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 בע"מ נקסטפרם טכנולוגיות

 )"החברה"(

 
 2022דוח תקופתי לשנת 

 

 קבוצהתיאור עסקי ה -פרק א' 

 קבוצהדוח הדירקטוריון על מצב ענייני ה -פרק ב' 

 2022בדצמבר  31דוחות כספיים ליום  -פרק ג' 

 החברהפרטים נוספים על  -פרק ד' 

 

 
 ניירות לתקנותג 5 בתקנה זה מונח כמשמעות", קטן"תאגיד  הינה החברהמופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך ש

חלק  את לאמץ החליט החברה ודירקטוריון"(, תקנותה)" 1970 -ל התש"(, ידייםיומ תקופתיים)דוחות  ערך

 ובכלל )או שתהיינה( רלבנטיות לחברה, לתקנות, ככל שהן בתיקון כמפורט קטנים לתאגידים שאושרו ההקלותמ

 : זה

  ;ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית 

 לעניין  10% -לעניין המבחן המאזני והתוצאתי ו 20% -העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 עצמי המינימלי; מבחן ההון ה

 40%-העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל ; 

 ( לתקנות; דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן 5ד)ב()5החברה החליט לאמץ את תקנה  דירקטוריון

 .1.1.2023פטור, דיווח חצי שנתי, החל מתקופת הדיווח שהחלה ביום 
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 הקבוצהתיאור עסקי  -פרק א' 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה – ראשוןחלק 

פרק זה כולל או עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים, ציפיות או מידע אחר, 

המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הקבוצה בלבד, או בכלל. 

ע הקיים בקבוצה בתאריך הדוח, וכולל מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על מיד

הערכות, אומדנים או כוונות של הקבוצה נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מן 

-התוצאות המוערכות או צפויות על ידי הקבוצה או משתמעות ממידע זה, והתממשותן מושפעת, בין היתר, מאי

בשליטת הקבוצה. במקרים מסוימים, ניתן לזהות קטעים המכילים מידע צופה  ודאויות וגורמים אחרים שאינם

פני עתיד על ידי הופעת מילים, כגון: "להערכת הקבוצה", "בכוונת הקבוצה", "הקבוצה סבורה", "הקבוצה 

 צופה" וכד', אך יתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים. 

", וביחד עם החברות החברהבע"מ )להלן: " כנולוגיותנקסטפרם טבפרק זה מובא להלן תיאור עסקי 

תקנות ניירות לבהתאם לתוספת הראשונה  2022"( והתפתחות עסקיה כפי שחלו בשנת הקבוצההמאוחדות "

 .1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט -ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

בדצמבר  31אם נאמר במפורשות אחרת, הנתונים הכספיים המופיעים בדוח תקופתי זה נכונים ליום  למעט

 (."מועד הדוח") 2022

. 1971-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל8הדוח נערך בהתאם להוראת תקנה 

במקרים מסוימים בדוח מובאים נתונים המופיעים בדוח הינם נכונים למועד הדוח התקופתי. עם זאת, 

ידי -פרטים הסוקרים אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד הדוח וסמוך למועד אישורו על

(. במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה, כי אלו נמסרים "מועד פרסום הדוח"דירקטוריון החברה )

 נכון למועד פרסום הדוח.

 הגדרות ומקרא .1

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. -" הבורסה"

-2021)מס' אסמכתא:  2021בינואר  19של החברה אשר פורסם ביום  תשקיף להשלמה –" התשקיף"

נרשמו מניותיה  םאשר מכוח 2021בינואר  20וההודעה המשלימה שפורסמה מכוחו ביום ( 01-008307

 .של החברה לראשונה למסחר בישראל

 השמרים המיוצרים בתהליך הפרמנטציה. -( Biomass" )ביומסה"

 נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ. -" החברה"

 נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ והחברות המאוחדות שלה. -" הקבוצה"

( בעלת Carotenoidsמולקולה ממשפחת הקרוטנואידים ) -( astaxanthin)" אסטקסנטין"

ונים ומצויה ביצורים ימיים כגון ש םמיקרואורגניזמיפיגמנטציה בצבע אדום המסונתזת בטבע ע"י 

 דגים וסרטנים ונחשבת בעלת פעילות נוגדת חמצון טובה.
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 דולר ארה"ב. -" דולר"

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט -" חוק החברות"

, כפי שיהיה 1984-חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד -" חוק המו"פ"

 בתוקף מעת לעת.

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח -" ערךחוק ניירות "

 .1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א -" פקודת מס הכנסה"

 ( של שמרים.Biomassגידול או ייצור של ביומסה ) -״ Fermentation״ או ״פרמנטציה״

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיה )בשמה הקודם: המדען הראשי(. -" רשות החדשנות"

-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל -" תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"

1970. 

"AstaFerm® "-  ,תוסף מזון אשר פותח, מיוצר ומשווק על ידי החברה ואשר הינו נוגד חימצון

 להלן. 8.1. ר' סעיף Phaffia rhodozymaהמבוסס על אסטקסנטין המופק משמרי 

"non-GMO" -  פיתוח של מוצרים ללא שימוש בהנדסה גנטית, באמצעות שיטות השבחה מסורתיות

 המבוססות על תהליכים טבעיים.

GMP ((Good Manufacturing Practice -  המבקרת את מערך הייצור חלק ממערכת האיכות

הם הקווים המנחים את שלבי הייצור והבדיקה המשפיעים על  GMPs והבדיקה של תעשיית המזון.

איכותו של המוצר הסופי. מטרתם היא להבטיח את איכותו של המוצר הסופי על מנת לשמור על 

 .בריאותו של הצרכן הסופי

"NextFreeze" -  שיון יהחברה ואשר החברה העניקה לגביו רזן של שמרי אפיה אשר פותח על ידי

 להלן. 8.3שימוש בלעדי. ר' סעיף 

"TM"ProteVin -  להלן. 8.2על ידי החברה. ר' סעיף  אשר פותחחלבון טבעוני מבוסס שמרים 

"Scaling-Up" -  יישום תהליכים שפותחו במעבדה לתהליכים בקנה מידה פיילוט ובקנה מידה

 תעשייתי.
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 תיאור התפתחות הכללית של עסקי החברה –חלק א 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .2

 כללי .2.1

תחת השם  2013בדצמבר  9החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות ביום 

שינתה החברה את שמה  2014בדצמבר,  11(. ביום .C.R. BIO-LABS Ltdבע"מ ) לאבס –סי.אר.ביו 

 לשם הנוכחי. 

על פיו נמכרו והונפקו לציבור מניות רגילות של החברה,  פרסמה החברה תשקיף 2021בחודש ינואר 

ות (, הניתנים למימוש למניות רגילות, בנ1ע.נ. כל אחת וכן הונפקו כתבי אופציה )סדרה  ₪ 0.01בנות 

נרשמו  המניות וכתבי האופציה כאמור; 2023אשר פקעו בחודש ינואר  ע.נ. כל אחת של החברה ₪ 0.01

 למסחר בבורסה והחברה הפכה להיות חברה ציבורית כמשמעות מונח זה בחוק החברות. 

  תחום הפעילות .2.2

החברה עוסקת בתחום פעילות אחד, שהינו מחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של  דוחנכון למועד ה

(, למגוון non-GMOטכנולוגיות ומוצרים חדשניים, המבוססים על שמרים, ללא הנדסה גנטית )

  שימושים בתעשיית המזון, לרבות תוספי מזון, תחליפים לחלבון מן החי ומוצרים נוספים.

ברה טכנולוגיה ותהליכים חדשניים להשבחת זני שמרים במסגרת תחום הפעילות, מפתחת הח

קיימים, ייעול ושיפור של תהליכי פרמנטציה ותהליכי ניקוי והפרדה של רכיבים תזונתיים מתוך 

את המוצרים הבאים לתעשיית  הדוחהשמר. באמצעות תהליכים אלה, פיתחה החברה עד למועד 

שיון בלעדי יבאמצעות מתן ר מוסחר, אשר NextFreezeהמזון: זן של שמרי אפיה, בשם המסחרי 

, ®AstaFerm -בתחום השמרים ו תעולמי ה(, מוביללהלן 27.1.1ר׳ סעיף ) LALLEMANDלחברת 

בלבד, כמפורט בסעיף ובקנדה נמכר על ידי החברה בארה״ב  דוחנוגד חמצון חזק אשר נכון למועד ה

 .להלן 8.1

חלבון אלטרנטיבי בעל ערך , ™ProteVin הדגל את מוצר בתחום הפעילות  מפתחת החברה ,כןכמו 

הגדלת נכון למועד הדוח, החברה נערכת ל. תזונתי קרוב לזה של חלבון מן החי ובעל טעם ניטראלי

  .2024בשנת  תעשייתי מלאהיקף בייצור ל ™ProteVin -היקף הייצור של ה
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 להלן תרשים לתהליך הפיתוח של מוצר בחברה:

 תיאור התפתחות עסקי החברה .2.3

ובתחילת דרכה עסקה בעיקר במחקר ופיתוח של זן שמרים לאפיה )תחת  2013החברה הוקמה בשנת  .2.3.1

(, שהינו בעל תכונות ייחודיות המעניקות לו עמידות בתנאי הקפאה שונים, לרבות NextFreezeהשם 

 .LALLEMAND Inc -עמידות במספר מחזורי הפשרה והקפאה. עם השלמת הפיתוח, הוענק ל

"(LALLEMANDמדינות נוספות ברחבי  50 -"(, חברה פרטית המאוגדת בקנדה )עם משרדים ב

בפיתוח, ייצור ושיווק של שמרים ותוספי תזונה אחרים,  העולם( אשר הינה מהחברות הבולטות

 להלן. 27.1בתמורה לתמלוגים. לפרטים נוספים, ר׳ סעיף  NextFreeze -שיון בלעדי לשימוש ביר

, עוסקת החברה כאמור במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של טכנולוגיות ומוצרים דוחנכון למועד ה .2.3.2

 (, למגוון שימושים בתעשיית המזון.non-GMOחדשניים המבוססים על שמרים, ללא הנדסה גנטית )

מטה החברה ומרכז המחקר והפיתוח נמצאים בישראל. בנוסף, מחזיקה החברה בחברה בת פרטית  .2.3.3

מהווה זרוע לשיווק ומכירות בארה"ב ובצפון אמריקה וכן הבארה"ב, בבעלות מלאה, הרשומה 

 2022בנובמבר,  30אשר הוקמה ביום  בחברה בת פרטית בבעלות מלאה, הרשומה בצפון מקדוניה

 .אותו פיתחה החברהאלטרנטיבי החלבון ה, ™ProteVinמוצר הדגל  תהווה זרוע לייצור ו

 תרשים מבנה האחזקות של הקבוצה  .2.4

 מבנה החזקות הקבוצה נכון למועד פרסום הדוח: תרשים להלן

 

 

 

 

 

100% 

NextFerm Technologies Ltd. 

100% 

NextFerm Technologies USA Inc. NextFerm Technologies Macedonia DOOEL Bitola  
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 שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות מהותיות .2.5

החברה לא ביצעה כל שינוי מבנה, מיזוגים ורכישות  הדוחועד למועד פרסום  1.1.2019החל מיום 

 לעיל. 2.3.3כאמור בסעיף למעט הקמת חברת הבת בצפון מקדוניה,  מהותיות

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

ידי בעלי עניין במניות החברה מחוץ -הלן יפורטו השקעות בהון החברה וכן עסקאות מהותיות עלל

 :אשר בוצעו בשנתיים שקדמו למועד פרסום דוח זה ,לבורסה

פקעו בחודש  אופציות אלו) (1, הנפיקה החברה מניות רגילות ואופציות )סדרה 2021בחודש ינואר 

 ., ברוטומיליון דולר 11 -כ לסך של, בתמורה (2023ינואר 

משקיעים,  16 -החברה ל מניות רגילות של 3,848,039, של , הושלמה הצעה פרטית2021 דצמברבחודש 

למניה ש"ח  6.5המשקף מחיר של ברוטו  מיליון דולר 8.1 -בתמורה להשקעה בחברה בסכום כולל של כ

 .(2021-01-102163)מס' אסמכתא:  2021בנובמבר  25רגילה של החברה. לפרטים ר' דיווח מיידי מיום 

על פי דוח הצעת  רגילות של החברהמניות  63,570,000, של לציבורהושלמה הצעה , 2023במרץ  2ביום 

 30מיליון דולר ברוטו המשקף מחיר של  5.2 -, בתמורה להשקעה בחברה בסכום כולל של כמדף

 במרץ 2 -ו 2023בפברואר  28מהימים  םמיידי יםלמניה רגילה של החברה. לפרטים ר' דיווח ורותאג

  .(בהתאמה, 2023-01-019360 -ו 2023-01-018925 :ות)מס' אסמכתא 2023

 חלוקת דיבידנדים .4

 , החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה.הדוחועד סמוך למועד פרסום  1.1.2019החל מיום  .4.1

בדוחותיה  או רווחים ראויים לחלוקה רה יתרת עודפים, אין לחב2022, בדצמבר 31נכון ליום  .4.2

 הכספיים.

 לא קיימת כל מגבלה על חלוקת דיבידנדים על ידי החברה, למעט מכוח הדין. דוחלמועד ה .4.3

 , לא אימץ דירקטוריון החברה מדיניות באשר לחלוקת דיבידנדים. דוחנכון למועד ה .4.4
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 מידע אחר -חלק שני 

 תוצאות פעילות הקבוצהמידע כספי לגבי  .5

 של החברה: להלן נתונים כספיים מאוחדים )באלפי דולר(

 
לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2022  

לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2021 

לשנה שהסתיימה ביום 

31.12.2020 

 95 242 262 מכירות

 76 219 1,384 עלות המכר

 19 23 (1,122) גולמי  ח )הפסד(רוו

הוצאות מחקר 

 ופיתוח, נטו
4,914 2,772 2,181 

הוצאות מכירה 

 ושיווק
700 506 313 

הנהלה הוצאות 

 וכלליות
1,364 1,212 581 

 3,056 4,467 8,100 הפסד תפעולי

הוצאות )הכנסות( 

 מימון, נטו
(39) 1,038 364 

הפסד לפני מסים על 

 הכנסה
8,061 5,505 3,420 

 1 2 7 מסים על הכנסה

 3,421 5,507 8,068 הפסד לתקופה

 6,090 4,794 4,046 סך ההתחייבויות

 2,163 16,468 8,093 סך הנכסים

להסברים בדבר התפתחויות שחלו בנתונים הכספיים שלעיל, ר׳ הסברי הדירקטוריון בדוח הדירקטוריון 

 .כפרק ב' לדוח התקופתיהמצורף 

  



10 

 

 

  הקבוצה פעילותוהשפעת גורמים חיצוניים על  כללית סביבה .6

החברה, אשר כלכלית של -להלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות העיקריות בסביבה המקרו

למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות 

 העסקיות של החברה:

 שינויים בהעדפות צרכנים .6.1

 כמזיקהצריכה עודפת של פחמימות ובמיוחד סוכרים ושומנים נחשבת  - 1עליה במודעות לבריאות .6.1.1

המזון, חלבון נחשב כמשביע ומזין ותואם אורח חיים בריא. עם זאת, חלבונים  . מבין אבותלבריאות

שמקורם מהחי נתפסים כחלק ממזון עתיר שומן רווי. דפוסי תזונה כגון צמחונות, טבעונות, תזונה 

מותאמת אישית ועוד, מחייבים נוכחות חלבונים ממקורות שאינם מן החי. גם דפוסי אכילה אחרים, 

אימוץ דפוסי אכילה המבוססים כן ו , ביצים ומוצרים מן החיילה מצומצמת של בשרכגון אימוץ אכ

 קיימא ואקולוגים יותר, מחייבים תזונה של חלבונים ממקור שאינו מן החי.-על פתרונות ברי

משברים שונים לאורך השנים, וביניהם התפרצות של מחלות כגון "הפרה  –דאגה לבטיחות המזון  .6.1.2

 .זיהומי מזון מגבירים את החיפוש אחר חלבונים אלטרנטיבייםהמשוגעת", הקורונה ו

הגידול המתמיד באוכלוסיית העולם, מעורר אתגרים ושאלות לגבי  –( Food Securityבטחון תזונתי ) .6.1.3

 היכולת לספק בטחון תזונתי לכלל אוכלוסיית העולם, אשר מבוסס על מזון מן החי. 

נזקים  –לנזקים הסביבתיים הנלווים לתעשיית המזון מן החי עליה במודעות  -( Sustainabilityקיימות ) .6.1.4

וצריכת , ביעור יערות העד ם, הריסת הימים והאוקיאנוסיאלה כוללים פליטת גזי חממה בכמות גדולה

 .חיים לתעשיית המזון כמויות גדולות של מים וקרקע לצורך הגידול והעיבוד של בעלי

 לי למוצרי מזון שמקורם צמחי( והמעבר הגלובFoodtech) 2טק-הפוד תעשית .6.2

מצוי העולם בעיצומה של מהפכה בתחום המזון,  על רקע השינויים בהעדפות הצרכנים כמתואר לעיל,

אשר במסגרתה, בין היתר, עולה צריכת מקורות החלבון האלטרנטיבי שמופק מצמחים 

יפי חלב שמקורם ממשקי הבית בארה"ב רוכשים באופן קבוע תחל 37% -ים. כיום, כמוממיקרואורגניז

 מהצומח והירידה בצריכת החלב מן החי בארה"ב הביאה לסגירתן של מחלבות רבות.

נתונים אלו צפויים לגדול באופן משמעותי,  .3טריליון דולר 8 -שוק המזון והחקלאות העולמי מוערך בכ

מיליארד  10 -מיליארד איש, תגיע לכ 7.5 -אשר עומדת כיום על כ ,שכן הצפי הוא כי אוכלוסיית העולם

 .20504איש בשנת 

                                                      

1 market-substitute-reports/meat-https://www.mordorintelligence.com/industry 
טק הינו תחום העוסק בהטמעת תהליכים טכנולוגיים בתעשיית המזון למטרות שונות, כולל ייעול תהליכי יצירת מזון, -פוד 2

 השבחת מזון ועוד.

3 future/-and-present-opportunity-investment-foodtech-https://techcrunch.com/2019/10/22/the 
4 solve/-how-agriculture-challenges-iculture/keyhttps://www.oecd.org/agr 

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/meat-substitute-market
https://techcrunch.com/2019/10/22/the-foodtech-investment-opportunity-present-and-future/
https://www.oecd.org/agriculture/key-challenges-agriculture-how-solve/


11 

 

 

טריליון  2 -שוק המוצרים מן החי מוערך במעל ל ךטריליון דולר וס 1.7 -ערך בכשוק הבשר העולמי מו

 .5דולר לשנה

)תחליפי בשר, תחליפי מוצרי חלב וכד׳( נאמד על פי מקורות  טבעונישוק המוצרים המכילים חלבון 

 BCG (Boston consultingעל ידי  ,2021בחודש מרץ רסם לפי דוח שפומיליארד דולר.  20 -שונים בכ

group) , לפי נתוני דולר מיליארד 290 -כל 2035צפוי לגדול עד שנת  םהאלטרנטיביישוק החלבונים .

והדגה יוחלפו במוצרים אלטרנטיביים.  הביצים ,החלב ,ממוצרי הבשר 10% -כ 2035עד שנת  ,הדוח

   .%206 -גידול זה משקף צמיחה שנתית ממוצעת של כ

נתונים ומגמות אלו מציבים את תעשיית המזון העולמית מול אתגרים לא פשוטים, הנוגעים לכל שלבי 

הייצור. מגדלי המזון נדרשים בין היתר לפתח ולייצר חומרי גלם חדשים, להעלות את תפוקת יצור 

, המזון ולצמצם את עלויות הגידול. הדרישות מיצרני מזון כוללות בנוסף, ייצור מזונות בריאים

קיימא. חברות המזון נדרשות לקיים קשר ישיר ובלתי -שאינם מן החי ובעלות כלכלית ברת טבעוניים,

ליתרונות  אמצעי עם צרכני דור המילניום ולענות לצרכים של דור זה אשר הינו בעל מודעות גבוהה יותר

 הבריאותיים שבצריכת מזון מן הצומח על פני מזון מן החי, תוך צמצום הנזקים הסביבתיים.

מוצרי מזון חומרי גלם ופיתוח  -טק תחום תחליפי החלבון -במסגרת זו, התפתח בתעשיית הפוד

 )דוגמת קטניות, דגנים ועוד(, אשר עשויים להיות  טבעונישמקורם אינו מן החי )בשר, חלב, ביצים( אלא 

שוק החלבון  ,inseyKcM7 חברת הייעוץ בעלי יתרונות רפואיים וסביבתיים. על פי דוח שפרסמה

לשנת ונאמד נכון , מיליארד דולר 2.2 -עמד על כ 2018שנת בהאלטרנטיבי כחומר גלם לתעשיית המזון 

שוק בהנחה שלהערכת החברה,  .(17% -שנתי ממוצע של כ)קצב גידול  מיליארד דולר 3.5 -בכ 2021

שוק המוצרים ל בקצב צמיחה זהה 2035צפוי לגדול עד שנת  מר גלםהחלבון הטבעוני כחו

  מיליארד דולר. 50 - להגיע לקצב מכירות שנתי של כהוא צפוי האלטרנטיביים הסופיים 

 בחלבון לאורח חיים בריא  עשירהתזונה  .6.3

הצרכנים היום הינם בעלי מודעות רבה ומחשיבים את התזונה כרכיב המשמעותי ביותר באורח החיים 

הבריא. במסגרת זו, הדיאטה הופכת להיות עשירה יותר בחלבונים, מגמה זו מקבלת ביטוי בענפי מזון 

עם רבים )מוצרי חלב, מאפים, דגנים ופורמולות חלבונים להשלמת התזונה(. חיבור של מגמה זו 

המעבר מצריכת חלבונים מן החי לחלבונים מן הצומח, מייצרת ביקושים למקורות חלבון חדשים 

 ואיכותיים בתעשיית המזון ותוספי התזונה. 

 נגיף הקורונה התפרצות .6.4

התפרץ בעולם נגיף הקורונה, אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 

העולמי כמגיפה עולמית. לצד תהליכים חיוביים כמו הגברת המודעות לנזקים הבריאותיים 

והסביבתיים הנלווים לתעשיית המזון מן החי, התפשטות הנגיף בעולם הביאה לנקיטת צעדים חסרי 

ם במדינת ישראל, כמו גם במדינות רבות נוספות בעולם, לרבות המדינות בהן פועלת החברה, תקדי

                                                      

5 -is-share-market-for-race-the-einsprot-insights/alternative-https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our

on# 

 
6 2035-by-billion-290-reach-market-protein-alternative-https://www.bcg.com/press/23march2021 

 לעיל. 5ר׳ ה״ש  7

https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/alternative-proteins-the-race-for-market-share-is-on
https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/alternative-proteins-the-race-for-market-share-is-on
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שמטרתן בלימת התפשטות הנגיף ועצירת מספר החולים. צעדים אלו הביאו להאטה מהותית של 

 הפעילות העסקית של המשק הישראלי והעולמי וכן, השפיעו לרעה על הפעילות הכלכלית הגלובלית. 

וכן  ההשלכות הישירות של המגפה על פעילותה של החברה אינן מהותיותפרסום הדוח  נכון למועד

 .הוסרו המגבלות על הפעילות העסקית הן בישראל והן במדינות נוספות בהן פועלת החברה

 חברתי בישראל ובעולם -המצב הכלכלי .6.5

ב הכלכלה כלכליים וביניהם שיעור הצמיחה במשק, מצ-פעילות החברה מושפעת מגורמים מאקרו

המקומית והעולמית, היקף הצריכה הפרטית לנפש ועוד. הביקוש למוצרי החברה מושפע מהמצב 

הכלכלי הן במשק הישראלי והן במשק העולמי, באופן שבו צמיחה כלכלית, אשר במסגרתה עולה 

שיעור הצריכה הפרטית, בשילוב עם עלייה במודעות הציבורית לשמירה על אורח חיים בריא ומגמות 

של עלייה בביקוש למוצרים בעלי איכות גבוהה ולמוצרים בעלי ערך מוסף, עשויים להביא לגידול 

חברתית, אי וודאות בשוק העולמי -בביקושים למוצרי החברה. להאטה כלכלית, חוסר יציבות כלכלית

 והישראלי ו/או שינויים במדדי מחירים עלולה להיות השפעה שלילית על תוצאות פעילות החברה.

 .ינויים עולמיים במחירי אנרגיה סחורות ולוגיסטיקה עלולים להשפיע על עלויות הייצורש

 הלחימה בין רוסיה לאוקראינה:  .6.6

פרסום פרצה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אשר נמשכת נכון למועד  2022בתום חודש פברואר 

בתחום פעילות האנרגיה, . כתוצאה מכך, הוטלו על רוסיה )בפרט על מוסדות פיננסיים ותאגידים הדוח

פוליטיקאים ואנשי עסקים מסוימים( סנקציות כלכליות משמעותיות, הכוללות איסור סחר, השקעה 

-וקיום קשרים כלכליים, וכן ניתוק של בנקים רוסים ממערכות פיננסיות בין לאומיות כגון מערכת ה

SWIFT . 

התלות הגדולה ביבשת בנפט ובגז  הסנקציות על רוסיה הובילו למשבר אנרגיה באירופה וזאת עקב

בעולם. במקביל, הלחימה הובילה לשיבושים בשרשרת  האנרגיהמייצוא רוסי והשפיעו על מחיר 

האספקה בתחומים נוספים, ובשל התמשכותה, אף הובילה לעליה במחירי האנרגיה, הסחורות וחומרי 

אינן מהותיות, אך הן רה על החבהגלם. נכון למועד פרסום הדוח, התמשכות הלחימה והשלכותיה 

עלולות להשפיע על רציפות פעילותה של החברה, בין היתר, על ידי פגיעה בשרשרת הלוגיסטיקה 

, אשר משפיעה על עלויות מחירי ההובלה ת ובחוסר יציבות במחירי האנרגיהואספקת מוצריה ללקוחו

 . בעולם

 השפעת האינפלציה ועליית הריבית:  .6.7

במשק הישראלי החלה לעלות בהדרגה, כאשר היא עומדת על שיעור  הריבית, 2022החל מחודש אפריל 

ללא שינוי מאז תחילת שנת  %0.1, זאת לאחר שעמדה על שיעור של 2023 מרץנכון לחודש  %4.25של 

. העלאת הריבית באה בעקבות האצה של האינפלציה בישראל, אשר חורגת מטווח יעד 2020

האינפלציה של בנק ישראל, ובאה לכדי ביטוי, בין היתר, על רקע עליית מחירי האנרגיה והסחורות 
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יה הצפויים לשנים בעולם בעקבות המלחמה באוקראינה. על פי תחזיות בנק ישראל, שיעורי האינפלצ

 .8, בהתאמה%0.2-ו %0.3-הינם כ 2024-ו 2023

והיות העובדה שהמפעל  לאור העובדה שלחברה מלאי מספיק של אסטקסנטין לטווח הנראה לעין

עליית הערכת החברה לל ,הדוח, בשלבי תכנון והקמהפרסום הינו נכון למועד  ProteVin™לייצור 

 . החברה ורווחיותההאינפלציה השפעה מינורית על עלויות 

, הינן פונקציה ישירה ProteVin™כמו כן, עלויות החברה המשולמות לקבלן המשנה במפעל לייצור 

רי האנרגיה ימח, נוקט בפעולות לצמצום החשיפה לעליית משנההקבלן כאשר  ,של העלויות בפועל

 . מערכות חוסכות באנרגיהכגון הקמת  בעולם

ת את פעילותה בעיקר באמצעות הנפקות הון, לעליית הריבית לאור העובדה שהחברה מממנ בנוסף,

  לא צפויה להיות השפעה מהותית על הוצאות המימון של החברה.

לעיל בדבר הגורמים המשפיעים על הסביבה הכללית  6.7 עד 6.1כל ההנחות והנתונים המפורטים בסעיפים 

בה פועלת החברה הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, 

המבוססים על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, 

ה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החבר

להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה החברה, וזאת בין היתר בשל שינויים במצב הכלכלי בישראל 

 ובמדינות נוספות בהן החברה פועלת בתחומי פעילותה. 

  

                                                      

 על פי נתוני בנק ישראל:  8
https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-

%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-

%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2023./ 
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 מידע כללי על תחום הפעילות .7

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1

ת במחקר, פיתוח ושיווק של טכנולוגיות ומוצרים שונים, מבוססי שמרים, עבור תעשיית החברה עוסק

, כל המוצרים אותם מפתחת או משווקת החברה, מבוססים על דוחהפרסום המזון. נכון למועד 

 (.non-GMOשמרים מזנים שונים, אשר מפותחים ללא הנדסה גנטית )

שמרים הינם מיקרואורגניזמים חד תאיים המשתייכים לממלכת הפטריות. לרוב, השמרים הינם בעלי 

 1,500 -יכולות חיות בסביבה רוויית חמצן, כמו גם בסביבה נעדרת חמצן. כיום מוכרים למעלה מ

 Saccharomycesמינים שונים של שמרים, כאשר השמר המוכר והמאופיין ביותר הוא שמר ההנצה 

cerevisiae הידוע גם כשמר האפייה, והינו בעל חשיבות ממעלה ראשונה בתעשיית המזון בעולם. נכון ,

 -ו Saccharomyces cerevisiae, עושה החברה שימוש בזני שמרים מסוג: דוחהפרסום למועד 
Phaffia rhodozyma  של זנים אלו בהשוואה לחד תאים אחרים )אצות  הכלכליותוזאת לאור

כב ייחודי בתכולת התאים של השמר )ריכוזי חלבון גבוהים, ליפידים, ויטמינים, מעכבי לדוגמא(, והר

 חימצון, ועוד(. באופן טבעי, השמרים מפיקים אנרגיה על ידי פירוק סוכר הנמצא בסביבתם.

, אשר מתבצעת )א( תסיסה כהלית –פירוק הסוכר על ידי השמר, נעשה באחת משתי דרכים שונות 

בסביבה עשירה בסוכר וללא נוכחות של חמצן )בתעשיית היין והבירה לדוגמא(, או לחילופין )ב( 

תסיסה אווירנית, במסגרתה עושה השמר שימוש בחמצן בתהליך פירוק וחימצון הסוכר )גידול של 

 ביומסה באמצעות פרמנטציה לדוגמא(.

הסוכרים המוזכרות לעיל, מצריכה שימוש בציוד  יה, בכל אחת מצורות ניצולישימושים בשמר בתעש

ייחודי הכולל לרוב מערכות פרמנטציה בנפחים של עד מאות אלפי ליטרים בעלי יכולות הזנה, קירור, 

 עיקור ועוד.

( השבחה טבעית 1מוצרי החברה מתבססים על מספר טכנולוגיות ייחודיות שפותחו בחברה כדלקמן: )

של זני שמרים, ללא הנדסה גנטית, אשר משפרת באופן משמעותי את תכונותיהם )לדוגמה: שיפור 

יכולתם הטבעית של זנים אלה לבטא רמות גבוהות יותר של החומר הפעיל )למשל, אסטקסנטין(, 

עמידותם של השמרים וכן הגברת יעילות ניצול הסוכר על ידי השמר לקבלת ביומסה שיפור 

(Biomass( ;))2 לחברה ניסיון רב בפיתוח ו -( טכנולוגית פרמנטציה בה מתמחה החברה- Scaling-

Up ( ;פיתוח תהליך רב שלבי להפקת הרכיב 3של תהליכי פרמנטציה עד לקנה מידה תעשייתי )

( פיתוח 4או אסטקסנטין בריכוזים גבוהים(; ) 75% -מה: חלבון בריכוז גבוה מהמבוקש מהשמר )לדוג

מוצרים המבוססים על הרכיבים שהופקו מהשמר ויישום תהליכי הייצור בקנה מידה תעשייתי 

(Up-Scaling.) 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .7.2

שיווק מוצריה בטריטוריות רבות, כפופה החברה לרגולציה מכוח עיסוקה של החברה בתחום המזון ו .7.2.1

וסטנדרטים החלים בתחום זה בנושאים כגון תקני איכות, ניקיון ובריאות לתהליכי ייצור )כדוגמת 

GMP סחר, הובלה ואחסנה של מזון, אריזה, סימון וזיהוי המוצרים ורכיביהם, לרבות ערכם ,)

ים לאיכות של רכיבי מזון ועוד, כגון לפי פקודת בריאות התזונתי ותאריכי תפוגה, תקנים וסטנדרט

וחוק  1966-, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשנ"ו1983-הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, תשמ"ג

וכן חוקים ותקנים הנדרשים לצורך שיווק של מוצרי מזון במדינות בהן  1953-התקנים, תשי"ג
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( בארה״ב Generally Recognized As Safe) GRASת מעוניינת החברה לשווק את מוצריה, כדוגמ

 באירופה.  Novel Foodאו 

, פעילותה ביחס ®AstaFermבנוסף, מאחר שהחברה קיבלה מענק מרשות החדשנות, עבור המוצר 

למוצר זה כפופה להוראות חוק המו"פ, התקנות מכוחו והוראות רשות החדשנות, אשר עיקריהן 

בארה״ב, תחת  Astaferm® -, החברה משווקת את הדוחלהלן.נכון למועד ה 7.2.2מפורטות בסעיף 

וכן עבור  , אבקה מסיסה במים(Soft- Gels, בתצורת שמן עבור קפליות רכות )Self GRASמסלול 

 .NPN- Natural Product Numberאישור שיווק , תחת וכן בקנדה, (Gummiesסוכריות גומי )

בארה"ב באירופה ובמדינות נוספות בהסתמך  ™ProteVinנכון למועד הדוח, ניתן לשווק את המוצר 

 לשמרי אפיה ותוצריהם. תעל רגולציות קיימות המתייחסו

  חוק המו"פ .7.2.2

פרסמה נהלים לגבי מתן הרשאה לשימוש בידע ממומן מחוץ לישראל ובעניין שיעור  רשות החדשנות

 "(.הוראות השימוש בידעהתמלוגים וכללים לתשלומם )כל ההוראות והנהלים הנ"ל יקראו להלן: "

הוראות השימוש בידע קובעות, בין היתר, כי פעילות המחקר והפיתוח של חברות נתמכות תיעשה 

ב ישראל והמוצרים שיפותחו באמצעות מימון רשות החדשנות ייוצרו בישראל בישראל על ידי תוש

ידי וועדת המחקר של רשות החדשנות. הוראות השימוש -כפי שיאושר על בשיעור מסוים, במלואן או

בידע מאפשרות את העברת זכויות הייצור של מוצרים שיפותחו באמצעות מימון רשות החדשנות אל 

וימים, הכוללים, בין היתר, קבלת אישור מוועדת המחקר של רשות מחוץ לישראל בתנאים מס

משיעור הייצור המקורי  10%-למעט, העברת ייצור בשיעור של פחות מ(החדשנות להעברה כאמור 

בישראל אשר אינה מחייבת קבלת אישור כאמור, אלא מחייבת רק הודעה לרשות החדשנות(, תשלום 

מסכום  300% -ל 120%עורים הקבועים בהוראות )הנעים בין תמלוגים מוגדלים לרשות החדשנות בשי

המענק, בהתאם לגובה האחוזים של פעילות הייצור אשר עתידה להתבצע מחוץ לישראל, בניכוי 

תמלוגים שכבר שולמו לרשות החדשנות( והגדלת שיעור החזר תשלום התמלוגים באחוז אחד. גם 

לת אישור מוועדת המחקר )קרי, בשיעור של עד במקרה של העברת ייצור בשיעור שאינו מחייב קב

בתשלום תמלוגים מוגדל  ,תחויבנה החברות הנתמכות, בשל העברת הייצור אל מחוץ לישראל (,10%

, חלק מתהליך הייצור דוחה פרסום נכון למועד .למדינה, בשיעורים הקבועים בהוראות השימוש בידע

יצויין,  לישראל תחת אישור הרשות החדשנות.מבוצע מחוץ  Astaferm® -של החברה ביחס למוצר ה

איננו במסלול תמיכה מהמדען הראשי ולפיכך, לייצור המוצר מחוץ לישראל  ™ProteVin -כי מוצר ה

 לא צפויה להיות השפעה על החברה.

 להלן עיקרי ההוראות בבסיס המנגנונים הקבועים בחוק המו״פ לעניין הוצאת ייצור מישראל:
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העברת הייצור  בהתאם לשיעור 9מוגדלתתקרת תמלוגים  במקרה של הוצאת ייצור מישראל, תיקבע

מחוץ לישראל )שיעור העברת הייצור נקבע בהתחשב בייצור המצטבר של המוצר הרלוונטי החל 

 מתחילת ייצורו על ידי החברה( בהתאם למפורט להלן:

 

 

  עם הוצאת פעילות הייצור מחוץ לישראל יחול האמור להלן: בנוסף,

  על הכנסה של החברה הנובעת מייצור מחוץ לישראל המבוצעת על ידי החברה או חברה

המשולמים קשורה, ישולמו תמלוגים בשיעור של אחוז אחד נוסף על שיעורי התמלוגים 

 בפועל.

  על הכנסה הנובעת מייצור ומכירה מחוץ לישראל המבוצעת על ידי צד שאינו קשור ישולמו

תמלוגים בשיעור השווה ליחס שבין סכומי המענק הצמודים לבין סך כל סכומי המענק 

הצמודים בצירוף ההשקעות שביצעה החברה בתכנית, אך לא פחות מתוספת של אחוז אחד 

 התמלוגים המשולמים בהתאם לתקנות התמלוגים. נוסף על שיעורי

, ביחס לשיעור הייצור 10%במידה והחברה מעוניינת בהעברה של זכויות ייצור לחו"ל בהיקף של עד 

שמילאה בעת הגשת הבקשה, היא חייבת בהודעה בלבד לרשות החדשנות ולא נדרשת לקבל לכך אישור 

 תקרה מוגדלת כמפורט בהוראות התמלוגים.מראש, אולם היא תחויב בשיעור תמלוגים מוגדל ו

הוראות השימוש בידע מאפשרות, בין היתר, ובתנאים מסוימים הקבועים בהן, הוצאת ידע שפותח 

באמצעות מימון רשות החדשנות אל מחוץ לישראל, וזאת בכפוף, בין היתר, לאישור מראש מועדת 

נה בסכום כולל של עד פי שישה מן המחקר של הרשות לחדשנות להעברה, לתשלום סכום פדיון למדי

, המימון שהתקבל )בתוספת ריבית( ומכל מקום לא פחות מסך המימון שהתקבל )בתוספת ריבית(

, או בהכנסת ידע חלופי לישראל בתמורה, ובכפוף לתנאים נוספים ובניכוי התמלוגים ששולמו לרשות

 .המפורטים בהוראות הנ"ל

החדשנות לחברה ישראלית אחרת מחייב קבלת אישור  העברת ידע שפותח באמצעות מימון רשות

מרשות החדשנות, כאשר אישור זה יינתן רק בתנאי שמקבל הידע מסכים לקבל על עצמו את החובות 

והזכויות מכוח ההוראות לשימוש בידע, לרבות אלו הנוגעות להעברת ידע שפותח כאמור וייצור מחוץ 

 .לישראל

וש בידע עלול להוביל לדרישה להחזר מידי של המענקים שקיבלה אי קיום חוק המו"פ וההוראות לשימ

החברה הנתמכת, ובמקרים מסוימים אף עשוי להטיל על החברה לשלם עיצומים כספיים וכן עלול 

                                                      

 כלומר, סכום התמלוגים המקסימלי שתידרש החברה לשלם. 9
, אזי במקרה של העברת ₪מליון  1סך התמלוגים שתידרש חברה כאמור לשלם, ביחס לסך המענק. לדוגמה: אם המענק עומד על  10

( מסכום המענק. 150%) 1.5מחוץ לישראל, עלולה החברה להידרש לתשלום תמלוגים בשיעור של עד פי  50%ייצור בשיעור של 

  מליון ש"ח. 1.5 -קרי, עד כ

 10המענק(ך תקרת התמלוגים )ביחס לס שיעור העברת ייצור מישראל

 300% ומעלה 90%

 150% ומעלה 50%

 120% 50%עד 
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להוביל להטלת סנקציות פליליות, בין היתר, במקרים של העברה אל מחוץ לישראל של ידע או זכויות 

ים של רשות החדשנות ללא קבלת אישור מוועדת המחקר של רשות קניין רוחני שפותחו במימון מענק

 .החדשנות או בניגוע לתנאי האישור והוראות השימוש בידע

 להלן. 18.5, ר׳ סעיף לפרטים אודות מענק שקיבלה החברה תחת חוק המו"פ

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .7.2.3

 הפסד לתקופה )באלפי דולר( הכנסות )באלפי דולר( תקופה

2022 262 8,068 

2021 242 5,507 

2020 95 3,421 

 

 הדירקטוריון בפרק ב' לדוח.להסברים בדבר שינויים בתוצאות הפעילות, ר' בדוח 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני לקוחותיו .7.2.4

  לעיל. 6סעיף ר׳ 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות .7.2.5

 הינם:  להערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום הפעילות

  יכולת לפתח מוצרים ייחודיים לעולם התזונה, אשר עונים על צורך שקיים בשוק ללא מענה

 מספק ויכולת זיהוי מגמות וצרכים בשווקים בהם פועלים לקוחות החברה )בעיקר יצרני מזון(. 

 .פיתוח רכיבים שניתן לשלבם במגוון רחב ככל שניתן של מוצרי מזון 

 המאפשרת ייצור בעלות תחרותית תוך גישה לחומרי  שרשרת אספקה יעילה של ניהולהקמה ו

 .גלם, אמצעי ייצור ואמצעי הובלה

  מערכת יחסים ארוכת טווח עם לקוחות ושתופי פעולה בתחום פיתוח  –יחסים ארוכי טווח

 מוצרים חדשים.

  התמדה במחקר ופיתוח של המוצרים על מנת לענות על דרישות הצרכנים ולשפר את הרווחיות

 מספק המוצר לצרכנים. ואת הערך ש

  מוכחות המבוססות על כוח אדם מיומן, בעל ניסיון, ידע ויכולות והנדסיות יכולות מחקריות

 טכנולוגיות גבוהות ועדכניות.

  הגנה על קניין רוחני באמצעות הסכמי סודיות ואי תחרות וכן רישום פטנטים ורישום סימני

 מסחר.

  יות ותחום הפעילות מיועד בעיקר לשוק המזון ה –עמידה בתקני איכות, רגולציה ובטיחות

ותחליפי המזון, החברה נדרשת לעמוד בתקנים וסטנדרטים מחמירים של איכות, רגולציה 

 ובטיחות בכל אחת מהמדינות בהן היא פועלת.

  יצירת שותפויות עסקיות עם מובילי שוק עולמיים, וכן יכולת התקשרות בהסכמי הפצה עם

 מזון.  גופים מובילים בתחום ה

 .בנייה וטיפוח של רשתות שיווק, הפצה ומכירות של מוצרי החברה באזורים גיאוגרפיים שונים 
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 מחסומי הכניסה והיציאה .7.2.6

 - מחסומי הכניסה .7.2.6.1

פעילות החברה דורשת צוות מקצועי עם הבנה וניסיון נרחבים בתחומים – כוח אדם מיומן וידע מצטבר .7.2.6.1.1

 טכנולוגיים, כימיים ובתחומי הניהול והפיתוח העסקי של חדשנות לעולם התזונה. 

 עה בתחום המזון.ם הן בארץ והן בעולם עם מובילי דקיום צורך בקשרים רלוונטיי – מערך קשרים .7.2.6.1.2

ות עם ספקי חומרי גלם, יצרנים ולוגיסטיקה המאפשרים התקשרוי –ביסוס שרשרת אספקה יציבה  .7.2.6.1.3

את ייצור ואספקת המוצרים באופן רציף ובאיכות הנדרשת, או הקמת מערך ייצור ולוגיסטיקה 

 עצמאיים. 

מוצרי החברה המיועדים בעיקרם לתעשיות  – עמידה בתקני איכות ורגולציה וכן מגבלות רגולטוריות .7.2.6.1.4

כפופים לסטנדרטים מחמירים של איכות ורגולציה, ולפיכך  המזון, המשקאות ותחליפי המזון,

נדרשים היצרנים לעמוד באותם סטנדרטים מחמירים, אשר לעיתים דורשים השקות הוניות לא 

 מבוטלות.

 – מחסומי יציאה .7.2.6.2

להערכת החברה, למעט הסכמי שירותים שלעיתים נערכים לתקופות ארוכות משנה ועשויים לכלול 

 בכמות מינימלית, אין מחסומי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות.התחייבויות לרכישות 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות .7.2.6.3

הינו אסטקסנטין המופק ממקור של אצות ומשווק כשמן או  Astaferm® -התחליף העיקרי למוצר ה .7.2.6.3.1

כאבקה והינו בעל ריח וטעם אופייני למוצרים שמקורם ימי. להערכת החברה, עלות הפקת 

. האסטקסנטין ®AstaFerm -ממקור של אצות הינה גבוהה יותר מעלות ייצור ה האסטקסנטין

  .Algatech, BGG, Cyanotech, Fujiיצרנים מהעולם:  4המופק ממקור אצות, מיוצר ברובו על ידי 

ישנם מגוון מוצרים המכילים חלבון מן הצומח או שילובים של מספר  TMroteVinP  -למוצר הביחס  .7.2.6.3.2

חלבון סויה וחלבון אפונה בשילוב חלבון אורז(. מוצרים אלו וכן פיתוחים חדשים מקורות )כדוגמת 

של תחליפי חלבון מן הצומח, מחליפים היום בקצב גובר את מקורות החלבון מן החי, לרבות מוצרי 

( הנחשב מקור חלבון מוביל מבחינת הערך התזונתי ונוחות השילוב Whey Proteinחלבון ממי גבינה )

י מזון שונים. חלבון מי גבינה הינו למעשה תערובת חלבונים המבודדים מתוך מי גבינה, שלו במוצר

שהם תוצר לוואי של ייצור גבינה. כתוצאה מהמגמה לצמצום צריכת מוצרים מן החי, מחפש השוק 

 שפותח TMroteVinP אלטרנטיבות שיוכלו לספק ערך תזונתי שווה ערך ובעלות טעם ניטראלי. למוצר 

על ידי החברה, קיימים יתרונות רבים ביחס לחלופות מוצרי החלבון הקיימים כיום ממקור צמחי. בין 

אינו מכיל אלרגנים או  TMroteVinP  -( ה1יתרונות אלה ניתן למנות את המאפיינים הבאים: )

עם הינו בעל ט TMroteVinP  -( ה2מזהמים, אשר עלולים להיות קיימים במוצרי חלבון מן הצומח; )

עשיר יותר פרופיל  הינו בעל  TMroteVinP -( ה3) ,תחליפי החלבוןביחס למרבית וריח משופרים 

בהשוואה חיוניות, מסועפות וספיציפית בחומצת האמינו לואיצין הבונה את השריר,  חומצות אמינוב

( הוא בעל 4מן החי )דומה לפרופיל חומצות האמינו של חלבון בו ,למקורות חלבון אחרים מן הצומח

תוך  א(  מיוצר בתהליך בר קיימ5) -ו (PDCAAS - 1.00 ) אופטימליתנעכלות )קרי, ניתן לעיכול( 

 שמירה על משאבי הטבע בעולם. 
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 מבנה התחרות בתחום הפעילות .7.2.7

 להלן. 14ר׳ סעיף 

 מוצרים ושירותים .8

8.1. ®AstaFerm 

®Astaferm  הינו תוסף מזון נוגד חמצון, המבוסס על אסטקסנטין שמופק משמר מסוגPhaffia 

rhodozyma המופקים מאצות( ובעל יכולות  ואשר הינו נטול ריח וטעם )בניגוד למוצרי אסטקסנטין

 ספיגה טובות ומהירות בגוף האדם.

ובטא קרוטן(  Aהינו תוסף תזונה עם פעילות נוגדת חמצון חזקה )אף יותר מויטמין  אסטקסנטין

לסייע בבעיות בתחום כלי הדם והלב, בריאות  פעילות נוגדת דלקת ועם פוטנציאלשהוכח קלינית כבעל 

. אופי מתן המוצר בשוק זה הוא קפסולות 11דלקת פרקים, בריאות העור ועודהעין, דלקות שונות כמו 

מ"ג ליום. כיום, לא קיים בידול משמעותי בין המותגים השונים בשוק, שכן עד היום כל  4-12בריכוז 

( בשם microalgaeמוצרי האסטקסנטין בשוק תוספי המזון הם ממקור אחד בלבד והוא מקור אצה )

Haematococcus Pluvialis.  

 על ידי החברה בתצורות שונות: מוצע Astaferm® -ה

נפוצה של קפליות רכות  )צורת מתן Soft-Gel-שמן בריכוזים שונים של אסטקסנטין ליישום ב (א)

 וכו'(. 3של תוספי מזון רבים, כמו כמוסות אומגה 

אבקה מרוכזת ליישום בתוספי מזון, מזון פונקציונלי )כגון מזון לספורטאים(, סוכריות גומי   (ב)

(Gummies ובכמוסות )hard-shell. 

  .ותוספי מזון אבקה מסיסה במים ליישום המוצר במשקאות (ג)

מ"ג אסטקסנטין  12סוכריות גומי ללא טעם לוואי, המכילות עד  –( Gummiesסוכריות גומי ) (ד)

( ומהוות תחליף טעים ומהנה בהשוואה www.redsourcehealth.com)לדוגמה: לסוכריה 

הינו מוצר  Astaferm® -של המתחרים. למיטב ידיעת החברה, ה Soft-Gelלבליעת כמוסות 

האסטקסנטין היחיד הניתן ליישום בריכוזים גבוהים בסוכריות גומי, ללא צורך במיסוך טעמי 

 המיוצרים ממקור אצה.  לוואי המאפיינים מוצרי אסטקסנטין

 ,צורות מתן נוספות מבוקשות בתעשייה, הכוללות, בנוסף לסוכריות גומיהשלימה פיתוח החברה  (ה)

בריכוז גבוה משמעותית ביחס  אבקה מסיסת מים(, Soft gelsשמן המשמש לקפליות רכות )

 ®Astafermלאבקות שמקורן באצה ובעל ריח וטעם ניטראלי לחלוטין וכן דור חדש של 

 .פחות סוכר( 80%בסוכריות גומי מופחתות סוכר )

  

                                                      

https://www.jscimedcentral.com/Nutrition/Articles/nutrition-1- ר' למשל: 11

117340067.1497305627-1003.pdf?_ga=2.151094079.702276045.1506639469 

https://www.jscimedcentral.com/Nutrition/Articles/nutrition-1-1003.pdf?_ga=2.151094079.702276045.1506639469-117340067.1497305627
https://www.jscimedcentral.com/Nutrition/Articles/nutrition-1-1003.pdf?_ga=2.151094079.702276045.1506639469-117340067.1497305627
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8.2. ™ProteVin  

, מבוסס שמרים ובעל ערך 75%החברה מפתחת חלבון טבעוני, בריכוז של מוצר הדגל של החברה.  .8.2.1

אשר המאפיינים חלבון מהצומח, ללא טעמי לוואי תזונתי דומה לזה של חלבון מן החי וטעם ניטראלי, 

 מוצרים.יאפשר שילובו במגוון רחב של 

™ProteVin  מתאים לשילוב כמקור חלבון איכותי במגוון שווקים: שוק תזונת הספורטאים, שוק

 חלב, פורמולות לתינוקות ולמבוגרים ועוד.תחליפי תחליפי הבשר, 

בעל פרופיל חומצות אמינו קרוב ביותר לפרופיל חומצות האמינו של חלבון מן  הינו ProteVin™-ה

המשמעות של  (PDCAAS-1)ובעל ספיגה מושלמת  (EAA-53%, BCAA-21%, Leucine-9%)  החי

היא שבהשוואה לפתרונות אחרים מן הצומח, נדרש לצרוך כמות קטנה יותר של תחליף  אלו דותעוב

על פני  ProteVin™ -החלבון עבור אותה פונקציונאליות )למשל, בניית שריר(. יתרון בולט נוסף של ה

אינו כולל אלרגנים או מזהמים, המצויים  ProteVin™ -ינם מהחי, הוא שהמוצרי חלבון אחרים שא

בחלק ממקורות החלבון הצמחיים כגון אלרגנים באגוזים או בקטניות מסויימות, פיטואסטרוגן 

 בסויה או ארסן באורז.

לא קיים כיום בשוק תחליף חלבון הדומה בערכו התזונתי  ProteVin™ -למיטב ידיעת החברה, פרט ל .8.2.2

ובהרכב חומצות האמינו שלו לחלבון מן החי, ואשר הינו בעל טעם ניטרלי וללא טעמי לוואי. בצד 

 ניתן לשיווק בארה"ב, אירופה ומדינות נוספות. ProteVin™הרגולציה, 

  ה בת שלחבר, 13iospringerB -הסינית ו 12ANGEL כגוןנוספות  תו, חברלמיטב ידיעת החברה  .8.2.3

Lesaffre  פידבקים מהשוואה שערכה החברה ו מציעות חלבון המופק משמרים. במבחני ,הצרפתית

בעל טעם שהינו הינו החלבון היחיד המופק משמרים  ™ProteVinמלקוחות, נמצא כי ה שקיבל

 ניטראלי ויכולת הרחפה גבוהה. 

 ותוספי תזונה, ביניהן חברות גלובאליות ומקומיותחברות מזון  100 -החלו כ 2022במהלך שנת  .8.2.4

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

 ,מוצרים האלטרנטיביים שלהם. מתוכןכמקור החלבון בקווי ה ™ProteVinמפיצים, לבחון שילוב של 

חברות נמצאות כעת בשלבי פיילוט  10 -כטריטוריות שונות, הוציאו הזמנות מסחריות ו 4 -חברות מ 6

עבור השקות מוצרים של  ™ProteVinטון  16 -נכון למועד פרסום הדוח, סיפקה החברה כ מתקדמים.

 לקוחותיה המבוססים על החלבון, מתוכם הושקו כבר שני מוצרים של לקוחות בארה"ב.

הינם בקווי מוצרים כאמור  ™ProteVinהתקשרויות אפשריות לשילוב ר בדבהחברה כל הנחות 

תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות 

החברה, בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי 

פן ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באו

                                                      

12 -a-as-f80-angeopro-protein-yeast-introduces-yeast-releases/angel-https://www.prnewswire.com/news

sustainable-and-plant-based-protein-source-301422733.html 

13 -off-eliminating-protein-yeast-revolutionary-launches-https://www.foodingredientsfirst.com/news/biospringer

foods.html-based-plant-from-notes 

https://www.foodingredientsfirst.com/news/biospringer-launches-revolutionary-yeast-protein-eliminating-off-notes-from-plant-based-foods.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/biospringer-launches-revolutionary-yeast-protein-eliminating-off-notes-from-plant-based-foods.html
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החברה, וזאת בין היתר בשל שינויים במגמות השוק בו פועלת החברה  שהעריכהשונה מכפי 

 והעדפות לקוחותיה. 

, בהתאם 2022אבני הדרך שהציבה לשנת ארבע מתוך חמש השלימה נכון למועד פרסום הדוח, החברה  .8.2.5

 :כמפורט להלן ,האסטרטגית הכניתולת

, בהיקף ייצור של עשרות טונות, ™ProteVin –מתקן תעשייתי ראשוני לייצור  הפעלת .8.2.5.1

. בחודש יוני 2022במהלך המחצית הראשונה של שנת  בקנדה, GFRחברת מתקני שהוקם ב

אשר נועד שהוקם בקנדה הראשוני , הודיעה החברה על סיום הרצת מתקן הייצור 2022

ן והקמת אפ טכנולוגי, להתאמת התהליך לייצור תעשייתי מלא, לקבלת מידע לתכנו-לסקייל

יעדים אלו הושגו  14,(חוזים והשקות ,מפעל בגודל מלא וליצירת ביקושים מהשוק )הזמנות

  ProteVinנכון למועד הדוח, החברה הקפיאה את ייצור  ובכך השלימה החברה אבן דרך זו.

 להלן. 30.1ר' סעיף  לפרטים ותעביר את היצור אצל קבלן המשנה בצפון מקדוניה, GFRב 

החל  בארה"בואספקת הזמנות ראשונות שהתקבלו ™ProteVin  שלהשקה מסחרית  .8.2.5.2

, הודיעה החברה על השקה מסחרית 2022. בחודש יוני 2022של שנת  הראשונהמהמחצית 

 אבן דרך זו. , ובכך השלימה החברהProteVin™ 15 שלואספקת הזמנה ראשונה בארה"ב 

לשוק תזונת הספורטאים יצירת ביקושים וקבלת הזמנות נוספות, האצת החדירה  המשך .8.2.5.3

 2022בחודש נובמבר בשווקים אלה.  דומיננטיים םבאמצעות שחקני הגלובאליולשוק המזון 

לקוחות  6התקשרויות במזכר הבנות להפצה ומכירה בדרום קוריאה, החברה דיווחה על 

בטריטוריות שונות )ארה"ב, גרמניה,  ™ProteVinהמתכננים השקת פורמולה מבוססת 

מיליוני דולר למוצר  3 -ום קוריאה( וחוזה אספקה עתידי בהיקף כולל של כסינגפור ודר

ProteVin™ השלמת אבן דרך זו.  יםמהווה 

מאות טונות ורווחי בהיקף של לקנה מידה תעשייתי  ™ProteVin שלהייצור  כושר הרחבת .8.2.5.4

, לקראת תחילת 2022במהלך המחצית השנייה  של שנת התחיל ל צפוי. ביצוע ההרחבה לשנה

על התקשרותה  , הודיעה החברה202216. בחודש ספטמבר 2023ייצור בהיקפים אלה בשנת 

ובכך  מקדוניהצפון עם יצרן משנה ב ™ProteVinבהסכם אסטרטגי להקמת מערך ייצור של 

 הקמה.תכנון וזו. נכון לפרסום הדוח, הפרוייקט הינו בשלבי השלימה החברה אבן דרך 

 .להלן 30.1צפויים ר סעיף כי יצור ולוחות זמנים לפרטים אודות מער

נכון למועד הדוח, החברה . 2022בישראל במהלך שנת  TMroteVinP קבלת אישור לשיווק .8.2.5.5

שנת  במהלךצפוי להתקבל להערכת החברה אישור זה החלה בהליך קבלת האישור כאמור, 

2023 . 

8.3. NextFreeze  

                                                      

 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.(, 075244-01-2022)אסמכתא:  2022ביוני  19לפרטים נוספים ר' דיווח מיום  14
 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.(, 076876-01-2022)אסמכתא:  2022ביוני  22רטים נוספים ר' דיווח מיום לפ 15
 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.(, 093333-01-2022)אסמכתא:  2022בספטמבר  8דיווח מיום לפרטים נוספים ר'  16
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, הזן שפותח הינו בעל Saccharomyces cerevisiaeהחברה השלימה פיתוח של זן שמרי אפייה מסוג 

 -תכונות ייחודיות המעניקות לו עמידות בבצקים בתנאי הקפאה, לאחר השלמת הפיתוח, הוענק ל

LALLEMAND רשיון בלעדי לשימוש ב- NextFreeze  בתמורה לתמלוגים. לפרטים נוספים, ר׳ סעיף

 להלן. 27.1

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .9

מסך  או יותר 10%להלן יובא פירוט המוצרים והשירותים בתחום הפעילות, ששיעור ההכנסות מהם היה 

 : 2022 -ו 2021, 2020ים הכנסות החברה בשנ

 מוצר 

2022 2021 2020 

הכנסות 

)אלפי 

 דולר(

שיעור מהכנסות 

 מאוחדות

הכנסות 

)אלפי 

 דולר(

שיעור מהכנסות 

 מאוחדות

הכנסות 

 )דולר(

שיעור 

מהכנסות 

 מאוחדות

 

 

AstaFerm® 120 47% 242 100% 95 100% 

ProteVin™ 142 53% - - - - 

 

 מוצרים ושירותים חדשים .10

 , פועלת החברה לפיתוח מוצרים חדשים מפורט להלן: דוחלמועד ה

10.1. ™ProteVin  

 .בקנה מידה תעשייתי הולך וגדלהייצור את תהליך  להריץנכון למועד הדוח, החברה ממקדת מאמץ 

ועבודה מתמדת על פרמטרים  ,התאמתו למפעל המייצר, הייצורשיפור וטיוב תמידי של תהליך  תוך

החלבון על מבוססות האפליקציות מזון סף, החלה החברה בפיתוח של איכות המוצר. בנו

ProteVin™ . השימושיות והיתרון של המוצראינם למטרות מסחריות אלא להדגמת פיתוחים אלו ,

תחליפי הבשר  ,במוצרי מזון בתחום תחליפי החלב ™ProteVinלשילוב שיווקית תמיכה לצורך 

   והאבקות.

  BioFuelפרויקט  .10.2

"(, אשר הינה חברת בת של "Mascoma) Mascoma LLCלחברה שיתוף פעולה עם חברת 

LALLEMANDלפיתוח שמר/ים לתעשיית ה ,- BioFuel במסגרת שיתוף הפעולה כאמור פיתחו .

אשר גם בגינו נתקבלה מקדמה כאמור BioFuel -, זן שמרים אחד לתעשיית הMascoma -החברה ו

אין  דוחהפרסום למסחר את המוצר. נכון למועד  Mascomaוזאת לאור רצונה של  להלן 27.1.1בסעיף 

 כל וודאות לגבי קבלת תמלוגים מהזן כאמור. 

ל , אשר הוארך Mascoma -נחתם הסכם רישיון ופיתוח משותף בין החברה ל 2018 ספטמברב 4ביום 

, אשר הינה חברת Mascoma"(. ההסכם)בסעיף זה: " 2024בספטמבר  4נוספות; קרי, עד ליום שנים  4

, אשר עוסקת במחקר, פיתוח, מכירה, שיווק והפצה של זני שמרים לשווקים LALLEMANDבת של 
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י ההתקשרות, הוקם פרויקט טכנולוגי שמטרתו פיתוח משותף של שמרים ייעודיים. על פי תנא

( לשוק Biofuelאשר ישפרו את הכלכליות של תהליך ייצור האתנול ) Biofuel-משופרים לשוק ה

ונכון למועד פרסום הדוח החברה  בשיתוף פעולה בין הצדדים נוהל"(. המיזם מיזםהדלקים )ה"

 מאמצי הפיתוח בפרויקט החלבון. מירבאת מאמצי הפיתוח בכיוון זה וממקדת את  הפחיתה

ללקוחותיה, והחברה תהא  Mascomaמוצרים שיפותחו על ידי המיזם, ככל שיפותחו, יימכרו על ידי 

, אין כל וודאות לגבי השלמת דוחפרסום הזכאית לתמלוגים על פי מנגנון שנקבע בהסכם. נכון למועד 

 וצרים נוספים במסגרת המיזם.פיתוח של מ

הערכות החברה בדבר מוצרים ושירותים החדשים לרבות ההערכה ביחס למועד המשוער, הן מידע 

צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה בדבר ההיתכנות 

ן או חלקן, או להתממש הטכנית של הפיתוחים האמורים. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כול

-Scaling -באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, בשל עיכובים טכניים בהליכי הפיתוח וה

Up.המבוצעים בחלקם על ידי צדדי ג׳, חוסר כדאיות כלכלית של הפיתוח ועוד , 

 לקוחות .11

מותגים הינם יצרנים ובעלי  TMroteVinP  -ולמוצר ה Astaferm® -החברה למוצר הלקוחות  .11.1

וכן מפיצים של  OEM18)מותגים, יצרני  17בתעשיית תוספי התזונה, יצרני מזון, יצרני מזון פונקציונלי

. הואיל ושוק התזונה כפוף לרישוי, תקני איכות ובטיחות במזון ואחריות על (מוצרים בתחומים אלו

תאימות מלאה  סימון מדוייק של המוצרים, הלקוחות בתחום מתאפיינים ברמת ידע גבוהה ונדרשת

 של מוצרי החברה לסטנדרטים הנדרשים.

 , אין לחברה תלות בלקוח בודד.דוחנכון למועד ה .11.2

בתחום הפעילות ומסך הכנסותיה  להלן פירוט אודות הכנסותיה של החברה מלקוחותיה המהותיים .11.3

 בדוחות הכספיים: 

                                                      

. לדוגמא, פורמולות מזון הוספו לו מרכיבי תזונה על מנת שיספק יתרונות בריאותיים גבוהים יותר ייצורומזון שבתהליך  17

 .םלספורטאים וכדומיה
עבור מותגים פרטיים. משווקי המותגים הפרטיים הינם, בד"כ, נעדרי כושר ייצור ומסתמכים על  יםיצרנים המייצרים מוצר 18

 יצרנים שונים אשר ייצרו עבורם את המוצרים.

 לקוחשם 

2022 2021 

הכנסות )אלפי 

 דולר(

הכנסות )אלפי  שיעור מהכנסות

 דולר(

 שיעור מהכנסות

SpaceMilk , Inc  72  27% - - 

Mushroom 

Design, LLC 
42 16% - - 

Carlson Labs 46 18% 47 19% 
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 להלן פירוט תנאי ההתקשרות עם הלקוחות המהותיים של החברה: .11.4

11.4.1. Inc  SpaceMilk ("Spacemilk") 

, מותג .Spacemilk, Incשנים עם  4.5 -הסכם מסגרת לתקופה של כ נחתם, 2022אוגוסט בחודש 

מיליון דולר לאספקת החלבון  3-, בהיקף של כאמריקאי בתחום הבריאות ותזונת ספורט טבעונית

 . ProteVin™הטבעוני 

מראש )מיידית בהודעה ; כל צד רשאי לסיים את ההסכם 2026תקופת ההסכם הינה עד לחודש דצמבר 

 במקרים כמקובל בהסכמים מסוג זה.ימים כמפורט בהסכם(  30או עד 

 purchase, באמצעות כתבי הזמנה )™ProteVinההסכם כולל התחייבות הדדית לרכישה ואספקת 

order ,) לא  , וכן תחזית לרכישות2025ועד סוף יוני  2022מיליון דולר, החל מיולי  1.6 -בהיקף של כ

 .2026מיליון דולר נוספים עד סוף שנת  1.4 -של כ מחייבות

הוסיפה על גבי אריזות המוצר,  ProteVin™תקדם את המותג  Spacemilkכי  בהתאם להסכם שקובע

Spacemilk  את המותגProteVin™ .באופן בולט על קופסאותיה 

 מתבצעת, לקוחות החברהההתקשרויות עם שאר , מרבית SpaceMilk -למעט כמפורט לעיל בקשר ל .11.5

 . רכשבאמצעות הזמנות 

 שיווק והפצה .12

צפון אמריקה ו, דרום אמריקה פעילות המכירות, ההפצה והשיווק של מוצרי החברה בארה"ב .12.1

פעילות המכירות, ההפצה והשיווק  .Nextferm Technologies USA Inc מנוהלות על ידי חברת הבת,

בין אם ליצרני  מוצריםשיווק ה החברה.מנוהלות על ידי  קוריאהבאירופה ודרום של מוצרי החברה 

 -קמעונאיות או לצרכני הקצה )שוק ה ( ובין אם באופן ישיר לרשתותB2B -תוספי תזונה )שוק ה

B2Cנעשה באמצעות רשת הקשרים העסקיים של החברה והיכרות של מנהלי החברה עם השווקים ,) 

ם מקומיים בטריטוריות השונות ללקוחות באותם הרלבנטיים וכן באמצעות סוכנים ו/או משווקי

שווקים. בנוסף, משתתפים עובדי החברה בתערוכות ובכנסים בשווקים הרלבנטיים, מפרסמים 

 טק ופועלים לשיתופי פעולה עם שותפים פוטנציאלים.-בעיתונות מקצועית בתחום תוספי המזון והפוד

בחברת הבת, הוצאות שוטפות לתחזוקת בחברה והוצאות השיווק כוללות בעיקר הוצאות שכר  .12.2

 נסיעות ועזרי שיווק. השתתפות בכנסים ותערוכות, המשרד בארה"ב, פרסום, יחסי ציבור, 

 צבר הזמנות  .13

 -מתוכו כ ,דולר 119,000 -כסך של צבר ההזמנות של החברה עמד על  , 2021 בדצמבר 31כון ליום נ

, צבר ההזמנות של החברה עמד 2022 בדצמבר 31כון ליום נ ™ProteVin .דולר בגין הזמנות  103,000

 ™ProteVin .דולר בגין הזמנות  57,000 -מתוכו כ ,דולר 106,000 -כסך של על 

 -, מתוכו כדולראלף  109,000 -ל סך של כצבר ההזמנות של החברה עסמוך למועד פרסום הדוח, עמד 

 ™ProteVin .דולר בגין הזמנות  60,000

Purity Products - - 135 56% 

Living Alchemy - - 49 20% 
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לקוחות ההתקשרויות עם נכון למועד הדוח, אין לחברה חוזים ארוכי טווח על לקוחות. מרבית 

 .רכשבאמצעות הזמנות  מתבצעת, החברה

 תחרות .14

 כללי .14.1

ככלל, המתחרים בתחום פעילותה של החברה הנם יצרנים ומפתחים של חומרי גלם ורכיבים לעולם 

יצרנים של אבקות חלבון לעולם החלבונים  התזונה ותוספי המזון המתחרים במוצרי החברה לרבות

 האלטרנטיביים ויצרני אסטקסנטין לשוק תוספי התזונה. 

התחרות בתחום פעילותה של החברה מתמקדת באיכות המוצרים, מרכיביהם, הפרופיל התזונתי 

 שלהם ועלותם. 

אסטקסנטין מבוסס המזון ותוספי התזונה  בשוק לא נמכר, דוחהלמועד למיטב ידיעת החברה, נכון 

. היתרון התחרותי של החברה המופק משמרים מרוכז ללא טעם וריח חלבוןמרוכז  חלבוןשמרים או 

 טמון בעיקרו בגורמים הבאים: 

ייצור באמצעות פרמנטציה הינו תהליך ברמת קיימות גבוהה,  – תהליך הפרמנטציה וחומרי גלם

צר לוואי מתעשיית הסוכר )מולסה למשל( והינם מבוקר וכלכלי והינו מבוסס על חומרי גלם שהינם תו

 בעלי זמינות גבוהה.

לחברה יכולות טכנולוגיות מוכחות, המבוססות על כוח  – מוכחות Up-Scalingידע טכנולוגי ויכולות 

אדם מנוסה וידע ייחודי שנצבר בחברה לפיתוח זני שמרים יעילים ובטוחים ללא הנדסה גנטית, 

ולפיתוח תהליכי פרמנטציה ותהליכי ניקוי והפרדה של רכיבים מהשמר. הידע הייחודי של החברה 

ים שפותחו במעבדה לייצור בקנה מידה תעשייתי כאמור מאפשר העברה בטוחה ויעילה של מוצר

(Scaling-Up.) 

( של ביומסות Purificationהחברה פיתחה תהליכים ומומחיות בהפרדה וניקוי ) – יכולות הפרדה וניקוי

(Biomasses,טבעיות, המאפשרים לחברה לייצר מוצרים ברמת נקיון גבוהה וללא טעמי לוואי ) 

 המתאימים ליישום במגוון רחב של מוצרי מזון.     

החברה פועלת לביסוס היתרון התחרותי שלה ומעמדה בשוק, בין היתר באמצעות הגנה על היתרונות 

 ( בחברה.  how-knowהתחרותיים שלה כאמור, באמצעות רישום פטנטים ושימור ידע ייחודי )

®Astaferm – היתרונות של מוצר ה- ®Astaferm פני מוצרי אסטקסנטין אחרים הקיימים בשוק  על

התזונה ומופקים ממקור אצה ואשר ממחישים בצורה טובה את יתרונה התחרותי של החברה הינם 

 בעיקר:

  טעם וריח ניטראלי– ®Astaferm בטעם ממקור שמר , הינו האסטקסנטין היחיד לתעשיית המזון

סוכריות גומי לרבות ב רכות קפליותבתוספי מזון שאינם  המאפשרת שילובו עובדה  וריח ניטראלי

(Gummiesזאת בניגוד ל ,) ומאופיינים  המופקים ממקור אצהבעולם,  האסטקסנטין מוצרי יתר

  .רכותקפליות ל, תכונה שמגבילה את השימושים "ימי" בטעם וריח

 יעיל  צפוי להיותכאמור, החברה פיתחה טכנולוגיה בעזרתה תהליך הפקת האסטקסנטין  – מחיר

 יותר כלכלית מאשר תהליך הפקתו ממקור אצה.
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 שאסטקסנטין המופק ממקור אצה מיוצר ומשווק  בעוד – ייצור אבקות בריכוז גבוה ומסיסות במים

כשמן והליך הפיכתו לאבקה הינו מורכב ויקר ומדלל את ריכוז האסטקסנטין בצורה משמעותית, 

החברה הן בצורת שמן בריכוז גבוה והן בצורת אבקה מיוצר ומשווק על ידי  Astaferm® -ה

גומי , בסוכריות בריכוזים גבוהים. עובדה זו מאפשרת ייצור אבקה בריכוז גבוה ליישום במשקאות

(Gummies) ובמוצרי מזון. 

 המופק ממקור אצה הוא בעל ריח אופייני למקורות ימיים,  אסטקסנטין – מגוון רחב של יישומים

לעומת זאת הינו נטול טעם וריח, מאפיין זה  Astaferm®תכונה שמגבילה את השימושים בו. 

סוכריות במוצרים רבים כגון ב Astaferm®והיכולת לייצור אבקות מרוכזות, מאפשרות לשלב את 

מבלי להתפשר על הטעם זון פונקציונאלי וזאת באבקות לשייקים או כחלק ממ (,Gummiesגומי )

 . ריכוז האסטקסנטין במוצראו על 

ProteVin™ –teVin™orP  מן החי. הוא מבוססי חלבון אלטרנטיבי למוצרים טבעוני הינו חלבון

מתחרה במקורות צמחיים כגון סויה )אלרגן(, או תערובות של חלבוני דגן עם קטנייה )אורז ואפונה, 

 .(בחומוס וכיו"

 הינם:על פני מוצרי חלבון טבעוני אחרים הקיימים בשוק התזונה  ™ProteVin -היתרונות של מוצר ה

 ניטרלי המאפשר שילוב במוצרי מזון רבים ללא פגיעה בטעם.טעם  .1

 :חלבון מן החילזה של  הדומהערך תזונתי  .2

a.  פרופיל חומצות אמינו כמו חלבון מן החי(EAA=53%, Leucine=9%, BCAA=21%) . 

b. ( נעכלות גבוההPDCAAS=1). 

c. משתלב במוצרים רבים בצורה טובה כגון אבקות, תחליפי חלב ותחליפי בשר. 

 עונתיות .15

צריכת תוספי תזונה ורכיבי מזון  תחום הפעילות של החברה אינו מאופיין בעונתיות משמעותית.

ים אלה סביב נפרשת על פני כל השנה, אך עם זאת, קיימת נטייה מסוימת לעליה בהזמנות של מוצר

  לקראת חגי סוף השנה בארה"ב. 3רבעון 

 כושר ייצור .16

לצורך פיתוח תהליכי הייצור, עושה החברה שימוש בציוד מעבדה המדמה באופן קרוב ככל הניתן ציוד 

-Scalingתעשייתי סטנדרטי, דבר המאפשר לחברה מעבר מקנה מידה מעבדתי לקנה מידה תעשייתי )

Upבמינימום התאמות במפעל המבצע. לצורך ייצור ה )- ®Astaferm  בקנה מידה תעשייתי, עושה

שימוש בקבלני משנה בתחום הפרמנטציה, בתחום המיצוי  דוחה פרסום החברה נכון למועד

(extraction( בתהליך הפקת הפורמולות ובתהליך ייצור סוכריות הגומי ,)Gummies לפרטים אודות .)

 27.4, 27.2ה עם קבלני המשנה בהם עושה החברה שימוש בתהליך הייצור, ר׳ סעיפים התקשרות החבר

, עושה בקנה מידה תעשייתי TMroteVinP  -לצורך ייצור ה דוח,ה פרסום נכון למועדלהלן.  27.5 -ו

 להלן. 27.8 -ו  27.7בסעיפים בקבלן משנה, כאמור שימוש  החברה
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אינו , ®Astaferm -בהליך הייצור של המשנה , השימוש בקבלני דוחהחברה מעריכה כי נכון למועד ה

מהווה מגבלה אפקטיבית על כושר הייצור שלה וכי לחברה כושר ייצור גדול הניתן אף להרחבה בקלות 

 יחסית.

 

 

 רכוש קבוע ומקרקעין .17

ביוקנעם, מטר באזור התעשייה  720 -שטח של כביחס לת וחוזה שכיר נחתם, 2021פברואר ב 28ביום  .17.1

עברה החברה למשרדיה  2021מאי בחודש  .אלפי דולר 14 -בתמורה לדמי שכירות חודשיים של כ

 .דולר אלף 180 -, בעלות השקעה חד פעמית של כהממוקמים בנכס האמור הראשיים החדשים

 31 -ו 2021בדצמבר  31, 2020בדצמבר  31יתרת הרכוש הקבוע, נטו לימים  - ציוד ורכוש קבוע מהותי .17.2

אלפי דולר, בהתאמה והוא כולל   3,617-אלפי דולר וכ 1,674-אלפי דולר, כ 523-הינה כ 2022 בדצמבר

. ומקדמות על חשבון ציוד ייצור חלבון ציוד משרדי, ציוד יצור אצל יצרן משנה ,בעיקר ציוד למעבדות

 לדוחות הכספיים.  8לפרטים נוספים ולפירוט העלות המופחתת של הרכוש הקבוע של החברה ר׳ ביאור 

 מחקר ופיתוח .18

ממצבת העובדים של החברה(  79%-שהם כ עובדים 16המונה מחלקת המחקר והפיתוח של החברה,  .18.1

עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים, השבחת מוצרים קיימים והתאמתם לצרכים והעדפות משתנות של 

לקוחותיה וכן של צרכני הקצה וכן בפיתוח והשבחת תהליכים בהם עושה החברה שימוש לצורך ייצור 

 מוצריה.

ות להלן( של החברה לתקופ 18.5 סך כל הוצאות המחקר ופיתוח נטו )בניכוי מענקים כמפורט בסעיף .18.2

אלפי   2,772-כ ,אלפי דולר 2,181 -של כעמדו על סך   2022ובשנת  2021, בשנת 2020 שנסתיימו בשנת

 אלפי דולר, בהתאמה.   4,914 -דולר וכ

תמיכת בהשקעותיה במחקר ופיתוח, לצורך  מתון גידוללהערכת החברה, בשנים הקרובות צפוי  .18.3

 שימור יתרונה התחרותי בשוק.תוך הרחבת סל המוצרים המוצרים הקיימים ו

וצפי החברה  דוחלהלן פרטים אודות עיקר פעילות המחקר והפיתוח של מוצרים חדשים נכון למועד ה .18.4

   לגבי עלויות הפיתוח ולוחות הזמנים שיהיו כרוכים בכך:

שלב פיתוח  יעוד המוצר שם המוצר

נכון למועד 

 דוחה

אבני דרך 

 12-הצפויות ב

החודשים 

 הקרובים

אבן הדרך 

הקרובה 

והמועד 

הצפוי 

להגעה 

 אליה

אומדן עלות 

השלמת 

 הפיתוח

הערכת 

החברה 

בדבר 

מועד 

תחילת 

שיווק 

 המוצר

TMroteVinP  חלבון
טבעוני 

שמשתלב 
במוצרי 

Scale-Up 
הרצת 
ייצור   תהליך

תעשייתי 

הקמת מפעל  (א
לייצור 

ProteVin™ 
בהיקף של מאות 

Scale-Up 
לזן 

השמרים 
שפותח 

 $6M – M7$ -כ
הכוללים 

השלמת רכישת 
ציוד והקמת 

המוצר 
משווק 

בקנה 
מידה 
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מזון 
תחליפיים 

למזון מן 
 החי

בצפון במפעל 
מקדוניה 

בהיקף של 
טון מאות 

 לשנה

טון בשנה 
המתוכנן לייצר 
 בהיקף מלא בשנת

2024.  
לזן  Scale-Up ב(

השמרים שפותח 
בחברה ומוגן 
בפטנט אשר 
יתרום לכלכליות 

)יעילות  הפרויקט
 ורווחיות(.

בחברה 
ומוגן 

בפטנט 
אשר 

יתרום 
לכלכליות 

 הפרויקט
)יעילות 

 ורווחיות(
מחצית  –

 .2023שניה 

מתקן הייצור 
וכן עלויות 

Scale-Up 
 והרצה.

מוגבל  
צפוי ו
עבור ל

לשיווק 
המוני 

במחצית 
 ראשונהה

של שנת 
2024 

הערכת החברה ביחס לפיתוחים עתידים של מוצריה, העלויות הכרוכות בכך ולוחות הזמנים שידרשו 

כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התלוי בין עד להשלמת פיתוחים כאמור הינו מידע הצופה פני עתיד 

היתר, בזמינות מקורות הון הדרושים לפיתוח ולקבלת אישורים רגולטורים, לסיכון טכנולוגי 

שיקשה על השלמת הפיתוח או יעכב את הפיתוח בצורה ניכרת, במדיניות של רגולטורים שונים 

 שר לביצוע ניסויים קליניים,בעולם בקשר לאישור מוצרים אשר יפותחו על ידי החברה לרבות בק

ככל שידרשו, אישור ובקרה של תהליכי יצור וקביעת סטנדרטים שונים לטיב המוצר, להמשך 

העסקתו של כוח אדם איכותי העוסק במחקר ופיתוח, להשלמת פיתוחים שיאפשרו מסחור מוצרים 

צפויות להשלמת ולכן אין כל וודאות כי הערכות אלו תתממשנה כולן או חלקן או כי העלויות ה

הפיתוחים לא תהינה גבוהות יותר באופן מהותי או כי פרק הזמן שיידרש לחברה להשלים את 

הפיתוח ולקבל את האישורים הרגולטורים הנדרשים לשם שימוש ושיווק מסחרי של מוצריה לא 

 .יארך פרקי זמן ארוכים יותר באופן מהותי לעומת תחזיות החברה

 לדוחות הכספיים. 15אור יות המחקר והפיתוח של החברה ר׳ בלפרטים נוספים אודות הוצא

 תמיכת רשות החדשנות בפעילות המחקר והפיתוח של החברה .18.5

, הגישה החברה בקשה אחת לקבלת מענק תחת חוק המו"פ, אשר אושרה בחודש דוחנכון למועד ה

 40%לחברה הינו של החברה. שיעור המענק שאושר  Astaferm® -לצורך פיתוח מוצר ה 2018פברואר 

ליון ימ 1.019 -ליון ש"ח, קרי, מענק של כימ 2.55 -תוספת לאזורי פיתוח( מתוך תקציב של כ 10%)כולל 

 אלפי דולר(. 285 -ש"ח )כ

חודשי פעילות של הפרויקט, יגיע ביטוי האסטקסנטין  12בכתב האישור נקבעה אבן דרך, לפיה בתום 

על בסיס משקל יבש של השמר והחברה עמדה באבן  0.35% -בדוגמאות שתייצר החברה אל מעל ל

 דרך זו.

מכל הכנסות החברה  5%עד  3%בגין תכנית זו על החברה לשלם לרשות החדשנות תמלוגים בשיעור של 

ממוצרים מבוססי אסטקסנטין וזאת עד לשיעורים הקבועים בחוק המו״פ )אך לא פחות מסכום 

בסך של שילמה החברה תמלוגים  דוחלמועד ה (.ליבורהמענק, בתוספת ריבית שנתית בשיעור ריבית ה

, 2022בדצמבר  31ליום  םהכספי ותלדוח 13בגין תכנית זו. לפרטים נוספים ר׳ ביאור אלפי דולר  16 -כ

 .זה דוחהנכללים ב

היא עומדת בכל התנאים הקבועים באישור, לרבות ביצוע  דוחה פרסום להערכת החברה, נכון למועד

 .להלן 26.1חלק מתהליך הייצור של החברה מחוץ לישראל. לפרטים נוספים ר׳ סעיף 

 נכסים לא מוחשיים .19
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, החברה פועלת לביסוס היתרון התחרותי שלה ומעמדה בשוק, בין היתר לעיל 14.1כאמור בסעיף 

באמצעות הגנה על היתרונות התחרותיים שלה כאמור, באמצעות רישום פטנטים ושימור ידע ייחודי 

(how-know  .בחברה ) 

 

 

 

  פטנטים וסימני מסחר .19.1

להלן פרטים אודות פטנטים ובקשות לרישום פטנטים וסימני מסחר, אשר להערכתה של החברה הינם 

. כל הפטנטים, הבקשות וסימני המסחר המפורטים להלן, הינם דוחמהותיים לפעילותה, למועד ה

 בבעלותה של החברה: 

שם ומס' 

הפטנט/סימן 

 המסחר

תיאור  סטטוס מועד קדימות

הפטנט/סימן 

 המסחר

מדינות בהן 

 הבקשה אושרה

מועד פקיעה 

של 

הפטנט/סימן 

המסחר 

 שנרשם

מדינות בהן 

הפטנט ממתין 

לאישור 

(Pending) 

 פטנטים 

EP 16 197 393.8 4.11.2016 זני שמרים לאפייה  אושר
עמידים בהקפאה 

 והשימושים בהם

  4.11.2036 האיחוד האירופי

PCT/IB2017/0
00419 

12.04.2017 

 

 

שמרים לאפייה זני  אושר
עמידים בהקפאה, 
והשימוש בהם 
בבצקים ובמוצרי 

 מאפה

 262248 -ישראל 

  392351 -מקסיקו

 2756307 -רוסיה

12.04.2037 

12.04.2037 

12.04.2037 

האיחוד  קנדה,
הארופי, ארה"ב, 

, דרום קוריאה
 סין,

  בקשות לרישום פטנטים

EP 19 188 637.3 26.7.2019  הוגשה בקשה
טרום הגשת 

PCT. 

זני שמרים עם 
ביטוי יתר של 

אסטקסנטין 
בשמרים מזן 

Phaffia 
rhodozyma 

 האיחוד האירופי  

EP 19218701.1 

 

הוגשה בקשה  20.12.2019
טרום הגשת 

PCT. 

גרסה משופרת של 
זני שמרים עם 
ביטוי יתר של 

אסטקסנטין 
 Phaffiaבשמרי 

rhodozyma 

 האיחוד האירופי  
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PCT/IB2020/0
57033 

בקשות זכות  24.7.2020
קדימות 

 שהתקבלו:

 EP 19 188 
637.3    

26.7.2019 

 EP 19 218 
701.1 

20.12.201
9 

גרסה משופרת של 
זני שמרים עם 
ביטוי יתר של 

אסטקסנטין 
 Phaffiaבשמרי 

rhodozyma ,
צאצאיהם 

 והשימושים בהם.

האיחוד   

האירופי, קנדה, 

סין, ישראל, 

הודו, דרום 

קוריאה, 

מקסיקו, 

ארה"ב, 

 אוסטרליה

EP 19220068.1 30.12.2019  הוגשה בקשה
טרום הגשת 

PCT. 

תוצרי המיצוי 
 Phaffiaמשמרי 

rhodozyma ,
הרכבם והשימוש 

 בהם.

 האיחוד האירופי  

PCT/IB2020/0
62342 

 

בקשות זכות  22.12.2020
קדימות 

 שהתקבלו:

 EP 19 220 
068.1    

30.12.201
9 

תוצרי המיצוי 
 Phaffiaמשמרי 

rhodozyma ,
הרכבם והשימוש 

 בהם.

האיחוד   

האירופי, קנדה, 

ישראל, הודו, 

דרום קוריאה, 

 מקסיקו, ארה"ב

EP22188838.1 04/08/2022  הוגשה בקשה
טרום הגשת 

PCT. 

מיצוי חלבון שמרי 
בעל תכולת 
חומצות גרעין 
נמוכה, שיטת 
 מיצוי והשימוש בה

 האיחוד האירופי  

EP 22 208 130.9 17/11/2022  הוגשה בקשה
טרום הגשת 

PCT. 

זני שמרים בעלי 
ביטוי חלבון גבוהה 

 והשימוש בהם

 

 האיחוד האירופי  

 סימני מסחר

 קנדה 19.11.2029 ישראל ®AstaFerm רשום 19.11.2019 322397

 ישראל 19.11.2029 ישראל NEXTFREEZE רשום 19.11.2019 322396

 בינלאומי 18.05.2030 בינלאומי ®AstaFerm רשום 18.05.2020 1543718

 קנדה 02.02.2027 ארה"ב ®AstaFerm רשום 02.02.2021 6258844

האיחוד  PROTEVIN רשום 05.05.2021 18465456
 האירופאי

 קנדה, ארה"ב 05.05.2031

 רשום 06.02.2022 348627
 

 ישראל 06.2.2032 ישראל
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 רישיונות .19.2

על  LALLEMAND -העניקה החברה זכויות שימוש מלאות )רישיון מלא( ל 2019באפריל,  19ביום 

בין החברה  2019באפריל,  19. למידע נוסף אודות ההסכם מיום NextFreezeהפטנט שנרשם על המוצר 

 להלן. 27.1.1ר׳ סעיף  LALLEMAND -ל

 הון אנושי .20

 של החברה:תרשים המבנה הארגוני  .20.1

 

 

 

 

 

 

בע״מ, אשר פיתחה  חברי הנהלה לשעבר באנזימוטקחלק מ, מנוהלת החברה על ידי דוחנכון למועד ה

 בנסדא״ק. 2013רכיבים חדשניים לעולם המזון והונפקה בשנת 

 : מצבת עובדים .20.2

עובדים, כמפורט להלן )במונחי משרה  19 -, הועסקו בחברה )במאוחד( כדוחנכון לסמוך לפני מועד ה

 מלאה(:

סמוך למועד  
 דוחה

31.12.2022 31.12.2021 

 1 1 1 מנכ״ל

 2 3 3 כספים

 QA 3 3 3תפעול/
 9 9 9 מחקר ופיתוח

 1 1 1 הנדסה
 - 1 1 שיווק ומיתוג

 1 1 1 חברת בת לשיווק ומכירות
 19 19 סה"כ

 
17 

  בקשות לרישום סימני מסחר

 קנדה   ®AstaFerm בהמתנה 01.3.2021 2096641

 קנדה   PROTEVIN בהמתנה 06.05.2021 2105161

 ארה"ב   PROTEVIN בהמתנה 04.05.2021 90688944

40202252942Y 03.08.2022 בהמתנה PROTEVIN   סינגפור 

 מנכ"ל החברה

 

 מחקר

 ופיתוח
 כספים QA/תפעול

חברת בת 

 שיווקל

 ומכירות 

 הנדסה

 

חברת בת  

 לייצור חלבון
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 להערכת החברה, לחברה אין תלות מהותית בעובד מסוים. 

 הסכמי עבודה ותגמול עובדים  .20.3

 הסכמי עבודה .20.3.1

 ,סטנדרטיים אשר ככללכל עובדי החברה מועסקים על ידי החברה באמצעות הסכמי עבודה אישיים 

כוללים הוראות לעניין שכר העובד )בין שכר חודשי, שכר גלובלי ושכר שעתי, לרבות שעות נוספות 

ומשמרות(, שעות העבודה, תנאים סוציאליים כגון ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה, קרן השתלמות, 

וצאות רכב )לחלק זכאות לחופשה, דמי הבראה, ימי מחלה, נסיעות, זכאות לרכב או החזר ה

מהעובדים(, מכשיר טלפון סלולארי )לחלק מהעובדים(, תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות 

 ולפיטורים וכן התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות. 

 הדרכות והכשרות .20.3.2

החברה עורכת מעת לעת הדרכות לעובדים בנושאים שונים כגון, בטיחות, הכשרות מקצועיות וריענון 

 נהלים.

 ית תגמול לעובדים תכנ .20.3.3

תוכנית אופציות לעובדים, דירקטורים, נושאי משרה אישר דירקטוריון החברה  1520בחודש מאי 

תכנית האופציות מאפשרת הענקת אופציות לא סחירות למימוש למניה רגילה אחת  .ויועצים בחברה

שנים ממועד אישורה  10בגין כל כתב אופציה, במחירי מימוש שונים. תכנית האופציות תפקע בתום 

 . 2025של התכנית; קרי, בחודש מאי 

דים ונושאי משרה כתבי אופציה לעוב 587,100, פרסמה החברה מתאר להנפקת 2022במרץ  15ביום 

כתבי אופציה ליועץ של  85,100מהותית להנפקת בחברה ובחברת הבת וכן דוח הצעה פרטית לא 

לדוחות הכספיים של החברה וכן דוח  ג'14החברה אשר הינו נושא משרה בחברה. לפרטים ר' ביאור 

01-2022- -ו 903046-01-2022: )אסמכתא 2022במרץ  31ודוח מתקן מיום  2022במרץ  15מיידי מיום 

 , בהתאמה(, אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.033888

 לפרטים אודות הענקת כתבי אופציה לנושאי משרה בחברה ר' פרק ד' לדוח זה.

 הנהלה ונושאי משרה בכירה .20.3.4

הצטרפו לצוות , 2014בחודש אוגוסט מייסדי החברה הנם ד"ר מורן גנדלמן, נדב סלומון ומתן נתנזון. 

ספטמבר  לחודשאשר עד  המייסדים של החברה בועז נוי, מנכ"ל ודירקטור בחברה וד"ר צפרא כהן

נדב סלומון ומתן נתנזון צפרא כהן, , דוחה פרסום . נכון למועדבחברהסמנכ"לית מו"פ כ כיהנה 2021

 תפקיד כלשהו בחברה.אינם ממלאים 

דירקטורים  4, מתוכם ורים החיצוניים()ללא הדירקט נושאי משרה בכירה 9בחברה  ,דוחנכון למועד ה

בחברת הבת כמו כן, סמנכ"לים.  4-ו )המכהן גם כדירקטור( )שאינם בעלי תפקיד נוסף בחברה(, מנכ"ל

בארה״ב קיים נושא משרה אחד, שהינו מנכ״ל חברת הבת. לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה 

 .דוח זהל ד'בחברה, ר׳ פרק 

 פרק ד' לדוח זה.ר' משרה של החברה,  וביטוח דירקטורים ונושאילפרטים בדבר פטור, שיפוי 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אימוץ מדיניות תגמול  2021בינואר  14ביום 

לחוק החברות. מדיניות התגמול משקפת את תנאי  20לנושאי משרה ודירקטורים בהתאם לתיקון 
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להם זכאים נושאי המשרה המכהנים בחברה. תוקף מדיניות התגמול שאושרה  התגמול המירביים

  שנים ממועד הנפקת המניות על ידי החברה לראשונה לציבור. 5-הינה ל

 חומרי גלם וספקים .21

חומרי הגלם העיקריים בהם עושה החברה שימוש בתחום הפעילות )לרבות לצרכי מחקר ופיתוח( הינם  .21.1

כדוגמת סוכר לבן, דבשה )מולסה( שהינה תוצר לוואי של הליך ייצור הסוכר סוכר ותוצריו, שמרים, 

וחומרי הזנה נוספים כגון מינרלים וויטמינים הנדרשים לגידול שמרים. בתהליכי ההפרדה  הלבן

והניקוי, עושה החברה שימוש, בין היתר, בממיסים, מתכלים ועזרים נוספים. חומרי גלם בהם עושה 

 בעלי זמינות גבוהה בעולם וניתנים לרכישה ממגוון רחב של ספקים.החברה שימוש, הינם 

כאמור לעיל, כחלק מתהליך הייצור של מוצריה עושה החברה שימוש בקבלני משנה. לפרטים אודות  .21.2

 .להלן 27.7 -ו 27.4,27.5, 27.2ר׳ סעיפים תנאי ההתקשרות של החברה עם הספקים כאמור, 

קיימת לה תלות בקבלני המשנה בהם עושה החברה שימוש בייצור  דוחלהערכת החברה, נכון למועד ה .21.3

להלן( והן לצורך תהליך הניקוי וההפרדה  27.4הן בתהליך הפרמנטציה )ר׳ סעיף  Astaferm® -מוצר ה

וסעיף  27.7)ר׳ סעיף  ™ProteVinוכן בקבלני המשנה איתם תייצר החברה את ה  להלן( 27.3)ר׳ סעיף 

להערכת החברה, קיימים ספקים נוספים בעולם איתם יכולה החברה להתקשר לצורך . להלן( 27.8

בהשקעות כרוך  ביצוע התהליכים האמורים, אולם להערכתה מעבר לספק חלופי כאמור, עלול להיות

 . נוספות

 הון חוזר .22

 של החברה )באלפי דולר( הינו כדלקמן:  (הגרעון בהון החוזרההון החוזר ) .22.1

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 

363 226  143 

ההון החוזר כפי שמוצג בטבלה שלעיל כולל בעיקר את הסעיפים הבאים בדוחות הכספיים: לקוחות, מלאי, ספקים  )*(

 ונותני שירותים. 

 19אשראי לקוחות .22.2

  2022 בדצמבר 31 2021בדצמבר  31 2020בדצמבר  31

 )*(היקף אשראי אלפי דולר 57 אלפי דולר 60 אלפי דולר  67

 חובות לקוחות שהינם בפיגור, קרי, שחרגו מעבר לתנאי התשלום שסוכמו עימם.)*( נתון זה כולל יתרת 

 עמדו על 31.12.2022ימי האשראי של לקוחות החברה )כולל יתרת חובות לקוחות שבפיגור( נכון ליום 

 .בממוצע ימים 50 -כ

 10אשראי ספקים .22.3

  .30על כשוטף+ 31.12.2022 -ו 31.12.2021 לחברה אשראי שוטף מספקים העומד נכון לימים

                                                      

 "מ.המע מרכיב נוטרל ספקיםו לקוחות/ימי אשראי היקף בחישוב 19



34 

 

 

 השקעות .23

, החברה אינה משקיעה בחברות מוחזקות, שותפויות ומיזמים שאינם חברות דוחנכון למועד פרסום ה

 בנות.

 מימון  .24

 כללי .24.1

הנפקות  תמורת ההנפקה לציבור על פי התשקיף, , נעשה מימון החברה באמצעותדוחהפרסום למועד 

 לעיל.  19.4להון החברה וכן באמצעות מענק מהרשות לחדשנות כאמור בסעיף  הון ומכשירים המירים

של  ,השלימה החברה הנפקה ראשונה של מניותיה לציבור, בתמורה כוללת, ברוטו, 2021בחודש ינואר 

 8.1 -השלימה החברה הצעה פרטית, בתמורה כוללת של כ 2021בחודש דצמבר  ,מיליון דולר 11 -כ

על פי דוח  נוספת של מניותיה לציבורלציבור השלימה החברה הנפקה  2023ובחודש מרץ  מיליון דולר

 ר.מיליון דול 5.2 -כ, בתמורה כוללת, ברוטו, הצעת מדף

, לא נטלה החברה אשראי ממוסדות פיננסיים. להסכם תשלום מקדמה על ידי דוחנכון למועד ה

LALLEMAND להלן. 27.1.1, ר׳ סעיף 

נכללה הערה בדבר  2022בדצמבר  31שצורף לדוח הכספי של החברה ליום  רואה החשבון המבקרדוח 

 ,ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך להתקיים כ"עסק חי". לפרטים נוספים

 .םהכספי ותב׳ לדוח1רבות תוכניות החברה, ראו ביאור ל

סיום הקמת מפעל היצור לצורך נוסף  הוןלגייס להערכת החברה, בשנה הקרובה תידרש החברה 

לייצר בהיקף מלא במהלך שנת  המתוכנן של מאות טון בשנה בהיקף ™ProteVinה למוצר התעשייתי 

 .השוטפים הלכיסוי תפעול עסקיה ומילוי יעדי, 2024

 מיסוי .25

  .לדוחות הכספיים 10ביאור לפרטים אודות דיני המס החלים על החברה ועל חברת הבת שלה, ר׳ 

 מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות  .26

צפון החברה מפתחת את מוצריה בישראל וחלק מתהליך הייצור של החברה מבוצע מחוץ לישראל ) .26.1

 (. וקנדה הודו ,סלובקיה, מקדוניה

החברה משווקת את מוצריה בארה״ב ונערכת לשיווק המוצרים במדינות נוספות בעולם. לפיכך,  .26.2

כפופה החברה לחקיקה, תקינה ולפיקוח החלים על פעילותה בכל אחת מהמדינות השונות. לפרטים 

 . לעיל 7.2ר׳ סעיף נוספים 

לצורך מכירת רכיבי מזון נדרשת קבלת אישורים מהרשויות באותן טריטוריות או עמידה בכללים  .26.3

שקבועים בתקנות הרלבנטיות בכל טריטוריה, על כן, החברה פועלת לקבלת אישורים רגולטוריים 

הרלבנטיים תוך עבודה עם יועצים מקומיים בכל טריטוריה בה היא לציה גוהרו/או עמידה בכללי 

 מעוניינת לשווק את המוצרים. 

 Generallyבארה״ב ) Astaferm® -קיבלה החברה אישור לשיווק ומכירה של ה 2019בחודש יולי  .26.4

Recognized as Safe – Self GRAS אישור זה ניתן על ידי וועדת מומחים חיצונית המוסמכת .)
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לקבוע שהמוצר בטוח לשימוש, לאחר שבחנה את הרכבו ואת תהליך ייצורו ואת בטיחותו לשימוש 

 רישוי בטריטוריות נוספות. בקשותהחברה לא מקדמת נכון למועד הדוח  במזון.

החברה עומדת בתקנות ובכללים , קוריאה , באירופה, סינגפור, דרוםבארה״ב הקיימתפי הרגולציה  על .26.5

  .בטריטוריות כאמור TMroteVinP  -המאפשרים שיווק ומכירה של ה

, החברה פועלת תחת כללים שונים בנוגע לבריאות, בטיחות וגהות בעבודה לרבות כללים בנוסף .26.6

. מתקני הייצור של קבלני המשנה איתם התקשרה החברה במדינות המעבדותהנוגעים להפעלת 

ולחוקים מקומיים בענייני איכות סביבה, שימוש  GMPהשונות כפופים לכללי ייצור בסטנדרט 

זיהומים קיימים. בשנים האחרונות חלה החמרה בדיני  בחומרים מסוכנים, טיפול בפסולת וניקוי

חומרי הגלם  .קיום דינים אלו עלתה באופן משמעותי ובאכיפתם בעולם ועלויות איכות הסביבה

ותוצרי החברה מיובאים ומיוצאים תחת אישורי יבוא ויצוא ותנאי האריזה והשילוח נעשים על פי 

 הוראות החוק והמלצות היצרנים.

ידיעת החברה, קבלני המשנה מחזיקים את כל האישורים המהותיים הנדרשים לצורך  למיטב .26.7

מתקניהם, מכל הבחינות המהותיות, תוך קיום החוקים והתקנות  אתם פעילותם והם מפעילי

 הרלוונטיים לייצור מזון, בטיחות בעבודה, בריאות ואיכות סביבה במדינות בהן הן פועלות.

  הסכמים מהותיים .27

 LALLEMANDמערך הסכמים עם  .27.1

 NextFreezeלמוצר  הסכם למתן רישיון .27.1.1

בהסכם לפיו העריכה ובחנה  LALLEMAND -, התקשרו החברה ו2016בחודש דצמבר 

LALLEMAND את ה- NextFreeze  אשר פותח על ידי החברה ואשר כאמור, הינו זן שמרים עמיד

בתנאי הקפאה שונים ובעל יכולת שרידות במספר מחזורי הפשרה והקפאה. במסגרת ההתקשרות, 

 -ל Scale-Upלבצע  , את היכולתNextFreeze -את תכונותיו של ה LALLEMANDבחנה והעריכה 

NextFreeze .וכן את צרכי השוק במוצר 

, על 2019באפריל,  19, ביום LALLEMAND -לאחר השלמת הבחינה כאמור לעיל, חתמו החברה ו

רישיון בלעדי, לא ניתן להעברה, הנושא  LALLEMAND-הסכם רישיון במסגרתו העניקה החברה ל

ברחבי העולם. על פי הסכם הרשיון,  NextFreezeתמלוגים עבור החברה, למטרת ייצור ומכירה של 

על קבלת כל האישורים הנדרשים בכל טריטוריה שבה היא פועלת לייצור  LALLEMANDאחראית 

 .NextFreeze -ומכירה של המוצר והיא התחייבה לפעול למסחור ה

הכנת עוד נקבע בהסכם הרשיון, כי החברה תהא אחראית לכל הנוגע לפטנטים על המוצר ובפרט ל

מסמכים ורישום של כל הפטנטים ותהיה הבעלים של הפטנטים האמורים. בנוסף, החברה תהיה 

 אחראית לאסטרטגיה הגלובלית הנוגעת לתחזוקת הפטנטים. 

לשלם לחברה תמלוגים בשיעורים שנקבעו בהסכם  LALLEMANDבתמורה לרשיון, התחייבה 

המוצר מוגן באמצעות פטנט. התמלוגים מהמכירות נטו של סך המוצרים הנמכרים במדינות בהן 

אלפי דולר  250ישולמו בתשלומים רבעוניים. בהתאם לתנאי הרישיון, קיבלה החברה מקדמה בסך של 

״(, אשר תקוזז מתמלוגים עתידיים באופן הבא: ממועד כניסתו לתוקף של ההסכם כאמור המקדמה)״

בלבד  30%לחברה תמלוגים בשיעור של  LALLEMANDועד לכיסוי מלא של המקדמה, תשלם 

 100% -יקוזזו מהמקדמה( ולאחר מכן תהיה זכאית החברה ל 70%מהתמלוגים המגיעים לה בפועל )
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, טרם קיבלה החברה תמלוגים ממכירות דוחמתשלומי התמלוגים המגיעים לה. נכון למועד ה

NextFreeze. 

)ביחס לכל טריטוריה בנפרד(  NextFreeze -תוקפו של הסכם זה הינו עד פקיעת הפטנטים על מוצר ה

)ביחס  LALLEMAND -או עד המועד בו הפטנטים האמורים אינם מעניקים עוד זכויות בלעדיות ל

 -לכל טריטוריה בנפרד(. לפרטים אודות הפטנטים הקיימים ובקשות לרישום פטנט בקשר עם ה

NextFreeze לעיל. כן ניתנה לחברה זכות לביטול ההסכם במקרה של הפרה על ידי  19, ר' סעיף

LALLEMAND ימים ממועד קבלת הודעה בכתב מהחברה וכן ניתנה זכות  30, אשר לא תוקנה בתוך

 להליכי חדלות פירעון.ביטול לשני הצדדים במקרה בו הצד השני נכנס 

ולמיטב NextFreeze -בשיווק מסחרי של ה LALLEMAND, טרם החלה דוחהפרסום נכון למועד 

, אין לחברה דוחהפרסום ידיעת החברה נמצאת בשלב של הערכת המוצר אצל לקוחותיה. נכון למועד 

. החברה איננה צופה LALLEMANDוודאות לגבי מועד תחילת שיווקו המסחרי של המוצר על ידי 

 .3202הכנסות מהותיות מתמלוגים בשנת 

 LALLEMANDהסכם תשלום מקדמה על ידי  .27.1.2

 LALLEMAND, לפיו העבירה LALLEMAND -נחתם הסכם בין החברה ל 2019אוקטובר, ב 31ביום 

"(. על פי ההסכם, היתה רשאית סכום ההעברהדולר )" ןמיליו 2לחברה מקדמה בסכום כולל של 

LALLEMAND  :לבחור את כל אחת מהאפשרויות הבאות ביחס לסכום ההעברה 

היתה זכות המרה למניות החברה,  LALLEMAND -על פי ההסכם, ל – המרה למניות החברה (א)

דולר על ידי החברה  ןמיליו 2בהנחה שנקבעה בהסכם, במקרה בו בוצע סיבוב השקעה של לפחות 

העברה לחברה )סיבוב השקעה כאמור לא בוצע ימים לאחר העמדת סכום ה 180בתקופה של 

בתקופה האמורה( וכן לשלושה חודשים נוספים, בהנחה נמוכה יותר, במקרה בו לא בוצע סיבוב 

 . LALLEMANDהשקעה כאמור בחברה. זכות זו פקעה מבלי שמומשה על ידי 

 MANDLALLE -ל עמדה 2021לאפריל  30בכל עת עד ליום  – NextFreeze -רכישת זכויות ב (ב)

מיליון  5בתמורה לסך של  NextFreezeזכות לרכוש את כל הזכויות הקנייניות במוצר הידוע בשם 

 27.1.1דולר, בניכוי סכום ההעברה והמקדמה שהתקבלה תחת הסכם הרשיון כמפורט בסעיף 

 .LALLEMANDזכות זו פקעה מבלי שמומשה על ידי לעיל. 

החל  ,בס״ק )ב( לעיללאור פקיעת הזכות לרכישת זכויות כאמור  – תשלום מראש בגין תמלוגים (ג)

צטרף כל סכום ההעברה למקדמה שהתקבלה תחת הסכם הרישיון ויחולו ה,  2021במאי  1מיום 

 לעיל.  27.1.1כל התנאים המפורטים בסעיף  ולגבי

שנים ממועד העברת סכום ההעברה לחברה תהיה מעוניינת  5עוד נקבע בהסכם, כי אם בתוך  (ד)

החברה להיכנס להסכם שיתוף פעולה ביחס לאסטקסנטין כחומר צבע טבעי עבור שוק 

זכות סירוב  LALLEMAND -"(, תעניק החברה להטכנולוגיההחקלאות הימית )בסעיף זה: "

ימים להתקשרות עם החברה בהסכם פיתוח ומסחור של הטכנולוגיה. ככל שתבחר  30ראשון של 

LALLEMAND  60לממש את זכות הסירוב, ינהלו הצדדים משא ומתן להסכם כאמור במשך 

 ימים, אשר בסיומם, ככל שלא ייחתם הסכם, תפקע זכות הסירוב. 

 "Biotika A.S Inc. "(Biotika)צור )באמצעות פרמנטציה( עם הסכם יי .27.2
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בהסכם לגידול ביומסה של זן השמר ממנו מיוצר  Biotikaהתקשרה החברה עם  2019בפברואר,  7ביום 

בסלובקיה  Biotika"( במפעלי הייצור של המוצר, באמצעות פרמנטציה )בס"ק זה: "®AstaFerm -ה

הינה חברה ציבורית המאוגדת בסלובקיה ואשר מניותיה נסחרות  Biotika"(. ההסכם)בס"ק זה: "

( ואשר הינה יצרנית ותיקה של רכיבים Bratislava Stock Exchangeבבורסת ברטיסלבה בסלובקיה )

( לתעשייה הרפואית ורכיבים לתעשיית המזון והינה Active Pharmaceutical Ingredientsפעילים )

 נטציה בקנה מידה תעשייתי.בעלת יכולת ביצוע תהליכי פרמ

מבצעת עבור החברה תהליכי פרמנטציה של זן השמרים ממנו  Biotikaבהתאם להוראות ההסכם, 

לצרכי ביצוע  Biotika -וזאת, באמצעות ידע שפותח בחברה ואשר מועבר ל Astaferm® -מיוצר ה

גן על הידע ( שמטרתו להMaterial Transfer Agreementההסכם, תחת הסכם העברת חומרים )

את זני השמרים הדרושים  Biotika -המועבר על ידי החברה במסגרת ההסכם. כן מעבירה החברה ל

כאמור מעת לעת. על פי הוראות  Biotikaלשם הייצור ודואגת לרענן את הזנים המוחזקים על ידי 

, לצורך רשאית לעשות שימוש בידע ובזני השמרים המועברים אליה על ידי החברה Biotikaההסכם, 

 מתן השירותים לחברה בלבד והיא איננה רשאית לעשות שימוש בידע ובזנים כאמור לכל צורך אחר.  

סכומים קבועים עבור כל מנת ייצור של ביומסה, כאשר לפני תחילת כל  Biotika -החברה משלמת ל

, יסכימו הצדדים על כמות מינימום לרכישה על ידי החברה, אליה תהיה החברה מחויבת שנה קלנדרית

 במהלך השנה הרלבנטית, במחיר ידוע מראש. 

 . 2024תקופת ההסכם הינה עד לשנת 

 ״( לניקוי והפרדהPunjab)״ .Punjab Chemicals & Crop Protection Ltdהתקשרות עם  .27.3

Punjab  הינה חברה פרטית המאוגדת בהודו ואשר הינה יצרנית מובילה של מוצרים שונים, ובהם

רכיבים לתעשיית המזון, לתעשיית הפארמה והתעשייה החקלאית והיא מבצעת עבור החברה תהליכי 

וזאת על פי ידע שפותח על  Biotikaניקוי והפרדה של אסטקסנטין מתוך הביומסה המגודלת במפעלי 

 -תחת הסכם סודיות. על פי תנאי ההתקשרות, משלמת החברה ל Punjab -ואשר הועבר לידי החברה 

Punjab  סכום קבוע עבור כל יום של שימוש במתקניPunjab לא נחתם דוחהפרסום . נכון למועד ,

 .Punjabהסכם בכתב בין החברה לבין 

ו, הינו אסטקסנטין שבהוד Punjabהתוצר המתקבל לאחר תהליך הניקוי וההפרדה המבוצע במפעלי 

בתצורות השונות בהן  Astaferm® -בריכוז גבוה מאוד והוא מועבר לחברה לצורך המשך ייצור ה

 לעיל.  8.1נמכר המוצר, כאמור בסעיף 

 "( ליקוריסאף אנד סי ליקוריס ע"מ )"הסכם ייצור עם  .27.4

נחתם בין החברה לליקוריס, אשר הינה חברה ישראלית ותיקה המתמחה  2019במרץ  14ביום 

בהודו  Punjabפק במפעלי בתמציות ובמוצרים לתעשיית המזון, הסכם להפיכת האסטקסנטין המו

)למעט ייצור סוכריות גומי, המיוצרות  Astaferm® -לתצורות השונות )אבקות ושמנים( בהם נמכר ה

להלן( באמצעות אבקה המופקת על ידי ליקוריס( וזאת על פי ידע  27.5על ידי ספק אחר )ר׳ סעיף 

שפותח על ידי החברה )ואשר הועבר לחברה תחת הסכם סודיות(. ההסכם הינו בתוקף לשנה והוא 

יע צד להסכם על רצונו שלא לחדש אלא אם הודחודשים,  12מוארך אוטומטית בסוף כל תקופה של 

 חודשים לפני תום התקופה. 6את ההסכם, 
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 GMPאריזתם, בסטנדרט לטפל בבמסגרת ההסכם התחייבה ליקוריס לייצר עבור החברה מוצרים ו

מזון ובהתאם להנחיות החברה. ליקוריס אחראית לתקינות הליכי הייצור והחברה אחראית למוצרים 

 .מרגע מסירתם לידיה

החברה התחייבה להעביר לליקוריס את חומרי הגלם והוראות הייצור ולרכוש על חשבונה ציוד עבודה 

 שישמש לייצור המוצרים בלבד, אשר יישאר בבעלות החברה ויוחזר אליה בתום תקופת ההסכם. 

החברה היא בעלת הזכות הבלעדית במוצרים ובפרט הזכות להפיץ, למכור ולשווק את המוצרים, 

ההסכם ולאחריה. החברה היא בעלת הזכות המלאה והבלעדית במוניטין, במותג ובסימני בתקופת 

המסחר. כל זכות שימוש בקניין הרוחני ניתנה לליקוריס בתנאי שלא תעשה בו שימוש העלול לפגוע 

 במוניטין החברה. 

 AstaFerm®ת "( לייצור ושיווק סוכריות גומי המכילומיה") מזכר הבנות עם מיה תעשיות מזון בע"מ .27.5

מיה הינה חברה ישראלית העוסקת בתחום המזון ואשר מתמחה בייצור, יבוא ושיווק של מוצרי מזון 

ותוספי תזונה. החברה חתמה על מזכר הבנות עם מיה לצורך שיתוף פעולה בייצור, בשיווק והפצה של 

בארה"ב, קנדה  לשיווקוחומרים פעילים נוספים,  Astaferm®( המכילות Gummiesסוכריות גומי )

 ומקסיקו.

מזון, בהתאם לדרישות ספציפיות של  GMP, מיה מייצרת את המוצר תחת סטנדרט דוחנכון למועד ה

( משווקות ישירות על ידי החברה Gummiesסוכריות הגומי ) לקוחות ולדרישות איכות מוגדרות.

 בארה״ב.

 AstaFerm®למוצר הסכם הפצה ומכירה בארה"ב  .27.6

התקשרה החברה בהסכם הפצה ומכירה, לא בלעדי, בארה"ב למוצר החברה  2021 בחודש אוקטובר

AstaFerm®אשר יופץ בארה"ב על ידי , Stauber,  המדורגת כיום במקום הראשון בביצועים בקרב

בין חברות ההפצה הגדולות בארה"ב בתחום רכיבי תזונה  אשר הינהמפיצי רכיבי תזונה בארה"ב, 

, מזון (Gummiesי בריאות, פתרונות תזונה בתצורת סוכריות גומי )חדשניים, מזון, משקאות וחטיפ

 STAUBERחודשים,  12בע"ח ועוד. במסגרת ההסכם, אשר קדם לו תהליך בדיקת איכות ממושך של 

כחומר גלם, הן כאבקה מסיסת מים למשקאות, מזון  Astaferm®תשווק ותפיץ ללקוחותיה את 

 .(Soft Gels) רכותוצורות מתן נוספות והן כשמן לקפליות 

 חודשים כל אחת. 12ההסכם הינו לתקופה של שנה ויתחדש אוטומטית לתקופות נוספות עוקבות של 

;  כמו כן ההסכם ימים 30בהודעה מוקדמת בכתב של  לסיומו של ההסכםכל צד יהא רשאי להביא 

 12כולל תנאים נוספים כמקובל בהתקשרויות מסוג זה, כגון שיפוי, ביטוח ואי תחרות )לתקופה של 

 חודשים לאחר סיום ההסכם(. 

  TMroteVinP מסחרי של , לייצור "ingredientsGFR  "(GFR)הסכם יצרן משנה עם  .27.7

, אשר הינה יצרנית משנה של רכיבי תזונה GFR, התקשרה החברה עם 2021בדצמבר  28ביום 

טבעוניים עבור חברות מזון בצפון אמריקה וברחבי העולם ופועלת מקנדה, בהסכם ייצור משנה לצורך 

ייצר את המוצר בהיקף מסחרי של עשרות טונות בשנת ת GFRלפיו   TMroteVinP ייצור מסחרי של 

בארה"ב במחצית  TMroteVinP חרית של , כאשר כמות זו תאפשר לחברה להתחיל בהשקה מס2022
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וכן לספק הזמנות שהתקבלו ודוגמאות בהיקפים משמעותיים לחברות מזון  2022הראשונה של שנת 

  –תעשייתי ראשוני לייצור  מתקן הופעל 2022במהלך המחצית הראשונה של שנת מובילות בעולם. 

™ProteVin,החל הייצור המסחרי של 2022בחודש יוני  , בהיקף ייצור של עשרות טונות ,™ProteVin20 

הכוללים התחייבות בלתי חוזרת לימי ייצור עבור הסכמים חתימה על מבוצע בדרך של  GFRהייצור ב 

את היצור  עבירות GFRב   ProteVinייצור החברה הקפיאה את נכון למועד הדוח,  .™ProteVinה 

 להלן. 30.1ר' סעיף  לפרטים אצל קבלן המשנה בצפון מקדוניה,

 

  TMroteVinP הסכם אסטרטגי עם יצרן שמרים מאזור הבלקן, להקמת מערך ייצור  .27.8

, בהסכם מצפון מקדוניה, התקשרה החברה בהסכם אסטרטגי עם יצרן שמרים 2022בספטמבר  7ביום 

. במסגרת ההסכם, הוסכם כי יוקם מתקן ייצור עבור "(המפעל)" ProteVin™להקמת מערך ייצור 

 ומוצרים נלווים בהיקף שנתי של ProteVin™החברה, אשר בשלב ראשון יאפשר לחברה ייצור של 

היצרן יקים את המפעל בסמוך למתקן . 2024של מאות טון בשנה המתוכנן לייצר בהיקף מלא בשנת 

והחברה תישא בעלויות  ProteVin™-ה רך ייצורמכור לחברה שמרים לצויצר ויוכן י שברשותוקיים 

לפרטים נוספים ר' דוח מיידי .  ProteVin™ -הנדרשות עבור רכישת והתקנת הציוד הדרוש לייצור ה

 (, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2022-01-093333)אסמכתא:  2022 בספטמבר 8מיום 

 .והקמהתכנון הינו בשלבי  פרסום הדוח, הפרוייקטמועד נכון ל

 AstaFerm®למוצר  בדרום קוריאההפצה ומכירה ל מזכר הבנות .27.9

להפצת רכיבי מזון , הודיעה החברה על התקשרותה במזכר הבנות עם חברה 2022בנובמבר  13 ביום

וכן מוצרים נלווים, בדרום קוריאה.  TMProteVin"(,להפצה ומכירה של המפיץבדרום קוריאה )"

במסגרת מזכר ההבנות, הכולל בלעדיות הדדית, הצדדים יפעלו לקידום מכירות המוצר בדרום 

 TMProteVinקוריאה ובמקביל ינהלו משא ומתן על התנאים והמגבלות של רישיון בלעדי להפצת 

 ומוצרים נלווים של החברה בדרום קוריאה. 

 לעיל.  11ר' סעיף  ,Spacemilkעם להסכם  .27.10

 הליכים משפטיים .28

ג לדוחות 12ביאור  ר'אלגאטכנולוג'יס בע"מ לפרטים אודות פסק בוררות סופי הדוחה את תביעת 

  הכספיים.

 עסקיתיעדים ואסטרטגיה  .29

 כללי .29.1

חזון החברה הוא להוביל את עולם התזונה דרך פיתוח רכיבי תזונה פורצי דרך מבוססי פרמנטציה. 

מעבר לפיתוח שיטות השבחה יעילות, פיתוח זנים מובילים וביסוס הטכנולוגיה, החברה פיתחה 

 8.1)ר׳ סעיף  Astaferm® -רכיבי מזון מהפכניים שיסייעו לה בהגשמת החזון. ה 2ומפתחת עד כה 

לעיל(.החברה ממשיכה לשפר את המוצרים שפיתחה על מנת  10.1)ר׳ סעיף  TMroteVinP  -לעיל( וה

                                                      

 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.(, 075244-01-2022)אסמכתא:  2022ביוני  19לפרטים נוספים ר' דיווח מיום  20
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 ,להרחיב את השימושים בהם על ידי שילוב הרכיבים במספר רב של קטגוריות מזון )תזונת ספורטאים

ליפי חלב ותחליפי בשר( ופועלת תח פורמולות לתינוקות ולמבוגרים, תוספי תזונה, מוצרי מזון,

ארה"ב, גרמניה, ) להרחבת סל מוצריה )תוך התמקדות בתחליפי חלבון( והטריטוריות בהן היא מוכרת

 . בטריטוריות נוספותותמכור את מוצריה, גם  (קוריאהסינגפור ודרום 

29.2. ®Astaferm – לאחר השקת ה- ®Astaferm  החברה פעלה, ובקנדהלשוק תוספי התזונה בארה״ב 

סוכריות גומי בריכוז גבוה, אבקות  ופיתחהלמינוף יתרונותיו של המוצר לצורך שימושים נוספים 

להיות משווקים  ימשיכומוצרים אלו  ואפליקציות נוספות. (Soft Gel, קפליות רכות )מסיסות במים

 תמקד החברה את 2023לתת תמיכה ואספקות ללקוחותיה, אולם בשנת  תמשיךעל ידי החברה ש

 בקשותנכון למועד הדוח החברה לא מקדמת . ™ProteVinמרבית מאמצי השיווק והפיתוח במוצר 

 בטריטוריות נוספות. Astaferm® -של ה רישוי

29.3.  TMroteVinP –  נכון למועד פרסום הדוח, עמדה החברה בארבע אבני דרך )מתוך חמש( שהציבה לעצמה

. החברה פועלת להמשך יצירת ביקושים וקבלת הזמנות נוספות לעיל 8.2.5בסעיף כמפורט  2022בשנת 

 . 2023במהלך שנת של המוצר, הרחבת כושר הייצור וקבלת אישור לשיווק בישראל אשר צפוי להתקבל 

)רגולציה( לצורך קבלת האישורים המתאימים לשיווק המוצר כן מקדמת החברה הכנת תיקי רישוי 

 בטריטוריות שונות בעולם.

 2023ת שנמרכזיים ליעדים  .30

 ;2024בשנת  לייצר בהיקף מלאהמתוכנן  של מאות טון בשנה בהיקף ™ProteVinייצור להקמת מפעל  .30.1

ומטריטוריות  מאירופה, מארה"ב, TMroteVinPלמוצר  וקבלת הזמנות נוספות יצירת ביקושיםהמשך  .30.2

 ;נוספות

30.3. Scale-up )לצורך ייצור  החברהשפיתחה ייחודי השמרים הזן  של לתהליך הפרמנטציהתעשייתי  )גמלון

 .בקשת פטנט באירופה 2022ואשר בגינו הגישה החברה בנובמבר  ™ProteVinיעיל ורווחי יותר של 

זה לעיל בדבר צפי להתפתחות של החברה בשנה הקרובה  30כל ההנחות והנתונים המפורטים בסעיף 

הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, המבוססים על 

ים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירוע

אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או 

להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה החברה, וזאת בין היתר בשל שינויים טכנולוגיים בתחום 

 החברה והעדפות לקוחותיה. הפעילות של החברה ושינויים במגמות השוק בו פועלת 

 דיון בגורמי סיכון  .31

 להערכת החברה, פעילותה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים:

 כלכליים -גורמי סיכון מאקרו .31.1

חברתית ואי וודאות בשווקים עלולים -האטה כלכלית, חוסר יציבות כלכלית –חברתי -מצב כלכלי .31.1.1

למוצרי החברה ולשחיקה במחירם, ובכך להשפיע על לגרום לקושי בגיוס כספים, לירידה בביקוש 

 שינויים במחירי האנרגיה, הסחורות והלוגיסטיקה ישפיעו על עלויות המוצרים. תוצאות החברה.

מהוצאותיה של החברה הינן בשקל  דולר, בעוד שחלקבמטבע הפעילות של החברה הינו  – שערי חליפין .31.1.2

 ות בשערי חליפין.וחלקן באירו ולכן קיימת לחברה רגישות לתנוד



41 

 

 

למשבר בריאותי עולמי מתמשך, דוגמת התפשטות נגיף הקורונה הפוקדת  – משבר בריאותי עולמי .31.1.3

 העולם בימים אלו, אשר יביא לסגירת עסקים, השבתת שירותים ממשלתיים, סגירת גבולותאת 

בהם ומגבלות נוספות עלולות להיות השלכות משמעותיות על הכלכלות בעולם, לרבות בשווקים 

פועלת החברה ועל יכולתה של החברה לשמר רציפות בתהליך הייצור שחלקו מבוצע מחוץ לישראל. 

משבר בריאותי כאמור והמשבר הכלכלי הנלווה לו עלולים להיות בעלי השפעה לרעה על מצבה של 

 החברה ועל יכולתה לפתח את מוצריה ולפיכך, עלולה להיות השפעה לרעה על תוצאות פעילות החברה.

 להלן. 6.7לפרטים ר' סעיף  –השפעת האינפלציה ועליית ריבית  .31.1.4

 גורמי סיכון ענפיים .31.2

מוצרי החברה כפופים לפיקוח, לרישוי ולתקנות המסדירות את ייצורם, שיווקם, מכירתם  – רגולציה .31.2.1

והפצתם. העמקת והחמרת הרגולציה, או אי קבלת אישורים מתאימים בטריטוריות חדשות, עשויים 

להשפיע על קצב הצמיחה של החברה. עם זאת, להערכת החברה לגורם סיכון זה אין השפעה מהותית 

הואיל והחברה מפתחת מוצרים טבעיים, ללא הנדסה גנטית ומתבססת על טכנולוגיות,  על החברה,

 שיטות ייצור וחומרי גלם מוכרים בתעשיית המזון.

מוצרי החברה מיוצרים על פי דרישות איכות מחמירות. תקלה באחד  –סטנדרטים של איכות  .31.2.2

ודדת עם גורם סיכון זה מתהליכי הייצור עלולה להוביל לפגיעה בתוצאות החברה. החברה מתמ

באמצעות בקרות על תהליכי הייצור המבוצעים אצל קבלני המשנה )בין אם באמצעות החברה ובין 

אם באמצעות צדדים שלישיים( וכן באמצעות בחירת קבלני משנה מוכרים ובעלי ההסמכות 

 הרלבנטיות לפי תקני האיכות הנדרשים.

החדיר מוצריה לשוק ולהגביר את השימוש בהם, לאחר שלב הפיתוח, על החברה ל -חדירה לשוק  .31.2.3

לרבות בדרך של שכנוע לקוחות ביתרונותיהם של המוצרים ובניית ערך ללקוחות. כמו כן, על החברה 

להמשיך ולפתח את מוצריה על מנת לשפר ולעיתים אף לשמר את היתרונות הכלכליים והתפעוליים 

 שלהם והתאמתם לדרישות המשתנות של הצרכנים. 

  לעיל. 14ר׳ סעיף  - ותתחר .31.2.4

 גורמי סיכון ייחודיים לחברה .31.3

כאמור לעיל, לחברה תלות בחלק מקבלני המשנה בהם עושה החברה שימוש  – תלות בקבלני משנה .31.3.1

בתהליך הייצור. החברה מתמודדת עם סיכון זה באמצעות מדיניות מלאי המאפשרת מרחב תמרון 

למוצרים חדשים, תלוי באיתור יצרן בעלי יכולות  Scaling-Upלהמשך רצף פעילות. בנוסף, ביצוע 

 מתאימות. 

על אף שלהערכת החברה אין לה תלות בעובד מסוים, הרי שנוכח העובדה  –ע ייחודי עובדים בעלי יד .31.3.2

שהחברה הינה חברת מחקר ופיתוח עם מספר עובדים קטן יחסית ושחלקם הינו בעלי מומחיות 

 ייחודית, שימור עובדים הינו גורם הצלחה קריטי לחברה. 

אין כל וודאות בהצלחת פעילויות המחקר  – חוסר וודאות לגבי הגעה לשלב של שיווק מסחרי .31.3.3

והפיתוח של החברה והגעתן לשלב שיווק של מוצרים חדשים על בסיס מסחרי. כישלון המחקר 

והפיתוח של מוצרים חדשים עלול לגרום לעיכובים והשקעות משמעותיות נוספות. עם זאת, נכון 

והשלימה את הפיתוח של  afermAst® -כבר החלה החברה במכירות של מוצר ה דוחה פרסום למועד
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 -למוצר הלקוחות ל הזמנות ראשונותוסיפקה ואף קיבלה  תעשייתיבקנה מידה  TMroteVinP  -ה

 TMroteVinP. 

הקמת המפעל בצפון מקדוניה  – קמת מפעל ייצור תעשייתי בהיקף של מאות טונות בשנהעיכוב בה .31.3.4

כרוכה באישורים מהרשויות, הזמנת ציוד בעל זמני אספקה ארוכים וביצוע העבודה באמצעות קבלני 

לגבי לוחות הזמנים לסיום הקמת המפעל והמשך אספקת הזמנות ללקוחות אין כל וודאות משנה. 

 .™ProteVinאשר התחילו להשיק את מוצר ה 

הסיכון הקיימים בחברה על פי טיבם ועל פי השפעתם, לדעת הנהלת בטבלה שלהלן מוצגים גורמי  .31.3.5

  החברה, על עסקי החברה:

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה

השפעה 

 קטנה

השפעה 

 בינונית

השפעה 

 גדולה

 

 סיכוני מאקרו 

 חברתי-מצב כלכלי   +

 שערי חליפין   +

 משבר בריאות עולמי   +

 ועליית ריביתהשפעת אינפלציה    +

 סיכונים ענפיים

 רגולציה   +

 סטנדרטים של איכות   +

 חדירה לשוק  + 

 תחרות  + 

 סיכונים ייחודיים לחברה

 תלות בקבלני משנה  + 

 עובדים בעלי ידע ייחודי  + 

חוסר וודאות לגבי הגעה לשלב של שיווק   + 
 מסחרי

עיכוב בהקמת מפעל ייצור תעשייתי  +  
 של מאות טונות בשנהבהיקף 
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 בע"מ נקסטפרם טכנולוגיות
 )"החברה"(

 

 31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני הקבוצה לתקופה של שנה שנסתיימה ביום  –' בפרק 

 2022בדצמבר 

 

 "(החברהענייני נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ )"מצב על דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון 

ת ניירות ערך )דוחות "(, בהתאם לתקנותקופת הדוח)להלן: " 2022בדצמבר  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 "(.תקנות הדיווח)להלן: " 1970 -ידיים(, התש"ל תקופתיים ומ

 

 ניירות לתקנותג 5 בתקנה זה מונח כמשמעות", קטן"תאגיד  הינה החברהמופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך ש

 חלק את, לאמץ החליט החברה ודירקטוריון"(, תקנותה)" 1970-לתש"(, ידייםיומ תקופתיים)דוחות  ערך

 : זה ובכלל )או שתהיינה( רלבנטיות לחברה, בתקנות, ככל שהן כמפורט קטנים לתאגידים שאושרו ההקלותמ

  ;ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית 

 לעניין  10% -לעניין המבחן המאזני והתוצאתי ו 20% -העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 מבחן ההון העצמי המינימלי; 

 40%-יניים להעלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ב. 

  ( לתקנות; דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן 5ד)ב()5תקנה  לאמץ אתהחליט החברה דירקטוריון

  .1.1.2023פטור, דיווח חצי שנתי, החל מתקופת הדיווח שהחלה ביום 
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, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה -חלק א' 

 המזומנים שלו

 כללי .1

. נכון למועד 2013בדצמבר  9בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות ביום  החברה התאגדה ונרשמה .1.1

הדוח, החברה עוסקת בתחום פעילות אחד, שהינו, מחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של טכנולוגיות 

ומוצרים חדשניים, המבוססים על שמרים, למגוון שימושים בתעשיית המזון, לרבות תוספי מזון, 

 צרים נוספים.תחליפי לחלבון מן החי ומו

, השלימה החברה הנפקה ראשונה של מניותיה והפכה לחברה ציבורית, 2021בחודש ינואר  .1.2

 19תשקיף להשלמה של החברה אשר פורסם ביום כמשמעות מונח זה בחוק החברות. לפרטים ר' 

 20וההודעה המשלימה שפורסמה מכוחו ביום  (2021-01-008307 מס' אסמכתא:) 2021בינואר 

אשר האמור בהם של החברה לראשונה למסחר בישראל;  נרשמו מניותיה םאשר מכוח 2021בינואר 

"(. לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על התשקיףדרך ההפניה )"נכלל בדוח זה על 

 .2022פעילות החברה, ר' פרק א' לדוח התקופתי לשנת 

1.3. ™ProteVin -  מוצר הדגל של החברה, חלבון טבעוני בעל ערך תזונתי הדומה לחלבון מן החי וטעם

מתאים לשילוב כמקור חלבון  ProteVin™ניטראלי, ללא טעמי לוואי המאפיינים חלבון מהצומח. 

שווקים: שוק תזונת הספורטאים, שוק תחליפי הבשר, תחליפי חלב, פורמולות איכותי במגוון 

 ים ועוד.לתינוקות ולמבוגר

, 2022שהציבה לשנת  ארבע אבני דרך )מתוך חמש( נכון למועד פרסום הדוח, החברה השלימה 

 כדלקמן: בהתאם לתוכניתה האסטרטגית

שהוקם , בהיקף ייצור של עשרות טונות, ™ProteVin –תעשייתי ראשוני לייצור  מתקן הפעלת .1

, 2022. בחודש יוני 2022במהלך המחצית הראשונה של שנת  בקנדה, GFRחברת מתקני ב

הודיעה החברה על סיום הרצת מתקן הייצור שהוקם בקנדה ועל התחלת הייצור המסחרי של 

™ProteVin,1 .ובכך השלימה החברה אבן דרך זו 

החל  בארה"בואספקת הזמנות ראשונות שהתקבלו ™ProteVin  השקה מסחרית של .2

הודיעה החברה על השקה מסחרית  2022. בחודש יוני 2022של שנת  הראשונהמהמחצית 

 , ובכך השלימה החברה אבן דרך זו.ProteVin 2™ואספקת הזמנה ראשונה בארה"ב של 

לשוק תזונת הספורטאים יצירת ביקושים וקבלת הזמנות נוספות, האצת החדירה  המשך .3

 2022בחודש נובמבר ים אלה. בשווק דומיננטיים םולשוק המזון הגלובאלי באמצעות שחקני

לקוחות  6התקשרויות במזכר הבנות להפצה ומכירה בדרום קוריאה, החברה דיווחה על 

בטריטוריות שונות )ארה"ב, גרמניה,  ™ProteVinהמתכננים השקת פורמולה מבוססת 

מיליוני דולר למוצר  3 -סינגפור ודרום קוריאה( וחוזה אספקה עתידי בהיקף כולל של כ

ProteVin™ השלמת אבן דרך זו.  יםמהווה 

                                                      

 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.(, 075244-01-2022)אסמכתא:  2022ביוני  19לפרטים נוספים ר' דיווח מיום  1
 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.(, 076876-01-2022)אסמכתא:  2022ביוני  22לפרטים נוספים ר' דיווח מיום  2
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מאות טונות ורווחי בהיקף של לקנה מידה תעשייתי  ™ProteVin שלהייצור  כושר הרחבת .4

, לקראת תחילת 2022במהלך המחצית השנייה  של שנת התחיל צפוי ל. ביצוע ההרחבה לשנה

, הודיעה החברה על התקשרותה 20223. בחודש ספטמבר 2023ייצור בהיקפים אלה בשנת 

עם יצרן משנה באירופה ובכך  ™ProteVinבהסכם אסטרטגי להקמת מערך ייצור של 

 הקמה.תכנון וזו. נכון לפרסום הדוח, הפרוייקט הינו בשלבי השלימה החברה אבן דרך 

 )א( להלן. 5 קטן סעיף 'לפרטים אודות מערכי יצור ולוחות זמנים צפויים ר

נכון למועד הדוח, החברה החלה  .2022בישראל במהלך שנת  TMroteVinP לשיווקקבלת אישור  .5

 . 2023בהליך קבלת האישור כאמור, אשר צפוי להתקבל במהלך שנת 

  2023ת שניעדים מרכזיים ל

 לייצר בהיקף מלאהמתוכנן  של מאות טון בשנה בהיקף ™ProteVinייצור להקמת מפעל  (א)

 ;2024בשנת 

, מארה"ב, מאירופה TMroteVinPהמשך יצירת ביקושים וקבלת הזמנות נוספות למוצר  (ב)

 ומטריטוריות נוספות;

תעשייתי לתהליך הפרמנטציה של זן השמרים הייחודי שפיתחה החברה  )גמלון( Scale-up (ג)

 2022ואשר בגינו הגישה החברה בנובמבר  ™ProteVinלצורך ייצור יעיל ורווחי יותר של 

 .בקשת פטנט באירופה

זה לעיל בדבר צפי להתפתחות של החברה בשנה  1.3 כל ההנחות והנתונים המפורטים בסעיף

חזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, הקרובה הינם ת

ד קיימים ועתידיים אשר מוע המבוססים על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא 

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה החברה, וזאת בין היתר בשל 

שינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות של החברה ושינויים במגמות השוק בו פועלת החברה 

 לקוחותיה. והעדפות 

1.4. ®Astaferm -  תוסף תזונה המבוסס על אסטקסנטין, נוגד חמצון חזק, היחיד מסוגו המופק

 Astaferm®משמרים טבעיים ללא הנדסה גנטית וללא טעם וריח לוואי, אשר פותח על ידי החברה. 

ונמצא בשלבי  NPN - Natural Product Number)( ובקנדה )Self GRASמאושר לשיווק בארה"ב )

( על ידי Gummiesהשקה ומכירות בשווקים אלה בצורת הצריכה המבוקשת של סוכריות גומי )

וכן הושק בחודש  Purity Products -ו Carlson Labs ,Health  Grandמותגי תוספי תזונה, כדוגמת 

יכו להיות מוצרים אלו ימש (.Soft gels, בתצורה של שמן המשמש לקפליות רכות )2022שנת  דצמבר

תמקד  2023תמשיך לתת תמיכה ואספקות ללקוחותיה, אולם בשנת ש החברהמשווקים על ידי 

  .™ProteVinהחברה את מרבית מאמצי השיווק והפיתוח במוצר 

לפרטים אודות השלכות התפרצות נגיף הקורונה, הלחימה בין רוסיה לאוקראינה והשפעת  .1.5

 לפרק א' לדוח. , בהתאמה, 6.7  -ו 6.6, 6.4ר' סעיפים  –האינפלציה ועליית הריבית על החברה 

                                                      

אשר האמור בו נכלל בדוח (, 093333-01-2022)אסמכתא:  2022בספטמבר  8להלן וכן דיווח מיום  10.6.2לפרטים נוספים ר' סעיף  3
 זה על דרך ההפניה.
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 לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה, ר' פרק א' לדוח. .1.6

 הסברים לדוחות הכספיים .2

 הכספי המצב .2.1

 להלן תמצית נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של החברה )באלפי דולר(: 

 הסברי החברה  31.12.2021 31.12.2022 

 נכסים
 14,142 3,948 שוטפים

בעיקר  נבע הקיטון ביחס לתקופה המקבילה אשתקד
השקעות לתקופה זו אשר כלל מזומנים בשימוש במגידול 

, גידול ™Protevin לצורך הרחבת קו הייצור של 
בפעילות השוטפת של החברה ותחילת ייצור מסחרי של 

Protevin™31 -נכון ל  . סך המזומנים, שווי מזומנים 
 מיליון דולר. 3 -הסתכם בכ 2022בדצמבר, 

 לא נכסים
 2,326 4,145 שוטפים

הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר 
מהשקעות שבוצעו בציוד ייצור ומקדמות על חשבון רכוש 

לקנה  ™Protevinקבוע שנועדו להרחבת כושר היצור של 
 מידה תעשייתי.

סה"כ 
 16,468 8,093 נכסים

 

 התחייבויות
 3,991 3,437 שוטפות

הקיטון ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אינו מהותי 
 התחייבות בגין כתבי אופציהונבע בעיקר מקיטון ב

בהתחייבות לרשות , 2023לקראת פקיעתם בינואר 
 וקיטון בספקים וזכאים לתקופה. לחדשנות לזמן קצר

 התחייבויות
 803 609  שוטפות לא

בהתחייבויות שאינן שוטפות ביחס לתקופה הקיטון 
מקבילה אשתקד אינו מהותי ונבע בעיקרו מקיטון 
בהתחייבות בגין חכירה כתוצאה מתשלומי שכירות 

 שוטפים.

סה"כ הון 
)גירעון 

 בהון(
4,047 11,674 

מפעילות מההפסד נבע בעיקרו  2022בהון בשנת הקיטון 
  שנצבר לתקופה.

סה"כ 
התחייבויות 

)בניכוי והון 
 גירעון בהון(

8,093 16,468 

 

 העסקית לותיתוצאות הפע .2.2

תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם ניתוח להלן 

  (:דולר)באלפי 

 הסברי החברה  31.12.2021 31.12.2022 

 242 262 הכנסות

 ההכנסות נובעות ממכירות של

Astaferm® ו נוגד החמצון של החברה 

Protevin™ החלבון הטבעוני של ,

  .2022אשר הושק לראשונה ביוני  החברה

 ראה הסבר בסעיף ההפסד הגולמי להלן 219 1,384 המכרעלות 

 23 (1,122) גולמי  )הפסד(  רווח

 ההפסד הגולמי נובע בעיקרו ממכירות

 ייצורבמתקן  יוצראשר  ™Protevinשל 

בהיקף של עשרות קנדה  GFR -בראשוני 
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 הסברי החברה  31.12.2021 31.12.2022 

טונות לשנה כאשר ההוצאות הקבועות 

הכרוכות בהפעלתו מתחלקות על היקף 

כפועל יוצא, עלות . ייצור מצומצם

המלאי גבוהה מערך המימוש שלו 

 ™ProteVinולפיכך הופחת מלאי 

בנוסף לכך, לסכום שווי המימוש שלו. 

נוהל המלאי של החברה, הפחיתה לפי 

בסך  ®Astaferm ערך מלאי החברה את

בקשר עם אורך חיי  אלפי דולר 210 -כ של

 .המדף וצפי המכירות של המלאי

הודיעה החברה  2022ספטמבר חודש ב

על התקשרות בהסכם אסטרטגי להקמת 

עם יצרן  ™ProteVinמפעל לייצור 

, המיועד צפון מקדוניהמשנה באזור 

 . קנדהבלהחליף את מתקן הייצור 

 2,772 4,914 הוצאות מחקר ופיתוח

הגידול ביחס לתקופה המקבילה 

אשתקד נובע בעיקר מגידול בהוצאות 

 Scale-Up -תהליך ההקשורות עם 

)גימלון( הכולל הטמעת התהליך למתקן, 

של שיפור התפוקות ושיפור האיכות 

Protevin™ ב- GFR השיפור, . בקנדה

 לבוא לידי ביטוי בתהליכי הייצורצפוי 

צפון בבמתקן הייצור החדש של החברה 

 .מקדוניה

 506 700 הוצאות מכירה ושיווק

הגידול ביחס לתקופה המקבילה 

אשתקד נובע בעיקר מגידול בהוצאות 

בגין השתתפות החברה בכנסים 

לא החברה ש ,ותערוכות בינלאומיות

השתתפה בהן בתקופה המקבילה 

וזאת לאחר  הסרת ההגבלות  ,אשתקד

שנבעו ממשבר הקורונה והתקרבות 

 החברה לשלב ייצור תעשייתי.

 1,212 1,364 הוצאות הנהלה וכלליות 

הגידול ביחס לתקופה המקבילה 

אשתקד נובע בעיקרו מגידול בהטבה 

בגין אופציות לעובדים שהוענקו במהלך 

וכן גידול בהוצאות הנובעות  2022מרץ  

בחודש מחתימה על הסכם שכירות חדש 

בשל מעבר למשרדים , 2021אפריל 
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 הסברי החברה  31.12.2021 31.12.2022 

בניכוי הפרשה לבונוס עבור שנת  ,חדשים

2021. 

  4,467 8,100 הפסד מפעולות

 הכנסות מימון

242 184 

תקופה ל ביחסהגידול בהכנסות המימון 

המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול 

ת והפרשי מהכנסות ריבית בגין פיקדונו

רכיב  ךשיערושער בניכוי קיטון ב

 מהתקופה המקבילה אשתקד. האופציה

 1,222 203 הוצאות מימון

הוצאות המימון בתקופה המקבילה 

בעיקר משערוך של הלוואה אשתקד נבעו 

המירה, אשר הומרה למניות במועד 

השלמת ההנפקה לציבור של מניות 

החברה. הוצאות המימון בתקופת הדוח 

נבעו בעיקר מהפרשי שער וכן מהוצאות 

 מימון בגין חכירה.

הפסד לפני מיסים על 

 הכנסה
8,061 5,505 

 

 ללא שינוי מהותי. 2 7 מיסים על הכנסה 

  5,507 8,068 הפסד לתקופה

 נזילות  .3

 3,024של בסך כולל  2021בדצמבר  31ונכון ליום  2022 בדצמבר 31לחברה יתרת מזומנים, נכון ליום 

המרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים ושימושם להלן אלפי דולר, בהתאמה.  13,164 -אלפי דולר ו

  :)באלפי דולר(

 הסברי החברה 31.12.2021 31.12.2022 

 13,164 3,024 מזומנים ושווי מזומנים
 

תזרימי מזומנים 

ששימשו לפעילות 

 שוטפת

(7,633) (3,823) 

הגידול בתזרים המזומנים 

בעיקר  נבעלפעילות שוטפת 

פעילות למשימוש במזומנים 

והייצור במתקן  Up-Scale-ה

 בקנדה.  

תזרימי מזומנים 

ששימשו לפעילות 

 השקעה

9)15(2, (1,259) 

לפעילות מזומנים התזרים 

בתקופה הנוכחית השקעה 

שימש בעיקר להשקעות 

במסגרת הרחבת  ברכוש קבוע

הייצור המסחרי של 
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 הסברי החברה 31.12.2021 31.12.2022 

ProteVin™  ולקראת

במתקן הייצור הרחבתו 

צפון בהחדש של החברה 

 .מקדוניה

 תזרימי מזומנים שנבעו

מפעילות  )שימשו(

 מימון

(212) 17,504 

תזרים מזומנים מפעילות 

בע בעיקר ומימון אשתקד נ

מההנפקה לציבור של מניות 

החברה. תזרים מזומנים 

 לפעילות מימון בתקופה

הנוכחית שימש בעיקר 

 לתשלומים בגין חכירה.

 מימון מקורות .4

 הנפקות הון ומכשירים המירים להון החברה.  באמצעותהינו ימון החברה מ, פרסום הדוחלמועד 

 11 -כשל  ,של מניותיה, בתמורה כוללת, ברוטוהשלימה החברה הנפקה ראשונה , 2021בחודש ינואר 

 מיליון דולר 8.1 -החברה הצעה פרטית, בתמורה כוללת של כהשלימה  2021בחודש דצמבר , מיליון דולר

 -כשל של מניותיה לציבור, בתמורה כוללת, ברוטו, לציבור השלימה החברה הנפקה  2023ובחודש מרץ 

 .רמיליון דול 5.2

נכללה הערה בדבר  2022בדצמבר  31שצורף לדוח הכספי של החברה ליום  המבקררואה החשבון דוח ב

לרבות  ,ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך להתקיים כ"עסק חי". לפרטים נוספים

 .םהכספי ותב׳ לדוח1תוכניות החברה, ראו ביאור 

הייצור באופן שיאפשר  החברה התאימה את הוצאותיה השוטפות ואת ההשקעות הצפויות במערכי

לייצור  , לרבות התחלת הקמת המפעל2023לחברה להגיע לכלל היעדים שהציבה לעצמה לשנת 

לצורך נוסף  הוןלגייס , בשנה הקרובה תידרש החברה להערכת החברה. ™ProteVin -התעשייתי למוצר ה

 לייצר בהיקף מלא המתוכנן של מאות טון בשנה בהיקף ™ProteVinכאמור וייצור מפעל הסיום הקמת 

 , מילוי יעדיה ולכיסוי תפעול עסקיה השוטפים.2024במהלך שנת 

 . לדוח זה לפרק א' 24.1 ר' סעיףלפרטים אודות מקורות המימון העיקריים של החברה 

 שונים של ממשל תאגידי הוראות גילוי בהיבטים-חלק ב' 

 מדיניות הקבוצה בנושא תרומות .5

לא קיימות התחייבויות למתן תרומות  החברה לא אימצה מדיניות בנושא מתן תרומות. הדוח למועד

 בתקופות עתידיות.

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .6

הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות  מזעריהמספר קבע כי ההחברה  דירקטוריון, 2021במרץ  21ביום 

 . טוריםדירק 3 בחברה הינוחשבונאית ופיננסית 
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, גב' סוזנה מר בועז נויפרסום הדוח, הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאים ופיננסית הינם  למועדנכון 

 . זילברברג )דח"צית( וגב' ליאורה אטינגר )דח"צית(נחום 

 .בפרק ד' לדוח 26תקנה  'השכלתם וניסיונם העסקי של הדירקטורים לעיל, ר אודותלפרטים 

 בלתי תלוי בחברה והצהרות הדירקטוריםגילוי בדבר דירקטור  .7

תלויים. נכון למועד  הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר אימצה בתקנונה הוראה לא מועד הדוח החברהל

 . ואין בחברה דירקטורים בלתי תלויים נוספים מכהנות בחברה שתי דירקטוריות חיצוניות, דוחה

 גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה .8

  ., אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מבקר הפנים מר דניאל שפירא2021במרץ  21ביום 

 בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך: של החברה, נכון למועד פרסום הדוח, להלן גילוי בנושא מבקר הפנים 

 מכהן כמבקר פנימי  דניאל שפירארואה חשבון  :שם המבקר הפנימי בחברה ותאריך תחילת כהונתו

 . 2021מרץ החל מחודש 

 בתנאים הקבועים: למיטב ידיעת הנהלת החברה, המבקר הפנימי עומד ה בהוראות חוקעמיד 

חוק )" 1992 -לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 8)ב( לחוק החברות, ובהוראות סעיף  146סעיף ב

 . ."(הביקורת הפנימית

 הדוח, למיטב ידיעת  פרסום : נכון למועדהחזקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה

 החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור אליה.  

 למיטב ידיעת הנהלת החברה, אין קשרי המבקר הפנימי עם החברה או עם גוף הקשור אליה :

הקשור  למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף

  .אליה

 המבקר הפנימי מעניק : האם המבקר הפנימי הינו עובד החברה או נותן שירותים חיצוני לחברה

 שירותים חיצונים לחברה ואינו עובד החברה.

 לכהן כמבקר הפנימי של החברה על פי המלצת  דניאל שפירא מונה: מר מינוי המבקר הפנימי אופן

רו"ח דניאל שפירא הינו בעל . 2021בינואר  21ועדת הביקורת והחלטת דירקטוריון החברה מיום 

משרד לראיית חשבון, האחראי על ביקורת חיצונית ופנימית של חברות ציבוריות ופרטיות. בעל 

ניסיון רב בביקורת פנימית ומשמש כמבקר פנים ויועץ למבקרי פנים בחברות. חברי וועדת הביקורת 

ס על השכלתו, ניסיונו המקצועי ודירקטוריון החברה נימקו החלטת בדבר המינוי בהתבס

 .והתמחותו בביקורת פנים אשר לטעמם, הופכים אותו למועמד מתאים למשרת מבקר פנים בחברה

רו"ח דניאל שפירא נמצא מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה, בין היתר, בהתחשב בהיקף 

 .פעילותה של החברה ומורכבותה

  יו"ר הדירקטוריון של החברה.: הממונה הארגוני על המבקר הפנימיזהות  
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 תכנית הביקורת השנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי לועדת הביקורת של  :תכנית העבודה

החברה. ועדת הביקורת בוחנת את הנושאים תוך התייעצות עם הנהלת החברה ולאחר מכן מחליטה 

ועדת הביקורת על אישור התוכנית )בשינויים או ללא שינויים(, כאשר השיקולים שמנחים את 

הינם, בין היתר, צרכי הביקורת, חשיבות הנושאים, התדירות שבה הם נבחנו בשנים שחלפו וכן 

המלצותיו של המבקר הפנימי. מאחר והחברה מדווחת במאוחד, כל הנושאים בתכנית ביקורת 

 הפנים מתייחסים לכל החברות המוחזקות בשליטתה של החברה.

  המבקר הפנימי וצוות הכפופים לו נקבע מדי שנה על ידי ועדת היקף המשרה של : העסקההיקף

הביקורת. היקף ואופי תוכנית העבודה של מבקר הפנימי הינם סבירים, להערכת החברה, בנסיבות 

העניין ויש בהם כדי ליישם את מטרות הביקורת הפנימית, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים 

 בחברה ונבדקו מאספקטים שונים

ן ובדיקת חלבוהייצור  הליךתבדיקת תקינות הייתה  2022תכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת 

  .שעות 60-כבפועל  וכללה 2022-ו 2021ים לשנ תקציב לעומת ביצוע

 תערךידי המבקר הפנימי, הביקורת -בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה על: הביקורת עריכת 

. הדירקטוריון )ב( לחוק הביקורת הפנימית4בהתאם לסעיף  על פי תקנים מקצועיים מקובלים

מסתמך על דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בתקנים המקצועיים לפיהם הוא עורך את 

  .הביקורת

 למבקר הפנימי נמסרים כל המסמכים המתבקשים על ידו וכן מתאפשרת לו : גישה למבקר הפנימי

ברה לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף לכל מערכות המידע של החגישה חופשית 

 .לחוק הביקורת הפנימית 9

 דין וחשבון על ממצאי המבקר מוגשים באופן שוטף ובכתב : הפנימי המבקר ממצאי על וחשבון דין

ולרואי החשבון החיצוניים של הביקורת וועדת נה ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל, לבמהלך הש

ועדת  .2023במרץ,  6 ביוםו לוועדת הביקורת ממצאי המבקר הפנימי הוגשות על דו"חה. החבר

 .2023במרץ,  13ביום הביקורת קיימה דיון בממצאי המבקר בדוחות הביקורת שלעיל 

 אופי, רציפות הפעילות ותוכנית להערכת הדירקטוריון: הפנימי המבקר את הדירקטוריון הערכת ,

 .ויש בהם כד י להגשים את מטרת הביקורת הפנימיתהעבודה של מבקר הפנים הינם סבירים 

 ש"ח לשעת עבודה ובתוספת  250עמד על סך של  2022בשנת שכר טרחתו של המבקר הפנימי  :תגמול

מע"מ כחוק. לדעת דירקטוריון החברה, התגמול הינו סביר ולא יהיה בו כדי להשפיע על שיקול 

 .דעתו של המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה

 רואה החשבון המבקר  .9

 .בתל אביב 146מנחם בגין ( מרחוב PWC-רואה החשבון המבקר של החברה הינו קסלמן וקסלמן )חבר ב

 להלן פירוט בקשר עם שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה: 
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  2022 2021 

 מס ושירותי לביקורת הקשורים שירותים, ביקורת

 "ח(ש)אלפי 
128 120 

 

הגורם המאשר את  המבקר הינו פועל יוצא של מספר שעות הביקורת שערך. החשבוןרואה שכר טרחת 

 .דירקטוריון החברהשכר הטרחה של רואה החשבון המבקר הוא 

הנהלת החברה ערכה משא ומתן עם רואה החשבון בנוגע לשכר טרחתו. הצעת שכר הטרחה הובאה 

הטרחה האמור הינו סביר ומקובל לאישור דירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה סבר כי שכר 

 בהתאם לאופי החברה והיקפי הפעילות שלה.

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד -חלק ג' 

 ולאחר תאריך המאזןאירועים מהותיים בתקופת הדוח  .10

כתבי אופציה לעובדים ונושאי  587,100, פרסמה החברה מתאר להנפקת 2022במרץ  15ביום  .10.1

כתבי אופציה  85,100ובחברת הבת וכן דוח הצעה פרטית לא מהותית להנפקת  משרה בחברה

א לדוחות הכספיים של 4ליועץ של החברה אשר הינו נושא משרה בחברה. לפרטים ר' ביאור 

2022-)אסמכתא:  2022במרץ  31ודוח מתקן מיום  2022במרץ  15החברה וכן דוח מיידי מיום 

 . נכלל בדוח זה על דרך ההפניה תאמה(, אשר האמור בהם, בה2022-01-033888 -ו 01-030469

, התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר 2022באפריל  21ביום  .10.2

( מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר 1במסגרתה אושרו הנושאים הבאים: )

מענק בשיקול דעת ( הענקת 3; )בועז נוי ן תגמול שנתי משתנה למראישור מנגנו( 2של החברה; )

הענקת ( 4, מנכ"ל ודירקטור בחברה; )למר בועז נוי 2021, בגין שנת ₪ 125,000בסכום של 

כתבי אופציה לא סחירים  17,000הענקת  (5; )כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי 170,100

לכל אחד מבין הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים ו/או שאינם בעלי תפקיד 

לפרטים  ., מר שחר נחמיאס, מר ארי פריד ומר רן מגדיוסי פלדמר  יו"ר הדירקטוריון -נוסף 

 -ו 030481-01-2022)אסמכתא:  2022באפריל  24 -ו 2022במרץ  15נוספים ר' דיווחים מהימים 

 .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה , בהתאמה(, אשר האמור בהם2022-01-050203

, התקבל בידי החברה פסק בוררות חלקי, בקשר להליך בוררות המתנהל מול 2022ביוני  21ביום  .10.3

במסגרתו תבעה אלגטק: )א( סעד למתן חשבונות; )ב( צו "(, אלגטקאלגאטכנולוג'יס בע"מ )"

היא  –, ובהתאם בתוקף 2013החברה משנת  נה לביןהצהרתי שיקבע כי הסכם שיתוף הפעולה בי

)ג( צו  -"(; והמוצרשפותח על ידי החברה )" AstaFerm -זכאית לקבל רישיון שימוש במוצר ה

מניעה האוסר על החברה, כולל נתבעים אחרים ו/או כל מי שפועל בשמם, לייצר, לפתח, לנהל, 

קי דחה את התביעה למתן חשבונות . פסק הבוררות החללשווק ו/או למכור את המוצר כאמור

במלואה, וקבע כי השלב השני של הליך הבוררות, אשר ידון בסעדים הנוספים שנתבעו, יתנהל 

באופן ובהיקף מוגבל, וכי יש לראות בממצאים שנקבעו בפסק הבוררות החלקי כממצאים 

 מחייבים הניתנים לסתירה במסגרת השלב השני. 
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תוקף של פסק בוררות להסדר פשרה בין החברה לבין אלגטק, אשר  ניתן, 2022באוגוסט  10ביום 

הביא לסיומן את כל המחלוקות בין החברה לבין אלגטק, שעיקריו כדלקמן: )א( תביעתה של 

אלגטק, על כל עילותיה וכל הסעדים שנתבעו במסגרתה, נדחית במלואה; )ב( כל אחד מהצדדים 

כנגד ומי מטעמו, בקשר עם נושאים, עלות וטענות ויתר באופן מלא על כל טענותיו כלפי הצד ש

)ג( אלגטק תישא בהוצאות החברה בקשר עם ניהול הבוררות בסכום  -שנדונו במסגרת הבוררות ו

)יצוין, בהקשר זה, כי מרבית  2022ש"ח אשר התקבל במהלך חודש אוקטובר  300,000של 

 פוליסת הביטוח של החברה(.הוצאות החברה בקשר עם התביעה והליך הבוררות כוסו על ידי 

 11ומיום  2022ביוני  23, וכן דוחות מיידים מיום דוח התקופתיג ל12לפרטים נוספים ר' ביאור 

, בהתאמה(, אשר האמור בהם 2022-01-082896 -, ו2022-01-077470)אסמכתא:  2022באוגוסט 

 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 

החברה את הגדלת ההון הרשום של  של מניותהבעלי  אסיפתאישרה  2023בפברואר  14ביום  .10.4

-מחולקים ל ₪ 9,000,000כך שבסך הכל יעמוד ההון הרשום של החברה על סך של החברה 

לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידים מיום  ע.נ. כל אחת. ₪ 01.0מניות רגילות בנות  900,000,000

(, 2023-01-014494 -ו 2023-01-011035 )מס' אסמכתא: 2023בפברואר  14ומיום  2023ואר בינ 30

 אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

, השלימה החברה הנפקה לציבור בבורסה לניירות ערך בת"א, במסגרתה 2023במרץ  2ביום  .10.5

בתמורה , על פי דוח הצעת מדף, מניות רגילות 63,570,000יחידות שכללו  10,595הנפיקה החברה 

מהימים  םמיידי יםר' דיווח לפרטים נוספים .מיליון דולר( 5.2-מיליון ש"ח )כ 19-לסך כולל של כ

, 2023-01-019360 -ו 2023-01-018925 :ות)מס' אסמכתא 2023 במרץ 2 -ו 2023בפברואר  28

 .(בהתאמה

10.6. TMProteVin   

שנים עם  4.5 -, חתמה החברה על הסכם מסגרת לתקופה של כ2022באוגוסט  7ביום  .10.6.1

Spacemilk ,מיליון דולר  3 -מותג בריאות ותזונת ספורט אמריקאי, בהיקף של כ

. למיטב ProteVin™)הכולל הזמנה שסופקה קודם לכן על ידי החברה(, לאספקת 

לראשונה בארה"ב,  2022 שנת ברבעון הרביעי של השיקה Spacemilkידיעת החברה, 

 להסכם,בהתאם . ™ProteVinאבקת חלבון טבעונית לספורטאים שמבוססת על 

על גבי אריזות המוצר, בהיותו הרכיב התזונתי הדומיננטי מופיע  ™ProteVinהמותג 

 ™ProteVinשבבסיס המוצר. ההסכם כולל התחייבות הדדית לרכישה ואספקת 

, ותחזית לרכישות 2025עד סוף יוני  2022מיליון דולר החל מיולי  1.6 -בהיקף של כ

. יצוין כי עד להפעלת מתקן הייצור 2026עד סוף  מיליון דולר נוספים 1.4 -נוספות של כ

 Spacemilk -, החברה תספק ל2024בצפון מקדוניה המתוכנן לייצר בהיקף מלא בשנת 

 2022באוגוסט  8חלבון בהיקף של טונות בודדות. לפרטים נוספים ר' דוח מיידי מיום 

 ניה.אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפ(, 2022-01-081252)אסמכתא: 

צפון מ , התקשרה החברה בהסכם אסטרטגי עם יצרן שמרים2022בספטמבר  7ביום  .10.6.2

. במסגרת ההסכם, הוסכם כי יוקם ProteVin™, בהסכם להקמת מערך ייצור מקדוניה
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 ProteVin™מתקן ייצור עבור החברה, אשר בשלב ראשון יאפשר לחברה ייצור של 

של מאות טון בשנה המתוכנן לייצר בהיקף מלא בשנת  בהיקףמשלימים ומוצרים 

מכור לחברה ייצר ויהיצרן יקים את המפעל בסמוך למתקן קיים של היצרן וכן י. 2024

והחברה תישא בעלויות הנדרשות עבור רכישת  ProteVin™-ה שמרים לצורך ייצור

עה כי היקף ההשק מעריכה ההחבר. ProteVin™ -והתקנת הציוד הדרוש לייצור ה

 6-הינו כבתפוקה חלקית, הדרוש לשם השלמת הקמת המפעל והגעה להיקף ייצור 

מיליון דולר.  3 -דרש השקעה נוספת של כית ,. לצורך הגעה למלוא תפוקות ליון דולרימ

 .רכישת ציוד הייצור הדרושבו , בתכנון המפעלהחברה החלה בביצוע ההשקעות כאמור

(, 2022-01-093333)אסמכתא:  2022 בספטמבר 8לפרטים נוספים ר' דוח מיידי מיום 

  אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

, הודיעה החברה על הגשת בקשה לרישום פטנט באירופה 2022באוקטובר  24ביום  .10.6.3

ועל הליך יצורו. הגשת בקשה זו הינה שלב  ProteVin™שמטרתו להגן על הרכב המוצר 

 באוקטובר 24לפרטים נוספים ר' דוח מיידי מיום ראשון ברישום בינלאומי של הפטנט. 

  (, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2022-01-129028)אסמכתא:  2022

, הודיעה החברה על הגשת בקשה לרישום פטנט באירופה 2022בנובמבר  20ביום  .10.6.4

שמטרתו להגן על זן השמרים אשר באמצעותו מייצרת החברה את השמרים מהם 

הגשת בקשה זו הינה שלב ראשון ברישום בינלאומי של  .TMProteVinמוצר מופק ה

-2022-01)אסמכתא:  2022 בנובמבר 20לפרטים נוספים ר' דוח מיידי מיום הפטנט. 

 (, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.111111

, ProteVin™ -, הודיעה החברה על קבלת הזמנה מסחרית ל2022באוקטובר  30ביום  .10.6.5

התזונה הגדולות והוותיקות בארה"ב, המוכרת אלפי מוצרים מאחת מחברות תוספי 

קווי מוצר ממותגים. כפי שנמסר לחברה, הלקוח החדש צפוי להשיק  20 -בלמעלה מ

 אבקת חלבון טבעונית לספורטאים שמבוססת על 2023במחצית הראשונה של שנת 

™ProteVin בהיותו הרכיב התזונתי  ,וצרידום שם המותג על גבי אריזות המקולל כ

  2023.הדומיננטי שבבסיס המוצר. ההזמנה צפויה להיות מסופקת בתחילת שנת 

(, 151059-01-2022)אסמכתא:  2022 באוקטובר 30לפרטים נוספים ר' דוח מיידי מיום 

 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

במזכר הבנות עם חברה  , הודיעה החברה על התקשרותה2022בנובמבר  13ביום  .10.6.6

וכן  TMProteVin"(,להפצה ומכירה של המפיץלהפצת רכיבי מזון בדרום קוריאה )"

מוצרים נלווים, בדרום קוריאה. במסגרת מזכר ההבנות, הכולל בלעדיות הדדית, 

הצדדים יפעלו לקידום מכירות המוצר בדרום קוריאה ובמקביל ינהלו משא ומתן על 

ומוצרים נלווים של החברה  TMProteVinהתנאים והמגבלות של רישיון בלעדי להפצת 

כי היא קיבלה הזמנה מסחרית דיעה החברה כמו כן, במועד כאמור הובדרום קוריאה.  

קף כספי בסך של , בהיTMProteVin"( לרכישת  הלקוחמחברת תוספי תזונה בגרמניה )"

כפי שנמסר לחברה, הלקוח צפוי להשיק במחצית הראשונה של שנת אלף דולר.  40 -כ

כמקור החלבון  TMProteVinאבקת חלבון טבעונית לספורטאים המבוססת על  2023

ר. ההתקשרויות וההזמנות כאמור, מהוות עמידה באבן דרך רביעית מתוך חמש במוצ
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 בנובמבר 13לפרטים נוספים ר' דוח מיידי מיום . 2022אבני הדרך של החברה לשנת 

 (, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2022-01-109086)אסמכתא:  2022

, שהינה יצרן Mushroom Design, LLC, הודיעה החברה על כי חברת 2023במרץ  9ביום  .10.6.7

, TMProteVin של מוצרי תזונה אלטרנטיבים, השיקה אבקת חלבון טבעונית מבוססת 

 מוצר החברה.

בחוק ניירות ערך,  ופני עתיד, כהגדרת ן מידע הצופההלעיל  10ף בסעי ותהמפורט הערכות החברהכל 

קיימים ועתידיים אשר מועד  על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים , בין היתר,המבוסס

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. 

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה החברה, וזאת בין היתר בשל שינויים 

טכנולוגיים בתחום הפעילות של החברה ושינויים במגמות השוק בו פועלת החברה והעדפות 

 לקוחותיה. 

 שווי ואומדנים  הערכות .11

ושיקולי דעת חשבונאיים  םהדוח לא בוצעו הערכות שווי מהותיות מאוד. באשר לאומדני בתקופת

 .לדוחות הכספיים של החברה 3מהותיים, ר' ביאור 

 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .12

סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו אחראי על ניהול הסיכונים בחברה. לסקירה אודות גורמי הסיכון 

. למידע נוסף בפרק א' לדוח זה 31להם השפעה מהותית על פעילות החברה ר' סעיף  להיותשויה אשר ע

 לדוחות הכספיים של החברה. 4בדבר חשיפה לסיכונים וניהולם, ר' ביאור 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון .13

תפורסם בד בבד עם דוח זה ותהווה חלק  2022 בדצמבר 31של החברה נכון ליום  ההתחייבותמצבת 

 . הימנובלתי נפרד 

 

_______________________  _______________________ 

 בועז נוי, מנכ"ל ודירקטור  יוסי פלד, יו"ר הדירקטוריון

 

  

  2023 במרץ 22 :תאריך

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בענקסטפרם טכנולוגיות 
 

 2022דוח שנתי 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע נקסטפרם טכנולוגיות 
 2022דוח שנתי 

 
 
 
 

 נייניםעה ןכות
 

 
 עמוד 

 2 דוח רואה החשבון המבקר

  :ארה"בדולר של אלפי ב – המאוחדיםדוחות הכספיים ה

 3 על המצב הכספימאוחדים דוחות 

 4 הכולל וההפסד ההפסדעל מאוחדים  דוחות

 5 )בגירעון בהון( הוןב השינויים עלמאוחדים  דוחות

 6 ל תזרימי המזומניםע מאוחדים ותחוד

 7-33 המאוחדים לדוחות הכספיים םירואיב
  

 

 

 

 

 



 

 
 6107120אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146 מנחם בגין דרךקסלמן וקסלמן, 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+, פקס: 972-3-7954555+טלפון: 
 

 
 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של

 בע"מנקסטפרם טכנולוגיות 
 
 

( החברה - להלן) מ"בע טכנולוגיות נקסטפרם של המצורפים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות את ביקרנו
)בגירעון  בהון השינויים, הכוללוההפסד  ההפסד על המאוחדים הדוחות ואת 2021-ו 2022 בדצמבר 31 לימים
 כספיים דוחות. 2022 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה משלוש השנים אחת לכל המזומנים ותזרימיבהון( 

 אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה
 .ביקורתנו על בהתבסס

 
 דרך) חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-על. 1973-ג"התשל(, חשבון רואה של פעולתו
 מידגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג

 שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. הכספיים שבדוחות ובמידע בסכומים התומכות ראיות של
 בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל

 .דעתנו לחוות נאות  בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה הכספיים
 

 הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ המאוחדים הכספיים הדוחות, לדעתנו
 בהון השינויים, פעולותיהן תוצאות ואת 2021-ו 2022 בדצמבר 31 לימים שלה והחברות הבנות החברה של

, 2022 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה משלוש השנים אחת לכל שלהן המזומנים ותזרימי )בגירעון בהון(
- ע"התש(, שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות תקנות והוראות( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם

2010. 
 

' לדוחות הכספיים. לחברה הפסדים ותזרימי ב1אנו מפנים את תשומת הלב לביאור , חוות דעתנומבלי לסייג את 
מזומנים שליליים מפעילות שוטפת. גורמים אלו ונוספים המתוארים באותו ביאור מעלים ספקות משמעותיים 

בביאור באשר ליכולתה של החברה להמשיך להתקיים כ"עסק חי". תוכניות החברה בקשר לעניינים אלו מתוארות 
'. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, ככל שיידרש, במידה והחברה ב1

 ."לא תוכל עוד להמשיך בפעילותה כ"עסק חי

 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל
 רואי חשבון 2023 במרץ, 22

 PricewaterhouseCoopers International -פירמה חברה ב 
Limited  
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 בע"מ נקסטפרם טכנולוגיות 
 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 
 בדצמבר 31  
 2021 2022 ביאור 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
      נכסים

      נכסים שוטפים:

 13,164 3,024 5 מזומנים ושווי מזומנים
 60 57  לקוחות

 147 72 6 חייבים אחרים
 771 795 7 מלאי

  3,948 14,142 
    :שוטפים שאינם נכסים

 1,674 3,617 8 רכוש קבוע ומקדמות בגין רכוש קבוע, נטו
 45 45  לזמן ארוך אחרים חייבים

 607 483 א'9 נכסי זכות שימוש
  4,145 2,326 

 16,468 8,093  סך נכסים 

    והון התחייבויות 
     :התחייבויות שוטפות

 605 489 א'11 ספקים ונותני שירותים
 701 389 ב'11 זכאים אחרים

 214 193 ב'9 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
 35 11 13 התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

 2,350 2,350 א'12 הכנסות מראש
 86 5 '3ב14 התחייבות בגין רכיב אופציה

  3,437 3,991 

    התחייבויות שאינן שוטפות:
 456 295 ב'9 התחייבויות בגין חכירה

 347 314 13  בגין מענקים ממשלתייםהתחייבות 
  609 803 

 4,794 4,046  סך התחייבויות
    

 - - 12 התקשרויות והתחייבויות תלויות
    

   14 :הון
 43 43  רגילות מניות

 31,614 31,614  פרמיה על מניות
 (19,983) (27,610)  יתרת הפסד

 11,674 4,047  הון סך 
 16,468 8,093  והון סך התחייבויות 

 
 
 
 
 
 
 

 .2023 במרץ, 22  :החברה דירקטוריון י"ע הכספיים הדוחות אישור תאריך
 

 .אלהמאוחדים פיים ות כסחוהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מד םהביאורי

     

 יו"ר דירקטוריון
 יוסי פלד

 ודירקטור מנכ"ל 
 בועז נוי

 סמנכ"ל כספים 
 יוסי אוחנה
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 בע"מ נקסטפרם טכנולוגיות 
 ההפסד הכוללההפסד ו על מאוחדים דוחות

 
 

  
 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
 2020 2021 2022 ביאור 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 

 95 242 262  מכירות
 76 219 1,384  עלות המכר

 19 23 (1,122)  רווח )הפסד( גולמי
 2,181 2,772 4,914 15 , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

 313 506 700 16 מכירה ושיווקהוצאות 
 581 1,212 1,364 17 הוצאות הנהלה וכלליות

 3,056 4,467 8,100  מפעולותהפסד 
 778 1,222 203 18 הוצאות מימון 
 414 184 242 18 הכנסות מימון

 364 1,038 (39)  נטומימון, הוצאות )הכנסות( 
 3,420 5,505 8,061  ההכנסה על מסים לפניהפסד 

 1 2 7 10  כנסההה על מסים

 3,421 5,507 8,068  לשנה כולל הפסד סך
 

     (:דולר)ב רגילה למניה הפסד

 1.87 0.49 0.54 19 ומדוללבסיסי 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אלה מאוחדים פייםות כסחדוהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביאוריםה
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  בע"מ נקסטפרם טכנולוגיות 
 (הוןגירעון בהון )בהשינויים ב על מאוחדים ותחדו

 

 

 הון מניות
 רגילות

הון מניות 
 בכורה א

הון מניות 
 1בכורה א

הון מניות 
 2בכורה א

הון מניות 
 3בכורה א

 פרמיה
 מניות על

יתרת 
 הפסד

 ההוןסך 
)גירעון 

 בהון(

 דולר של ארה"ב אלפי 
 

 (781)  (11,578) 10,781 3 2 1 6 4 2020בינואר  1יתרה ליום 

         :2020במהלך שנת תנועה 
 (3,421) (3,421)       כולל לשנה הפסד

 8  8  *    , נטו2הנפקת מניות בכורה א

 *  *     * אופציות שמומשו
 267 267       תשלום מבוסס מניות

 (3,927) (14,732) 10,789 3 2 1 6 4 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
         :2021במהלך שנת תנועה 
 (5,507) (5,507)       כולל לשנה הפסד

המרה למניות רגילות בעקבות הנפקה 
 -   (3) (2) (1) (6) 12 לציבור

 3,587  3,584     3 המרת הלוואה המירה למניות

 9,432  9,421     11 הנפקת מניות רגילות לציבור, נטו

הנפקת מניות רגילות בהקצאה פרטית, 
 7,833  7,821     12 נטו

   (1)     1 אופציות שמומשו
 256 256       תשלום מבוסס מניות

 11,674 (19,983) 31,614 - - - - 43 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

         :2022 שנת במהלך תנועה

 (8,068( (8,068(       לתקופהכולל  הפסד

 * *      * אופציות שמומשו
 441 441       תשלום מבוסס מניות

 4,047 (27,610) 31,614 - - - - 43 2022בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 דולרמאלף  ךהנמו* מייצג סכום 

 .אלה מאוחדים פייםות כסחדוהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביאוריםה
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 מ"בע  טכנולוגיות נקסטפרם
 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  
 2022 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב 

      :תות שוטפיופעילולתזרימי מזומנים 
 (2,975) (3,821) (7,626) '(א נספח)ראה לות יפעל ששימשו מזומנים נטו

 (1) (2) (7) מסי הכנסה ששולמו
 (2,976) (3,823) (7,633) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

    ת השקעה:יופעילולתזרימי מזומנים 
 (86) (1,259) (2,159) רכישת רכוש קבוע

 9 - - שינוי בפקדונות 
 (77) (1,259) (2,159) שימשו לפעילות השקעהשמזומנים נטו 

    :מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 
 8 - - , נטו2תמורה מהנפקת מניות בכורה א

 (7) (96) (64) ריבית ששולמה 
 - 9,490 - תמורה שיוחסה להנפקת מניות רגילות לציבור, נטו

 - 7,889 - תמורה שיוחסה להנפקת מניות רגילות בהקצאה פרטית, נטו
 - 266 - לכתבי אופציה, נטו תמורה שיוחסה

 (46) (45) (148) פרעון התחייבות בגין חכירות
 1,806 - - קבלת הלוואה המירה

 1,761 17,504 (212) מימוןפעילות מ שנבעו )ששימשו(מזומנים נטו 
 (1,292) 12,422 (10,004) במזומנים ושווי מזומנים (קיטוןגידול )
 2,008 716 13,164 השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 - 26 (136) מזומנים ושווי מזומנים בגין שער מהפרשי)הפסדים(  רווחים
 716 13,164 3,024 השנה לגמריתרת מזומנים ושווי מזומנים 

    

    :לותושימשו לפעש נטו מזומנים (א)

 (3,421) (5,507) (8,068) השנלכולל הפסד 
    התאמות בגין: 

 153 237 385 והפחתותפחת 
 267 117 441 תשלום מבוסס מניות
 1 2 7 מסי הכנסה ששולמו

 748 1,058 - שינוי בשווי הוגן של הלוואה המירה
 (393) (180) (81) התחייבות בגין רכיב אופציהשל שינוי בשווי הוגן 

 19 (21) (57) שינוי בהתחייבות בגין מענקים ממשלתיים
 7 96 (13) ריבית והפרשי שער בגין חכירההוצאות )הכנסות( 

 - (26) 136 רווחים( מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים) הפסדים
 818 1,283 802 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:

 (404) (232) (24) גידול במלאי
 (67) 7 3 קיטון )גידול( בלקוחות

 (86) 62 75 בחייבים ויתרות חובה (גידולקיטון )
 244 142 (118) בספקים ונותני שירותים )קיטון( גידול
 (43) 424 (312) בזכאים אחרים)קיטון( גידול 

 (376) 403 (356) 
 (2,975) (3,821) (7,626) שוטפת תמזומנים נטו ששימשו לפעילו

    
    פעילויות מימון והשקעה שאינן במזומן: (ב)

 - 3,612 - הלוואה המירה למניות החברההמרת 
 - 139 - תשלום מבוסס מניות ליועצי הנפקה

 - - 2 השקעה ברכוש קבוע 
 38 672 43 נכס חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה
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 :כללי - 1 ביאור
 
"( )להלן תנוהב ותהחבר)" שלה תנוהב ותוהחבר"( החברה)" מ"בע טכנולוגיות נקסטפרם .א

 על המבוססים, חדשניים מוצרים של ושיווק ייצור, פיתוח, במחקר עוסקותביחד: "הקבוצה"( 
 ומוצרים החי מן לחלבון תחליפים, מזון תוספי לרבות, המזון בתעשיית שימושים למגוון, שמרים

 נוספים. 
 2013בדצמבר  9החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות ביום 

 2014בדצמבר,  11(. ביום .C.R. BIO-LABS Ltdלאבס בע"מ ) –תחת השם סי.אר.ביו 
 שינתה החברה את שמה לשם הנוכחי. 

בחברה בת מטה החברה ומרכז המחקר והפיתוח נמצאים בישראל. בנוסף, מחזיקה החברה 
מהווה זרוע לשיווק ומכירות בארה"ב ובצפון ה ,בארה"ב פרטית בבעלות מלאה הרשומה

וכן בחברה בת פרטית בבעלות מלאה הרשומה בצפון  ,)להלן "החברה הבת"( אמריקה
אשר תהווה זרוע לייצור אשר לתאריך הדוחות טרם התחילה בפעילות עסקית ו מקדוניה,

 ה החברה.החלבון האלטרנטיבי אותו פיתח
 

השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בת"א,  2021בחודש ינואר 
ליון דולר ארה"ב(. בנוסף מי 8.4-ליון ש"ח, נטו )כימ 27-במסגרתה גייסה החברה סך של כ

מיליון דולר  1.5-ון ש"ח )כליימ 4.7-השלימה החברה גיוס פרטי בסמוך להנפקה על סך של כ
במסגרת תהליך ההנפקה הומרה להון יתרת ההלוואה ההמירה וכן כל מניות הבכורה ארה"ב(. 

  הומרו למניות רגילות.
 

משקיעים במסגרת  16-מניות רגילות ל 3,848,039, הנפיקה החברה 2021 רבחודש נובמב
 מיליון דולר ארה"ב(. 7.9 -מיליון ש"ח, נטו )כ 24-הקצאה פרטית בתמורה לסך של כ

 
 ציבוריתמניות רגילות במסגרת הקצאה  63,570,000, הנפיקה החברה 2023 מרץ בחודש

ראה  ם. לפרטים נוספימיליון דולר ארה"ב( 5.2-)כנטו  ש"חמיליון  19-של כ כוללבתמורה לסך 
 ב'.22ביאור 

 
מאז הקמתה, החברה השקיעה את מרבית כספיה בפיתוח מוצרים חדשניים מבוססי שמרים,  .ב

כן תזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת, גירעון בהון וגירעון בהון דבר שהביא להפסדים ו
החוזר. נכון למועד אישור הדוחות החברה אינה מפיקה די הכנסות למימון פעילותה ולכן תלויה 

לחברה תוכניות למימון פעילותה על ידי גיוסי הון וחוב שאין וודאות  במקורות חיצוניים.
ליכולתה של החברה להמשיך ים ספקות משמעותיים באשר גורמים אלו מעללהתממשותם. 

"עסק חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לערכי הנכסים וההתחייבויות לפעול כ
 ."עסק חי"ה לא תוכל עוד להמשיך בפעילותה כוסיווגם, ככל שיידרש, במידה והחבר

 
החברה )"דוחות נפרדים"(, החברה לא כללה במסגרת הדוחות הכספיים מידע כספי נפרד של  .ג

לתקנות הדיווחים, היות ומידע כאמור אינו מוסיף מידע מהותי על האמור  ג'9 הבהתאם לתקנ
 בדוחות הכספיים המאוחדים.

 
 הקורונה משבר .ד

 
התפרץ בעולם נגיף הקורונה, אשר הוכרז על ידי  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 

התפשטות הנגיף בעולם הביאה להאטה מהותית ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. 
של הפעילות העסקית של המשק הישראלי והעולמי וכן, השפיעו לרעה על הפעילות הכלכלית 

הגלובלית.  ההשלכות הישירות של המגפה על פעילותה של החברה אינן מהותיות ונכון 
ראל והן למועד פרסום הדוח אף הוסרו מרבית המגבלות על הפעילות העסקית הן ביש

 .במדינות נוספות בהן פועלת החברה
 

 : לאוקראינה רוסיה בין הלחימה .ה
 

פרצה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אשר נמשכת נכון למועד  2022בתום חודש פברואר 
פרסום הדוח. כתוצאה מכך, הוטלו על רוסיה )בפרט על מוסדות פיננסיים ותאגידים בתחום 

נכון  .ואנשי עסקים מסוימים( סנקציות כלכליות משמעותיותפעילות האנרגיה, פוליטיקאים 
למועד פרסום הדוח, התמשכות הלחימה והשלכותיה על החברה אינן מהותיות, אך הן עלולות 
להשפיע על רציפות פעילותה של החברה, בין היתר, על ידי פגיעה בשרשרת הלוגיסטיקה 

יה, אשר משפיעה על עלויות מחירי ואספקת מוצריה ללקוחות ובחוסר יציבות במחירי האנרג
 ההובלה בעולם. 
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 :(המשך) כללי – 1 ביאור
 

 :הריבית ועליית האינפלציה השפעת .ו

  
החל לעלות בהדרגה, הנקוב על ידי בנק ישראל הריבית שיעור , 2022החל מחודש אפריל 

ושיעור הריבית הנקוב על ידי  4.25%שיעור הריבית עומד על  2023נכון לחודש מרס כאשר 
 באינפלציההעלאת הריבית באה בעקבות האצה  .5.75%הבנקים )ריבית הפריים( עומד על 

בישראל, אשר חורגת מטווח יעד האינפלציה של בנק ישראל, ובאה לכדי ביטוי, בין היתר, על 
 בעולם בעקבות המלחמה באוקראינה.  רקע עליית מחירי האנרגיה והסחורות

והיות העובדה לאור העובדה שלחברה מלאי מספיק של אסטקסנטין לטווח הנראה לעין 
הינו נכון למועד פרסום הדוח, בשלבי תכנון והקמה, להערכת  ProteVin™שהמפעל לייצור 

כמו כן, עלויות . החברה לעליית האינפלציה השפעה מינורית על עלויות החברה ורווחיותה
, הינן פונקציה ישירה של ProteVin™במפעל לייצור  החברה המשולמות לקבלן המשנה

העלויות בפועל, כאשר קבלן המשנה, נוקט בפעולות לצמצום החשיפה לעליית מחירי האנרגיה 
לאור העובדה שהחברה מממנת את בנוסף, , .בעולם כגון הקמת מערכות חוסכות באנרגיה

הריבית לא צפויה להיות עליית הערכת החברה לפעילותה בעיקר באמצעות הנפקות הון, ל
 השפעה מהותית על הוצאות המימון של החברה.

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית: – 2ביאור 

 
 :בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים .א

 
 ולכל אחת 2021בדצמבר  31-ו 2022בדצמבר  31הקבוצה לימים  של הכספייםהדוחות 

לתקני הדיווח  ערוכים בהתאם, 2022בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום השנים שלוש מ
( שהם תקנים International Financial Reporting Standardsהכספי הבינלאומיים )

 Internationalופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )
Accounting Standard Board תקני ה –( )להלן-IFRS)  וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש

 .2010-לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

 כדלקמן: יצויןבהקשר להצגת דוחות כספיים אלה, 
 
עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים  (1

 המוצגות, אלא אם צוין אחרת.
 
בכפוף להתאמות בגין  דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית (2

 .שערוך התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן כנגד רווח או הפסד
 

, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים IFRS-עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה (3
מסוימים מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך 

יתן גילוי לתחומים בהם מעורבת נ 3 של הקבוצה. בביאוריישום מדיניותה החשבונאית 
מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה 
מהותית על הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים 

 וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה.  
 
 חודשים. 12של הקבוצה הינה תקופת המחזור התפעולי  (4

 
 

 :כספיים מאוחדים דוחות .ב
 

 ת בנותחברו
 

. החברה שולטת בישות כאשר לחברה קיים הנשלטות על ידי החברהבנות הן ישויות  חברות
או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה כוח השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה 
שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על בישות וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה 

חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל  סכום התשואות שינבעו לה מאותה ישות.
איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה . מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על ידי החברה

 השליטה.
 
 



 בע"מ נקסטפרם טכנולוגיות
 הכספיים )המשך(לדוחות ביאורים 

 

9 

 :)המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  – 2 ביאור
ות בין חברות הקבוצה בוטלו. אהוצאות בגין עסקו, כולל הכנסות בינחברתיותות איתרות ועסק

  בוטלו אף הם. , ואשר הוכרו בנכסיםבינחברתיותות ארווחים והפסדים, הנובעים מעסק
קבית עם המדיניות החשבונאית שאומצה על ע בחברה הבתהמדיניות החשבונאית המיושמת 

 ידי הקבוצה.
 

 :חוץ תרגום יתרות ועסקות במטבע .ג
 

 הפעילות ומטבע ההצגה מטבע (1
 

הנכללים בדוחות הכספיים של הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית  פריטים
המאוחדים  מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים –העיקרית בה פועלת הקבוצה )להלן 

החברה והחברה  מוצגים בדולר של ארה"ב, שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של
 הבת.

 
 ויתרות ותאעסק (2

 
מטבע חוץ( מתורגמות למטבע  –במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן  ותאעסק

 ות. אהפעילות באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסק
ות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים אהנובעים מיישוב עסק הפרשי שער,

, במסגרת הפסדאו רווח להנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום התקופה, נזקפים 
 סעיף המימון.

 
 :רכוש קבוע .ד

 
 הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה. 

 
כנכס נפרד, עלויות עוקבות נכללות בעת התהוותן בערכו של הנכס בספרים או מוכרות 

בהתאם למקרה, רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט הרכוש הקבוע 
יזרמו אל הקבוצה, וכן העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן. כאשר מוחלף חלק 
מפריט רכוש קבוע, ערכו נגרע מהספרים. כל שאר עלויות התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות 

הרכוש הקבוע מוצג בעלות בניכוי פחת  ו הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.לדוח רווח א
שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע נזקפות 

 לדוח רווח והפסד.
 

פני אומדן אורך -הפחת על נכסים מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם על
 שלהם. החיים השימושיים 

 
 הפחת השנתיים הינם: שיעורי

 
 % 

 33 מחשבים וציוד נלווה
 6 ריהוט 

 7-15 וייצורמעבדה ציוד 
 

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת חוזה השכירות או אורך 
 החיים המשוער של השיפורים, לפי הקצר מביניהם. 

השייר של הנכסים, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים שלהם נסקרים, ומעודכנים  ערכי
 .שנהל לפחות אחתבהתאם למקרה, 

דית, במידה שערכו בספרים יבערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מי ירידה
 של הנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה.

 

 :נכסים בלתי מוחשיים .ה

 
 ופיתוח מחקר

 
. עלויות המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח הבגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוות הוצאה

מוחשיים -)מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים חדשים או משופרים( מוכרות כנכסים בלתי
 כאשר מתקיימים התנאים הבאים:



 בע"מ נקסטפרם טכנולוגיות
 הכספיים )המשך(לדוחות ביאורים 

 

10 

 
 :)המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  – 2 ביאור

 
 היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש; קיימת -
 ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; בכוונת -
 להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו; ניתן -
 ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות; -
זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש  -טכניים, כספיים ואחרים -משאבים מתאימים -

 -בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו; ו
ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך  -

 פיתוחו.
 

הוצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן. 
 31עד ליום  עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר.

 החברה אינה עומדת בתנאים להיוון עלויות פיתוח. 2022בדצמבר 
 

 כספיים-ירידת ערך של נכסים לא .ו
 

פחת נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, -בערכם של נכסים בני ירידה
 המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה. 

 
ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום  סכום

של הנכס, בניכוי עלויות בר השבה שלו. סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן 
מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות 

-ביותר, בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים )יחידות מניבות מזומנים(. נכסים לא
הערך שהוכרה כספיים, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת 

 צב הכספי.מדוח על הבגינם בכל תאריך 
 

 :פיננסיים נכסים .ז
 

 סיווג (1
 

פיננסיים בעלות מופחתת. הסיווג נכסים ת יהקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגורי
תלוי במודל העיסקי שבו מוחזקים הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי 

 המזומנים בגינם.
 

 עיסקי מודל במסגרת המוחזקים פיננסיים נכסים הינם מופחתת בעלות פיננסיים נכסים
 התנאים וכן, חוזיים מזומנים תזרימי לגבות מנת על פיננסיים נכסים להחזיק היא שמטרתו
 קרן תשלומי רק שהם מזומנים לתזרימי מוגדרים במועדים זכאות מספקים שלהם החוזיים
 . נפרעה שטרם הקרן סכום בגין וריבית

 
 לאחר חודשים 12-מ יותר של לתקופה לחלויות פרט, שוטפים כנכסים מסווגים אלה נכסים
 הפיננסיים הנכסים. שוטפים שאינם כנכסים המסווגות, הכספי המצב על הדוח תאריך
"מזומנים ושווי  ,"אחרים"חייבים  "לקוחות", :בסעיפים כלולים הקבוצה של מופחתת בעלות

 .הכספי המצב על בדוח המופיעים מוגבלים בשימוש"וכן "פיקדונות מזומנים" 
 

 ומדידה הכרה (2
 

סליקת  במועדהקבוצה  סים פיננסיים נרשמות בספרירכישות ומכירות בדרך רגילה של נכ
 .הנכס את למכור או לרכוש מתחייבת הקבוצההעסקה, שהינו המועד בו 

 
כל הנכסים ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור 

נכסים פיננסיים  ., למעט לקוחותהפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הקבוצה העבירה ונגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, 

נכסים פיננסיים  בגין הבעלות על נכסים אלה. וההטבותאת כל הסיכונים באופן מהותי 
נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית  בעלות מופחתת

 האפקטיבית.
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 ירידת ערך נכסים פיננסיים (3
 

הקבוצה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים בגין חוזים עם לקוחות 
 .IFRS 15הנובעים מעסקות בתחולת 

בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון הקבוצה בוחנת 
האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידואלי או על 
בסיס קבוצתי. לשם כך, הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי 

ועד ההכרה לראשונה, במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במ
 תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני עתיד.

 
עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם 
לראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים 

אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי  לאורך כל חיי המכשיר.
 חודשים. 12חזויים בתקופה של 

 
עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, הקבוצה מניחה כי סיכון האשראי לא 

 עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה.
על אף האמור לעיל, הקבוצה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי 
אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות או נכסים בגין חוזים עם לקוחות 

 .IFRS 15שנובעים מעסקות בתחולת 
 

 מלאי .ח

 
 המלאי נמדד לפי העלות או שווי מימוש נטו, כנמוך שבהם. 

 
, גלם חומרי עלויות כוללת גמורה תוצרת עלות. נע משוקלל ממוצע בסיס על נקבעת העלות
 במהלך המכירה מחיר אומדן הינו נטו מימוש שווי .אחרות ישירות ועלויות ישירה עבודה

  .מתייחסות משתנות מכירה הוצאות בניכוי, הרגיל העסקים
 

 מזומנים ושווי מזומנים .ט
 

לזמן קצר, שאינם מוגבלים  בנקאיים בקופה ופיקדונותמזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים 
 , החל ממועד הפקדתם.חודשים 3לא עולה על שלהם המקורית בשימוש ושתקופת ההפקדה 

 
 הון המניות .י

 
מניות רגילות של החברה מסווגות כהון. מניות בכורה מסווגות אף הן כהון, מאחר ולא קיימת 

אחרים בעקבות אירועים שמחוץ לשליטתה. עלויות לחברה מחויבות להוציא מזומנים או נכסים 
 .תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות מוצגות בהון כניכוי מתקבולי ההנפקה

 
 ספקים .יא

 
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו 

כהתחייבויות שוטפות כאשר מספקים במהלך העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות 
התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות, אחרת הן מוצגות כהתחייבויות שאינן 

 שוטפות.
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, על בסיס 

 שיטת הריבית האפקטיבית.
 

 נדחיםו שוטפים מסים .יב

 
הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה 

הכנסה חייבת.  הפועלת ומפיקהקבוצה למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי, במדינות בהן 
הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס, 

יוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות משולמים בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, ו
 לרשויות המס.
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הקבוצה מכירה במסים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומים 
 רכיובחשבון לצשל הנכסים וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים שיובאו 

סכום המסים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי המס )וחוקי המס( שנחקקו או שחקיקתם  מס.
הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המסים הנדחים 

 ימומשו או כשהתחייבויות המסים הנדחים ייושבו.
 

רכי מס, בגבולות ומניים הניתנים לניכוי לצההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים ז
 סכום ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. 

 נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:
 
קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים  -

 שוטפים; וכן
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים  -

על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר 
 מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו. 

 
צולו אינו צפוי נכון למועד הדוח על המצב הכספי הקבוצה לא הכירה בנכס מס נדחה מאחר שני

 בטווח הנראה לעין.
 

 תשלום מבוסס מניות .יג

 
מפעילה תוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים, המסולקת במכשירים הוניים של הקבוצה 

החברה שבה החברה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים של החברה. 
האופציות מוכר כהוצאה  שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת

בדוח רווח והפסד. סך הסכום הנזקף כהוצאה בדוח רווח והפסד נקבע תוך התייחסות לשווי 
 ההוגן של האופציות המוענקות.

ההוגן  השוויבנוסף, העניקה החברה למתווכים ויועצי הנפקה בקשר עם הנפקת מניות החברה. 
כקיטון מוכר  ,ורה להענקת האופציותבתמ ממתווכים ויועצי הנפקהשל השירותים המתקבלים 

 .בפרמיה
 

סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה, שהיא התקופה שבה נדרש לקיים את כל 
התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות. בכל תאריך דוח על המצב 

ירה הכספי, מעדכנת הקבוצה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל, ומכ
בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים, אם קיים, בדוח רווח והפסד, ובהתאמה 

בעת מימוש האופציות, החברה מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות  מקבילה בהון.
 עסקה שניתן לייחסן במישרין, נזקפים להון המניות )ערך נקוב( ולפרמיה על מניות.

 
 מענקים ממשלתיים .יד

 
 הקבוצה ידי על שמבוצע ופיתוח במחקר כהשתתפותרשות החדשנות מ המתקבלים מענקים

 חשבונאות בתקן כאמור" למחילה הניתנות הלוואות" לגדר נכנסים( מדען מענקי – להלן)
 IAS – להלן" )ממשלתי סיוע לגבי וגילוי ממשלתיים במענקים החשבונאי הטיפול" 20 בינלאומי

20.) 
 

 התגבשות במועד אם. IFRS 9-ל בהתאם ונמדדות מוכרות מדען מענקי בגין התחייבויות
 שלא למסקנה הקבוצה הנהלת מגיעה( הזכאות מועד – להלן) מדען מענק לקבלת הזכאות

 לקבלתו הזכאות שהתגבשה המדען שמענק( reasonable assurance) סביר ביטחון קיים
 פיננסית בהתחייבות מועד באותו הקבוצה מכירה, יוחזר לא( שהתקבל המענק – להלן)

 הנמדדות פיננסיות התחייבויות לגבי IFRS 9 -ב המפורטות להוראות בהתאם המטופלת
 הפיננסית ההתחייבות של ההוגן שוויה לבין שהתקבל המדען מענק בין הפער. מופחתת בעלות

 הפסד או לרווח נזקף אשר, ממשלתי כמענק מטופל ,לראשונה בה ההכרה במועד האמורה
 .ופיתוח מחקר הוצאות של כהקטנה

 
 המדען שמענק סביר ביטחון שקיים למסקנה הקבוצה הנהלת מגיעה הזכאות במועד בו במקרה

 מחקר הוצאות של כהקטנה הפסד או לרווח, מועד באותו, המענק נזקף, יוחזר לא שהתקבל
 ביטחון קיים שלא למסקנה לראשונה הקבוצה הנהלת מגיעה עוקבת שבתקופה ככל. ופיתוח

  פיננסית בהתחייבות מועד באותו הקבוצה מכירה, יוחזר לא שהתקבל המדען שמענק סביר
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 -ב המפורטות להוראות בהתאם מטופלת האמורה הפיננסית ההתחייבות. הפסד או רווח כנגד
IFRS 9 מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות לגבי . 

 
 הפרשות .טו

 
הפרשות בגין תביעות משפטיות מוכרות, כאשר לקבוצה מחויבות קיימת, משפטית או 
משתמעת, כתוצאה מאירועים מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק 

 המחויבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות. 
 

 :בהכנסות הכרה .טז

 

 ההכנסות מדידת (1

 

הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה נמדדות לפי סכום התמורה לו הקבוצה הכנסות 
להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים 
שלישיים, כגון מיסי מכירה מסוימים. ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ, ולאחר ביטול הכנסות 

 בין חברות הקבוצה.
 

סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף, הקבוצה מתאימה את 
 תאם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הקבוצה לבין הלקוח מספק ללקוח או לקבוצה הטב

מימון משמעותית בקשר להעברת הסחורות או השירותים ללקוח )כלומר, כאשר החוזה 
 כולל רכיב מימון משמעותי(.

 
 הדוח נובעות ממכירות בארצות הברית.מרבית הכנסותיה של החברה לתקופת 

 
 בהכנסה ההכרה מועד (2

 
הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו 
במסגרת החוזה עם הלקוח. עבור כל מחויבות ביצוע, הקבוצה קובעת, במועד 

 בנקודת זמן.ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או 
 

 הלקוח( א: )מתקיים הבאים מהקריטריונים אחד אם, זמן לאורך מקוימת ביצוע מחויבות
 הקבוצה ביצועי( ב; )הקבוצה ביצועי ידי על המסופקות ההטבות את זמנית בו וצורך מקבל
 ביצועי( ג) או; שיפורו או יצירתו כדי תוך הלקוח ידי על נשלט אשר נכס משפרים או יוצרים

 לתשלום זכות יש לקבוצה, לקבוצה אלטרנטיבי שימוש עם נכס יוצרים אינם הקבוצה
 .מועד לאותו עד שהושלמו ביצועים עבור לאכיפה הניתנת

 
 .זמן בנקודת מקוימת היא, זמן לאורך מקוימת אינה ביצוע שמחויבות ככל

 
 הקבוצה הכנסות סוגי (3

 
הבאים: אחד מהשניים  להעביר ללקוחהבטחה  , מחויבות ביצוע הינהIFRS 15 –בהתאם ל 

סחורה או שירות )או חבילה של סחורות או של שירותים( שהינם מובחנים; או סדרה של 
סחורות או של שירותים מובחנים שהם למעשה זהים ושיש להם אותו דפוס העברה 

 ללקוח. 
ות שירות או סחורה הינם מובחנים, אם הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או מהשיר

בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים אשר ניתנים להשיגם בנקל ללקוח וכן הבטחת 
הישות להעביר את השירות או הסחורה ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות 

 בחוזה. 
 

 רישיון מהסכמי הכנסות
 

 לאחר. שלה הרוחני בקניין לשימוש רישיון החברה מעניקה, הרישיון הסכמי במסגרת
 .החוזה במסגרת נוספות הבטחות או מחויבויות קיימות לא לחברה, הרישיון הענקת

 
 הניתנים אחרים משאבים עם ביחד או בעצמו מהרישיון תועלת להפיק יכול שהלקוח מאחר

  מלבד נוספות הבטחות הרישיון הסכמי במסגרת קיימות לא כאמור וכן, בנקל להשיגם
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 כמחויבות שלה הרוחני בקניין לשימוש הרישיון את זיהתה החברה, הרישיון הענקת
 .זה מסוג בהסכמים הביצוע

 
 בהתאם. עתידיות מכירות מבוססי תמלוגים של בדרך הינה הרישיון הענקת בגין התמורה

 תמורה. מתרחשת הלקוח ידי על המכירה שבו במועד מוכרת ההכנסה, IFRS 15-ל
 בדוח מוכרת, עתידיים תמלוגים חשבון על כמקדמה ההסכם במסגרת מראש שהתקבלה

 מקדמה בגין מראש הכנסות יתרת". מראש הכנסות" בסעיף החברה של הכספי המצב על
 במועד כהכנסה מיידי באופן תוכר, קיימת אם, להחזר ניתנת ושאינה כאמור שהתקבלה

 .הלקוח מול ההסכם פקיעת
 

 הפיקו טרם רישיון בהסכמי החברה התקשרה עמם הלקוחות 2022 בדצמבר 31 ליום נכון
 בגין בהכנסה הכירה טרם החברה 2022 בדצמבר 31 ליום עד, משכך. מהרישיון הכנסות
 .הרישיון הסכמי

 
 הכנסות ממכירת סחורות

 
 החברה זיהתה את ההבטחה לספק מוצרים כמחויבות ביצוע. 

 
המבוססים על שמרים, למגוון שימושים בתעשיית החברה מייצרת מוצרים חדשניים, 

המזון, לרבות תוספי מזון, תחליפים לחלבון מן החי ומוצרים נוספים. מכירת מוצרים 
 .מוכרת במועד מסירת המוצר ללקוח

 

 חכירות .יז
 

החברה מעריכה, בעת ההתקשרות בחוזה, האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה. 
חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה  חוזה הוא חכירה או כולל

לתקופת זמן עבור תמורה. החברה מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה 
 רק אם התנאים של החוזה השתנו.

במועד ההכרה לראשונה, מכירה החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי של 
ידיים, אשר כוללים, בין היתר, את מחיר המימוש של אופציות הארכה תשלומי החכירה העת

 אשר וודאי באופן סביר שתמומשנה.
 

במקביל, מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין 
תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות 

 הוו לחברה.כלשהן שהת
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית 

הייתה נדרשת לשלם על  התוספתי של החברה. שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו החברה
מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערך 

 זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה. דומה לנכס
 

תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות תקופות המכוסות 
על ידי אופציה להאריך את החכירה אם וודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה זו, וכן 

ה לא תממש תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר שהחבר
 אופציה זו.

 
לאחר מועד תחילת החכירה, מודדת החברה את נכס זכות השימוש בעלות, בניכוי פחת שנצבר 
והפסדים מירידת ערך שנצברו, מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות בגין 
החכירה. הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן אורך החיים 

 שימושיים של הנכס המוחכר או תקופת החכירה, לפי הקצר מביניהם.ה
 

ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה, 
 בסכום שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות בגין החכירה.

ציוד וכלי רכב וכן תשלומים בגין חכירות  משרדי החברה, תשלומים בגין חכירות לטווח קצר של
שבהן נכס הבסיס הינו בעל ערך נמוך מוכרים בשיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה, 

חודשים  12כהוצאה ברווח או הפסד. חכירות לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא 
  או פחות.
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תקופת ההפחתה של נכסי חכירה  .שנים 3תקופת ההפחתה של נכס חכירה בגין כלי רכב הינה 

 שנים.  5 הינה והחניות בגין משרדי החברה
 

כמו כן, יצוין כי החברה בחרה ליישם את הפטור מהכרה לחכירות לטווח קצר ולחכירות שבהן 
 נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך.

 
 הפסד למניה .יח

 
  הרגילות, לחלוקה לבעלי המניות הניתן ההפסד ככלל, על מבוסס למניה ההפסד הבסיסיחישוב 

 בממוצע המחולק, )טרם המרתן( לאחר ניטרול צבירה שנתית בגין מניות הבכורה של החברה

 .התקופה במהלך הרגילות הקיימות במחזור המניות מספר של המשוקלל
בחישוב ההפסד הבסיסי למניה  נכללותכקיימות במחזור ו מטופלותמניות שהנפקתן מותנית 

 מהמועד בו התקיימו כל התנאים הדרושים )כלומר, האירועים התרחשו(. 
 

למניה מתאמת החברה את ההפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות  המדולל ההפסד  בחישוב
ההשפעות של של החברה, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין 

כאמור  בחשבון מובאות המניות הפוטנציאליות .כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות
 למניה(. ההפסד את מדללת )מגדילה הינה השפעתן כאשר רק

ההפסד המדולל למניה לשנים המדווחות זהה להפסד הבסיסי למניה מאחר וההשפעה הינה 
 .אנטי מדללת

 
 דיווח מגזרי .יט

 
 ההחלטות למקבל המוגש פנימיים דיווח לצורכי המשמש בסיס אותו לפי מדווחים פעילות מגזרי

 הקבוצה של הפעילות למגזרי משאבים הקצאת על אחראי אשר, בקבוצה הראשי התפעוליות
 .שלהם הביצועים והערכת

 
 של ושיווק ייצור, פיתוח, מחקר ממועד הקמתה פועלת החברה במגזר פעילות אחד שהינו החל

 .שמרים על המבוססים, חדשניים מוצרים

 
  :הטבות עובד .כ

 
 פרישה לפיצויי התחייבות (1

 
תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה 
החברה מבצעת הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה כך שלחברה אין כל 
מחויבות, משפטית או משתמעת, לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי 

עבודה בתקופה השוטפת הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי ה
 ובתקופות קודמות. 

החברה מפעילה מספר תוכניות פנסיה. התוכניות ממומנות באמצעות תשלומים, 
המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות. בהתאם לתנאיהן, 

 .דלעילתוכניות הפנסיה האמורות עונות להגדרת תוכנית הפקדה מוגדרת 
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בי העובדים שהינם במסגרת תוכנית הפקדה מוגדרת הינה לבצע החברה לגהתחייבות 
הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה, כאשר לחברה אין כל מחוייבות משפטית 
או משתמעת לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל 

  העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
 ופיצויים פנסיה בקופות הפקדות ומבצעת ביטוח פוליסות רוכשת החברה, לעיל כאמור
 איננה היא, ההפקדות ביצוע עם. מוגדרת להפקדה תוכנית בגין התחייבותה למימון

 לקבלת במקביל עובד הטבות בגין כהוצאות מוכרות ההפקדות. נוסף בתשלום מחויבת
 . להפקדה זכאים הם שבגינו מהעובדים השירות

 
 92היו  2021-ו 2022תוכניות הפקדה מוגדרות בשנים  בגין כהוצאות שנזקפו הסכומים

 אלפי דולר, בהתאמה. 100-אלפי דולר ו
 

 דמי חופשה והבראה (2
 

כאשר שניהם מחושבים על  במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה,
בסיס שנתי. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. הקבוצה זוקפת התחייבות 

 והוצאה בגין דמי חופשה והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
החודשים לאחר  12הקבוצה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך 

מספקים את השירותים המתייחסים, ובהתאם לכך  תום תקופת הדיווח שבה העובדים
ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת לפי הסכום הנוסף שהקבוצה חוזה לשלם בגין הזכאות 

 הלא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת הדיווח.
 
 

 :חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים חדשים, בינלאומיים כספי דיווח תקני .כא

 
 הצגת דוחות כספיים, "גילוי למדיניות חשבונאית"  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  (1

 (IAS 1-להתיקון  -להלן בסעיף זה )
 

חלף  ,דורש מחברות לגלות את המדיניות החשבונאית המהותית שלהן IAS 1-ל התיקון
המדיניות החשבונאית המשמעותית שלהן. בהתאם לתיקון, מידע על המדיניות 
החשבונאית הוא מהותי אם, כאשר הוא נלקח בחשבון ביחד עם מידע אחר הניתן בדוחות 
הכספיים, ניתן לצפות באופן סביר כי הוא ישפיע על החלטות שהמשתמשים העיקריים 

אף מבהיר  IAS 1-התיקון ל לה. בדוחות הכספיים מקבלים על בסיס דוחות כספיים א
יות מהותי אם, בלעדיו, תימנע ממשתמשי שמידע על המדיניות החשבונאית צפוי לה

הדוחות הכספיים האפשרות להבין מידע מהותי אחר בדוחות הכספיים. בנוסף, התיקון 
מבהיר כי אין צורך בגילוי מידע על מדיניות חשבונאית לא מהותית. עם זאת, ככל שמידע 

 ונאית.כאמור ניתן, ראוי כי אין הוא יסיח את הדעת ממידע מהותי על מדיניות חשב
 לאחריו. או 2023 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות תקופות לגבי ייושם IAS 1-ל התיקון

 אפשרי. המוקדם יישומו התיקון, להוראות בהתאם
הדוחות  על לא צפויה להיות השפעה מהותית IAS 1-ל התיקוןלראשונה של  יישוםל

 .של החברה הכספיים המאוחדים
 

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים  8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  (2
  IAS)8-להלן: התיקון ל)וטעויות 

 
מבהיר כיצד ישויות צריכות להבחין בין שינויים במדיניות חשבונאית לבין  IAS 8-התיקון ל

ים שינויים באומדנים חשבונאיים. הבחנה זאת מהותית, מאחר ששינויים באומדנ
חשבונאיים מיושמים באופן פרוספקטיבי, עבור עסקות ואירועים אחרים בעתיד, בעוד 
ששינויים במדיניות חשבונאית, ככלל, מיושמים באופן רטרוספקטיבי לעסקות ואירועים 

  . אחרים בעבר, כמו גם לאירועים ועסקות בתקופה הנוכחית
 1שנתיות המתחילות ביום ייושם באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות  IAS 8-התיקון ל

 או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי.  2023בינואר 
דוחותיה על לא צפויה להיות השפעה מהותית  IAS 8-התיקון ללראשונה של יישום ל

 .של החברה הכספיים המאוחדים
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 :אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים – 3ביאור 
 

ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות אומדנים 
  ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות.

 
 מהותיים חשבונאיים אומדנים

 
מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד. מעצם טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים  הקבוצה

האומדנים וההנחות שבגינם ישנו סיכון המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל. 
לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת משמעותי 

 הכספים הבאה, מפורטים להלן.
 

 ים מהרשות לחדשנותמענק
 

בשווי הוגן במועד קבלתם  כהתחייבות מוכרים ופיתוח מחקר פרויקט בגין ממשלתיים מענקים
אומדנים אלה  בקביעתלאותו מועד, אלא אם קיים ביטחון סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר. 

צפויות לנבוע מהפריטים בגינם התקבלו ההכנסות ה בדבר בתחזיתההנהלה עושה שימוש 
 המענקים והתמלוגים שידרשו בתשלום בגינם. 

 
 התחייבות בגין רכיב אופציה של הוגן שווי

 
התחייבות בגין רכיב אופציה שהוכרה במסגרת הסכם שיתוף פעולה כמפורט  של ההוגן הוויש

, דעת שיקול מפעילה החברה. שווי להערכת בשיטות שימוש באמצעות נקבע (3א')12בביאור 
 השוק תנאי על בעיקרן המבוססות, הנחות הנחת ולצורך שונות הערכה שיטות בחירת לצורך

  .הכספי המצב על הדוח תאריך בכל הקיימים
 .(3')א12ביאור באשר להנחות העיקריות אשר שימשו את החברה במדידת השווי הוגן, ראה 

 
 מדיניותה החשבונאית של החברהשיקולי דעת בעלי השפעה מהותית על יישום 

 
 ופיתוח מחקר הוצאות

 
החברה נדרשת להפעיל שיקול דעת בקשר להתקיימות התנאים להכרת הוצאות הפיתוח שלה 
כנכס בלתי מוחשי או שיש צורך להמשיך ולזקוף אותן לדוחות רווח והפסד. הבחינה נעשית 

 ה'.2על פי הפרמטרים הרשומים בביאור 
  .ופיתוח מחקר עלויות החברה היוונה לא 2022בדצמבר  31עד ליום 

 
 :מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים – 4ביאור 

 
  :פיננסיים סיכונים ניהול .א

 
 פיננסיים סיכון גורמי (1

 
סיכוני אשראי וסיכוני  ,חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק הקבוצהפעילויות 

לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את  הקבוצהנזילות. תוכניתה הכוללת של 
למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה ושואפת התנהגות השווקים הפיננסיים 

המזהה  הקבוצה. ניהול הסיכונים מתבצע על ידי מחלקת הכספים של הקבוצההכספיים של 
 . הקבוצההלת ומעריכה את הסיכונים הכספיים תוך שיתוף פעולה צמוד עם הנ

 
 סיכון מטבע – שוק ניסיכו (א
 

 מחשיפות הנובעים החליפין שער לסיכוני חשופה והיא בינלאומית היא הקבוצה פעילות
 מנכסים נובע חליפין שער סיכון .הקבוצה של הפעילות מטבע שאינם שונים למטבעות

 31 ליום נכון .הקבוצה של הפעילות מטבע ושאינ במטבע הנקובים התחייבויות או
 מול הדולר של החליפין בשער לשינויים מהותית חשיפה לחברה אין, 2022 בדצמבר

 .האחרים המטבעות
 

 סיכוני אשראי (ב
 

סיכוני אשראי נובעים ממזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בבנקים וכן חשיפות אשראי 
 יתרות חובה שטרם נפרעו. החברה מתקשרת עם בנקים ומוסדות פיננסיים לביחס 
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 :)המשך( סיכונים פיננסיים למכשירים פיננסיים וניהו – 4ביאור 
 

במהלך התקופה המדווחת לא נרשמו חריגות  גבוה. בדירוגתלוי -שדורגו באופן בלתי
ממגבלות האשראי. כמו כן, הנהלת החברה אינה צופה הפסדים כתוצאה מאי תשלום 

 מצד גורמים אלו.
 

 נזילות סיכון (ג
 

תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי אגף הכספים של הקבוצה. אגף הכספים של 
קבוצה כדי לוודא שקיימים די בהקבוצה בוחן תחזיות שוטפות של דרישות נזילות 

 החברה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפירעון זמני. מזומנים לצרכים התפעוליים
, למעט התחייבות בגין חכירות שנה עד של לתקופה הינם 2022 בדצמבר 31 ליום נכון

 .כמפורט להלןוהתחייבות בגין מענקים ממשלתיים, אשר מועד פרעונן הינו 
 

 .מהוונים בלתי חוזיים מזומנים תזרימי נםיה בטבלה המוצגים הסכומים
 

 פחות 
 משנה

  שנה בין
 שנים 2-ל

 שנים 2 בין

 שנים 5-ל
 של ארה"ב דולר אלפי 

    :2022 בדצמבר 31 ליום יתרה
 209 179 193  חכירות בגין התחייבויות

 76 16 11 התחייבות בגין מענקים ממשלתיים
 204 195 285 

 
 פחות 

 משנה
  שנה בין

 שנים 2-ל
 שנים 2 בין

 שנים 5-ל
 של ארה"ב דולר אלפי 

    :2021 בדצמבר 31 ליום יתרה
 411 206 227  חכירות בגין התחייבויות

 377 35 35 מענקים ממשלתייםהתחייבות בגין 
 262 241 788 

 
 

 הון סיכוני ניהול (2
 

יעדי ניהול סיכוני ההון של החברה הם לשמר את יכולתה של החברה להמשיך ולפעול כעסק 
חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה 

 להפחית את עלויות ההון.
 
 הוגן שווי אומדני (3
 

 הרמות. הערכה שיטות לפי, הוגן בשווי הנמדדים הפיננסיים המכשירים של ניתוח להלן
 :כדלקמן הוגדרו השונות

 או נכסים נסחרים בהם פעילים בשווקים( מותאמים-בלתי) מצוטטים מחירים  -
 (.1 רמה) זהים התחייבויות

 הנכס לגבי הלצפיי ניתנים אשר, 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים -
 נגזרים כלומר) בעקיפין אם ובין( כמחירים כלומר) במישרין אם בין, ההתחייבות או

 (.2 רמה( )מהמחירים
נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )נתונים  -

 .(3( )רמה unobservable inputsשאינם ניתנים לצפייה( )
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 :)המשך( סיכונים פיננסיים למכשירים פיננסיים וניהו – 4ביאור 
 

 מכשירים פיננסיים: ב.
 בדצמבר 31 
 2022 2021 
 ב"ארה של דולר אלפי 

 
 נכסים בעלות מופחתת:

 13,164 3,024 מזומנים ושווי מזומנים
 60 57 לקוחות

 159 96 חייבים אחרים )למעט הוצאות מראש(
 

 :(1כנגד רווח או הפסד )רמה  הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות
 86 5 התחייבות בגין רכיב אופציה     

 
 :בעלות מופחתת אחרות פיננסיות התחייבויות

 1,306 878 אחרים וזכאים ספקים
 670 488 חכירות בגין התחייבויות
 382 325 ממשלתיים מענקים בגין התחייבות

 
 :3הוגן רמה תנועה בהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי  .ג
 

המירה לוואה ה 
 למניות

 של דולר אלפי 
 ב"ארה

 2,554 2021 בינואר 1 ליום יתרה

 - תקבולים בגין כתבי אופציה
 1,058 שינוי בשווי הוגן

 (3,612) המרת הלוואה המירה
 - 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים: – 5 ביאור
 בדצמבר 31 
 2022 2021 
 אלפי דולר של ארה"ב 

 
   :מטבעות לפי פירוט

 10,689 2,549 דולר ארה"ב    
 2,475 475 מטבעות אחרים    
 3,024 13,164 

 
 חייבים ויתרות חובה: – 6ביאור 

 

 בדצמבר 31 
 2022 2021 
 אלפי דולר של ארה"ב 

 
 114 51 מוסדות

 33 21 הוצאות מראש 
 72 147 

 
מהווה קירוב סביר לשוויים  )למעט פריטים שאינם כספיים( החייבים האחריםערכם בספרים של 

  ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
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 :מלאי – 7ביאור 

 
 בדצמבר 31 
 2022 2021 

 אלפי דולר של ארה"ב 
 

 38 60 מלאי חומרי גלם
 559 535 בתהליך מלאי

 174 200 מלאי תוצרת גמורה
 795 771 

 
 

בדוחות רווח או הפסד  המכרשהוכר כהוצאה במסגרת סעיף עלות המלאי סכום ירידת ערך 
לא הוכרה ירידת ערך בגין מלאי החברה. 2021בשנת  אלפי דולר. 664הינו  2022לשנת 
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 : רכוש קבוע ומקדמות בגין רכוש קבוע, נטו – 8ביאור 
 

 :ווהפחת שנצבר בגינו, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם, הינהרכב הרכוש 
 

 :2022 בשנת 
  העלות  נצברפחת   יתרה מופחתת

  יתרה תוספות גריעות יתרה יתרה תוספות גריעות יתרה 
  לתחילת במשך במשך לגמר לתחילת במשך במשך לגמר בדצמבר 31

  השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 2022
  א ל פ י   ד ו ל ר   ש ל   א ר ה " ב  

          
  מחשבים וציוד נלווה 51  5 -  56 40  6 -  46 10

 במושכרשיפורים  219 29 (46)  202 44 27 (46)  25 177
 ציוד מעבדה  612  44 -  656 307  77 -  384 272

 ציוד ייצור 1,215  448 -  1,663 54  105 -  159 1,504
  ריהוט וציוד משרדי 29  4 -  33 7  3 -  10 23

 *מקדמות בגין ציוד ייצור חלבון - 1,631 - 1,631 - - - - 1,631
3,617 624 (46) 218 452 4,241 (46) 2,161 2,126  

 
 .חתךתאריך הלאחר  קבוע רכושרכישות  בגין דולר אלפי 924 של תשלום סךל מחויבות חוזית קיימתתאריך הדוח לחברה ל* 

 
 :2021בשנת  

  העלות נצברפחת  יתרה מופחתת

  יתרה תוספות יתרה יתרה תוספות יתרה 
  לתחילת במשך לגמר לתחילת במשך לגמר בדצמבר 31

  השנה השנה השנה השנה השנה השנה 2021
  א ל פ י   ד ו ל ר   ש ל   א ר ה " ב

        
  מחשבים וציוד נלווה 40 11 51 35 5 40 11

 שיפורים במושכר 38 181 219 38 6 44 175
 ציוד מעבדה 476 136 612 233 74 307 305

 ציוד ייצור 297 918 1,215 33 21 54 1,161
  וציוד משרדיריהוט  16 13 29 5 2 7 22

1,674 452 108 344 2,126 1,259 867  
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 :חכירות בגין והתחייבויות נכסים – 9 ביאור
 

  .ביאור זה מתייחס לחכירות שבהן הקבוצה הינה החוכרת
 
 בגין זכות שימוש:נכסים  .א

 
 סה"כ מקרקעין כלי רכב 
 דולר של ארה"באלפי  

    העלות:
 719 610 109 2022בינואר  1יתרה ליום 

    שינויים במהלך השנה: 
 43 43 - תוספות      

 762 653 109 2022בדצמבר  31יתרה ליום 
    

    פחת וירידת ערך שנצברו:
 112 86 26  2022בינואר  1יתרה ליום 

    שינויים במהלך השנה:
 167 132 35 פחת

 279 218 61 2022בדצמבר  31יתרה ליום 
 607 524 83 2022בינואר  1יתרת העלות המופחתת ליום 
בדצמבר  31יתרת העלות המופחתת ליום 

2022 48 435 483 
 

 התחייבויות בגין חכירות: .ב

 
 סה"כ מקרקעין כלי רכב 
 דולר של ארה"באלפי  

 670 596 74 2022בינואר  1יתרה ליום 
    שינויים במהלך השנה: 

 43 43 - תוספות
 (13) (8) (5) והפרשי שער הוצאות ריבית

 (212) (175) (37) תשלומים בגין חכירה
 488 456 32 2022בדצמבר  31יתרה ליום 

 193 167 26 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
 295 289 6 חכירות לזמן ארוך התחייבויות בגין

 488 456 32 2022בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 :הקבוצה של חכירה הסכמי .ג

 
לפיו  בישראל , התקשרה החברה בהסכם חכירה למשרדי החברה2021בפברואר,  28ביום 

 14עד ליום  2021, באפריל 15ביום תחל לחכור משרדים למשך 'תקופה החכירה' שתחל 
 . 2026 באפריל,

 חודשים נוספים. 60-בסיום 'תקופת החכירה' קיימת לחברה אופציה להארכת החוזה ל
נכון למועד תחילת תקופת החכירה, החברה אינה צופה כי ודאי באופן סביר כי האופציה 

בגין הסכם החכירה הכירה החברה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות להארכת החוזה תמומש. 
אלפי דולר. לצורך קביעת שיעור ההיוון, החברה נעזרה  610בגין תשלומי החכירה בסך של 

 .12.3%במעריך שווי חיצוני. שיעור ההיון שנקבע הינו 
 

, נמצאת היא בהם הפיתוח שלבי, החברה של העיסקי לאופיה בהתאם נקבע זה היוון שיעור
 '.החכירה'תקופת  ומשך פעילותה מימון אופן

 
 .חודשים 36רכבים לתקופות של  בגין תפעולית חכירה מיבהסכ קשורה החברה
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 :)המשך( חכירות בגין והתחייבויות נכסים – 9 ביאור

 
הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית התוספתי שיושם להיוון ההתחייבויות בגין חכירה שהוכרו 

 .8.6%-כהינו  2022 בדצמבר 31בדוח על המצב הכספי ליום 
 

 מסים על ההכנסה: – 10ביאור 
 

 בישראל החברהסוי ימ .א

 
 מדידת התוצאות לצורכי מס  (1

 
 תקנות הוראות את החייבת הכנסתה חישוב מחילה לגבי החברה, ואילך 2021החל משנת 

 שותפויות ושל חוץ בהשקעות חברות של חשבונות פנקסי ניהול בדבר )כללים הכנסה מס

 )"התקנות הדולריות"(. 1986 ו"התשמ ,החייבת( הכנסתן וקביעת מסויימות
 

בהתאם לתקנות הדולריות, על ישות ישראלית למדוד את ההכנסה החייבת בדולרים בהתאם 
לכללים מסויימים. ההכנסה החייבת כפי שמחושבת בדולר מתורגמת לשקל בהתאם לשער 

 בדצמבר של כל שנה.  31-החליפין ב
 

 שיעורי המס (2
 

 2018 משנת שחל החברות מס שיעורבמס חברות בשיעור רגיל.  חייבותהכנסות החברה 
  .23% הינו ואילך

 
 הבת החברהסוי ימ .ב

 
של  הפדראלי מסהשיעור  שהינו מקום מושבה.בארה"ב החברה הבת נישומה לפי חוקי המס 

 .21%הינו  בארה"בהחברה הבת 
 

 הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות .ג
 

נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות, מוכרים  במידה שמימוש 
 הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי. 

 
מיליון דולר  18-ו מיליון דולר 23-כבסך של להעברה לשנים הבאות חברה הפסדים עסקיים ל

החברה לא הכירה במסים נדחים בגין הפסדים  , בהתאמה.2021-ו 2022בדצמבר  31 לימים
 אלו, מאחר שניצולם אינו צפוי בטווח הנראה לעין.

 
ההפרש בין סכום המס הוצאות המס לתקופות המדווחות כוללות מסים שוטפים בלבד.  .ד

"התיאורטי" להוצאות המסים בפועל בתקופות המדווחות נובע בעיקר מהפסד לצרכי מס של 
 ה, בגינו לא יצרה החברה מס נדחה.החבר

 
 מס שומות .ה

 
 נקבעה נישומים ידי על המוגשות עצמיות שומות של ההתיישנות תקופת, הדין הוראות פי על
 ידי על שהוגשו עצמיות שומות, בהתאם. השומה הוגשה בה המס שנת מתום שנים 4-ל

 . כסופיות בותנחש 2017 שנת עד בישראל החברה
 .היווסדה מיום מס לצרכי נישומה טרם ב"בארה הבת החברה

 
 מס ערך מוסף .ו

 
 החברה רשומה לצרכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה.
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 זכאים ויתרות זכות: – 11ביאור 
 

 :שירותים ונותני ספקים .א
 

 בדצמבר 31 
 2022 2021 
 אלפי דולר של ארה"ב 

 
 603 484 חובות פתוחים

 2 5 המחאות לפירעון וכרטיסי אשראי
 489 605 

 
 אחרים: ב.
 

 בדצמבר 31 
 2022 2021 
 אלפי דולר של ארה"ב 

 
 140 139 שכר עובדים והוצאות נלוות

 230 -  הפרשה לבונוס
 145 174 דמי חופשה והבראה 

 186 76 ואחרים הוצאות לשלם
 389 701 

 
ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר 

 שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
 

 :תלויות והתחייבויות התקשרויות – 12 ביאור

 

 :רישיון הסכמי .א

 
 Mascoma -ל החברהופיתוח משותף בין  ישיוןנחתם הסכם ר 2018ספטמבר ב 4 ביום (1

, עוסקת LALLEMAND, אשר הינה חברת בת של Mascoma"(. ההסכם)בסעיף זה: "
פי תנאי  עלבמחקר, פיתוח, מכירה, שיווק והפצה של זני שמרים לשווקים ייעודיים. 

ההתקשרות, יוקם פרויקט טכנולוגי שמטרתו פיתוח משותף לייצור שמרים משופרים 
)להלן: ה"מיזם"(. המיזם ינוהל בשיתוף  Mascomaלשווקים הייעודיים בהם מתמחה 

 פעולה בין הצדדים.
 

 שהעביר הידע כאשר, לפיתוח הדרוש הידע את המיזם לרשות יעמידו םלהסכ הצדדים
קניין רוחני שיפותח במיזם  .אותו שהעביר הצד של המלאה בבעלותו יישאר למיזם צד כל

 . הצדדים של משותפתיהיה בבעלות 
 

ללקוחותיה,  Mascomaשיפותחו על ידי המיזם, ככל שיפותחו, יימכרו על ידי  מוצרים
 והחברה תהא זכאית לתמלוגים על פי מנגנון שנקבע בהסכם.

 
, אשר ארה"ב אלפי דולר 500בהתאם לתנאי הרישיון, קיבלה החברה מקדמה בסך של 

   תקוזז מתמלוגים עתידיים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם. 
 

הוכרה במסגרת הדוח על המצב  ארה"ב אלפי דולר 500המקדמה שהתקבלה בסך של 
 הכספי תחת סעיף הכנסות מראש.

 
הסכם במסגרתו העניקה  LALLEMAND -נחתם בין החברה ל 2019באפריל,  19 ביום (2

, הנושא תמלוגים עבור להעברה ניתן לא, בלעדירישיון  LALLEMAND-החברה ל
, הרשיוןפי הסכם  עלברחבי העולם.  NextFreezeהחברה, למטרת ייצור ומכירה של 

טריטוריה שבה היא  כלב הנדרשיםעל קבלת כל האישורים  LALLEMANDאחראית 
 פועלת לייצור ומכירה של המוצר.
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 (:המשך) תלויות והתחייבויות התקשרויות – 12 יאורב
 

, כי החברה תהא אחראית לכל הנוגע לפטנטים על המוצר הרשיון בהסכםעוד נקבע 
ובפרט להכנת מסמכים ורישום של כל הפטנטים ותהיה הבעלים של הפטנטים האמורים. 

 בנוסף, החברה תהיה אחראית לאסטרטגיה הגלובלית הנוגעת לתחזוקת הפטנטים. 
 

 שנקבעלשלם לחברה תמלוגים בשיעור  LALLEMAND, התחייבה לרשיון בתמורה
שיעור  וכןמהמכירות נטו של סך המוצרים הנמכרים בארה"ב, קנדה ומקסיקו  בהסכם 
, עולםמהמכירות נטו של סך המוצרים אשר נמכרים בשאר השנקבע בהסכם  מופחת

. התמלוגים ישולמו בתשלומים רבעוניים, תוך פטנט באמצעות מוגן המוצר בהן במדינות
נאי הרישיון, קיבלה החברה מקדמה בסך בהתאם לת .קלנדריימים מתום כל רבעון  60

כניסתו  מועדמ  , אשר תקוזז מתמלוגים עתידיים באופן הבא:ארה"ב אלפי דולר 250של 
 לחברה LALLEMAND, תשלם המקדמה של מלא לכיסויועד  כאמור ההסכםלתוקף של 
יקוזזו  70%בלבד מהתמלוגים המגיעים לה בפועל ) 30% של בשיעורתמלוגים 

מתשלומי התמלוגים המגיעים  100% -ולאחר מכן תהיה זכאית החברה ל מהמקדמה(
 .NextFreezeטרם קיבלה החברה תמלוגים ממכירות  פרסום הדוח,לה. נכון למועד 

 
)ביחס לכל  NextFreeze -של הסכם זה הינו עד פקיעת הפטנטים על מוצר ה תוקפו

מעניקים עוד זכויות בלעדיות טריטוריה בנפרד( או עד המועד בו הפטנטים האמורים אינם 
 )ביחס לכל טריטוריה בנפרד(.  LALLEMAND -ל
 

הוכרה במסגרת הדוח על המצב ארה"ב אלפי דולר  250המקדמה שהתקבלה בסך של 
 הכספי תחת סעיף הכנסות מראש.

 
 העבירה, לפיו LALLEMAND -נחתם הסכם בין החברה ל 2019לאוקטובר,  31ביום  (3

LALLEMAND  (. על פי ההעברהמליון דולר ארה"ב )"סכום  2לחברה סכום כולל של"
לבחור את כל אחת מהאפשרויות הבאות ביחס  LALLEMANDההסכם, היתה רשאית 

 : ההעברהלסכום 
 
היתה זכות המרה  LALLEMAND -על פי ההסכם, ל –המרה למניות החברה  (א

וב השקעה של למניות החברה, בהנחה שנקבעה בהסכם, במקרה בו בוצע סיב
ימים לאחר העמדת  180מליון דולר ארה"ב על ידי החברה בתקופה של  2לפחות 
לחברה )סיבוב השקעה כאמור לא בוצע בתקופה האמורה( וכן  ההעברהסכום 

לשלושה חודשים נוספים, בהנחה נמוכה יותר, במקרה בו לא בוצע סיבוב השקעה 
מבלי שמומשה על ידי , 2020ביולי  31ביום כאמור בחברה. זכות זו פקעה 

LALLEMAND . 
 

 -ל עמדה 2021לאפריל  30בכל עת עד ליום  – NextFreeze -רכישת זכויות ב (ב
LALLEMAND  זכות לרכוש את כל הזכויות הקנייניות במוצר הידוע בשם

NextFreeze  ההעברהמיליון דולר ארה"ב, בניכוי סכום  5בתמורה לסך של 
האופציה פקעה . לעיל 2כמפורט בסעיף  הרשיוןתחת הסכם המקדמה שהתקבלה ו

המקדמה שהתקבלה בצירוף  ההעברה, סכום הדוח על המצב הכספינכון למועד 
נרשם כתשלום מראש בגין  מיליון דולר ארה"ב 2.25על סך של  תחת הסכם הרשיון

 . תמלוגים, ראה סעיף ג
 

, בהנחה שלא מומשה 2021במאי  1החל מיום  –תשלום מראש בגין תמלוגים  (ג
 מקדמה שהתקבלהל ההעברהלעיל, יצטרף כל סכום  בסעיף ב'האופציה כאמור 

  ( לעיל.2) תחת הסכם הרישיון ויחולו לגביהם כל התנאים המפורטים בסעיף
 

 
החברה  ההעברהשנים ממועד העברת סכום  5עוד נקבע בהסכם, כי אם בתוך  (ד

תהיה מעוניינת להיכנס להסכם שיתוף פעולה ביחס לאסטקסנטין כחומר צבע טבעי 
 -עבור שוק החקלאות הימית )בסעיף זה: "הטכנולוגיה"(, תעניק החברה ל

LALLEMAND  ימים להתקשרות עם החברה בהסכם  30זכות סירוב ראשון של
ת זכות לממש א LALLEMANDפיתוח ומסחור של הטכנולוגיה. ככל שתבחר 

ימים, אשר בסיומם,  60הסירוב, ינהלו הצדדים משא ומתן להסכם כאמור במשך 
 ככל שלא ייחתם הסכם, תפקע זכות הסירוב. 
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 )המשך(: תלויות והתחייבויות התקשרויות – 12 יאורב
 

פוצלה לצורכי מדידה, לרכיב , ארה"ב מיליון דולר 2שהתקבלה בסך של  ההעברה
, אשר הוכר לראשונה על בסיס שוויו בגין אופציית ההמרה האופציה ההתחייבות

כהתחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, והיתרה ההוגן ומטופל 
 .יוחסה להכנסות מראש

 מונטה סימולצייתהשווי ההוגן של ההתחייבות בגין אופציית ההמרה חושב על בסיס 
 מבלי פקעה LALLEMAND חברת של ההמרה זכות 2020 ביולי 31 . ביוםקרלו

אלפי דולר  393החברה בהכנסות מימון של  ובהתאם הכירה ,ידה על שמומשה
 ארה"ב. 

  
 

בהסכם לגידול ביומסה של זן השמר  Biotikaהתקשרה החברה עם  2019בפברואר,  7 ביום .ב
"( במפעלי הייצור של המוצר: "זה)בס"ק  פרמנטציה באמצעות, AstaFerm -ממנו מיוצר ה

Biotika ( ההסכם" להלן:בסלובקיה.)" 
 

 חומרים העברת הסכם תחת, Biotika -להוראות ההסכם, החברה מעבירה ל בהתאם
(Material Transfer Agreement שמטרתו להגן על הידע המועבר על ידי החברה במסגרת )

זכות  Biotika -ההסכם,  את זני השמרים והידע הנדרש לייצור המוצר וכן העניקה החברה ל
לצורך מתן  זני השמרים ובידע של החברהבלעדית ורישיון למשך תקופת ההסכם להשתמש ב

 בלבד.  השירותים לחברה
 

על כמות מינימום לרכישה על ידי החברה,  הצדדיםיסכימו   ,קלנדריתשנה  כללפני תחילת 
תקופת ההסכם . מראש ידוע במחיר, הרלבנטית השנה במהלך מחויבת החברה תהיה אליה

 .2024הינה עד לשנת 
 

תנהל שה, התקבל בידי החברה פסק בוררות חלקי, בקשר להליך בוררות 2022ביוני  21ביום  .ג
"(, במסגרתו תבעה אלגטק: )א( סעד למתן חשבונות; )ב( מול אלגאטכנולוג'יס בע"מ )"אלגטק

בתוקף, ובהתאם  2013צו הצהרתי שיקבע כי הסכם שיתוף הפעולה בינה לבין החברה משנת 
 -שפותח על ידי החברה )"המוצר"(; ו AstaFerm -היא זכאית לקבל רישיון שימוש במוצר ה –

)ג( צו מניעה האוסר על החברה, כולל נתבעים אחרים ו/או כל מי שפועל בשמם, לייצר, לפתח, 
לנהל, לשווק ו/או למכור את המוצר כאמור. פסק הבוררות החלקי דחה את התביעה למתן 

דים הנוספים חשבונות במלואה, וקבע כי השלב השני של הליך הבוררות, אשר ידון בסע
שנתבעו, יתנהל באופן ובהיקף מוגבל, וכי יש לראות בממצאים שנקבעו בפסק הבוררות החלקי 

 .כממצאים מחייבים הניתנים לסתירה במסגרת השלב השני
 

בין החברה לבין אלגטק,  , ניתן תוקף של פסק בוררות להסדר פשרה2022באוגוסט  10ביום 
החברה לבין אלגטק, שעיקריו כדלקמן: )א( תביעתה  אשר הביא לסיומן את כל המחלוקות בין

של אלגטק, על כל עילותיה וכל הסעדים שנתבעו במסגרתה, נדחית במלואה; )ב( כל אחד 
מהצדדים ויתר באופן מלא על כל טענותיו כלפי הצד שכנגד ומי מטעמו, בקשר עם נושאים, 

צאות החברה בקשר עם ניהול )ג( אלגטק תישא בהו -עלות וטענות שנדונו במסגרת הבוררות ו
)יצוין, בהקשר  2022ש"ח אשר התקבל במהלך חודש אוקטובר  300,000הבוררות בסכום של 

זה, כי מרבית הוצאות החברה בקשר עם התביעה והליך הבוררות כוסו על ידי פוליסת הביטוח 
 (.החברה , לא נרשמו התחייבות או נכס בספרי2022בדצמבר  31ולפיכך, נכון ליום  של החברה

 
יצרן משנה מקנדה  GFR Ingredients חברת עם החברה התקשרה 2021בדצמבר, 28ביום  .ד

  ProteVin, המסחרי של ייצור משנה לצורך ייצור  בהסכם של רכיבי תזונה טבעוניים
לפי תעריף יומי מוסכם בין  התחייבההחברה החלבון הטבעוני שפיתחה החברה .  תחליף

למועד הדוח, לא קיימים הסכמים נוספים לייצור  נכון .קמפיין ייצורהצדדים עבור כל הרצת 
™ProteVin  ת חברעם GFR Ingredients. 
 

שנים עם  4.5 -, חתמה החברה על הסכם מסגרת לתקופה של כ2022באוגוסט  7ביום  .ה
Spacemilk, Incמיליון דולר לאספקת החלבון הטבעוני  3-., בהיקף של כ™ProteVin .

מיליון דולר,  1.6 -בהיקף של כ ™ProteVinההסכם כולל התחייבות הדדית לרכישה ואספקת 
מיליון דולר נוספים עד  1.4 -, וכן תחזית לרכישות של כ2025ועד סוף יוני  2022החל מיולי 
 .2026סוף שנת 

 
, התקשרה החברה בהסכם אסטרטגי עם יצרן שמרים מצפון מקדוניה, 2022בספטמבר  7ביום  .ו

במסגרת ההסכם, הוסכם כי יוקם מתקן ייצור עבור . ProteVinבהסכם להקמת מערך ייצור 
 ומוצרים נלווים בהיקף שנתי  ProteVinהחברה, אשר בשלב ראשון יאפשר לחברה ייצור של 



 בע"מנקסטפרם טכנולוגיות 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(

 

27 

 )המשך(: תלויות והתחייבויות התקשרויות – 12 ביאור
 

היצרן יקים את המפעל בסמוך  .2024 בשנת מלא בהיקף לייצר המתוכנן מאות טון בשנהשל 
והחברה תישא  ProteVin-למתקן קיים שברשותו וכן ייצר וימכור לחברה שמרים לצורך ייצור ה

נכון למועד פרסום .  ProteVin-בעלויות הנדרשות עבור רכישת והתקנת הציוד הדרוש לייצור ה
 הדוח, הפרוייקט בשלבי תכנון והקמה.

 
, הודיעה החברה על התקשרותה במזכר הבנות עם חברה להפצת 2022בנובמבר  13ביום  .ז

וכן מוצרים נלווים, בדרום קוריאה. ™ ProteVinרכיבי מזון בדרום קוריאה, להפצה ומכירה של 
יפעלו לקידום מכירות המוצר בדרום  במסגרת מזכר ההבנות, הכולל בלעדיות הדדית, הצדדים

קוריאה ובמקביל ינהלו משא ומתן על התנאים והמגבלות של רישיון בלעדי להפצת 
™ProteVin  ומוצרים נלווים של החברה בדרום קוריאה. 

 
ראה  נארכוש קבוע לאחר תאריך החתך,  רכישות בנוגע להתחייבויות הקיימות לחברה בדבר  .ח

 . 8ביאור 
 

 תחייבויות בגין מענקים ממשלתייםה  - 13ביאור 
 

מאז היווסדה קיבלה החברה מענק השתתפות במחקר ופיתוח מהרשות לחדשנות בסך כולל של 
 שלתקרת המענק( ובתמורה לכך התחייבה לשלם תמלוגים בשיעור  –)להלן ארה"ב  דולראלפי  285
הפרויקטים בגינם התקבל מהכנסות שינבעו לה באמצעות הידע והטכנולוגיה שיפותחו במסגרת  4%

 .. סכום ההתחייבות צמוד לדולר ונושא ריבית לייבורעד לגובה תקרת המענק מימון כאמור
 

 חלק מייצור מוצרי החברה מישראל להודו ת, כתוצאה מהעבר 2019 באפריל 10-מה החל
 בהתאםתקרת המענק גדלה התחייבה החברה לתשלום שיעור תמלוגים מוגדל ו, ולסלובקיה

 .לחדשנות הרשות של התמלוגים להוראות
 

הגיעה הנהלת  2019בדצמבר  31ביום  ,יד'2בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 
החברה החברה למסקנה כי צפוי שהמענקים שהתקבלו עד לאותו מועד יוחזרו, ובהתאם לכך הכירה 

בהתבסס על הערך הנוכחי ההוגן לאותו מועד,  לפי שוויה בהתחייבות בגין המענקים כאמורלראשונה 
של סכומי התמלוגים מסכום מכירות החברה אשר ישולמו לרשות לחדשנות כשהם מהוונים בהתבסס 

  .כפי שהוערך על ידי הנהלת החברה 5%-על אומדן שיעור ריבית להיוון של כ
 

 הון: – 14ביאור 
 

 הון המניות: .א
 
 מונפק ונפרע רשום 
 בדצמבר 31 
 2022 2021 2022 2021 
 מספר מניות 

 14,329,099 14,397,399 30,000,000 30,000,000 ח"ש 0.01מניות רגילות בנות 
 

-הוחלט באסיפת בעלי מניות של החברה להגדיל את ההון הרשום מ ,2021 בדצמבר 1ביום 
 מניות. 30,000,000-ל 15,000,000

 
 

 :גיוסי הון .ב
 

, א"בת ערך לניירות בבורסה לציבור ראשונה פקההנ החברה השלימה ,2021 ינוארב 21ביום  (1
כתבי  1,496,505-ורגילות  מניות 2,993,010 חבילה שכללה החברה הנפיקה במסגרתה

 דולר מיליון 8.4-מיליון ש"ח, נטו )כ 27-כ של כולל סךל( של החברה בתמורה 1אופציה )סדרה 
 2023בינואר  31בכל יום מסחר עד ליום  ( ניתנים למימוש1כתבי האופציה )סדרה (. נטו, ב"ארה

 .ש"ח 13.26באופן שכל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בתמורה לסך של 
 
, וכחלק מהשלמת ההנפקה הציבורית, הנפיקה 2021בינואר  13בהתאם להסכם השקעה מיום  (2

אופציה  כתבי 231,860 -מניות רגילות ו 463,720 חבילה שכללה החברה למספר משקיעים
 כתבי מליון דולר ארה"ב(.  1.5-מליון ש"ח )כ 4.7-בתמורה לסך של כ ( של החברה1)סדרה 
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באופן שכל כתב  2023בינואר  31( ניתנים למימוש בכל יום מסחר עד ליום 1האופציה )סדרה 
 ש"ח. 13.26יה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בתמורה לסך של אופצ

 
אלפי דולר ארה"ב  266לעיל, סך של  תוהמוזכר 2021 ינואר מחודש ההנפקות תמורות מתוך (3

יוחסו לכתבי האופציה, אשר הוכרו כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. נכון ליום 
בינואר  31ביום  אלפי דולר ארה"ב. 5ההוגן של כתבי האופציה הינו  שוויים 2022בדצמבר  31

 פקעו כל כתבי האופציה מבלי שמומשו. 2023

 
 הומרה, מטה 20שמפורטת בביאור  כפיעם השלמת ההנפקה לציבור, השקעת הגישור השניה,  (4

 בסך מימון בהוצאות הכירה החברה כאמור ההמרה בעקבות. רגילות מניות 1,133,176 של לסך
 "ב.ארה דולר מיליון 1.1-כ של

 
 מניות רגילות.  4,224,510-הומרו ל בחברהכלל מניות הבכורה  עם השלמת ההנפקה לציבור (5

 
 במסגרת משקיעים 13-ל רגילות מניות 3,848,039 החברה הנפיקה, 2021, בנובמבר 17 ביום (6

 לויותעבניכוי  (ארה"ב מיליון דולר 8.1-מיליון ש"ח )כ 25-הקצאה פרטית בתמורה לסך של כ
אלפי דולר ארה"ב מתוכם נרשמו בקשר עם הענקת  56אלפי דולר ארה"ב אשר  263הנפקה של 

 .מטה 7(ג)14בביאור כתבי אופציה לא סחירים למתווך בהנפקה כאמור 
 

 :מניות מבוסס שלוםת .ג
 

במסגרתה  )"התכנית"(,אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות לעובדים  ,2015בחודש מאי  (1
ש"ח  0.01יוענקו לעובדים מעת לעת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בנות 

ערך נקוב. המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות תהיינה זהות בכל זכויותיהן 
שנים ממועד  10למניות הרגילות של החברה, מיד עם הקצאתן. האופציות ניתנות למימוש במשך 

  תפקע. –הקצאתן. אופציה שלא תמומש עד לאותו מועד 
 

כתבי אופציה לרכישת מניות  1,069,686 תכניתה במסגרת הוענקו 2019 בדצמבר 31 ליום עד (2
 .של החברה

 
 כל. החברה של מניות לרכישת אופציה כתבי 6,000 לעובד החברה העניקה 2020 ינואר בחודש (3

 10 למשך המניה של הנקוב לערכה בתמורה החברה של רגילה למניה למימוש ניתן אופציה כתב
 פי על ההענקה שווי סך. שנים 3 של תקופה פני על יבשילו האופציה כתבי. ההענקה ממועד שנים
 צפוי דיבידנד: הבאות ההנחות בסיס על, ארה"ב דולר אלפי  4-ל מסתכם שולס אנד בלק מודל

 חסרת ריבית, 60% של בשיעורהחברה מחיר המניה של צפויה של  תקן סטיית, 0% של בשיעור
 .שנים 6.25 של חזוי חיים ואורך 1.73% של בשיעור סיכון

 
כתבי אופציה לרכישת מניות של  38,150עובדים  2-העניקה החברה ל 2020דצמבר  בחודש (4

החברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה לערכה הנקוב למשך 
. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק באופן מיידישנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו  10

 של בשיעור צפוי דיבידנד: הבאות ההנחות בסיס על, "בארה דולראלפי  114-אנד שולס מסתכם ל
 בשיעור סיכון חסרת ריבית ,60% של בשיעורהחברה מחיר המניה של של  צפויה תקן סטיית, 0%
  . שנים 5 של חזוי חיים ואורך 0.37% של

 
כתבי אופציה לרכישת מניות של  12,000יועצים  2-, העניקה החברה ל2020בדצמבר  29ביום  (5

שנים  10ש"ח למשך  1-החברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל
ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו באופן מיידי. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס 

, סטיית 0%אלפי דולר ארה"ב, על בסיס ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור של  32-מסתכם ל
 0.37%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של 60%החברה בשיעור של  מחיר המניה שלתקן צפויה של 

 שנים.   5ואורך חיים חזוי של 
לרכישת תבי אופציה כ 69,135 ליועצי ההנפקה עם השלמת ההנפקה לציבור, העניקה החברה (6

תבי אופציה לרכישת כ 4,706 לנותני שירותים אחריםהחברה העניקה בנוסף  מניות של החברה.
ש"ח  10.2-כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל. מניות של החברה

 שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו באופן מיידי. 3למשך 
 
 מתן בגין למתווך החברה העניקה, לעיל 6(ב)14 בביאור המוזכרת הפרטית ההקצאה במסגרת (7

 כתבי אופציה  57,945שירותים לאיתור משקיעים במסגרת ההקצאה הפרטית המפורטת לעיל, 
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-לרכישת מניות של החברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל
 .שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו באופן מיידי 3ש"ח למשך  7.53

 
, אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול( להעניק 2022במרץ  13ביום  (8

מניות רגילות  672,200-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 672,200לעובדים ונושאי משרה בחברה 
ל, בכפוף לפרסום מתאר ולאישור הבורסה למניה; והכ ₪ 7.07של החברה, במחיר מימוש של 

לניירות ערך בתל אביב לרישום של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה למסחר. האישור 
 .2022במרס  31התקבל ביום 

 
, אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול( להעניק למנכ"ל 2022במרץ  13ביום  (9

מניות רגילות של החברה, במחיר  170,100-ים למימוש לכתבי אופציה הניתנ 170,100החברה 
התקבל אישור האסיפה הכללית של החברה כנדרש  2022באפריל  21ביום . ₪ 7.07מימוש של 
 על פי דין.

 
, אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול( להעניק 2022במרץ  13ביום  (10

 כתבי אופציה לכל אחד מדירקטורים של החברה )למעט עבור מנכ"ל החברה והדירקטורים  17,000
 ₪ 7.07מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  17,000-החיצוניים( הניתנים למימוש ל

 התקבל אישור האסיפה הכללית של החברה כנדרש על פי דין. 2022אפריל ב 21ביום . למניה
 

 
  במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן הנם כדלקמן: התנועה (11

 
 בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה ב 
 2022 2021 2020 

 
מספר 

 האופציות

ממוצע 
משוקלל 
של מחיר 
המימוש 

 *)דולר(

 מספר
 האופציות

ממוצע 
משוקלל 
של מחיר 
המימוש 

 *)דולר(

 מספר
 האופציות

ממוצע 
משוקלל 
של מחיר 
המימוש 

 *)דולר(
 0.06 1,042,586 0.02 1,022,236 0.47 951,772 קיימות במחזור לתחילת השנה 

 0.003 (30,672) - - - - פקעו וחולטו
 0.003 (45,828) 0.01 (202,250) 0.003 (68,300) מומשו
 0.07 56,150 2.90 131,786 2.01 910,300 הוענקו

 0.02 1,022,236 0.47 951,772 1.24 1,793,772 קיימות במחזור לתום שנה
 0.02 717,267 0.47 948,397 0.79 1,126,172  ניתנות למימוש בתום השנה

 
 

באשר למחיר המימוש ויתרת אורך החיים החוזי של האופציות הקיימות במחזור  להלן נתונים (12
 לתום השנה:

 
 2021בדצמבר  31 2022בדצמבר  31

מספר 
אופציות 
הקיימות 
במחזור 

 לתום השנה

 מחיר
 המימוש
 *)דולר(

ממוצע 
משוקלל של 
יתרת אורך 
 החיים החוזי

מספר 
אופציות 
הקיימות 
במחזור 

 לתום השנה

מחיר 
 המימוש
 *)דולר(

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך 

 החיים החוזי
73,841 2.899 1.05 73,841 3.28 2.05 
57,945 2.140 1.9 57,945 2.42 2.9 
68,300 0.826 6.45 68,300 0.826 7.45 
6,000 0.284 8 6,000 0.3 9 

677,386 0.003 5.25 745,686 0.003 6.56 
910,300 2.009 9.21 - - - 

 
 
הוא בשקלים חושב לפי שער חליפין לסוף  ןמחיר המימוש הדולרי של אופציות שמחיר המימוש הנקוב לגביה *

 שנה.
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 :)המשך(הון  - 14 ביאור
 

 לפקודת 102 מתנהלות במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיףעבור עובדי החברה התכניות  (13
 . מס הכנסה

 כהוצאה לתבוע זכאית אינה החברה, אלה כללים פי ועל החברה ידי על שנבחר למסלול בהתאם
 בחשבונות שכר כהטבת הנרשמים סכומים לרבות, כהטבה לעובדים הנזקפים סכומים מס לצרכי

  .התכנית במסגרת קיבלו שהעובדים האופציות בגין, החברה
לפקודת מס הכנסה, ממוסים בהתאם להוראות  102ניצעים אשר אינם כלולים תחת הוראות סעיף 

 ט' לפקודת מס הכנסה.3ף סעי
 

בגין  2022-ו 2021, 2020סכומי ההוצאות שהוכרו בדוחות רווח או הפסד של החברה בשנים  (14
אלפי  441-ו ארה"ב דולראלפי  117, ארה"ב דולראלפי  267הענקות של אופציות לעובדים הינם 

 , בהתאמה.ארה"ב דולר
 
 
 

 :מחקר ופיתוחהוצאות  - 15ביאור 
 

 בדצמבר 31 יוםב שנה שהסתיימה 
 2022 2021 2020 

 אלפי דולר של ארה"ב 

 
 987 1,354 1,144 ונלוות שכר

 169 78 207 תשלום מבוסס מניות
 212 294 251 קבלני משנה ויועצים

 317 567 2,831 פיילוט 
 198 178 90 דמי שכירות ואחזקת משרד

 105 112 213 פחת והפחתות
 112 107 61 חומרים
 8 31 112 נסיעות
 82 91 70 אחרות 

 (9) (40) (65) מענקים ממשלתיים  -בניכוי
 4,914 2,772 2,181 

 
 :הוצאות מכירה ושיווק - 16ביאור 

 
 בדצמבר 31 יוםב שנה שהסתיימה 
 2022 2021 2020 

 אלפי דולר של ארה"ב 

 
 179 252 291 ונלוות שכר

 23 3 52 תשלום מבוסס מניות
 95 219 291 וכנסים פרסום

 8 8 11 דמי שכירות ואחזקת משרד
 4 17 46  נסיעות לחו"ל

 4 7 9 אחרות
 700 506 313 
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 :הוצאות הנהלה וכלליות - 17ביאור 
 

 בדצמבר 31 יוםב שנה שהסתיימה 
 2022 2021 2020 

 אלפי דולר של ארה"ב 

 
 308 745 708 שכר ונלוות

 75 36 182 תשלום מבוסס מניות
 38 48 21 דמי שכירות ואחזקת משרד

 12 67 67 ביטוח
 86 123 151 שכר מקצועי

 42 104 160 פחת והפחתות
 - 12 4 נסיעות
 20 77 71 אחרות

 1,364 1,212 581 
 

 מימון:)הכנסות( הוצאות  - 18ביאור 
 בדצמבר 31 יוםב שנה שהסתיימה 
 2022 2021 2020 

 אלפי דולר של ארה"ב 

    

    :מימון הוצאות
 7 96 64 התחייבות חכירה ריבית בגין   
 - 46 111  הפרשי שער   
 19 19 22 הוצאות מימון בגין מענקים ממשלתיים   

 748 1,058 - שינוי בשווי הוגן של הלוואה המירה
 4 3 6 עמלות ואחרות       

 778 1,222 203 סך הוצאות מימון  
    
    

    :מימון הכנסות
 17 - 77  הפרשי שער   

 393 180 81 שינוי בשווי הוגן של רכיב אופציה
 4 4 84 פקדונותבגין ריבית        

 414 184 242 סך הכנסות מימון             
 364 1,038 (39) נטו, מימוןהוצאות )הכנסות(     
 
 

 למניה: הפסד - 19ביאור 
 

 בסיסי .א
 

המיוחס לבעלים של החברה בממוצע  ההפסדהבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת  ההפסד
 המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות. 

 2022 2021 2020 

 של ארה"ב דולראלפי  

 3,421 5,507 8,068 לשנההפסד 
 601 - - צבירה שנתית בגין מניות בכורה

 4,022 5,507 8,068 הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות
    

 2,155,547 11,154,345 15,057,339 הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות 
 1.87 0.49 0.54 (דולרבסיסי למניה ) הפסד

 
 
 



 בע"מנקסטפרם טכנולוגיות 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(

 

32 

 :)המשך( למניה הפסד - 19ביאור 
 

 מדולל .ב

 
המדולל למניה מחושב על ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות  ההפסד

ההפסד המדולל . תוך הכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל שבמחזור
 .למניה לשנים המדווחות זהה להפסד הבסיסי למניה מאחר וההשפעה הינה אנטי מדללת

 
 

 :ותהמיר ותהלווא – 20 ביאור
"המשקיעים"(, הסכם  להלן:, נחתם עם מספר משקיעים קיימים וחדשים )2018בחודש יולי  .א

(, במסגרתו גייסה החברה סך כולל של Convertible Financing Agreementהשקעת גישור )
גישור הראשונה"(. בהתאם לתנאי השקעת הגישור המיליון דולר ארה"ב )"השקעת  2-כ

מיליון דולר ארה"ב ממשקיעים  4-הראשונה, בקרות סבב גיוס שלא יפחת מסך כולל של כ
)"השקעה מזכה"(, השקעת הגישור הראשונה תומר אוטומטית  2019ביולי  1עד ליום חיצוניים 

)בהתאם  15% - 25%למניות החברה אשר יוקצו באותו סבב גיוס, בהנחה בשיעור של בין 
 למועדים הקבועים בהשקעת הגישור הראשונה(, על מחיר המניה שיקבע בגיוס כאמור.

של השקעה מזכה, המשקיעים )בכפוף להסכמת גיוס שאינו עונה להגדרה  אירוע בקרות
המשקיעים שהשקיעו את רוב סכום ההשקעה במסגרת השקעת הגישור הראשונה( יהיו זכאים 

 )"אופציית ההמרה הראשונה"(.  להמיר את השקעת הגישור באותם תנאים

 ההלוואה, 2019 ביולי 1 ליום עד תומר לא וההלוואה, גיוס אירוע תבצע לא והחברה במידה
 2.56בכורה א' לפי סבב הגיוס האחרון של החברה, קרי לפי שווי של  למניות אוטומטית תומר
 למניית בכורה. ארה"ב  דולר

 
ההלוואה נמדדה לפי הסכום  2019בדצמבר  31החל ממועד ההכרה לראשונה ועד ליום 

שהתקבל, לאור העובדה שארועי ההמרה כמפורט לעיל הינם בשליטת החברה, וארוע ההמרה 
הומרה השקעת  ,2019באפריל  22ביום האוטומטי במקרה שלא יבוצע גיוס הינו ללא כל הנחה. 

של החברה. הפער בין סכום  3בכורה אמניות  1,021,154-הגישור הראשונה במלואה ל
 הלוואה לשוויין ההוגן של המניות במועד ההמרה נזקף כהוצאות מימון בדוח על ההפסד הכולל.ה

קיימים וחדשים )"המשקיעים"(, הסכם השקעת , נחתם עם מספר משקיעים 2020בחודש מאי  .ב
מיליון דולר ארה"ב )"השקעת הגישור  1.8-גישור, במסגרתו גייסה החברה סך כולל של כ

לתנאי השקעת הגישור השנייה, בקרות סבב גיוס שלא יפחת מסך כולל של השנייה"(. בהתאם 
)בס"ק זה: "השקעה מזכה"(, השקעת הגישור  2021במאי  31עד ליום  ארה"ב מיליון דולר 2 -כ

( 1השנייה תומר אוטומטית למניות החברה אשר יוקצו באותו סבב גיוס במחיר הנמוך מבין: )
( המחיר הנמוך ביותר 2) -דולר( )בכפוף להתאמות(; ו 2.5605מחיר מניית בכורה א' )קרי, 

 על מחירה.  50%שיקבע למניה בגיוס כאמור בהנחה של 

כמו כן, בגין האירועים הבאים זכאים המשקיעים להמרת השקעת הגישור השנייה למניות 
החברה או לפירעון השקעתם בתנאים המפורטים בהסכם השקעת הגישור השנייה: )א( "אירוע 

רה או מיזוג" )כהגדרתו בתקנון החברה כפי נוסחו עד למועד רישום מניות החברה למסחר מכי
)ג( במקרה של  -בבורסה(; )ב( "אירוע נזילות" )כהגדרתו בהסכם השקעת הגישור השנייה( ו

 גיוס שאינו עונה על ההגדרה של השקעה מזכה ואינו אירוע כאמור בס"ק )א( או )ב( לעיל.

 
ייבויות החברה במסגרת השקעת הגישור השנייה, נחתם הסכם שעבוד בנוסף, להבטחת התח

שעבוד קבוע ראשון בדרגה לטובת  עם המשקיעים )"הסכם השעבוד"(, אשר לפיו נרשם
קניין הרוחני של החברה, נכסים ספציפיים והמלאי של החברה, כמפורט ההמשקיעים, על זכויות 

 תשקיף זה, יוסר השעבוד האמור. בהסכם השעבוד. בסמוך לפני השלמת ההנפקה על פי
 

, 2021במאי  31, וההלוואה לא תומר עד ליום מזכה השקעה תשליםוהחברה לא  במידה
ההלוואה תומר אוטומטית למניות בכורה א' לפי סבב הגיוס האחרון של החברה, קרי לפי שווי 

בשליטת . אירועי ההמרה הינם אירועים 50%דולר למניית בכורה ובהנחה של  2.56של 
 .החברה

 
ההלוואה , מניות של קבועה לא בכמות זה סכום להשיב להידרש עשויה החברה כי העובדה לאור

 .השוטפות ההתחייבויות במסגרתסווגה כהתחייבות פיננסית 
 
 



 בע"מנקסטפרם טכנולוגיות 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(

 

33 

 :)המשך( המירות הלוואות – 20 ביאור
 

 748 בסך של ותבהוצא החברה הכירה 2020 בדצמבר 31במהלך השנה שהסתיימה ביום 
בגין שינוי בשווי ההלוואה ההמירה, בהתאם לפרק הזמן שחלף ממועד  ארה"ב אלפי דולר

  . , מתוך סך תקופת ההלוואההעמדת ההלוואה ועד למועד הדוח על המצב הכספי
 

הומרה לסך עם השלמת ההנפקה לציבור, השקעת הגישור השניה, )ב( לעיל, 14כאמור בביאור 
בעקבות ההמרה כאמור החברה הכירה בהוצאות מימון בסך של מניות רגילות.  1,133,176של 

 מיליון דולר ארה"ב. 1.1-כ
 

 

 :וצדדים קשורים ות ויתרות עם בעלי ענייןאעסק - 21 ביאור
 

 .2010 - התש"עבתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  מונח זהכהגדרת  -"בעל עניין" 
 

"גילויים בהקשר לצד  -המתוקן 24חשבונאות בינלאומי כהגדרת מונח זה בתקן  –"צדדים קשורים" 
 .(IAS24R -)להלן  קשור"

 
הנכללים, יחד עם גורמים  Key management personnelשל החברה ) בהנהלהאנשי המפתח 

מנכ"ל את ו ( כוללים את חברי הדירקטוריוןIAS 24 -אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב
 .החברה

 
 :עניין וצדדים קשוריםבעלי עם עסקאות  .א
 
 2022 2021 2020 

 דולר של ארה"ב אלפי 

    
 170 338 331 תגמול למנכ"ל החברה, שהינו בעל עניין בחברה

 *שכר דירקטורים
 
  .בגין דירקטורים שאינם מועסקים בחברה *

76 72 25 

 
 :עם בעלי עניין וצדדים קשורים תרותי .ב
 בדצמבר 31 
 2022 2021 

  דולר של ארה"ב אלפי 

   
 82 64 יתרת זכאים בגין שכר ונלווות

 

 :הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים – 22 ביאור

  
 של הרשום ההון את להגדיל החברה של מניות בעלי באסיפת הוחלט,  2023 בפברואר 14 יום .א

 .מניות 900,000,000-ל 30,000,000-מ החברה
 

 במסגרתה, א"בת ערך לניירות בבורסה לציבור הנפקה החברה השלימה, 2023 במרץ 2ביום  .ב
מליון מניות  26)כולל כ  מניות רגילות  63,570,000 שכללויחידות  10,595 הנפיקה החברה

מיליון דולר  5.2-מיליון ש"ח )כ 19-של כ כוללבתמורה לסך שהונפקו לבעלי עניין בחברה( 
 .אלפי דולר ארה"ב 240 -כ הנפקה של עלויותניכוי לפני   ברוטוארה"ב( 

 
 
 
 



          

 1-ד

 פרטים נוספים על החברה –' דפרק 

    בע"מ    נקסטפרם טכנולוגיות :      שם החברה

 514999952   :מספר החברה ברשם החברות

 , יקנעם עילית2היצירה         :כתובת

     9988100-077     : טלפון

 yossio@nextferm.com    :אלקטרונידואר 

 2022בדצמבר  31   :תאריך המאזן

 2023 במרץ 22    :תאריך הדוח

  (דולר)באלפי  רבעונייםתמצית דוחות רווח והפסד  א:10תקנה 

חודשים שהסתיימו ביום 12-ל חודשים שהסתיימו ביום 3-ל    

2021/31/12  2022/31/12  2022/31/3  2022/30/6  2022/30/9  2022/31/12  

 הכנסות 64 73 41 84 262 242

219 1,384 71 140 283 890 
עלויות 

 והוצאות

23 (1,122)  13 (99)  (210)  (268)  
 )הפסד( רווח

 גולמי

2,772 4,914 1,041 1,325 1,472 1,076 
 מחקר הוצאות

, נטוופיתוח  

506 700 120 171 177 232 
 מכירה הוצאות

 ושיווק

1,212 1,364 319 322 348 375 

 הוצאות

 הנהלה

 וכלליות

 הפסד מפעולות 2,509 2,207 1,917 1,467 8,100 4,467

1,038 (39)  67 (15)  (30)  (61)  

הוצאות 

 )הכנסות(

, נטומימון  

5,505 18,06  1,534 1,902 2,177 482,4  

הפסד לפני 

מסים על 

 ההכנסה

2 7 1 6 - - 
מסים על 

 ההכנסה

 הפסד לתקופה 2,448 2,177 1,908 1,535 8,068 5,507

mailto:yossio@nextferm.com


          

 2-ד

 

 הערך ניירות בתמורת שימוש  :ג 10 תקנה

 בתמורה כוללת, ברוטו, של מניותיה לציבור,השלימה החברה הנפקה ראשונה של , 2021בחודש ינואר 

, (2023שפקעו בחודש ינואר ( 1)לא כולל תמורה בגין מימוש כתבי האופציה )סדרה מיליון דולר 11 -כ

ובחודש  מיליון דולר 8.1 -השלימה החברה הצעה פרטית, בתמורה כוללת של כ 2021בחודש דצמבר 

מיליון  5.2 -כשל מניותיה לציבור, בתמורה כוללת, ברוטו, לציבור השלימה החברה הנפקה  2023מרץ 

 לפרק א' לדוח.  24.1ים נוספים ר' סעיף לפרט .רדול

האסטרטגיה העסקית שלה, למימון  למימוש, תשמש את החברה 2023מחודש מרץ  תמורת ההנפקה

 .פעילותה העסקית השוטפת ו/או לצרכיה האחרים של החברה

 

  2022לדצמבר  31רשימת השקעות בחברות בנות וחברות קשורות ליום  :11תקנה 

מדינת  שם החברה
הון המניות  סוג מניות התאגדות

 הרשום

הון מניות 
מונפק 
 ונפרע

הון 
 מוחזק

שיעור 
 ההחזקה

בדילול 
 מלא

Nextferm 
Technologies 
USA Inc. 

דלאוור, 
 ארה"ב

 0.1רגילות 
 100% 100% 500 500 5,000 דולר ע.נ.

NextFerm 
Technologies 
Macedonia 
DOOEL Bitola 

צפון 
 מקדוניה

 50רגילות 
 100% 100% 100 100 אירו 5,000 ע.נ.אירו 

  

  שינויים בהשקעה בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדוח :12תקנה 

 אשר הקימה החברה חברה בת פרטית בבעלות מלאה, הרשומה בצפון מקדוניה  2022בנובמבר,  21 ביום

נכון  פיתחה החברה. חלבון אלטרנטיבי אותוה, ™ProteVinהדגל   מוצרתהווה זרוע לייצור ו הוקמה

 ולמועד דיווח זה אין לחברה פעילות משמעותית. 2022בדצמבר,  31ליום 

  בתקופת הדוחהכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות החברה מהן באלפי ש"ח  :13תקנה 

 )באלפי דולר( 2022בדצמבר  31ום וחברות קשורות לי בנות חברותלהלן פרטים אודות הרווח הכולל של 

  :וכן הכנסות החברה מאותן חברות מדיבידנד, דמי ניהול וריבית

פסד( )ה רווח שם החברה

 לפני מס

)הפסד(  רווח

 נקי

 ניהול דמי ריבית דיבידנד

 2022בדצמבר  31ליום 

Nextferm 

Technologies 

USA Inc 
6 (3) - - - 

NextFerm - - - - - 
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Technologies 

Macedonia 

DOOEL Bitola 

 הפסקות מועדי וסיבות הפסקות מסחר )למעט -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מסחר בבורסה  :20תקנה 

 (ודוחות מיידים אחרים רבעוניים דוחות פרסום עקב מסחר

לעובדים ונושאי משרה  )לא סחירים( כתבי אופציה 672,200הוקצו על פי מתאר,  2022בחודש מרץ 

 מניות רגילות של החברה. 672,200 –בחברה אשר ניתנים למימוש ל 

כתבי אופציה )לא סחירים( לנושאי  238,100הוקצו על פי דוח הצעה פרטית,  2022אפריל בחודש 

 מניות רגילות של החברה. 238,100 –משרה בחברה אשר ניתנים למימוש ל 

 ( של החברה.1, פקעו כתבי אופציה )סדרה 2023בחודש ינואר 

מניות רגילות של החברה בהצעה  63,570,000על פי דוח הצעת מדף, , הוקצו 2023בחודש מרץ 

 לציבור.

  במהלך שנת הדיווח לא היו ניירות ערך של החברה שהמסחר בהם הופסק.

  נושאי משרה בכירהתגמולים לבעלי עניין ול      :21תקנה 

לכל אחד מחמשת נושאי המשרה הבכירה בקבוצה  2022שניתנו בשנת  להלן פירוט התגמולים

  (:החברה או חברות בשליטתה)

שנסתיימה ביום  שנהלתקופה של  1ם בעבור שירותיםתגמולי פרטי מקבל התגמולים
 תגמולים אחרים 31.12.2022

 היקף תפקיד שם

 משרה
החזקה בהון  שיעור

)נכון ליום 

31.12.2022) 

 תשלום מענק שכר

מבוסס 

 2 מניות

 דמי

 ניהול
 דמי

 ייעוץ
 דמי ריבית 3ראח עמלה

 שכירות
 "כסה אחר

 מנכ"ל בועז נוי

 ודירקטור
100% %1.54 4 846 - 259 - - - - - - - 1,105 

סמנכ"ל  יוסי אוחנה

 כספים
100% %47.05 640 - 130 - - - 29 - - - 799 

                                                      
 לחברה והינם על בסיס שנתי.בש"ח סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות  1

 סכום תשלום מבוסס מניות מורכב ממרכיב ההטבה בהענקת האופציות של החברה. 2

 .)חכירות( וכן ביטוח בריאות IFRS 16שוטפות בהתעלם מהוראות תקן  מתייחס להוצאות רכב אחר 3
 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. %0.28 -פרסום הדוח, שיעור החזקה בהון הינו כ למועדנכון  4
מהון המניות המונפק  %0.09 -)אשר מהוות נכון למועד פרסום הדוח כ מניות 68,300-ב מחזיק יוסי אוחנהמר למועד פרסום הדוח,  נכון 5

 (.לא סחירים)כתבי אופציה  85,100-ו והנפרע של החברה(
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סמנכ"ל פיתוח  גיא בן דרור

 תהליך
100% -6 606 - 130 - - - 92 - - - 828 

 789 - - - 78 - - - 130 - 581 %26.07 100% סמנכ"ל תפעול יונתן טויטו

"ל חברת מנכ אלצפן חותם

 הבת

Nextferm 

Technologies 

USA Inc.  

100% -8 682 - 130 - - - 82 - - - 894 

יו"ר  יוסי פלד 

 הדירקטוריון
20% 0.08% 72  38 - - - - - - - 110 

דירקטורים 

)למעט יו"ר 

הדירקטוריון 

ומנכ"ל 

 החברה(

  - 191 - - - - - - - - - 191 

  :פרטים נוספים אודות התנאים להם זכאים מקבלי התגמול המפורטים לעיל

 : מר בועז נוי, מנכ"ל החברה .א

הסכם ההעסקה עם מר נוי, אשר נחתם . 2014מר נוי מכהן כמנכ"ל החברה החל מחודש אוגוסט 

, הינו לתקופה בלתי קצובה בזמן, כאשר 2021, ובחודש ינואר 2015ותוקן בחודש יולי  6.8.2014ביום 

יום. כמו כן, החברה  30כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

 גדרתה בהסכם ההעסקה. רשאית לסיים את העסקתו של מר נוי מיידית בשל "סיבה" כה

אלפי ש״ח )ברוטו(  50שכר חודשי של , 2021מחודש ינואר חל תנאי העסקה של מר נוי כוללים, ה

תנאים \ראה לטבלה לעיל(, תוספת יוקר 2021לשנת  )לפרטים אודות עלות השכר השנתית

לפי דין(, סוציאליים כמקובל )הפרשות לביטוח מנהלים ולפנסיה, תשלום דמי הבראה ודמי מחלה 

לחוק פיצויי פיטורין(, החזר הוצאות עסקיות, קרן  14תגמולים ופיצויים )בהתאם לסעיף 

והוצאות דלק  5ימים( רכב מדרגה  46 -ימי חופשה בשנה )אך לא יוכל לצבור יותר מ 23השתלמות, 

כולל התחייבות של  כמקובל בחברה )או תשלום חלף רכב והוצאות דלק בפועל(. הסכם ההעסקה

 ר נוי לשמירת סודיות ואי תחרות כמקובל בחברה. מ

 מענק שנתי  מנגנון

                                                      

 (.לא סחירים)כתבי אופציה  153,400-ב מחזיק גיא בן דרורמר למועד פרסום הדוח,  נכון 6

מהון המניות המונפק  %0.45 -)אשר מהוות נכון למועד פרסום הדוח כ מניות 349,614-ב מחזיקיונתן טויטו מר למועד פרסום הדוח,  נכון 7

 (.לא סחירים)כתבי אופציה  157,400-ו והנפרע של החברה(

 (.לא סחירים)כתבי אופציה  153,400-ב מחזיק אלצפן חותםמר למועד פרסום הדוח,  נכון 8
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, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול 2022באפריל  21ביום 

ועד לחלוף  2022(, מנגנון מענק שנתי שיחול החל משנת 2022במרץ  13ואישור הדירקטוריון מיום 

את המנגנון, כמפורט להלן, כאשר תקרת  כאמור יפה הכלליתשלוש שנים ממועד אישור האס

משכורות חודשיות )כולל המענק בשיקול דעת כאמור לעיל(,  6התגמול המשתנה השנתי תעמוד על 

בהתאם למדיניות התגמול של החברה. המענק השנתי למר נוי יורכב ממענק בגין עמידה ביעדים וכן 

 מענק בשיקול דעת, כדלקמן:

הוצאות תקציבי )כגון עמידה ביעד : יעד חברתיים מתוך הרשימה הבאה –עמידה ביעדים כלל  .1

וכן  ות, גיוס הון, עמידה בתכנית פיתוח מוצר, פיתוח עסקי, השגת אבני דרך רגולטורי(החברה

 .יכלול לפחות אחד ולא יותר משלושה מהקריטריונים המפורטים לעילמרכיב זה מכירות. יעדי 

משכורות וועדת התגמול והדירקטוריון רשאים  5בגין עמידה ביעדים לא יעלה על חלק המענק 

 לקבוע כמה משכורות ישולמו בגין עמידה ביעד ספציפי מתוך הרשימה כאמור לעיל.

בנוסף, עשוי להיות זכאי מר נוי למענק בשיקול דעת )על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה(,  .2

ביצועי המנכ"ל תתבצע ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון. רכיב כאשר לצורך רכיב זה, הערכת 

 6משכורות )מתוך מענק שנתי מקסימלי של עד  3המענק בגין שיקול הדעת לא יעלה על 

משכורות(. יובהר כי מר נוי מכהן גם דירקטור בחברה, לכן ככל שיוחלט על מענק בשיקול דעת, 

 בנפרד. הרי שמענק זה יובא לאישור אסיפת בעלי המניות

דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול( הענקת מענק  כמו כן, במועד כאמור אישר

 .₪אלפי  125בסכום של  2021בשיקול דעת לשנת 

 תגמול הוני  

מניות רגילות של החברה  116,737-אופציות הניתנות למימוש ל 116,737הוענקו למר נוי  2016בשנת 

-אופציות הניתנות למימוש ל 88,163הוענקו למר נוי  2019. כמו כן, בשנת ₪ 0.01במחיר מימוש של 

כל  נכון למועד פרסום הדוחלמניה.  ₪ 0.01מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  88,163

  והן ניתנות למימוש באופן מיידי. האופציות הבשילו 

, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול 2022באפריל  21ביום 

 170,100אופציות הניתנות למימוש ל  170,100 להעניק למר נוי, (2022במרץ  13והדירקטוריון מיום 

 למניה.  ₪ 7.07וש של מניות רגילות של החברה, במחיר מימ

 : פיתוח תהליך, סמנכ"ל גיא בן דרורמר  .ב

, בן דרור. הסכם ההעסקה עם מר 2018 יוליהחל מחודש  פיתוח תהליךמכהן כסמנכ"ל  בן דרורמר 

, הינו לתקופה בלתי קצובה בזמן, כאשר כל צד 2021ותוקן בחודש ינואר  1.6.2018אשר נחתם ביום 

יום. כמו כן, החברה רשאית  30רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

מיידית בשל "סיבה" כהגדרתה בהסכם ההעסקה. תנאי העסקה  בן דרורלסיים את העסקתו של מר 

אלפי ש״ח )ברוטו(  35, שכר חודשי בגובה של 2021דש ינואר מחוחל הכוללים,  בן דרורשל מר 

ראה לטבלה לעיל(, תוספת יוקר, תנאים  2021לשנת  )לפרטים אודות עלות השכר השנתית

סוציאליים כמקובל )הפרשות לביטוח מנהלים ולפנסיה, תשלום דמי הבראה ודמי מחלה לפי דין(, 
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לחוק פיצויי פיטורין(, החזר הוצאות עסקיות, קרן  14תגמולים ופיצויים )בהתאם לסעיף 

והוצאות דלק  4ימים( רכב מדרגה  69 -ימי חופשה בשנה )אך לא יוכל לצבור יותר מ 23השתלמות, 

בן כמקובל בחברה )או תשלום חלף רכב והוצאות דלק(. הסכם ההעסקה כולל התחייבות של מר 

 סודיות ואי תחרות כמקובל בחברה.  לשמירת דרור

 מענקלמר בן דרור ( התגמול ועדת של אישורה)לאחר  החברה דירקטוריון אישר, 2022 במרץ 6ביום 

 .2021בגין שנת  ₪ 87,500של  בסכום ביעדים עמידה

מניות  34,150-אופציות הניתנות למימוש ל 34,150 בן דרורהוענקו למר  2019בשנת  – תגמול הוני

אופציות,  34,150 בן דרור, הוענקו למר 2020 בשנת. ₪ 0.01רגילות של החברה, במחיר מימוש של 

נכון למועד  למניה. ₪ 0.01מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של  34,150-ל הניתנות למימוש

  והן ניתנות למימוש באופן מיידי.פרסום הדוח כל האופציות הבשילו 

, אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול(  להעניק למר בן 2022במרץ  13ביום 

 7.07מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  85,100אופציות הניתנות למימוש ל  85,100דרור 

 על פי מתאר.  2022במרץ  31למניה, אשר הוקצו ביום  ₪

 : מר יוסי אוחנה, סמנכ"ל כספים .ג

  .20189 וחנה מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה במשרה מלאה החל מחודש יונימר א

ותוקן בחודש  1.9.2018הסכם ההעסקה עם מר אוחנה, אשר נחתם ביום , 2022עד לחודש ינואר 

לתקופה בלתי קצובה בזמן, כאשר כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף  היה, 2021ינואר 

יום. כמו כן, החברה רשאית לסיים את העסקתו של מר אוחנה מיידית  30למתן הודעה מוקדמת של 

מחודש ינואר חל ה, כללובשל "סיבה" כהגדרתה בהסכם ההעסקה. תנאי העסקה של מר אוחנה 

ראה   2021לשנת  )לפרטים אודות עלות השכר השנתית ₪אלפי  35שכר חודשי בגובה של , 2021

לטבלה לעיל(, תוספת יוקר, תנאים סוציאליים כמקובל )הפרשות לביטוח מנהלים ולפנסיה, תשלום 

לחוק פיצויי פיטורין(, החזר  14דמי הבראה ודמי מחלה לפי דין(, תגמולים ופיצויים )בהתאם לסעיף 

ימים( רכב  69 -ימי חופשה בשנה )אך לא יוכל לצבור יותר מ 23, הוצאות עסקיות, קרן השתלמות

והוצאות דלק כמקובל בחברה )או תשלום חלף רכב והוצאות דלק בפועל(. הסכם ההעסקה  4מדרגה 

 התחייבות של מר אוחנה לשמירת סודיות ואי תחרות כמקובל בחברה.  עמו כלל

 50,642בתמורה לסך כולל של , עבר מר אוחנה למתכונת של הסכם ייעוץ, 2022החל מחודש ינואר 

, סכום אשר משקף את עלות העסקתו של מר אוחנה לחברה )בתוספת מע"מ( בחשבונית ₪אלפי 

 23  ,בהתאם למדיניות החברה החזר הוצאות נסיעה ורכב. כמו כן זכאי מר אוחנה לבטרם השינוי

כאשר כל צד , לתקופה בלתי קצובה בזמןימי מחלה; הסכם הייעוץ הינו  18 -שנתית וימי חופשה 

 עמו כלל הייעוץהסכם  .יום 30רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

 התחייבות של מר אוחנה לשמירת סודיות ואי תחרות כמקובל בחברה.
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עמידה  מענק, אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול( 2022במרץ  6ביום 

( אלפי דולר 16 -)כש"ח אלפי  50וכן מענק בשיקול דעת בסכום של  ₪ 87,500 ביעדים בסכום של

 .2021בגין שנת 

  תגמול הוני

רגילות של  מניות 68,300-אופציות הניתנות למימוש ל 68,300הוענקו למר אוחנה  2019בשנת 

והן ניתנות למימוש . נכון למועד פרסום הדוח כל האופציות הבשילו 0.01החברה, במחיר מימוש של 

  באופן מיידי.

להעניק למר  )לאחר אישורה של ועדת התגמול(  דירקטוריון החברהאישר , 2022במרץ  13ביום 

מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  85,100אופציות הניתנות למימוש ל  85,100 אוחנה

 . על פי מתאר 2022במרץ  31, אשר הוקצו ביום למניה ₪ 7.07

 :מר יוסי פלד, יו"ר הדירקטוריון .ד

. הסכם העסקה עם מר פלד 2015מר פלד מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה החל מחודש ינואר 

ה בלתי קצובה בזמן, כאשר כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה הינו לתקופ

יום. כמו כן, החברה רשאית לסיים את העסקתו של מר פלד מיידית בשל רשלנות  30מוקדמת של 

אישרה  ,2021בספטמבר  23ביום . 10(willful misconductחמורה או התנהגות פסולה בכוונה )

)לאחר אישורה של ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה 

 )בתוספת מע"מ( ₪ 2,000עדכון לתנאי שכרו רטרואקטיבית, כך שחלף החזר הוצאות בסך החברה( 

)בתוספת מע"מ(, שישולם לו כנגד  ₪ 6,000חודשי בסך הגמול לו זכאי מר פלד לסכום יעודכן 

  ממשרה מלאה. 20%ונית וזאת בגין היקף משרה של חשב

 תגמול הוני 

מניות רגילות של החברה,   79,980-אופציות הניתנות למימוש ל 79,980הוענקו למר פלד  2015בשנת 

-אופציות הניתנות למימוש ל 22,625הוענקו למר פלד  2017למניה. בשנת  ₪ 0.01במחיר מימוש של 

אופציות הניתנות למימוש  68,145הוענקו לו  2019ברה. כמו כן, בשנת מניות רגילות של הח 22,625

נכון למועד פרסום הדוח כל למניה.  ₪ 0.01מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  68,145-ל

 והן ניתנות למימוש באופן מיידי. האופציות הבשילו 

אישורה של ועדת התגמול  , אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה )לאחר2022באפריל  21ביום 

 17,000אופציות הניתנות למימוש ל  17,000 להעניק למר פלד (,2022במרץ  13והדירקטוריון מיום 

 .  להלן( ז)ר' סעיף קטן  למניה ₪ 7.07מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 

  :Nextferm Technologies USA Incאלצפן חותם, מנכ"ל חברת הבת  רמ .ה

. הסכם ההעסקה עם מר חותם, אשר 2018מר חותם מכהן כמנכ"ל החברה הבת החל מחודש מרץ 

, הינו לתקופה בלתי קצובה בזמן, כאשר כל צד רשאי 2021ותוקן בחודש ינואר  1.3.2018נחתם ביום 

יום. כמו כן, החברה הבת רשאית  30להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

                                                      
 .יום ממועד הודעת החברה 14למעט אם ניתנת לריפוי תוך 10 
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העסקתו של מר חותם בשל "סיבה" כהגדרתה בהסכם ההעסקה. תנאי העסקה של מר לסיים את 

דולר ארה"ב )ברוטו(  187,500על , עומד 2021החל מחודש ינואר  אשר חותם כוללים שכר שנתי

ראה לטבלה לעיל(, תנאים סוציאליים )ביטוח  2021לשנת )לפרטים אודות עלות השכר השנתית 

ימי חופשה בשנה )כאשר לא יוכל לצבור ימי  20ר הוצאות עסקיות, בריאות וביטוח סיעוד(, החז

חופשה משנה לשנה ולא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חופשה שלא נוצלו(. הסכם ההעסקה כולל 

 התחייבות של מר חותם לשמירת סודיות ואי תחרות כמקובל בחברה. 

מענק תשלום , אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול( 2022במרץ  6ביום 

 .2021( בגין שנת ₪ אלפי 88-דולר )כ 27,344בסכום של למר חותם עמידה ביעדים 

 תגמול הוני 

מניות רגילות של  68,300-אופציות הניתנות למימוש ל 68,300הוענקו למר חותם  2019בשנת 

והן נכון למועד פרסום הדוח כל האופציות הבשילו דולר למניה.  0.826ש של החברה, במחיר מימו

 ניתנות למימוש באופן מיידי. 

, אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול(  להעניק למר 2022במרץ  13ביום 

 7.07ש של מניות רגילות של החברה, במחיר מימו 85,100אופציות הניתנות למימוש ל  85,100אלצפן 

 על פי מתאר.  2022במרץ  31למניה, אשר הוקצו ביום  ₪

 : תפעול, סמנכ"ל יונתן טויטומר  .ו

הסכם  .620111ינואר של החברה במשרה מלאה החל מחודש  התפעולמכהן כסמנכ"ל  טויטומר 

,  הינו לתקופה בלתי 2021ותוקן בחודש ינואר  1.1.2016, אשר נחתם ביום טויטוההעסקה עם מר 

 30קצובה בזמן, כאשר כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

מיידית בשל "סיבה" כהגדרתה  טויטויום. כמו כן, החברה רשאית לסיים את העסקתו של מר 

שכר חודשי בגובה , 2021ינואר  חל מחודשהכוללים,  טויטובהסכם ההעסקה. תנאי העסקה של מר 

ראה לטבלה לעיל(, תוספת   2021לשנת  השנתית )לפרטים אודות עלות השכר השנתית ₪אלפי  35של 

יוקר, תנאים סוציאליים כמקובל )הפרשות לביטוח מנהלים ולפנסיה, תשלום דמי הבראה ודמי 

יטורין(, החזר הוצאות עסקיות, לחוק פיצויי פ 14מחלה לפי דין(, תגמולים ופיצויים )בהתאם לסעיף 

והוצאות  4ימים( רכב מדרגה  69 -ימי חופשה בשנה )אך לא יוכל לצבור יותר מ 23קרן השתלמות, 

דלק כמקובל בחברה )או תשלום חלף רכב והוצאות דלק בפועל(. הסכם ההעסקה כולל התחייבות 

 לשמירת סודיות ואי תחרות כמקובל בחברה.  טויטושל מר 

מענק  תשלום , אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול(2022במרץ  6ביום 

 .2021בגין שנת  ₪ 87,500בסכום של  למר טויטו עמידה ביעדים

  תגמול הוני

מניות רגילות של  30,214-אופציות הניתנות למימוש ל 30,214 טויטוהוענקו למר  2016בשנת 

אופציות  15,200מר טויטו הוענקו ל 2017כמו כן, בשנת . ש"ח 0.01החברה, במחיר מימוש של 
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 2019בשנת  . ש"ח 0.01מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  15,200-הניתנות למימוש ל

מניות רגילות של החברה, במחיר  22,886-אופציות הניתנות למימוש ל 22,886מר טויטו הוענקו ל

  .ש"ח 0.01מימוש של 

מניות רגילות  4,000 -נות למימוש לתאופציות הני 4,000הוענקו למר טויטו , 2020בחודש דצמבר 

והן ניתנות כל האופציות הבשילו  נכון למועד פרסום הדוח .₪ 0.01של החברה, במחיר מימוש של 

 למימוש באופן מיידי. 

, אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול(  להעניק למר 2022במרץ  13ביום 

 7.07מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  85,100אופציות הניתנות למימוש ל  85,100טויטו 

 על פי מתאר.  2022במרץ  31למניה, אשר הוקצו ביום  ₪

 גמול דירקטורים .ז

רישום ניירות הערך אישרה האסיפה הכללית של החברה, כי החל ממועד  2021בינואר  14ביום 

מכהנים בחברה, או שיכהנו בה מעת לעת ואשר אינם זכאים לתגמול , כל הדירקטורים הלמסחר

בגין תפקיד אחר אותו הם ממלאי בחברה, יהיו זכאים לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי, 

בהתאם לכללים הקבועים בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 

, כפי שיהיה מעת לעת, בהתאם "סכום המרבי"מה . סכום הגמול יעמוד על לא יותר2000-התש"ס

בנוסף, החברה תהא רשאית לשלם לדירקטורים שהינם בעלי מומחיות . לדרגתה של החברה

בישיבות וגמול שנתי בגובה הגמול הקבוע "לדירקטור חיצוני  השתתפותחשבונאית ופיננסית גמול 

גמול זה הינו חלף הגמול שהיה משולם לדירקטורים עד מומחה" כהגדרתו בתקנות האמורות. 

 .של החברהלמועד הרישום למסחר של ניירות הערך 

  דולר.אלפי  55לסך של  2022הסתכם בשנת כאמור )למעט מר יוסי פלד( התגמול לדירקטורים 

, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול 2022באפריל  21ביום 

 לכל אחד מדירקטורים של החברה אופציות 17,000(, להעניק 2022במרץ  13והדירקטוריון מיום 

הניתנות למימוש  )למעט עבור מר בועז נוי והדירקטורים החיצוניים וכולל מר יוסי פלד כאמור לעיל(

שהינו המחיר הממוצע של )למניה  ₪ 7.07מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  17,000ל 

 .אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון(בתקופה של שלושים ימי מסחר קודם למועד  מניית החברה

 חברההשליטה ב א:21תקנה 

 , אין בחברה בעל שליטה.פרסום הדוחנכון למועד 

   12בעלי עניין ונושאי משרה בכירה החזקות :24תקנה 

מיום דיווח  'ר ,2022בדצמבר  31נכון ליום  לפירוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

     (2023-01-003031אסמכתא: )מס'  2023בינואר  5
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   רשום, מונפק וניירות ערך המירים הון א:24תקנה 

 הלפרטים אודות הון המניות הרשום, ההון המונפק והנפרע וניירות הערך ההמירים של החברה, רא

  .יםהכספי ותלדוח 14ביאור 

   מרשם בעלי המניות ב:24תקנה 

 31דיווח מיידי מיום  'לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה, למיטב ידיעת החברה, ר

(.2023-01-011272)אסמכתא:  2023בינואר 
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   חברההדירקטורים של ה :26תקנה 

 
שם 

 הדירקטור

 מספר

תעודת 

 זהות/ דרכון

מועד 

תחילת 

 כהונה

 שנת

 לידה

מען 

להמצאת 

כתבי 

 דין-תבי

 בוועדתחברות  נתינות

  דירקטוריון

משמש 

כדירקטור 

 חיצוני

עיסוקו בחמש  השכלה

השנים 

 האחרונות

תאגידים 

נוספים בהם 

משמש 

 דירקטור

בן 

משפחה 

של בעל 

עניין 

בחברה 

)למיטב 

ידיעת 

 החברה(

בעל 

מומחיו

ת 

חשבונא

ית 

ופיננסי

ת או 

כשירות 

מקצועי

  ת

עובד של 

החברה, 

חברת 

הבת / 

קשורה 

של 

החברה או 

של בעל 

 עניין

 -פלד יוסי
"ר יו

הדירקטור
  יון
 

קיבוץ  1947 1/1/2015 008996894

 מענית

רכזי  קורס - - ישראל
 –משק 
 מדרשת רופין

 –להב -תלם

אוניברסיטת 

 ת"א

 חבר הנהלה

קבוצת גרנות ב

שנים,  3במשך 

יו"ר משמש 

 הדירקטוריון

בחברת ברם 

תעשיות בע"מ 

שנים וכן  5במשך 

משמש יו"ר 

הדירקטוריון 

בחברת 

נקסטפרם 

טכנולוגיות 

 5בע"מ במשך 

 שנים.

 תוויות בע"מ,

ברם תעשיות 

, בע"מ

ספוטאון בע"מ 

 וטראפיוטיקס.

 לא - -

נחל מירון  1969 1/9/2014 024492423 בועז נוי

16 ,

כלכלה  BA - - ישראל

וחשבונאות 

ממלא תפקיד 

מנכ"ל ודירקטור 

חשבונאי - -

ת 

 מנכ"ל

 החברה
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שם 

 הדירקטור

 מספר

תעודת 

 זהות/ דרכון

מועד 

תחילת 

 כהונה

 שנת

 לידה

מען 

להמצאת 

כתבי 

 דין-תבי

 בוועדתחברות  נתינות

  דירקטוריון

משמש 

כדירקטור 

 חיצוני

עיסוקו בחמש  השכלה

השנים 

 האחרונות

תאגידים 

נוספים בהם 

משמש 

 דירקטור

בן 

משפחה 

של בעל 

עניין 

בחברה 

)למיטב 

ידיעת 

 החברה(

בעל 

מומחיו

ת 

חשבונא

ית 

ופיננסי

ת או 

כשירות 

מקצועי

  ת

עובד של 

החברה, 

חברת 

הבת / 

קשורה 

של 

החברה או 

של בעל 

 עניין

 6בחברה משך  בבר אילן. מודיעין

 שנים.

 פיננסית

שחר 

 נחמיאס

קיבוץ  1977 12/4/2020 034442202

 גדות

לישרא

 צרפת

בוגר תואר  - -

ראשון במדעי 

המחשב 

באוניברסיטת 

 מסצ'וסטס

(University 

of 

Massachuset

ts). 

מנהל חטיבת 

פרויקטים 

בקימאיה בין 

-2015השנים 

וכן מנהל  2018

עסקי בקיבוץ 

גדות בין השנים 

2018-2020. 

מחלבות רמת 

הגולן, ג"ג 

אגש"ח בע"מ, 

קיבוץ גדות, 

גדות החזקות, 

רפת נעמן, 

פלסגד מוצרי 

פלסטיק, מדו 

 בוטינקה

 פארמה בע״מ

 לא - -

יהודה  1975 1/5/2015 21187208 ארי פריד

 21/5הלוי 

 רעננה

 ישראל

 קנדה

בוגר תואר  - -

ראשון 

ביולוגיה 

ופיזיקה 

באוניברסיטת 

 טורונטו

 -מנהל ב

Triventures  בין

-2010השנים 

דירקטור ;  2018

 -פיתוח עסקי ב

270 Surgical 

-2018בין השנים 

; דירקטור 2020

 לא - - -
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שם 

 הדירקטור

 מספר

תעודת 

 זהות/ דרכון

מועד 

תחילת 

 כהונה

 שנת

 לידה

מען 

להמצאת 

כתבי 

 דין-תבי

 בוועדתחברות  נתינות

  דירקטוריון

משמש 

כדירקטור 

 חיצוני

עיסוקו בחמש  השכלה

השנים 

 האחרונות

תאגידים 

נוספים בהם 

משמש 

 דירקטור

בן 

משפחה 

של בעל 

עניין 

בחברה 

)למיטב 

ידיעת 

 החברה(

בעל 

מומחיו

ת 

חשבונא

ית 

ופיננסי

ת או 

כשירות 

מקצועי

  ת

עובד של 

החברה, 

חברת 

הבת / 

קשורה 

של 

החברה או 

של בעל 

 עניין

פיתוח תאגידי ב 

Belong (2022) 

בן שלמה  1972 18.1.2021 029475035 רן מגד

, 23יוסף 

תל אביב 

 יפו

 ועדת ביקורת ישראל

 וועדת תגמול

- 
B.Tech 

הנדסה תוכנה 
וניהול 

 -תעשייתי 
אפקה מכללה 

האקדמית 
להנדסה בתל 

 אביב. 

M.A.  לימודי
ביטחון 

 -ודיפלומטיה 
אוניברסיטת 

 תל אביב

תכנית 
דירקטורים 

ונושאי משרה 
בכירים 

 –בתאגידים 
להב / 

אוניברסיטת 
 Theתל אביב; 

Merage 

Institute 

ומנכ"ל  יזם (
נאו -נוחברת 

"ל מנכ, "מבע
 סחר רנמגחברת 

, "מבע בינלאומי
בית  -חוץ  מרצה

הספר ליזמות, 
המרכז 

הבינתחומי 
"ל  מנכ, הרצליה

Merage Israel 

Lean 

Launchpad ;
השקעות  מנהל

 Merageעבור 

Venture Fund, 

LLC 

"ר יו
דירקטוריון 

נאו -בחברת נו
"ר יוובע"מ 

 דירקטוריון
 רנמג בחברת

 בינלאומי סחר
, "מבע

דירקטור 
בחברת 
 פינג'נום

מנהל  –כן  - -

השקעות 

עבור 

Merage 

Venture 

Fund, 

LLC 

שהינה נכון 

למועד 

הדוח 

בעלת עניין 

 בחברה
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שם 

 הדירקטור

 מספר

תעודת 

 זהות/ דרכון

מועד 

תחילת 

 כהונה

 שנת

 לידה

מען 

להמצאת 

כתבי 

 דין-תבי

 בוועדתחברות  נתינות

  דירקטוריון

משמש 

כדירקטור 

 חיצוני

עיסוקו בחמש  השכלה

השנים 

 האחרונות

תאגידים 

נוספים בהם 

משמש 

 דירקטור

בן 

משפחה 

של בעל 

עניין 

בחברה 

)למיטב 

ידיעת 

 החברה(

בעל 

מומחיו

ת 

חשבונא

ית 

ופיננסי

ת או 

כשירות 

מקצועי

  ת

עובד של 

החברה, 

חברת 

הבת / 

קשורה 

של 

החברה או 

של בעל 

 עניין

(2017) The 

Leadership 

Program for 

New Media 

Executives 

 סוזנה

נחום 

 זילברברג

נצח  1971 7.4.2021 028498525

 13ישראל 

 הרצליה 

ועדת ביקורת,  ישראל

 ועדת תגמול

חשבון,  רואת כן
MA 

חשבונאות 
וכלכלה 

אוניברסיטת 
תל אביב, 

MBA  מנהל
עסקים 

אוניברסיטת 
תל 

 Inseadאביב,

Asian 

International 

Executive 

Program  
וקורס 

 –דירקטורים 
"ב לה

אוניברסיטת 
 תל אביב.

כללית  מנהלת (
מדעי  ביולייט

החיים בע"מ 
(2011-2020 )

וסגנית יו"ר 
הדירקטוריון 

 מיקרומדיק
-2011בע"מ )

2020). 

מדעי  ביולייט (
, החיים בע"מ

 יומן
 אקסטנשנס

 בע"מ, 

 פרפל בע"מ (

בע"מ,  וייסיי (
 דיאגנוסטיר

בע"מ, 
 ליפיקייר

פרמצבטיקה 
בע"מ, בע"מ, 

 פארמה פריטק
בע"מ, 

 סנאוקוליס
בע"מ 

.אנ.זי ואס
 קונסלטינג

 בע"מ.

 לא כן לא
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שם 

 הדירקטור

 מספר

תעודת 

 זהות/ דרכון

מועד 

תחילת 

 כהונה

 שנת

 לידה

מען 

להמצאת 

כתבי 

 דין-תבי

 בוועדתחברות  נתינות

  דירקטוריון

משמש 

כדירקטור 

 חיצוני

עיסוקו בחמש  השכלה

השנים 

 האחרונות

תאגידים 

נוספים בהם 

משמש 

 דירקטור

בן 

משפחה 

של בעל 

עניין 

בחברה 

)למיטב 

ידיעת 

 החברה(

בעל 

מומחיו

ת 

חשבונא

ית 

ופיננסי

ת או 

כשירות 

מקצועי

  ת

עובד של 

החברה, 

חברת 

הבת / 

קשורה 

של 

החברה או 

של בעל 

 עניין

 ליאורה

 אטינגר
, 7הסלע  1981 7.4.2021 303746093

שוהם, 

6082242 

ועדת ביקורת,  ישראל

 ועדת תגמול

מנהל  MBA כן

עסקים עם 

התמחות 

במימון 

וחשבונאות 

אוניברסיטת 

 תל אביב.

BA  כלכלה

וניהול 

אוניברסיטת 

 בר אילן.

 בחברה מנכל"ית

 החזקות אילן

 -2016"מ )בע )נה(

( היום

"לית מנכסו

 אילן החברה

 )נה( החזקות

-2014"מ )בע

2016.) 

 ואלוקס

 פיורדיגיטל

בע"מ, עיינה 

 בע"מ פארמה

 לא כן לא
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  חברהנושאי משרה בכירה של ה א':26תקנה 

שם נושא 

 המשרה

מועד  לידה שנת מספר ת.ז/דרכון

תחילת 

 כהונה

מען 

להמצאת 

-תכתבי בי

  דין

  נתינות

 

התפקיד 

שממלא 

בתאגיד, 

בת, בחברת 

בחברה 

קשורה או 

 בבעל עניין

עיסוק בחמש  השכלה

 השנים האחרונות

בעל עניין בחברה 

או בן משפחה 

של נושא משרה 

בכירה אחר או 

של בעל עניין 

בחברה )למיטב 

 ידיעת החברה(

 לעיל 26לפרטים ר' תקנה  בועז נוי

,  1 זמיר 1.4.2018 1978 034940718 יוסי אוחנה

 ת אתאיקר

 ישראלית

 צרפתית

"ל סמנכ
 בחברה כספים

BA  כלכלה
 –וחשבונאות 

 אוניברסיטת חיפה

MBA  מ.עסקים
התמחות בניהול 

אוניברסיטת  –פיננסי 
 ת"א

 –רואה חשבון  רישיון
 מועצת רואי חשבון.

 כספים"ל סמנכ
 בחברה

 –כספים  מנהל
 אנזימוטק 

 בכל דירקטור
 של הבת חברות
 .אנזימוטק קבוצת

 לא

גבע  54ת.ד  1.1.2016 1966 022244560 יוני טויטו
 כרמל

"ל סמנכ ישראלית
 התפעול
 בחברה

B.Sc.  בהנדסה
 הטכניון –כימית 

MBA  במנהל עסקים
 אוניברסיטת חיפה –

 תפעול"ל סמנכ
 בחברה

  לא

 29גיתה  1.7.2018 1968 024025330 גיא בן דרור
מושב גיתה 

2525700 

 פיתוח"ל סמנכ ישראלית
 בחברה תהליך

הנדסה כימית  מהנדס
אוניברסיטת בן  –

 גוריון

שני במנהל  תואר
 –עסקים 

אוניברסיטת בן 
 גוריון

 פיתוח"ל סמנכ
 באנזימוטק תהליך

 לא
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ארקדי 

 חייקין
נעמי שמר  1.7.2018 1981  304542541

, קרין 8/11
 מוצקין

"ל סמנכ ישראלית
 בחברה הנדסה

B.Sc.  בהנדסת
 –ביוטכנולוגיה ומזון 

 הטכניון

שנה אחרונה  סטודנט
 לתואר שני 

M.sc.בהנדסת 
 הטכניון - מכונות

 תהליך פיתוח מנהל
 בחברה

 הנדסה"ל סמנכ
 בחברה

 

 לא

יוסף הלוי  1.3.2018 1966 587922007  אלצפן חותם
 ראשל״צ 6

 CEO of ישראלית
NextFerm 

USA-  חברה
 בת של החברה

B.sc. Chemical 
Engineering – 

Technion 

MBA Business – 
Ben Gurion 

University 

VP sales – Tipa 
Corp USA 

CEO – NextFerm 
USA 

 לא



 

 

 החתימה העצמאיים מורשי ב:26 תקנה

 חתימה עצמאיים. מורשיאין  לחברה

 חברהרואה החשבון של ה :27תקנה 

 .ת"א 146מנחם בגין מרחוב  PwC Israelקסלמן וקסלמן רואי חשבון 

 בתזכיר או בתקנוןשינוי  :28תקנה 

לא היו שינויים בתקופת הדוח למעט הגדלת ההון הרשום של החברה כך שבסך הכל יעמוד על 

 ע.נ. כל אחת. ₪ 0.01מניות רגילות בנות  900,000,000 -מחולקים ל ₪ 9,000,000סך של 

 הדירקטוריםחלטות מלצות והה  29 תקנה

 )א(29החלטות דירקטוריון החברה כמפורט בתקנה  .א

  אין.

 )ב((29החברה )תקנה  החלטות אסיפה כללית של .ב

 אין.

 )ג((:29החברה )תקנה  החלטות אסיפה כללית מיוחדת של .ג

, התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר 2022באפריל  21ביום 

בקר ( מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מ1במסגרתה אושרו הנושאים הבאים: )

מענק בשיקול דעת ( הענקת 3; )אישור מנגנון תגמול שנתי משתנה למר בועז נוי( 2של החברה; )

הענקת ( 4, מנכ"ל ודירקטור בחברה; )למר בועז נוי 2021, בגין שנת ₪ 125,000בסכום של 

כתבי אופציה לא סחירים  17,000הענקת  (5; )כתבי אופציה לא סחירים למר בועז נוי 170,100

לכל אחד מבין הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים ו/או שאינם בעלי תפקיד 

לפרטים  ., מר שחר נחמיאס, מר ארי פריד ומר רן מגדיוסי פלדמר  יו"ר הדירקטוריון -נוסף 

 -ו 2022-01-030481)אסמכתא:  2022באפריל  24 -ו 2022במרץ  15נוספים ר' דיווחים מהימים 

 , בהתאמה(, אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2022-01-050203

, התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר 2023בפברואר  14ביום 

 ₪ 9,000,000במסגרתה אושרה הגדלת ההון הרשום של החברה כך שיעמוד על סך של 

לפרטים נוספים ר' דיווחים אחת.  ע.נ. כל ₪ 0.01מניות רגילות בנות  900,000,000-מחולקים ל

)מס' אסמכתא:  2023בפברואר  14ומיום בפברואר  14ומיום  2023בינואר  30מיידים מיום 

 (, אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.014494-01-2023 -ו 011035-01-2023

 החלטות החברה :א29 תקנה



          

 

 בעסקה שמדובר ובלבד, החברות לחוק( 1)270 סעיף לפי מיוחדים אישורים הטעונות עסקאות .א

 ((3א')29)תקנה  החברות בחוק כהגדרתה חריגה

 .אין

 בתאריך, שיפוי או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, שבתוקף פטור .ב

 ((4א')29הדוח )תקנה 

 למדיניות בהתאם, )לאחר אישור ועדת התגמול( החברה דירקטוריון , אישר2023 מרץ בחודש

, רכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכל כפי שיהיו התגמול

, ותעמוד 2023רטרואקטיבית מחודש פברואר לתוקפה  נכנסהויכהנו בהן מעת לעת, אשר 

מיליון דולר  10שנה. תנאי פוליסת הביטוח כאמור הינם בגבולות אחריות של עד  למשךבתוקפה 

בתוספת הוצאות משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות של  ולתקופה, ארה"ב למקרה

כאשר לעניין תביעות המוגשות מחוץ לישראל, הוצאות משפטיות סבירות לא תעלנה , המבטח

 למעטדולר ארה"ב,  אלפי 25ההשתתפות העצמית עומדת על סך של  מגבול האחריות 20%על 

 דולר אלפי 50 של סך על תעמוד בגינן העצמית ההשתתפות אשר וקנדה"ב בארה תביעות

 דולר אלפי 40 של סך על תעמוד בגינן העצמית ההשתתפות אשר ערך ניירות ותביעות"ב, ארה

 על תעמוד בגינן העצמית ההשתתפות אשר וקנדה"ב בארה ערך ניירות תביעות למעט "בארה

דולר  23,100-של כ. הפרמיה השנתית בגין הפוליסה עומדת על סך "בארה דולר אלפי 75 של סך

  ארה"ב.

אישרה אסיפת  2020בינואר  14ביום  ולאחריו, אישר דירקטוריון החברה 2021בינואר  10 ביום

 משרה כנושא שיכהן מעת לעת,שיפוי לכל מי ל כתב התחייבות הענקתבעלי מניות החברה, 

)לרבות דירקטורים(, לרבות נושא משרה בחברה, המכהן מטעם החברה, בחברה בת של  בחברה

החברה ו/או תאגיד קשור של החברה ו/או תאגיד אחר, באשר הוא )לרבות תאגיד זר(, אשר 

החברה מחזיקה ו/או תחזיק מעת לעת בניירות הערך שלו ו/או בזכויות ההצבעה בו ו/או בזכות 

בגין חבויות והוצאות, בהתאם להוראות חוק  הינההתחייבות לשיפוי למינוי דירקטורים בו. ה

החברות, וזאת בקשר לסדרת אירועים )עילות שיפוי( המפורטים בכתב השיפוי. סכום השיפוי 

המרבי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, כאמור לעיל, במצטבר, על פי כתב 

מההון  25%( 2( מיליון דולר ארה"ב או )5( חמישה )1ההתחייבות, לא יעלה על הגבוה מבין: )

כפי שיהיו נכון למועד העצמי של החברה, בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים של החברה 

לכל הדירקטורים ונושאי המשרה יחד. כמו כן, החליטה החברה לפטור מראש  תשלום השיפוי;

ו יגרם לחברה על את נושאי משרה כאמור )לרבות דירקטורים( מאחריות בשל נזק שנגרם ו/א

יד נושא המשרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט במקרה של הפרת חובת הזהירות 

 בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

 

 



 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי 

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל (1ב)ד()9 לפי תקנה

 
 מצהיר כי: בועז נוי, מנכ"ל החברה,אני, 

 
 2022שנת של התאגיד(  –בע"מ )להלן  חברת נקסטפרם טכנולוגיותשל  התקופתיבחנתי את הדוח  .1

 הדוחות(; –)להלן 

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי,  .2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

ת, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאו .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת של  .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף התאגיד, 

בגילוי דיווח הכספי ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 .יהםעלובבקרה 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 בועז נוי, מנכ"ל                                                        תאריך     
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 הצהרת מנהלים

 בכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת נושא המשרה ה

 1970-התש"ל(, תקופתיים ומיידיים דוחותתקנות ניירות ערך )ל (2ב)ד()9לפי תקנה 

 

מצהיר סמנכ"ל הכספים של החברה ונושא המשרה הבכיר ביותר מתחום הכספים, , יוסי אוחנהאני, 

 כי:

 נקסטפרם טכנולוגיותשל  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ות הכספייםבחנתי את הדוח .1

 (;הדוחות –)להלן  2022שנת של ( התאגיד –בע"מ )להלן 

והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  ידיעתי, הדוחות הכספייםלפי  .2

של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

 לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הכספי הע והמידים לפי ידיעתי, הדוחות הכספי .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת של  .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף אגיד, הת

בגילוי דיווח הכספי ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 ;יהםעלובבקרה 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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