יויבו תייבא לישראל את מוצרי חברת הקאביס Tilray
חברת הקאביס הרפואי תייבא את מוצרי החברה הקדית ,שחשבת למובילה
עולמית וחלוצה בתחום הקאביס הרפואי ,לייבוא מוצריה לישראל
בשה הקרובה תייבא יויבו מעל  4טון של הזים המבוקשים של Tilray
בבלעדיות לחברה .בכך תהפוך החברה הישראלית לשחקן מרכזי בתחום ייבוא
מוצרי הקאביס ,המפיצה מעל  10%-מכלל השוק בישראל
חברת יויבו ,העוסקת בפיתוח ,יצור ואספקת מוצרי קאביס רפואי ,היא היבואית החדשה של חברת הקאביס
הרפואי הגדולה בעולם  Tilrayבישראל .יויבו תייבא מעל  4טון של זים שיוקצו בבלעדיות לחברה וימכרו על
ידיה בישראל.
עסקה זו ממצבת את מעמדה של יויבו כשחקן מרכזי בתחום הקאביס הרפואי ,המפיץ מעל 10%-מכלל השוק
בישראל .המשלוח הראשון של מוצרי  Tilrayבמשקל  550ק"ג חת בישראל השבוע וצפוי להיכס למכירות כבר
במהלך חודש יואר  .2022יויבו צופה ייבוא חודשי של בין  600ל 800-ק"ג ממוצרי  ,Tilrayבוסף למוצרי "חוות
עמית" שבבעלות יויבו ,המכרים במקביל.
 Tilrayחשבת למובילה עולמית ולחלוצה בתחום המחקר ,התרבות וההפצה של קאביס הפועלת בקדה,
ארה"ב ,אירופה ,אוסטרליה ואמריקה הדרומית .עד לאחרוה ,החברה שתומכת במעל  20מותגים במעל ל20-
מדיות ,לא הביע עיין במכירת מוצריה בישראל ,זאת עד לעסקה עם יויבו.
מכ"ל ומייסד "יויבו" ,גולן ביטון" :יויבו ממשיכה לבסס את מעמדה בחזית אספקת מוצרי קאביס רפואי
למטופלים בישראל .לאחר ביקור של ציגי  Tilrayבישראל ,או גאים להיבחר ולהיות היבואים של מוצרי
האיכות מבית החברה הגדולה בעולם בתחום שמייצרת את המוצרים המבוקשים ביותר כיום".
יויבו היא מהחברות הבודדות בישראל בתחום הקאביס הרפואי עם שליטה מלאה בכל שרשרת הערך .החברה
מחזיקה בבעלותה מפעל המייצר מוצרי קאביס רפואי באסדרה החדשה של משרד הבריאות ומוכרת מוצרים
בתקית  IMC-GMPלכ 170-בתי מרקחת בישראל ,שקיבל לאחרוה את אישור משרד הבריאות הבריטי לייצא
את מוצריה החברה לממלכה המאוחדת .כמו כן ,ליויבו בית מסחר להפצה ישירה לכל חלקי הארץ והיא
מחזיקה בחוות "עמית" לגידול קאביס רפואי ,שקיבלה אף היא לאחרוה את תקן GACP for medical plants
מטעם ה ,Control Union-שיאפשר לייצא גידולים שצמחו וטופחו בחווה ללקוחות בחו"ל .יויבו בעלת איתות
פיסית מוכחת .מהדוחות הרבעויים האחרוים שפרסמה החברה בחודש שעבר ,עולה כי בתשעת החודשים
הראשוים של  2021הוכפלו הכסות המותג יויבו ל 14.5-מיליון  ₪וסך ההכסות גדלו ב 18%-ל 27.7-מיליון .₪
מכ״ל החברה ומייסדה הוא גולן ביטון ויו״ר דירקטוריון החברה הוא חיים הורביץ .במהלך הקיץ הודיעה
החברה על גיוס בגובה של כ 11-מיליון ש״ח ממייסד ״פאלו אלטו טוורקס״ ,יר צוק .משקיעים וספים בחברה
הם ראש הממשלה לשעבר ,אהוד אולמרט המשמש גם יועץ עסקי ואיש העסקים עידו חג׳ג׳.

