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 היפנית מיקליסומיטומו כ הסכם שיתוף פעולה מסחרי עם חברת –  דיווח מיידיהנדון: 

ם לאחר כשנתיי ,  להודיע כי  בזאת  מתכבדת  החברה  1, 2021לשנת    תקופתי של החברהלדוח ה 9.5  בהמשך לאמור בסעיף

הסכם חתמו על    2,"(סומיטומו)"  היפנית   (Sumitomo Chemical)  מיקליסומיטומו כ וחברת  החברה  של מחקר משותף,  
אלטרנטיבי, שמן ואבקת חלבון  העבור פורטפוליו מוצרי החברה לרבות אבקת חלבון    לשיתוף פעולה מסחרימסגרת  
 הינם כמפורט להלן:   ההסכמיםאשר עיקרי ו  (Aquaculture) ת להזנת דגיםוהמיועד

 הצדדיםיסכימו  לגביהן  נוספות  בטריטוריות  ביפן ו  )ללא בלעדיות(  את המוצרים שבנדון  ותמכור  תשווקסומיטומו   .1
 תחום הזנת הדגים. ב עם לקוחות נוספים  ביצוע פיילוטים מסחרייםבמעת לעת. החברה תתמקד בטווח הקצר 

 שתמכור את מוצריה לחברת ההפצה של סומיטומו.   החברהאחריותה של בייצור חומרי הגלם יהיה  .2

חברת הפצה  ו  סומיטומו ו/אקשרות להפצת מוצרי החברה על ידי  ת כל ה  בקשר עם התנאים המסחריים הספציפיים   .3
 יסוכמו בנפרד בין הצדדים, בקשר לכל התקשרות ספציפית להפצת מוצרי החברה.    מטעמה של סומיטומו

( ימים מראש, וכן  30הסכם זה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת שלושים ) .4
 בהתאם לתנאים מקובלים בהסכמים מסוג זה וכיוצ"ב.  

  10%- וצפוי לגדול בקצב שנתי של כ  3מיליארד דולר  107-כבמוערך    העולמי  שוק הזנת הדגיםגודל  בהתאם לפרסומים,  

תר אחרי מקורות חלבון אלטרנטיביים וברי קיימא מאחר ומקורות החלבון    שוק הזנת הדגים העולמיות.  בשנים הקרוב
 המסורתיים הולכים ומתדלדלים.  

  עסקיות   החברה הזדמנויות  עבור  לייצרעשויה    בעלת מוניטין ויכולות שיווקיותהסכם שיתוף הפעולה שבנדון עם חברה  
 .  , בדגש על השוק האסייתיהדגיםלחדירה לשוק הזנת  משמעותיות

, ייצור הזדמנויות עסקיות לחברהל האפשרות    בדברלרבות  דוח זה לעיל,  בכמפורט    החברהותחזיות    ת ויובהר כי הערכ
וכן להשלמת המעבר משלב המו"פ לשלב המסחרי אשר יאפשר ייצור של מוצרי החברה בכמויות מסחריות אשר, בין 

זה,    היתר, יאפשרו את הוצאותו לפועל ניירות ערך,   ןהינשל הסכם  פני עתיד כמשמעו בחוק  צופה  בבחינת מידע 
ועל המידע 1968-התשכ"ח ואומדנים סובייקטיביים של החברה, תחזיות והערכות החברה  , המבוסס על הערכות 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן   .המצוי בידיה נכון למועד פרסום דוח מיידי זה
 ונה מהותית מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות גורמישונה ואף ש

 .  2021הסיכון הנזכרים בחלק א' לדוח התקופתי לשנת  

 

 ."(2021הדוח התקופתי לשנת )" (024285-01-2022)מס' אסמכתא:  2022במרס  10כפי שפורסם ביום   1
ומציג מחזור מכירות    בעל מוניטין עולמי בתחום הכימיה, החקלאות והפארמה  בינלאומי  תאגיד יפני הינה    סומיטומו למיטב ידיעת החברה,    2

מעל   של  דולר   24שנתי  במסגרת  (.  chemical/?sh=6a5cb630cd1c-https://www.forbes.com/companies/sumitomo)  מיליארד 
לדוח    22כמפורט בסעיף  . לפרטים נוספים, ראה  בקשות פטנט משותפות  (3)  ששלו  הוגשו, בין היתר,  בין סומיטומו לחברהשיתוף הפעולה  

 .2021התקופתי של החברה לשנת 
  Market Data Forecast. (2021). “Fish Feed Market By Ingredient, By Additive, By End Users Global And By Regionראה:  3

market-feed-reports/fish-https://www.marketdataforecast.com/market 2026”-2021 . 
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 בכבוד רב,       

   בע"מ  פליינג ספארק

 "ל ומנכ דירקטור , גרוניך  ערן :ידי-על

 כספים "ל סמנכ, גטה מיכאל   
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