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 קנבינואיד מחוץ לצמח הקנאביסייצור בטרג'ין  תה מוחזקשל חברהצלחה  -דיווח מיידי הנדון: 

 

טרג'ין חקלאות  -( 39.22%-)כעל התקדמות בתהליכי המחקר והפיתוח של חברה מוחזקת החברה מתכבדת לעדכן 

במיקרואורגניזם שאינו  CBGקנבינואיד מסוג  הצליחה לייצר שנמצא כי "(, לאחרטרג'יןמתקדמת בע"מ )"

  .1באמצעות שיטה שפיתחהקנאביס ו

 בניהולשהינה לרבות מעבדה )הקנבינואיד שיוצר כאמור נבחן על פי סטנדרטים מקובלים במעבדה המתמחה לכך 

ייצור  הקנאביס. בצמח הנוצר אידולקנבינ הזהה CBGונמצא כקנבינואיד מסוג  'ין(בטרג מיעוט מניות בעלת

הקנבינואיד נעשה על ידי הוספת מספר גנים הדומים לגנים מצמח הקנאביס, לפטריה שאופיינה על ידי טרג'ין 

 כבעלת פוטנציאל לכך ובשיטה שפיתחה טרג'ין כאמור, והכל ללא תלות בצמח הקנאביס.

וח, יוהינו סוג אחד מיני רבים הקיים בצמח הקנאביס. להערכת החברה למועד הד CBGמסוג הקנבינואיד 

בהתחשב בתוצאות והנתונים שהתגבשו עד כה, באפשרות טרג'ין להשיג הצלחה דומה בתוך מספר חודשים ביחס 

 לייצור פוטנציאלעל  להעיד העשוי CBGהצלחתה של טרג'ין לייצר קנבינואיד מסוג . THC-ו CBDלייצור של 

, מזון ועוד. זאת, , מוצרים מבוססי קנאביס רפואיפארמהמגוון תעשיות, כולל ל קנבינואידים של עתידי מסחרי

  .באמצעות ביוריאקטורים 'יןטרג ידי על שאופיינה פטריהתוך שימוש ב

להערכת טרג'ין, המשך תהליכי המחקר והפיתוח לבחינה וגיבוש היכולת לייצר את הקנבינואידים השונים כאמור 

 לפעול טרג'יןבכוונת  על רקע האמור, למועד הדוחבהיקפים מסחריים עשוי להיערך מספר חודשים עד שנה. 

 ת שיתופי פעולה עם חברותייצור מסחרי של הקנבינואידים, בין בעצמה ובין באמצעולהסכמים ב התקשרל

 , קנאביס רפואי ומזון בארץ ובעולם.פארמה

תחום זה של פיתוח טכנולוגיות לייצור קנבינואידים באורגניזמים שונים )ביוריאקטורים( הוא תחום חדשני 

בין החברות הראשונות בעולם שמציגות הצלחה בתחום  נמנית היאולמיטב ידיעת טרג'ין למועד הדוח ומתפתח, 

 .זה

הרכיבים הפעילים בצמח, שמהווים את הבסיס הקנבינואידים שבצמח הקנאביס הינם לשלמות התמונה יצוין כי 

למיטב ידיעת החברה, מגמות בתעשיית  , ונחשבים לבעלי סגולות רפואיות שונות.לתכונות הרפואיות של הקנאביס

ייצור מסחרי כאמור , ופתרון לתחום התרופות המבוססות קנאביס שברשותן הגדלה שלעל  הפארמה מצביעות

בבעיות הקשורות לייצור הדיר ומסחרי של יסייע לתעשייה להתמודד עם הביקושים למוצרים מבוססי קנאביס ו

על מנת לספק מוצרים מבוססי קנאביס בעלי  יםהנדרשו צמחי הקנאביס מהם מפיקים את החומרים הפעילים

הצמחים בתהליך  ל ידיהמיועדים לתעשיית הפארמה, מיוצרים רק ע, כיום חומרים אלה בוהה למטופלים. איכות ג

מחלות הקשורות לצמח במהלך גידולו מ ישנו סיכון לתוצר הנובעחודשים, אשר במהלכו  גידול הנמשך מספר
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ת סביבתיות נוספות על וחוסר הדירות בייצור החומרים הפעילים, הנובע מעונות וטמפרטורות שונות ומהשפעו

 הגידול.

 תבאמצעו, CBC -ו THC, CBD נוספים, ביניהםווצרותם של קנבינואידים ימקור לה הינו CBGקנבינואיד ה

בתוצרת הסופית המופקת  CBG -ריכוז ה ,הפריחה. בשל כך בהגיעו לשלבבצמח הקנאביס  פעיליםאנזימים ה

 -. בשנים האחרונות נתגלו סגולות רפואיות שונות של הCBD -ו THC -יחסית למרוב זני הקנאביס הוא נמוך 

CBG ,הורדת רמות דלקת וכאב בקרב מטופלים, וכן הראה יעילות  ,גידולים סרטנייםהאטת התפתחות של  כגון

 CBGאפשר ייצור יעיל ומהיר של עשויה לשיטת הייצור של טרג'ין  .הולך וגדללכן הביקוש עבורו נגד השמנה. על 

 ות יותר מאלו המצויות בצמחים, באופן הדיר וסטרילי.בכמויות גדול

גדול למעל וצפוי ל ,2021בשנת  מיליארד דולר 21 -בכנאמד הגלובאלי הקנאביס  פרסומים פומביים, שוקעל פי 

 .%022 -כמעל לשל ממוצע שנתי צמיחה קצב , 2031מיליארד דולר בשנת  015 -כל

 

 . 20213בדוח התקופתי של החברה לשנת  1.17לפרטים אודות טרג'ין ופעילותה, ראו סעיף 

ודאות על  ותמעיד ןאינ , הגם שהן חיוביות,התוצאות וההתקדמות כאמור בפעילותה של טרג'יןיובהר, כי 

לייצור מסחרי ושיווק של קנבינואידים. כמו כן, כאמור, ההתקדמות מהווה השלמת תהליכי המחקר והפיתוח ב

של . השלמת תהליכי המחקר והפיתוח חומרים פעילים מצמח הקנאביס שלב ראשון בלבד בייצור של שרשרת

 בבחינת היכולת לייצור קנבינואידים נוספיםממצאים השונים שיושגו המשך גיבוש התלויה, בין היתר, ב טרג'ין

 .וכיו"בעיכובים ברישוי  היכולת לייצור מסחרי,(, ם)לרבות תוצאות שליליות שעלולות להתקבל במסגרת

היכולת לייצר את הקנבינואידים ו הפוטנציאלי המוצר לשיווק הזמנים לוחותיובהר, כי הערכות בדבר  עוד

-"חהתשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידע הינן ,בכמויות מסחריות , לרבותהשונים כאמור

וח. הערכות כאמור יכול למועד הד טרג'ין. הערכות כאמור נשענות על הערכות ונתונים הקיימים בידי 1968

שתתממשנה באופן חלקי או באופן שונה )אף מהותית( משהוערך, בין היתר, מסיבות שאינן תלויות בחברה, 

או בהתקשרות בשיתופי  כאמור לעיל המשך תהליך המחקר והפיתוח עיכובים בהשלמתמובכלל כך כתוצאה 

 .פעולה

 

 בכבוד רב,                

 פלנטארק ביו בע"מ                       
 

 דירקטורומנכ"ל  דרור שליטין,   :החותמים מותש
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