
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

תורפז חתמה על הסכם  : 2021בשנת תעשיות רכישה רביעית לתורפז 

, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של  LORIלרכישת החברה הלטבית, 

 אירו מיליון  3.14-כ  של  בסך בושם תמציות 

אנו שמחים לעדכן כי תורפז חתמה על הסכם לרכישת : "תורפז, יו"ר ומנכ"לית קבוצת חזון  כהן קרן
מהווה המשך יישום אסטרטגיית הצמיחה של תורפז והנה צעד חשוב   זורכישה . Loriהחברה הלטבית  

( בדגש על שווקים מתעוררים בעלי Fragrancesפעילות גלובלית בתחום תמציות הבושם )בפיתוח  
  להרחבת פלטפורמה  ותהווה  הקבוצה  של המוצרים  סל  את תרחיבשיעורי צמיחה גבוהים. רכישה זו 

 " .שלנו הלקוחות  בסיס הרחבת לצד  אירופה במזרח הריחות  בתחום  הקבוצה מכירות

, חברה גלובלית המפתחת ומייצרת אלפי תמציות טעם תורפז תעשיות בע"מ  -  2021,  בדצמבר  12חולון, ישראל,  

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

מיליון    3.14-בתמורה לסך של כ  בשמים בלטביהההפועלת בתחום תמציות    LORIכי חתמה על הסכם לרכישת  היום  

השלמת העסקה צפויה להתקיים בתחילת הרבעון הראשון  מיליון דולר(, בתוספת יתרות מזומנים נטו.    3.5  -אירו )כ

 . ממקורותיה העצמאיים של תורפזתשולם  והיא   2022 של שנת

הרכישה תאפשר מיליוני אירו בהתאמה.    4-ו 4.7-על סך של כ 2019-ו   2020בשנים    הסתכם  LORIמחזור המכירות של  

מכירות  לתורפז   את  הריחות להרחיב  בתחום  מוצרים  הקבוצה  ושיווק  פיתוח  ומזרח   ותמציות  באמצעות  במרכז 

בין חברות הקבוצה הקיימות  המגוונות    Cross-Selling-ואפשרויות המינוף הסינרגטיות  ה, בין היתר באמצעות  אירופ 

 . ממקורותיה העצמיים את התמורה לשלםרה בכוונת החב .בארץ ובעולם

במזרח הינה אחת מיצרניות תמציות הריח המובילות    עובדים,  50ומעסיקה    ,1992התאגדה בשנת  אשר    LORIחברת  

ב  LORIאירופה.   ושיווקם  בשמים  תמציות  בייצור  יכולות    אירופה,מזרח  עוסקת  בעלת  ווהינה  פיתוח  מחקר 

   .מותאמים אישית ללקוחותיההמאפשרות לה להציע פתרונות 

של תורפז המהירה  : "אנו ממשיכים ליישם את אסטרטגיית הצמיחה  רהמסתורפז  קבוצת    יתמנכ"ליו"ר וקרן חזון,  

מזרח אירופה. רכישה זו  מרכז וב בעיקר  הפועלת בתחום תמציות הבושם    LORIושמחים לדווח על רכישת  בעולם  

אירופה במזרח  תרחיב את סל המוצרים של הקבוצה ותהווה פלטפורמה להרחבת מכירות הקבוצה בתחום הריחות  

 " לצד הרחבת בסיס הלקוחות שלנו.

 אודות תורפז

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

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

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

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

רכישות אסטרטגיות, בכללן: רכישת חברת פולנה ארומה הפולנית הפועלת בתחום הריחות    12החברה ביצעה עד היום  

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

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

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

מקיבוץ    SDAבוויטנאם שמהווה את מרכז הפעילות של החברה בדרום מזרח אסיה; רכישת חברת    WFFממניות  

, רכישת שדה אליהו בתחום הטעמים הטבעיים המלוחים ושאפשרה את כניסת החברה לתחום תערובות התבלינים

(, רכישת הפעילות העסקית והנכסים Savoryהבלגית העוסקת בייצור טעמי מלוחים )  FITמחברת  (  60%השליטה ) 

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

 יחות. , המאפשרת את הרחבת מכירות הקבוצה בתחום הרLori, ורכישת מניות חברת תמציות הבושם  והאורגניים

אתרים ברחבי העולם, ומהוות   10-רכישות אלו אפשרו לתורפז להאיץ את פיתוח תשתיות הייצור הגלובאליות שלה לכ 

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

 הגלובאליים של החברה. 

היו"ר והמ ניהול בתעשיית    20-נכ"לית קרן חזון, בעלת למעלה מאת קבוצת תורפז מובילה  ניסיון בתפקידי  שנות 

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

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

 שותף במשרד עורכי הדין מיתר, המשמש כדירקטור בחברה. 

 


