
מ"מעבדות ישראל בעפנאקסיה

2020אוגוסט

מצגת חברה

(TASE: PNAX, פנאק: א"ת)



הבהרה משפטית-מידע צופה פני עתיד 
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מ"בעישראלמעבדותפנאקסיהשלבדיווחיהעיוןלהחליףיכולהואינהבלבדבתמציתמידעשלוהצגהמסירהלשםנערכהזומצגת

פנאקסיה"לרבות,מוחזקותחברותבאמצעותגםפועלתאשר,"פנאקסיה"או"החברה":להלן),(מ"בעהשקעותהרודיום-לשעבר)

צפוייםנתונים,הערכות,תחזיות,יעדים,הצהרותכוללתזומצגת.(החברהשלהמלאהשבבעלותה"מ"בעישראלפרמצבטיותתעשיות

אלוונתוניםתחזיותהערכות,יעדים,הצהרותשלהתממשותם.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניהצופים,ב"וכיוצ

סיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטתשאינםשלישייםבגורמיםבחלקםתלויים,ובעתידבעבר,ובתחזיותביעדיםהחברהשלועמידתה

שוניםלהיותאויותרמאוחריםבמועדיםלהתקיים,חלקיבאופןלהתקיים,להתקייםשלאעלוליםולפיכך,החברהחשופהאליהםנוספים

.זובמצגתהמשתמעיםאוהמוערכיםוהנתוניםהיעדים,התוצאותמןמהותיבאופן

מהוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעשויותהחברהשלהפעילותותוצאות,יתממשואכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה

.דלעילמהגורמיםאחדבכלשינויעקב,היתרבין,זובמצגתהמשתמעותאוהמוערכות

אירוע,חדשממידעכתוצאהאםבין,זובמצגתהכלול,חלקואוכולו,המידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקלהסרת

בהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתכניותכימובהר,כןכמו.אחרותמסיבותאועתידי

בשליטתשאינםשלישייםבגורמים,מקצתםאוכולם,תלוייםהיותםבשלאו/ו,לעתמעתשתהיינהכפי,החברהדירקטוריוןלהחלטות

,בשימושהאו/והחברהשבבעלותמסחרשמותאו/ומסחרסימנילמעט.החברהחשופהאליהםנוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברה

.בלבדההקשרוהבנתהמחשהלצורךזובמצגתומשמשיםבעליהםרכושהנםזובמצגתהנזכריםמסחרשמותאו/ומסחרסימני

או/ודעתחוותאו/וייעוץאו/והמלצהלכשעצמהמהווהואינהמידעלמסירתורקאךמיועדת,חלקהאוכולה,זומצגתכייובהר

עצמאיתבבדיקההצורךאתמחליפהאינהוכןהחברהשלהערךניירותלרכושלהתחייבאולרכושהזמנה
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לשוק של מוצרים באיכות  " פתרונות נישה"ההופך משוק של , נמצאת בחזית שוק הקנאביס הרפואיפנאקסיה

מגובים מדעית, פרמצבטית

ובכפוף להיתרי שיווק, לרבות באמצעות חברות קשורות* 

במדינות היעדוהיתרי שיווק אישורי יצוא מישראל בכפוף ל** 

2019הכנסות 

ח"מ׳ ש16.7

H1-20הכנסות 

ח"מ׳ ש27 TASE: PNAX

ע  "נסחרת בבורסה לני

IMCא"בת GMPעשרות אלפי מטופלים

פנאקסיהאודות 

יצרנית מוצרי הקנאביס הרפואי הגדולה בישראל•

ייצור ומכירת מוצרי קנאביס רפואי, ותק של למעלה מעשור בפיתוח•

מרשות בריאות אירופאית לייצוא קנאביס רפואי ומוצריוEU-GMPותקן GMP-IMCתקן : בעל תקינה כפולהפארמהמפעל •

*לאינדיקציות שונות בצורות מתן מתקדמות, פ וניסויים קליניים"מוצרים מבוססי מו: קלינית ורגולטורית, מובילה טכנולוגית•

"פנאקסיה עד הבית"מוקד שירות ומערך הפצה עד לבית המטופל , בית מרקחת, ייצור:שליטה ברכיבי שרשרת הערך•

**  ייצור והפצת מותגים עצמיים ומותגים חיצוניים לשוק המקומי ולייצוא: מודלים עסקיים מגוונים•

דומיננטיים  פארמההסכמים אסטרטגיים עם שותפי , רגולציה, מוצרים: מוכנות לייצוא לאירופה•



–

2010-2020אבני דרך: פנאקסיה

פ  "תחילת פעילות מו

פנאקסיה

GMPקבלת תעודת 

ראשונה בישראל 

למפעל קנאביס

השקת מותג שמני  

עם  " אקסיבן"הפרימיום 

חברת רפא

פ אסטרטגיים  "הסכמי שת

לשיווק והפצה באירופה

הקמת פנאקסיה 

ישראל

הקמת פעילות

"הביתעדפנאקסיה"
רישום למסחר בבורסה 

א "לניירות ערך בת

TASE: PNAX

EU-GMPקבלת תעודת 

ראשונה לייצוא חומרי גלם 

ומוצרים לאירופה

1975 2010 2017 2018 20202019

תחילת פעילות 

קבוצת סגל
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בעלת ידע וניסיון עשיר, בנויה על תשתית איתנה

בארץ ובעולם  , שנים45-הפועלת כ, "פארמהסגל "פנאקסיה נוסדה כחלק מקבוצת 

מקומיים ובינלאומיים, מחקר ואקדמיה, לקבוצה ניסיון רב וקשרים מעמיקים עם ארגוני בריאות

"פארמהסגל "קבוצת 

>350
עובדים

>40
מדינות

ביקורת ורגולציה

>600
פריטים קטלוגיים שנות ניסיוןניסויים קליניים

45

>300
מוצרים

ניסיון מוכח

קניין רוחני עשירמתקני ייצור

5



,  מובילה בשוק הקנאביס הרפואי הגלובליפארמהחברת 

ל מגוון מוצרים מתקדמים  "המספקת למטופלים בארץ ובחו

:בסטנדרטים פרמצבטיים

באיכות גבוהה

בסטנדרט אחיד

מגובים קלינית

החזון

6



צוות הנהלה מנוסה ומומחים מדעיים מהשורה הראשונה

חנובר'צאהרן ' פרופ
פרופסור מחקר בביוכימיה בטכניון ובמוסדות אקדמיים נוספים

חתן פרס נובל בכימיה ופרסים רבים נוספים

צוות 

הנהלה 

בכירה

מאירי( דדי)דוד ' פרופ
מומחה בעל שם עולמי וראש המעבדה לחקר הסרטן  

בפקולטה לביולוגיה בטכניוןוהקנבינואידים

מרכוס וייט' פרופ
.מומחה עולמי לרישום תרופות ממקור צמחי באיחוד האירופי

כימית של  -הרפואיתבועדהכחבר , בין היתר, משמש

הגרמניתהפרמאקופיאה

'לייבוביץנועה ' דר

ר לפיסיולוגיה ופרמקולוגיה"ד

עמדה בראש היחידה לפיתוח מוצרים חדשניים בחברת טבע

(כימיה אורגנית)זליקוביץליאור ' דר

(CSO)מדען ראשי 
ראש היחידה לפיתוח  ; פוליפידפ בחברת "לשעבר מנהל המו

בפריגופ תהליכים "מנהל מו, פארמהבדרקסלמוצרים 

(מדעי הפרמצבטיקה)מוניירמלגורזטה' דר

מדעיחדשנות ופיתוח עסקילית"סמנכ
,  GSK)פ בכירים בתעשיית התרופות "שימשה בתפקידי מו

Sunstar ,Vifor Pharmaואחרים)

(כימיה)שפרה ימר ' דר

ראש צוות מחקר
לכימיה יישומיתקסאלילשעבר חוקרת במרכז 

PhDדדי סגל  ' דר
פנאקסיה' מייסד קב, ל"מנכ

דרםל ומייסד לומינרה "שימש כמנכ•

ל פיתוח עסקי ומייסד בחברת התרופות  "שימש כסמנכ•
Tree of Life Pharma

מכון ויצמן למדע, דוקטורט בכימיה חישובית•

B.Sc ,MBAגיל בנימיני 
ל כספים"סמנכ

וואלה' ל כספים קב"שימש כסמנכ•

טכנולוגיותאקסנטל כספים בחברת "שימש כסמנכ•

טכנולוגיותטכנומטיקסשימש מנהל כספים בחברת •

PwC, וקסלמןבקסלמןשימש כרואה חשבון •

LL.B, B.Scרוטברטד אסי "עו
פנאקסיה' מייסד קב, מנהל עסקים ראשי

CallmyNameההייטק ' ל וחבר דירקטוריון בחב"שימש כמנכ•

 ShipIt.toההייטק' מייסד ושותף בחב•

ושותרוטברטד "שימש כשותף מנהל במשרד עוה•

PhDערן גולדברג  ’ דר
פנאקסיה' מייסד קב, מנהל טכנולוגיות ראשי

דרםבלומינרהל טכנולוגיות "שימש כסמנכ•

מכון ויצמן למדע, דוקטורט במדעי הצומח•

קולבריונתן 

ר פעיל"יו
Viola Growth-שותף ויועץ בכיר ב

ל כור "מנכ, שימש כדירקטור במגוון חברות

ל לשעבר  "מ וכמייסד ומנכ"תעשיות בע

ישראל' בקלארידג

וייסמן-אורית פרידמן

חברת דירקטוריון
,  בנוסף, NYזאקסשימשה שותפה בגולדמן 

(ואפידמיולוגיהביוסטיסטיקהMPH)חיה מזוז הקימה וניהלה את הסניף הישראלי של הבנק

לית קליניקה ורגולציה"סמנכ
ל ומנהלת רגולציה בקרת איכות וקליניקה בחברות  "לשעבר סמנכ

(ואחריםפלוריסטם, ליפוקיור, אנליבקס)מובילות פארמה

ועדת מדעית מייעצתנבחרת מדענים מובילהחברי דירקטוריון
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רק תחילת הדרך: השימוש בקנאביס רפואי

עיקר השימוש בקנאביס  רפואי נעשה  -כיום 

לצורך טיפול בכאב

צרכים שטרם נענו
לקנאביס יכולת לטפל ביעילות במגוון רחב 

יותר של מחלות בקרב אוכלוסייה רחבה 

יותר

פרקינסון
(0.31%)*

PTSD
תסמונת לחץ פוסט 

טראומטי

(2.3%)*

אלצהיימר
(1.5%)*

פיברומיאלגיה
(2.3%)*

כאב

מקורות שונים, שיעור מוערך של שכיחות המחלה בקרב האוכלוסייה בעולם* 
8

מחלות מעי דלקתיות
(0.30%)*



פנאקסיה מובילה את התפתחות תעשיית הקנאביס העולמית  
לעבר שימוש במוצרים בסטנדרט פרמצבטי למגוון אינדיקציות ספציפיות

מוצרים מוצרים בסטנדרט פרמצבטישמנים, תפרחות

טיפות, אידוי, עישון
צורות מתן מקובלות בעולם  

('וכיובנרות , טבליות)הפארמה
צורות מתן

התאמה אישית למטופל"מוצר אחד מתאים לכולם" אינדיקציה

שונות במינון  , רמת תקנון נמוכה
רכיבים פעילים בין מוצרים

,  רכיבים פעילים באיכות גבוהה
במינון מדויק , מתוקננים אמינות

מוצר מגובה קלינית-נכונות הססנות גישת הרופאים

לפי הכוונה קליניתהכוונה עצמאית שימוש

קנאביס 

רפואי

"מסורתי"

קנאביס רפואי 

בסטנדרט  

פרמצבטי

של פנאקסיההפרימיוםמוצרי מוצרי קנאביס רפואי מסורתי

9



שוק הקנאביס הרפואי בישראל לפני ואחרי הרפורמה

אסדרה חדשהאסדרה ישנה

IMC-GMPמפעל , IMC-GAPדרישות בסיסיותתקן גידול וייצור

הרכב חומרים פעיליםזן של מגדל ספציפיהרישיון למטופל

בית מרקחת(חקלאי)מגדל הגורם המוכר

שמנים, תפרחות-זנים מוצרים

מוצרים  , שמנים, תפרחות-מותגים 

מוצרי  , נרות, טבליות-** מתקדמים

שאיפה

מחיר
+ לכל כמות ₪ 370-קבוע 

למשלוח עד הבית₪ 100

₪  12-30: בפועל)מחיר לא מפוקח 

***(לגרם

שינוי האסדרה והמעבר למוצרים הכפופים לתקני איכות מעביר את מרכז  

והגורמים המשווקים, בעלי המותגים, הכובד מהמגדלים לעבר היצרנים

פרסומים שונים של משרד הבריאות, הערכות החברה* 

בכפוף לקבלת אישור שיווק** 

כתלות במוצר ובהרכב החומרים הפעילים, אומדן*** 

2018

מטופלים ומעלה 

*2021במהלך 

אלף100

אלף65
*2019–ישראל 

*אלף 35
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בכפוף לאישורי יצוא מישראל ואישורי שיווק במדינות היעד *

*שווקים בינלאומיים

פ אסטרטגי "פיתוח מותגים עצמיים בשת

(Branded) ,בשוק המקומי ולייצוא*

מתן שירותי ייצור למותגים חיצוניים  

(OEM )בשוק המקומי ולייצוא*

הכוללים שירותי end-to-endמתן שירות 

שירות לקוחות והפצה  , בית מרקחת, ייצור

*לבית המטופל בישראל או ייצוא

11

מגדלים (>50)

GAP / GACP

GMP ייצור

שחקנים) 6)

IMC-GMP / EU-GMP

בתי מרקחת / מפיצים  (>100)

הפצה עד לבית המטופל

שרשרת הערך של תעשיית הקנאביס הרפואי בישראל

בתי מסחר לתרופות

:שליטה ברכיבי שרשרת הערך מאפשרת לפעול במגוון מודלים עסקיים

הבית-עד-פנאקסיה



לכל מוצר הרכב חומר פעיל זהה: סטנדרטים פרמצבטיים

שנות ניסיון בפיתוח שיטות למיצוי הכמויות המדויקות  10-כ

*של רכיבים פעילים מפרח הקנאביס

לקבוצה שיטה אנליטית שמבטיחה סטנדרטיזציה והדירות של החומר  •

(API)הפעיל

קנבינואידים -רכיבים של צמח הקנאביס 20יכולת לזהות ולמדוד •

(בלבד3רוב החברות מזהות )וטרפנים 

מאפשר ביצוע ניסויים קליניים בעלי משמעות•

מוצרים תקניים )מיועד לתת מענה לדרישות רפואיות מקצועיות •

ולצרכי המטופלים( ומאושרים

12

הנכלל על דרך  , (2020-01-028189: אסמכתא' מס)2020במרץ 30אשר התפרסם ביום 2019ראו דוח תקופתי של החברה לשנת , אשר הינן בבעלות חברת האם של החברה, לפירוט בדבר זכויות החברה ביחס לקניין הרוחני** 

.ההפניה



פ וידע נרחבים"בסיס מו

שנות מחקר ופיתוח של מוצרים ברמה  10-למעלה מ

הקבוצה ממשיכה להרחיב את היצע מוצריה תוך  . פרמצבטית

*השקעה בפיתוח דור המוצרים הבא

וטרפניםקנבינואידיםייחודיות וספציפיות של פורמולציות15-למעלה מ•

המיועדות לטיפול , י חברת האם של פנאקסיה"בתהליכי פיתוח ע

באינדיקציות ספציפיות

-הפארמהפיתוח ורישוי רגולטורי של מוצרים בצורות מתן מקובלות בעולם •

'וכיובנרות , משאפים, טבליות

טיפות עיניים ומשאפים , פיתוח שיטות מתן חדשניות כגון שתלים להזרקה•

המאפשרים טיפול באינדיקציות שאינן מקבלות כיום מענה, מתקדמים

בקנבינואידיםלשיפור שיטות השימוש ( Pending)בקשות לפטנטים 7•

במינונים שונים לטיפול באינדיקציות שונות

MITמקבוצת " סקולטק"עם מכון , פ אסטרטגי של בעלת השליטה"שת•

לטיפול בהפרעות על ( RX)לפיתוח משותף של תרופת מרשם פרמצבטית 

רקע אוטיזם בקרב ילדים

ראו דוח תקופתי של החברה לשנת  , אשר הינן בבעלות חברת האם של החברה, (PENDING-כעת מצויים בשלב בקשות לפטנטים )לרבות שימוש בתוצאות הניסויים ושימוש בפטנטים , לפירוט בדבר זכויות החברה ביחס לקניין הרוחני*

.הנכלל על דרך ההפניה, (2020-01-028189: אסמכתא' מס)2020במרץ 30אשר התפרסם ביום 2019
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*בפארמההמפתח לתיקוף וליעילות : מוצרים מגובים בניסויים קליניים

-2020-01: אסמכתא' מס)2020במרץ 30אשר התפרסם ביום 2019ראו דוח תקופתי של החברה לשנת , אשר הינן בבעלות חברת האם של החברה, לרבות שימוש בתוצאות הניסויים, לפירוט בדבר זכויות החברה ביחס לקניין הרוחני* 

.הנכלל על דרך ההפניה, (028189

המצויים  , וכן בניסויים קליניים נוספים( 2טיפול באפילפסיה בקרב ילדים; 1טיפול בכאב כרוני נוירופאטי)מעורבת בניסויים קליניים שהושלמו פנאקסיה

*עבור מגוון אינדיקציות קליניות, בשלבי התקדמות שונים

Comparison of Plasma PK Panaxia Inhaler, Suppository, Sublingual Tablets and Oil

(1) Zadok, Uliel-Siboni, Ilan Linder et al. CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: The current Israeli experience, Epilepsy Behav, 47 (2015), pp. 138-141

(2) Weizman, Dayan, Brill, et al. Cannabis analgesia in chronic neuropathic pain is associated with altered brain connectivity, Neurology, 2018 Oct 2;91(14):e1285-e1294 e-pub September 2018

לשוניות-טבליות תת
ממוננותתמציות 
לשאיפה (נרות)פתילות  שמנים

ובטיחות לצד קביעת ערכי , (Bioavailability)בו הוכחו זמינות ביולוגית , (Iשלב )תוצאות סופיות חיוביות בניסוי קליני –2019דצמבר 

פנאקסיה פועלת לרישום המוצרים ולאישור שיווקם. של מוצרי הקנאביס הרפואי המתקדמים( פארמקוקינטיקה)ספיגה בדם 
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GMPמתקני ייצור מתקדמים בסטנדרט 
מתקן ייצור בישראל•

לייצוא לאירופה EU-GMPבישראל בעל תקן , למועד זה, המפעל היחיד•

ומוצרים מוגמריםשל חומרי גלם 

2017בשנת IMC-GMPהמפעל הראשון בישראל שקיבל תקן •

מעבדות ושטחי אחסון, ר של חדרים נקיים"מ1,500•

מאות אלפי מוצרים  )טון חומר גלם בחודש 5-בעל כושר ייצור של כ•

(מוגמרים

מעבדה אנליטית•

לביצוע מגוון בדיקות אנליטיות בתהליך הייצורQCמעבדת •

מאפשרת קיצור משמעותי של זמני ייצור לצד חסכון בעלויות•

*מתקן ייצור במלטה•

2020צפי הפעלה במהלך , ר"מ500-כ, בהקמהEU-GMPמתקן •

שער כניסה לאירופה עד לקבלת היתר ייצוא מישראל•

גיבוי וכושר ייצור נוסף למתקן בישראל•

הנכלל  , (2020-01-033718: אסמכתא' מס)2020באפריל 12של החברה מיום מיידילפירוט בדבר התקשרות החברה עם החברה האם ביחס לשימוש במתקן במלטה ראו דוח .  EU-GMPבבעלות החברה האם ובכפוף לקבלת תקן * 

.  על דרך ההפניה
15



סל מוצרים רחב וצומח
מוצרים מתקדמים על מנת  הקבוצה פיתחה מגוון רחב של 

*לצורכי המטופליםלהתאים 

מוצרי  , נרות, טבליות, שמן–** מוצרים במגוון צורות מתן תרופתיות•
שאיפה

"  אקסיבן"הפרימיוםמותג שמני •

חברת התרופות המובילה בישראל  , מותג משותף עם מעבדות רפא•
בתחום הטיפול בכאב ומחלות מעי דלקתיות שפותח ומיוצר על ידי  

פנאקסיה ומשווק בישראל על ידי רפא

נתמך מחקר קליני, חומרים פעילים9מוצר ברמת תקנון גבוהה של •

מיוצר במינונים שונים המאפשרים מענה טיפולי במגוון רחב של •
אינדיקציות

לשוניות בישראל-בתהליכי אישור שיווק מתקדמים של טבליות תת•

בקשות שיווק בשלבים מתקדמים בגרמניה ובמדינות נוספות•

לצורך שיווקם במדינות  ( CTD)למוצרים תיקי רישום מפורטים •
שונות והם עוברים התאמות בהתאם לדרישות רגולטוריות ייחודיות  

במדינות היעד

צורות מתן שונות

חלק מהמוצרים עדיין אינם מאושרים לשיווק** 

-2020: אסמכתא' מס)2020במרץ 30אשר התפרסם ביום 2019ראו דוח תקופתי של החברה לשנת , אשר הינן בבעלות חברת האם של החברה, לרבות שימוש בתוצאות הניסויים, לפירוט בדבר זכויות החברה ביחס לקניין הרוחני* 

.הנכלל על דרך ההפניה, (01-028189
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מהחברה המובילה בשוק המקומי
לשחקנית חזקה ומשמעותית  

בשווקים הבינלאומיים

17



Private and strictly confidential

:  אירופה
השוק הגדול הבא

והמומחיות  , מינוף הניסיון בייצור
המדעית והרגולטורית של  

לתפיסת פוזיציה  פנאקסיה
משמעותית

18



**פנאקסיה ערוכה למימוש ההזדמנויות באירופה

חסמי כניסה גבוהים כתוצאה מדרישות רגולטוריות קפדניות מדגישים את חוזקותיה של פנאקסיה

מיעוט מתחרים

(גרמניה)מפיצי שמנים

מפיצי תפרחות

מוצרים בשיטות מתן מתקדמות

*מעט

3*

0* >300

חודש/למטופל

פוטנציאל שוק גדול

מטופלים

גודל שוק שנתי

€150-250*

5-8M*

€12B*

**פנאקסיה ערוכה ליצוא

נמצאת בפוזיציה  פנאקסיה

מצוינת להתחלת ייצוא  

מישראל לאירופה

חקיקה ואישור  –2019ינואר 

ממשלה לייצוא

Prohibition Partners, The European Cannabis Report, הערכות חברה: מקור* 

בכפוף להשלמת הליך הרגולציה **
19



החברה הישראלית היחידה שערוכה לייצוא לאירופה

ל "שיווק מותגי פנאקסיה בחו•
פ אסטרטגיים עם  "באמצעות שת

ובתי מרקחת  פארמה' חב, מפיצים
מקומיים

התקשרות אסטרטגית עם שחקנים  •
Neuraxpharm-מובילים 
בדנמרקStenocare, בגרמניה

לפירוט בדבר ; EU-GMPבכפוף לקבלת תקן *** בכפוף לאישור משרד הבריאות  ** בכפוף לאישורי שיווק מקומיים   *

' מס)2020באפריל 12של החברה מיום מיידיהתקשרות החברה עם החברה  האם ביחס לשימוש במתקן במלטה ראו דוח 

.הנכלל על דרך ההפניה, (2020-01-033718: אסמכתא

הגדלת כושר ייצור במתקן ישראל•

לייצוא  EU-GMPמתקן בישראל בתקן•
חומרי גלם ומוצרים מוגמרים

-EUמתקן במלטה צפוי לסיים ביקורת •
GMP 2020ולהתחיל לייצר במהלך

שער הכניסה היחיד מישראל לאירופה •
למגדלים ולבעלי מותגים

יועצים מקומיים  + צוות פנימי מנוסה •
לרישום המוצרים במדינות היעד

בשלבים מתקדמים מאוד לקבלת •
*היתר שיווק בגרמניה

בתהליכי בקשות לקבלת היתר  •
שיווק במדינות נוספות בעולם

צפי לקבלת היתר ייצוא במהלך  •
2020**

-עד לקבלת היתר ייצוא מישראל •
***ייצור במתקן מלטה

צו ייצוא חופשי של : 2020מאי •
משרד הכלכלה להסדרת ייצוא 

מוצרי קנאביס רפואי מישראל

היתר ייצוא שיווק והפצה

רגולציה

שיווק והפצה

מתקני ייצור מאושרים

היתרי ייצוא
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הסכמי שיווק והפצה באירופה
•Neuraxpharm- המובילה באירופה בפיתוח ושיווק תרופות בתחום מערכת העצבים המרכזית  הפארמהחברת

(CNS .) מיליון אירו480-היקף מכירות שנתי כ, אייפקסבבעלות קרן

והפצתן בגרמניה עם אפשרות להרחבת ההסכם למדינות נוספות  שיווקן , לייצור מוצרי פנאקסיה, במודל חלוקת רווחים, פ בלעדי"התקשרות בשת•

באירופה

שלה גלובאלית כוללת מוצרי קנאביס רפואי כחלק מהפורטפוליו פארמהלראשונה חברת •

•STENOCARE- מכירות, ייצור, גידול-שחקנית הקנאביס רפואי הגדולה בדנמרק לאורך כל שרשרת הערך

להפצה שיווק ומכירת מוצרי החברה בדנמרק( לא בלעדי)שנים 5-הסכם הפצה ל•

:החברה נמצאת בשלבים שונים של מגעים עם שותפים אסטרטגיים לשיווק והפצה של מוצריה במדינות נוספות באירופה במודל עבודה משותף•

השותף העסקי

מתקן ייצור מלטה

בית מסחר לתרופות

מתקן ייצור ישראל
בית מרקחת

מטופל עם מרשם  

למוצר פנאקסיה

מטופל רופאים

פנאקסיה
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ניצבת בעמדה מיטבית למימוש הזדמנויות ענקפנאקסיה

נמצאת בפוזיציה מיטבית לכיבוש נתחים בשוק הקנאביס הרפואי  פנאקסיה

הידע המוצרים והניסיון שצברה  , הגלובלי המתפתח באמצעות הטכנולוגיה
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(ח"ש' מ)צמיחה מתמשכת בהכנסות 

הכנסות שנתיות

23

התפתחות הכנסות רבעונית

הכנסות לחציון

הכנסות רבעוניות



נתונים פיננסיים נבחרים
2018 2019 Q2-19 Q2-20 H1-19 H1-20 ח"אלפי ש

רווח והפסד

4,101 16,690 3,115 14,777 5,729 26,945 הכנסות

(1,990) (1,902) (389) 1,217 (102) 1,630 גולמי( הפסד)רווח 

(7,058) (29,002) (2,738) (8,607) (4,245) (17,887) הפסד תפעולי

(6,710) (15,210) (2,564) (4,814) (3,904) (10,733) EBITDA *מתואם

31.12.18 31.12.19 30.6.19 30.6.20 מאזן

435 14,329 2,600 19,602 מזומן

(9,548) 3,004 (24,112) 19,883 (גרעון)הון חוזר 

7,587 33,124 11,326 52,507 סך נכסים

(6,765) 8,784 (20,527) 27,920 הון עצמי

תזרימי מזומנים

(4,280) (12,039) (1,456) (3,089) (1,910) (11,514) תזרים לפעילות שוטפת

(101) (3,675) (858) (1,223) (1,039) (2,163) תזרים לפעילות השקעה

3,982 29,608 4,096 6,332 5,114 18,950 תזרים מפעילות מימון

החברה מציגה גידול משמעותי בהכנסות •

מדי רבעון מאז הקמתה

פנאקסיההשלמת מיזוג : 2019אוקטובר •

הרודיום"ישראל עם השלד הבורסאי 

א"ורישומה למסחר בת" השקעות

מיליון  29-גיוס של כ: 2020יוני -פברואר•

בעלי שליטה , ח מגופים מוסדיים"ש

ומשקיעים ותיקים

בחברה  65%-בעלת השליטה מחזיקה כ•

(בדילול מלא66%-כ)

אופציות והוצאות רישום למסחר, מימון, מס, הפחתות, רווח נקי בנטרול הוצאות פחת* 
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