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טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לתשקיף ולהנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור
מכוחו .אין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פי טיוטת התשקיף .ייתכנו שינויים בפרטים הנכללים בטיוטת התשקיף ביחס
לנוסח התשקיף שיקבל את היתר רשות ניירות ערך והבורסה.
החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור מהרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה והתעשייה בהתאם לכללים הקבועים
בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ,העוסקת באמצעות חברות בנות ,בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים
בתחום הפיננסים ושל כלים מתקדמים לניהול חברות ("תחום פעילות לבנט") ובמתן שירותי גיוס ו/או ניהול צוותים בתחום הפיתוח
והמדיה ללקוחות בישראל ומחוץ לישראל ("תחום השירותים").

גרופ  107בע"מ
("החברה")
תשקיף להשלמה
של
הנפקה ראשונה לציבור
של
 ]______________[ 4,557,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,ללא ערך נקוב כ"א של החברה ("המניות המוצעות") ,1אשר יוצעו לציבור
על-פי התשקיף.
 ]______________[ 4,557,000כתבי אופציה (סדרה  )1של החברה ,רשומים על שם ("כתבי אופציה (סדרה  ")1או "כתבי האופציה
המוצעים ") ,הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה אחת של החברה ,רשומה על שם ללא ערך נקוב ,תמורת תשלום במזומן לחברה
במחיר מימוש בסך של [____]  5.14ש"ח (_____ ( 514אג') לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו (בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 2.3.2
לתשקיף) .כל כתב אופציה (סדרה  )1יהיה ניתן למימוש בכל יום מסחר ,החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד (וכולל) יום
[______________] 31 .באוגוסט .2024 ,כתב אופציה (סדרה  )1שלא ימומש עד ליום [______________]  31באוגוסט( 2024 ,כולל)
יפקע ויהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא.
המניות המוצעות וכתבי אופציה המוצעים ,ייקראו לעיל ולהלן "ניירות הערך המוצעים".

הצעה לציבור
ניירות הערך המוצעים למשקיעים מוסדיים ,כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז"( 2007-תקנות
ההצעה") ,יוצעו בדרך של הצעה לא אחידה ,כאמור בתקנות ההצעה ,באמצעות  ]______________[ 455,700יחידות ,וזאת במחיר אחיד
ליחידה בהתאם לתקנה (11א)( )1לתקנות ההצעה ,כשהרכב ומחיר של כל יחידה הינו ,כדלקמן:
 100מניות רגילות
[__]  10כתבי אופציה (סדרה )1
סה"כ מחיר ליחידה

במחיר [____]  3.95ש"ח למניה
[________]ללא תמורה
[____]  39.5ש"ח

לפרטים אודות המחיר האפקטיבי למניה רגילה מוצעת אחת ולשווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה  ,)1ראו סעיף  2.2.2בפרק 2
לתשקיף.

1

לאחר פיצול כל המניות הרגילות הרשומות בהונה הרשום של החברה וביטול ערכן הנקוב ,אשר יתבצע במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר
לרישומם למסחר .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.2לתשקיף.
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ההצעה של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף תובטח ,במלואה או בחלקה ,בחיתום על-ידי אוריון חיתום והנפקות בע"מ (אשר תשמש
גם כרכז ההנפקה) ("החתם המתמחר") ,או על ידי קונסורציום חתמים בניהול החתם המתמחר ,הכל בהתאם לתקנה (11א)(()1א) לתקנות
ההצעה .החתם המתמחר יחתום על ההודעה המשלימה ,אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך לציבור ויראו בחתימתו כאמור כחתימה על
התשקיף .פרטי הסכם החיתום יובאו במסגרת ההודעה המשלימה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2.11לתשקיף.
החברה תהיה רשאית להציע עד  30%מניירות הערך המוצעים על -פי התשקיף למי שאינו משקיע מוסדי ,ובלבד שהמכירה למי שאינו
משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה ,באותו מחיר ליחידה שיוקצו בו היחידות למשקיעים המוסדיים ובאותו היום ,והכמות שתוקצה
לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי ,תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי ,כאשר כל משקיע
יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2.5.5לתשקיף.
הצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה (.)IPO
לפרטים נוספים אודות התנאים לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה ,ראו סעיף  2.7לתשקיף.
***
לאחר פרסומו של התשקיף ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף (16א)( )2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות
ערך") ולתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) ,התשס"ז"( 2007 -תקנות הודעה משלימה") .במסגרת ההודעה המשלימה,
יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף ,לרבות ,אך לא רק ,שינויים ככל שיהיו בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף ,וכן התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף .התקופה להגשת הזמנות תחל לא לפני מועד פרסום
ההודעה המשלימה וכן לא לפני עבור חמישה ימי עסקים ממועד פרסומה של טיוטת התשקיף מיום [______________] 24 ,באוגוסט,
 2021ואשר התשקיף יכלול שינויים זניחים בלבד לעומת האמור בה ,או שינויים שניתן לכלול במסגרת ההודעה המשלימה.
ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 1א( )1עד ( )3לתקנות הודעה משלימה ,תתחיל
התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה.
התקופה להגשת הזמנות בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה (11א)( )1לתקנות ההצעה ,תסתיים לא יאוחר מ 75-ימים מיום
פרסום התשקיף להשלמה ,או מ 45-ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי המוקדם ,ובהצעה אחידה ,במסגרת המכרז הציבורי ,ככל
שיתקיים ,תסתיים התקופה להגשת הזמנות לא לפני תום שבע שעות  -ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה.
ממועד פרסומה תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מהתשקיף.
ככל שיתקיים מכרז לציבור ,החברה תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה ,את מועד פתיחת רשימת החתימות במכרז לציבור ואת מועד
סגירת רשימת החתימות במכרז.
***

וכן רישום למסחר של
 11,715,2048,000,000מניות רגילות רשומות על שם ,ללא ערך נקוב כ"א ("מניות רגילות") ,הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה
ערב הרישום למסחר בבורסה ]____[1,838,856 ,מניות רגילות שתנבענה מניירות ערך המירים שהוקצו ו/או יוקצו לעובדים ,נושאי משרה
(לרבות בעלי השליטה בחברה) ,ויועצים של החברה והחתם המתמחר ,אשר טרם מומשו נכון לתאריך התשקיף 517,126 ,כתבי אופציה
(סדרה  )1אשר יוקצו לחתם המתמחר בהנפקה על-פי התשקיף ,במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישום
למסחר אם וככל שייחתם ההסכם לקבלת שירותי החיתום ו/או הפצת ניירות הערך בו מתכוונת החברה להתקשר עם החתם המתמחר
בהנפקה על-פי התשקיף וכן  517,126מניות רגילות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה  )1אשר יוקצו כאמור לחתם המתמחר בהנפקה
על-פי התשקיף.
***

וכן תשקיף מדף
התשקיף מהווה גם תשקיף מדף ,אשר מכוחו תוכל החברה להציע סוגים שונים של ניירות ערך של החברה ,בהתאם להוראות הדין,
ובכללם :מניות רגילות של החברה  ,מניות בכורה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי
אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה  ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות
החברה ,ניירות ערך מסחריים ,וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (והכל לרבות בדרך
של הרחבת סדרות של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת) (לעיל ולהלן" :ניירות הערך").
הצעת ניירות הערך על-פי תשקיף המדף תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם
יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט"( ,1969-תקנות
פרטי תשקיף") ,ביחס לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה
בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך ,כפי שיהיו באותה עת.
***
בהתחשב במאפייני החברה ,מבנה ההנפקה ובהיקפה ,החברה עומדת בתנאים הנדרשים כדי להיכלל במדד ת"א טק-עילית ולפיכך ככל
שההנפקה תושלם ייתכן שהחברה תיכלל במדד ת"א טק-עילית לאחר רישום ניירות הערך שלה למסחר ,בכפוף למספר תנאים ,שהעיקריים
שבהם( :א) שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה יעמוד על  20מיליון ש"ח לפחות; (ב) שיעור
החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ( ;10%-ג) שווי השוק של מניות החברה במועד הרישום למסחר לא יפחת מ100-
מיליון ש"ח; (ד) המחיר למניה על פי התשקיף לא יפחת מ 50-אגורות; (ה) מניית החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר
בבורסה נוספת .אם וככל שתעמוד החברה בתנאים האמורים לעיל ותיכלל במדד ת"א טק-עילית ,תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן
ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית) ,התשע"ו"( 2016-תקנות טק-עילית") ,וכן
הקלה ביחס למתכונת דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 35לב לחוק ניירות ערך .יובהר ,כי נכון לתאריך
התשקיף ה חברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד ת"א טק-עילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים שפורטו לעיל .ככל
שהחברה תיכלל במדד ת"א טק-עילית לאחר רישום ניירות הערך שלה למסחר ,תשקול החברה אילו מן ההקלות המנויות בתקנה  5לתקנות
טק-עילית לאמץ וליישם.
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***
לתאריך התשקיף ,להערכת הנהלת החברה ,גורם הסיכון שהינו בעל השפעה גדולה על תחום פעילות לבנט ,הינו אי הצלחה בשיתופי פעולה
עם גורמים אסטרטגיים .לפרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים על תחום פעילות לבנט ,להערכת הנהלת החברה ,ראו סעיף 6.7.22
לתשקיף .גורם הסיכון שהינו בעל השפעה גדולה על תחום השירותים ,הינו סיכונים משפטיים .לפרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים על
תחום השירותים ,להערכת הנהלת החברה ,ראו סעיף  6.8.15לתשקיף .גורמי הסיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על כלל פעילות הקבוצה,
הינם :האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי; תלות במצב הכלכלי ,הביטחוני ,והפוליטי בישראל ,אוקראינה ובשאר העולם; סייבר ואבטחת
מידע; תלות בעובדי מפתח; שינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם .לפרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים על כלל פעילות הקבוצה ,להערכת
הנהלת החברה ,ראו סעיף  6.9.9לתשקיף.
***
לא נקבע הסדר תיחום פעילות בין בעל השליטה בחברה לבין החברה.
נכון לתאריך התשקיף לא קיימות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד.
לתאריך התשקיף בעל השליטה וכן מי שיהיו לבעלי השליטה בחברה בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
והשלמת הליך שינוי המבנה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף (לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.7לתשקיף) ,העמידו ערבויות אישיות לחברות
בקבוצה בהיקף כספי כולל של כ 400,000-ש"ח .לפרטים בדבר כוונת החברה לשחרר את בעלי השליטה מערבויות אישיות ,ראו סעיף 5.2
לתשקיף.
לפרטים אודות עסקאות במניות של החברה וחברות הקבוצה ,לרבות עם בעלי עניין בחברה וקרוביהם ,שנעשו בשנה שקדמה לתאריך
התשקיף ,במחירים הנמוכים ב 10%-ומעלה מהמחיר האפקטיבי למניה רגילה מוצעת אחת במסגרת ההנפקה ,ראו סעיף  3.3לתשקיף
(מניות אלו יוקצו במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישום למסחר ,במחיר למניה המהווה הנחה של
כ %]__[11.45%-מהמחיר האפקטיבי למניה רגילה מוצעת אחת במסגרת ההנפקה) וסעיף  3.4.1לתשקיף (מניות אלו הוקצו למשקיעים
בחברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ ("החברה המרכזית") לפי שווי של החברה המרכזית ,במועד הקצאתן ,של  10מיליון דולר
(אחרי הכסף ובדילול מלא) .מאחר ובעלי המניות בחברה המרכזית ובעלי אופציות לרכישת מניות בחברה המרכזית ,יחזיקו ,מיד עם
השלמת הליך שינוי המבנה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,ב 40% -מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) -השווי של החברה
המרכזית שנקבע בהשקעה כאמור בסעיף  3.4.1לתשקיף ,שיקף ,נכון למועד ביצועה ,שווי של  25מיליון דולר לחברה ,וגילם הנחה של כ-
 ]__[%מהמחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת מוצעת).
לתאריך התשקיף החברה הינה "תאגיד קטן" ,כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל1970-
("תקנות הדוחות") ובתקנה 6ג לתקנות פרטי תשקיף .בהתאם ,נכון לתאריך התשקיף החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כלל ההקלות
המנויות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות ,למעט ההקלה בדבר מתכונת דיווח חציונית .לפרטים נוספים אודות ההקלות אשר אומצו כאמור,
ראו סעיף  1.4לתשקיף.
***
סך כל הוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה
עבור ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.
לפרטים נוספים אודות ייעוד תמורת ההנפקה על פי התשקיף (בניכוי הוצאות הנפקה) ,ראו סעיף  5.2לתשקיף.
***
עותק מה תשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו ,www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של
הבורסה שכתובתו.http://maya.tase.co.il :
עותק מה תשקיף והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף.

תאריך התשקיף ]__[ :ב[___________] ,אוגוסט2021 ,
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פרק  - 1מבוא
 .1.1הגדרות
למונחים ולשמות בתשקיף תהיה המשמעות המופיעה לצידן להלן:
דוח פרופורמה מאוחד של החברה ליום  ,31.3.2021ערוך
הפרופורמה
"דוחות
בהתאם להוראות תקנה 38ב' לתקנות הדוחות (כהגדרתם
האחרונים"
להלן);
הפרופורמה דוח פרופורמה מאוחד של החברה ליום  ,31.12.2020ערוך
דוחות
בהתאם להוראות תקנה 9א' לתקנות הדוחות (כהגדרתם להלן);
השנתיים"
"דולר"

דולר ארה"ב;

"הבורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"הדוחות הכספיים לשנת הדוחות הכספיים של החברה ליום  31.12.2020המצורפים
לתשקיף;
"2020
"הדוח הכספי ליום  31הדוחות הכספיים של החברה ליום  31.3.2021המצורפים
לתשקיף;
במרץ "2021
"החברה"

גרופ  107בע"מ (מס' חברה ;)516199445 -

"החברה המרכזית"

החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ (מס' חברה-
;)516039328

"הקבוצה"

החברה והחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ובעקיפין;

"הרשות"

רשות ניירות ערך;

"התאגידים
האוקראינים"

 SANKARA TECH LLCו ,GA LLC -תאגידים שהתאגדו
באוקראינה ונמצאים בבעלותה המלאה של החברה המרכזית;

"חוק החברות"

חוק החברות ,התשנ"ט;1999-

"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-

"לבנט"

אר .די לבנט בע"מ (מס' חברה;)515175859 -

"פלטפורמת לבנט"

מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות בניירות ערך
שפותחה על ידי לבנט;

"עסקת המיזוג"

כהגדרתה בסעיף  6.1.2לתשקיף;

"פקודת מס הכנסה"

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א;1961 -

"רשות החדשנות"

הרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה והתעשייה;

"ש"ח"

שקל חדש;

"תקנות ההצעה" או תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות הערך לציבור) ,התשס"ז-
;2007
"תקנות אופן ההצעה"
"תקנות דוחות כספיים"

תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע;2010-
א1-

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
"תקנות הדוחות"

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל;1970-

"תקנות הודעה
משלימה"

תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) ,התשס"ז-
;2007

"תקנות הצעת מדף"

תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו;2005-

"תקנות טק-עילית"

תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א
טק-עילית) ,התשע"ו;2016-

"תקנות פרטי תשקיף"

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה
וצורה) ,התשכ"ט;1969-

 .1.2כללי
החברה הוקמה והתאגדה ביום  31במאי ,2020 ,בהתאם לדיני מדינת ישראל ,כחברה פרטית
מוגבלת במניות על -פי חוק החברות ,תחת שמה הנוכחי.
החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור מרשות החדשנות להיותה חברת מחקר
ופיתוח בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על-פיו ,אשר עוסקת בפיתוח
ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים מתקדמים לניהול חברות ובמתן
שירותי גיוס ו/או ניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ללקוחות בישראל ומחוץ לישראל.
פעילות הקבוצה נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים:
(א) פיתוח ,שיווק והפצה של מערכת לבנט  -מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות
בניירות ערך בשם "לבנט" .הפעילות מבוצעת באמצעות לבנט.
(ב) מתן שירותי גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה .הפעילות מבוצעת באמצעות
החברה המרכזית וחברות הבת שלה.
כמו כן ,הקבוצה עוסקת ,באמצעות לבנט ,החברה המרכזית והתאגידים האוקראיניים
בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים .פעילות זו ,נכון לתאריך התשקיף ,הינה מצומצמת
יחסית ואינה מהווה תחום פעילות עצמאי.
יובהר ,כי בכוונת החברה להמשיך ולעסוק בתחומי הפעילות כאמור ,לרבות באמצעות לבנט
והחברה המרכזית ,גם לאחר הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף.
לפרטים נוספים אודות תחומי הפעילות של הקבוצה ,ראו סעיף  6.2לתשקיף.
לתיאור הליך שינוי המבנה בקבוצה אשר בכפוף לכניסתו לתוקף כל בעלי המניות של לבנט
ושל החברה המרכזית יעבירו את כל מניותיהם בלבנט ובחברה המרכזית ,כך שהחברה תחזיק
במלוא ההון המונפק והנפרע של לבנט ושל החברה המרכזית מיד עם השלמת המיזוג ,וזאת
בתמורה למניות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית ושל לבנט במועד
השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר ,ראו סעיף
 6.1.2לתשקיף .כמו כן ,בכפוף לכניסתו לתוקף של הליך שינוי המבנה בקבוצה ,יוקצו לכל
מחזיקי ניירות הערך ההמירים בלבנט ובחברה המרכזית ניירות ערך המירים של החברה
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במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר ,והכל
בהתאם למפורט בסעיף  3.4לתשקיף.
הנפקת ניירות הערך של החברה על-פי התשקיף כמפורט בפרק  2לתשקיף ("ניירות הערך
המוצעים") ,הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור .לאחר הנפקתן של ניירות
הערך המוצעים ,ככל שתושלם ,ורישומם למסחר בבורסה ,תהפוך החברה לחברה ציבורית,
כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,וכן לתאגיד מדווח ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
התשקיף הינו תשקיף להשלמה להצעה ראשונה של ניירות הערך של החברה וכן תשקיף מדף
כהגדרתו בסעיף 23א לחוק ניירות ערך ("התשקיף" וכן "תשקיף המדף") ,לפי העניין.
 .1.3היתרים

ואישורים 1

 .1.3.1היתרים ואישורים הנוגעים להצעה ראשונה של ניירות הערך
א.

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על -פי כל דין
להצעת ניירות הערך המוצעים על־פי התשקיף ,להנפקתם ,לרישומם למסחר בבורסה
ולפרסום התשקיף.

ב.

אין בהיתרה של רשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבן
של ניירות הערך המוצעים בתשקיף.

ג.

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לפיו ניירות הערך הכלולים בתשקיף ,עומדים
בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על-פיו.

ד.

מתן האישור העקרוני כאמור אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר,
ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומם למסחר על־פי הודעה
משלימה שתפורסם בהתאם להוראות תקנות הודעה משלימה.

ה.

אישור לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך כאמור יינתן על-פי הודעה
המשלימה שתפורסם על-פי התשקיף ובהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות
הודעה משלימה ,כפוף לקיומן של דרישות תקנון והנחיות הבורסה ,לרבות לעניין
קיום "פיזור מזערי" של החזקות הציבור במניות החברה ,הון עצמי מינימאלי ושווי
ושיעור החזקות ציבור מינימאלי הנדרשים מחברת מחקר ופיתוח חדשה ,כמפורט
בסעיף  2.7.3לתשקיף.

ו.

אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף ,יינתן טרם
פרסומה של ההודעה המשלימה ,כמפורט בסעיף  2.13לתשקיף.

ז.

מלבד קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף,
ההנפקה על-פי התשקיף כפופה לכך שעובר לרישומם למסחר של ניירות הערך
הכלולים בתשקיף )1( :תפרסם החברה הודעה משלימה; ( )2יושלם פיצול כל המניות
הרגילות וביטול ערכן הנקוב ,כמפורט בפרק  3לתשקיף; ו )3( -החברה תודיע בדוח

 1נכון למועד הטיוטה ,טרם נתקבל האישור.
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מיידי בד בבד עם פרסום הדו"ח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה ועובר לרישום
למסחר של ניירות הערך כאמור ,על השלמת עסקת המיזוג וקבלת אישור הרולינג.2
ח.

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף
או אישור למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה ,על טיבן
של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על התנאים לפיהם יוצעו.

ט.

אין לראות במתן האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף משום התחייבות למתן
אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה .על
אישור בקשה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על-פי ההודעה המשלימה
יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת
הבקשה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה.

 .1.3.2היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף
א.

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין
לפרסום תשקיף המדף.

ב.

הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף המדף ,כהגדרתו בסעיף 23א לחוק ניירות
ערך ,והצעת ניירות הערך לציבור על פיו ,כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך (אם
וככל שיוצעו) ,אשר אינם מוצעים בתאריך התשקיף ,תיעשה באמצעות דוח הצעת
מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף ,שבו יושלמו הפרטים
המיוחדים לאותה הצעה.

ג.

אין בהיתרה של רשות לניירות ערך לפרסם את תשקיף מדף זה משום אימות
הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה
על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף.

ד.

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני המתייחס לניירות הערך הכלולים בתשקיף
המדף :מניות רגילות של החברה ,מניות בכורה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה
למניות החברה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש למניות רגילות של החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה,
ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף
מדף במועד הרלוונטי (והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות של החברה ,כפי
שתהיינה מעת לעת) ("האישור העקרוני" ו"-ניירות הערך הכלולים" ,בהתאמה).

ה.

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה כאמור אישור לפרטים המובאים בתשקיף
המדף או למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה ,או על
טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה ואשר יוצעו באמצעות דוח הצעת
המדף.

 2לפרטים אודות הרולינג והתנאים המתלים בהם הוא מותנה ,ראו סעיף  6.1.2לתשקיף .יובהר ,כי ככל שלא יתקיימו
מלוא התנאים האמורים ,אזי ההנפקה ,ועסקת המיזוג וקבלת הרולינג על פי התשקיף תבוטלנה.
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ו.

האישור העקרוני של הבורסה כאמור ,אינו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה
של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף ,ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת
אישור הבורסה לרישומם למסחר על-פי דוחות הצעת המדף שתפרסם החברה על־פי
תשקיף המדף.

ז.

אין במתן האישור העקרוני של הבורסה כאמור משום התחייבות למתן אישור
לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים באמצעות דוחות הצעת המדף .על אישור
לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים באמצעות דוחות הצעת המדף ,תחולנה
הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על־ פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה
לרישום למסחר.

" .1.4תאגיד קטן"
לתאריך התשקיף החברה הינה "תאגיד קטן" ,כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות הדוחות
ובתקנה 6ג לתקנות פרטי תשקיף .בהתאם ,נכון לתאריך התשקיף החליט דירקטוריון החברה
לאמץ את מלוא ההקלות המניות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות ,כמפורט להלן:3
א.

העלאת הרף הנדרש לצירוף הערכות שווי מהותיות ל( 20% -חלף שיעור של )10%
(אם וככל שקיימות הערכות שווי);

ב.

פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון לעניין אפקטיביות הבקרה );(ISOX

ג.

הקלה בחובת צירוף דוחות חברות כלולות  -העלאת סף הצירוף לדוחות ביניים של
דוחות חברות כלולות מהותיות ל( 40%-תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים
שנתיים על ( )20%אם וככל שרלוונטי);

ד.

פטור מ"דוח גלאי"  -פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות הדוחות
(פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם" ,דוח גלאי") לתאגידים קטנים
אשר החשיפה שלהם לסיכוני שוק הנובעים ממכשירים פיננסיים אינה מהותית,
בהתאם לספי מהותיות שנקבעו בתקנות הדוחות;

 .1.5מדד ת"א טק -עילית
 .1.5.1בהתחשב במאפייני החברה ,מבנה ההנפקה ובהיקפה ,החברה עומדת בתנאים
הנדרשים כדי להיכלל במדד ת"א טק-עילית ולפיכך ככל שההנפקה תושלם ייתכן
שהחברה תיכלל במדד ת"א טק-עילית לאחר רישום ניירות הערך המוצעים למסחר,
בכפוף למספר תנאים ,שהעיקריים שבהם( :א) שווי החזקות הציבור בתחילת יום
המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה יעמוד על  20מיליון ש"ח לפחות; (ב)
שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ( ;10%-ג) שווי השוק
של מניות החברה במועד הרישום למסחר לא יפחת מ 100-מיליון ש"ח; (ד) המחיר
למניה על פי התשקיף וההודעה המשלימה לא יפחת מ 50-אגורות; (ה) מניית החברה
הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה נוספת .אם וככל שתעמוד
החברה בתנאים האמורים לעיל ותיכלל במדד ת"א טק-עילית ,תוכל החברה לבחור
 3נכון למועד הטיוטה ,טרם נתקבלה החלטה.
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ולאמץ אלו מן ההקלות המנויות בתקנה  5לתקנות טק-עילית ,כמפורט להלן:
א.

בתקופת ההקלות ,4תהנה החברה מהקלות הניתנות ל"תאגיד קטן" אף אם לא תחשב
תאגיד קטן ,כהגדרת מונח זה בסעיף 5ג לתקנות הדוחות;

ב.

בתקופת ההקלות ,תהיה פטורה החברה מלצרף הצהרת מנהלים על הבקרה
הפנימית ,כמפורט בסעיף 9ב(ד) לתקנות הדוחות.

ג.

בתקופת ההקלות ,ביחס לדוחות רבעוניים ,תהיה פטורה החברה מלתת גילוי אודות
שינויים בעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקנה 39א לתקנות הדוחות;
מלצרף דוחות ביניים ומידע פיננסי של חברה כלולה ,כאמור בסעיפים  44ו44-א
לתקנות הדוחות; וכן מלצרף דוח דירקטוריון רבעוני ,כאמור בתקנה  48לתקנות
הדוחות.

ד.

כמו כן ובהתאם להוראות סעיף 35לב(ד) לחוק ניירות ערך ,אם וככל שניירות הערך
של החברה ירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 35לב לחוק ניירות ערך ,לא
תידרש החברה לקבל את הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה ,כאמור בסעיף 35לב(ג)
לחוק ניירות ערך על מנת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה' 3לחוק ניירות ערך.
יובהר ,כי אם וככל שניירות הערך של החברה ירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור
לעיל ,לא תפנה ולא תידרש החברה לקבל את הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה על
מנת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה' 3לחוק ניירות הערך.
יובהר ,כי נכון לתאריך התשקיף החברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל
במדד ת"א טק-עילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים שפורטו לעיל .ככל שהחברה
תיכלל במדד ת"א טק-עילית לאחר רישום ניירות הערך שלה למסחר ,תשקול החברה
אילו מן ההקלות המנויות בתקנה  5לתקנות טק-עילית לאמץ וליישם.

 .1.6הון החברה
 .1.6.1הרכב הון עצמי
א.

4

הרכב ההון העצמי של דוחות הפרופורמה האחרונים ,הוא כדלקמן (בש"ח):
הון מניות

-

פרמיה על המניות

817

קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ

5

קרן הון תשלום מבוסס מניות

2,318

הפסדים שנצברו

()6,048

סה"כ גרעון בהון

()2,908

התקופה ממועד ההנפקה לראשונה לציבור עד קרות אחד מאלה ,לפי המוקדם )1( :תום השנה שבמהלכה יחלפו
חמש שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור; ו )2( -תום השנה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של התאגיד בתשעים
הימים שקדמו לתום אותה שנה ,עלה על מיליארד ש"ח.
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ב.

הרכב ההון העצמי של החברה בהנחה של המרת כלל הסכמי ההלוואות ההמירות
כמפורט בסעיף  3.3.1לתשקיף ושינוי מבנה הקבוצה כמפורט בסעיף  6.1.2לתשקיף:5
הון מניות

-

פרמיה על המניות

4,168543

קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ

5

קרן הון תשלום מבוסס מניות

2,318

הפסדים שנצברו

()6,048

סה"כ ההון

443818

 .1.6.2הון מניות רשום ,מונפק ונפרע לתאריך התשקיף

5

א.

לפרטים בדבר הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה לתאריך
התשקיף ,ראו סעיף  3.1לתשקיף .נכון לתאריך התשקיף ,אין ניירות ערך הניתנים
למימוש או להמרה למניות החברה ,למעט הסכמי הלוואות המירות כמפורט בפרק
 3לתשקיף .תמצית עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק 4
לתשקיף.

ב.

כאמור בכפוף לכניסתו לתוקף של הליך שינוי המבנה בקבוצה ,יוקצו לכל מחזיקי
ניירות הערך ההמירים בלבנט ובחברה המרכזית וכן אופציות לא רשומות לעובדים
ונושאי משרה בכירה בחברות הקבוצה ,ניירות ערך המירים של החברה במועד
השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר.
לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.4לתשקיף.

לא כולל תמורת ההנפקה על-פי התשקיף.
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פרק  - 2פרטי הצעת ניירות הערך
הצעת ניירות הערך המוצעים על-ידי החברה לציבור תתבצע על-פי התשקיף והודעה משלימה,
וזאת מכוח תקנות הודעה משלימה .לאחר פרסום התשקיף ,תפרסם החברה הודעה משלימה
בהתאם להוראות סעיף 1(16א)( )2לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה ,שבה יושלמו
פרטים חסרים בתשקיף ובמידת הצורך יעודכנו פרטים בתשקיף הניתנים לעדכון .ההודעה
המשלימה תפורסם והמכרז הציבורי (אם וככל שייערך) ,ייערך לא יאוחר מ 75-ימים מיום
פרסום התשקיף ,או מ 45-ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי המוקדם .אם ההודעה
המשלימה תפורסם ,או שהמכרז הציבורי ייערך ,במועדים מאוחרים מן המועד הנ"ל ,תידרש
החברה להגיש לרשות ניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף ,וזאת טרם ביצוע ההצעה על-
פי התשקיף.

ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,יוצעו בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה (11א)()1
לתקנות ההצעה למשקיעים המוסדיים ,כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה .ההצעה על-פי
התשקיף תובטח ,במלואה או בחלקה ,בחיתום על-ידי אוריון חיתום והנפקות בע"מ (אשר תשמש
גם כרכז ההנפקה) (״החתם המתמחר״) או על ידי קונסורציום חתמים בניהול החתם המתמחר,
הכל בהתאם לתקנה (11א)( )1לתקנות ההצעה .החתם המתמחר יחתום על ההודעה המשלימה
ויראו בחתימתו כאמור כחתימתו על התשקיף .במסגרת ההודעה המשלימה ,יושלמו ו/או יעודכנו
הפרטים החסרים בתשקיף ,לרבות אך לא רק ,עמלת חיתום ,עמלת הפצה והוצאות נוספות
הכרוכות במכירת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף .לפרטים נוספים ,ראו סעיפים  2.11ו-
 2.13להלן.

ההוראות הנכללות בפרק זה מתבססות ,בין היתר ,על הוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסה,
תקנון והנחיות הבורסה ("הוראות הבורסה") ,כנוסחן בתאריך התשקיף .אם יחול שינוי
בהוראות הבורסה לאחר פרסום התשקיף ,אזי על הצעת ניירות הערך על-פי ההודעה המשלימה,
יחולו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה .השינוי בהוראות הבורסה
הרלוונטיות לפרק ההצעה (לגבי ניירות הערך המוצעים) לעומת הוראות הבורסה שנכללו
בתשקיף יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.
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2.1

ניירות הערך המוצעים
2.1.1

 ]______________[4,557,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,ללא ערך נקוב כל אחת ,של
החברה (״המניות המוצעות״).

2.1.2

]______________[ 4,557,000כתבי אופציה (סדרה  )1של החברה ,רשומים על שם ("כתבי
אופציה (סדרה  ")1או "כתבי האופציה המוצעים") ,הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה
רגילה אחת של החברה ,רשומה על שם ללא ערך נקוב ,תמורת תשלום במזומן לחברה
במחיר מימוש בסך של [__]  5.14ש"ח (____ ( 514אג') לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו
(בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף  2.3.2.2להלן) ("מחיר מימוש") .כל כתב אופציה
(סדרה  )1יהיה ניתן למימוש בכל יום מסחר ,החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד
(וכולל) יום [______________] 31 .באוגוסט .2024 ,כתב אופציה (סדרה  )1שלא ימומש
עד ליום [______________]  31באוגוסט( 2024 ,כולל) יפקע ויהיה בטל ולא יקנה למחזיק
בו כל זכות או תביעה שהיא ("תקופת המימוש").
יובהר ,כי ,כתבי אופציה (סדרה  )1לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות
הטבה ,להצעה בדרך של זכויות ,לחלוקת דיבידנד ,לאיחוד הון ,לפיצול הון או להפחתת הון
(כל אחד מהאירועים לעיל ייקרא "אירוע חברה") ,ואולם חל יום האקס של אירוע חברה
לפני היום הקובע של אירוע חברה -לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

המניות המוצעות וכתבי אופציה המוצעים ,ייקראו יחדיו לעיל ולהלן "ניירות הערך המוצעים".
החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך המוצעים (חלקה או כולה) בכל עת לפני קבלת כספי
ההנפקה מאת המשקיעים ,מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך .במקרה כאמור ,יראו
את כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.
2.2

אופן הצעת ניירות הערך המוצעים -הצעה לא אחידה
2.2.1

ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,מוצעים על-ידי החברה בדרך של הצעה לא אחידה
כאמור בסעיף (11א)( )1לתקנות ההצעה ,כפי שיפורט כדלקמן:
ניירות הערך המוצעים יוצעו באמצעות  ]______________[455,700יחידות (״היחידות״),
בהצעה לא אחידה ובמחיר אחיד ליחידה ,כשהרכב כל יחידה ומחיר היחידה הינם ,כדלקמן:
מחיר

הרכב היחידה

 100מניות רגילות במחיר של [___]  3.95ש״ח למניה

[__]  39.5ש״ח

[___]  10כתבי אופציה )סדרה )1

ללא תמורה
[__] 39.5ש״ח*

סה״כ המחיר ליחידה

* כל היחידות תימכרנה לניצעים במחיר ליחידה של [____]  39.5ש״ח ,ללא כל הנחה או
הטבה (בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה ,ככל שיהיו).
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החברה תהיה רשאית למכור עד  30%מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי ,ובלבד
שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף
 2.5.5להלן.
החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך המוצעים (כולה או חלקה) בכל עת לפני קבלת
כספי ההנפקה מאת המשקיעים ,מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך .במקרה
כאמור ,יראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.
 2.2.2המחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת ,בהתבסס על מחיר היחידה בו תוצענה היחידות על-פי
התשקיף ,הינו כ ]___[3.58 -ש"ח .השווי הכלכלי של כתב אופציה (סדרה  )1הינו כ]____[ -
 0.37ש"ח .השווי האמור של כל כתבי האופציה (סדרה  )1והמחיר האפקטיבי למניה רגילה
אחת מבוסס על נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה ,כאשר מניות מונפקות ביחד עם
כתבי אופציה (סדרה  ,)1כשסטיית התקן השבועית הענפית הינה [___] 24.48% 1 %ומקדם
ההיוון השנתי הינו [___].40%.3%
2.3

תנאי ניירות הערך המוצעים לציבור
2.3.1

תנאי המניות המוצעות
המניות המוצעות על-פי התשקיף ,המניות הרגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של
החברה ,המניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה  ,)1המניות שתנבענה ממימוש
אופציות לא רשומות שהוקצו וטרם מומשו ו/או יוקצו (להלן יחד" :המניות הנרשמות
למסחר") תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
("החברה לרישומים").
המניות המוצעות והמניות הנרשמות למסחר על-פי התשקיף תהיינה כולן שוות זכויות
למניות הרגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה ותזכינה את בעליהן בזכויות
שוות לקבלת דיבידנדים ,מניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על-
ידי החברה לאחר תאריך התשקיף.
לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות החברה בהתאם להוראות תקנון החברה אשר
ההחלטה בדבר אימוצו תיכנס לתוקף בכפוף להשלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים
על פי התשקיף ורישומם למסחר ,ראו פרק  4לתשקיף.

1
2
3
4

מדריך נתוני סחירות לחודש [______]  ,2021ענף [___________] ,תת ענף [______________].
מדריך נתוני סחירות לחודש יולי  ,2021ענף טכנולוגיה ,תת ענף תוכנה ואינטרנט.
מקדם ההיוון שפרסמה הבורסה ,נכון ליום [______________].2021 ,
מקדם ההיוון שפרסמה הבורסה ,נכון ליום  1באוגוסט.2021 ,
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2.3.2

תנאי כתבי האופציה (סדרה )1
כל כתב אופציה (סדרה  )1יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה ,רשומה על שם
ללא ערך נקוב ,תמורת תשלום במזומן לחברה במחיר מימוש בסך של  ]___[5.14ש"ח
[(______ ( 514אג')] לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו (בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף
 2.3.2.2להלן) .כל כתב אופציה (סדרה  )1יהיה ניתן למימוש בכל יום מסחר ,החל ממועד
רישומם למסחר בבורסה ועד (וכולל) יום [______________] 31 .באוגוסט .2021 ,יובהר,
כי כתבי אופציה (סדרה  )1לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע של אירוע חברה ,ואולם חל
יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה  -לא יבוצע מימוש ביום
האקס כאמור .כתב אופציה (סדרה  )1שלא ימומש עד ליום  31באוגוסט2021 ,
[______________] (כולל) יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא.
המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים ,תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין,
למניות הרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה בתאריך התשקיף ,ובכלל זה
יזכו את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע את הזכות לקבלה הינו
מועד הקצאתן או מאוחר יותר .לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של
החברה ,ראו פרק  4לתשקיף.
כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על
שם החברה לרישומים.
החל ממועד רישומם של כתבי האופציה (סדרה  )1למסחר ועד לתום תקופת המימוש בגינם,
תחולנה בגין כתבי האופציה המוצעים שטרם מומשו ההוראות הבאות:
2.3.2.1

התאמות
(א) התאמה עקב חלוקת מניות הטבה
בכפוף לאמור להלן ,אם החברה תחלק מניות הטבה ,תשמרנה זכויות
המחזיקים בכתבי אופציה (סדרה  ,)1כך שמספר המניות הנובעות
מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן,
במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות
הטבה ,אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר שלפני יום האקס.
מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות
כאמור .במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה ,לא יהיה המבקש חלק
ממניה שלמה אחת (ויחולו הוראות סעיף  2.6להלן) .מספר מניות המימוש
להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם רק במקרה של חלוקת מניות
הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות ,כאמור להלן ,אך לא
במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).
שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי .החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס
המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ,ביום בו תסחרנה המניות "אקס
הטבה".
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(ב) התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות
ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה ,בדרך של זכויות ,זכויות לרכישת
ניירות ערך כלשהם ,מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי אופציה (סדרה
 )1יותאם למרכיב ההטבה בזכויות ,כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער
הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין
שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".
שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי .החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס
המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות "אקס
זכויות".
(ג) התאמה בגין חלוקת דיבידנד
ככל שהחברה תבצע חלוקת דיבידנד ,כמשמעה בחוק החברות לבעלי מניות
רגילות של החברה ,אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתו ("היום הקובע
לקבלת דיבידנד") יקדם למועד המימוש של כתבי אופציה (סדרה  ,)1אזי
מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער
הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס
דיבידנד" .החברה תודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני
פתיחת המסחר בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד" .שיטת התאמה זו
אינה ניתנת לשינוי.
2.3.2.2

הודעת מימוש של כתבי האופציה המוצעים
הבעלים הרשומים של כתבי האופציה (סדרה  )1יהיו זכאים בתקופת המימוש
לממש את זכותם על פי כתבי האופציה לרכוש את מניות המימוש ולקבלן
בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש ,וזאת בתנאים הבאים:
(א ) כל מחזיק בכתב אופציה (סדרה  )1אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את
מניות המימוש מכוח כתבי האופציה המוצעים שבבעלותו ,יעשה זאת,
במהלך תקופת המימוש ,באמצעות הבנקים או חברי הבורסה האחרים,
על ידי מתן הודעת מימוש ("הודעת המימוש") ,באופן המתואר להלן.
(ב) הודעת המימוש תוגש לחברה ,במישרין במשרדה הרשום או באמצעות
הבנק או חבר הבורסה האחר ,עד תום תקופת המימוש על גבי טופס ,כפי
שייקבע על ידי החברה ,בצירוף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה (סדרה
 )1אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר
המימוש לכל כת ב אופציה שמימושו מתבקש .כמות המניות אשר מחזיק
בכל כתב אופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם
במקרים המפורטים לעיל.
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(ג) תאריך המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה במקרה של
מחזיק במישרין ובמקרה של מסירת הודעה באמצעות חברי הבורסה,
היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעות על מימוש כתב
האופציה ,הממלאת אחר כל התנאים המפורטים בתשקיף זה (להלן:
"תאריך המימוש") .על מבקש המימוש יהיה לחתום ,בעל עת שיידרש לכך
על ידי החברה ,על כל מסמך שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין ותקנון
החברה ,לשם הקצאת מניות המימוש.
(ד) לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון
לחתום בשם המבקש ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות
המימוש .לא תינתן זכות לממש חלקי כתב אופציה.
(ה ) לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתבי האופציה המוצעים
במלואם ,והדבר אינו ניתן לתיקון על ידי מי שיתמנה ע"י הדירקטורים
כאמור לעיל ,אזי תיחשב הודעת המימוש כבטלה ,ומכתבי הקצאת כתבי
האופציה המוצעים והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש,
תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.
(ו ) הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי .לא תינתן זכות למימוש חלקי
של כתבי האופציה המוצעים ,אך מכתבי ההקצאה בגין כתבי האופציה
המוצעים יהיו ניתנים להעברה ,לפיצול ולוויתור לטובת אחרים ,בכפוף
למילוי כתב העברה או פיצול או לוויתור ומסירתו ,בצירוף מכתבי
ההקצאה לחברה ,ובכפוף לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולתשלום כל
ההוצאות ,המיסים וההיטלים הכרוכים בכך על ידי המבקש.
(ז ) חל מועד תום תקופת מימוש של כתבי האופציה המוצעים ביום שאינו יום
מסחר ,ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו.
(ח ) חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה
המוצעים נקבע כדלקמן:
( ) 1כל המחזיק בכתבי האופציה המוצעים באמצעות בנקים וחברי בורסה
אחרים (להלן" :המורשים") ייתן הודעת מימוש באמצעותם .חוקי העזר
בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן:
( ) 2הודעת מימוש שתתקבל עד שעה  12:00במשרדי חבר הבורסה,
באמצעותו מוחזקים כתבי האופציה המוצעים ,תועבר על ידי חבר
הבורסה למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה  12:00ביום המסחר הבא
אחריו.
( ) 3קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד ,12:00
תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה
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בהתאם את החברה לרישומים ,זאת לא יאוחר משעה  12:00ביום
המסחר שנמסרה לה ההודעה כאמור.
( ) 4קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק ( )3לעיל עד שעה
 ,12:00תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי
החברה המנפיקה לא יאוחר משעה  12:00ביום המסחר הבא אחריו.
( ) 5כל הודעה מאלה המנויות בס"ק ( )2עד ( )4לעיל שתתקבל לאחר השעה
 12:00מידי יום מסחר ,תחשב כאילו התקבלה לפני השעה  12:00ביום
המסחר הבא אחריו.
( ) 6למרות האמור לעיל ,במועד תום תקופת המימוש ,ואם מועד תום תקופת
המימוש אינו יום מסחר ,ביום המסחר הבא ,על חברי מסלקת הבורסה
להעביר למסלקה את בקשות המימוש הסופיות עד השעה .12:00
המימוש יבוצע באותו יום .חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה
האמורה ,תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו לממש ,וכתבי
האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.
( ) 7למרות האמור לעיל ,מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה המוצעים
יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.
2.3.2.3

הקצאת ותעודות
(א) לא יאוחר משני ( )2ימי מסחר לאחר תאריך המימוש ,החברה תקצה
למבקשים באמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות להם ,וזאת על
שם החברה לרישומים ,ולאור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש
בבורסה ,תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות המימוש
תירשמנה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.
(ב) בהתאם לאמור בתקנון הבורסה ,כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי
האופציה המוצעים ,תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה
לרישומים ,וכתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך
ההקצאה של מניות המימוש.
(ג) המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש ,אולם כל עודפי
מניות המימוש שית הוו ,או יתהוו ,ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך
תקופה של שלושים ( )30ימים מהמועד שהתהוותה כמות מתקבלת על
הדעת של מניות למכירה בבורסה כאמור (ככל שתתהווה) .התמורה
שתשולם לכל אחד מהזכאים בגין אותן מניות תהא תמורה נטו ,לאחר
ניכוי הוצאות המכירה ,עמלות והיטלים אחרים ,אם יהיו .התמורה כאמור
תשולם לזכאים תוך שבעה ( )7ימים מתאריך המכירה .לא יישלח לזכאי
רשום שיק בסכום הנמוך מ 50-ש"ח ,ויהיה ניתן לקבל סכומים אלה
במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים ,לאחר תיאום מראש .זכאי
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כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שנים-
עשר ( )12חודשים מיום המכירה ,יאבד את זכותו לסכום זה.

2.3.2.4

העברה ופיצול של כתבי האופציה המוצעים
(א ) מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה המוצעים ניתנים להעברה ולוויתור
ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה או ויתור מתאים .שטר ההעברה יהא
במתכונת דומה לשטר העברת מניות (בשינויים המחויבים) .שטר העברה
כאמור ,יימסר לרישום במשרד הרשום של החברה יחד עם מכתב ההקצאה
וכן בצירוף כל ההוצאות הכרוכות בהעברה ,כולל סכום הדרוש לשם תשלום
כל מס והיטל אחר ,באם יהיו כאלה.
החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי
האופציה הרשומים אצלה .החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא
להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על שלושים ( )30ימים בכל שנה.
הוראות תקנון החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן והסבתן,
יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה.
דירקטוריון החברה רשאי לדרוש כל הוכחה שתראה לו בדבר בעלות
המעביר ועל זכותו להעביר את כתב האופציה ,ובהעדר הוכחה כאמור,
רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום העברה כאמור.
(ב) כל מכתב הקצאת כתבי האופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה ,אשר
סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם ,שווה למספר כתבי האופציה
שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש וכן שכל מכתב יתייחס לכתבי
אופציה שלמים בלבד.
הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו
מכתב הקצאה ,בצרוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש.
כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים,
אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.

2.3.2.5

פקיעת כתבי האופציה המוצעים
(א ) כתב אופציה (סדרה  )1שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות
המימוש ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי.
(ב) כתב אופציה (סדרה  )1אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש ,דהיינו,
שהודעת המימוש ,מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו
במסלקת הבורסה ,עד לאותו תאריך ,לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך
האמור.
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2.3.2.6

הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה המוצעים בתקופת המימוש
כל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה (סדרה  )1על פי תנאי תשקיף
זה ,אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש ,תחולנה ,להגנת מחזיקי
כתבי האופציה ,ההוראות הבאות:
(א ) החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת
זכות השימוש של בעלי האופציה המוצעים ,ובמקרה הצורך תגרום להגדלת
ההון הרשום שלה.
(ב) אם החברה תאחד את המניות הרגילות או תחלקן בחלוקת משנה ,יוקטן
או יוגדל ,לפי המקרה ,מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי
האופציה המוצעים ,לפי העניין לאחר פעולה כאמור .במקרה כזה בעל כתבי
האופציה המוצעים לא יו כל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות
שיתהוו יטופלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים .במקרה של
איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות תשקיף זה בשינויים המחויבים.
החברה תימנע מחלוקת מניות הטבה שעלולה להביא להקצאת מניות
מימוש במחיר הנמוך מ 30-אג' למניה או ערכה הנקוב ,לפי הגבוה מביניהם.
(ג) תוך יום עסקים אחד ( )1לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף  2.3.2.1לעיל
תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה
המוצעים לממש את כתבי האופציה שלהם תוך ציון "מחיר המימוש" ו-
"תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה (סדרה  )1אחד באותה עת.
(ד) בנוסף לכך ,לא יאוחר משלושה ( )3שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה ()4
שבועות לפני תוך תקופת המימוש ,תפרסם החברה דוח מיידי בדבר תום
תקופת מימוש כתבי האופציה המוצעים.
(ה ) בדיווח המיידי יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת
המימוש של כתבי האופציה המוצעים וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי
האופציה המוצעים בטלים ומבוטלים.
במקרה של הארכת תקופת המימוש ,שתבוצע זמן סביר מראש ,לפני תום
תקופת המימוש תפרסם החברה דיווח מיידי בתחילת החודש שבו
מסתיימת תקופת המימוש הנוספת .הכל בהתאם לתנאי שינוי זכויות
בכתבי האופציה כמפורט בסעיף  2.3.2.7להלן.
החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה
או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע של הזכות
לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה ,והתאריך הקובע יהיה לא פחות משישה
( )6ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.
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(ו ) במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון ,תפרסם החברה דיווח מיידי
בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן .כל בעל
כתב אופציה יהיה רשאי ,תוך שלושה ( )3חודשים מתאריך ההודעה ,להודיע
בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד
לפני קבלת ההחלטה .במקרה זה יהיה בעל כתב האופציה כאמור זכאי
לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל מניות עקב
מימוש כתב האופציה שברשותו ,עובר לקבלת ההחלטה לפירוק ,וזאת
בניכוי מחיר המימוש.
2.3.2.7

שינוי זכויות כתבי האופציה המוצעים ואסיפות מחזיקי האופציה המוצעים
(א ) על פי תנאי כתבי האופציה (סדרה  ,)1באישור מוקדם של אסיפת מחזיקי
כתבי אופציה בהחלטה מיוחדת שתתקבל ברוב של  75%מהמצביעים
באסיפה כללית נפרדת של מחזיקי האופציה (סדרה  ,)1יכולה החברה
להתפשר עם מחזיקי כתבי האופציה (סדרה  )1בקשר לכל זכות או תביעה
שיש להם או לבצע כל תיקון ,שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי
כתבי האופציה (סדרה .)1
(ב) למרות האמור לעיל ,על-פי תקנון והנחיות הבורסה ,לא ניתן לשנות את
תנאי כתבי האופציה הנוגעים לתקופת המימוש ,מחיר המימוש ,תנאי
ההצמדה והתאמות להטבה ,זכויות ודיבידנד ,למעט שינוי תקופת המימוש,
מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה המוצעים במסגרת
הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק החברות.
(ג) בנוסף ,בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ,רשאית החברה לשנות את מחיר
המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה ,ובלבד
שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור .האמור
כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת מ 1-ש"ח  ,הכל בהתאם ובכפוף
להנחיות הבורסה ,כפי שתהיינה בתוקף באותה העת.
בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה" ,הליך הפיצול" משמעו לעניין זה -
הלי ך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה
אחרת ,או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה
שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות
בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות ,והכל בתנאי שהליך הפיצול
נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.
בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה" ,הליך מיזוג" משמעו לעניין זה  -הליך
שבו כל המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה
רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות
שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת ,והכל בתנאי שניירות הערך
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של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור ,ימחקו מהרישום למסחר
בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.
(ד) רוב הוראות תקנון החברה ,כפי שיאושר מעת לעת ,בנוגע לאסיפות הכלליות
של בעלי המניות ,הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה ,תחולנה
בשינויים המחויבים לפי העניין ,על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה
המוצעים.
(ה ) בהצבעה באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה המוצעים יהיה לכל
מחזיק בכתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו .הצבעה
באסיפה כללית של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה  )1תהייה במניין קולות.
2.3.2.8

פנקס בעלי כתבי האופציה המוצעים
החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי
האופציה המוצעים .החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו
העברות בתקופות שלא תעלינה על  30יום בכל שנה.

2.3.2.9

רישום
החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס,
והחברה לא תהיה חייבת לרושם בפנקס ולהכיר בשום נאמנות ,בין מפורשת
ובין מכללא ,או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר
לכתב אופציה ,החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב
האופציה חופשי מכל זכות קיזוז ,תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין
החברה לבין מחזיק קודם ,כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה.

2.3.2.10

יורשים
מבצעי הצוואה ומנהלי עז בונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר ,או
כשאין מבצעי צוואה או מנהלי עיזבון  -האנשים שיש להם זכות בכתבי
האופציה המוצעים בתור היורשים של המחזיק היחידה של כתב האופציה
שנפטר ,יהיו היחידים שבהם החברה תכיר בתור מחזיקי כל זכות בכתב
האופציה .במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב
האופציה ,החברה תכיר אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות
כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו .כל מי שנעשה זכאי לכתב
אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב אופציה ,תהיה לו
הזכות ,לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מידי פעם
בפעם ,להירשם כמחזיק כתב אופציה או בכפיפות לתנאים אלה ולתנאי כתבי
האופציה ,להעביר את כתב האופציה.

2.3.2.11

הודעות
פרט למקרים בהם נקבע אחרת ,כל הודעה מעת החברה למחזיקי כתבי
האופציה המוצעים תינתן על ידי הודעה שתפורסם באמצעות דיווח מיידי של
החברה.
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2.4

תנאים מתלים להשלמת ההצעה על-פי התשקיף
השלמת ההצעה על-פי ה תשקיף ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה ,מותנים בכך
שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בהודעה המשלימה (ככל
שיצוין בה מספר מזערי כאמור) וכן בהתקיימות דרישות הבורסה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף 2.7.3
להלן.

2.5

תיאור ההצעה לציבור  -הצעה לא אחידה
2.5.1

כללי
ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור כאמור במסגרת מכרז בהצעה לא אחידה ,ב455,700-
[___________] יחידות ,באופן המפורט בתקנה (11א)( )1לתקנות ההצעה ,כל יחידה
מכילה מספר שווה של מניות מוצעות וכתבי אופציה.
לפי תקנה (11א)( )1לתקנות ההצעה ,הצעה לא אחידה זו תובטח בחיתום של לפחות 25%
מניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף והניצעים בהצעה לא אחידה יהיו משקיעים
מוסדיים ,כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה ,ואולם החברה תהא רשאית למכור עד 30%
מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי ,ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה
בהצעה אחידה ,באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך לניצעים בהצעה לא אחידה ובאותו
יום ,והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי ,תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו
מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי ,כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה
אחת בלבד; נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל  -יימנו אותם  30%מתוך
כלל ההנפקה.

2.5.2

התקופה להגשת הזמנות
התקופות להגשת הזמנות בהצעה הלא אחידה על-פי התשקיף ,תפורטנה במסגרת ההודעה
המשלימה.

2.5.3

התחייבות רכישה והתחייבויות מוקדמות במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים
התחייבות רכישה/העמדת חיתום  -עם פרסום התשקיף בכוונת החברה לפעול לקבלת
התחייבות בלתי חוזרת ,כולם או חלקם ,ממספר משקיעים מוסדיים ,כהגדרת מונח זה
בתקנות ההצעה ,לרכישת ניירות ערך של החברה בהצעה לציבור ,בהתאם לתנאי ההצעה
על-פי התשקיף ("התחייבויות המוסדיים") .דבר קיומם של משקיעים מוסדיים
שה צעותיהם תיעננה ,ככל שתיעננה ,לפני פרסום ההודעה המשלימה ,יפורט במסגרת
ההודעה המשלימה .החברה טרם נענתה להזמנות מהמשקיעים המוסדיים כאמור .כמו כן,
בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום עם החתם המתמחר להעמדת חיתום להנפקה,
ובהתאם לכך ,יחתום החתם המתמחר על ההודעה המשלימה ויראו בחתימתו כאמור
כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי לפרסום ההודעה המשלימה .יובהר ,כי
נכון לתאריך התשקיף ההתחייבות החיתומית טרם נכנסה לתוקף ,החברה אינה מחוייבת
להתקשר בהסכם חיתום עם החתם המתמחר וכי ההתחייבות החיתומית תכנס לתוקף עם
ובכפוף לחתימת הסכם חיתום (אם וככל שיחתם).
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ככל שהחתם המתמחר יידרש לממש את התחייבותו החיתומית על פי הסכם החיתום (ככל
שייחתם) ,באופן כזה שלאחר רכישת ניירות הערך המוצעים כתוצאה ממימוש כאמור יהפוך
החתם המתמחר לבעל עניין בחברה ,כך שהחברה לא תעמוד בדרישות תקנון הבורסה לשווי
ושיעור אחזקות ציבור מינימאליים הנדרשים מחברה חדשה מסוגה לצורך רישום מניותיה
למסחר בבורסה ,תתבטל ההנפקה וניירות הערך של החברה לא ירשמו למסחר.
התחייבות מוקדמת -עובר לתאריך התשקיף מנוהל הליך קבלת הזמנות ()book building
ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתם המתמחר .5החברה טרם נענתה להזמנות
מהמשקיעים המוסדיים כאמור כאשר הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים תיקבע
על -פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לאחר היוועצות עם החתם המתמחר .כל הזמנות
המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשנה לחתם המתמחר ולחברה על גבי טפסי
הזמנה בנוסח שיישלח אליהם על-ידי החתמים ,ותנקובנה במחיר ליחידה שיפורסם בהודעה
המשלימה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה .ניתן יהיה להגיש בקשות לרכישת יחידות
שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי
מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד ,וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו
לא נכלל בה מלכתחילה .בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת ,לא תתקבל.
הזמנות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהיינה בלתי חוזרות .כל בקשה
תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה
מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה]______________[ ,
אוריון חיתום והנפקות בע"מ (״רכז ההנפקה״) ,את המחיר המלא ,על-פי תנאי התשקיף
וההודעה המשלימה ,של הניירות הערך המוצעים שתוקצנה לו עקב היענות על-פי תנאי
התשקיף וההודעה המשלימה ,לבקשתו.
2.5.4

הקצאת היחידות במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים
לאחר תום התקופה להגשת הזמנות ,היחידות המוצעות תוקצינה למזמינים בהצעה לא
אחידה לפי שיקול דעתו של החתם המתמחר ,לאחר היוועצות בחברה.
במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים המוסדיים המנויים
בקבוצתו של חתם להצעה (בין שנמכרו לו על-ידי החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו על-
ידי חתם או מפיץ אחר) ,או בקבוצת מפיץ ,או שהשקעותיהם מנוהלות על-ידי קבוצתו ,על
 5%מכמות היחידות שנמכרה בהצעה .היה שווי הנכסים המנוהלים עבור הציבור על-ידי
כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם כאמור ,גבוה מ 10-מיליארד ש״ח ,לא תעלה
הכמות שתוקצה להם על  10%מכמות היחידות המוצעות .״קבוצת חתם״ או ״קבוצת
מפיץ״ ,לפי העניין ,משמעה כהגדרת המונח בתקנות ההצעה .כל היחידות תימכרנה
למשקיעים במחיר אחיד ליחידה ,שהינו המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה (להלן
בסעיף זה :״המחיר האחיד״) ,ללא כל הנחה או הטבה מעבר לעמלות הפצה למפיצים כפי
שמפורטות בפרק זה ו/או כפי שתפורסמנה בהודעה המשלימה.

5

נכון למועד הטיוטה לא מנוהל הליך קבלת הזמנות.
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2.5.5

הזמנת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור
החברה תהיה רשאית למכור עד  30%מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי ,ובלבד
שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה ,כל מזמין יוכל להגיש הזמנה
אחת בלבד ,במחיר האחיד ובמהלך התקופה להגשת הזמנות שתפורסם בהודעה המשלימה.
הכמות שתוקצה לכל משקיע ,תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך ההזמנות בחלק
ההנפקה הפתוח לכל .סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על השיעורים
הקבועים להלן )1( :כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ-
 100מיליון שקלים חדשים  15% -מהכמות המוצעת; ( )2כאשר שווי ניירות הערך המוצעים
למשקיעים שאינם מוסדיים הינו  100מיליון שקלים חדשים ומעלה  25% -מהכמות
המוצעת.

2.6

מכתבי הקצאה ותעודות
הוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה במועד פרסום ההודעה המשלימה.
התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה על-פי התשקיף ,תקצה החברה למבקשים ,את ניירות הערך
הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה ,על-ידי משלוח תעודות בגין המניות המוצעות ומכתבי
הקצאה בגין כתבי האופציה (סדרה  )1המוצעים ,לחברה לרישומים של החברה ,כנגד העברת
הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד (כפי שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה) ,על-ידי רכז ההנפקה,
לחברה ,ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה לרישום
ניירות הערך המוצעים למסחר במלואן ,כאמור בסעיף  2.7.3להלן .כל ניירות הערך המוצעים ירשמו
במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים.
יצוין ,כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים ,טרם הועברה
לחברה מלוא תמורת ההנפקה ,תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון
המונפק ,בו יצוין כי ניירות הערך המוצעים נפרעו במלואם ,אך תמורת ההנפקה לא התקבלה
במלואה  .עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה או בידי החברה,
תפרסם החברה דוח משלים על שינויים בהון ,בו יצוין כי ניירות הערך המוצעים נפרעו במלואם
ותמורת ההנפקה התקבלה במלואה .יוב הר ,כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין
ניירות הערך המוצעים ,לא ניתן לרושמם למסחר בבורסה.

2.7

רישום למסחר בבורסה
2.7.1

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף ,המאשר ,כי ניירות הערך הכלולים בתשקיף,
עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על-פיו .טרם פרסומה של ההודעה
המשלימה ,החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים
והמניות הנרשמות למסחר כהגדרתן בסעיף  2.3.1לעיל.

2.7.2

אישור הבורסה לרישום למסחר בה של ניירות הערך המוצעים והמניות הנרשמות למסחר,
יינתן טרם פרסומה של ההודעה המשלימה כמפורט בסעיף  2.13להלן .תוך שני ( )2ימי
עסקים לאחר יום המכרז תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך
המוצעים והמניות הנרשמות למסחר ,על-פי אישור הבורסה כאמור ,בכפוף לאמור בסעיפים
 2.7.3להלן.
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2.7.3

החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בהתאם להוראות פרק ו' להנחיות על פי החלק השני
לתקנון הבורסה ,והציגה לבורסה אישור הרשות לחדשנות לפיו השקיעה בשלוש השנים
שקדמו לרישום למסחר סכום של לפחות  3מיליון ש"ח אשר הושקעו בפעילות מחקר
ופיתוח.
משכך על-פי הנחיות הבורסה ,רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים והמניות
הנרשמות למסחר כפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן:
2.7.3.1

שווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה וכן ההון העצמי של החברה לאחר
הרישום למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של
החברה הנרשמת בבורסה לפי חלופה ד'.

2.7.3.2

הפיזור המזערי הנדרש במניות המוצעות יהיה ( )35מחזיקים ששווי האחזקה של
כל אחד מהם  16אלפי ש״ח לפחות.

בסעיף זה ״מחזיק״  -מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק
הנדרש כאמור לעיל ,או מחזיק ביחד עם אחרים ,ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי
ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

2.8

2.7.4

לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיף  2.7.3לעיל ,תבוטל ההצעה ,ניירות הערך
המוצעים לא יוקצו ולא יירשמו למסחר בבורסה ,לא ייגבו כספים מהמזמינים ,לא יהיה כל
תוקף להצעת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ולא תעמודנה למזמינים כל טענה ו/או
דרישה בקשר עם האמור.

2.7.5

התבטלה ההצעה כאמור לעיל ,תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה (בהתאם
למועדים הקבועים בדין) ותפרסם החברה הודעה על ביטול ההנפקה ,כנדרש לפי הדין.

הסכם עשיית שוק
בכפוף להוראות כל דין ,תהיה החברה רשאית להתקשר בהסכם עשיית שוק למניות החברה ,על-פי
הכללים הקבועים בפרק ט' לחלק השלישי של תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו .אם וככל שהחברה
תתקשר בהסכם עשיית שוק ,יפורטו תנאי ההסכם בהודעה המשלימה.

2.9

הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף
2.9.1

החברה והדירקטורים בה ,מתחייבים בחתימתם על התשקיף (והחתם המתמחר ,אם וככל
שיהיה ,על-פי ההודעה המשלימה ,יתחייב בחתימתו על דוח ההודעה המשלימה) ,להימנע
מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף ו/או שלא ייכתבו בהודעה המשלימה ,בקשר עם
הצעת ניירות ערך ,הפצתם ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי
ניירות הערך על-פי ההודעה המשלימה ,למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט
בתשקיף ובהודעה המשלימה.

2.9.2

החברה והדירקטורים בה מתחייבים בחתימותיהם על התשקיף (והחתם המתמחר ,אם
וככל שיהיה ,על-פי ההודעה המשלימה ,יתחייב בחתימתו על דוח ההודעה המשלימה)
להימנע מלהתקשר עם צד ג׳ כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף
 2.9.1לעיל.
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2.9.3

החברה והדירקטורים בחברה מתחייבים בחתימותיהם על התשקיף (והחתם המתמחר ,אם
וככל שיהיה ,על-פי ההודעה המשלימה ,יתחייב בחתימתו על דוח ההודעה המשלימה) כי לא
יקבלו הזמנות לניירות ערך מהצעה לציבור זו ,ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם
להוראות סעיף זה.

 2.10הימנעות מדילול הון
בתקופה שתחל מתאריך התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,לא תעשה
החברה כל פעולה ,להוציא המכירה לציבור על-פי התשקיף ועל-פי ההודעה המשלימה ,אשר יש בה
משום ״דילול הון" כמשמעותו בתקנות פרטי תשקיף.
 2.11ריכוז ,חיתום והפצה
 2.11.1בכפוף להוראות כל דין ,בגין הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,תהיה החברה
רשאית להתקשר עם ר כז הנפקה בהסכם ריכוז ,לשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז
ההנפקה ,והכל בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעה המשלימה.
בכפוף להוראות כל דין ,תהיה החברה רשאית להתקשר עם חתם המתמחר או מספר חתמים
אחרים ,לצורך הבטחת ההצעה על-פי התשקיף בחיתום ולשלם עמלות חיתום ו/או
תשלומים אחרים .עיקרי הסכם החיתום ,לרבות שמות החתמים ,המתמחרים והחתמים
האחרים ,שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה ,העמלות השונות וקיומה של התחייבות
לשיפוי החתמים ,ככל שיהיו ,יפורטו בהודעה המשלימה .יובהר ,כי הצעת הניירות הערך
המוצעים על-פי התשקיף חייבת בחיתום לרכישתן של  25%מהיחידות מתוך היחידות
המוצעות על-פי התשקיף .נכון לתאריך התשקיף ,אין כל וודאות ,כי הסכם חיתום כאמור
ייחתם וניירות הערך של החברה יובטחו בחיתום מלא או חלקי.
 2.11.2בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום עם החתם המתמחר ,אשר עיקריו יפורטו במסגרת
ההודעה המשלימה ,לרבות אך לא רק ,חיתום ,עמלת הפצה ,ריכוז ועוד .הסכם החיתום
יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה .לפרטים אודות אופציות לא רשומות אשר
תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ .אשר יוקצו לחתם המתמחר אם
וככל שתתקשר החברה עם החתם המתמחר בהסכם חיתום ,ראו סעיף  3.8.5לתשקיף.
 2.11.3כמו כן ,בכפוף להוראות כל דין ,בגין הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,תהיה
החברה רשאית להתקשר עם מפיצים ,לשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ ,בשיעור ועל-
פי יתר התנאים ,כפי שיפורטו בהודעה המשלימה .בכל מקרה בו תהיינה קיימות
התקשרויות עם מפיצים נוספים לאלו המפורטים בתשקיף זה יינתן גילוי במסגרת ההודעה
המשלימה בדבר זהותם ,עמלות ההפצה שהם אמורים לקבל ,עמידתם בתנאי כשירות ,וכן
פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין המפיצים לחברה ו/או לבעלי העניין
בה ,ככל שקיים.
 2.12נותני שירותים נוספים
במסגרת ההודעה המשלימה יינתן גילוי אודות זהות נותני השירותים הנוספים (לפי העניין) בגין
ההנפקה ,תפקידם והעמלה ו/או השכר אותו הם זכאים לקבל ,וכן גילוי לגבי ניגודי עניינים
פוטנציאליים ,אם וככל שיהיו.
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 2.13הודעה משלימה
לאחר פרסומו של התשקיף ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף (16א )2()1לחוק ניירות
ערך ותקנות הודעה משלימה .במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו כל הפרטים החסרים בתשקיף
ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף ,לרבות ,אך לא רק ,שינויים ,ככל שיהיו ,בכמות
ותנאי ההצעה .בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל
זאת ,הנתונים כדלקמן:
 2.13.1אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי התשקיף והמניות
הנרשמות למסחר.
 2.13.2מועד המכרז לציבור (ככל שייערך) ,המועד להגשת הזמנות לרכישת היחידות מטעם הציבור.
 2.13.3פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם ועמלות ריכוז והפצה.
 2.13.4שינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף (ככל שיהיו) בשיעור שלא
יעלה על  20%מהכמות ו/או מהמחיר המצוינים בסעיף  2.2לעיל ,בהתאמה ,ובכפוף לכך
שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר לא תשונה ביותר מ 30%-מן המכפלה האמורה
הנגזרת מן המחיר והכמות שצוינו בתשקיף .הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה
המשלימה.
 2.13.5שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף  2.13.4לעיל יתאפשר ,ובלבד שלא ישונה אף אחד
מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ 50%-מן הכמות ומן המחיר
שצוינו בסעיף  2.2לעיל ,לפי העניין ,ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ 50%-מן
המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף וכן שהתקופה להגשת
הזמנות תחל לפי תקנה (2ב)( )3לתקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך
המוצעים בתשקיף) ,התשס"ו .2005-הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה.
 2.13.6כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים ,כאמור בסעיף
 2.3לעיל ,לרבות הוצאות ,תמורת ניירות הערך המוצעים וייעודה .בנוסף ,יינתן פירוט
ההתחייבויות המוקדמות שניתנו ,לרבות שמות המשקיעים המסווגים כהגדרתם בתקנות
ההצעה ,הכמות והמחיר להם התחייבו והתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך על-
ידי הציבור.
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 2.13.7פורסמה הודעה משלימה ,התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף וההודעה המשלימה ,תחל לא לפני מועד פרסום ההודעה המשלימה וכן לא לפני
עבור חמישה ימי עסקים ממועד פרסומה של טיוטת התשקיף מיום [___________]24 ,
באוגוסט ,2021 ,ואשר התשקיף יכלול שינויים זניחים בלבד לעומת האמור בה ,או שינויים
שניתן לכלול במסגרת ההודעה המשלימה .ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים
העולים על השיעורים הקבועים בסעיף  2.13.4לעיל ,תתחיל התקופה להגשת הזמנות
לרכישת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום
ההודעה המשלימה .התקופה להגשת הזמנות בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה
(11א)( )1לתקנות ההצעה ,תסתיים לא יאוחר מ 75-ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה, ,
או מ 45-ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי המוקדם ,ובהצעה אחידה ,במסגרת
המכרז הציבורי ,ככל שיתקיים ,תסתיים התקופה להגשת הזמנות על-ידי הציבור ,תסתיים
לא לפני תום שבע ( )7שעות  -ומתוכן חמש ( )5שעות מסחר לפחות  -ממועד פרסום ההודעה
המשלימה.
 2.13.8ה הודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המגנ״א ותופץ באופן ובמקומות שבהם
פורסם התשקיף .עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מהתשקיף
ותצורף לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה.
 2.13.9בהודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החתם המתמחר.
 2.14הצעת ניירות הערך על-פי תשקיף המדף
 2.14.1תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף.
 2.14.2על-פי תשקיף המדף ,יכול שיוצעו לציבור מניות רגילות של החברה (מטעם החברה או
מציע) ,מניות בכורה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה ,כתבי
אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות
להמרה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר אחר שעל-פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף
מדף במועד הרלוונטי (והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות של החברה ,כפי שתהיינה מעת
לעת) (בסעיף זה :״ניירות הערך״).
 2.14.3הצעת ניירות הערך על-פי תשקיף המדף ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות
ערך ,באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה,
לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין
ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה העת.
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 2.15מיסוי ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ותשקיף המדף
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות
בהשקעה בניירות הערך המוצעים .ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים,
אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה ו/או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות
לניירות הערך הכלולים בתשקיף ,ואינן באות כמקום ייעוץ משפטי ומקצועי בנדון ,שאותו יש לקבל
בהתאם לנתונים ולנסיבות המיוחדים לכל משקיע .בנוסף ,הוראות הדין המתוארות בתשקיף ,הינן
לתאריך ה תשקיף ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על-
פי התשקיף.
 2.15.1מיסוי הכנסות על-פי דיני מדינת ישראל
ביום  13באוגוסט 2012 ,פורסם ברשומות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני
חקיקה) ,התשע״ב ,2012-אשר כלל את תיקון מס׳  195לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש),
התשכ"א( 1961-״תיקון 195״ ו"-הפקודה" ,בהתאמה) .במסגרת תיקון  ,195נוסף סעיף
121ב לפקודה .בהתאם לסעיף זה ,יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס  2021על
 647,640ש"ח (סכום שמתואם מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן) ,יהא חייב
במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור ,בשיעור נוסף של  .3%סעיף זה
חלות על "הכנסה חייבת" כהגדרתה בסעיף  1לפקודה וכמשמעותה בסעיף  ,89למעט על
מרכיב סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88לפקודה ובסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין
ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת
מגורים כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין ,רק אם שווי מכירתה עולה על  4,754,280ש"ח
(בשנת  )2021והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל .יצוין ,כי ביחס
ליחיד שהיה ל״תושב ישראל לראשונה״ ו״תושב חוזר ותיק״ כהגדרתם בפקודה ,עשויות
לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת יעוץ
פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל .כמו כן ,יצוין ,כי ביחס למשקיעים אשר
ייחשבו כ״בעלי שליטה״ 6או כ״בעלי מניות מהותיים״ ,כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול
השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן .כמו כן ,ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן
לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ ,מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה
בו ,או הנהנים או הזכאים ל 25%-או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ ,במישרין
או בעקיפין ,בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה .לפי הדין הקיים כיום ,חלות על ניירות
הערך המוצעים על-פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן.

6

כהגדרת מונח זה בסעיף (3ט) לפקודה  -״מי שמחזיק או זכאי לרכוש ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם קרובו,
אחד מאלה 5% )1( :לפחות מהון המניות שהוצאו; ( 5% )2לפחות מכוח ההצבעה בחברה; ( )3זכות לקבל  5%לפחות
מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק; ( )4זכות למנות מנהל.״
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 2.15.2רווח הון ממכירת ניירות ערד המוצעים
בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי 7ממכירות ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל,
אשר ההכנסה ממכירת ניירות ערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד"
ואשר לא תבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה ,חייב במס בשיעור המס השולי
של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה ,אך בשיעור שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון
כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי
יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה  -קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד
עם אחר ,8ב 10%-לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה 9בחברה  -במועד
מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו למכירה כאמור ("בעל מניות
מהותי") ,אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו ,יהיה בשיעור שלא יעלה על .30%
כמו כן ,לגבי יחיד שתבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך,
יחוייב רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של  ,30%זאת עד לקביעת
הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה לפי סעיף 101א(א)( )9ו-
 101א(ב) לפקודה .שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת
ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ-״עסק״ או "משלח יד" ,בהתאם להוראות סעיף )1(2
לפקודה .יחיד כאמור יחויב במס בהתאם לשיעור המס השולי לפי סעיף  121לפקודה (עד
 47%בשנת .(2021
בנוסף לשיעורי המס האמורים ,יחול מס יסף בשיעור של  3%נוספים על חלק הכנסתו
החייבת של היחיד העולה על סכום של  647,640ש"ח (נכון לשנת  - 2021סכום זה מתעדכן
מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).
חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות
הקבוע בסעיף (126א) לפקודה (בשנת .)23% - 2021
בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה ,במכירת מנייה נסחרת בבורסה בידי מוכר שהינו בעל
מניות מהותי בחברה בעת המכירה א ביום כלשהו ב 12-חודשים שקדמו למכירה ,יוקטן
סכום רווח ההון ריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה
בחברה שמניותיה נמכרות ,שנצברו מיום  1.1.2006או מתום שנת המס שקדמה לשנת
הרכישה ,המאוחר מבניהם ,ועד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה ,באופן יחסי לחלקו
של המוכר בזכות לרווחים בחברה.
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה ,פטורים
ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור ,בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף.

7
8
9

כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
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על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך ,יחול שיעור המס החל על הכנסתו
של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משלח יד״ ,אלא אם כן נקבע
מפורשות אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מיוחד ,תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי
הקבוע בסעיף  121לפקודה.
בהתאם לתקנות (2א) ו(3-ד) לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר
בבורסה ,מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות) ,התשס-ג ,2002-במכירת מניות שמקורן
בכתבי אופציה שמומשו למניות ,יראו כמחיר המקורי (לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן)
של מניות אלה את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויר או כהוצאות השבחה את התשלום
ששולם (אם שולם) בעד מימושן למניות .כמו כן ,לצורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות
כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה .ככלל ,תושב חוץ (יחיד ו/או חברה) פטור ממס על
רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע
שלו בישראל ובכפוף להוראות סעיף (97ב )2לפקודה .האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני
אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו ,או הנהנים ,או הזכאים ל 25%-או
יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין כאמור
לפי סעיף 68א לפקודה.

במקרה שפטור כאמור אינו חל ,עשויות לחול הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל
למדינת התושבות של תושב החוץ ,בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות
המיסים.
לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים ,בהתאם
לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת
יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשס״ג"( 2002-תקנות הניכוי מרווח הון״) ,חייב
(כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי מרווח הון) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת
ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי.
חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות הערך ינכה מס בשיעור של
מס חברות לפי סעיף (126א) לפקודה (בשנת  )23% - 2021מרווח ההון הריאלי או מהתשלום,
לפי העניין  .זאת ,בכפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור שהופק על-ידי
רשות המיסים ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע (כמפורט להלן).
לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה ,וזאת בהתקיים
תנאים מסוימים הקבועים בתקנות .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות
נאמנות ,וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין ,וזאת לאחר המצאת
האישורים המתאימים על-ידיהם.
תקנות ניכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא תאגיד בנקאי או חבר בורסה המשלם למוכר
שהוא תושב חוץ ,תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור אם הגיש מוכר שהוא תושב
חוץ למוסד הכספי ,בתוך  14ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל 3-שנים ,אם היה בישראל,
הוא או בא כוחו ,הצרה בטופס  2402על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.
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אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף
(91ד) לפקודה וההוראות מכוחו ,בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה
כאמור ביום  31בינואר וביום  31ביולי של כל שנת מס ,בשל מכירת ניירות ערך בששת
החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.
ככלל ,ככל שניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור
המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה  30%מהתמורה ,כל עוד לא
הומ צא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי
מס במקור).
 2.15.3שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין ניירות הערך המוצעים
2.15.3.1

בהתאם לסעיף 125ב לפקודה ,דיבידנד שמקורו בניירות הערך המוצעים ,יהיה
חייב ככלל במס בידי יחידים תושבי ישראל  -בשיעור של עשרים וחמישה
אחוזים ( ,)25%למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי כאמור בחברה במועד
קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו לו ,אשר שיעור המס
לגביו יהיה שלושים אחוזים (.)30%
בנוסף לשיעורי המס האמורים ,יחול מס יסף בשיעור של  3%נוספים על חלק
הכנסתו החייבת של היחיד העולה על סכום של  647,640ש"ח (נכון לשנת 2021
 -סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).

2.15.3.2

דיבידנד בידי חברות תושבות ישראל ,ככלל ,בהתאם לסעיף (126ב) לפקודה,
לא יבוא במניין הכנסתן החייבת ובלבד שמקור הדיבידנד בהכנסות שהופקו או
שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב
במס חברות .כמו כן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד ,והכל
בהתאם ובכפוף להוראות הסעיף .אולם ,כאשר הדיבידנד מקורו מחוץ לישראל
או שמקורו בהכנסה מחוץ לישראל ,שיעור המס הינו מס חברות ( 23%בשנת
.)2021

2.15.3.3

דיבידנד בידי תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) שאינו בעל מניות מהותי ,יהיה
חייב בשיעור של  .25%דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו
בעל מניות מהותי ,ימוסה בשיעור של  .30%בנוסף לאמור לעיל ,יחול מס יסף
בשיעור של  3%נוספים על חלק הכנסתו החייבת של היחיד העולה על סכום של
 647,640ש"ח (נכון לשנת  - 2021סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית
מדד המחירים לצרכן) ,והכל כפוף לאמנת המס (אם קיימת) עליה חתומה
מדינת ישראל וכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים.

2.15.3.4

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת ,יחויב במס בהתאם לשיעורי המס
החלים על היחיד שההכנסה אינה הכנסה מ"מעסק" או מ"משלח יד" בידיו
אלא אם נקבע במפורש אחרת .ככל ולא נקבעה להכנסה שיעור מס מיוחד,
תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה
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2.15.3.5

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם
לסעיף  )2(9לפקודה ,יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור בהתאם להוראות
הסעיף.

2.15.3.6

החברה תנכה את המס במקור בחלוקת דיבידנד בהתאם לתקנות מס הכנסה
(ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות
ניכוי מדיבידנד") .בהתאם לתקנות ניכי מדיבידנד ,שיעור המס שיש לנכות
במקור על דיבידנד ליחיד ,תושב ישראל ולתושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) בגין
מניות חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ,יהיה בשיעור של .25%

2.15.3.7

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים
הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

2.15.3.8

כמו כן ,ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על-פי דין ,ינוכה מס
במקור על-פי השיעור שנקבע גם אם בעל המניות הינו חבר בני אדם תושב
ישראל.
מובהר ,כי שיעור ניכוי המס במקור לתושב הזר יהיה כפוף להוראות האמנה
למניעת כפל מס (אם קיימת) שנכרתה בין מדינת ישראל עם מדינת תושבותו
ובכפוף לאישור מתאים מראש מרשות המיסים.

2.15.3.9

ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו
רשומות למסחר בבורסה בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים ,יהיה
באמצעות מוסד כספי.

 2.15.4קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים
2.15.4.1

ככלל ,הפסדים בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים ושאילו
היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם (יחיד או חבר בני אדם) ,יהיו
ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי הנובעים ממכירת
כל נכס שהוא ,על-פי העקרונות הקבועים בסעיף  92לפקודה ,בין אם הרווח
נוצר מנכס בישראל או מחוצה לה (למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז
ביחס של  1ל.)3.5-

2.15.4.2

הפסד כאמור שנוצר בשנת המס ,ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד
ששולמו בגין אותו נייר ערך ו\או כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בשל ניירות
ערך אחרים באותה שנת מס (בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד
כאמור לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף (126א) לפקודה (בשנת )23% -2021
לגבי חבר בני אדם ,ולגבי יחיד ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע בסעיפים
125ב( )1או 125ג(ב) לפקודה (שהינו .)25%

2.15.4.3

הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזז בשנת המס כאמור ,יהיה ניתן לקיזוז
בשנות המס הבאות רק כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי לאחר השנה
שבה נוצר ההפסד ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה
ההפסד.
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2.15.4.4

בהתאם לתקנות הניכוי מרווח הון ,בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס
במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים ,יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות
עתידיות (להלן יחד :״ניירות ערך סחירים״) ,יקזז החייב בניכוי במקור את
הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות ערך סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך
שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין טרם מועד יצירת ההפסד
ובין לאחר המועד האמור.

2.15.4.5

בהתאם להוראות סעיף 94ג לפקודה ,במכירת מניה על-ידי חבר בני אדם,
יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה ,סכום דיבידנד שהתקבל
בשל המניה במשך  24החודשים שקדמו למכירה ,למעט דיבידנד ששולם עליו
מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של  15%או יותר אך לא יותר
מסכום ההפסד.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות ,טרם התגבשה הפרקטיקה
הנאותה ליישום ההוראות לעיל ,ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן.
יתרה מזאת ,ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות .מטבע הדברים ,לא
ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים.
התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי בלבד ואינו
מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על-פי התשקיף ,לפנות לייעוץ מקצועי על-מנת
להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ניירות
הערך המוצעים.
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פרק  - 3הון המניות של החברה
3.1

הון המניות של החברה לתאריך התשקיף
3.1.1

להלן הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה:

נכון לתאריך
התשקיף

סוג
נייר
הערך
מניות
רגילות
בנות
0.1
ש"ח
ע.נ .כל
אחת

כמות מניות
בהון הרשום

כמות מניות בהון
המונפק והנפרע (ללא
דילול

כמות מניות בהון
המונפק והנפרע
(בדילול מלא)

10,000

100

*103100

במועד השלמת
ההנפקה על-פי
התשקיף ועובר
לרישום למסחר
וכן בכפוף
להשלמת הליך
שינוי המבנה 1

מניות
רגילות
ללא
ע.נ .כל
אחת

800,000,000

במועד רישום
מניות החברה
למסחר

מניות
רגילות
ללא
ע.נ .כל
אחת

ללא שינוי

]_______[11,715,204

]_______[16,272,204

]_______[13,554,061

]_______[23,185,186

* לא כולל המניות שתנבענה מהמרת ההלוואות ההמירות כמפורט בסעיף  3.3.1להלן.

* נכון למועד הטיוטה ,טרם קיבלה החברה החלטה בדבר פיצול ההון וביטול הערך הנקוב
באופן המשקף את הנתונים המוצגים לעיל ולהלן.
3.1.2

3.2

לאחר רישום מניות החברה למסחר ,כל המניות שבהונה המונפק והנפרע של
החברה ,ירשמו על שם החברה לרישומים ,כמפורט בפרק  2לתשקיף.

השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך
3.2.1

התשקיף 2

במהלך שלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חל כל שינוי ו/או התפתחות בהון
הרשום של החברה ,למעט כמפורט להלן:

תאריך

מהות השינוי

כמות מניות
בהון הרשום

ע.נ.
בש"ח

סה"כ הון
רשום

31.5.2020

יתרת פתיחה

10,000

0.1

1,000

1

לאחר פיצול כל המניות הרגילות הרשומות בהונה הרשום של החברה וביטול ערכן הנקוב ,כמפורט בסעיף  3.2להלן.

2

יצוין ,כי החברה הוקמה ביום  31במאי ,2020 ,ולכן התיאורים המובאים בפרק  3זה הינם החל ממועד זה.
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3.2.2

תאריך

מהות השינוי

כמות מניות
בהון הרשום

במועד השלמת
הנפקת ניירות
הערך המוצעים
על-פי התשקיף
ועובר לרישומם
למסחר

פיצול כל המניות הרגילות
הרשומות בהונה הרשום
של החברה וביטול ערכן
הנקוב

800,000,000

3

ללא
ע.נ.

800,000,000

במהלך שלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חל כל שינוי ו/או התפתחות בהון
המונפק והנפרע של החברה ,למעט כמפורט להלן:
תאריך

מהות
השינוי

התמור
ה בגין
המניות

מחיר
למניה

השווי
(לפני
הכסף) 3

כמות מניות
השינוי

סה"כ מניות
(מצטבר)

31.5.202
0

יתרת
פתיחה

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

100

במועד
השלמת
הנפקת
ניירות
הערך
המוצעים
על-פי
התשקיף
ועובר
לרישומם
למסחר
בבורסה

3.3

ע.נ.
בש"ח

סה"כ הון
רשום

פיצול כל
המניות
הרגילות
הרשומו
ת בהונה
הרשום
של
החברה
וביטול
ערכן
הנקוב
הקצאת
מניות
במסגרת
הליך
שינוי
המבנה
בקבוצה.
לפרטים
נוספים,
ראו
סעיף 3.4
להלן.
הקצאת
מניות
בתמורה
להמרת 6
הלוואות
המירות.
לפרטים
נוספים,
ראו
סעיף
3.3.1
להלן.

ל.ר.

ל.ר₪.

ל.ר.

7,999,900

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

3,478,797

750,000
ש"ח

[___]
3.17
ש"ח
[מחיר
השווה
ל85% -
מהמחיר
בהנפקה
]

[___]
ש"חל.ר.
[שווי של
כ85% -
משווי
החברה
בהנפקה
]

___[236,407
]

השקעות בהון החברה

לפני הכסף ,בהתאם לשווי חברה שנקבע בהסכם ההשקעה/המרה.
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8,000,000

11,478,797

___[11,715,204
]
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3.3.1

במהלך חודשים פברואר ומרץ  ,2021התקשרה החברה ב 6-הסכמי הלוואות
המירות למניות (כפי שתוקנו בחודש יולי  )2021במסגרתם נטלה החברה הלוואות
המירות בסך של  750,000ש"ח ,נושאות ריבית שנתית בשיעור של ( 5%בסעיף זה
בלבד ,להלן יחד" :הסכמי ההלוואות ההמירות") ,מהמלווים ובסכומים
המפורטים להלן( :א) סך של  200,000ש"ח מה"ה רפי דורסט (בסעיף זה בלבד,
"מר דורסט") ומיבר דורסט ,דירקטורית בחברה; (ב) סך של  100,000ש"ח מהגב'
ניבה דורסט ,אחותו של מר דורסט; (ג) סך של  125,000ש"ח מהגב' אולגה פורמן,
אמו של מר סרגיי פורמן( ;4ד) הגב' פאינה קזדן ,אמו של מר יורי קשדן ;4ו( -ה) סך
של  100,000ש"ח מכל אחד מ 2 -צדדים שלישיים שאינם ולא יהיו בעלי עניין
בחברה;( ,להלן יחד בסעיף זה בלבד" ,המלווים") ,כאשר מועד הפירעון של קרן
ההלוואה והריבית שתצטבר בגינה ,ככל שלא יומרו למניות של החברה כמתואר
להלן ,יהיה בתום  18חודשים ממועד העמדת קרן ההלוואה ("מועד הפירעון
הסופי") .במסגרת הסכמי ההלוואות ההמירות נקבעו הוראות בנוגע למקרים בהם
יומרו ההלוואות למניות של החברה ,במסגרתם נקבע ,בין היתר ,כי ככל שעד מועד
הפירעון הסופי של כל אחד מהסכמי ההלוואות ההמירות תשלים החברה הנפקה
ראשונה של מניותיה לציבור על-פי תשקיף ( )IPOאו בדרך של מסמך רישום אחר
בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,אזי ,ההלוואות לא תישאנה ריבית ומיד לפני
השלמת ההנפקה הראשונה ,יתרת קרן ההלוואה כפי שתהיה באותה עת ,תומר
באופן אוטומטי למניות רגילות (מניות שלמות בלבד; לא יוקצו שברי מניות),
במחיר למניה שיהיה זהה למחיר האפקטיבי למניה שישולם על ידי המשקיעים
בהנפקה הראשונה בתוספת הנחה של .15%11.45%
בהתאם לאמור לעיל ,במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ועובר לרישומם למסחר ,בכוונת החברה להמיר את מלוא יתרת הסכמי ההלוואות
בסך של  750,000ש"ח ולהקצות למלווים [___]  236,407מניות רגילות של החברה,
במחיר למניה של [_____]  3.17ש"ח ,מתוכן יוקצו( :א)  ]___[63,042מניות רגילות
של החברה לה"ה רפי דורסט ומיבר דורסט; (ב)  ]___[31,521מניות רגילות של
החברה לגב' ניבה דורסט; (ג)  ]___[ 39,401מניות רגילות של החברה לגב' אולגה
פורמן; (ד)  ]___[39,401מניות רגילות של החברה לגב' פאינה קזדן; ו( -ה)
 ]___[31,521מניות רגילות של החברה לכל אחד מ 2 -הצדדים השלישיים שאינם
ולא יהיו בעלי עניין בחברה[ .מספר המניות הסופי שיוקצה לכל מלווה כתוצאה
מהמרת סכום הלוואתו להון ,ייקבע ,כאמור לעיל ,לפי מחיר למניה שיהיה שווה ל-
 85%מהמחיר למניה בהנפקה].
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אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף
 6.1.2לתשקיף ,יהיו מבעלי השליטה בחברה (לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.7להלן).
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החברה תודיע בדוח מיידי בד בבד עם פרסום הדו"ח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה
ועובר לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,על המרת הסכמי
ההלוואות ההמירות כאמור לעיל.
3.4

השקעות בהון והקצאת ניירות ערך המירים בחברה המרכזית ובלבנט
ביום  22ביוני ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם עם לבנט ,החברה המרכזית וכל בעלי המניות
של לבנט ושל החברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג ("הסכם המיזוג"" ,עסקת המיזוג",
לפי העניין) .על-פי הסכם המיזוג ,כל מחזיקי ניירות הערך של לבנט ושל החברה המרכזית
יעבירו לחברה ,את כל ניירות הערך שלהם בלבנט ובחברה המרכזית ,כך שהחברה תחזיק
במלוא ההון המונפק והנפרע של לבנט ושל החברה המרכזית מיד עם השלמת עסקת המיזוג,
וזאת בתמורה למניות רגילות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית
ושל לבנט ולאופציות לרכישת מניות של החברה שתוקצינה לבעלי אופציות לרכישת מניות
של החברה המרכזית ו/או של לבנט ,הכל במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-
פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר וכמפורט בסעיף  3.4זה להלן .מיד עם השלמת עסקת
המיזוג ,בעלי המניות בלבנט ובעלי אופציות לרכישת מניות בלבנט ,יחזיקו ב 60% -מהונה
המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) ובעלי המניות בחברה המרכזית ובעלי אופציות
לרכישת מניות בחברה המרכזית ,יחזיקו ב 40% -מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול
מלא) .יובהר ,כי השלמת עסקת המיזוג הותנתה בהתקיימותם של התנאים המתלים
שנקבעו בהסכם המיזוג ,ובהם השלמת הנפקת מניותיה של החברה לציבור וקבלת כל
האישורים הנדרשים להשלמת עסקת המיזוג .לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ,ראו
סעיף  6.1.2לתשקיף.
להלן יפורטו השקעות בהון החברה המרכזית ולבנט:
3.4.1

החברה המרכזית
ביום  19באפריל ,2021 ,נחתם כתב התחייבות כלפי החברה המרכזית ("כתב
ההתחייבות") ,על-ידי ה"ה אמיר אדיבי ("מר אדיבי") וישראל מורגנשטרן ("מר
מורגנשטרן") (אשר בכפוף למימוש כתבי אופציה שיוקצו להם כמפורט בסעיף
 3.4.1זה להלן ,יהפכו לבעלי עניין בחברה) על-פיו:
(א) החברה המרכזית התקשרה בהסכם השקעה עם אחים טובים אנחנו (שותפות
מוגבלת) (בסעיף זה בלבד" :השותפות") ,אשר בעלי השליטה בשותף הכללי
שלה הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן .בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה,
בתמורה לסך של  3,350,650ש"ח ,ביום  5במאי ,2021 ,הקצתה החברה
המרכזית לשותפות  29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של החברה
המרכזית במחיר על בסיס שווי של החברה המרכזית ,במועד הקצאתן ,בסך
של  10מיליון דולר (אחרי הכסף ובדילול מלא נכון למועד ההקצאה של כתבי
אופציה יועצים ח.מ ,.כהגדרתם להלן) .מאחר ובעלי המניות בחברה המרכזית
ובעלי אופציות לרכישת מניות בחברה המרכזית ,יחזיקו ,מיד עם השלמת
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עסקת המיזוג ,ב 40% -מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא)-
השווי של החברה המרכזית שנקבע בהשקעה כאמור שיקף ,נכון למועד
ביצועה ,שווי של  25מיליון דולר לחברה.
(ב) נקבע ,כי מר אדיבי ומר מורגנשטרן יהיו זכאים למנות עד  2דירקטורים
בחברה המרכזית בלבד לתקופה של  12חודשים החל ממועד חתימת כתב
ההתחייבות .נכון לתאריך התשקיף מר אדיבי ומר מורגנשטרן טרם מימשו
את זכותם כאמור.
(ג)

בתמורה לשירותי גיוס הון ,לרבות גיוס המשקיעים לשותפות שניתנו על ידי
מר אדיבי ומר מורגנשטרן לחברה המרכזית ,העניקה החברה המרכזית לכל
אחד מאמיר אדיבי אחזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה ( )100%של מר
אדיבי ,ומלישמור החזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה ( )100%של מר
מורגנשטרן ,כתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsלרכישת עד  28,757מניות
רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית ,כל אחד ,וכן עד 890
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית למר מני שלום
("מר שלום") ,5ובסך הכל עד  58,404מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת
של החברה המרכזית במחיר מימוש למניה אחת בהתאם לערכן הנקוב של
מניות המימוש ,קרי במחיר למניה של  0.01ש"ח (בסעיף זה יחד ובלבד" :כתבי
אופציה יועצים ח.מ .)".עוד נקבע בכתב ההתחייבויות ,כי בכפוף להשלמת
הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך
שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,כתבי אופציה יועצים
ח.מ .יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsשל החברה (בסעיף זה
בלבד" :כתבי אופציה יועצים גרופ  )"1חלף כתבי אופציה יועצים ח.מ..
בהתאם לכתבי אופציה יועצים גרופ  ,1תעניק החברה לכל אחד ממר אדיבי
ומר מורגנשטרן זכות לרכישת עד  513,037מניות רגילות של החברה וכן למר
שלום זכות לרכישת עד  15,878מניות רגילות של החברה ,ובסך הכל עד
 1,041,952מניות רגילות של החברה ,במחיר מימוש למניה אחת שיהיה זהה
למחיר המניה בהנפקה על-פי התשקיף .תקופת המימוש של אופציות יועצים
גרופ  1תסתיים בתום  36חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה יועצים ח.מ,.
קרי ביום  18באפריל .2024 ,כתבי האופציה יועצים גרופ  1יהיו ניתנים למימוש
פעם אחת בלבד ,במלואם או בחלקם .במקרה של מימוש חלקי של כתבי
האופציה ,יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר .בנוסף,
כתבי האופציה יועצים גרופ  1יהיו כפופים למגבלות נוספות על המימוש
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יצוין ,כי בהתאם לכתב ההתחייבות ,תחילה הקצתה החברה המרכזית לכל אחד מהצדדים השלישיים כתבי אופציה
לרכישת  29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית ובסה"כ  58,404מניות רגילות של
החברה המרכזית .ביום 19 ,באפריל ,2021 ,המחו הצדדים השלישיים את זכותם לרכישת  890מניות רגילות של
החברה המרכזית לטובת הצד השלישי הנוסף.
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כאמור בסעיף  3.8.6.4.4להלן וכן להתאמות ביחס למחיר המימוש ו/או מספר
האופציות במקרים הבאים (בשינויים המחויבים)( :א) במקרה של שינוי בהון
המניות המונפק והנפרע של החברה כאמור בסעיף  )2( 3.8.6.4.7להלן; (ב)
במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור בסעיף  )3( 3.8.6.4.7להלן; (ג) במקרה
של חלוקת דיבידנד במזומן כאמור בסעיף  )4( 3.8.6.4.7להלן; ו(-ד) במקרה של
הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה כאמור בסעיף  )5( 3.8.6.4.7להלן.
כתבי האופציה יועצים גרופ  1לא יהיו ניתנים למכירה ו/או להעברה .המניות
שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה יועצים גרופ  1תירשמנה על שם
החברה לרישומים ,כמפורט בפרק  2לתשקיף.
בהתאם להערכת שווי בלתי תלויה המבוססת על מודל "בלאק אנד שולס"
( )B&Sלאופציות יועצים גרופ  ,1החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים
פרופורמה ליום  30ביוני ,2021 ,קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות בסך של
 907אלפי ש"ח כנגד פרמיה על מניות.הערך הכלכלי של כתבי האופציה יועצים
גרופ  1שיוקצו לניצעים הינו [__] ש"ח) .השווי ההוגן כאמור חושב לפי מודל
"בלאק אנד שולס" ( )B&Sבהתאם לנוסחת החישוב שבנספח א' להנחיות על-
פי החלק השני לתקנון הבורסה .בחישוב השווי ההוגן כאמור נלקחו בחשבון
תנאי כתבי האופציה יועצים גרופ  ,1מחיר המימוש ותקופת המימוש וכן
בהתבסס ,בין היתר ,על ההנחות הבאות( :א) מחיר למניה של [__] ש"ח שהינו
המחיר הנקוב בתשקיף; (ב) מחיר המימוש של אופציה לא רשומה אחת ,קרי
[__] ש"ח; (ג) סטיית תקן שנתית של [__]( ;%ד) שיעור הריבית חסרת הסיכון
הינו [__]( ;%ה) משך חיי האופציה של [__] שנים.
3.4.2

לבנט
ביום  4בינואר ,2021 ,התקשרה לבנט בהסכם ,כפי שתוקן בחודש אפריל ,2021 ,עם
פיטכ 3פתרונות טכנולוגיים בע"מ ("פיטכ ,)"3חברה שאחד מבעלי המניות בה
( )33.33%הינו מר דני כהן ,יו"ר דירקטוריון החברה ,על-פיו בתמורה לשירותי ייעוץ
אסטרטגיים ובכלל זה העמדת שירותי דירקטוריון מייעץ ( )advisory boardללבנט,
העניקה לבנט לפיטכ 3כתב אופציה לא רשום ( )Warrantלרכישת עד  745מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של לבנט ,במחיר מימוש למניה אחת של  1ש"ח
(בסעיף זה בלבד" ,כתב אופציה פיטכ 3לבנט") .לפרטים נוספים אודות הסכם
שירותי הייעוץ עם פיטכ  ,3ראו סעיף  6.7.18.3לתשקיף.
ביום  24בינואר ,2021 ,התקשרה לבנט בהסכם ,כפי שתוקן ביום  6במאי ,2021 ,עם
מר ג'ורג' פאנוס ,יועץ לשעבר של לבנט שאינו ולא יהיה לבעל עניין ,לקבלת שירותי
ייעוץ ,על-פיו בתמורה לשירותי ייעוץ שהועמדו על ידי היועץמר פאנוס ,העניקה
לבנט ליועץ למר פאנוס כתב אופציה לא רשום ) )Warrantרכישת עד  245מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של לבנט (בסעיף זה בלבד" ,כתב אופציה יועץ
פאנוס לבנט").
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כתב אופציה פיטכ 3לבנט וכתב אופציה יועץ פאנוס לבנט ,ייקראו יחד להלן בסעיף
זה בלבד" :כתבי אופציה יועצים לבנט".
בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר
והשלמת הליך שינו המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,כתבי אופציה
יועצים לבנט יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsשל החברה (בסעיף זה
בלבד" :כתבי אופציה יועצים גרופ  )"2חלף כתבי אופציה יועצים לבנט ,כך שכתבי
אופציה יועצים גרופ  2יהיו בשווי כלכלי זהה לכתבי אופציה יועצים לבנט.
בהתאם לכתבי אופציה יועצים גרופ  ,2תעניק החברה לפיטכ 3זכות לרכישת עד
 230,852מניות רגילות של החברה וליועץ ולמר פאנוס זכות לרכישת עד 75,918
מניות רגילות של החברה ,ובסך הכל עד  306,770מניות רגילות של החברה ,במחיר
מימוש למניה אחת של  1ש"ח ,כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום  24חודשים
ממועד הקצאת כל אחד מכתבי אופציה יועצים לבנט ,קרי ביום  3בינואר2023 ,
(כולל) עבור כתב אופציה יועצים גרופ  2של פיטכ 3ו 23 -בינואר( 2023 ,כולל) עבור
כתב אופציה יועצים גרופ  2של היועץמר פאנוס .כתבי אופציה יועצים גרופ  2יהיו
ניתנים למימוש פעם אחת בלבד ,במלואם או בחלקם .במקרה של מימוש חלקי של
כתבי האופציה ,יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר.
בנוסף ,כתבי אופציה יועצים גרופ  2יהיו כפופים למגבלות נוספות על המימוש
כאמור בסעיף  3.8.6.4.4להלן וכן להתאמות ביחס למחיר המימוש ו/או מספר
האופציות במקרים הבאים (בשינויים המחויבים)( :א) במקרה של שינוי בהון
המניות המונפק והנפרע של החברה כאמור בסעיף  )2( 3.8.6.4.7להלן; (ב) במקרה
של חלוקת מניות הטבה כאמור בסעיף  )3( 3.8.6.4.7להלן; (ג) במקרה של חלוקת
דיבידנד במזומן כאמור בסעיף  )4( 3.8.6.4.7להלן; ו( -ד) במקרה של הנפקת זכויות
של החברה לבעלי מניותיה כאמור בסעיף  )5( 3.8.6.4.7להלן .כתבי אופציה יועצים
גרופ  2לא יהיו ניתנים למכירה ו/או להעברה .המניות שתנבענה כתוצאה מימוש
כתבי האופציה יועצים גרופ  2תירשמנה על שם החברה לרישומים ,כמפורט בפרק
 2לתשקיף.
3.5

החזקות בניירות הערך של החברה המרכזית ,לבנט והחברה
להלן פירוט לפי מיטב ידיעת החברה ,הדירקטורים בה ומנהליה ,בדבר החזקות בניירות
הערך של החברה המרכזית ,לבנט והחברה ,במועד הסמוך לתאריך התשקיף ולמועד לאחר
השלמת ההנפקה:
3.5.1

החזקות בחברה המרכזית במועד הסמוך לתאריך התשקיף
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שם המחזיק

מניות רגילות

אופציות לא רשומות

אדי
גיא
יורי קשדן8
סרגי פורמן9
אמיר אדיבי 10
ישראל מורגנשטרן11
מני שלום12
אחים טובים אנחנו
(שותפות מוגבלת)13
סה''כ

50,000
50,000
50,000
50,000
-

28,757
28,757
890

שעור החזקה
(ללא דילול)
21.81%
21.81%
21.81%
21.81%
-

שיעור החזקה
(בדילול מלא)
17.38%
17.38%
17.38%
17.38%
10.00%
10.00%
0.31%

29,202

-

12.74%

10.15%

229,202

58,404

100%

100%

כץ6

עמר7

3.5.2

החזקות בלבנט במועד הסמוך לתאריך התשקיף

שם המחזיק

מניות
רגילות

אופציות לא
רשומות

אדי
גיא
פיטכ 3פתרונות טכנולוגיים
בע"מ14
לי-מאי יושיע הרוש
ג'ורג' פאנוס
מחזיקים אחרים15
סה''כ

10,300
10,300
-

745

2,360
1,428
1623,848

245
245

כץ6

עמר7

6
7

8

9

10
11
12

13
14

15

16

990

שעור
החזקה
(ללא דילול)
42.06%
42.06%

40.38%
40.38%

-

3.00%

9.90%
5.9799%
100%16

9.50%
0.99%
6.745.75%
100%16

שיעור החזקה
(בדילול מלא)

מר אדי כץ הינו מנכ"ל ודירקטור בחברות הקבוצה .למיטב ידיעת החברה מר כץ הינו מבעלי השליטה בחברה.
מר עמר הינו סמנכ"ל טכנולוגיה של חברות הקבוצה ודירקטור בחברה .מר עמר הינו תושב אוקראינה .למיטב ידיעת
החברה מר עמר הינו מבעלי השליטה בחברה.
למיטב ידיעת החברה ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה
כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,יהיה מר קשדן מבעלי השליטה בחברה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.7להלן.
למיטב ידיעת החברה ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה
כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,יהיה מר פורמן מבעלי השליטה בחברה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.7להלן.
באמצעות אמיר אדיבי אחזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה ( )100%של מר אדיבי.
באמצעות ישמור החזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה ( )100%של מר מורגנשטרן.
למיטב ידיעת החברה ,החזקתו של מר שלום בניירות הערך של החברה הינה "החזקה ביחד" עם מר אדיבי ומר
מורגנשטרן ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה בשותף הכללי של השותפות המוגבלת הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן.
למיטב ידיעת החברה בעלי המניות בחלקים שווים ( )33.33%בפיטכ 3ואשר מכהנים כחברים בועדה המייעצת
( )advisory boardשל לבנט ,הינם ה"ה דני כהן ,יו"ר דירקטוריון של החברה ,חנה שינדלר ותמר יסעור .לפרטים
נוספים אודות הסכם שירותי הייעוץ עם פיטכ  ,3ראו סעיף  6.7.18.3לתשקיף.
 3 4בעלי מניות בחברה בלבנט שהינם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בה נכון לתאריך
התשקיף.
בניכוי המניות הרדומות המחוזקות על ידי לבנט.
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3.5.3

החזקות בחברה במועד הסמוך לתאריך התשקיף
שם המחזיק

מניות רגילות

שעור החזקה

50
50
100

50%
50%
100%

כץ6

אדי
גיא
סה''כ

עמר7

3.5.4

החזקות בחברה לאחר פיצול ההון וביטול הערך הנקוב ובהנחה של השלמת שינוי
המבנה בקבוצה

שם המחזיק

מניות
רגילות

אופציות לא
רשומות

אדי
גיא
יורי קשדן8
סרגי פורמן9
אמיר אדיבי10
ישראל מורגנשטרן11
מני שלום12
אחים טובים אנחנו (שותפות
מוגבלת)13
פיטכ 3פתרונות טכנולוגיים בע"מ14
לי-מאי יושיע הרוש
ג'ורג' פאנוס

4,000,000
4,000,000
892,020
892,020
520,976

513,037
513,037
15,878
-

שעור
החזקה
(ללא דילול)
34.85%
34.85%
7.77%
7.77%
4.54%

31.18%
31.18%
6.95%
6.95%
4.00%
4.00%
0.12%
4.06%

731,289
-

230,852
75,918

6.37%
-

1.80%
5.70%
0.59%

כץ6

עמר7
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אחרים17

מחזיקים
סה''כ

3.5.5

442,492
11,478,797

-75,918
1,348,722

3.85%
100%

4.043.45%
100%

החזקות בחברה לאחר השלמת ההנפקה ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר על-
פי התשקיף (בהנחה של רכישת מלוא ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי
התשקיף) ,המרת כלל הסכמי ההלוואות ההמירות ,והקצאת האופציות הלא
רשומות

[__]17.26%
[__]17.26%
[__]4.02%

]__[931,421
-

-

שעור
החזקה
(ללא דילול)
[__]24.59%
]__[24.59%
[__]5.73%

שם המחזיק

מניות רגילות

אופציות לא
רשומות

כתבי אופציה
(סדרה )1

אדי כץ0 6
גיא עמר( 7א)
יורי קשדן( 18א)
סרגי פורמן19
(א)
אמיר אדיבי10
(ב)
ישראל
מורגנשטרן(11ב)

4,000,000
4,000,000
]__[931,421

[__]-
-

[__]5.73%

[__]4.02%

513,037

-

[__]-

[__]2.21%

-

513,037

-

[__]-

[__]2.21%

מני שלום(12ב)

-

15,878

-

[__]-

[__]0.07%

אחים טובים
אנחנו (שותפות
מוגבלת)( 13ב)
פיטכ 3פתרונות
טכנולוגיים
בע"מ( 14א)
לי-מאי יושיע
הרוש (אה)
ג'ורג' פאנוס (ה)
דני כהן( 20א)

520,976

-

-

[__]3.20%

[__]2.25%

-

230,852

-

[__]-

[__]1.00%

731,289

-

-

[__]4.50%

[__]3.16%

-

75,918
230,852

-

-

0.33%
]__[1.00%

רועי כץ (21ג)
נתי פריד(22ד)
רפי ומיבר

]__[94,563

141,427
117,856
-

]__[0.58%

]__[0.61%
]__[0.51%
]__[0.41%

-

שיעור החזקה
(בדילול מלא)

17

 3 4מחזיקים בניירות הערך של הבעלי מניות ב חברה שהינם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין ו/או נושאי משרה
בכירה בה.
יצוין ,כי  ]__[39,401מניות מתוך סך המניות המוצגות תחת החזקות מר קשדן מוחזקות על ידי הגב' פאינה קזדן,
אמו של מר קשדן והחזקתה במניות החברה הינה "החזקה ביחד" עם מר קשדן ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
לפרטים נוספים אודות מר קשדן ,ראו הערת שוליים מס'  8לעיל.

19

יצוין ,כי  ]__[39,401מניות מת וך סך המניות המוצגות תחת החזקות של מר פורמן מוחזקות על ידי גב' אולגה
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20
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פורמן ,אמו של מר פורמן והחזקתה במניות החברה הינה "החזקה ביחד" עם מר פורמן ,כהגדרת מונח זה בחוק
ניירות ערך .לפרטים נוספים אודות מר פורמן ,ראו הערת שוליים מס'  9לעיל.
מר כהן הינו יו"ר דירקטוריון החברה.
מר רועי כץ הינו סמנכ"ל הכספים של חברות הקבוצה.
מר פריד מכהן כדירקטור בלבנט וכן משמש כפרויקטור של הליך שינוי המבנה ותהליך ההנפקה .מר פריד אינו מקיים
יחסי עובד מעביד עם החברה וכן אינו ולא יהיה בעל ענין בחברה ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
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דורסט(23א)
מחזיקים
אחרים( 24ה)
החתם
המתמחר
בהנפקה על-פי
התשקיף (ו)
ציבור
סה''כ

]__[505,534
-

-517,126

-

]__[2.23%

28.00%]__[ ]__[4,557,000
]__[4,557,000
100%
]__[5,074,126 ]__[1,838,856 ]__[16,272,204
(א)
(ב)

(ג)

(ד)

(ה)

(ו)
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75,918
]__[-

-

]__[3.11%

]__[2.18%

[__]39.31%
100%

בעל עניין בחברה ,כהגדרת מונח זהו בסעיף  3.9.1.1להלן .לפיכך ,ניירות הערך המוחזקים על
ידו יהיו חסומים בהתאם למפורט בסעיף בסעיפים  3.9.1.2ו 3.9.3 -להלן.
בהנחה שמר אדיבי ,מר מורגנשטרן ומר שלום יממשו את זכותם לרכישת  1,041,952מניות
רגילות של החברה על-פי כתבי האופציה יועצים גרופ  ,1כמתואר בסעיף  3.4.1לעיל ,אזי יהפכו
מר אדיבי ,מר מורגנשטרן (ובהתאם גם אחים טובים אנחנו (שותפות מוגבלת)) וכן מר שלום
לבעלי עניין בחברה ,כהגדרת מונח זהו בסעיף  3.9.1.1להלן .לפיכך ,ביחס לניירות הערך
המחוזקים על ידם וכן על ידי אחים טובים אנחנו (שותפות מוגבלת) יחולו הוראות החסימה
כמפורט בסעיף בסעיפים  3.9.1.2ו 3.9.3 -להלן.
נושא משרה בכירה בחברה אשר אינו מקיים יחסי עובד מעביד עם החברה ושאינו ולא יהיה
בעל ענין בחברה ,כהגדרת מונח זהו בסעיף  3.9.1.1להלן ,גם בהנחה שיממש את 141,427
האופציות הלא רשומות אשר יוקצו לו במועד השלמת ההנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף ועובר לרישומם של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף כמפורט בסעיף 3.8.6.2
להלן .לפיכך ביחס לאופציות הלא רשומות הנ"ל ,יחולו הוראות החסימה כמפורט בסעיף
בסעיפים  3.9.1.3ו 3.9.3 -להלן.
מחזיק אשר אינו מקיים יחסי עובד מעביד עם החברה ושאינו ולא יהיה בעל ענין בחברה,
כהגדרת מונח זהו בסעיף  3.9.1.1להלן ,גם בהנחה שיממש את  117,856האופציות הלא
רשומות אשר יוקצו לו במועד השלמת ההנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר
לרישומם של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף כמפורט בסעיף  3.8.6.2להלן .לפיכך ביחס
לאופציות הלא רשומות הנ"ל ,יחולו הוראות החסימה כמפורט בסעיף בסעיפים  3.9.1.3ו-
 3.9.3להלן.
 1,236,823מניות רגילות של החברה אלה יוקצו ל 7 6-מהמחזיקים הנ"ל שאינם ולא יהיו
לבעלי עניין ,כהגדרת מונח זהו בסעיף  3.9.1.1להלן ,במועד השלמת הנפקת ניירות הערך
המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה ,כחלק מהמרת הסכמי ההלוואה
ההמירות כמפורט בסעיף  3.3.1לעיל וכן כחלק משינוי מבנה הקבוצה כמתואר בסעיף 6.1.2
לתשקיף .לפיכך ,יחולו על מניות אלה הוראות החסימה כמפורט בסעיף בסעיפים  3.9.1.3ו-
ו 3.9.3 -להלן .ביחס ל 75,918 -כתבי אופציה יועצים גרופ  2שיוקצה שיוקצו למר ג'ורג' פאנוס,
יועץ לשעבר של החברה לבנט שאינו ולא יהיה לבעל עניין ,כהגדרתו מונח זה בסעיף 3.9.1.1
להלן ,במועד השלמת ההנפקה ועובר לרישומם של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
הניתנים למימוש לעד  75,918מניות רגילות של החברה ,הכל כמפורט בסעיף  3.4.2לעיל ,יחולו
הוראות החסימה כמפורט בסעיף  3.9.1.3ו 3.9.3 -להלן.
ביחס ל ]_____[516,922 -כתבי אופציה (סדרה )1אופציות לא רשומות שיוקצו לחתם
המתמחר שאינו ולא יהיה בעל ענין בחברה ,כהגדרת מונח זהו בסעיף  3.9.1.1להלן ,גם בהנחה

הגב' דורסט הינה דירקטורית בחברה .יצוין ,כי מר דורסט מעניק שירותי גיוס ואיתור לקוחות ללבנט .לפרטים
נוספים ,ראו סעיף  6.7.18.5לתשקיף .יצוין ,כי  ]__[31,521מניות מתוך סך המניות המוצגות תחת החזקות בני

24

הזוג דורסט מוחזקות על ידי הגב' ניבה דורסט ,אחותו של מר דורסט והחזקתה במניות החברה הינה "החזקה
ביחד" עם בני הזוג דורסט ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
 5 6מחזיקים בניירות הערך של הבעלי מניות ב חברה שהינם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין ו/או נושאי משרה
בכירה בה.

ג 11 -

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
שיממש את כתבי אופציה (סדרה )1האופציות הלא רשומות אשר יוקצו לו במועד השלמת
ההנפקה ועובר לרישומם של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף כמתואר בסעיף 3.8.5
להלן ,יחולו הוראות החסימה כמפורט בסעיף  3.9.1.3להלן.

3.6

בעלי השליטה בחברה
למיטב ידיעת החברה ,נכון לתאריך התשקיף ה"ה אדי כץ וגיא עמר הינם בעלי השליטה
בחברה וכן בלבנט .בנוסף ,ה"ה אדי כץ ,גיא עמר ,יורי קשדן וסרגי פורמן הינם בעלי
השליטה בחברה המרכזית .בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף
והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,בעלי השליטה בחברה
יהיו :ה"ה אדי כץ ,גיא עמר ,יורי קשדן וסרגי פורמן .לפרטים נוספים אודות הסכם דבוקת
שליטה ביניהם ,ראו סעיף  3.7להלן.

3.7

הסכם דבוקת שליטה [החזקות בעלי השליטה בחברה יושלמו בכפוף לקביעת שווי החברה
במסגרת ההנפקה מאחר וחלק מהמניות גרעין השליטה יוקצו לקרוביהם של בעלי
השליטה בהתאם להמרת הסכמי הלוואות המירות במחיר למניה הנגזר מהמחיר
בההנפקה כמפורט בסעיף  3.3.1לעיל]
בין ה"ה אדי כץ ,גיא עמר ,יורי קשדן וסרגי פורמן נחתם הסכם להקמת דבוקת שליטה
שיכנס לתוקפו בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם
למסחר בבורסה ("הסכם דבוקת השליטה") .להלן עיקרי הסכם דבוקת השליטה:

25
26
27

3.7.1

יוקם גרעין שליטה שיכלול  %]___[60.61%מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה ("מניות גרעין השליטה") ,שיורכב ממניות אשר יוחזקו על ידי מר אדי כץ
שתהווינה כ %]___[24.58% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר
השלמת ההנפקה ,מניות אשר יוחזקו על ידי מר גיא עמר שתהווינה כ-
 %]___[24.58%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההנפקה,
מניות אשר יוחזקו על ידי מר יורי קשדן שתהווינה כ %]__[5.72%-מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר השלמת ההנפקה 25ומניות אשר יוחזקו על
ידי מר סרגי פורמן שתהווינה כ %]__[5.72%-מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה מיד לאחר השלמת ההנפקה.26

3.7.2

הצדדים להסכם דבוקת השליטה התחייבו כי לא יעבירו ו/או ימכרו ו/או יתקשרו
בהסכם להעברת ו/או למכירת מניות גרעין השליטה לצד שלישי או לנעבר מורשה 27
שאינו צד להסכם דבוקת השליטה ,עד תום  12חודשים ממועד כניסתו לתוקף
(בסעיף  3.7זה בלבד" ,תקופת החסימה המוסכמת").

למעט המניות שיחוזקו על ידי אמו של מר קשדן מיד לאחר השלמת ההנפקה כמפורט בהערת שוליים מס'  8לעיל.
למעט המניות שיחוזקו על ידי אמו של מר פורמן מיד לאחר השלמת ההנפקה כמפורט בהערת שוליים מס'  9לעיל.
"נעבר מורשה" משמעו -כל גוף בשליטתו של אותו צד ,בעל השליטה באותו צד ,או גוף בשליטת בעל השליטה באותו
צד.
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3.7.3

לאחר תקופת החסימה המוסמכת ,היה ומי מהצדדים להסכם דבוקת השליטה
יבקש למכור ו/או להעביר את מניות גרעין השליטה שבבעלותו ,כולן או חלקן ,לצד
שלישי ,בין בבורסה ובין מחוץ לבורסה ,תהיה המכירה כפופה למתן זכות הצעה
ראשונה ליתר הצדדים להסכם דבוקת השליטה.28

3.7.4

לאחר תקופת החסימה המוסכמת ,היה ומי מהצדדים להסכם דבוקת השליטה
(בסעיף זה בלבד" ,המציע") ,יבקש למכור ו/או להעביר את מניות גרעין השליטה
שבבעלותו בשיעור העולה על  5%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בעסקה
אחת או במצטבר ביחד עם עסקאות קודמות בו העביר המציע מניות של גרעין
השליטה שבבעלותו) ,לצד שלישי ,לרבות במקרה של מכר כפוי עקב כינוס נכסים,
הליכי הוצל"פ וכו' ,אך למעט במקרה של מימוש שעבוד שנוצר על המניות לטובת
גוף פיננסי להבטחת אשראי שהתקבל ממנו ,אזי במקרה כזה תוקנה ליתר הצדדים
להסכם דבוקת השליטה זכות הצטרפות.29

3.7.5

מכירת מניות שאינן חלק ממניות גרעין השליטה תהיה כפופה למסירת הודעה
מוקדמת בכתב על כוונה למכור אותן ליתר הצדדים להסכם דבוקת השליטה.30

3.7.6

לפני קיום אסיפות כלליות של החברה ,יקיימו הצדדים אסיפה מקדימה לשם קבלת
החלטה ברוב כיצד יצביעו באסיפה הכללית של החברה בעניינים המפורטים שעל
סדר יומה של האסיפה הכללית ("האסיפה המקדימה") ובמקרה בו לא הגיעו
הצדדים הנ"ל להסכמה ,אזי למר כץ יהיה קול מכריע.
הצדדים מתחייבים להצביע בכל אסיפה כללית ,והם יצביעו מכוח כל מניות החברה
שבבעלותם ,כפי שיהיו מעת לעת (הן החופשיות והן מניות גרעין השליטה) באותו
אופן בו הוחלט באסיפה המקדימה שקיימו הצדדים.

3.7.8

למר כץ זכות להמליץ על זהות דירקטורים לדירקטוריון ,לרבות דירקטורים
חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי בחברה וכל הצדדים להסכם דבוקת השליטה יעשו
שימוש בכל זכויות ההצבעה שלהם בחברה על מנת שדירקטור מומלץ של צד כאמור

3.7.7

28

29

30

הוראות אלה לא יחולו על העברת מניות החברה לכל גוף בשליטתו של אותו צד ,בעל השליטה באותו צד ,או גוף
בשליטת בעל השליטה באותו צד ("נעבר מורשה")  ,ואולם העברה או מכירה כאמור תהיה כפופה לכך שאותו נעבר
מורשה יוסיף את חתימתו על הסכם דבוקת השליטה ובדרך זו ייטול על עצמו את כל התחייבויותיו וזכויותיו של
המעביר בהתאם להוראות הסכם דבוקת השליטה ,על כל תיקוניו ככל שיהיו ,ביחס למניות גרעין השליטה שרכש,
וכן שאם אותו נעבר פסק להיות נעבר מורשה אזי הוא יחזיר את המניות שרכש לבעל המניות המעביר אשר יהיה
כפוף להוראות הסכם דבוקת השליטה.
הוראות אלה לא יחולו על העברת מניות החברה לנעבר מורשה ,כמשמעו בהערת שוליים מס'  28לעיל ,ואולם העברה
או מכירה כאמור תהיה כפופה לכך שאותו נעבר מורשה יוסיף את חתימתו על הסכם דבוקת השליטה ובדרך זו
ייטול על עצמו את כל התחייבויותיו וזכויותיו של המעביר בהתאם להוראות הסכם דבוקת השליטה ,על כל תיקוניו
ככל שיהיו ,ביחס למניות גרעין השליטה שרכש ,וכן שאם אותו נעבר פסק להיות נעבר מורשה אזי הוא יחזיר את
המניות שרכש לבעל המניות המעביר אשר יהיה כפוף להוראות הסכם דבוקת השליטה.
האמור בסעיף זה לא יחול על מכירה במהלך המסחר בבורסה ,על ידי צד כלשהו ,של מניות חופשיות בשיעור של עד
 2%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המוחזק על ידי אותו צד ,במצטבר ,במהלך שנה קלנדרית על ידי מי
מהצדדים להסכם זה.
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ימונה וכן להפסקת כהונתו של כל דירקטור אשר מר כץ ביקש להפסיק את כהונתו
בדירקטוריון החברה.
3.7.9

הצדדים להסכם דבוקת השליטה יעשו שימוש בכל זכויות ההצבעה שלהם על מנת
שמר כץ יתמנה ויכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה ומר עמר יתמנה ויכהן כסמנכ"ל
טכנולוגיה ודירקטור בחברה (בסעיף זה בלבד" ,נושאי המשרה") ,לתקופה של
לפחות  5שנים ממועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ורישומם למסחר .עוד קובע הסכם דבוקת השליטה ,כי הצדדים להסכם דבוקת
השליטה יעשו שימוש בכל זכויות ההצבעה שלהם באסיפה הכללית של החברה על
מנת להאריך את תוקפו של ההסכם עם כל אחד מנושאי המשרה בסמוך למועד
סיום תוקפו ,לתקופה אחת של  3שנים נוספות ,וזאת בכפוף לכך כי לא התקיימה
עילה 31לסיום ההסכם עם מי מנושאי המשרה במהלך תקופת ההסכם המקורית.

 3.7.10הצדדים להסכם דבוקת השליטה יתחייבו כי לא ימכרו מניות של החברה למתחרה
של החברה ,אלא בהסכמת יתר הצדדים להסכם דבוקת השליטה ,וזאת למעט
ביחס למכירת מניות החברה במהלך המסחר בבורסה.
 3.7.11הסכם דבוקת השליטה נקבע לתקופה של  3שנים החל ממועד כניסתו לתוקף.
3.8

ניירות ערך המירים של החברה
נכון לתאריך התשקיף ,אין ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות החברה ,למעט
כמפורט להלן:
3.8.1

לפרטים אודות כתבי אופציה (סדרה  )1המוצעים לציבור על-פי תשקיף זה ,ראו
פרק  2לתשקיף.

3.8.2

לפרטים אודות הסכמי הלוואות המירות הניתנים להמרה למניות החברה ,ראו
סעיף  3.3.1לעיל.
לפרטים אודות כתבי אופציה לא רשומים יועצים גרופ  ,1ראו סעיף  3.4.1לעיל.

3.8.4

לפרטים אודות כתבי אופציה לא רשומים יועצים גרופ  ,2ראו סעיף  3.4.2 0לעיל.

3.8.5

הקצאת כתבי אופציה (סדרה )1אופציות לא רשומות לחתם המתמחר

3.8.3

 3.8.5.1בהתאם להסכם לקבלת שירותי החיתום ו/או הפצת ניירות ערך ,בו
מתכוונת החברה להתקשר עם החתם המתמחר בהנפקה על-פי התשקיף ,אשר
פרטיו ,ככל שייחתם ,ידווחו במסגרת ההודעה המשלימה (לפרטים נוספים ,ראו
31

"עילה" משמעה -כל אחד מאלה )1( :הפרת התחייבות יסודית על פי ההסכם; ( )2ביצוע פעולה שיש עמה חוסר
נאמנות או חוסר יושר כלפי החברה; ( )3כתוצאה מכך שנושא המשרה הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שאינה
הולמת את תפקידו או הקשורה לתפקידו; ( ) 4במקרה בו החלו הליכי חדלות פירעון מכל סוג שהוא כלפי נושא
המשרה.
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סעיף  2.11לתשקיף) ,במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ועובר לרישומם למסחר (ובכפוף להתקשרות בהסכם כאמור) ("מועד ההענקה"),
יוקצו לחתם המתמחר  ]____[517,126כתבי אופציה (סדרה )1אופציות לא
רשומות אשר תהיינה יהיו ניתנות ניתנים למימוש ל ]____[ 517,126 -מניות רגילות
של החברה (בסעיף  3.8.5זה בלבד" :האופציות") ,בתנאים זהים לתנאי כתבי
אופציה (סדרה  )1המוצעים לציבור על-פי התשקיף כמפורט בסעיף  2.3.2לתשקיף,
לרבות לעניין מחיר מימוש ,תקופת מימוש והתאמות במהלך תקופה בת [__]
חודשים ממועד ההענקה (בסעיף זה בלבד" :תקופת המימוש").
 3.8.5.2מחיר המימוש של כל אופציה לא רשומה יהיה זהה למחיר המניה בהנפקה
על-פי התשקיף.
 3.8.5.3כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת ממועד הענקתן ועד
לתום תקופת המימוש של האופציות .האופציות תהיינה כפופות למגבלות
נוספות על המימוש כאמור בסעיף  3.8.6.4.4להלן וכן להתאמות ביחס
למחיר המימוש ו/או מספר האופציות במקרים הבאים (בשינויים
המחויבים)( :א) במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה
כאמור בסעיף  )2( 3.8.6.4.7להלן; (ב) במקרה של חלוקת מניות הטבה
כאמור בסעיף  )3( 3.8.6.4.7להלן; (ג) במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן
כאמור בסעיף  )4( 3.8.6.4.7להלן; ו( -ד) במקרה של הנפקת זכויות של
החברה לבעלי מניותיה כאמור בסעיף  )5( 3.8.6.4.7להלן.
 3.8.5.4האופציות לא תהיינה ניתנות למכירה ו/או להעברה.
 3.8.5.5המניות שתנבענה ממימוש האופציות תירשמנה על שם החברה לרישומים,
כמפורט בפרק  2לתשקיף.
3.8.6

תכנית

אופציות 32

 3.8.6.1ביום  18באפריל ,2021 ,אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות,
כפי שתוקנה מעת לעת ("התכנית") ,אשר מפורטת בסעיף  3.8.6.4להלן,
מכוחה תהיה רשאית החברה להקצות מעת לעת2,318,51921,986,525 ,
אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל 21,986,525 2,318,519 -מניות
רגילות של החברה ללא ע.נ .כל אחת ("האופציות") ,לעובדים ,נושאי
משרה ,יועצים ונותני שירותים של החברה ("ניצעים") ,במחיר מימוש ,כפי
שיקבע על-ידי דירקטוריון החברה מעת לעת ובכפוף להתאמות כמפורט
בסעיף  3.8.6.4.7להלן .ניתן להקצות אופציות בהתאם לתכנית במהלך
תקופה של  10שנים ממועד אימוצה על ידי החלטת הדירקטוריון ,דהיינו
32

הנתונים בסעיף  3.8.6זה ,הינם בהתאם לפיצול הון המניות הרגילות של החברה וביטול ערכן הנקוב כאמור בסעיף
 3.2לעיל.
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עד  17באפריל .2031 ,נכון לתאריך התשקיף ,החברה לא הקצתה אופציות
מכוח התכנית.
 3.8.6.2ביום [________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה
והאסיפה הכללית של החברה ,כי במועד השלמת הנפקת ניירות הערך
המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה ,יוקצו לניצעים
המופרטים להלן ]________[490,134 ,אופציות לא רשומות אשר ניתנות
למימוש ל 490,134 -מניות רגילות של החברה ללא ע.נ .כל אחת ,בהתאם
לתכנית האופציות המפורטת בסעיף  3.8.6.4להלן וכמפורט להלן:
הניצע
אדי
כץ
דני
כהן

רועי
כץ

נתי
פריד

סה"כ

כמות
האופציות
[___]

מחיר מימוש

תנאי ההקצאה

[___]

[___]

זהה למחיר המניה
על-פי
בהנפקה
התשקיף 3.95ש"ח

230,852

 1ש"ח

141,427

117,856

 3.95ש"חזהה למחיר
המניה בהנפקה על-פי
התשקיף

]___[490,134

-

אין תקופת הבשלה.
תקופת המימוש של
האופציות היא לתקופה
של עד  24חודשים החל
ממועד ההענקה
אין תקופת הבשלה.
תקופת המימוש של
האופציות היא לתקופה
של עד  36חודשים החל
ממועד ההענקה.
אין תקופת הבשלה.
תקופת המימוש של
האופציות היא לתקופה
של עד  48חודשים החל
ממועד ההענקה
-

 3.8.6.3בהתאם לאמור לעיל ,יובהר ,כי ביחס ל ]_________[1,828,384 -אופציות
לא רשומות הנמצאות בתכנית האופציות של החברה ואשר טרם הוקצו על
ידי החברה ("יתרת האופציות") ,החברה לא פנתה לבורסה לקבלת
אישורה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש יתרת האופציות.
כל הקצאה של יתרת האופציות ,כולה או חלקה ,תהיה כפופה לקבלת כל
האישורים הנדרשים על-פי דין ,לרבות קבלת אישור הבורסה לרישום
למסחר של המניות שתנבענה ממימוש יתרת האופציות הנ"ל ,ולעמידה
בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו ,לרבות לעניין מחיר מימוש
מינימלי ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר.
 3.8.6.4תיאור תנאי תכנית האופציות
להלן עיקרי תנאי האופציות על-פי התכנית:
 3.8.6.4.1מחיר מימוש
על-פי התכנית ,מחיר המימוש של כל אופציה ,ייקבע על-ידי
הדירקטוריון במועד הקצאתה ובכפוף למחיר מימוש מינימלי
ג 16 -

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
על-פי תקנון והנחיות הבורסה ,כפי שיהיו מעת לעת ,לפי העניין.
עם מימוש האופציה חייב הניצע לשלם את התמורה עבור
המימוש ,במזומן ,או בכפוף לאישור דירקטוריון החברה ,במניות
של החברה בהתאם למנגנון .net exercise
 3.8.6.4.2תקופת האופציה
האופציות תהיינה ניתנות למימוש בהתאם לתנאים שייקבעו
בהסכם עם כל ניצע ,לרבות תקופת ההבשלה ובכפוף לאמור
בסעיף  3.8.6זה להלן ("תקופת המימוש המקסימאלית").
תקופת המימוש של האופציות היא לתקופה של  10שנים החל
מיום ההענקה ,למעט אם נקבע אחרת בהסכם האופציה ולמעט
אם פקעו קודם לכן במקרים של סיום ההתקשרות עם ניצע (ראה
סעיף  3.8.6.4.3להלן) או בעת "אירוע" כאמור בסעיף
 )1(3.8.6.4.7להלן.
אופציות שיוענקו בהתאם להוראות סעיף  102לפקודה לניצעים
שזכאים לכך ,יופקדו במועד הקצאתן בידי נאמן ,אשר יחזיק
בהם ובמניות שינבעו ממימוש האופציות עבור הניצעים לפחות
עד תום התקופה שנקבעה על-פי סעיף  102לפקודה.
 3.8.6.4.3מימוש אופציות לאחר סיום התקשרות עם ניצע
עם הפסקת ההתקשרות עם הניצע ,באפשרות הניצע לממש
אופציות אשר הבשילו ( )vestedעד מועד הפסקת ההתקשרות,
וזאת תוך התקופה הנקובה בהמשך סעיף זה להלן .אופציות
אשר טרם הבשילו במועד הפסקת ההתקשרות או שהבשילו ולא
מומשו בפרק הזמן כמפורט להלן (וטרם חלפה לגביהן תקופת
המימוש המקסימאלית) תפקענה ותהיינה ניתנות להקצאה
מחדש על פי התוכנית בכפוף לקבלת אישור הבורסה להקצאתן,
כמפורט בסעיף  3.8.6.3לעיל.
כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם האופציה עם הניצע ,יחולו
ההוראות הבאות בקשר עם מימוש אופציות לאחר סיום
ההתקשרות עם ניצע:
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ככל שהסתיימה ההתקשרות עם ניצע ,מכל סיבה שהיא ,למעט
עקב עילה ( ,33)causeהאופציות שהבשילו ( )vestedתהיינה
ניתנות למימוש עד למוקדם מבין( :א) תקופה של שלושה
חודשים ממועד סיום ההתקשרות; או (ב) פקיעת תקופת
המימוש המקסימאלית .בכל מקרה ,התקופה לא תהיה ארוכה
יותר ממועד פקיעת האופציה כפי שנקבע בהסכם האופציה.
במקרים של הפסקת ההתקשרות עקב מוות או נכות של הניצע,
האופציות שהבשילו תהיינה ניתנות למימוש לתקופה של 12
חודשים ממועד מותו או נכותו ,אך בכל מקרה לא יאוחר מתום
תקופת המימוש המקסימלית.
ככל שסיום ההתקשרות עם הניצע נעשה על-ידי החברה עקב
עילה ( )causeכל האופציות שהוענקו לניצע ולא מומשו עד למועד
סיום ההתקשרות כאמור תפקענה לאלתר עם סיום ההתקשרות,
באופן שבו כל אותן האופציות ,בין שהבשילו ובין אם לאו,
תפקענה ולא תהיינה ניתנות למימוש.
 3.8.6.4.4מגבלות נוספות על מימוש
בהתאם להנחיות הבורסה בשל המעבר לסליקה ביום T+1

במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים ,לא יבוצע מימוש של
האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה ,להצעה בדרך של
זכויות ,לחלוקת דיבידנד ,לאיחוד הון ,לפיצול הון או להפחתת
הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן" :אירוע חברה") .בנוסף ,לא
יבוצע מימוש של האופציות "ביום האקס" במקרה שבו חל "יום
האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.
 3.8.6.4.5איסור העברה
האופציות לא ניתנות להעברה ,אלא ליורשים על פי צוואה או
על-פי דין.
 3.8.6.4.6מניות המימוש
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"עילה" ( )causeמשמעה כל אחד מאלה( :ב) כל מעשה המהווה הפרה של חובת אמונים או חובות נאמנות או חובת
זהירות של הניצע ,לרבות ,אך לא רק ,גניבה ,מעילה ,פעולה ללא הרשאה או הפרת חובת סודיות ,הפרת התחייבות
לאי תחרות ,או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה; (ב) הפרה מהותית של הסכם ההעסקה או ההתקשרות
בין החברה לבין הניצע ,שלא תוקנה בתוך  10ימים ממועד ההודעה בדבר ההפרה כאמור; (ג) בכל מקרה בו הניצע
יפגע בכוונה בעסקי החברה או במוניטין החברה או צד קשור ,למעט פגיעה שדירקטוריון החברה קבע כי נעשתה
בתום לב של הניצע ; (ד) כל הרשעה בעבירה כלשהי שיש עמה קלון; (ה) נסיבות אחרות המצדיקות שלילת ו/או
צמצום זכאותו של הניצע לפיצויי פיטורים על-פי כל דין.
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מניות המימוש תירשמנה על שם החברה לרישומים ,כמפורט
בפרק  2לתשקיף.
מניות המימוש תקנינה למחזיק בהן זכות לקבל הזמנות,
להשתתף ולהצביע באסיפות החברה .לכל מניות החברה ,לרבות
מניות המימוש ,זכויות שוות ביניהן בכל הקשור לדיבידנד וכל
חלוקה אחרת וכן להשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה
בפירוק.
 3.8.6.4.7התאמות ביחס לאופציות
מחיר המימוש ו/או מספר האופציות אשר טרם מומשו ,יותאמו
במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
()1

במקרה של אירוע של ( change in controlכהגדרתו
בתכנית) ,לרבות מיזוג ו/או מכירת כל נכסי החברה ,כל
אופציה שטרם מומשה ,החברה תהיה רשאית להחליף או
להמיר אותה ,באופציה לרכישת מניה או נייר ערך אחר
של החברה החדשה או החברה הרוכשת ,לרבות חברה
קשורה של החברה הרוכשת ,בהתאם לכמות המניות,
אשר חולקו לבעלי המניות של החברה כנגד מניותיהם
במסגרת עסקת המיזוג ו/או מכירת כל נכסי החברה
כאמור ,ותבוצענה ההתאמות המתאימות במחיר המימוש
ובכמות המניות אשר תשקפנה את תנאי העסקה
האמורה ,כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה .במידה
והחברה החדשה או החברה הרוכשת ,לרבות חברה
קשורה של החברה הרוכשת ,לא תיתן את הסכמתה
להחלפה או המרה כאמור ,תהיה החברה רשאית לבטל
את האופציות שטרם הבשילו או להאיץ את מועדי
ההבשלה של האופציות שטרם הגיע מועד הבשלתם ו/או
לשנות את תנאי מימושן ו/או לבטל את האופציות כנגד
תשלום שווין ההוגן.

()2

בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של
החברה בדרך של חלוקה מחדש של הון החברה ,לרבות
פיצול מניות ,איחוד או החלפה של מניות ,סיווג מחדש,
או כל אירוע דומה על ידי או של החברה ,אזי מספר
המניות הנובעות מימוש האופציות יגדל או יקטן ,במספר
המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי לקבל בהתאם
לשינויים בהון החברה.
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3.9

()3

במקרה של חלוקת מניות הטבה ,תישמרנה זכויותיו של
כל ניצע באופן שמספר המניות הנובעות מימוש האופציות
יגדל או יקטן ,במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה
זכאי לקבל כמניות הטבה.

()4

במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן ,אשר המועד הקובע
את הזכאות לקבלו יחול במהלך תקופת המימוש ,מחיר
המימוש שנקבע באופציות יותאם ,החל מהמועד הקובע
לזכאות לקבלת הדיבידנד האמור ,למחיר מימוש שהינו
תוצאה של הכפלת מחיר המימוש שבתוקף ערב המועד
הקובע ביחס שבין שער הפתיחה של המניה בבורסה ביום
"אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה
ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס דיבידנד".

()5

במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה
במהלך תקופת המימוש ,בדרך של זכויות או זכויות
לרכישת ניירות ערך כלשהם ,מספר המניות הנובעות
ממימוש האופציות יותאם למרכיב ההטבה בזכויות ,כפי
שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה
בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס להנפקת
הזכויות לבין שער הבסיס של המניה ביום האקס להנפקת
הזכויות.

חסימת ניירות ערך
3.9.1

חסימת ניירות ערך בהתאם לתקנון והנחיות

הבורסה 34

 3.9.1.1הגדרות לעניין סעיף זה:
"בעל ענין" לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי
לקבלת מניות אשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק
כאמור בעל ענין.
"מניות
שהוקצו
לפני
הרישום
למסחר"

34

כל אחד מאלה:
א .מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין ,בתקופה
שתחילתה שנים עשר חודשים לפני הגשת הבקשה
לרישום למסחר ,וסופה במועד הרישום למסחר.

האמור בסעיף  3.9 0זה לעניין חסימת ניירות ערך ,לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל עניין" .עובד שהינו בעל
עניין" -עובד שהינו בעל ענין בחברה מכח החזקת מניות או שיהיה לבעל ענין בחברה מכח החזקת מניות לאחר
ההנפקה לעובדים לרבות בהנחה שיממש את כל ניירות הערך ההמירים שאינם רשומים למסחר בבורסה ,המוחזקים
על ידו ,לרבות אלה שיוקצו לו בהנפקה לעובדים.
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ב .מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך
המירים ,בתקופה שתחילתה שנים עשר חודשים לפני
הגשת הבקשה לרישום למסחר ,וסופה במועד
הרישום למסחר.
ג .ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו ,בכל מועד
שהוא לפני הרישום למסחר ,ולא מומשו לפני הרישום
למסחר.
למעט:
א .מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף.
ב .מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה  12חודשים
לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר ,וסופה במועד
הרישום למסחר בגין מניות שהוקצו לפני התקופה
האמורה.
"עסקה או לרבות השאלה ,מתן אופציה על מניות חסומות או
קבלתה אף אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת
פעולה"
החסימה ,העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות או
הסכם אחר ,שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת
החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם ,ושיש בו
התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי
השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה
בהסכם.
"מניה"

לרבות נייר ערך המיר.

 3.9.1.2על בעל ענין בחברה חדשה במועד הרישום למסחר ,למעט מי שנהיה בעל
ענין במועד כאמור כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה
לציבור שבתשקיף ,יחולו תנאי החסימה הבאים:35
א .בשלושה החודשים שתחילתם שבמועד רישום המניות למסחר ,לא
יעשה בעל הענין האמור כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו
במועד הרישום למסחר (בסעיף זה":המניות החסומות").
ב .החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד
תום החודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום ,רשאי בעל ענין
אשר מחזיק במניות החסומות ,לבצע כל עסקה או פעולה במניות
החסומות ,בשיעור שאינו עולה על  2.5%מכמות המניות החסומות
 35לפירוט בדבר ניירות הערך החסומים על-פי חסימה זו ,ראו סעיף  3.9.3להלן.
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מידי חודש.
חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס
מצטבר.
בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה
עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

ג.

על חברה המחזיקה במועד הרישום למסחר מניות רדומות יחולו תנאי
החסימה החלים על בעלי ענין בחברה ,כמפורט בסעיף  3.9.1.2זה לעיל,
וזאת ,בהתייחס למניות הרדומות המוחזקות על ידה במועד הרישום
למסחר.
 3.9.1.3על מחזיק במניות החברה ,שאינו בעל ענין במועד הרישום למסחר ועל
מחזיק במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו לציבור
על פי תשקיף זה ,יחולו תנאי החסימה הבאים:36

א.

בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא
יעשה מחזיק במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני
הרישום למסחר (בסעיף זה" :המניות החסומות").

ב.

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד
תום החודש התשיעי שלאחר מועד הרישום ,רשאי מחזיק במניות
החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור
שאינו עולה על  12.5%מכמות המניות החסומות ,מידי חודש.
חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס
מצטבר.

ג.

בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר ,לא תהיה עוד
מניעה לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות.

 3.9.1.4למרות האמור בסעיפים  3.9.1.2ו 3.9.1.3 -לעיל ,ניתן לבצע עסקה או
פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

א .ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.
ב .החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר
מניות חסומות ,בעסקה מחוץ לבורסה ,ובלבד שמקבל המניות
החסומות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה
שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה לעיל.

 36לפירוט בדבר ניירות הערך החסומים על-פי חסימה זו ,ראו סעיף  3.9.3להלן.
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ג .מנכ"ל הבורסה ,או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה
מניות חסומות וזאת לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק
בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.
ד .ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש
המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה
כאמור בסעיף  3.9.1זה ובהנחיות הבורסה.
ה .ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות לתאגיד
בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו ,בתנאי
שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי
החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה.
ו .ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים
הבאים:
( )1במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות
אחרות המוחזקות על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק
במניות החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק
המניות החסומות.
( )2המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות
מושא העסקה או הפעולה ,והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו
עליהן תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא
העסקה או הפעולה ,כאמור בסעיף זה לעיל ,למשך תקופת
החסימה שנותרה.
נחסמו מניות כאמור בס"ק ה' ו-ו' לעיל על ידי תאגיד בבעלותו המלאה
של המחזיק במניות החסומות ,לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור,
עד תום תקופת החסימה.
לעניין סעיף זה:
"מחזיק במניות חסומות"  -בין אם המחזיק הוא בעל ענין או לאו.
"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה"  -בין במישרין ובין בעקיפין.
3.9.2

הוראות כלליות לחסימת ניירות הערך
א .המניות החסומות תירשמנה על שם החברה לרישומים ותוחזקנה במשך
תקופת החסימה בפיקדון המתנהל על שם אי.בי.אי ניהול נאמנויות
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("הנאמן") ,37כאשר רק לנאמן תהא זכות חתימה בפיקדון .התמורה לנאמן
בעבור שירותי הנאמנות תהיה בסכום שיוסכם בין החברה לבין הנאמן.
ב.

החסימה תחול גם על מניות הטבה שיחולקו בגין המניות החסומות ,על מניות
הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שיחולקו בגינן ללא
תמורה.

ג.

במקרה שיוצעו בגין המניות החסומות מניות נוספות בדרך של זכויות
בתמורה ,ינהג המחזיק במניות החסומות באמצעות הנאמן על פי אחת
הדרכים שלהלן:

( )1ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל
מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות
החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.
( )2ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.
על המניות שתנבענה מניצול הזכויות ,למעט אותה כמות של מניות ששוויה
על פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות  -יחולו
הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.
( )3הוראות החסימה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר,
על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות ערך הנובעים מהם.
תקופת החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה
בבורסה.
3.9.3

חסימת ניירות ערך וולונטרית
עובר לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה על-פי התשקיף ,אימצה החברה יחד עם
כלל מחזיקי ניירות הערך בה עובר לרישום למסחר ,38באופן וולונטרי ,ומבלי שקמה
להם כל חובה כזאת בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ,הוראות חסימה ביחס ל-
 13,554,061ניירות הערך שהוקצו ו/או יוקצו לבעלי הנ"ל עובר לרישומם של ניירות
הערך למסחר על-פי התשקיף ,במסגרתן הסכימו מחזיקי ניירות הערך כאמור

37

38

ככל שתבקש החברה להחליף את הנאמן לאחר הפרסום התשקיף ,החברה תפרסם על כך הודעה לציבור ,עם פרטים
אודות הנאמן החדש ,ובלבד שיעמוד בתנאים הקבועים בהנחיות על-פי החלק השני לתקנון הבורסה" ,נאמן" לעניין
סעיף זה ,הינו חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה אחות שלה; עורך דין או
חברה לנאמנות של עורכי דין; רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון; חברה אשר אושרה על-ידי יושב ראש
רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף  9לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד  -1994או חברה אשר אושרה
על-ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על-פי סעיף (3א)( )1לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים),
התשס"ג.2003 -
למעט ביחס לחתם המתמחר בהנפקה.
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להחיל עליהם מגבלת חסימה ,מבלי לגרוע מהוראות תקנון הבורסה לעניין חסימה
של ניירות ערך כמפורט בסעיף  3.9זה לעיל ,כמפורט להלן:
א.

בשנים עשר החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא יעשה
מחזיק במניות כל עסקה או פעולה במניות (בסעיף זה" :המניות החסומות").

ב.

בתום שנים עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר ,לא תהיה עוד מניעה
לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות.

פרטים אודות חסימת ניירות הערך של החברה לאחר השלמת ההנפקה
3.9.33.9.4
ורישום מניות החברה למסחר על-פי התשקיף (בהנחה של רכישת מלוא ניירות
הערך המוצעים לציבור על-פי התשקיף)
סוג נייר ערך

כמות נייר ערך

שם המחזיק

4,000,000

גיא עמר

סעיף המתייחס לחסימה

מניות רגילות
אופציות לא
רשומות
מניות רגילות

4,000,000

 3.9.1.2ו3.9.3 -

יורי קשדן

מניות רגילות

892,020

 3.9.1.2ו3.9.3 -

פאינה קזדן

מניות רגילות

]__[39,401

 3.9.1.2ו3.9.3 -

סרגי פורמן

מניות רגילות

892,020

 3.9.1.2ו3.9.3 -

אולגה פורמן

מניות רגילות

]__[39,401

 3.9.1.2ו3.9.3 -

ניבה דורסט

מניות רגילות
אופציות לא
רשומות
אופציות לא
רשומות
אופציות לא
רשומות

]__[31,521
513,037

 3.9.1.2ו3.9.3 -

אדי כץ

אמיר אדיבי
ישראל מורגנשטרן
מני שלום
אחים טובים אנחנו
(שותפות מוגבלת)
פיטכ 3פתרונות
טכנולוגיים בע"מ
לי-מאי יושיע הרוש
ג'ורג' פאנוס
דני כהן
רועי כץ
נתי פריד
רפי ומיבר דורסט
מחזיקים אחרים

מניות רגילות
אופציות לא
רשומות
מניות רגילות
אופציות לא
רשומות
אופציות לא
רשומות
אופציות לא
רשומות
אופציות לא
רשומות
מניות רגילות
מניות רגילות
אופציות לא
רשומות

[__]

513,037

 3.9.1.2ו3.9.3 -

 3.9.1.2ו3.9.3 -
 3.9.1.2ו3.9.3 -

15,878

 3.9.1.2ו3.9.3 -

520,976

 3.9.1.2ו3.9.3 -

230,852

 3.9.1.2ו3.9.3 -

731,289

 3.9.1.33.9.1.2ו3.9.3 -

75,918

 3.9.1.3ו3.9.3 -

230,852

 3.9.1.2ו3.9.3 -

141,427

 3.9.1.3ו3.9.3 -

117,856

 3.9.1.3ו3.9.3 -

]__[63,042
]__[505,534

 3.9.1.33.9.1.2ו3.9.3 -

75,918
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שם המחזיק

סוג נייר ערך

כמות נייר ערך

החתם המתמחר
בהנפקה על-פי התשקיף

אופציות לא
רשומותכתבי
אופציה (סדרה
)1

]__[516,922
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פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה
להלן יובא תיאור תמציתי של זכויות ההצבעה הנלוות למניות החברה על-פי תקנון ההתאגדות של
החברה ("התקנון") ,1וכן פירוט הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון לפי הסעיפים מחוק
החברות המצוינים בתקנה (26ד) לתקנות פרטי תשקיף .מובהר ,כי התיאור הינו תיאור תמציתי
של ההוראות שנקבעו בתקנון .מובהר ,כי המובא אינו ממצה ,ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח
המלא של התקנון ,המצורף כנספח א' לפרק זה.
מובהר ,כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק
החברות ו /או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,תגברנה ההוראות האמורות על הוראות
התקנון.
 .4.1הזכויות הנלוות למניות החברה
ההוראות

הסעיף/ים בתקנון

זכויות ההצבעה

(7ב)69-62 ,

זכויות לקבלת הודעות על אסיפות

141-135 ,51 ,27 ,23

חלוקת דיבידנד ומניות

הטבה2

(7ב)131-118 ,35 ,26 ,

העברת מניות
שינוי הזכויות הנלוות

27-19
למניות 3

15-14

פדיון 4

ניירות ערך בני
שינויים בהון
הקצאת

.4.2

13
47-46

מניות 5

11

מינוי דירקטורים

75-73 ,71

זכויות בפירוק

(7ב)144 ,

האם המניות הן על שם או למוכ"ז

12

הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון
להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון לפי הסעיפים מחוק החברות
המצוינים בתקנה (26ד) לתקנות פרטי תשקיף ,ככל שנקבעו הסדרים כאמור:
 .4.2.1שינוי תקנון (סעיף  20לחוק החברות)

1

2

3
4
5

הוראות התקנון טרם אומצו על ידי החברה ,וההחלטה בדבר אימוצן תיכנס לתוקף בכפוף להשלמת הנפקת ניירות
הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר .כמו כן ,כל עוד תהיינה מניות החברה רשומות למסחר בבורסה
הן תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן ותופקדנה בחברה לרישומים.
חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופים לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.
חלוקת דיבידנד למניות בכורה (ככל שתונפקנה מניות בכורה כאמור) תהיה כפופה לתקנון הבורסה והנחיות על-
פיו ,כפי שיהיו מעת לעת.
האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך.
האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך.
האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך.
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החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב
רגיל.
 .4.2.2הגבלת אפשרות שינוי התקנון (סעיף  22לחוק החברות)
התקנון לא כולל הוראה שמגבילה את סמכותה של החברה לשנות הוראות
מהוראותיו.
 .4.2.3העברת סמכויות בין האורגנים (סעיף  50לחוק החברות)
א .על פי החלטת החברה ,שתתקבל באסיפה כללית ,רשאית האסיפה הכללית
להפעיל סמכויות הדירקטוריון ,אם נבצר מהדירקטוריון להפעיל את
סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של
החברה ,כאמור בסעיף (52א) לחוק החברות.
ב.

הדירקטוריון רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו
לסמכותו ,והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן
הנדרש בנסיבות העניין.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד
לפעול לעניין מסוים .לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי
הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

ד.

נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ,רשאי הדירקטוריון להפעילן
במקומו.

ה .בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו
למנהל הכללי ,לנושא משרה בחברה או לאדם אחר .האצלת סמכות
הדירקטוריון יכול שתהייה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים ,והכל לפי
שיקול דעתו של הדירקטוריון.
ו.

על פי החלטתה רשאית האסיפה הכללית ,בהחלטה שתתקבל באסיפה
שנתית או מיוחדת ,ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון או למנהל הכללי
של החברה ,או להורות כי סמכויות המנהל הכללי יועברו לדירקטוריון,
ובלבד שהחלטה כאמור תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא
יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

 .4.2.4מינוי דירקטורים (סעיף  59לחוק החברות)
א .דירקטורים ימונו באסיפה הכללית השנתית בכפוף למספר הדירקטורים
המרבי הקבוע בתקנון ,אולם מלבד מי שכיהן כדירקטור עד למועד

ד 2-

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
האסיפה השנתית ,לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית ,אלא אם המליץ
הדירקטוריון על מינויו.
ב.

האסיפה המיוחדת תהיה רשאית למנות כל אדם בתור דירקטור ובלבד
שבמקרה זה המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי
של הדירקטורים בהתאם לתקנון .לפרטים נוספים אודות מנגנון מינוי
הדירקטורים בחברה ,ראו סעיף  4.2.9להלן.

ג.

הדירקטורים יהיו רשאים בכל עת ומעת לעת למנות כל אדם בתור
דירקטור בין למילוי משרה שהתפנתה עפ"י סעיף .4.2.9ב להלן ובין בנוסף
על הדירקטורים הקיימים (ובלבד שבמקרה האחרון המספר הכולל של
הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע בתקנון).

 .4.2.5מנין חוקי לקיום אסיפה כללית (סעיף  81לחוק החברות)
א .אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה הכללית ,אלא אם כן יהיה נוכח מנין
חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון .באסיפה כללית יהוו מנין חוקי
שני בעלי מניות המחזיקים לפחות ( 25%עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות
ההצבעה בחברה ,הנוכחים בעצמם או ע"י באי כוחם או באמצעות כתב
הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין.
ב.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי,
תתבטל האסיפה  -אם כונסה לפי דרישת בעלי מניות על-פי סעיף  63לחוק
החברות .בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום,
באותו זמן ומקום ,מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או
למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה
אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.
באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע
לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם
מנין חוקי ,ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

 .4.2.6רוב באסיפה כללית (סעיף  85לחוק החברות)
בכפוף לכל הוראה בעניין זה בחוק החברות או לכל הוראה בעניין רוב מיוחד
בתקנון תי חשב החלטה כאילו נתקבלה באסיפה כללית אם זכתה ברוב קולות
רגיל.
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 .4.2.7הצבעה בדירקטוריון (סעיף  105לחוק החברות)
בשאלות המתעוררות בכל ישיבה של הדירקטוריון יחליטו על פי רוב דעות
הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.
 .4.2.8קבלת החלטות בדירקטוריון (סעיף  107לחוק החברות)
א .ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון  -בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון או כל חבר
אחר של הדירקטוריון ,שנבחר כיו"ר לצורך הישיבה  -לא תהיה זכות לדעה
נוספת או מכרעת.
ב.

היו הדעות בהצבעה שקולות ,תחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי
הדירקטוריון כנדחית.

 .4.2.9תקופת הכהונה (סעיף  222לחוק החברות)
א .במועד בו תתכנס אסיפה שנתית יפרשו מכהונתם שני דירקטורים
מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים
חיצוניים .הדירקטורים שיפרשו בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם
במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה ,אולם מבין
הדירקטורים שנתמנו או נבחרו מחדש לאחרונה באותו יום ,ייקבעו אלה
שייפרשו על פי הגרלה ,אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם .תקופת הזמן
שדירקטור כיהן במשרתו תחשב ממועד בחירתו או מינויו לראשונה
לדירקטוריון המנפיקה .דירקטור הפורש יוכל להיבחר מחדש ויפעל
כדירקטור במשך האסיפה שבה הוא פורש.
ב.

בכפיפות להוראות תקנות אלה והוראות החוק ,תופסק כהונתו של
דירקטור (למעט דירקטור חיצוני):
( )1אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר;
( )2אם הוכרז כחולה רוח או חלה ברוחו;
( )3אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה;
( )4אם הופסקה כהונתו בהתאם לתקנות  77או  78לתקנון;
( )5במותו ובמקרה שהחברה התפרקה;
( )6במקרה שהורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק החברות;
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( )7במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק
החברות;
( )8לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  233לחוק החברות;
ג.

על אף כל האמור לעיל ,החברה באסיפה כללית רשאית בכל עת ,בהחלטה
ברוב רגיל ,להעביר ממשרתו כל דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני ,לפני
תום כהונתו ,ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו
בפני האסיפה הכללית .כן רשאית כל אסיפה כללית ,בהחלטה ברוב רגיל,
למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו ,כאמור לעיל ,אדם אחר
כדירקטור .דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה
אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.

החברה תהיה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור חיצוני בהתאם להוראות
חוק החברות.
 .4.2.10הסמכה למתן פטור (סעיף  259לחוק החברות)
בכפוף להוראות כל דין ,בין מראש ובין בדיעבד ,רשאית החברה לפטור נושא
משרה בה ,מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות
כלפיה.
על אף האמור לעיל ,החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו
כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות לעניין חלוקה ,כמשמעותה בחוק החברות.
 .4.2.11מגבלות על חלוקת דיבידנד (סעיף  301לחוק החברות)
התקנון אינו כולל מגבלות על חלוקת דיבידנד מעבר להוראות חוק החברות.
 .4.2.12החלטה על חלוקת דיבידנד (סעיף  307לחוק החברות)
דירקטוריון החברה רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות
הטבה ,לפי העניין.
 .4.2.13התנאה לעניין מיזוג ( 324לחוק החברות)
התקנון אינו כולל התחייבות להימנע מביצוע מיזוג או התנאה ביחס לביצוע
מיזוג.
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נספח א' לפרק - 4
תקנון החברה

הוראות התקנון טרם אומצו על ידי החברה ,וההחלטה בדבר אימוצן תיכנס לתוקפה בכפוף להשלמת הנפקת ניירות
הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר.

חוק החברות ,התשנ"ט1999-
------

חברה מוגבלת במניות
------

תקנות ההתאגדות
של

גרופ  107בע"מ
Group 107 Ltd.
מבוא
====
.1

בתקנות אלה ,תהא למונחים המנויים מטה המשמעות המופיעה לצידם ,מלבד אם תוכן
הכתוב מחייב אחרת:
"אסיפה כללית" -

אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות;

"אסיפה מיוחדת" -

אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית;

"אסיפה שנתית" -

אסיפה של בעלי המניות לפי סעיף  60לחוק (כהגדרתו להלן);

"בעל מניות" -

מי שהוא בעל מניות רשום (כהגדרתו להלן) ו/או בעל מניות
שאינו רשום (כהגדרתו להלן) .ככל שקיים מועד קובע,
כהגדרתו בסעיף  182לחוק (כהגדרתו להלן) ,לאותו עניין
ייחשב כבעל מניות מי שהיה בעל מניות במועד הקובע.

"בעל מניות רשום" -

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה (כהגדרתו
להלן);

"בעל מניות שאינו
רשום" -

בעל מניות כמשמעותו בסעיף  )1(177לחוק (כהגדרתו להלן);

"החברה" -

משמעה החברה הנזכרת לעיל;

"החוק"
החברות" -

או

"חוק משמעו חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-כפי שיתוקן מעת לעת
וכן התקנות שיותקנו מכוחו;

"הליך מנהלי" -

הליך לפי פרקים ח'( 3הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות
ערך) ,ח'( 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה
המנהלית) או ט' ( 1הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או
להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך ,וכן
הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי בחוק החברות
כפי שיתוקן מעת לעת ובכפוף לכל דין;

"המשרד" -

משמעו המשרד של החברה ,שמענו יהיה רשום אצל רשם
החברות ,כפי שיהיה מעת לעת;

"הפקודה" או "פקודת פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כפי שתתוקן
מעת לעת וכן התקנות שיותקנו מכוחה;
החברות" -
"חוק ניירות ערך" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ;1968-כפי שיתוקן מעת לעת וכן
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התקנות שיותקנו מכוחו;
"מרשם בעלי
המניות" -

משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסימן ב'
בפרק השני לחלק הרביעי של החוק וכן ,אם תחזיק החברה
מרשם נוסף בהתאם להוראות סעיף  138לחוק  -גם מרשם
נוסף זה;

"תקנות אלה או
התקנון" -

משמען תקנות ההתאגדות של החברה כפי שתהיינה בתוקף
באותה העת.

רוב רגיל -

רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה כללית
או באסיפת סוג ,לפי העניין ,הרשאים להצביע והצביעו בה.
במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

כפוף להוראות תקנה זו ,מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת ,יפורשו המונחים המשמשים
בתקנות אלה בהתאם לפירוש הניתן להם בחוק ,בנוסח שיהיה בתוקף במועד בו תחייבנה
תקנות אלה את החברה.
מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך ,מילים הבאות בלשון זכר תכלולנה
גם מין נקבה וכן להיפך; מילים המיוחסות לבני אדם תכלולנה גם תאגידים .כותרת
המופיעה בשולי תקנה או כראש פרק של מספר תקנות נועדה לשם נוחות בלבד ,היא איננה
חלק מהתקנה ואין לעשות בה שימוש לצורך פירוש התקנה .סתרה תקנה שהוספה לתקנות
אלה תקנה מקורית  -התקנה שהוספה עדיפה.
בכל מקום בתקנות אלה שבו נקבע כי הוראות התקנות או איזו מהן יחולו בכפוף להוראות
החוק ו/או הפקודה ו/או בכפוף להוראות כל דין ,הכוונה היא להוראות החוק ו/או
הפקודה ו/או להוראת כל דין ,שאינן ניתנות להתנאה ,אלא אם הקשר הדברים מחייב
אחרת.
הוראות בחוק ו/או בפקודה שניתן להתנות עליהן יחולו על החברה ,ככל שלא נקבע אחרת
בתקנות אלה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנות אלה.
בכל מקום בתקנות אלו שבו נקבע מועד ,לרבות ,אך לא רק ,מועד להודעה מוקדמת או כל
מועד אחר ,יהא דירקטוריון החברה מוסמך ,בהחלטה פה אחד של כל הדירקטורים
המכהנים באותה עת ,לקצר או להאריך מועד זה ,והכל אלא אם וככל שנקבע אחרת
בהוראות החוק ו/או הפקודה ו/או בכפוף להוראות כל דין.
.2

החברה הינה חברה ציבורית ויחולו עליה הוראות החוק החלות על חברה ציבורית לפי
העניין.
מטרות

.3

לעסוק בכל עיסוק חוקי  ,כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון בחברה מעת לעת ,על פי שיקול
דעתו.
הגבלת אחריות בעלי המניות

.4

אחריות כל אחד מבעלי המניות של החברה לחובותיה של החברה מוגבלת ,כמפורט בחוק
החברות.
עסקים

.5

(א)

החברה רשאית ,בכל עת ,לעסוק בכל עסק מן העסקים שהיא מורשית ,במפורש או
מכללא ,לעסוק בהם או לחדול מכך ,בזמן שתמצא לנכון.
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(ב)
.6

המשרד הרשום של החברה יימצא במקום שיקבע הדירקטוריון מעת לעת.

החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרה ראויה ,אף אם התרומה אינה במסגרת
שיקולים עסקיים ,כאמור בסעיף (11א) לחוק .הדירקטוריון מוסמך לקבוע ,לפי שיקול
דעתו ,את סכומי התרומות ,את המטרות שלשמן יבוצעו ,את זהות מקבל התרומה וכל
תנאי אחר בקשר לכך.
ההון

.7

(א)

הון המניות הרשום של החברה הוא  800,000,000מניות רגילות ללא ע.נ .כ"א.
החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות החוק ותקנות
אלה.

(ב)

המניות הרגילות של החברה תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין .המניות הרגילות
מקנות לבעליהן את הזכויות כדלקמן:
כל המניות הרגילות מקנות לבעליהן את הזכות להיות מוזמן ,להשתתף ולהצביע
בכל האסיפות הכלליות של החברה וכן זכויות שוות לקבל חלק יחסי מכל רווחי
החברה ומניות הטבה ,אם יחולקו .כמו כן ,תקנה כל מניה רגילה לבעליה את הזכות
לקבל חלק יחסי מנכסי החברה שיעמדו לחלוקה בעת פירוקה מכל סיבה שהיא
באופן יחסי לסך כל הערך הנקוב של המניות המהוות ביחד את ההון המונפק
והנפרע של החברה באותו זמן.
מניות ותעודות מניה

.8

.9

.10

א.

בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות תוך ציון נאמנותו ויראו אותו
לעניין החוק והתקנות כבעל מניה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תכיר בנאמן,
כאמור ,כבעל מניה לכל דבר ועניין ולא תכיר באדם אחר כלשהו ,לרבות הנהנה,
כבעל זכות כלשהי במניה.

ב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובכפוף להוראות תקנות אלה ,פרט לבעלי מניות בחברה,
כאמור בתקנה זו לעיל ,לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה
והחברה לא תהיה קשור ה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי
נאמנות או בזכות ראויה ,עתידה או חלקית ,בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי
בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה
כאמור בתקנה זו לעיל ,במניה בשלמותה ,והכל למעט אם בית משפט מוסמך הורה
אחרת.

א.

אם שניים או יותר רשומים במרשם בעלי המניות כבעלי מניות במשותף במניה הם
יהיו אחראים ביחד ולחוד לכל דרישה או חבות אחרת בקשר לאותה מניה .אולם
לצורך הצבעה ,ייפוי כוח והמצאת הודעות ,הרשום ראשון מהם במרשם בעלי
המניות ייחשב כבעל המניה היחיד ,וזאת כל עוד לא הודיעו לחברה בכתב ,כל
הרשומים במשותף כבעלי המניה ,לנהוג באחד אחר מהם כבעל מניות יחיד של
המניה כמפורט לעיל.

ב.

מקום ששני אנשים או יותר רשומים במשותף כבעלי מניה רשאי כל אחד מהם לתת
קבלות המחייבות את כל המחזיקים האחרים באותה מניה עבור כל דיבידנד או
כספים אחרים בקשר לאותה מניה ורשאית החברה לשלם כל דיבידנד או כספים
אחרים המגיעים בגין המניה ,לאחד או יותר מהם לפי בחירתה.

א.

בעל מניה רשום (לרבות החברה לרישומים) רשאי לקבל מהחברה ,ללא תשלום,
תעודה אחת אשר תפרט את מספר המניות ומספריהן הסידוריים והסכום אשר
שולם על חשבון ערכן הנקוב .אולם במקרה של שותפים במניה לא תהיה החברה
חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל בעלי המניות במשותף ,ומסירת תעודה כזו
לאחד בעלי המניות המשותפים תיחשב כמסירה לכל השותפים.

4
ב.

כל תעודה תישא את חתימת ידו או חתימת ידם של אותם אנשים שנתמנו על ידי
הדירקטוריון למטרה זו ,ואת חותם או חותמת החברה.

ג.

מקום שתעודת מניה תתקלקל או תאבד או תושחת ,מותר לחדשה בתשלום אגרה
בשיעור סביר שיקבע על ידי הדירקטוריון ,ועפ"י אותם תנאים ,לכשייקבעו ,בנוגע
לראיה וערבות לנזקים ככל אשר ימצא הדירקטוריון לראוי.
הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

.11

א.

מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימים של החברה,
החברה תהיה רשאית להוציא מניות בנות זכויות שוות למניות הקיימות או בנות
זכויות בכורה ,או נידחות או בנות זכויות פדיון או בנות זכויות מוגבלות ,או בנות
זכויות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים ,זכות ההצבעה,
מינוי ופיטורי דירקטורים ,סילוק הון המניות ,השתתפות בחלוקת רכוש החברה ,או
בקשר לעניינים אחרים כפי שתקבע החברה מעת לעת.

ב.

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים ,המירים או ניתנים למימוש
למניות ,עד גבול הון המניות הרשום של החברה; ולעניין זה יראו ניירות ערך
המירים הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד
ההנפקה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את
המניות וניירות הערך האחרים ,כאמור לעיל ,להעניק זכויות ברירה לרכישתם
לרבות אופציות או להקנותם בדרך אחרת ,והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן
במועדים ,במחירים ובתנאים ,שייקבעו על ידו ,וכן לקבוע כל הוראה אחרת
הקשורה לכך ,ובכלל זה ,הוראות לעניין הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך
שיונפקו על ידי החברה ,בין רוכשיהן ,לרבות במקרה של חתימת יתר ,והכל ,לפי
שיקול דעתו של הדירקטוריון.

ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ובכפוף להוראות החוק ותקנון זה ,רשאי
הדירקטוריון לקבוע ,כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין,
ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתו ,או כי המניות יוקצו
כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב או הגבוהה ממנו,
בין ביחידות ובין בסדרות ,והכל ,בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון,
לפי שיקול דעתו.

ד.

הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם ,בעת
חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות ,או
אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה .כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של
הוצאת ניירות ערך של החברה להחליט לשלם דמי תיווך ,והכל ,במזומנים ,במניות
החברה ,או בניירות ערך אחרים שהונפקו על-ידי החברה ,או בכל דרך אחרת ,או
חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
מניות למוכ"ז

.12

החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.
מניות הניתנות לפדיון

.13

החברה רשאית ,נוסף על ובכפוף להוראות בנידון זה הבאות בתקנות אלה ובכפוף
להוראות החוק ,להוציא מניות בכורה ניתנות לפדיון ולפדותן.
שינוי בזכויות המניות

.14

אם בכל עת שהיא יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות מותר יהא לשנות,
להמיר ,להרחיב ,להוסיף או לשנות באופן אחר הזכויות ,היתרונות ,ההגבלות וההוראות
הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד או יותר מן הסוגים (פרט אם נקבע אחרת
בתנאי הוצאת מניות של אותו סוג) בהחלטה באסיפה מיוחדת של בעלי המניות מאותו סוג
שתתקבל ברוב רגיל

5
.15

הזכויות המיוחדות המוקנות לבעלי המניות או סוג מניות שהוצאו ,לרבות מניות בזכויות
בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות ,לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן
של מניות נוספות בדרגה שווה עימן ,אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן
מניות .הוראות תקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה ,בשינויים המתאימים ,לפי
העניין ,על כל אסיפת סוג כאמור.
עכבון ושעבוד

.16

לחברה תהיה זכות עכבון וזכות שעבוד קבוע ראשון בדרגה ומועדף על כל המניות שלא
נפרעו במלואן הרשומות על שם כל בעל מניה (בין אם רשומות בשמו בלבד ובין ביחד עם
אחר או אחרים) בשל כל תשלום המגיע עדיין עבור המניה ,בין אם הגיע זמן פירעונו ובין
אם לאו ועבור חובותיו והתחייבויותיו לחברה והתקשרויותיו עמה ,בין לבדו ובין יחד עם
אחרים .זכות שעבוד זו תהא קיימת בין אם הגיע זמן פירעון ,מילוי או ביצוע חובות,
התחייבויות או התקשרויות ובין אם לאו ,ותחול על כל הדיבידנדים אשר עליהם יוחלט
מעת לעת בקשר למניות אלו .לא תיווצר כל טובת הנאה במניה המבוססת על כללי הצדק
שתסכל שעבוד זה ,אולם הדירקטוריון רשאי להכריז בכל עת על איזו מניה,
שהיא משוחררת כולה או מקצתה זמנית או סופית ,מתנאי תקנה זו .רישום על ידי החברה
של העברת מניות ייחשב כוויתור מצד החברה על השעבוד על המניות.

.17

החברה רשאית למכור את המניות המשועבדות באותו זמן ובאותו אופן שימצא
הדירקטוריון לראוי אולם מכירה זו לא תבוצע ,אלא אם כן הגיע זמן הפירעון של הכספים
או מקצתם או הגיע זמן מילוי ביצוע ההתחייבויות וההתקשרויות שבגינן קיים השעבוד,
ולאחר שהוגשה דרישה בכתב לבעל המניות או לאיש שקנה זכות במניות ,המפרטת את
הסכום המגיע או ההתחייבות או ההתקשרות והדורשת תשלומו ,מילויו או ביצועו,
ומודיעה על רצון הדירקטוריון למכור את המניות המשועבדות ,במקרה של אי מילוי
הדרישה ,והאיש לא מילא אחר הדרישה תוך שבעה ימים לאחר משלוחה אליו.
ההכנסה הנקייה מכל מכירה כזאת תשמש לסילוק הסכום המגיע לחברה או למילוי
ההתחייבויות או ההתקשרות ,והעודף (אם יישאר) ,ישולם לבעל המניות או לאדם אשר
קנה זכות במניות אשר נמכרו כדלעיל.

.18

לאחר ביצוע מכירה כדלעיל ,רשאי הדירקטוריון לחתום או למנות אדם לחתום שטר
העברה של מניות שנמכרו ולרשום את שם הקונה במרשם בעלי המניות כבעל המניות
שנמכרו ולא תהא זו מחובתו של הקונה להשגיח על השימוש בכספים ולא תתמעט זכותו
במניות על ידי פגם או אי חוקיות במהלך המכירה לאחר ששמו נרשם במרשם בעלי
המניות ביחס לאותן מניות .תקנתו היחידה של אדם שנפגע על ידי המכר תהיה אך ורק
בתביעה להטבת נזק נגד החברה ,והחברה בלבד.
העברת מניות ומסירתן

.19

מניות החברה ניתנות להעברה כמפורט בתקנות אלה .כל העברה תיעשה בכתב בצורה
המופיעה בהמשך תקנה זו ,או ככל האפשר דומה לה ,או בנוסח אשר ייקבע על ידי
הדירקטוריון מעת לעת ,שיש למסרו למשרד ,ביחד עם תעודת המניות המועברות ועדות
נוספת אחרת אשר הדירקטוריון ידרוש ,אם ידרוש ,כדי להוכיח את זכות קנינו של
המעביר .שטרי ההעברה שירשמו או ,לפי החלטת הדירקטוריון ,עותק שלהם ,יישארו בידי
החברה ,אך כל שטר העברה שהדירקטוריון יסרב לרשמו יוחזר ,לפי דרישה ,למי שמסרו
יחד עם תעודת המניות (אם נמסרה).

6
שטר העברת מניות
אני/אנו הח"מ _______________ מ___________________ -תמורת הסך של
____________ ש"ח (במלים ___ ______________ש"ח) ששולם לי על ידי
____________________ מ( ________________ -להלן " -מקבל העברה")
מעביר בזאת למקבל העברה את ________________ המניות בנות _________
ש"ח כל אחת המסומנות במספרים מ ____________ -ועד ____________ ועד
בכלל של החברה בשם ______________ להיות בידי מקבל העברה ,מבצעי
צוואתו ,מנהלי עזבונו ,האפוטרופוסים שלו ובאי כוחו על פי התנאים שלפיהם
החזקתי אני אותן סמוך לשעת חתימת שטר זה;
ואני מקבל ההעברה מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.
ולראיה באו על החתום ב ______ היום ____ לחודש ____ שנת _____
חתימת המעביר

חתימת מקבל ההעברה

עד לחתימת המעביר

עד לחתימת מקבל ההעברה

.20

שט ר העברת מניה ייחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה ,והמעביר ייחשב כאילו נשאר
בעל המניה עד לרישום שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות ביחס למניה
המועברת .ככל שמעביר או מקבל העברה הינו תאגיד יינתן אישור עורך דין או רואה
חשבון או אדם אחר שזהותו מקובלת על הדירקטוריון ,בדבר סמכות החותמים בשם
התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה ,לפי העניין.

.21

בכפוף להוראות החוק ותקנות אלה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו ,המניות
תהינה ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

.22

מותר לדרוש תשלום עבור רישום העברה ,בשיעור סביר אשר ייקבע ע"י הדירקטוריון מעת
לעת.

.23

מרשם בעלי המניות ייסגר לפי החלטת הדירקטוריון ,לאותן התקופות כפי שהדירקטוריון
יקבע מעת לעת ,בתנאי שמרשם בעלי המניות לא ייסגר ליותר משלושים יום בכל שנה.
בעת שהמרשם יהא סגור ,לא תרשם העברת מניות במרשם .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
ובכפוף להוראות החוק רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות להצביע
באסיפה כללית ,או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה
חוקית אחרת.

.24

עם פטירתו של בעל מניות ,שותפיו למניה או למניות שנשארו בחיים (במקרה שהמנוח היה
שותף במניה או במניות) או האפוטרופוסים או מנהלי העיזבון או יורשיו של המנוח
(במקרה שבעל המניות החזיק לבדו במניה או היה היחיד שנשאר בחיים מבין בעלי המניה
בשותפות) יוכרו ע"י החברה כבעלי הזכות היחידים למניות המנוח .אולם שום דבר האמור
לעיל לא יפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי ביחס למניה שהחזיק בה
בשותפות.

.25

אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה ממוות או מפשיטת רגל או מפירוק של בעל מניות
רשאי ,לכשיביא הוכחות המעידות באופן מספק על זכותו ,כפי שהדירקטוריון ידרוש לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,להירשם במרשם בעלי המניות בהסכמת הדירקטוריון כבעל המניה
או להעבירה ,בכפיפות להוראות הכלולות בתקנות אלה ביחס להעברה ,לאדם אחר.

.26

אדם הרוכש זכות כתוצאה ממותו של בעל מניות זכאי לקבל ,ולתת קבלות עבור,
דיבידנדים או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה.

.27

אדם הרוכש זכות כתוצאה ממותו של בעל מניות אינו רשאי לקבל הודעות בקשר
לאסיפות כלליות או להשתתף ולהצביע בהן בקשר לאותה מניה ,או פרט לאמור לעיל,

7
להשתמש בזכות כלשהי של בעל המניות ,אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות כבעלים
ביחס לאותה מניה.
דרישות תשלום
.28

הדירקטוריון רשאי ,בכפיפות להוראות תקנות אלה ,לדרוש מעת לעת דרישות תשלום
מבעלי מניות על חשבון הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן ,כפי
שייראה בעיניו למתאים ,בתנאי שתי נתן הודעה מוקדמת של ארבעה עשר יום על כל
דרישת תשלום ,וכל בעל מניה יהא חייב לשלם את הסכום הנדרש ממנו כאמור לאנשים,
בשיעורים (אם יהיו כאלה) ,במועדים ובמקומות שייקבעו ע"י הדירקטוריון.

.29

דרישת התשלום תיחשב כנדרשת ביום שהדירקטוריון יחליט על דרישת התשלום.

.30

בעל מניות המחזיקים מניה יחדיו יהיו חייבים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את מלוא
דרישות התשלום והשיעורים בקשר לדרישות כאלה.

.31

במקרה שדרישת תשלום או שיעור המגיע על חשבון מניה לא שולם יהיה בעל המניה או
אדם אשר לו היא הוקצתה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום או השיעור ,בגובה
כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון ,החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון בפועל,
אולם הדירקטוריון רשאי לוותר על הריבית כולה או מקצתה.

.32

כל סכום אשר לפי תנ אי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע,
בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה ,ייחשב לגבי תקנות אלה לדרישת תשלום
שנעשתה כדין ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום ,ובמקרה של אי תשלום יחולו כל
סעיפי תקנות אלה הדנים בתשלום ריבית ,הוצאות ,חילוט ,שעבוד וכדומה וכל יתר
התקנות הקשורות לעניין ,כאילו סכום זה היה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה כקבוע
לעיל.

.33

הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן בשעת הוצאת מניות להנהיג הבדלים בקשר לסכומי
הדרישה ולמועדי הפירעון ולגובה הריבית בין בעלי מניות מוצאות.

.34

הדירקטוריון רשאי ,אם ימצא לנכון ,לקבל מבעל מניות הרוצה לשלם מראש את כל
הכספים או חלק מהם המגיעים על חשבון מניותיו ,נוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש
למעשה ,וכן רשאי הוא לשלם לו ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כנ"ל ,או על אותו
חלק מהם העולה על הסכום אשר בזמן הנדון נדרש על חשבון המניות שביחס אליהן נעשה
התשלום מראש בשער שהדירקטוריון והמחזיק יסכימו עליו ,נוסף לדיבידנד המשתלם על
אותו החלק המשולם של המניה שביחס אליה נעשה התשלום מראש.

.35

בעל מניות לא יהא זכאי לקבל דיבידנד ולא יהיה רשאי להשתמש בכל זכות כבעל מניות,
אלא אם כן סילק את כל דרישות התשלום שיש לסלקן מזמן לזמן והחלות על כל אחת
ממניותיו ,בין אם הוא מחזיק בהן לבדו ,או ביחד עם אדם אחר ,בצרוף ריבית והוצאות,
אם יהיו כאלה.
חילוט מניות

.36

בעל מניות או בעל זכות למניה שלא שילם איזו דרישת תשלום או שיעור הימנה במועד
הקובע ,רשאי הדירקטוריון ,כל זמן שהסכום הנ"ל או מקצתו אינו נפרע ,למסור לו הודעה
ולדרוש ממנו לשלם אותו חלק מסכום הדרישה או משיעור התשלום שלא נפרע ,יחד עם
כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום.

.37

ההודעה תקבע יום אחד ,שאינו מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה ,אשר בו או לפניו
יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור או חלק מהם ,בצרוף ריבית וכל ההוצאות
שנגרמו כתוצאה מאי תשלום .כן תפרט ההודעה את המקום שבו ייעשה התשלום ותציין
שבמקרה של אי תשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט ,צפויות המניות שביחס
אליהן נדרש התשלום לחילוט.

.38

אם לא יתמל או הדרישות שבהודעה כאמור ,כל מניה שבגינה נמסרה ההודעה יכולה להיות
מחולטת ע"י החלטת הדירקטוריון בנידון זה ,בכל זמן לאחר מסירת ההודעה ולפני
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שנעשה התשלום הנדרש בהודעה .החילוט יכלול אותם דיבידנדים שהוכרזו וטרם שולמו,
ביחס למניות שחולטו.
.39

מניה שחולטה כך תיחשב ,בכפוף להוראות החוק בעניין זה ,לקניינה של החברה ,ויכולה
להימכר או להימסר בדרך אחרת ,באותם תנאים ובאותו אופן שימצא הדירקטוריון
לראוי ,ובכל עת שהיא לפני המכירה או המסירה ,רשאי הדירקטוריון לבטל את החילוט
באותם תנאים שימצאו לראוי.

.40

הדירקטוריון יהיה רשאי בכל עת לפני המכירה ,הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של
כל מניה שחולטה כאמור ,לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שימצא לנכון
הדירקטוריון.

.41

מי שחולטו מניותיו יחדל להיות בעל מניות בגין המניות המחולטות ,ואולם בכל זאת
יישאר אחראי לשלם לחברה את כל הכספים שבשעת החילוט יהיו מגיעים ממנו לחברה
בגין דרישות התשלום ,שיעורי התשלום ,הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון המניות או
עבורן בזמן החילוט ,בצירוף הריבית על אותם הסכומים החל מיום החילוט ועד ליום
התשלום ,בשיעור המקסימלי שיהיה מותר באותה העת על פי כל דין .אחריותו תחדל
במקרה ובמועד שה חברה תקבל את הסכום הנומינלי של המניות יחד עם כל ריבית
שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום ,במלואו.

.42

עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל
המניות שחולטו כאמור ,זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן ,אם
היתה כזו ,כפוף להוראות הסכם ההקצאה ,ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא
תפחת מ הסכום הנומינלי של המניות יחד עם כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות
שהוצאו בגלל אי התשלום ,במלואו.

.43

חילוט מניה יגרור עמו בעת החילוט ביטול של כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה
כלפיה ביחס למניה ויתר הזכויות והחובות שבין בעל המניה והחברה הנלוות למניה ,פרט
לאותן הזכויות והחובות אשר מוצאות מכלל זאת על פי תקנות אלה או אשר החוק מטיל
על בעל מניות לשעבר.

.44

הצהרה בכתב לפי פקודת הראיות שהמצהיר הוא מנהל החברה וכי מניה חולטה כהלכה
בתאריך שצוין בהצהרה ת היה עדות מכרעת על עובדות שצוינו בה נגד כל האנשים
התובעים להיות זכאים במניה ,וההצהרה הנ"ל יחד עם אישור או קבלה מאת החברה על
המחיר ששולם בעד המניה בשעת מכירתה או העברתה ,מקום ששולם מחיר ,תשמשנה
הוכחה מספקת לזכות במניה ,והאדם ,שלו נמכרה או נמסרה המניה ,יירשם כבעל המניה
ולא יהיה חייב לדאוג לשימוש בכסף המקנה ,אם היה כזה ,וכן לא תהא זכותו על המניה
נפגעת מחמת כל פסול או פגם בחילוטה ,במכירתה או במסירתה.

.45

הוראות תקנות אלה בנידון חילוט תחולנה על גם המקרים של אי תשלום כל סכום שלפי
תנאי הוצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע ,בין אם היה על חשבון סכום המניה
ובין אם היה זה בצורת פרמיה ,כאילו הגיע מועד פירעונו בתוקף דרישת תשלום ומסירת
הודעה עליה שנעשו כדין.
שינוי ההון

.46

החברה רשאית מעת לעת ,בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל ,בכפוף להוראות
החוק -
(א)

להגדיל את הון המניות הרשום של החברה;

(ב)

לאחד ולחלק מחדש כל חלק מהון המניות שלה למניות בערך גדול יותר
ממניותיה באותה עת.

(ג)

לבטל הון מניות אשר טרם הוצאו ובלבד שאין התחייבות של החברה ,לרבות
התחייבות מותנית ,להקצות את המניות.
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(ד)

לחלק בחלוקת משנה את הון המניות שלה כולו או כל חלק הימנו למניות בערך
קטן מאשר זה הקבוע בתקנות אלה ,על ידי חלוקה של מניותיה ,כולן או כל חלק
מהן ,באותה עת .למניות שנוצרו כתוצאה מהחלוקה או לכל חלק מהן אפשר
יהיה לתת ,בתוך ההחלטה על החלוקה ,זכות בכורה או יתרון ביחס לדיבידנד,
הון ,הצבעה או זכות אחרת על פני המניות הנותרות או מניות אחרות כאלו.

(ה)

להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה מפדיון הון.

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון ,כאמור לעיל ,אם כתוצאה מהאיחוד או
החלוקה ,כאמור לעיל ,יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה ,רשאי הדירקטוריון לפי שיקול
דעתו:

.47

()1

לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה ,ימכרו על ידי החברה
והתמורה שתתקבל תשולם לזכאים בתנאים ובאופן שיקבעו;

()2

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידיו שבר מניה ,מניות
מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה ,במספר כזה,
אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת שלמה ,והקצאה כאמור תחשב כבת
תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה ,לפי העניין ולקבוע את הדרך שבה יפרעו
הסכומים שיש לשלמם בעד מניות שהוקצו כאמור;

()3

לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של
מניה;

()4

לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה
שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה ,בגין
שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור;

פרט אם נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את שינוי ההון לפי תקנות אלה ייחשב כל הון
מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי של החברה ויהיה כפוף לאותן התקנות ביחס
לסילוק דרישות תשלום ,וזכות שיעבוד ,קניין ,חילוט העברה או אחרת החלות על הון
המניות המקורי.
אסיפות כלליות

.48

החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה כללית:
(א)

שינויים בתקנון החברה ,בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל;

(ב)

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית ,אם נבצר מהדירקטוריון
להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של
החברה ,כאמור בסעיף (52א) לחוק;

(ג)

מינוי רואה החשבון המבקר של החברה ,תנאי העסקתו והפסקת העסקתו;

(ד)

מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;

(ה)

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים
267 ,255א ו 268-עד  275לחוק;

(ו)

הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  286ו 287-לחוק
וכן שינויים בהון כאמור בתקנות אלה;

(ז)

בכפוף להוראת סעיף (320א )1לחוק החברות ,מיזוג החברה כאמור בסעיף (320א)
לחוק;

(ח)

כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנות אלה בהחלטה של האסיפה הכללית.
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.49

(א)
(ב)

אסיפה שנתית תכונס לפחות אחת לשנה ולא יאוחר מתום  15חודשים לאחר
האסיפה השנתית האחרונה ,במועד ובמקום שייקבע על ידי הדירקטוריון.
סדר היום באסיפה שנתית יכלול נושאים כדלקמן:
 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה; מינוי דירקטורים וקביעת שכרם; מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה ו/או מי מטעמו לקבועאת שכרו;
כל נושא אחר שנקבע על סדר היום ,כאמור בתקנות  53ו 54-להלן.

.50

(ג)

החברה לא תשלח לבעלי המניות העתק של הדו"חות הכספיים של החברה ודו"ח
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה המוגשים לאסיפה הכללית ,עובר לכינוסה
של האסיפה הכללית ,למעט פרסומם באתרי האינטרנט של רשות ניירות הערך
ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

(א)

הדירקטוריון רשאי ,כל אימת שימצא לנכון ,לכנס אסיפה מיוחדת.

(ב)

הדירקטוריון חייב לכנס אסיפה מיוחדת לדרישת כל אחד מאלה:
 שני דירקטורים או רבע מהדירקטורים המכהנים; בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוזאחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות
חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה;
נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת כאמור ,יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים
מיום שהוגשה לו הדרישה ,למועד שיקבע בהזמנה בהתאם להוראות תקנה 51
להלן ,ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד
פרסום ההודעה ,אלא אם כן נקבע אחרת לענין אסיפה שחל עליה סימן ז' בפרק
השני של החלק השלישי של החוק.
לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה (50ב) לעיל ,רשאי
הדורש ,וכשמדובר בבעלי מניות  -גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות
ההצבעה שלהם ,לכנס את האסיפה בעצמו ,ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור
שלושה חודשים מהיום שהוגשה דרישה כאמור ,והיא תכונס ,ככל האפשר,
באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

.51

הודעה ומודעה על אסיפה כללית יפורסמו בהתאם להוראות כל דין ,באתר האינטרנט של
החברה ,כפי שיהיה מעת לעת ,ו/או בשני ( )2עיתונים יומיים לפחות ,בעלי תפוצה רחבה,
היוצאים לאור בשפה העברית ,במועד כקבוע בחוק ,והחברה לא תהיה חייבת למסור כל
הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות .במקרה שתועמד לדיון הצעה
לשינוי תקנה זו -יפורט נוסח השינוי המוצע ,וכן פירוט אחר הנדרש על פי דין.

.52

פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות ,פגם הנובע מאי קיום הוראה
או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה ,לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או
ניהולה ,לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו
בה ,בכפוף להוראות כל דין.
הליכים באסיפות כלליות

.53

א.

סדר היום באסיפה שנתית יקבע בידי הדירקטוריון יכלול דיון בנושאים
המפורטים בתקנה (49ב) לעיל ויכול שיכלול דיון בכל נושא נוסף שיקבע על ידי
הדירקטוריון וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה  54להלן.

11
ב.

.54

סדר היום באסיפה מיוחדת יקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלם
נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת בהתאם לסעיף  63לחוק וכן נושא שנתבקש
כאמור בתקנה  54להלן.

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי
לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד ,ובלבד
שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
בקשה כאמור תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה ימים לפני מתן ההודעה על כינוס אסיפה
כללית ,ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

.55

בהתקבל ההודעה הנזכרת בתקנה  54לעיל היא תיכלל ,ככל הניתן ,בסדר היום של
האסיפה הכללית הראשונה שתתכנס לאחר קבלת ההודעה.

.56

אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת
שהאסיפה הכללית פותחת בדיון .באסיפה כללית יהוו מנין חוקי שני בעלי מניות
המחזיקים לפחות ( 25%עשרים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה ,הנוכחים
בעצמם או ע"י באי כחם או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי
דין.

.57

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי ,תתבטל האסיפה -
אם כונסה לפי דרישת בעלי מניות על-פי סעיף  63לחוק .בכל מקרה אחר תידחה האסיפה
לשבוע שלאחר מכן באותו יום ,באותו זמן ומקום ,מבלי שתהיה חובה להודיע על כך
לבעלי המניות או למועד אחר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או
שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות .באם
באסיפה נדחית זו לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני
בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי ,ויהיו רשאים לדון
ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

.58

יושב ראש הדירקטוריון ,ישב ראש בכל אסיפה כללית .אם אין יושב ראש או הנו נעדר
מהאסיפה  15דקות מהמו עד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה ,יבחרו
בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים כיו"ר ואם היה רק
דירקטור אחד נוכח ישב הוא בראש האסיפה .אם לא יהיה דירקטור נוכח או
שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי
שלוח באחד מבעלי המניות או בשלוחו לשבת בראש האסיפה.

.59

אסיפה כללית שנוכח בה מנין חוקי ,רשאית ,לדחות את האסיפה או לדחות את הדיון או
לדחות קבלת החלטה בנושא מסוים שעל סדר היום ,למועד אחר ומקום אחר .באסיפה
נדחית כאמור ,לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה
באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
נדחתה האסיפה הכללית למועד העולה על עשרים ואחד ימים ,יינתנו הודעות והזמנות
לאסיפה הנדחית כאמור בתקנה  51לעיל .נדחתה האסיפה הכללית מבלי לשנות את סדר
יומה ,למועד שאינו עולה על  21ימים ,יינתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש ,מוקדם
ככל האפשר ,ולא יאוחר מ 72-שעות קודם האסיפה הכללית; ההודעות וההזמנות כאמור
יינתנו לפי תקנה  51בשינויים המחויבים.

.60

החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית ,שיכללו את שמות בעלי
המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות בידם ,העניינים הנדונים
באסיפה הכללית ,התייחסותם של בעלי המניות או שלוחיהם עניינים הנדונים ,ככל שישנה
התייחסת כזו ,וההחלטות שנתקבלו כולל פירוט דרך ההצבעה של בעלי המניות.

.61

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תתקבל במנין קולות המצביעים המשתתפים
באסיפה הכללית .הכרזת יושב הראש כי ההחלטה נתקבלה או שנתקבלה פה אחד או ברוב
מסוים ,או נדחתה ,או שלא נתקבלה ברוב מסוים ,תהיה ראיה לכאורה לאמור בה ,ועובדה
זו והערה שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה תשמש ראיה לכאורה לכך ולא יהיה
צורך להוכיח את מספר הקולות או מכסתם היחסית שנתנו בעד או נגד החלטה כזו .בכפוף
לכל הוראה בעניין זה בחוק או לכל הוראה בעניין רוב מיוחד בתקנות אלה תחשב החלטה
כאילו נתקבלה באסיפה כללית אם זכתה ברוב קולות רגיל.
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הצבעת בעלי מניות
.62

בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה כללית יוכיח לחברה את בעלותו במניה ,כנדרש על פי
דין.

.63

כל בעל מניות ,הנוכח באסיפה בעצמו או ע"י בא-כוח או באמצעות כתב הצבעה או בכל
דרך אחרת שתתאפשר על פי דין ,זכאי לקול אחד לכל מניה שהוא מחזיק בה.

.64

בכפוף להוראות כל דין ,במק רה של שותפים במניה תתקבל דעתו של ראש השותפים
הניתנת על ידיו או על ידי בא כוחו ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים .השאלה מי הוא
ראש השותפים תוכרע עפ"י הסדר שבו רשומים במרשם בעלי המניות או באישור חבר
הבורסה בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שיקבע על ידי דירקטוריון החברה לעניין
זה ,לפי העני ין .שותפים במניה שאחד מהם נוכח באסיפה לא יצביעו בה באמצעות בא-
כוח .מינוי בא-כוח להצביע מכל מניה משותפת ייעשה בחתימת יד ראש השותפים.

.65

התנגדות לזכותו של בעל מניות או של בא-כוח להצביע באסיפה הכללית יש להעלות
באותה אסיפה או באסיפה נדחית בה אמור אותו אדם להצביע וכל הצבעה שלא נפסלה
באסיפה כאמור תהיה בת תוקף לכל דבר ועניין .הועלתה התנגדות להצבעת בעל מניות או
בא כוח כאמור במועד ,יכריע בהתנגדות יו"ר האסיפה ודעתו תהא מכרעת.

.66

א.

בכל הצבעה רשאי בעל מניות להצביע בעצמו או ע"י בא-כוחו או באמצעות כתב
הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין .בא-כוח אינו חייב להיות בעל
מניות בחברה.

ב.

תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי על פי החלטת הדירקטוריון שלו או על פי
החל טת אדם או גוף אחר על פי תקנותיו ליפות את כוחו של אדם שהוא ימצא
למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה .אדם המיופה כוח כאמור לעיל יהא
רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו
היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם בחברה .יושב־ראש
האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג
מוסמך של התאגיד ,כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.

ג.

בעל מניות קטין או בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו כפסול דין ,רשאי
להצביע רק ע"י נציגו ,המפקח עליו או אפוטרופסו או אדם אחר הממלא תפקיד
של נציג או אפוטרופוס כזה ,שנתמנה על ידי בית משפט מוסמך וכל נציג או
אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע ע"י בא כוחו.

א.

הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא-כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של
הממנה ,או ביטול ייפוי הכוח או פקיעתו בהתאם לכל דין או העברת המניה
שב גינה הצביעו כאמור ,אלא אם כן הודעה בכתב על המוות ,הביטול או ההעברה,
נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

ב.

כתב המינוי יציין את סוג ומספר המניות שבגינן הוא ניתן .לא צוין בכתב המינוי
מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות
הרשומות על שם בעל המניות או הנקובות באישור הבעלות ,לפי הענין ,יראו את
כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.

ג.

בעל מניות רשאי להצביע באמצעות בא-כוח נפרד בשל כל מניה שהוא מחזיק בה
ובלבד שלכל בא כוח כנ"ל יהיה כתב מינוי נפרד שיפרט את המספר של המניות
שבגינן זכאי בא-הכוח להצביע .בעל מניות או בא כוח ,רשאי להצביע מכוח מקצת
המניות שבבעלותו או שהוא משמש בא כוח בגינן וכן באופן מסויים מכוח מקצת
המניות ובאופן אחר ומכוח יתרת המניות שבבעלותו או שהוא משמש בא כוח
בגינן.

ד.

כתב המינוי של בא כוח וייפוי ה כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) ,לפיה פועל
מיופה הכוח ,יהיו בכתב ,וחתימתם הממנה .הדירקטוריון יהיה רשאי לדרוש כי
כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת כאמור תאושר ע"י עו"ד או ע"י נוטריון
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ציבורי ,או ע"י בנק ,או באופן אחר שיתקבל על דעת הדירקטוריון .כתב המינוי של
בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) ,לפיה פועל מיופה הכוח או
העתקו המאושר על ידי עו"ד או נוטריון ,יופקדו במשרדה הרשום של החברה,
לפחות ( 48ארבעים ושמונה) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית
שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע ,אחרת לא יהיה האיש הנזכר
במסמך רשאי להצביע לפיו .מסמך הממנה בא כוח ושאינו מוגבל בזמן לא יהיה
בר תוקף לאחר עבור ( 12שנים עשר) חודשים מיום חתימתו .הוגבל המינוי בזמן,
יהא המסמך בר תוקף לזמן הנקוב בו.
.68

כל כתב מינוי של בא-כוח (בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת) יהיה בנוסח דלקמן או בצורה
הדומה לו או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

כתב מנוי של בא-כוח
מניות
בעל
_________________
_____________ מ
אני
ב__________________ בע"מ (להלן" :החברה") וזכאי ל____________ -
קולות ממנה בזאת את ______________ מ ________________ או
במקומו את _________________מ ________________-להצביע בשמי
ובמקומי באסיפה הכללית (הרגילה /המיוחדת  -בהתאם למקרה) של החברה
אשר תתקיים ביום __ לחודש _________ שנת ___ ובכל אסיפה שנדחתה
הימנה.
ולראיה באתי על החתום ביום ______ לחודש ______ שנת ______

__________
חתימת הממנה

.69

כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי,
ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.
הדירקטוריון

.70

.71

א.

לחברה יהיה דירקטוריון שמספר חבריו לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה
חברים .חבר בדירקטוריון נקרא בתקנות אלה  -דירקטור.

ב.

בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים ,ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק
לעניין זה.

א.

הדירקטורים ימונו באסיפה שנתית .פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד
האסיפה השנתית ,לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית ,אלא אם כן המליץ
הדירקטוריון על מינויו.

ב.

במועד בו תתכנס אסיפה שנתית יפרשו מכהונתם שלושה דירקטורים
מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים).
הדירקטורים שיפרשו בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך
ביותר מאז בחירתם לאחרונה ,אולם מבין הדירקטורים שנעשו או נבחרו מחדש
לאחרונה באותו יום ,ייקבעו אלה שייפרשו על פי הגרלה ,אלא אם כן הוסכם
אחרת ביניהם .תקופת הזמן שדירקטור כיהן במשרתו תחשב ממועד בחירתו או
מינויו לאחרונה אם פינה משרתו קודם לכן .דירקטור הפורש יוכל להיבחר מחדש
ויפעל כדירקטור במשך האסיפה שבה הוא פורש.
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.72

ג.

האסיפה המיוחדת תהיה רשאית למנות כל אדם בתור דירקטור ובלבד שבמקרה
זה המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע בתקנות
אלה.

א.

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד
מילוי תפקידם כדירקטורים.

ב.

כל דירקטור יהיה זכאי לתשלום או להחזר מכספי החברה של כל הוצאותיו
הסבירות לנסיעות ,למלון ,הוצאות אחרות שהוציא עקב או לצורך נוכחותו
בישיבות הדירקטוריון או של ועדה כלשהי של הדירקטורים או באופן אחר תוך
ביצוע או מילוי תפקידיו כדירקטור או בקשר עם עסקיה של החברה.

.73

הדירקטורים יהיו רשאים בכל עת ומעת לעת למנות כל אדם בתור דירקטור בין למילוי
משרה שהתפנתה עפ"י תקנה 76א .להלן ובין בנוסף על הדירקטורים הקיימים (ובלבד
שבמקרה האחרון המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע
בתקנות אלה).

.74

האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם,
לפי העניין ,תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה על המינוי.

.75

א.

כל חבר דירקטוריון רשאי למנות לעצמו חליף על ידי הודעה בכתב לחברה ,ורשאי
לבטל את המינוי האמור בכל עת על ידי הודעה בכתב.

ב.

כל אדם הכשיר לכהן כדירקטור ובלבד שאינו דירקטור או דירקטור חליף בחברה,
יוכל לשמש כדירקטור חליף .אדם אחד לא יוכל לשמש כחליף של דירקטורים
אחדים.

ג.

לדירקטור חליף תהיינה  -בכפיפות להוראות כתב המינוי שלפיו התמנה  -כל
הסמכויות שישנן לדירקטור שמינה אותו כדירקטור חליף ומינויו יפקע עם סיום
כהונתו ו/או פקיעת כהונתו של הדירקטור שמינהו.

ד.

מינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף ,יעשו במסמך בכתב בחתימת יד
הדירקטור ויהיו בתוקף ממועד המינוי או ממועד הפסקת הכהונה ,לפי העניין,
כנקוב בכתב המינוי או בכתב הפסקת הכהונה או מיום המסר הכתב האמור
למשרד ,הכל לפי המועד המאוחר יותר.

ה.

בכפוף להוראות החוק ,החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד
השתתפות בישיבות הדירקטוריון.

ו.

ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון ,את מי שמכהן כדירקטור,
ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה ,אינו מכהן כחבר
באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני ,יהא
המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות
מקצועית ,בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף.

ז.

לא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני ,למעט כמפורט בסעיף קטן ו' לעיל.

א.

בכפיפות להוראות תקנות אלה והוראות החוק ,תופסק כהונתו של דירקטור
(למעט דירקטור חיצוני):

.76

()1

אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר;

()2

אם הוכרז כחולה רוח או חלה ברוחו;

()3

אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה;

()4

אם הופסקה כהונתו בהתאם לתקנות  77או  78להלן;
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ב.
.77

()5

במותו ובמקרה שהחברה התפרקה;

()6

במקרה שהורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק;

()7

במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק;

()8

לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  233לחוק;

כל חבר דירקטוריון יכהן במשרתו עד אשר כהונתו תופסק בהתאם לתקנת משנה
א .לעיל או עד המועד הקבוע בתקנה  71לעיל ,לפי המוקדם.

על אף כל האמור לעיל ,החברה באסיפה כללית רשאית בכל עת ,בהחלטה ברוב רגיל,
להעביר ממשרתו כל דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני ,לפני תום כהונתו ,ובלבד שתינתן
לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית .כן רשאית כל
אסיפה כללית ,בהחלטה ברוב רגיל ,למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו ,כאמור
לעיל ,אדם אחר כדירקטור .דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה
אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.
החברה תהיה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור חיצוני בהתאם להוראות החוק.

.78

אם התפנתה משרת דירקטור ,יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין כל עוד
מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה  70לעיל.
פחת מספר הדירקטורים ממספר זה לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס
אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים ,אך לא לכל מטרה אחרת.

.79

דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון ,ליושב ראש הדירקטוריון או
למשרד ,כנדרש בחוק ,וההתפטרות תכנס לתוקף במועד שבו נמסרה ההודעה ,אלא אם כן
נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר .דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו או יציין כי
ההתפטרות אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות.
סמכויותיהם וחובותיהם של הדירקטורים

.80

לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי תקנון זה ,על פי החוק ועל פי
כל דין.

.81

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ,הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע
תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ,ובכלל זה -
.81.1

יקבע את תכניות הפעולה של החברה ,עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן;

.81.2

יבדוק את מצבה הכספי של החברה ,ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית
ליטול;

.81.3

יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;

.81.4

רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב;

.81.5

אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם ,כאמור בסעיף  171לחוק החברות;

.81.6

ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות ,כאמור
בסעיף  173לחוק החברות;

.81.7

ימנה ויפטר את המנהל הכללי;

.81.8

יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים
 255ו 268-עד  275לחוק החברות.
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.81.9

רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של
החברה;

 .81.10רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה ,לפי העניין;
 .81.11רשאי להחליט על רכישה כמשמעות מונח זה בסעיף  1לחוק החברות ,מכל בעלי
מניותיה של החברה או מחלקם או ממי מהם ,לפי שיקול דעתו.
 .81.12יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת ,כאמור בסעיף  329לחוק החברות;
 .81.13קביעת המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון ,שעליהם להיות בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים
לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית),
התשס"ו"( 2005-דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית");
הדירקטוריון יקבע את המספר המזערי כאמור בהתחשב ,בין היתר ,בסוג החברה,
גודלה ,היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה ,ובכפוף למספר הדירקטורים
שנקבע בתקנון לפי סעיף  219לחוק החברות.
סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי למעט כמפורט
בחוק החברות.
.82

סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בתקנות אלה לאורגן אחר ,רשאי
הדירקטוריון להפעילה.

.83

84.1

הדירקטוריון רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו,
והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות
העניין.

84.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול
לעני ין מסוים .לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל
את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

84.3

נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ,רשאי הדירקטוריון להפעילן
במקומו.

.84

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו למנהל הכללי,
לנושא משרה בחברה או לאדם אחר .האצלת סמכות הדירקטוריון יכול שתהייה לעניין
מסוים או לפרק זמן מסוים ,והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

.85

על פי החלטתה רשאית האסיפה הכללית ,בהחלטה שתתקבל באסיפה שנתית או מיוחדת,
לי טול סמכויות הנתונות לדירקטוריון או למנהל הכללי של החברה ,או להורות כי
סמכויות המנהל הכללי יועברו לדירקטוריון ,ובלבד שהחלטה כאמור תהיה לעניין מסוים
או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

.86

מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה ,רשאי הדירקטוריון ,מעת
לעת ,לפי שיקול דעתו ,להחליט על:
.86.1

קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו ,בדרך שימצא לנכון;

.86.2

מתן ערבויות ,בטוחות ,וערובות מכל סוג שהוא;

.86.3

הנפקת סדרה של איגרות חוב ,לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות ,ולרבות
איגרות חוב ,שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות,
וכן לקבוע את תנאיהם ,ולשעבד את רכושה ,כולו או מקצתו ,בין בהווה ובין
בעתיד ,בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע .איגרות חוב ,שטרי הון ,כתבי
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התחייבות ,או בטוחות אחרות ,כאמור לעיל ,יכול שיונפקו ,בין בניכיון ,בין
בפרמיה ובין בכל אופן אחר ,בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או
זכויות יתר ו/או זכויות אחרות ,והכל כפי שיקבע הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.
.87

האמור בתקנה  86לעיל ,אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך,
להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה ,בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שנקבעו על
ידי הדירקטוריון.

.88

בכפוף להוראות החוק ,דירקטור רשאי למלא תפקיד אחר או משרה אחרת בתשלום
בחברה ,או בכל חברה אחרת שהחברה מחזיקה מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה
אחרת ,יחד עם תפקידיו כדירקטור (פרט לרואה חשבון) ,באותם התנאים ביחס לשכר
ולעניינים אחרים כפי שהדירקטוריון יקבע.
פעולות הדירקטורים

.89

.90

א.

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ,כפי שיהיו מעת לעת ולפחות אחת
לשלושה חודשים.

ב.

אם לא נקבע אחרת יהוו מנין חוקי שליש מהדירקטורים המכהנים באותה עת
בדירקטוריון החברה הרשאים להשתתף בישיבה ,נוכחים בעצמם או מיוצגים על
ידי ממלאי מקומם .אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון לא
ימצא המניין החוק תידחה האסיפה ליום העסקים הראשון שלאחר מכן ,באותו
זמן ומקום ,מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לדירקטורים או לכל יום אחר ו/או
שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע יו"ר הדירקטוריון בהודעה לדירקטורים.

ג.

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ,ובלבד
שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

ד.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל
הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו
לכך .ההחלטות שנתקבלו על פי תקנה זו ,לרבות ההחלטה שלא להתכנס ,תיחתם
בידי יושב ראש הדירקטוריון ותהא תקפה ,לכל דבר ועניין ,כאילו נתקבלה
בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין .הוראות תקנה  94להלן ,יחולו על
החלטה זו ,בשינויים המחויבים ,לפי העניין.

א.

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת ,ולקבוע את
המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.

ב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את
הדירקטוריון ,בהתקיים כל אחד מאלה:
()1

קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור אחד לפחות ,לשם
דיון בנושא שיפורט בדרישתו;

()2

קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של
הדירקטוריון;

()3

קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה
החשבונאית של החברה.

עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל ,יכנס יושב ראש הדירקטוריון את
הדירקטוריון ,ללא דיחוי ,ולא יאוחר מתום  14ימים ממועד הדרישה ,ההודעה או
הדיווח ,לפי העניין.
.91

הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון ("יושב ראש
הדירקטוריון") .הדירקטוריון רשאי להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון
ולמנות אחר תחתיו .ה דירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש
הדירקטוריון ,אשר ישמש כממלא מקומו בהיעדרו .הדירקטוריון רשאי לקבוע את
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התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם .אם לא נקבעה תקופה
כאמור ,יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם ,כל עוד הם מכהנים כדירקטורים.
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יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן .לא הופיע יושב ראש
הדירק טוריון לישיבת דירקטוריון תוך חמש עשרה דקות מהזמן שנקבע לישיבה ,ישב
בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון ,אם מונה כזה ,ואם לא מונה יבחרו
הדירקטורים הנוכחים בישיבה אחד מביניהם להיות יושב ראש הישיבה.

.93

כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להיות בעל פה ,בשיחה טלפונית ,בכתב או על ידי
מברק או בפקסימיליה ובלבד שההודעה תינתן לפחות  24שעות לפני המועד הקבוע
לישיבה ,אלא אם ,במקרים דחופים ,הסכימו רוב חברי הדירקטוריון יותר להתכנס
לישיבה בלא הודעה .בהודעה על ישיבת דירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו
תתכנס וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

.94

א.

בשאלות המתעוררות בכל ישיבה של הדירקטוריון יחליטו על פי רוב דעות
הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ,מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

ב.

ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון  -בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון או כל חבר אחר
של הדירקטוריון ,שנבחר כיו"ר לצורך הישיבה  -לא תהיה זכות לדעה נוספת או
מכרעת.

ג.

היו הדעות בהצבעה שקולות ,תחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי
הדירקטוריון כנדחית.
ועדות הדירקטוריון

.95

א.

בכפוף להוראות החוק ,רשאי הדירקטוריון להקים ועדות בנות שני חברים או
יותר ,למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון ולאצול לוועדה כזו את
סמכויותיו ,כולן או מקצתן .על אף האמור לעיל ,הדירקטוריון לא יהיה רשאי
לאצול מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן ,אלא לשם המלצה בלבד:
()1

קביעת מדיניות כללית לחברה;

()2

חלוק ה ,אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת
שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

()3

קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או
מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת ,כאמור בסעיף
 329לחוק החברות;

()4

מינוי דירקטורים ,אם הדירקטוריון רשאי למנותם;

()5

הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או
הניתנים למימוש למניות ,או של סדרת אגרות חוב ,למעט כמפורט
בסעיף (288ב) לחוק;

()6

אישור דוחות כספיים;

()7

אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות
סעיפים  255ו 268-עד  275לחוק החברות.

ב.

בוו עדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאינו חבר
דירקטוריון.

ג.

בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד ,יכול שיכהנו
גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
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ד.

בהשתמשה בסמכות שאצל לה הדירקטוריון חייבת כל ועדה לנהוג בהתאם
להנחיות שיקבעו על ידי הדירקטוריון ,באם יקבעו .לא נקבעו על ידי הדירקטוריון
הנחיות או לא היו ההנחיות שלמות ומקיפות ,תמלא כל ועדה אחר הוראות
תקנות אלה בקשר לסדור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון ,כל כמה שהן
מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות של הדירקטוריון עפ"י תקנה זו.

ה.

החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי ועדת דירקטוריון או החלטה כזו שכל חברי
ועדת דירקטוריון הסכימו עליה בכתב או ע"י מברק או פקסימיליה תהא בת תוקף
לכל צורך כהחלטה שנתקבלה בישיבה של ועדת דירקטוריון.

ו.

החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על פי סמכות
שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון ,כמוה כהחלטה שנתקבלה או פעולה
שנעשתה בדירקטוריון ,אלא אם נקבע ,במפורש ,אחרת על ידי הדירקטוריון,
לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת .הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב,
לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לוועדת דירקטוריון ,ואולם אין בצמצום או
ביטול סמכויות כאמור ,כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה
על פיה כלפי אדם אחר ,שלא ידע על ביטולה.

ז.

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.
החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון,
יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

.96

כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון ,או על ידי
איזה אדם הפועל כדירקטור או כדירקטור חליף תהיינה חוקיות ,אפילו אם נתגלה אח"כ
שהיה איזה פגם במינויים של דירקטור כזה או של אדם הפועל כאמור לעיל או שכולם או
מקצתם היו פסולים ,ממש כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כחוק והיה ראוי
וכשיר להיות דירקטור או ממלא מקום ,כפי שהמקרה יחייב.

.97

הוראות התקנון בעניין פעולות הדירקטוריון ,לרבות כינוס ישיבות הדירקטוריון ,אופן
ניהולן וההצבעה בהן ומינוי יושב ראש והסמכויות המוקנות לו ,יחולו ,בשינויים
המחויבים גם על ועדות הדירקטוריון ,כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי
הדירקטוריון לעניין זה ,והכל בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות התקנון .ליו"ר
ועדת דירקטוריון ,אם נבחר כזה ,לא יהיה קול נוסף בהצבעות בוועדה.
פרוטוקולים

.98

א.

הדירקטוריון ידאג לעריכתם של פרוטוקולים מתאימים של כל האסיפות
הכלליות של ה חברה ושל מינוי נושאי תפקידים רשמיים של החברה ושל ישיבות
הדירקטוריון ושל ישיבות ועדת דירקטוריון ,שיציינו לכל הפחות את הפרטים
כדלקמן אם הועלו בהן:
()1
()2
()3
()4
()5

שמות החברים הנוכחים באסיפה או בישיבה.
העניינים שנידונו באסיפה או בישיבה.
תוצאות ההצבעה.
החלטות שנתקבלו באסיפה או בישיבה.
הוראות שנתנו ע"י הדירקטוריון לוועדות.

ב.

פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון או ישיבת ועדה ,חתום או שנחזה כחתום ע"י
יו"ר אותה ישיבה או ועדה ,ישמש כראיה לכאורה על כל העובדות המצוינות בו.

ג.

החלטה בע"פ שתבוא עליה הסכמת כל חברי הדירקטוריון פה אחד תהא ברת
תוקף כאילו נתקבלה בהתאם להוראות תקנה זו .נתקבלה החלטה בע"פ כאמור
לעיל ,יוציא יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול שיישקף החלטה כאמור מוקדם
ככל האפשר לאחריה ,ותבוא עליה חתימת כל הדירקטורים של החברה.
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תוקף פעולות ואישור עסקאות
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א.

בכפוף להוראו ת החוק ,החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל
עניין או נושא משרה בכל תאגיד אחר ,לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת עניין בו
או שהינו בעל מניות בחברה ,לא תפסול את נושא המשרה ,מהיות נושא משרה
בחברה .כמו כן ,לא יפסל נושא משרה ,מהיות נושא משרה בחברה ,עקב
הת קשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל ,בחוזה עם החברה בכל ענין
שהוא ובכל דרך שהיא.

ב.

בכפוף להוראות החוק ,היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או
את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו ,מלהתקשר עם החברה בעסקאות
שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.

ג.

בכפוף להוראות החוק ,נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בעניין
אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אישי.

ד.

עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה
עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה ,יש בה ענין אישי,
תאושר בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ובכפוף
להוראות כל דין.

 .100בכפוף להוראות חוק החברות ,הודעה הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל
שליטה בחברה ,בדבר עניינו האישי בגוף מסוים ,תוך פירוט עניינו האישי ,תהווה משום
גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה ,לחברה ,בדבר עניינו האישי כאמור ,לצורך כל
התקשרות עם גוף כאמור לעיל ,בעסקה שאינה חריגה.
המנהל הכללי
 .101א.

הדירקטוריון ימנה אדם אחד או יותר ,בין אם הוא חבר הדירקטוריון ובין אם
לאו ,כמנהל כללי של החברה ,אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן .כן רשאי
הדירקטוריון ,בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו ובין החברה ,לשחרר אותו ממשרתו
ולמנות אחר או אחרים במקומו.

ב.

המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור.

ג.

המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה ,במסגרת המדיניות
שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

ד.

למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנות אלה
ל אורגן אחר של החברה למעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון,
בהתאם לתקנות אלה ,אם יועברו .המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של
הדירקטוריון.

ה.

הדירקטוריון יוכל מעת לעת ובכפוף להוראות החוק בעניין ,למסור ולהעניק
למנהל הכללי באותה שעה אותן מהסמכויות שהדירקטוריון פועל לפיהן על פי
תקנות אלה ,ויוכל להעניק סמכויות לאותו זמן ,ושתופעלנה לאותן המטרות
והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים ,ובאותן ההגבלות ,כפי שימצא לטוב בעיניו;
והוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון
בשטח זה ,או מחוץ להן ,או במקום כולן או כל אחת מהן ,והוא יכול מעת לעת
לבטל ,לשלול ,לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.

ו.

המנהל הכללי רשאי ,באישור הדירקטוריון ,לאצול מסמכויותיו לאחר או
לאחרים ,הכפופים לו .אישור כאמור יכול שינתן בין כאישור כללי ובין לעניין
מסוים.

ז.

המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים ,במועדים ובהיקף ,כפי שיקבע
הדירקטוריון ,בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון ,והכל מבלי
לגרוע מהוראות החוק או מהוראות כל דין בעניין.
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מבקר פנימי
 .102דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת.
 .103הדירקט וריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי ,ובהיעדר
קביעה כזו יהיה זה יו"ר הדירקטוריון.
 .104תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת ,אולם רשאי
הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.
רואה חשבון מבקר
 .105רוא ה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית ,וישמשו בתפקידם
עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
 .106א.

מונה לחברה רואה חשבון מבקר ,יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת
הביקורת ,לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

ב.

שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת
ביקורת ,ייקבע בידי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.

ג.

הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על תנאי התקשרותו של רואה החשבון
המבקר עבור שירותים נוספים לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפי
רואה החשבון; לעניין תקנה זו" ,רואה חשבון"  -לרבות שותף ,עובד או קרוב של
רואה חשבון ולרבות תאגיד בשליטתו.
חותם חותמת וחתימות

 .107א.

לחברה תהיה חותמת אחת לפחות הנושאת את שם החברה .הדירקטוריון ידאג
לכך שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה.

ב.

חתימה על מסמך לא תחייב את החברה ,אלא אם כן חתמו עליו המוסמכים
לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה כשהוא מודפס.

ג.

הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם (אפילו אם אינו חבר הדירקטוריון) לפעול
ולחתום בשם החברה ,ובין אם לבדו ובין ביחד עם אדם אחר ,בין באופן כללי ובין
לעניינים מסוימים .פעולותיו וחתימותיו של האדם או האנשים הנ"ל ,בהתאם
להסכמת הדירקטוריון ,תחייבנה את החברה.
הנהלות מקומיות

 .108א.

הדירקטוריון יוכל לסדר מעת לעת סדורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום
מסוים ,בין בישראל ובין בחוץ לארץ ,כאשר ייטב בעיניו ,וההוראות הבאות
בפסקה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על פי תקנה
זו.

ב.

הדירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעם בפעם לכונן כל הנהלה מקומית או סוכנות
מקומית ,לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים ,בישראל ובחוץ לארץ,
ויוכל למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת ,או כל מנהל או סוכן
ויוכל לקבוע את שכרו.
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מרשם בעלי המניות
 .109א.

החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות ושאר
הפרטים הנדרשים על פי החוק ,בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה.
בכפוף להוראות החוק ,עם רישומו במרשם ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים
של המניות הרשומות בשמו ,וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות
אלה.

ב.

החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים ,כנדרש על פי החוק.

ג.

החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות
החברה ,וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים אלה,
לעניין הרישום במרשם ,הוצאת תעודות ,החלפת תעודות ,העברה והסבה,
בשינויים המחויבים לפי העניין ,והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

ד.

החברה תהא רשאית ,כפוף ובהתאם להוראות סעיפים  137-139ועד בכלל של
החוק ולכל צו שניתן ו/או שינתן על פי הסעיפים הנ"ל או איזה מהם ,לנהל בכל
ארץ אחרת שהיא ,שההוראות הנ"ל תחולנה עליה ,מרשם בעלי מניות נוסף.
המזכיר ,פקידים ובאי כח

 .110א.

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר של החברה בתנאים שימצא לנכון .כן רשאי
הדירקטוריון מעת לעת למנות מזכיר משנה שייחשב כמזכיר במשך תקופת מינויו.

ב.

הדירקטוריון רשאי מעת לעת למנות לחברה פקידים ,סוכנים ומשמשים
לתפקידים קבועים ,זמניים או מיוחדים ,כפי שימצא לנכון מעת לעת .כמו כן יהא
הדירקטוריון רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מהנ"ל בכל זמן שהוא
בשקול דעתו הבלעדי .הדירקטוריון רשאי לקבוע את הסמכויות והתפקידים של
הנ"ל וכן את תנאי עבודתם ולדרוש בטחונות באותם מקרים ובאותם סכומים כפי
שייטב בעיניו.

ג.

הדירקטוריון או מי שהוסמך על ידו רשאי מעת לעת ובכל זמן שהוא ,בכפוף
להוראות החוק בעניין ,ליפות כוחם של כל חברה ,פירמה ,איש או חבר אנשים,
בין אם ייפוי כוחם ייעשה ע"י הדירקטוריון ישירות או בעקיפין ,להיות באי כוחה
של החברה לאותן מטרות ועם אותם הסמכויות ,ההוראות ושיקולי הדעת  -אשר
לא יעלו על אלה המסורים לדירקטוריון או שהדירקטוריון יכול להשתמש בהם על
פי תקנות אלה  -ולאותה תקופה ובכפיפות לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון
ימצא לנכון להגנתם ולנוחיותם של אנשים העוסקים עם באי כוח כנ"ל ,וכן יכול
הוא לתת לכל בא כוח כנ"ל את הסמכות להעביר ,בכל או במקצת ,את הסמכויות,
ההרשאות ושקולי הדעת המסורים לו ,וכן יכול הוא לפטרם ,ולבטל את מינויים
או לבטל כל או כל חלק מהסמכויות שהוקנו להם.
פטור שיפוי וביטוח

 .111בכפוף להוראות כל דין ,בין מראש ובין בדיעבד ,רשאית החברה לפטור נושא משרה בה,
מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
 .112בכפוף להוראות החוק ,רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה
בה ,בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ,בכל אחת
מאלה:
(א)

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

(ב)

הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו
יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

(ג)

חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר.
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(ד)

כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

(ה)

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו ,לרבות
הוצאות התדיינות סבירות ,בכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(ו)

חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף
52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך.

 .113בכפוף להוראות כל דין -
 .113.1החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה ,בשל חבות או
הוצאה שהוטלה עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה,
בכל אחד מאלה ("התחייבות לשיפוי") -
(א)

כמפורט בסעיף  114.1להלן ,ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן
ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם
סבירים בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת
הדירקטו ריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן
הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות
העניין;

(ב)

כמפורט בסעיפים  114.2עד  114.7להלן.

 .113.2מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  113.1לעיל ,החברה רשאית לשפות נושא משרה בה
בדיעבד ,בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה  114להלן ,שהוטלה עליו עקב
פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
 .114התחייבות לשיפוי או שיפוי ,כאמור בתקנה  113לעיל ,יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה
כמפורט בתקנות משנה  114.1עד  114.7להלן ,שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה
שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,כדלקמן:
 .114.1חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין
שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;
 .114.2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא משרה
עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך,
ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית
כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות
כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או
בקשר לעיצום כספי;
בתקנה זו -
"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"  -משמעו
סגירת התיק לפי סעיף  62לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
(בתקנת משנה זו " -חוק סדר הדין הפלילי") או עיכוב הליכים בידי היועץ
המשפטי לממשלה לפי סעיף  231לחוק סדר הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה
להליך פלילי ,לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו,1985-
קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי ,עיצום
כספי או כופר;
 .114.3הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא המשרה או
שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי
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אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה
שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;
 .114.4חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף
52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך.
 .114.5הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו ,לרבות
הוצאות התדיינות סבירות ,בכלל זה שכר טרחת עורך דין.
 .114.6הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר להליך לפי חוק התחרות הכלכלית,
התשמ"ח 1988-שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה
שכר טרחת עורך דין;
 .114.7כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה
על פי הוראות כל דין ,כפי שיהיו מעת לעת.
 .115בכפוף להוראות כל דין -
 .115.1החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אדם לרבות נושא משרה
בחברה ,המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת
שהחברה מחזיקה בה מניות ,במישרין א ו בעקיפין ,או שלחברה עניין כלשהו בה
("דירקטור בחברה האחרת") ,בכפוף להוראת תקנה  113לעיל ,אשר תחול
בשינויים המחויבים.
 .115.2מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  115.1לעיל ,החברה רשאית לשפות דירקטור
בחברה האחרת בדיעבד ,בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה  114לעיל,
שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת.
 .116בכפוף להוראות החוק ,החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות עובד או פקיד של
הח ברה שאינו נושא משרה בחברה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספית שהוטלה עליו
לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתום לב בתוקף היותו עובד או פקיד של החברה.
 .117בכפוף להוראות החוק ,אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה ,בכל דרך שהיא,
לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח ,או לעניין מתן שיפוי:
(א)

בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת ,ככל שהביטוח ,או
השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

(ב)

בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברת האחרת ,לרבות אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עובדים ,קבלנים או יועצים.
דיבידנדים

 .118ב כפוף להוראות החוק והוראות תקנות אלה ובכפוף לכל זכויות או תנאים שהם הכרוכים
אותה שעה בכל מניה שהיא בהון הח ברה המעניקה זכויות בכורה ,מיוחדות או נדחות או
שאיננה מעניקה כל זכויות ביחס לדיבידנדים ,יהיו רווחי החברה ניתנים לחלוקה בין
החברים לפי היחס של הערך הנקוב שנפרע על חשבון המניות המוחזקות בידיהם ביום
שנקבע לכך ע"י החברה ,ומבלי להתחשב בפרמיה ששולמה מעל לערכן הנקוב.
הדירקטוריון יהיה רשאי להוציא מניה כלשהי בתנאי ,כי ישולם עליה דיבידנד בתאריך
מסוים ,או כי ישולם עליה חלק מדיבידנד אשר יוכרז בגין תקופה מסוימת ,או כי התקופה
שבגינה ישולם דיבידנד תתחיל בתאריך מסוים ,או בתנאי דומה ,ככל שיקבע ע"י
הדירקטוריון .בכל מקרה כזה  -כפוף להוראות שבראשית תקנה זו  -ישולם הדיבידנד על
כל מניה כנ"ל בהתאם לתנאי כנ"ל .שום סכום ששולם על מניה מראש בטרם נדרש תשלום
ואשר נושא ריבית לא ייחשב כנפרע על המניה בכל הנוגע לתקנה זו.
 .119החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או הקצאת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון
החברה .דירקטוריון החברה יחליט על המועד לתשלום הדיבידנד.
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 .120בעת הכרזת דיבידנד רשאית החברה להחליט ,כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו,
בדרך של חלוקת נכסים מסוימים ,ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן
("מניות הטבה") ,או אגרות חוב של החברה ,או בכל דרך אחרת שהיא או באחת או יותר
מדרכים אלה.
 .121א.

בכפוף להוראות החוק ,רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה,
ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה ,כמשמעותם בסעיף (302ב) לחוק,
מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי ,האמורים בדוחות
הכספיים האחרונים שלה ,בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת
מערכן הנקוב של מניות ההטבה.

ב.

הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה ,יקבע האם הן יהיו מסוג אחד
בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או שלכל
בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על
ידו.

ג.

מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.

ד.

הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר
לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד ,סכום כזה שהפיכתו להון
מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא ,בעל
זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר
יותר) ,מניות הטבה אשר היו מגיעות לו ,אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות
ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות ההטבה (בתקנה זו " -המועד
הקובע") .והיה אם לאחר המועד הקובע ינצל בעל הזכות האמורה את זכותו
לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה ,שלהן ערך נקוב
ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב המועד הקובע את הזכות לרכישת המניות
שרכש בפועל ,וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת
האמורה.

ה.

מניות ההטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או
במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון .לענין קביעת הסכום
שיועבר לקרן המיוחדת האמורה ,יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות
קודמות של מניות הטבה ,כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי
הזכות לרכישת מניות ,למניות הטבה.

 .122הדירקטוריון רשאי מעת לעת לשלם לבעלי המניות על חשבון הדיבידנד הבא דיבידנד כזה
כפי שיחשב למוצדק לפי מצב החברה.
 .123הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הטבה אחרות בגין מניה
שהתמורה שנקבעה ע בורה ,כולה או מקצתה ,לא שולמה לחברה ,ולגבות כל סכום כאמור
או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת ,על חשבון החובות
או ההתחייבויות בגין המניה האמורה ,זאת בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של
בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.
 .124העברת מניות לא תעביר את הזכות לדיבידנד שהוכרז עליו לאחר העברה זו ,אך לפני
רישומה של ההעברה במרשם בעלי המניות .זכאי לקבל דיבידנד מי שהיה רשום במרשם
בעלי המניות ביום שנקבע לכך ע"י החברה.
 .125החברה רשאית להחליט באסיפה כללית על דיבידנד שישולם לבעלי המניות בהתאם
לזכויותיהם ולטובת ההנאה שלהם ברווחים ולקבוע את זמן התשלום ,ובלבד שניתנה
הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע ,בטרם תבוצע החלוקה ,כי החלוקה אינה חלוקה
אסורה.
 .126הודעה על החלטה לחלק דיבידנד , ,תינתן לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות,
באופן האמור בתקנות אלה.
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 .127הדירקטוריון רשאי לקבוע מעת לעת ,את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצת מניות
ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות ,נהלים והסדרים בקשר לכך הן לגבי בעלי
המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,הדירקטוריון רשאי לקבוע כדלקמן:
א.

בכפוף להוראות תקנה (127ב) להלן ,כל דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות
רשומים ישולמו לבעל מניות רשום על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו
בדואר לפי הכתובת הרשומה של החברה או האדם הזכאי לו במרשם בעלי
המניות או במקרה של בעלי מניות משותפים ,לכתובתו של אחד הבעלים
המשותפים כרשום במרשם בעלי המניות .כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם
שאליו היא נשלחת .הקבלה של האדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו
במרשם בעלי המניות כמחזיק של כל מניה או ,במקרה של בעלי מניות משותפים,
של אחד מבעלי המניות המשותפים ,תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו
בקשר לאותה מניה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון לקבוע כי
סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון ,לא יישלח
בהמחאה כאמור לעיל ,ויחולו לגביו הוראות תקנת משנה (127ב)להלן.

ב.

הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות
רשומים ,יעשה במשרד או בכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון.

ג.

הדיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים ,יועבר לבעלי המניות האמורים
באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

 .128א.

כל דיבידנד יוכל להיות משולם ,כולו או בחלקו ע"י חלוקת רכוש ,ובמיוחד ע"י
חלוקת מניות משולמות במלואן ,או אגרות חוב ,של החברה או של חברה אחרת
או בכל אחת או יותר מן הדרכים לעיל .דיבידנד ,רכוש ,מניות משולמות במלואן
או אגרות חוב ,המחולקים בהתאם לתקנות אלה  -יחולקו בשיעור יחסי כמפורש
בתקנה  118דלעיל.

ב.

אם באיזה זמן שהוא יהא הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות ,תעשה
חלוקת מניות הטבה ,מתוך קרנות בהתאם לתקנה 132להלן ,באחד משני
האופנים הבאים כפי שהדירקטוריון יחליט היינו:
)1

באופן כזה שכל בעל מניות הזכאי למניות הטבה כאמור יקבל מניות
מסוג אחיד או -

)2

באופן כזה שכל בעל מניות הזכאי למניות הטבה כאמור יקבל מניות
מסוג המניות המוחזקות על ידו והמקנות לו זכות למניות הטבה כאמור.

ג.

אם החברה פדתה איזה מניות בכורה הניתנות לפדיון ,הרי כל קרן שמורה לפדיון
הון הנובעות מפדיון מניות כאלה ,אפשר להשתמש בה ,בכולה או בחלקה ,על סמך
החלטה של החברה ,לפירעון מלא או חלקי של כל מניות חדשות שהוצאו או של
כל מניות שהן שטרם הוצאו ,אשר תוצאנה לחברים כאלה של החברה או לאנשים
אח רים ,כפי שיחליט הדירקטוריון ,עד לסכום השווה לסכום הנקוב של המניות
המוצאות כנ"ל.

ד.

לשם ביצוע כל החלטה בקשר לחלוקת דיבידנד ,או בקשר לחלוקת רכוש ,מניות
משולמות במלואן או אגרות חוב יהיה הדירקטוריון רשאי ליישב כל קושי
שיתעורר בנוגע לחלוקה כפי שיחשוב לנחוץ וביחוד להוציא תעודות על שברי
מניות ולקבוע את השווי לצו רך חלוקה של נכסים מסוימים ולהחליט ,כי
תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סך השווי שנקבע לכך ,או כי שברים
שערכם פחות משקל חדש אחד ,לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל
הצדדים ,והם יהיו רשאים להקנות מזומנים או נכסים מסוימים אלה לנאמנים
בנאמנות לטובת האנשים הזכאים כפי שימצא הדירקטוריון למועיל.
כשהדבר יידרש ,יוגש חוזה מתאים לרשם החברות והדירקטוריון יהיה רשאי
למנות אדם לחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד ,לרכוש למניות
משולמות במלואן או אגרות חוב כלעיל ומנוי כזה יהיה בר-תוקף.
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ה.

החברה לא תהיה חייבת בתשלום ריבית על דיבידנד או זכויות הנאה אחרות.

ו.

כל הדיבידנדים שלא נדרשו תוך שנה לאחר הכרזתם ,יהיה הדירקטוריון רשאי
להשקיעם או להשתמש בהם באופן אחר לטובת החברה ,עד שיידרשו .החברה לא
תשלם ריבית עבור דיבידנד או ריבית שלא שולמו.

 .129הדירקטוריון יהיה רשאי להפריש מן הרווחים של החברה או הסכומים שימצא לנכון,
בתורת קרן שמורה או קרנות שמורות לצרכים יוצאים מן הכלל ,או לדיבידנדים מיוחדים
או להשוואת דיבידנדים או לקרנות אחרות או לשם תיקון ,השבחה ושמירה של כל רכוש
איזה שהוא של החברה ולאותן המטרות האחרות שהינן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של
הדירקטוריון ,מועילות לענייני החברה והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכומים השונים
שהושקעו כך באותן השקעות שימצא לנכון ,ומפעם לפעם לעסוק בהשקעות אלה ,להחליפן
ולהעבירן כולן או מקצתן ,לתועלתה של החברה .כמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי לחלק
כל קרן שמורה לקרנות מיוחדות כפי שימצא לנכון ,להעביר כספים מקרן ולהשתמש בכל
קרן או בכל חלק ממנה בעסק החברה ,מבלי שיהיה חייב להחזיק את הנ"ל בנפרד משאר
הנכסים .כן יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר מדי פעם בפעם לשנה הבאה ,מתוך
הרווחים ,סכומים כאלה שהינם ,לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון מועילים לענייני
החברה .בדרך כלל יהיה הדירקטוריון רשאי ליצור קרנות כפי שימצא לנכון ,בין כאלה
הנובעות מרווחי החברה או משערוך רכושה ,או מפרמיות ששולמו על מניות או מכל מקום
אחר ,ולהשתמש בהן כפי שימצא לנכון ,לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יחרוג ביצירת קרנות
כנ"ל ,בשינוין ובשימוש בהן ,מהוראות החוק ומכללי חשבונאות מקובלים.
 .130כל הפרמיות המתקבלות מהוצאת מניות יהוו כספי הון ויש לראותם לכל צורך שהוא כהון
ולא כרווחים הניתנים לחלוקה כדיבידנד .הדירקטוריון רשאי לסדר חשבון הון מילואים
ולהעביר מזמן לזמן את כל הפרמיות האלה לחשבון קרן המילואים או להשתמש בפרמיות
ובכספים אלה לשם כסוי פחת או למקרי הפסד מסופקים .כל הפסדים המתהווים
ממכירת השקעות או אשר נכסים או רכוש של החברה ייזקפו לחובת חשבון המילואים,
מלבד אם יחליט הדירקטוריון לכסות הפסדים אלה מתוך קרנות אחרות של החברה.
הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל הכספים הזקופים לחשבון הון המילואים בכל אופן
שתקנות אלה או החוק מרשים.
 .131את כל הסכומים שהועברו ונזקפו לחשבון קרן הכנסה והוצאה או לחשבון מילואים כללי
או לחשבון הון מילואים ,אפשר ,עד לשימושם האחר לפי תקנות אלה ,להשקיע ביחד עם
איזה שהם כספים אחרים של החברה במהלך העסקים הרגיל של החברה ומבלי שיהא
צורך להבדיל בין השקעות אלו לבין השקעות כספים אחרים של החברה.
מסמכי החברה
 .132א.

לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף  184לחוק,
בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

ב.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 132א .לעיל ,רשאי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו,
להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה ,או כל חלק מהם ,לרבות לבעלי
מניות ,כולם או חלקם ,כפי שימצא לנכון ,לפי שיקול דעתו.

ג.

לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם ,אלא אם
הוענקה להם זכות כאמור ,על פי חיקוק או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על
ידי הדירקטוריון ,כאמור בתקנה 132ב .לעיל.

 .133בכפוף להוראות כל דין ,כל ספר ,פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו ,על פי דין או על
פי תקנון זה ,ינוהל על ידי אמצעים טכניים ,מכניים ,או אחרים ,כפי שיחליט
הדירקטוריון.
דוחות כספיים
 .134הדוחות הכספיים של החברה יאושרו בידי הדירקטוריון ,ויחתמו בשמו על ידי מי שיוסמך
לכך על ידי הדירקטוריון ,כנדרש על פי דין.
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הודעות
 .135מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים ,על פי הוראות
החוק או על פי תקנון זה ,יעשו באחת הדרכים הנזכרות בפרק זה.
 .136הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה  51לעיל.
 .137א.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה,
על ידי מסירה ביד או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר
אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה ,הרשומה במרשם
בעלי המניות ,או אם אין כתובת רשומה כזו ,לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה
לשם משלוח הודעות אליו .הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה ,תישלח
לבעל המניה ,בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה .הודעה
הנמ סרת בדואר אלקטרוני ,תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני
שנמסרה על ידו לחברה.

ב.

הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה ,ייחשבו כאילו נמסרו במועד
מסירתם לידיו.

ג.

הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר ,יחשבו כאילו נמסרו כהלכה ,אם נמסרו
למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין .המסירה
תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר,
ולא יותר משני ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור
בבית הדואר.

ד.

הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ,תחשב כנמסרת עשרים וארבע
שעות לאחר שיגורה.

 .138מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאית החברה למסור הודעה או מסמך לבעלי המניות במשרד
או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות האינטרנט
ו/או בשני ( )2עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית ,כאמור בתקנה  51לעיל,
הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור בתקנה  138לעיל .תאריך הפרסום בעיתון
ו/או באתר האינטרנט ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.
 .139א.

לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם
לבעל המניה ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות ,לגבי אותה מניה.

ב.

מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים
תחשב כמסירתם לידיו של אותו אדם.

 .140א.

כל אדם שנתגלגלה לידיו זכות לכל מניה ,מכוח הדין ,על פי העברה או בדרך
אחרת ,תחייב אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה ,שנמסרה כדין לאדם שממנו
נשאבה זכותו לאותה מניה ,בטרם נרשמו פרטיו במרשם.

ב.

כל מסמך או הו דעה שנמסרו לבעל מניות בחברה ,בהתאם להוראות תקנון זה
יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו ,פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל
מניות או הסבת הזכות במניות ,על פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם
לאו) ,כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות ,ומשלוח או מסירה כאמור
יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או
הזכאי להן מכח הסבת הזכות ,על פי דין ,בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין
אם מכוחו או במקומו.

 .141א.

בכפיפות להוראות כל דין ,רשאי בעל מניה ,דירקטור או כל אדם אחר ,אשר זכאי
לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק ,לוותר על קבלתה ,בין מראש ובין
בדיעבד ,בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי ,ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה
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ההודעה כדין ,וכל הליך או פעולה ,שבגינן היה צריך לתת את ההודעה ,יחשבו
כתקפים ושרירים.
ב.

אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך
או מתן הודעה באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה ,יחשב כהוכחה מכרעת
לגבי כל פרט הכלול בו.

ג.

כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך
תקופה מסוימת ,יובא יום המסירה במניין מספר הימים או התקופה ,פרט אם
נקבע אחרת .ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל ,יראו אותה
כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת ,כאמור לעיל.
ארגון החברה מחדש ומיזוג

 .142במקרה של מכירת נכסי החברה רשאי הדירקטוריון ,או במקרה של פירוק ,המפרקים ,אם
הורשו לכך ע"י החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של החברה ברוב שלא מן המניין
(כהגדרתו בפקודת החברות) ,לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן ,אגרות חוב או
ניירות ערך או בטחונות של כל חברה אחרת ,בין ישראלית ובין אם זרה ,בין שהיא כבר
קיימת באותו זמן ובין שהיא בתהליכי ייסוד לשם קניית נכסי החברה ,כולם או חלקם.
הדירקטוריון (אם רווחי החברה מאפשרים זאת) או המפרקים (במקרה של פירוק) רשאים
לחלק בין החברים את המניות או ניירות הערך הנ"ל או כל רכוש אחר של החברה מבלי
לממשם ,או להפקידם בידי נאמנים עבורם ,וכל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של
החברה ברוב שלא מן המניין (כהגדרתו בפקודת החברות) ,יכולה להחליט על חלוקה או
הקצאה של המזומנים ,המניות או ניירות-הערך או הביטחונות האחרים ,הזכויות או
הרכוש של החברה באופן אחר מאשר בהתאם לזכויותיהם החוקיות של בעלי המניות של
החברה ,או משתתפיה ,וכל בעלי המניות יקבלו את הערכת ניירות הערך או החלוקה
שאושרה כנ"ל או הרכוש הנ"ל באותו מחיר ובאותו האופן כפי שהאסיפה תחליט ,וכל
בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כנ"ל ולוותר על כל
זכויותיהם בנדון זה ,פרט ,במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק,
לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות החוק אין לשנותן או להסתייג מהן.
 .143אישור מיזוג כאמור בסעיף  327לחוק ,טעון רוב רגיל באסיפה הכללית או באסיפת סוג,
לפי העניין ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
פירוק
 .144במקרה של פירוק החברה ,בין מרצון ובין באופן אחר ,אזי  -אלא אם נקבע במפורש אחרת
בתקנות אלה או בזכויות הנלוות למניה ,אזי תחולנה ההוראות הבאות:
א .המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר
תשלום חובותיה יקראו להלן " -הנכסים העודפים");
ב.

ב כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות ,יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין
בעלי המניות באופן יחסי פרו רטה לכמות המניות;

ג.

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית של החברה ברוב שלא מן
המניין (כהגדרתו בפקודת החברות) ,רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים
של החברה או כחל חלק מהם בין בעלי המניות ,בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים
העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון;
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פרק  - 5תמורת ההנפקה ויעודה
5.1

תמורת ההנפקה
התמורה הצפויה ברוטו מהנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,ההוצאות
המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה נטו הצפויה מההנפקה יפורטו בהודעה המשלימה
שתפרסם החברה בהתאם לסעיף (16א )2()1לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה.
החברה תפרט במסגרת ההודעה המשלימה ,את עלויות ההנפקה ,לרבות ההוצאות
והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף ,לרבות עלויות הפצה.

5.2

יעוד תמורת ההנפקה
 5.2.1תמורת ההנפקה על-פי התשקיף (בניכוי הוצאות הנפקה) ,תשמש את החברה ,בין
היתר ,לטובת המטרות המפורטות להלן.:
 5.2.1.1סגירת שתי מסגרות אשראי שניתנו לחברה המרכזית ואחת ללבנט על ידי
תאגיד בנקאי בסך של כ 300,000-ש"ח ו 100,000-ש"ח ,בהתאמה ,המגובות
בערבויות אישיות שהועמדו על ידי מר אדי כץ ,מבעלי השליטה בחברה וכן
על ידי ה"ה סרגי פורמן ויורי קשדן אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות
המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר
בסעיף  6.1.2לתשקיף יהיו מבעלי השליטה בחברה (לפרטים נוספים ,ראו
סעיף  3.7לתשקיף) .לפרטים נוספים ,אודות מסגרות האשראי הנ"ל ,ראו
סעיף  6.9.5לתשקיף.
 5.2.1.2פעילות מחקר ופיתוח בתחום פעילות לבנט בהתאם למפורט בסעיף
 6.7.11.2לתשקיף ,בסכום המוערך על ידי החברה בכ 4,000,000-מיליון
ש"ח  8,000,000 -מיליון ש"ח.
 5.2.1.3הקמת מערך השיווק ,פרסום ומכירה בהתאם למפורט בסעיף 6.8.5
לתשקיף ,בסכום המוערך על ידי החברה בכ 2,000,000-ש"ח 3,000,000 -
ש"ח.
 5.2.1.4פעילות מחקר ופיתוח של המוצרים הנוספים ,ובכלל זה אפליקציית
"בורסה לייב" ,פלטפורמת הארנק הדיגיטלי ופלטפורמת  ,BIבסכום
המוערך בכ 500,000-ש"ח עד  2,000,000ש"ח.
 5.2.1.5תשלום מענק למר אדי כץ ,מבעלי השליטה בחברה ,בסך של  600,000ש"ח.
לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.1.2.1לתשקיף.
יתרת תמורת ההנפקה תשמש את החברה לצורך פעילותה השוטפת של החברה
הכוללת ,כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה ובשים לב לאסטרטגיה העסקית
של החברה ולתוצאותיה הכספיות ,כפי שאלו יהיו מעת לעת.
ה1-
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יובהר ,כי דירקטוריון החברה יהיה רשאי ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
לשנות את ייעוד תמורת ההנפקה המפורט לעיל או הסכומים המוצגים לעיל.
שימושי תמורת ההנפקה המפורטים לעיל ,מבוססים על ההנחה שיירכשו מלוא
ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף.
הערכות החברה בדבר השימוש בתמורת ההנפקה הינן בבחינת מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .הערכות אלו עשויות שלא להתממש או
להתממש בחלקן או באופן שונה מן הצפוי בשל אירועים שונים אשר אין לחברה
שליטה מלאה עליהם ,ובכלל זאת החלטות עתידיות של האורגנים המוסמכים של
החברה ,סיכונים הכרוכים בפעילותה של החברה ,שינויים בענף פעילות החברה
ועוד.
 5.2.2עד לשימוש בתמורת ההנפקה על ידי החברה ,תופקד תמורת ההנפקה בחשבונות
עו"ש של החברה ו/או תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים כגון אג"ח
ממשלתיות ,אג"ח קונצרניות בעלות דירוג אשראי גבוה ,פיקדונות בנקאיים
בבנקים שדרוגם גבוה ,מק"מ וכיו"ב ,והכל כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת
לעת .לתאריך התשקיף ,אין בכוונת החברה לפעול בנגזרים פיננסיים בקשר עם
הכספים שינוהלו כאמור ,למעט לצורך הגנה על חשיפות הנובעות מפעילות החברה,
ככל שיוחלט לבצע הגנה כאמור ,בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
5.3

חיתום
הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף מובטחת במלואה או בחלקה בהתחייבות
חיתומית של החתם המתמחר ,או על ידי קונסורציום חתמים בניהול החתם המתמחר,
הכל בהתאם לתקנה (11א)( )1לתקנות אופן ההצעה .במסגרת ההודעה המשלימה
שתפרסם החברה ,תעדכן החברה בדבר הפרטים החסרים בתשקיף ,לרבות אך לא רק,
חיתום ,עמלת הפצה ,ריכוז וייעוץ .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2.11לתשקיף.

5.4

סכום מינימאלי
לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה על-פי התשקיף (אף שייתכן כי יקבע
במסגרת ההודעה המשלימה) ,למעט הדרישה לשווי מינימלי של החזקות הציבור כאמור
בסעיף  2.7.3לתשקיף.

5.5

תשקיף המדף
אשר לתשקיף המדף ,ככל שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי תשקיף המדף ועל פי דוחות
הצעת מדף ,תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש לצורך פעילותה השוטפת של החברה ,כפי
שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת ,כפי שאלו יהיו מעת לעת .היה ויקבע יעוד
ספציפי לתמורת ניירות הערך על-פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה ,הוא יפורט בדוח
הצעת המדף.
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פרק  - 6תיאור עסקי

התאגיד1

חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
6.1

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה
החברה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף (1א) לתוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף ,ומשכך
תיאורי החברה ועסקיה בפרק זה להלן ,הינם לתקופה שתחילתה ביום  1בינואר  2019וסיומה סמוך
לתאריך התשקיף ,אלא אם מפורט אחרת.
הנתונים הכספיים הכלולים פרק זה זה נקובים בש"ח ,אלא אם צוין אחרת.
כל הנתונים בפרק זה מתייחסים לדוחות הפרופורמה ,השנתיים או האחרונים ,אלא אם כן נאמר
במפורש אחרת.
תיאור עסקי החברה כולל מידע צופה פני עתיד ,המוגדר בחוק ניירות ערך כתחזית ,הערכה ,אומדן
או כל מידע אחר שאינו וודאי ,המתייחס לאירוע או עניין עתידיים ,שהתממשותם אינה וודאית,
ואינה בשליטתה הבלעדית של הקבוצה (להלן" :מידע צופה פני עתיד") .מידע צופה פני עתיד הניתן
בתיאור עסקי החברה מתבסס על מידע הקיים בחברה ,וכולל הערכות ,אומדנים או כוונות של
החברה ,נכון לתאריך התשקיף .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או
הצפויות על ידי החברה .במקרים מסוימים ניתן לזהות מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת ניסוחים
כגון" :החברה צופה"" ,החברה מעריכה" ,החברה מתכוונת" וכדומה ,אך ייתכן כי מידע זה יופיע
גם בניסוחים אחרים.

__________________________
1

פרק תיאור עסקי התאגיד כולל נתונים על בסיס סקרים ומחקרים פומביים ,לרבות מידע המופיע באתרי אינטרנט שונים .יצוין,
כי למעט אם נאמר אחרת במפורש ,החברה לא ביקשה ,ובכל מקרה לא קיבלה ,את הסכמת עורכי הסקרים ,המחקרים ואתרי
האינטרנט כאמור ,לצורך הכללת מידע בתשקיף ,ומידע זה הינו מידע אשר נגיש לציבור ולמיטב ידיעת החברה הינו פומבי.
החברה אינה אחראית לתוכן הסקרים ,המחקרים והאתרים כאמור.
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6.1.1

התאגדות החברה
החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  31במאי ,2020 ,בהתאם להוראות חוק החברות,
כחברה פרטית מוגבלת במניות תחת שמה הנוכחי.
יצוין ,כי החברה הוקמה בעיקר לצורך ביצועה של עסקת המיזוג ,כהגדרתה להלן ,וממועד
הקמתה לא הייתה לחברה כל פעילות ,למעט הענקת שירותי יעוץ לגורם אחד ולתקופה
קצרה.
נכון ליום  31בדצמבר וליום  31במרץ ,2021 ,החברה החזיקה במישרין בנכסים וחבה
בהתחייבויות בהיקף זניח ובסכומים נמוכים מאוד  -הלוואה לבעלי המניות בה ובחברה
המרכזית ,בסכום כולל של כ 13-אלף ש"ח; והתחייבויות לנותני שירותים בסכום של כ18-
אלף ש"ח.

6.1.2

שינוי מבנה  -העברת כל מניות החברה המרכזית ולבנט לחברה
ביום  22ביוני ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם עם לבנט ,החברה המרכזית וכל בעלי
המניות של לבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג ("הסכם המיזוג") .על פי הסכם
המיזוג ,כל מחזיקי ניירות הערך של לבנט והחברה המרכזית יעבירו לחברה את כל ניירות
הערך שלהם בלבנט ובחברה המרכזית ,כך שהחברה תחזיק במלוא ההון המונפק והנפרע
של לבנט ושל החברה המרכזית ,וזאת בתמורה למניות של החברה שתוקצינה לבעלי
המניות של החברה המרכזית ושל לבנט ולאופציות לרכישת מניות של החברה שתקוצינה
לבעלי אופציות לרכישת מניות של החברה המרכזית ו/או של לבנט ("עסקת המיזוג") .מיד
עם השלמת עסקת המיזוג בעלי המניות בלבנט ובעלי אופציות לרכישת מניות בלבנט,
יחזיקו יחדיו ב 60%-מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) ובעלי המניות בחברה
המרכזית ובעלי אופציות לרכישת מניות בחברה המרכזית ,יחזיקו יחדיו ב 40%-מהונה
המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא).
עסקת המיזוג נעשית על פי הוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה ,בהתאם לאישור
רשויות המס ("הרולינג") בדבר התנאים שבהתקיימם עסקת המיזוג פטורה ממס במועד
ההעברה (ואירוע המס נדחה למועד המימוש בפועל של המניות).
השלמת עסקת המיזוג הותנתה בהתקיימותם של התנאים המתלים שנקבעו בהסכם
המיזוג ,ובהם השלמת הנפקת מניותיה של החברה לציבור וקבלת כל האישורים הנדרשים
להשלמת עסקת המיזוג .נכון לתאריך התשקיף ,התקיימו כל התנאים המתלים לעסקת
המיזוג ,לרבות קבלת הרולינג ,שהתקבל בפועל ביום [____] 12 ,2באוגוסט ,2021 ,ועסקת

__________________________
 2נכון למועד טיוטה זו טרם התקבל הרולינג .יודגש ,כי השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה כפופה ,בין היתר ,לקבלת הרולינג.
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המיזוג הושלמה בתאריך התשקיף.
במסגרת עסקת המיזוג הקצתה החברה מניות לכל בעלי הזכויות בלבנט ובחברה המרכזית
בהתאם לחלקם היחסי בכלל הזכויות בחברות אלו ולא ניתנה להם תמורה נוספת כלשהי
במהלך עסקת המיזוג מאת החברה או מאת כל אדם אחר ,בין במישרין ובין בעקיפין.
לפירוט נוסף בדבר ההחזקות במניות החברה לפני ואחרי השלמת עסקת המיזוג ,ראו סעיף
 3.5לתשקיף.
תנאי עסקת המיזוג והרולינג ,כוללים ,בין היתר ,מגבלות ביחס למניות לבנט והחברה
המרכזית המועברות לחברה ,העברת החזקות בחברה והתחייבויות נוספות של החברה,
שהעיקריות שבהן הינן כמפורט להלן:
•

רוב הנכסים שהועברו אל החברה כחברה הקולטת (מניות לבנט והחברה המרכזית)
כחלק מעסקת המיזוג ,כמו גם הנכסים שהיו ברשותה ערב המיזוג  -ימשיכו להיות
מוחזקים על ידה במשך שנתיים לאחר מועד המיזוג .כמו כן ,בכל אחת מהחברות
המשתתפות במיזוג ,במשך שנתיים ממועד המיזוג ,צריכה להימשך הפעילות הכלכלית
העיקרית שהייתה בהן ערב המיזוג.

•

ההחזקה הכוללת בחברה על ידי בעלי המניות של החברה במועד השלמת המיזוג ,לא
תפחת מ 25%-במשך שנתיים ממועד החלפת המניות ,למעט בנסיבות המפורטות
בפקודת מס הכנסה.

•

במהלך שנתיים ממועד השלמת עסקת המיזוג לא יפחת סך הזכויות שבהחזקת החברה
מ 51%-מכל אחת מלבנט והחברה המרכזית.
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להלן תרשים ההחזקות בחברות הקבוצה לפני השלמת עסקת המיזוג:

לפירוט "בעלי מניות לבנט" ו"בעלי מניות החברה המרכזית" ,ראו ה"ש  3ו 4-להלן.43
לתרשים ה חזקות הקבוצה ,נכון לתאריך התשקיף ,לאחר השלמת עסקת המיזוג ,ראו סעיף
 6.1.4להלן).
6.1.3

פעילות הקבוצה
תיאור פעילות הקבוצה בפרק זה להלן משקף את הפעילות של לבנט ושל החברה
המרכזית ,שתוחזקנה במלואן ( )100%על ידי החברה עם ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג
ומובא כתיאור פעילותה של הקבוצה בגין התקופות המתוארות בתשקיף זה כפי שמתואר
בדוחות הפרופורמה המצורפים לתשקיף.
החברה הוקמה במטרה לבצע את עסקת המיזוג ולפעול ,באמצעות לבנט ,החברה המרכזית
ויתר חברות הקבוצה ,בפעילויות שבוצעו על ידם עובר למועד השלמת עסקת המיזוג.

__________________________
3

4

עובר להשלמת עסקת המיזוג החזיקו ה"ה אדי כץ וגיא עמר ,בחלקים שווים ,בכ 84.12%-מהונה המונפק והנפרע של לבנט (כ-
 80.76%בדילול מלא) .לפרטים נוספים ראו סעיף  3.5.2לתשקיף.
עובר להשלמת עסקת המיזוג החזיקו ה"ה אדי כץ ,גיא עמר ,יורה קשדן וסרג'יו פורמן ,בחלקים שווים ,בכ 87.26%-מהונה
המונפק והנפרע של החברה המרכזית (כ 69.54% -בדילול מלא) .לפרטים נוספים ראו סעיף  3.5.1לתשקיף.
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נכון לתאריך התשקיף החברה מחזיקה באישור רשות החדשנות בדבר היותה חברת מחקר
ופיתוח.
הקבוצה עוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים
מתקדמים לניהול חברות ובמתן שירותי טכנולוגיית מידע ()Information Technologies
ומדיה במיקור חוץ.

פעילות הקבוצה נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים (ראו סעיף  6.2להלן):
(א) תחום לבנט  -פיתוח שיווק והפצה של פלטפורמת לבנט  -מערכת ממוחשבת בתחום
מסחר וביצוע השקעות בניירות ערך בשוק ההון בשם "לבנט" .הפעילות מבוצעת
באמצעות לבנט.
(ב) תחום השירותים  -מתן שירותי גיוס ,הכשרה וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה.
הפעילות מבוצעת באמצעות החברה המרכזית והתאגידים האוקראיניים.
כמו כן ,הקבוצה עוסקת ,באמצעות לבנט והחברה המרכזית והתאגידים האוקראיניים
בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים .פעילות זו ,נכון לתאריך התשקיף ,הינה מצומצמת
יחסית ואינה מהווה תחום פעילות עצמאי.
6.1.4

החזקות ,בעלי שליטה ומבנה החזקות החברה
למיטב ידיעת החברה ,נכון לתאריך התשקיף ,ה"ה אדי כץ וגיא עמר הינם בעלי השליטה
בחברה המחזיקים יחד בכ 100% -מהונה המונפק והנפרע של החברה.
החל ממועד השלמת ההנפקה והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף 6.1.2
לעיל ,ה"ה אדי כץ ,גיא עמר ,יורה קשדן וסרגיי פורמן הינם יהיו בעלי השליטה בחברה,
המחזיקים ויחזיקו יחד ,נכון לתאריך התשקיף בכ 60.61%- ]__[%-מהון המניות המונפק
והנפרע של החברה ,ובכ 42.54%- ]__[%-מהון המניות המונפק והנפרע ,על בסיס דילול מלא.
לפרטים נוספים אודות בעל השליטה והחזקותיהם בחברה ,ראו פרק  3לתשקיף.
לפירוט בעלי העניין בחברה ,ראו פרק  3לתשקיף.
פעילות הקבוצה מבוצעת בעיקרה על ידי תאגידים בשליטתה .להלן מבנה ההחזקות החברה
בחברות הקבוצה לאחר מועד השלמת עסקת המיזוג:5

__________________________
5

לפירוט המחזיקים במניות החברה לאחר המיזוג ,ראו סעיף  3.5.4לתשקיף.
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*יצויין ,כי לאחר המיזוג נותרו  1,180מניות רדומות בלבנט המוחזקות על ידי לבנט.

לבנט הינה חברה פרטית שנתאגדה בישראל ביום  4בינואר 2015 ,והעוסקת בפיתוח שיווק
והפצה של פלטפורמת לבנט וכן בפעילות האחרת (ראו סעיף  6.2להלן).
החברה המרכזית הינה חברה פרטית שנתאגדה בישראל ביום  13ביוני 2019 ,והעוסקת,
במישרין ובאמצעות התאגידים האוקראיניים ,במתן שירותי גיוס ,הכשרה וניהול צוותים
בתחום הפיתוח והמדיה וכן בפעילות האחרת .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.2להלן.
""( SANKARA TECH LLCסנקרה") הינו תאגיד שהתאגד באוקראינה ביום  22באוגוסט,
 2018ו )"GA"( GA LLC-הינו תאגיד שהתאגד באוקראינה ביום  25באפריל.2018 ,
 CENTRAL COMPANY INCהינו תאגיד שהתאגד בארה"ב ביום  30ביולי ,2019 ,ומשמש
לסליקת תשלומים מהלקוחות הלא ישראלים של הקבוצה.
עד ליום  24בפברואר ,2021 ,התאגידים האוקראיניים הוחזקו בידי מר גיא עמר ,סמנכ"ל
טכנולוגיה של חברות הקבוצה ומבעלי השליטה בחברה .במועד כאמור ,העביר מר עמר את
כל החזקותיו בחברות האוקראיניות לחברה המרכזית ,כנגד הקצאת מניות של החברה
המרכזית שהיוו  17.5%מהונה המונפק והנפרע באותו מועד .בהתאם ,מאז  24בפברואר,
 ,2021החברה המרכזית מחזיקה במלוא ( )100%הונן המונפק והנפרע של התאגידים
האוקראינים .למידע אודות החזקותיו של מר עמר בחברה ,ראו סעיף  3.5לתשקיף.
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6.2

תחומי הפעילות של הקבוצה
להלן פרטים תמציתיים אודות תחומי הפעילות של הקבוצה:
(א) תחום פעילות לבנט  -פיתוח שיווק והפצה של פלטפורמת לבנט  -מערכת ממוחשבת בתחום
מסחר וביצוע השקעות בניירות ערך בשוקי הון .הפעילות מבוצעת באמצעות לבנט ,שפיתחה
את פלטפורמת לבנט והינה בעלת מלוא הזכויות בה .פלטפורמת לבנט הינה מערכת
ממוחשבת מבוססת ענן שמנגישה מסחר בשוק ההון לאנשים פרטיים הרוצים לסחור בניירות
ערך בשוק ההון ומתפקדת כמעין תוסף למערכות המסחר הקיימות בשוקי ההון.
פלטפורמת לבנט מוצעת כמוצר  B2B2Cהמיועד לבנקים ,ברוקרים עצמאיים ,גופים
מוסדיים ,קרנות גידור וגופים אחרים שמבקשים להציע ללקוחותיהם הפרטיים לסחור
בשוקי ההון ("הלקוחות הפוטנציאליים") ,על מנת שלקוחות פרטיים אלו יוכלו לבנות
אסטרטגיות השקעה מגוונות בשוק ההון ולבצען בצורה קלה ,מהירה ובטוחה באמצעות
שימוש בפלטפורמת לבנט.
פלטפורמת לבנט מוצעת ללקוחות הפוטנציאלים כאמור כ"מוצר מדבקה" (.)White Label
קרי ,מוצר מודולרי שכל לקוח פוטנציאלי יכול להתאים לצרכיו ,הן מבחינת הנראות ( Look

 )& Feelוהן מבחינת הפונקציות שיכללו בפלטפורמה שתשמש את לקוחותיו הסוחרים
(" .)"White Labelלפרטים נוספים אודות תחום פעילות לבנט ,ראו סעיף 6.7להלן.
(ב) תחום פעילות השירותים  -הפעילות מבוצעת באמצעות החברה המרכזית והתאגידים
האוקראיניים ,תחת השמות המסחריים ” “ISRAEL ITו,)"SANKARA TECH" -
וכוללתמתן שירותי איתור ,גיוס ,הכשרה וניהול של השמה של עובדים מתחום הפיתוח
והמדיה עבור הלקוחות ,הן לצרכי הפיתוח והמדיה השוטפים של הלקוחות והן לצורך
פרויקטים טכנולוגיים ספציפים שהשלוחות מבקשים לבצע.
לקוחות תחום פעילות השירותים הינם מתחום ההיי-טק כמו גם מתחומי לואו-טק שונים,
וכוללים חברות ישראליות וחברות זרות הפועלות הן בישראל והן מחוצה לה .לפרטים
נוספים אודות תחום השירותים ,ראו סעיף  6.8להלן.
כמו כן ,הקבוצה עוסקת ,באמצעות לבנט והחברה המרכזית והתאגידים האוקראיניים
בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים .בין המוצרים הנמצאים בפיתוח כאמור ניתן למצוא:
(א) פלטפורמת ארנקים דיגיטליים להעברת כספים בין אדם לאדם ותשלום בבתי עסק; (ב)
פלטפורמת  BIלחברות טכנולוגיה שבאמצעותה ניתן לנהל את המשאבים בצורה אופטימלית
עם אינטגרציה למערכות שונות בהן ארגונים משתמשים; (ג) אפליקציית "בורסה לייב",
שפותחה על ידי לבנט על סמך הסכם בינה לבין הבורסה (לעניין ההסכם כאמור ,ראו גם סעיף
 6.9.1להלן) ונועדה לספק למשקיעים וסוחרים ,בלא תשלום ,אפשרות לבנות אסטרטגיית
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השקעה (אך ללא יכולת לסחור בפועל דרך האפליקציה) ,ליצור מערכת התראות שוטפות
ולקבל ניתוח מגמות לפי דינמיקת שוק ההון באמצעות גרפים אשר הופכים את חווית המסחר
לפשוטה יותר עבור הסוחרים (כולם יחדיו להלן " -הפעילות הנוספת") .הפעילות הנוספת,
נכון לתאריך התשקיף ,נמצאת תחת פיתוח ופעילותה מצומצת יחסית ואינה מהווה תחום
פעילות עצמאי ,חלק מתוצריה מסייעים לחברה המרכזית במתן שירותי גיוס וניהול הצוותים
כאמור.
6.3

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
להשקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות אחרות במניותיה ובמניות חברות הקבוצה אשר בוצעו
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,ראו פרק  3לתשקיף.

6.4

חלוקת דיבידנדים
6.4.1

ממועד הקמת החברה ועד לתאריך התשקיף לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה ולא
ביצעה רכישה עצמית של מניותיה.

6.4.2

נכון לתאריך התשקיף ,אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים.

6.4.3

למיטב ידיעת החברה ,לא חלות עליה ועל חברות הקבוצה מגבלות העלולות להשפיע על
יכולתן לחלק דיבידנדים ,בכפוף להוראות חוק החברות ,בדבר עמידה במבחני חלוקה.

6.4.4

נכון לתאריך התשקיף ,החברה הינה חברת מו"פ ומשכך ,נכון ליום  31במרץ 2021 ,אין לה
יתרת עודפים ראויים לחלוקה.
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חלק שני  -מידע אחר
6.5

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות
6.5.1

כל הכנסות הקבוצה בתחומי פעילותה הינן מחיצוניים ,ואין לקבוצה מיעוט אשר לו
מיוחסות חלק מהכנסות החברה במאוחד.

6.5.2

להלן מידע כספי על כלל פעילותה של הקבוצה ,לפי תחומי פעילות ,בהתאם לדוחות
הפרופורמה השנתיים ודוחות הפרופורמה האחרונים (באלפי ש"ח):
לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020
"תחום
לבנט"

"תחום
השירותים"

התאמות
ואחרים

מאוחד

"תחום
לבנט"

"תחום
השירותים"

התאמות
ואחרים

מאוחד

הכנסות

672

6,608

()167

7,113

391

1,881

()70

2,202

רווח (הפסד)
לפני מס

165

))1,994

() 5

))1,834

()74

)) 915

-

))989

מסים על
הכנסה

-

2

-

2

-

2

-

2

רווח
(הפסד)
לתקופה

165

))1,996

() 5

))1,836

()74

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31.3.2021

)) 917

-

)) 991

לשלושה חודשים שהסתיימו 31.3.2020

"תחום
לבנט"

"תחום
השירותים"

התאמות
ואחרים

מאוחד

"תחום
לבנט"

"תחום
השירותים"

"התאמות
ואחרים

מאוחד

הכנסות

88

4,001

42

4,047

188

970

)(54

1,104

רווח
(הפסד)
לפני מס

(*)2,331

114

()84

()2,301
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ליום 31.12.2020
"תחום
לבנט"

"תחום
השירותים"

התאמות
ואחרים

ליום 31.12.2019

מאוחד

"תחום
לבנט"

"תחום
השירותים
"

התאמות
ואחרים

מאוחד

נכסים

204

435

()18

621

129

128

()11

246

התחייבויות

865

3,342

()13

4,194

955

1,031

()11

1,975

ליום 31.3.2021
"תחום
לבנט"

"תחום
השירותים"

התאמות
ואחרים

ליום 31.3.2020

מאוחד

"תחום
לבנט"

"תחום
השירותים
"

התאמות
ואחרים

מאוחד

נכסים

114

3,244

511

3,869

108

254

()27

335

התחייבויות

1,025

**5,802

()50

6,777

979

1,672

()27

2,624

יצוין ,כי הפעילות הנוספת מוצגת בתוך נתוני תחום פעילות לבנט ותחום פעילות השירותים.
* סך של  2,318אלפי ש"ח מתוך הוצאות "תחום לבנט" ברבעון הראשון בשנת  ,2021הינן
הוצאות חד פעמיות הנובעות מהקצאת אופציות ליועצים של החברה והינם חד פעמיות
ואינם הוצאות תזרימיות .לפרטים נוספים אודות הקצאת האופציות ,ראו סעיף 3.4.1
לתשקיף.
** סך של  375אלפי ש"ח הרשומים כיום כהתחייבויות לבעלי מניות ב"תחום השירותים"
יומרו לפרמיה על חשבון ובגין מניות שהוקצו להם בחברה המרכזית וזאת בכפוף
להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינוי
המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף .לפרטים נוספים ,ראו סעיף 8.2.1.4
לתשקיף.
6.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
להלן מספר מגמות ,אירועים והתפתחויות שונות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה ,אשר יש להם
או עשויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות והתפתחותה של הקבוצה בכללותה:
6.6.1

התפשטות נגיף הקורונה
בתחילת שנת  2020החל להתפשט ברחבי העולם נגיף חדש מסוג "קורונה" (,)COVID-19
אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית .התפרצות המגיפה ואי הוודאות
באשר לקצב התפשטותה ,למשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה ולהנחיות ולפעולות
השונות שננקטו ינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה ולמשך הזמן שיידרש
לתהליך החזרה לשגרה ,הביאו למשבר כלכלי עולמי ,ובין היתר גם בישראל ובאוקראינה.
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בתקופה שמאז התפרצות הנגיף חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים
בעולם ,לרבות בישראל ,קיים חשש להמשך התמתנות הפעילות הכלכלית הגלובלית
והמקומית לתקופות זמן ארוכות ,וכן מורגשת תנודתיות חדה בשווקים רבים (ריאליים
ופיננסיים כאחד) ,המתאפיינים באי וודאות גבוהה ,אלו באו לידי ביטוי ,בין היתר ,בעליה
בתנודתיות ובסיכון.
כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו ,ננקטו באזורים רבים
בעולם ,לרבות בישראל ,צעדים מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתקהלות של
אנשים .למרות האטה בהתפשטות הנגיף בישראל לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת ,2021
בחלק ניכר ממדיות העולם חלה עלייה בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי
ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת עוצמתה ,לרבות חשש מ"גל"
נוסף של תחלואה ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים
בכך.
להערכת החברה ,מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינו רחב ותלוי בעיקרו במספר גורמים
אשר אינם בשליטת החברה ,ובין היתר :משך הזמן שיחלוף עד להשלמת התחסנות כלל
האוכלוסיה לנגיף ,היקף ההגבלה על הפעילות העסקית עד להתחסנות האוכלוסיה לנגיף

ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם.
הערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר השלכה שלילית על מרבית ענפי המשק
בדרגות שונות ,ובעקבות זאת עשויה להיות גם פגיעה בשוק ה .IT-יחד עם זאת ,לקבוצה
חשיפה מועטה ללקוחות בענפים אשר נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר (דוגמת ענף
התעופה ,ענף האופנה ,ענף התיירות וענף המלונאות) .למרות המפורט לעיל יש לציין כי
בעקבות ההגבלות שחלות במשק והצורך של לקוחות הקבוצה להיערך בזמן קצר לעבודה
מהבית חלה עלייה בהיקפי הפעילות בחלק ממגזרי הפעילות של החברה כגון :פתרונות
מערכות מבוססות ענן וכן האצת פרויקטים הכוללים ניטור ,בקרה ושליטה מרחוק .הנהלת
החברה ממשיכה לעקוב אחר השינויים וההתפתחויות בדבר השפעות התפרצות נגיף
הקורונה על פעילותה העסקית של הקבוצה .לתאריך התשקיף ,להערכת החברה ,השלכות
התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולות כדי השפעה מהותית על
פעילותה העסקית של הקבוצה ,לרבות על הכנסותיה ,הוצאותיה ורווחיותה .כמו כן ,להערכת
החברה ,אין להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה ועל מקורות המימון שלה.
בהקשר זה יש לצין ,כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות ובהתנהלות
מדינות העולם בטיפול בנגיף ,המשך התפשטותו והשפעתו על המשקים ,כאשר במועד זה אין
באפשרות החברה להעריך את ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף על פעילותה של החברה
בכלל ובפרט כחברת מחקר ופיתוח.
לפרטים נוספים אודות נגיף הקורונה ואופן השפעתו על הקבוצה ,ראו סעיף  1.2.1לדוח
הדירקטוריון.
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6.6.2

מצב כלכלי בשוקי ההון
למיתון ולאי-וודאות כלכלית בשוק הישראלי או העולמי ,עשויה להיות השפעה לרעה על
יכולתה של הקבוצה לגייס הון נוסף ,לצורך השלמת פיתוח מוצריה והרחבת פעילותה ,בשים
לב לכך שהחברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר טרם ייצרה תזרים מזומנים מספקים
למימון פעילותה השוטפת.

6.6.3

תנודות בשערי מטבע
מאחר שהקבוצה משווקת ומוכרת את מוצריה ושירותיה במדינות שונות ברחבי העולם,
במטבע דולר ,אירו ,או כל מטבע בינלאומי סחיר אחר ,ולאור זאת שעיקר הוצאותיה של
החברה הינן בדולר ובש"ח ,החברה מעריכה כי ייתכן ותהיה חשופה לסיכונים הנובעים
משינויים שיחולו בשערי החליפין של מטבעות שונים לעומת השקל החדש ו/או לעומת דולר,
ואלה עלולים להשפיע על רווחיותה בעתיד.

6.6.4

מגבלות רגולטוריות כלליות
הביקושים בתחומי הפעילות של הקבוצה מושפעים ,בין היתר ,מרפורמות ורגולציות
מקומיות ובינלאומיות ,לרבות בתחומי הבנקאות והפיננסים ,כגון הרגולציה בתחום
הבנקאות במטרה להגביר את השקיפות או במטרה לפקח על ניהול הסיכונים הפעילות
הפיננסית ,ובתחומי הפרטיות ואבטחת המידע .שינויים ברגולציה כגון אלה עשויים לייצר
ביקושים למוצרים ולשירותים מסוג המוצרים והשירותים המסופקים על ידי הקבוצה.
לפרטים אודות מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחומי הפעילות של
הקבוצה ,ראו סעיפים  6.7.1.2ו 6.8.1.2-להלן.

6.6.5

התפתחויות טכנולוגיות
תחומי פעילותה של הקבוצה מתאפיינים בשווקים דינאמיים ,בהם קיימות התפתחויות
טכנולוגיות מגוונות המשפיעות על רמת ואיכות המוצרים והשירותים הקיימים בשוק
ושיפורם המתמיד והתאמתם לדרישות הלקוחות ולתקנים שונים .סיכוייה של הקבוצה
להצליח בפעילותה תלויים ביכולתה לשמור על מוצריה ושירותיה בחזית הטכנולוגיה
בתחומים בהן היא פעילה.

6.6.6

מלחמת דונבאס
מצב המלחמה בחבל דונבאס באוקראינה הסמוך לגבול הרוסי ,תורם לפיתוח סביבת עבודה
שלילית לאנשים מאותו אזור ,לרבות בשל הפרעות תכופות לאינטרנט ולתקשורת הסלולרית
המשפיעות ישירות על תפוקת העובדים .אולם ,ככל שמצב המלחמה כאמור ישאר במתכונת
דומה לזו הקיימת היום ,ההשפעה על החברה צפויה להיות לא מהותית שכן מרכזי פעילותה
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של החברה נמצאים במרחק רב מאזורי הלחימה ולא מורגשת בהם השפעה מהותית על שוק
העבודה המקומי .יחד עם זאת ,התפשטות המתיחות לאזורים המרוחקים מחבל דונבאס,
עשויה להשפיע על יכולת החברה לאתר ולהעסיק אנשי מקצוע מתאימים .לפירוט נוסף בדבר
השפעת מלחמת דונבאס על פעילות הקבוצה ,ראו סעיף  1.2.2לדוח הדירקטוריון.
המידע המובא בסעיף זה ,בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על
פעילות הקבוצה כולל מידע המתבסס אך ורק על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של
החברה בהתחשב בניסיון העבר ,אולם להערכת החברה ,יש בהם כדי לתת תמונה כללית,
גם אם אינה מדויקת ,לגבי הסביבה הכלכלית והגורמים החיצוניים המשפיעים באופן
מהותי על השווקים בהם פועלת הקבוצה.
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חלק שלישי  -תיאור עסקי התאגיד לפי תחום הפעילות
6.7

תחום פעילות לבנט  -פיתוח ,והפצה של פלטפורמת לבנט
6.7.1

מידע כללי על תחום הפעילות

6.7.1.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
עד לשנים האחרונות ,משקיעים פרטיים שביקשו לסחור בניירות ערך בשוקי ההון
בעולם ("סוחרים פרטיים") נדרשו לזמינות גדולה למהלך המסחר השוטף וכן לידע
בסיסי מסוים ,דבר שהקשה מאוד על פעילותם והרחיק סוחרים פרטיים פוטנציאליים
משוקי ההון .הצורך להיות זמין לפעילות המסחר חשוב במיוחד לסוחרים פרטיים
הסוחרים בניירות ערך לטווח קצר של ימים ואף פחות מכך (לעומת מסחר לטווח ארוך
המחייב ניתוח הנתונים של החברות הנסחרות ופחות זמינות לנתוני המסחר השוטף
בניירות הערך שלהם) ,שמספרם בעולם הולך וגדל .כך למשל ,אדם שרצה לקנות או
למכור נייר ערך מסוים במגבלת שער ,צריך לתת פקודה ספיציפית עם מגבלת שער
שהייתה מתאפסת בסוף יום המסחר אם הפקודה לא בוצעה .יתרה מכך ,מאחר
שהפקודה שניתנה על ידי אותו אדם ממתינה בספר הפקודות של הברוקר עד לביצועה
במגבלת השער ,מסגרת האשראי של הסוחר מנוצלת ואין באפשרותו לתת פקודות
נוספות .פלטפורמת לבנט משנה את כללי המשחק בהקשר זה בכך שהיא שומרת את
פקודת העסקה של הסוחר עד לביצועה (בהתקיים נתוני המסחר" ,הטריגרים",
שנקבעו בפקודה) ,וזאת מבלי "לנצל" חלק מממסגרת האשראי של הסוחר ,דבר
המאפשר לסוחר לבנות ולהפעיל אסטרטגיות קניה ומכירה נוספות ובכך למעשה יכול
הסוחר להגדיל את היקפי המסחר שלו ,תוך כדי גידור הכניסה והיציאה מפוזיציה.
פלטפורמת לבנט משנה את עולם המסחר בניירות ערך ,בין היתר בכך שהיא מנגישה
את המסחר לאנשים פרטיים אשר יכולים להחליט פעם בתקופה על האסטרטגיה
שלהם והאלגוריטמים של פלטפורמת לבנט "יעשו עבורם את העבודה" ויתנו באופן
אוטומטי הוראות מתאימות למערכת המסחר בהתאם לאסטרטגיה שהתבקשה.
העסקאות עצמן תבוצענה בחשבון של הסוחר הפרטי (הלקוח של לקוח לבנט) אצל
לקוח לבנט ו/או אצל צד ג' שמוסמך לבצע פעולות מסחר בניירות ערך על פי הרגולציה
החלה על הבורסה הרלוונטית ,ותוך שימוש במערכות המסחר של אלו .לאחר קבלת
התראה מפלטפורמת לבנט ,כל הוראת ביצוע תוזרם בפועל לבורסה הרלוונטית רק על
ידי לקוח לבנט או על ידי אותו צד ג' אצלו מתנהל חשבונו של הסוחר הפרטי .משכך,
ללבנט אין כל חשיפה עקב פוזיציות של לקוחות ו/או מימוש פוזיציות אלו על ידי
פלטפורמת לבנט.
פלטפורמת לבנט תאפשר ללקוחות הפוטנציאליים להציע את האפשרויות כאמור
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לסוחרים הפרטיים הפועלים באמצעותם ובכך לסייע בידם לגייס סוחרים פרטיים
חדשים ולשמר את הקיימים.
הלקוחות הפוטנציאליים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות:
•

גופים שמוסמכים לבצע פעולות מסחר בניירות ערך על פי הרגולציה החלה על
הבורסה הרלוונטית ("ברוקרים סוחרים") .גופים אלו כוללים את הבנקים
הגדולים יותר וברוקרים גדולים וותיקים (למשל charles schwab ,Fidelity ,וCiti -

 ,)Bankלצד כמה ברוקרים "מהדור החדש" המציעים את שירותיהם ,בין היתר,
באופן מקוון ,דוגמת אתר  Robinhoodו.Interactive brokers, Trade station -
•

גופים שאינם מוסמכים לבצע בעצמם פעולות מסחר בניירות ערך ,אך רוצים
להציע ללקוחותיהם לסחור בניירות ערך ("ברוקרים שאינם סוחרים") .גופים אלו
כוללים בנקים קטנים יותר (המכונים " "Tier 3ו ,)"Tier 4"-שלכל אחד מהם
לפחות עשרות עד מאות אלפי לקוחות וכן גופים אחרים שרוצים להציע
ללקוחותיהם הסוחרים הפרטיים לסחור בניירות ערך ,על פי רוב באופן מקוון .על
מנת שלקוחות הברוקרים שאינם סוחרים יוכלו לבצע עסקאות באופן מקוון ובזמן
אמת ,הם נדרשים לחיבור עם ברוקרים סוחרים שבאמצעותם תתבצענה פקודות
המסחר בפועל.

בשנים האחרונות ניתן לראות בשוקי ההון המובילים בעולם צמיחה עקבית וחדה
בהיקפי המסחר של סוחרים פרטיים .כתוצאה מכך ניתן לראות עליה משמעותית
בפעילות המסחר של סוחרים פרטיים המבוצעות באמצעות הלקוחות הפוטנציאליים
הותיקים ,לצד הצטרפות לשוק של לקוחות פוטנציאליים רבים ,המבקשים להתחרות
על פעילות המסחר של הסוחרים הפרטיים .גם משבר הקורונה תרם לכניסת סוחרים
פרטים חדשים לשוקי ההון  -הן בשל הסגרים שהוטלו בכל רחבי העולם שגרמו
לאנשים רבים שחיפשו לעצמם עניין מצאו אותו בדמות מסחר בשוקי ההון ,והן בשל
גלי הפיטורים והחופשות הכפויות מעבודה ,שהביאו לשוקי ההון אנשים שחיפשו
מקורות הכנסה בלא לצאת מהבית.6
פלטפורמת לבנט הינה למעשה ממשק מסחר המתממשק למערכות המסחר המופעלות
על ידי ברוקרים סוחרים ,ומהווה את "שער הגישה" של הסוחרים הפרטיים,
לקוחותיהם של הלקוחות הפוטנציאליים ,למערכות המסחר.
עבור הלקוחות הפוטנציאליים שהינם ברוקרים סוחרים ,למשל בנקים "מסורתיים",

__________________________
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פלטפורמת לבנט משמשת ככלי ,או כאחד הכלים ,בתחום מסחר בניירות ערך
המוצעים ללקוחותיהם כחלק מאתר האינטרנט ו/או מהאפליקציה הרגילים
המשמשים את לקוחותיהם.
כך למשל ,פלטפורמת לבנט המותקנת בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק
הבינלאומי") פועלת באתר האינטרנט ובאפליקציה של הבנק הבינלאומי ועומדת
לשימושם של לקוחות הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (לרבות לקוחות
המותגים פועלי אגודת ישראל ,אוצר החייל ויובנק) וכן ללקוחות כל גוף אחר בקבוצת
הבנק הבינלאומי כגון בנק מסד בע"מ ("קבוצת הבנק הבינלאומי") ,אשר רוצים לבנות
ולממש אסטרטגיות מסחר בניירות ערך ו/או לקבל התראות על התקיימות תנאים
מסוימים במהלך המסחר .לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם הבנק
הבינלאומי ,ראו סעיף  6.7.18.1להלן.
עבור הלקוחות הפוטנציאליים שהינם ברוקרים שאינם סוחרים ,פלטפורמת לבנט
יכולה להיות מוטמעת באתר האינטרנט ו/או באפליקציה שלהם או לשמש
כפלטפורמה ייעודית למסחר בניירות ערך .בנוסף ,בכוונת לבנט להציע ללקוחות
פוטנציאליים כאמור להתחבר באמצעות הפלטפורמה לברוקרים סוחרים ,חיבור
הנדרש לברוקרים שאינם סוחרים כדי שלקוחותיהם יוכלו לבצע פקודות מסחר בפועל,
וזאת באמצעות שיתופי פעולה בין לבנט לבין ברוקרים סוחרים .לעניין זה ,ראו סעיף
 6.7.18.7להלן ,בקשר עם מזכר ההבנות שחתמה לבנט עם Tradier Brokerage Inc.

(" )"Tradierשהינה ברוקר סוחר ,לשיתוף פעולה כאמור.
פלטפורמת לבנט מוצעת ללקוחות הפוטנציאליים ,בתצורת  ,White Labelשתמותג לפי
דרישות כל לקוח פוטנציאלי .כך למשל ,פלטפורמת לבנט הפועלת בבנק הבינלאומי
כאמור ,ממותגת תחת שם מסחרי שנבחר על ידי הבנק הבינלאומי .כל לקוח פוטנציאלי
יוכל גם לקבוע אילו מהיישומים האפשריים תחת פלטפורמת לבנט יוצעו ללקוחותיו
הסוחרים הפרטיים ,ולהוסיף יישומים על פי צרכיו ,הכל במטרה לתת ללקוחות
הפוטנציאליים ערך מוסף בשיפור המיטבי של חווית המשתמש של לקוחותיהם ובכך
לשמר את לקוחותיהם הקיימים ולמשוך לקוחות חדשים.
לפרטים נוספים אודות האפשרויות והיישומים של פלטפורמת לבנט ,ראו סעיף 6.7.2
להלן.
כאמור ,השנים האחרונות התאפיינו בגידול עקבי בהיקפי המסחר בשוקי ההון בעולם
(ראו סעיף  6.7.1.3להלן) ,אשר התאפיין ,בין היתר ,בגידול ניכר במספר הסוחרים
הפרטיים ובהיקפי המסחר שהם מבצעים .כך למשל ,ניתן לראות בתרשים להלן את
צמיחת שווי הנכסים המנוהלים דרך שבעת הברוקרים הסוחרים הגדולים ביותר
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בארה"ב מסוף שנת  2015ועד סוף שנת .72019

מאז ,לאורך שנת  2020פרצו מרבית החברות הברוקרים הללו שיאים חדשים וכעת הם
משרתים יותר לקוחות ומחזיקים יותר נכסים מאי פעם.
על פי צפי סולידי של צמיחה ממוצעת בגובה  13%בשנה (שאינו לוקח בחשבון את נתוני
הצמיחה המואצים בתחום בשנת  )2020כפי שנראה בשנים  - 2016-2019ניתן להניח שעד שנת
 2027סך הנכסים המוחזק בידי לקוחות אצל הברוקרים הגדולים כאמור יעמוד על סדר גודל
כפול מהשווי שלו כיום .יודגש ,כי מדובר אמנם בנתונים אודות שבעת הברוקרים הגדולים,
אך בשוק פועלים עשרות ואף מאות ברוקרים ולקוחות פוטנציאליים אחרים המציעים
לסוחרים פרטיים לפעול דרכם.
הגידול החד במספר הסוחרים הפרטיים הביא לתמורות בשוק הלקוחות הפוטנצאליים של
לבנט  -גופים המציעים ללקוחותיהם לסחור בניירות ערך.
בשנים האחרונות ניתן לראות בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם גופים רבים היוצאים
ביוזמות חדשות וחדשניות במטרה למשוך את הסוחרים הפרטיים ,ובפרט את אלו הצעירים
מהדור החדש הנחשפים לראשונה לעולם ההשקעות ,לפעול דרכם .רובם של גופים אלו הינם
ברוקרים שאינם סוחרים ,אך חלקם קיבלו את הרישיונות הנדרשים ופועלים כברוקרים
סוחרים.

__________________________
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גופים אלו מצליחים למשוך אליהם סוחרים פרטיים רבים משני טעמים עיקריים:
ראשית ,חיתוך חד בעלויות המסחר ביחס לאלו שהסוחרים הפרטיים נדרשו לשלם קודם לכן
לבנקים ולברוקרים הותיקים ,שהיוו את האופציה הכמעט בלעדית לביצוע עסקאות בניירות
ערך על ידי סוחר פרטי .כך למשל ,אתרים כמו  Robinhoodיצאו במבצעים של "עמלות אפס"
שמשכו המוני סוחרים פרטיים ואילצו את הבנקים והברוקרים הותיקים והגדולים להוריד
אף הם את העמלות באופן משמעותי על מנת להשאר בתחרות.
שנית ,ממשקי המסחר שהם מציעים לסוחרים הפרטיים מעניקים לאלו חווית משתמש שונה
לחלוטין מזו אליה הורגלו בממשקי המסחר המיושנים של הברוקרים הותיקים ושל הבנקים.
ממשקי המסחר מהדור החדש מאפשרים נגישות מכל מקום ובכל זמן ,לרבות באמצעות
הטלפון הסלולרי ומתן הוראות מסחר וביצוע עסקאות באופן פשוט ,מהיר ומאוד
אינטואיטיבי ,וזאת לצד ערכים מוספים לסוחר הפרטי ,כמו נגישות למידע בזמן אמת או,
כפי שמוצע למשל בפלטפורמת לבנט ,בניית אסטרטגיות השקעה והוצאתן אל הפועל .משכך,
תחום ממשקי המסחר מקבל תשומת לב תקשורתית ועסקית רבה בשנים האחרונות ומהווה
את אחד ממוקדי התחרות בין הלקוחות הפוטנציאליים על תיקי ההשקעות של הסוחרים
הפרטיים.
על אף הצמיחה הגדולה של "הברוקרים מהדור החדש" והסיקור התקשרותי המאסיבי
שליווה את צמיחתם ,חלק גדול מהסוחרים הפרטיים עדיין פועלים דרך הבנקים והברוקרים
המסורתיים .כך למשל נכון לשנת  ,2015בישראל ,כ 97%-אחוזים מכלל הסוחרים הפרטיים
בוחרים להשקיע דרך הבנקים ,8וזאת על אף שהבנקים מציעים מערכות מסחר מיושנות יותר
וגובים עמלות גבוהות יותר.
נראה שמאז גם בישראל עלו היקפי המסחר של הסוחרים הפרטיים שאינם מבוצעים על ידי
הבנקים ,אך במובן זה ישראל מפגרת מאחורי שווקים מפותחים אחרים ,כמו השוק
האמריקאי המוצף בפלטפורמות חדשניות המאפשרות לסוחרים הפרטיים לסחור דרכן ביתר
נוחות ובעמלות זולות.
המשיכה של לקוחותיהם לפלטפורמות המסחר החדשניות ,לצד כניסתם לשוק של סוחרים
פרטיים חדשים במספרים לא מבוטלים ,מחייבת גם את הבנקים והברוקרים סוחרים
הוותיקים האחרים לצאת מאזור הנוחות שלהם ולהצטרף לתחרות על כיסם של הסוחרים
הפרטיים ,לפני שאלו יעזבו אותם ,וביתר שאת ,לקבל נתח מהשוק ההולך וגדל של הסוחרים
הפרטיים הצעירים והחדשים.
על מנת לעמוד בתחרות ,נדרשים גם הבנקים והברוקרים הותיקים ,לצד הפחתת העמלות,

__________________________
/https://www.isa.gov.il8הודעות%20ופרסומיםReports/177/Documents/Brokerage_Market_Competition_Final.pdf /
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להציע ממשקי מסחר חדשניים ונוחים לשימוש המתאימים לסוחרים הפרטיים מסוג זה
והכרחיים על מנת למשוך אותם כלקוחות.
משכך החברה מעריכה כי כלל שוק הלקוחות הפוטנציאליים  -ברוקרים סוחרים וברוקרים
שאינם סוחרים ,חדשים כותיקים  -יעבור בשנים הקרובות הליך מהיר של שדרוג והחלפת
ממשקי המסחר שלהם .הביקוש הקיים והצפוי לממשקי מסחר מתקדמים ,יענה בחלקו על
ידי הליכי פיתוח שיערכו  in-houseבקרב הלקוחות הפוטנציאליים ובחלקו על ידי ספקים
חיצוניים דוגמת לבנט.
הערכותיה של החברה בדבר לקוחותיה הפוטנציאליים ובדבר השינויים הצפויים בשווקים
בתחום פעילות לבנט כאמור לעיל הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק
ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה
ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש ,כולה או
חלקה ,או עשויה להתממש באופן שונה מהותית.
6.7.1.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
למגבלות ופיקוח על תחום הפעילות ,ראו סעיף  6.7.17להלן.

6.7.1.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו
צמיחת הסוחרים הפרטיים
כמפורט בסעיף  6.7.1.1לעיל ,צמיחתן של פלטפורמות המסחר החדשות גרמה
לכניסתם לשוק של סוחרים פרטיים חדשים ,בעיקר בארה"ב .הכספים החדשים
שנכנסו לשוקי ההון הביאו למגמה של עליית מחירים בשוקי ההון בארה"ב שנמשכת,
הלכה למעשה ,מאז חודש מרץ.2020 ,
השילוב של עליות המחירים כאמור עם ההייפ התקשרותי סביב פלטפורמות המסחר
החדשניות הובילו סוחרים פרטיים חדשים להכנס לשוקי המניות בעולם ולהגדלת
היקפי המסחר של סוחרים פרטיים שכבר פועלים בשוק .רכישת מניות נוספות על ידי
אלו ,שומרת על המשך עליות השערים ,דבר המעודד סוחרים פרטיים נוספים להיכנס
לשווקים וחוזר חלילה.
גם משבר הקורונה תרם לכניסת סוחרים פרטים חדשים לשוקי ההון  -הן בשל הסגרים
שהוטלו בכל רחבי העולם שגרמו לאנשים רבים שחיפשו לעצמם עניין מצאו אותו
בדמות מסחר בשוקי ההון ,והן בשל גלי הפיטורים והחופשות הכפויות מעבודה,
שהביאו לשוק ההון אנשים שחיפשו מקורות הכנסה בלא לצאת מהבית.
כתוצאה מכל אלו ,בחודשים נובמבר  2020עד אפריל  ,2021הוכנסו לשוקי ההון
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בארה"ב כ 569-מיליארד דולר ,וזאת בהשוואה לסכום של כ 452-מיליארד שהוכנסו
לשווקים בשנים .92009-2020
על פי מחקר שנערך על ידי  ,Charles Schwabמהברוקרים המקוונים הגדולים בעולם,
כ 15%-מכלל הסוחרים הפרטיים שפועלים באמצעותו החלו את פעילותם בשנת .2020
על פי הערכת בנק ההשקעות  ,JMPמגמה זו נמשכה בתחילת שנת  2021כשמספר
מוערך של  7.8מיליון סוחרים פרטיים חדשים נכנסו לשוקי ההון בחודשים ינואר
ופברואר.102021 ,
שינויים במודל הפעילות של הלקוחות הפוטנציאליים
בעבר ,הגופים הכמעט יחידים שהציעו לסוחרים פרטיים את האפשרות לסחור בניירות
ערך היו הבנקים והברוקרים סוחרים המסורתיים האחרים .גופים אלו ,מצד אחד
הרוויחו מהעמלות הגבוהות שגבו מהסוחרים הפרטיים ומצד שני הציעו לסוחרים
ממשק מסחר פשוט ולא אטרקטיבי שאיפשר לסוחרים הפרטיים ,אם בכלל ,ליתן
הוראות קניה או מכירה בודדות ,לרוב אפילו בלא נתוני שוק מעודכנים .לפרטים
נוספים אודות ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום ממשקיע המסחר ,ראו סעיף 6.7.1.5
להלן.
יחד עם זאת ,לסוחר פרטי הרבה פחות קשה מבעבר להעביר את חשבון המסחר שלו
מגוף אחד לאחר המציע תנאים עדיפים .משכך ,גישת "אפס העמלות" שהחלה על ידי
אתרים כמו  Robinhoodומשכה אליהם סוחרים פרטיים רבים ,אילצה את רוב
הלקוחות הפוטנציאליים של לבנט ליישר קו ולהפחית את עמלות המסחר לאפס או
קרוב לכך .הפגיעה האנושה בעמלות המסחר שהיוו את מקור ההכנסה העיקרי של
השחקנים בתחום פגעה בעיקר בשחקנים הקטנים ,שכן עבור הבנקים והברוקרים
סוחרים הגדולים שירותי המסחר הם שירותים שוליים יחסית שניתנים על ידם יחד
עם שירותי מימון ואשראי ,ניהול וייעוץ השקעות וכיוב.
בשל מגמת אפס העמלות ,הלקוחות הפוטנציאליים ,לרבות ובמיוחד אותם אתרים
כגון Robinhood ,אשר החלו את המגמה ואשר פעילות המסחר של הסוחרים הפרטיים
היא פעילותם העיקרית ,נאלצים לחפש דרכים חדשות לייצר רווחים ,כגון פרסום,
גביית עמלות על שירותים מסויימים כגון מסחר בחוזים ,או מתן מינוף בחשבון

__________________________
https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors-have-put-more-money-into-stocks-in-the-last-5-months-than-the-9
previous-12-years-combined.html?recirc=taboolainternal
https://www.cnbc.com/2021/04/08/a-large-chunk-of-the-retail-investing-crowd-got-their-start-during-the-10
pandemic-schwab-survey-shows.html
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המסחר ושימוש בשורטים וכן גביית תשלום על שירותי ערך מוסף לסוחרים הפרטיים.
6.7.1.4

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
לפרטים אודות התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ושינויים במאפייני
לקוחותיו ,ראו סעיפים  6.7.1.1ו 6.7.1.3-לעיל.

6.7.1.5

שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות
המהפכה הטכנולוגית של שני העשורים הקודמים ,לא פסחה על שוקי ההון בכלל ,ועל
היכולת של סוחרים פרטיים לסחור בשוקי ההון ,בפרט.
ממצב שבו אדם פרטי שביקש לסחור בשוקי ההון נדרש לגשת למשרדי הברוקר
הסוחר ,לחתום פיזית על הסכם התקשרות ולאחר מכן לתת לברוקר הוראות מסחר
(פשוטות בלבד) בפקס או במקרה הטוב באמצעות הטלפון ,יכול כיום כל אדם להוריד
אפלקיציות של איזה מהלקוחות הפוטנציאליים של לבנט או להתחבר לאתר שלו,
וליתן במישרין ובקלות ,באופן מקוון ,את הוראות הקניה או המכירה שברצונו לבצע.
ההנגשה של מסחר בשוקי ההון לכל אדם באמצעות הטלפון החכם או המחשב שלו,
בצירוף העמלות הנמוכות (אם בכלל) הנגבות כיום בשוק ,הינה אחד הגורמים
המשפיעים ביותר על הצמיחה העקבית שנרשמת במספר הסוחרים הפרטיים בשוקי
ההון ובגידול היקפי ההשקעות המבוצעים על ידם.
להלן תרשים 11המתאר את הגידול בהורדות אפליקציות השקעות במחצית הראשונה
של שנת  2020לעומת התקופה המקבילה בשנת  ,2019שמעיד על הצמא של הסוחרים
הפרטיים לכלי מסחר איכותי ,נוח ונגיש .הגידול בהורדת אפליקציות השקעות כאמור,
שמטבען מיועדות לקהל צעיר יותר ,מראה על גידול במספר הסוחרים הפרטיים
הצעירים ,עובדה שמחזקת את הצורך בממשקי מסחר מסוג פלטפורמת לבנט,
המעניקים לסוחר הצעירים את חווית המשתמש שהוא רגיל אליה בעולם הדיגיטלי
שבו מתנהלים חייו.

__________________________
Apptopia Mobile Finance Report 2020, P.17 11
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בהתחשב בכך שנכון לשנת  ,2019רק כ 2.7-מיליארד בעלי טלפון סלולרי היו מחוברים
לרשת האינטרנט ,12מתוך כ 7.7-מיליארד בני אדם על פני כדור הארץ ,13ובכך שבשנת
 2019לבדה כמאה מיליון אנשים חדשים בעולם החלו להשתמש בטלפונים חכמים,
ניתן להניח שהשוק לכלי מסחר מקוונים יילך ויגדל בשל הצורך של הברוקרים השונים
לענות על הביקושים שיווצרו לביצוע עסקאות בניירות ערך על ידי סוחרים פרטיים.
מגבלה נוספת שהקשתה בעבר על משקיעים פרטיים הייתה דרישת הברוקרים סוחרים
לביצוע עסקאות בהיקפים מינמליים בלתי מבוטלים ,שכן עלויות הברוקרים סוחרים
הפכו עסקאות בסכומים קטנים ללא משתלמות .תרומת ההתקדמות הטכנולוגית
להקלה משמעותית בכל ההליכים בין הברוקרים ללקוחותיהם ,החל משלב
ההתקשרות ועד לביצוע העסקאות בפועל ,שהביאה להוזלה משמעותית בהוצאותיהם,
איפשרה את פתיחת השוק גם לקהל חדש לחלוטין של סוחרים פרטים שמבקשים
לסחור בסכומים קטנים .כיום יכול כל אדם לבצע עסקאות בשוק ההון בקלות יחסית,
בסכומים של החל ממאות שקלים בודדים ,תוך תשלום עמלות זולות יותר הנובעות הן
מתחרות גדולה יותר בענף והן מהשיפורים הטכנולוגיים.

__________________________
https://review42.com/resources/smartphone-statistics/ 12
/https://www.worldometers.info/world-population 13
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כל הסימנים מראים שהיקף המסחר בשוקי ההון ,ובפרט זה המבוצע על ידי סוחרים
פרטיים ,יוסיף לצמוח בשנים הקרובות ועל פי ניסיון העבר ,הטכנולוגיה היא זו
שתתווה את קצב הצמיחה.
הגידול המתמיד במספר המשקיעים הפרטיים ומספר העסקאות המבוצעות על ידם;
התחרות העזה על כיסם בין כל סוגי הלקוחות הפוטנציאליים של לבנט; התחכום
והידע ההולכים וגוברים של הסוחרים הפרטיים עצמם; ודרישת הסוחרים הפרטיים
לסחור באמצעות כלי שאינו רק נוח ובטוח לשימוש ,אלא גם נותן להם ערך מוסף -
מביא לעניין הולך וגובר באותו "כלי" המשמש את הסוחרים הפרטיים ,כלומר ,ממשק
המסחר שהוא "הפנים" שבאמצעותם מבצע הסוחר הפרטי את העסקאות בשוק
והקובע את חווית המשתמש שלו .להערכת החברה ,העניין כאמור רק יילך ויגדל.
לבנט הינה די ייחודית בתחום ,מאחר שהיא מציעה ללקוחות הפוטנציאליים את
ממשק המסחר ככלי עצמאי ,המתחבר למערכות הקיימות שלהם ואף ממותג ומעוצב
לפי רצונם .השימוש בפלטפורמת לבנט מאפשר גם לבנקים ולברוקרים סוחרים
מסורתיים לבצע קפיצת מדרגה טכנולוגית ,בלא העלויות הכרוכות בהחלפת תשתיות
ומערכות ,ולהציע ללקוחותיהם חווית משתמש שהינה בחזית הטכנולוגיה ,הנראית
לכל דבר ועניין כאילו היא חלק בלתי נפרדת ממערכת הבנק או הברוקר.
לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום פעילות השירותים ,ראו סעיף  6.7.7להלן.
החברה מעריכה כי הדרישה שתבוא מהסוחרים הפרטיים עצמם ,תחייב את הלקוחות
הפוטנציאליים של לבנט להוסיף ולשפר את ממשקי המסחר שהם מציעים לסוחרים
הפרטיים ולכלול בתוכם שירותים בעלי ערך מוסף לסוחר הפרטי  -הן על ידי ייעול
הליך המסחר עצמו (למשל ,מתן יכולת לבצע עסקאות מתוחכמות ,מחד או מתן
אפשרות להגדיר מראש פרמטרים ואמות מידה שבהתבסס עליהן יבוצעו העסקאות
באופן אוטומטי) ,והן על ידי העשרת החוויה מסביב  -גישה נוחה למידע על חברות
ומשקיעים ,אפשרות מעקב אחר משקיעים אחרים ,כמו גם אחר מניות ושווקים
ספציפיים ,יכולת לתקשר עם הברוקרים עצמם כמו גם עם סוחרים אחרים באופן
המוכר מהרשתות החברתיות ועוד.
יודגש כי מגמת הגידול כאמור בכל הנוגע למסחר בשוקי ההון על ידי סוחרים פרטיים,
וכן ההתקדמות הטכנולוגית המלווה אותה ,מורגשים נכון להיום בעיקר בארה"ב,
ובמידה מסוימת גם במדינות מפותחות אחרות ,כמו גרמניה וישראל .פריצה של
הטכנולוגיות כאמור למקומות נוספים בעולם ,תביא להערכת החברה לעוד האצה
בגידול של מספר הסוחרים הפרטיים ושל היקפי במסחר שיבוצע על ידם ,הן מכיוונם
של משקיעים פרטיים ממקומות אלו והן מכיוונם של משקיעים מהמדינות המפותחות
שיבקשו להשקיע בחברות ו/או בבורסות במקומות אלו.
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הערכותיה של החברה בדבר הגידול במספר הסוחרים הפרטיים הצעירים ,ובכלל,
ובהיקפי המסחר שיבוצעו על ידם ,כמו גם בדבר הביקוש לממשקי מסחר דוגמאת
פלטפורמת לבנט ,או לכלי מסחר מקוונים בכלל ,כאמור לעיל הן בגדר מידע צופה
פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע
הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם
בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש ,כולה או חלקה ,או עשויה להתממש
באופן שונה מהותית.
6.7.1.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
בתחום פעילות לבנט ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים ,המשפיעים על
פעילותה ומעמדה של הקבוצה:
א) רגולציה מחייבת  -הלקוחות הפוטנציאליים של לבנט פועלים תחת רישיונות
ורגולציה במדינות בהן הם פועלים .משכך ,במדינות מסוימות תידרש פלטפורמת
לבנט לעמוד בדרישות רגולציה מסוימות .כך למשל ,לצורך הפעלת מערכת
טכנולוגית מסוגה של פלטפורמת לבנט ,בנק ישראלי יידרש לעבור הליך לאישור
המערכת כ"מוצר חדש" שנערך בהנחיית בנק ישראל .מאחר שפלטפורמת לבנט
אינה משמשת לייעוץ השקעות ,ניהול כספי לקוחות או פעולות דומות ,אלא מהווה
רק כלי להנגשת המסחר במערכות הקיימות של לקוחותיה ,החברה מעריכה כי
עמידה בדרישות רגולטוריות ,ככל שיידרשו כאמור ,לא תושפע באופן מהותי על
התפתחות לבנט.
ב) מימון  -כחברת מו"פ נדרשת לבנט לבצע גיוסים ,מעת לעת ,על מנת להשלים את
תכנית המחקר ו/או הפיתוח ו/או השיווק של מוצרי לבנט.
ג) שיפורים וקדמה טכנולוגיים  -שיפור המומחיות ,הידע וההבנה המקצועית
בטכנולוגיה החדשנית והמתקדמת ביותר  -על בסיסם ניתן יהיה לפתח ,לשפר
ולשכלל את פלטפורמת לבנט כמוצר בעל ייחודיות ויתרונות על פני פתרונות
מתחרים .שיפורים כאמור עשויים להשפיע באופן ישיר על תוצאות פעילות לבנט
בעתיד ולסייע בחדירה לשווקי היעד ,בכך שישמרו על היתרון הטכנולוגי של לבנט
מול מתחרותיה .בנוסף ,ככל שתחול רגולציה תואמת ,סבורה החברה כי לבנט
תידרש לבצע התאמות נוספות על מנת לעמוד ברגולציה כאמור .לדעת החברה,
חידושים ושיפורים טכנולוגיים עשויים להעלות את איכות ושיפור הביצועים של
פלטפורמת לבנט.
ד) התאמת מוצרי לבנט  -התאמת פלטפורמת לבנט כך שתהיה נוחה ויעילה הן עבור
לקוחותיה ,הברוקרים הסוחרים והברוקרים שאינם סוחרים והן עבור הלקוחות

ו 24 -

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
שלהם ,הסוחרים הפרטיים.
ה) יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים  -לקוחותיה הפוטנציאליים של לבנט פועלים
בענף הפיננסים שהינו שמרני למדי ואשר כפוף לרגולציות מקומיות שונות
במדינות שבהן הם פועלים .בהתאם ,יכולתה של לבנט להגיע לרבים מבין
לקוחותיה הפוטנציאליים ,בעיקר הברוקרים שאינם סוחרים ,על מנת להציע להם
להעמיד לרשות לקוחותיהם הסוחרים את פלטפורמת לבנט ,תלויה ביכולתה
ליצור שיתופי פעולה עם גופים שהינם בעלי קשרים עסקיים פעילים עם הלקוחות
הפוטנציאליים של לבנט .בהתאם ,לבנט פועלת ליצור שיתופי פעולה כאמור עם
גופים בינלאומיים מתאימים.
כך למשל ,לבנט התקשרה בהסכם עם Finastra International Limited

)" ("Finastraלשיווק פלטפורמת לבנט ללקוחות  ,Finastraהמספקת שירותים
ופתרונות לאלפי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי בנקאות קמעונית,
בנקאות עסקית ,מסחר ,שוקי הון ותשלומים ,ואשר מחזור הפעילות שלה עמד
בשנת  2020על  2.1מיליארד דולר .14לפרטים נוספים אודות ההתקשרות בין
החברה לבין  ,Finastraראו סעיף  6.7.18.2להלן.
לבנט

התקשרה

במכתב

כוונות

עם

GmbH

Media

GoldenCross

(" )"GOLDENCROSSשהינה בעלת קשרים נרחבים עם לקוחות פוטנצאליים
במדינות ה( DACH-גרמניה ,אוסטריה ושוויץ) ,על פיו  GOLDENCROSSתפעל
להכיר את פלטפורמת לבנט ללקוחותיה .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות בין
החברה לבין  ,GOLDENCROSSראו סעיף  6.7.18.6להלן.
לפרטים אודות שיתופי פעולה נוספים של לבנט ,ראו סעיף  6.7.18להלן.
ו) זיהוי מגמות חדשות בתחום  -הואיל ומדובר בתחום שהצלחתו תלויה ,בין היתר,
ביכולת החדשנות הטכנולוגית שלו  -לבנט מקפידה ,ותמשיך כך גם בעתיד -לזהות
מגמות חדשות בתחום תוך שמירה על חדשנות ,ראשוניות וייחודיות.
ז) כוח אדם  -שמירה על כוח אדם מיומן ומקצועי בתחום הפעילות ,הינו גורם קריטי
לאיכות ותקינות פלטפורמת לבנט וכן סיוע בחדירה לשוקי היעד.
ח) מחיר  -החברה סבורה כי לשיטת התמחור של פלטפורמת לבנט השפעה גבוהה על
מידת שיתוף הפעולה של גורמים לרכישתה .החברה מבינה כי החלטות מתקבלות,

__________________________
14
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בין היתר ,כחלק מהשקפה כלכלית ,כאשר מחיר גבוה מדי עשוי להשפיע על רכישת
מוצרי החברה .החברה עושה מאמצים להקטין את עלויות הייצור וההתקנה שלה,
במה שיגולם גם בירידה במחיר ללקוח הפוטנציאלי.
ט) סייבר  -מאחר שפעילות לבנט מבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי
מסוגים שונים ולאור אופיים של לקוחותיה ,החברה מעריכה כי יכולתה למנוע
אירועי סייבר ,הינה תנאי מהותי ליכולתה להמשיך ולפתח את תחום פעילות
לבנט.
הערכותיה של החברה בדבר המענה שנותנים מוצרי פעילות לבנט למי מגורמי
ההצלחה כאמור לעיל הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק
ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע
לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים
שלא להתרחש ,כולה או חלקה ,או עשויה להתממש באופן שונה מהותית.
6.7.1.7

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
נכון לתאריך התשקיף ,אין לחברה חומרי גלם ו/או ספקים המהותיים לתחום פעילות
לבנט.

6.7.1.8

חסמי כניסה ויציאה עיקריים
להערכת החברה ,להלן חסמי כניסה לתחום פעילות לבנט:
א) שימוש בטכנולוגיה פורצת דרך  -הישגים טכנולוגיים ,והתאמת מוצרים בתחום
פעילות לבנט מהווים נדבך חשוב לצורך כניסה לתחום פעילות לבנט .החברה
סבורה כי מתחרים אשר יבקשו לחדור לתחום פעילות לבנט עשויים להיתקל
בקושי ממשי.
ב) פעילות מחקר ופיתוח ושימוש במשאבים כספיים  -החברה סבורה כי כל מי
שיבקש להיכנס לשוק תחום הפעילות יהיה חייב לבצע פעולות מחקר ופיתוח
משמעותיות לצורך פיתוח מוצריו ,דבר אשר ידרוש שימוש במשאבים כספיים
שאינם מבוטלים ,כמו גם בכוח אדם איכותי .חסם כניסה קריטי הוא קיומו של
ההון הנדרש לצורך מימון פעולות המחקר והפיתוח ,בין באמצעות הון עצמי ובין
באמצעות מימון בנקאי או אחר.
ג) יצירת שיתופי פעולה עסקיים  -הגדלת בסיס הלקוחות של לבנט ,תוך יצירת מוצר
אשר עונה על הגדרות ודרישות הלקוח ,הכרחיים לחדירה לשוקי היעד
הפוטנציאלים של לבנט והצלחתה בשווקים כאמור ומחייבים יצירת שיתופי
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פעולה עסקיים עם גורמים הפעילים בשווקים הרלוונטיים ללבנט.
ד) עמידה בדרישות הלקוחות  -מכיוון שהלקוחות הפוטנציאליים של לבנט פועלים
תחת הוראות רגולטוריות החלות עליהם כמוסדות פיננסיים מסוגים שונים ,אף
אם פלטפורמת לבנט עצמה לא תהיה כפופה במשירין לרגולציה ,אימוצה על ידי
הלקוחות הפוטנציאליים יכול לחייב אותם לעמוד בדרישות רגולציה מסוימות
בקשר עם המערכת .כך למשל ,הוראות סעיף  16להוראה מס'  310של בנק ישראל
לניהול בנקאי תקין ,מחייבת גופים הכפופים לה ,לבנות וליישם תהליך סדור
לאימוץ כל מוצר חדש.
ה) ידע וניסיון מקצועי וקיומו של כוח אדם מיומן  -ביצוע התהליכים בתחום פעילות
לבנט דורש ידע וניסיון מקצועי מתאים ,לרבות הבנה והכרה של ההוראות
הרגולטוריות והאסדרות החלות על תחום פעילות לבנט ו/או הקשורות אליו (כגון,
הרגולציה החלה על הלקוחות הפוטנציאליים של לבנט ועל המסחר בשוקי הון
במדינות בהן תפעל לבנט).
ו) מוניטין  -תחום פעילות לבנט מאופיין בלקוחות שמרניים ודרישתם לאמינות
ואיכות המוצרים.
להערכת החברה ,להלן חסמי יציאה מתחום פעילות לבנט:
א) תחזוקה ותמיכה למערכות לבנט  -לבנט מעניקה ותעניק שירותי אחריות ותמיכה
למוצריה החל ממועד התקנת המוצר ולמשך תקופה של כ 7-10-שנים .חובת
החברה להמשיך ולהעניק שירותי תחזוקה ותמיכה לפלטפורמת לבנט עשויה
להוות חסם יציאה משמעותי מתחום הפעילות .נכון לתאריך התשקיף ,ללבנט
התחייבות להעניק שירותי אחריות ותמיכה רק לבנק הבינלאומי ולהערכת החברה
המשאבים שיידרשו ללבנט על מנת להעניק את השירותים כאמור אינם מהותיים.
ב) התקשרויות ארוכות טווח  -התקשרות עם גופים פיננסיים ,לרבות בנקים לצורך
הטמעת הפלטפורמה לאור טבעה ומורכבותה ,עשויה להימשך מספר שנים .כמו
כן ,האפשרות לסיים הסכמי התקשרות ארוכות טווח עם אותם גופים ,ככל וכאלו
קיימים במועד היציאה ,לרוב מהווים חסם יציאה משמעותי.
6.7.1.9

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ותחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם
לפרטים אודות תחליפים למוצרים בתחום ופעילות לבנט והתחרות בתחום ,ראו
האמור בסעיף  6.7.7להלן.
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6.7.2

מוצרים ושירותים בתחום הפעילות
נכון לתאריך התשקיף ,המוצר העיקרי של תחום פעילות לבנט הינו פלטפורמת לבנט  -מערכת
תוכנה ייחודית מבוססת ענן ,שפותחה באופן בלעדי עבור לבנט .פלטפורמת לבנט מתממשקת
למערכות מסחר בשוקי ההון ומאפשרת ללקוחות הפונציאליים של לבנט להציע
ללקוחותיהם הסוחרים הפרטיים כלי שמאפשר להם לסחור בשוקי ההון באופן קל ,מהיר
ובטוח ,תוך מתן חווית משתמש ייחודית ועשירה.
פלטפורמת לבנט מנגישה את המסחר תוך שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים המייתרים
את הצורך והתלות במעקב תמידי אחר מצב השוק .יחד עם זאת ,המערכת מאפשרת הגדרות
מראש לפני קניה ומכירה ,אפשרות לבדיקת האסטרטגיה על נתוני עבר ,בניית אסטרטגיות
ללא הגבלה וללא שימוש בכח הקנייה של הסוחר.
כמו כן המערכת מאפשרת מעקב בזמן אמת דרך קבלת התראות לנייד על ביצועים ,מימוש
תנאי יציאה וכניסה לפוזיציה ,שינוי במחיר ,נפח המסחר וסטאטוס האסטרטגיה.
כאמור לעיל ,לקוחותיה הפוטנציאליים של לבנט הינם הברוקרים הסוחרים והברוקרים הלא
סוחרים ,ולמעשה כל גוף המציע לסוחרים פרטיים לסחור בשוקי ההון.
תצורות הפלטפורמה
פלטפורמת לבנט מוצעת ללקוחות הפוטנציאליים בשני אופנים:
(א) כתוכנה המותקנת בשרתי הלקוח -
פתרון זה מתאים יותר לבנקים גדולים וברוקרים סוחרים ותיקים אחרים ,שיש להם
מערכות מחשוב ,לרבות מערכות מסחר ,גדולות ורוצים לשלב את פלטפורמת לבנט
במסגרת הכלים המוצעים על ידם ללקוחותיהם בקשר עם מסחר בניירות ערך.
פתרון זה דורש הליכי התאמה של פלטפורמת לבנט לצרכי הלקוח ,הטמעתה במערכותיו
ויישומה עבור לקוחותיו של הלקוח .הליכים כאמור עשויים לקחת פרק זמן של כמספר
חודשים וכרוכים בתשלום העלויות הנלוות מצד הלקוח ,לרבות בגין סיוע ותמיכה
שיידרשו מטעם לבנט.
פלטפורמת לבנט המשמשת את לקוחות קבוצת הבנק הבינלאומי ,הותקנה ,לבקשת
הבינלאומי ,בשרתיו (לפרטים נוספים אודות פלטפורמת לבנט המותקנת בבנקים
מקבוצת הבנק הבינלאומי ,ופרטים נוספים אודות ההתקשרות בין לבנט לבין הבנק
הבינלאומי ,ראו סעיפים  6.7.4.2ו 6.7.18.1 -להלן ,בהתאמה).
בהתחשב בתהליכים הנדרשים אצל הברוקרים הסוחרים הגדולים לשם קידום וביצוע
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שינויים טכנולוגיים וכן בהליכי ההטעמה הנדרשים לשם התקנת פלטפורמת לבנט
בשרתי הלקוח ,החברה מעריכה כי בשנים הקרובות פעילותה של לבנט תתמקד בשיווק
פתרון "התכנה כשירות" (ראו להלן) .יחד עם זאת ,החברה מעריכה כי היא צופה גם
גידול בפעילותה מול הבנקים הגדולים והברוקרים סוחרים הגדולים האחרים ותשאף
להטמיע את פלטפורמת לבנט כפלטפורמה שבאמצעותה הבנקים והגופים האחרים
כאמור יציעו ללקוחותיהם את כל השירותים הקשורים למסחר בניירות ערך.
(ב) כתוכנת ענן המוצעת על בסיס "תוכנה כשירות" (- )SaaS
פתרון זה יתאים יותר ללקוחות פטנציאליים שאינם ברוקרים סוחרים כגון ,בנקים
קטנים יותר ,לרבות כאלו שאין בידם להציע היום ללקוחותיהם לסחור בניירות ערך והם
מאבדים לקוחות לטובת גופים אחרים המאפשרים זאת; או גופים אחרים שרוצים
להציע ללקוחותיהם אפשרות לסחור בניירות ערך באופן מקוון; וכן לברוקרים סוחרים
בעלי פעילות מקוונת בלבד.
מבחינת הלקוחות הפוטנציאליים ,פתרון התוכנה כשירות עונה על כמה צרכים חשובים:
•

לא נדרש שימוש בשרתי הלקוח ו/או בכוח המחשוב שלו .הכל נעשה על ידי לבנט
בשרתי ענן;

•

הליך התאמה וחיבור פשוט ומהיר של פלטפורמת לבנט ושחרורה המהיר לשימוש
הסוחרים הפרטיים ,לקוחותיו של הלקוח הפוטנציאלי;

•

מודל עסקי על פיו הלקוח לא נדרש לתשלומים כלשהם ,אלא כנגד שימוש
בפלטפורמת לבנט על ידי לקוחותיו שלו.

פלטפורמת לבנט ויתרונותיה ללקוחות הפוטנציאליים של לבנט
להלן תיאור תמציתי של התכונות העיקריות של פלטפורמת לבנט והיתרונות שהן מקנות
ללקוחות הפוטנציאליים  -ברוקרים סוחרים וברוקרים לא סוחרים  -ולסוחרים הפרטיים
המבקשים לבצע דרכם פעילות מסחר בניירות ערך:
חווית המשתמש של הסוחר הפרטי
על מנת שפלטפורמת לבנט תעניק ללקוחות לבנט את מלוא היתרונות הגלומים בה ,פרט
ליתרונות שיצמחו ללקוחות לבנט באופן ישיר מן השימוש בפלטפורמת לבנט ,חייבת תוכנת
לבנט להעניק לסוחר הפרטי חווית משתמש שתענה על צרכיו והרגליו ותגרום לו להמשיך
ולבצע את השקעותיו באמצעות הפלטפורמה וכן תמשוך אל לקוח לבנט סוחרים פרטיים
חדשים שיחפשו את חוויות המשתמש הטובה ביותר.
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חווית המשתמש מתחילה בזמינותה ונגישותה של פלטפורמת לבנט לסוחר הפרטי -
מהטלפון הנייד ,המחשב או מכל מכשיר קצה אחר המחובר לרשת ,בכל מקום ובכל עת.
הפלטפורמה עצמה מעמידה לסוחר הפרטי מגוון אפשרויות ,החל מקבלת מידע מהשווקים
בזמן אמת וקבלת התראות בהתקיים אירועים שנקבעו על ידי הסוחר הפרטי עצמו; דרך
אפשרות לתת ולבצע פעולות קנייה ומכירה בבורסה; וכלה במתן יכולת לבנות אסטרטגיות
השקעה מגוונות שמבוצעות באופן אוטומטי על ידי הפלטפורמה ,והכל באופן פשוט ,מהיר
ואינטואיטיבי מאוד ללקוחות החיים בעידן הרשתות החברתיות.
פלטפורמת לבנט מאפשר לסוחר הפרטי לבנות אסטרגיות מסחר מסוגים שונים.
לסוחרים פחות מנוסים ,מוצע לבנות אסטרטגיית מסחר בסיסית ,על נייר ערך בודד,
בהסתמך על פרמטרים בסיסיים המוזנים על ידי הסוחר .כך יוכל אדם לבנות אסטרטגיית
מסחר על נייר ערך מסוים ,על ידי הזנת הכמות של נייר ערך והמחיר שבו הוא רוצה להיכנס
לפוזיציה ,לצד אסטרטגיית יציאה פשוטה ,כמו הרווח ו/או ההפסד שבהם הוא מבקש לסגור
את הפוזיציה.
למשקיעים מנוסים ומתוחכמים יותר מציעה פלטפורמת לבנט אפשרות לבנות אסטרטגיית
השקעות מתקדמת ,הכוללת אפשרות לקביעת פרמטרים רבים יותר המסתמכים על
אינדיקטורים שונים ,הן לגבי מועד התחלת הפעלת האסטרטגיה והן לגבי התנאים לסיומה.
כך למשל ,סוחר פרטי יוכל לקבוע באמצעות פלטפורמת לבנט הוראת "מסחר עוקבת",
המתעדכנת לפי שער נייר הערך המדובר .ההוראה מתעדכנת כאשר מחיר המניה עולה,
ומקובעת למחיר שקבע הסוחר כאשר מחיר המניה עומד או יורד .הוראת מסחר מסוג זה
מבטיחה לסוחר מרווח ביטחון כאשר מחיר המניה עולה ונוצר רווח .סוחר המבקש לקבוע
הוראת מסחר עוקבת ,יזין למערכת את שער נייר הערך שיפעיל ( )triggerאת הוראת
"המעקב" ( )trailingואת המרווח הקבוע משער זה ,באחוזים ,עליו הוראת המסחר עוקבת כל
עוד המניה עולה .לתאריך התשקיף ,סוחר פרטי יכול ליצור באמצעות פלטפורמת לבנט
אסטרטגיית השקעות מתקדמת למסחר בעד מספר ניירות ערך שונים באותה אסטרטגיה.
דוגמה נוספת ליכולותיה של פלטפורמת לבנט היא האפשרות לשלב בין מספר טריגרים
לכניסה לפוזיציה כדוגמת נפח מסחר ושער המניה או האפשרות להגדיר תנאים על מדד ייחוס
שיכול להיות כל מניה ,מדד או תעודת סל אחרת שבהינתן התנאים שיקיימו בו ,פלטפורמת
לבנט תבצע את ההוראה עבור הלקוח ובהתאם גם בהגדרת היציאה מפוזיציה בה ניתן לשלב
תאריך עם שער גבוה או נמוך ממחיר מסוים ואפילו לפי אינדיקטור טכני ,מה שבה קודם.
הן ביחס לאסטרטגיית ההשקעה הבסיסית והן ביחס לאלו המתקדמות ,לפלטפורמת לבנט
היכולת ,על סמך הנתונים שהוזנו על ידי הסוחר הפרטי ומעקב אחר נתוני המסחר בנייר הערך
המדובר ,לתת באופן אוטומטי את פקודות המסחר הנדרשות לביצוע העסקאות בהתאם
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לאסטרטגיה שהותוותה על ידי הסוחר הפרטי כאמור.
אפשרות זו מהווה חידוש עצום עבור סוחר פרטי שרוצה להפעיל אסטרטגיית מסחר .במרבית
האפשרויות העומדות בפניו היום ,יידרש הסוחר לעבור מסלול מכשולים  -תכנון
האסטרטגיה ,ידנית או באמצעות תוכנות המסייעות בכך .לאחר מכן ,מעקב אחר השוק עד
לקרות אירוע ההפעלה (" )"triggerשהוא קבע לכניסה לפוזיציה; לאחר מכן ,כניסה לממשק
המסחר המיושן של הבנק או הברוקר שדרכו הוא מבצע את המסחר ומתן הוראת קניה (או
מכירה) ידנית ,תוך תקווה כי היה מהיר מספיק וסוחרים אחרים לא הקדימו אותו .לאחר
שנכנס לפוזיציה ,נדרש הסוחר הפרטי שוב לשבת ולעקוב אחר השוק עד לקרות אירוע
ההפעלה שהוא קבע ליציאה מהפוזיציה ,ואז לתת הוראת מכירה ידנית בממשק המסחר של
הבנק או הברוקר שלו .ככל שאירוע ההפעלה לא התרחש באותו יום מסחר ,הוראת הקנייה
תתבטל והסוחר יידרש להזינה מחדש ביום המסחר הבא.
יישום אסטרטגיית מסחר באופן זה הינה כמעט בלתי אפשרית ,בוודאי עבור סוחרים פרטיים
לא מנוסים ,אך גם עבור סוחרים פרטיים מנוסים יותר המבקשים ליישם אסטרטגיות
השקעה על מספר ניירות ערך במקביל.
כאמור ,וכפי שניתן לראות בתרשים להלן ,פלטפורמת לבנט פותרת את רוב המכשולים הללו
ומאפשרת לסוחר הפרטי ליישם בקלות ובביטחה את אסטרטגיית ההשקעות המועדפת עליו.

ביצוע מסחר בנייר ערך על פי אסטרטגיה שנקבעה על ידי הסוחר מראש ,מסייעת לסוחר
הפרטי בשני אופנים עיקריים .ידיעה מהו סכום הסיכון (ההפסד) המקסימלי ,דבר שמאפשר
לסוחר להגדיל את נפח המסחר שלו; וכן העדר הצורך לעקוב אחרי השוק ולקבל החלטות
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מכירה/קניה בזמן אמת ,שפעמים רבות ,מסיבות אמוציאונליות ,מתקבל שלא בהתאם
לאסטרטגיה שנקבע מראש וחושפים את המשקיע לסיכון גדול מזה שתכנן.
חיבור ברוקרים לא סוחרים לפלטפורמות מסחר בניירות ערך
ברוקרים שאינם סוחרים ,כמו בנקים רבים מ ,Tier 3-4 -נפגעים בשל חוסר יכולתם להציע
ללקוחותיהם אפשרות לסחור בשוקי ההון .במקרה הטוב הלקוחות מעבירים רק את פעילות
המסחר בשוק ההון לצד שלישי שיכול להציע להם את השירות ,ובמקרה הפחות טוב,
הלקוחות מעבירים את כל פעילותם הבנקאית לבנק אחר שמציע להם את מכלול השירותים.
לבנט פועלת להגיע לשיתופי פעולה עם ברוקרים סוחרים מתאימים ,על מנת לממשק את
פלטפורמת לבנט למערכות המסחר של הברוקרים הסוחרים כאמור ולאפשר ביצוע הוראות
מסחר באמצעות פלטפורמת לבנט ,תוך שימוש במערכת המסחר של הברוקר הסוחר .כך
יכולה לבנט להציע ללקוחותיה הפוטנציאליים שאין להם כל פתרון למסחר בניירות ערך,
למשל אותם בנקים מ ,Tier 3-4-פתרון מלא  -מוצר ממותג על פי דרישות הלקוח
הפוטנציאלי ,המאפשר לו להציע ללקוחותיו שלו לסחור בניירות ערך און ליין בצורה
המתקדמת והנוחה ביותר.
להערכת החברה ,היכולת להציע פתרון מלא כאמור מהווה ערך מוסף משמעותי של
פלטפורמת לבנט ללקוחות הפוטנציאליים שהינם ברוקרים לא סוחרים ,שכך יכולים לשמור
על לקוחותיהם שמבקשים לסחור בשוקי ההון.
בהתאם ,ביום  7ביולי ,2021 ,התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  ,Tradierברוקר סוחר מוביל
מארה"ב הפועל באופן מקוון ,על מנת להציע יחד מוצר המהווה פתרון מלא כאמור לאותם
לקוחות פוטנציאליים שאין להם פתרונות למסחר בשוקי ההון על ידי לקוחותיהם .לפרטים
נוספים אודות מזכר ההבנות ,ראו סעיף  6.7.18.7להלן.
פלטפורמה מודולרית
כאמור ,פלטפורמת לבנט מוצעת ללקוחות הפוטנציאליים כ"מוצר מדבקה" ()White Label
ומורכבת מיישומים ( )featuresשונים.
כל לקוח של לבנט יכול לבחור ולהתאים לרצונותיו את אופן המיתוג והעיצוב ()Look & Feel
של פלטפורמת לבנט שתוצג ללקוחותיו הסוחרים הפרטיים .מבחינת לקוחות לבנט ,העובדה
שפלטפורמת לבנט מוצגת ונראית כחלק אינטגרלי מהמערכות שלהם והשירותים המוצעים
על יד ם ,מהווה יתרון משמעותי שכן המיתוג והמוניטין מהווים פקטורים חשובים במשיכת
לקוחות (סוחרים פרטיים) חדשים.
המבנה המודולרי של פלטפורמת לבנט מאפשר ללקוחות לבנט לבחור את היישומים שיועמדו
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לשימוש לקוחותיהם הסוחרים הפרטיים ואף לשנות ולהוסיף יישומים בחלוף הזמן לפי
צרכיהם שלהם ודרישות לקוחותיהם .היישומים המוצעים על ידי פלטפורמת לבנט כוללים
יישומים אפליקטיביים ו WEB-לרבות ,אפשרות לבצע מסחר בשווקים שונים ובאמצעות
כלים שונים ,גיוון הטריגרים שיכולים לשמש לכניסה ו/או יציאה מאסטרטגיות השקעה
ואפשרות לשימוש בשפות שונות.
מערכת נפרדת
נקודת מפתח של פלטפורמת לבנט הינה שכל פעילותה (חישובים ,פיקוח ,מתן הוראות ביצוע
וכיוב') ,נעשה "מעל" מערכות המסחר של לקוחות לבנט .עובדה זו מאפשרת ללבנט להציע
ללקוחותיה הטמעה פשוטה יחסית של פלטפורמת לבנט ,בלא פגיעה בפעילות פלטפורמת
המסחר הקיימת שלהם .כן מאפשרת פלטפורמת לבנט חיבור מאוד פשוט של המשקיעים
הפרטיים ,הלקוחות של לקוחות לבנט ,לפלטפורמה מייד לאחר הטמעתה אצל לקוח לבנט.
באופן זה מאפשרת פלטפורמת לבנט ללקוחותיה לגייס לקוחות/סוחרים פרטיים נוספים,
ולצד זה לשמר את לקוחותיה הקיימים על ידי הפיכת חוויות המשתמש שלהם לזהה לזו
המוצעת להם באתרי המסחר המתקדמים ביותר טכנולוגית.
שילוב עם יועצי השקעות
פלטפורמת לבנט מאפשרת התממשקות של יועצי השקעות לממשק המסחר של לקוחותיהם,
לאחר אישורם ,ונותנת להם אפשרות ליצור ולהפעיל אסטרטגיות השקעות עבור
לקוחותיהם ,לסייע ללקוחותיהם במקרה שאלו יבקשו לשנות אסטרטגיית השקעות ,להפעיל
אסטרטגיות זהות במספר חשבונות לקוחות ועוד.
יתרונות פלטפורמת לבנט עבור סוחרים פרטיים  -סיכום
פלטפורמת לבנט מאפשרת ללקוחות לבנט להציע לסוחרים הפרטיים המשקיעים באמצעותם
בשוקי ההון ,ממשק מסחר הכולל אפשרויות ,לרבות אוטומיזציה של אסטרטגיות מסחר,
שעד עתה עמדו רק לרשותם של סוחרים ומשקיעים גדולים ומקצועיים ,אם בכלל ,והכל
באופן נגיש וברור.
פלטפורמת לבנט הוכרה כמצטיינת על ידי האיחוד האירופי במסגרת בדיקות מקיפות
שנערכו לה על ידי ארגון  Horizon 2020במהלך שנת .2020
להלן טבלה המתארת בקצרה את עיקרי הצרכים של סוחרים פרטיים והאופן שבו פלטפורמת
לבנט עונה על הצרכים כאמור:
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המצב הנוכחי

פתרון לבנט

יתרון לסוחר הפרטי

מערכות מסחר גנריות המאפשרות ביצוע
הוראות מסחר בודדות ,ואשר אינן
מתחשבות בצרכיו ורצונותיו של כל סוחר
פרטי .מבחינת הברוקרים המציעים
ללקוחותיהם מערכות אלו ,התחרות
הינה בעיקר על גובה העמלה ולא על
הערך המוסף של ממשק המסחר בכלל.

פלטפורמת לבנט מסייעת לסוחר
הפרטי לבנות באופן שוטף ומיידי
אסטרטגיות השקעה המתאימות
לדרישות שהסוחר הזין לפלטפורמה
ולבצע את האסטרטגיות שבנה
באופן אוטומטי בלא דרישה לביצוע
פעולה כלשהי על ידי הסוחר,
כשפלטפורמת לבנט עוקבת אחר
נתוני המסחר הרלוונטיים עבור
הסוחר הפרטי.

הביצוע האוטומטי של אסטרטגיית
ההשקעות ,כמו גם פשטות בנייתה,
מאפשרת לסוחר הפרטי ליישם בו זמנית
מספר אסטרטגיות השקעה ,בניירות ערך
שונים ,בלא צורך לעקוב אחר נתוני
המסחר ולהזרים הוראות קנייה ומכירה.

המערכות הקיימות כופות על הסוחרים
הפרטיים ביצוע איטי של הוראות .כל
הוראת קניה או מכירה דורשת מילוי או
הקלדה ידנית של פרטי העסקה ,העברתה
ממחשבו של הסוחר לזה של הברוקר ורק
לאחר מכן (לעיתים אחרי עוד העברה
לברוקר סוחר) ההוראה מגיע לבורסה
הרלוונטית .הזמן הנדרש להליך זה ,אף
שהינו קצר מאוד ,אינו מתקרב כלל לזמני
התגובה של הסוחרים המקצועיים או
הסוחרים במסחר אלוגריטמי ("אלגו-
טריידינג") ,ובכך הסוחרים הפרטיים
מפסידים עסקאות ,אף אם איתרו אותן
בזמן.

כשסריקת השוק המבוצעת על ידי
פלטפורמת לבנט מאתרת התקיימות
איזה מהתנאים שנקבעו לביצוע
עסקה באסטרטגיית ההשקעה של
סוחר המשתמש בפלטפורמה,
המערכת מעבירה באופן אוטומטי
את הוראת המסחר דרך השרתים של
הברוקר הסוחר ובכך מצמצמת
באופן משמעותי את "זמן התגובה"
של הסוחר הפרטי.

כאמור ,פלטפורמת לבנט מסייעת לצמצם
באופן משמעותי את הזמן בין התקיימות
התנאי שקבע הסוחר הפרטי לביצוע
עסקה לבין המועד שבו ניתנת בפועל
ההוראה לבורסה על ביצוע העסקה.
החברה מעריכה כי רצף הפעולות שיכל
קודם לכן להימשך אפילו כמה דקות,
מצומצם באמצעות פלטפורמת לבנט
לכמה מילי-שניות .כתוצאה מכך ,הסוחר
הפרטי יצליח להשלים לא מעט עסקאות
שקודם לכן היה מפסיד ,בשל מהירות
התגובה ,לסוחרים מקצועיים .יתרון זה
נותן לסוחר הפרטי יכולת התמודדות
כשווה בין שווים עם הסוחרים
המקצועיים שהיום יותר ויותר
משתמשים במסחר אלוגריטמי.

בחירה באילו ניירות ערך להשקיע ,ואף
יותר מכך ,על פי איזה אסטרטגיה,
מחייבת את הסוחר להכיר ולדעת לנתח
את הנכס שבבסיס נייר הערך .מיומנויות
אלו דורשות ידע וניסיון שלעיתים חסרים
אצל סוחרים פרטיים.

פלטפורמת לבנט מאפשר לכל סוחר
פרטי לבדוק באופן מיידי את
של
ההיסטוריים
הביצועים
אסטרטגיית השקעה שהוא מבקש
ליישם.

הבדיקה של התוצאות ההיסטוריות של
האסטרטגיה שהוא שוקל ,המבוססת ,בין
היתר ,על האופן שבו התנהג מחיר נייר
הערך המדובר כתגובה לתנאים מיקרו
ומקרו כלכליים שונים ,יכולה לסייע
לסוחר פרטי בהערכת אסטרטגיית
ההשקעה שהוא חושב ליישם ,אף אם אין
ביכולתו לנתח לעומק את נתוני החברה
שהנפיקה את ניירות הערך נשוא
האסטרטגיה.
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6.7.3

מוצרים ופיתוחים חדשים בתחום פעילות לבנט
לתוכניות הפיתוח העתידיות של פלטפורמת לבנט ,ראו סעיף  6.7.11.2להלן.

6.7.4

לקוחות
 6.7.4.1נכון לתאריך התשקיף ,ובשים לב שלבנט הינה חברת מחקר ופיתוח ,המכוונת לכניסה
לאחד משוקי היעד כמפורט להלן ,החלה לבנט במאמצי שיווק פלטפורמת לבנט
ללקוחות פוטנציאלים ,בין היתר ,באמצעות הסכמי שיתופי פעולה אסטרטגיים
(כמפורט בסעיף  6.7.18להלן).
 6.7.4.2בשלב ראשון ,הן משיקולי נוחות וקרבה והן בשל היותו בסיס איתן של טכנולוגיות
פיננסיות ,בחרה לבנט לבחון את המערכת בישראל .בהתאם ,ביום  14בדצמבר2017 ,
התקשרה לבנט בהסכם עם הבנק הבינלאומי ,להטמעה ,יישום ותחזוקה של
פלטפורמת לבנט ,לאחר התאמתה לדרישות הבנק הבינלאומי ,כפלטפורמה
ממוחשבת לבניית אסטרטגיית השקעות עבור לקוחות קבוצת הבנק הבינלאומי ,תוך
הצגתם ללקוחות של מידע ונתוני מסחר שיסופקו על ידי הבנק הבינלאומי.
לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם הבינלאומי ,ראו סעיף  6.7.18.1להלן.
לאחר סיום ההתאמות של פלטפורמת לבנט למיתוג והצרכים שאופיינו על ידי הבנק
והתקנתה בשרתי הבנק ,החל מחודש יולי  ,2018פלטפורמת לבנט ,תחת מיתוג שנקבע
על ידי הבנק הבינלאומי ,מוצעת ללקוחות קבוצת הבנק הבינלאומי .לקוח כאמור,
אשר הצטרף לשירות המוצע על ידי הבנק הבינלאומי על בסיס פלטפורמת לבנט,
ורוצה לבנות ולממש אסטרטגיות מסחר בניירות ערך ו/או לקבל התראות על
התקיימות תנאים מסוימים במהלך המסחר ,עושה זאת תוך שימוש בפלטפורמת
לבנט המוטמעת באפליקציה ובאתר האינטרנט של הבנק.
 6.7.4.3החברה מאמינה כי כל גוף שירצה להציע ללקוחותיו הפרטיים לסחור בשוקי ההון,
בכל מקום בעולם ,ידרש בסופו של דבר להציע להם ממשק מסחר מתקדם דוגמת
פלטפורמת לבנט .החברה מעריכה כי השווקים הפיננסיים המתקדמים ביותר ובעלי
הפתיחות הגדולה ביותר לטכנולוגיות פיננסיות ,יהיו אלו שבהם הדרישה מהסוחרים
הפרטיים והתחרות על גיוסם ,תביא לחדירה המהירה ביותר של ממשקי מסחר
מתקדמים.
בהתאם ,לבנט ממקדת בשלב הראשון את מאמצי השיווק שלה בארה"ב ובמספר
מדינות מובילות באירופה.
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 6.7.4.4לפיכך ,ובהתאם לאופי השלב שבו נמצא פיתוח תחום הפעילות ,נכון לתאריך
התשקיף ,אין לחברה תלות במי מלקוחות תחום פעילות לבנט.
הערכותיה של החברה בדבר לקוחותיה הפוטנציאלים הן בגדר מידע צופה פני עתיד
כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי
החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה
בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח ,כולה או חלקה ,מול לקוחות
פוטנציאלים כאמור ואף עשויה להתממש באופן שונה מהותית.
6.7.5

שיווק והפצה
נכון לתאריך התשקיף ,שיווק פלטפורמת לבנט בישראל נעשה על ידי הנהלת החברה .ככלל,
לבנט מתכוונת לשווק את פלטפורמת לבנט באמצעות שיתופי פעולה עם גופים מקומיים
ומפיצים מובילים ,בעלי קשרים מסחריים עם סוגי הלקוחות הפוטנציאלים השונים בכל
טריטוריה.
בנוסף ,החברה מתכוונת להגיע להסכמי שיתוף פעולה עם ברוקרים סוחרים ,על מנת לאפשר
לסוחרים פרטיים שפועלים באמצעות ברוקרים שאינם סוחרים תוך שימוש בפלטפורמת
לבנט ,לבצע פעולות מסחר באמצעות הברוקרים הסוחרים איתם תשתף לבנט פעולה.
נכון לתאריך התשקיף ,התקשרה לבנט בהסכמים עם שותפים מקומיים ומפיצים בקשר עם
שיווק והפצת פלטפורמת לבנט בארה"ב ובטריטוריות נוספות .לפרטים נוספים אודות
ההסכמים כאמור ,ראו סעיף  6.7.18להלן.
לבנט אינה תלויה באף אחד מן הצדדים האחרים להסכמים כאמור ,באופן שסיום
ההתקשרות עם מי מהם ישפיע באופן מהותי לרעה על תחום הפעילות או שתיגרם לחברה
תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם.
הערכותיה של החברה בדבר אסטרטגיית החדירה לרבות שיטות השיווק ושיתופי הפעולה
הם בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות
על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם
בשליטת החברה בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח ,כולה או חלקה ,מול
לקוחות פוטנציאלים כאמור או תצלח באופן שונה מהותי.

6.7.6

צבר הזמנות
יצוין ,כי בשל היקפי ההזמנות הנמוכים בתאריך התשקיף ,היות ולבנט הינה חברת מחקר
ופיתוח אשר רק החלה להציע ללקוחות את פלטפורמת לבנט ,ובשים לב לצפי התפתחות
תחום פעילות לבנט ,אין לתחום פעילות לבנט צבר הזמנות משמעותי ואין בהצגת נתונים אלו
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משום מידע מהותי.
6.7.7

תחרות
פלטפורמת לבנט מציעה ללקוחותיה הפוטנציאליים מוצר ,אשר למיטב ידיעת החברה ,נכון
לתאריך התשקיף ,אינו מוצע על ידי אף גורם אחר  -ממשק מסחר עצמאי ,המהווה תוספת
למערכות הקיימות של הלקוחות הפוטנציאלים ונועד לשימוש הלקוחות שלהם ,הסוחרים
הפרטיים ( ,)B2B2Cהמאפשר לכל סוחר פרטי ,בכל עת וכמעט מכל מקום ,לבצע עסקאות
בשוק ההון ,לבנות אסטרטגיות השקעה ולהוציא אותן אל הפועל באופן יעיל בהרבה מזה
הקיים במערכות המסחר הקיימות ובכלים שנכון לתאריך התשקיף עומדים אך ורק
לשימושם של סוחרים גדולים ומקצועיים.
חברה נוספת הפועלת בתחום ומציעה מוצר לברוקרים וכיוב' המיועד לשימוש לקוחותיהם,
הינה חברת  Capitalise.aiהישראלית ("קפיטלייז") .יחד עם זאת ,למיטב ידיעת החברה,
קפטלייז מציעה מוצר שמיועד לשימושם של סוחרים מקצועיים ודורש הבנה מוקדמת
במסחר כדי לבנות אסטרטגיות השקעה.
נכון לתאריך התשקיף ,התחרות הישירה לפלטפורמת לבנט הינה מצידן של מחלקות המחקר
והפיתוח הפנימיות של לקוחותיה הפוטנציאליים העיקריים של לבנט  -הבנקים והברוקרים
האחרים .למיטב ידיעת החברה ,מחלקות אלו אינן עוסקות ,על פי רוב ,באופן אינטנסיבי על
פתרונות חדשניים למסחר בשוקי ההון .יתר על כן ,להערכת החברה ,פיתוח פלטפורמה
דוגמת פלטפורמת לבנט ידרוש עשרות שנות אדם והעלויות הכבדות הכרוכות בכך יהפכו את
פיתוחה ללא כלכלי אל מול קבלת זכות השימוש בפלטפורמת לבנט ,בוודאי שזו נעשית על
בסיס תוכנה כשירות ללא תשלום תמורה ,אלא על בסיס הפעילות שתבוצע בפועל
בפלטפרומה על ידי לקוחותיהם  -הסוחרים הפרטיים .התחלת פיתוח פנימי כאמור ,עלול
לגרום לברוקרים גם להפסיד חלק מלקוחותיהם הקיימים שיעברו לממשקי מסחר
מתקדמים יותר שיהיו בידי המתחרים.
להערכת החברה ,הדרישה מהסוחרים הפרטיים לקבל ממשק מסחר יעיל ,אוטומטי וזמין,
שנותן לסוחר הפרטי ערך מוסף דוגמת פלטפורמת לבנט ,תגדיל בצורה ניכרת את כמות
הלקוחות הפוטנציאליים שיבקשו להציע ללקוחותיהם ממשק מסחר מן הסוג שמוצע על ידי
לבנט .נכון לתאריך התשקיף ,בנקים וברוקרים מסורתיים ממקדים את התחרות על
הסוחרים הפרטיים בעיקר באמצעות חיתוך עמלות המסחר .חלקם הקטן מאוד ,כמו Saxo

 Bankהדני החליפו את ממשק המסחר הישן שלהם בפלטפורמת השקעות מקוונת .יחד עם
זאת ,רוב הבנקים והברוקרים ,לרבות בנקים החורטים על דגלם את החדשנות ופונים לדור
"המיליניאלז" כמו " "Evo Bancoהספרדי ו" "N26הגרמני ,לא מציעים עדיין שום פתרון
להנגשת המסחר בשוק ההון לסוחרים פרטיים ,ולקטנים שבהם בפרט.
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במידה מסוימת ,מאחר שלבנט פועלת במודל  B2B2Cומציעה את פלטפורמת לבנט לבנקים
וברוקרים המעמידים אותה לשימוש לקוחותיהם ,לבנט מתחרה בעקיפין בפלטפורמות
מסחר עצמאיות המתחרות עם לקוחותיה הפוטנציאליות של לבנט .מרבית הפלטפורמות
כאמור ,כמו  ,Robinhoodמושכות סוחרים פרטיים הודות לכך שאינן גובות עמלות (יצויין כי
לרוב מדובר בהטבה מוגבלת למספר עסקאות או לשעות פעילות מסוימות) .פלטפורמות אלו
מתמקדות בביצוע עסקאות פשוטות באופן ידני ,עסקה אחת בכל פעם ,ונותנות שירותי ערך
מוסף שיסייעו לחוסר הידע של מרבית הסוחרים באמצעותן ,אם בכלל ,רק כנגד תשלום
נוסף .החברה מעריכה כי בהתחשב בתשלום שכל ברוקר נדרש לשלם לבורסה הרלוונטית
בגין כל עסקה ,מודל אפס העמלות של הפלטפורמות כאמור יחייב אותן למצוא מקורות
הכנסה אחרים על מנת לשרוד לאורך זמן .החברה מאמינה ,כי מתן אפשרות ללקוחותיהם
לבנות ולממש באופן אוטומטי אסטרטגיית השקעות ,כפי שמציעה פלטפורמת לבנט ,עשויה
להוות מקור הכנסה נוסף גם לפלטפורמות העצמאיות כאמור.
הגופים המובילים מבחינת חדשנות בשוקי ההון ,הינן מערכות מסחר פרימיום עצמאיות ,כמו
" ,"ETOROהגובות עמלות על פעולות ו/או תשלום חודשי קבוע .חלק קטן מפלטפורמות אלו
מציעות יישום המאפשר לקבוע שני מחירי מכירה שונים לכל נייר ערך שהסוחר מבקש
לרכוש ,בדומה לפלטפורמת לבנט ,אך אף אחת מהן אינה מאפשרת ליצור אסטרטגיית מסחר
אוטומטית וחוזרת כמו פלטפורמת לבנט .אפשרות כאמור היא שנותנת לסוחרים שעושים
שימוש בפלטפורמת לבנט את היכולת לנהל פורטפוליו השקעות שלם באופן אוטומטי ולא על
בסיס הוראות קניה/מכירה בודדות.
תחרות עקיפה מסוג אחר ניתן לראות באתרי "סריקה" כמו " "Option Samuraiאו "I Know

 ."Firstאתרים אלו נותנים התראה לסוחר על עסקאות בעלות פוטנציאל רווח ,אך אינן
מבצעות את הוראות המסחר .אתרים אלו גובים על פי רוב תשלום חודשי ,ועל מנת להוות
תחרות לפלטפורמת לבנט ,יידרש שילוב בין אתר כזה לבין פלטפורמה המאפשרת את ביצוע
המסחר עצמו .משכך ,גם אתרים אלו מיועדים בעיקר לשימושם של סוחרים גדולים ו/או
מקצועיים.
יודגש כי למיטב ידיעת החברה ,אף אחד מהמתחרים כאמור ,לרבות המתחרים הישירים,
אינו מציע ללקוחות פלטפורמה שהיא  White Labelבמודל של "תוכנה כשירות".
לאור כל האמור לעיל ,החברה מעריכה כי הפתרון המוצע על ידי לבנט ,וסטטוס הפיתוח שלו,
ממקם אותה בנקודת זינוק טובה לנצל את הביקוש הצפוי להנגשת המסחר בשוקי ההון עקב
התחרות העזה על הסוחרים הפרטיים בין הברוקרים המקוונים החדשים עם מודל אפס
העמלות שלהם ובין הבנקים ויתר הברוקרים המסורתיים.
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6.7.8

עונתיות
למיטב ידיעת החברה נכון לתאריך התשקיף ,לעונתיות לא צפויה להיות השפעה מהותית על
מכירות תחום פעילות לבנט.

6.7.9

כושר ייצור
מעצם היותה תוכנה ,צוואר הבקבוק ביכולתה של לבנט לספק את פלטפורמת לבנט
ללקוחותיה ,עלול להיווצר בעיקר בהליך התקנת והטמעת תוכנת לבנט אצל הלקוחות.
נכון לתאריך התשקיף ,לבנט פועלת להשלמת פיתוח פלטפורמת לבנט כפתרון ענן במודל
 ,15SaaSבאופן שחיבור פלטפורמת לבנט למערכות אחרות שנדרשות אצל לקוח פוטנציאלי
אשר יבקש לרכוש פתרון של תוכנה כשירות ,יעשה בצורה מהירה באמצעות PLAY&PLUG

וייקח כ 90-120-ימים בלבד מן המועד שבו הלקוח יתחבר באמצעות חיבור מאובטח ()API
לשרת של לבנט ועד שלקוחותיו של לקוח לבנט יוכלו לבצע עסקאות באמצעות פלטפורמת
לבנט .מדובר בטווח זמנים שהינו קצר משמעותית מן המקובל להפעלת מוצרים טכנולוגיים
חדשים בשוק הפיננסי .בכוונת לבנט לפעול להרחבת התשתיות הטכנולוגיות שלה ,ככל
שיידרש לצורך עמידה בביקושים לפלטפורמת לבנט במודל .SaaS
להלן פירוט השלבים להתקנת והטמעת תוכנת לבנט אצל לקוחותיה במודל :SaaS

__________________________
 15יצוין ,כי לקוחות שיבקשו להתקין את פלטפורמת לבנט על השרתים שלהם יידרשו לזמן התקנה והטמעה ארוך יותר ויידרשו
לשאת בעלויות שיהיו כרוכות בכך.

ו 39 -

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45

 6.7.10רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
נכון לתאריך התשקיף ,תחום פעילות לבנט מנוהל ממשרדי החברה בתל-אביב .לפרטים
אודות ההסכם בקשר עם משרדי החברה ,ראו סעיף  6.9.2להלן.
 6.7.11מחקר ופיתוח
 6.7.11.1פיתוח פלטפורמת לבנט
לבנט מפתחת את פלטפורמת לבנט ,ונכון לתאריך התשקיף ,הפלטפורמה פועלת
ומוכנה לשיווק ופעילותה נבחנה והוכחה עם ואצל הבנק הבינלאומי.
שיווק והטמעת פלטפורמת לבנט במודל של "תוכנה כשירות" ( )SaaSבאופן רחב היקף,
ידרוש השלמת הארכיטקטורה והפיתוח של תוכנת לבנט באמצעות ענן .החברה
מעריכה כי השלמת הפיתוח כאמור צפויה עד תום  12חודשים מתאריך התשקיף.
יודגש כי פלטפורמת לבנט ,מטבעה של תוכנה חדשה ,נמצאת עדיין בשלבי פיתוח על
מנת לייעל את פעולתה ולהבטיח את בטיחות ותקינות השימוש בה .כמו כן ,החברה
מעריכה כי פידבקים שיתקבלו מן הלקוחות השונים ,יתרמו להשלמת הפיתוחים
הנדרשים ולביצוע שדרוגים לפלטפורמת לבנט.
בשנים  2019ו 2020-הסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח נטו בתחום פעילות לבנט
הסתכמו ב 198-אלפי ש"ח ו 196-אלפי ש"ח .יצוין כי עד לתאריך התשקיף ,לבנט
קיבלה שירותי פיתוח מהחברה המרכזית במחיר עלות כוח האדם בלבד ובעלי השליטה
ניהלו בפועל את פעילות לבנט ,בלא תמורה.
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 6.7.11.2הליכים בפיתוח עתידי
כמי שפועלת בתחום הדינמי והצומח של טכנולוגיות פיננסיות ,לבנט מתכוונת להמשיך
ולפתח את פלטפורמת לבנט ,לשפרה ולהוסיף לה תכונות ואפשרויות נוספות ,על מנת
להגדיל את האטרקטיביות של פלטפורמת לבנט ולעזור לה לצמוח בצורה מהירה יותר.
בין הנושאים שהחברה מתכוונת לפעול לקידום פיתוחם ב 24-החודשים שלאחר
תאריך התשקיף ,ניתן לציין:
א .פיתוח ממשק ניהול שיאפשר לכל לקוח של לבנט להגדיר בצורה קלה את
פלטפורמת לבנט בהתאם לצרכיו ורצונותיו ( )customizationללא צורך בהתערבות
של מפתחים או אנשי מוצר מטעם לבנט.
ממשק כזה יקצר תהליכים לכל מנהל מוצר בחברה שתשתמש בפלטפורמת לבנט
מאחר שהוא יאפשר בקרה ושליטה מלאה על מסדי הנתונים ,ביצועים וכמובן
הרשאות הגישה.
ב .שיפור אפשרויות בניית האסטרטגיה על ידי הסוחרים הפרטיים שיפעלו באמצעות
פלטפורמת לבנט ,באמצעות יישומים חדשים וכלים מודולריים שיתאימו טוב
יותר הן לסוחרים מתחילים והן לסוחרים מנוסים ובעלי ניסיון.
ג .יצירת אפשרות למסחר חברתי באופן שסוחרים פרטיים שמשתמשים
בפלטפורמת לבנט יוכלו לשתף את אסטרטגיות המסחר שלהם בצורה פשוטה
וקלה ולעקוב אחר אסטרטגיות המסחר והביצועים של הסוחרים האחרים
המשתמשים בפלטפרומה.
ד .פיתוח מערכת מסחר אוטומטית מבוסס למידת מכונה ובינה מלאכותית שיאפשרו
לבצע אופטימיזציה מעודכנת לאסטרטגיות שנבנו על ידי הסוחרים הפרטיים.
ה .הרחבת יכולות ממשק התראות על ידי הוספת תנאים גמישים וייחודים להתראה.
ו .השלמת הארכיטקטורה והפיתוח של תוכנת לבנט כ"תוכנה כשירות" (,)SaaS
באמצעות ענן ,באופן שיאפשר את מתן השירות באופן רחב היקף .החברה מעריכה
כי השלמת הפיתוח כאמור צפויה עד תום  12חודשים מתאריך התשקיף.
 6.7.11.3החברה צופה כי לטובת פעילות המחקר והפיתוח בתחום פעילות לבנט לשנה הקרובה,
לבנט תידרש להשקעה בסך של כ 4-מיליון ש"ח ,כאשר מירב המימון צפוי להגיע
מתמורת ההנפקה על פי התשקיף.
הערכותיה של החברה בדבר מועד השלמת אילו מהפרויקטים הנמצאים בפיתוח,
לרבות פרויקטים אשר טרם החלו ובכוונת החברה ליישם ,וכן מענקים אשר טרם
התקבלו והחברה מצפה לקבלם הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק
ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע
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לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא
להתרחש באופן מלא או חלקי או להתרחש באופן שונה.
 6.7.12נכסים לא מוחשיים
החברת מפתחת את פלטפורמת לבנט לבדה ולעיתים נעזרת באמצעות קבלני משנה שחתומים
על התחייבות כמקובל על פיה כל זכויות הקניין הרוחני שיפותחו על ידם יהיו שייכים ללבנט
בלבד .לבנט משקיעה משאבים אנושיים וכלכליים מהותיים לצורך תחזוקה ושדרוג מתמיד
של פלטפורמת לבנט.
נכון לתאריך התשקיף ,לחברה אין כל זכויות קניין רוחני רשומות בקשר עם תחום הפעילות.
 6.7.13הון אנושי
לפרטים אודות ההון האנושי של הקבוצה ,ראו סעיף  6.9.3להלן.
 6.7.14הון חוזר
לפרטים אודות ההון החוזר ,ראו סעיף  6.9.4להלן.
 6.7.15מימון
למימון פעילות הקבוצה ,ראו סעיף  6.9.5להלן.
 6.7.16מיסוי
לפרטים אודות חוקי המס החלים על הקבוצה ,לרבות בקשר עם תחום הפעילות ,ראו באור
3ט' לדוחות הפרופורמה השנתיים.
 6.7.17מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות
נכון לתאריך התשקיף ,החברה אינה מודעת למגבלות רגולטוריות מהותיות על תחום פעילות
לבנט .יחד עם זאת ,יצויין כי הליך החיבור לספקים מסוג הלקוחות הפוטנציאליים של לבנט,
ידרוש לעיתים עמידה בנהלים פנימיים מורכבים של הלקוח הנובעים מהרגולוציה שחלה על
הלקוח כבנק ,מוסד פיננסי וכיוב'.
לרגולציה שעשויה לחול על הלקוחות הפוטנציאליים ,ראו סעיפים  6.7.1.6א) ו6.7.1.8 -ד).
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 6.7.18הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה
 6.7.18.1הבנק הבינלאומי
ביום  14בדצמבר ,2017 ,התקשרה לבנט בהסכם עם הבנק הבינלאומי לפיו התחייבה
לבנט לבצע פרויקט של פיתוח ,יישום ,הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת לבנט ,לאחר
התאמתה לצרכי קבוצת הבנק הבינלאומי ,כפלטפורמה ממוחשבת לבניית
אסטרטגיות השקעה עבור לקוחות קבוצת הבנק הבינלאומי ,תוך הצגת מידע ונתוני
מסחר שיסופקו על ידי הבנק הבינלאומי.
על פי ההסכם ,הבעלות בפלטפורמת לבנט וכל הזכויות הקשרות אליה תיוותר בכל עת
בידי לבנט ,שהעניקה לבנק הבינלאומי רישיון שימוש בלתי הדיר ובלתי מוגבל בזמן
לשימוש בפלטפורמת לבנט שהותקנה בבנק הבינלאומי .זכויות הקניין הרוחני
בהתאמות שנעשו לבקשת הבנק הבינלאומי בכל הנוגע למיתוג ול Look and Feal-של
פלטפורמת לבנט שהותקנה אצלו ,הוענקו לבנק.
בתמורה לפיתוחים שנדרשו להתאמת המיתוג וה Look and Feal-של פלטפורמת לבנט
לדרישות הבנק הבינלאומי ,והטמעת ויישום המערכת ,שילם הבנק ללבנט תמורה חד
פעמית .כמו כן ,מאז מסירת המערכת בחודש יולי ,2018 ,משלם הבנק הבינלאומי
ללבנט דמי תחזוקה חודשיים בתמורה לתחזוקת פלטפורמת לבנט.
לבנט התחייבה כי לא יהיה  End of Lifeו End of Support-לפלטפורמת לבנט המותקנת
בבנק הבינלאומי לפני תום  10שנים ממועד אישור קבלת פלטפורמת לבנט על ידי הבנק
הבינלאומי .כן התחייבה לבנט לתת שירותי תחזוקה לפלטפורמת לבנט לפחות
לתקופה זו .הבנק הבינלאומי מצידו יכול להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת
בהודעה מוקדמת בת  90ימים.
כמו כן ,לבנט התחייבה כי ככל שלפלטפורמת לבנט יתווספו פונקציות ו/או מודים
חדשים ,תתקין אותם לבנט גם בפלטפורמה הפועלת בבנק הבינלאומי ,כנגד עלות ישום
ו/או הטמעה של תוספות כאמור ,כלל שזו תדרוש יותר מ 5-שעות עבודה.
בנוסף ,מאז מסירת הפלטפורמה לבנק הבינלאומי ותחילת השימוש בה על ידי לקוחות
קבוצת הבנק הבינלאומי ,התקינה לבנט ,לבקשת הבנק הבינלאומי ,יישומים נוספים
של פלטפורמת לבנט לגרסה הזמינה ללקוחות קבוצת הבנק הבינלאומי.
להבטחת התחייבותה ליתן שירותי תחזוקה לפלטפורמה ,הפקידה לבנט בידי הבנק
ה בינלאומי את קוד המקור של פלטפורמת לבנט וזו תהיה רשאית לעשות בה שימוש
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ולתחזק את פלטפורמת לבנט המותקנת אצלה ,במקרה שלבנט תחדל ממתן שירותי
התחזוקה בנסיבות המנויות בהסכם.
יצוין ,כי תנאי ההתקשרות של לבנט עם הבנק הבינלאומי ,ובפרט מודל התשלום
המבוסס על סכום חודשי קבוע שאינו תלוי בכמות המשתמשים בפלטפורמת לבנט ו/או
בכמות העסקאות המבוצעות תוך שימוש בה ,הינם ייחודיים ואינם משקפים את תנאי
ההתקשרות ומודל התשלום שלבנט מתכוונת להציע ללקוחות פוטנציאליים בעתיד.
התנאים הייחודיים כאמור ניתנו לבינלאומי בשל היותו הלקוח הראשון שהטמיע את
פלטפורמת לבנט והציע ללקוחות להשתמש בה .לפרטים נוספים בדבר מודל התמחור
המתוכנן של לבנט ,ראו סעיף  6.7.19להלן.
FINASTRA 6.7.18.2
ביום  2במרץ 2021 ,התקשרה לבנט בהסכם הפניות ( )Referral Agreementעם Finastra

המספקת שירותים ופתרונות לאלפי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי
בנקאות קמעונית ,בנקאות עסקית ,מסחר ,שוקי הון ותשלומים .מחזור הפעילות שלה
עמד בשנת  2020על  2.1מיליארד דולר ,מלמעלה מ 9,000 -גופים פיננסיים ,לרבות חלק
גדול מהבנקים הגדולים בעולם ,אשר רוכשים את הפתרונות המוצעים על ידי
.Finastra16
על פי מה שנמסר ללבנט על ידי  ,Finastraהיא לא מציעה נכון לתאריך התשקיף פתרון
דומה לפלטפורמת לבנט ,שיכול לאפשר למאות לקוחותיה שהינם מוסדות פיננסיים
שאין להם אפשרות נכון להיום להציע ללקוחותיהם שלהם לסחור בשוקי ההון ,להציע
ללקוחותיהם כלי מלא ומתקדם למסחר מקוון בשוקי ההון .להערכת החברה ,כמה
מאות מן הבנקים והמוסדות הפיננסיים הרוכשים שירותים באמצעות  ,Finastraעונים
על הגדרה זו ועשויים להתעניין בפלטפורמת לבנט.
על פי ההסכם ,לבנט הסמיכה את  ,Finastraלתקופה של  36חודשים ,להפנות אליה
לידים מלקוחות של  Finastraאשר יתעניינו בפלטפורמת לבנט .כל אחד מהצדדים יהיה
רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת בת  30ימים.
בהתאם להסכם ,Finastra ,לפי שיקול דעתה ,תציע את הפלטפורמה ללקוחותיה
שרובם הגדול הינם לקוחות פוטנציאליים ומתאימים לפלטפורמת לבנט ותפנה ללבנט

__________________________
https://www.finastra.com/sites/default/files/2018-03/brochure-finastra-corporate.pdf 16
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לקוחות פוטנציאליים רלוונטיים .פניית  Finastraללקוחות הפוטנציאליים תעשה על
בסיס חומרים ומידע שיוכנו על ידי לבנט ,כמפורט בהסכם.
השימוש בפלטפורמת לבנט יוצע על ידה ללקוחותיה במחירים שיקבעו על ידי לבנט
(אם כי  Finastraתהיה רשאית לנקוב במחיר נמוך יותר ,בתנאי שההפרש יופחת
מהעמלה המגיעה לה) .ככל שלקוחות  Finastraיבקשו להשתמש בפלטפורמת לבנט על
פי התנאים שיוצעו על ידי  Finastraכאמור ,לבנט תאפשר ללקוחות כאמור לעשות
שימוש בפלטפורמת לבנט ותספק את שירותי התמיכה שיידרשו Finastra .תהיה
אחראית על גביית התמורה שתגיע מהלקוח בגין השימוש בפלטפורמת לבנט ועל
העברתה ללבנט ,לאחר הפחתת העמלה לה היא זכאית בסך השווה ל 30%-מכל סכום
ברוטו שישולם ללבנט על ידי הלקוח של  Finastraו/או על ידי לקוחותיו הסוחרים
הפרטיים ,בקשר עם השימוש בפלטפרומת לבנט.
Fitech3 6.7.18.3

ביום  4בינואר ,2021 ,התקשרה לבנט בהסכם עם פיטכ 3פתרונות טכנולוגיים בע"מ,
כפי שתוקן בחודש אפריל ,2021 ,על פיו פיטכ 3תעניק ללבנט שירותי ייעוץ אסטרטגיים
שנקבעו בהסכם ,ובכלל זה העמדת שירותי ה"ה דני כהן ,לשעבר מנכ"ל לאומי קארד
ובכיר בבנק לאומי תמר יסעור ,המכהנת גם כיו"ר קבוצת ישראכרט והינה בכירה
בבנק לאומי לשעבר וחנה שינדלר כחברות ב"דירקטוריון המייעץ" ()advisory board
של לבנט.
למיטב ידיעת החברה ,מר דני כהן ,המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה ,מחזיק ב-
 33.33%מהון המניות המונפק והנפרע פיטכ .3לפרטים נוספים אודות תנאי
ההתקשרות בין החברה למר כהן ראו סעיף  8.1.4להלן.
חברי הועדה המייעצת מעניקים ללבנט שירותי ייעוץ אסטרטגי הקשורים לתחום
פעילותה ובכלל זה ,סיוע בגיבוש תכנית אסטרטגית ומדיניות פיתוח עסקי ,ייעוץ וסיוע
בקידום היחסים של לבנט עם לקוחותיה ושותפיה העסקיים וזיהוי הזדמנויות עסקיות
עבור לבנט.
כתמורה מלאה למתן השירותים ,הוקצה לפיטכ 3כתב אופציה לרכישת מניות רגילות
של לבנט (לפרטים נוספים אודות כתב האופציה ,ראו סעיף  3.4.2לתשקיף) .ההסכם
הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים רשאי לסיימו באמצעות מתן הודעה
מוקדמת של  90יום.
 6.7.18.4התקשרות עם צד שלישי לקבלת שירותי גיוס הון וגיוס שותפים
ביום  13במרץ ,2016 ,התקשרה לבנט בהסכם ייעוץ עם צד שלישי לא קשור לקבלת
שירותי גיוס הון וגיוס שותפים אסטרטגיים .על פי הסכם הייעוץ ,בגין כל התקשרות
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לבנט עם משקיע שהוצג על ידי נותן השירותים ,תשלם לבנט עמלה בסכום השווה ל-
 6%בתוספת מע"מ מסכום ההשקעה בפועל וכן תקצה לו מניות בשיעור של עד 6%
מהון המניות המונפק והנפרע של לבנט על פי תנאים שנקבעו בהסכם ייעוץ והתלויים
בסכום ההשקעה.
בנוסף לכך ,נותן השירותים יהיה זכאי לקבלת עמלה בסכום השווה ל 10%-בתוספת
מע"מ מכל ההכנסות שיתקבלו בלבנט בהתאם להסכם שיתוף פעולה או הסכם
השקעה עם צד שהוצג על ידי נותן השירותים.
ביום  13במאי ,2021 ,הודיעה לבנט לנותן השירותים ,בהתאם להוראות ההסכם ,על
סיום ההסכם בתום  30ימי הודעה מוקדמת .במקרה של סיום ההסכם ,נותן
השירותים זכאי לקבלת התמורה הנ"ל במקרה של התקשרות לבנט עם צד שהוצג לה
על ידי נותן השירותים לתקופה של  18חודשים מתום סיום ההתקשרות.
נותן השירותים הציג בפני לבנט את הבנק הבינלאומי ,ומשכך זכאי לעמלה בשיעור של
 10%מכל ההכנסות שתקבל לבנט מהבנק הבינלאומי לאורך תקופת ההתקשרות עם
הבינלאומי.
נכון לתאריך התשקיף ,נותן השירותים אינו זכאי לתמורה נוספת כלשהי מלבנט,
לרבות לא תמורה הונית ,בקשר עם ההסכם עימו.
 6.7.18.5רפאל דורסט
ביום  23בדצמבר ,2020 ,התקשרה לבנט בהסכם עם מר רפאל דורסט ,בעלה של הגב'
מיבר דורסט שהיא דירקטורית בחברה ואח של הגב' ניבה דורסט אשר העמידה
לחברה הלוואה המירה (לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.3.1לתשקיף) .לקבלת שירותי
גיוס הון וגיוס לקוחות .על פי ההסכם ,התחייבה לבנט לשלם ליועץ עמלת גיוס בסכום
השווה ל 5%-מכל סכום שהושקע בלבנט על ידי משקיע שהוצג על ידי היועץ ו/או עמלת
הפצה בסכום השווה ל 5%-ולמשך  5שנים (אם וככל שההסכם יהיה בתוקף) מכל
תמורה שתתקבל בהתקשרות של לבנט עם לקוח ו/או מפיץ שיוצג על ידי היועץ .עוד
נקבע בהסכם ,כי היועץ יהיה רשאי להחליף את התמורה הנ"ל בגין גיוס משקיעים
באופציות למימוש למניות בלבנט בתנאים הקבועים בהסכם .ההסכם יפקע ביום 22
דצמבר 2021 ,וכל צד רשאי לבטלו ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,באמצעות מתן הודעה
של  30יום מראש .על פי ההסכם ,אם במהלך  18חודשים לאחר סיום ההסכם ,תתקשר
לבנט עם צד שלישי כלשהו שהוצג על ידי היועץ ,יהיה היועץ זכאי לעמלות הקבועות
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בהסכם .נכון לתאריך התשקיף ,מר דורסט אינו זכאי לתמורה כלשהי מהחברה בקשר
עם ההסכם כאמור.

GOLDENCROSS 6.7.18.6

בחודש אפריל ,2021 ,התקשרה לבנט במכתב כוונות עם  GOLDENCROSSשהינה
בעלת קשרים נרחבים עם לקוחות פוטנצאליים במדינות ה( DACH-גרמניה ,אוסטריה
ושוויץ) ,על פיו  GOLDENCROSSתפעל להכיר את פלטפורמת לבנט ללקוחות
פונטציאליים במדינות כאמור ותפנה ללבנט לקוחות פוטנציאליים שיביעו עניין
בפלטפורמה .מכתב הכוונות יהפוך להסכם מחייב בין הצדדים במועד שבו לבנט ,על
פי שיקול דעתה ,תתקשר בהסכם לאספקת פלטפורמת לבנט לבנק מ Tier 3-או ללקוח
פוטנציאלי אחר שאושר מראש על ידי לבנט .החל מן המועד כאמור ,תזכה
 GOLDENCROSSלבלעדיות בהפצת פלטפורמת לבנט במדינות כאמור .הבלעדיות
כאמור תישמר כל עוד סך ההכנסות של לבנט מכל ההסכמים עם לקוחות פוטנציאליים
במדינות אלו ,יעלה על רף המינימום שייקבע בין הצדדים מעת לעת.
 GOLDENCROSSתהיה זכאית לעמלה בסך השווה ל 50%-מן( :א) ההכנסות
שיתקבלו על ידי לבנט מלקוחות שהוצגו לה על ידי  GOLDENCROSSבמהלך חמש
השנים הראשונות של ההתקשרות בינם לבין לבנט ,בניכוי (ב) ההוצאות שהוצאו על
ידי לבנט בקשר עם העסקאות כאמור.
Tradier 6.7.18.7

ביום  7ביולי ,2021 ,התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  ,Tradierברוקר סוחר הפועל
באופן מקוון בעיקר בארה"ב .מטרת מזכר ההבנות הינה יצירת ממשק בין פלטפורמת
לבנט לבין שירותי הברוקראז' של  ,Traiderעל מנת להציע לבנקים המשתמשים
בפלטפורמת  FINASTRAשאינם ברוקרים סוחרים ,מוצר משולב שיאפשר להם
להציע ללקוחותיהם פתרון מלא למסחר במניות בשוקי ההון – ניהול ההשקעות
באמצעות פלטורמת לבנט ,וביצוע העסקאות ויישום האסטרטגיות באמצעות .Tradier
על פי מזכר ההבנות ,יחלו הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח הממשק כאמור ,לרבות
חיבורו לפלטפורמת  ,FINASTRAויוצע למספר מצומצם ( )2-3של בנקים שחברים
ברשת של  .FINASTRAעל פי ההסכמות בין הצדדים ,תשלומים שייגבו מהבנקים
כאמור ו/או מלקוחותיהם הסוחרים הפרטיים שיעשו שימוש בפתרון המלא כאמור,
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לאחר ניכוי עמלת  ,FINASTRAיתחלק בין לבנט ל Tradier -באופן שייקבע בין
הצדדים.
 6.7.19יעדים ואסטרטגיה עסקית
לבנט שואפת להנגיש את שוק ההון עבור סוחרים פרטיים וליצור עבורם חווית משתמש וכלי
מסחר שיגרמו להם להעדיף את השימוש בפלטפורמת לבנט על פני אפשרויות מסחר אחרות.
לבנט מאמינה כי מאמצי השיווק שלה אל מול הלקוחות הפוטנציאליים ,לצד דרישה לממשק
משתמש מתקדם מצד לקוחותיהם שלהם ,תאפשר לפלטפורמת לבנט להוות כלי משמעותי
שבאמצעותו מנהלים סוחרים פרטיים רבים את המסחר שלהם בניירות ערך וכל הכרוך בכך.
לאחר כמעט  3שנים בהם פלטפורמת לבנט פועלת באופן מסחרי עבור לקוחות הבנק
הבינלאומי ,במהלכן ,למיטב הבנת החברה ,חלה מגמת עלייה בשימוש בפלטפורמת לבנט
באופן עקבי ,לבנט מעריכה שפלטפורמת לבנט מוכנה לעבור לשלב הבא .יצויין ,כי לבנט אינה
מקבלת מהבנק הבינלאומי את נתוני השימוש בפלטפורמה המותקנת בבנק הבינלאומי.
לצד השלמת פיתוחים שיסייעו לקיצור משך הזמן והעלות שנדרשים מלקוחות פוטנציאליים
על מנת להתחבר לפלטפורמת לבנט ופיתוח תשתית טכנולוגית יציבה שתאפשר ללבנט לצמוח
במהירות ,לבנט פועלת לשיווק פלטפורמת לבנט ללקוחות פוטנציאליים בשווקים שבהם היא
מעריכה שפתיחות הלקוחות הפוטנציאליים לטכנולוגיה הפיננסית בכלל ,ולזו הנוגעת
למסחר בשוק ההון בפרט ,הינה הגבוה ביותר.
כך לבנט התקשרה בהסכם עם  Finastraוהיא מנהלת משאים ומתנים להתקשרות עם
שותפים אסטרטגיים נוספים ,להפצת פלטפורמת לבנט בארה"ב ,עם דגש על לקוחות
פוטנציאליים שאינם ברוקרים סוחרים .בדומה ,לבנט התקשרה במכתב הכוונות עם
 GOLDENCROSSלהצגת פלטפורמת לבנט ללקוחות פוטנציאליים בגרמניה והמדינות
השכנות ,עם דגש על בנקים המוגדרים .Tier 3/4
בנוסף ,פועלת החברה במישרין מול אחד הבנקים הגדולים בישראל ואחד מבתי ההשקעות
המובילים בישראל על מנת לשלב את פלטפורמת לבנט בכלים שהם מציעים ללקוחותיהם.
מודל ההתקשרות העיקרי אותו מתכוונת לבנט להציע ללקוחותיה יהיה "תוכנה כשירות"
( )SaaSעל פיו הלקוח של לבנט ו/או הלקוח שלו ,הסוחר הפרטי ,ישלם ללבנט תשלום
המבוסס על עסקאות הקניה או המכירה שתבוצענה באמצעות הפלטפורמה על ידי הסוחר
הפרטי .החברה מאמינה כי תוכל לגבות סכום של  0.25 - 0.15דולר לכל עסקה .החברה
מעריכה כי חלק מלקוחות לבנט יבקשו להציע ללקוחותיהם לרכוש "חבילות" של מספר רב
של עסקאות ,על מנת להוריד את המחיר שיידרשו לשלם ללבנט בגין כל עסקה ואף חבילות
בתשלום חודשי או שנתי קבוע תמורת שימוש לא מוגבל בפלטפורמת לבנט במהלך התקופה
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כאמור.
החברה מעריכה כי עד לסוף שנת  ,2023פלטפורמת לבנט תותקן אצל  8-12לקוחות ותשמש
את לקוחותיהם לביצוע  4-6מיליון עסקאות בשוקי ההון מדי חודש .בשלב הראשון ,החברה
מתכוונת להתמקד בלקוחות שהינם בנקים קטנים ובינוניים וברוקרים בינוניים בגודלם
(ממוצע מוערך של כ 600-אלף לקוחות לכל בנק ושל כ 75-אלף לקוחות אצל כל ברוקר).
מטרת החברה הינה כי 2.5%מהלקוחות של לקוחותיה יעשו שימוש בפלטפורמת לבנט.
בטווח הארוך יותר ,ככל שתצליח לחדור בהצלחה לשווקים אלו ,החברה מעריכה כי יהיה
לה קל יותר לחדור לשווקים נוספים שיפתחו לטכנולוגיות פיננסיות וכן לפנות ללקוחות
פוטנציאליים שהינם בנקים וברוקרים גדולים .החברה מעריכה כי ייתכן וההתקשרויות עם
לקוחות מסוג זה יעשו במודל של תשלום ראשוני בגין התקנה והטמעה ,בתוספת תשלומים
שוטפים קבועים שאינן תלויים במספר הסוחרים מטעם הלקוחות כאמור שיעשו שימוש
במערכת ו/או במספר העסקאות שהם יבצעו.
מאחר שהטכנולוגיה בבסיס פלטפורמת לבנט מאפשרת להסב את פלטפורמת לבנט למסחר
במטבעות ,לרבות במטבעות קריפטוגרפיים ,לבנט תשקול בעתיד להרחיב את פעילותה גם
לברוקרים וסוחרים בתחומים אלו.
לצד יצירת ערוצי שיווק ללקוחות הפוטנציאליים ,לבנט תדרש להמשיך ולפתח באופן תמידי
את פלטפורמת לבנט ,על מנת לשמר את היתרון הטכנולוגי והתחרותי שלה ביחס למתחרים
שיקומו בעתיד וביחס למערכות המסחר הקיימות אצל הלקוחות הפוטנציאליים.
הערכותיה של החברה בדבר האסטרטגיה העסקית של לבנט ויעדיה ,לרבות לגבי יכולתה
של לבנט לממש את מודל ההתקשרות כאמור לעיל ו/או לגבות את התמורה כמפורט לעיל,
כמו גם הצפי להתפחות בשנה הקרובה בסעיף  6.7.20להלן ,הם בגדר מידע צופה פני עתיד
כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות עלהערכות החברה על בסיס
המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לאופן שבו( :א) מתומחרים שירותי ערך מוסף
מסוגים אחרים לסוחרים פרטיים; (ב) הבנקים המסורתיים כמו גם ברוקרים מקוונים
מובילים מהדור החדש (למשל ETORO ,או  )Interactive Brokersגובים עמלות על כל
פעולה ו/או תשלום חודשי קבוע; (ג) הייחודיות והחדשנות של פלטפורמת לבנט ויתרונותיה
לסוחר הפרטי עשויים להערכת החברה להשפיע על הביקוש לפלטפורמה ועל המחירים
שניתן יהיה לגבות עבור השימוש בה; ו( -ד) מגעים שמקיימת החברה עם לקוחות
פוטנציאליים בישראל ובחו"ל המבוססות על המודל העסקי כמפורט לעיל ,אינם בשליטת
החברה בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח ,כולה או חלקה ,ו/או היעדים לא
יושגו.
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 6.7.20צפי להתפתחות בשנה הקרובה
במהלך השנה הקרובה מתעתדת החברה להתמקד ,במסגרת תחום פעילות לבנט ,בפעילות
שלהלן:
•

השלמת פיתוח פתרון הענן באופן שיאפשר להציע את פלטפורמת לבנט במודל "תוכנה
כשירות" בהיקף רחב ועם חיבור פשוט יחסית של הלקוחות לפלטפורמה.

•

הצגת פלטפורמת לבנט ללקוחות שונים ובין היתר לבנקים ש FINASTRA-תציג בפניה
והדגמת יכולותיה של המערכת .החברה צופה כי הצגה כאמור עשויה להיות בפני עשרות
לקוחות פוטנציאליים.

•

חיבור לגופים נוספים במדינות שונות לצורך הרחבת מעגל הלקוחות הפוטנציאליים של
לבנט.

 6.7.21מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים
נכון לתאריך התשקיף ,כל הכנסות לבנט הגיעו מישראל.
 6.7.22דיון בגורמי סיכון
להלן פירוט גורמי הסיכון העיקריים בקשר עם תחום פעילות לבנט .לסיכוני מקרו וגורמי
סיכון הרלוונטיים לכלל פעילות הקבוצה ,ראו סעיף  6.9.9להלן.
סיכונים ענפיים:
א.

שינוי חקיקה ומגבלות רגולטוריות  -לשינויי חקיקה ומדיניות בתחומים שונים ,יכולה
להיות השפעה על תוצאות פעילות לבנט .כמו כן ,לבנט יכולה להיות מושפעת משינויי
חקיקה ומדיניות שיחולו על לקוחותיה ולקוחותיה הפוטנציאליים במדינות בהם הם
פועלים .כמו כן ,מאחר שפלטפורמת לבנט נועדה לשימושם של משתמשים (הסוחרים
הפרטיים) רבים אצל כל אחד מלקוחות לבנט ,כפופה לבנט לרגולציה בתחום פרטיות
המידע של המשתמשים במדינות השונות בהן היא פעילה .עמידה בדרישות רגולטוריות
כאמור כרוכה בהשקעת זמן ומשאבים מצד לבנט .אי עמידה בדרישות החוק בתחומים
אלו עשויה להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות פעילותה של לבנט.

ב.

פיתוח עצמי של ממשקי מסחר על ידי לקוחות פוטנציאליים  -לקוחות פונציאליים
מסוימים עלולים להחליט שהם מעדיפים לפתח ממשק מסחר "בתוך הבית" .יצויין כי
כיום מקובל הרבה יותר שגופים פיננסיים מתמקדים בעסקי הליבה שלהם ורוכשים
מוצרים טכנולוגיים מתקדמים מחברות חיצוניות שפיתחו את המוצרים .יחד עם זאת,
חלק מהלקוחות הפוטנציאליים ,בעיקר הבנקים והברוקרים הגדולים והוותיקים,
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עשויים להמשיך ולפתח מוצרים טכנולוגיים באופן עצמאי.
ג.

כניסת מתחרים חדשים  -סביר להניח שהמשך גידול נפחי המסחר בשוקי ההון על ידי
סוחרים פרטיים ועימו הגדלת הביקוש לממשקי מסחר מתקדמים ,יביא לכניסת
מתחרים חדשים לתחום ,הן חברות חדשות והן חברות שפועלות בתחומים משיקים
ו/או המציעות מוצרים אחרים ללקוחות הפוטנציאליים ,שיבקשו להרחיב את פעילותן.

סיכונים ייחודיים לחברה בתחום הפעילות:
א.

אי הצלחה בשיתופי פעולה עם גורמים אסטרטגיים  -אי הצלחה של לבנט ביצירת
שיתופי פעולה עם גופים שיאפשרו להגיע ללקוחות פוטנציאליים ולהציע להם את
פלטפורמת לבנט ,עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על הכנסותיה של לבנט.

ב.

אי הצלחה בהליכי מחקר ופיתוח  -אין כל וודאות כי הליכי המחקר ופיתוח ,אשר
מתבצעים בתאריך התשקיף בקשר עם תחום הפעילות וכן כאלה אשר מיועדים לביצוע
בעתיד כאמור בסעיף  6.7.11לעיל ,יבשילו לכדי מוצרים באיכות מהסוג המבוקש
לשיווק ומכירה.

ג.

פעילות במדינות שונות  -לבנט חשופה לסיכונים הנובעים מעצם הפעילות במדינות
שונות (לרבות סיכונים רגולטורים ,פוליטיים ומדיניים) ולסיכונים הנובעים מהאטה
כלכלית באותן מדינות ,אשר עלולה להביא להקטנת הביקוש למוצרי ושירותי תחום
הפעילות וללחצי מחירים והקטנת מרווחים.

ד.

תלות בסקטור לקוחות  -בנקים ומוסדות פיננסיים  -ללבנט אין ולא צפויה תלות
מהותית בלקוח כלשהו בתחום הפעילות ,אולם מאחר שמרבית הלקוחות
הפוטנציאליים של תחום הפעילות הינם בנקים ומוסדות פיננסיים שונים ,אם תחול
הרעה משמעותית בפעילות בסקטורים בכלל ,ובתחום המסחר על ידי סוחרים פרטיים,
בפרט ,עלולה להיגרם פגיעה משמעותית בתוצאות לבנט.

ה.

סיכונים משפטיים  -בשל אופיין המורכב של ההתקשרויות עם הלקוחות בתחום
הפעילות ,קיימת חשיפה משפטית לפתיחה בהליכים משפטיים נגד לבנט הקבוצה מצד
לקוחות תחום הפעילות ,בעיקר בקשר לאופן פעולת פלטפורמת לבנט ו/או לכשלים
טכנולוגיים בפעולתה .לבנט פועלת לצמצום הסיכונים האמורים הן באמצעות תנאי
ההתקשרות והגבלת אחריותה בהסכמים עם לקוחותיה ,הן באמצעות רכישת ביטוחי
אחריות כללית ואחריות מקצועית ,והן דרך ניהול קפדני של פעילות הפרוייקטים אותם
היא מבצעת.

להלן טבלה המציגה את סוג גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  -סיכונים ענפיים וסיכונים
מיוחדים לללבנט ,אשר דורגו בהתאם להערכת הנהלת החברה ,על פי השפעתם על עסקי הקבוצה:
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון
השפעה גדולה

השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכונים ענפיים
שינויי חקיקה ומגבלות רגולטוריות

X

פיתוח עצמי של ממשקי מסחר על ידי לקוחות
פוטנציאליים

X

כניסת מתחרים חדשים

X

סיכונים ייחודים ללבנט בתחום הפעילות
אי הצלחה בשיתופי פעולה עם גורמים
אסטרטגיים

X
X

אי הצלחה בהליכי מחקר ופיתוח

X

פעילות במדינות שונות
תלות בסקטור לקוחות  -בנקים ומוסדות
פיננסיים

X

סיכונים משפטיים

X

יצוין ,כי זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על החברה הובאו על סמך הערכת החברה ,וייתכן כי
בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונה מהאמור לעיל.
6.8

תחום השירותים  -מתן שירותי גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה
6.8.1

מידע כללי על תחום הפעילות

6.8.1.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

ככל שהעולם הולך ונהיה יותר דיגיטלי ,ארגונים הופכים לתלויים יותר ויותר בפיתוח
וקידום של מערכות טכנולוגיית המידע ( 17)Information Tecnologyבארגון על מנת
לתפקד בכלל ועל מנת להישאר תחרותיים ,בפרט .כמות הפעילויות והמשימות בכל
ארגון המנוהלות על ידי מערכות טכנולוגיית המידע הולכות וגדלות בקצב מהיר ועימה
הצורך בשירותים הקשורים למערכות לטכנולוגיית המידע שהפך למשותף לכל סוגי
הארגונים ,מכל התחומים ,בכל סדרי הגודל וכמעט בלא אבחנה גיאוגרפית.

__________________________
 17טכנולוגיות מחשוב ותקשורת לשם ניהול ועיבוד מידע.
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על-פי מחקר שנערך על ידי חברת  18,Gartnerההוצאות על טכנולוגיות מידע בעולם
צפויות להגיע לכ 3.9-טריליון דולר בשנת  ,2021עליה של  6.2%לעומת  .2020ההערכה
היא שעד שנת  ,2024עסקים יאלצו להאיץ את קצב הדיגיטליזציה שלהם בכחמש
שנים ,על מנת לעמוד באתגרים הצפויים בעידן פוסט הקורונה ,שיכלול אימוץ רחב
וקבוע יותר של עבודה מרחוק ושל נקודות מגע ( )Touchpointsדיגטליות מול הלקוחות.
ההערכות על פי אותו מחקר הן כי ההוצאות על טכנולוגיות מידע הקשורות לעבודה
מרחוק תעבורנה רק הן את סך  330מיליארד הדולר ב.2021-
שוק מיקור החוץ העולמי של שירותי טכנולוגיות מידע ( )IT Outsourcingהוערך בשנת
 2020בכ 318.5 -מיליארד דולר וצפוי לגדול בקצב צמיחה שנתי ממוצע ( )CAGRשל
 4.5%ולהגיע בשנת  2026לכ 425.19 -מיליארד דולר.19
במסגרת מגמת מיקור החוץ כאמור ,הולך וגדל ברחבי העולם השימוש בשירותי
 ,Outstaffingשבהם הספק מגייס צוות עובדים ייעודי עבור הלקוח ,המועסק באופן
פורמלי על ידי הספק .ניהול העובדים כאמור מבוצע על ידי הלקוח המזמין או על ידי
הספק ככל שזה מספק גם שירותי ניהול צוותים .על פי מחקרים שנעשו בארצות
הברית ,שוק מיקור החוץ ושירותי ה Outstaffing-יחד ,צפוי להגיע ליותר מ936-
מיליארד דולר בשנת .202027
לפי  21Micro Sourcesכבר בשנת  42% ,2018מהחברות בארה"ב תכננו להגדיל את
היקפי פיתוח התוכנה והאפליקציות שהם תכננו להעביר למודל של .Outstaffing
לצד הגידול בביקושים להעסקה במודל של  ,Outstaffingניתן לראות כי גדל גם היצע
אנשי המקצוע והצוותים העומדים לצורך מענה לגידול בביקושים.
ישנה מגמה ברורה על פיה ארגונים בוחרים להפסיק להעסיק באופן ישיר אנשי פיתוח
ואנשי טכנולוגיות מידע בכלל באופן ישיר ופונים באופן הולך וגובר לקבל כוח אדם
איכותי וזמין שניתן לשכור באופן גמיש בדרך של  outstaffingויותר מכך ,להוציא

__________________________
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-01-25-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-18
grow-6-point-2-percent-in-2021
https://finance.yahoo.com/news/outsourcing-market-growth-trends-covid-142000495.html?guccounter=1 19
20

https://www.prnewswire.com/news-releases/it-services-outsourcing-market-size-worth-937-6-billion-by-2027-

grand-view-research-inc-301061469.html
https://pale.blue/2019/09/26/why-your-competitors-are-using-outstaffing/ 21
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לגמרי את תחום הפיתוח מתוך הארגון ולקבל שירותי פיתוח מא' עד ת' במיקור חוץ
מספקים שזו התמחותם.
הסיבות העיקריות המובילות ארגונים לרכוש שירותי טכנולוגיות מידע במיקור חוץ
ולהעסיק אנשי מקצוע בפורמט של  Outstaffingהינן החיסכון בהוצאות ,היכולת
להתמקד בעסקי הליבה של הארגון ופתרון בעיות קיבולת כוח אדם בשל הגמישות
הכרוכה בפתרון מסוג זה:22

התחומים בעולם שבהם ניתנים שירותי טכנולוגיות מידע במיקור חוץ הינם פיתוח
תוכנה ואפליקציות ופיתוח מערכות  ,WEBהניתנים על ידי החברה המרכזית כחלק
מתחום השירותים.
החברה מאמינה כי מגמת הגידול בדרישה לשירותי מיקור חוץ בכל הקשור להליכי
פיתוח ובדרישה לקבל שירותי אנשי מקצוע במודל  Outstaffingצפויה להמשיך ככל
שעוד ארגונים יכירו ביחס העלות/תועלת של הוצאת פעולות אלו לגורמים מחוץ
לארגון המתמקצעים באספקת שירותים כאמור ובעובדה שהחזר ההשקעה ()ROI
הכרוך בכך משתלם לארגון.

__________________________
22

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloitte -nl-s&o-global-outsourcing-

survey.pdf
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בשנה האחרונה החברה רואה ביקוש הולך וגובר של הלקוחות לשירותים ופיתוחים
מבוססי "קוד פתוח" (" )"Open Sourceוכן לכאלו בתחומי הבלוקצ'יין ,מחשוב הענן
והאוטומציה .החברה מציעה כבר היום ללקוחותיה כוח אדם מקצועי ומיומן מהרמה
הגבוה ביותר בתחומים אלו ובכוונתה להרחיב את יכולותיה ופעילותה בתחומים אלו.
השירותים בתחום השירותים ניתנים על ידי החברה המרכזית והתאגידים
האוקראיניים ממרכזי פעילותה בערים לבוב ואיוון פרנקוב באוקראינה על ידי למעלה
מ 255 -אנשי מקצוע בכל תחומי טכנולוגיית המידע והמדיה הרלוונטיים.
טכנולוגיות מידע הינו אחד מתחומי הפעילות הצומחים ביותר באוקראינה וגדל באופן
תמידי בשנים האחרונות ,בלא קשר למצב באוקראינה או בעולם בכלל .סקטור
הטכנולוגיה הפך בשנת  2020לשני בגודלו מכל תחומי הייצוא של אוקראינה וההערכה
היא שיש במדינה כ 185,000-אנשי פיתוח וכ 4,000-חברות היי-טק .יותר מ 100-חברות
מתוך ה Fortune 500-משתמשות בשירותים של חברות אוקראיניות ו 18-חברות
אוקראיניות מדורגות בין  100חברות מיקור החוץ הטובות בעולם.23

לפי נתוני הבנק הלאומי של אוקראינה ( )National Bank of Ukraineניתן לראות כי גם
מגפת הקורונה גרמה רק להאטה מוגבלת בקצה הצמיחה של היקף ייצוא שירותי
טכנולוגיית מידע מאוקראינה.

__________________________
https://ain.ua/en/2019/01/30/unit-city-report-on-the-it-sector-of-ukraine/ 23
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6.8.1.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
למיטב ידיעת החברה אין חקיקה ,תקינה ואילוצים שיש בהם משום השפעה מהותית
על תחום פעילות השירותים.
יחד עם זאת ,חלק מלקוחות תחום פעילות השירותים כפופים לרגולציות מסוגים
שונים ,אשר עשויות להשפיע על החלטותיהם בעניין הוצאת פרויקטים למיקור חוץ
ו/או שימוש במודל של .Outstffing

6.8.1.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו
לפרטים ,ראו סעיף  6.8.1.1לעיל.

6.8.1.4

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
הליכי הדיגיטליזציה הגלובליים מחייבים כיום ארגונים כמעט בכל גודל שהוא ,וכמעט
בלי קשר לתחום עיסוקם ,לקבל שירותים הקשורים לטכנולוגיית המידע שלהם בהיקף
הולך וגובר.
עקב כך ,נוצר ביקוש שהולך וגדל לביצוע במיקור חוץ של פרויקטים טכנולוגיים
שלמים ,החל משלב התכנון ,דרך הפיתוח וכלה בביצוע .במקביל ,גם ארגונים שנהגו
בעבר לבצע פרויקטים טכנולוגיים באמצעות מחלקות טכנולוגיית מידע פנימיות ,הבינו
את היתרונות הטמונים בביצוע פרויקטים במיקור חוץ ,והחלו להעביר פרויקטים
טכנולוגיים למיקור חוץ בכלל ולמודל  Outstaffingבפרט.
בנוסף ,ארגונים רבים שמעסיקים אנשי טכנולוגיית מידע בעצמם ,הבינו את היתרונות
הגלומים בהעסקת אנשי מקצוע במודל של  ,Outstaffingהן מבחינת העלות ,הן מבחינת
הגמישות והן מבחינת המקצועיות והחלו קולטים יותר אנשי מקצוע מכל תחומי
טכנולוגיית המידע במודל של .Outstaffing
באופן טבעי ,לצד העליה בביקושים לשירותים כאמור ,חל גידול במספר הספקים
המציעים שירותים כאמור .כתוצאה מכך ,ניתן לראות ירידה מסוימת במחירי השוק,
בעיקר ביחס לשירותים שדורשים רמה וגיוון מקצועי פחות גבוהים.
במקביל ,ניתן לראות גידול בביקוש לאנשי מקצוע מצטיינים מצידם של ספקי
השירותים ,שמורגש היטב גם באוקראינה שהיקף ייצוא שירותי מיקור החוץ ממנה
הולך ועולה.
להלן תרשים המתאר את הביקושים לעובדי היי טק במדינות שונות בעולם נכון ל-
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שנת :202024

השוק הישראלי ,שנכון לתאריך התשקיף הינו השוק העיקרי שבו פועלת החברה
בתחום פעילות שירותים ,מאופיין בשנים האחרונות בעודף ביקוש לאנשי מקצוע
בתחום טכנולוגיית המידע ולאנשי פיתוח בפרט ,דבר שמביא לביקוש הולך וגובר
לקבלת שירותים מאנשי מקצוע לא ישראלים כאמור במודלים שונים של מיקור חוץ.
עקב כך ,ניתן לראות תופעה הולכת וגוברת של חברות שהנהלתם יושבת בישראל (או
בכל מדינה אחרת) ואילו חלק מאנשי הפיתוח שלהן ,ולעיתים צוותי פיתוח שלמים,
מספקים את שירותיהם מרחוק ,במודל דומה לזה שבו החברה המרכזית מספק אנשי
וצוותי פיתוח שיושבים באוקראינה לחברות הממוקמות בישראל ,או בכל מקום אחר
בעולם.

__________________________
24

מקור ישראל ; https://bit.ly/3hciqLt :מקור קנדה ;https://bit.ly/3wyk3sY :מקור ארה"ב;https://bit.ly/3dmyIQN :
מקור אירופהhttps://bit.ly/3qAd94A :
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לפי דוח של  22% ,StartUp Nation25מחברות הטכנולוגיה בישראל מבקשות להוציא
למיקור חוץ חלק הולך וגדל מפעילות הפיתוח שלהם .מגמה זו נובעת מהחוסר באנשי
פיתוח מקצועיים ,לצד השכר הגבוה בישראל ,שעבור עובדים מצטיינים טיפס בחדות
בשנים האחרונות עם פתיחת מרכזי פיתוח בישראל של התאגידים הגדולים בעולם
ונורמות השכר שנקבעו על ידם.
כפי שניתן לראות מהטבלה מטה ,26אוקראינה הינה השוק הזר העיקרי שאליו פונים
הלקוחות הישראלים בחיפוש לקבלת שירותי פיתוח במיקור חוץ:

6.8.1.5

שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות
השינויים הטכנולוגיים הבאים עשויים להשפיע על תחום פעילות השירותים ולהוות
פוטנציאל לפיתוח ושיפור השירותים שניתנים על ידי החברה המרכזית:

__________________________
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-25
Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-26
Report-2019.pdf
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6.8.1.6

•

השימוש ההולך ומתרחב במחשוב ענן לשלל יישומים שבעבר נוהלו במלואם על
שרתי הארגון ,צפוי להביא לביקוש לפתרונות טכנולוגיים ייעודיים ולגידול בביקוש
לקבלת "שירותים כשירות".

•

התפתחות עולמות הבינה המלאכותית ולימוד המכונה צפויה לקדם ביקוש
פתרונות מבוססי אוטומציה.

•

התרחבות השימוש בטכולוגיית בלוקצ'ין ,עשוי להביא לעליה בביקוש לאנשי
מקצוע שיידעו לתת פתרונות טכנולוגיים תוך שימוש בטכנולוגיה זו.

•

גידול השימוש ב"אינטרנט של הדברים" ( )IoTיביא להערכת החברה לביקוש
לפתרונות ייעודיים כמו "בית חכם".

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
בתחום פעילות השירותים ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים ,המשפיעים
על הקבוצה בכללותה:
א) ציוד ברמה טכנולוגית גבוהה ואיכותית  -על מנת ליתן ללקוחות את השירותים
ברמה הגבוהה ביותר ו"מרחוק" ( )Offshoreנדרשת החברה המרכזית להעמיד לרשות
אנשי המקצוע מטעמה ציוד (חומרה ,תוכנה ואמצעי תקשורת) ברמה הטכנולוגית
הגבוהה ביותר.
ב) מיתוג ומוניטין  -שמירה ופיתוח השם הטוב והמוניטין של החברה המרכזית ,לצד
מינוף המותגים  ISRAEL ITו SANKARA-המשמשים את תחום הפעילות ,עשויים
להיות בעלי השפעה מהותית על פעילותה ומעמדה של החברה המרכזית .פרט לחיזוק
הקשרים עם הלקוחות וגיוס לקוחות חדשים ,השם הטוב והמוניטין של החברה
המרכזית נדרשים על מנת לאפשר לחברה המרכזית לגייס את אנשי המקצוע
והמומחים הטובים ביותר בתחומם ולהשאיר את אלו בשורותיה.
ג) גמישות וקדמה טכנולוגיים  -שיפור המומחיות ,הידע וההבנה המקצועית
בטכנולוגיה החדשנית והמתקדמת ביותר  -על בסיסם ניתן יהיה לפתח ,לשפר ולשכלל
את השירותים שניתנים במסגרת תחום הפעילות ובכך להשפיע באופן ישיר על תוצאות
פעילות השירותים בעתיד ולסייע בחדירה לשוקי יעד חדשים .לדעת החברה ,חידושים
ושיפורים טכנולוגיים עשויים להעלות את איכות ושיפור השירותים הניתנים על ידה
במסגרת תחום הפעילות.
ד) כוח אדם  -שמירה על כוח אדם מיומן ומקצועי בתחום פעילות השירותים ,תוך
שמירה על גמישות המבנה הארגוני של החברה המרכזית ,הינו גורם קריטי ליכולת
החברה לספק את השירותים במסגרת תחום פעילות השירותים באופן איכותי ותקין.
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הערכותיה של החברה בדבר המענה שנותנים מוצרי החברה למי מגורמי ההצלחה
כאמור לעיל הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך.
הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל
הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש ,כולם
או חלקם ,או להתרחש באופן שונה מהותית.
6.8.1.7

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
הספקים המהותיים של תחום פעילות השירותים הינם הקבלנים העצמאיים
שבאמצעותם ניתנים השירותים בתחום פעילות השירותים .לפרטים נוספים ,ראו
סעיף  6.9.3להלן.

6.8.1.8

חסמי כניסה ויציאה עיקריים
להערכת החברה ,להלן חסמי כניסה לתחום פעילות השירותים:
א) ידע וניסיון מקצועי וקיומו של כוח אדם מיומן  -ביצוע התהליכים בתחום פעילות
השירותים דורש ידע וניסיון מקצועי מתאים וגיוס כוח אדם מקצועי ומיומן במגוון
התחומים בהם ניתנים השירותים בתחום פעילות השירותים.
ב) תשתית ומתודולוגיה לגיוס וניהול כוח אדם ופרויקטים  -כניסה לתחום פעילות
השירותים מחייבת בניית תשתיות מורכבות לגיוס כח אדם איכותי ,גיוס כוח אדם
מקצועי במגוון תחומי טכנולוגיית המידע והמדיה ,ויצירה והטמעה של מתודולוגיה
מסודרת לגיוס וניהול כוח האדם ולביצוע פרויקטים בתחום פעילות השירותים.
ג) מוניטין  -תחום פעילות השירותים מאופיין בלקוחות שחלקם שמרניים ודרישתם
לאמינות ואיכות השירותים הניתנים להם.
להערכת החברה ,להלן חסמי יציאה מתחום פעילות השירותים:
ד) התקשרויות ארוכות טווח  -חלק מתחום פעילות השירותים מבוסס על חוזים
ארוכי טווח עם לקוחות שמחייבים את מתן השירותים עד לתום תקופתם.

6.8.1.9

תחליפים לשירותי תחום הפעילות ותחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים
בהם
לפרטים אודות התחרות בתחום פעילות השירותים ,ראו האמור בסעיף  6.8.6להלן.
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6.8.2

מוצרים ושירותים בתחום הפעילות
פעילות החברה בתחום השירותים נעשית על ידי יותר מ 252-אנשי מקצוע ומומחים בתחומי
טכנולוגיית המידע והמדיה שפועלים מאוקראינה ,ובכלל זה ,מהנדסי תוכנה ,מנתחי
מערכות ,מתכנתים ,אינטגרטורים ואנשי בקרת איכות ,הקשורים עם החברה המרכזית או
עם סנקרה בהסכמים אישיים על פיהם אלו משמשים כנותני שירות עצמאיים
("פרילאנסרים") לחברה המרכזית ולסנקרה .לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם
הפרילאנסרים כאמור ,ראו סעיף  6.9.3להלן.
במסגרת תחום פעילות השירותים מעניקה החברה המרכזית ללקוחותיה שירותי
 - Outstaffingאיתור ,גיוס ,הכשרה וניהול של השמה של עובדים מתחום הפיתוח והמדיה.
במסגרת שירותי ה Outstaffing-מציעה החברה המרכזית לארגונים שזקוקים לצוותי פיתוח
ו/או מדיה ,להתמקד בקבלת התפוקה המקצועית מצוותי הפיתוח בלא צורך להתעסק כלל
באיתור ,גיוס ,הכשרה או ניהול האדמיניסטרציה הכרוכה בהעסקתם הישירה או לדאוג להם
לציוד ומקום עבודה ,וכל זאת בתשלום של  650-1250דולר לחודש לאיש צוות מקצועי מעבר
לעלות העסקתו (זאת בנוסף לתשלום של  130-180דולר לחודש בגין הציוד שישמש את איש
הצוות במתן השירותים ללקוח ,מחשב וכיוב' ,שהלקוח יכול לרכוש או לשכור) .בתמורה
לתשלום כאמור ,נהנה הלקוח ,יחד עם איש הצוות שגויס ,משלל יתרונות:
•

הליך הגיוס ,משלב האיתור ועד שלב סגירת הסכמי ההתקשרות עם המועמדים שנחברו
על ידי הלקוח  -נעשה במלואו על ידי החברה המרכזית .ככל שלא הושלם הליך הגיוס,
לא יחוב הלקוח בתשלום כלשהו.

•

כל שירותי כח האדם הנדרשים במהלך כל תקופת ההשמה ,לרבות כל הקשור לתשלומים
לאיש הצוות ולחוקים המקומיים  -ניתנים במלואם על ידי החברה המרכזית.

•

יכולת של הלקוח לנהל את הצוות מרחוק תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים
המתקדמים ביותר.

•

תנאי וסביבת עבודה מהרמה הגבוהה והמתקדמת ביותר עבור אנשי הצוות שנשכרו,
לרבות חדר כושר ,חדרי מנוחה ,שיעורי עברית ואנגלית ,מתנות יומולדת ויתר התנאים
המקובלים בחברות היי-טק בעולם המערבי.

•

פעילויות לגיבוש הצוות שנשכר על ידי הלקוח ולהעלאת יכולותיו המקצועיות.

חלק מלקוחות תחום הפעילות נדרשים לכוח האדם המקצועי שמעמידה להם החברה לשם
פעילות הפיתוח ו/או המדיה השוטפים שלהם וחלקם נדרשים לכוח האדם לשם ביצוע
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פרויקט ספציפי .במקרים כאמור ,החברה המרכזית יכולה ,לבקשת הלקוח ,לעמיד גם
שירותי תכנון ופיתוח של פרויקטים טכנולוגיים שנדרשים ללקוח.
בעבר נהגה החברה המרכזית להציע פרויקטים של פיתוח על בסיס "פרויקט מפתח" ( turn

 )key projectעל בסיס מחיר קבוע מראש לפרויקט .במסגרת זו ,שהחלה בשנת  ,2019השלימה
החברה המרכזית למעלה מ 120-פרוייקטים שונים ,מפרויקטים טכנולוגיים מאתגרים
ומסובכים ועד לפתרונות פשוטים ומעוצבים ,עבור למעלה מ 60-לקוחות .נכון לתאריך
התשקיף ,החברה הפסיקה להציע שירותי תכנון על בסיס תמורה פרויקטלית וכל התמורה
משולמת על ידי לקוחות תחום הפעילות על פי תמחור שירותי ה Outstaffing -כאמור לעיל,
על בסיס כמות העבודה שהושקעה עבור הלקוח .לחברה המרכזית נותרו מספר פרויקטים על
בסיס "פרויקט מפתח" שטרם הושלמו .בפרויקטים אלו מועסקים נכון למועד התשקיף פחות
מ 10% -מכוח האדם של תחום הפעילות ,וגם פרויקטים אלו צפויים להסתיים בהדרגה תוך
מספר חודשים .יצוין ,כי אחת הסיבות לשינוי מבנה התמחור עבור פרויקטים כאמור ,הינה
הניסיון שצברה החברה המרכזית על פיו חלקם הגדול של הלקוחות שהגיעו מתוך רצון לקבל
שירותי "פרויקט מפתח" המירו תוך זמן קצר את מודל ההתקשרות למודל של .Outstaffing
יודגש ,כי הנגישות לאנשי מקצוע ומומחים במגוון תחומים שונים ,לצד הידע והניסיון שנצבר
בחברה ,מאפשרים לחברה המרכזית לתת פתרון שלם ומלא בהתאם לצרכיו הספציפיים של
כל לקוח שנדרש לפרויקט של תכנון ופיתוח .כל פרויקט כאמור נעשה בידי צוותים מנוסים
שמנהליהם מתמחים בביצוע פרויקטים טכנלוגיים מא' עד ת'  -החל מסיוע באיפיון הפרויקט
על מנת שיענה בצורה המיטבית לצרכי הלקוח ,דרך כל הליכי הפיתוח ,היישום ,ההדרכה
וההטמעה של תוצרי הפרויקט אצל הלקוח וכלה בתחזוקה ובהמשך תמיכה בלקוח לאחר
הפעלתם.
בין התחומים שבהם ניתנים שירותים בתחום הפעילות ניתן למנות :תוכנה ופתרונות מחשוב
למערכות זמן אמת ( ;)Time-Realמערכות שליטה ובקרה; פתרונות  ;Front Endאפליקציות
בתחום המובייל; פתרונות  ;UI/UXארכיטקטורת מוצר וארכיטקטורת מערכת ועוד.
6.8.3

לקוחות

6.8.3.1

הלקוחות הפוטנציאליים של תחום פעילות השירותים כוללים חברות בכל שלבי חייהן.
עבור חברות הזנק ,השירותים המוצעים על ידי החברה המרכזית מסייעים להתגבר על
מחסור בכוח אדם מיומן בחברה ,מחסור בכסף לגיוס צוותים מקומיים ומחסור בזמן
ובמשאבים הכספיים הנדרשים להליך גיוס עובדים ,ועל אחת כמה וכמה ,צוותים
שלמים .עבור חברות גדולות ומבוססות ,השירותים כאמור עונים גם על הצורך
המתגבר של תהליכים אוטומטיים ,על רמת המיומנות הגבוהה הנדרשת מכוח האדם
שמפתח ומתחזק מערכות דיגיטליות וטכנולוגיות שהולכות ומשתכללות ,המחייבת
תהליכי הכשרה ארוכים ,וכן על המחסור בכוח אדם מיומן שגורם להגדלת העלויות

ו 62 -

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
של כוח אדם כאמור גם כשזה מאותר.
6.8.3.2

נכון לתאריך התשקיף ,רוב לקוחות תחום פעילות השירותים הינן חברות ישראליות,
ורובם המוחלט של לקוחות תחום הפעילות הולכים ומגדילים את היקף השירותים
שהם רוכשים מהחברה המרכזית לאורך הזמן .לקוחות תחום פעילות השירותים
מגיעים ממגוון ענפים עסקיים .להלן תרשימים המתארים את התפלגות לקוחות תחום
הפעילות בשנת  2020על פי מיקום גאוגרפי וענפים עסקיים:

ו 63 -

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45

ו 64 -

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45

6.8.3.3

למעט לקוח אחד"( YellowHead Ltd. ,לקוח א'") אין לחברה המרכזית לקוחות בתחום
פעילות השירותים ,שההכנסות ממנו מהוות  10%או יותר מהכנסות החברה בדוחות
הפרופורמה האחרונים .ההכנסות מלקוח א' היוו כ ,14.8%-כ 29%-וכ 55%-מהכנסות
החברה בדוחות הפרופורמה המאוחדים ברבעון הראשון של  2021ובמהלך השנים 2020
ו ,2019-בהתאמה ,ונובעים משירותי .Outstaffing
ההסכם בין החברה המרכזית לבין לקוח א' הינו הסכם מסגרת המאפשר ללקוח א'
לשכור מהחברה המרכזית את שירותיהם של אנשי מקצוע שונים במודל של
 Outstaffingלפי צרכיו של לקוח א' .בתמורה לשירותי איש המקצוע משלם לקוח א'
לחברה המרכזית ,מעבר לעלות העסקתו של איש המקצוע ,סכום חודשי קבוע (צמוד
לדולר) בגין כל איש מקצוע שמעניק לו שירותים .פרט לשירותי המיון ,הגיוס וניהול כל
ההיבטים הקשורים בהתקשרות עם איש המקצוע ,החברה המרכזית התחייבה
להעמיד לשימושו של איש המקצוע מקום פיזי לביצוע השירותים עבור לקוח א' ,כמו
גם את כל הציוד הדרוש לו (מחשב וכיוב') ,בתמורה לתשלום חודשי נוסף שמשלם
לקוח א' לחברה המרכזית .לקוח א' רשאי להודיע על הפסקת קבלת השירותים מאיש
מקצוע כלשהו ,בכפוף למתן הודעה מראש בת  30ימים .לקוח א' יהיה רשאי להחליט
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להעסיק את מי מאנשי המקצוע במישרין ,בתמורה לתשלום פיצוי בסכום קצוב שנקבע
בהסכם .לקוח א' יהיה הבעלים של זכויות בכל קניין רוחני שיפותח על ידי איש
המקצוע כחלק מהשירותים ללקוח א' .החברה המרכזית התחייבה כלפי לקוח א'
שבמהלך תקופת ההסכם ולתקופה של  12חודשים לאחר מכן ,היא ו/או אנשי המקצוע
שהעניקו שירותים ללקוח א' ,לא יעניקו שירותים דומים למספר גופים ששמותיהם
נקובים בהסכם.
ההסכם עם לקוח א' כאמור נחתם בחודש דצמבר 2020 ,והחליף הסכם קודם מחודש
יולי  ,2019שלא תאם את היקפי הפעילות שהלכו וגברו עם לקוח א'.
6.8.3.4

להלן תרשים המראה את הגידול במספר לקוחות תחום פעילות השירותים ממועד
תחילת הפעילות בתחום ועד לרבעון הראשון של :2021

לקוחות שמעוניינים בכך ,יכולים להעסיק באופן ישיר את איזה מאנשי הצוות שנתנו
להם את השירותים בתחום הפעילות ,בתמורה לתשלום פיצוי לחברה המרכזית.
6.8.3.5

החברה מעריכה כי לקוחותיה בתחום פעילות השירותים ,יתקשו ,מעצם טבעם של
השירותים כאמור ,להפסיק את ההתקשרות עם החברה המרכזית באופן מיידי .יחד
עם זאת ,מאחר שאחד היתרונות של מודל ה Outstaffing-עבור הלקוחות הינו הגמישות
ביחס לכוח האדם הנדרש על ידם ,קיימים מקרים בהם הלקוחות מצמצמים ,באופן
זמני או קבוע ,את היקף הפעילות מול החברה המרכזית ובמקרים כאלו החברה
המרכזית יודעת לנייד את כוח האדם כאמור למתן שירותים ללקוחות אחרים של
תחום פעילות השירותים.
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6.8.3.6

להערכת החברה ,בהתחשב בהיקפי הביקוש בשוק השירותים נשוא תחום פעילות
השירותים ,חלקה הזניח של החברה המרכזית בתחום כיום והגמישות שיש לחברה
המרכזית בהתקשרויות עם אנשי המקצוע והמומחים המשמשים אותה לצורך מתן
השירותים ,נכון לתאריך התשקיף ,אין לה תלות במי מלקוחות תחום פעילות
השירותים ,לרבות לא בלקוח א'.

6.8.3.7

החברה נוהגת למדוד את תוצאותיה בתחום השירותים באמצעות נתון הכנסה שנתית
מתחדשת ) .(ARR -Annual Recurring Revenueהחברה סבורה ,כי היכולת להבין
ולנתח את פעילות הקבוצה בתחום השירותים בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע
נוסף זה ,וזאת מכיוון שההכנסה המתקבלת מהלקוחות הינה הכנסה מתחדשת מידי
חודש ,ואינה תחומה בזמן ,כך שכל התקשרות עם לקוח נוסף "מצטברת" להכנסות
המצטברות מהתקופה הקודמת .ה ARR -הינו מדד תפעולי המייצג את הערך החוזר
של כל ההתקשרויות באופן מנורמל לתקופה של שנה .יש לבחון את ה ARR -ללא תלות
בהכרה בהכנסה; ה ARR -אינו מהווה תחזית להכנסות עתידיות ,אינו מהווה הכנסות
נדחות ,הכנסות שלא חויבו ולא מתחייב להיות פרמטר משולב או מחליף למדדים אלה.
ההכנסות השנתיות המתחדשות של החברה ( )ARRמורכבות מהכפלה ב 12 -של
הנתונים להלן בחודש מייצג :הכנסה חודשית מתחדשת) המורכבת מסך הכנסות
החודש המייצג ,פחות הכנסות חד פעמיות באותו חודש אשר אינן חוזרות (בתוספת
הסכמים חתומים שעדיין לא הופעלו בעקבות זמן הטמעה ובתוספת הרחבות שירות
שסוכמו בכתב עם לקוחות קיימים ועדיין לא הופעלו.
להלן פרטים אודות היקף ההכנסות השנתיות המחזוריות של הקבוצה ( )ARRנכון על
בסיס להחודשים מייצגים יוני ( 2021כחודש מייצג) וחודש יוני ( 2020באלפי ש"ח):

חודש דצמבר
ARR2020

שיעור צמיחה בתקופה המקבילה
אשתקד

חודש מייצג

חודש יוני
2021

6,69314,809

121%

ARRיוני
2021

14,809

מרץ 2021

8,895

167%

יוני 2020

6,693

-

מרץ 2020

3,329

-
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הגידול בין התקופות נובע ברובובעיקרו מהתקשרות החברה בהסכמים עם מספר רב
של לקוחות חדשים (בניכוי עזיבות של לקוחות בהיקף שאינו מהותי) וכן משינוי לא
מהותי בהיקפי השירותים המבוקשים על ידי חלק מהלקוחות הקיימים ("הרחבות").
יודגש ,כי בהתקשרויות בין החברה המרכזית לבין לקוחותיה נקבע תמחור מראש של
השירותים אותם מבקש לקבל הלקוח ,וככלל תמחור חודשי זה אינו משתנה על בסיס
חודשי ,אלא בסיום חוזה או בהרחבתו.
להלן הסברים בגין התאמות שהחברה מבצעת להכנסות החודשיות בחישוב ה:ARR -
( )1הכנסות שאינן מתחדשות והכנסות שאינן בתחום השירותים:
לצורך חישוב ה ARR -לא נלקחות רק ההכנסות בגין תחום
א.
השירותיםמלקוחות פרוייקטי מפתח (.)turn key project
ב .הכנסות החברה עשויות לכלול שירותים שונים  ,כולל תהליכי הטמעה של
לקוח ,המהווים עלויות חד פעמיות שאינן מתחדשות ועל כן אינן נלקחות
בחשבון בחישוב ה.ARR -
( )2חוזים והרחבות:
א .התקשרויות עם לקוחות חדשים וקיימים -מדובר בחוזים שנחתמו אך טרם
התקבלו הכנסות בגינם .ההכרה כחלק מה ARR -מהתקשרויות אלה מתחילה
החל מהמועד שנקבע לתחילת מתן השירותים ללקוח או מועד הגדלת
השירותים ,לפי העניין.
ב -.הרחבות -כהגדרתו לעיל.
ג.

תמורה משתנה -לעיתים לקוחות מבקשים לקבל שירותים נקודתיים במקביל
לשירותים הסטנדרטים אשר מעניקה החברה המרכזית .במקרים אלו מוכרת
ההכנסה כהכנסה שאינה מתחדשת ולכן אינה חלק מחישוב ה.ARR -

ד .הנחות -לחלק קטן מלקוחות ניתנת הנחה בגין השירותים שמועמדים להם.
במקרים אלו מכירה החברה לצורך חישוב ה ARR -כהכנסה רק בסכום הנקי
לאחר ההנחה.
הערכותיה של החברה בדבר לקוחותיה הפוטנציאלים הן בגדר מידע צופה פני עתיד
כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי
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החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה
בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח ,בחלקה או במלואה ,מול לקוחות
פוטנציאלים כאמור.
הערכות החברה כאמור לעיל ,לרבות ביחס להכנסה המתחדשת והרחבות ,בוצעו
למיטב הערכת החברה על בסיס הנתונים והמידע המצויים בידיה נכון לתאריך
התשקיף ועל בסיס אופן החישוב המקובל (הפרקטיקה) ,למיטב הבנתה ,בשוק בו
היא פועלת ,והינם בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .מידע
זה עשוי שלא להתממש בחלקו או במלואו ,או שונה (אף מהותית) משהוערך ,בין
היתר ,בשל גורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,ובכלל כך במקרה בו יחולו
עיכובים בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע עסקאות ולאספקת השירותים ,או במקרה
בו לא יבשילו התנאים להכרה בהכנסה בגין אספקת השירותים.
6.8.4

שיווק והפצה
עד לתאריך התשקיף ,שיווק השירותים של תחום פעילות השירותים נעשה בעיקר על בסיס
"לקוח מביא לקוח" ועל הגדלת נפחי הפעילות מול לקוחות קיימים וזאת לצד פעילות ברשתות
החברתיות שנועדה בעיקר להעלות את המודעות לשמות המסחריים  ISRAEL ITו-
 SANKARAשבהם עושה החברה המרכזית שימוש בתחום פעילות השירותים.
החברה מתכוונת להשתמש בחלק מתמורת ההנפקה על מנת להקים מערך שיווק ומכירה
שיפעל להפצת שירותי תחום פעילות השירותים ללקוחות חדשים.
הערכותיה של החברה בדבר אסטרטגיית החדירה ,לרבות שיטות השיווק הם בגדר מידע
צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים
בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד
וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח ,בחלקה או במלואה ,מול לקוחות פוטנציאלים
כאמור.

6.8.5

צבר הזמנות
תחום השירותים מתאפיין בכך שההתקשרויות החוזיות עם הלקוחות אינן לזמן ארוך ,שכן
כל לקוח יכול להביא את ההתקשרות לידי סיום בהודעה מוקדמת בת  30ימים .כמו כן,
מעצם טבעם של השירותים ,היקפם משתנה מעת לעת בהתאם לדרישות וצרכי הלקוחות,
בלא שלחברה המרכזית יש יכולת לצפות מראש את השינויים כאמור .לנוכח אופי תחום
פעילות השירותים כאמור ,אין לחברה המרכזית צבר הזמנות לתחום השירותים.

6.8.6

תחרות
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תחום פעילות השירותים מתאפיין בריבוי מתחרים המציעים שירותי תכנון ופיתוח
פרויקטים טכנולוגיים בדרך של מיקור חוץ ושירותים של  ,Outstaffingהן במסגרת מקומית
קרובה פיזית ללקוח ( )Nearshoreוהן במסגרת במדינה אחרת ( )Offshoreכפי שמוצע על ידי
החברה המרכזית.
המתחרים כוללים חברות גדולות המעסיקות מאות ואלפי עובדים המעניקים שירותי תכנון
ופיתוח פרויקטים ושירותי  Outstaffingבמגוון תחומי פעילות ,לצד המוני חברות קטנות יותר
המתמחות בתחומים ספציפיים.
הטכנולוגיות הקיימות כיום ,לרבות אמצעי התקשורת ומחשוב הענן ,מאפשרים לספק את
שירותי תחום הפעילות כמעט בלא הגבלה גאוגרפית ,כך שבכל מדינה שבה החברה המרכזית
פועלת ותפעל ,צפויים להיות מתחרים רבים ,הן גדולים והן קטנים ,הן מקומיים והן זרים.
השוק הישראלי ,שנכון לתאריך התשקיף הינו שוק הפעילות הגדול ביותר של החברה בתחום
הפעילות ,מאופיין במספר חברות גדולות אשר למיטב הבנת החברה מתחרות איתה בתחום
הפעילות ,בעיקר בכל הנוגע ללקוחות גדולים בישראל .בין החברות כאמור ניתן למנות את
חברות מטריקס ,וואן טכנולוגיות תוכנה ,אלעד מערכות ,מלם-תים וטלדור.
בידי החברה אין נתונים ברורים ביחס להיקפי פעילותן של מתחרותיה בשירותים שהיא
מציעה בשווקים השונים שבהם היא פועלת ,אך לאור ההיקפים העצומים של שוקי
השירותים הללו ,ברור שחלקה של החברה בשווקים כאמור הינו זניח.
תחליף אפשרי נוסף לשירותים המוצעים על ידי החברה המרכזית בתחום פעילות השירותים
הינו ביצוע הפרויקטים השונים באמצעות מחלקות המחשוב הפנימיות של הלקוחות השונים
ו/או גיוס עובדים נוספים למחלקות אלו.
החברה מעריכה כי יכולתה של החברה המרכזית להתמודד מול מתחריה ,טמונה ,בין היתר,
בטעמים הבאים:
•

שמירה על כוח האדם המקצועי והמיומן המשמש את החברה המרכזית לשם מתן
השירותים ,הגדלתו התמידית באמצעות גיוס כוח אדם נוסף ושיפור והעלאת רמתו
באמצעות קורסים והדרכות לצד מערכת תמיכה פנימית (מנטורינג) מובנית של אנשי צוות
ותיקים באנשי צוות חדשים.

•

מגוון תחומי טכנולוגיית הידע והמדיה שבהם מתמחה החברה המרכזית ,מאפשר לה
לספק מגוון של שירותים ופתרונות ללקוחותיה ,שיענה באופן המדויק ביותר על צרכיהם.

•

הניסיון שנצבר בחברה המרכזית והמוניטין שלה כמי שיודעת לספק פתרונות חדשניים
במהירות וביעלות ,שמתבטא ,בין היתר ,בהמלצות של לקוחות לחבריהם ובגידול היקפי
השירותים הנרכשים על ידי לקוחות קיימים .לעניין זה יצוינו גם האזכורים שקיבלה
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החברה בפלטפורמות של  GoodFirmsו ,Clutch-שהינן מהמובילות והמשפיעות בקרב
ספקי שירותי טכנולוגיית מידע ולקוחותיהם.27
6.8.7

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
לפרטים ,ראו סעיף  6.9.2להלן.

6.8.8

מחקר ופיתוח
החברה המרכזית מפתחת כלי תכנון ,ניהול ובקרה המסייעים בידה ליתן את השרותים
בתחום פעילות השירותים בצורה היעילה ביותר וכן את המוצרים הנוספים (ראו גם סעיף
 6.9.1להלן).
בשנים  2019ו 2020-הסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח נטו בתחום השירותים הסתכמו
בכ 1,032-אלפי ש"ח ובכ 2,502-אלפי ש"ח.
ב 12-החודשים שלאחר תאריך התשקיף הוצאות המחקר והפיתוח של תחום השירותים
צפויות להגיע לכ 1-מיליון ש"ח.

6.8.9

הון אנושי
לפרטים אודות ההון האנושי של הקבוצה ,ראו סעיף  6.9.3להלן.

 6.8.10חומרי גלם וספקים
החברה רוכשת מחשבים וציוד נלווה ממספר ספקים וכן רוכשת שירותי טכנולוגיית מידע
ו/או רישיונות מספקים שונים ( ZOHO ,AWSוכיוב') .החברה סבורה כי אין לה תלות במי
מספקיה כאמור ,וזאת בשל העובדה שקיימים מתחרים נוספים בשוק ,אשר יכולים לספק
את אותם מוצרים ככל שתבחר בכך החברה ,או ככל שהנסיבות יחייבו אותה לעשות כן.
 6.8.11הון חוזר ומימון
לפרטים אודות הון החוזר ולמימון פעילות הקבוצה ,ראו סעיפים  6.9.4ו6.9.5 -להלן.
 6.8.12מיסוי
לפרטים אודות חוקי המס החלים על הקבוצה ,לרבות בקשר עם תחום הפעילות ,ראו באור
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3ט' לדוחות הפרופורמה השנתיים.
 6.8.13הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה בקשר עם תחום פעילות השירותים
 6.8.13.1הסכם עם לקוח מהותי  -ראו סעיף  6.8.3.3לעיל.
 6.8.13.2הסכם זכיינות עם משלט נכסים ואחזקות בע"מ ,רון אוחנה ושלום כהן
(יחד" ,הזכיינים")
ביום  6ביולי 2020 ,התקשרה החברה המרכזית עם הזכיינים בהסכם זכיינות ,לפיו
הצדדים יקימו מיזם משותף במסגרתו תפעל החברה המרכזית לאיתור ולגיוס
לקוחות חדשים בתחום השירותים בבריטניה ,באמצעות מימון שיעמידו הזכיינים
בסך של כ 330-אלף ש"ח ( 100אלף דולר) אשר ייעשו בו שימוש בהתאם לתוכנית
עסקית המהווה חלק מן ההסכם .מימון נוסף שיידרש לפעילות בבריטניה מעבר
למימון הנ"ל ,יועמד על ידי כל צד על פי חלקו במיזם המשותף.
במשך כל תקופת המיזם המשותף ,שיווק בבריטניה יבוצע באופן בלעדי באמצעות
המיזם המשותף ובדרך של זכיינות כמפורט להלן.
החברה המרכזית התחייבה לגבש תוכנית שיווק מותאמת לפעילות בבריטניה,
להקים מערך ייעודי ללקוחות שוק היעד ,לגייס צוות מכירות מקומי ולכלול את
המיזם המשותף בקמפיינים שיווקיים .כן התחייבה החברה המרכזית שלא להציע
את שירותיה ללקוחות בבריטניה שלא דרך המיזם המשותף ,כל עוד זה קיים.
בתמורה להענקת הזיכיון ,שילמו הזכיינים לחברה המרכזית דמי זיכיון חד פעמיים
בסך של כ 165-אלפי ש"ח ( 50אלף דולר).
הוסכם בין הצדדים ,כי הצדדים יחלקו את רווחי המיזם המשותף (דהיינו תקבולים
פחות הוצאות המיזם המשותף) באופן שווה .בתום  12חודשים ממועד תחילת
המיזם המשותף ,יתווספו להוצאות המיזם המשותף גם עלויות והוצאות התפעול
של החברה המרכזית בקשר עם המיזם המשותף ,לרבות עלויות הפרסום.
תקופת המיזם המשותף ובהתאם גם תקופת הזיכיון הינה לתקופה בלתי קצובה
שתמשך עד למועד בו לא יתקבלו תקבולים מלקוחות בבריטניה והצדדים לא
יעמידו למיזם המשותף מימון נוסף .על אף האמור לעיל ,במהלך  12חודשי הפעילות
הראשונים של המיזם המשותף ,תעמוד לזכיינים הזכות לסיים את ההתקשרות
בכפוף למתן הודעה מראש ובמקרה כזה תשיב להם החברה המרכזית את סכום
המימון הראשוני בניכוי מלוא הרווחים שנצברו במיזם המשותף עד מועד הביטול.
עוד נקבע בהסכם ,כי בהתקיים אירוע מסויים הקבוע בהסכם שכתוצאה ממנו
תדרש הפסקת שיתוף הפעולה ,לחברה המרכזית תהיה אופציה להפסיק את
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ההתקשרות ולקבל את מלוא הזכויות במיזם המשותף בתמורה לתשלום בסך
השווה ל 16%-משווי פעילות המיזם בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם.
נכון לתאריך התשקיף ,קשורה החברה המרכזית עם לקוח אחד מבריטניה שהוצג
לה על ידי הזכיינים וההכנסות מלקוח זה אינן מהותיות.
 6.8.14יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי התפתחויות לשנה הקרובה
היעד של החברה הינו להמשיך ולצמוח ולהפוך לספק מוביל בתחום פעילות השירותים ,ובכך
להגדיל את כמות הלקוחות והכנסות ,בדגש על הכנסות שנתיות ( ,(ARRוזאת ,בין היתר,
באמצעות:
(א) פתיחת אקדמיה ללימוד מקצועות טכנולוגיית המידע  -מתוך פעילותה ,הבינה החברה
את הצורך בכוח אדם מיומן שעבר הכשרות מתאימות ,והחליטה להקים במהלך השנה
הקרובה בלבוב ,אוקראינה ,אקדמיה שתציע קורסים פיזיים ומקוונים למקצועות
טכנולוגיית המידע הנדרשים ביותר בשוק .האקדמיה צפויה ,על פי הערכת החברה,
להגדיל את כוח האדם הפוטנציאלי שיעמדו לרשות הקבוצה ולשפר את ידיעותיו וניסיונו
המקצועי .בכוונת החברה להציע לבוגרים המצטיניים של האקדמיה הזדמנות להשתלב
בפעילות הקבוצה.
(ב) שימור כוח האדם המקצועי של הקבוצה והשקעה בשיפור מתמיד ברמתו המקצועית ,על
מנת לוודא שהחברה המרכזית מציעה במסגרת השירותים הניתנים על ידה את
הפתרונות המתקדמים והנדרשים ביותר.
(ג) פיתוח אפשרות ליתן שירותים ופתרונות לפעילויות בתחומים הצומחים ביותר בדרישה
לשירותי מיקור חוץ  -בלוקצ'יין ,אינטיליגנציה מלאכותית Big Data ,ומחשוב ענן.
(ד) פתיחת משרדים בערים נוספות באוקראינה ,במטרה להגדיל את פוטנציאל אנשי
המקצוע שהחברה המרכזית תוכל לגיס ולגייס את אנשי המקצוע הטובים ביותר בערים
אלו.
(ה) הקמת מערך שירותי סייבר  -החברה פועלת להכשרת עובדים בתחום הסייבר ובין היתר
מתכננת להכנס לתחום היעוץ ,היישום ,וההטמעה של פתרונות בתחום הסייבר לחברות
וארגונים גדולים .החברה מתכוונת לספק ללקוחות דוח חיצוני המורה על ליקויים
בארגון ותפעל יחד עם הארגון ליישם ולהטמיע את הפתרונות.
(ו) ארכיטקטורת מוצר יעוץ ופיתוח  -החברה פועלת להקמת יחידה אשר תיתן יעוץ לחברות
וארגונים גדולים בפתרונות ארכיטקטורת המוצר שלהם ויישום פתרונות מורכבים.
במידת הצורך היחידה תדע לתת מענה ישומי עבור אותם לקוחות וליווי מלא ביצירת
הדוקומנטציה הטכנית והעסקית של המוצר ,תיעוד הקוד ,ארכיטקטורת שרתים ,מאגרי
מידע והגנת מידע.
(ז) החברה מעריכה כי עד לתום שנת  ,2022מספר אנשי המקצוע המשמשים את תחום
הפעילות יעלה לכ 450-500-עובדים ,שירוכזו ב 3-5-מרכזים (לעומת השניים הקיימים
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בתאריך התשקיף) .ככל שהתחזיות כאמור יתגשמו ,עשויות הכנסות תחום פעילות
השירותים להגיע לסך של כ 1-1.2-מיליון דולר לחודש.
הערכותיה של החברה בדבר האסטרטגיה העסקית שלה ויעדיה ,כמו גם הצפי להתפחות
בשנה הקרובה ,הם בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך .הערכות
אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל הערכות הנהלת
החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח ,כולה או
חלקה ,ו/או היעדים לא יושגו.
 6.8.15דיון בגורמי סיכון
להלן פירוט גורמי הסיכון העיקריים בקשר עם תחום פעילות השירותים.
לגורמי סיכון מקרו המשפיעים על כלל פעילות הקבוצה ,ראו סעיף  6.9.9להלן.
סיכונים ענפיים:
א.

הון אנושי  -הגידול המתמשך בביקוש להון אנושי איכותי בתחום פעילות השירותים,
מציב קשיים באיתור ,גיוס ושימור כוח אדם איכותי על ידי השחקנים בתחום .המשך
הגידול בביקושים כאמור עלולה לגרום גם להעלאת עלויות האיתור ,הגיוס והשימור
של כוח אדם איכותי ,כמו גם צורך לשלם שכר גבוה יותר ,בעיקר למומחים בטכנולוגיות
חדשות .איבוד כוח אדם איכותי ו/או העלאה משמעותית בעלות העסקתו ,עלולים
להביא לשחיקה ברווחיות החברה.

ב.

תחרות – התחרות החריפה בחלק מן הסגמנטים בתחום השירותים ,עלולה להקשות על
החברה לשמור על חוזים עם לקוחותיה ו/או לצמוח על פי תכניותיה וכם עלולה להביא
לשחיקת מחירים אשר תפגע ברווחיות החברה.

סיכונים ייחודיים לחברה בתחום פעילות השירותים:
א.

התקשרויות שלא ימומשו  -מרבית הסכמי ההתקשרות בין החברה ללקוחותיה בקשר
עם שירותי  Outstaffingמאפשר ללקוחות לבטל את ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא,
בהודעה קצרה יחסית מראש .ביטולים כאמור עשויים להביא לכך שהקבוצה תידרש
לשאת בעלויות חלק מכוח האדם שגייסה עבור שירותים אלו עד אשר תמצא להם
משימה חלופית או שהחברה תאבד כוח אדם איכותי שברצונה לשמר.

ב.

סיכונים משפטיים  -בשל אופיין המורכב של ההתקשרויות עם הלקוחות בתחום
הפעילות ,קיימת חשיפה משפטית לפתיחה בהליכים משפטיים נגד הקבוצה מצד
לקוחות תחום הפעילות ,בעיקר בקשר לאופן ביצוע פרויקטים ובקשר למעשים של
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הקבלנים העצמאיים המשמשים את הקבוצה לצורך מתן השירותים בתחום הפעילות.
הקבוצה פועלת לצמצום הסיכונים האמורים הן באמצעות תנאי ההתקשרות והגבלת
אחריותה בהסכמים עם לקוחותיה ,הן באמצעות רכישת ביטוחי אחריות כללית
ואחריות מקצועית ,והן דרך ניהול קפדני של הפרוייקטים אותם היא מבצעת.
אם תעלנה תביעות משפטיות כנגד הקבוצה בקשר עם תחום הפעילות והיא תפסיד
באותם הליכים משפטיים שיפתחו נגדה בעקבות כך ,בסכום העולה על סכום הכיסוי
הביטוחי שלה ,או במקרה שיוכנסו שינויים בפוליסות הביטוח שלה ,עלולות להיפגע
תוצאותיה העסקיות של הקבוצה .כמו כן ,במקרה שהחברה המרכזית תמצא אחראית
לנזקים שייגרמו כתוצאה מפרויקטים ושירותים שבוצעו על-ידיה ,עלול הדבר לפגוע
בתוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

להלן טבלה המציגה את סוג גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  -סיכונים ענפיים
וסיכונים מיוחדים לקבוצה ,אשר דורגו בהתאם להערכת הנהלת החברה ,על פי השפעתם על
עסקי החברה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון
השפעה גדולה

השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכונים ענפיים
X

הון אנושי

X

תחרות
סיכונים ייחודים לחברה בתחום הפעילות
התקשרויות שלא ימומשו
סיכונים משפטיים

X
X

יצוין ,כי זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על החברה הובאו על סמך הערכת החברה,
וייתכן כי בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונה מהאמור לעיל.
6.9

עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו
6.9.1

מוצרים ושירותים נוספים
כאמור בסעיף  6.2לעיל ,בנוסף לשני תחומי הפעילות המתוארים בסעיפים  6.7ו 6.8-לעיל,
הקבוצה עוסקת בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים .בין המוצרים הנמצאים בפיתוח
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כאמור בחברה המרכזית ניתן למצוא פלטפורמת ארנקים דיגיטליים להעברת כספים בין
אדם לאדם ותשלום בבתי עסק ופלטפורמת  BIלחברות טכנולוגיה שבאמצעותה ניתן לנהל
את המשאבים בצורה אופטימלית עם אינטגרציה למערכות שונות בהן ארגונים משתמשים.
פעילות זו ,נכון לתאריך התשקיף ,הינה מצומצם יחסית ואינה מהווה תחום פעילות עצמאי
ותוצריה מסייעים לחברה המרכזית במתן שירותי גיוס וניהול הצוותים כאמור.
בנוסף ,לבנט מפתחת את אפליקציית "בורסה לייב" ,שמיועדת לתת לכל אדם ,בלא תשלום,
אפשרות לבנות אסטרטגיית השקעה על ניירות ערך שנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל
אביב (אך ללא יכולת לבצע בפועל עסקאות דרך האפליקציה) ,ולקבל מערכת התראות
שוטפות וניתוח מגמות לפי דינמיקת המסחר בבורסה באמצעות גרפים אשר הופכים את
חווית המסחר לפשוטה יותר עבור הסוחרים.
אפליקציית "בורסה לייב" מבוססת על מידע שמתקבל מהבורסה לניירות ערך בתל אביב על-
פי הסכם מיום  3ליוני 2020 ,בין לבנט לבין הבורסה ,לפיו לבנט קיבלה רישיון ,לא בלעדי,
שאינו ניתן להעברה ,להפיץ ללקוחות שהינם משתמשים סופיים ,לצורך שימושם הפנימי
בלבד ,באמצעות מערכות של לבנט ובזמן אמת את כל נתוני המסחר ,המדדים והודעות
הבורסה המתפרסמים על ידה מעת לעת ("המידע") .יודגש ,כי הרישיון הינו אך ורק לשם
הפצת המידע וזאת בהתאם לתנאי ההסכם .לבנט אינה רשאית לעשות ,וכן אינה רשאית
להתיר עשיית כל שימוש נוסף ,מסחרי או אחר ,במידע .עוד נקבע בהסכם ,כי לבנט תעביר
לבורסה דוחות אודות המידע שהופץ על ידה ובהתבסס עליו תשלח הבורסה ללבנט דרישת
תשלום .ההסכם הינו לתקופה של שנה ממועד חתימתו והוא יתחדש אוטומטי לתקופות
נוספות של  12חודשים .על אף האמור לעיל ,לכל צד הזכות להביא לסיום ההסכם באמצעות
מתן הודעה בכתב של  90יום מראש .על-פי הסיכום בין לבנט לבין הבורסה ,בששת החודשים
הראשונים של הפעילות לאחר העליה לאוויר תהיה לבנט זכאית לתקופת ניסיון בעלות
מינימלית למפיץ מידע .לאחר מכן תשלם לבנט לבורסה עבור רישיון להפצת מידע נגזר,
בהתאם למחיר הקבוע להפצה לעד  3000לקוחות לפי מחירון הבורסה (ללא תלות בכמות
המנויים באפליקציה ,ובכפוף לאופי המידע שיוצג באפליקציה) .נכון לתאריך התשקיף,
אפליקציית "בורסה לייב" טרם עלתה לאוויר.
6.9.2

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
הקבוצה שוכרת משרדים באוקראינה ובישראל ,המשמשים את פעילות כלל הקבוצה,
כדלקמן:
לבוב ,אוקראינה
החל מיום  1באוקטובר 2019 ,שוכרת  GAבניין משרדים בעיר לבוב באוקראינה ,הכולל ,בין
היתר ,חדרי משרדים ,מטבח ,מכון כושר ומלתחות בשטח כולל של  1,070מ"ר ,ומעמידה
אותו לרשות החברה המרכזית וסנקרה .המושכר כאמור הינו מוקד הפעילות העיקרי של
החברה וממנו מספקים אנשי המקצוע והמומחים של הקבוצה את השירותים השונים
המסופקים על ידה ללקוחותיה .ביום  1באוקטובר 2020 ,הוארך הסכם השכירות לתקופה

ו 76 -

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
נוספת בת  36חודשים והוא עתיד להסתיים ביום  31בספטמבר .2023 ,דמי השכירות עומדים
על סך של  10דולר למ"ר ,וסה"כ כ 10,700-דולר לחודש .אולם ,על פי סיכום עם בעל הנכס,
בשל התפשטות וירוס הקורונה ,דמי השכירות בגין התקופה שתחילתה  1.10.2020ועד ליום
 31.7.2021עומדים על  50%מדמי השכירות כאמור .כמו כן ,משלמת  GAאת ההוצאות
השוטפות (מים ,חשמל וכו') של המושכר ,בסך של כ 1,500-דולר לחודש בממוצע GA .רשאית
להביא את ההסכם לידי סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת של  30יום והמשכירה יכולה
להביא את ההסכם לידי סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת של  60יום.
איוון פרנקוב ,אוקראינה
על פי הסכם מיום  19במרץ GA ,2021 ,שוכרת בשכירות משנה שטח של כ 220-מ"ר של שטחי
משרדים באיוון פרנקוב בתמורה לשכר דירה בסך של כ 5,900-ש"ח ( 50,000גריבנה
אוקראיני) לחודש .בנוסף ,משלמת  GAבגין החימום ,החשמל ,המים ויתר התשלומים
השוטפים בקשר עם המושכר .להבטחת התשלומים על פי ההסכם ,הפקידה  GAבידי
המשכיר סך השווה לדמי השכירות בגין חודש אחד .ההסכם הינו לתקופה של  24חודשים
ממועד חתימתו .ל GA-ניתנה אופציה להאריך את תקופת ההסכם.
תל אביב
ביום  5במאי ,2020 ,התקשרה החברה המרכזית בהסכם ,על פיו החברה המרכזית קיבלה
זכות שימוש ביחידה משרדית ,הכוללת שני חדרי עבודה ומתחם קבלה בקומה הראשונה
שבניין הממוקם בשדרות רוטשילד  ,33בתל אביב ,מהשוכר הראשי של היחידה .תקופת
השימוש הינה לתקופה של  24חודשים שסיומה ביום  30באפריל .2022 ,בגין זכות השימוש,
התחייבה החברה המרכזית לשלם לשוכר הראשי דמי שימוש בסך של  4,000ש"ח לחודש
והחל מהשנה השנייה של תקופת השימוש סך של  5,000ש"ח לחודש .דמי השימוש צמודים
למדד המחירים לצרכן .עוד התחייבה החברה המרכזית לשלם סך של  1,650ש"ח בחודש בגין
ארנונה ,תשלומי מים והשתתפות בהוצאות אחזקה וכן תשלומים עבור צריכת החשמל
ישירות לחברת החשמל .החברה המרכזית העמידה לטובת המשכיר הראשי ערבות בנקאית
בסך של  7,500ש"ח להבטחת התחיבויותיה על פי ההסכם .הערבות הבנקאית החליפה ערבות
אישית של מר כץ ,מבעלי השליטה בחברה ,דירקטור בה והמנכ"ל שלה .עוד נקבע בהסכם,
כי השימוש ביחידה המשרדית כפוף לתנאי הסכם השכירות של השוכר הראשי ביחס ליחידה
המשרדית והחברה המרכזית התחייבה כלפי בעלי היחידה המשרדית ליטול על עצמה את כל
התחייבותיו של המשכיר הראשי על פי הסכם השכירות שלו ביחס ליחידה המשרדית.
היחידה המשרדית משמשת נכון לתאריך התשקיף את הנהלת החברה.
6.9.3

הון אנושי
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הקבוצה שעוסקת במתן שירותים מקצועיים ללקוחותיה לצד פיתוח פלטפורמת לבנט ,רואה
באיכות כוח האדם העומד לרשותה כגורם הקריטי ביותר להצלחתה וכאחד האתגרים
המרכזיים עמם היא מתמודדת.
הקבוצה מקצה משאבים רבים לצורך מיון ,גיוס והכשרת כוח האדם החדש והקיים של
הקבוצה ולצורך עדכון ושימור הידע שלו .לקבוצה מערך גיוס עצמאי נרחב באוקראינה,
המאפשר לה גמישות באיתור כוח אדם מיומן בפרק זמן קצר יחסית כשהיא נדרשת לכך לצורך
מתן שירותים ללקוחות מבלי צורך להחזיק בעתודות כוח אדם שאינם נדרשים לה .יחד עם
זאת ,גם כשחלק מכוח האדם מסיים את תפקידו עבור לקוח או בפרויקט מסוים ,החברה
מצליחה בדרך כלל להעבירו לעבודה עבור לקוח ו/או בפרויקט אחר ,ובכך לסייע לשימור כוח
האדם האיכותי והמקצועי שלה.
יצוין ,כי החל מיולי  2019ישנה צמיחה עקבית בכמות העובדים של הקבוצה ,כפי שניתן לראות
בתרשים שלהלן:

6.9.3.1

המבנה הארגוני של פעילות הקבוצה
כלל פעילות הקבוצה מנוהלת על ידי מנכ"ל החברה ,מר אדי כץ וסמנכ"ל
הטכנולוגיה שלה ,מר גיא עמר.
להלן תרשים המבנה הארגוני של הקבוצה נכון לתאריך התשקיף:
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מנכ"ל החברה

סמנכ"לית
תפעול

לקוחות

מנהלת קשרי
לקוחות

משאבי אנוש

מנהלת תיקי
לקוחות

מנהלת כח אדם

מגייסות

צוות משאבי
אנוש

6.9.3.2

סמנכ"ל
טכנולוגיה

שיווק ומכירות

מנהל שיווק
ורשתות
חברתיות

מנהל מכירות

אדמיניסטרציה

ניהול משרדים

רכש וציוד

סמנכ"ל כספים

צוות כספים
חו"ל

VP R&D

מנהלת תהליכים
ארגוניים

בודקים

מעצבים

מפתחים

מצבת כוח אדם
הקבוצה פועלת באמצעות קבלנים עצמאיים ,אשר רובם המוחלט מועסק
באוקראינה .במסגרת זו ,החברה מעסיקה כוח אדם מומחה ממגוון תחומים -
מהנדסים ,מנהלי פרויקטים ,מתכנתנים ,מעצבים ,אנשי אדמיניסטרציה ,מנהלי
חשבונות ,מגייסות ,מנהלי תיקי לקוחות ועוד .בעיקרון ,כל אחד מהמומחים כאמור
מצוות לפרויקט ספציפי או לשירות במודל  Outstaffingללקוח מסוים ,וכשאלו
מסתיימים ,הקבוצה מוצאת לו השמה חדשה בהתאם לצרכי הקבוצה ולקוחותיה.
יודגש כי גם פיתוח פלטפורמת לבנט ,הטמעתה והתמיכה בה ,כמו גם פיתוח
המוצרים במסגרת הפעילות הנוספת מבוצע ע"י החברה המרכזית .נכון לתאריך
התשקיף ,לבנט משלמת לחברה המרכזית סך השווה לעלות העסקתם של הקבלים
העצמאיים שעוסקים בתחום פעילות לבנט.
הקבוצה ,באמצעות החברה המרכזית וסנקרה ,מתקשרת עם קבלניה העצמאיים
בהסכמים אישיים ,הכוללים התחייבויות מקובלות בנוגע לסודיות ,אי תחרות,
ושמירה על קניינה הרוחני של החברה .על פי רוב ,ההסכמים הינם לתקופה קצובה
של  1-5שנים ,במהלכן מתחייב הקבלן העצמאי לספק את שירותיו לחברה .יחד עם
זאת ,הקבוצה רשאית ,בכל מקרה ,להביא את ההתקשרות לידי סיום בהודעה של
 30ימים ובכך מתאפשרת לקבוצה גמישות בהעסקת הקבלנים העצמאיים .התמורה
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לקבלנים העצמאיים משולמת במטבע המקומי באוקראינה ,גריבנה ,אך הינה
צמודה ,מדי חודש ,לשער החליפין של דולר לגריבנה.
נכון ליום  31במרץ ,2021 ,הועסקו על ידי הקבוצה כ 212-עובדים וקבלנים
עצמאיים ,בהשוואה לכ 100-עובדים וקבלנים עצמאיים ביום  31במרץ.2020 ,
התפלגות העובדים והקבלנים העצמאיים על בסיס פונקציונלי לימים ,31.3.2020
 31.3.2021ולסמוך לתאריך התשקיף הינה ,כדלקמן:
מחלקה/תפקיד

סמוך לתאריך התשקיף

31.3.2021

31.3.2020

מפתחים ,מעצבים ומנהלי פרויקטים

207

174

85

מטה ,אדמינסטרציה וכספים

19

15

8

שיווק ומכירות

7

8

2

גיוס כח אדם והכשרות מקצועיות *

19

15

5

סה"כ

252

212

100

* יצוין ,כי ששני שליש מהקבלנים העצמאיים במחלקת גיוס כח אדם והכשרות עובדים
משתכרים בשכר חודשי ממוצע בסך של  450דולר.

6.9.3.3

נושאי משרה בכירים בחברה
מנכ"ל החברה מר אדי כץ ,מר גיא עמר סמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה ,מר רועי
כץ סמנכ"ל הכספים של הקבוצה והגב' Oleksandra Usiemwanta-סמנכ"לית
תפעול .לפרטים אודות תנאי כהונתם של ה"ה אדי כץ ,גיא עמר ,רועי כץ ו-
 ,Oleksandra Usiemwantaראו פרק  8לתשקיף.

6.9.3.4

תלות בדמויות מפתח
להערכת החברה יש לה תלות מהותית במייסדי החברה ובבעלי השליטה בה  -מר
אדי כץ המשמש כדירקטור וכמנכ"ל החברה ומר גיא עמר המשמש כדירקטור
וכסמנכ"ל הטכנולוגיה שלה.

6.9.3.5

השקעות החברה באימונים והדרכה
מעת לעת ,כנדרש על ידי הקבוצה ו/או בהתאם לצרכי הלקוחות ,הקבוצה מקיימת
עבור כוח האדם שלה הדרכות ,הכשרות וקורסים בתחומים מקצועיים שונים,
במטרה לשמור ולפתח את הידע המצוי ברשותם .בנוסף ,החברה מפעילה תוכנית
חניכה ( )mentoringשבה מוצמד לקבלנים העצמאיים החדשים ,אחד מחברי הצוות
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הותיקים שמלווה את איש הצוות החדש ומשמש לו כמורה נבוכים בכל הקשור
לפעילותו במסגרת הקבוצה.
6.9.3.6

תכנית אופציות
ביום  18באפריל 2021 ,אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות על פיה
יוקצו מעת לעת ,לעובדים ,לדירקטורים ,לנושאי משרה ,ליועצים ,לנותני שירותים
ולבעלי שליטה של הקבוצה ,ללא תמורה ,כפי שיקבע מעת לעת על-ידי דירקטוריון
החברה ,אופציות לא רשומות אשר תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של
החברה .ההענקה תבוצע בהתאם להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה עם נאמן
או מסלול ללא נאמן .ליועצים ,נותני שירותים ,בעלי שליטה או כל אדם אחר שאינו
עובד של החברה יוקצו אופציות על פי סעיף (3ט) לפקודת מס הכנסה בלבד.
לפרטים נוספים בנוגע לתנאי תכנית האופציות ,ראו סעיף  3.8.6לתשקיף.

6.9.3.7

מדיניות תגמול
בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות ובהתאם להוראות תקנה  1לתקנות
החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג ,2013-ביום [__]
 25ב[________] ,אוגוסט ,2021 ,אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי
המניות של החברה אימוץ מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה
בחברה (להלן " -מדיניות התגמול") .תנאי כהונתם של כל נושאי המשרה בחברה
עומדים בהוראות מדיניות התגמול של החברה.
לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול של החברה ועל התגמולים הניתנים לנושאי
המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה ,ראו פרק  8לתשקיף.

6.9.4

הון חוזר
להלן הרכב ההון החוזר של החברה על פי דוחות הפרופומה המאוחדים של החברה ליום 31
במרץ:2021 ,
נכסים שוטפים בסך  3,096אלפי ש"ח  -מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדון לזמן קצר ,לקוחות
וחייבים ויתרות חובה.
התחייבויות שוטפות בסך  5,750אלפי ש"ח  -אשראי מתאגיד בנקאי ,הלוואות לזמן קצר מבעלי
המניות ,ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות.

6.9.5

מימון
6.9.5.1

מעבר למסגרות האשראי למימון פעילותן השוטפת של חברות הקבוצה כמפורט
להלן ,הקבוצה מממנת את פעילותה מתוך הכנסותיה ובאמצעות מימון שהועמד
לה על ידי בעלי השליטה וצדדים קשורים להם ומספר הלוואות המירות מצדדים
שלישיים (לפרטים אודות ההלוואות ההמירות ,ראו פרק  3לתשקיף) .בנוסף ,בוצעה
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השקעה בהון המניות של החברה המרכזית על ידי צד שלישי שאינו קשור לחברה
(לפרטים נוספים ,ראו פרק  3לתשקיף).
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה על מנת לפרוע ,בין היתר ,את שתי
מסגרות האשראי הפתוחות של החברה המרכזית ואת מסגרת האשראי הפתוחה
של לבנט ,כמפורט להלן .לפרטים נוספים אודות יעוד תמורת ההנפקה ,ראו סעיף
 5.2לתשקיף.
להלן פרטים נוספים אודות מסגרות האשראי והלוואות של הקבוצה:
המלווה

סכום מסגרת
האשראי
וניצול

מקבלת

עלות מסגרת

ההלוואה

האשראי

ריבית ,ריבית

בטחונות עיקריים

אפקטיבית ומועדי
פירעון

ליום
31.3.2021
תאגיד

 300,000ש"ח,

החברה

עמלת

בנקאי

מתוכה מנוצל

המרכזית

אשראי

סך של כ253-

0.5625%

אלפי ש"ח

היחסי

הקצאת
לחלק
שהועמד

במסגרת כל רבעון

תאגיד

 150,000ש"ח,

החברה

עמלת

בנקאי

מתוכה מנוצל

המרכזית

אשראי

סך של כ85-

הקצאת

 2.45%שנתי

אלפי ש"ח

לא קיימים בטחונות למסגרת א.
אשראי זו ,למעט ערבות אישית
של ה"ה אדי כץ ,מבעלי
השליטה בחברה ,יורה קשדן
ב.
וסרגיי פורמן ,מבעלי השליטה
בחברה המרכזית.28

ג.

לא קיימים בטחונות למסגרת א.
אשראי זו ,למעט ערבות אישית
של ה"ה אדי כץ ,מבעלי
השליטה בחברה ,יורה קשדן
וסרגיי פורמן ,מבעלי השליטה
בחברה המרכזית.28

ריבית  -על כל
המסגרת פריים
;2%+
ריבית אפקטיבית
 ל/ר;זמן פירעון
לדרישת הבנק;
ריבית -
עד 7,500
;8.5%
מעבר
37,500
;9.35%
5,000
אחרונים
;10.25%

-

ש"ח
לכך
ש"ח
ש"ח

ב.

ריבית אפקטיבית
 -ל/ר;

ג.

–

זמן פירעון
לדרישת הבנק;

__________________________
28

אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף 6.1.2
לתשקיף ,יהיו מבעלי השליטה בחברה (לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.7לתשקיף).
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המלווה

סכום מסגרת
האשראי
וניצול

מקבלת

עלות מסגרת

ההלוואה

האשראי

ריבית ,ריבית

בטחונות עיקריים

אפקטיבית ומועדי
פירעון

ליום
31.3.2021
תאגיד

 100,000ש"ח,

בנקאי

מתוכה מנוצל

לבנט

עמלת

הקצאת

אשראי

סך של כ98-
אלפי ש"ח

0.525%
היחסי

לחלק

לא קיימים בטחונות למסגרת א.
אשראי זו ,למעט ערבות אישית
של מר אדי כץ ,מבעלי השליטה
בחברה.

ריבית  -עד 66,000
ש"ח  -פריים
;2%+
 45000פריים +
;2.75%

ב.

ריבית אפקטיבית
 -ל/ר;

ג.

–

שהועמד

במסגרת ברבעון

מלווה

קרן ההלוואה:

החברה

חוץ

 200,000ש"ח

המרכזית

בנקאית

יתרת הלוואה

לא קיימים בטחונות להלוואה א.
זו ,למעט ערבות אישית של
ה"ה אדי כץ ,מבעלי השליטה
בחברה ,יורה קשדן וסרגיי
ב.
פורמן ,מבעלי השליטה בחברה
המרכזית.28

עמלת הקמה
 4,000ש"ח

בסך של כ172 -
אלפי ש"ח

מלווה

קרן ההלוואה

החברה

חוץ

 150,000ש"ח

המרכזית

לא קיימים בטחונות להלוואה א.
זו ,למעט ערבות אישית של
ה"ה אדי כץ ,מבעלי השליטה
בחברה ,יורה קשדן וסרגיי
ב.
פורמן ,מבעלי השליטה בחברה
המרכזית.28
ג.

עמלת הקמה
 3,000ש"ח

בנקאית
יתרת הלוואה
בסך של כ117 -
אלפי ש"ח

תאגיד

קרן הלוואה -

בנקאי

 220אלפי ש"ח
יתרת הלוואה

לבנט

דמי טיפול 1,870 -
ש"ח

לא קיימים בטחונות להלוואה ד.
זו ,למעט שעבוד על רכב שכספי
ההלוואה שימשו לרכישתו.

 -כ 180 -אלפי

ריבית 8.6% -
נומינאלית
שנתית;
ריבית אפקטיבית
 8.95%זמן פירעון 29 -
בדצמבר2022 ,
ריבית 8.6% -
נומינאלית
שנתית;
ריבית אפקטיבית
 ;8.95%זמן פירעון 29 -
באוקטובר,
;2022
ריבית  -פריים +
;0.75%

זמן פירעון 60 -
חודשים שמתסיימים
ביום  2בפברואר2025 ,

ש"ח

6.9.5.2

זמן פירעון
לדרישת הבנק;

יצויין ,כי עד לתאריך התשקיף ,לבנט קיבלה שירותי פיתוח מהחברה המרכזית
במחיר עלות כוח האדם בלבד ובעלי השליטה ניהלו בפועל את פעילות לבנט ,בלא
תמורה .לאחר ההנפקה תחוב לבנט בחלקה היחסי בעלות העסקתם של ה"ה כץ
ועמר ,ששכרם ישולם על ידי החברה.
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 GAמעמידה לחברה המרכזית וסנקרה במחירי עלות את השטחים המושכרים על
ידה בערים לבוב ואיוון פרנקוב באוקראינה (ראו סעיף 6.9.2לעיל) וכן את כל
השירותים הניתנים לקבלנים העצמאיים במסגרת השטחים המושכרים כאמור,
המשמשים את החברה המרכזית לצורך מתן השירותים במסגרת תחום פעילות
השירותים.
6.9.5.3

בחודש מאי2021 ,ביום  8באוגוסט ,2021 ,התקבל אישור ,הגישה לבנט לרשות
החדשנות לבקשת תמיכה לביצוע לפיילוט עצמי מול הציבור להנגשת המסחר בשוק
ההון לציבור הרחב באמצעות אפליקציית "בורסה לייב" בעלות של כ1,8941,338-
אלפי ש"ח ,בשיעור השתתפות של רשות החדשנות ב 30% -מהתקציב וזאת
במסגרת תוכנית ההרצה ("פיילוט") של רשות החדשנות .הפיילוט האמור להיערך
החל בחודש אפריל  2021לתקופה  12חודשים ,וכפוף למספר אבני דרך שנקבעו בו.
נכון לתאריך התשקיף ,לבנט לא קיבלה מענה לבקשה מרשות החדשנות .ככל
שהבקשה תתקבל ,לבנט צפויה לקבל מרשות החדשנות מענק בשיעור של 50%-20%
מתקציב הפיילוט .בתמורה למענק כאמור ,התחייבה לבנט לשלם תמלוגים בשיעור
של  3%מהכנסותיה מכלל המוצרים בהם מוערבות טכנולוגיות של פלטפורמת
המסחר ,והמוצרים המפותחים ,ומכל מוצר אשר יעשה שימוש בידע המפותח
בתכנית ,וזאת עד לסכום המענק שהתקבל בחברה בפועל מהרשות לחדשנות .נכון
לתאריך התשקיף ,טרם התקבל המענק מרשות החדשנות.

החברה סבורה כי לא תידרש לגייס מקורות נוספים על תמורת ההנפקה
6.9.5.36.9.5.4
לצורך מילוי יעדי ההנפקה או לכיסוי תפעול עסקיה בתקופה של  12חודשים לאחר
תאריך התשקיף.
6.9.6

מיסוי
לפרטים אודות חוקי המס החלים על הקבוצה ,ראו באור 3ט' לדוחות הפרופורמה השנתיים.

6.9.7

הליכים משפטיים
נכון לתאריך התשקיף ,חברות הקבוצה אינן צד להליכים משפטיים כלשהם.

6.9.8

יעדים ואסטרטגיה עסקית והתפתחויות בשנה האחרונה
מעבר ליעדים והאסטרטגיה העסקית בכל אחד מתחומי הפעילות (ראו סעיפים 6.7.20 ,6.7.19
ו 6.8.14-לעיל ,מתכוונת החברה להמשיך ולפתח את המוצרים במסגרת הפעילות הנוספת
ובככל זה להשלים את פיתוח אפלקיציית "בורסה לייב" והעלאתה לאוויר בתוך  12חודשים
מתאריך התשקיף.

6.9.9

דיון בגורמי סיכון
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להלן פירוט גורמי הסיכון העיקריים החלים על הקבוצה בכללותה .לגורמי סיכון נוספים
שהינם ספציפיים לתחומי הפעילות של החברה ,ראו סעיף  6.7.22וסעיף  6.8.15לעיל.
סיכוני מקרו
א.

האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי  -להאטה ולאי הוודאות הכלכלית בשוק
העולמי בכלל ובשוקי היעד אליהם לבנט מבקשת לחדור בעתיד עשויות להיות השפעה
לרעה על יכולתה של הקבוצה לחדור לשווקים אלו עם המוצרים ו/או השירותים
המוצעים על ידי הקבוצה.

ב.

תלות במצב הכלכלי ,הביטחוני והפוליטי בישראל ,באוקראינה ובשאר ובעולם עיקר
פעילותה של הקבוצה מבוצעת בישראל ובאוקראינה ,ועיקר הכנסותיה מופקות נכון
לתאריך התשקיף ,בישראל .לשינויים במצב הביטחוני והמדיני באיזה ממדינות אלו
עשויה להיות השפעה על פעילות הקבוצה .החמרה במצב הביטחוני והמדיני עשויה ,בין
היתר ,להביא לירידה ביכולתה של הקבוצה לפתח את מוצריה ולמכור מוצריה לשוקי
היעד.

ג.

חשיפה לשינויים בשערי החליפין  -חלק מהוצאותיה ומהכנסותיה ,הקיימות והצפויות,
של הקבוצה בתחום הפעילות ,משולמים או מתקבלים במטבעות שונים ולפיכך תנודות
משמעותיות בשערי חליפין של המטבעות המשמשים את הקבוצה בפעילותה ,עשויות
להשפיע באופן מהותי לרעה על התוצאות הכספיות של הקבוצה.

ד.

התפשטות נגיף הקורונה  -התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והחשש מהתמתנות
הפעילות הכלכלית בעולם ,עלולים להשפיע על פעילות הקבוצה ותוצאותיה .הנהלת
הקבוצה עוקבת אחר השלכות התפשטות השפעת הווירוס על הסיכונים השונים
הקשורים לפעילות הקבוצה ונערכים לפעול בהתאם להתפתחויות .למידע נוסף אודות
השפעת ניגף הקורונה על פעילות החברה ,ראו סעיף  1.2.1לדוח הדירקטוריון.

סיכונים ענפיים:
א.

תחרות  -הקבוצה חשופה לתחרות בכל תחומי פעילותה (כאמור בסעיף  6.7.7ובסעיף
 6.8.6לעיל) ,הן מצד גורמים הפועלים בשוק כבר במועד תשקיף זה והן מצד גורמים
אשר נמצאים בשלבים שונים של מחקר ופיתוח או כאלה שעשויים להתחרות בעתיד
בקבוצה .החרפת התחרות בתחומי הפעילות של שקבוצה עלולה להוביל להקטנה
בהיקף ההתקשרויות של הקבוצה ו/או להורדת מחירים אשר עשויים להביא לשחיקה
ברווחי הקבוצה.

ב.

יכולות גיוס הון ומקורות מימון  -הקבוצה נדרשת לנזילות גבוהה לטווח ארוך לצורך
פיתוח חזונה של הקבוצה לשם השגת יעדיה העסקיים .אין כל ודאות כי ככל שהקבוצה
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תזדקק למקורות מימון נוספים היא תצליח לגייסם לצורך פיתוח מוצריה ופעילותה
בעתיד.

ג.

התפתחויות טכנולוגיות  -הצלחת הקבוצה בפעילות תלויה ביכולתה לשפר את
הפתרונות אותם היא מציעה ללקוחותיה ,ולפתח או להתקשר בהסכמים בקשר
למערכות ופתרונות שיעמדו בקצב ההתפתחויות הטכנולוגי ,התקנים המשתנים
ובשינויים התדירים בצרכי הלקוחות בעקבות כך .אין וודאות שהקבוצה תצליח לרכוש
במועד את הכישורים הנדרשים לטכנולוגיות החדשות ,או להתקשר בהסכמים בקשר
למערכות ופתרונות כאמור ,ובכלל זה לפתח התמחויות ומוקדי ידע בזמן המתאים ,על
מנת להתמודד עם טכנולוגיות חדשות ו/או עם דרישותיהם המשתנות של הלקוחות.
כל עיכוב או כישלון בפיתוח ,באימוץ או בהתאמה של פתרונות הולמים לשינויים
הטכנולוגיים ולשינויים בדרישות השוק עלולים לפגוע בתוצאות העסקיות של תחום
הפעילות .כמו כן ,יצירת טכנולוגיה חלופית למוצרים המוצעים על ידי החברה ,עלולה
לפגוע בפעילות הקבוצה.

ד.

הון אנושי  -הקבוצה נתקלת באתגר באיתור ,גיוס ושימור כח אדם איכותי ומקצועי,
אשר יידרש לה לצורך מילוי התחייבויותיה כלפי לקוחותיה בעתיד .הגורם העיקרי
למחסור הוא הגידול המהיר בביקוש לעובדים מנוסים בתחומי פעילותה של החברה.
המשך העלייה בביקוש לעובדים כאמור גורם לקשיים באיתור מומחים נדרשים לחברה
תוך העלאת עלויות הקבוצה באיתור וגיוס כוח אדם כדי לעמוד בדרישות השוק ,כמו
גם בשימור כוח אדם קיים .בעקבות כך הקבוצה נדרשת ,בין היתר ,לעלויות התקשרות
גבוהות יותר ,הן לגיוס כוח אדם חדש והן לשימור זה הקיים.
מגמות אלה עלולות להוביל לגידול בעלויות של הקבוצה ,הקבוצה עלולה לאבד כוח
אדם (ככל שציפיות עליית התמורה שלהם לא יתממשו) ואף להיתקל בקשיים בגיוס
כוח אדם חדש בעלויות כלכליות ראויות .כל אלה עלולים להביא לשחיקה ברווחיות
הקבוצה.
בנוסף ,תחום העבודה מאופיין בריבוי רגולציה ובשינויי רגולציה תכופים .יישום שינויי
רגולציה על התחום באוקראינה ,במיוחד בכל הנוגע ליכולת להעסיק קבלנים עצמאיים
שלא במסגרת יחסי עובד מעביד ,עשויים להשפיע על כוח האדם המועסק על-ידי
הקבוצה ,לחשוף את הקבוצה לעלויות משמעותיות נוספות לחשיפה לטענות ותביעות
מצד עובדי הקבוצה אשר עשויים להביא לפגיעה ברווחי הקבוצה ולהשפיע לרעה על
תוצאותיה העסקיות.

ה.

צמיחה לא מבוקרת  -אם יתברר שהביקוש למוצרי ושירותי הקבוצה יהיה בהיקפים
גדולים יותר ו/או בתקופות זמן מוקדמות יותר ממה שציפתה הקבוצה ,אזי ישנו חשש
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כי המשאבים הניהוליים והפיננסיים שלה לא יוכלו לעמוד בצמיחה לא מבוקרת זו.
לנושא זה עשוי להיות השפעה לרעה על המוניטין של הקבוצה ועל תחזיותיה לצמיחה
עתידית.

ו.

סייבר ואבטחת מידע  -פעילותה של הקבוצה מבוססת על מערכות מידע ועל מידע
דיגיטלי מסוגים שונים ,לרבות של הקבלנים העצמאיים ושל לקוחות של הקבוצה.
במהלך השנים האחרונות חל גידול בתכיפות ובחומרת אירועי סייבר (לרבות פשיעת
סייבר) .מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד ואף להחמיר ,על אף כל מנגנוני ההגנה
המופעלים כנגדה .אירועי סייבר עלולים להוביל לגישה בלתי מורשית ,חשיפה בלתי
מורשית ,ניצול לרעה ,שיבוש ,מחיקה או שינוי של המידע של החברה ו/או של
לקוחותיה ,וכן להפריע לפעילות השוטפת ,לפגוע בשירותי המחשוב ,להאט אותם
באופן משמעותי ואף להשבית מערכות מידע.
במקרה של פגיעה בקבוצה תוצאה מהתקפות סייבר כאמור עלולה הקבוצה לסבול
מהשלכות שליליות ,כגון שיבוש הפעילות של החברה ו/או של לקוחותיה ,שיבוש
פעולתן של מערכות המידע של החברה ו/או של לקוחותיה או השבתתן ,גניבת מידע של
החברה ו/או של לקוחותיה וכן פגיעה במוניטין המשפיעה על אמונם של לקוחותיה.
יצוין ,כי לקוחות הקבוצה הפועלים בשווקים הפיננסיים ,בכלל זה כל לקוחות תחום
פעילות לבנט ,מהווים מטרה מתמדת ומשכך חשופים יותר להתקפות סייבר.
כמו כן ,פגיעה כאמור שתגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבוצה עלולה לחשוף
את הקבוצה לתביעות משפטיות .במקרים כאמור ,עלול הדבר לפגוע בתוצאותיה
העסקיות של החברה.
החברה פועלת בכדי לעמוד בכלללים הרגולטוריים החלים עליה בכל הנוגע לאבטחת
מידע .בהתאם ,החברה נדרשת להשקיע משאבים ניכרים ועשויה להידרש להגדיל את
ההשקעה ,בשים לב לגידול בסיכון ,לעליה בנסיונות מתקפות הסייבר ותחכומן,
לאירועי אבטחת מידע שיתגלו ולשינויים רגולטוריים.

ז.

תלות בשירותי ענן ובמערכות תקשורת  -מוצרי ושירותי הקבוצה תלויים בחלקם
הגדול בשירותי ענן ,אשר עלולים להיות מושפעים מתקלות ,לרבות תקיפות סייבר
וכיוב' התלות בשירותי ענן כאמור מגדילה את חשיפת הקבוצה גם עקב הצורך בשירותי
תקשורת ומערכות מידע ,הנדרשים לקבוצה ממילא היות ואנשי המקצוע מטעמה
נמצאים באוקראינה כשמרבית לקוחות הקבוצה הינם ממדינות אחרות .בהתאם,
תקלות בשירותי הענן ו/או בשירותי תקשורות ו/או במערכות מידע ,עלולות להשפיע
באופן מהותי על יכולתה של הקבוצה להפיץ את מוצריה ו/או להעניק את השירותים
המוענקים על ידה.
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ח.

תלות בעובדי מפתח  -לקבוצה תלות בבעלי השליטה בחברה ה"ה אדי כץ וגיא עמר,
המשמשים כמנכ"ל וסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה .ככל שמי מעובדי מפתח אלו
יסיים את עבודתו בקבוצה ,החברה תצטרך להשקיע משאבים רבים בכדי למצוא
מחליף מתאים.

ט.

שינויים בשוקי ההון בעולם ובארץ  -ככלל ,מאופיינים שוקי ההון בתנודתיות גבוהה,
בפרט ביחס לחברות טכ נולוגיה .שפל בשוקי ההון בישראל ובעולם עלול להקשות על
מציאת מקורות מימון לפעילותה של לבנט כמו גם על הביקוש לפלטפורמת לבנט.

להלן טבלה המציגה את סוג גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  -סיכוני מקרו ,סיכונים
ענפיים וסיכונים מיוחדים לקבוצה ,אשר דורגו בהתאם להערכת הנהלת הקבוצה ,על פי
השפעתם על עסקי הקבוצה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון
השפעה גדולה

השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכוני מקרו
האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי

X

תלות במצב הכלכלי ,הביטחוני ,והפוליטי
בישראל ,אוקראינה ובשאר העולם

X
X

חשיפה לשינויים בשערי החליפין

X

התפשטות נגיף הקורונה

סיכונים ענפיים
X

תחרות
יכולת לגייס הון ומקורות מימון

X

התפתחויות טכנולוגיות

X

הון אנושי

X
X

צמיחה לא מבוקרת
סייבר ואבטחת מידע

X
X

תלות בשירותי ענן ובמערכות תקשורת
תלות בעובדי מפתח

X

שינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם

X

יצוין כי זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על החברה הובאו על סמך הערכת החברה ,וייתכן כי
בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונה מהאמור לעיל.
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 6.9.10חברות בנות וקשורות
 6.9.10.1להלן פרטים אודות חברות בנות וחברות קשורות של החברה לתאריך התשקיף:
שיעורי החזקה

שם החברה

מדינת
התאגדות

בהון

אר .די לבנט
בע"מ

ישראל

100%

החברה
המרכזית
לחדשנות
ועידוד
הייטק בע"מ
SANKARA
TECH LLC

GA LLC

INC

100%

100%

-

ישראל

100%

100%

100%

-

אוקראינה

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

-

אוקראינה

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

-

ארה"ב

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

100%
באמצעות
החברה
המרכזית

-

CENTRAL
COMPANY

בהצבעה

בסמכות
למינוי
דירקטורים

ני"ע
הניתנים
למימוש
לזכויות
בהון או
בהצבעה
המוחזקים
על ידי
החברה
ומועד
המימוש

היקף
ההשקעה
בחברה
המוחזקת
(באלפי
ש"ח)

יתרת
ההלוואות
ושטרי
ההון
שהעמידה
החברה
לחברה
המוחזקת
(באלפי
ש"ח)

יתרת
הערבויות
שהעמידה
החברה
לחברה
המוחזקת
(באלפי
ש"ח)

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

יצוין ,כי הנתונים כאמור מבוססים על הדוחות הפרופורמה האחרונים והשנתיים.
 6.9.10.2להלן יפורטו שמות המחזיקים ,למיטב ידיעת החברה ומנהליה ,בתאריך התשקיף,
בלמעלה מעשרים וחמישה אחוזים מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או
מהסמכות למנות דירקטורים ,בחברות הבנות ובחברות הקשורות של החברה:
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שיעורי החזקה
שם החברה

שם המחזיק

אר .די לבנט בע"מ

גרופ  107בע"מ

החברה המרכזית לחדשנות
ועידוד הייטק בע"מ

גרופ  107בע"מ

SANKARA TECH LLC

החברה המרכזית
לחדשנות ועידוד
הייטק בע"מ

GA LLC

החברה המרכזית
לחדשנות ועידוד
הייטק בע"מ

INC

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

החברה המרכזית
לחדשנות ועידוד
הייטק בע"מ

CENTRAL COMPANY

בהון

בהצבעה

בסמכות למינוי
דירקטורים

100%

100%

100%

 6.9.10.26.9.10.3להלן תיאור עיסוקן של החברות הבנות והחברות הקשורות של החברה,
הנכללות בטבלה לעיל ,וכן פרטים בדבר הרווח ההפסד שלהן בשנים  2020ו2019-
(באלפי ש"ח) וכן לתקופה של שלושה חודשים שסיומה ביום  31במרץ:2021 ,
2020
שם החברה

עיסוק

אר .די לבנט
בע"מ

פיתוח שיווק
והפצה של
פלטפורמת
לבנט

165

החברה
המרכזית
לחדשנות
ועידוד הייטק
בע"מ

מתן שירותי
איתור ,גיוס,
הכשרה וניהול
של השמה של
עובדים מתחום

()1,982

הפסד/רווח
לפני מס

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום 31.3.2021

2019

הפסד/רווח
נקי

165

()1,982

הפסד/רווח
לפני מס

()74

()940
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הפסד/רווח
נקי

()74

()940

הפסד/רווח
לפני מס

()2,331

97

הפסד/רווח
נקי

()2,331

97
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הפיתוח
והמדיה עבור
הלקוחות

SANKARA
TECH LLC

GA LLC

CENTRAL
COMPANY
INC

מספקת
שירותים
לחברה
המרכזית

13

מספקת
שירותים
לחברה
המרכזית.

()12

סליקת
תשלומים
מהלקוחות הלא
ישראלים של
הקבוצה

-

11

()12

10

15

-

-

8

28

23

22

22

15

-

-

-

יצוין ,כי הנתונים כאמור מבוססים על הדוחות הפרופורמה האחרונים והשנתיים.
 6.9.10.36.9.10.4בשנים  2019-2020וברבעון הראשון לשנת ( 2021עד לתאריך התשקיף) לא
קיבלה החברה דיבידנד ,ריבית או דמי ניהול מחברות בנות וקשורות .למעט
הוראות הדין ,אין מגבלות על חלוקת דיבידנדים על ידי חברות בנות וקשורות.
יצוין ,כי במסגרת היחסים בין חברות הקבוצה לבין עצמן ,מתקשרות חברות
הקבוצה בינן לבין עצמן בהסכמים שונים ,לרבות הסכמי ניהול ,הסכמי שכירות,
הלוואות והסכמים למתן שירותים על ידי עובדים לחברות אחרות בקבוצה .נכון
ליום  ,31.3.2021לחברות הבנות אין רווחים ראויים לחלוקה.
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נספח א' לפרק - 6
דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020 ,ולתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  31במרץ2021 ,
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דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020 ,ולתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  31במרץ2021 ,
החברה הינה "תאגיד קטן" ,כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות הדוחות ,ובתקנה 6ג לתקנות פרטי
תשקיף .בהתאם ,החליט דירקטוריון לאמץ את ההקלות המנויות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות ,כמפורט
להלן:
 העלאת הרף הנדרש לצירוף הערכות שווי מהותיות ל( 20% -חלף שיעור של ( )10%אם וככלשקיימות הערכות שווי) ;
-

פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון לעניין אפקטיביות הבקרה );(ISOX

-

הקלה בחובת צירוף דוחות חברות כלולות  -העלאת סף הצירוף לדוחות ביניים של דוחות חברות
כלולות מהותיות ל( 40%-תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים שנתיים על ( )20%אם וככל
שרלוונטי);
פטור מ"דוח גלאי"  -מתן פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות הדוחות (פרטים בדבר
חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם" ,דוח גלאי") לתאגידים קטנים אשר החשיפה שלהם לסיכוני
שוק הנו בעים ממכשירים פיננסיים אינה מהותית ,בהתאם לספי מהותיות שנקבעו בתקנות
הדוחות;

-

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר 2020 ,ולתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  31במרץ"( 2021 ,תאריך הדוח" ו"-תקופת
הדוח" ,בהתאמה) ,בהתאם לתקנות הדוחות.
דוח דירקטוריון זה ,הנכלל כנספח א' בפרק  6לתשקיף ,כולל רק מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי
והוא נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי גם תשקיף החברה.
 .1הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו ,הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו
1.1

תיאור התאגיד וסביבתו העסקית
החברה הוקמה והתאגדה ביום  31במאי ,2020 ,בהתאם לדיני מדינת ישראל ,כחברה פרטית
מוגבלת במניות על פי חוק החברות ,תחת שמה הנוכחי.
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החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור מהרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה
והתעשייה להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על-פיו,
אשר עוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים מתקדמים
לניהול חברות ובמתן שירותי גיוס ו/או ניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ללקוחות בישראל
ומחוץ לישראל.
פעילות הקבוצה נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים (לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.2לתשקיף):
(א)

פיתוח ,שיווק והפצה של מערכת לבנט  -מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות
בניירות ערך בשם "לבנט" .הפעילות מבוצעת באמצעות לבנט.

(ב )

מתן שירותי גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה .הפעילות מבוצעת באמצעות
החברה המרכזית וחברות הבת שלה.

כמו כן ,הקבוצה עוסקת ,באמצעות לבנט ,החברה המרכזית והתאגידים האוקראיניים בפיתוח
של מוצרים טכנולוגיים נוספים .פעילות זו ,נכון לתאריך התשקיף ,הינה מצומצמת יחסית ואינה
מהווה תחום פעילות עצמאי.
במהלך תקופת הדוח רשמה הקבוצה התקדמות מהותית והמשיכה להציג צמיחה בתחומי
פעילותה הן ברמת המחקר ופיתוח ,שיווק והפצה של מערכת לבנט ,הן ברמת מתן שירותי גיוס
ונוהל צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ,והן ברמת המחקר והפיתוח מוצרים טכנולוגיים נוספים.
בהתאם הציגה החברה גידול מתמיד בכוח האדם המקצועי שלה אשר מעניק את השירותים
כאשר נכון ליום  31במרץ 2021 ,חל גידול של של כ 117% -ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ונכון
לתאריך התשקיף גידול של כ 24% -ביחס לרבעון הראשון לשנת .2021
ברמת מחקר ופיתוח ,שיווק והפצה של מערכת לבנט-
במהלך שנת  2020קיבלה לבנט שתי תעודות הצטיינות מהאיחוד האירופי על חדשנות וטכנולוגיה
מתקדמת .כמו כן ,השלימה לבנט הטמעה של מערכת לבנט בארבעת הבנקים הנוספים בקבוצת
הבינלאומי.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2021המשיכה החברה בפיתוח תשתיות לשיתופי פעולה
אסטרטגיים כולל חתימה על הסכם אסטרטגי עם חברת Finastra International Limited

(" ,)"Finastraהמספקת שירותים ופתרונות לאלפי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי
בנקאות קמעונאית ,בנקאות עסקית ,מסחר ,שוקי הון ותשלומים .יצוין ,כי לאחר תקופת הדוח,
בחודש יולי  2021התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  ,Tradierברוקר סוחר הפועל באופן מקוון
בעיקר בארה"ב ,על-פיו יחלו הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח ממשק בין פלטפורמת לבנט לבין
שירותי הברוקראז' של  ,Traiderלרבות חיבורו לפלטפורמת .FINASTRA
להערכת החברה ,ההתקשרות בהסכמים אסטרטגיים אלו ישמשו כלי ליצירת תשתית שיווקית
למערכת לבנט תחת הסכמים מסחריים אפשריים בין החברה לשחקנים אסטרטגיים מקומיים
ובינלאומיים נוספים .החברה צופה כי ההצלחה בהטמעת המערכת בקרב הלקוחות ושיתופי
הפעולה העסקיים המבוססים על הרצת המערכת אצל שחקנים אסטרטגיים ,יקדם את החברה
לחברה בקידום האסטרטגיה העסקית שלה.
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ברמת מתן שירותי גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה-
במהלך תקופת הדוח המשיכה החברה להציג גידול מתמיד במספר הלקוחות כאשר הציגה עלייה
של פי ( 3שנתי) ביחס לשנת  2019וברבעון הראשון לשנת  2021הציגה החברה גידול של למעלה
מ 30% -במספר הלקוחות.
ברמת פיתוח מוצרים טכנולוגיים נוספים-
כמו כן ,במהלך תקופת הדוח המשיכה לבנט בפיתוח אפליקציית "בורסה לייב" ,שמיועדת לתת
לכל אדם ,בלא תשלום ,אפשרות לבנות אסטרטגיית השקעה על ניירות ערך שנסחרים בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ (אך ללא יכולת לבצע בפועל עסקאות דרך האפליקציה) ,ולקבל
מערכת התראות שוטפות וניתוח מגמות לפי דינמיקת המסחר בבורסה באמצעות גרפים אשר
הופכים את חווית המסחר לפשוטה יותר עבור הסוחרים .נכון לתאריך התשקיף ,אפליקציית
"בורסה לייב" טרם עלתה לאוויר .במקביל ,המשיכה החברה המרכזית לפתח מוצריה
הטכנולוגיים הנוספים ,כגון פלטפורמת ארנקים דיגיטליים ופלטפורמת .BI
ביום  22ביוני ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם עם לבנט ,החברה המרכזית וכל בעלי המניות של
לבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג ("הסכם המיזוג") .על פי הסכם המיזוג ,כל מחזיקי
ניירות הערך של לבנט והחברה המרכזית יעבירו לחברה את כל ניירות הערך שלהם בלבנט
ובחברה המרכזית ,כך שהחברה תחזיק במלוא ההון המונפק והנפרע של לבנט ושל החברה
המרכזית ,וזאת בתמורה למניות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית ושל
לבנט ולאופציות לרכישת מניות של החברה שתקוצינה לבעלי אופציות לרכישת מניות של החברה
המרכזית ו/או של לבנט ("עסקת המיזוג") .מיד עם השלמת עסקת המיזוג ,בעלי המניות בלבנט
ובעלי אופציות לרכישת מניות בלבנט ,יחזיקו ב 60%-מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול
מלא) ובעלי המניות בחברה המרכזית ובעלי אופציות לרכישת מניות בחברה המרכזית ,יחזיקו
ב 40% -מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) .עסקת המיזוג נעשית על פי הוראות
סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה ,בהתאם לאישור רשויות המס ("הרולינג") בדבר התנאים
שבהתקיימם עסקת המיזוג פטורה ממס במועד ההעברה (ואירוע המס נדחה למועד המימוש
בפועל של המניות) .לפרטים נוספים ,ראו סעיפים  3.4ו 6.1.2-לתשקיף.
כאמור לעיל ,החברה הוקמה בחודש מאי  ,2020בעיקר לצורך ביצועה של עסקת המיזוג (כמפורט
להלן) ,ללא נכסים ,התחייבויות ופעילות כלשהן ,למעט הענקת שירותי יעוץ לגורם אחד ולתקופה
קצרה .בהתאם לכך ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ליום  31בדצמבר2020 ,
וליום  31במרץ 2021 ,ערוכים באופן המשקף את הקמת החברה כאילו התבצעה בתחילת
התקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ,היינו 1 ,בינואר,
.2019
לפרטים אודות ההנחות העיקריות בבסיס הדוחות המאוחדים פרופורמה של החברה ,ראו ביאור
 2לדוחות הפרופורמה השנתיים וביאור  2לדוחות הפרופורמה האחרונים ,המצורפים בפרק 9
לתשקיף.
הנפקת ניירות הערך של החברה על-פי התשקיף ,הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה
לציבור .לאחר הנפקתם של ניירות הערך המוצעים ,ככל שתושלם ,ורישומם למסחר בבורסה,
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תהפוך החברה לחברה ציבורית ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,וכן לתאגיד מדווח ,כהגדרת
מונח זה בחוק ניירות ערך.
יודגש ,כי הערכותיה של החברה בדבר שיתופי פעולה אסטרטגיים ,ההתקשרות בהסכמים עם
 FINASTRAו ,Traider -בדבר השלמת אילו מהפרויקטים הנמצאים בפיתוח ,לרבות
פרויקטים אשר טרם החלו ובכוונת החברה ליישם ,ובדבר האסטרטגיה העסקית שלה ויעדיה,
כמו גם הצפי להתפחות ,כאמור לעיל הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק
ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל
הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש ,כולה או חלקה,
או עשויה להתממש באופן שונה מהותית ו/או היעדים לא יושגו.
1.2

השפעות על הפעילות העסקית של החברה
 1.2.1התפשטות נגיף הקורונה
בתחילת שנת  ,2020החל להתפשט ברחבי העולם נגיף חדש מסוג "קורונה" ()COVID-19
אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית .התפרצות המגיפה ואי
הוודאות באשר לקצב התפשטותה ,למשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה ולהנחיות
ולפעולות השונות שנקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה ,הביאו למשבר
כלכלי עולמי ,ובין היתר גם בישראל ובאוקראינה.
במהלך תקופת הדוח ,חלה עלייה לסירוגין בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין
מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ,מידת עוצמתו ,יציאה
ו/או כניסה לסגר ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים
באופן הדרגתי ,החל מחודש דצמבר  2020החלה ממשלת ישראל במבצע חיסונים
לאוכלוסיית ישראל אשר ממשיך להתנהל בימים אלה עם תחילת מתן חיסון שלישי
לאזרחים בני  40ומעלה.
במקביל לכך ,ועל אף ביצוע מבצע החיסונים כאמור חלו עליות וירידות משמעותית ברמות
התחלואה ,אשר הביאו את ממשלת ישראל להכרזה על הטלת והסרת מגבלות משמעותיות
להתניידות והתקהלות של אנשים בהתאם לרמות התחלואה.
כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו ,ננקטו באזורים
רבים בעולם ,לרבות בישראל ,צעדים מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות
והתקהלות של אנשים .למרות האטה בהתפשטות הנגיף בישראל לקראת סוף הרבעון
הראשון של שנת  ,2021בחלק ניכר ממדינות העולם חלה עלייה בקצב ההתפשטות והעת
הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת
עוצמתה ,לרבות חשש מ"גל" נוסף של תחלואה ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר
והשינויים התדירים הכרוכים בכך.
להערכת החברה ,מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינו רחב ותלוי בעיקרו במספר
גורמים אשר אינם בשליטת החברה ,ובין היתר :משך הזמן שיחלוף עד להשלמת התחסנות
כלל האוכלוסיה לנגיף ,היקף ההגבלה על הפעילות העסקית עד להתחסנות האוכלוסיה
לנגיף ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם.
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עקב המצב הבריאותי וההגבלות השונות שננקטו בישראל ובאוקראינה במהלך תקופת
הדוח נקטה הקבוצה במספר פעולות לצורך התמודדות עם השפעות משבר הקורונה ,ניהול
המשבר הקיים ותכנון אסטרטגי עתידי לטובת המשך פעילות שוטפת בהתאם לנסיבות:
מיד עם פרוץ המשבר ,נערכה החברה יחד עם לקוחותיה ,לעבודה מהבית וחיבור מרחוק
על מנת לשמור על רצף תפקודי של כלל עובדי הקבוצה .יצוין ,כי בשיא הגבלת הפעילות
במהלך משבר הקורונה כ 90%-מעובדי הקבוצה המשיכו לעבוד באופן רגיל מהבית ,כאשר
הגעה למשרדי הקבוצה בישראל ובאוקראינה התאפשרה תחת עמידה בהנחיות משרדי
הבריאות בישראל ובאוקראינה.
נכון לתאריך התשקיף ממשיכה החברה ,ביחד עם לקוחותיה ,בעבודה מהבית במשולב עם
עבודה מהמשרד ,והכל בהתאם להוראות ולמגבלות השונות המתפרסמות מעת לעת.
מגזרי הפעילות של החברה לא הושפעו מהותית מהמשבר ,כאשר בחלקם אף הייתה עליה
בפעילות ,כתוצאה מהצורך של הלקוחות להיערך לעבודה מהבית בזמן קצר ,כגון
בתשתיות תוכנה ותקשורת ,חומרה ,מוצרי תוכנה ,שירותי ענן ואבטחת מידע ,כמו גם
האצת פרויקטים בתחומי הבריאות ,שליטה ובקרה ודיגיטל.
נכון לתאריך התשקיף ,כמעט כל עובדי הקבוצה עובדים כרגיל במתכונת עבודה במודל
היברידי (שילוב של עבודה מהבית ומהמשרד).
הערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר השלכה שלילית על מרבית ענפי
המשק בדרגות שונות ,ובעקבות זאת עשויה להיות גם פגיעה בשוק ה .IT-יחד עם זאת,
לקבוצה חשיפה מועטה ללקוחות בענפים אשר נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר (דוגמת
ענף התעופה ,ענף האופנה ,ענף התיירות וענף המלונאות) .למרות המפורט לעיל יש לציין
כי בעקבות ההגבלות שחלות במשק והצורך של לקוחות הקבוצה להיערך בזמן קצר
לעבודה מהבית חלה עלייה בהיקפי הפעילות בחלק ממגזרי הפעילות של החברה כגון:
פתרונות מערכות מבוססות ענן וכן האצת פרויקטים הכוללים ניטור ,בקרה ושליטה
מרחוק .הנהלת החברה ממשיכה לעקוב אחר השינויים וההתפתחויות בדבר השפעות
התפרצות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של הקבוצה .לתאריך התשקיף ,להערכת
החברה ,השלכות התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולות כדי
השפעה מהותית על פעילותה העסקית של הקבוצה ,לרבות על הכנסותיה ,הוצאותיה
ורווחיותה .כמו כן ,להערכת החברה ,אין להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה
ועל מקורות המימון שלה.
בהקשר זה יש לציין ,כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות
ובהתנהלות מדינות העולם בטיפול בנגיף ,המשך התפשטותו והשפעתו על משקי העולם,
כאשר במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף
על פעילותה של החברה בכלל ובפרט כחברת מחקר ופיתוח.
 1.2.2מלחמת דונבאס
מצב המלחמה בחבל דונבאס הסמוך לגבול אוקראינה ,תורם לפיתוח סביבת עבודה
שלילית לאנשים מאותו אזור ,לרבות בשל הפרעות תכופות לאינטרנט ולתקשורת
הסלולרית המשפיעות ישירות על תפוקת העובדים .אולם ,ככל שמצב המלחמה כאמור
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ישאר במתכונת דומה לזו הקיימת היום ,ההשפעה על החברה צפויה להיות לא מהותית
שכן מרכזי פעילותה של החברה נמצאים במרחק רב מאזורי הלחימה ולא מורגשת בהם
השפעה מהותית על שוק העבודה המקומי .יחד עם זאת ,התפשטות המתיחות לאזורים
המרוחקים מחבל דונבאס ,עשויה להשפיע על יכולת החברה לאתר ולהעסיק אנשי מקצוע
מתאימים.
הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המשך התפשטות נגיף הקורונה ושל
ההנחיות הניתנות לציבור בעטיו וכן של מלחמת רוסיה-אקוראינה ,על פעילותה של
הקבוצה מהוות מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק נירות ערך ,המבוסס ,בין היתר ,על
הערכות של החברה נכון למועד פרסום דוח זה ביחס לגורמים אשר אינם בשליטתה.
הערכות החברה מבוססות על מידע הקיים כיום בידי החברה ,על פרסומים בנושא זה
ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות ,ואשר אין כל ודאות כי יתממש ,כולו או חלקו ,והעשוי
להתממש באופן שונה מהותית ,וזאת עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ובהם ,בין
היתר ,ההנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם ועוצמת ומשך ההאטה הכלכלית
שתתפתח בארץ ובעולם.
1.3

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו
1.3.1

לפרטים נוספים אודות השפעתה של התפרצות נגיף ה"-קורונה" ( )COVID-19וכן של
מלחמת רוסיה-אוקראינה על עסקיה ,פעילותה ותוצאותיה העסקיות של החברה
במהלך תקופת הדוח ולאחריו ,ראו סעיף  1.2לעיל.

1.3.2

ביום [__________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה את תיקון הוראות התקנון של החברה המצורף כנספח א' לפרק  4לתשקיף ,אשר
ההחלטה בדבר אימוצן תיכנס לתוקף במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-
פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר.

1.3.3

ביום [__________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית
של החברה בהתאם להוראות תקנה  1לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע
מדיניות תגמול) ,התשע"ג ,2013-מדיניות תגמול פטורה לחברה בהתאם לסעיף 2א
לתקנות האמורות בנוסח המצורף כנספח ג' לפרק  8לתשקיף .לפרטים נוספים ,ראו סעיף
 8.1.5לתשקיף.

1.3.4

ביום [__________] ,25[ ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה ,כי במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ועובר לרישומם למסחר בבורסה ,יוקצו לה"ה דני כהן ,אדי כץ ,רועי כץ ונתי פריד
(דירקטור בלבנט וכן המשמש כפרויקטור של הליך שינוי המבנה ותהליך ההנפקה של
הקבוצה)  ]_______[490,135אופציות לא רשומות אשר ניתנות למימוש למניות רגילות
של החברה ללא ע.נ .כל אחת ,בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ,יועצים ונושאי
משרה בחברה .לפרטים נוספים ,ראו סעיפים [______] ו3.8.6-פרק  3לתשקיף.

1.3.5

ביום [________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית
של החברה ,כי במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם
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למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף,
יעודכנו תנאי הכהונה והעסקה של ה"ה אדי כץ וגיא עמר ,מבעלי השליטה בחברה.
לפרטים נוספים ,ראו סעיפים  8.1.2ו 8.1.3-לתשקיף.
1.3.6

ביום [________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית
של החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם
למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף,
התגמולים שישולמו לכלל הדירקטורים אשר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול
מהחברה ,כפי שיכהנו מעת לעת ,יהיו בבגובה "הסכום הקבוע" כקבוע בתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") .כמו
כן ,הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

1.3.7

ביום [________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית
של החברה להעניק ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף 6.1.2
לתשקיף ,לדירקטורים ונושאי המשרה בכירה בחברה ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת
בחברה ,ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או בחברות בנות
ו/או בחברות קשורות ,לרבות לבעלי השליטה בה ו/או לנמנים עמם ,כתבי פטור ושיפוי
בנוסחים המצורפים כנספחים א' ו-ב' לפרק  8לתשקיף ,בהתאמה.

1.3.8

ביום [________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית
של החברה ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם
למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,את
התקשרותה של החברה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של דירקטורים ונושאי
משרה בכירה בחברה ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ,ו/או בחברות בשליטתה,
במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,לרבות לבעלי השליטה
בה ו/או לנמנים עמם בהתאם לחוק החברות לתקופה של  12חודשים שתחילתה במועד
השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה,
בגבולות אחריות בסכום כולל של עד כ5- ]__[-מיליון דולר למקרה ולתקופה.

1.3.9

ביום [________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר
קבלת אישור דירקטוריון החברה ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה ,את פיצול כל המניות הרגילות ברשומות
בהונה הרשום והמונפק והנפרע של החברה וכן ביטול ערכן הנקוב ,כך שהונה של החברה
יורכב ממניות רגילות ללא ע.נ..

 1.3.10ביום [___________]  25באוגוסט ,2021 ,נחתם בין ה"ה אדי כץ ,גיא עמר ,יורי קשדן
וסרגי פורמן הסכם להקמת דבוקת שליטה שיכנס לתוקפו בכפוף להשלמת הנפקת
ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי
מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.4לתשקיף.
 1.3.11ביום  7ביולי ,2021 ,התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  ,Tradierברוקר סוחר הפועל באופן
מקוון בעיקר בארה"ב .על פי מזכר ההבנות ,יחלו הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח
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ממשק בין פלטפורמת לבנט לבין שירותי הברוקראז' של  ,Traiderלרבות חיבורו
לפלטפורמת ( FINASTRAלפרטים נוספים ראו סעיף  1.3.20להלן) ,ויוצע למספר
מצומצם ( )2-3של בנקים שחברים ברשת של  .FINASTRAעל פי ההסכמות בין הצדדים,
תשלומים שייגבו מהבנקים כאמור ו/או מלקוחותיהם הסוחרים הפרטיים שיעשו
שימוש בפתרון המלא כאמור ,לאחר ניכוי עמלת  ,FINASTRAיתחלק בין לבנט ל-
 Tradierבאופן שייקבע בין הצדדים .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.7.18.7לתשקיף.
 1.3.12ביום  22ביוני ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם עם לבנט ,החברה המרכזית וכל מחזיקי
המניות של לבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג ("הסכם המיזוג") .לפרטים
נוספים אודות הסכם המיזוג ,ראו סעיף  1.1לעיל.
 1.3.13ביום  21ביוני ,2021 ,התקשרה החברה המרכזית עם ה"ה יורי קשדן וסרגי פורמן ,אשר
בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת
הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,יהיו מבעלי השליטה
בחברה ,בהסכם לפיו בכפוף לאמור לעיל ,תומר הלוואת הבעלים בסך של  375אלפי ש"ח
שהשקיעו מעת לעת בחברה המרכזית ,לפרמיה על המניות שהוקצו להם החברה
המרכזית במועד השקעתם .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.2.1.4לתשקיף.
 1.3.14ביום  2ביוני ,2021 ,קיבלה החברה אישור מרשות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה
בדבר הכרתה כחברת מחקר ופיתוח.
 1.3.15ביום  1במאי ,2021 ,התמנו ה"ה מאיה פינגר ומייבר דורסט לכהן כדירקטוריות בחברה.
 1.3.16ביום  1במאי ,2021 ,התמנה מר דני כהן לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
 1.3.17בחודש אפריל ,2021 ,התקשרה לבנט במכתב כוונות עם GoldenCross Media GmbH

(" ,)"GOLDENCROSSעל פיו  GOLDENCROSSתפעל להכיר את פלטפורמת לבנט
ללקוחות פונטציאליים במדינות כאמור ותפנה ללבנט לקוחות פוטנציאליים שיביעו
עניין בפלטפורמה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.7.18.6לתשקיף.
 1.3.18ביום  18באפריל ,2021 ,אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות ,מכוחה תהיה
רשאית החברה להקצות מעת לעת 21,986,525 ,אופציות לא רשומות הניתנות למימוש
ל 21,986,525 -מניות רגילות של החברה ללא ע.נ .כל אחת ("האופציות") ,לעובדים,
נושאי משרה ,יועצים ונותני שירותים של החברה ("ניצעים") .לפרטים נוספים ,ראו
סעיף  3.8.6לתשקיף.
 1.3.191.3.18ביום  19באפריל ,2021 ,נחתם כתב התחייבות כלפי החברה המרכזית ("כתב
ההתחייבות") ,על-ידי ה"ה אמיר אדיבי ("מר אדיבי") וישראל מורגנשטרן ("מר
מורגנשטרן") על-פיו החברה המרכזית התקשרה בהסכם השקעה עם אחים טובים
אנחנו (שותפות מוגבלת) (בסעיף זה בלבד" :השותפות") ,אשר בעלי השליטה בשותף
הכללי שלה הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן .בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה ,בתמורה
לסך של  3,350,650ש"ח ,ביום  5במאי ,2021 ,הקצתה החברה המרכזית לשותפות
 29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של החברה.
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עוד במסגרת כתב ההתחייבות ,העניקה החברה המרכזית בתמורה לשירותיהם של מר
אדיבי ומר מורגנשטרן שניתנו לחברה המרכזית באיתור השקעה והשקעות השותפות,
העניקה החברה המרכזית לכל אחד מאמיר אדיבי אחזקות בע"מ ,חברה בשליטתו
המלאה ( )100%של מר אדיבי ,ומלישמור החזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה
( )100%של מר מורגנשטרן ,כתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsלרכישת עד 28,757
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית ,כל אחד ,וכן עד 890
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית למר מני שלום ("מר
שלום") ,1ובסך הכל עד  58,404מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה
המרכזית .עוד נקבע בכתב ההתחייבויות ,כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך
המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה
כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,כתבי האופציה יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים
( )Warrantsשל החברה ,כך שהחברה תעניק לכל אחד ממר אדיבי ומר מורגנשטרן זכות
לרכישת עד  513,037מניות רגילות של החברה וכן למר שלום זכות לרכישת עד 15,878
מניות רגילות של החברה ,ובסך הכל עד  1,041,952מניות רגילות של החברה ,במחיר
מימוש למניה אחת שיהיה זהה למחיר המניה בהנפקה על-פי התשקיף .
לפרטים נוספים אודות כתב ההתחייבות ,ראו סעיף  3.4.1לתשקיף.
 1.3.19ביום  18באפריל ,2021 ,אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות ,מכוחה תהיה
רשאית החברה להקצות מעת לעת 21,986,525 ,אופציות לא רשומות הניתנות למימוש
ל 21,986,525 -מניות רגילות של החברה ללא ע.נ .כל אחת ,לעובדים ,נושאי משרה,
יועצים ונותני שירותים של החברה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.8.6לתשקיף.
 1.3.20ביום  2במרץ 2021 ,התקשרה לבנט בהסכם הפניות ( )Referral Agreementעם .Finastra
 Finastraהמספקת שירותים ופתרונות לאלפי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי
בנקאות קמעונית ,בנקאות עסקית ,מסחר ,שוקי הון ותשלומים .על פי ההסכם ,לבנט
הסמיכה את  ,Finastraלתקופה של  36חודשים ,להפנות אליה לידים מלקוחות של
 Finastraאשר יתעניינו בפלטפורמת לבנט .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.7.18.2לתשקיף.
 1.3.21במהלך חודשים פברואר ומרץ  ,2021התקשרה החברה ב 6-הסכמי הלוואות המירות
למניות (כפי שתוקנו בחודש יולי  )2021במסגרתם נטלה החברה הלוואות המירות בסך
של  750,000ש"ח ("הסכמי ההלוואות ההמירות") מהמלווים המפורטים להלן( :א)
ה"ה רפי דורסט (בסעיף זה בלבד" ,מר דורסט") ומיבר דורסט ,דירקטורית בחברה; (ב)
הגב' ניבה דורסט ,אחותו של מר דורסט; (ג) הגב' אולגה פורמן ,אמו של מר סרגיי
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יצוין ,כי בהתאם לכתב ההתחייבות ,תחילה הקצתה החברה המרכזית לכל אחד מהצדדים השלישיים כתבי אופציה לרכישת
 29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית ובסה"כ  58,404מניות רגילות של החברה המרכזית.
ביום 19 ,באפריל ,2021 ,המחו הצדדים השלישיים את זכותם לרכישת  890מניות רגילות של החברה המרכזית לטובת הצד
השלישי הנוסף.
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פורמן( ;2ד) הגב' פאינה קזדן ,אמו של מר יורי קשדן ;2ו(-ה)  2צדדים שלישיים שאינם
ולא יהיו בעלי עניין בחברה;.
בהתאם להוראות הסכמי ההלוואות ההמירות ,במועד השלמת הנפקת ניירות הערך
המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר ,בכוונת החברה להמיר את מלוא
יתרת הסכמי ההלוואות במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה שישולם על ידי
המשקיעים במסגרת ההנפקה על-פי התשקיף בתוספת הנחה של .15%
לפרטים נוספים אודות הסכמי ההלוואות ההמירות ,ראו סעיף  3.3.1לתשקיף.
 1.3.22ביום  4בינואר ,2021 ,התקשרה לבנט בהסכם ,כפי שתוקן בחודש אפריל ,2021 ,עם
פיטכ 3פתרונות טכנולוגיים בע"מ ("פיטכ ,)"3חברה שאחד מבעלי המניות בה ()33.33%
הינו מר דני כהן ,יו"ר דירקטוריון החברה ,על-פיו בתמורה לשירותי ייעוץ אסטרטגיים
ובכלל זה העמדת שירותי דירקטוריון מייעץ ( )advisory boardללבנט ,העניקה לבנט
לפיטכ 3כתב אופציה לא רשום ( )Warrantלרכישת עד  745מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כל אחת של לבנט ,במחיר מימוש למניה אחת של  1ש"ח (בסעיף זה בלבד" ,כתב
אופציה פיטכ 3לבנט") .לפרטים נוספים אודות הסכם שירותי הייעוץ עם פיטכ  ,3ראו
סעיף  6.7.18.3לתשקיף.
ביום  24בינואר ,2021 ,התקשרה לבנט בהסכם ,כפי שתוקן ביום  6במאי ,2021 ,עם יועץ
שאינו ולא יהיה לבעל עניין ,לקבלת שירותי ייעוץ ,על-פיו בתמורה לשירותי ייעוץ
שהועמדו על ידי היועץ ,העניקה לבנט ליועץ כתב אופציה לא רשום ) )Warrantרכישת
עד  245מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של לבנט (בסעיף זה בלבד" ,כתב אופציה
יועץ לבנט").
כתב אופציה פיטכ 3לבנט וכתב אופציה יועץ לבנט ,ייקראו יחד להלן בסעיף זה בלבד:
"כתבי אופציה יועצים לבנט".
בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר
והשלמת הליך שינו המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,כתבי אופציה
יועצים לבנט יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsשל החברה ,כך שהחברה
תעניק לפיטכ 3זכות לרכישת עד  230,852מניות רגילות של החברה וליועץ זכות לרכישת
עד  75,918מניות רגילות של החברה ,ובסך הכל עד  306,770מניות רגילות של החברה.
לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ,ראו סעיף  3.4.2לתשקיף.
 1.3.23ביום  1ביוני ,2020 ,התקשרה החברה המרכזית עם הגב' חניתה כץ ,אשתו של מר אדי
כץ ,מנכ"ל חברות הקבוצה ומבעלי השליטה בחברה ,בהסכם העסקה בקשר לתפקידה
כמנהלת מערך שיתופי פעולה וקשרי לקוחות .לפרטים נוספים ,ראו סעיף 8.1.2.4
לתשקיף.

2

אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף 6.1.2
לתשקיף ,יהיו מבעלי השליטה בחברה (לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.7לתשקיף).
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 1.3.24ביום  31במאי ,2020 ,הוקמה והתאגדה החברה בהתאם לדיני מדינת ישראל ,כחברה
פרטית מוגבלת במניות על פי חוק החברות.
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1.4

המצב הכספי
להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ליום
 31בדצמבר 2020 ,וליום  31במרץ 2021 ,וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם (באלפי
ש"ח):
ליום  31במרץ
הסעיף

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

2020

הסברי הדירקטוריון

2019

(מבוקר) (מבוקר)

3,096

296

387

212

העלייה בסעיף נובעת בעיקרה בעליה בהיקף
המזומנים ושווי המזומנים בתאגידים
בנקאיים כתוצאה מקבלת הלוואות המירות
וכן בעליה בסעיף הלקוחות.

773

39

234

34

העלייה בסעיף נובעת בעיקרה בעליה בהיקף
הרכוש הקבוע  -רכישת מחשבים וציוד
נלווה; וכן מגידול בפקדונות בנקאיים
כתוצאה מקבלת הלוואות המירות

סה"כ נכסים

3,869

335

621

246

העלייה נובעת מהשילוב של העלייה בנכסים
השוטפים והעלייה בנכסים הלא שוטפים.

התחייבויות
שוטפות

5,750

1,447

2,872

854

העלייה בסעיף נובעת בעיקרה בעלייה
בהתחייבויות לעובדים תחת סעיף הזכאים
לאור גיוס קבלנים עצמאיים חדשים כחלק
מהתרחבות בפעילות החברה .כמו-כן העלייה
נובעת מהלוואות לזמן קצר מבעלי המניות.

התחייבויות
לא שוטפות

1,027

1,177

1,322

1,121

-

סה"כ גרעון
בהון

2,908

2,289

3,573

1,729

העלייה בסעיף נובעת מכך שהעלייה בסך
ההתחייבויות גבוהה יותר מהעלייה בסך
הנכסים.

נכסים
שוטפים
נכסים
שוטפים

1.5

2021

2020

ליום  31בדצמבר

לא

תוצאות הפעילות פרופורמה
תמצית דוחות רווח והפסד של החברה (בש"ח):
חודשים
לשלושת
שנסתיימה
לשנה
שנסתיימו ביום 31
ביום  31בדצמבר
במרץ
הסעיף

הכנסות

הסברי הדירקטוריון
2021

2020

2020

2019

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

(מבוקר)

(מבוקר)

4,047

1,104

7,113

2,202

12

העליה בהכנסות החברה נובעות בעיקר
לאור גיוס לקוחות חדשים ,בעיקר
בתחום פעילות השירותים.
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עלות המכר
2,456
הוצאות
מחקר
ופיתוח ,נטו

1.6

610

931

הוצאות
הנהלה
וכלליות

2,881

הפסד
מפעולות
רגילות

2,221

4,599

808

1,410

2,515

317

העלייה בהוצאות המחקר והפיתוח
נובעת מהעסקת קבלנים עצמאיים
חדשים לשם עמידה בצרכי הפיתוח
השוטפים של החברה.

1,160

1,647

631

העלייה בעלות המכר נובעת ממגידול
בעלויות העסקת עובדים לאור גיוס
קבלנים עצמאיים חדשים.

הוצאות הנהלה וכלליות עלו כחלק
מהיערכות החברה להנפקה על פי
התשקיף.

546

914

1,648

-

הכנסות
(הוצאות)
מימון

))80

70

))186

))75

-

הפסד
לתקופה

2,306

561

1,836

991

העלייה בהפסד הנקי נובעת בעיקר
מהעלייה בעלות המכר ,הוצאות
המחקר והפיתוח והוצאות הנהלה
וכלליות.

נזילות ומקורות מימון
 1.6.1ניתוח תזרים המזומנים של החברה (בש"ח)
לשלושת חודשים
שנסתיימו ביום 31
במרץ

לשנה שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
הסברי הדירקטוריון

הסעיף
2021

2020

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

תזרימי המזומנים
ששימשו לפעילות
שוטפת

896

תזרימי המזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

379

2020

2019

(מבוקר)

(מבוקר)

385

238

229

8

13

546

34

העלייה בסעיף נובעת מהשקעה
בהון חוזר תפעולי לצורך הרחבת
פעילותה של החברה.

העלייה בסעיף נובעת בעיקרה
בעליה בהיקף הרכוש הקבוע -
רכישת מחשבים וציוד נלווה.
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תזרימי המזומנים
שנבעו מפעילות
מימון

3,389

721

242

573

העלייה בסעיף נובעת בעיקר
מקבלת השקעות והלוואות
המירות מבעלי מניותיה של
החברה.

 1.6.2פרטים אודות מקורות המימון
החברה מממנת את פעילותה באמצעות קבלת מימון מתאגידים בנקאיים ,ממקורות
עצמיים (מתוך הכנסותיה) ,מגיוסי הון מבעלי מניותיה (בין בדרך של כניסת בעלי מניות
חדשים ובין מגיוס של בעלי מניות קיימים) ,הלוואות בעלים וצדדים קשורים וכן ממספר
הלוואות המירות מצדדים שלישיים.
לפרטים נוספים אודות מקורות המימון של הקבוצה מתאגידים בנקאיים ,ראו סעיף 6.9.5
לתשקיף.
לפרטים נוספים אודות ,הסכם אשראי הדדי עם צדדים קשורים ,ראו סעיף 8.2.1.6
לתשקיף.
לפרטים נוספים אודות תנאי הסכמי השקעה והסכמי ההלוואות ההמירות ,ראו פרק 3
לתשקיף.
1.7

דוח מצבת התחייבויות
מצבות התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון ,נכון ליום  31.12.2020וליום  ,31.3.2021מצורפות
כנספחים א' ו -ב' לדוח הדירקטוריון ,בהתאמה.

 .2היבטי ממשל תאגידי
2.1

מדיניות מתן תרומות
לחברה אין מדיניות מתן תרומות וכל בקשה לתרומה נבחנת לגופה .בתקופת הדוח לא תרמה
החברה סכומים כלשהם.

2.2

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
בהתאם לסעיף (92א)( )12לחוק החברות ,ביום [_________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,קבע
דירקטוריון החברה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
יעמוד על  32דירקטורים .לדעת החברה ,מספר זה של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית
ופיננסית יאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות,
ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים
ואישורם .נכון לתאריך התשקיף ,לחברה  2דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית.
לפרטים אודות חברי דירקטוריון החברה ,ראו פרק  7לתשקיף.

2.3

דירקטורים בלתי תלויים
יצוין ,כי בתקנון החברה אין הוראה בדבר מספרם המזערי של הדירקטורים הבלתי תלויים.

 3נכון למועד טיוטה זו ,טרם נתקבלה החלטה.
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2.4

גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה
נכון לתאריף התשקיף ,טרם מונה מבקר פנימי .עם הפיכת החברה לחברה ציבורית ובסמוך לאחר
ביצוע ההנפקה ימנה דירקטוריון החברה מבקר פנימי ,בהתאם לפרק הרביעי לחלק הרביעי לחוק
החברות.

2.5

פרטים בדבר רואה החשבון המבקר
2.5.1

שם רואה החשבון המבקר
רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד  KPMGסומך חייקין ,רו"ח ("רואה
החשבון המבקר").

2.5.2

שכר ושעות עבודת רואה החשבון המבקר
שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת ושירותים הקשורים
לביקורת ביחס לדוחות הכספיים המצורפים לתשקיף הינו  230אלפי ש"ח .סך שעות
העבודה שהושקעו על ידי רואה החשבון המבקר בקשר עם השירותים הנ"ל הסתכמו
בכ 1,300 -שעות.

2.5.3

אופן קביעת שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר
שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה נקבע בהתאם להמלצת הנהלת
החברה ,לאור הערכת עבודת הביקורת הנדרשת ובהתייחס להשוואת שכר טרחת רואי
חשבון חיצוניים בחברות ציבוריות הדומות לחברה בכל הקשור להיקף הפעילות שלהן
ולאחר מו"מ .הגורם המאשר את שכר טרחה רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון
החברה.

 .3הערכת שווי
לחברה נערכה הערכת שווי בגין קרן הון תשלום מבוסס מניות  -אופציות לא רשומות שהוענקו לפיטכ 3
ולנותן שירותי יעוץ בלבנט .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.4.2לתשקיף .על אף שבהתאם להוראות תקנות
הדוחות מדובר בהערכת שווי מהותית מאוד ,מכיוון שמדובר על הערכת שווי של אופציות לא רשומות
בלבנט אשר יוחלפו באופציות לא רשומות של החברה בכפוף להשלמת ההנפקה ועובר לרישום ניירות
ערך המוצעים על-פי התשקיף ובמסגרת השינוי המבנה ועסקת המיזוג ,ובהתאם לכך הערכת השווי לא
תהיה רלוונטית לאחר השלמת ההנפקה על-פי התשקיף ,היא לא צפויה להשפיע על נכסיה
והתחייבויותיה של החברה ובהתאם לעמדה סגל רשות ניירות ערך 4מצורף גילוי לפי תקנה 8ב(ט) לתקנות
הדוחות חלף גילוי כהערכת שווי מהותית מאוד.

 4עמדה משפטית מספר  23-105של רשות ניירות ערך בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי.
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פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות
זיהוי נשוא ההערכה
עיתוי ההערכה
שווי נשוא ההערכה

קרן הון תשלום מבוסס מניות  -אופציות לנותני שירותי יעוץ
מאי2021 ,
 18.6מליון דולר
שותף מייסד בבטא פייננס ,בעל כ 15-שנות ניסיון בייעוץ כלכלי.
להלן פרטים אודות השכלה אקדמית:
▪

תואר ראשון בכלכלה ,באוניברסיטת תל אביב;

▪

תואר שני במנהל עסקים ,באוניברסיטת תל אביב.

להלן פירוט אודות תחומי התמחות:
מעריך השווי

▪

ניהול עבודות כלכליות מסוגים שונים לחברות ציבוריות
לרבות בחינות לירידת ערך ,הקצאת עלות רכישה ,הערכת
שווי אופציות לעובדים ,הערכת שווי מניות ועוד.

▪

ייעוץ כלכלי ועסקי לגופים וחברות בכל הנוגע לכתיבת
תוכניות עסקיות ,הערכות שווי ,ליווי תהליכי מיזוג ורכישה,
ביצוע תחשיבים כלכליים במגוון סוגים ותחומים ומתן ייעוץ
בנוגע לסיכונים הפיננסיים בחברות מובילות במשק.

בעל ניסיון עשיר של עשרות שנים בתחום הערכות שווי והייעוץ
הכלכלי בהיקפים דומים או גדולים יותר.
הכשרת הישוב  -מגוון עבודות כלכליות לחברות רבות בקבוצה ,בהן
הערכות שווי לצרכים עסקיים ולצרכים רגולטוריים לרבות
חשבונאיים של החברות השונות.
ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים
חשבונאיים בתאגידים מדווחים
ובהיקפים דומים לאלה של ההערכה
המדווחת או העולים על היקפים אלה

אלביט טכנולוגיות  -מגוון עבודות כלכליות בהן בחינות לירידת ערך
למספר יחידות מניבות מזומנים והערכות שווי נוספות.
קבוצת פתאל  -מגוון עבודות כלכליות בהן בחינות לירידת ערך
למספר יחידות מניבות מזומנים ,הערכות שווי והקצאות עלות
רכישה של חברות שונות המפעילות מלונות במדינות שונות
באירופה.
גרנית הכרמל  -הערכות שווי לחברות הקבוצה  -סונול ,סופרגז,
טמבור ,מיני ישראל והאחזקות בפי גלילות ,לצרוך דיווח בשווי הוגן
בדוחות הכספיים.

תלות בחברה

מתן שיפוי למעריך השווי

אין.

מעריך השווי לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק ,עלות או
הוצאה (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) ,אשר יגרמו בכל אופן ודרך
ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעיה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו
מלא או מניעת מידע מצד החברה ו/או מי מטעמה ,או כל התבססות
אחרת על המידע כאמור .החברה מתחייבת לשפות את מעריך
השווי ,בכפוף להצגת אמסכתאות מתאימות לכך ,על כל נזק ,עלות
או הוצאה כאמור ,ובלבד שייקבע בפסק דין חלוט כי על החברה
לשלם את האמור .למען הסר ספק ,בכל מקרה ,סכום השיפוי לא
יעלה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה ששולם ע"י החברה למעריך
השווי בגין חוות הדעת .מעריך השווי לא יהיה רשאי להתפשר ללא
אישור החברה ויאפשר לה להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה
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לפיצוי כאמור לעיל .הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך 30
יום מהרגע שהודיע עליהן מעריך השווי לחברה.

מודל הערכה

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי
את ההערכה

השפעה על הרווח והפסד

.DCF

הכנסות  -מתווה עולה עד לכ 60-מיליון דולר ב 2025-בתרחיש
הבסיס וכ 12-מיליון דולר בתרחיש השמרני .הכנסות אלו נגזרות
מהכנסה של  18דולר בממוצע ללקוח מידי חודש ומשיעור חדירה
ממוצע של  2.5%לבנק עם כ 600,000-לקוחות פוטנציאלים ולברוקר
עם כ 75,000-לקוחות פוטנציאלים.
רווחיות תפעולית  -כ 27%-בטווח הארוך.
שיעור היוון .25% -
צמיחה לטווח ארוך .1.5% -
 2,318אלפי ש"ח

 .4הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
4.1

שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים
לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים ,ראו ביאור  2לדוחות הכספיים לשנת .2020

הדירקטוריון והנהלת החברה ,מביעים בזה את הערכתם לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם ומסירותם
לקידומה של החברה.

אדי כץ ,מנכ"ל ודירקטור

דני כהן ,יו"ר הדירקטוריון
הרצליהתל אביב-יפו 25]__[ 31 ,במאיבאוגוסט.2021 ,
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נספח א' לדוח הדירקטוריון -
מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון ,נכון ליום :31.12.2020
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועד פירעון ליום :31.12.2020
א .אג"ח שהונפקו לציבור על ידי התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור ,למעט אג"ח כאמור המוחזק על
ידי החברה האם של התאגיד ,בעל השליטה בו ,חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד-
על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ב.

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי ,למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד ,בעל
השליטה בו ,חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של
התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ג.

אשראי בנקאי מבנקים בישראל  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")
(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ד.

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")
(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ה .טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים
של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ו.

חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי)  -על בסיס נתוני דוחות
כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
התחייבות
חד פעמית
סה"כ

ז.

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות
המאוחדות ,למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו'
לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
התחייבות
חד פעמית
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ח .סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות ,למעט חברות
שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ט .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד
המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ש"ח):
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

950

-

-

-

253

-

-

-

-

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

-

1,237

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

-

-

-

29

979

-

-

9

262

-

1

35

-

1,276

י .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת
התאגיד המדווח ,ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם
או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ש"ח):
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

י"א .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח
המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ש"ח):
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

-

1,035

-

-

-

-

-

-

1,035

-

1,035

-

-

-

-

-

-

1,035

י"ב .האם החברה מפרסמת דוחות כספיים נפרדים (דוחות "סולו"):
כן.
( )1מזומנים ושווי מזומנים ,ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים
נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח).- :
( )2מזומנים ושווי מזומנים ,ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים
מאוחדים של התאגיד (באלפי ש"ח).92 :
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טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
נספח ב' לדוח הדירקטוריון-
מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון ,נכון ליום :31.3.2021
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועד פירעון ליום :31.3.2021
א .אג"ח שהונפקו לציבור על ידי התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור ,למעט אג"ח כאמור המוחזק על
ידי החברה האם של התאגיד ,בעל השליטה בו ,חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד-
על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ב.

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי ,למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד ,בעל
השליטה בו ,חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של
התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ג.

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

680

-

-

-

-

-

-

23

703

136

-

-

-

-

-

-

7

143

14

-

-

-

-

-

-

1

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

830

-

-

-

-

-

-

31

861

אשראי בנקאי מבנקים בישראל  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")
(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

-

-

-

-

-

-
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טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ד.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")
(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ה .טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים
של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ו.

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

23

703

680

-

-

-

-

-

7

143

136

-

-

-

-

-

1

15

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

861

830

-

-

-

-

-

-
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חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי)  -על בסיס נתוני דוחות
כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

24

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ז.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות
המאוחדות ,למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו'
לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ח .סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות ,למעט חברות
שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ט .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד
המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ש"ח):
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טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

י .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת
התאגיד המדווח ,ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם
או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ש"ח):
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

י"א .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח
המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

877

877

-

-

-

-

-

-

-
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י"ב .האם החברה מפרסמת דוחות כספיים נפרדים (דוחות "סולו"):
כן.
( )1מזומנים ושווי מזומנים ,ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים
נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח).412 :
( )2מזומנים ושווי מזומנים ,ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים
מאוחדים של התאגיד (באלפי ש"ח).1,991 :
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נספח ב' לפרק - 6
דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני2021 ,
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דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני2021 ,
החברה הינה "תאגיד קטן" ,כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות הדוחות ,ובתקנה 6ג לתקנות פרטי
תשקיף .בהתאם ,החליט דירקטוריון לאמץ את ההקלות המנויות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות ,כמפורט
להלן:
 העלאת הרף הנדרש לצירוף הערכות שווי מהותיות ל( 20% -חלף שיעור של ( )10%אם וככלשקיימות הערכות שווי) ;
-

פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון לעניין אפקטיביות הבקרה );(ISOX

-

הקלה בחובת צירוף דוחות חברות כלולות  -העלאת סף הצירוף לדוחות ביניים של דוחות חברות
כלולות מהותיות ל( 40%-תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים שנתיים על ( )20%אם וככל
שרלוונטי);
פטור מ"דוח גלאי"  -מתן פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות הדוחות (פרטים בדבר
חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם" ,דוח גלאי") לתאגידים קטנים אשר החשיפה שלהם לסיכוני
שוק הנובעים ממכשירים פיננסיים אינה מהותית ,בהתאם לספי מהותיות שנקבעו בתקנות
הדוחות;

-

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה של שישה חודשים
שנסתיימה ביום  30ביוני"( 2021 ,תאריך הדוח" ו"-תקופת הדוח" ,בהתאמה) ,בהתאם לתקנות הדוחות.
דוח דירקטוריון זה ,הנכלל כנספח ב' בפרק  6לתשקיף ,כולל רק מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי
והוא נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי גם תשקיף החברה.
 .1הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו ,הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו
1.1

תיאור התאגיד וסביבתו העסקית
החברה הוקמה והתאגדה ביום  31במאי ,2020 ,בהתאם לדיני מדינת ישראל ,כחברה פרטית
מוגבלת במניות על פי חוק החברות ,תחת שמה הנוכחי.
החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור מהרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה
והתעשייה להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על-פיו,
אשר עוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים מתקדמים
1
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לניהול חברות ובמתן שירותי גיוס ו/או ניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ללקוחות בישראל
ומחוץ לישראל.
פעילות הקבוצה נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים (לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.2לתשקיף):
(א)

פיתוח ,שיווק והפצה של מערכת לבנט  -מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות
בניירות ערך בשם "לבנט" .הפעילות מבוצעת באמצעות לבנט.

(ב )

מתן שירותי גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה .הפעילות מבוצעת באמצעות
החברה המרכזית וחברות הבת שלה.

כמו כן ,הקבוצה עוסקת ,באמצעות לבנט ,החברה המרכזית והתאגידים האוקראיניים בפיתוח
של מוצרים טכנולוגיים נוספים .פעילות זו ,נכון לתאריך התשקיף ,הינה מצומצמת יחסית ואינה
מהווה תחום פעילות עצמאי.
במהלך תקופת הדוח רשמה הקבוצה התקדמות מהותית והמשיכה להציג צמיחה בתחומי
פעילותה הן ברמת המחקר ופיתוח ,שיווק והפצה של מערכת לבנט ,הן ברמת מתן שירותי גיוס
ונוהל צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ,והן ברמת המחקר והפיתוח מוצרים טכנולוגיים נוספים.
בהתאם הציגה החברה גידול מתמיד בכוח האדם המקצועי שלה אשר מעניק את השירותים
כאשר נכון ליום  30ביוני 2021 ,חל גידול של של כ 89% -ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ונכון
לתאריך התשקיף גידול של כ 24% -ביחס לרבעון הראשון לשנת .2021
•

ברמת מחקר ופיתוח ,שיווק והפצה של מערכת לבנט-
בחודש יולי  2021התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  ,Tradierברוקר סוחר הפועל באופן
מקוון בעיקר בארה"ב ,על-פיו יחלו הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח ממשק בין
פלטפורמת לבנט לבין שירותי הברוקראז' של  ,Traiderלרבות חיבורו לפלטפורמה של
 ,)"Finastra"( Finastra International Limitedוזאת בהמשך לחתימה על הסכם אסטרטגי
במהלך הרבעון הראשון הראשון לשנת  2021עם חברת  ,Finastraהמספקת שירותים
ופתרונות לאלפי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי בנקאות קמעונאית ,בנקאות
עסקית ,מסחר ,שוקי הון ותשלומים.
להערכת החברה ,ההתקשרות בהסכמים אסטרטגיים אלו ישמשו כלי ליצירת תשתית
שיווקית למערכת לבנט תחת הסכמים מסחריים אפשריים בין החברה לשחקנים
אסטרטגיים מקומיים ובינלאומיים נוספים .החברה צופה כי ההצלחה בהטמעת המערכת
בקרב הלקוחות ושיתופי הפעולה העסקיים המבוססים על הרצת המערכת אצל שחקנים
אסטרטגיים ,יקדם את החברה לחברה בקידום האסטרטגיה העסקית שלה.

•

ברמת מתן שירותי גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה-
במהלך תקופת הדוח המשיכה החברה להציג גידול מתמיד במספר הלקוחות כאשר הציגה
עלייה של למעלה מ 119% -במספר הלקוחות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
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•

ברמת פיתוח מוצרים טכנולוגיים נוספים-
כמו כן ,במהלך תקופת הדוח המשיכה לבנט בפיתוח אפליקציית "בורסה לייב" ,שמיועדת
לתת לכל אדם ,בלא תשלום ,אפשרות לבנות אסטרטגיית השקעה על ניירות ערך שנסחרים
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (אך ללא יכולת לבצע בפועל עסקאות דרך
האפליקציה) ,ולקבל מערכת התראות שוטפות וניתוח מגמות לפי דינמיקת המסחר
בבורסה באמצעות גרפים אשר הופכים את חווית המסחר לפשוטה יותר עבור הסוחרים.
נכון לתאריך התשקיף ,אפליקציית "בורסה לייב" טרם עלתה לאוויר .לאחר תקופת הדוח,
ביום  8באוגוסט ,2021 ,התקבל אישור רשות החדשנות לתבקשת תמיכה לביצוע פיילוט
עצמי מול הציבור להנגשת המסחר בשוק ההון לציבור הרחב באמצעות אפליקציית
"בורסה לייב" בעלות של כ 1,338-אלפי ש"ח ,בשיעור השתתפות של רשות החדשנות ב-
 30%מהתקציב וזאת במסגרת תוכנית ההרצה ("פיילוט") של רשות החדשנות .הפיילוט
האמור להיערך החל בחודש אפריל  2021לתקופה  12חודשים ,וכפוף למספר אבני דרך
שנקבעו בו .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.9.5.3לתשקיף .במקביל ,המשיכה החברה
המרכזית לפתח מוצריה הטכנולוגיים הנוספים ,כגון פלטפורמת ארנקים דיגיטליים
ופלטפורמת .BI

ביום  22ביוני ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם עם לבנט ,החברה המרכזית וכל בעלי המניות של
לבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג ("הסכם המיזוג") .על פי הסכם המיזוג ,כל מחזיקי
ניירות הערך של לבנט והחברה המרכזית יעבירו לחברה את כל ניירות הערך שלהם בלבנט
ובחברה המרכזית ,כך שהחברה תחזיק במלוא ההון המונפק והנפרע של לבנט ושל החברה
המרכזית ,וזאת בתמורה למניות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית ושל
לבנט ולאופציות לרכישת מניות של החברה שתקוצינה לבעלי אופציות לרכישת מניות של החברה
המרכזית ו/או של לבנט ("עסקת המיזוג") .מיד עם השלמת עסקת המיזוג ,בעלי המניות בלבנט
ובעלי אופציות לרכישת מניות בלבנט ,יחזיקו ב 60%-מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול
מלא) ובעלי המניות בחברה המרכזית ובעלי אופציות לרכישת מניות בחברה המרכזית ,יחזיקו
ב 40% -מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) .עסקת המיזוג נעשית על פי הוראות
סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה ,בהתאם לאישור רשויות המס ("הרולינג") בדבר התנאים
שבהתקיימם עסקת המיזוג פטורה ממס במועד ההעברה (ואירוע המס נדחה למועד המימוש
בפועל של המניות) .לפרטים נוספים ,ראו סעיפים  3.4ו 6.1.2-לתשקיף.
כאמור לעיל ,החברה הוקמה בחודש מאי  ,2020בעיקר לצורך ביצועה של עסקת המיזוג (כמפורט
להלן) ,ללא נכסים ,התחייבויות ופעילות כלשהן ,למעט הענקת שירותי יעוץ לגורם אחד ולתקופה
קצרה.
לפרטים אודות ההנחות העיקריות בבסיס הדוחות המאוחדים פרופורמה של החברה ,ראו ביאור
 2לדוחות הפרופורמה ליום  30ביוני ,2021 ,המצורפים בפרק  9לתשקיף.
הנפקת ניירות הערך של החברה על-פי התשקיף ,הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה
לציבור .לאחר הנפקתם של ניירות הערך המוצעים ,ככל שתושלם ,ורישומם למסחר בבורסה,
תהפוך החברה לחברה ציבורית ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,וכן לתאגיד מדווח ,כהגדרת
מונח זה בחוק ניירות ערך.
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יודגש ,כי הערכותיה של החברה בדבר שיתופי פעולה אסטרטגיים ,ההתקשרות בהסכמים עם
 FINASTRAו ,Traider -בדבר השלמת אילו מהפרויקטים הנמצאים בפיתוח ,לרבות
פרויקטים אשר טרם החלו ובכוונת החברה ליישם ,ובדבר האסטרטגיה העסקית שלה ויעדיה,
כמו גם הצפי להתפחות ,כאמור לעיל הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק
ניירות ערך .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה ועל
הערכות הנהלת החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש ,כולה או חלקה,
או עשויה להתממש באופן שונה מהותית ו/או היעדים לא יושגו.
1.2

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו
1.2.1

לפרטים נוספים אודות השפעתה של התפרצות נגיף ה"-קורונה" ( )COVID-19וכן של
מלחמת רוסיה-אוקראינה על עסקיה ,פעילותה ותוצאותיה העסקיות של החברה
במהלך תקופת הדוח ולאחריו ,ראו סעיף  1.2לדוח הדירקטוריון לימים  31בדצמבר,
 2020ו 31 -במרץ 2021 ,המצורפים כנספח א' לפרק  6לתשקיף.

1.2.2

ביום  25באוגוסט ,2021 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את
תיקון הוראות התקנון של החברה המצורף כנספח א' לפרק  4לתשקיף ,אשר ההחלטה
בדבר אימוצן תיכנס לתוקף במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף ועובר לרישומם למסחר.

1.2.3

ביום  25באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה
בהתאם להוראות תקנה  1לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות
תגמול) ,התשע"ג ,2013-מדיניות תגמול פטורה לחברה בהתאם לסעיף 2א לתקנות
האמורות בנוסח המצורף כנספח ג' לפרק  8לתשקיף .לפרטים נוספים ,ראו סעיף 8.1.5
לתשקיף.

1.2.4

ביום  25באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,כי
במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר
בבורסה ,יוקצו לה"ה דני כהן ,רועי כץ ונתי פריד (דירקטור בלבנט וכן המשמש
כפרויקטור של הליך שינוי המבנה ותהליך ההנפקה של הקבוצה)  490,135אופציות לא
רשומות אשר ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ .כל אחת ,בהתאם
לתכנית האופציות לעובדים ,יועצים ונושאי משרה בחברה .לפרטים נוספים ,ראו פרק 3
לתשקיף.

1.2.5

ביום  25באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,כי
במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה
והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,יעודכנו תנאי
הכהונה והעסקה של ה"ה אדי כץ וגיא עמר ,מבעלי השליטה בחברה .לפרטים נוספים,
ראו סעיפים  8.1.2ו 8.1.3-לתשקיף.

1.2.6

ביום  25באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי
בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר
בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,התגמולים
4
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שישולמו לכלל הדירקטורים אשר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה ,כפי
שיכהנו מעת לעת ,יהיו בבגובה "הסכום הקבוע" כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") .כמו כן,
הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.
1.2.7

ביום  25באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה
להעניק ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם
למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף,
לדירקטורים ונושאי המשרה בכירה בחברה ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה,
ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או בחברות בנות ו/או
בחברות קשורות ,לרבות לבעלי השליטה בה ו/או לנמנים עמם ,כתבי פטור ושיפוי
בנוסחים המצורפים כנספחים א' ו-ב' לפרק  8לתשקיף ,בהתאמה.

1.2.8

ביום  25באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה,
בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר
בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,את
התקשרותה של החברה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של דירקטורים ונושאי
משרה בכירה בחברה ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ,ו/או בחברות בשליטתה,
במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,לרבות לבעלי השליטה
בה ו/או לנמנים עמם בהתאם לחוק החברות לתקופה של  12חודשים שתחילתה במועד
השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה,
בגבולות אחריות בסכום כולל של עד כ 5-מיליון דולר למקרה ולתקופה.

1.2.9

ביום  25באוגוסט ,2021 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר קבלת אישור
דירקטוריון החברה ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ועובר לרישומם למסחר בבורסה ,את פיצול כל המניות הרגילות ברשומות בהונה
הרשום והמונפק והנפרע של החברה וכן ביטול ערכן הנקוב ,כך שהונה של החברה יורכב
ממניות רגילות ללא ע.נ..

 1.2.10ביום  25באוגוסט ,2021 ,נחתם בין ה"ה אדי כץ ,גיא עמר ,יורי קשדן וסרגי פורמן הסכם
להקמת דבוקת שליטה שיכנס לתוקפו בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים
על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר
בסעיף  6.1.2לתשקיף .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.4לתשקיף.
 1.2.11ביום  7ביולי ,2021 ,התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  ,Tradierברוקר סוחר הפועל באופן
מקוון בעיקר בארה"ב .על פי מזכר ההבנות ,יחלו הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח
ממשק בין פלטפורמת לבנט לבין שירותי הברוקראז' של  ,Traiderלרבות חיבורו
לפלטפורמת ( FINASTRAלפרטים נוספים אודות ההסכם עם  ,FINASTRAראו סעיף
 6.7.18.2לתשקיף) ,ויוצע למספר מצומצם ( )2-3של בנקים שחברים ברשת של
 .FINASTRAעל פי ההסכמות בין הצדדים ,תשלומים שייגבו מהבנקים כאמור ו/או
מלקוחותיהם הסוחרים הפרטיים שיעשו שימוש בפתרון המלא כאמור ,לאחר ניכוי
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עמלת  ,FINASTRAיתחלק בין לבנט ל Tradier -באופן שייקבע בין הצדדים .לפרטים
נוספים ,ראו סעיף  6.7.18.7לתשקיף.
 1.2.12ביום  22ביוני ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם עם לבנט ,החברה המרכזית וכל מחזיקי
המניות של לבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג ("הסכם המיזוג") .לפרטים
נוספים אודות הסכם המיזוג ,ראו סעיף  1.1לעיל.
 1.2.13ביום  21ביוני ,2021 ,התקשרה החברה המרכזית עם ה"ה יורי קשדן וסרגי פורמן ,אשר
בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת
הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,יהיו מבעלי השליטה
בחברה ,בהסכם לפיו בכפוף לאמור לעיל ,תומר הלוואת הבעלים בסך של  375אלפי ש"ח
שהשקיעו מעת לעת בחברה המרכזית ,לפרמיה על המניות שהוקצו להם החברה
המרכזית במועד השקעתם .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.2.1.4לתשקיף.
 1.2.14ביום  2ביוני ,2021 ,קיבלה החברה אישור מרשות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה
בדבר הכרתה כחברת מחקר ופיתוח.
 1.2.15ביום  1במאי ,2021 ,התמנו ה"ה מאיה פינגר ומייבר דורסט לכהן כדירקטוריות בחברה.
 1.2.16ביום  1במאי ,2021 ,התמנה מר דני כהן לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
 1.2.17בחודש אפריל ,2021 ,התקשרה לבנט במכתב כוונות עם GoldenCross Media GmbH

(" ,)"GOLDENCROSSעל פיו  GOLDENCROSSתפעל להכיר את פלטפורמת לבנט
ללקוחות פונטציאליים במדינות כאמור ותפנה ללבנט לקוחות פוטנציאליים שיביעו
עניין בפלטפורמה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.7.18.6לתשקיף.
 1.2.18ביום  19באפריל ,2021 ,נחתם כתב התחייבות כלפי החברה המרכזית ("כתב
ההתחייבות") ,על-ידי ה"ה אמיר אדיבי ("מר אדיבי") וישראל מורגנשטרן ("מר
מורגנשטרן") על-פיו החברה המרכזית התקשרה בהסכם השקעה עם אחים טובים
אנחנו (שותפות מוגבלת) (בסעיף זה בלבד" :השותפות") ,אשר בעלי השליטה בשותף
הכללי שלה הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן .בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה ,בתמורה
לסך של  3,350,650ש"ח ,ביום  5במאי ,2021 ,הקצתה החברה המרכזית לשותפות
 29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של החברה.
עוד במסגרת כתב ההתחייבות ,העניקה החברה המרכזית בתמורה לשירותיהם של מר
אדיבי ומר מורגנשטרן שניתנו לחברה המרכזית באיתור השקעה והשקעות השותפות,
העניקה החברה המרכזית לכל אחד מאמיר אדיבי אחזקות בע"מ ,חברה בשליטתו
המלאה ( )100%של מר אדיבי ,ומלישמור החזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה
( )100%של מר מורגנשטרן ,כתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsלרכישת עד 28,757
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית ,כל אחד ,וכן עד 890
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית למר מני שלום ("מר
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שלום") ,1ובסך הכל עד  58,404מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה
המרכזית .עוד נקבע בכתב ההתחייבויות ,כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך
המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה
כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,כתבי האופציה יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים
( )Warrantsשל החברה ,כך שהחברה תעניק לכל אחד ממר אדיבי ומר מורגנשטרן זכות
לרכישת עד  513,037מניות רגילות של החברה וכן למר שלום זכות לרכישת עד 15,878
מניות רגילות של החברה ,ובסך הכל עד  1,041,952מניות רגילות של החברה ,במחיר
מימוש למניה אחת שיהיה זהה למחיר המניה בהנפקה על-פי התשקיף .
לפרטים נוספים אודות כתב ההתחייבות ,ראו סעיף  3.4.1לתשקיף.
 1.2.19ביום  18באפריל ,2021 ,אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות ,מכוחה תהיה
רשאית החברה להקצות מעת לעת 21,986,525 ,אופציות לא רשומות הניתנות למימוש
ל 21,986,525 -מניות רגילות של החברה ללא ע.נ .כל אחת ("האופציות") ,לעובדים,
נושאי משרה ,יועצים ונותני שירותים של החברה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף 3.8.6
לתשקיף.

1

יצוין ,כי בהתאם לכתב ההתחייבות ,תחילה הקצתה החברה המרכזית לכל אחד מהצדדים השלישיים כתבי אופציה לרכישת
 29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית ובסה"כ  58,404מניות רגילות של החברה המרכזית.
ביום 19 ,באפריל ,2021 ,המחו הצדדים השלישיים את זכותם לרכישת  890מניות רגילות של החברה המרכזית לטובת הצד
השלישי הנוסף.
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1.3

המצב הכספי
להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ליום
 30ביוני 2021 ,וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם (באלפי ש"ח):
ליום  30ביוני
2021

2020

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

(מבוקר)

1,552

509

387

212

נכסים
שוטפים

1,025

77

234

34

הגידול בסעיף נובע בעיקרו מעלייה בסעיף
רכוש קבוע – רכישת מחשבים וציוד
אלקטרוני נלווה לצרכי פעילות החברה.

סה"כ נכסים

2,577

586

621

246

הגידול בסעיף נובע בעיקרו מעליה בסעיף
חייבים ויתרות חובה וכן בסעיף רכוש
קבוע.

התחייבויות
שוטפות

2,504

2,175

2,872

854

537

1,159

1,322

1,121

464

2,748

3,573

1,729

הסעיף

נכסים
שוטפים

סה"כ
בהון

הסברי הדירקטוריון

2020

2019
(מבוקר)

הגידול בסעיף נובע בעיקרו מעליה
בחייבים ויתרות חובה – הכנסות לקבל
וכן הוצאות מראש בגין ההנפקה.

לא

לא חלו שינויים מהותיים בסעיף זה.

התחייבויות לא
שוטפות

1.4

ליום  31בדצמבר

גרעון

הקיטון בסעיף נובע בעיקרו מהמרת
הלוואות בעלים לפרמיה על המניות.
הקיטון בסעיף זה נובע בעיקרו מהמרת
הלוואות בעלים לפרמיה על המניות וכן
מגידול בסך נכסי החברה.

תוצאות הפעילות פרופורמה
תמצית דוחות רווח והפסד של החברה (בש"ח):
חודשים
חודשים לשלושה
לשישה
שנסתיימה
לשנה
שנסתיימו ביום  30שנסתיימו ביום 30
ביום  31בדצמבר
ביוני
ביוני
הסעיף
2021

2020

2021

2020

הסברי
הדירקטוריון

2020

2019

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

(מבוקר)

(מבוקר)

הכנסות

7,671

2,341

3,624

1,237

7,113

2,202

בסעיף
הגידול
נובע
ההכנסות
מגיוס
בעיקרו
לקוחות חדשים
בתחום השירותים.

עלות
המכר

5,740

1,612

3,284

1,002

4,599

1,410

בעלות
הגידול
המכר נובע בעיקרו
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בגידול
הפעילות
השירותים.

1.5

הוצאות
מחקר
ופיתוח,
נטו

1,908

הוצאות
הנהלה
וכלליות

3,492

הפסד
מפעולות
רגילות

3,469

858

648

777

50

977

331

611

146

1,248

2,515

1,160

546

1,647

914

1,648

הכנסות
(הוצאות)
מימון

()212

()241

132

311

))186

))75

הפסד
לתקופה

3,694

1,018

1,388

457

1,836

991

בהיקף
בתחום

הגידול בסעיף זה
מהמשך
נובע
השקעה
של
בפרויקטים
החברה כמתואר
בסעיפים  6.7.11ו-
 6.8.8לתשקיף.
הגידול בסעיף נובע
בעיקרו מהוצאה
חד פעמית שאינה
בגין
במזומן
לא
אופציות
רשומות שהוקצו
של
ליועצים
החברה.
הגידול בסעיף נובע
בעיקרו מהוצאה
חד פעמית שאינה
בגין
במזומן
לא
אופציות
רשומות שהוקצו
של
ליועצים
החברה.
לא חל שינוי מהותי
בסעיף זה.

הגידול בסעיף נובע
בעיקרו מהוצאה
חד פעמית שאינה
בגין
במזומן
לא
אופציות
רשומות ליועצים
של החברה.

נזילות ומקורות מימון
 1.5.1ניתוח תזרים המזומנים של החברה (בש"ח)
לשישה חודשים
שנסתיימו ביום 30
ביוני

לשלושה חודשים
שנסתיימו ביום 30
ביוני

לשנה שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר

הסעיף

תזרימי
המזומנים
ששימשו

הסברי הדירקטוריון
2021

2020

2021

2020

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

1,414

147

()91

518
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2020

2019

(מבוקר)

(מבוקר)

385

546

הגידול בסעיף נובע
בעיקרו מעליה בהיקף
בתחום
הפעילות
השירותים והצורך

טיוטה ציבורית מס'  2וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 5
להשקיע בהון חוזר
תפעולי.

לפעילות
שוטפת
תזרימי
המזומנים
ששימשו
לפעילות
השקעה

884

תזרימי
המזומנים
שנבעו
מפעילות
מימון

2,474

51

422

43

505

180

()915

229

721

34

573

הגידול בסעיף נובע
בעיקרו מעלייה בסעיף
רכוש קבוע – רכישת
וציוד
מחשבים
נלווה
אלקטרוני
פעילות
לצרכי
החברה.
הגידול בסעיף נובע
מהמרת
בעיקרו
בעלים
הלוואות
לפרמיה על המניות.

 1.5.2פרטים אודות מקורות המימון
החברה מממנת את פעילותה באמצעות קבלת מימון מתאגידים בנקאיים ,ממקורות
עצמיים (מתוך הכנסותיה) ,מגיוסי הון מבעלי מניותיה (בין בדרך של כניסת בעלי מניות
חדשים ובין מגיוס של בעלי מניות קיימים) ,הלוואות בעלים וצדדים קשורים וכן ממספר
הלוואות המירות מצדדים שלישיים.
לפרטים נוספים אודות מקורות המימון של הקבוצה מתאגידים בנקאיים ,ראו סעיף 6.9.5
לתשקיף.
לפרטים נוספים אודות ,הסכם אשראי הדדי עם צדדים קשורים ,ראו סעיף 8.2.1.6
לתשקיף.
לפרטים נוספים אודות תנאי הסכמי השקעה והסכמי ההלוואות ההמירות ,ראו פרק 3
לתשקיף.
1.6

דוח מצבת התחייבויות
מצבות התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון ,נכון ליום  ,30.6.2021מצורף כנספח א' לדוח
הדירקטוריון.

 .2הערכת שווי
לחברה נערכה הערכת שווי בגין קרן הון תשלום מבוסס מניות  -אופציות לא רשומות שהוענקו לנותני
שירותי ייעוץ בחברה המרכזית .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.4.1לתשקיף .על אף שבהתאם להוראות
תקנות הדוחות מדובר בהערכת שווי מהותית מאוד ,מכיוון שמדובר על הערכת שווי של אופציות לא
רשומות בחברה המרכזית אשר יוחלפו באופציות לא רשומות של החברה בכפוף להשלמת ההנפקה ועובר
לרישום ניירות ערך המוצעים על-פי התשקיף ובמסגרת השינוי המבנה ועסקת המיזוג ,ובהתאם לכך
הערכת השווי לא תהיה רלוונטית לאחר השלמת ההנפקה על-פי התשקיף ,היא לא צפויה להשפיע על
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נכסיה והתחייבויותיה של החברה ובהתאם לעמדה סגל רשות ניירות ערך 2מצורף גילוי לפי תקנה 8ב(ט)
לתקנות הדוחות חלף גילוי כהערכת שווי מהותית מאוד.
פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות
זיהוי נשוא ההערכה
עיתוי ההערכה
שווי נשוא ההערכה

מעריך השווי

קרן הון תשלום מבוסס מניות  -אופציות לא רשומות לנותני שירותי
ייעוץ
 19באפריל2021 ,
 907אלפי ש"ח
הערכת השווי בוצעה על ידי יואל סקרה ,שותף מייסד בחברת ס.ר.ט
וואיז ייעוץ בע"מ ,חברה המתמחה בביצוע הערכות שווי לצרכים
חשבונאיים ואחרים ובייעוץ כלכלי ,מימוני ועסקי.
יואל סקרה הינו רואה חשבון מוסמך ובעל תואר ראשון בכלכלה
וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בחשבונאות
מאוניברסיטת בר אילן.
מומחה בהערכות שווי לצרכים חשבונאים ואחרים והתמחות
בנגזרים בפרט.
בעבר שימש כשותף בפירמת הייעוץ גיזה – זינגר אבן

ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים
חשבונאיים בתאגידים מדווחים
ובהיקפים דומים לאלה של ההערכה
המדווחת או העולים על היקפים אלה
תלות בחברה

ביצוע של מאות הערכות שווי לצרכי דיווח כספי בהיקפים דומים
או גבוהים יותר
אין.
אחריות מוגבלת ל 3-פעמים שכ"ט בגין הייעוץ

מתן שיפוי למעריך השווי

מודל הערכה
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי
את ההערכה
השפעה על הרווח והפסד

בלק אנד שולס
שווי נכס הבסיס ומחיר המימוש –  4.21ש"ח
סטיית תקן – 31.9%
ריבית חסרת סיכון – 0.26%
אין

 .3הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
3.1

שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים
לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים ,ראו ביאור  2לדוחות הכספיים לשנת .2020

הדירקטוריון והנהלת החברה ,מביעים בזה את הערכתם לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם ומסירותם
לקידומה של החברה.

אדי כץ ,מנכ"ל ודירקטור

דני כהן ,יו"ר הדירקטוריון
תל אביב -יפו 25 ,באוגוסט.2021 ,

 2עמדה משפטית מספר  23-105של רשות ניירות ערך בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי.
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טיוטה ציבורית מס'  2וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 5
נספח א' לדוח הדירקטוריון -
מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון ,נכון ליום :30.6.2021
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועד פירעון ליום :30.6.2021
א .אג"ח שהונפקו לציבור על ידי התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור ,למעט אג"ח כאמור המוחזק על
ידי החברה האם של התאגיד ,בעל השליטה בו ,חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד-
על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ב.

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי ,למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד ,בעל
השליטה בו ,חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של
התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ג.

אשראי בנקאי מבנקים בישראל  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")
(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

ד.

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")
(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ה .טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים
של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ו.

חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי)  -על בסיס נתוני דוחות
כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
התחייבות
חד פעמית
סה"כ

ז.

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות
המאוחדות ,למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו'
לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
התחייבות
חד פעמית
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ח .סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות ,למעט חברות
שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ט .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד
המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ש"ח):
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה
שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

720

-

-

-

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

-

819

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ
לפי שנים

-

-

-

29

749

-

-

15

114

-

-

-

-

863

י .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת
התאגיד המדווח ,ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם
או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ש"ח):
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית
שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

י"א .יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח
המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ש"ח):
תשלומי קרן

שנה
ראשונה
שנה שניה
שנה
שלישית
שנה
רביעית

שקלי
צמוד
מדד

שקלי
לא
צמוד
מדד

יורו

דולר

________

________

אחר

תשלומי
ריבית
ברוטו (ללא
ניכוי מס)

סה"כ לפי
שנים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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שנה
חמישית
ואילך
סה"כ

-

1,035

-

-

-

-

-

-

1,035

-

1,035

-

-

-

-

-

-

1,035

י"ב .האם החברה מפרסמת דוחות כספיים נפרדים (דוחות "סולו"):
כן.
( )1מזומנים ושווי מזומנים ,ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים
נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח).60 :
( )2מזומנים ושווי מזומנים ,ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים
מאוחדים של התאגיד (באלפי ש"ח).171 :
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פרק  - 7ניהול החברה  -דירקטורים ונושאי משרה בכירה
 .7.1דירקטוריון החברה
להלן פרטים אודות חברי דירקטוריון החברה ,נכון לתאריך התשקיף:1
שם

דן כהן

אדי כץ

גיא עמר

מאיה פינגר -קרן

מיבר דורסט

מין

זכר

זכר

זכר

נקבה

נקבה

מספר זיהוי

58845207

040654386

( 80016222ת.ז.
אוקראינית)

40409732

025492091

תאריך לידה

7.8.1964

2.10.1981

8.10.1993

15.11.1980

18.6.1973

מען להמצאת כתבי בי-דין

גולדה מאיר  ,15חיפה

 1331/1תל אביב

149/4zh Zelena street
Ukraine

אוסישקין  ,5חולון

115 Bacigalupi Dr. Los
Gatos, CA 95032

נתינות

ישראלית

ישראלית

אוקראינית

ישראלית

ישראלית

תחילת כהונה כדירקטור

1.5.2021

22.6.2020

22.6.2020

1.5.2021

1.5.2021

לא

לא

לא

לא

לא

האם הינו דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי

לא

לא

לא

לא3

לא

האם הינו דירקטור חיצוני מומחה

לא

לא

לא

לא

לא

האם הדירקטור הינו עובד של החברה ,של חברה בת או חברה
קשורה שלה או של בעל עניין בה? אם כן ,התפקידים אותם הוא
ממלא

לא

כן ,מנכ"ל חברות
הקבוצה

כן ,סמנכ"ל טכנולוגיה
של חברות הקבוצה

לא

לא

חברות בוועדת

דירקטוריון 2

 1יצוין ,כי עם הפיכת החברה לחברה ציבורית ,תמנה החברה דירקטורים חיצוניים עד לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד שבו תהפוך החברה לחברה ציבורית ,בהתאם לסימן ה' לפרק הראשון לחלק
השישי לחוק החברות.
 2יצוין ,כי עם הפיכת החברה לחברה ציבורית ,ולאחר מינוי הדירקטורים החיצוניים כאמור בהערת שוליים מס'  1לעיל ,תפעל החברה למינוי ועדות דירקטוריון בהתאם לתקנון וחוק החברות.
 3יצוין ,כי הגב' פינגר-קרן מונתה כדירקטורית בחברה כדי לכהן כדירקטורית חיצונית בה.
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שם

גיא עמר

דן כהן

אדי כץ

השכלה

וכלכלה ,אוניברסיטת
חיפה תוכנית ניהול
מתקדם לבכירים,
אוניברסיטת
הרווארד ,ארה"ב;

תיכונית; הכשרה
טכנולוגית מקצועית
בצה"ל

תיכונית; הכשרה
טכנולוגית מקצועית
בצה"ל

ניסיון עסקי ב 5-השנים האחרונות

דירקטור פעיל בחלק
מהחברות המתוארות
להלן

מנכ"ל חברות הקבוצה;
 2016-2020מנכ"ל חברת
ארטי גיק אפפס אר .די
בע"מ; חבר בוועד המייעץ
של רשת בתי הספר
דרכא;

סמנכ"ל טכנולוגיה של
חברות הקבוצה,
סמנכ"ל טכנולוגיה
חברת ארטי גיק אפפס
אר .די בע"מ

מאיה פינגר -קרן

מיבר דורסט

 ,B.Aמנהל עסקים
 ,B.Sניהול ספורט,

( MBAבהצטיינות),

Adelphi University,NY,

מנהל עסקים ,המכללה
למינהל

USA
 ,MBAמנהל עסקים,
NYIT, NY, USA

מנכ"לית ומייסדת:
Maybar Durst
;Consultancy
;OfCourse Marketplace
- Sr. Manager- Chief of
Staff, Strategy,
Planning and

מנהלת אקטו -המרכז
האקדמי להשקעות
ויזמות אימפקט,
המכללה למינהל; מרצה
במוסדות אקדמיים
בתחומי מימון ,כלכלה,
יזמות ואימפקט.

Operations for Global
Service Provider
Marketing; Cisco
Sr. Manager- Go to
Market launches and
events, Customer
Solutions Marketing;Cisco
Team lead, Strategy,
Planning and operations
- Enterprise Solutions
;Cisco
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שם

דן כהן

אדי כץ

תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

בראון הוטלס בע״מ;
נירוסטה צפון בע"מ;
אוטו דיל בע"מ; פיטכ
 3פתרונות טכנולגים
בע"מ;

חברות הקבוצה ,ארטי
גיק אפפס אר .די בע"מ,
ארטי גיק ישראל בע"מ

ארטי גיק אפפס אר די
בע"מ

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

לא

כן .הגב' חניתה כץ ,אשתו
של מר כץ מועסקת
בחברה המרכזית

לא

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות
מקצועית (לרבות לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
לפי סעיף (92א)( )12לחוק החברות)

כן

לא

ז3-

גיא עמר

לא

מאיה פינגר -קרן

-

לא

כן

מיבר דורסט

-

לא

לא
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 .7.2דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
[4]2

החברה קבעה כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על
דירקטורים .בקביעתו זו ,התבסס דירקטוריון החברה על היקף פעילותה של החברה ,אופי פעילותה
ומאפייניה ומספר חברי הדירקטוריון.
 .7.3נושאי משרה בכירה בחברה
להלן פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה של החברה ,אשר אינם דירקטורים ,נכון לתאריך התשקיף:
שם

רועי כץ

Oleksandra Usiemwanta

מין

זכר

נקבה

מס' זהות

039528161

3119419682

תאריך לידה

3.3.1984

28.5.1985

תאריך תחילת כהונה

1.5.2021

2.2.2018

תפקיד בחברה ,חברת בת שלה,
בחברה קשורה שלה או בבעל
עניין בה

סמנכ"ל כספים של חברות
הקבוצה

השכלה

 B.Aבמנהל עסקים וחשבונאות
(בהצטיינות יתרה),
האוניברסיטה העברית
בירושלים;  M.B.Aבמנהל
עסקים (בהצטיינות יתרה),
האוניברסיטה העברית
בירושלים

ניסיון עסקי ב 5-השנים
האחרונות

שותף ,עמוס כץ ושות' ,רואי
חשבון

בעל עניין בחברה או בן משפחה
של נושא משרה בכירה או של
בעל עניין בחברה

לא

סמנכ"ל תפעול של הקבוצה
ומנכ"לית  Sankara Tech LLCו-
G.A LLC

 M.Aביחסים בינלאומיים
בכלכלה ,אוניברסיטה
הבינלאומית של קייב
סמנכ"ל תפעול של החברה
המרכזית; דירקטורית ומנכ"לית
בחברות  Sankara Tech LLCו-
G.A LLC

לא

 .7.4מבקר פנימי
יצוין ,כי עם הפיכת החברה לחברה ציבורית ובסמוך לאחר השלמת ההנפקה על-פי התשקיף ,ימנה
דירקטוריון החברה מבקר פנימי בהתאם לפרק הרביעי לחלק הרביעי לחוק החברות.

 4נכון למועד טיוטה זו ,טרם נתקבלה החלטה.
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 .7.5מורשה חתימה עצמאי
נכון לתאריך התשקיף ,אין בחברה מורשה חתימה עצמאי ,כהגדרת מונח זה בסעיף (37ד) לחוק ניירות
ערך.
.7.6

הוראות התקנון המתייחסות לחברי הדירקטוריון של החברה
להלן יובא תיאור תמציתי של הוראות התקנון המתייחסות לדירקטוריון ,הכוללות ,בין היתר ,הוראות
בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים בחברה ,דרכי מינויים או בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי
מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומנוי ועדות הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן ,ככל שקיימות
הוראות כאמור.
מובהר ,כי הוראות התקנון המתוארות להלן טרם אומצו על ידי החברה ,וההחלטה בדבר אימוצן תיכנס
לתוקף ,במועד השלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים ועובר לרישומם למסחר על-פי התשקיף.
כמו כן ,מובהר כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי ואינו ממצה ,ועל כן אינו מהווה תחליף לעיון בנסח
המלא של התקנון ,המצורף כנספח א' לפרק  4לתשקיף.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות או בחוק
ניירות ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות התקנון.
ההוראות

הסעיף/ים בתקנון

מספר דירקטורים (מירבי ומזערי)

70א.

דרכי מינוי או בחירתם

 71א77 ,73 ,.

תקופת

כהונה()1

71ב.

מילוי מקום

75

סיום כהונה

79 ,77 ,76

שכר

72א.

מינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן

95

מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה( ,)1ביטוח אחריות נושא משרה ,מתן
התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד לנושאי משרה בחברה

117-111

()1

לפירוט אודות תקופת כהונת הדירקטורים והסדר מתן פטור מאחריות מראש של נושאי משרה
בחברה ,שנקבע בתקנון ,ראו סעיפים  4.2.8 ,4.2.4ו 4.2.9-לתשקיף.

 .7.7התחייבויות מסוימות של החברה
נכון לתאריך התשקיף ,לא קיימים כל הסכם ,התחייבות או נוהג ,שלפיהם משלמת החברה תשלומים
המבוססים על שיעורו של רכושה ,מחזורה ,הכנסותיה או רווחיה ,למעט התחייבות החברה המרכזית
לשלם עמלה בסך השווה ל 50% -מהרווח הנקי של החברה המרכזית בבריטניה בלבד לזכיין הבריטי ,וכן
התחייבות לבנט לשלם עמלה בסך השווה ל 10% -מהכנסות פרויקט הבנק הבינלאומי לצד שלישי לא קשור
וכן התחייבות לבנט לשלם תמלוגים שנתיים בסך השווה ל 3% -מהכנסות אפליקציית "בורסה לייב" וזאת
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עד לסכום המענק שהתקבל בחברה בפועל מהרשות לחדשנות .לפרטים נוספים ,ראו סעיפים  6.8.15.2ו-
 6.7.18.4ו 6.9.5.3 -לתשקיף ,בהתאמה.

 .7.8פרטים נוספים
 .7.8.1עורכי הדין של החברה לצורך התשקיף:

איתן מהולל שדות ,עורכי דין ועורכי פטנטים.
שדרות אבא אבן ( 10בניין  ,)Cהרצליה.4612002 ,

 .7.8.2רואי החשבון של החברה לצורך התשקיף KPMG :סומך חייקין ,רו"ח.
רחוב הארבעה  ,17תא דואר .609
שדרות רוטשילד  ,33תל אביב.6688302 ,

 .7.8.3המשרד הרשום של החברה:
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פרק  - 8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה

8.1

 8.1.1להלן פירוט של התגמולים שניתנו ו/או שהתחייבה החברה או תאגיד בשליטתה לשלם בשנים  2020 ,2019ולתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
ביום  31במרץ ,2021 ,לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה ,שניתנו להם בקשר
עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה ,לפי העניין ,בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר ,וכן לכל אחד מבעלי העניין
בחברה ,אם התגמולים ניתנו לו על ידי החברה או בתאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה ,בין אם
מתקיימים יחסי עובד  -מעביד ובין אם לאו ,ואף אם אינו נושא משרה בכירה ,על בסיס דוחות הפרופורמה האחרונים ודוחות הפרופורמה השנתיים של
החברה:
בתקופה של שלושה חודשים אשר נסתיימה ביום  31במרץ:2021 ,
פרטי מקבלי התגמולים

תגמולים בעבור שירותים

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

סה"כ
(בש"ח)

-

-

-

-

-

95,544

-

-

-

-

-

99,000

-

-

-

-

38,184

-

-

-

-

43,485

שיעור החזקה
בהון החברה

שכר()1

מענק

תשלום מבוסס
מניות

דמי
ניהול

אדי כץ

מנכ"ל

80%

50%

95,544

-

-

-

-

גיא עמר

סמנכ"ל טכנולוגיה

100%

50%

-

-

-

99,000

-

סמנכ"ל תפעול

100%

-

-

-

-

38,184

-

-

100%

()2

43,485

-

-

-

-

-

שם

Oleksandra
Usiemwanta

חניתה כץ

תפקיד

מנהלת מערך שיתופי פעולה
וקשרי לקוחות

היקף
משרה

תגמולים אחרים

ח1-

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45

בשנת :2020
פרטי מקבלי התגמולים

שם

תפקיד

תגמולים בעבור שירותים

היקף

שיעור החזקה בהון

משרה

החברה

שכר()1

מענק

תשלום מבוסס
מניות

דמי ניהול

תגמולים אחרים

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

סה"כ
(בש"ח)

אדי כץ

מנכ"ל

80%

50%

334,601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

334,601

גיא עמר

סמנכ"ל טכנולוגיה

100%

50%

-

-

-

182,000

-

-

-

-

-

-

182,000

סמנכ"לית תפעול

100%

-

-

-

-

132,768

-

-

-

-

-

-

132,768

מנהלת מערך שיתופי פעולה וקשרי
לקוחות

100%

()2

101,010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101,010

Oleksandra
Usiemwanta

חניתה כץ

בשנת :2019
פרטי מקבלי התגמולים

תגמולים אחרים

תגמולים בעבור שירותים

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

סה"כ
(בש"ח)

-

-

-

-

-

32,000

-

-

-

-

-

72,200

-

-

-

-

-

55,855

היקף
משרה

שיעור החזקה בהון
החברה

שכר()1

מענק

תשלום מבוסס
מניות

דמי ניהול

אדי כץ

מנכ"ל

80%

50%

32,000

-

-

-

-

גיא עמר

סמנכ"ל טכנולוגיה

50%

50%

-

-

-

72,200

-

סמנכ"לית תפעול

100%

-

-

-

-

55,855

-

שם

Oleksandra
Usiemwanta

תפקיד

( )1השכר כולל משכורת חודשית ,הוצאות נלוות לשכר ,רכב ,טלפון סלולרי ,ביטוח מנהלים וקרן השתלמות
( )2הגב' כץ ,הינה בת זוגו של מר כץ ,מבעלי השליטה בחברה המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה ,ונחשבים כמחזיקים יחד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
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 8.1.2פרטים נוספים אודות התגמולים המנויים בטבלאות שלעיל
 8.1.2.1תנאי כהונה והעסקה של מר אדי כץ ,מנכ"ל חברות הקבוצה
ביום  1ביולי ,2019 ,התקשרה החברה המרכזית עם מר אדי כץ ,מבעלי
השליטה בחברה ,בהסכם העסקה (בסעיף זה " -הסכם ההעסקה") בקשר
לתפקידו כמנכ"ל החברה המרכזית החל מיום  1בנובמבר ,2019 ,לפיו ,היה
זכאי מר כץ לשכר חודשי (במונחי ברוטו) בסך של כ 16,000-ש"ח לחודש
בהיקף משרה של  80%והחל מיום  1ביוליבינואר 2020 ,לשכר חודשי
(במונחי ברוטו) בסך של  26,000ש"ח.
ביום  26במאי ,2021 ,הודיע מר כץ לחברה המרכזית כי בכפוף להשלמת
הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ,הוא מוותר על כל חובות
השכר והתנאים הנלווים (למעט תנאי העסקה אשר לא ניתן לוותר עליהם
על-פי כל דין) בהתאם להסכם ההעסקה שנצברו לזכותו ,בסך של כ-
 238,000ש"ח נכון ליום הודעתו ואשר טרם שולמו לו.
ביום [______________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה
והאסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה עם מר כץ בהסכם
למתן שירותים ,לתקופה המותרת על-פי דין ,שייכנס לתוקף במועד
השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על -פי התשקיף ורישומם למסחר
בבורסה והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה המתואר בסעיף 6.1.2
לתשקיף (בסעיף זה בלבד "הסכם השירותים") ,לפיו חלף הסכם ההעסקה,
יעמיד מר כץ לחברה שירותים בהיקף של  100%משרה.
בתמורה למתן השירותים ,תשלם החברה למר כץ תמורה בסך
 91,00060,000ש"ח לחודש בתוספת מע"מ כדין במהלך שנת  2021והחל
מיום  1בינואר 2022 ,סך של  75,000ש"ח (בסעיף זה בלבד "דמי ניהול")
כנגד קבלת חשבונית מס כדין .דמי הניהול ישולמו מדי חודש בחודשו ,החל
ממועד כניסתו לתוקף של הסכם השירותים ,לא יאוחר מהיום ה 10-לכל
חודש קלנדרי בגין החודש הקלנדרי הקודם.
בנוסף ,מר כץ יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוצאו על ידו במסגרת מתן
השירותים לחברה (לרבות אך לא רק ,הוצאות טיסה ,לינה ושהות),
בהתאם למדיניות החברה כנגד הצגת קבלות מתאימות.
הצדדים יהיו רשאים להביא את הסכם השירותים של מר כץ לידי סיום
בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת בת  6חודשים.
הסכם השירותים כולל התחייבות של מר כץ שלא להתחרות בעסקי
החברה בתקופת ההסכם ועד  12חודשים לאחר תום ההסכם.
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בנוסף ,מר כץ ,כנושא משרה בחברה ,יהיה זכאי לפטור ,להתחייבות לשיפוי
ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה
ולמדיניות התגמול של החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים ונושאי
המשרה המכהנים בה.
עוד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,כי בכפוף
להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על -פי התשקיף ורישומם למסחר
בבורסה ,יוקצו למר כץ [_____] אופציות לא רשומות אשר כל אחת מהן
תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה ללא ע.נ ,.בהתאם
לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה .לפרטים נוספים ,ראו
סעיף  3.8.6לתשקיף.
כמו כן ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי מר כץ
יהיה זכאי למענק הנפקה ,בסכום השווה ל  600,000 -ש"ח .בסמוך לאחר
השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על -פי התשקיף ורישומם למסחר
בבורסה ,יהיה זכאי מר כץ לתשלום מענק ההנפקה.
בנוסף ,מר כץ יהיה זכאי למענק שנתי ,בהתאם למפורט להלן:
סוג יעד

קריטריונים

כמות התקשרויות בשנה/גידול בהכנסה
החוזרת השנתית( / )ARRרשימת אירועים

יעד
חברה
(מדידים)

התקשרות של לבנט
בהסכם מחייב עם לקוח,
כגון בנקים או גופים
פיננסיים אחרים

0-1
2
3
 4ומעלה
0-49.99%
50%-99.99%
100%-149.99%
 150%ומעלה

סכום
המענק
(במונחי
מס' חודשי
שכר ברוטו)
0
1
2
3
0
1
2
3

ל.ר.
ביצוע השקעות/רכישות חדשות מהותיות ,גיוס
הון או חוב בדרך של הנפקה לציבור בהיקף של
מעל ל  10 -מיליון ש"ח ,מכירה של מניות
החברה מחוץ לבורסה או מכירה של עיקר
פעילות החברה לצד שלישי/הסכם למכירת
חברות
של
אפליקציה/מוצר/תוכנה
הקבוצה/הסכם שיתוף פעולה מהותי ואסטרטגי

3
4

לא מדיד
מדיד

גידול בהכנסה החוזרת
(,(ARR
השנתית
זה
מונח
כהגדרת
במדיניות התגמול שיבחן
עבור השנה הקלנדרית
שחלפה
שיקול דעת
מענק מיוחד

הגידול ב ARR -יחושב על ידי השוואת ה ARR -בהתבסס על ההכנסה
החוזרת החודשית ( ))"MRR") (Monthly Recurring Revenuesבחודש
דצמבר בשנה מסוימת לעומת ה ARR -בהתבסס על ה MRR -בחודש
דצמבר לשנה הקודמת.
התנאי לקבלת המענק בגין עמידה ביעדי חברה (מדידים) בלבד כפוף לכך
שתקום למר כץ הזכאות לקבלת מענק בגין שני הקריטריונים יחדיו מסוג
קריטריון זה.
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יובהר ,כי כל התנאים בקשר עם המענק השנתי הינם ויהיו בהתאם ובכפוף
לקבוע במדיניות התגמול ,ובכלל זה עיתוי התשלום בגינם ,הזכות של
דירקטוריון החברה להפחית את סכום המענק התקרה של המענק וכיוב'.
למען הסר ספק ,התנאים המנויים בטבלה לעיל ,הינם יעדים עבור שנת
 2022וכן בעבור כל שנה לאחריה במהלך תקופת ההתקשרות המותרת על-
פי דין .
עוד יובהר ,כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר כץ יהיו בתוקף ולא יהיו
טעונים אישור מחדש על ידי האורגנים המוסמכים בחברה ,במשך תקופת
ההתקשרות המותרת על-פי דין ,כאשר תנאים אלו ימשיכו לחול גם אם
וככל שתפקידו של מר כץ ישתנה ליו"ר פעיל חלף מנכ"ל במהלך התקופה
הנ"ל.
 8.1.2.2תנאי כהונה והעסקה של מר גיא עמר ,סמנכ"ל טכנולוגיה חברות הקבוצה
ביום  1בנובמבר ,2019 ,התקשרה החברה המרכזית עם מר עמר בהסכם
למתן שירותים (בסעיף זה בלבד "הסכם השירותים") ,לפיו מעמיד מר עמר
לחברה המרכזית שירותים בהיקף של  100%משרה .בתמורה למתן
השירותים ,משלמת החברה למר עמר תמורה בסך השווה לכ 13,200-ש"ח
( 4,000דולר) לחודש והחל מיום  1בדצמבר 2020 ,תמורה בסך השווה לכ-
 33,000ש"ח ( 10,000דולר) (בסעיף זה בלבד "דמי ניהול") כנגד קבלת
חשבונית מס כדין.
ביום [__________]  25באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה
והאסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה עם מר עמר בהסכם
למתן שירותים ,לתקופה המותרת על-פי דין ,שייכנס לתוקף במועד
השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם
למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף 6.1.2
לתשקיף (בסעיף זה בלבד "הסכם השירותים החדש") ,חלף הסכם
השירותים ,לפיו יעמיד מר עמר לחברה שירותים בהיקף של  100%משרה.
בתמורה למתן השירותים ,תשלם החברה למר עמר תמורה בסך 91,000
 60,000ש"ח לחודש במהלך שנת  2021והחל מיום  1בינואר 2022 ,סך של
 75,000ש"ח (בסעיף זה בלבד "דמי ניהול") כנגד קבלת חשבונית מס כדין.
דמי הניהול ישולמו מדי חודש בחודשו ,החל ממועד כניסתו לתוקף של
הסכם השירותים ,לא יאוחר מהיום ה 10-לכל חודש קלנדרי בגין החודש
הקלנדרי הקודם.
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בנוסף ,מר עמר יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוצאו על ידו במסגרת מתן
השירותים לחברה (לרבות אך לא רק ,הוצאות טיסה ,לינה ושהות),
בהתאם למדיניות החברה כנגד הצגת קבלות מתאימות.
עוד נקבע בהסכם השירותים כי מר עמר יהיה זכאי לחבילת רילוקיישן
למחיה באוקראינה אשר תכלול החזר בגין הוצאות ,שכ"ד ,אש"ל ,ביטוח
בריאות והוצאות שונות בסכום כולל של  2,500דולר לחודש.
הסכם השירותים החדש כולל התחייבות של מר עמר שלא להתחרות
בעסקי החברה בתקופת ההסכם ועד  12חודשים לאחר תום ההסכם.
כל צד יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן שירותי הניהול ,מכל סיבה
שהיא ,במתן הודעה של  6חודשים מראש.
בנוסף ,מר עמר ,כנושא משרה בחברה ,יהיה זכאי לפטור ,להתחייבות
לשיפוי ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לתקנון ההתאגדות של
החברה ולמדיניות התגמול של החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים
ונושאי המשרה המכהנים בה.
בנוסף ,מר עמר יהיה זכאי למענק שנתי ,בהתאם למפורט להלן:
סוג יעד

קריטריונים

כמות התקשרויות בשנה /גידול בהכנסה
החוזרת השנתית( / )ARRרשימת אירועים

יעד
חברה
(מדידים)

התקשרות של לבנט
בהסכם מחייב עם לקוח,
כגון בנקים או גופים
פיננסיים אחרים

0-1
2
3
 4ומעלה
0-49.99%
50%-99.99%
100%-149.99%
 150%ומעלה
ל.ר.
ביצוע השקעות/רכישות חדשות מהותיות ,גיוס
הון או חוב בדרך של הנפקה לציבור בהיקף של
מעל ל  10 -מיליון ש"ח ,מכירה של מניות
החברה מחוץ לבורסה או מכירה של עיקר
פעילות החברה לצד שלישי/הסכם למכירת
חברות
של
אפליקציה/מוצר/תוכנה
הקבוצה/הסכם שיתוף פעולה מהותי ואסטרטגי

לפי גידול בהכנסה
החוזרת השנתית (,(ARR
לא מדיד
מדיד

שיקול דעת
מענק מיוחד

סכום
המענק
(במונחי
מס' חודשי
שכר ברוטו)
0
1
1.5
2
0
1
1.5
2
2
4

הגידול ב ARR -יחושב על ידי השוואת ה ARR -בהתבסס על ההכנסה
החוזרת החודשית ( ))"MRR") (Monthly Recurring Revenuesבחודש
דצמבר בשנה מסוימת לעומת ה ARR -בהתבסס על ה MRR -בחודש
דצמבר לשנה הקודמת.
התנאי לקבלת המענק בגין עמידה ביעדי חברה (מדידים) בלבד כפוף לכך
שתקום למר עמר הזכאות לקבלת מענק בגין שני הקריטריונים יחדיו מסוג
קריטריון זה.
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יובהר ,כי כל התנאים בקשר עם המענק השנתי הינם ויהיו בהתאם ובכפוף
לקבוע במדיניות התגמול ,ובכלל זה עיתוי התשלום בגינם ,הזכות של
דירקטוריון החברה להפחית את סכום המענק ,התקרה השנתית של
המענק וכיוב'.
למען הסר ספק ,התנאים המנויים בטבלה לעיל ,הינם יעדים עבור שנת
 2022ובעבור כל שנה לאחריה במהלך תקופת ההתקשרות המותרת על-פי
דין.
 8.1.2.3תנאי כהונה והעסקה של הגב'  ,Oleksandra Usiemwantaסמנכ"ל תפעול
של חברות הקבוצה ומנכ"לית החברות האוקראיניות
ביום  1ביולי ,2019 ,התקשרה החברה המרכזית עם הגב' Usiemwanta

בהסכם למתן שירותים (בסעיף זה בלבד "הסכם השירותים") ,לפיו
מעמידה הגב'  Usiemwantaלחברה המרכזית שירותים בהיקף של 100%
משרה .בתמורה למתן השירותים ,משלמת החברה המרכזית לגב'
 Usiemwantaתמורה בסך השווה לכ 12,375-ש"ח ( 3,750דולר) לחודש
ובכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר
לרישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר
בסעיף  6.1.2לתשקיף ,תשלם החברה המרכזית תמורה בסך השווה לכ-
 19,800ש"ח ( 6,000דולר) .כל צד יהיה רשאי להפסיק בכל עת את הסכם
השירותים ,מכל סיבה שהיא ,במתן הודעה של  30יום מראש.
בנוסף הגב'  ,Usiemwantaכנושאת משרה בחברה ,תהיה זכאית לפטור,
להתחייבות לשיפוי ולביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לתקנון
ההתאגדות של החברה ולמדיניות התגמול של החברה וכנהוג בחברה לגבי
הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בה.
 8.1.2.4הסכם העסקה של הגב' חניתה כץ ,אשתו של מר אדי כץ עם החברה
המרכזית
ביום  1ביוני ,2020 ,התקשרה החברה המרכזית עם הגב' חניתה כץ ,אשתו
של מר אדי כץ ,מנכ"ל חברות הקבוצה ומבעלי השליטה בחברה ,בהסכם
העסקה (בסעיף זה " -הסכם ההעסקה") בקשר לתפקידה כמנהלת מערך
שיתופי פעולה וקשרי לקוחות בישראל ,לפיו ,זכאית גב' כץ לשכר חודשי
(במונחי ברוטו) בסך של  12,000ש"ח לחודש והחל מיום  1ביולי2021 ,
תהיה זכאית לסך של  15,000ש"ח לחודש .כמו כן ,זכאית הגב' כץ לקבלת
לעמלה בסך של  400דולר ברוטו בגין כל עובד חדש שיגויס בהצלחה עבור
לקוחות החברה המרכזית שהגיעו באופן ישיר דרכה.
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בהתאם להסכם ההעסקה מבטחת החברה המרכזית את גב' כץ בביטוח
פנסיוני ומפרישה עבורה מדי חודש את כל ההפרשות המקובלות וקופת
תגמולים בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג.1963-
גב' כץ זכאית ל 18-ימי חופשה בשנה .עוד נקבע בהסכם ההעסקה ,כי
החברה המרכזית נושאת בהוצאות נסיעה במסגרת העסקתה כנגד הצגת
חשבוניות וכן הוצאות לשם מילוי תפקידה ,ובכלל זה טיסה ,שהות ,אירוח,
חניה וכיוב' ,והכל בהתאם ובכפוף לנהלי החברה המרכזית.
במסגרת הסכם ההעסקה התחייבה הגב' כץ שלא להתחרות בעסקי החברה
המרכזית במהלך כהונתה ועד תום  12חודשים לאחר סיום כהונתה.
הצדדים רשאים להביא את הסכם ההעסקה של גב' כץ לידי סיום לאחר
הודעה מוקדמת על פי דין וכן לחברה הזכות לסיים את הסכם העסקה
באופן מיידי במקרה של נסיבות מיוחדות.
 8.1.3הסכם למתן שירותים בין מר רועי כץ ,סמנכ"ל הכספים של הקבוצה לבין

החברה1

ביום  1במאי ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם לקבלת שירותים כסמנכ"ל הכספים
של הקבוצה ממר רועי כץ לתקופה בלתי קצובה בהיקף של  50%משרה (בסעיף זה
בלבד "הסכם השירותים") .
בתמורה למתן השירותים ,תשלם החברה למר כץ תמורה בסך  20,000ש"ח לחודש
בתוספת מע"מ כדין (בסעיף זה בלבד "דמי ניהול") כנגד קבלת חשבונית מס כדין.
דמי הניהול ישולמו מדי חודש בחודשו ,החל ממועד כניסתו לתוקף של הסכם
השירותים ,לא יאוחר מהיום ה 10-לכל חודש קלנדרי בגין החודש הקלנדרי הקודם.
בנוסף ,מר כץ יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוצאו על ידו במסגרת מתן השירותים
לחברה ,בהתאם למדיניות החברה כנגד הצגת קבלות מתאימות.
הצדדים יהיו רשאים להביא את הסכם השירותים של מר כץ לידי סיום בכל עת
ולאחר הודעה מוקדמת בת  3חודשים.
הסכם השירותים כולל התחייבות של מר כץ שלא להתחרות בעסקי החברה בתקופת
ההסכם ועד  12חודשים לאחר תום ההסכם.
בנוסף ,מר כץ ,כנושא משרה בחברה ,יהיה זכאי לפטור ,להתחייבות לשיפוי ולביטוח
אחריות נושאי משרה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה ולמדיניות התגמול של
החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בה.
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יצוין ,כי משרד רואה חשבון של קרובו של מר כץ מעניק לחברות הקבוצה שירותים פיננסים בסך של כ10,000 -
ש"ח לחודש.
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כמו כן ,זכאי מר כץ לקבלת מענקים שנתיים (בגין עמידה ביעדי החברה ובשיקול
דעת) ומענק מיוחד ,בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ובהתאם לקבוע
במדיניות התגמול של החברה ,כפי שתקבע מעת לעת.
ביום [__________] 25,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה ,כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה ,יוקצו למר כץ  141,427אופציות לא
רשומות אשר כל אחת מהן תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה ללא
ע.נ ,.בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה .לפרטים נוספים ,
ראו סעיף  3.8.6לתשקיף.
 8.1.4תגמול לדירקטורים
נכון לתאריך התשקיף ,הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה דני כהן ,אדי כץ ,גיא
עמר ,מאיה פינגר -קרן ומיבר דורסט 2אינם זכאים לתגמול כלשהו מהחברה בגין
כהונתם כדירקטורים בדירקטוריון החברה ,למעט מר דני כהן אשר בכפוף להשלמת
הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה
יוקצו לו  230,852אופציות לא רשומות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה
ללא ע.נ ,.בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה ,אשר יוקצו
בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר
בבורסה למר דני כהן בגין כהונתו כדירקטור בחברה עובר להשלמת ההנפקה והכל
בהתאם לאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה מיום [_____].
 25באוגוסט .2021 ,לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.8.6לתשקיף.
ביום [__________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף ורישומם למסחר בבורסה ,התגמולים שישולמו לכלל הדירקטורים אשר
אינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה ,כפי שיכהנו מעת לעת ,יהיו בגובה
ה"סכום הקבוע" כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") .כמו כן ,הדירקטורים יהיו זכאים להחזר
הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.
 8.1.5פטור דירקטורים ונושאי משרה בכירה
ביום [_____________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה להעניק ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף ורישומם למסחר בבורסה ,לדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה בחברה,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ,ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין
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לפרטים אודות הסכמי הלוואות המירות שחתמה החברה עם הגב' דורסט ומר רפי דורסט ועם אחותו של מר
דורסט והסכם שירותים של בין לבנט לבין מר דורסט ,ראו סעיפים  3.3.1ו 6.7.18.5 -לתשקיף.
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ו/או בעקיפין ,ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,לרבות לבעלי השליטה בה
ו/או לנמנים עמם ,כתב פטור בנוסח המצורף כנספח א' לפרק זה ("כתב הפטור").
 8.1.6שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בכירה
ביום [_____________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה להעניק ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי
התשקיף ורישומם למסחר בבורסה ,לדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה בחברה,
המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ,ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין
ו/או בעקיפין ,ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,לרבות לבעלי השליטה בה
ו/או לנמנים עמם ,כתב שיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לפרק זה ("כתב השיפוי").
 8.1.7ביטוח אחריות נושאי משרה בכירה
ביום [_____________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה ,בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ורישומם למסחר בבורסה ,את התקשרותה של החברה בפוליסה לביטוח אחריות
מקצועית של דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת
לעת בחברה ,ו/או בחברות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או בחברות בנות
ו/או בחברות קשורות ,לרבות לבעלי השליטה בה ו/או לנמנים עמם בהתאם לחוק
החברות לתקופה  12חודשים שתחילתה ממועד השלמת הנפקת ניירות הערך
המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה ,בגבולות אחריות בסכום כולל
של עד כ 5 ]_[ -מיליון דולר למקרה ולתקופה.
 8.1.8מדיניות תגמול
ביום [_____________] 25 ,באוגוסט ,2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית של החברה בהתאם להוראות תקנה  1לתקנות החברות (הקלות לעניין
החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג ,2013 -מדיניות תגמול פטורה לחברה
בהתאם לסעיף 2א לתקנות האמורות בנוסח המצורף כנספח ג' לפרק זה .בהתאם
לתקנות לעיל ,מדיניות תגמול המתוארת בתשקיף של תאגיד מדווח המציע לראשונה
ניירות ערך שלו לציבור ,תיחשב כמדיניות תגמול שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק
החברות ,ותהיה טעונה אישור רק בחלוף חמש שנים מהמועד בו הפך התאגיד
לחברה ציבורית .על כן ,מדיניות התגמול של החברה תיוותר בתוקפה למשך  5שנים
החל ממועד רישומם למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף.
8.2

עסקאות עם בעל שליטה
למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,להלן פירוט אודות עסקאות עם בעל השליטה או
שלבעל השליטה עניין אישי באישורן ,שהחברה התקשרה בהן במהלך השנתיים שקדמו
לתאריך התשקיף או שהן עדיין בתוקף בתאריך התשקיף:
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 .8.2.1העסקאות המנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות
.8.2.1.1

תגמול למנכ"ל חברות הקבוצה
לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול של מנכ"ל החברה (המכהן גם
כדירקטור) ומבעלי השליטה בחברה ,ראו סעיף  8.1.2.1לעיל.

.8.2.1.2

תגמול לסמנכ"ל טכנולוגיה של חברות הקבוצה
לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול של סמנכ"ל הטכנולוגיה של
חברות הקבוצה (המכהן גם כדירקטור) ומבעלי השליטה בחברה ,ראו
סעיף  8.1.2.1לעיל.

.8.2.1.3

תגמול לאשתו של מנכ"ל חברות הקבוצה
לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול של אשתו של מנכ"ל החברה
(המכהן גם כדירקטור) ומבעלי השליטה בחברה ,ראו סעיף 8.1.2.3
לעיל.

.8.2.1.4

הסכם המרת הלוואת בעלים בין החברה המרכזית לבין חלק מבעלי
השליטה בה
ביום  21ביוני ,2021 ,התקשרה החברה המרכזית עם ה"ה יורי קשדן
וסרגי פורמן ,אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי
התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה
כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,יהיו מבעלי השליטה בחברה ,בהסכם
לפיו בכפוף לאמור לעיל ,יומרו מלוא הלוואת הבעלים בסך של 375,000
ש"ח לפרמיה על חשבון ובגין מניות שהוקצו להם בחברה המרכזית.
החברה תודיע בדוח מיידי בד בבד עם פרסום הדו"ח המיידי בדבר
תוצאות ההנפקה ועובר לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על -
פי התשקיף ,על המרת הלוואות הבעלים כאמור לעיל.

.8.2.1.5

פטור ,שיפוי וביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בכירה
לפרטים נוספים אודות תנאי פטור ,שיפוי וביטוח אחריות לדירקטורים
ונושאי משרה בכירה בחברה ,וביניהם בעלי השליטה בחברה ,ראו
סעיפים  8.1.7 ,8.1.6 ,8.1.5לעיל.
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.8.2.1.6

הסכם אשראי הדדי
על-פי הסכם אשראי הדדי ,שנכנס לתוקף ביום  1ליוני 2018 ,ונחתם
לתקופה בלתי קצובה ,עם החברה ,מר כץ ,מר עמר ,יורי קשדן ,סרגי
פורמן ,החברה המרכזית ,לבנט וקרובים של מר כץ ,לפיו בהסכמת מי
מהצדדים יעמידו מי מהם ,מעת לעת ,הלוואות זה לזה .על -פי הסכם
האשראי ההדדי ,כל סכום שהועמד במסגרת זו נושא ריבית שנתית
בשיעור הקבוע בתקנות מס הכנסה להלוואה שנתן או נטל בעל שליטה
או ריבית בין חברתית הקבועה בתקנות מס הכנסה .הצדדים רשאים
להפסיק הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא באמצעות הודעה מראש.
עוד נקבע בהסכם אשראי הדדי ,כי כל צד רשאי לדרוש פירעון
ההלוואות כלפי הצד לו הועמדה ההלוואה בהודעה מוקדמת של  90יום
ובכל מקרה לא יוכל מי מהצדדים לדרוש הפירעון לפני  1ביוני.2022 ,
כלל הלוואות תיפרענה לא יאוחר מתום  3שנים ממועד השלמת
ההנפקה על-פי התשקיף.
נכון לתאריך התשקיף ,סכום ההלוואה ,כולל הריבית בגינה שהעמידה
החברה למר עמר הינו בסך של כ 67,000-ש"ח ולמר כץ בסך של כ-
 6,000ש"ח .סכום ההלוואות ,כולל הריביות בגינן שהעמידה לבנט
לחברה בשליטת ה"ה כץ ,עמר ,פורמן וקשדן בסך של כ 82,000-ש"ח ו
למר עמר בסך של כ 59,000-ש"ח .מנגד סכום ההלוואה ,כולל הריבית
בגינה שנטלה לבנט ממר כץ הינה בסך של כ 528423,000-ש"ח .סכום
ההלוואה ,כולל הריבית בגינן שהעמידה החברה המרכזית לחברה
בשליטת ה"ה כץ ,עמר ,פורמן וקשדן בסך של כ 2,000 -ש"ח .סכום
ההלוואות ,כולל הריבית בגינן שהחברה המרכזית נטלה ממר כץ הינן
בסך של כ 4665,000 -ש"ח ,וממר קשדן הינן בסך של כ235185,000 -
ש"ח וממר פורמן הינן בסך של כ 234281,000 -ש"ח (כאשר מתוך
הסכומים של ה"ה קשדן ופורמן סך של  375,000ש"ח יומרו לפרמיה
כמפורט בסעיף  8.2.1.4לעיל).
הצדדים התחייבו כלפי משנהו ,כי בכפוף להשלמת ההנפקה על-פי
התשקיף ובכפוף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף
 6.1.2לתשקיף ,לא ימשיכו להעמיד או ליטול הלוואות נוספות מעבר
לסכומים המתוארים לעיל על פי ההסכם הנ"ל.

.8.2.1.7

הסכם הלוואה המירה בין אמהותיהם של מי שיהיו מבעלי השליטה
בחברה לבין החברה
לפרטים אודות הסכם הלוואה המירה שנחתם עם הגב' אולגה פורמן,
אמו של מר סרגיי פורמן וכן עם הגב' פאינה קזדן ,אמו של מר יורי
קשדן ,אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף
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והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף,
יהיו מבעלי השליטה בחברה ,ראו סעיף  3.3.1לתשקיף.
החברה תודיע בדוח מיידי בד בבד עם פרסום הדו"ח המיידי בדבר
תוצאות ההנפקה ועובר לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על -
פי התשקיף ,על המרת הסכמי ההלוואות ההמירות כאמור לעיל.
.8.2.1.8

ערבויות
להבטחת מסגרות אשראי שהעמידו תאגידים בנקאיים לחברה
המרכזית וללבנט לשם מימון פעילותן ,העמידו מר אדי כץ ,מבעלי
השליטה בחברה וה"ה סרגי פורמן ויורי קשדן אשר בכפוף להשלמת
הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה
בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף יהיו מבעלי השליטה בחברה
(לפרטים נוספים ,ראו סעיף  3.7לתשקיף) (להלן יחד בסעיף זה בלבד:
"הערבים") ,ללא תמורה וללא הגבלה בזמן ,ערבויות אישיות אשר אינן
מוגבלות בסכום .לפרטים אודות מסגרות האשראי כאמור ,ראו סעיף
 6.9.5לתשקיף .נכון לתאריך התשקיף ,סך האשראי המובטח ,בערבויות
הערבים הינו בסך של כ 400,000 -ש"ח.
יצוין ,כי בכפוף להשלמת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ורישומם למסחר בבורסה ,בכוונת החברה לסגור את מסגרות האשראי
כאמור מתוך תמורת ההנפקה ,ובהתאם לפעול לביטול הערבויות
שניתנו על ידי הערבים .לפרטים נוספים אודות יעוד תמורת ההנפקה,
ראו סעיף  5.2לתשקיף.

 .8.2.2עסקאות שאינן מנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות
.8.2.2.1

הסכמים בין החברות בקבוצה
במסגרת היחסים בין חברות הקבוצה לבין עצמן ,מתקשרות חברות
הקבוצה בינן לבין עצמן בהסכמים שונים ,לרבות הסכמי ניהול ,הסכמי
שכירות ,הלוואות והסכמים למתן שירותים על ידי עובדים לחברות
אחרות בקבוצה.

.8.2.2.2

שירותים הניתנים על ידי עובדים
שירותים מסוימים ניתנים על ידי עובדים של חברה אחת ליתר חברות
הקבוצה ,כמו גם שירותים המתקבלים בחברה אחת על ידי עובדים של
חברות אחרות בחברות הקבוצה .עבור שירותים אלו מבוצעת
התחשבנות שוטפת בין חברות הקבוצה.
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.8.2.2.3

תגמול לסמנכ"ל הכספים של הקבוצה
לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול של סמנכ"ל הכספים של הקבוצה,
אשר משרד רואה חשבון של קרובו מעניק שירותים פיננסים לחברות
הקבוצה וכן לה"ה אדי כץ וגיא עמר ,מבעלי השליטה בחברה ,ראו סעיף
 8.1.3לעיל.

8.3

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,בדבר החזקות של בעלי עניין ונושאי
משרה בכירה בניירות הערך של החברה ,חברות בנות של החברה ,או חברות קשורות של
החברה ,ראו סעיף  3.5לתשקיף.
לתיאור הליך שינוי המבנה בקבוצה אשר בכפוף לכניסתו לתוקף כל בעלי המניות של לבנט
ושל החברה המרכזית יעבירו את כל מניותיהם בלבנט ובחברה המרכזית ,כך שהחברה
תחזיק במלוא ההון המונפק והנפרע של לבנט ושל החברה המרכזית מיד עם השלמת
ה מיזוג ,וזאת בתמורה למניות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית
ושל לבנט במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם
למסחר ,ראו סעיף  6.1.2לתשקיף.
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נספח א' לפרק - 8
נוסח כתב פטור דירקטורים ונושאי משרה
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גרופ  107בע"מ
("החברה")
כתב פטור
לכבוד,
_____________
הואיל וביום _________ החליט דירקטוריון החברה לאשר מתן התחייבות החברה לפטור עבור נושאי משרה
בכירה בחברה ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ,ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין
ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,לרבות לבעל השליטה בה ו/או לנמנים עימם בהתאם לחוק החברות,
התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ולתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;
והואיל וביום _________ אישרה גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה;
והואיל והינך מכהן כנושא משרה בכירה בחברה;
הננו להודיעך כדלהלן:
.1

פטור מאחריות:
 .1.1החברה פוטרת אותך בזאת ,מראש ובאופן בלתי חוזר ,מכל אחריות כלפיה ,לכל נזק שנגרם ו/או
ייגרם לה ,אם נגרם ו/או ייגרם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה.
 .1.2לא יהיה תוקף לפטור האמור בסעיף  1.1לעיל בשל כל אחד מאלה:
 .1.2.1הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר.
 .1.2.2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.
 .1.2.3הפרת חובת הזהירות בחלוקה ,כמשמעותה מונח זה בחוק החברות.
 .1.2.4פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
 .1.2.5קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליך.
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 .1.2.6בהליך מסוג תביעה שכנגד שתגיש החברה בשל תביעה שתגיש כנגדה ,למעט מקום בו
התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או
בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה.
.2

התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עיזבונך ללא הגבלה בזמן ,וזאת גם לאחר
סיום כהונתך כנושא משרה בחברה או בחברה אחרת כהגדרתה לעיל ,ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור
מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה האחרת ו/או בתקופת
העסקתך בחברה ,ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לפטור לפי כתב פטור זה.

.3

בכתב פטור זה -
"נושא משרה" -

כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-לרבות הגדרת
"נושא משרה בכירה") ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה
בה ,ולרבות עובד החברה.

"תביעה" -

לרבות תובענה אזרחית ,תובענה פלילית ,תובענה נגזרת ,תובענה ייצוגית,
בקשות הסדר ותביעות נושים.

.4

התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד
שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה
בחברה .בנוסף ,התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין ,לרבות עיזבונך ולזכות
דירקטורים חליפים שמונו לך כדין.

.5

התחייבויות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל המותר על פי דין,
לשם התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין הוראות דין שלא
ניתן להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהיה בכך לפגוע או
לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

.6

מודגש כי התחייבות זו לפטור אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת
להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי
הסכם ביטוח שנערך עימו ,למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

.7

שום ויתור ,שיהוי ,הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך ,לא יפורשו בשום נסיבות
כוויתור על זכויותיך על-פי כתב פטור זה ועל-פי כל דין ,ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים
המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.

.8

הדין החל על כתב פטור זה הינו הדין בישראל ,ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון
במחלוקות שינבעו מיישום כתב פטור זה .כתב פטור זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק
החברות.

.9

כל האמור בלשון זכר ,אף נקבה במשמע.
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ולראיה באה החברה על החתום ,באמצעות מורשי החתימה שלה ,שהוסמכו כדין:
__________________
גרופ  107בע"מ
אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.
______________________

___________
תאריך_______________ :
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נספח ב' לפרק - 8
נוסח כתב שיפוי דירקטורים ונושאי משרה
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גרופ  107בע"מ
("החברה")
כתב שיפוי
לכבוד,
__________
הואיל וביום _________ החליט דירקטוריון החברה לאשר מתן התחייבות החברה לשיפוי עבור נושאי משרה
בכירה בחברה ,לרבות נושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה ,המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה,
ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,בהתאם
לחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ולתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;
והואיל וביום _________ ,אישרה גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה;
והואיל והינך מכהן כנושא משרה בכירה בחברה;
הננו להודיעך כדלהלן:
 .1התחייבות לשיפוי
מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה ,מתחייבת בזאת החברה
כדלהלן:
 .1.1לשפות אותך מראש בשל כל חבות או הוצאה ,כמפורט להלן ,שתוטלנה עליך ו/או שתוציא עקב
פעולות שעשית (לרבות פעולותיך לפני תאריך כתב זה) ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה
בחברה ו/או נציגה של החברה ולבקשתה בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו בזכויות ,במישרין
או בעקיפין ,או בעלת עניין בו.
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.1.1.1

חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שינתן בפשרה
או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט ,הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוגי
האירועים ,או כל חלק מהם ,המפורטים בתוספת לכתב זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו
("התוספת" ו"-החבות הכספית" ,בהתאמה);

.1.1.2

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שתוציא עקב חקירה או הליך
שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב
אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא
הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה
דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;
בפסקה זו -
"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"  -סגירת התיק לפי
סעיף  62לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב( 1982-בסעיף קטן זה " -חוק סדר
הדין הפלילי") או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  231לחוק סדר
הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך
פלילי ,לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-קנס על עבירה
שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי ,עיצום כספי או כופר;

.1.1.3

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורכי דין ,שתוציא או שתחויב בהן בידי בית
משפט ,בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי
שממנו תזוכה ,או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית;

.1.1.4

חבות כספית שהוטלה עליך בשל תשלום עבור נפגעי ההפרה במסגרת הליך מנהלי ,כהגדרתו
להלן ,כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך");

.1.1.5

הוצאות שתוציא בקשר עם הליך מנהלי ,כהגדרתו להלן ,שהתנהל בעניינך ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין;
הוצאות שתוציא בקשר להליך לפי חוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח 1988-שהתנהל
בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

.1.1.6

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה על פי
.1.1.7
הוראות כל דין ,כפי שיהיו מעת לעת לרבות בשל שינוי ו/או הרחבה ו/או תיקון של איזה
מהסעיפים המפורטים לעיל;
למרות האמור לעיל ,לא יינתן לך שיפוי במקרים שבהם אסור על חברה לשפות נושא משרה בה לפי
סימן ג' לפרק השלישי בחלק השישי של חוק החברות ו/או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי
לחוק החברות ו/או בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,כפי שנוסחם יהיה במועד בקשתך לשיפוי; כמו
כן ,לא יינת ן לך שיפוי במקרה של הגשת תביעה שכנגד על ידך כנגד החברה ו/או החברות הבנות ו/או
החברות הקשורות בעקבות תביעה שתגיש החברה ו/או החברות הבנות ו/או החברות הקשורות נגדך.
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"הליך מנהלי"  -הליך לפי פרקים ח'( 3הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) ,ח'( 4הטלת אמצעי
אכיפה מנהליים בידי ועדת אכיפה מנהלית) או ט'( 1הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת
תנאים ,המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך ,כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק
הרביעי בחלק התשיעי בחוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת ובכפוף לכל דין.
הוצאות התדיינות ,כמפורט בסעיפים  1.1.2עד  1.1.7לעיל ,יקראו להלן" :הוצאות ההתדיינות".
 .1.2סכום השיפוי הכולל והמצטבר שתשלם החברה לכל נושאי המשרה ,על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו
ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי האמורה ,בגין חבות כספית ,כמפורט בסעיף 1.1.1
לעיל ,הנובעת מאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת ,לא יעלה על ( 25%עשרים וחמישה
אחוזים) מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ,המבוקרים או הסקורים,
האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן תשלום השיפוי בפועל ,וזאת לכל אחד מנושאי המשרה
ולכולם יחד ,למקרה בודד ובמצטבר ("סכום השיפוי המרבי").
 .1.3יובהר ,כי התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה הינה בנוסף ומעל ,ולאחר מיצוי הזכות לקבלת
סכומי שיפוי כלשהם בגין אירועים ברי השיפוי מאת המ בטח/ים מהם רכשה החברה ביטוח לאחריות
נושאי המשרה.
 .1.4עוד יובהר כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין
האירועים המפורטים בתוספת ,המובטחים בחברת ביטוח ,שהחברה תקבל עבורך מעת לעת ,אם
תקבל ,במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.
 .1.5למען הסר ספק יובהר ,כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל
שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה ,בכפוף לכך כי לא ישולם לך
כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף  1.1.1לעיל וכי במקרה שבו תקבל
שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר ,בגין האירוע
נשוא השיפוי ,יינתן השיפוי לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה עליך ו/או ההוצאות
המשפטיות שהוצאת או שחויבת בהן ,כאמור לעיל ,לבין הסכום שיתקבל מאת המבטח או מכוח
הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב שיפוי זה לא
יעלה על סכום השיפוי המרבי.
 .1.6אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה במועד כלשהו ,כאמור
בסעיף  1.1.1לעיל ,יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה
קיימת באותה עת) לפי סעיף  1.2דלעיל ,יחולקו סכום השיפוי המרבי ,או יתרתו ,לפי העניין ,בין
נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם
כשיפוי לפני אותו מועד ("נושאי המשרה הזכאים") ,באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי
המשרה הזכאים בפועל יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה
הזכאים לבין סכום השיפוי הכולל שיגיע לכל נושאי המשרה הזכאים ,במצטבר ,באותו מועד בגין
דרישות אלה ,אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי.
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שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה בגין חבות כספית כאמור בסעיף  1.1.1לעיל בגובה
סכום השיפוי המרבי ,לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים בגין חבות כספית כמפורט בסעיף 1.1.1
לעיל ,אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר
הגדלה זו על-פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה ,במידה
ויידרש לשם כך ,על-פי דין.
 .2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:
 .2.1הודעת השיפוי
אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי או הליך מנהלי ו/או דרישה מכל סוג ,לרבות תביעה משפטית
לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשר לסעד הצהרתי ,לרבות בוררות או גישור ו/או חקירה בידי
רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל
התראה שתימסר לך בכתב או כל חשש או איום לפיו הליך משפטי או מנהלי ייפתח נגדך וכן בכל
מקרה בו מתעורר בלבך חשש סביר בדבר קיומן של נסיבות העלולות לשמש עילה להגשת תביעה נגדך
בתוקף תפקידך בחברה ("הליך משפטי") ,וזאת במהירות הראויה לאחר שייודע לך לראשונה על כך
("הודעת השיפוי") ,ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך ,כל מסמך בקשר לאותו הליך.
אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב
שיפוי זה ,למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של
החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף
הפגיעה האמור.
 .2.2הטיפול בהגנה
.2.2.1

ב כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה -
החברה תהיה זכאית ,לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או
למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא
יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות בכתב) ,בתנאי שיתקיימו כל התנאים
המצטברים הבאים:
 .2.2.1.1החברה הודיעה תוך  14ימים ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור בסעיף  2.1לעיל
(או תקופה קצרה יותר אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך
להליך) כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה.
 .2.2.1.2ההליך המשפטי כנגדך יכלול תביעה מכל סוג ,לרבות חקירה של רשות מוסמכת,
תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה
לסעד הצהרתי.
החברה ו/או עורך דין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל
לידי סיום ,ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו.
עורך הדין שימונה על-ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך .מקום
בו החברה לקחה על עצמה את הטיפול בהגנתך כאמור ,לא תהיה היא חייבת לשפות אותך
בגין הוצאות שהוצאת על דעת עצמך בקשר עם הטיפול המשפטי בהליך.
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מקום שייווצר ,לדעתך או לדעת עורך הדין ,חשש לניגוד עניינים בינך לבין החברה בהגנתך
בפני אותו הליך משפטי ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה תהא
מבוססת על טעמים סבירים אחרים ,תודיע על כך לחברה ו/או יודיע לך עורך הדין האמור
על ניגוד עניינים זה ,לפי העניין ,ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך
והוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.
.2.2.2

החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי כאמור בדרך של פשרה ו/או הסדר
להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט' 1לחוק
ניירות ערך ,שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי
זה ואף לא ישולמו במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה ו/או שיירכש על-ידי
החברה ,אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב ,לפשרה שתושג .כמו כן ,החברה לא תהא רשאית
להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או
גישור ,אלא בהסכמתך המוקדמת לכך ,בכתב ,ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא
מנימוקים סבירים שיימסרו לחברה בכתב .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אף אם תועבר
המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת,
החברה תישא בהוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.

.2.2.3

על אף האמור לעיל ,החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של
פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של
בוררות או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך ,אלא אם תיתן לכך את
הסכמתך מראש ובכתב .אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בס"ק זה לפי שיקול
דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

 .2.2.4לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור ,לטפל
בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך ,בהתאם לאמור לעיל .כמו כן ,לפי
בקשת החברה ,תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה ,באופן מיידי ,כל
מסמך ו/או ייפוי כוח שתתבקש.
 .2.2.5יצוין ,כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי במסגרת ביטוח
נושאי המשרה ,בקשר עם ההליך ,ייעשה מינוי עורך הדין כאמור לעיל ,בהתחשב בזכותו של
המבטח לקבוע את זה ותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך ,ולחובות החברה
בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל ,במיוחד אם על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את
זהותו של ערוך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך ,באופן שאחרת עלול יהיה המבטח
להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה .בכל מקרה ,החברה תעשה כמיטב יכולתה,
במסגרת תנאי הביטוח ובכפוף להם ,להשפיע על בחירת עורך הדין בהתאם לרצונו של נושא
המשרה.
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 .2.3במידה שתוך  14ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה ,כאמור לעיל ,החברה לא תיטול על
עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי כאמור ו/או אם אתה תתנגדי לייצוגך על ידי עורך
הדין של החברה מטעמים סבירים (אותם תציין בכתב בפני החברה) ,אתה תהיה רשאי למסור את
ייצוגך לעורך הדין שיבחר על ידך ,בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג
את נושא המשרה בהליך ,ולחובות החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל ,בפרט כאשר על פי תנאי
הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של ערוך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך ,באופן שאחרת
עלול יהיה המבטח להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה .הוראות כתב שיפוי זה יחולו על
ההוצאות הסבירות שתישא/י בגין מינוי עורך-דין כאמור.
 .2.4בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  2.2לעיל ובין אם לאו ,היא תדאג לכיסוי כל ההוצאות
והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף  1.1לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם
בעצמך ,וזאת  -מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה ו/או פוליסת
הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת ,אם תרכוש ,והכל בכפוף לאמור בסעיף  2.2לעיל.
 .2.5השיפוי שלך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך ,כאמור בכתב זה ,לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך
בעקבות פשרה או בוררות ,אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות,
לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו .כמו
כן ,השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.
 .3תנאי השיפוי
 .3.1שיתוף פעולה עם החברה
אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל ,בכל אופן סביר שידרש ממך על ידי
מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי ,ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות
והתשלומים האחרים למיניהם כאמור לעיל שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך וזאת מבלי
שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור לעיל.
כמו כן תקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה
תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי ,בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם
במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי ,ובלבד שהחברה או חברת הביטוח ,לפי העניין תדאגנה
לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך ,באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך ,וזאת
בכפוף לאמור בסעיף  1לעיל.
 .3.2אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי ו/או ביטוח מצד אחר
החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו
בפועל לך או עבורך ו/או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה
ו/או במסגרת הסכם שיפוי אחר כלשהו זולת החברה .מובהר בזאת ,כי החברה לא תשפה את נושא
המשרה בקרות מקרה השיפוי ,היה ובגין אותו מקרה שו לם לו תשלום בפועל מכח פוליסת ביטוח ו/או
הסכם שיפוי אחר ,אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח ו/או הסכם השיפוי
האחר .אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיו של נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת החברה
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בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין
חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן.
לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק
בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר שבו אתה מכהן על פי דרישת
החברה (להלן ביחד ולחוד" :התאגיד החייב") יחולו גם ההוראות הבאות:
 .3.2.1החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהא זכאי לקבל ותקבל
בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי
התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי התאגיד החייב.
 .3.2.2אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד
החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה ,תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת
הביטוח של התאגיד החייב ,לפי העניין ,תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם
תהא זכאי על פי כתב שיפוי זה ,אם תהא זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את
זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב
ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות
סעיף זה .לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת
זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.
 .3.2.3למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד
שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי
שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.
 .3.3תשלום השיפוי
עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט החברה בכל
הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו ,ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך ,אם יידרש
לרבות אישור בית המשפט ו/או אישור מוסדות החברה ,אם וככל שיידרש.
 .3.4תשלומי ביניים
 .3.4.1עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל ,תעמיד החברה
לרשותך ,מעת לעת ,כמקדמה על חשבון הוצאות שיגיעו לך על פי כתב שיפוי זה ,את
הכספים הדרושים ,להערכתה ,לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים
בטיפול באותו הליך משפטי או מנהלי ,לרבות בהליכי חקירה ,באופן שאת/ה לא תידרש/י
לשלמם או לממנם בעצמך ,והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.
 .3.4.2כמו כן ,החברה תעמיד לרשותך בטחונות או ערבויות שיהיה עליך להעמיד במסגרת
החקירה או בהליך המשפטי או על-פי החלטות ביניים ,כולל בבוררות ,לרבות לשם החלפת
עיקולים שיוטלו על נכסיך ,וזאת עוד לפני תחילת או לפני תום החקירה או ההליך המשפטי,
לפי העניין ,ובלבד שסך כל הסכומים ,הבטוחות והערבויות כאמור לא יעלו על סכום השיפוי
המרבי.
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 .3.4.3העמידה החברה לרשותך מקדמה ,כאמור בסעיף  3.4.1לעיל ,והתברר שאינך זכאי להוצאות
ההתדיינות ,אתה תחזיר לחברה את המקדמה כאמור ,כשהיא צמודה למדד המחירים
לצרכן הישראלי האחרון שהיה ידוע ביום העמדת המקדמה בפועל ,וזאת עם דרישה
ראשונה.
 .3.4.4העמידה החברה בטחונות או ערבויות כאמור בסעיף  3.4.2לעיל ,והתברר שאינך זכאי
לשיפוי בגין הפעולה בגינה ניתנו הבטחונות או הערבויות ,תגרום החברה לביטולם ,ואתה
תסייע לביטולם ככל שתידרש לעשות כן על-ידי החברה ,ואם הם או חלק מהם מומשו ,אתה
תחזיר לחברה את הסכום שמומש כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הישראלי האחרון
שהיה ידוע ביום העמדת המקדמה בפועל ,וזאת עם דרישה ראשונה.
 .3.5החזרת סכומי שיפוי ששולמו
 .3.5.1במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר
להליך משפטי כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם
סכומים ,יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה ,אשר תישא ריבית
בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה
הטבה חייבת במס ,ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה ,בצירוף מע"מ בגין
הריבית על פי דין ,לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה
תקבע.
 .3.5.2שילמה לך החברה סכום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה ,ולאחר מכן בוטל החיוב שבגינו שולם
הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא ,אתה תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה
של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה
תוכל לממשה .משתעשה כן  -תהא פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה .לא
תעשה כן  -תהיה חייב להחזיר את הסכום ,או את חלקן ,לפי העניין ,בצירוף הפרשי ריבית
והצמדה ,בשיעורים ולתקופה שלפיהם תהא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.
 .4בכתב שיפוי זה -
"נושא משרה" -

כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך (לרבות הגדרת
"נושא משרה בכירה") ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה
ונושאי המשרה בה ,ולרבות עובד החברה.
"פעולה" או כל נגזרת שלה"  -פעולה משפטית בין במעשה ובין במחדל לרבות כל הפעולות שנעשו
על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או
בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא
משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או
בתאגיד אחר בו אתה מכהן על פי דרישת החברה ,אך למעט הפעולות
הבאות:
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( ) 1הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או
חברה שלובה או גוף אחר ,אלא אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד
סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או חברה בת
שלה או חברה שלובה או גוף אחר;
( ) 2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם
נעשתה ברשלנות בלבד;
( ) 3פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
( ) 4קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטלו עליך;
לרבות תובענה אזרחית ,תובענה פלילית ,תובענה נגזרת ,תובענה
"תביעה" -
ייצוגית ,בקשות הסדר ותביעות נושים.
כל האמור בלשון זכר ,אף נקבה במשמע.
 .5התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד
ש הפעולות בגינן ניתן השיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה בחברה .בנוסף,
התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין ,לרבות עיזבונך ולזכות דירקטורים חליפים
שמונו לך כדין ,באם הינך מכהן כדירקטור בחברה.
 .6התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל המותר על פי דין,
לשם התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראות דין שלא ניתן
להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע
מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
 .7מודגש ,כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת
להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על-פי
הסכם ביטוח שנערך עימו ,למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.
 .8אין בכתב שיפוי זה כדי להג ביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל אירועים
נשוא השיפוי ,בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו ,בין מחמת
שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין
מכל סיבה אחרת ,ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.
 .9שום ויתור ,שיהוי ,הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך ,לא יפורשו בשום נסיבות
כוויתור על זכויותיך על -פי כתב שיפוי זה ועל-פי כל דין ,ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים
המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.
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 .10החברה תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ,לבטל את התחייבותה לשיפוי על-פי כתב
השיפוי ,או לשנות תנאי מתנאיו לרבות הפחתת סכום השיפוי המירבי או צמצום רשימת האירועים עליהם
חל כתב השיפוי ,בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ,והכל ביחס לאירועים שיחולו לאחר
מועד השינוי ובלבד שהחברה נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה ,בכתב ,לפחות  30יום לפני
המועד בו תכנס החלטתה לתוקף .למען הסר ספק ,מובהר כי כל החלטה כאמור ,אשר יש בה כדי להרע את
תנאי כתב השיפוי או לבטלו ,לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהיא ,וכתב השיפוי ,בנוסחו
טרם שינויו או ביטולו ,לפי העניין ,יהיה תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר ארע טרם השינוי או
הביטול ,אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

 .11במקרה של פטירת נושא המשרה (חו"ח) ,כל הוראות כתב השיפוי יחולו ,בשינויים המחויבים ,על חליפיו,
לפי הוראות כל דין ,לרבות על עזבונו.

 .12הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ,ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון
במחלוקות שינבעו מיישום כתב שיפוי זה .כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק
החברות.
 .13התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
ולראיה באה החברה על החתום ,באמצעות מורשי החתימה שלה ,שהוסמכו כדין.

________________________
גרופ  107בע"מ
אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.
______________________
תאריך_______________ :
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התוספת
בכפוף להוראות הדין ,אלה האירועים שבשלהם יינתן שיפוי בגין החבות הכספית:
.1

הצעה ,הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברת בת או חברה קשורה
("החברה") או על-ידי בעלי מניות של החברה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הצעת
ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת ,הצעה פרטית ,או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת
כלשהי ,הכל בין אם ניירות הערך נסחרים בבורסה בישראל ובין מחוצה לה.

.2

אירוע הנובע מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מכך שניירות ערך של החברה הוצעו לציבור או הנובע
מכך שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה ,לרבות אך לא רק ביחס למתן הודעות
ו/או דיווחים ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור ו/או מתן גילוי בתשקיף ,על פי כל דין,
לרבות חוק החברות וחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחם ,או על פי כלליים או הנחיות הנהוגים
בבורסה בישראל.

.3

כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או
בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור ,לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של
החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח ,לרבות בכל הנוגע להנפקה ,הקצאה ,חלוקה ,רכישה ,החזקה
ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות
הערך של החברה.

.4

כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או
בקשר לגילוי מוטעה ו/או לקוי של מידע כאמור ,לצדדים שלישיים ובכלל זה מס-הכנסה מס ערך מוסף
ביטוח לאומי מרכז השקעות רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי ,מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.

.5

הפעלת שיקול דעת ו/או החלטות ו/או פעולות באישור עסקאות עם בעלי עניין ,כמפורט בפרק החמישי
לחלק השישי של חוק החברות;

.6

הפעלת שיקול דעת בדירקטוריון החברה במסגרת קבלת החלטה בדבר חלוקה ,לרבות חלוקה באישור
בית משפט ו/או מיזוג ,כהגדרתם בחוק החברות ,בכפוף למגבלות הדין;

.7

חוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש ,בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת ,בהתאם
לסעיף  329לחוק החברות או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור;

.8

פעולה בקשר עם תיעוד ,דיווחים או הודעות המוגשים על -ידי החברה ו/או על-ידי חברות בשליטתה של
החברה ,על-פי כל דין ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,חוק החברות או חוק ניירות ערך,
לרבות תקנות שהותקנו מכוחם ,או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה
או על-פי הוראות דיני הגבלים עסקיים ,דיני עבודה ,דיני הגנת הפרטיות ודיני המס החלים על החברה,
או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.

.9

אירועים הקשורים לביצוע השקעות על-ידי החברה בתאגידים כלשהם ,ובכלל זה לפני ,במהלך ואחרי
ביצוע ההשקעה ,במהלך ההתקשרות ,החתימה ,ביצועה ,פיתוחה ,המעקב ופיקוח עליה ,לרבות פעולות
הנעשות בשם החברה כדירקטור ,נושא משרה ,עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת
ההשקעה וכן כל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות הבנק
שלה.
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.10

אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או
התחייבויותיה;

.11

כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים ,בעלים ,משכירים ,שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים
של החברה בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.

.12

פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין ביחסי עובד מעביד בחברה ועם יחסי מסחר של החברה ,ובכלל
זה עובדים ,קבלנים חיצוניים ,לקוחות ,ספקים ונותני שירותים .אירועים הקשורים בתנאי העסקה של
עובדים ,בסיום העסקתם וביחסי עובד-מעביד ,לרבות משא ומתן ,קידום עובדים ,טיפול בהסדרים
פנסיונים ,קופות ביטוח וחסכון ,יישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים ,תכנית אופציות והטבות
אחרות.

.13

כל תביעה ו/א ו דרישה המוגשות ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,בידי לקוח ,ספק ,קבלן ו/או כל צד
שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה ו/או כל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה נגד נושא
המשרה על-ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים על-פי דין.

.14

עסקה ,לרבות עסקה חריגה ,כמשמעותן בסעיף  1לחוק החברות ,ו/או פעולות הנעשות ,במישרין או
בעקיפין ,בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ,לרבות,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בגין משא ומתן להתקשרות בעסקה ,קבלת והענקת אשראי,
מכירה ,השכרה ,העברה ,רכישה של נכסים ו/או התחייבויות וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה,
חכירה ,השכרה ,העברה או רכישה של נכסים ו/או התחייבויות כאמור ,שעבוד נכסים והתחייבויות
ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים
אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות ,וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל,
במישרין או בעקיפין ,והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל
סיבה שהיא.

.15

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולות של החברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,הקשורות לתחום
עיסוקה ופעילותה של החברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ולרבות בקשר עם מחקר ,פיתוח ,ייצור ,מסחור,
שיווק ו/או מכירה של מוצריה ו/או כל פעולה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הפעולות הנ"ל,
לרבות בקשר עם פעולות הקשורות בקידום ,שיווק ו/או תמיכה במוצרים ,פתרונות וטכנולוגיות
בתחומי פעילותה של החברה.

.16

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,בידי עובדים ,יועצים ,סוכנים ,
משווקים ,יחידים אחרים ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם
חייבים להם או נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או
התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-
מעביד לרבות קידום עובדים ,טיפול בהסדרים פנסיונים ,קופות ביטוח וחסכון ,הענקת ניירות ערך
ו/או הטבות אחרות.

.17

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת
שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני בטיחות בעבודה ו/או
בטיחות בכלל.

12

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45

.18

גיבוש תוכנ יות עבודה ,לרבות תמחור ,שיווק ,הפצה ,הנחיות לעובדים ,ללקוחות ולספקים ושיתופי
פעולה כלשהם.

.19

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת
שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני בריאות עובדים ו/או
בריאות הציבור ו/או בריאות צדדים שלישיים.

.20

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת
שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני תחבורה ובכלל זה תביעות
של עובדי החברה ו/או קבלניה ו/או צדדים שלישיים.

.21

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית
ו/או נזק לעסק ו/או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה ו/או מחדל המיוחסים
לחברה לעובדיה ,סוכניה ו/או אנשים אחרים הפועלים ו/או הטוענים לפעול מטעם החברה.

.22

כל פעולה מנהלית ו/או שיפוטית ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,הליכים ,צווים ,פסקי דין ,תביעות ,דרישות ,הנחיות ,טענות ,חקירות או הודעות מטעם רשויות
שלטון ו/או גופים סטטוטוריים הטוענים לחוסר ציות ,לאי מילוי או להפרת הוראות חוק ,תקנה ,צו,
פקודה ,כלל ,נוהג ,הוראה ,רישוי או פס"ד על ידי החברה או על ידי נושא משרה בחברה במסגרת מילוי
תפקידו בחברה.

.23

נסיבות היוצרות ו/או כל הליך משפטי ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,בו נטען כל סוג של הפרה של חוקי
איכות הסביבה ,תקנות ,רישיונות סביבתיים ,היתרים ,או אישורים נוספים הנדרשים על פי הוראות
דין ,נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה ,לרבות החלטות
ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות סביבתיות לרבות
רעש.

.24

החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.

.25

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו ,בידי החברה
ו/או על ידי נושאי משרה ,מנהלים ו/או עובדים של החברה ,בכל הנוגע לתשלום ,דיווח ו/או תיעוד
מסמכים ,של אחת מרשויות המדינה ,רשות חוץ ,רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי
חוקי מדינת ישראל ,לרבות תשלומי מס על הכנסה ,מס מכירה ,מס שבח ,מסי העברה ,בלו ,מס ערך
מוסף ,מס בולים ,מכס ,ביטוח לאומי ,משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים,
לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

.26

כל פעולה ו/או החלטה בקשר לחלוקה ,כהגדרתה בחוק החברות ,לרבות רכישת מניות החברה ובלבד
ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר על-פי דין.

.27

כל הליך משפטי ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,בנושאים הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,להגבלים
עסקיים ובכללם הסדרים כובלים ,מיזוגים ומונופולין.

.28

אירועים הקשורים לעריכה ו/או לאישור דוחות כספיים ,תוכניות עסקיות ו/או תחזיות ו/או תקציב
ו/או תוכניות עבודה ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים ארגוניות ו/או הליכי בקרות פנימיות.
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.29

אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי ,תשקיף ,דוחות כספיים או כל מסמך
גילוי אחר.

.30

שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש ,שינוי בעלות בחברה ,כינוס נכסיה או פירוקה ,או כל החלטה
בנוגע אליהם או כל צו ו/או החלטה בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
התשע"ח"( 2018-חוק חדלות פירעון") ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מכירת נכסיה
או עסקיה (כולם או חלקם) מיזוג ,פיצול ,שינוי בהון החברה ,הקצאה והקמת חברות בנות פירוקן או
מכירתן.

.31

התבטאות או אמירה ,לרבות הבעת עמדה או דעה ,הצבעה או הימנעות מהצבעה ,שנעשתה בתום לב
על ידי נושא המשרה או מי מטעמו במהלך תפקידו ומכוח תפקידו בחברה ,לרבות באמצעי התקשרות,
לרבות במסגרת משא ומתן והתקשרויות עם ספקים או לקוחות ,לרבות במסגרת ישיבות הנהלה
כאורגן של החברה ,ולרבות במסגרת ישיבות ההנהלה ,הדירקטוריון או ועדה מועדותיו.

.32

דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה ,לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה
הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה ,וכן מתן הצהרות והתייחסויות
לדוחות כספיים.

.33

הכנה ,עריכה ,אישור של וחתימה על דוחות כספיים ,לרבות קבלת החלטות בדבר הפעלת כללים
חשבונאים והצגה מחדש בדוחות כספיים.

.34

אימוץ דיווח כספי על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים ( ,)IFRSכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב ( US

 )GAAPאו כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או חברות בנות שלה ,וכן כל פעולה הכרוכה
בכך.
.35

פעולה בניגוד לתקנון ההתאגדות של החברה.

.36

פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות ,היתרים ,אישורים ,פטורים ,לרבות אישורים ו/או פטורים
בנושא הגבלים עסקיים ,הדרושים לחברה או לעסקיה על פי כל דין או הסכם (בסעיף זה" :רישיונות"),
לרבות אי חידושם או אי הארכתם כדין ,או פגם אחר בהליך קבלתם ו/או חידושם ו/או הארכתם ו/או
בקשר עם התחייבויות ו/או חבויות החברה על פי רישיונות שניתנו לה ו/או פעולה הטעונה קבלת
רישיונות (בין שנתקבלו ובין שלא נתקבלו) ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רישיונות
הנוגעים לתכנון ובניה ,איכות הסביבה ,רישוי עסקים ,הגנת הצרכן ,הגנת הפרטיות ופעולות אחרות
הנוגעות לפרויקטים של החברה.

.37

כל פעולה הקשורה להגשת הצעות ו/או עריכתם של מכרזים ו/או זיכיונות ו/או רישיונות ,מכל מין
וסוג שהם.

.38

פעולה או החלטה הנוגעות לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי עבודה.

.39

פעולה או החלטה הנוגעת לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א"( 1981-חוק הגנת הפרטיות") ו/או צווים
ו/או תקנות מכוחו ,לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,פעולות או החלטות בקשר להקמת,
רישום ,ניהול ,ושימוש במרשמים ומאגרי מידע כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות.
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.40

פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו ,לרבות שימוש או אכיפה של זכויות קניין
רוחני וכן כל תב יעה או דרישה שעילתה שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה
או מי מטעמה ,לרבות ,אך לא רק ,פטנטים ,מדגמים ,זכויות מטפחים ,סימני מסחר ,זכויות יוצרים
וכיוצ"ב.

.41

גיבוש ,שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה ובין בעלי המניות ו/או מחזיקי אגרות חוב ו/או בנקים
ו/או נושים של החברה או של תאגידים קשורים ,ובכלל זה ,עריכה או תיקון של שטרי הנאמנות,
אגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם ,ככל שיהיו.

.42

משא ומתן ,התקשרות והפעלת פוליסת ביטוח ,ובכלל זה ,כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי
ביטוח נאותים ,לרבות התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או
עם לקוחות אחרים.

.43

משא ומתן ,כריתה וביצוע של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים ,מפיצים ,סוכנים ,זכיינים ,משווקים,
יבואנים ,יצואנים ,לקוחות וכיוצ"ב ,של המוצרים או השירותים המשווקים ו/או הנמכרים ו/או
המסופקים על ידי החברה או המשמשים אותה.

.44

משא ומתן ,כריתה וביצועם של הסכמים עם קבלני כוח אדם ,קבלני שירותים ,קבלני בניין ,קבלני
שיפוצים וכיוצ"ב.

.45

ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל ,לרבות בכל
הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח) ,ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה
ושאילה של ניירות ערך) ,הלוואות ומסגרות אשראי ,כרטיסי חיוב ,ערבויות בנקאיות ,מכתבי אשראי,
הסכמי ייעוץ בהשקעות ,לרבות עם מנהלי תיקים ,עסקאות גידור ,אופציות ,חוזים עתידיים ,נגזרים,
עסקאות החלף ( )SWAPוכיוצ"ב.

.46

מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה הבכירה לחברה ,כערובה להתחייבות ו/או להצהרות החברה.

.47

אי קיום הליכי בדיקת נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של החברה ,אשר גרר את אובדן
ההשקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבויות כלפי צד
שלישי.

.48

כל תביעה או תובענה ו/או דרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה ,ובכלל בעלי מניות בחברה,
לרבות מחזיקי ניירות ערך המירים או נושים של החברה ,בגין הפרה של דיני החברות ,דיני ניירות
ערך ,או כל דין אחר בישראל או מחוצה לה המקנה להם עילת תביעה.

.49

חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה הבכירה בגין תביעה של צדדים שלישיים נגד נושא המשרה
הבכירה בגין גילוי חסר או מטעה ,בכתב או בעל-פה ,למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה,
לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת.

.50

כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני
חקיקה) ,התשע"א.2011-

.51

אחריות נושאי משרה.

.52

הפרת הסכם כלשהו שהחברה צד לו ,בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.

.53

פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.
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.54

כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל ,בקשר לכהונתו של נושא המשרה מתוקף תפקידו בתאגיד
שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה.

.55

דיווח או הודעה המוגשים על פי כל דין ישראלי או זר ,או על פי כללים או הנחיות הנהוגים במוסדות
בישראל או מחוצה לה ,ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.

.56

כל תביעה או דרישה המוגשת בידי צד שלישי בגין נזקי גוף ,לרבות מוות ,מחלה ,פגיעה נפשית ,או נזק
לעסק ,או נזק לרכוש של צד ג' ,לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או
מחדל המיוחסים לחברה ,או בהתאמה לנושאי המשרה שלה ,לעובדיה ,סוכניה או אנשים אחרים
הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה ,בין אם הנזק נובע מאירוע הנובע מתאונה או בין אם הנזק
נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר.

.57

כל תביעה או דרישה המוגשת על ידי מלווה או נושה בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם ,או חובות
החברה כלפיהם.

.58

כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה או כל בקשה
בעלת תוצאה דומה על פי חוק חדלות פירעון ,כולם או חלקם ,ו/או ביחס לבקשת פירוק כנגד החברה
או כל בקשת פירוק בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון ו/או ביחס להליך כלשהו לצורך
פשרה או הסדר עם נושים של החברה.

.59

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה ,קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או
בשם החברה ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים ו/או פיקדונות.

.60

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות
ערך כלשהם ,המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה ,לצורך התקשרות בעסקה,
ביצועה ,פיתוחה ,המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או מכירה (על-ידי
החברה ו/או חברות בנות של החברה) ,במישרין ו/או בעקיפין ,של נכסים (לרבות מניות) וזכויות,
בישראל ומחוץ לישראל או השקעה בני"ע של תאגידים שונים או קבלת זכויות בתאגידים שונים,
לרבות רכישה ו/או מכירה של גרעיני שליטה והכל בין אם נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה,
ולרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ההחלטות ,ההסכמים ,ההודעות ,מסמכי הגילוי ,ניהול
המשא ומתן והדיווחים הקשורים בכך ,וכל עניין אחר הקשור וכרוך בכל האמור לעיל ,במישרין או
בעקיפין ,והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובין אם לא יושלמו ,מכל סיבה שהיא.

.61

כל תביעה או דרישה בקשר עם מתן מידע ,מצגים ,חוות דעת ,דוחות כספיים ,דיווחים או הודעות
המוגשים על ידי החברה על-פי כל דין ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,חוק החברות או חוק
ניירות ערך ,לרבות תקנות שהותקנו מכוחם ,או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או
מחוצה לה ,או על-פי הוראות דיני המס וחוקים המסדירים יחסי עבודה החלים על החברה ותיעוד
הנדרש על-פי כל דין.
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.62

כל תביעה ו/או הליכים מנהליים ,רגולטוריים או משפטיים ,פעולות ,דרישות ,הנחיות ,טענות,
חקירות ,הליכים או הודעות של אי עמידה או הפרה על ידי כל גוף ממשלתי בישראל או מחוצה לה,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות בכלל זה לשכת המדען ראשי או מרכז ההשקעות של משרד
התעשייה והמסחר או כל שם אחר כפי שיהיה לגופים אלה מעת לעת ,רשות התחרות ו/או רשות ניירות
ערך בישראל או מחוצה לה ,ובכל מדינה ו/או מקום אחרים או של כל אדם אחר בטענה לאי עמידה
בכל דין ,חוק ,תקנה ,צו של כל גוף ממשלתי ו/או רגולטורי החלים על החברה בפעילותה ועסקיה.
* * *
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 .1מבוא
מטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את המדיניות של גרופ  107בע"מ ("החברה") בנוגע לתגמול נושאי
המשרה של החברה .קביעת מדיניות התגמול ,מרכיבי התגמול ואופן קביעתו הינן בהתאם להוראות
סעיף 267א לחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-מדיניות התגמול" ו"-חוק החברות" ,בהתאמה) והיא תחול
על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,כפי שיהיו מעת לעת.
מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי
המשרה שלה .רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן
פרטני על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין.
מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לחול על נשים וגברים כאחד ,ללא
הבדל וללא אפליה.

 .2תוקפה של מדיניות התגמול
דירקטוריון החברה מופקד על ניהול מדיניות התגמול ,יישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך,
לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.
בכפוף לאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,מדיניות התגמול
תיכנס לתוקפה החל ממועד השלמת הנפקת המניות המוצעות על פי התשקיף ורישומן למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") למשך  5שנים בהתאם להוראות תקנה (1ג) לתקנות החברות
(הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,התשע"ג.2013-
דירקטוריון החברה בהמלצת ועדת התגמול 1יבחן מעת לעת ולפחות אחת לשנה את מדיניות התגמול
שנקבעה ,ויעדכנה במידת הצורך .ועדת התגמול תהיה רשאית להסתייע ביועצים חיצוניים לעדכון ופיקוח
על מדיניות התגמול.
למועד אישור מדיניות תגמול זו ,קיימים בחברה מנגנוני תגמול לנושאי המשרה בחברה ,אשר החברה
מחויבת להם מכוח הסכמי העסקה והסכמי ניהול שנכרתו .תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה
בחברה במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון החברה אינם חורגים ממדיניות התגמול
שתתואר להלן.
החברה תשאף במסגרת ההתקשרות בהסכמי העסקה ו/או הסכמי ניהול חדשים/חידוש הסכמים
קיימים ,להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן ,בכפוף לאפשרותה של החברה
לחרוג ממדיניות התגמול ,ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.

1

נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו ,החברה טרם מינתה וועדת תגמול .יצוין ,כי עם הפיכת החברה לחברה ציבורית ,תפעל
החברה למינוי ועדת התגמול בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות של החברה והוראות חוק החברות.
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למען הספר ספק יובהר ,כי במקרה בו יתוקנו הוראות חוק החברות ,תקנות מכוחו או עמדות משפטיות
של סגל רשות ניירות ערך ,באופן המקל על החברה ביחס לאופן הפעולה שלה בכל הקשור למדיניות
תגמול זו ,ולתגמול נושאי המשרה בה ,החברה תהיה רשאית לנהוג על פי הוראות או עמדות אלה גם אם
הן סותרות את הוראות מדיניות תגמול זו.

 .3שיקולים מנחים בעת קביעת מדיניות התגמול
 .3.1מדיניות התגמול נועדה לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה
במטרתה לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת היעדים האסטרטגיים ויעדים נוספים אשר
יקדמו את מימוש מטרות החברה ותוכנית העבודה שלה ,הן בטווח הקצר והן בראיה ארוכת טווח,
ובכלל זה מגדירה מדיניות התגמול את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת
התגמול ,זאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינ ם
בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה בחברה.
 .3.2גיוס ושימור מנהלים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה ,המשך
פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.
 .3.3קביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה  -תאפשר להביא לידי ביטוי את
תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בין היתר ,בראיה ארוכת טווח
ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.
.3.4

מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.

 .4מדיניות התגמול
 .4.1כללי
ככלל ,תוכניות התגמול לנושאי המשרה בחברה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה
וליעדים הניתנים להשגה המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה,
תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח.
 .4.2מטרות מדיניות התגמול
א .קידום מטרות החברה ,היעדים האסטרטגיים שלה ,תכניות העבודה שלה ומדיניותה ,בראייה
ארוכת טווח.
ב .יצירת תמריצים סבירים וראויים לנושאי המשרה בחברה ,לשיפור ביצועי החברה והשאת
רווחיה ,תוך צמצום נטילת סיכונים בלתי סבירים על ידי נושאי המשרה.
ג .מתן כלים לגיוס ושימור מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול
החברה ,המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.
ד .הגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה.
4
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ה .לפעול למען שיקולים עסקיים ויצירת זהות אינטרסים בין נושאי המשרה של החברה לבעלי
מניותיה ,בכפוף לטובת החברה.
ו  .יצירת מסגרת כללית אחידה וברורה לקביעת תכנית תגמול אישית לכל אחד מנושאי המשרה,
על בסיס עקרונות המשותפים לכולם ותוך התאמה לניסיונו ומאפייני התפקיד של נושא המשרה
וביצוע התפקיד על ידו.
 .4.3שיקולים בעת קביעת היקף תגמול לנושאי משרה
א .התחשבות ב השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או
נושא המשרה המכהן.
ב .התחשבות בהגדרת התפקיד ,בתחומי אחריות ,תקופת ההעסקה ובהסכמים קודמים עם נושא
המשרה (ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש).
ג .גודל החברה ואופי פעילותה.
ד .המלצת הממונה של נושא המשרה.
ה .תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,והכל בראייה ארוכת טווח
ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה (לעניין רכיבי תגמול משתנים).
ו  .יחס לרמת ההשתכרות של עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים אצל החברה –2בעת אישור
תגמול לנושא משרה ,יוצגו נתונים אודות )1( :התגמול של נושאי משרה ברמה דומה בחברה (ככל
שרלבנטי); ( )2השכר של נושא המשרה הקודם באותו תפקיד (ככל שרלבנטי) ( )3השכר הממוצע
והשכר החציוני של עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים אצל החברה והיחס בין כל אחד
מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה  -בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי
הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים בחברה ,על יחסי העבודה בחברה.
ז .השוואה מעת לעת של רמת ההשתכרות בשוק הרלוונטי ( )Benchmarkשל נושאי משרה
בתפקידים דומים .ככל שתבחר לעשות כך ,החברה תוכל (אך לא תהיה חייבת) להסתמך על
עבודת ייעוץ חיצונית הכוללת קבוצת השוואה ,כאשר לצורך כך ייבחרו חברות להן תחומי
פעילות בעלי מאפיינים דומים ונתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק ,סך מאזן ,הכנסות ו/או
מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי ,גודל החברה וסוג הפעילות שלה.
ח .מצבה הכספי של החברה.

2

"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" – עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם ,ועובדים של קבלן
שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה" ,קבלן כוח אדם"" ,קבלן שירות"" ,מעסיק בפועל"  -כהגדרתם בחוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;1996-

5

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45

 .5קווים מנחים של מדיניות התגמול
להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ,בכל
הנוגע לרכיבי תוכניות התגמול.
יודגש ויובהר ,כי אין במדיניות זו בכדי להשית התחייבות כלשהי על החברה כלפי נושאי המשרה בה
והיא אינה מקנה כל זכות לנושאי המשרה בה וכי אין באמור במדיניות תגמול זו כדי לגרוע מהוראות
חוק החברות ו/או תקנון החברה בנוגע לאופן אישור התקשרות החברה עם נושאי המשרה בקשר עם
תנאי כהונתם והעסקתם.
 .5.1רכיבי שכר קבוע
הרכיב הקבוע מורכב משני רכיבי משנה  -שכר קבוע ותנאים נלווים:
 .5.1.1שכר קבוע
נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו בחברה באופן
שוטף .השכר הקבוע ייקבע במשא ומתן בין החברה לבין נושא המשרה וישקף את כישוריו
וניסיונו המקצועי של נושא המשרה ,את הגדרת תפקידו ,מאפייני תפקידו ורמת תפקידו
בחברה ,לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה.
השכר חודשי 3הנכלל במסגרת הרכיב הקבוע השנתי עבור משרה מלאה לא יעלה על
הסכומים המפורטים בטבלה להלן:
נושא משרה
יו"ר דירקטוריון

תקרה (אלפי ש"ח)
1,200

מנכ"ל

1,200

סמנכ"ל טכנולוגיות

1,200

נושאי משרה אחרים הכפופים למנכ"ל

750

ככל שנושא המשרה אינו עובד בהיקף של משרה מלאה ,תקרת השכר החודשי תותאם
ביחס ישיר להיקף משרתו בפועל.
השכר החודשי של נושאי המשרה עשוי להיות צמוד למדד המחירים לצרכן או לעלייה במדד
כאמור ויעודכן אחת לשנה בשיעור עליית המדד.
החברה רשאית לקבוע את היקף ההעסקה של כל נושא משרה בהתאם לצרכיה .בשל היות
נושא המשרה בעל תפקיד ניהולי בכיר הדורש מידה מיוחדת של אמון ,כמשמעותו בחוק
שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,1951-לא יחול חוק זה על נושאי המשרה ולפיכך לא יהיה
זכאי לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

3

השכר החודשי לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ללא רכיב הנלוות והסוציאליות.
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הסכמי ההעסקה לא יהיו מוגבלים בתקופה ,למעט הסכמי ההעסקה המוגבלים על פי דין.
עם זאת החברה תהיה רשאית להביא לסיומם ,מכל סיבה שהיא ,תוך מתן הודעה מראש
אשר תוגדר בהסכם ההעסקה ובהתאם למדיניות התגמול.
 .5.1.2תנאים נלווים
במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה ,נכללים תנאים נלווים והפרשות
סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה.
תנאים נלווים כוללים ,בין היתר ,ימי חופשה ,דמי הבראה ,ימי מחלה ,הפרשות לתגמולים
ולפיצויים והפרשה לקרן השתלמות אובדן כושר עבודה .כמו כן ,החברה רשאית להעמיד
לזכות נושא המשרה ,לצורך מילוי תפקידו ,רכב ,טלפון נייד ,מחשב נישא וכיו"ב ,כפי
שתקבע הנהלת החברה .החברה רשאית לקבוע ,כי היא תישא בכל ההוצאות הכרוכות
בתנאים נלווים אלה ,לרבות גילום המס בגינם .החברה רשאית לקבוע בהתקשרותה עם
נושא המשרה ,כי היא תישא בחלק או בכל הוצאות נושא המשרה אשר נדרשו לצורך מילוי
תפקידו ,לרבות ארוחות ,טלפון ,אינטרנט ,לינה (בארץ ומחוצה לה) ,אש"ל ,אירוח ,הוצאות
נסיעה בארץ ובחו"ל ,עיתונים ,ספרות מקצועית ,דמי חברות בארגון מקצועי ,ביטוח
אחראיות מקצועית ,בדיקות רפואיות שנתיות (סקר מנהלים) והוצאות נוספות ככל שיהיו.
החברה רשאית להעניק לנושא משרה הטבות נוספות ,בסכומים לא מהותיים ,וזאת
בהתאם לנהוג ולמקובל לכלל עובדי החברה ,כגון :שי לחגים ו/או אירועים אישיים,
נופשים ,השתלמויות וכד' ("הטבות כלל חברתיות").
בנוסף ,החברה תהיה רשאית לקבוע בתנאי ההתקשרות עם נושאי המשרה בחברה ,לרבות
נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או הנמנים עמם ,כי היא תישא בהוצאות בגין
העתקת מקום המגורים של נושא המשרה מחוץ לישראל במסגרת תפקידו ("הוצאות בגין
העתקת מקום המגורים") ,ובכלל זה:
(א )
(ב)
(ג)
(ד)

דמי שכירות לדירת מגורים;
הוצאות חינוך של ילדי נושא המשרה שטרם מלאו להם  18שנים;
הוצאות ביטוח רפואי לנושא המשרה ,בן/בת זוגו וילדיהם;
כן הוצאות שכירת רכב (לרבות הוצאות שימוש ברכב);

במקרה שבעקבות תשלום ההוצאות בגין העתקת מקום המגורים יחויב נושא המשרה
במס ,החברה תהיה רשאית לקבוע כי היא תישא בהוצאות המיסוי כאמור.
החברה תהיה רשאית ,בנסיבות מיוחדות בלבד ,ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי חוק
החברות ,להעניק הלוואות לנושאי משרה בחברה ,ובלבד שבכל מקרה לא יעלה סכום הקרן
הבלתי נפרע הכולל של ההלוואות לנושא משרה כלשהו ,לא תעלה על סך השווה ל 10-פעמים
העלות החודשית של השכר הקבוע של נושא המשרה הרלוונטי ,כי תקופת הפירעון של
הלוואה כלשהי לא תעלה על  5שנים ממועד העמדת ההלוואה ,וכי ההלוואה תישא ריבית
7
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שנתית אשר לא תפחת משיעור הריבית שנקבע מעת לעת כאמור בסעיף (2א)( )3לתקנות מס
הכנסה (קביעת שיעור ריבית) ,התשמ"ה.1985-
בכל הנוגע לנושאי משרה המספקים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותים עם חברה
בשליטתם ,התשלום יבוצע בחשבונית ויכיל בתוכו את רכיב השכר הקבוע ואת כלל התנאים
הנלווים וההטבות (למעט החזר הוצאות והטבות כלל חברתיות).
שינויים בתנאים הנלווים ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס ליחסים שהגדירה
החברה בין רכיבים משתנים לקבועים בחבילת התגמול.
במקרים בהם החברה לא תישא באופן ישיר בהוצאות שיוציאו נושאי המשרה במסגרת
תפקידם ,נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציאו במסגרת
תפקידם .החזר ההוצאות כאמור ייעשה ללא תקרה ,וכנגד הצגת אסמכתאות מתאימות
ובהתאם לנהלים המקובלים בחברה ,כפי שיהיו מעת לעת.
 .5.1.3פטור ,שיפוי וביטוח
נושאי המשרה בחברה ,לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או הנמנים עמם,
יהיו זכאים ,בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו ,ובכפוף לאישור האורגנים
המוסמכים לכך בחברה ,לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,הסדרי שיפוי ופטור
בגין אחריותם כנושאי משרה על-פי הנהוג בחברה ,והכל כפוף להוראות כל דין ותקנון
החברה.
לעניין ביטוח אחריות נושאי משרה ,החברה תוכל להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות
נושאי משרה ודירקטורים בחברה ,לרבות כאלה שהינם בעלי השליטה בחברה ו/או הנמנים
עמם ,בתמורה לפרמיה שנתית כמקובל ,בגבולות כיסוי אחריות של עד [__]  15מיליון דולר
(ארה"ב) למקרה בתקופת הביטוח.
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (ככל שנדרש על פי כל דין) יהיו רשאים לאשר עליה
בעלות פרמיית הביטוח (שנתי) וגובה ההשתתפות העצמית ,בתנאי שיהיו בהתאם לתנאי
השוק באותה השנה ,כשעלות הפרמיה תהיה בסכום שאינו עשוי להשפיע באופן מהותי על
רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה .החברה תהיה רשאית להתקשר במהלך
העסקים הרגיל לתקופות כפי שתקבענה על ידי ועדת התגמול של החברה ובכפוף להוראות
הדין בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה כפי שתהיינה מעת לעת.
הפוליסה יכול שתכלול כיסוי ביטוחי לחברה עצמה ( )Entity Coverמפני תביעות לפי דיני
ניירות ערך שיוגשו נגדה וגם נגד נושאי משרה בחברה.
כמו כן ,תהיה רשאית החברה להתקשר בפוליסת ביטוח מסוגי  POSIו ,Run Off -אשר
היקף הכיסוי הביטוחי בהן יהיה באותם גבולות ותנאים כאמור לעיל.
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הזכאות לפטור ו/או שיפוי ו/או ביטוח כאמור לעיל ,תחול גם ביחס לפטור ו/או שיפוי ו/או
כיסוי ביטוחי של נושא משרה בחברה בקשר עם כהונתו מטעם החברה או על-פי בקשתה
כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות ,במישרין או בעקיפין ו/או תאגיד
קשור של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת.
לעניין הענקת כתבי פטור ושיפוי לנושאי משרה ,לרבות כאלה שהינם בעלי השליטה בחברה
ו/או הנמנים עמם וכן על מנכ"ל החברה  -יינתן על פי הנהוג והמקובל בחברה ובנוסח זהה
לכלל נושאי המשרה בחברה.
 .5.1.4תנאי פרישה
נושאי המשרה בחברה זכאים להודעה מוקדמת הנדרשת על-פי דין וזאת עד לתקופה
מקסימלית של  6חודשים ולפיצויי פיטורים בהתאם להסכמי העסקתם והוראות כל דין.
יובהר ,כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את
תפקידו ,אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה.
האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים לאשר מענק פרישה לנושא משרה הפורש,
בהתאם לתנאים המפורטים מטה וזאת מעבר לתגמול בגין תקופת ההודעה המוקדמת.
מענק הפרישה לא יוענק לנושא משרה בותק של פחות מ 3-שנים בחברה וכן לנושא משרה
שהעסקתו בחברה הסתיימה בנסיבות שיש בהן כדי לשלול פיצויי פיטורין .כמו כן ,החברה
רשאית להתנות את מענק הפרישה בתנאי אי תחרות .מענק פרישה לא יעלה על  6חודשי
שכר ברוטו למנכ"ל ועל  4חודשי שכר ברוטו של נושא משרה אחר.
האורגנים המוסמכים של החברה יחליטו בדבר מתן מענק פרישה בהתחשב בהמלצת וועדת
התגמול ,תוך התייחסות ,בין היתר ,לפרמטרים הבאים (אשר אינם מהווים רשימה סגורה
וממצה):
א.

תקופה ותנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה;

ב.

ביצועי החברה בתקופה האמורה;

ג.

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה;

נסיבות הפרישה (ללא פגיעה בחברה);
ד.
בכל הנוגע לנושאי משרה המספקים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותים עם חברה
בשליטתם ,יהיו הם זכאים להודעה מוקדמת כפי שתיקבע ,ככל שתיקבע ,בהסכם
השירותים עמם .יובהר ,כי נושאי משרה אלה לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.
 .5.1.5בחינת שכר תקופתית
בכדי לאפשר לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן ,מעת לעת יבחן שכרם
הקבוע של נושאי המשרה ואם יידרש גם בנפרד למול השוק הרלוונטי לבעלי תפקידים
דומים ולמול מצבה העסקי של החברה .במידת הצורך ,ובהתאם לשיקולים המנויים לעיל,
9

טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45

תוכן הצעה לעדכון שכרם של נושאי המשרה (או חלק מהם) ותובא לאישור האורגנים
המוסמכים בחברה.4
 .5.1.6מענק חתימה/מענק שימור
ניתן להעניק ,באישור האורגנים המוסמכים בחברה ,פעם אחת לכל נושא משרה בתקופת
מדיניות תגמול זו ,מענק חתימה ו/או מענק שימור מיוחד שאינו מזכה בהפרשות
סוציאליות ותנאים נלווים ,אשר לא יעלה על סך של  3חודשי שכר ברוטו .5מענק החתימה
ו/או מענק השימור המיוחד ייקבע ,בין היתר ,תוך התחשבות בתנאי השוק ובנסיבות
הספציפיות של אותו נושא משרה.
 .5.2תגמול משתנה  -מענק מבוסס יעדים
הרכיב המשתנה ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בראיה
ארוכת טווח ,על פי קריטריונים הניתנים למדידה.6
הרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול
היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.
מדיניות התגמול של החברה נותנת משקל משמעותי לעמידה ביעדי החברה (הכפופים לתנאי סף
כמפורט להלן) וליעדים אישיים של נושאי המשרה( ,להלן ביחד" :היעדים" ו/או "היעדים
המדידים") אשר בחלקם נגזרים מתכנית העבודה השנתית והרב שנתית של החברה .היעדים
מבטאים את הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותיה ,את תרומתם של נושאי המשרה
להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו.
במניין היעדים יכללו יעדים מדידים המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח
הקצר והארוך וכן את תכנית העבודה שלה ,על מנת ליצור זהות אינטרסים בין החברה ,בעלי
המניות ונושאי המשרה ,בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.
חלק לא מהותי מתוך סך רכיבי התגמול המשתנה יוענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה
(קרי שיקול דעת ) בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה ,ובהתאם לאמור בסעיף  5.3.5להלן.
המענק השנתי המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה ייגזר ויחושב על בסיס היעדים המדידים
אך לא יעלה על תקרות המענק השנתי.

4
5
6

לעניין שינוי לא מהותי בתנאי כהונה וההעסקה של נושאי משרה ואופן אישורו ,ראו גם סעיף  5.4להלן.
השכר החודשי לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ללא רכיב הנלוות והסוציאליות.
למעט מענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (מענק בשיקול דעת) בהתאם לאמור בסעיף  5.3.5להלן.
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 .5.3מודל חישוב לתגמול המשתנה
 .5.3.1תחולה
נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק שנתי על פי תכנית מענקים שנתית אשר
תובא לאישור ועדת תגמול ודירקטוריון החברה בהתאם למפורט במדיניות תגמול זו.
 .5.3.2רכיבי מנגנון המענק

השנתי7

גובה המענק השנתי לנושא משרה יקבע במודל העשוי לכלול את שלושת הרכיבים שלהלן:
 .5.3.2.1עמידה ביעדי חברה הכפופים לתנאי סף  -ראו סעיף  5.3.3להלן;
 .5.3.2.2עמידה ביעדים אישיים  -ראו סעיף  5.3.4להלן;
 .5.3.2.3מענק בשיקול דעת  -ראו סעיף  5.3.5להלן;
 .5.3.3עמידה ביעדי חברה הכפופים לתנאי סף
מדי שנה ,יקבעו יעד חברה רלוונטי ,אחד או יותר ,ואת משקל כל יעד חברה .יעדי החברה
יכול שיהיו כמותיים ו/או איכותיים אך מדידים ,באופן שאינו מצריך הפעלת שיקול דעת.
להלן דוגמאות ,אשר אינן מהוות רשימה סגורה וממצה ,של אירועים אשר עשויים להיחשב
כאירועים אשר עשויים לזכות את נושאי המשרה במענק בגין עמידה ביעדי חברה :עמידה
בתקציב החברה ,עמידה בתכנית עסקית ,לרבות יעדים לחתימת חוזים אסטרטגיים,
עמידה בתכנית פי תוח מוצר ,עמידת בתכנית פיתוח עסקי ,חוזים מסחריים ,יעדי מכירות
בפועל ,לרבות יעדי גידול מכירות בשווקים השונים ,השגת אבני דרך רגולטוריות ,היקף
הכנסות ,היקף גבייה ,תשואה לבעלי מניות ,רווח החברה לפני מס ,רווח תפעולי ,רווח נקי,
מכירות ,הזמנות ,עמידה ביחסים פיננסיים (לרבות  ,)EBITDAמדד  ARRאו כל יעד מדיד
אחר אשר ייקבע מראש.
למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי מעבר לאירועים המתוארים בסעיף  5.3.3זה ,יתכן שיהיו
אירועים נוספים אשר עשויים לזכות את נושאי המשרה במענק בגין עמידה ביעדי חברה,
ובלבד שיהיה מדובר באירועים שלגבי הם יקבעו מראש יעדים מדידים שיאושרו מראש על
ידי האורגנים המוסמכים לכך כאמור בתוכנית זו.
תנאי סף כללי לתשלום המענק בגין יעדי חברה  -נושא המשרה יהיה זכאי למענק שנתי בגין
עמידה באחד או יותר מיעדי החברה ,אשר יקבעו מראש בהתאם לאמור לעיל ,רק אם
החברה תעמוד בתנאי סף מינימאלי שייקבע ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון.

7

מובהר בזאת ,כי אין לראות בהענקת מענק מכל סוג שהוא משום שכר אשר בגינו על החברה להפריש עבור זכויותיהם
הסוציאליות של נושאי המשרה ואין המענק מהווה תשלום שכר או שווה שכר.
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להלן דוגמאות ,אשר אינן מהוות רשימה סגורה וממצה ,של אירועים אשר עשויים להיחשב
כתנ אי סף לצורך חלוקת מענק בגין עמידה ביעדי חברה :מחזור מכירות ,רווח גולמי ,רווח
תפעולי ,רווח לפני מס ,רווח נקי ויעדים תפעוליים רלוונטיים ,כדוגמת עמידה ביעדי תקציב,
כמות התקשרויות מול לקוחות ,ARR ,רמות מלאי ,יעדי גבייה ,רווחיות וכו'.
למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי מעבר לאירועים המתוארים בסעיף  5.3.3זה ,יתכן שיהיו
אירועים נוספים אשר ייחשבו כתנאי סף לצורך חלוקת מענק בגין עמידה ביעדי חברה,
ובלבד שיהיה מדובר באירועים שלגביהם יקבעו מראש יעדים מדידים שיאושרו מראש על
ידי האורגנים המוסמכים לכך.
אי עמידה בתנאי סף זה ,משמעותה כי נושא המשרה לא יהיה זכאי למענק בשנה הקלנדרית
הרלוונטית בגין עמידה ביעדי החברה.
 .5.3.4עמידה ביעדים אישיים
מדי שנה ,יקבעו יעדים אישיים רלוונטיים לנושאי המשרה בחברה ,משקל כל יעד.
היעדים האישיים לנושא המשרה יכול שיהיו כמותיים ו/או איכותיים אך מדידים .היעדים
האישיים יוגדרו כך שיהיו מדידים ,אבסולוטיים ,באופן שאינו מצריך הפעלת שיקול דעת.
קביעת היעדים האישיים לנושאי המשרה בחברה אמורה לשקף את השפעתו הישירה של
נושא המשרה להשגת היעד ,וכן קביעת המשקולות לכל יעד אישי כאמור ,בשים לב
לתוכניות החברה לאותה שנה ובשים לב למטלות מיוחדות שיוטלו על נושא המשרה ,ככל
שיוטלו.
היעדים האישיים כאמור יכללו ,בין היתר ,יעדים הנוגעים לעמידה בתוכניות עבודה שיקבעו
לכל נושא משרה הן ביחס לפרויקטים ונושאים באחריותו של נושא המשרה והן ביחס
לעמידה בלוחות זמנים ,עמידה ביעדי תקציב שונים ובין היתר ,היעדים המפורטים בסעיף
 5.3.3לעיל ,יעדים הנוגעים לשיפור ופיתוח מקצועי בתחום האחריות של כל נושא משרה
וכן יעדים הנוגעים למעמדה וביצועיה של החברה בקשר עם תחום אחריותו של נושא
המשרה.
 .5.3.5הגורם המוסמך בחברה לקביעת היעדים
להלן זהות האורגנים המוסמכים לקביעת יעדי חברה או אישיים בחברה:
נושא המשרה
דירקטור

הגורם המוסמך לאשר יעדים למתן מענק
האסיפה הכללית או ועדת תגמול ודירקטוריון בקרות אחד משני המקרים
הבאים:
א) התקיימות כל התנאים הבאים )1( :ההחלטה בהתאם למדיניות התגמול; ()2
מדובר במענק על בסיס יעדים מדידים בלבד; ( )3היקף המענק הפוטנציאלי הינו
עד שלוש משכורות; ו )4( -היעדים נקבעו מראש על ידי ועדת התגמול
והדירקטוריון; או
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ב) התקיימות כל התנאים הבאים )1( :ההחלטה תואמת את מדיניות התגמול;
( )2מדובר בנושא משרה שנוסף לכהונתו כדירקטור מכהן גם בתפקיד תפעולי
בחברה; ו )3( -אישור קביעת היעדים יאושר ללא השתתפות נושא המשרה המקבל
תגמול;
מנכ"ל

ועדת תגמול ודירקטוריון

יתר נושאי המשרה

מנכ"ל החברה

נושא משרה שהוא בעלי שליטה
או קרובו

האסיפה הכללית או ועדת תגמול ודירקטוריון בקרות אחד משני המקרים
הבאים:
א) התקיימות כל התנאים הבאים )1( :ההחלטה בהתאם למדיניות התגמול; ()2
מדובר במענק על בסיס יעדים מדידים בלבד; ( )3היקף המענק הפוטנציאלי הינו
עד שלוש משכורות; ו )4( -היעדים נקבעו מראש על ידי ועדת התגמול
והדירקטוריון; או
ב) כאשר היעדים ,המבוססים על נתונים בדוחות הכספיים והם חלים באופן אחיד
על בעל שליטה או קרוביו וכן על כל נושאי המשרה באחרים ,ובלבד שמתקיימים
כל אלה:
( )1מספר נושאי המשרה האחרים החלים עליהם אותם יעדים משמעותית גדול
ממספר נושאי המשרה שהם בעל שליטה או קרוביהם; (ב) המענק הפוטנציאלי
שעשוי להיגזר לנושאי המשרה האחרים הוא גבוה משמעותית מהמענק
הפוטנציאלי שעשוי להיגזר לבעל השליטה ולקרוביו מאותם יעדים (במונחים
אבסולוטיים); ו ) 3( -עלות המענקים המיוחסת לבעל השליטה ,בהתחשב בשיעורי
ההחזקה שלו ,תהיה גבוהה משמעותית מסכום המענק שיהיה זכאי לו במקרה
של עמידה ביעדים ,כך שברור שלבעל השליטה יש עניין קל וזניח בקביעת היעדים.

יצוין ,כי לכל אורגן המוסמך לקביעת יעדים ,יש סמכות לשנות יעדים באופן רטרואקטיבי
כך שיחולו עבור אותה שנה ובכפוף לכך שהם יעמדו בתנאי תוכנית זו ,אם וככל שבשנה
מסויימת לנוכח אירועים מסוימים התעורר הצורך לעדכנם ולהתאימם למצב החברה
באותה שנה.
 .5.3.6מענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה ("מענק בשיקול דעת")
 .5.3.6.1מענק לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל
בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה ,נושאי משרה הכפופים למנכ"ל
עשויים להיות זכאים למענק שנתי בהתאם להערכת המנכ"ל ולשיקול דעתו ולפי
קריטריונים שאינם מדידים ,וזאת חלף או בנוסף למענקים אשר נושא משרה זכאי
להם על פי מדיניות תגמול זו ,ובלבד שסך המענק לכל אחד מנושאי המשרה לא
יעלה על תקרת המענק השנתי בהתאם לאמור בסעיף  5.3.7להלן.
 .5.3.6.2מענק למנכ"ל החברה
בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה ,מנכ"ל החברה עשוי להיות זכאי
למענק שנתי בהיקף לא מהותי שלא יעלה על  3משכורות חודשיות של מנכ"ל
החברה ולפי קריטריונים שאינם מדידים ,בהתחשב בתרומתו של מנכ"ל החברה
באותה שנה וזאת חלף או בנוסף למענק המחושב לפי יעדי החברה בהתאם
למדיניות תגמול זו ,ובלבד שסך המענק למנכ"ל החברה לא יעלה על תקרת
המענק השנתי בהתאם לאמור בסעיף  5.3.7להלן.
13
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 .5.3.6.3מענק ליו"ר הדירקטוריון
כפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה ,יו"ר הדירקטוריון) עשוי להיות
זכאים למענק שנתי בהיקף לא מהותי שלא יעלה על  3משכורות חודשיות ולפי
קריטריונים שאינם מדידים ,בהתחשב בתרומתו של יו"ר הדירקטוריון באותה
שנה וזאת חלף או בנוסף למענק המחושב לפי יעדי החברה בהתאם למדיניות
תגמול זו ,ובלבד שסך המענק ליו"ר הדירקטוריון לא יעלה על תקרת המענק
השנתי בהתאם לאמור בסעיף  5.3.7להלן.
 .5.3.7תקרות מענקים שנתיים לנושאי המשרה
תקרת המענק השנתי לנושאי המשרה (קרי מענק בגין עמידה ביעדי חברה הכפופים לתנאי
סף ,מענק בגין עמידה ביעדים אישיים ומענק בשיקול דעת) עבור משרה מלאה 8הינה
כמפורט להלן:
תקרה (במונחי מס' חודשי שכר ברוטו)9

נושא משרה
יו"ר דירקטוריון

6

מנכ"ל

6

סמנכ"לים אחרים כפופי מנכ"ל

4

 .5.3.8מנגנון חישוב ליעדים המדידים במענק השנתי
המענק השנתי בגין עמידה ביעדי חברה (הכפופים לתנאי סף) ויעדים אישיים ,ככל שיהיו,
יחושב באופן הבא :מכפלת שיעור העמידה ביעד הרלוונטי במשקל היעד בנוסחת התגמול
השנתית ובתקרת המענק השנתי לנושא משרה.
 .5.3.9מענק מיוחד
דירקטוריון החברה ,בהמלצת ועדת התגמול ,יהיה רשאי להחליט על הענקת מענק מיוחד
לנושא משרה (אחד או יותר) .להלן דוגמאות ,אשר אינן מהוות רשימה סגורה וממצה ,של
אירועים אשר יכולים להיחשב כאירועים אשר עשויים לזכות את נושאי המשרה במענק
מיוחד :ביצוע פרויקטים מיוחדים שאינם נכללים במסגרת תכנית העבודה או במסגרת
היעדים השנתיים של נושא המשרה ,כגון הסכם אסטרטגי הקשור לפעילותה של החברה,
שיתוף פעולה מהותי עם לקוחות/ספקים של החברה ,הסכם מכירת החברה ו/או טכנולוגיה
שלה ו/או פעילות שלה ו/או הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי וכן במקרה של ביצוע "עסקה"
כגון :ביצוע השקעות/רכישות חדשות מהותיות ,ייזום בהיקף מהותי לחברה ,גיוס הון או
חוב בדרך של הנפקה לציבור ,מכירה של מניות החברה מחוץ לבורסה או מכירה של עיקר

8
9

במידה ונושא המשרה אינו עובד בהיקף משרה מלאה ,תקרת המענק השנתי תותאם ביחס ישיר להיקף משרתו בפועל.
השכר החודשי לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ליום  31.12של שנת המענק הרלוונטית ,ללא רכיב הנלוות והסוציאליות.
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פעילות החברה לצד שלישי .למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי מעבר לאירועים המתוארים
להלן בסעיף  5.3.9זה ,יתכן שיהיו אירועים נוספים אשר עשויים לזכות את נושאי המשרה
במענק מיוחד ,ובלבד שיהיה מדובר באירועים שלגביהם יקבעו מראש יעדים מדידים
שיאושרו מראש על ידי האורגנים המוסמכים לכך.
המענק המיוחד יוענק בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לקידום העסקה והשלמתה,
בתרומתה של העסקה ליצירת ערך למשקיעי החברה בראייה ארוכת טווח ,ובתגמול הכולל
לו זכאי נושא המשרה לאחר השלמת העסקה.
יודגש ,כי המענק המיוחד הינו בנוסף למענק השנתי ואינו כפוף לתנאי הסף שהוגדר לעיל.
המענק המיוחד לא יעלה על תקרה של  4חודשי שכר  10ויוענק לכל היותר פעם בשנה ,אם
בכלל.
 .5.3.10תגמול משתנה  -הבהרות
.5.3.10.1

בכל שנה קלנדרית תיבחן עמידתם של כל אחד מנושאי המשרה ביעדי החברה
(הכפופים לתנאי הסף) וביעדים האישיים שהוגדרו להם ,יחושבו המענקים
המגיעים ,11ככל שמגיעים ,לכל אחד מנושאי המשרה ,ויוצגו בפני חברי ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה .המענקים עבור היעדים המדידים יחושבו בנפרד
בהתאם למנגנון חישוב ליעדים המדידים במענק השנתי כמפורט בסעיף
 5.3.75.3.8לעיל.

.5.3.10.2

דירקטוריון החברה ,בהמלצת ועדת התגמול ,יהא רשאי לקבוע יעדים רב
שנתיים (יעדי חברה ו/או יעדים אישיים) אשר בגינם ימדד ,יחושב וישולם
מענק רב שנתי ,הכל בכפוף למגבלות שנקבעו במסמך מדיניות תגמול זה.
לדירקטוריון החברה ,בהמלצת ועדת התגמול ,ישנה הסמכות להפחתה של עד
 25%מגובה המענק השנתי ,בשים לב לבחינת סבירות המענק השנתי שהתקבל
מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי
והפיננסי של החברה.
לדירקטוריון ישנה הסמכות לבטל את תשלום המענק השנתי לנושא משרה
בנסיבות שיש בהן כדי לשלול פיצויי פיטורין וכן במקרים של הפרות חובות
אמון ו/או הפרת הסכם ההתקשרות.

.5.3.10.3

10
11

בעת חישוב הזכאות למענקים המבוססים על נתונים בדוחות הכספיים ,ועדת
התגמול והדירקטוריון ,רשאים לנטרל או לא לנטרל אירועים חד פעמיים
בחישוב העמידה ביעד .להלן דוגמאות ,אשר אינן מהוות רשימה סגורה
וממצה ,של אירועים אשר עשויים להיחשב כאירועים חד פעמיים לצורך נטרול

השכר החודשי לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ליום  31.12של שנת המענק הרלוונטית ,ללא רכיב הנלוות והסוציאליות.
לרבות מענק בשיקול דעת ומענק מיוחד בהתאם למדיניות תגמול זו.
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אי נטרול החישוב לעמידה ביעד :מכירה או רכישה של חברה או של פעילות
או של נכסים או רווחים/הפסדים הנובעים משערוכים.
.5.3.10.4

עיתוי תשלום
 .5.3.10.4.1פריסת תשלום
לדירקטוריון החברה תישמר הזכות לבחון מדי שנה את עיתוי
תשלום סך התגמול המשתנה ,פריסתו לשנים העוקבות והתניתו
בהמשך העסקתו של נושא המשרה במועד התשלום בפועל .כמו כן,
דירקטוריון החברה יהא רשאי לקבוע ,כי עיתוי התשלום של
שיעור מסוים מסך המענקים בהתאם למדיניות תגמול זו לכלל
נושאי המשרה בחברה ,ידחה לשנה העוקבת וזאת במקרה שבו סך
המענקים שאמורים להשתלם לכלל נושאי המשרה בשנה מסוימת
עלול להוביל לכדי בעיה תזרימית לחברה.
 .5.3.10.4.2הקדמת תשלום
באשר למענקים בגין היעדים המדידים ו/או מענק בגין שיקול דעת
ו/או המענק המיוחד ,לדירקטוריון החברה תישמר הזכות
להקדים את התשלום בגינו לנושא המשרה כך שהתשלום בגין
רכיב זה יתאפשר בכל עת לאחר השגתו .היה ונושא משרה יסיים
את תפקידו לפני תום שנת התגמול הרלבנטית ו/או המועד שנקבע
לאותו תשלום ,לדירקטוריון החברה תישמר הזכות להקדים את
תשלום המענקים בהתאם למדיניות תגמול זו לנושא המשרה
העוזב (לאחר חישובו כמפורט בסעיף  5.3.10.1לעיל) ,במסגרת
השכר האחרון שישולם לו טרם עזיבתו.
 .5.3.10.4.3חלקיות המענקים
בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים ,החברה תהיה רשאית
להעניק חלק מהמענקים בהתאם למדיניות תגמול זו לנושא משרה
שהצטרף לחברה במהלך השנה ,באופן יחסי לתקופת כהונתו
כנושא משרה באותה השנה ,ובלבד שכיהן כנושא משרה בחברה
לפחות  3חודשים בשנה שבגינה משולמים המענקים.

.5.3.10.5

בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים ,החברה תהיה רשאית להעניק לנושא
משרה שעזב את החברה במהלך השנה מענקים בהתאם למדיניות תגמול זו
באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה השנה .אין באמור כדי לפגוע בזכותה של
החברה להפחית ,להקדים או לבטל את תשלום המענקים בהתאם לאמור
במדיניות תגמול זו ,ובלבד שכיהן כנושא משרה בחברה לפחות  3חודשים
בשנה שבגינה משולמים המענקים.
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.5.3.10.6

למעט אם נקבע במפורשת אחרת בהסכם העסקה אישי ,כל תשלום אשר
ישולם לנושא המשרה על חשבון גמול משתנה על-פי מדיניות תגמול זו ,ככל
שישולם ,אינו ולא יחושב כחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה לכל דבר ועניין
ולא יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלווית כלשהי,
לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום
חופשה ,פיצויי פיטורים ,הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

.5.3.10.7

מיסוי
ככל שיהיה חיוב במס כלשהו או בתשלום חובה אחר בגין התגמול המשתנה
(ביטוח לאומי ,מס בריאות ממלכתי וכו') בגין ו/או עקב מדיניות תגמול זו,
יישא בו נושא המשרה על-פי דין (ככל שהוא יחול על נושא המשרה לפי דין).

 .5.4שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה ,עשוי להיות
מאושר רק בידי המנהל הכללי של החברה ובלבד שתנאי הכהונה תואמים את מדיניות התגמול
של החברה .לעניין זה" ,שינוי לא מהותי" ייחשב שינוי אשר השפעתו על עלות התגמול השנתית
הכוללת של נושא המשרה (במצטבר ,ביחס לעלות התגמול המקורית אשר אושרה על ידי ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה) אינה גדולה מ.1210%-
 .5.5תגמול משתנה  -רכיב הוני
תגמול הוני מהווה מנגנון מקובל ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים
בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות ואיזון ראוי בין שיקולי טווח קצר לטווח הארוך ,בין היתר
על ידי קביעת תקופת הבשלה מלאה ומתן אופציות שאינן "בתוך הכסף" במועד הענקתן .בזכות
טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני ,הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה
הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.
ככל שתחליט החברה על הענקת תגמול הוני  ,13נושאי המשרה בחברה הזכאים לתגמול זה הינם,
בין היתר ,כלל נושאי המשרה בחברה .על הענקת תגמול הוני יחולו ,בשינוים המחוייבים ,הכללים
האמורים בסעיף  5.3.5לעיל.
בעת קביעת תוכנית תגמול הוני ,14תיכלל בתוכנית התגמול ההוני תקרה שנתית לשווי רכיבים
משתנים במועד הענקתם אשר לא תעלה על:

12

13

14

הקריטריונים ל"שינוי לא מהותי" יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם ביחס לשינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל
החברה ,לעניין הוראות סעיף (272ד) לחוק החברות.
מדיניות התגמול של החברה ,לעניין התגמול המשתנה ההוני ,אינה חלה על תוכנית התגמול ההוני הקיימת בחברה נכון למועד
אישור מדיניות תגמול זו.
לעניין זה ,תוכנית תגמול הוני עשויה לכלול כל מכשיר הוני (למעט מכשירים המסווגים כמכשירים התחייבותיים ,כגון :מניות
פאנטום) אשר החברה מוצאת אותו כרלוונטי לתגמול של נושאי המשרה בחברה.
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תקרה (באלפי ש"ח)15

נושא משרה
יו"ר דירקטוריון

100

מנכ"ל

100

סמנכ"לים אחרים כפופי מנכ"ל

50

התקרה השנתית חושבה כאילו ההוצאה ההונית מתפרסת באופן ליניארי על פני תקופת ההבשלה,
כלומר השווי החשבונאי המוכר בשנה מסוימת יכול שיחרוג מהתקרה בטבלה לעיל ככל שאין
חריגה מהתקרה בפריסה הלינארית של הענקה/ות על פני תקופת ההבשלה .כמו כן ,תקופת
החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הוניים בתנאי כהונה והעסקה הינה  3שנים לכל
תקופת ההבשלה ושנה אחת עבור המנה הראשונה תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה
ארוכת טווח.16
ככל שיוקצו אופציות  -מחיר המימוש לא יפחת מהגבוה מבין השער הממוצע של מניית החברה
בבורסה לניירות ערך בת"א במהלך  30ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה לבין שער המניה
במועד הענקה .מחיר המימוש יהיה כפוף להוראות התאמה כפי שיהיו קבועות בתכנית התגמול
ההוני (כפי שתיקבע מעת לעת) ו/או בכתב ההקצאה.
מועד הפקיעה של התגמול ההוני –יקבע בכל הענקה ולא יעלה על  10שנים לכל היותר.
בנוסף ,באפשרות החברה לקבוע מנגנון בתוכנית או בעת הענקת אופציות מכח תוכנית כאמור לפיו
במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את ההטבה לה הוא זכאי ,בגובה ההפרש בין מחיר מניית
החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש שנקבע עבור ניירות הערך ,וזאת בלי להידרש לשלם
בפועל את מחיר המימוש (מנגנון  )Cashlessאו במסגרת של מנגנון "מימוש נטו" (.)Net Exercise
האורגנים המוסמכים בחברה יהיו רשאים להגדיר בתוכנית התגמול ההוני את התנאים (לרבות
האצת הבשלה של ניירות ערך) במקרים של עזיבת נושא משרה (עקב פיטורין ,התפטרות ומקרי
מוות או נכות חו"ח) ובשינוי בעלות ו/או שינוי מבנה ו/או מיזוג .תכנית התגמול ההוני תוגדר כך
שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי.
.5.6

יחס בין רכיבים משתנים (מענק שנתי ,מענק מיוחד ומענק הוני) וקבועים בחבילת התגמול
התגמול17

נושא משרה
יו"ר דירקטוריון

15
16
17

שיעור מסך חבילת
30%-70%

מנכ"ל

30%-70%

סמנכ"לים אחרים כפופי מנכ"ל

30%-70%

השכר החודשי לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ליום  31.12של שנת המענק הרלוונטית ,ללא רכיב הנלוות והסוציאליות.
במקרה של הענקת מניות חסומות ,הבשלתן תותנה בעמידה ביעדים עסקיים.
השכר החודשי לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ליום  31.12של שנת המענק הרלוונטית ,ללא רכיב הנלוות והסוציאליות.
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 .5.7השבת תגמול משתנה במקרה של טעות
ככל שיסתבר ,כי מענק כלשהו בהתאם למדיניות תגמול זו או חלק ממנו ששולם לנושא משרה
חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים ,תוך פרק זמן של שלוש שנים ממועד תשלום
המענק הרלוונטי ,ישיב נושא המשרה לחברה ,או תשלם החברה לנושא המשרה (בין אם הוא מכהן
ובין אם הוא חדל לכהן) ,לפי העניין ,את ההפרש בין סכום המענק שקיבל לזה שהיה זכאי לו עקב
התיקון האמור (תוך שקלול הפרשים ,ככל שקיימים ,בתשלומים וחבויות מס החלים על נושא
משרה ו/או ששולמו על ידיו) .חובת ההשבה לא תחול על נושא המשרה והחברה לא תהיה חייבת
לשלם לנושא משרה תשלום כלשהו ,כאמור בסעיף זה לעיל ,במקרה בו המענק לו היה זכאי נושא
המשרה לאחר תיקון הדוחות הכספיים נמוך או גבוה (לפי העניין) בעד  10%מהמענק הרלוונטי
ששולם לנושא המשרה בפועל בגין אותה שנה .כמו כן ,השבה כאמור לא תחול במקרה של עדכון
או תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי בתקינה החשבונאית או בכללי הדיווח.
השבת הסכומים הנ"ל ע"י נושאי המשרה תוכל להתבצע גם בדרך של קיזוז מהמענק בשנה
העוקבת ובמידה שתהיה יתרה ,החברה תהא רשאית ,לפרוס אותה במסגרת השכר החודשי.
 .5.8היחס בין תנאי העסקתו של נושא המשרה לתנאי העסקתם של עובדי החברה ועובדי הקבלן
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בעת אישור ו/או קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה
יבחנו א ת היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לתנאי העסקה של שאר
עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים אצל החברה ,ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של
עובדי החברה כאמור ויחוו דעתם על השפעת יחסים אלו על יחסי העבודה בחברה ,סבירותו של
שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה ,גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה.
נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו ,מתחם התגמול הנוכחי הנגזר מההשוואה לקבוצת ההשוואה
הרלוונטית ,ביחס לעלות השכר של שאר עובדי החברה (ללא עובדים המוגדרים כעובדי קבלן(:
נושא משרה

השכר18

הפער ביחס לעלות
הממוצע בחברה

השכר19

הפער ביחס לעלות
החציוני בחברה

יו"ר דירקטוריון

6

6

מנכ"ל

6

6

סמנכ"לים כפופי
מנכ"ל

4

4

" 18עלות שכר" – כל תשלום בעד ההעסקה ,לרבות הפרשות מעסיק ,תשלום בעד פרישה ,רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או
תשלום אחר;
" 19עלות שכר" – כל תשלום בעד ההעסקה ,לרבות הפרשות מעסיק ,תשלום בעד פרישה ,רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או
תשלום אחר;
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נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו ,מתחם התגמול הנוכחי הנגזר מההשוואה לקבוצת ההשוואה
הרלוונטית ,ביחס לעלות השכר של שאר עובדי החברה (כולל עובדים המוגדרים כעובדי קבלן(:
נושא משרה

השכר18

הפער ביחס לעלות
הממוצע בחברה

השכר19

הפער ביחס לעלות
החציוני בחברה

יו"ר דירקטוריון

12

14

מנכ"ל

14

17

סמנכ"לים כפופי
מנכ"ל

8

10

 .5.9גמול דירקטורים
החברה תהא רשאית לשלם לחברי הדירקטוריון (אשר אינם מועסקים על ידי החברה ו/או
מעניקים לה שירותים כנגד קבלת תמורה) תגמול קבוע בהתאם לקבוע בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני) ,התש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,ובהתאם לדרגת ההון
העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול (כפי שיהיה מעת לעת) וכן תהיה רשאית להעניק
תגמול משתנה בדמות רכיב הוני כמפורט בסעיף  5.5לעיל ובהתאם לקבוע בתקנות הגמול .כמו כן,
דירקטורים בחברה יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.
דירקטורים בחברה יהיו זכאים לתנאים האמורים בסעיפים  5.1.3לעיל בעניין פטור ,שיפוי וביטוח
נושאי משרה.
כמו כן ,החברה תוכל להתקשר עם דירקטור בהסכם לקבלת שירותים נוספים ,כגון ייעוץ מקצועי,
בכפוף להוראות הדין.

****
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פרק  - 9דוחות כספיים
 .9.1דוחות כספיים
הדוחות הכספיים הנכללים בפרק זה ,הינם כדלקמן:
 .9.1.1דוחותיה הכספיים המבוקרים של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר.2020 ,
 .9.1.2דוחותיה הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר.2020 ,
 .9.1.3דוחותיה הכספיים ביניים הסקורים של החברה לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ.2021 ,
 .9.1.4דוחותיה הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה של החברה לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ.2021 ,
 .9.1.5דוחותיה הכספיים ביניים הסקורים של החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני.2021 ,
דוחותיה הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה של החברה לתקופה של
.9.1.4.9.1.6
שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני.2021 ,
 .9.2מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר
לחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללת דוח רואה החשבון המבקר
ביחס לדוחות הכספיים המפורטים בסעיף  9.1לעיל .מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר
מצורף כנספח לפרק זה.

ט1-

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
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תל אביב 6100601
03 684 8000
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לכבוד
הדירקטוריון של
גרופ  107בע"מ
תל אביב

ג.א.נ,

הנדון :טיוטת תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף של גרופ 107
בע"מ ("טיוטת התשקיף" ו" -החברה" בהתאמה)
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בטיוטת התשקיףבתשקיף
שבנדון המיועד להתפרסם בחודש יוליאוגוסט  2021של הדוחות שלנו המפורטים להלן:
( )1דוח רואי החשבון המבקרים מיום  31במאי 25באוגוסט  2021על הדוחות הכספיים
מאוחדים פרופורמה של החברה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -ולכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020
( )2דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  31במאי 25באוגוסט  2021על דוחות
כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה של החברה לימיםליום  31במרס  2021ו2020-
ולתקופותולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכיםשהסתיימה באותו
תאריך.
( )3דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  31במאי 25באוגוסט  2021על דוחות
כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה של החברה ליום  30ביוני  2021ולתקופות של שישה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
( )4()3דוח רואי החשבון המבקרים מיום  25באוגוסט  2021על הדוחות הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר  2020ולתקופה שהסתיימה באותו תאריך.
( )5()4דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  31במאי 25באוגוסט  2021על דוח
כספידוחות כספיים ביניים של החברה ליום  31במרס  2021ולתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך.

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה ב ארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מ פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
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סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000
( )6דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  25באוגוסט  2021על דוחות כספיים ביניים
של החברה ליום  30ביוני  2021ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו
תאריך.

סומך חייקין
רואי חשבון

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה ב ארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מ פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
ל  , K P M G I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d -ח ב רה ב ר י ט י ת פ ר ט י ת מ ו ג ב ל ת ב א ח ר י ו ת

גרופ  107בע"מ
דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2020

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

1

דוח על המצב הכספי

2

דוח על הרווח והפסד

3

דוח על השינויים בגרעון בהון

4

דוח על תזרימי המזומנים

5

באורים לדוחות הכספיים

6-8

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
גרופ  107בע”מ
ביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצורף של גרופ  107בע”מ )להלן“ -החברה(“ ליום 31
בדצמבר  2020ואת הדוח על רווח והפסד ,הדוח על השינויים בגירעון בהון ,והדוח על תזרימי
המזומנים לתקופה שהסתיימה באותו תאריך .דוחות כספיי אלה הינם באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון( ,התשל”ג  .1973 -על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים
הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ”ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי של החברה ליום  31בדצמבר  2020ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בגירעון בהונה
ותזרימי המזומנים שלה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020בהתאם לכללי דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש”ע .2010 -

סומך חייקין
רואי חשבון
 25 31במאי באוגוסט 2021
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גרופ  107בע"מ
דוח על המצב הכספי

באור
נכסים
נכסים שוטפים
חייבים ויתרות חובה

3

התחייבויות וגרעון בהון
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים  -חשבונות פתוחים
סך הכל התחייבויות

ליום 31
בדצמבר
2020
באלפי ש"ח

13

18
18

גרעון בהון
הפסדים שנצברו
סך הכל התחייבויות וגרעון בהון

)(5
13

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 25 31במאי באוגוסט
תאריך
2021
אישור הדוחות
הכספיים

אדי כץ
מנכ"ל וחבר
דירקטוריון

דני כהן יו"ר
דירקטוריון

2

רועי כץ
סמנכ"ל כספים

גרופ  107בע"מ
דוח על הרווח והפסד
לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
באור באלפי ש"ח
16

הכנסות

5

הוצאות הנהלה וכלליות

)(21

הפסד לשנה

)(5

הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

)(0.05

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

3

גרופ  107בע"מ
דוח על השינויים בגרעון בהון
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
הון
יתרת
המניות)*(
הפסד
סה"כ
באלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2020

-

-

-

הפסד לשנה

-

)(5

)(5

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

-

)(5

)(5

)*( סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

4

גרופ  107בע"מ
דוח על תזרימי המזומנים
לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2020
באלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
הפסד לשנה

)(5

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

)(13
18
5
-

גידול בחייבים ויתרות חובה
גידול בספקים ובנותני שירותים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

5

גרופ  107בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי
א .היישות המדווחת
גרופ  107בע"מ )להלן" :החברה"( הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל ביום  31במאי
 ,2020החברה מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא :רוטשילד  33תל-אביב .ניירות הערך
של החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ב .רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא
הבעלות והשליטה בחברת "החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ" ובחברת "אר.די לבנט
בע"מ" בתמורה להקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף  103לפקודת מס הכנסה .ביצוע הסכם
הרה ארגון כפוף לקיומם של מספר תנאים מתליםה כמפורט המפורטים להלן :אישור רשות
המיסים לפטור ממס בגין שינוי המבנה ו ביצוע הקצאה לראשונה של מניות ניירות הערך של
החברה
לציבור עד ליום .1.4.2022
ב .הגדרות
בדוח כספי זה –
 גרופ  107בע"מ.החברה
צדדים קשורים
 כהגדרתם בתקן חשבונות בינלאומי .IAS 24בעל עניין ובעל שליטה  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע.2010-
 מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזיתמדד
לסטטיסטיקה.
 דולר של ארה"ב.דולר

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי )להלן .(IFRS :כמו כן ,הדוחות הכספיים
נערכו על פי עלות היסטורית .הדוחות הכספיים מוצגים לפי אלפי ש"ח אלא אם כן ,צויין אחרת.
לפירוט בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ראה דוחות כספיים מאוחדים פרפורמה ליום  31בדצמבר
.2020

6

גרופ  107בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 3חייבים ויתרות חובה
ליום 31
בדצמבר
2020
באלפי ש"ח
7
6
13

בעלי המניות
חברה קשורה

באור  - 4הון המניות
רשום
ש"ח
1,000
=====

א .הרכב ליום  31בדצמבר 2020
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1ע.נ .כ"א

מונפק
ונפרע
ש"ח
10
=====

ב .זכויות המניות
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה ,זכויות לקבלת דיבידנדים
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

באור  - 5הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2020
באלפי ש"ח
18
3
21

שירותים מקצועיים
משפטיות

באור  - 6צדדים קשורים ובעלי עניין
א .יתרות עם צדדים קשורים
במסגרת נכסים שוטפים – בעלי המניות
במסגרת נכסים שוטפים – חברה קשורה – החברה המרכזית לחדשנות
ועידוד הייטק בע"מ

7

ליום  31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
7
=======
6
=======

גרופ  107בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 7אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
ראה ביאור  16לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ליום  31בדצמבר .2020
באור  - 8אירועים לאחר מועד הדיווח
ראה ביאור  17לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ליום  31בדצמבר .2020

8

גרופ  107בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
ליום  31בדצמבר 2020
תוכן ענינים
עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

1

דוחות על המצב הכספי מאוחדים פרופורמה

2

דוחות על הרווח והפסד והפסד כולל אחר מאוחדים פרופורמה

3

דוחות על השינויים בגרעון בהון מאוחדים פרופורמה

4

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים פרופורמה

5

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

6-31

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
גרופ  107בע”מ
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי מאוחדים פרופורמה המצורפים של גרופ  107בע”מ )להלן-
“החברה(“ לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -ואת הדוחות על רווח והפסד והפסד כולל אחר
מאוחדים פרופורמה ,דוחות על השינויים בגירעון בהון מאוחדים פרופורמה והדוחות על תזרימי
המזומנים המאוחדים פרופורמה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  .2020דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה בהתבסס
על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון( ,התשל”ג  .1973 -על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים
הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הנ”ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי המאוחד פרופורמה של החברה לימים  31בדצמבר  2020ו2019 -
ואת תוצאות פעולותיה המאוחדים פרופורמה ,השינויים בגרעון בהון המאוחדים פרופורמה
ותזרימי המזומנים המאוחדים פרופורמה שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2020בהתאם לכללי דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות
ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש”ע .2010 -

סומך חייקין
רואי חשבון
 31במאי 25באוגוסט 2021

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מפי רמות עצ מאיו ת המ ס ו נ פ ו ת
ל  ,K PM G In te rn at io na l L im i te d -ח ברה ב רי טי ת פר טי ת מ ו גב ל ת ב א ח רי ו ת

גרופ  107בע"מ

דוחות על המצב הכספי מאוחדים פרופורמה

באור
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

5

92
128
167
387

28
19
165
212

7

234
234
621

34
34
246

6

רכוש קבוע ,נטו
סה"כ נכסים שאינם שוטפים
סה"כ נכסים
התחייבויות
אשראי מתאגיד בנקאי
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

8

950
243
1,679
2,872

279
152
423
854

13
8

1,035
287
1,322
4,194

1,114
7
1,121
1,975

9

בעלי מניות וצדדים קשורים
הלוואות מתאגיד בנקאי
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
סה"כ התחייבויות

מאוחד ליום
 31בדצמבר
2019
2020
באלפי ש"ח

גרעון בהון
11
הון מניות
167
167
פרמיה על מניות
10
2
קרנות הון
)(1,906
)(3,742
יתרת עודפים
)(1,729
)(3,573
סך הכל גרעון בהון
246
621
סך הכל התחייבויות וגרעון בהון
)*( סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה.
 31במאי 25באוגוסט 2021
רועי כץ
אדי כץ
דני כהן יו"ר
תאריך אישור הדוחות
סמנכ"ל כספים
מנכ"ל וחבר
דירקטוריון
הכספיים
דירקטוריון

2

גרופ  107בע"מ

דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח וההפסד ורווח כולל אחר

מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
באלפי ש"ח
באור
777
2,202
7,113
)(266
)(1,410
)(4,599
11
511
792
2,514
)(511
)(1,160
)(2,515
)(191
)(546
)(1,647
12
)(191
)(914
)(1,648

הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד תפעולי
הוצאות מימון ,נטו
הפסד לפני מיסים על הכנסה

13

)(186
)(1,834

)(75
)(989

)(11
)(202

מיסים על ההכנסה
סה"כ הפסד לשנה

14

)(2
)(1,836

)(2
)(991

)(1
)(203

פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל
הועברו או יועברו לרווח והפסד
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
סה"כ רווח כולל אחר לשנה שלאחר שהוכר לראשונה ברווח הכולל
הועבר או יועבר לרווח והפסד

)(8

10

-

)(8

10

-

סה"כ הפסד כולל לשנה

)(1,844

)(981

)(203

הפסד למניה
הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

)(18.36

)(9.91

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה.

3

)(2.03

גרופ  107בע"מ

דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בגרעון בהון

יתרת
הון קרן
המניות)*( הון פרמיה עודפים
באלפי ש"ח
)(545
)(712
167
-

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר 2018
הפסד לשנה

-

-

-

)(203

)(203

יתרה ליום  31בדצמבר 2018
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ

-

10

167
-

)(915
-

)(748
10

הפסד לשנה

-

-

-

)(991

)(991

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

-

10

167

)(1,906

)(1,729

קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ

-

)(8

-

-

)(8

הפסד לשנה

-

-

-

)(1,836

)(1,836

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

-

2

167

)(3,742

)(3,573

)*( סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה.

4

גרופ  107בע"מ

דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים

מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
באלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
הפסד לשנה
התאמות:
פחת
הוצאות מימון ,נטו

)(1,836

)(991

)(203

29
186
215

2
75
77

1
11
12

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(111
1,347
1,236
)(385

)(143
511
368
)(546

144
37
181
)(10

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(229
)(229

שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
שינוי בספקים וזכאים אחרים

)(34
)(34

-

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:
קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי
פרעון הלוואות לתאגיד בנקאי
פרעון הלוואה מחברות קשורות
קבלת )פירעון( הלוואות מבעלי מניות
קבלת )פירעון( אשראי לזמן קצר מבנקים
ריבית ששולמה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

620
)(340
)(79
671
)(151
721

100
)(93
)(9
318
273
)(16
573

)(15
)(3
178
)(64
)(4
92

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

107
28
)(43

)(7
82
)(47

82
-

28
92
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה.
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 1כללי
א .היישות המדווחת
גרופ  107בע"מ )להלן" :החברה"( הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל ביום  31במאי ,2020
החברה מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא :שדרות רוטשילד  33תל-אביב .הדוחות הכספיים
המאוחדים פרפורמה של הקבוצה ליום  31בדצמבר  2020כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות
שלה )להלן יחד" :הקבוצה"( .הקבוצה עוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל
כלים מתקדמים לניהול חברות ובמתן שירותי טכנולוגיית מידע ) (Information Technologiesומדיה במיקור
חוץ ופועלת בישראל ובאקראינה .ניירות הערך של החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ב .רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא הבעלות
והשליטה בחברת "החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ" ובחברת "אר.די לבנט בע"מ" בתמורה
להקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף  103לפקודת מס הכנסה .ביצוע הסכם הרה ארגון כפוף לקיומם
של מספר תנאים מתליםה כמפורט המפורטים להלן :אישור רשות המיסים לפטור ממס בגין שינוי
המבנה ו ביצוע הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור עד ליום .1.4.2022ביצוע
הקצאה לראשונה של מניות החברה לציבור.
לתאריך אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו התנאים המתלים .מאחר והחברה תרכוש את החברות
המועברות מבעלי השליטה בה ,הרכישה אינה בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  3בדבר צירופי
עסקים .החברה תטפל ברכישה לפי שיטת  .AS POOLINGבהתאם לכך ערכה החברה דוחות כספיים
מאוחדים פרופורמה לצורך הכללתם בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך
בתל-אביב תוך שיקוף עסקת הרכישה כאילו התבצעה בתקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה ) 1בינואר .( 2018 ,לפיכך כוללים הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה את המצב
הכספי המאוחד ,תוצאות הפעילות ,דוח על השינויים בהון ותזרימי המזומנים במאוחד של החברה והחברות
המועברות החל מאותו מועד.
דוחות פרפורמה אלו הוכנו תחת ההנחה שההנפקה תצא לפועל כמתואר לעיל ואי לכך סכומי המימון
שהתקבלו בחברות השונות ולגביהם קיים תנאי שבעת ההנפקה יומרו להון ,סווגו להון.
ג .נכון ליום  31בדצמבר  2020החברה צברה הפסדים בסך של כ 3,742-אלפי ש"ח ויתרת המזומנים של החברה
ליום זה עומדת על סך  92אלפי ש"ח .לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,במהלך חודשים פברואר ומרץ
 2021התקשרה החברה בשישה הסכמי הלוואות המירות בסכום כולל של  750אלפי שח .כמו כן במהלך חודש
אפריל  2021התקשרה "החברה המרכזית" בהסכם השקעה .בהתאם להסכם ההשקעה גייסה החברה
המרכזית סך של  3,350אלפי שח )ראה ביאור בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן( הנהלת החברה
והדירקטוריון מעריכים ,כי בהתבסס על יתרות המזומנים נכון ליום פרסום הדוחות ובשים לב לקצב שריפת
המזומנים קיימים לחברה מקורות מימון בהיקף מספק לצורך המשך פעילותה העסקית בעתיד הנראה לעין.
בנוסף ,יתכן ולצורך המשך הרחבת פעילות החברה ,תצטרך החברה לגייס מקורות מימון נוספים בעתיד.
הנהלת החברה בוחנת את תוצאותיה בפועל בפועל לעומת התקציב המאושר וערוכה להגיב בהתאם על ידי
צמצום ההוצאות התפעוליות במידה והחברה לא תעמוד ביעדיה.
ד .הגדרות
בדוחות כספיים אלה:
) (1החברה  -גרופ  107בע"מ.
) (2הקבוצה  -גרופ  107בע"מ והחברות המאוחדות שלה.
) (3חברת לבנט  -חברת בת של גרופ  107בע"מ.
) (4החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ  -חברת בת של גרופ  107בע"מ.
) (5חברות מאוחדות  -חברות ,שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין ,עם דוחות החברה.
) (6צד קשור  -כמשמעותו בתקן חשבונות בינלאומי ) 24 (2009בדבר צדדים קשורים.
) (7בעלי עניין  -כמשמעותם בפסקה ) (1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א הצהרה על עמידה בתקני דיווח בינלאומיים
הדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן:
".("IFRS
דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע.2010-
הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  31במאי .2021
ב .מטבע פעילות ומטבע להצגה
הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ומעוגלים לאלף הקרוב,
למעט אם צוין אחרת.
השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
ג .שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות,
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות,
הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה ,נדרשה הנהלת
החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת
האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות
בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים
באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
מידע בדבר הנחות שהניחה הקבוצה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים,
שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך
השנה הכספית הבאה ,נכלל בביאורים הבאים: ,
אומדן
הכרה בנכס מס נדחה
בגין הפסדים לצרכי
מס

השיטה למדידת רווח
גולמי

הנחות עיקריות

השלכות אפשריות

הפנייה

צפי לרווחים חייבים במס
בעתיד שכנגדם ניתן יהיה
לנצל הפסדים מועברים.

הכרה או ביטול של
נכס מס נדחה לרווח
והפסד.

למידע על הפסדים
בגינם הכירו בנכס מס
נדחה ,ראה ביאור 3ט',
בדבר מסים על הכנסה.

לצורך הערכת הרווח
הגולמי ,הקבוצה אומדת כי
הרווח הגולמי התפעולי
בנטרול הוצאות מו"פ הינו
קבוע בין השנים ועומד על
10%

גידול או קיטון ברווח
הגולמי.

ראה ביאור  ,11בדבר
עלות המכר.

ד .בסיס המדידה
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית.
ה .תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי של חברות הקבוצה הינה  12חודשים .הנכסים וההתחייבויות השוטפים של
הקבוצה כוללים ,בהתאמה ,פריטים הצפויים להתממש בתוך השנה הקרובה.
באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
א .1.בסיס האיחוד
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות( .שליטה
מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת ,חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה
ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתממש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע
מהישות המושקעת .בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ממשיות .בקביעת קיומה של שליטה מפעילה הנהלת החברה שיקול דעת .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע
החל ממועד השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות החשבונאית
בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של
החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות
הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
א .2.עסקאות שבוטלו באיחוד
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו הנובעות מעסקאות בין חברתיות ,בוטלו במסגרת
הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים.
מטבע חוץ

ב.

) (1עסקאות במטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף
בתאריכי העסקאות .נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח ,מתורגמים למטבע
הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום .הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין
העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה ,כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים
במשך השנה ,לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן ,מתורגמים למטבע
הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן .פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
והנמדדים לפי עלות היסטורית ,מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
) (2פעילות חוץ
הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ ,תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף למועד הדיווח.
ההכנסות וההוצאות של פעילויות החוץ ,תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.
הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעילויות חוץ )להלן"
"קרן הפרשי תרגום"(.
ג.

מכשירים פיננסיים

) (1נכסים פיננסיים שאינם נגזרים

הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים
הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסים
מוכרים לראשונה במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר .נכס פיננסי נמדד לראשונה
בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי .לקוח
שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו .חייבים שמקורם בנכסי חוזה,
נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה
לחייבים.
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי
פוקעות ,או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי
בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי.
אם בידי הקבוצה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי ,הקבוצה
ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.
סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
במועד ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות :עלות מופחתת;
שווי הוגן דרך רווח כולל אחר  -השקעות במכשירים הוניים .נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות
עוקבות אלא אם ,ורק כאשר ,הקבוצה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסי חוב פיננסיים ,ובמקרה
כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש
בתחילת תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.
נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה
בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן-
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
מכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו
מיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי
מכירת נכסים פיננסיים; וכן
התנאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לקבוצה יתרות לקוחות ,חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי
המזומנים החוזיים .תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו ,כוללים אך ורק תשלומי קרן
וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך ,נכסים פיננסיים אלו
נמדדים בעלות מופחתת.

מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן .רווחים והפסדים נטו ,לרבות הכנסות ריבית או
דיבידנדים ,מוכרים ברווח והפסד )למעט מכשירים נגזרים מסוימים ,אשר מיועדים כמכשירים מגדרים(.
נכסים פיננסים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי
הפסדים מירידת ערך .הכנסות ריבית ,רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד.
רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה ,מוכר אף הוא ברווח והפסד
)(2

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :משיכות יתר מבנקים ,הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים
ומנותני אשראי אחרים ,מכשירי חוב סחירים ,ספקים וזכאים אחרים.

הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות
לראשונה במועד קשירת העסקה ) (trade dateבו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות )למעט התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד( מוכרות
לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה לראשונה ,התחייבויות
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פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית .התחייבויות פיננסיות מיועדות
לשווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם הקבוצה מנהלת התחייבויות אלה וביצועיהן מוערכים בהתבסס על שוויין
ההוגן ,וזאת בהתאם לאופן שבו תיעדה הקבוצה את ניהול הסיכונים ,אם הייעוד נועד למנוע חוסר עקביות
חשבונאית ) ,(an accounting mismatchאו אם מדובר במכשיר משולב הכולל נגזר משובץ.
עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית ,מוכרות
כנכס במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי .עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות
הפיננסית בעת ההכרה לראשונה בה ,או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה
צפויה עוד להתקיים.

גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של הקבוצה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה
קיימת באופן מיידי ) (currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק
את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
)(3

ד.
)(1

הון מניות
מניות רגילות
מניות רגילות מסווגות כהון .עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה
למניות בניכוי השפעת המס ,מוצגות כהפחתה מההון.
עלויות תוספתיות המתייחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כמכשיר הוני מוכרות כנכס
במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי .העלויות מנוכות מההון בעת ההכרה לראשונה
במכשירים ההוניים ,או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד
להתקיים.
רכוש קבוע
הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך העלות של רכוש
קבוע כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס .עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את
עלות החומרים ושכר עבודה ישיר ,וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב
הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה .רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים
לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים ,ומוכרים נטו בסעיף הכנסות
אחרות או הוצאות אחרות ,לפי העניין ,בדוח רווח והפסד.

)(2

עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע
אם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן
מהימן .הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע.
עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
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)(3

פחת
פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים .סכום בר-פחת הוא
העלות של הנכס ,או סכום אחר המחליף את העלות ,בניכוי ערך השייר שלו.
נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש ,דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל
לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
פחת נזקף לדוח רווח לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש
הקבוע ,מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות
בנכס בצורה הטובה ביותר.
אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:
· מחשבים וציוד היקפי
· רהוט ,ציוד ואבזרים

 3שנים
 14שנים

האומדנים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת
דיווח ומותאמים בעת הצורך.
ה .הכנסות
הקבוצה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו .ההכנסהנמדדת
לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו
ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים.
זיהוי חוזה
הקבוצה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
הצדדים לחוזה אישרו את החוזה )בכתב ,בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות
)א(
אחרות( והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
הקבוצה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;
)ב(
הקבוצה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;
)ג(
לחוזה יש מהות מסחרית )כלומר הסיכון ,העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של
)ד(
הישות חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה(; וכן
צפוי שהקבוצה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו
)ה(
ללקוח.
לצורך העמידה בסעיף )ה( הקבוצה בוחנת ,בין היתר ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת
התשלומים בחוזה ,ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים.
כאשר חוזה עם לקוח אינו מקיים את הקריטריונים האמורים ,תמורה שהתקבלה מהלקוח מוכרת
כהתחייבות עד שהתנאים לעיל מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים :לקבוצה לא נותרו
מחויבויות להעביר סחורות או שירותים ללקוח וכל התמורה שהובטחה על ידי הלקוח התקבלה והיא לא
ניתנת להחזרה; או החוזה בוטל והתמורה שהתקבלה מהלקוח אינה ניתנת להחזרה.
זיהוי מחויבויות ביצוע
הקבוצה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח
ומזהה כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:
סחורה או שירות )או חבילה של סחורות או שירותים( שהם נפרדים; או
)א(
סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח
)ב(
הקבוצה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה
או השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של הקבוצה
להעביר את הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה .על מנת לבחון האם
הבטחה להעביר סחורה או שירות ניתנת לזיהוי בנפרד ,הקבוצה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של
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שילוב הסחורה או השירות עם סחורות או שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח
התקשר בחוזה.
קביעת מחיר העסקה
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים
שהובטחו ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים .בעת קביעת מחיר העסקה הקבוצה מביאה
בחשבון את ההשפעות של כל הבאים :תמורה משתנה ,קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה ,תמורה שלא
במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח.
קיומו של רכיב מימון משמעותי
לצורך מדידת מחיר העסקה ,הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות ערך הזמן של
הכסף אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים מספק ללקוח או לקבוצה הטבה משמעותית של מימון.
בהערכה אם חוזה מכיל רכיב מימון משמעותי ,בוחנת הקבוצה ,בין היתר ,את אורך הזמן החזוי בין המועד
בו הקבוצה מעבירה את הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור
סחורות או שירותים אלה ,וכן ההפרש ,אם קיים ,בין הסכום של התמורה שהובטחה לבין מחיר המכירה
במזומן של הסחורות או השירותים שהובטחו.
כאשר קיים רכיב מימון משמעותי בחוזה ,הקבוצה מכירה בסכום התמורה תוך שימוש בשיעור ההיוון
שישתקף בעסקת מימון נפרדת בינה לבין הלקוח במועד ההתקשרות .רכיב המימון מוכר כהכנסות או
כהוצאות ריבית במהלך התקופה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
מכיוון שהפער בין מועד קבלת התשלום לבין מועד העברת הסחורה או השירות ללקוח הינו שנה או פחות,
הקבוצה מיישמת את ההקלה הפרקטית הקבועה בתקן ואינה מפרידה רכיב מימון משמעותי.
קיום מחויבויות ביצוע
הכנסות מוכרות כאשר הקבוצה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה או שירות
שהובטחו ללקוח.
נכס חוזה והתחייבות חוזה
נכס חוזה מוכר כאשר לקבוצה קיימת זכות לתמורה עבור סחורות או שירותים שהקבוצה העבירה ללקוח
כאשר זכות זו מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן ,לדוגמא בביצועים העתידיים של הקבוצה .נכסי החוזה
מסווגים לסעיף חייבים כאשר הזכויות בגינם הופכות להיות בלתי מותנות.
התחייבות חוזה מוכרת כאשר הקבוצה מחויבת להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם היא קיבלה
תמורה )או שחל מועד פירעונו של הסכום( מהלקוח.

קיזוז נכס חוזה והתחייבות חוזה
נכס והתחייבות בגין אותו חוזה מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי .אולם ,נכס והתחייבות חוזה הנובעים
מחוזים שונים מוצגים בברוטו בדוח על המצב הכספי.
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ז .חכירות
קביעה אם הסדר מכיל חכירה
במועד ההתקשרות בחכירה ,הקבוצה קובעת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה ,תוך בחינה האם
ההסדר מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום .בעת ההערכה האם הסדר
מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה ,הקבוצה מעריכה האם לאורך תקופת החכירה יש לה את
שתי הזכויות הבאות:
הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן
)א(
הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.
)ב(
נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה
חוזים המקנים לקבוצה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה ,מטופלים
כחכירות .בעת ההכרה לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה
העתידיים )תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים ,ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס
זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה ,מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו,
ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל ,נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של
החוכר .לאחר ההכרה לראשונה ,מטופל הנכס בהתאם למודל העלות ,ומופחת לאורך תקופת החכירה או
אורך חייו
השימושיים של הנכס כמוקדם ביניהם.
הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס
הבסיס הוא בעל ערך נמוך ,מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר,
לאורך תקופת החכירה ,ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.
תקופת החכירה
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול ,יחד עם תקופות המכוסות על ידי
אופציה להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה,
בהתאמה.
ח .הכנסות והוצאות מימון
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו ,רווחים משינוי בשווי ההוגן של נכסים
פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,רווחים מהפרשי שער ,רווחים ממכשירים מגדרים המוכרים
ברווח והפסד וסיווג מחדש של רווחים והפסדים נטו שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר בגין גידור תזרימי
מזומנים של סיכוני מטבע וסיכוני ריבית על הלוואות.
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים גם הכנסות
מדיבידנדים וריביות.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו ,שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות ,שינויים בשווי
ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,הפסדים נטו ממימוש השקעה של מכשיר חוב
הנמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ,הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים והפסדים ממכשירים מגדרים
המוכרים ברווח והפסד.
עלויות אשראי ,שאינן מהוונות לנכסים כשירים ,נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
בדוחות על תזרימי מזומנים ,ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה .ריביות
ששולמו מוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים ,מדווחים בנטו כהכנסות מימון או
הוצאות מימון ,כתלות בתנודות שער החליפין ,וכתלות בפוזיציה שלהן )רווח או הפסד בנטו(.
הכנסות והוצאות ריבית מוכרות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .ככלל ,חישוב הכנסות והוצאות
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הריבית מתבצע על-ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי או לעלות
המופחתת של ההתחייבות הפיננסית ,לפי העניין.
ט .הוצאות מיסים על הכנסה
מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים .מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם
המס נובע מצירוף עסקים ,או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר
מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר.

מסים שוטפים
המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם )או להתקבל( על ההכנסה החייבת במס לשנה ,כשהוא מחושב
לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח .מסים שוטפים כוללים גם
מסים בגין שנים קודמות.
עמדות מס לא וודאיות
הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות ,לרבות הוצאות מס וריבית נוספות ,מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא
כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.
י .רווח למניה
הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה .הרווח הבסיסי למניה
מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע
המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך השנה ,לאחר התאמה בגין מניות באוצר .הרווח המדולל
למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה והתאמת
הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור ,לאחר התאמה בגין מניות באוצר ,ובגין ההשפעות של כל
המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות ,הכוללות אגרות חוב הניתנות להמרה במניות ,כתבי אופציה
למניות וכתבי אופציה למניות שהוענקו לעובדים.
יא .עסקאות עם בעל שליטה
נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.בשל
העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה
מהעסקה להון.
יב .הטבות עובדים
מרבית עובדי החברה הם קבלני משנה אשר לגביהם לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.
יג .הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מחקר ופיתוח מורכבות בעיקר מהוצאות שכר לעובדים במיקור חוץ )קבלני משנה(.
יציאות הקשורות בפעילויות מחקר המבוצעות במטרה לרכוש ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים ,נזקפות
לרווח והפסד עם התהוותן.
פעילויות פיתוח קשורות בתכנית לייצור מוצרים או תהליכים חדשים או לשיפור משמעותי של מוצרים או
תהליכים קיימים .עלויות בגין פעילויות פיתוח מוכרות כנכס בלתי מוחשי אם ורק אם :ניתן למדוד באופן
מהימן את עלויות הפיתוח; המוצר או התהליך ישימים מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית
עתידית מהמוצר ולקבוצה כוונה ומקורות מספיקים על מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש בנכס או
למכרו .העלויות שהוכרו כנכס בלתי מוחשי בגין פעילויות הפיתוח כוללות את עלות החומרים ,שכר עבודה
ישיר ,הוצאות תקורה שניתן לייחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד ועלויות אשראי שהוונו .עלויות
אחרות בגין פעילויות פיתוח נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
בתקופות עוקבות ,עלויות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.
החברה אינה צופה בדרגת וודאות מספקת את האופן שבו פלטפורמת לבנט תפיק הטבות כלכליות עתידיות
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צפויות ומשכך לא כל התנאים להכרה בנכס בלתי מוחשי מתקיימים .על כן ,הוצאות מחקר ופיתוח לא הוונו
לנכס אלא נזקפו לרווח והפסד.
יד .עסקאות תשלום מבוסס מניות
השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון על פני
התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים .הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס
מניות ,המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק ,מותאם על מנת לשקף
את מספר המענקים אשר צפויים להבשיל .בעסקאות בהן מעניקה החברה לעובדיה זכויות למכשיריה
ההוניים ,מטפלת הקבוצה בהענקה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים.
טו .תקנים חדשים,תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו
תחילה והוראות מעבר
דרישות הפרסום
תקן/פרשנות/תיקון
תיקוןל,IAS1-
)(1
התיקון מחליף דרישות סיווג
הצגתדוחות
מסוימות של התחייבויות
כספיים:סיווג
כשוטפות או בלתי שוטפות .כך
התיקון,
התחייבותשוטפת למשל ,על פי
התחייבות תסווג כבלתי שוטפת
אובלתישוטפת
כאשר לישות יש זכות לדחות
את התשלום לתקופה של
לפחות  12חודשים לאחר
אשר הינה
תקופת הדיווח,
"בעלת מהות" )(Substance
ואשר קיימת לסוף תקופת
הדיווח וזאת חלף הדרישה
לזכות שהינה "בלתי מותנית".
בהתאם לתיקון זכות קיימת
לתאריך הדיווח רק אם ישות
לדחיית
בתנאים
עומדת
התשלום נכון למועד זה .בנוסף,
התיקון מבהיר כי זכות ההמרה
של התחייבות תשפיע על סיווג
המכשיר בכללותו כשוטף או
בלתי שוטף ,אלא אם כן רכיב
ההמרה הינו הוני.
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ייושם
התיקון
דיווח
בתקופות
ב-
המתחילות
1
בינואר ,2023
עם
ליישום
אפשרות
מוקדם .התיקון ייושם
למפרע ,לרבות תיקון
מספרי השוואה.

השפעות צפויות
את
בוחנת
הקבוצה
על
התיקון
השלכות
הדוחות הכספיים ללא
כוונה ליישום מוקדם.
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)(2

תיקוןל ,IAS37-על פי התיקון ,בבחינה האם
הפרשות חוזה הינו מכביד ,העלויות
התחייבויותתלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת
ונכסיםתלויים
בחשבון הן עלויות המתייחסות
במישרין לחוזה ,הכוללות את
העלויות הבאות:
 עלויות תוספתיות; וכן הקצאה של עלויות אחרותהקשורות במישרין לקיום חוזה
)כגון הוצאות פחת של רכוש
קבוע המשמש למילוי חוזה זה
וחוזים נוספים אחרים(.

טרם החלה
התיקון ייושם באופן הקבוצה
רטרוספקטיבי
החל בבחינת ההשלכות של
הדוחות
על
מיום  1בינואר  , 2022התיקון
עבור חוזים אשר הישות הכספיים.
את
סיימה
טרם
מחויבויותיה בגינם עם
ליישום
אפשרות
מוקדם.
בעת יישום התיקון,
הישות לא תציג מחדש
מספרי השוואה ,אלא
תתאים את יתרת
הפתיחה של העודפים
היישום
במועד
בגובה
לראשונה,
ההשפעה המצטברת של
התיקון.

באור  - 4מגזרי פעילות עסקית
לקבוצה שני מגזרים בני דיווח כמפורט להלן ,אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה .יחידות
עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת
ביצועים בשל העובדה שהן מצריכות טכנולוגיה שונה ואסטרטגיה שיווקית שונה .עבור כל יחידה עסקית
אסטרטגית ,סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לפחות אחת לרבעון את הדוחות הניהוליים הפנימיים.
להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:
)א( תחום לבנט  -פיתוח שיווק והפצה של מערכת לבנט  -מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות
בניירות ערך בשוק ההון בשם "לבנט" .הפעילות מבוצעת באמצעות חברת לבנט.
תחום השירותים  -מתן שירותי גיוס ,הכשרה וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ושירותי תכנון ופיתוח
)ב(
פרויקטים טכנולוגיים .הפעילות מבוצעת באמצעות החברה המרכזית וחברות בנות שלה.
פעילויות אחרות כוללות את חברת גרופ  107בע"מ  ,חברה זו הוקמה לצרכי מיזוג ואיחוד החברות ,ממועד ההקמה
לא הייתה בחברה כל פעילות למעט מתן שירות ייעוץ חד פעמי ולתקופה קצרה .פעילויות אלו אינן מוכרות כמגזרים
בני דיווח מאחר ואינן מקיימות אף אחד מהספים הכמותיים בשנת  2020או בשנת .2019
רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח לפני מס כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות
התפעולי הראשי .מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי
ביותר להערכת תוצאות של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים .תוצאות המגזר המדווחות
למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.
א .מידע אודות מגזרים בני דיווח
מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן.
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 4מגזרי פעילות עסקית )המשך(

תחום
באלפי ש"ח
סך הכנסות מחיצוניים הכנסות
ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד
הוצאות ריבית
פחת והפחתות
הוצאות אחרות
רווח או הפסד מגזרי לפני מס
הוצאות מיסים על הכנסה רווח
או הפסד מאוחד מפעילויות
נמשכות לאחר מיסים על הכנסה

672
672
26
5
476
165
165
204
865
"לבנט"

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
סה"כ
תחום מגזרים בני פעילויות
6,425
183
6,608
125
24
8,453
)(1,994
2

7,097
183
7,280
151
29
8,929
)(1,829
2

)(1,831
)(1,996
639
435
4,207
3,342
"שירותים" דיווח

16
16
21
)(5
)(5
13
18
אחרות

)(183
)(183
)(183
)(31
)(31
התאמות

סה"כ
7,113
7,113
151
29
8,767
)(1,834
2
)(1,836
621
4,194
מאוחד

סך נכסים במאוחד
סך התחייבויות במאוחד

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
סה"כ
מאוחד
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סה"כ

גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באלפי ש"ח
סך הכנסות מחיצוניים הכנסות
ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד
הוצאות ריבית
פחת והפחתות
הוצאות אחרות
רווח או הפסד מגזרי לפני מס
הוצאות מיסים על הכנסה הפסד
מאוחד מפעילויות נמשכותלאחר
מיסים על הכנסה

391
391
11
1
453
)(74
-

1,811
70
1,881
7
1
2,788
)(915
2

2,202
70
2,272
18
2
3,241
)(989
2

)(74

)(917

)(991

-

129

128

257

955
תחום
"לבנט"

-

)(70
)(70
-

-

)(70
-

2,202
2,202
18
2
3,171
)(989
2
)(991

-

)(11

246

1,986
1,031
תחום מגזרים בני פעילויות
אחרות
"שירותים" דיווח

)(11

1,975

סך נכסים במאוחד
סך התחייבויות במאוחד
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התאמות

גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 4מגזרי פעילות עסקית )המשך(

באלפי ש"ח
סך הכנסות מחיצוניים הכנסות
ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד
הוצאות ריבית
פחת והפחתות
הוצאות אחרות
רווח או הפסד מגזרי לפני מס
הוצאות מיסים על הכנסה רווח
מאוחד מפעילויות נמשכות
לאחר מיסים על הכנסה
סך נכסים במאוחד
סך התחייבויות במאוחד

תחום
"לבנט"

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
סה"כ
תחום מגזרים בני פעילויות
התאמות
אחרות
"שירותים" דיווח

483
483
12
2
676
)(207
-

294
18
312
307
5
1

777
18
795
12
2
983
)(202
1

-

)(207

4

)(203

-

סה"כ
מאוחד

)(18
)(18
)(18
-

)(203

86

39

125

-

-

125

838

35

873

-

-

873

ב .גילויים ברמת הישות
מידע על בסיס אזורים

גיאוגרפיים,

ארץ מושבה של החברה הינה ישראל ופעילות הקבוצה מתרכזת בעיקר בישראל ואוקראינה.
בהצגת המידע על בסיס מגזרים גיאוגרפיים ,הכנסות המגזר מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות.
הנכסים מבוססים על המיקום הגיאוגרפי של הנכסים.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

2018
אלפי ש"ח

הכנסות מחיצוניים
ישראל
אוקראינה
מאוחד

777
777
12
2
965
)(202
1

5,406
1,707
7,113

1,673
528
2,202

591
186
777

לקוחות עיקריים
הכנסות הקבוצה מלקוח המשויך למגזר השירותים הינן  2,163אלפי ש"ח )בשנים  2019ו 211 :2018 -אלפי
ש"ח ,ו 0 -אלפי ש"ח ,בהתאמה(.
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 5מזומנים ושווי מזומנים
מאוחד
ליום  31בדצמבר
2019
2020
באלפי ש"ח
1
1
27
56
35
28
92

מזומנים בתאגידים בנקאיים בש"ח
מזומנים בתאגידים בנקאיים במט"ח
פקדונות לזמן קצר

באור  - 6חייבים ויתרות חובה
מאוחד
ליום  31בדצמבר
2019
2020
באלפי ש"ח
125
153
23
7
4
5
13
2
165
167

הלוואות לצדדים קשורים
מקדמות לקבלני משנה
חייבים שונים
מקדמות לספקים
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 7רכוש קבוע ,נטו
ריהוט,
מחשבים
ציוד
וציוד
ואביזרים
היקפי
באלפי ש"ח

סה"כ

עלות
ליום  1בינואר 2019
תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

3
34
37

-

3
34
37

תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

217
254

12
12

229
266

פחת
יתרה ליום  1בינואר 2019
פחת לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

)(1
)(2
)(3

-

)(1
)(2
)(3

פחת לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

)(28
)(31

)(1
)(1

)(29
)(32

הערך בספרים ליום  31בדצמבר 2020

223

11

234

הערך בספרים ליום  31בדצמבר 2019

34

-

34

באור  - 8הלוואות ואשראי מתאגיד בנקאי
ביאור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של הקבוצה ,הנמדדים בעלות
מופחתת.
א.

הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים:
משיכות יתר
הלוואות לזמן קצר
חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך:
חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים
סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שוטפות
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ליום  31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
676
9

2019
אלפי ש"ח
34
218

265
950

27
279

גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 8הלוואות ואשראי מתאגיד בנקאי )המשך(

ב.
)(1

הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות
הרכב:

התחייבויות לתאגידים בנקאיים:
התחייבויות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות
סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות
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ליום  31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח

2019
אלפי ש"ח

287
287

7
7

גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 8הלוואות ואשראי מתאגיד בנקאי )המשך(

)(2

פרטים בדבר הלוואות מהותיות:
ליום  31בדצמבר  2020ליום  31בדצמבר 2019
ערך נקוב

זהות הלווה

סוג מועד נטילת סכום
האשראי האשראי
 150אלפי
ש "ח

בסיס מנגנון
הצמדה ושיעור
הריבית
לא
צמוד

מועד באלפי
תשלום ש"ח

פריים 2020-2022 +
7%

135

החברה הלוואה 03.09.2020
המרכזית
לעידוד
וחדשנות
הייטק בע"מ
196 2020-2022 8.60%
לא
החברה הלוואה  200 17.11.2020אלפי
ש"ח צמוד
המרכזית
לעידוד
וחדשנות
הייטק בע"מ
148 2020-2023 6.13%
לא
החברה הלוואה  200 02.02.2020אלפי
ש"ח צמוד
המרכזית
לעידוד
וחדשנות
הייטק בע"מ
לא פריים 32 2020-2022 +
 38אלפי
החברה הלוואה 31.07.2020
10.9%
ש"ח צמוד
המרכזית
לעידוד
וחדשנות
הייטק בע"מ
לא פריים 38 2021-2023 +
 32אלפי
החברה הלוואה 16.12.2020
המרכזית
10.9%
ש"ח צמוד
לעידוד
וחדשנות
הייטק בע"מ
לא פריים +
חברת לבנטהלוואה  50 22.04.2019אלפי
-.- 2019-2021
צמוד 4.25%
ש "ח

ערך
בספרים

ערך ערך נקוב
בספרים

135

-.-

-.-

196

-.-

-.-

149

-.-

-.-

32

-.-

-.-

40

-.-

-.-

34 -.-

34

בניכוי חלויות שוטפות

-265

-27

סה"כ הלוואות מהותיות בחברה

287

7
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 9זכאים ויתרות זכות
מאוחד
ליום  31בדצמבר
2019
2020
באלפי ש"ח
24
821
6
294
371
435
22
84
45
423
1,679

מקדמות מלקוחות
מוסדות
עובדים וקבלני משנה
זכאים שונים
הפרשה לחופשה והבראה

באור  - 10הון המניות
רשום
אלפי ש"ח
1
=====

א .הרכב
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1ע.נ .כ"א
)*( סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.

מונפק
ונפרע
אלפי ש"ח
=====

ב .זכויות המניות
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה ,זכויות לקבלת דיבידנדים
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

באור  - 11עלות המכר
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
באלפי ש"ח
265
1,408
4,570
1
2
29
)(266
)(1,410
)(4,599

עובדים במיקור חוץ
פחת
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 12הוצאות הנהלה וכלליות
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
באלפי ש"ח
13
57
597
11
321
64
62
154
42
130
111
43
112
72
213
253
30
99
191
546
1,647

משכורות ונלוות לשכר
מחשוב ותוכנות
יעוץ מקצועי
שכר דירה
כיבודים ומתנות
אחרות
פרסום

באור  - 13הוצאות מימון ,נטו
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
באלפי ש"ח
4
16
151
57
35
7
2
1
12
75
186

הוצאות מימון לתאגיד בנקאי
הפרשי שער
ריבית והצמדה לבעלי המניות
ריבית מוסדות
סה"כ הוצאות מימון
בניכוי -
רווח הון מניירות ערך ,נטו
סה"כ הכנסות מימון
סה"כ הוצאות מימון ,נטו

)(186

25

)(75

)(1
)(1
)(11

גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 14מסים על הכנסה
א .פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה
שיעור המס הרלוונטי לחברה בגין הכנסות שאינן זכאיות למס מופחת )ראה בסעיף ב' להלן( בשנים
 2020-2018הינו .23%
ב.

החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-

על פי החוק במתכונתו הנוכחית נקבע כי למסלול המענקים יהיו זכאיות חברות באזור פיתוח א' בלבד והן יהיו
זכאיות ליהנות הן ממסלול זה והן ממסלול הטבות המס במקביל .נקבעו שני מסלולי מס ,מפעל מועדף ומפעל
מועדף מיוחד ,שעיקרם שיעור מס אחיד ומופחת על כלל הכנסות החברה הזכאיות להטבות ,כדלקמן :לגבי מפעל
מועדף שיעור המס על הכנסה מועדפת יהיה  7.5%באזור פיתוח א' ו 16% -בשאר הארץ .בנוסף ,מפעל העומד
בהגדרת "מפעל מועדף מיוחד" ,זכאי לתקופת הטבות של  10שנים רצופות ,לשיעור מס מופחת של  5%אם הוא
ממוקם באזור פיתוח א' או לשיעור מס מופחת של  8%אם אינו ממוקם באזור פיתוח א'.
עוד נקבע ,כי לא יחול מס על דיבידנד שיוחלק מתוך הכנסה מועדפת לבעלת מניות שהיא חברה ,הן ברמת החברה
המחלקת והן ברמת החברה המקבלת .שיעור מס של  20%יחול על דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מועדפת לבעל
מניות יחיד ולתושב חוץ בכפוף לאמנות למניעת כפל מס.
נכון ליום  31בדצמבר  2020לחברה אין הכנסות חייבות במס ואין לה זכאות להטבות המתוארות לעיל.
על מנת שהחברה תהא זכאית להטבות הנ"ל ,עליה לעמוד בתנאים המופיעים בחוק אשר עיקרם:
מכירות לחו"ל בשיעור של  25%ממחזור החברה למדינות שיש להן מעל כ 15.5 -מיליון תושבים.
ג.

מסים נדחים

לא נוצרו מסים נדחים בגין הפסדים אלו בשל הצפי כי לא ינוצלו בטווח הנראה לעין.
ד .פריטים שבגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים
לפי חוקי המס הקיימים בישראל ,אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים
הניתנים לניכוי .נכסי מסים נדחים לא הוכרו ,כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה
לנצל את הטבות המס.
ה .ביאור מס תיאורטי
אין התאמות היות והחברה איננה חייבת במס.

א.

באור  - 15צדדים קשורים ובעלי עניין
תגמול והטבות לאנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין )לרבות דירקטורים(

הדירקטורים והמנהלים הבכירים בקבוצה זכאים לשכר ,כמו כן ,הקבוצה מפקידה עבורם כספים במסגרת תכנית פנסיה.
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 15צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(
תגמול והטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין המועסקים בקבוצה )לרבות דירקטורים( כוללות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
מס'
סכום
מס'
סכום
מס'
באלפי ש"ח
אנשים
אנשים
אנשים
הטבות לעובדים לטווח קצר

3

614

2

-.-

58

סכום
-.-

ב .עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין
להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין )כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר אחרת(:
לשנה שהסתיימה
ליום  31בדצמבר
ביום  31בדצמבר
2019
2020
2018
2019
2020
היתרה בדוח על המצב הכספי
סכומי העסקאות
באלפי ש"ח
צד קשור/בעל עניין

מהות העסקה

דחיית תשלום שכר של בעל שליטה 206
בעל מניות
שסווגה כהתחייבות לזמן קצר.
2020
אלפי ש"ח
ג .יתרות עם צדדים קשורים
במסגרת נכסים לזמן קצר  -הלוואות לבעלי מניות וצדדים 153
קשורים
במסגרת התחייבויות לזמן ארוך  -הלוואות מבעלי מניות 1,035
וצדדים קשורים
כל ההלוואות שהתקבלו  /נלקחו הינן בתנאי שוק.

32

-.-

238

32

2019
אלפי ש"ח
125

2018
אלפי ש"ח
41

1,114

794

לחברה הסכם אשראי הדדי ,לתקופה בלתי קצובה ,עם מר כץ ,מר עמר ,יורי קשדן ,סרגי פורמן ,החברה המרכזית ,לבנט
וקרובים של מר כץ ,לפיו הצדדים מעמידים ,מעת לעת ,הלוואות זה לזה .על פי הסכם האשראי ההדדי ,כל סכום שהועמד
במסגרת זו יישא לכל היותר ריבית שנתית בשיעור הקבוע בתקנות מס הכנסה להלוואה שנתן בעל שליטה והיא תיקבע
במועד מתן כל סכום שיועמד בפועל .הצדדים רשאים להפסיק הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא באמצעות הודעה
מראש .עוד נקבע בהסכם אשראי הדדי ,כי כל צד יהיה רשאי לדרוש פירעון ההלוואות כלפיהם בהודעה מוקדמת של 90
יום ובכל מקרה לא יוכל מי מהצדדים לדרוש הפירעון לפני  1ביוני .2022

פרופורמה
ד.
ככל שתתבצע הנפקה לציבור ,יעודכנו תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה .עיקרי השינויים
הינם העלאה של שכר הבסיס ,עדכון לתנאים הסוציאליים ותנאים נלווים נוספים .תנאי השכר החודשיים
צפויים לעמוד על סך של  60אלפי ש"ח בשנת  2021לכל אחד משני המנהלים הבכירים ולעלות לסך של 75
אלפי ש"ח לכל אחד בשנת  .2022הנחות לחישוב עדכון תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל
הטכנולוגיה המבוססת על שכר בסך  60אלפי ש"ח לחודש לכל אחד הינן ,תוספת עלות של  950אלפי ש"ח
בשנת  2020ו 182-אלפי ש"ח בשנת  .2019הנחות לחישוב עדכון תנאיהעסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל
הטכנולוגיה הינן ,תוספת עלות של  1,754אלפי ש"ח בשנת  2020ו 306-אלפי ש"ח בשנת  .2019להלן נתוני
פרופורמה בהנחה כי תנאי ההעסקה החדשים היו משתקפים בדוחות
הכספיים לתקופות קודמות החל ממועד תחילת ההעסקה ביום  1בנובמבר :2019
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
נתוני
פרופורמה
הוצאות
הנהלה
וכלליות
הפסד תפעולי

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020

3,4012,597

852728

191

3,4022,598

1,220
1,096

191
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 15צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(
הפסד לתקופה
סה"כ הפסד
כולל לתקופה

3,5902,786
3,5982,794

1,2971,173
1,2871,163

203
203

הפסד בסיסי
למניה

35.9027.86

12.9711.73

2.03

1,647

546

191

1,648
1,836
1,844

914
991
981

191
203
203

18.36

9.91

2.03

נתונים בפועל
הוצאות
הנהלה
וכלליות הפסד
תפעולי הפסד
לתקופהסה"כ
הפסד כולל
לתקופה
הפסד בסיסי
למניה
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 16אירועים בתקופת הדיווח
א .התפשטות נגיף הקורונה
בתחילת שנת  ,2020החל להתפשט ברחבי העולם נגיף חדש מסוג "קורונה" ) (COVID-19אשר הוכרז על ידי ארגון
הבריאות העולמי כמגיפה עולמית .התפרצות המגיפה ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותה ,למשך הזמן שיידרש
לתהליך החזרה לשגרה ולהנחיות ולפעולות השונות שנקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה,
הביאו למשבר כלכלי עולמי ,ובין היתר גם בישראל ובאוקראינה.
במהלך תקופת הדוח ,חלה עלייה לסירוגין בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית
בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ,מידת עוצמתו ,יציאה ו/או כניסה לסגר ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר
והשינויים התדירים הכרוכים באופן הדרגתי ,החל מחודש דצמבר  2020החלה ממשלת ישראל במבצע חיסונים
לאוכלוסיית ישראל אשר ממשיך להתנהל בימים אלה.
במקביל לכך ,ועל אף ביצוע מבצע החיסונים כאמור חלו עליות וירידות משמעותית ברמות התחלואה ,אשר
הביאואת ממשלת ישראל להכרזה על הטלת והסרת מגבלות משמעותיות להתניידות והתקהלות של אנשים
בהתאם
לרמות התחלואה.
כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו ,ננקטו באזורים רבים בעולם ,לרבות
בישראל ,צעדים מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתקהלות של אנשים .למרות האטה בהתפשטות
הנגיף בישראל לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת  ,2021בחלק ניכר ממדיות העולם חלה עלייה בקצב
ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת
עוצמתה ,לרבות חשש מ"גל" נוסף של תחלואה ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים
הכרוכים בכך.
להערכת החברה ,מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינו רחב ותלוי בעיקרו במספר גורמים אשר אינם בשליטת
החברה ,ובין היתר :משך הזמן שיחלוף עד להשלמת התחסנות כלל האוכלוסיה לנגיף ,היקף ההגבלה על הפעילות
העסקית עד להתחסנות האוכלוסיה לנגיף ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם.
עקב המצב הבריאותי וההגבלות השונות שננקטו בישראל ובאוקראינה במהלך תקופת הדוח נקטה הקבוצה
במספר פעולות לצורך התמודדות עם השפעות משבר הקורונה ,ניהול המשבר הקיים ותכנון אסטרטגי עתידי
לטובת המשך פעילות שוטפת בהתאם לנסיבות:
מיד עם פרוץ המשבר ,נערכה החברה יחד עם לקוחותיה ,לעבודה מהבית וחיבור מרחוק על מנת לשמור על רצף
תפקודי של כלל עובדי הקבוצה .יצוין ,כי בשיא הגבלת הפעילות במהלך משבר הקורונה כ 90%-מעובדי הקבוצה
המשיכו לעבוד באופן רגיל מהבית ,כאשר הגעה למשרדי הקבוצה בישראל ובאוקראינה התאפשרה תחת עמידה
בהנחיות משרדי הבריאות בישראל ובאוקראינה.
נכון לתאריך הדיווח ממשיכה החברה ,ביחד עם לקוחותיה ,בעבודה מהבית במשולב עם עבודה מהמשרד ,והכל
בהתאם להוראות ולמגבלות השונות המתפרסמות מעת לעת .מגזרי הפעילות של החברה לא הושפעו מהותית
מהמשבר ,כאשר בחלקם אף הייתה עליה בפעילות ,כתוצאה מהצורך של הלקוחות להיערך לעבודה מהבית בזמן
קצר ,כגון בתשתיות תוכנה ותקשורת ,חומרה ,מוצרי תוכנה ,שירותי ענן ואבטחת מידע ,כמו גם האצת פרויקטים
בתחומי הבריאות ,שליטה ובקרה ודיגיטל.
נכון לתאריך הדיווח ,כמעט כל עובדי הקבוצה עובדים כרגיל במתכונת עבודה במודל היברידי )שילוב של עבודה
מהבית ומהמשרד(.
הערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר השלכה שלילית על מרבית ענפי המשק בדרגות שונות,
ובעקבות זאת עשויה להיות גם פגיעה בשוק ה .IT-יחד עם זאת ,לקבוצה חשיפה מועטה ללקוחות בענפים אשר
נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר )דוגמת ענף התעופה ,ענף האופנה ,ענף התיירות וענף המלונאות( .למרות
המפורט לעיל יש לציין כי בעקבות ההגבלות שחלות במשק והצורך של לקוחות הקבוצה להיערך בזמן קצר לעבודה
מהבית חלה עלייה בהיקפי הפעילות בחלק ממגזרי הפעילות של החברה כגון :פתרונות מערכות מבוססות ענן וכן
האצת פרויקטים הכוללים ניטור ,בקרה ושליטה מרחוק .הנהלת החברה ממשיכה לעקוב אחר השינויים
וההתפתחויות בדבר השפעות התפרצות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של הקבוצה .לתאריך הדיווח,
להערכת החברה ,השלכות התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולות כדי השפעה מהותית
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 16אירועים בתקופת הדיווח )המשך(
על פעילותה העסקית של הקבוצה ,לרבות על הכנסותיה ,הוצאותיה ורווחיותה .כמו כן ,להערכת החברה ,אין
להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה ועל מקורות המימון שלה.
בהקשר זה יש לציין ,כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות ובהתנהלות מדינות העולם
בטיפול בנגיף ,המשך התפשטותו והשפעתו על משקי העולם ,כאשר במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את
ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף על פעילותה של החברה בכלל ובפרט כחברת מחקר ופיתוח.
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 17אירועים לאחר מועד הדיווח
א .הסכמי הלוואות המירות
גרופ  107בע"מ
במהלך חודשים פברואר ומרץ  ,2021התקשרה החברה ב 6 -הסכמי הלוואות המירות למניות עם  2צדדים שלישיים
שאינם בעלי עניין ,ה"ה רפי דורסט ומיבר דורסט )דירקטורית בחברה( ,אחותו של מר דורסט ,אימו של מר סרגיי
פורמן וכן אימו של מר יורי קשדן ,אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך
שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בבאור 1ב' ,יהיו מבעלי השליטה בחברה ,במסגרתם נטלה החברה מהמלווים
הלוואות המירות בסך של  750,000ש"ח ,נושאות ריבית שנתית בשיעור של .5%
בהתאם להוראות הסכמי ההלוואות ההמירות ,במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר
לרישומם למסחר ,בכוונת החברה להמיר את מלוא יתרת הסכמי ההלוואות במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה
שישולם על ידי המשקיעים במסגרת ההנפקה על-פי התשקיף בתוספת הנחה של .15%
החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ
בהתאם לכתב התחייבות מיום  19באפריל  ,2021אשר נחתם על-ידי ה"ה אמיר אדיבי וישראל מורגנשטרן כלפי
החברה התקשרה החברה המרכזית בהסכם השקעה עם אחים טובים אנחנו )שותפות מוגבלת( אשר בעלי השליטה
בשותף הכללי שלה הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן .בהתאם להסכם ההשקעה ,בתמורה לסך של  3,350,650ש"ח,
הקצתה החברה המרכזית לשותפות  29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של החברה המרכזית במחיר למניה
של  114ש"ח .עוד נקבע בכתב ההתחייבות ,כי מר אדיבי ומר מורגנשטרן יהיו זכאים למנות עד  2דירקטורים בחברה
המרכזית בלבד לתקופה של  12חודשים.
ב .כתבי אופציה
החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ
במסגרת כתב ההתחייבות מיום  19באפריל  ,2021בתמורה לשירותיהם של מר אדיבי ומר מורגנשטרן שניתנו
לחברה המרכזית באיתור השקעה והשקעות השותפות ,העניקה החברה המרכזית לכל אחד מאמיר אדיבי אחזקות
בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה ) (100%של מר אדיבי ,ומלישמור החזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה )(100%
של מר מורגנשטרן ,כתבי אופציה לא רשומים ) (Warrantsלרכישת  28,757מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת
של החברה המרכזית ,כל אחד ,וכן  890מניות מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית למר מני
שלום ,ובסך הכל  58,404מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית )להלן" :כתבי אופציה אמיר
וישראל ח.מ .(".עוד נקבע בכתב ההתחייבויות ,כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ורישומם למסחר והשלמת הליך השינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,כתבי אופציה אמיר
וישראל ח.מ .יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים ) (Warrantsשל החברה )להלן " :כתבי אופציה אמיר וישראל
גרופ"( חלף כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ .בהתאם לכתבי אופציה אמיר וישראל גרופ ,תעניק החברה לכל אחד
ממר אדיבי ומר מורגנשטרן זכות לרכישת  513,037מניות רגילות של החברה וכן למר שלום זכות לרכישת 15,878
מניות רגילות של החברה ,כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום  36חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה אמיר
וישראל ח.מ ,קרי ביום  18באפריל .2024 ,כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו ניתנים למימוש פעם אחת בלבד,
במלואם או בחלקם ,תמורת תוספת מימוש השווה למחיר בהנפקה .במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה,
יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר .בנוסף ,כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו כפופים
למגבלות נוספות על המימוש וכן להתאמות ביחס למחיר המימוש ו/או מספר האופציות במקרים הבאים )בשינויים
המחויבים() :א( במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ; )ב( במקרה של חלוקת מניות הטבה ;
)ג( במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן ; ו) -ד( במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה ) (5כתבי
האופציה אמיר וישראל גרופ לא יהיו ניתנים למכירה ו/או להעברה .המניות שתנבענה כתוצאה מימוש כתבי
האופציה אמיר וישראל גרופ תירשמנה על שם החברה לרישומים.
חברת לבנט
בימים  4בינואר ,2021 ,ו 24 -בינואר ,2021 ,בתמורה לשירותי ייעוץ שקיבלה לבנט מ 2 -יועצים שאינם ולא יהיו
בעלי עניין ,העניקה להם לבנט  2כתבי אופציה לא רשומים ) (Warrantsלרכישת עד  745מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כל אחת של לבנט ו 245 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של לבנט ,בהתאמה ,ובסך הכל עד  1,000מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של לבנט ,במחיר מימוש למניה אחת של  1ש"ח )להלן " :כתבי אופציה יועצים
לבנט"( .בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינו
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גרופ  107בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באור  - 17אירועים לאחר מועד הדיווח )המשך(
המבנה בקבוצה  ,כתבי אופציה יועצים לבנט יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים ) (Warrantsשל החברה )להלן:
"כתבי אופציה יועצים גרופ"( חלף כתבי אופציה יועצים לבנט ,כך שכתבי אופציה יועצים גרופ יהיו בשווי כלכלי
זהה לכתבי אופציה יועצים לבנט.
בהתאם לכתבי אופציה יועצים גרופ ,תעניק החברה לכל אחד מן היועצים זכות לרכישת  230,852מניות רגילות של
החברה ו 75,918 -מניות רגילות של החברה ,ובסך הכל עד  306,770מניות רגילות של החברה ,במחיר מימוש למניה
אחת של  1ש"ח ,כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום  24חודשים ממועד הקצאת כל אחד מכתבי אופציה יועצים
לבנט ,קרי ביום  3בינואר) 2023 ,כולל( ו 23 -בינואר) 2023 ,כולל( ,בהתאמה .כתבי אופציה יועצים גרופ יהיו ניתנים
למימוש פעם אחת בלבד ,במלואם או בחלקם .במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה ,יתרת האופציות שלא
תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר.
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סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
גרופ  107בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של גרופ  107בע"מ ,הכולל את הדוח על המצב הכספי
התמציתי ליום  31במרס  2021ואת הדוחות התמציתיים על רווח והפסד ,שינויים בהון
ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון
וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן
חשבונאות בינלאומי “ IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים ”,וכן הם אחראים לעריכת מידע
כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד ,של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש”ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על
סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  2410של לשכת רואי חשבון בישראל
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות•”
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים
לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו
יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ”ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי
פרק ד ,של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש”ל.1970-

סומך חייקין
רואי חשבון
 31במאי 25באוגוסט 2021

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מפי רמות עצ מאיו ת המ ס ו נ פ ו ת
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גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים
ליום 31
במרץ
2021
בלתי מבוקר
באור
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות לזמן קצר בבנקים
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים
סה"כ נכסים

3
4

התחייבויות
ספקים ונותני שירותים  -חשבונות פתוחים
סה"כ התחייבויות שוטפות
5

הלוואות המירות
סה"כ התחייבויות שאין שוטפות
סה"כ התחייבויות
הון
הפסדים שנצברו
סה"כ הון
סה"כ התחייבויות והון

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

באלפי ש"ח
412
15
134
561
561

13
13
13

-

18
18

650
650
650

18

)(89
)(89
561

)(5
)(5
13

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 31במאי 25באוגוסט
תאריך
2021
אישור הדוחות
הכספיים

אדי כץ
מנכ"ל וחבר
דירקטוריון

דני כהן יו"ר
דירקטוריון

2

רועי כץ
סמנכ"ל כספים

גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים
לתקופה של
שלושה
לשנה
חודשים
שהסתיימה שהסתיימה
ביום
ביום
 31במרץ  31בדצמבר
2020
2021
מבוקר
בלתי מבוקר
באור
-

הכנסות
7

הוצאות הנהלה וכלליות

באלפי ש"ח
16

)(84

)(21

הפסד תפעולי

)(84

)(5

הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

)(0.84

)(0.05

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

3

גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
הון
המניות)*(
יתרה ליום  1בינואר 2020

-

יתרת
הפסד

סה"כ

באלפי ש"ח
-

הפסד לשנה

-

)(5

)(5

יתרה ליום  31בדצמבר ) 2020מבוקר(

-

)(5

)(5

יתרה ליום  1בינואר 2021

-

)(5

)(5

הפסד לשנה

-

)(84

)(84

יתרה ליום  31במרץ ) 2021בלתי מבוקר(

-

)(89

)(89

)*( סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
לתקופה של
שלושה
לשנה
חודשים
שהסתיימה שהסתיימה
ביום
ביום
 31במרץ  31בדצמבר
2020
2021
מבוקר
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
הפסד לתקופה

)(84

)(5

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(121
)(18
)(139
)(223

)(13
18
5
-

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
השקעה בפקדונות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(15
)(15

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:
קבלת הלוואות המירות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

650
650

-

עליה במזומנים ושווי מזומנים

412

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

412

-

שינוי בחייבים ויתרות חובה
שינוי בספקים ונותני שירותים

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גרופ  107בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
באור  - 1כללי
א .היישות המדווחת
גרופ  107בע"מ )להלן" :החברה"( הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל ביום  31במאי
 ,2020החברה מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא :רוטשילד  33תל-אביב .ניירות הערך
של החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ב .רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא
הבעלות והשליטה בחברת "החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ" ובחברת "אר.די לבנט
בע"מ" בתמורה להקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף  103לפקודת מס הכנסה .ביצוע הסכם
הרה ארגון כפוף לקיומם של מספר תנאים מתליםה כמפורט המפורטים להלן :אישור רשות
המיסים לפטור ממס בגין שינוי המבנה ו ביצוע הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה
לציבור עד ליום .1.4.2022ביצוע הקצאה לראשונה של מניות החברה
לציבור.
ב .הגדרות
בדוח כספי זה –
 גרופ  107בע"מ.החברה
צדדים קשורים
 כהגדרתם בתקן חשבונות בינלאומי .IAS 24בעל עניין ובעל שליטה  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע.2010-
 מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזיתמדד
לסטטיסטיקה.
דולר
 -דולר של ארה"ב.

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי )להלן .(IFRS :כמו כן ,הדוחות הכספיים
נערכו על פי עלות היסטורית .הדוחות הכספיים מוצגים לפי ש"ח אלא אם כן ,צויין אחרת.
לפירוט בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ראה דוחות כספיים מאוחדים פרפורמה ליום  31בדצמבר
.2020

6

גרופ  107בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
באור  - 3מזומנים ושווי מזומנים
ליום 31
במרץ
2021
בלתי מבוקר
412

מזומנים בתאגידים בנקאיים בש"ח

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

באלפי ש"ח
-

באור  - 4חייבים ויתרות חובה
ליום 31
במרץ
2021
בלתי מבוקר
110
17
7
134

חברה קשורה
מוסדות
בעלי המניות

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

באלפי ש"ח
6
7
13

באור  - 5הלוואות המירות
במהלך חודשים פברואר ומרץ  ,2021התקשרה החברה ב 6 -הסכמי הלוואות המירות למניות עם  2צדדים
שלישיים שאינם בעלי עניין ,ה"ה רפי דורסט )"מר דורסט"( ומיבר דורסט )דירקטורית בחברה( ,אחותו של
מר דורסט ,אימו של מר סרגיי פורמן וכן אימו של מר יורי קשדן ,אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות
המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,יהיו מבעלי
השליטה בחברה ,במסגרתם נטלה החברה מהמלווים הלוואות המירות בסך של  750,000ש"ח ,נושאות
ריבית שנתית בשיעור של ) 5%בסעיף זה בלבד ,להלן יחד" :הסכמי ההלוואות ההמירות"( ,כאשר מועד
הפירעון של קרן ההלוואה והריבית שתצטבר בגינה ,ככל שלא יומרו למניות של החברה כמתואר להלן,
יהיה בתום  18חודשים ממועד העמדת קרן ההלוואה )"מועד הפירעון הסופי"( .במסגרת הסכמי ההלוואות
ההמירות נקבעו הוראות בנוגע למקרים בהם יומרו הסכמי ההלוואות למניות של החברה ,במסגרתם
נקבע ,בין היתר ,כי ככל שעד מועד הפירעון הסופי של כל אחד מהסכמי ההלוואות ההמירות ,תשלים
החברה הנפקה ראשונה של מניותיה לציבור על-פי תשקיף ) (IPOאו בדרך של מסמך רישום אחר בהתאם
להוראות חוק ניירות ערך ,אזי ,מיד לפני השלמת ההנפקה הראשונה ,יתרת ההלוואה כפי שתהיה באותה
עת ,תומר באופן אוטומטי למניות רגילות )מניות שלמות בלבד; לא יוקצו שברי מניות( ,במחיר למניה
שיהיה זהה למחיר למניה שישולם על ידי המשקיעים בהנפקה הראשונה בתוספת הנחה של .15%

7

גרופ  107בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
באור  - 6הון המניות
רשום
באלפי
ש"ח
1,0001
=====

א .הרכב
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1ע.נ .כ"א

מונפק
ונפרע
באלפי
ש"ח
10=====

ב .זכויות המניות
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה ,זכויות לקבלת דיבידנדים
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

באור  - 7הוצאות הנהלה וכלליות
לתקופה של
שלושה
לשנה
חודשים
שהסתיימה שהסתיימה
ביום
ביום
 31במרץ  31בדצמבר
2020
2021
מבוקר
בלתי מבוקר
76
6
2
84

שירותים מקצועיים
עמלות
מיסים ואגרות
משפטיות

באלפי ש"ח
18
3
21

באור  - 8צדדים קשורים ובעלי עניין
א .יתרות עם צדדים קשורים
במסגרת נכסים שוטפים – בעלי המניות
במסגרת נכסים שוטפים – חברה קשורה – החברה המרכזית לחדשנות
ועידוד הייטק בע"מ

ליום  31במרץ
2021
אלפי ש"ח
7
=======
110
=======

באור  - 9אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
ראה ביאור  13לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום  31במרץ .2021
באור  - 10אירועים לאחר מועד הדיווח
ראה ביאור  14לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום  31במרץ .2021
8

גרופ  107בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
ליום  31במרץ 2021
תוכן העניינים
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
עמוד
דוח סקירה רואי החשבון המבקרים
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

1
2-3

תמצית דוחות על רווח והפסד והפסד כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה

4

תמצית דוחות על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה

5

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה

6

באורים לתמצית הדוחות הכספיים בינים מאוחדים פרופורמה

7-18

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
גרופ  107בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המאוחד פרופורמה המצורף של גרופ  107בע"מ ,הכולל את תמצית
הדוחות על המצב הכספי ביניים המאוחדים פרופורמה ליום  31במרס  2021ו 2020 -ואת
תמצית הדוחות על רווח והפסד והפסד כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה ,תמצית הדוחות
על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה ותמצית הדוחות על תזרימי המזומנים
ביניים מאוחדים פרופורמה ,לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים.
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי מאוחד פרופורמה לתקופות
ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי “ IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים ”,וכן הם
אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד 1של תקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש”ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי מאוחד
פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  2410של לשכת רואי חשבון בישראל
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות•”
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים
לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו
יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי המאוחד
פרופורמה הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS
.34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי המאוחד פרופורמה הנ”ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר
הוראות הגילוי לפי פרק ד 1של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש”ל.1970-
סומך חייקין
רואי חשבון
 31במאי 25באוגוסט 2021

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מפי רמות עצ מאיו ת המ ס ו נ פ ו ת
ל  ,K PM G In te rn at io na l L im i te d -ח ברה ב רי טי ת פר טי ת מ ו גב ל ת ב א ח רי ו ת

גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

מאוחד

באור
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדון לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

5

רכוש קבוע ,נטו
פקדונות בבנק
סה"כ נכסים שאינם שוטפים
סה"כ נכסים

2

ליום  31במרץ
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

1,976
15
970
135
3,096

110
92
94
296

92
128
167
387

573
200
773
3,869

39
39
335

234
234
621

גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

מאוחד

באור
התחייבויות
אשראי מתאגיד בנקאי
הלואות לזמן קצר מבעלי מניות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

6

11

בעלי מניות וצדדים קשורים
הלוואות מתאגיד בנקאי
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
סה"כ התחייבויות
גרעון בהון
הון המניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
הפסדים שנצברו
סה"כ גרעון בהון
סה"כ התחייבויות וגרעון בהון

7

ליום  31במרץ
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

680
3,351
363
1,356
5,750

480
106
861
1,447

950
243
1,679
2,872

877
150
1,027
6,777

1,042
135
1,177
2,624

1,035
287
1,322
4,194

817
2,323
)(6,048
)(2,908
3,869

167
11
)(2,467
)(2,289
335

167
2
)(3,742
)(3,573
621

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
הכספיים.
 31במאי 25באוגוסט
תאריך אישור
2021
רועי כץ
אדי כץ
דני כהן יו"ר
סמנכ"ל כספים
מנכ"ל וחבר
דירקטוריון
הדוחות הכספיים
דירקטוריון

3

גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה
מאוחד

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 31במרץ
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
באור
1,104
4,047
)(610
)(2,456
8
494
1,591
)(808
)(931
)(317
)(2,881
9
)(631
)(2,221
70
)(80
10
)(561
)(2,301
)(5
)(561
)(2,306

הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד תפעולי
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
הפסד לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
הפסד לתקופה
פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל
הועברו או יועברו לרווח והפסד
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר
לראשונה ברווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר
7,113
)(4,599
2,514
)(2,515
)(1,647
)(1,648
)(186
)(1,834
)(2
)(1,836

3

1

)(8

3

1

)(8

סה"כ הפסד כולל לתקופה

)(2,303

)(560

)(1,844

הפסד למניה
הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

)(23.06

)(5.61

)(18.36

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
הכספיים.

4

גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה
הון קרנות
הון
המניות)*(
פרמיה
באלפי ש"ח

יתרת
הפסד

סה"כ

לתקופה של שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר ) 2020מבוקר(
-

יתרה ליום  1בינואר 2020
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ
הפסד לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

10
)(8
2

167
167

)(1,729) (1,906
)(8
)(1,836) (1,836
)(3,573) (3,742

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ ) 2020בלתי מבוקר(
-

יתרה ליום  1בינואר 2020
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ
הפסד לתקופה
יתרה ליום  31במרץ 2020

10
1
11

167
167

)(1,729) (1,906
1
)(561
)(561
)(2,289) (2,467

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ ) 2021בלתי מבוקר(
-

יתרה ליום  1בינואר 2021
הלוואות המירות
קרן הון תשלום מבוסס מניות
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ
הפסד לתקופה
יתרה ליום  31במרץ 2021

2
2,318
3
2,323

167
650
817

)(3,742
)(2,306
)(6,048

)(3,573
650
2,318
3
)(2,306
)(2,908

)*( סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
הכספיים.
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גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה
מאוחד

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 31במרץ
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
הפסד לתקופה
התאמות:
פחת
תשלום מבוסס מניות
הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו

שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
שינוי בספקים וזכאים אחרים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
השקעה בפקדונות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
תזרימי מזומנים מפעולות מימון:
קבלת הלוואות המירות
קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי
פרעון הלוואות מבעלי מניות
קבלת הלוואות מבעלי מניות
קבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מבנקים
פרעון הלוואות לתאגיד בנקאי
ריבית ששולמה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר

)(2,306

)(561

)(1,836

25
2,318
80
2,423

3
)(70
)(67

29
186
215

)(810
)(203
)(1,013
)(896

)(2
392
390
)(238

)(111
1,347
1,236
)(385

)(364
(15215
)
(37957
)9

)(8
-

)(229
-

)(8

)(229

650
)(158
3,351
)(270
)(137
)(47
3,389
2,114
1,914
92
(23030
)
1,976

200
)(72
201
)(72
)(15
242
)(4

620
)(79
671
)(340
)(151
721
107

28
86

28
)(43

110

92

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
הכספיים.
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גרופ  107בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים פרופורמה
באור  - 1כללי
א .היישות המדווחת

גרופ  107בע"מ )להלן" :החברה"( הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל ביום  31במאי ,2020
החברה מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא :רוטשילד  33תל-אביב .הדוחות הכספיים
המאוחדים פרפורמה של הקבוצה ליום  31במרץ  2021כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה
)להלן יחד" :הקבוצה"( .הקבוצה עוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים
מתקדמים לניהול חברות ובמתן שירותי טכנולוגיית מידע ) (Information Technologiesומדיה במיקור חוץ
ופועלת בישראל ובאקראינה .ניירות הערך של החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ב .רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא הבעלות
והשליטה בחברת החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ ובחברת אר.די לבנט בע"מ בתמורה
להקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף  103לפקודת מס הכנסה .ביצוע הסכם הרה ארגון כפוף לקיומם
של מספר תנאים מתליםה כמפורט המפורטים להלן :אישור רשות המיסים לפטור ממס בגין
שינוי המבנה ו ביצוע הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור עד ליום .1.4.2022ביצוע
הקצאה לראשונה של מניות החברה לציבור.

לתאריך אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו התנאים המתלים .מאחר והחברה תרכוש את החברות
המועברות מבעלי השליטה בה ,הרכישה אינה בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  3בדבר צירופי
עסקים .החברה תטפל ברכישה לפי שיטת  .AS POOLINGבהתאם לכך ערכה החברה דוחות כספיים
מאוחדים פרופורמה לצורך הכללתם בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך
בתל-אביב תוך שיקוף עסקת הרכישה כאילו התבצעה בתקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה .לפיכך כוללים הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה את המצב הכספי המאוחד,
תוצאות הפעילות ,דוח על השינויים בהון ותזרימי המזומנים במאוחד של החברה והחברות המועברות החל
מאותו מועד.
דוחות פרפורמה אלו הוכנו תחת ההנחה שההנפקה תצא לפועל כמתואר לעיל ואי לכך סכומי המימון
שהתקבלו בחברות השונות ולגביהם קיים תנאי שבעת ההנפקה יומרו להון ,סווגו להון.
באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א הצהרה על עמידה בתקני דיווח בינלאומיים

תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרפורמה נערכו בהתאם ל ,IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים
ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות
הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2020להלן" :הדוחות השנתיים"( .כמו כן ,דוחות אלו
נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – .1970
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרפורמה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום 31
במאי .2021
ב .שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש
בשיקול דעת ,לצורך ביצוע הערכות ,אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים
של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו
בהערכות הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרפורמה אלה ,הינה המדיניות
החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2020

7

גרופ  107בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים פרופורמה
באור  - 4מגזרי פעילות )המשך(
באור  - 4מגזרי פעילות
 .4מגזרי פעילות

בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור  ,4בדבר מגזרי פעילות
בדוחות הכספיים השנתיים.

8

גרופ  107בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים פרופורמה

המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בביאור  ,3בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.
רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח לפני מס כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות
התפעולי הראשי .מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי
ביותר להערכת תוצאות של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים .תוצאות המגזר המדווחות
למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.
א .מידע אודות מגזרים בני דיווח
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ ) 2021בלתי מבוקר(
סה"כ
סה"כ
תחום מגזרים בני פעילויות
תחום
באלפי ש"ח
סך הכנסות מחיצוניים הכנסות
ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד
הוצאות ריבית
פחת והפחתות
הוצאות אחרות
רווח או הפסד מגזרי לפני מס
הוצאות מיסים על הכנסה רווח
או הפסד מאוחד מפעילויות
נמשכות לאחר מיסים על הכנסה

88
6
1
2,412
)(2,331
-

3,959
42
4,001
41
24
3,822
114
5

4,047
42
4,089
47
25
6,234
)(2,217
5

88

84
)(84
-

)(2,331

109

)(2,222

)(84

-

114

3,244

3,358

561

)(50

3,869

6,827
5,802
"
שירותים
"
דיווח

אחרות

)(50

6,777
מאוחד

-

1,025
"לבנט"

סך נכסים במאוחד
סך התחייבויות במאוחד

9

-

)(42
)(42
)(42
-

4,047
4,047
47
25
6,276
)(2,301
5
)(2,306

התאמות

גרופ  107בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים פרופורמה
באור  - 4מגזרי פעילות )המשך(

באלפי ש"ח
סך הכנסות מחיצוניים הכנסות
ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד
הוצאות ריבית
פחת והפחתות
הוצאות אחרות
רווח או הפסד מגזרי לפני מס
הוצאות מיסים על הכנסה רווח
או הפסד מאוחד מפעילויות
נמשכות לאחר מיסים על הכנסה
סך נכסים במאוחד
סך התחייבויות במאוחד

באלפי ש"ח
סך הכנסות מחיצוניים הכנסות
ממכירות בין המגזרים
הכנסות במאוחד
הוצאות ריבית
פחת והפחתות
הוצאות אחרות
רווח או הפסד מגזרי לפני מס
הוצאות מיסים על הכנסה רווח
או הפסד מאוחד מפעילויות
נמשכות לאחר מיסים על הכנסה
סך נכסים במאוחד
סך התחייבויות במאוחד

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ ) 2020בלתי מבוקר(
סה"כ
סה"כ
תחום מגזרים בני פעילויות
תחום
מאוחד
אחרות
"לבנט"
התאמות
"שירותים" דיווח
188
188
5
1

916
54
970
10
2

1,104
54
1,158
15
3

145
37
-

1,556
)(598
-

1,701
)(561
-

-

37

)(598

)(561

-

-

108

254

362

-

)(27

335

979

1,672

2,651

-

)(27

2,624

תחום
"לבנט"

)(54
)(54
-

1,104
1,104
15
3

-

)(54
-

1,647
)(561
)(561

-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2020מבוקר(
סה"כ
תחום מגזרים בני פעילויות
התאמות
אחרות
"שירותים" דיווח

672
672
26
5
476
165
-

6,425
183
6,608
125
24
8,453
)(1,994
2

7,097
183
7,280
151
29
8,929
)(1,829
2

165
204
865

)(1,996
435
3,342

)(1,831
639
4,207

10

16
16
21
)(5
)(5
13
18

סה"כ
מאוחד

)(183
)(183
)(183
-

7,113
7,113
151
29
8,767
)(1,834
2

)(31
)(31

)(1,836
621
4,194

גרופ  107בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים פרופורמה

ב .גילויים ברמת הישות
מידע על בסיס אזורים

גיאוגרפיים,

ארץ מושבה של החברה הינה ישראל ופעילות הקבוצה מתרכזת בעיקר בישראל ואוקראינה.
בהצגת המידע על בסיס מגזרים גיאוגרפיים ,הכנסות המגזר מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות.
הנכסים מבוססים על המיקום הגיאוגרפי של הנכסים.
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
באלפי ש"ח

2021
)בלתי מבוקר(

2020

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2020
)מבוקר(

הכנסות מחיצוניים
ישראל
אוקראינה
מאוחד

3,076
971
4,047

839
265
1,104

5,406
1,707
7,113

לקוחות עיקריים
הכנסות הקבוצה מלקוח המשויך למגזר השירותים הינן  599אלפי ש"ח )בתקופה שהסתיימה ביום  31במרץ
 449 :2020אלפי ש"ח ,בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2,163 :2020אלפי ש"ח(.
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גרופ  107בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים פרופורמה
באור  - 5מזומנים ושווי מזומנים
באור  - 4מגזרי פעילות )המשך(

מאוחד
ליום  31במרץ
2020
2021

1,732
244
1,976

מזומנים בתאגידים בנקאיים בש"ח
מזומנים בתאגידים בנקאיים במט"ח
פקדונות בבנק

בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
51
59
110

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר
1
56
35
92

באור  - 6זכאים ויתרות זכות
מאוחד
ליום  31במרץ
2020
2021

938
317
45
43
13
1,356

עובדים וקבלני משנה
מוסדות הפרשה לחופשה
והבראהמקדמות
מלקוחות זכאים שונים

בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
500
163
198
861

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר
435
294
45
821
84
1,679

באור  - 7הון המניות
רשום
אלפי ש"ח
1
=====

א .הרכב
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1ע.נ .כ"א

ב .זכויות המניות
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה ,זכויות לקבלת דיבידנדים
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

12

מונפק
ונפרע
אלפי ש"ח
=====

גרופ  107בע"מ

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור  - 8עלות המכר
מאוחד

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 31במרץ
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
607
2,431
3
25
610
2,456

עובדים במיקור חוץ
פחת

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר
4,570
29
4,599

באור  - 9הוצאות הנהלה וכלליות
מאוחד
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 31במרץ
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
31
2,410
124
178
36
97
65
73
3
34
58
89
317
2,881

יעוץ מקצועי
משכורות ונלוות לשכר
מחשוב ותוכנות
שכר דירה
פרסום
אחרות

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר
154
597
321
111
99
365
1,647

באור  - 10הוצאות )הכנסות( מימון
מאוחד
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 31במרץ
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
15
47
33
15
80

הוצאות מימון לתאגיד בנקאי
הפרשי שער
סה"כ הוצאות מימון
בניכוי -
הכנסות מימון
סה"כ הכנסות מימון
סה"כ הוצאות מימון ,נטו

80

12

)(85
)(85
)(70

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר
151
35
186
186

גרופ  107בע"מ

ות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור  - 11צדדים קשורים ובעלי עניין א.
עסקאות עם אנשי מפתח ניהוליים

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
אנשי מפתח ניהוליים קיבלו הטבות בסך של  238אלפי ש"ח במהלך התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31
במרץ  124) ,2021אלפי ש"ח בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  ,(2020בדרך של הטבות לזמן קצר
והטבות לאחר סיום העסקה.
ב .עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין
להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין )כל העסקאות הינן בתנאי שוק ,למעט אם נאמר אחרת(:
לשלושה חודשים
ליום 31
שהסתיימו ביום ליום  31במרץ
בדצמבר
 31במרץ
2020
2020
2021
2019
2020
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
היתרה בדוח על המצב הכספי
סכומי העסקאות
באלפי ש"ח
מהות העסקה
צד קשור/בעל עניין
דחיית תשלום שכר של בעל שליטה 51
בעל מניות
שסווגה כהתחייבות לזמן קצר.
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2020
2021
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ג .יתרות עם צדדים קשורים
89
במסגרת נכסים לזמן קצר  -הלוואות לבעלי מניות וצדדים 82
קשורים
1,042
במסגרת התחייבויות לזמן ארוך  -הלוואות מבעלי מניות 877
וצדדים קשורים
כל ההלוואות שהתקבלו  /נלקחו הינן בתנאי שוק.
-.-

13

283

84

238

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
153
1,035

גרופ  107בע"מ

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור  - 11צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

לחברה הסכם אשראי הדדי ,לתקופה בלתי קצובה ,עם מר כץ ,מר עמר ,יורי קשדן ,סרגי פורמן ,החברה המרכזית ,לבנט
וקרובים של מר כץ ,לפיו הצדדים מעמידים ,מעת לעת ,הלוואות זה לזה .על פי הסכם האשראי ההדדי ,כל סכום שהועמד
במסגרת זו יישא לכל היותר ריבית שנתית בשיעור הקבוע בתקנות מס הכנסה להלוואה שנתן בעל שליטה והיא תיקבע
במועד מתן כל סכום שיועמד בפועל .הצדדים רשאים להפסיק הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא באמצעות הודעה
מראש .עוד נקבע בהסכם אשראי הדדי ,כי כל צד יהיה רשאי לדרוש פירעון ההלוואות כלפיהם בהודעה מוקדמת של 90
יום ובכל מקרה לא יוכל מי מהצדדים לדרוש הפירעון לפני  1ביוני .2022
פרופורמה
ד.
ככל שתתבצע הנפקה לציבור ,יעודכנו תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה .עיקרי השינויים הינם
העלאה של שכר הבסיס ,עדכון לתנאים הסוציאליים ותנאים נלווים נוספים .תנאי השכר החודשיים צפויים לעמוד על סך
של  60אלפי ש"ח בשנת  2021לכל אחד משני המנהלים הבכירים ולעלות לסך של  75אלפי ש"ח לכל אחד בשנת .2022
הנחות לחישוב עדכון תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה המבוססת על שכר בסך  60אלפי ש"ח
לחודש לכל אחד הינן ,תוספת עלות של  183אלפי ש"ח ברבעון הראשון לשנת  242 ,2021אלפי ש"ח ברבעון הראשון לשנת
 ,2020ו 950-אלפי ש"ח בשנת  .2020הנחות לחישוב עדכון תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה הינן,
תוספת עלות של  369אלפי ש"ח ברבעון הראשון לשנת  458 ,2021אלפי ש"ח ברבעון הראשון לשנת  ,2020ו 1,754-אלפי
ש"ח בשנת  .2020להלן נתוני פרופורמה בהנחה כי תנאי ההעסקה החדשים היו
משתקפים בדוחות הכספיים לתקופות קודמות החל ממועד תחילת ההעסקה ביום  1בנובמבר :2019
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2021

2020

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2020

נתוני
פרופורמה
הוצאות
הנהלה
וכלליות
הפסד תפעולי

3,2503,064

775559

3,4012,597

2,5902,404

הפסד לתקופה

2,6752,489

סה"כ הפסד
כולל לתקופה

2,672
2,486

1,089
873
1,019
803
1,018
802

3,4022,598

הפסד בסיסי
26.75
24.89

10.19
8.03

3,5902,786
3,5982,794
35.9027.86

למניה
נתונים בפועל
הוצאות
הנהלה
וכלליות
הפסד תפעולי
הפסד לתקופה
סה"כ הפסד
כולל לתקופה
הפסד בסיסי
למניה

2,881

317

1,647

2,221
2,306
2,303

631
561
560

1,648
1,836
1,844

23.06

5.61

18.36
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ות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור  - 12הסדרי תשלום מבוססי מניות

ההענקות החדשות במהלך התקופה מפורטות להלן :כל כתבי האופציה שהוענקו אינם סחירים ,כתבי האופציה
מסולקים בדרך של מסירה פיזית של מניות.
מספר
החיים
משך
המכשירים
החוזיים
האופציות
של
תנאי
)באלפים(
תנאי המכשיר
ההענקה
מועד
)בשנים(
ההבשלה
והעובדים הזכאים
745

ממומשים במנה
אחת בלבד.

 2שנים

הענקת כתבי אופציה כל כתב אופציה ניתן למימוש
למניה רגילה בת  1ש"ח ערך
ליועצים בחברה ביום
נקוב ,לפי מחיר השוק של
 4בינואר 2021
המניות במועד ההענקה.
ממומשים במנה  2שנים
245
כל כתב אופציה ניתן למימוש
הענקת כתבי אופציה
למניה רגילה בת  1ש"ח ערך
ליועצים בחברה ביום
אחת בלבד.
נקוב ,לפי מחיר השוק של
 24בינואר 2021
המניות במועד ההענקה.
סך ההוצאה שנזקפה כהוצאת שכר במהלך התקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ ,2021
הסתכמה לסך של  2,318אלפי ש"ח.
)*( ראה ביאור 13ג' לגבי החלפת האופציות במניות החברה.

באור  - 13אירועים מהותיים בתקופת הדוח
א .התפשטות נגיף הקורונה
בתחילת שנת  ,2020החל להתפשט ברחבי העולם נגיף חדש מסוג "קורונה" ) (COVID-19אשר הוכרז על ידי ארגון
הבריאות העולמי כמגיפה עולמית .התפרצות המגיפה ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותה ,למשך הזמן שיידרש
לתהליך החזרה לשגרה ולהנחיות ולפעולות השונות שנקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה,
הביאו למשבר כלכלי עולמי ,ובין היתר גם בישראל ובאוקראינה.
במהלך תקופת הדוח ,חלה עלייה לסירוגין בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית
בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ,מידת עוצמתו ,יציאה ו/או כניסה לסגר ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר
והשינויים התדירים הכרוכים באופן הדרגתי ,החל מחודש דצמבר  2020החלה ממשלת ישראל במבצע חיסונים
לאוכלוסיית ישראל אשר ממשיך להתנהל בימים אלה.
במקביל לכך ,ועל אף ביצוע מבצע החיסונים כאמור חלו עליות וירידות משמעותית ברמות התחלואה ,אשר
הביאואת ממשלת ישראל להכרזה על הטלת והסרת מגבלות משמעותיות להתניידות והתקהלות של אנשים
בהתאם
לרמות התחלואה.
כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו ,ננקטו באזורים רבים בעולם ,לרבות
בישראל ,צעדים מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתקהלות של אנשים .למרות האטה בהתפשטות
הנגיף בישראל לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת  ,2021בחלק ניכר ממדיות העולם חלה עלייה בקצב
ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת
עוצמתה ,לרבות חשש מ"גל" נוסף של תחלואה ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים
הכרוכים בכך.
להערכת החברה ,מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינו רחב ותלוי בעיקרו במספר גורמים אשר אינם בשליטת
החברה ,ובין היתר :משך הזמן שיחלוף עד להשלמת התחסנות כלל האוכלוסיה לנגיף ,היקף ההגבלה על הפעילות
העסקית עד להתחסנות האוכלוסיה לנגיף ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם.
עקב המצב הבריאותי וההגבלות השונות שננקטו בישראל ובאוקראינה במהלך תקופת הדוח נקטה הקבוצה
במספר פעולות לצורך התמודדות עם השפעות משבר הקורונה ,ניהול המשבר הקיים ותכנון אסטרטגי עתידי
לטובת המשך פעילות שוטפת בהתאם לנסיבות:
מיד עם פרוץ המשבר ,נערכה החברה יחד עם לקוחותיה ,לעבודה מהבית וחיבור מרחוק על מנת לשמור על רצף
תפקודי של כלל עובדי הקבוצה .יצוין ,כי בשיא הגבלת הפעילות במהלך משבר הקורונה כ 90%-מעובדי הקבוצה
המשיכו לעבוד באופן רגיל מהבית ,כאשר הגעה למשרדי הקבוצה בישראל ובאוקראינה התאפשרה תחת עמידה
15
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הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור  - 13אירועים מהותיים בתקופת הדוח )המשך(
בהנחיות משרדי הבריאות בישראל ובאוקראינה.

נכון לתאריך הדיווח ממשיכה החברה ,ביחד עם לקוחותיה ,בעבודה מהבית במשולב עם עבודה מהמשרד ,והכל
בהתאם להוראות ולמגבלות השונות המתפרסמות מעת לעת .מגזרי הפעילות של החברה לא הושפעו מהותית
מהמשבר ,כאשר בחלקם אף הייתה עליה בפעילות ,כתוצאה מהצורך של הלקוחות להיערך לעבודה מהבית בזמן
קצר ,כגון בתשתיות תוכנה ותקשורת ,חומרה ,מוצרי תוכנה ,שירותי ענן ואבטחת מידע ,כמו גם האצת פרויקטים
בתחומי הבריאות ,שליטה ובקרה ודיגיטל.
נכון לתאריך הדיווח ,כמעט כל עובדי הקבוצה עובדים כרגיל במתכונת עבודה במודל היברידי )שילוב של עבודה
מהבית ומהמשרד(.
הערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר השלכה שלילית על מרבית ענפי המשק בדרגות שונות,
ובעקבות זאת עשויה להיות גם פגיעה בשוק ה .IT-יחד עם זאת ,לקבוצה חשיפה מועטה ללקוחות בענפים אשר
נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר )דוגמת ענף התעופה ,ענף האופנה ,ענף התיירות וענף המלונאות( .למרות
המפורט לעיל יש לציין כי בעקבות ההגבלות שחלות במשק והצורך של לקוחות הקבוצה להיערך בזמן קצר לעבודה
מהבית חלה עלייה בהיקפי הפעילות בחלק ממגזרי הפעילות של החברה כגון :פתרונות מערכות מבוססות ענן וכן
האצת פרויקטים הכוללים ניטור ,בקרה ושליטה מרחוק .הנהלת החברה ממשיכה לעקוב אחר השינויים
וההתפתחויות בדבר השפעות התפרצות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של הקבוצה .לתאריך הדיווח,
להערכת החברה ,השלכות התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולות כדי השפעה מהותית
על פעילותה העסקית של הקבוצה ,לרבות על הכנסותיה ,הוצאותיה ורווחיותה .כמו כן ,להערכת החברה ,אין
להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה ועל מקורות המימון שלה.
בהקשר זה יש לציין ,כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות ובהתנהלות מדינות העולם
בטיפול בנגיף ,המשך התפשטותו והשפעתו על משקי העולם ,כאשר במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את
ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף על פעילותה של החברה בכלל ובפרט כחברת מחקר ופיתוח.
ב .הסכמי הלוואות המירות
גרופ  107בע"מ
במהלך חודשים פברואר ומרץ  ,2021התקשרה החברה ב 6 -הסכמי הלוואות המירות למניות עם  2צדדים שלישיים
שאינם בעלי עניין ,ה"ה רפי דורסט ומיבר דורסט )דירקטורית בחברה( ,אחותו של מר דורסט ,אימו של מר סרגיי
פורמן וכן אימו של מר יורי קשדן ,אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך
שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בבאור 1ב' ,יהיו מבעלי השליטה בחברה ,במסגרתם נטלה החברה מהמלווים
הלוואות המירות בסך של  750,000ש"ח ,נושאות ריבית שנתית בשיעור של .5%
הריבית תצבר ותשולם אך ורק אם הנפקת ניירות הערך של החברה ורישומה למסחר לא
תתרחש תוך  18חודשים מיום חתימת ההסכם.
בהתאם להוראות הסכמי ההלוואות ההמירות ,במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר
לרישומם למסחר ,בכוונת החברה להמיר את מלוא יתרת הסכמי ההלוואות במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה
שישולם על ידי המשקיעים במסגרת ההנפקה על-פי התשקיף בתוספת הנחה של .15%
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ות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור  - 13אירועים מהותיים בתקופת הדוח )המשך(

ג .כתבי אופציה
חברת לבנט
בימים  4בינואר ,2021 ,ו 24 -בינואר ,2021 ,בתמורה לשירותי ייעוץ שקיבלה לבנט מ 2 -יועצים שאינם ולא יהיו
בעלי עניין ,העניקה להם לבנט  2כתבי אופציה לא רשומים ) (Warrantsלרכישת עד  745מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כל אחת של לבנט ו 245 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של לבנט ,בהתאמה ,ובסך הכל עד  1,000מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של לבנט ,במחיר מימוש למניה אחת של  1ש"ח )להלן " :כתבי אופציה יועצים
לבנט"( .בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינו
המבנה בקבוצה  ,כתבי אופציה יועצים לבנט יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים ) (Warrantsשל החברה )להלן:
"כתבי אופציה יועצים גרופ"( חלף כתבי אופציה יועצים לבנט ,כך שכתבי אופציה יועצים גרופ יהיו בשווי כלכלי
זהה לכתבי אופציה יועצים לבנט.
בהתאם לכתבי אופציה יועצים גרופ ,תעניק החברה לכל אחד מן היועצים זכות לרכישת  230,852מניות רגילות של
החברה ו 75,918 -מניות רגילות של החברה ,ובסך הכל עד  306,770מניות רגילות של החברה ,במחיר מימוש למניה
אחת של  1ש"ח ,כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום  24חודשים ממועד הקצאת כל אחד מכתבי אופציה יועצים
לבנט ,קרי ביום  3בינואר) 2023 ,כולל( ו 23 -בינואר) 2023 ,כולל( ,בהתאמה .כתבי אופציה יועצים גרופ יהיו ניתנים
למימוש פעם אחת בלבד ,במלואם או בחלקם .במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה ,יתרת האופציות שלא
תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר.
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הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
באור  - 14אירועים לאחר תקופת הדיווח
א .הסכמי השקעות
החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ

בהתאם לכתב התחייבות מיום  19באפריל 2021 ,אשר נחתם על-ידי ה"ה אמיר אדיבי וישראל מורגנשטרן כלפי
החברה התקשרה החברה המרכזית בהסכם השקעה עם אחים טובים אנחנו )שותפות מוגבלת( אשר בעלי השליטה
בשותף הכללי שלה הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן .בהתאם להסכם ההשקעה ,בתמורה לסך של  3,350,650ש"ח,
הקצתה החברה המרכזית לשותפות  29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של החברה המרכזית במחיר למניה
של  114ש"ח .עוד נקבע בכתב ההתחייבות ,כי מר אדיבי ומר מורגנשטרן יהיו זכאים למנות עד  2דירקטורים בחברה
המרכזית בלבד לתקופה של  12חודשים.
ב .כתבי אופציה
החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ
במסגרת כתב ההתחייבות מיום  19באפריל  ,2021בתמורה לשירותיהם של מר אדיבי ומר מורגנשטרן שניתנו
לחברה המרכזית באיתור השקעה והשקעות השותפות ,העניקה החברה המרכזית לכל אחד מאמיר אדיבי אחזקות
בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה ) (100%של מר אדיבי ,ומלישמור החזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה )(100%
של מר מורגנשטרן ,כתבי אופציה לא רשומים ) (Warrantsלרכישת  28,757מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת
של החברה המרכזית ,כל אחד ,וכן  890מניות מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית למר מני
שלום ,ובסך הכל  58,404מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית )להלן" :כתבי אופציה אמיר
וישראל ח.מ .(".עוד נקבע בכתב ההתחייבויות ,כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף
ורישומם למסחר והשלמת הליך השינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,כתבי אופציה אמיר
וישראל ח.מ .יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים ) (Warrantsשל החברה )להלן " :כתבי אופציה אמיר וישראל
גרופ"( חלף כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ .בהתאם לכתבי אופציה אמיר וישראל גרופ ,תעניק החברה לכל אחד
ממר אדיבי ומר מורגנשטרן זכות לרכישת  513,037מניות רגילות של החברה וכן למר שלום זכות לרכישת 15,878
מניות רגילות של החברה ,כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום  36חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה אמיר
וישראל ח.מ ,קרי ביום  18באפריל .2024 ,כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו ניתנים למימוש פעם אחת בלבד,
במלואם או בחלקם ,תמורת תוספת מימוש השווה למחיר בהנפקה .במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה,
יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר .בנוסף ,כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו כפופים
למגבלות נוספות על המימוש וכן להתאמות ביחס למחיר המימוש ו/או מספר האופציות במקרים הבאים )בשינויים
המחויבים() :א( במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ; )ב( במקרה של חלוקת מניות הטבה ;
)ג( במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן ; ו) -ד( במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה ) (5כתבי
האופציה אמיר וישראל גרופ לא יהיו ניתנים למכירה ו/או להעברה .המניות שתנבענה כתוצאה מימוש כתבי
האופציה אמיר וישראל גרופ תירשמנה על שם החברה לרישומים.
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גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
גרופ  107בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של גרופ  107בע"מ ,הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי ליום 30
ביוני  2021ואת הדוחות התמציתיים על רווח והפסד ,שינויים בגרעון בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של
שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע
כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן
הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על
סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע
כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי
סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם
לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים
המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
סומך חייקין
רואי חשבון
 25באוגוסט 2021
 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מפ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
ל  ,K P M G I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d -ח ב רה ב ר י ט י ת פ ר ט י ת מ ו ג ב ל ת ב א ח ר י ו ת
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גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

ליום  30ביוני
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח

באור
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות בתאגיד בנקאי
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים

60
15
552
627

-

ליום  30ביוני
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח

באור

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

13
13
ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

התחייבויות
ספקים ונותני שירותים  -חשבונות פתוחים
סה"כ התחייבויות שוטפות

-

-

18
18

הלוואות המירות
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
סה"כ התחייבויות

750
750
750

-

18

()123
()123
627

-

() 5
() 5
13

גרעון בהון
הון המניות (*)
הפסדים שנצברו
סה"כ גרעון בהון
סה"כ התחייבויות וגרעון בהון

4

(*) סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 25באוגוסט 2021
תאריך אישור הדוחות
הכספיים

אדי כץ
מנכ"ל וחבר דירקטוריון

דני כהן
יו"ר דירקטוריון

3

רועי כץ
סמנכ"ל כספים

גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים

לתקופה של שלושה חודשים
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום
שהסתיימה ביום
 30ביוני
 30ביוני
2020
2021
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
-

הכנסות

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר
16

הוצאות הנהלה וכלליות

()118

-

()34

-

()21

הפסד לתקופה

()118

-

()34

-

() 5

הפסד בסיסי ומדולל למניה
(בש"ח)

()1.18

- .-

()0.34

- .-

()0.05

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בגרעון בהון ביניים
יתרת
הון
המניות (*) הפסד
באלפי ש"ח

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2020מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2020
הפסד לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

-

() 5
() 5

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1באפריל 2020
הפסד לתקופה
יתרה ליום  30ביוני 2020

-

-

-

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני ( 2021בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1באפריל 2021
הפסד לתקופה
יתרה ליום  30ביוני 2021

-

()89
()34
()123

()89
()34
()123

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2020
הפסד לתקופה
יתרה ליום  30ביוני 2020

-

-

-

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני ( 2021בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2021
הפסד לתקופה
יתרה ליום  30ביוני 2021

-

() 5
()118
()123

() 5
()118
()123

(*) סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

5

() 5
() 5

גרופ  107בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

לתקופה של שלושה חודשים
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום
שהסתיימה ביום
 30ביוני
 30ביוני
2020
2021
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות
שוטפת:
הפסד לתקופה

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר

()118

-

()34

-

() 5

()539
()18
()557

-

()418
()418

-

()13
18
5

מזומנים נטו ששימשו לפעילות
שוטפת

()675

-

()452

-

-

תזרימי מזומנים מפעילות
השקעה:
השקעה בפקדונות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות
השקעה

שינוי בחייבים ויתרות חובה
שינוי בספקים ונותני שירותים

()15

-

-

-

-

()15

-

-

-

-

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:
קבלת הלוואות המירות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות
מימון

750

-

100

-

-

750

-

100

-

-

עליה (ירידה) במזומנים ושווי
מזומנים

60

-

()352

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים
לתחילת התקופה

-

-

412

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים
לסוף התקופה

60

-

60

-

-

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גרופ  107בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
באור  - 1כללי
א .היישות המדווחת
גרופ  107בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל ביום  31במאי  ,2020החברה
מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא :רוטשילד  33תל-אביב .ניירות הערך של החברה מוצעים להנפקה
בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ב .רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא הבעלות והשליטה
בחברת "החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ" ובחברת "אר.די לבנט בע"מ" בתמורה להקצאת מניות
בלבד ובהתאם להוראות סעיף  103לפקודת מס הכנסה .ביצוע הסכםהרה ארגון כפוף לקיומם של מספר תנאים
מתלים המפורטים להלן :אישור רשות המיסים לפטור ממס בגין שינוי המבנה ו ביצוע הקצאה לראשונה של
ניירות הערך של החברה לציבור עד ליום .1.4.2022
ג .הגדרות
בדוח כספי זה–
 גרופ  107בע"מ.החברה
 כהגדרתם בתקן חשבונות בינלאומי. IAS 24צדדים קשורים
בעל עניין ובעל שליטה  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע.2010-
 מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזיתמדד
לסטטיסטיקה.
 דולר של ארה"ב.דולר

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי (להלן .)IFRS :כמו כן ,הדוחות הכספיים נערכו על פי
עלות היסטורית .הדוחות הכספיים מוצגים באלפי ש"ח אלא אם כן צויין אחרת.
לפירוט בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ראה דוחות כספיים מאוחדים פרפורמה ליום  31בדצמבר .2020

באור  - 3הלוואות המירות
במהלך חודשים פברואר ומרץ  ,2021התקשרה החברה ב 6 -הסכמי הלוואות המירות למניות עם  2צדדים שלישיים
שאינם בעלי עניין ,ה"ה רפי דורסט ("מר דורס ט") ומיבר דורסט (דירקטורית בחברה) ,אחותו של מר דורסט ,אימו של מר
סרגיי פורמן וכן אימו של מר יורי קשדן ,אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך
שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,יהיו מבעלי השליטה בחברה ,במסגרתם נטלה החברה מהמלווים
הלוואות המירות בסך של  750,000ש"ח ,נושאות ריבית שנתית בשיעור של ( 5%בסעיף זה בלבד ,להלן יחד" :הסכמי
ההלוואות ההמירות ") ,כאשר מועד הפירעון של קרן ההלוואה והריבית שתצטבר בגינה ,ככל שלא יומרו למניות של
החברה כמתואר להלן ,יהיה בתום  18חודשים ממועד העמדת קרן ההלוואה ("מועד הפירעון הסופי") .במסגרת הסכמי
ההלוואות ההמירות נקבעו הוראות בנוגע למקרים בהם יומרו הסכמי ההלוואות למניות של החברה ,במסגרתם נקבע ,בין
היתר ,כי ככל שעד מועד הפירעון הסופי של כל אחד מהסכמי ההלוואות ההמירות ,תשלים החברה הנפקה ראשונה של
מניותיה לציבור על-פי תשקיף ( ) IPOאו בדרך של מסמך רישום אחר בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,אזי ,מיד לפני
השלמת ההנפקה הראשונה ,יתרת ההלוואה כפי שתהיה באותה עת ,תומר באופן אוטומטי למניות רגילות (מניות שלמות
בלבד; לא יוקצו שברי מניות) ,במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה שישולם על ידי המשקיעים בהנפקה הראשונה
בתוספת הנחה של .15%
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גרופ  107בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
באור  - 4הון המניות
רשום
אלפי ש"ח
1
=====

א .הרכב
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1ע.נ .כ"א

ב .זכויות המניות
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה ,זכויות לקבלת דיבידנדים
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

באור  - 5צדדים קשורים ובעלי עניין

מונפק
ונפרע
אלפי ש"ח
=====

ליום  30ביוני ליום 31
בדצמבר
2021
2020
באלפי ש"ח באלפי ש"ח
(מבוקר)
(בלתי
מבוקר)
7
13

יתרות עם צדדים קשורים
במסגרת נכסים שוטפים –בעלי המניות

======= =======
6
232
======= =======

במסגרת נכסים שוטפים –חברות קשורות
(*) כל ההלוואות שניתנו הינם בתנאי שוק.
(**) ראה ביאור  6לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום  30ביוני .2021

באור  - 6אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
ראה ביאור  8לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום  30ביוני .2021
באור  - 7אירועים לאחר מועד הדיווח
ראה ביאור  9לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום  30ביוני .2021
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תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

גרופ  107בע"מ

גרופ  107בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
ליום  30ביוני 2021
תוכן העניינים
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

תוכן העניינים
דוח סקירה רואי החשבון המבקרים

1

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

2

תמצית דוחות רווח והפסד והפסד כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה

3

תמצית דוחות על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה

4

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה

5

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

6-16

1

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

גרופ  107בע"מ

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
גרופ  107בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המאוחד פרופורמה המצורף של גרופ  107בע"מ ,הכולל את הדוח על המצב הכספי
התמציתי המאוחד פרופורמה ליום  30ביוני  2021ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים פרופורמה על רווח
והפסד והפסד כולל אחר  ,על השינויים בגרעון בהון ועל תזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה
חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי מאוחד
פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים",
וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי מאוחד פרופורמה לתקופות
ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע
כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי
סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם
לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים
המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל
הבחינות המהותיות ,אחר הוראות תקנה 38ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל,1970-
וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור 1ב'.
סומך חייקין
רואי חשבון
 25באוגוסט 2021
 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מפ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
ל  ,K P M G I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d -ח ב רה ב ר י ט י ת פ ר ט י ת מ ו ג ב ל ת ב א ח ר י ו ת
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גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה
מאוחד

באור

ליום  30ביוני
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות בתאגיד בנקאי
לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

156
15
883
498
1,552

42
348
119
509

92
128
167
387

רכוש קבוע ,נטו
פקדונות בבנק
סה"כ נכסים שאינם שוטפים
סה"כ נכסים

825
200
1,025
2,577

77
77
586

234
234
621

מאוחד

באור

ליום  30ביוני
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח

ליום 31
בדצמבר
2020
מבוקר

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגיד בנקאי
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

731
277
1,496
2,504

695
164
1,316
2,175

950
243
1,679
2,872

בעלי מניות וצדדים קשורים
הלוואות מתאגיד בנקאי
סה"כ התחייבויות שאין שוטפות
סה"כ התחייבויות

449
88
537
3,041

1,039
120
1,159
3,334

1,035
287
1,322
4,194

3,735
3,237
()7,436
()464
2,577

167
9
()2,924
()2,748
586

167
2
()3,742
()3,573
621

גרעון בהון
הון המניות (*)
פרמיה על מניות
קרנות הון
הפסדים שנצברו
סה"כ גרעון בהון
סה"כ התחייבויות וגרעון בהון
(*) סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.
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הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 25באוגוסט 2021
תאריך אישור הדוחות
הכספיים

אדי כץ
מנכ"ל וחבר דירקטוריון

דני כהן
יו"ר דירקטוריון

3

רועי כץ
סמנכ"ל כספים

גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה
מאוחד

הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד תפעולי
הוצאות מימון
הפסד לפני מסים על הכנסה
מיסים על ההכנסה
הפסד לתקופה

לתקופה של שלושה חודשים
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום
שהסתיימה ביום
 30ביוני
 30ביוני
2020
2021
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
1,237
3,624
2,341
7,671
()1,002
()3,284
()1,612
()5,740
235
340
729
1,931
()50
()977
()858
()1,908
()331
()611
()648
()3,492
()146
()1,248
()777
()3,469
()311
()132
()241
()212
()457
()1,380
()1,018
()3,681
() 8
()13
()457
()1,388
()1,018
()3,694

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר
7,113
()4,599
2,514
()2,515
()1,647
()1,648
()186
()1,834
() 2
()1,836

פריטי רווח כולל אחר שלאחר
שהוכרו לראשונה ברווח הכולל
הועברו או יועברו לרווח והפסד
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין
פעילות חוץ
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
לתקופה שלאחר שהוכר לראשונה
ברווח הכולל הועבר או יועבר
לרווח והפסד

10

() 1

7

() 2

() 8

10

() 1

7

() 2

() 8

סה"כ הפסד כולל לתקופה

()3,684

()1,019

()1,381

()459

()1,844

הפסד למניה
הפסד בסיסי ומדולל למניה
(בש"ח)

()36.94

()10.18

()13.88

()4.57

()18.36

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה

הון
המניות (*)
לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
(מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2020
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ
הפסד לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

-

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני
( 2020בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1באפריל 2020
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ
הפסד לתקופה
יתרה ליום  30ביוני 2020

-

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני
( 2021בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1באפריל 2021
תקבולים על חשבון מניות
קרן הון תשלום מבוסס מניות
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ
הפסד לתקופה
יתרה ליום  30ביוני 2021

-

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2020
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ
הפסד לתקופה
יתרה ליום  30ביוני 2020

-

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני 2021
(בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר 2021
תקבולים על חשבון מניות
קרן הון תשלום מבוסס מניות
קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ
הפסד לתקופה
יתרה ליום  30ביוני 2021
(*) סעיף הון המניות קטן מ 1-אלפי ש"ח.

-

קרן
פרמיה
הון
באלפי ש"ח
10
() 8
2

11
() 2
9

2,323
907
7
3,237

10
() 1
9

2
3,225
10
3,237

167
167

167
167

817
2,918
3,735

167
167

167
3,568
3,735

יתרת
הפסד

()1,906
()1,836
()3,742

()2,467
()457
()2,924

()6,048
()1,388
()7,436

()1,906
()1,018
()2,924

()3,742
()3,694
()7,436

סה"כ

()1,729
() 8
()1,836
()3,573

()2,289
() 2
()457
()2,748

()2,908
2,918
907
7
()1,388
()464

()1,729
() 1
()1,018
()2,748

()3,573
3,568
3,225
10
()3,694
()464

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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גרופ  107בע"מ

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה
מאוחד

לתקופה של שלושה חודשים
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום
שהסתיימה ביום
 30ביוני
 30ביוני
2020
2021
2020
2021
בלתי מבוקר
באלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות
שוטפת:
הפסד לשנה
התאמות:
פחת
הוצאות מימון ,נטו
תשלום מבוסס מניות

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2020
מבוקר

()3,694

()1,018

()1,388

()457

()1,836

78
212
2,318
2,608
()1,086
()149
()1,235

8
241
249
()283
905
622

53
132
185
()276
54
()222

5
311
316
()281
513
232

29
186
215
()111
1,347
1,236

מזומנים נטו שנבעו (ששימשו)
לפעילות שוטפת

()2,321

()147

()1,425

91

()385

תזרימי מזומנים מפעילות
השקעה:
רכישת נכסים קבועים
השקעה בפקדונות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות
השקעה

שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
שינוי בספקים וזכאים אחרים

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:
תקבולים על חשבון מניות
קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי
פרעון הלוואות מבעלי מניות
אשראי לזמן קצר מבנקים ,נטו
פרעון הלוואות לתאגיד בנקאי
ריבית ששולמה
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו)
לפעילות מימון
עליה (ירידה) במזומנים ושווי
מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים
לתחילת התקופה
השפעת תנודות בשער החליפין על
יתרות מזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים
לסוף התקופה

()669
()215

()51
-

()305
-

()43
-

()229
-

()884

()51

()305

()43

()229

4,101
()212
()219
()199
()90

200
()75
416
()87
()32

100
()54
51
()62
()43

() 3
215
()15
()17

620
()79
671
()340
()151

3,381

422

() 8

180

721

176

224

()1,738

228

107

92

28

1,976

110

28

()112

()210

()82

()296

()43

156

42

156

42

92

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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גרופ  107בע"מ

באור  - 1כללי
א .היישות המדווחת
גרופ  107בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל ביום  31במאי  ,2020החברה
מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא :רוטשילד  33תל-אביב .הדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה של
הקבוצה ליום  30ביוני  2021כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה (להלן יחד" :הקבוצה") .הקבוצה
עוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים מתקדמים לניהול חברות ובמתן שירותי
טכנולוגיית מידע ( )Information Technologiesומדיה במיקור חוץ ופועלת בישראל ובאקראינה .ניירות הערך של
החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ב .רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא הבעלות והשליטה
בחברת החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ ובחברת אר.די לבנט בע"מ בתמורה להקצאת מניות בלבד
ובהתאם להוראות סעיף  103לפקודת מס הכנסה .ביצוע הסכם הרה ארגון כפוף לקיומם של מספר תנאים מתלים
המפורטים להלן :אישור רשות המיסים לפטור ממס בגין שינוי המבנה וביצוע הקצאה לראשונה של ניירות הערך של
החברה לציבור עד ליום .1.4.2022
לתאריך אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו התנאים המתלים .מאחר והחברה תרכוש את החברות המועברות
מבעלי השליטה בה ,הרכישה אינה בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  3בדבר צירופי עסקים .החברה תטפל
ברכישה לפי שיטת  .AS POOLINGבהתאם לכך ערכה החברה דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה לצורך הכללתם
בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב תוך שיקוף עסקת הרכישה כאילו
התבצעה בתקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה .לפיכך כוללים הדוחות
הכספיים המאוחדים פרופורמה את המצב הכספי המאוחד ,תוצאות הפעילות ,דוח על השינויים בהון ותזרימי
המזומנים במאוחד של החברה והחברות המועברות החל מאותו מועד.
דוחות פרפורמה אלו הוכנו תחת ההנחה שההנפקה תצא לפועל כמתואר לעיל ואי לכך סכומי המימון שהתקבלו
בחברות השונות ולגביהם קיים תנאי שבעת ההנפקה יומרו להון של חברת האם ,סווגו להון.
באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א הצהרה על עמידה בתקני דיווח בינלאומיים
תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה נערכו בהתאם ל ,IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת
את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים
פרופורמה ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2020להלן" :הדוחות השנתיים") .כמו כן ,דוחות אלו נערכו
בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל –.1970
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרפורמה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום  25באוגוסט
.2021
ב.

שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול
דעת ,לצורך ביצוע הערכות ,אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים
והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרפורמה אלה ,הינה המדיניות החשבונאית
שיושמה בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה לשנת .2020
באור  - 4מגזרי פעילות
 .4מגזרי פעילות
בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור  ,4בדבר מגזרי פעילות בדוחות
הכספיים השנתיים.
המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בביאור  ,3בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.
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רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח לפני מס כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות
התפעולי הראשי .מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי ביותר
להערכת תוצאו ת של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים .תוצאות המגזר המדווחות למקבל
ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.
א .מידע אודות מגזרים בני דיווח

באור  - 5הון המניות
א .הרכב
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1ע.נ .כ"א
ב .זכויות המניות
מניות רגילות בנות  ₪ 0.1מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה ,זכויות לקבלת דיבידנדים
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.
א.

רשום
אלפי ש"ח
1

מונפק
ונפרע
אלפי ש"ח
-

=====

=====

באור  - 6צדדים קשורים ובעלי עניין
עסקאות עם אנשי מפתח ניהוליים

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
אנשי מפתח ניהוליים קיבלו הטבות בסך של  331ו 93 -אלפי ש"ח במהלך התקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני
 ,2021בהתאמה 169( .ו  45אלפי ש"ח בתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני  ,2020בהתאמה) ,בדרך של הטבות
לזמן קצר והטבות לאחר סיום העסקה.
ב .עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין
סכומי העסקאות
לשנה
לתקופה של שלושה
לתקופה של שישה
שהסתיימה
חודשים שהסתיימה
חודשים שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
ביום  30ביוני
ביום  30ביוני
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
2020
2020
2021
2020
2021
באלפי ש"ח
דחיית תשלום שכר של בעל
שליטה שסווגה כהתחייבות
לזמן קצר
בעל המניות

- .-

- .-

103

206

51

היתרה בדוח על המצב הכספי
ליום  30ביוני
31
ליום
בדצמבר
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
2020
2020
2021
דחיית תשלום שכר של בעל שליטה שסווגה כהתחייבות לזמן קצר
בעל המניות

238

135

238

2021
ג .יתרות עם צדדים קשורים

אלפי ש"ח

ליום 30
ביוני
(בלתי
מבוקר)
אלפי ש"ח

ליום
בדצמבר
(מבוקר)

אלפי ש"ח

במסגרת נכסים לזמן קצר  -הלוואות לבעלי מניות
וצדדים קשורים

156

115

153

במסגרת התחייבויות לזמן ארוך  -הלוואות מבעלי
מניות וצדדים קשורים

449

1,039

1,035

8
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כל ההלוואות שהתקבלו  /נלקחו הינן בתנאי שוק.

לחברה הסכם אשראי הדדי ,לתקופה בלתי קצובה ,עם מר כץ ,מר עמר ,יורי קשדן ,סרגי פורמן ,החברה המרכזית ,
לבנט וקרובים של מר כץ ,לפיו הצדדים מעמידים ,מעת לעת ,הלוואות זה לזה .על פי הסכם האשראי ההדדי ,כל סכום
שהועמד במסגרת זו יישא לכל היותר ריבית שנתית בשיעור הקבוע בתקנות מס הכנסה להלוואה שנתן בעל שליטה והיא
תיקבע במועד מתן כל סכום שיועמד בפועל .הצדדים רשאים להפסיק הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא באמצעות
הודעה מראש .עוד נקבע בהסכם אשראי הדדי ,כי כל צד יהיה רשאי לדרוש פירעון ההלוואות כלפיהם בהודעה מוקדמת
של  90יום ובכל מקרה לא יוכל מי מהצדדים לדרוש הפירעון לפני  1ביוני .2022

פרופורמה
ד.
ככל שתתבצע הנפקה לציבור ,יעודכנו תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה .עיקרי השינויים הינם העלאה של שכר
הבסיס ,עדכון לתנאים הסוציאליים ותנאים נלווים נוספים .תנאי השכר החודשיים צפויים לעמוד על סך של  60אלפי ש"ח בשנת 2021
לכל אחד משני המנהלים הבכירים ולעלות לסך של  75אלפי ש"ח לכל אחד בשנת  .2022הנחות לחישוב עדכון תנאי העסקתם של
מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה המבוססת על שכר בסך  60אלפי ש"ח לחודש לכל אחד הינן ,תוספת עלות של  366אלפי ש"ח
בחציון הראשון לשנת  183 ,2021אלפי ש"ח ברבעון השני לשנת  485 ,2021אלפי ש"ח בחציון הראשון לשנת  242 ,2020אלפי ש"ח
ברבעון השני לשנת  ,2020ו 950-אלפי ש"ח בשנת  .2020להלן נתוני פרופורמה בהנחה כי תנאי ההעסקה החדשים היו משתקפים
בדוחות הכספיים לתקופות קודמות החל ממועד תחילת העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה:
לשנה
לשישה חודשים שהסתיימו לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  30ביוני שהסתיימה
ביום  30ביוני
ביום 31
בדצמבר
2021

2020

נתוני פרופורמה
הוצאות הנהלה 3,858
וכלליות

1,133

הפסד תפעולי
הפסד לתקופה

3,835

1,262

סה"כ הפסד
כולל לתקופה

4,060

1,503

4,050

1,504

הפסד בסיסי
למניה

40.6

15.03

2021

2020

794

573

1,431

388

1,571
1,564

15.71

699
701
6.99

2020
2,597
2,598
2,786
2,794
27.86

נתונים בפועל
הוצאות הנהלה 3,492
וכלליות
הפסד תפעולי 3,469
הפסד לתקופה

3,694

סה"כ הפסד
כולל לתקופה

3,684

הפסד בסיסי
למניה

36.94

648
777
1,018
1,019
10.18

611
1,248
1,388
1,381

13.88

9

331
146
457
459
4.57

1,647
1,648
1,836
1,844

18.36
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באור  - 7הסדרי תשלום מבוססי מניות
ההענקות החדשות במהלך התקופה מפורטות להלן :כל כתבי האופציה שהוענקו אינם סחירים ,כתבי האופציה
מסולקים בדרך של מסירה פיזית של מניות.
מספר
החיים
משך
המכשירים
החוזיים
האופציות
של
תנאי
(באלפים)
ההענקה תנאי המכשיר
מועד
(בשנים)
ההבשלה
והעובדים הזכאים
745

ממומשים במנה
אחת בלבד.

2שנים

כל כתב אופציה ניתן למימוש
הענקת כתבי אופציה
ליועצים בחברה ביום  4למניה רגילה בת  1ש"ח ערך
נקוב ,לפי מחיר השוק של
בינואר 2021
המניות במועד ההענקה.
2שנים
ממומשים במנה
245
כל כתב אופציה ניתן למימוש
הענקת כתבי אופציה
אחת בלבד.
למניה רגילה בת  1ש"ח ערך
ליועצים בחברה ביום
נקוב ,לפי מחיר השוק של
 24בינואר 2021
המניות במועד ההענקה.
3שנים
ממומשים במנה
584
כל כתב אופציה ניתן למימוש
הענקת כתבי אופציה
אחת בלבד.
למניה רגילה בת  1ש"ח ערך
ליועצים בחברה ביום
נקוב ,לפי מחיר השוק של
 19באפריל 2021
המניות במועד ההענקה.
סך ההוצאות שנזקפו כהוצאות שכר במהלך התקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני ,2021
הסתכמו לסך של  2,318ו  0-אלפי ש"ח ,בהתאמה.

באור  - 8אירועים מהותיים בתקופת הדוח
א .התפשטות נגיף הקורונה
בתחילת שנת  ,2020החל להתפשט ברחבי העולם נגיף חדש מסוג "קורונה" ( )COVID-19אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות
העולמי כמגיפה עולמית .התפרצות המגיפה ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותה ,למשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה
לשגרה ולהנחיות ולפעולות השונות שנקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה ,הביאו למשבר כלכלי עולמי,
ובין היתר גם בישראל ובאוקראינה.
במהלך תקופת הדוח ,חלה עלייה לסירוגין בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר
עם המשך התפשטות הנגיף ,מידת עוצמתו ,יציאה ו/או כניסה לסגר ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים
התדירים הכרוכים באופן הדרגתי ,החל מחודש דצמבר  2020החלה ממשלת ישראל במבצע חיסונים לאוכלוסיית ישראל
אשר ממשיך להתנהל בימים אלה.
במקביל לכך ,ועל אף ביצוע מבצע החיסונים כאמור חלו עליות וירידות משמעותית ברמות התחלואה ,אשר הביאו את
ממשלת ישראל להכרזה על הטלת והסרת מגבלות משמעותיות להתניידות והתקהלות של אנשים בהתאם לרמות
התחלואה.
כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו ,ננקטו באזורים רבים בעולם ,לרבות בישראל ,צעדים
מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתקהלות של אנשים .למרות האטה בהתפשטות הנגיף בישראל לקראת סוף
החציון הראשון של שנת  , 2021בחלק ניכר ממדינות העולם חלה עלייה בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת
באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת עוצמתה ,לרבות חשש מ"גל" נוסף של תחלואה ובקשר עם
אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים בכך.
להערכת החברה ,מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינו רחב ותלוי בעיקרו במספר גורמים אשר אינם בשליטת החברה,
ובין היתר :משך הזמן שיחלוף עד להשלמת התחסנות כלל האוכלוסיה לנגיף ,היקף ההגבלה על הפעילות העסקית עד
להתחסנות האוכלוסיה לנגיף ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם.
עקב המצב הבריאותי וההגבלות השונות שננקטו בישראל ובאוקראינה במהלך תקופת הדוח נקטה הקבוצה במספר פעולות
לצורך התמודדות עם השפעות משבר הקורונה ,ניהול המשבר הקיים ותכנון אסטרטגי עתידי לטובת המשך פעילות שוטפת
בהתאם לנסיבות:
מיד עם פרוץ המשבר ,נערכה החברה יחד עם לקוחותיה ,לעבודה מהבית וחיבור מרחוק על מנת לשמור על רצף תפקודי של
כלל עובדי הקבוצה .יצוין ,כי בשיא הגבלת הפעילות במהלך משבר הקורונה כ 90%-מעובדי הקבוצה המשיכו לעבוד באופן
רגיל מהבית ,כאשר הגעה למשרדי הקבוצה בישראל ובאוקראינה התאפשרה תחת עמידה בהנחיות משרדי הבריאות
בישראל ובאוקראינה.
נכון לתאריך הדיווח ממשיכה החברה ,ביחד עם לקוחותיה ,בעבודה מהבית במשולב עם עבודה מהמשרד ,והכל בהתאם
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להוראות ולמגבלות השונות המתפרסמות מעת לעת .מגזרי הפעילות של החברה לא הושפעו מהותית מהמשבר ,כאשר
בחלקם אף הייתה עליה בפעילות ,כתוצאה מהצורך של הלקוחות להיערך לעבודה מהבית בזמן קצר ,כגון בתשתיות תוכנה
ותקשורת ,חומרה ,מוצרי תוכנה ,שירותי ענן ואבטחת מידע ,כמו גם האצת פרויקטים בתחומי הבריאות ,שליטה ובקרה
ודיגיטל.
נכון לתאריך הדיווח ,כמעט כל עו בדי הקבוצה עובדים כרגיל במתכונת עבודה במודל היברידי (שילוב של עבודה מהבית
ומהמשרד).
הערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר השלכה שלילית על מרבית ענפי המשק בדרגות שונות ,ובעקבות זאת
עשויה להיות גם פגיעה בשוק ה .IT-יחד עם זאת ,לקבוצה חשיפה מועטה ללקוחות בענפים אשר נפגעו באופן ישיר ומהותי
מהמשבר (דוגמת ענף התעופה ,ענף האופנה ,ענף התיירות וענף המלונאות) .למרות המפורט לעיל יש לציין כי בעקבות
ההגבלות שחלות במשק והצורך של לקוחות הקבוצה להיערך בזמן קצר לעבודה מהבית חלה עלייה בהיקפי הפעילות בחלק
ממגזרי הפעילו ת של החברה כגון :פתרונות מערכות מבוססות ענן וכן האצת פרויקטים הכוללים ניטור ,בקרה ושליטה
מרחוק .הנהלת החברה ממשיכה לעקוב אחר השינויים וההתפתחויות בדבר השפעות התפרצות נגיף הקורונה על פעילותה
העסקית של הקבוצה .לתאריך הדיווח ,להערכת החברה ,השלכות התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות
ואינן עולות כדי השפעה מהותית על פעילותה העסקית של הקבוצה ,לרבות על הכנסותיה ,הוצאותיה ורווחיותה .כמו כן,
להערכת החברה ,אין להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה ועל מקורות המימון שלה.
בהקשר זה יש לציין ,כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות ובהתנהלות מדינות העולם בטיפול בנגיף,
המשך התפשטותו והשפעתו על משקי העולם ,כאשר במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה המלאה
והסופית של הנגיף על פעילותה של החברה בכלל ובפרט כחברת מחקר ופיתוח.
ב .הסכמי הלוואות המירות
גרופ  107בע"מ
במהלך חודשים פברואר ומרץ  ,2021התקשרה החברה ב 6 -הסכמי הלוואות המירות למניות עם  2צדדים שלישיים שאינם
בעלי עניין ,ה"ה רפי דורסט ומיבר דורסט (דירקטורית בחברה) ,אחותו של מר דורסט ,אימו של מר סרגיי פורמן וכן אימו
של מר יורי קשדן ,אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה
כמתואר בבאור  1ב' ,יהיו מבעלי השליטה בחברה ,במסגרתם נטלה החברה מהמלווים הלוואות המירות בסך של 750,000
ש"ח ,נושאות ריבית שנתית בשיעור של  .5%הריבית תצבר ותשולם אך ורק אם הנפקת ניירות הערך של החברה ורישומה
למסחר לא תתרחש תוך  18חודשים מיום חתימת ההסכם.
בהתאם להוראות הסכמי ההלוואות ההמירות ,במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר
לרישומם למסחר ,בכוונת החברה להמיר את מלוא יתרת הסכמי ההלוואות במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה
שישולם על ידי המשקיעים במסגרת ההנפקה על-פי התשקיף בתוספת הנחה של .15%
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ג .כתבי אופציה
חברת לבנט
בימים  4בינואר ,2021 ,ו 24 -בינואר ,2021 ,בתמורה לשירותי ייעוץ שקיבלה לבנט מ 2 -יועצים שאינם ולא יהיו בעלי עניין,
העניקה להם לבנט  2כתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsלרכישת עד  745מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של
לבנט ו 245 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של לבנט ,בהתאמה ,ובסך הכל עד  1,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.
כל אחת של לבנט ,במחיר מימוש למניה אחת של  1ש"ח (להלן " :כתבי אופציה יועצים לבנט") .בכפוף להשלמת הנפקת
ניירות הערך המוצעים על -פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינו המבנה בקבוצה  ,כתבי אופציה יועצים לבנט
יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsשל החברה (להלן" :כתבי אופציה יועצים גרופ") חלף כתבי אופציה יועצים
לבנט ,כך שכתבי אופציה יועצים גרופ יהיו בשווי כלכלי זהה לכתבי אופציה יועצים לבנט.
בהתאם לכתבי אופציה יועצים גרופ ,תעניק החברה לכל אחד מן היועצים זכות לרכישת  230,852מניות רגילות של החברה
ו 75,918 -מניות רגילות של החברה ,ובסך הכל עד  306,770מניות רגילות של החברה ,במחיר מימוש למניה אחת של  1ש"ח,
כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום  24חודשים ממועד הקצאת כל אחד מכתבי אופציה יועצים לבנט ,קרי ביום  3בינואר,
( 2023כולל) ו 23 -בינואר( 2023 ,כולל) ,בהתאמה .כתבי אופציה יועצים גרופ יהיו ניתנים למימוש פעם אחת בלבד ,במלואם
או בחלקם .במקרה ש ל מימוש חלקי של כתבי האופציה ,יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר.
החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ
במסגרת כתב ההתחייבות מיום  19באפריל  ,2021בתמורה לשירותיהם של מר אדיבי ומר מורגנשטרן שניתנו לחברה
המרכזית באיתור השקעה והשקעות השותפות ,העניקה החברה המרכזית לכל אחד מאמיר אדיבי אחזקות בע"מ ,חברה
בשליטתו המלאה ( ) 100%של מר אדיבי ,ומלישמור החזקות בע"מ ,חברה בשליטתו המלאה ( )100%של מר מורגנשטרן,
כתבי אופציה לא רשומים ( )Warrantsלרכישת  28,757מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית ,כל
אחד ,וכן  890מניות מניות רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית למר מני שלום ,ובסך הכל  58,404מניות
רגילות בנות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת של החברה המרכזית (להלן" :כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ .)".עוד נקבע בכתב
ההתחייבויות ,כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך השינוי
המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף ,כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ .יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים
( )Warrantsשל החברה (להלן " :כתבי אופציה אמיר וישראל גרופ") חלף כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ .בהתאם לכתבי
אופציה אמיר וישראל גרופ ,תעניק החברה לכל אחד ממר אדיבי ומר מורגנשטרן זכות לרכישת  513,037מניות רגילות של
החברה וכן למר שלום זכות לרכישת 15,878מניות רגילות של החברה ,כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום  36חודשים
ממועד הקצאת כתבי האופציה אמיר וישראל ח.מ ,קרי ביום  18באפריל .2024 ,כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו
ניתנים למימוש פעם אחת בלבד ,במלואם או בחלקם ,תמורת תוספת מימוש השווה למחיר בהנפקה .במקרה של מימוש
חלקי של כתבי האופציה ,יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר .בנוסף ,כתבי האופציה אמיר וישראל
גרופ יהיו כפופים למגבלות נוספות על המימוש וכן להתאמות ביחס למחיר המימוש ו/או מספר האופציות במקרים הבאים
(בשינויים המחויבים)( :א) במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ; (ב) במקרה של חלוקת מניות הטבה
; (ג) במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן ; ו( -ד) במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה ( )5כתבי האופציה
אמיר וישראל גרופ לא יהיו ניתנים למכירה ו/או להעברה .המניות שתנבענה כתוצאה מימוש כתבי האופציה אמיר וישראל
גרופ תירשמנה על שם החברה לרישומים.
הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו תחת הנחת הנפקה ציבורית של מניות חברת גרופ  107בע"מ ובהתאם האומדן המהימן
ביותר של החברה הינו השווי הצפוי במועד ההענקה (אפריל  .)2021לפיכך בוצעה לבקשת החברה הערכת שווי בלתי תלויה
המבוססת על מודל בלאק אנד שולס ונרשמה קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות בסך של  907אלפי ש"ח כנגד פרמיה על
המניות .זאת תחת ההנחה לפיה האופציות היו מראש למניות חברת האם ,כפי שצפוי לאחר ההנפקה ושינוי המבנה.
ד .הסכמי השקעות
החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ
בהתאם לכתב התחייבות מיום  19באפריל 2021 ,אשר נחתם על-ידי ה"ה אמיר אדיבי וישראל מורגנשטרן כלפי החברה
התקשרה החברה המרכזית בהסכם השקעה עם אחים טובים אנחנו (שותפות מוגבלת) אשר בעלי השליטה בשותף הכללי
שלה הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן .בהתאם להסכם ההשקעה ,בתמורה לסך של  3,350,650ש"ח ,הקצתה החברה
המרכזית לשותפות  29,202מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של החברה המרכזית במחיר למניה של  114ש"ח .עוד נקבע
בכתב ההתחייבות ,כי מר אדיבי ומר מורגנשטרן יהיו זכאים למנות עד  2דירקטורים בחברה המרכזית בלבד לתקופה של
 12חודשים.

12

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

גרופ  107בע"מ

באור  - 9אירועים לאחר תקופת הדיווח
בחודש יולי  2021התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  ,Tradierברוקר סוחר הפועל באופן מקוון בעיקר בארה"ב ,על-פיו יחלו
הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח ממשק בין פלטפורמת לבנט לבין שירותי הברוקראז' של  ,Traiderלרבות חיבורו
לפלטפורמה של  ,)"Finastra"( Finastra International Limitedוזאת בהמשך לחתימה על הסכם אסטרטגי במהלך
הרבעון הראשון הראשון לשנת  2021עם חברת  ,Finastraהמספקת שירותים ופתרונות לאלפי בנקים ומוסדות פיננסיים
אחרים בתחומי בנקאות קמעונאית ,בנקאות עסקית ,מסחר ,שוקי הון ותשלומים .להערכת החברה ,ההתקשרות בהסכמים
אסטרטג יים אלו ישמשו כלי ליצירת תשתית שיווקית למערכת לבנט תחת הסכמים מסחריים אפשריים בין החברה
לשחקנים אסטרטגיים מקומיים ובינלאומיים נוספים .החברה צופה כי ההצלחה בהטמעת המערכת בקרב הלקוחות
ושיתופי הפעולה העסקיים המבוססים על הרצת המערכת אצל שחקנים אסטרטגיים ,יקדם את האסטרטגיה העסקית
שלה.
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טיוטה ציבורית מס'  2 1וטיוטת רשות ניירות ערך ובורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מס' 45

פרק  - 10פרטים נוספים
.10.1

חוות דעת עורך דין

 26 29ביוליבאוגוסט2021 ,
לכבוד
גרופ  107בע"מ
א.ג.נ,
הנדון :טיוטת תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה
ותשקיף מדף של גרופ  107בע"מ ("טיוטת התשקיף" ו"-החברה" ,בהתאמה)
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזה כי:
א .לדעתנו ,הזכויות הנלוות לניירות הערך הנכללים בטיוטת התשקיף ,תוארו נכונה
בתשקיף.
ב .לדעתנו ,לחברה הסמכות להנפיק במסגרת התשקיף את ניירות הערך המוצעים
בתשקיף ,בצורה המתוארת בטיוטת התשקיף.
ג .הדירקטורים של החברה מונו כדין ,ושמותיהם נכללים בטיוטת התשקיף.
אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בטיוטת התשקיף.

――――――――――-

בכבוד רב,
מיכאל גיטרמן ,עו"ד

אלעד רשטיק ,עו"ד

1
טלי איתן
רפאל ליבא
ירון מהולל
ניר ויסברגר
2
סאלי גיליס
נעם וייס
דוד כהן
עופר כהן -צדק
אהוד קרונפלד
קרן רייכבך -סגל
שירלי גל
נטע שקד -שטדלר
גיא הדר
נועה לב גולדשטיין
יוחאי שלף
3
יואל וידל
מיכאל גיטרמן
אלין וקסלמן
רועי גוטמן
שרון סופרין
נטלי דוידאי הדר
אלון רום
אברהם מורל
אדם קדש
גיא אידו
גיל סיגל
אלעד רשטיק
אתי שי
עמרי אורן
מאיה אלדורוטי
אינגה חייקין
רענן בן ישי
7
אסתי בן נון
יניב באום
מעין אינוונר
שי תורג'מן
רעי כהן
בר איצקוביץ
אבישי סנדר
רז לנדאו
אור טלמון
בת -אל טורנג'י
אהוד הכט
מיכאל צ'רנוב
5 ,4

רז לנדאו ,עו"ד

איתן מהולל שדות ,עורכי דין ועורכי פטנטים

בת-אל טורנג'י ,עו"ד

ברברה דיאמנט
4
סיוון אוחיון
4
ג'ו צ'רסון

――――――――――-
 1מוסמך גם בקליפורניה
 2מוסמך גם באנגליה
ואוסטרליה
 3מוסמך גם בניו יורק
 4עורך פטנטים ישראלי
 5עורך פטנטים אירופאי
 6עורך פטנטים אמריקאי
 7סוכן פטנטים אמריקאי
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.10.2

הוצאות ועמלות
הוצאות החברה בקשר להנפקה זו ,כולל עמלות הפצה ,ניהול ,התחייבות מוקדמת וריכוז והוצאות
אחרות ,לרבות שכ"ט יועצים ,יפורטו במסגרת הודעה משלימה אשר תפרסם החברה בהתאם
לסעיף (16א ))2(1לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה.

.10.3

דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים
למעט כמפורט לעיל ,וכן למעט כתבי אופציה לא רשומים שהוקצו למר אמיר אדיבי ,מר ישראל
מורגנשטרן ומר מני שלום בתמורה לשירותיהם שניתנו לחברה המרכזית באיתור השקעה
והשקעות השותפות כמפורט בסעיף  3.4.1לתשקיף ,החברה לא שילמה או התחייבה לשלם
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך
שהנפיקה.

.10.4

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
למעט אופציות לא רשומות שיוקצו לנושאי משרה בחברה ובלבנט ,לרבות לבעל השליטה בחברה,
כתבי אופציה יועצים גרופ  1הלא רשומים ,כתבי אופציה יועצים גרופ  2הלא רשומים ,כמפורט
בפרק  3לתשקיף ,בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות
ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים.

.10.5

עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מהתקנון ההתאגדות של החברה ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים
בתשקיף ,עומדים לעיון הציבור במשרדי החברה ,בשעות העבודה המקובלות .כמו-כן ,העתק
מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ,בכתובת:
 www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה ,בכתובת .http://maya.tase.co.il
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פרק  - 11חתימות

החברה
___________________

גרופ  107בע"מ

דירקטוריון החברה
דני כהן ,יו"ר דירקטוריון

___________________

אדי כץ ,דירקטור

___________________

גיא עמר ,דירקטור

___________________

מיבר דורסט ,דירקטורית

___________________

מאיה פינגר -קרן ,דירקטורית

___________________
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