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גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד  
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כללהזובמצגת.עצמאיבאורח,לנכוןשימצאהבדיקותאתלערוךהמוצעיםהערךניירותשלרוכשלכלמומלץ.אדם

,עתידפניצופהמידעמהוויםאשר,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעהערכות,תכניות,תחזיותהחברה
,היתרבין,תושפעעתידפניצופהמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו
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,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילות

המובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי
המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגת

לאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברה
.המצגתמועד



NextFerm

בעולם המזוןצוות מנוסה 

טכנולוגיה פורצת דרך

מוצרים שמוסחרו  

פוטנציאל רווח משמעותי
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ProteVin™חלבון מהפכני
מבוסס שמרים-טבעוני 

בעל ערך תזונתי הדומה לחלבון מהחי  
בעל טעם ניטרלי ללא טעמי לוואי של חלבון צמחי



הנהלת החברה מורכבת מחברי  
,  ההנהלה הוותיקה של אנזימוטק

שפיתחה רכיבים חדשניים לעולם 
המזון והגיעה להיקף מכירות שנתי  

מיליון דולר80מעל של 
ק בשנת "הונפקה בנאסדאנזימוטק

מיליון דולר300בשווי 2013

NextFerm

מנוסה בעולם המזוןצוות 
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משותפתעבודהשלשנים15מעל

דרור-גיא בן
ל פיתוח תהליך"סמנכ

לשעברבאנזימוטקל פיתוח תהליך "סמנכ
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יוסי פלד
ר"יו

ל גלעם  "ר אנזימוטק לשעבר ומנכ"יו
לשעבר

בועז נוי
ל ודירקטור"מנכ

ל אנזימוטק ומנהל  "משנה למנכ
חטיבת תזונה פונקציונלית לשעבר

ר צפרא כהן"ד
פ  "ל מו"משנה למנכ

באנזימוטק ומנהלת בכירהלית"סמנכ
חטיבת תזונת תינוקות לשעבר

יוסי אוחנה
ל כספים"סמנכ

לשעברבאנזימוטקמנהל כספים 

יוני טויטו
ל תפעול"סמנכ

ל תפעול באנזימוטק לשעבר"סמנכ

אלצפן חותם
ב"ל נקסטפרם ארה"מנכ

ב לשעבר "ל אנזימוטק ארה"מנכ

ארקדי חייקין
ל הנדסה"סמנכ

לשעברבאנזימוטקמנהל הנדסה 



NextFerm

טכנולוגיה פורצת דרך  
לייצור רכיבי תזונה חדשניים פונקציונאליים  

וטבעוניים משמרים לעולם המזון
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:בין היתר על ידי
ללא הנדסה גנטיתהשבחת שמרים •
פרמנטציה•
ניקוי והפקת רכיבים תזונתיים•



שני זני שמרים שמוסחרו לתאגיד הענק✓
Lallemandהבינלאומי בתחום השמרים 

✓:Astaferm®  נוגד חמצון עוצמתי וחדשני
ב"שהושק בארה

✓:ProteVin™  חלבון אלטרנטיבי בעל ערך תזונתי
הדומה לחלבון מן החי וטעם ניטרלי

הושלם בהצלחה פיילוט ייצור      : 2021יוני 
2022-בצפוימסחורתעשייתי לקראת

NextFerm

מוצרים שפותחו ומוסחרו
(2021ינואר )הנפקת החברה עד

בכספי הגיוס  ,  $12M-כבחברההושקעו
:פותחו המוצרים הבאים
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פוטנציאל מכירות ורווח משמעותי

NextFerm

על בסיס הטכנולוגיה  , להערכת החברה
ניתן יהיה להגיע להיקף, והמוצרים שפותחו

מכירות ורווחיות משמעותיים
8
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בעתיד לא ניתן יהיה להאכיל את אוכלוסיית  
העולם באמצעות חלבון מן החי בלבד

ובשנת  , אוכלוסיית העולם ממשיכה לצמוח
מיליארד איש(*)10-כתמנה 2050

לא ( דגים וביצים, חלב, בשר)המזון מן החי , לכן
יוכל לספק מספיק חלבון להזנת העולם בעתיד

תעשיית המזון מן החי מאד מזהמת ונמצאת 
תחת מתקפה עולמית לצמצומה ולצמצום  

הנזקים הנגרמים לכדור הארץ

תחליפי החלבון מן החי הנמכרים כיום הם 
מחלבון  ערכם התזונתי נמוך. חלבון מן הצומח
מאופיינים בטעמי לוואי  והם שמקורו מן החי 

שמקורם מן הצמח

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html
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ההזדמנות העסקית

$13B$2T(**)

בשר וחלבמוצרי  תחליפי בשר וחלב  

כל אחוז נוסף של 
=העברה 

מיליארד  20
דולר שוק

שוק התחליפים מהווה  

1%-פחות מ
המוצרים מן החימשוק

שוק תחליפי מוצרים מן החי מוערך  

)*(מיליארד דולר 13-בכהיום 

(*)  https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/26/1991190/0/en/Alternative-Proteins-The-Market-at-the-Cusp-of-Multi-billion-Dollar-Growth.html
(**) https://www.statista.com/statistics/502280/global-dairy-market-value/
https://www.businessinsider.com/meat-substitutes-impossible-foods-beyond-meat-sales-skyrocket-2019-5

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/26/1991190/0/en/Alternative-Proteins-The-Market-at-the-Cusp-of-Multi-billion-Dollar-Growth.html
https://www.statista.com/statistics/502280/global-dairy-market-value/
https://www.businessinsider.com/meat-substitutes-impossible-foods-beyond-meat-sales-skyrocket-2019-5
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גידול שוק המזון האלטרנטיבי

שוק מוצרי חלבון  
אלטרנטיבי

שוק המזון

9.5% (*)

2.9% (**)

צמיחה שנתית% 

(*)  https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/26/1991190/0/en/Alternative-Proteins-The-Market-at-the-Cusp-of-Multi-billion-Dollar-Growth.html
(**) https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/20/2110853/0/en/Global-Food-and-Beverages-Market-Forecast-to-Grow-to-6111-1-Billion-in-2020-at-a-CAGR-of-2-9-
from-2019.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/26/1991190/0/en/Alternative-Proteins-The-Market-at-the-Cusp-of-Multi-billion-Dollar-Growth.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/20/2110853/0/en/Global-Food-and-Beverages-Market-Forecast-to-Grow-to-6111-1-Billion-in-2020-at-a-CAGR-of-2-9-from-2019.html


אסטרטגיה עסקית כוללת

:  מודל עסקי

מנוע צמיחה ורווחיות משמעותימוצרים שמוסחרו ויהוו

חדירה עם חלבון מהפכני לשוק תחליפי החלבון

:  הרחבת שימושים של החלבון לטריטוריות ולמוצרים נוספים
תחליפי בשר ופורמולות אבקתיות לשוק  , תחליפי חלב ומוצריו

ולשוק הספורטאיםWell Being-לשוק ה, התינוקות

מבוססי פרמנטציה  נוספיםפיתוח והשקת חלבונים 
מדייקת

1שלב 

2שלב 

3שלב 

4שלב 

12
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–פרמנטציה
הדרך היעילה לייצור מזון העתיד

פרמנטציה היא הטכנולוגיה לגדל שמרים  
שמרים ותוצריהם הם  . באופן תעשייתי

בסיס חשוב ליצירת חלבון תחליפי
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https://www.weforum.org/agenda/2020/11/fermentation-can-help-build-a-more-efficient-and-sustainable-

food-system-here-s-how/
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–פרמנטציה
הדרך היעילה לייצור מזון העתיד

דמיון למקורות  
מן החי

קיימות  
גבוהה

טכנולוגיה המאפשרת  
שיפורים דרמטיים 

בזמן קצר

כלכליות

“Fermentation can help build a more 
efficient and sustainable food system –

here’s how” 

-World economic Forum, 11-2020

-https://www.weforum.org/agenda/2020/11/fermentation-

can-help-build-a-more-efficient-and-sustainable-food-

system-here-s-how/

https://www.weforum.org/agenda/2020/11/fermentation-can-help-build-a-more-efficient-and-sustainable-food-system-here-s-how/


עתיד החלבונים מתחיל כאן
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חלבון טבעוני מבוסס שמרים

:היתרונות

הערך החשוב ביותר לצרכן–טעם וריח ניטרלי•

ערך תזונתי דומה לחלבון מן החי וללא הנדסה גנטית•

מולות אבקתיותור בשר ופ, מתאים לתחליפי חלב ומוצריו•

מחיר תחרותי•

קיימות•

•Time to market

ללא אלרגנים וללא מזהמים•

אירופה ומדינות נוספות, ב"רגולציה פתוחה לשיווק בארה•



חלבון אפונה  
ואורז

חלבון סויה חלבון מי גבינה ProteVin™

+ + - + מקור טבעוני

- - - +
ללא  

מזהמים/אלרגנים

+ + - ++ קיימות 

- + ++ ++ טעם וריח

- - ++ ++
פרופיל חומצות  

אמינו 

+ + ++ ++ נעכלות

ProteVin™-ביותרהטובההחלבוןאלטרנטיבת



פידבקים משחקני מפתח - ProteVin™
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“….. You were right I am a huge fan....“

- Plant-coffee creamers brand -

“….. The taste was much better than the other yeast 
protein I have tried…”

- A leading Well-Being brand -

“…. I tried out the sample today and really liked it. It was 
essentially tasteless which is perfect for product 
development….” 
- Innovative nutritional products company

“…I tasted both already…..

both have clean flavor…”

- US sports nutrition protein brans owner and subcontractor -

ומתמוסס קזאיןממש מזכיר , החלבון ללא טעם“…
…"היטב במים

יצרן מזון מקומי גדול

ללא טעם  , החלבון שיוצר בפילוט התעשייתי מצוין“…
ומתמוסס היטב במים כל הכבוד על הצלחת  , לוואי

..."הפילוט
יצרן פורמולות לספורטאים מקומי
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:  שוק המטרה של החברה
אבקות החלבון הצמחי 

מקור הכרחי לכל תחליפי המזון מן החי  

2.2)*(

מיליארד דולר  

: (B2B)חלבון מן הצומח אבקותשוק 

9.5%
צמיחה שנתית

$13B
שוק התחליפים  

לחלבון מן החי
(B2C)

https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/alternative-proteins-the-race-for-market-share-is-on

https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/alternative-proteins-the-race-for-market-share-is-on


אורח חיים  
בריא

-מזון
תחליפי בשר

תזונת  
תינוקות
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התעניינות  ✓
רבה מהשוק

✓R&D Pilot 
Scale-UP

סיום פיתוח✓

הסכמים ראשונים  
שותפים/עם לקוחות

הסכם ייצור עם  
קבלן משנה

פיילוט ייצור  ✓
בציוד תעשייתי  

מלא

:ב"השקה בארה

2020202120222024-20232025

:ב ובטריטוריות נוספות"השקה בארה

תזונת  
מבוגרים

מוצרי  -מזון
חלבתחליפי

תזונת  
ספורטאים

ProteVin™-דרךאבני
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הבסיס להצלחה

21

טכנולוגיה

תשתית ייצור  
ומכירה
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המפתח להצעת הערך–הטכנולוגיות שלנו 

(מוגני פטנט(השבחת זני שמרים 
(ללא הנדסה גנטית)

SCALE-UPתהליכי ניקוי והפרדהפרמנטציה

:השבחת התכונות של  השמר לצורך
, יכולת גבוהה לבטא רכיבים נדרשים

שיפור עמידות ושיפור ניצולת

בניית תהליך מיטבי לגידול  
כלכלי של השמר שהושבח  

פיתוח תהליך יעיל להפרדת הרכיבים  
הנדרשים באופן שיתאימו לשילוב  

במזון או בתוספי תזונה

יישום תהליכי הפרמנטציה  
מ"בקנוההפרדות שפותחו 

תעשייתי
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ורגולציהפטנטים

NextFreeze™Astaferm®

בעבודה

,  ב"פתוח לשיווק בארה
אירופה ומדינות נוספות

ב"בארהלשיווקמאושר
(Self GRAS)

בעולםלשיווקפתוחרגולציה

להגנהPCTבקשותהוגשו
עללהגנהPCTוכןהזןעל

וההרכבהתהליך

עלהמגןפטנטאושר:אירופה
שפותחהזן

תחתנמצאותנוספותבקשות
מדינותבמספרבחינה

פטנטים

ProteVin™



מוצרים שמוסחרו  

24

20192020

NextFreeze™BioFuelAstaferm®

מיליון  10-נתקבלה מקדמה של כ
ח כחלק מהסכם זיכיון  "ש

ב"נוגד חמצון פורץ דרך הושק בארה
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AstaFerm® אסטקסנטין ממקור שמרים–
נוגד החמצון החזק בטבע לשוק תוספי התזונה  

מאפשר  -מוצר ללא טעם וריח ובמחיר תחרותי , לראשונה•
הגדלת השוק העולמי על ידי הרחבת מעגל היישומים  

ב"בהיקף מסחרי בארהנמכר•

ורווחיתשרשרת ייצור יעילה •

עשרות  
מיליוני דולר  

)*(

(soft-gels-בעיקר ל)גודל השוק כיום 

פוטנציאל השוק עם הרחבת היישומים

להערכת החברה)*( 



AstaFerm® -  סטאטוס ופוטנציאל

(2020)ב "הושק בארה
על ידי מספר חברות תוספי תזונה לרבות שחקנים  

מובילים וותיקים בשוק  

(2021)התפתחויות עסקיות 
השקות נוספות עם מותגים אמריקאים  •

נוספים
, הרחבת השימושים לאינדיקציות נוספות•

כגון חיזוק המערכת החיסונית
, הרחבת שימושים לצורות מתן נוספות•

אבקה מסיסת מים למזון : הכוללות
ומשקאות ושמן לקפליות רכות

26
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AstaFerm®-  שרשרת אספקה רווחית

שוק
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נתונים כספיים

Market 

B2C 2021

M23 $(2014-2021)גויסו 
 $33Mלפי שווי$ M11-גיוס של כ( 2021-ינואר )א "הנפקה בבורסת ת

$  M17.5לפי שווי $ M3.6(: 2019-אפריל )לפני ההנפקה אחרוןגיוס

,Cider Holdingsאורגד,Yitong ,Arancia
Merage Venture Fund

פסגות  ,מור השקעות, פניקס

משקיעים עיקריים

אבני דרך מרכזיות שהושגו בשנתיים האחרונות
®AstaFerm-הקמת שרשרת אספקה רווחית ל✓
ב עם שחקנים מובילים בתחום  "בארה®AstaFermהשקת ✓

תוספי התזונה
וקבלת פידבקים  ™ProteVinפיילוט בקנה מידה תעשייתי של ✓

חיובים מלקוחות
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נתונים כספיים

Market 

B2C 2021

שימוש בכספי ההנפקה להשגת משימות  
2021-2022מרכזיות בשנת 

ב ובניית ביקושים למוצר"בארה™ProteVinמסחור •
ב והשקתו  "בארה ®AstaFermביסוס מכירות•

בטריטוריות נוספות  
,  הרחבת השימושים, פ להמשך שיפור תמחירי"מו•

טריטוריות חדשות וקניין רוחני
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נתונים פיננסיים נבחרים

Market 

B2C 2021

ואופציות לעובדים, מימון, מס, הפחתות, רווח נקי בנטרול הוצאות פחת)*( 

2019 2020 Q1/2020 Q1/2021 אלפי דולר ארה"ב
רווח והפסד

-          95 -          82 הכנסות

-          19 -          7 רווח גולמי

(3,941) (3,056) (976) (1,091) הפסד תפעולי

(3,569) (2,635) (870) (938) EBITDA מתואם )*(

מאזן
2,008 716 1,172 9,366 מזומן ופקדונות לזמן קצר

(1,033) (4,195) (1,523) 6,883 הון חוזר )גרעון(

2,936 2,163 2,112 10,840 סך נכסים

(781) (3,927) (1,287) 7,140 הון עצמי

תזרימי מזומנים
(830) (2,976) (822) (956) תזרים לפעילות שוטפת

(184) (77) (16) (5,822) תזרים לפעילות השקעה

1,887 1,761 (10) 9,742 תזרים לפעילות מימון
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Market 

B2C 2021

AstaFerm®

הגדלת מכירות רבעונית•

(2021)שיפור רווחיות גולמית •

2021-2022מטרות עסקיות 

ProteVin™

בהצלחההושלם-(2021)תעשייתימ"בקניצורפיילוט✓

(2021)ראשוןלקוחעםהתקשרות

(2021)משנהקבלןעםייצורחוזה

(2022)מסחריותמכירות
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NextFerm-לסיכום

שחקן מוביל בעולם 
החלבונים האלטרנטיביים

מוצרים פורצי דרך

ProteVin™
Astaferm®

שוק צומח בהתמדה

Food-Tech-ב
פלטפורמה  

טכנולוגית מנצחת

צוות מנוסה 



תודה רבה


