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הנדון :השלמת עסקת השקעה בחברת ויאולי בע"מ
בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום ) 11.3.2019מס' אסמכתא (2019-01-020019 :לגבי התקשרות החברה
בהסכם השקעה עם חברת ויאולי בע"מ העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לצריכת קנאביס במינון מדויק וללא חימום
ושריפה ,החברה מעדכנת כי ביום  ,13.8.2019לאחר שהתקיימו התנאים המתלים ,הושלמה העסקה.
פרטים אודות ויאולי
ויאולי עוסקת בתחום המכשור הרפואי ומפתחת מכשיר ייחודי ,המבוסס על טכנולוגיה חדשנית ,אשר יאפשר
למטופלים צריכת טיפות שמן קנאביס בשאיפה במינון מדויק וללא צורך בחימום ,אידוי או שריפה.
הטכנולוגיה העיקרית של ויאולי מתבססת על מכשיר נבולייזר המאפשר להפוך נוזל )במקרה זה פורמולציה
הכוללת מיצוי קנאביס( לטיפות בגודל מיקרונים בודדים ,אותן ניתן לשאוף וכך הן נספגות בריאות המטופל
ועוברות לזרם הדם בצורה מדויקת ויעילה .טכנולוגיה זו מבקשת להתגבר על המגבלות הקיימות בשיטות הצריכה
הקיימות של קנאביס ,אשר על-פי רוב אינן מאפשרות צריכה במינון מדויק .בנוסף ,מחקרים מהעת האחרונה
מציגים נתונים לפיהם שריפת החומר הפעיל בקנאביס בטמפרטורות גבוהות )על-מנת שיהיה פעיל( ,עשויה לשחרר
תוצרי לוואי מזיקים .מטרת ההשקעה הינה התאמת הטכנולוגיה לתחום הקנאביס והוכחת היכולת הטכנולוגית
להעברת שמן קנאביס לריאות בצורה יעילה ובטוחה .לפי מחקר שנערך על ידי  Global Market Insights, Incשוק
הקנאביס הרפואי צפוי לגדול לסך של  55מיליארד דולר עד שנת  .12024מכירות של תרכיזי קנאביס לשוק
הקנאביס צפויים לעבור את הסך של  3מיליארד דולר בשנת  .22018משתמשי הקנאביס צורכים כיום קנאביס
בעיקר באמצעות עישון ,מאדים או מוצרים אכילים כאשר לשיטות אלה מספר חסרונות עיקריים  -מינון שאינו
מדויק שאינו ניתן לשליטה ,שינוי תכונות הקנאביס וייצור חומרי לוואי בעת החימום או השריפה )אשר נכנסים אל
גוף המטופל בנוסף לחומרים הרפואיים( וכן אי יכולת לשלוט בכמות החומרים הפעילים .התחרות בשוק כוללת
מכשור של מאדים מסוגים שונים שרובם אינו כולל אפשרויות מינון מדויקות ,מאדים הכוללים אפשרויות מינון
כמו של חברות  , CANNAKORP INC ,RYAH ,SYQE MEDICALמאדים אלו דורשים חימום הקנאביס ובכך
משנים את תכונותיו ומקשים על מינון מדויק .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד זה ,לא קיימת טכנולוגיה
המאפשרת את שחרור שמן הקנאביס ישירות לריאות ללא חימום ועם דיוק מספק המאפשר מינון.
בכבוד רב,
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
נחתם ע"י :אלי ארד ,מנכ"ל
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