


מידע צופה פני  
עתיד

בהלראותואיןהחברהידיעלנערכהזומצגת
ניירותשללמכירהאולרכישההמלצהאוכהצעה

תראפיוטיקסקנאשורבחברתהשקעהאו/וערך
מידעמסירתלשםנועדהזומצגתכןכמו.מ"בע

"(המידע":להלן)זובמצגתהכלולמידעוכל,דבלב
אינווהוא,בלבדנוחותלמטרותבתמציתמוצג

אוהמלצה,השקעההחלטתלקבלתבסיסמהווה
אודעתלשיקולתחליףמהווהואינודעתחוות

משקיעכלשלעצמאימידעוניתוחאיסוף
תיחשבולאאחראיתאינההחברה.פוטנציאלי
להיגרםהעשוייםהפסדאו/ונזקכלבגיןכאחראית

.זהבמידעמשימושכתוצאה

,עתידפניצופהמידעלכלולעשויהזומצגת,כןכמו
מידע1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו

,הערכות,יעדים,תחזיות,היתרבין,כוללכאמור
או/ולאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים
ואינהודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםעניינים

."(עתידפניצופהמידע"(החברהבשליטת
מוכחתעובדהמהווהאינו,עתידפניצופהמידע
ותחזיותהערכות,השערותעלמבוססוהינו

במועדהחברהידיעלשנעשוסובייקטיביות

שלהתממשותואיאוהתממשותו,בלבדזה
בין,מושפעלהיותעשויעתידפניצופההמידע
פעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתר

התחרותיבתחוםמהתפתחויותוכן,החברה
עלהמשפיעיםחיצונייםמגורמיםוכןוהעסקי
מראשלחיזויניתניםאינםאשר,החברהפעילות

צופהמידע.החברהבשליטתמצוייםאינםואשר
להעריכוהיכולתאיןולחברה,מדויקאינועתידפני

בשליטתנמצאאינוזהמידעלרובשכןמראש
עשוי,חלקואוכולו,זהשמידעומכאן,החברה

מהשפעתכתוצאהעתבכלמהותיתלהשתנות
בתנאישינוייםרקלאאךלרבות,שוניםגורמים
.העסקיתבסביבהאו/ובשוקבתחרותאו/והשוק

עשוייםבעתידהחברההישגי,מכךכתוצאה
.זובמצגתהמוצגיםמאלומהותיתשוניםלהיות

מתבססותעתידפניהצופותוההערכותהתחזיות
במועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעל

או/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברההמצגתעריכת
מנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנות

מועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפו
.זומצגתעריכת
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הזדמנות יוצאת דופן להשקעה
אקספוננציאליתמגמות בשוק הגדל בצמיחה –ענף הקנאביס הרפואי 

מוצרייעילותלגבינרחבתהכרה
עולמילגידולהמביאההרפואיהקנאביס

רפואיבקנאביסלטיפולבביקוש

המדינותבמספרמשמעותיתעלייה
רפואיבקנאביסטיפוליםהמאשרות
תואמתרגולטוריתמדיניותומטמיעות

השקעות נרחבות הולכות וגדלות  
בחברות לפיתוח מוצרי קנאביס רפואי

$20.2B
ארה״ב

$22.3B
אירופה

$20.1B

*(2024לשנת )תחזית גידול לשוק הקנאביס הרפואי 

* Prohibition Partners , November 2019

$62.6B
גלובלי
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שאר העולם



העתיד כבר כאן
ערוכה לניצול הזדמנות יוצאת דופן  קנאשור

הקיימת בשוק הקנאביס הרפואי ומשיקה 
מוצרים ללקוחות שוק זה

:סטטוס פעילות מסחרית

שלהשניברבעוןמסחריתהשקה-ישראל
-כהכוללמהירהבצמיחהלשוק2020

מטופלים65,000

מיליארד22.3שלפוטנציאלישוק-אירופה
בגרמניהמפיץעםהתקשרות,שנתידולר

הקנאביסבתחוםבאירופההמובילההמדינה)
מפיציםעםמגעיםמנהלתבנוסף.(הרפואי

אחרותבמדינות

:מתמקדת בשלושה מנועי צמיחה עיקרייםקנאשור
שיווק תפרחות קנאביס רפואי ומיצויים•
פיתוח מוצרים חדשניים בשילוב קנאביס רפואי עם •

טכנולוגיות מתן תרופות
וייחודיים המבוססיםרפואיים חדשניים פיתוח מוצרים •

ספציפייםקנאבינואידיםעל 
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אסטרטגיה ייחודית להצפת ערך  
ויחודייםפיתוח והפצה של מוצרי קנאביס רפואי חדשניים 

יתרון תחרותי
שרשרתכללשלוהפעלהניהולמשלבתקנאשורשלהייחודיתהאסטרטגיה

מוצריםבפיתוחדרךפורצתחדשנותעםיחד,הרפואיהקנאביסשלהערך
מגווניםרפואייםלצרכיםכמענהתרופותמתןשלטכנולוגיותהמשלבים

ריבוי וגידול בתנאי  
Indoorמבוקרים

שיווק והפצהאבטחת איכותפיתוח מוצריםעיבוד מיצוי
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משלבת ניסיון מוכח עם ידע ומומחיותקנאשור

בסיס איתן של ידע וניסיון נצבר  
שלבמיצויעולמיתמובילה,סולברקבוצתידיעלהוקמההחברה

לחברותאמיןכספקשנה60שלמוכחניסיוןעם,בוטניחומר

ואחריםבאייר,נוברטיסכוללהמובילותהבינלאומיותהתרופות

צוות מומחים-בראשות החברה 
צוות מנוסה ובעל הצלחות בפיתוח ומסחור מוצרים מתקדמים

שותפים מנוסים ובעלי שם  
מוניטיןבעל"הדסה"הרפואיהמרכזעםפעולהשיתוף

הכרה,נוספיםמוביליםרפואייםמוסדותעםמגעים,בינלאומי

החדשנותרשותשלותמיכה

פ פורץ דרך "מו
פיתוח מוצרים על ידי צוות פיתוח מנוסה בפיתוח מוצרים  

פרמצבטיים מתקדמים

בקרת איכות מבוסס  מערך
המבטיחים  , לקנאשור ידע וניסיון רב שנים בתהליכי ניהול איכות

איכות מיטבית וסטנדרטים גבוהים של כלל שלבי שרשרת  

הערך
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צוות ניהולי מנצח 
נחושתןאלוף במיל עידו 

ר הדירקטוריון"יו
לעידו ניסיון ניהולי נרחב  , מפקד חיל האוויר לשעבר

ל ובמגזר הפרטי בתחומי  "במערכות גדולות בצה
הסייבר והטכנולוגיה

פלסניר
מייסד

,  ניר הוא יזם מנוסה בעל ידע נרחב בפיתוח עסקי
החזיק בתפקידים בכירים  . מימון והשבחת חברות

NASDAQ-בחברות ציבוריות הנסחרות ב

סעד-עונאללהר הדיל "ד
מו״פסמנכ״ל

הדיל בעלת ניסיון רב בפיתוח  מוצרים רפואיים ובעלת  
דוקטורט במדעי הרפואה מבית הספר לרפואה 

"הדסה"

רן עמיר
ל וחבר דירקטוריון"מנכ

שנה בניהול  15-לרן בעל ניסיון בינלאומי של למעלה מ
סולברל "שנים כמנכ 5כיהן. ובתפעול

נויפלדעדי 
ל כספים"סמנכ

שימש,תאגידיבמימוןניסיוןשנות13בעלעדי
,מיזוגעסקאותוביצעסולברבקבוצתכספיםל"כסמנכ
RTO-ורכישה

סטיבן איתן
אסטרטגיהסמנכ״ל

שנה בהובלה וניהול של 30סטיבן בעל ניסיון של 
-חברות ביומד וחברות הייטק בינלאומיות הנסחרות ב

NASDAQ ,   ניסיונו כולל פעילות של פיתוח עסקי
משלב ראשוני ועד חדירה ומכירות לשווקים בינלאומיים
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צוות ניהולי מנצח 
הדר כהן

מנהל ייצור
,  שנות ניסיון בייצור בתעשיית התרופות20בעל 

NASDAQ:KMDA.יצור בחברת כמנהל

-להדר ניסיון רב בתהליכי ייצור תחת רגולציה של ה
FDA ודרישותCGMP

נטע קורן
שיווקמנהלת

שנות ניסיון בתפקידי שיווק ומכירות  13בעלת 
פייזרבחברות תרופות מובילות כגון 

מרוםדנה
ל איכות"סמנכ
איכותבניהולמקיףבינלאומיניסיוןשנות15בעלת

בחברותבכיריםבתפקידיםבעברעבדהדנה.ופיתוח
.ובסיןבישראלהמזוןבתעשייתמובילות

אלון בילו
אגרונום בכיר

.ואגריטקחקלאותבניהולניסיוןשנות25בעלאלון
בגידולהמתמחהנרחבותיכולותעםמנוסהאגרונום

נוספיםחקלאייםוגידוליםקנאביסשלוריבוי
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תמר פרץ ' פרופ
מנהלת מכון שרת   MD ,,פרץ' פרופ

כרם-לאונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה עין
של האוניברסיטה העברית ירושלים  

אמסלםר שמעון "ד
ר אמסלם הינו יועץ בתחום התרופות  "ד

,  והביוטק עם מומחיות בפיתוח פורמולציות
דרכי מתן והולכה לתרופות

9

ד"ר יפית שטרק 
ד"ר שטרק הקימה וניהלה את המחלקה 

למחקר קליני גלובלי ב"טבע" והייתה חברה 
בצוות המנהל של חטיבת המו"פ של החברה 

האחראי לפיתוח הקופקסון והאזילקט

ועדה מדעית מייעצת הכוללת מומחים בכירים בעלי שם בינלאומי



גידול אירופוני במבנה 
מבוקר

מערך שיווק  
והפצה

מערך  
פיתוח מוצר

מערך עיבוד ומיצוי

כוללמערך



גידול אירופוני במבנה  
,  מבטיח הדירות-מבוקר 

איכות ותפוקה מיטבית



מערך חדשני כמענה  
לדרישות השוק הרפואי

מערך חדשני המותאם לדרישות השוק 
,  והתקנים הנדרשים להבטחת איכות
הדירות המוצר ובטיחות השימוש בו

12

IMC-GAP
GACP



תנאי גידול  
אופטימליים

תנאיםעםמבוקראירופוניגידולמערך
מושלמיםסביבתיים

מחזורי6שלויעילמהירגידולפוטנציאל
שנתייםגידול

טק  -מגדלת  קנאביס רפואי בסביבת היי
חדשנית אירופונית
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מערך הגידול של קנאשור כולל יתרונות חשובים
לאמינות ובטיחות של מוצרי קנאביס רפואי

גידול מבוקרתתסביב

שימוש מדויק ומבוקר  
במים

מזעור השימוש בקוטלי עשבים  
וחומרי הדברה

אינו חשוף לנזקים מתנאי מזג 
אוויר משתנים

או פסולת /ללא זיהום של מזיקים ו
תחיצוני

מערך ניטור רציף של דשן  
ולחות

למניעת –מגע אדם מינימלי 
זיהומים

14



מערך מיצוי עיבוד וייצור  
בשיטות חדשניות

IMC - GMP



מתקן מתקדם למיצוי ועיבוד העומד  
.בכל התקנים הרפואיים הנדרשים

מוצרים באיכות מובילה

המשתמשת בשיטות   QA / QPמעבדת
אנליטיות מקיפות כדי להבטיח פיתוח  

בטוחים  , אמינים, של מוצרים עקביים
.ויעילים

שנים של ניסיון  
מושקעות בכל מוצר
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תרבות ארגונית של  
מצוינות באיכות  
המוטמעת בכל  
שרשרת הערך



תרבות ארגונית של מצויינות באיכות

של איכותמורשת
קנאשור הוקמה בתוך קבוצת  

ספק אמין ואיכותי לחברות  , סולבר
התרופות והמזון המובילות בעולם

צוות מנוסה
בעל ידע וניסיון  קאנשורהצוות של 

רב שנים בתחום הבטחת איכות

שיטות אנליטיות מתקדמות
שימוש בשיטות אנאליטיות  
מתקדמות שפותחו בתמיכה
פיננסית מהרשות לחדשנות  

בישראל

18



תיק מוצרים  
חדשניים ייחודי  

ופורץ דרך לצרכי  
השוק הנוכחיים  

והעתידיים



קנאשורמנועי הצמיחה של 

20

תפרחות ושמנים באיכות  
מעולה

מוצרים חדשניים ובלעדיים  
פומילשימוש מקומי או 

מוצרים המבוססים על 
ספציפייםקנאבינואידים

קנאביס רפואיבפיתוח מסחרי
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תפרחות ושמנים באיכות מעולה

סטטוס פעילות מסחרית  
השקה מסחרית של מוצרים ראשונים לשוק הישראלי הנמצא 

2020במגמת צמיחה במהלך הרבעון השני של 

הושלמה הקמת מערך הפצה ואספקה

נחתמו הסכמים עם בתי מרקחת ומרכזים רפואיים בכלל זה 
להפצה ומכירה של מוצרי החברה" הדסה"המרכז הרפואי 

נחתם הסכם עם מפיץ גרמני והחברה בוחנת מפיצים  
נוספים באירופה

בפיתוחמסחרי
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קנאביס רפואי



מוצרים חדשניים בתחום הקנאביס הרפואי
מוצרים רפואיים בלעדיים וחדשניים בשילוב עם מיכשור רפואי וטכנולוגיות מוכרות

קנאביס רפואיבפיתוחמסחרי

קנאשור פועלת לפיתוח פורמולות ייחודיות לקבלת  
ערך טיפולי משופר

רפואי  קאנביסהחלה פיתוח משותף של מוצרי קנאשור
Lipidorמקומי עםטופיקלילטיפול 

(Nasdaq First North: LIPI)

,  בעיצומהליפידורבדיקת היתכנות של טכנולוגיית המתן של 
כחלק מהמאמץ לפיתוח מגוון רחב של תכשירים רפואיים
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יחודייםקנאביואידיםמוצרים מבוססי 
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קנאביס רפואיבפיתוחמסחרי

בכוונת קנאשור לפתח פלטפורמת מוצרים חדשנית  
בתחום בריאות האישה

עםבשילוב(IUD)רחמיתוךמכשירמפתחתהחברה
בפטנטהמוגן,טהוריםקנבינואידיםשלאיטישחרור
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