
בקנדההנפיקההקנאביסמוצריחברת
קטניםמשקיעיםל־225אקזיטוסידרה
דולרמיליוןכ־52שלשווילפיcseבבורסתראשוניתהנפקההשלימהמירון,רוןלשעבר,ישראלטבעמנכ"לידיעלשהוקמהפארמה,אינוקאן

50%שלרווחלמשקיעיםמסדרתשההנפקהכךפיפלביז,ההמוניםמימוןפלטפורמתדרךקנדידולרכמיליוןהחברהגייסהכשנהלפניקנדי

אזרןערן

כי־לאחרספוריםחודשים

שלון
$TS1$כישלון$TS1$

$DN2$כישלון$DN2$הקנאביםחכרתשלהגיוס
bolהשלימהלחיים(,)שאיפה

הג־מהתחוםישראליתנציגה

פקדו

$TS1$הגפקדו$TS1$

$DN2$הגפקדו$DN2$כממדיםאךכקנדה

פא־אינוקאןכהרכה.קטנים

רמה

$TS1$פארמה$TS1$

$DN2$פארמה$DN2$(InnoCaInnoCan PPharma)
יש־טכעמנב"לייסדשאותה

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$תשליםמירון,רוןלשעכר

ככורסהראשוניתהנפקההיום

לפי(CSE)קנדהשלהמשנית

קנ־דולרמיליוןכ-52שלשווי

די,

$TS1$,קנדי$TS1$

$DN2$,קנדי$DN2$נודעכך^TheMarker.

תרו־מפתחתפארמהאינוקאן

פות

$TS1$תרופות$TS1$

$DN2$תרופות$DN2$קנבינואידיםעלהמבוססות
הנמצאיםהפעיליםהרכיבים

להשפעותשאחראיםבקנאבים,
הצמח.שלוהגופניותהמנטליות

החברההראשון,הפעילותבשלב

הקשוריםתכשיריםשנימפתחת
עור(.)רפואתהדרמטולוגילתחום

בתסמינילטיפולמיועדהראשון

הואוהשניפסוריאזיס:העורמחלת

שרירים.בכאבילטיפולמשחה

בהנפקהמגייסתאינוקאן

מחירלפיקנדי,דולרכמיליון

המניה,לצדלמניה.סנט18של
אופציה,חציקיבלגםמשקיעכל
30שלבמחירלמימוששניתנת

ממועדהחודשיםל-42קנדיסנט

מיועדיםההנפקהכספיההנפקה.

הח־מוצריושיווקפיתוחלהמשך

ברה,

$TS1$,החברה$TS1$

$DN2$,החברה$DN2$רא־ייצורבשלבשנמצאים

שוניים

$TS1$ראשוניים$TS1$

$DN2$ראשוניים$DN2$משנהקבלניבאמצעות

ובארה"ב.באירופה

Canadian Securities

cse) Exchangeלבו־נחשבת( נחש

רסה

$TS1$לבורסה$TS1$

$DN2$לבורסה$DN2$הק־בתחוםבקנדההמובילה
נאביס.

$TS1$.הקנאביס$TS1$
$DN2$.הקנאביס$DN2$160החברות507מתוך

מתחוםמגיעותcse^שנסחרות

הקנאביסמחברותאחתהקנאבים.
MedMenהיאבבורסההגדולות

שווילפישנסחרתהאמריקאית,

קנדי.דולרממיליארדיותרשל
בבורסהנוספתישראליתנציגה

בק־שהקים,canna-v-cellהיא
נדה

$TS1$בקנדה$TS1$
$DN2$בקנדה$DN2$רכיב.זכי

האינטרנטיתההנפקה

בישראלהראשונה
פארמהאינוקאןשלההנפקה

שהיאמאחרמעניין,מהלךהיא

מש־ל-225אקזיטלהניבצפויה

קיעים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$.היתהאינוקאןפרטיים

שביצ־בישראלהראשונההחברה

עה

$TS1$שביצעה$TS1$

$DN2$שביצעה$DN2$האינטרנט.באמצעותהוןגיוס

שעברבאוגוסטהשלימההחברה

ב-04שקלמיליוןכ-3שלגיוס

גיוספיפליז.פלטפורמתדרךיום

mmViYrrevor Haganצי7ו0:מרשםללאכתרפותתנשיריהאתלשווקמתכנניםבחברה 7הברותםצי7ום:מירוןורוןבינקוביץאיריסדרוקר,יורםפארמהאינוקאןמנהלי

כ-21שלשווילפיבוצעההמונים

)כ-92לחברהקנדידולרמיליון

הנפיקהובמסגרתושקל(,מיליון
מניותיה.מהוןכ-%3.3החברה

לפיבוצעהבישראלההנפקה

לעומתקנדי,סנט12שלמחיר
הראשו־בהנפקהקנדיסנט18

נית

$TS1$הראשונית$TS1$

$DN2$הראשונית$DN2$המשתתפיםכלומר,בקנדה

מורווחיםבישראלההמוניםבגיוס

בקנדהההנפקהכשנה.בתוך50%

בתוךלנזילהההשקעהאתתהפוך
המש־ש-225כךחודשים,מספר

קיעים

$TS1$המשקיעים$TS1$

$DN2$המשקיעים$DN2$אתלממשאםלבחוריוכלו

להמ־אובקנדהבבורסההמניות

שיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$בהן.להחזיק
מי־ייסדפארמהאינוקאןאת

רון

$TS1$מירון$TS1$

$DN2$מירון$DN2$,7102-דרוקר,יורםעםביחדב
פלוריסטםבריינסטורם,ממייסדי

1-cell Scell Source, חב־שלוששהן, שהן

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$הפועלותישראליותביו־מד
גזע.ותאיתאיתתרפיהבתחום

אתגםכוללתהחברההנהלת

ואתבינקוביץאיריסהמנכ"לית

הוקיילו.משההכספיםסמנכ"ל
המשחותפיתוחעםבבד"בד

קנבינואידים,רכיבישכוללות
הארוך,לטווחהאסטרטגית,ברמה
האוניברסיטהעםהסכםעלחתמנו

שישלבומוצריםלפיתוחהעברית

תרו־ועםבהזרקהקנאביסרכיבי

פות

$TS1$תרופות$TS1$

$DN2$תרופות$DN2$,"מירון.אתמולאמרנוספות
עםארוךלטווחחברהבונים"אנחנו

מש־בתחילה,מוצרים:ממדיכמה

חות

$TS1$משחות$TS1$

$DN2$משחות$DN2$קנאביס,רכיביעםאיכותיות
להזרקה.קנאביסנפתחמכן,ולאחר

גםהיאכרגעשלנו"ההצלחה

בפיפלביזהמשקיעיםשלההצלחה

גייסנועצמה.הפלטפורמהושל

הב־בפיפלביז.דולרלמיליוןקרוב

טחנו

$TS1$הבטחנו$TS1$

$DN2$הבטחנו$DN2$בקנדהשננפיקלמשקיעים

*CSE-3הקנאביסחברותשלהשוקשווי

מיייפלהצדהזח

החברותשלהשוקשווי

*cseבבורסת

אחריםהקנאביסתחום

3.5

**2018

**2018

1,000 1,500

ישראל

2017

145 691
ארה"ב

SCEבורסתמקור:פארמהאינוקאןהנפקתכולל**לאקנדידולרבמיליוני

אתלעשותבחרנוזאת.ועשינו

הפלטפורמהדרךהראשוניהגיוס

בקנדה,להנפקהישרהלכנוולא

פלטפורמהשזוהישחשבנומכיוון

שלרחבמגווןהמאפשרתטובה,

גיוסאמצעיזהובנוסף,משקיעים.

מכירלאאנישלנו.לתחוםמתאים

הפלטפו־דרךהמשקיעים522את

רמה

$TS1$הפלטפורמה$TS1$

$DN2$הפלטפורמה$DN2$הואהמוניםגיוסשלהרעיון

מירון.אמרהאנונימיות",

מהיררגולציהמסלול

בנון,אורפיפלביז,מנכ"ל
"אינוקןואמר:להנפקההתייחס
שגייסההראשונההחברההיתה

הר־הפעילותלאחרמהציבור,כסף

גולטורית

$TS1$הרגולטורית$TS1$

$DN2$הרגולטורית$DN2$ערךניירותרשותשל

עדיפהדרךעשתהוהיאבעניין,

שמגייסתחברהכללאההנפקה.

לה־בסוףמצליחהאכןהציבורדרך

נפיק

$TS1$להנפיק$TS1$

$DN2$להנפיק$DN2$מילדעתבאמתאפשראי

הואלא".ומיבגדולזהאתתעשה

שלההנפקהזאת,"עםכיהדגיש

חות־הוכחההיאבקנדהאינוקן

כת

$TS1$חותכת$TS1$

$DN2$חותכת$DN2$השקעותתחוםכישטועןלמי
סיכוי".וחסרמפוקפקהואההמונים

האינטרנטיהגיוסבקמפיין

הוק־החברהכיאינוקאןציינה
מה

$TS1$הוקמה$TS1$
$DN2$הוקמה$DN2$עםמעמיקה"היכרותרקעעל

הרפואיהקנאביסבנושאהפעילות

שככלהבנהתוךובישראל,בעולם

הר־הקנאביםתחוםהזמן,שיחלוף

פואי

$TS1$הרפואי$TS1$

$DN2$הרפואי$DN2$לעולםרגולטוריתיתקרב
ניתןשבוהיוםרחוקולאהתרופות,
קניהמכילותתרופותלמצואיהיה
בצמחפעילים)חומריםבינואידים

מרשם,ללאלמכירה,הקנאביס(
מרקחת".ביתדלפקבכל

שוויסךכיהזכירובאינוקאן

בתסמיניםלטיפולהתרופותשוק

שריריםכאבאופסוריאזיםשל

מי־בכ-5אמריקהבצפוןנאמד

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$מיליארדובכ-5.22דולר

נחלקהשוקבהתאמה.בשנהדולר

המו־מתחריםקטגוריותלשתי

כרים

$TS1$המוכרים$TS1$

$DN2$המוכרים$DN2$ללאקונבנציונליותתרופות(
לרובשמכילותהקנאביס(,מרכיבי

סט־כמוידידותיים,לארכיבים

רואידים;

$TS1$;סטרואידים$TS1$

$DN2$;סטרואידים$DN2$תרו־המוכריםומתחרים

פות

$TS1$תרופות$TS1$

$DN2$תרופות$DN2$קנבינואידים.מבוססות
החברות"מרביתאינוקאן,לפי

קג־בסיםעלתרופותהמפתחות
בינואידים

$TS1$קגבינואידים$TS1$
$DN2$קגבינואידים$DN2$אסטרטגיהנוקטותלא

תרופהמפתחותאלאאינוקאןשל

12-10שלארוךבתהליךחדשה

למדף.מגיעהשהתרופהעדשנים
שדורשסיכוניםעתירתהליךזהו

התח־ובשורהרביםמשאבים

תונה,

$TS1$,התחתונה$TS1$

$DN2$,התחתונה$DN2$אתמשמעותיבאופןמייקר

הסופי".לצרכןהתרופהמחיר

מעו־אינםאינוקאןמייסדי

ניינים

$TS1$מעוניינים$TS1$

$DN2$מעוניינים$DN2$אתיעברושהתכשירים

התרו־מנהלשלהרגולציהשלבי

פות

$TS1$התרופות$TS1$

$DN2$התרופות$DN2$האמריקאי(fda)שעשויים

כחלופה,שנה.12עדלהימשך
להשתמשמתכווניםהחברהמייסדי

לשווקשיאפשררגולציהבמסלול
מר־ללאכתרופותהתכשיריםאת

שם

$TS1$מרשם$TS1$

$DN2$מרשם$DN2$רופא(0TC)מרחקת,בתידרך
קנדהבארה"ב,מפיציםאורופאים
התהליךכיצופיםבחברהואירופה.
חודש.24-18יימשך

שבוהתרופות,לעולם"יחסית

האישוריםקבלתהפיתוח,תהליכי

רבזמןנמשכיםלשוקוהכניסה

מצאהאינוקאןשנים12-10

שילובהמאפשררגולטוריערוץ

באופןבתרופותהקנאביסמרכיבי

להשיקלחברהשמאפשרמהפכני,
מר־ללאכתרופהמאושרתתרופה

שם

$TS1$מרשם$TS1$

$DN2$מרשם$DN2$שפותחמקוצר,במסלולרופא

רא־ולהכנסותלשוקמהירהגישה

שוניות",

$TS1$,"ראשוניות$TS1$

$DN2$,"ראשוניות$DN2$בקמפייןהחברהציינה
האינטרנטי.הגיוס

ממלכתקנדה

הקנאבייס
מוקדהואכיוםהקנדיהשוק

בינ־קנאביסלחברותפעילות

לאומית,
$TS1$,בינלאומית$TS1$

$DN2$,בינלאומית$DN2$ישראליות.חברותבכללן

הל־בשלאטרקטיבי,נחשבזהשוק
גליזציה

$TS1$הלגליזציה$TS1$
$DN2$הלגליזציה$DN2$גםהקנאביס,שלהמלאה

רפואיים.לצרכיםשלא

bolחברתניסתהבאחרונה

שווילפיבטורנטוהנפקהלבצע

קנדי.דולרכמיליארדשלמבוקש

הפועל,אלבסוףיצאהלאההנפקה
המשמ־החולשהבשלהיתרבין

עותית

$TS1$המשמעותית$TS1$

$DN2$המשמעותית$DN2$בקנדההקנאביסבסקטור

שבעלימכיווןוגםבישראל(,)וגם
להתפשרכנראהסירבוהשליטה

הוזכרובשוקבהנפקה.השוויעל

לקדםשעשויותנוספותמועמדות
אמריקהבצפוןראשוניותהנפקות

אינטרקיור,בהןארה"ב(או)קנדה
.Better-)IMC


