נקסטפרם טכנולוגיות מודיעה על הסכם אסטרטגי להקמת מפעל לייצור החלבון
הטבעוני ™ ProteVinעם יצרן משנה אירופי
בכך משלימה החברה את אבן הדרך השלישית מתוך חמש לשנת 2022
הקמת המפעל תושלם במחצית השנייה של שנת  2023בכושר ייצור של כ 10 -מיליון דולר לשנה ,עם
יכולת הרחבה עתידית לעשרות מיליוני דולרים בשנה
יצרן המשנה יישא בעלויות הקמת המבנה ויספק תשתיות ושירותי ייצור וכן את השמרים הדרושים
לייצור ™ .Protevinהחברה תישא בעלויות רכישת והתקנת הציוד הדרוש לייצור
המוצר הושק מסחרית למספר לקוחות ולחברה בסיס רחב של חברות מזון ותוספי תזונה לרבות חברות
גלובאליות הבוחנות שילוב של  ProteVinבמגוון מוצרים אלטרנטיביים
בועז נוי ,מנכ"ל נקסטפרם ,מסר" :הסכם זה להקמת מפעל ייצור של החלבון הטבעוני שלנו מהווה אבן דרך
חשובה עבור החברה ,ומסמל את המעבר לחברה יצרנית בתחום החלבונים האלטרנטיביים .המפעל מתוכנן באופן
שיאפשר השקעה בגידול בהיקפי הייצור בהתאם לגידול בביקושים ProteVin .הינו החלבון האלטרנטיבי היחיד
כיום בשוק בעל טעם ניטרלי והדומה בערכו התזונתי לחלבון מן החי ,ואנו מאמינים שיהפוך לפתרון מוביל
בתעשיית החלבונים האלטרנטיביים העולמית".
(יוקנעם עילית 8 ,בספטמבר  – )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 אסטרטגי להקמת מפעל לייצור ™ProteVin
עם יצרן משנה באזור הבלקן באירופה .בכך משלימה החברה את אבן הדרך השלישית מתוך חמש לשנת .2022
במסגרת ההסכם ,מפעל הייצור יאפשר בשלב ראשון ייצור של  ProteVinבהיקף מכירות שנתי של עד  10מיליון דולר
וזאת ,החל מהמחצית השנייה של שנת  .2023תכנית הקמת המפעל מאפשרת הרחבה עתידית של תפוקות הייצור
לכדי עשרות מיליוני דולרים בשנה .המפעל מיועד להחליף את מתקן הייצור הראשוני של החברה ב GFR -קנדה.
היצרן יקים את המפעל ויספק את השמרים ושירותי הייצור .החברה תישא בעלויות רכישת והתקנת הציוד.
להערכת החברה ,היקף ההשקעה הדרוש לשם השלמת הקמת המפעל והגעה להיקף ייצור בשלב הראשון כמפורט
לעיל ,הינו כ 6 -מיליון דולר .פרטי הציוד העיקריים למפעל תוכננו והוזמנו.
ההסכם הינו לייצור בלבד ואינו כולל העברת זכויות קניין רוחני של  ProteVinליצרן המשנה.

מידע צופה פני עתיד
הערכות החברה בדבר המועדים להקמת המפעל ותחילת הייצור וכן בקשר להיקף הייצור במפעל ,הינן מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-המבוסס על הערכות החברה המבוססות על המידע המצוי

בידיה במועד דוח  .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה
החברה ,וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.

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.
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