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ואין,מהווהאינהזומצגת.לפעילותהבנוגעבלבדבסיסיתאינפורמציהולספק"(החברה)"מ"בעטכנולוגיותין'אנרגחברתפעילותאתלהציגזומצגתמטרת−
מהווהאינהזומצגת,כןכמו.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו,החברהשלערךניירותשללמכירהאולרכישהכהצעה,לפרשה

.החברהשלערךניירותשללציבורהצעה

אתלהחליףנועדהאינההמצגתכייובהר.ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדנוחותלמטרות,בתמציתמוצגבמצגתהמופיעהמידע−
אתלהחליףנועדהלאוכן,(א"מגנ)ערךניירותרשותשלההפצהבאתרהמתפרסמים,השוטפיםובדיווחיההחברהשלהכספייםבדוחותיה,בתשקיףלעייןהצורך
אודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינוזובמצגתהמובאהמידע.החברהשלערךניירותרכישתטרםמקצועיייעוץבקבלתהצורך

לרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוף
.המיסוייומצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץ

.אחרתצויןאםאלא,2021ביוני30ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותבסיסעלהינםזובמצגתהמוצגיםהנתוניםכימודגש−

והנתוניםהמידעבסיסעלשנעשו,החברההנהלתהערכותעלהמבוסס,1968-התשכ״ח,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע,היתרבין,כוללתהמצגת−
באופןהחברהידיעלאומתלאשתוכנם,שוניםגופיםידיעלשפורסמונתוניםעלהסתמכותבאמצעותלרבות)זומצגתעריכתבמועדהחברההנהלתבידישהיו

,עתידייםלענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםאומדניםאו/והערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.(לנכונותםאחראיתאינההיאכןועל,עצמאי
מדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוזהמידע.מראשלהעריכםביכולתהאיןואשרהחברהבשליטתשאינםמגורמיםוהמושפעיםודאיתאינהשהתממשותם

חיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרביןתושפעהתממשותואיאווהתממשותומראש
בשנתייםהחברהבהכנסותמשוערגידולבדברמידעהמצגתכוללת,בפרט.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהעלהמשפיעים

,מחייביםהסכמיםלכדיקיימיםומתניםמשאיםהבשלת,החברהשלהצמיחהשיעורבדברהנחותעלבהסתמך,החברההנהלתהערכותעלבהתבסס,הקרובות
.החברהלמוצריוהביקושהשווקיםמצב

באחריותישאולאבההמניותובעליבהמשרהנושאי,עובדיה,החברה.זוהמצגתהמופיעהמידענכונותאודיוק,לשלמותביחסמתחייבתאומצהירהאינההחברה−
המשפטיאוהפיננסי,הכלכליבמצבעתידישינוילכלאחראיתאינההחברה.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקים

עריכתמועדלאחרשיחולונסיבות/אירועיםלשקףמנתעלבמצגתהנכללותהערכותאו/ותחזיותלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברה.ועסקיהלקבוצההנוגע
.המצגת

הבהרה משפטית
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תוכן עניינים

תקציר מנהלים-

פעילות החברה לאורך שרשרת הערך החקלאית-

הרחבה ומיקוד המודל העסקי-

מודל פיתוח קניין רוחני: עסקאות תמלוגים-

2021תמצית תוצאות כספיות בחציון הראשון של שנת -

סיכום-
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מהמובילות בעולם בשימוש בבינה מלאכותית להשבחה גנטית וטבעית של זרעים, החברהתקציר מנהלים

אמריקה-תוך התמקדות בצפון, מכירות גלובאליות

2015

+100

2010

300~

2021

הקמהשנת

מסחורתחילת

חברות מובילות  ביניהם, לקוחות
,  המזון והמשקאות, בתעשיות הזרעים

הקנאביס ועוד, הגומי

הושלמו בגידולים  פרויקטים
המרכזיים בעולם

גויסו  ( ברוטו)מיליון דולר 30
א"בהנפקה ראשונה לציבור בת

החברה הרחיבה משמעותית את , ממועד ההנפקה
:פעילותה

פיתוח קניין רוחני בתמורה להכנסות מתמלוגים-

פיתוח ומסחור של בדיקות גנטיות -



המשך-תקציר מנהלים 
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:  להכנסות מתמלוגיםבתמורה קניין רוחניפיתוח . 1

(תכונות וזרעים)הזדמנויות עסקיות והתחלת פרויקטים חדשים לפיתוח זני עילית זיהוי−

שנים2-5משך הזמן להשלמת פיתוח עד למסחור הינו −

פוטנציאל הכנסות מצטברות של עשרות מיליוני דולרים מכל פרויקט−

:בעגבניותToBRFV-הלוירוסעמידות–לדוגמא

2020-2021השניםביןהזניםפיתוח

(השנהמתחילת4)העמידותתכונתלמסחורחתומיםחוזים5

2023משנתצפויהמתמלוגיםההכנסותתחילת

עסקהמכלדולריםבמיליוניונאמדותמהותיותהינןמתמלוגיםההכנסות

דולרמיליון100הינוזהבפרויקטלחברהההכנסותפוטנציאלסך
(12שקףבהרחבהראו)

Publication date: Tue, 24 Aug 2021

https://www.hortidaily.com/article/9348225/tobrfv-bringing-winter-prices-in-the-summer/


המשך-תקציר מנהלים 
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:בצמחים ובבעלי חייםבדיקות גנטיות פיתוח ומסחור של .2

ייעודיותא "פיתוח ערכות דנ−

מעבדה לבדיקות גנטיות בקנדההקמת −

מהמעבדה מיליון דולר 20-כשל הכנסות מצטברות צפי −
(2021-2025)

:בתירסללקוחייעודיתערכהפיתוח–לדוגמא

שלבמודלבינלאומיתזרעיםחברתעםראשונהעסקהנחתמה
דולראלפי700-כסךעלשנתירבמנוי



מזון עתיר 
ויטמינים

מזון ללא  
כימיקלים

מזון עתיר 
חלבון

תחליפי בשר

חקלאות  
ברת קיימא

אנרגיה נקיה

שיפור טעם

(  ישיר ועקיף)ערך מוסף לחברה ולסביבה 
תוך התמקדות בייצור מזון בר קיימא וצמצום הפגיעה בסביבה, ין תורמת לכל שרשרת הערך'אנרג
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:  על שרשרת הערךToBRFV-דוגמא להשפעת זני העגבניות העמידות לוירוס ה

חקלאים
וחברות מזון

צרכן חברות
השבחה

עמידות לוירוס בזרעים

תמלוגים ממכירות 
15%-1%הזרעים 

זרעים עמידים לוירוס

40%-20%תשלום הגבוה ב 

יותר יבול100%-50%

מחיר התוצרת לצרכן
עקב גידול בהיצע, 20%-נמוך בכ

ייעול שרשרת הערך בחקלאות ובתעשיית המזון 
ין'של אנרגהטכנולוגיהידיעלחדשיםעיליתזנישלהפיתוחתהליכיקיצור−
הערךשרשרתכללאורךיותרגבוההתשואה−
עם שותפיה העסקייםחולקת את הסיכון ין 'אנרג−
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הרחבה ומיקוד המודל העסקי

בדיקות גנטיות   בתהליך פיתוח
קבלת מימון והקמת מעבדה לבדיקות גנטיות בקנדה

עסקה לבדיקות גנטיות בתירס

א"פיתוח ערכות דנ

VS

מהעסקאות החדשות90%-כמהעסקאות החדשות60%-כ עסקאות לטווח 
חוזרות/ארוך

עסקאות מסחריות0

עסקאות לפיתוח זני עילית0

עסקאות מסחריות עם לקוחות סופיים4

פרויקט חלבון אלטרנטיבי מאפונה והמפ
עסקאות במודל  

תגמולים  

2021חציון ראשון  2020חציון ראשון 
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המשך-הרחבה ומיקוד המודל העסקי 

VS

מנוי רב שנתי לתוכנה
שירותים בעלי אופי חד פעמי

מנוי רב שנתי לתוכנה  /עסקאות חוזרות
בדיקות גנטיות וייצור מידע גנטי
פיתוח קניין רוחני כנגד תמלוגים

מודל עסקי
עיקרי

פ וייצור זרעים של חברות השבחה''תקציב המופ של חברות ההשבחה''תקציב המו
(2023-החל מ)תמלוגים ממכירות זרעים לחקלאים 

מקור ההכנסות 
העיקרי

קניין רוחני ,  (וזרעים, תכונות)זני עילית , מסדי נתונים, כלי תוכנהכלי תוכנה ומסדי נתונים
(בתהליך פיתוח)א "ערכות דנ

והלאה2021 2020



עסקאות פיתוח קניין רוחני בתמורה להכנסות תמלוגים
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צפי להשלמת הפיתוח והטמעה אצל לקוחות

20212030 2022202320242025 פרויקט

הכנסות מתמלוגיםמסחור והטמעה...פרויקטים נוספים ין'פיתוח באנרג

ין'פיתוח באנרג

הכנסות מתמלוגים מסחור והטמעה אורז וצילי לשוק ההודי, זני תירס 

מתמלוגיםהכנסות מסחור והטמעה השבחת צמח תבלין

.הטמעה בידי לקוחות וקיומם של תנאי שוק וביקושים מתאימים, קבלת הכנסות מתמלוגים תלויה בהשלמת תהליכי הפיתוח* 

הכנסות מתמלוגיםמסחור והטמעהחלבון עמיד לקור/גידול שמן ין'פיתוח באנרג

הכנסות מתמלוגיםעמידות לפטרייה בקנולה מסחור והטמעה ין'פיתוח באנרג

הכנסות מתמלוגים ין'פיתוח באנרגחלבון אלטרנטיבי מאפונה והמפ

הכנסות מתמלוגים מסחור והטמעה ין'פיתוח באנרגעגבניות עמידות לוירוס
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עסקאות פיתוח קניין רוחני בתמורה להכנסות תמלוגים

פוטנציאל הכנסות החברה 
מתמלוגים לאורך משך חיי  

**הפרויקט

גודל שוק המטרה  
(שנה/זרעים)הפוטנציאלי 

צפי תחילת  
הכנסות מתמלוגים *סטטוס מסחור צפי תקופת פיתוח פרויקט

מיליון דולר100 מיליון דולר500<  2023 בשלבי מסחור
(חוזים חתומים5) 2020-2021 עגבניות עמידות לוירוס  

מיליון דולר50 מיליון דולר100<  2024

קיים הסדר מסחור  
בקנדה במסגרת מאגד  

טרם החל בשאר  )
(.העולם

2021-2023 חלבון אלטרנטיבי מאפונה  
והמפ

מיליון דולר75 מיליון דולר300<  2025 טרם החל מסחור  
לפרויקט זה 2021-2024 עמידות לפטרייה בקנולה

קצב חדירה וממוצע שיעור התמלוגים, לרבות הערכות ביחס לגודל השוק, מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על נתוני שוק נכון למועד דוח זה* 
פוטנציאל ההכנסות המוצג בטבלה כפוף להנחות המפורטות לעיל, שנים10להערכת החברה משך חיי פרויקט ממוצע מרגע המסחור הינו לכל הפחות ** 

הפוטנציאל העסקי



(ב"אלפי דולר ארה)* נתונים כספיים נבחרים

הסברים2020שנת 2021–1חציון 2020–1חציון נתונים כספיים

התמקדות בפרויקטים ארוכי טווח על חשבון עסקאות  2,8092,1487,035הכנסות
פעמיות במודל שירותי ניתוח מידע גנטי והשפעת נגיף הקורונה-חד

ירידה בסך ההכנסות משירותי ניתוח מידע גנטי65%63%70%שיעור רווח גולמי מתואם

EBITDA  (433)(3,809)(727)(הפסד)מתואם
ארוך במודל פיתוח  /השקעה בבניית תשתית לצמיחה בטווח הבינוני

קניין רוחני בתמורה לתמלוגים וחדירת שוק בתחום הבדיקות  
הגנטיות  

2,84926,8571,482מזומן ופיקדונות
גידול ביתרת המזומנים הנובעת מגיוס הון בהנפקה ראשונה לציבור  

פירעון התחייבויות פיננסיות ולקיחת הלוואות מתאגיד , בבורסה
.בנקאי בתנאים עדיפים

אלפי דולר מעסקאות תמלוגים  400-הכרה לראשונה של כ9,3936,0636,626סך צבר הזמנות
(מקדמות)
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.2021,ביוני30ליוםהכספייםבדוחותיהנכללות(סקורות)החברהשלהמלאותהכספיותהתוצאות*

.החברהשלהדרקטוריוןדוחאתגםראה,נוספיםלפרטים
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סיכום

נרחב של מידע גנטי   100DATABASE< בסיס לקוחות רחב 2020חציון שני -מותאם חיובי   EBIDTA: בסיס קיים

35%PhD–צוות מקצועי ומיומן טכנולוגיה מוכחת   

2020

תמורת תמלוגיםקניין רוחניפיתוח בדיקות גנטיות   : מנועי צמיחה חדשים

פתיחת מעבדה לבדיקות גנטיות   פתיחת משרדים נוספים ברחבי העולם   :  התרחבות

גיוס כוח אדם

2021
2022

ממועד השלמת ההנפקה החברה כבר חתמה עסקאות            : פני העתיד
:בגידולים כגון

קפה גוואיולה  שרימפס   קנאביסקנולה  עגבניות

תירס
חברה מעריכה כי ביכולתה לחתום על עסקאות נוספות בהיקפים  ה

2021מהותיים עד סוף שנת 



תודה רבה
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