השקעות פוד-טק חכמות
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מצגת זו הוכנה על-ידי מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת
(" השותפות") לצרכי הצגה כללית אודות השותפות ,ומשכך,
המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד ,ואינו ממצה את מלוא
הנתונים אודות השותפות ופעילותה .אשר על כן ,אין במצגת זו
כדי לתאר את פעילות השותפות באופן מלא ומפורט ,והיא אינה
מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחי השותפות לציבור,
לרבות תשקיף להשלמה ולתשקיף מדף של השותפות
(" התשקיף") ,ויש לקרוא אותה יחד עם הדיווחים אותם מפרסמת
השותפות ,מכוח דין .המידע הנכלל במצגת זו איננו מתיימר
להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך
קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של
השותפות .יצוין ,כי המידע אודות חברות הפורטפוליו הינו מידע
שנמסר לשותפות מחברות הפורטפוליו.
השותפות אף אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל
במצגת כדי שישקף אירועים או עריכה ,עיבוד ,או פילוח שונים
מהאופן בו מוצג במצגת או שינויים שיתרחשו לאחר מועד
הכנתה.
מצגת זו מכילה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,תשכ"ח , 1968-לרבות תחזיות ,הערכות ,אומדנים ומידע
אחר בנוגע לאירועים ועניינים שיתרחשו או עשויים להתרחש
בעתיד
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לרבות בקשר עם תחזית הכנסות ורווחיות ,שהתממשותם אינה
ודאית ואינה בשליטתו של השותפות בלבד.
מידע צופה פני העתיד במצגת מבוסס על הערכות והנחות
הנהלת השותפות נכון למועד הכנת המצגת ,שהן בלתי ודאיות
מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות השותפות,
ושאינם מצויים בשליטת השותפות ,אשר כל אחד מהם ,או שילוב
שלהם ,עשוי לפגוע בתוצאות פעילות השותפות וממילא
בהתממשות אותן הערכות ותחזיות.
המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים שפורסמו על -ידי
צדדים שלישיים ,אשר תוכנם לא נבדק על -ידי השותפות ,
והשותפות אינה אחראית לנכונותם.
המידע הנכלל במצגת איננו מהווה הצעה או הזמנה להציע
הצעות לרכישת ניירות ערך של השותפות.

גילוי נאות
ומידע צופה פני
עתיד

אקזיט
השותפות הנפיקה את חברת הפורטפוליו
SavorEat
גיוסי המשך והצפת ערך
בחברות פורטפוליו

הסכמים לשיתופי פעולה
המאפשרים לשותפות הזדמנויות צמיחה לטווח
הבינוני-ארוך
הובלה ומעורבות אקטיבית
השקעות בהובלת השותפות בכולן השותפות חברת
דירקטוריון
השקעות מבטיחות
הישגים מוכחים באיתור השקעות והשבחתן
הושקעו
במיליוני דולרים
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שווי נכסי נקי

שווי שוק

על פי דוכ"ס

על פי דוכ"ס

30/11/2020

יולי 2020

שווי נכסי נקי
אל מול שווי שוק

מילניום פוד-טק
Road Map
יוני 2022

ינואר 2022
• השקעת המשך והצפת ערך TIPA
• השקעה SuperSmart – X

דצמבר 2021

נובמבר 2021

השקעה ( ansā – IXגרין קלייה)

השקעה Skeep (Nokku) – IIX
אוגוסט 2021

השקעת המשך והצפת ערך
Phytolon

השקעה Yofix – VII
יולי 2021
ספטמבר 2020
השקעה Phytolon - II

יולי 2020

• הסכם שיתוף פעולה TKH
• השקעה Aleph Farms – VI

נובמבר 2020
• השקעה TIPA - III
• הנפקה של SavorEat

השותפות יוצאת בהנפקה לציבור
השקעה SavorEat - I

מאי 2021

• השקעה Egg’n’up – V
אפריל 2021
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השקעה TripleW– IV

ההזדמנויות בשוק
המזון והפוד-טק
בישראל
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חברות המזון הבינלאומיות
מכירות בישראל כמרכז פוד-טק עולמי ומשקיעות
משאבים רבים באיתור טכנולוגיות והשקעות

קרנות הון סיכון זרות
מכירות בישראל כמרכז פוד-טק עולמי
ומחפשות להצטרף להשקעות בתחום

פוד-טק
האקוסיסטם
בישראל
הגוף המוביל בישראל
בהשקעות בפוד-טק

השקעות בשלב הפוסט-טכנולוגי
הובלת חברות המטרה להצלחה מסחרית

מעבדות ,חממות טכנולוגיות ואנג'לים

חברות
פוטנציאליות30% 400+
Pre-Seed/ Seed
אקדמיה
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מחברות הפוד-טק
בעולם קמות בישראל

מקור:
Calcalistech,https://www.crunchbase.com
* על פי הערכות של Start-Up Nation Central

הפורטפוליו שלנו
מפתחת ,מייצרת ומוכרת יריעות ואריזות גמישות
מתכלות לתעשיית המזון

מפתחת ומדפיסה בתלת מימד תחליפי בשר המגיעים
לצרכן בהתאמה אישית במסעדות ובשירותי הסעדה

מיישמת טכנולוגיה מבוססת פרמנטציה להפקה וייצור
של צבעי מאכל טבעיים משמרי אפייה

מייצרת נתחי בשר מתורבת בתהליך הנשען על
טכנולוגיה של חידוש ובנייה של רקמות
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מפתחת ומוכרת טכנולוגיה לייצור ביו-פלסטיק מפסולת
מזון בכלכלה מעגלית

מובילים חדשנות
ישראלית

הפורטפוליו שלנו
מפתחת ,מייצרת ומוכרת תחליפי חלב מן הצומח ,בעלי
תווית נקייה ,בריאים וטעימים במיוחד

מפתחת תחליפי ביצה מן הצומח למגוון יישומים בתעשיית
המזון והמטבח המוסדי | מסלול SEED

נוקו ט.פ בע"מ
פיתחה פלטפורמה לאפשר למותגי צריכה להגדיל הכנסות ולהפיק
תובנות צרכניות על ידי כלים לאיסוף ועיבוד מידע | מסלול SEED

גרין קלייה בע"מ
מספקת מגוון פתרונות לסריקה ותשלום מהירים ( & Scan
 )Goברשתות קמעונאיות על ידי שימוש בבינה מלאכותית,
עיבוד תמונה וענן המידע
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פיתחה טכנולוגיית קליה פורצת דרך וברת קיימא
המאפשרת לראשונה צריכה של קפה טרי On-Demand
מפולי קפה ירוקים

מובילים חדשנות
ישראלית

חברות הפורטפוליו
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 SavorEatפיתחה תהליך ייצור דיגיטלי (לרבות
הדפסה בתלת מימד) של תחליף בשר מן הצומח ,בתזונה
מותאמת אישית עבור תעשיית שירותי ההסעדה ויצרני
מזון גדולים

השקה מסחרית עם BBB

הדפסת בורגר
טעים,
מותאם אישית,
ממקור צמחי
בלחיצת כפתור

השקה מסחרית מתוכננת עם Sodexo
השקה מסחרית מתוכננת עם ירזין סלע

חלבון אלטרנטיבי

גודל שוק

*$140b
11
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*מקור:
https://www.livekindly.co/vegan-140-billion-2029/

2029

פורטפוליו

 Phytolonפיתחה טכנולוגיה מבוססת התססה להפקת
צבעי מאכל טבעיים (בטאלאינים)
מבצעת סבב גיוס משמעותי

שיתופי פעולה אסטרטגיים

צבעי
מאכל
טבעיים

תהליכי רגולציה והגברת כושר ייצור
לקוחות פוטנציאליים

מוצרים

גודל שוק

מרכיבים ותהליכים
חדשניים

*$11.3b
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*מקור:
Phytolon Research

In 2020

פורטפוליו

 TIPAמייצרת ומוכרת פתרונות אריזה גמישים  100%מתכלים
תוך שימוש בחומרים חדשניים מוגנים בפטנט ומחקים את
מאפייני הפלסטיק  -עמידות ,פונקציונאליות ,שקיפות ואטימות.
גייסה  76מיליון דולר בהובלת השותפות ומיטב

אריזות גמישות
מתכלות

הגדלת מכירות משמעותית
כניסה לטריטוריות חדשות והסכמי שת"פ
הרחבת יכולות ייצור וחיזוק שרשרת אספקה
החדרת מוצרים מתקדמים עם לקוחות  Tier 1וTier 2-
מוצרים

שוק המטרה

*$103b
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*מקור:
https://www.marketsandmarkets.com

אריזות חכמות
והארכת
חיי מדף

פורטפוליו

 TripleWהופכת את פסולת המזון לביו-חומרים
ידידותיים לסביבה ,ביעילות ,ובתהליך טהור של כלכלה
מעגלית לייצור חומצה לקטית ו.PLA -
שיתופי פעולה עם ענקיות המפעילות מתקנים לניהול
פסולת וביו-חומרים להגביר יכולות ייצור ,חיזוק מערכי הפצה
ואופטימיזציה

הופכים
פסולת מזון
להיסטוריה

הרחבת יכולות הייצור – פיננסית ותפעולית
תחילת אספקה של תוצרים

גודל שוק

הפחתת פסולת
מזון ושאריות

*$5.7b
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*מקור:
https://www.grandviewresearch.com

BY 2028

פורטפוליו

 Egg’n’upמפתחת תחליפי ביצה ,המבוססים על
רכיבים צמחיים שמקורם בקניין רוחני ,שיבטיחו טעם,
מראה ,מרקם ובריאות הדומים למקור מן החי במחיר
תחרותי
מתחילה פיתוח משותף עם תעשיית המזון

תחליפי ביצה
לתעשיית המזון

הוכחת יכולת בקינוחים ומאפים
המשך פיתוח של מוצרים ויישומים נוספים
לשותפות יש אופציה במסלול SEED
לקוחות פוטנציאליים

מוצרים
חלבון אלטרנטיבי

שוק המטרה

*$2.1B
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*מקור:
https://www.globenewswire.com

BY 2026

פורטפוליו

 Aleph Farmsמגדלת סטייקים מבשר מתורבת שמקורו
בתאי גזע שמקורם בבעלי חיים ,ללא פגיעה בבעלי החיים
או בסביבה
גייסה  105מיליון דולר

בשר מתורבת

אישורים רגולטוריים לקראת השקה מסחרית של סטייק מינוט

הסכמים אסטרטגיים לייצור והפצה

תחילת ייצור מסחרי במפעל הפיילוט

חלבון אלטרנטיבי

גודל שוק

*$630b
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*מקור:
world Bank, United Nations

BY 2040

פורטפוליו

יופיקס מייצרת תחליפי חלב מן הצומח ,ופיתחה מוצרים
טעימים ,טבעיים ,בריאים ,ובעלי תווית נקייה ( Clean
 )Labelמבוססים על טכנולוגיה ייחודית
סגירת הסכמים מסחריים עם חברות מזון ויצרניות תחליפי
חלב בינלאומיות

תחליפי חלב
מהצומח

משקיעים אסטרטגיים

הגדלת ייצור ומכירות בשווקי חו"ל
שיפור שרשרת אספקה ופתיחת קווי ייצור בטריטוריות נוספות
מוצרים

גודל שוק

תחליפי חלב מן הצומח

*$45b
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*מקור:
)The Good Food Institute (GFI

BY 2027

פורטפוליו

 Skeepפיתחה את הפלטפורמה הראשונה שהיאfirst-
 party dataהמותאמת למותגי מזון ,קוסמטיקה וחנויות
מוצרי צריכה דיגיטליות ,ומאפשרת איסוף ,עיבוד ומוניטיזציה
של מידע ,וזאת להגדלת מכירות ,שיפור חוויית לקוח ,הפקת
תובנות וביצוע מחקרי שוק.

פלטפורמה
דיגיטלית לחוויית
לקוח המבוססת
על  AIוML -

השקה מוצלחת של גרסת הביטא

צמיחה והגדלת מכירות ()MRR
לשותפות יש אופציה במסלול SEED

Available
Market
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confidential and proprietary

*Source: Multiple Sources

$100b +

Retail AI & Big Data

portfolio

 ansāפיתחה טכנולוגיה ייחודית לקליית קפה בנקודת
הצריכה ,המאפשרת צריכת קפה טרי מפולי קפה ירוקים,
בכך מפחיתה עלויות תובלה ,זיהום בתי קלייה ואריזות .בכך
מאפשרת מודל .Farm-to-Cup

(גרין קלייה)

פיילוטים מוצלחים במשרדי הייטק

קפה איכותי
בר-קיימא

חתמה על הסכמים עם  OCSמובילים בארה"ב
החלה פריסה ומכירות בארה"ב
פתחה מתקן אופרטיבי באוסטין טקסס

שוק המטרה

Ingredients

*$6b
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BY 2027

*Source: VendingMarketWatch.com

פורטפוליו

 SuperSmartמספקת מגוון פתרונות לסריקה ותשלום
מהירים ברשתות קמעונאיות על ידי שימוש בבינה
מלאכותית ,עיבוד תמונה וענן המידע
החברה מוכרת לקמעונאים באירופה ,ישראל וארה"ב
לחברה מעל  120לקוחות

פתרונות
Scan & Go

התחילה פעילות ופיילוטים ברשתות  Tier 1ו Tier 2 -בארה"ב
שותפויות אסטרטגיות
לקוחות

גודל שוק

Retail AI & Big Data

*$4.85t
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*Source: Deloitte - Global Powers of Retailing

פורטפוליו
BY 2027

חבילה הכוללת  10זכויות לכל  10יחידות השתתפות (יחס )1:1
מחיר אגד הוא  41.24ש"ח
היום הקובע – 11.7.2022
יום מסחר בזכויות 21.7.2022
הנפקת הזכויות 26.7.2022
השותפות מתעתדת לחלק לפחות  50%מהרווחים נטו (כדיבידנד או רכישה של יה"ש)

גיוס הכסף מיועד להשקעות המשך בחברות הפורטפוליו המבטיחות
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הנפקת הזכויות

Thank You!

!תודה רבה

+972-54-664-5494 |  מנכ"ל,חנן שניידר
Chanan@millennium-ft.com | www.Millennium-ft.com

