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הנדון :דוח מיידי
החברה מתכבדת להודיע בזאת ,כי אר.די לבנט בע"מ ("לבנט") ,חברה בת בבעלות מלאה ( )100%של החברה,
המפתחת ,משווקת ומפיצה מערכת ממוחשבת שמנגישה מסחר בשוק ההון לאנשים פרטיים הרוצים לסחור
בניירות ערך ,התקשרה במזכר הבנות עם ,(“Trade”) Trade Capital Markets (TCM) North America LLC
שבכוונתה לפעול לקבלת רישיון מרשות הפיקוח הפיננסית האמריקאית ( )FINRAלשמש כברוקר סוחר
( )Broker - Dealerבארה"ב למסחר מקוון בניירות ערך ומדדים Trade .הינה חברה השייכת לקבוצת
 Trade.comבעלת רישיונות ברוקארז' באירופה ובאמירויות.
בהתאם למזכר ההבנות ,יפעלו הצדדים ליצירת מוצר משולב שיאפשר להם להציע ללקוחותיהם פתרון כולל
למסחר בניירות ערך ומדדים בשוקי ההון ,באופן שבו ניהול ההשקעות יבוצע באמצעות פלטפורמת לבנט,
וביצוע העסקאות ויישום האסטרטגיות יבוצע באמצעות "( Tradeהמוצר המשולב") .המוצר המשולב יוצע
לבנקים המשתמשים בפלטפורמת .1("Finastra") Finastra International Limited
עוד נקבע במזכר ההבנות ,כי הצדדים יחלו בפיילוט שיימשך  12חודשים החל ממועד פתיחת חשבון המסחר
הראשון על ידי מי מלקוחות  Tradeאו מועד אחר שייקבע על ידם .במסגרת הפיילוט יפותח המוצר המשולב,
לרבות חיבורו לפלטפורמת  Finastraויוצע למספר מצומצם ( )2-3של בנקים שחברים ברשת של .Finastra
על-פי ההסכמות בין הצדדים ,תשלומים שייגבו מהבנקים כאמור ו/או מלקוחותיהם הסוחרים הפרטיים
שיעשו שימוש במוצר המשולב ,לאחר ניכוי עמלת  ,Finastraיתחלק בין לבנט ל ,Trade -באופן שייקבע בין
הצדדים.
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 Finastraהינה חברה המספקת שירותים ופתרונות לאלפי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי בנקאות קמעונאית ,בנקאות
עסקית ,מסחר ,שוקי הון ותשלומים .נכון למועד דוח מיידי זה ,לבנט התקשרה בהסכם הפניות ) (Referral Agreementעם
 .Finastraלפרטים נוספים ,ראו סעיף  7.17.4לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2021אשר פורסם ביום  22במרץ2022 ,
(מס' אסמכתא .)2022-01-027630 :האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי") .יצוין ,כי ההתקשרות
במזכר ההבנות הנ"ל אינה מהווה חלק מהסכם ההפניות עם .Finastra
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להערכת החברה ,ההתקשרות במזכר ההבנות עם  Tradeיחד עם ההתקשרויות האסטרטגיות הקיימות עם
 2Finastraו 3Tradier Brokerage Inc. -עשויות לסייע ללבנט בהתקשרויות מסחריות נוספות עם שחקנים
אסטרטגיים מקומיים ובינלאומיים נוספים .החברה צופה ,כי ההצלחה בהטמעת המערכת בקרב הלקוחות
הקיימים ושיתופי הפעולה העסקיים המבוססים על הרצת המערכת אצל שחקנים אסטרטגיים ,עשויים
לסייע בקידום עסקי החברה בהתאם ליעדים והאסטרטגיה העסקית שלה המפורטים בדוח התקופתי של
החברה.
יודגש ,כי הערכותיה של החברה בדבר שיתופי פעולה אסטרטגיים ,ובכלל זה ההתקשרות במזכר ההבנות
עם  Tradeוכן בדבר האסטרטגיה העסקית שלה ויעדיה ,הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע
לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אשר אינן בשליטת החברה בלבד ועשויות שלא להתרחש ,כולן או
חלקן ,או עשויות להתממש באופן שונה מהותית.

בכבוד רב,
גרופ  107בע"מ
באמצעות:
אדי כץ ,מנכ"ל ודירקטור
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ראו הערת שוליים מס'  1לעיל.
לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ,ראו סעיף  7.17.6לפרק א' לדוח התקופתי.
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