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פועלת בתחום המחקר והפיתוח של טכנולוגיה ה( AgTech) אגטק חברתהיא ( TASE: NRGN)מ "ין טכנולוגיות בע'אנרג

 השבחה ושיפור האצה לטובת, Big Dataבסיס -מידע גנטי על לנתח במטרה, תוכנה כלי לרבות, המלאכותית הבינהבתחום 

 . העולמי והמזוןשל צמחים ובעלי חיים בענף החקלאות  טבעית

 :ולמועד פרסום הדוח החציוני 2022של  חציון הראשוןרבעון השני, בבאירועים עיקריים 

 באמצעות חברת הבת בבעלות מלאה  (דולר יליוןמ 2-כוללת מימון בסך של כ) תקשרות החברהה :רוחני קניין פיתוח

ייצור מזון לבעלי חיים  בתחום מרכזי שחקן, עם קבוצת גרנות ראשוןבהסכם שיתוף פעולה  ,של החברה בקנדה

 . שישמשו כמזון לפרות לחלב לפיתוח זני עילית של צמחי מספוא,  בישראל

 קצב )מיליון דולר  1.1 -כולל של כהתקשרות עם מספר לקוחות חדשים בהיקף התקשרויות בסך  :גנטיות בדיקות

 (.2021של כפי שניים ביחס לשנת 

 המשך תמיכה בלקוחות קיימים לטובת שיתופי פעולה אסטרטגיים :בתוכנה שימוש זכות ומתן שירותים. 

 התמקדות בפרויקטים זאת בשל . דולר אשתקד יליוןמ 2.1-דולר ביחס לכ יליוןמ 1.5-לכ הסתכם בחציון ההכנסות סך

 Bayerפעמיות במודל שירותי ניתוח וייצור מידע גנטי וכן סיום ההסכם עם -ארוכי טווח על חשבון עסקאות חד

 .לטובת מיקוד בשימוש פנימי בכלי התוכנה של החברה, 2021דצמבר ב

 בהתאם ושיווק מכירה עלויות הפחתתובהפסד התפעולי לאור שינוי המודל העסקי  קיטון. 

 

 צרכיםה ללכל one stop shop-בדרך שבה היא פועלת כ, ממשיכה ליישם את השינוי במודל העסקי החברה - אסטרטגיה

לרבות בעלות , תהליך פיתוח הזנים בכל( ולא רק כספקית שירותים) כשותפההגנומיים של מטפחי צמחים ובעלי חיים 

ין 'אנרגאנו מעריכים כי (. במודל דומה למודל שבו פועלות חברות פיתוח תרופות)על הקניין הרוחני ( בלעדית או משותפת)

 .שלה החדשהידע והמודל העסקי , הלקוחות בסיס, בהכנסות הגידוללצמיחה בשל פוטנציאל  טובהנמצאת בעמדה 

הרחבת המודל העסקי והחלה בהחברה פועלת לפי תוכנית אסטרטגית סדורה כולל שינוי מודל עסקי , בשורה התחתונה

 עם העסקה. במסגרת הסכם שיתוף הפעולה עם קבוצת גרנות ,בעסקאות פיתוח קניין רוחני כנגד הכנסות ממוצרי קצה

 גורם בה, החברה של העסקי למודל היתכנות הוכחת בשל והן הצפויות ההכנסות בשל הן בראייתנו משמעותית גרנות

 .החברה עם שותפות לשם במימון הפרויקט משקיע משמעותי

 .2022של שנת  הראשון בחציוןבדף הבא אנו מציגים את האירועים העיקריים 
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הבורסה לניירות 

 ערך בתל אביב

 

 סמל
NRGN 

 

 ענף
 הייטק

 

 ענף-תת
 תוכנה ואינטרנט

 מחיר יעד למניה
 30.9₪ 

 

 מחיר מניה בבורסה
 7.8₪ 

 

 שווי החברה
 ₪ מיליון 97.5

 

 המניות' מס
 מיליון 12.5

 

מחזור מסחר יומי 

 ממוצע
 מניות 44

 

 תשואת המניה
 ( מתחילת השנה)

-25.15% 
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 מ"ין טכנולוגיות בע'אנרג

13.09.2022 

  
 

החברה לשוק  מצגתבו 2022 ראשון חציוןל החברה של חציוניה דוחכמפורט ב) 2022של  שניה בחציוןעיקרי הפעילות 

 :(החציוןשפרסמה במהלך  ובדיווחיה המידיים 15.8.2022ההון שפרסמה החברה ביום 

  באמצעות חברת הבת בבעלות מלאה של החברה בקנדה בהסכם , התקשרה החברה ,2022באוגוסט  11ביום

אשר , ארגון המרכז את תחום החקלאות של הקיבוצים והמושבים בשרון, שיתוף פעולה עם קבוצת גרנות

לפיתוח זני עילית של צמחי , מייצור מזון לבעלי חיים בישראל 33%-האחראי לכ, למיטב ידיעת החברה

זני העילית יגודלו . שישמשו כמזון לפרות, מספוא שיניבו יבול רב יותר ויהיו בעלי ערך תזונתי גבוה

המבוססים על חקלאות ורטיקלית והנבטים יסופקו לפרות לחלב  "Indoor Farming" במתקנים סגורים

  .למאכל

את כלי הבינה המלאכותית שלה לשם איתור זני חיטה מתאימים לגידול  יישם החברהת הראשון בשלב

 יפעלו, (2024הצפוי בשנת ) לאחר סיום שלב הפיתוח. לנבטים ופיתוח זני העילית על בסיס הזנים הנבחרים

 שיתוף במסגרת שיפותח הרוחני בקניין תחזיק אשר( 50%-50%) משותפת בבעלות חברה להקים הצדדים

תהיה החברה המשותפת אחראית לייצור גרעיני החיטה ולשיווקם למתקנים ברחבי העולם , כן כמו .לההפעו

מעריכה כי ייצור מסחרי של נבטים מהזנים החדשים צפוי  החברה, להשלמת הפיתוח בכפוף. לגידול הנבטים

זכאית לזכויות  תהיה ובתמורהמיליון דולר  2גרנות תשתתף במימון הפרויקט בסכום של . 2024כבר בשנת 

הסכימו  עוד. הפצה בלעדיות בישראל ובטריטוריות נוספות בהינתן תנאים מסחריים שהוסכמו בין הצדדים

 Indoor -לגידול ב( וקטניות, תירס, כגון שעורה)הצדדים לבחון בעתיד התאמה של גידולים נוספים 

Farming לשימושים אחרים או/וכן את התאמת הנבטים השונים להאכלת חיות משק נוספות ו.  

ההסכם הינו ההסכם הראשון במודל התקשרות של פיתוח קניין רוחני כנגד הכנסות ממכירת מוצרים 

הינו בעל פוטנציאל להשאת ערך , ככל שיבשיל לכדי מסחור, פרויקט זה, להערכת החברה. ללקוחות הקצה

בין היתר , במודל זה הינו מהותי הפוטנציאל הגלום בפרויקט. לטווח ארוך לבעלי המניות וללקוחות החברה

קרי ההכנסות , לאור חלקה של החברה בחברה המשותפת וכי החברה תפעל למסחר את מוצר הקצה ללקוחות

המוצרים פונים לשוק המזון , כמו כן. בפרויקט זה נגזרות ממכירת תוצרת חקלאית להבדיל ממכירות לחקלאי

מיליארד דולר עד  78.4-מיליארד דולר וצפוי לגדול לכ 68.5-שהינו שוק מרכזי אשר נאמד בכ, לפרות לחלב

  .2026שנת 

הפעילות תתמקד בשווקים , החברה מעריכה כי עם השלמת הפיתוח וככל שהפרויקט יבשיל לכדי מסחור

בהתאם לתכנית העסקית של החברה ועל . מיליון פרות לחלב 30-המונים יחד כ, האירופאי והצפון אמריקאי

פוטנציאל , פרות 300,000-המהווה כ משוק זה 1%-ל , להערכת החברה, שביצעו הצדדיםבסיס בדיקות שוק 

 .דולר 1 -מיליון דולר בשנה בהינתן ושווי הגרעינים לנבטים לפרה ביום הוא כ 110-הכנסות של כ

 3.3בהסכם להעמדת הלוואה בסך של  2021במאי  3מיום  החברה עם תאגיד בנקאי להתקשרות בהמשך 

 דירקטוריון החליט, 2022 באוגוסט 15 ביום, למימון הקמת המעבדה בקנדה, לשלוש שנים ח"מיליון ש

 (.דולר מיליון 0.7-כ)ח "ש מיליון 2.4-כ של בסך האמורה ההלוואה יתרת את לפרוע החברה

 במחצית הראשונה של שנת  כיהחברה  דיווחה, 2022 ראשוןהדוח החציוני של החברה לחציון  במסגרת

זאת לאור , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (דקיטון בהפס)המתואם EBITDA -גידול בהוצג , 2022

המשך ההוצאה לפועל של אסטרטגיית החברה הכוללת מיקוד בבניית תשתית צמיחה בטווח הבינוני והארוך 

 .במודל פיתוח קניין רוחני ובתחום הבדיקות הגנטיות

 חלה ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית המתואם בהשוואה לתקופה המקבילה  כי החברהדיווחה  כמו כן

ביחס לתמהיל ( באמצעות ענן)נובעת בעיקרה מירידה בהכנסות ממתן זכויות גישה לתוכנה שאשתקד 

 .הפעילות של החברה בתקופה זו
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 תזת השקעה

מציאת דרכים : מטרותיה השתנו מעט לאורך ההיסטוריה. חקלאות היא אחד מתחומי הטכנולוגיה והחדשנות הוותיקים ביותר שקיימים

בתחום אפים -סטארט. צבע ועמידות בפני מזיקים, טעם, כגון גודל, להגדיל את התפוקה ולמקסם תכונות מפתח של יבולים או בעלי חיים

אלה כוללים כלים למימון . היבול והתפוקה איכותמספקים לחקלאים מגוון אסטרטגיות וטכנולוגיות כדי לעזור לשפר את  Agtech -ה

 AI & ML - והתמקדות מתפתחת ב, תוכנות לניהול חווה, והחוסן פוקותשיכולים לשפר את הת וגנומיקה פתרונות ביוטכנולוגיה, חקלאי

 .יה של קבלת החלטותמונעי נתונים שיכולים לסייע לאוטומצ

, מאז. 2010-מיליון דולר ב 322.2כשהתעשייה גייסה , סיכון לפני כעשורהון טק החלו למשוך מימון -אפים מודרניים של אג-סטארט

הגידול הנפיץ הזה הוא תוצאה ישירה של  .33.8%ובקצב צמיחה שנתי של  ,2020-מיליארד דולר ב 6.1-מימון הון סיכון באגטק גדל ל

מה שיגרום , 2050מיליארד בני אדם עד  9.8-ל לגדולהאוכלוסייה העולמית צפויה . גידול אוכלוסין ושינויי אקלים: רמים עיקרייםשני גו

 תנובתגזי חממה ואקלים מתחמם יוצרים אירועי מזג אוויר קיצוניים תכופים יותר ויותר המאיימים על , במקביל. ליותר ביקוש למזון

 .היבול

 לרבות, המלאכותית הבינהפועלת בתחום המחקר והפיתוח של טכנולוגיה בתחום ה( AgTech) אגטקהיא חברת  מ"בע ותיין טכנולוג'אנרג

של צמחים ובעלי חיים בענף החקלאות  טבעית השבחה ושיפור האצה לטובת, Big Dataבסיס -מידע גנטי על לנתח במטרה, תוכנה כלי

וכלי תוכנה לניתוח מידע גנטי במטרה לשפר ( AI)פיתוח ומסחור טכנולוגית בינה מלאכותית החברה עושה זאת באמצעות . העולמי והמזון

היא ביכולות ניתוח נפחי מידע  מפתחת שהחברה התוכנה כליהייחודיות של . חיים ובעלי צמחים של הטבעי ההשבחה תהליך את יעליול

מאתרים את ההרכב הגנטי , המנתחים את כלל צירופי הגנים(, AI)באמצעות הפעלת כלי בינה מלאכותית ( Big Data)גנטי גדולים 

הטכנולוגיה של החברה היא . באמצעות יצירת זנים חדשים, המיטבי ומאפשרים לשפר את תכונות הצמח או בעל החיים באופן טבעי

 .חקלאות והמזוןה וםתחלפעול בקצב מואץ לשם השבחת צמחים ובעלי חיים ב יהללקוחותו לחברהטכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת 

אשר הרכב תזונתי בריא יותר וזנים בעלי , אקליםלתנאי ין נמצאת בשימוש נרחב ליצירת זנים עמידים למחלות ו'הטכנולוגיה של אנרג

 ייחודיים בכלל הגידולים המובילים מסחרית נתונים יהחברה מציעה מסד, בתחום הגנומיקה של הצמח. התנובהאת פוטנציאל  ממקסמים

רחב על ידי מספר ארגוני מחקר ושחקנים תעשייתיים  אימוץהפתרונות שסיפקה החברה זכו ל. וטכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית

 . פרויקטים 300-כגדולים על פני 

מידע על , שדה נתוני ביצועי, יחד עם מסד נתונים נרחב של מידע גנומי ,ין היא כלי בינה מלאכותית מבוסס ענן'הטכנולוגיה של אנרג ליבת

זני עילית שמתחשבים  את הדרך להשגת ין ומנבא באופן חישובי'הבינה מלאכותית של אנרג כלימידע זה מוזן ל. עודמחלות ו, מזיקים

 העריכאו באמצעות , השבחה טבעיהזן מיוצר באמצעות תהליך , ברגע שהזן החזוי מזוהה. בדרך של השבחה טבעית במשתנים שהוזכרו

 .ובמחצית מעלות המחקר והפיתוח תהליך זה מאפשר לזנים משופרים להתפתח במחצית מהזמן .CRISPR/טיתגנ
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ין מתכוונת 'אנרג. פ כדי לזהות גנים מעניינים או בעייתיים"מוקדם במחזור המובשלב ין 'של אנרג נותניתן ליישם ולנצל את הפתרו

של כדי לפתור אתגרים ספציפיים  ,או מוצרי קצה בתמורה לתמלוגיםפיתוח הקניין הרוחני לתכונות ולזרעים את עסקי  להגדיללהמשיך 

פתרונות לשיפור היבול ואיכות התוצרת  כולל מתן, '(תעשיה וכד, מזון ומשקאות, חברות זרעים)ארגוני טיפוח בעבודה מול  החקלאי

 .ות לתנאי מזג אויר קיצוניים ועודעמיד, ומזיקים עמידות למחלות ,החקלאית

יכולות אלו שולבו ואפשרו לחברה לזהות בקלות מספר תכונות . פ נרחב המציע פתרונות חדשניים בתחום הגנומיקה"ולחברה צוות מ

 .קנייניות על פני קבוצה רחבה של גנומים צמחיים שתוכל להעניק להם רישיון בעתיד

. לכל הדרישות הגנומיות של צמחים ובעלי חיים למענה בלעדילהפוך  והינה, מתאימה לטווח ארוךין 'של אנרגלשוק  החדירהאסטרטגיית 

 .הידע והמודל העסקי שלה, הגידוללצמיחה בשל פוטנציאל  טובהין נמצאת בעמדה 'אנו מעריכים כי אנרג

 שוק

א "בדיקות דנ, טכנולוגיות ביואינפורמטיקה: ין'שלושת השווקים הבאים מקיפים חלקים משמעותיים מהשוק הניתן להתייחסות של אנרג

(Genotyping) יםלחקלאי וזנים זרעים ,תוצרת חקלאית מכירותו ( מהונדסים גנטיתטבעיים והן הן-GM) .)  

מיליון  7,509וצפוי להניב  2020מיליון דולר בשנת  3,296ליישומים חקלאיים הניב הכנסות של שוק הטכנולוגיות הביואינפורמטיקה 

 .2021-2026בשנים  14.7%של  קצב צמיחה שנתי מורכב צמיחה עם, 2026דולר בשנת 

, בשל העלייה בצורך להשתמש בביואינפורמטיקה כדי לזהות ולטפח תכונות ייחודיות וכמות ההזדמנויות הבלתי מטופלות ברחבי העולם

תלוי , 25%-ל 13%צופה שהצמיחה בהכנסות תנוע בין פרוסט אנד סאליבן . צפוי שהביקוש לטכנולוגיות ביואינפורמטיות יהיה עצום

 .ביישום היעד

 לסייעין יכול 'הפתרון של אנרג. הביואינפורמטיקה היא מתן מענה לצורך בפתרונות ומערכות משולבות בשוקהזדמנות צמיחה מרכזית 

לפצות על המחסור בכוח אדם מיומן שמקשה על צמיחת השוק ומקל על המעבר שלהן לחברות פתרונות  או חברות מזון/זרעים ולחברות 

 .משולבותומערכות 

 קצב צמיחה שנתי מורכב עם, 2026-מיליון דולר ב 54,926וצפוי להניב  2020-מיליון דולר ב 42,424הניב הכנסות של שוק הזרעים 

ממשלות , צרכנים, כאשר כמה חקלאים, זרעים שאינם מהונדסים גנטית יגדלו גם במהלך תקופת התחזית. 2021-2026בשנים  4.4%של 

הביקוש ליבולים שאינם מהונדסים גנטית עולה באסיה ובאיחוד . מהונדסים גנטית מזנים בהדרגהים אחרים מתרחקים ובעלי עניין רלוונטי

 .גידולים אלה מקבלים פרמיה על פני זנים מהונדסים גנטית למרות תנובה נמוכה יותר, וכתוצאה מכך, האירופי

רצויות כמו להגביר את מאמצי המחקר והפיתוח שלהן ולהשיג במהירות זנים בעלי תכונות  GM שאינםוGM  לחברות לסייעיכולה ין 'אנרג

 .למשל בצורת, הגברת עמידות בפני מזיקים וסובלנות לקוטלי עשבים ומזג אוויר שלילי

מיליון דולר  3,087וצפוי להניב  2020מיליון דולר בשנת  1,855הניב הכנסות של  (Genotyping)א "בדיקות הדנשוק טכנולוגיית 

 COVID-19במחירי המזון בעקבות מגיפת ה עם העלייה . 2021-2026בשנים  8.9%קצב צמיחה שנתי מורכב של  עם, 2026עד 
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גודל  , .צמחים ובעלי חיים והבינה המלאכותית לשם השבחתבאימוץ הטכנולוגיות הגנומיקה ופלישת רוסיה לאוקראינה צפויה הרחבה 

אימוץ השירותים ב תמוךכדי ל 2026צפוי לגדול בו זמנית עד להשבחה ובכללם השימוש בבדיקות גנטיות יכה השוק של שירותי התמ

 .ות החקלאות והמזוןוענקי תעשי חברות השבחה, בקרב חוקרים

 



 

  

R E S E A R C H      &      C O N S U L T I N G      L T D.    

 
 

 

P a g e | 5  

 אודות החברה

לרבות  ,הבינה המלאכותיתפועלת בתחום המחקר והפיתוח של טכנולוגיה בתחום ה( AgTech)אגטק היא חברת  מ"בע ותין טכנולוגי'אנרג

של צמחים ובעלי חיים בענף החקלאות  לטובת האצה ושיפור השבחה טבעית, Big Dataבסיס -מידע גנטי על במטרה לנתח, כלי תוכנה

עם הרכבים  ,אקליםלשינויי נמצאת בשימוש נרחב ליצירת זנים עמידים למחלות ועמידים ין 'אנרגהטכנולוגיה של . העולמיוהמזון 

החברה מציעה מסד נתונים , בתחום הגנומיקה של הצמח. ים בריאים יותר וממקסמת את פוטנציאל התשואה בכל שרשרת הערךתזונתי

הכלים והשירותים של החברה כבר . הגדולות ביותרמעצום וטכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית למספר חברות זרעים וחקלאות 

 . טק ומכוני מחקר ברחבי העולםואגרה שחקנים מובילים מתחוםעל ידי  נמצאים בשימוש

 אסטרטגיה

של צמחים ובעלי חיים ללא  בהשבחה לכל הדרישות הגנומיות one stop shop -ללהפוך  הינה ין'אנרגשל  האסטרטגיה ארוכת הטווח

דרך פעילויות ו (המעבדה בקנדהלרבות ) מייצור נתונים עם מעבדותהחל , תלות במיקום השותפים והלקוחות בשרשרת הערך החקלאית

חקלאים גופים שונים התומכים בזנים ל\ועד אספקת הזרעים זנים חדשיםלייצור  המגוון הגנטיזיהוי בין היתר  פ האחרות הכוללות"המו

בעלי חיים גידולים חקלאיים והחברה מעורבת באופן פעיל בשותפות עם לקוחותיה במספר  2020שנת  סוף מאז .ברחבי העולם

כך שהחברה , בעלי חייםו של זנים חדשים של צמחים בפרויקט השבחה המשקיע (באופן בלעדי או באמצעות שותף) רההחב. וגיאוגרפיות

או ממכירת  לתמלוגים ממכירות רוויחה ממחסור התכונות או הזנים בתמורהאו התכונות המשופרות וכן מ/הינה הבעלים של הזנים ו

 .מוצרי הקצה

 מודל עסקי

 :מודלים עסקיים משלימים מספרבמהלך תקופת הדוח, פעלה החברה באמצעות 

להניב לחברה  העשוייםהחברה ממקדת את מירב מאמציה בפרויקטים של פיתוח קניין רוחני , למועד הדוח – רוחני קנייןפיתוח . 1

  :כמפורט להלן ,או ממוצרי קצה/ו הכנסות מתמלוגים

הפרויקטים של פיתוח קניין רוחני יכולים להניב לחברה הכנסות לרבות מתשלומים , זה במודל: תמלוגים בהסכמי התקשרות( א)

השאת ערך לטווח ארוך ל פוטנציאל בעלי הינם, מסחור לכדי שיבשילו וככל, תשלומים בעבור עמידה באבני דרך ומתמלוגים, מקדמיים

 המפכגון פיתוח אפונה ו)עם שותפים  רוחני קנייןפרויקטים לפיתוח  יוזמת ומובילה החברה, במודל זה. לבעלי המניות וללקוחות החברה

 הקנולה עמידה למחלטיפוח  גוןכ)ללא תלות בשותף  קנייןמפתחת  או( לתעשיית תחליפי הבשר או פיתוח עגבניות שרי באיכות גבוהה

 (.פטרייתית

 : כנגד תמלוגים רוחני קניין פיתוח של במודל מרכזיות קטגוריות 3-ב פועלת החברה, זה למועד

 שיפור פיתוח תכונות ייחודיות -

 ייחודיים/פיתוח זני עלית חדשים -

 שיפור ופיתוח מרכיבי מזון -

המימון והסיכון העסקי , לכן. ומשלם לחברה תמלוגים מהכנסותיה( תכונותאו  זנים)מוצר סופי ההשותף נהנה מ ,מסוג זהבפרויקט פיתוח 

ככל ששלב , החברה להערכת . תלוי בהשגת יעדי הפיתוח ובהכנסות העתידיות של הלקוח חברהשכן התשלום ל, של השותפים יורדים

ובכפוף לקיומם של תנאי שוק מתאימים במועדים , הפיתוח של הפרויקטים יושלם בהצלחה והפרויקטים יגיעו לשלב ההטמעה והמסחור

עשויות ההכנסות שינבעו , מהלקוחות הפוטנציאלייםהרלוונטיים ולהתקשרות של החברה בעסקאות מבוססות תמלוגים עם חלק מהותי 

 .להגיע לסכום מצטבר של עשרות מיליוני דולרים( שנים 10-בממוצע כ –לאורך כלל חיי הפרויקט )לחברה מתמלוגים מכל פרויקט 

 :החברה העריכה את מספר פרויקטים מהותיים כדלקמן, למועד הדוח
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 תקופת פרויקטתחום/

 הפיתוח

 סטטוס

 מסחור

 לתחילת צפי

 הכנסות

 מתמלוגים

 הפוטנציאלי השוק

 זרעים(*)

 החברה הכנסות פוטנציאל

 חיי כלל לאורך) מתמלוגים

 הפרויקט(**

עמידות לוירוס הטובמו 

 בעגבניות

חוזים  10 2020-2022

 חתומים 

 דולר מיליון 500<  2023

 לשנה

 דולר מיליון 100

 פטרייתית למחלה עמידות

 קנולהב

 דולר מיליון 300<  2025  טרם התחיל 2021-2025

 לשנה

 דולר מיליון 75

אפונה מ חלבון אלטרנטיבי

 והמפ

טרם התחיל.  2021-2023

קיים הסכם 

 מסחור בקנדה

במסגרת 

 המאגד

 דולר מיליון 150<  2024

 לשנה

 דולר מיליון 50

זני עגבניות שרי בעלי תכונות 

 משופרות

טרם התחיל,  2021-2023

קיים הסדר 

מסחור עם 

החברה 

 השותפה

מיליון דולר  25<  2025

 לשנה

 מיליון דולר 10

 

 סטטוס עסקאות במודל פיתוח קניין רוחני כנגד תמלוגים

 

זנים )הפרויקטים של פיתוח קניין רוחני יכולים להניב לחברה הכנסות ממכירת מוצרים , זה במודל: התקשרות למכירת מוצרי קצה( ב)

הינם בעלי פוטנציאל להשאת ערך לטווח ארוך לבעלי המניות , וככל שיבשילו לכדי מסחור, ללקוחות הקצה( של צמחים או בעלי חיים

 בשווקים הנאמדים במאות הסופי המוצר הינם הפרויקט שתוצרי יווןכ, מהותי הינוהפוטנציאל הגלום בפרויקטים אלו . וללקוחות החברה

 ראו, מספוא צמחי שלאודות התקשרות החברה עם גרנות בהסכם שיתוף פעולה לפיתוח זני עילית  לפירוט .מיליארדי דולר בשנה/מילוני

 .2022של  חציון הראשוןלעיל פירוט בעיקרי הפעילות ב

 הכנסות ממוצרי קצהרוחני כנגד סטטוס עסקאות במודל פיתוח קניין 



 

  

R E S E A R C H      &      C O N S U L T I N G      L T D.    

 
 

 

P a g e | 7  

 

מעניקה , במסגרת מוצר זה. פונה לשוק הבדיקות הגנטיות לצמחים ובעלי חיים, של החברה ™SNPer-מוצר ה - בדיקות גנטיות. 2

ת גנטיות ולשם פיתוח ויישום בדיק, ניתוח של מידע גנטי מתבצע במסגרתה( באמצעות מחשוב ענן)החברה ללקוח זכות גישה לתוכנה 

 ,למועד הדוח. רוהעשויות להביא לתוצאות מדויקות יותר ובעלויות נמוכות יות, ת באופן ספציפי לתוכנית ההשבחה של הלקוחוהמותאמ

שדה מרכזיים כגון  גידולילרבות , לביצוע בדיקות גנטיות בגידולים מוביליםחוזי מסחור חתמה על הרחיבה את בסיס הלקוחות ו החברה

ואן 'במחוז ססקצ( Saskatoon)בססקטון  המעבדההשיקה החברה את , 2021בחודש אוקטובר  ,כמו כן .'וכוקנולה , חיטה, תירס

(Saskatchewan ,)המודל , החברה להערכת .לקוחות קיימים ולקוחות חדשים משרתת וזו החלה המעבדה פעילות, הדוח למועד. קנדה

טווח וחוזרות -עשוי לאפשר לחברה להשיא את ההכנסות באמצעות התקשרות בעסקאות ארוכות, העסקי בתחום הבדיקות הגנטיות

(Recurring ,)או /הצמח ו להשבחתהן בשלב המחקר והפיתוח , בכך שהלקוחות הקיימים והפוטנציאליים יתבססו על מוצרי החברה

טווח -החברה בחרה לתעדף עסקאות ארוכות, עם השקת המוצרים החדשים, אי לכך. לתקופה ארוכה, ם הזני ייצורוהן בשלב , ח"בע

יותר בשרשרת  מתקדםפעילות חדש שהינו בשלב  במודללטובת העמקת החדירה , מועד-פעמיות וקצרות-וחוזרות על חשבון הכנסות חד

 הבדיקות בתחום המסופקים הפתרונות את להרחיב בכדי נוספים חופיתו מחקר מאמצי לקדם ממשיכה החברה, לעיל לאמור בהתאם. הערך

 .החברה של הייחודיים המידע מאגרי בסיס על נרחב עסקי פוטנציאל בעלי וגידולים שוק לפלחי ייעודיותא "דנ ערכות זה ובכלל, הגנטיות

בתמורה  טווח ארוכי אסטרטגיים בפרויקטיםתומכת בלקוחותיה  החברה – (אסטרטגייםפרויקטים ) טווח ארוכת ותמיכהפ "שת. 3

אנליזות  לרבות, נה מלאה וכוללת שירותים המותאמים לצרכי הפרויקטיהתמיכה ה .להכנסות משירותים וממתן זכות שימוש בתוכנה

ים של פרוייקטים שהובילו לשיכלול האלגוריתמ 300השלימה מעל  החברה. ב"וכיוענן  בינה מלאכותית מבוססי פתרונות, מורכבות

החברה צברה גם ניסיון רב ובנתה מסדי נתונים . (ולידציה)ערך ללקוחותיה  משיאה, הטכנולוגיה שפיתחה כי הוכיחהו, הבינה המלאכותית

ככל  אשרמ "החברה נמצאת במו . ,בפרוייקטים קיימים וחדשים ואלה משמשים אותה  בגידולים משמעותיים בעולם החקלאותרחבים 

 .נוספים מהותיים בהיקפיםלהוביל לפרויקטים  יםיכול, שיבשילו

 :משתי סיבות עיקריות ין'אנרגל יםמועיל ל"הנ ים המשלימיםאנו מאמינים שהמודל

העתידית ויהווה גורם  היתמוך בצמיחתו ישפרו את היתרון התחרותי שלה אשר, בכל פרויקט ומידע גנטי החברה תוכל לצבור ידע. א

 .מבדל מכריע

החקלאית על פני שרשרת הערך  המירבי הערך הפוטנציאליולהשיג את  בשרשרת הערך להתקדם נזכר מאפשר לחברההמודל העסקי ה. ב

 .מכירת מוצרי הקצה או בתמלוגים ממכירת מוצרי הקצה על ידי שותפיה ולקוחותיה באמצעות, שלא היה נגיש קודם לכן

 העומדים ברשותה של החברה הסתכמו ( ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר, מזומנים)יתרת האמצעים הכספיים , למועד הדוח נכון

. נוסף במימון צורך ללא, העסקיות לתכניותיה בהתאם צרכיה את לספק כדי בהם שיש צופה והחברה, (ברוטו) דולר מיליון 15.8-בכ

 .ממשלתיים מענקים כדוגמת מימוניות חלופות והשגת לאיתור פועלת החברה, בנוסף
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 תניות פטור והבהרות

לצורך נוחיות "(, הנספח בעברית)"ומשמש אך ורק כנספח לעבודת האנליזה באנגלית "( עבודת האנליזה)"מסמך זה מהווה תמצית בעברית של עבודת האנליזה המפורטת באנגלית 

ובכלל זה החלטות השקעה לגבי ניירות הערך של החברה , עבודת אנליזה ואין לקבל החלטות  כלשהן וה בפני עצמו הנספח בעברית אינו מהו. במתן מידע ראשוני לקורא בעברית

לא יישאו בכל אחריות לכל נזק מסוג , או כל מי הקשור במי מהן, כמו כל קבוצת פרוסט אנד סאליבן, מ"פרוסט אנד סאליבן מחקר וייעוץ בע. על סמך המידע הקיים בו, המסוקרת

עמימות או שונות בין עבודת האנליזה באנגלית , אי התאמה, בכל מקרה של סתירה. בנספח בעברית, לשהוא אשר עלול להיווצר כתוצאה משימוש בעבודת האנליזה ובפרטכ

יבוריות משום אישור או הסכמה של הבורסה או אין בהתקשרות עם הבורסה להשתתפות בתכנית לסיקור חברות צ. ייגבר האמור בעבודת האנליזה באנגלית   –הנספח בעברית  לבין 

יש לקרוא את . יודגש כי החתום על האנליזה הוא בעל רישיון יועץ השקעות המוגבל לאנליזה בלבד. או להמלצות הכלולות בה( אנליזה) של רשות ניירות ערך לתוכן עבודת ניתוח

 . כולם חלים גם על הנספח בעברית -הנחיות לגבי קבלת החלטות השקעה הכלולים בעבודת האנליזה הגילויים וה, לרבות תניות הפטור, עבודת האנליזה באנגלית במלואה
 

                                                                                       על פרוסט אנד סאליבן

פרוסט אנד סאליבן . אסטרטגי ופיננסי כמו גם במחקרי שוק ומחקרים בטכנולוגייםהינה החברה המובילה עולמית בייעוץ ומחקר * פרוסט אנד סאליבן

סניף החברה בישראל הוא בהרצליה . סניפים על פני ששת היבשות 50-אנליסטים ומומחים במעל ל, יועצים 1,800-לב של יותר מומורכבת מצוות מש

ב משלב בין יכולות פיננסיות ומחקר אובייקטיבי לבין הבסיס המחקרי הנרחב פרויקט האנליזה בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך בתל אבי. פיתוח

אנרגיה מתחדשת ותחומים תעשייתיים , ICT, אבטחת סייבר, מדעי החיים, אשר נצבר בחברה בתחומים רבים כגון תחום הטכנולוגיות הרפואיות

לקבלת  .www.frost.com: לקבלת מידע נוסף עלינו. ות כלכליותכאשר כל מחקר מבוסס על עשרות אלפי מחקרי שוק וטכנולוגיה ותחזי, אחרים

 .www.frost.com/equityresearchגישה לדוחות שלנו ומידע נוסף על פרויקט האנליזה 

 

 .רשומה ומוסמכת בישראל כחברה לייעוץ השקעות, סאליבן מ הינה חברה בת בבעלות מלאה של פרוסט אנד"סאליבן ייעוץ ומחקר בע& פרוסט  *

 

 ה מהי אנליזה אוביקטיבית?
 sell-מרבית האנליזות אודות חברות ציבוריות מבוצעות לעיתים על ידי גורמים בעלי אינטרס פיננסי בחברות המסוקרות כגון חברות מתחום       ה

side קט האנליזה היא לספק מחקר אובייקטיבי על ידי חברת מחקר ייעוץ ומחקר שאין לה כל מטרת פרוי. או חתמים בעלי אינטרס פיננסי מובהק

יודגש כי האנליזה אינה . אינטרס פיננסי בחברות המסוקרות וחלות עליה הגבלות רגולטוריות רבות על ידי הרשות לניירות ערך שנועדו למנוע הטיות

 . וינות לעילמהווה ייעוץ השקעות ויש להתייחס להתניות השונות המצ

 

 (? TASEמה היא תוכנית האנליזה בשיתוף הבורסה לניירות ערך בתל אביב )
. ידי הבורסה לניירות ערך להשתתף בפרויקט האנליזה שיזמה הבורסהפרוסט אנד סאליבן גאה על בחירתה על 

פרוסט אנד סאליבן מפרסמת דוחות מחקר על חברות טכנולוגיה אנרגיה וביומד הנסחרות , במסגרת התוכנית

ומפיצה אותן באמצעות מערכת ההודעות של הבורסה ובאמצעות ערוצי מדיה , בבורסה לניירות ערך בתל אביב

המטרות העיקריות של התוכנית הן להגביר את המודעות . רויטרס וכיוצא בזה, לים כגון בלומברגעסקיים מובי

הגלובלית של חברות אלו ולהאפשר קבלת החלטות השקעה מושכלות יותר על ידי המשקיעים המעוניינים 

  .להשקיע בתחומי ההיטק המגוונים

 לכל שאלה או בקשה:
 

 ד"ר טיראן רוטמן

   ט: 2888 950 9 (0) 972+

equity.research@frost.com:מ  

http://www.frost.com/equityresearch
mailto:equity.research@frost.com
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Disclaimers, disclosures, and insights for more responsible investment decisions 
Definitions: "Frost & Sullivan" – A company registered in California, USA with branches and subsidiaries in other regions, including in Israel, and including any other 
relevant Frost & Sullivan entities, such as Frost & Sullivan Research & Consulting Ltd. ("FSRC"), a wholly owned subsidiary of Frost & Sullivan that is registered in Israel 
– as applicable. "The Company" or "Participant" – The company that is analyzed in a report and participates in the TASE Scheme; "Report", "Research Note" or 
"Analysis"  –  The content, or any part thereof where applicable, contained in a document such as a Research Note and/or any other previous or later document 
authored by "Frost & Sullivan", regardless if it has been authored in the frame of the "Analysis Program", if included in the database at www.frost.com and regardless 
of the Analysis format-online, a digital file or hard copy; "Invest", "Investment" or "Investment decision" – Any decision and/or a recommendation to Buy, Hold or Sell 
any security of The Company. The purpose of the Report is to enable a more informed investment decision. Yet, nothing in a Report shall constitute a 
recommendation or solicitation to make any Investment Decision, so Frost & Sullivan takes no responsibility and shall not be deemed responsible for any specific 
decision, including an Investment Decision, and will not be liable for any actual, consequential, or punitive damages directly or indirectly related to The Report. 
Without derogating from the generality of the above, you shall consider the following clarifications, disclosure recommendations, and disclaimers. The Report does 
not include any personal or personalized advice as it cannot consider the particular investment criteria, needs, preferences, priorities, limitations, financial situation, 
risk aversion, and any other particular circumstances and factors that shall impact an investment decision. Nevertheless, according to the Israeli law, this report can 
serve as a raison d'etre off which an individual/entity may make an investment decision. 
Frost & Sullivan makes no warranty nor representation, expressed or implied, as to the completeness and accuracy of the Report at the time of any investment 
decision, and no liability shall attach thereto, considering the following among other reasons: The Report may not include the most updated and relevant information 
from all relevant sources, including later Reports, if any, at the time of the investment decision, so any investment decision shall consider these; The Analysis 
considers data, information and assessments provided by the company and from sources that were published by third parties (however, even reliable sources contain 
unknown errors from time to time); the methodology focused on major known products, activities and target markets of the Company that may have a significant 
impact on its performance as per our discretion, but it may ignore other elements; the Company was not allowed to share any insider information; any investment 
decision must be based on a clear understanding of the technologies, products, business environments, and any other drivers and restraints of the company's 
performance, regardless if such information is mentioned in the Report or not; an investment decision shall consider any relevant updated information, such as the 
company's website and reports on Magna;  information and assessments contained in the Report are obtained from sources believed by us to be reliable (however, 
any source may contain unknown errors. All expressions of opinions, forecasts or estimates reflect the judgment at the time of writing, based on the Company's latest 
financial report, and some additional information (they are subject to change without any notice). You shall consider the entire analysis contained in the Reports. No 
specific part of a Report, including any summary that is provided for convenience only, shall serve per se as a basis for any investment decision. In case you perceive a 
contradiction between any parts of the Report, you shall avoid any investment decision before such contradiction is resolved. Frost and Sullivan only produces 
research that falls under the non-monetary minor benefit group in MiFID II. As we do not seek payment from the asset management community and do not have any 
execution function, you are able to continue receiving our research under the new MiFiD II regime. This applies to all forms of transmission, including email, website 
and financial platforms such as Bloomberg and Thomson.  
Risks, valuation, and projections: Any stock price or equity value referred to in The Report may fluctuate. Past performance is not indicative of future performance, 
future returns are not guaranteed, and a loss of original capital may occur. Nothing contained in the Report is or should be relied on as, a promise or representation 
as to the future. The projected financial information is prepared expressly for use herein and is based upon the stated assumptions and Frost & Sullivan's analysis of 
information available at the time that this Report was prepared. There is no representation, warranty, or other assurance that any of the projections will be realized. 
The Report contains forward-looking statements, such as "anticipate", "continue", "estimate", "expect", "may", "will", "project", "should", "believe" and similar 
expressions. Undue reliance should not be placed on the forward-looking statements because there is no assurance that they will prove to be correct. Since forward-
looking statements address future events and conditions, they involve inherent risks and uncertainties. Forward-looking information or statements contain 
information that is based on assumptions, forecasts of future results, estimates of amounts not yet determinable, and therefore involve known and unknown risks, 
uncertainties and other factors which may cause the actual results to be materially different from current projections. Macro level factors that are not directly 
analyzed in the Report, such as interest rates and exchange rates, any events related to the ecosystem, clients, suppliers, competitors, regulators, and others may 
fluctuate at any time. An investment decision must consider the Risks described in the Report and any other relevant Reports, if any, including the latest financial 
reports of the company. R&D activities shall be considered as high risk, even if such risks are not specifically discussed in the Report. Any investment decision shall 
consider the impact of negative and even worst case scenarios. Any relevant forward-looking statements as defined in Section 27A of the Securities Act of 1933 and 
Section 21E the Securities Exchange Act of 1934 (as amended) are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 
TASE Analysis Scheme: The Report is authored by Frost & Sullivan Research & Consulting Ltd. within the framework of the Analysis Scheme of the Tel Aviv Stock 
Exchange ("TASE") regarding the provision of analysis services on companies that participate in the analysis scheme (see details: 
www.tase.co.il/LPages/TechAnalysis/Tase_Analysis_Site/index.html, www.tase.co.il/LPages/InvestorRelations/english/tase-analysis-program.html), an agreement 
that the company has signed with TASE ("The Agreement") and  the regulation and supervision of the Israel Security Authority (ISA). FSRC and its lead analyst are 
licensed by the ISA as investment advisors. Accordingly, the following implications and disclosure requirements shall apply. The agreement with the Tel-Aviv Stock 
Exchange Ltd. regarding participation in the scheme for research analysis of public companies does not and shall not constitute an agreement on the part of the Tel-
Aviv Stock Exchange Ltd. or the Israel Securities Authority to the content of the Equity Research Notes or to the recommendations contained therein. As per the 
Agreement and/or ISA regulations: A summary of the Report shall also be published in Hebrew. In the event of any contradiction, inconsistency, discrepancy, 
ambiguity or variance between the English Report and the Hebrew summary of said Report, the English version shall prevail. The Report shall include a description of 
the Participant and its business activities, which shall inter alia relate to matters such as: shareholders; management; products; relevant intellectual property; the 
business environment in which the Participant operates; the Participant's standing in such an environment including current and forecasted trends; a description of 
past and current financial positions of the Participant; and a forecast regarding future developments and any other matter which in the professional view of Frost & 
Sullivan (as defined below) should be addressed in a research Report (of the nature published) and which may affect the decision of a reasonable investor 
contemplating an investment in the Participant's securities. An equity research abstract shall accompany each Equity Research Report, describing the main points 
addressed. A thorough analysis and discussion will be included in Reports where the investment case has materially changed. Short update notes, in which the 
investment case has not materially changed, will include a summary valuation discussion. Subject to the agreement, Frost & Sullivan Research & Consulting Ltd. is 
entitled to an annual fee to be paid directly by the TASE. Each participant shall pay fees for its participation in the Scheme directly to the TASE. The named lead 
analyst and analysts responsible for this Report certify that the views expressed in the Report accurately reflect their personal views about the Company and its 
securities and that no part of their compensation was, is, or will be directly or indirectly related to the specific recommendation or view contained in the Report. 
Neither said analysts nor Frost & Sullivan trade or directly own any securities in the company. The lead analyst has a limited investment advisor license for analysis 
only. 
© 2022 All rights reserved to Frost & Sullivan and Frost & Sullivan Research & Consulting Ltd. Any content, including any documents, may not be published, lent, 
reproduced, quoted or resold without the written permission of the companies. 
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