הצפת ערך מהירה למילניום פוד טק בסבוריט

שווי סבוריט עלה ל –  35מיליון דולר לפני הכסף לאחר
שבית ההשקעות מור ומיטב השקיעו בחברה עוד 50.2
מיליון דולר
 מילניום פוד טק השקיעה בסבוריט  50.2מיליון דולר לפי שווי חברה של .
מיליון דולר לפני הכסף
 שווי סבוריט עלה בעקבות אבן דרך בו עמדה החברה – התקדמות בפתוח
הליך ייצור המוצר
ישראל ,תל אביב 55 ,לספטמבר  - 5.5.שותפות ההשקעות הציבורית מילניום פוד טק הודיעה
היום כי כי נמסר לה על ידי סבוריט כי התקיים התנאי המתלה  -אבן דרך בהתקדמות פיתוח הליך
ייצור המוצר של סבוריט ,ובעקבות כך בוצעה הפעימה השנייה בהתאם להסכם ההשקעה במסגרתה
קבוצת המשקיעים הכוללת את מור ומיטב השקיעו בסבוריט סכום נוסף של  50.2מיליון דולר לפי
שווי חברה של  52מיליון דולר0
 SavorEatפיתחה טכנולוגיה ייחודית לייצור של תחליפי בשר ,המשלבת חומרים בפורמולציה
חדשנית ממקורות צמחיים ,רובוט המשלב הדפסה בתלת מימד ושיטות בישול מתקדמות 0הייחוד של
 SavorEatמתבטא ביכולת לייצר ולבשל מוצרים המתחקים אחר הטעם והמרקם הייחודי של בשר
(כולל שומן ,שריר ורקמות) עם אופק יצרני למזונות נוספים 0חומר הגלם הייחודי מגיע ממקור צמחי
ומוגן בפטנט המאפשר ייעול של שרשרת האספקה 0יצור כל מנה נעשה בתוך ״שף רובוטי״ ,המשלב
שיטות יצור אוטומטי ואוטונומי עם הדפסה ייחודית בתלת מימד ושיטת חימום ,המאפשרת בישול
מלא של המנות 0הרובוט מאפשר פרסונליזציה של המנה במימדים רבים ,ללא מגע יד אדם0
תעשיית הפודטק מתמודדת עם מספר אתגרים מרכזיים בדרכה לייצר תחליפי בשר איכותיים 0בין
האתגרים :יצירת מרקמים תואמי בשר לחוויית צריכת בשר אמיתי ,הארכת חיי המדף ללא תוספת
חומרים סינתטיים ומשמרים ,ללא אלרגניים כמו גלוטן ועוד 0הטכנולוגיה החדשה של SavorEat
מתמודדת בהצלחה עם אתגרי תעשיית המזון ופרט תעשיית הבשר 0פיתוחי החברה יאפשרו יצירת
מנעד של מרקמים המדמים את ייחודיות הבשר בדיוק גבוה ,תאפשר יכולת התאמה אישית של הרכב
המנה להעדפות האישיות והבריאותיות של הלקוח ,זמן חיי מדף ארוכים יותר ויצירת מוצרים שאינם
מכילים גלוטן /GMO /חומרים משמרים0
אודות מילניום פוד-טק:
מילניום פוד טק היא שותפות מוגבלת הנסחרת בבורסת תל אביב והמתמחה בהשקעה והשבחה
של חברות מתחומי הפוד-טק ,מיליניום מחפשת להשקיע בחברות המתמחות באיתור ופיתוח

רעיונות חדשניים ומשני תודעה ואורחות חיים בתחום המזון ,המשקאות והתזונה 0למילניום הנהלה
מנוסה ,פתרונות מוכחים ורשת תומכת לפיתוח רעיונות וסטארט-אפים משלב המוצר לבגרות
ולאקזיט0
מילניום מובלת על ידי מר מר חנן שניידר המכהן כמנכ"ל ומר אילן הדר המכהן כסמנכ"ל הכספים
ופיתוח עסקי 0שניידר הקים וניהל עד לאחרונה את חממת הפוד-טק בקרית שמונה ,והוא בעל ניסיון
רב בעולמות ההון סיכון וההייטק  0הדר שימש עד לאחרונה בתפקיד מנהל הפעילות של פואמיקס
פרמצבטיקה בישראל וה CFO-דירקטוריון השותפות מובל על ידי היו"ר גיא רוזן המכהן גם כסגן יו"ר
תנובה ובעברו כיהן בין היתר כיו"ר קרן ההון סיכון מעין ונצ'רס וכדירקטור פעיל בקרן אינפיניטי סין0
בחודש יולי השנה ,הושלמה עסקת ההשקעה של השותפות בסבוריט העוסקת במחקר ופיתוח של
טכנולוגיה לייצור תחליפי בשר ממקור צמחי בהדפסה ,המקנים חווית אכילה דומה ככל שניתן לבשר
מן החי ומאפשרים לסועד לבחור את רמת העשייה ואופן ההכנה בלחיצת כפתור 0לסבוריט הסכם
פיתוח ושיתוף פעולה עם רשת  ,BBBלה סניפים בפריסה ארצית 0מטרת הצדדים היא לחתור לפיתוח,
עיצוב והערכה של המבורגרים אשר ייוצרו ויודפסו באמצעות הטכנולוגיה של סבוריט ובתום תהליך
זה יותקנו המדפסות במסעדות הרשת והלקוחות יוכלו להדפיס לעצמם את ההמבורגר שהם רוצים0
השותפות השקיעה בחברה  50.2מיליון דולר כך ששיעור ההחזקה של המילניום בסבוריט עומד על
 ,5.%לפי שווי של  .מיליון דולר0
מילניום עתידה לבצע השקעות נוספות בחברות מחקר ופיתוח בעלות פוטנציאל בתחום הפוד-טק,
מחקר ופיתוח של תחליפי מזון ,יצור מזון חדשני וטכנולוגיית המידע בתחום הפוד-טק0

תחום הפודטק :מהפיכת המזון השניה בהיסטוריה
מילניום הוקמה בתקופה בה קיימת הזדמנות ייחודית בשוק המזון העולמי ,וזאת מכיוון שמצד אחד
הביקוש העולמי לפתרונות פודטק הולך וגדל ,ומנגד אין מספיק הון למימון פעילותן של חברות פודטק
ישראליות צעירות 0הפודטק מוגדר כ'מהפכת המזון' השנייה בהיסטוריה האנושית ,כאשר האנושות
תצרוך יותר חלבון ותחליפי מזון מעשה ידי אדם מאשר מהחי  -כך לפי חברת המחקר - RethinkX
וכך ענפי הבשר והחלב מהחי בארה"ב ,לצורך הדוגמה ,יצטמצמו בעשרות רבות של אחוזים0
הביקוש הרב לפתרונות פודטק בא לידי ביטוי בגידול בהשקעות שבוצעו בתעשייה זו לאורך העשור
האחרון בעולם :בשנת  5.55מדובר היה על  505מיליארד דולר ואילו אשתקד ( )5.52מדובר היה על
 5201מיליארד דולר 0שתי דוגמאות מצליחות בתעשייה זו הן חברת  Impossible Foodsהפרטית
שגייסה עד כה  505מיליארד דולר וחברת  Beyond Meatשנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של  2מיליארד
דולר לאחר שהכפילה את שוויה פי  6מההנפקה הראשונית שבוצעה רק לפני שנה0
בישראל ,במקביל לעולם ,חלה עלייה משמעותית בהיקף ההשקעות בתעשיית הפודטק :מ 25-מיליון
דולר ב 5.55-ל 552-מיליון דולר ב ,5.52-כשלפי נתוני רשות החדשנות יש בישראל כ 52.-חברות
פעילות בתעשייה זו 0מנגד ,מקורות המימון לא גדלים באותו הקצב ,ונכון להיום פועלות בישראל רק
שתי חממות ייעודיות לפודטק ובהתאם בולטים בחסרונם גופי השקעה מקומיים הממוקדים בתעשייה
זו0

