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משקיעים יקרים,
הנה הגיע לסיומו הרבעון השני לשנת  2019ואיתו סיכום הרבעון של חברת קניבל פוד טק בע"מ ,כפי
שהתחייבנו וכפי שנמשיך לספק לכם.
להלן עדכון על מספר נושאים שעסקנו ועודנו עוסקים בהם:

רישום המניות על שם המשקיעים

כל אחד מכם קיבל אישור מפיפלביז להשקעתו האישית ,בהתאם לכמות המניות אותו רכש באמצעות
פלטפורמת פיפלביז .שאלתם הרבה שאלות וריכזנו כמה תשובות עבורכם ,בסוף המכתב.
רישום בעלי המניות הסתיים וכולכם קיבלתם את תעודת המניה המדוברת .תודה ענקית לתמיכה והכי
חשוב :בהצלחה!
הנפקה בבורסה

הנפקה מכל סוג שהוא לוקחת זמן ,מטבע הדברים ,אפילו אם מדובר במיזוג לשלד בורסאי קיים .השלב
הראשון הינו לקבוע את בורסת היעד להנפקה .אנחנו בחרנו להתמקד בבורסה הקנדית  ,CSEעקב
שיקולי מסחר בתחום הקנאביס העולמי ,ומידת המעורבות הגבוהה של הבורסה הזו ,בחברות קנאביס
שונות .בשלב השני נבצע הערכת שווי לחברה ,להנפקה .הערך נקבע על ידי משרד פיננסי מתמחה
ומוכר בשוק ,אשר בודק לעומק את נכסי החברה ,היתכנות התוכניות עסקיות שלה ,מדדי הצלחה
שונים ועוד .לאחר מכן ,עוברים לתהליכים פיננסיים של גיוס כספים עבור ההנפקה ,להבטחת ההנפקה
ולהצלחת החברה והמשקיעים ,הלא הם אתם .בין לבין ישנה עבודה משפטית ,פיננסית ועסקית
להכנת מאות מסמכים ותשקיף מקיף מאוד ). (Prospectus
לכל אלו שכרנו את שירותיה של חברה מתמחה בשוק היעד שלנו ,אשר לה היסטוריה מכובדת
ומשובחת ורצופה הצלחות בהנפקות כאלו ,בעיקר הנפקות מורכבות עם  1,100משקיעים לחברה
פרטית אחת.
התהליך ייקח כחצי שנה לפחות והיעד הנפקה זה במהלך רבעון ראשון  ,2020אם כי חשוב לציין כי
שינויים רגולטוריים בשוק אשר משפיעים על התפתחות השוק יכולים להשפיע על לוח זמנים זה.
לדוגמה ,אישור החוק והחלתו בקנדה ,בתאריך  1/10/2019למכירת מוצרים אכילים כפי שקניבל
מייצרת .אם החוק יעבור זה יהווה מדד נוסף להצלחת החברה וישפיע ישירות על שווי גבוהה יותר של
החברה ,שכן אנחנו מוכנים לייצור ,מכירה והפצה בקנדה מיד לאחר שהחוק ייושם במלואו.
דוגמה נוספת היא הבחירות בארה"ב בנובמבר  ,2020אשר מתחילה את קמפיינים הבחירות שלה,
לכל המפלגות והמועמדים ,כבר בנובמבר השנה .2019 ,קנאביס מהווה נדבך חשוב במערכת הבחירות
וזוכה לתמיכת פוליטיקאים נרחבת עבור הקלות גדולות בתחום .השפעת הורדת הרגולציה
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) (Deregulationלרמה נמוכה יותר בארה"ב כלפי הקנאביס בכללותו ,תהווה פריצת דרך עולמית
לאירופה ואסיה בתחום הורדת הרגולציה ופתיחת השווקים לקנאביס ברמות שונות.
התייחסות השווקים הפיננסיים לדוגמאות אלו ,יכולה להשפיע על תאריך היעד להנפקה בתמורה
לחוזק שוק טוב יותר ובהערכות שווי גבוהות יותר.

הסכמי ייצור והפצה

אנחנו שמחים להודיע כי חתמנו חוזי שיתוף פעולה מסוג  Joint Ventureוחוזה ייצור עבור זכויות
ממכירה ) (Royaltiesחוזי ייצור באנגליה ,ניו ג'רזי ,פלורידה וקליפורניה! לאחר בחינה עמוקה של השוק
במדינת נבאדה ,הגענו למסקנה כי המפעלים המקומיים שם ,אינם עומדים בתקני האיכות המלאים
למפעל מזון ,בהתאם לדרישות שלנו ,ואנחנו כרגע בוחנים הקמת מפעל שלנו יחד עם בעל רישיון מקומי
שאין לו מפעל ייצור בתחום שלנו.
יש לנו בקשות נוספות לשיתופי פעולה שונים ,ובמדינות שונות ,בתחום הכי צומח בתעשיית הקנאביס,
תחום המזון והמשקאות ,ודיווחים נוספים יגיעו במשך הזמן.
אנו רוצים להזכיר כי קווי המוצרים שלנו יעבדו תמיד בהתאם לרגולציה המקומית ,ולחוקי המסחר
המקוון באתרים גדולים דוגמת אמאזון .על פי כך ,נייצר ונשווק את המוצרים המועשרים גם בחומרים
הפעילים .THC & CBD
לכל מדינה נתאים את המוצרים הנכונים יותר עבורה ,עבור התושבים ועבור התיירים השונים .אחד
ממקורות הידע העיקריים שלנו נמצא בהתאמות הטעמים ,הריחות והצבעים של המוצרים לאוכלוסייה
מקומית ,בכל רחבי העולם .שלב זה של התאמת הטעמים ,הוא שלב חשוב ועיקרי למציאת קהל היעד
הנכון והנאמן .שלב זה יחל בחודש הקרוב בשלוש מדינות.

מיתוג ושיווק

תכירו ואימרו שלום וברוך הבא למותג הבית שלנו ! The Pelicann :השקענו בבחירת שם מותג,
עיצוב ושלל מוצרינו מצולמים על ידי המקצוענים שיש בתחום.
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Figure1 : The Pelicann logo
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Figure2 : The Pelicann brand's colors
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רשמנו את השמות המסחריים שלנו ולהלן חמשת משפחות המוצרים הראשונים שלנו ,מתוך שמונה
מתוכננים ,אשר נספר עליהם בפעם הבאה:
CannaShakes™ .1
מוצרים להכנת משקאות קרים ,חמים ושייקים בטעמים שונים
Cannashakes Sports™ .2
מוצרים בקו בריאותי ולאוהבי הכושר ,להכנת משקאות מועשרים בחלבון  ,Hempשמן קנאביס
מסוגים שונים בעיקר  ,CBDוכד'.
CannaMix™ .3
מוצרי לאפיה מהירה במיקרו ,פנקייקים ,עוגות ,כדורי שוקולד ,עוגיות ,לחמים ,רטבים ,קרמים ,מוס
ועוד ועוד ועוד
CannaSpices™ .4
תבלינים מוכנים לתיבול סלטים או העשרה של מאכלים דוגמת תבליני פיצה.
CannaFel™ .5
תערובת פלאפל משובחת מאוד ,או יורשה לנו להתגאות בטעם ,מועשרת בזרעי  ,Hempושמן
קנאביס ,עם מינון מדויק לכל כדור פלאפל .כל זה להכנה ביתית!
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!Figure3 Some of our real products

תקשורת

מפעם לפעם אנחנו מתראיינים בתקשורת ויש לנו שני ראיונות מתוכננים בתקשורת בארה"ב .נתחיל
את המסע התקשורתי העמוק בהתאם ללוח הזמנים של ההנפקה.
כל הכתבות נמצאות ומתעדכנות מפעם לפעם באתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק שלנו .אתם
מוזמנים לקרוא ולעקוב .ונבקש את עזרתכם לשתף את עמוד הפייסבוק עם החברים ,רק פעם אחת
ודי.
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ג י ו ס י ה ו ן נוספים

סיימנו בהצלחה אדירה את סבב הגיוס השני והמשלים באמצעות פלטפורמת הגיוס של פיפלביז,
עם הכי הרבה משקיעים בחברה פרטית אחת בישראל ,ומיליון דולר!
אנחנו ממשיכים לפעול לגיוסים גדולים נוספים ,ממשקיעים פרטיים ,וקרנות פרטיות אשר החלו
לאחרונה להקצות כספי השקעה רבים לתחום הקנאביס.
סקירת שוק

שוק המוצרים האכילים המועשרים הקנאביס נמצא בכותרות ,עקב הסתייגויות שונות או אישורים
מהצד השני ,למוצרים אלו .השוק בפריחה יומיומית ,ואנחנו עוקבים אחרי כל השינויים ,ברמה
רגולטורית .כפי שציינו ,כל העבודה שלנו תעשה בהתאם לחוקים ולדרישות המקומיות בשווקי היעד.

הודעות ל משקיעים

שאלתם הרבה שאלות במהלך קבלת תעודות המניה .ריכזנו את העיקריות שבהן ,ולהלן התשובות.
אתם תמיד מוזמנים לשאול באמצעות מייל או האתר או בפייסבוק:
מה שווי המניה הנוכחי? שווי כל מניה הינו במחיר הקניה 6.875 ,ש"ח
האם המניות סחירות? עדיין לא .המניות טרם נרשמו למסחר ציבורי
למה מצוין ערך נקוב  ?0.01האם המניות שלי שוות  3שקלים? הערך הנקוב הינו פרט טכני בלבד,
שקשור לבעלי מניות רוב/שליטה בחברה ,ובזמן הקמת החברה ,ואינו קשור למשקיעים
למה לא רשום הערך עליו שילמתי בתעודת המניה שקיבלתי? סך המניות שרשום בתעודה הוא זה
שקובע ,וחושב על פי סכום ההשקעה .ערך המניה ייקבע בהנפקה ולאחר מכן לפי חוקי השוק
החופשי
למה קיבלתי שוב את תעודת המניה עם תאריך אחר? התאריך קשור לתהליך הטכני של רישום
המניות ברשם בחברות הישראלי ,ופרט טכני בלבד לנושא זה ,אשר לא משפיע על כמות המניות
או ערכן הנוכחי
אני רוצה לקנות עוד מניות .האם ניתן עדיין להשקיע? כרגע אנחנו בוחנים באופן פרטני ,ולא

הבטחה ,השקעות החל ממאה אלף דולר ולא פחות .מניות נוספות ניתן יהיה לקנות החל
מיום ההנפקה

החברה החלה להיסחר בבורסה? החברה טרם נסחרת בבורסה ,והפעולות וההתקדמות בנושא
מדווחות לכלל המשקיעים באמצעות מכתב משקיעים ,כפי שהתחייבנו
האם ניתן לצפות בערך המנייה? לא ,זה יקרה רק מיום המסחר הציבורי הראשון
מה התשואה שלי? כרגע אין תשואה ,ערך המניה הוא ערך הקניה
מהו תאריך ההנפקה? טרם נקבע יום מיועד
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שוב ,וכמו תמיד ,לא נוכל להודות מספיק לאמון שלכם בחברה ובעולם הקנאביס ,ונשתמע כל הזמן.
עזרו לנו להפיץ את המידע עלינו .זה רק קליק אחד...
https://www.facebook.com/Cannibble-FoodTech-LTD-725605247779296/

שלכם,
יואב בר יוסף
מנכ"ל ,קניבל פודטק בע"מ
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