מילניום פוד-טק מפרסמת את הדו״ח הכספי הראשון שלה
כשותפות מו"פ
לדברי חנן שניידר מנכ״ל מילניום פוד-טק :״במהלך החודשיים האחרונים פגשנו מספר רב של חברות
מרתקות עם טכנלוגיות מהפכניות משני תודעה ואורחות חיים בתחום המזון ,המשקאות והתזונה .למילניום
יש את ההנהלה והיכולות לאתר את החברות המבטיחות ביותר ולתמוך בהן בדרך לבגרות ולאקזיט״
דגשים לדוחות :
-

חתימת הסכם השקעה עם חברת סבוריט העוסקת במחקר ופיתוח של תחליף בשר מן הצומח
ולה הסכם שיתוף פעולה עם רשת BBB

-

ההשקעה בחברה בוצעה לפי שווי של  7מיליון דולר לפני הכסף

-

הבעת אמון מהמוסדיים  -חתימת הסכם השקעה בעל שתי פעימות על ידי מור ומיטב דש.
השקעה ראשונה של כ 059 -אלפי דולר לפי שווי חברה לסבוריט ,לפני הכסף ,של  31מיליון
דולר.

-

ההשקעה שניה ,אשר תתקיים לאחר ציון התקדמות פיתוח הליך ייצור המוצר של סבוריט,
של כ 5.95 -מיליון דולר לפי שווי חברה לסבוריט ,לפני הכסף ,של  15מיליון דולר.

ישראל ,תל אביב 57 ,לאוגוסט  - 5959חברת ההשקעות מילניום פוד טק פרסמה היום את הדוח הכספי
הראשון שלה כשותפות ציבורית.
בחודש יולי ,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 .לסבוריט הסכם פיתוח ושיתוף פעולה עם רשת ,BBB
לה סניפים בפריסה ארצית .מטרת 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 רוצים .השותפות השקיעה בחברה  5..1מיליון דולר כך ששיעור
ההחזקה של המילניום בסבוריט עומד על  ,02%לפי שווי של  .מיליון דולר.
למילניום ניתנה אופציה להשקיע עד  5..1דולר ארה"ב נוספים בסיבוב השקעה הבא של סבוריט בהנחה
של  02%על ההשקעה העתידית .תוקפה של האופציה הנ"ל הינו לשנתיים ממועד החתימה על ההסכם או
עד סיבוב ההשקעה הבא בסבוריט,
לאחר ההשקעה של מילניום ביצעה סבוריט הסכם השקעה עם מור קופות גמל ומיטב דש בית לפיו
המשקיעים ישקיעו בחברה בשתי פעימות כנגד הקצאת מניות.

 .5השקעה ראשונה ,עומדת על סך של כ 012 -אלפי דולר כנגד מניות של סבוריט ,במחיר של
 0..9דולר למניה ,לפי שווי חברה לסבוריט ,לפני הכסף ,של  51מיליון דולר .
 .0ההשקעה שניה ,אשר תתקיים לאחר ציון התקדמות פיתוח הליך ייצור המוצר של סבוריט,
תעמוד על סך של כ 0.21 -מיליון דולר כנגד מניות של סבוריט ,במחיר של  00.1דולר למניה,
לפי שווי חברה לסבוריט ,לפני הכסף ,של  11מיליון דולר.
 .1תנאים נוספים לרבות הגנות על המשקיעים ,ראו בדיווח לבורסה

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 .למילניום הנהלה מנוסה ,פתרונות מוכחים ורשת
תומכת לפיתוח רעיונות וסטארט-אפים משלב המוצר לבגרות ולאקזיט.
מילניום מובלת על ידי מר מר חנן שניידר המכהן כמנכ"ל ומר אילן הדר המכהן כסמנכ"ל הכספים ופיתוח
עסקי .שניידר הקים וניהל עד לאחרונה את חממת הפוד-טק בקרית שמונה ,והוא בעל ניסיון רב בעולמות
ההון סיכון וההייטק  .הדר 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 סין.

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-טק.

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 .הפודטק מוגדר כ'מהפכת המזון' השנייה בהיסטוריה האנושיתכשהאנושות תצרוך יותר חלבון
ותחליפי מזון מעשה ידי אדם מאשר מהחי  -כך לפי חברת המחקר  - RethinkXוכך ענפי הבשר והחלב
מהחי בארה"ב ,לצורך הדוגמה ,יצטמצמו בעשרות רבות של אחוזים.
הביקוש הרב לפתרונות פודטק בא לידי ביטוי בגידול בהשקעות שבוצעו בתעשייה זו לאורך העשור האחרון
בעולם :בשנת  0251מדובר היה על  0.0מיליארד דולר ואילו אשתקד ( )0250מדובר היה על 50.9
מיליארד דולר .שתי דוגמאות מצליחות בתעשייה זו הן חברת  Impossible Foodsהפרטית שגייסה עד
כה  5.0מיליארד דולר וחברת  Beyond Meatשנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של  0מיליארד דולר לאחר
שהכפילה את שוויה פי  6מההנפקה הראשונית שבוצעה רק לפני שנה.

בישראל ,במקביל לעולם ,חלה עלייה משמעותית בהיקף ההשקעות בתעשיית הפודטק :מ 10-מיליון דולר
ב 0251-ל 511-מיליון דולר ב ,0250-כשלפי נתוני רשות החדשנות יש בישראל כ 012-חברות פעילות
בתעשייה זו .מנגד ,מקורות המימון לא גדלים באותו הקצב ,ונכון להיום פועלות בישראל רק שתי חממות
ייעודיות לפודטק ובהתאם בולטים בחסרונם גופי השקעה מקומיים הממוקדים בתעשייה זו.

