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הבהרה משפטית
למכירהאולרכישהכהצעה,לפרשהואין,מהווהאינהזומצגת.לפעילותהבנוגעבלבדבסיסימידעולספק"(החברה)"מ"בעטכנולוגיותין'אנרגחברתפעילותאתלהציגזומצגתמטרת•

.החברהשלערךניירותשללציבורהצעהמהווהאינהזומצגת,כןכמו.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו,החברהשלערךניירותשל

,בתשקיףלעייןהצורךאתלהחליףנועדהאינההמצגתכייובהר.ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדנוחותלמטרות,בתמציתמוצגבמצגתהמופיעהמידע•

מיום,2021לשנתהחברהשלהתקופתיהדוחלרבות,(א"מגנ)ערךניירותרשותשלההפצהבאתרהמתפרסמים,והמיידייםהעיתיים,השוטפיםובדיווחיההחברהשלהכספייםבדוחותיה

המלצהמהווהאינוזובמצגתהמובאהמידע.החברהשלערךניירותרכישתטרםמקצועיייעוץבקבלתהצורךאתלהחליףנועדהלאוכן,(2022-01-031383:אסמכתא'מס)2022,במרץ29

עםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאו

.המיסוייומצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתו

.אחרתצויןאםאלא,2022הראשוןלחציוןהחברהשלהחציוניהדוחבסיסעלהינםזובמצגתהמוצגיםהנתוניםכימודגש•

הנהלתבידישהיווהנתוניםהמידעבסיסעלשנעשו,החברההנהלתהערכותעלהמבוסס,1968-התשכ״ח,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע,היתרבין,כוללתהמצגת•

.(לנכונותםאחראיתאינההיאכןועל,עצמאיבאופןהחברהידיעלאומתלאשתוכנם,שוניםגופיםידיעלשפורסמונתוניםעלהסתמכותבאמצעותלרבות)זומצגתעריכתבמועדהחברה

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

פעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרביןתושפעהתממשותואיאווהתממשותומראשמדויקתלהערכהניתןבלתי,ודאיבלתיהינוזהמידע.מראשלהעריכםביכולתהאיןואשר

מידעהמצגתכוללת,בפרט.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,החברה

הבשלת,החברהשלהצמיחהשיעורבדברהנחות,שלההעברניסיוןעלבהסתמך,החברההנהלתהערכותעלבהתבסס,החברהשלעסקיותוהתקשרויותבהכנסותמשוערגידולבדבר

.החברהמוצריומסחורפיתוחבתהליכיבהצלחה,היתרביןתלויההתממשותםאשר,החברהלמוצריוהביקושהשווקיםמצב,מחייביםהסכמיםלכדיקיימיםומתניםמשאים

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

מתחייבתאינההחברה.ועסקיהלקבוצההנוגעהמשפטיאוהפיננסי,הכלכליבמצבעתידישינוילכלאחראיתאינההחברה.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלולים

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבות/אירועיםלשקףמנתעלבמצגתהנכללותהערכותאו/ותחזיותלשנותאו/ולעדכן
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תוכן עניינים

ין'אנרגאודות•

החברהפעילותעלהמשפיעותגלובליותמגמות•

הגלובליותלמגמותין'אנרגשלהטכנולוגיהמענה•

ועד למועד פרסום הדוח2022תמצית פעילות החברה לחציון ראשון •

מיקוד פעילות החברה במודל פיתוח קניין רוחני•

2022ןוראשלחציוןכספיותתוצאותתמצית•

© 2 0 2 2  A L L  R I G H T S  R E S E R V E D
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ין'אודות אנרג

(Artificial Intelligence)בתחום הבינה המלאכותית המפתחת ומיישמת טכנולוגיה הינה חברת אגטק 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  

2015-2022שהושלמו בין השנים 

30
מדינות  

*$44M
סך היקף חוזים מסחריים חתומים

.כלול בצבר ההזמנות למועד פרסום הדוח, מיליון דולר4.4-סך של כ. החל ממועד המסחור לראשונה של מוצריה ועד למועד הדוח* 

4
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מגמות גלובליות המשפיעות על פעילות החברה
כמו גם העלייה ברמת החיים מביאים לגידול משמעותי בביקוש למזון ולכן החברה  , הגידול באוכלוסיית העולם

צופה עליה משמעותית בביקוש לפתרונות גנומיים

המחסור העולמי  

בחיטה  

המחסור העולמי בחיטה כתוצאה  

מהמלחמה שכפתה רוסיה על 

אוקראינה

תחליפי דלק

לתחבורה  

גידול משמעותי בשימוש בתחליפי  

, קנולה, סויה, דלק לתחבורה מתירס

וחיטה כתוצאה מהעלייה במחירי  

הנפט

חלבון מהצומח  

לתעשיית המזון

הרחבת השימוש בחלבון מהצומח  

משקאות ותחליפי  , בתעשיית המזון

דגים/הבשר

מחלות ומזיקים 

התפרצות של מחלות ומזיקים  

בגידולים ובעלי חיים שונים

ביקוש למזון עתיר

ויטמינים ואנטי

אוקסידנטים

הרחבת הביקוש לפירות וירקות  

נוגדי , וויטמנים, צבע, עשירים בטעם

חימצון ומינרלים

שינויי אקלים

, מגמות של צמצום שטחי חקלאות

צמצום מקורות מים לחקלאות 

ושינויים קיצוניים במזג האויר פוגעים 

בכושר הייצור של תוצרת חקלאית  

בעולם

,  עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, עליה בביקושים לפתרונות גנומיים עקב המגמות הצפויות בתחום החקלאות והמזון* 

.כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה

2022בשנת 

מיליון 276
מתושבי כדור הארץ  

נמצאים בחוסר ביטחון  

תזונתי חמור  

https://p.ynet.co.il/foodcrisis/c/883ff37
c/?externalurl=true&cardId=883ff37c
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משבר המזון העולמי ועליית המחירים  

הסיבות למשבר המזון העולמי

אסם  "רוסיה ואוקראינה 

"  התבואות של העולם

אסם התבואה של ", רוסיה ואוקראינה

נחשבות שתיהן ליצואניות ענק  , "העולם

הפלישה הרוסית שיבשה  ; של דגנים

דרמטית את שרשרות האספקה  

.וגרמה לעלייה חדה במחירי המזון

עלייה במחירי התשומות 

לחקלאות

דשנים , עלייה חדה במחירי הדלק

וכימיקלים ייקרה משמעותית את 

לפי ארגון המזון  . עלויות ייצור המזון

מחירי המזון זינקו בשנה  , העולמי

*.21%-האחרונה בכ

שיבוש שרשרת האספקה

ייקור ושיבוש שרשראות האספקה  

המשמשות לייבוא וייצוא של תוצרת 

חקלאית הביאה לייקור משמעותי  

ואף מחסור בחומרי גלם לתעשיית  

.המזון

הפתרונות למשבר המזון העולמי 

השבחה גנטית

פיתוח מהיר ואיתור של זני צמחים 

עתירים בייבול והמתאימים לגידול  

מקומי באזורים שונים יכול למלא את 

החוסר בתוצרת חקלאית באזורים 

. שונים בעולם

תחליפים לחלבון מהחי

משטחי החקלאות בעולם 80%-כ

עד .משמשים לייצור מזון לבעלי חיים

מייצור הבשר יוחלף 10%-כ2030

מחרקים ומבשר  , בחלבון מצמחים

כך שמצאי התוצרת , מתורבת

החקלאית המשמשת למזון בני אדם  

**יגדל משמעותית

גידולים חקלאיים אלטרנטיביים 

, השבחת גידולים חקלאים כמו דוחן

כמו גם הישענות על  , המפ וקינואה

חקלאות וורטיקלית יכולים לצמצם 

את התלות בגידולים מסורתיים כמו  

.אורז ותירס, חיטה

מליון  בני אדם  400-כ

מסתמכים על מזון 

, שמקורו באוקראינה

מליון מהם  181-ול

נשקפת סכנת רעב 

ממשית  

*https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

**https://p.ynet.co.il/foodcrisis/c/883ff37c/?externalurl=true&cardId=883ff37c
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NRGeneהפתרון של 
לצורך פיתוח מהיר של זנים , כלי בינה מלאכותית המנתחים את כלל הצירופים הגנטיים

עתירי יבול המותאמים לשווקים שונים  

           

מידע רב שנתי מצטבר

מדידות ביצועי שדה•

נתוני אקלים•

מידע גנטי ממקורות רבים•

נתוני קרקע ומים•

נתוני מזיקים ומחלות•

ניבוי ממוחשבAIסביבת ענן 

של זן משופר
תהליך השבחה

השבחה טבעית

CRISPR, עריכה גנטית

/זן משופר בשדה

זן חדש מועשר

יתרונות

מפחית את זמן הפיתוח✓

מפחית עלויות✓

מגביר את הסיכוי  ✓

להצלחה
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ין'אנרגשל (Artificial Intelligence)טכנולוגיית הבינה המלאכותית 
עברה ולידציה על ידי החברות המובילות בעולם

פרויקטים300-בכ, טכנולוגיה מוכחת ומתוקפת בתעשיות מגוונות

הפחתה משמעותית של הזמן  : טכנולוגיה מואצת•

הנדרש להשבחת זנים חדשים

הטמעת מוצרים מוצלחת  : טכנולוגיה מוכחת•

בחברות השבחת הזנים המובילות בעולם

הכוללת  , בתחום הביג דאטה: טכנולוגיה ייחודית•

זמינים לשימוש, בסיסי נתונים גנומיים רחבים
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ין תורמים לייצור מזון  'הפרוייקטים של אנרג
בריא ובר קיימא, זול

ין תורמת לכל 'אנרג

-שרשרת הערך 

ייצור , מהייצור החקלאי

, המזון ועד לצרכן הסופי

תוך התמקדות בייצור 

מזון בר קיימא וצמצום 

הפגיעה בסביבה

אנרגיה נקיה

חקלאות
בת קיימא

מזון ללא 
כימיקלים

שיפור טעם

מזון עתיר 
ויטמינים

מזון עתיר 
חלבון

תחליפי בשר
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2022תמצית פעילות החברה לחציון ראשון 
ועד למועד פרסום הדוח

פיתוח קניין רוחני

התקשרות בעסקה  

אסטרטגית עם קבוצת 

גרנות הכוללת מימון  

מיליון דולר  2בהיקף של 

לפיתוח זני מיספוא 

שיגודלו כנבטים לשימוש  

כמזון לפרות

בדיקות גנטיות

התקשרות עם מספר  

לקוחות חדשים 

בהיקף התקשרויות 

בסך כולל של 

מיליון דולר1.1-כ

מליון  1.2-בהשוואה ל

2021בכל שנת 

שירותים ומתן זכות 

שימוש בתוכנה

המשך תמיכה בלקוחות  

קיימים לטובת שיתופי 

פעולה אסטרטגיים

© 2 0 2 2  A L L  R I G H T S  R E S E R V E D
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פיתוח קניין רוחני  
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הרחבת המודל העסקי בעסקאות פיתוח קניין רוחני כנגד  
הכנסות ממוצרי קצה

*מודל פיתוח קניין רוחני כנגד הכנסות ממוצרי קצה

ם
שי

ד
ח

ת 
לי

עי
ח זני 

תו
פי

/
ם

דיי
חו

יי

הכנסות ממכירת מוצרי קצה: 2024ין'פיתוח באנרג: 2022גרנות|פיתוח זני מספוא שיגודלו כנבטים לשימוש כמזון לפרות 

…שותף/פרויקט  202220232024202520262030 2021 …

…

הכנסות ממכירת מוצרי קצה: 2024ין'פיתוח באנרג: 2022בפיתוח עצמי | חרקים המותאמים לגידול על שאריות חקלאיות 

**

.בהטמעה בידי לקוחות וקיומם של תנאי שוק וביקושים מתאימים, בשותפיה של החברה, בין היתר, אשר תלויים, קבלת הכנסות ממוצרי קצה תלויה בהשלמת תהליכי הפיתוח*

אשר עשויים שלא להתממש כתוצאה מגורמים שאינם תלויים החברה, החברה בוחנת פרויקטים ושיתופי פעולה נוספים במודל זה** 
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לפיתוח  ין'אנרגשל ( AI)טכנולוגיית הבינה המלאכותית 
זני עלית שישמשו למספוא

מידע רב שנתי מצטבר

מידע גנטי רב•

מדידות ביצועי שדה•

נתוני אקלים•

נתוני קרקע ומים•

נתוני מזיקים ומחלות•

שיפור הפרודוקטיביות מדור לדור 

6דור 3דור 2דור 1דור 

זן משופר

7הפרויקט נסמך על ✓

שנות מחקר ופיתוח  

שנעשה בחברה בתחום  

הגנטיקה בחיטה 

החברה בוחנת אלפי זנים  ✓

פוטנציאלים ומתוכם 

תבחר את הזנים  

המצטיינים למסחור  

כנבטים  

השלמת השבחה ומסחור  ✓

בתקופה קצרה של בין  

שנה עד שנתיים בלבד  

AI  BREEDING

*  2024החברה צופה השלמת פיתוח הזנים הראשונים עד שנת 

עשוי שלא להתממש או על הערכות החברה בהסתמך על ניסיון העבר שלה והמידע בדבר מועד השלמת הפיתוח וייצור מסחרי של המוצרים מבוסס *

.כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה, להתממש באופן שונה מכפי שנצפה
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החקלאות החדשה-חקלאות וורטיקלית
שיתוף פעולה בין החברה לקבוצת גרנות לצורך פיתוח זני עילית לשימוש במתקני גידול וורטיקלי

*:היתרונות בשימוש בחקלאות הוורטיקלית יאפשר לייצר מוצרים איכותיים ובמחיר תחרותי

מזון טרי לאורך כל  

השנה
תנאי אקלים מבוקרים  

המאפשרים גידול בכל 

מזג אוויר

גידול מקומי וקרוב  

לצרכן

גידול בקומות המביא 

לחיסכון בשטח

פחות זיהום סביבתי 

,  ירידה בעלויות שינוע)

שימוש בכימיקלים 

(ודשנים

חיסכון משמעותי  

בצריכת המים

.  כיום משתמשים בחקלאות וורטיקלית בזנים שהושבחו לגידול בשדה או בחממה

*.החברה מעריכה כי פיתוח זנים ייעודיים לחקלאות וורטיקלית יביא להגדלת היבול והפחתת עלויות ייצור המזון

.כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה, עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפהו, נתוני שוק נכון למועד דוח זהעל הערכות החברה על בסיס ניסיון העבר שלה ובהסתמך על מבוסס * 
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: פרוייקט ראשון במסגרת שיתוף הפעולה עם קבוצת גרנות

פיתוח זני מיספוא שיגודלו כנבטים לשימוש כמזון לפרות

:עיקרי הפרויקט

.משביחה זני חיטה לייצור נבטים במתקני גידול וורטיקלים* ין'אנרג•

ותביא לשיתוף הפעולה את הניסיון והידע  ** מיליון דולר2גרנות תשתתף במימון הפרויקט בסך של •

.יידרששככל , תהיה אחראית למימון נוסף, ין קנדה'אנרג. המשמעותי שצברה בייצור מזון לפרות

אשר תהייה אחראית לייצור גרעיני החיטה  , (50%-50%)תוקם חברה משותפת , עם השלמת הפיתוח•

.   ולשיווקם למתקני גידול וורטיקלים ברחבי העולם לגידול כנבטים

.  מיליון פרות לחלב30-המונים יחד כ, הפעילות תתמקד בשווקים האירופאי והצפון אמריקאי•

מיליון  110-מהווה פוטנציאל הכנסות של כ, פרות300,000המהווה , משוק זה1%, להערכת החברה

***.דולר בשנה

וקטניות לגידול  , תירס, שעורה: ין וגרנות הסכימו לבחון התאמה של גידולים נוספים כגון'אנרג•

.או לשימושים אחרים/בחקלאות וורטיקלית לטובת האכלת חיות משק נוספות ו

:  המטרות

הורדה משמעותית✓

בעלויות הייצור של 

נבטים לאכלת פרות 

לחלב

שיפור הבריאות  ✓

והתזונה של פרה

צמצום זיהום הסביבה ✓

באמצעות חברת הבת בקנדה* 

.  אינו כולל בתוכו בשלב זה את התשלומים שהחברה צפויה לקבל במסגרת הסכם שיתוף הפעולה, צבר ההזמנות המוצג למועד הדוח** 

.דולר1-בהינתן ושווי הגרעינים לנבטים לפרה ביום הוא כ*** 

ההשקעה הצפויה בפרויקט וההערכות בדבר גודל השוק הפוטנציאלי  , זכאות החברה להכנסות כתוצאה ממכירת מוצרי קצה, הצלחת הפרויקט, הקמת החברה המשותפת, הצלחת פיתוח זני העלית**** 

והוא עשוי שלא להתממש, מחקרי שוק והנחות עבודה בדבר גודל השוק וקצב חדירה לשוק, על בסיס ניסיון העבר שלה, בין היתר, מבוסס על הערכות ותחזיות החברה, למוצרים וההכנסות הצפויות ממסחורם

.כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, או להתממש באופן חלקי
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סטטוס עסקאות במודל פיתוח קניין רוחני כנגד תמלוגים  

2021202220232024202520262030 …שותף/פרויקט …

*מודל פיתוח קניין רוחני כנגד הכנסות מתמלוגים

ת
דיו

חו
ת יי

כונו
ת

ח 
תו

פי
ר ו

פו
שי

הכנסות מתמלוגים: 2023מסחור והטמעה: 2022ין'פיתוח באנרג: 2020פילוסיד| עגבניות עמידות לוירוס הטובמו 

עמידות למחלה פטרייתית בקנולה

בפיתוח עצמי | 
הכנסות מתמלוגים: 2026מסחור והטמעה: 2025ין'פיתוח באנרג: 2021

הכנסות מתמלוגים: 2027מסחור והטמעה: 2026ין'פיתוח באנרג: 2022בפיתוח עצמי| קנולה עתירת חלבון 

הכנסות מתמלוגים: 2027מסחור והטמעה: 2026ין'פיתוח באנרג: 2022בפיתוח עצמי| חלבון עמיד לקור /גידול שמן

ת  
לי

עי
ח זני 

תו
פי

ם
שי

ד
ח

/
ם

דיי
חו

יי

זני עגבניות שרי בעלי תכונות משופרות 

Mitsui/טופ סידס|
הכנסות מתמלוגים: 2025מסחור והטמעה: 2023ין'פיתוח באנרג: 2021

ילי לשוק ההודי  'אורז וצ, זני תירס

חברה הודית| 
הכנסות מתמלוגים: 2023מסחור והטמעה: 2020

הכנסות מתמלוגים: 2024מסחור והטמעה: 2020חברת זרעים| השבחת צמח תבלין 

ח  
תו

פי
ר ו

פו
שי

מזון
בי 

כי
ר
מ

השבחת אפונה והמפ כתחליף לבשר

FBN, Pulse Genetics and Manitoba Harvest |
הכנסות מתמלוגים: 2024ין'פיתוח באנרג: 2021

הכנסות מתמלוגים: 2026מסחור והטמעה: 2024ין'פיתוח באנרג: 2022בפיתוח עצמי| חומרי טעם וצבע מירקות לתחליפי בשר ודגים

.הטמעה בידי לקוחות וקיומם של תנאי שוק וביקושים מתאימים, בשותפיה של החברה, בין היתר, אשר תלויים, 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 2021-2025
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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(ב"באלפי דולר ארה)* עיקרי התוצאות הכספיות
הסברים 2021שנת  2021חציון ראשון  2022חציון ראשון  נתונים כספיים

פעמיות  -התמקדות בפרויקטים ארוכי טווח על חשבון עסקאות חד

Bayerבמודל שירותי ניתוח וייצור מידע גנטי וכן סיום ההסכם עם 

(2021דצמבר )
4,463 2,148 1,486 הכנסות

ירידה בהכנסות ממתן זכויות גישה לתוכנה באמצעות ענן ביחס לתמהיל  

הפעילות של החברה בתקופה זו 60% 63% 57% שיעור רווח גולמי מתואם

ארוך במודל פיתוח /התמקדות בבניית תשתית לצמיחה בטווח הבינוני

והקטנת הוצאות מכירה ( פ לצרכים פנימיים"התמקדות במו)קניין רוחני 

ושיווק בהתאם
(7,143) (3,809) (2,807) EBITDA (הפסד)מתואם

לעומת גידול הנובע , פעמיות-קיטון בהיקף התקשרויות חדשות חד

מהתמקדות החברה בעסקאות פיתוח קניין רוחני 4,662 6,063 3,602 **סך צבר הזמנות

הקיטון ביתרת המזומנים נובע בעיקר מהשקעה בבניית תשתית  

לצמיחה בפרויקטים במודל פיתוח קניין רוחני ובתחום הבדיקות 

מסגרת אשראי ותשלומי קרן  )החזר הלוואות למוסד הבנקאי , הגנטיות

(.תקופתיים
22,872 26,857 15,801 ק"לזמזומן ופיקדונות 

החזר מסגרת האשראי  , הקיטון נובע מפירעון התחייבויות פיננסיות

ותשלומי  

קרן תקופתיים למוסד בנקאי
2,285 3,551 691

* (**א"ק וז"ז)הלוואות 

.החברהשלהדירקטוריוןדוחאתגםראה,נוספיםלפרטים.2022,ביוני30ליוםהכספייםבדוחותיהנכללות(מסוקרות)החברהשלהמלאותהכספיותהתוצאות*

ראו,נוספיםלפרטים.גרנותעםהפעולהשיתוףהסכםבמסגרתלקבלצפויהשהחברההתשלומיםאתבתוכוכולללאזההזמנותצבר.דולרמיליון4.4-כעלעומדהדוחפרסוםלמועדההזמנותצברסך**

.2022ראשוןלחציוןהחברהשלהדירקטוריוןבדוח'אבפרק3סעיףגם

.החברהדירקטוריוןלהחלטתבהתאם2022,באוגוסט16ביוםתיפרעאשר,המעבדההקמתלטובתהלוואהכוללת2022,ביוני30ליוםהיתרה***
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