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עתיד

השקעהאו/וערךניירותשללמכירהאולרכישההמלצהאוכהצעהבהלראותואיןהחברהידיעלנערכהזומצגת

 :להלן)זובמצגתהכלולמידעוכל,דבלבמידעמסירתלשםנועדהזומצגתכןכמו. מ"בעתראפיוטיקסקנאשורבחברת
דעתחוותאוהמלצה, השקעההחלטתלקבלתבסיסמהווהאינווהוא, בלבדנוחותלמטרותבתמציתמוצג"( המידע"

ולאאחראיתאינההחברה. פוטנציאלימשקיעכלשלעצמאימידעוניתוחאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהואינו

.זהבמידעמשימושכתוצאהלהיגרםהעשוייםהפסדאו/ונזקכלבגיןכאחראיתתיחשב

בין, כוללכאמורמידע1968-ח"התשכ, ערךניירותבחוקכהגדרתו, עתידפניצופהמידעלכלולעשויהזומצגת, כןכמו

אינהשהתממשותם, עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות, יעדים, תחזיות, היתר

"(.עתידפניצופהמידע" (החברהבשליטתואינהודאית

ידיעלשנעשוסובייקטיביותותחזיותהערכות, השערותעלמבוססוהינומוכחתעובדהמהווהאינו, עתידפניצופהמידע

,  היתרבין, צופה פני עתיד עשוי להיות מושפעהתממשותו או אי התממשותו של המידע, זה בלבדבמועדהחברה

וכן מהתפתחויות בתחום התחרותי והעסקי וכן מגורמים חיצוניים , החברהמגורמי סיכון המאפיינים את פעילות

צופה פני  מידע. ואשר אינם מצויים בשליטת החברהאשר אינם ניתנים לחיזוי מראש, החברההמשפיעים על פעילות

ומכאן שמידע, אינו נמצא בשליטת החברההיכולת להעריכו מראש שכן לרוב מידע זהולחברה אין, עתיד אינו מדויק

לרבות אך לא רק שינויים בתנאי  ,עשוי להשתנות מהותית בכל עת כתוצאה מהשפעת גורמים שונים, כולו או חלקו, זה

.או בסביבה העסקית/או בתחרות בשוק ו/השוק ו

התחזיות וההערכות  . זולהיות שונים מהותית מאלו המוצגים במצגתהישגי החברה בעתיד עשויים, כתוצאה מכך

מתחייבת החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינהמתבססות על נתונים ומידע המצויים בידיהצופות פני עתיד

נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת  או/הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ואו/או לשנות כל תחזית ו/לעדכן ו

.זו

מידע 
צופה

פני עתיד
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-קנאשור
סטטוס

ר"ודבר היו

הפצה ומכירה  , עיבוד, גידול-והשנה השלמנו את הקמת כלל חלקי שרשרת הערך , 2016-יצאה לדרך עם הרפורמה בקנאשור

.  למען המטופלים ולטובת בעלי המניות שלנו, ישירה עד הבית

.במוצרי פרמיום ובתמחור הוגן, יציב ואחראי, כספק אמיןקנאשורמיצבנו את 2020-מאז תחילת המכירות ב

הידע והצוות הניהולי  , על בסיס התשתיות, נקייה ויעילהאירופוניתהמוביל בישראל בטכנולוגיה indoor-הקמנו את מתקן ה

מפעל העיבוד שלנו אורז תפרחות וממצה שמני  .  יצרנית החלבון והשמן הגדולה והמובילה בישראל, שהועברו אלינו מסולבר

.  ותופס להערכתנו נתח משמעותי מהשוק הישראלי, עם תשתיות וטכנולוגיות שהבאנו מעולם התרופות, קנאביס בחדרים נקיים

הקמנו מערך בדיקות איכות פנימי שבוחן את הקנאבינואידים בכל אצווה שיוצאת ליותר ממאה בתי המרקחת אותם אנחנו  

.משרתים

,  ואנחנו משרתים אותם במקביל לייצור במותגים שלנו, המגדלים המובילים בישראל בחרו לעבור לעבוד איתנו, לשמחתנו

Cannassure Indoor ,Cannassure Selectו-Cannassure Drops.

,  ממשיכים להיות קשובים לצרכי המטופלים, ובמקביל, אנו מוכוונים להמשך צמיחה מואצת, 2020לאחר טבילת האש בשנת 

.אמינות ואיכות–וממשיכים להתמקד בשתי אבני היסוד של החברה , בתי המרקחת והרופאים

לקראת , אנחנו מעריכים שבמהלך החציון השני של שנה זו נעבור לאיזון תפעולי על בסיס הפעילות בישראל, מבחינה תפעולית

כך שנוכל להתחיל ביצוא , של מפעל היצורEU-GMPברבעון השלישי אנחנו צפויים לקבל אישור . 2022-מעבר לרווחיות ב

.מוצרי קנאביס לאירופה

בתוך תעשייה צעירה ודינמית בנינו  . הנהלה מסורה ורוח יזמית, עם יסודות בני שישים שנה, הוקמה על תשתית מוצקהקנאשור

שבחרו , וזכינו לאמון המטופלים וכן המגדלים הגדולים בישראל, את החברה המותאמת ביותר לדרישות השוק2016מאז 

שאותה אני מוביל עם  , רכש ואספקה, עיבוד, אינטנסיביאינדורגידול –האופרציה שלנו זריזה ומגיבה לשינויים . איתנולעבוד 

.הנהלה חדורת רוח קרב ועובדים נאמנים

נחושתןאלוף במיל עידו 

ר הדירקטוריון"יו



ענף 
הקנאביס  
–בישראל 

צמיחה שנתית  
של עשרות 

אחוזים  
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,  טון כיום40-גודל השוק המקומי עומד על כ

מספר המטופלים צומח מחודש לחודש

בישראל  2021נתח משמעותי מהקנאביס שנמכר באפריל ומאי 

בטר, אינטרקיורמותגי , במותגי החברה–קנאשוריוצר במפעל 

ולקוחות נוספים
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*מטופלי קנאביס בישראל

מספר מטופלים

יישום מלא 

של רפורמת 

הקנאביס

14-נוב16-מאי17-ספט19-ינו20-מאי21-מרץ

*https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licenses-status-april- 2021fdp.fdp.



ענף הקנאביס העולמי 
מגמות בשוק הקנאביס הגלובלי

הכרה נרחבת ביעילות מוצרי הקנאביס הרפואי  

המביאה לגידול עולמי בביקוש לטיפול בקנאביס 
רפואי

שוק הקנביס הרפואי  –צמיחה מואצת 

העולמי צפוי להגיע לעשרות מיליארדי  

*2028דולר עד 

קנאשור מתכננת יציאה לשוק הבינלאומי

ומחזיקה  , EU-GMPלאחר קבלת אישור 2021-ב

בהסכמי הפצה בגרמניה וסקנדינביה

עלייה במספר המדינות המאשרות טיפולים בקנאביס 

רפואי ומטמיעות מדיניות רגולטורית תואמת

5
*https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-legal-marijuana-market



אסטרטגיה ייחודית להצפת ערך
חמישה מנועי צמיחה עיקריים
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מוצר  –2023מנוע צמיחה לשנת 

דרמטולוגי על בסיס שמן קנאביס  
וטכנולוגיה מוכחת

Indoorגידול בתנאי 

GACPאישור 

רכש מחוות מובילות  

בישראל ובעולם

בית מסחר  

שיווק–פעיל 

cannassure

select

Cannassure

indoor

מותגי לקוחות

עיבוד וייצור עבור  

חברות  

מהמובילות 

בישראל

IMC-GMP

מוצרים המופצים עד  

,  לבית הלקוח

הסכמי הפצה  

גלובליים

IMC-GDP

מעבדת  

-inאיכות 

house
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קנאשור במספרים

500
יכולת גידול -ג "ק

שנתית של קנאביס 

 High)פרימיום

THC ) בתנאיIndoor

עם פוטנציאל הגדלה  

משמעותי

15,000
קיבולת  , ג לשנה"ק

אריזת תפרחות  

במתקן החברה

24
שעות פעילות  

במתקן בתפוקה 

3-מלאה ב

החברה  , משמרות

פועלת להרחבת  

הקיבולת כמענה  

לביקוש מלקוחות 

נוספים

120
בתי מרקחת מפיצים  

,  את מוצרי החברה

ביניהם רשת  

סופרפארם

5
לקוחות ייצור במודל 

contract 

manufacturing

וביקוש רב על ידי 

לקוחות נוספים

4,300
ג של קיבולת  "ק

אחסון מאושרת של 

–חומר גלם 

מהגדולות בישראל

במספריםקנאשור

34
מיליון ש״ח

-תחזית מכירות ל

2021



גידול 
חודשי  

במכירות  
קנאשור
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20נוב  20דצמ  21ינו  21פבר  21מרץ  21אפר  21מאי 

* מכירות חודשיות במיליוני שקלים

יעד מכירות  

של

34
מיליון שקל

2021-ב

נתונים לא מבוקרים ולא סקורים*
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Q3/21היצור צפויה לרבעון  למפעל EU GMPהסמכת •

ל"תחילת מכירות בחו•

במטרה להיענות לביקוש הגובר בשוק למוצרי  אינדורהרחבת היקף גידול •

החברה

ליכולות  ' הרחבת מפעל הייצור במטרה להיענות לביקוש מצד לקוחות צד ג•

האריזה והעיבוד של החברה

במקביל להפצה באמצעות קבלן משנה, הרחבת פעילות בית המסחר•

הרחבת פעילות הפצה עד לבית הלקוח•

פ אסטרטגי עם חברות קנאביס גלובליות"שת•

בזכות עבודה קשה ומסירות של , כבר היום אנחנו שחקן משמעותי בשוק הישראלי

שמאפשרת  , scalable, הקמנו בזמן קצר אופרציה יעילה, אני גאהכך ועל , הצוות

עכשיו אנחנו  . והפצה, עיבוד קנאביס מסביב לשעון, לנו להתקדם בגידול אינטנסיבי

,  מלאה ועקומת הלמידה התיישרהמתקרב לתפוקה המפעל –בנקודת הפריצה 

עם  , ומכוונת ליצוא כבר השנה, הופכת לשחקן משמעותי בשוק הישראליקנאשור

ומותג חזק, מגוון רחב של מוצרים

רן עמיר  

ל"מנכ

המשך  
התפתחות  

מואצת
2021-ב

ההכנסות ממכירת  

מגידול קנאשורמותג 

אינדור

הכנסות ממכירת מותג  

מרכש מחוות  קנאשור

ומתקני גידול

הכנסות מקבלנות משנה

ח  "מיליון ש34

הכנסות צפויות
2021-ב
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GACPבעל תקן מתקן הגידול מתקדם 

חמישה מחזורי  

גידול בשנה

–הדירות 

אותו מוצר כל 

אותם  , השנה

–וTHCאחוזי 

CBD כל

השנה

יעילות כלכלית סביבה 

נקייה 

ומנוטרת

ריכוזים  

גבוהים של  

THCו-CBD
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מגוון מוצרים רחב 
ואיכותי

סטיבן: צילום
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מהשוקפידבק



בניית  
פתרונות  

לשוק  
הקנאביס  

לשנים  
הבאות

מאפשרת לנו להתקדם , GMPברמת , ההקמה של מערכת שלמה של גידול ועיבוד

תפרחות ושמנים  . כדי להישאר תמיד בחזית הטכנולוגיה,בפיתוח המוצרים לשנים הבאות

וההמשך הוא מוצרים על בסיס טכנולוגיה פארמצבטית ושיטות מתן  , הם רק ההתחלה

.  נוחות יותר

יעיל ומשתלם כלכלית  מוצרים  , ר מנחה כיצד ניתן לפתח באופן מהיר"הספר הירוק של יק

,  לתרופה מבוססת קנאביס, ומראה לנו את הדרך משמן קנאביס, מבוססי קנאביס

.  אך לא על בסיס מולקולה ספציפית, המבוססת על צמח שמשרד הבריאות הגדיר כבטוח

כדי , מוגנות פטנט, בחרנו לפתח מוצרי קנאביס על בסיס שיטות מתן תרופות ידועות, לכן

בה  IMC-GMPתחת אותה המסגרת של , זאת. להגיע למוצר נוח לשימוש ויעיל למטופל

.אנחנו פועלים ובתמיכת רשות החדשנות של מדינת ישראל

הכוללים תיק פטנטים חזק שייתן , של מוצרים חדשניים2022–אנחנו מכוונים להשקה ב 

,  המוצרים אינם מתבססים על זנים אלא על שמנים הדירים שפיתחנו. לנו יתרון מסחרי

 Nasdaq)ליפידור , מחברת פארמה שבדיתבלעדי רשיוןבהמגובה טכנולוגיהבשילוב 

first North: LIPI) , במעבדות החברה באשדודפורמולציהופיתוח .

,  המלווה בכאב רב, מחלה אוטואימונית קשה, פסוריאזיסאנחנו שואפים לתת מזור לחולי 

נחשפנו לעדויות  . כאשר הטיפולים הקיימים מלווים בהצלחה מוגבלת ותופעות לוואי רבות

של מטופלים אשר מדווחים על הצלחה בטיפול בנגעי עור באמצעות קנאביס  והבנו את  

הצורך בטכנולוגיות חדשניות שישפרו את יעילות הטיפול ויאפשרו בניית גוף נתונים מוצק 

.  השלים את התמונהליפידוראיתור הטכנולוגיה פורצת הדרך של . שיתמוך בטיפול זה

לאחר השלמה מוצלחת של שלב  , אנו ממשיכים לפתח את מוצרי הקנאביס לעור

,  במהלך שלב זה פיתחנו פורמולציה שעמדה במבחני יציבות. ההיתכנות הטכנולוגית

ואנו משלימים את המידע הנחוץ שיאפשר לנו  , במערכת מודל–וחדירה מיטבית לעור 

.  להתחיל בדיקות בבני אדם

סעד-עונאללהר הדיל "ד
13
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קנאשור הינה חברת  

,  קנאביס רפואי שמגדלת

מייצרת ומשווקת תפרחות  
ושמני קנאביס

בעלת מתקן ייצור מתקדם 

GMP-IMCבאשדוד בעל תקן  

הצפוי להערכת החברה לקבל  

במהלך רבעון   EU-GMPתקן 

2021שלישי 

פועלת בכל שרשרת הערך  

,  indoorגידול , הכוללת ריבוי

ייצור ואריזת מוצרי  , עיבוד
הקנאביס

ערוכה לצמיחה לאחר סיום הנחת  

2020התשתיות הפיזיות בשנת 

החברה דיווחה על  ;ותחילת מכירות

-מיליון שקל ב34-צפי מכירות של כ
2021

שרשרת הפצה מוכחת עם  

בתי מרקחת  120-מכירות לכ

כולל לרשת סופר  , בישראל

פארם והפצה ישירה לבית  

הסכמי הפצה  ;הלקוח

בגרמניה וסקנדינביה

בטר, קנדוקמייצרת עבור 

חלק , להערכתינו. ואחרים

משמעותי  מהתוצרת  

2021-שתימכר בשוק ב

בקנאשורתיוצר 

סיכום
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