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מידע צופה . 2691-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, פרק תיאור עסקי החברה כולל מידע צופה פני עתיד

שהתממשותם , או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, אומדן, הערכה, פני עתיד הינו תחזית

ים הקיימים בחברה ובתאריך מידע זה הנו מבוסס על עובדות ונתונ. אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד

מידע זה עלול שלא להתממש והתוצאות . הדוח וכן על הערכת הנהלת החברה או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח

בשל סיכונים וגורמים הכוללים את גורמי הסיכון , בין היתר, עשויות להיות שונות באופן מהותיבפועל 

ידי -לזהות קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד עלבמקרים מסוימים ניתן . להלן 12 עיףהמפורטים בס

אך , וכדומה" להערכת החברה", "החברה צופה", "בכוונת החברה", "החברה מעריכה: "הופעת מילים כגון

 .יתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים
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 כללי -' חלק א

 

 מילון מונחים מקצועיים - כללי

 :אשר משמעויותיהם רשומות לצידם, להלן מספר מונחים מקצועיים המופיעים בדוח זה, למען הנוחות

אמצעים 

 ביוטכנולוגיים

א של .נ.לשיפור תכונות של צמחים על ידי שינוי ביטוי של גנים בד םאמצעי -

 .א של הצמח.נ.לדי החדרה של גנים חדשים "הצמח או ע

 .  המיוצר משמן שמקורו בצמחים, (Jet-A)תחליף לדלק מטוסים  - ט'ביוג

ביודיזל , כיום. המבוסס על שמנים המופקים מהחי והצומח, תחליף לסולר-  ביודיזל

 .מופק בעיקר מגידולי סויה וקנולה

 .או נפט מחצביםבשאינו מתכלה כדוגמת חומרי גלם שמקורם  חומר גלם - קיימא-בר

לזהות ולהשפיע על במטרה  ,של צמחים א.נ.בדהבנה ואנליזה של רכיבים -  גנומיקה בצמחים

 .המשפיעים על תכונות בצמחים, תהליכים ביולוגיים

 . א המהווים את הבסיס לייצור החלבונים בחי ובצומח.נ.רצפי ד-  גנים

 דלקים אלטרנטיביים

 ביופיול/ 

לדוגמא מקור הדלק . המבוססים על מקורות ביולוגים ולא מנפט דלקים- 

 .האלטרנטיבי יכול להיות מצמח או מאצות

א .נ.הד.  המרכיב התורשתי המהווה את הצופן לבנייה ולתפקוד החי והצומח-  א.נ.ד

, יחידות –הינו מולקולה הבנויה משרשראות ארוכות ומורכבת מארבע תת 

 . החוזרות על עצמן לאורכה

או /גן ו)א .נ.החדרת רצף ד -שיפור תכונת מטרה באמצעות טרנספורמציה -  השבחה גנטית

השבחה גנטית מכונה גם שיפור תכונת המטרה . א של הצמח.נ.לד( פרומוטור

 .באמצעים ביוטכנולוגיים

בדיקה זו מתבצעת לאחר . בדיקה דרך ניסוי בצמחים של השפעת הגן על הצמח - ולידציה של גנים

הוחדר לצמח בתהליך טרנספורמציה ומתבצע ניסוי בצמחים המכילים את  שהגן

 .ם שאינם מכילים את הגןיהגן בהשוואה לצמח

 .שעברו השבחה גנטית ומראים שיפור בתכונת המטרה, זרעים של צמח המטרה-  זרעים ביוטכנולוגיים

המכונה גם )גנטית שעברו שיפור באמצעות השבחה , זרעים של צמח המטרה-  זרעים משופרים

 ,או באמצעות שיטות טיפוח מתקדמות( שיפור באמצעים ביוטכנולוגיים

 .ומראים שיפור בתכונת המטרה

המאפשרות את התרחשותם של התהליכים , מולקולות המצויות בחי ובצומח-  חלבונים

עשויה לאפשר , רמת ביטוי מוגברת של חלבון מסוים. הביולוגיים בחי ובצומח

רמת . כונת המטרה המושפעת מהתהליכים הביולוגיים כאמוראת שיפור ת

ככל שרמת . כמות החלבון המיוצרת על בסיס גן ספציפי, משמעה, הביטוי

ניתן לצפות לשינוי משמעותי יותר , החלבון המיוצרת על בסיס הגן גבוהה יותר

 .בתהליכים השונים המתרחשים בצמח
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לחיי חי או  פעילותם חיוניתמסוימים אשר  ומולקולות ביולוגיות חלבונים - טארגטים

במידה ומתבצעת הפרעה משמעותית לפעילותם הביולוגית על ידי , על כן. צומח

מתרחשת פגיעה בחיי החי או , (מולקולות כימיות)קשירה של כימיקלים 

 .הצומח

במטרה להגיע לצמח , (בחירת צאצאים)תהליכים של הכלאה מינית וסלקציה -  טיפוח צמחים

 .בעל תכונות מטרה רצויות

ניתן לרבות את . א של תא הצמח.נ.לד( או פרומוטור/גן ו)א .נ.החדרת רצף ד-  טרנספורמציה

א .נ.ולהפכו לצמח שלם הנושא את רצף הד, א.נ.התא אליו הוחדר רצף הד

 .שהוחדר בכל תא מתאיו והמוריש אותו לצאצאיו

המולקולה היא החלק הקטן  .בקשר כימי מספר אטומים המחוברים ביניהם - מולקולה כימית

מולקולה כימית עשויה . ביותר של תרכובת מולקולרית השומר על תכונותיו

 .להיקשר לטארגט ובכך לגרום להפרעה משמעותית לפעילותו

, א וחלבונים.נ.אינפורמציה שנאספת בכלי מחקר שונים בעולם על רצפי ד-  מידע גנומי

 .  ופרטיים של החברה ושל צדדים שלישייםומצויה במאגרי מידע פומביים 

, צבע עלה, יבול, כגון קצב גידול, מידע על המופע החיצוני של תכונות בצמח-  מידע פנוטיפי

 .'מספר עלים וכד

לאחד או יותר  תהמיועד ,מולקולה אחת או יותרבת כימית תרכובת -  כימיקלים לחקלאות

 :מהשימושים הבאים

חרקים ומחלות , עשבים: חקלאיים כגוןמיגור מזיקים לגידולים  .1

 .צמחים

 תנאי עקהיבול ועמידות לשל  כגון תכונותשיפור תכונות בצמח  .2

 .סביבתית

המאופיינים בתכונה , המזהים פרטים באוכלוסיות החי והצומח א.נ.רצפי ד-  סמנים גנטיים

הסמן הגנטי מאפשר לדעת מהי הסבירות לכך שתכונת , בצמחים. מסוימת

השימוש בסמנים גנטיים עשוי לייעל את תהליכי . המטרה מצויה בצמח נתון

 .הטיפוח בצמחים

תנאי / ביוטיותעקות 

 ביוטיים עקה

- 

 

, חרקים: כגון א.נ.הנובעת מאורגניזם בעל ד לצמחהיוצרים מצוקה  תנאי גידול

 .עשבים וירוסים, חיידקים, פטריות, (תולעים החיות באדמה) נמטודות

תנאי / עקות סביבתיות

 סביבתיים עקה

, יובשתנאי : כגון, הנובעת מהסביבה היוצרים מצוקה לצמח תנאי גידול- 

 .חום וקור, מליחות

על רמת הביטוי של הגנים ועל הרקמה , בין היתר, האחראים א.נ.רצפי ד-  פרומוטורים

פרומוטור בעל רמת ביטוי מסוימת חיבור של . המסוימת בה יתבטאו הגנים

באמצעים של השבחה גנטית ובשילוב עם גן , עשוי לאפשר, ברקמה מסוימת

 .את שיפור תכונת המטרה, מתאים

פרמיית  אופרמיה 

 הטכנולוגיה

בעבור  השיפור בתכונת המטרה הכלולה גובות ת הזרעים וחברשתוספת מחיר  -

 .השיפור כאמוראת מכילים לעומת זרעים שאינם , משופריםהזרעים ב
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לפני עריכת ניסויים בצמחי , צמח המשמש לעזר בתהליך ההשבחה הגנטית-  צמח מודל

את השפעתו של גן , באופן מהיר יחסית, צמחים אלו מאפשרים לבחון. מטרה

 .תכונת המטרהמסוים על 

צמחי . לצרכים מסחריים, הצמח בו מעוניינים ליצור שיפור של תכונת המטרה-  צמח מטרה

, סויה: הינם , המטרה העיקריים בתחום ההשבחה הגנטית נכון למועד הדוח

 . ואורז חיטה, קנולה, כותנה, תירס

 .פרומוטורים וסמנים גנטיים, כגון גנים, א.נ.מקטעים ייחודיים במולקולת הד-  א.נ.רצפי ד

שיטות טיפוח 

 מתקדמות

את  על מנת לשפר ולהאיץשימוש בסמנים גנטיים ובמערכות סלקציה מתקדמות  -

אחד האמצעים הינו . ללא שימוש באמצעים ביוטכנולוגיים, תהליך הטיפוח

מאפשרים לדעת מהי הסבירות לכך שתכונת המטרה הסמנים גנטיים שימוש ב

נעשה השימוש בסמנים , בדרך כלל. DNAעל סמך דגימת  ספציפימצויה בצמח 

ומסייע בקבלת החלטה בדבר , מוקדמים במסגרת תהליך הטיפוח בשלבים

וגידולו לצורך המשך השימוש בו בתהליך הפיתוח של זן  צמחהמשך ההשקעה ב

 .חדש ומשופר

עמידות לתנאי , עמידות למזיקים, שיפור יבולכגון , תכונה רצויה לשיפור בצמח-  תכונת המטרה

 .בצמח ןחנקהמבוסס על יובש וניצול טוב יותר של דשן 
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -' חלק ב

 

 עסקיו התפתחות ותיאור התאגיד פעילות .1

 תרשים מבנה אחזקות .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התאגיד עסקי תיאור .ב

, שלה הבת ולחברת"( ן'אבוג: "להלן)מ "ן בע'אבוגל, למועד דוח זה נכון, שיפורט בדוח זה להלן כפי

 :פעילותמגזרי שני  "(החברה" -ן'אבוגוביחד עם , "הבת חברת"או " אבופיול" -להלן )מ "בע אבופיול

תנאי עקה ל ועמידות יבול כגון, תכונותשיפור  (א: )לצורך אחריםא .נ.ד ורצפי גנים שלמחקר ופיתוח ( 2)

 גידולים מגווןזרעים של ב ,באמצעים ביוטכנולוגיים ובשיטות טיפוח מתקדמות, סביבתית וביוטית

טארגטים ומולקולות כימיות של פיתוח מחקר ו( ב)-ו "(החקלאיים הגידולים תחום: "להלן) חקלאיים

 הגידולים תחום) "(הכימיקליםתחום : "להלן) כגון קוטלי עשבים, כימיקלים לחקלאותלצורך פיתוח של 

 פיתוח( 1); "(והכימיקלים החקלאיים תחום הגידולים": ביחד להלןהכימיקלים  ותחום החקלאיים

 ."(הזרעים תחום" :להלן) חקלאיים גידולים של זרעים ומסחור

 

 שנת התאגדות וצורת התאגדות .ג

 11ביום ובעקבות הנפקה לציבור , כחברה פרטית מאוגדת בישראל 2112החלה פעילותה בשנת  ן'אבוג

  .הפכה לחברה ציבורית"( הנפקהה" -להלן) 2111ביוני 

 

 מהותיים רכישה או מיזוג, מבניים שינויים .ד

לפרטים  .אבופיול, חברת הבת שלהל הזרעיםבתחום את כל פעילותה  ן'פיצלה אבוג ,2112ינואר חודש ב

 .להלן ג.2 ראו סעיף , אשר הועברה לאבופיול כאמור, הזרעים בתחום פעילות החברהנוספים אודות 

 הגידולים החקלאייםשל פעילותה בתחום שינוי במבנה הארגוני  ן'אבוג ביצעה, 2112שנת  במהלך, בנוסף

 ינוהל, (להלן א.1  בסעיף כמפורט)בתחום זה  השל היישומיםמסוגי שכל אחד  באופן, והכימיקלים

 .יםמוצר כחטיבת

 

100% 100% 

 מ"אבוגן בע

Evofuel Ltd. Evogene Inc. 
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 הפעילות תחום .2

 

  הגידולים החקלאייםבתחום  החברהתיאור פעילות  .א

-משתמשת בפלטפורמה הטכנולוגית שפותחה עלהחברה  ,זה תחום מסגרתב. תחום הפעילות תוכן .1.א.2

 חברותלשמש  עשוייםה ,(כגון סמנים גנטיים) א אחרים.נ.ד ורצפין גנים יאפילו לאתרידה בכדי 

 כגון)תכונות מטרה בצמחים  לשיפור"( זרעים חברות" -להלן) לחקלאיםהמפתחות ומייצרות זרעים 

 מתקדמות טיפוח ובשיטות ביוטכנולוגיים באמצעים ,(וביוטית סביבתית תנאי עקהל ועמידות יבול

 כגון)בני אדם והזנה של בעלי חיים  למאכלהמשמשים  אלובכבעיקר ו ,חקלאיים גידולים במגוון

 .('וכוקנולה , כותנה, סויה ,חיטה, תירס

 

מורכבת , החברה של הייחודית הטכנולוגית הפלטפורמה .החברה של הטכנולוגית הפלטפורמה .2.א.2

 "(הפלטפורמה הטכנולוגית: "להלן) ,טכנולוגיות גנומיות חישוביותלרבות , ממספר טכנולוגיות ליבה

החברה  הנרחב של  והידעיכולות העל בהתבסס על פלטפורמה זו ו .י החברה"שפותחו ברובם ע

 מידי מאתרתו צמחים שונים עלכמויות גדולות של מידע  מנתחת החברה ,בצמחים גנומיקהבתחום ה

  .בצמחים רצויותבעלי פוטנציאל לשיפור תכונות מטרה , א אחרים.נ.מאות גנים ורצפי ד שנה

 

 :להלן מפורטות, בתחום פעילות זה שפותחו, חישוביות של החברההגנומיות הטכנולוגיות ה

(1)ATHLETETM   לשיפור באמצעים ביוטכנולוגיים  לגילוי גנים הקשורים לתכונת המטרה הרצויה

באמצעים אופן השימוש בגן לאופטימיזציה של   Gene2ProductTM(2) ;ושיטות טיפוח מתקדמות

על , בצמח הגניםשל  הביטויהשפעה על עוצמת , לדוגמה)גנים של הביטוי ביוטכנולוגיים כגון אופן ה

 (3)  ;תכונה של היעילות שיפורלצורך ( 'וכד, מיקום הביטוי של הגנים ברקמות השונות של הצמח

EvoBreedTM פוח באמצעות שיטות טי בצמחיםשיפור תכונות זיהוי סמנים גנטיים לצורך ל

  . מתקדמות

 

גנים ה הינםפעילות זה  בתחוםמוצרי החברה , למועד הדוח נכון .שלה העסקי והמודל מוצרי החברה  .3.א.2

 אלו מוצרים ממסחרת והיא, כאמור מאתרת חברהשה ,כגון סמנים גנטיים ,אחריםה א.נ.ורצפי ד

 רישיוןהזרעים  לחברות המעניקים ,חברות זרעיםלבעיקר בדרך של שיתופי פעולה ומתן רישיונות 

על ידי )פיתוח ומסחור המשך לצורך  ,אלו. א.נ.החברה בגנים ורצפי ד שללהשתמש בקניין הרוחני 

או באמצעות שיטות /ובאמצעים ביוטכנולוגיים  ,זרעים משופרים - הסופי המוצרשל ( חברות הזרעים

נוספים אודות המוצרים של החברה בתחום פעילות  לפרטים  .בגידולים מסויימים, טיפוח מתקדמות

 .להלן א.1 ראו סעיף , זה

 Bayer ביניהן, החברה התקשרה עם מספר חברות זרעים בינלאומיות מובילות, מאז הקמתה

CropScinece ( באייר" –להלן)", Monsanto Company ( מונסנטו"–להלן)" ,Pioneer Hi-

Bred International Inc/DuPont  ( דופונט" -להלן)" ו- Syngenta AG ( נטה'סינג" -להלן)" ,

 של התקשרויותיה אודות נוספים לפרטים. כאמור, מתן רישיונות שימוש בגניםו פעולה בשיתופי

 .להלן 26 ראו סעיף , פעילות זה םבתחו ,ולקוחותיה שותפיה עם החברה
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 עד החברה שקיבלה ההכנסותהמכריע של  הרוב החקלאיים הגידולים תחוםבהכנסות החברה  אופי .4.א.2

במהלך שנת הדיווח ובשנים )עם לקוחות  ומהסכמים אסטרטגייםפעולה  משיתופי זה דוח למועד

א אחרים .נ.דהשימוש בגנים וברצפי  וןיריש בגין)רישיון  עבור םמיתשלומ נבעו, (הדיווחשקדמו לשנת 

 . פעולהה שיתופיפ של החברה במסגרת "מימון הוצאות המול מתשלומיםו( שהחברה איתרה

 החברה התקשרה בהם ולקוחות אסטרטגיים שותפים עם ההסכמים על ובהסתמך הדוח למועד נכון 

בגין  פעילות זה תנבענה מתשלום תמלוגים בתחוםכי הכנסותיה המהותיות , מעריכה החברה ,כה עד

 יחד. בשנהב "ארה דולר מליוניואף מאות  בעשרות להסתכם העשויים, מכירות של זרעים משופרים

משופרים כלשהם הכוללים גנים  זרעיםשל  םפיתוחנכון למועד דוח זה טרם הושלם , זאת עם

טרם בוצעה מכירה מסחרית של זרעים משופרים  ולפיכך גם ,החברהשאותרו ואופיינו על ידי 

או /ועבור גנים  כלשהו מהותיהחברה לא קיבלה תשלום תמלוגים ו, המכילים את הגנים של החברה

מהותיות הכנסות כי יהיו לה , החברה אף לא צופה .שהיא איתרה ואפיינה םאחריא .נ.רצפי ד

נוספים אודות מבנה לפרטים  .הקרובות השנים שלושבמהלך  לפחות ,זרעים  משופרים עלמתמלוגים 

 .להלן א.26 ראה סעיף , הכנסות החברה בהתקשרויותיה עם שותפים אסטרטגיים ולקוחות

כהגדרתו " מידע צופה פני עתיד"תמלוגים הינו מ מהותיות להכנסותחברה ה צפימידע זה בדבר 
כי לקוחות החברה ושותפיה , אין וודאות :הבאים מהטעמים, השאר בין, וזאת, בחוק ניירות ערך

אשר א אחרים .נ.דאו רצפי /וגנים  ב שימוש תוך, האסטרטגיים יפתחו וימסחרו זרעים משופרים
אלו תשלומי אבני א אחרים .נ.דאו רצפי /ואו שהחברה תקבל בגין גנים  /ו, אותרו על ידי החברה

אלו הינם עדיין בשלבי א אחרים .נ.דאו רצפי /ומשום שגנים  , בין השאר, וזאת, או תמלוגים/דרך ו
פיתוח מוקדמים אצל הלקוחות והשותפים האסטרטגיים של החברה ואין וודאות כי אכן יגרמו 

אלו אכן יגרמו לשיפור א אחרים .נ.דאו רצפי /ולשיפור תכונות מטרה בצמחי המטרה וגם אם גנים 
או /יה האסטרטגיים יבחרו לכלול גנים ואין כל וודאות כי לקוחות החברה ושותפ, תכונות מטרה

לפירוט . או למסחר זרעים משופרים כאמור/אלו בזרעים המשופרים שלהם וא אחרים .נ.דרצפי 
היקף ההכנסות של החברה בפועל , בנוסף. להלן 12 סעיף  ראוגורמי סיכון נוספים רלוונטיים 

 או יפותחו במסגרת תוכניותיה/כתוצאה ממסחור זרעים משופרים המכילים גנים אשר פותחו ו
בין היתר כתוצאה ממסחור במקביל של , עשוי להיות נמוך באופן משמעותי מהאמור לעיל, השונות

או אם היקף ההכנסות /ו, מספר גנים של חברות שונות המשפרים את תכונת המטרה הרלוונטית
העולמי של חברות הזרעים בגין גביית פרמיה על זרעים ביוטכנולוגיים בעלי תכונת המטרה 

 .הנוכחיותהיו נמוכות מההערכות הרלוונטית י

 

 תיאור פעילות החברה בתחום הכימיקלים .ב

במטרה טארגטים חדשים ומולקולות כימיות חדשות  של בגילויהחברה עוסקת , במסגרת תחום זה .1.ב.2

או /ו, שעל בסיס המולקולות הכימיות יפותחו כימיקלים חדשים לחקלאות להתמודדות עם מזיקים

של מתמקדת בתחום  החברה, נכון למועד דוח זה. בחקלאותשיפור תכונות מטרה אחרות ל

של יבול ועמידות  תכונותובתחום של כימיקלים המשפרים  (הרבצידים)קוטלי עשבים כימיקלים 

המשמשים למאכל בני אדם והזנה בכאלו בעיקר ו, במגוון גידולים חקלאיים סביבתית תנאי עקהל

 .('חיטה וכו, להקנו, כותנה, סויה, תירס כגון)של בעלי חיים 

 

כימיות  נשען על  פלטפורמות התהליך גילוי הטארגטים והמולקולות   -הפלטפורמות הטכנולוגיות .2.ב.2

בכלל זה מפותחות שתי . אשר מפותחות על ידי החברה למטרה זו ייעודיותגנומיות חישוביות 

 . והשנייה לגילוי מולקולות כימיות טכנולוגיות גנומיות חישוביות האחת לגילוי טארגטים

טארגטים רשיונות שימוש בהחברה בתחום זה הינם ל ש םמוצריה -העיסקימוצרי החברה והמודל  .3.ב.2

איתור ב החלה רק  החברה, נכון למועד הדוח .אותם היא תגלה בשנים הקרובות ומולקולות כימיות
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שתופי טרם נכנסה לאף החברה  ,מוצרים בתחום זהלה עוד אין ו כימיות מולקולות או/ו טארגטים

 .  מסוג זה מוצריםעם בקשר  רישויאו  מחקר ופיתוח הסכמיאו ל/פעולה ו

 

 למועד נכון. בחברההכימיקלים הינו תחום חדש  תחום -הכימיקלים הכנסות החברה בתחום  אופי .4.ב.2

נכנסה להסכמים וטרם  או מולקולות כימיות/איתרה טארגטים וטרם  החברהח זה "כתיבת דו

או /זה יניב הכנסות לחברה ו תחוםכי , וודאותכל אין  כן ועל, בתחום זהעם צדדים שלישיים כלשהם 

  .או תמלוגים/תשלומי אבני דרך ו כימיות מולקולותאו /ו טארגטיםרשיונות להשהחברה תקבל בגין 

 

  הזרעיםתיאור פעילות החברה בתחום  .ג

 

שישמשו  חקלאיים גידוליםמשופרים של  זניםפיתוח ב עוסקת החברה, הזרעיםתחום  במסגרת .1.ג.2

וזאת באמצעות שיטות טיפוח , (ט'כגון ביודיזל וביוג) האלטרנטיביים הדלקיםכחומר גלם לתעשיית 

. הנעזרות ברכיבים מסוימים של הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה, צמחים קלאסיות ומתקדמות

לצורך  ,משופרים של צמחיםהסופי אותו מפתחת החברה הינו זרעים  המוצרבתחום פעילות זה 

התוצרת החקלאית שהינה לצורך מכירת , על ידי החברה עצמה גידולם אף ואולי, לחקלאים תםמכיר

או לשימושים /ו ליצרני דלקים אלטרנטיביים, או השמן שיופק מהם/שמן ו זרעי גרעינים עתירי

 .מסחרים אחרים

 

בבעלותה המלאה של  הבת חברת, לאבופיול ולהעבירו זה תחום לפצל החברה החליטה 2111 דצמברב .2.ג.2

במטרה להאיץ את תהליך הפיתוח של המוצרים  ,2112 בינואראשר הוקמה על ידי החברה  ,החברה

באמצעות הקצאת משאבים וכוח אדם ניהולי ומקצועי נפרדים לתחום , בין השאר, וזאת, זה בתחום

במידה  ספציפי זה לתחוםלגייס השקעות של צדדים שלישיים  לחברהבעתיד על מנת לאפשר  כןו, זה

לפרטים נוספים בדבר פיצול פעילות החברה בתחום . כאמור ותתקבל החלטה לגייס השקעות

 .2111-11-311115 אסמכתא, 2111 דצמבר 21 מיום מיידיהביופיול ראו דיווח 

 

אשר ניתן יהיה , קיקיון עתירי שמןים של צמח הזנ בפיתוח מתמקדת אבופיול, למועד דוח זה נכון .3.ג.2

-בר, מנת שישמשו כחומר גלם יעיל-על ,מזון גידולי עם מתחרה שאינו באופן לגדלם באופן מסחרי

עלויות ייצור תחרותיות ביחס לחומרי הגלם ממקור ב, הביודיזל לתעשיית שמן צוריילצורך קיימא 

 אבופיול, הדוח למועד נכון(. וקנולה סויהבעיקר ) כיום הביודיזלהמשמשים את תעשיית  ,צמחי

 . מפתחת שהיאבברזיל כאזור יעד עיקרי לפיתוח ומסחור של זני הקיקיון  פעילותה את ממקדת

 

מזרח -בצפון מפתחת שהיאהקיקיון  קווישדה של  מבחניסיימה החברה בהצלחה  2112ו  2111 בשנים .4.ג.2

בעקבות . וכדאיות כלכלית משופר יבולפוטנציאל  הקווים ראוה ,אלוכאשר במסגרת מבחנים  ,ברזיל

 SLCעם חברת למחקר ופיתוח הרחיבה החברה את שיתוף הפעולה שלה , תוצאות הניסוי

Agricola ,המודל החקלאי בו . 2111 שנתשהחל ב, אחת מחברות החקלאות המובילות בברזיל

כלומר זריעת , עם גידול סויה( מחזור זרעים)מתמקדות החברות הינו גידול של קיקיון ברוטציה 

 נתוניעל  בהתבסס, להערכת החברה. הקיקיון לאחר קציר הסויה עם סיום עונת הגידול של הסויה

השטח , פי משרד החקלאות הברזילאי ותחזיות של חברות חקלאות בברזיל-על ,בברזיל הסויה שטחי
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שטח זה מהווה כשליש משטחי  .דונם מיליון 11-כב ךמוער ,זה חקלאי מודל של להטמעה יפוטנציאלה

 . הסויה המגודלים כיום בברזיל

 

הבת טרם השלימה  חברת, נכון למועד דוח זה. השלב בו מצויה חברת הבת והעדר הכנסות בשלב זה .5.ג.2

החברה . כאמור מסחרייםהעומדים בדרישות שהוגדרו על ידה לזנים , קיקיון חדשיםפיתוחם של זני 

מזרח -המותאמים לגידול בצפון], זני קיקיון מסחריים -כי פיתוחם של מוצריה הראשונים , צופה

 .ממועד דוח זהים עד ארבע שנ יושלם בעוד כשנתיים, [ברזיל ואולי אף באזורים נוספים

  

ות של העשויים בעתיד להוות לקוח, לחברה שתופי פעולה עם צדדים שלישיים, נכון למועד הדוח .6.ג.2

או לשתף ( זרעים של זני הקיקיון המשופרים שהיא מפתחתלרכוש מחברת הבת , דהיינו)חברת הבת 

לצורך מכירת התוצרת החקלאית שהינה זרעי הקיקיון  בגידול זרעים אלוחברת הבת פעולה עם 

שיתופי הפעולה עם חברות אלו הינם , בשלב זה, אולם, או השמן שיופק מהם/ו( המכילים שמן)

התקשרות מסחרית עם צד שלישי כלשהו בקשר לזני הקיקיון לה אין , לצרכי מחקר ופיתוח בלבד

ולא צפויות לה הכנסות ממכירת מוצרים , אין לחברת הבת הכנסות כלשהן, שהיא מפתחת כאמור

 .הקרובות בשניים

 

עצם ההטמעה , השטח הפוטנציאלי להטמעה של המודל החקלאי בברזיל היקףבדבר  לעיל המובאמידע ה

 .2691-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד הנםשל המודל החקלאי על ידי החברה 

 ביעדיוטרם הוכח כי זנים אלו יעמדו , נמצאת בשלבי פיתוח של זנים אלו אבופיול, נכון למועד הדוח

לפתח זני קיקיון משופרים  תצליחכל ודאות כי אבופיול  אין. רי הגידול המתוכנניםבאזו, החברה כאמור

 שנכון מאחר וזאת, לעיל כמפורט הזמנים לוחות במסגרתאו /ו מסחרי ופוטנציאל כלכלית כדאיותבעלי 

 להשליםנמצאת בשלבי פיתוח של זנים אלו ואין וודאות כי החברה תצליח  הבת חברת זה דוח למועד

כאמור  ביעדיםועמידתה , באזורי הגידול המתוכננים, החברה ביעדיקיקיון אשר יעמדו  זנישל  פיתוחם

 ומזג המשופרים הקיקיון קווי פיתוח הצלחת כגוןבשליטתה  שאינם נוספים בגורמיםתלויה בין היתר 

 הבהצלחה פיתוח זנים כאמור העומדים ביעדי תשלים אבופיולאף אם , כן כמו. היעד גידולי באזור האוויר

למסחר  תצליח היאאין וודאות כי , שיעור השמן שיכול להיות מופק מהםו הממוצע היבול רמותמבחינת 

שימוש מסחרי  בעולםמאחר שנכון למועד דוח זה טרם נעשה , בין השאר, וזאת, בכללזרעים של זנים אלו 

 לקבלהאלטרנטיביים וייתכן כי יהיו קשיים רגולטוריים  הדלקיםבשמן קיקיון כחומר גלם לתעשיית 

קווי הקיקיון המשופרים של  אם שאףוכן משום שיתכן , רעלנים גם המכילים קיקיון צמחי לגידול אישור

עלויות הגידול של צמחי הקיקיון או עלויות , כאמור, מבחינת יבול השמן שלהם היעמדו ביעדי אבופיול

כגון אם לא יפותחו כלים מכאניים אשר ) אבופיולהפקת השמן מהם יעלו על ההערכות הנוכחיות של 

וכתוצאה מכך שמן המופק מצמחי הקיקיון המשופרים של ( יאפשרו קטיף ממוכן של גרעיני הקיקיון

 כיום הביודיזלוה חלופה תחרותית לחומרי הגלם ממקור צמחי המשמשים את תעשיית לא יהו אבופיול

 (. וקנולה סויהבעיקר )
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 שקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיוה .3

 :פרטים בדבר ההשקעות שנעשו בהון החברה בשנתיים האחרונות להלן

 

בחברה  השקיעה, חברה מובילה לייצור ושיווק זרעים בעלי תכונות משופרות, חברת באייר, 2111 בינואר .א

 . "(באייר השקעה הסכם: "להלן) ב"ארה דולר 6.95 -כ של למניה במחיר, ב"דולר ארה 12,111,111 שלסך 

ינוי משקיף לרבות זכות בקשר עם מ, לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה האמור וזכויות באייר מכוחו

, 2111-11-115131אסמכתאות מספר  2111, בדצמבר 13ראו דיווחי החברה מיום , בדירקטוריון החברה

-2111-11, 2111-11-11556אסמכתאות מספר , 2111, בינואר 11ומיום , 2111-11-115165, 2111-11-115111

111531. 

 

 ידי על 2111 באפרילהוענקה לחברה  אשר ,Putאופציית לממש  לאדירקטוריון החברה  החליט 2111 במאי .ב

AquAgro Fund L.P. ,להלן) וקלינטק חקלאות, מים בטכנולוגיות בהשקעות המתמקדת סיכון הון קרן :

ואשר , ב"ארה דולר מיליון כשני של בחברה AquAgroקרן  שלהסכם השקעה  במסגרת"( AquAgro קרן"

ב "ארה דולר מליון שני של נוסף סך להשקיע AquAgro קרןלחייב את  החברהרשאית  היתהעל פיה 

 .פקעה זו ואופציה, ₪ 4.51 -ל השווהב "ארה בדולר למניה ובמחיר מניות רגילותל בתמורה, בחברה

במאי  16 מיום החברה דיווחראו , Put-ה תאופצילממש את  לאשהחלטת החברה  אודותלפרטים נוספים 

 .2111-11-151614אסמכתא מספר , 2111

 

אשר הקצתה החברה , (2סדרה )חל המועד האחרון למימושם של כל כתבי האופציה , 2111במאי  31 ביום .ג

 כתבי: "להלן) AquAgroבמסגרת הסכם ההשקעה עם קרן  2111במסגרת ההנפקה ובאפריל  2111 ביוני

, כאמור 2111במאי  31-החל ממועד הקצאתם ועד למועד האחרון למימושם ב"(. (1סדרה ) האופציה

( ח"מיליון ש 51.9-כ)מיליון דולר  16.6-תמורת סך של כ, (2סדרה )מכתבי האופציה  99.9%-מומשו כ

.  2111דולר במהלך שנת  מליוני 15.1 -כ מתוכם], למניה ₪ 12.132 של ממוצע מימוש במחיר, לחברה

 .לדוח זה' לדוחות הכספיים אשר מצורפים כפרק ג 19לפרטים נוספים ראו ביאור 

 

 הביוטכנולוגיה בתחום מובילה בינלאומית חברה, עם מונסנטו החברה חתמה, 2111 בנובמבר 21 ביום .ד

, במקביל .2111באוגוסט  21מיום החברות  ביןהרחבת שיתוף הפעולה ו להארכתעל חוזה , החקלאית

 בחודש ,בחברה מונסנטוהשקיעה  לפיו) מונסנטו עםהשקעה החתמה החברה עם מונסנטו על תיקון לחוזה 

המקורי עם השקעה הסכם ה" –להלן  - ב בחברה"דולר ארה 11,111,111 של כולל סך ,2111 ספטמבר

ניתנה  אשר Putהוחלפה אופציית  ובמסגרת ,"(מונסנטולחוזה השקעה  התיקון" –להלן ) ("מונסנטו

בלתי חוזרת חדשה  Putבאופציית , מונסטובמסגרת הסכם ההשקעה המקורי עם  מונסנטולחברה על ידי 

דולר  12,111,111לחייב את מונסנטו להשקיע בחברה סך של , בעלת מועד מימוש מאוחר יותר, לחברה

 Put-ה אופציית:"להלן)ב "ארה דולר 12 של למניה במחיר, החברה של רגילות מניות תמורתב "ארה

 31ועד ליום  2114, בפברואר 1החדשה הינו החל מיום  Put-ה אופציית של המימוש מועד"(. החדשה

 (.כולל) 2114, באוגוסט

מונסנטו תחליט לממש  2114, בפברואר 1במידה שעד ליום כי , עוד נקבע בתיקון לחוזה השקעה מונסנטו

נתיים נוספות מעבר לתקופת שיתוף הפעולה הקבועה שב הצדדים בין הפעולה שיתוףלהארכת  אופציה
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כך שהחברה תהיה זכאית לחייב את , החדשה תשתנה Put-אופציית ה, בהסכם לשיתוף הפעולה עימה

, ובנוסף ,ב"ארה דולר 14 שללמניה  במחירב "דולר ארה 6,111,111מונסנטו להשקיע בחברה סך של 

 כנגד ושלא במזומןב "ארה דולר 6,111,111 של סך, כאמור האופציה מימוש במועד, לחברה תשלם מונסנטו

, החברה של מסויים פעילות תחום לגבי מונסנטו של הבלעדיות תקופת הארכת בגין כתמורה, מניות

 .בהסכם שיתוף הפעולה בין הצדדים כמפורט

וזכויות  מונסנטו השקעה לחוזה התיקון, עם מונסנטו הפעולה שיתוףהסכם  אודות נוספים לפרטים

 14 מימיםודיווחי החברה  זה לדוח' א לדוחות הכספיים המצורפים כפרק ג5 ביאורראו , םמונסנטו מכוח

-2111-11 מספרו אסמכתא ,2111 בנובמבר 29-ו 2111 בנובמבר 15, 2111 בספטמבר 22, 2111 בספטמבר

 .2111-12-343212 -ו 2111-11-343164, 2111-11-326994, 2111-11211949, 213612

 

, טבלה המסכמת את המידע שהובא לעיל בדבר השקעות בהון החברה בשנתיים האחרונות להלן
 :לעילכאמור  מונסנטושיש לחברה כלפי   Put-ה אופציתובדבר 

 

מועד  נייר ערך/  הסכם

 ההשקעה

סכום 

 ההשקעה

 הערות מחיר למניה

 12,111,111 2111 ינואר באייר השקעה הסכם

 דולר
 15.1 -כ מתוכם דולר 6.95-כ

מליוני דולר 

 2111במהלך שנת 

 2111 במאי 31 (2סדרה ) האופציה כתבי

 אחרוןמועד )

 (למימוש

 16.6-כ

 דולר מיליון

 51.9-כ)

 (ח"ש מיליון

 מימוש מחיר

 של ממוצע

12.132 ₪ 

 

התיקון  מכח –החדשה  Put-ה אופציית

 מונסנטולחוזה השקעה 
 תקופת

 1: המימוש

 2114, בפברואר

 31עד 

 2114, באוגוסט

12,111,111 

 דולר
  דולר 12

 במידה החדשה  Put-שינוי באופציית ה

 2114לפברואר  1ב מונסנטו תבחר ו

שיתוף הפעולה בין הצדדים את  להאריך

 .כמפורט לעיל

 תקופת

 1: המימוש

 2114, בפברואר

6,111,111 

 *דולר
 מונסנטו בנוסף דולר 14

תשלם לחברה 

 דולר 6,111,111

 .מניות כנגד שלא

 

 .בנוסף ולא, דולר 12דולר בחברה במחיר למניה של  12,111,111להשקיע  מונסנטולחייב את  Put-ה לאופציית חלופי* 

 

 הסכם זכויות משקיעים פקיעת .ה

בין החברה לבין כל בעלי מניותיה נכון למועד ההנפקה ולפני משקיעים ההסכם זכויות פקע  2112 ביוני

 . לתנאיו בהתאם, הרישום למסחר
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 דיבידנדיםחלוקת  .4

לא חלות על החברה  ,ח זה"נכון למועד דו. ממועד היווסדה לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה

 31 ליום נכון. מגבלות חיצוניות כלשהן בקשר עם חלוקת דיבידנדים ולחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד

  .לחברה אין יתרת רווחים הניתנים לחלוקה, 2112 בדצמבר

 
 מידע אחר -' גחלק 

 

 הפעילות של התאגיד תחומימידע כספי לגבי  .5

 

פעילות החברה בתחום הזרעים , 2112 במרץ 31 ליום החברה של הרבעוניים הכספיים מהדוחות החל .א

כהגדרת מונח זה בכללי )החלה להיות מתוארת בדוחות הכספיים של החברה כמגזר פעילות נפרד 

 2112בינואר  החלוזאת לאור הגידול בהיקף הפעילות של החברה בתחום זה , (החשבונאות המקובלים

בהתאם לתקנות ניירות ערך . החל מאותו מועד אבופיוללוהעובדה שתחום פעילות זה הועבר בשלמותו 

מאותו מועד כתחום  החלחשב נמגזר זה , 1969-ט"תשכ, (מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )

לחברה שני תחומי , החל מדוח זה ,ולכן, פעילות נפרד לצורך דוחותיה הרבעוניים והתקופתיים של החברה

 .הזרעיםותחום והכימיקלים  הגידולים החקלאייםתחום  –פעילות 

ראו  הפעילות מיתחו שנילגבי ( באלפי דולר)הנתונים הכספיים המאוחדים של החברה לפרטים אודות 

הכספיים של  ייהדוחותב 12ראו ביאור לדוח זה וכן ' דוח הדירקטוריון של החברה המצורף כפרק ב

 .לדוח זה' פרק גכ מצורפים אשרהחברה 

 

 מהות ההתאמות למאוחד .ב

-ו אבופיול)ת והמאוחד ותוהחבר ן'אבוגהדוחות הכספיים של . עורכת דוחות כספיים מאוחדים ן'אבוג

Evogene Inc ) ותהמדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החבר. לתאריכים ולתקופות זהיםערוכים 

אין Evogene Inc -ל .ן'אבוג ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים שלוהמאוחד

, לפרטים נוספים .עובדים ולא מתקיימת בה כל פעילות ולכן איחודה אינו משפיע מהותית על דוחות החברה

 .לדוח זה' ג בפרקב "ח סולו המצראה דו

 

 לעיל בטבלאות שהובאו הכספיים בנתוניםהתפתחויות שחלו  .ג

ראו דוח הדירקטוריון , לעיל 'ף אשחלו בכל אחד מהנתונים המובאים בסעיהתפתחויות הלפרטים אודות 

   .לדוח זה' פרק בכ מצורף אשרשל החברה 
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 והכימיקלים החקלאיים הגידוליםבתחום  עסקי התאגיד תיאור – 2'דחלק 

 

 התאגיד פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .6

 :פעילותה על להשפיע עשוייםשהתרחשו בשנה האחרונה וה לחברה חיצונים ארועים מספר של תאור להלן

 

עם השפעה גדולה , השנים באחרונות 25-ב ב"החמורה והרחבה ביותר בארהבצורת התאפיינה ב 2112שנת  .א

מהתוצרת  11%-וכ, ב הושפעה מהיובש"מהאדמה החקלאית בארה 11%-כ. 1החקלאות העולמיתעל 

, בעיקר בתירס ובסויה, הפגיעה הקשה שנגרמה לגידולי שדה. 2החקלאית מצויה באזורים שסבלו מיובש

  .לעליית מחירים של סחורות אלו, בין השאר, הביאה

 

, כגון תירס, יבול ועמידות ליובש של גידולים חקלאייםהמתמקדות בשיפור , ן'תוכניות הפיתוח של אבוג

שיאפשרו מתן  מענה  ,עם עמידות ליובש תלהביא למסחור של זרעים מושבחים גנטי ותעשוי, סויה וחיטה

 .למצבים דומים בעתיד

 

, חדשים גידולים חקלאיים, כמו כן. 21123היקף השטחים שבהם נזרעו זרעים מושבחים גנטית עלה בשנת  .ב

 –סלק סוכר  דוגמת, מתקדמים בשלבי פיתוחנמצאים יצאו לשוק או , ים ביוטכנולוגייםים באמצעמשופר

שמוצרים  –אורז ו, 4בארצות הבריתסוכר השל סלק משטחי הגידול  95% –עם פתרונות שאומצו ב 

 . 2113/145 –ב במדינות מסוימות באסיה אמורים להמכר  (מושבחים אורזזרעי ) ממנו ראשונים

 

עם החברה ההודית רזי  2112כגון שיתוף פעולה שנחתם בשנת  ,שיתופי פעולה בתחום של אורזלאבוגן 

הזדמנות לכניסה  ,החברה רואה בהתרחבות תחום הזרעים המושבחים גנטית לגידולים נוספים. סידס

 .להלן ג.26 ראו סעיף , לפרטים נוספים אודות שתוף הפעולה עם רזי סידס. לשיתופי פעולה חדשים

 
 בצורה שימוש. עמידות לקוטלי עשבים מקובלים המשווקים לחקלאיםמתחילה להסתמן שבירה של ה .ג

להתרבות מקרים של עשבים המפתחים עמידות לקוטלי  הביא הקיימים העשבים בקוטליאינטנסיבית 

כתוצאה מהיכולת המוגבלת להתמודד בעתיד בתעשיה חשש לגבי  הנזק הכלכלי שיגרם  קיים. 6עשבים אלו

מציאת פתרונות חדשים מחקר ופיתוח לשם בהשקעות ב עלייהל עשוי להביאצורך זה   .םעם העשבי

בתכנית  2113החלה בשנת ן 'אבוג. הן מבוססי כימיה והן מבוססי ביולוגיה –להתמודדות עם הבעיה 

שניתן יהיה על בסיסם לפתח קוטלי עשבים חדשים עם מנגנוני  ,לזיהוי טרגטים ומולקולות כימיות חדשות

 .   שיאפשרו הדברה של עשבים עמידים ,פעולה
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 ופיתוח בגילוי בעיקר מאמצים שהשקיעו ,הכימיה חברות בו לתהליך ערים אנחנו האחרונות בשנים .ד

 לחקלאות כימיה בגילוי להשקיע מתחילות, ('וכו מחלות, חרקים, עשבים) מזיקים לקטילת מוצרים

חברת באייר , לדוגמא .ליובש עמידותו העלאת יבול והגברת על בדגש – הצמח ביצועי של להעצמה שתביא

העוסקת בנושא  היחידקיימת  BASFבחברת, חברת מנדל ביוטכנולוגיהזה עם פעולה בנושא משתפת 

 זה מסוג מוצרים. נטה'סינג זה בחברת פעילות מחקר ופיתוח בתחום פעילותקיימת ו   Plant Healthבשם

 של הכלים בארגז נוסף רכיב ולהוות דולרים מיליארדי של בהיקף חדש שוק ליצירתלהביא עשויים 

 (.יבול ליחידת שטח)הפרודוקטיביות להגדלת  והדרישה המשתנים הסביבה אתגרי עם המתמודד החקלאי

מידע גנטי שיוצר וגנים שהתגלו במסגרת , כות חישוביות שפותחומערונכסים כגון  הבנהן 'לאבוג

למנף  בכוונת החברה לבחון את יכולתה. שיפור יבול ועמידות ליובשפעילותה לפיתוח זרעים מושבחים ל

 .   לשם זיהוי טארגטים ופיתוח מולקולות כימיות בתחום זהאת הידע בתחום ונכסים אילו 

 
 

 ושינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו , החלים בומבנה תחום הפעילות ושינויים  .1

 

 החקלאיים הגידוליםמידע כללי על תחום  .א

  שוק הזרעים העולמי ותחום הביוטכנולוגיה – כללי .1.א.1

דהיינו , "רגילים"הכולל זרעים ביוטכנולוגיים וזרעים )שוק הזרעים העולמי  שווי, פומבייםפי פרסומים -על

כגון , זרעים של גידולי שדהה שוק .7מיליארד דולר 35-כ ההי, 2112לשנת  (ביוטכנולוגיים זרעים שאינם

 .8העולמישוק הזרעים  שווימ 15%-למעלה מ המהוו, חיטה וסויה, אורז, תירס

הערך  תוספתנוכח , מהירה בצורה האחרונותתחום הביוטכנולוגיה בגידולים חקלאיים התפתח בשנים 

 . משימוש בטכנולוגיות מתקדמות אלו כתוצאההחיסכון הכלכלי לחקלאות העולמית הכלכלית או 

 111-על כגידולים ביוטכנולוגיים עמד היקף השטחים העולמי של  2112כי בשנת , עולה 9מפרסומים פומביים

מהשטחים של גידולים  51%-מעל. 2111בהשוואה לשנת  6% -גידול של כ ,(מיליארד דונם 1.1)מיליון הקטר 

פי פרסומים -על, בנוסף. מהשטח בדרום אמריקה 31%ומעל , ביוטכנולוגים נמצאים בצפון אמריקה

 –כ והיווה , מיליארד דולר 1115-על כ 2112 היקף מכירות הזרעים הביוטכנולוגיים עמד בשנת, 10פומביים

ISAAA -על פי הערכות ה. מהיקפו של שוק הזרעים העולמי 42%
שוק הגידולים הביוטכנולוגיים צפוי , 12

תוך הגדלת השטחים לגידול גידולים ביוטכנולוגיים על ידי אימוץ , להמשיך ולהתפתח בעשור הקרוב

דוגמת , אימוץ הטכנולוגיה בגידולים נוספים , בעיקר בדרום אמריקה ובאסיה ,הטכנולוגיה במדינות נוספות

                                                 
7
 Phillips McDougall – The Global Agrochemical and Seed Markets Industry Development" presentation, August 

2012 
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 .והרחבת מספר התכונות המשופרות בצמחים ,אורז

ISAAA -על פי ה
כותנה וקנולה , תירס, הגידולים המסחריים הביוטכנולוגיים העיקריים הינם סויה, 13

(. גודלים כיום זרעים ביוטכנולוגייםמכלל השטחים בהם מ 5% –ו  14%, 34%, 41%, בהתאמה, המהווים)

כאשר המדינה הדומיננטית ביותר , מדינות ברחבי העולם 29-בכגידולים ביוטכנולוגיים מצויים כיום 

. מיליון הקטר 69-על כ 2112בה עמדו שטחי הגידולים הביוטכנולוגיים בשנת , ב"בתחום זה הינה ארה

בשטחי הגידולים הביוטכנולוגיים ביחס לשנת  21%עם גידול של , ברזיל מהווה מנוע צמחיה עיקרי לשוק

עדיין ישנן , אף שהטכנולוגיה של זרעים ביוטכנולוגים מואמצת מידי שנה במדינות חדשות-על. 2111

 .בהן הטכנולוגיה טרם אושרה לשימוש, בעיקר באירופה, מדינות

עמידות ( 1: )הינן כדלקמן  ריות הקיימות כיום בשוק של צמחים ביוטכנולוגייםשתי תכונות המטרה העיק

לגידוליו  תכונה המאפשרת לחקלאי להשתמש בקוטלי עשבים מבלי לגרום נזקים - לקוטלי עשבים

על פי . תכונה המאפשרת את הקטנת השימוש בקוטלי חרקים בהמשך - עמידות לחרקים( 2) -המסחריים ו

14 -הערכות של ה
ISAAA הכלכלי של חקלאים מאז החל השימוש  הערך  ותוספתהחיסכון  ועמד

 . מיליארד דולר כתוצאה מעלייה ביבולים 91-על מעל ל 2112ועד לשנת  1996בביוטכנולוגיה בצמחים בשנת 

 –צפויה חברת מונסנטו להשיק לחקלאים את המוצר הראשון הכולל תכונה של עמידות ליובש , 2113בשנת 

 .זרעי תירס עם יבול משופר תחת תנאי יובש

התכונות של . זרעים של גידולים חקלאיים, די שנהימ, נוהגים החקלאים לרכוש, בחקלאות המודרנית

שימוש בזרעים ביוטכנולוגים המכילים תכונת . אותם גידולים מושפעות במידה רבה מהגנטיקה של הזרע

עשויים להעלות את ערכם הכלכלי של גידולים אלו וליצור ערך לחקלאי  הן בשל , כלשהי משופרתמטרה 

, תכונה של עמידות בפני חרקים תאפשר, כך למשל)בשל הפחתת עלויות הגידול  או/והעלאת כמות היבול 

ים מחיר הזרעים הביוטכנולוגים המכיל(. הפקת יבול איכותי יותר והקטנה של עלויות הריסוס, בין השאר

ותוספת המחיר שגובה חברת הזרעים בעבור , את תכונת המטרה יהיה יקר מזה של הזרעים ללא התכונה

תהיה קשורה לתוספת הערך בפועל שתהיה לחקלאי כתוצאה מן השימוש ( פרמיית הטכנולוגיה)השיפור 

 .בתכונה המשופרת

Cropnosisפי פרסומים של חברת -ועל, להערכת החברה
הזרעים מפרמיית  סך הכנסות חברות, 15

מיליארד דולר של שוק הזרעים  15מתוך )מיליארד דולר  4.6-מוערך בכ 2111בשנת הטכנולוגיה 

עמידות לקוטלי עשבים  :בעבור  שתי  תכונות המטרה הקיימות כיום בשוק כאמור( הביוטכנולוגים

 .ועמידות לחרקים

 ,סנטונמו בעיקר, במספר מצומצם של שחקנים, נכון למועד הדוח, מאופיין שוק הזרעים הביוטכנולוגיים

. מונסנטו- ידי שחקן עיקרי מוביל-ובריכוזיות גבוהה על, Dow AgroScience-ו באייר, נטה'סינג, דופונט

 גנטית מושבחים זרעים בשיווקמהלך השנים האחרונות ניכרת התחזקות של השחקנים האחרים ב, עם זאת

כמו . כגון עמידות לחרקים, עבור תכונות שפותחו על ידן ,יהבסיס הזרע מחיר על פרמייה לגבות וביכולתן

המאפשרים שימוש , (cross-licensing)שוק זה מאופיין בחילופי רישיונות בין חברות הזרעים , כן

תכונה זו . ידי חברת זרעים אחרת-בטכנולוגיות של חברה מסוימת בזרעים המיוצרים ומשווקים על

ית הטכנולוגיה של חברות שלא רק באמצעות הזרעים המיוצרים ומשווקים מאפשרת הגדלת נתח שוק פרמי

                                                 
13
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Cropnosis - מחקרי שוק וייעוץ בתחום הביוטכנולוגיה, חברה המספקת מידע. 



- 21 - 

  .ןיד-על

   סביבתיים עקה לתנאי ועמידות יבול שיפור .2.א.1

את היבולים ליחידת  לשפר המטר על הצהירו בעולםהמובילות  הזרעים חברות ,16פומביים פרסומים פי על

, הגידול באוכלוסיית העולם צרכי לעעל מנת לענות ( שטח עם פחות תשומות ליחידתיותר תפוקה )שטח 

מתמשך באיכות החיים במדינות מתפתחות והירידה בשטחים החקלאיים נוכח התנאים השיפור ה

 . האקלימיים בכדור הארץ

לחברות הזרעים המצרפי העתידי  השנתי ההכנסות פוטנציאל, י פרסומים פומביים"עפ, למועד הדוח נכון

ועמידות לתנאי עקה שיפור יבול  של מטרה תכונות בעלי ביוטכנולוגיים םזרעימגביית פרמיה בגין 

בהתבסס על  .(להלן הראו טבל) 17דולר מיליארד  3.15-ל במעל מוערך, בלבד וסויה בתירס , סביבתיים

 למאות מגיעות הזה בתחום ופיתוח במחקר השנתיות ההשקעות, הערכות החברה ועל פרסומים פומביים

כך שתשלומי מחקר ופיתוח ששולמו ועשויים להיות משולמים , החברה פועלת בתחום זה .18דולרים מיליוני

נגזרים מההשקעות השנתיות במחקר ופיתוח ותמלוגים שהיא עשויה לקבל נגזרים מפוטנציאל ההכנסות 

 . השנתי העתידי המצרפי לחברות הזרעים

תכונות פרמיית טכנולוגיה בגין מ הזרעים לחברות השנתי ההכנסות פוטנציאלבדבר  ההערכות

 סביבתיים עקה לתנאי ועמידות יבול שיפור מטרה עיקריות בתחום

 

 המטרה תכונת
 השנתי ההכנסות פוטנציאל

 מפרמייתהזרעים  לחברות

 תכונתטכנולוגיה בגין 

 בתירס המטרה

 השנתי ההכנסות פוטנציאל

 מפרמייתהזרעים  לחברות

 המטרה תכונתטכנולוגיה בגין 

 בסויה

 (פוטנציאלי שוק) שיפור יבול
>$1B >$1B 

שיפור יבול  בתנאי עקה 

 שוק) (יובש דוגמת) סביבתיים

 (פוטנציאלי

>$500M >$250M 

תפוקה )שימור יבול /שיפור

תוך שימוש ( ליחידת שטח

 (פוטנציאלי שוק)דשן בפחות 

>$1B קיים לא  

 

פוטנציאל ההכנסות העולמי לחברות הזרעים מגביית פרמיה בגין בדבר , לעיל זה ק"בס המובאמידע ה

אין ו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך" מידע צופה פני עתיד"הינו , שיפור ביבול המקנים זרעים ביוטכנולוגיים

 מסוג זה פוטנציאל ההכנסות העולמי לחברות הזרעים מגביית פרמיה בגין זרעים ביוטכנולוגייםוודאות כי 

                                                 
16

 http://www.monsanto.com/newsviews/Pages/do-gm-crops-increase-yield.aspx 

17
Monsanto Supplemental Information for Investors, January 5

th
, 2012 and Evogene's internal 

estimations 
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יתכן שהתעשיה לא תצליח לפתח כלל מוצרים הואיל ו, בין השאר, וזאת, בהיקף המוערך לעיל האכן יהי

נמוכה  יתכן שהפרמיה שניתן לגבות עבור מוצרים אילו תהיה, כמו כן. מסוג זה בשל קשיים טכנולוגיים

 .יותר כתוצאה מתחרות בתחום

 ביוטייםעמידות לתנאי עקה  שיפור .3.א.1

דרכי ההתמודדות עם . ועודמחלות  , חרקים, עשבים -יבול וכולליםמביאים לירידה ב ביוטייםתנאי עקה 

קוטלי חרקים , (herbicides)קוטלי עשבים )ים מדבירים כימיקל ,בין היתר, עקות מסוג זה כוללות

(insecticides ) וקוטלי פטריות(fungicides)  שיטות וזרעים מושבחים באמצעים ביוטכנולוגיים ועל ידי

תחום שיפור העמידות  .עקות אלואשר מאפשרים להגביר את עמידות הצמח ל, קלאסיות ומתקדמותטיפוח 

על פי . של מיליארדי דולרים לחברות הזרעיםהכנסות תחום בעל פוטנציאל  הוא, לתנאי עקה ביולוגיים

 זרעים ביוטכנולוגייםמגביית פרמיה בגין הזרעים  חברות של השנתיהיקף המכירות , פרסומים פומביים

 (.לעיל 1.א.1 ק "ס ורא)מיליארד דולר  4.6 –בכ  מוערך 2111 בשנת ולחרקים עשבים לקוטלי עמידות המקנים

מגביית פרמיה בגין הפוטנציאל השנתי לחברות הזרעים , כיום מעבר לשוק הקיים, על פי פרסומים פומביים

 שיפור כגון, בתחום של עמידות לעקות ביוטיות לתכונות מטרה נוספות שבפיתוח זרעים ביוטכנולוגיים

, ועוד ההמיפטרות ממשפחת לחרקים עמידות שיפור, לחילדון עמידות שיפור, לנמטודות צמחים עמידות

  .19 דולרמיליארד  1.5-לבמעל  מוערך

 

 תכונות מטרה עיקריות בתחוםמ הזרעים לחברות השנתי ההכנסות פוטנציאלבדבר  ההערכות

 שיפור עמידות לתנאי עקה ביוטיים

 המטרה תכונת
 לחברות שנתיההכנסות ה פוטנציאל

 תכונתהטכנולוגיה בגין  מפרמייתהזרעים 

 שוניםבגידולים  המטרה

 (קיים שוק) עמידות לקוטלי עשבים
$3,000M 

שוק ) שיפור עמידות לחרקים בתירס ובכותנה

 $1,600M (קיים

 (פוטנציאלי שוק) עמידות לחילדון בסויה
>$511M 

 (פוטנציאלי שוק) עמידות לנמטודות בסויה
>$500M 

 ההמיפטרות ממשפחת לחרקים עמידות

 $500M< (פוטנציאלי שוק) בגידולים שונים

 

פוטנציאל ההכנסות העולמי לחברות הזרעים מגביית פרמיה בדבר , ק זה לעיל"בס המובאמידע ה

כהגדרתו " מידע צופה פני עתיד"הינו , עמידות לעקות ביוטיות המקנים ,בגין זרעים ביוטכנולוגיים

פוטנציאל ההכנסות העולמי לחברות הזרעים מגביית פרמיה בגין אין וודאות כי ו, בחוק ניירות ערך

יתכן ו הואיל, בין השאר, וזאת, לעיל המוערך בהיקף האכן יהי זרעים ביוטכנולוגיים מסוג זה
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יתכן , כמו כן. ים טכנולוגייםשהתעשיה לא תצליח לפתח כלל מוצרים נוספים מסוג זה בשל קשי

 . מוכה יותר כתוצאה מתחרות בתחוםשהפרמיה שניתן לגבות עבור מוצרים אילו תהיה נ

 

  הכימיקליםמידע כללי על תחום  .ב

מיליארד דולר מכירות  44 -הינו שוק המוערך בכהכימיקלים לחקלאות  שוק, 20על פי מקורות פומביים

קוטלי : של כימיקלים לחקלאות מתחלק בין הסגמנטים באופן הבאעיקר המכירות , 2111נכון לשנת . בשנה

קף יבה, בנוסף קיים סגמנט נוסף(. 26%)מחלות וקוטלי  (26%)קוטלי חרקים  ,(44%)או הרביצידים עשבים 

המיועדים לשפר את היבול ולסייע בשיפור עמידות הצמח לעקות של כימיקלים  ,נמוך של מכירות  בשלב זה

  .יובש

 :כדלקמן, משמעותייםמספר אתגרים  כימיה –חווה תחום האגרו האחרונות  בשנים

גם בשל עלויות הפיתוח . 21קצב השקת כימיקלים חדשים לחקלאות הולך ומצטמצם, בראש ובראשונה

אנו עדים לתופעה בה פחות ופחות מוצרים , הגבוהות וגם בשל יכולת חסרה בגילוי של מוצרים חדשניים

תחום במסגרתו הושק מוצר , הדוגמה הקיצונית ביותר היא בתחום קוטלי העשבים. חדשים מושקים

 .שמבוסס על טארגט חדש רק לפני למעלה מחמש עשרה שנים

הרגולציה משתכללת ומוסיפה מגבלות לגבי סוגי המוצרים , הקטן בהשקת מוצרים חדשים בנוסף לקצב

, המטרה המרכזית ברגולציה המתפתחת היא למנוע מצבים של הרעלת בעלי חיים. המותרים לשימוש

הפרמטרים לאישור של מוצר כימי מחמירים ויותר מוצרים  ,כנגזרת. מקורות מים וכמובן פגיעה באדם

 .מה שמעמיד בידי החקלאי פחות כלים להתמודד עם המזיקים –ימוש שלנפסלים 

, לחקלאות וצמצום כמות המוצרים הזמינים בגלל הרגולציהכימיקלים חדשים  לאור צמצום קצב השקת

את קצב משמעותית  עובדה זו מגבירה. נאלץ החקלאי להשתמש באותם חומרים בכדי לטפל במזיקים

מצב זה גורר . מיקל וכנגזרת מוריד את יעילותם של הכימיקלים הקיימיםפיתוח העמידות של המזיקים לכי

במקרים בהם בעבר , זמנית-בו כימיקלים שימוש בכמויות ומינונים גבוהים יותר לצד שימוש במספר סוגי

התוצאה הינה גזירת עלויות גבוהות יותר של טיפול במזיקים לצד . היה מספק להשתמש בכימיקל יחיד

לאור אתגר זה אנו צופים . קצב פיתוח העמידות של המזיקים לכימיקלים הקיימים האצה נוספת של

במסגרת מאמץ זה  .שבשנים הקרובות יבוצע מאמץ במטרה לגלות פתרונות חדשים שיאפשרו לקטול עשבים

חדשים ומולקולות כימיות חדשות והדבר עשוי להשפיע על היקף  טיםגסביר והחברות תשאפנה לגלות טאר

אבני דרך , שיתופי החברה בתחום והכנסות בגינן כגון הכנסות עתידיות מתשלומים לפעילות מחקר ופיתוח

 .ותמלוגים

תחום פיתוח כימיקלים לחקלאות להעלאת יבול ושיפור יכולות הצמח להתמודד עם עקות יובש הינו תחום 

אנחנו עדים למאמצים בפיתוח פתרונות בתחום המבוצעים על ידי . ת והשוק בו נבנה ומתפתחחדש יחסי

הפעילות של  חברת באייר ושיתוף הפעולה בנושא עם  כגון כימיה-מספר שחקני מרכזיים בתחום האגרו

 של בנושא פעילות, BASF שמתמקדת בתחום בחברת   Plant Healthיחידת , חברת מנדל ביוטכנולוגיה

טים חדשים ומולקולות גבמסגרת מאמצים אילו סביר והחברות תשאפנה לגלות טאר . ועודנטה 'סינג ברתח
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כימיות חדשות והדבר עשוי להשפיע על היקף שיתופי החברה בתחום והכנסות עתידיות מתשלומים 

 .אבני דרך ותמלוגים, מחקר ופיתוחלפעילות 

, BASF, באייר, נטה'כוללות את סינגבעולם בילות המוהכימיקלים לחקלאות חברות , נכון למועד הדוח

DOW  ,משוק האגרו כימיה 11% -מחזיקות למעלה מכאמור החברות המובילות  שש. פונט-מונסנטו ודו .

של החברה בתחום לפעילות  בנוגעעם החברה  מקיימות שיתופי פעולהל "הנארבע מתוך שש החברות 22

עם הטכנולוגיה של החברה ומאפייני שיתופי הפעולה ההיכרות של החברות . הגידולים החקלאיים

  .הקיימים עשויים להגדיל את ההיתכנות ליצירת שיתופי פעולה חדשים בתחום הכימיקלים לחקלאות

 

הכימיקלים בדבר פוטנציאל ההכנסות השנתי לחברות  על בסיס מוצרים קיימים בשוק

  טארגט חדשחדש המבוסס על  קוטל עשבים כתוצאה ממכירות  לחקלאות

  הכימיקל סוג
 המוצר מכירות פוטנציאל

מביא לתמותה של ש)לא סלקטיבי קוטל עשבים 

 $500M - $1,000M נגד עשבים( מגוון רחב של עשבים וגידולים

מביא לתמותה של ש) סלקטיבי קוטל עשבים

גידולים ועשבים מסוימים ואינו מביא לתמותה 

   (של עשבים וגידולים אחרים

$300M-$600M 

 

כהגדרתו בחוק " מידע צופה פני עתיד"תמלוגים הינו מ מהותיות להכנסותחברה ה צפימידע זה בדבר 

כי לקוחות החברה ושותפיה האסטרטגיים , אין וודאות: הבאים מהטעמים, השאר בין, וזאת, ניירות ערך

, על ידי החברה אותרויאו מולקולות כימיות אשר /ו בטארגטיםשימוש  תוך, כימיקליםיפתחו וימסחרו 

, וזאת, או תמלוגים/אלו תשלומי אבני דרך ו כימיות מולקולותאו /ו הטארגטיםאו שהחברה תקבל בגין /ו

התקשרה עם לא  ןיעדיכאמור ו או מולקולות כימיות/שהחברה טרם איתרה טארגטים ומשום , בין השאר

 במשותף פועליםהאסטרטגיים  ושותפיהפעולה במסגרתו החברה  שיתוףחברות כימיקלים לחקלאות ב

היקף ההכנסות , בנוסף. להלן 12  סעיף ראולפירוט גורמי סיכון נוספים רלוונטיים  .זה מסוג מוצר לקדם

עשוי להיות , או יפותחו במסגרת תוכניותיה השונות/אשר פותחו ו מכימיקליםשל החברה בפועל כתוצאה 

של חברות  כימיקליםבין היתר כתוצאה ממסחור במקביל של מספר , נמוך באופן משמעותי מהאמור לעיל

בגין  הכימיקלים לחקלאותלמי של חברות או אם היקף ההכנסות העו/ו, דומה צורך על העוניםשונות 

 .הנוכחיותיהיו נמוכות מההערכות  כימיקלים מכירת

 

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות .ג

אישורים כאמור . אישורים רגולטוריים המשתנים בין מדינה למדינה דורששיווק של זרעים ביוטכנולוגיים 

, FDA -דוגמת ה, מדינה ומדינה בה מגדלים גידולים ביו טכנולוגים בכלניתנים על ידי רשויות רגולטוריות 

וסך העלויות למימון  חמש שניםל שנתיים בין להמשך עשוי הרגולוציה תהליך .ב"בארה EPA-וה USDA-ה

 האמור נכון גם להיבטי הרגולציה בתחום  .ב"התהליך עשוי להגיע לעשרות מיליוני דולרים ארה

 .להלן א.25 ראו סעיף , בדבר אישורים אלה נוספים לפרטים. הכימיקלים
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אישורים רגולטוריים המשתנים בין  דורשביוטכנולוגיים זרעים שאינם משופרים של זרעים  שיווק גם

מאשר אישורים רגולטוריים  יותר יםוזול יותר מהר מתקבליםלרוב  אישורים אלו אולם, מדינה למדינה

 .לשיווק של זרעים ביוטכנולוגיים

 

 או שינויים במאפייני הלקוחות שלו, הפעילותהתפתחויות בשווקים של תחום  .ד

 שלעולה כי הן משקיעות משאבים הולכים וגדלים במחקר ופיתוח , ציבוריים של חברות הזרעים מפרסומים

את צנרת הפיתוח  להעשירזרעים משופרים בשיטות של השבחה גנטית ושיטות טיפוח מתקדמות על מנת 

 שלההשקעות השנתיות במחקר ופיתוח בתחום , בהתבסס על פרסומים פומביים של חברות הזרעים .שלהם

 כמו גם בפיתוח של כימיקליםזרעים משופרים בשיטות של השבחה גנטית ושיטות טיפוח מתקדמות 

  .23מגיעות למאות מיליוני דולריםלחקלאות 

משפיע באופן חיובי על עסקיה של , למחקר ופיתוח בתחום מיעדותשחברות הזרעים תקציבים ב גידולה

 לפירוט. כפי שבא לידי ביטוי בעסקאות השונות עליהן חתמה החברה בשנים האחרונות, החברה

 .להלן 26 סעיף  ורא, התקשרויות החברה עם לקוחות ועם שותפים אסטרטגים

 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .ה

 זרעים על המבוססים מוצרים מוסחרו טרם סביבתיים עקה לתנאי ועמידות יבול שיפור בתחום

. ופיתוח רבים בתחום מחקר מאמצי ישנם, 24חברות הזרעיםשל פומביים פי פרסומים -על .ביוטכנולוגיים

להיות מושק בהיקף  צפוי, המכיל עמידות משופרת ליובששל תירס  ביוטכנולגי המוצר הראשון של זרע

יתרון צפויה להוות , 2116ופעילה בתחום זה החל משנת  העובדה שהחברה מתמקדת .2113מוגבל בשנת 

 .טכנולוגי ועסקי לחברה

לא , לחלק מהחרקים המזיקים הקיימים היום אין פתרון כולל, ביוטייםשיפור עמידות לתנאי עקה  בתחום

של  פומבייםפרסומים   פי-על. שיטות טיפוח צמחים מתקדמות ולא דרך אמצעים ביוטכנולוגייםדרך 

 .2111 משנת החל זה בתחום פעילההחברה . בתחום רבים ופיתוח מחקר מאמצי ישנם, 25חברות הזרעים

כן ו ,תנאי עקה ביוטייםו שיפור יבול ועמידות לתנאי עקה סביבתיים -המוזכרים לעיל  התחומים בשני

, ניתוח, ייצור – אדירות מידע כמויות עם להתמודד ומתגבר הולך טכנולוגי אתגר ישנו ,כימיקליםבתחום ה

 עלויות מבחינת והן טכנולוגית מבחינה הן, לנגישים הופכים מידע סוגי ויותר יותר, כן כמו. ועוד אחסון

 אם, שלה הטכנולוגי היתרון את לשמר ומקפידה הטכנולוגיים השינויים אחר עוקבת החברה. הייצור וזמני

 .חוץ מיקור או פעולה שיתופי ידי על ואם, משלה טכנולוגיות יכולות פיתוח ידי על

 

ואין כל וודאות כי לחברה , כהגדרתו בחוק ניירות ערך" מידע צופה פני עתיד"המידע האמור לעיל הינו 

יצמח יתרון כלשהו מכך שהיא מתמקדת באיתור גנים לתכונות מטרה נוספות על אלו הקיימות כיום 

חרו לכלול משום שאין כל וודאות כי לקוחות החברה ושותפיה האסטרטגיים יב, בין השאר, וזאת, בשוק
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או למסחר זרעים ביוטכנולוגיים המכילים תכונות /או רצפים אלו בזרעים הביוטכנולוגיים שלהם ו/גנים ו

או שעד שהחברה ושותפיה ישלימו את פיתוח הזרעים הביוטכנולוגים יהיו זמינים , מטרה נוספות אלו

  .מוצרים דומים עם אותן תכונות מטרה משופרות  המתחרים במוצרי החברה

 

 יים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריט .ו

בעולם  שונותהטמעה וקבלה של זרעים ביוטכנולוגיים בקרב החקלאים והציבור בכללותו במדינות , החדרה

שיעור החדירה של , 26פי פרסומים פומביים-על. הינם גורם הצלחה קריטי בתחום הזרעים הביוטכנולוגים

לעומת ; ארגנטינה והודו, ברזיל, הברית-בעיקר במדינות כגון ארצות, ים ממשיך לצמוחטכנולוגי-זרעים ביו

ככל שמספר . טכנולוגיים-ברוב המדינות באירופה קיים איסור לזרוע זרעים ביו, נכון למועד הדוח, זאת

ות של צפוי פוטנציאל ההכנס, טכנולוגיים יתרבו-המדינות והשטחים אשר בהן ניתן יהיה לזרוע זרעים ביו

 .ולהיפך, החברה להעלות בהתאם

לחקלאות בקרב חקלאים במדינות שונות בעולם הינו גורם הצלחה  כימיקליםהטמעה וקבלה של , החדרה

 . משמעותי להצלחה בתחום זה

  

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות .ז

כגון , טכנולגיים-זרעים ביונדרשת השקעה גבוהה ורכישה של טכנולוגיות הדרושות על מנת לפתח  .1.ז.1

ניסויים לבחינת  וביצוע ,ומטרההחדרת הגנים לצמחי מודל , טכנולוגיות לאיתור הגנים  הרלונטים

  .הגנים בחממות ובשדה

קיימים חסמים נוספים בגין הטכנולוגיות בנוסף קיימים חסמים אלה ו קליםפיתוח כימיגם ב

 .מולקולות הכימיותה  ייצור וסריקה שלהדרושות לוהתשתית 

הרלוונטיים לשיפור תכונות מטרה רצויות א האחרים .נ.הדמקטעי  אוחוסר וודאות באיתור הגנים  .2.ז.1

  .הנמשך פרקי זמן ארוכים בהם ההשקעה הנדרשת גבוהה, בגידולים שונים

השפעה על , מולקולה הכימיתההגן או רמת הביצוע של לגבי  הפיתוח תהליךלאורך אי וודאות  .3.ז.1

  .'היבטים סביבתיים וכו

 משופריםהפרקי זמן ארוכים ממועד תחילת הפיתוח ועד למועד קבלת הכנסות מהותיות מהזרעים  .4.ז.1

 .שפותחלחקלאות או מהכימיקל /ו

 .הליכי אישור פטנטים ועלויותיהם, הצורך בהגנה על קניין רוחני באמצעות רישום פטנטים .5.ז.1

 הכימיקלים/  המשופריםקבלת אישור הגורמים הרגולטורים הרלוונטיים לשיווק מסחרי של הזרעים  .6.ז.1

 .לחקלאות

 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .ח

( השבחה גנטית, דהיינו)הינם ביוטכנולוגיה , האמצעים הנפוצים ביותר הקיימים לשיפור תכונות בצמחים

את שתי  ותחברות הזרעים מקדמות מחקר ופיתוח של טכנולוגיות אשר משלב .וטיפוח בשיטות מתקדמות

שיכולות  ואחרותולפיכך צפוי גידול בביקוש לטכנולוגיות חישוביות , ןל בפיתוח הזרעים שלה"הדרכים הנ

הטכנולוגיות  .אחרים שיכולים להביא שיפור בתכונת מטרה כאמור א.נ.דלאתר גניים או מקטעי 

ATHLETE-לרבות ה, תחה החברהיהחישוביות שפ
TM , Gene2Product

TMו-EvoBreed
TM  מתמקדות

                                                 
26

 .לעיל 9-ו 2הערה  ראו  
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 לטכנולוגיותבביקוש  עליה המשךצופה  החברה ולכן, של הצמח במטרה להביא לשיפור התכונה בגנומיקה

עשה שימוש לפיתוח זרעים במטרה להשתמש בהן כדי לאתר גנים וסמנים גנטיים בהם י פיתחה שהחברה

 .משופרים

 

יהיה ואין כל וודאות כי , כהגדרתו בחוק ניירות ערך" מידע צופה פני עתיד"המידע האמור לעיל הינו 

 אשר, כאמור מטרה בתכונות שיפור להביא שיכולים, אחריםא .נ.ד מקטעי או לגניםגידול בביקוש 

מערכות יהיו ו ייתכןשמשום , בין השאר, וזאת, באמצעות הטכנולוגיות החישוביות שלה תאתר החברה

 . אחריםא .נ.ד מקטעי או גנים אתרומתחרות שי

 

  מוצרים .1

 .החברה של העיקריים מוצריה .א

 

 רוחניה קניןה, וליתר דיוק) סמנים גנטייםו גניםמוצריה העיקריים של החברה הינם , נכון למועד דוח זה

פוטנציאל  בעליכ, שאותרו ואופיינו על ידי החברה, (גנים וסמנים אלוב החברה של( פטנטים בעיקר)

 . אלו תכונות בעלילצורך פיתוח זרעים משופרים , מסויימות מטרה תכונותלשיפור 

 

 :הינם, זה פעילות בתחוםהמוצרים של החברה  יסוג, למועד הדוח נכון

 עקה לתנאי הצמח עמידותאו /ו יבול שיפורלצורך ( כגון סמנים גנטיים) אחרים. א.נ.ד ורצפי גנים .1.א.1

 .חקלאיים בגידולים, (קור ועוד, חום, מליחות, יובש כגון) יםסביבתי

 :תכונות המטרה העיקריות במוצר מסוג זה הינן

 הקיימות אדמותהניצול טוב יותר של - רגילים בתנאים( שטח ליחידתתפוקה )יבול  שיפור .א

 .יחידת שטחצמח או ללעיבוד על ידי הגדלת התפוקה לכל 

צפוי   -עומס חום או קורומליחות קרקע , כגון תנאי יובש, סביבתיים עקה בתנאי יבול שיפור .ב

למחצה  בקרקעות המתאימותאפשר שימוש לולתנאי סביבה קשים  את יציבות היבול גדיללה

 .לעיבוד עבור ייצור חקלאי

שימוש בכמות קטנה יותר באמצעות הגדלת היבול  - דשןשימור יבול תוך שימוש בפחות /שיפור .ג

כמו , פחית עלויותצפוי לה שיפור זה. חנקן נים מבוססישל דש ור ניצולתמשאבים על ידי שיפשל 

המרכיבים המשמעותיים את אחד  הוויםחנקן ממבוססי  דשנים  .מיםהקרקע והזיהום את גם 

 .(תירס להפקתעלויות מה 25%כמעט  הם מהווים, לדוגמא) עלויות התשומה בחקלאותב

 

כגון ) ביוטיים עקה לתנאי עמידותשיפור  לצורך( כגון סמנים גנטיים) אחרים. א.נ.ד ורצפי גנים .2.א.1

 .חקלאיים בגידולים ,(נמטודות ופטריות
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 .פיתוח של זרעים משופריםהשלבי  .ב

החל מהגדרת , ביוטכנולוגייםזרעים  שלתהליך הפיתוח  - ביוטכנולוגייםזרעים  שלתהליך הפיתוח  .1.ב.1

כולל ו, 27שנים 11-ל 6.5-עשוי לארוך בין כ, המטרה ועד לשיווק הזרעים הביוטכנולוגיים תכונת

עשויים להשתנות מפיתוח לפיתוח  להלןוצגו לשלבים יהזמנים ש. להלן כמפורט,  פיתוח שלביחמישה 

בשיטה שנבחרה לאיתור , בין השאר, אורך התהליך תלוי. ועשויים להיות ארוכים או קצרים יותר

או שעונות /ישנם צמחי מטרה שתהליך הטרנספורמציה בהם מהיר יותר ו)בסוג צמח המטרה , הגנים

יותר מצריכות ניסויי שדה רבים תכונות מורכבות )אופי תכונת המטרה ו( הגידול שלהם קצרות יותר

 מסויים גידול של ביוטכנולוגי בזרע אחת תכונה של פיתוח עלות, 28פי פרסומים פומביים-על (.יותר

 .מיליון$ 131 מעל הינה

 

 :כפי שמקובל להציגם בתעשייה, הפיתוח של זרעים ביוטכנולוגיים שלביחמשת  להלן

 

 

הגנים . הגנים העשויים לשפר את תכונות המטרה נבחריםבשלב זה  –( Discovery)זיהוי הגנים  (1) 

או ( כפי שהחברה מבצעת)שימוש באמצעים חישוביים , לדוגמה, יכולים להיבחר בדרכים שונות

בשלב זה מוחדרים הגנים לצמחי מודל בתהליך שנקרא , כמו כן. מולקולריותבאנליזות 

מחים שלא עברו טרנספורמציה טרנספורמציה ונבדקת השפעת הגנים על הצמחים בהשוואה לצ

של עשרות עד מאות  תעדוףבדיקה זו מאפשרת את הסינון הראשוני והמהיר וכן (. בדיקת ולידציה)

נבחרים הגנים המוערכים כבעלי , עם סיום שלב זה. הגנים הפוטנציאלים לשיפור תכונות המטרה

צאות שהתקבלו או התו/הפוטנציאל  לשפר את תכונת המטרה על פי האנליזה החישובית ו

של בחינה בצמחי (( Phase I)בדיקת התכנות )מהניסויים בצמחי המודל ועוברים לשלב הבא 

כפי )פרק הזמן הנדרש לביצוע שלב זה משתנה מחברה לחברה ועשוי להימשך בין שנה וחצי . מטרה

 .  םבין היתר כתוצאה מהשיטה שנבחרה לאיתור הגני, לשלוש שנים ויותר( ידי החברה-שמבוצע על

בסיס התוצאות בשלב הקודם  עלבשלב זה מוחדרים הגנים שנבחרו  -( Phase I)בדיקת התכנות  (2)

והם נבחנים במסגרת ניסויי שדה לצורך , (בתהליך טרנספורמציה)לצמחי מטרה , כאמור לעיל

שלב זה . זיהוי גנים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר לשיפור תכונת המטרה בצמח המטרה עצמו

 . שנים חמשעשוי להמשך בין שנתיים ל

טרנספורמציה ובדיקה של הגנים  אירועימבוצע מספר רב של , בשלב זה -( Phase II)פיתוח מוקדם  (3)

במקומות גיאוגרפיים שונים ובאמצעות מספר רב של , בצמחי מטרה בהיקף רחב בניסויי שדה

 שיביא לשיפור תכונת המטרה באופן מירבי בודדמנת לזהות אירוע טרנספורמציה -צמחים על
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כזה שיראה שיפור מהותי של תכונת המטרה של  גן יהיה  מוצלחאירוע טרנספורמציה . ועיקבי

באזורים גאוגרפים שונים ובאופן , ללא פגיעה ביתר תכונות הצמח, בצמח המטרה שאליו הוחדר

בשלב זה מתחיל איסוף הנתונים לקראת שלב קבלת האישורים . עקבי במספר עונות גידול

 .שנים לארבעזה עשוי להמשך בין שנה  שלב. הרגולטוריים

הזנים המסחריים של )מפותחת תכונת המטרה בזני עלית , בשלב זה – (Phase III)מאוחר פיתוח  (4)

ממשיך ייצור , במקביל. של צמח המטרה ונמשכים ניסויי השדה בהיקף רחב( חברת הזרעים

 .שלב זה עשוי להמשך בין שנה לשנתיים. ואיסוף מידע למטרות התהליך הרגולטורי

מתקיים הליך רגולציה לצורך קבלת אישור לשיווק ומסחור , שלב זהב – (Phase IV)הכנה לשיווק  (5)

מתבצעות , כמו כן. להלן א.25 סעיף  ראו, לפרטים בדבר אישורים אלה. הזרעים הביוטכנולוגיים

כגון ייצור זרעים ופיתוח תוכניות להשקת , הכנות לשיווק הזרעים הביוטכנולוגיים באופן מסחרי

 .שלב זה עשוי להמשך בין שנה לשלוש שנים. מוצר ומסחור

 

  הפיתוח של זרעים משופרים באמצעות שיטות טיפוח מתקדמות תהליך .ג

הינו ( כגון שימוש בסמנים גנטיים) מתקדמות טיפוח שיטות באמצעות משופרים זרעים של הפיתוח תהליך

האישור  שלב זהבתהליך שבעיקר מאחר , זרעים ביוטכנולוגיים שלתהליך הפיתוח מ כלל קצר יותר בדרך

. קיים אינו אף מהמדינות ובחלק, זרעים ביוטכנולוגיים שלתהליך הפיתוח מבהינו קצר יותר  טורירגולה

המבוססים על זיהוי גנים , גנטיים סמנים זיהוי, הראשון בשלב, כולל זה תהליך, במקרה של סמנים גנטיים

הסמנים מאפשרים לדעת )והמשמשים להוכחת קיומו של קשר בין צמח נתון ובין תכונת מטרה כלשהי 

 הגנטייםם נעשה שימוש בסמני, מכן לאחר(. מהי הסבירות לכך שתכונת המטרה מצויה בצמח ספציפי

להגיע לזן  במטרהבמסגרת תהליך הטיפוח כדי לייעל את תהליך ההכלאה המינית והסלקציה של צמחים 

בהיקף רחב  ניסויים כולל זה שלב. רצויות מטרה תכונות בעל( המטרה צמחהמסחרי של  ןהז)עלית 

באופן מרבי ועקבי משופרים הבעלי ביצועים  צמחיםמנת לזהות את ה-במקומות גיאוגרפיים שונים על

 .במספר עונות גידול

 

 .עד הדוחוהגנים של החברה נכון למ מצוייםהפיתוח בו  שלבי .ד

הנמצאים תחת שלבים , גנים 3,111-כלמודל  בצמחיולידציה  ביצעהחברה איתרה וה, מועד דוח זהל נכון

 (Phase I)נמצאים בשלב בדיקת היתכנות בצמחי מטרה  אלוגנים ממאות . שונים של רישום קניין רוחני

, (Phase II)פיתוח מוקדם  – 2 בשלב נמצאיםבודדים  וגנים, במסגרת שיתופי הפעולה השונים של החברה

(. אינדיקציות ראשוניות)חלקם הראו שיפור בתכונות מטרה במסגרת ניסויים בצמחי מודל ובצמחי מטרה 

הכוללים גנים שאותרו  כלשהםשל זרעים ביוטכנולוגים  םפיתוח הושלםם טר, למועד הדוח נכון, עם זאת

א שאותרו .נ.דשפותחו באמצעות שימוש ברצפי , או זרעים משופרים אחרים)ואופיינו על ידי החברה 

בהסתמך על המידע שקיבלה משותפיה ולקוחותיה אודות שלב , מעריכה החברהו, (ואופיינו על ידי החברה

וכן על שלבי הפיתוח ומשך הפיתוח של זרעים ביוטכנולוגיים , הפיתוח בו מצויים הגנים של החברה בידיהם

שותפי   על ידי) כאלו משופריםכי השלמת פיתוחם של זרעים , (אשר פורטו לעיל) בתעשיההמקובלים 

 החברה של הגניםלפרטים נוספים אודות   .צפוי לארוך עוד מספר שנים, אם בכלל, (החברה ולקוחותיה

 מספר אסמכתא, 2111, בינואר 19 מיוםדיווח החברה  ורא, (Phase II" )המוקדםהפיתוח " בשלב הנמצאים

2111-11-121921. 
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 פילוח הכנסות מוצרים .9

היו  הגידולים החקלאיים  בתחוםמהכנסות החברה  95%-למעלה מ 2111 -ו 2111, 2112השנים מבכל אחת 

לסך . החברה ידי על אותרו אשר, א אחרים.נ.גנים ורצפי ד לגבי ,וממתן רישיונות שימוש פעולה שיתופימ

  .לעיל 5  סעיףראו  2112-ו 2111, 2111בשנים הגידולים החקלאיים  בתחוםהכנסות החברה 

 

 מוצרים חדשים .11

 . ימיקליםכה תחום

שניתן על  ,כימיות מולקולות והשני טארגטים האחד, חדשמוצרים מסוג  לפיתוחהחברה פועלת , זה בתחום

כגון קוטלי עשבים וכימיקלים לשיפור יבול ועמידות לעקות יובש בגידולים  ,בסיסם לפתח כימיקלים לחקלאות

 . חקלאיים

הגנומיות את הטכנולוגיות  יישםל הל שיאפשרו והכלים התשתיות את לבנות החלההחברה , זה דוח למועד נכון

כימיקלים יצירת ערך בתהליכי המחקר והפיתוח של טארגטים ומולקולות כימיות לשם  גילוישלה לצורך 

 .לחקלאות חדשים

 

 לקוחות .11

 הכנסות מלקוחות .א

שמחזור ההכנסות , החקלאיים הגידוליםבתחום  להלן פירוט ההכנסות מלקוחותיה העיקריים של החברה

בתחום הזרעים לתעשיית בתחום הכימיקלים ו) זה בתחום או יותר מסך הכנסות החברה 11%עימם היווה 

 כל, דוחהנכון למועד , ולכן ,כלשהן הכנסות לחברה היו טרם זה דוח למועד נכון, האלטרנטיביים הדלקים

 .(החקלאיים הגידולים בתחום הינן החברה הכנסות

 

 1021בדצמבר  22 לקוח שם

 
אחוז מסך ההכנסות המאוחדות 

 של התאגיד
 אלפי דולר

 מונסנטו
11% 11,961 

 4,115 24% באייר

 919 6% אחרים

 11,112 111% סך הכל
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 1022בדצמבר  22 לקוח שם

 
אחוז מסך ההכנסות המאוחדות 

 של התאגיד
 אלפי דולר

 מונסנטו
11% 11,525 

 3,412 23% באייר

 194 6% אחרים

 14,911 111% סך הכל

 

 

 

 
 1020בדצמבר  22

 לקוח שם
אחוז מסך ההכנסות המאוחדות 

 של התאגיד
 אלפי דולר

 מונסנטו
14% 9,332 

 'א לקוח
11% 2,135 

 אחרים
9% 1,196 

 סך הכל
111% 12,563 

 

 

 תלות בלקוח בודד .ב

בריכוזיות גבוהה , נכון למועד הדוח, טכנולוגיים ושוק פרמיית הטכנולוגיה מאופיין-שוק הזרעים הביו

שנת  בסוף. השותפות האסטרטגיות של החברהמשהיא אחת , חברת מונסנטו, ובקיומו של שחקן מוביל

הסכם נוסף . באייר חברת עם החיטה בתחום אסטרטגיחתמה החברה על הסכם שיתוף פעולה  2111

-Pioneer Hiעם חברת  2111שנת  לךנחתם במה ביוטיים עקה לתנאי עמידות שיפורבתחום 

Bred/DuPont. אודות יםפנוס לפרטים .בודד בלקוח החברה תלות את  מצמצמיםאלו  הסכמים 

 .להלן 26 ראו סעיף , ההסכמים של החברה עם שותפיה האסטרטגיים ולקוחותיה

 

 ם מלקוחותיה העיקריים של החברה ומאפייני ההתקשרות ע .ג

חברות המייצרות ) כימיקלים–אגרו חברותהינן חברות זרעים ולקוחותיה העיקריים של החברה 

, ב ובאירופה"בארה בעיקר פעילותן מרכז אשר, בינלאומיות( כגון חומרי הדברה, חקלאותלכימיקלים 

המשווקות החברות העיקריות .  אולם הן משווקות זרעים מסחריים של גידולים חקלאיים בעולם כולו

 Syngenta AG, DuPont, KWS, Bayer ,,מונסנטו :הינןביוטכנולוגיים  זרעיםוזרעים 

CropScience   ו- Limagrain .מרבית מהחברות המצוינות  עםהחברה מתקשרת , למועד הדוח נכון
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פיתוח , הסכמי שיתוף פעולה למתן רישיונות שימוש על ידי החברה ללקוח לצורכי מחקרלעיל בדרך של 

 אודות מאפייני התקשרות החברה עם לקוחותיה ראה סעיףלפרטים . משופריםזרעים  שלומסחור 

 .  א.22 א.26 

 Error! Unknown,ד.3  פיםראו סעי, החברה עם מונסנטו של םהסכמיהאודות  נוספים לפרטים

switch argument. להלן ג.26 ו. 

 .להלן ב.26 ף ראו סעי, החברה עם באייר של םמיהסכהנוספים אודות  לפרטים

 

 שיווק והפצה .12

 :דרכי השיווק וההפצה של החברה הינם כדלקמן, נכון למועד דוח זה

דהיינו באמצעות פגישות , מוצריה בקרב לקוחותיה הפוטנציאליים בעיקר באופן ישיר אתהחברה משווקת  .א

בחירתה של החברה בשיטת השיווק . פ עם לקוחות אלה"והמושל הנהלת החברה וצוות הפיתוח העסקי 

 ;שמספר הלקוחות הפוטנציאליים העיקריים שלה הינו מצומצם ומקצועי, הישירה נובעת מכך

צועיים ומתן הרצאות המציגות את הטכנולוגיה שפותחה על ידי החברה ואת מוצרי השתתפות בכנסים מק .ב

 ;החברה

 .של החברה העסקיות ציבוריות בדבר התקשרויותיה במדיותפרסום  .ג

 

של זרעים  שיווקם, שותפיה האסטרטגייםו לקוחותיהבהתבסס על הסכמותיה הנוכחיות עם , החברה להערכת

השותף ווככל שפיתוחם יסתיים בהצלחה  אם, אחרים של החברה. א.נ.או רצפי ד/גנים ו המכילים, משופרים

 ולא, הלקוח/השותף האסטרטגי יתבצע על ידי, כאלו זרעיםלמסחר  יחליט( הזרעיםחברת )הלקוח /האסטרטגי

  .החברה ידי על

וי באופן דומה כי להערכת החברה באם תיכנס החברה להסכמים עם שותפים בתחום הכימיקלים לחקלאות צפ

 אם, או מולקולות כימיות שיתגלו על ידי החברה/המבוססים על טארגטים ו, כימיקלים לחקלאותשל  שיווקם

למסחר  יחליט( הכימיקלים לחקלאותחברת )הלקוח /השותף האסטרטגיווככל שפיתוחם יסתיים בהצלחה 

 .א על ידי החברהול, הלקוח/השותף האסטרטגי יתבצע על ידי, כימיקלים לחקלאות כאלו

 

   תחרות .13

קיימות שתי חלופות טכנולוגיות שכיחות לאיתור גנים וסמנים , נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה .א

הינה מחקר ביולוגי בסיסי של  החלופה הראשונה. גנטיים שלא באמצעות שימוש בטכנולוגיה החישובית

בדרך של לימוד תופעות ביולוגיות ולימוד הקשרים שביניהן לבין גן או סמן , גנים וסמנים גנטיים בודדים

אולם קיימת גם בתעשייה ומימושה עשוי לארוך , חלופה זו אופיינית בעיקר למחקר אקדמי. גנטי ספציפי

של כמויות גדולות של גנים וסמנים גנטיים פוטנציאליים הינה סריקה ביולוגית  החלופה השנייה. זמן רב

לשם איתור גנים או סמנים , (סריקה של קבוצת גנים מוגדרת)או אקראית למחצה , בצורה אקראית

 -חלופה זו אומצה על ידי מספר חברות זרעים ואגרו . גנטיים בעלי פוטנציאל גבוה לשיפור תכונת המטרה

 .אבים כספיים ניכריםומצריכה מש, כימיקלים בתעשייה
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הן באקדמיה והן אצל  , למיטב ידיעת החברה, ל"מעבר לתחרות שנובעת מהחלופות הטכנולוגיות הנ .ב

אחרים מאלו )חברות האגרו כימיקלים הגדולות משתמשים בכלים חישוביים לאיתור גנים וסמנים גנטיים 

 .בדומה לחברה, (שפיתחה  החברה

על ידי חברות הכימיקלים עיקריות שתי גישות פיתוח  כיוםמיושמות  ,פיתוח הכימיקלים בתחום .ג

 High Throughput)מולקולות אקראית של מספר גדול של היא סריקה  הגישה הראשונה :המובילות

Screening ) פוגעת הסריקה מתגלה מולקולה באופן אקראי ה ובתהליךבמידה . על צמחיםובחינת השפעתם

 הינה זו שיטה. לפיתוח קוטלי עשבים לגבי רלבנטיות המולקולה מתבצעות בדיקות המשך והערכה, צמחב

 כמות של אקראית סריקהבשנים האחרונות שיטת . בתעשיהקוטלי עשבים לגילוי  המרכזית השיטה

 גישת היא השניה הגישה .קוטלי עשבים גילוי בתחום משמעותיות לתוצאות הביאה לא גדולה מולקולות

 בתחום שפותחה טכנולוגיה הינה מבוססתזו  שיטה, (Target Based Discovery)טארגט  מבוסס גילוי

חיזוי של , מבני ותכנון חישובית כימיה של בשיטות, מתבצע טארגט בסיס עלבגישה זו . הפארמה

, ביצוע התכנון באמצעים החישוביים לאחר. המולקולות הכימיות העשויות להביא לעיכובו של הטארגט

 בעבר. לטארגט קישור מתבצע אכן האם לבחון במטרה הטארגט מול אל ותהמולקול של סריקה מבצעים

, החישוביים בכליםבשנים האחרונות קיימת התפתחות טכנולוגיות  עשבים קוטליניסיונות לגלות  בוצעו

גברה ההביא לל עשויותאלה  התפתחויות. חיזוי של מבנה חלבון וביכולתוזמינות נתונים גנומיים  בכמות

 .קוטלי עשבים גילוילצורך  הטארגט-מבוסס-בגישת הגילוי בשימוש 

 

  :ניתן לחלק את מתחריה של החברה למספר קבוצות עיקריות, נכון למועד הדוח .ד

העוסקות בהשבחה , לחברות אלו יחידות מחקר ופיתוח פנימיות -כימיקלים –חברות זרעים וחברות אגרו .א

באיתור גנים , לרוב, יחידות אלו עוסקות. לחקלאות כימיקלים בפיתוח גם עוסקות רובןשל צמחים ו

וכן מבצעות את שאר שלבי , בדומה לחברה, או בצמחי מטרה/וסמנים גנטיים ובאפיונם בצמחי מודל ו

בזיהוי טארגטים ומולוקלות  גםיחידות אילו עוסקות , כן כמו. הפיתוח לצורך יצירת זרעים משופרים

הן עשויות , על אף שיחידות אלה מתחרות בפעילותה של החברה כי, יצוין. כימיות ושאר שלבי הפיתוח

א אחרים שפותחו על .נ.רישיונות שימוש בגנים וברצפי ד( וחלקן רוכשות ממנה בפועל)לרכוש מן החברה 

 –חברות הזרעים והאגרו . ולמעשה מהוות חלק מלקוחותיה, ידה או טארגטים ומולקולות כימיות

 באייר, נטה'סינג, דופונט, מונסנטו: הינן, נכון למועד הדוח, ות כאמורכימיקלים העיקריות שלהן יחיד

Limagrain Group Holding   ,BASF   ,Dow AgroSciences LLC. 

 

חברות אלו מהוות מתחרות ישירות של  -המתמחות בהשבחה של צמחים  וטיפוחחברות ביו טכנולוגיה  .ב

, אחרים ובמתן רישיונות שימוש א.נ.גנים ורצפי דבאיתור ובאיפיון , לרוב, מאחר שהן עוסקות, החברה

למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על . עוסקות באיתור טארגטים ומולקולות כימיות, כמו כן. בדומה לחברה

נמנות החברות , בין חברות אלו. עשר חברות מסוג זהכקיימות נכון למועד הדוח , פרסומים פומביים

 .Mendel Biotechnology, Targeted Growth Inc. ,Hexima Ltd ,Keygene:הבאות

 גניםמתקשה החברה להעריך את נתח השוק שלה במסגרת שוק מתן רישיונות שימוש ב, נכון למועד הדוח

מאחר שהמידע בדבר נתחי השוק של , בין השאר, זאת .משופרים זרעים פיתוחלצורך  אחריםא .נ.רצפי דו

 .החברות האחרות כאמור אינו מפורסם
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בחלק מן המוסדות האקדמאים ומכוני  -ביו טכנולוגיים  –מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר חקלאיים  .ג

. ופיתוח מולקולות כימיות בארץ ובעולם מתקיימת פעילות מחקרית בתחום של השבחת צמחים המחקר

כמו גם  רלוונטיים לתכונות מטרה מוגדרות אחרים א.נ.רצפי דו גניםאיתור ואפיון , לרוב, פעילות זו כוללת

 בגניםמעניקים מוסדות אקדמיים כאמור רישיונות שימוש , לעיתים. זיהוי טארגטים ומולקולות כימיות

המחקר האקדמי מתמקד במספר , לרוב, יחד עם זאת. בדומה לחברה, שאותרו על ידם אחרים א.נ.ברצפי דו

, פעמים רבות, המחקר האקדמי מתמקד)שוי לארוך זמן רב וע אחרים א.נ.רצפי דאו /ו גניםמועט של 

 (.בהבנת התהליכים הביולוגיים הרלוונטיים לגן

 

 . היתרון היחסי של החברה .ה

של מידע גנומי ופנוטיפי  גדולותלרכז כמויות ביכולתה שלה מתבטא  היתרון היחסי, להערכת החברה

א .נ.רצפי ד ,גניםותעדוף כך שיתאפשר זיהוי , שלה הליבה החישוביות טכנולוגיות באמצעות תח אותונול

בצורה יעילה ובפרקי זמן קצרים ביחס לחלופות השכיחות הקיימות  טארגטים ומולקולות כימיות, אחרים

א .נ.גנים ורצפי דוכן , א אחרים.נ.לזהות כמויות גדולות של גנים ורצפי דהחברה יכולה , בנוסף .בתעשייה

חלקו מקורו בניסויי שדה , דע צמחי חדש במערכת וידע נוסף מצטברחדשים מידי שנה בהתבסס על מי

  .ושלבי פיתוח מתקדמים של הגנים של החברה בצנרת הפיתוח של שותפיה

ישנן חברות זרעים וחברות ביו טכנולוגיה המתמחות בהשבחה של צמחים , למיטב ידיעת החברה, עם זאת

והפיתוח שלהן לשיפור אותן תכונות מטרה שבהם אשר להן גנים בשלבים מתקדמים יותר בצנרת המחקר 

 .מתמקדת גם החברה

 

 שיטות להתמודדות עם התחרות .ו

 : בשלוש דרכים עיקריות, החברה מתמודדת עם התחרות בפעילויותיה השונות, זה בתחום

תוך התמקדות בעיקר בשיפור טכנולוגיות , של החברה השקעת משאבים בשיפור טכנולוגיות הליבה .א

. יתרון יחסי לחברה על פני מתחריה, להערכת החברה, המעניקות, הליבה החישוביות של החברה

 .להלן 16 סעיף  וראידי החברה -לפרטים נוספים בדבר הטכנולוגיות החישוביות המפותחות על

, ידי החברה-בצמחי מודל של גנים על הולידציה איכותהשקעת משאבים להעלאת קיבולת הגילוי ו .ב

גנים חדשים בכמויות גדולות גבוהה יותר  באיכותלצורך שיפור היכולת של החברה לגלות ולאפיין 

 החברה של היצור בכושר ההתפתחותלפרטים נוספים בדבר  .של החברהבמסגרת התוכניות השונות 

 . להלן 14  סעיף ורא

ושימושיהם כגון הגנים שאותרו על ידה ) השקעת משאבים בהגנה על קניינה הרוחני של החברה .ג

, סין, הודו, ב"כגון ארה, בדרך של הגשת בקשות לרישום פטנטים במדינות שונות בעולם, (האפשריים

 11הקניין הרוחני של החברה ראו סעיף לפרטים בדבר . ת ומדינות דרום אמריקאיותמדינות אירופאיו

 .  להלן

 

 כושר ייצור .14

של גנים אפשר לחברה לעמוד  ת של החברה בתחום של הגילוי והולדיציהוהיקף היכול, במהלך השנה

, ביניהן מונסנטו, בהתחייבויותיה הנובעות מהסכמי שיתוף הפעולה עם חברות הזרעים המובילות בעולם

עם ולקיים פרויקטים נוספים ( להלן 26  ל ראו סעיף "לתיאור שיתופי הפעולה הנ)נטה 'פיוניר וסינג, באייר
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במהלך השנה האחרונה לא נבנו מתקנים או חממות . (החברה עצמהשל )פרויקטים פנימיים וכן שותפים 

וכיום כל שטחי  ,ימושלש קודמתהבשנה על ידי החברה במהלך השנה נכנסו המתקנים שנבנו , אולם .חדשות

 .  הגידול והמעבדות נמצאים בתפקוד מלא

 

 מקרקעין ומתקנים, קבוע רכוש .15

 ומתקנים מקרקעין .א

ברחוב גד שטח משרדים ומעבדות  שאינו בעל עניין בחברההחברה שוכרת מצד שלישי , למועד הדוח נכון

מתחם  את גהבה ושדריהחברה הרח 2112 בשנת. פעילות החברה עיקרמתבצעת בו , רחובות, 13פינשטיין 

להיקפי  החברההחברה זאת על מנת להתאים את תשתיות  והנהלת החוקרים את המשמשים המשרדים

נכון למועד מתבצעת ברחבי הארץ במספר אתרים , בנוסף .ולהבטיח אפשרות לגידול נוסףשלה הפעילות 

 .של החברה זרעים וריבוי זרעים בנק ,מטרהומודל  של מחלקות גידול צמחי פעילותן הדוח

 

  רכוש קבוע .ב

' פרק גכ המצורפיםהחברה  לדוחות הכספיים של 11ראה ביאור , החברההרכוש הקבוע של  בדבר לפרטים

 .לדוח זה

 

 מחקר ופיתוח .16

 חופיתו המחקר חטיבת( 1)א אחרים באמצעות .נ.ד ורצפיבאיתור ואפיון גנים , כאמור, החברה עוסקת .א

 האחרים א.נ.הד ורצפי הגנים איתור את מבצעת, החברה של החישוביות הליבה טכנולוגיותאת  המפתחת

פנימיים של החברה לאיתור  וכן במסגרת פרוייקטים החברהולקוחות  האסטרטגייםעבור שיתופי הפעולה 

ומנהלת ומנטרת את כל ייצור המידע המחקרי הנדרש לצורך איתור , ואפיון גנים לתכונות מטרה מסוימות

 התחיבויותשאר  כלאת  המבצעת, תטכנולוגיהפלטפורמה ה חטיבת( 2) -ו האחרים א.נ.הד ורצפיהגנים 

, גנים של ולידציה כגון, לקוחותיה עם והתקשרויותיה שלה האסטרטגיים הפעולה שיתופיהחברה במסגרת 

המעבדה , מחלקת הביולוגיה החישובית: יחידות העיקריות הבאות/המורכבת משמונה המחלקות

, מחלקת גידול צמחי מטרה, מחלקת גידול צמחי מודל, מעבדת תרביות וטרנספורמציה, המולקולרית

זרעים משופרים ולשלבי  של הפיתוח לשלבי. מותמחלקת בנק זרעים ומחלקת די, מחלקת ריבוי זרעים

 .עילל ב.1  ףראה סעי, שהחברה איתרה א אחרים.נ.ד ורצפיהפיתוח בו מצויים גנים 

 

י "בפרויקטים שאינם ממומנים ע ופיתוח במחקר מיליון דולר 1.1 -כהדוח החברה השקיעה במהלך שנת 

-על, טכנולוגיות הליבה שלהשל  בעיקרובכוונתה להמשיך ולהשקיע במחקר ופיתוח  ,שותפיה העיסקיים

וכן לייעל את שיטות , שהחברה מזההא אחרים .נ.ורצפי דלשמר ולשפר את איכות הגנים ( 1: )מנת

לשמר ולשפר את יכולותיה לגלות ( 2); מנת לזהות גנים הרלוונטים לתכונת המטרה-הולידציה של הגנים על

מנת להרחיב את -ח טכנולוגיות ליבה חדשות עלפיתו( 3); דציה לכמות גדולה של גנים מידי שנהיולעשות ול

 1-בכוונת החברה להשקיע כ .ומולקולות כימיותכגון טכנולוגיות ליבה לזיהוי טארגטים , פעילות החברה

 .2113ת מיליון דולר בפעילות מחקר ופיתוח בשנ

 

 :להלן סקירת עיקר פעילויות המחקר והפיתוח של החברה במהלך שנת הדוח .ב
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-טכנולוגית הליבה החישובית של החברה לגילוי גנים ה ושיפורפיתוח  המשך .א

ATHLETE
TM,  הבנה טובה יותר של התכונה בצמח אותה החברה מעוניינת ( 1)זאת באמצעות

-ייצור מידע ביולוגיל שדה ניסויי ביצוע( 2), לשפר והמנגנונים הביולוגיים הקשורים אליה

שיפור הכלים החישוביים המרכיבים ( 3) -ו בסיס הנתונים של החברה העשרת  שמטרתוחישובי 

כגון , כך שיאפשרו איתור גנים לשיפור תכונות מטרה נוספות, בין היתר, TM-ATHLETEאת ה

, הדוח שנת במהלך (.מחלות ופטריות, עמידויות לחרקים, דהיינו)עמידויות לעקות ביוטיות 

חדשים  מיחשובייםמכילה כלים  ATHLETE™ 4.0 .ATHLETE™ 4.0השיקה החברה את 

משופרות לגילוי גנים בעלי פוטנציאל לשיפור תכונות מטרה רצויות  מיחשוביותויכולות 

, באפריל 4ראו דיווח החברה מיום  ATHLETE™ 4.0לפרטים נוספים אודות השקת . בצמחים

 .2112-11-193113' אסמכתא מס, 2112

 

– פיתוח טכנולוגיות ליבה חישוביות חדשות .ב

 

1) Gene2product
TM –החברהידי -עלשפותחו , חישוביות גנומיות טכנולוגיות של מכלול ,

 סיכוייאת  ולהגדיל הגנים אחראים עליהם התכונותו היציבות את לשפר במטרה

. לקוחותיה של החברה של הפיתוח בצנרת ביוטכנולוגיים זרעים פיתוח של ההצלחה

ATHLETE-הינו משלים ונוסף לשימוש ב  ההשימוש בפלטפורמ
TM , שיפור הינהומטרתו 

אופטימיזציה של ביטוי הגן : לדוגמה, ידי-על המטרה תכונת על גן של ההשפעה יעילות

 נכון. צירוף של גנים נוספים לגן הנבחר להשגת אפקט חזק יותר וגישות נוספות, בצמח

הינן , ™Gene2product-ה תת הפלטפורמות המרכיבות את פלטפורמת, ח"הדו למועד

 של אופטימיזציהל – RePack: :להלן כמפורטחישוביות  גנומיותות טכנולוגי ארבע

לזיהוי ובחירת צירופי גנים אשר ביטוי יתר שלהם יחד  – PlaNet; בצמחים גנים ביטוי

(stacking )ישפיע על התכונה באופן מיטבי ;GeneDex– רגישות /לזיהוי רמת היציבות

גנטיים  רקעים)ובזנים שונים ( ב"טמפרטורה וכיו, יובש)של גנים לשינויים בתנאי סביבה 

תת פלטפורמה זו עדיין בשלבי פיתוח ומיועדת לשילוב . של מיני צמחים( שונים

Gene2Productבפלטפורמת 
TM  ו; 2113במהלך-GeneSpec–המולקולרי המבנה לזיהוי 

, 2113, בינואר 29ביום  .מיטבי באופן התכונה על המשפיע, גן של המועדף( אלל) הספציפי

Gene2Productהודיעה החברה על השלמת הפיתוח של פלטפורמת 
TM , 1.1ורסיה .

, 2113, בינואר 29ראה דיווח החברה מיום , לפרטים נוספים בדבר הפלטפורמה כאמור

 .2113-11-124115אסמכתא מספר 

 

 השימוש באמצעות החברה של המשופרות ליכולותבנוגע  לעילהאמור  המידע

, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ™Gene2procuct -פלטפורמת הב

אכן  הטכנולוגיות כי ודאות כל ואיןהואיל , בין השאר, אשר אין כל וודאות להתרחשותו

 .התגלו על ידי החברה יגרמו להגדלת סיכויי ההצלחה והאפקטיביות של גנים אשר
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, בת שנתיים של תכנית פיילוט בהצלחה ההשלמשנת הדוח דיווחה החברה על  במהלך (2

ארוך  RNAחדשה לאיתור גנים של  פלטפורמהשל ( הוכחת תקפות)ולידציה -לפיתוח ו

נוספים אודות  לפרטים .לשיפור תכונות בצמחים המיועדים, שאינו מקודד לחלבון

-2112-11' אסמכתא מס, 2112, בנובמבר 26השלמת הפיילוט ראו דיווח החברה מיום 

219231. 

 

זאת באמצעות פיתוח מודלים חדשים -לולידציה של גנים  נוספותפיתוח טכנולוגיות ליבה  .ג

כגון צמחי מודל חדשים וכן פיתוח מערכות סלקציה  מאתרתלולדיציה של הגנים שהחברה 

 .חדשות

 

 שנת במהלך-החיטה בצמח גנומים נתונים ובסיסי זרעים מאגר של בנייה, גידולי ידע פיתוח .ד

 שותףכ באייר עם שנעשה החיטה בפרויקטפ "מו משאבי בהשקעת המשיכה החברה 2112

השלמת וטיוב מאגר הזרעים ( א)  :הבאים בתחומים התמקד הפיתוח .החיטה בצמח אסטרטגי

כולל אמידת היקף השונות של הקווים באמצעות טכנולוגיות למדידת  ,בחיטההחברה  שלהרחב 

שיאפשרו לנצל  ,וטכנולוגיות נלוות EvoBreed -המשך פיתוח טכנולוגית ה( ב. )פנוטיפ וגנוטיפ

לאפשר  העשויים ,נוסף גנומי מידעו גנטיים סמנים את אוסף הזרעים שנבנה בחיטה להפקת

 העלאת כדוגמאת) בחיטהמרכזיות  מטרהתכונות  יפורשלהאיץ , כגון באייר, לחברות זרעים

 זנים ליצירת שלהן טיפוחה תותוכני מסגרתב( חנקן ביעילות לנצל הצמחים יכולת או יבול

 .בחיטה יבול עתירי

 

 שנת במהלך–לאיסוף מידע פנוטיפי על צמחים  חדשה ליבה יתטכנולוגי– Phenomix פיתוח .ה

 וסנכרונו בשדה פנוטפי מידע לאיסוף ממוחשבת מערכתהפיתוח של  את החברה השלימה 2112

 .בצמחים הניסויים פעילות כל את ומשרתת יעודי צוות ידי על מופעלת המערכת. החברה לשרתי

הדומים  סביבהצמחים בתנאי  התנהגות להעריך החברה חוקרי יוכלו, Phenomix -באמצעות ה

 הגנומיתאותה לפעילות מאוד לתנאי הצמיחה הקיימים בחקלאות המסחרית ולקשר 

 באופן לשפר צפויה, Phenomix בזכות שתתקבלתוספת הנתונים . המתרחשת בצמח עצמו

ולאפשר חיזוי מדויק יותר של מידת ההשפעה , של החברה הגנים גילוי יכולות את משמעותי

לפרטים נוספים . בתנאי שדה שונים, בצמח תכונות לשיפורוהתאימות של גנים פוטנציאלים 

-2112-11' אסמכתא מס, 2112, בנובמבר 14דיווח החברה מיום  ראו Phenomixאודות השקת 

219163. 

 

במהלך שנת הדיווח החברה פיתחה . לולידציה של גנים –השקת מערכת ולידציה חדשה  .ו

מערכת הולידציה )"י  פסיג-טכנולוגיה חדשה לולידציה  של גנים באמצעות צמח מודל  חד

מערכת הולידציה . 2113, בפברואר 12הושלם ביום , פיתוחה של המערכת כאמור. "(החדשה

תאפשר לחברה לבחון את השפעתם , אשר עושה שימוש בצמחי מודל של ברכיפודיום, החדשה

המערכת החדשה . תירס ואורז, כגון חיטה, פסיגיים-של גנים פוטנציאליים על  צמחים חד

,  פסיגיים-הנוגעים לצמחים חד, את החברה בשיתופי הפעולה הקיימים של החברהתשמש 

לשיפור תכונות מטרה כמו ( לרבות סמנים גנטיים)אחרים . א.נ.למחקר ופיתוח גנים ורצפי ד



- 31 - 

בדומה לשאר , החברה, עד לפיתוח המערכת החדשה .יבול ועמידות לתנאי עקה סביבתיים

-לולידציה הן של צמחים חד, פסיגיים -עשתה שימוש במערכת צמחי מודל דו, התעשייה

שהינה ייעודית , עם השקת המערכת החדשה, כעת. פסיגייים-פסיגיים והן של צמחים דו

ידציה בצמחי מעריכה החברה כי יש ביכולתה לספק מערך מלא של ול, פסיגיים-לצמחים חד

 . פסיגיים-פסיגיים והדו-החד -המותאמים באופן ספציפי לשני סוגי צמחי המטרה , מודל

של ™ ATHLETE-שתי מערכות הולידציה לצמחי מודל הינן חיוניות ומשלימות למערכת ה

שילוב זה מספק לחוקרי החברה ולשותפיה מערכות ספציפיות יחודיות לבדיקת הגנים  .החברה

לפרטים נוספים  .המאפשרים בחירת הגנים המתאימים יותר  להמשך פיתוח, בצמחי מודל

, בפברואר 12ראה דיווח החברה מיום , בדבר השלמת פיתוחה של מערכת הולידציה החדשה

 .2113-11-136123אסמכתא מספר , 2113

המידע המובא לעיל באשר ליכולות הולידציה המשופרות של החברה באמצעות שימוש 

ואין , 2691-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הוא מידע צופה פני עתיד במערכת החדשה

ודאות כי המערכת החדשה אכן תשפר את יכולת הולידציה של גנים המאותרים על ידי 

, וזאת, או תגרום להגדלת סיכויי ההצלחה והאפקטיביות של גנים אלו/החברה או לקוחותיה ו

אשר טרם נצבר מספיק ניסיון לגבי יכולת הסיוע , מאחר שמדובר במערכת חדשה, בין השאר

שלה בתהליך הולידציה של גנים פוטנציאליים וטרם נבחנה בצמחי מטרה השפעתם של גנים 

  .שנבחנו ונבחרו להמשך פיתוח בעזרתה כאמור

 

  מחקר ופיתוחמענקי  .ג

דהיינו שהחברה עדיין מקבלת מענקים )פעילים  מענקי מחקר ופיתוח חמישהלחברה , נכון למועד דוח זה

 אחת שהינה Repack לפיתוח תוכנית) של המדען הראשי שלושהמתוכם  ,זה לתחום הרלוונטיים, (מכוחם

 ;נמטודותפיתוח עמידות ל תוכנית ;™Gene2product פלטפורמת במסגרת המפותחות מהטכנולוגיות

( CIIRDF)ישראל -של קרן מחקר ופיתוח תעשייתי קנדהאחד  ,(כצמח מודל ברכיפודיוםותוכנית לפיתוח 

לפרטים אודות מענקים אלו  (.BIRD)ב "ארה ישראל תעשייתי ופיתוח למחקר לאומית דו קרן של ואחד

 .להלןג  -ק א"סראו 

 

 מענקי המדען הראשי .א

 סך בגין, לדוח זה' אשר הוכר בדוחות הכספיים של החברה המצורפים כפרק ג ההתחיבות סכום

 .מיליון דולר 3.6 -בסך של כ הינו  ,המענקים שניתנו לחברה על ידי המדען הראשי

בכתבי האישור השונים של המענקים שניתנו לחברה על ידי המדען הראשי ממועד הקמת החברה 

בהתאם להוראות החוק לעידוד , ועד למועד הדוח נקבעו תנאים שונים שעל החברה לעמוד בהם

ת והתקנו, "(חוק לעידוד מחקר ופיתוח" –להלן ) 1984-ד"התשמ, מחקר ופיתוח בתעשייה

 :וביניהם התנאים הבאים, ו מכוחושהותקנ

או יותר בהחזקה במניות החברה  25%החברה התחייבה להודיע למדען הראשי על כל שינוי של 

 זכות ההצבעה באסיפות( א)"(: אמצעי השליטה" -להלן )או באחד מאמצעי השליטה בחברה /ו

 . זכות להשתתף ברווחי החברה( ג); זכות למנות מנהלים בחברה( ב); החברה
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חוץ או חברה זרה אשר הופכים את תושב החוץ או החברה הזרה  לתושביאמצעי השליטה העברת 

טעונה הודעה ללשכת המדען הראשי והתחייבות בכתב של , ערךלבעל עניין כהגדרתו בחוק ניירות 

 .בהתאם להוראות החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייהתושב החוץ או החברה הזרה 

ובכתבי  האישורהמדינה על פי הקבוע בכתבי  לאוצרתמלוגים  לשלםהחברה התחייבה 

שיעור )ההתחייבות של החברה ובהתאם להוראות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 

 .29ולפיתוח תעשייתיולנהלי המנהל למחקר , 1996-ו"התשנ, (תמלוגים וכללים לתשלומם

התחייבה החברה שלא להעביר לאחר , לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 19סעיף  כנדרש על פי

ללא , הזכויות עליו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמחקר והפיתוח על פי כתבי האישור, את הידע

ר את העברת ב לחוק לעידוד מחקר ופיתוח מאפש19כי סעיף , יצוין. קבלת אישור ועדת המחקר

שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית או , הידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת

או /לרבות במסגרת של מכירת הידע ו)אל מחוץ לישראל במקרים מיוחדים , כל זכות הנובעת ממנו

באמצעות , תמורת הגדלת גובה התשלום למדינה, (פעילות החברה לגורם זר שאיננו ישראלי

או , בכפוף לתקרות שנקבעו בחוקו השתתפות המדינה בתמורת המכירה על פי נוסחאות מוגדרות

ובכפוף לתנאים נוספים המפורטים בחוק לעידוד מחקר , הכנסת ידע חלופי לישראל בתמורה

במקרה שהחברה תבקש לבצע ייצור מחוץ לישראל או , כפועל יוצא מהוראות החוק. ופיתוח

, לרבות במסגרת של מכירת החברה או נכסיה, ו לגורם מחוץ לישראללמכור את הידע או חלק

, אשר יהיו מבוססים, יחייב הדבר אישור של ועדת המחקר ויהיה כרוך בתשלומים נוספים למדינה

על יחס ההשקעות שבוצעו במימון המדען הראשי לבין ההשקעות שבוצעו במימון , בין היתר

 . החברה בידע הנמכר

ע כי אם תורשע החברה בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל בכתבי האישור נקב

יהיה המדען הראשי רשאי לבטל למפרע את ההטבות שניתנו לה מכוח , בפסק דין סופי וחלוט

 .ולדרוש את החזר המענקים בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

ל ומעריכה כי תוכל להמשיך ולעמוד "האישור הנ כתביכל תנאי החברה עומדת ב, נכון למועד הדוח

ביצעה החברה את כל ההשקעות הנדרשות על פי כתבי , נכון למועד הדוח, כמו כן. בהם גם בעתיד

למעט תשלום תמלוגים והסכום הנוסף במקרה של , האישור ואין לה התחייבויות עתידיות מכוחם

 .מכירת ידע כאמור לעיל

 

 קרן בירד תוכנית .ב

הדו לאומית למחקר ופיתוח תעשייתי  הקרן עם בהסכם החברה התקשרה 2111 בנובמבר 23 ביום

 משותף פרויקט ביצוע לצורך מענק לקבלת "(הקרן" -להלן בסעיף זה ), (BIRD)ב "ארה-ישראל

להלן בסעיף ) בסויה חילדון למחלת עמידות לשיפור גנים ופיתוח מחקר בתחום פיוניר חברת עם

 "(. החילדון פרויקט" - זה

עבור , לדוח זה' המצורפים כפרק גההתחיבות אשר הוכר בדוחות הכספיים של החברה  סכום

 .דולר אלפי  211הינו , פרויקט החילדון

                                                 
29

 5 -ל 3שיעור התמלוגים לאוצר המדינה נע בין , (כללים לתשלומםשיעור התמלוגים ו)לתקנות מחקר ופיתוח בתעשייה ( ה)2על פי תקנה  
 .  בהתאם למועד תחילת ההחזר, אחוזים
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 66 בתום. א: הבאים התרחישים מבין המוקדם פי על המענקוחזר י, הסכם עם הקרןהעל פי תנאי 

. הפרוייקט המשך עלתחליט  ופיוניר והחברה תמלוגים יהיו ולא במידה ההסכם מחתימת חודשים

 31%, לחילופין או, פרי המחקר והפיתוח שמומנו כאמורממכירות  5%בשיעור של  כתמלוגים .ב

 ההחזר. מסך המענק שהתקבל 151%בסכום של עד , תמורת המכירה של הטכנולוגיה המפותחתמ

, ט לא להמשיך בפרויקט החילדוןבמידה והחברה תחלי. צמוד למדד הצרכנים בארצות הברית

לא תוכל לעשות כל שימוש בקניין , ומנגד, החברה לא תהיה חייבת להחזיר את סכומי המענק

 . פותח במסגרת פרויקט החילדוןיהרוחני ש

 

 CIIRDFתוכנית קרן  .ג

ישראל -ופיתוח תעשייתי קנדה התקשרה החברה בהסכם עם הקרן למחקר, 2111, במרץ 11ביום 

(CIIRDF )( הקרן" -להלן בסעיף זה )" במסגרת פרויקט משותף עם חברתSaskatchewan Wheat 

Pool Inc. , ויטרה'הפועלת תחת השם '(Viterra( ) ויטרה" -להלן .)" מטרת הפרויקט נשוא

במסגרת . ההסכם הינה פיתוח של קנולה בעלת רמות יבול משופרות ועמידות לתנאי סביבה קשים

בשדות הניסוי , אשר אותרו על ידי החברה, גנים' את השפעתם של מסהפרויקט בוחנות החברות 

 "(. הקנולה פרויקט" -להלן בסעיף זה )של ויטרה במערב קנדה 

 בגין, לדוח זה' המצורפים כפרק גסכום ההתחיבות אשר הוכר בדוחות הכספיים של החברה 

 .דולראלפי  193 -בסך של כהינו , עבור פרויקט הקנולה לחברה ןשנית המענק

יוחזר המענק מההכנסות כתוצאה ממסחור זני קנולה , על פי תנאי הסכם המימון עם הקרן

בתשלומים , "(ההכנסות" -להלן בסעיף זה ), ככל שיפותחו, משופרים שיפותחו במסגרת הפרויקט

בהתאם , מסכום המענק 111%-ל עד ובשיעורים כוללים , מן ההכנסות 2.5%חצי שנתיים של 

החזר המענק יתבצע כתמלוגים , לחילופין. לאחר תחילת מסחור הקווים המשופריםלמועד ההחזר 

או באמצעות השתתפות הקרן במחצית , מן ההכנסות שתתקבלנה מרישוי המוצר נשוא הפרויקט

כל זאת עד לתקרת , תמורת המכירה של הטכנולוגיה המפותחת במסגרת הפרויקט לצד שלישי

והיה , אם לא הוחזר המענק באחת מן הדרכים הנזכרות לעיל. שפורטו לעיל, ובשיעורים, ההחזר

החזר המענק , ותתקבלנה הכנסות ממכירת מוצרים בהם מגולם פטנט שפותח במסגרת הפרויקט

כל זאת עד לתקרת , עד ליום פקיעת הפטנט, יתבצע כתמלוגים חצי שנתיים מתוך ההכנסות הללו

 .ההחזר בשיעורים שפורטו לעיל

 

 םנכסים לא מוחשיי .11

הגנים אותם היא הינם  ,זה פעילות בתחום, הנכסים הלא מוחשיים המשמעותיים ביותר של החברה .א

החברה משקיעה משאבים ופועלת ככל האפשר . מאתרת ומאפיינת באמצעות הטכנולוגיה החישובית שלה

 רוב .להגנה על אותם נכסים לא מוחשיים באמצעות רישום פטנטים במדינות שונות ברחבי העולם

ארבעים נרשמו , נכון למועד דוח זה .החברה של בלעדית בבעלות הינם רושמת החברה אשר הפטנטים

, סין, אירופה, קנדה, אוסטרליה, ב"ארה) על שם החברה במדינות שונות ברחבי העולם פטנטים ואחד

על שם החברה וכן הוגשו , 2129-ל 2124 ביןלפקוע  העתידים ,(פ וישראל"דרא, רוסיה, מקסיקו, הודו

ברזיל וארגנטינה שהינן , ב"ביניהן ארה, במדינות שונות ברחבי העולם, בקשות לרישום פטנטים עשרות

 הנמצאות בשלבים שונים של הליך בחינת הבקשה ,מהמדינות הבולטות בתחום הזרעים הביוטכנולוגיים

 . גנים ספציפיים שאותרו על ידי החברה 4,111-כ המכסותו
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הינה היות , שהיא מאתרת ומאפיינת בגנים השימוש עלהעיקרית של הפטנטים שהחברה רושמת  החשיבות .ב

הרוחני העיקרי עליו נותנת החברה רישיון שימוש לשותפיה ולקוחותיה האחרים  הקניןפטנטים אלו 

 לזכאות מוקדם תנאי מהווההגנים אף  עלמתן פטנטים , המקרים וברוב, במסגרת התקשרויותיה עימם

של בקשת הפטנט  ההגשהשנה מיום תאריך  21אורך חיי הפטנטים הינו למשך . החברה לתמלוגים

ככל שתהיה זכאית , הגנים בגיןאולם תקופת תשלום התמלוגים לחברה , הרלוונטית בגינה נרשם הפטנט

ות קרוב ולעתים, בגנים השימוש עלרושמת  שהחברה הפטנטים חיי לאורך בהכרח חופפת אינה, לתמלוגים

של החברה  ההתקשרות במסגרת, לרוב .אלו פטנטים חיי מאורך ארוכהתשלום התמלוגים לחברה  תקופת

 שימושל לא מוגבל בזמןובלעדי , עולמי כללחברות הזרעים רישיון ל מעניקה החברה, עם שותפים ולקוחות

י /בצמח, משופרים זרעיםשל  ומסחור פיתוחאו /מחקר ו לצורכיאיתרה החברה  אותםמסוימים  גניםב

 במשךהחברה כלפי חברות זרעים מסוימות לבלעדיות  להתחיבויותבהתאם לכך ובכפוף . ים/מטרה מסוימ

 לתת יכולההחברה , מסוימים מטרה בצמחי ,לתכונות מטרה מסוימות גנים לרישוי באשר מסוימת תקופה

 .שוניםמטרה  לצמחי, גן אותולשימוש ב רישיונות, שונות זרעים לחברות

 

ATHLETE הסימניםעבור  .מסחר סימני שלושה על להגן החליטה החברה כן כמו .ג
TM 

, Gene2product
TM

 

EvoBreed
TM.  2112בשנת  החלוהרישום הפורמאלי   2111החל בשנת ל "הנהמקדים בסימנים  השימוש . 

  

הסתכמו , שולמו על ידי החברה אשרתחזוקת ובחינת בקשות הפטנטים , עלויות הגשת, שנת הדוחבמהלך  .ד

, חלק מעלויות הגשת, חלק מלקוחותיהפ עם "י הסכם שת"עפ .ב"אלפי דולר ארה  425  -בסך של כ

  .מוחזרות לחברה, ב"ארה דולר אלפי 119   -כ של בסך המסתכמות, תחזוקת ובחינת בקשות הפטנטים

 .ל"החברה אינה מהוונת את העלויות הנ

 

יחד . דאות שבקשות לרישום פטנט שהוגשו על ידי החברה תסתיימנה ברישום פטנטכי אין וו, ראוי לציין .ה

כגון , או אחר/משפטי ו, מנהלי)הליך כלשהו , ח"לא מתנהל נכון למועד הדו, למיטב ידיעת החברה, עם זאת

 .למעט הליכי בחינת הבקשות השונות, ל"ביחס לבקשות הפטנט הנ( הליך התנגדות

 

ואף עליו נותנת , שהיא מאתרת ומאפיינת לגנים בנוגע( Know How) רב סודילחברה ידע , לפטנטים בנוסף .ו

, רוחני קנין רישום מצריך אינו זה סודי ידע. וללקוחותיה האסטרטגיים לשותפיה שימוש רישיונותהחברה 

 הסכמי תחת רקהחברה ולקוחותיה  לשותפי ומועבר, כסוד מסחרי החברה ידי על מוגן אלא, פטנטים כגון

 .סודיות

 

 ידי על שאותרו אחריםא .נ.ד ברצפיאו /ו בגנים שימוש יעשואשר , כי שותפי החברה ולקוחותיה ייתכן .ז

רישיונות גם מצדדים שלישיים על מנת להשתמש  לקבל ייאלצו, לצורך פיתוח זרעים משופרים ,החברה

 הקשורים פטנטים להיות עשויים שלישיים לצדדים שגם משום, השאר בין, א אלו.נ.או רצפי ד/בגנים ו

מבחינת )לחופש הפעולה לפעול סיבות אחרות הנוגעות מכמו גם , מהסיבה הזו. אלורצפים /בגנים לשימוש

שאפשרות כזו  ,לקוחותיה כלפי אחריות לקחת נוהגת אינה החברה ,אלורצפים /בקשר עם גנים (קנין רוחני

לרוב לקוחות החברה מתחייבים לשפות את החברה אם החברה תתבע בשל טענה , ולהיפך, לא תקרה

במקרים  ,אולם, א אלו מפר פטנטים של צדדים שלישיים כאמור.נ.או רצפי ד/או מסחור גנים ו/שפיתוח ו
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, כאמור שלהם בפטנטים שימוש בגין שלישיים לצדדים לשלם ייאלץלקוח /שהשותףעלויות  ,מסוימים

 .א.נ.הדרצף /הגן ממסחור לקבל החברה זכאית אותם תמלוגיםה סך את יפחית

 

 

 הסכמי בעלות ורישיון בקניין רוחני מהותיים .ח

לשימוש ,  2112 החברה ממנה פוצלה בשנת, מ"לחברה הסכם רישיון עם חברת קומפיוגן בע .1.ח.11

רישיון זה הינו . בטכנולוגיה חישובית מסוימת שפותחה על ידי קומפיוגן לאנליזה של רצפים גנטיים

לשימוש בפלטפורמה החישובית של קומפיוגן , ומוגבל בזמן, פטור מתמלוגים, רישיון לא בלעדי

ההסכם מעניק לחברה את זכויות הקניין הרוחני . לשימוש בצמחים בלבד, וברכיבים קשורים נוספים

 31ליום עד  2111תקופת ההסכם הוארכה במאי . בפלטפורמה שימושבמידע והידע שיימצא תוך 

החברה וקומפיוגן רשאיות להביא ההסכם לידי סיום בהתקיים תנאים כמפורט . 2114בדצמבר 

. הפסקת פעילות וכדומה, פירוק, במקרה של הגשת הליך הנוגע לחדלות פירעון, בהסכם לרבות

 21,111בתמורה לתשלום שנתי של , לחברה אופציה להאריך את תקופת הרישיון בשלוש שנים נוספות

 .לקומפיוגןב "ארהר דול

 

 בהסכם, "(פנום: "להלן)מ "בע נטוורקס-פנום חברת עם החברה התקשרה 2111, אוקטובר בחודש .2.ח.11

 לשימוש, מתמלוגים ופטור בלעדי לא, בזמן מוגבל לא רישיון לחברה הוענק ההסכם במסגרת. רישיון

ההסכם מעניק לחברה את הזכות להשתמש  "(.התוכנה: "להלן) פנוטיפי מידע לניתוח בתוכנה

. כרכיב בפלטפורמות הטכנולוגיות של החברה, פיתוח ומסחור של החברה, בתוכנה לצורכי מחקר

החברה ופנום רשאיות להביא ההסכם לידי סיום בהתקיים . תקופת ההסכם אינה מוגבלת בזמן

יום  61שר לא תוקנה תוך במקרה של הפרה מהותית של ההסכם א, תנאים כמפורט בהסכם לרבות

חתמו החברה ופנום על  2111 דצמבר בחודש. מהצד השני, מקבלת הודעה בכתב בדבר הפרה כאמור

 .בחברה והוטמעעדכון התוכנה בוצע .  פיתוח הרחבה לתוכנההסכם ל

 

 הון אנושי .11

 תיאור המבנה הארגוני לרבות באמצעות תרשים .א

 :נכון למועד פרסום הדוח, בתחום פעילות זהלהלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה 
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 ן'אבוגמספר העובדים המועסקים במבנה ארגוני ו .ב

 31 -בעובדים קבועים  146-ל בהשוואהעובדים קבועים  161 ן'אבוגהעסיקה , 2112בדצמבר  31 -נכון ל

  :לפי הפירוט הבא, 2111 בדצמבר

 22.21.1022 22.21.1021  תפקיד
)*( 

 5 6  הנהלה בכירה

 11 21  תפעול התאגיד

 3 4  פתוח עסקי

 2 3  קניין רוחני

 6 1  ניהול פרוייקטים

 9 12  פ"מו

 11 13  חטיבת יבול ועקות סביבתיות

 2 3  חטיבת עקות ביוטיות 

 1 1  כימיה-חטיבת אג

 92 91  פלטפורמה טכנולוגית

 219 292  כ עובדים"סה

 

 לא כולל עובדי פעילות הביו דיזל)*( 

 41-ל בהשוואה 2112 דצמברב 31 -ב משרה בחלקיות עובדים 33החברה העסיקה  ,הקבועים לעובדים בנוסף

 .2111 דצמברב 31 -ב משרה בחלקיות עובדים
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 .ב"הבת בארה תחבר, Evogene Inc -נכון למועד הדוח אין עובדים ב

 

 במצבת העובדיםו החברה במבנהשינויים מהותיים שחלו  .ג

כך שכל אחד מסוגי המוצרים של , החלה החברה בביצוע שינוי במבנה הארגוני שלה, 2112שנת  במהלך

 תנוהל המוצרים מחטיבות אחת כל. מוצר כחטיבת ינוהל, 1  כמתואר בסעיף, החברה בתחום פעילות זה

 מנהלים הם אותה המוצרים חטיבת של בקידום שיתמקדו, יעודיים עסקי פיתוח ואישפ "מו איש ידי על

 .החברה להנהלת ישירות וידווחו

לעומת סך  11% -בכ גדלההגידולים החקלאיים  בתחוםהעובדים של כלל החברה  מצבת, 2112בשנת 

 . 2111 בשנתזה  בתחוםמצבת העובדים 

 

 השקעת התאגיד באימונים והדרכה .ד

עריכת סמינרים ( 1: )בדרכים הבאות, החברה משקיעה משאבים בהכשרת עובדיה לתפקידיהם השונים

המועברים על ידי אנשי מקצוע , (עובדי מחלקות המחקר והפיתוח השונות)תקופתיים לעובדי החברה 

 החברה מכשירה את עובדיה לשימוש, בנוסף. השתתפות בכנסים מקצועיים( 2) -חיצוניים ופנימיים ו

המהוות חלק מן הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה בדרך של רישום לקורסים , בטכנולוגיות חדשות

 .יעודיים וכן קורסים של העשרה מקצועית וניהולית

 

  תוכניות תגמול לעובדים .ה

יועצים , אשר מטרתן לתגמל ולתמרץ עובדים, לחברה שתי תכניות תגמול בניירות ערך היו הדוח בתקופת

"( 1001תוכנית  " -להלן ) 2112תוכנית אופציות משנת , האחת: ודירקטורים של החברה ושל חברות בנות

כון נ"(. תכניות התגמול" –להלן ביחד "( )1002תוכנית  " -להלן ) 2113תוכנית אופציות משנת , והשנייה

לא רשומות לרכישת בדבר הענקות לעובדי החברה של אופציות  מחליטדירקטוריון החברה , למועד הדוח

בהתאם לאמות מידה שנקבעו , ת התגמולותחת אחת מתכני"( אופציות: "להלן)מניות רגילות של החברה 

 21 ביאור ראו התגמול תכניות אודותלפירוט  .על ידי דירקטוריון החברה לפי סוגי תפקידים בחברה

 .לדוח זה' המצורפים כפרק ג הכספיים לדוחות

 דירקטורים תגמול .ו

 11.4ראו סעיף ,  לרבות הדירקטורים החיצוניים, בדבר תנאי הכהונה של הדירקטורים בחברה לפרטים

 .המצורף לדוח זה, פרטים נוספים על התאגיד –' לפרק ד

 

 חברהב הטבות וטיבם של הסכמי העסקה .ז

הכוללים הטבות ותנאי העסקה שהינם , העסקה אישיים בדרך כלל עם עובדיה בהסכמי מתקשרת החברה

החברה . ככלל מעל תנאי המינימום הנדרשים על פי חוקי העבודה בישראל ועל פי הסכמים קיבוציים

 -השני , לעובדי הנהלה -האחד . מתקשרת עם עובדיה בשלושה סוגים של הסכמי העסקה אישיים

 . לעובדים על בסיס שעות  -השלישי חודשי שאינם נמנים עם הנהלת החברה ולעובדים על בסיס 

 בריאות ביטוח לתוכנית הקבועים החברה עובדי כל את צירפה החברה 2111 אוקטובר מחודש החל

 אפשרות לעובדים מעניקה התכנית, בנוסף. לעובד נוספת עלות ללא החברה של מלא במימון, קבוצתי

 .חשבונם על, הביטוחי לכיסוי משפחותיהם בני את לצרף
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ניתנים לסיום מוקדם על ידי כל אחד מהצדדים , הסכמים עם עובדי ההנהלה ועם עובדים על בסיס חודשי

להלן ) 2111,א"התשמ –בהודעה מראש בהתאם לתנאי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות מראש 

ובתנאי שהעובד , החברה רשאית לסיים הסכם העסקה גם ללא הודעה מוקדמת (חוק הודעה מוקדמת" -

 – עובדיםההסכמי ההעסקה האמורים כוללים את תנאי העסקתם של . יקבל את שכרו עבור תקופה זו

מידע על הזכויות הנלוות של , כהגדרתן בחוק" שעות נוספות"לרבות גמול גלובאלי בגין , שכר חודשי

וכן הפרשות לקרנות השתלמות עד לתקרה , הפרשות לביטוח מנהלים, שנתית העובד לעניין חופשה

 .המוכרת לצרכי מס

מידע על הזכויות הנלוות של , כוללים את תנאי העסקתם של עובדים, הסכמים עם עובדים על בסיס שעות

. חובה לפנסיה ההרחבה והפרשות לפנסיה בשיעורים ובתנאים הקבועים בצו, העובד לעניין חופשה שנתית

 . ההסכמים ניתנים לסיום מוקדם על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מראש על פי חוק הודעה מוקדמת

 יהעובד רובלדירקטוריון החברה נוהג להעניק , לעיל ה כאמור בסעיף , בנוסף - מניות מבוסס תגמול

לרכישת מניות רגילות ( לא רשומות)אופציות  ,וכן לעובדים ותיקים מדי פעם בפעם ,של החברה יםחדשה

בכלל זה מחליט דירקטוריון החברה מפעם לפעם  .בכמות המושפעת מתפקיד העובד בחברה ,של החברה

לרכישת מניות רגילות של החברה לנושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה ( לא רשומות)להעניק אופציות 

לדוחות  21ראו ביאור , (אופציות)תגמול מבוסס מניות בחברה לפרטים נוספים אודות . של החברה

 . המצורפים כפרק ג לדוח זה, הכספיים

אינם כוללים סעיף תגמול , ל החברה"למעט זה של מנכ, הסכמי ההעסקה של עובדי החברה - יםבונוס

הנהלת החברה עשויה להחליט מעת לעת על מתן , עם זאת(. סעיף בונוס)המבוסס על עמידה ביעדים 

עשוי להחליט מעת לעת על מתן בונוסים ודירקטוריון החברה , בונוסים לעובדים מסוימים של החברה

 .כאות הערכה למאמצים או ביצועים מיוחדים, של החברהלחברי ההנהלה 

 

 משרה ונושאיל "מנכ -הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  .ח

ל בכיר "סמנכ, מר אסף אורון, ל ונשיא החברה"מנכ, מר עופר חביבההעסקה של  תנאילפרטים בדבר 

ל "סמנכ, מר אסף קסן, ל בכיר ומנהל טכנולוגי ראשי"סמנכ, ר חגי קרחי"ד, לאסטרטגיה ופיתוח עסקי

פרטים נוספים על  –' לפרק ד 11סעיף ל כספים ראו "סמנכ, סיגל פתאל' וגב, פלטפורמה טכנולוגית

 .המצורף לדוח זה, התאגיד

 

 בחברה המשרה נושאי יתר –הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  .ט

 לעיל ח אשר אינם מפורטים בסעיף , נושאי המשרה בחברה יתר לכל הניתנות וההטבותההעסקה  הסכם

כמפורט  ,החברה עובדי לכללהניתנות  ולהטבות ההעסקה להסכם הזה הינו, "(המשרה נושאי יתר"להלן )

להחזקות נושאי  .כהגדרתן בחוק" שעות נוספות"מלבד העובדה שהם אינם זכאים לגמול בגין  ,לעיל

אסמכתא מספר , 2113, במרץ 1ה של החברה ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום המשרה הבכיר

2113-11-155615.  

 

 חומרי גלם וספקים .19

  משמשים בתחום הפעילותחומרי הגלם העיקריים ה .א



- 45 - 

הינם חומרים מתכלים המשמשים , אותה בתחום פעילות זה המשמשים ,חומרי הגלם של החברה

 ,נוגדנים ,אנזימים ,חומרים כימיים ,בין השאר שכוללים של החברהלפעילות המחקר והפיתוח השוטפת 

 .דשנים וחומרי הדברה, מצעי גידול, הורמונים, מתכלים פלסטיקים

פרק זמן זה . רוב חומרי הגלם ניתנים לרכישה ולאספקה בתוך פרק זמן קצר של מספר ימים עד חודש

החברה שומרת על מלאי מספיק של . טיתלוי בהימצאות חומר הגלם הדרוש במלאי של הספק הרלוונ

 .חומרי הגלם הדרושים לפעילותה לתקופה של חודש

 

 צורות ההתקשרות עם ספקים .ב

אשר מרביתם , המספקים את חומרי הגלם הדרושים לפעילותה( לרבות סוכנים)לחברה מגוון ספקים 

ההתקשרות עם מי מהם והפסקת , אין לחברה תלות באף אחד מספקיה, נכון למועד הדוח. מצויים בישראל

 .בשל הצורך לעבור לספק חלופי, אינה עשויה להוביל לתוספת עלות מהותית לחברה

ומבוססות על , ההתקשרויות בין החברה לספקים מתבצעות על סמך הצעות מחיר המתקבלות מן הספקים

מספקים החברה אינה נוהגת להתחייב מראש לרכישה בכמות כלשהי , נכון למועד הדוח. הזמנות רכש

 .ספציפיים

מכלל ( מכל ספק) 11%של מעל   מהם הסתכם לסכום  רכישותשני ספקים אשר סך הלחברה היו  2112 בשנת

 .רכישות החברה בתקופת הדיווח

 

 התקשרות עם ספק בהודו .ג

 .בהודו לביצוע של אנליזות מולקולריות לצורך ייצור מידע גינומיהחברה התקשרה עם ספק 

. אלפי דולר 121 -כ 2112אלפי דולר ובשנת  111 -היה בסך של כ 2111היקף ההתקשרות עם הספק בשנת 

לחברה אין תלות בספק זה . משמעותי להיות ימשיך היקף הפעילות עימו 2113החברה צופה כי בשנת 

  .היות ויש מתחרים בשוק היכולים לתת שירות זהה

 

 בשנת הדיווח הון חוזר .21

 שנכלל הסכום 

 בדוחות

 הכספיים

 (דולריםאלפי )

 51,322 שוטפים נכסים

 9,499 שוטפות התחייבויות

 הנכסים עודף
 על השוטפים

 ההתחייבויות
 השוטפות

41,123 

 

 

  השקעות .21



- 46 - 

, בחברות מוחזקות, הדוח בתקופת, זהפעילות  בתחום החברה של המהותיותהשקעות הלפרטים אודות 

של החברה  דוחות הכספיים ראו, ומיזמים שאינם חברות בנות והשקעות בפעילויות אחרות שותפויות

 .ח זה"לדו' ב כפרק ג"המצ

 

 מימון .22

נעשה באמצעות מזומנים שנבעו מהפעילות העסקית  ,בתחום פעילות זה, ח"מימון פעילות החברה בתקופת הדו

 לא אופציות ממימושיו, קודמות בשנים בחברה שבוצעו ההשקעותתמורות שהתקבלו ממההחברה ו שלהשוטפת 

 . ועובדים לשעבר של החברה, יועצים, ידי עובדים עלסחירות 

 

 מדיניות אשראי .א

למעט מענקי מחקר ופיתוח , לחברה אין מסגרת אשראי בנקאי או מימון חוץ בנקאי אחר, במועד דוח זה

 .לעיל 16 כמפורט בסעיף

 

 

 

 מקורותהערכת התאגיד לגבי צורך בגיוס  .ב

מתמורת הנפקת ניירות הערך שלה למשקיעים אסטרטגים ( 1)בעיקר , עד כה החברה מימנה את פעילותה

 וממימושי כתבי אופציה סחירים ולא סחירים של החברה, משקיעים פרטיים ולציבור, (מונסנטו ובאייר)

וסדות וממענקים שקיבלה החברה ממ( 3)מהכנסות משיתופי הפעולה בהם התקשרה החברה ( 2)

 (. בעיקר לשכת המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר)ממשלתיים ואחרים לעידוד מחקר ופיתוח 

החברה מתכוונת לממן את המשך פעילותה מיתרת המזומנים שבקופתה שנובעת , בשנה הקרובה

מתשלומים שהיא עתידה לקבל מהסכמי שיתוף הפעולה עם חברות , וכן, מהגיוסים והעסקאות כאמור

לפרטים אודות הסכמי שיתוף הפעולה . ומיתר הסכמי שיתוף הפעולה שנחתמו עד כה, באייר, טומונסנ

החברה מעריכה כי לא תידרש לגייס מקורות , נכון למועד הדוח, לפיכך. להלן 26 האמורים ראו סעיף 

החברה בוחנת , יחד עם זאת. נוספים לצורך מילוי יעדיה בשנה הקרובה או לכיסוי תפעול עסקיה השוטפים

 .הון שונות מצדדים שלישיים באופן שוטף אפשרויות מימון וגיוס

 

 מיסוי .23

' פרק גכ המצורפיםהכספיים של החברה  לדוחות 11ביאור  ראו, לפרטים בדבר דיני המס החלים על החברה

 .לדוח זה

 

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים .24

 

בצמחים  הסביבהזיהום : חשופה החברה נוגעים לאופי פעילותה והינם להם העיקריים הסביבתיים הסיכונים

פעילות . ושימוש בחומרי הדברה חקלאיים  ,החברה של והפיתוח המחקר בפעילויות שמקורם יםטרנסגני

 -להלן בסעיף זה ) 2005-ה"תשס, (צמחים ואורגניזמים מהונדסים)החברה בישראל כפופה לתקנות הזרעים 

גנת הצומח ולביקורת בהתאם לתקנות אלה נדרשת החברה לקבל היתרים ממנהל השירותים לה"(. התקנות"
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לצורך עריכת ניסויים בצמחים מהונדסים , "(המנהל"  -להלן בסעיף זה )במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

שייקבעו לפי שיקול דעתו של , היתרים אלה עשויים להיות כפופים לתנאים(. צמחים שעברו השבחה גנטית)

את האישורים הרגולטוריים וקיבלה  ,החברה מקיימת את דרישות החוק .המנהל ובהתאם לקבוע בתקנות

 .הדרושים בנוגע לגידול צמחים שעברו החדרה גנטית ולביצוע ניסויים בצמחים אלו

( חממה)בנושא דרישות ממתקן כליאה , בין השאר, פעילות החברה כפופה לנוהלי המשרד להגנת הצומח, בנוסף

מקפידה החברה , ונכון למועד הדוח, נהלים אלו עוסקים במבנה החממה ובסביבתה. לגידול צמחים מהונדסים

 . למלאם במלואם

בהתאם לתקנות , בנושא ייבוא זרעים, רבין השא, פעילות החברה כפופה לנוהלי המשרד להגנת הצומח, בנוסף

ובו מפורטות הדרישות המחייבות גופים המייבאים זרעים עד  1975-ה"התשל, (פיקוח על יבואם)הזרעים 

מנהל השירות לביקורת זרעים ושתילים  -" המנהל"הגוף המפקח על התהליך הוא , לקבלת רישיון ייבוא

 .רה למלא את דרישות התקנות במלואןמקפידה החב, נכון למועד הדוח. במשרד החקלאות

בידי . בגין חומרי הדברה בהם נעשה שימוש בחממות החברה, נדרשת לקבל היתר רעלים החברה, כמו כן

 .החברה נמצאים  היתרי הרעלים הנדרשים בגין חומרים אלו

 . החברה מבצעת פעולות לפינוי פסולת מסוגים שונים באופן סדיר ולפי דרישות החוק, בנוסף

להם  הסביבתייםובמסגרת פעילות זו ממופים כל הסיכונים  ,פעמים בשנה 1המתכנסת , חברה ועדת בטיחותל

סביבתיים בכל סיכונים ביצעה החברה מיוזמתה סקר , שנת הדוחבמהלך  .ומטופלים בהתאם, חשופה החברה

הסביבה של איכות דיני מקפידה על הוראות החברה הסקר גילה כי . בישראל שלה ואתרי הפעילות מתקניה

 .מדינת ישראל ולא גורמת לזיהום סביבתי

 

העלויות השוטפות השנתיות שמשקיעה החברה על מנת לעמוד בהוראות איכות הסביבה , נכון למועד הדוח

 .השוטף לתפעול החברה הוצאות ליתר בהשוואה מהותיותאינן , החלות עליה

האחראים על איכות  מגופיםהחברה אינה עוסקת בהליכי קבלת אישורים רגולטוריים , למועד הדוח נכון

הליך זה צפוי להיות מבוצע על ידי שותפי החברה עמם התקשרה . משופריםלצורך שיווק זרעים הסביבה 

 .השונים שלה הרשיוןהסכמי  במסגרת

 

 ופיקוח על פעילות התאגיד מגבלות .25

 הפעילות לחוקים ספציפיים כפיפות .א

להם כפופה , שונים של המשרד להגנת הצומח במשרד החקלאותה נהליםהו ,תקנותבדבר ה לפירוט

 בצמחים ניסויים עריכת לצורך לקבל היתרים ,השאר בין, נדרשת החברה םבהתאם לה אשרהחברה ו

 ,מהונדסים צמחים גידול בנושא מיוחדות בדרישות ולעמוד( גנטית השבחה שעברוצמחים ) מהונדסים

 .לעיל 24  סעיף ראו

כפוף לקבלת אישורים רגולטוריים במדינות השונות בהן הם  זרעים ביוטכנולוגייםשיווק , בנוסף

על צמחים הגדלים , למשל)עקב הפוטנציאל הקיים להשפעה של זרעים אלה על הסביבה , משווקים

בני אדם או בעלי )או על צרכני הגידולים החקלאיים הנובעים מזרעים אלה /ו( עודעל חרקים ו, בקרבתם

החברה אינה עוסקת בהליכי קבלת אישורים רגולטוריים לצורך שיווק זרעים , למועד הדוח נכון (.חיים

שותפי החברה עמם התקשרה לצורך מתן ו לקוחותהליך זה צפוי להיות מבוצע על ידי . ביוטכנולוגיים

 .ביוטכנולוגייםומסחור זרעים  פיתוחרישיון שימוש למטרות 
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קיימים שלושה גופים  ,(בעולם אחרות במדינות דומים גופיםקיימים ) לדוגמה, הברית בארצות

 שותפיה, כאמור, אשר, ממשלתיים האמונים על מתן אישורים רגולטוריים לשיווק זרעים ביוטכנולוגיים

 :הרלוונטיים האישורים קבלת לצורך מולם הקשר על האמונים הם חברה

גוף זה אמון  –( United States Department of Agriculture –משרד החקלאות האמריקאי ) USDA .א

כגון השפעה של הצמח הנובע מהזרע , על ההיבטים החקלאיים שיש למסחור הזרע הביוטכנולוגי

אפשרות להכלאה לא מבוקרת עם צמחים ממינים , הביוטכנולוגי על מזיקים וחרקים בסביבת גידולו

 USDA -ה דורש, לצורך מתן אישורו. אחרים והאפשרות שהצמח הנובע מזרע כאמור יהפוך לצמח שוטה

הפוטנציאל שיש , כגון מאפייני גידול והתפתחות של הזרע הביוטכנולוגי, את הצגתם של נתונים מסוימים

 .להכלאה לא מבוקרת עם צמחים ממינים אחרים ומידע על הגן שהוחדר לזרע הביוטכנולוגי

זה אמון  גוף  - (Environmental Protection Agency –הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה ) EPA .ב

בבחינת  USDA –ופועל יחד עם ה , איכות הסביבה שיש למסחור הזרע הביוטכנולוגיו בריאותעל היבטי 

השפעת , הצמח הנובע מהזרע הביוטכנולוגי לאורגניזמים חייםשל  אפשריתביניהם רעילות , היבטים אלו

האיזון בין התועלות והסיכונים הטמונים , באופן כללי. או בעלי חיים בסביבה ועוד/הצמח על צמחים ו

הינם דומים  EPA –הנתונים הנדרשים על ידי ה . EPA –בשיווק הזרע הביוטכנולוגי נעשה על ידי ה 

 .USDA –ה לנתונים הנדרשים על ידי 

גוף זה אמון על  –( Food and Drug Administration –מנהל התרופות והמזון האמריקאי ) FDA .ג

המופק מגידולים חקלאיים הנובעים ( או לבעלי חיים/לבני אדם ו)היבטי הבטיחות הקשורים לצריכת מזון 

הוכחות , הרכב המזוןיש להציג נתונים הנוגעים ל, FDA –לצורך קבלת אישור ה . מהזרע הביוטכנולוגי

מבקש האישור מחויב בהצגת נתונים המוכיחים . ב"נוכחות חומרים אלרגניים וכיוצ, בדבר ניסויי רעילות

 .ל אינו מסוכן לצריכה על ידי בני אדם או בעלי חיים"באופן סביר כי המזון הנ

 

 עסק רישיון .ב

, 1968-ח"תשכ, רישוי עסקיםבהתאם להוראות חוק  ,רחובות עיריית מאת עסקלניהול רישיון  לחברה

 .2113בדצמבר  31תוקף עד ליום ב

 

 יצוא רישיונות .ג

שאינם זרעים )אחרים  משופריםאינה מייצרת זרעים ביוטכנולוגיים או זרעים  החברה, למועד הדוח נכון

 . ל"ולפיכך אינה מייצאת מוצרים למכירה בחו, (ביוטכנולוגיים

וחומרים ביולוגיים , צמחי קיקיון, החברה ייצאה מספר פעמים זרעים של צמחי מודל, נכון למועד הדוח

קיבלה , בפעמים אלה. פ של החברה"אחרים לצורכי מחקר ופיתוח לשותפיה האסטרטגיים או לצרכי המו

 .החברה אישורים ספציפיים לייצוא

 

 חוק לעידוד מחקר ופיתוחה .ד

 .לעיל ג.16 ראה סעיף , חוק לעידוד מחקר ופיתוח והתקנות שהותקנו מכוחוההחברה על פי  למחויבויות
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 הסכמי שתוף פעולה אסטרטגיים והסכמי שיתוף פעולה נוספים עם לקוחות .26

 .לחברה התמורה אופילרבות , לקוחות עם החברה עסקאות מבנה .א

 

בינלאומיות לפיתוח ומסחור כימיקלים -ואגרומתקשרת עם חברות זרעים  החברה, לעיל 2  כמפורט בסעיף

. אשר זוהו ואופיינו באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית שלה, (סמנים גנטייםגנים וכגון  )א .נ.רצפי ד

 ,עולמי כלללרוב , או מסחור/וופיתוח מחקר לרישיון ל "הנחברות ל מעניקה החברה, ההתקשרות במסגרת

רובם נבדקו  אשרו)א  מסוימים אשר אותרו על ידי החברה .נ.לשימוש ברצפי ד ,בלעדי ולא מוגבל בזמן

י /בצמח ,(לצורך בדיקת השפעתם על תכונת מטרה מסוימת, (Discovery -שלב זיהוי הגנים ) בצמחי מודל

הם , א אלו.נ.במידה ויפותחו זרעים משופרים בצמחים מסוימים תוך שימוש ברצפי ד. ים/מסויממטרה 

 ביצוע כוללת העסקה, של החברה האסטרטגיים הפעולה בשיתופי. ידי חברת הזרעים-ימוסחרו על

כגון איתור גנים עבור , שנים מספר בת פעולה שיתוף תקופת למשך, החברה ידי עלמחקר ופיתוח  פעילויות

 .לאיתור גנים עבורו יעודיים פרויקטיםבמסגרת , השותף

 

, מתן רישיונות שימוש כאמורו פעולה שיתופיכתוצאה מהתקשרויות ל, הכנסות החברה, במרבית המקרים

בעת החתימה על הסכם הרישיון  תשלום ראשוני( 1: )אחד או יותר מארבעת המרכיבים הבאים מכילות

יעדים )בגין השגת אבני דרך  תשלומים נוספים( 3)פ "של החברה במסגרת השת פ"מימון הוצאות המו( 2)

ככל ששלב הפיתוח ) השותף/על בסיס סיום שלבים בפיתוח על ידי הלקוח( המוגדרים מראש בהסכם

ה התשלום שתקבל החברה בגין עמידה באבן הדרך יהיה גבו, בדרך כלל, כך, שמסתיים הינו מתקדם יותר

 .בשיעורים ולתקופה הקבועים בהסכם, תמלוגים עתידיים( 4) -ו (יותר

לחברות הזרעים מגביית פרמיה בגין זרעים  ההכנסותעל אחוזים מסך , לרוב, חישוב התמלוגים מבוסס

תקופת קבלת התמלוגים מוסדרת , במרבית המקרים. בהצלחה יסתיים פיתוחם וכאשר אם, משופרים

 .לתקופת חיי הפטנט במסגרתו מוגנים הגנים נשוא ההסכםבמסגרת ההסכם או חופפת 

 

תלוי בעיקר בשלב , שיעור התמלוגים שמקבלת החברה כתוצאה מהתקשרות של מתן רישיונות שימוש

נשוא ההתקשרות  האחרים. א.נ.הדאו רצפי  הספציפיתהפיתוח שאליו הגיעה החברה לגבי קבוצת הגנים 

ככל שההתקשרות נעשית בשלב מתקדם יותר של פיתוח הזרעים . לעיל ב.1 בסעיף כפי שתואר , עם השותף

 לקבלולכן עשויה החברה , ההצלחה להשלמת תהליך הפיתוח עולה סיכוייהודאות לגבי  רמת, המשופרים

במימון פעילות  ההשתתפות את להגדיל בוחרת והחברה במידה ,בנוסף .יותרתמלוגים גבוה  שיעור

כך היא עשויה לזכות בתנאים , מהמימון יותר גבוה מרכיב עצמה על נוטלת החברה כלומר, המחקר

פוטנציאל הכלכלי של תכונת המטרה ה הוא התמלוגים שיעור על שמשפיע אחר גורם. עסקיים עדיפים

 . אחרים דומים בקרב מתחריה של החברה. א.נ.רצפי ד אוובזמינותם של גנים 

 

הנוגעים לעסקאות שבוצעו בתעשיית הביוטכנולוגיה ועל עסקאות  על פרסומים פומביים בהתבסס

שימוש בגנים שעברו התמלוגים המקובל במסגרת מתן רישיון  שיעורכי , החברה מעריכה, שביצעה החברה

מן הפרמיה שתצליח לגבות חברת  3% - 11%  -כ והינ( Discovery)בהצלחה את שלב זיהוי הגנים 

התמלוגים המקובל במסגרת מתן  שיעורוכי , המכיל את תכונת המטרה, הזרעים בעבור הזרע המשופר

  11% - 11% -כ והינ ,בדיקת היתכנות בצמחי מטרה, Phase Iרישיון שימוש בגנים שעברו בהצלחה את 

להיות  אףהתמלוגים עשוי  שיעור. כאמור, מן הפרמיה שתצליח לגבות חברת זרעים בעבור זרע משופר
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 תשתתף החברה, ההתקשרות עם חברת הזרעים ובמסגרת במידההמצוין לעיל  מהשיעורגבוה יותר 

 . במימון פיתוח המוצר

א .נ.דאו רצפי /וגנים  ב שימוש באמצעות משופרים זרעים פיתוחבדבר  ,בסעיף זה לעיל המובאמידע ה

מידע " םהינ, ההערכה בדבר הכנסות לחברה מגביית תמלוגים וכן ,אחרים אשר אותרו על ידי החברה

כי לקוחות החברה ושותפיה האסטרטגיים , אין וודאות. כהגדרתו בחוק ניירות ערך" צופה פני עתיד

, א אחרים אשר אותרו על ידי החברה.נ.דאו רצפי /ונים ג באמצעות, יפתחו וימסחרו זרעים משופרים

בין , וזאת, או תמלוגים/א אחרים אלו תשלומי אבני דרך ו.נ.דאו רצפי /ואו שהחברה תקבל בגין גנים  /ו

א אחרים אלו הינם עדיין בשלבי פיתוח מוקדמים אצל הלקוחות .נ.דאו רצפי /ומשום שגנים  , השאר

ברה ואין וודאות כי אכן יגרמו לשיפור תכונות מטרה בצמחי המטרה והשותפים האסטרטגיים של הח

אין כל וודאות כי לקוחות , א אחרים אלו אכן יגרמו לשיפור תכונות מטרה.נ.דאו רצפי /ווגם אם גנים 

אחרים אלו בזרעים המשופרים  א.נ.דאו רצפי /החברה ושותפיה האסטרטגיים יבחרו לכלול גנים ו

גם אם לקוחות החברה ושותפיה האסטרטגיים , כן כמו. או למסחר זרעים משופרים כאמור/שלהם ו

על ידי החברה בזרעים המשופרים שלהם ולמסחר  שאותרוא אחרים .נ.דאו רצפי /יבחרו לכלול גנים ו

 אותהת שונות המשפרים את מסחור במקביל של מספר גנים של חברו ייתכן,זרעים משופרים כאמור

 א.נ.רצפי דו גנים רישויבשוק , בכלל אם, לחברה שיהיה השוק לנתח באשר וודאות ואין, תכונת מטרה

לפירוט גורמי סיכון נוספים רלוונטיים . מסוימת מטרה לתכונת משופרים זרעים פיתוחלצורך  אחרים

פוטנציאל ההכנסות העולמי לחברות הזרעים מגביית פרמיה וודאות כי  אין, בנוסף. להלן 12 סעיף  ראו

ויתכן ותנאי השוק ובכלל  מאחר, בין השאר, וזאת, עילל כמפורט בסעיף יהיה בגין זרעים ביוטכנולוגיים

 . זה מחירי הסחורות וזמינותם של מוצרים מתחרים יהיו פחות אטרקטיביים

 

 . שנתיים-שיתופי פעולה רב .ב

הכוללים מתן , שנתיים עם חברות זרעים-חתמה החברה על מספר שיתופי פעולה רב, 2111החל משנת 

ידי החברה -יאותרו בשנים הבאות עלאו /אחרים אשר אותרו ו א.נ.רצפי דאו /רישיון למספר רב של גנים ו

פ משותפת "ים במסגרת תוכנית מו/י מטרה מסוימ/ת בגידולות מטרה מסוימוכבעלי פוטנציאל לשיפור תכונ

 :הסכמים אלו מפורטים להלן. עם השותף

 

למחקר , 1022בספטמבר  11שהוארך והורחב ביום  כפי, 1001באוגוסט  12מיום  מונסנטוכם עם הס .א

שהעיקרים שבהם הינם , בגידולים מסוימים יםעמידות לתנאי עקה סביבתיו יבול שיפורופיתוח גנים ל

של שיתוף  חמישיתהנמצאים במהלך השנה  הצדדים ,נכון למועד דוח זה. כותנה וקנולה, סויה, תירס

של  (Phase I) 1מצויים בשלב , הפעולה ביניהם והגנים אשר נמסרו עד כה למונסנטו על ידי החברה

 .בדיקת היתכנות בצמחי מטרה, הפיתוח

 31עד ליום , שש שניםהינו  בין הצדדיםהצפוי משך שיתוף הפעולה , כפי שהוארך, י ההסכם"עפ

חלק מהגנים עליהם יינתן לה ולהשתמש באולם במידה שמונסטו תחליט להמשיך , 2114, באוגוסט

פיתוחם של , ר זרעים ביוטכנולוגיים המכילים גנים אלווח ומסחותיפצורך ל ,רישיון מאת החברה

לפירוט בדבר שלבי . זרעים אלו צפוי להיערך עוד מספר שנים לאחר תום שיתוף הפעולה בין הצדדים

 .לעיל 1.ב.1 ראו סעיף , ביוטכנולוגייםזרעים ותקופת הפיתוח של 

 

 

הניתנת , "(אופציית מונסנטו להארכה נוספת של שיתוף הפעולה)"החברה העניקה למונסנטו אופציה 
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עד , להאריך את תקופת הפרויקט בשנתיים נוספות, 2114, בפברואר 1עד ליום  למימוש על ידי מונסנטו

לתשלום בתמורה , "(תקופת ההארכה הנוספת של שיתוף הפעולה: "להלן) 2116, באוגוסט 31ליום 

 . מליון דולר בעת מימוש האופציה 6בסך של לחברה סכום חד פעמי 

יות מסוימת כלפי מונסנטו בקשר עם איתור לבלעדהתחייבה  החברה, ההסכם עימה במסגרת, בנוסף

נשוא שיתוף הפעולה בין  םגידולילצורך ה המפורטות לעיל תכונות המטרהורישוי גנים לשיפור 

תקופת , אם מונסנטו תבחר לממש את אופציית מונסנטו להארכה נוספת של שיתוף הפעולה .הצדדים

 .בהתאםתוארך  ,כאמורהבלעדיות 

 

בספטמבר  21 יוםכפי שהוארך והורחב ב ,לפרטים נוספים אודות הסכם שיתוף הפעולה עם מונסנטו

 .2111-11-343164אסמכתא , 2111 נובמברב 29ראו דיווח החברה מיום , 2111

 

 Bayer CroScience-ל 2113 בינואר 1-ל נכון הומחהאשר , Bayer CropScience AG הסכם עם .ב

LP (באייר" –להלן )"- למחקר ופיתוח  באיירבהסכם עם   החברה התקשרה ,2111 דצמברב 12יום ב

 ,יםעמידות לתנאי עקה סביבתיו, יבול שיפורל ,(לרבות סמנים גנטיים)א אחרים .נ.ד ורצפיגנים 

תחליט  שבאייראולם במידה , שנים חמשלהיות  צפויהצדדים  ביןמשך שיתוף הפעולה  .חיטהב

עליהם יינתן לה רישיון מאת החברה לצורך  האחרים א.נ.הד רצפי או/ולהמשיך ולפתח חלק מהגנים 

פיתוחם של זרעים אלו צפוי להיערך עוד מספר שנים לאחר תום , משופרים חיטה זניפיתוח ומסחור 

ראו סעיף , לפירוט בדבר שלבי ותקופת הפיתוח של זרעים ביוטכנולוגיים. שיתוף הפעולה בין הצדדים

להאריך את תקופת , מסויימיםבתנאים , רשאית באייר, לתנאי החוזה בין הצדדים בהתאם .לעיל 1.ב.1 

 .בשנה או לצמצמו בשנה הפרוייקט

 

לאיתור מסוימת בקשר  לבלעדיותבאייר  כלפי החברה התחייבההחוזה עם באייר  במסגרת ,בנוסף

 .חיטהזרעים משופרים של  פיתוחלצורך , א אחרים.נ.ומתן רישיונות לרצפי גנים ורצפי ד

, 2111בדצמבר  13ראו דיווח החברה מיום באייר  עםלפרטים נוספים אודות הסכם שיתוף הפעולה 

 .2111-11-115165אסמכתא 

 

 –להלן ו לעיל)  DuPont חברת בת של , Pioneer Hi-Bred International, Inc םע הסכם .ג

פיתוח גנים ו למחקר ,דופונטהחברה בהסכם עם  ההתקשר, 2111 נובמברב 21יום ב  - "(דופונט"

בין  הצפוימשך שיתוף הפעולה  .(ביוטייםעמידות לתנאי עקה ) סויהבלשיפור עמידות למחלת חילדון 

תחליט להמשיך ולפתח חלק מהגנים עליהם יינתן לה  דופונטאולם במידה ש, שנים כחמשהינו הצדדים 

פיתוחם של זרעים אלו צפוי להיערך , משופרים סויה זנירישיון מאת החברה לצורך פיתוח ומסחור  

לפירוט בדבר שלבי ותקופת הפיתוח של זרעים . עוד מספר שנים לאחר תום שיתוף הפעולה בין הצדדים

 .לעיל 1.ב.1 ראו סעיף , ולוגייםביוטכנ

 

לבחור להשתתף , לפי שיקול דעתה הבלעדי, ניתנה לחברה האופציה, דופונט עםבמסגרת החוזה 

לקבלת שיעור תמלוגים מוגדל  בתמורה, דופונטביחד עם , זני סויה משופרים שלפיתוח הבמימון 

 הזניםלקבל אם לא תשתתף במימון פיתוח  זכאיתתהיה החברה  לולעומת השיעור  משמעותית
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עשויות להגיע לכדי עשרות , במידה ותבחר לממש את האופציה, החברהעלויות . כאמור המשופרים

 . המסחור עדו הפיתוח תקופתמיליוני דולרים לאורך 

, 2111 נובמברב 21ראו דיווח החברה מיום  דופונט עםלפרטים נוספים אודות הסכם שיתוף הפעולה 

לפרטים נוספים אודות מענק שקיבלו החברות מקרן בירד לצורך ביצוע  .2111-11-332114 אסמכתא

 .לעיל Error! Unknown switch argument. 16סעיףראו , שיתוף הפעולה

 

 2119ביוני  25יום ב ,"(נטה'סינג" –להלן ו לעיל)Syngenta Biotechnology, Inc הסכם עם  .ד

עמידות ) פיתוח גנים לשיפור עמידות סויה לנמטודותו למחקר ,נטה'סינגעם  בהסכם החברה התקשרה

מאת החברה  נותלה רישיו נותיפתח חלק מהגנים עליהם נת נטה'במידה שסינג.  (ביוטייםלתנאי עקה 

פיתוחם של זרעים אלו צפוי להיערך , לצורך פיתוח ומסחור זרעים ביוטכנולוגיים המכילים גנים אלו

. לעיל 1.ב.1 ראו סעיף , לפירוט בדבר שלבי ותקופת הפיתוח של זרעים ביוטכנולוגיים. עוד מספר שנים

, 2119ביוני  26ראו דיווח החברה מיום  נטה'סינג עםלפרטים נוספים אודות הסכם שיתוף הפעולה 

 .2119-11-153191.אסמכתא 

 

משך שיתוף . ופיתוח גנים לשיפור יבול באורז למחקר ,2119באפריל  21מיום  באיירהסכם עם   .ה

 חלק מהגניםולבחון להמשיך  החליטהבאייר  .2112שלוש שנים והסתיים באפריל ל נקבעהפעולה 

רישיון לצורך פיתוח ומסחור זרעים  החברה נתנה לבאייר .במסגרת תכניות הפיתוח שלה

עוד  לארוךפיתוחם של זרעים אלו צפוי  .בכפוף לעמידה באבני דרך ,וביוטכנולוגיים המכילים גנים אל

לפירוט בדבר שלבי ותקופת הפיתוח של זרעים . מספר שנים לאחר תום שיתוף הפעולה בין הצדדים

הגנים אשר נמסרו עד כה לבאייר על ידי ,  נכון למועד דוח זה. לעיל 1.ב.1 ראו סעיף , ביוטכנולוגיים

לפרטים נוספים  . בדיקת היתכנות בצמחי מטרה, של הפיתוח( Phase I)   1מצויים בשלב , החברה

-2119-11אסמכתא , 2119באפריל  21אודות הסכם שיתוף הפעולה עם באייר ראו דיווח החברה מיום 

191161. 

 

באייר רשאית לבחון לטובת ( א)בין היתר , חתמו הצדדים על תיקון להסכם על פיו 2111ביוני  14 ביום

 ;(לעיל .ק ב"סראו )עליהם ניתן רישיון לבאייר תחת הסכם החיטה  מסוימיםגנים  ,שימוש באורז

 ,מעוניינת להמשיך ולפתח היא הללו מהגנים מי ,2113 שנת סוף עד לחברה להודיע הזכות לבאייר

אם , החברה תיתן לבאייר רישיון לצורך פיתוח ומסחור זרעים ביוטכנולוגיים המכילים גנים שייבחרוו

שנמסרו לבאייר  מסוימיםגנים  על( ב)וכן  ;בכפוף לעמידה באבני דרך, מתוך גנים נוספים אלו, ייבחרו

במטרה למקסם את ביצועי הגנים , RePackהחברה אנליזות  ביצעהעל ידי החברה לבחינה באורז  

 (.לעיל ב.16  סעיף ראו RePackלפרטים נוספים בדבר טכנולוגיית . )באורז

המפורטים , לחברה שיתופי פעולה נוספים, ילשנתיים אשר תוארו לע-בנוסף לשיתופי הפעולה הרב .ג

  :ןלהל

, Limagrainטכנולוגיה צרפתית מקבוצת -חברת ביו, Biogemma SASחברת הסכם שיתוף פעולה עם  .א

של  בתירס אפשרי ומסחור ופיתוח מחקר שעניינו, 2111במרץ  16ומיום ה  2116באפריל  31 -מיום ה

לפרטים  .מספר גנים אשר אותרו על ידי החברה כבעלי פוטנציאל לשיפור היבול ועמידות הצמח ליובש

בנובמבר  29דיווח מיום , 2111-11-416259: אסמכתא 2111במרץ  16נוספים ראו דיווח החברה מיום 

 .2111-11-121921אסמכתא   2111בינואר  19ודיווח מיום  2111-11-699116אסמכתא , 2111
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 של זרעים של ושיווק לייצור מובילה הודית חברה, Rasi Seeds חברת עם, 2112, ביוני 14 מיוםהסכם  .ב

, מוגבל בזמן לא, מתן רישיון בלעדי שעניינו, "(סידס רזי" :להלן) נוספים חקלאייםאורז ושל גידולים 

אשר אותרו על ידי החברה כבעלי פוטנציאל לשיפור היבול , מסוימיםבגנים  לשימוש, לרזיסידס

 אף ואולי, בהודו, משופרים אורז זני של אפשריפיתוח ומסחור , מחקר לצרכי, ועמידות הצמח ליובש

ראו דיווח החברה מיום  ,סידס עם רזילפרטים נוספים אודות הסכם שיתוף הפעולה . נוספות במדינות

 .2012-01-157278אסמכתא , 2112, ביוני 14

 

קנולה וכותנה  בעלי יכולת משופרת , סויה, לפיתוח תירס 2111בספטמבר  24מיום  מונסנטוהסכם עם  .ג

-2111-11אסמכתא , 2111בספטמבר  25לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום . לקליטת דשן

412419.  

 

לפרטים . לשיפור היבול ועמידות ליובש בתירס ובסויה 2111באוקטובר  29מיום פיוניר  הסכם עם .ד

באוקטובר  29ביום . 2111-11-421131אסמכתא , 2111באוקטובר  31נוספים ראו דיווח החברה מיום 

, דופונטסדרי העדיפויות בתוכניות הסויה של  שינויעקב , החלטתה אודות לחברהפיוניר  הודיעה 2112

, בהתאם. בתירס בלבד מסוימים גניםולהמשיך בפיתוח , בסויה הגנים את ולבחון להמשיך שלא

בגין החלטתה להמשיך  בהסכם שנקבעה דרך אבן בגין תשלוםתשלם לחברה  כי לחברהפיוניר  הודיעה

 . בתירס כאמור אלוולפתח גנים 

 

חלת הסיגטוקה לפיתוח עמידות למ 2111במאי  1הסכם שיתוף פעולה עם תרביות ראש הנקרה מיום  .ה

  .בבננות( סוג של פטריה)השחורה 

 

החברות יפתחו ביחד את  ,2113בפברואר  4מיום  מ"בע אריי פלנט חברתעם  הסכם שיתוף פעולה .ו

לאיסוף מאפיינים פיזיולוגיים של צמחים והטמעתה בפלטפורמה הטכנולוגיה של פלנט אריי 

תהיה שותפה פעילה בפיתוח ותעמיד , בין היתר, החברה, במסגרת ההסכם .הטכנולוגית של החברה

במסגרת ההסכם . שנים 3המערכת שתפותח תהיה בשימוש החברה למשך . מתקנים חקלאיים בהתאם

  .מהון מניותיה בדילול מלא 15%התחייבה להקצות לחברה  אריי פלנט

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .21

 האמצעים לרבות ,החקלאיים הגידולים בתחום העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה להלן

והאיומים הנובעים  ההזדמנויותוכן  כאמור העסקיים והיעדים האסטרטגיה לביצוע החברה משתמשת שבהם

 :זה פעילות בתחום החברהמן האסטרטגיה של 

 גנומיקהבעולם בשימוש בידע המבוסס על  המובילההמרכזי של החברה הינו להיות החברה  היעד .א

  .בעולם המודרנית לחקלאות הבסיס את המהווים בגידולים מטרהתכונות  לשפר במטרהבצמחים 

 

עמידה בהתחייבויות אחד מהיעדים העיקריים של החברה לשנים הקרובות הינו , נכון למועד הדוח .ב

לרבות , שנטלה על עצמה במסגרת ההסכמים עם לקוחותיה ושותפיה האסטרטגיים המחקר והפיתוח
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לפרטים בדבר התקשרויותיה של . דופונטו נטה'סינג ,באייר, ם חברות מונסנטוההסכמים לשיתוף פעולה ע

 . לעיל 26  החברה עם לקוחותיה ושותפיה האסטרטגיים ראו סעיף

 

מנת לייעל ולשפר את תהליך -על, לקדם ולפתח את הפלטפורמות הטכנולוגיות להמשיךבכוונת החברה  .ג

גנים  לאיתורא אחרים במסגרת התוכניות השונות של החברה .נ.או רצפי ד/האיתור והבדיקה של גנים ו

החברה , לצורך פיתוח יכולות כאמור. שונות מטרה תכונות לשיפור פוטנציאל בעליא אחרים .נ.י דאו רצפ/ו

חממות החוות  את הרחיבהוכן , וחדרי התרביות שלה, הרחיבה באופן משמעותי את מערך המעבדות

, לפרטים  נוספים) החברהוחוקרי  הנהלת משרדי מתחםאת  וכןלבדיקה של הגנים בצמחי מודל ומטרה 

באופן משמעותי את כוח האדם  החברההגדילה  ,[2112-ו] 2111במהלך , כמו כן .(לעיל 15  ףראו סעי

ראו , לפרטים  נוספים)מנת לתמוך בהמשך פיתוח הפלטפורמה שלה -השאר על בין, הטכנולוגי והניהולי

  (.לעיל Error! Unknown switch argument. 11 סעיף

 

ובעיקר את הטכנולוגיות הגנומיות החישוביות  טכנולוגית הליבה אתהרחיב ול התמקדלבכוונת החברה  .ד

ATHLETE-ה)החברה  שלהקיימות 
TM ,Gene2Product

TM ו-EvoBreed
TM), איתור מיטבי  לאפשר בכדי

אופטימיזציה של תהליכי הפיתוח  ,רלוונטיים לצורך שיפור תכונות מטרה בצמחים א.נ.של גנים ורצפי ד

 ולקוטלילדוגמא עמידות למחלות ) וספותתכונות מטרה נ כיסוי, וקידומםשל זרעים ביוטכנולוגיים 

   (.לדוגמא קנה סוכר ועוד)שיפור צמחי מטרה נוספים ל התאמה, (עשבים

 

תחומים חדשים בדגש על ב שלה החישוביות הגנומיות הטכנולוגיות ויישום פיתוחאת  בוחנת החברה .ה

ערך בתהליכי המחקר והפיתוח של כימיקלים  לייצר מעוניינת החברה.  לחקלאות קליםכימיהתחום 

 חדשניים כגון העלאת יבול בתחומים והן ובעשבים במזיקים שליטהשל  בתחומים לחקלאותחדשים 

עם חברות  מסחריים בהסכמים להתקשרבתחום חדש זה החברה מתכוונת  גם. ועמידות לתנאי עקות יובש

 .של הטכנולוגיה שלה בתחום זה למסחור כימיה-מובילות בתחום האג

 

והן  חדשים לפרויקטיםהן , בעולם הזרעים חברות עם שלה הפעולה שיתופי להרחבת פועלת החברה .ו

החברה פועלת כי שיתופי הפעולה הללו יהיו רחבים ויכללו שימוש  ,כמו כן .קיימיםהפרויקטים ה במסגרת

 .א האחרים שכלולים או יכללו בקניינה הרוחני.נ.הדרחב בגנים וברצפי 

 

 שלה הפעולה שיתופי במסגרתיכולתה  כמיטב לפעול להמשיך ובכוונתה, החברה פעלה הדוח שנת במהלך .ז

את תהליכי הפיתוח של  ולשפר מפתחת שהיא ותתכונאת יעילות ה לשפרמנת -על, בעולם זרעים חברות עם

כדי ב רישיוןהיא נתנה  שלהםגנים הסיכויי הפיתוח של ו היעילותזרעים ביוטכנולוגיים בכדי להגדיל את 

 . מוצריםאותם להיות  לקדם

 

בעיקר , הגנה על קניינה הרוחנימשאבים רבים לצורך , החברה משקיעה ויש בכוונתה להשקיע בעתיד .ח

 . לעיל 11  ראו סעיף, לפרטים בדבר קניינה הרוחני של החברה. הגשת בקשות לרישום פטנטים בדרך של
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 יכולת בדברמהווה הערכה  ואינו, פעילות זה בתחום החברה של הנוכחית האסטרטגיה תיאור מהווה שלעיל המידע

 של לשליטתה במלואו נתון ואינו וודאי אינוברה הח של והאסטרטגיה היעדים יישום .זו אסטרטגיה של המימוש

 ועדה יש לחברה .41  בסעיף המתוארים ,הכלליים הסיכון גורמי בשל השפעת היתר בין ,להתממש לא ועשוי החברה

 המסייעים, החברה פעילות בעלי שם בתחום ממדענים המורכבת ,(Scientific Advisory Board) מייעצתמדעית 

 . החברה של והיעדים האסטרטגיה לגיבוש

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .21

 הגידולים בתחום, לבצען בשנה הקרובה החליטה שהחברה, החורגות ממהלך העסקים הרגיל, תכניות להלן

  :החקלאיים

 צפי פעולות מחקר ופיתוח מהותיות  .א

ופיתוח מהותיות של החברה אשר החלו במהלך שנת הדוח והצפויות להמשיך לפרטים בדבר פעולות מחקר 

 .לעיל ב.16  ףראו סעי, ולהתבצע במהלך השנה הקרובה

 

 

 

 וכושר הייצור לאחר רכישה זוצפי רכישה מהותית של רכוש קבוע  .ב

 ,(מודל וצמחי מטרהצמחי )מערך חממות לגידול צמחים  -ן 'חוות אבוגהחברה מתכננת הרחבה ושדרוג של 

להיקפי  החברהזאת על מנת להתאים את תשתיות  ,ריבוי צמחים שונים ומשתלות, לשם ולידציה של גנים

 . ולהבטיח אפשרות לגידול נוסףהפעילות הצפויים 

של   והפיתוחהחברה מתכננת להמשיך להשקיע ברכישת מכונות וציוד שמטרתם העלאת כושר היצור 

מוך בצורה הטובה ביותר בפרויקטים קיימים ובפרויקטים עתידיים במידה החברה על מנת שתוכל לת

 .ויחתמו כאלה

 -וברכישת המכונות והציוד כאמור הינה בהיקף של כ ן'אבוג חוותבהרחבת  2113בשנת ההשקעה הצפויה 

  .מיליון דולר 1.9

  



- 56 - 

 תחום הזרעים  -עסקי התאגיד  תיאור – 1'דחלק 

 ושינויים החלים בהם, התחרות בתחום הפעילות, הפעילות בתחום וברווחיותוהיקף , מבנה תחום הפעילות .29

 

גידולם חקלאיים בפיתוח זרעים של  תעוסק, החברהחברה בת בבעלות מלאה של , אבופיול, נכון למועד הדוח 

  .לתעשיית הדלקים האלטרנטיביים, כלומר שאינם מתחרים עם גידולי מזון', דור שני'

 

 אשר ניתן יהיה לגדלם באופן מסחרי, זני קיקיון עתירי שמן חברת הבת מתמקדת בפיתוח, הדוחלמועד  נכון

ליצור שמן לתעשיית )קיימא -בר, מנת שישמשו כחומר גלם יעיל-על ,באופן שאינו מתחרה עם גידולי מזון

 כיום הביודיזלעלויות ייצור תחרותיות ביחס לחומרי הגלם ממקור צמחי המשמשים את תעשיית ב, הביודיזל

המבוססים על , משלבת שימוש בשיטות טיפוח מתקדמות וכלים גנומייםחברת הבת (. סויה וקנולהבעיקר )

גידול ולאפשר  יוןקיקהשפר את תכונות לעל מנת  ,תומודרני טכניות-שיטות אגרועם , ן'הטכנולוגיות של אבוג

יעד  יכאזור, ובפרט ברזיל וארגנטינה, בדרום אמריקה ,נכון למועד הדוח ,תוך התמקדות, חקלאי מסחרי

 .מפתחת שהיאלפיתוח ומסחור של זני הקיקיון  יםעיקרי

: נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים, הדלקים האלטרנטיביים המבוססים על צמחים תעשיית .א

Biodiesel ( ביודיזל" –להלן )"– גידולי תחליף לסולר המבוסס על שמנים המופקים כיום בעיקר מ

על סוכר או עמילן  בוססמהתחליף לבנזין  –"( אתנול ביו" –להלן ) BioEthanol -ו, סויה וקנולה

חומרי הגלם העיקריים , כאמור. תירס והפיכתם לאתנול אוהמופק כיום בעיקר מקנה סוכר 

 .האלטרנטיביים הינם ברובם גידולים המשמשים גם לתעשיית המזון דלקיםהמשמשים את תעשיית ה

 .חברת הבת מתמקדת בפיתוח גידולים עתירי שמן לתעשיית הביודיזל, נכון למועד בדוח

 

 סך. דו סיפרתי מידי שנה בשיעור האחרונות בשנים גדלבביודיזל בתחבורה יבשתית וימית  השימוש .ב

 111%מעל  של גידול, 30מיליארד ליטר 22-היה מעל ל 2111 בשנת  ביודיזלשל העולמי  ייצורה היקף

מסך  15%-ב ובברזיל מהווה כ"בארה, באירופה בביודיזלהשימוש , למועד הדוח נכון. 2111שנת מאז 

צורך לפתח עצמאות במקורות מונע על ידי שילוב של הגידול בשוק זה . 31צריכת הביודיזל בעולם

והשפעת פליטות  כדור הארץשינויי אקלים בעליית מחירי נפט וחששות גוברים עקב , אנרגיהה

, ברחבי העולםידי ממשלות -בביודיזל נתמך במידה רבה עלהשימוש . משימוש בנפט גולמיהנגרמות 

 5%של  ערבובקיימת חובת , למשל, כך בברזיל –סובסידיות ותקינה , באמצעות תמיכה בפרויקטים

 . בביודיזל ,מהדיזל לתחבורה

 

 על המבוסס מטוסים לדלק תחליף ,ט'הביוג שוק הינו הקרובות בשנים לצמוח שצפוי חדש שוק, בנוסף .ג

 על להסתמך צפוי זה שוק. המטוס למנוע התאמות או שינויים דורש אינו  – עיקרי יתרון בעל, צמחים

פי הארגון הבינלאומי לתחבורה -על. הביודיזל שוק של מקורות דומים לאלו – של צמחים שמנים

 תקינה .2121ליטרים בשנת  מיליארד 11 -לכלהגיע  ט צפוי'הביקוש של ביוג, 32(IATA)רית יווא

 למיטב ידיעת, אולם נכון להיום, 2112 במהלך אושרה ט'בביוג מסחרי שימוש המסדירה בינלאומית

                                                 
30

 Chemical Economics Handbook, SRI  Consulting, January 2012 

31
  1ראה הערה  

32
 International Air Transportation Association 



- 51 - 

ט בעיקר של זמינות מוגבלת של חומרי גלם בעלויות 'לא נעשה שימוש מסחרי בביוג, החברה

 . תחרותיות לשוק זה

 

לבין , יצור של ביודזיל במפעלים ברחבי העולםהשוק מתאפיין בפער משמעותי בין קיבולת הי, כמו כן .ד

בעוד שהייצור בפועל , 33מיליארד ליטר 61-סך הקיבולת היתה מעל ל 2111בשנת , כך. הייצור בפועל

צוואר  ,מקורות מידע ציבורייםושיחות עם יצרני ביודיזל ביולםעל  בהתבסס. היה כשליש מכמות זו

 ,שמן ממקור צמחי דהיינו, גלםה יחומרשל מחירם הבקבוק העיקרי של תעשיית הביודיזל הינו 

אשר , מעלות חומר הגלםבעיקר  שפעשל ביודיזל מו המחיר. דלקים שמקורם בנפט גולמיל בהשוואה

מחירי הסויה . ייצורהמעלויות  11%המהווה כ , כגון סויה וקנולה, כיום בעיקר על שמן מאכל מבוסס

לטון $ 1,111-ו 1,411$עד לשיא של והגיעו , ונותתנודות משמעותיות בשנים האחרהראו וקנולה 

לשיח ציבורי רחב בנושא הקיימות של השימוש הגדל בביודיזל גרם , בנוסף. 211134בהתאמה בשנת 

ולא ת ויבולים לדלק והסיכון של הטיית חקלאו ,ארוךהטווח ב ,אלו לאנרגיה חומרי גלםהשימוש ב

  .אספקת מזון בקנה מידה עולמיל

 

אשר  ,בגידוליםצורך  קיים ,ולםעמקורות מידע ציבוריים ושיחות עם יצרני ביודיזל בעל  בהתבסס .ה

: להפקת שמן שיהווה חומר גלם לדלקים אלטרנטיביים יעילכמקור יוכלו לשמש אשר , אינם למאכל

. (כגון סויה וקנולה) בשוק זהלהיום המשמשים נכון  לגידוליםבעלויות גידול תחרותיות ביחס (  1)

נרחב מידה  בקנהלגדלם  שניתן( 2); בעלי יבול שמן גבוה ליחידת שטח תחת תשומות מוגבלות, כלומר

בעלי מאזן יהיו מזון ו ישלא יתחרו בגידול –ברי קיימא ( 3); מענה לביקוש הגדל ומשמעותי בכדי לתת

 ידי חברות-הן על, נסיונות שונים ברחבי העולם, למיטב ידיעת החברה. פליטות גזי חממה חיובי

בעלי , דקל-תרופה או שמן'כגון ג, לפיתוח גידול חקלאי, ידי ממשלות ואקדמיה-פרטיות והן על

לא צלחו ולא הבשילו לכדי פתרון מסחרי ותחרותי מבחינה  ,לטובת תעשיית הביודיזל ,מאפיינים אלו

 . כלכלית

 

מייצג דרישת שטח , 212135בשנת  ביודיזלליטר  מיליארד 42 -הביקוש הצפוי של כ, החברה להערכת .ו

 קיקיוןשל זרעי  הפוטנציאליהשוק העולמי ו, (מיליון דונם 211) יוןשל קיק הקטרמיליון  21-של 

 .מיליוני דולרים בכמאותעל ידי החברה מוערך 

 

הנם מידע צופה פני  ט'הביוג בשוק הביקוש וצפיל "הנ השוק מחקריבדבר  לעיל המובאמידע ה

לפתח זני קיקיון  תצליחכל ודאות כי אבופיול  אין. 2691-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, עתיד

 למועד שנכון מאחר וזאת, ל"הנ המידע סמך על מסחרי ופוטנציאל כלכלית כדאיותמשופרים בעלי 

 להשליםנמצאת בשלבי פיתוח של זנים אלו ואין וודאות כי החברה תצליח  הבת חברת זה דוח

 ביעדיםועמידתה , באזורי הגידול המתוכננים, החברה ביעדיקיקיון אשר יעמדו  זנישל  פיתוחם

 הקיקיון קווי פיתוח הצלחת כגוןבשליטתה  שאינם נוספים בגורמיםכאמור תלויה בין היתר 
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בהצלחה פיתוח זנים  תשלים אבופיולאף אם , כן כמו. היעד גידולי באזור האוויר ומזג המשופרים

אין , שיעור השמן שיכול להיות מופק מהםו הממוצע היבול רמותמבחינת ה כאמור העומדים ביעדי

מאחר שנכון למועד דוח , בין השאר, וזאת, בכלללמסחר זרעים של זנים אלו  תצליח היאוודאות כי 

האלטרנטיביים  הדלקיםשימוש מסחרי בשמן קיקיון כחומר גלם לתעשיית  בעולםזה טרם נעשה 

וכן משום , רעלנים גם המכילים קיקיון צמחי לגידול אישור לקבלוייתכן כי יהיו קשיים רגולטוריים 

, מבחינת יבול השמן שלהם היעמדו ביעדי אבופיולקווי הקיקיון המשופרים של  אם שאףשיתכן 

של צמחי הקיקיון או עלויות הפקת השמן מהם יעלו על ההערכות הנוכחיות עלויות הגידול , כאמור

( כגון אם לא יפותחו כלים מכאניים אשר יאפשרו קטיף ממוכן של גרעיני הקיקיון) אבופיולשל 

לא יהווה חלופה תחרותית  אבופיולוכתוצאה מכך שמן המופק מצמחי הקיקיון המשופרים של 

 (וקנולה סויהבעיקר ) כיום הביודיזלים את תעשיית לחומרי הגלם ממקור צמחי המשמש

 

 חדשים מוצרים .31

 

אשר ניתן יהיה , יבול ליחידת שטחחברת הבת מתמקדת בפיתוח זני קיקיון עתירי , נכון למועד הדוח .א

המופק מהם יוכל לשמש  שהשמןמנת -על, שאינו מתחרה עם גידולי מזון ובאופןלגדלם באופן מסחרי 

זני הקיקיון עתירי ש ,של חברת הבת הינו היעד. לתעשיית הדלקים האלטרנטיביים וכלכליכחומר גלם יעיל 

בהשוואה , נפטדולר לחבית  51-של כייצור שווה ערך לעלות  שהינוהפקת שמן במחיר  יאפשרוהיבול 

 ושנועדמגידולים , נכון למועד הדוח, הפקת השמן עלהמבוססות , (3  פי -כעד ) לעלויות גבוהות בהרבה

 . וקנולה סויה כגון, למאכל

 

 חקלאים דהיינו, ללקוחותיה( לכשיסתיים הפיתוח שלו)להציע  אותו היא צפויה, וצר של חברת הבתהמ .ב

, המשופרים של חברת הבתשל זני הקיקיון  םזרעי (1: )מורכב מ, ברחבי העולםביודיזל שמן ויצרני ו

מנת להשיג -עלל "הנקיקיון את זני היש לגדל ד המנחים כיצ ,פרוטוקולים אגרונומיים (2)-כמתואר לעיל ו

 .את יבולי היעד

 

במהלך . בברזיל כאזור יעד עיקרי לפיתוח ומסחור של זני הקיקיון מתמקדת הבת חברת, הדוח למועד נכון .ג

 ברזילמזרח -בצפון שלההקיקיון  קווימבחני שדה של  של נוספתשנה סיימה החברה , תקופת הדוח

שהחל , אחת מחברות החקלאות המובילות בברזיל, SLC Agricolaשיתוף פעולה שלה עם חברת  במסגרת

המודל החקלאי בו מתמקדות החברות הינו גידול של קיקיון , במסגרת שתוף הפעולה האמור. 2111 שנתב

כלומר זריעת הקיקיון לאחר קציר הסויה עם סיום עונת הגידול , עם גידול סויה( מחזור זרעים)ברוטציה 

ידי -ותחים עלקווי הקיקיון המפ, להשקייההנערכים בתנאי גשם וללא , ניסויי השדה במסגרת. של הסויה

חברת הבת מתכוונת , הקרובות בשנים. משופר ביחס לזני קיקיון מקומיים יבולפוטנציאל  ראוה אבופיול

בתוך , להערכת החברה .להמשיך ולבחון את קווי הקיקיון במסגרת ניסויי שדה בהיקפים הולכים וגדלים

כמה עשרות ) מסחריה מידה בקנ לשדהלספק זרעי קיקיון  צפויההחברה , ממועד הדוח שלוש -שנתיים

 . (הקטרים

 

אחת מיצרניות , T6 Industrial S.A.חתמה חברת הבת על הסכם עם חברת , במהלך שנת הדוח, בנוסף .ד

והתאמתם לגידול , ידה-שמטרתו בחינת זני הקיקיון המפותחים על, הביודיזל המובילות בארגנטינה
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זני תכנות לגדל את יחברת הבת את הה תהיה השנה הראשונה שבה תבחן 2113. בארגנטינה, מסחרי

 .בלבד גשםהשקיה במי תחת  ,ולהניב יבולים כלכלייםותחים על ידי החברה פהמהקיקיון 

 

וטרם הוכח כי זנים אלו יעמדו במטרות , החברה נמצאת בשלבי פיתוח של זנים אלו, נכון למועד הדוח .ה

 .באזורי הגידול המתוכננים של  החברה, החברה כאמור

 

השלמת הפיתוח של זני הקיקיון המשופרים שהחברה  למועדהמידע האמור לעיל בנוגע ליעד החברה בנוגע 

 הצלחת, החברה מוצרי, שמקורו בזני הקיקיון המשופרים שהחברה מפתחת, עלויות ייצור שמן יעדל, מפתחת

מידע " םהינ, חברת הבת והמודל החקלאי בו יגודלו זני הקיקיון של חברת הבת בברזיל שלהפעולה  שיתופי

אין כל וודאות כי החברה תצליח לפתח זני קיקיון ו מאחר, כהגדרתו בחוק ניירות ערך" צופה פני עתיד

 .משופרים בעלי רמות יבול ועלויות ייצור שמן כמפורט לעיל

 

 תחרות  .31

 

ם ואקדמיה גופים ממשלתיי, עיקרית בתחום הפעילות נובעת מחברותהתחרות ה, להערכת חברת הבת

 :למסחר ובכוונתםהמפתחים 

 .טיבייםלתעשיית הדלקים האלטרנ, שאינם קיקיון, גידולים חקלאיים אחרים .א

 אשר יהווה חומר גלם חדש ויעיל לתעשיית הדלקים, מנת לפתח גידול חקלאי-על, להערכת החברה

. קיימא-בר( 3); זמין בקנה מידה מסחרי( 2); תחרותי מבחינה כלכלית( 1)עליו להיות , האלטרנטיביים

, לפתח, ידי גופים ממשלתיים ואקדמיה-ידי גופים פרטיים והן על-הן על, ישנם נסיונות, ברחבי העולם

, Jatropha, Camelina, Palmoilכגון , חומרי גלם, באמצעות שיטות טיפוח קלאסיות ומתקדמות

טרם הבשילו לכדי  ומאמצים אל, נכון להיום, למיטב ידיעת החברה. אשר יתנו מענה לקריטריונים אלו

ואינם , חומרי גלם לביודיזלשל  יותלשיפור משמעותי בכלכלאו  אספקה משמעותית לשוק הביודיזל

  .36מסך השימוש בחומרי הגלם לייצור ביודיזל 5%-מהווים יותר מ

כחומר גלם מבטיח נחשב , (שמן ממשקל הזרע 35%-כ)בעל יבול שמן גבוה עץ  ,תרופה'ג, למשל, כך

אולם , אקדמיים וממשלתיים, מספר פרויקטי פיתוח מסחריבשנים האחרונות החלו . לייצור ביודיזל

תרופה וכן העובדה שמדובר בעץ 'בין השאר הזמן הרב הנדרש כדי לגדל ולשפר זני ג, אתגרים שונים

כים את היכולת שלו להוות חומר גלם יעיל מבחינה הופ, ניתן לקצור באמצעים מכנייםאותו לא 

 .מוטלת בספקל כלכלית 

 

 .במטרה למכור זרעים לחקלאים, גופים המפתחים זני קיקיון עתירי שמן .ב

כ פני -על, מדינות ברחבי העולם 31-צמח הקיקיון גדל בלמעלה מ, נכון להיום 37על פי מקורות פומביים

היבול העולמי ו ,(מייצור העולמי 91%)סין וברזיל , עיקריות הן הודו גדלותמדינות מ ,מיליון דונם 1.5-

                                                 
36
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37 
FAo Stat -  http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor 

 

http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor
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ידי חקלאים -והוא מגודל לרוב על, טון להקטר 1-ממוצע של כ –הממוצע של קיקיון שלו נמוך יחסית 

, םבחלק מהמקרי, למיטב ידיעת החברה. באופן ידניונקטף  ,ותמסורתיבשיטות גידול , קטנים

תומך כיצד לגדל קיקיון  חקלאיללא ידע , ידי מוסדות ממשלתיים-מסופקים הזרעים לחקלאים על

 .באופן יעיל

. לחקלאים אספקת זרעיםבשיפור זני קיקיון והמעורבות קימות חברות בודדות , למיטב ידיעת החברה

חברות , למשל ,כך. אלו ישנם יעדים שונים לגבי אופן הגידול המסחרי של קיקיוןמחברות לחלק 

תחרותיות ייצור עוד שלהערכת החברה עלויות ב)השקיה מסוימות מפתחות זנים לגידול תחת 

זנים המתאימים לקטיף ידני , (לתעשיית הדלקים האלטרנטיביים יושגו רק באמצעות גידול תחת גשם

זמינות של שמן קיקיון בקנה מידה רחב ומשמעותי כחומר גלם לתעשיית , שלהערכת החברהבעוד )

, יתאפשר רק אם זני הקיקיון יותאמו מבחינת המבנה שלהם לקציר ממוכן, הדלקים האלטרנטיביים

 .'וכו,  (ויפותח הציוד הדרוש לשם קציר ממוכן

 

לפיתוח קיקיון כגידול מפתח לתעשיית ידי שימוש בגישה כוללת -על אבופיול מתמודדת עם התחרות

 :ידי-הדלקים האלטרנטיביים על

 ,(ללא השקייה)בגידול עם תשומות נמוכות  ,בעלי יבול שמן גבוה, פיתוח זנים מתקדמים .1

המבססות על הטכנולוגיות , על ידי שימוש בשיטות טיפוח מתקדמות, והמותאמים לקציר ממוכן

 .ידי פיתוח סמנים גנטיים להאצת תהליך הטיפוח-עלבין השאר , ן'החישוביות של אבוג

ידי -בין השאר על, על מנת לאפשר גידול של קיקיון באופן יעיל ומסחרי בידע חקלאי נרחב שימוש .2

כמפורט בסעיף , וכן פיתוח ציוד לקציר ממוכן של קיקיון יחד עם שותף, פיתוח פרוטוקלי גידול

 .להלן  39 

 

 ופיתוח מחקר .32

 

 תוצאותיהו  הפעילותשל פעילות המחקר והפיתוח בתחום  סקירה .א

נכון למועד , פעילות המחקר והפיתוח של אבופיול מתמקדת בפיתוח זרעים של גידולים חקלאיים .א

חומר גלם לתעשיית הדלקים  האשר יהוו, בלבד קיקיוןהמבוצע פיתוח של צמח הדוח 

עלותם תהיה כלכלית ביחס לשימוש בחומרי גלם אחרים  - economic( 1: )הויהי, האלטרנטיביים

 - ( 3); יתאימו לגידול בקנה מידה מסחרי - scalable( 2); וביחס לדלקים שמקורם בנפט גולמי

sustainable , כלומר לא יתחרו עם משאבים לייצור מזון –ברי קיימא . 

 

מנת להפוך -על, תוכנית הפיתוח מבוססת על הטמעה של שיטות טיפוח מתקדמות וכלים גנומיים .ב

בקנה מידה קטן , המאופיין בחקלאות משפחתית, ומסורתי נכון להיום גידול נישתי -את הקיקיון 

באופן מודרני ונקצר הגדל ,  לגידול מבוסס טכנולוגיה וזרעים איכותיים  -יחסית ובאופן ידני 

 .ובקנה מידה מסחרי

 

פיתוח זני קיקיון בעלי יבול כלכלי . 1 –היעדים שעומדים בפני צוות הפיתוח של אבופיול הינם  .ג

, אזורי היעד ובעלי מבנה צמח מותאם לחקלאות המודרנית הממוכנתתאמים להמובתנאי גידול 
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פיתוח פרוטוקול גידול לקיקיון שיתאים לשילובו במחזור הגידול עם גידולי . 2. מזריעה ועד לקציר

פיתוח . 4. קידום פיתוח של קומביין לקציר מכני של קיקיון. 3תירס וכותנה , תרבות קיימים כסויה

 .כמויות זרעים גדולות בסטנדרטי האיכות המקובלים בתעשייה יכולות לייצור

 

גישות לפיתוח זני , כך למשל. החברה נוקטת בגישות שונות כדי להשיג את יעדי הפיתוח שלה .ד

קיקיון בעלי יבול כלכלי בתנאי גידול באזורי היעד ובעלי מבנה צמח מותאם לחקלאות המודרנית 

בעלי מבנה קומפקטי , נים בעלי מספר גרעינים גבוה לצמחטיפוח ז, בין השאר, כוללות, הממוכנת

התהליך כולל יישום טכניקות . ונמוך המאפשרים גידול בציפוף גבוה וגישה טובה של ציוד לקציר

ידי ניתוח והבנת תכונות הצמח -בין השאר על, ן בתהליך הטיפוח'טיפוח וטכנולוגיות שפותחו באבוג

שיטות , ופיתוח סמנים גנטיים ,בעלי תפקיד מפתח בתהליך זיהוי גנים, המובילות ליבול כלכלי

 . מודלים לסלקציה ובחירה נכונה של קווי טיפוח וזנים, ריבוי מתוחכמות

 

מזרח ברזיל הראו כי הקווים הנסיוניים של -ניסיונות השדה של זני הקיקיון של אבופיול בצפון .ה

פעילות טיפוח ממוקדת הניבה מגוון  .אבופיול מגיעים ליבולים כלכליים בעונת הגידול המיועדת

שיתאימו לגידול בצפיפות המתאימה לשדה מסחרי ושמתאימים לקציר מכני , זנים נמוכים

 ובמקבילייערכו מבחני יבול לזנים הנמוכים המתקדמים ביותר  2113במהלך . באמצעות קומביין

 .מבחינת גובה לקציר ממוכןמים המתאי, זנים חדשים ימשיך פיתוח של

 

כחלק מפיתוח פרוטוקול גידול לקיקיון הושגה התקדמות בהתאמת גידול הקיקיון ושילובו , כמו כן .ו

צורך זוהו חומרי הדברה מורשים ל.  כגידול מסחרי במחזור זרעים עם גידולים כסויה וכותנה

ההשפעה של כמות זוהתה , להשגת היבול המבוקש תאופטימליהגידול ונקבעה צפיפות צמחים 

המאפשרת בחירת יעדי גידול מתאימים על בסיס נתוני  ת לצמח על היבול המתקבל המים הניתנ

 . משקעים רב שנתיים

 

לאחר בחינת מספר חלופות טכנולוגיות וחברות מיכון טכנולוגי נוצר קשר ונחתם הסכם , בנוסף .ז

שמטרתו פיתוח , בתחום הציוד חקלאימהמובילות בעולם עם חברה , 39 כמפורט בסעיף , פיתוח

 . של קיקיוןממוכן שיאפשר קציר , ציוד ייעודי

 

מתחומים ומומחיות  ניסיון, הכשרה, צוות המחקר והפיתוח של אבופיול מורכב מאנשים עם ידע .ח

של צמחים עם ניסיון רב שנים והצלחות מוכחות בטיפוח זנים לתעשיית  גנטיקאים - יםשונ

ול פרויקטים חקלאיים רחבי היקף והכשרה בהתאמת המומחי אגרונומיה עם ניסיון בני, הזרעים

ייצור זרעים העוסקים בהתאמת איכות , היבולים ואנשי תפעול למקסוםתנאי השדה והטיפולים 

 .יההזרעים  לדרישות המקובלות בתעשי

 

   שיתופי פעולה מחקריים בתחום הפעילות .ב

ידי החברה דרך שיתופי פעולה -החברה בתחום זה מתבצעת על של המחקר והפיתוח מפעילות חלק .א

 :להלן שיתופי הפעולה המחקריים של החברה בתחום זה. מחקריים
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בטקסס   Texas A&Mבאוניברסיטת   Texas AgriLife Researchהסכם לשיתוף פעולה עם  .ב

הבת כחומר גלם תחרותי  חברתידי -לבחינת צמחי הקיקיון המפותחים על, 2111 מינואר ,ב"ארה

זה ראו דיווח החברה ההפעולה  ףלפרטים נוספים אודות שיתו. לתעשיית הדלקים האלטרנטיביים

 .בא לסיומוזה  הסכם. 2111-11-369243אסמכתא מספר , 2111בינואר  31מיום 

 

 ופיתוחמענקי מחקר  .ג

. בקשה למענק מחקר ופיתוח ,ואושרה באופן חלקי, ללשכת המדען הראשיהוגשה  2112עבור שנת 

, ₪ 1,613,512בסך  של המדען הראשי את הפרויקט ועדת המחקרהתקבל אישור מ 2112באוקטובר 

סף טרם קיבלה אבופיול כ, 2112לדצמבר  31נכון ליום  .31%בשיעור של הינה המדען המתוכו השתתפות 

 .ולכן אין לה התחייבות למדען הראשי בפועל מהמדען הראשי

 

  הפעילות בתחום ופיתוח מחקר בפעילויות החברה השקעות .ד

 לתעשיית הזרעים בתחוםופיתוח  במחקר דולראלפי  941 -החברה השקיעה כ, במהלך שנת הדוח

מיליון דולר בפעילות מחקר  1.2 -כוונת החברה להשקיע כבבשנה הקרובה ו, האלטרנטיביים הדלקים

  .זה בתחוםופיתוח 

 

 מוחשיים לא נכסים .33

 

( Plant Breedes Rights)מטפחים  צפויים להיות מוגנים בזכויותידי אבופיול -מפותחים עלזני הקיקיון ש .א

החברה טרם החלה בתהליך רישום זנים . יימכרוהם שווקי יעד עתידיים נוספים שבבו, בישראל ובברזיל

  .להקצות משאבים למטרה זווטרם החלה 

כגון זני קיקיון  שיאפשרו פיתוח של זני קיקיון בעלי מאפיינים נוספים ת ותשתיהחברה החלה לבנות , בנוסף

 .או אמצעים נוספים/ו גנטייםלהיות מפותחים באמצעות סמנים  ייםשצפו, נמוכות ריצין עם כמויות

 מוגנים היותם לצפי, הבת חברת ידי על מפותחים להיות שצפויים הקיקיון לזניהמידע האמור לעיל בנוגע 
 והקצאת הזנים של הרישום תהליך, עתידיים יעד ובשווקי בברזיל, בישראל המטפחים בזכויות

מידע צופה "הינו , וכן בניית תשתית להצגת טכנולוגיות מתקדמות כמפורט לעיל, זו למטרה המשאבים
בין , אכן יהיו מוגנים בזכויות כלשהן הקיקיון זניכל וודאות כי  אין. כהגדרתו בחוק ניירות ערך" פני עתיד

 סכום ואיזה, יירשמו זנים אילו - יהיו תחת תהליך רישום זנים ואם, בגלל דרישות רגולטריות, היתר
 .הזנים של הרישום תהליכי לטובת יועמד
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 אנושי הון .34

 מספר העובדים המועסקים בחברהתרשים המבנה הארגוני ו

 

 

פ והעלה "במהלך השנה הצטרף לחברה מנהל מו .עובדים שישה ומנתה 2112 בינואר נוסדה אבופיול חברת

, הצמחים בתחוםפ "מו פעילות הנה החברה פעילות. 31.12.2112 לתאריך נכון ,ה את מניין העובדים לשבע

  .זה בתחום עוסקים החברה עובדי וכל

 

  מימון .35

 

מסגרת ה לואין , מאבוגןשקיבלה  הלוואותהבת נעשה באמצעות  חברתמימון פעילות , למועד הגשת דוח זה עד

פרטים פרק הל 1סעיף ראו , הלוואות אלו בענייןלפרטים נוספים . אשראי בנקאי או מימון חוץ בנקאי אחר

 .לדוח זה' כפרק דהמצורף  ,על התאגיד נוספיםה

נובעת ה ,מתכוונת לממן את המשך פעילותה מיתרת המזומנים שבקופתה ת הבתחבר, בשנה הקרובה

חברת הבת , כי במהלך השנה הקרובה ,האפשרות את לשלול אין אולם, ן כאמור'שקיבלה מאבוג מההלוואות

 .לצורך מילוי יעדיה בשנה הקרובה או לכיסוי תפעול עסקיה השוטפיםתפנה לגיוס כספים מצדדים שלישיים 

מסגרת ה לואין , מאבוגןשקיבלה  הלוואותהבת נעשה באמצעות  חברתפעילות מימון , ת דוח זהלמועד הגש עד

קיבלה החברה אישור למענק מהמדען הראשי עבור שנת  2113בשנת  . אשראי בנקאי או מימון חוץ בנקאי אחר

לפרטים נוספים . 2113 פברוארהתקבל בחודש ₪ אלפי  116-בסך של כתשלום ראשון מהמדען הראשי . 2112

 .לדוח זה' המצורף כפרק ד, נוספים על התאגידהפרטים לפרק ה 1ראו סעיף , אבוגן לאבופיול בעניין הלוואות 

נובעת ה ,מתכוונת לממן את המשך פעילותה מיתרת המזומנים שבקופתה ת הבתחבר, בשנה הקרובה

 החברה בוחנת באופן, בנוסף. ען הראשיומהמענקים אשר תקבל מהמד, ן כאמור'שקיבלה מאבוג מההלוואות

 .שוטף גיוס כספים מצדדים שלישיים

  

 מיסוי  .36

 

לרבות מסלול ההטבות למפעל מאושר על פי החוק לעידוד , הבת חברתלפרטים בדבר דיני המס החלים על 

שומות מס והפסדים צבורים לצרכי מס וסכומי המיסים הנדחים שהוכרו בגינם בדוחות , השקעות הון

 .לדוח זה' פרק גכ המצורפיםלדוחות הכספיים של החברה  11ביאור  ראו, הכספיים

 

 

דירקטוריון  
 החברה

 ל"מנכ

 פ"מו
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 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים .31

 

, היא פעילות בסביבה חקלאית וככזאת אבופיול ועובדיה פועלים בהתאם לחוק אבופיולעיקר פעולתה של 

אבופיול מחויב לכל ההנחיות וההגבלות לפיכך צוות . בישראל ובברזיל, לנוהל ולנוהג בתחום החקלאות

 .דישון והשקיה בגידול בשדה הפתוח ובבתי הצמיחה, המוטלות על שימוש בחומרי הדברה

אבופיול פועלת בהתאם להנחיות הרשות להגנת הצומח במשרד  .הקיקיון המצוי הינו צמח בר בישראל

הזרעים מגורמי מחלה  ניקיוןמעידה על תעודה פיטוסניטרית ה. ל"החקלאות בבואה לייבא זרעים לישראל מחו

הכל , שדה רק לאחר שעברו תהליך בדיקה והסגר לניסיונותמצורפת למשלוח הזרעים והזרעים משוחררים 

 . בהתאם להנחיות הרשות להגנת הצומח בישראל

, ליםגבעו, עלים)ואינו נמצא בשאר חלקי הצמח , רעלן הנמצא בחומר היבש בגרעין, צמח הקיקיון מכיל ריצין

וכמובן  ,בכל התקשרות של אבופיול עם ספקים חיצונים. וכן אינו נשאר בשמן המופק מהזרע, (שורשים, פרחים

כי גרעיני צמח הקיקיון הינם רעילים  ,מפורטים כללי הבטיחות ומובעת בפירוש האזהרה ,עם עובדי החברה

 . ואסורים באכילה

 

 במהלך העסקים הרגילהסכמים מהותיים שלא ו התאגיד על ופיקוח מגבלות .31

 

התקשרו החברה וחברת הבת עם בנק השקעות לצורך גיוס כספים למימון פעילותה של חברת , 2112 מאי בחודש

עד למוקדם היתה ההסכם  תקופת. בהתאם לפרטים שנקבעו בהסכם, בתמורה לשיעור מהסכום שיגויס, הבת

יאה החברה את ההתקשרות עם בנק ההשקעות הב 2112 בחודש דצמבר. 2113מבין השלמת גיוס ההון או אפריל 

, ממועד סיום ההתקשרותבמשך שנה  תמשיךההתחייבות לתשלום עמלה לבנק ההשקעות  .לידי סיום מוקדם

  .לגבי משקיעים מסוימים שאותרו על ידי בנק ההשקעות

 

 תוף פעולה אסטרטגיים יהסכמי ש .39

 

חברה מובילה בתחום החקלאות , "("SLC:להלן) SLCAgricola עם חברת 2111הסכם מאוקטובר  .א

. בברזילמיליון דונם  2.5על פני , כותנה ותירס, בדגש על סויה, העוסקת בגידולי גידולי שדה, בברזיל

בחוות החקלאיות של הבת  חברתידי -הקיקיון המפותחים עלמטרת שיתוף הפעולה הינה לבחון את קווי 

SLC  הרחיבו החברות את שיתוף  2112 דצמברב. לבצפון מזרח ברזיוהתאמתם לגידול תחת תנאי גשם

 .2114עד לשנת   SLCלבחינה משותפת של זני הקיקיון שאבופיול מפתחת בחוות החקלאיות של הפעולה 

 

 המובילההביודיזל  יצרנית, .T6 Industrial S.Aעםחברת הבת  של,2112, במאי 22הסכם מיום  .ב

והתאמתם , מפתחת אבופיולאשר , שמןהשעניינו בחינת זני הקיקיון עתירי , "(T6:"להלן)בארגנטינה 

בתנאים , אולם הצדדים רשאים, הפרויקט המשותף צפוי להימשך כשנתיים. לגידול מסחרי בארגנטינה

. או להביאו לידי סיום מוקדם, להרחיב או לצמצם את תקופת ההסכם, מסוימים הקבועים בהסכם

מו הצדדים ייבחנו את האפשרות להתקשר ביניהם בהסכם מסחרי בנוגע לזני הפרויקט ובסיו במהלך

 22ראו דיווח החברה מיום   T6עםלפרטים נוספים אודות הסכם שיתוף הפעולה . הקיקיון המפותחים

 .2012-01-131151אסמכתא, 2112, במאי
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שמטרתו , חקלאיהתקשרה חברת הבת עם חברה בינלאומית מובילה בתחום הציוד ה, במהלך שנת הדוח .ג

תוך פגישת יעדים מסחריים הנוגעים ליעילות , שיאפשר קציר אוטומטי של קיקיון, פיתוח ציוד ייעודי

 ,בברזיל הקיקיון זני של ממוכןלהדגמת קציר , טיפוס-כולל תוכנית לפיתוח אב ההסכם. הציוד וכלכליותו

 .בעוד כשנתיים

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .41

 

בכוונת חברת הבת להמשיך ולערוך ניסויי שדה ולפתח זני קיקיון שניתן יהיה לגדלם באופן מסחרי  .א

ועל מנת לשמר , בתוך כך. תוך התמקדות בשווקי היעד בברזיל ובארגנטינה, ובעלויות ייצור תחרותיות

וגיות בהתבסס על הטכנול, חברת הבת תמשיך להטמיע טכנולוגיות חדשות, את היתרון התחרותי שלה

מנת להמשיך בפיתוח ולהציג זנים מתקדמים בעלי תכונות חדשות -על, ן'החישוביות של אבוג

 .כגון כמות ריצין נמוכה יותר, וייחודיות

 

, בברזיל קיקיון זרעי של מסחרי לייצור תשתיות להקמת לפעולמתכננת חברת הבת , הקרובות בשנים .ב

זרעים של זנים , או יחד עם שותף אסטרטגי/בעצמה ו, מכורכדי ל, צוותי שיווק ומכירהלהקמת וכן 

  .מרכזייעד ועל ברזיל כשוק בדגש על צמח הקיקיון , גידולים חקלאיים שלמשופרים 

 

הבת תהיה מעורבת בעצמה בפרויקט לגידול זנים משופרים של זני הקיקיון שהיא  שחברת ייתכן .ג

 .האלטרנטיביים המבוססים על צמחים לצורך הפקת שמן כחומר גלם לתעשיית הדלקים, מפתחת

 

בנוסף ) החברה תבחן אפשרות להרחיב את פעילותה על מנת לפתח זרעים של גידולים חקלאיים אחרים .ד

 .לתעשיית הדלקים האלטרנטיביים, (לקיקיון

 

ותפעל לאיתור שותפים , מעבר לברזיל וארגנטינה, החברה תשקול התרחבות לשווקים חדשים .ה

 .לבחון את התאמת זני הקיקיון שהיא מפתחת לאזורי יעד נוספיםמנת -על, אסטרטגיים

 

ישרתו תעשיות קיימות  ייתכן כי, לחקלאים בשנים הראשונות למכירת זרעי הקיקיון של חברת הבת .ו

ככל שיגדלו היקפי , להערכת חברת הבת. וקוסמטיקה כימיקלים, כגון ביופולימרים, של שמן קיקיון

 .ט'ובהמשך גם לשוק הביוג, כך תיועד האספקה לשוק הביודיזל, זרעי הקיקיון שלההגידול של 

 

מהווה הערכה בדבר יכולת  ואינו, חברת הבתהמידע שלעיל מהווה תיאור האסטרטגיה הנוכחית של 

וודאי ואינו נתון במלואו  אינויישום היעדים והאסטרטגיה של החברה  .וזהמימוש של אסטרטגיה 

המתוארים  ,היתר בשל השפעת גורמי הסיכון הכלליים בין, ועשוי לא להתממש חברת הבתלשליטתה של 

אי הצלחה  כגון ,ייחודייםלהלן וכן בשל גורמי סיכון  Error! Unknown switch argument. 41בסעיף 

ידי שותפיה -על, או בפיתוח שיטות ממוכנות/בפיתוח ומסחור זני קיקיון בהתאם ליעדים שהגדירה החברה ו

 . וכן זמינות מוגבלת של משאבים להמשך והרחבת פעילות החברה, לקציר של קיקיון, של החברה
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ת כי החברה תמכור בעצמה אין כל וודאו. כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע זה הוא מידע צופה פני עתיד

או שתגדל בעצמה את זני הקיקיון שהיא /או יחד עם שותף אסטרטגי זרעים של זנים משופרים ו/ו

משום שאין ודאות כי החברה תצליח לפתח צמחים משופרים כאמור בעלי , בין היתר, וזאת, מפתחת

 .או שתצליח להתקשר עם שותפים אסטרטגיים לצורך כך/פוטנציאל מסחרי ו

 

 (שלה הפעילות תחומי לשני) בחברה סיכוןהגורמי  –' ה חלק

 דיון בגורמי סיכון .41

כגון גידולים אחרים לביודיזל שיהוו מקור משמעותי  תחליפיים מוצרים/תחרות: הנם הזרעים בתחום סיכוניםה

 .מימון ומקורות, הממוכן והציוד הזנים בפיתוח הצלחה חוסר, ותחליפיו הנפט במחירי ירידה, לשמן

 

 א שאותרו על ידי החברה והכרה בהם על ידי לקוחות.נ.איכות הגנים ורצפי הד .א

א שאותרו ויאותרו על ידי החברה וכן בהכרת לקוחותיה .נ.הצלחת החברה תלויה באיכות הגנים ורצפי הד

א וההכרה בהם כאמור תלויות ביכולת .נ.איכות הגנים רצפי הד. א הללו.נ.באיכות הגנים ורצפי הד

שאותרו על ידה מספקים שיפור ( לרבות סמנים גנטיים)א .נ.יג תוצאות לפיהן הגנים ורצפי הדהחברה להצ

א שאותרו על .נ.בהשוואה לצמחים שלא עברו שיפור גנומי ובהשוואה לגנים ולרצפי ד, משמעותי בצמחים

מעותי א המביאים לשיפור מש.נ.אין כל וודאות שהחברה תצליח לאתר גנים ורצפי ד. ידי חברות אחרות

 .שהינו בעל ערך מסחרי ללקוחות קיימים ופוטנציאלים, בתכונות מטרה

תלויה הצלחת החברה ביכולת החברה לפתח זני צמחים משופרים לתעשיית האנרגיה , כמו כן

האלטרנטיבית אשר עלויות הגידול שלהם יהיו נמוכות באופן משמעותי בהשוואה לזני צמחים אחרים 

אין כל וודאות שהחברה תצליח . כמקור להפקת שמן ליצור הביו דיזל, זהנכון למועד דוח , שמשמשים

או שזנים שהחברה תצליח לפתח אכן /לפתח זני צמחים משופרים לתעשיית האנרגיה האלטרנטיבית ו

או אשר ישמשו /יהוו חומר גלם זול יותר לייצור ביודיזל מאשר צמחים וזנים אחרים המשמשים כיום ו

 .צור ביודיזלבעתיד כחומר גלם ליי

 

 עמידה בהתחייבויות במסגרת הסכמים עם לקוחות .ב

היא התחייבה  אותם א.נ.רצפי הדוהגנים לספק את כמויות  המהותי ביכולת באופן תלויההצלחת החברה 

בולידציה הביולוגית שהיא מתחייבת לבצע לגבי גנים , במסגרת שיתופי הפעולה ארוכי הטווח שלהלספק 

א שמתבטאת בהשפעתם על תכונות המטרה בצמחי .נ.רצפי הדואלו ובאיכות של הגנים  א.נ.רצפי דו

אין וודאות כי החברה תצליח לאתר ולאפיין את כמות הגנים . י השותפים שלה"המטרה כפי שיבדקו ע

או לסיים את הולידציה /היא התחייבה במסגרת שיתופי פעולה אלו או לבצע ו אותם א.נ.רצפי הדו

 .פי שהיא נדרשת בשיתופי הפעולה השוניםהביולוגית כ

 

 

 העדר הכנסות מתמלוגים .ג

בגן שימוש שיפור באמצעות  שעברו ,כלשהם משופריםטרם הסתיים פיתוחם של זרעים , במועד דוח זה

אשר רים פמשומכירה מסחרית של זרעים כל ולא מבוצעת  ,על ידי החברה שאותר, אחר א.נ.רצף דאו /ו
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שותפיה העיקריים מצויים עדיין בשלבי /החברה ולקוחותיה .כאמור פיתוחי החברהפותחו תוך שימוש ב

הכנסותיה של החברה במועד דוח זה אינן , לפיכך. זרעים משופרים כאלום של יפיתוח ראשונימחקר ו

אין כל , במועד דוח זה. כוללות תמלוגים אשר צפויים להוות מרכיב עיקרי בהכנסות החברה בעתיד

א אחרים .נ.או רצפי ד/תוך שימוש בגנים ו, משופריםזרעים ושייוצרו וישווקו , שיושלם הפיתוחוודאות 

תשלום , וגם אם יושלם פיתוחם של זרעים משופרים כאמור, על ידי החברהאו יאותרו בעתיד /ושאותרו 

לקוחות העם  הסכמיםהקבועים בנוספים תמלוגים בגינם לחברה מותנה בהתקיימותם של תנאים 

אשר אין , (א האמורים.נ.או רצפי הד/ו כגון קיומם של פטנטים בקשר עם הגנים) של החברה םשותפיהו

מתמלוגים ולפיכך אין כל וודאות שהחברה אכן תצליח להגיע להכנסות מהותיות , כל וודאות שיתקיימו

 .כאמור

 

 תנודות שער חליפין .ד

בעוד שמרבית הוצאותיה , להיות במטבע הדולר או היורו צפויותרוב הכנסותיה העתידיות של החברה 

המטבעות שערי שינויים בשערי החליפין שבהם . אנוש בפרט הינן שקליותהבכלל והוצאות שכר ומשאבי 

הזרים יופחתו מול השקל עלולים לגרום לחברה לירידה בהכנסות במונחים של שקלים בעוד שההוצאות 

אין כל וודאות כי החברה תצליח . גוע באופן מהותי ברווחיות החברהמצב זה יכול לפ. בשקלים לא ישתנו

 .להגן על עצמה מבחינה פיננסית משינויים קיצוניים בשערי חליפין כאמור

 

 היתרים ורישיונות הנדרשים לצורך שיווק זרעים ביוטכנולוגיים, כשלון או עיכוב בהשגת אישורים .ה

היתרים ואישורים רגולטוריים מגורמים רבים ושונים  שיווק זרעים ביוטכנולוגיים הינו כפוף לקבלת

הינו הליך יקר ואינטנסיבי האורך , הליך קבלת האישורים וההיתרים כאמור. FDA -כדוגמת ה, בעולם

או במדיניות הגופים הרגולטוריים או חקיקה חדשה עלולים /שינויים בחקיקה ו. בדרך כלל מספר שנים

אין כל ודאות , בנוסף. עיכוב אשר עלול לגרום להוצאות נוספות, יםלעכב את הליך קבלת ההיתרים הדרוש

יקבלו את האישורים הדרושים לשיווק הזרעים ( על פי העניין)שותפיה /או לקוחותיה/כי החברה ו

שותפיה כאמור לא יצליחו להשיג את האישורים / או לקוחותיה/במידה והחברה ו. הביוטכנולוגיים

 .להיות לכך השפעה לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברהוהרישיונות האמורים עלולה 

  

 תחרות .ו

פ "ההשקעות במו. התחום בו פועלת החברה מאופיין במאמץ מחקרי ניכר ובהתפתחויות טכנולוגיות רבות

פיתוח טכנולוגיות דומות לזו של  .י חברות מסחריות"י גורמים אקדמאים והן ע"כאמור מבוצעות הן ע

א המתחרים בגנים וברצפים שאותרו על ידי החברה ופיתוח זנים של .נ.כגון איתור גנים ורצפי ד, החברה

ואין כל וודאות , עלול לפגוע בביקוש למוצריה, צמחים משופרים לתעשיית האנרגיה האלטרנטיבית

 . י מתחרותיה"חדשות אלו שפותחו עשהחברה תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות בטכנולוגיות 

 

 הנהלה וכוח אדם מקצועי .ז

אדם מקצועי ובפרט אנשי מפתח בהנהלה ובצוותים  הצלחת החברה תלויה רבות ביכולתה לגייס ולפתח כח

או לשמר עובדים אלו עלול לפגוע בביצועיה /אי יכולתה של החברה לגייס כוח אדם כאמור ו. המקצועיים

 .  של החברה ולפגוע באופן מהותי ביכולות פיתוח הטכנולוגיה והמוצרים של החברה
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 מקורות מימון והשקעה .ח

מענקים מימושי אופציות ו, גיוס הון מן הציבור: כגון)שונים לפעילותה החברה נעזרת במקורות מימון 

המשך פעילותה של החברה תלוי ביכולתה לגייס כספים בעתיד על מנת להמשיך ולפתח את (. ממשלתיים

גורם סיכון זה פחות מהותי בטווח הזמן הקצר לאור . אין כל וודאות שתצליח בגיוס כספים אלה. פעילותה

או במידה /עשוי להיות מהותי בטווח הזמן הארוך ו אך, 2112עד  2111שהחברה גייסה בשנים סכומי הכסף 

 . והחברה תחליט להרחיב את פעילותה באופן מהותי בטווח הזמן הקצר

 

 תוצאות ניסויי שדה .ט

עלולים להציג תוצאות , בין מטעמה של החברה ובין מטעמם של צדדים שלישיים, תוצאות ניסויי שדה

במידה ויפורסמו . שאותרו על ידי החברההאחרים  א.נ.לגבי היעילות של השימוש בגנים וברצפי הדשליליות 

עלולה להיות להם השפעה מהותיות לרעה על תוצאותיה של החברה ועל , מחקרים וניסויי שדה כאמור

 .יכולתה למכור את מוצריה

 

 היתרים ותקינה בינלאומית, התפתחויות רגולטוריות .י

. ישראלים ואחרים ,אירופאיים, בעולם כפוף לחקיקה ולתקנים אמריקאיים ביוטכנולוגייםזרעים שיווק 

הצלחת החברה תהיה מושפעת משינויים רגולטוריים שחלים מעת לעת ביחס לתחום ההשבחה הגנטית 

לרבות גילויים , גילויים חדשים בתחום ההשבחה הגנטית. בפרט זרעים ביוטכנולוגייםבצמחים בכלל ול

עלולים , ושינויים בתקינה וברגולציה, השבחה גנטית עשויה לגרום לנזקים סביבתיים או אחריםלפיהם 

בעתיד או ביטול   זרעים ביוטכנולוגייםלרבות על מתן אישורים ל, להטיל מגבלות שונות על פעילות החברה

 . רישיונות והיתרים קודמים

 

 נטיתהתנגדות הציבור לגידול ולשימוש במוצרים שעברו השבחה ג .יא

כך (. לגידול ולשימוש)קיימים בדעת הקהל העולמית מתנגדים להשבחה גנטית בצמחים , נכון למועד הדוח

אין כל וודאות שהתנגדות זו לא תגדל ולא . מתנגדים להשבחה גנטית בצמחים" ירוקים"ארגוני ה, למשל

או /תוח המשותף ולרתיעה של שותפי החברה מהמשך הפי, תוביל לשימוש מועט בזרעים ביוטכנולוגים

 .לרתיעה מפני התקשרויות חדשות שלהם עם החברה בעתיד

 

 כניסת מוצרים תחליפיים למוצריה של החברה לשוק האנרגיה האלטרנטיבית .יב

. בשנים האחרונות התבצעה השקעה אדירה במציאת מקורות אנרגיה חלופיים מצד שחקנים שונים בשוק

אין כל וודאות בכך שמוצריה של , או יפותחו מקורות חלופיים שאינם מבוססים על צמחים/אם יימצאו ו

ידה במחירי מגמת יר, לעניין זה, בנוסף. החברה יוכלו להתחרות במוצרים חלופיים אלו ולהתקיים בשוק

עשויה להפחית את כדאיות , הנפט העולמיים המתחרים ישירות עם תעשיית הדלקים האלטרנטיביים

 .פעילות החברה ואת הכנסותיה בתחום זה

 

 תלות בטכנולוגיה ייחודית .יג

במידה וטכנולוגיה זו לא . את מרבית פעילותה על שימוש בטכנולוגיה החישובית שלההחברה מבססת 

א אשר יובילו לשיפור תכונות .נ.ת יכולת לחזות בצורה יעילה את הגנים ורצפי הדתוכיח עצמה כבעל

 .הדבר עשוי לפגוע באופן מהותי בתוצאות פעולותיה ובהכנסותיה של החברה, המטרה בצמחי המטרה
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 חבות המוצר .יד

הינם , או רצפים כאלו/המכילים גנים ומשופרים זרעים וכן , א המאותרים על ידי החברה.נ.הגנים ורצפי הד

אשר עלולים לסבול מפגמים וכשלים שונים שחלקם טרם אותרו , מוצרים מורכבים ומתוחכמים ביולוגית

הן , כתוצאה מכך החברה עלולה להיתבע בגין פגמים אלו הן בשלב הענקת רישיונות השימוש. או אובחנו

 .  בשלב ניסויי השדה והן בשלב השיווק העתידי

החברה מצמצמת חלקית את חשיפתה הפוטנציאלית כתוצאה מפגמים אפשריים בזרעים ביוטכנולוגיים 

בכך שבמסגרת ההסכמים למתן רישיונות שימוש בגנים , ובמוצרים אחרים המבוססים על פיתוחי החברה

קוחות נקבע לרוב כי הל, שותפיה של החברה/ ללקוחותיה, א אחרים המאותרים על ידי החברה.נ.וברצפי ד

יהיו אחראים לשפות את החברה מפני תביעות הקשורות לחבות , הענייןלפי , או השותפים של החברה/ו

או הרצפים האחרים אשר /או מוצרים אחרים הכוללים את הגנים ו/ו משופריםמוצר הנוגעות לזרעים ה

 .אותרו על ידי החברה

 

  חוסר וודאות בדבר הגנה על קניין רוחני .טו

על פיתוחיה ( כגון זכויות מטפחים)לתה לרשום פטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות החברה תלויה ביכו

בין השאר על מנת לשמור על הייחודיות של הפלטפורמה , השונים וביכולתה להגן על סודותיה המסחריים

הטכנולוגית שלה והיתרון הטכנולוגי שלה ועל מנת להיות זכאית לתמלוגים מלקוחותיה ושותפיה 

א אשר אותרו על ידי .נ.או רצפי ד/על ידם הכוללים גנים ומשופרים יים בגין מכירת זרעים האסטרטג

זכאותה של החברה לתמלוגים כאמור מותנית בקיומם של , וזאת מאחר ובמרבית המקרים, החברה

חוסר בהגנה פטנטית  עלול לגרום לכך שצד שלישי יעשה שימוש במידע  ,בנוסף. פטנטים מסוימים כלשהם

אין כל וודאות שבקשותיה של החברה לרישום פטנט תסתיימנה ברישום מוצלח של . ויתחרה בחברהזה 

או שפטנטים /ו או שהחברה תצליח לרשום פטנט על כל אחד מפיתוחיה השונים/פטנטים על שם החברה ו

ם או שהחברה תצליח לאכוף את זכויותיה בפטנטי/שיירשמו יגנו באופן מספק על פיתוחיה של החברה ו

 . לעיל 11 לפרטים בדבר הקניין הרוחני של החברה ראו סעיף . שיירשמו ושהם לא יבוטלו

 

 זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים .טז

הצלחתה של החברה תלויה בין היתר ביכולתה להגן על קניינה הרוחני תוך שאינה פוגעת או מפרה קניין 

לא בבעלות צד שלישי ו כל קניין רוחני אחר אין כל וודאות שפטנט בבעלות צד שלישי א. רוחני של צד שלישי

או שיווק של זרעים /ייאלץ את החברה לשלם תמלוגים בגין רישיונות או להפסיק פיתוח כזה או אחר ו

על אף שפתרונות מקובלים לסכסוכים בתחום הקניין הרוחני . או מוצרים אחרים בהווה ובעתידמשופרים 

. בהסדרים אלו כרוכות הוצאות רבות שעלולות להיות מהותיות לחברה, הינם רישיונות והסדרים דומים

בגין  החברה חשופה לתביעות. אין כל וודאות שהחברה תצליח להשיג רישיונות כאמור לפי צרכיה, בנוסף

הליכים אשר עלולים לגרום לחברה הוצאות והשקעת , הפרת זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים

תוצאות אפשריות להליכים משפטיים כאמור עלולים להוביל לאיסור והגבלות מהותיות . משאבים נוספים

 .אחריםאו מוצרים  זרעים ביוטכנולוגייםעל פעילות החברה אם בפיתוח ואם בייצור ובשיווק 

החברה מצמצמת את חשיפתה הפוטנציאלית כתוצאה מהפרה אפשרית של זכויות קניין רוחני של צדדים 

קבלת רישיונות שימוש מצדדים שלישיים עבור טכנולוגיות בהן החברה עושה ( 1): באופן הבא, שלישיים

מאותרים על ידי א אחרים ה.נ.במסגרת ההסכמים למתן רישיונות שימוש בגנים וברצפי ד( 2)-שימוש ו

, לפי העניין, או השותפים של החברה/כי הלקוחות ו, נקבע לרוב, שותפיה של החברה/ללקוחותיה, החברה
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יהיו אחראים לשפות את החברה מפני תביעות הקשורות להפרות של זכויות קניין רוחני של צדדים 

 .  או ברצפים אלו/שלישיים עקב השימוש בגנים ו

 א.נ.החברה להראות את השפעת הגנים ורצפי הד ביכולתהחברה תלויה  חתהצל, בנוסף לאמור לעיל

בתהליך הוולידציה החברה עושה שימוש (. ולידציה)שאותרו על ידה בצמחי מודל ובצמחי מטרה האחרים 

למרות שאין הכרח . גם בטכנולוגיות וברכיבים שאינם בבעלות החברה או שאין לה בהם זכויות שימוש

בעלי זכויות בטכנולוגיות או ברכיבים  שלישייםיתכן שצדדים , יהיו כלולות במוצר הסופישטכנולוגיות אלו 

דבר שעשויה להיות לו השפעה מהותית , יטענו כנגד השימוש שעושה בהם החברה בתהליך הולידציה, אלו

וע הדבר עלול לפג, במידה והחברה תחויב לקבל רישיונות לשימוש בטכנולוגיות אלו. על פעילות החברה

 .באופן מהותי בפעילויותיה של החברה ובתוצאותיה העסקיות

 

 (כימקלים -חברות זרעים ואגרו )תלות בשותפים אסטרטגיים יצרניים ובהחלטותיהם  .יז

נכון למועד הדוח החברה אינה מייצרת ואין בכוונתה לייצר זרעים ביוטכנולוגיים אשר יפותחו בהתבסס על 

ייצור זרעים ביוטכנולוגיים שיפותחו כאמור יעשה על . שאותרו על ידי החברהאחרים  א.נ.או רצפי ד/גנים ו

 . ידי לקוחותיה ושותפיה האסטרטגיים של החברה

תלות זו של החברה בלקוחותיה ושותפיה האסטרטגיים לייצור המוצר הסופי המשתמש בפיתוחי החברה 

הכוללים את הגנים משופרים רעים חושפת את החברה הן לאפשרות שלקוחותיה ושותפיה לא ירצו לפתח ז

והן למצבים בהם לקוחות ושותפים אלו לא יוכלו , מטעמים שונים, או הרצפים המאותרים על ידי החברה/ו

החברה תלויה בהחלטות השותפים לגבי הפיתוח ושיווק . בהיקפים הנדרשים משופריםלייצר את הזרעים ה

 . המוצר הסופי שמכיל את הטכנולוגיה של החברה

הכנסותיה , בים כאלו עשויים להוביל לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של החברה מאחר ונכון למועד הדוחמצ

העיקריות של החברה בעתיד מתוכננות לנבוע מתמלוגים מלקוחות ושותפים אסטרטגיים בגין מכירת 

 . אחרים שאותרו על ידי החברה א.נ.ד רצפיאו /הכוללים גנים ומשופרים זרעים 

 

 שותפים אסטרטגיים מתאימים והיכולת להתקשר עם שותפים כאלהבחירת  .יח

, הצלחת החברה תלויה רבות ביכולתה של החברה לבחור ולהתקשר עם שותפים אסטרטגיים לצורכי מחקר

אי יכולתה של החברה לבחור . ומוצרים אחריםמשופרים זרעים , א.נ.רצפי ד, פיתוח ומסחור של גנים

עלולה לפגוע בביצועיה של החברה , בשותפים אסטרטגיים מתאימים כאמור או להתקשר עם שותפים כאלה

משופרים זרעים , א.נ.רצפי ד, ולפגוע באופן מהותי ביכולות פיתוח הטכנולוגיה ופיתוח ומסחור של גנים

 .ומוצרים אחרים של החברה

 

 יבתיים ודרכי ניהולם סב סיכונים .יט

 יםצמחב הסביבהזיהום : להם חשופה החברה נוגעים לאופי פעילותה והינםהמהותיים הסביביתיים  הסיכונים

בדבר  לפירוט .חקלאיים הדברה בחומרי ושימוש, של החברה פיתוחהו מחקרהבפעילויות  שמקורם ,יםטרנסגני

הפרת הוראות אלו עלולה לגרום לפגיעה . לעיל 24 ראו סעיף הוראות דיני איכות הסביבה החלות על החברה

החברה לסנקציות מנהליות ולאחריות לפצות את את  וכתוצאה מכך עלולה לחשוף, ובעיקר לצמחיה, בסביבה

 .בסביבה הנפגעים מהפגיעה

 

 אישורים רגולטוריים לניסויי שדה .כ
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, גנטית השבחה באמצעות שיפור שעברו משופרים לזרעיםבעיקר אלו הנוגעים , אישורים רגולטוריים

והצלחתה בתחום , לחברה אין ניסיון בקבלת אישורים רגולטוריים. דורשים משאבים וניסיון משמעותיים

 .זה תלויה בשותפיה האסטרטגיים

 

 הטבות מס .כא

תוצאותיה . מכח החוק לעידוד השקעות הון" מפעל מאושר"החברה זכאית להטבות מס שונות מכח היותה 

ל החברה עלולות להיפגע אם הטבות אלה יוסרו או יופחתו באופן משמעותי אם בשל שהעתידיות הכספיות 

אין כל וודאות שהחברה . שינוי בחקיקה ובמדיניות ואם בשל כך שהחברה לא תעמוד בדרישות חוקים אלו

אם החברה תגדיל , בנוסף. תמשיך לקיים בעתיד את הדרישות השונות לשם זכאותה להטבות מס כאמור

תה מחוץ לישראל ייתכן כי חלק ניכר או חלק כלשהו מפעילותה לא יהיה זכאי להטבות מס את פעילו

 .דומות

 

  :החברה עסקילהלן הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון אשר תוארו לעיל על 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

    סיכוני מקרו

  +  תנודות בשערי חליפין

    סיכונים ענפיים

היתרים ותקינה , התפתחויות רגולטוריות
 בינלאומית

+   

 +   חבות המוצר

התנגדות הציבור לגידול ולשימוש במוצרים 
 שעברו השבחה גנטית 

 +  

כניסת מוצרים תחליפיים למוצריה של 
 החברה לשוק האנרגיה האלטרנטיבית

  + 

    ייחודיים לחברהסיכונים 

עמידה בהתחייבויות במסגרת הסכמים עם 
 לקוחות

+   

     + העדר הכנסות מתמלוגים

א שאותרו על ידי החברה .נ.איכות רצפי הד
 והכרה בהם על ידי לקוחות 

 

 

+  
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 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

  +  זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים

  +  תחרות

   + תלות בטכנולוגיה ייחודית

אסטרטגיים יצרניים  תלות בשותפים
 ובהחלטותיהם

+   

 +   מקורות מימון והשקעה

  +  תוצאות ניסויי שדה 

 +   הטבות מס

חוסר וודאות בדבר הגנה על קניין רוחני 
 וסודות מסחריים

+   

  +  הנהלה וכוח אדם מקצועי

היתרים , כשלון או עיכוב בהשגת אישורים
 זרעיםהנדרשים לצורך שיווק , ורישיונות

 ביוטכנולוגיים

+   

  +  אישורים רגולטורים לניסויי שדה

בחירת שותפים אסטרטגיים מתאימים 
 והיכולת להתקשר עם שותפים כאלה

  + 

 

 

 

 

 

 

 מהותיות שווי להערכות ביחס נתונים ריכוז .42

פרטים בקשר להערכות שווי מהותיות מאוד אשר שימשו לקביעת ערכם של הנתונים הבאים בדוחות  להלן
ההוצאות בגין הענקות אופציות לעובדים , בגין אופציות יועצים 4 – 1ההוצאות ברבעונים : הכספיים של החברה

 .מונסנטואשר התקבלה מחברת  PUTאופציית , ודירקטורים 
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נושא 

 ההערכה

 עיתוי

 ההערכה

 

 נושא שווי

 ההערכה

 ח"בש

 

 המעריך זיהוי

 ואפיוניו

 

 מודל

 ההערכה

 

 שביצע ההנחות

 את השווי מעריך

 ההערכה

 

 תקופה

 שחלפה

 מתאריך

 עד התוקף

 למועד

 פרסום

 זה דוח

 

 בגין הוצאה

הענקת 

 אופציות

  ליועצים

   1 רבעון

-פיננסיים חיסונים 244,121 31/3/12

 מ"בע עסקאות חדרי

 

 מודל

 בינומי

 

-33.91% תקן סטיית

 חיים משך, 62.65%

 שיעור, (בשנים) 6.31

  סיכון חסרת הריבית

2.63%-65.91% 

 

(*)351 

 ימים

 

 בגין הוצאה
הענקת 
 אופציות
  ליועצים

   2 רבעון

31/6/12 134,514 

 

-פיננסיים חיסונים

 מ"בע עסקאות חדרי

 

 מודל

 בינומי

 

-32.45% תקן סטיית

 חיים משך, 64.34%

, (בשנים) 6.16-9.99

 חסרת הריבית שיעור

 5.41%-2.24% סיכון

 

(*)261 

 ימים

 

 בגין הוצאה
הענקת 
 אופציות
  ליועצים

   3 רבעון

31/9/12 119,616 

 

-פיננסיים חיסונים

 מ"בע עסקאות חדרי

 

 מודל

 בינומי

 

-26.15% תקן סטיית

 חיים משך, 62.12%

, (בשנים) 5.11-9.14

 חסרת הריבית שיעור

 6.19%-2.16% סיכון

 

(*)115 

 ימים

 

 בגין הוצאה
הענקת 
 אופציות
  ליועצים

   4 רבעון

31/12/12 511,514 

 

-פיננסיים חיסונים

 מ"בע עסקאות חדרי

 

 מודל

 בינומי

 

-24.21% תקן סטיית

 חיים משך, 61.11%

 שיעור, (בשנים) 9.41

 סיכון חסרת הריבית

1.11%-5.94% 

 

)*(13  

 ימים

 

 בגין הוצאה

הענקת 

 אופציות

 לעובדים

 16/12 הענקה

 

25/6/12 2,419,516 

 

-פיננסיים חיסונים

 מ"בע עסקאות חדרי

 

 מודל

 בינומי

 

-32.11% תקן סטיית

 שיעור, 64.54%

-1% עובדים עזיבת

 הריבית שיעור, 11%

-2.26% סיכון חסרת

 מימוש מקדם, 6.11%

 1.1-2.1 מוקדם

 

(*)212 

 ימים
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נושא 

 ההערכה

 עיתוי

 ההערכה

 

 נושא שווי

 ההערכה

 ח"בש

 

 המעריך זיהוי

 ואפיוניו

 

 מודל

 ההערכה

 

 שביצע ההנחות

 את השווי מעריך

 ההערכה

 

 תקופה

 שחלפה

 מתאריך

 עד התוקף

 למועד

 פרסום

 זה דוח

 

 בגין הוצאה

הענקת 

 אופציות

 לעובדים

 12/12 הענקה

 

-פיננסיים חיסונים 1,125,119 6/12/12

 מ"בע עסקאות חדרי

 

 מודל

 בינומי

 

-25.29% תקן סטיית

 שיעור, 62.63%

-1% עובדים עזיבת

 הריבית שיעור, 11%

-1.11% סיכון חסרת

 מימוש מקדם, 6.41%

 1.1-2.1 מוקדם

 

(*)111 

 ימים

 

 בגין הוצאה

הענקת 

 אופציות

 לדירקטורים

 12/12 הענקה

 

-פיננסיים חיסונים 291,311 11/11/12

 מ"בע עסקאות חדרי

 

 מודל

 בינומי

 

-61.13% תקן סטיית

 חיים משך ,61.13%

 ,(בשנים) 9.59-9.15

 עזיבת שיעור

 5% דירקטורים

 חסרת הריבית שיעור,

 4.42%-4.36% סיכון

 

(*)133 

 ימים

 

 

לגבי כל אחת מהערכות  .ימים מיום פרסום דוח זה 91-קדם ביותר מ שלהן התוקף תאריךש שווי הערכות)*( 
 .לא התרחשו לאחר תאריך התוקף שינויים העשויים לשנות את מסקנות הערכות השווי, שווי אלו


