
 

 
 

 ש"ח מיליון   26.9 -על גיוס הון של כ ודיעהמ וגיותנקסטפרם טכנול

פול האמריקאי איש העסקים  של   Merage Venture Fundבהובלת 

 מיראז' ומשקיעים נוספים
 

החלבון   ,ProteVin™תשמש להקדמת לוחות הזמנים להשקת   הגיוס תמורת 

  המזון לשוק הגדלת כושר היצור ולהאצת החדירה ל, בארה"ב , הטבעוני של החברה

 הגלובאלי
 

, תחליף  ProteVin™ -חזקה בחברה ובהבעת אמון גיוס זה מהווה  בועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם, מסר: "

  םמשקיעיומ ארוכההמלווים את החברה תקופה עוגן  מצד משקיעיפורץ הדרך שלנו, החלבון הטבעוני 

ועד כה הקדימה את   2021הנפקתה בינואר  אז מיעדיה המסחריים, והחברה מתקדמת בהשגת . חדשים

, כולל השלמה מוצלחת של פיילוט ייצור מסחרי וקבלת הזמנות  אלה לוחות הזמנים להשגת יעדים

תעשיית תוספי הן ב ProteVin™ -בוהעניין הגובר  הפידבקים החיובייםלאור  . מלקוחות ראשונים

החלבון   ה הראשונית שלנערכים להקדמת לוחות הזמנים להשקאנו , והן בתעשיית המזוןהתזונה 

ומאפשר לנו  הנוכחי מחזק את איתנותנו הפיננסית  הוןהגיוס . 2022בארה"ב במחצית הראשונה של 

האצת  את על מנת לאפשר  2021הראשוני שיוקם אצל יצרן משנה עד סוף   להגדיל את מערך הייצור

אנו מאמינים כי  . טריטוריות נוספותוהשקה ב המזון הגלובאלישוק , כניסה מהירה יותר להצמיחה

תהווה הוכחה להצעת הערך  בקטגוריות שונות ובמספר מדינות   ™ProteVinהשקת ב הצלחה

 "וקפיצה משמעותית מאד לחברה. ™ProteVinהייחודית של 

 

הפודח  –(  2021  נובמברב  18  ,עילית  קנעםוי) בע"מ  נקסטפרם  טק -ברת   , /TASE:NXFR))נקפר  טכנולוגיות 

ורכיבי תזונה חדשניים נוספים   (Non-GMOללא הנדסה גנטית )  תחליף חלבון טבעוני  ,™ProteVinהמפתחת את  

באמצעות הקצאה פרטית של   ( מיליון דולר 8.7מיליון ש"ח ) 26.9  -על גיוס הון של כהודיעה היום מבוססי שמרים, 

כולל    ,נוספיםבעלי מניות קיימים    ,Merage Venture Fundבהובלת    משקיעיםמניות חסומות )ללא כתבי אופציה( ל

   .ש"ח למניה 6.50בוצעה העסקה הינו   והמניה לפימחיר ומשקיעים נוספים. , Arancia  -ו Cider holdings קרן

 :תמורת הגיוס תשמש את החברה

, בכפוף  2022במחצית הראשונה של    ProteVinלהקדמת לוחות הזמנים להשקה מסחרית בארה"ב של ™ •

 .  2021עד סוף שנת ראשון עם יצרן משנה כמתוכנן  התקשרות בהסכם ל

במטרה להאיץ את החדירה המתוכננת של החברה לשוק  כושר הייצור,  הרחבת  רכישת ציוד נוסף לצורך  ל •

במדינות  תזונת הספורטאים ולשוק המזון הגלובאלי באמצעות שחקני מזון דומיננטיים ובאמצעות השקה  

 .  נוספות

 .  והרחבת השימושים בו ProteVinת המותג ™יפעילות שוטפת של החברה, הכוללת בין היתר, שיווק ובניל •



 את הגיוס  אודות המשקיעים שהובילו

 

Merage Venture Fund, LLC  –    אמריקאי, שהחל את דרכו  -יהודי  פילנתרופיזם ו ,  פול מיראז'של איש העסקים

את  מיראז' עם אחיו דיויד מיראז'  הקיםשל המאה הקודמת  70 -בסוף שנות ה .בארה"בהעסקית בתעשיית המזון 

הכולל מגוון ארוחות מוכנות להכנה   HOT POCKETS®שמותג הדגל שלה,    .Chef America Inc  המזון  חברת

לאחר    .מיליארד דולר  2.6  -ב   2002בשנת    Nestléעל ידי    הנרכש  Chef America.  במיקרוגל, זכה להצלחה גדולה

 .  נקסטפרםבעלת עניין ב ל  Merage Venture Fundהשלמת העסקה תהפוך 

 

Cider Holdings Ltd.  אפריקאית דרום-בבעלות משפחה יהודיתקרן השקעות היא  . 

 

Arancia International Inc.    אמריקאית  חברהיא השקעות  מת  חברה  של  מלאה  הפועלת קסיקנית  בבעלות 

התזונה.   ותוספי  המזון  בבתחום  השתתפה  סבביהחברה  הנהלת   כל  עם  הכרות  ולה  החברה,  מהקמת  ההשקעה 

   .באנזימוטקנקסטפרם מימיה כמשקיעה  

 

אישור הבורסה לניירות ההקצאה הפרטית הינה כפופה לקבלת  .  שימש כיועץ לעסקה  אורי מור מחברת מור לנגרמן

לרישום   אביב  בתל  למשקיעים.ערך  הדרושים   המניות  מתלים  תנאים  להתקיימות  כפופים  ההשקעה  הסכמי 

 בהסכמים מסוג זה. 

 

 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  ולשוק הצומח של תחליפי    התזונה, תוספי  תזונהלשוק ה למגוון שימושים  (  Non-GMO)  הנדסה גנטית

  .החי

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%  -צמיחה שנתי של כקצב    מיליארד דולר עם  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®ירות הינו  מוצר נוסף בשלבי מכ

מופץ  הושק ו. כמו כן המוצר  , בשיתוף פעולה עם מותגים ותיקים ומובילים בשוק תוספי המזון בארה"ב2020מסוף  

 . 2021בקנדה מיולי 

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

 www.nextferm.comלפרטים נוספים באתר החברה: 

 :לפרטים נוספים

 באואר -מירב גומא

054-4764979 

Meirav@bauerg.com 
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