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החברה מתכבדת לעדכן ,שביום  4באפריל  2021השלימה תהליכי מחקר ופיתוח ראשוניים למוצר חדש,
תחליף ביצה ,המבוסס על מקורות צמחיים ("המוצר החדש") .המוצר החדש עושה שימוש בסיבי הצלולוז
הייחודיים של החברה ,המשמשים גם כחלק מהמוצר העיקרי שהחברה מפתחת ,הוא תחליף בשר מבוסס
מקורות צמחיים 1.כחלק מתהליכי המחקר והפיתוח החברה הגישה גם בקשה לפטנט בקשר עם המוצר
החדש 2.פיתוח פורטפוליו מוצרים חדשים על בסיס הטכנולוגיה המורשית של החברה מהווה אחד מבין אבני
הדרך שהחברה צפתה לשנת 3 .2021
החברה רואה פוטנציאל במוצר החדש ,ומאמינה שהפורמולציה הייחודית שלו תאפשר לה להגיע לקהלי יעד
נוספים .שווי שוק הביצים העולמי מוערך בכ 200 -מיליארד דולר לשנה וצפוי לגדול לכ 244 -מיליארד דולר
עד לשנת  ,2023כשמקסיקו מובילה בצריכה לנפש ואחריה יפן ,סין ארה"ב ואירופה 4.שוק תחליפי הביצים
מחלבונים אלטרנטיביים נמצא עדיין בראשית דרכו ,שהוא שוק בצמיחה ולמיטב ידיעת החברה מספר
השחקנים הקיימים היום קטן יחסית (ביניהם  Zero Egg ,Just Eggו 5.)Orgran Foods -שוק תחליפי הביצים
העולמי הוערך בשנת  2020בכ 1.4 -מיליארד דולר וצפוי לגדול לכ 1.6 -מיליארד דולר עד

4.2025

החברה בוחנת דרכים להמשך פיתוח עסקי של המוצר החדש ובכלל זה העברת הפעילות לחברת בת במימון
חיצוני ובתוך כך החברה מעדכנת כי היא נמצאת במשא ומתן מתקדם לחתימה על מזכר הבנות לשם
השקעה.
אודות סבוריט
סבוריט בע"מ מפתחת מערכת לייצור סוגים שונים של תחליפי בשר מבוססי רכיבים צמחיים ( Plant based
 ,)meatשתכליתה להעניק לצרכן חוויית אכילה שדומה (בטעם ובמרקם) ככל שניתן לאכילת בשר שמקורו

 1לפרטים אודות פיתוח מוצרים חדשים ופעילות מחקר ופיתוח של החברה ראו סעיפים  1.10ו ,1.18 -בהתאמה לפרק א' (תיאור
עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020מיום  25במרץ [ 2021מס' אסמכתה "( ]2021-01-048156הדוח השנתי"),
הכלולים בזאת על דרך ההפניה.
 2לפרטים אודות הנכסים הלא מוחשיים של החברה ראו סעיף  1.19לדוח השנתי ,הכלול בזאת על דרך ההפניה.
 3לפרטים אודות הסכם הרישיון של החברה עם חברת יישום ואודות צפי התפתחות ויעדי החברה לשנת  ,2021ראו סעיפים 1.20
ו ,1.30 -בהתאמה ,לדוח השנתי ,הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

4 https://www.reportsanddata.com/report-detail/egg-replacers-market
5 GFI 2019 U.S. State of the Industry Report Plant-Based Meat, Eggs, and Dairy
4 https://www.marketdataforecast.com/market-reports/egg-replacers-market
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מן החי .המוצר הראשון שהחברה מתמקדת בפיתוחו הוא המבורגר מהצומח.

אזהרת מידע צופה פני עתיד  -המידע והערכות החברה כאמור לעיל ,בקשר עם המוצר החדש שבפיתוח,
גודל שוק היעד למוצר שבפיתוח ,המשך פיתוחו ו/או הצלחה בהגעתו לשוק ולקהלי יעד חדשים (לרבות
מועדים לגבי תחילת ייצור ו/או שיווק של המוצר החדש שבפיתוח) ,השלמת הליכי רישום הפטנט בקשר
עם המוצר החדש ,השלמת הליכי פיתוח עסקי (לרבות משא ומתן על מזכר הבנות להשקעה במוצר החדש
כאמור) ,לרבות תחזיות ,מועדים ,הערכות ו/או תוכניות של החברה בקשר אליהם ,הן מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך הכרוך באי ודאות גבוהה ,והמבוסס ,בין היתר ,על גורמים שלישיים ועל
משתנים רבים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם ,ולפיכך ייתכן כי השלמת פיתוח המוצר החדש
שבפיתוח ,מועדים ולוחות זמנים להשלמת פיתוחו ,שיווקו ו/או ייצורו המסחרי ,כמו גם הערכות לגבי גודלי
השוק הרלבנטיים ,השלמת פיתוח עסקי להשקעה במוצר החדש והצלחה ברישום הפטנט בנוגע למוצר
החדש ,בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך
או נצפה מלכתחילה .בין הגורמים העלולים לגרום לכך כי המידע והערכות החברה לגבי מידע כאמור לא
יתממשו באופן הרצוי ,ניתן לציין ,בין היתר ,שינוי ו/או החמרה במדיניות אישור הרשויות הרגולטוריות
ביחס למוצרים שבפיתוח ,ביטול הסכמים מהותיים לשיתופי פעולה אסטרטגיים (לרבות אי המשך
הסכמי פיתוח קיימים או חידושם מול שותפים אסטרטגיים קיימים או חדשים) ו/או עיכובים בפיתוח
המוצר החדש שבפיתוח על פיהם (כולל הצורך ו/או התארכות בביצוע הליכי ייצור ובקרת איכות שיבוצעו
על ידי הגורמים המעורבים בפיתוח (אם בכלל)) ,אי השגת המימון הנדרש על ידי הגורמים המעורבים
במועד ובהיקף הדרושים להמשך פיתוח המוצר החדש שבפיתוח (אם בכלל) ,כניסת מתחרים נוספים
בתחומים של המוצר החדש שבפיתוח ,אי הצלחה לרשום פטנט בקשר עם המוצר החדש ,והתממשות אי
אילו מגורמי סיכון כמפורט בסעיף  1.32לדוח השנתי.
בברכה,
סבוריט בע"מ
אושר לדיווח בשם החברה על ידי:
גב' רחלי ויזמן ,מנכ"לית ודירקטורית
מירה דמגיאן ,מנהלת כספים
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