתקופתן
הכוללת הי ה  10ש ים ,להארכת תקופת החכירה )להלן  -האופציות( .בתקופת האופציות תחול עליה )חד
פעמית במועד תחילת תקופתן( בדמי השכירות החודשיים בשיעור של  .5%בהתאם ומאחר ולהערכת
הקבוצה האופציות תמומש ה על ידה ,הכירה הקבוצה במועד תחילת תקופת החכירה בהתחייבות בגין
חכירה בסך של כ 1.8 -מיליון ש"ח ,תוך שימוש בשיעור היוון של  ,5%המהווה להערכת הקבוצה את
שיעור הריבית התוספתי שלה באותו מועד .מ גד ,הכירה הקבוצה באותו מועד ב כס זכות שימוש בסכום
זהה.
כסי זכות שימוש  -הרכב ות ועה:
בית מרקחת
אלפי ש"ח
עלות
ליום  1בי ואר 2020
תוספות
גריעות
ליום  31בדצמבר 2020
פחת ש צבר
ליום  1בי ואר 2020
תוספות
גריעות
ליום  31בדצמבר 2020
עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר 2020

סה"כ
אלפי ש"ח

-1,795
-1,795
--------

479
-)(479
---------

479
1,795
)(479
1,795
--------

-52
-52
--------

72
82
)(154
---------

72
134
)(154
52
--------

1,743
====
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שטח
משרדים
אלפי ש"ח

-====

1,743
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם
באור  - 6חכירות )המשך(
ד.

התחייבות בגין חכירת בית מרקחת לתאריך הדיווח מסתכמת בכ 1,647 -אלפי ש"ח )סכום מהוון( .להלן
מועדי הפירעון של ההתחייבות בגין חכירה לאחר תאריך הדיווח:
ליום  31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח
ש
ש
ש
ש
ש

114
120
126
132
1,269
1,761
====

ה ראשו ה  -חלויות שוטפות
ה ש יה
ה שלישית
ה רביעית
ה חמישית ואילך

ה .פרטים וספים בדבר עסקאות חכירה
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 2 0
אלפי ש"ח
הוצאות ריבית והצמדה בגין התחייבויות חכירה
הוצאות בגין חכירות לטווח קצר )*(
תזרים מזומ ים ששימש לעסקאות חכירה

57
====
48
====
119
====

)*( לחברה הוצאות בגין חכירת כלי רכב לתקופה הקצרה מ 12 -חודשים .בגין חכירות אלה יישמה
החברה את ההקלה ש ית ה בתקן והכירה בעלויות החכירה כהוצאה בקו ישר על פ י תקופת
החכירה.

באור  - 7ספקים ו ות י שירותים
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
428
-214
642
====

חובות פתוחים
המחאות לפרעון
הוצאות לשלם
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245
71
1,140
1,456
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

באור  - 8הלוואות מאחרים
לע יין הלוואות מאחרים  -ראה באור .17ב (5).לדוחות הכספיים המאוחדים.

באור  - 9זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
150
420
196
-766
====

הוצאות לשלם
הפרשות
עובדים והתחייבויות בגי ם
אחרים

240
249
90
9
588
====

באור  - 10הלוואה מבעלת שליטה לשעבר
לע יין הלוואה שהועמדה לחברה על ידי בעלת השליטה לשעבר ,אשר עיקרה הומר למ יות רגילות של החברה
בש ת הדיווח  -ראה באור .24ה (4).לדוחות הכספיים המאוחדים.

באור  - 11התקשרויות והתחייבויות תלויות
א.

התקשרויות
) (1לע יין השלמת עסקת מיזוג בין החברה לקא ומד ביום  19בדצמבר  - 2018ראה באור .17ב(1).
לדוחות הכספיים המאוחדים.
) (2לע יין השלמת עסקת מיזוג בין החברה לביופארם בש ת הדיווח  -ראה באור .3א .לדוחות הכספיים
המאוחדים.
בהקשר לעסקת המיזוג ה "ל ,ביום  20בי ואר  2020קיבלה החברה מרשויות המס אישור למיזוגן של
החברה וביופארם בהתאם להוראות 103כ לפקודת מס הכ סה )להלן  -החלטת המיסוי( .בהתאם
להחלטת המיסוי ,קבע ,בין היתר ,כי הקצאת המ יות במסגרת עסקת המיזוג תבוצע בהתאם
להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכ סה וכי בעלי המ יות של החברה יוגבלו במכירת מ יותיהם
בחברה למשך תקופת הזמן ה דרשת .כמו כן ,החלטת המיסוי קובעת כי הפסדי החברה לצרכי מס
אשר צברו טרום קבלתה ימחקו ולא יהיו ית ים להעברה או לקיזוז בתקופות עתידיות.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - 11התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(

ב.

התחייבויות תלויות
ביום  16ב ובמבר  2020הוגשה תביעהכ גד החברה ,בסך של כ 3.9 -מיליון ש"ח ,כ גד החברה על ידי אורן
השקעות ,חברה כלולה לשעבר של החברה ,במסגרתה טוע ת אורן השקעות ,בין היתר ,כי צווי עיקול
שהוצאו על ידי החברה במסגרת תביעה שהוגשה על ידי החברה ,כמפורט בבאור  6לדוחות הכספיים
המאוחדים ,הוטלו שלא כדין על חשבו ות ב ק השייכים לאורן השקעות וכי החברה פעלה לפרסום מתן
צווי העיקול האמורים בעיתו ים הכלכליים באופן שהסב לאורן השקעות זקים שו ים ,בכללם פגיעה
בשמה הטוב ,לרבות זקים ממו יים ותדמיתיים.
ביום  31בדצמבר  2020הגישה החברה בקשה לסילוק התביעה על הסף וכן בקשה לחייב את אורן
השקעות בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות החברה .ביום  1במרץ  2021השיבה אורן השקעות לבקשות
שהוגשו על ידי החברה ועל החברה להגיב לתשובות אורן השקעות כאמור עד ליום  11באפריל .2021
במקביל מ הלים הצדדים הליכים מקדמיים.
ביום  1בפברואר  2021הגישה החברה כתב הג ה מטעמה ,במסגרתו דחתה החברה את טע ות אורן
השקעות .קדם משפט קבע ליום  10ביו י  .2021להערכת יועציה המשפטיים של החברה ,לאור המידע
המצוי ברשותם כון למועד אישור המידע הכספי ה פרד ,על בסיס כתב התביעה מחד גיסא ועל טע ות
החברה )כפי שבאו לידי ביטוי בכתב ההג ה ובבקשה לסילוק על הסף מטעמה( מאידך גיסא ,ראה כי
סיכויי התביעה להתקבל קלושים ,כאשר יש להביא בחשבון את השלב המוקדם בו מצוי ההליך.

באור  - 12מידע וסף בגין סכומי רווח והפסד כולל המיוחסים לחברה
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 18
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
א.

הכ סות
1,350
475
1,825
====

הכ סות דמי יהול מצדדים קשורים
הכ סות ממכירות בבית מרקחת
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - 12מידע וסף בגין סכומי רווח והפסד כולל המיוחסים לחברה )המשך(
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 18
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ב.

הוצאות ה הלה וכלליות
דמי יהול והחזר הוצאות לבעלי ע יין
שכר ו לוות ,דמי יהול ושכר מ כ"ל )*(
שירותים מקצועיים
שכר וביטוח דירקטורים
פחת והפחתות
אחרות

ג.

-1,088
1,423
561
127
474
3,673
====

114
674
286
-216
1,550
====

הכ סות )הוצאות( אחרות ,טו
הפסד מאיבוד השפעה מהותית על חברה
מוחזקת לשעבר
ירידת ערך חוב בגין מימוש חברה מוחזקת לשעבר
עדכון הפרשות
רווח משי וי בשיעור החזקה בחברה מוחזקת
רווח בגין הפסקת התקשרויות חכירה
אחרות

ד.

-2,598
1,596
504
87
560
5,345
====

260

)(62
)(489
--47
126
)(378
====

--523
404
-33
960
====

--)(652
685
--33
====

הכ סות מימון
שערוך גזרים פי סיים
דיביד ד מ יירות ערך סחירים
בגין ישויות מוחזקות
שי וי בשווי הוגן של כסים פי סיים
ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,טו
הפרשי שער ,טו
אחרות

1,612
-333

717
-25

9

--10
1,955
====

45
--787
====

-60
-69
====

)*( בש ת הדיווח כולל הוצאות תשלום מבוסס מ יות בסך  70אלפי ש"ח.
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מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

באור  - 12מידע וסף בגין סכומי רווח והפסד כולל המיוחסים לחברה )המשך(

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 18
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ה .הוצאות מימון
שערוך התחייבות בגין רכישת חברה כלולה
שערוך גזרים פי סיים
שי וי בשווי הוגן של כסים פי סיים
ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,טו
בגין התחייבויות חכירה
שערוך הלוואה מבעלת שליטה
בגין הלוואות מאחרים
אחרות

---57
822
-16
895
====

---79
165
33
32
309
====

34
642
57
-2
--735
====

באור  - 13מכשירים פי סיים
א.

סיווג מכשירים פי סיים לפי קבוצות
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
כסים פי סיים
מזומ ים ושווי מזומ ים
כסים פי סיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הלוואות וחייבים

התחייבויות פי סיות
התחייבויות פי סיות ה מדדות בעלות מופחתת
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1,314
-33,139
34,453
====

130
2,761
2,725
5,616
====

)(3,582
====

)(6,795
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

באור  - 13מכשירים פי סיים )המשך(
ב.

שווי הוגן של מכשירים פי סיים
)(1

סיווג כסים פי סיים לפי מדרג שווי הוגן
המכשירים הפי סיים ,המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן ,מסווגים לפי קבוצות בעלות
מאפיי ים דומים ,למדרג שווי הוגן ה קבע בהתאם למקור ה תו ים ששימש לקביעת השווי ההוגן,
כדלקמן:
רמה  :1מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של כסים והתחייבויות זהים.
רמה  :2תו ים שאי ם מחירים מצוטטים ,ש כללו ברמה  ,1אשר ית ים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה  :3תו ים שאי ם מבוססים על מידע שוק יתן לצפייה )טכ יקות הערכה ללא שימוש ב תו י
שוק ית ים לצפייה(.
סיווג המכשירים הפי סיים ה מדדים בשווי הוגן עשה בהתבסס על הרמה ה מוכה ביותר בה
עשה שימוש משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של המכשיר בכללותו .להלן סיווג ה כסים
הפי סיים ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,בהתאם למדרג המפורט לעיל:

ליום  31בדצמבר 2019
גזרים פי סיים )*(

רמה 1

רמה 3

סה"כ

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

-====

2,761
====

2,761
====

)*( ראה סעיף מש ה ב (2).להלן.
בש ים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -לא בוצעו העברות כלשהן בין רמה  1לבין רמה
 2לבין רמה .3
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
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באור  - 13מכשירים פי סיים )המשך(
להלן הת ועה ב כסים הפי סיים של החברה ה מדדים בשווי הוגן ברמה :3
אלפי ש"ח
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
יתרה ליום  1בי ואר 2019
סך הרווחים שהוכרו ברווח או הפסד )*(
גריעה כ גד הכרה בחוב בגין מימוש חברה מוחזקת לשעבר
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
יתרה ליום  1בי ואר 2019
סך הרווחים שהוכרו ברווח או הפסד )*(
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

)(2

2,761
1,612
)(4,373
-====

2,044
717
2,761
====

כאמור בבאור .3ב (4).לעיל ,במועד רכישת מ יות אורן השקעות על ידי החברה ,קיבלה החברה
אופציית רכש ואופציית מכר ,אשר שוויין ההוגן הוערך במועד הרכישה על ידי מעריך שווי חיצו י
בלתי תלוי בכ 1,903 -אלפי ש"ח וכ 1,581 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
להלן השווי ההוגן של אופציית המכר והפרמטרים ששימשו בקביעת שווייה ההוגן ליום 31
בדצמבר :2019

שווי הוגן )אלפי ש"ח(
מחיר מ יה )אלפי ש"ח(
אורך חיים )ש ים(
מחיר מימוש )אלפי ש"ח(
סטיית תקן
ריבית חסרת סיכון

2,761
774
0.5
1,200
32.39%
0.16%

ב וסף לפרמטרים ה "ל ,הו חה הסתברות של  50%שהחברה לא תוכל לממש את אופציית המכר.
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קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם
באור  - 13מכשירים פי סיים )המשך(
)(3

ג.

החברה סבורה כי השווי ההוגן של המכשירים הפי סיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בעלותם
המופחתת זהה או קרוב לערכם הפ קס י ,למעט התחייבויות בגין חכירה ה מדדת בהתאם
ל.IFRS16 -

סיכון זילות
החברה בוח ת את הסיכון לקשיי זילות באמצעות כלים לתכ ון זילות.
החברה עושה מאמצים על מ ת לשמר רמה מספקת של מזומ ים ושווי מזומ ים בהתחשב בתחזית
תזרימי המזומ ים ה דרשים לפירעון ההתחייבויות הפי סיות שלה על מ ת למזער את סיכון ה זילות
אליו היא חשופה.
להלן מועדי הפירעון של ההתחייבויות הפי סיות של החברה כון לתאריך הדיווח בסכומים שאי ם
מהוו ים:
עד ש ה
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2020
ספקים ו ות י
שירותים
זכאים ויתרות זכות
אחרים
התחייבות בגין חכירה

642
1,179
196
2,017
====

מש ה
עד ש תיים
אלפי ש"ח

מש תיים
עד  3ש ים
אלפי ש"ח

מ 3 -ש ים
עד  4ש ים
אלפי ש"ח

 4ש ים
ואילך
אלפי ש"ח

--

--

--

--

-196
196
====

-196
196
====

-196
196
====

-1,473
1,473
====

סה"כ
אלפי ש"ח

642
1,179
2,257
4,078
====

באור  - 14יתרות ועסקאות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי ע יין
 31בדצמבר
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח אלפי ש"ח
109
====
-====

זכאים ויתרות זכות
הלוואה מבעלת שליטה )ראה באור (10
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205
====
2,481
====

קא ומד תעשיות ק אביס רפואי בע"מ
מידע מהותי וסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

באור  - 14יתרות ועסקאות עם בעלי ע יין וצדדים קשורים )המשך(
ב.

הטבות לבעלי ע יין וצדדים קשורים
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
שכר דירקטורים שאי ם מועסקים בחברה
מספר הדירקטורים
שכר ודמי יהול בעלי ע יין המועסקים בחברה )*(
מספר בעלי הע יין

477
====
10
====
209
====
1
====

228
====
3
====
2,003
====
3
====

298
====
7
====
374
====
2
====

)*( בש ת  2019כולל תשלום מבוסס מ יות בסך של כ 1,347 -אלפי ש"ח.

ג.

הטבות ל ושאי משרה בכירה שאי ם בעלי ע יין
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
742
====

שכר ו לוות )*(

495
====

-====

)*( כולל תשלום מבוסס מ יות בסך של כ 70 -אלפי ש"ח בש ת הדיווח.
ד.

תו י רווח והפסד
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
1,428
====
823
====

הוצאות ה הלה וכלליות )*(
הוצאות מימון

2,726
====
165
====

)*( כולל הטבות לבעלי ע יין ו ושאי משרה בכירים הכלולות בסעיפי מש ה ב' ו -ג' לעיל.
ה.

מידע וסף בגין בעלי ע יין וצדדים קשורים  -ראה באור  24לדוחות הכספיים המאוחדים.

- 26 -

672
====
-====

פרק ד'

פרטים נוספים על
החברה

1

פרטים נוספים לשנת 2020
פרטים כלליים:
שם החברה:

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ

מס' החברה ברשם החברות:

512781386

כתובת )תקנה 25א'(:

רחוב היוצר  ,3נוף הגליל

מס' טלפון )תקנה 25א'(:

076-5301880

מס' פקס )תקנה 25א'(:

076-5100950

כתובת דואר אלקטרוני )תקנה 25א'(:

Katzir@cannomed.com

תאריך הדוח על המצב הכספי:

 31בדצמבר 2020

תאריך אישור הדוח:

 31במרץ 2021

שנת הדיווח:

) 31.12.2020 - 1.1.2020לשם הזהירות בלבד ועל מנת
להבטיח את שלמות הדיווח והצגה מלאה ככל
האפשר של מצב החברה ,כולל הדוח גם אירועים
שאירעו אחרי תום שנת הדיווח(.

בפרק ד' זה של הדוח התקופתי תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה
להם בפרק א' של הדוח התקופתי ,אלא אם צוין במפורש אחרת.

2

תקנה 10א':

תמצית דוחות רווח והפסד חציוניים
לששת החודשים שהסתיימו ביום

הכנסות
הוצאות תפעול
רווח )הפסד( גולמי
הוצאות שיווק ומכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח )הפסד( לפני הכנסות )הוצאות
אחרות(
הכנסות )הוצאות( אחרות
רווח )הפסד( מפעולות
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
הוצאות רישום למסחר
רווח )הפסד( לתקופה
הטבת מס
רווח )הפסד( נקי

30.6.2020
)חציון ראשון(
5,038
3,088
1,950
583
2,395
)(1,028

31.12.2020
)חציון שני(
12,878
9,994
2,884
2,437
1,750
)(1,303

5
)(1,023
)(567
2,825
)(4,415
1,944
)(2,471

)(4,447
)(5,750
)(988
)(6,736
951
)(5,787

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2020
17,916
13,082
4,834
3,020
4,145
)(2,331
)(4,442
)(6,773
)(1,555
2,825
)(11,153
2,895
)(8,258

שימוש בתמורת ניירות ערך שהוצעו בתשקיף
תקנה 10ג':
להלן יפורט השימוש שעשתה החברה בתמורת ניירות הערך שהוצעו על-פי תשקיף המדף:
דוח הצעת המדף

תמורת
הנפקה
מיידית
)ברוטו(

דוח הצעת מדף מיום כ27,262-
 21בינואר 12020
אלפי ש"ח

דוח הצעת מדף מיום כ411-
 15באוקטובר  22020ש"ח

ייעוד תמורת ההנפקה
על-פי דוח הצעת המדף

שימוש בפועל בתמורת ההנפקה עד
למועד הדוח

תמורת ההנפקה תשמש
למטרות שונות ,בהתאם
לצרכיה של החברה כפי
שיהיו מעת לעת ,ובכלל
זה למימון פעילותה
העסקית של החברה
בארץ ובחו"ל ,כפי
שיהיה מעת לעת.

סכום בסך של כ 4.7-מיליון ש"ח מתוך
תמורת ההנפקה שימש את החברה
לפירעון חובות עבר; סכום של כ2.7-
מיליון ש"ח שימש להשקעה בביו מקס
פארם; סכום של כ 10-מיליון ש"ח
הושקע בחוות משואה להשקעות
ברכוש קבוע והון חוזר; הוצאו
ההנפקה הסתכמו לכ 2.8-מיליון
ש"ח; סך של כ 5-מיליון ש"ח הושקע
בביופארם להשקעה ופעילות שוטפת;
סך של כ 2-מיליון ש"ח שימש
להוצאות שוטפות בחברה.
שימש לגידול בהון החוזר.

אלפי

דוח הצעת מדף מיום כ13,397-
 14בפברואר 32021
אלפי ש"ח
 1לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום  21בינואר ) 2020מס' אסמכתאות 2020-01-008442 :ו,2020-01-007705 -
בהתאמה(.
 2לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים מימים  15באוקטובר ) 2020מס' אסמכתא (2020-01-103300 :ו 18-באוקטובר
) 2020מס' אסמכתא.(2020-01-104035 :
 3לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  14בפברואר  2021ומיום  16בפברואר ) 2021מס' אסמכתאות:
 2021-01-018326ו ,2021-01-019057-בהתאמה(.

3

תקנה :11
החברה

רשימת השקעות בחברות בנות וכלולות לתאריך הדוח על המצב הכספי
מניות המוחזקות על-ידי
החברה

בע"מ][1

כמות

סוג

ע.נ.

200

רגילות

ללא
226
ש"ח

יתרת הלוואות

שיעור החזקה )ב(%-
בסמכות
בזכויות
בהון
למנות
ההצבעה
דירקטורים
100%
100%
100%

ערך בדוח
הכספי הנפרד
של החברה
ליום ) 31.12.2020אלפי ש"ח(

קאנומד
אי יו
)(4,030
100%
100%
100%
רגילות
226
בע"מ
קאנומד ישראל,
74%
שותפות מוגבלת
ביו מקס פארם,
55%
שותפות רשומה
גידול אי יו
98%
ביופארם ,שותפות
מוגבלת
מסחר אי יו
98%
ביופארם ,שותפות
מוגבלת
מפעלי אי יו
98%
ביופארם ,שותפות
מוגבלת
] [1ההשקעה בקאנומד בע"מ כוללת השקעה בקאנומד ישראל שותפות מוגבלת
] [2ההשקעה באי יו ביופארם בע"מ כוללת השקעה בביו מקס פארם שותפות רשומה
ביופארם][2

תקנה :12

)(4,499

12,840
8,599

-

שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות בתקופת הדוח

תאריך השינוי

מהות השינוי

8.3.2020

רכישה במסגרת
עסקת מיזוג
ביופארם

שם החברה

עיקר תנאי העסקאות

אי יו ביופארם בע"מ
גידול אי יו ביופארם ,שותפות
מוגבלת
מסחר אי יו ביופארם ,שותפות
מוגבלת

ראו סעיף  1.6.2לפרק א' לדוח
התקופתי

מפעלי אי יו ביופארם ,שותפות
מוגבלת
1.4.2020

רכישה

ביו מקס פארם ,שותפות רשומה

ראו סעיף  1.7לפרק א' לדוח
התקופתי

25.5.2020

הודעה על מימוש
אופציית PUT

אורן השקעות )א.א.א (.בע"מ

ראו סעיף  1.8לפרק א' לדוח
התקופתי

4

תקנה :13

הכנסות של חברות בנות וחברות כלולות והכנסות התאגיד מהן בתקופת הדוח
)באלפי ש"ח; על פני שנת  2020במלואה ,בשונה מהדוחות הכספיים(

שם החברה
קאנומד בע"מ
קאנומד ישראל ,שותפות
מוגבלת
אי יו ביופארם בע"מ
ביו מקס פארם ,שותפות
רשומה
גידול אי יו ביופארם ,שותפות
מוגבלת
מסחר אי יו ביופארם ,שותפות
מוגבלת
מפעלי אי יו ביופארם ,שותפות
מוגבלת

תקנה :20

בתקופת הדוח

רווח )הפסד(
לפני מס
119
)(1,809

אחרי מס
1,259
)(1,809

דיבידנד
0
0

דמי ניהול
0
900

ריבית
0
215

לאחר תקופת הדוח ועד סמוך
למועד פרסומו
דיבידנד דמי ניהול ריבית
0
0
0
0
300
0

4,768
0

)(759
0

0
0

450
0

46
0

0
0

150
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

מסחר בבורסה
במהלך תקופת הדוח נרשמו למסחר בבורסה ניירות ערך של החברה כדלקמן:
)א(  225,948,551מניות רגילות;
)ב(  10,355,000כתבי אופציה )סדרה  (1של החברה;
)ג(  3,450,000כתבי אופציה )סדרה  (2של החברה.
יצוין ,כי ביום  7בפברואר  2021החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה לבצע איחוד של הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של  3ל,1-
באופן שכל  3מניות אוחדו למניה אחת .לפרטים נוספים בדבר איחוד ההון ,ראו
דוח זימון אסיפה מיום  11בינואר ) 2021מס' אסמכתא ,(2021-01-004605 :אשר
האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה .המועד הקובע לביצוע איחוד ההון חל
ביום  5בפברואר  2021ואיחוד ההון בוצע ביום  7בפברואר .2021
לאחר תקופת הדוח ,הנפיקה החברה  14,328,000מניות רגילות יחד עם
 14,328,000כתבי אופציה )סדרה  (3של החברה ,על-פי דוח הצעת מדף שפורסם
על-ידי החברה ביום  14בפברואר ) 2021מס' אסמכתא ,(2021-01-018328 :אשר
האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  4.4לפרק
א' לדוח התקופתי.
לחזרת מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה לניירות ערך ,ראו
סעיף  1.4לפרק א' לדוח התקופתי.

5

תקנה :21

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

 .1להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת ,2020
לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או
בתאגיד בשליטתה ,בין אם ניתנו על-ידי החברה ובין אם ניתנו על-ידי אחר ,ואשר ניתנו לו
בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתה כאמור )באלפי ש"ח(:
פרטי מקבל התגמולים

תגמולים בעבור שירותים

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול,
דמי
יעוץ
ועמלה

-

193

16

-

91

-

-

-

371

-

-

109

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
אחזקה
בהון
התאגיד

שכר

אילן

היידן][1

מנכ"ל
לשעבר

100%

-

-

-

שחר

סלומן][2

סמנכ"ל
כספים
לשעבר

100%

-

172

-

-

גרשון קציר

סמנכ"ל
כספים

100%

-

-

-

70

301

עידן צבירן

חשב

100%

-

109

-

-

-

שם

תגמולים
אחרים
סה"כ

אחר

ריבית ,דמי
שכירות,
אחר
-

209
263

] [1כיהן כמנכ"ל החברה עד ליום  15במאי  ;2020התגמולים הינם מתחילת שנת ;2020
] [2כיהן כסמנכ"ל הכספים של החברה עד ליום  5ביוני  ;2020התגמולים הינם מתחילת שנת .2020

 .2להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח לבעלי עניין החברה ,שאינם נמנים בסעיף 1
לעיל ,למעט חברה בת של החברה ,ככל שהתגמולים ניתנו להם על-ידי החברה או תאגיד
בשליטתה בקשר עם מתן שירותים שנתנו כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה ,בין
אם מתקיימים יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו ,ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה
בכירה:

פרטי מקבל התגמולים

שם

תגמולים
אחרים

תגמולים בעבור שירותים

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
אחזקה
בהון
התאגיד

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול,
דמי יעוץ
ועמלה

אחר

ריבית,
דמי
שכירות,
אחר

סה"כ

מנור

גינדי][1

דירקטור

-

17.7%

-

-

-

48

-

-

48

כפיר

גינדי][1

מנכ"ל
ודירקטור

-

17.7%

-

-

-

47

-

-

47

מ"מ יו"ר
הדירקטוריו
ן

-

2.78%

-

-

-

40

-

-

40

דירקטורית

-

2.78%

-

-

-

37

-

-

37

דוד

זהבי][1

חגית
ויינשטוק
דוד][1

] [2

] [2
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פרטי מקבל התגמולים

שם
אלי

אורית

רויטל גרבר
אקב][1

תגמולים בעבור שירותים

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
אחזקה
בהון
התאגיד

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול,
דמי יעוץ
ועמלה

אחר

ריבית,
דמי
שכירות,
אחר

סה"כ

דירקטור
חיצוני

-

0.02%

-

-

-

76

-

-

76

דירקטורית
חיצונית

-

0.01%

-

-

-

76

-

-

76

דירקטורית

-

4.17%

-

-

-

40

-

-

40

אקסלרוד][1
צחר][1

תגמולים
אחרים

אורטל ארבל מנכ"ל חוות
משואה
] [1גמול דירקטורים;
] [2בנוסף ,ה"ה דוד זהבי וחגית ויינשטוק דוד מחזיקים ב 5.14%-מהון החברה באמצעות משרד עורכי דין ויינשטוק
זהבי.
] [3הוצאות רכב.
100%

0.13%

370

-

-

-

[3]120

-

490

להלן יובאו פרטים נוספים אודות התגמולים שניתנו לנושאי המשרה הבכירה המפורטים בטבלה
שבסעיף  1לעיל:
.1

לפירוט אודות תנאי ההעסקה של מר אילן היידן ,מנכ"ל החברה לשעבר ,ושל מר שחר
סלומן ,סמנכ"ל הכספים לשעבר של החברה ,ראו באור  (5)24לדוחות הכספיים.

.2

לפירוט אודות תנאי ההעסקה של מר גרשון קציר ,סמנכ"ל הכספים של החברה ,ראו
באור  (5)24לדוחות הכספיים.

.3

תנאי כהונתו והעסקתו של מר עידן צבירן ,אשר החל לכהן כחשב החברה החל מיום 11
באוקטובר  2020הינם ,בעיקרם ,עלות שכר חודשית בסך של כ 41-אלפי ש"ח ,הכוללת 20
ימי חופשה שנתית והחזר הוצאות כמקובל כנגד הצגת חשבוניות.

.4

גמול דירקטורים
4.1

הגמול המשולם לדירקטורים בחברה הינו בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות
החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס.2000-

4.2

עבור כהונת הדירקטורים בשנת ) 2020לרבות לדירקטורים הנמנים על בעלי
עניין בחברה ,כאמור בסעיף  2לעיל( שילמה החברה גמול דירקטורים בסך כולל
של כ 463-אלפי ש"ח.
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תקנה 21א':

בעל שליטה
נכון למועד הדוח ,בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה כפיר גינדי ,מנור גינדי ,דוד זהבי,
חגית ויינשטוק דוד ומשרד עורכי דין ויינשטוק זהבי ,המחזיקים ,ביחד ,בכ44.84%-
מהון המניות המונפק של החברה ובכ 45.9%-מזכויות ההצבעה בה4.
עד ליום  21בינואר  2020בעלי השליטה בחברה היו ה"ה רויטל גרבר אקב ,אלפיס
פלורה בע"מ ,ציון הלאלי ,אורטל ארבל ואביגדור ארבל .ביום  21בינואר 2020
ביצעה החברה גיוס הון במסגרת הנפקה ציבורית ,כאמור בסעיף  4.2לפרק א' לדוח
התקופתי .בעקבות ההנפקה הציבורית כאמור דוללו החזקותיהם של בעלי השליטה
האמורים באופן שהם חדלו להיות בעלי שליטה.

תקנה :22

עסקאות עם בעלי שליטה
 .1עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות
1.1

באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום  13בינואר
 2020התקבלה ,בין היתר ,החלטה בדבר אישור התקשרות של החברה
בהסכם עם גב' רויטל גרבר אקב ואלפיס פלורה ,שנמנו באותה עת על
בעלי השליטה בחברה ,להמרת חוב החברה כלפיהם לניירות ערך של
החברה .לפרטים נוספים בדבר הסכם המרת החוב כאמור ,ראו דוח זימון
אסיפה שפורסם על-ידי החברה ביום  9בינואר ) 2020מס' אסמכתא:
 ,(2020-01-004179אשר האמור בו מובא בדרך זה בדרך של הפנייה.

1.2

באסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שהתקיימה
ביום  9באוגוסט  2020התקבלו ,בין היתר ,ההחלטות הבאות) :א( הענקת
כתבי שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה בחברה שהינם מבעלי
השליטה בה ,ו)-ב( אישור קיום התחייבויותיה של החברה על-פי הסכם
פשרה שנחתם בין החברה לבין ולטר טים בע"מ 5.לפרטים נוספים ,ראו
דוחות מיידיים של החברה מהימים  6ו 10-באוגוסט ) 2020מס'
אסמכתאות 2020-01-085215 :ו ,2020-01-086517-בהתאמה( ,הנכללים
בדוח זה בדרך של הפניה.

 4בעקבות הסכם הצבעה ,שנחתם בין בעלי מניות בחברה )"קבוצת ולטר"( לבין בעלי השליטה ,לפיו כל אחד מחברי
קבוצת ולטר העניק יפוי כח בלתי חוזר לה"ה מנור גינדי וכפיר גינדי ,המייפה את כוחם להצביע באסיפות בעלי המניות
של החברה באמצעות כל מניות קבוצת ולטר .לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מייידיים שפרסמה החברה ביום  5ביולי
 2020וביום  8ביולי ) 2020אסמכתאות 2020-01-063211 :ו ,2020-01-072825-בהתאמה( ,אשר האמור בהם מובא בדוח
זה בדרך של הפניה.
 5בעלי השליטה בחברה סווגו למען הזהירות כבעלי עניין אישי באישור ההחלטה ,לאור היותם צד להסכם הפשרה
והסכם הצבעה אשר נחתם ,בין היתר ,עם ולטר טים בע"מ .במסגרת הסכם ההצבעה ,התחייבו הצדדים לו ,לרבות
בעלי השליטה ,להצביע בעד אישור ההחלטה האמורה.

8

 .2עסקאות אחרות
2.1

לפרטים אודות התקשרויות של החברה עם בעלי השליטה בה כחלק
מעסקת מיזוג ביופארם ,כפי שאושרה על-ידי האסיפה הכללית המיוחדת
של בעלי המניות של החברה ביום  26בפברואר ) 2020מס' אסמכתא:
 ,(2020-01-018705ראו סעיף  1.6.2לפרק א' לדוח התקופתי .בנוסף,
במסגרת עסקת מיזוג ביופארם התחייבו בעלי השליטה לתיחום פעילות
כדלקמן:
כל עוד חמשת בעלי מניות ביופארם )קרי  -בעלי השליטה הנוכחיים(
מחזיקים ,יחדיו ,בלמעלה מ 30%-מהון המניות המונפק של החברה ,ו/או
כפיר ומנור גינדי מחזיקים ,יחדיו ,בלמעלה מ 20%-מהון המניות המונפק
של החברה ,ובלבד שלא יהיה בעל מניות אחר בחברה )שאינו אחד מבעלי
מניות ביופארם( אשר יחזיק מעל  30%מהון המניות המונפק של החברה,
כל אחד מבעלי מניות ביופארם מתחייב ,כי כל פעילות ו/או הזדמנות
עסקית בתחום הקנאביס ,שתוצע למי מהם ,הוא יפנה לחברה )בסעיף זה:
"ההצעה"( ולחברה תהיה זכות סירוב ראשונה ביחס אליה .ההצעה תופנה
לדירקטוריון החברה ,אשר יידרש לתת את החלטתו בתוך  14ימי עסקים
ממועד קבלת מלוא החומר הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל
החלטת השקעה בקשר עם ההצעה .התחייבות בעלי מניות ביופארם
האמורה ומתן זכות הסירוב הראשונה לחברה יהיו ללא תמורה כלשהי.
במידה והחברה תחליט שלא לממש את זכות הסירוב ,יוכלו בעלי מניות
ביופארם ,כולם או חלקם ,לבצע את אותה הזדמנות עסקית או חלק
ממנה ,במישרין או בעקיפין ,מבלי שהדבר ייחשב הפרה על ידם כלפי
החברה ו/או מי מטעמה ,בכפוף להתחייבותם לאי תחרות כמפורט להלן.
הוסכם ,כי האמור לעיל ביחס להענקת זכות הסירוב לא יחול ביחס
לפעילות קנאביס בתחום ההיי-טק .להסרת ספק ,אין בכך כדי לגרוע
מזכות החברה לעסוק בתחום זה.
בעלי מניות ביופארם התחייבו ,כי לא יתחרו ,בין במישרין ובין בעקיפין,
לרבות באמצעות חברה בת ו/או חברה קשורה ,בעסקי תחום פעילות
החברה בתחום ריבוי וגידול קנאביס בישראל בלבד ,ולא יהיו מעורבים
בכל דרך שהיא ,בעסק שיש בו כדי להתחרות עם עיסוקי תחום פעילות
קאנומד כאמור לעיל ,בין כבעלי מניות )למעט החזקה של עד  5%בחברה
ציבורית ולמעט ההחרגה להלן( ,שותפים ,יועצים או עובדים.
לא יהיה באמור לעיל בכדי לפגוע בפעילות המשפטית של עוה"ד חגית
ויינשטוק דוד ו/או דוד זהבי ו/או משרדם בתחום הקנאביס )לרבות
החזקתם בכמות של עד  5%בחברה העוסקת בתחום הקנאביס(.
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2.2

ביום  6באפריל  2020החליט דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת
הביקורת לכך ,לקבל מה"ה מנור גינדי וכפיר גינדי ,מבעלי השליטה
בחברה ,הלוואות בעלים נוספות בסך מצטבר של  277אלפי ש"ח ,שאינן
נושאת ריבית או הפרשי הצמדה ,ואשר מועד פירעונן יחול ב 5-באפריל
 .2021החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור התקבלה
בהתאם לתקנה 1ב) (5לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(,
תש"ס") 2000-תקנות ההקלות"( ,כעסקה מזכה.

2.3

ביום  31באוגוסט  2020החליט דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת
התגמול לכך ,לאשר את הכללתם של נושאי משרה בחברה ,הנמנים על
בעלי השליטה בה ,בפוליסת הביטוח של נושאי המשרה בחברה ,כפי
שתהא מעת לעת ,זאת כיוון שתנאי הפוליסה ביחס לבעלי השליטה
כאמור הינם זהים לתנאי פוליסת הביטוח ביחס לשאר נושאי המשרה
בחברה .החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור התקבלה
בהתאם לתקנה 1ב) (5לתקנות ההקלות.

2.4

ביום  7באוקטובר  2020החליט דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת
הביקורת לכך ,לאשר תשלום גמול קבוע )כהגדרתו בתקנות החברה
)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס (2000-לה"ה מנור
גינדי ,כפיר גינדי ,חגית וינשטוק דוד ודוד זהבי ,שהינם בעלי השליטה
בחברה ,זאת למשך שלוש שנים החל מיום  8במרץ  .2020החלטת ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור התקבלה בהתאם לתקנה 1א
לתקנות ההקלות .לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה מיום 7
באוקטובר ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-100570 :הנכלל בדוח זה
בדרך של הפניה.

2.5

ביום  29בנובמבר  2020החליט דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת
הביקורת לכך ,לאשר את דחיית פירעון ההלוואות שהועמדו לחברה על-
ידי ה"ה מנור גינדי וכפיר גינדי ,שהינם מבעלי השליטה בחברה ,בסך
מצטבר של כ 3.6-מיליון ש"ח ,ליום  5באפריל  .2021החלטת ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור התקבלה בהתאם לתקנה (2)1
לתקנות ההקלות ,כעסקה מזכה.

2.6

ביום  11בפברואר  2021החליט דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת
הביקורת לכך ,לאשר את דחיית פירעון ההלוואות שהועמדו לחברה על-
ידי ה"ה מנור גינדי וכפיר גינדי ,שהינם מבעלי השליטה בחברה ,בסך
מצטבר כ 3.6-מיליון ש"ח ,ליום  15בנובמבר  .2021החלטת ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה כאמור התקבלה בהתאם לתקנה (2)1
לתקנות ההקלות ,כעסקה מזכה .לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של
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החברה מיום  14בפברואר ) 2021מס' אסמכתא,(2021-01-017887 :
הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.
תקנה :24

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
לפרטים בדבר ההחזקות של בעלי עניין בחברה בניירות ערך שלה ,סמוך למועד
פרסום הדוח ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  7בפברואר ) 2021מס' אסמכתא:
 ,(2021-01-015265הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.

תקנה 24א':

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
לפרטים אודות מצבת ההון של החברה עובר למועד הדוח ,ראו דוח מיידי של
החברה מיום  11במרץ ) 2021מס' אסמכתא ,(2021-01-031857 :הנכלל בדוח זה
בדרך של הפניה.

תקנה 24ב':

מרשם בעלי המניות
לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה עובר למועד הדוח ,ראו דוח מיידי
של החברה מיום  11במרץ ) 2021מס' אסמכתא ,(2021-01-031857 :הנכלל בדוח
זה בדרך של הפניה.
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תקנה :26

הדירקטורים בחברה

חברי דירקטוריון החברה נכון למועד הדוח**:
מנור גינדי,
דירקטור

כפיר גינדי ,דירקטור
ומנכ"ל

שם:
מספר ת.ז:.
תאריך לידה:
מען להמצאת
כתבי בי-דין:

031873458
29.10.1974
השקמה  ,21סביון,
מיקוד5651904 :

043118769
15.5.1981
הרמון  ,20רמת
מיקוד:
השרון,
4725120

נתינות:
חברות בוועדה
או ועדות של
הדירקטוריון:

ישראלית

ישראלית

דירקטור
חיצוני:
דירקטור
בלתי תלוי:
בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית או
כשירות
מקצועית:
עובד התאגיד,
בת,
חברה
חברה קשורה
של התאגיד
או בעל עניין:
התאריך שבו
החלה
הכהונה:
השכלה:

חגית ויינשטוק
דוד ,דירקטורית

דוד זהבי,
מ"מ יו"ר
דירקטוריון
027869601
17.9.1970
שלווה  11א,
הרצליה,
מיקוד:
4632222
ישראלית

רויטל גרבר
אקב,
דירקטורית
024215030
16.1.1969
ארבע העונות
 ,29קיסריה

029094208
14.2.1972
הפרסה  ,57תל אביב,
מיקוד6908557 :

ישראלית

ישראלית

ישראלית

לא

לא

לא

לא

לא

לא

ישראלית
ועדת
ביקורת,
ועדת מאזן,
ועדת תגמול

ועדת ביקורת,
ועדת מאזן,
ועדת תגמול

לא

לא

לא

לא

לא

לא

כן

כן

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

כן

כן

כן

027462282
29.9.1974
עין ורד ,16 ,עין
מיקוד:
ורד,
61069600

יריב אברהם,
דירקטור*

יהודה שגב,
דירקטור בלתי תלוי

אורית צחר,
דירקטורית
חיצונית
028603173
10.1.1971
הלסינקי ,22
תל אביב

אקסלרוד אלי,
דירקטור
חיצוני
314093873
19.3.1979
לינקולן  ,5תל
אביב

076042738
21.7.1951
השונית  ,10יבנה,
מיקוד810340 :

ישראלית

ישראלית
ועדת ביקורת ,ועדת
מאזן ,ועדת תגמול

כן

כן

לא

לא

לא

לא

לא

כן

כן

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

8.3.2020

 8.3.2020כדירקטור
 15.3.2020כמנכ"ל

8.3.2020

8.3.2020

3.1.2019

8.3.2020

13.6.2018

21.112018

15.3.2020

בוגר ניהול וכלכלה,
המכללה למנהל

רו"ח מוסמך ,בוגר
חשבונאות ,המכללה
תעודה
למנהל;
בתיווך מקרקעין

בוגר
משפטים,
אנגליהset ,
albns

בוגרת משפטים,
נתניה;
מכללת
עו"ד

בוגרת משפטים
המכללה
–
למנהל בשנת
 ;1994עורכת

בוגרת תואר
ראשון
במשפטים –
אוניברסיטת

בוגר משפטים
– אוניברסיטת
תל אביב;
בוגר ניהול –

בוגר ,כללי B.A
הרוח,
מדעי
אוניברסיטת ת"א;
מוסמך M.A ,מדעי

12

תיכונית

שם:

מנור גינדי,
דירקטור

כפיר גינדי ,דירקטור
ומנכ"ל

דוד זהבי,
מ"מ יו"ר
דירקטוריון

חגית ויינשטוק
דוד ,דירקטורית

רויטל גרבר
אקב,
דירקטורית
משנת
דין
 ;1995לימודי
תעודה בקורס
דירקטורים
ונושאי משרה
בחברה
הפקולטה
אונ'
לניהול
ת"א
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יריב אברהם,
דירקטור*

אורית צחר,
דירקטורית
חיצונית
תל אביב;
מוסמכת
במנהל
–
עסקים
המרכז
הבינתחומי
הרצליה;
בעלת הסמכה
לייעוץ ארגוני
והנחיית
קבוצות;
בעלת הסמכה
מקבוצת
פולקסוואגן
העולמית
להנחיית
לימודי ניהול
שירות
ומכירות;
קורס
דירקטורים -
אוניברסיטת
אביב;
תל
מגשרת
מוסמכת -
משרד
המשפטים;
"חשיבה
אסטרטגית
עיצובית"
) Design
- (Thinking
אוניברסיטת
וירג'יניה
ארה"ב ,בית
הספר
להנדסה;
"מנהיגות
והשפעה"

אקסלרוד אלי,
דירקטור
חיצוני
אוניברסיטת
תל אביב;
מוסמך
במשפטים –
אוניברסיטת
Northwestern

יהודה שגב,
דירקטור בלתי תלוי
החברה,
אוניברסיטת חיפה;
משפטים,
בוגר,
קריית אונו

מנור גינדי,
דירקטור

כפיר גינדי ,דירקטור
ומנכ"ל

דוד זהבי,
מ"מ יו"ר
דירקטוריון

חגית ויינשטוק
דוד ,דירקטורית

רויטל גרבר
אקב,
דירקטורית

יריב אברהם,
דירקטור*

שם:

התעסקות
בחמש השנים
האחרונות:

פרויקט
ייזום
 - TLVחברת
מגדלי גינדי ת"א,
החשמונאים ,100
תל אביב; מנהל
;TLV
קניון
דירקטור בחברות
קניון העיר תל
אביב ,מגדלי לב תל
אביב וחניוני תל
אביב

ייזום פרויקט - TLV
חברת מגדלי גינדי
ת"א ,החשמונאים
 ,100תל אביב

עו"ד במשרד
ויינשטוק
זהבי עו"ד

במשרד
עו"ד
זהבי
ויינשטוק
עו"ד

דין
עורכת
עצמאית במגוון
הדין האזרחי
מסחרי

בעל משרד פרסום –
משרד פרסום אברהם

פירוט
התאגידים
שבהם משמש
כדירקטור:

גינדי קפיטל בע"מ,
גינדי השקעות 1
גינדי
בע"מ,
השקעות ישראל
גינדי
בע"מ,
נדל"ן
השקעות
גינדי
בע"מ,
השקעות פרויקטים
בע"מ ,נווה גן -
השקעות
גינדי
בע"מ ,נתניה גינדי
בע"מ,
השקעות
השקעות
גינדי
מסחר תל אביב
גינדי
בע"מ,
השקעות תל אביב
בע"מ ,גינדי מסחר

gindi international
,real estate SRL
גינדי קפיטל בע"מ,
גינדי השקעות 1
בע"מ ,גינדי השקעות
ישראל בע"מ ,גינדי
השקעות נדל"ן בע"מ,
השקעות
גינדי
פרויקטים בע"מ ,נווה
גן  -גינדי השקעות
בע"מ ,נתניה גינדי
השקעות בע"מ ,גינדי
השקעות מסחר תל
אביב בע"מ ,גינדי
השקעות תל אביב
בע"מ ,גינדי מסחר
תל אביב בע"מ ,גינדי

לא

לא

חברת קאנומד

פרסום
אברהם
בע"מ; ניינטי ניין 99
בע"מ; משין סמארט
סטודיו בע"מ
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אורית צחר,
דירקטורית
חיצונית
) Visionary
(Leadership
אוניברסיטת
מקוויר
אוסטרליה,
בית הספר
למנהל
עסקים
דירקטורית
ובעלת
שליטה
בחברה
פרטית אוז
קונסלטינג
בע"מ;
מגשרת
עסקית
מוסמכת
משרד
המשפטים
אוז
קונסלטינג
בע"מ

אקסלרוד אלי,
דירקטור
חיצוני

יהודה שגב,
דירקטור בלתי תלוי

עורך דין/שותף
במשרד
אקסלרוד,
אוחנה ,אמיתי
ושות'

יו"ר דירקטוריון,
הנדסה
שפיר
ותעשיה 5 ,שנים;
חיצוני,
דירקטור
ריבוע כחול נדל"ן8 ,
דירקטור
שנים;
חיצוני ,חד אסף
תעשיות;  7שנים;
מנכ"ל ,לשכת תיאום
– המגזר העסקי5 ,
שנים

קבוצת חברות
פרטיות
"אליר"

דירקטוריון
יו"ר
הנדסה
שפיר
ותעשיה בע"מ

שם:

מנור גינדי,
דירקטור

כפיר גינדי ,דירקטור
ומנכ"ל

תל אביב בע"מ,
גינדי מגורים תל
אביב בע"מgindi ,
rom
vantului
 ,SRLמגדלי גינדי
 200בע"מ ,מגדלי
גינדי  100בע"מ,
מגדלי גינדי תל
אביב בע"מ ,מגדלי
השכרת
גינדי
דירות בע"מ ,מגדלי
גינדי  400בע"מ,
גינדי בוטיק בע"מ,
גינדי תמ"א 38
בע"מ ,מנור גינדי
בע"מ
אחיו של מר כפיר
גינדי.

מגורים תל אביב
בע"מgindi rom ,
,vantului
SRL
מגדלי גינדי 200
בע"מ ,מגדלי גינדי
 100בע"מ ,מגדלי
גינדי תל אביב בע"מ,
מגדלי גינדי השכרת
דירות בע"מ ,מגדלי
גינדי  400בע"מ ,גינדי
בוטיק בע"מ ,גינדי
תמ"א  38בע"מ ,כפיר
גינדי בע"מ

אחיו של מר מנור
גינדי.

דוד זהבי,
מ"מ יו"ר
דירקטוריון

לא

חגית ויינשטוק
דוד ,דירקטורית

לא

רויטל גרבר
אקב,
דירקטורית

לא

יריב אברהם,
דירקטור*

"בן משפחה"
"בעל
של
עניין" אחר
בתאגיד
* מר יריב אברהם כיהן כמ"מ מקום יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום  24במרץ  2020עד ליום  22בדצמבר  .2020לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  22בדצמבר ) 2020מס' אסמכתא:
.(2020-01-131287
** ה"ה דן דניאלי ,אבי בן רובי וגיא רוזנברג כיהנו כדירקטורים בחברה עד ליום  8במרץ  .2020כהונתם הסתיימה כחלק מתנאי עסקת מיזוג ביופארם.
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לא

אורית צחר,
דירקטורית
חיצונית

לא

אקסלרוד אלי,
דירקטור
חיצוני

לא

יהודה שגב,
דירקטור בלתי תלוי

לא

תקנה 26א':

נושאי משרה בכירה בחברה נכון למועד הדוח* )שאינם נזכרים בתקנה  26לעיל(:

שם:

גרשון קציר

דניאל שפירא

עידן צבירן

מספר ת"ז:

065388241

052755998

301139614

תאריך לידה:

29.12.1954

21.7.1954

31.8.1987

התפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת שלה,
בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה:

סמנכ"ל כספים של החברה

מבקר פנים

חשב

תאריך תחילת הכהונה:

7.6.2020

3.1.2016

11.10.2020

השכלה:

בוגר כלכלה ומנהל עסקים ,אוניברסיטת בר-
אילן

בוגר חשבונאות וכלכלה ,אוניברסיטת בר-אילן

בוגר חשבונאות וכלכלה ,אוניברסיטת תל
אביב

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל בפועל וסמנכ"ל כספים בחד אסף
תעשיות בע"מ

רו"ח ומבקר פנים ,בעל משרד לראיית חשבון
מבקר פנים של חברות ציבוריות הנסחרות
בארץ ובחו"ל

סמנכ"ל כספים בהיי טאוור ייעוץ וניהול בע"מ,
חשב בחברה ציבורית נסחרת בחו"ל[

בעל ענין או בן משפחה של נושא משרה או של
בעל עניין בתאגיד:

לא

לא

לא

* מר אילן היידן כיהן כמנכ"ל החברה עד ליום  15במאי  ;2020מר שחר סלומן כיהן כסמנכ"ל הכספים של החברה עד ליום  5ביוני .2020
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תקנה 26ב':

מורשי חתימה עצמאיים של החברה
נכון למועד הדוח אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

תקנה :27

רואה החשבון המבקר של החברה
שם :שטראוס לזר ושות' – רואי חשבון
כתובת :מגדל אלון  ,2רחוב יגאל אלון  ,94תל אביב.6789139 ,

תקנה :28

שינוי בתזכיר או בתקנון החברה
 .1ביום  13בינואר  2020שונה תקנון החברה באופן הבא:
סעיף  5.1לתקנון :ההון הרשום של החברה מורכב מ 300,000,000-מניות
רגילות ללא ע.נ .כ"א.
 .2ביום  27בפברואר  2020שונה תקנון החברה באופן הבא:
סעיף  5.1לתקנון :ההון הרשום של החברה מורכב מ 550,000,000-מניות
רגילות ללא ע.נ;.
סעיף  17.2לתקנון :כל בעל/י מניות המחזיק/ים ב 12.5%-מהון המניות המונפק
והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ,בעצמו/ם ובאמצעות אחרים ,יהא
זכאי למנות דירקטור אחד בחברה; למחזיק/ים ב 30%-מהון המניות המונפק
והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה – למנות  3דירקטורים בחברה;
ולמחזיק/ים  40%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה
בה– למנות  5דירקטורים בחברה .כל בעל/י מניות הזכאי/ים למנות יותר
מדירקטור אחד יהיו זכאים חלף מינוי מספר הדירקטורים שהם זכאים למנות,
למנות אחד אשר יהנה ממספר קולות בהצבעה השווה למספר הדירקטורים
שאותם בעל/י מניות שאותם היו זכאים למנות כאמור .למשל ,למחזיק/ים ב-
 32%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה – יהיו
זכאים למנות דירקטור אחד אשר יהנה מכוח הצבעה של  3קולות.
לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים  19בינואר  2020ו27-
בפברואר ) 2020מס' אסמכתאות 2020-01-007665 :ו ,2020-01-017290-בהתאמה(,
הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

תקנות  29ו29-א' :המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות החברה
 .1להלן יובאו המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן
טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר:
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שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד
ביום  7בינואר  2020אישר דירקטוריון החברה ,כחלק מעסקת מיזוג ביופארם,
להגדיל את הונה הרשום של החברה ל 550,000,000-מניות רגילות ללא ערך נקוב
כ"א של החברה .ביום  27בפברואר  2020אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של
בעלי המניות של החברה את הגדלת ההון הרשום כאמור .לפרטים נוספים ,ראו
דוח מיידי של החברה מיום  27בפברואר ) 2020מס' אסמכתא2020-01- :
 ,(017185הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.
ביום  7בינואר  2021אישר דירקטוריון החברה ביצוע איחוד הון של הונה
המונפק והנפרע של החברה ביחס של  3ל ,1-באופן שכל שלוש מניות רגילות של
החברה יאוחדו למניה רגילה אחת ,ובהתאם ,מספר המניות שינבעו ממימוש
ניירות ערך המירים של החברה יותאם אף הוא ,באופן שמספר המניות הנובעות
ממימוש ניירות הערך ההמירים כאמור יקטן ביחס של  3ל) 1-ללא שינוי במחיר
המימוש( .ביום  1בפברואר  2021אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי
המניות של החברה את איחוד ההון כאמור .לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של
החברה מיום  11בינואר ) 2021מס' אסמכתא ,(2021-01-004605 :הנכלל בדוח
זה בדרך של הפניה.
שינוי תזכיר או תקנון של החברה
ראו תקנה  28לעיל.
 .2החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים:
ביום  22בדצמבר  2020אישר דירקטוריון חברה ,לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת לכך ,להמיר את הלוואות הבעלים שהועמדו לחברה על-ידי ה"ה מנור
גינדי וכפיר גינדי ,מבעלי השליטה בחברה ,בסך מצטבר של  3,609,607ש"ח ,ל-
 9,441,817מניות רגילות ,לפי שער של  38.23ש"ח למניה .לאחר תקופת הדוח,
ביום  1בפברואר  ,2021החליטה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות
של החברה לא לאשר את המרת החוב כאמור .לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי
של החברה מיום  11בינואר ) 2021מס' אסמכתא ,(2021-01-004605 :הנכלל
בדוח זה בדרך של הפניה.
 .3החלטות אסיפה כללית מיוחדת
 3.1באסיפת בעלי מניות מיום  13בינואר  2020התקבלו ההחלטות המפורטות
להלן (1) :אישור התקשרות החברה עם גב' רויטל גרבר אקב ואלפיס
פלורה ,אשר נמנו באותו מועד על בעלי השליטה בחברה ,בהסכם להמרת
חוב החברה כלפיהם לניירות ערך של החברה; ) (2אישור התקשרות
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החברה בהסכמי המרת חוב עם נותני שירותים; ) (3הגדלת ההון הרשום
של החברה ותיקון תקנון החברה.
לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים מימים  1בדצמבר  6 ,2019בינואר
 9 ,2020בינואר  2020ו 14-בינואר ) 2020מס' אסמכתאות2019-01- :
2020-01- ,2020-01-002502 ,2019-01-105330 ,2019-01-105327 ,105321
 2020-01-004179 ,004032ו ,2020-01-005598-בהתאמה( ,הנכללים בדוח
זה על דרך ההפניה.
 3.2באסיפת בעלי מניות מיום  27בפברואר  2020התקבלו ההחלטות
המפורטות להלן (1) :אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג ביופארם;
) (2אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה מסוג  (3) ;Run-Offהגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון
החברה.
לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים מימים  20בינואר 18 ,2020
בפברואר  24 ,2020בפברואר  2020ו 27-בפברואר ) 2020מס' אסמכתאות:
,2020-01-016869 ,2020-01-008265 ,2020-01-008262 ,2020-01-008259
 ,2020-01-018705ו ,2020-01-017185-בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה על
דרך ההפניה.
 3.3באסיפת בעלי מניות מיום  9באוגוסט  2020התקבלו ,בין היתר ,ההחלטות
המפורטות להלן) :א( אישור תנאי כהונתו והעסקתו של סמנכ"ל הכספים
של החברה ,מר גרשון קציר; )ב( הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות
לנושאי משרה בחברה והכללתם בפוליסת הביטוח לנושאי משרה; )ג(
הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי
השליטה בה; )ד( התקשרות בהסכם פשרה עם ולטר טים בע"מ; )ה( אישור
מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ,בהתאם לסעיף 267א לחוק
החברות.
לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים מימים  3ו 9-ביולי  2 ,2020ו8-
באוגוסט ) 2020מס' אסמכתאות,2020-01-07301 ,2020-01-070926 :
 2020-01-082128ו ,2020-01-085215-בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה בדרך
של הפניה.
 3.4באסיפת בעלי המניות מיום  1בפברואר  2021התקבלו ההחלטות
המפורטות להלן) :א( איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס
של  3ל) ;1-ב( לא לאשר המרת סך הלוואות מצטבר של  3,609,607ש"ח
שהועמד על-ידי ה"ה מנור גינדי וכפיר גינדי ,מבעלי השליטה בחברה ,ל-
 9,441,817מניות רגילות של החברה.
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לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים מימים  29בדצמבר  11 ,2020בינואר
 2021ו 1-ו 2-בפברואר ) 2020מס' אסמכתאות2021-01- 2020-01-141405 :
 2021-01-013033 ,004605ו ,2021-01-013381-בהתאמה( ,הנכללים בדוח
זה בדרך של הפניה.
 .4פטור ,שיפוי וביטוח
 4.1שיפוי ופטור
ביום  9באוגוסט  2020אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה ,לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,
הענקת כתבי שיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה,
כפי שיכהנו בה מעת לעת ,לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה בחברה.
לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים מימים  3ו 9-ביולי  2 ,2020ו8-
באוגוסט ) 2020מס' אסמכתאות,2020-01-07301 ,2020-01-070926 :
 2020-01-082128ו ,2020-01-085215-בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה בדרך
של הפניה.
 4.2ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-Off
ביום  16במרץ  ,2020לאחר אישור האסיפה הכללית מיום  27בפברואר
 ,2020ולאחר השלמת עסקת מיזוג ביופארם ,התקשרה החברה בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  Run-Offעבור
דירקטורים ונושאי משרה שכיהנו ו/או המכהנים ו/או שיכהנו בחברה
במהלך התקופה שתחילתה החל מאירוע החלפת השליטה האחרונה בטרם
עסקת מיזוג ביופארם וסיומה במועד השלמת עסקת מיזוג ביופארם )אף
אם כהונתם של הדירקטורים ונושאי המשרה המבוטחים תסתיים או
הסתיימה לפני מועד השלמת עסקת מיזוג ביופארם( ,וזאת בגין אירועים
שאירעו ממועד מינויים ועד למועד השלמת עסקת מיזוג ביופארם ,אשר
נכנסה לתוקפה החל ממועד השלמת עסקת מיזוג ביופארם ותהא בתוקף
למשך שבע ) (7שנים ,בתנאים והיקפים שלא יפחתו מהתנאים הבאים:
במסגרת הפוליסה הכיסוי הביטוחי לא יעלה על  5מיליון דולר ארה''ב
למקרה ולתקופה ,ההשתתפות העצמית לא תעלה על  50אלפי דולר ארה"ב
למקרה לשיפוי חברה )כולל בגין הוצאות( בישראל 75 ,אלפי דולר ארה"ב
למקרה לשיפוי חברה )כולל בגין הוצאות( בכל העולם למעט ארה"ב וקנדה,
ו 75-אלפי דולר למקרה לשיפוי חברה )כולל בגין הוצאות( בגין תביעות
ניירות ערך ישראל בלבד ,והפרמיה עומדת על סך של  42אלפי דולר ארה''ב.
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לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים מהימים  20בינואר 18 ,2020
בפברואר  24 ,2020בפברואר  27 ,2020בפברואר  2020ו 3-באפריל 2020
)מס' אסמכתאות,2020-01-008265 ,2020-01-008262 ,2020-01-008259 :
 2020-01-017185 ,2020-01-018705 ,2020-01-016869ו,2020-01-035523-
בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
 4.3ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
ביום  9באוגוסט  2020אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה ,בין היתר ,את הכללת נושאי המשרה בחברה בפוליסת הביטוח
לנושאי משרה בחברה ,כפי שתאושר מעת לעת ,אשר היקף הכיסוי
הביטוחי יהיה בסך של  15מיליון דולר למקרה ולתקופה ,ועלות הפרמיה
וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת
הפוליסה ,והעלות אינה מהותית לחברה.
לפרטים נוספים ,ראו דיווחים מיידיים מימים  3ו 9-ביולי  2 ,2020ו8-
באוגוסט ) 2020מס' אסמכתאות,2020-01-07301 ,2020-01-070926 :
 2020-01-082128ו ,2020-01-085215-בהתאמה( ,הנכללים בדוח זה בדרך
של הפניה.

 31במרץ 2021
________________________
כפיר גינדי ,מנכ"ל ודירקטור

__________________________
דוד זהבי ,מ"מ יו"ר דירקטוריון
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פרק ה'

הצהרות מנהלים

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,כפיר גינדי ,מצהיר כי:
 (1בחנתי את הדוח התקופתי של קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ )להלן – התאגיד(
לשנת ) 2020להלן – הדוחות(;
 (2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,
לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ,לוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
ולוועדת הביקורת של התאגיד כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל
הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח
הכספי ועל הגילוי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 31במרץ 2021
כפיר גינדי ,מנכ"ל ודירקטור

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,גרשון קציר ,מצהיר כי:
 (1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של קאנומד תעשיות קנאביס
רפואי בע"מ )להלן – התאגיד( לשנת ) 2020להלן – "הדוחות"(;
 (2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו
בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ,לוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
ולוועדת הביקורת של התאגיד כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל
הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 31במרץ 2021
גרשון קציר ,סמנכ"ל הכספים

