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אינהזומצגתלפעילותהבנוגעבלבדובסיסיתראשוניתאינפורמציהולספק"(החברה)"מ"בע2009טכנולוגיותר.ין'אנרגחברתפעילותאתלהציגזומצגתמטרת•
אינהזומצגת,כןכמו.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיא,כאמורהצעותלקבלכהזמנהאו,החברהשלערךניירותשללמכירהאולרכישהכהצעה,לפרשהואין,מהווה
ערךניירותמרשותהיתרקבלתלאחרהחברהשתפרסםתשקיףבסיסעלתעשה,שתהאוככלאם,כאמורוהצעה,החברהשלערךניירותשללציבורהצעהמהווה
."(התשקיף)"אביב-בתלערךלניירותמהבורסהואישור

הצורךאתלהחליףנועדהאינההמצגתכייובהר.ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדנוחותלמטרות,בתמציתמוצגבמצגתהמופיעהמידע•
המידע.התשקיףפיעלהחברהשלערךניירותרכישתטרםמקצועיייעוץבקבלתהצורךאתאו/ו,לתשקיףיצורפואשר,החברהשלהכספייםובדוחותיהבתשקיףלעיין

משקיעכלעל.פוטנציאלימשקיעכלשלונוסףעצמאימידעוניתוחלאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהאינווכןדעתחוותאוהמלצהמהווהאינוזובמצגתהמובא
.המיסוייומצבובנתוניוהמתחשבמסייעוץלרבות,הפוטנציאליתהשקעתועםבקשרכאמורוהדרכהייעוץלקבלתלפנותפוטנציאלי

.אחרתצויןאםאלא,2020ביוני30ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותבסיסעלהינםזובמצגתהמוצגיםהנתוניםכימודגש•

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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$6.4B
*גודל שוק

(2025-צפי ל)

2015
השקה

מסחרית

$8M 
מכירות  

2019-ב

$9M 
צבר  

הזמנות

30
מדינות
שונות

100 <
לקוחות

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
הגידולעלויותאתולהוזיללייעל

עםפרויקטים200במעלהיוםעדהוכחהחברהשלהטכנולוגיהפתרון
הגלםחומריייצוראתמשפריםובאמצעותו,מוביליםבינלאומייםלקוחות

ועודגלםחומרי,משקאות,מזון:ענקתעשיותבמגוון

:החברהשלבטכנולוגיהשמשתמשיםבולטיםלקוחות

*  20% of the Global Bioinformatics Market3

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

https://reports.valuates.com/market-reports/360I-Auto-7V1/global-bioinformatics-market?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGxwMfnYlLVHqf1PBFxTfHzRiGv7Bxu0dq4ABuGNcBzOV3o1ETR6sD3RoCZBIQAvD_BwE


דוגמאות לפרויקטים מתאימים לטכנולוגיה שלנו

השבחת חיטה  
ללא גלוטן אלרגני

מתאימה לייצור  )
(לחם איכותי

השבחת קטניות 
בטעם וטקסטורה 

דומה לחלבון  
מהחי

השבחת בוטנים  
ללא אלרגנים

השבחת ממתיק  
סטיביה ללא  

טעם לוואי

השבחת תותים  
עם חיי  

מדף ארוכים

השבחת תפוזים 
עמידים  

לווירוס הרסני
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הנהלה בכירה
לחקלאות( AI)הנהלה מובילה ומנוסה בפיתוח ומסחור גלובאלי של בינה מלאכותית 

אסף לוי
ר הדירקטוריון"יו

קובי ברוך' דר
ל גנומיקה"סמנכ

לידיה ווילינג
דירקטור מכירות  

גלובליות

גיא קול
ל "מייסד וסמנכ

לקוחות אסטרטגים

נועם ברקאי
ל פיתוח"סמנכ

גיל רונן' דר
ל ומייסד"מנכ

אודי בלדר
ל כספים"סמנכ
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עובדים ויועצים
יוצאי יחידות סייבר  , PhDבעלי 35%-מתוכם כ, עובדים50-בחברה כ

ל ויועצים בעלי שם עולמי"מובחרות בצה

Paul Chomet, PhD
Ex Monsanto

Roy Cantrell, PhD
Ex Monsanto

Vincent Petiard, PhD
Ex Nestle

אסף דיסטלפלד' פרופ
ראש המכון לאבולוציה

חיפה, אוניברסיטת
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הצורך
שינויי אקלים  , התאמת זנים מהירה יותר לשם התמודדות עם הגידול בביקוש למזון

והתפשטות מחלות ומזיקים

בעולם מושקעים , להערכת החברה
מיליארד דולר בשנה 10-כ

הנמכרים בהשבחת והתאמת זנים 
.לחקלאים

כיום זמן השבחת זן חדש אורך 
4-6זמן התאמת זן . שנים8-15
זמנים אלו ארוכים מדי  . שנים

וכתוצאה מכך העולם צופה מחסור  
,  עצום בחומרי גלם לתעשיות המזון

.נייר ועוד, גומי, ביגוד, משקאות

אגרוכימיה וזרעים  , חברות מזון
מייצרות כיום כמויות מידע עצומות  

(Big-Data )  היכולות להאיץ תהליכי
,  להערכת החברה. ההשבחה

כתוצאה מחוסר בכלי תוכנה יעילים 
, מהמידע החדש מנוצל1%פחות מ 

וזמן השבחת הזנים לא מתקצר  
.משמעותית
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שרשרת הערך ושווקי יעד
האצת פיתוח זנים לפי דרישות השוק  

חברות  
צרכןחקלאיםזרעים

מוצרים 
סופיים

מכירת תוצרת חקלאית טרייה

דרישות שוק

מכירת תוצרת  
חקלאית

תעשיות  
,  המזון

משקאות  
,  נייר,ביגוד

גומי
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NRGENEהפתרון של 
המזהים את צירוף הגנים המיטבי לכל  , כלי בינה מלאכותית המנתחים את כלל הצירופים הגנטיים

גיאוגרפיה ואת אופן שילובו בדרך טבעית ויעילה בזנים חדשים הנמכרים לחקלאים

ניבוי ממוחשב  
של זן משופר

/תהליך השבחה
עריכה גנטית  

(CRISPR)

זן משופר
בשדה  

סביבת ענן

לזיהוי הצירופים הגנטיים האופטימליים של זרעים  AI-שימוש בפתרונות מתקדמים של טכנולוגיית ענן ו

ניבוי ממוחשב  
של זן משופר BI

G 
DA

TA

מידע רב שנתי מצטבר 

מדידות ביצועי שדה 

מידע גנטי ממקורות רבים  

נתוני אקלים

ומיםנתוני קרקע

נתוני מזיקים ומחלות
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NRGENEהפתרון של 
ין מקצרת ומייעלת את השבחת הזנים ובכך משנה מהיסוד את הפוטנציאל העסקי של זנים אלה'הטכנולוגיה של אנרג

2020 2030

2020 2025

שיעורי הצלחה גבוהים|זול יותר  |מהיר יותר   NRGENEשל AI-עם מערכת ה

וכיםשיעורי הצלחה נמ|יקר |ך  ארומסורתי

זני חיטה עתירי יבול ועמידים באופן טבעי , להערכת החברה
זנים אלו יגדילו  . למחלות יגיעו לשוק חמש שנים מוקדם יותר

את הכנסות החקלאים על ידי שיפור היבול וצמצום שימוש  
בכימיקלים
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NRGENEהיתרונות של 
מייצרת ערך משמעותי בהשבחת זרעים

פיתוח מוצרים קצר ויעיל יותר

חיסכון בעלויות פיתוח המוצרים

שימוש נרחב יותר במידע לשם קבלת החלטות נכונה

באמצעות פתרון  ניהול זול ויעיל של כלל המידע הגנטי הנוצר
(AWS)ענן 

מיקור חוץ של ניתוח המידע לספק אמין ויעיל

Amazon Web Services (AWS) managed 
database services enables dynamic 
scalability, faster processing, easier 
visualizations, higher availability and 
resiliency, and stronger security.

NRGene is an Advanced Technology 
Partner of Amazon Web Services (AWS)
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פיצוח גנום החיטה הביא להכרה עולמית  
בעליונות הטכנולוגית של החברה

The quality is breathtaking…NRGene’s results are
just amazing and will have a major impact

Prof. Nils Stein, Germany's Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK)

מכלל המזון שהאנושות צורכת20%פסטה ול , חיטה היא מקור ללחם•

(הגנום)לשם השבחה יעילה של החיטה נדרש פיצוח מלא של הקוד הגנטי •

גנום החיטה הוא  . בעולם הגנטי" גביע הקדוש"פיצוח גנום החיטה נחשב ל•
לשם פיצוחו התאגדו  (. גדול מהגנום האנושי5פי )מיליארד אותיות 16ספר בן 

.ללא הצלחה, מדענים מכל העולם שניסו לפצח הגנום במשך עשר שנים1,700

ין והגנום 'אז השתכנעו המדענים לנסות את כלי הבינה המלאכותית של אנרג•
!ימים 10פוצח במלואו ובאיכות גבוהה יותר מפיצוח הגנום האנושי בתוך 

".  Science"פיצוח הגנום התפרסם בכתבת שער בעיתון המדעי היוקרתי •
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Nizar Trigui
Chief Technology officer Bridgestone 
Americas

We are looking forward to utilizing NRGene’s capabilities
and experience in agricultural genome analytics to move
our guayule breeding program to a new level.

חברת הצמיגים והגומי  
הגדולה בעולם

הסכם שיתוף פעולה

02/2018

צמח בר )הגואיולילהשבחת צמח NRGeneשיתוף פעולה עם 
כמקור חלופי מקומי של גומי טבעי, (הגדל במדבריות מקסיקו

הגואיוליפ במחקר של צמח  "חתימת הסכם לשת
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ייחודיות ויעילות מוצרי החברה הוכחו 
פרויקטים ברחבי העולם  200-בלמעלה מ

.  ובכל הגידולים החקלאיים החשובים

להתרחבות  הצלחות אלה הן הבסיס
הגלובאלית והפיכת מוצרי החברה לחלק  

בלתי נפרד מתהליכי השבחת זנים  
.  מודרניים

עיקר פעילותה של החברה , למועד התשקיף
.  מתרכזת בצפון אמריקה

הצלחה בחדירה  
מדינות30-לשוק ב

פעילות בינלאומית במגוון  
טריטוריות בעלות מאפיינים 

ודרישות ספציפיות
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לקוחות

בין לקוחות החברה תאגידי 
חלקם חברות      , ענק

Fortune 500

אומצוהחברהפתרונות,יחסיתקצרבזמן
והמתוחכמותהמובילותהחברותידיעל

הבינהבכליהמשתמשות,בתעשייה
השבחתלשםהחברהשלהמלאכותית

.שלהםלמוצריםגלםחומרי
קנאביס והמפ מזון ומשקאות

זרעים ואגרוכימיה

חומרי גלם טבעיים
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קנאביס והמפ
חברות בעולם200מעל 

חומרי גלם טבעיים
חברות בעולם500מעל 

מזון ומשקאות
חברות בעולם500מעל 

כימיה-זרעים ואגרו
חברות בעולם1,000מעל 

חברות זרעים השמות דגש  
על חדשנות ופיתוח  

בתהליכי הטיפוח של זנים 
חדשים

,  גומי, רכב, חברות נייר
אריזות ואחרות המסתמכות  

על חומרי גלם חקלאיים  
והמחפשות להבטיח אספקה 

שוטפת וחומרים איכותיים

יצרנים מובילים השואפים  
לפתח זנים חדשים ויציבים 

המיועדים לשימושים של צמחי 
,  קוסמטיקה, הקנאביס כתרופות

תוספי תזונה ועוד

תעשיות יעד
מיליארד דולר12-ל2025שוק הגנומיקה של צמחים גדל במהירות וצפוי להגיע בשנת , להערכת החברה

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

חברות מזון ומשקאות מובילות  
השואפות לייעל תהליכי ייצור  

ולשפר את איכות המוצרים  
המתבססים על חומרי גלם  

.חקלאיים
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הגידולים המרכזיים
החברה פועלת בסגמנטים המבוקשים ביותר

Most revenueMost popular
Gross yearly production (mtonnes)

Most fecund
Yield per km2 (tonnes)

Most planted
Area Harvested (million km2)

Wheat 
Maize 

Rice 
Soybeans 

Beans 
Barley 

Rapeseed 
Sugar Cane 

Cassava 
Potatoes 

Vegetables (minoe)* 
Palm 

Coffee 
Grapes 

Sugar Beet 
Tomatoes 

Tobacco 
Tea 

Cannabis 
Opium Poppy 

Coca (cocaine)

1m                       2m 2,000       4,000.       6,000 500           1,000       1,500 100            200             300    
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מודל עסקי
החברה מספקת פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית 

באמצעות שני מודלים עסקיים משלימים

מודל מכירת זכויות גישה לתוכנה ושירותים1
גישהלקבלתשנתיתרבאופרוייקטליתבעסקהמתקשרהלקוח

החברה.נלוויםושירותים(ענןמחשובבאמצעות)לתוכנה
לרבות,האנליזהוליכולותלשירותים,לתוכנהוולידציההוכיחה

כמות,גידוליםכמות)הקיימיםהלקוחותבתוךהתרחבותיכולת
.חדשיםוללקוחות('וכועסקאות

פיתוח משותף
בכדימשותףפ"מוומבצעיםיחדמשתתפיםוהלקוחהחברה

מימוןידיעלמבוצעלחברההתשלום.מושבחיםלזניםלהגיע
לצרכניםהמוצריםממכירתתמלוגיםתשלוםאו/ופ"המופעילות

.('וכוסופייםצרכנים,זרעיםחברות,חקלאיים)הסופיים

2
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דיוק גבוה  
בהחלטות  

השבחה

דיוק מופחת  
בהחלטות  

השבחה  DNAבדיקות 
מקובלות בשוק

SNPer™

DNAהפקת צמח
וריצוף

מוזלתDNAבדיקת 

DNA-בדיקות ה:התרחבות לפעילות חדשה

בעלות 70%-30%הוזלה של 
הבדיקות

לקוחות פוטנציאלים1000< 

2018-לחקלאות הוערך בDNA(genotyping )-גודל שוק בדיקות ה
בין  17%מיליארד דולר עם צפי של צמיחה שנתית ממוצעת של 1.4-ב

2018-2023השנים 

יצירת מאגר מידע גנטי מדויק ומלא  
יותר  

מספר עסקאות חתומות עם לקוחות  
ל מאז השקת המוצר בספטמבר "בינ

2020
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20

ילי לשוק ההודי'אורז וצ, השבחת תירס

השבחת עגבניות עמידות לוירוס

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

פיתוח מוצרים נושאי תמלוגים: התרחבות לפעילות חדשה

2015 2021 2022 2023 2024 20252020

בביצוע בתכנון

20

2021החברה צופה הכנסות לראשונה מעסקאות מתמלוגים לא יאוחר מסוף שנת 



סטטוס עסקי
לאחר הוכחת יכולות חדירה לשוק והשאת ערך ללקוחת  

החברה נמצאת בנקודת זינוק, ענק

מוצר ייחודי עולמי עם יכולת מוכחת  : בניית תודעת שוק
להשאת ערך במגוון תעשיות ענק

:  הצלחה בחדירה לשוק
הצליחה לחתום על עסקאות עם חברות ענק מובילות בכל העולם

:מודל עסקי מוכח
בעל פוטנציאל להכנסות משמעותיות הן בטווח הקצר והן בטווח 

הארוך

פרוייקטים  200לאחר השלמת up-scaleמוכנות ל : התרחבות בשוק
מבוססת ענן  , אמינה, לחברה מערכת אוטומטית. לטיוב המוצר

.המסוגלת לתמוך באלפי פרויקטים בו זמנית

לרבות  , החברה ביססה ידע נרחב: צבירת ידע וניסיון רחב
בכלל הגידולים המשמעותיים  , מאגרי מידע בבעלות החברה

21.בעולם החקלאות



דוגמא להתפתחות הזמנות מלקוח
(מיליארד אירו50-כשווי שוק של)Bayer-הסכם עם חברת השבחת הצמחים הגדולה בעולם 

NRGENE’S GENOMIC ANALYSIS 
PROJECT WITH MONSANTO ADVANCES

NRGENE ANNOUNCES EXPANDED LICENSING 
AGREEMENT WITH BAYER FOR THE GENOMAGIC 

PLATFORM

We have been impressed with NRGene’s
integrated analytics platform so far, and look 
forward to evaluating its impact on our 
molecular breeding program.

We were most satisfied by the ability of 
NRGene’s integrated analytics platform to 
support our genomics-based, molecular breeding 
pipeline. We are excited to broaden the use of 
GenoMAGIC to more of our key crops.

Dr. Ruth Wagner, 
Genome & Marker design lead for 
Bayer’s Crop Science Division

GenoMAGICהצלחת הטמעת טכנולוגית 
במערכי ההשבחה של  , NRGeneשל 

מונסנטו

Bayerשל GenoMAGIC-הרחבת הרישיון ל
. למספר גידולים חקלאיים נוספים

MONSANTO AND NRGENE ANNOUNCE GLOBAL 
LICENSING AGREEMENT FOR BIG DATA GENOMIC 

ANALYSIS TECHNOLOGY

Monsantoהשלימה את רכישת חברת Bayerחברת 2018בחודש יוני 

10/2017
הטמעה והפעלה מוצלחת  

בגידול חקלאי ראשון

12/2018
הרחבה והטמעת המערכת  

במספר גידולים נוספים

Dr. Tom Osborn, 
Molecular breeding technology 
director for Monsanto

Our focus on data is allowing us make better 
decisions than ever before – and with 
GenoMAGIC, we expect to provide our plant 
breeders with a more comprehensive view to 
improve their analyses and decisions.

מונסנטו רכשה רישיון רב שנתי לפלטפורמת  
לאנליזה גנטית GenoMAGIC-ה 

01/2017
חתימת הסכם רב שנתי

Dr. Tom Osborn, 
Molecular breeding technology 
director for Monsanto
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אסטרטגיה
במודל של , הרחבת השימוש בתוכנת החברה בקרב לקוחות קיימים וחדשים

5x5x5-כל  5הפרויקטים וגודל העסקאות הממוצע פי , הגדלת כמות הלקוחות
:על ידי, במהלך חמש השנים הבאות, אחד

התפשטות גאוגרפית אגרסיבית לשם הרחבת השימוש  
בתוכנה ובפרויקטים נוספים

(SNPer, CRISPR-AI)פיתוח אורגני של מוצרים משלימים 

מוצרים משלימים /רכישת חברות

הקמת ומסחור מאגרי מידע ייחודיים בבעלות החברה עבור  
כל גידול משמעותי

בניית שיתופי פעולה עם לקוחות מובילים על בסיס כלי הבינה  
.בתמורה לתמלוגים, המלאכותית ומאגרי המידע
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סיכום

, טכנולוגיה פורצת דרך
אשר עברה ולידציה אצל  

לקוחות משמעותיים בתחום

ידע וניסיון נצבר של מעל עשור  
המקנה לחברה יתרון תחרותי  

מובהק בתחום הבינה המלאכותית

הזדמנות לצמיחה  
משמעותית הן בקרב לקוחות 

קיימים והן בקרב לקוחות 
חדשים

מודל עסקי מוכח והוכחות  
פ  "היתכנות לביצוע שת

בהתבסס על תמלוגים 
ממכירות זרעים ומוצרי קצה

גיוס ההון יתמוך בצמיחה  
וגלובאליתמואצת

24

החברה פועלת להגדלת סך  
הכנסותיה בשנתיים הקרובות  

עד 150%-בכבשיעור כולל המוערך 
(ללא גידול ברווחיות)250%



תודה רבה
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