
 

 

 

בדרום   ProteVin™ת מזכר הבנות להפצמודיעה על  וגיותנקסטפרם טכנול

 קוריאה וקבלת הזמנה מסחרית מחברת תוספי תזונה בגרמניה 
 

הזמנות מסחריות בהיקף של  קיבלה החברה  2022החלבון הטבעוני ברבעון השני של אז הושק מ

עמידה  המהווים – מיליון דולר 3  -של כבהיקף עם לקוח מסגרת הסכם לבנוסף  ,אלף דולר 290 -כ

 2022באבן הדרך הרביעית מתוך חמש שהציבה החברה לשנת 
 

מותגים  ביניהן חברות מזון ותוספי תזונה,  100 -כ מצוי בתהליכי בדיקה בקרב נכון להיום החלבון 

 חברות   10 -כ ב בשלבי פיילוט מתקדמים ומצוי , בינלאומיים
 

, וגאה ProteVinנקסטפרם מתקדמת בעקביות בהשגת היעדים המסחריים של ": , מסרבועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם

מכירות  נמצאים כבר בשלבי   ןטק הישראליות הראשונות שהפיתוחים החדשניים שלה-להיות בין חברות הפוד

ההסכם עם המפיץ בדרום  .  אמריקה, ביניהם ארה"ב, אירופה, אסיה ודרום בשווקים שונים בעולםראשונות 

אנו מעריכים  , ומהווה הבעת אמון חשובה משחקן בעל הכרות רחבה עם צרכי שוק המזון הדרום קוריאני קוריאה 

כי בעקבות הלקוח הראשון שביצע כבר הזמנה לפיילוט במסגרת מזכר ההבנות, נראה ביקושים לחלבון שלנו  

לראשונה לשוק האירופאי, עם הזמנה מלקוח ראשון נוסף שרשמנו הוא כניסה  גהישמלקוחות נוספים בשוק זה.  

בהיותו מקור חלבון   בינלאומיים שוניםוכנסים . החלבון שלנו זוכה לחשיפה והתעניינות רבה בתערוכות  בגרמניה

ככל שמדובר בחברה בד"כ, שאף העובדה  אלטרנטיבי איכותי בעל ערך תזונתי כמו חלבון מהחי וטעם ניטראלי. על 

בפיילוטים מתקדמים עם מגוון חברות מזון ותוספי  כיום תהליכי הבדיקה ממושכים יותר, אנו מצויים   ,גדולה יותר

, לצד עשרות חברות  המעוניינים לשלב אותו במגוון מוצרי מזון ותוספי תזונהתזונה, כולל מותגים בינלאומיים, 

 ".שונים בדיקה  בשלבינוספות 

 

הפודח  –(  2022  נובמברב  13  ,עילית  קנעםוי) בע"מ  טק-ברת  טכנולוגיות   ,/TASE:NXFR))נקפר  נקסטפרם 

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

בדרום   ProteVinהתקשרות במזכר הבנות להפצה ומכירה של  על  הודיעה היום    ,חדשניים נוספים מבוססי שמרים

המהוות, לצד הזמנות קודמות    –  מחברת תוספי תזונה בגרמניה  ProteVinשל  קבלת הזמנה מסחרית  על  קוריאה ו

 .  2022שקיבלה החברה, עמידה באבן הדרך הרביעית מתוך חמש אבני הדרך שהציבה לעצמה החברה לשנת  

 

 כולל בלעדיות הדדית  קוריאה  וםבדרעם חברה להפצת רכיבי מזון  ומוצרים נלווים    ProteVinלהפצת    בנות הה  מזכר

הנדרש לצורך מכירת  ו ,  ית אי תחרותיתנ הו הייבוא  רישיון  כן, בדרום קוריאה  ProteVinהמפיץ הסדיר את  . כמו 

לשוק החלב האלטרנטיבי ומוצריו,  חלבון    כרכיב ו  מצוי במגעים מול לקוחות מקומיים הבוחנים את שילובהמפיץ  

 .  התקבלה כבר הזמנה מלקוח ראשון לצורך פיילוטהמגעים   במסגרתכאשר 

ינהלו  ם  הצדדי  למשך תקופת מזכר ההבנות, כשבמקביל   ProteVinמזכר ההבנות קובע מחיר מכירה למפיץ עבור  

, ומוצרים נלווים של החברה בדרום קוריאה  ProteVinמשא ומתן על התנאים והמגבלות של רישיון בלעדי להפצת  

 .  חודשים ממועד חתימת מזכר ההבנות 12ויפעלו לחתימת הסכם הפצה סופי עד תום  



 

אלף    40  -כשל  בהיקף  ,  בגרמניהתוספי תזונה    מחברתראשונה    מסחריתבנוסף, הודיעה החברה כי קיבלה הזמנה  

 אבקת חלבון טבעונית לספורטאים  2023דולר.  כפי שנמסר לחברה, הלקוח צפוי להשיק במחצית הראשונה של שנת 

 ProteVinהזמנות מסחריות נוספות של  לחמש  כמקור החלבון במוצר. הזמנה זו מתווספת    ProteVinהמבוססת על  

 טריטוריות שונות )ארה"ב, גרמניה, סינגפור מארבע  אלף דולר, שהתקבלו בחברה    290  - המסתכמות לסך כולל של כ

אשר מתוכננות במהלך הרבעון הרביעי של שנת    ProteVinודרום אמריקה(, עבור השקות מוצרים המבוססים על  

 . 2023והמחצית הראשונה של שנת   2022

, מותג אמריקאי בתחום הבריאות  Spacemilk  ,נות אלה, לחברה הסכם מסגרת עם אחד מלקוחותיהבנוסף להזמ 

כולל התחייבות הדדית  , אשר  2026עד סוף  מיליון דולר    3  -, להזמנות נוספות בהיקף של כותזונת ספורטאים טבעונית

 -תחזית לרכישות של ככן  , ו2025סוף יוני    עד   נוספים  מיליון דולר  .51  - בהיקף של כ  TMProteVinלרכישה ואספקת  

 . 2026מיליון דולר נוספים עד סוף  1.4

 

  2022רביעית מתוך חמש אבני הדרך של החברה לשנת  הדרך  הההתקשרויות וההזמנות כאמור, מהוות עמידה באבן  

המשך יצירת ביקושים וקבלת הזמנות , שעניינה  2021, כמפורט בדו"ח השנתי של החברה לשנת  ProteVinעבור מוצר  

לשוק   החדירה  האצת  וכן  הגלובאלינוספות  המזון  ולשוק  הספורטאים  שחקני  תזונת   דומיננטיים   םבאמצעות 

 בשווקים אלה. 

חברות חברות מזון ותוספי תזונה, ביניהן    100  -כהחלו  ונכון למועד דיווח זה,    2022במהלך שנת  עוד ציינה החברה, כי  

של תוספי תזונה ואבקות חלבון טבעוניות לספורטאים וכן    מותגים בינלאומייםומקומיות מובילות, כולל    גלובאליות

חברות    10  -מתוכן, כ  בקווי המוצרים האלטרנטיביים שלהם.כמקור החלבון    ProteVinשילוב של  לבחון    מפיצים,

 נמצאות כעת בשלבי פיילוט מתקדמים. 

 

  2022בספטמבר    .2022והחלה בשיווק ואספקת הזמנות של המוצר ברבעון השני של    ProteVinהחברה השיקה את  

לייצור   מפעל  להקמת  אסטרטגי  בהסכם  התקשרות  על  החברה  הבלקן    ProteVinהודיעה  באזור  משנה  יצרן  עם 

החל מהמחצית השנייה של שנת  ,  קנדה  GFR  -חליף את מתקן הייצור הראשוני של החברה בבאירופה, המיועד לה

2023  . 

 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  ,   ™ProteVinמוצר הדגל שמפתחת נקסטפרם הוא

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

 . 2022והחלה בשיווק ואספקת הזמנות של המוצר ברבעון השני של  ProteVinה את החברה השיק . הספורטאים

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

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

 . 2021מיולי 
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