הנהלת נקסטפרם טכנולוגיות פתחה הבוקר את המסחר לרגל רישום
החברה בבורסה
(תל אביב 2 ,בפברואר  – )2021הנהלת חברת הפוד-טק נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ (נקפר,(TASE:NXFR/
העוסקת במחקר ,פיתוח ,ייצור ושיווק של טכנולוגיות ורכיבי תזונה חדשניים פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי
שמרים ללא הנדסה גנטית ( )non-GMOלמגוון שימושים לשוק המזון ,תוספי המזון ולשוק הצומח של תחליפי
החלבון ,פתחה הבוקר את המסחר לרגל רישום החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
נקסטפרם הינה אחת מארבע חברות חדשות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה ותיכלל בענף הטכנולוגיה ,הכולל
כיום  85מניות ,בשווי כולל של כ 214-מיליארד שקל והינה גם חברת הפוד-טק הרביעית במספר ,מאז ינואר
אשתקד ,שהפכה לציבורית והחלה להיסחר בבורסה ,כאשר שוויין המצרפי של ארבע חברות אלה עומד על כ-
 860מיליון ש"ח .החברה הנפיקה לציבור בדרך של הצעה לא אחידה והצעה אחידה מניות וסדרת כתבי אופציה,
תמורת כ 30.5 -מיליון שקל ,לפי שווי חברה של כ 101-מיליון שקל .בנוסף ,גייסה החברה כ 4.7 -מיליון ש"ח
מבעלי מניות קיימים ,בתנאים זהים לתנאי ההנפקה .סה"כ היקף הגיוס הסתכם בכ 35.2 -מיליון ש"ח .מניית
החברה צפויה להיכנס בתחילת אפריל  2021למדדי הבורסה  -ת"א-צמיחה ,גלובל בלוטק ,ת"א טכנולוגיה.
החברה נסחרת כיום בשווי שוק של כ 123 -מיליון ש"ח.
בועז נוי ,מנכ"ל נקסטפרם ,אמר" :אנו שמחים לציין את הפיכתה של נקסטפרם לחברה ציבורית .הטכנולוגיה
המהפכנית של נקסטפרם ,המאפשרת הפקת חלבונים טבעוניים משמרים ללא הנדסה גנטית ,פותחה מתוך החזון
לספק אלטרנטיבה רחבה ובריאה למגוון שימושים בשוק תחליפי המזון מן החי ,חיזוק הקיימות וצמצום נזקי
התעשיה המסורתית .אנו מאמינים כי הפלטפורמה הטכנולוגית שלנו ,המוצרים החדשניים ,והניסיון של
ההנהלה בתעשיית המזון העולמית ,בעלי פוטנציאל למצב את החברה בשנים הקרובות כשחקן גלובאלי מוביל
בעולם החלבונים האלטרנטיביים ובשוק המזון ותוספי המזון .אנו מודים למשקיעים ולבורסה על האמון בחברה
ובתעשיית הפוד-טק בכללותה ומחויבים לעשייה וליצירת ערך ארוך טווח לטובת החברה ,המשקיעים וכלל
הצרכנים".
ד"ר צפרא כהן ,משנה למנכ"ל ,מו"פ ,נקסטפרם ,הוסיפה" :הפלטפורמה הטכנולוגית הייחודית של נקסטפרם
מאפשרת ייצור רכיבי תזונה חדשניים ופונקציונאליים משמרים ,חומר גלם טבעי שקיים בכל מקום בטבע,
באמצעות השבחת תכונותיהם הטבעיות .התהליכים הטכנולוגיים שפיתחה החברה ,בראשם פרמנטציה,
טכנולוגיה לגידול תעשייתי של שמרים ,מייעלים את תהליכי ייצור מזון העתיד ומושתתים על הבנת צרכי השוק.
אלה ,לצד יכולתנו המוכחת לחבור ליצרני משנה מובילים ולשחקנים אסטרטגיים בתעשייה ממצבים אותנו
היטב לצמיחה בשוק המשגשג של תחליפי המזון מהחי".
דרורית וילנאי ,מנהלת יחידת ההנפקות בבורסה אמרה כי" :אנו מאמינים כי נראה חברות נוספות מתחום
הפוד טק המצטרפות לבורסה וזאת לאור התפתחות תחום מוצרי המזון האלטרנטיביים לחלבון מן החי והעניין
הגובר מצד הציבור הרחב לשמירה על הסביבה .אנו שמחים כי נקסטפרם בחרה בבורסה בתל אביב כפלטפורמה
הנכונה ביותר עבורה לגיוס הון ומאמינים שרישום של חברות טכנולוגיה נוספות יאפשרו לציבור הישראלי
ליהנות מההצלחה של תעשיית הטכנולוגיה המפותחת בישראל .אנו מאחלים לכם שתצליחו לייצר מוצרים
בריאים יותר ,הן לטובת התפתחות המשק הישראלי והן לטובת בריאותם של ציבור המשקיעים".

קישור לצפייה בטקס
אודות נקסטפרם טכנולוגיות
נקסטפרם טכנולוגיות הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א (נקפר (TASE:NXFR/היא חברת פוד-טק העוסקת
במחקר ,פיתוח ,ייצור ושיווק של טכנולוגיות ורכיבי תזונה חדשניים ,פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי
שמרים ,ללא הנדסה גנטית ( )Non-GMOלמגוון שימושים לשוק המזון ,תוספי המזון ולשוק הצומח של
תחליפי חלבון מן החי.
במסגרת פעילותה מפתחת החברה טכנולוגיה ותהליכים חדשניים להשבחת זני שמרים ,ייעול ושיפור של תהליכי
פרמנטציה ותהליכי ניקוי והפרדה של רכיבים תזונתיים מתוך השמר .לחברה  2סוגי מוצרים אשר פותחו
לתעשיית המזון ונמצאים בשלבי מסחור ותחילת מכירות NextFreeze )1( :ו - BioFuel -שני זני שמרים
שמוסחרו ל ,LALLEMAND -תאגיד הענק הבינלאומי בתחום השמרים ,חיידקים ורכיבים פעילים ,ובגינם
נתקבלה מקדמה של כ 10 -מיליון ש"ח כחלק מהסכם הזיכיון; ( - AstaFerm )2אסטקסנטין ,נוגד חמצון החזק
בטבע לשוק תוספי התזונה ,מופק משמרים טבעיים שהושבחו ללא הנדסה גנטית והמוצר הראשון מסוגו שהינו
ללא טעם וריח .המוצר הושק ב 2020-ונמכר און-ליין בהיקף מסחרי על ידי שלושה מותגים בארה"ב .החברה
נערכת לביסוס מכירות המוצר בארה"ב ולהשקתו בטריטוריות נוספות בשנתיים הקרובות.
מוצר הדגל שמפתחת החברה ,בנוסף ל 2-המוצרים שכבר מוסחרו ,הינו  - ProteVinחלבון אלטרנטיבי ,מבוסס
שמרים וטבעוני ,בעל ערך תזונתי קרוב לזה של חלבון מן החי ,ללא הנדסה גנטית ובעל טעם ניטראלי וללא
אלרגנים ומזהמים .החברה נערכת למסחורו בארה"ב בשנת .2022
נקסטפרם נוסדה בשנת  2013על ידי המדענית ד"ר מורן גנדלמן .יזמים נוספים בחברה הם בועז נוי ,המכהן
כמנכ"ל החברה וד"ר צפרא כהן ,משנה למנכ"ל ,מו"פ ,יוצאי ההנהלה הבכירה של חברת רכיבי המזון אנזימוטק.
מטה החברה נמצא ביקנעם .בנוסף ,מחזיקה החברה בחברת בת פרטית ,בבעלות מלאה ,הרשומה בארה"ב,
ומהווה זרוע לשיווק ומכירות בארה"ב ובצפון אמריקה.
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