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 גיוס הון בחברה מוחזקת -דיווח מיידי הנדון: 

, שהינה "(טרג'יןטרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ )" , התקשרה26.7.2021החברה מתכבדת לעדכן בזאת כי ביום 

ת ובמסגרת תחום פעילותה של החברה לאיתור גנים בעלי העצמה של תכונ חברה מוחזקת של החברה הפועלת

 2.4 -בהסכם השקעה, לפיו, בין היתר, יבוצע גיוס הון בטרג'ין בהיקף כולל של כ ,ות בצמח הקנאביסמטרה רצוי

גיוס )" 7.79% -בתמורה להקצאת מניות בטרג'ין בשיעור של כ "(המשקיע)" צד ג' השקעתמיליון ש"ח, הכולל 

גיוס ההון מותנה בקבלת  .יןשהועמדו על ידי בעלי המניות העיקריים בטרג' וכן המרת הלוואות בעלים "(ההון

 אישור היק"ר לביצועו בתוך תקופה שנקבעה. הצדדים פועלים בשיתוף פעולה להשגת האישור כאמור.

באופן ששיעור החזקתה של החברה , (הכסףאחרי )מיליון ש"ח  15 -גיוס ההון משקף שווי חברה לטרג'ין של כ

 .לפני גיוס ההון( 43.3% -מת כ)לעו 39.22% -בטרג'ין כתוצאה מגיוס ההון יעמוד על כ

  .1מנכ"ללמשקיע זכות למינוי דירקטור או מוקנית ובכלל כך לא  ,שינוי בזכויות הניהול בטרג'ין כולללא  גיוס ההון

במחיר  , ככל שיבוצעו,של טרג'ין גיוסי הון עתידייםלהשתתף בלמשך תקופה של שנתיים,  ,אופציה ניתנהלמשקיע 

נקבע  כמו כן,. בגיוס ההון כמפורט לעילההון, ועד גובה ההשקעה  יניה המשקף הנחה מהמחיר שייקבע בגיוסלמ

 3יבוצעו גיוסי הון בטרג'ין בהיקף מצטבר של  2023תשלום חד פעמי שישולם למשקיע במידה שעד לתום שנת 

וזכות ו זכות מצרנות טרג'ין,זכות סירוב לגבי העברת מניות בהוענקה  למשקיעכמו כן,  מיליון דולר ארה"ב.

 וזאת כל עוד יחזיק מניות בטרג'ין בשיעור מינימלי שנקבע.הצטרפות למכירת מניות, 

טרג'ין צורכת עם המשקיע, במסגרתו, בין היתר, הסכם שירותים התקשרה טרג'ין ב במסגרת גיוס ההון וסף,נב

 טרג'ין לגידול קנאביס שמש אתישמאושר לשימוש בקנאביס רפואי  הינו שרבבעלות המשקיע א מתקןשירותים ב

 אלפי ש"ח.  300 -, לצד שירותים נוספים. עלות השירותים השנתית לטרג'ין נאמדת בככחלק מהמחקר

( ייצור 2) -( עריכה גנטית בקנאביס; ו1) - טרג'ין, כאמור, מתמקדת במחקר ופיתוח של שני תחומים מרכזיים

. הנהלת החברה (ריאקטורים-בביו)( מחוץ לצמח הקנאביס CBD/THC)דוגמאת  קנאביסבהפעילים  החומרים

סבורה כי גיוס ההון מהווה הבעת אמון בפוטנציאל של טרג'ין ויסייע לטרג'ין להמשיך ולהתקדם בהתאם לאבני 

 . 2ה העסקיתבתכנית ותהדרך הקבוע

 

 בכבוד רב,                

 בע"מ פלנטארק ביו                       
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 .מנכ"ל משותף, אלדד משולם; משותף ודירקטור מנכ"ל ,דרור שליטין   :החותמים מותש
                                                 

 יצוין כי למשקיע מוקנית הזכות למינוי משקיף לדירקטוריון טרג'ין, כל עוד יחזיק בטרג'ין מניות בשיעור מינימלי שנקבע.  1
בדוח  1.17 -ו 1.2.1, ראו סעיפים והלוואת הבעלים של החברה בטרג'ין ההחזקה בטרג'ין, ם אודות טרג'יןלפרטים נוספי  2

פרק ד' המצורף  12וכן תקנה  2021-01-048600, אסמכתא מס': 27.3.2021כפי שפורסם ביום , 2020התקופתי של החברה לשנת 
 .לדוח התקופתי כאמור
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