
 
 

 2022במרץ,  14

 בעלי מניות יקרים, 
 

  במאי   הנפקתה, אני שמחה לשתף אתכם בהישגי החברה מאז  2021לשנת    קבוצת תורפזפרסום תוצאות    עם 

ושיפור הפריסה צמיחה דו ספרתית    אשר יעדיה כוללים משולבת    צמיחהעל אסטרטגיית    המתבססים ,  2021

פעילויות סינרגטיות לפעילות  חברות ומיזוגים ורכישות של  באמצעות  ו  צמיחה אורגנית באמצעות    הגיאוגרפית,

  .הקבוצה

 

בארה"ב,    , עוסקת   החברהכידוע,   בישראל,  בת  חברות  ובאמצעות  ולטביה,  בעצמה  וייטנאם  בלגיה,  פולין, 

תמציות ריח המשמשות בייצור קוסמטיקה, וטואלטיקה, מוצרי טיפוח אישי  בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירות של 

ובישום אווירתי, תמציות טעם המשמשות בייצור מזון ומשקאות, חומרי ביניים ייחודיים לתעשיית הפארמה 

 . תעשיית האגרו והכימיקליים העדינים ל ,ם וחומרי גלם ייחודיי

 

פורטפוליו רחב ומגוון של מוצרים, פרי פיתוח עצמי המיוצרים על ידה. נכון למועד פרסום הדוח,    לקבוצת תורפז

מדינות ברחבי   30-לקוחות בלמעלה מ  1,500-הקבוצה מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת מוצרים ליותר מ

ורגולציה בישראל,  אתרי ייצור הכוללים מרכזי מו"פ, מעבדות ומשרדי מכירות, שיווק    12-העולם, ומפעילה כ

 ארה"ב, פולין, בלגיה, וייטנאם ולטביה.  

 

תורפז  קבוצת  ההנהלה המנוסה ועובדי  צוות  אני,    .בחברהראשית אבקש להודות למשקיעים על הבעת האמון  

להבטחת שירות איכותי ומתקדם ללקוחותינו, תוך בניית יתרון מתמשך והרחבת ללא לאות פועלים המסורים 

 .קבוצת תורפזת של הפריסה הגיאוגרפי

 

 ומבט לעתיד  2021שנת 

 

אסטרטגיית   של  המוצלח  של  יישומה  תורפזהצמיחה  רשמה  ,  2021בשנת    קבוצת  שהחברה  לכך  הביא 

 .מיליון דולר  100-המסתכם בלמעלה מ 1הפרופורמ  תוצאות שיא בשנה זו, והוביל לקצב הכנסות שנתי במונחי

מיליון   85.3והסתכמו לסך של ביחס לתקופה המקבילה אשתקד,  61.8%של בשיעור  צמחוהכנסות החברה 

ו  דולר, ביחס לתקופה    .השפעת מטבעותבנטרול    18.6%אורגנית בשיעור של  צמיחה  מכתוצאה מרכישות 

והרווח    ,מיליון דולר  20.5והסתכם לסך של  ,  46.0%גדל בשיעור של המתואם    EBITDA-ההמקבילה אשתקד,  

 . דולר מיליון 16.0והסתכם בסך של  57.5%-בכהתפעולי גדל 

 

רכשה    2021שנת   במסגרתה  הצמיחה,  אסטרטגיית  ביישום  משמעותית  דרך  אבן  ארבע    הקבוצה היוותה 

רכישת הרכישות שבוצעו כוללות את  ביעדים אסטרטגיים בארץ ובעולם.פעילותה  מיסינרגטיות לתחוחברות 

ת לקבוצת תורפז ומאפשרה,  FIT-ורכישת השליטה ב  SDA, רכישת  הגלילהפעילות והנכסים של פלפל ותבליני  

 את תחום פעילות הטעמים בקבוצה.  ולבססעבור לקוחותיה  One Stop Shopלהיות 

 

העוסקת  בישראל    SDAחברת  בהמניות הנותרות    49%השלימה קבוצת תורפז את רכישת  ,  ספטמברבחודש  

תבלינים,   מוסבייצור  ערך  עם  טבעיים  וחומרים  ייחודיות  תבלינים  המזון, ף  תערובות  לתעשיית  גבוה 

. רכישה זו  SDA-במהזכויות    100%-נכון למועד זה מחזיקה החברה ב, כך שהקוסמטיקה ומזון לבעלי החיים 

 
 .  2021בינואר  1-היו מבוצעות ב  2021באם כל הרכישות שבוצעו בשנת  –מונחי פרופורמה" "  1



 
 

  ה כניס , שרכישתה אפשרה לחברה SDAלחברה להאיץ את תכנית ההתייעלות ושיפור רווחיותה של  אפשרה

 תערובות התבלינים.  לתחום 

 

המייצרת, מפתחת בבלגיה,    FITבחברת  (  60%)השליטה  השלימה קבוצת תורפז את רכישת  ,  אוקטוברבחודש  

בתעשיית המזון לרבות תעשיית הבשר, לסגמנטים רחבים  ,  (SAVORY)  ם לא מתוקות טעתמציות  ומשווקת  

ציפויים לתעשיית המזון המהיר, מרקים   (,Plant-basedהדגים, ארוחות מוכנות, פתרונות על בסיס צמחי )

זו    .ורטבים  נוכחות    אפשרה רכישה  תורפזביסוס  אירופה,    של  ב  והיוותהבמערב  יסוד  כנית  ות היישום  אבן 

יצירת שרשרת ערך מלאה ללקוחות הקבוצה,  ות תחום הטעמים המלוחים  בלהרח  החברההאסטרטגית של  

  תוך מינוף הסינרגטיות בין חברות הקבוצה.

 

הפעילות העסקית והנכסים של חברת פלפל וחברת את רכישת  גם  השלימה קבוצת תורפז  בחודש אוקטובר,  

הגליל   )הבישראל  תבליני  מתוקות  לא  תבלינים  תערובות  בייצור  הבשר (  Savoryמתמקדת  לתעשיית 

לחברה    אפשרה רכישה זו  .  טעם ותחליפי הבשרוהנקניקים, הדגים, קמחים מיוחדים )ללא גלוטן(, תמציות  

עבור  לולהרחיב   והחומרים הטבעיים לתעשיות המזון    הלקוחותיהשלים  רחב בתחום הטעמים  מוצרים  סל 

    למנף את הסינרגטיות בין חברות הקבוצה.ולהמשיך בישראל ובעולם 

 

ינואר  לרכישות שבוצעו בתחום הטעמים,    בנוסף חתמה בחודש , השלימה החברה עסקה ש2022בחודש 

ושיווק של תמציות בושם , העוסקת  לטביהריגה,  ב   LORIחברת  דצמבר לרכישת   ייצור  זובפיתוח   . רכישה 

מהווה צעד חשוב בפיתוח פעילות גלובלית בתחום תמציות בושם, בדגש על שווקים מתעוררים בעלי שיעורי 

  צמיחה גבוהים.

 

הפריסה הגיאוגרפיה,    הרחבת על  שימת דגש ומחשבה  , בוצעו תוך  2021כלל הרכישות שבוצעו במהלך שנת  

בפיתוח   ברכש,,  (cross sellingבמכירות )  מינוף סינרגטיות בין חברות הקבוצהבניית יתרון תחרותי מתמשך,  

הרווחיות  הרווח  לשיפור  תורמות  אשר  זאת    וברגולציה  וצמיח תוך  וכל  חזק  מזומנים  תזרים  על  ה  שמירה 

 מתמדת. 

 

צפויים להמשיך    ם הגלובליי והכימיה )ארומה כמיקל(  הטעם, הריח  תמציות  על פי פרסומים פומביים, שווקי  

. 20262בשנת  מיליארד דולר    .337להגיע לסך של    ים וצפוי  שאפיינה את השנים האחרונות   צמיחהה  ת במגמ

 פעלה ותמשיך לפעולתורפז  לחברה הזדמנויות חדשות והמשך צמיחה ברחבי העולם.  אפשר  צפויה ל  מגמה זו

לפיתוח מתמיד  מוצרים    באופן  לוייצור  זה,  בהתאם  למועד  נכון  בשוק.  והמגמות  לקוחותיה  פועלת דרישות 

  ובעולם. פיתוח וייצור מוצרי ארומה כמיקלס בארץלבניית תשתית להתחלת הקבוצה 

  

מיזוגים ורכישות, תוך לצד  , נמשיך ביישום אסטרטגיית החברה המבוססת על צמיחה אורגנית  2022בשנת  

ללקוחותינ  איכותי  שירות  על  חדשים,  ,  והקפדה  וחומרים  טכנולוגיות  מתמדת,  תפעולית  התייעלות  פיתוח 

 . ואחריות ושקיפות מול כלל בעלי המניות שלנוקשר טוב עם הספקים שמירת 

 

שלנו כפי שמעידות התוצאות הכספיות  והמאזן החזקים  לסיכום, אני שמחה להדגיש את תזרים המזומנים  

מאפשרים ,  2021לשנת   צמיחה    אשר  המשלבת  החברה,  אסטרטגיית  את  ולממש  לממן   אורגנית לתורפז 

 ורכישות. 
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  2021בהתאם למדיניות החברה כפי שפורסמה בתשקיף אנו שמחים לשתף אתכם ברווחים של שנת  כמו כן,  

 .  אגורות למניה( 12.6) סנט למניה  3.86של בסך 

  

 , במנהליה ועובדיה.  ם והאמון שאתם מביעים בחברהכאני מודה לכם שוב על תמיכת 

 

 בכבוד רב,

 קרן כהן חזון, 

 ויו"ר דירקטוריוןמנכ"ל 

 תעשיות בע"מ תורפז 

 

אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה. לשם קבלת מידע מלא  במכתב זה,  המידע הכלול  

דוחותיה העיתיים ,  החברה   ומקיף על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות יש לעיין בתשקיף

 .  2021והמיידיים לרבות הדוח התקופתי לשנת 

 

צמיחת השוק והמשך צמיחה של החברה,  זה לעיל, בדבר הערכות החברה בעניין    במכתב המידע הנכלל  

, אשר מבוסס על הערכותיה  1068-התשכ"ח  מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך   הינו בבחינת

ביחס   עולמיות  מגמות  בדבר  החברה  והכימיה  של  הריח  הטעם,  ודאית  לשוק  אינה  התממשותם  ואשר 

לרבות שינויים רגולטורים בתחום הפעילות, שינויים   ,נה, בין היתר, בשל גורמים חיצונייםועשויה להיות שו

לדוח    1.31התרחשותם של גורמי סיכון נוספים לרבות כמפורט בסעיף    כן ו  בתוכנית העסקית של החברה 

ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות   , שאינם בשליטת החברה 2021לשנת    התקופתי

 ה האמורות לעיל. החבר
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