
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ת את אסטרטגיית הצמיחה: ממיישתורפז 

  SDAבחברת הנותרות  המניות  49%תורפז חתמה על הסכם לרכישת  

וחומרים   תערובות תבלינים ייחודיות ,העוסקת בייצור תבלינים

טבעיים עם ערך מוסף גבוה לתעשיית המזון, הקוסמטיקה ומזון לבעלי 

 חיים

ההתייעלות   תוכניתאת    אפשר לתורפז תעשיות להאיץת   SDAת יתרת המניות שלרכיש

ותסייע לשיפור    בעולם חברות הקבוצהבין שאר יות  ט הסינרגמינוף , תשפר את החברהשל 

בעולם וחיבורם   Savory. בנוסף מהלך זה יאפשר את האצת הרכישות בתחום ה הרווחיות

 בשרשרת הערך של תורפז.  

המפתחת ומייצרת אלפי תמציות טעם , חברה גלובלית  תורפז תעשיות בע"מ  -  2021באוגוסט,    23, ישראל,  חולון

מדווחת היום   ,מדינות ברחבי העולם  30-בלמעלה מ אותם  ומוכרת  וריח, חומרי ביניים וחומרי גלם ייחודיים ומשווקת  

-לכבתמורה  מקיבוץ שדה אליהו    תהעוסקת בייצור תבלינים ותערובות תבלינים ייחודיו  SDAרכישת יתרת מניות  על  

  100%-תורפז ב תחזיק    רכישה זולאחר  .  2022-2024תלוי ביצועים בשנים  מיליון דולר    0.9-כ עוד  , ו דולרמיליון    7.5

  נוספות   ופעילויותחברות    לרכישת  פלטפורמה  מייצרת  SDA- ב  יתרת המניותרכישת    .SDAמהון המניות של חברת  

שליטה   ותאפשרהחברה    בפעילויותהסינרגטיות    ותגביר את  . בנוסף, השלמת הרכישה תשפרהצמיחה  את  שיאיצו

בייצור     SDAתפעולית.הבהתייעלות    יותר  רחבה )עוסקת  ייחודיות  תבלינים  ותערובות   ( Seasoningsתבלינים 

ומזון לבעלי   גבוה לתעשיית המזון, הקוסמטיקה  התבלינים אותם מייצרת   חיים.וחומרים טבעיים עם ערך מוסף 

SDA  ו אורגניים  זה אבקה, תבלינים  ובכלל  שונות  בצורות  עשבי   SDA.  קונבנציונאלייםבלינים  תנמכרים  מציעה 

התבלינים משמשים בין היתר .  הנקיים מכימיקלים וחומרי הדברה ואינם מהונדסים גנטית אורגניים וטבעיים  תיבול  

כן  . ולתעשיית המזון לבעלי חיים  , הקוסמטיקהצבעי מאכל טבעיים לתעשיית המזוןכ  החברה בייצור   תפועל  , כמו 

מלוחות  תמציות טע שונים  (  Savory)ם  נוספים    ביחסים שוניםהמורכבות מתבלינים  גלם  אליהם מוסיפים חומרי 

השימוש בתערובות תבלינים צובר תאוצה בשני  המאפשרים את החיבור למוצר המזון הסופי.    ,בצורת נוזל או אבקה

 . בעולם כולו לצריכהמוכן מזון  ל ביקוש הגובר נוכח ה העשורים האחרונים  

אגרו  SDAהשלימה    ,לכךבנוסף   לפיתוח תהליכים  של  לגידול  ם ותעשייתייטכנולוגיים  -פרויקט  ושיווק  עיבוד,  זן  , 

העתיר   קרנוסיתרוזמרין  האחר  בחומצה  עוצמתי,  חמצון  נוגד  עלי  שהינה  של  חמצון  נוגדי  לפעילות  היתר  בין  אי 

הרפואי.   מייצרת  הרוזמרין  אותו  חמצון    SDAהרוזמרין  מונע  כחומר  מזוןמשמש  נקניקים,   במוצרי  דגים,  )בשר, 

ועוד(   למרקים  רטבים  קוסמטיקה  חטיפים,  משמעותית ה ובמוצרי  קטנה  בכמות  שימוש  לזני    מאפשר  בהשוואה 

 לם. המצויים כיום בעו  רוזמרין אחרים

טבעיים אורגניים נקיים בעלת ידע משמעותי הנוגע לייצור תבלינים  SDA "  :קרן חזון, יו"ר ומנכ"לית קבוצת תורפז

רכישת (.    (Savoryתבלינים ובייצור תמציות מלוחותוכן לשילובם בתערובות    מחומרי הדברה ואינם מהונדסים גנטית

SDA    אפשרה לנו להיכנס לתחום( התמציות המלוחותSavory  .)  השלמת רכישת המניות שלSDA    מאפשרת לתורפז



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

להאיץ את תוכנית ההתייעלות של החברה ותשפר את המינוף של הסינרגיות בין שאר החברות בקבוצה, תוך מיקוד  

צמיחה אורגנית חזקה לצד יישום מוצלח של אסטרטגיית הצמיחה של תורפז מתבססת על    בשיפור הרווחיות בחברה.

 " . לואתהליכים תאפשר לנו להאיץ יתרת המניות בחברה  כי רכישת אנו מאמינים רכישות ברחבי העולם, ו

 EBITDA-ברמת ההכנסות והן ברמת ה  2021בשבוע שעבר דיווחה תורפז על תוצאות שיא למחצית הראשונה של  

, בהשוואה להכנסות של מיליון דולר  39.4-כלשיא של  בהכנסות    75.4%- כ  צמיחה שלהחברה דיווחה על    והרווח הנקי.

ברווח הגולמי    67%-כמו כן דיווחה החברה על זינוק משמעותי של כ  .מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד  22.5-כ

-ב  72%גידול של    ועל,  אשתקד  בתקופה המקבילה ליון דולר  י מ   9.4-כ   לעומת  דולר  ליוןימ  15.8-כ שיא של  הסתכם בש

EBITDA  9.8-כב  שהסתכם  מתואםה  ( )  5.7- בהשוואה לכ,  מסך ההכנסות(  25.0%מיליון דולר    25.5%מיליון דולר 

 מסך ההכנסות( בתקופה המקבילה אשתקד.

 אודות תורפז

וסינתטיות מתוקות ומלוחות לתעשיות המזון,  תורפז מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של תמציות טעם וריח טבעיות  

החברה בעלת   המשקאות, הגלידות ומוצרי המאפה, הטוואלטיקה ,הקוסמטיקה, הבישום האווירתי והדטרגנטים.

פורטפוליו רחב ומגוון של תמציות ויכולת פיתוח והתאמה אישית ללקוחות. תורפז, מפתחת, מייצרת ומשווקת חומרי  

מוסף גבוה, לתעשיות הפארמה, האגרו וחברות הארומה כימיקלס. תורפז בנתה לאורך השנים גלם ייחודיים בעלי ערך  

מעמד עסקי ותחרותי מוביל בשווקים מרכזיים בעולם, באמצעות יצירת תשתית פיתוח וייצור ומערך שיווק ומכירות,  

רפז התעצם החל משנת ברחבי העולם ובעיקר באירופה, צפון אמריקה ודרום מזרח אסיה. מעמדה הגלובלי של תו

באמצעות רכישת חברות במדינות שונות בעולם. האסטרטגיה העסקית של החברה מתבססת על צמיחה אורגנית    2016

 בשיעור הגבוה מצמיחת השוק, ויישום מוצלח ושיטתי של רכישות אסטרטגיות. 

לנית הפועלת בתחום הריחות  רכישות אסטרטגיות, בכללן: רכישת חברת פולנה ארומה הפו  10החברה ביצעה עד היום  

מיליון דולר שאפשרה את   4.1-מיליון יורו; רכישת פעילות כימדע תמורת כ   7- והטעמים, על מפעלה החדיש, תמורת כ

האמריקאית בתחום   Flavor Associatesכניסת החברה לתחומי חומרי הביניים וחומרי הגלם הייחודיים; רכישת  

מאוד את האחי והטעמים שחיזקה  רכישת  הריחות  לשוק הסיני;  וכניסתה  בשוק האמריקאי  החברה  של    60%זה 

 SDAמחברת    51%בוויטנאם שמהווה את מרכז הפעילות של החברה בדרום מזרח אסיה; ורכישת    WFFממניות  

מקיבוץ שדה אליהו בתחום הטעמים הטבעיים המלוחים ושאפשרה את כניסת החברה לתחום תערובות התבלינים. 

אתרים ברחבי העולם, ומהוות    8- לתורפז להאיץ את פיתוח תשתיות הייצור הגלובאליות שלה לכרכישות אלו אפשרו  

תשתית להמשך התרחבות החברה לשווקים בינלאומיים נוספים ולחיזוק מערכי הפיתוח, הייצור, השיווק והמכירות 

 הגלובאליים של החברה. 

מ והמנכ"לית קרן חזון, בעלת למעלה  היו"ר  ניהול בתעשיית    20-את קבוצת תורפז מובילה  ניסיון בתפקידי  שנות 

הטעם והריח העולמי וניסיון בינלאומי ברכישות של חברות בתחום, ומי שהובילה את חברת ארומור לאקזיט מרשים 

ן לאורך שנים רבות הוא ד"ר ישראל )רלי( לשם, העולמית. שותפה של חזו   IFFמיליון דולר עת נמכרה לחברת    100של  

שותף במשרד עורכי הדין מיתר, המשמש כדירקטור בחברה. הנהלת תורפז כוללת בכירים נוספים בעלי רקע וניסיון  

- נצבר של עשרות שנים בתעשיית הטעם והריח בישראל ובעולם, בהם גם בכירים בחברת פרוטרום לשעבר שנמכרה ב

 מיליארד דולר.  7.1-נק של כבעסקת ע IFF-ל  2018


