
 

 

 

A Verdemed, empenhada em se estabelecer como a marca líder de cannabis medicinal da 

América Latina, anuncia uma nova rodada de financiamentos destinada a atingir US$9 

milhões, incluindo uma lead order de US$3 milhões. 

TORONTO, Ontário, 30 de agosto de 2019, /CNW/ – VERDEMED HOLDINGS INC. (“A 

Verdemed” ou “A empresa”) tem o prazer de anunciar o plano de emitir ações da Série B  para 

levantar um adicional de US$9 milhões, incluindo uma  lead order de US$3 milhões de atuais 

investidores; para maior avanço do seu programa de desenvolvimento de medicamentos, para 

conclusão da implementação de cultivo ao ar livre de cannabis medicinal em Cali, Colômbia, e 

para expansão da plataforma Verdemed Care do Brasil para a Colômbia e México. 

A Verdemed avançou em seu programa de desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos  

com a conclusão bem sucedida das formulações dos produtos (1) CBD 100 Isolado – similar ao 

Epidiolex; (2) Nabiximol Full Spectrum  – similar ao Sativex, e (3) pílulas de liberações prolongadas 

de CBD/THC focadas em distúrbios do sono. A Verdemed está pronta para lançar seus programas 

de pesquisa clínica na Amética Latina, incluindo Estudos Iniciais de Pesquisadores no Brasil.  

A Verdemed tem um interesse significativo na Greenfarma, uma produtora colombiana 

licenciada totalmente integrada, que atua em Cali em um terreno de 3.000 metros quadrados 

destinado ao cultivo interno e à extração industrial de cannabis. A empresa planeja usar parte 

dos recursos da Série B para adquirir uma participação adicional na Greenfarma e atingir 60% do 

controle acionário. A Verdemed adquiriu 17ha de terreno agrícola na cidade D’Agua, localizada a 

aproximadamente 40km de Cali, e planeja utilizar o capital obtido para o cultivo de 7ha do 

terreno, construindo até 54 estufas de cannabis ao ar livre, com uma projeção de produção total 

anual de 32.000 kg de flor orgânica seca e 3.000 litros de óleo de cannabis. 

A Verdemed adquiriu a Mydstein no Estado de São Paulo, Brasil, um laboratório farmacêutico 

com licenças de importação e instalações de controle de qualidade para comercializar 

substâncias controladas. A Verdemed aguarda a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

do Brasil) finalizar o seu processo de consulta pública para regulamentação adequada do cultivo 

e do uso de cannabis medicinal no país para dar início à importação direta da sua linha de CBD 

Isolado e produtos de Amplo Espectro. A Verdemed lançou a plataforma Verdemed Care para 

auxiliar médicos e pacientes a importarem legalmente para a América Latina  produtos feitos de 

canabinoides, e planeja utilizar os recursos da Série B para expandir as operações do Brasil para 

a Colombia e o México. 

A Verdemed almeja estabelecer uma extensa presença em relação à cannabis medicinal e aos 

produtos farmacêuticos feitos de canabinoide, abrangendo as maiores jurisdições da América 

Latina.  

 



Para mais informações, acesse www.verdemed.com 

José Bacellar 

Presidente e CEO 

 

Sobre a Verdemed 

A Verdemed é uma empresa canadense de cannabis medicinal atuando para melhorar a saúde 

de milhões de pacientes na América Latina. Com sede em Toronto, sua abordagem em diversos 

níveis e mercados busca preencher a lacuna entre o cenário da cannabis medicinal farmacêutica 

na Europa e América do Norte e as necessidades clínicas dos pacientes e médicos na América 

Latina. 

A presença internacional da empresa proporciona acesso estratégico a terapias naturais e 

efetivas com cannabis bem como a novos produtos e lançamentos inovadores. Nos próximos 

anos, a Verdemed planeja oferecer para a América Latina uma grande variedade de 

medicamentos feitos com canabinoide e espera que esses produtos sejam totalmente aprovados 

pelas agências reguladoras da região, tais como as ANMAT, Anvisa, COFEPRIS, DIGEMID, Invima 

e ISP. 

Com base no Canadá, a Verdemed é favorecida de forma singular para resolver os diversos 

obstáculos regulatórios da América Latina. A empresa almeja se tornar a plataforma preferida de 

inovadores globais que desejarem se inserir no mercado latino-americano com novos 

medicamentos de cannabis. 

A Verdemed combina a expertise da indústria canadense de cannabis com capital estratégico 

latino-americano, sólido conhecimento de negócios farmacêuticos, capacidade  singular para 

lidar com questões regulatórias e experiência de ponta no setor médico. A Verdemed está 

construindo a marca líder de cannabis medicinal da América Latina. 

 

Nota de Alerta em Relação a Declarações Prospectivas: Este release inclui algumas declarações e informações que 

podem constituir declarações prospectivas de acordo com o significado das leis de valores mobiliários canadenses, 

ou declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei da Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, 

dos Estados Unidos. Declarações prospectivas são baseadas em certas premissas e análises feitas pela empresa e em 

opiniões e estimativas  gerenciais até a data deste release. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos 

conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados efetivos, o nível de 

atividade, a performance ou as realizações da empresa sejam diferentes daquelas expressas ou implícitas nessas 

declarações e informações prospectivas. Apesar do time gerencial da empresa tentar identificar os principais fatores 

que podem causar essas discrepâncias, podem haver outros fatores que gerem resultados diferentes dos antecipados, 

estimados ou pretendidos. Não há garantias de que essas declarações se comprovarão acuradas, uma vez que os 

resultados efetivos e os eventos futuros podem ser diferentes daqueles antecipados nessas declarações. 

Considerando isso, os leitores não devem depositar confiança excessiva em declarações e informações prospectivas. 

Os leitores estão sendo advertidos de que a confiança integral nesse tipo de informação pode não ser apropriada 

para outros propósitos. A empresa não se responsabiliza por atualizar declarações e informações prospectivas, ou 

perpectivas financeiras incorporadas aqui por referências, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários 

aplicáveis. 


