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קנאשור מרחיבה את הפעילות הגלובלית:
חתמה על הסכם הפצה בלעדי עם  DanCann Pharmaלדנמרק,
נורווגיה ,שוודיה ופינלנד
אוכלוסיית מדינות היעד מונה כ 27-מיליון איש
 DanCannהיא בעלת רישיון גידול והפצה בדנמרק .מתמקדת במחקר ,פיתוח ,ייצור
ומסחור של קנבואידים רפואיים חדשים למגוון רחב של מחלות
רן עמיר ,מנכ"ל קנאשור "אנו שמחים על הסכם ההפצה שנחתם עם DanCann
 ,Pharmaשחקן מוביל בשוק הקנאביס בסקנדינביה .זהו הסכם ההפצה השני שלנו
באירופה ,ואנו מאמינים ששיתוף הפעולה בינינו לפיו ,יועיל לשתי החברות ולמטופלים
בסקנדינביה ,ובהתאם אנו מצפים להביא את המוצרים שלנו לשוק ב."2021-
 ,Jeppe Krog Rasmussenמנכ"ל " :DanCann Pharmaאנחנו מרוצים מאוד
מתחילת שת"פ מסחרי ארוך הטווח עם קנאשור .קנאשור היא חברה רפואית בעלת
נוכחות משמעותית בישראל .שותפות זו היא הוכחה נוספת לפלטפורמה ולצבר המוצרים
של  ,Dancann Pharmaומאששת את העובדה שאנו נאמנים לערכינו מבחינת איכות
וחדשנות .ההסכם הוא בהתאם לאסטרטגיה שלנו לחזק את הביזור בפעילותנו ולהרחיב
את צבר המוצרים .אם יאושרו ,מוצרים אלה יספקו למטופלים אופציות נוספות לטיפול
ואנו מצפים לעבוד עם קנאשור ולהביא את המוצרים האלה אל השוק".
קנאשור ,העוסקת בריבוי ,גידול ,עיבוד ,הפצה ומו"פ של מוצרי קנאביס רפואי מודיעה כי חתמה על הסכם
הפצה בלעדי עם  .DanCann Pharmaלפי ההסכם ,ולאחר קבלת אישורים בהתאם DanCann ,תפיץ את
מוצרי הקנאביס הרפואי של קנאשור בדנמרק ,נורווגיה ,שוודיה ופינלנד .אוכלוסיית מדינות היעד עומדת
על כ 27-מיליון איש .המוצרים הספציפיים ומיתוגם ,ייקבעו על ידי שני הצדדים במשותף.
שוק הקנאביס הרפואי בדנמרק לבדה הגיע ברבעון השני של  2020לכ 5,800-מטופלים עם כ 27-אלף
מרשמים .נכון להיום ,מחזור המכירות במגזר הקנאביס הרפואי בדנמרק מסתכם בכ 14-מיליון אירו,
והוא עדיין בתחילתו.
חברת ( DanCann Pharmaחברה הנסחרת בבורסה השבדית  ,)Spotlightהינה חברה דנית ,העוסקת
במחקר ,פיתוח ,גידול ,ייצור ושיווק מוצרים מבוססי קנבינואידים לטיפול בהתוויות רפואיות שונות
למגוון רחב של מחלות במדינות סקנדינביה.
ההסכם ייכנס לתוקף ביום  1בינואר  2021ויהיה לתקופה של  5שנים מיום קבלת האישורים הנדרשים על
פי כל דין על ידי הצדדים לצורך קיום ההסכם ,היתר יצוא ממדינת ישראל ואישור יבוא לטריטוריות,
ויתחדש אוטומטית לתקופות של שנה ,אלא אם כן ,יסתיים בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם במועד
מוקדם יותר.
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