
Growing
a New Future

© GREENKOM 2021

מצגת משקיעים



Greenkomידיעלהוכנהזומצגת Group(החברה":להלן)".

תחליףמשוםבמצגתואיןהחברהשלערךניירותשלמכירהאו/והחזקהאו/ולרכישהשיווק/ייעוץאוהמלצה,הצעה,דעתחוותזובמצגתלראותאין

,בלבדמידעשלוהצגהמסירהלשםנועדהזומצגת.אדםכלשלהמיוחדיםוצרכיובנתוניוהמתחשבפנסיונישיווק/לייעוץאוהשקעותשיווק/לייעוץ

.דיןפיעלחובותיהבמסגרת,לציבורהחברהשמפרסמתלדיווחיםתחליףמשוםבהצגתהבין

.המצגתלמועדנכוןהבנתםאתומשקףבלבדכותביהדעתעלהינוזובמצגתהמוצג

.החברהידיעלכלשהיהודעהמתןללאוזאת,עתבכללהשתנותעשויים,זובמצגתהמובאותהדעותלרבות,המפורטיםוהניתוחהפרטים,המידע

,עתידייםלענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,מטרות,תחזיותהכוללים,זובמצגתהמובאיםשוניםנושאים

,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהינם,ורווחיותהכנסותתחזיתעםבקשרלרבות,החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם

.המצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלהמתבססותהחברההנהלתשלהסובייקטיביותהערכותיהעלהמבוסס,1968–ח"תשכ

בסביבהמהתפתחויותוכןהחברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרביןתושפע,עתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו

תוצאות.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכללית

מוזהריםזומצגתקוראי–כןעל.במצגתמהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעלולותהחברותשלהפעילות

.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעשוייםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכיבזאת

Disclaimer-הגבלת אחריות 

2© GREENKOM 2021



רפואיקנאביסגידול»
שלוהריבויהגידולבתחומיפעילההחברה,2017ביוליהקמתהמאז

שיתופייצירתתוך,רפואיקנאביסמבוססיומוצריםרפואיקנאביס

וזרותמקומיות,אחרותחברותעםפעולה

גבוהותאוטומציהיכולותבעלתחכמהגידולחוות»
עםר"מ10,000-כשלשטחכוללת,אחיםבכפרחכמהגידולחוות

המשמשיםר"מ1,500,ר"מ4,500שלשטחעלהפועלותחממות

ומתקןהחברהלמשרדיהמשמשיםנוספיםר"מ4,000וצמחיםלריבוי

.גיזום,טיפוליישון,ייבושוחדריכספתהכוללPost-harvest-ל

ענפהפ"מופעילות»
ייעודייםזניםשלוההשבחההגידולבתחומיייחודיפ"מומבצעתהחברה

פיתחההיוםעד,זניםבמאותמחזיקההחברה.רפואיתזיקהבעלי

.שוניםללקוחותזנים2ומכרהמסחרייםזנים28-מיותרהחברה

ייעוץ»
וליוויייעוץשירותימספקתהיא,החווהשלהצעירגילהאףעל

-Postהומתקניהחממותבנייתבתהליכיבישראלחוותלמגוון

harvestוהתחזוקההחווהתפעולובייעול

?אנחנומי 

₪ מ 11.8
2021הכנסות ל 

טון1.2
תפוקת גידול  

2021בשנת 

₪ מ 25
הושקעו עד היום

₪ מ 14.4
2021הון עצמי ל 
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,  קבוצת קנאביס מובילה וחדשנית בעלת מותג גלובלי

היודעת לספק את כל שרשרת הערך בתחומי גידול  

והפצה של מוצרי קנאביס רפואי

החברהחזון 
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מחזור מכירות  

2020שנתי 

₪מ 690

נמכרו בישראל  

2020במהלך 

טון30

מחזור מכירות  

2021צפי 

₪מ 950

2021-צפי ל

טון40

המטופליםבמספרמתמידגידול»
ביןרפואיבקנאביסהמטופליםבכמות37%שלממוצעתשנתיתצמיחה

2020בשנת45%שלצמיחה.2014-2020השנים

שוניםמכיווניםהמגיעהצמיחה»
.האחרונהבשנהחודשמדיבממוצעחדשיםמטופלים2,300-כ

במהלךלמשתמשהנצרכתהקנאביסבכמות5%-כשלממוצעתצמיחה

האחרונההשנה

בעתידאיתנויישארוהצמיחהמגמות»
ירידהבעקבותהבאותבשניםגםחזקהצמיחהולהציגלהמשיךצפויהשוק

רישיונותלהנפיקהמורשיםהרופאיםבכמותוגידולהרישיוןהוצאתבעלות

לגליזציה»
הלגליזציהאתאישרהיורקניו)בעולםרבותלמדינותבדומההשוקפתיחת

כיוםמהמצב10בפיהמוערךלגידוליביא(2021במרץ

קצב צמיחה חזוי  
2021לשנת 

38%-כ

הישראלישוק הקנאביס הרפואי 
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הגלובליהקנאביסבשוקצמיחהתומכותמגמות»

רפואיקנאביסשלנרחבתולגליזציהרגולטוריםשינויים›

(בעולםמדינות40-למעל)

קנאביסשלהרפואייםהיישומיםהרחבת›

רפואיקנאביסלשימושיגוברתמודעות›

הקורונהמגפתבמהלךרפואילקנאביסגוברביקוש›

03/21הקנאביסבשוקלגליזציהאישרהיורקניומדינת›

שוק הקנאביס הרפואי הגלובלי

2027-היקף צפוי ב

147
מיליארד דולר

צמיחה שנתית צפויה בשנים 

2020-2027

29%

Cannabis Market Forecast to 2027 - COVID-19 Impact and Global Analysis by Product Type; Application; and Geography

העולמישוק הקנאביס הרפואי 
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החזקותמבנה
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בתי מרקחת

100% 100%

החווה  
(*)בשפיר

21%

שותפות כפר 
אחים

74%

הפצה

21%זכויות ל  (*)
.מהרווחים



הערךבשרשרתמהשלביםאחדבכלושליטהנוכחת–הוליסטיתגישה

נחתם שיתוף פעולה עם בית מרקחת בדרום למכירה והפצה ישירה של מוצרי קנאביס* 

B2Bבתי מרקחת 
B2Cצרכן סופי 

הפצה 
GDP

ייצור רפואי
EU-GMP

הליכי פוסט  
הארווסט  
מתקדמים  
וחדשניים

חוות גידול
מחקר ופיתוח

IMC-GAP

הייצורשרשרת
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9

ציוןנקודות

יסוד חברה
R&Dפיתוח 

גידול מסחרי 
בחווה

הקמת מתקן  

Indoor   .

בניית חוות  

בשפיר

17הרחבת חווה 

דונם

בניית מפעל ייצור

בניית מערך 

שיווק והפצה  

B2BB2C

השלמת עבודות  

הרחבת חווה

ומפעל ייצור

2020פבר 2017יולי 
42021רבעון 

32022רבעון 

32022רבעון 
22024רבעון 

Indoorבניית 

בניית חווה בשפיר
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הליכיהמשלבהקנאביסבתחוםבעולםמהמתקדמיםגידולמתקן»

רביםאוטומציה
יבשהתוצרתטון1.2כבחווהגודלכהעדכאשר2020בפברוארהחלבחווהגידול

ולהגיעגידולמחזורי3.5עם2021אתלסייםמצפההחברה.רפואיקנאביסשל

רפואיקנאביסטון1.5שללתפוקה

Greenhouse-וIndoorלגידוליהמותאמותדינמיותגידולשיטות»
IPולהליךלגידולPost-harvestלעונותמותאםאשרמסחריזןכלעבורמדויק

,ובנוסףשוניםמחקריםמבוצעיםבהםניסיונייםIndoorמתקני2לחברה.השנה

מהמתקדמים,ר"מ300שלבשטחIndoorגידולמתקןאלהבימיםמקימההחברה

3-4פיגדולהתפוקהולהניבמאודגבוההבאיכותתפרחותלייצרעתידאשר,בתחום

חממותלגידולבהשוואה

GACP-וIMC-GAPבעולםהמחמיריםבתקניםעמידה»

הגידולחוות
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ופיתוחמחקרשלענפהפעילות»
הצמחמרכיבימנותחיםבהםניסיונייםגידולומתקנימעבדהמפעילההחברה

בשיטותניסוייםומבצעתחדשותרפואיותהתוויותמציאתלצורךהפעיליםוהחומרים

זניםשלשונותוהכלאותשונותמיצוי

הגנטיהבנק»
מהעולםיובאואשרשוניםזניםקווי1,000מלמעלהעםעשירגנטיבנקלחברה

גנטיקהלייבואזיכיוןבעלתוהיאגבוהTHC/CBD/CBGבהמתאפייניםלישראל

בעולםהמובילותמהחברות

זניםפיתוח»
הסובליםהמטופליםלשוקהמותאמיםמסחרייםזנים28והרכיבהפיתחההחברה

.מכאב

.שוניםללקוחות2020בשנתפיתחהאשרזנים2מכרההחברה

מעבדה וגנטיקה
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בשנהטון8-כשלתפוקהתוספת,גידולשטחיר"מאלף17הוספת»
:תכלולאשרנוספתחווה,הקיימתלחווהבהמשךלבנותמתכננתהחברה

גידולשטחישלר"מ9,000›

ריבוישטחישלר"מ3,000›

Indoorחוותשלר"מ2,000›

שירותשטחיר"מ3,000›

ואריזותשמניםוהפקתייבוש,ייצורמפעל»
.הקיימתלחווהבסמוךר"מ500שלשטחעלמפעלהקמת›

-EUהאירופיהאיחודשלביותרהמחמיריםהתקניםבסיסעלייבנההמפעל› GMP

EU-GMPבתקןל"לחוסחורהייצוא›

.ובעולםבארץשיווק.שמניםמיצוילהליךייחודיIPפיתחההחברה›

ויחזיקמגווניםקנאביסלמוצריייצוריכולותלחברהיעניק:בישראלוהפצהשיווק›

הסופיולצרכןמרקחתלבתילהפצהברישיונות

הישראליהקנאביסעולםשלהערךשרשרתשלביבכלהחברהשלהנוכחותביסוס›

הרחבהתוכניות 
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העולםברחביקנאביסחברותעםחזקיםוקשריםשותפויותבונההחברה

.דאביבאבוממוקמתאשרבינלאומיתחקלאותחברתעםפעולהשיתוף»

אתמשקיעהדאבימאבוהחברה,החברותביןשנחתםההבנותהסכםבמסגרת

וטיפולזנים,ידעמביאהמנגדוגרינקוםהמשותפיםבמיזמיםהכספיםכל

ביןשווהמתחלקתהמשותףמהמיזםהרווחיםחלוקת.הרגולציהבהליכי

.הצדדים

בינלאומיתייצוא ופעילות 
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הקנאביסבתחוםמהמתקדמיםגידולמתקן»
גידולושיטתGACP-וIMC-GAPהמחמיריםבתקניםבעמידההמתאפייןמתקן

אשרמתקדמותטכנולוגיות.Greenhouse/Indoorלגידוליהמותאמתדינמית

אדםידנגיעתללאאוטומטיתבצורההשוניםהגידולבתהליכישולטות

IP-במוגנותגידולשיטות»
IPהליכי/(בצמחוטיפולדשניםלרבות)לגידולPost-Harvestזןכלעבורמדויקים

באחוזקבועההדירותמבטיחההגידולשיטת.השנהלעונותהמותאםמסחרי

השנהכללאורךהתפרחתונראותופלבנואידיםטרפנים,הקנבואידים

גנטיובנקפ"מו»
הגנטיקותקליטתאתומבצעתניסיונייםגידולומתקנימעבדהמפעילההחברה

לזניהכלאותמבצעת,בנוסף.(הקנבואידיםמשפחת)הצמחמרכיביופירוקהשונות

חדשיםמסחרייםזניםעשרותופיתחהורפואייםצמחייםוניסוייםמקור

Indoorגידולי»
:בנושאיםמחקריםמבוצעיםבמסגרתםניסיונייםIndoorמתקני2

התאורהעוצמתהתאמת,אוירזרימת,קבוע/משתנהספקטרום

המיטביתבאנרגיההצמחהזנתלצורך

פעולהשיתופי»
מהרווחים21%לוזכאותשפירבחוותשותפה›

(החברהמצדהשקעהללא)

חתימהבהליךנמצא–כנרתקיבוץעםיחדשותפות›

'גצדי"ענעשותIndoorבהשקעות›

בינלאומייםפעולהשיתופי›

Greenkom-יתרונות יחסיים 
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הערךשרשרתכללאורךומשמעותיתחזקהנוכחות»

רבוניסיוןבתעשייהותקעםאנושיהון»

החברהשלפיתוחפריייחודיםזניםעםוחדשנימתקדםפ"מו»

הפארמהולחברותהסופילצרכן,המרקחתלבתימכירהיכולות»

ומגווניםשוניםגופיםמולקשריםיצירתויכולתברגולציהרבניסיון»

ובעולםבארץ

סיכום
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תודה

            2 
michael@kgroup.co.il

www.kgroup.co.il
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