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הבהרה משפטית

אולרכישהכהצעה,לפרשהואין,מהווהאינהזומצגת.לפעילותהבנוגעבלבד בסיסיתאינפורמציהולספק"(החברה)"מ"בעטכנולוגיותין'אנרגחברתפעילותאתלהציגזומצגתמטרת•

.החברהשל ערך ניירותשל לציבורהצעהמהווהאינהזומצגת,כןכמו.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבל כהזמנהאו,החברהשל ערך ניירותשל למכירה

,בתשקיףלעייןהצורך אתלהחליףנועדהאינההמצגתכייובהר.ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדנוחותלמטרות,בתמציתמוצגבמצגתהמופיעהמידע•

מקצועיייעוץבקבלתהצורך אתלהחליףנועדהלאוכן,(א"מגנ)ערךניירותרשותשל ההפצהבאתרהמתפרסמים,והמיידייםהעיתיים,השוטפיםובדיווחיההחברהשל הכספייםבדוחותיה

משקיעכל של ונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוףאודעתלשיקול תחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינוזובמצגתהמובאהמידע.החברהשל ערך ניירותרכישתטרם

.המיסוייומצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכל על .פוטנציאלי

.אחרתצויןאםאלא,2021לשנתהחברהשל התקופתיהדוחבסיסעל הינםזובמצגתהמוצגיםהנתוניםכימודגש•

הנהלתבידישהיווהנתוניםהמידעבסיסעל שנעשו,החברההנהלתהערכותעל המבוסס,1968-התשכ״ח,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע,היתרבין,כוללתהמצגת•

.(לנכונותםאחראיתאינההיאכןועל ,עצמאיבאופןהחברהידיעל אומתלאשתוכנם,שוניםגופיםידיעל שפורסמונתוניםעל הסתמכותבאמצעותלרבות)זומצגתעריכתבמועד החברה

החברהבשליטתשאינםמגורמיםוהמושפעיםודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםלענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםאומדניםאו/והערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע

פעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרביןתושפעהתממשותואיאווהתממשותומראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוזהמידע.מראשלהעריכםביכולתהאיןואשר

בדברמידעהמצגתכוללת,בפרט.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהעל המשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,החברה

משאיםהבשלת,החברהשל הצמיחהשיעורבדברהנחות,שלההעברניסיוןעל בהסתמך ,החברההנהלתהערכותעל בהתבסס,החברהשל עסקיותוהתקשרויותבהכנסותמשוערגידול 

.החברהמוצריומסחורפיתוחבתהליכיבהצלחה,היתרביןתלויההתממשותןאשר,החברהלמוצריוהביקושהשווקיםמצב,מחייביםהסכמיםלכדיקיימיםומתנים

הפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותישאולאבההמניותובעליבהמשרהנושאי,עובדיה,החברה.זוהמצגתהמופיעהמידענכונותאודיוק,לשלמותביחסמתחייבתאומצהירהאינההחברה•

מתחייבתאינההחברה.ועסקיהלקבוצההנוגעהמשפטיאוהפיננסי,הכלכליבמצבעתידישינוילכל אחראיתאינההחברה.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלולים

.המצגתעריכתמועד לאחרשיחולונסיבות/אירועיםלשקףמנתעל במצגתהנכללותהערכותאו/ותחזיותלשנותאו/ולעדכן
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תוכן עניינים

ין'אנרגאודות•

האגטקבתחוםהגלובלייםהאתגרים•

הגלובליותלמגמותין'אנרגשל הטכנולוגיהמענה•

וצפי להמשךהתרחבות עסקיה2021תמצית פעילות החברה בשנת •

מתמלוגיםהכנסותכנגד רוחניקנייןפיתוחבמודל החברהפעילותמיקוד •

הגנטיותהבדיקותבתחוםהחברהפעילותמיקוד •

2021בשנתכספיותתוצאותתמצית•

סיכום•
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ין'אודות אנרג

(Artificial Intelligence)הינה חברת אגטק המפתחת טכנולוגיה בתחום הבינה המלאכותית ין 'אנרג

וכלי תוכנה לטובת האצה ושיפור השבחה טבעית של צמחים ובעלי חיים

2009
שנת הקמה

2015
תחילת מסחור מוצרים

2021
(TASE)אביב -הנפקה בבורסה בתל

300-כ
מספר פרוייקטים גנומיים שהושלמו  

2015-2021בין השנים 

30
מדינות

$43M
חוזים מסחריים חתומיםסך היקף 

*

.31.12.2021כלול בצבר ההזמנות ליום , מיליון דולר4.6-סך של כ. 2021החל ממועד המסחור לראשונה של מוצריה ועד תום שנת * 

4
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האתגרים הגלובליים בתחום האגטק

5

בזכות התשתית הגנומית הקיימת כיום חברות בתחום האגטק מצליחות לפתור את האתגרים הגלובלים בתחום  
החקלאות והמזון בזמן קצר משמעותית בהשוואה לעשורים קודמים  

ן היא מחברות  'אנרגי
הטכנולוגיה המובילות  
בעולם בפיתוח ויישום  

פתרונות גנטיים  
המוצגים  , לאתגרים

וביכולתה להביא לשוק 
פתרונות מהר יותר 

מהמתחרים
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מגמות גלובליות המשפיעות על פעילות החברה
כמו גם העלייה ברמת החיים מביאים לגידול משמעותי  , הגידול באוכלוסיית העולם

גנומייםבביקוש למזון ולכן החברה צופה עליה משמעותית בביקוש לפתרונות  

המחסור העולמי בחיטה כתוצאה 

מהמלחמה שכפתה רוסיה על 

אוקראינה

המחסור העולמי 
בחיטה 

גידול משמעותי בשימוש בתחליפי דלק 

וחיטה  , קנולה, סויה, לתחבורה מתירס

כתוצאה מהעלייה במחירי הנפט

תחליפי דלק
לתחבורה 

הרחבת השימוש בחלבון מהצומח  

משקאות ותחליפי  , בתעשיית המזון

דגים/הבשר

חלבון מהצומח  
לתעשיית המזון

התפרצות של מחלות ומזיקים בגידולים  

ובעלי חיים שונים

מחלות ומזיקים 

ביקוש למזון עתיר
ויטמינים ואנטי
אוקסידנטים   

הרחבת הביקוש לפירות וירקות עשירים  

נוגדי חימצון , וויטמנים, צבע, בטעם

ומינרלים

ין היכולת לתת מענה לכלל המגמות הגלובליות המשפיעות על הביטחון התזונתי'לאנרג

שינויי אקלים

, מגמות של צמצום שטחי חקלאות

צמצום מקורות מים לחקלאות ושינויים  

קיצוניים במזג האויר פוגעים בכושר  

הייצור של תוצרת חקלאית בעולם
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החברות המובילות בעולם נשענות על טכנולוגיית  
ין'אנרגשל (Artificial Intelligence)הבינה המלאכותית 

פרויקטים300-בכ, מגוונותטכנולוגיה מוכחת ומתוקפת בתעשיות 

הפחתה משמעותית של הזמן  : טכנולוגיה מואצת•

הנדרש להשבחת זנים חדשים

הטמעת מוצרים מוצלחת בחברות  : טכנולוגיה מוכחת•

השבחת הזנים המובילות בעולם

הכוללת  , בתחום הביג דאטה: טכנולוגיה ייחודית•

זמינים לשימוש, בסיסי נתונים גנומיים רחבים
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מענה מהיר לצרכי השוק באמצעות פיתוח זנים ותכונות 
(AI)מבוסס בינה מלאכותית , באופן טבעי

מידע רב שנתי מצטבר
מידע גנטי רב•

מדידות ביצועי שדה•

נתוני אקלים•

נתוני קרקע ומים•

נתוני מזיקים ומחלות•

שיפור הפרודוקטיביות מדור לדור 

יתרונות

קיצור זמן הפיתוח✓

הפחתת עלויות✓

העלאת סיכויי הצלחת  ✓

פרויקט ההשבחה

השבחה טבעית✓ שופרמזן 
3דור  6דור 2דור 1דור 

AI  BREEDING
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וצפי להמשך התרחבות  2021תמצית פעילות החברה בשנת 
עסקיה

10
הסכמי מסחור חתומים נושאי תמלוגים  

$10-30M
צפי הכנסות מצטבר מתוצרי הפיתוח  

*2025לרבות תמלוגים עד שנת 

פיתוח קניין רוחני כנגד תמלוגים 

10
פרוייקטים בשלבי פיתוח והטמעה  

*2022בשנת 

בדיקות גנטיות

$1.2M
2021התקשרויות חדשות בשנת 

2.5פי
גידול בהתקשרויות החדשות  

2020בהשוואה לשנת 

$20M
*2025צפי הכנסות מצטבר עד שנת 

שירותים ומתן זכות שימוש בתוכנה

$4.5M
2021הכנסות לשנת 

$8-16M
צפי לסך היקף התקשרויות חדשות  

*2022חתומות במהלך שנת 

.שוק והביקוש למוצרי החברהנתוני, מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על ניסיון העבר שלה* 



10

פיתוח קניין רוחני  מודל

כנגד הכנסות מתמלוגים  
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שלוש קטגוריות הפעילות במודל פיתוח קניין רוחני כנגד תמלוגים

עגבניות עמידות 
לוירוס הטובמו

חלבון  /גידול שמן
עמיד לקור

עמידות למחלה  
פטרייתית בקנולה

השבחת אפונה  
והמפ כתחליף  

לבשר

חומרי טעם וצבע  
מירקות לתחליפי  

בשר ודגים

קנולה
עתירת חלבון

2021

2022

השבחת
צמח תבלין

אורז וצילי  , זני תירס
לשוק ההודי

זכויות מסחור
ותמלוגים

.מסך נתח השוק הרלוונטי בהתבסס על גודל השוק5%-1%או /מהמכירות הסופיות של המוצרים ו15%-1%טווח של *
(.מכירה וייצור, בניכוי עלויות שיווק)מהמחיר לסיטונאי 70%-35%טווח של **

.2022עסקאות נוספות שהחברה בוחנת או החלה את שלב הפיתוח שלהן במהלך שנת *** 
.הטמעה בידי לקוחות וקיומם של תנאי שוק וביקושים מתאימים, קבלת הכנסות מתמלוגים תלויה בהשלמת תהליכי הפיתוח**** 

***

הכנסות מתמלוגים

1-15%*

חרקים המותאמים  
לגידול על שאריות  

חקלאיות

זני עגבניות שרי בעלי  
תכונות משופרות

הכנסות מתמלוגים

35-70%**
הכנסות מתמלוגים

1-15%*

שיפור ופיתוח מרכיבי מזון

השבחה באחריות שותף ין'השבחה באחריות אנרג

ייחודיים/פיתוח זני עילית חדשים שיפור ופיתוח תכונות ייחודיות
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הרחבת המודל העסקי לעסקאות נושאות תמלוגים
ין הרחיבה את המודל העסקי משירותים ומתן זכויות שימוש בתוכנה לפיתוח קניין רוחני כנגד הכנסות מתמלוגים ממכירת מוצרי קצה'אנרג

202220232024202520262030פרויקט 2021… …

ת
חודיו

ת יי
תכונו

ח 
תו

שיפור ופי

מתמלוגיםהכנסות : 2023ין'באנרגפיתוח  :2020הטובמולוירוסעגבניות עמידות  והטמעהמסחור :2022

מתמלוגיםהכנסות : 2025והטמעהמסחור : 2024ין'באנרגפיתוח  : 2021עמידות למחלה פטרייתית בקנולה

מתמלוגיםהכנסות : 2026קנולה עתירת חלבון והטמעהמסחור : 2025 ין'באנרגפיתוח  : 2022

מתמלוגיםהכנסות : 2026והטמעהמסחור : 2025ין'באנרגפיתוח  :2022חלבון עמיד לקור/גידול שמן

ם
שי

חד
ת 

עילי
ח זני 

תו
פי

/
ם

חודיי
יי

מתמלוגיםהכנסות :2025והטמעהמסחור : 2023ין'באנרגפיתוח  :2021זני עגבניות שרי בעלי תכונות משופרות

מתמלוגיםהכנסות : 2025והטמעהמסחור :2024ין'באנרגפיתוח  :2022חרקים המותאמים לגידול על שאריות חקלאיות

מתמלוגיםהכנסות : 2023והטמעהמסחור :2020ילי לשוק ההודי'אורז וצ, זני תירס

מתמלוגיםהכנסות :2023והטמעהמסחור : 2020השבחת צמח תבלין

ח  
תו

שיפור ופי
מזון

מרכיבי 

מתמלוגיםהכנסות : 2026והטמעהמסחור : 2024ין'באנרגפיתוח  :2022חומרי טעם וצבע מירקות לתחליפי בשר ודגים

מתמלוגיםהכנסות : 2024ין'באנרגפיתוח  :2021השבחת אפונה והמפ כתחליף לבשר

.הטמעה בידי לקוחות וקיומם של תנאי שוק וביקושים מתאימים, קבלת הכנסות מתמלוגים תלויה בהשלמת תהליכי הפיתוח*
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עסקאות פיתוח קניין רוחני בתמורה להכנסות מתמלוגים
להלן פוטנציאל ההכנסות הגלום בעסקאות המהותיות למועד הדוח

פוטנציאל הכנסות החברה  
מתמלוגים לאורך משך חיי  

**הפרויקט

גודל שוק המטרה הפוטנציאלי
(מכירות זרעים או זנים בשנה)

צפי תחילת  
הכנסות  
מתמלוגים

*סטטוס מסחור צפי תקופת פיתוח פרויקט

$100M $500M < 2023
בשלבי מסחור

(חוזים חתומים10)
2020-2022

עמידות לוירוס הטובמו  
בעגבניות

$50M $100M < 2024

.טרם החל מסחור
קיים הסדר מסחור 
בקנדה במסגרת 

מאגד

2021-2023
חלבון אלטרנטיבי

מאפונה והמפ

$75M $300M < 2025 טרם החל מסחור 2021-2024
עמידות למחלה פטרייתית 

בקנולה

$10M $25M < 2025

. טרם החל מסחור
קיים הסדר מסחור עם 

השותף לפיתוח
2021-2023

זני עגבניות שרי בעלי  
תכונות משופרות

.קצב חדירה וממוצע שיעור התמלוגים, לרבות הערכות ביחס לגודל השוק, מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על נתוני שוק נכון למועד דוח זה* 

.שנים10משך חיי פרויקט ממוצע מרגע המסחור הינו לכל הפחות , להערכת החברה** 
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AI

*:דוגמה לפרוייקט בתחום שיפור ופיתוח מרכיבי מזון
דגים/ייצור קמח מאפונה והמפ לשוק תחליפי הבשר

חברות המייצרות קמח וחלבון  , ביניהן חברות זרעים, ין וחברות קנדיות מסחריות מובילות בתחומן'בין אנרגשיתוף פעולה  

וחברות המוכרות תחליפי בשר

משיאים ערך לכל אורך שרשרת הערך

ין מחזיקה במשותף בקניין הרוחני וזכויות המסחור למוצרי פרויקט זה 'אנרג

תכונות מפותחות של אפונה והמפ

חברות השבחה

Pulse genetics

זנים ייעודיים

ייצור קמח  
מאפונה והמפ

מוצרים באיכות גבוהה יותר

ייצור מוצרי מזון  
לשוק תחליפי הבשר

**עלייה במכירות

ייצור קמח  
מאפונה והמפ

**עלייה בהכנסות

חברות השבחה

תמלוגים ממכירות זרעים

.13כאמור בשקף , למועד זה הפרויקט נמצא בשלבי פיתוח* 

.שוק והביקוש למוצרי החברהנתוני, מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על ניסיון העבר שלה** 

.הטמעה בידי לקוחות וקיומם של תנאי שוק וביקושים מתאימים, קבלת הכנסות מתמלוגים תלויה בהשלמת תהליכי הפיתוח*** 
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עיקרי פעילות החברה בתחום  
הבדיקות הגנטיות וצפי להמשך 

התרחבות עסקיה

בקנדה ותחילת מתן שירותיםהקמת מעבדה לבדיקות גנטיות -2021•

2021בשנת $ M1.2התקשרויות חדשות בהיקף של•

2020בהתקשרויות החדשות בהשוואה לשנת 2.5גידול של פי •

,  סויה, קנולה, חיטה: בגידולים מובילים א "פיתוח ומסחור של ערכות דנ•
המפ ועוד, עגבניה, תירס

$ M2.5-3בין צפי לגידול היקף ההתקשרויות המסחריות החדשות •
*2022בשנת לקוחות 15עד 10-לאו את היקף הלקוחות/ו

*$20M–2025צפי הכנסות מצטבר מבדיקות גנטיות עד שנת •

.שוק והביקוש למוצרי החברהנתוני, מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על ניסיון העבר שלה* 
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(ב"באלפי דולר ארה)* עיקרי התוצאות הכספיות

.החברהשל הדירקטוריוןדוחאתגםראה,נוספיםלפרטים.2021,בדצמבר31ליוםהכספייםבדוחותיהנכללות(מבוקרות)החברהשל המלאותהכספיותהתוצאות*
.2022בפברוארהוחזרהדולרמיליון1.3-כבסך האשראימסגרת.שוטפותוחלויותחובאגרות,בנקאיממוסד הלוואה,אשראימסגרתכוללתהיתרה**

הסברים2020שנת 2021שנת נתונים כספיים

4,4637,035הכנסות
פעמיות במודל שירותי  -התמקדות בפרויקטים ארוכי טווח על חשבון עסקאות חד

ניתוח וייצור מידע גנטי והשפעה מתמשכת של מגפת הקורונה

ירידה בסך ההכנסות משירותי ניתוח וייצור מידע60%70%שיעור רווח גולמי מתואם

EBITDA (433)(7,143)( הפסד)מתואם
ארוך במודל פיתוח קניין רוחני  /השקעה בבניית תשתית לצמיחה בטווח הבינוני

בתמורה לתמלוגים וחדירת שוק בתחום הבדיקות הגנטיות

4,6626,626סך צבר הזמנות

קיטון בהיקף התקשרויות חדשות ומאידך הכרה לראשונה בצבר הזמנות

מיליון דולר0.5בסך ( מקדמות)בגין מעסקאות פיתוח קניין רוחני כנגד תמלוגים 

22,8721,482ק"מזומן ופיקדונות לז

גידול ביתרת המזומנים הנובע מגיוס הון בהנפקה ראשונה לציבור בבורסה בסך של 

מיליון 3.5-החזר התחייבויות פיננסיות בסך של כולפני( נטו)מיליון דולר 28-כ

.דולר

2,2854,288(**א"ק וז"ז)הלוואות 
מתאגיד בנקאי למימון הקמת א"לזהחזר התחייבויות פיננסיות ולקיחת הלוואה 

.המעבדה
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*מבט קדימה
החברה הסיטה את המודל העסקי שלה לטובת השאת רווחים מתמשכים וארוכי טווח בעסקאות במודל פיתוח  

דיקות הגנטיותופרויקטים לביצוע בתמלוגיםקניין רוחני כנגד הכנסות מ

צפי התקשרויות

$8-16M
שירותים ומתן זכויות  

שימוש בתוכנה

2022בשנת 

צפי הכנסות מצטבר

$10-30M
פיתוח קניין רוחני

2025עד שנת 

צפי הכנסות מצטבר

בדיקות גנטיות  

$20M

2025עד שנת 

אשר צפויים  , מן קצרבמזומן ופיקדונות לז ( ברוטו)מיליון דולר 23-לחברה כ2021לדצמבר 31נכון ליום 
להספיק לקיום כלל תוכניותיה האסטרטגיות

.החברהמוצריומסחורפיתוחבתהליכיבהצלחה,היתרביןתלויההתממשותןאשר,השווקיםומצבהחברהשל העברנסיוןעל המבוססות,החברהלהערכתבהתאם*
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?שאלות

NRGene Ltd.@NRGenenrgene.cominfo@nrgene.com

!תודה רבה
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