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ואין,מהווהאינהזומצגת.לפעילותהבנוגעבלבדבסיסיתאינפורמציהולספק")החברה("מ"בע2009טכנולוגיותר.ין'אנרגחברתפעילותאתלהציגזומצגתמטרת•
מהווהאינהזומצגת,כןכמו.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו,החברהשלערךניירותשללמכירהאולרכישהכהצעה,לפרשה

.החברהשלערךניירותשללציבורהצעה

הצורךאתלהחליףנועדהאינההמצגתכייובהר.ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדנוחותלמטרות,בתמציתמוצגבמצגתהמופיעהמידע•
הצורךאתלהחליףנועדהלאוכן,)א"מגנ(ערךניירותרשותשלההפצהבאתרהמתפרסמים,השוטפיםובדיווחיההחברהשלהכספייםבדוחותיה,בתשקיףלעיין

לאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינוזובמצגתהמובאהמידע.החברהשלערךניירותרכישתטרםמקצועיייעוץבקבלת
מסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלימשקיעכלעל.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוח

.המיסוייומצבובנתוניוהמתחשב

.אחרתצויןאםאלא,2020בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותבסיסעלהינםזובמצגתהמוצגיםהנתוניםכימודגש•

והנתוניםהמידעבסיסעלשנעשו,החברההנהלתהערכותעלהמבוסס,1968-התשכ״ח,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע,היתרבין,כוללתהמצגת•
באופןהחברהידיעלאומתלאשתוכנם,שוניםגופיםידיעלשפורסמונתוניםעלהסתמכותבאמצעותלרבות(זומצגתעריכתבמועדהחברההנהלתבידישהיו

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

המשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרביןתושפעהתממשותואיאווהתממשותומראש
,הקרובותבשנתייםהחברהבהכנסותמשוערגידולבדברמידעהמצגתכוללת,בפרט.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרלהערכהניתניםאינםאשר,פעילותהעל

השווקיםמצב,מחייביםהסכמיםלכדיקיימיםומתניםמשאיםהבשלת,החברהשלהצמיחהשיעורבדברהנחותעלבהסתמך,החברההנהלתהערכותעלבהתבסס
.החברהלמוצריוהביקוש

באחריותישאולאבההמניותובעליבהמשרהנושאי,עובדיה,החברה.זוהמצגתהמופיעהמידענכונותאודיוק,לשלמותביחסמתחייבתאומצהירהאינההחברה•
הנוגעהמשפטיאוהפיננסי,הכלכליבמצבעתידישינוילכלאחראיתאינההחברה.זובמצגתהמובאבמידעמהשימושכתוצאהלהיגרםהעלוליםהפסדיםאו/ולנזקים

.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבות/אירועיםלשקףמנתעלבמצגתהנכללותהערכותאו/ותחזיותלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברה.ועסקיהלקבוצה

הבהרה משפטית
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תוכן עניינים

NRGene–כרטיס ביקור •

תמצית פעילות החברה ממועד השלמת ההנפקה•

מנועי צמיחה•

oפיתוח קניין רוחני משותף תמורת תמלוגים

oבדיקות גנטיות

oפ ותמיכה ארוכת טווח"שת

2020תמצית פעילות עסקית לשנת •

סיכום•



$6.4B
*גודל שוק

)2025-צפי ל(

EBITDA
מותאם חיובי

H2/20-ב

$8M 
הזמנותצבר

30-גיוס של כ
מיליון דולר  

בהנפקה  
א"ראשונה בת

הכנסות 
מתמלוגים  
IPבמודל פיתוח 

משותף
)2021-צפי ל(

כרטיס ביקור
בשימוש בבינה מלאכותית  , מהמובילות בעולם, החברה

להשבחת זרעים
NRGeneמידעהמנתחת,מלאכותיתבינהמבוססתתוכנהחברתהינה

Bigבסיס-עלגנטי Data,צמחיםשלזניםהשבחתולהאיץלייעלבמטרה
)גנטיתהנדסהללא(טבעיותבשיטותהעולמיהחקלאותבענףחייםובעלי

רקע

המאפשרתדרךופורצתייחודיתטכנולוגיההינהNRGeneשלהטכנולוגיה
ולתנאילמחלותיותרעמידיםצמחיםמואץבקצבלפתחהחברהללקוחות

כךידיועל,יותרבריאתזונתיהרכבעם,יבוליותרלהניב,קיצונייםאקלים
)בצלחתלמזוןועדהחקלאימהשטח(הגידולעלויותאתולהוזיללייעל

עםפרויקטים280במעלהיוםעדהוכחהחברהשלהטכנולוגיהפתרון
הגלםחומריייצוראתמשפריםובאמצעותו,מוביליםבינלאומייםלקוחות

ועודגלםחומרי,משקאות,מזון:ענקתעשיותבמגוון

:החברהשלבטכנולוגיהשמשתמשיםבולטיםלקוחות

*  20% of the Global Bioinformatics Market4

החברה פועלת להגדלת סך הכנסותיה בשנתיים הקרובות בשיעור כולל  
)ללא גידול ברווחיות(250%עד 150%-המוערך בכ

$7M 
2020-מכירות ב

https://reports.valuates.com/market-reports/360I-Auto-7V1/global-bioinformatics-market?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGxwMfnYlLVHqf1PBFxTfHzRiGv7Bxu0dq4ABuGNcBzOV3o1ETR6sD3RoCZBIQAvD_BwE
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תמצית פעילות ההחברה ממועד השלמת ההנפקה

קפה
שירותי מידע גנטי

שרימפס
שירותי מידע גנטי

קנאביס והמפ  
תמלוגים

קנולה
שירותי מידע גנטי

עגבניות 
רשיון לעמידות וירוס 

ToBRFV -תמלוגים

גוויאולה  
שירותי מידע גנטי
ובדיקות גנטיות
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לפי תחומי פעילות-מנועי צמיחה  

פיתוח קניין רוחני 
משותף תמורת  

תמלוגים

גודל שוק הזרעים  
מיליארד$ 60-כ

בדיקות גנטיות 

גודל שוק הבדיקות  
מיליארד  $ 1.4בחקלאות 

עם  צמיחה  2018בשנת (
)17%שנתית של 

פ ותמיכה  "שת
ארוכת טווח  

פרויקטים אסטרטגיים

*  גודל שוק ביואינפורמטיקה
$  6.4מעל -לחקלאות 

מילארד

*  20% of the Global Bioinformatics Market

https://reports.valuates.com/market-reports/360I-Auto-7V1/global-bioinformatics-market?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGxwMfnYlLVHqf1PBFxTfHzRiGv7Bxu0dq4ABuGNcBzOV3o1ETR6sD3RoCZBIQAvD_BwE
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ילי לשוק ההודי'אורז וצ, השבחת תירס

השבחת קנאביס פורח אוטומטית

השבחת קטניה וגידול שדה כתחליף לבשר

השבחת גידול שמן וחלבון והתאמתו לגידול בתנאי קור

מכירת זרעים

השבחת גידול צמח תבלין מכירת זרעים

מסחור תכונה ומכירת זרעים

השבחת גידול שמן עמיד למחלה פטרייתית מסחור תכונה ומכירת זרעים

מכירת זרעים

מכירת זרעים וקמח חלבון

מוצר נושא תמלוגים

2015 2021 2022 2023 2024 20252020

בביצוע בתכנון

7

2021החברה צופה הכנסות לראשונה מעסקאות מתמלוגים לא יאוחר מסוף שנת 

*השבחת עגבניות עמידות לוירוסמסחור תכונה ומכירת זרעים

פיתוח משותף תמורת תמלוגים: מנוע צמיחה



8

*השבחת עגבניות עמידות לוירוס
דוגמא למסחור תכונה ומכירת זרעים

מיליארד דולר1.1נאמד על זרעי העגבניות העולמיגודל שוק

של כל עסקה עם לקוח הפוטנציאל המוערךהחברה מעריכה כי
הינה מיליוני דולרים

.מאז פרסום שיתוף הפעולה בתחוםעסקאות חתומות 2

מספר לקוחות החברה מקיימת משא ומתן עם , למועד זה
תוכל לחתום על 2021וצופה כי עד תום שנת פוטנציאליים

.  עסקאות נוספות
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בדיקות גנטיות  : מנוע צמיחה
2018-לחקלאות הוערך ב) DNA)genotyping-גודל שוק בדיקות ה

17%עם צפי של צמיחה שנתית ממוצעת של מיליארד דולר 1.4-ב
2018-2023בין השנים 

,  בגידולים חיטה, 2020מאז השקת המוצר בספטמבר עסקאות חתומות 3
גוויולי  , תירס

במודל ארוך טווח  , מאות אלפי דולרים מכל עסקה–הפוטנציאל המוערך 
)recurring(וחוזר ) שנתי-רב(

החברה מעריכה כי ביכולתה לחתום על עסקאות נוספות בהיקפים 
2021משמעותיים עד סוף שנת 

לקוחות פוטנציאלים1000> 

מעלות הבדיקות70%-30%מפחיתה טכנולוגיית החברה : יתרון תחרותי
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מעבדה לבדיקות גנטיות: מנוע צמיחה

:  הרחבת נוכחות בשרשרת הערך 
2021פתיחת מעבדה לביצוע בדיקות גנטיות במהלך שנת 

: יתרונות תחרותיים
הלקוחותעםהטווחארוךהקשרחיזוק1.

הגנטיותהבדיקותתהליךבמשךקיצור2.

החברהשללפרויקטיםשירות3.

:   צפי

בשילוב עם מוצר  , הפעלת שירותי המעבדה, להערכת החברה
עשויים להניב לה הכנסות בסכום מצטבר של  ™SNPer-ה
.  2021-2025ב בין השנים "מיליון דולר ארה20-כ
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פ ותמיכה ארוכת טווח"שת: מנוע צמיחה
.בפרוייקטים אסטרטגיים ארוכי טווחהחברה תומכת בלקוחותיה 2015-החל מ

:מטרה

השגת צמיחה מואצת לאחר הוכחת יעילות הטכנולוגיה 
לרבות עם , פרויקטים280-באמצעות השלמת כ, שלה

.לקוחות בינלאומיים מובילים

הגדלת היקף וממוצע העסקאות עם לקוחות קיימים

הגדלת מספר הלקוחות

הרחבת פעילות בטריטוריות חדשות

הרחבת מאגרי המידע הייחודים

פיתוחים חדשים בתחומים קיימים ומשיקים

רכישות ומיזוגים



תעשיות יעד
:החברה ממקדת את התרחבות פעילותה העסקית לארבע תעשיות בהן הוכחה יעילות מוצריה

12

כימיה-זרעים ואגרו
חברות בעולם1,000מעל 

מזון ומשקאות
חברות בעולם500מעל 

חומרי גלם טבעיים
חברות בעולם500מעל 

קנאביס והמפ
חברות בעולם200מעל 
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תמצית תוצאות כספיות

oדולרמיליון7.04-כ:הכנסות

o70%:מתואםגולמירווחיותשיעור

oEBITDAדולרמיליון)0.4(:מתואם

oהגנטיותהבדיקותלשוקחדשמוצרהשקת)™SNPer(,עסקאות
)Recurring(וחוזרותטווחארוכות

oלתמלוגיםבתמורהמשותףרוחניקנייןפיתוח,חדשעסקימודלהשקת

oאשרהקורונהנגיףלהשפעותבתגובההתפעוליתביעילותשיפור
.2020שנתשלהשניבחציוןחיובימתואםEBITDA-לבמעברהתבטא

oטכנולוגייתבאמצעותגנטיתעריכהבתחוםפ"מותחילתCRISPR
החדשנותרשותבתמיכתCRISPRILבמאגדהמובילהכחברה

oבמסגרת2021בינוארדולרמילון30-כשלבסךהוןגיוסהשלמת
אביבבתלבבורסהלציבורראשונההנפקה

2020תמצית פעילות עסקית לשנת 



)ב"אלפי דולר ארה(הכנסות לפי סוגי מוצרים 
נרשם גידול בהכנסות ממוצרי אספקת גישה לתוכנה לניתוח מידע גנטי באמצעות ענן2020-ו2019במהלך השנים •

בעקבות דעיכת השפעות נגיף הקורונה, נרשמה התאוששות בהכנסות משירותי ניתוח מידע גנטי2020בחציון השני של שנת •
על הפעילות

2,763 2,652

1,369

2,749

1,057 1,135

1,440

1,477

3,820 3,787

2,809

4,226

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1-2019חציון  2-2019חציון  1-2020חציון  2-2020חציון 

שירותי ניתוח מידע אספקת גישה לתוכנה לניתוח מידע גנטי באמצעות מחשוב ענן

באלפי דולר
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70%

65% 65%

73%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

1-2019חציון  2-2019חציון  1-2020חציון  2-2020חציון 

58%

68%
70%

2018שנת  2019שנת  2020שנת 

שיעור רווח גולמי מתואם
חלקן היחסי של ההכנסות  , נרשמה מגמת שיפור בשיעור הרווחיות הגולמית המתואם בעקבות שינוי בתמהיל ההכנסות•

.מאספקת גישה לתוכנה לניתוח מידע גנטי באמצעות ענן הינו גדול יותר

בעקבות גידול , 2020נרשמה מגמת שיפור בשיעור הרווחיות הגולמית המתואם בחציון השני לעומת החציון הראשון של שנת •
.בלבד בעלות המכר13%-גידול של כ, ומאידך, בהכנסות50%-של כ
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)ב"אלפי דולר ארה(צבר הזמנות 
בעקבות  2020התפשטות נגיף הקורונה היוותה אתגר ליכולתה של החברה להגדיל את צבר ההזמנות שלה במהלך שנת •

והן בהיבטים תקציביים של  ) אובדן מחזורי גידול/השהיית תהליכי גידול (חוסר וודאות גבוהה הן בהיבטים תפעוליים 
לקוחות

,  אשר מאפשר ללקוחות להוזיל עלויות קיימות) ™SNPer(השיקה החברה מוצר חדש לשוק הבדיקות הגנטיות , בתגובה•
והחלה להתמקד בקידום עסקאות לפיתוח קניין רוחני משותף בתמורה לתמלוגים

סמוך למועד  באלפי דולר
פרסום הדוח

31ליום 
2020בדצמבר 

31ליום 
2019בדצמבר 

3,8643,8646,496*אספקת גישה לתוכנה לניתוח מידע גנטי באמצעות ענן–צבר הזמנות 

3,2792,7624,281שירותי ניתוח מידע גנטי–צבר הזמנות 

--109פיתוח משותף של קניין רוחני כנגד תמלוגים–צבר הזמנות 

7,2526,62610,777סך צבר הזמנות

ואשר להערכת החברה צפויים להתחדש) 2022דצמבר (Syngentaומחברת ) 2021דצמבר (Bayerמחברת לא כולל חידושי מנויים קיימים *
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EBITDA ב"אלפי דולר ארה(מתואם(
מתואם חיובי בעקבות שיפור ברווחיות הגולמית וצמצום  EBITDAהוצג מעבר ל 2020בחציון השני של שנת •

בהוצאות התפעוליות

(1,146)

(650)
(727)

294 

 (1,200)

 (1,000)

 (800)

 (600)

 (400)

 (200)

 -

 200

 400

1-2019חציון  2-2019חציון  1-2020חציון  2-2020חציון 

מעבר לרווחיות תפעולית מותאמת
באלפי דולר
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)ב"אלפי דולר ארה(עיקרי התוצאות הכספיות 

2019שנת 2020שנת 1-2019חציון 2-2019חציון 1-2020חציון 2-2020חציון באלפי דולר

 7,0357,607 3,820 4,2262,8093,787הכנסות

רווח גולמי 
4,8925,148 2,691 2,457 1,813 3,079מתואם

שיעור רווח  
73%65%65%70%70%68%גולמי מתואם

EBITDA 
(1,796))433((1,146)(650)(727) 294מתואם

שיעור  
EBITDA 

מתואם
7%-26%-17%-30%-6%-24%

המתואם בזכות התייעלות תפעולית בחברה EBITDAהוצג שיפור ב, 2020על אף הירידה בהכנסות בשנת •

מתואם   EBITDAלעומת שלושת החציונים הקודמים לו והושג2020הוצגה עליה בהכנסות בחציון השני של שנת •
חיובי בחציון זה
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)ב"אלפי דולר ארה(NON-GAAPהתאמות 
2019שנת 2020שנת 1-2019חציון 2-2019חציון 1-2020חציון 2-2020חציון באלפי דולר

)3,292()1,717((2,360)(932)(1,272)(445)הפסד תפעולי 

 228258 140 118 113 115נטרול פחת והפחתות

נטרול תשלום מבוסס  
 1,3141,477 1,145 332 559 755מניות

(239))258((71)(168)(127)(131)הוספת תשלומי שכירות

EBITDA(1,796))433((1,146)(650)(727) 294מתואם

EBITDA24%-6%-30%-17%-26%-%7%-במתואם

2019שנת 2020שנת 1-2019חציון 2-2019חציון 1-2020חציון 2-2020חציון באלפי דולר

4,5144,995 2,645 2,350 1,627 2,887רווח גולמי 

3250 23 27 21 11נטרול פחת והפחתות

נטרול תשלום מבוסס  
373148 34 114 177 196מניות

(45)(27)(11)(34)(12)(15)הוספת תשלומי שכירות

4,8925,148 2,691 2,457 1,813 3,079רווח גולמי מתואם

%73%65%65%70%70%68%-רווח גולמי מתואם ב
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)ב"אלפי דולר ארה(IFRSדוחות מאוחדים על הרווח הכולל לפי 

%שינוי ב שינוי2019שנת 2020שנת באלפי דולר

8%-(572)7,607 7,035הכנסות 

3%-(91)2,5212,612עלות המכירות

10%-(481)4,5144,995רווח גולמי

1%-(13) 2,4372,450פ"הוצאות מו

49%-(1,575)1,6303,205הוצאות מכירה ושיווק

15%-(402)2,2302,632הוצאות הנהלה וכלליות

ר.ל(66)-)66(אחרות) הכנסות(הוצאות 

25%-)2,056(6,2318,287תפעוליותהוצאותסך

48%- 1,575)3,292()1,717(הפסד תפעולי

130%(780))602()1,382(נטו, )הוצאות מימון(הכנסות 

-20% 795)3,894()3,099(הפסד לפני מיסים

176%(30))17()47(מיסים על ההכנסה

-20% 765)3,911()3,146(הפסד נקי
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)ב"אלפי דולר ארה(IFRSדוחות מאוחדים על המצב הכספי לפי 
%שינוי ב שינוי20202019באלפי דולר

43%-(1,130) 1,4822,612מזומנים ושווי מזומנים

7% 12 190178פיקדונות מוגבלים

101% 478 951473לקוחות

24% 79 408329חייבים אחרים

5%-(3) 5962רכוש קבוע

30% 163 709546נכסי זכות שימוש בגין חכירה 

10%-(401) 3,7994,200סך נכסים

32%-(146) 317463ספקים ונותני שירותים

55% 559 1,5821,023הוצאות לשלם והתחייבויות אחרות

61%-(1,035) 6691,704הכנסות נדחות

34% 1,096 3,192 4,288התחייבויות פיננסיות

26% 161 628 789התחייבויות בגין חכירות

101% 342 681339כתבי אופציה למלווים

73% 423 1,000577התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

18% 9,3267,9261,400סך התחייבויות 

48%(1,801)(3,726))5,527(סך הגירעון בהון 

10%-(401) 3,7994,200סך התחייבויות וגירעון בהון
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)ב"אלפי דולר ארה(IFRSדוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לפי 

%שינוי ב שינוי20202019באלפי דולר

20%- 765(3,911))3,146(סך ההפסד הכולל

1,7233331,390417%התאמות לתזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

60%- 2,155(3,578))1,423(מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

560%(28)(5))33(מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

86%-(2,040) 3262,366מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

7%- 87(1,217))1,130(במזומנים ושווי מזומנים) קיטון(גידול 

32%-(1,217) 2,6123,829מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

43%-(1,130) 1,4822,612מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה
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)ב"אלפי דולר ארה(מענקים 
בזכות החדשנות הטכנולוגית שלה ותרומתה האפשרית לפתרון בעיות בעלות חשיבות אסטרטגית  , להערכת החברה•

. החברה מצליחה לממן חלק מפעילויותה באמצעות מענקים שונים מגופים ממשלתיים בישראל ובעולם, למדינות

):באלפי דולר(2020להלן המענקים אשר באו לידי ביטוי בתוצאות הכספיות של החברה לשנת •

סך המענק שהתקבל  סך המענקהפעילות עבורה התקבל המענקסוג המענק
2020בשנת 

סך המענק שהתקבל  
למועד הדוח

תמיכה מרשות החדשנות לביצוע  
]הסתיימה[פ "תוכניות מו

פיתוח בדיקות גנטיות לאיתור גנים  
להעלאת יבול ועמידות לעקות  

)™SNPerמוצר (בצמחים 
1,3611531,361

תמיכה מרשות החדשנות לביצוע  
)CRISPRILמאגד (פ "תכניות מו

פ בתחום עריכה גנטית  "מו
CRISPR1,360781963בטכנולוגיית 

השתתפות במחקר להעלאת יבול  EU Horizon 2020-תמיכה מ
550185185גידול החמנייה

תמיכה ממשרד הכלכלה לביצוע  
"כסף חכם"תכניות שיווק 

הרחבת פעילות שיווק בשוק 
האמריקאי בתחום הבדיקות  

הגנטיות
186-64

 Saskatchewanתמיכה מקרן 
Advantage Innovation Fund230150150הקמת פעילות בקנדה

3,6871,2692,723כ"סה
23



)ב"אלפי דולר ארה(מימון 
ע בתל אביב על פי תשקיף שפורסם ביום "השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לני2021בינואר 27ביום •

.ברוטו, מיליון דולר30-מניות תמורת סך כולל של כ3,271,000הוצעו והונפקו לציבור , על פי התשקיף. 2021, בינואר25

:חלק מתמורת ההנפקה שימש את החברה לפרעון התחייבויות פיננסיות כמפורט להלן, בהתאם לאמור בתשקיף•

הלוואה המירה ממשקיעיםכתבי אופציה למלוויםאגרות חובהלוואה ממוסד בנקאיבאלפי דולר

בדצמבר  31יתרה ליום 
20201,0751,9526811,262

התפתחות נכון למועד  
הסמוך לפרסום הדוח

החברה האריכה את  
הסכם קו האשראי עד

2021באפריל 30

נפרעו מתמורת  
ההנפקה

מניות  208,333מומשו ל 
מיליון דולר1.25-בתמורה לכ

. המשקיע הגיש כתב תביעה
סיכויי  , להערכת החברה

*התביעה נמוכים מאוד

לדוחות הכספיים' ז28ראו ביאור *
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חברות מובילות בשוק הגנומיקה

25

Gross Margins Operating income / 
Sales (2020)

Current 
valuation ($M)Sales Multiplier

10X Genomics80%-29%19,33265

Pacific Biosciences41%-132%6,45582

Twist Biosciences47%-192%6,338103

Personalis26%-54%1,09314

Invitae29%-233%8,13629

CRISPR Therapeutics*100%-35,440%9,77613,597

Cellectis51%-116%91112

Evogene45%-2,385%228219

Arcadia Biosciences27%-1,659%6247

CalyxtNegative-181%29512

Average43%-553%4,76165

Median43%-181%1,09347

NRGene64%-24%9113

*Excluded from Average and Median Calculation
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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

פיתוח משותף תמורת תמלוגיםבדיקות גנטיות  : מנועי צמיחה חדשים

פתיחת מעבדה לבדיקות גנטיות פתיחת משרדים נוספים ברחבי העולם  :  התרחבות

גיוס כוח אדם

2021
2022

חתמה                      ממועד השלמת ההנפקה החברה כבר : פני העתיד
:כגוןעסקאות בגידולים 

קפהגוואיולה  שרימפס  קנאביסקנולה עגבניות

החברה מעריכה כי ביכולתה לחתום על עסקאות נוספות 
2021בהיקפים מהותיים עד סוף שנת 



תודה רבה
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