
  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  רכישה שלישית של תורפז מאז הפקתה 

את הפעילות העסקית  רוכשתו ,הצמיחה אסטרטגיית ביישום ממשיכה תורפז

מיליון שקל   12של  כולל בסך  תבליי הגלילחברת פלפל וחברת והכסים של 

  מיליון דולר) 3.75 -(כ

מיוחדים וקמחים  ,התמציות הטבעיות, Savory- בתחום טעמי ה רכישות אלו

בתחום הטעמים   את סל המוצרים של תורפז ותת ומרחיבומבסס (ללא גלוטן) 

  וחומרי הגלם הטבעיים והאורגיים 

, חברה גלובלית המפתחת ומייצרת אלפי תמציות טעם תורפז תעשיות בע"מ  -  2021,  באוקטובר  4חולון, ישראל,  

מדיות ברחבי העולם, מדווחת   30-אותם בלמעלה מומוכרת  וריח, חומרי בייים וחומרי גלם ייחודיים ומשווקת  

פיתוח תעשיות מזון בע"מ וחברת אף סי תבליי הגליל    –חברת פלפל  רכישת הפעילות העסקית והכסים של  על  היום  

כול  בע"מ כבסך  של  (כ  12  - ל  ש"ח  דולר).    3.75  -מיליון  ה רכישת  מיליון  של  והכסים  מצטרפת   חברות הפעילות 

וקמחים מיוחדים (ללא   , אורגייםחומרי גלם טבעיים,  Savory  -שבוצעו השה בתחום טעמי ה  FIT-ו  SDAלרכישות  

  ביןהסירגטיות    להרחיב את סל המוצרים המוצע ללקוחותיה בישראל ובעולם ולמף את  לתורפז  המאפשרותגלוטן)  

אשר יתווספו או    2022-ו  2021מיליון ש"ח בכל אחת מהשים   1התמורה כפופה להתאמות בסך של .  חברות הקבוצה

    .מהפעילות הרכשת בכל אחת מהשים האמורות EBIDTA- יופחתו מהתמורה כתלות ב

רכישה   ., קמחים מיוחדים (ללא גלוטן) ותמציות טעםSavoryבטעמי  מייצרות תערובות תבליים  פלפל ותבליי הגליל  

ומייצרות עבור תורפז סל מוצרים רחב בתחום הטעמים וחומרי הגלם   השהזו משלימה את רכישות החברה שבוצעו 

  הטבעיים והאורגיים.  

ב הרכשת  כ   12- קצב המכירות של הפעילות  (כ  19.5-החודשים האחרוים עמד על   מיליון דולר).  6.1  -מיליון ש"ח 

השה הבאה את הפעילות הרכשת החברה והחברות הרכשות, יביאו במהלך    ההלת החברה מעריכה כי הסירגיה עם

   .הטעמים  לרווחיות של מגזר

  - בתחום טעמי הת פעילות וכסים  ורכישעל    שמחים לדווח: "או  תורפז אמרה היוםקבוצת    ית מכ"ליו"ר וקרן חזון,  

Savory,(גלוטן (ללא  מיוחד  וקמחים  אורגיות  טבעיות,  תמציות  ו אשר    ,  לקוחותיו  משלימות  מרחיבות  סל  עבור 

רכישת הפעילות והחומרים הטבעיים לתעשיות המזון והקוסמטיקה בארץ ובעולם.  מוצרים רחב בתחום הטעמים  

אפשרות  משביצעו השה,    FIT- ורכישת השליטה ב   SDAלהשלמת רכישתוהכסים של פלפל ותבליי הגליל, בוסף  

 " .מגזר הטעמים בקבוצהאת  ולבססלקוחותיה עבור  One Stop Shopלתורפז להיות 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  אודות תורפז

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

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

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

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

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

ברחבי העולם ובעיקר באירופה, צפון אמריקה ודרום מזרח אסיה. מעמדה הגלובלי של תורפז התעצם החל משת 

באמצעות רכישת חברות במדיות שוות בעולם. האסטרטגיה העסקית של החברה מתבססת על צמיחה אורגית    2016

  שום מוצלח ושיטתי של רכישות אסטרטגיות. בשיעור הגבוה מצמיחת השוק, ויי

רכישות אסטרטגיות, בכללן: רכישת חברת פולה ארומה הפולית הפועלת בתחום הריחות    12החברה 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 Associatesכיסת החברה לתחומי חומרי הבייים וחומרי הגלם הייחודיים; רכישת  

רכישת   לשוק הסיי;  וכיסתה  בשוק האמריקאי  החברה  של  את האחיזה  מאוד  שחיזקה  והטעמים    60%הריחות 

מקיבוץ    SDAבוויטאם שמהווה את מרכז הפעילות של החברה בדרום מזרח אסיה; רכישת חברת    WFFממיות  

, רכישת חברה לתחום תערובות התבלייםשדה אליהו בתחום הטעמים הטבעיים המלוחים ושאפשרה את כיסת ה 

), ורכישת הפעילות העסקית והכסים Savoryהבלגית העוסקת בייצור טעמי מלוחים (  FITמחברת  )  60%השליטה (

ומרחיבות את סל המוצרים של תורפז בתחום הטעמים וחומרי הגלם הטבעיים   של פלפל ותבליי הגליל המבססות

אתרים ברחבי    8-תורפז להאיץ את פיתוח תשתיות הייצור הגלובאליות שלה לכ רכישות אלו אפשרו ל    והאורגיים

העולם, ומהוות תשתית להמשך התרחבות החברה לשווקים בילאומיים וספים ולחיזוק מערכי הפיתוח, הייצור, 

 השיווק והמכירות הגלובאליים של החברה. 

בעלת למע  חזון,  והמכ"לית קרן  היו"ר  מאת קבוצת תורפז מובילה  יהול בתעשיית    20-לה  יסיון בתפקידי  שות 

הטעם והריח העולמי ויסיון בילאומי ברכישות של חברות בתחום, ומי שהובילה את חברת ארומור לאקזיט מרשים 

העולמית. שותפה של חזון לאורך שים רבות הוא ד"ר ישראל (רלי) לשם,   IFFמיליון דולר עת מכרה לחברת    100של  

  רכי הדין מיתר, המשמש כדירקטור בחברה. שותף במשרד עו 

  


