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לראות  ואין  החברה  ידי  על  נערכה  זו  מצגת 
למכירה  או  לרכישה  המלצה  או  כהצעה  בה 
קנאשור  ו/או השקעה בחברת  ערך  ניירות  של 
תראפיוטיקס בע"מ. כמו כן, מצגת זו נועדה לשם 
מסירת מידע בלבד, וכל מידע הכלול במצגת זו 
)להלן: "המידע"( מוצג בתמצית למטרות נוחות 
אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת  והוא  בלבד, 
מהווה  ואינו  דעת  חוות  או  המלצה  השקעה, 
מידע  וניתוח  איסוף  או  דעת  לשיקול  תחליף 
עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי. החברה אינה 
אחראית ולא תיחשב כאחראית בגין כל נזק ו/
משימוש  כתוצאה  להיגרם  העשויים  הפסד  או 

במידע זה. 

כמו כן, מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד, 
כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע 
כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, יעדים, הערכות, 
ו/ לאירועים  המתייחסים  אחר  ומידע  אומדנים 
או עניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית 
ואינה בשליטת החברה )"מידע צופה פני עתיד"(. 
מידע צופה פני עתיד, אינו מהווה עובדה מוכחת 
ותחזיות  הערכות  השערות,  על  מבוסס  והינו 
סובייקטיביות שנעשו על ידי החברה במועד זה 
בלבד, התממשותו או אי התממשותו של המידע 

מידע צופה 
פני עתיד

בין  מושפע,  להיות  עשוי  עתיד  פני  הצופה 
פעילות  את  המאפיינים  סיכון  מגורמי  היתר, 
וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית  החברה, 
פעילות  על  המשפיעים  חיצוניים  ומגורמים 
מראש  לחיזוי  ניתנים  אינם  אשר  החברה, 
מידע  החברה.  בשליטת  מצויים  אינם  ואשר 
אין  ולחברה  מדויק,  אינו  עתיד  פני  צופה 
זה  מידע  לרוב  להעריכו מראש שכן  היכולת 
שמידע  ומכאן  החברה,  בשליטת  נמצא  אינו 
מהותית  להשתנות  עשוי  חלקו,  או  כולו  זה, 
שונים,  גורמים  מהשפעת  כתוצאה  עת  בכל 
ו/ השוק  בתנאי  שינויים  רק  לא  אך  לרבות 

העסקית.  בסביבה  ו/או  בשוק  בתחרות  או 
כתוצאה מכך, הישגי החברה בעתיד עשויים 
להיות שונים מהותית מאלו המוצגים במצגת 
עתיד  פני  הצופות  וההערכות  התחזיות  זו. 
בידי  המצויים  ומידע  נתונים  על  מתבססות 
החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה 
מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או 
הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או 
נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו. 
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We do it right.
We do it right

הייעוד 
שלנו

קנאשור תפתח ותייצר מגוון רחב של מוצרי קנאביס רפואי 
ותכשירים רפואיים מבוססי קנאבינואידים חדשניים יעילים, 

באיכות מעולה ובמחירים נוחים, במטרה לשפר ולהרחיב את 
 מיגוון הטיפולים הרפואים ולשיפור איכות החיים הכללית

זאת על ידי הפעלת מערך כולל של גידול והשבחת זנים 
יחודיים מבוססי טכנולוגיה חקלאית מתקדמת, מתקן מיצוי 

 ועיבוד חדשני ומחקר ופיתוח מדעי מתקדם

קנאשור מחויבת לאיכות, מצוינות, חדשנות ויושרה

החזון 
שלנו

קנאשור תהיה ספק בינלאומי מוביל של מוצרי קנאביס 
רפואי ותכשירים רפואיים מבוססי קנאבינואידים חדשניים 

ואיכותיים, לטיפול במגוון רחב של צרכים רפואיים ללא 
טיפול קיים

© Cannassure Therapeutics Ltd
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We do it right.

כרטיס ביקור

לחברה הון עצמי של כ-25 מיליון ₪ מתוכם 17.5 מיליון ₪ 
הושקעו במזומן על ידי בעלי השליטה 

קנאשור )סימול: קנשר, CSURE( מקימה שרשרת ערך כוללת 
לתעשיית הקנאביס הרפואי לגידול, מיצוי ופיתוח מוצרי קנאביס 

רפואי לצד הקמת מערך הפצה

 החברה הוקמה ע"י סולבר טכנולוגיות מזון )כ- 69.5%(, 
 יצרנית מובילה בתעשיית המזון בישראל, מתוך כוונה ליישם

מומחיות וידע תעשייתי רלוונטי של כ-60 שנים

הון החברה כולל כ-51.2 מיליון מניות וכ-9.6 מיליון אופציות סחירות 
הנחלקות לשלוש סדרות במחירי מימוש שבין 200 ל-300 אגורות

© Cannassure Therapeutics Ltd
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We do it right.

עיקרי פעילות 
קנאשור עד כה:

מיצוי ועיבוד קנאביס גולמי לשמנים לצורך פיתוח 
)IMC – GSP תהליכי ייצור במעבדת החברה, )מאושרת

בתהליך הקמה של מתקן חדשני לגידול מבוקר 
במבנה סגור )Indoor(, לקבלת הדירות, ניהול ותיעוד 

גנטיקה

© Cannassure Therapeutics Ltd
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בתהליך הקמה של מתקן חדשני למיצוי ועיבוד 

הסכם להפצה משותפת עם הדסה מדיקל 
ובחינת הרחבת הפעילות לשוק הבינלאומי

קבלת אישורים ראשוניים מהיק"ר: גידול, ריבוי, 
ייצור, פיתוח ואחסון

התנעת תהליך פיתוח למוצרי קנאביס רפואיים 
יחודיים לשם מיסחור בשוק הפארמה

קבלת מענק מרשות החדשנות לפיתוח שיטות 
מיצוי קנאביס

גיוס הנהלה בעלת ניסיון בינלאומי רב בתחום 
העסקי ובתחומי תעשיית המזון ומדעי החיים

We do it right
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We do it right.

הקבוצה השקיעה בחברת קנאשור 17.5 מיליון ש"ח

קבוצת סולבר טכנולוגיות מזון, 
בעלת השליטה

חברה מובילה במיצוי תמציות איכותיות של חומרי גלם 
צמחיים, בעלת ניסיון של כ-60 שנה

 בין לקוחותיה בהווה ובעבר ניתן למנות חברות מובילות 
 בתחום המזון והתרופות, כגון:

GSK -ו Merck  ,Unilever, Nestlé, Novartis Janssen

חברה רווחית עם הכנסות של כ-500 מליון ₪ בשנה

פועלת בתקני האיכות

קנאשור מתבססת על 
הידע, המומחיות והניסיון 
הייחודי של סולבר, בכלל 

זה במיצוי ויצור חומר צמחי 
בתנאים מבוקרים בהיקפים 

תעשייתיים גדולים

סולבר העמידה לרשות 
קנאשור מעבדות ומבנים 
בגודל של 5,500 מ"ר    

6
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ניר פלס

הצוות הניהולי

© Cannassure Therapeutics Ltd

אלוף )מיל.( עידו נחושתן

רן עמיר
מנכ"ל וחבר דירקטוריון

בעל ניסיון בינלאומי של כ-15 שנה בניהול ובתחומי 
 The-התעשייה. כיהן במשך 8 שנים בתפקיד ניהולי ב

Bread Factory, יצרנית מזון מובילה בבריטניה, ובמשך 
5 שנים כמנכ"ל סולבר. בעל תואר B.Sc בהנדסת 

תעשייה וניהול ו-MBA מאוניברסיטת Birkbeck לונדון.

ד"ר הדיל עונאללה-סעד
סמנכ"לית מו"פ 

בעלת ניסיון רב בפיתוח ציוד רפואי משולב תרופה. 
בעלת תואר Ph.D במדעי הרפואה )נוירוביולוגיה( מבית 
הספר לרפואה הדסה ופוסט דוקטורט בנוירוביולוגיה 
מאוניברסיטת חיפה. תחום התמחותה הוא הפרעות 

נוירו-דגנרטיביות.

יו"ר דירקטוריון

לשעבר מפקד חיל האוויר וראש אגף התכנון בצה"ל.
בעל ניסיון ניהולי רב, בכלל זה גיבוש אסטרטגיה, 

תכניות עבודה והובלת תהליכים בחיל האוויר, בצה"ל 
ובשוק הפרטי בתחומי טכנולוגיה וסייבר. לנחושתן ניסיון 
עשיר של 37 שנים בתפקידי פיקוד ומטה בחיל האוויר. 

בעל תואר B.Sc בהצטיינות במתמטיקה ומדעי המחשב 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים, MBA מאוניברסיטת
Northwestern ואוניברסיטת תל-אביב וכן בוגר תכנית 

.Harvard של אוניברסיטת )AMP( ניהול מתקדם

מייסד, חבר דירקטוריון וסמנכ"ל פיתוח עסקי

יזם מנוסה בעל ידע נרחב בפיתוח עסקי, מימון 
והשבחת חברות. בעל שליטה וחבר דירקטוריון בסולבר 

טכנולוגיות מזון. בעל תואר BA בכלכלה וחשבונאות 
 ,MBA ,CPA ,מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 ו-)MA(Law מאוניברסיטת תל אביב
ואוניברסיטת בר אילן.
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הצוות הניהולי

© Cannassure Therapeutics Ltd

סטיבן איתן
סמנכ"ל אסטרטגיה

בעל 30 שנות ניסיון בהובלה וניהול של חברות ביומד 
והייטק בינלאומיות משלב ראשוני עד חדירה ומכירות 

לשווקים בינלאומיים כולל בניית אסטרטגיה עסקית 
וקלינית, גיוס כספים, פיתוח טכנולוגיות והקמת מערכי 

מכירות ושיווק. במהלך השנים סטיבן ניהל חברות 
ציבוריות וביניהן

דנה מרום
סמנכ"לית איכות 

בעלת 15 שנות ניסיון בינלאומי בניהול איכות ומו"פ. 
דנה כיהנה בעבר בתפקידי ניהול בכירים בחברות כגון 

GreenMarket - סין, והעניקה שירותי ייעוץ בתחום 
ייצור המזון. לדנה תואר B.Sc בביוכימיה ומדעי המזון 

 EMBA מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר
במנהל עסקים למנהלים מהמכללה למנהל.

עדי נויפלד
סמנכ"ל כספים

 בעל 13 שנות ניסיון בתפקידים פיננסיים שונים, 
כיהן שלוש שנים כסמנכ"ל הכספים של סולבר 

טכנולוגיות מזון. בעבר כיהן בתפקידים במטה הראשי 
בארה"ב של CHS Inc בחטיבת עיבוד ומרכיבי מזון 
ובמשרד PWC ישראל. עדי הוא בעל תואר ראשון 
.CPA ,בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון

ד"ר הדר לס
יועץ תחום אגרונומיה

איש מו"פ בעל מומחיות ייחודית במדעי החיים, גנטיקה 
וביואינפורמטיקה. להדר יותר מעשר שנות ניסיון 

בהובלת יחידות תפעוליות ופעילות מו"פ במספר חברות 
בינלאומיות ביניהן סינג'נטה וקומפיוג'ן. לד"ר לס תואר 

דוקטור ממכון ויצמן למדע במחלקה למדעי הצמח, תואר 
שני בפיזיולוגיה ואימונולוגיה מהפקולטה לרפואה של 

הטכניון, ותואר ראשון במדעי בעלי החיים מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים.

Exalenz Bioscience )TASE: EXEN(
.Micromedic Technologies )TASE: MCTC(

We do it right
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קנאביס רפואי - 
פוטנציאל ומגמות 

בשוק העולמי  

תחזית גידול שוק הקנאביס הרפואי העולמי

$28
2024מיליארד

בשנת

)MarketWatch, September 2018(

מגמות עיקריות בשוק הקנאביס 
הרפואי העולמי:

הכרה נרחבת ביעילותם של מוצרי קנאביס 
רפואי ויתרונותיהם

גידול בביקוש לטיפול מבוסס קנאביס רפואי 
בעשרות התוויות רפואיות

גידול בהשקעות לקידום ופיתוח מגוון גדל 
של מוצרי קנאביס רפואי  

גידול במספר המדינות המאשרות שימוש 
ומסחר בקנאביס רפואי

הקלות רגולטוריות לשימוש בקנאביס רפואי  

הירידה במחיר חומר הגלם החקלאי 
מביאה למיקוד הפוטנציאל העסקי בפיתוח 
ואספקת מוצרים רפואיים מבוססי קנאביס

© Cannassure Therapeutics LtdWe do it right
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חברות מובילות בתחום הקנאביס

 שווי שוקחברה
)1/2/19( 

מיליארדי דולרים

מכירות ב-12 חודשים 
 אחרונים מדווחים

מיליוני דולרים

סימול

Cronos IncCRON

Canopy GrowthWEED.TO

AuroraACB.TO

GWGWPH

TilrayTLRY

AphriaAPHA

$9M 

$73M 

$60M 

$13M 

$33M 

$47M 

© Cannassure Therapeutics LtdWe do it right

$3.7B

$16.8B

$7.4B

$4.5B

$7.7B

$2.4B
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 מיצוי
ועיבוד

גידול

השבחה

הפצה

מו״פ

קנאשור מקימה 
 שרשרת ערך 

בכל שלבי פעילות 
הקנאביס הרפואי

© Cannassure Therapeutics Ltd

פיתוח זני קנאביס ייחודיים
בעלי ערך לתעשיית הקנאביס הרפואי וחברות התרופות 

בתחום באמצעות שיטות גנטיות מתקדמות  

Indoor הקמת מתקן גידול
גידול בסביבה מבוקרת המאפשרת גידול הדיר ואיכותי העומד 

בתנאי גידול נאותים )IMC - GAP( בשטח של כ-4000 מ"ר

 מיצוי ועיבוד תמציות קנאביס איכותיות
מיצוי ועיבוד תמציות קנאביס איכותיות, זיקוק קנבינואידים 

ומרכיבים פרמצבטיים פעילים ייחודיים וייצור בהיקפים גדולים 
)IMC - GMP( העומדים בתנאי ייצור נאותים

הפצה
הסכם להפצה משותפת עם הדסה מדיקל בהתאם לתנאי 

הפצה נאותים )IMC - GDP( לחברות פארמה, בתי מרקחת, 
 ולקוחות מורשים

בחינת התרחבות לחו"ל ע"י התקשרויות בינלאומיות

פיתוח מוצרים רפואיים ייחודיים
 מוגנים בפטנט על בסיס מולקולות קנאביס ספציפיות
להתוויות רפואיות בשווקים עולמיים גדולים וצומחים

We do it right
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Indoorגידול במתקן סגור

 Indoor קנאשור מקימה מתקן גידול
בתקן IMC - GAP )תנאי חקלאות 

נאותים(

לשיטת גידול Indoor יתרונות משמעותיים המאפשרת מוצר איכותי והדיר:

הגדלה משמעותית של 
 מחזורי הגידול בשנה 

)כ-6 מחזורים לעומת 2-3(

יעילות 
וחיסכון במים 
ובשטח גידול 

העדר השפעת 
פגעי מזג אויר

גידול ללא 
חומרי הדברה

פוטנציאל גידול 
 תפרחות קנאביס

 של  כ- 20
טון בשנה

המתקן מתבסס על תשתיות תעשייתיות 
קיימות במתחם סולבר ובכלל זה: 

חשמל מוזל, אספקת גז טבעי וכן ניהול 
מים באוסמוזה הפוכה וטיהור שפכים 

בהתאם לתקנות איכות סביבה

לצוות האגרונומיה של קנאשור 
עשרות שנות ניסיון בחברות 

האגרוטק המובילות בעולם

© Cannassure Therapeutics LtdWe do it right
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מיצוי ועיבוד מוצרי 
קנאביס רפואי

קנאשור נמצאת בשלבים מתקדמים של הקמת 
מתקן מיצוי מאושר IMC - GMP לעיבוד מבוקר 

של תמציות שמנים איכותיות, זיקוק קנבינואידים 
ומרכיבים פרמצבטיים פעילים ייחודיים

1

2

3

הקמת מתקן מיצוי על בסיס מומחיות, ידע וניסיון 
רב שנים של קבוצת סולבר

הקמת המתקן מתבצעת בהתאם לאישור 
הראשוני שהתקבל ממשרד הבריאות

פעילויות מיצוי ועיבוד נוכחיים במעבדה 
קיימת במתחם החברה:

פיתוח ושדרוג שיטות מיצוי ובדיקת יציבות 
במעבדה ע"י צוות מיומן וציוד מתקדם

פיתוח שיטות אנליטיות וביו-אנליטיות לזיהוי 
מרכיבים פרמצבטיים פעילים ספציפיים 

פיתוח המוצרים מובל ע"י הצוות המדעי של 
החברה ובסיוע ד"ר שמעון אמסלם, מבכירי 

הפורמולטורים בישראל, ובליווי רגולטורי של יועצים 
GSAP רגולטוריים מובילים, ובינהם

הפעילות אושרה כחדשנית ונתמכת פיננסית 
ע"י רשות החדשנות

© Cannassure Therapeutics LtdWe do it right
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החברה מתכוונת לפעול 
בכלל ערוצי ההפצה של 
הדסה מדיקל וכן בוחנת 

שיתופי פעולה נוספים

© Cannassure Therapeutics Ltd

החברה התקשרה עם 
הדסה מדיקל לשיווק 
ומכירת שמני קנאביס 

רפואי תחת המותג בארץ 
ובעולם

הדסה מדיקל - 
שותפות אסטרטגית 

להפצה בישראל 
ושת"פ מסחרי גלובלי

We do it right
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החברה בוחנת אפשרות 
למינוף שיתוף הפעולה 

לפיתוח המוצר יחד עם בית 
החולים הדסה

© Cannassure Therapeutics Ltd

בכוונת החברה לפתח ולמסחר 
מוצרים )Pharma Grade( לטיפול 

במחלות מסכנות חיים בתחום 
הגניקולוגיה האונקולוגית על ידי 
חומרים פעילים וקנאבינואידים 

יחודיים שמקורם בקנאביס רפואי

בשלבי הכנה של תוכנית 
פיתוח לשילוב חומרים פעילים 
במכשיר רפואי גניקולוגי ייעודי 

המאושר לשימוש

הוגשה בקשה לפטנט בסיועו 
של אברהם חרמון, מומחה 

פארמה בתחום רישום 
הפטנטים, לשעבר מנהל צוות 

קניין רוחני בחברת טבע

פיתוח המוצרים מובל ע"י הצוות 
המדעי של החברה ובסיוע 

ד"ר שמעון אמסלם, מבכירי 
הפורמולטורים בישראל ובליווי 

רגולטורי מקצועי ע״י חברות 
מובילות בתחום

פיתוח מוצרי קנאביס רפואי
חדשניים ופורצי דרך

15
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We do it right.

© Cannassure Therapeutics Ltd

אבני דרך ויעדים מרכזיים 
יוצרי ערך ל-2019 

מוכנות לייצור ומכירת 
תמציות שמן קנאביס 

 IMC - GMP מאושרות
ומרכיבים פרמצבטיים 

)API( פעילים

H2/2019 8.2018
ואילך

מיצוי קנאביס 
במעבדת פיתוח 

ואנליזה

6.2019

סיום בניית מתקן 
מיצוי ועיבוד בתקן 

IMC - GMP

סיום הקמת 
מתקן גידול 

לצרכי טיפוח זנים 
והשבחה גנטית 

Indoor בתקן 
IMC - GAP

16
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7.2019



17

We do it right.

שוק הקנאביס הרפואי 
העולמי מתאפיין 
בתהליך מואץ של 
התפתחות וגידול

 לקנאשור 
יתרונות תחרותיים 

מובהקים להיות שחקן 
משמעותי בשוק זה

סיכוםיתרונות תחרותיים קנאשור 

© Cannassure Therapeutics Ltd

קנאשור חברה בצמיחה אשר מקימה באופן מקצועי ומהיר שרשרת 
ערך כוללת לעולם הקנאביס הרפואי

 החברה הוקמה על בסיס ידע, תשתיות ותמיכה פיננסית של סולבר,
יצרנית מובילה בתחום המזון והאגרו

דרישות התקינה והאיכות בעולם הקנאביס הרפואי נמצאות בהתהוות, 
 לקנאשור בהתבסס על קבוצת סולבר, נסיון רב שנים בעמידה בתקני

איכות מחמירים ביותר ויכולת התאמה מהירה לשינויים בתקינה

החברה נמצאת בשלבים מתקדמים להשלמת ההקמה של מתקן 
גידול Indoor בסביבה מבוקרת כמענה לצורך בגידול הדיר של 

תפרחות קנאביס

לחברה הנהלה בעלת ניסיון בינלאומי רב בתחום העסקי ובתחומי 
תעשיית המזון, תוספי התזונה ומדעי החיים

 מתקני החברה מחוברים לתשתיות מים, גז טבעי וחשמל מוזל
המאפשרים סביבת תפעול תחרותית יעילה ונקיה

לחברה הסכם אסטרטגי עם הדסה מדיקל

17
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We do it right.

תודה 
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