
 

 

נקסטפרם טכנולוגיות מודיעה על הגשת בקשה לרישום פטנט על הרכב החלבון  

 והליך ייצורו ProteVinהטבעוני  ™

 

הפודח  – (  2022    באוקטובר  24  ,עילית  קנעםוי) בע"מ  טק-ברת  טכנולוגיות   , /TASE:NXFR))נקפר   נקסטפרם 

),  מבוסס שמרים תחליף חלבון טבעוני   ,™ProteVinהמפתחת את   מחזקת את ,  (Non-GMOללא הנדסה גנטית 

הודיעה כי הגישה בקשה לרישום פטנט באירופה שמטרתו להגן על הרכב החלבון הטבעוני    -הקניין הרוחני של המוצר  

 . ועל הליך ייצורו. הגשת בקשה זו הינה שלב ראשון ברישום בינלאומי של הפטנט

  

מאסטרטגיית החברה לביסוס היתרון התחרותי שלה ומעמדה בשוק, בין    הגשת הבקשה לרישום הפטנט מהווה חלק

 . היתר, באמצעות הגנה על היתרונות התחרותיים שלה על ידי רישום פטנטים ושימור ידע ייחודי בחברה

 

 . 2022והחלה בשיווק ואספקת הזמנות של המוצר ברבעון השני  ProteVinהשיקה את  החברה

 

עם יצרן משנה    ™ProteVinהודיעה החברה על התקשרות בהסכם אסטרטגי להקמת מפעל לייצור    2022בספטמבר  

קנדה. מפעל זה יאפשר,   GFR  -באזור הבלקן באירופה, המיועד להחליף את מתקן הייצור הראשוני של החברה ב

, 2023מיליון דולר, החל מהמחצית השנייה של שנת    10בהיקף מכירות שנתי של עד    ProteVinיצור של  בשלב ראשון, י 

 .עם פוטנציאל להרחבה עתידית של תפוקות הייצור לכדי עשרות מיליוני דולרים בשנה 

 

 נקסטפרם טכנולוגיותאודות 

במחקר, וסקת  טק הע-חברת פודהיא    /TASE:NXFR)נקסטפרם טכנולוגיות, הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א )נקפר

של   ושיווק  ייצור  חלבון  תחליפיתוח,  תזונה  ופי  שמריםחדשנייםרכיבי  מבוססי  וטבעוניים  פונקציונאליים  ללא  ,   ,

  חלבון מן החי.ולשוק הצומח של תחליפי    התזונה, תוספי  תזונהלשוק הלמגוון שימושים  (  Non-GMO)  הנדסה גנטית

על ערך תזונתי  , שהינו ב מבוסס שמרים,  טבעוניחלבון  תחליף  ,   ™ProteVinחת נקסטפרם הואמוצר הדגל שמפת

מהחי  לחלבון  אמינו  )  הדומה  חומצות  גבוהה  ונ   EAA=53%, Leucine=9%, BCAA=21%פרופיל  עכלות 

PDCAAS=1)  חלבון צמחיהמאפיינים  טעם ניטרלי ללא טעמי לוואי  ו  .ProteVin™   מיועד למגוון הקטגוריות בשוק

מיליארד דולר    3.5  -במונחי מוצרים סופיים ובכ מיליארד דולר    20  -בכ   , להערכת החברה,תחליפי החלבון הנאמד

 ™ProteVin  -הרלבנטיים ל. השווקים  20%  -כמעל לשל  ממוצע  צמיחה שנתי  קצב    עםבמונחי חלבון אלטרנטיבי,  

שוק  לו  Well Being  -שוק הלחלב ופורמולות אבקתיות לשוק התינוקות,  הבשר, תחליפי  התחליפי  ם את שוק  כוללי

 .2022ברבעון השני של  והחלה בשיווק ואספקת הזמנות של המוצר ProteVin החברה השיקה את .הספורטאים

נמכר בארה"ב מסוף  שמשמרים  מבוסס אסטקסנטין  חדשני  נוגד חמצון  ,  Astaferm®מוצר נוסף בשלבי מכירות הינו  

. כמו כן המוצר הושק ומופץ בקנדה , בשיתוף פעולה עם מותגים ותיקים ומובילים בשוק תוספי המזון בארה"ב2020

 . 2021מיולי 

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

 www.nextferm.comלפרטים נוספים באתר החברה: 

http://www.nextferm.com/


 

 לפרטים נוספים:

 באואר -מירב גומא

054-4764979 

Meirav@bauerg.com 
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