נקסטפרם טכנולוגיות מודיעה על הסכם מסגרת בהיקף של כ 3 -מיליון
דולר לאספקת החלבון הטבעוני ™ProteVin
ההסכם עם  ,Spacemilkמותג בריאות ותזונת ספורט אמריקאי הינו ל 4.5 -שנים
נכון להיום לחברה בסיס לקוחות פוטנציאליים ,ביניהם חברות מזון ותוספי תזונה גלובאליות ומותגים
בינלאומיים ,הבוחנים שילוב של  ProteVinבמגוון מוצרים אלטרנטיביים
בועז נוי ,מנכ"ל נקסטפרם ,מסר" :אנו שמחים להודיע על הסכם רב שנתי ראשון עבור  .ProteVinזהו צעד חשוב
להגשמת חזון החברה לבסס את  ProteVinכחלבון טבעוני מוביל בתעשיית החלבונים האלטרנטיביים הגלובאלית
המשגשגת ProteVin .זוכה לעניין רב מצד חברות מזון ותוספי תזונה גלובאליים ,ונמצא בימים אלה בתהליכי
בדיקה בקרב עשרות לקוחות פוטנציאליים .בסיס לקוחות זה ממשיך לגדול וצפוי להניב לחברה את ההסכמים
הבאים .במקביל אנו נערכים להגדלת כושר הייצור לקנה מידה של מאות טונות בשנת  ,2023על מנת לענות על
הביקושים".
וולטר רוס ,מנכ"ל ומייסד  ,Space Milkמסר" :בהתבסס על הרקע והניסיון שלי בתזונת ספורט  -כבעל עסק,
מאמן אישי וצרכן בתעשייה ,אנו מקפידים לשלב במוצר החדש שלנו את המרכיבים הנקיים ,הבריאים והיעילים
ביותר ProteVin .הוא מקור החלבון הטבעוני הטוב ביותר שבדקנו עד היום .בחרנו בו לפיתוח מוצר הדגל שלנו
לאור איכויותיו הייחודיות כחלבון טבעוני בעל הרכב חומצות אמינו כמו חלבון  Wheyמן החי (מי-גבינה) ,נעכלות
טובה יותר מחלבונים צמחיים ללא הנדסה גנטית ,ופרופיל טעמים טוב יותר משניהם .אנו נרגשים לשתף פעולה עם
נקסטפרם ולהיות הראשונים להשיק קטגוריה חדשה של אבקת חלבון לספורטאים ,שלדעתנו תחליף חלק גדול
מאבקות החלבון לספורטאים המבוססות על חלבון מהחי וחלבון ממקור צמחי".
(יוקנעם עילית 8 ,באוגוסט  – )2022חברת הפוד-טק נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ (נקפר,(TASE:NXFR/
המפתחת את ™ ,ProteVinתחליף חלבון טבעוני ,מבוסס שמרים ,ללא הנדסה גנטית ( ,)Non-GMOורכיבי תזונה
חדשניים נוספים מבוססי שמרים הודיעה היום כי התקשרה בהסכם מסגרת ל 4.5 -שנים בהיקף של כ 3 -מיליון דולר
עם  ,Spacemilkמותג אמריקאי בתחום הבריאות ותזונת ספורטאים טבעונית .הסכם זה כולל אספקה ראשונה של
החלבון בהיקף של טונות בודדות שבוצעה ביוני .2022
כפי שנמסר לחברה Spacemilk ,צפויה להשיק ברבעון הרביעי של  2022ולראשונה בארה"ב ,אבקת חלבון טבעונית
לספורטאים שמבוססת על  .ProteVinבמסגרת ההסכם נקבע כי  Spacemilkתקדם את המותג ™ ProteVinעל גבי
אריזות המוצר ,בהיותו הרכיב התזונתי הדומיננטי שבבסיס המוצר.
ההסכם כולל התחייבות הדדית לרכישה ואספקת  ProteVinבהיקף של כ 1.6 -מיליון דולר החל מיולי  2022עד סוף
יוני  ,2025ותחזית לרכישות של כ 1.4 -מיליון דולר נוספים עד סוף  .2026יצוין כי עד להפעלת מתקן הייצור המורחב
הצפויה בשנת  ,2023החברה תספק חלבון בהיקף של טונות בודדות.
החברה מתקדמת בתוכניתה האסטרטגית ובהשגת יתר היעדים שהציבה לעצמה לשנת  ,2022כולל:

•

המשך יצירת ביקושים וקבלת הזמנות נוספות .החברה מציגה את המוצר בתערוכות לחומרי גלם למזון
ולתוספי תזונה בארה"ב ,אירופה ואסיה ומאיצה את מאמצי השיווק .נכון להיום ,לחברה בסיס לקוחות
פוטנציאליים הכולל חברות ומותגי מזון ותוספי תזונה גלובאליים המצויים בשלבים שונים של בחינת
 ProteVinושילובו כחלבון במגוון מוצרים טבעוניים .בסיס זה ייצר את הלקוחות ההסכמים הבאים.

•

הרחבת כושר הייצור של  ProteVinמהיקף ייצור ראשוני של עשרות טונות בשנה ,לקנה מידה של מאות
טונות לשנה בשנת  – 2023הצפויה להתחיל במהלך המחצית השנייה של .2022

אודות נקסטפרם טכנולוגיות
נקסטפרם טכנולוגיות ,הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א (נקפר (TASE:NXFR/היא חברת פוד-טק העוסקת במחקר,
פיתוח ,ייצור ושיווק של תחליפי חלבון ורכיבי תזונה חדשניים ,פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמרים ,ללא
הנדסה גנטית ( )Non-GMOלמגוון שימושים לשוק התזונה ,תוספי התזונה ולשוק הצומח של תחליפי חלבון מן החי.
מוצר הדגל שמפתחת נקסטפרם הוא ™ ,ProteVinתחליף חלבון טבעוני ,מבוסס שמרים ,שהינו בעל ערך תזונתי
הדומה לחלבון מהחי (פרופיל חומצות אמינו  EAA=53%, Leucine=9%, BCAA=21%ונעכלות גבוהה
 )PDCAAS=1וטעם ניטרלי ללא טעמי לוואי המאפיינים חלבון צמחי ProteVin™ .מיועד למגוון הקטגוריות בשוק
תחליפי החלבון הנאמד ,להערכת החברה ,בכ 20 -מיליארד דולר במונחי מוצרים סופיים ובכ 3.5 -מיליארד דולר
במונחי חלבון אלטרנטיבי ,עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של מעל לכ .20% -השווקים הרלבנטיים לProteVin™ -
כוללים את שוק תחליפי הבשר ,תחליפי החלב ופורמולות אבקתיות לשוק התינוקות ,לשוק ה Well Being -ולשוק
הספורטאים.
מוצר נוסף בשלבי מכירות הינו ® ,Astafermנוגד חמצון חדשני מבוסס אסטקסנטין משמרים שנמכר בארה"ב מסוף
 ,2020בשיתוף פעולה עם מותגים ותיקים ומובילים בשוק תוספי המזון בארה"ב .כמו כן המוצר הושק ומופץ בקנדה
מיולי .2021
לחברה מוצרים נוספים אשר מוסחרו ל Lallemand -תאגיד הענק הבינלאומי בתחום השמרים.
לפרטים נוספים באתר החברהwww.nextferm.com :
לפרטים נוספים:
מירב גומא-באואר
054-4764979
Meirav@bauerg.com

