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קנביס רפואי

מחלקת הקנביס הרפואי בפירמה עומדת בחזית העשייה, מתוך

היכרות מעמיקה והבנה עסקית נרחבת של תעשיית הקנביס

הרפואי בישראל ובעולם.

תחום הקנביס הרפואי הינו תחום משגשג וצומח, הן בשל ריבוי

החברות העוסקות במגוון תחומים בתעשיית הקנאביס החל

מהקמות של חוות, מכוני מחקר, חברות ייצור, חברות מו”פ ועוד,

והן בשל החקיקה החדשה בתחום זה. התחום, ככל שמתפתח,

מעורר אתגרים שונים ומורכבים בתעשיות ושווקים רבים בעולם.

נוכחותה הבינלאומית של הפירמה מעניקה ללקוחותיה, ישראליים

וזרים גם יחד, מעטפת משפטית ועסקית מקיפה המותאמת

למטרותיהם במהלך כלל שלבי חייהם המסחריים, תוך התמודדות

עם אתגרים רגולטוריים, ניהול סיכונים לצד זיהוי הזדמנויות, גיבוש

אסטרטגיה והענקת פתרונות יצירתיים ויעילים.

בקרב לקוחות המחלקה נמנים יזמים, משקיעים, קרנות הון-סיכון,

וכן מגדלים, חברות בינלאומיות למיצוי ועיבוד שמנים, חברות מו”פ

למוצרים ותרופות מבוססי קנביס רפואי ומוצרים משלימים.

המחלקה מייצגת את לקוחותיה בשלבים השונים של שרשרת

הערך, לרבות:

ייצוג וליווי משפטי ועסקי ליזמים ומשקיעים

ייצוג וליווי משפטי ועסקי לחברות פרטיות וציבוריות

ליווי בקשות להנפקת רישיונות (לרבות רישיונות בישראל

ובמלטה)

טיפול בסוגיות רגולטוריות שונות בתחום

ליווי הנפקות ראשונות לציבור בישראל (TASE), בארה”ב

(TSX, CSE) ובקנדה (Nasdaq, NYSE, OTC)

ליווי חברות פרטיות וציבוריות בגיוס כספים, באמצעות הנפקות

פרטיות ו/או תשקיף מדף (בהתאם לעניין)

לקוחות נבחרים

Direct  בעסקת מיזוג עם חברת ,.CannAssure Ltd ייצוג

Capital Investments Ltd, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב בע”מ, בתחום קנביס רפואי.

ייצוג חברת החזקות זרה בסבב השקעה בהיקף של 4 מיליון

דולר בחברה העוסקת בתחום הקנביס רפואי.

ייצוג משקיע פרטי בחברת MedReleaf Corp, חברה ציבורית

הנסחרת בבורסה בטורנטו, קנדה, בעסקה למכירת חברת

.Aurora Cannabis Inc לחברת MedReleaf Corp

ייצוג חברת החזקות זרה בהסכם השקעה בהיקף של כ- 1

מיליון דולר בחברה העוסקת בפיתוח תרופה בתחום הקנאביס

הרפואי.

ייצוג חברת החזקות זרה בהשקעה בסך 15 מיליון ש”ח בקיבוץ

בארץ להקמת פעילות בתחום הקנביס הרפואי.

ייצוג משקיע פרטי בסבב השקעה בהיקף של 5 מיליון יורו

בחברה העוסקת בגידול צמח הקנאביס בספרד.

ייצוג משקיע פרטי ברכישת מניות, בהיקף של 3 מיליון דולר

במקדוניה.

ייצוג חברת החזקות זרה בהשקעה בהיקף בסך של 5.7 מיליון

דולר בחברה למיצוי שמנים מצמח הקנביס באירופה.

ייצוג חברה מקסיקנית בסבב השקעה של כ- 80 מיליון דולר

בתחום הקנביס הרפואי.

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות קנביס רפואי, ניתן לבקר
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