נקסטפרם טכנולוגיות מודיעה על מזכר הבנות להפצת ™ ProteVinבדרום
קוריאה וקבלת הזמנה מסחרית מחברת תוספי תזונה בגרמניה
מאז הושק החלבון הטבעוני ברבעון השני של  2022קיבלה החברה הזמנות מסחריות בהיקף של
כ 290 -אלף דולר ,בנוסף להסכם מסגרת עם לקוח בהיקף של כ 3 -מיליון דולר – המהווים עמידה
באבן הדרך הרביעית מתוך חמש שהציבה החברה לשנת 2022
נכון להיום החלבון מצוי בתהליכי בדיקה בקרב כ 100 -חברות מזון ותוספי תזונה ,ביניהן מותגים
בינלאומיים ,ומצוי בשלבי פיילוט מתקדמים בכ 10 -חברות
בועז נוי ,מנכ"ל נקסטפרם ,מסר" :נקסטפרם מתקדמת בעקביות בהשגת היעדים המסחריים של  ,ProteVinוגאה
להיות בין חברות הפוד-טק הישראליות הראשונות שהפיתוחים החדשניים שלהן נמצאים כבר בשלבי מכירות
ראשונות בשווקים שונים בעולם ,ביניהם ארה"ב ,אירופה ,אסיה ודרום אמריקה .ההסכם עם המפיץ בדרום
קוריאה מהווה הבעת אמון חשובה משחקן בעל הכרות רחבה עם צרכי שוק המזון הדרום קוריאני ,ואנו מעריכים
כי בעקבות הלקוח הראשון שביצע כבר הזמנה לפיילוט במסגרת מזכר ההבנות ,נראה ביקושים לחלבון שלנו
מלקוחות נוספים בשוק זה .הישג נוסף שרשמנו הוא כניסה לראשונה לשוק האירופאי ,עם הזמנה מלקוח ראשון
בגרמניה .החלבון שלנו זוכה לחשיפה והתעניינות רבה בתערוכות וכנסים בינלאומיים שונים בהיותו מקור חלבון
אלטרנטיבי איכותי בעל ערך תזונתי כמו חלבון מהחי וטעם ניטראלי .על אף העובדה שבד"כ ,ככל שמדובר בחברה
גדולה יותר ,תהליכי הבדיקה ממושכים יותר ,אנו מצויים כיום בפיילוטים מתקדמים עם מגוון חברות מזון ותוספי
תזונה ,כולל מותגים בינלאומיים ,המעוניינים לשלב אותו במגוון מוצרי מזון ותוספי תזונה ,לצד עשרות חברות
נוספות בשלבי בדיקה שונים".
(יוקנעם עילית 13 ,בנובמבר  – )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 על התקשרות במזכר הבנות להפצה ומכירה של  ProteVinבדרום
קוריאה ועל קבלת הזמנה מסחרית של  ProteVinמחברת תוספי תזונה בגרמניה – המהוות ,לצד הזמנות קודמות
שקיבלה החברה ,עמידה באבן הדרך הרביעית מתוך חמש אבני הדרך שהציבה לעצמה החברה לשנת .2022
מזכר ההבנות להפצת  ProteVinומוצרים נלווים עם חברה להפצת רכיבי מזון בדרום קוריאה כולל בלעדיות הדדית
והתניית אי תחרות ,והמפיץ הסדיר את רישיון הייבוא הנדרש לצורך מכירת  ProteVinבדרום קוריאה .כמו כן,
המפיץ מצוי במגעים מול לקוחות מקומיים הבוחנים את שילובו כרכיב חלבון לשוק החלב האלטרנטיבי ומוצריו,
כאשר במסגרת המגעים התקבלה כבר הזמנה מלקוח ראשון לצורך פיילוט.
מזכר ההבנות קובע מחיר מכירה למפיץ עבור  ProteVinלמשך תקופת מזכר ההבנות ,כשבמקביל הצדדים ינהלו
משא ומתן על התנאים והמגבלות של רישיון בלעדי להפצת  ProteVinומוצרים נלווים של החברה בדרום קוריאה,
ויפעלו לחתימת הסכם הפצה סופי עד תום  12חודשים ממועד חתימת מזכר ההבנות.

בנוסף ,הודיעה החברה כי קיבלה הזמנה מסחרית ראשונה מחברת תוספי תזונה בגרמניה ,בהיקף של כ 40 -אלף
דולר .כפי שנמסר לחברה ,הלקוח צפוי להשיק במחצית הראשונה של שנת  2023אבקת חלבון טבעונית לספורטאים
המבוססת על  ProteVinכמקור החלבון במוצר .הזמנה זו מתווספת לחמש הזמנות מסחריות נוספות של ProteVin
המסתכמות לסך כולל של כ 290 -אלף דולר ,שהתקבלו בחברה מארבע טריטוריות שונות (ארה"ב ,גרמניה ,סינגפור
ודרום אמריקה) ,עבור השקות מוצרים המבוססים על  ProteVinאשר מתוכננות במהלך הרבעון הרביעי של שנת
 2022והמחצית הראשונה של שנת .2023
בנוסף להזמנות אלה ,לחברה הסכם מסגרת עם אחד מלקוחותיה ,Spacemilk ,מותג אמריקאי בתחום הבריאות
ותזונת ספורטאים טבעונית ,להזמנות נוספות בהיקף של כ 3 -מיליון דולר עד סוף  ,2026אשר כולל התחייבות הדדית
לרכישה ואספקת  ProteVinTMבהיקף של כ 1.5 -מיליון דולר נוספים עד סוף יוני  ,2025וכן תחזית לרכישות של כ-
 1.4מיליון דולר נוספים עד סוף .2026
ההתקשרויות וההזמנות כאמור ,מהוות עמידה באבן הדרך הרביעית מתוך חמש אבני הדרך של החברה לשנת 2022
עבור מוצר  ,ProteVinכמפורט בדו"ח השנתי של החברה לשנת  ,2021שעניינה המשך יצירת ביקושים וקבלת הזמנות
נוספות וכן האצת החדירה לשוק תזונת הספורטאים ולשוק המזון הגלובאלי באמצעות שחקנים דומיננטיים
בשווקים אלה.
עוד ציינה החברה ,כי במהלך שנת  2022ונכון למועד דיווח זה ,החלו כ 100 -חברות מזון ותוספי תזונה ,ביניהן חברות
גלובאליות ומקומיות מובילות ,כולל מותגים בינלאומיים של תוספי תזונה ואבקות חלבון טבעוניות לספורטאים וכן
מפיצים ,לבחון שילוב של  ProteVinכמקור החלבון בקווי המוצרים האלטרנטיביים שלהם .מתוכן ,כ 10 -חברות
נמצאות כעת בשלבי פיילוט מתקדמים.

החברה השיקה את  ProteVinוהחלה בשיווק ואספקת הזמנות של המוצר ברבעון השני של  .2022בספטמבר 2022
הודיעה החברה על התקשרות בהסכם אסטרטגי להקמת מפעל לייצור  ProteVinעם יצרן משנה באזור הבלקן
באירופה ,המיועד להחליף את מתקן הייצור הראשוני של החברה ב GFR -קנדה ,החל מהמחצית השנייה של שנת
.2023
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 .החברה השיקה את  ProteVinוהחלה בשיווק ואספקת הזמנות של המוצר ברבעון השני של .2022
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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