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 עדכון   -בע"מ  בטרסידסהנדון: 

 
סמכתא  א)  29.3.2022שפורסם ביום  של השותפות    2021שנת  תקופתי ללחלק א' לדוח ה  23לאמור בסעיף  בהמשך  

2022-01-036922"( השנתי(  )להלן:    ,"(הדוח  בע"מ  בטרסידס  הפורטפוליו  בחברת  השותפות  השקעת  בדבר 

כי בטרסידסהחברה" או "בטרסידס" כי    "(, השותפות מתכבדת לעדכן,  יצא מישראל  הודיעה  ימים  לפני מספר 

הינו משלוח ניסיוני וראשוני,    . משלוח זהאל מדינה זרהממדינת ישראל  משלוח של זרעי קנאביס הראשון אי פעם  

 שאחריו יתבצעו מגעים בנוגע להמשך היצוא של זרעי קנאביס מישראל.  

בטרסידס, המתמחה  שפותחו ע"י  מסוג המפ  ס, הזרעים שיצאו לארה"ב הם זרעי קנאביס  על פי ההודעה של בטרסיד

ידי טיפוח מדייק ומתקדם של זנים והתאמתם לצרכי החקלאות בעשורים -בהשבחה גנטית של גידולים חקלאים על

 הקרובים. 

ספר מדינות בארה"ב  מבניסויי שדה מחקריים  ביצוע  על פי ההודעה של בטרסידס, יצוא זרעי ההמפ הנו למטרת  

מסחריים  המפ  מגדלי  עם  חומרים  .  בשיתוף  מכילים  שאינם  קנאביס  זני  של  לקטגוריה  הנפוץ  השם  הינו  המפ 

של פסיכואקטיביים למיצוי  בעיקר  והקוסמטיקה. 1CBD ומשמשים  המזון  הגדול   לתעשיית  השוק  הנו  ארה"ב 

   לתעשיות המזון והקוסמטיקה. CBD -בעולם ל

לה   יש  כי  בטרסידס,  ידי  על  נמסר  בקליפורניהעוד  זרעי המפ  ייצור  זרעי חוות  של  מסחרי  יצור    קנאביס ומתקן 

   בקליפורניה תשמש את החברה לייצור והפצת זרעי המפ לכל ארה"ב. החווהוכי בקנדה, למטרות רפואיות ופנאי 

חברת מבטרסידס נמסר, כי היא  .CRISPR-Cas9בטרסידס עוסקת בהשבחה גנטית של זרעים בעזרת טכנולוגיית 

לה יש רישיון    היחידה,החברה    ידוע לבטרסידס, נכון למועד הדיווח, היא גם, וככל הבעולם  ראשונהההקנאביס  

היסודיים של   בלעדי לפטנטים  בעלי הפטנט   CRISPR-Cas9מסחרי לא    CRISPR  -  Corteva Biosciencesעם 

 ארד(. והרוו MIT)של אוניברסיטאות  Broadומכון 

ביצוע מגעים בנוגע ליצוא של  בקשר עם    כאמור לעילוהערכות בטרסידס    המידע  -  עתיד  פני  צופה  מידע  אזהרת

מישראל קנאביס  עתיד"  םה  ,זרעי  פני  צופה  ערך "מידע  ניירות  בחוק  כהגדרתו  גבוהה,    ךכרוה  ,,  ודאות  באי 

ין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך  בטרסידס א שלישיים ועל משתנים רבים של   גורמיםהמבוסס, בין היתר, על  ו

 
 אקטיביות ואינו ממכר.-( הינו מרכיב הנמצא בצמח הקנאביס, אשר אינו בעל השפעות פסיכוCBDקנאבידיול ) 1
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  שהוערךבאופן השונה מהותית מכפי    וו/או יתממש  םבמלוא  וו/או לא יתממש  ויתממשלא    מגעים כאמור  ייתכן כי

   .או נצפה מלכתחילה

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 סמארט אגרו ניהול בע"מ                 

 שותפות מוגבלת –אגרו  סמארטהשותף הכללי ב

 יתודירקטור ית, מנכ"לדגנית ורדעל ידי 
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