
 
 ועדכון עסקי 1202שנת אשון לתוצאות הרבעון הר :וגיותנקסטפרם טכנול

 

תחליף החלבון הטבעוני    ™ProteVinלמסחור מוצר הדגל החברה מתקדמת בתוכניתה האסטרטגית 

 בקנה מידה תעשייתי  ייצור פיילוט , 2021לשנת אבן הדרך הראשונה ונערכת לקראת השלמת שפיתחה, 

עם קבלן משנה בחוזה   ותהתקשר, שתי אבני הדרך הנוספות, שיאפשר לחברה להתקדם להשגת מלא

 עד סוף השנה  ראשון  לקוחעם והתקשרות  ר ביקושים בשוקוייצכן וייצור 
 

אלף   82 -הסתכמו בכ 2021של ברבעון הראשון  Astaferm®הכנסות החברה ממכירות נוגד החמצון 

,  200% -גידול של כקודם, ואלף דולר ברבעון ה 68 -בהשוואה להכנסות בסך כ   20.6% -דולר, גידול של כ

 אלף דולר  27 -כ, בסך 2020מכירות ראשונות של המוצר ברבעון השלישי של בהשוואה ל

 

  המחצית השנייה שלבמהלך  רווחיות הגולמיתבשיפור ו Astaferm® בהכנסותצמיחה  צופההחברה 

 השנה
 

 מיליון דולר 9.4 -הסתכם בכ 2021במרץ  31 -נכון לופיקדונות סך המזומנים ושווי מזומנים 
 

אנו מסכמים רבעון ראשון בו החברה הינה חברה ציבורית, עם צמיחה בהכנסות "  :, מסרבועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם

®Astaferm2020אשר הושק לראשונה בארה"ב במהלך המחצית השנייה של שנת    ,, נוגד החמצון החדשני שלנו .

 Purityעם  הקיים  , פרט לשיתוף הפעולה  תזונהה תוספי    פרימיום נוספים בשוק  עם שחקניהן  אנו מצויים בדיאלוגים  

Products  ו -  Carlson Labs  ,בנוסף,  .  בארה"ב  גדולות  רשתות קמעונאיותשחקנים שמשיקים תוספי תזונה ב עם  הן  ו

לאינדיקציות נוספות כגון חיזוק    Astaferm®    -ב  להרחבת השימושיםאנו פועלים  ,  האסטרטגיתנו  במסגרת תוכנית 

ו )המערכת החיסונית  גומי  לסוכריות  בנוסף  הכוללות  בתעשייה,  מבוקשות  נוספות  גם  Gummiesלצורות מתן   ,)

גי וייעול תהליכי יצור  ואלה, וכן שיפור טכנול   אנו מעריכים כי מהלכים בתמחור תחרותי.    , אבקה מסיסת מים ושמן

   ", יבואו לידי ביטוי במהלך המחצית השנייה של השנה הן בצמיחה והן בשיפור הרווחיות הגולמית.הטמענוש
 

בעל ערך תזונתי הדומה   שפיתחנותחליף החלבון הטבעוני  ,  ProteVin™מוצר הדגל  המיקוד המרכזי שלנו הוא ב"

מתאים לשילוב כמקור ,  ™ProteVin  . לחלבון מן החי וטעם ניטראלי ללא טעמי לוואי המאפיינים חלבון מהצומח

 Well Being  -התינוקות, ה  י בשר, חלב, פורמולות אבקתיות לשוק   תחליפישל    הצומחים  יםקו לשוחלבון איכותי  

לשנת   נולעצמ בנו  אבן הדרך הראשונה שהצשלמת  הקראת  ל . אנו מתקדמים בתוכניתנו ונערכים  שוק הספורטאיםלו

שיאפשר לנו להתקדם להשגת שתי אבני הדרך הנוספות, ,  של החלבון   מלא  בקנה מידה תעשייתיייצור  פיילוט  ,  2021

 "  והתקשרות עם לקוח ראשון עד סוף השנה. ביקושים בשוקכן ייצור עם קבלן משנה בחוזה ייצור והתקשרות 

 

המפתחת את   ,/TASE:NXFR))נקפר  נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ  טק-ברת הפודח   –(  2021אי  מב   27  ,יקנעם)

ProteVin™,  פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמריםחדשנייםרכיבי תזונה  עוסקת בפיתוח, יצור ושיווק של  ו ,  ,

גנטית הנדסה  שימושים  (  Non-GMO)  ללא  המזון,  למגוון  ו לשוק  מזון  את   פרסמההתזונה,  תוספי  תחליפי 

   .2021לשנת אשון  רתוצאותיה הכספיות לרבעון ה
 

  :1220שנת אשון להרבעון הרתוצאות 

בהשוואה להכנסות   20.6%  -גידול של כ ,  אלף דולר  82  -בכהסתכמו    2021לשנת  אשון  ר החברה ברבעון ההכנסות  

אלף    27  -בסך כ  ראשונות  , בהשוואה להכנסות200%  -, וגידול של כ2020אלף דולר ברבעון הרביעי לשנת    68  -בסך כ



השלישי   ברבעון  החברה  שרשמה  שנת  דולר  נובעות  2020של  אלה  הכנסות  שלמ.  ראשונות  מכירות   תחילת 

®Astaferm   אלף דולר.  95 -הסתכמו בסך של כ 2020שנת הכנסות החברה ב .2020בספטמבר 

 

ProteVin™  -  יעדיה המרכזיים של החברה שלושת     .2022בארה"ב בשנת  למסחור  מתוכנן  ,  מוצר הדגל של החברה

)הינם  2021לשנת   לייצור המסחרילוט  יפי (  1:  הנדרש  הציוד  יאופיין  לפיו  מידה תעשייתי מלא  בקנה  ( 2)  ;ייצור 

ראשון עד סוף   התקשרות עם לקוח ( יצירת ביקושים ראשונים מהשוק ו3);  התקשרות בהסכם ייצור עם קבלן משנה

 ה. שנה

®Astaferm  -    בהתאם לתוכנית האסטרטגית   ללא הנדסה גנטית.  משמריםמבוסס אסטקסנטין  חדשני  נוגד חמצון

 המוצר בארה"ב. נוספות של  השקות  2021במהלך שנת  לבצע   , בכוונתההשל החבר

בארה"ב החלה בעיצומו של משבר הקורונה, אשר בעקבותיו הופסקו טיסות, בוטלו תערוכות   Astaferm®השקת  

על . של מוצרים חדשים השקותו עם לקוחות פגישות פרונטאליותהוקפאו ו הגדולות בתעשייההבינלאומיות  המזון  

על  Astaferm® אשר הובילו להשקת פעילויות פיתוח עסקי בערוצים וירטואליים המשיכה לבצע החברה אף זאת, 

תוספי מזון מובילים ניכרים  .  בארה"ב  ידי שחקני  למועד פרסום הדוח,  סימנים ראשונים של חזרה לשגרה  נכון 

ומכירות   שיווק  לפעילות  תשוב  היא  הקרובים,  בחודשים  תימשך  שהמגמה  ככל  כי  מעריכה  והחברה  בארה"ב, 

 השתתפות בתערוכות והאצה של פעילות השיווק והמכירות שלה מול לקוחות פוטנציאליים.  לרבותגרתית, ש

 

(. זאת, 9%  -אלפי דולר )שיעור רווח גולמי של כ  7  -הסתכם בסך של כ  2021לשנת  אשון  רהרווח הגולמי ברבעון ה

רווח גולמי  ול,  2020ברבעון הרביעי של    ( 19%  -)שיעור רווח גולמי של כ  אלף דולר  13  -בהשוואה לרווח גולמי של כ 

הירידה ברווח וברווחיות הגולמית   .2020( ברבעון השלישי של  22%  - אלפי דולר )שיעור רווח גולמי של כ  6  -בסך כ

שיפורים  על בסיס . להערכת החברה, קודמת טכנולוגיהקטנות ובבאצוות  2020בשנת ת מלאי שיוצר ונובעת ממכיר

מחצית השנייה של שנת במהלך ההשתפר  , הרווחיות הגולמית צפויה להוטמעושוייעול תהליכי ייצור  טכנולוגיים  

2021 . 
 

  713  -אלף דולר, בהשוואה לסך של כ  727  - ל כש סך ל הסתכמו 2021לשנת  ון הראשון  ברבע ח  ופיתו מחקר הוצאות

 .  קודםברבעון ה דולראלף   653 -אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד, וכ

 

 90  -אלף דולר, בהשוואה לסך של כ  83  -סך של כהסתכמו ב,  2021  נתשלאשון  רשיווק ברבעון הו  הוצאות מכירה

   .ברבעון הקודם אלף דולר 101 -אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד, וכ
 

אלף    173  -אלף דולר, בהשוואה לכ  287  -סך של כהסתכמו ב,  2021לשנת  אשון  הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הר

ה ברבעון  וכדולר  אשתקד,  הקודם.  151  - מקביל  ברבעון  דולר  וכלליות    אלף  הנהלה  בהוצאות  בהשוואה הגידול 

 . 2021בעיקרו מהוצאות הקשורות עם הפיכתה של החברה לחברה ציבורית בינואר אשתקד נבע ל

 

 דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך מיליון  1.1 -, הסתכם בסך של כ2021לשנת אשון ר הפסד התפעולי ברבעון הה

 אלף דולר ברבעון הקודם.  750 -אשתקד, וכמקביל ברבעון ה  אלף דולר 976 -כ

 

  - בהשוואה להפסד בסך של כ,  דולרמיליון    2.1  -סך של כב  הסתכם,  2021לשנת  אשון  רברבעון הלתקופה   ההפסד

ה  דולראלף    562 וכברבעון  ההפסד הושפע בעיקרו מהוצאות   .דולר ברבעון הקודםמיליון    1.3  - מקביל אשתקד, 

שיערוך , בקיזוז הכנסות מימון בגין  משיערוך הלוואה המירה  ןבעיקר   ו נבעמיליון דולר אשר    1.1  -מימון, נטו בסך כ 

   .עימו במסגרת ההסכם ,בינלאומי בתחום השמריםתאגיד הענק ה , Lallemandהאופציה של 
 



 דולר,אלף    956  -סתכם בסך של כה  2021רבעון הראשון לשנת  תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ב

 אשתקד. רבעון המקביל ב אלף דולר 822 -בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ
 

ל נכון  מזומנים  ושווי  המזומנים  בכ  2021במרץ    31  -סך  ושווי  דולרמיליון    9.4  -הסתכם  למזומנים  בהשוואה   ,

השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור  ,  2021בינואר    .2020דצמבר  ב  31  -נכון ל   דולראלף    716  -מזומנים בסך של כ

(IPOשל מניות וכתבי אופציה סחירים )  ,בנוסף, גייסה החברה  מיליון ש"ח.    30.5  -תמורת כ  בבורסה לני"ע בת"א

 11  -כ, הסתכם היקף הגיוס בסך של  מניות קיימים, בתנאים זהים לתנאי ההנפקה. סה"כמיליון ש"ח מבעלי    4.7  -כ

  נטו(.   ש"חמיליון  31.7 -מיליון דולר, כ 10  -כברוטו, ו מיליון ש"ח 35.2  -מיליון דולר )כ

 

 טכנולוגיות נקסטפרםאודות 

, במחקר וסקת  טק הע -חברת פוד היא    /TASE:NXFR))נקפר  הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א   , טכנולוגיותנקסטפרם  

, ללא  , פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמריםחדשנייםרכיבי תזונה  ופי חלבון  תחלישל  פיתוח, ייצור ושיווק  

  .חלבון מן החיולשוק הצומח של תחליפי    התזונהלשוק המזון, תוספי  למגוון שימושים  (  Non-GMO)   הנדסה גנטית

על ערך תזונתי  , שהינו במבוסס שמרים,  טבעוניחלבון  תחליף  ,   ™ProteVinהואם  רנקסטפמוצר הדגל שמפתחת  

מהחי   לחלבון  לוואי  והדומה  טעמי  ללא  ניטרלי  צמחיהמאפיינים  טעם  למגוון    ™ProteVin.  חלבון  מיועד 

תחליפי  , כולל שוק  10%  -מיליארד דולר עם צמיחה שנתית של כ  13  - הקטגוריות בשוק תחליפי החלבון הנאמד בכ

החברה נערכת .  שוק הספורטאיםלו  Well Being  -שוק הלבשר, תחליפי חלב ופורמולות אבקתיות לשוק התינוקות,  

 . 2022למסחורו בארה"ב בשנת  

נמכר בארה"ב שמשמרים  מבוסס אסטקסנטין  חדשני  נוגד חמצון  ,  Astaferm®  ת הינומוצר נוסף בשלבי מכירו

 פעולה עם מותגים ותיקים ומובילים בשוק תוספי המזון בארה"ב. בשיתוף , 2020מסוף 

 תאגיד הענק הבינלאומי בתחום השמרים.  Lallemand -לחברה מוצרים נוספים אשר מוסחרו ל

 www.nextferm.comלפרטים נוספים באתר החברה: 

 

 מידע צופה פני עתיד 

עתידיים,  ועניינים  לאירועים  המתייחסים  אחר  ומידע  אמדנים  הערכות,  תחזיות,  גם  כוללת  זאת  הודעה 

שליטתה של החברה בלבד )מידע צופה פני עתיד(. העובדות והנתונים העיקריים שהתממשותם אינה ודאית ואינה ב

ששימשו בסיס למידע זה הנם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה )כגון היקפי מכירות ושיעורי 

ומי הפעילות בהם רווחיות, כוח אדם, התקשרויות עסקיות ועוד(, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי בעולם של תח 

שוק  טכנולוגיות,  התפתחויות  מתחרים,  רגולטורית,  סביבה  ענפיות,  כלכליות  התפתחויות  )כגון  החברה  פועלת 

מבטחי המשנה ועוד(, ועובדות ונתונים מקרו כלכליים )כגון מצב כלכלי בישראל ובעולם, שיעורי תשואה בשווקי  

פי שידועים לחברה במועד הודעה זו. המידע צופה פני עתיד  ההון, התפתחויות מדיניות וחברתיות ועוד(, והכל כ

הכלול בהודעה זו לעיל מבוסס במידה מהותית, בנוסף לאינפורמציה הקיימת בחברה, על ציפיות והערכות נוכחיות  

בותן של ההתפתחויות כאמור  תלהש  עלשל החברה לגבי התפתחויות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים, ו 

חברה עלולות השל    לותיהפע  ו, ותוצאות ש ממית  ןה והערכותיה אכיות יה. אין לחברה כל ודאות כי ציפ אלה באל

, בין היתר עקב שינוי בכל אחד עיללהיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור ל

 מהגורמים דלעיל. 

 

 

http://www.nextferm.com/
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