
  

 

 (Vonetize PLC)וונטייז פי אל סי 
 חברה המאוגדת לפי דיני מדינת קפריסין

 )"החברה"(
 

  הנפקה ראשונה לציבורלהשלמה  מדף וכן תשקיף תשקיף
 

 של

 .", לפי העניין(מניות רגילות" או "המניות המוצעות)" כל אחת של החברה ע.נ. אירו 0.001בנות רשומות על שם, מניות רגילות,  7,500,000
 

 שלו

"( )לפרטים (1כתבי אופציה )סדרה של החברה )" מניות רגילות  7,500,000רשומים על שם, הניתנים למימוש לעד  (1כתבי אופציה )סדרה   7,500,000 
  .לתשקיף( 2.1נוספים ראו סעיף 

 
כאמור בתקנות ניירות  ,לציבור בדרך של הצעה אחידהמוצעים  "(ניירות הערך המוצעיםן יחדיו: "ל( )לה1וכתבי האופציה )סדרה המניות המוצעות 

ש"ח ליחידה, בדרך של מכרז על מחיר  7.71יחידות, במחיר שלא יפחת מסך של  75,000-ב, 2007-תשס"זהערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( 
 :"(יחידה)" הינו כדלהלןיחידה היחידה, כשהרכב ומחיר כל 

 
 כולל מחיר היחידההרכב 

 ש"ח 7.71 ש"ח למניה 7.71מניות רגילות במחיר מינימאלי של  100

 ללא תמורה (, ללא תמורה1כתבי אופציה )סדרה  100]

 ש"ח 771 ליחידה המינימאלי המחיר"כ סה

 
 להתקשר עם משקיעים מסווגים בהתקשרות מוקדמת לפיה יגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות חברהבכוונת ה

 .לתשקיף 2בפרק  2.3.6לפרטים ראו סעיף  תפרסם החברה.בכמויות ובמחירים ליחידה אשר יפורסמו בהודעה המשלימה ש
 

 אודות לתשקיף, ולפרטים  2.3.7.1 סעיף המכרז, ראו תאריך לאחר מסווגים למשקיעים להקצות החברה שבאפשרות היחידות מספר אודות לפרטים
 לתשקיף. 2.3.7.2 סעיף המכרז, ראו תאריך לאחר המזמינים לכלל להקצות החברה שבאפשרות היחידות מספר

 
  למסחר.ו ולא ירשמו צלא יוקניירות הערך המוצעים היה ותבוטל ההנפקה מסיבה כלשהי, 

  לציבור. חברהההצעה לציבור על פי תשקיף זה היא ההצעה הראשונה של ניירות הערך של ה

תקנות ניירות ערך ול 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2()1)א16בהתאם לסעיף  הודעה משלימהלאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה 
", לפי העניין(. במסגרת ההודעה המשלימה, תקנות הודעה משלימה" ו"הודעה המשלימהה)להלן: " 2007-)הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"ז

המועד כן יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים ככל שיהיו, בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים ו
 לתשקיף. 2בפרק  2.9ה המשלימה ראו סעיף להגשת הזמנות על פי תשקיף זה. לפרטים בנוגע להודעוהתקופה 

 
-לפיו היא תיכלל במדד תלמהבורסה, אישור עקרוני  , החברה תקבל "(הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "כפי שנמסר לחברה מהבורסה 

-יתקבל אישור רשות ניירות ערך לתיקון כללי מדד ת"א טקא( למספר תנאים שהעיקריים שבהם: , בכפוף עילית לאחר רישומה למסחר-אביב טק
וזאת לפני קיום המכרז לציבור להנפקת ניירות הערך של החברה, על פי תשקיף זה; ב(  2016במאי  8עילית באופן שאושר בדירקטוריון הבורסה ביום 

למניה, בהתבסס על המחיר למניה בו יוצעו המניות לציבור המחיר האפקטיבי אג'; ג(  50-בהודעה המשלימה לא יהיה נמוך מהמחיר המזערי למניה 
בתחילת יום המסחר הראשון של המניה  החזקות הציבור שווי( ג; ש"חמיליון  100-במסגרת ההודעה המשלימה, ישקף שווי חברה שלא יהיה נמוך מ

; ה( החברה תציג לבורסה נתונים בדבר 10%-יפחת מולא , ד( שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של המניה₪; מיליון  20יהיה 
עילית חדש, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות -לתאגיד טקאם וככל שהחברה תחשב , לפיכך .זיקתה לישראל
, אם בנסיבות כאמור עילית.-לתקנות הטק 5יחולו עליה ההקלות המנויות בסעיף  ,"(עילית-תקנות טק)להלן: " 2016-עילית(, התשע"ו-במדד ת"א טק

"(, לא חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-לב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח35וככל שניירות הערך של החברה ירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 
 3על מנת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה לב)ג( לחוק ניירות ערך35יף תדרש החברה לקבל את הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה, כאמור בסע

 לתשקיף. 1.5לפרטים נוספים, ראו סעיף  לחוק ניירות ערך. 
 

 1.3( לפרק ו' להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה, לפרטים ראו סעיף 1)א()1החברה הינה חברת מו"פ בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 
 לתשקיף. 

 
מניות רגילות של החברה, אגרות  -תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין  מכוחו ,מדף תשקיף זה מהווה גם תשקיף

חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש 
 חוב שאינן ניתנות להמרה ושניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים.  לאגרות

 
, באמצעות דוחות הצעת מדף 1968-א)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח23הצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

ה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו(, כפי שיהיו מעת בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין )ובכלל ז
 לעת.



 
 

"(. דירקטוריון הדוחות תקנות)" 1970-החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 קנות הדוחות. ד)ב( לת5החברה החליט על אימוץ כל ההקלות ביחס לתאגידים קטנים המנויות בתקנה 

 
תחום הפעילות של החברה מתחרים, בין אם ל - תחרות נכון למועד התשקיף: על עסקי החברה,גדולה בעלי השפעה תמצית גורמי הסיכון  וובאילהלן 

רת שוגופים פרטיים חדשים שנכנסים לתחום שירותי התוכן. ההתפתחות הטכנולוגית בתחום, המאפ מדובר בחברות הסלולר, חברות הכבלים והלווין
העברת תכנים במהירות גבוהה, מחייבת את החברה להשקיע באופן שוטף משאבים בחדירה לשווקים חדשים ושמירה על יתרון יחסי על פני 

 לביצוע משאביםנדרשים  לחברה ;העדר משאבים לביצוע השקעות חדשות ;המתחרים, הן ברמת טכנולוגית והן ברמת בתכנים שהיא מציעה
יהיו בידי החברה, בכל עת שיידרש לה, משאבים מספיקים לרכישות או  כי לכך ערובה אין טכנולוגיות חדשות וכן רכישת תכנים חדשים.ב השקעות

 .השקעות כאמור
 

החברה הינה חברה זרה, אשר התאגדה על פי דיני מדינת קפריסין והינה פועלת בהתאם להוראות הדין הקפריסאי. עם רישום ניירות הערך של 
א לחוק ניירות ערך ולפיכך, כפופה 39, חלות על החברה הוראות סעיף "(הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-לניירות ערך בתלבבורסה החברה למסחר 

לפקודת החברות, מחיל את  380בנוסף, סעיף . )כמפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך( ות מסוימות בחוק החברות הישראליהחברה להורא
כמו כן, החברה תהא  פרקים י"א עד י"ז לפקודת החברות על החברה במקרה של פירוק בידי בית המשפט או בפיקוחו, ובלבד שיש לה נכסים בישראל.

 ערך ולתקנות מכוחו החלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בישראל.כפופה לחוק ניירות 
החברה ו/או יועציה המשפטיים אינם מביעים עמדה בקשר עם: )א( תוקפו המשפטי של יישום . אלו יחולו בנוסף להוראות תקנון החברה הוראות

או )ב( לגבי תקפות, תוקף , על חברה המאוגדת בקפריסין, לפקודת החברות 380ו/או סעיף  א לחוק ניירות ערך39 פי סעיף-הדין הישראלי, לרבות על
לרבות  ומבלי לגרוע מהאמור,אם וככל שהן קיימות, הישראלי בתזכיר ובתקנון ההתאגדות של החברה,  לדיןאו היתכנות לאכיפה של כל ההפניות 

בקשר עם היכולת החוקית לאכוף את הדין הישראלי על החברה או על בעלי המניות )ג( , או ת לחוק ניירות ערךא והתוספת הרביעי39בקשר עם סעיף 
התחייבות החברה, נושאי  , לרבות לפרטים אודות השוואת הדין הישראלי לדין הקפריסאי ותחולת הוראות דינים אלו. בקשר עם סוגיות אלו ואחרות

 Chryssesלתשקיף וחוות הדעת ממשרד עורכי דין,  5.1סעיף ראו א והדין הישראלי 39הוראות סעיף המשרה והדירקטורים בנוגע לתחולת 

Demetriades & Co. LLC  לתשקיף. 12מצורף לפרק  העתק שלהאשר קבלה החברה ואשר "( חוות דעת עורכי הדין מקפריסין)להלן: "מקפריסין 
כי אם יהיה בכוונתה לאשר הסדר או פשרה לצורך שינוי תנאי ניירות או לצורך מתחייבים החברה והדירקטורים בחתימתם על תשקיף זה, בנוסף, 

לחוק החברות, ובהתאם  350מחיקת ניירות הערך של החברה מהרישום למסחר ביוזמת החברה, היא תפעל לאישור הפעולות כאמור על פי סעיף 
 קפריסין.הבורסה וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות דיני מדינת להנחיות 

מקפריסין, אשר הוגשה לבורסה, דיני מדינת קפריסין ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם  בהתאם לחוות הדעת שקיבלה החברה ממשרד עורכי דין
, את רישומם למסחר לרבות מכוח תשקיף המדף מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות הערך של החברה המוצעים בתשקיף זה לציבור בישראל

ללא , יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה וכן על פי תשקיף המדף בבורסה ו/או את המסחר שלהם בבורסה, וניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה
 מגבלות כלשהן תחת דיני מדינת קפריסין ומסמכי ההתאגדות של החברה. 

פי דיני מדינת -ין זה של מי שהוסמך כעורך דין עלוות דעת בעניהחברה תעביר לבורסה קודם לביצוע הנפקה של נייר ערך על פי תשקיף המדף, ח
קפריסין. העתק מחוות הדעת שקבלה החברה מעורכי הדין קפריסין בקשר עם הנפקת ניירות ערך על פי תשקיף להשלמה זה ותרגומה לעברית, 

 .לתשקיף. לפרטים נוספים, ראו חוות דעת עורכי הדין מקפריסין כאמור.  12מצורף לפרק 
 
 

)להלן:  114/2005ריסין או לכל גוף רגולטורי אחר באיחוד האירופי בהתאם להוראות חוק פתשקיף זה לא הוגש לאישור של רשות ניירות ערך בק
 במישרין או בעקיפין, לציבור בקפריסין או באיחוד האירופי. יוצעו או ימכרועל פי התשקיף, לא  וניירות הערך המוצעים"חוק התשקיף"(, 

 
 לתשקיף. 7.24סעיף , ראו מפורטים לעיללפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון ה

 
על פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה עבור כל  ניירות הערך המוצעיםהוצאות הכרוכות בהנפקת ה סך כל

 ה.על פי תשקיף זה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימ ניירות הערך המוצעים
 

קונסורציום חתמים בראשות דיסקונט חיתום והנפקות בע"מ ורוסאריו בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום קודם למועד ההודעה המשלימה עם 

ההפצה  ,שרותי חיתום )א.ש.( בע"מ באופן שניירות הערך על פי תשקיף זה יהיו מובטחים בחיתום חלקי או מלא. עמלות החיתום, הניהול, הריכוז

יובהר, כי נכון למועד התשקיף,  .ההודעה המשלימה וההוצאות האחרות הכרוכות בהצעה זו ושיעורן מתוך התמורה המיידית ברוטו יפורטו במסגרת
 אין כל וודאות, כי הסכם חיתום כאמור יחתם וניירות הערך של החברה יובטחו בחיתום חלקי או מלא.

 
  

ד' לדוחות הכספיים של החברה לתקופה 1לאמור בביאור  ו את תשומת הלב, מבלי לסייג את חוות דעתם, רואי החשבון המבקרים של החברה הפנ
, המפרט גורמים אשר מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך 2015 בדצמבר 31סתיימה ביום השנה של 2014בדצמבר  31סתיימה ביום השנה של

לגורמים אלה מפורטות אף הן בביאור זה. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי קיומה של החברה כ"עסק חי". תוכניות ההנהלה בקשר 
 . הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי"

 
לתשקיף, אשר נעשו בשנה שקדמה לפרסום התשקיף, היו  10.4.4-ו 7.4.3, 3.5.2, 3.5.1כי המחירים שנקבעו בעסקאות המפורטות בסעיפים ן יצוי

 ( )לפי העניין(, המוצעים בתשקיף זה. 1לפחות מהמחיר האפקטיבי של המניות או מהשווי הכלכלי של כתבי האופציה )סדרה  10%-נמוכים ב

ש"ח. השווי האמור של כל כתב  1.32הינו ( 1ש"ח. השווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה  6.39המחיר האפקטיבי של מניה רגילה אחת הינו 
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 מבוא - 1 פרק

  כללי .1.1

 מדינת דיני פי על, 2011 באפריל 4 ביום בקפריסין והתאגדה הוקמה אשר פרטית חברה הינה החברה

 עם. והינה פועלת בהתאם להוראות הדין הקפריסאי ,"מבע.וי. טי פיקסלייט השם תחת קפריסין

, ערך ניירות חוק הוראות תחולנה, בישראל לציבור שלה הערך ניירות להצעת החברה תשקיף פרסום

 1999 -"ט התשכ, החברות חוק והוראות ותקנותיו"( ערך ניירות חוק)להלן: " 1968-"ח התשכ

 לחוק, בהתאמהא, 39-ו 36 סעיפים להוראות בהתאם והכל ותקנותיו "(החברותחוק )להלן: "

 16ביום  .לתשקיף 5ראו פרק  ,לפרטים אודות השוואת הדין הישראלי לדין הקפריסאי .ערך נייירות

"חברה זרה" לפי סעיף -, הגישה החברה לרשם החברות בישראל בקשה להכרתה כ2015בדצמבר 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את שינוי  26.2.2016ביום  .לחוק החברות 346

( לפי דיני PLCכתה של החברה לציבורית )יאת הפו, (Vonetize) "מבע וונטייז-שמה של החברה ל

 . 2016ידי רשם החברות הקפריסאי במהלך חודש אפריל -, ובקשות אלה אושרו עלסיןקפרי

 דרישה פי על תוכן שירותי אספקתל תוכן פלטפורמת והפצת פיתוחב החברה עוסקת הקמתה ממועד

(Video On Demand - VOD) בסיס על פייהלצ שונים מסוגים תכנים במסגרתם מציעה החברה 

 .פרסומות מבוססת ללא תשלום צפייה או, רכישה, פעמית חד השכרה, מנוי

קטגוריות, הכולל סרטים -" והינו שירות מרובהSmartVOD" נקרא החברה של הפרמיום שירות

 Warner, (Disney Pixar, Marvel, Lucasfilmחדשים מהקולנוע ממיטב אולפני הוליווד )כגון 

Brothers, Sony Pictures, Universal, Lionsgate, 20th Century Fox  ועוד, לצד סרטי טלוויזיה

וקולנוע נוספים, סדרות טלויזיה, תכני ילדים, הופעות מוזיקליות ותכנים נוספים. היצע התכנים 

 בשירות שונה ממדינה למדינה ומותאם ע"י החברה לשוק היעד.

ם נוספים על פי נושאים פרטניים הכוללים תכנים מגווני VODכן, החברה מספקת שירותי  כמו

באותם הנושאים, וזאת באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית שלה ואפליקציות יעודיות לכך )להלן: 

 "(. האפליקציות היעודיות"

מדינות שונות, ובעקבות עסקת הפצה  35-למועד התשקיף, החברה מפעילה את שירותיה ב נכון

וספות באמריקה מדינות נ 24-, בכוונתה להרחיב השירות לSamsungשנחתמה בין החברה לבין 

 -מדינות, בעלות אוכלוסיה מצרפית של מעל כ 59-יפעל השירות ב 2016הלטינית כך שעד סוף שנת 

 לתשקיף. 7.11.2.1 מיליארד תושבים. לפרטים אודות עסקת ההפצה עם סמסונג ראה סעיף 1.3

ברחבי העולם, ובכל  ייחודיים משתמשים מיליון 5.6-כ למעל אלו שירותים ניתנו, ףעד למועד התשקי

ממוצע  יפ-למשים ייחודיים חדשים לשירותי החברה )עמשת 15,000-כיום נוספים בממוצע 

אודות  נוספיםלפרטים  .יום שקדמו למועד התשקיף( 30-המשתמשים היחודיים החדשים מדי יום ב

 .לתשקיף 7.1 סעיף והחברה כאמור רא פעילות
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 להצעה ראשונה של ניירות הערך על פי תשקיף להשלמה זה ואישורים היתרים .1.2

שיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך יהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר

 , להנפקתם ולפרסום התשקיף.זה תשקיף פי על

ר אין בהיתר רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף, משום אימות הפרטים המובאים בו או אישו

 .בתשקיף המוצעים הערך ניירותמהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של 

פי תשקיף זה  על המוצעים הערך ניירות ,ולפי להשלמה לתשקיף העקרוני אישורה את נתנה הבורסה

 לתשקיף הבורסה אישור)להלן: " פיו על ובהנחיות הבורסה בתקנון הקבועים בתנאים יםעומד

למסחר,  המוצעים הערך ניירות"(. מתן האישור כאמור אינו מהווה אישור לרישום להשלמה

על פי הודעה  למסחר ,המוצעים הערך ניירותוהרישום למסחר של יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום 

, ותקנות ניירות ערך )הודעה 1968משלימה שתפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 ההודעה)להלן: " לתשקיף 2.9כמפורט בסעיף  ,2007-קיף(, התשס"זמשלימה וטיוטת תש

 . "(המשלימה

 של פרסומה טרם יינתן ,זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור

 . לתשקיף 2.9 ף, כמפורט בסעיהמשלימה ההודעה

 הערך ניירות לרישום אישור למתן התחייבות משום השלמה לתשקיף הבורסה באישור לראות אין

 לרישום בקשה אישור על. המשלימה ההודעה פי-על למסחר לציבור זה תשקיף פי-על המוצעים

 תקנון הוראות יחולו המשלימה ההודעה פי-על, למסחר, לציבורהערך המוצעים  ניירות הערך

 ההודעה פי על למסחר לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי פיו על וההנחיות הבורסה

 .המשלימה

הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף, למהימנותם או  שלאין לראות באישור האמור 

 המוצעים הערך ניירותלשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של 

 בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.

  "פמוהיתרים ואישורים לחברת  .1.3

לפיו החברה וחברת סמארט וי או די קבלה החברה את אישור המדען הראשי  2016באפריל  11 ביום

 2013-2015השנים  ( של החברה השקיעו יחד במהלך100%ישראל בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה )

פי הדו"חות הכספיים המעודכנים של -וזאת על ,במחקר ופיתוחמיליון ש"ח  3כולל, סך העולה על 

המצורפים לתשקיף. בכוונת החברה להמשיך ולעסוק בייצור ושיווק  2015לדצמבר  31 החברה ליום

 .של פירות המו"פ האמור

 לתשקיף המדףהנוגעים  ואישורים היתרים .1.4

 פי כל דין לפרסום תשקיף שיונות הדרושים עליאת כל ההיתרים, האישורים והר החברה קיבלה

א)ו( לחוק ניירות ערך, 23פי תשקיף המדף כאמור בסעיף -הצעת ניירות ערך לציבור על .המדף

פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק -"( תעשה עלחוק ניירות ערך" או "החוק)" 1968-תשכ"ח

"( תקנות הצעת מדף)" 2005-ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, תשס"ו

 "(.דוח ההצעה" או "דוח הצעת המדףשלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה )"ואשר בו יו
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משום אימות הפרטים המובאים בו  המדף רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיףשל  האין בהיתר

-שיוצעו עלאו אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך 

 .המדף תשקיףפי 

למניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות המתייחס  עקרוני אישור נתנה הבורסה

להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי 

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה וניירות  ,אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב

 -ו "ירות הערךני: "להלן ייקראו יחד כולם)פי תשקיף מדף זה -וצעו עלאשר י ערך מסחריים

 (."העקרוני האישור"

, ככל למסחר ורישומם, למסחר הערך ניירות לרישום אישור מהווה אינו האמור העקרוני האישור

 .המדף הצעת דוח פי-על למסחר ערך ניירות לרישום לבקשה אישור לקבלת כפוף יהיה ויוצעו,

-על  למסחר הערך ניירות לרישום אישור למתן התחייבות משום, כאמור העקרוני האישור במתן אין

 .המדף הצעת דוח פי

פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון -על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על

 פיו, כפי שיהיו בתוקף באת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור.-וההנחיות על הבורסה

למהימנותם או  ,מדף זה אישור לפרטים המובאים בתשקיףשל הבורסה אין לראות באישור האמור 

לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים 

 .יוצעו בדוח הצעת מדףאו על המחיר בו הם מדף זה בתשקיף 

לחוות הדעת עורכי הדין מקפריסין, כהגדרתה בכריכת התשקיף, אשר העתק שלה ותרגומה  בהתאם

לתשקיף: דיני מדינת קפריסין ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם  12לעברית צורפו לפרק 

מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף מדף זה ושיוצעו על פי דוח 

ראל, את רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים כל פי תשקיף מדף זה הצעת מדף לציבור ביש

ושיוצעו על פי דוח הצעת מדף בבורסה ו/או את המסחר בהם בבורסה, וניירות הערך המוצעים על פי 

תשקיף מדף זה ועל פי הצעת מדף יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני 

 התאגדות של החברה.מדינת קפריסין ומסמכי ה

חוות דעת  ,החברה תעביר לבורסה קודם לביצוע הנפקה של נייר ערך כלשהו על פי תשקיף מדף זה

 .קפריסיןמדינת בעניין זה של מי שהוסמך כעורך דין על פי דיני 

 עלית-טק מדד .1.5

-לפיו היא תיכלל במדד תל, כפי שנמסר לחברה מהבורסה, החברה תקבל אישור עקרוני מהבורסה

א( יתקבל אישור  עילית לאחר רישומה למסחר, בכפוף למספר תנאים שהעיקריים שבהם:-יב טקאב

 8 ביום הבורסה בדירקטוריון שאושר באופןעילית -טק"א ת מדד כללי לתיקוןרשות ניירות ערך 

( ב; זה תשקיף פי על, החברה של הערך ניירות להנפקת לציבור המכרז קיום לפני וזאת 2016 במאי

, למניה האפקטיבי המחיר( ג'; אג 50-מ נמוך יהיה לא המשלימה בהודעה למניה המזערי המחיר

 חברה שווי ישקף, המשלימה ההודעה במסגרת לציבור המניות יוצעו בו למניה המחיר על בהתבסס

 של הראשון המסחר יום בתחילת הציבור החזקות שווי( ג"ח; ש מיליון 100-מ נמוך יהיה שלא

 ולא, המניה של הראשון המסחר יום בתחילת הציבור החזקות שיעור( ד; ₪ מיליון 20 יהיה המניה

לפיכך, אם וככל שהחברה  .לישראל זיקתה בדבר נתונים לבורסה תציג החברה( ה; 10%-מ יפחת
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עילית חדש, כהגדרת מונח זה בתקנות -תחשב החברה לתאגיד טקשעילית חדש, -תחשב לתאגיד טק

תקנות )להלן: " 2016-עילית(, התשע"ו-תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טקערך )דוחות  ניירות 

 כמפורט להלן: עילית-לתקנות הטק  5יחולו עליה ההקלות המנויות בסעיף  ,"(עילית-טק

החברה תהנה מההקלות הניתנות "לתאגיד קטן" אף אם לא תחשב תאגיד קטן, כהגדרת  .א

)להלן:   1970 -)דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"לג לתקנות ניירות ערך  5מונח זה בסעיף 

  "(;דוחות תקופתיים ומיידים"

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

 מיידים;לדוחות תקופתיים ו

ביחס לדוחות רבעונים החברה תהיה פטורה מלתת גילוי אודות שינויים בעסקי החברה ביחס  .ג

א לדוחות תקופתיים ומיידים; מלצרף דוחות ביניים ומידע 39תקופתי כאמור בתקנה לדוח ה

וכן  ;א לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים44-ו 44פיננסי של חברה כלולה, כאמור בסעיפים 

החברה תצרף  לדוחות תקופתיים ומיידים. 48כאמור בתקנה , דוח דירקטוריון רבעונימלצרף 

דוח אשר יפרט את ההתפתחויות העיקריות במצב ענייני החברה בתקופת הביניים ובתקופה 

 .המצטברת מתום שנת הדיווח האחרונה

לב לחוק 35וככל שניירות הערך של החברה ירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף  אם .ד

ך שלה, כאמור בסעיף החברה לקבל את הסכמת מחזיקי ניירות הער תדרשניירות ערך, לא 

 לחוק ניירות ערך. 3לב)ג( לחוק ניירות ערך על מנת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה35

 הון מניות .1.6

 : החברה של המניות הון .1.6.1

 נקוב ערךאירו  0.001 בנותות רגילות מני 100,000,000 -מ כבמורהרשום של החברה  ההון

  .אחת כל

 מניות מונפק ונפרע הון
מניות מונפק  הון

ונפרע בדילול מלא 
 1לפני ההנפקה

 מונפק מניות הון
 לאחר ונפרע

 2ההנפקה

 מונפק מניות הון
 בדילול ונפרע
 לאחר מלא

  3ההנפקה

25,650,000 30,426,353 33,872,157 45,426,353 

  :כדלקמן הינו( דולר באלפיההון העצמי של החברה ) .1.6.2

                                                      
לפרק  10.3.4פיי, המותנות בהשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, כאמור בסעיף -סמארטהמניות ללוקח בחשבון גם את הקצאת המלא  הדילול 1

 .לתשקיף 10
2

 לתשקיף. 10.3.4כאמור בסעיף  פיי לסמארטהקצאת המניות  כולל 
3

 10.3.4, המותנות בהשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, כאמור בסעיף פיי-סמארטלוקח בחשבון גם את הקצאת מניותיה של הדילול המלא  
לתשקיף ו/או במסגרת חתימת יתר  2.9.2לתשקיף בהנחה שלא יוצעו מניות נוספות במסגרת ההודעה המשלימה כמפורט בסעיף  10לפרק 

 לתשקיף.  2.3.7.2כמפורט בסעיף 

  2015 בדצמבר 31ליום  2014בדצמבר  31 ליום

 רגילות מניות הון 5 5

 מניות על פרמיה 5,040 1,892
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 אחרות הון קרנות 2,098 1,399

 הפסד יתרת (5,822) (2,662)

  הון"כ סה 1,321 634
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לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה )להלן: "ההודעה המשלימה"(, בהתאם 

 יושלמו המשלימה, ההודעה משלימה. במסגרת הודעה ולתקנות ערך ניירות ( לחוק2()1)א16להוראות סעיף 

 וכמפורט משלימה הודעה תקנות להוראות בתשקיף זה בהתאם לעדכון הניתנים הפרטים כל יעודכנו או/ו

 המינימאלי והמחיר התשקיף במסגרת המוצעים הערך ניירות רק, כמות לא אך , לרבותלהלן 2.9 בסעיף 

 .יחידהל

 ניירות הערך המוצעים 2.1

 מוצעים בזה לציבור ניירות הערך שלהלן על ידי החברה:

או  ״המניות״ ל החברה )להלן:כ״א ש .נ.עאירו  0.001ת שם, בנו מניות רגילות, רשומות על 7,500,000 1.1.1

 וכן (;"רגילות מניות"

רשומים על שם, הניתנים  ״(,(1כתבי אופציה )סדרה ״ ( )להלן:1כתבי אופציה )סדרה  7,500,000 1.1.1

ביוני  30מניות רגילות בכל יום מסחר, החל מיום רישומם למסחר ועד ליום  7,500,000למימוש לעד 

( יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת כנגד תשלום 1אופציה )סדרה ועד בכלל, כך שכל כתב , 1019

(, אשר לא ימומש עד 1)סדרה  כתב אופציה. )לא צמוד( ח"ש 8.87בסך של במזומן של מחיר מימוש 

)כולל( יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי כלפי החברה. למרות  1019ביוני  30ליום 

( ביום הקובע לקבלת מניות הטבה, 1האמור לעיל, לא יהיה ניתן לממש את כתבי האופציה )סדרה 

להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ״ל 

לא חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה,  ״(.אירוע חברה״ יקרא להלן:

 .יבוצע מימוש ביום האקס האמור

 ".המוצעים הערך ניירות" או "הערך ניירותו יחדיו להלן: "א( יקר1המניות וכתבי האופציה )סדרה 

 מבנה ההצעה לציבור 2.2

יחידות, בהצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת  75,000-ניירות הערך יוצעו לציבור ב

"(, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, ציבורל הצעה אופן תקנות)להלן: " 1007-התשס"זניירות ערך לציבור(, 

 כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן:

 מחיר הרכב היחידה

 ש"ח  771 למניה ש"ח 7.71מניות רגילות במחיר מינימאלי של  100

 -- ( ללא תמורה1כתבי אופציה )סדרה  100

 ש"ח 771 סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

 "(.המחיר המינימאלי ליחידהליחידה )להלן: " ש"ח 771-ז לא יפחת מרכמחיר היחידה שייקבע במ

 

 פרטי ההצעה: 2פרק 
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 פרטי ההצעה האחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה 2.2

 רשימת החתימות 1.3.1

מועד המכרז על מחיר היחידות, לרבות שעת פתיחת יום המכרז וסגירתו יפורט במסגרת ההודעה 

 המשלימה ההודעה פרסום ממועד בבורסה מסחר שעות( 5) חמש לפחות שיחלפוהמשלימה, ובלבד 

 (."הבקשות הגשת יוםאו " "המכרז יום)" בקשות להגשת התקופה תחילת ועד

 הגשת בקשות לרכישת יחידות 1.3.1

אשר פרטיו יפורסמו בהודעה המשלימה  ,ההנפקה רכזל להגיש יש היחידות לרכישת הבקשות את

 בבורסה אחרים חברים באמצעות או בנקים באמצעות או במישרין, "(ההנפקה רכז)להלן: "

בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר . ("המפיציםאו " "בקשות לקבלת המורשים)"

באותו יום, לא תיענה  18:00ביום המכרז, או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר השעה  17:00השעה 

הנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות על ידי החברה. הבקשות לרכישת יחידות תועברנה לרכז ה

, במעטפות סגורות, אשר תישמרנה סגורות עד למועד האחרון להגשת 18:00ביום המכרז עד השעה 

 הבקשות, ותוכנסנה לתיבה סגורה על ידי רכז ההנפקה, ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות אליו.

 הבקשות תעמודנה בתנאים הבאים:

 על המוצע היחידה מחיר ואת לרכוש מבקש שהוא היחידות מספר את בבקשתו יציין מבקש כל .א

 מהמחיר הנמוך מחיר בה שהוצע בקשה .ליחידה המינימאלי מהמחיר יפחת לא אשר, ידו

 .הוגשה שלא כבקשה יראוה, ליחידה המינימאלי

, ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו שונים במחירים בקשות שלוש עד להגיש רשאי מבקש כל .ב

ה, מככל שהמחיר המינימאלי לא יתוקן במסגרת ההודעה המשלי שבו , באופןח"ש 10של בסך 

, ח"ש 781אזי המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל למחיר המינימאלי הינה 

 וכו'. ח"ש 801, ח"ש 791ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של 

 וכן בן משפחה הגר עימו." לצורך פרק זה, לרבות מי שמחזיק ביחד עימו מבקש"

, יחידה של כלשהו חלק לגבי שתוגש בקשה. בלבד שלמות יחידות לרכישת בקשות להגיש ניתן .ג

 הכלול היחידה וחלק ,בלבד בה הנקוב השלמות היחידות מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו

 פחות בה הנקוב היחידות שמספר בקשה. מלכתחילה בה נכלל לא כאילו אותו יראו בבקשה

 .תתקבל לא אחת מיחידה

 חוזרת בלתי כהתחייבות תחשב בקשה כל. חוזרות בלתי הינןבמכרז  יחידות לרכישת הבקשות .ד

 ,לבקשתו חלקית או מלאה ענותימה כתוצאה לו שיוקצו הערך ניירות את לקבל המבקש מצד

 של, המשלימה וההודעה התשקיף תנאי פי על, המלא המחיר אתההנפקה  רכז באמצעות ולשלם

. הגשת המשלימה וההודעה התשקיף תנאי פי עללבקשתו  היענות עקב לו שיוקצו הערך ניירות

בקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות עבור לקוחותיהם תיחשב כהתחייבות מצידם להיות 

אחראים וחייבים כלפי החברה, החתמים ורכז ההנפקה, לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה 

 באמצעותם ואשר נענו, במלואן או בחלקן. בגין בקשות שהוגשו

 פתיחת המעטפות 1.3.3

, תיפתח התיבה ותפתחנה המעטפות בנוכחות נציג החברה 18:00השעה  רביום המכרז, בסמוך לאח

יסוכמו ויעובדו תוצאות ו על קיום נאות של הליכי המכרז, ורואה החשבון של החברה, אשר יפקח

 המכרז.
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 היחידות אופן קביעת המחיר ליחידה והקצאת 1.3.2

" או הרכישה מחירבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה )להלן: "הכל היחידות ש

(, אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר, אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד "האחיד המחיר"

על פי עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור 

 תשקיף זה וההודעה המשלימה.

 אופן חלוקת היחידות למבקשים 1.3.5

 הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן:

יפחת מהמספר הכולל של כלולות בבקשות שתתקבלנה המספר הכולל של היחידות הבמקרה ש .א

ענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות ית -על פי התשקיף  היחידות המוצעות לציבור

יהיה מחיר  ,כזה להלן. במקרה 2.8.2 -ו 2.8.1 בסעיפים נון והנחיות הבורסה כמפורט דרישות תק

יחידות תירכשנה על ידי החתמים כאמור ויתרת ה ,היחידה למבקשים המחיר המינימאלי ליחידה

 .הלןל 2.15 בסעיף 

יהיה שווה או יעלה על במקרה בו המספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה  .ב

 עשה כדלקמן:יתהמוצעות המוצעות לציבור, הקצאת היחידות מספר היחידות 

  .תענינה במלואן -הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד  בקשות (1)

 לא תענינה. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד  (1)

 -"( האחיד במחיר הנוקבות בקשותשהמחיר הנקוב בהן שווה למחיר האחיד )"בקשות  (3)

כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור שיוותר  ,באופן יחסיתענינה 

ענות לבקשות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד, חלק השווה ליחס ילחלוקה לאחר ה

לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל  ,שבין מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד

 .הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד

לעיל, לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי במניות כנדרש  'הקצאה כאמור בפסקה באם בשל  .ג

 תבוצע ההקצאה במחיר האחיד כדקלמן:, אזי להלן 2.8.2 בסעיף כאמור 

 לא תענינה. -נמוך מהמחיר האחיד הנקוב בהן  שהמחירבקשות  (1)

ענינה באופן יתגבוה מהמחיר האחיד, מחיר האחיד ו/או הנקוב בהן שווה לחיר משהבקשות  (1)

במחיר האחיד ו/או הגבוה מהמחיר האחיד, יקבל מתוך סך כל  מבקשיחסי, כך שכל 

במחיר האחיד  ביקש, מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שלציבור היחידות המוצעות

היחידות הכלולות בכל הבקשות, בהן כל  ךסליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה ממנו לבין 

 .ננקב המחיר האחיד ו/או מחיר ליחידה הגבוה ממנו

מפורט דרישות הפיזור המזערי במניות כה לפי סעיף ג' לעיל לא תתקיימנה אכתוצאה מהקצאם  .ד

אשר לא יפחת מהמחיר ליחידה,  , רכז ההנפקה יקבע מחיר אחיד חדשלהלן 2.8.2 בסעיף 

״(. המחיר האחיד החדש יהיה המחיר ליחידה החדש האחיד המחירהמינימאלי ליחידה )להלן: ״

קצות את היחידות המוצעות באופן שיתקיים הפיזור המזערי הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה לה

נה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או יתוקצ ובלבד שלמבקש לא ,להלן 2.8.2 כאמור בסעיף 

כאמור בפסקה זו, תעשה  חדשנקבע מחיר אחיד . גבוה מזה שננקב בבקשתובמחיר ליחידה 

" ייראו כאילו נאמר ״המחיר סקה ג׳ לעיל ובמקום "המחיר האחידההקצאה בהתאם לאמור בפ

 האחיד החדש״.
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גם היענות כאמור בפסקה ד׳ לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי במניות אם  ה.

 להלן. 2.4.3 , יחול סעיף להלן 2.8.2 כנדרש בסעיף 

 הם יעוגלו, ,אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות ו.

 יעוגל כלפי מטה ולא יהא זכאי 0.5-ומעלה יעוגל ליחידה, ושבר הנמוך מ 0.5באופן ששבר שהינו 

רכז ההנפקה, כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי  יוותרופים של יחידות שעודליחידה. 

 תשקיף זה.על פי במחיר ליחידה שנקבע 

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיענות  ז.

 .מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל

 ממשקיעים מסווגיםקבלת התחייבות מוקדמת  1.3.2

 למשקיעים ההקצאה תהא, אחידה בהצעה יתר חתימת של במקרה, לציבור הצעהאופן  תקנות פי על

 :כדלקמן המסווגים

 היחידה במחיר הזמנות לגביהם שהוגשו הערך ניירות כמות בין היחס –" יתר חתימת, "זה בסעיף

 –" לחלוקה שנותרה הכמות" .אחד על עולה שהוא ובלבד, לחלוקה שנותרה הכמות לבין, שנקבע

 לגביהם שהוגשו הערך ניירות כמות ממנה שנוכתה לאחר, בתשקיף שהוצעה הערך ניירות כמות

  .שנקבע היחידה ממחיר הגבוה ליחידה במחיר הזמנות

 :באה באופן תיעשה שנתן מוקדמת התחייבות לפי מסווג למשקיע הקצאה, יתר חתימת של במקרה

 מהכמות( 100%) אחוזים מאה מסווג משקיע לכל יוקצו, חמש על היתר חתימת לא עלתה 1.3.2.1

 אחוזים חמישים מסווג משקיע לכל יוקצו, חמש על היתר חתימת עלתה; לרכוש שהתחייב

 .לרכוש שהתחייב מהכמות( 50%)

, לעיל 2.3.6.1  בסעיף כאמור להקצאה מספיקה לחלוקה שנותרה הערך ניירות כמות היתה לא 1.3.2.1

 כל של היחסי חלקה לפי המסווגים למשקיעים לחלוקה שנותרה הכמות תוקצה אזי

 . ליחידה מחיר באותו שהוגשו המוקדמות ההתחייבויות סך מתוך מוקדמת התחייבות

 קביעת לצורך הציבור ידי על שהוגשו הזמנות תיחשבנה המסווגים המשקיעים הזמנות 1.3.2.3

 כפי ליחידה האחיד במחיר תהיה המסווגים למשקיעים ההקצאה. ליחידה האחיד המחיר

 .במכרז שנקבע

 המכרז במסגרת המסווגים המשקיעים הזמנות תיחשבנה, יתר חתימת תתקיים שלא במקרה 1.3.2.2

 .למזמינים הערך ניירות חלוקת לצורך הציבור ידי על שהוגשו כהזמנות

 הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז 1.3.7

 הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים 1.3.7.1

 ולא לציבור ההקצאה שלאחר הראשון העסקים יום תום עד, רשאית תהא החברה (א)

 המסווגים למשקיעים הקצותלמסחר לניירות הערך המוצעים  רישום ממועד יאוחר

 היחידות של נוספת להלן, כמות 2.13 מוקדמת כמפורט בסעיף  בהתחייבותשהתחייבו 

 מהכמות 15% על יעלה שלא כולל המוצעות, אשר תפורט בהודעה המשלימה ובהיקף

 הנוספת ההקצאה"(. למסווגים הנוספת ההקצאה)"המשלימה  פי ההודעה על שהוצעה

( להלן, 3( עד )1ק )"בס המפורטות המידה מאמות תלאח תיעשה בהתאם למסווגים

 המשלימה: בהודעה תפורט כאמור להקצאה שתיבחר המידה אמת כאשר

לפי  המוצעותהיחידות  כמות תוקצה מוקדמת התחייבות שהגיש מסווג משקיע לכל (1

להשלמת  הכמות סך מתוך שלו ההתחייבות להשלמת הכמות של היחסי חלקה
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 היחידות כמות - "ההתחייבות להשלמת הכמות, "זה בסעיףשהוגשו.  ההתחייבויות

 לפי, החדש האחיד במחיר או האחיד במחיר מוקדמת התחייבות ןלגביה שניתנה

 בשל ההתחייבות שהוקצו המניות כמות ניכוי, בממנו גבוה במחיר או, העניין

 .האמורההמוקדמת 

 מלוא תוקצה ביותר הגבוה במחיר מוקדמת התחייבות שהגיש מסווג למשקיע (1

 התחייבות שהגיש מסווג למשקיע לאחריה, שלו ההתחייבות להשלמת הכמות

 יותר היה; הנוספת הכמות מלוא עד הלאה וכך, בגובהו במחיר הבא מוקדמת

 ההקצאה תיעשה, המחיר באותו מוקדמת התחייבות אחד שהגיש מסווג ממשקיע

 .לעיל( 1א) ק"בס לפי האמור מהם אחד לכל

 המוצעות, לפי מניות כמות מוקדמת תוקצה התחייבות שהגיש מסווג משקיע לכל (3

 .ההתחייבויות כל סך מתוך התחייבותו של היחסי חלקה

 לגביהם שניתנה ליחידות זהה בהרכב יחידות של תהיה למסווגים הנוספת ההקצאה (ב)

 .מוקדמת התחייבות

 העניין. לפיהחדש,  האחיד במחיר או האחיד במחיר תיעשה למסווגים הנוספת ההקצאה (ג)

 בכמות כוללת יחידות יוקצו לא מסווג להלן, למשקיע)ו( -פים )ה( ובסעי לאמור בכפוף (ד)

 האמורה החלופה פי על למעט ,שהגיש המוקדמת בהתחייבות שננקבה הכמות על העולה

 לעיל.  (3)(אקטן ) בסעיף

 של המוקדמת הרי שהתחייבותם, אחרת המסווגים המשקיעים ציינו אם אלא (ה)

 המוזמנת המניות כמות מלוא של עד להקצאה כהסכמתם תיחשב המסווגים המשקיעים

, מסווגים למשקיעים כאמור הקצאה נוספת לבצע רשאית תהיה החברה ולפיכך, ידם על

, ידם על שהוגשו הזמנותב נקבו ואשר, החברה עם מוקדמת בהתחייבות התחייבו אשר

 העניין( או לפיהחדש,  האחיד למחיר האחיד )או למחיר שווה אשר ליחידה במחיר

 פעם לפנות העניין( מבלי לפי, החדש האחיד מהמחיר )או האחיד מהמחיר גבוה במחיר

מת המידה א לפי תבוצע הנוספת שההקצאה ובלבד, מסווגים משקיעים נוספת לאותם

 .המשלימה בהודעה שתפורט

 להשתתף שלא מבקש הוא כי, יותר או אחד מסווג משקיע יציין שבהם במקרים (ו)

 כאמור זכאי משקיע היה כן שאלמלא מניות אזי, לעיל זה בסעיף כאמור נוספת בהקצאה

על  האחרים, ויחולו המסווגים למשקיעים זה, יוקצו 2.3.7.1 סעיף  לפי להקצאתם

 .זה בסעיף התנאים ההקצאה

 הקצאה נוספת לכלל המזמינים 1.3.7.1

אופן במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות בכפוף לאמור בהודעה המשלימה, 

, תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר האחיד לציבור הצעה

או במחיר האחיד החדש או במחיר הגבוה ממנו, לפי העניין, כמות נוספת של ניירות הערך 

( 15%בהיקף שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים ), המשלימה, אשר תפורט בהודעה המוצעים

  .לעיל 2.3.5 אשר יוקצו בהתאם לסעיף , ההודעה המשלימהמהכמות שהוצעה על פי 

 חשבון מיוחד 2.2

המכרז, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה  יוםסמוך לפני  1.2.1

״(. החשבון המיוחד החשבוןאת פרטיו )להלן: ״מורשים לקבלת בקשות וימסור ל ,בקשר להנפקה
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המורשים לקבלת בקשות יפקידו . המיוחד ינוהל על ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור ובשם החברה

בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו על פי תנאי 

 ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף.התשקיף, ורכז ההנפקה 

ושווי  , ההון העצמי המינימאליהפיזור המזעריבמלואן דרישות הבורסה לעניין  תתקיימנההיה ו 1.2.1

תוך יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו אזי להלן,  2.8 ושיעור אחזקות ציבור במניות כאמור בסעיף 

לחברה את כל הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד  יעביר רכז ההנפקהההנפקה, תמורת אצלו כספי 

שים לקבלת בקשות, על בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו לחתמים ולמור

פי הסכם החיתום, כנגד העברת תעודות בגין המניות ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה לחברה 

. כל עוד לא הועברה תמורת "(החברה לרישומים)להלן: "של בנק דיסקונט לישראל בע"מ  לרישומים

צמודים  אנזילים לההנפקה לחברה, תוחזק תמורת ההנפקה בחשבון המיוחד ותושקע בפיקדונות 

 .נושאי ריבית

ההנפקה, לא יוקצו  לעיל, תבוטל 2.4.2 בסעיף אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט  1.2.3

 .ו כספים מהמזמיניםניירות הערך המוצעים ולא ייגב

 הודעה על תוצאות הנפקה 2.2

ביום המסחר הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות, תימסר הודעה על ידי רכז  10:00עד השעה  1.5.1

, למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. המורשים לקבלת בקשותההנפקה, באמצעות 

היחידות שתוקצינה ואת התמורה ליחידה שנקבע במכרז, כמות האחיד ההודעה תציין את המחיר 

 המבקשים יעבירו, בצהריים 11:30 השעה עד יום ובאותו, ההודעה קבלת עם .המגיעה מהם בעבורן

 היחידות בגין מהם המגיעה התמורה מלוא את, ההנפקה לרכז, בקשות לקבלת המורשים באמצעות

 .לעיל 2.4 עיף בס, לחשבון המיוחד כאמור האמורה בהודעה כאמור הזמנתם נענתה לגביהן

תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך  ,ביום העסקים הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות 1.5.1

ימי עסקים נוספים שלאחר מכן תפרסם על כך הודעה  (3) ולבורסה על תוצאות המכרז, ותוך שלושה

 .ם הנפוצים בישראל בשפה העבריתבשני עיתונים יומיי

 תעודות מניה, פיצול וויתור 2.6

נענתה החברה לבקשה לרכישת יחידות על פי תשקיף זה, כולה או מקצתה, תעביר החברה למזמינים  1.2.1

שבקשתם לרכישת יחידות נענתה, תוך יום עסקים אחד מהיום בו נתקבלו הכספים אצל רכז 

ההנפקה, את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה ואשר תמורתן שולמה 

( 1תעודות מניה בגין המניות ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה )סדרה לוח במלואה, על ידי מש

הערך המוצעים לא תיעשה בטרם נוכח  ניירות העברת לרישומים.הכלולים באותן יחידות, לחברה 

ויתר מינימאלי רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות פיזור מזערי, שווי ושיעור החזקות ציבור, הון עצמי 

 .להלן 2.8 ף בסעיהתנאים לרישום כאמור 

התעודות ומכתבי ההקצאה יהיו ניתנים להעברה, לפיצול או לוויתור לטובת אחרים על ידי הגשת  1.2.1

ח המקובל למטרה זו, בצירוף התעודה או מכתב ההקצאה. כל ההוצאות בקשה על כך לחברה בנוס

הכרוכות בהעברה, פיצול או ויתור, כאמור, והיטלים אחרים אם יהיו כאלה, יחולו על המבקש 

 וישולמו על ידו. 

( 1כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה הקיימות והמוצעות של החברה, כל המניות  1.2.3

במסגרת תכנית האופציות ממימוש אופציות לא סחירות שהוקצו ושיוקצו נבעו וכל המניות שי

לתשקיף(, יירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על  3לעובדים ולנושאי משרה בחברה )ראו פרק 
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על ידי שישה בעלי  מניות של החברה אשר תוחזקנה במישירין 2וזאת למעט  שם החברה לרישומים

 .1בנוסף לחברה לרישומים מניות אשר יהיו רשומים במרשם בעלי המניות של החברה

 רישום למסחר בבורסה 2.2

 פי על לציבור המוצעים הערך ניירותלפיו , להשלמה לתשקיףהעקרוני  אישורה את נתנה הבורסה 1.7.1

 בתקנון הקבועים בתנאים עומדים התשקיף במועד חברהה בהון יםהקיימ ניירות הערךו זה תשקיף

 .פיו על ובהנחיות הבורסה

 המניות את למסחר בה לרשום בבקשה לבורסה תפנה החברה, המשלימה ההודעה לפרסום עובר 1.7.1

, את המניות המשלימה וההודעה זה תשקיף פי על לציבור( המוצעים 1וכתבי האופציה )סדרה 

ואת המניות הנובעות ממימוש האופציות )לא סחירות(  ערב הרישום למסחרהקיימות בהון החברה 

 לתשקיף זה(. 3שהוקצו לנושאי משרה ועובדים של החברה )ראו פרק 

 זה תשקיף פי על יםהמוצע( 1וכתבי האופציה )סדרה  המניות של בה למסחר לרישום הבורסה אישור 1.7.3

של המניות הנובעות ו ערב הרישום למסחר , של המניות הקיימות בהון החברההמשלימה וההודעה

 של פרסומה טרם יינתן ,ממימוש האופציות )לא סחירות( שהוקצו לנושאי משרה ועובדים של החברה

 .ןלהל 2.9  בסעיף כמפורט המשלימה ההודעה

ימי עסקים לאחר יום המכרז תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר, על פי ( 1)תוך שני  1.7.2

להלן. היה  2.8 בסעיף האישור האמור, את ניירות הערך האמורים. אישור הבורסה יהיה כפוף לאמור 

 .להלן 2.8.3 יחולו הוראות סעיף  וניירות הערך לא ירשמו למסחר,

 פיזור מזערי, שיעור ושווי החזקות ציבור והון עצמי 2.2

על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה מותנה  1.8.1

במניות החברה לאחר הרישום למסחר שווי ושיעור החזקות הציבור שההון העצמי המינימאלי ובכך 

מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה )לעיל  ולא יפחת

מותנה בכך שהחברה תודיע  הרישום למסחר . בנוסף,״(דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור״ ולהלן:

המונפק והנפרע של החברה לפני  מיידי על תוצאות ההנפקה ולפני הרישום למסחר על ההוןבדיווח 

ההנפקה ואחרי ההנפקה, וכן בכך שהחברה תפרסם דיווח מיידי לפני הרישום למסחר, בדבר עמידתה 

 .בדרישת ההון העצמי

 על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה מותנה 1.8.1

 :2להלןפורט בטבלה בפיזור מזערי של החזקות הציבור במניות כמ

 שווי החזקה מזערי למחזיק מספר מחזיקים מזערי סוג נייר הערך

 ש"ח 12,000 35 מניות

 

לפי  הנדרש למחזיק מזערי החזקה שווי על עולה החזקותיו ששווי אחד מחזיק - "מחזיק" זה בסעיף

 ההחזקה שווי על עולה במשותף החזקותיהם ששווי, אחרים עם ביחד מחזיק או, לעילסעיף זה 

 .כאמור למחזיק המזערי

ו כן, על פי הנחיות הבורסה, רישומם למסחר של ניירות הערך על פי תשקיף זה מותנה בכך שההון מכ

                                                 

בקפריסין, על מנת שחברה תוכל להיחשב  Chrysses Demetriades & Co. LLCלמיטב ידיעת החברה, ועל פי חוות דעת שקבלה ממשרד עורכי דין,  1
 ( בעלי מניות רשומים במרשם בעלי המניות של החברה.7, צריך, בין היתר, שיהיו לה לפחות שבעה )ציבורית קפריסאיתכחברה 

 החברה הינה חברת מו"פ כהגדרת מונח זה בהנחיות הבורסה. 2
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 .ח"ש מליון 8 -יפחת מהעצמי של החברה לאחר הרישום למסחר לא 

למסחר תבוטל ההנפקה על פי תשקיף זה ולא ירשמו המפורטות לעיל, לא התקיימו דרישות הבורסה  1.8.3

 , ולא ייגבו בגינם כספים מהמזמינים.בבורסה ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה

, תדווח החברה במקרה של ביטול הנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה כאמור לעיל

ביום על ביטול ההנפקה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה, ותפרסם החברה הודעה 

העסקים הראשון שלאחר מכן בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל 

 .בשפה העברית

שיהפכו לבעלי  על ידי חתמים יחידות להלן ותירכשנה 2.15 בסעיף באם יופעל הסכם החיתום המפורט  1.8.2

, כך שלאחר הפעלת הסכם החיתום כאמור, יפחת שווי עניין בחברה כתוצאה מההתחייבות החיתומית

ושיעור החזקות הציבור מהנדרש על פי הנחיות הבורסה ביחס לחברה חדשה מסוגה של החברה, 

ושיעור החזקות הציבור  יפקידו החתמים, ככל שנדרש מהם, את המניות החסרות להשלמת שווי

במניות כנדרש )אם וככל שהדבר יביא לעמידה בדרישות ושיעור החזקות הציבור כאמור(, בידי נאמן 

שהוא חבר בורסה ושאינו קשור לאחד מהחתמים בהנפקה זו, ויורו לו באופן בלתי חוזר למכור, לפי 

ממועד הרישום למסחר,  שיקול דעתו הבלעדי, את המניות הנ״ל בתוך תקופה של שלושה חודשים

כאשר לפחות מחצית מכמות המניות תימכר בתקופה של חודש וחצי ממועד הרישום למסחר. 

בנסיבות בהן חתם אחד או יותר יהא בעל עניין בחברה, החברה תדווח עליו כבעל עניין ותמשיך לדווח 

 .חוק ניירות ערךעל שיעור החזקות בעל העניין כל עוד החתם יהא בעל עניין בחברה, כהגדרתו ב

 הודעה משלימה 2.2

ת ולחוק נייר (1()1)א12לסעיף  בהתאם משלימה הודעה החברה תפרסם, זה תשקיף של פרסומו לאחר 1.9.1

 אך זה, לרבות החסרים בתשקיף הפרטים כל יעודכנו או/ו יושלמו המשלימה ההודעה במסגרתערך. 

 המוצעים.  הערךניירות  ובתנאי שיהיו, בכמות שינויים, כלל בדבר רק, פרטים לא

 הנתונים, זאת ובכלל משלימה הודעה לתקנות בהתאם הנדרשים הפרטים יכללו המשלימה בהודעה 1.9.1

 :כדלקמן

 .התשקיף פי על לציבור המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור (א)

 .הציבור מטעם היחידות לרכישת הבקשות להגשת והמועד המכרז מועד (ב)

המוצעים לציבור והמחיר המזערי ליחידה. החברה רשאית להודיע קביעת כמות ניירות הערך  (ג)

בהודעה המשלימה על שינוי הכמות הכוללת של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה או על 

, ומכפלת הכמות 10%-שינוי המחיר המזערי ליחידה, ובלבד שאף אחד מהם לא שונה ביותר מ

ורה הנגזרת מן הכמות והמחיר המזערי שצוינו מן המכפלה האמ 30%-במחיר לא תשונה ביותר מ

 בתשקיף זה.

-ביותר מ(, ובלבד שלא ישונה מחיר המימוש 1קביעת מחיר המימוש של כתבי אופציה )סדרה  (ד)

ו את סעיף )ג( לעיל כאילו אבמקרה שתנאי זה ישונה במסגרת ההודעה המשלימה, יקר .10%

 .30%במקום  10%-, ו10%במקום  10%נאמר בו, בכל מקום, 

 בתקנות כהגדרתם המסווגים המשקיעים שמות לרבות, שניתנו המוקדמות ההתחייבויות פירוט (ה)

ואמת המידה  המסווגים המשקיעים התחייבו להם היחידה ומחיר אופן ההצעה לציבור, כמות

 (.3( עד )1) 2.3.7.1 שתיבחר להקצאה נוספת מתוך אמות המידה המפורטות בסעיף 
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, הוצאות לרבות, המוצעים הערך ניירות בתנאי מהשינוי כתוצאה מתחייב תיקונו אשר פרט כל (ו)

 שמות לרבות, שניתנו המוקדמות ההתחייבויות פירוט יינתן בנוסף. וייעודה הערך ניירות תמורת

 את לרכוש התחייבו שהם והמחיר הכמות, ההצעה בתקנות כהגדרתם המסווגים המשקיעים

 .הערך ניירות

 באופן ובמקומות ותופץ א"המגנ מערכת באמצעות ערך ניירות לרשות תוגש המשלימה ההודעה

 בלתי נפרד מתשקיף זה. לחלק המשלימה ההודעה תהפוך פרסומה עם. זה תשקיף פורסם שבהם

 מעשיית הסדריםהימנעות  2.12

החברה, הדירקטורים והחתמים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלעשות הסדרים  1.10.1

שאינם כתובים בתשקיף בקשר להצעת ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה, הפצתם ופיזורם 

 בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף למכור את ניירות

 .הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף

החברה, הדירקטורים והחתמים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להודיע לרשות ניירות ערך על  1.10.1

 .לעיל 2.10.1 ההתחייבויות כאמור בסעיף כל הסדר הידוע להם עם צד ג׳, הסותר את 

החברה, הדירקטורים והחתמים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלהתקשר עם צד ג׳  1.10.3

 .לעיל 2.10.1 לאמור בסעיף כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד 

החברה, הדירקטורים והחתמים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ שלא התחייב  1.10.2

בכתב לנהוג בהתאם להוראות סעיף זה. החברה תעביר לרשות ניירות ערך העתק ממסמכי 

 .כאמור המפיציםההתחייבויות של 

 הימנעות מדילול הון 2.11

בתקופה שהחל מתאריך פרסום התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך על פי תשקיף זה, לא תעשה החברה כל 

  .פרטי תשקיףפעולה, להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה, אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתקנות 

 מיסוי ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 2.12

 בניירות בהשקעה הקשורות המס השלכות את לשקול יש, כספים השקעות על החלטות קבלת בעת כמקובל

 שהינן כפי הדין הוראות את משקפות הערך ניירות מיסוי בדבר בתשקיף הכלולות ההוראות. המוצעים הערך

 תשקיף פי על האמורים הערך ניירות של בפועל הצעתם למועד עד להשתנות עשויות ואלה, התשקיף למועד

 ואינן, בתשקיף הנזכרות החוק הוראות של מוסמכת פרשנות להוות מתיימרות אינן ההוראות, כן כמו. זה

 1921 -א"התשכ[, חדש נוסח] הכנסה מס פקודת בהוראות ששולב ב111 סעיף הוראות את, היתר בין כוללות

 על העולה שנתית הכנסה לבעלי, 1% של בשיעור נוסף מס הקובע, 1013 ינוארב 1 ביום ותחילתו"( הפקודה)"

 לנתונים בהתאם, מקצועי יעוץ במקום באות ואינן, ומעלה( 1012 לשנת מעודכן ח"ש 811,520) ח"ש 800,000

 .משקיע לכל הייחודיות ולנסיבות המיוחדים

 1013 לשנים התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) עדיפויות סדרי לשינוי החוק פורסם 1013, באוגוסט 5 ביום

, המיסוי בתחום ומגוונים רבים בנושאים תיקונים כלל אשר"(, ההסדרים חוק)" 1013 – ג"התשע(, 1012-ו

 תושבת חברה מניות במכירת הון רווח על חוץ לתושבי ממס הפטור הוראות צומצמו, היתר בין, ובמסגרתו

 או במקרקעין זכות הן נכסיה שעיקר ישראל תושבת חברה של מניות מכירת על יחול לא שהפטור כך, ישראל

 מקרקעין, בישראל טבע משאבי לניצול זכויות משקפים בהחזקתה הנכסים שעיקר או מקרקעין באיגוד זכות

 כפי שיערוך מרווחי דיבידנד מחלקת אשר שחברה נקבע, כן כמו. בישראל המקרקעין מפירות הנאה וזכות
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 נרשמו בגינם הנכסים את בפועל שמכרה כמי תחשב, להתפרסם עתידות אשר הכנסה מס בתקנות שיוגדרו

 .מחדש אותם ורכשה השיערוך רווחי

" לראשונה ישראל תושב" שאינם ישראל תושבי משקיעים של מיסויים לאופן מתייחס להלן שהאמור, יובהר

 תושב" -ו" לראשונה ישראל תושב"- ל שהיה ליחיד ביחס כי יצוין. בפקודה כהגדרתם" ותיק חוזר תושב" -ו

 תושבים כי ומוצע להלן המתוארות מאלו שונות מס השלכות לחול עשויות, בפקודה כהגדרתם" ותיק חוזר

 . בישראל מס להטבות זכאותם בחינת לשם פרטני יעוץ לקבלת יפנו כאמור

 בתמצית המתוארים המס הסדרי זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות על חלות כיום הקיים הדין לפי

 : להלן

 המוצעים ערך ניירות ממכירת הון רווח 1.11.1

 במס חייב ישראל תושב יחיד ידי על ערך ניירות ממכירות 3אלייר הון רווח, לפקודה 91 לסעיף בהתאם

 את ויראו, 15% על יעלה שלא בשיעור אך, לפקודה 111 לסעיף בהתאם היחיד של השולי המס בשיעור

 ידי על ערך ניירות מכירת לגבי למעט, זאת. החייבת הכנסתו בסולם ביותר הגבוה כשלב ההון רווח

 ,4אחר עם יחד או לבדו, בעקיפין או במישרין, המחזיק, קרי - בחברה" מהותי מניות בעל" שהינו יחיד

 במועד או הערך ניירות מכירת במועד - בחברה 5השליטה מאמצעי יותר או באחד לפחות 10% -ב

 יהיה בידיו ריאלי הון רווח לגבי המס שיעור אשר, כאמור למכירה שקדמו החודשים 11 -ב כלשהו

 בשל הצמדה והפרשי ריאלית ריבית הוצאות שתבע יחיד לגבי, כן כמו .30% על יעלה שלא בשיעור

 לקביעת עד, 30% של בשיעור במס הערך ניירות ממכירת הריאלי ההון רווח יחויב הערך ניירות

 המופחת המס שיעור. לפקודה( 9()א)א101 סעיף לפי ריאלית ריבית הוצאות לניכוי ותנאים הוראות

 בהתאם", עסק"מ הכנסה בגדר היא הערך ניירות ממכירת בידיו שההכנסה יחיד לגבי יחול לא כאמור

 111. יחיד כאמור יחויב במס בהתאם לשיעור המס השולי לפי סעיף לפקודה( 1)1 סעיף להוראות

 לפקודה.

 הקבוע החברות מס בשיעור ערך ניירות ממכירת ריאלי הון רווח על במס חייב יהיה אדם בני חבר

 (.12.5% -1012 המס שנתב) לפקודה 112 בסעיף

 בגין ממס פטורים, לפקודה( 1)9 סעיף לפי ממס הפטורים וגופים גמל קופות וכן פטורה נאמנות קרן

 נאמנות קרן של הכנסותיה על. הסעיף לתנאי ובכפוף בהתאם, כאמור ערך ניירות ממכירת הון רווחי

 בידיו מהווה אינה שההכנסה יחיד של הכנסתו על החל המס שיעור יחול ערך ניירות ממכירת חייבת

 .בידיו" יד משלח"מ או" עסק"מ הכנסה

מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי של מניות אלה )לצורך  במכירת

חישוב רווח ההון( את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום 

ששולם בעד מימושן למניות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות כאמור כיום 

 האופציה.הרכישה של כתבי 

                                                 

 .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת 3
 .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת 4
 .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת 5
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 הנסחרים ערך ניירות במכירת הון רווחי על ממס פטור( אדם בני חבר או יחיד) 6חוץ תושב, ככלל

 לאחר נרכשו הערך שניירות ובלבד בישראל שלו הקבע במפעל אינו ההון רווח אם, בישראל בבורסה

 הם ישראל תושבי אם חוץ תושב אדם בני חבר לגבי יחול לא לעיל האמור. בבורסה למסחר שנרשמו

 האדם בני חבר של מהרווחים או מההכנסות יותר או 15% -ל הזכאים או, הנהנים או, בו שליטה בעלי

, חל אינו כאמור שפטור במקרה. לפקודה א28 סעיף לפי כאמור בעקיפין או במישרין, החוץ תושב

, החוץ תושב של התושבות למדינת ישראל בין( קיימת אם) המס אמנת הוראות שיחולו אפשר, ככלל

 .המסים מרשות מתאים אישור של מראש להמצאה בכפוף

ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות מס  לעניין

הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או 

, חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( המשלם למוכר שהוא 1001 - בעסקה עתידית(, התשס"ג

מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי  15%יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

. חייב 15%או למטבע חוץ ינוכה מס במקור בשיעור של  7העניין. לגבי נייר ערך שאינו צמוד למדד

בני אדם תמורה במכירת ניירות הערך ינכה מס בשיעור של מס חברות לפי  המשלם למוכר שהוא חבר

)א( לפקודה מרווח ההון הראלי. זאת, בכפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס 112סעיף 

 במקור שהופק ע"י רשות המיסים ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע.

מור בהתקיים תנאים מסויימים הקבועים בתקנות. כמו כן, לא מס במקור כא ינוכהלתושב חוץ לא 

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

)ד( 91אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

 31ותשלום מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה כאמור, ביום  לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח

בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש  31ביולי וביום 

 שבו חל יום הדיווח.

 המס שיעור, בבורסה ממסחר יימחקו זה מדף תשקיף פי על המוצעים הערךשניירות  ככל, ככלל

 מפקיד אישור הומצא לא עוד כל, מהתמורה 30% יהיה( המחיקה לאחר) מכירתם בעת במקור שינוכה

 (.במקור מס מניכוי פטור לרבות) אחר במקור מס ניכוי שיעור על המורה השומה

 הפסדים קיזוז 1.11.1

 נוצרים היו אילו בהם במקרים רק בקיזוז יותרו, המוצעים הערך ניירות ממכירת הפסדים, ככלל

 יהיה ניתן, חברה או יחיד בידי הערך ניירות ממכירת הון הפסד. במס חייבים היו הם הון רווחי

 נוצרו רווח/ההפסד אם בין, לפקודה 91 בסעיף הקבועים העקרונות פי על ריאלי הון רווח כנגד לקיזוז

 אשר חייב אינפלציוני הון רווח למעט) לה מחוצה אם ובין, בישראל( סחיר ערך נייר לרבות) מנכס

 כנגד גם קיזוז בר יהיה הערך ניירות ממכירת המס בשנת שהיה הון הפסד(. 3.5-ל 1 של ביחס יקוזז

 יהיה הערך ניירות ממכירת המס בשנת שהיה הון הפסד. הערך נייר מאותו ריבית או דיבידנד הכנסות

 ששיעור ובלבד, אחרים ערך מניירות ריבית או דיבידנד הכנסות כנגד גם, מס שנת באותה, קיזוז בר

 . 15% על עולה אינו החברה או היחיד שקיבלו אחרים ערך מניירות הדיבידנד או הריבית על החל המס

                                                 

 בני בחבר מהותי מניות בעל( 1: )מאלה אחד למעט, העניין לפי, ההצמדה הפרשי או הניכיון דמי, הריבית קבלת ביום חוץ תושב שהוא מי -"חוץ תושב" 6
 האדם בני בחבר שעובד מי( 3; )המנפיק האדם בני חבר של, לפקודה 88 בסעיף קרוב להגדרת 3 בפסקה זה מונח כהגדרת, קרוב( 1; )המנפיק האדם

 דמי או הריבית ששיעור השומה פקיד של דעתו להנחת הוכח אם אלא עימו מיוחדים יחסים לו שיש או מוצרים לו מוכר, שירותים לו נותן, המנפיק
 א28 בסעיף לקבוע בהתאם, ישראל תושבי בידי המוחזקת חוץ תושבת חברה( 2; )כאמור היחסים של מקיומם שהושפעו ומבלי לב בתום נקבעו הניכיון

 .לפקודה
 לפקודה. 91בסעיף  זה מונח כהגדרת 7
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 בשנות לפקודה( ב)91 בסעיף כאמור בלבד הון רווח כנגד יקוזז, לעיל כאמור לקזזו ניתן שלא הפסד

 המס לשנת דוח השומה לפקיד שהוגש ובלבד, ההפסד נוצר בה השנה לאחר, זו אחר בזו, הבאות המס

, מתמורה ניכוי) הכנסה מס תקנות ברשומות תיקון פורסם 1011 ,באוגוסט 31 ביום. ההפסד היה בה

(, עתידית בעסקה או נאמנות בקרן יחידה במכירת, ערך נייר במכירת הון מרווח או מתשלום

 המס ניכוי לצורכי ההון רווח חישוב במסגרת כי נקבע כאמור התיקון במסגרת. 1011-א"התשע

 ניירות)" עתידיות ועסקאות נאמנות קרנות של יחידות, נסחרים ערך ניירות ממכירת במקור

 שהיו סחירים ניירות ממכירת שנוצר ההון הפסד את במקור המס בניכוי החייב יקזז"( סחירים

 ובין ההפסד יצירת טרם בין, ההפסד נוצר שבה מס שנת באותה נוצר שהרווח לכך ובכפוף בניהולו

 . 1011 ,בינואר 1 מיום החל הינה כאמור התיקון תחולת. האמור המועד לאחר

 יום לפני שהיה(, ביטולו לפני כנוסחו) התיאומים לחוק 2 בסעיף כהגדרתו ערך מניירות ריאלי הפסד

, כאמור 2 סעיף הוראות לפי הבאות לשנים להעבירו ושניתן יום אותו לפני קוזז ולא 1002 בינואר 1-ה

 . בבורסה הנסחרים ערך ניירות ממכירת רווח כנגד רק לקיזוז יהיה ניתן

 ההון הפסד מסכום יופחת, אדם בני חבר ידי על מניה במכירת, לפקודה ג92 סעיף להוראות בהתאם

 למכירה שקדמו החודשים 12 במשך המניה בשל שהתקבל דיבידנד סכום, המניה ממכירת נוצר אשר

 .יותר או 15% של בשיעור בישראל מס עליו ששולם דיבידנד למעט, ההפסד מסכום יותר לא אך

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות התאגיד 1.11.3

, ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב או התאגיד במניות שמקורו דיבידנד

, ככלל, חייב יהיה"(, העידוד חוק)" 1959-מפעל מועדף כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט

 בתאגיד מהותי מניות בעל שהינו יחיד לגבי למעט, 15% של בשיעור ישראל תושבי יחידים בידי במס

 יהיה לגביו המס שיעור אשר, לו שקדמו החודשים 11-ב כלשהו במועד או הדיבידנד קבלת במועד

 חברה למעט) אדם בני חבר של החייבת הכנסתו בחישוב כי, קובע לפקודה( ב)112 סעיף. 30%

 שנצמחו או שהופקו בהכנסות שמקורו מדיבידנד או רווחים מחלוקת הכנסה תיכלל לא(, משפחתית

 דיבידנד ואינו חברות במס החייב אחר אדם בני מחבר בעקיפין או במישרין נתקבלו ואשר בישראל

 נצמחו או שהופקו בהכנסות שמקורו דיבידנד. מועדף מפעל או מוטב מפעל או מאושר במפעל שמקורו

 דיבידנד. 15% של בשיעור חברות במס חייב יהיה, לישראל מחוץ שמקורו דיבידנד וכן לישראל מחוץ

 מניות בעל" הינו" המייצג הנישום" אם למעט 15% של בשיעור יחויב משפחתית חברה בידי המתקבל

 בעל שאינו חוץ תושב בידי דיבידנד. 30% של בשיעור ימוסה הדיבידנד שאז, המחלקת בחברה" מהותי

 בעל שהינו חוץ תושב אדם בני חבר או יחיד בידי דיבידנד, 15% של בשיעור חייב יהיה מהותי מניות

 של בשיעור ימוסה, לו שקדמו החודשים 11-ב כלשהו במועד או הדיבידנד קבלת במועד, מהותי מניות

 .ישראל מדינת חתומה עליהן המס לאמנות כפוף והכל 30%

" מאושר מפעל" ברווחי שמקורו שיקבל דיבידנד מתוך התאגיד שישלם דיבידנד, לעיל האמור למרות

 הן 15% של בשיעור במס ככלל חייב יהיה העידוד חוק מכוח מס להטבות הזכאי" מוטב מפעל" או/ו

 חתומה עליהן מס כפל למניעת לאמנות כפוף חוץ תושבי לרבות, אדם בני חבר לגבי והן יחידים לגבי

 מרווחי המחולקים דיבידנדים שעל נקבע, העידוד לחוק 28 תיקון במסגרת, בנוסף. ישראל מדינת

 .שונים בשיעורים מס יחול, מסוימות בנסיבות, העידוד חוק במסגרת להטבות הזכאי מפעל

 שמקורו הדיבידנד על המס שיעור עלה, 1.1.1012 מתאריך החל, ההסדרים בחוק שנקבע תיקון על פי

 .חוץ ותושב יחיד בידי 10%-ל 15%-מ, העידוד בחוק כהגדרתו, מועדף מפעל ברווחי
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 קרן. היחיד על החלים המס לשיעורי בהתאם במס יחויב חייבת נאמנות קרן בידי המתקבל דיבידנד

 יהיו, לפקודה( 1)9 לסעיף בהתאם ממס הפטורים אחרים וגופים גמל קופות וכן פטורה נאמנות

 או" עסק"מ הכנסה בידיהם מהוות אינן כאמור שההכנסות ובלבד, כאמור דיבידנד בגין ממס פטורים

 ".יד משלח"מ

 שיעור 1005-ו"התשס(, מסוימים ומרווחים מדיבידנד, מריבית ניכוי) הכנסה מס לתקנות בהתאם

, התאגיד מניות בגין( אדם בני וחבר יחיד) חוץ ולתושב ליחיד דיבידנד על במקור לנכות שיש המס

 או הדיבידנד קבלת במועד, בתאגיד מהותי מניות בעל שהינו כאמור מניות לבעל בחלוקה לרבות

 יהיה ,הרישומים בחברת ומוחזקות רשומות מניותיו ואשר לו שקדמו החודשים 11 -ב כלשהו במועד

 ואינן רשומות אינן מניותיו אשר מהותי מניות בעל שהנו חוץ תושב או יחיד לגבי. 15% של בשיעור

. 30% של בשיעור כאמור מדיבידנד הכנסות בשל במקור מס ינוכה הרישומים בחברת מוחזקות

 שנכרתה מס כפל למניעת האמנה להוראות כפוף יהיה הזר לתושב במקור המס ניכוי שיעור כי מובהר

 .  תושבותו מדינת עם

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

 על במקור מס ינוכה ,דין פי על מוגבל מס שיעור נקבע הדיבידנד שלגבי ככל כמו כן,. הדין לפי במקור

 ניכוי שיעור חוץ תושב לגבי. ישראל תושב אדם בני חבר הינו המניות בעל אם גם שנקבע השיעור פי

 למדינת ישראל מדינת בין שנכרתה מס כפל למניעת האמנה להוראות גם בכפוף יהיה במקור

 . מראש המיסים מרשות מתאים אישור וקבלת המקבל של תושבותו

 שמניותיו ישראל תושב אדם בני חבר ששילם מדיבידנד במקור מס ניכוי 1013 ,בינואר 1 מיום החל

 . כספי מוסד באמצעות יהיה, לרישומים בחברה המוחזקות מניות בשל בבורסה למסחר רשומות

 התגבשה טרם, האחרונות בשנים ההון שוק במיסוי שחלו המהותיים השינויים בשל כי לציין יש

 יתרה. יישומן אופן לגבי פרשנויות מספר ייתכנו ואף, לעיל ההוראות ליישום הנאותה הפרקטיקה

 ניתן לא, הדברים מטבע. בהוראות כה עד שבוצעו לשינויים מעבר נוספים שינויים ייתכנו, מזאת

 . האמורים השינויים של והשפעתם תוכנם את לצפות

 בהשקעה הקשורות המס השלכות את לשקול יש, כספים השקעות על החלטות קבלת בעת כמקובל

 החוק הוראות של מוסמכת פרשנות להיות מתיימר אינו לעיל האמור. המוצעים הערך בניירות

 יעוץ במקום בא ואינו, ערך ניירות למיסוי הנוגעות המס הוראות של ממצה תיאור או לעיל הנזכרות

 ניירות רוכשי כי מוצע. משקיע לכל הייחודיות ולנסיבות המיוחדים לנתונים בהתאם, בנדון מקצועי

 .ךער נייר רוכש לכל הנוגעים המיוחדים לנתונים בהתאם מקצועי יעוץ לקבלת יפנו המוצעים הערך

 משקיעים מסווגים 2.12

 בהתקשרות התקשרלה החברה רשאית תהי, המשלימה ההודעה פרסום שעד התקופה במהלך 1.13.1

תקבל החברה  לפיה, מסווגים משקיעים עם, לציבור המוצעות מהיחידות לחלק ביחס מוקדמת

פי כ המוצעות היחידות לרכישת מכרזב הזמנות להגשת מוקדמת התחייבות משקיעים המסווגיםמה

 .בהודעה המשלימה פורטשי

 לחוק( 1()ב)א15 בסעיף כאמור תאגיד שהינו או( 1()ב)א15 בסעיף המנוי משקיע –" מסווג משקיע" 1.13.1
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 8.לפחות ח"ש אלפי 200 של כספי בשווי ערך ניירות לרכוש המחויב, ערך ניירות

 למשקיעים המוצעים הערך ניירות והקצאת, המסווגים מהמשקיעים מוקדמות התחייבויות קבלת 1.13.3

 .ההצעה תקנות הוראות פי על תיעשהנעשתה ו המסווגים

 .לציבור הערך ניירות יוקצו בו למחיר זהה יהיה המסווגים למשקיעים הערך ניירות יוקצו בו המחיר 1.13.2

, במכרז החתימות רשימת לסגירת עד, המכרז ביום הבורסה הנחיות פי על רשאי מסווג משקיע 1.13.5

 היחידה שמחיר ובלבד בהתחייבותו נקב בו היחידה מחיר את לשנות, לרכז שימסור בכתב בהודעה

 .המשלימה בהודעה שתפורט כפי בהזמנתו הנקוב מהמחיר גבוה יהא

 בהתחייבותם הנקובה זו על העולה יחידות כמות המכרז במועד להזמין רשאים מסווגים משקיעים 1.13.2

 לעניין מסווגים משקיעים כהתחייבויות תחשבנה לא, שתוזמנה עודפות יחידות ואולם, המוקדמת

 .הציבור ידי על שהוגשו כהזמנות אלא, התשקיף

 לצורך הציבור ידי על שהוגשו כהזמנות תחשבנה מסווגים משקיעים ידי על שהוגשו התחייבויות 1.13.7

 .ליחידה מחיר קביעת

 ביום, הבורסה חברי באמצעות ההנפקה לרכז תועבר המסווגים המשקיעים ידי על שתשולם התמורה 1.13.8

 .המיוחד בחשבון ידו על ותופקד 12:00 השעה עד המכרז יום שלאחר הראשון המסחר

 החל להם שתימכרנה ביחידות הכלולים הערך ניירות את למכור רשאים יהיו המסווגים המשקיעים 1.13.9

 .חסימה הוראות עליהם יחולו ולא בבורסה למסחר רישומם ממועד

 החברה עשויה, זה בסעיף כאמור מוקדמת בהתקשרות החברה עם שיתקשרו המסווגים למשקיעים 1.13.10

 יהיה שישולם העמלה שיעור. המשלימה בהודעה שיפורט בשיעור מוקדמת התחייבות לשלם עמלת

 .המסווגים המשקיעים לכל מקובל וזהה, סביר

 תנאי ניירות הערך המוצעים 2.12

 תנאי המניות המוצעות 1.12.1

תהיינה שוות ( 1כתבי האופציה )סדרה המניות המוצעות על פי תשקיף זה והמניות שתנבענה ממימוש 

למניות הרגילות הקיימות בהונה של החברה, ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים  יהןזכויותב

אשר היום הקובע את הזכות לקבלתן הינו ביום  ,במזומנים או במניות הטבה, ובכל חלוקה אחרת

 .זה לתשקיף 2הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק המימוש או לאחריו, לפי העניין. 

 ( המוצעים1ציה )סדרה תנאי כתבי האופ 1.12.1

 (1תקופת ומחיר המימוש של כתבי האופציה )סדרה  .א

 .הרישום למסחר והמסחר של כתבי האופציה כאמור מותנה ברישום מניות החברה למסחר

אירו  0.001מניות רגילות בנות   7,500,000 -( ניתנים למימוש ל1כתבי האופציה )סדרה  7,500,000

בכל יום מסחר, החל מיום רישומם של כתבי  "(מניות המימוש״ כ״א של החברה )להלן: .נ.ע

)כולל( )למעט ביום הקובע ל״אירוע  1019ביוני  30( למסחר בבורסה ועד 1האופציה )סדרה 

( יהיה ניתן למימוש למניה 1לעיל(, כך שכל כתב אופציה )סדרה  2.1.2  חברה״ כאמור בסעיף

                                                 

 החברה הינה חברת מחקר ופיתוח. 8
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של החברה, בכפוף להתאמות ולהוראות להגנת המחזיקים כמפורט  .נ.ע 0.001רגילה אחת 

 שלהלן, כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש כאמור להלן. )ט(2.14.2  -ו )ח(2.14.2 בסעיפים 

 םהחל ממועד רישומ ,)לא צמוד( ש״ח 8.87( יהיה 1אופציה )סדרה המחיר המימוש של כתבי 

מחיר ״ תנאי זה לא ישתנה לאורך תקופת המימוש )להלן:. 1019ביוני  30למסחר ועד ליום 

 "(.המימוש

 (1פקיעת כתבי האופציה )סדרה  .ב

״תום תקופת  )כולל( )להלן: 1019ביוני  30( אשר לא ימומש עד יום 1 כתב אופציה )סדרה

דהיינו, שהודעת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או מכתב ההקצאה בגינו לא יתקבלו  ,"(מימושה

עד אותו התאריך בחברה, או במסלקת הבורסה, לא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי, ויהיה בטל 

 ומבוטל לאחר התאריך הנ״ל.

 מימוש כתבי האופציה .ג

המימוש מכוח כתבי כל מחזיק בכתב אופציה אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות 

האופציה שבבעלותו, לפי העניין, יעשה זאת, במהלך תקופת המימוש, באמצעות הבנקים או חברי 

 הבורסה האחרים, על ידי מתן הודעת מימוש, באופן המתואר להלן.

הודעת המימוש תוגש לחברה, במישרין במשרדה הרשום או באמצעות הבנק או חבר הבורסה 

מוש על גבי טופס, כפי שייקבע על ידי החברה, בצירוף מכתבי האחר, עד תום תקופת המי

ההקצאה המתייחסים לכתבי האופציה, הכלולים בבקשה והסכום במזומן של מחיר המימוש, 

 לפי העניין בגין כל כתבי האופציה שמימושם מבוקש.

ובמקרה תאריך המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מחזיק רשום, 

של מחזיק שאינו רשום, היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעות על מימוש כתב 

״(. על המימוש תאריךבתשקיף זה )להלן: ״ האופציה, הממלאת אחר כל התנאים המפורטים

שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך שיהיה דרוש  יהיה לחתום, בכל עתמבקש המימוש 

 או תקנון החברה, לשם הקצאת מניות המימוש. ל דיןבהתאם להוראות כ

 .לא תינתן זכות לממש חלקי כתב אופציה

  המוצעים חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה .ד

״( ייתן המורשים״ כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים, )להלן:

למימוש כתבי האופציה קובעים  חוקי העזר בדבר לוח הזמניםהודעת מימוש באמצעותם. 

 :כדלקמן

במשרדי חבר הבורסה, באמצעותו מוחזקים כתבי  12:00הודעת מימוש שתתקבל עד שעה  .1

ביום המסחר הבא  12:00האופציה, תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה 

 אחריו.

, תחייב מסלקת 12:00בר מימוש עד קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בד .1

הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת לא 

 .ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור 12:00יאוחר משעה 

, תעביר החברה 12:00( לעיל עד שעה 1קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס״ק ) .3

 12:00ורה את בקשת המימוש למשרדי החברה המנפיקה לא יאוחר משעה לרישומים האמ

 .ביום המסחר הבא אחריו
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מדי יום מסחר,  12:00( לעיל שתתקבל לאחר השעה 3( עד )1כל הודעה מאלה המנויות בס״ק ) .2

 .ביום המסחר הבא אחריו 12:00תחשב כאילו התקבלה לפני השעה 

למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום תקופת המימוש אינו יום  .5

מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את בקשות המימוש 

. המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד 09:00הסופיות עד השעה 

מי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כ

 .שיוחזקו באמצעותו יפקעו

למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של מסלקת  .2

 .הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל

 מרשם מחזיקים, הקצאה .ה

באמצעות מכתב הקצאה שתנפיק החברה לא תוציא תעודות בגין כתבי האופציה והחזקתן תהיה 

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי כתבי  החברה על שם החברה לרישומים.

אופציה הרשומים הכתובותיהם וכמות כתבי  ,אופציה ובו יירשמו שמות מחזיקי כתבי האופציה

את  על שמם. כן תרשמנה במרשם כל העברות הבעלות בכתבי האופציה. החברה רשאית לסגור

 .יום בשנה, ביחס לכל מרשם 30המרשמים מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 

 הקצאת מניות המימוש ורישומן למסחר .ו

החברה  על שםתוך יום מסחר אחד לאחר קבלת הודעת המימוש, תקצה החברה למבקשים )

ל מניות המימוש לרישומים( את מניות המימוש המגיעות להם, לאור האישור לרישום למסחר ש

 ן של מניות המימוש למסחר בבורסה.בבורסה. החברה תנקוט מיד בכל הפעולות לרישומ

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש אחת, אולם כל עודפי מניות המימוש 

יום מהמועד שתתהווה כמות של  30שיתהוו בעת המימוש, אם יתהוו, יימכרו על ידי החברה תוך 

מניות, והתמורה נטו )לאחר ניכוי היטלים, תשלומי חובה ועמלה( תשולם לזכאים תוך  10לפחות 

ש״ח, אך  30 -יום מתאריך המכירה. החברה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים הקטנים מ 12

 .ניתן יהיה לקבל סכומים כאמור במשרדי החברה

 .מניות המימושכתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של 

 זכויות מניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה .ז

מתאריך המימוש יהיו מניות המימוש שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות הקיימות 

בחברה, ויזכו את בעליהן במלוא הדיבידנדים או הזכויות, אשר היום הקובע את הזכאות 

 .החברה, הוא בתאריך המימוש או לאחריולקבלתם, כפי שייקבע על פי החלטת דירקטוריון 

התאמת מספר מניות המימוש בגין חלוקת מניות הטבה ו/או זכויות ו/או חלוקת דיבידנד ו/או  .ח

 איחוד הון

בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה ו/או זכויות, אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף 

הינו לפני תאריך המימוש, אזי תנהג  ״(,״היום הקובע זה: )ח(2.14.2 בחלוקתן )להלן בסעיף 

 :החברה ביחס למחזיקי כתבי האופציה אשר טרם מומשו עד לתאריך הקובע, כדלקמן

תשמרנה  ,מניות הטבהבכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק  -לגבי הצעת מניות הטבה  .1

זכויות המחזיקים בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק כתב 
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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 

קס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. יום הא

במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת. 

יותאם רק במקרה של חלוקת  מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה

רך של זכויות, כאמור להלן, אך לא במקרה של מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בד

 הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות לבעלי עניין(.

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות  -לגבי הנפקת זכויות  .1

לרכישת ניירות ערך כלשהם, יותאם מספר המניות הנובעות מהמימוש למרכיב ההטבה 

תבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר בזכויות, כפי שהוא מ

 האחרון לפני יום ה״אקס״ לבין שער הבסיס של המניה ״אקס זכויות״.

 שיטות ההתאמה המפורטות לעיל אינן ניתנות לשינוי.

לעיל, תודיע החברה על יחס המימוש  1-ו 1בקרות אירוע מהאירועים המפורטים בפסקאות  .3

ד פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות ״אקס זכויות/ אקס החדש לא יאוחר ממוע

 .הטבה״

אשר התאריך הקובע את הזכות  ,של החברהברה דיבידנד לבעלי מניות רגילות אם תחלק הח .2

יקדם למועד המימוש של כתבי האופציה,  ״(״היום הקובע לקבלת דיבידנד לקבלתו )להלן:

״אקס דיבידנד״ לבין שער הנעילה של אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס 

המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה״אקס דיבידנד״. החברה מתחייבת להודיע 

בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות 

 .״אקס דיבידנד״. שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי

הרגילות שבהונה המונפק, או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או  אם תאחד החברה את המניות .5

יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה 

כאמור, אולם המחזיק בכתב אופציה לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה. כל חלקי מניות 

בירה למכירה בבורסה, ימכרו על שיתהוו כתוצאה מפעולה כאמור, לאחר שייצברו לכמות ס

ידי החברה בבורסה במשך תקופה של חודש ימים ממועד ההקצאה האמורה והתמורה נטו, 

יום מתאריך  12לאחר ניכוי הוצאות המכירה, עמלות והיטלים אחרים, תשולם לזכאים תוך 

 .ש״ח 30 -המכירה. החברה לא תשלח המחאות בגין סכומים של פחות מ

 המחזיקים בכתבי אופציה בתקופת המימושהוראות להגנת  .ט

תשקיף זה, אולם בכל  מתאריך תשקיף זה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה על פי

 הבאות: מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה ההוראות

החברה תימנע מחלוקת מניות הטבה העשויה להביא להפחתת מחיר מניית מימוש מתחת  .1

 (1()ח)2.14.2 וב וזאת מבלי לפגוע באפשרות החברה לנהוג לפי האמור בסעיף קטן לערכה הנק

 לעיל.

בהונה הרשום להבטחת ההקצאה של כל  מור כמות מספקת של מניות רגילותהחברה תש .1

לנבוע ממימוש כל כתבי האופציה שבמחזור, ובמקרה הצורך תגרום להגדלת  המניות העשויות

 .ההון הרשום שלה
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החברה לא תשנה את הזכויות הנלוות למניות הרגילות ולא תנפיק מניות מסוג חדש הזכאיות  .3

להשתתף בעודף רכושה של החברה בעת פירוק, אלא באישור החלטה מיוחדת של מחזיקי 

 .להלןכתבי האופציה כאמור 

במקרה של קבלת החלטה על פירוק החברה מרצון, תפרסם החברה הודעה על כך בשני  .2

עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה בישראל, אשר תפרט, בין היתר, כי כל 

מחזיק בכתבי האופציה יחשב כאילו ניצל את זכות המימוש שלו לפני קבלת ההחלטה )ללא 

יום  30אלא אם כן ייתן הודעה בכתב לחברה בתוך  ,המימוש(צורך בתשלום קודם של מחיר 

ממועד הפרסום האמור על ויתורו על הזכות האמורה. לא נתן המחזיק בכתבי האופציה 

הודעה כאמור תוך פרק הזמן האמור, יהיה זכאי המחזיק להשתתף בסכום שהיה מקבל 

ולפי העניין, למניות  בפירוק החברה כמחזיק במניות עקב מימוש כתבי האופציה שברשותו

ערב קבלת החלטת הפירוק, ובניכוי מחיר המימוש מהכספים שיקבל מחלקו בפירוק כאמור, 

 .אם תיוותר יתרה לחלוקה

לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום תקופת  .5

שראל בשפה המימוש, תפרסם החברה הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, בי

העברית ותשלח הודעה בכתב לכל מחזיקי כתבי האופציה ששמותיהם יהיו רשומים במרשם 

 .מחזיקי כתבי אופציה על המועד האחרון למימוש כתבי האופציה ועל מחיר המימוש

כל הודעה למחזיק כתבי האופציה תשלח בדואר רשום למחזיקי כתבי האופציה הרשומים  .2

והיא תיחשב כאילו נמסרה בתום שני ימי עסקים ממועד  במרשם מחזיקי כתבי האופציה

משלוחה כאמור, וכן תפורסם בשני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה 

 .בישראל

 שינוי זכויות מחזיקי כתבי אופציה .י

מהקולות המצביעים באסיפה כללית של מחזיקי כתבי  75%בהחלטה מיוחדת שתתקבל ברוב של 

האופציה יכולה החברה להגיע לידי הסדר עם מחזיקי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה 

ההתאגדות של החברה המתייחסות לאופן כינוסן של אסיפות  ןבתקנושיש להם. אותן הוראות 

ניות בחברה ואופן ניהולן תחולנה, בשינויים המחויבים, על אסיפות כלליות כלליות של בעלי המ

של מחזיקי כתבי האופציה. בהצבעה באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה יהיה לכל מחזיק 

בכתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה 

 .תהייה במניין קולות

תנאי כתבי האופציה ככל שנוגע לתקופת  ,אמור לעיל, בהתאם להנחיות הבורסהלמרות ה

 -המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות בגין חלוקת מניות הטבה, זכויות ודיבידנד 

אינם ניתנים לשינוי. על אף האמור לעיל, ניתן, על פי הנחיות הבורסה, לשנות את מחיר המימוש 

או שיטת ההצמדה בדרך של הסדר או פשרה, אשר אושר על ידי בית ו/או תקופת המימוש ו/

 .לחוק החברות 350משפט לפי סעיף 

 רכישת כתבי אופציה על ידי החברה ו/או חברה בת שלה ו/או תאגיד אחר בשליטתה .יא

החברה שומרת לעצמה, בכפוף לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש בכל עת בבורסה ומחוצה 

לה, בכל מחיר שייראה לה, את כתבי האופציה שיהיו במחזור באותה עת. במקרה של רכישה 

כאמור, תפרסם החברה על כך דו"ח מיידי. חברה בת של החברה או תאגיד אחר בשליטת 
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או למכור מעת לעת כתבי אופציה מההנפקה שתבוצע על פי תשקיף החברה, יהיו רשאים לרכוש ו/

זה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כתבי האופציה שיוחזקו על ידי החברה, חברה בת שלה או תאגיד 

אחר בשליטתה, ייחשבו כנכס של החברה, החברה הבת שלה או התאגיד האחר בשליטתה 

 כאמור, לפי העניין.

ירכשו את כתבי האופציה כאמור, אזי  או תאגיד אחר בשליטתה חברה הבת שלההיה והחברה, 

המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, ככל שתוצענה בעתיד למכירה על ידי החברה, החברה 

הבת או התאגיד האחר כאמור, יוצעו כמניות חדשות, דהיינו על פי תשקיף לפי חוק ניירות ערך 

ימה הקבועים בדין ביחס להצעתם על פי הצעה או בהקצאה פרטית )לרבות החלת כללי החס

 פרטית(.

 חיתום 2.12

בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום קודם למועד ההודעה המשלימה עם , דין כל להוראות בכפוף

שרותי חיתום )א.ש.( בע"מ באופן  קונסורציום חתמים בראשות דיסקונט חיתום והנפקות בע"מ ורוסאריו

 ,שניירות הערך על פי תשקיף זה יהיו מובטחים בחיתום חלקי או מלא. עמלות החיתום, הניהול, הריכוז

ההפצה וההוצאות האחרות הכרוכות בהצעה זו ושיעורן מתוך התמורה המיידית ברוטו יפורטו במסגרת 

ן כל וודאות, כי הסכם חיתום כאמור יחתם וניירות יובהר, כי נכון למועד התשקיף, אי .ההודעה המשלימה

  הערך של החברה יובטחו בחיתום חלקי או מלא.

 עם להתקשר תהיה החברה רשאית, זה תשקיף פי על ערך ניירות הצעת בגין, דין כל להוראות בכפוף, כן כמו

 בהודעה שיפורטו כפי התנאים יתר פי ועל בשיעור, כמפיץ שישמש למי, הפצה עמלות לשלם, מפיצים

 .המשלימה
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 הון החברה והמחזיקים בו – 3 פרק

 הון המניות הרשום והמונפק של החברה .1.3

אירו ע"נ  0.003, בנות רגילות מניות 300,000,000 ינוההון המניות הרשום של החברה במועד התשקיף 

  אחת. כל

 0.003, בנות יות רגילותנמ 25,650,000 ינוף הוהנפרע של החברה במועד התשקי הון המניות המונפק

   .אחת כל"נ ע אירו

 שינויים שחלו בהון המניות הרשום והמונפק בשלוש השנים האחרונות .1.2

 להלן השינויים שחלו בהון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים הקודמות לתשקיף:

 רשוםמניות הון  .1.2.3

 הפעולה תאריך

1/33/2034 

, באופן שכל מניה 3:300פיצול הון המניות הרשום של החברה ביחס של 
, אירו כל אחת 0.03בנות רגילות מניות  300-ה לכאירו ע"נ, הפ 3רגילה בת 

אירו מחולק  30,000כך שההון הרשום של החברה באותה עת עמד על 
 אירו ערך נקוב כל אחת.  0.03מניות רגילות, בנות  3,000,000

26/2/2036 
, כך שההון הרשום אירו 25,650-ל החברה של הרשום המניות הון הגדלת

מניות  2,565,000אירו מחולק  25,650של החברה באותה עת עמד על 
 אירו ערך נקוב כל אחת.  0.03רגילות, בנות 

26/2/2036 

, באופן שכל 3:300פיצול נוסף של הון המניות הרשום של החברה ביחס של  
 0.0003מניות רגילות בנות  300-אירו ע"נ, הפכה ל 0.03מניה רגילה בת 

 25,650אירו כל אחת, כך שההון הרשום של החברה באותה עת עמד על 
 אירו ערך נקוב כל 0.0003מניות רגילות, בנות  256,500,000אירו מחולק 

 אחת.

27/01.2036 
אירו, כך שההון הרשום של  300,000-הגדלת ההון הרשום של החברהל

( 3,000,000,000מיליארד ) 3-אירו מחולק ל 300,000החברה באותה עת היה 
 אירו ערך נקוב כל אחת. 0.0003מניות רגילות בנות 

27/04/2036 

 30שכל  , באופן3:30איחוד של הון המניות הרשום של החברה ביחס של 
 0.003אירו ע"נ, הפכה למניה רגילה אחת בת  0.0003מניות רגילות בנות 

, כך שההון הרשום של החברה כך שההון הרשום של החברה הינו אירו
 0.003( מניות רגילות בנות 300,000,000אירו מחולק למאה מיליון ) 300,000

 .אירו ערך נקוב כל אחת

 ונפרע הון מניות מונפק .1.2.2

כמות מניות  פעולה 1תאריך
 רגילות

תמורה שנתקבלה 
עבור המניות 

 הרגילות

יתרת מניות 
 רגילות

 1,330 --- 4 מניות הקצאת 31/6/2031

9/7/2034 
 בגין מניות הקצאת

הלן: להשקעה בחברה )
 .2"(הראשון הגיוס סבב"

 דולר 3,484,000 232
 "בארה

1,122 

 112,200 --- --- (3:300פיצול הון ) 1/33/2034

1/33/2034 

נוספות  הקצאת מניות
בהתאם לסבב הגיוס 

 הראשון

ן מניות יהתמורה בג 8,180
אלה ניתנה במסגרת 
השקעת סבב הגיוס 

 3הראשון

140,580 

 148,920דולר  437,000 8,140 למשקיע הקצאת מניות 1/33/2034

                                                 
1

 החברות הקפריסאי.  את מועד רישום המניות המתאימות ברשם םמפורטים בטבלה מצייניהכים יהתאראם לא נאמר אחרת,   
2

 (. לעיל כמפורט D&D, לרבות השקעת הכסף אחרימיליון דולר ארה"ב ) 38-כ בסך, 2034 מאי בחודש נקבע זה ובבבסיהחברה  שווי    
3 

 . לתשקיף 7.4.3 ראו הרחבה בעניין זה בסעיף 
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כמות מניות  פעולה 1תאריך
 רגילות

תמורה שנתקבלה 
עבור המניות 

 הרגילות

יתרת מניות 
 רגילות

 ארה"ב

28/32/2034 

הקצאת מניות נוספות 
בהתאם לסבב הגיוס 

 .הראשון

ן מניות יבגהתמורה  300
אלה ניתנה במסגרת 
השקעת סבב הגיוס 

 5הראשון

149,020 

 מימושהקצאת מניות בגין  8/30/2035
 4אופציה יכתב

דולר  411,500 8,670
 ארה"ב

157,690 

דולר  201,000 4,060 מניות למשקיע  הקצאת 8/30/2035
 ארה"ב

163,750 

8/30/2035 
 למשקיעים מניות הקצאת

 הגיוס סבב)להלן: "
 5"(השני

דולר  2,800,000 42,487
 ארה"ב

404,217 

 40,421,700 --- --- (3:300פיצול הון ) 26/2/20366

26/2/20367 
-פרו הקצאת מניות הטבה
ראטה לבעלי המניות 

 בחברה

236,076,100 --- 256,500,000 

 25,650,000 --- --- (3:30איחוד הון ) 8 27/04/2036

  המחזיקים בהון המונפק של החברהונושאי משרה בעלי עניין  .1.1
נכון המחזיקים בהון המניות המונפק של החברה ונושאי המשרה בעלי העניין , למיטב ידיעת החברה

 :9הינם כמפורט להלן למועד הסמוך למועד התשקיף

 

 

 

ל

מ

י

ט

ב

 

                                                 
4

  .בתאריך דלעיל ברשם החברות נרשמות , והמניו2035לך חודש מרץ המתנה ביכתבי האופציה דנן נהודעת המימוש בגין  
5

 (. , בדילול מלאהכסף אחרימיליון דולר ארה"ב ) 10-כשל , בסך 2035 אוקטוברוב זה נקבע בחודש בשווי החברה בסי 
6

  , הועבר לרישום אצל רשם החברות בקפריסין.2036בפברואר  26ביום  בעלי המניות של החברה ייד על אושר כאמור החברה של המניות הון פיצול 

 .בקפריסין החברות רשם אצל לרישום והועברה 26.2.2036מניות ההטבה לבעלי המניות אושרה על ידי הדירקטוריון ביום  הקצאת 7
8

 .בקפריסין החברות רשם אצל לרישום עברוהו 2036באפריל  27ום בי בעלי המניות של החברהאושר על ידי  איחוד ההון 
9

 לתשקיף.  30.1.4לבעלי השליטה בחברה עם השלמת עסקת סמארט פיי כמפורט בסעיף אינה לוקחת בחשבון את המניות אשר תוקצינה  שלעיל הטבלה 
10 

 . חברה ואחד מבעלי השליטה בהיון הדירקטורמנכ"ל החברה, יו"ר הינו נועם יוספידיס הינו  מר
11

ידי דין באופן אישי, -מוחזקות על ניותמ 1,592,765: הבא פןסלומון מוחזקות באומניותיו של דין סלומון הינו דירקטור בחברה ואחד מבעלי השליטה בה.  דין 
  358,886)אשר, למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאים(,  Sentinel Capital Ventures Ltdמניות מוחזקות באמצעות  3,035,246

-מניות מוחזקות על 48,363חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאים(, וכן  )אשר, למיטב ידיעת החברה, הינה ,Shield Capital Ltdמניות מוחזקות באמצעות 
 D&Dידי-מניות מוחזקות על 3,079,111-מניות מוחזקות ע"י אחותו של דין, גב' דפנה סלומון ו 392,579ידי אשתו של מר סלומון, גב' הדר סלומון. עוד יצוין, כי 

Salomon Investments Limited ,סלומון דין מר של אחיו, סלומון דניאל מר של המלאים ובשליטתו בבעלותו פרטית חברה הינה, החברה ידיעת למיטב אשר .
 .לעיל בטבלה" נוספים"גורמים  סעיף תחת נכללים סלומון דניאל ומר סלומון דפנה' גב של החזקותיהם

12
 .בה השליטה מבעלי ואחד בחברה דירקטור הינואורן לוי  מר 
13

(. עוד יצוין, כי מלא באופןידיו -על ת)אשר למיטב ידיעת החברה מוחזק AGA, LLC, ומחזיק את מניותיו בה באמצעות בחברה כדירקטור מכהןאריה גנגר  מר 
The Orly Genger 2007 Family Trust נוספות של החברה.  מניות15,514 מחזיקה, גנגר מר של בתו של לטובתהנאמנות  קרן הינה, אשר למיטב ידיעת החברה 

14
 ., האופציות אשר הוענקו למר לגיסמו הינן מתוך תוכנית האופציות של החברהשל החברה תפעולטיטו לגיסמו מכהן כסמנכ"ל  מר 
15

 ., האופציות אשר הוענקו למר בן נעים הינן מתוך תוכנית האופציות של החברההחברה של הכספים"ל כסמנכ מכהן נעים בן דוד מר 
16

 .בה עניין בעליצדדים שלישיים לחברה ואינם מהווים , הם 15-טן מאשר מספרם ק בחברה מניות בעלי 
17

 אופציות.  1,280,200-כ( עד כה vested) הבשילו מתוכן  

  שם

 בדילול מלא 

 כמות מניות
בהון  אחוז

 ובהצבעה

ניירות ערך 
המירים 
 למניות

 כמות מניות
אחוז בהון 
 ובהצבעה

10נועם יוספידיס  30,298,402 40.35% -- 30,298,402 14.67% 

 36.23% 4,835,058 -- 38.77% 4,835,058  11דין סלומון

 32.28% 1,648,540 -- 34.22% 1,648,540 12אורן לוי

 0.74% 220,626 -- 0.86% 220,626 13אריה גנגר

 0.64% 390,159 390,159 -- -- 14טיטו לגיסמו

 0.64% 390,159 390,159 -- -- 15נעים-בןדוד 

16נוספים גורמים
 6,667,174 25.99% 1,671,47817 30,140,852 14.83% 

 100% 29,704,196 4,054,196 100% 25,650,000 הכל סך



 3-ג

כפי המחזיקים בהון המניות המונפק של החברה ונושאי המשרה בעלי העניין החזקות , ידיעת החברה

על פי  לתשקיף(  2)בהנחה של הקצאת כל ניירות הערך המוצעים כמפורט בפרק  ההנפקה לאחרשיהיו 

 הינם כמפורט להלן: תשקיף זה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 לי השליטה בחברהעב .1.4

 בחברהבעלי השליטה  ,3968-חוק ניירות ערך, התשכ"חבהתאם להוראות למיטב ידיעת החברה, 

, יו"ר דירקטוריון החברה והמנכ"לנועם יוספידיס,  הינם: מכוח הסכם ההצבעה אשר נחתם ביניהם,

, )ביחד עם אשתו, הדר סלומון( ודין סלומון , דירקטור בחברה וסמנכ"ל הטכנולוגיותאורן לוי

  .דירקטור בחברה

 . להלן לתשקיף זה 3.6  סעיףהשליטה הנ"ל, ראו  עליבהצבעה בין  הסכםלפרטים בדבר 

  החברה של ערך לניירות זכויות .1.5

  : ידי החברה על שהוענקו( רשומים ולא)רשומים  האופציה כתבי פירוט להלן

 תמרוץעל פי תוכנית  לעובדים וליועצים אופציות .1.5.3

ומניות  באופציות תמרוץאישר דירקטוריון החברה תוכנית  2.30.2034 ביום .1.5.3.3

כן אישר  כמו. "(התמרוץ תוכנית)להלן: " החברה ויועצי עובדיעבור 

ניתן יהיה להקצותן מכח  אשרמניות  1,807,37120ר של מאג הדירקטוריון

מאגר האופציות, אישרה  מתוך. "(האופציות מאגר)להלן: " התמרוץ תוכנית

 בהתאםאופציות לעובדים  1,064,113 שלועדת האופציות של החברה הענקתן 

, נאמן עם ההוני במסלול[, חדש]נוסח  הכנסה מס לפקודת 302 סעיף להוראות

 ועדת אשרה, בנוסף. למניה"ב ארה דולר 0.357 של מימוש מחיר לפי כולם

 511,004הענקת  לתשקיף, 3.5.1.4 בסעיף , כהגדרתה החברה של האופציות

)לרבות נושאי משרה בה המעוסקים על ליועצים  האופצית מאגר וךמת אופציות

  ש"ח 3מימוש של במחיר  הכנסה מס לפקודת)ט( 1 סעיף הוראת לפיפי חשבונית( 

  .למניה

                                                 
18

 .לתשקיף 30.1.4 סעיף ראו נוספים לפרטים, זה תשקיף פי על ההנפקה בהשלמת הותנתה, פיי לסמארטהמניות  הקצאת 
19

 .36 שוליים הערתלעיל  ראה 
 התאמת הכמות לפיצולי ההון ולחלוקת מניות ההטבה שנעשו בחברה כאמור לעיל.  לאחר 20

  שם

 בדילול מלא 

 כמות מניות
אחוז בהון 
 ובהצבעה

אופציה / זכות 
 כמות מניות למניה

אחוז בהון 
 ובהצבעה

יוספידיס נועם  30,298,402 10.40% -- 30,298,402 22.67% 

 30.60% 4,835,058 -- 34.22% 4,835,058  וןסלומ דין

 8.01% 1,648,540 -- 30.77% 1,648,540 לוי אורן

 0.49% 220,626 -- 0.65% 220,626 גנגר אריה

 3.59% 722,357 -- 2.31% 722,357 18סמארט פיי

 0.42% 390,159 390,159 -- -- לגיסמו טיטו

 0.42% 390,159 390,159 -- -- נעים-בן דוד

 22.76% 30,140,852 1,671,478 39.68% 6,667,174 19נוספים גורמים

 11.02% 35,000,000 7,500,000 22.34% 7,500,000 (בעקבות ההנפקה) ציבור

 100% 45,426,353 11,554,196 100% 33,872,157 הכל סך
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צורף נספח המתאים את הוראותיו להוראות חוקי המיסוי תוכנית התמרוץ ל .1.5.3.2

הנספח בישראל, ככל שיוענקו האופציות לעובדים ו/או יועצים בישראל )להלן: "

 "(. הישראלי

במסגרת תוכנית התמרוץ מעניקה החברה לעובדים ו/או יועצים אופציות  .1.5.3.1

לרכישת מניות החברה. כל אופציה מעניקה את הזכות למימוש למניה אחת, 

 במחיר מימוש שנקבע בין החברה לבין מקבל האופציה. 

)נכון למועד תשקיף זה  ועדת אופציותדירקטוריון החברה מינה מבין חבריו  .1.5.3.4

את זהות לקבוע  הכותמס, שבם ה"ה נועם יוספידיס ואורן לוי(חברי הוועדה הינ

ות שתוענק )מתוך המאגר שנקבע(, מחירי המימוש, כמהאופציות, ה יקבלמ

להוראות  בהתאם ובכפוףתקופות ההבשלה ותנאים מסחריים אחרים, הכל 

  . "(ועדת האופציות)להלן: " התוכנית

לחלק מן נים ממועד הקצאתן. ש 4עד הינן האופציות תקופות ההבשלה של  .1.5.3.5

ים מסויימים העובדים ניתנה הזכות להבשלה מיידית של כלל האופציות במקר

עסקה לרכישת מניות כנית התמרוץ )כגון מיזוג של החברה, והמוגדרים בת

או הנפקה ראשונה של ניירות הערך מכירה של כל או רוב נכסי החברה, , החברה

  . (של החברה לציבור

 : להלן כמפורט להתאמותתהיינה כפופות כאמור  ור הוענקאשהאופציות  .1.5.3.6

 3.5.2.2 במקרה של חלוקת מניות הטבה תיעשה התאמה כמפורט בסעיף  .3

 א' להלן. 

הון; פיצול הון;  שינוי מבנה; בדרך של מניות חלוקת דיבידנדבמקרה של  .2

חלוקת המניות ליחידות משנה ; (reverse stock split)הון  איחוד

(subdivisionסיווג מחדש של הון החברה; או ביצוע התאמות ב ;) יחסי

 ב:התאמה באופן יחסי  העשת, ללא תמורה ההון

 סכום המניות השמורות להנפקה הכולל בכפוף לתוכנית; ו .א

 .סכום המניות לטובת הפעולה הרלוונטית, סוגן ומחיר מימושן .ב

ועדת האופציות של יקבע בכל מקרה ומקרה על ידי שי והכל כפי

הבלעדי, בכפוף לכל החלטה/פעולה הנדרשת  הבשיקול דעת ,הדירקטוריון

מדירקטוריון החברה או בעלי מניות החברה ובהתאם לדיני ניירות הערך 

 הרלוונטיים.

 , שאזוהכל בתנאי שלא יונפקו כתוצאה מהפעולות האמורות שברי מניה

שווי שוק הוגן, או ששיעורי האחזקה לפי התמורה בגינן במזומן  תשולם

 .האופציות ועדתידי -על, כפי שיקבע יעוגלו כלפי מעלה

יובהר, כי במקרה של הנפקת זכויות או חלוקת דיבידנד )שלא בדרך של מניות(, 

 לא תהיינה האופציות כפופות להתאמות. 

ניות שתנבענה מ 1,597,115 להבורסה נתנהאת אישורה לרישום למסחר ש .1.5.3.7

ממימוש האופציות הלא רשומות שהוקצו לעובדים, נושאי משרה ויועצים 

כמפורט לעיל. מובהר, כי הבורסה לא נתנה את אישורה לרישום למסחר של 
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, החברה של רשומותיתרת המניות אשר תנבענה ממימוש יתרת האופציות הלא 

ת האופציות צאת יתר. הק209,818של כולל בסך האופציות במאגר הנמצאות

הלא רשומות האמורה, הינה כפופה לאישור הבורסה לרישום המניות אשר 

תנבענה ממימוש האופציות האמורות למסחר; להוראות הדין; לרבות הוראות 

תקנון והנחיות הבורסה כפי שתהיינה במועד ההקצאה. מובהר, כי כל עוד לא 

את האופציות צהתקיימו התנאים לקבלת אישור הבורסה כאמור לא תבוצע הק

 האמורות.

ל המניות, אשר תנבענה ממימוש האופציות שהוקצו על ידי החברה כאמור כ .1.5.3.8

תרשמה למסחר על שם החברה לרישומים של החברה. על פי  לעיל 3.5.1 סעיף ב

לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה סה, הנחיות הבור

בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל 

אם חל יום "האקס" של  ,"(. בנוסףאירוע חברהאחד מהנ''ל ייקרא להלן: "

אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום ה"אקס" 

 .כאמור

 יועץ חיצוניאופציות ל .1.5.2

)להלן: חיצוני )צד שלישי(  יועץלהעניקה החברה  ,2035 אוקטובר חודש במהלך .1.5.2.3

רגילה אחת  המני רכישתל אחת כל, (Warrants) האופצי ביכת 456,863"( היועץ"

 משקיעיםלגייס  ולהצלחת תמורהב ליועץדנן ניתנו  ההאופצי כתבי. החברה של

והן במסגרת סבב הגיוס  2034 יוליהחברה, הן במסגרת סבב הגיוס בחודש  עבור

 1.35 הינו כאמור אופציה כתבהמימוש של כל  מחיר. 2035 אוגוסטשל חודש 

, חלוקת מניות ההטבה החברהלאחר התאמת המחיר עקב פיצול הון מניות ) ש"ח

 . 2037 בספטמבר 3למימוש עד ליום  תוניתנ הןו, (ואיחוד ההון כאמור לעיל

להתאמות מעת לעת בהתקיים האירועים  יהיו בכפוף האמורים האופציה  יכתב .1.5.2.2

  המפורטים להלן:

בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה ו/או זכויות, אשר התאריך הקובע לעניין 

הינו לפני תאריך  ״(,״היום הקובע בחלוקתן )להלן זה:הזכאות להשתתף 

המימוש, אזי תנהג החברה ביחס כתבי האופציה אשר טרם מומשו עד לתאריך 

 :הקובע, כדלקמן

 ,בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה - הצעת מניות הטבה .א

תשמרנה זכויות המחזיק בכתבי האופציה כך 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 

וש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת האקס. מחיר המימ

מניות כאמור. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש 

זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי 

יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או  מחזיק כתב אופציה

כאמור להלן, אך לא במקרה של  במקרה של הנפקה בדרך של זכויות,

 הנפקות אחרות כלשהן.
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ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של  - הנפקת זכויות .ב

זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, יותאם מספר המניות 

הנובעות מהמימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס 

ום המסחר האחרון לפני יום שבין שער הנעילה של המניה בבורסה בי

 ה״אקס״ לבין שער הבסיס של המניה ״אקס זכויות״.

 שיטות ההתאמה המפורטות לעיל אינן ניתנות לשינוי.

לעיל, תודיע  ב-ו אבקרות אירוע מהאירועים המפורטים בפסקאות 

החברה על יחס המימוש החדש לא יאוחר ממועד פתיחת המסחר ביום בו 

 .יות/ אקס הטבה״תסחרנה המניות ״אקס זכו

אם תאחד החברה את המניות הרגילות שבהונה המונפק, או  - הון איחוד .ג

תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש 

שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור, אולם 

 המחזיק בכתב אופציה לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה. 

 במקרה של חלוקת דיבידנד, לא תהיינה האופציות המפורטות בסעיף, כי יובהר

 זה לעיל כפופות להתאמות. 1.5.2.3

מניות שתנבענה ממימוש  456,863 של מסחראת אישורה לרישום ל הבורסה נתנה .1.5.2.1

 לעיל. 3.5.2 האופציות שהוענקו ליועץ כאמור בסעיף 

שהוקצו על ידי החברה כאמור  האופציות ממימושהמניות, אשר תנבענה  לכ .1.5.2.4

פי  על .החברה של לרישומים החברה שם על למסחר תרשמה לעיל 3.5.2  סעיףב

הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה 

ל בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כ

אם חל יום "האקס" של , "(. בנוסףאירוע חברהאחד מהנ''ל ייקרא להלן: "

אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום ה"אקס" 

 כאמור.

 הסדרים בין בעלי המניות בחברה .1.6

 Sentinel Capital)לרבות  וןתמו נועם יוספידיס, אורן לוי ודין סלומח 28.2.2036 םביו .1.6.3

Ventures Ltd ו-Shiled Capital Ltd. ,ת ופרטי ותחבר ןאשר למיטב ידיעת החברה הינ

, לפיו התחייבו "(הסכם ההצבעה)להלן: " על הסכם הצבעה( בבעלותו ובשליטתו המלאים

 האחד כלפי השני כדלהלן:

הצדדים יתאמו מראש את אופן הצבעתם בכל אסיפה כללית  – תיאום הצבעות .1.6.3.3

פה של החברה, ויצביעו בה מכוח כל מניותיהם על פי העמדה שסוכמה ביניהם 

תותאם במקרה של התקשרות החברה עם אחד הצדדים או  זוהוראת  .אחד

"( הצד המעונייןהתקשרות עם צד ג' שלאחד הצדדים עניין אישי בו )להלן: "

ח בחוק החברות(, באופן שבו תחול ההוראה רק על הצדדים )כמשמעות המונ

שאינם הצד המעוניין, ואילו הצד המעוניין לא ישתתף בהצבעה המקדמית  

 ידי המשתתפים בהצבעה המקדמית כאמור(.-אחד על-)וההחלטה תתקבל פה

בכל אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה מינוי או  – מינוי דירקטורים .1.6.3.2

ם בחברה, יצביעו הצדדים מכוח מניותיהם כך שמתוך כלל פיטורי דירקטורי
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הנציגים אשר ימונו לדירקטוריון החברה )למעט הדירקטורים החיצוניים(, ימונו 

אשר יוצעו על ידי הצדדים, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להציע דירקטורים 

 מספר דירקטורים כמפורט להלן: 

 12%שני דירקטורים שזהותם תיקבע על ידי כל אחד מהצדדים המחזיק  .א

 או יותר מסך הון המניות המונפק המוחזק על ידי כלל הצדדים. 

דירקטור אחד אשר זהותו תיקבע על ידי כל אחד מהצדדים המחזיק  .ב

ון המניות המונפק המוחזק על מסך ה 12%-מ פחות אך 36%-מ להלמע

 ידי כלל הצדדים.

ה החזקות צד תיחשבנה החזקותיו שלו בהונה המונפק והנפרע של לעניין ז .ג

מהון  80% -החברה, ולרבות החזקות חברה בה הוא מחזיק למעלה מ

 המניות המונפק והנפרע.

במקרה בו מונו כל הדירקטורים אשר את זהותם רשאים הצדדים לקבוע  .ד

בהתאם למפתח המתואר לעיל, או, במקרה בו אחד הצדדים זכאי לקבוע 

הות דירקטור אך לא עשה זאת עובר למועד ההצבעה המקדמית, ועל ז

סדר היום מינוי דירקטור נוסף, יצביעו הצדדים לעניין מינוי הדירקטור 

 . לעיל 3.6.1.1  כאמור בהתאם להוראות סעיף

או להעביר או למכור  במקרה בו מי מהצדדים יבקש –זכות סירוב ראשון  .1.6.3.1

לאחר, בדרך של של החברה שבידיו, כולם או מקצתם, להמחות ניירות ערך 

יציעם מכירתם מחוץ לבורסה או בדרך של עסקאות מתואמות בתוך הבורסה, 

ים המוצעניירות הערך לרכוש את לצדדים האחרים, שיהיו זכאים תחילה 

 או הוצעו על ידו, לפי הענייןצד ג' שסוכמו עם  תנאיםובאותם  תו מחירבאו

הצד ככל שירכוש צד ג' מניות במקום אחד הצדדים, יבוא  באופן המתואר להלן.

השלישי בנעלי הצד המוכר, אלא אם הודיעו לו כל הצדדים הנותרים כי הם 

 סכם.המוותרים על הצטרפותו, ובמקרה זה לא יהיה הצד השלישי חלק מה

למשך תקופה של שנה אחת ממועד יהיה בתוקף בין הצדדים הוסכם כי הסכם ההצבעה  .1.6.2

"(. עם תום תקופת ההסכם יתחדש ההסכם בכל פעם תקופת ההסכםחתימתו )להלן: "

ימים טרם סיום  34לתקופה נוספת בת שנה אחת, אלא אם הודיע אחד הצדדים בכתב, עד 

בנוסף לאמור לעיל יבוא ההסכם ו. לסיומ תקופת ההסכם הרלבנטית, על רצונו להביא

הצעה לציבור של ה שלא תושלםאו ככל  ,בהסכמה מלאה ובכתב של כל הצדדיםלסיומו 

 .תוחודשים לכל היותר ממועד חתימ 6, וזאת בתוך מניות החברה

 

 

  ההון העצמי של החברה ומניותיהבקשר עם ריכוז נתונים  .1.7

 ותאודות הרווח )הפסד( למניה לתקופ)באלפי דולר(  החברהלהלן נתונים מהדוחות הכספיים של 

  :2031-ו 2034וכן לשנים  2035דצמברב 13ביום  ושהסתיימ

 2015 2014 2013 

 0.002 0.030 0.031 דולריםאלפי הפסד למניה ב
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בדצמבר של  13אודות ההון העצמי לימים )באלפי דולר( החברה להלן נתונים מהדוחות הכספיים של 

  : 2031-ו 2034 ,2035 מהשניםכל אחת 

 2015 2014 2013 

 (184) 614 3,123    )גרעון בהון(הון עצמי 

  

 חסימת ניירות ערך .1.8

, לאחר מועד רישומם למסחר בבורסה להלן מפורטות הנחיות הבורסה לענין חסימה של ניירות ערך

 כפי שהן נכון למועד התשקיף: 

 הגדרות

 הגדרות למונחים בהנחיות:   .1.8.3

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות אשר  -" בעל ענין"

 בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל ענין.

  -" מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר"

 כל אחד מאלה:

מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין, בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים לפני  .א

 ום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.הגשת הבקשה לריש

ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא  .ב

 מומשו לפני הרישום למסחר.

 למעט:

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף. .א

מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים לפני הגשת הבקשה  .ב

וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות שהוקצו לפני התקופה לרישום למסחר, 

 האמורה.

לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם  -" פעולה אועסקה "

מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות 

ת החסימה של ניירות הערך נשוא או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופ

ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו 

 בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.

 .לרבות נייר ערך המיר -" מניה"

 תחולה 

 הנחיות אלה יחולו על כל סוג של מניות בנפרד. .1.8.2

 חסימה

במועד הרישום למסחר, למעט על מי שנהיה בעל ענין במועד על בעל ענין בחברה חדשה  .1.8.1

כאמור כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה לפיו 

 נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאים:
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החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל ענין  תשובשל .1.8.1.3

המניות ולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר )"כל עסקה או פע

 "(.החסומות

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש  .1.8.1.2

השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל ענין לבצע כל עסקה או פעולה 

ידי מכמות המניות החסומות מ 2.5%במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

  חודש. חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה  .1.8.1.1

 לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

על מחזיק במניות בחברה חדשה, שאינו בעל ענין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק במניות  .1.8.4

שנהיה בעל ענין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף 

 ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאים:

החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה מחזיק  תבשלוש .1.8.4.3

המניות )"חר במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למס

 "(.החסומות

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש  .1.8.4.2

התשיעי שלאחר מועד הרישום, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה 

מכמות המניות  32.5%או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

לצורך פיסקה זו יעשה חישוב כמות המניות החסומות  החסומות, מידי חודש.

 על בסיס מצטבר.

בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע  .1.8.4.1

 עסקה או פעולה במניות החסומות.

האמור בסעיף זה לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל ענין, כהגדרתו בפרק ה' להנחיות  .1.8.5

 הבורסה.

 ביצוע עסקאות או פעולות

ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות  3.8.5 3.8.5 עד  3.8.3 3.8.3 בסעיפים למרות האמור  .1.8.6

 החסומות במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות. .1.8.6.3

חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות,  6החל מתום  .1.8.6.2

בל בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקי

 3.8.6 בסעיף ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור 

 .לתשקיףזה 

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות  .1.8.6.1

לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק וזאת לשם העברתן 

 .21השלישי לתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו

                                                 
21

 .שוק עושה לחברה אין התשקיף למועד נכון 
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משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל  .1.8.6.4

 עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה.

1.8.6.5.  

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות, לתאגיד  1.8.6.6.3

המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי בבעלותו 

שמקבל המניות, יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי 

החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בפרק זה להנחיות 

 הבורסה.

ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים  1.8.6.6.2

 הבאים:

פעולה יחסמו מניות אחרות במקום המניות מושא העסקה או ה (א)

תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות  המוחזקות על ידי

הבעלות במחזיק המניות  החסומות או על ידי המחזיק במלוא

 החסומות;

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות  (ב)

הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו  מושא העסקה או

החסומות מושא העסקה  ה שחלו על המניותעליהן תנאי החסימ

או הפעולה, כאמור בפרק זה להנחיות הבורסה, למשך תקופת 

 שנותרה. החסימה

נחסמו מניות כאמור בפסקאות )א( או )ב( על ידי תאגיד בבעלותו  1.8.6.6.1

המלאה של המחזיק במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות 

 בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.

 סעיף קטן זה:לעניין  1.8.6.6.4

בין אם המחזיק הוא בעל ענין ובין אם  -" מחזיק במניות חסומות"

 לאו.

 בין במישרין ובין בעקיפין. -" בבעלותו המלאה" או "מלוא הבעלות"

1.8.6.6.5  

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות,  .1.8.6.6

כקבוע בתקנות לשם השאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה, 

, וזאת לתקופה של 2007-ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

 .22ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף 10עד 

על מניות שהוצעו במסגרת לעיל לא יחולו  3.8.4 3.8.5 3.8.5  -ו 3.8.3 הוראות סעיפים  .1.8.7

ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני 

  .הרישום למסחר

 עניין בעלי שאינם מי על המוחזקים החברה של הערך ניירות חסימת אודות פרטים להלן .1.8.8

  :התשקיף למועד נכון בחברה

                                                 
22

 .שיחתם וככל אם, המשלימה ההודעה במסגרת החברה ידי על יפורסמו החיתום הסכם אודות פרטים 
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 סוג החסימה ניירות הערך המוקצים המחזיק פרטי

 אופציות מניות

 לתשקיף 3.8.3 על פי סעיף   23 3,548,250 38,982,626 בעלי עניין

 על פי פקודת מס הכנסה 24 3,536,080  לא חסומים עובדים

 חסומים לא  25,381 עובדים שאינם חסומים

 מועד התשקיףקדמו להחודשים ש 12במהלך  שהוקצו ערך ניירות

)אינם  שלישיים צדדים

 (עניין בעלי ואינם עובדים

 לתשקיף 3.8.4 על פי סעיף  - 2,253,689

 לתשקיף 3.8.4 על פי סעיף  730,672  יועצים

 שקדמו למועד התשקיףהחודשים  12תחילת תקופת  לפני שהוקצו ערך ניירות

צדדים שלישיים )אינם 

 עובדים ואינם בעלי עניין(

 חסומים לא - 4,390,304

 חסומים לא 279,193  יועצים

  4,054,195 25,650,000 "כסה

 הוראות כלליות

1.8.9.  

תקופת  משך"מ בנאמנויות בעל איסופ חברהיופקדו בידי מניות חסומות  .1.8.9.3

 החסימה.

 בנק של החברה על שם החברה לרישומים המניות החסומות הרשומות בספרי

יוחזקו אצל חבר בורסה בפקדון המתנהל על שם הנאמן,  "מבע לישראל דיסקונט

 כאשר רק לנאמן זכות חתימה בפקדון.

נחסמו מניות על פי הנחיות אלה תחול החסימה על מניות הטבה שחולקו בגינן, על  .1.8.9.2

זכויות שחולקו בגינן  מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל

 ללא תמורה.

מניות על פי הנחיות אלה והוצעו בגינן מניות בדרך של זכויות בתמורה,  נחסמו .1.8.9.1

 את הזכויות בגין המניות החסומותהמחזיק ינצל 

                                                 
יעלה על החזקותיו של העובד  שיעוראזי  הנפקהה מועד ולפני בסמוך שתממושנההאמורות הוענקו לעובד של החברה, אשר אם וככל  האופציות 23

 מהון המניות המונפק של החברה.  5%

  . האמורות האופציותחודשים ממועד הענקת  24טרם חלפה תקופת  24
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למעט אותה כמות של מניות ששוויה על פי  -על המניות שינבעו מניצול הזכויות 

יחולו הוראות  -ניצול הזכויות מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין 

 החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.

הוראות פרק זה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על  .1.8.9.4

זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך הנובעים מהם. תקופת 

 רך של החברה בבורסה.החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הע
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  הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

א לחוק 39הואיל וניירות ערך של החברה רשומים למסחר בבורסה בישראל, חלות על החברה הוראות סעיף 

ניירות ערך ולפיכך, כפופה החברה להוראות מסוימות בחוק החברות הישראלי ובחוק החברות הקפריסאי, ואלו 

 יחולו בנוסף להוראות תקנון החברה.

עם  )כולל(. 4.9  - 4.1  בנושאים המנויים בסעיפים "(התקנון)להלן: " הלן תיאור עיקרי הוראות תקנון החברהל

לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה, כפי שיתוקן מעת לעת, באתר מגנ"א של יהיה ניתן פרסום תשקיף החברה, 

של תמציתי להלן הינו נוסח   4.9 -  4.1 הנוסח המפורט בסעיפים(. www.magna.isa.gov.ilת ניירות ערך )רשו

 .ווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון, כאמורעיקרי הוראות תקנון החברה ואינו מה

לחוק החברות לעניין החברה לרישומים אינו חל על חברה קפריסאית. בעל מניות  132מאחר והוראות סעיף 

אשר יהא מעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה כללית, יאלץ לפנות לחברה לרישומים לקבלת יפוי כוח להשתתף 

 ( לפרק ט', חלק ב', לחוקי העזר של מסלקת הבורסה.3א)ד()12להוראת סעיף  להצביע באסיפה, וזאת בהתאםו

נוכח האמור, נכון למועד התשקיף, בעלי המניות של החברה לא יוכלו להצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות 

של החברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ככל שהנושא יוסדר והצבעה במערכת האלקטרונית 

 החברה תפרסם דיווח מיידי בעניין. תתאפשר,

יובהר כי, הוראות תקנון החברה, כפי שגם מובאות בתמצית בפרק זה להלן, מבוססות בהתאם להוראות דיני 

אביב בע"מ, יהיה לחברה סוג מניות -מדינת קפריסין. כל עוד מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל

 .1968ירות ערך, התשכ"ח ב לחוק ני46בסעיף  בכפוף לאמוראחד, 

 לאלה זהות משמעויות בעלי יהיו שלהלן בתיאור הנכללים ביטויים או מילים, אחרת מחייב אינו ההקשר אם

 הקפריסאי החברות בחוק חקוק שינוי בכל או"( החוק)להלן בפרק זה: " 1הקפריסאי החברות בחוק להם שניתנו

  .יבמחי לתקנון הפך החברה תקנון שבו בתאריך, שבתוקף

  פרטים בדבר התנאים והשיעורים להשתתפות בחלוקת דיבידנד ומניות הטבה .4.4

 אשר הסכום על יעלה לא הדיבידנד אולם, דיבידנדים על להכריז הכללית באסיפה רשאית החברה .4.1.1

 .הדירקטורים ידי-על הומלץ

 לאור לשלם לדעתם שמוצדק כפי ביניים דיבידנד, לעת מעת, לחברים לשלם רשאים הדירקטורים .4.1.2

 .החברה רווחי

 .החברה רווחי מתוך שלא דיבידנד ישולם לא .4.1.3

 שימצאו כפי החברה מרווחי סכומים להפריש, דיבידנד כל על שימליצו לפני, רשאים הדירקטורים .4.1.4

 שלשמה מטרה לכל, הדירקטורים של הדעת שיקול לפי, ישמשו אשר, כעתודות או כעתודה, לנכון

 הדירקטורים לעיל כאמור בכספים לשימוש ועד, ההחבר של ברווחיה כיאות להשתמש אפשר

 מנת-על או החברה של עסקיה לניהול בכספים להשתמש, דומה דעת שיקול הפעלת יסוד על, רשאים

 כן-כמו. לעת מעת לנכון ימצאו שהדירקטורים כפי( החברה במניות למעט) בהשקעות להשקיעם

                                                 
 פרק, הקפריסאי החברות חוק - החברה בתקנון שהוגדר כפי" הקפריסאי החברות חוק, "זה 4 בפרק המתוארות החברה תקנון הוראות לעניין 1

113.  
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, כאמור בעתודות להפקידם מבלי ותהבא לשנים, החברה של רווחים להעביר הדירקטורים רשאים

 .לחלקם שלא ראוי דעתם שיקול פי על ואשר

 מיוחדות זכויות להן שצמודות למניות, בכלל אם, זכאים אשר אדם-בני של לזכויותיהם בכפוף .4.1.4

 כמשולמים זוכו או ששולמו לסכומים בהתאם וישולמו יוכרזו הדיבידנדים כל, לדיבידנדים בקשר

 זוכה או ששולם סכום בשום ינהגו לא, זה סעיף לצורך אולם, הדיבידנד ולםמש שבגינן המניות עבור

 הדיבידנדים כל. המניה חשבון על שולם כאילו, תשלום דרישת מועד לפני מניה חשבון על כמשולם

 או חלק בכל מניות עבור כמשולמים זוכו או שולמו אשר לסכומים יחסי באופן וישולמו יוקצו

 הקובעים בתנאים תונפק כלשהי ומניה היה, אך; הדיבידנד משולם שעבורה התקופה של חלקים

 לתנאים בהתאם לדיבידנד זכאית תהיה זו מניה אזי, מסוים מתאריך לדיבידנד זכאית תהיה שהיא

 .האמורים

 ככל) הכסף סכומי כל את, לחבר לתשלום המיועד דיבידנד מכל להפחית רשאים הדירקטורים .4.1.6

 אחר באופן או תשלום דרישת חשבון על, התשלום לזמן נכון, הלחבר לשלם החבר שעל( שקיימים

 .החברה למניות בקשר

 תשלום על להורות יכולה, מענק או דיבידנד על מכריזה אשר כללית אסיפה של החלטה כל .4.1.4

 של בדרך ובפרט, ספציפיים נכסים של חלוקה של בדרך בחלקו או במלואו, המענק או הדיבידנד

 חברה כל של( debenture stock) בסטוק חוב אגרות או חוב אגרות, נפרעות מניות של חלוקה

, כאמור החלטה לפועל יוציאו והדירקטורים, אלה מדרכים מאחת יותר או אחת בכל או, אחרת

 שימצאו כפי אותם לפתור רשאים הדירקטורים, כזו לחלוקה בקשר כלשהו קושי יתעורר וכאשר

 ספציפיים נכסים של חלוקה לצורך השווי את ולקבוע ותמני חלקי על תעודות להנפיק ובפרט, לנכון

 כאמור שייקבע השווי בסיס על חבר לכל ישולמו במזומן שתשלומים ולקבוע שלהם חלק כל או

 לעיל כאמור ספציפי נכס כל להקנות ורשאים, הצדדים כל זכויות של התאמה לבצע מנת-על, לעיל

 .לנכון שימצאו כפי לנאמנים

 לשלם אפשר, מניות עבור במזומן לתשלום מיועדים אשר אחרים כספים או ריבית, דיבידנד כל .4.1.8

 של הרשומה כתובתו אל וימוענו הדואר באמצעות יישלחו אשר, תשלום פקודת או שיק באמצעות

, המשותפים הבעלים אחד של הרשומה הכתובת אל, במשותף בעלים של במקרה או, המניות בעל

 הבעלים או שהבעלים כפי אחרים ולכתובת לאדם או, החברים במרשם ראשון רשום ששמו

 שאליו האדם לפקודת ישולמו לעיל כאמור תשלום פקודת או שיק כל. בכתב יורו המשותפים

 קבלה לתת יוכל, מניה של משותפים בעלים הינם אשר יותר או אנשים שני מבין אדם כל. יישלחו

-על המוחזקת המניה עבור שישולמו אחרי כספים או מענקים, לדיבידנדים בקשר תוקף לה שיהיה

 .משותפים כבעלים ידם

 .החברה לחובת ריבית יישאו לא הדיבידנדים .4.1.9

כלשהן מאותו סוג  קיימות מניות לבעלי לכן קודם שהוענקו כלשהן מיוחדות זכויותלגרוע מ מבלי .4.1.14

וחדות של מניות, כל מניה תוכל להיות מונפקת כמניית הטבה, מניה נדחית או מניה בעלת זכויות מי

אחרות או מגבלות אחרות, בין בקשר לדיבידנד, הצבעה, החזר הון או בשרך אחרת כפי שהחברה 

 רשאית לקבוע מעת לעת בהחלטה רגילה.
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 הזכויות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוקה  .4.4

 הדירקטורים יהיו מורשים בשם ומטעם החברה להציג בקשה לבית משפט לפירוק החברה. .4.2.1

רק, הנכסים העודפים שיישארו לאחר תשלום לכל הנושים, יחולקו בין החברים, אם החברה תפו .4.2.2

באופן יחסים להון הנפרע בתחילת הפירוק בגין המניות המוחזקות על ידיהם בהתאמה, ואם נכסים 

עודפים כאמור אינם מספיקים לצורך פירעון מלוא ההון הנפרע, הם יידרשו להיות מחולקים כך 

ם יחולו על החברים באופן יחסי להון הנפרע בתחילת הפירוק בגין המניות שככל שיהיו הפסדים ה

המוחזקות על ידם בהתאמה. סעיף זה כפוף לזכויות הנלוות למניות כלשהן אשר יכולות להיות 

 מונפקות בתניות או בתנאים מיוחדים.

אחרת אם החברה תפורק, המפרק יהיה רשאי, בהחלטה שלא מן המניין של החברה וכל סנקציה  .4.2.3

הנדרשת על פי דין, לחלק בין החברים, בכסף או בעין את כל נכסי החברה או את חלקם )בין אם הם 

מורכבים מנכסים מאותו סוג ובין אם לאו( ורשאי הוא לשם כך לקבוע שווי כפי שימצא לנכון לכל 

חברים  נכס שיחולק כאמור לעיל ויוכל לקבוע איך תתבצע חלוקה כאמור בין החברים או בין סוגי

שונים. המפרק רשאי, עם סנקציה דומה, להקנות את כל הנכסים או את חלקם לנאמנים בנאמנויות 

לטובת משתתפים כגון המפרק, עם סנקציה דומה, כפי שימצא לנכון, אך כך ששום חבר לא יחויב 

 לקבל מניות כלשהן או ניירות ערך אחרים שאין לו חבות לגביהם.

 תנות לפדיוןתנאי הפדיון של מניות הני .4.4

לחוק, החברה רשאית להנפיק מניות ניתנות לפדיון ולפדות אותן בתנאים כפי שייקבע על ידי  בכפוף .4.3.1

 .הדירקטורים

 בתנאי ש: וזאת

שום מניות כאמור לא ייפדו אלא מתוך רווחי החברה אשר אלמלא כן היו זמינים לדיבידנד, או  .א

 דיון;מתוך רווחי הנפקת המניות הראשונה שנעשו לצורכי פי

 שום מניות כאמור לא ייפדו אלא אם הן נפרעות במלואן; .ב

הפרמיה, אם תהיה, המשולמת עם הפדיון, חייבת לבוא מתוך רווחי החברה או מתוך חשבון  .ג

 פרמיית המניות של החברה בטרם פדיון המניות;

מקום בו מניות כאמור נפדות שלא מתוך הרווחים של הנפקה, הן תהיינה מתוך הרווחים אשר  .ד

אלמלא כן היו זמינים להעברת דיבידנד לקרן עתודה, שתקרא "קרן עתודה לפדיון הוני", סכום 

השווה לסך הנומינאלי של המניות הנפדות, והוראות החוק המתייחסות להפחתת הון המניות 

של החברה, תהיינה, אלא אם נקבע אחרת בסעיף זה, חלות כאילו קרן עתודה לפדיון הון היתה 

 רע של החברה;הון מניות נפ

תהיה לה , כלשהן בכורה מניות פדיון בפני עומדת או פדתה החברה ,זה סעיףבו בהתאם ל מקום

 מעולם אלה מניות כאילו, ייפדוש או שנפדו מניותה של הנומינאליסך ל עד מניות להנפיק הסמכות

חסת הון המניות של החברה לא ייחשב לצורך חקיקה כלשהי המתיי, לכך ובהתאם, הונפקו לא

 למס בולים, כאילו הוגדל מכוח הנפקת המניות על פי סעיף זה.
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ובתנאי, שמקום בו מניות חדשות מונפקות לפני פדיון המניות הישנות, המניות החדשות, לא 

ייחשבו בכל הנוגע למס בולים, כאילו הונפקו בהתאם לסעיף זה, אלא אם המניות הישנות יפדו 

 חדשות. תוך חודש אחד לאחר הנפקת המניות ה

החברה יכולה לעשות שימוש בקרן עתודת הפדיון ההוני לתשלום מניות בלתי מונפקות של החברה, 

 .שיונפקו לחברי החברה כמניות הטבה נפרעות במלואן

 דירקטורים מינוי .4.4

 .לתשקיף 9.4 יףסע ראה, לדירקטורים ביחס החברה תקנון הוראות אודות לפרטים

עלי מניות החברה, לרבות זכות השתתפות והצבעה בהן זכויות לקבלת הודעות על אסיפות ב .4.4

 והמנין החוקי הדרוש בהן

  כלליות אסיפות .4.4.1

החברה תערוך בכל שנה אסיפה כללית כאסיפה כללית שלה בנוסף לכל האסיפות  .4.4.1.1

האחרות באותה שנה והיא תציין את האסיפה כאסיפה כזאת בהודעות המודיעות על 

שים יחלפו מהמועד של אסיפה כללית שנתית כינוסה; ולא יותר מאשר חמשה עשר חוד

אחת של החברה לבין זו הבאה אחריה. האסיפה הכללית השנתית תיערך במועד ובמקום 

 .שהדירקטורים יקבעו

כל האסיפות הכלליות מלבד אסיפות כלליות שנתיות, ייקראו אסיפות כלליות שלא מן  .4.4.1.2

 .המניין

ס אסיפה כאמור על פי דין, ללא תלות בזכויות כלשהן שיש לחברים לדרוש כינו .4.4.1.3

הדירקטורים חייבים לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין על פי שיקול דעתם ובהתמלא 

 .אחד מן התנאים הבאים

 ;מהדירקטורים של החברה 24%בקשתו של שני דירקטורים או  .א

)חמשה אחוזים( מהון המניות  4%בקשה של חבר אחד או יותר, המחזיק לפחות  .ב

)אחוז אחד( מזכויות ההצבעה בחברה; או חבר אחד או  1% -המחולק של החברה ו

 .)חמשה אחוזים( מזכויות ההצבעה בחברה 4%יותר, אשר מחזיק לפחות 

יום לאחר  21אם הדירקטורים קיבלו דרישה לכנס אסיפה כללית, האסיפה תזומן תוך 

 ."( למועד והמקום כפי שנקבעו בהודעהמועד ההפקדהשהדרישה נתקבלה על ידיהם )"

הדרישה חייבת לציין את מטרות האסיפה, ועליה להחתם על ידי האנשים שהעלו את  .ג

 ."(הבקשההדרישה )"

אם הדירקטורים אינם עושים כן תוך עשרים ואחד ימים ממועד ההפקדה, הרי  .4.4.1.4

"( ואם הם חברים בחברה, מי האנשים המבקשיםשהאנשים שהגישו את הבקשה )"

ות ההצבעה של כולם, רשאים לכנס אסיפה מהם המייצג למעלה ממחצית מכלל זכוי
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בעצמם, אולם כל אסיפה שכונסה כאמור, לא תיערך לאחר פקיעת שלושה חודשים 

 מיום ההפקדה. 

אסיפה שכונסה על ידי האנשים המבקשים, תכונס באותו האופן, קרוב ככל האפשר  .4.4.1.4

 לאופן שבו מכונסות אסיפות על ידי דירקטורים. 

מו לאנשים המבקשים עקב מחדלם של הדירקטורים הוצאות סבירות כלשהן שנגר .4.4.1.6

לכנס כיאות אסיפה, ישולמו לאנשים המבקשים על ידי החברה, וכל סכום ששולם 

כאמור, יימשך על ידי החברה מתוך סכומים כלשהם המגיעים או שיגיעו מהחברה 

כשכר או תשלום אחר בקשר לשירותים של דירקטורים אשר ההוצאה נגרמה עקב 

 מחדלם. 

בכל עת אין מספיק דירקטורים המסוגלים לפעול על מנת להוות מניין חוקי, כל  אם .4.4.1.4

דירקטור של החברה רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין באותו אופן, קרוב ככל 

 האפשר לאופן שבו אסיפות ניתנות לכינוס על ידי הדירקטורים. 

 כלליות אסיפות על הודעה .4.4.2

עשרים ואחד יום בכתב לפחות או פרק זמן ארוך  אסיפה כללית תכונס במתן הודעה בת .4.4.2.1

יותר כפי שיצוין על פי החוק ואסיפה של החברה מלבד אסיפה כללית שנתית או 

אסיפה לצורך קבלת החלטה מיוחדת, תכונס בהודעה בת עשרים ואחד יום בכתב לכל 

"(. תקופת ההודעה תקופת ההודעההפחות או פרק זמן ארוך יותר כפי שקבוע בחוק )"

לא תכלול את היום שבו היא הומצאה או נחשבת כאילו הומצאה והיום שבו היא ניתנה 

והיא תציין את המקום, היום, השעה והנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, וכן 

במקרה של נושאים מיוחדים, טבעם הכללי של העסקים, ותינתן באופן שהוזכר לעיל 

החברה באסיפה כללית, לאנשים שהנם או באופן אחר )אם בכלל( כפי שייקבע על ידי 

 .על פי תקנות החברה, זכאים לקבל הודעות כאמור מאת החברה

שה אחוזים מתוך יבעל מניות המחזיק במועד קבלת ההודעה לא פחות מאשר חמ

זכויות ההצבעה באסיפה הכללית עשוי לדרוש מהדירקטורים לכלול עניין בסדר היום 

 .יותלמתאים לדיון באסיפות כל של האסיפה הכללית, בתנאי שהעניין

 הודעה יכול שתינתן על ידי החברה לכל חבר המתגורר בקפריסין בין באופן אישי, .4.4.2.2

 .בדואר אלקטרוני או בדואר למענו, בהתאם לפרטי הכתובת שנרשמו בחברה

הודעה על אסיפה כללית לחבר המתגורר מחוץ לקפריסין תנתן בהתאם להוראות  .4.4.2.3

 .החוק

מקרי על אסיפה או אי קבלת הודעה על אסיפה על ידי אדם  אי מתן הודעה באופן .4.4.2.4

 .כלשהו הזכאי לקבל הודעה לא תאיין את הליכי האסיפה
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 הליכים באסיפות כלליות .4.4.3

סדר היום של אסיפה כללית שנתית יכלול את הפריטים הבאים: הכרזה על דיבידנד  .4.4.3.1

חשבון, הדוח )ככל שזה רלוונטי(, דוחות כספיים שנתיים ובכלל זה דוח של רואי ה

השנתי של הדירקטורים ובחירת הדירקטורים ומינויים וכן קביעת שכרם של רואי 

 . החשבון

שום עסקה לא תתבצע על ידי אסיפה כללית, אלא אם מניין חוקי של חברים נוכח בזמן  .4.4.3.2

, למעט אם נקבע בזה אחרת, שלושה חברים הנוכחים באופן אישי או קיום האסיפה

מזכויות ההצבעה בחברה, יהוו מניין  33%מחזיקים לפחות באמצעות מיופה כוח, ה

 .חוקי

אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא נוכח בה מניין חוקי, האסיפה, אם  .4.4.3.3

כונסה לפי בקשת החברים, תפוזר; בכל מקרה אחר היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא, 

קטורים יקבעו, באותה השעה ובאותו המקום או ליום אחר ולזמן ומקום כפי שהדיר

ואם באסיפה הנדחית לא נוכח מניין חוקי באסיפה תוך חצי שעה מהמועד שנקבע 

 לקיום האסיפה, החברים הנוכחים ייחשבו מניין חוקי. 

יושב ראש הדירקטוריון, אם ישנו, יכהן כיושב ראש בכל אסיפה כללית של החברה, או  .4.4.3.4

תוך חמש עשרה דקות לאחר  אם אין שום יושב ראש כאמור, או אם הוא לא יהיה נוכח

המועד שנקבע לקיום האסיפה או שאינו מעוניין לפעול, הדירקטורים הנוכחים יבחרו 

 אחד מהם לשמש כיושב ראש האסיפה. 

אם באסיפה כלשהי שום דירקטור אינו מעוניין לפעול כיושב ראש או אם שום  .4.4.3.4

האסיפה,  דירקטור אינו נוכח תוך חמש עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לעריכת

 החברים הנוכחים יבחרו אחד מהם לשמש כיושב ראש האסיפה. 

יושב הראש רשאי בהסכמה של כל אסיפה שבה נוכח מניין חוקי )ויעשה כן אם תורה  .4.4.3.6

האסיפה(, ידחה את האסיפה מעת לעת וממקום למקום, אך שום החלטה לא תתקבל 

. אסיפה המקוריתבנושאים אשר על סדר היום בבכל אסיפה נדחית מלבד ההחלטות 

כאשר האסיפה נדחית למשך שלושים יום או יותר, הודעה על האסיפה הנדחית תנתן 

כמו במקרה של האסיפה המקורית. למעט כאמור לעיל, לא יהיה נחוץ לתת הודעה על 

 דחיה או ההחלטות שיתקבלו באסיפה הנדחית. 

יים ו/או בכפוף להוראות כל דין, בכל אסיפה כללית ההצבעה תהיה בהרמת יד .4.4.3.4

/או כתב הצבעה ו/או באמצעות האינטרנט )כפי שנקבע בסעיף באמצעות פתקים ו

כל מניה מקנה זכות להצביע באמצעות קול אחד. נקבע  ( באופן שבולהלן 4.5.5.3 

יופה כוחו באופן מפורש שבמקרה בו חבר מחזיק יותר ממניה אחת, חבר כאמור או מ

 לא יידרשו להצביע בכל המניות המוחזקות באותו האופן. 
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הפרוטוקול החתום על ידי יושב ראש האסיפה הכללית עם הצהרה כי ההחלטה  .4.4.3.8

נתקבלה, או נדחתה, ייחשב לראיה מכרעת לגבי העובדה הנ"ל ללא צורך בהוכחה של 

 נגדה. המספר או החלק היחסי של הקולות שנרשמו לטובת החלטה כאמור או 

החלטות של האסיפה הכללית יתקבלו באמצעות רוב רגיל של כוח ההצבעה המצטבר  .4.4.3.9

של חברים משתתפים כאמור, אלא אם יידרש אחרת על פי החוק. במקרה של שויון 

קולות, יושב ראש האסיפה לא יהיה זכאי להטיל קול שני או קול מכריע וההחלטה 

 .באסיפה כאמור תחשב כאילו נדחתה

 ריםהצבעת החב .4.4.4

בכפוף לזכויות או מגבלות כלשהן הנלוות לכל סוג או סוגים של מניות, כל חבר נוכח  .4.4.4.1

 יהיה בעל קול אחד לכל מניה שבה הוא מחזיק. 

במקרה של מחזיקים במשותף, הצבעתו של הבכיר המצביע, בין אם באופן אישי או  .4.4.4.2

ולצורך באמצעות מיופה כוח, תתקבל בלי להתחשב בקולות יתר המחזיקים במשותף; 

 כך, בכירות תקבע על ידי הסדר שבו השמות מופיעים בפנקס בעלי המניות. 

חבר שלגביו ניתן צו על ידי בית משפט מוסמך בשטח השיפוט של מקום מגוריו על כך  .4.4.4.3

 שהוא אינו שפוי, רשאי להצביע על ידי אדם כפי שחוקי אותו שטח שיפוט מאפשרים. 

יפה כללית אלא אם כל הדרישות או יתר שום חבר לא יהיה רשאי להצביע בשום אס .4.4.4.4

 הסכומים המגיעים ממנו כעת בגין המניות של החברה, שולמו במלואם. 

שום התנגדות לא תועלה לגבי כשירותו של מצביע כלשהו למעט באסיפה או אסיפה  .4.4.4.4

נדחית שבה נערכה ההצבעה או ניתן הקול וכל קול שלא נפסל באסיפה כאמור, ייחשב 

ין. כל התנגדות שנעשתה בזמן, תופנה ליושב ראש האסיפה, תקף לכל דבר ועני

 והחלטתו תהיה סופית ומכרעת. 

 כל חבר יהיה זכאי להצביע באופן אישי או באמצעות מיופה כוח.  .4.4.4.6

המסמך שממנה מיופה כוח יהיה בכתב ידו של הממנה או של עורך דינו שהוסמך  .4.4.4.4

גיד או תחת ידו של נושא כיאות בכתב או אם הממנה הוא תאגיד, בין תחת חותם התא

 משרה או עורך דין שהוסמך כדין. מיופה כוח אינו חייב להיות חבר החברה. 

המסמך הממנה מיופה כוח וייפוי הכוח או הרשאה אחרת אם ישנה, שעל פיה המסמך  .4.4.4.8

נחתם או עותק מאושר נוטריונית של ייפוי הכוח או ההרשאה האחרת, יופקד במשרד 

ם אחר כפי שיצוין לאותו הצורך בהודעה המכנסת את הרשום של החברה או במקו

שעות לפני המועד לכינוס האסיפה או האסיפה הנדחית,  48האסיפה, לא יאוחר מאשר 

שבה האדם ששמו מופיע במסמך מציע להצביע, פגם במסמך ייפוי הכוח לא יאפשר לו 

 תוקף. 

שהנסיבות  מסמך הממנה מיופה כוח יהיה בנוסח הבא או בנוסח הקרוב לזה ככל .4.4.4.9

 מאפשרות:
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 "מוגבל. 

הנני/ הננו _________ מ _________ בהיותי/ בהיותנו חבר/ חברים בחברה האמורה 
יופה כוחי / כוחנו להצביע בשמי/ בשמנו לעיל, ממנה/ ממנים בזה את _________ כמ

מטעמי/ מטעמנו באסיפה ]אסיפה שנתית או שלא מן המניין, לפי העניין[ כללית של 
 -, וכל אסיפה נדחית שלה. "נחתם היום ה 24החברה אשר תיערך ביום ________, 

 ."24_____ ב ________, __ 

גד החלטה, המסמך הממנה מקום בו רצוי לאפשר לחברים הזדמנות להצביע בעד או נ
 מיופה כוח יהיה בנוסח הבא או בנוסח הקרוב לזה ככל שהנסיבות מאפשרות:

 "מוגבל. 

הנני/ הננו _________ מ _________ בהיותי/ בהיותנו חבר/ חברים בחברה האמורה 
לעיל, ממנה/ ממנים בזה את _________ כמיופה כוחי / כוחנו להצביע בשמי/ בשמנו 

ו באסיפה ]אסיפה שנתית או שלא מן המניין, לפי העניין[ כללית של מטעמי/ מטעמנ
 , וכל אסיפה נדחית שלה.  24החברה אשר תיערך ביום ________, 

 .24_____ ב ________, __  -"נחתם היום ה

/ נגד ההחלטה. אלא אם כן נקבע אחרת, מיופה הכוח  בעדטופס זה ישמש לטובת *
 יצביע לפי ראות עיניו".

 חוק את מה שלא מעוניינים בו"נא למ 

המסמך המייפה את כוחו של מיופה הכוח ייחשב למעניק סמכות לדרוש או להצטרף  .4.4.4.14

 לדרישה של הצבעה בכתב. 

קול שניתן בהתאם לתנאי מסמך ייפוי הכוח יהיה בר תוקף למרות מוות או אי שפיות  .4.4.4.11

ח, או העברת של הממנה או ביטול ייפוי הכוח או ההרשאה שעל פיה נחתם ייפוי הכו

המניה שבגינה ניתן ייפוי הכוח, ובתנאי שהודעה בכתב על מוות, אי שפיות, ביטול או 

העברה כאמור לעיל, לא נתקבלו על ידי החברה במשרדיה לפני תחילת האסיפה או 

 האסיפה הנדחית, שבה נעשה שימוש בייפוי הכוח. 

בכל אסיפה כללית  , החברים יהיו רשאים להצביעהחברהעל אף כל האמור בתקנון  .4.4.4.12

תוך שימוש בהצבעה אלקטרונית באופן שיאפשר לכל החברים להביע את העדפתם 

באופן אלקטרוני תוך שימוש באינטרנט או במערכות דומות אחרות. החברה תפרסם 

 21הנחיות לגבי הצבעה אלקטרונית באתר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב לפחות 

 יפה. יום לפני המועד שנקבע לאותה אס

החברה תשלח לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה כתב הצבעה  .4.4.4.13

וכן תפרסם את "כתב ההצבעה" באתר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, והחברים 

יהיו רשאים לציין את קולם על גבי "כתב הצבעה" ולהחזירו למשרדי החברה או 

אה אשר תאפשר אישור קבלה, למיקום אחר שיצוין בכתב ההצבעה באמצעות המצ

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, דואר רשום, פקס )עם אישור קבלה( , מייל )עם 

אישור קבלה( ומסירה אישית. כתב הצבעה שהומצא כדין לחברה וקבלתו אושרה, 

ייחשב ויילקח בחשבון לצורך קביעת מניין חוקי ולצורך חישוב הקולות כאילו החבר 

 תף באופן אישי באסיפה כאמור או בכל אסיפה נדחית שלה. הנוגע בדבר השת
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, הסעיפים האמורים לעיל להלן תקנון החברהאת הוראות בכפוף לכל דבר סותר  .4.4.4.14

ג יחולו אף הם בשינויים המחויבים על כל אסיפה כללית של כל סו ,4.5.4.13  - 4.5.1.1 

 מניות, אם יהיה רלוונטי. 

 תאגידים הפועלים באמצעות נציגים באסיפה .4.4.4

כל תאגיד שהנו חבר בחברה, יספק לחברה החלטה של הדירקטורים שלו או של כל גוף  .4.4.4.1

מסדיר המסמיך אדם כפי שימצא לנכון לפעול כבא כוחו בכל אסיפה של החברה או 

אי להפעיל את אותן בכל סוג של חברי חברה, והאדם המורשה כאמור יהיה רש

הסמכויות מטעם התאגיד אותו הוא מייצג, כפי שאותו תאגיד היה יכול להפעיל אם 

 הוא יהיה חבר יחיד בחברה. 

במקרה שתאגיד כאמור מחזיק למעלה ממניה אחת בחברה, הוא רשאי להנפיק יפויי  .4.4.4.2

כוח נפרדים או מכתבי הרשאה אחרים בעלי השפעה דומה על אנשים המוזכרים בה, 

תוך מתן הודעה כאמור לחברה, על מנת להצביע במספר שונה של מניות כפי שצוין 

ביפויי כוח כאמור או במסמכים דומים ואותם המכתבים יכולים לכלול הוראות על כך 

 שהם יישארו בתוקף עד למועד שבו יבוטלו באופן מפורש. 

הוראות סעיף  כל עוד החברה תהיה רשומה בבורסה לניירות ערך של תל אביב, יחולו .4.4.4.3

ב של החוק בנוגע לזכות של החבר להשתתף באסיפה כללית ולהצביע 128 -ו א128

ג לחוק בקשר לזכותו 128בקשר למניות כלשהן באמצעים אלקטרוניים, הוראות סעיף 

של החבר לשאול שאלות בנוגע לפריטים כלשהם שצוינו בהודעה לכינוס אסיפה כללית 

( 4(, )3(, )2)א -( ו1)א 134י החברה, הוראות סעיפים ולקבל תשובות לשאלות אלה על יד

לחוק  132( של החוק למינוי מיופי כוח באמצעים אלקטרוניים, הוראות סעיף 4)א -ו

לחוק להכרזה  139להצבעה באמצעות התכתבות לפני האסיפה הכללית והוראות סעיף 

הכלול  על תוצאות ההצבעה ופרסומן באתר של החברה( יחולו על אף דבר כלשהו

. הדירקטורים רשאים מעת לעת לבצע הסדרים או תקנות )אם יהיו( החברהבתקנון 

כפי שימצאו לנכון מעת לעת על פי שיקול דעתם המוחלט לצורך יישום ו/או השלמה של 

 וההוראות הסטטוטוריות הנקובות בזה.  החברההוראות תקנון 

 מניות של העברה .4.4

ע את העברת המניות או ניירות ערך אחרים של , לא ימנהחברהשום דבר מהאמור בתקנון  .4.6.1

וכל ההתייחסויות הכלולות בתקנון ( uncertified form)החברה בצורתם הבלתי מתועדת 

בקשר לחתימה על מסמך העברה כלשהו או רישום אחר של העברת מניות או ניירות ערך  החברה

 להלן.  4.6.11 אחרים של החברה בצורה בלתי מתועדת, ייקרו בהתאם להוראות סעיף 
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"( תבוצע בהתאם לכללי הבורסהכל העברה של מניות הרשומות בכל בורסה לניירות ערך )להלן:  .4.6.2

 .2אותה בורסה

במקרה של העברת מניות שאינן רשומות בבורסה, הדבר ייעשה בכתב באמצעות מסמך העברה,  .4.6.3

ת שהדירקטורים עשויים לאשר. מסמך העברה או כל צורה אחר מקובלתאשר יהיה בכל צורה 

ייחתם על ידי המעביר והנעבר או מי מטעמם, והמעביר ייחשב כמי שנשאר המחזיק במניה עד 

ששמו של הנעבר יוכנס לפנקס בעלי המניות בקשר למניה כאמור והדירקטורים רשאים לסרב 

 .לרשום העברה של מניה אשר רשום עליה שעבוד לטובת החברה

רות ערך, יבבורסה לנילמסחר כך, בכל מקרה של העברת מניות שאינן רשומות  נוסף על .4.6.4

הדירקטורים עשויים לסרב להכיר בכל מסמך העברה, במקרה שתנאי מהתנאים שלהלן לא 

 :התמלא

אירו או סכום נמוך יותר כפי שהדירקטורים עשויים לדרוש מעת לעת לשלם, שולם  1של  סך .א

 לחברה בגין מניה כאמור;

ההעברה נלווית תעודת מניה לה הוא מתייחס בצירוף ראיות אחרות כפי  למסמך .ב

שהדירקטורים עשויים לדרוש באופן סביר על מנת להראות את זכותו של המעביר לביצוע 

 ההעברה; וכן

 מסמך ההעברה קשור רק לסוג אחד של מניה.  .ג

המועד שבו מם ( ימי14תוך ארבעה עשר )ב הם ישלחואם הדירקטורים מסרבים לרשום העברה,  .4.6.4

 .חברה, הודעה לנעבר על הסירובל הוגשהההעברה 

רישום ההעברות עשוי להיות מושעה במועדים ולמשך פרקי זמן כפי שהדירקטורים עשויים  .4.6.6

 לקבוע מעת לעת, ובתנאי שרישום כאמור לא יושעה למשך למעלה משלושים יום בכל שנה.

בי רישום של כל צו קיום צוואה, מכתבי אירו לג 1שלא יעלה על  סךהחברה תהיה רשאית לגבות  .4.6.4

 ניהול עיזבון, תעודות פטירה או תעודות נישואין, יפוי כוח או מסמך אחר. 

 בכפוף לאמור לעיל, המניות או ניירות הערך של החברה יהיו ניתנות להעברה חופשית.  .4.6.8

ות בבורסה, יחולו כללים המתייחסים להעברת מני רשומות למסחרבמקרה של העברת מניות  .4.6.9

 . החברהבבורסה כאמור, ללא תלות בהוראה אחרת כלשהי בתקנון 

כל האמור לעיל, בנוגע להעברת המניות, יחול בשינויים המחויבים על העברה של ניירות ערך  .4.6.14

 .אחרים כלשהם של החברה, לפי העניין

, לא ימנע משום מניה או נייר ערך אחר של החברה מלהיות החברה מהאמור בתקנון דברשום  .4.6.11

 Uncertified) , מועבר או מטופל בדרך אחרת באופן לא מתועדנפק, מוחזק, רשום, מוסבמו

Form – )תוך קיום תנאי ההנפקה, הדין או כל חוק או תקנות אחרים של העברה בתוך הבורסה ,

. בקשר לכל מניה רשומים למסחרה המניות או ניירות הערך של החברה בכל בורסה לניירות ערך 

                                                 
אביב בע"מ. אין -עם השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ניירות הערך של החברה יהיו רשומים למסחר רק בבורסה לניירות ערך בתל 2

ך שלה למסחר בבורסות אחרות בעולם, והכל על פי הדינים הקיימים במדינות באמור לעיל כדי למנוע מהחברה מלפעול  לפרסום תשקיף ולהציע את ניירות הער
 בהן פועלות אותן בורסות לניירות ערך כאמור.
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יהיה בתוקף בכפוף להוראות  החברהר שהנו בצורה בלתי מתועדת, תקנון או נייר ערך אח

 כדלקמן:

החברה לא תהיה מחויבת להנפיק תעודה המעידה על קניין במניות או בניירות ערך וכל  .4.6.11.1

ההתייחסויות לתעודה בקשר למניות או ניירות ערך המוחזקים באופן לא מתועד על פי 

 יות או ניירות ערך שהנם בצורה בלתי מתועדת;, ייחשבו כלא חלים על מנהחברהתקנון 

הרישום של קניין והעברה של מניות או ניירות ערך כלשהם בצורה בלתי מתועדת, יהא  .4.6.11.2

 די בו לכל דבר ועניין שאינו מצריך מסמך בכתב המעיד על העברה. 

 הדירקטורים רשאים: .4.6.12

ים בצורה בלתי לתת הודעה בכתב לחבר כלשהו המחזיק במניות או ניירות ערך רלוונטי .4.6.12.1

מתועדת המצריכה מהחבר לשנות את החזקתו במניות או ניירות ערך כאמור מצורה 

בלתי מתועדת לצורה מתועדת למשך פרק זמן נקוב ואז להחזיק מניות רלוונטיות 

 כאמור או ניירות ערך כאמור בצורתם המתועדת עד להנפקת הודעת משיכה; וכן

, באמצעות מערכת בלתי מתועדת כלשהי או למנות אדם כלשהו לנקיטת צעדים כלשהם .4.6.12.2

בדרך אחרת, בשמו של כל מחזיק במניות או ניירות ערך רלוונטיים כפי שעשוי להידרש 

על מנת לשנות מניות או ניירות ערך כאמור מצורתם הבלתי מתועדת לצורתם 

 המתועדת )וצעדים אלה כאמור יהיו יעילים כאילו ננקטו על ידי מחזיק כאמור(. 

, החברהטורים, בכפוף למנגנונים ולדרישות של כל מערכת רלוונטית הנוגעת בדבר ותקנון הדירק .4.6.13

יהיו בעלי הרשאה ליישם ו/או לאשר הסדרים כלשהם על פי שיקול דעתם הבלעדי, כפי שימצאו 

ניירות ערך, או  לנכון בקשר לתיעוד הקניין והעברת המניות בהון החברה בצורת תעודות פקדון,

לא תחול  החברהמה וככל שהסדרים כאמור ייושמו, שום הוראה מהוראות תקנון בכל צורה דו

ולא תהיה בת תוקף אם היא לא תעלה בקנה אחד עם האחזקה או ההעברה של המניות או ניירות 

. הדירקטורים רשאים מעת לעת לנקוט באותן פעולות ולעשות את כאמור הערך בהון החברה

על פי שיקול דעתם הבלעדי, על מנת לתפעל ולהוציא אל אותם דברים שנראים להם נחוצים, 

 .הפועל את ההסדרים האמורים

 מסירת מניות .4.4

במקרה של מוות של חבר, מקום בו המנוח היה בעלים במשותף, הנותר או הנותרים בחיים, ובאי  .4.4.1

כוחו החוקיים של המנוח מקום בו הוא היה הבעלים היחידי, יהיו האנשים היחידים המוכרים על 

י החברה כבעלי זכאות לחלקו במניות; אולם שום דבר מהאמור בזה לא ישחרר את העיזבון יד

של המנוח שהיה בעלים במשותף מכל חבות בקשר לכל מניה שהוחזקה במשותף על ידו , יחד עם 

 .אנשים אחרים

אדם כלשהו ההופך להיות זכאי למניה כתוצאה ממוות או פשיטת רגל של חבר כלשהו, יכול,  .4.4.2

המצאת ראיה כאמור, כפי שעשוי להידרש מעת לעת באופן נאות על ידי הדירקטורים, לאחר 

ובכפוף, כאמור להלן, לבחירה לרשום את עצמו כבעל המניה או למנות מישהו אחר שיירשם 

כנעבר של המניה, אולם בכל מקרה, הדירקטורים יהיו רשאים לסרב לרישום או להשהות אותו, 
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במקרה של העברת המניה על ידי אותו חבר לפני מותו או פשיטת  זכאים לעשותכפי שהם היו 

 .רגלו, לפי העניין

אם האדם ההופך להיות זכאי כאמור ויבחר לרשום את עצמו, הוא ישלח לחברה הודעה בכתב  .4.4.3

. אם הוא יבחר שאדם אחר יירשם, הוא יעיד על בחירתו זו המעידה על בחירתועל ידו,  חתומה

תקנון והוראות וההגבלות כל המגבלות, מניות לאותו האדם.  באמצעות חתימה על העברת

על כל הודעה או העברה ורישום של העברות מניות, תחולנה העברות המניות ל הנוגעות החברה

כאמור, כאילו המוות או פשיטת הרגל של החבר לא אירעו וההודעה או ההעברה היו העברה 

  .שנחתמה על ידי אותו החבר

כאי למניה עקב מוות או פשיטת רגל של המחזיק, יהיה זכאי לאותם אדם ההופך להיות ז .4.4.4

הדיבידנדים וליתר התועלות להן הוא היה זכאי אם הוא היה הבעלים הרשום במניה, למעט זה 

שהוא לא יהיה זכאי, לפני היותו חבר רשום במניות אלה, לממש בהן כל זכות המוקנית מכוח 

 בעלות בקשר לאסיפות חברי החברה:

רשאים בכל עת לתת הודעה המצריכה מכל אדם לבחור בין אם להירשם  ם הדירקטוריםואול .4.4.4

בעצמו או להעביר את המניה, ואם ההודעה אינה מתמלאת תוך תשעים יום, הדירקטורים 

רשאים להשעות תשלום בגין דיבידנדים, בונוסים או כספים אחרים המגיעים בגין המניה, וזאת 

  או במלואן.עד שהדרישות של ההודעה התמל

 החברההתנאים לשינוי הזכויות הנלוות אל המניות המוצעות ואל המניות האחרות של  .4.4

אם בכל עת, הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות, הזכויות הנלוות לכל סוג )אלא אם  .4.8.1

נקבע אחרת מכוח תנאי ההנפקה של מניות מכל סוג( יוכלו, בין אם החברה פורקה או לא, 

תאם להסכמה בכתב של המחזיקים בשלושה רבעים מן המניות המונפקות מאותו להשתנות בה

סוג או בהחלטה שלא מן המניין שהתקבלה באסיפה כללית נפרדת של בעלי המניות מאותו סוג. 

הוראות תקנות אלה יחולו על כל אסיפה כללית נפרדת כאמור. המניין הדרוש יעמוד על שני 

מייצגים באמצעות כתב הצבעה לפחות שלוש ממניות אנשים לכל הפחות המחזיקים או ה

 .מונפקות מאותו סוג

הזכויות שניתנו לבעלי המניות של סוג כלשהו שהונפקו כמניות בכורה או כבעלות זכויות אחרות,  .4.8.2

אלא אם נקבע מפורשות אחרת בתנאי הנפקת המניות מאותו סוג, לא ייחשבו כמשתנות עקב 

 .להן  pari passuבדרוג  יצירה או הנפקה של מניות נוספות

 זכות קדימה לבעלי מניות .4.4

להלן, החברה  4.9.2 על פי סעיף  )בעלי המניות( הרשאה לעשות כן על ידי החבריםניתנה אלא אם  .4.9.1

)מלבד מניות המוקצות על פי תכנית תמריץ לעובדים, כולל אופציה  ניירות ערךלא תקצה 

י, כפי שהדירקטורים רשאים להחליט על פי שיקול דעתם הבלעדי במסגרת שהוענקה לצד שליש

התוכנית כאמור, או במקרה של הקצאת מניות על פי התוכנית האמורה( לשום אדם תמורת 

מזומן אלא אם היא תציע תחילה לבעל מניות בחברה כאמור להקצות לו בתנאים זהים או 

התאם לשיעור ההחזקות שלו בחברה במועד כדאיים יותר את ניירות ערך מוצעים כאמור, ב
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כאמור, אך בכפוף להחרגות של הקצאות מצטברות  הקובע לביצוע ההקצאה האמורה או סדרה

בין אם או הסדרים אחרים כפי שהדירקטורים עשויים למצוא לנחוץ לפי שיקול דעתם הבלעדי 

ין החל או בדרישות של ל בזכאויות מפוצלות או בעיות משפטיות או מעשיות על פי הדולטפבקשר 

שיפוט אשר מניות החברה רשומות בה  איזורכל רשות רגולטורית או בורסה לניירות ערך בכל 

יום  14 -וזכויות קדימה כאמור תהיינה, ניתנות למימוש במסגרת פרק זמן שלא יפחת מ למסחר

 ממועד משלוח הודעה בכתב על הצעה כאמור לכל החברים הרשומים.

דוח בכתב על ידי  קבלתלאחר )בעלי המניות( עת, באמצעות החלטת החברים  החברה רשאית בכל .4.9.2

צדיק מוהשל החברים כמפורט לעיל את הסיבה לוותר על זכויות הקדימה  המנמק, הדירקטוריון

, להחליט, שהדירקטורים יהיו מוסמכים המוקצות את מחיר ההצעה במזומן עבור המניות

החלטה כאמור, הדירקטורים יהיו מורשים להקצות עם קבלת  .להקצות מניות תמורת מזומן

כאילו זכות הקדימה הכלולה, לא חלה על הקצאה כאמור, ובתנאי , ניירות ערך תמורת מזומן

שהסמכות כאמור תהיה מוגבלת להקצאת ניירות הערך, במקרה של מניות, או במקרה של ניירות 

י בעלות סכום נומינאלי שאינו עולה מימוש או המרה למניות, בעלזכויות  יםערך אחרים, המעניק

)אלא אם נקבע אחרת על הסך המצטבר של הסך הנומינאלי הנקוב בהחלטה כאמור וסמכות זו 

בהחלטה כאמור או שונה לאחר מכן או בוטל מכוח החלטה שהתקבלה על ידי החברים( תפקע 

ני פקיעה רשאית לפ ביום שנקוב )אם יהיה נקוב( בהחלטה כאמור, למעט זה שהחברה תהיה

 6כאמור, להציע הצעה או הסכם אשר יצריכו או עשויים להצריך הקצאה של ניירות ערך תוך 

חודשים לאחר פקיעה כאמור והדירקטורים יהיו רשאים להקצות ניירות ערך בהמשך להצעה או 

הסכם כאמור, אם הסמכות כאמור לא פקעה, ובתנאי שהחלטה כאמור של החברים )בעלי 

מן החברים )בעלי המניות( אינם נוכחים  44%רגילה )אלא אם בהחלטה  המניות( נתקבלה

באסיפה כאמור, שאז שני שלישים מהחברים הנוכחים )בעלי המניות( יידרשו להצביע לטובת 

העניין(. החלטה כאמור חייבת להתפרסם בעיתון הרשמי של רפובליקת קפריסין כאמור על פי 

 החוק. 

שאינה במזומן ומניות  בתמורההן בקשר למניות שהונפקו חבר לא יקבל זכויות קדימה כלש .4.9.3

 שהונפקו לעובדים של החברה או של חברה אחרת תחת בעלות או שליטה משותפת. 

 תחולת הדין הישראלי .4.44

אביב או בכל בורסה אחרת, על אף -כל עוד ניירות הערך של החברה, רשומים למסחר בבורסה בתל

החברה יעשה  , דירקטוריוןת דיני החברות של מדינת קפריסיןאשר הינו בהתאם להוראו תקנוןההוראות 

כמיטב יכולתו בנוגע לעניינים הקשורים להעברה של ניירות ערך; הנפקת ניירות ערך של החברה; עסקאות 

בעלי עניין, אסיפות כלליות והצבעה בכתב; יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה; הנפקה או אי הנפקה של 

ת;המינוי והתפעול של ועדת הביקורת וועדת התגמול של החברה; אישור הדוחות תעודות מניה קנייניו

הכספיים של החברה; המבקר הפנימי של החברה; תביעה יצוגית ותביעה נגזרת; כהונת נושאי המשרה 

בחברה וחובותיהם; הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים של החברה; הצעות רכש; חלוקת דיבידנד; 

השיפוי והתגמול של נושאי משרה ודירקטורים, זכויות בעל מניות לקבלת מידע, הטלת   פשרה או הסדר,

עיצום כספי;או כל עניין אחר, כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה, לפעול, בהתאם לכללי הממשל 

אביב או כל בורסה אחרת, לפי העניין, ובלבד -התאגידי המקובל בתחום השיפוט בה פועלת הבורסה בתל

 חוק החברות הקפריסאי.כללי הממשל האמורים אינם סותרים במישרין את הוראות ש
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החליט דירקטוריון לאמץ את הוראות התוספת הרביעית לחוק  2416במאי  2ביום בהתאם לאמור לעיל, 

לפקודת החברות, כך שבנושאים  384ערך וכן הוראות סעיף א לחוק ניירות 39ניירות ערך בהתאם לסעיף 

 הדעת חוות על בהתבסס .יהוראות חוק אלו תפעל החברה בהתאם להוראות הדין הישראלהמנויים ב

 ליישם ניתן, התשקיף למועד נכון( 1כי ) מעריכה החברה, בה המפורטות להסתייגויות ובכפוף, האמורה

החברה יהיה לעמוד בשתי  על( 2. ו )העניין בנסיבות החברה על ערך ניירות לחוקא 39 סעיף הוראות את

הן של קפריסין והן של ישראל ובמקרים בהם דרישות הסף בדין אחד  הרלוונטיםערכות דין בנושאים מ

החברה לעמוד בדרישות הסף  תדרשיותר או שונות מאלה הקבועות בדין האחר,  מקילותתהיינה 

 המחמירות יותר.



 

1 -ה  

 

  השוואת דינים - 5פרק 

לי וסוגיות מהדינים ללי ובלתי ממצה המשווה סוגיות מהדין הישראכתיאור  הינוהאמור להלן 

זה בדין הקפריסאי/ אינו  חמשמעות מונכברה קפריסאית ציבורית״ )חלים על ״חהקפריסאיים ה

 .(מתיימר להוות תיאור ממצה או פרשנות מוסמכת של הדין, ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי

דעת של עורך דין קפריסאי המצורף וות חבפרק זה לדין הקפריסאי הינה בהתאם למכתב  ההתייחסות

את הוראות הדין כאמור מתארת נכונה ובאופן מדויק ההתייחסות המאשר כי  ,1לתשקיף 12 לפרק

  הקפריסאי בעניינים אלו.

 ישראל ובקפריסיןבולת דיני החברות חת 5.1

פי הוראות פקודת -תאגדה עלהפי הדין הקפריסאי, ולא -תאגדה ונרשמה מחוץ לישראל עלההחברה 

 1999-או הוראות חוק החברות, התשנ״ט ברות״(ח)״פקודת ה 1983-החברות ]נוסח חדש[, התשמ״ג

לדיני ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה כפופה לדין הקפריסאי, לרבות  .ברות״(חהוק ח)״

 .ודיני חדלות הפרעון של קפריסין החברות בקפריסין

בישראל "( ערך ניירות חוק)להלן: " 1968-ח"התשכ ,א לחוק ניירות ערך39מכוח הוראות סעיף 

ולתקנות מסוימות מכוח חוק החלות על החברה, כפופה החברה להוראות מסוימות בחוק החברות 

תאגדו מחוץ לישראל הניירות ערך )כמפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך( החלות על חברות ש

ואולם, רשאית  .״הבורסה״( להלן:) אביב בע״מ-ואשר מניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל

כי הדין מחוץ לישראל החל על לפטור אותה מהוראות ותקנות, כולן או חלקן, אם נוכחה ני"ע רשות 

  החברה מבטיח די הצורך את ענייניו של ציבור המשקיעים בישראל.

 החברה על החברות לפקודתז "י עדא "י פרקים את מחיל, החברות לפקודת 380 סעיף, בנוסף

בין אם הם רשומים  בישראל נכסים לה שיש ובלבד, בפיקוחו או המשפט בית בידי פירוק של במקרה

 . אלו יחולו בנוסף להוראות תקנון החברה הוראות. בישראל ובין אם לאו

החליט דירקטוריון לאמץ את הוראות התוספת הרביעית לחוק ניירות ערך  2016במאי  2ביום 

 שבנושאים כך, החברות לפקודת 380 סעיף הוראותא לחוק ניירות ערך וכן 39בהתאם לסעיף 

  .הישראלי הדין להוראות בהתאם החברה תפעל אלו חוק תבהוראו המנויים

כמו כן, החברה תהא כפופה לחוק ניירות ערך ולתקנות מכוחו החלות על חברות שהתאגדו מחוץ 

 לישראל ואשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בישראל.

תוקפו המשפטי של יישום הדין  )א(החברה ו/או יועציה המשפטיים אינם מביעים עמדה בקשר עם: 

על חברה , לפקודת החברות 380או סעיף /ו א לחוק ניירות ערך39פי סעיף -הישראלי, לרבות על

לגבי תקפות, תוקף או היתכנות לאכיפה )ב(  או , על חברה המאוגדת בקפריסין,המאוגדת בקפריסין

אם וככל שהן קיימות, הישראלי בתזכיר ובתקנון ההתאגדות של החברה,  לדיןשל כל ההפניות 

 )ג(, או א והתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך39בקשר עם סעיף ומבלי לגרוע מהאמור,לרבות 

בקשר עם היכולת החוקית לאכוף את הדין הישראלי על החברה או על בעלי המניות בקשר עם 

 סוגיות אלו ואחרות. 

                                            
 .1968-התשכ״ח ,ערך ניירות לחוק( 3()ב)17 סעיף לעניין דין עורך של דעת חוות בגדר אינו הקפריסאי הדין עורך של מכתבו  1
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CLi eemey memairtemey yCssyעורכי דין,  ממשרדעת שקבלה החברה בהתאם לחוות ד hhC 

, הדין הקפריסאי אינו מטיל מגבלה באופן עקרוני על 2"(עורכי הדין מקפריסין)להלן: " מקפריסין

הדין הקפריסאי  שהוראותתחולת הוראות התוספת הרביעית לחוק ניירות ערך על החברה ובלבד 

ואחריות לפי העניין, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בהקשר של חובות תחולנה במקביל, 

זימון אסיפות כלליות וזכויות  מינוי דירקטורים; זכויות בעלי מניות;נושאי משרה ודירקטורים; 

פירוק וחדלות פירעון של חברות או הסדרים אחרים עם נושים בקפריסין בהתאם לדיני הצבעה; 

על החברה יהיה לעמוד בשתי מערכות דין כך שלמעשה דיני העבודה ועוד;  החברות בקפריסין,

בנושאים הרלוונטים הן של קפריסין והן של ישראל ובמקרים בהם דרישות הסף בדין הישראלי 

תהיינה מקילות יותר או שונות מאלה הקבועות בדין קפריסין, תדרש החברה לעמוד בדרישות הסף 

כי בית משפט בקפריסין ובית משפט  ,וודאות כל אין, כן כמו יסאי.המחמירות יותר של הדין הקפר

בישראל יגיעו לאותה החלטה בנושא מסויים, יתר על כן, אין כל וודאות כי יהיה ניתן לכפות פסק דין 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בהקשר של חדלות  ,ין ביתר, בבקפריסין ישראלישפט של בית מ

אם וככל לאור האמור,  פירעון והליכי פירוק ביחוד אם נכסי החברה נמצאים מחוץ לישראל.

סביר בהחלט להניח, סתירה בין הוראות הדין הישראלי ובין הוראות דין מדינת קפריסין, שתיווצר 

 הוראות תחולת אודות נוספיםלפרטים  ן.תחולנה הוראות דין מדינת קפריסי, כי במקרה כאמור

 הדעת חוות על בהתבסס .לתשקיף 12 בפרק מקפריסין הדין עורכי דין חוות ראו הקפריסאי הדין

 ניתן, התשקיף למועד נכון( 1)כי  מעריכה החברה, בה המפורטות להסתייגויות ובכפוף, האמורה

החברה יהיה  על( 2ו ) ;העניין בנסיבות החברה על ערך ניירות לחוקא 39 סעיף הוראות את ליישם

הן של קפריסין והן של ישראל ובמקרים בהם  הרלוונטיםלעמוד בשתי מערכות דין בנושאים 

החברה  תדרשיותר או שונות מאלה הקבועות בדין האחר,  מקילותדרישות הסף בדין אחד תהיינה 

 לעמוד בדרישות הסף המחמירות יותר.

אופן ב, מתחייבים ונושאי המשרה , בעלי השליטהחברה הדירקטוריםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה

שלא יתנגדו לבקשה ; א האמור39שלא להעלות טענות נגד תוקפו או תחולתו של סעיף , בלתי חוזר

 ;שתוגש בבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פרעון, ככל שתוגש

 ;צד שלישי ילא יפנו ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על יד

לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות 

. וכן לא יניעו ביוזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל ;פירעון

כי ככל שיפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר,  ,עניין זה יצוייןל

 אם, כמו כןהחברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם. 

לאשר הסדר או פשרה לצורך שינוי תנאי ניירות או לצורך מחיקת  החברה בכוונת שיהיה וככל

 לאישורמתחייבת החברה לפעול יירות הערך של החברה מהרישום למסחר ביוזמת החברה, נ

 לגרוע ומבלי בכפוף וזאת הבורסה לתקנון ובהתאם, החברות לחוק 350 סעיף פי על כאמור הפעולות

 .קפריסין מדינת דיני מהוראות

שלא הדירקטורים ונושאי המשרה, באופן בלתי חוזר, בעלי השליטה, החברה, כמו כן, מתחייבים 

להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל בקשר עם 

עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת 

                                            
 .1968-התשכ״ח ,ערך ניירות לחוק( 3()ב)17 סעיף לעניין דין עורך של דעת חוות בגדר חוות הדעת האמורה אינה  2
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לחוק ניירות ערך, וכן הינם  4ו/או פרק ח'  3'האכיפה המנהלית בישראל, וזאת על פי פרק ח

מתחייבים באופן בלתי חוזר לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה 

המנהלית בישראל ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או 

וט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם, ככל שיוטלו, ולנק

 הישנותה.

ונושאי משרה  מדירקטוריםהתחייבויות דומות להתחייבויות האמורות לעיל  לקבלתyתפעל החברה

יובהר, כי ככל שהשליטה בחברה תועבר לגורם אחר, אין כל וודאות כי יהיה  שיכהנו בחברה בעתיד.

 כל תוקף להתחייבויות המפורטות לעיל.

 החלים על חברות שהתאגדו בישראל, בעלי המניות בחברה קפריסאית אינם אחראים בדומה לדינים

לסכום שעליהם  ידי החברה, ואינם אחראים להפסדיה מעבר-באופן אישי לפעולות המבוצעות על

לפרוע בגין המניות שברשותם, כלומר, החברה הינה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה. העילות 

אי המקנות שיקול דעת לבית המשפט המוסמך לצוות על ביצוע הליך של המוכרות בחוק הקפריס

 הרמת מסך והטלת חבות החברה על בעלי המניות, הן מרמה ו/או פעולה שאינה חוקית.

פי הדין הקפריסאי, החברה רשאית להציע את ניירות הערך שלה למסחר, לרבות בבורסה -על

ך שלה בתחום האיחוד האירופאי, ללא קבלת , אולם אינה רשאית להציע את ניירות הערבישראל

האישורים הדרושים בהתאם לחוק התשקיף הקפריסאי ומבלי שיאושר על ידי רשות ניירות הערך 

נכון למועד התשקיף לחברה כאמור, אין  .בקפריסין אלא אם קבלה פטור מקבלת האישורים כאמור

 חוד האירופי.אישור להציע את ניירות הערך שלה בקפריסין ו/או בתחום האי

 אליראות הדין הישראות הדין הקפריסאי לעומת הורהו - חברותסוגיות בדיני  רהשוואה בין מספ 5.2

לנוחות הקורא, להלן טבלת השוואה תמציתית של סוגיות שונות בין הדין הקפריסאי והדין 

, אשר חלקן נכללות בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך וחלות על החברה בהתאם הישראלי

. לפרטים אודות אכיפת פסקי דין זרים א לחוק ניירות ערך, כאמור לעיל39להוראות סעיף 

 לתשקיף.  5.3סעיף  ובקפריסין, רא

 דין קפריסין הערות

)הרלוונטי לחברה קפריסאית 
 ציבורית(

דין ישראלי )הרלוונטי 
 לחברה ציבורית(

סעיף  סוגיה
 בתשקיף

החברה קיימת מיום התאגדותה, כפי  

ידי -שמצוין בתעודה המונפקת על

רשם החברות הקפריסאי. תעודת 

ההתאגדות הינה ראיה חלוטה 

כל דרישות החוק  כי קוימו ,לעובדה

 הנוגעות להקמת חברה.

קיומה של חברה הינו מיום 

ההתאגדות המצוין בתעודת 

 ההתאגדות.

 5.2.1 התאגדות
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כפוף לחוק החברות הקפריסאי, ב 

הדבר הותר חברה רשאית, אם 

בתקנון ההתאגדות שלה,  במפורש

לבצע רכישה עצמית של מניותיה 

 אישורה( 1בהתקיים מספר תנאים: )

 החלטה מיוחדתאמצעות ב התקבל

 של אסיפת בעלי המניות (75%)

את , המפרטת הנוכחים והמצביעים

תנאים לרכישת מניות, הגבלות ה

כלשהן ותאריך פקיעת תוקפו חלות 

חודשים  12של האישור )לא יעלה על 

( סך הערך 2) ;ממועד הענקתו(

הנומינלי של מניות החברה שנרכשו 

ידיה לא יעלה בכל עת על עשרה -על

המונפק המניות  ( מהון 10%אחוזים )

של החברה או עשרים וחמישה 

( מסכום העסקאות 25%אחוזים )

ת מניות החברה הנסחרוהנוגע ל

( רכישה עצמית 3בבורסה כלשהי; )

כאמור, כפופה לעמידה בדרישות 

פרוצדוראליות של פרסום ועניינים 

 הנוגעים לרשם החברות בקפריסין.

, לא עצמיתבמידה ותתבצע רכישה 

תהיה החברה רשאית להחזיק במניות 

, על ידה כאמוראשר תירכשנה 

חודשים, ויהיה  24 העולה עללתקופה 

טל את המניות עליה למכור או לב

 באמצעות הפחתת הון.

בכל מקרה של רכישה עצמית של 

מניות כאמור, תושעינה זכויות 

ההצבעה והזכויות לקבלת דיבידנדים 

 הצמודות למניות כאמור.

רישום הרכישה החוזרת יתבצע אצל 

 יום. 14רשם החברות בתוך 

רכישה עצמית של מניות ו/או 

ניירות ערך שניתן להמירם או 

ניות החברה מותרת, לממשם במ

כפוף לתנאים בדבר חלוקה 

מותרת. רכשה חברה מניות 

ממניותיה, רשאית היא לבטלן, 

וביחס לניירות ערך שניתן 

להמירם או לממשם במניות 

החברה רשאית לבטלם,  -החברה 

ואם לא ביטלה אותם, רשאית 

החברה לחזור ולמכרם, או 

להמירם או לממשם למניות. 

ביטלה מניות אשר החברה לא 

)לרבות מניות שהומרו או מומשו 

כאמור( תהיינה רדומות כל עוד הן 

בידי החברה והן לא תקנינה 

 זכויות כלשהן.

רכישה 

עצמית של 

 מניות

5.2.2 

לפרטים אודות הוראות 

תקנון ההתאגדות של 

החברה ביחס לחברי 

הדירקטוריון, ראה סעיף 

 לתשקיף. 9.4

ההתאגדות בהתאם להוראות תקנון 

החברה, עסקי החברה ינוהלו של 

ידי הדירקטורים, להם מוקנית -על

למעט סוגיות סמכות שיורית, 

השמורות באופן מפורש לבעלי 

המניות על פי חוק או תקנון 

 ההתאגדות של החברה.

באופן כללי עוסקות סוגיות אלה 

בפעולות יוצאות מן הכלל או 

 מתייחסות לזכויות וטו מסוימות.

את מדיניות הדירקטוריון מתווה 

החברה ומפקח על ביצוע תפקידי 

 מנכ״ל החברה ופעולותיו.

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות 

ולאצול להן סמכויות, בהתאם 

לתנאים ולהגבלות הקבועים בחוק 

 החברות.

 5.2.3 ניהול החברה
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א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

א לחוק 249עד  239

החברות, לעניין 

וכן  דירקטורים חיצוניים.

ג' 249ב ו249את הוראות 

לעניין דירקטורים בלתי 

 תלויים.

אין חובת מינוי דירקטורים חיצוניים 

לחברות שניירות הערך שלהן אינם 

בבורסה לניירות ערך  רשומים למסחר

בקפריסין, שכן קוד הממשל התאגידי 

 אינו חל עליהן.

דרישות מינוי עשויות להתקיים על פי 

י הרישום של השוק בו נסחרים כלל

ניירות הערך של החברה, במקרה זה 

 ישראל.

קיימת חובת מינוי של לפחות שני 

דירקטורים חיצוניים, אשר 

לפחות אחד מהם הוא דירקטור 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 והיתר בעלי כשירות מקצועית.

דירקטורים 

 חיצוניים

5.2.4 

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

לחוק החברות,  153עד  146

 לעניין מבקר פנימי.

קיימת חובת מינוי מבקר פנימי, לא 

כאשר חברה ציבורית בערבון מוגבל 

אינה בנק או גוף מבוקר אחר 

 בקפריסין.

הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי 

 לפי הצעת ועדת הביקורת

 .ת דירקטוריון החברהטוהחל

 5.2.5 מבקר פנימי

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

לחוק החברות,  117עד  114

 לעניין ועדת ביקורת.

 

עם  אין חובת מינוי ועדת ביקורת.

זאת, תפקיד זה עשוי להידרש על פי 

בו  חוקי הרישום החלים בשוק

 רשומים ניירות הערך של החברה.

דירקטוריון חברה ציבורית ימנה 

ביקורת, מבין חבריו ועדת 

שמספרה חבריה לא יפחת 

משלושה, כל הדירקטורים 

החיצוניים יהיו חברים בה ורוב 

חבריה יהיו דירקטורים בלתי 

 תלויים.

 5.2.6 ועדת ביקורת

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

ב׳ לחוק 118-א׳ ו118

החברות, לעניין מינוי ועדת 

 תגמול.

 

 החברותבחוק אין הוראה מקבילה 

הקפריסאי ולפיכך, אין חובת מינוי 

פי קוד -הדבר נדרש על וועדת תגמול.

הממשל התאגידי, אשר אינו חל 

 במקרה זה.

דירקטוריון חברה ציבורית ימנה 

מבין חבריו ועדת תגמול, שמספרה 

חבריה לא יפחת משלושה, כל 

הדירקטורים החיצוניים יהיו 

חברים בה ושאר חבריה יהיו 

שתנאי כהונתם דירקטורים 

והעסקתם הינם בהתאם להוראות 

חוק החברות החלות על 

 דירקטורים חיצוניים.

 5.2.7 ועדת תגמול

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

(, 3)-( ו2)270ב׳, 267, 'א267

לחוק  273-ו )ד(-)ג( ו272

החברות, לעניין מדיניות 

 תגמול.

הקפריסאי אין הוראה מקבילה בדין 

 ולפיכך, אין חובת מינוי וועדת תגמול.

דירקטוריון חברה ציבורית יקבע 

מדיניות לעניין תנאי כהונה 

 והעסקה של נושאי משרה בחברה.

מדיניות תגמול 

לנושאי משרה 

ותנאי כהונה 

והעסקה של 

 נושאי משרה

5.2.8 

ניירות א' לחוק 39סעיף 

מחיל על החברה את  ערך

החובה למנות ועדה לבחינת 

הדוחות הכספיים  בתקנות 

החברות )הוראות ותנאים 

לעניין הליך אישור הדוחות 

 .2010 –הכספיים(, התש"ע 

אף הבדלים בין הוראות הדין -על

הישראלי לבין הוראות דין מדינת 

קפריסין לעניין דוחות כספיים, כל 

 עוד ניירות הערך של החברה, אשר

פי תשקיף, נמצאים בידי -הוצעו על

הציבור או כל עוד ניירות הערך של 

החברה רשומים למסחר בבורסה 

הדוחות הכספיים יערכו וידווחו 

חוק ניירות  בהתאם להוראות

ערך, חוק החברות והתקנות 

 שהותקנו מכוחם.

דוחות 

 כספיים

5.2.9 
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בישראל, יחולו עליה כללי הדיווח, 

לעניין דוחות כספיים, לפי חוק ניירות 

פיו. -ערך והתקנות שהותקנו על

לפיכך, החברה תערוך את דוחותיה 

הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות 

ראל ובהתאם לחוק מקובלים ביש

 .ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו

דוחותיה בכל מקרה יבוקרו עם זאת, 

הכספיים של החברה ללא תלות 

 במחויבויות כלשהן החלות בישראל

המחזיק ברישיון ידי מבקר -על

ובהתאם לכללי חשבונאות קפריסאי 

 (.IFRS) בינלאומיים

ניירות א' לחוק 39סעיף 

מחיל על החברה את  ערך

עד  301הוראות סעיפים 

לחוק החברות  וכן את  311

תקנות החברות )אישור 

 2001חלוקה(, התשס"א 

תקנות החברות )סכומים 

אחרים הכלולים בהון 

העצמי שיראו אותם 

 –כעודפים(, התשע"ב 

2012. 

 תתבצע סופיים יםחלוקת דיבידנד

 הזמינים מסך הרווחים תמיד

 החלוקה לא יעלה על סכום לחלוקה.

 חלוקת הסכום שהומלץ כאמור.

היא לפי   (interim)םדיבידנד ביניי

ועליה לקבל  הדירקטוריון דעת שיקול

את אישורה של האסיפה הכללית 

, וזאת בהתאם לעמידה בכללי השנתי

 (.IFRS) חשבונאות מקובלים

על חלוקת דיבידנדים יחולו 

הדינים החלים על חלוקה מותרת, 

 בחוק החברות.כמפורט 

חלוקת 

 דיבידנדים

5.2.10 

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

לחוק החברות,  256עד  252

לעניין חובות נושאי משרה, 

 וכן את הוראות סעיפים

)א( 272( 4)270 (,1)270

לחוק  282עד  275-ו

וכן את תקנות החברות 

החברות )הקלות בעסקאות 

עם בעלי עניין(, 

 .2000התש"ס

 

החוק הקפריסאי אוסר על מתן 

תשלומים פטורים ממס לדירקטורים 

ואוסר על חברה ציבורית לתת 

הלוואות או בטחונות להלוואות 

לדירקטורים בחברה או בחברה 

פי החוק הקפריסאי -המחזיקה בה. על

וכפוף להוראות תקנון ההתאגדות, 

לדווח  אך ורק הדירקטורים מחויבים

על קיום עניין ישיר או עקיף 

בהסכמים להם החברה צד או עשויה 

 להיות צד.

עסקאות עם בעלי עניין דורשות 

הליכי אישור מיוחדים, ובהן 

עסקה של חברה עם נושא משרה 

בה או שלנושא משרה בחברה יש 

בה עניין אישי ועסקה חריגה של 

חברה ציבורית עם בעל השליטה 

יש בה בה או שלבעל השליטה 

 עניין אישי.

כמו כן, חוק החברות קובע כי על 

נושא משרה להימנע מכל פעולה 

שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי 

תפקידו בחברה לבין תפקיד אחר 

שלו או ענייניו האישיים, אולם 

ניתן, בנסיבות מסוימות, לאשר 

 פעולה כאמור בניגוד עניינים.

עסקאות עם 

צדדים קשורים 

 וניגוד עניינים

5.2.11 

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

 מחיל את הוראות סעיפים

)ג( 121-ו 119, 95 )א(,94

לחוק החברות, לעניין 

מגבלות החלות כהונת יו׳׳ר 

מקבילות בדין אין הוראות 

הקפריסאי ביחס למינוי יו׳׳ר 

 דירקטוריון ו/או ביחס למינוי מנכ״ל.

לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון 

מנהלה הכללי של החברה או 

קרובו, או מי שכפוף למנהל 

הכללי, במישרין או בעקיפין, אלא 

בכפוף לאישור האסיפה הכללית 

 יו״ר

דירקטוריון 

 ומנכ״ל

5.2.12 
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נכון  כמנהל כללי בחברה.

למועד התשקיף, מכהן 

מנכ"ל החברה גם כיו"ר 

. החברה הדירקטוריון

תפעל בעניין בהתאם 

 להוראות חוק החברות.

ברוב של לפחות שני שליש מבעלי 

נים עם בעלי המניות שאינם נמ

השליטה בחברה או בעלי עניין 

אישי באישור כאמור ולתקופה 

שלא תעלה על שלוש שנים ממועד 

 קבלת ההחלטה.

א' לחוק ניירות  39סעיף 

 ערך מחיל על החברה את

עד  258הוראות סעיפים 

לחוק החברות לעניין  264

 ביטוח ושיפוי.

החברה רשאית לשפות דירקטורים 

חבות ל באשרונושאי משרה בכירה 

קשר לתפקידם השתוטל עליהם ב

 בחברה, בכפוף לחוק הקפריסאי.

אין חובה לבטח דירקטורים, אולם 

בסמכות החברה לרכוש בעבורם 

 כיסוי ביטוחי הולם.

חברה אינה רשאית לפטור דירקטור 

מאחריותו הנובעת מהפרת חובת 

חברה. פטור זה יהיה האמונים שלו ל

חסר תוקף, בתנאי כי זכותו של אותו 

אדם לשיפוי או לפטור מחבות אותה 

נטל על עצמו במסגרת ההגנה בהליך 

פלילי או אזרחי לא תישלל במידה 

והפסיקה תהיה לטובתו או במידה 

 ויזוכה.

חברה אינה רשאית לפטור נושא 

משרה מאחריותו בשל הפרת 

חובת אמונים כלפיה. חברה 

שאית לפטור מהפרת חובת ר

זהירות כלפיה )למעט בקשר עם 

חלוקה אסורה ולמעט אם נעשתה 

בכוונה או בפזיזות(, והכל בהתאם 

 להוראות חוק החברות.

חברה רשאית לבטח את אחריותו 

של נושא משרה בה או לשפותו 

 בהתאם להוראות חוק החברות.

מתן פטור, שיפוי וביטוח 

לדירקטורים ולנושאי משרה 

אחרים בתאגיד כפוף להליכי 

אישור מיוחדים, כקבוע בחוק 

 החברות.

מתן פטור, 

 שיפוי וביטוח

5.2.13 

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

לחוק החברות,  256עד  252

 לעניין חובות נושאי משרה.

דירקטור בחברה חייב לנהל את ענייני 

החברה במיומנות ותשומת לב וכן 

עליו חובות אמון וזהירות כלפי חלות 

 החברה.

נושא משרה חב חובת זהירות 

וחובת אמונים לחברה, כקבוע 

 בחוק החברות.

חובת אמון 

 וזהירות

5.2.14 

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

לחוק החברות,  185-ו 184

לעניין זכות בעל מניות 

 לעיון ולקבלת מידע.

 

להצביע באסיפות לבעלי המניות זכות 

כלליות, זכות לקבל דוחות כספיים 

של החברה והזכות להגיש תביעה 

נגזרת. במידה וחברה ציבורית פועלת 

להקצאת מניות חדשות במזומן, 

לבעלי המניות הקיימים תהיה זכות 

סירוב ראשונה על המניות המונפקות, 

אלא אם האסיפה הכללית ויתרה על 

ת של זכות זו בהחלטה של בעלי המניו

, 66%, העומד על החברה ברוב הנדרש

מבעלי  50%-או במידה ולמעלה מ

 המניות נוכחים ומשתתפים בהצבעה,

 .50%ברוב של 

לבעלי המניות אין חובות אמון כלפי 

 בעלי מניות אחרים בחברה.

זכויותיו וחובותיו של בעל מניה הן 

כקבוע בחוק החברות, בתקנון 

ההתאגדות של החברה ולפי כל 

בין היתר, לבעל מניות מוקנות דין. 

הזכויות הבאות: הזכות להצביע 

באסיפה הכללית של החברה, 

הזכות לקבל דיבידנד, אם יוכרז, 

הזכות לעיין במסמכים מסוימים 

של החברה, הזכות לקבל תקנון 

ודוחות כספיים, הזכות להגיש 

תביעה נגזרת בשם החברה 

 בנסיבות מסוימות ועוד.

החברה בעל מניות יפעל כלפי 

וכלפי בעלי המניות האחרים בתום 

לב ובדרך מקובלת ויימנע מניצול 

לרעה של כוחו בחברה. על בעלי 

מניות מסוימים, ובהם בעלי 

זכויות וחובות 

של בעלי 

 מניות

5.2.15 
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השליטה, מוטלת אף החובה לנהוג 

 בהגינות כלפי החברה.

חברה רשאית לשנות את תקנונה  

שהתקבלה החלטה מיוחדת אמצעות ב

 באסיפה הכללית של החברה.

שינויים או תוספות כלשהם בתקנון 

ההתאגדות על פי הוראות החוק הינן 

כאילו היו בתוקף ממועד תקפות 

ההתאגדות. הוראות אלו, תהיינה 

לשינויים נוספים באותו ניתנות 

לומר באמצעות החלטה כהאופן, 

 מיוחדת.

חברה רשאית לשנות את תקנונה 

ה ברוב רגיל בהחלטה שהתקבל

באסיפה הכללית של החברה, אלא 

אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב 

אחר. שינוי בתקנון המחייב בעל 

מניה לרכוש מניות נוספות או 

להגדיל את היקף אחריותו, לא 

יחייב את בעל המניה ללא 

הסכמה. שינוי התקנון, למעט 

שינויים הדורשים דיווח לרשם 

החברות תקף מיום קבלת החלטה 

על כך בחברה או במועד מאוחר 

 יותר שקבעה החברה בהחלטתה.

תיקון התקנון 

ומסמכי 

 ההתאגדות

 

5.2.16 

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

 89-ו 87וסעיפים  66 עד 63

לחוק החברות, לעניין 

הצבעה באסיפה כללית 

 באמצעות כתבי הצבעה.

 

בכפוף להוראות החוק, כל אחד 

החברה הרשאי להשתתף מחברי 

ולהצביע באסיפה של החברה יהיה 

רשאי למנות אדם אחר, בין אם אדם 

זה הינו חבר ובין אם לאו, כשליחו 

אשר ישתתף ויצביע במקומו, ולשליח 

אשר ימונה להשתתף ולהצביע 

במקומו של חבר זה תהיה אותה 

הזכות כמו לחבר לדבר באסיפה, אלא 

 אם נקבע אחרת בתקנון.

ות מאפשר לבעלי חוק החבר

המניות בחברה להצביע באסיפה 

באמצעות האינטרנט הכללית 

בהצבעה אלקטרונית. כמו כן, 

להצביע באסיפה מאפשר החוק 

ובאסיפות הסוג הכללית 

באמצעות כתב הצבעה, בהחלטות 

 בנושאים המנויים בחוק.

הצבעה 

באסיפה 

באמצעות 

 כתבי הצבעה

5.2.17 

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

את הוראות סעיפים  מחיל

א לחוק 342-ו 340עד  328

החברות ואת הוראות 

 תקנות ניירות ערך )הצעת

, לעניין 2000-רכש(, התש״ס

 הצעות רכש.

 

החברה לא ניירות הערך של מכיוון ש

בשוק מבוקר  תרשמנה למסחר

בתחומי האיחוד האירופי, לא יחולו 

 עליה החוקים למניעת השתלטות.

הרלוונטיות לחוק על פי ההוראות 

, תהיה למציע, 113החברות, פרק 

מן המניות  90%המחזיק בלפחות 

כתוצאה מתכנית או חוזה הכרוכים 

בהעברת מניות או מניות מדרגה 

כלשהי, הזכות הסטטוטורית לרכוש 

 את חלקם של שאר בעלי המניות.

חוק החברות קובע, כי אדם לא 

ירכוש מניות של חברה ציבורית, 

כישה תהיה לו כך שלאחר הר

החזקה של מעל תשעים אחוזים 

( ממניות החברה הציבורית, 90%)

אלא בדרך של הצעת רכש לכלל 

המניות. קיימת אפשרות למכירה 

 כפויה במסגרת הצעת רכש מלאה.

בחברה ציבורית לא תבוצע רכישה 

שכתוצאה ממנה יהפוך אדם 

להיות בעל דבוקת שליטה )היינו 

החזקה של עשרים וחמישה 

( או יותר מזכויות 25%זים )אחו

ההצבעה באסיפה הכללית( אם 

אין בחברה בעל דבוקת שליטה, 

וכן לא תבוצע רכישה שכתוצאה 

ממנה יעלה שיעור החזקותיו של 

הרוכש מעל ארבעים וחמישה 

( מזכויות ההצבעה 45%אחוזים )

רכישת שליטה 

בחברה ומכירה 

 כפויה

5.2.18 
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בחברה, אם אין אדם אחר 

המחזיק למעלה מארבעים 

( מזכויות 45%וחמישה אחוזים )

ההצבעה בחברה, אלא בדרך של 

הצעת רכש מיוחדת, כקבוע בחוק 

החברות ובתקנות שהותקנו 

 מכוחו.

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

לחוק  א205עד  194

החברות, לעניין התביעה 

 הנגזרת והייצוגית.

 

מניות המהווה מיעוט בחברה  בעל

רשאי להגיש נגד בעלי השליטה 

 החברהתביעה נגזרת בשם החברה. 

על פי דיני מדינת  .זו לפעולה צד תהיה

 קפריסין, אין תביעה יצוגית.

 

מי שיש לו עילת תביעה בתנאים 

הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות, 

, הנובעת מזיקה 2006 -תשס״ו

ישור לנייר ערך, רשאי לתבוע, בא

בית המשפט, בשם קבוצת אנשים 

אם עילת התביעה מעוררת שאלות 

מהותיות של עובדה או משפט 

המשותפות לכלל החברים הנמנים 

 עם אותה קבוצה.

כפוף להוראות חוק החברות, כל 

בעל מניות וכל דירקטור בחברה 

רשאים להגיש, באישור בית 

המשפט המוסמך, תביעה נגזרת 

 בשם החברה.

תובענות 

ייצוגיות 

 ותביעה נגזרת

5.2.19 

 פירוק, 113 סעיף, החברות חוק פי על 

 עשוי המשפט בית ידי על חברה

 :אם להתבצע

)א( החברה החליטה באמצעות 

החלטה מיוחדת כי החברה תפורק על 

 ידי בית המשפט;

"ח הדו בהגשת כשל התקיים)ב( 

 ;היסוד אסיפת בקיום או הסטטוטורי

 בפעילותה תחל לא החברה)ג( 

 ממועד שנה בתוך העסקית

 פעילותה את תשעה או התאגדותה

 ;שלמה שנה של לתקופה העסקית

 מספר, ציבורית חברה של במקרה)ד( 

 ;משבעה לפחות יפחת החברים

 זמן פרק לחברה יעניק המשפט בית

 לסילוק דעתו שיקול פי על מספיק

 רק בפירוק וימשיך, הפירוק סיבת

 על מלכתחילה תכריז והחברה במידה

 מספר את להגדיל יכולתה חוסר

 את להגדיל תצליח לא או החברים

 ;המוקצב הזמן פרק במסגרת מספרם

עילות הפירוק הינן כמפורט 

בפקודת החברות, וכן עילת פירוק 

נוספת בחוק החברות, הנובעת 

מבקשת רשם החברות לפרק 

רה בנסיבות של אי תשלום חב

עיצומים כספיים שהוטלו על 

 ידיו.-החברה על

עילות לפירוק 

 החברה

5.2.20 
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 לשלם החברה של ביכולתה אין)ה( 

 ;חובותיה את

 זה יהיה כי סבור המשפט בית)ו( 

( ז)-ו ;החברה את לפרק והוגן מוצדק

החברה רשאית גם להתפרק מרצון 

אם התקופה שנקבעה, אם נקבעה, 

פי תקנונה פקעה, -לקיום החברה על

, זה במקרה חל והדבר במידהואם, 

 ונקבע ובמידה אירוע בהתרחש

 התרחשותו עם כי ההתאגדות בתקנון

 תפורק החברה זה אירוע של

התקבלה החלטה רגילה בדבר ו

פירוקה או אם החברה החליטה 

ה מיוחדת שהחברה תתפרק בהחלט

מרצון, או במקרה שהחברה תחליט, 

בהחלטה יוצאת מן הכלל שבשל 

התחייבויותיה החברה אינה יכולה 

 זה יהיהלהמשיך לנהל עסקים וכי 

 שתתפרק. רצוי

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

 מחיל את הוראות סעיפים

לחוק החברות וכן  350

תקנות החברות )בקשה 

לפשרה או להסדר(, 

, על החברה. 2002התשס"ב 

לפקודת  380כמו כן סעיף 

החברות, מחיל את פרקים 

י"א עד י"ז לפקודת 

החברות על החברה במקרה 

של פירוק בידי בית המשפט 

או בפיקוחו, ובלבד שיש לה 

 נכסים בישראל.

 קובע, כי 113חוק החברות סעיף 

בין חברה לבין  כאשר קיימת פשרה

או בין  נושיה מסוג כלשהונושיה או 

החברה לבין חבריה או חבריה מסוג 

כלשהו, יהיה בית המשפט רשאי, על 

פי בקשתם של החברה או נושה או 

חבר כלשהו של החברה, או, במקרה 

 בו מדובר בחברה בפירוק, של המפרק,

של נושים או להורות על כינוס אסיפה 

ם מסוג מסויים, או של חברים נושי

של החברה, החברים מסוג מסויים, 

בהתאם לנסיבות העניין והכל כפי 

 שיורה בית המשפט.

חוק החברות קובע, כי במקרה בו 

הוצעו פשרה או הסדר בין חברה 

לבין נושיה או בעלי מניותיה, או 

בינה לבין סוג פלוני שבהם, רשאי 

פי בקשה של -בית המשפט, על

ל נושה או של בעל החברה, ש

מניה, או של מפרק אם החברה 

היא בפירוק, להורות על כינוס 

אסיפה של אותם נושים או בעלי 

מניות, לפי העניין, בדרך שיורה 

 בית המשפט.

הליכי פשרה 

 והסדר

5.2.21 

עם פירוק החברה, יחלק המפרק את  

 נכסי החברה לפי סדר הקדימות הבא:

 ( הוצאות הנושה אשר ביקש את1)

 הפירוק;

( משכנתאות על נכסים צמודים 2)

yלקרקע שעבודים מובטחים ומיסים ,

 הקשורים לנכסים אלו;

 ;( עלויות והוצאות המפרק3)

( מסים ממשלתיים החלים על 4)

 החברה ושכר העובדים;

סדר העדיפויות בחלוקת נכסי 

החברה בפירוק יהיה כמפורט 

לן )בכפוף למועדים והתקרות לה

( חוב בגין 1הקבועות בחוק(: )

מיסי מקרקעין, המובטח בשעבוד 

ראשון על המקרקעין החייבים 

( 2). פי פקודת המיסים )גביה(;-על

חוב המובטח בעיכבון הסכמי 

( חוב המובטח 3) ;מכוח הדין

( 4) ;בשעבוד ספציפי לרכישת נכס

חובות המובטחים בשעבוד 

ע או שעבוד צף ספציפי או קבו

 5.2.22 דין קדימה
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 ( שעבודים צפים;5)

 s( נושים בלתי מובטחים6)

שהתגבש לפני הפירוק )למעט 

( הוצאות 5) ;בנסיבות מסוימות(

פירוק, לפי סדר עדיפות, כקבוע 

( חובות כלפי נושים בדין 6בדין; )

קדימה, לפי סדר עדיפות, כקבוע 

( תשלומי חובה מסוימים 7) ;בדין

 ;לשנה שלפני הפירוק, כקבוע בדין

( חובות המובטחים בשעבוד צף, 8)

( 9) ;שהתגבש עם פירוק החברה

חובות לנושים כלליים שאינם 

( בעלי 10בעלי בטוחה כלשהי; )

 המניות בחברה.

א לחוק ניירות ערך 39סעיף 

מחיל את הוראות סעיפים 

א 251-ו 234א, 232עד  225

לחוק החברות, לעניין 

מגבלות החלות במינוי 

 דירקטורים.

 

מכיל  הקפריסאיחוק החברות 

שישנו איסור על  כךהוראות הנוגעות ל

 להתמנותפושט רגל  שהינואדם 

כולל  החוק, בנוסף. כדירקטור בחברה

אדם מ למנוע יותהוראות אשר עשו

שביצע הונאה מלהיות נושא משרה 

רשאי  המשפטבית ובכיר בחברה 

אדם להתמנות כדירקטור  עללאסור 

 :ו במידה

, הקשורה לקידום ההורשע בעביר. א

y;או/ו, הקמה או ניהול של חברה

 כי התגלהבמהלך פירוק החברה ב. 

 סעיף לפי בעבירה הורשע אדם אותו

 /או;ו. הקפריסאי החברות לחוק 311

 בחברה משרה נושא בעודו הורשעג. 

, או החברה עם בקשר הונאה בעבירת

הפרה של איזושהי חובה שלו כלפי 

 החברה.

החברות מטיל מגבלות על חוק 

מנוי דירקטור שהורשע בפסק דין 

בעבירה מהעבירות המפורטות 

)א( לחוק החברות, מנוי 226בסעיף 

דירקטור אשר וועדת האכיפה 

המנהלית הטילה עליו אמצעי 

אכיפה האוסר עליו לכהן 

כדירקטור בחברה ציבורית או 

כדירקטור בתאגיד מדווח, 

רך כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ע

וכן הוראות בדבר סיום כהונה של 

 דירקטור בשל כל אחד מאלה.

כהונת נושאי 

 משרה

5.2.23 

א לחוק ניירות 39סעיף 

ערך, מחיל את הוראות 

לחוק  274-( ו5)270סעיף 

 החברות על החברה.

הקצאת ניירות ערך בחברה בתמורה 

למזומן, תקוצה קודם כל לבעלי 

המניות הקיימים של החברה, כל אחד 

בהתאם לחלקו היחסי )פרו ראטה( 

ורק לאחר מכן מכן תוקצה לצדדים 

 קדימה זכותשלישיים )להלן: "

"(, אלא אם בעלי המניות להשקעה

הקיימים ויתרו על הזכות הקדימה 

שלהם להשקעה והסמיכו את 

דירקטוריון החברה להקצות את 

ניירות הערך המוצעים לצדדים 

 שלישיים.

פרטית על פי חוק החברות, הצעה 

של ניירות ערך ככלל כפופה 

לאישור דירקטוריון החברה. 

במקרה של הצעה פרטית מהותית 

)בהתאם לקריטריונים הקבועים 

החוק החברות(, תהיה ההצעה 

הפרטית כפופה גם לאישור 

 האסיפה הכללית של החברה

 .ולאישור הדירקטוריון

 5.2.24 הצעה פרטית

א לחוק ניירות 39סעיף  בהתאם לדיני קפריסין רשם החברות,  , החברות חוק להוראות בהתאם  5.2.25 עיצום הטלת
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הוראות ערך, מחיל את 

עד  2א)א( ו)ב(363סעיף 

ג לחוק 363ב ו363(, 12)

 החברות על החברה.

יכול להטיל על החברה עיצונים 

כספיים בסכומים לא גבוהים במקרה 

של אי עמידה בהוראות חוק החברות, 

כמו למשל במקרה, שלא נמסר מידע, 

שהחברה מחוייבת למסור לבעלי 

מניותיה לפי החוק. רשות ניירות ערך 

בקפריסין רשאית אף היא להטיל 

ם על חברות בסכומים עיצומים כספיי

משמעותיים יותר, אולם, נוכח 

העובדה שמניות החברה אינן רשומות 

למסחר בבורסה באיחוד האירופי, אין 

סמכות לרשות ניירות ערך בקפריסין 

ביחס לחברה ובכלל זה בקשר עם 

 עיצומים על החברה.הטלת 

 החוק מהוראות לחלק ביחס

 לחוק הרביעית תבתוספ הקבועות

 ניירות רשות רשאית, ערך ניירות

 עיצום החברה על להטיל ערך

 לא או הפרה החברה  באם כספי

 וזאת אלו מהוראות באחת עמדה

  סעיפים להוראות בהתאם

ב 363(, 12) עד( 2)ב()-וא)א( 363

 .החברות לחוקג 363-ו

 כספי

לאור העובדה שעל פי דיני 

קפריסין, לחברה מדינת 

צריך שיהיה משרד רשום 

בקפריסין ולא במדינה זרה 

אחרת, לחברה יהיה משרד 

נוסף בישראל שיהווה סניף 

 למשרדה בקפריסין.

על פי דיני קפריסין החברה חייבת 

שיהיה לה משרד רשום ראשי 

בקפריסין ואינה יכולה לקיים שני 

 משרדים ראשיים בשתי מדינות

רה בהתאם להוראות חוק החב

החברה חייבת שיהיה לה משרד 

 רשום בישראל

 5.2.26 משרד רשום

  קפריסיןבים ראכיפת פסקי דין ז 5.5

אכיפה אשר יתקבל בכל -בתי המשפט של קפריסין יכירו בפסק דין תקף ויאכפו כל פסק דין סופי ובר

המועצה פי תקנת -אחת מן המדינות החברות באיחוד האירופי ללא כל בחינה של תוכנו, בכפוף ועל

בדבר סמכות שיפוט והכרה ואכיפה של פסק דין בעניינים  CE 1215/2012( שמספרה CEהאירופית )

 אזרחיים ומסחריים )בהתאם לתיקון(.

 בקפריסין, אכיפה הדדית של פסקי חוץ מוסדרת תחת מספר דינים שונים.

ממדינות האיחוד כן, קפריסין הינה צד למספר הסכמים הדדיים עם מדינות שאינן חלק -כמו

האירופי בנושא אכיפת פסקי דין, אך נכון למועד התשקיף, ישראל אינה נמנית על המדינות 

ידי בתי משפט -האמורות. על אף שלא קיימת אמנה הדדית עם ישראל, פסקי דין הניתנים על

ורך דין״ כהגדרת המונח בהוראת הדין הרלוונטית ניתנים לרישום לצ יבישראל, העולים בגדר ״פסק

 אכיפתם בקפריסין.

יחד עם זאת, יתכן, כי פסק דין של בית משפט בישראל, המבוסס על פרשנות של הדין הישראלי, לא 

פריסין ולא יאכף, במקרה שתהיה סתירה בין הדין הישראלי ובין דין מדינת קיתפס כמחייב ב

 קפריסין. 

, הליך של פירוק, בעלי המניות הכלל הוא שעניינים הנוגעים למבנה הפנימי של החברה כמו זכויות

ואילו , קפריסין, קרי, ב יוסדרו בהתאם להוראות דין מדינת ההתאגדות"תוכנית הסדר וכיו

, התחייבויות החברה הנובעות מעצם היות ניירות הערך שלה רשומים למסחר בתחום שיפוט זר

 .ישראל, קרי, יוסדרו בהתאם להוראות הדין בתחום השיפוט האמור
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ת אשר ניתן במדינה זרה עשוי להיות מוכר, ולהיאכף, בקפריסין, זאת בכפוף ובהתאם פסק בוררו

 (.1958ביוני  10)ניו יורק,  להוראות האמנה בדבר הכרה ואכיפה של פסקי בוררות זרים

ניתן להגיש תביעה בקפריסין על בסיס פסק דין זר שניתן בכל מדינה ובמקרה זה בתי המשפט של 

( פסק הדין הזר ניתן במסגרת הליך משפטי נאות 1)-סק דין, ובלבד שקפריסין רשאים לתת פ

( פסק הדין הזר הינו 2) ;ו'ציג את טענותיהם, להביא ראיות וכשבמהלכו ניתנה לצדדים האפשרות לה

 סופי ואינו ניתן לערעור.

 



 1-ו

 

 

 תמורת ההנפקה ויעודה - 6פרק 

 תמורת ההנפקה 1.1

ההוצאות המשוערות התמורה הצפויה מההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, 

הכרוכות בה והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה, יפורטו במסגרת 

רות ערך ותקנות הודעה ( לחוק ניי1()2)א11סם החברה בהתאם לסעיף רההודעה המשלימה שתפ

משלימה. למועד התשקיף, טרם סוכמו פרטי ההתקשרות והתמורה לחתמים ולמפיצים, אשר 

 יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה כאמור.

י תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת פ-בנוגע לתשקיף המדף, במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך על

פי -על, של החברהוהשקעותיה עילותה העסקית שתתקבל תשמש למימון פההנפקה מדף, תמורת 

 מעת לעת. יתקבלוכפי ש דירקטוריון החברההחלטות 

פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, הוא יפורט -קבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות הערך עלהיה וי

 .הצעת המדף בדוח

 יעוד התמורה 1.2

עת, ובכלל זה לצרכי הרחבת להשימוש בתמורת ההנפקה יהיה לפי החלטת דירקטוריון החברה מעת 

רכישת תכנים ופיתוח תשתיות טכנולוגיות להעברת  ,, כניסה לשווקים חדשיםת החברהפעילו

  .שירותי החברה ביעילות רבה יותר

לעניין השקעת כספי תמורת ההנפקה בתקופה שבין פרסום נכון למועד התשקיף  מדיניות החברה

ועד להשקעת תמורת ההנפקה על פי החלטת דירקטוריון החברה התשקיף וגיוס הכספים על פיו 

ידי -, בין באופן ישיר עלקדונות שקליים ומט"חיםיבפהינה השקעת כספי התמורה כאמור לעיל, 

ו/או היעדים החברה  עם זאת, מדיניות ההשקעה בכספיה של .החברה ובין באמצעות מנהל תיקים

שתקבע על  ת מעת לעת בהתאם למדיניות ההשקעהלהשתנו יםעשויאשר להשגתם נועדה התמורה, 

שינוי כאמור, תדווח החברה לציבור על שינוי כאמור בהתאם במקרה של ידי דירקטוריון החברה. 

 .להוראות כל דין

 ימינימאלסכום  1.6

 . זה תשקיף פי לי שיש להשיגו בהנפקה עלאלא נקבע סכום מינימ
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 תיאור עסקי החברה - 7פרק 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1.1

, על פי 2011באפריל  4הינה חברה פרטית אשר הוקמה והתאגדה בקפריסין ביום החברה  .1.1.1

אישרה  26.2.2016ביום . Pixelate T.V. Limited תחת השם ,דיני מדינת קפריסין

ציבורית ברשם החברה לעמדה של מ וינישהאסיפה כללית של בעלי המניות בחברה את 

ידי -, ובקשות אלה אושרו עלVonetize PLC-שמה לשינוי את , וסיןהחברות בקפרי

עם פרסום תשקיף החברה להצעת . 2016רשם החברות הקפריסאי במהלך חודש אפריל 

לפי הדין הישראלי תהפוך החברה לחברה ציבורית ניירות הערך שלה לציבור בישראל, 

ותקנותיו "( חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-, התשכ"חת חוק ניירות ערךתחולנה הוראוו

ותקנותיו והכל בהתאם  "(החברותחוק )להלן: " 1999-והוראות חוק החברות, התשכ"ט

לפרטים אודות השוואת הדין א, בהתאמה, לחוק ניירות ערך. 39-ו 36להוראות סעיפים 

 14 ביום לתשקיף. 5ו ראו פרק הישראלי לדין הקפריסאי ותחולת הוראות דינים אל

 346לפי סעיף  ,רשם החברות בישראל"חברת חוץ" ב-כהחברה  נרשמה ,2016 ינוארב

 . (56-003226-0)מספר חברה:  לחוק החברות

  Video On) דרישה פי על תוכן שירותי באספקתעוסקת החברה  הממועד הקמת .1.1.2

Demand - VOD). בסיס על פייהלצ םשוני מסוגים תכנים במסגרתם מציעה החברה 

 פרסומות. מבוססת ללא תשלום צפייה או, רכישה, פעמית חד השכרה, מנוי

קטגוריות, הכולל -" והינו שירות מרובהSmartVODשירות הפרמיום של החברה נקרא " .1.1.3

 ,Disney Pixar, Marvelכגון )סרטים חדשים מהקולנוע ממיטב אולפני הוליווד 

Lucasfilm) ,Warner Brothers, Sony Pictures, Universal, Lionsgate, 20th Century Fox 

ועוד, לצד סרטי טלוויזיה וקולנוע נוספים, סדרות טלויזיה, תכני ילדים, הופעות 

מוזיקליות ותכנים נוספים. היצע התכנים בשירות שונה ממדינה למדינה ומותאם ע"י 

 החברה לשוק היעד.

פי נושאים פרטניים הכוללים תכנים  עלנוספים  VODכמו כן, החברה מספקת שירותי  .1.1.4

, וזאת באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית שלה ואפליקציות באותם הנושאיםמגוונים 

  "(.האפליקציות היעודיות)להלן: "יעודיות לכך 

, ובעקבות עסקת מדינות שונות 35-ב יהנכון למועד התשקיף, החברה מפעילה את שירות .1.1.5

מדינות  24-ב השירות לילהרח בכוונתה ,Samsungהפצה שנחתמה בין החברה לבין 

מדינות, בעלות  59-יפעל השירות ב 2016עד סוף שנת כך שנוספות באמריקה הלטינית 

הנ"ל לפרטים אודות עסקת ההפצה . מיליארד תושבים 1.3אוכלוסיה מצרפית של מעל 

 להלן.  7.11.2.1 סעיף  ועם סמסונג רא



 
 2-ז 

 

 
 

מיליון משתמשים ייחודיים  5.6-מכ העללמותים אלו לשירניתנו ד התשקיף, למוע עד .1.1.6

ייחודיים חדשים לשירותי  משתמשים 15,000-בכל יום נוספים בממוצע כוברחבי העולם, 

יום שקדמו למועד  30-ממוצע המשתמשים היחודיים החדשים מדי יום ב יפ-להחברה )ע

 . 1התשקיף(

 תמשים הייחודיים ממועד השקת שירותי החברה:להלן גרף המדגים צמיחת מספר המש

 

שלה בחינם וזאת על מנת לצבור  VOD-שר צפיה בחלק מתכני הפהחברה נוהגת לא

נכון למועד משתמשים חדשים אשר בהמשך יוכלו ליהנות מצפיה בתכנים בתשלום. 

בין אם  תשלום,ב הכרוכיםאשר צפו גם בתכנים יחודיים המשתמשים שיעור התשקיף, ה

 .8%-עומד על כ( Conversion Ratioנוי פעיל, השכרה או רכישה )מכ

תשקיף צברה החברה מעל ה, ועד למועד 2012בשנת  SmartVODבישראל הושק שירות  .1.1.1

שירותי החברה בישראל מאפשרים הצטרפות  .בישראל מיליון משתמשים ייחודיים 1.55

חוזים משירותים המהווה מחיר הזול בעשרות א₪,  29.90למנוי חודשי במחיר של 

, וכן השכרה או רכישה של פריטי תוכן בודדים ללא המספקים שירותים דומים מתחרים

 מנוי וללא התחייבות חודשית.

 Fully-managed, End-to-Endלקצה )-כפתרון שלם מקצהשירותי החברה ניתנים  .1.1.8

Solutionסרטים (, הכולל פלטפורמה טכנולוגית, רכש וניהול זכויות תוכן מול אולפני ה

ומונטיזציה, וכן תפעול שוטף  מערכת חיובהגדולים בהוליווד וספקי תוכן אחרים, 

 תכניםמציעה  החברהולוקאליזציה של שירותי התוכן במדינות בהן פועלת החברה. 

                                            

 

" הינם משתמשים אשר נכנסו ו/או עשו שימוש בשירותי החברה, וממכשיר פרטני, בין בתשלום ובין אם לאו. ככל משתמשים ייחודיים"  1
 "משתמש ייחודי" אחד. -שמשתמש אחד חיבר שני מכשירים או יותר לחשבון השירות שלו בחברה, ייספרו אותם מכשירים שונים כ
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ללא  צפייה או, רכישה, תופעמי חד ותהשכר, מנוי בסיס על לצריכה שונים מסוגים

זיקה החברה בספריות זכויות תוכן של מיטב זו מחבמסגרת  .פרסומות מבוססת תשלום

אולפני הוליווד כגון דיסני, וורנר, סוני, פוקס, יוניברסל ועוד, כולל זכויות לסרטים 

 – החדשים ביותר המגיעים מהקולנוע ועד לזכויות לסדרות טלויזיה, תכני ילדים ועוד

ברה פריסה לרבות התאמות שפה מקומיות כגון כתוביות ו/או דיבוב, המאפשרים לח

 .רחבה יותר בעולם

 טכנולוגית פלטפורמה לחברהקיימת  אספקת השירותים האמוריםניהול ולצורך  .1.1.9

 CMS – Contentמערכת ניהול תוכן )מערכות שונות ובכלל זה, , הכוללת מבוססת ענן

Management System( מערכת ניהול משתמשים ,)CRM ,מערכת ניהול זכויות ,)

 Real-Time Bidding Adמערכת ניהול פרסומות בזמן אמת )הצפנות ותמחורי תוכן, 

Insertion System ,) וחיובמערכת מונטיזציה( וכן מסגרת ,Framework )אפליקציות ל

 שירותי התוכן ללקוחותיה אתמעניקה היא באמצעותה  ," "SmartVODבשם תוכן

 .(, בהתאמה"SmartVODאפליקציית /""האפליקציה"-" והפלטפורמה")להלן: 

במכשירים מסוגים  תמיכה תוהכולל מתקדמותטכנולוגיות  יכולות האמורהלפלטפורמה 

 ממיריםנגני סרטים, , חכמות טלוויזיותטאבלטים, , חכמים סלולרמכשירי ) שונים

 לאותו חשבון מכשירים מספר חיבור) מסכים ריבוי(, ועוד סולות משחקנ, קוחכמים

 Highם על גבי האינטרנט באיכות ניתכ בשידור תמיכה(  , ביניהם תכנים ושיתוף

Definition  שידור תכנים ברזולוציה גבוהה(– " :להלןHD שידור תכנים באיכות ,)"

Resolution 4K שידור תכנים ברזולוציה גבוהה מאוד, פי(-מ 4-HD – " :4להלןK ,)"

הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה  .ועוד"( 3Dמימד )להלן: "-שידור תכנים בתלת

ה לשלוט ולנהל בזמן אמת את כל שירותי התוכן של החברה ברחבי העולם, תוך תוכננ

וצוותי תפעול תשתית טכנולוגית מקומית ניהול מרכזי ורזה בענן וללא צורך בהתקנות 

 .בכל מדינהוטכנולוגיה 

נכסים תחרותיים )זכויות תוכן בינלאומיות ממיטב אולפני הוליווד, פלטפורמה חברה ל .1.1.10

-לה לחבור לשותפי המאפשריםמת, יכולות תפעול שירותי התוכן( טכנולוגית מתקד

הפצה מהשורה הראשונה בעולם )כגון יצרני טלויזיות מובילים, חברות סלולר ותקשורת( 

 . קצרובזמן  ולהגדיל את קהל המשתמשים העולמי שלה באופן משמעותי

המבקשות להוות פתרון מהיר, איכותי וכלכלי לחברות  ניםהמתוכנ יםמוצרחברה ל .1.1.11

השקה של  ותאפשרומ, להתפתח בתחום התוכן כגון חברות סלולר ויצרניות חומרה

חברות חודשים.  3של קצר שירות תוכן הוליוודי מלא על כל פלטפורמה בטווח זמן 

 TVבהצעת שירות תוכן איכותי )כיום סלולר ויצרניות חומרה רבות רואות 

Everywhere התפתחות עסקיהן, מניעת נטישה, ל המשמעותי( ללקוחותיהן את המוצר
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להערכת החברה, חברת סלולר  .2גידול בנאמנות הלקוח ובהכנסה הממוצעת למשתמש

מיליון  25-50שנים של פיתוח מוצר ובין  2-3פעולה תוכל לחסוך בין עימה שתבחר לשתף 

 דולר בהוצאות רכש טכנולוגיה, רכש תוכן, אינטגרציה טכנולוגית ותפעולית וכדומה.

שוק בפתרונות תוכן מסוג זה, ובעיקר בשווקי -החברה לפעול כך שתהיה מובילתנת בכוו

רה איתרה כשווקים בעלי פוטנציאל משתמשים גדול, תשתית טכנולוגית ביעד שהח

החברה מתמקדת בשווקים  ,מספקת ותנאים תחרותיים חיוביים. נכון למועד התשקיף

 ואירופה. כגון אמריקה הלטינית, אפריקה, דרום מזרח אסיה

אשר  ,Samsung, LG, Toshiba, Hisenseויזיה וטלהלחברה הסכמי הפצה עם יצרניות  .1.1.12

יתרון  .3ויזיה בעולםוממכירות מכשירי הטל 48%-בעלות שוק מצרפי של כהינן 

הוא יכולתה לקבל הסכמות מיצרניות החומרה הנ"ל  ,אסטרטגי משמעותי של החברה

( ובכך להגדיל Pre-Installationיהן )להתקין את אפליקציית החברה עוד במפעל

משמעותית את חשיפת לקוחות הקצה לשירותי החברה השונים, מבלי שיידרשו להוריד 

החברה מתכננת לממש את הסכמי ההפצה הללו על מנת . אותן מחנויות האפליקציה

חודש ב הגדלת מספר המשתמשים בשירותיה בעולם באופן חד בשנים הקרובות.פעול לל

חתמה החברה על הסכם הפצה נרחב עם סמסונג לכל מדינות אמריקה  2015אוגוסט 

ללקוחות סמסונג ביבשת על  SmartVODבמספר(, במסגרתו ישווק שירות  25הלטינית )

 7.11.2.1  )ראו סעיף גבי הטלויזיות החכמות, מכשירי המובייל והטאבלט של סמסונג

מיליון מכשירים מחוברים של סמסונג  60-כ קיימים כיוםה . להערכת החברלהלן(

 .2016שנת החל מות ביבשת, ובכוונתה לפעול להשיק את השירות במדינות האמור

, ועד למועד תשקיף זה צברה החברה השקת השירות בברזיל ההחל 2015דצמבר במהלך 

 . משתמשים יחודיים 500,000מעל במדינה זו 

ר היום את שירותי התוכן שלה במסגרת מוצר הטלויזיה של החברה משווקת כבכמו כן,  .1.1.13

כן עומדת להשיק את שיתוף הפעולה שחתמה עם קבוצת ובאנגליה,  EEענקית הסלולר 

שיתוף פעולה עם ענק הסלולר החברה מנהלת מו"מ ל, . בנוסףבאפריקה Tigoהסלולר 

SafariCom  צו שירותי שבמסגרתו יופ אפריקה,קניה, מיליון משתמשים ב 25-כשלה

SmartVOD יההשירות המוצעת ללקוחות ללקוחות חברת הסלולר כחלק מחבילת 

)המו"מ מצוי עדיין בשלבים ראשונים ובשלב זה לא ניתן להעריך האם ומתי ייצא אל 

פתרון תוכן  תלהצג חברות שישתתפו במכרז 5כאחת מבין  הוזמנה החברה כן. הפועל(

)נכון למועד  מיליון משתמשים 10שלה מעל  TIMמלא לחברת הסלולר המובילה בברזיל 

 להלן.  7.11.3 לפרטים נוספים ראו סעיף  .תשקיף זה, טרם נבחרה הזוכה במכרז(

                                            

 

; וכן:    revolution-ott-http://www.strategyand.pwc.com/reports/enablingזה:  וראו לעניין   2
-for-opportunity-revenue-a-video-solutions/ott-https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products

operators.pdf-mobile  
  http://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1424154204ראו:  3
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טכנולוגיות ייחודיות לגבייה וסליקה של התקשרה בהסכם לרכישת חברה הבנוסף,  .1.1.14

, חכמות טלוויזיות )לרבות מקוונותכספים מהלקוח הסופי, באמצעות פלטפורמות 

להתחבר המסוגלת ", SmartPayהנקראת "טאבלטים, סמארטפונים, ממירים וכיו"ב( 

למגוון רחב של אמצעי תשלום כגון כרטיסי אשראי, חיוב בנקאי, ארנקים אלקטרוניים, 

אמצעים שונים לתשלום  יהלהציע בצורה חכמה ללקוחותגבייה סלולרית ועוד, ובכך 

וכן להפחית לחברה עלויות  ולאמצעי התשלום העומדים לרשותם, בהתאם למיקומם

מאפשרת החברה תשלום  סליקה באמצעות סוג אמצעי התשלום בו משתמש הלקוח. כך

עבור תכנים גם בשווקים שבהם גביית תשלום בכרטיסי אשראי איננה השיטה הנפוצה 

  .4והיעילה ביותר

 לתשקיף. 1.9סעיף  וחברה ראלפרטים נוספים אודות המוצרים והשירותים של ה

מספר משתמשים, פריסה גלובלית, ה העסקית, ביחס להתפתחות החברההערכות 

, אשר התקשרות בהסכמי הפצה ושיתופי פעולה, כניסה לשווקים חדשים וכיו"ב

המידע . החברהבבחינת מידע צופה פני עתיד, שאינו בשליטת  ן, הינמתוארים לעיל

ה בהתאם למידע כפי שמצוי אצלה במועד התשקיף. האמור מבוסס על הערכות החבר

להתממש כלל, כתוצאה מגורמים לא התמשש באופן חלקי או אלה עשויות להערכות 

 שונים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זה העדר הבשלת מו"מ, שינוי במצב פיננסי

, שינוי אסטרטגיה עסקית, ו/או התרחשות איזה , מחלוקות עם שותפיםבשווקי היעד

   להלן ועוד. 7.24 ורמי הסיכון המפורטים בסעיף מג

  5מבנה החזקות 1.2

 

 

  

    

 ".הקבוצהתקראנה ביחד ""( חברת הבת)להלן: "וסמארט וי.או.די ישראל בע"מ החברה 

                                            

 

לפרטים אודות עסקת רכישת הטכנולוגיה האמורה מבעלי השליטה על  –עסקת רכישת הטכנולוגיה מותנית בהשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה  4
 לתשקיף.  10.3.4ידי החברה החברה, ראו סעיף 

 כון למועד התשקיף, מחזיקה החברה בחברת בת נוספת, פשוט טלויזיה בע"מ, אשר אין לה כל פעילות ואשר נמצאת בהליך של פירוק מרצון.נ 5

  פיקסלייט טי.וי בע"מ

 

 סמארט וי.או.די ישראל בע"מ 

100% 

 



 
 6-ז 

 

 
 

  הקבוצהתחום הפעילות של  1.3

סדרות,  ובכלל זה, (VOD)על פי דרישה  תוכןמתן שירותי  הינו הקבוצהתחום הפעילות של 

על גבי  ,טבע ועודמוסיקה, תרבות מדע ספורט, סרטים, תוכניות ילדים, העשרה, בידור ופנאי, 

תחום באמצעות טכנולוגיה אשר פותחה על ידי החברה.  ,((OTT – Over the Top האינטרנטרשת 

. 6קשורת כיוםבעולם הטכנולוגיה והת הינו אחד התחומים בעלי הצמיחה החזקה ביותר OTT-ה

יותר ממחצית בתי האב בארה"ב כבר צורכים תכנים באמצעות טלויזיות מחוברות לאינטרנט 

(Connected TVsו ,)7.מגמה זו צפויה להימשך ולהתרחב גם בשאר העולםפי הערכות בענף -על 

ושירותי תוכן אינטרנטיים צפויים להמשיך  VODהחברה מעריכה כי נתוני הצמיחה של שירותי 

להתגבר בשנים הקרובות, והיא פועלת לממש את יתרונותיה העסקיים על מנת להיות  ואף

 שוק בשווקי היעד שלה.-מובילת

דהיינו אולפני הקולנוע  –החברה רוכשת זכויות לשידור התכנים מאת בעלי זכויות התוכן 

ן והטלוויזיה וחברות אחרות המייצרות או משווקות תכנים כאמור, ומפיצה את התכנים בי

לקוחותיה בעולם. לעיתים מפיצה החברה את שירותי התוכן ישירות ללקוח הסופי, ולעיתים היא 

גופי  אשר משווקים עבורה את התכנים ללקוחות הסופיים. ,נעזרת בחברות ובגופי הפצה שונים

, טושיבה, הייסנס וכו', ויכול שיהיו LGהפצה יכול שיהיו יצרני טלויזיות וחומרה כגון סמסונג, 

ברות סלולר וטלקומוניקציה המעוניינות להציע ללקוחותיהן גישה לשירותי תוכן מתקדמים ח

 כחלק מחבילת השירותים אותן מציעות החברות הללו.

טלוויזיה הצפייה ישירה ממסך הטאבלט, הסמארטפון, מאפשרת הטכנולוגיה של החברה 

האינטרנט )בין , למעט חמיוחדת מצד הלקו ללא צורך בתשתית חכמה או באמצעות ממיר תומךה

תלת מימד )במכשירים כן בו 4K-ו HDהמגיעה כדי באיכות אלחוטי או סלולרי( אם קווי, 

המאפשרת לה לגבות ולסלוק באופן ישיר מאת  . בנוסף, קיימת לחברה הטכנולוגיהתומכים(

 .לקוחותיה את התמורה עבור הצפייה בתכנים

התומכים בשירות )טלוויזיה שלו מכשירים  מוגדר שלמספר לחבר  לכל לקוחהחברה מאפשרת 

בכל עת ובכל , ה מקבילה בתכנים שוניםימצפי חכמה, סמארטפון, טאבלט או ממיר( ולהנות

, כאשר כל מכשיר אחרולהמשיך ולצפות בו באחד במכשיר  היהצפיוכן להתחיל את , מקום

 .לכל אחד מהמכשירים הללושהושכרו או נרכשו זמינים התכנים 

מעניקה החברה את שירותיה ללקוחות במדינות שונות בעולם, ובין היתר,  ,תשקיףהד נכון למוע

 ברוסיה ועוד. בבריטניה, בישראל, באפריקה, במדינות דרום אמריקה, 

 בהון החברה ועסקאות במניותיה  השקעות 1.4

ועד לסמוך  2014החל מחודש ינואר ועסקאות במניות החברה  בהון השקעותלהלן פרטים אודות 

  :עד התשקיףלמו

                                            

 

  Forbes   :http://onforb.es/Uoc7Zyראו  6
7 2015/1010908-by-TV-Connected-Use-Users-Internet-US-of-http://www.emarketer.com/Article/Majority  
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  2014 מאיגיוס  סבב 1.4.1

אישר דירקטוריון החברה סבב גיוס הון מאת משקיעים  2014מאי בחודש  1.4.1.1

"(, במהלכו משקיעי הסבב הראשוןשונים )רובם תושבי ארה"ב( )להלן: "

דולר  1,000דולר ארה"ב, לפי מחיר למניה של  1,484,000גייסה החברה סך של 

 2014מחודש נובמבר המניות של החברה הון  ילמניה )טרם פיצול ארה"ב

  .((1:100ביחס של )כל אחד  2016ומחודש פברואר 

, הוחלט על תיקון המחיר 2013עת עריכת הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  1.4.1.2

למניה, ארה"ב דולר  5,000למניה לכל אחד ממשקיעי הסבב הראשון לסך של 

בסיס -נוספות עלבאופן שיוקצו לכל אחד ממשקיעי הסבב הראשון מניות 

חישוב תוצאת החילוק של סך השקעתו המקורית במחיר למניה המתוקן. 

הסיכום עוגן במסגרת תיקון להסכם ההשקעה אשר נחתם בין החברה לבין 

. במסגרת ההקצאה 2014משקיעי הסבב הראשון במהלך חודש אוקטובר 

ב לכלל משקיעי הסב 2014 דצמבר-במהלך החודשים נובמברהוקצו המתקנת, 

סיבוב הגיוס הנ"ל הושלם במהלך ללא תמורה. מניות רגילות 8,480הראשון 

דולר ארה"ב  203,000)אשר השקיע , למעט משקיע אחד 2014חודש אוגוסט 

, לאחר שניתנה לו הבטחה 2015חודש יולי אשר הצטרף במתוך הסך שגויס( 

 סבב גיוס זה שיקף. למועד האמורפרטנית כי יוכל להצטרף לסבב זה עד 

, לרבות השקעת הכסף אחרימיליון דולר ארה"ב ) 18-קרוב ללחברה שווי של 

D&D להלן 7.4.2 ט בסעיף רכמפו .)   

 D&D Salomon Investments Limitedהשקעת  1.4.2

 D&Dאישר דירקטוריון החברה את הסכם ההשקעה של  2014בחודש נובמבר  1.4.2.1

Salomon Investments Limited (להלן: לעיל ו"D&D" ,) למיטב ידיעת אשר

החברה הינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו של מר דניאל סלומון, אחיו של 

 (. , הנמנה על קבוצת בעלי השליטה בחברהדין סלומון )דירקטור בחברה

דולר ארה"ב,  411,000בחברה סך של  D&Dבמסגרת הסכם זה השקיעה  1.4.2.2

)דהיינו  דולר ארה"ב 50פי מחיר למניה של מניות החברה, ל 8,340-בתמורה ל

 . 8בשווי חברה התואם לסבב ההשקעה הראשון(

הסכם אופציות,  D&Dביחד עם הסכם ההשקעה הנ"ל נחתם בין החברה לבין  1.4.2.3

מניות נוספות, לפי מחיר למניה  8,610הזכות לרכוש עד  D&D-לפיו ניתנה ל

 . 2015ודש אפריל זהה, וזאת בכפוף להודעת מימוש זכותה זו עד לתום ח

                                            

 

 (. 1:100)ביחס של  2016המספרים הינם טרם פיצול הון המניות של החברה מחודש מחודש פברואר  8
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באופן זכותה באופן מלא,  על מימוש D&Dהודיעה , 2015מרץ במהלך חודש  1.4.2.4

 433,500מניות שיכלה לרכוש, בתמורה לסך כולל של  8,610את כלל שתרכוש 

 . 2015התמורה כאמור הועברה לחברה בחודש מאי  דולר ארה"ב.

דירקטור  הזכות למינוי D&D-יצוין, כי בהסכם ההשקעה האמור, ניתנה ל 1.4.2.5

בלפחות  הםבחברה, במשותף עם אחיו, דין סלומון, וזאת כל עוד יחזיקו שני

מהונה המונפק והנפרע של החברה, או עד להנפקה מניות החברה לציבור.  12%

תשקיף זה, בוטלה זכותו של  הנפקת ניירות הערך של החברה על פימשכך, עם 

   מר דניאל סלומון למינוי משותף של דירקטור כאמור.

 2015סבב גיוס אוגוסט  1.4.3

החברה סבב גיוס הון שני מאת  ןדירקטוריואישר  2015בחודש אוגוסט  1.4.3.1

)להלן: גם בעלי מניות קיימים , ביניהם משקיעים שונים )רובם תושבי ארה"ב(

)שנחתמו החל  "(, במהלכו התחייבו משקיעים אלהמשקיעי הסבב השני"

"(, כתבי ההתחייבותלן: ", בהתחייבות בלתי חוזרת )לה(2015מחודש יוני 

סך דולר ארה"ב )להלן: " 2,800,000להשקיע בחברה סך כולל של עד 

שווי חברה של  , המשקףדולר ארה"ב 65.90"(, לפי מחיר למניה של המקסימום

 . מיליון דולר ארה"ב )אחרי הכסף, בדילול מלא( 30-כ

סף , ניתנה לחברה הזכות לקרוא לסכומי הכהנ"ל לפי כתבי ההתחייבות 1.4.3.2

שישה אחד או יותר משהמשקיעים התחייבו להם, ככל שתחתום החברה על 

הסכמים מסחריים שונים שעיקרם הפצה של שירותיה, באופן שכל חתימה על 

הסכם כאמור תקנה לחברה את הזכות לקרוא לסכום מסויים מתוך סך 

ימי עסקים  5המקסימום. על המשקיעים להעביר את הסך שהתחייבו בתוך 

 אה החברה לכסף. מיום שקר

כי היא  ,הודיעה החברה למשקיעי הסבב השני ,2015באוגוסט  31ביום  1.4.3.3

מבקשת לקרוא לכספים מכח כתבי ההתחייבות. החברה הודיעה כי לאור 

-מסחריים, קמה לה הזכות לקרוא לההסכמים חלק מהחתימתה על 

מום לכל סך המקסי דולר ארה"ב, אולם היא מבקשת לקרוא 2,600,000

ארה"ב(. משקיעי הסבב השני הסכימו להעברת כלל סך ולר ד 2,800,000)

של סך הועבר  2015 ואוקטובר ספטמבר יםחודשהבמהלך המקסימום ו

 אלפי דולר ארה"ב על ידי מר דין 535מתוכם  לחברה, דולר ארה"ב 2,800,000
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 42,481בתמורה הקצתה החברה למשקיעי הסבב השני , 9סלומון ומשפחתו

 .10מניות

יועץ ל 2015אוקטובר במהלך חודש בנוגע לאופציות אשר העניקה החברה  לפרטים 1.4.4

ת גיוסי ההון של החברה מלששירותים אשר העמיד לחברה בקשר עם הה, עבור חיצוני

 לתשקיף. 3.5.2סעיף  ו, רא2015ואוגוסט  2014בחודש יולי 

ה ראו אימצש תמרוץבנוגע לאופציות שהעניקה החברה בהתאם לתוכנית הלפרטים  1.4.5

 לתשקיף. 3.5.1סעיף 

, 2014מחודש נובמבר  1:100הון המניות של החברה ביחס של פיצול לפרטים אודות  1.4.6

הגדלת ו, 2016 פברוארמחודש  1:100של החברה ביחס של מניות ה הוןנוסף של פיצול 

חלוקת מניות הטבה לבעלי המניות בחברה  ,2016של החברה מחודש מרץ  ההון הרשום

  .ףלתשקי 3.2.1, ראו סעיף 2016וד הון מחודש מאי ואיח 2013מחודש מרץ 

סעיף  ולפרטים אודות עסקת רכישת טכנולוגיית סמארט פיי והקצאת המניות בגינה, רא 1.4.1

 לתשקיף. 10.3.4

  חלוקת דיבידנדים 1.5

לא חלקה דיבידנדים ממועד היווסדה. נכון למועד התשקיף, אין לחברה מדיניות  החברה

 חלוקת דיבידנדים. 

                                            

 

מר דין סלומון הינו דירקטור בחברה, הנמנה על קבוצת בעלי השליטה. סך השקעתו של מר דין סלומון ורעייתו במסגרת סבב זה  כאמור לעיל, 9
דולר ארה"ב בדרך של המרת הלוואת הבעלים שהעניק מר סלומון לחברה בסמוך לאחר  120,000דולר ארה"ב, מתוכם  335,000-הסתכמה ב

 דולר ארה"ב. 200,000והיתרה במזומן. בנוסף, השקיעה אחותו של מר סלומון )דפנה סלומון( סך של  התאגדותה ושהיתה רשומה לזכותו,
 (. 1:100)ביחס של  2016המספרים הינם טרם פיצול הון המניות של החברה מחודש פברואר  10
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 מידע אחר - חלק שני

  החברההפעילות של  םמידע כספי לגבי תחו 1.6

אלפי ב הפעילות תחום , אודותהחברה של הכספיים הדוחות מתוך כספי מידע להלן 1.6.1

  :דולר ארה"ב

 

 2015 2014 2013 

 אלפי דולר 

 821 1,650 1,963 הכנסות 

 412 1,241 2,020 עלות ההכנסות

 הוצאות מחקר ופיתוח

 

689 1,029 214 

אות שיווק, הנהלה וכלליות  הוצ
 נטו

2,135 1,500 311 

  הכנסות )הוצאות( אחרות

(49) 

 

344 

 

(31) 

 201 1,182 2,930 הפסד תפעולי 

 594 1,996 3,099 סך נכסים

 918 1,362 1,118 סך התחייבויות

 

לפירוט והסבר אודות השינויים וההתפתחויות, בקשר עם הנתונים הכספיים הכלולים 

 .שקיףלת 11עיל, ראה פרק בטבלה של

  Non-GAAP תמצית נתוני הרווחיות התפעולית של החברה לפי 1.6.2

(, אולם הוא GAAPלא נערך לפי כללי חשבונאות מקובלים ) Non GAAPלפי המידע 

משקף את האופן בו הנהלת החברה מנתחת את ביצועי החברה. כמו כן, הנהלת החברה 

המניות, ויסייע להם בניתוח התוצאות  סבורה כי הוא מועיל עבור משקיעים ובעלי

 הכספיות התפעוליות של החברה.  

הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות לעובדים  ושלהלן נטרול  Non GAAP-מידע הב

 .וכן ירידת ערך נכסים בגין הסכמי תוכן וליועצים

הינו ראוי, שכן השפעתן על נתוני הרווח  אלוהנהלת החברה מאמינה כי נטרול הוצאות 

או ההפסד של החברה עשויה להשתנות באופן קיצוני מתקופה לתקופה, באופן שאינו 

 קשור באופן ישיר לפעילות השוטפת התפעולית של החברה.    

שלהלן, כמדדים לביצועי החברה, היא שהם משקפים  Non GAAP-המגבלה של נתוני ה

ו במהלך כל תוצאות של פעילות מבלי לכלול את ההשפעה של כל האירועים שהתרחש
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אחת מהתקופות המדווחות, והם אינם בהכרח מהווים בסיס להשוואה אל מול חברות 

 אחרות בענף. 

של המבוקרים שלהלן בהקשר של הדוחות הכספיים  Non GAAP-יש לעיין בנתוני ה

אינם  Non GAAP-. כמו כן, נתוני ה2015 דצמברב 31החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

 הכספיים הנערכים לפי כללי חשבונאות מקובלים.    מהווים תחליף לדוחות

העלייה המשמעותית בהוצאות הנובעות מתשלום מבוסס מניות מתבססת על עליה 

. בנוסף לאמור, 2015-ו 2014 יםבשווי החברה כפי שמשתקף מגיוסי הון חיצוניים בשנ

ת כוללות גם קיבוע של התחייבו 2014ההוצאות בגין תשלום מבוסס מניות בשנת 

אשר נקבעה בהחלטת  ותהחברה להענקת אופציות לעובדים ויועצים משנים קודמ

  .2014לדצמבר  24הדירקטוריון מיום 

 :Non-GAAPנתוני הרווחיות התפעולית של החברה לפי  להלן תמצית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
אלפי דולר בהתאמה. כמו כן  3-ו 114,198בסך  2013ו  2014 2015נוטרלו ההוצאות בגין תשלום מבוסס מניות לשנים  .1

שלדעת החברה  אלפי דולר 431י מוחשי )ספריית תוכן( בסך נוטרלה הוצאה בגין ירידת ערך נכס בלת 2015לשנת 
 . סכום זה הינו סכום חד פעמי שאינו משקף פעילות שוטפת

 אלפי דולר בהתאמה. 5-ו 489, 86בסך  2013-ו 2014,2015נוטרלו הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות לשנים  .2

 אלפי דולר בהתאמה. 6-ו 590, 355בסך  2013-ו 2014, 2015נוטרלו הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות לשנים  .3

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום          

   2015 2014  2013   

   821  1,650 1,963                            הכנסות                            

   Non GAAP (1                                        )   1,415 1,049  469עלות ההכנסות  לפי 

   Non GAAP   488 601    358רווח )הפסד( גולמי לפי 

         

         הוצאות תפעוליות:

   Non GAAP(2 )   603 540  209הוצאות מחקר ופיתוח  לפי 

 Nonהוצאות מכירה שיווק הנהלה וכלליות  לפי 
GAAP (3)  

 
1,180 910  311   

   Non GAAP   2,383 1,450  520סך הוצאות תפעוליות לפי 

         

   (31)  344 (49)   הכנסות )הוצאות( אחרות 

   Non GAAP   (1,944) (505)  (193)הפסד תפעולי לפי 

         

הפסד תפעולי לפי כללי חשבונאות מקובלים 
(GAAP)  

 
(2,930) (1,782)  (207)   



 
 12-ז 

 

 
 

 הקבוצה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה 1.1

 של כלכלית המקרו בסביבה. בעולם ביותר הדינמיים השווקים אחד הינו התקשורת שוק

 .להלן כמפורט הקבוצה פעילות על להשפיע העשויים, גורמים מספר קיימים הקבוצה

 (Broadband) מהיר אינטרנט תותרש של עולמית התפרשות 1.1.1

 והן סלולרית בחיבוריות הן, קווי רחב בפס הן, האינטרנט לרשת המהירה החיבוריות

 זו מהירה חיבוריות. בעולם אזור לכלכמעט  מתפתח בקצב מגיעה, אופטי סיב בחיבור

 גם לא רק למחשבים נייחים אלא נתמצוי באיכות וידאו תכני של העברה מאפשרת

 מדינות. חכמות וטלוויזיות טאבלטים, סלולריים טלפונים כגון חריםא למכשירים

לווין )אם בשל העדר טכנולוגיות  מבוססי ותוכן יזיהוטלו בפתרונות תלויות שהיו רבות

 לשווקים הופכות, אחרות ואם בשל המרחקים העצומים שבין ריכוזי האוכלוסיה(

 באיכות, האינטרנטית תשתיתה על שלה התוכן שירותי של להצעה החברה עבור נגישים

 .הקיימות החלופות על עולה אףלעיתים ו נופלת שאינה

  שינויים טכנולוגיים 1.1.2

בכלל, ושוק שירותי התכנים בפרט,  התקשורת שוק התאפיין האחרונות בשנים

 ובמגוון, רבים טכנולוגיים בחידושים ,היתר בין, ביטוי לידי שבאה רבה בדינאמיות

, וכן בדרישות ההולכות וגוברות מאת הלקוחות המוצעים השירותים של וגדל הולך

לקבל את התכנים בהם הם מעוניינים לצפות בדרכים מגוונות )ממכשירים שונים 

והשינוי התפיסתי כאמור  הטכנולוגים השינויים. שבבעלותו(, בכל מקום ובכל עת

י ספק .מתקדמת ובטכנולוגיה בתשתיות מתמשכת והשקעה מתמדת היערכות מחייבים

שירותי תוכן נדרשים להנגיש את שירותיהם ואת התכנים ליותר מכשירים 

 וטכנולוגיות, כגון אלה בהן מתמקדת החברה.

  ותוכן (ISP) אינטרנט חיבוריות שירותי אספקת לתחום חדשים שחקנים של כניסה 1.1.3

 האלקטרוניים המכשירים יצרניותאף ו הסלולרו התקשורתרבות בתחום,  חברות ,כיום

 חבילתהחל מ ,מתקדמים תוכן לשירותי נגישות ללקוחותיהן להציע מעוניינות ,בעולם

 חכמות יזיותולטלו עדו(, Triple Play) ותוכן טלפון, אינטרנט הכוללת ביתית תקשורת

במקרים רבים,  .חיצוני בממיר צורך ללא מתקדמים פורטלי תוכןשירותי  המכילות

 נגישות להציע יכולים עולה, אשרמחפשות אותן החברות גופים אשר ישתפו עימן פ

 . למשתמשים התוכן להגשת תואמת טכנולוגית ולפלטפורמה איכותי לתוכן

חברות התקשורת חוות ירידה מתמשכת בהכנסות משירותים כגון הודעות טקסט 

(SMS ושיחות קוליות, ועיקר המיקוד העסקי ) עובר להכנסות המבוססות על שלהן
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מאחר ושירותי וידאו הינם צרכני נפח גלישה כבדים  .11(Dataצריכת חבילות גלישה )

לקוח -פר-יחסית, מהווים שירותי התוכן את עמוד התווך ביכולת לייצר הכנסה

(ARPU גדולים יותר לחברות הסלולר והתקשורת. מאחר ותכנון, הקמה, בנייה )

ד טווח ומורכב מאו-ותפעול של שירות תוכן איכותי ומתקדם הינה פרוייקט יקר, ארוך

מבחינת האינטגרציה הטכנולוגית, ההיתכנות העסקית להחזר השקעה והמורכבות 

התפעולית, בוחרות חברות רבות לפנות לשחקני תוכן וטכנולוגיה קיימים על מנת 

במקום ימים שלהם, וזאת להתקשר עמם בהסכם שיווק והפצה לשירותי התוכן הקי

 .צמןמשל ע מוצר כאמור לבנות

  ובאיכותם מסכיםה בכמות עולמית עלייה 1.1.4

 משחק קונסולות, נישאים מחשבים, טאבלט, סמארטפון מכשירי של המהירה חדירתם

 יזיהוטלו של ממצב - לאדם המסכים בכמות מהירה לעלייה מביאה, חכמות טלוויזיותו

 סמארטפון, בית למשק יזיותוטלו מספר של למצב, נפשות 5 של למשפחה אחת

 בעלייה נמצאת וידאו תוכן ובעיקרו התוכן ריכתצ, בהתאם. אחד לכל אישיים וטאבלט

הרגלי הצריכה משתנים גם בהתאם, כל פרט צורך את . לבית ומחוץ בתוך מתמדת

 התוכן המעניין אותו, ואינו תלוי בשאר יושבי הבית.

 את לספק ותיכול ןאינ (לווייןהו כבליםחברות ה כגון) ותמסורתיה תוכןה חברות

 מחוץאל  אמצעות התשתיות המסורתיות הקיימות להןב אלו למכשירים ןשלה ניםהתכ

 תוכן שירותי של ההזדמנות ולפיכך, הביתי הממיר באופן המנותק מן לבית

 .העולם שווקי ברוב גדולה הינה אלה למסכים התכנים את לספק אינטרנטיים

 החליפין בשער שינויים 1.1.5

ר עבור רכישת )בעיקהחברה חלק ניכר מהוצאותיה והשקעותיה של  כי ,העובדה לאור

בעוד , הבת הינן בש"ח-החברהוהכנסותיה והוצאותיה של  תוכן( הינו בדולר ארה"ב

 השירותים,ניתנים מקומי במדינות בהן הבהתאם למטבע  משתנות הקבוצה הכנסותש

 דולרשל המטבעות השונים אל מול ה החליפין יבשער לשינויים הקבוצה חשופה

   .והש"ח

 רגולציה של תחום הפעילות 1.1.6

 האינטרנט גבי עלשידורי התכנים  ירותיש , נכון למועד התשקיף, מיטב ידיעת החברהל

(OTT) כפופים לרגולציה כלשהי במדינות בהן פועלת החברה. בחלק ממדינות  אינם

המערב עוסקים בשאלה האם ראוי להשוות את תנאי הרגולציה הקיימים על שידורי 

, והאם OTTירי, כבלים, לווין( על שידורי תכנים בטכנולוגיות הישנות יותר )שידור אוו

                                            

 

11 -press-analytics-/strategyreleases-press-analytics-analytics/news/strategy-https://www.strategyanalytics.com/strategy
-f-margins#.VmW-declining-and-revenues-stagnant-show-operators-mobile-for-trends-release/2015/02/10/global

OGRHw 
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, או שמא בדרך של הקלות OTTלעשות כן בדרך של הטלת רגולציה על שירותי 

 שתינתנה ליתר הספקים. 

, כמו ביתר המקומות בהן פועלת החברה, לא הוסדרה הרגולציה בתחום בישראל

, דאז שורתשר התק ידי מונתה על, 2014 פברואר בחודש. הפעילות האמור של החברה

 רגולציה וכללי עקרונות, היתר בין, לבחון מנת על וועדה בראשות פרופ' עמית שכטר,

 )והשפעתם על האינטרנטרשת  גבי על טלוויזיה בהקשר לשידורי לחול שצריכים

הוועדה פרסמה  .(באמצעות שירותי לווין/כבלים הטלוויזיה ושירותיהרגולציה בתחום 

 , אולם לאור החלפת הממשלה2014בחודש אוגוסט הביניים שלה המלצות אמנם את 

 נראה כי מסקנותיה לא יישומו. 

", בראשות מנכ"ל משרד ועדת פילברמינה שר התקשורת את " 2015בחודש ספטמבר 

 לשם ישימים ופתרונות חקיקה תיקונימנת לבחון -התקשורת מר שלמה פילבר, על

. ביום ים בישראלבשוק השידור ומעבר כניסה חסמי והסרת התחרות פתיחת

 העתפרסמה ועדת פילבר את המלצות הביניים שלה, ובין היתר ציינה כי  25.1.2016

 כי צופה, וכי היא הצפייה הרגלי מחדש מתעצבים בה מעבר תקופתא הי הנוכחית

 וספקי תתרחב התוכן לבין הפלטפורמה בעלי בין הזיקה ניתוק מגמתת הקרובו בשנים

 דה כי עהוועד סבורהלכן ן. התוכ לשוק ייכנסו"ל נובי מקומייםם עצמאיי תוכן

 על שלא הפועלים חדשים מפעילים לאותם הגנות לאפשר ישהשוק  של להתייצבותו

 .המסורתיותת הפלטפורמו גבי

כל גופי השידור בישראל, חדשים משכך, המלצתה העיקרית של הוועדה היא כי 

נושאיים וערוצי נישה המשודרים כולל ערוצים  ,יעברו מזיכיונות לרישיונות ,כוותיקים

כשלי השוק הקלאסיים,  ותמעטילאור המעבר לשיטת הרישיונות,  .בכבלים ובלוויין

 .לצמצם ברגולציה הקיימתיהיה וניתן 

אחד מהעקרונות הראשיים אליהם מתייחסת הוועדה הוא הקביעה מיהו "ספק 

"עקרון האדישות ) הפלטפורמה בה מועברים השידוריםמשאלת טלוויזיה" תוך ניתוק 

ם לצרכני להציע העיקרית מטרתוש" יוגדר כל מי ספק טלוויזיה"-. כהטכנולוגית"(

ערוצים לינאריים ערוכים  4מגוון של לפחות  עם, וסוגות ויזואליים אודיו תכנים

 בעיקרו מיועדת התכניו לוח בסיס על סימולטנית צפייהן לתוכ המציע לינארית שירו)

 וסיווג סימון חובות" שעיקרה, רגולציה רכהק כזה תחול ". על ספ(בישראלר לציבו

י שיווק תוכן איסורם, הול לא תוכןם )ילדי על הגנהת, מוגבלויו לבעלי הנגשהם, כנית

ל בעואילו על ספק ; צולבות בעלויות איסורות במגבלו שיווקי תוכן אסדרתם(, לילדי

", הרחב רגולציה" תחול הטלוויזיה ספקי שוק מהכנסות 20%-מ הגבוהק שו נתח

 . מקור הפקותל ש והצגה השקעה מחויבותהכוללת )בנוסף לרגולציה הרכה( גם 

סיר את המגבלה הקיימת כיום בישראל להעברת ערוצי הל עוד סבורה הוועדה כי יש

אשר וכיו"ב( באמצעות האינטרנט, דבר  33, ערוץ 10, ערוץ 2, ערוץ 1הליבה )כגון ערוץ 

בישראל  )אולם תוך טיבית יותר ללקוחותיה קה אטרה להציע חבילחבריאפשר ל

 .נשיאת הוצאות תעבורת התוכן החלות בגין כך(
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 . חקיקה ידי על ואימוצן סופיות המלצות לפרסום כפוף אמורותה ההמלצות יישום

להערכת החברה היא אינה עומדת בהגדרה האמורה של "ספק טלוויזיה", ומשכך 

מתואר לעיל, לא תהיינה מהותית עבורה. עם זאת, המלצות הוועדה, בהנחה שייוותרו כ

 השקעות לבצע את החברה חייבכאמור, יתכן כי יהיה בכך כדי ל חקיקהותותקן  במידה

נתונים על גבי רשת האינטרנט הנובעות  תתעבורבגין עלויות נוספות )כגון  נוספות

ר ערוצים ככל שהחברה תהיה מעוניינת לשד מגידול בשימוש של לקוחותיה ברוחב פס,

הטלת רגולציה בתחום בו פועלת החברה,  .(אלה ללקוחותיה באמצעות האינטרנט

  .החברה עסקי על בישראל או בעולם, תשפיע

כאמור, בחלק מן המדינות בהן פועלת החברה, היא מפיצה את שירותיה באמצעות 

משווקים ומפיצים מקומיים. ככל שתוטל רגולציה כאמור, מתכוונת החברה לפעול 

  מנת להתמודד עם המגבלות.-יחד עם הגורמים המקומיים הפועלים עימה עלב

פועלת ובגורמים היא להתפתחות בסביבה הכללית בה  ביחס החברההערכות 

שינויים , רגולציה, שינויים בשער חליפיןכגון  החיצוניים המשפיעים על פעילותה

עליה , (Broadband) מהיר אינטרנט רשתות של עולמית התפרשותטכנולוגיים, 

כניסה של שחקנים חדשים לתחום אספקת , ובאיכותם המסכים בכמותעולמית 

בבחינת מידע צופה פני עתיד,  ן, הינמתוארים לעיל שירותי חיבורי אינטרנט, אשר

עשויים להביא, בהתאם למגמתם, לשיפור או  גורמים אלו .החברהשאינו בשליטת 

ת השפעתם, אם בכלל, תלויה, בין . מידהחברהלשחיקה בתוצאותיה העסקיות של 

להתמודד  החברההיתר, בעוצמת האירועים, היקפם, משך התרחשותם וביכולת 

בדבר המגמות המפורטות לעיל  החברהעמם. כמו כן, אין כל ודאות כי הערכותיה של 

 .תתממשנהאכן 

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.8

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 1.8.1

התפתח מאד בשנים האחרונות וזאת, בין על גבי רשת האינטרנט התוכן  תחום שירותי

ושימוש נרחב יותר  גבולות-חוצה האינטרנט כתשתיתלהתפתחות של רשת היתר, אודות 

 אינטרנט בתשתיות שימוש תוך וידאו תכני והעברת שידורים המאפשרותבטכנולוגיות, 

  .רחב בפס

-רב תוכן זכויות לרכוש יכולת שפיתחו עצמאיים תוכן שחקני קמובשנים האחרונות 

 רלוונטיות דוגמאות. שונות במדינות בינלאומי משתמשים קהל צבורול, טריטוריאליות

 .בתשלום התוכן בתחום Netflix-ו החינמי הווידאו בתחום YouTube הינן

טריטוריאליות תוך שימוש טכנולוגיות -המגמה החדשה של רכישת זכויות תוכן רב

באמצעות רשת האינטרנט  (VOD) לפי דרישה או on-line ות צפיהחדשות המאפשר

הביאה איתה לחדשנות רבה בתחום, תכנים איכותיים יותר ומחירים נמוכים 

 משמעותית ללקוחות הקצה. 
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 זכויות המחזיקות טריטוריאליות חברות על נשען המסורתי התוכן שירותי תחום

 חברות. מאידך למשתמשים תוכןה לאספקת טכנולוגית ומערכת, מחד תוכן לשידור

 ובקהל אחת במדינה ברובן ומרוכזות, זו במתכונת פועלות שידור ורשתות לווין, כבלים

 של ייעודית תשתית באמצעות לביתו האלה התוכן שירותי את מהן המקבל משתמשים

 שוק (.כבלים וממיר תקשורת כבל חיבור או לווייני וממיר תצלח כגון) חברה אותה

 מתונה בשיעור בירידה האחרונות השנים במהלךמאופיין  ערוצית-הרב הטלוויזיה

 .12החדירה

 לרבות בינלאומיים תוכן שירותי לנהל היכולות את פתחויש שחקניםלהערכת החברה, 

 התפעולי הידע וכן הנדרשות הטכנולוגיות היכולות, לשדר את התוכן הזכויות השגת

 .בתחום העולמית התרחבותהעם  בעמדת זינוק טובה יותר יימצאו הנדרש,

נוספת בתחום הפעילות היא המעבר מצפיה בטלוויזיה רב ערוצית למעבר  מגמה חדשה

ה באמצעות רשת האינטרנט. הלקוח הסופי יכול יוצפי, -VODצפיה באמצעות מערכת ה

היום לבחור לעצמו את התכנים בהם הוא מעוניין לצפות ולקבוע את מועד הצפיה, 

. השנים האחרונות ת בה הוא מעוניין לצפות בתכנים אלומקום הצפיה והתדירו

זמן הצפייה אורך ן בה, וVODבצירוף של משתמשים לשירותי הן מאופיינות בעליה חדה 

VODשל כל משתמש בתכנים שהזמין באמצעות שירותי 
13. 

ה, הינם חלק יהשירותים הניתנים על ידי החברה והטכנולוגיה אשר פותחה על יד

כנים רבים ומגוונים תה מאפשרים ללקוח הסופי ליהנות מממגמה זו ולמעש

 .  , בעלויות נמוכות באופן יחסיומאפשרויות צפיה שונות

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות, חקיקה,  1.8.2

 לתשקיף. 7.20  לפרטים ראו סעיף

 ות בתחום וברווחיותושינויים בהיקף הפעיל 1.8.3

 הנהנ בתשלום התוכן שירותי ובכללו האינטרנטי הווידאואספקת שירותי התוכן  תחום

 iTunes ןכגוכאמור  שירותיםהמספקות  חברות. בפעילות עלייהמ האחרונות בשנים

Netflix,, Amazon המוצעים הווידאו ותכני המשתמשים בכמות מצמיחה נהנות ,ועוד 

  .הקרובות םבשני מהיר צמיחה משךה כולן וחוזות, ןבה

מחקרים ותחזיות גלובליות שנעשו באחרונה, העלו כי השוק העולמי של מכירת התכנים 

( צפוי לגדול באופן משמעותי OTTעל בסיס רשת האינטרנט ) הטלוויזיהבאמצעות 

מיליארד דולר  21-בשנים הקרובות. סך ההכנסות ממכירות תכנים כאמור צפוי לגדול מ

                                            

 

  subscribers-tv-us-of-.com/declinehttp://www.businessinsider-4-2015:  ראו 12
for-good-thats-and-tv-chwat-we-way-the-changing-is-demand-on-http://www.adweek.com/lostremote/video-ראו:  13

everybody/48044  
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 250-ירשמו כ 2020כי עד שנת  ,. הצפי הוא2020מיליארד דולר בשנת  51-, לכ2014בשנת 

 . 14התכנים לשירותימיליון לקוחות כמנויים חודשיים 

ארה"ב צפויה להישאר המדינה בעלת סך ההכנסות הגבוהות ביותר בתחום, אולם 

ניגריה,  במדינות כגון ברזיל, אינדונזיה, מלזיה,גם צפויים להתפתח  OTT-שירותי ה

שהטכנולוגיה שם תתפתח ותאפשר ללקוחות פס רחב  דרום אפריקה וטורקיה, ככל 

יותר. גם בשווקים מפותחים יותר, כגון אוסטרליה, ארגנטינה, גרמניה, ניו זילנד, 

רוסיה, צרפת, נורבגיה, שוודיה, סינגפור ובריטניה, צפויה עלייה בסך ההכנסות במהלך 

 שלוש השנים הקרובות.

מיליארד דולר,  2.9-לכ 2020ות באמריקה הלטינית בפרט, צפויות להגיע עד שנת ההכנס

מקסיקו, הן מ צפויותה. עיקר ההכנסות 2015מיליארד דולר הצפויים בשנת  1.13לעומת 

 לשירותיבית ירשמו כמנויים חודשיים הממשקי  16%-ברזיל וארגנטינה. הצפי הוא כי כ

 . 2014בסוף שנת  5%-לעומת פחות מ 2020התכנים עד לשנת 

טכנולוגיות במדינות, הבין היתר שיפור , לצפי בגידול בהכנסותישנן מספר סיבות 

, שיפור OTT-הרחבת רוחב הפס, הגדלה משמעותית של היצע התכנים באמצעות ה

פיראטיות, הסרת חסמים הקיימים היום אצל לקוחות מפני תשלום -בטכנולוגיות אנטי

הגדלת שיעור הטלוויזיות החכמות בכלל משקי הבית,  לתכנים באמצעות האינטרנט,

הרחבת הרגולציה  ,אימוץ רחב יותר של טכנולוגיות חדישות אצל צעירים ועוד. מאידך

להאט מעט את קצב  בחלק מן המדינות על העברת תכנים באמצעות האינטרנט עלולה

 15גידול ההכנסות.

הינן בבחינת מידע צופה  תולשינויים בתחום הפעילות ורווחיוביחס  החברההערכות 

או מידע אשר אינו וודאי ומתבסס, בין היתר, על  החברהפני עתיד, שאינו בשליטת 

פרסומים, נתונים, וסקרים בבהתחשב  החברההערכות ואומדנים סובייקטיביים של 

הערכות אלו  ידי גורמים מקצועיים בקשר עם מצב השוק בו היא פועלת.שפורסמו על 

אופן שונה או שלא להתממש במלואן או בחלקן, כתוצאה מגורמים עשויות להתממש ב

אשר אינם בשליטת החברה כגון פיתוח מוצרים מתחרים או תחליפים למוצרים שונים 

גורמי הסיכון המפורטים  המפותחים על ידי החברה ו/או הקיימים היום בשוק ו/או

 .לתשקיף 7.24  בסעיף

 שלו הלקוחות במאפייני שינויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות 1.8.4

 ומהירות איכות של מאוד מהירה בהתפתחות מתאפיינים החברה של היעד שווקי

 ושל 4 דור סלולריות רשתות של כניסתן עקב בעיקר, המשתמשים של לרשת החיבור

                                            

 

to-revenues-video-and-tv-http://www.broadbandtvnews.com/2015/06/15/ott-לפרטים נוספים ראו:    14
billion/-51-to-rocket-three-next-the-ott-http://www.broadbandtvnews.com/2015/06/24/premium; 

markets/-emerging-in-up-picks-video-http://www.broadbandtvnews.com/2015/01/28/ott; years/ 
 . להלן 11לפרטים נוספים ראו ה"ש    15
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 אמצעי של ובחדירתם הקניה ביכולת יהעל ,כן כמו. המרכזיות בערים אופטי סיב חיבורי

 במוצרי להתעניין עשויש האוכלוסייה נתח את משפרת ודיגיטליים מודרניים תשלום

 .אלו בשווקים החברה של התוכן

 הפעילות תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים 1.8.5

 של יותר יעילה לדחיסה חדשות טכנולוגיות וכן האינטרנט תשתית באיכות מהיר גידול

הן  יםתורמ ולפיכך, יותר איכותי בתוכן יותר רבים לקוחות לשרת ליכולת מביאים וידאו

יכולת של משמעותי והן לשיפור  החברה לשירותי פוטנציאליים לקוחות יותר להנגשת

 .החברה לספק תכנים איכותיים וחדשניים

 וידאו תכני עברתה מאפשרות, הפס רוחב והרחבת באינטרנט הגלישה מהירות הגדלת

 אפשרית וידאו תכני העברת. גבוהות ובמהירות באיכות, רחב פס תשתית גבי על שונים

 והתכנים(, Video On Demand) המשתמש הזמנת פי על או המשתמשים לכלל בשידור

 םבהורדת צורך ללא, הטלוויזיה מרקע או מחשב באמצעות, מיידית לצפייה ניתנים

 שידור תכני הפצת של מגמה ניכרת האחרונות בשנים. המשתמש של האישי למחשבו

 וצפייה הורדה של בדרך, תוכן ופורטלי אתרי הכוללת, פס רחבות פלטפורמות באמצעות

 . האינטרנט רשת באמצעות בתכנים

 להעברת נוספת פלטפורמהההתפתחות הטכנולוגית של האינטרנט יצרה את הבסיס ל

 בשנים מתגבר הסלולרי האינטרנט בשירותי השימוש. הסלולר תשתית – תכנים

, (Smartphone) "חכמים" ניידים טלפון במכשירי השימוש לאור בייחוד, האחרונות

 נייד טלפון מכשירי לעומת באינטרנט נוחה גלישה המאפשרים, "טאבלט" מכשיריו

עבור חלק  כי, יצוין. הטלפון במכשיר המשולב נייד מחשב למעשה מהוויםו, אחרים

לצפיה באמצעות מכשיר  ממש של תחליף מהווה אינה זו טכנולוגיהממשתמשי הקצה 

 חוויית מספקת אינה נייד טלפון מכשירי גבי עלבתכנים  צפייהלטענתם  שכן, הטלוויזיה

 כי ,הנמנע מן זה אין, זאת עם. רגיל טלוויזיה מקלט באמצעות לצפייה דומה צפייה

 בהיקף וגידול חדשים חכמים ידיםני טלפונים ופיתוח הסלולרי האינטרנט שירותי שיפור

 .זה בתחום לשינוי יובילו, בהם השימוש

בד בבד, גם שכיחותם של מכשירי הטלוויזיות החכמות הולכת וגוברת, וקצב המכירות 

של  נתח השוקלעומת  שמגדיל את נתח השוק שלהן בעולם של מכשירים אלה גדל באופן 

   .16רהרבים נוספים לשירותי החבם קהליזיות שאינן חכמות. עניין זה מנגיש יטלוו

  בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי 1.8.6

 צרכי על העונות, מתקדמות בטכנולוגיות שימוש תוך שירותים להציע יכולת 1.8.6.1

 ;שונים ללקוחות משתלם במחיר המנויים
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  ;למנויים תחרותיים במחירים ואיכותיים אמינים שירותים אספקת 1.8.6.2

גבות תשלום ממשתמש הקצה עבור התכנים, באמצעים שונים היכולת ל 1.8.6.3

 הרלוונטיים לאופיו ומיקומו של המשתמש.

לרכישה מתמדת של תכנים חדשים , היתר בין, פיננסית הנדרשת איתנות 1.8.6.4

 מגוונים תוכן שירותי אספקת, ופיתוח טכנולוגיות שתאפשר ומגוונים

 ;בשוק המתהוות תהטכנולוגיו לפלטפורמות בהתאם והכל ,גבוהה ובאיכות

ם וחדשנותם האיכות התכנים, המגוון של .אטרקטיבי שידורים תוכן אספקת 1.8.6.5

גע לבחירת ספק שירותי התוכן מהווים שיקול מרכזי בקרב לקוחות הקצה בנו

 ;שלהם

 .גבוהה ברמה לקוחות שירות לספק יכולת 1.8.6.6

 הפעילות תחום של עיקריים ויציאה כניסה חסמי 1.8.1

 :הפעילות חסמי הכניסה העיקריים בתחום

ת ומיוחדהיכולת לקבל מחברות התוכן הגדולות זכויות בכלל, וזכויות  1.8.1.1

 ;לתשקיף( בפרט 7.15  להספקת שירותי תוכן )כמפורט בסעיף

 ;המתחרים מול איכותי תוכן מערך בבניית והצורך, תכנים ברכש השקעה 1.8.1.2

 והצפנות זכויות ניהול, ותייםאיכ וידאו בשידורי לתמיכה טכנולוגית יכולת 1.8.1.3

 המספקים את התכנים; הגדולים האולפנים בדרישות העומדות

יכולת טכנולוגית להנגשת התוכן ללקוח הסופי מהנקודה הקרובה ביותר  1.8.1.4

 ;ובזמן אמת לשיפור חווית הצפיה

יכולת טכנולוגית להחלפת פרופילי וידאו בזמן אמת על פי רוחב הפס של  1.8.1.5

 ;הלקוח הסופי

 בו התומכת הטכנולוגית המערכת ואת הפעילות מודל את להתאים היכולת 1.8.1.6

 וגביה סליקה למערכות התחברות כגון) ייחודיים מאפיינים בעלי לשווקים

 התאמה, מהמקובל שונים ושירות גבייה באופני תמיכה, וייחודיות מקומיות

 .(ועוד שונים תוכן ולאפיוני לשפות

  :נםהי הפעילות בתחום העיקריים היציאה חסמי

 התקשרויות ארוכות טווח עם ספקי התוכן; 1.8.1.1

 ;התקשרויות ארוכות טווח עם מפיצים שונים של שירותי החברה 1.8.1.8

 בהם החלים ושינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים 1.8.8

י הטלוויזיה שירות םהינ החברה לשירותיהעיקריים  פיםהתחלי –צפייה ביתית בתכנים 

המועברים בשידור רדיו טרסטריאלי כגון ותיים רשי – רייםיהרגילים )שירותים אוו
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 מדובר כאשר ,לוויןבאמצעות  או כבליםב (, שירותי הטלווזייהבישראל "עידן+"מערכת 

 בנסיגה מצויים והלוויין הכבלים שירותי, עולםרבות ב במדינות. צפייה ביתית בתכניםב

  .17רההחב לשוק כגון יותר מתוחכמים מתחרים וכניסת גבוה מחיר עקב משתמשים של

 של היעד ם בהם פועלת החברה, או שווקישווקיה ברוב –מחוץ לבית צפייה בתכנים 

, ניידים במכשירים או לבית מחוץ ניםבתכ לצפייה תחליפים מועטים בלבד ישנם ,החברה

בתכנים ללא חיבור רציף לרשת צפיה ואינם מאפשרים  םואף אלה הקיימים מוגבלי

פתרון לפיו ניתן להוריד למכשיר הנייד תכנים  לעומת זאת, קיים ,לחברה .האינטרנט

 מראש ולצפות בהם בזמן מאוחר יותר אף במצב לא מקוון.

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום תחרות מבנה 1.8.9

 לתשקיף. 7.12  סעיף ולפרטים רא

 מוצרים ושירותים 1.9

 - Video On Demand) דרישה פי על ןתוכ ם שמספקת החברה הינם שירותיהעיקרי השירותים

VOD ) חד השכרה, מנוי בסיס על לצריכה שונים מסוגים תכנים ה החברהמציעבמסגרתם 

 .פרסומות מבוססת ללא תשלום צפייה או, רכישה, פעמית

כולל סרטים ה ,קטגוריות-" והינו שירות מרובהSmartVODשל החברה נקרא " שירות הפרמיום

 Disney (Pixar, Marvel, Lucasfilm) ,Warnerוד כגון אולפני הוליוחדשים מהקולנוע ממיטב 

Brothers, Sony Pictures, Universal, Lionsgate, 20
th
 Century Fox  סרטי טלוויזיה ועוד, לצד

ותכנים נוספים. היצע התכנים הופעות מוזיקליות , סדרות טלויזיה, תכני ילדים, וקולנוע נוספים

 למדינה ומותאם ע"י החברה לשוק היעד.בשירות שונה ממדינה 

בחלק מן המקרים רואים המשתמשים בשירותי החברה כמוצר המשלים לשירותי תוכן אחרים 

שהם צורכים, ואילו בחלק אחר מן המקרים מדובר עבור הצרכן במוצר תחליפי לשירותי תוכן 

ור מסויים ירכשו אחרים הקיימים לו. חלוקה זו אינה מאופיינת טריטוראלית, ויתכן כי באז

חלק מהלקוחות את שירותי החברה כמוצר משלים ואילו חלק אחר ירכשו אותם כמוצר 

   תחליפי.

מדינות שונות ולאור  35-ב SmartVODנכון למועד התשקיף, החברה מפעילה את שירות 

מדינות נוספות  24-החברה חתמה על הסכמי תוכן והפצה להרחבת השירות לשהעובדה 

בעלות מדינות,  59-יפעל השירות ב 2016מעריכה החברה, כי עד סוף שנת נית, באמריקה הלטי

 מיליארד תושבים. 1.3  אוכלוסיה מצרפית של מעל

, הגנה על תכנים CMSכוללת מערכת לניהול תוכן  החברה שפיתחה הטכנולוגית הפלטפורמה

מת תוכן ללקוח , מערכת פרסונליזציה והתאאולפני הוליוודאשר אושר על ידי  DRMבאמצעות 
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הצפיות שעשה במערכת, מערכת דו"חות, מערכת להורדת תכנים לצפיה בצורה לא  יעפ"

ושידורים חיים, מערכת להוספת כתוביות בזמן צפיה,  VODוונת, מערכת לשידור תכני קמ

להגשת פרסומות, מערכת התומכת בכל מודלי המוניטיזציה של תוכן )לרבות   RTBמערכת

AVOD TVOD, SVOD, EST מערכת לחיבור מכשירים ושיתוף מועדפים וצפיה בין מכשירים ,)

המאפשרת )אפליקציית תוכן  התראות ללקוח, מערכת וואצ'ר,שונים, מערכת דירוגים, מערכת 

 יכולות לפלטפורמה הטכנולוגית האמורה .( ועודשירותי התוכן ללקוחות החברה את אספקת

טאבלטים, , חכמים סלולרמכשירי ) שוניםבמכשירים מסוגים  תמיכה הכוללות מתקדמות

 מכשירים מספר חיבור) מסכים ריבוי(, ועוד חכמים ממיריםנגני סרטים, , חכמות טלוויזיות

 על הגנה מערכת, פרסומות להזנקת אמת-זמן מערכת(  , ביניהם תכנים ושיתוף לאותו חשבון

, שידור תכנים באיכות HD תם על גבי האינטרנט באיכותכני בשידור תמיכה, זכויות וניהול תוכן

4Kשידור תכנים בתלת ,-( 3מימדD )ועוד. 

מפעילה ולאור היכולות המודולריות של הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה, , בנוסף לכך

באותם הנושאים. החברה אפליקציות יעודיות על פי נושאים פרטניים הכוללות תכנים מגוונים 

קהל  שליה יעודית כאמור, נעשית לפי צרכים הבחירה אילו נושאים לכלול בכל אפליקצ

למשל, ככל שהחברה מזהה דרישה מוגברת פי מגמות שהיא מזהה בשוק. כך, -המשתמשים על

מנת לארוז את -השתמש בפלטפורמה הטכנולוגית שלה עלללתוכן מסוגה מסויימת, ביכולתה 

יכולה החברה זו ת. בדרך נפרדהתכנים הרלבנטיים לאותו הנושא לכדי אפליקציה ייעודית 

נכון למועד התשקיף, מנהלת החברה תשע להגיע לקהל ממוקד יותר, המתעניין באותו הנושא. 

   כדלהלן:( אפליקציות יעודיות 9)

 120-עולמי לסרטים הודיים, המופץ בלמעלה משירות  – Bollywood HDשירות  .א

באנגליה  EEר , טושיבה, סוני, אפל, אנדרואיד, חברת הסלולLGמדינות ע"י סמסונג, 

 ועוד.

 120-עולמי לתכני פעוטות ותינוקות, המופץ בלמעלה משירות  – Baby Channelשירות  .ב

 באנגליה ועוד. EE, טושיבה, אפל, אנדרואיד, חברת הסלולר LGמדינות ע"י סמסונג, 

מדינות ע"י  120-עולמי לטלנובלות, המופץ בלמעלה משירות  – Corazonשירות  .ג

 באנגליה ועוד. EE, אפל, אנדרואיד, חברת הסלולר , טושיבהLGסמסונג, 

-עולמי לתכני הופעות חיות ומוזיקה, המופץ בלמעלה משירות  – Total Musicשירות  .ד

 מדינות ע"י סמסונג, אנדרואיד. 120

מדינות  120-עולמי לתכני קולינריה ובישול, המופץ בלמעלה משירות  – ChefTVשירות  .ה

 יד., אפל, אנדרואLGע"י סמסונג, 

מדינות ע"י  120-עולמי לחדשות בידור ומדיה, המופץ בלמעלה משירות  – Scoopשירות  .ו

 סמסונג, אפל, אנדרואיד.
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-עולמי לתכני מדיטציה ורוח, המופץ בלמעלה משירות  – Mentors Channelשירות  .ז

 , אפל, אנדרואיד.LGמדינות ע"י סמסונג,  120

טכנולוגיה  ,מדעטבע, היסטוריה, תכני אירופאי לשירות  – Planet Knowledgeשירות  .ח

 Freeview HDמדינות ע"י סמסונג, אפל, אנדרואיד, שירות  1-וחינוך, המופץ בלמעלה מ

 באנגליה ועוד.

אנגלי לתכני ילדים ונוער, המופץ באנגליה ע"י סמסונג, אפל, שירות  – Ketchupשירות  .ט

 .אנדרואיד

אפליקציות אילו מבין האו  SmartVODההחלטה האם לשווק באזור מסויים את שירות 

  מגמות שמזהה החברה בשוק הרלבנטי. יעודייות, או שילוב ביניהם, הינה בהתאם לה

טכנולוגיות ייחודיות לגבייה וסליקה של כספים מהלקוח התקשרה בהסכם לרכישת חברה ה

, הסופי, באמצעות פלטפורמות מקוונות )לרבות טלוויזיות חכמות, טאבלטים, סמארטפונים

", המסוגלת להציע בצורה חכמה ללקוחות אמצעים SmartPayממירים וכיו"ב( הנקראת "

שונים לתשלום בהתאם למיקומם וכן להפחית לחברה עלויות סליקה באמצעות סוג אמצעי 

התשלום בו משתמש הלקוח. כך מייעלת ומשפרת את תהליך הגביה והסליקה ומפחיתה את 

  .18העלויות הכרוכות בכך

פשרת ללקוחותיה לצפות בחלק מן התכנים ללא תשלום. חלק מהותי מן התכנים החברה מא

פעמי ולזמן מוגבל. -פייה למנויים בלבד, או למי שמבקש לשכור פריטי תוכן באופן חדצניתן ל

לשלם עבור השכרתם לתקופת זמן נדרש מהתכנים אינם נכללים במנוי והלקוח  מסויםחלק 

 מוגבלת.

שים בשירותיה, בין אם הם מנויים ובין אם לאו, את האפשרות משת, מעניקה החברה למבנוסף

. רכישת אטרקטיבילרכוש תכנים מסויימים כדוגמת סרטים חדשים, קלסיקות וכיו"ב במחיר 

, ללא הגבלה בזמן או בכמות הצפיות בכל עת פריט התוכן מאפשרת ללקוח לצפות באותו פריט

 ללא תשלום נוסף.ו

מותאמים התכנים להצגה  סבורה כי יש לכך חשיבות באותה מדינה,רה ב, וכאשר החפי רוב-על

במדינת היעד, באמצעות הוספת כתוביות תרגום ו/או גרסאות מדובבות לשפה המקומית. את 

זאת מקבלת החברה מן המוכן במסגרת הסכמי התוכן שיש לה עם האולפנים השונים או 

ים לשפה המקומית, מתכנים המותאתמיד כולל  SmartVOD-שירות הכך, מספקים חיצוניים. 

 רוסיתלעיתים גם בשפה מקומית )כגון ואילו האפליקציות היעודיות מופצות בשלב זה באנגלית ו

 . או ספרדית(, בהתאם לצרכים המקומיים שמזהה החברה

                                            

 

לפרטים אודות עסקת רכישת הטכנולוגיה האמורה מבעלי השליטה על ידי החברה,  –הרכישה הותנתה בהשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה  18
 לתשקיף.  10.3.4ראו סעיף 
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תי החברה, כן היא וכי בשנים הקרובות תהיה עליה בביקוש לתכני הווידאו ושיר ,פהוצ החברה

נכון למועד היא משיקה את מוצריה.  םבה ,שוק שלה בכל אחד משווקי היעדהח צופה עליה בנת

מציעה את זכויות ההפצה של שירותי התוכן היא התשקיף, קיימת לחברה אסטרטגיה לפיה 

חשיפה והפצה למיליוני יהיה בידיה להשיג שלה לחברות סלולר ותקשורת מובילות, ובכך 

תן חברות תקשורת. החברה מעריכה כי לאפיק משתמשים פוטנציאליים שהינם לקוחות או

 הפצה זה קיים פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הקרובות.

ולהגדלת היקף  לעליה בביקוש למוצרים ולשירותים של החברהביחס  החברההערכות 

על הערכות ואומדנים  אשר מבוססהינן בבחינת מידע צופה פני עתיד,  לקוחותיה

פרסומים, נתונים, וסקרים שפורסמו על ידי גורמים בחשב בהת החברהסובייקטיביים של 

הערכות אלו עשויות להתממש באופן שונה או  מקצועיים בקשר עם מצב השוק בו היא פועלת.

אשר אינם בשליטת החברה כגון שלא להתממש במלואן או בחלקן, כתוצאה מגורמים שונים 

ידי החברה ו/או הקיימים היום  המפותחים עלפיתוח מוצרים מתחרים או תחליפים למוצרים 

 גורמי הסיכון המפורטים בסעיף ו/או, קשיים בהשגת תכנים מקוריים ואטרקטיביים, בשוק

 לתשקיף. 7.24 

 לקוחות 1.10

שהינם למעשה המשתמשים הסופיים במוצרי לקוחות קצה ביתיים, נכללים לקוחות החברה בין 

לקוחות עסקיים כגון יצרניות גלובליות של מוצרי אלקטרוניקה חכמים )כגון או  ה,החבר

הרוכשות את  חברות הפצה של תכנים, וכן ,סמארטפונים, טאבלטים, טלוויזיות חכמות וכו'(

 שירותי החברה ומפיצות אותם ללקוחות הסופיים. 

רותיה באופן חברה לקוחות קצה ביתיים, הרוכשים את שיל – לקוחות קצה ביתיים 1.10.1

ישיר באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית שלה. התקשרות החברה עם לקוחות הקצה 

 הביתיים הנ"ל יכולה להיעשות באחת או יותר מן החלופות הבאות:

מנוי מתמשך בחיוב קבוע  – SVOD (Subscription Video On Demand) .א

רוכש . במקרה כאמור הלקוח החברה ל ידילשם נגישות לתכנים המוצעים ע

מנוי מתמשך, המאפשר לו נגישות למרבית התכנים של החברה. עלות המנוי 

משולמת אחת לתקופה )בדרך כלל אחת לחודש(, והצפייה ברוב פרטי התוכן 

 אינה כרוכה בעלות נוספת;

פריט תוכן  תהשכר – TVOD (Transactional Video On Demand) .ב

גרת זאת, ובקשר עם חלק במס פעמית.-בתמורה לעלות חד מסויים לזמן מוגבל

, דהיינו הצגתו לאפשר "צפיית פרמיום"לעיתים מפריטי התוכן, יכולה החברה 

קולנוע ועוד לפני כניסתו בתי הסרט חדש בסמוך מאוד לאחר הצגתו בשל 

פעמית היקרה יותר ממחיר -בתמורה לעלות חדהרגילים,  VOD-לשירותי ה

 PVOD –Premium Video On השכרה של פריט תוכן שאינו פרימיום )

Demand). 
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פריט ב מתן זכות לצפיה – AVOD (Advertisement Video On Demand) .ג

ללא עלות כספית, בתמורה לשילוב תכנים פרסומיים במהלך תוכן מסויים 

 השידור של אותו פריט תוכן. 

ט תוכן יפרזכות הצפייה במכירה של  – EST (Through-Electronic Sell) .ד

פעמית, באופן המאפשר לו לצפות באותו -ורה לעלות חדמסויים ללקוח בתמ

, הן באופן פריט בכל עת ללא הגבלה בזמן או בכמות הצפיות, וללא תשלום נוסף

מקוון והן בהורדה של הקובץ למכשיר תומך וצפיה בו גם במצב לא מקוון 

 )למשל במהלך טיסה או באזור בעל קליטה וחיבוריות רשת גרועה(.

רה את שירותיה הם ף, המודלים העיקריים בהם מציעה החבנכון למועד התשקי

 TVOD; ובאפריקה:  EST-ו TVOD; בברזיל: EST-ו  SVOD, TVOD כדלהלן: בישראל

בסיס גלובלי ובעיקר באירופה, ארה"ב, -. האפליקציות הייעודיות מופצות עלSVOD -ו

בשלב  ייה חינםבמודל של צפפי רוב -על –רוסיה, מזרח אסיה, אפריקה ודרום אמריקה 

 .זה

צפיה בתשלום באחד  רכשונכון למועד התשקיף, סל הקניות הממוצע לחודש ללקוחות ש

 הינו כדלהלן )בדולר ארה"ב(: משירותי החברה 

 ישראל דרום אמריקה החודש

 9.66 -- 2015נובמבר 

 9.13 -- 2015דצמבר 

 10.04 -- 2016ינואר 

 9.48 3.82 2016פברואר 

 9.60 4.08 2016מרץ 

 10.85 4.12 2016אפריל 

 .באפריקה ההכנסות עדיין לא מהותיות

)כגון לעיתים ם למדיניות בכל אזור: אשית בהתעגביית הכספים מהלקוחות הביתיים נ

מאת הלקוחות הביתיים,  ישירות את הכספיםלגבות החברה בוחרת ישראל( 

נעזרת החברה לעיתים, כגון בברזיל, . ברשותהסליקה ש יתבאמצעות טכנולוגי

הגביה נעשית באמצעות בשירותי גביה של חברה מקומית. ולעיתים, כגון באפריקה, 

האופרטור המקומי שדרכו מופצים שירותי החברה )כגון חברת הסלולר(, והוא מעביר 

  לחברה את חלקה אחת לתקופה קבועה. 

רניות פי רוב יצ-כאמור, הלקוחות העסקיים של החברה הינם על – לקוחות עסקיים 1.10.2

גלובליות של מוצרי אלקטרוניקה חכמים )כגון סמארטפונים, טאבלטים, טלוויזיות 

חכמות וכו'(, וכן חברות הפצה של תכנים, הרוכשות את שירותי החברה ומפיצות 

סמסונג עיקר לקוחות החברה הינם  2015עד לסוף שנת אותם ללקוחות הסופיים. 

אשר פעלו בשיתוף פעולה עם , להלן כהגדרתם VOD365-, וסמסונג קוריאה ,ישראל
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החברה להפצת מוצריה. לפרטים אודות התקשרות החברה עם לקוחות אלה ראו 

 , בהתאמה. 7.21.4 -ו 7.11.2.4  ,7.11.2.3  ,7.11.2.2 , 7.11.2.1 סעיפים 

 VOD365-, וסמסונג קוריאה ,להלן פרטים אודות הכנסות החברה מסמסונג ישראל

 :2013-2015בכל אחת מהשנים 

סמסונג  תקופה
 ישראל

סמסונג 
 קוריאה

VOD365 סך  לקוחות אחרים לקוחות קצה
 הכל

באלפי 
דולר 
 ארה"ב

שיעור 
מסך 
הכנסות 
 הקבוצה

באלפי 
דולר 
 ארה"ב

שיעור 
מסך 
הכנסות 
 הקבוצה

באלפי 
דולר 
 ארה"ב

שיעור 
מסך 
הכנסות 
 הקבוצה

באלפי 
דולר 
 ארה"ב

שיעור 
מסך 
הכנסות 
 הקבוצה

באלפי 
דולר 
 ארה"ב

שיעור 
מסך 
הכנסות 
 צההקבו

באלפי 
דולר 
 ארה"ב

שנת 
2013 

591 12% 141 11% - - 
89 11% 

- - 
821 

שנת 
2014 

1,119 11% 111 11% - - 
294 18% 

- - 
1,650 

שנת 
2015 

1,020 52% 69 3.5% 301 15.5% 419 21.5% 148 1.5% 1,963 

 

)ביחס התקשרות החברה עם סמסונג קוריאה  ,7.11.2.4 -ו 7.11.2.3 כאמור בסעיפים 

 ה, והתקשרות2015הסתיימה בחודש מאי ( בטלויזיות חכמות בישראלבלעדית להפצה 

. 2015בתום שנת  שירים ניידים( הסתיימהכ)ביחס להפצה בלעדית במעם סמסונג ישראל 

במסגרת יחד עם זאת,  .התוצאות הכספיותהשפעה מהותית על עלולה להיות לעניין זה 

 כהמשימוהחברה מ ,משתמשים ייחודייםמיליון  1.55-כהחברה  צברההסכמים אלה 

, ונכון למועד תשקיף זה אף לאחר סיום תוקפו של ההסכם להעניק להם שירותים

. סמסונג ממשיכה להתקין את האפליקציה במכשיריה החכמים הנמכרים בישראל

ובלי של החברה עם סמסונג קוריאה בקשר עם האפליקציות ההסכם הגלבנוסף, 

כמפורט בסעיף להלן( ממשיך להתקיים; וכמו כן ) 7.11.2.2  הייעודיות )כמפורט בסעיף

עם סמסונג דרום אמריקה,  2015בחודש אוגוסט התקשרה  החברה, (להלן 7.11.2.1 

 25-החברה בשל  SmartVODשירות אמריקה את -לפיו תפיץ סמסונג דרוםבהסכם 

ביניהן: ברזיל, מקסיקו, קולומביה, ארגנטינה פרו וכו'( ) מדינות דרום אמריקה

-Pre) השוניםבאמצעות התקנת האפליקציה של החברה על מכשיריה החכמים 

Installed)מכשירי , כגון טלויזיות חכמות, סמארטפונים, טאבלטים וNote  המסתכמים(

עם השקת שירותי החברה בכל מדינה כך שמיליון מכשירים(,  60-לפי הערכת החברה בכ

אותה , בלכל מי שקונה מכשיר חכם כאמור של סמסונגהאפליקציה נגישה כאמור, תהיה 

 .יקה החברה את פעילותה דנן בברזילהש 2015 דצמברבמהלך חודש  .המדינ

 לפי התרשים הבא: בעולם סים לקוחות הקצה של החברה נכון למועד התשקיף מתפר 1.10.3
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 להלן טבלת הכנסות החברה לפי שירותים: 1.10.4

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2015 2014 2013 

 % אלפי דולר % אלפי דולר % אלפי דולר 
       

 89 138 82 1,356 11 1,396 1 מתן זכות שימוש
 11 89 18 294 21 419 2 אספקת שירותי תוכן

 - - - - 8 148 3 אספקת שירותי תעבורת נתונים

 1,963 100 1,650 100 821 100 

 

 הכנסות ממתן זכות שימוש, מוכרת על פני תקופת השימוש בהתאם למהות ההסכם הרלוונטי. .1

 Pay Perהחברה מכירה בהכנסה מאספקת שירותי תוכן, כגון: מנויים, שוברים וצפייה בתשלום ) .2

Viewי תקופת השירות, התמורה שהתקבלה טרם אספקת השירות נדחית במועד קבלת ( על פנ

 התמורה, ומוכרת בקו ישר לאורך תקופת השירות.

(. ההכנסות ממתן שירותים אלה מוכרות Streamingהחברה מספקת שירותי תעבורת נתונים ) .3

 בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים בהתאם לשימוש אשר בוצע בפועל.
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  פצהשיווק וה 1.11

 בשלוש דרכים עיקריות:ווק והפצת שירותי התוכן יהחברה פועלת לש

( וכן של SmartVOD) של החברההעיקרית התוכן אפליקציית הפצה ישירה של  1.11.1

הקצה באמצעות רשת האינטרנט, ובכלל זה חנויות  ללקוחותהאפליקציות היעודיות, 

תבצעת באמצעות ההפצה מ .iTunes AppStore -ו Google Playה כדוגמת יאפליקצ

, שיווק רשתי פרסום, יחסי ציבור, מבצעי קידום מכירות, חלוקת קופונים דיגיטלים

 ועוד. ברשתות החברתיות השונות

)יצרניות מכשירי טלוויזיה, הפצה באמצעות הסכמי הפצה עם יצרני אלקטרוניקה  1.11.2

לצורך  ,(ועוד מכשירי טלפון ניידים, יצרניות קונסולות משחקיםטאבלטים ויצרניות 

הכללת שירותי החברה במערכות ההפעלה ופלטפורמות המסחר של המכשירים 

יתרון אסטרטגי משמעותי של החברה הוא יכולתה לקבל ן. המיוצרים על ידיה

הסכמות מיצרניות החומרה הנ"ל להתקין את אפליקציית החברה עוד במפעליהן 

(Pre-Installationובכך להגדיל משמעותית את חשיפת לקוחו ) ת הקצה לשירותי

 החברה השונים, מבלי שיידרשו להוריד אותן מחנויות האפליקציה השונות. 

מתקשרת החברה בהסכמים אלה ללא תניות )ולמעט אם צוין אחרת להלן( פי רוב -על

 . גם באמצעים אחרים מנת שתוכל להרחיב את מספר המשתמשים-בלעדיות, על

   מהותיים של החברה:הפצה ההלהלן פירוט תנאי ההתקשרות בהסכמי 

)להלן:  Da Amazonia LtdaEletronica  Samsung עם הסכם הפצה 1.11.2.1

  ("סמסונג דרום אמריקה"

סמסונג דרום  עם , התקשרה החברה בהסכם2015בחודש אוגוסט 

. על פי תנאי ההסכם, סמסונג דרום אמריקה תפיץ את אמריקה

ברזיל,  מדינות דרום אמריקה )ביניהן: 25-האפליקציה של החברה ב

האפליקציה של הפצת מקסיקו, קולומביה, ארגנטינה פרו וכו'( באמצעות 

)בהן תותקן  השונים, כגון טלויזיות חכמותהחברה על מכשיריה החכמים 

( Push) מקוונת או באמצעות דחיפה האפליקציה כבר במפעלי החברה

 , סמארטפונים,(Pre-Installation: בדרך של עדכון תוכנה למכשיר הלקוח

מיליון  60-)המסתכמים לפי הערכת החברה בכ Noteטאבלטים ומכשירי 

עם השקת שירותי החברה בכל מדינה כאמור, תהיה מכשירים(, כך ש

אותה , בשל סמסונג לכל מי שקונה מכשיר חכם כאמורהאפליקציה נגישה 

אמריקה לקדם ולפרסם את -. כמו כן, התחייבה סמסונג דרוםהמדינ

מוכרת את המכשירים היא ווקים שבהם האפליקציה במסגרת הש

החכמים. החברה התחייבה מצידה לדאוג להפעלת האפליקציה ושידור 

 התכנים ללקוחות. 
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במסגרת ההסכם נקבע, כי חלוקת ההכנסות בין הצדדים תהיה כזו 

והן מסוכנויות פרסום בניכוי  שההכנסות נטו )כלל ההכנסות, הן מלקוחות

סים אחרים(, מהתגמולים שיתקבלו הוצאות בגין תכנים, מע"מ ומי

החברה ובין סמסונג דרום אמריקה כך מהלקוחות הסופיים יחולקו בין 

. חלוקת ההכנסות מההכנסות סמסונג תקבל אחוזים ספורים בלבדש

 כאמור תבוצע אחת לרבעון. 

להביא שנים מיום חתימתו, כאשר כל צד יכול  3-הינו בתוקף לההסכם 

 יום מראש.  90ההסכם בהודעה של  לסיום

ועד  , השיקה החברה את פעילותה דנן בברזיל 2015 דצמברבמהלך חודש 

משתמשים  500,000 מעל למועד תשקיף זה צברה החברה במדינה זו

 ייחודיים. 

הסכם הפצה גלובלי עם סמסונג קוריאה בקשר עם האפליקציות  1.11.2.2

  הייעודיות

כם להפצת התקשרה החברה עם סמסונג קוריאה בהס 2014בחודש אפריל 

האפליקציות הייעדיות של החברה באופן גלובלי, על גבי הטלוויזיות 

החכמות של סמסונג. ההסכם קובע מנגנון חלוקת הכנסות, לאחר ניכוי 

סמסונג תקבל אחוזים ספורים בלבד כך ש ,מיסים, הוצאות סליקה וכיו"ב

בחלק מן המקרים מותקנות חלק מן האפליקציות  .טוברומההכנסות 

או באמצעות  יות על גבי הטלוויזיות החכמות כבר במפעלי החברההיעוד

-Pre) ( למכשיר הלקוח בדרך של עדכון תוכנהPushדחיפה מקוונת )

Installation)פי הסכמות בין הצדדים. -, על  

תקופת ההסכם נקבעה לשנתיים, תוך חידוש אוטומטי לשנה בכל פעם, 

ימים טרם תום  90ש אלא אם אחד הצדדים מודיע על רצונו שלא לחד

 התקופה.

 Samsung Electronics Coשירותי החברה בישראל באמצעות תהפצ מיהסכ 1.11.2.3

Ltd. " :טלוויוזיות חכמות( "(קוריאה סמסונג)להלן(   

, קוריאה סמסונג התקשרה החברה בהסכם הפצה עם, 2012בחודש מאי 

בהפצת שנים  3למשך בלעדיות  קוריאההעניקה החברה לסמסונג  לפיו

על גבי טלוויזיות   וברשות הפלסטינאית בישראל של החברהירות הש

 יתלהתקין את אפליקציקוריאה על פי ההסכם, התחייבה סמסונג . חכמות

SmartVOD  עוד  הנמכרות בישראל, ותהחכמבטלוויזיות של החברה

( למכשיר הלקוח בדרך Pushמקוונת ) או באמצעות דחיפהבמפעלי החברה 

כמו  .מבלי שהלקוח יידרש להורידה (Pre-Installation) של עדכון תוכנה

כן, התחייבה סמסונג לקדם את האפליקציה במסגרת מסך האפליקציות 

החברה תהא אחראית על ניהול  .בישראל ותהחכמהטלוויזיות  הראשי של
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החכמות ולספק  ורכש תוכן לשימוש משתמשי הקצה בטלויזיות 

 .  ותאפליקציה ייעודית לחברה לשימוש בטלויזי

, בלתי מותנה שנתי וםכלסכי החברה תהיה זכאית  נקבע ההסכם במסגרת

, כן כמוהמתעדכן בכל אחת מהשנים בהסכמה משותפת של הצדדים. 

  .ככל שיהיו הצדדים בין רווחים שיתוף מנגנון נקבע

ונג קוריאה סעם סמבבלעדיות התקשרות החברה השנים ל 3תקופת 

מתקשרת מדי פעם עם זאת, החברה  .2015בחודש מאי  מההסתיי כאמור

הוק, שבהם רוכשת -לצורך עסקאות שיווק אדופעם עם סמסונג קוריאה 

יכולה סמסונג קוריאה מהחברה חבילות הטבות תוכן ללקוחותיה. בנוסף, 

שעשו בהם שימוש קצה להעניק את שירותיה ללקוחות  ךמשילההחברה 

ראל, ונכון למועד בישקוריאה באמצעות הטלוויזיות החכמות של סמסונג 

ממשיכה להתקין את האפליקציה בטלוויזיות קוריאה תשקיף זה סמסונג 

 .(Pre-Installation) החכמות שהיא מוכרת בישראל

 Samsung Electronicsהסכמי הפצת שירותי החברה בישראל באמצעות 1.11.2.4

Ltd.Samsung Electronics  " :מכשירים ניידים( "(ישראל סמסונג)להלן(   

התקשרה החברה גם עם סמסונג ישראל לצורך הרחבת  2013לי בחודש יו

 ם ניידים, טאבלטיםגם למכשירי SmartVODשירות הפצת הבלעדיות של 

עוד  ,"(המכשירים החכמים)להלן ביחד: "טלפונים חכמים בישראל ו

( למכשיר הלקוח בדרך Pushמקוונת ) או באמצעות דחיפהבמפעלי החברה 

את  מבלי שהלקוח יידרש להוריד( Pre-Installation) של עדכון תוכנה

החברה התחייבה מצידה לתת זכות שימוש, תפעול . האפליקציה

התכנים למשתמשי הקצה לרבות שירות תמיכה  האפליקציה ואספקת 

 .  במכשירים החכמים

בכל תקופה מראש בגין לחברה כי סמסונג ישראל תשלם  ,בהסכם נקבע

 םבתכנים, אשר תוכל להעניק שוברים לצפייהשל כמות מינימאלית 

, וכן ישראלב אשר רכשו מידי סמסונג מכשירים חכמים הקצה משתמשיל

  .ברווחים ככל שיהיונקבע מנגנון לשיתוף 

מאחר שהחברה מעוניינת להרחיב את שירותיה בישראל גם למכשירים 

עם הנ"ל התקשרות ה קיצרה החברה אתשאינם של סמסונג, ניידים 

אין עוד החברה כבולה  2016והחל משנת  חודשים 6-בסמסונג ישראל 

להעניק את שירותיה  ממשיכה. עם זאת, החברה לבלעדיות כאמור

ללקוחות קצה שעשו בהם שימוש באמצעות המכשירים החכמים של 

סמסונג בישראל, ונכון למועד תשקיף זה סמסונג ממשיכה להתקין 

החכמים שהיא  את האפליקציה במכשירים (Pre-Installation)במפעליה 

   .מוכרת בישראל
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   ."(LG)להלן: " Inc. LG Electronics הסכם הפצה עם 1.11.2.5

במסגרת  . LGעםהסכם החברה ב , התקשרה2013בנובמבר  11ביום 

 של החברה,האפליקציות היעודיות לפתח את החברה ההסכם התחייבה 

, כך שניתן יהיה לעשות LGלטלוויזיות החכמות של חברת תותאמנה  אשר

היעודיות ת האפליקציוהתחייבה להפיץ את LG  .ןשימוש באמצעות ןבה

או  העולםי ברחבהחכמות שלה באמצעות הטמעתן מראש בטלוויזיות 

 ( למכשיר הלקוח בדרך של עדכון תוכנהPushמקוונת ) באמצעות דחיפה

(Pre-Installation) , ולקדם את  על פי קביעת החברה,במדינות שונות

במסגרת מסך התכנים הראשי בתוך הטלוויזיות  האמורותת האפליקציו

 החכמות.

לא תקבל תשלום עבור  LGבשנה הראשונה להסכם על פי תנאי ההסכם, 

 תקבל החל מהשנה השנייהו ,לטלוויזיות שלההאפליקציות שיווק והכנסת 

LG 5%  הנובעות מהשימוש באפליקציות האמורות מההכנסות

 בניכוי מס. , LGבטלוויזיות של 

מתחדש באופן אוטומטי כל שנה, אלא אם אחד מהצדדים הודיע ההסכם 

עד למועד  .הסכםלחדש החודשים מראש לצד השני שאינו מעוניין  6

, ובכוונת LGהתשקיף, הושקה אפליקציה יעודית אחת על מכשירי 

החברה להרחיב את כלל שירותיה בפלטפורמה זו גם לאפליקציות נוספות, 

הפצה בינ"ל בעל פריסה עולמית  גורם LG-מאחר שהחברה רואה ב

  משמעותית.

 ("הייסנס": להלן) Ltd.. isense international CoHהסכם הפצה עם  1.11.2.6

במסגרת התקשרה החברה בהסכם הפצה עם הייסנס.  2015ביוני,  1ביום 

להפיץ את האפליקציות היעודיות באמצעות  ייסנס התחייבההההסכם 

או באמצעות  חבי העולםהטמעתן מראש בטלוויזיות החכמות שלה בר

-Pre) ( למכשיר הלקוח בדרך של עדכון תוכנהPushמקוונת ) דחיפה

Installation) במדינות שונות על פי קביעת החברה, ולקדם את ,

האפליקציות האמורות במסגרת מסך התכנים הראשי בתוך הטלוויזיות 

לקוחות אשר רכשו טלוויזיות של הייסנס טרם חתימת הסכם  .החכמות

בסיוע של הייסנס באמצעות האפליקציות פצה, יוכלו להתקין את הה

  הורדה מחנות האפליקציות.

 הנובעות מהשימושמההכנסות  5% להייסנס בתמורה, תשלם החברה

מיום חתימת  באפליקציות האמורות בטלוויזיות של הייסנס, בניכוי מס, 

 ההסכם בכל רבעון. 
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ההשקה של ועד ממ שלוש שנים החלתקופת ההסכם הינה למשך 

 שנהכל בתחדש אוטומטית יההסכם לאחר מכן, ייסנס. ההאפליקציה ע"י 

אינו מעוניין כי תום התקופה טרם חודשים  6הצדדים הודיע  מיאלא אם 

עד למועד התשקיף, טרם הושקו שירותי החברה במכשירי ההסכם. לחדש 

ו, , אולם בכוונת החברה להרחיב את כלל שירותיה בפלטפורמה זהייסנס

גורם הפצה בינ"ל בעל פריסה עולמית  הייסנסמאחר שהחברה רואה ב

 משמעותית.

  ."(טושיבה)להלן: " Europe GMBH Toshibaהסכם הפצה עם  1.11.2.1

 .טושיבה, התקשרה החברה בהסכם הפצה עם 2014בפברואר  1ביום 

האפליקציות היעודיות הפצת ללפעול טושיבה התחייבה במסגרת ההסכם 

כגון  ,לאינטרנט מתחבריםרי טושיבה אשר בכל מכשי של החברה

את ע מראש יהטמלהתחייבה טושיבה  .BLU-RAYטלוויזיות חכמות ונגני 

או  טלוויזיות החכמות שלהמסך הבית של הבה ות של החברהאפליקצי

 ( למכשיר הלקוח בדרך של עדכון תוכנהPushמקוונת ) באמצעות דחיפה

(Pre-Installation)  האמורות במסגרת מסך ולקדם את האפליקציות

האפליקציות תופצנה  .התכנים הראשי בתוך הטלוויזיות החכמות

  .המוצרים האמוריםבמדינות אירופה, בהן מוכרת טושיבה את 

, רק החל האפלקציות האמורותטושיבה תהא זכאית לתשלום בגין הפצת 

של החברה מהשימוש מההכנסות  5%בשיעור של  ,ןמהשנה השניה להפצת

 בניכוי מיסים ועמלות גביה. במכשירים של טושיבה,  באפלקיציה

לאחר מכן, ההסכם . נחתם לתקופה של שנה מיום חתימתוההסכם 

חודשים טרם  3תחדש אוטומטית בכל שנה אלא אם מי הצדדים הודיע מ

  ם.ההסכלחדש כי אינו מעוניין  תום התקופה

)להלן:  Westcom Wireless Limited עם ושיווקהסכם הפצה  1.11.2.8

 "(סטקוםוו"

ווסטקום.  עם ושיווק הפצה בהסכם החברה התקשרה ,2014במאי  2 יוםב

)וכן  החברהי שירות הפצתת לבלעדי זכותם קבע כי ווסטקום תקבל הסכה

 תהפצל יכולתי בעל באפריקה תקשורת גופיבין לה החבר בין קשר ליצירת

אחראית  אתהה החבר, ואילו אפריקה ביבשת מדינות במספר (םשירותיה

 אפליקציהותפתח ה ניהול ורכש תוכן לשימוש משתמשי קצה באפריק על

 .מקומייםה סלולארייםהם למכשירי המותאמת "(Aflix" בשם) יעודית

וחזר ת , אשרמקדמה ווסטקוםבתמורה לאמור לעיל, החברה תקבל מידי 

 .באמצעות מנגנון של שיתוף בהכנסות

, ההסכם של לסיומו להביא רשאי מהצדדים אחד כל כי נקבע בהסכם

בתוך  יסתיים ההסכםש שבמידה כך מראש, חודשים שלושה בת בהודעה
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 סכום את בחזרה לקבל זכאית תהא וסטקוםומסוימת,  קלנדרית שנה

 מהחברהה שקיבל התקבולים בניכוי השנה באותה ששילמה מקדמהה

על ידי  יסתייםאם ההסכם לא  ,מאידךת. השיתוף בהכנסו מנגנון בגין

 .הה זכאית להחזר של סכום המקדמים לא תההצדדים, ווסטקו

עקב מחלוקות ווסטקום שילמה מקדמה ראשונה בגין ההסכם, אולם 

שנתגלעו בין הצדדים בקשר עם יישום ההסכם, הפסיקו הצדדים בתחילת 

לפעול ליישומו והחלו ביניהם מגעים לשינוי תנאי ההסכם ו/או  2015שנת 

 מגעים אלה טרם הבשילו. ביטולו. 

עם מפיצים במסגרת זו בהסכמי הפצה מתקשרת החברה  ,להסכמים אלו בנוסף

אפליקציית ק הפועלים לשיוו Vtion-ו Opera ,NetRange ביניהםשונים 

SmartVOD  של החברה במוצריהם במקומות שונים בעולםוהאפליקציות היעודיות. 

יוזיות הפצת מוצרי החברה באמצעות יצרניות מוצרי האלקטרוניקה, ובכלל זה, הטלו

, הינה משמעותית ביותר לחברה Noteסמארטפונים, טאבלטים ומכשירי החכמות, 

 תלאור מספר המכירות הגדול של מוצרים אלו מידי שנה ברחבי העולם. למיטב ידיע

ויזיות חדשות ומיליון טל 230מעל החברה ועל פי פרסומים שונים, נמכרות מידי שנה 

כמו כן בשנת  .21טאבלטים מיליון 200על ומ 20סמארטפונים מיליארד 1-, כ19בעולם

הצפי הוא כי תימכרנה  2016מיליון טלוויזיות חכמות בעולם, ובשנת  141נמכרו  2015

 . 22מיליון טלוויזיות חכמות בעולם 113

הפצה באמצעות התקשרות עם נותני שירות כגון חברות סלולר, ספקיות אינטרנט  1.11.3

כמותג  ןקהל הלקוחות של המפיץ, הורשתות קמעונאיות, לשיווק שירותי החברה ל

. בהקשר זה לחברה הסכם (Co-Brandingעצמאי של החברה והן כמותג משותף )

 (NetGemבבריטניה )באמצעות חברת התשתית  EEענק הסלולר הפצה עם 

ספק התקשורת  ;ברואנדה Tigoקבוצת הסלולר  ;המתייחס לאפליקציות היעודיות

Tele10 ברואנדה ;MMIT ו-FirstBank כמו כן מנהלת החברה מו"מ עם  .בניגריה

SafriCom מיליון משתמשים(, לצורך הפצה  20, חברת הסלולר הגדולה בקניה )מעל

חברות  5כאחת מבין  הוזמנה החברה בנוסף. SmartVODמקומית של של שירותי 

 TIMפתרון תוכן מלא לחברת הסלולר המובילה בברזיל  תלהצג שישתתפו במכרז

)נכון למועד תשקיף זה, טרם נבחרה הזוכה במכרז(.  ליון משתמשיםמי 10שלה מעל 

                                            

 

19  2009-since-tv-lcd-of-shipments-http://www.statista.com/statistics/273601/global/  
20 http://www.gartner.com/newsroom/id/2996817  
21 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25409815  
22 -age-new-a-into-tv-smart-powered-tizen-and-os-firefox-webos-tv-android-/www.techradar.com/news/television/howhttp:/ 

 1279578 
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המפיצים את שירותי החברה במדינות היעד, יפיצו התקשרויות אלו,  במסגרת

 בתמורה לתשלומי עמלות או להשתתפות ברווחים בשיעורים שונים.

מתבצעת ברובה באמצעות שיתוף פעולה בהפצה של החברה הנגישות ללקוחות הקצה 

פעילות השיווק וההפצה של שירותי ומוצרי כמפורט לעיל. יצים ומשווקים עם מפ

התקשרות שלחברה יחד עם זאת, לאור העובדה החברה הינה מהותית עבור החברה, 

או עם מספר רב של מפיצים מובילים, החברה מעריכה כי אין לה תלות במפיץ מסוים 

   .בצינור שיווק מסויים

ף הפצה בתחום הבידור בישראל, במטרה לשתף עם גומנהלת מו"מ  הבת-החברה 1.11.4

בישראל. " SmartVOD"החברה אפליקציית התכנים של פעולה בקשר עם הפצת 

במסגרת שיתוף הפעולה, אם וככל שייצא אל הפועל, יחלקו הצדדים ביניהם באופן 

שתנבענה מלקוחות חדשים של שירותי החברה  בתוצאות הפעילות המשותפתשווה 

ד השקת הפעילות המשותפת )להבדיל מהכנסות שתנבענה בישראל החל ממוע

ראשוניים,  מו"מעניין זה מצוי בשלבי מלקוחות הקיימים לחברה טרם מועד זה(. 

 .אל הפועל ומתי שיתוף הפעולהיצא יולא ניתן להעריך האם 

 תחרות 1.12

, אשר אין בהם היצע נרחב של של החברה הינם שווקים מתפתחיםהעיקריים שווקי היעד 

באותם ולפיכך התחרות בתחום עיסוקה של החברה  תים הדומים לשירותי החברה,שירו

מים שירותי תוכן אינטרנטיים עצמאיים יידינות רבות ק. במבינוניתהינה נמוכה עד שווקים 

מקומיים המתכוונים לתפוס נתח שוק, וכן מוקמות פעילויות תוכן של חברות סלולר 

 ותיהן. המעוניינות להציע שירותי תוכן ללקוח

 -ו  Apple iTunesבתחום הפעילות של החברה, הינםברחבי העולם השחקנים העיקריים 

Netflix תוחבר הןהעיקריים בתחום הפעילות . בשווקי היעד של החברה, מתחריה Hooq ו - 

iFlix ,חברתו שירותי תוכן בדרום מזרח אסיה ותהמציעInc.  Vubiquity המציעה שירותי ,

החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את חלקה  .ברחבי העולם דיגיטלירכש וניהול תוכן 

   ים בהם היא פועלת.קובשו

בעיקר  החברהמתחריה של בין בנוסף למתחרים העיקריים של החברה המפורטים לעיל, 

ספקי תוכן נמצאות גם חברות הלווין והכבלים וכן , בשווקים המערבים ובכלל זה ישראל

 חברות הסלולר אשר פועלות בתחום שירותי התוכן. ם דומים לאחרים המספקים שירותי

 :דרכים עיקריותש שבאמצעות החברה מתמודדת עם תחרות 

מהחברות שווקים אלו מאפשרים לחברה להיות  – התמקדות בשווקים מתפתחים .א

 ;ובכך לצבור נתח שוק ומוניטין משמעותיים שיגנו עליה מפני תחרותהראשונות בשוק 

לחברה יכולת לקבל זכויות הפצה לסרטים  – חדשים תוך זמן קצר נגישות לתכנים .ב

חדשים, מאת אולפני הקולנוע הגדולים, תוך זמן קצר יחסית מעת הפצתם בבתי 
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הקולנוע, ובטרם הם מותרים להפצה אצל חברות התוכן המסורתיות )כגון הכבלים 

 והלווין( או אצל חברות התוכן מבוססי המנוי. 

היכולת הטכנולוגית של החברה לבצע שידור ומונטיזציה  – עסקיתגמישות טכנולוגית ו .ג

(Monetization בדרכים מגוונות כגון: התחברות לסליקה סלולרית, מערכות )

וואוצ'רים, ארנקים אלקטרוניים, מערכות פרסומות, אפשרות לרכישה מול השכרה, 

י בשווקים חיבור לרשתות מקומיות ועוד, מאפשרים לחברה להציע את המוצר המיטב

בעלי מאפיינים ייחודיים כגון תשתית אינטרנט בוסרית, חוסר בכרטיסי אשראי ופרופיל 

חברות החברה מעריכה, כי רכישה שונה מהמקובל במערב )למשל מנוי יומי מול חודשי(. 

מתחרות יתקשו להעמיד יכולות אלו ואת האישורים הנדרשים מספקי התוכן תוך זמן 

 סביר להתחרות בחברה.

או ברכישה של פיתוח משקיעה משאבים רבים בחברה ה – דשנות טכנולוגיתח .ד

דוגמאות לכך הינם לה יתרון יחסי מול מתחרותיה.  קנה, דבר המחדשותת וטכנולוגי

, יכולת מכירה של פריטי תוכן 4K-ו HDמימד, -תלת יכולת שידור תכנים בטכנולוגיית

(ESTבאופן המאפשר צפייה במצב לא )-ולת גבייה כספית מלקוחות וכן יכ מקוון

 .באמצעות טלוויזיות חכמות

 ליתן פתרון שירותי וטכנולוגי כולליכולת לחברה  – יכולת לחדירה מהירה לשווקים .ה

למפיצים השונים באמצעותם היא מפיצה את מוצריה ושירותיה. החברה מספקת 

ב של מגוון רחהן , לשידור התכנים פלטפורמה טכנולוגית כוללתהן לאותם מפיצים 

כך  .One Stop Shopבמודל של  ,מערכות לגביית כספים מהלקוח הסופי הןתכנים ו

מבלי להיעזר באינטגרטורים נוספים פרט לאותו ו, קצר בתוך פרק זמן ,יכולה החברה

להערכת החברה יש לה היכולת להיכנס לשווקים  .להיכנס לשווקים חדשיםמפיץ, 

  חדשים בתוך מספר בודד של חודשים.

פר רב של סכולתה לרכוש תוכן למיבשל פריסתה הגלובלית של החברה, ו – מחיר .ו

זמנית, וכן בשל פיתוח הפלטפורמה הטכנולוגית המאפשרת ניהול של כלל -טריטוריות בו

בעניין  ,יחסי, באופן גמישות רבהחברה קיימת ל –שירותי החברה עם מערכת ענן אחודה 

כך, למשל, נקבע פני המתחרים. -ן עלקביעת המחיר למשתמש הקצה, ובכך לקבל יתרו

ש"ח לחודש, המהווה מחיר אטרקטיבי  29.90של סך למחיר המנוי החודשי בישראל 

; ובהתייחס לחבילה המוצעת אחרים המוצעים לצרכן בישראלדומים לעומת שירותים 

מנת לצבור מספר רב -וכך גם מוצעות האפליקציות היעודיות ברחבי העולם בחינם, על

 ן של לקוחות המכירים את שירותי החברה. ככל הנית

כמו כן, בשווקים בהם פועלת החברה קיים גם פלח מסויים של שירותי תוכן המסופק באופן לא 

. החברה אינה רואה במיזמים פיראטיים אלה כמתחרים ישירים של חוקי )"פיראטי"(
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רים שנערכו לאחרונה, פי דין. עוד יצוין, כי לפי מחק-שירותיה, מאחר שהיא פועלת אך ורק על

חוקית -נות בהן הוספו פתרונות חוקיים טובים של שירותי תוכן, הופחתה הצריכה הבלתייבמד

 .23בשיעורים משמעותיים

 מחקר ופיתוח 1.13

דית והייח בפלטפורמה הטכנולוגית תעיקר פעילות המחקר והפיתוח של החברה מתמקד

קצה ללא -טי ומערכי אפליקציותמאפשרת ניהול ושליטה על מערכי שידור אינטרנה ,שפיתחה

צורך בהתקנת חומרה ייעודית באתרי המפיצים והלקוחות, וכן במערכות המונטיזציה, 

 ת בתקנים המחמירים ביותר של אולפני הסרטים בהוליוודוהפרסומות והגנת התוכן העומד

 . "(המערכות הטכנולוגיות)להלן ביחד: "

לדוחות  18בגין מחקר ופיתוח ראו ביאור  לפרטים אודות הסכומים שהוצאו על ידי החברה

 .2015בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 

צפויות  התשקיףהחודשים שלאחר מועד  12במחקר ופיתוח במהלך תקופת החברה השקעות 

ו/או גרסאות תוכנה  תמיכה במכשירים חדשיםפיתוח של מחקר והתכניות להיות בעיקר ב

וגיות לאופטימיזציה של חוויית הצפיה של הלקוח , בטכנולחדשות של מכשירים קיימים

 .4Kובתמיכה בטכנולוגיות חדשות כגון שידורי 

התקבל אישור המדען הראשי לפיו הוכרה החברה כחברת מו"פ לצורך הנפקה  11.4.2016ביום 

במו"פ, הבת -פי האישור השקיעה החברה ביחד עם החברה-אביב. על-בבורסה לניירות ערך בתל

 . 2015עד  2013מיליון ש"ח בשנים  3ונים המקובלים, סכום העולה על לפי הקריטרי

 12 במחקר ופיתוח במהלך תקופת החברהשל הצפויים סכומי ההשקעה  פירוטלהלן 

  :קיףהתש ודשים שלאחר מועדהח

 דולרעלות מוערכת באלפי  נושא המחקר והפיתוח

 15 התקנת מערכת הצפנת וידאו חדשה

 36 ציה חדשההטמעת מערכת פרסונליז

 60 שדרוג מערכות 

 24 ומק PCהנגשת השירות למחשבי 

 15 הקשחת מערכות ותשתיות למניעת מתקפות סייבר

 125 שרתים ותשתיות

 600 פיתוח כללי )בעיקר עלויות שכר מפתחים(

 875 סה"כ

 

                                            

 

 /australia/#MXKEzyTK5iqj-levels-09/04/piracyhttp://mashable.com/2015ראו למשל באוסטרליה:   23
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ם הינ והעלויות הנובעות ממנוצפי סכומי ההשקעה בעניין הפיתוח העתידי,  החברההערכות 

בנוגע לפיתוח החברה בידי  התשקיףמידע צופה פני עתיד המבוסס על מידע המצוי במועד 

להתממש באופן הערכות אלו עשויות המערכות הטכנולוגיות של החברה, כהגדרתן לעיל. 

שונה או שלא להתממש במלואן או בחלקן, כתוצאה מגורמים שונים לרבות אי עמידה בלוחות 

שגת המימון הנדרש להמשך הפיתוח ו/או קבלת אישורים רגולטורים זמנים ו/או יעדים ו/או ה

לרבות גורמי הסיכון המפורטים החברה ו/או גורמים נוספים שאינם בשליטת  מתאימים

 .לתשקיף 7.24 בסעיף 

 נכסים לא מוחשיים  1.14

מסחר הסימן  ר בישראל,, ברשם סימני המסחחברהנרשם בבעלותה של ה 2013ביולי  16ביום 

"SmartVOD".  תקשורת ושידור, ושירותי אספקת תכנים  , הכולל38הסימן נרשם בסיווג

פי הזמנה, באמצעים אלקטרוניים, ברשת -בידוריים, קול, טקסטים, חוזי, נתונים ודמויות על

  .האינטרנט, ברשתות סלולאריות, בטלוויזיה, במחשבים, בטאבלטים, בכבלים, בלוויין

 Warner, דיסני זכויות שידור של אלפי שעות תוכן מאולפנים מובילים כגון: יש לחברה ,ו כןכמ

Bros ,יוניברסל, פוקס, סוני ,MGM ,Miramax ,Lionsgateלפרק בדרך כלל הן  . הזכויות הנ"ל

לחברה להציע ולשדר  ומאפשרות , זמן של שנה ולעיתים לתקופות של שנתיים עד שלוש שנים

לפרטים  .לעילל הפלטפורמה הטכנולוגית שלה במודלים העסקיים שהוזכרו את התכנים ע

 לתשקיף. 7.15  אודות התקשרות החברה עם ספקי התוכן האמורים ראו סעיף

זכויות בעלות מלאות בפלטפורמה הטכנולוגית אשר התקשרה בהסכם לרכישת חברה הבנוסף, 

גשת שירותי התוכן ללקוחותיה ובכלל זה באפליקציית התוכן פותחה על ידה לצורך הנ

SmartVOD לגבייה וסליקה של כספים וכן בטכנולוגיה היחודית  ;ובאפליקציות היעודיות

, הניתנים "SmartPayמהלקוח הסופי, באמצעות פלטפורמות של טלוויזיות חכמות הנקראת "

פיםמקוונים נוס, ממירים ומכשירים סמארטפונים ,לשימוש גם מטאבלטים
24

. 

   ספקים 1.15

מהם רוכשת החברה זכויות  – ספקי תוכן( 1): סוגים עיקריים של ספקים מהותיים שנילחברה 

מהם רוכשת החברה  – ספקי רוחב פס אינטרנטי( 2)ה; שידור לתכנים עבור שירותי התוכן של

עד של שירותים לצורך העברת תכני הוידאו על גבי רשת האינטרנט למדינות ומכשירי הי

 לקוחות הקצה.

 דיסני ))א(  :הם ספקי התוכן המרכזיים עמם קשורה החברה בהסכמי זכויות תוכן רב שנתיים

 NBC; )ה( Sony; )ד( Fox; )ג( Warner Bros; )ב( (Pixar, Marvel, ABC, Lucasfilm וכן

                                            

 

  .עסקת סמארטפיי מותנית בהשלמת תשקיף זה 24
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Universal )ו( ;Miramax)ז( ; MGM( ;ח )Lionsgate עמם ספקי תשתית עיקריים . לחברה גם

 .Level3; )ג( Limelight; )ב( Akamai)א(  קשורה בהסכמי תעבורת תכנים:היא 

לצורך עם נוספים( מנהלת מו"מ )ועם ספקי תוכן ישראליים שונים התקשרה כמו כן החברה 

קבלת היתר להפצת תכניהם בעולם )פרט לישראל(, במסגרת אפליקציה ייעודית לתוכן ישראלי 

ספקי התוכן הנ"ל  זכאים ,פי רוב-על. 25 ם בחו"ללים המתגוררישבכוונתה להשיק עבור ישרא

  מתוך הכנסות החברה משירות זה.מסוים שיעור ב להשתתפות

ידיהם בסדר הבא: -פי רוב, מפיצים אולפני הקולנוע את הסרטים החדשים המופקים על-על

אחר מכן )למשך תקופה קצרה(, לומלונות ראשית לבתי הקולנוע, לאחר מכן לחברות התעופה 

של  SmartVOD שירותי לחברות המפעילות שירותי השכרה או רכישה של פריטי תוכן )כגון

)כגון של החברה ושל  TVODלאחר מכן לפי מודלי  (,EST-ו PVOD, בתחילה לפי מודל החברה

ערוצי ל)כחצי שנה לאחר יציאת הסרט לקולנוע( ורק לאחר מכן חברות הכבלים והלווין(, 

 ת שירותי התוכן המסורתיות כגון הכבלים והלווין(. לאחר כשנה עד שנתייםחברוהסרטים של 

של  SVOD-כגון שירותי ה) התוכן מבוססי מנוי, מגיעים הסרטים לשירותי לקולנוע םמיציאת

 . (או שירותים כמו "נטפליקס" החברה

צורת ההתקשרות העיקרית מול ספקי תשתית  אין תלות מהותית בספק זה או אחר. לחברה

של תעבורה, יחד עם תשלום מינימלי  Giga Byte-ברשת הינה תשלום פר שימוש ב התעבור

 ר שירותי איחסון ותעבורת קבצי הוידאו.וחודשי עב

  :)או שילוב ביניהם( מודלים אפשריים 4-קשרות מול ספקי התכנים יכולה שתהיה בתהה

התוכן לתקופת  תשלום קבוע עבור רכישת זכויות השידור של - Fixed License Fee .א

היתרון במודל זה הוא  ;הצלחה נוספים מעבר לכך-החוזה, ללא תשלומים מבוססי

במקרים בהם יש ביקוש רב לתכנים הנ"ל, שאז רווחיות החברה מאותם פריטי תוכן 

 עולה. 

תשלום מבוסס הצלחה הנקוב בשיעור מתוך הכנסות בגין מכירת  - Revenue Share .ב

בחלק מההסכמים הנ"ל, מחוייבת החברה  ו סיפק הספק.זכויות הצפיה של התוכן אות

לתשלום מינימלי לספק, אף אם המחיר ללקוח הסופי נמוך יותר. הסכמים מסוג זה 

את יכולת החברה להוריד מחירים ללקוח הסופי מחד הנחתמים לטווח ארוך, מגבילים 

; אולם, כאשר הדבר נדרש מסיבות מסחריות )כגון תחרותיות מוגברת באזור מסויים(

 וח ארוך. ומאידך, מאפשרים לחברה הגנה מפני עליית מחירי התוכן לט

מדי תקופה קבועה שנרשם לשירות, מנוי -פרתשלום קבוע  - Cost Per Subscriber .ג

)למשל חודש(, ללא קשר לעובדה האם המנוי צפה באותה תקופה בתכני הספק או לא. 

 ; ויים בשירות התוכןגדל עם הגידול במצבת המנשל ספק התוכן תגמול ה

                                            

 

 עניין זה מצוי בשלבי תכנון ראשוניים, ולא ניתן להעריך האם ייצא התכנון אל הפועל ומתי.   25
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-תשלום מקדמה על חשבון אחד מהתשלומים בסעיפים ב׳ ו - Minimum Guarantee .ד

המקדמה רק לאחר שהכנסות החברה כיסו ועברו את  הנ"לג׳ לעיל, והמשך התשלומים 

 ששולמה.

 -נכון למועד תשקיף זה, השיטה השכיחה בה פועלת החברה עם ספקי התוכן היא שיטת ה

Revenue Shareמשולב מודל זה עם מודל  ,תוכן הגדוליםהכאשר מדובר בספקי  ,פי רוב-, ועל

 .Minimum Guarantee-ה

  הון אנושי 1.16

  תרשים המבנה הארגוני של הקבוצהלהלן  1.16.1

 

 מצבת עובדים 1.16.2

 עיקר עובדי החברה מועסקים על ידי חברת הבת של החברה סמארט וי או די ישראל

עובדים  26קבוצה המעסיקה ף, "(. נכון למועד התשקיהבת-החברהלן: "בע"מ )לה

הבת -החברהוהחברה מעסיקה שלושה עובדים בצפון אמריקה ויועצים, באופן הבא: 

  .שונים םבתפקידי נותני שירותים, 1ועוד עובדים  16

  :המועסקים בקבוצהוהיועצים להלן התפלגות העובדים 

)סמוך  2016 מחלקה

 ף(למועד התשקי

בדצמבר  31

2015 

בדצמבר  31

2014 

בדצמבר  31

2013 

 - 1 3 3 שיווק

 4 3 1 1 הנהלה וכלליות

 3 4 1 8 ותפעול תוכן

 3 4 1 8 מחקר ופיתוח

 10 12 24 26 סה"כ

 מנכ"ל

סמנכ"ל 

 טכנולוגיות

 סמנכ"ל תפעול סמנכ"ל כספים סמנכ"ל שיווק 
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ווה גם מנכ"ל היון המטורבמר נועם יוספידיס, יו"ר הדירק מסויימתתלות  ישלחברה 

; וכן במר אורן לוי, סמנכ"ל ליטה בהומקבוצת בעלי הש סדיהיואחד ממי ההחבר

  .  ומקבוצת בעלי השליטה בה סדיהימימהטכנולוגיות בחברה, ואחד 

 העסקההסכמי  1.16.3

ים התואמים את יסטנדרט מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים הקבוצהעובדי 

שירותים מעניקים לחברה שירותים בהתאם להסכם שירותים הנותני  הוראות הדין.

  סטנדרטי. 

מספר יועצים על פי הסכמי ייעוץ לצורך הענקת ייעוץ עיסקי,  החברהכן מעסיקה ו כמ

  ., ייעוץ לשוק ההון וכד'טכנולוגי, שיווקי

 10פרק לפרטים אודות תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה בחברה, ראו 

 לתשקיף.

 וליועצים תוכניות תגמול לעובדים 1.16.4

ויועצים  לעובדים תמרוץהחברה תוכנית אישר דירקטוריון  2014באוקטובר  12ביום 

 3.5.1, ראו סעיף התמרוץלפרטים אודות תוכנית "(. התמרוץ "תוכניתבחברה )להלן: 

 לתשקיף.

 מדיניות תגמול 1.16.5

עבור נושאי המשרה של מץ דירקטוריון החברה מדיניות תגמול יא 2016במאי  2ביום 

 זה. שקיף לת 10נוסח מדיניות התגמול מצורף כנספח א' לפרק החברה. 

 מימון 1.11

מגיוסי כספים מסבבי השקעה. בנוסף,  פעילות החברהעיקר נת ממאז היווסדה ממו 1.11.1

ממר דין סלומון, דירקטור בחברה הנמנה על קבוצת בלה החברה הלוואה בעבר יק

אלף דולר אשר הומרה במלואה למניות החברה כאמור  120בעלי השליטה, בסך של 

מתאגיד בנקאי בסכום לא מהותי אשר נפרעה במלואה. לתשקיף, וכן  7.4.3 בסעיף 

 לתשקיף. 7.4 ראו סעיף  ,לפרטים אודות עסקאות ההשקעה בחברה

 שעבודים כדלהלן:הבת -חברהל 1.11.2

שעבדה פקדון כספי שלה לטובת מסגרת כרטיס האשראי של החברה בסך  1.11.2.1

  ;ש"ח 50,000

ו א/ו המגיעים והזכויות הכספים כל על השעבוד והמחאה קבוע שעבוד 1.11.2.2

 ם;ללא הגבלה בסכו ע"מ,ב ישראכרט מאת הבת-חברהל שיגיעו

ן הערך, השטרות, המסמכים, הו הנכסים, הכספים, ניירות כל של דושעב 1.11.2.3

ן מי מכל והזכויות הרכוש נפרע, המוניטין טרם או/ו נדרש המניות שטרם

 –פירותיהם  לרבות ודרך אופן זמן בכל הבת-חברהל וסוג שהוא שיש
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וזאת לטובת הסכם הסליקה שיש לה עם ישראכארט )באמצעותו סולקת 

  ;ללא הגבלה בסכום החברה תקבולים מהלקוחות(,

שעבוד כספי כנגד ערבות בנקאית שניתנה למשכיר של משרדיה בישראל  1.11.2.4

 .  ש"ח 90,000-בסך כ

 הון חוזר 1.18

 2013 דצמברב 31-ו 2014בדצמבר  31, 2015בדצמבר  31 להלן ההון החוזר של החברה לימים

 באלפי דולר:

 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31 2015 דצמברב 31 סעיף

 3 681 1,308 מזומנים ושווה מזומנים

 20 13 13 מזומן מוגבל בשימוש

 90 495 248 ספריות תוכן לזמן קצר

 140 416 168 לקוחות

 - 38 24 חייבים אחרים

 12 31 38 קשורים צדדים

 (35) (33) (31) משיכת יתר

 (405) (416) (656) התחייבות לספקי ספריות תוכן לזמן קצר

 (23) (41) (165) ספקים ונותני שירותים אחרים

 (222) (368) (494) זכאים אחרים

 (8) (199) (342) מסי הכנסה לשלם

 - (15) (14) מכשיר פיננסי נגזר

 (120) (120)  הלוואת בעלים

 (62) (18)  הכנסות מראש

 (610) 398 697 סה"כ הון חוזר

  

מיתרת המזומנים ושווה בעיקר , הנובע 2014-ו 2015בדצמבר  31לחברה הון חוזר חיובי לימים 

, כדוגמת סמסונג, מתקבלים טלוויזיות חכמותהמזומנים. תקבולים מלקוחות שהינם יצרני 
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חות קצה, מתקבלים בדרך כלל באופן שוטף. בהתאם לתנאי ההסכם, ותקבולים מלקו

קיימת שונות גדולה בתנאי  ,לכן .בכל הסכם כפי שנקבעהתשלומים לספקי התוכן מתבצעים 

 האשראי, כאשר חלק מהתשלומים משולמים באופן שוטף, וחלק משולמים אחת לתקופה

 .   ארוכה, לעיתים אף אחת לשנה

שלילי מפעילותה העיסקית השוטפת. עיקר נכון למועד התשקיף, לחברה תזרים מזומנים 

שבוצעו, והמשך  ותהמימון מתבצע באמצעות המזומנים שברשות החברה שנבעו מסבבי ההשקע

 פעילותה תלוי ביכולתה לגייס כספים נוספים ו/או להגדיל באופן משמעותי את הכנסותיה.   

 מיסוי 1.19

 וכן לגביצגת נושא המיסוי המדיניות החשבונאית בה נקטה החברה לענייני הלפרטים אודות 

 לשנהדוחות הכספיים ל 11-ו 2ים , ראו ביאורשלהמס הדיני המס החלים על החברה ושומות 

 .2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

נכון למועד תשקיף זה, פנתה החברה לרשות המסים בישראל במטרה לבחון את מעמדה 

 ,יון ראשוניים. בהתאם לאמורונמצאת בשלבי ד 2016בינואר  1כתושבת ישראל החל מיום 

החברה גם תבחן את מבנה המס המיטבי של הקבוצה תוך התייחסות לנושאים שונים נוספים, 

כדוגמת: הטבות מס במסגרת מפעל מועדף לחברות טכנולוגיה ישראליות ועוד. שינוי המבנה 

מס  הפוטנציאלי האמור, יאפשר לחברה להכין את התשתית הראויה כחברה רווחית לצורכי

בעתיד. נכון למועד תשקיף זה, אין החברה יכולה להעריך את תוצאות הדיונים אל מול רשויות 

 המס. 

במידה ופנייתה של החברה כאמור לעיל להלן פירוט של ההשלכות העיקריות על החברה 

 תקבל:ת

. יש לציין כי החברה תבחן אפשרות לפנות 25%שיעור המס אשר יחול על החברה יהיה  (1

 המיסים והמדען הראשי במטרה לקבל הטבות מס במסגרת מפעל מועדף.  לרשות

אי ודאות לגבי יכולתה של החברה לנצל הפסדים להעברה אשר נצברו לה  םקייתת (2

 מפעילותה בקפריסין.

ל שהחברה תידרש לנכות מס במקור במסגרת התקשרויותיה העסקיות, יחולו עליה ככ (3

המס הרלוונטיות של ישראל עם מדינות התושבות של השיעורים הנדרשים בכפוף לאמנות 

(, לגבי ההתקשרויות 15%עד  10%)בעיקר  15%עד  5%-ספקיה השונים בטווח של כ

 הקיימות נכון למועד תשקיף להשלמה זה.

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 1.20

לווין(  בפלטפורמות המסורתיות )שידור אווירי, כבלים, השידורים תחום העולם מדינות ברוב

, תשתית וזיכיונות תדרים הקצאת, שידור רישיונות כגון רגולציה ועתיר מוסדר תחום הינו

 התוכןשידורי  תחום, מאידך .ועוד , התחייבות להפקות מקורופרסום צנזורה מגבלות

גבי -, הן בשל היותו חדש יחסית והן בשל היותו מופץ עליחסי מחופש נהנה האינטרנטי

 .האינטרנט
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ת להתאים את צונאל ,במגבלות של צנזורה נתקלת החברהבמדינות מסויימות , אתיחד עם ז

 . (כמו מגבלות גיל)התוכן או לציין על המרקע הבהרות מסויימות הנוגעות לתוכן 

ה כן, בהתאם למדינות בהן היא מפעיללציה מתחום דיני הגנות הצרופה החברה לרגוכמו כן כפ

, הוראות מיוחדות 1981-התשמ"אחוק הגנת הצרכן, מחיל , לדוגמהאת שירותיה. בישראל, 

אופי הגילוי בעסקאות בנושא עסקאות מכר מרחוק, דרכי ביטולן, אופי הגילוי הנדרש בהן, 

 מתמשכות )כגון מנויים תקופתיים( וכו'.

 לתשקיף.  7.7.6  לפרטים נוספים אודות הרגולציה בתחום הפעילות של החברה, ראו סעיף

 הסכמים מהותיים 1.21

-ו 7.4.2  ,7.4.1  אודות עסקאות ההשקעה המהותיות של החברה ראו סעיפים לפרטים 1.21.1

   ;לתשקיף 7.4.3 

 ;לתשקיף 7.11.2 של החברה ראו סעיף  המהותייםהפצה לפרטים אודות הסכמי ה 1.21.2

 ולפרטים אודות עסקת רכישת טכנולוגיית סמארט פיי והקצאת המניות בגינה, רא 1.21.3

 ;לתשקיף 10.3.4סעיף 

 VOD365"))להלן: " -  Videoondemand365 Limitedהסכם עם 1.21.4

 החברה התספק ל, לפיו VOD365התקשרה החברה בהסכם עם  2015בחודש מאי 

שירותי תפעול והפצה ייעודיים לשתי פלטפורמות לשידורי תוכן בתשלום אשר בבעלות 

VOD365  באירופה. במסגרת ההסכם נקבע מנגנון שיתוף בהכנסות בין הצדדים כך

שהחברה תהא זכאית לקבל בכל מקרה סכום מינימאלי כפי שהוגדר בהסכם בעבור כל 

, כאשר ושנים מיום חתימת 3-לנקבעה ההסכם תקופת  .אחת מהפלטפורמות

VOD365  החודשים הראשונים החל מכניסתו  12יכולה לבטל את ההסכם בתוך

תהא כזה ה אטרקטיביות באופן מספק. במקרה לתוקף במידה והפלטפורמות לא תהיינ

 החברה זכאית לקבל את החלק היחסי מהסכום המינימאלי, עד למועד סיום ההסכם.

  ים ואסטרטגיה עסקיתיעד 1.22

 (VOD) תוכן לפי דרישה בכוונת החברה להיות מובילת שוק בתחומי אספקת שירותי

. לשם כך מתכוונת החברה להתקשר בהסכמי הפצה , ובפרט במדינות המתפתחותדיגיטליים

לשירותי התוכן שלה עם מפיצים באזורים כגון אמריקה הלטינית, אפריקה, דרום מזרח אסיה 

מתכוונת החברה להקים משרדי מכירות ותפעול במדינות שונות לשם  ,פה. כמו כןומזרח אירו

 קידום הפצת שירותי התוכן של החברה.

בכוונת החברה להמשיך ולפתח את הטכנולוגיות העומדות לרשותה במתן שירותי התוכן בנוסף, 

ידור למשתמשים, ולהישאר בחזית הטכנולוגית של תמיכה בתשתיות, מכשירים ואיכויות ש

מתכוונת החברה להגדיל את צוות המחקר והפיתוח  ,דרגה הראשונה. לשם כךמוהצפנה מה

 שלה ולשכור מהנדסי תוכנה, מומחי וידאו, אבטחת מידע ואחרים.
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להעריך  החברהואין ביכולת  החברההמידע שלעיל מהווה תיאור האסטרטגיה הנוכחית של 

אינם וודאים ואינם  החברהטרטגיה של את יכולת המימוש של אסטרטגיה זו. היעדים והאס

ועשויים שלא להתממש בין היתר, בשל השפעת גורמי הסיכון  החברהבשליטתה של 

 לתשקיף. 7.24  המתוארים בסעיף

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.23

הסכמי בשנה הקרובה, וזאת במסגרת  נוספותמדינות להחברה מצפה להרחיב את פעילותה 

כמפורט נכון למועד התשקיף  , ומשאים ומתנים שהיא מנהלת,הפצה שהחברה התקשרה בהם

כמו כן מצפה  .י השיווק השונים שתוארו לעילצ, וכן באמצעות ערולתשקיף 7.11.2 בסעיף 

מין לצפייה החברה להגדיל את מצבת המשתמשים בשירותי התוכן שלה ואת קטלוג התכנים הז

 בשירותי התוכן השונים אשר בבעלותה. 

מידע צופה פני עתיד המבוסס  ן, הינלהתפתחות בשנה הקרובה צפיל בנוגע החברהההערכות 

 .היקף פעילותה בשווקים השוניםבקשר עם  החברהבידי  התשקיףעל מידע המצוי במועד 

או בחלקן, כתוצאה הערכות אלו עשויות להתממש באופן שונה או שלא להתממש במלואן 

של המפיצים בהתחייבויות עמידה  , אימגורמים שונים לרבות אי השגת המימון הנדרש

לרבות גורמי הסיכון  הקבוצהו/או גורמים נוספים שאינם בשליטת  שלהם כלפי החברה

 .לתשקיף 7.24  המפורטים בסעיף

  גורמי סיכון 1.24

 :הבאים הסיכון בגורמי נתמתאפיי הקבוצה פעילות

 יכוני מאקרוס 1.24.1

 שער חליפין ןסיכו 1.24.1.1

ם היא חשופה לסיכוני החברה פועלת בשווקים בינלאומיים וכפועל יוצא

מטבעות שונים, בעיקר לש"ח. ביחס ל חליפין ה ישערב הנובעים משינויים

של הריאל  ןחשופה גם לשער החליפי הקבוצהועד התשקיף מנכון ל

 סמסונג דרום אמריקה.  בינה לביןסכם שנחתם הברזילאי, כתוצאה מהה

מתקבלות במטבע המקומי  הקבוצההסיכון המטבעי נובע מכך שהכנסות 

 השיווק והנהלה וכלליותבה החברה פועלת, אולם הוצאות של המדינה 

   דולר.ב נקובותהתוכן על פי רוב  תשקליות והוצאובעיקר שלה הן 

 סיכון אשראי 1.24.1.2

 .וחייבים אחרים מיתרת הלקוחותבעיקר עים נובסיכוני אשראי הלקבוצה 

לכך, יתרות של לקוחות. אי מצומצם רוב מכירות הקבוצה נעשות למספר 

 31ם מיהלקוחות של הקבוצה מייצגות ריכוז משמעותי של סיכון אשראי לי

הקבוצה פועלת בכדי להגדיל את מגוון לקוחותיה,  .2015-ו 2014 בדצמבר

בגין מכירות מתבצעות ללקוחות הקצה.  ובייחוד בערוצים בהם המכירות
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ללקוחות קצה באמצעות כרטיסי חיוב ו/או אשראי, לא קיים  קבוצהה

סיכון אשראי מהותי, מאחר והגביה מתבצעת מראש טרם אספקת התוכן 

 ללקוח הקצה.

 סיכון נזילות 1.24.1.3

ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים ושווה 

ומרת על כמות מספקת של מזומנים ושווה מזומנים מזומנים. הקבוצה ש

בהתחשב בתחזית תזרימי המזומנים הנדרשים למימון פעילותה, על מנת 

 למזער את סיכון הנזילות אליו היא חשופה.

 בשווקי היעדכלכלי גאופוליטי ומצב  1.24.1.4

 תלויים שאינם מגורמים הנובעים, מיתון או במשק כלכלית האטה

 בכלכלה האטה, ביטחוני מצב, פוליטיים ,נייםמדי גורמים כגון, בקבוצה

, באלה וכיוצא ,העולמיתת היעד בה פועלת החברה, או בכלכלה ושל מדינ

 למוצרי בביקוש לירידה ולגרום הצריכה הפרטית היקף על להשפיע עלולים

 העסקיות בתוצאותיה מכך לפגוע וכתוצאה, הקבוצה שירותי ובהם, פנאי

 .הקבוצה של

 ענפיים ניםסיכו 1.24.2

 פיראטיות 1.24.2.1

ידי גורמים -שירותי תוכן מוצעים לא אחת גם בדרכים לא חוקיות על

. הסדרת רישיונות ההפצה כנדרש )"פיראטיים"( אשמפיצים תכנים לל

בחלק מן . בדרך כלל מדובר בהפצת תכנים חינמית או בתשלום נמוך

ככל רמים הפיראטיים הנ"ל, אולם והמדינות ישנם ניסיונות לטפל בג

יגרם גידול בצריכה פיראטית עלול לה ,לא יצלחו כאמורבקרה שהטיפול וה

 .על חשבון רכישה מוסדרת של תכנים כגון שירותי החברהשל תוכן, 

 עליית מחירי תכנים או עליית מחירי הזרמת מידע באמצעות האינטרנט 1.24.2.2

פס -החברה מיועד לרכישת תכנים ולרכישת רוחב חלק מהותי מהוצאות

(. עלייה streamingמצעות האינטרנט )לצורך העברת השידורים בא

. ככל שהחברה לא מחירים של אלה, תעלה את הוצאות החברהבמהותית  

תצליח לגלם את עליית ההוצאות הנ"ל ללקוחותיה, קיים סיכון בפגיעה 

  בתוצאותיה העסקיות. 

 הרשויות ומדיניות הרגולציה השפעת 1.24.2.3

ברוב  מוסדרים אינם האינטרנט גבי על תוכן , שירותינכון למועד התשקיף

 בחודשלתשקיף,  7.7.6 כמפורט בסעיף יחד עם זאת, . מדינות העולם

, לבחון מנת על שר התקשורת ידי עלועדה בישראל  מונתה, 2015 ספטמבר

 בהקשר לשידורי לחול שצריכים רגולציה וכללי עקרונות, היתר בין



 
 45-ז 

 

 
 

באמצעות שירותי  הטלוויזיה ושירותי האינטרנט גבי על טלוויזיה

דבר עלול לחייב את החברה הותאומץ חקיקה בנושא,  במידה לווין/כבלים.

חקיקות דומות עלולות להיות מוחלות גם  ו/או להגביל את פעילותה.

 בשווקי יעד אחרים בהם פועלת או מתעתדת לפעול החברה.

 בכלל התקשורת החלים בתחום ההסדרה בכללי מהותיים שינוייםכמו כן 

 שינויים בתוכניות בביצוע החברה את לחייב עשויים, בפרט החברה ועל

פעילותה  של טווח ארוך תכנון לבצע ביכולתה ולפגוע שלה האסטרטגיות

 .העסקית

 סייבר 1.24.2.4

. האחרונות בשנים ומתעצמת הולכת סייבר מהתקפות שמקורה הסכנה

ולפגוע בפעילותה  יהעל להקשות עלולות סייבר כי התקפות מעריכה החברה

התקפות ה"סייבר" יכולות להיות בשלושה מישורים עיקריים:  .השוטפת

מחיקת )ב( ; )הן תכנים והן מידע אישי אודות לקוחות( גניבת מידע )א(

 לגרום שיבושים שנועדו סייבר התקפות)ג( -טי ומהותי לחברה; וימידע קר

 .בפעילות השוטפת של החברה

 )א( :הסייבר איום עם בהתמודדותה מטרות מספר לעצמה הציבה החברה

 ;לאומיבינה המידע אבטחת לסטנדרט המידע רמת אבטחת את להתאים

 מידע אבטחה מצב מהותי בדבר מידע אמת בזמן לספק היכולת )ב(

לביצוע החברה תשכור את שירותיה של חברת אבטחת מידע ג( ) ;ושירותים

ן ע״פ צורך ותדירות ות ותיקונלגילוי פרצ המערכתהתקפה על  תבדיק

  .שתיקבע ע״י החברה

 תחרות  1.24.2.5

תחום הפעילות של החברה מתחרים, בין אם מדובר בחברות הסלולר, ל

חברות הכבלים והלווין וגופים פרטיים חדשים שנכנסים לתחום שירותי 

רת העברת תכנים שהמאפ ,התוכן. ההתפתחות הטכנולוגית בתחום

משאבים  באופן שוטףברה להשקיע מחייבת את הח ,במהירות גבוהה

, הן ם חדשים ושמירה על יתרון יחסי על פני המתחריםיבחדירה לשווק

 . תכנים שהיא מציעההברמת טכנולוגית והן ברמת 

 תכופים  טכנולוגיים שינויים 1.24.2.6

 אורך והתקצרות תכופות טכנולוגיות בתמורות מתאפיין התקשורת תחום

הוא  אלה מגמותשל  משמעותן. חדשות טכנולוגיות של החיים הכלכלי

, החברה של הקיימות הטכנולוגיות בשדרוג רבים בהשקעת משאבים צורךב

עי ואיכותי לפיתוח הטכנולוגיות החדשות ושמירה של כוח אדם מקצ

ת להיות השלכות כלכליות ולולנושא זה עלוהתאמת מוצרי החברה. 

 מהותיות על החברה. 
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  גורמי סיכון יחודיים לחברה 1.24.3

 יתרונות הייחודיים לחברהפגיעה ב 1.24.3.1

יתרון מהותי של החברה הוא יכולתה לרכוש רישיונות הפצה של תכנים 

של  מכירה זכויותמימד, -, תכני תלת4Kים, כגון תכנים באיכות דמיוח

פגיעה ( ויכולת להתעדכן כל הזמן בתכנים חדשים ומגוונים. ESTתכנים )

מהותית בהכנסות עלולה לגרום לפגיעה ביתרון זה, מכל סיבה שהיא, 

 החברה. 

 חדשותאו רכישות משאבים לביצוע השקעות  עדרה 1.24.3.2

טכנולוגיות חדשות וכן רכישת ב השקעות לביצוע משאביםנדרשים  לחברה

בידי החברה, בכל עת שיידרש לה,  ויהי כי לכך ערובה אין תכנים חדשים.

 משאבים מספיקים לרכישות או השקעות כאמור.  

  אנשי מפתחתלות ב 1.24.3.3

מר נועם ל, "מנכלעיל, לחברה תלות מסוימת ב 7.16.2  בסעיף כאמור

מעריכה כי במידה  החברה. ל הטכנולוגיות, מר אורן לוי"מנכסוב יוספידיס

, עלול לחול עיכוב המלהיות מעורבים בניהול ויחדל אנשי המפתח הנ"לו

של היבט הטכנולוגי ו/או בבפיתוח מוצרי החברה ו/או בהיבט המסחרי 

 על ידי מחליפים באופן מלא.  םפעילותה עד למילוי תפקיד

השפיע על גמישות במחירים להסכמים ארוכי טווח עם ספקים עלולים  1.24.3.4

 ללקוחות

החברה תכנים מספקיה, היא מחוייבת  רוכשתבחלק מההסכמים בהם 

צפייה -לתשלום מינימלי )בעיקר בהסכמים שהתשלום בגינם נעשה פר

מגבילים את נחתמים לטווח ארוך, מסוג זה הי התוכן(. הסכמים בפריט

יכולת החברה להוריד מחירים ללקוח הסופי כאשר הדבר נדרש מסיבות 

ל ועלהדבר מסחריות )כגון תחרותיות מוגברת באזור מסויים(, ומשכך 

 לפגוע בתוצאות העסקיות של החברה, עד לשינוי ההסכם עם הספק. 

סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים  – רמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבםבטבלה שלהלן מוצגים גו

 :העל פי השפעתם על עסקי החברהאשר דורגו בהתאם להערכות  -וסיכונים מיוחדים לחברה 

 החברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על  

 גדולההשפעה  השפעה בינונית השפעה קטנה 

    מאקרו סיכוני

  x  שער חליפין ןסיכו

  x  סיכון אשראי

  x  סיכון נזילות
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 כלכליוגאופוליטי  מצב
  x  בשווקי היעד

    ענפיים סיכונים

   x פיראטיות

עליית מחירי תכנים או 
עליית מחירי הזרמת מידע 
  x  באמצעות האינטרנט

השפעת הרגולציה ומדיניות 
  x  הרשויות

   x סייבר

 x   תחרות

   x יםתכופ טכנולוגיים שינויים

    לחברה ייחודיים סיכונים

 
פגיעה ביתרונות הייחודיים 

  x  לחברה

משאבים לביצוע  העדר
 x   חדשותהשקעות 

  x  אנשי מפתחתלות ב

הסכמים ארוכי טווח עם 
ספקים עלולים להשפיע על 
  x  גמישות במחירים ללקוחות

 

פעה של גורמי הסיכון על יכון שלעיל ובכלל זה מידת ההשסבדבר גורמי ה החברההערכת 

נכון למועד  בחברהכוללת מידע צופה פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת  החברה

עשויה להיות חשופה בעתיד לגורמי  החברה. החברה, וכן כוללת הערכות או כוונות של התשקיף

ה של סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, עשויה להיות שונה מהערכותי

 .החברה

 



1 

 

1 

 

 ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד"דו

  2015בדצמבר  31ה שהסתיימה ביום לשנ

 תקנות)" 1970-ופתיים ומיידיים(, התש"להינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דו"חות תקברה הח

 ד)ב( לתקנות5בתקנה  המנויותביחס לתאגידים קטנים ההקלות  כל"(. דירקטוריון החברה החליט על אימוץ הדוחות

 . הדוחות

 

על מצב ענייני התאגיד לתקופה של שנה ח הדירקטוריון "מתכבד בזאת להגיש את דוהחברה  דירקטוריון

  חות.", בהתאם לתקנות הדו"(2015שנת )" 2015 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה ותוצאות פעילותה

 כללי .1

, על פי דיני מדינת קפריסין 2011באפריל  4פרטית אשר הוקמה והתאגדה בקפריסין ביום החברה הינה חברה 

אישרה האסיפה כללית של בעלי המניות בחברה את שינוי  26.2.2016ביום תחת השם פיקסלייט טי.וי. בע"מ. 

לה , ובקשות אVonetize PLC-שמה לאת שינוי החברה לציבורית ברשם החברות בקפריסין, ומעמדה של 

עם פרסום תשקיף החברה להצעת ניירות  .2016ידי רשם החברות הקפריסאי במהלך חודש אפריל -אושרו על

-הערך שלה לציבור בישראל, תהפוך החברה לחברה ציבורית ותחולנה הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

תקנותיו והכל בהתאם ו 1999 -"( ותקנותיו והוראות חוק החברות, התשכ"ט חוק ניירות ערך)להלן: " 1968

 א, בהתאמה, לחוק ניירות ערך. 39-ו 36להוראות סעיפים 

( Video On Demand - VODממועד הקמתה עוסקת החברה באספקת שירותי תוכן על פי דרישה )

במסגרתם מציעה החברה תכנים מסוגים שונים לצריכה על בסיס מנוי, השכרות חד פעמיות, רכישה, או 

 ססת פרסומות.צפייה ללא תשלום מבו

ביחס לדוחות הכספיים, הפנו  2016במרץ  31מיום לבעלי המניות של החברה ח רואה החשבון המבקר "בדו

' בדבר ספקות ה 1לאמור בביאור  הלב, מבלי לסייג את חוות דעתם, תשומת המבקרים את החשבון רואי

 משמעותיים להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי".
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   המצב הכספי .2

 בדצמבר 31ליום  
 )באלפי דולר(

 

 סעיף
 הסברי החברה  2014  2015

 1,734 2,399 נכסים שוטפים

 

לעומת   2015בדצמבר  31הגידול בנכסים השוטפים ליום 

השנה אשתקד נובע בעיקר מיתרת המזומנים ושווי מזומנים 

וכן מגידול  2015הנובע בעיקרו מגיוס הון מחיצוניים במהלך 

 הפרש עיתוי בגבייה ביתרת הלקוחות, הנובע מ

נכסים שאינם 

 שוטפים
700 262 

יתרת הנכסים הבלתי שוטפים כוללת בעיקר ספריות תוכן 

לזמן ארוך ורכוש הקבוע של החברה. הגידול נובע בעיקר 

 מרכש תוכן ביחס לשנה קודמת עם ספקי תוכן לזמן ארוך. 

התחייבויות 

 שוטפות
1,702 1,336 

 

לעומת  2015בדצמבר  31ליום הגידול בהתחייבויות השוטפות 

מהתקשרויות תוכן חדשות שביצעה השנה אשתקד נובע 

 החברה וכן גידול הנובע ממיסים שוטפים.

התחייבות שאינה 

 שוטפת
76 26 

ההתחייבויות שאינן שוטפות כוללות התחייבות לספקי 

 .ספריות תוכן לזמן ארוך

 634 1,321 הון עצמי 

נובע  שנה אשתקדעומת ל 2015הגידול בהון העצמי בשנת 

 ובניכויימגיוסי הון ומתשלומים מבוססי מניות, בעיקר 

 הפסדים השוטפים.     ה

 

  תוצאות הפעילות .3

 סעיף

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 )באלפי דולר(
 הסברי החברה

2015 2014 2013 

 827 1,650 1,963 הכנסות

 2014לעומת שנת  2015הגידול בהכנסות בשנת 

מעסקאות שביצעה החברה עם מפיצים כגון נובע 

 וכן גידול ממשתמשי קצה. VOD365סמסונג ו 

 עלות

 המכירות
2,020 1,247 472 

מהפחתות  2015בשנת  מושפעהגידול בעלות המכר 

שביצעה החברה עקב ירידת ערך של ספריות תוכן 

ות רכש תוכן חדשות שהתקשרה אוכן מעסק

מבוסס מניות כמו כן הגידול נובע מתשלום החברה.

לעובדים המשוייכים לעלות המכר בגין הענקות 

 .2015שביצעה החברה במהלך שנת 

רווח 

)הפסד( 
(57) 403 355 

נסות כההפסד הגולמי מושפע כאמור מגידול בה

וכן בעליה של עלות הכנסות בעיקר בגין הפחתות 
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 סעיף

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 )באלפי דולר(
 הסברי החברה

2015 2014 2013 

 ותשלום מבוסס מניות. ירידת ערך גולמי

הוצאות 

מחקר 

 ופיתוח

689 1,029 214 

 2015בהוצאות המחקר והפיתוח בשנת הקיטון 

בעיקר מירידה בגין תשלום , נובע 2014לעומת שנת 

מבוסס מניות שתקופת ההבשלה בגינן הייתה לרוב 

   .2014בשנת 

הוצאות 

שיווק 

הנהלה 

וכלליות, 

 נטו

2,135 1,500 317 

הגידול בהוצאות השיווק, הנהלה וכלליות בשנת 

בעיקר מעלויות בגין  ,2014לעומת שנת  2015

יועצים מקצועיים כחלק מהערכותה להפוך לחברה 

 ציבורית.

הכנסות 

)הוצאות( 

 אחרות

(49) 344 (31) 

  נובע מירידה בהכנסות ווסטקום.

 הפסד

 תפעולי
(2,930) (1,782) (207) 

 

הכנסות 

)הוצאות( 

 מימון, נטו

(84) 6 (113) 

י עלויות המימון נטו כוללות עמלות בנקים,הפרש

שער השפעה של מכשיר פיננסי נגזר וכן מימון בגין 

 הסכמי תוכן.

הפסד לפני 

 מיסים
(3,014) (1,776) (320) 

 

מיסים על 

 הכנסה
(146) (235) (4) 

 נובע ממיסים שוטפים בגין פעילות חברת הבת.

הפסד 

 לתקופה
(3,160) (2,011) (324) 
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  נזילות .4

 סעיף

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 באלפי דולר()
 הסברי החברה

2015 2014 2013 

מזומנים 

נטו 

ששימשו 

בפעילות 

 שוטפת 

(2,541) (1,470) (119) 

נובע בעיקר מגידול בהוצאות בעיקר בגין שרותים 

 מקצועיים, שכר,ועלוית תוכן  

מזומנים 

נטו 

ששימשו 

בפעילות 

 השקעה

(56) (29) (25) 

 ההפרשים אינם מהותיים.

מזומנים 

נטו 

נבעו ש

מפעילות 

 מימון

3,227 2,213 65 

נובע גיוסי הון שביצעה החברה, כאמור לעיל 

 בסעיף המזומנים בדו"ח על המצב הכספי.

סך 

השינוי 

במזומנים 

ושווי 

 מזומנים

630 714 (79) 

 

 

 

  מקורות המימון .5

ספים ומסבבי מאז היווסדה ממומנת עיקר פעילותה מגיוסי כלחברה הכנסות מפעילות שוטפת. יחד עם זאת, 

בלה החברה הלוואה בעבר ממר דין סלומון, דירקטור בחברה הנמנה על קבוצת בעלי יהשקעה. בנוסף, ק

, וכן מתאגיד 2015במסגרת סבב הגיוס השני מאוגוסט במלואה  נפרעהאלף דולר אשר  120השליטה, בסך של 

 . לתשקיף 7.4 בנקאי בסכום לא מהותי. לפרטים אודות עסקאות ההשקעה בחברה ראו סעיף

  בכוונת החברה לגייס הון, באמצעות הנפקת ניירות ערך מכוח תשקיף זה.

נכון . לתשקיף 3.5 סעיףלפרטים בדבר אופציות הניתנות למימוש למניות החברה שהקצתה החברה ראו 

 למועד התשקיף, טרם מומשו אופציות שהקצתה החברה כאמור.

ברה ובסביבתה העסקית ולהתחייבויות שהחברה נטלה ההשפעה שהיתה לאירועים ומגמות בפעילות הח .6

 על עצמה על נתוני הדוחות הכספיים של החברה
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 בחודש מאי הסתיימו  וסמסונג ישראל ת החברה עם סמסונג קוריאה )ביחס להפצה בישראל(יוהתקשרו

ם . לעניין זה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות. יחד עם זאת, ההסכבהתאמה 2015וחודש דצמבר 

ממשיך להתקיים; כמו כן,  הייעודיותהגלובלי של החברה עם סמסונג קוריאה בקשר עם האפליקציות 

אמריקה -עם סמסונג דרום אמריקה, בהסכם לפיו תפיץ סמסונג דרום 2015החברה התקשרה בחודש אוגוסט 

מביה, מדינות דרום אמריקה )ביניהן: ברזיל, מקסיקו, קולו 25-של החברה ב SmartVODאת שירות 

 השיקה החברה את פעילותה דנן בברזיל. 2015במהלך חודש נובמבר  ארגנטינה פרו וכו'(

  2015בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  13ראו גם ביאור 

 אירועים העשויים להצביע על קשיים פיננסים  .7

שיווק הנהלה הוצאות  ,חקר ופיתוחמלחברה הוצאות שוטפות גבוהות בגין רכישת ספריות תוכן, הוצאות 

. הוצאות אלו הינן הכרחיות בכדי לספק שירות ללקוחות קיימים ובכדי לחדור לשווקים חדשים. וכלליות

החברה נמצאת בשלב בו הכנסותיה אינן מכסות את העלויות בהן היא נושאת בכדי לשרת את לקוחותיה, 

 כנסותיה.   ה להגדיל באופן משמעותי את הומימון המשך פעילותה תלוי ביכולת

מעורר ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק  חברההוודאות בדבר מימון פעילות ה-אי

חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים, ההתחייבויות וסיווגם, שייתכן שתהיינה 

 דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 

 הדוחות הכספיים שלהוההשפעות על ים שחלו בפעילות החברה ובעסקיה שינויים מהותי .8

 בקשר עם יישום ההסכםהחברה לבין ווסטקום, , עקב מחלוקות שנתגלו בין 2015במהלך חודש פברואר 

, הפסיקו הצדדים לפעול ליישומו והחלו ביניהם מגעים לשינוי תנאי ההסכם ו/או ביטולו. מגעים אלו עימה

, החברה הפחיתה את כלל 2015ועל יוצא להקפאת ההתקשרות בין הצדדים בחודש פברואר כפ טרם הבשילו.

הנכסים הבלתי מוחשיים הקשורים ישירות לטריטוריה באפריקה שהיו רלוונטיים עד למועד זה, כיוון 

שהחברה אינה צופה עוד הטבות כלכליות עתידיות מההתקשרות האמורה. סך ההפחתה שהוכרה בגין 

 אלפי דולר.  431-הסתכמה לכ 2015בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  הסכמים אלו

ת אפריקה באמצעות מפיצים אחרים, כגון קבוצת הסלולר שבה את פעילותה בילאור האמור, הרחיבה החבר

Tigo  ברואנדה; ספק התקשורתTele10  ;ברואנדהMMIT ו-FirstBank התקשרויות אלו,  בניגריה. במסגרת

את שירותי החברה במדינות היעד, בתמורה לתשלומי עמלות או להשתתפות ברווחים המפיצים  יפיצו

 בשיעורים שונים.

 תגמולים לנושאי משרה בכירה  .9

לתשקיף. תגמול נושאי  10.2-ו 10.1סעיפים לפרטים אודות תגמול נושאי המשרה הבכירה בחברה ראו 

בהתאם למעמדו, תפקידו והתרומה  וכן וצההיקף עסקי הקבבהתאם ל, בין היתר, המשרה בחברה נקבע

 עסקיה.האישית של כל אחד מנושאי המשרה הבכירה, להצלחת הקבוצה ופיתוח 

 10 המצורף כנספח א' לפרקעבור נושאי המשרה, אמץ דירקטוריון החברה מדיניות תגמול  2016במאי  2ביום 

 לתשקיף.
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 תרומות נושא מתן מדיניות החברה ב .10

 וגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה החברה סכומים כלשהם.החברה לא קבעה מדיניות בנ

 

  ודרכי ניהולםעיקריים חשיפה לסיכוני שוק דיווח איכותי בדבר  .11

 האחראי לניהול סיכונים 

האחראי לניהול סיכוני השוק בחברה הינו מר נועם יוסיפידיס, מנכ"ל החברה. לפרטים נוספים אודות מר 

 תשקיף.ל 9.1סעיף יוסיפידיס, ראה 

 תיאור סיכוני השוק

  סיכוני מטבע

פעילות הקבוצה היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות למטבעות שונים, 

של החברה הינן ברובן שקליות, ואילו ההוצאות בגין רכישת תוכן   נהלה וכלליותהוה השיווקהוצאות  כאשר

ירות בדרום אמריקה צפויה להעמיד את החברה בפני חשיפה הינן ברובן דולריות. כמו כן, השקת הש

 למטבעות המקומיים, כאשר ההכנסות מלקוחות הקצה תתקבלנה במטבע מקומי.   

מפעם לפעם, בהתאם  דורי מטבעני מטבע, אולם תשקול לבצע גילחברה אין מדיניות מחייבת לגידור סיכו

 להערכותיה והתפתחות עסקיה הגלובליים.  

  ראיסיכוני אש

עיקר סיכוני האשראי של הקבוצה נובעים מיתרת הלקוחות. רוב מכירות הקבוצה נעשות למספר מצומצם של 

ווה לקוח עיקרי. אי לכך, יתרות הלקוחות של הקבוצה מייצגות ריכוז משמעותי הלקוחות כאשר סמסונג מ

 של סיכון אשראי.

פעילות ישירה מול לקוחות קצה, המאופיינים החברה פועלת בכדי להרחיב את מעגל לקוחותיה, תוך דגש על 

 בפיזור רב.  

  סיכון נזילות

לחברה הוצאות שוטפות גבוהות, שהינן הכרחיות בכדי לספק שירות ללקוחות קיימים ובכדי לחדור לשווקים 

חדשים. החברה נמצאת בשלב בו הכנסותיה אינן מכסות את העלויות בהן היא נושאת בכדי לשרת את 

 מימון המשך פעילותה תלוי ביכולתה להגדיל באופן משמעותי את הכנסותיה.   לקוחותיה, ו

ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים ושווה מזומנים. החברה שומרת על כמות 

מספקת של מזומנים ושווה מזומנים בהתחשב בתחזית תזרימי המזומנים הנדרשים למימון פעילותה, על מנת 

 את סיכון הנזילות אליו היא חשופה. למזער

והתחזיות המהותיים, כפי שזו מוצגת בהערכות השווי  האומדניםהסברי דירקטוריון לפערים בין ההנחות,  .12

   :2015 -ו 2014, 2013של החברה, לבין הנתונים בפועל בשנים 

של החברה נכון למועד  , כאשר שיעור הרווח הגולמי35%הערכות השווי בוצעו בהנחת שיעור רווח גולמי של 

אשר אינן מהוות הדוח הינו נמוך יותר. ההפרש נובע בעיקר מהוצאות בגין אופציות לעובדים וליועצים, 

 ריכי השווי. שיושם על ידי מע DCF -הוצאות במזומן, וכן לא נלקחו בחשבון במסגרת מודל ה

ועד התשקיף, שיעור הרווח הגולמי יצוין, כי על פי הסכמי התוכן העיקריים עליהם חתמה החברה נכון למ

הגולמי ההפסד . כמו כן, יצוין כי 35% -ד על כומין אופציות, צפוי לעהמייצג של החברה, ללא הוצאות בג
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נובע מכך שהחברה לא הצליחה להפיק הכנסות משמעותיות  2015בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה

 ם, ומאידך הוכרו ההוצאות בגין ספקי תוכןמהתקשרויות באפריקה לאור הקפאת ההתקשרות עם ווסטקו

  הפחתות ירידת ערך של ספקי תוכן וכן גידול בגין תשלום מבוסס מניות.

 היבטי ממשל תאגידי .13

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .13.1

ומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה, כפי שנקבע על ידי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מ

דירקטור "(, הינו החברות חוק)" 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט12)א()92דירקטוריון החברה לפי סעיף 

, וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה החשבונאית המתעוררות בהכנת אחד

מי פעילותה של החברה, גודלה של החברה והיקף ומורכבות דוחותיה הכספיים של החברה, תחו

. עם דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  מכהנים בדירקטוריון החברהלא פעילותה. כיום 

 השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, החברה תפעל למינוי דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

 דירקטורים בלתי תלויים .13.2

ד התשקיף, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים למוענכון 

 בהתאם להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות.

 של החברהגילוי בדבר המבקר הפנימי  .13.3

החברה תפעל למינוי מבקר פנימי עם השלמת  .החברה טרם מינתה מבקר פנימינכון למועד התשקיף, 

 תשקיף זה.על פי ההנפקה 

 המבקר של החברה רואה החשבוןגילוי בדבר  .13.4

  זהות רואה החשבון המבקר .13.4.1

 "(.רואה החשבון המבקר)" PwC Israel הינם החברהרואי החשבון המבקרים של 

 שכר רואה החשבון המבקר .13.4.2

 לביקורת הקשורים ביקורת, שירותים שירותי בגין המבקר החשבון הרואה של הטרחה שכר

אלפי דולר. סך שעות  203-מסתכם לסך של כ 2015-ו 2014 ,2013 לשנים התשקיף הכנת ובגין

 .שעות 5,100-העבודה הסתכמו לכ

  הליך אישור הדוחות הכספיים  .13.5

דירקטוריון החברה הינו האורגן אשר דן בדוחותיה הכספיים של החברה ומאשר אותם, לאחר שחברי 

פני המועד הקבוע לישיבת מספר ימים להדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים 

הדירקטוריון בה הם אמורים לאשר את הדוחות הכספיים. במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים 

ומאושרים הדוחות הכספיים, סוקר סמנכ"ל הכספים את עיקרי הדוחות הכספיים ואת הסוגיות 

 המהותיות בדיווח הכספי. 

ידי חברי הדירקטוריון מראש ו/או עולות במהלך לאחר דיון כאמור ומענה לשאלות והערות שהוכנו על 

הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים  בישיבתישיבת הדירקטוריון, מאושרים הדוחות הכספיים. 

ונכחו גם  , השתתפו כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה2016במרץ  31שנערכה ביום 

 .החברה וסמנכ"ל הכספים שלהמבקרים יועצים משפטיים חיצוניים, רואי החשבון 

, עם אישור תשקיף זה. במסגרת ישיבה זו 2016במאי   29הדו"חות הכספיים אושרו מחדש ביום 

השתתפו כלל חברי הדירקטוריון, סמנכ"ל הכספים רואי החשבון המבקרים ויועציה המשפטיים 

 החיצוניים של החברה. 
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אם וככל  ,שלמת ההנפקה נשוא תשקיף זהם ההחברה תפעל למינוי ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ע

 אם להוראות הדין.תבהשתידרש 

 
  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי .14

 .לדוחות הכספיים 3ראו ביאור אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים לפרטים 

 הדוח על המצב הכספילאחר תאריך מהותיים אירועים  .15

  .המצורף לתשקיף זה ועים של החברהודו"ח האר 2015לדוח הכספי לשנת  24לפרטים ראו ביאור 

 מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון .16

נספח א' לדוח ראה  2015, בדצמבר 31מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום לפרטים אודות 

 .זה

 ומהותיות מאוד הערכות שווי מהותיות .17

ב)ט( לתקנות 8מהותיות מאוד, בהתאם לתקנה להלן פרטים אודות הערכות שווי מהותיות והערכות שווי 

 הדוחות: 

 הערכות שווי מהותיות מאד .17.1

 
 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  : זיהוי נשוא ההערכה

 24.12.14, 30.9.14, 30.6.14מועד ההערכה:  :עיתוי ההערכה

לא חל שינוי . 26.11.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

, אשר עשוי ת השוויממועד החתימה על הערכמהותי 

 לשנות את מסקנות הערכת השווי.

מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

שווי לכל עובד המפורט בדוח הערכת השווי בהתאם 

 לתאריך ההערכה.

הערכות גדעון משמש כמומחה  - גדעון שלום בנדור פרטים אודות מעריך השווי: 

-, וביצע ופיקח על למעלה מ2005שווי מוביל מאז 

שנות ניסיון  20-הערכות שווי. לגדעון למעלה מ 2,000

 טק. -טק וביו-בניהול ובמו"פ, בייחוד בחברות היי

במדעי המחשב וכלכלה  BAלגדעון תואר 

 MBA-אילן בישראל, ו-מאוניברסיטת בר

ית , במסגרת התכנית היוקרתSan Joseמאוניברסיטת 

של אפל לתואר שני בניהול. גדעון חבר באיגוד 

האמריקאי למנתחי הערכות שווי מוסמכים 

(NACVA.) 

שנות ניסיון בהערכות שווי,   4לרועי מעל  - רועי ורובל

חוגי(, -בכלכלה ובמנהל עסקים )דו BAרועי הינו בעל 

בכלכלה עם  MAאילן, וכן -מאוניברסיטת בר

אילן. -ברסיטת ברהתמחות במימון ובנקאות, מאוני

רועי הינו חבר באיגוד הלאומי למעריכי שווי 

 CVA-( ובעל הסמכת הNACVAמוסמכים )
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(Certified Valuation Analyst). 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 התאם למודל ההערכה: ב

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 

 הערכות שווי מהותיות: .17.2

 
 החברה : זיהוי נשוא ההערכה

 31.5.13מועד ההערכה:  :עיתוי ההערכה

לא חל שינוי  – 16.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

מהותי בחברה, אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת 

 .השווי

 אלפי דולר 865-כ 31.5.2013שווי חברה למועד  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

 ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 (DCFמודל היוון תזרים מזומנים )  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:

את ההערכה,  ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 החברה : זיהוי נשוא ההערכה

 31.7.13מועד ההערכה:  :עיתוי ההערכה

לא חל שינוי  – 20.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

מהותי בחברה, אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת 

 .השווי

 אלפי דולר 1,687-כ 31.7.2013שווי חברה למועד  ההערכה שנקבע בהתאם להערכה: שווי נשוא

 ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 (DCFמודל היוון תזרים מזומנים )  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:

רכה, ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההע

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 

 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  : זיהוי נשוא ההערכה

 26.8.15מועד ההערכה:  :עיתוי ההערכה

 26.11.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

ממועד החתימה על הערכת לא חל שינוי מהותי 

 עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי. , אשרהשווי

מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

שווי לכל עובד המפורט בדוח הערכת השווי בהתאם 
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 לתאריך ההערכה.

 ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  זיהוי נשוא ההערכה: 

 2013 -2011השנים  מועד ההערכה: בין עיתוי ההערכה:

לא חל שינוי  – -  2.12.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

 .מהותי, אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי

מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

שווי לכל עובד המפורט בדוח הערכת השווי בהתאם 

 לתאריך ההערכה.

 .ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  א ההערכה: זיהוי נשו

 24.12.14מועד ההערכה:  עיתוי ההערכה:

  20.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

ממועד החתימה על הערכת לא חל שינוי מהותי 

 , אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי.השווי

ערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו מכיוון שמדובר בה שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

שווי לכל עובד המפורט בדוח הערכת השווי בהתאם 

 לתאריך ההערכה.

 .ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

ערכה, ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את הה

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  זיהוי נשוא ההערכה: 

 1.2.15מועד ההערכה:  עיתוי ההערכה:

 20.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

ממועד החתימה על הערכת לא חל שינוי מהותי 

 שוי לשנות את מסקנות הערכת השווי., אשר עהשווי
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מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

שווי לכל עובד המפורט בדוח הערכת השווי בהתאם 

 לתאריך ההערכה.

 .ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 החברההערכת שווי אופציות למשקיעים של  זיהוי נשוא ההערכה: 

 28.10.14מועד ההערכה:  עיתוי ההערכה:

 9.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

ממועד החתימה על הערכת לא חל שינוי מהותי 

 , אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי.השווי

 כמפורט בהערכת השווי. שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

 ראה לעיל. פרטים אודות מעריך השווי: 

 ןכ האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בלאק אנד שולס מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 

 2016 מאיב 29 

 
 

 סינועם יוספיד

 מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון
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 2015בדצמבר  31בת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום מצ -א'נספח 

 

אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות , סך יתרות האשראי הבנקאי .א

, נכון (דולרד לעיל )באלפי -שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א

 :2015בדצמבר  31ליום 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס(

סה"כ לפי 

 שנים

 45 * --- --- --- --- --- 45 --- שנה ראשונה

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה שניה

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה שלישית

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה רביעית

שנה חמישית 

 ואילך
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 45 * --- --- --- --- --- 45 --- סה"כ

 אלפי דולר 1 -פחות מ 

 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד  .ב

 מוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה )באלפי ש"ח(: המדווח ה

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס(

סה"כ לפי 

 שנים

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה ראשונה

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה שניה

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה שלישית

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה רביעית

שנה חמישית 

 ואילך
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- סה"כ

 

כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות  מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות (1

 .1,308 (:דולר)באלפי  2015בדצמבר  31ליום  "סולו"( 

 31ליום מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד  (2

 . 1,308)באלפי דולר(:  2015בדצמבר 
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 ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד"דו

  2016 במרץ 31שהסתיימה ביום  לתקופה

 תקנות)" 1970-ופתיים ומיידיים(, התש"להינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דו"חות תקהחברה 

 ד)ב( לתקנות5בתקנה  המנויותביחס לתאגידים קטנים ההקלות  כל"(. דירקטוריון החברה החליט על אימוץ הדוחות

 . הדוחות

 

 

, 2016 במרץ 31 נכון ליום על מצב ענייני התאגיד ח הדירקטוריון "מתכבד בזאת להגיש את דוהחברה  דירקטוריון

) להלן: "תקופת  2016 במרץ 31והתוצאות הכספיות של החברה, לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 הכספייון הינו מצומצם והוא נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי גם הדו"ח היקפו של דו"ח הדירקטור(. "הביניים

הדוחות לרבות דוח הדירקטוריון של החברה לתקופה זו, המצורפים לתשקיף )להלן: " 2015של החברה לשנת 

במסגרת דו"ח הדירקטוריון לא נכללה התייחסות  .בדוחות השנתייםואין בו חזרה על מה שנכלל "( השנתיים

ם שאינם נוגעים לחברה או שלדעת החברה אינם מהותיים או שאין בהעדרם כדי לפגום בהבנת מצב ענייני לענייני

 .החברה

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה ותוצאות פעילותה

 כללי .1

, על פי דיני מדינת קפריסין 2011באפריל  4החברה הינה חברה פרטית אשר הוקמה והתאגדה בקפריסין ביום 

אישרה האסיפה כללית של בעלי המניות בחברה את שינוי  26.2.2016ביום יקסלייט טי.וי. בע"מ. תחת השם פ

, ובקשות אלה Vonetize PLC-שמה לאת שינוי החברה לציבורית ברשם החברות בקפריסין, ומעמדה של 

יירות עם פרסום תשקיף החברה להצעת נ .2016ידי רשם החברות הקפריסאי במהלך חודש אפריל -אושרו על

-הערך שלה לציבור בישראל, תהפוך החברה לחברה ציבורית ותחולנה הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

ותקנותיו והכל בהתאם  1999 -"( ותקנותיו והוראות חוק החברות, התשכ"ט חוק ניירות ערך)להלן: " 1968

 א, בהתאמה, לחוק ניירות ערך. 39-ו 36להוראות סעיפים 

( Video On Demand - VODהחברה באספקת שירותי תוכן על פי דרישה ) ממועד הקמתה עוסקת

במסגרתם מציעה החברה תכנים מסוגים שונים לצריכה על בסיס מנוי, השכרות חד פעמיות, רכישה, או 

 צפייה ללא תשלום מבוססת פרסומות.

ת הכספיים, הפנו ביחס לדוחו 2016במרץ  31מיום לבעלי המניות של החברה ח רואה החשבון המבקר "בדו

' בדבר ספקות ה 1לאמור בביאור  הלב, מבלי לסייג את חוות דעתם, תשומת המבקרים את החשבון רואי

 משמעותיים להמשך קיומה של החברה כ"עסק חי".

 יםהשנתי ותשאירעו בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדו"ח ביחס לדוחאירועים  .2

 תשלום מבוסס מניות .א
 

הראשון ולפני  הפיצול לאחר) אופציות 3,000וריון החברה הענקתן של , אישר דירקט2016 מרס בחודש

דולר למניה.  10של החברה לפי מחיר מימוש של  לסמנכ"ל הכספים הפיצול השני וחלוקת מניות ההטבה(

 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, במסלול ההוני עם נאמן. 102האופציות הוענקו בהתאם להוראות סעיף 
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 הון מניותשינוי ב .ב
 

אירו, כך  25,650-הון המניות הרשום של החברה ל הגדילה החברה את 2016בפברואר  26ביום  .1

מניות רגילות, בנות  2,565,000אירו מחולק  25,650שההון הרשום של החברה באותה עת עמד על 

 .אירו ערך נקוב כל אחת 0.01

של החברה ביחס של פק והמונבוצע פיצול נוסף של הון המניות הרשום  2016בפברואר  26ביום  .2

אירו  0.0001מניות רגילות בנות  100-אירו ערך נקוב הפכה ל 0.01באופן שכל מניה רגילה בת  1:100

 ערך נקוב כל אחת.

אירו, כך שההון  100,000-ל ההון הרשום של החברה דילה החברה אתגה 2016בפברואר  27ביום  .3

( מניות רגילות 1,000,000,000מיליארד ) 1-לאירו מחולק  100,000הרשום של החברה באותה עת היה 

 .אירו ערך נקוב כל אחת 0.0001בנות 

החברה, כך שביחס לכל  של המניות בעלי לכל הטבה מניותהענקה של  בוצעה 2016במרס  31ביום  .4

 מניות 6.35-כ לקבל זכאי יהיה בעל המניותבחברה,  מניות בעל ידי עלשהוחזקה  אחת רגילהמניה 

 . של החברה ללא תמורהת נוספורגילות 

, באופן 1:10של החברה ביחס של והמונפק איחוד של הון המניות הרשום בוצע  2016באפריל  27ביום  .5

אירו, כך שההון  0.001אירו ע"נ, הפכה למניה רגילה אחת בת  0.0001מניות רגילות בנות  10שכל 

 0.001( מניות רגילות בנות 100,000,000אירו מחולק למאה מיליון ) 100,000הרשום של החברה הינו 

ניות מ  25,650,000אירו, מחולק   25,650וההון המונפק של החברה הינו  אירו ערך נקוב כל אחת

 "(.איחוד ההון" -)להלן  אחת. כל"נ ע אירו 0.001, בנות רגילות

 ההאופצי כתבי בכמות התאמה החברה ביצעה החברה של המניות הון יפיצולכל אחד מ עם בבד בד .6

ות כמות כתבי האופציה ההתאמכל אחת מ ביצוע שלאחר כך שהוענקו עד לאותו מועד החברה של

 .100-ומחיר המימוש של כל כתב אופציה שהוענק חולק ב 100הוכפלה פי 

 עסקת סמארט פיי .ג

 סולומון ודין לוי אורן, יוסיפידיס נועם בין משותפים הצבעה הסכמי נחתמו 2016 בפברואר 28 ביום

 נתנו ובכך פיי-ובסמארט בחברה( מ"בע קפיטל ושילד מ"בע רס'ונצ הון סנטינל - שבבעלותו תוהחברו)

 בבורסה החברהמניות  של להנפקה בכפוף פיי-סמארט של והטכנולוגיה הפעילות רכישת לעסקת תוקף

 . בע"מ אביב בתללניירות ערך 

מורה לפעילות והטכנולוגיה של פיי, כך שבת-נחתמה העסקה בין החברה לבין סמארט 2016במרס  3ביום 

 אלפי דולר, כדלהלן: 2,063-פיי תמורה בסך כ-פיי התחייבה החברה לשלם לסמארט-סמארט

הראשון ולפני הפיצול  הפיצול לאחרמניות החברה ) 722,157אלפי דולר ישולמו בדרך של הקצאת  750

 .1דולר 1.04השני ולפני חלוקת מניות ההטבה(, לפי מחיר למניה של 

תשלומים חודשיים שווים, שתחילתם עם  18-פיי ב-אלפי דולר במזומן אשר ישולמו לסמארט  1,313 -כ

 חודשים ממועד השלמת הנפקת מניות החברה. 6תום 

 לתוקף כנסתלכש פיי-סמארט בעסקתהחשבונאי בספרי החברה  הטיפול, החברההנהלת  של להערכתה

                                                           
1

  . 2015ואיחוד ההון מחודש אפריל  2016הותאמו בגין חלוקת מניות ההטבה בחודש מרץ המניות ומחיר מספר  
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 .שליטה אותה תחת עסקים צירוף של ךבדר יעשה, כדלעיל החברה שלמניות  להנפקת בכפוף

 
   המצב הכספי .3

  
 במרץ 31

 )באלפי דולר(

 31ליום 
 בדצמבר

 )באלפי דולר(
 

  סעיף
2016 

 
 הסברי החברה  2015 2015

 נכסים שוטפים

 

 

1,501 

 

 

1,474 

 

2,399 

  לעומת   2016 במרץ 31בנכסים השוטפים ליום  הקיטון

בע בעיקר נו והתקופה המקבילה אשתקד הדוח השנתי

עקב פעילותה יתרת המזומנים ושווי מזומנים ירידה במ

)הנובעת  השוטפת של החברה וכן ירידה ביתרת הלקוחות

 מגביית חובות של לקוחות החברה(

נכסים שאינם 

 שוטפים

 

638 

 

292 
700 

יתרת הנכסים הבלתי שוטפים כוללת בעיקר ספריות תוכן 

יחס לרבעון ב גידולה לזמן ארוך ורכוש הקבוע של החברה.

אשתקד נובע ממעבר החברה להסכמי תוכן לתקופה העולה 

 .על שנה

התחייבויות 

 שוטפות

 

1,735 

 

1,382 

 

1,702 

כוללת בעיקר ספריות תוכן ות שוטפה ההתחייבויותיתרת 

הגידול ביחס לתקופה  קצר ספקים ויתרות זכות.לזמן 

 המקבילה אשתקד נובע מרכישות תוכן.

התחייבות 

 טפתשאינה שו

 

80 

 

44 
76 

ההתחייבויות שאינן שוטפות כוללות התחייבות לספקי 

 ספריות תוכן לזמן ארוך.

 הון עצמי 

 

324 

 

340 1,321 

מתוצאות נובע  השנתיבהון העצמי לעומת  הקיטון

תשלום מבוסס  והוצאות הפעילות השוטפת של החברה

    מניות

 

  תוצאות הפעילות .4

 סעיף

חודשים  3לתקופת הדוח של 

 ביום סתיימההש

 

לתקופה של שנה 

 הסברי החברה שהסתיימה ביום 

במרץ  31

2016 

במרץ  31

2015 

 2015בדצמבר  31

 )מבוקר(
 

  באלפי דולר  

 363 249 הכנסות

 

 

 

 

1,963 

הירידה בהכנסות ביחס לרבעון אשתקד נובעת 

מהחלטת החברה להפסיק את הסכם 

הבלעדיות לסמסונג ולפתוח את השרות 

לעיתים נוהגת החברה  נוספים.למפיצים 

להעניק התנסות ללא תמורה לצרכי חדירה 

לשוק או מבצעים שונים. סכומים אלו אינם 

באים לידי ביטוי במכירות החברה ולהם השפע 

 ישירה על תוצאות הפעילות הגולמית.
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 עלות

 המכירות
449 686 

 

 

 

2,020 

עלות המכר מושפעת מהפחתת נכסי תוכן 

הקבלה בין הכרה  שמבצעת החברה. אין

בהכנסה ממכירות תוכן לבין הפחתת נכסי 

תוכן שמתבצעת על פני תקופת ההסכם לעומת 

מכירות שמוכרות בעת היווצרותן. כמו כן עלות 

המכר כוללת תשלום מבוסס מניות שהוענקו 

ומופחתים על פני תקופת  2015לעובדים בשנת 

ברבעון אשתקד הופחתו נכסי תוכן  ההבשלה.

כים לאפריקה שבגינם החברה טרם שהיו משוי

 יצרה הכנסות.

 (323) (200) הפסד גולמי

 

(57) 

 מירידהההפסד הגולמי מושפע כאמור תוצאות 

בהכנסות וכן בעליה של עלות הכנסות בעיקר 

 בגין הפחתות ירידת ערך ותשלום מבוסס מניות

 וכן התנסות ללא תמורה לתקופה מוגבלת.

הוצאות 

 מחקר ופיתוח
232 143 

 

 

689 

 ברבעוןבהוצאות המחקר והפיתוח  הגידול

מגידול בעלויות נובע  רבעון אשתקדלעומת 

  השכר וקבלני משנה.

הוצאות 

שיווק הנהלה 

 וכלליות, נטו

547 365 

 

 

2,135 

הגידול בהוצאות השיווק, הנהלה וכלליות 

נובע בעיקר  רבעון אשתקדלעומת  ברבעון

מעלויות בגין יועצים מקצועיים כחלק 

 ערכותה להפוך לחברה ציבורית.ימה

הכנסות 

)הוצאות( 

 אחרות

(14) (10) 

 

(49) 

 

 הפסד

 תפעולי
993 841 

 

2,930 

ההפסד התפעולי מושפע כאמור מגידול בהפסד 

הגולמי וכן מגידול בעלויות יועצים כחלק 

מהיערכות החברה להפוך לחברה ציבורית וכן 

 מתשלומים מבוססי מניות .

הכנסות 

)הוצאות( 

 מון, נטומי

(76) (3) 

 

(84) 

 עלויות המימון נטו כוללות עמלות בנקים,

הפרשי שער השפעה של מכשיר פיננסי נגזר וכן 

 מימון בגין הסכמי תוכן.

הפסד לפני 

 מיסים
(1,069) (844) 

 

(3,014) 

 

 

מיסים על 

 הכנסה
36 43 

 

146 

 נובע ממיסים שוטפים בגין פעילות חברת הבת.

הפסד 

 לתקופה
(1,105) (887) 

(3,160)  
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 מקורות מימון ותזרים מזומנים

 

 

  מקורות המימון .5

מאז היווסדה ממומנת עיקר פעילותה מגיוסי כספים ומסבבי לחברה הכנסות מפעילות שוטפת. יחד עם זאת, 

בלה החברה הלוואה בעבר ממר דין סלומון, דירקטור בחברה הנמנה על קבוצת בעלי יהשקעה. בנוסף, ק

, וכן מתאגיד  2015במסגרת סבב גיוס השני מאוגוסט במלואה  נפרעהאלף דולר אשר  120השליטה, בסך של 

 . לתשקיף 7.4 השקעה בחברה ראו סעיף בנקאי בסכום לא מהותי. לפרטים אודות עסקאות 

  בכוונת החברה לגייס הון, באמצעות הנפקת ניירות ערך מכוח תשקיף זה.

למועד נכון . לתשקיף 3.5ה ראו פרק לפרטים בדבר אופציות הניתנות למימוש למניות החברה שהקצתה החבר

 התשקיף, טרם מומשו אופציות שהקצתה החברה כאמור.

 

ההשפעה שהיתה לאירועים ומגמות בפעילות החברה ובסביבתה העסקית ולהתחייבויות שהחברה נטלה  .6

  החברהעל עצמה על נתוני הדוחות הכספיים של 

 בחודש מאי הסתיימו  וסמסונג ישראל ל(ת החברה עם סמסונג קוריאה )ביחס להפצה בישראיוהתקשרו

. לעניין זה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות. יחד עם זאת, ההסכם בהתאמה 2015וחודש דצמבר 

ממשיך להתקיים; כמו כן,  הייעודיותהגלובלי של החברה עם סמסונג קוריאה בקשר עם האפליקציות 

אמריקה -ריקה, בהסכם לפיו תפיץ סמסונג דרוםעם סמסונג דרום אמ 2015החברה התקשרה בחודש אוגוסט 

מדינות דרום אמריקה )ביניהן: ברזיל, מקסיקו, קולומביה,  25-של החברה ב SmartVODאת שירות 

  השיקה החברה את פעילותה דנן בברזיל. 2015במהלך חודש נובמבר  ארגנטינה פרו וכו'(

  2015בר בדצמ 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  13ראו גם ביאור 

 

חודשים  3לתקופת הדוח של 

 שהסתיימה ביום

 

לתקופה של שנה 

 הסברי החברה שהסתיימה ביום 

 2015במרץ  31 2016במרץ  31
 2015בדצמבר  31

 )מבוקר(
 

  באלפי דולר  

תזרים מזומנים 

ששימש לפעילות 

 שוטפת

(629) (249) 

 

(2,541) 

ל בפעילות שוטפת הגידו

ביחס לרבעון אשתקד נובעת 

מגידול בהפסד החברה 

בעיקר מרכישות תוכן 

 נוספות. 

תזרים מזומנים 

 מפעילות השקעה
(12) (40) 

 

(56) 

 ההפרשים אינם מהותיים.

תזרים מזומנים שנבעו 

 מפעילות מימון
18 54 

 

3,227 

נובע גיוסי הון שביצעה 

. 2015החברה במהלך שנת 

סי הון במהלך לא היו גיו

 הרבעון.
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 אירועים העשויים להצביע על קשיים פיננסים  .7

שיווק הנהלה הוצאות  ,חקר ופיתוחמלחברה הוצאות שוטפות גבוהות בגין רכישת ספריות תוכן, הוצאות 

. הוצאות אלו הינן הכרחיות בכדי לספק שירות ללקוחות קיימים ובכדי לחדור לשווקים חדשים. וכלליות

תיה אינן מכסות את העלויות בהן היא נושאת בכדי לשרת את לקוחותיה, החברה נמצאת בשלב בו הכנסו

 ה להגדיל באופן משמעותי את הכנסותיה.   ומימון המשך פעילותה תלוי ביכולת

מעורר ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק  חברההוודאות בדבר מימון פעילות ה-אי

מות לגבי ערכי הנכסים, ההתחייבויות וסיווגם, שייתכן שתהיינה חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל התא

 דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 

  שלההדוחות הכספיים וההשפעות על שינויים מהותיים שחלו בפעילות החברה ובעסקיה  .8

 ם יישום ההסכםבקשר עהחברה לבין ווסטקום, , עקב מחלוקות שנתגלו בין 2015במהלך חודש פברואר 

, הפסיקו הצדדים לפעול ליישומו והחלו ביניהם מגעים לשינוי תנאי ההסכם ו/או ביטולו. מגעים אלו עימה

, החברה הפחיתה את כלל 2015כפועל יוצא להקפאת ההתקשרות בין הצדדים בחודש פברואר  טרם הבשילו.

רלוונטיים עד למועד זה, כיוון הנכסים הבלתי מוחשיים הקשורים ישירות לטריטוריה באפריקה שהיו 

שהחברה אינה צופה עוד הטבות כלכליות עתידיות מההתקשרות האמורה. סך ההפחתה שהוכרה בגין 

 אלפי דולר.  431-הסתכמה לכ 2015בדצמבר  31הסכמים אלו בתקופה שהסתיימה ביום 

כגון קבוצת הסלולר ת אפריקה באמצעות מפיצים אחרים, שבה את פעילותה בילאור האמור, הרחיבה החבר

Tigo  ברואנדה; ספק התקשורתTele10  ;ברואנדהMMIT ו-FirstBank התקשרויות אלו,  בניגריה. במסגרת

המפיצים את שירותי החברה במדינות היעד, בתמורה לתשלומי עמלות או להשתתפות ברווחים  יפיצו

 בשיעורים שונים.

  תגמולים לנושאי משרה בכירה  .9

לתשקיף. תגמול נושאי  10.2-ו 10.1סעיפים לפרטים אודות תגמול נושאי המשרה הבכירה בחברה ראו 

וכן בהתאם למעמדו, תפקידו והתרומה  וצההיקף עסקי הקבבהתאם ל, בין היתר, המשרה בחברה נקבע

 עסקיה.האישית של כל אחד מנושאי המשרה הבכירה, להצלחת הקבוצה ופיתוח 

המצורף כנספח א' לפרק עבור נושאי המשרה, דירקטוריון החברה מדיניות תגמול  מץיא 2016במאי  2ביום 

   לתשקיף.  10

 תרומות נושא מתן מדיניות החברה ב .10

 החברה לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה החברה סכומים כלשהם.

 

  לםודרכי ניהועיקריים חשיפה לסיכוני שוק דיווח איכותי בדבר  .11

 האחראי לניהול סיכונים 

האחראי לניהול סיכוני השוק בחברה הינו מר נועם יוסיפידיס, מנכ"ל החברה. לפרטים נוספים אודות מר 

 לתשקיף. 9.1סעיף יוסיפידיס, ראה 
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 תיאור סיכוני השוק

  סיכוני מטבע

ת למטבעות שונים, פעילות הקבוצה היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפו

של החברה הינן ברובן שקליות, ואילו ההוצאות בגין רכישת תוכן   נהלה וכלליותהוה השיווקהוצאות  כאשר

הינן ברובן דולריות. כמו כן, השקת השירות בדרום אמריקה צפויה להעמיד את החברה בפני חשיפה 

 קומי.   למטבעות המקומיים, כאשר ההכנסות מלקוחות הקצה תתקבלנה במטבע מ

מפעם לפעם, בהתאם  דורי מטבעני מטבע, אולם תשקול לבצע גילחברה אין מדיניות מחייבת לגידור סיכו

 להערכותיה והתפתחות עסקיה הגלובליים.  

  סיכוני אשראי

עיקר סיכוני האשראי של הקבוצה נובעים מיתרת הלקוחות. רוב מכירות הקבוצה נעשות למספר מצומצם של 

ווה לקוח עיקרי. אי לכך, יתרות הלקוחות של הקבוצה מייצגות ריכוז משמעותי הסונג מלקוחות כאשר סמ

 של סיכון אשראי.

החברה פועלת בכדי להרחיב את מעגל לקוחותיה, תוך דגש על פעילות ישירה מול לקוחות קצה, המאופיינים 

 בפיזור רב.  

  סיכון נזילות

כדי לספק שירות ללקוחות קיימים ובכדי לחדור לשווקים לחברה הוצאות שוטפות גבוהות, שהינן הכרחיות ב

חדשים. החברה נמצאת בשלב בו הכנסותיה אינן מכסות את העלויות בהן היא נושאת בכדי לשרת את 

 לקוחותיה, ומימון המשך פעילותה תלוי ביכולתה להגדיל באופן משמעותי את הכנסותיה.   

פק של מזומנים ושווה מזומנים. החברה שומרת על כמות ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מס

מספקת של מזומנים ושווה מזומנים בהתחשב בתחזית תזרימי המזומנים הנדרשים למימון פעילותה, על מנת 

 למזער את סיכון הנזילות אליו היא חשופה.



8 

 

8 

 

 
 היבטי ממשל תאגידי .12

  הליך אישור הדוחות הכספיים .12.1

אשר דן בדוחותיה הכספיים של החברה ומאשר אותם, לאחר שחברי דירקטוריון החברה הינו האורגן 

מספר ימים לפני המועד הקבוע לישיבת הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים 

הדירקטוריון בה הם אמורים לאשר את הדוחות הכספיים. במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים 

כ"ל הכספים את עיקרי הדוחות הכספיים ואת הסוגיות ומאושרים הדוחות הכספיים, סוקר סמנ

 המהותיות בדיווח הכספי. 

לאחר דיון כאמור ומענה לשאלות והערות שהוכנו על ידי חברי הדירקטוריון מראש ו/או עולות במהלך 

הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים  בישיבתישיבת הדירקטוריון, מאושרים הדוחות הכספיים. 

ונכחו גם  , השתתפו כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה2016 במאי 29שנערכה ביום 

 .של החברה וסמנכ"ל הכספיםהמבקרים יועצים משפטיים חיצוניים, רואי החשבון 

, עם אישור תשקיף זה. 2016במאי  29אושרו מחדש ביום  2015בדצמבר  31ליום  הדו"חות הכספיים

במסגרת ישיבה זו השתתפו כלל חברי . 2016במרץ  31החברה ליום בנוסף, אושרו הדוחות הכספיים של 

 הדירקטוריון, סמנכ"ל הכספים רואי החשבון המבקרים ויועציה המשפטיים החיצוניים של החברה. 

אם וככל  ,ם השלמת ההנפקה נשוא תשקיף זההחברה תפעל למינוי ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ע

 אם להוראות הדין.תבהשתידרש 

  לוי בקשר עם הדיווח הפיננסיגי .13

 .לדוחות הכספיים 3ראו ביאור אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים לפרטים 

 מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון .14

נספח א' לדוח ראה  2016, במרץ 31מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום לפרטים אודות 

  .זה

  ותיות מאודומה הערכות שווי מהותיות .15

ב)ט( לתקנות 8להלן פרטים אודות הערכות שווי מהותיות והערכות שווי מהותיות מאוד, בהתאם לתקנה 

  הדוחות:

 הערכות שווי מהותיות מאד .15.1

 
 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  : זיהוי נשוא ההערכה

 24.12.14, 30.9.14, 30.6.14מועד ההערכה:  :עיתוי ההערכה

לא חל שינוי  – 26.11.15 י נחתמה ביום:הערכת השוו

, אשר עשוי ממועד חתימת הערכת השווימהותי 

 לשנות את מסקנות הערכת השווי.

מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

שווי לכל עובד המפורט בדוח הערכת השווי בהתאם 

 לתאריך ההערכה.

גדעון משמש כמומחה הערכות  - גדעון שלום בנדור ם אודות מעריך השווי: פרטי

-, וביצע ופיקח על למעלה מ2005שווי מוביל מאז 

שנות ניסיון  20-הערכות שווי. לגדעון למעלה מ 2,000
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 טק. -טק וביו-בניהול ובמו"פ, בייחוד בחברות היי

במדעי המחשב וכלכלה  BAלגדעון תואר 

 MBA-לן בישראל, ואי-מאוניברסיטת בר

, במסגרת התכנית היוקרתית San Joseמאוניברסיטת 

של אפל לתואר שני בניהול. גדעון חבר באיגוד 

האמריקאי למנתחי הערכות שווי מוסמכים 

(NACVA.) 

שנות ניסיון בהערכות שווי,   4לרועי מעל  - רועי ורובל

חוגי(, -בכלכלה ובמנהל עסקים )דו BAרועי הינו בעל 

בכלכלה עם  MAאילן, וכן -סיטת ברמאוניבר

אילן. -התמחות במימון ובנקאות, מאוניברסיטת בר

רועי הינו חבר באיגוד הלאומי למעריכי שווי 

 CVA-( ובעל הסמכת הNACVAמוסמכים )

(Certified Valuation Analyst). 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי  :מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.
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 הערכות שווי מהותיות: .15.2

 
 החברה : זיהוי נשוא ההערכה

 31.5.13מועד ההערכה:  :עיתוי ההערכה

חל שינוי לא  – 16.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

, אשר ממועד חתימת הערכת השווי מהותי בחברה

 .עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי

 אלפי דולר 865-כ 31.5.2013שווי חברה למועד  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

 ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 (DCFמודל היוון תזרים מזומנים )  ריך השווי פעל על פיו:מודל ההערכה שמע

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 החברה : זיהוי נשוא ההערכה

 31.7.13מועד ההערכה:  :עיתוי ההערכה

לא חל שינוי  – 20.9.15 :הערכת השווי נחתמה ביום

אשר ממועד חתימת הערכת השווי, מהותי בחברה, 

 .עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי

 אלפי דולר 1,687-כ 31.7.2013שווי חברה למועד  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

 ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 ןכ האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 (DCFמודל היוון תזרים מזומנים )  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 

 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  : זיהוי נשוא ההערכה

 26.8.15מועד ההערכה:  :ערכהעיתוי הה

 26.11.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

, ממועד חתימת הערכת השווילא חל שינוי מהותי 

 אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי.

מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

כת השווי בהתאם שווי לכל עובד המפורט בדוח הער

 לתאריך ההערכה.

 ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:
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ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

דוח הערכת קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות ב

 השווי.

 
 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  זיהוי נשוא ההערכה: 

 2013 -2011מועד ההערכה: בין השנים  עיתוי ההערכה:

לא חל שינוי  – -  2.12.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

 .מהותי, אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי

מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

שווי לכל עובד המפורט בדוח הערכת השווי בהתאם 

 לתאריך ההערכה.

 .ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

עריך השווי את ההערכה, ההנחות שלפיהן ביצע מ

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  זיהוי נשוא ההערכה: 

 24.12.14מועד ההערכה:  עיתוי ההערכה:

  20.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

מת הערכת ממועד חתי לא חל שינוי מהותי בחברה

 , אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי.השווי

מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

שווי לכל עובד המפורט בדוח הערכת השווי בהתאם 

 לתאריך ההערכה.

 .ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן עם מעריך השווי? האם קיים הסכם שיפוי

 מודל בינומי מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטות בדוח הערכת 

 השווי.

 
 החברההערכת שווי אופציות לעובדים של  זיהוי נשוא ההערכה: 

 1.2.15מועד ההערכה:  כה:עיתוי ההער

 20.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

ממועד חתימת הערכת  לא חל שינוי מהותי בחברה

 , אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי.השווי

מכיוון שמדובר בהערכת שווי אופציות לעובדים, ישנו  שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:

ערכת השווי בהתאם שווי לכל עובד המפורט בדוח ה

 לתאריך ההערכה.

 .ראה לעיל פרטים אודות מעריך השווי: 
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 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בינומי מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

ת בדוח הערכת קיימות הנחות רבות, ההנחות מפורטו

 השווי.

 
 החברההערכת שווי אופציות למשקיעים של  זיהוי נשוא ההערכה: 

 28.10.14מועד ההערכה:  עיתוי ההערכה:

 9.9.15 הערכת השווי נחתמה ביום:

ממועד חתימת הערכת  לא חל שינוי מהותי בחברה

 , אשר עשוי לשנות את מסקנות הערכת השווי.השווי

 כמפורט בהערכת השווי. ע בהתאם להערכה:שווי נשוא ההערכה שנקב

 ראה לעיל. פרטים אודות מעריך השווי: 

 כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 מודל בלאק אנד שולס מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

 בהתאם למודל ההערכה: 

הנחות מפורטות בדוח הערכת קיימות הנחות רבות, ה

 השווי.

 2016 מאיב 29

 
 

 סינועם יוספיד

 מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון
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 2016 במרץ 31מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום  -א'נספח 

 

אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות , סך יתרות האשראי הבנקאי .א

, נכון (דולרד לעיל )באלפי -דים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות אשהינן תאגי

  :2016 במרץ 31ליום 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס(

סה"כ לפי 

 שנים

 49 * --- --- --- --- --- 49 --- שנה ראשונה

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה שניה

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה שלישית

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה רביעית

שנה חמישית 

 ואילך
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 49 * --- --- --- --- --- 49 --- סה"כ

 לראלפי דו 1 -פחות מ 

 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד  .ב

 המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה )באלפי ש"ח(: 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס(

י סה"כ לפ

 שנים

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה ראשונה

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה שניה

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה שלישית

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- שנה רביעית

שנה חמישית 

 ואילך
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- סה"כ

 

מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות  (1

 590 (:דולר)באלפי  2016 במרץ 31ליום  "סולו"( 

 31ליום תאגיד מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של ה (2

 736)באלפי דולר(:  2016 במרץ
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 בנותחברות  - 8 פרק

  חברות בנות וקשורות .1.1

 החברהסמארט וי.או.די ישראל בע"מ )להלן: " ,נכון למועד התשקיף, לחברה יש חברת בת אחת

 . 1ואין לה חברות קשורות "(הבת

  של החברה: בחברת הבתהזכויות בהון ובהצבעה להלן פירוט בעלי 

 

 

 

  הבת החברהנוספים אודות נתונים  .1.8

 

                                                 
בע"מ, אשר אין בה כל פעילות והיא נמצאת נכון  8014מהון המניות של חברת פשוט טלויזיה  100%-נכון למועד התשקיף החברה מחזיקה ב 1

 למועד התשקיף בהליך של פירוק מרצון.
 

 שיעור החזקה שם בעל המניות שם החברה
 וןבה

סמכות למנות  שיעור בהצבעה
-למעלה מ

25% 
 מהדירקטורים 

  החברה 100% 100% החברה סמארט וי.או.די. ישראל בע"מ

 
 סמארט וי.או.די. ישראל בע"מ

 ישראל מדינת ההתאגדות
 מחקר ופיתוחאספקת שירותי ניהול, תוכן ו עיסוק

 2(דולרווח )הפסד( )אלפי ר

בשנת 
8013 

 10  לפני מס
 7 אחרי מס

בשנת 
8014 

 30 לפני מס
 (805) אחרי מס

בשנת 
8015 

 46 לפני מס
 (100) אחרי מס

דמי ניהול, ריביות 
ודיבידנדים שנתקבלו על ידי 

החברה )או שהיא זכאית 
 לקבל )באלפי דולר( 

 4 8013בשנת 
 16  8014בשנת 

 38 8015בשנת 
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  דירקטוריון החברה – 9פרק 

 החברה דירקטוריון חברי .1.1

  הרכב הדירקטוריון

  :הדירקטורים של החברה להלן פרטים לגבי( דירקטורים. 4) ארבעהבמועד התשקיף, מכהנים בדירקטוריון 

 .ז.ת מספר הדירקטור שם 
 תאריך
 לידה

 מען
 להמצאת

 דין-בי כתבי
 נתינות

 חברות
 של בועדות

 הדירקטוריון

 דירקטור
 בלתי
/ תלוי

 דירקטור
 חיצוני

 עובד הוא האם
 של, החברה של

 של, בת חברה
 או קשורה חברה
 עניין בעל של

 בחברה

 תחילת מועד
 השכלה כהונה

 השנים בחמש עיסוק
 ופירוט האחרונות

 משמש בהם התאגידים
 כדירקטור

 למיטב הוא האם
 החברה ידיעת

 והדירקטורים
 משפחה בן שלה
 עניין בעל של

 בחברה

 הוא האם
 דירקטור

 רואה שהחברה
 כבעל אותו

 מומחיות
 חשבונאית

 לצורך ופיננסית
 במספר עמידה

 שקבע המזערי
 הדירקטוריון

 סעיף לפי
 לחוק( 12()א)92

 החברות

 פידיסנועם יוס 1
יו"ר 

 הדירקטוריון

033410657 10/11/76 
 22הורדים 

 ישראל בית יצחק
ועדת 
 אקדמאית 11.4.2014 1הקבוצהמנכ"ל  לא אופציות

 מנכ"ל החברה.

דירקטור בחברת פיגמליון 
ניהול השקעות בע"מ, 
חברה פרטית המוחזקת 

 במלואה ע"י נועם

 לא לא

2 
 אורן לוי

200100576 16/04/78 

1672 
Mariani Dr. 
Sunnyavle, 

CA, USA 

ארה"
 2ב

ועדת 
סמנכ"ל  לא אופציות

 טכנולוגיות
 תיכונית 11.4.2014

 תסמנכ"ל טכנולוגיו
 בחברה.

 מנכ"ל בלוגטיוי לייב בע"מ

 לא לא

3 
 דין סלומון

הרצל  15/8/71 
 8רוזנבלום 

 
ישראל

משקיע ודירקטור בחברות  אקדמאית 11.4.2014 לא לא לא
; שונות טק ונדל"ן-היי

 לא לא

                                                           
1
החברה וכמנכ"ל החברה, בכוונת החברה לאשרר את מינויו בשני התפקידים האמורים, לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף ובהתאם מר יוסיפידס מכהן כיו"ר הדירקטוריון   

 ללוחות הזמנים הקבועים בחוק החברות.
 . ואמריקאית ישראלית אזרחות ובעל, ב"ארה תושב הינו לוי אורן מר   2
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 .ז.ת מספר הדירקטור שם 
 תאריך
 לידה

 מען
 להמצאת

 דין-בי כתבי
 נתינות

 חברות
 של בועדות

 הדירקטוריון

 דירקטור
 בלתי
/ תלוי

 דירקטור
 חיצוני

 עובד הוא האם
 של, החברה של

 של, בת חברה
 או קשורה חברה
 עניין בעל של

 בחברה

 תחילת מועד
 השכלה כהונה

 השנים בחמש עיסוק
 ופירוט האחרונות

 משמש בהם התאגידים
 כדירקטור

 למיטב הוא האם
 החברה ידיעת

 והדירקטורים
 משפחה בן שלה
 עניין בעל של

 בחברה

 הוא האם
 דירקטור

 רואה שהחברה
 כבעל אותו

 מומחיות
 חשבונאית

 לצורך ופיננסית
 במספר עמידה

 שקבע המזערי
 הדירקטוריון

 סעיף לפי
 לחוק( 12()א)92

 החברות

028661745 

 

 מנכ"ל חברות החזקה. י תל אביב

4 
 אריה גנגר

008621088 7/10/45 
104 W40th 

st. NY 
USA 

 אקדמאית 1.9.2014 לא לא לא ישראל
מנהל חברות השקעות 

 לא לא ותעשיה בארה"ב

 

  נושאי משרה בכירה של החברה .1.2
 

 נושא שם 
 חברה, בת בחברת תפקידו תפקיד בחברה מועד תחילת כהונה לידה תאריך .ז.ת מספר המשרה

 בחברה עניין בעל של או קשורה

 המשרה נושא האם
 או בחברה עניין בעל

 נושא של משפחה בן
 אחר בכירה משרה

 עניין בעל של או
 בחברה

העסקי בחמש  נסיון השכלה
 השנים 

 האחרונות

נועם  1
 יוספידיס

מנכ"ל סמארט וי או די ישראל  מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון 1.7.2013 10/11/1176 033410657
 בע"מ

 אקדמאית לא
 הקבוצהניהול 

 תיכונית לא סמנכ"ל טכנולוגיות סמנכ"ל טכנולוגיות 1.7.2013 16/04/1978 200100576 אורן לוי 2

 תסמנכ"ל טכנולוגיו
 בקבוצה.

מנכ"ל בלוגטיוי לייב 
  בע"מ
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 נושא שם 
 חברה, בת בחברת תפקידו תפקיד בחברה מועד תחילת כהונה לידה תאריך .ז.ת מספר המשרה

 בחברה עניין בעל של או קשורה

 המשרה נושא האם
 או בחברה עניין בעל

 נושא של משפחה בן
 אחר בכירה משרה

 עניין בעל של או
 בחברה

העסקי בחמש  נסיון השכלה
 השנים 

 האחרונות

 תיכונית לא סמנכ"ל תפעול סמנכ"ל תפעול 1.2.2015 17/7/1167 013492301 טיטו לגיסמו 3

ייעוץ ניהול פרוייקטים ו 
 תפעול, פרטנר תקשורת

מנהל חטיבת פרוייקטים 
 HOTותפעול, 

סמנכ"ל תפעול שותף, 
 מודו

 אקדמאית לא סמנכ"ל שיווק סמנכ"ל שיווק 1.10.2015 23/3/1168 023625700 אורי גור 4
 ייעוץ עסקי ושיווקי

 אקדמאית לא סמנכ"ל כספים סמנכ"ל כספים 20.02.2016 03/03/1161 024054827 דוד בן נעים . 5

בחברת סמנכ"ל כספים 
אינסוליין מדיקל, 

סמנכ"ל כספים בחברת 
 עורב טכנולוגיות
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 מורשי חתימה עצמאי בחברה .1.3

  עצמאי. , אין בחברה מורשה חתימהנכון למועד פרסום התשקיף

  תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון הוראות .1.4

 לעיין ניתן(. כולל) 1.4.1-1.4.7 בסעיפים המנויים בנושאים החברה תקנון הוראות עיקרי תיאור להלן

 ערך ניירות רשות של א"מגנ באתר, לעת מעת שיתוקן כפי, החברה תקנון של המלא בנוסח

(www.magna.isa.gov.il .)הוראות עיקרי של נוסח הינו להלן 4.71. - 4.11. בסעיפים המפורט הנוסח 

 החברה תקנון הוראות על. כאמור, התקנון של אהמל בנוסח לעיון תחליף מהווה ואינו החברה תקנון

א לחוק 31לת הדין הישראלי בהתאם להוראות סעיף וותח הדינים השוואת לעניין. הקפריסאי הדין חל

 .לתשקיף 5 פרק ראה ,1168ניירות ערך, התשכ"ח 

 זהות משמעויות בעלי יהיו שלהלן בתיאור הנכללים ביטויים או מילים, אחרת מחייב אינו ההקשר אם

, שבתוקף הקפריסאי החברות בחוק חקוק שינוי בכל או הקפריסאי החברות בחוק להם שניתנו לאלה

 . מחייב לתקנון הפך החברה תקנון שבו בתאריך

 הדירקטוריון חברי מינוי .9.4.1

 )בעלי המניות( החברה יהדירקטורים של החברה ימונו באסיפה הכללית של חבר .1.4.1.1

חברים  1על פי רוב רגיל. מספר הדירקטורים לא יפחת מארבעה ולא יעלה על 

"( כולל דירקטורים חיצוניים. כל דירקטור שנבחר לכהן כחבר המספר המרבי)"

בחברת דירקטורים, כנזכר לעיל, יכהן בתפקידו עד האסיפה השנתית הבאה )אלא 

אם ייקבע אחרת על ( אלא החברה אם כן כהונתו תסתיים בהתאם להוראות תקנון

 .ידי האסיפה הכללית השנתית ועל ידי הוא נתמנה

אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית, בכל עת, להדיח דירקטור ו/או למנות אדם 

שיכהן כדירקטור באמצעות רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים 

 .באסיפה הכללית כאמור ולאחר ההליך שצוין על פי דין

רשאים למנות באופן מיידי או לקראת מועד עתידי, דירקטור נוסף הדירקטורים  .1.4.1.2

דירקטור או דירקטורים נוספים, אשר יכהנו עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה )"

"(, בתנאי שהמספר המצטבר של חברי הדירקטוריון לא יעלה על המספר נוסף

 .המרבי

 .הדירקטוריוןדירקטור באחת או יותר מחברות הבת של החברה יכול להיות חבר  .1.4.1.3

יחיד תאגיד הפועל כדירקטור ימנה יחיד לפעול כדירקטור של החברה מטעמו )" .1.4.1.4

"(. היחיד הממונה צריך להיות כשיר לפעול כדירקטור של חברה. היחיד ממונה

הממונה יירשם במרשם הדירקטורים של החברה כדירקטור חלופי מטעם התאגיד 

 .דירקטוריוןחבר על  ההחל האחריות והמחוייבותהממנה. 
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מקום בו הדבר נדרש על פי החוק או על פי הוראות החוק במדינה בה רשומים  .1.4.1.5

ניירות הערך למסחר, החברה תמנה דירקטורים חיצוניים כפי שיידרש על פי דין 

 .כאמור

הדירקטורים החיצוניים יתמנו על ידי האסיפה הכללית, בתנאי שאחד מהבאים  .1.4.1.6

 :יתקיים

הכללית, יכללו רוב הקולות החברים שאינם במניין קולות הרוב באסיפה  .א

בעלי שליטה או בעלי עניין אישי במינוי כאמור, למעט עניין אישי שאינו 

כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתף בהצבעה כאמור, למעט קולות 

 .נמנעים כלשהן

סך קולות המתנגדים של החברים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן  .ב

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%שיעור לא עלה על  )א(

מועמד לכהן כדירקטור או כנושא משרה בחברה יגלה לחברה כל פרט הנדרש על  .1.4.1.7

 .ידי הדירקטוריון של החברה

 פנויים ומקומות חלופים דירקטורים .9.4.2

דירקטור רשאי בכל עת למנות אדם )שאינו גוף תאגידי( לפעול כחליף של  .1.4.2.1

"(. אדם לא יכהן כדירקטור חליף אם הוא לא בעל דירקטור חליףהדירקטור )"

או כדירקטור בחברה דירקטור כמכהן  או אם הואכישורים להתמנות כדירקטור 

לדירקטור המכהן בועדת חליף. דירקטור יכול להתמנות כדירקטור חליף 

כחבר דירקטוריון בעצמו באותה ועדת בתנאי שהוא אינו מכהן  דירקטוריון

דירקטור חיצוני, המועמד לכהן כדירקטור לא דירקטור חליף , ואם הודירקטוריון

 . תפיננסי מומחיותחליף יהיה דירקטור חיצוני, בעל הכשרה מקצועית או 

כל עוד מינויו של דירקטור חליף הנו בתוקף, הוא יהיה זכאי לקבל הודעות על כל 

עות( )מבלי לשלול את זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הוד ישיבות דירקטוריון

 שממנה הדירקטור הממנה נעדר.  ישיבות הדירקטוריוןולהיות נוכח ולהצביע בכל 

לדירקטור חליף, תהיינה, בכפוף להוראות מסמך מינוי שלו, כל הסמכויות שניתנו  .1.4.2.2

 , ויתייחסו אליו כאל דירקטור. ףלדירקטור שאותו הוא מחלי

את המינוי וכהונתו דירקטור אשר מינה דירקטור חליף, יהיה זכאי בכל עת לבטל  .1.4.2.3

הדירקטור " להלןשל הדירקטור החליף תפסק אם הדירקטור שמינה אותו )

של התפטרות על הכאמור או המינוי "( הודיע לחברה בכתב על ביטול הממנה
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או אם הכהונה של הדירקטור הממנה ככזה הגיעה לסופה בדרך  הדירקטור הממנה

 אחרת. 

ור חליף יבוצע באמצעות הודעה בכתב כל מינוי וכל ביטול של מינוי של דירקט .1.4.2.4

 לחברה. 

  פסילת דירקטורים .9.4.9

 המשרה של דירקטור תתפנה אם הדירקטור:

 הופך פושט רגל או עושה הסדר נושים עם הנושים שלו באופן כללי; או .1.4.3.1

 לחוק; או 180נאסר עליו לכהן כדירקטור עקב כל צו שנתקבל על פי סעיף  .1.4.3.2

 או ניהול של חברה; אוהורשע בכל עבירה בקשר לקידום, הקמה  .1.4.3.3

 הופך להיות בלתי צלול בדעתו; או .1.4.3.4

 מתפטר מכהונתו באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה .1.4.3.5

  להן להעניק שניתן והסמכויות הדירקטוריון ועדות מינוי .9.4.4

בכפוף להוראות כלשהן, כל הפעולות שנעשו מכוח החלטת הדירקטוריון או ישיבת  .1.4.4.1

ועדת דירקטוריון או על ידי אדם )שאינו תאגיד( הפועל כחבר דירקטוריון, יהיו 

בתוקף למרות שלאחר מכן עשוי להתגלות שהיה פגם כלשהו במינויו של דירקטור 

או מי מהם לא היו כשירים, כלשהו או אדם  הפועל כחבר דירקטוריון או שכולם 

ויראו החלטות כאמור כאילו כל אדם כאמור התמנה כדין וכאילו היו להם 

 הכישורים הנדרשים לכהן כחברי דירקטוריון או ועדה כאמור. 

לוועדות הדירקטוריון. כל ועדה  ורשאי לאצול איזה מסמכויותי וןהדירקטורי .1.4.4.2

דירקטוריון תפעל בהתאם כאמור תפעל בהתאם להוראות הדירקטוריון. ועדת ה

להוראות תקנון זה, בשינויים המחויבים, המסדירות את ההליכים והישיבות של 

 הדירקטוריון. 

; אם שום יושב ראש לא נבחר, או אם לישיבותיהועדה רשאית לבחור יושב ראש  .1.4.4.3

, לא נוכח יושב ראש תוך חמש דקות לאחר המועד שנקבע ישיבה האיזה שהיא

 . הישיבהלכינוסה, החברים הנוכחים רשאים לבחור אחד מהם לכהן כיושב ראש 

ועדה  ישיבתבכל  העולים נושאיםועדה עשויה להתכנס כפי שהיא מוצאת לנכון.  .1.4.4.4

, יוכרעו באמצעות רוב קולות רגיל של החברים הנוכחים ובמקרה של שוויון קולות

 ליושב הראש לא יהיה קול שני או קול מכריע. 

, הדירקטוריון הדירקטוריון רשאי להעביר ולהסמיך את המנכ"ל או ועדותכמו כן,  .1.4.4.5

בסמכויות כלשהן שניתנות למימוש על ידי הדירקטוריון בתניות ובתנאים 
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ובמגבלות כפי שימצא לנכון, והוא רשאי לבטל, להחזיר, לשנות או לתקן מעת לעת 

 .ל הסמכויות הללו או חלקןאת כ

 וביטוח   שיפוי .9.4.9

כמפורט  שלה משרהה נושאיאת  לשפות רשאית החברה, החוק להוראות בכפוף .1.4.5.1

 להלן:

פי פסק דין, לרבות הסדר פשרה  חבות כספית שהוטלה עליו לטובת צד ג' על .א

שאושר וניתן לו תוקף כפסק דין או פסק בורר שאושר בידי בית משפט בנוגע 

 משרה נושא משרה נושאהיות  מכוח המשרה נושא ידי על בוצעהלפעולה אשר 

  או  ; החברה של

 משרה נושא שהוציא, דין עורך טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות .ב

 הליך או חקירה לנהל המוסמכת רשות בידי נגדו שהתנהל הליך או חקירה עקב

 חבות עליו שהוטלה ובלי נגדו אישום כתב הגשת בלא הסתיים ואשר, כאמור

 אך נגדו אישום כתב הגשת בלא שהסתיים או, פלילי להליך כחלופה כספית

 הוכחת דורשת שאינה בעבירה פלילי להליך כחלופה כספית חבות בהטלת

 משרה נושאהיות  מכוח המשרה נושא ידי על אשר בוצעה פלילית מחשבה

  .החברה של משרה נושא

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  .ג

 על משרה נושא כנגד שהוגש בהליך( 1בהן בידי בית משפט, ) שחויבהמשרה או 

 שלא פלילי בהליך או, שלישי צד ידי על או,  מטעמה מי או, החברה ידי

 חף נמצא המשרה נושא שבו פלילי בהליך( 2או ) ;פלילי באישום יםהסתי

( בהליך פלילי אשר נושא המשרה הורשע בה ואשר אינה דורשת 3) או ;מפשע

( עיצום כספי  שהוטל עליו או שהוציא בנוגע 4הוכחת מחשבה פלילית; או )

 משרה נושא משרה נושאהיות  מכוח המשרה נושא ידי על לפעולה אשר בוצעה

 .החברה של

החברה רשאית  הוצאה אשר נושא המשרה חייב בה בגין פיצוי צד שניזוק. .ד

 ( באופן פרוספקטיבית, לצורך האמור בסעיף1להתחייב לשפות נושא משרה: )

התחייבות כאמור תוגבל לסוגי אירועים אשר לדעת דירקטוריון ( א ) 1.4.5.1

החברה ניתן לצפות אותם בעת ההתחייבות לשיפוי, לאור פעילותה השוטפת 

של החברה בזמן המסוים ובסכום שיפוי אשר נקבעו על ידי הדירקטוריון 

 ( באופן רטרואקטיבי. 2)-כסבירים בנסיבות העניין; ו
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רה רשאית לרכוש, לטובת מי מנושאי המשרה שלה, בכפוף להוראות כל דין, החב .1.4.5.2

 ביטוח אחריות נושאי משרה לגבי כל אחד מאלה:

 ;אחר אדם כל או החברה כלפי המשרה נושא של הזהירות חובת הפרת .א

 המשרה שנושא ובלבד, החברה כלפי המשרה נושא של האמונים חובתת הפר .ב

; החברה תפגע לא האמורה הפעולהכי  להניח סביר יסוד לו והיה לב בתום פעל

 או

 שבוצע מעשה בגין, שלישי צד לטובת משרהה נושא על שהוטלה כספית חבות .ג

 ;חברהב משרה נושא היותו תוקףמ המשרה נושא ידי על

בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית, בהחלטת הדירקטוריון, לפטור מראש את  .1.4.5.3

לנזקים אשר נגרמו נושאי המשרה בה מאחריותם באופן מלא או חלקי, באשר 

כתוצאה מהפרת חובת הזהירות שלהם כלפי החברה. על אף האמור לעיל, החברה 

 אינה רשאית לפטור נושא משרה מחובת הזהירות בנוגע לחלוקה.

 , לא יחולו בנסיבות דלהלן:9.4.5.3 עד  9.4.5.1  סעיפים .1.4.5.4

 למעט האמור בסעיף, של נושא המשרה כלפי החברה האמונים חובת תהפר .א

 ;ב 1.4.5.2

אלא אם נעשתה , של נושא המשרה חובת הזהירות של פזיזה או מכוונת הפרה .ב

 ברשלנות בלבד;

 ;כדין שלא אישי רווח פעולה שנועדה לגרוף .ג

 . משרה נושא על שהוטל כופר או קנס .ד

 של החברה  חשבוןה רואי .1.5

PWC  אביב-, תל25רחוב המרד , קסלמןקסלמן את. 

 עורכי דין ההנפקה .1.6

 :עורכי הדין של החברה הינם

 פיתוח. , הרצליה81מדינת היהודים , עורכי דין, פרנק קצנל דימנט

 .פיתוח , הרצליה81מדינת היהודים  ציון, עורכי דין,-ערן כהן

 

 משרד רשום .1.7

 , נתניה;18המלאכה משרדה הרשום של החברה הוא 

 11 Spyrou Kyprianou St3302 Lymasol Cyprus.  



 1-י

 

 בחברהונושאי משרה בכירה בעלי עניין  - 10פרק 

 

 בקבוצה תגמולים לנושאי משרה בכירה 1.010

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  שלושתמלהלן נתונים אודות התגמולים לכל אחד  1.0101

-החברה" )להלן: בע"מ סמארט וי.או.די ישראלבחברת הבת, המשרה הבכירה בחברה או 

  :2.15בדצמבר  31 לתקופה שהסתיימה ביום, הבת-בחברהעם כהונתם בחברה או  , בקשר"(הבת

 ( בעבור שירותיםדולראלפי תגמולים )במונחי עלות חברה ב פרטי מקבל התגמולים
תגמולים 

אלפי אחרים ב
 דולר

 

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור החזקה 
 מענק שכר בהון החברה

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 דמי ייעוץ ניהול

החזר 
 ריבית אחר הוצאות

דמי 
 סה"כ שכירות

 נועם יוספידיס
מנכ"ל ויו"ר 
 257 - - - - - - - - 257 4.015% %..1 דירקטוריון

סמנכ"ל  אורן לוי
 טכנולוגיות

1..% 14022% 183 - - - - - - - - 183 

 176 - - - - - - 57 - 119 -- %..1 סמנכ"ל תפעול טיטו לגיסמו

 34 - - - - - - - - 34 -- %..1 קסמנכ"ל שיוו אורי גור

 

בעלי  משלושתאחד להלן יפורטו התגמולים ששולמו על ידי החברה או על ידי אחר לכל  1.0102

בקשר עם שלה  בחברת הבתהתגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או 

 בדצמבר 31ליום , כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה או בחברת הבתכהונתם בחברה 

2.14:  

לים בעלי התגמו משנילהלן יפורטו התגמולים ששולמו על ידי החברה או על ידי אחר לכל אחד  1.0103

שלה בקשר עם כהונתם  בחברת הבתהגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או 

 :2.13בדצמבר  31הבת, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה ליום -בחברה או בחברה

 תגמולים אחרים ( בעבור שירותיםדולרתגמולים )במונחי עלות חברה באלפי  פרטי מקבל התגמולים
 באלפי דולר 

 
 

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור החזקה 
 בהון החברה

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

החזר  דמי ייעוץ
 הוצאות

דמי  ריבית אחר*
 שכירות

 סה"כ

נועם 
 יוספידיס

מנכ"ל ויו"ר 
 דירקטוריון

1..% 52019% 8. - - - - - - - - 8. 

 אורן לוי
סמנכ"ל 

 .6 - - - - - - - - .6 18049% %..1 טכנולוגיות

 

 

 תגמולים אחרים ( בעבור שירותיםדולרתגמולים )במונחי עלות חברה באלפי  פרטי מקבל התגמולים
 דולר באלפי 

 
 

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור החזקה 
 מענק שכר בהון החברה

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

החזר 
 ריבית אחר* הוצאות

דמי 
 תשכירו

 
 סה"כ

 נועם יוספידיס
מנכ"ל ויו"ר 
 .25 - - - - - - - - .25 %.4605 %..1 דירקטוריון

 .16 - - - - - - - - .16 16047% %..1 סמנכ"ל טכנולוגיות אורן לוי

 35 - - - - - - - - 35 --  סמנכ"ל כספים עודד אדרי



 2-י

 

 לצרכי סעיף זה: 

לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל  –" שכר"

 מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד;-סיום יחסי עובד

וכל דבר לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף  –" תגמול"

שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס 

 מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד;

  ם0כמשמעותו לפי כללי החשבונאות, כהגדרתם בתקנות דוחות כספיי –" "תשלום מבוסס מניות

 הפרשה בגין הודעה מוקדמת0  – אחר*

 הסכמי העסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה 1.020

  –נועם יוספידיס )מבעלי השליטה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל( מר  1...10

 0 היווסדהמכהן כמנכ"ל הקבוצה החל מיום מר יוספידיס  1.020101

מו כן כ0 ברוטו ש"ח ...,62 הינויוספידיס של מר חודשי ה ושכרנכון למועד התשקיף,  1.020102

 ש"ח ברוטו לחודש0  ...,7קבל המנכ"ל החזר הוצאות רכב בסך של מ

 22תלמות, ימי חופשה )שלתשלומים בגין פנסיה, קרן היוספידיס מר זכאי  כמו כן, 1.020103

הנדרשות אחרות הוצאות טלפון נייד ובשנה(, ימי מחלה )לפי דין(, דמי הבראה, 

 0קידו )בכפוף לאישורן מראש(פלת

החברה, דירקטוריון ידי -, בסכום שייקבע עללבונוס שנתי ספידיסיוזכאי מר  בנוסף, 1.020104

ובכפוף לעמידת החברה ביעדים שייקבעו ותרומת המנכ"ל בהשגתן0 נכון למועד פרסום 

 0 ולא שולמו בונוסים כאמור למנכ"ל נקבעו היעדים לבונוס כאמורלא תשקיף זה, 

, תוארך ע"י הצדדים()אלא אם  2.18עד לתום חודש ספטמבר   הההסכם נקבעתקופת  1.020105

חודשים )אולם לחברה גם  6כל אחד מן הצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת בת ו

 באופן מיידי, במקרים חריגים המפורטים בהסכם(0  העסקת המנכ"להזכות לסיים את 

  – 1((CTOטכנולוגיות )מנכ"ל ס)מבעלי השליטה, דירקטור ו אורן לוימר  ....10

 0הקבוצהשל  (CTOלוגיות )וסמנכ"ל טכנככהן מרה והינו ממייסדי החבמר אורן לוי  1.020201

בנוסף, זכאי 0 דולר ארה"ב ...,16 נכון למועד התשקיף, שכרו החודשי של מר לוי הינו 1.020202

 ברוטו לחודש0 דולר ארה"ב ..1,1החזר הוצאות רכב בסך של מר לוי ל

סוי כיבשנה(, ימי מחלה )לפי דין(,  22לתשלומים בגין ימי חופשה ) מר לויעוד זכאי  1.020203

הזהה  (401Kתשלומי ביטוח מנהלים )השתתפות בביטוח בריאות לו ולמשפחתו, 

והוצאות אחרות הנדרשות לתפקידו ממשכורתו(  5%לסכום בו ישקיע העובד )עד 

 )בכפוף לאישורן מראש(0

                                                 
1

 אורן לוי הוא תושב ארה"ב0 מר  



 3-י

 

, ובכפוף מנכ"להידי -זכאי לבונוס שנתי, בסכום שייקבע על מר לויכמו כן יהיה  1.020204

נכון למועד פרסום תשקיף בהשגתן0  מר לויקבעו ותרומת לעמידת החברה ביעדים שיי

 0 מנכ"לסזה, לא נקבעו היעדים לבונוס כאמור ולא שולמו בונוסים כאמור ל

, )אלא אם תוארך ע"י הצדדים( 2.18עד לתום חודש ספטמבר   הההסכם נקבעתקופת  1.020205

גם חודשים )אולם לחברה  6וכל אחד מן הצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת בת 

מנכ"ל באופן מיידי, במקרים חריגים המפורטים סהזכות לסיים את העסקת ה

 בהסכם(0 

  –מר טיטו לגיסמו )סמנכ"ל תפעול(  1...10

 0 2.15של הקבוצה החל מחודש פברואר  תפעולכסמנכ"ל כהן מלגיסמו טיטו מר  1.020301

ש"ח )הכולל גמול  ..36,5 הינולגיסמו מר  שכרו החודשי שלפי הסכם ההעסקה, -על 1.020302

 עות נוספות(0 עבור ש

ימי חופשה, ימי מחלה קרן השתלמות, פנסיה, לתשלומים בגין לגיסמו מר עוד זכאי  1.020303

 והוצאות אחרות הנדרשות לתפקידו )בכפוף לאישורן מראש(0)לפי דין(, דמי הבראה 

 ופציות במסגרת תוכנית התמרוץ של החברהא 359,.19יסמו לגמר כמו כן קיבל  1.020304

 0 לתשקיף( 30501ל החברה ראו סעיף )לפירוט תנאי תוכנית התמרוץ ש

וכל אחד מן הצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת ההסכם נקבע ללא הגבלת זמן,  1.020305

גם  לקבוצהימים )אולם  .9של  –ימים, והחל מן השנה השלישית לעבודתו  .6בת 

הזכות לסיים את העסקת הסמנכ"ל באופן מיידי, במקרים חריגים המפורטים 

 בהסכם(0 

  –( שיווקמנכ"ל ס) ורמר אורי ג 1...10

 0 2.15של הקבוצה החל מחודש אוקטובר  שיווקהכהן כסמנכ"ל מגור אורי מר  1.020401

 ש"ח )הכולל גמול עבור שעות נוספות(0  ..35,5 הינו גורמר  שכרו החודשי של 1.020402

ימי חופשה, ימי מחלה )לפי דין(, דמי הבראה  פנסיה,לתשלומים בגין גור מר עוד זכאי  1.020403

 ת לתפקידו )בכפוף לאישורן מראש(0והוצאות אחרות הנדרשו

וכל אחד מן הצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת ההסכם נקבע ללא הגבלת זמן,  1.020404

גם הזכות לסיים את העסקת הסמנכ"ל באופן מיידי,  לקבוצהימים )אולם  .6בת 

 במקרים חריגים המפורטים בהסכם(0 

  ( כספיםמנכ"ל ס) נעים-מר דוד בן 1...10

, לפיו נעים-בן דדושירותים עם רו"ח קשרה החברה בהסכם , הת2.16פברואר  חודשב 1.020501

 בהיקף של0 בשלב ראשון יוענקו השירותים הוא יעניק לה שירותי סמנכ"ל כספים

 , ובעתיד יבחנו הצדדים שינוי היקף המשרה בהתאם לצרכי החברה0משרה %.5 לפחות
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בתוספת ש"ח  ...,.3חודשי של  ךסזכאי ל סמנכ"ל הכספיםהשירותים יהיה תמורת  1.020502

בביטוח נושאי המשרה שלה סמנכ"ל הכספים 0 עוד התחייבה החברה לכלול את מע"מ

 0 ולהעניק לו כתב שיפוי כפי שיוענקו ליתר נושאי המשרה

 .6ההסכם נקבע לתקופה שאינה קצובה, ולכל צד הזכות להביא לסיומו בהודעה בת  1.020503

 ימים0  

תוכנית התמרוץ של החברה  ופציות במסגרתא 359,.19ם יסמנכ"ל הכספכמו כן קיבל  1.020504

 0 לתשקיף( 30501)לפירוט תנאי תוכנית התמרוץ של החברה ראו סעיף 

עבור נושאי מץ דירקטוריון החברה מדיניות תגמול יא 2.16במאי  2 ביום: מדיניות תגמול 1.0206

 0זה המצורף כנספח א' לפרק המשרה של החברה,

 011.החל מחודש ינואר  עם בעל השליטה עסקאות 1.030

בחברה עניין אישי השליטה בחברה, או עסקאות שלבעל  טו עסקאות החברה עם בעל השליטהלהלן יפור

   :אשר הינן בתוקף במועד התשקיףאו  במהלך השנתיים שקדמו למועד התשקיף באישורן,

 שקיף0 לת 10.2.2 -ו 10.2.1 יפים ראו סע –להסכמי ההעסקה של מר נועם יוספידיס ומר אורן לוי  1.0301

 7040303 ףראו סעי –)לרבות אשתו(  לפירוט ההשקעות והלוואות הבעלים של מר דין סלומון 1.0302

; לתשקיף 70402לתשקיף0 כמו כן ראו השקעתו של מר דניאל סלומון, אחיו של דין סלומון, בסעיף 

 0 לתשקיף 7040303ו של דין סלומון, בסעיף תוסלומון, אח דפנה גב'של  ההשקעתו

  – בבעלות בעל השליטהעם חברה והסכם שכירות הסכם שירותים  10.1.1

חברה אשר בע"מ ניהול השקעות  פיגמליוןה בין החברה לבין תהי 2.13י נולחודש יד ע 1.030301

למיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאים של מר נועם 

יון עבור החברה להתקשרות לפיה סיפקה פיגמ ,"(פיגמליון" להלן: –יוספידיס 

)כגון עובדים,  שירותים שונים בישראל, שעיקרם התקשרויות עם צדדים שלישיים

 שכירות משרדים, מפיצים וכיו"ב(0 כנגד שירותיה אלה קיבלה פיגמליון מאת החברה

 0 5%, בתוספת את עלות ביצוע השירותים

הבת בישראל, בוטלה ההתקשרות הנ"ל -החברה , עם הקמת2.13חודש יולי ב 1.030302

 0הבת-והתקשרויות החברה בישראל מבוצעות כיום באמצעות החברה

הבת על הסכם שכירות משנה עם פיגמליון -החברהחתמה  2.13במהלך חודש יולי  1.030303

לתום ועד  2.13באוגוסט  1יום לתקופה מ הבת-החברה משרדים שישמשו אתבאשר ל

בחודש במשך  נקבעו על סך של אלף דולר חודשייםהירות שכהדמי  2.150 חודש ינואר

 תקופת השכירות האמורה0

  – טה בחברהיבעלי השל שבשליטתהסכם לרכישת טכנולוגיה מחברה  10.1.1

, בעלי השליטה בחברה שבשליטתבין החברה לבין חברה הסכם נחתם  30302.16ביום  1.030401

T.V SmartPay Limited " :החברה  כשהבמסגרת ההסכם ר0 2("פיי-סמארט)להלן

                                                 
2

ידי שלושת בעלי השליטה בחברה -רוב מהותי ממניותיה מוחזק על , למיטב ידיעת החברה,אשרשנתאגדה בקפריסין רה פיי הינה חב -סמארט 
 מון0 ה"ה נועם יוספידיס, אורן לוי ודין סלו –
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בקשר עם וחלק מהסכמי הפעילות את כל הקניין הרוחני שיש לה  פיי-מאת סמארט

טכנולוגיית הגבייה והסליקה של כספים מאת לקוחות, ובכלל זה קוד התוכנה, מאגר 

תעודות פרוטוקולי אבטחה , (Smartpay.ws -ו Smartpay.tvהמידע, שמות מתחם )

(SSL ,)בות דוקומנטציה, תשתיות ענן, כתוIP הקניין הרוחני של )להלן ביחד: " וכיו"ב

   0 "(פיי-סמארט

ה בהשלמת ההנפקה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך תהעסקה הותנ 1.030402

לאור זאת העסקה טרם אביב, או בכל בורסה אחרת שיקבע הדירקטוריון0 -בתל

בלת השלמת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה ובכפוף לק לאחרהושלמה ותושלם 

 0האישורים הנדרשים על פי דין

תמורה פיי -לסמארטלשלם החברה התחייבה פיי, -בתמורה לקניין הרוחני של סמארט 1.030403

שולמו בדרך של ידולר ארה"ב  ...,.75 )א(דולר ארה"ב, כדלהלן:  ..62,5.,2בסך 

וקצו יולפיכך דולר ארה"ב ) 10.4-כהקצאת מניות החברה, לפי מחיר למניה של 

את סך המזומן תשלם  דולר ארה"ב0 ..1,312,5 מזומן של סך )ב(-ו ;(3תיומנ 722,157

חודשים  6תשלומים חודשיים שווים, שתחילתם עם תום  18-פיי ב-החברה לסמארט

 ממועד השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה0 

 ביטוח פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 10.1.1

מיליון דולר לתקופת  2צרפי של עד כיסוי מבביטוח דירקטורים ונושאי משרה  קבוצהל 1.030501

ויהיה  2.15ביולי  .3הביטוח נכנס לתוקף מיום  דולר לשנה0 ...,4בעלות של  ,הביטוח

0 לחברה השתתפות עצמית על כל תביעה בסכום של 2.16ביולי  29בתוקף עד ליום 

 , שםתביעות בארה"ב וקנדה)למעט  דולר הכוללת גם שכ"ט במידת הצורך ..7,5

  0(דולר ...,35העצמית הינה בגובה ההשתתפות 

אישרה האסיפה הכללית של החברה הרחבת הכיסוי הביטוחי לפי  260202.16ביום  1.030502

 דולר ארה"ב לשנה0  ...,15עלות שלא תעלה על 

אי שהענקת כתבי שיפוי לנואישרה האסיפה הכללית של החברה  260202.16ביום  1.030503

 0 המשרה ולדירקטורים של החברה

 הבת שלה-הבחברה, בחברנושאי משרה בכירה ן או יך של בעלי עניניירות ערהחזקת  1.040

סמוך למועד בניירות הערך של החברה  ,בחברהלהלן פרוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

  :, למיטב ידיעת החברה ונושאי המשרה שלהפרסום התשקיף

 נכון למועד התשקיף 

 אופציות כמות מניות  שם
 שיעור החזקה 

בדילול מלא בהון  ון ובהצבעהבה
 4הובהצבע

 34067% 4.015% -- 298,4.2,.1 נועם יוספידיס
 12028% 14022% -- .3,648,54 אורן לוי
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  0 2.15 אפרילואיחוד ההון מחודש  2.16יות ההטבה בחודש מרץ בגין חלוקת מנ מוהותאהמניות ומחיר מספר  

 לעיל0  1.0304פיי, המותנות בהשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, כאמור בסעיף -לוקח בחשבון גם את הקצאת מניותיה של סמארטאינו הדילול   4
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 16021% 18077% --  58.,4,815  5דין סלומון
אריה גנגר

6
 22.,626 -- .086% .074% 
 064%. -- 359,.19 -- טיטו לגיסמו

 -- -- -- -- אורי גור
 064%. -- 359,.19 -- נעים-דוד בן

 

, סמוך הבת-החברהבניירות הערך של  ,בחברהלהלן פרוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

   :, למיטב ידיעת החברה ונושאי המשרה שלהפרסום התשקיףלמועד 

 נכון למועד התשקיף 

 אופציות כמות מניות  שם
 שיעור החזקה 

ון בדילול מלא בה בהון ובהצבעה
 ובהצבעה

 %..1 %..1 . ...,1 החברה
     

 

, בתאריך שקדם החברהבחברה, בניירות הערך של להלן פרוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

  70חודשים לתאריך התשקיף, למיטב ידיעת החברה ונושאי המשרה שלה 12-ב

 חודשים למועד התשקיף .1-נכון לתקופה שקדמה ב 

 אופציות כמות מניות  שם
 שיעור החזקה 

בהון 
 ובהצבעה

 בדילול מלא בהון ובהצבעה

 39091% 45037% -- ..162,3 נועם יוספידיס
 14014% 160.8% -- ..57,5 אורן לוי

 17041% 19079% -- ..8,.7 8דין סלומון
אריה גנגר

9
 1,9.. -- .055% .048% 
 043%. -- .1,75 -- טיטו לגיסמו
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 Sentinel Capital Ventures ידי-מניות על 15,246.,1אישי, ידי דין באופן -ניות עלמ 3,592,765: אמניותיו של דין סלומון מוחזקות באופן הב 

Ltd  ,)באמצעות  158,886)אשר, למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאיםShield Capital Ltd,  אשר, למיטב(
ו של דין, גב' הדר סלומון0 עוד יצוין, כי ידי אשת-מניות על 48,161ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאים(, וכן 

, D&D Salomon Investments Limitedידי -מניות מוחזקות על 79,333.,1-מניות מוחזקות ע"י אחותו של דין, גב' דפנה סלומון ו 192,579
 סלומון0  אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאים של מר דניאל סלומון, אחיו של דין

6
 באופןידיו -על ת)אשר למיטב ידיעת החברה מוחזק AGA, LLC, ומחזיק את מניותיו בה באמצעות בחברה דירקטורמכהן כאריה גנגר  מר  

, רגגנ מר של בתו של לטובתהנאמנות  קרן הינה, אשר למיטב ידיעת החברה The Orly Genger 2007 Family Trust(0 עוד יצוין, כי מלא
  ת של החברה0ספומניות נו 35,534זיקה חמ

7
ואיחוד  2.16חלוקת מניות ההטבה מחודש מרץ  ,2.16בטרם פיצול הון המניות מחודש פברואר כפי שהיו דאז, דהיינו  םהמניות הינ ימספר 

 0 2.16ההון מחודש מאי 

8
 Sentinel Capital ידי-למניות ע ...,16-ו אישי דין באופן ידי-עלניות מ ..54,8: אבאופן הבבמועד הנ"ל וחזקו המניותיו של דין סלומון  

Ventures Ltd )8,34 וחזקוהבמועד הנ"ל  עוד יצוין, כי 0)אשר, למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאים. 

ברה פרטית בבעלותו , אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חD&D Salomon Investments Limitedידי  -על אוןפציות .8,67-מניות ו
 ובשליטתו המלאים של מר דניאל סלומון, אחיו של דין סלומון0 

9
 בתו של לטובתהנאמנות  קרן הינה, אשר למיטב ידיעת החברה The Orly Genger 2007 Family Trust במועד הנ"ל החזיקה עוד יצוין, כי  

  מניות נוספות של החברה0 .56, רגגנ מר של
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בתאריך , הבת-החברהבחברה, בניירות הערך של החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה להלן פרוט 

 0ה, למיטב ידיעת החברה ונושאי המשרה שלהתשקיףחודשים לתאריך  12-שקדם ב

 

 חודשים למועד התשקיף .1-נכון לתקופה שקדמה ב 

 אופציות כמות מניות  שם
 שיעור החזקה 

בהון 
 ובהצבעה

 הון ובהצבעהבדילול מלא ב

 %..1 %..1 . ...,1 החברה
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  10נספח א' לפרק 

 מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה

 הגדרות 1010

חברות אשר תוצאותיהן הכספיות מאוחדות באיחוד מלא בדוחות הכספיים המאוחדים  -" בנות חברות" 101010

 של החברה0

 19990 –חוק החברות התשנ"ט  –" החברות חוק" 101020

 גדרת המונח בחוק החברות0כה –" משרה נושא" 101030

נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות תנאי כהונה והעסקה של  – "והעסקה כהונה תנאי" 101040

לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, 

 0הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור

 מדיניות תגמול זו במפורש, תהא המשמעות הנתונה לו בחוק החברות0לכל מונח שאינו מוגדר ב 1020

בהתאם להוראות חוק החברות, קבע דירקטוריון החברה מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי  1030

 "(0 מדיניות תגמולמשרה בחברה )להלן: "

 שלה העבודה תכנית, החברה ותמטר קידום: )א( הבאים והשיקולים העקרונות על מבוססתהתגמול  מדיניות 1040

ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; )ב( יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר, 

 לעניין; )ד( פעילותה ואופי החברה לגודלהתמריצים והגמול  התאמת( גבמדיניות ניהול הסיכונים של החברה; )

התמריצים והגמול לתרומתו של נושא המשרה להשגת  התאמת - תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים

 בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה0 והכליעדי החברה ולהשאת רווחיה, 

 מדיניות תגמול זו תעמוד בתוקפה לתקופה של חמש שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית0 1050

 משרה לנושאי זכויות להקנותנה, כשלעצמה, מקנה או מיועדת הסר ספק מובהר, כי מדיניות תגמול זו אינ למען 1060

תגמול זו ו/או זכות לקבל איזה  יניות, ולא תהיה לנושא משרה בחברה כל זכות מוקנית מעצם אימוץ מדבחברה

 אלו ורק אךמרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא משרה יהיו 

 0, ובכפוף להוראות כל דיןבחברה המוסמכים האורגנים ידי על ספציפי באופן לגביו שייקבעו

משרה יוענק תגמול שהינו פחות בתנאיו מאלו המתוארים במתווה התגמול על  לנושא, כי בכל מקרה בו מובהר 1070

 פי מדיניות תגמול זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול של החברה. 

חלף  העם נושא המשרה הינה באמצעות חבר ההתקשרות בו במקרה גם םבמלוא וחולי התגמול תמדיניו עקרונות 1080

 התקשרות בהסכם העסקה עם נושא המשרה, ובהתאמות הנדרשות0

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינה מיועדת להיות מופעלת לגבי נשים וגברים כאחד, ללא  1090

 הבדל וללא שינוי0

 למומדיניות התג 20

 לבחינת תנאי תגמולוכללים פרמטרים  2010
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 :בחנו בשים לב לפרמטרים הבאיםיי ככלל, תנאי התגמול לנושא משרה

ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא  בחברה בפרט ובמקצועו בכלל(,) ותק השכלתו, כישוריו, מומחיותו, 201010

 המשרה;

 עמידת נושא המשרה ביעדים שהוצבו לו, ככל שרלוונטי; 201020

 ;עמו שנחתמו קודמים שכר והסכמי אחריותושא המשרה, תחומי של נו תפקידו 201030

 לרבות תרומתו, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות;תרומת נושא המשרה לעסקיה של החברה,  201040

 ;המשרה נושא על המוטלת האחריות מידת 201050

 לאור חשיבותו לחברה;משרה הנושא את הצורך של החברה לשמר  201060

 שלעובדי החברה ו יתרשל  10שכרעלות הקה של נושא המשרה לתנאי הכהונה וההעסעלות שבין  היחס 201070

"יתר עובדי )ככל שמועסקים במועד אישור התגמול( )להלן:  החברה על ידיהמועסקים  11עובדי קבלן

של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על  החציוני, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר (החברה"

 יחסי העבודה בחברה;

 נושא המשרה בחברות הבנות, ככל שרלוונטי0 הגמול לו זכאי 201080

 להפחתת האפשרותלדירקטוריון תהיה , לנושא משרה מסויים לרכיבים משתנים, ככל שרלוונטי ביחס 201090

כיבים משתנים הוניים שאינם ר של המימושתקרה לשווי  ולקבועשיקול דעתו  הרכיבים המשתנים על פי

 מסולקים במזומן0

ונטי, תבחן תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, תנאי כהונתו ביחס למענקי פרישה, ככל שרלו 20101.0

והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשאת יעדי החברה 

 ורווחיה ונסיבות הפרישה0

 התגמול רכיבי 2020

תגמול נועד לתגמל את הכולל של נושא המשרה בחברה יורכב ממספר רכיבי תגמול, באופן שכל רכיב  התגמול

נושא המשרה עבור רכיב שונה של תרומתו לחברה0 הגמול יכלול את כל או חלק מרכיבי התגמול המפורטים 

 להלן:

 :רכיבים קבועים 202010

 0או תשלום בסיס )במקרה שנושא המשרה אינו עובד אלא נותן שירותים( בסיס שכר 20201010

רובד זה  – הבסיסי הרובד( 1דים: )רכיב תגמול התנאים הנלווים בנוי משני רב - תנאים נלווים 20201020

מעגן את התנאים הנלווים הקבועים בדין הרלוונטי, כגון: הפרשות לביטוח מנהלים או קרן 

פנסיה, הפרשות לפיצויים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ימי חופשה, ימי מחלה, הבראה, הוצאות 

                                                 
 לום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר0כל תש –" שכר עלות 10

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות  –" החברה אצל המועסקים קבלן עובדי" 11
כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על  –כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל"  המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן

 ;1996-"והתשנידי קבלני כוח אדם, 
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של נושא המשרה כעובד  ככל שרלוונטי ובהתאם להגדרה לוהכונסיעה, גמול בגין שעות נוספות 

תנאים נלווים נוספים כגון:  – המורחב הרובד( 2; )של החברה או כנותן שירותים, לפי העניין

 חבר דמיהפרשות לקרן השתלמות, הוצאות רכב או זכאות לרכב בשיטת חכירה תפעולית, 

שר א תנאיםיומיים וכן לעיתונים  מנויהשתתפות בהשתלמות מקצועית, , מקצועיות לאגודות

נועדו לשיפוי נושא המשרה בגין הוצאות אשר הוא מוציא כתוצאה ממילוי תפקידו או אשר 

נדרשים לצורך מילוי תפקידו כגון: טלפון נייד, מחשב נישא, והכל בהתאם לתפקיד נושא 

 המשרה בחברה0

 0"(מענקים"", מענק( )להלן: "הונייםמשתנים )לא  רכיבים 202020

 0"(מניות מבוסס מולג( )להלן: "הוניים) משתנים רכיבים 202030

 תנאי תגמול לנושא המשרה 2030

טרם מועד תחילת  בהתאם להוראות הדין הרלוונטי ככלל, תנאי התגמול לנושא משרה חדש יאושרו :כללי

 העסקתו בחברה ולא בדיעבד0

 רכיבים קבועים

תוך בחינת הפרמטרים המפורטים בשים לב ובחברה ייקבע  חדש: שכר הבסיס לנושא משרה בסיס שכר 203010

אלף ש"ח  .5 -משרה מלאה לא יפחת מ בגיןהבסיס של מנכ"ל החברה  שכר; מקרה בכלעיל0 ל 2.1 עיף בס

משרה  בגיןבסיס של סמנכ"ל או יו"ר דירקטוריון פעיל  שכר; אלף ש"ח )ברוטו( ..2ולא יעלה על  )ברוטו(

 נושאיס של הבסי ושכר)ברוטו(;  אלף ש"ח ..2על וטו( ולא יעלה )בר אלף ש"ח .2 -ממלאה לא יפחת 

)ברוטו(0  אלף ש"ח .5)ברוטו( ולא יעלה על  אלף ש"ח .1-אחרים בגין משרה מלאה, לא יפחת מ משרה

)ברוטו( ולא  אלף ש"ח .6–במקרה בו מנכ"ל החברה מכהן גם כיו"ר הדירקטוריון, שכרו לא יפחת מ 

החברה תהא רשאית במסגרת הסכם העסקה של נושא המשרה, להצמיד וטו(0 "ח )בראלף ש ..3יעלה על 

, ככל שדבר רלוונטי למדד להלן 20302את שכר הבסיס ובהתאם את התנאים הנלווים המפורטים בסעיף 

  המחירים לצרכן0

חסים לנושא משרה שכיר או עצמאי יין שכר הבסיס בתגמול מתיילמעט אם צוין אחרת, הפרמטרים לענ

שירותים( המועסק במשרה מלאה0 במידה ונושא המשרה הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו מועסק  )נותן

 במשרה מלאה, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות0 

 נלווים תנאים 203020

חבילת התגמול עשויה לכלול תנאים נלווים כגון: הפרשות לביטוח מנהלים או קרן פנסיה, הפרשות לקרן 

ין, ביטוח אובדן כושר עבודה, ימי חופשה, ימי מחלה, הבראה, הוצאות השתלמות, הפרשות לפיצויי פיטור

רכב או זכאות לרכב בשיטת חכירה תפעולית, טלפון נייד, גמול בגין שעות נוספות, דמי חבר לאגודות 

מקצועיות, השתתפות בהשתלמות מקצועית, מחשב נישא, מנוי לעיתונים יומיים, והכל בהתאם לתפקיד 

 0נושא המשרה בחברה

 בחברה יהא זכאי לרכב, בהתאם לנהוג ולמקובל בחברה בעניין זה  נושא משרה – רכב 20302010

 נושאת החברה צמוד רכב המשרה נושאי לרשות מעמידה שהחברה ככל: רכב גילום - רכב 20302020

 0המשרה נושא של העסקה בהסכם לקבוע בהתאם חלקי או מלא, שווי רכב גילום ברכיבי
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לחופשה שנתית שלא תפחת מהנדרש על פי הדין ולא  : נושא משרה יהיה זכאינתיתש חופשה 20302030

0 נושא המשרה בחברה יהיה זכאי לצבור את ימי קלנדאריתבשנה  ימי חופשה 22תעלה על 

תיחה החופשה שלא נוצלו על ידו עד לתום כל שנה0 ימי החופשה הצבורים יועברו כיתרת פ

פוף להוראות הדין למכסת ימי החופשה שתעמוד לרשות נושא המשרה בשנה שלאחריה, בכ

 הרלוונטי0 

 ההבראה דמי0 בדין הקבועהיפחת ממכסת ימי ההבראה  לאימי ההבראה  מספר: הבראה דמי 20302040

 משולמים בהתאם לתעריף הקבוע בדין0

שיפוי כקבוע בתקנון החברה0 פטור והמשרה בחברה יהיו זכאים ליהנות מ נושא: שיפויפטור ו 20302050

השיפוי תואמים את הוראות תקנון החברה, והינם בנוסח ובתנאים זהים לכלל הפטור וכתבי 

 0 בהענקתו אישי עניין השליטה לבעל אשר דירקטורנושאי המשרה, כולל בעל השליטה ו/או 

המשרה בחברה יהיו זכאים ליהנות מהסדר ביטוח כקבוע בתקנון החברה וכן  י: נושאביטוח 20302060

כפי  שרלוונטי לתפקיד אותו ממלא נושא המשרה בחברהמהסדר ביטוח אחריות מקצועית, ככל 

 שתרכוש החברה מעת לעת0

 בעל)לרבות  משרה ונושאי דירקטורים אחריות לביטוח פוליסות לרכוש רשאית תהיה החברה

 את גם הכוללת, לעת מעת שיהיו כפי(, אישי עניין השליטה לבעל אשר דירקטור/או ו השליטה

 את לחדש/או ו להאריך, החברה של הבנות בחברות ניםהמכה והדירקטורים המשרה נושאי

 תקופת במהלך או החידוש במועד חדשה בפוליסה להתקשר/או ו הקיימת הביטוח פוליסת

 ובלבד, להלן כמפורט בתנאים"ל, בחו או בישראל אחר מבטח או מבטח אותו עם, הביטוח

 התגמול וועדת לןלה המפורטים התנאים עיקרי בסיס על תהיינה האמורות שההתקשרויות

 :זאת אישרו החברה ודירקטוריון

מיליון דולר למקרה  .1על בסיס הגשת תביעה, בגבולות אחריות של עד  תהיה הביטוח פוליסת

 0לעת מעת הבנות ובחברות בחברה שיכהנו, לכל הדירקטורים ונושאי המשרה ולתקופה

 דולר ארה"ב ...,15 החברה בפוליסת הביטוח תהא בפרמיה שנתית כוללת של עד התקשרות

השתתפות עצמית  )א(לר ארה"ב, למעט: דו ...,.1ובהשתתפות עצמית של החברה בסך של עד 

השתתפות עצמית )ב( -דולר; ו ...,35 המוגשות בארה"ב ו/או בקנדה בסך של עד לתביעותביחס 

 דולר0 ...,.5אל בסך של עד ביחס לתביעות בדיני ניירות ערך בישר

 יה לכלול גם את המקרים הבאים:  פוליסת הביטוח עשו

כיסוי הוצאות שהוציא נושא משרה בחברה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות 

 3הליך לפי פרק ח' –" הליךהתדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין0 לעניין סעיף זה "

יצום כספי בידי רשות "( )הטלת עערך ניירות חוק)להלן: " 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לחוק ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת  4ניירות ערך(, הליך לפי פרק ח'

לחוק ניירות ערך )הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או  1האכיפה המנהלית(, הליך לפי פרק ט'

ות ניירות הפסקת הליכים, המותנית בתנאים( והליך לפי סימן ד' )הטלת עיצום כספי בידי רש

צום כספי ורישום חברה כחברה מפרה( בחלק התשיעי לחוק יערך( לפרק הרביעי )סעדים, ע

 החברות0
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 בחברה שליטה בעלי הנחשבים משרה ונושאי דירקטורים של אחריותם את גם תכסה הפוליסה

, לעת מעת בחברה שיכהנו כפי, קרוביהם או( אישי עניין השליטה לבעל אשר דירקטור)לרבות 

 0בחברה המשרה נושאי/או ו הדירקטורים יתר של אלה על יעלו לא בגינם הכיסוי שתנאי בדובל

היא תהיה רשאית  מחוץ לישראל, בבורסה, יהתמניו את למסחרבמקרה בו החברה תרשום 

בעל השליטה ו/או דירקטור לרכוש פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות 

אישי(, כפי שיהיו מעת לעת, הכוללת גם את נושאי המשרה אשר לבעל השליטה עניין 

והדירקטורים המכהנים בחברות הבנות של החברה, להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח 

הקיימת ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו 

, ובלבד שההתקשרויות מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, בתנאים כמפורט להלן

האמורות תהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן וועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

 אישרו זאת:

למקרה  מיליון דולר .1 על בסיס הגשת תביעה, בגבולות אחריות של עד תהיה הביטוח פוליסת

אל בלבד(, לכל מגבולות האחריות בגין הוצאות משפט בישר %.2של עד  ולתקופה )בתוספת

החברה בפוליסת הביטוח  התקשרות0 לעתבחברה מעת  שיכהנוהדירקטורים ונושאי המשרה 

ובהשתתפות עצמית של החברה ביחס  דולר ארה"ב ...,.5 תהא בפרמיה שנתית כוללת של עד

 .דולר ...,.5עד של בסך  בארה"ב ו/או בקנדההמוגשות  לתביעות

ד לנושא המשרה טלפון נייד לשימושו האישי, על פי : החברה תהא רשאית להעמיטלפון נייד 20302070

 בחירת החברה ובכפוף לנהליה0

החברה תהא רשאית להעמיד לנושא המשרה מחשב נייד לשימושו האישי, על פי : מחשב נייד 20302080

 בחירת החברה ובכפוף לנהליה0

החברה רשאים לשלם לנושא המשרה דמי מנוי לעיתון בהתאם לנהוג והמקובל : מנוי לעיתון 20302090

 חברה0ב

: החברה תהא רשאית לשלם עבור נושא המשרה דמי חבר לאגודות ו/או לאיגודים מקצועיים 2030201.0

 דמי חבר לאיגודים מקצועיים או לאגודות מקצועיות, בהתאם לנהוג והמקובל בחברה0

: נושא המשרה יהיה זכאי להחזרי הוצאות ואש"ל בחו"ל, כנגד החזר הוצאות ואש"ל חו"ל 203020110

 פוף לנוהלי החברה0הצגת חשבוניות בלבד, בכ

חבילת התגמול עשויה לכלול הטבות שונות בסכומים שאינם : בנוסף לאמור לעיל, שונות 203020120

, נופשמהותיים לחברה שהחברה נוהגת לעיתים להעניק לנושא המשרה כגון: מתנות לחג, 

 וכו' והחברה לא תהיה מוגבלת בשל כך0 ימי גיבוש , חניה,ארוחות

התשלום " או "השכר החודשי הכוללקראו ביחד להלן: "שכר הבסיס והתנאים הנלווים י

 "החודשי הכולל

הודעה מוקדמת תיקבע באופן פרטני לגבי כל נושא משרה בהתחשב  תקופת: מוקדמת הודעה 203020130

 2.1 בביצועי החברה, ביתר נתוני התגמול של אותו נושא משרה ובפרמטרים המפורטים בסעיף 

 במסגרת 0חודשים 6, לא תעלה על רההודעה מוקדמת לנושאי מש תקופתלעיל0 בכל מקרה, 



 13-י

 

תקופת ההודעה המוקדמת יתחייב נושא המשרה להעניק לחברה שירותים בפועל0 עם זאת, 

שא המשרה בתקופת ההודעה המוקדמת, החברה תהא רשאית לוותר על מתן השירותים של נו

ה של החברה לשלם את הגמול בקשר עם תקופה זו, אך מבלי לגרוע מבלי לגרוע מהתחייבויותי

בתקופת ההודעה  מזכותה של החברה לשלול גמול זה בכפוף לכל דין ולהסכם עם נושא המשרה0

הלך תקופת העסקתו המוקדמת יהא זכאי נושא המשרה לכל רכיבי הגמול להם הוא זכאי במ

 בחברה0

 נושא של זכאות הקובע מנגנון משרה נושא עם בהסכם לקבוע רשאית החברה: פרישה מענק 203020140

 כהונתו או העסקתו סיום של במקרה , בנוסף למנגנון ההודעה המוקדמת,פרישה למענק המשרה

לחוק  16-17, שלא מחמת סיבות אשר לא מזכות בפיצויי פיטורין כמפורט בסעיפים בחברה

 0 1963 –פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

הכולל ברוטו או תשלום  חודשיה שכרה על יעלה לא שוויו או פרישה מענק סכום, מקרה בכל

 כמפורט להלן:  משרה נושא אותו של ברוטוכולל  החודשי

סכום/שווי מענק  תקופת מתן השירותים המשרה נושא

 פרישה מקסימלי

 חודשי עבודה 9עד   שנים ומעלה 3 יו"ר דירקטוריון פעיל/מנכ"ל

 חודשי עבודה 4עד   שניםעד שלוש  יו"ר דירקטוריון פעיל /מנכ"ל

 חודשי עבודה 9עד   שנים ומעלה 3 סמנכ"לים ונושאי משרה אחרים

 חודשי עבודה 4עד   עד שלוש שנים סמנכ"לים ונושאי משרה אחרים

 מענקים -( הונייםמשתנים )לא  רכיבים

תקבע על פי  למענקהכפוף למנכ"ל החברה  המשרה נושא של זכאותוחבילת התגמול עשויה לכלול מענקים0 

זכאותו של להלן0  2.3.3 , אולם סכום המענק יהיה בכפוף לתקרה הקבועה בסעיף מנכ"ל החברהשיקול דעתו של 

נושא משרה )להלן: " יו"ר הדירקטוריוןבכלל זה, נושא משרה אשר אינו כפוף למנכ"ל, קרי המנכ"ל, דירקטור ו

ועדת ותקבע על ידי  להלן 0 -ו 2.3.3.1 2.3.3.1 הקבועים בסעיפים ידה ביעדים "(, תהיה בכפוף לעמבכירה

 תקופת סיום עם )א( :י יוסכם עם נושא המשרהכפ הבאות הדרכים משתי באחת התגמול ודירקטוריון החברה

במסגרת הדיון בדוחות  למענק המשרה נושא זכאות תיבחן, שנתי מענק של במקרה, למשל0 מראש שנקבעה זמן

 במקרה, למשל עם עמידת נושא המשרה ביעד שהוצב לו, ככל שעמד ביעד0 )ב(; הכספיים השנתיים של החברה

 גיוס השלמת לאחר למענק המשרה נושא זכאות תיבחן, לחברה כספים סגיו בהשלמת המותנה מענק הענקת של

 המימוש עסקת סיום לאחר המשרה נושא זכאות תיבחן אחזקות מימוש של ובמקרה ביעד שעמד ככל, הכספים

 0החברה ידי על התמורה וקבלת כאמור

 : רכיבים משתנים )לא הוניים(תקרת  203030

השכר  פעמים 12ה לא יעל אחתבשנה קלנדארית סך המענק הכולל שנושא משרה יהא רשאי לקבל 

 "(0 גמול שנתיהחודשי הכולל או התשלום החודשי הכולל, לפי העניין )להלן: "
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על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעניק לנושא משרה בחברה בשנה קלנדארית גמול שנתי, וכן 

 יטריון0  מענק פרישה ובלבד שנושא המשרה לא יקבל גמול כפול בגין אותו קר

או  ובחלקו הלא מהותי וכן למדידה הניתנים הקריטריונים על ,ברובו יתבססלנושא משרה בכירה  המענק

יהיה מענק בשיקול  פעמים השכר החודשי הכולל או התשלום החודשי הכולל, לפי העניין, 3מענק של עד 

יהיה כפוף לתקרות בכל מקרה גובה המענק , למדידה ניתנים שאינםדעת המבוסס על קריטריונים 

  :כמפורט להלן הכלזה לעיל  20303שנקבעו בסעיף 

  :למענק הניתנים למדידה קריטריונים 20303010

בכירה, יקבעו מראש בהסכם העסקה של אותו נושא משרה או על פי  נושא משרהלגבי כל   

תוכנית תגמול שנתית אשר תקבע מראש לכל שנה קלאנדרית, עד ולא יאוחר ממועד אישור 

הכספיים השנתיים של החברה לשנה הקלאנדרית הקודמת ביחס לכל נושא משרה הדוחות 

עד  קבעו, ככל שלא נקבעו בהסכמי העסקה, י2.17בהתאם לתפקידו )לדוגמא, היעדים לשנת 

, על בסיס יעדים 12(2.16ולא יאוחר ממועד אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

אשר תהיה ניתנת לשינוי ועדכון על  ם למדידהרשימת יעדים הניתני0 להלן הניתנים למדידה

צרכי החברה פי בסיס החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לשיקול דעתם ועל 

 באותה עת0  

  עמידה ביעדיEBITDA; 

 לחברה הון גיוסי; 

 החברהושירותי  מוצרי של ממכירות הכנסות; 

 או ו רישיון מהסכמי או החברהתי ושירו מוצרי של ממכירות)גולמי, תפעולי או נקי(  רווח/

 ;החברהושירותי  מוצרי עם בקשר הפצה

 החברהושירותי  מוצרי של הפצה/או ו רישיון הסכמי על חתימה; 

 החברה של השוק בשווי עליה; 

 תקציב יעדיעמידה ב; 

 ;השגת יעדים של משתמשים יחודיים לשירותי החברה 

 0שיתופי פעולה אסטרטגיים 

ביעת ו/או עדכון היעדים ביחס לנושא משרה מסוים, לקבוע תנאי החברה תהא רשאית בעת ק

סף להענקת המענק0 סכום המענק והיעדים לזכאותו ישקפו את התקדמותה, יעילותה, פיתוחה 

 והישגיה של החברה0

 :למענקשאינם ניתנים למדידה קריטריונים  20303020

                                                 
 יהיה היעדים לקביעת האחרון המועד שאז, החברה דירקטוריוןידי -על המדיניות אימוץ לאחר הראשונה בפעם היעדים לקביעת באשר למעט  12

 כאמור0 מדיניות התגמול  ץאימו ממועד ימים 45 מחלוף יאוחר לא
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או מענק מהמענק החברה רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה, כי חלק לא מהותי כאמור לעיל 

פי -עליקבע י פעמים השכר החודשי הכולל או התשלום החודשי הכולל, לפי העניין, 3של עד 

שאינם ניתנים למדידה המפורטים להלן ובלבד שסכום המענק הכולל אשר ישולם קריטריונים 

לאותו נושא משרה בשנה קלאנדרית אחת בין על בסיס קריטריונים מדידים ובין על בסיס 

 :לעיל 2.3.3 יונים שאינם מדידים, לא יעלה על תקרת המענקים הקבועה בסעיף קריטר

 תרומת נושא המשרה לעסקיה של החברה, רווחיה, חוסנה ויציבותה ; 

  חודייםייהצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות ; 

 משרהמידת האחריות המוטלת על נושא ה ; 

 שינויים שחלו באחריות נושא המשרה במהלך השנה ; 

  שביעות הרצון מתפקוד נושא המשרה )לרבות הערכה למידת המעורבות והאכפתיות

 ; שמגלה נושא המשרה בביצוע תפקידו(

  תיאום ושיתוף פעולה עם הצוותבהערכת יכולתו של נושא המשרה לעבוד ; 

 יבת בקרה ואתיקה נאותים0תרומתו של נושא המשרה לממשל תאגידי וסב 

 תהליך אישור המענק 203040

, תחושב מידת העמידה ביעדים כאמור, של כל אחד מנושאי המשרה בתום כל שנה קלאנדרית 20304010

 הבכירה0 

המענק מחושב, ככל שהדבר רלוונטי, מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של  20304020

 של השנה הקלאנדרית הרלוונטית0בדצמבר  31החברה ליום 

ה יוצגו בפני חברי ועדת התגמול קים המתוכננים לתשלום בפועל של נושאי המשרה הבכירהמענ 20304030

 והדירקטוריון מיד לאחר אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנה שעבורה משולם המענק0

יובהר, כי גם במקרה של עמידה ביעדים שהוצגו לעיל, אין החברה מתחייבת לתשלום המענק  20304040

ר תלוי בשיקול דעת הדירקטוריון בהתאם למדיניות התשלומים לנושא המשרה הבכירה והדב

של החברה ומצבה הפיננסי באותה עת0 כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים 

להפחית את המענק של נושא המשרה הבכירה על פי שיקול דעתם תוך התחשבות בגורמים 

 הבאים: 

 תקופת העסקתו של נושא המשרה; -

 נושא המשרה הבכירה לפיתוח עסקי החברה מעבר לאחריות הספיציפית;מידת תרומתו של  -

 תפקודו הניהולי הכולל של נושא המשרה, הנעת עובדים ומנהיגות0 -

במקרה שבשנה קלאנדרית מסוימת יהי לחברה הפסד )אשר לצרכי מדיניות התגמול משמעותו  20304050

מבוקרים שלה ליום הפסד הנקי של החברה, לפני מס, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים וה
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וונטית(, אזי לצורך חישוב המענק בגין השנה הקלאנדרית בדצמבר של השנה הקלנדרית הרל 31

 העוקבת, לא יקוזז סכום ההפסד מהרווח השנתי בגין אותה שנה, ככל שיהיה0
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 (Restatement) כספיים דוחות תיקון של במקרה המענק סכומי השבת 203050

בסיס  על ול םששול ממנו חלק או המענק סכום את, ימים .9 בתוך, נושא המשרה ישיב לחברה 20305010

0 החברה של הכספיים בדוחות מחדש והוצגו כמוטעיםתקופת הבחינה  במהלךנתונים שהתבררו 

 רבעוניים כספיים דוחות (12שניים עשר ) של תקופה משמעה" הבחינהתקופת " זה לעניין

 0המענק אישור מועד לאחר עוקבים

נושא המשרה  שקיבללחברה יקבע על פי ההפרש בין הסכום  יושב התשלום העודף אשר גובה 20305020

לבין הסכום שהיה מתקבל לפי הנתונים הכספים המתוקנים אשר הוצגו מחדש בדוחות 

 "(0סכום ההשבההכספיים של החברה )להלן: "

 שהיה החשבונאים בכללים או בתקנות, בחוק שינוי עקב בתיקון יראו לא, לעיל האמור למרות 20305030

 0לעיל האמור יחול בשלו כתיקון, שנה לאותה החברה של הכספי הדוח פרסום דמוע לאחר

  מניות מבוסס גמול -( הוניים) משתנים רכיבים

נושא המשרה אופציות במסגרת חבילת התגמול ל להקצותהחברה בהתאם להוראות כל דין, עשויה  203060

 בהתאם להוראות תוכנית האופציות של החברה, כפי שתהא בתוקף מעת לעת0

במסגרת הדיון בהענקת גמול מבוסס מניות לנושא משרה בחברה, יבחנו ועדת התגמול ודירקטוריון  203070

 ראוי תמריץ האמורה ההענקה היות את ובפרטההענקה, החברה את השיקולים העומדים בבסיס 

בנוסף, הענקת גמול מבוסס מניות תיעשה לאחר בחינת חלופות  0הארוך לטווח החברה ערך להשאת

מול וכן לאחר בחינת היקף הדילול הצפוי, שוויה הכלכלי של ההענקה האמורה, מחירי אחרות לתג

  המימוש ותקופות ההקניה0

 ש"ח לכל נושא משרה0 ...,..1,5ו לא יעלה על הענקת במועדשל גמול מבוסס מניות,  ושווי 203080

משרה של לנושאי מניות  מבוסס גמולהדילול המקסימאלי האפשרי המצטבר, בגין כלל הענקות  היקף 203090

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה  15%החברה תחת תוכנית האופציות של החברה לא יעלה על 

"(0 למען הסר ספק, יובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את החברה המקסימלי הרףבכל עת )להלן: "

שקיעים )בין מלהעניק אופציות תחת תוכנית האופציות לעובדים אשר אינם נושאי משרה בחברה או למ

ם לאו( בנסיבות בהן היקף הדילול המקסימלי בחברה הנובע ממימוש אם על פי תוכנית האופציות ובין א

  האופציות שהוענקו תחת תוכנית האופציות אינו נמוך מהרף המקסימלי0

כגמול חדש(,  דין פי על נדרש שאישורה)ככל  הכללית והאסיפה החברה דירקטוריון, התגמול ועדת 20301.0

 0האופציות של הפקיעה מועד את יךלהאר רשאים

האורגנים המוסמכים בחברה רשאים  חודשים0 36-תקופת ההבשלה של כלל המענק ההוני לא תפחת מ 2030110

לקבוע הוראות בקשר לתקופת ההבשלה ו/או ההאצה של יחידות התגמול ההוני של נושאי המשרה, וזאת 

  0בין היתר בנסיבות של שינויי שליטה

 0בנפרד משרה נושא לכל החברה ודירקטוריון התגמול ועדת ידי על בעוייק המימוש מחירי 2030120



 18-י

 

 לרכיבים הקבועים המשתנים הרכיביםהיחס בין  2030130

בהתחשב בענף בו פועלת החברה, בתוכניתה העסקית של החברה ובמדיניות ניהול הסיכונים שלה, סבורה 

ך סך רכיבי התגמול על בסיס החברה, כי משקל הרכיבים המשתנים )לרבות רכיבים משתנים הוניים( מתו

ליו"ר דירקטוריון פעיל, מנכ"ל וכן מי שמכהן כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל  75%שנתי, יהווה, לכל היותר,

  ביחד, דירקטור או נושא משרה אחר0

  משרה נושאי עם קיימים הסכמיםעדכון  2040

ת הפרמטרים החברה רשאית לעדכן את תנאי העסקה של נושא המשרה בחברה בשים לב ותוך בחינ 204010

המקסימאלי של כל נושא משרה בחברה לא יעלה על  השנתילעיל, ובלבד שהשינוי  2.1 הקבועים בסעיף 

, וזאת בכל שנה קלנדארית טרם השינוי ,בנפרדביחס לכל אחד מרכיבי התגמול של נושא המשרה  %.1

מידה ובשנה מסוימת לא בוצע שינוי כאמור היקף השינוי יצטבר ויתווסף ב 0באישור ועדת התגמול בלבד

 0לשנה הקלנדארית הבאה

וזאת לאור גידול או קיטון מובהר, כי החברה רשאית לעדכן את תנאי העסקה של נושא המשרה בחברה  204020

 0בדוזאת באישור ועדת התגמול בלבהיקף העסקה של נושא משרה,  בתגמול ביחס ישר לגידול או קיטון

למען הסר ספק יובהר, כי כל עדכון או שינוי של תנאי העסקה של נושא משרה על פי סעיף זה יהיה כפוף  204030

למגבלות הקבועות במדיניות התגמול ויהיו בהתאם להוראות מדיניות התגמול לרבות ומבלי לגרוע 

 יהם0מכלליות האמור, בקשר עם תקרת הרכיבים הקבועים, תקרת הרכיבים המשתנים והיחס בינ

 שכר דירקטורים 30

שכרם של דירקטורים חיצוניים ושל דירקטורים אשר אינם מועסקים על ידי החברה בתפקיד אחר או מעניקים לה 

בהתאם להוראות תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  ה, יהישירותים כנגד קבלת תמורה

 ר בתקנות אלו0 , ולא יעלה על הגמול המירבי המות...2חיצוני(, התש"ז 

דירקטורים המועסקים על ידי החברה או המעמידים לה שירותים דרך קבע כנגד קבלת תמורה, יחשבו לנושאי 

לעיל ויהיו זכאים לתגמול בהתאם להוראות  2.3.3.1 משרה בכירה בחברה, לכל דבר ועניין, כהגדרת מונח זה בסעיף 

   מדיניות תגמול זו0

 למדיניות התגמול  ביחס החברה ודירקטוריון התגמול ועדת סמכויות 40

 בין, בהתאמתה הצורך את וכן התגמול מדיניות את, לעת מעת, יבחנוהחברה  ודירקטוריון התגמול ועדת 4010

, החברה ביעדי שינוייםהמפורטים במדיניות זו, ובתוך כך, בחינת  ולעקרונותלשיקולים  בהתאם, היתר

 0אחר רלבנטי מידע וכל אמת ובזמן קודמות בתקופות והכנסותיה החברה יברווח התחשבות

לצורך בחינת מדיניות התגמול של החברה, יקיימו ועדת התגמול והדירקטוריון מעקב שוטף על יישומה של   4020

מדיניות התגמול בחברה0 לצורך כך יוצגו בפניהם אחת לשנה החישובים המדויקים של התשלומים ואופציות 

 )ככל שקיימות(0 שהבשילו

 

*** 



 1-אי

 

 דוחות כספיים - 11פרק 

וכן  2015 לדצמבר 31להלן דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום  11111

  :2016במרץ  31דוחותיה הכספיים של החברה ליום 
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Kesselman & Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity

  2016 במאי 30

  לכבוד
   וונוטייז בע"מ

  ,אדונים נכבדים

  ")"החברה –(להלן  בע"מוונוטייז של  2016 במאי 31 יוםעד ללהתפרסם  תשקיף להשלמה ותשקיף מדף שצפוי  הנדון:

  תשקיף שבנדון את הדוחות הכספיים שלנו המפורטים להלן:בהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 

בדצמבר  31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  2016 במאי 29החשבון המבקר מיום דוח רואה  .1
 השנים שהסתיימו באותו תאריך. ולכל אחת משלוש 2014-ו 2015

ג' לתקנות 9על מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  2016 במאי 29החשבון המבקר מיום  מיוחד של רואהדוח  .2
ולכל אחת משלוש השנים  2014-ו 2015בדצמבר  31, ליום 1970-ם ומיידים), התש"לניירות ערך (דוחות תקופתיי

  באותו תאריך.שהסתיימו 

 31 מידע כספי לתקופות הביניים של החברה ליוםעל  2016 במאי 29החשבון המבקר מיום  סקירה של רואהדוח  .3
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.ו 2016 במרס

ד' 38נפרד המובא לפי תקנה הכספי המידע העל  2016במאי  29המבקר מיום רואה החשבון מיוחד של דוח  .4
ולתקופה של שלושה חודשים  2016במרס  31, ליום 1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל

  שהסתיימו באותו תאריך.

  ,בברכה

  קסלמן וקסלמן 
  רואי חשבון

PwC Israel



   בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  2015 בדצמבר 31 ליום מאוחדים כספיים דוחות



  מ"בע וונטייז

  )מ"בע וי.טי פיקסלייט לשעבר(

  2015 בדצמבר 31 ליום מאוחדים כספיים דוחות

  העניינים תוכן

עמוד

2השנתייםהכספייםהדוחותביקורת-המניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהדוח

:דולרבאלפי-המאוחדיםהכספייםהדוחות

  3  הכספי המצב על דוחות

  4  אחר כולל פסדהו הפסד או רווח דוחות

  5  )בהון רעוןג( הוןב השינויים על דוחות

  6  המזומנים תזרימי על דוחות

  7-40   הכספיים לדוחות ביאורים
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המבקר החשבון רואה דוח

 של המניות לבעלי

 בע"מ וונטייז

(לשעבר: פיקסלייט טי.וי בע"מ)

 (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)בע"מ  וונטייזהמאוחדים המצורפים על המצב הכספי של  הכספייםביקרנו את הדוחות 
רווח או הפסד הדוחות המאוחדים על ה, את 2014-ו 2015בדצמבר  31הבת שלה לימים  והחברה"החברה")  -(להלן 

רעון בהון) והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים יאחר, הדוחות על השינויים בהון (ג כולל הפסדו
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2015בדצמבר  31שבהם הסתיימה ביום  שהאחרונה

ביקורתנו.החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של -. על1973-חשבון), התשל"ג

תית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע מהו מוטעיתביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה 
שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

רתנו מספקת הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקו
בסיס נאות לחוות דעתנו.

והחברה  לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה
 ןואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון (גרעון בהון) ותזרימי המזומנים שלה 2014-ו 2015בדצמבר  31ם לימי הבת שלה

)(IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2015בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
.2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

 אשרגורמים  המפרטהכספיים  לדוחות' ה1 בביאורלאמורהלבתשומתאתמפניםדעתנו הנ"ל, אנוחוותאתלסייגמבלי
 מפורטות אלה לגורמים בקשר ההנהלה תוכניות". חי"עסק כ החברה של קיומה המשך בדבר משמעותיים ספקות מעוררים

 דרושות ותהיינה שיתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל נכללו לא הכספיים בדוחות. זה בביאור הן אף
".חי"עסק כ ולפעול להמשיך תוכל לא החברה אם

קסלמן וקסלמןאביב,-תל
רואי חשבון2016 במאי 29

PricewaterhouseCoopers-פירמה חברה ב International Limited
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   בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  הכספי המצב על מאוחדים דוחות

  בדצמבר 31

20152014  ביאור

  דולר אלפי

נכסים
:שוטפיםנכסים

  681   1,308  5  מזומנים ושווי מזומנים
  13   13  6  בשימוש מוגבל מזומן

  495   248  9  קצר לזמן תוכן ספריות
        :חובה ויתרות חייבים

  476   768  7  לקוחות
  38   24  8  אחרים חייבים

223831  קשורים צדדים

2,3991,734
:שוטפיםשאינםנכסים

  23   23  6  בשימוש מוגבל פקדון
  224   619  9  ארוך לזמן תוכן ספריות

   1   -  11  נדחים מסים

5814    נטו, קבוע רכוש

700262

3,0991,996נכסים סך

והוןהתחייבויות
:שוטפותהתחייבויות

  33   31    יתר משיכת
  476   656  4  קצר לזמן תוכן ספריות לספקי התחייבות

        :זכות ויתרות זכאים
  47  165    אחרים שירותים ונותני ספקים     
  368   494  12  אחרים     

  199   342  11  לשלם הכנסה מסי
  15   14    נגזר פיננסי מכשיר

120   -  16  בעלים הלוואות
  78   -    מראש הכנסות

1,7021,336

-שוטפותשאינןתיוהתחייבו

7626  4  ארוך לזמן תוכן ספריות לספקי התחייבות

1,7781,362התחייבויות סך

--13   התקשרויות

16:עצמיהון
  5   5    רגילות מניות הון

  1,892   5,040    פרמיה
  1,399   2,098    אחרות הון קרנות
)2,662()5,822(    הפסד יתרת

1,321634  הון סך

3,0991,996   והון התחייבויות סך

.2016 במאי 29: החברה דירקטוריון ידי על הכספי הדוח אישור תאריך

יוספידיסנועם
ל"ומנכ דירקטוריון ר"יו

נעיםבןדוד
  כספים ל"סמנכ

.מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדים הכספיים לדוחות הביאורים
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  מ"בע וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

   אחר כולל והפסד הפסד או הרווח על מאוחדים דוחות 

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013  ביאור

דולראלפי

  827   1,650   1,963      הכנסות

2,0201,247472  17    ההכנסות עלות

403355)57(גולמי)הפסד(רווח
:תפעוליותהוצאות

  214   1,029   689   18  ופיתוח מחקר הוצאות

2,1351,500317  19  נטו, וכלליות הנהלה שיווק הוצאות

2,8242,529531תפעוליותהוצאותסך

)31(**344)49(, נטואחרות) הוצאות( הכנסות

)207()1,782()2,930(  תפעולי הפסד

  )113(  )82(  )100(    מימון הוצאות

-1688     מימון הכנסות

)113(6)84(  20    נטו, מימון) הוצאות( הכנסות

)320()1,776()3,014(הכנסהעלמסיםלפניהפסד

)4()235()146(  11  הכנסה על מסים

)324()2,011()3,160(לשנה הפסד

)0.02()0.10()0.13(21  ) בדולר( למניה ומדולל בסיסי הפסד

-תקופההפסד
להיותעשוייםאשרסעיפים-אחרכוללהפסד

  - הפסד או לרווח מחדש מסווגים

*)36()3(    חוץ פעילויות של כספיים דוחות של מתרגום הפרשים

*)36()3(  לשנה אחר כולל הפסד סך

)324()2,047()3,163(  לשנה כולל הפסד סך

  .דולר אלפי 1-מ פחות של סכום מייצג* 
  ב'13ביאור ** ראה 

.מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדים הכספיים לדוחות הביאורים
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  מ"בעוונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  )בהון רעוןיג( בהון השינויים על מאוחדים דוחות 

 מניות הון
  פרמיה  רגילות

 הון קרנות
  אחרות

 הפסד
  הכול סך  נצבר

  דולר אלפי

)102()327(201242183בדצמבר31ליוםיתרה
:2013שנתבמהלךתנועה

  14   -   14   *   *  מניות מבוסס תשלום
 ביאור ראה -בעלים הלוואות על ריבית

  28   -   28   -   -  )ב(22
  *    -  *   -   -   קרן הון מהפרשי תרגום -הפסד כולל אחר

)324()324(--- שנהל הפסד

)384()651(2013421845בדצמבר31ליוםיתרה
:2014שנתבמהלךתנועה

 נטו, אופציות וכתבי רגילות מניות הנפקת
  1,758   -   83   1,674   1  עסקה מעלויות

  1,277   -   1,277   -   -  מניות מבוסס תשלום
 ביאור ראה -בעלים הלוואות על ריבית

  30   -   30   -   -   )ב(22
)36(-)36(-- קרן הון מהפרשי תרגום -הפסד כולל אחר

)2,011()2,011(--- שנהל הפסד

634)2,662(201451,8921,399בדצמבר31ליוםיתרה
:2015שנתבמהלךתנועה

  2,632  -  -  2,632  *  עסקה מעלויות נטו, רגילות מניות הנפקת
  433  -  )83(  516  *  אופציה כתבי המרת

  765  -  765  -  -  מניות מבוסס תשלום
 ביאור ראה -בעלים הלוואות על ריבית

  20  -  20   -  -  )ב(22
)3(-)3(-- קרן הון מהפרשי תרגום -הפסד כולל אחר

)3,160()3,160(--- שנהל הפסד

1,321)5,822(55,0402,098  2015 בדצמבר 31 ליום יתרה

  .דולר אלפי 1-מ פחות של סכום מייצג* 

.מהם נפרד בלתי חלק מהווים המאוחדים הכספיים לדוחות ביאוריםה
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  מ"בע וונטייז

  בע"מ)(לשעבר פיקסלייט טי.וי 

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

דולראלפי
:שוטפתמפעילותמזומניםתזרימי

  )324(  )2,011( )3,160(  שנהל הפסד
        מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות

        :שוטפת
  *  4   12   פחת

  -  )425(  )40(  פיננסית מהתחייבות אחרת הכנסה
  -  )17(  )16(  יםנגזר יםפיננסי יםמכשיר של הוגן בשווי משינוי רווח

  14   1,277   536  מניות מבוסס תשלום

203028  בעלים הלוואות על ריבית

51286942

        :והתחייבות רכוש בסעיפי שינויים
  )125(  )336(  )292(  בלקוחות גידול
  18   )38(  14  אחרים בחייבים) גידול( קיטון
  )4(  3   1  נדחים במסים) גידול( קיטון
  )190(  )309(  )148(  תוכן בספריות גידול
  )12(  )19(  )7(  קשורים בצדדים גידול
  276   )6(  230   תוכן ספריות לספקי בהתחייבות) קיטון(  גידול
  16   24   118  בספקים גידול
  8   191   143  לשלם הכנסה במס גידול
  152   146   126  אחרים בזכאים גידול

1624)78(  מראש בהכנסות )קיטון( גידול

107)328(163

)119()1,470()2,541(  שוטפת לפעילות ששימשו נטו מזומנים

:השקעהמפעילותמזומניםתזרימי
  -  )23(  -  בשימוש מוגבל פיקדון
  )20(  7   -  בשימוש מוגבל מזומן

)5()13()56(  קבוע רכוש רכישת

)25()29()56(  השקעה בפעילות ששימשו נטו מזומנים

:מימוןמפעילותמזומניםתזרימי
  35   )2(  )2(  יתר משיכת
  -  1,758   3,174  עסקה מעלויות נטו, אופציה וכתבי רגילות מניות מהנפקת תמורה
  -  32   15  נגזר פיננסי מכשיר

  -  425   40  'ב13ראה ביאור  – פיננסית התחייבות

30--  בעלים הלוואות

3,2272,21365  מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

)79(630714מזומניםושוויבמזומניםהשינויסך
681382התקופהבתחילתמזומניםושווימזומנים
המוחזקיםמזומניםיתרותעלחליפיןבשעריהשינוייםהשפעת

*)36()3(  חוץ במטבע

1,3086813   התקופה בסוף מזומנים ושווי מזומנים

:מזומניםבתזרימיכרוכותשאינןפעולותעלנוספיםנתונים
ראה  -רגילות מניותבמסגרת הנפקת  בעלים הלוואות פירעון

--120  ב'16ביאור 

--)229(  ב'15ראה ביאור  - שמומשו למניותקרן הון בגין כתבי אופציה 

--83  ב'16ראה ביאור  -המרת כתבי אופציה למניות רגילות

  .דולר אלפי 1-מ פחות של סכום מייצג* 
.םהכספיי מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
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  :כללי  -  1 ביאור

 4 ביום בקפריסין התאגדה") החברה" - להלן(בע"מ)  (לשעבר פיקסלייט טי.וי מ"בע וונטייז  .א
 בתאריך .קפריסין, בלימסול הינם הרשומים משרדיה. מוגבלת פרטית כחברה ,2011 באפריל

-ב מחזיקה החברה אשר, מ"בע ישראל די.או.וי סמארט הבת חברת הוקמה ,2013 ביוני 13
 ").המאוחדת החברה" או" הבת החברה" - להלן( מניותיה מהון 100%

 דרישה לפי תוכן שירותי תומספק") הקבוצה" - להלן( המאוחדת ההחבר עם יחד החברה
, פעמיות חד השכרות, מנוי בסיס על לצריכה שונים מסוגים תכנים החברה מציעה במסגרתם

, אלה כספיים דוחות אישור למועד נכון .פרסומות מבוססת תשלום ללא צפייה או, רכישה
 באפריקה, בישראל, היתר ובין, בעולם שונות במדינות ללקוחות שירותיה את החברה מעניקה

  .ובאירופה

החליטה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לשנות את שמה  2016בפברואר  26ביום 
ברשם החברות בקפריסין  האושר, בקשה זו של החברה מפיקסלייט טי.וי בע"מ לוונטייז בע"מ

  .2016בחודש אפריל 

 הכוללת, טכנולוגית פלטפורמה החברה פיתחה, וניהולם האמורים השירותים אספקת לצורך  .ב
 התוכן שירותי את ללקוחותיה מנגישה היא באמצעותה",  "SmartVODבשם תוכן אפליקציית

 תמיכה, הכוללות מתקדמות טכנולוגיות יכולות האמורה לפלטפורמה"). האפליקציה" - להלן(
, סרטים נגני, חכמות טלוויזיות, טאבלטים, חכמים סלולר מכשירי( שונים מסוגים במכשירים

 תכנים ושיתוף חשבון לאותו מכשירים מספר חיבור( מסכים ריבוי), ועוד חכמים ממירים
 תמיכה, זכויות וניהול תוכן על הגנה מערכת, פרסומות להזנקת אמת-זמן מערכת), ביניהם
 באיכות תכנים שידור, High Resolution באיכות האינטרנט גבי על תכנים בשידור

Resolution 4K ,ועוד מימד-בתלת תכנים שידור.  

 באותם מגוונים תכנים הכוללות פרטניים נושאים פי על יעודיות אפליקציות לחברה, כן כמו
  ").היעודיות האפליקציות: "להלן( הנושאים

 דהיינו ,התוכן זכויות בעלי מאת") התוכן ותירפס: "להלן( התכנים לשידור זכויות רוכשת החברה  .ג
 את ומפיצה, כאמור תכנים משווקות או המייצרות אחרות וחברות והטלוויזיה הקולנוע אולפני

, הסופי ללקוח ישירות התוכן שירותי את החברה מפיצה לעיתים. בעולם לקוחותיה בין התכנים
 ללקוחות התכנים את עבורה משווקים אשר שונים הפצה ובגופי בחברות נעזרת היא ולעיתים
 .הסופיים

: להלן( .Samsung Electronics Co Ltd עם בהסכם החברה התקשרה, 2012 במאי 16 ביום  .ד
 Samsung עם הפצה בהסכם החברה התקשרה, 2013 ביולי 1 וביום") קוריאה סמסונג"

Electronics Israel Ltd. )ביאור ראה להרחבה"), סמסונג" ביחד") (ישראל סמסונג" - להלן 
-כ היוו 2013-ו 2014, 2015 בשנים מסמסונג נבעו אשר החברה הכנסות". התקשרויות" 13

 יםגילוי" 23 ביאור ראה להרחבה. החברה הכנסות מסך בהתאמה, 89%-וכ 82%-כ ,55%
ולכך , הסתיימה התקשרות החברה מול סמסונג 2015בדצמבר  31נכון ליום ". הישות ברמת

  .החברה ורווחיות הכנסות על מהותית השפעהיש 

 שוטפת מפעילות שלילים מזומנים ותזרימי הפסדים שנה מידי לחברה נבעו, הקמתה מיום החל  .ה
 הנהלת. ומשקיעים מניותיה בעלי ידי על בעיקרה מומנה החברה של ופעילותה ניכרים בסכומים
, החברה פעילות המשך את לאפשר מנת על נוספים מימון מקורות להשגת פועלת החברה
 והטמעתם מוצריה של השיווק פעילות הרחבת) א: (היתר בין לכלול עשויים אלו מקורות

 ממכירת בהכנסות גידול לייצר במטרה זאת, החברה פועלת כבר בהן אלו על נוספים בשווקים
(מוצריה  בדבר משמעותיים ספקות קיימים, לעיל האמור לאור. ציבורי או פרטי הון גיוס) ב;
 ערכי לגבי התאמות כל נכללו לא הכספיים בדוחות". חי עסק"כ החברה של קיומה המשך

 ולפעול להמשיך תוכל לא החברה אם דרושות שתהיינה שייתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים
  ".חי עסק"כ



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
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  :החשבונאית המדיניות עיקרי  -  2 ביאור

  הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס  .א

 השנים משלוש אחת ולכל 2014 -ו 2015 בדצמבר 31 לימים הקבוצה של הכספיים הדוחות
 הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים 2015 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה פהבתקו

)International Financial Reporting Standards, להלן :"IFRS" (ופרשנויות תקנים שהם 
 International Accounting( בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי על פורסמו אשר

Standard Board (ערך ניירות תקנות לפי הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים )כספיים דוחות 
  . 2010-ע"התש), שנתיים

  :כדלקמן ייצוין, אלה כספיים דוחות להצגת בהקשר

 השנים לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי )1
 . אחרת צוין אם אלא, המדווחות

 בגין להתאמות בכפוף, ההיסטורית העלות למוסכמת בהתאם נערכו אלה כספיים דוחות )2
 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי) נגזרים מכשירים לרבות( פיננסיות התחייבויות שערוך

 .הוגן בשווי המוצגים

 חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת )3
 בתהליך דעת שיקול להפעיל הקבוצה הנהלת את מחייבת היא, כן כמו. מהותיים מסוימים

 חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים" 3 בביאור. הקבוצה של החשבונאית מדיניותה יישום
 או, מורכבות או דעת שיקול של רבה מידה מעורבת בהם לתחומים גילוי ניתן "מהותיים
 התוצאות. הכספיים הדוחות על מהותית השפעה ולאומדנים להנחות יש בהם תחומים

 .  הקבוצה הנהלת את ששימשו וההנחות מהאומדנים מהותית שונות להיות עשויות בפועל

 .חודשים 12 הינה הקבוצה של התפעולי המחזור תקופת )4

 המבוססת סיווג שיטת לפי הפסד או רווח בדוח שהוכרו ההוצאות את מנתחת הקבוצה )5
 .  ההוצאות של הפעילות מאפיין על

 מאוחדים כספיים דוחות  .ב

  עסקים וצירופי בת החבר

 קיים לחברה כאשר בישות שולטת החברה. החברה ידי על הנשלטת ישות הינה בת חברה
 ממעורבותה משתנות לתשואות זכויות או חשיפה לה יש, המושקעת הישות על השפעה כוח

 על להשפיע כדי המושקעת הישות על שלה ההשפעה בכוח להשתמש יכולת לה יש וכן בישות
 מהמועד החל מלא באופן באיחוד נכללת הבת החבר. ישות מאותה לה שינבעו התשואות סכום
   .השליטה מפסיקה שבו במועד מופסק איחודה. החברה ידי על בה השליטה מושגת שבו

  . בוטלו הקבוצה חברות בין עסקות בגין הוצאות, הכנסות כולל, קבוצתיות תוך ועסקות יתרות

 להבטיח מנת על, הצורך לפי שונתה המאוחדת בחברה המיושמת החשבונאית המדיניות
  .הקבוצה ידי על שאומצה החשבונאית המדיניות עם עקביות

מגזרי דיווח  .ג

') א1 ביאור גם ראה( דרישה לפי תוכן שירותי אספקת -אחד פעילות במגזר פועלת הקבוצה
 ההחלטות למקבל המוגש פנימיים דיווח לצורכי המשמש בסיס אותו לפי מדווח הפעילות מגזר

 הקבוצה של הפעילות למגזר משאבים הקצאת על אחראי אשר, בקבוצה הראשיהתפעוליות 
   . םביצועי והערכת
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  :)המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  -  2 ביאור

 :חוץ במטבע ועסקות יתרות תרגום  .ד

  ההצגה ומטבע הפעילות מטבע )1

 של במטבע נמדדים החברה והחברה המאוחדת של הכספיים בדוחות הנכללים פריטים
 הדוחות ).הפעילות מטבע :להלן( ישות אותה פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה
 .החברה של הפעילות מטבע שהוא ב"ארה בדולר וצגיםמ המאוחדים הכספיים

  ויתרות עסקות )2

 הפעילות למטבע מתורגמות) חוץ מטבע - להלן( הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות
 מחדש ההערכות למועדי או העסקות למועדי שבתוקף החליפין בשערי שימוש באמצעות

 ומתרגום כאמור עסקות מיישוב הנובעים, שער הפרשי. מחדש נמדדים הפריטים כאשר
 נזקפים, השנה לתום החליפין שערי לפי חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים
  .הפסד או לרווח

 המאוחדת החברה של כספייםה הדוחות תרגום )3

 ממטבע שונה שלה הפעילות טבעמש, המאוחדת חברהה של הכספי והמצב התוצאות
  :כדלקמן ההצגה למטבע מתורגמים, החברה של ההצגה

 במועד הסגירה שער לפי מתורגמים הכספי המצב על בדוח כספיים והתחייבויות נכסים
;הכספי המצב על דוח אותו

 בתקופה הממוצעים החליפין שערי לפי מתורגמים הכולל הרווח על בדוח והוצאות הכנסות
 במועדי החליפין שערי של המצטברת ההשפעה של סביר קירוב אינו זה ממוצע אם אלא(

 במועדי החליפין שער לפי וההוצאות ההכנסות מתורגמות זה במקרה. העסקות
);העסקות

  .אחרה כוללה ההפסד במסגרת מוכרים הנוצרים השער פרשיה כל

 מזומנים ושווי מזומנים  .ה

 :מזומנים ושווי המזומנים כוללים, המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות במסגרת
 שלהם ההפקדה שתקופת קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פיקדונותו בקופהו בבנק מזומנים

  .שימוש או משיכה מבחינת מוגבלים ושאינם חודשים 3 על עולה אינה

 העומדות בנקאיים בתאגידים יתר משיכות, הכספי המצב על המאוחדים הדוחות במסגרת
  .שוטפות התחייבויות במסגרת", יתר משיכת" לסעיף מסווגות דרישה לפי לפירעון

 לקוחות  .ו

 שהוענקו שירותים עבור הקבוצה של מלקוחותיה לקבל לסכומים מתייחסת הלקוחות יתרת
 פחות או אחת שנה תוך להתרחש צפויה אלה סכומים גביית כאשר. הרגיל העסקים במהלך

  .שוטפים שאינם הנכסים במסגרת מסווגים הם, אחרת, שוטפים כנכסים מסווגים הם

 בסיס על, מופחתת בעלות מכן לאחר ונמדדים, ההוגן בשוויים לראשונה מוכרים לקוחות
" ערך לירידת הפרשה" להלן( מסופקים לחובות הפרשה בניכוי, האפקטיבית הריבית שיטת

  .7 בביאור הרחבה ראה "). מסופקים לחובות הפרשה" או
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  קבוע רכוש  .ז

 בערכו התהוותן בעת נכללות עוקבות עלויות. הרכישה עלות לפי לראשונה נכלל הקבוע הרכוש
 כלכליות שהטבות צפוי כאשר רק, למקרה בהתאם, נפרד כנכס מוכרות או בספרים הנכס של

 ניתנת הפריט של העלות וכן, הקבוצה אל יזרמו הקבוע הרכוש לפריט המיוחסות עתידיות
 שאר כל. מהספרים נגרע ערכו, קבוע רכוש מפריט חלק מוחלף כאשר. מהימן באופן למדידה

 בה הדיווח תקופת במהלך הפסד או רווח לדוח נזקפות האחזקה ועבודות התיקונים עלויות
  .נבעו

 ערך מירידת והפסדים שנצבר פחת בניכוי ההיסטורית בעלות מוצגים הקבוע הרכוש פריטי
.שנצברו

 שלהם השייר לערך עלותם את להפחית כדי, הישר הקו שיטת לפי מחושב הנכסים על הפחת
  :כדלהלן, שלהם השימושיים החיים אורך אומדן פני על

%

15  משרדי ריהוט

33  ותוכנות מחשבים

6-15  שיפורים במושכר

 ומעודכנים, נסקרים הפחת ושיטת שלהם השימושיים החיים אורך, הנכסים של השייר ערכי
  .לשנה אחת לפחות, לצורך בהתאם

 בספרים שערכו במידה, מיידית מוכרת שלו השבה בר לסכום נכס של בספרים בערך ירידה
 בגין ערך וירידות הפחתות). להלן' ט סעיף ראו( ההשבה בר הסכום מאומדן גדול הנכס של

  .הפסד או לרווח נזקפות הקבוע הרכוש

 תוכן ספריות  .ח

 מתוך בתכנים לשימוש ותהזכ כירתמ לצורך תוכן תוספריב לשימוש זכויות רוכשת החברה
 התוכן בספריות השימוש זכויות רכישת בגין םמיהתשלו. הקצה ללקוחות האמורות הספריות

 המותנה משתנה ומתשלום קבוע מינימום מתשלום או קבוע מתשלום מורכבים החברה ידי על
 התכנים ובסוג הקצה לקוחות ידי על האמורות הספריות וךתמ בתכנים הצפיות בכמות

  . הקצה לקוחות ידי על שנצרכים

 הספציפי התוכן שעלות לכך ובכפוף, התוכן ספק עם ההסכם פי על הרישיון תקופת בתחילת
)Title (הקבוע המינימלי התשלום סכום את מהוונת החברה, לשימוש זמין הרישיוןו ידועה 

 הערך בגובה ל"הנ התשלום בגין התחייבות רושמת ומנגד, מוחשי בלתי כנכס בו ומכירה
 ידי על נרכשו בו השימוש שזכויות הספציפי התוכן מתוך החלק. האמור התשלום של הנוכחי

 ממועד שנה על עולה שאינה תקופה לאורך לשימוש שזמין התוכן ספריית במסגרת החברה
 מעל לשימוש שזמין והחלק", קצר לזמן תוכן ספריות" במסגרת מוכר, הרישיון תקופת תחילת
 של הכספי המצב על המאוחדים בדוחות" ארוך לזמן תוכן ספריות" במסגרת מוכר לשנה

 במסגרת נכללים האמור הקבוע המינימלי התשלום בגין ההתחייבות פירעונות. החברה
  .החברה של המזומנים תזרימי על המאוחדים בדוחות שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי

 הרישיון תקופת לאורך, ההכנסות לעלות, ישר בקו התוכן ספריות עלות את מפחיתה החברה
 משתנה תשלום. מביניהם כקצר, המוערכת השימוש תקופת לאורך או בזכויות השימוש של

  . בכלל אם, לשלמו המחויבות נוצרת בטרם מוכר אינו מותנה

 והסתכם ההכנסות לעלות נזקף, 2013-ו 2014, 2015 בשנים המותנה משתנהה תשלוםה
  . בהתאמה, דולר אלפי 13-כו 106-כ, 54-כל
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 כספיים לא נכסים של ערך ירידת  .ט

 הסכום על נכס של בספרים ערכו עולה בו לסכום שווה ערך ירידת בגין המוכר ההפסד סכום
 עלויות בניכוי, הנכס של ההוגן שוויו מבין הגבוה הוא נכס של השבה בר סכום. שלו השבה בר

 הנמוכות לרמות הנכסים מחולקים, ערך ירידת בחינת לצורך. שלו השימוש שווי לבין, מכירה
-לא נכסים ).מזומנים מניבות ותיחיד( נפרדים מזוהים מזומנים תזרימי קיימים בגינן, ביותר

 שהוכרה הערך ירידת של אפשרי ביטול זיהוי לצורך נבחנים, בערכם ירידה חלה אשר, כספיים
  . הכספי המצב על דוח תאריך בכל בגינם

 המשוייכות תוכן ספריות בגין ערך בירידת החברה הכירה 2015 פברואר חודש במהלך
  .9 בביאור פרטים נוספים ראה, באפריקה לפעילות

 :פיננסיים נכסים  .י

 סיווג )1

 במטרה, השאר בין, תלוי הסיווג. וחייבים כהלוואות הפיננסיים נכסיה את מסווגת הקבוצה
 הפיננסיים הנכסים סיווג את קובעת הקבוצה הנהלת. הפיננסיים הנכסים נרכשו שלשמה

  .לראשונה בהם ההכרה בעת

 ניתנים או קבועים תשלומים עם, נגזרים שאינם פיננסיים נכסים הינם וחייבים הלוואות
 פרט, שוטפים כנכסים מסווגים אלה נכסים. פעיל בשוק מצוטטים אינם ואשר, לקביעה
 המסווגות, הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר חודשים 12-מ יותר של לתקופה לחלויות
 חייבים": בסעיפים כלולים הקבוצה של והחייבים ההלוואות. שוטפים שאינם כנכסים
 וכן" מזומנים ושווי מזומנים" וכן "בשימוש מוגבל מזומן" "צדדים קשורים" ",חובה ויתרות

  ).לעיל 'ו-ו 'ה סעיפים גם ראו( הכספי המצב על בדוח המופיעים" בשימוש מוגבל פיקדון"

  ומדידה הכרה )2

 בתקופות נמדדיםו עסקה עלויות בתוספת הוגן בשווי לראשונה יםמוכר וחייבים הלוואות
  .האפקטיבית הריבית שיטת בסיס על, מופחתת בעלות עוקבות

  מופחתת בעלות הנמדדים פיננסיים נכסים - פיננסיים נכסים ערך ירידת )3

 לירידת אובייקטיבית ראייה קיימת האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת הקבוצה
 של ערכה או פיננסי נכס של ערכו. פיננסיים נכסים קבוצת של או פיננסי נכס של ערך

 ראייה קיימת אם רק מתהווים ערך מירידת והפסדים נפגם פיננסיים נכסים קבוצת
  .ערך לירידת אובייקטיבית

 נמדד ערך מירידת ההפסד סכום, ערך לירידת אובייקטיבית ראייה שקיימת במידה
 יתזרימ אומדן של הנוכחי הערך לבין הפיננסי הנכס של בספרים הערך בין כהפרש

, למעט הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו המהוונים ממנו לנבוע העתידיים המזומנים
 מופחת הנכס של בספרים הערך י של הנכס הפיננסי האמור.בבשיעור הריבית האפקטי

  . הפסד או רווח בדוח מוכר ההפסד וסכום

 באופן הקיטון את לייחס וניתן, קטן הערך מירידת הפסד של הסכום עוקבת בתקופה אם
 האשראי בדירוג שיפור כמו( הערך ירידת שהוכרה לאחר שהתרחש לאירוע אובייקטיבי

  .הפסד או ברווח מוכר לכן קודם שהוכר ערך מירידת ההפסד ביטול), הלווה של

  ספקים  .יא

 שנרכשו שירותים או טובין עבור לשלם הקבוצה של התחייבויות כוללות הספקים יתרות
 כאשר שוטפות כהתחייבויות מסווגות הספקים יתרות. הרגיל העסקים במהלך מספקים
 ,תוכן תוספרי לספקי להתחייבויות באשר פחות או אחת שנה תוך להתבצע אמור התשלום

   .לעיל' ח גם ראה .שוטפות שאינן כהתחייבויות מסווגות הן אחרת
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, על בסיס 

שיטת הריבית האפקטיבית.
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 משובצים נגזרים  .יב

, המארח מהחוזה מופרדים, אחר מארח חוזה בכל או פיננסיים במכשירים המשובצים נגזרים
 Closely( הדוק באופן קשורים אינם שלהם הכלכליים והסיכונים המאפיינים) א: (אם ורק אם

related (המארח החוזה של הכלכליים ולסיכונים למאפיינים)  תנאים אותם עם נפרד מכשיר) ב;
 כולל( בכללותו המעורב המכשיר) ג( וכן;נגזר של ההגדרה את מקיים היה המשובץ הנגזר כמו

 נגזרים של ההוגן בשווי שינויים. הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדד אינו) המשובץ הנגזר
.הפסד או לרווח נזקפים כאמור שהופרדו משובצים

 סיבוב במסגרת למשקיעים שניתן( דילול לאנטי החברה מחויבות בגין ההתחייבות רכיב
 ההוני הרכיב. הוגן שווי לפי לראשונה מוכר) 2015 ובאוגוסט 2014 מאיב שנחתם ההשקעה

 המכשיר של ההוגן מהשווי המשובץ הנגזר של ההוגן השווי חיסור ידי על לראשונה מוכר
 הערך פרופורציית לפי ההוני ולרכיב המשובץ לנגזר מוקצות ישירות עסקה עלויות. בכללותו
  .הוכרו הם בו הראשוני

 בעלים הלוואת  .יג

 אינן 2013 ואפריל 2012 דצמבר בחודש סלומון דין מר י"ע לחברה שניתנו הבעלים תוהלווא
 לפי הלוואות של להגדרה עונות האמורות ההלוואות. פירעון תאריך ללא והן ריבית נושאות
 החברה .קצר לזמן ההתחייבויות במסגרת סווגו ובהתאמה) Payable On Demand( דרישה

 של החוב לריבית בהתאם האמורות ההלוואות בגין רעיונית ריבית הוצאות, תקופה מדי, הזקפ
 בחודש נפרעו במסגרת הנפקת הון הבעלים הלוואות. הון קרן כנגד נזקפו אשר, החברה

  .ב'16 בביאור הרחבה ראה, 2015 ספטמבר

  רגילות מניות הון  .יד

  . מניות כהון מסווגות החברה של רגילות מניות
, כניכוי בהון מוצגות חדשות אופציות או מניות להנפקת במישרין המיוחסות תוספתיות עלויות

  .ההנפקה מתקבולי, ממס נטו

  ונדחים שוטפים מסים  .טו

 רווח בדוח מוכרים המסים. נדחים ומסים שוטפים מסים כוללות המדווחות לשנים המס הוצאות
  .הפסד או

 הושלמה שחקיקתם או, שנחקקו המס חוקי בסיס על מחושב שוטפים כמסים שנזקף הסכום
 פועלות המאוחדת והחברה החברה בהן במדינות, הכספי המצב על הדוח לתאריך למעשה
 על החלים המס היבטי את תקופה מדי בוחנת הקבוצה הנהלת. חייבת הכנסה ומפיקות
 בהתאם הפרשות ויוצרת, הרלבנטיים המס לדיני בהתאם, מס לצורכי החייבת הכנסתה
  .המס לרשויות משולמים להיות הצפויים לסכומים

 הסכומים בין זמניים הפרשים בגין, ההתחייבות שיטת בסיס על, נדחים במסים מכירה הקבוצה
 לצורכי בחשבון שיובאו הסכומים לבין, הכספיים בדוחות הכלולים, וההתחייבויות הנכסים של
 שחקיקתם או שנחקקו) המס(וחוקי  המס לשיעורי בהתאם נקבע הנדחים המסים סכום .מס

 הנדחים המסים נכסי כאשר לחול וצפויים הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון למעשה הושלמה
 בגין נעשית נדחים מסים בנכסי ההכרה .ייושבו הנדחים המסים כשההתחייבויות או ימומשו

 יהיה ניתן כי שצפוי, ההפרשים סכום בגבולות, מס לצורכי לניכוי הניתנים זמניים הפרשים
  . במס חייבות הכנסות כנגד בעתיד לנצלם

 להשקעה המיוחסים זמניים הפרשים בגין נדחים מסים יונכס התחייבויות זוקפת אינה הקבוצה
 שלא וצפוי הקבוצה ידי על נשלט הזמניים ההפרשים היפוך ועיתוי מאחר המאוחדת בחברה

  .לעין הנראה בעתיד האמורים הזמניים פרשיםבה היפוך יחול
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):המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  -  2 ביאור

  :אם ורק אם מקוזזים נדחים מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי

 מסים התחייבויות כנגד שוטפים מסים נכסי לקיזוז לאכיפה ניתנת משפטית זכות קיימת )1
 וכן;שוטפים

 המוטלים הכנסה על למסים מתייחסים הנדחים המסים והתחייבויות הנדחים המסים נכסי )2
 אשר במס חייבות שונות ישויות על או חייבת ישות אותה על מס רשות אותה ידי על

 . נטו בסיס על היתרות את לסלק מתכוונות

  עובד הטבות  .טז

 תוכניות המהוות, העסקה סיום לאחר לעובדים הטבות תוכניות מספר מפעילה הקבוצה
  .מוגדרת להפקדה

 חברות במסגרתה העסקה סיום לאחר עובד להטבות תוכנית היא מוגדרת הפקדה תוכנית
, מחויבות כל אין שלקבוצה כך תלויה ובלתי נפרדת לישות קבועות הפקדות מבצעות הקבוצה

 לשלם כדי הקרן בנכסי די יהיה לא שבו במצב, נוספות הפקדות לבצע, משתמעת או משפטית
  . קודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העבודה שירותי בגין ההטבות את העובדים לכל

  לפנסיה בגין והתחייבות פרישה לפיצויי התחייבות )1
 באמצעות ממומנות התוכניות. ופיצויים פנסיה תוכניות מספר מפעילות הקבוצה חברות

  . בנאמנות המנוהלות ופיצויים פנסיה לקרנות או ביטוח לחברות המועברים, תשלומים
 מוגדרת הפקדה תוכנית להגדרת עונות האמורות הפנסיה תוכניות, לתנאיהן בהתאם
  .כדלעיל

  והבראה חופשה דמי )2

 על מחושבים שניהם כאשר, הבראה ודמי חופשה לימי עובד כל זכאי, החוק במסגרת
 התחייבות זוקפת הקבוצה. ההעסקה תקופת משך על מתבססת הזכאות. שנתי בסיס

  .עובד כל עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס, והבראה חופשה דמי בגין והוצאה

 12 במהלך במלואה תסולק החופשה דמי בגין שההטבה צופה שהקבוצה מאחר
, המתייחסים השירותים את מספקים העובדים שבה הדיווח תקופת תום לאחר החודשים

 הזכאות בגין לשלם חוזה שהקבוצה הנוסף הסכום לפי נמדדת זו הטבה בגין ההתחייבות
  . בהיוון שימוש ללא הדיווח תקופת בסוף שנצברה מנוצלת הלא

  פיטורין פיצויי )3

, הרגיל הפרישה מועד לפני הקבוצה ידי על מפוטר העובד כאשר משולמים פיטורין פיצויי
 מכירה הקבוצה. אלה להטבות בתמורה מרצון לפרישה הסכים עובד כאשר או

  : הבאים המועדים מבין המוקדם במועד פיטורין לפיצויי בהתחייבות

 וכן;הטבות אותן של ההצעה את לבטל עוד יכולה אינה הישות כאשר  

 בינלאומי נאותבוחש תקן שבתחולת מבני שינוי בגין בעלויות מכירה הישות כאשר 
 .  פיטורין בגין הטבות של תשלום כולל אשר 37
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:)המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

 מניות מבוסס תשלום  .יז

 במכשירים המסולקות, ויועצים לעובדים מניות מבוסס לתשלום תוכניות מספר מפעילה הקבוצה
 הוניים למכשירים בתמורה מעובדים שירותים מקבלת הקבוצה שבמסגרתן, החברה של הוניים

 בתמורה מהעובדים המתקבלים השירותים של ההוגן שוויים. החברה של) אופציות או מניות(
 כהוצאה הנזקף הסכום סך. הפסד או רווח בדוח כהוצאה מוכר האופציות או המניות להענקת

  :ההענקה במועד המוענקות האופציות או המניות של ההוגן לשווי התייחסות תוך נקבע

 שוק תנאי שאינם ביצוע ותנאי שירות תנאי בהשפעת התחשבות ללא   
)non-market vesting conditions;  וכן)

 הבשלה תנאי שאינם כלשהם תנאים בהשפעת התחשבות תוך. 

 האופציות מספר לאמידת המשמשות ההנחות בין נכללים שוק תנאי שאינם הבשלה תנאי
 נדרש שבה התקופה שהיא, ההבשלה תקופת במהלך מוכרת ההוצאה סך. להבשיל הצפויות

  . מניות מבוסס התשלום הסדר של להבשלה המוגדרים התנאים כל את לקיים

 בתמורה ההענקה מועד לפני שירותים לקבוצה לספק עובד עשוי מסוימות בנסיבות, בנוסף
  כאמור במקרים. בפועל הוענקו טרם ואשר לו להעניק התחייבה שהקבוצה הוניים למכשירים

  השירות מתן לאורך האמורים ההוניים המכשירים בגין הוצאות הפסד או רווח לדוח נזקפות
 ההוניים המכשירים את לו להעניק ההתחייבות קמה בו מהמועד החל העובד ידי על בפועל

 לאורך חתך מדי דכןומע אשר האמורים המכשירים של ההוגן לשוויים בהתאם וזאת האמורים
  .בפועל ענקההה למועדעד  האמורה התקופה

 האופציות למספר בנוגע אומדניה את הקבוצה מעדכנת, הכספי המצב על דוח תאריך בכל
 השינוי בהשפעת ומכירה, שוק תנאי שאינם ההבשלה תנאי על בהתבסס, להבשיל הצפויות

  .בהון מקבילה ובהתאמה, הפסד או רווח בדוח, קיים אם, המקוריים לאומדנים בהשוואה

 עסקה עלויות בניכוי, התקבולים. חדשות מניות מנפיקה החברה, האופציות מימוש בעת
.מניות על ולפרמיה) נקוב ערך( המניות להון נזקפים, במישרין לייחסן שניתן

 ופיתוח מחקר הוצאות  .יח

 פיתוח של פרויקטים בגין המתהוות עלויות. התהוותן בעת כהוצאות מוכרות מחקר בגין הוצאות
-בלתי כנכסים מוכרות) משופרים או חדשים מוצרים של ובחינה לעיצוב לדוגמה המתייחסות(

  :במצטבר, הבאים התנאים מתקיימים כאשר מוחשיים

 לשימוש זמין יהיה שהוא כך, מוחשי הבלתי הנכס להשלמת טכנית היתכנות קיימת; 
 למוכרו או בו ולהשתמש מוחשי הבלתי הנכס את להשלים ההנהלה בכוונת; 
 אותו למכור או מוחשי הבלתי בנכס להשתמש ניתן;  
 עתידיות כלכליות הטבות יפיק מוחשי הבלתי הנכס בו האופן את להמחיש ניתן 

 ;צפויות
 ולשימוש הפיתוח להשלמת זמינים -ואחרים כספיים, טכניים– מתאימים משאבים 

 -ו ;למכירתו או מוחשי הבלתי בנכס
 במהלך מוחשי הבלתי לנכס לייחס שניתן היציאה את מהימן באופן למדוד ניתן 

 .פיתוחו

 .התהוותן בעת כהוצאה מוכרות אלה בתנאים עומדות שאינן, פיתוח בגין אחרות הוצאות
 .יותר מאוחרת בתקופה כנכס מוכרות אינן כהוצאה בעבר שהוכרו פיתוח עלויות

 התנאים את מקיימות אינן החברה של הפיתוח הוצאות 2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים נכון
  ".ופיתוח מחקר הוצאות" בסעיף הפסד וא רווח בדווח הוכרו ולכן, לעיל
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:)המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור  

 :בהכנסה הכרה  .יט

 לקבל זכאית שהקבוצה התמורה או שהתקבלה התמורה של ההוגן השווי לפי נמדדת הכנסה
 באמצעותה הטכנולוגית בפלטפורמה שימוש זכות ממתן אום שירותי מאספקת הכנסה בגין

 כאשר הפסד או ברווח מוכרות האמורות ההכנסות. שירותיה את ללקוחותיה החברה מנגישה
 לחברה יזרמו לעסקה הקשורות הכלכליות שההטבות צפוי, מהימן באופן למדידה ניתנות הן
 מוצגת ההכנסה. מהימן באופן למדידה ניתנות העסקה בגין שיתהוו או שהתהוו העלויות וכן

  .וכדומה הנחות ניכוי לאחר

 :תוכן שירותי אספקתמ הכנסות )1

 בתשלום וצפייה שוברים ,מנויים: כגון, תוכן שירותי מאספקת בהכנסה מכירה החברה
)Pay Per View( השירות ספקתא םטר שהתקבלה תמורהה ,השירות תקופת פני לע 

  . השירות תקופת לאורך ישר בקו ומוכרת, התמורה קבלת במועד נדחית

 הכנסות מאספקת שירותי תעבורת נתונים: )2

 אלה שירותים ממתן ההכנסות. )Streaming( נתונים תעבורת שירותי מספקת החברה
  .בפועל בוצע אשר לשימוש בהתאם השירותים סופקו בה הדיווח בתקופת מוכרות

   :שימוש זכות ממתן הכנסות )3

 ההסכם למהות בהתאם השימוש תקופת פני על מוכרת, שימוש זכות מתןמ הכנסות
 . הרלוונטי

 :נטו בסיס על או ברוטו בסיס על הכנסות דיווח )4

 עיקרי כספק פועלת שהינה כאשר ברוטו בסיס על הכנסותיה על מדווחת החברה
 פעולה חופש קיים לחברה, במקרה האמורים. החברה לקוחות מול העיקרית והאחראית

 לרבות מעסקה הנגזרים ובתשואות בסיכונים החברה נושאת וכן העסקות מחיר את לקבוע
אולם . ברוטו בסיס על הכנסותיה על במקרים אלו החברה מדווחת כן על. האשראי סיכון

 ובתשואות בסיכונים לשאת מבלי כמתווכת או כסוכנת פועלת החברה בהם במקרים
  .נטו בסיס על מוצגות הכנסותיה, מהעסקה הנגזרים

 למניה הפסד  .כ

 המניות לבעלי לחלוקה הניתן ההפסד על, ככלל מבוסס למניה הבסיסי ההפסד חישוב
 במהלך במחזור הקיימות הרגילות המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק ,הרגילות
  .התקופה

 הרגילות המניות לבעלי המיוחס, ההפסד את הקבוצה מתאמת למניה המדולל ההפסד בחישוב
 של ההשפעה בגין, במחזור הקיימות המניות מספר של המשוקלל הממוצע ואת, החברה של
  :כדלהלן, המדללות הפוטנציאליות הרגילות המניות כל

 המשוקלל הממוצע מתווסף במחזור הקיימות הרגילות המניות מספר של המשוקלל לממוצע
 הרגילות המניות שכל בהנחה במחזור קיימות שהיו הנוספות הרגילות המניות מספר של

 .הומרו המדללות הפוטנציאליות

מספר המניות מתחשב בפיצולים שהתרחשו בהון המניות החברה עד למועד אישור דוחות 
  ).24א' וביאור 16כספיים אלו (ראה גם ביאור 

 את מקטינה( מדללת הינה השפעתן כאשר רק כאמור בחשבון מובאות הפוטנציאליות המניות
  ).למניה ההפסד את מגדילה או למניה הרווח
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  )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

  :חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני  .כא

 לא הקבוצה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ופרשנויות תיקונים, תקנים )1
 : המוקדם ביישומם בחרה

"): התקן" או "IFRS 9" – להלן" (פיננסיים מכשירים" 9 בינלאומי כספי דיווח תקן  )א
IFRS 9 פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של והכרה מדידה, בסיווג עוסק .
 את מחליף זה תקן. 2014 יולי בחודש פורסמה IFRS 9 של המלאה הגרסה

 הכרה: פיננסיים מכשירים" 39 בינלאומי חשבונאות בתקן כיום הקיימות ההנחיות
  . פיננסיים מכשירים ומדידת לסיווג באשר) IAS 39 – להלן" (ומדידה

IFRS 9 אך פיננסיים נכסים למדידת המעורב המדידה מודל את כנו על מותיר 
 רווח דרך הוגן שווי, מופחתת עלות: עיקריות קטגוריות שלוש וקובע אותו מפשט

 הישות של העסקי המודל על מבוסס הסיווג. הפסד או רווח דרך הוגן ושווי אחר כולל
 הוניים במכשירים השקעות. הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני ועל

, לבחור יכולה הישות הנהלת, זאת עם. הפסד או רווח דרך הוגן בשווי תימדדנה
 של ההוגן בשווי השינויים את להציג, הפיך-בלתי באופן, בראשונה ההכרה במועד
  . (recycling) והפסד לרווח מחדש סיווג ללא, אחר כולל ברווח הוני מכשיר

 הפסדי על המבוסס, פיננסיים נכסים של ערך לירידת חדש מודל מציג התקן
 המודל את מחליף זה מודל"). Expected Credit Loss Model(" הצפויים האשראי

  שהתרחשו הפסדים על המבוסס, IAS 39-ב הקיים
("Incurred loss model").

 בשינוי ההכרה למעט, שינויים חלו לא פיננסיות התחייבויות ומדידת סיווג לגבי
 העצמי האשראי מסיכון הנובע, הפסד או רווח דרך הוגן לשווי שיועדו בהתחייבויות

  . אחר כולל ברווח, הישות של
IFRS 9 הדרישה החלפת ידי על גידור של אפקטיביות לבחינת הדרישות את מקל 
 IFRS 9. גידור של אפקטיביות לבחינת ברורים כמותיים מנחים בקווים לעמידה

" הגידור יחס" וכי, המגודר הפריט לבין המגדר המכשיר בין כלכלי יחס יהיה כי דורש
 הסיכונים ניהול לצורכי בפועל משתמשת הישות הנהלת בו הגידור ליחס זהה יהיה
 התיעוד אך, הגידור תקופת כל במשך לתיעוד הדרישה את משמר התקן. שלה
  . IAS 39 לפי הנדרש מזה שונה

 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות מתקופות החל רטרוספקטיבי באופן ייושם התקן
 את בוחנת הקבוצה. אפשרי המוקדם יישומו, IFRS 9 להוראות בהתאם. 2018

  .הכספיים דוחותיה על IFRS 9 של הצפויה השפעתו

  - להלן" (לקוחות עם מחוזים הכנסות" 15 בינלאומי כספי דיווח תקן  )ב
IFRS 15(:
IFRS 15 בהכנסה ההכרה בנושא ההנחיות את לראשונה יישומו עם יחליף 

  .הבינלאומיים הכספי הדיווח בתקני כיום הקיימות

 בדרך לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכיר יש כי הינו IFRS 15 של הליבה עקרון
 ללקוחות המסופקים בשירותים או בסחורות השליטה העברת את המשקפת
 תהיה כי צופה הישות אשר התמורה את המשקפים בסכומים, החוזים במסגרת

  . שירותים או סחורות אותם בגין לקבל זכאית

IFRS 15 בהתאם בהכנסה תכיר הישות לפיו, בהכנסה להכרה יחיד מודל קובע 
  :שלבים חמישה יישום ידי על האמור הליבה לעיקרון

  . הלקוח עם החוזה זיהוי) 1(
  . בחוזה הביצוע מחויבויות זיהוי) 2(
  . העסקה מחיר קביעת) 3(
  .בחוזה השונות הביצוע למחויבויות העסקה מחיר ייחוס) 4(
  .הביצוע ממחויבויות אחת כל מבוצעת כאשר בהכנסה הכרה) 5(



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

17

  :)המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

IFRS 15 ביישום הקשורים נושאים של רחב במגוון החשבונאי לטיפול מתייחס 
 תיאום, בחוזה שנקבעה משתנה מתמורה בהכנסה הכרה: ביניהם, האמור המודל
 השגה ועלויות הכסף של הזמן ערך את לשקף בכדי בחוזה שנקבע העסקה למחיר
  .חוזה של וקיום

 כמותי מידע מתן דורש היתר ובין, להכנסות ביחס הגילוי דרישות את מרחיב התקן
 לשם בחשבון הובאו אשר ההנהלה של משמעותיים דעת לשיקולי בנוגע ואיכותי
  .שהוכרה ההכנסה קביעת

 מועד את בשנה לדחות החלטתו על הודעה IASB-ה פרסם, 2015 ביולי 22 ביום
 תקופות לגבי רטרוספקטיבי באופן ייושם שהתקן כך, התקן של לראשונה היישום
 המפורטות בהקלות בהתחשב, לאחריו או 2018 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות

 המוקדם יישומו, IFRS 15 להוראות בהתאם. IFRS 15 -ל המעבר בהוראות
  .הכספיים דוחותיה על IFRS 15 של הצפויה השפעתו את בוחנת הקבוצה. אפשרי

   התיקון - להלן" (כספיים דוחות הצגת" 1 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון  )ג
  )IAS 1-ל

 הניתנים הגילויים על והשלכותיה מהותיות: הבאים בנושאים עוסק  IAS 1-ל התיקון
 הכספיים לדוחות הביאורים הצגת סדר, משנה סיכומי הצגת, הכספיים בדוחות
  . חשבונאית למדיניות בנוגע וגילויים

 או 2016 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות תקופות לגבי ייושם האמור התיקון
  .אפשרי המוקדם יישומו, התיקון להוראות בהתאם. לאחריו

  ")IFRS 16" –"חכירות" (להלן  16דיווח כספי בינלאומי  תקן  )ד

IFRS 16 חשבונאות בתקן כיום הקיימות ההנחיות את, לראשונה יישומו עם יחליף 
 וגילוי הצגה, מדידה, בהכרה עוסק התקן"). IAS 17" - להלן" (חכירות" 17 בינלאומי

 החשבונאי הטיפול על בעיקר משמעותית השפעה בעל להיות וצפוי, חכירות של
  .חכירה בעסקת החוכר הצד ידי על המיושם

IFRS 16 ב הקיימות ההנחיות את משנה-IAS 17 ,להכיר מחוכרים ודורש 
 נכס"ב ומנגד, העתידיים החכירה תשלומי את המשקפת, חכירה בגין בהתחייבות

 ללא), להלן האמור למעט( החכירה חוזי לכלל בהתייחס וזאת", שימוש זכות בגין
 מיישום חוכרים פוטר IFRS 16. תפעולית חכירה לבין מימונית חכירה בין הבחנה

 בעל הינו החכירה נשוא הנכס בהן חכירות ועבור קצר לטווח חכירות עבור הוראותיו
  .  נמוך ערך

-שב לאלה זהים כמעט נותרו IFRS 16 במסגרת החשבונאות כללי, מחכירים עבור
IAS 17 ,כחכירות או תפעוליות כחכירות, חכירות ויסווגו ימשיכו שמחכירים כך 
  .IAS 17-שב לכללים בדומה, מימוניות

IFRS 16 חכירה מכיל חוזה באם הבחינה אופן ואת" חכירה" הגדרת את גם משנה.  

IFRS 16 1 ביום המתחילות שנתיות תקופות לגבי רטרוספקטיבי באופן ייושם 
 -ל המעבר בהוראות המפורטות בהקלות בהתחשב, לאחריו או 2019 בינואר

IFRS 16 .להוראות בהתאם IFRS 16 ,ישויות עבור רק אפשרי המוקדם יישומו 
 IFRS של המוקדם יישומו עם בבד בד או לפני IFRS 15 הוראות את שתיישמנה

  .הכספיים דוחותיה על IFRS 16 של הצפויה השפעתו את בוחנת הקבוצה. 16



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

18

  :)המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

-התיקון ל" – להלן" (מוחשיים בלתי נכסים" 38 בינלאומי חשבונאות לתקןתיקון   )ה
IAS 38("

, הנחה קיימת כי, מוחשיים בלתי נכסים להפחתת ביחס, מבהיר IAS 38 -ל התיקון
 ניתן. נאות אינו הכנסות על המבוססת פחת בשיטת שימוש כי, לסתירה ניתנת אשר

 .בתיקון כמפורט, מוגבלות בנסיבות זו הנחה לסתור

 1 ביום המתחילות שנתיות תקופות לגבי פרוספקטיבי באופן םייוש האמור ןהתיקו
 ליישום. אפשרי המוקדם ויישומ, ןהתיקו להוראות בהתאם. לאחריו או 2016 בינואר

 הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא ןהתיקו של לראשונה
  .הקבוצההמאוחדים של 

  מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  -  3 ביאור

 לרבות, נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על ומבוססים, מתמיד באופן נבחנים, דעת ושיקולי אומדנים
  .הקיימות הנסיבות לאור, לסבירות שנחשבות, עתידיים לאירועים ביחס ציפיות

  :מהותיים חשבונאיים והנחות אומדנים

 מניות מבוסס תשלום עסקאות של ההוגן השווי קביעת  .א

 , לרבותאופציות תמחור מודל באמצעות נקבע מניות מבוסס תשלום עסקאות של ההוגן השווי
 מחיר את כוללות האופציות חורמתל המודל הנחות. המניה שווי להערכת יםמודל באמצעות

 ריבית ושיעור צפוי דיבידנד, הצפוי החיים אורך, צפויה תנודתיות, המימוש מחיר, רגילה מניה
  . סיכון חסרת

  החברה של החוב ריבית שיעור  .ב

 השתמשה בעלים והלוואות תוכן רכישת עסקאות במסגרת המימון עלויות קביעת לשם
 של המשוקלל הממוצע ההון שיעוראת  בקירוב המהווה החברה של החוב בריבית, החברה
  . 25% על העומד, החברה

  :פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 4 ביאור

  :פיננסיים סיכונים ניהול  .א

 וסיכון אשראי סיכוני, מטבע סיכוני: פיננסיים סיכונים למגוון אותה חושפות הקבוצה פעילויות
 את לצפות ניתן לא כי בכך מתמקדת סיכונים לניהול הקבוצה של הכוללת תוכניתה. נזילות

 ביצועיה על אפשריות שליליות השפעות למזער ושואפת הפיננסיים השווקים התנהגות
  . הקבוצה של הכספיים

 וכיצד האם ומחליטה מעריכה, מזהה אשר, הקבוצה הנהלת ידי על מתבצע הסיכונים ניהול
   .הפיננסיים הסיכונים את לגדר

   חליפין שער סיכון )1

 מחשיפות הנובעים חליפין שער לסיכוני חשופה והיא בינלאומית היא הקבוצה פעילות
 הנקובים התחייבויות או מנכסים נובע חליפין שער סיכון. ח"לש בעיקר, שונים למטבעות

  .  חוץ בפעילויות נטו והשקעות ב"ארה של דולר שאינו במטבע

  אשראי סיכון )2

 ופיקדונות המזומנים ושווי המזומנים מיתרת נובעים הקבוצה של האשראי סיכוני עיקר
  .הלקוחות ומיתרת, שברשותה
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 של הלקוחות יתרות, לכך אי. לקוחות של מצומצם למספר נעשות הקבוצה מכירות רוב
  .2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים אשראי סיכון של משמעותי ריכוז מייצגות הקבוצה

 החוב יתרת. החברה של העיקרי הלקוח הינה סמסונג, 23 בביאורו 'ה1 בביאור כאמור
 של בסך הינה הלקוחות יתרת מתוך 2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים סמסונג של של

 השייכת חברה הינה ישראל סמסונג כי לציין יש. בהתאמה, אלפי דולר 446-ו 392
 לא, כן כמו. משמעותית פיננסית איתנות בעל שהיינו, העולמי סמסונג תאגיד של לקבוצה

 התייחסות ראה .בעבר החברה כלפי סמסונג של חובותיה בגין גבייה קשיי ררווהתע
   .7 בביאור לנושא נוספת

. בגינם המירבית האשראי חשיפת את מייצג םיהפיננסי הנכסים של בספרים הערך
  :כדלקמן היתה הכספי המצב על הדוחות בתאריכי האשראי לסיכון המירבית החשיפה

  בדצמבר 31

20152014

  דולר אלפי

  681  1,308  מזומנים ושווי מזומנים
  13  13  בשימוש מוגבל מזומן
  23  23  בשימוש מוגבל פקדון

  476  768  לקוחות
  38  24  אחרים חייבים

3831  קשורים צדדים

2,1741,262

  נזילות סיכון )3

 הקבוצה. מזומנים יושוו מזומנים של מספק קיום מחייב נזילות סיכוני של זהיר ניהול
 תזרימי בתחזית בהתחשב מזומנים יושוו מזומנים של מספקת כמות על שומרת

  .חשופה היא אליו הנזילות סיכון את למזער מנת על, פעילותה למימון הנדרשים המזומנים

 נמדדות ושאינן מהוונות הבלתי הפיננסיות התחייבויותיה של ניתוח מציגה שלהלן הטבלה
 למועד הנותרת התקופה פי על, רלוונטיות חלות לקבוצות מסווגות כשהן הוגן בשווי

  .  הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון החוזי פירעונן

  מעל שנה  משנה פחות

  דולר אלפי

:2015בדצמבר31ליוםיתרה
  100  708  תוכן ספריות לספקי התחיייבות

  -  396  אחרים זכות ויתרות זכאים

1,104100

:2014בדצמבר31ליוםיתרה
  35  494  תוכן ספריות לספקי התחיייבות

  -  237  אחרים זכות ויתרות זכאים
-120  בעלים הלוואות

85135
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  הוגן שווי אומדני  .ב

 השונות הרמות. הערכה שיטות לפי, הוגן בשווי הנמדדים הפיננסיים המכשירים של ניתוח להלן
  :כדלקמן הוגדרו

 התחייבויות או נכסים נסחרים בהם פעילים בשווקים) מותאמים בלתי( מצוטטים מחירים 
  ).1 רמה( זהים

 או הנכס לגבי לצפייה ניתנים אשר, 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים 
) מהמחירים נגזרים כלומר( בעקיפין אם ובין) כמחירים כלומר( במישרין אם בין, ההתחייבות

  ).2 רמה(

 נתונים( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם ההתחייבות או הנכס לגבי נתונים 
 ). 3 רמה) (unobservable inputs) (לצפייה ניתנים שאינם

  3 ברמה יםפיננסי יםמכשיר )1

 דרך הוגן שווי לפי תהנמדד דילול אנטי ןמנגנו בגין פיננסית תהתחייבו קיימת קבוצהל
סך  2014-ו 2015בדצמבר  31לימים  .3 רמה להגדרת עונה ואשר ,הפסד או ווחר

  אלפי דולר, בהתאמה. 15-וכ 14-ההתחייבות עומדת על כ

  הקבוצה את ששימשו ההערכה תהליכי )2

 השווי הערכות את יםמבצע בקבוצה הכספים מחלקת עם בשיתוף חיצוניים שווי מעריכי
 הערכות תהליכי לגבי דיונים. 3 ברמה המסווגים מכשירים לגבי כספי דיווח לשם הנדרשות

 בהתאם השווי הערכות וצוות ל"המנכ, הכספים ל"סמנכ בין נערכים ותוצאותיהן השווי
 .הקבוצה של הדיווחים למועדי

  תקבוצו לפי פיננסיים מכשירים )3

  :הבאים הפריטים עבור יושמהש פיננסיים במכשירים לטיפול החשבונאית המדיניות להלן

  :2015 בדצמבר 31 ליום
הלוואות
  וחייבים

  דולר אלפי

:נכסים
  1,308  מזומנים ושווי מזומנים
  806  וצדדים קשורים אחרים חייבים ,לקוחות
  13  בשימוש מוגבל מזומן

23 בשימוש מוגבל פקדון

2,150

התחייבויות
 הוגן שוויב

 או רווח דרך
  הפסד

התחייבויות
  פיננסיות
 בעלות

  הכל סך  מופחתת

  דולר אלפי

:התחייבויות
  396  396  -  אחרות זכות ויתרות זכאים

  732  732  -  תוכן ספריות לספקי התחייבויות

14-14  נגזר פיננסי מכשיר

141,1281,142
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  :2014 בדצמבר 31 ליום
  וחייבים הלוואות

  דולר אלפי

:נכסים
  681  מזומנים ושווי מזומנים
  507   אחרים וחייבים לקוחות
  13  בשימוש מוגבל מזומן

23 בשימוש מוגבל פקדון

1,224

התחייבויות
 הוגן בשווי

 או רווח דרך
  הפסד

התחייבויות
  פיננסיות
 בעלות

  הכל סך  מופחתת

  דולר אלפי

:התחייבויות
  237  237  -  אחרות זכות ויתרות זכאים

  502  502  -  תוכן ספריות לספקי התחייבויות
  120  120  -  בעלים הלוואות
  15  -  15  נגזר פיננסי מכשיר

15859874

  מזומנים ושווי מזומנים  -  5ביאור 

  בקופה.ו בבנקמזומנים מ, יתרת המזומנים ושווי מזומנים מורכבת 2014-ו 2015בדצמבר  31לימים 
 שהשפעת מאחר ההוגן לשוויים סביר קירוב מהווה המזומנים ושווי המזומנים של בספרים ערכם
  .מהותית אינה ההיוון

בשימוש מוגבלים ופיקדון מזומן  -  6 ביאור

 דולר אלפי 13 בסך בשימוש מוגבל שהינו משועבד מזומן לחברה,  2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים
ומוצג במסגרת הנכסים  החברה של האשראי בכרטיסי האשראי מסגרת הבטחת לשם שהופקד

  . השוטפים

 23 בסך בשימוש מוגבל שהינו משועבד פיקדון לחברה, 2014 -ו 2015 בדצמבר 31 ליום, כן כמו
 31 ביום שמסתיים השכירות הסכם עם בקשר, המוצג במסגרת הנכסים שאינם שוטפים דולר אלפי

  ".תלויות והתחייבויות התקשרויות" 13 בביאור ראה לפירוט, 2018 בינואר
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  :לקוחות - 7 ביאור

בדצמבר 31

20152014
דולראלפי

-392  פתוחים חובות
376476  לקבל הכנסות

--  מסופקים לחובות הפרשה - בניכוי

768476  נטו - לקוחות יתרת

החוזי  התשלום ממועד חורגת דולר אלפי 392 בסך סמסונג לקוח יתרת, 2015 בדצמבר 31 ליום נכון
יש לציין כי . מסופקים לחובות בהפרשה ובגינ הכירה לא הקבוצה אך חודשים 3לתקופה של עד 

  .במלואה אלפי דולר נפרעה 392למועד דוח זה, סך יתרת החוב הפתוח בגין סמסונג בגובה של 

 לא קבוצהוה החוזי התשלום ממועד יםחורג אשר לקוחות אין לקבוצה, 2014 בדצמבר 31 ליום נכון
  .מסופקים לחובות בהפרשה הכירה

  :אחרים - חובה ויתרות חייבים - 8 ביאור
בדצמבר 31

20152014
דולראלפי

28-  מניות חשבון על חייבים
5-  מראש הוצאות
242  מוסדות

3-  אחרים

2438
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:תוכן תוספרי  -  9 ביאור

  כדלקמן: הינם המדווחות השנים במהלך בהם והשינויים התוכן תובספרי השימוש זכויות בגין הנצבר והפחת העלות  .א

  :2015 שנת
  ערך ירידת/  שנצברה הפחתה  העלות

  מופחתת יתרה
  בדצמבר 31

2015

ערךמירידתהפסדיםיתרהיתרהגריעותתוספותיתרה
 או ברווח שהוכרו

  (ב) הפסד

יתרהגריעותתוספות
לגמרבמשךבמשךלתחילתלגמרבמשךבמשךלתחילת
  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה

3,3431,083431962-476,2867)32(1,802731,5  תוכן ספריות

  :2014 שנת
  השנצבר הפחתה  העלות

מופחתתיתרהיתרהגריעותתוספותיתרהיתרהגריעותתוספותיתרה
בדצמבר31לגמרבמשךבמשךלתחילתלגמרבמשךבמשךלתחילת
2014  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי

7801,022-1,802370713-1,083719  תוכן ספריות

  :2013 שנת
  השנצבר הפחתה  העלות

מופחתתיתרהיתרהגריעותתוספותיתרהיתרהגריעותתוספותיתרה
בדצמבר31לגמרבמשךבמשךלתחילתלגמרבמשךבמשךלתחילת
2013  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי

284496-78065305-370410  תוכן ספריות

   .בהתאמה, דולר אלפי 305-ו 713, 962-ל ווהסתכמ, ההכנסות לעלות ונזקפש 2013-ו 2014, 2015 לשנים תוכן ספריות הפחתת הוצאות
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(המשך): תוכן ספריות  -  9 ביאור

ערך ירידת בחינת  .ב

 את החברה הפחיתה לאור סימן לירידת ערך שנוצר באותו מועד, 2015 פברואר חודש במהלך
לאור הסימן ש כיוון, באפריקה לטריטוריה ישירות ותהקשור התוכן ספריות היתרה הכוללת של

 סך. מהותיות מספריות התוכן האמורות עתידיות כלכליות הטבותעוד  צפויותהיו  לאהאמור 
.'ב13 בביאור הרחבה ראה ,דולר אלפי 431-לכ הסתכמה כאמור שהוכרה ההפחתה

  :מאוחדת חברה -אחרות בישויות זכויות - 10 ביאור

מאוחדת חברה

  :2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים הקבוצה של החברה הבת לגבי פרטים להלן

  החברה שם
 העיקרי המיקום

   העסק של
 הפעילות אופי

  העסקית

המניותשיעור
 על ישירות המוחזקות

  החברה ידי

המניותשיעור
 על המוחזקות

  הקבוצה ידי

%
דיאוויסמארט
  מ"בע ישראל

שירותיאספקתישראל
 ומחקר תוכן, ניהול

   ופיתוח

100100

 של הרישום מדינת או ההתאגדות מדינת. המאוחדים הכספיים בדוחות נכללה החברה הבת
 המוחזקת הבת הבחבר ההצבעה זכויות שיעור. עסקיה של העיקרי המיקום גם היא הבת החברה
     ה.הקמת מיוםהבת  החברה מניות מכלל 100% על עמדו החברה ידי על ישירות

  :הכנסה על מסים - 11 ביאור

  החברה מסוי  .א

 12.5% על מדוע בקפריסין המס שיעור. בקפריסין החלים המס חוקי פי לע הנישומ החברה
  .2013משנת המס החל 

 מעמדה את להסדיר במטרה, בישראל המיסים לרשות החברה פנתה 2016 סמר בחודש
 החברה של באפשרותה אין, זה למועד נכון. 2016 בינואר 1 מיום החל ישראל תושבת כחברה
 שיכולות נוספות והשלכות בישראל המיסים רשות עם אלו דיונים של התוצאות את להעריך

בוחנת הקבוצה,  של המס מבנה עם בקשר .בכלל אם, בקפריסין המס רשויות מול לחול
 . הקבוצהבו אפשריים ושינויים הנוכחי מהמבנה הנובעות את החשיפות תקופה, הקבוצה, בכל

  וניכויים.  לחשיפות הכוללות מיסוי ישירבנוגע ביצעה הפרשה מלאה 

  הבת החברה מסוי  .ב

 ראה -הבת החברה לפעילות באשר. בישראל החלים המס חוקי פי על נישומה הבת החברה
  '.ב 22 ביאור

 ביום ברשומות פורסם אשר, 2011-ב"התשע), חקיקה תיקוני( המס נטל לשינוי לחוק בהתאם
 שיעור על יעמוד ואילך 2012 משנת בישראל שיחול החברות מס כי נקבע, 2011 בדצמבר 6

  .25% של

 חקיקה תיקוני( לאומיים עדיפות סדרי לשינוי החוק ברשומות פורסם, 2013 באוגוסט 5 ביום
 עלאהה , היתר בין, קבע אשר, 2013-ג"התשע), 2014-ו 2013 לשנים התקציב יעדי להשגת

  . ואילך 2014 המס משנת החל 26.5% של לשיעור בישראל החברות מס שיעור של

 אשר, 2016-ו"התשע), 216' מס( הכנסה מס פקודת לתיקון החוק פורסם, 2016 ינואר בחודש
 של לשיעור 26.5% של משיעור, ואילך 2016 המס משנת החל, החברות מס של הפחתה קבע

 לקבוצה ואין מאחר קבוצהה של המס הוצאות עלאין השפעה  כאמור המס שיעור שינויל. 25%
  .נדחים מיסים יתרות
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  ):המשך( ההכנסה על מסים - 11 ביאור

  מס שומות  .ג

  .ןהיווסד מיוםהרלוונטיות  המס מרשויות תסופיו מס שומות קיבלו טרםוהחברה הבת  החברה

 ראלישב המיסים לרשות חומרים להמצאת בקשה הבת החברה קיבלה 2016 בפברואר 1 ביום
 החברה של באפשרותה אין אישור דוחות כספיים אלה למועד. 2013-ו 2014 המס תושנ בגין

  .אלו דיונים תוצאות את להעריך

  הבאות לשנים להעברה מס לצורכי הפסדים  .ד

 2014, 2015 בדצמבר 31 לימים ,הבאות לשנים מועבריםה, החברה בגין מס לצורכי הפסדים
 מסים זקפה לא החברה. בהתאמה, דולר אלפי 482-ו 1,749, 4,829 לכדי הסתכמו 2013-ו

   וקיימת לעין הנראה בעתיד צפוי אינו וניצולם מאחר אלה הפסדים יתרות בגין נדחים
  ודאות לעניין יכולתה של החברה לנצל הפסדים אלו מפעילותה.אי 

  :המוצגות לתקופות הפסד או רווח בדוחות הכלולים ההכנסה על מסים  .ה

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

20152014

  דולר אלפי

  )240(  )146(  שוטפים מסים
  4   -  קודמות שנים בגין מסים
1-  נדחים מסים

)146()235(

  תיאורטי מס ביאור  .ו

 היו ההכנסות כל אילו ,הקבוצה על חל שהיה", התיאורטי" המס סכום בין התאמה מובאת להלן
 בדוחות שנזקף המס סכום לבין, בקפריסין החלים הרגילים המס שיעורים לפי במס מתחייבות

  .הפסד או רווח

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

  דולר אלפי

 או רווח בדוחות כמדווח, ההכנסה על מסים לפני הפסד
)320()1,776()3,014(  הפסד

  12.5%  12.5%  12.5%  בקפריסין הסטטוטורי המס שיעור
  )40(  )222(  )377(  זה הפסד או רווח בגין התיאורטי המס חיסכון
 בשנה שנוצרו מס לצורכי מהפסדים הנובע במסים גידול

 ושבגינם, בניכוי שניתנים זמניים והפרשים המדווחת
  41   *226   382     נדחים מסים נזקפו לא

 חברהה לגבי שונים מס משיעורי הנובע במיסים גידול
  1   *4   7    מאוחדתה
 שאינן הוצאות -תמידיים מהפרשים הנובע במסים גידול

  2   *227   134   )ממס פטורות הכנסות( הכנסה מס לצורכי מוכרות

1462354   הכנסה על מסים

   * סווג מחדש
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  :)המשך( ההכנסה על מסים - 11 ביאור

  המס חבות על בישראל IFRS-ה תקני אימוץ השפעת  .ז

  .IFRS-ה לתקני בהתאם הכספיים ןדוחותיה את תועורכ הבת והחברה החברה

 כספיים דוחות עריכת, לכך ובהתאם, בישראל מקובלים חשבונאות מכללי שונים IFRS תקני
 שונים שהינם מזומנים ותזרימי פעולות תוצאות, כספי מצב לשקף עשויה IFRS תקני לפי

  .בישראל מקובלים חשבונאות כללי לפי המוצגים מאלה מהותית

), השעה הוראות - להלן( 2014-ו 2012, 2010 בשנים שפורסמו חוק להוראות בהתאם
 חשבונאות תקן יחול לא, 2013 עד 2007 המס שנות לגבי מס לצורכי החייבת ההכנסה בקביעת

 שנות לגבי הכספיים בדוחות הוחל אם אף, בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד של 29 מספר
 בעת למעשה הלכה יחולו לא IFRS-ה שתקני היא השעה הוראות משמעות. האמורות המס

  .  האמורות המס שנות בגין מס לצורכי המדווח הרווח חישוב

) החוק תזכיר - להלן( הכנסה מס פקודת לתיקון חוק תזכיר פורסם, 2011 באוקטובר 30 ביום
. IFRS-ה תקני את ככלל מאמץ החוק תזכיר. הכספיים בדוחות IFRS-ה תקני מיישום הנובע

 בהם יהא אשר, הכנסה מס לפקודת תיקונים מספר הוצעו החוק לתזכיר בהתאם, זאת עם יחד
 בהירות אי שקיימת במקרים מס לצורכי החייבת ההכנסה חישוב אופן את ולקבוע להבהיר

 בעניין החקיקה הליכי. בישראל המס שיטת עקרונות עם אחד בקנה עולים אינם IFRS-ה ותקני
  . הקרוב בעתיד יסתיימו אם וספק הושלמו טרם החוק תזכיר

 השעה הוראות כי הקבוצה הנהלת מעריכה, החוק תזכיר בעניין החקיקה הליכי השלמת אי עקב
 צופה, כך בשל. 2015 לשנת גם דבר של בסופו תוארכנה 2013 עד 2007 לשנים שנקבעו
 המס לשנת שקודמות המס שנות על תחול לא החדשה החקיקה כי זה בשלב הקבוצה הנהלת
2015.

 לגבי הקבוצה ובהערכת 2013 עד 2007 המס שנות על החלות השעה בהוראות בהתחשב
 החייבת הכנסתה אתהבת  החברה חישבה, לעיל כאמור, 2014 לשנת גם להארכתן ההיתכנות

 שהייתה הישראלית החשבונאית התקינה על בהתבסס 2015 עד 2007 המס לשנות מס לצורכי
  . מסוימות להתאמות בכפוף, בישראל IFRS-ה תקני אימוץ ערב קיימת

  :זכות ויתרות זכאים - 12 ביאור

  : אחרים - זכות ויתרות זכאים הרכב
  בדצמבר 31

20152014

 דולר אלפי

  52  52  לשלם הוצאות
  130  174  עובדים בגין ומוסדות עובדים

*268186  אחרים

494368

  סווג מחדש *
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  :התקשרויות - 13 ביאור

  :אלקטרוניקה יצרני עם התקשרויות  .א

 לפיו קוריאה סמסונג עם הפצה בהסכם החברה התקשרה, 2012 במאי 16 ביום)1
 וברשות בישראל החברה של האפליקציה בהפצת בלעדיות לסמסונג החברה העניקה

 .ההסכם חתימת ממועד שנים 3 של לתקופה חכמות טלוויזיות גבי על ,הפלסטינאית
 בטלויזיות הקצה משתמשי לשימוש תוכן ורכש ניהול על אחראית אתה החברה, בנוסף

  .בטלויזיות לשימוש לחברה ייעודית אפליקציה ולספק החכמות

 100 בסך שנתי מותנה בלתי וםכלס זכאית תהיה החברה כי נקבע ההסכם במסגרת
 של משותפת בהסכמה יםמהשנ אחת בכל יתעדכן שהמחיר וכן, שנה לכל דולר אלפי

 בגין דולר אלפי 165 איה התשלום כי השניה בשנה הצדדים בין הוסכם בפועל. הצדדים
 .זו שנה בגין דולר אלפי 185 בסך יהיה התשלום כי הוסכם השלישית ובשנה זו שנה
 דוחות אישור למועד נכון ,)Rev Share( הצדדים בין הכנסות שיתוף מנגנון נקבע, כן כמו

 של מצידה סמסונג עם הכנסות לשיתוף מחויבות בגינו צפויה ולא נוצרה לא אלה כספיים
   .החברה

  , 69-כ של בסך הכנסות זה מהסכם הפיקה החברה, 2013-ו 2014, 2015 בשנים
  .בהתאמה ,דולר אלפי 141-כו 177-כ

  הסתיימה ההתקשרות עם סמסונג קוריאה. 2015בדצמבר  31נכון ליום 

 של לתקופה ,ישראל סמסונג םע הפצה בהסכם החברה התקשרה, 2013 ביולי 1 ביום)2
 בהפצת בלעדיות ישראל לסמסונג החברה העניקה, ההסכם תנאי פי על .שנים שלוש

 וסמארטפונים טאבלטים, ניידים מכשירים גבי על, בישראל החברה של האפליקציה
 תפעול, שימוש זכות לתת מצידה התחייבה החברה. )"החכמים המכשירים": להלן(

 במכשירים תמיכה שירות לרבות הקצה למשתמשי התכנים ואספקת ליקציההאפ
  . החכמים

 את להתקין הזכות את החברה מידי לרכוש ישראל סמסונג התחייבה, מאידך
 שירכשו קצה למשתמשי שימוש ולאפשר החכמים במכשירים החברה של האפליקציה

 מראש תקופה בכל םתשל ישראל סמסונג כי הצדדים בין נקבע עוד. אלו חכמים מכשירים
 תוכל אשר ,)"שובריםה": להלן( בתכנים לצפייה שוברים של מינימאלית כמות בגין

  .חכמים מכשירים ישראל סמסונג מידי רכשו אשר הקצה משתמשיל םלהעניק

 את לקצר הצדדים החליטו, 2014 בדצמבר 2 ביום שנחתם להסכם התיקון במסגרת
 מנגנון נקבע, כן כמו .2015 בדצמבר יסתיים תוקפוש כך ,שנה בחצי ההסכם תקופת
 צפויה ולא נוצרה לא אלה יםפסכ דוחות אישור למועד אשר, הצדדים בין הכנסות שיתוף

.החברה של מצידה הכנסותב לשיתוף מחויבות

 1,179, 1,020 בסך הכנסות זה מהסכם הפיקה החברה 2013-ו 2014, 2015 יםנבש
  .בהתאמה דולר אלפי 597-ו

  הסתיימה ההתקשרות עם סמסונג ישראל. 2015בדצמבר  31נכון ליום 

 דרום סמסונג: "להלן( Samsung Eletronica Da Amazonia Ltda עם הפצה הסכם)3
")אמריקה

 פי על. אמריקה דרום סמסונג עם בהסכם החברה התקשרה, 2015 אוגוסט בחודש
 מדינות 25-ב החברה של האפליקציה את תפיץ אמריקה דרום סמסונג, ההסכם תנאי

 התקנת באמצעות) ופרו ארגנטינה, קולומביה, מקסיקו, ברזיל: וביניהן( אמריקה בדרום
 בחנות הפצתה ובאמצעות שלה החכמות הטלוויזיות על החברה של האפליקציה
 במסגרת האפליקציה את ולפרסם לקדם התחייבה סמסונג, כן כמו. שלה הדיגיטלית

 והפצת האפליקציה להפעלת לדאוג מצידה התחייבה החברה. הרלוונטיים השווקים
, הצדדים בין בהכנסות שיתוף מנגנון נקבע ההסכם במסגרת. הקצה ללקוחות התכנים

  .לרבעון אחת יבוצע אשר

 את לבטל יכול צד כל כאשר, ההסכם חתימת מיום שנים 3-ל בתוקף הינו ההסכם
  . מראש יום 90 של בהודעה ההסכם

  . זה מהסכם הכנסות הפיקה טרם החברה 2015 בשנת
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  ):המשך( התקשרויות - 13 ביאור

 :ווסטקום חברת עם התקשרות  .ב

 Westcomחברת עם ושיווק הפצה בהסכם החברה התקשרה ,2014 במאי 2 ביום
Wireless Limited )על אחראית תהה החברה,  ההסכם תנאי פי על"). ווסטקום: "להלן 

 ")Aflix: "להלן( יעודית אפליקציה ותפתח באפריקה קצה משתמשי לשימוש תוכן ורכש ניהול
 בלעדיות זכות לווסטקום החברה העניקה זה בהסכם .סלולאריים למכשירים המותאמת

 בלעדיות זכות לרבות ,אפריקה ביבשת מדינות במספר החברה של האפליקציה להפצת
: להלן( החברה לשירותי הפצה יכולת בעלי באפריקה תקשורת לגופי החברה בין קשר ליצירת

 ").ההפצה שירותי"

 אלפי דולר  425בסך של  מקדמה ווסטקום מידילאחר החתימה על ההסכם קיבלה החברה 
 על וחזרלהיות מהיה אמור  המקדמה סכום. באפריקה לשוק מימון החדירהבלסייע  במטרה

 בתמורה הצדדים בין נקבע אשר בהכנסות שיתוף של מנגנון באמצעות לווסטקום החברה ידי
 . ההפצה לשירותי

 שלושה של בהודעה ,ההסכם של לסיומו להביא רשאי מהצדדים אחד כל כי נקבע בהסכם
 תהא ווסטקום, מסוימת קלנדרית שנה בתוך יבוטל וההסכם שבמידה כך ,מראש חודשים

 התקבולים בניכוי השנה באותה שילמה אשר המקדמה סכום את בחזרה לקבל זכאית
נכון לסוף קלנדרית כלשהי  באם מאידך, בהכנסות השיתוף מנגנון בגין מהחברה שקיבלה
 המקדמה סכום של להחזר זכאית תהה לא ווסטקום, הצדדיםמי מ ידי על יבוטל לא ההסכם

  .הצדדים בין ההסכם בוטל לא 2014 בדצמבר 31 ליום נכון .ששילה כאמור באותה שנה

 וםלי נכון. שהתקבל המזומן כנגד פיננסית בהתחייבות החברה הכירה המקדמה קבלת בעת
לאור הוראות ההסכם האמור לעיל ופקיעת זכאותה של ווסטקום להחזר  2014 בדצמבר 31

אלפי דולר במסגרת "הכנסות  425הכירה החברה במלוא סכום המקדמה בסך של המקדמה, 
  (הוצאות) אחרות, נטו"

 אינה Aflix-ב שומשתשה קצה לקוחות בגין 2014 בשנת שהוכרוהנוספות  ההכנסות
  .מהותית

 לתנאי בהתאם אשר דולר אלפי 40 של נוסף סכום התקבל, 2015 ינואר חודש במהלך
במסגרת "הכנסות (הוצאות)  כהכנסה 2015בדצמבר  ואאף ה הוכר, ווסטקום עם ההסכם

  אחרות , נטו" עם פקיעת זכאותה של ווסטקום להחזר הסכום האמור.

, ההסכם יישום עם בקשר הצדדים בין שנתגלו מחלוקות עקב, 2015 פברואר חודש במהלך
 ןנכו. ביטולו או/ו ההסכם תנאי לשינוי מגעים ביניהם והחלו ליישומו לפעול הצדדים הפסיקו

  .הבשילו טרם אלו מגעיםלמועד אישור דוחות כספיים אלה, 

, כאמור לעיל 2015 פברואר בחודש הצדדים בין ההתקשרות הקפאת לש יוצא כפועל
 לטריטוריה ישירות ותהקשור התוכן ספריות היתרה הכוללת של את החברה הפחיתה

 עתידיות כלכליות הטבות צפויות היוור הקפאת ההתקשרות כאמור לא שלא כיוון, באפריקה
  . מהותיות מספריות התוכן האמורות

 VOD365) - להלן(  Videoondemand365 Limited עם הפצה הסכם  .ג

 ההסכם תנאי פי על. VOD365 חברת עם בהסכם החברה התקשרה 2015 מאי בחודש
 לשידורי פלטפורמות לשתי ייעודיים והפצה תפעול שירותי VOD365 לחברת תספק החברה

 שיתוף מנגנון נקבע ההסכם במסגרת. באירופה VOD365 של בבעלותה אשר בתשלום תוכן
 שהוגדר כפי מינימאלי סכום מקרה בכל לקבל זכאית תהא שהחברה כך הצדדים בין בהכנסות

  .מהפלטפורמות אחת כל בעבור בהסכם

 את לבטל יכולה VOD365 כאשר, ההסכם חתימת מיום שנים 3-ל בתוקף הינו ההסכם
 לא והפלטפורמות במידה לתוקף מכניסתו החל הראשונים החודשים 12 בתוך ההסכם
 החלק את לקבל זכאית תהא החברה שכזה במקרה. מספק באופן אטרקטיביות תהיינה
  .ההסכם סיום למועד עד, המינימאלי מהסכום היחסי

  .מהסכם זה דולר אלפי 307 של בסך הכנסות הפיקה החברה 2015 בשנת
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  ):המשך( התקשרויות - 13 ביאור

 שכירות הסכמי  .ד

 פיגמליון חברת עם משנה שכירות הסכם על הבת החברה חתמה 2013 יולי חודש במהלך
 באוגוסט 1 יוםמ לתקופה אותה שישמשו משרדים בגין קשור צד שהינה, מ"בע השקעות ניהול

 דולר פיאל 1 של סך על נקבעו חודשייםה שכירותה דמי .2015 בינואר 31 ליום ועד 2013
   .האמורה השכירות תקופת במשך בחודש

 36 בת לתקופה ,משרדים שכירת הסכם על הבת החברה חתמה 2014 בנובמבר 11 ביום
  של סך על נקבעו החודשיים השכירות דמי .2015 בפברואר 1 ביום תחל אשר חודשים

  . האמורה השכירות תקופת במשך בחודש )דולר פיאל 4.5( ח"ש אלפי 18-כ

  :2015 בדצמבר 31 ליום משרדיםה בגין הצפויים השכירות דמי להלן

  דולר אלפי

201654
201754

20185

113

  :העסקה סיום לאחר הטבות - 14 ביאור

  מעביד-עובד יחסי סיום בגין התחייבות  .א

 פרישה פיצויי בתשלום הקבוצה חייבת, שבתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
 שיקבל ההטבות סכומי. מסוימות בנסיבות מעבודתם שיפרשו או שיפוטרו לעובדים פנסיה או/ו

 שלו הוותק שנות מספר על מתבססים, כאמור פרישה בעת לפיצויים זכאי שיהיה עובד
  .האחרונה ומשכורתו

) משולב נוסח( הרחבה צו לרבות, שבתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם, בנוסף
 מחויבות), ההרחבה צו - להלן( 1957-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי חובה לפנסיה
 באלה כיוצא אחרות קרנות או פנסיה קרנות, גמל לקופות הפקדות בביצוע הקבוצה חברות

 לפיצויי הןיותויממחויב חלק כיסוי ולשם עובדיהן של פנסיוני ביטוח כיסוי לשם), הקופות - להלן(
  . לעובדיהן פיטורים

 המחויבות פיטורים פיצויי בגין כאמור הקבוצה הפקדות, ההרחבה בצו האמורים לתנאים בכפוף
 במקום" שיבואו הקבוצה חברות בחרו שלגביהן הקבוצה חברות הפקדות וכן, ההרחבה צו מכוח
 פיצויי תשלום במקום באות, ההרחבה בצו המפורט באופן כך על והודיעו" פיטורים פיצויי

 והשיעורים התקופות, הרכיבים, השכר בגין, פיטורים פיצויי לחוק 14 לסעיף בהתאם פיטורים
  ).14 סעיף לפי הפקדות - להלן( בלבד ההפקדה נעשתה בגינם

  מוגדרת להפקדה תוכניות  .ב

 הינה האמורה המחויבות שלגביהם בישראל עובדים בגין פיצויים לתשלומי הקבוצה התחייבות
 ידי על מכוסות לעובדיה פנסיה בגין הקבוצה והתחייבויות פיטורים פיצויי לחוק 14 סעיף לפי

 בדוחות כלולים אינם כאמור שהופקדו הסכומים. מוגדרות הפקדה בתוכניות שוטפות הפקדות
  .הכספי המצב על המאוחדים

 ,60 הינו 2013-ו 2014, 2015 בשנים מוגדרות הפקדה תכניות בגין כהוצאה שנזקף הסכום
 .בהתאמה, דולר אלפי 4-ו 32
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  :מניות מבוסס תשלום - 15 ביאור

 2014כל כמויות המניות והאופציות המופיעות בביאור זה הינן לאחר הפיצול הראשון של נובמבר 
הון של אפריל הואיחוד  2016חלוקת מניות ההטבה של מרס , 2016של פברואר  ולפני הפיצול השני

  .24-ו 16 יםראה ביאור ,2016

 ויועצים לעובדים ופציותא תוכנית  .א

 אולם, וליועצים לעובדים אופציות להעניק החברה התחייבה, 2013 עד 2011 השנים במהלך
 מועד לפני לחברה ניתן השירות כי בדהוהע לאור. לאשרן בכדי התכנס לא החברה וריוןטדירק

 ממועד והפסד רווח בדוח האופציות בגין הוצאות נזקפו, הדירקטוריון י"ע האופציות אישור
  . והיועצים העובדים כלפי ההתחייבות

 ויועצי עובדי עבור באופציות תמרוץ תוכנית החברה דירקטוריון אישר ,2014 באוקטובר 2 ביום
 הוראותיו את המתאים נספח צורף התמרוץ לתוכנית"). התמרוץ תוכנית: "להלן( החברה

: להלן( בישראל יועצים או/ו לעובדים האופציות שיוענקו ככל, בישראל המיסוי חוקי להוראות
  ").הישראלי הנספח"

 מניות לרכישת אופציות יועצים או/ו לעובדים החברה מעניקה התמרוץ תוכנית במסגרת
 החברה בין שנקבע מימוש במחיר ,אחת למניה למימוש הזכות את מעניקה אופציה כל. החברה

  . האופציה מקבל לבין

 לעובדים אופציות 47,273 של הענקתן  החברה דירקטוריון אישר, 2014 בדצמבר 24 ביום
 הוענקו תוהאופצי מתוך 42,873. למניה דולר 10 של מימוש מחיר לפי, החברה של יועצים או/ו

 4,400-ו נאמן עם ההוני במסלול], חדש סחנו[ הכנסה מס לפקודת 102 סעיף להוראות בהתאם
  . הכנסה מס לפקודת) ט(3 סעיף לפי הוענקו נוספות אופציות

 ניתנה העובדים מן לחלק. הקצאתן ממועד שנים 4 עד הינן האופציות של ההבשלה תקופות
 כגון( התמרוץ בתוכנית המוגדרים מיםמסוי במקרים האופציות כלל של דיתמיי להבשלה הזכות
 הנפקה או, החברה נכסי רוב או כל של מכירה, החברה מניות לרכישת עסקה, החברה של מיזוג

  ).  לציבור החברה של הערך ניירות של ראשונה

 מגיע, הבינומי המודל פי על מחושב, ההענקה במועד, האופציות של התיאורטי הכלכלי הערך
 של בשיעור צפויה תקן סטיית: הבאות ההנחות על מבוסס זה שווי. דולר אלפי 1,762 לסך

 עד צפוי חיים אורך ,2.27% - 0.26% של בשיעור סיכון חסרת ריבית, 94.43% - 74.21%
 התנודתיות מידת. ניצע לכל 2.3 בגובה מוקדם מימוש ומקדם, שנים 10 של המימוש למועד

 החיים לאורך המקבילות לתקופות, טק-המדיה בתחום הפועלות חברות נתוני על מבוססת
  .המימוש למועד עד האופציה של הצפוי

 6,420 של הענקתן החברה דירקטוריון אישר, 2015 , אוגוסט ואוקטוברפברואר יםבחודש
תקופת  .למניה דולר 10 של מימוש מחיר לפי, החברה של יועצים או/ו לעובדים אופציות

 הוענקו האופציות מתוך 5,420 שנים ממועד הקצאתן. 4ההבשלה של האופציות הינן עד 
 1,000-ו נאמן עם ההוני במסלול], חדש נוסח[ הכנסה מס לפקודת 102 סעיף להוראות בהתאם
  .הכנסה מס לפקודת) ט(3 סעיף לפי הוענקו נוספות אופציות

 מגיע, הבינומי המודל פי על מחושב, ההענקה במועד, האופציות של התיאורטי הכלכלי הערך
 של בשיעור צפויה תקן סטיית: הבאות ההנחות על מבוסס זה שווי. דולר אלפי 306 לסך

 עד צפוי חיים אורך, 2.18% - 0.18% של בשיעור סיכון חסרת ריבית, 94.43% - 74.21%
 התנודתיות מידת. ניצע לכל 2.3 בגובה מוקדם מימוש ומקדם, שנים 10 של המימוש למועד

 החיים לאורך המקבילות לתקופות, טק-המדיה בתחום הפועלות חברות נתוני על מבוססת
  .המימוש למועד עד האופציה של הצפוי



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

31
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שהסתיימהלשנה
  2015 בדצמבר 31 ביום

לשנה שהסתיימה
  2014בדצמבר  31ביום 

מספר
*האופציות

משוקללממוצע
המימוש מחיר של

מספר 
  *האופציות

ממוצע משוקלל 
  של מחיר המימוש

  דולר דולר

--47,27310השנה לתחילת במחזור קיימות
6,4201047,27310  הוענקו

53,6931047,27310  שנה לתום במחזור קיימות

42,0561026,20010  השנה בתום למימוש ניתנות

 כמתואר( החברה מניות הון פיצול מביצוע כתוצאה שנבעו התאמות לאחר הינם הנתונים  *
הן לא בוצעו התאמות  .הותאמו בגינם המימוש ותוספת האופציות שמספר כך), 16 בביאור

ואיחוד ההון  2016במרס בחלוקת מניות הטבה  ,2016בפברואר  המניות שבוצעבגין פיצול 
  .2016מאפריל 

  משקיעים למציאת סיוע בגין אופציות כתבי  .ב

 אופציה כתבי הוענקובהתאם להבנות שהיו בעניין זה בעבר  2015 אוקטובר חודש במהלך
הראשון ולפני הפיצול השני  הפיצול לאחר( החברה של  רגילות מניות 7,200 של לרכישה

 NLBDIT-ל), למניה דולר 50 -כ( למניה ח"ש 200 של מניה מחיר לפי )וחלוקת מניות ההטבה
2010 Enterprises LLC, USA )להלן" :NLBDIT ("עד זו זכות מימוש להודעת בכפוף 

 החברה של הדירקטוריון לאישור בכפוף בוצעה ההענקה. 2017 ספטמבר חודש לתחילת
 וסבב 2014 ממאי הראשון הגיוס סבב במסגרת משקיעים במציאת לסיוע בתמורה להענקה

   .2015 מאוגוסט השני הגיוס

 אנד בלק המודל פי על מחושב, ההענקה במועד, האופציות של התיאורטי הכלכלי הערך
 צפויה תקן סטיית: הבאות ההנחות על מבוסס זה שווי. דולר אלפי 229 לסך מגיע, שולדס

 חיים אורך, 0.31% - 0.2% של בשיעור סיכון חסרת ריבית, 83.55% - 81.13% של בשיעור
 הפועלות חברות נתוני על מבוססת התנודתיות מידת. שנתייםכ של המימוש למועד עד צפוי

  .המימוש למועד עד האופציה של הצפוי החיים לאורך המקבילות לתקופות, טק-המדיה בתחום

 2015השווי של כתבי האופציות הוכר כחלק מהוצאות ההנפקה של סבב הגיוס השני מאוגוסט 
  ובהתאמה קוזזו מהפרמיה. האמורים קבלת כתבי האופציהלהושלמו התנאים  שבמסגרתו

  הכספיים בדוחות ושהוכר סכומים  .ג

כהוצאה או כקיזוז  החברה של הכספיים בדוחות שהוכרה מניות מבוסס תשלום בגין ההטבה
  : שלהלן בטבלה מוצגת ומיועצים מעובדיה שהתקבלו שירותים בעבורמהפרמיה 

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

  דולר אלפי

1,27714*765   מניות מבוסס תשלום

  ראה ביאור ב' לעיל. -אלפי דולר שקוזזו מהפרמיה 229כולל את הסך של  *
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  :עצמי הון - 16 ביאור

  המניות הון  .א

 בנות ")תרגילו מניות(" החברה של הרגילות המניות הון 2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים
  :(כמויות המניות הינן לאחר הפיצול הראשון) כדלקמן מורכב ,בהתאמה, אחת כל אירו 0.01

המניות מספר

 ונפרע מונפק  רשום

  בדצמבר 31  בדצמבר 31

2015201420152014

1,000,0001,000,000404,237349,020  רגילות מניות

 באופן ,1:100 של ביחס החברה של הרשום המניות הון פיצול בוצע 2014 בנובמבר 3 ביום
 ,נקוב ערך אירו 0.01 בנות רגילות מניות 100-ל הפכה, נקוב רךע אירו 1 בת רגילה מניה שכל

   .")הראשון הפיצול" - להלן( אחת כל

 25,650 -הון המניות הרשום של החברה ל הגדילה החברה את 2016בפברואר  26ביום 
 2,565,000אירו מחולק  25,650אירו, כך שההון הרשום של החברה באותה עת עמד על 

  .אירו ערך נקוב כל אחת 0.01מניות רגילות, בנות 

 1:100של החברה ביחס של בוצע פיצול נוסף של הון המניות הרשום  2016בפברואר  26ביום 
 0.0001מניות רגילות בנות  100-אירו ערך נקוב הפכה ל 0.01באופן שכל מניה רגילה בת 

  ."הפיצול השני") -אירו ערך נקוב כל אחת (להלן 

אירו, כך  100,000-ל ההון הרשום של החברה ילה החברה אתגדה 2016בפברואר  27ביום 
מיליארד  1-אירו מחולק ל 100,000היה שההון הרשום של החברה באותה עת 

  .אירו ערך נקוב כל אחת 0.0001) מניות רגילות בנות 1,000,000,000(

החברה, כך  של המניות בעלי לכל הטבה מניותהענקה של  בוצעה 2016מרס ב 31ביום 
 זכאי יהיה בעל המניותבחברה,  מניות בעל ידי עלשהוחזקה  אחת רגילהשביחס לכל מניה 

  "חלוקת מניות ההטבה").-(להלן   .רגילות של החברה ללא תמורה מניות 6.35-כ לקבל

, באופן 1:10בוצע איחוד של הון המניות הרשום של החברה ביחס של  2016באפריל  27 ביום
אירו, כך  0.001אירו ע"נ, הפכה למניה רגילה אחת בת  0.0001מניות רגילות בנות  10שכל 

אירו מחולק למאה  100,000שההון הרשום של החברה כך שההון הרשום של החברה הינו 
איחוד  -(להלן  אירו ערך נקוב כל אחת 0.001ת רגילות בנות ) מניו100,000,000מיליון (
  ההון").

בד בבד עם כל אחד מפיצולי הון, חלוקת מניות הטבה ואיחוד ההון המניות של החברה, ביצעה 
החברה התאמה בכמות כתבי האופציה ובמחיר המימוש של כתבי האופציה של החברה 

 שהוענקו עד לאותו מועד. 

 הינן זה בסעיף ותהמופיע המניות כמויות כל אחרת נאמר אם למעט(מניות הון הנפקת  .ב
  )ואיחוד ההון חלוקת מניות ההטבה, הפיצול השני, הראשון הפיצול לפני

 בגין. סלע אייל, החברה של ליועץ רגילות מניות 4 של הקצאה בוצעה, 2013 ביוני 13 ביום
 הרגילות המניות של ההוגן השווי בסיס על והפסד רווח בדוח ייעוץ הוצאות נזקפו זו הקצאה

.דולר אלפי 1-מ פחות של בסך שהונפקו

: להלן( שונים משקיעים מאת הון גיוס סבב החברה דירקטוריון אישר 2014 במאי 7 ביום
 תמורת רגילות מניות 212 של הקצאה בוצעה 2014 ביולי 9 ביום. ")הראשון הסבב משקיעי"

 של מחיר שיקפו אשר, דולר אלפי 86 של סךב הנפקה הוצאות בניכוי דולר אלפי 1,484 של סך
 הסבב משקיעי קיבלו, ההשקעה הסכם במסגרת .החברה של רגילה מניה עבור דולר יאלפ 7

 משקיעי שקיבלו מזה הנמוך במחיר מניות תנפיק שהחברה במקרה, דילול אנטיל זכות הראשון
 לציבור לראשונה מניות הנפקת או חודשים 12 מבין וקדםכמ תפקע זו זכות. הראשון הסבב

)IPO.(
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 לשנת החברה של המבוקרים הכספיים הדוחות עריכת דוע האמורה ההקצאה ביצוע לאחר
 למניה המחיר תיקון על, הצדדים ידי על הוסכם, להסכם הצדדים בין ודברים דין לאחרו 2013

 אחד לכל שיוקצו באופן, למניה דולר אלפי 5 של לסך הראשון הסבב ממשקיעי אחד לכל
 השקעתו סך של החילוק תוצאת חישוב בסיס-על נוספות מניות ,הראשון הסבב ממשקיעי
 נחתם אשר ההשקעה םלהסכ תיקון במסגרת עוגן הסיכום. המתוקן למניה במחיר המקורית

  . 2014 אוקטובר חודש במהלך הראשון הסבב משקיעי לבין החברה בין

   הראשון הסבב משקיעי לכלל הוקצו 2014 בנובמבר 3 ביום, המתקנת ההקצאה במסגרת
 ההטבה מניות חלוקת, השני הפיצולולפני  הראשון הפיצול לאחר( רגילות מניות 8,480-כ

.תמורה ללא)  ההון ואיחוד

 חודש לתום עד, הראשון הגיוס לסבב להצטרף יוכל כי ,משקיע עם הוסכם 2014 יוליב 31 ביום
 המשקיע התחייב זה הסכם במסגרת. תמורה ללא למשקיע הוענקה האמורה הזכות .2015 יולי

 דולר אלפי 203 -כ של סך הועבר, 2015 ביולי 6 ביום. דולר אלפי 203 -כ של לסך עד להשקיע
חלוקת מניות , הראשון ולפני הפיצול השני הפיצול לאחר( החברה של מניות 4,060-ל בתמורה
   .)ואיחוד ההון ההטבה

 D&D Salomon עם השקעה הסכם את החברה דירקטוריון אישר 2014 נובמברב 6 ביום
Investments Limited)להלן - "D&D(".D&D ובשליטתו בבעלותו פרטית חברה הינה 

 בחברהD&D השקיעה זה הסכם במסגרת. סלומון דין של אחיו, סלומון דניאל מר של המלאה
הראשון ולפני  הפיצול לאחר( החברהשל  מניות 8,340-ל בתמורה ,דולר אלפי 417-כ של סך

  .דולר 50 של למניה מחיר לפי, )ואיחד ההון חלוקת מניות ההטבה,הפיצול השני 

 8,670-ל עד של לרכישה הוניות )Warrants( אופציות כתבי גם כלל D&D עם ההשקעה הסכם
, )ואיחוד ההון חלוקת מניות ההטבה, הראשון ולפני הפיצול השני הפיצול לאחר( נוספות מניות

. 2015 אפריל חודש לתום עד זו זכות מימוש להודעת בכפוף וזאת, הזה למניה מחיר לפי
 זכותה את D&D מימשה, D&D-ל החברה בין להסכמה בהתאם, 2015 סמר חודש במהלך
 ,הראשון ולפני הפיצול השני הפיצול לאחר( מניות 8,670-ל האופציה כתבי כלל את והמירה

  . דולר אלפי 433 של כולל לסך בתמורה )ואיחוד ההון חלוקת מניות ההטבה

 חיצוניים משקיעים עם נוסף הון גיוס סבב החברה דירקטוריון אישר 2015 באוגוסט 4 ביום
, אלה משקיעים התחייבו במהלכו"), השני הסבב משקיעי" -ן להל( סלומון דין מר וביניהם

 2,800 עד של כולל סך בחברה להשקיע"), ההתחייבות כתבי" - להלן( חוזרת בלתי בהתחייבות
 אחד כל. החברה ידי על שיקראו בפועל לסכומים בהתאם") המקסימום סך" להלן(  דולר אלפי

 של רגילות למניות בתמורה, המקסימום מסך חלק להשקיע התחייב השני הסבב ממשקיעי
חלוקת ,הראשון ולפני הפיצול השני  הפיצול לאחר( דולר 65.90 של למניה מחיר לפי, החברה

  . )ואיחוד ההון מניות ההטבה

, להם התחייבו שהמשקיעים הכסף לסכומי לקרוא הזכות לחברה ניתנה, ההתחייבות כתבי לפי
 שבו באופן, שירותיה של הפצה שעיקרם שונים מסחריים הסכמים על תחתום שהחברה ככל
 עד הצדדים ידי על מראש הוסכם אשר לסכום לקרוא זכות לחברה תקנה הסכם על חתימה כל

 ימי 5 בתוך התחייבו לו הסכום את להעביר התחייבו השני הסבב משקיעי. המקסימום לסך
 .לכסף החברה שקראה מיום עסקים

 לכספים לקרוא מבקשת היא כי השני הסבב למשקיעי החברה הודיעה 2015 באוגוסט 31 ביום
 קמה, מסחריים הסכמים שלושה על חתימתה לאור כי הודיעה החברה. ההתחייבות כתבי מכוח

  .המקסימום לסך לקרוא מבקשת היא אולם, דולר אלפי 2,600-ל לקרוא הזכות לה

 של סך הועברו 2015 ספטמבר ובמהלך המקסימום סך להעברת הסכימו השני הסבב משקיעי
 סכום במסגרת סולומון דין מר של ההשקעה סך. חיצוניים ממשקיעים לחברה דולר אלפי 2,550

 תוהלווא כפירעון של התקבלו דולר אלפי 120 מתוכה אשר, דולר אלפי 285-ל הסתכמה זה
 Shield באמצעות הועברה דולר אלפי 165 של בסך והיתרהשהעמיד לחברה בעבר  הבעלים

Capital Ltd .מקרובות דולר אלפי 250 של בסך הסכום יתרת הועברה 2015 אוקטובר במהלך 
אלפי דולר  125בגין סבב גיוס זה הוכרו הוצאות הנפקה בסך של  .סלומון דין מר של משפחתו

  שהוענקו כתבי אופציה גין אלפי דולר ב  229של במזומן וסך
  ב').15(ראה גילוי בביאור   NLBDIT-ל
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 מניות תנפיק שהחברה במקרה, דילול לאנטי זכות השני הסבב משקיעי קיבלו ההסכם במסגרת
 או חודשים 12 מבין כמוקדם תפקע זו זכות. השני הסבב משקיעי שקיבלו מזה הנמוך במחיר
)IPO( לציבור לראשונה מניות הנפקת

 :אחרות הון קרנות  .ג

 מבוסס תשלום
 מניות

מעסקהקרן
 בעלי עם

  שליטה
 כתבי

  אופציות
 הפרשי
  הכל סך  תרגום

  דולר אלפי

3--201212בדצמבר31ליוםיתרה
:2013שנתבמהלךתנועה

  28   -  -  28  -  בעלים הלוואת על ריבית
  14   -  -  -  14  מניות מבוסס תשלום

**-  בת חברת תרגום הפרשי

45*-20131530בדצמבר31ליוםיתרה
:2014שנתבמהלךתנועה

30--30-בעלים הלוואת על ריבית
  1,277   -  -  -  1,277  מניות מבוסס תשלום
  83    83  -  -  אופציות כתבי הנפקת

)36()36(--  בת חברת תרגום הפרשי

1,399)36(20141,2926083בדצמבר31ליוםיתרה
:2015שנתבמהלךתנועה

2020בעלים הלוואת על ריבית
765**765מניות מבוסס תשלום
)3()3(בת חברת תרגום הפרשי

)83()83(--  אופציות כתבי המרת

2,098)39(-2,05780  2015 בדצמבר 31 ליום יתרה

.דולר אלפי 1-מ פחות של סכום מייצג   * 
 ביאור ראה -מהפרמיה שקוזזו הנפקה הוצאות המהווים מניות מבוסס תשלום דולר אלפי 229 של סך כולל ** 

  ב'.15

  :ההכנסות עלות - 17 ביאור
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

דולראלפי

  40  322  296  ונלוות שכר

  115  195  269  וייעוץ משנה קבלני

1,455730317  *תוכן ספריות עלות

2,0201,247472  ההכנסות עלות סך

  / ירידת ערך. *בעיקר הפחתות

  :ופיתוח חקרמ הוצאות - 18 ביאור
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

  דולר אלפי

  155  895  544  ונלוות שכר

59  134 145  וייעוץ משנה קבלני

6891,029214  ופיתוח מחקר הוצאות סך
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  :וכלליות הנהלה ,שיווק הוצאות - 19 ביאור
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

דולראלפי

  134  1,005  895  ונלוות שכר
  15  158  148  שיווק עמלות
  *132  *234  858  ם מקצועייםיושירות משנה קבלני

  22  50  67  ואירוח ל"לחו נסיעות
  7  27  75  משרד אחזקת

92267  אחרות

135,21,500317נטו,וכלליות הנהלה, שיווק הוצאות סך

  סווג מחדש *

  :נטו, מימון )הוצאות( הכנסות - 20 ביאור
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

  דולר אלפי

:מימוןהוצאות
  )8(  )18( )32(  בנקאיים מתאגידים אשראי
  )9(  -  )11(  שער הפרשי
  )68(  )34(  )37(   תוכן תוספרי לספקי התחייבות בגין מימון הוצאות
 22ראה ביאור  – ת בעליםוהלווא בגין מימון הוצאות
  )28(  )30(  )20(  ב'.

)113()82()100(  מימון הוצאות סך

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

  דולר אלפי

:מימוןהכנסות
 םפיננסי יםמכשיר של הוגן בשווי משינוי רווח

  -  29  16  יםנגזר
  -  59  -  שער הפרשי

-1688  מימון הכנסות סך

)113(6)84(  נטו, מימון) הוצאות( הכנסות
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  :למניה הפסד - 21 ביאור

  בסיסי  .א

 בממוצע החברה של לבעלים המיוחס ההפסד חלוקת ידי על מחושב למניה הבסיסי ההפסד
  .*המונפקות הרגילות המניות מספר של המשוקלל

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

  דולר אלפי

3,1602,011324  החברה של לבעלים המיוחס הפסד

  מניות מספר

 המניות מספר של המשוקלל הממוצע
23,532,28520,757,29619,668,444   *המונפקות הרגילות

  דולר

0.130.100.02   למניהומדולל  הבסיסי ההפסד

 2014החברה שהתרחש בנובמבר * מספר המניות מתחשב הן בפיצול הראשון של הון מניות 
הן , 2016רחש בפברואר הן בפיצול השני של הון מניות החברה שהת, א')16(ראה ביאור 

הון שהתרחש באפריל הוהן באיחוד  2016בחודש מרס שהתרחשה בחלוקת מניות ההטבה 
  ).24-א' ו16 (ראה ביאור .2016

  מדולל  .ב

 הרגילות המניות מספר של המשוקלל הממוצע התאמת ידי על מחושב למניה המדולל ההפסד
 קטגוריה לחברה. מדלל אפקט בעלות הפוטנציאליות הרגילות המניות כל הכללת תוך שבמחזור

, לעובדים שניתנו למניות אופציות - מדלל אפקט בעלות פוטנציאליות רגילות מניות של אחת
 שהיה המניות מספר לקביעת חישוב מתבצע בעבורן אשר -וכתבי אופציה משקיעיםלו ליועצים

 באמצעות) החברה מניות של השוק מחיר של שנתי כממוצע הנקבע( הוגן בשווי לרכוש ניתן
 שטרםוכתבי האופציות  האופציות לתנאי בהתאם, וכתבי אופציה האופציות של הכספי ערכן

 בהנחת מונפקות שהיו המניות למספר מושווה לעיל כאמור המחושב המניות מספר. מומשו
   .וכתבי האופציות האופציות מימוש

 אופציותה וכתבי אופציותבחשבון ה הובאו לא המדווחות לשנים למניה הההפסד בחישוב
  .מדללת אנטי הינה - מלא דילול של בהנחה שהשפעתן מאחר, כאמור למניות
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  קשורים וצדדים עניין בעלי עם ויתרות עסקות - 22 ביאור

  .2010-ע"התש), שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות בתקנות זה מונח כהגדרת -" עניין בעל"

  .IAS 24-ב זה מונח כהגדרת -" קשור צד"

 גורמים עם יחד, הנכללים Key management personnel( החברה של הניהוליים המפתח אנשי
 חברי אתו הדירקטוריון חברי את כוללים) IAS 24 - ב האמורה" קשורים צדדים" בהגדרת, אחרים

   .הבכירה ההנהלה

  עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  .א

  :עניין לבעלי תגמול )1

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

  דולר אלפי

 המועסקים עניין לבעלי ומשכורת שכר
440410140   *בקבוצה/בחברה

222ההטבה מתייחסת אליהם האנשים מספר

  ג'.16ראה ביאור  –לא כולל ריבית על הלוואות בעלים   *

  ) Key management personnel( ניהוליים מפתח לאנשי תגמול )2

 הינו לקבוצה מספקים שהם עבודה שירותי עבור הניהוליים המפתח לאנשי התגמול
  :כדלקמן

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

  דולר אלפי

650445140  קצר לזמן אחרות והטבות שכר

  : קשורים צדדים/עניין בעלי עם אחרות עסקות  .ב

 ניהול יגמליוןפ עם החברה התקשרה, 2013 ביוני 30 ליום ועד החברה של הקמתה ממועד )1
 ובשליטתו בבעלותו פרטית חברה שהינה קשורה חברה"), פיגמליון: "להלן( מ"בע השקעות
 פיגמליון סיפקה לפיה, )החברה ל"ומנכ דירקטוריון ר"יו( יוספידיס נועם מר של המלאים
 .שוטפים ותפעול ניהול שירותי

 אלפי 86-ו 95 של לסך 2012-ו 2013 בשנים הסתכמו אלו שירותים בגין ההוצאות סך
 5 -ו 10 של בסך חייבים יתרת קיימת 2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים .בהתאמה, דולר
היתרות האמורות אינן שונות מהותיות מיתרת החובהה הגבוהה  .בהתאמה דולר אלפי

  ביותר שהייתה במהלך כל אחת מהשנים שהסתיימה בתאריכים האמורים.

 ותפעול פיתוח, תוכן ניהול ישירות לקבלת בהסכם החברה התקשרה 2013 יוליב 1 ביום )2
 .Cost+5% של וןנמנגב המחושבת בתמורה הבת החברהמ שוטפים

 1,983 של לסך 2013-ו 2014 ,2015 בשנים הסתכמו אלו שירותים בגין ההוצאות סך
. בהתאמה, דולר אלפי 254 -ו 1,864

 . בתה החברה עם אשראי קו הסכם על החברה חתמה 2013 ביולי 1 ביום )3

 אשר דרישה פי על לעת מעת הלוואות תבה החברה לרשות החברה תעמיד, ההסכם לפי
 במידה. 7% -כ של ריבית נושאת ההלוואה. ההלוואה מתן מיום חודשים 12 לאחר ייפרעו
. 14% -לכ יעלה הריבית שיעור ההלוואה הפירעון במועד איחור ויהיה



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

38

  (המשך): קשורים וצדדים עניין בעלי עם ויתרות עסקות - 22 ביאור

 ךבס ותהלווא הבת לחברה מהחברה וניתנ 2013 באוקטובר 6 וביום 2013 ביולי 1 ביום
 האמורות ההלוואות 2015 בדצמבר 31 לתאריך .בהתאמה, דולר אלפי 70-כו 90-כ של

.נפרעו טרם

 החברה לרשות סלומון דין מר העמיד,  2013 באפריל 24-ו 2012 בדצמבר 4 מיםבי )4
  .בהתאמה ,דולר אלפי 30-ו 90 של סךב בעלים הלוואת

, זקפה החברה. ריבית נושאות ואינן פירעון תאריך ללא הינן האמורות הבעלים הלוואות
 בספטמבר .הון קרן כנגד האמורות ההלוואות בגין רעיונית ריבית הוצאות, תקופה מדי

 גילוי ראה, האמורות במסגרת הנפקת מניות של החברה הבעלים הלוואת נפרעו 2015
 .16 בביאור בהרחבה

 החברה הכנסות סליקת .תוכן בשירותי לצפייה ייעודיות אפליקציות מספר קיימות לחברה )5
 חברה י"ע מתבצעת ,החברה של הייעודיות אפליקציותב המשתמשים ,קצה וחותמלק

 ממניותיה מהותי רוב אשר"), פיי-סמארט: "להלן( T.V. SmartPay Limited ,קשורה
 2013-ו 2014, 2015 בדצמבר 31 לימים. סלומון ודין לוי אורן, יוספידיס נועם ידי-על מוחזק
 ידי על שנסלקו עסקאות בגין בהתאמה, דולר אלפי 7-ו 22, 29 בסך חייבים יתרת קיימת

פיי, ראה -סמארטהפעילות והטכנולוגיה החברה רכשה את  2016ואר רפבב .פיי-סמארט
  .24גילוי בהרחבה בביאור 

  הישות ברמת יםגילוי - 23 ביאור

 םהינ הקבוצה לקוחות מרבית. התוכן שירותי בתחום תמתמקד, הדוח למועד נכון הקבוצה פעילות
 באזורים ןמקור לפי הקבוצה הכנסות פילוח להלן. ואנגליה קוריאה, בישראל וחברות פרטיים לקוחות

:גיאוגרפים

  :הקבוצה הכנסות

 כ"סה  אחר  אנגליה  ישראל

  דולר אלפי

1,5293071271,963 2015 לשנת

1,633-171,650  2014 לשנת

820-7827 2013 לשנת

 שהופקו הקבוצה הכנסות. הקבוצה של העיקרי הלקוח סמסונגבמהלך השנים המדווחות הייתה 

  .בהתאמה ,דולר אלפי 738-ו 1,356, 1,089 הסתכמו 2013-ו 2014, 2015 בשנים מסמסונג

  .ד')1סמסונג (ראה ביאור הופסקה ההתקשרות עם  2015בדצמבר  31נכון ליום 

  :שירותים לפי החברה הכנסות

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

201520142013

%  דולר אלפי%  דולר אלפי%  דולר אלפי

  89  738  82  1,356  71  1,396  שימוש זכות מתן
  11  89  18  294  21  419  תוכן שירותי אספקת
  -  -  -  -  8  148  נתונים תעבורת שירותי אספקת

1,9631001,650100827100



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

39

  :2015דצמבר  31 לאחר אירועים - 24 ביאור

  2016 בפברואר 26 מיום המניות בעלי של כללית אסיפה  .א

  :הבאות ההחלטות את לאשר המניות בעלי של הכללית האסיפה החליטה 2016 בפברואר 26 ביום

ברשם  הבקשה זו אושר, מ"בע לוונטייז מ"בע וי.טי מפיקסלייט החברה של שמה שינוי )1
  .2016החברות בקפריסין בחודש אפריל 

 0.01 בת רגילה מניה שכל באופן, 1:100 של ביחס החברה של הרשום המניות הון פיצול )2
  .אחת כל, נקוב ערך אירו 0.0001 בנות רגילות מניות 100-ל הפכה נקוב ערך אירו

 א'.16באשר לפיצול הון מניות החברה ראה ביאור 

 מניות של ןהנפקת להשלמת בכפוף, פיי-סמארט חברת של והטכנולוגיה הפעילות רכישת )3
 .סעיף ב' להלןבראה פרטים נוספים . בע"מ אביב-בתל לניירות ערך בבורסה החברה

  פיי-סמארט עסקת ואישור משותפים הצבעה הסכמי על חתימה  .ב

נחתמו הסכמי הצבעה משותפים בין נועם יוסיפידיס, אורן לוי ודין סולומון  2016בפברואר  28ביום 
  סנטינל הון ונצ'רס בע"מ ושילד קפיטל בע"מ), בחברה  -(והחברות שבבעלותו 

פיי") ובכך נתנו תוקף לעסקת רכישת הפעילות -"סמארט -(להלן  T.V. SmartPay Limited -ו
פיי בכפוף להנפקה של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב -ארטוהטכנולוגיה של סמ

 "העסקה"). -בע"מ (להלן 

פיי -נחתמה העסקה, כך שבתמורה לפעילות והטכנולוגיה של סמארט 2016במרס  3ביום 
  אלפי דולר כדלהלן: 2,063-פיי תמורה בסך כ-התחייבה החברה לשלם לסמארט

מניות החברה (לאחר הפיצול הראשון ולפני  11,381ל הקצאת אלפי דולר ישולמו בדרך ש 750 )1
  דולר. 65.90הפיצול השני, חלוקת מניות ההטבה ואיחוד ההון), לפי מחיר למניה של 

תשלומים חודשיים שווים, שתחילתם  18-פיי ב-אלפי דולר במזומן אשר ישולמו לסמארט 1,313 )2
 חודשים ממועד השלמת הנפקת מניות החברה. 6עם תום 

פיי לכשתכנס -להערכתה של הנהלת החברה, הטיפול החשבונאי בספרי החברה בעסקת סמארט
לתוקף בכפוף להנפקת מניות של החברה להלן, יעשה בדרך של צירוף עסקים תחת אותה שליטה, 

  לפי ערכים פנקסניים.

הטבה החלוקת מניות   .ג

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות על חלוקת מניות הטבה כך שסך הון  2016במרס  27ביום 
 256,500,000-המונפק והנפרע יעמוד על כ וההוןמניות רגילות  1,000,000,000-רשום יעמוד על כה

  מניות רגילות. 

 של המניות בעלי לכל הטבה מניותוהענקה של  הקצאה החברה דירקטוריון אישר 2016במרס  31ביום 
 זכאי יהיה בעל המניותבחברה,  מניות בעל ידי עלשהוחזקה  אחת רגילההחברה, כך שביחס לכל מניה 

   .רגילות של החברה ללא תמורה מניות 6.35-כ לקבל

  א'.16באשר לחלוקת מניות ההטבה, ראה ביאור 

תוכנית אופציות לעובדים ויועצים  .ד

הראשון ולפני  הפיצול לאחר( אופציות 3,000, אישר דירקטוריון החברה הענקתן של 2016 מרס בחודש
דולר למניה. האופציות  10לעובד של החברה לפי מחיר מימוש של  )חלוקת מניות ההטבההפיצול השני ו

  לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], במסלול ההוני עם נאמן. 102הוענקו בהתאם להוראות סעיף 



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
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:)המשך( 2015דצמבר  31 לאחר אירועים - 24 ביאור

 איחוד הון  .ה

איחוד של הון המניות הרשום  על המניות בעלי של הכללית האסיפה החליטה 2016 באפריל 27 ביום
אירו ע"נ, הפכה למניה רגילה  0.0001מניות רגילות בנות  10, באופן שכל 1:10של החברה ביחס של 

אירו  100,000אירו, כך שההון הרשום של החברה כך שההון הרשום של החברה הינו  0.001אחת בת 
  .אירו ערך נקוב כל אחת 0.001) מניות רגילות בנות 100,000,000מחולק למאה מיליון (

א'.16ראה ביאור  ,לאיחוד הון שבוצעבאשר 



  בע"מ וונטייז

  )מ"בע וי.טי פיקסלייט לשעבר(

   1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

   1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  תוכן העניינים

עמוד

2  דוח רואה החשבון המבקר

  :אלפי דולרבנתונים כספיים 

 3-4  המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה הכספיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות 

 המאוחדים המיוחסות לחברה עצמההכספיים בדוחות הכנסות והוצאות הכלולות 
 5  הפסד הכולל האחרהדוחות על 

 6  מאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כספיים ההכלולים בדוחות ה תזרימי מזומנים

 7-11  לנתונים הכספיים מידע נוסףביאורים ו



 6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
www.pwc.com/il,972-3-7954556+:פקס ,972-3-7954555+טלפון: 

לכבוד
בעלי המניות של 

בע"מ וונטייז
,(לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

א.ג.נ.,

ג' לתקנות ניירות ערך9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה הנדון:
1970-), התש"לומידיים(דוחות תקופתיים 

של  1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים  2014 -ו 2015בדצמבר  31"החברה") לימים  -(להלן  (לשעבר פיסליייט טי וי בע"מ) בע"מוונטייז 

ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו  2015בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

ורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביק
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית 

ל הכללים החשבונאיים של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה ש
שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן 

הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 9ת המהותיות, בהתאם להוראות תקנה לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינו
.1970 -תקופתיים ומידיים), התש"ל

המפרט לדוחות הכספיים המאוחדים ' ה1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
ההנהלה בקשר לגורמים  תכניותגורמים אשר מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". 

אלה מפורטות אף הן בביאור זה. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן 
כ"עסק חי". ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול

קסלמן וקסלמןאביב,-תל
רואי חשבון2016 במאי 29

PricewaterhouseCoopers-פירמה חברה ב International Limited



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמהנכסים והתחייבויות 
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 בדצמבר 31

20152014

י  פ ל רא ל ו  ד

י  ם ס   נ  כ  
נכסים שוטפים:

 328 1,308    מזומנים ושווי מזומנים
 683 248    ת תוכן לזמן קצרוספרי

      חייבים ויתרות חובה:
 446 729    לקוחות
  35  -    חייבים

*267227    צדדים קשורים

2,5521,719

    נכסים שאינם שוטפים:
  36  619    ת תוכן לזמן ארוךוספרי

  -  2    נטו רכוש קבוע,

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך 
הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות 

975595  הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברה מוחזקת 

4,1482,350    סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה 

  סווג מחדש *

  .2016במאי  29תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 

נועם יוספידיס 
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

נעים-דוד בן
  סמנכ"ל כספים

  הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמהנכסים והתחייבויות 
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 בדצמבר 31

20152014

י  פ ל רא ל ו ד

ה  ת  ח  י  י  ב  ו  י  ו  ת 
:התחייבויות שוטפות

 476 656    התחייבות לספקי ספריות תוכן לזמן קצר
      זכאים ויתרות זכות:

 41 129    ספקים ונותני שירותים אחרים     
 245 331    אחרים     

 15 14    מכשיר פיננסי נגזר
 *715 1,621    צדדים קשורים
 120 -    הלוואות בעלים
78-  הכנסות מראש

2,7511,690

-התחייבויות שאינן שוטפות
7626  התחייבות לספקי ספריות תוכן לזמן ארוך

2,8271,716  סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה

1,321634  הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה

4,1482,350

  מחדשסווג  *

  אלה. מנתונים כספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף הביאורים 



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה
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  בדצמבר  31 -השנה שהסתיימה ב

201520142013

י  פ ל רא ל ו  ד

  רווח או הפסד:
1,9631,650827הכנסות 

2,0371,283475  עלות ההכנסות  
367352)74(רווח (הפסד) גולמי
הוצאות תפעוליות:

7001,048216הוצאות מחקר ופיתוח

2,2021,525327  הוצאות שיווק, הנהלה וכלליות, נטו

2,9022,573543סך הוצאות תפעוליות

)31(344)50(הכנסות (הוצאות) אחרות

)222()1,862()3,026(הפסד תפעולי

)114()55()87(הוצאות מימון 

581115הכנסות מימון 

)109(56)29(הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

)331()1,806()3,055(הפסד  לשנה המיוחס לחברה עצמה

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה, של סך 
בדוחות ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים 

הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברה 
7)205()105(מוחזקת

)324()2,011()3,160(סך הכל הפסד לשנה המיוחס לבעלים של החברה 

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה, של פריטי 
כולל אחר, המציגים בדוחות הכספיים  הפסד

*336המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברה מוחזקת

סך הכול הפסד כולל לשנה, המיוחס לבעלים של 
)324()2,047()3,163(החברה 

  אלפי דולר. 1* מייצג סכום של פחות מ 

  מנתונים כספיים אלה.הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

   תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
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שנה שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום 

201520142013

 דולראלפי 

:המיוחסים לחברה עצמהמזומנים נטו שנבעו מפעולות (ששימשו לפעולות)
  )324(  )2,011(  )3,160(  הפסד לתקופה

        שוטפת: התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות
  )7(  205   105  (רווח) מחברות מוחזקותהפסד 

    )425(  )40(  הכנסה אחרת מהתחייבות פיננסית
    )17(  )16(  רווח  משינוי בשווי הוגן של מכשיר פיננסי נגזר

  8   452   48  תשלום מבוסס מניות

203028  ריבית על הלוואות בעלים

11724529

        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות:
  )108(  )324(  )283(  בלקוחותקיטון 

  18   )35(  35  קיטון (גידול) בחייבים אחרים
  )190(  )309(  )148(  גידול בספריות תוכן

  12   25   88  ונתוני שירותים אחרים בספקים גידול
  88   400   866  גידול בצדדים קשורים
  28   109   86  גידול בזכאים אחרים

  62   16   )78(  בהכנסות מראש(קיטון) גידול 

276)6(230  גידול (קיטון) בהתחייבות לספקי ספריות תוכן

796)124(186

)109()1,890()2,247(  מזומנים נטו ששימשו לפעולות המיוחסים לחברה עצמה

:השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 

--)2(  רכישת רכוש קבוע

--)2(  השקעה לפעילות ששימשומזומנים נטו 

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
  -   1,758  3,174  תמורה מהנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה, נטו מעלויות עסקה

    425   40  התחייבות פיננסית
  30   -   -  הלוואות בעלים

-1532  מכשיר פיננסי נגזר

3,2292,21530  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

)79(980325במזומנים ושווי מזומניםסך השינוי 

328382  מזומנים ושווי מזומנים בתחילת התקופה 

1,3083283  מזומנים ושווי מזומנים בסוף התקופה 

:מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן פעולות על נוספים נתונים

--120  רגילות מניותבמסגרת הנפקת  בעלים הלוואות פירעון

--)229(  קרן הון בגין כתבי אופציה שמומשו למניות

--83  המרת כתבי אופציה למניות רגילות

  הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

1970 -ומיידיים), התש"ל 
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ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה העריכת  אופן - 1ביאור 
  :1970 -ומיידיים), התש"ל 

  הגדרות  א.

).פיקסלייט טי.וי. בע"מוננטייז בע"מ (לשעבר  –"החברה" 

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי הנפרד" 
  .1970 -ומיידיים), התש"ל תקופתיים 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם 
 –(להלן  2015של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 

  )."הדוחות המאוחדים"

  משותפת.חברה בת או חברה כלולה או ישות/חברה בשליטה  -"חברה מוחזקת" 

  .שווי המאזניחברה בת או חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת ה -"חברה מאוחדת" 

בנות או עם חברות בשליטה משותפת עסקות של החברה עם חברות  -"עסקות בינחברתיות" 
  .שווי המאזניהמטופלות בשיטת ה

 - בינחברתיים", "תזרימי מזומנים , "הכנסות והוצאות בינחברתיות""יתרות בינחברתיות"
מעסקות בינחברתיות,  יםהנובע בהתאם לעניין,ותזרימי מזומנים, , הכנסות או הוצאות, יתרות

  במסגרת הדוחות המאוחדים. אשר בוטלו

  המידע הכספי הנפרדלהלן עיקרי אופן עריכת   ב.

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  'ג9בהתאם לתקנה  ך, נערהמידע הכספי הנפרד
ם בתוספת העשירית לרבות הפרטים האמוריג') 9תקנה  -(להלן  1970 -ומיידיים) התש"ל 

ת האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח בהרוהל ובכפוף, התוספת) -לתקנות האמורות (להלן 
המתייחסת  2010בינואר  24-ברשות ניירות ערך  באתרכספי נפרד של התאגיד" שפורסמה 

  .הבהרת סגל הרשות) -(להלן  התקנה והתוספת האמורות לאופן יישום

הערוכים  ,נפרדיםלרבות דוחות כספיים  ,דוחות כספיים המהוו ואינ המידע הכספי הנפרד
תקן הוראות ו ,) בכללIFRS -תקני ה -אומיים (להלן לבהתאם לתקני דיווח כספי בינוהמוצגים 

המדיניות  ,עם זאת"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט.  - 27חשבונאות בינלאומי 
 דוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית,ל 2 החשבונאית שפורטה בביאור

מידע הלצורך הצגת  ויושמ והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים,
  ים המתחייבים מהאמור להלן.יבשינו וזאתנפרד, הכספי ה

גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם  נכללים בנוסף, במסגרת הביאורים שיובאו להלן
, ככל ובכפוף להבהרת סגל הרשות וכמפורט בתוספתג' 9לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 

  לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה. כאמורשמידע 



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך) 1970 -התש"ל ומיידיים), 
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ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה - 1ביאור 
  (המשך): 1970 -ומיידיים), התש"ל 

דים המיוחסים לחברה עצמהנכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוח  )1

על המצב הכספי, תחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים הוה םנכסיסכומי המוצגים 
המיוחסים ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,  לאחר ניטרול

נתונים אלו סווגו באותו אופן בו . מפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויותו עצמה לחברה
האמורים . סכומי הנכסים וההתחייבויות על המצב הכספי המאוחדים סווגו בדוחות

למעט , על המצב הכספיהמאוחדים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות 
בתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, מוחזקת, ו הסכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חבר

  .המאוחדיםיתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות של 

, המיוחס צב הכספיעל המהמאוחדים בהתבסס על הדוחות  ,, מוצג סכום נטונוסףב
המציגים בדוחות לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, 

  .מוחזקת הבגין חברעל המצב הכספי מידע כספי המאוחדים 

ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות 
  שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.המאוחדים, הינו זהה להון העצמי של החברה כפי 

  לחברה עצמה ותבדוחות המאוחדים המיוחס ותהכנסות והוצאות הכלול  )2

, בפילוח בגין רווח או הכלולים בדוחות המאוחדים הוצאותההכנסות וסכומי המוצגים 
טרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו לאחר נ הפסד ורווח כולל אחר,

לפי סוגי ההכנסות  בפירוטו ,המיוחסים לחברה עצמה במסגרת הדוחות המאוחדים, 
  וההוצאות.

נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים ובדוחות 
שקפים את ההכנסות . סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים מהמאוחדים על הרווח הכולל

וההוצאות הכלולות בדוחות הרווח והפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח 
, ובתוספת או בניכוי, בהתאם מוחזקת הלמעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חבר ,הכולל

  .לעניין, של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים

בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה,  ,, מוצג סכום נטובנוסף
בגין  המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות, הוצאותבניכוי סך ה הכנסותשל סך ה

נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין  ., לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולהמוחזקת החבר
  רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.

כל  וסךהמיוחס לבעלים של החברה רווח לשנה הההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל 
המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה לשנה רווח הכולל ה

לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס 
  מידע הכספי הנפרד.מה יםכפי שנגזרלבעלים של החברה, בהתאמה, 



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך) 1970 -התש"ל ומיידיים), 
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ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה - 1ביאור 
  (המשך): 1970 -ומיידיים), התש"ל 

  מאוחדים המיוחסים לחברה עצמהתזרימי מזומנים הכלולים בדוחות ה  )3

, המיוחסים לחברה עצמהסכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, מוצגים 
(דהיינו, יתרות הסכומים  כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים

 , בפילוח לפילאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים)
ותוך פירוט  ה ותזרים מפעילות מימוןתזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקע

בנוסף, במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, מוצגים בנפרד תזרימי . מרכיביהם
  המזומנים הבינחברתיים נטו.

משקפים את תזרימי ם אלו . סכומינתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים
 הבגין חבר המזומנים למעט סכומי תזרימי ,מאוחדיםההמזומנים הכלולים בדוחות 

  מוחזקת.

"מכשירים פיננסיים:  39סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  - 2ביאור 
  הכרה ומדידה"

  המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים הבאים:

  :2015בדצמבר  31
  הלוואות וחייבים

  אלפי דולר

:נכסים
  1,308  מזומנים ושווי מזומנים

  729  לקוחות וחייבים אחרים 

267  צדדים קשורים

2,304

התחייבויות שיועדו 
לשווי הוגן דרך רווח 

  או הפסד

התחייבויות
  אחרות פיננסיות

  ה"כס  בעלות מופחתת

  אלפי דולר

התחייבויות:
  129  129  -  ספקים וזכאים אחרים

  732  732  -  התחייבות לספקי ספריות תוכן
  1,621  1,621  -  צדדים קשורים

14-14  מכשיר פיננסי נגזר

142,4822,496



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך) 1970 -התש"ל ומיידיים), 
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"מכשירים פיננסיים:  39סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  - 2ביאור 
  (המשך):הכרה ומדידה" 

  :2014בדצמבר  31
  הלוואות וחייבים

  אלפי דולר

נכסים:
  328  מזומנים ושווי מזומנים

  481  לקוחות וחייבים אחרים 

610  צדדים קשורים

1,419

התחייבויות שיועדו 
לשווי הוגן דרך רווח 

  או הפסד

התחייבויות
  פיננסיות אחרות
  סה"כ  בעלות מופחתת

  אלפי דולר

התחייבויות:
  111  111  -  ספקים וזכאים אחרים

  502  502  -  התחייבות לספקי ספריות תוכן
  120  120  -  הלוואות בעלים
  715  715  -  צדדים קשורים

15-15  מכשיר פיננסי נגזר

151,448463,1

   דים המיוחסים לחברה עצמההכלולים בדוחות המאוח מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 

ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המזומנים או שאליהם צמודים המטבעות בהם נקובים 
  :כדקלמן הינםלחברה עצמה  והמיוחסים

  בדצמבר 31

20152014

  דולרא ל פ י  

1,308328  דולר (מטבע הפעילות של החברה)



  בע"מ וונטייז

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי בע"מ)

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך) 1970 -התש"ל ומיידיים), 
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  עצמה לחברהגילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות  - 4ביאור 

של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים ושווה מזומנים. הקבוצה שומרת על כמות  ניהול זהיר
מספקת של מזומנים ושווה מזומנים בהתחשב בתחזית תזרימי המזומנים הנדרשים למימון פעילותה, 

  על מנת למזער את סיכון הנזילות אליו היא חשופה.

ננסיות הבלתי מהוונות ושאינן נגזרות של הקבוצה, הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפי
כשהן מסווגות לקבוצות חלות רלוונטיות, על פי התקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך 

  הדוח על המצב הכספי.  
  מעל שנה  פחות משנה

:2015בדצמבר 31יתרה ליום 
  100  708  התחייבות לספקי ספריות תוכן

-174  זכות אחרותזכאים ויתרות 

882100

:2014בדצמבר 31יתרה ליום 
  35  494  התחייבות לספקי ספריות תוכן

  -  111  זכאים ויתרות זכות אחרות
-120  הלוואות בעלים

72535

  :המוחזקת שלה הקשרים, התקשרויות, הלוואות, השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחבר - 5ביאור 

אחרות  , יתרות החובה / (זכות)על מכלול הקשרים, ההתקשרויות, ההלוואותמידע נוסף 
  :המוחזקת על ידיה הההשקעות והעסקות המהותיות הקיימים בין החברה לבין החבר

  להלן עסקאות שנעשו עם חברת הבת:

החברה התקשרה בהסכם למתן שירותי ניהול תוכן, פיתוח ותפעול שוטפים  2013ביולי  1ביום   .א
. Cost+5%של  מגגוןעם החברה הבת לפי 

אלפי  1,864-ו 1,963לסך של  2014-ו 2015סך ההוצאות בגין שירותים אלו הסתכמה בשנים 
דולר, בהתאמה. 

חתמה החברה על הסכם קו אשראי עם החברה הבת.  2013ביולי  1ביום   .ב
לפי ההסכם, תעמיד החברה לרשות החברה הבת הלוואות מעת לעת על פי דרישה אשר ייפרעו 

. במידה ויהיה איחור 7% -חודשים מיום מתן ההלוואה. ההלוואה נושאת ריבית של כ 12לאחר 
. 14% -במועד הפירעון ההלוואה שיעור הריבית יעלה לכ

אלפי דולר,  70-וכ 90-לוואה בסך של כניתנה ה 2013באוקטובר  6וביום  2013ביולי  1ביום 
ההלוואות טרם נפרעו. 2015בדצמבר  31בהתאמה. לתאריך 



  וונטייז בע"מ

  )בע"מ .פיקסלייט טי.וי(לשעבר 

  לתקופת ביניים מידע כספי

  (בלתי מבוקר)

  2016 סמרב 31



  וונטייז בע"מ

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי. בע"מ)

  מידע כספי לתקופת ביניים

  מבוקר)(בלתי 

  2016 סבמר 31

  תוכן העניינים

ף ד

2  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  באלפי דולר: -דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 

  3  דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי  

  4  כולל אחר )הפסדרווח (הפסד ורווח או תמציתי מאוחד על  דוח  

  5  הוןעל השינויים ב דוח תמציתי מאוחד  

  6  מאוחד על תזרימי המזומנים ידוח תמצית  

  7-13  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  



 6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
www.pwc.com/il,972-3-7954556+:, פקס972-3-7954555+טלפון: 

)פיקסלייט טי.וי. בע"מוונטייז בע"מ (לשעבר המבקר לבעלי המניות של  דוח סקירה של רואה החשבון

מבוא

והחברה הבת שלה,  )"החברה" –) (להלן בע"מ סקרנו את המידע הכספי המצורף של וונטייז בע"מ (לשעבר פיקסלייט טי.וי.

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח  2016 סבמר 31הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו  המי המזומנים לתקופה של שלושת החודשים שהסתיימזריתכולל אחר, השינויים בהון ו )פסד(האו הפסד ורווח 

תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן החשבונאות 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של  IAS34בינלאומי

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת 1970 -תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה

של לשכת רואי החשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1התאם לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו ב

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 

אחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ו

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

תבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בה

.IAS34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 

), ומידייםמלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים אינו מ

.1970 -התש"ל 

' לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ה1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

המפרט גורמים אשר מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". תוכניות ההנהלה בקשר 

לגורמים אלה מפורטות אף הן בביאור זה. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם 

דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".שיתכן ותהיינה 

קסלמן וקסלמןאביב,-תל
רואי חשבון2016במאי  29

PricewaterhouseCoopers-פירמה חברה ב International Limited



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי
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  בדצמבר 31  במרס 31

201620152015

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  אלפי דולר

נ כ ס י ם
נכסים שוטפים:

  1,308  430  736  מזומנים ושווי מזומנים
  13  13  13  מוגבל בשימושמזומן 

  248  402  256  ספריות תוכן לזמן קצר
        חייבים ויתרות חובה:

  768  132  421  לקוחות
  24  42  37  חייבים אחרים

3845538  צדדים קשורים

  2,399  1,474  1,501  סך נכסים שוטפים

נכסים שאינם שוטפים:
  23  22  24  פיקדון מוגבל בשימוש

  619  218  548  ארוךספריות תוכן לזמן 

665258  רכוש קבוע, נטו

638292700  סך נכסים שאינם שוטפים

2,1391,7663,099  סך נכסים

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:

  31  47  49  משיכת יתר
  656  533  705  התחייבות לספקי ספריות תוכן לזמן קצר

        זכאים ויתרות זכות:
  165  44 224  שירותים אחריםספקים ונותני 

  494  304  368  אחרים
  342  256  378  מסי הכנסה לשלם
  14  15  11  מכשיר פיננסי נגזר

 -  120  -  הלוואות בעלים
  -  23  -  הכנסות מראש

-40-  התחייבות פיננסית לווסטקום

  1,702  1,382  1,735  סך התחייבויות שוטפות

  :התחייבות שאינה שוטפת

804476  ארוך לזמןהתחייבות לספקי ספריות תוכן 

1,8151,4261,778סך התחייבויות

הון:
  5  5  5  הון מניות רגילות

  5,040  2,408  5,040  פרמיה
  2,098  1,476  2,206  קרנות הון אחרות

)5,822()3,549()6,927(  יתרת הפסד

3243401,321סך הון

2,1391,7663,099  סך התחייבויות והון

  .2016במאי  29תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה: 

נועם יוספידיס 
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

דוד בן נעים
  סמנכ"ל כספים

  מאוחדים תמציתיים אלה. כספייםדוחות הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  תמציתי מאוחד על הרווח או הפסד ורווח (הפסד) כולל אחר  דוח
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לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

  סבמר 31

שנה ל
 יוםשהסתיימה ב

  בדצמבר 31
201620152015

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי  דולר

  1,963    363    249  הכנסות                     

4496862,020עלות ההכנסות                                            

)57()323()200(הפסד גולמי

הוצאות תפעוליות:
  689    143    232  הוצאות מחקר ופיתוח

5473652,135  הוצאות מכירה שיווק הנהלה וכלליות 

7795082,824סך הוצאות תפעוליות

141049  הוצאות אחרות

)2,930()841()993(  הפסד תפעולי

  )100(   )27(   )79( הוצאות מימון

32416  הכנסות מימון 

)84()3()76(  הוצאות מימון, נטו                                    

)3,014()844()1,069(  הפסד לפני מיסים על הכנסה

3643146  מיסים על הכנסה

)3,160()887()1,105(  הפסד לתקופה

*)0.13(*)0.04(*)0.04(  הפסד בסיסי ומדולל למניה (בדולר)    

סעיפים אשר עשויים להיות  -הפסד כולל אחר 
  -מסווגים מחדש לרווח או הפסד 

הפרשים מתרגום של דוחות כספיים של 
)3()20(43פעילויות חוץ

)3()20(43  לתקופהסך רווח (הפסד) כולל אחר 

)3,163()907()1,062(  סך הפסד כולל לתקופה

  .2016באפריל  27איחוד הון שבוצע ביום יישום למפרע של לאחר *

  לה.תמציתיים א מאוחדים כספייםדוחות הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  השינויים בהוןעל  מאוחד ידוח תמצית
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הון מניות 
  פרמיה  רגילות

הפסד 
נצבר

קרנות הון 
  סך הכול  אחרות

  אלפי דולר

2,0981,321)5,822(55,040(מבוקר)2016בינואר 1יתרה ליום 
ם שהסתיימו ביוםהחודשישלושתתנועה במהלך 

:(בלתי מבוקר) 2016 סמרב 31
  57  57  -  -  - תשלום מבוסס מניות

  51  51  -  -  -  קרן הון מהפרשי תרגום
  -  -  -  )*(  *  חלוקת מניות הטבה

)1,105(-)1,105(-- לתקופההפסד 

2,206324)6,927(55,040 (בלתי מבוקר) 2016סמרב 31יתרה ליום 

1,399634)2,662(51,892 (מבוקר)2015בינואר 1יתרה ליום 
החודשים שהסתיימו ביוםשלושתתנועה במהלך 

(בלתי מבוקר): 2015 סבמר 31
  8  8  -  -  -  ריבית על הלוואות בעלים

  433  )83(  -  516  *  כתבי אופציה תהמר
  168  168  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

  )16(  )16(  -  -  -  קרן הון מהפרשי תרגום

)887(-)887(-- הפסד לתקופה

1,476340)3,549(52,408מבוקר)(בלתי  2015 סבמר 31יתרה ליום 

1,399634)2,662(51,892(מבוקר)2015בינואר 1יתרה ליום 
 :(מבוקר) 2015תנועה במהלך שנת 

  2,632  -  -  2,632  *  הנפקת מניות רגילות וכתבי אופציות, נטו מעליות עסקה
  433  )83(  -  516  *  המרת כתבי אופציות

  20  20  -  -  - הלוואות בעליםריבית על 
  765  765  -  -  - תשלום מבוסס מניות

  )3(  )3(  -  -  -  קרן הון מהפרשי תרגום

)3,160(-)3,160(--  לשנההפסד 

2,0981,321)5,822(55,040  (מבוקר) 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

  .אלפי דולר 1-כום של פחות מיצג סמי *

  חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים תמציתיים אלה.הביאורים המצורפים מהווים 



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  מאוחד על תזרימי המזומנים  דוח תמציתי
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לתקופה של שלושה חודשים 
  סבמר 31שהסתיימו ביום 

  לשנה
 31שהסתיימה ביום 

20162015  2015בדצמבר 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  אלפי  דולר

:תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  )3,160(    )887(    )1,105(  הפסד לתקופה

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 
            מפעילות שוטפת:

  12    3    3  פחת 
  )40(    -    -  הכנסה אחרת מהתחייבות פיננסית

  )16(    (*)    )3(  מכשיר פיננסי נגזררווח משינוי בשווי הוגן של 
  536    168   57  תשלום מבוסס מניות

820-  ריבית על הלוואות בעלים

57179512

  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
  )292(    344    347  קיטון (גידול) בלקוחות

  14    )4(    )13(  קיטון (גידול) בחייבים אחרים
  1    1    -  קיטון במסים נדחים

  )148(    99    63  בספריות תוכן קיטון (גידול)
  )7(    9    -  בצדדים קשורים )גידולקיטון (

  230    75    53  גידול בהתחייבות לספקי ספריות תוכן
  118    )3(    59  גידול (קיטון) בספקים

  143    57    36  גידול במס הכנסה לשלם
  126    )64(    )126(  בזכאים אחרים(קיטון) גידול 

)78()55(-  בהכנסות מראשקיטון 

419459107

)2,541()249()629(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
-1  )1(  פיקדון מוגבל בשימושקיטון (גידול) 

)56()41()11(  רכישת רכוש קבוע

)56()40()12(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
)2(14  18  משיכת יתר

תמורה מהנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה, נטו 
3,174-  -  מעלויות עסקה

4040  -  התחייבות פיננסית

15--  מכשיר פיננסי נגזר

18543,227 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

630)235()623(סך השינוי במזומנים ושווי מזומנים
1,308681681מזומנים ושווי מזומנים בתחילת התקופה

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים 
)3()16(51  המוחזקים במטבע חוץ

7364301,308מזומנים ושווי מזומנים בסוף התקופה

נתונים נוספים על פעולות שאינן כרוכות בתזרימי 
  מזומנים:

120--  המרת הלוואות בעלים למניות רגילות

)229(--  קרן הון בגין כתבי אופציות שמומשו למניות

51683-  המרת כתבי אופציות למניות רגילות

  אלפי דולר. 1-* מייצג סכום של פחות מ

מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים תמציתיים אלה. הביאורים המצורפים



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
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  כללי - 1ביאור 

באפריל  4"החברה") התאגדה בקפריסין ביום  -(להלן  )פיקסלייט טי.וי. בע"מוונטייז בע"מ (לשעבר   .א

, 2013ביוני  13, כחברה פרטית מוגבלת. משרדיה הרשומים הינם בלימסול, קפריסין. בתאריך 2011

מהון מניותיה  100%-הוקמה חברת הבת סמארט וי.או.די ישראל בע"מ, אשר החברה מחזיקה ב

 "החברה הבת" או "החברה המאוחדת"). -(להלן 

החליטה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לשנות את שמה של  2016בפברואר  26יום ב

ברשם החברות בקפריסין בחודש  הבקשה זו אושר .החברה מפיקסלייט טי.וי בע"מ לוונטייז בע"מ

.2016אפריל 

"הקבוצה") מספקות שירותי תוכן לפי דרישה במסגרתם  -החברה יחד עם החברה המאוחדת (להלן 

או צפייה  ציעה החברה תכנים מסוגים שונים לצריכה על בסיס מנוי, השכרות חד פעמיות, רכישהמ

ללא תשלום מבוססת פרסומות. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, מעניקה החברה את שירותיה 

  .ובדרום אמריקה באירופה, ללקוחות במדינות שונות בעולם, ובין היתר, בישראל, באפריקה

אספקת השירותים האמורים וניהולם, פיתחה החברה פלטפורמה טכנולוגית, הכוללת לצורך   .ב

 -ללקוחותיה את שירותי התוכן (להלן", באמצעותה היא מנגישה  "SmartVODאפליקציית תוכן בשם

"האפליקציה"). לפלטפורמה האמורה יכולות טכנולוגיות מתקדמות הכוללות תמיכה במכשירים 

סלולר חכמים, טאבלטים, טלוויזיות חכמות, נגני סרטים, ממירים חכמים מסוגים שונים (מכשירי 

אמת -ערכת זמןמ ),ועוד), ריבוי מסכים (חיבור מספר מכשירים לאותו חשבון ושיתוף תכנים ביניהם

להזנקת פרסומות, מערכת הגנה על תוכן וניהול זכויות, תמיכה בשידור תכנים על גבי האינטרנט 

  מימד ועוד.-, שידור תכנים בתלתResolution K4, שידור תכנים באיכות High Resolutionבאיכות 

נים מגוונים באותם הנושאים על פי נושאים פרטניים הכוללות תכ ייעודיותמו כן, לחברה אפליקציות כ

  ").הייעודיות"האפליקציות  - (להלן

התוכן, דהיינו אולפני  "תוכן") מאת בעלי זכויות - כשת זכויות לשידור התכנים (להלןהחברה רו  .ג

הקולנוע והטלוויזיה וחברות אחרות המייצרות או משווקות תכנים כאמור ומפיצה את התכנים בין 

ולעיתים היא נעזרת  לקוחותיה בעולם. לעיתים מפיצה החברה את שירותי התוכן ישירות ללקוח הסופי

 הסופיים.בחברות ובגופי הפצה שונים אשר משווקים עבורה את התכנים ללקוחות 

 - (להלן .Samsung Electronics Co Ltdהתקשרה החברה בהסכם עם  2012במאי  16ביום   .ד

 Samsungהתקשרה החברה בהסכם הפצה עם  2013ביולי  1"סמסונג קוריאה") וביום 

Electronics Israel Ltd. 8"סמסונג ישראל") (ביחד "סמסונג"), להרחבה ראה ביאור  - (להלן 

ולכך  2015דצמבר ב 31ההתקשרות עם סמסונג הסתיימה ביום ". והתחייבויות תלויות "התקשרויות

 יש השפעה מהותית על הכנסות ורווחיות החברה.

ים מפעילות שוטפת יהחל מיום הקמתה, נבעו לחברה מידי שנה הפסדים ותזרימי מזומנים שליל  .ה

הנהלת  מניותיה ומשקיעים.בסכומים ניכרים ופעילותה של החברה מומנה בעיקרה על ידי בעלי 

מקורות  ,להשגת מקורות מימון נוספים על מנת לאפשר את המשך פעילות החברהפועלת החברה 

אלו עשויים לכלול בין היתר: (א) הרחבת פעילות השיווק של מוצריה והטמעתם בשווקים נוספים על 

ריה; (ב) גיוס הון פרטי אלו בהן כבר פועלת החברה, זאת במטרה לייצר גידול בהכנסות ממכירת מוצ

או ציבורי. לאור האמור לעיל, קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של ההחברה כ"עסק 

חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן 

 כ"עסק חי". שתהיינה דרושות אם ההחברה לא תוכל להמשיך ולפעול



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
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  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2ביאור 

שלוש ולתקופת הביניים של  2016 סבמר 31המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום   .א

) נערך בהתאם לתקן "המידע הכספי לתקופת הביניים" -באותו תאריך (להלן  שהסתיימוהחודשים 

), וכולל את הגילוי "IAS 34" -"דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן  34חשבונאות בינלאומי מספר 

. 1970-), התש"לומידייםהנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים 

קופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים המידע הכספי לת

 המאוחדים שנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים

והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי  2015לשנת של הקבוצה 

) שהם תקנים ופרשנויות אשר International Financial Reporting Standardsהבינלאומיים (

 International Accounting Standardsפורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (

Board) ( תקני ה" -להלן-IFRS"(  וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך

 .2010-), התש"ע(דוחות כספיים שנתיים

  אומדנים  .ב

עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש 

באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה ועל 

עשויות להיות שונות סכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל 

  מאומדנים אלה.

) אשר significantמאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים ( בעריכת הדוחות הכספיים ביניים

הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות הכרוכה במקורות 

של הקבוצה  המאוחדים נתייםבדוחות הכספיים הש שצוינוהמפתח של האומדנים היו זהים לאלה 

  .2015 לשנת

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם 

למעט  2015של הקבוצה לשנת  המאוחדים עקביים עם אלה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים

   הבאים: העניינים

 מיסים על הכנסה   .א

מיסים על הכנסה לתקופות הביניים, מוצגים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה, בנוגע 

 לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים.

 תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים,  .ב

 :2016חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים החל משנת  IFRSתקני  )1

, תיקונים מסוימים 2015של הקבוצה לשנת המאוחדים כפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים 

בינואר  1קיימים נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות המתחילות ביום  IFRSלתקני 

לראשונה אין השפעה מהותית על המידע הכספי לתקופת ביניים (לרבות , אולם ליישומם 2016

  מספרי השוואה) של הקבוצה.

תיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה חדשים ו IFRSתקני  )2

 2015במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הקבוצה לשנת  .ביישום המוקדם

קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה  IFRSחדשים ותיקונים לתקני   IFRSתקני  פורטו

לא  2015מאז מועד פרסום הדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת  לא בחרה ביישום המוקדם.

קיימים אשר צפויה להיות להם השפעה  IFRSחדשים או תיקונים לתקני  IFRSפורסמו תקני 

  ה.מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצ



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
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  מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים - 4ביאור 

 )3מדידות שווי הוגן המבוססות על נתונים שאינם ניתנים לצפייה (רמה   .א

ההתחייבות הפיננסית של הקבוצה , 2015בדצמבר  31וליום  2015-ו 2016 סבמר 31לימים 

ראשון הלמשקיעים במסגרת סבב הגיוס הוענק מנגנון אנטי דילול אשר הינה הנמדדת בשווי הוגן 

של הקבוצה לשנת  המאוחדים הכספיים השנתייםדוחות ל 4וסבב הגיוס השני (ראה הרחבה בביאור 

אלפי  15-ואלפי דולר (בלתי מבוקר)  11אשר מסתכמת, נכון לתאריכים האמורים, לסך של  )2015

מדידת השווי ההוגן של ההתחייבות  בהתאמה.(מבוקר),  אלפי דולר 14-(בלתי מבוקר) ו דולר

במרס  31החודשים שהסתיימה ביום  3של  התקופה. במהלך 3הפיננסית האמורה מסווגת ברמה 

  .או אליה שווי ההוגןבמדרג ה 3מרמה  כלשהן העברותלא התבצעו  2015-ו 2016

  תהליכי ההערכה ששימשו את הקבוצה  .ב

מבצעים את הערכות השווי הנדרשות לשם דיווח  הקבוצההנהלת מעריכי שווי חיצוניים בשיתוף עם 

  . 3מסווגים ברמה בגין נתונים שאינם ניתנים לצפייה וכספי 

 שווים ההוגן של נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בעלות מופחתת  .ג

לפי והתחייבויות פיננסיות שאינם נמדדים על בסיס חוזר ונשנה פיננסיים נכסים ערכם הפנקסני של 

  . שווי הוגן, מהווה קירוב לשווים ההוגן

  . 2015של הקבוצה לשנת  המאוחדים הכספיים השנתייםדוחות ל )ב(3לפרטים נוספים ראה ביאור 

  עסקות עם צדדים קשורים - 5ביאור 

 התקבלהבגינן תוספת המימוש ), 6(ראה ביאור  D&Dמומשו כתבי אופציה על ידי  2015בחודש מרס 

  לחברה. D&Dיתרת צדדים קשורים כוללת חוב של  2015במרס  31ולכן ליום  2015בחודש מאי 



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
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  הון עצמי - 6ביאור 

  הון המניות  .א

 0.0001בנות הון המניות הרגילות של החברה ("מניות רגילות")  2015-ו 2016 סבמר 31לימים 

  אירו ע.נ כל אחת, בהתאמה, מורכב כדלקמן: 1-אירו ו

המניותמספר 

מונפק ונפרערשום

סבמר31סבמר13

2016520162015201

בלתי מבוקר

*3,490,200*25,650,000*10,000,000*100,000,000  מניות רגילות

ראה ביאור , איחוד הוןו , חלוקת מניות הטבההפיצול הראשון, הפיצול השנייישום למפרע של * לאחר 

  .(ב) לעיל6

  רשוםהון מניות   .ב

, באופן שכל 1:100בוצע פיצול הון המניות הרשום של החברה ביחס של  2014בנובמבר  3ביום 

 אירו ערך נקוב, כל אחת 0.01מניות רגילות בנות  100-אירו ערך נקוב, הפכה ל 1מניה רגילה בת 

  )."הפיצול הראשון" -(להלן 

אירו, כך  25,650-הון המניות הרשום של החברה ל הגדילה החברה את 2016בפברואר  26ביום 

מניות רגילות,  2,565,000 -ל אירו מחולק 25,650שההון הרשום של החברה באותה עת עמד על 

  .אירו ערך נקוב כל אחת 0.01בנות 

 1:100בוצע פיצול נוסף של הון המניות הרשום של החברה ביחס של  2016בפברואר  26ביום 
אירו ערך  0.0001מניות רגילות בנות  100-אירו ערך נקוב הפכה ל 0.01גילה בת באופן שכל מניה ר

  "הפיצול השני"). -נקוב כל אחת (להלן 

אירו, כך שההון  100,000-ילה החברה את ההון הרשום של החברה לדהג 2016בפברואר  27ביום 
) מניות 1,000,000,000(מיליארד  1-אירו מחולק ל 100,000הרשום של החברה באותה עת היה 

  .אירו ערך נקוב כל אחת 0.0001רגילות בנות 

בוצעה הענקה של מניות הטבה לכל בעלי המניות של החברה, כך שביחס לכל  2016במרס  31ביום 
מניות  6.35-מניה רגילה אחת שהוחזקה על ידי בעל מניות בחברה, בעל המניות יהיה זכאי לקבל כ

  "חלוקת מניות ההטבה").-(להלן  רהרגילות של החברה ללא תמו

ביצעה  ,המניות של החברהואיחוד ההון  , חלוקת מניות הטבהבד בבד עם כל אחד מפיצולי הון

של החברה שהוענקו  ובמחיר המימוש של כתבי האופציה החברה התאמה בכמות כתבי האופציה

   .עד לאותו מועד

, באופן שכל 1:10הרשום של החברה ביחס של בוצע איחוד של הון המניות  2016באפריל  27ביום 

אירו, כך שההון  0.001אירו ע"נ, הפכה למניה רגילה אחת בת  0.0001מניות רגילות בנות  10

) מניות רגילות בנות 100,000,000אירו מחולק למאה מיליון ( 100,000הרשום של החברה הינו 

 ."איחוד ההון") –(להלן  אירו ערך נקוב כל אחת 0.001

 המרת כתבי אופציה למניות  .ג

את זכותה והמירה  D&D, מימשה D&D-להסכמה בין החברה ל, בהתאם 2015 סמרבמהלך חודש 

סך התמורה  אלפי דולר. 433של  בתמורה לסך כולל מניות אלפי 550-כאת כלל כתבי האופציה 

   .2015התקבלה במהלך מאי 



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
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  הפסד למניה - 7ביאור 

ההפסד הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלים של החברה בממוצע המשוקלל 

  של מספר המניות הרגילות המונפקות. 

  בסיסי  .א
לתקופה של שלושה חודשים 

  סבמר 31ביום  שהסתיימה
לשנה שהסתיימה 

  בדצמבר 31ביום 

201620152015

אלפי דולראלפי דולר

)מבוקר()בלתי מבוקר(

)3,160()887()1,105(  ההפסד המיוחס לבעלים של החברה

הממוצע המשוקלל של מספר המניות 

*285,53323,*22,146,323*25,650,000  הרגילות המונפקות 

)0.13()0.04()0.04(  ההפסד הבסיסי למניה (דולר)

ראה , איחוד הוןמניות ההטבה והפיצול הראשון, הפיצול השני, חלוקת יישום למפרע של * לאחר 

  .(ב) לעיל6ביאור 

  מדולל  .ב

ההפסד המדולל למניה מחושב על ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות 

שבמחזור תוך הכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל. לחברה קטגוריה 

אופציות למניות שניתנו לעובדים, ליועצים  – אחת של מניות רגילות פוטנציאליות בעלות אפקט מדלל

אשר בעבורן מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות שהיה ניתן לרכוש בשווי הוגן  –ולמשקיעים 

(הנקבע כממוצע שנתי של מחיר השוק של מניות החברה) באמצעות ערכן הכספי של האופציות, 

אמור לעיל מושווה למספר המניות בהתאם לתנאי האופציות שטרם מומשו. מספר המניות המחושב כ

  שהיו מונפקות בהנחת מימוש האופציות. 

בהנחה של  - בחישוב ההפסד למניה לשנים המדווחות לא הובאו אופציות למניות, מאחר שהשפעתן

  הינה אנטי מדללת. -  דילול מלא



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
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  התקשרויות והתחייבויות תלויות - 8ביאור 

 התקשרויות עם יצרני אלקטרוניקה  .א

סמסונג קוריאה, להרחבה ראה  , התקשרה החברה בהסכם הפצה עם2012במאי  16ביום  )1

ההתקשרות עם סמסונג . 2015לשנת  הקבוצהבדוחות הכספיים של  )א(13פרטים בביאור 

  .2015 מאיב 16קוריאה הסתיימה ביום 

הסכם זה מ נבעו לקבוצה, 2015 סבמר 31של שלושה חודשים שהסתיימה ביום תקופה ב

 אלפי דולר (בלתי מבוקר). 46הכנסות בסך 

אלפי  69מהסכם זה הכנסות בסך לקבוצה נבעו , 2015בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 

  .  (מבוקר) דולר

להרחבה ראה פרטים עם סמסונג ישראל, , התקשרה החברה בהסכם הפצה 2013ביולי  1ביום  )2

ההתקשרות עם סמסונג ישראל . 2015לשנת  הקבוצהבדוחות הכספיים של  )א(13בביאור 

  .2015בדצמבר  31הסתיימה ביום 

זה הכנסות  לקבוצה מהסכםנבעו  2015 סבמר 31חודשים שהסתיימה ביום שלושה תקופה של ב

  (בלתי מבוקר).אלפי דולר  250 בסך

אלפי  1,020זה הכנסות בסך  לקבוצה מהסכםנבעו , 2015בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום ב

  .(מבוקר) דולר

 Samsung Eletronica Da Amazonia, התקשרה החברה בהסכם עם 2015בחודש אוגוסט  )3

Ltd )בדוחות הכספיים  )א(13, להרחבה ראה פרטים בביאור "סמסונג דרום אמריקה") - להלן

 .2015של החברה לשנת 

מהסכם זה  לקבוצהנבעו  2016במרס  31חודשים שהסתימה ביום  שלושההתקופה של במהלך 

  .(בלתי מבוקר) אלפי דולר 14-כ להכנסות בסך ש

 (להלן  Videoondemand365 Limitedהפצה עם התקשרה החברה בהסכם  2015בחודש מאי  )4

- "("VOD365,  13להרחבה ראה פרטים בביאור)2015לשנת  הקבוצהבדוחות הכספיים של ) א. 

יכולה לבטל את ההסכם  VOD365שנים מיום חתימת ההסכם, כאשר  3-ההסכם הינו בתוקף ל

החודשים הראשונים החל מכניסתו לתוקף במידה והפלטפורמות לא תהיינה  12בתוך 

אטרקטיביות באופן מספק. במקרה שכזה החברה תהא זכאית לקבל את החלק היחסי מהסכום 

כון למועד דיווח זה, הצדדים לא ביטלו את ההתקשרות נ המינימאלי, עד למועד סיום ההסכם.

 בינם.

זה  לקבוצה מהסכםנבעו , 2016 סבמר 31תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ב

 כנסות בסך שלה לקבוצהנבעו  2015בשנת אלפי דולר (בלתי מבוקר).  110-של כ הכנסות בסך

  (מבוקר). אלפי דולר מהסכם זה 307-כ



  וונטייז בע"מ

  )פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר 

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)

13

  :(המשך)התקשרויות והתחייבויות תלויות  - 8ביאור 

 התקשרות עם חברת ווסטקום  .ב

 Westcom Wirelessחברת עם ושיווק הפצה בהסכם החברה התקשרה ,2014 במאי 2 ביום

Limited )הקבוצהבדוחות הכספיים של  )א(13להרחבה ראה פרטים בביאור  ").ווסטקום" - להלן 

 .2015לשנת 

, עקב מחלוקות שנתגלו בין הצדדים בקשר עם יישום ההסכם, 2015פברואר כמצוין בביאור האמור, 

הפסיקו הצדדים לפעול ליישומו והחלו ביניהם מגעים לשינוי תנאי ההסכם ו/או ביטולו. מגעים אלו 

  טרם הבשילו.

הפחיתה כאמור לעיל,  2015כפועל יוצא של הקפאת ההתקשרות בין הצדדים בחודש פברואר 

החברה את היתרה הכוללת של ספריות התוכן הקשורות ישירות לטריטוריה באפריקה, כיוון שלאור 

הקפאת ההתקשרות כאמור לא היו צפויות הטבות כלכליות עתידיות מהותיות מספריות התוכן 

 האמורות. 

 פיי-סמארטוטכנולוגיית  עסקת רכישת פעילות  .ג

ודין סולומון  נחתמו הסכמי הצבעה משותפים בין נועם יוסיפידיס, אורן לוי 2016בפברואר  28ביום 
  בחברה  ,סנטינל הון ונצ'רס בע"מ ושילד קפיטל בע"מ) - (והחברות שבבעלותו

ובכך נתנו תוקף לעסקת רכישת הפעילות  ")פיי-סמארט" - להלן( T.V. SmartPay Limited -ו
ורסה לניירות ערך בתל אביב פיי בכפוף להנפקה של מניות החברה בב-ארטוהטכנולוגיה של סמ

  "העסקה"). -(להלן  בע"מ

פיי התחייבה -שבתמורה לפעילות והטכנולוגיה של סמארט כך נחתמה העסקה, 2016במרס  3ביום 
  כדלהלן: אלפי דולר 2,063-פיי תמורה בסך כ-החברה לשלם לסמארט

החברה (לאחר הפיצול הראשון ולפני מניות  11,381אלפי דולר ישולמו בדרך של הקצאת  750 )1
 דולר. 65.90), לפי מחיר למניה של ואיחוד ההון חלוקת מניות ההטבה, הפיצול השני

תשלומים חודשיים שווים, שתחילתם  18-ב פיי-אלפי דולר במזומן אשר ישולמו לסמארט 1,313 )2
  חודשים ממועד השלמת הנפקת מניות החברה. 6עם תום 

פיי לכשתכנס -להערכתה של הנהלת החברה, הטיפול החשבונאי בספרי החברה בעסקת סמארט

 ,, יעשה בדרך של צירוף עסקים תחת אותה שליטהלהלןלתוקף בכפוף להנפקת מניות של החברה 

 לפי ערכים פנקסניים.

אירועים לאחר תאריך המאזן - 9ביאור 

  (ב) לעיל.6ראה ביאור  – 2016באפריל  27באשר לאיחוד הון שבוצע ביום 



  וונטייז בע"מ

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי. בע"מ)

  ביניים לתקופת כספי דיווח

  2016 מרסב 31 ליום

  )מבוקר(בלתי 

   1970 -"ל התש), ומיידייםד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38כספי נפרד המובא לפי תקנה  מידע



  וונטייז בע"מ

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי. בע"מ)

   1970 -"ל התש), ומיידיים' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ד38כספי נפרד המובא לפי תקנה  מידע

   2016 מרסב 31 ליום

  נייניםעה ןכות

עמוד

2  המבקר החשבון רואה של רהיקח סוד

  :דולר באלפיכספיים  נתונים

  3-4  המיוחסים לחברה עצמה  המאוחדים התמציתיים הכספייםוהתחייבויות הכלולים בדוחות  נכסים

   - עצמה לחברה המיוחסות המאוחדים הכספיים בדוחות הכלולות והוצאות הכנסות
 5  האחר הכולל הפסדה על דוחות

  6  מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  תזרימי

 7-8  הכספיים לנתונים נוסף ומידע ביאורים



0161500ב אבי-תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508 אביב-, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
www.pwc.com/il,972-3-7954556+:, פקס972-3-7954555+טלפון: 

לכבוד
של המניות בעלי

וונטייז בע"מ
),פיקסלייט טי.וי. בע"מ(לשעבר: 

א.ג.נ.,

ד' לתקנות ניירות 38דוח מיוחד כספי לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה הנדון:
1970-ומיידיים), התש"לערך (דוחות תקופתיים 

מבוא

-תקופתיים ומיידים), התש"לד' לתקנות ניירות ערך (דוחות 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
פה של שלושת וולתק 2016במרס  31"החברה") ליום  –בע"מ (לשעבר פיקסלייט טי.וי. בע"מ) (להלן  של וונטייז 1970

של החברה.  ההחודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהל
בהתבסס על סקירתנו.אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו 

היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 

ינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה אנשים האחראים לעני
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון 

תאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בה

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל 
.1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

תמציתיים המאוחדים ה' לדוחות הכספיים ה1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
כניות ההנהלה בקשר ומשך קיומה של החברה כ"עסק חי". תהמפרט גורמים אשר מעוררים ספקות משמעותיים בדבר ה

ללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם לגורמים אלה מפורטות אף הן בביאור זה. בדוחות הכספיים לא נכ
שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

קסלמן וקסלמןאביב,-תל
רואי חשבון2016 במאי 29

PricewaterhouseCoopers-פירמה חברה ב International Limited



  וונטייז בע"מ

  בע"מ)(לשעבר פיקסלייט טי.וי. 

  1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
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 בדצמבר 31 מרסב 31
201620152015

  (מבוקר)  )בוקר(בלתי מ

 דולר  אלפי

  נכסים
  :שוטפים נכסים

5902811,308  מזומנים ושווי מזומנים
256402248  קצר לזמן תוכן תוספרי

393108729  לקוחות

469662267  קשורים צדדים

1,7081,4532,552

  :שוטפים שאינם נכסים
548218619  ת תוכן לזמן ארוךוספרי

2-2  נטו רכוש קבוע,

, הנכסים סך של, האם החברה של לבעלים המיוחס נטו סכום
 הכספיים בדוחות המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי

1,025694975  חברה מוחזקת בגין כספי מידע המאוחדים התמציתיים

3,2832,3654,148  נכסים המיוחסים לחברה עצמה הכל סך

  .2016 במאי 29הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה:  אישורתאריך 

נועם יוספידיס 
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

בן נעיםדוד
  כספים"ל סמנכ

  אלה. תמציתיים ם והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספייםהביאורי



  וונטייז בע"מ

  טי.וי. בע"מ)(לשעבר פיקסלייט 

  1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
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 בדצמבר 31 מרסב 31
201620152015

  (מבוקר)  )בוקר(בלתי מ

 דולר  אלפי

התחייבויות
:שוטפותותהתחייבוי

  -  16  -  אשראי לזמן קצר
  656  533  705  קצר לזמן תוכן לספריות התחייבות

     זכאים ויתרות זכות:
 129 18 177  ספקים ונותני שירותים

 331 197 253  אחרים
 14 15 11  נגזר פיננסי מכשיר
 1,621  1,019 1,734  קשורים צדדים

  - 40 -  מווסטקום פיננסית התחייבות
 - 120 -  בעלים הלוואות

-23-  מראשהכנסות 

2,8801,9812,751

-ת שוטפהשאינתהתחייבו

794476ארוך לזמן תוכן לספריות התחייבות

2,9592,0252,827הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה  סך

3243401,321  החברה של לבעלים המיוחס עצמי הון

3,2832,3654,148

אלה. תמציתיים כספיים מנתוניםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהנוסף  והמידעם הביאורי



  וונטייז בע"מ

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי. בע"מ)

  1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

 הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמההכנסות והוצאות 
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שנהלחודשיםשלושה
שהסתיימהשהסתיימו

31ביום  מרסב 31 ביום

  2015 בדצמבר20162015

  (מבוקר)  )מבוקר(בלתי 

  דולר  אלפי

  1,963   363   249    הכנסות

2896102,037  עלות ההכנסות  

)74()247()40(הפסד גולמי
:תפעוליות הוצאות
  700   105   193   ופיתוח מחקרהוצאות 

7714982,202  נטוהוצאות שיווק, הנהלה וכלליות, 

9646032,902  תפעוליות הוצאות סך

)50()11()14(  הוצאות אחרות

)3,026()861()1,018(  הפסד תפעולי

)87((17))31(  מימון  הוצאות

22258  מימון הכנסות

)29(5)29(  נטו, מימון(הוצאות)  הכנסות

)3,055()856()1,047(   עצמה לחברה המיוחס לתקופההפסד 

 סך של, האם החברה של לבעלים המיוחס, נטו סכום
 בדוחות המציגים, ההוצאות סך בניכוי ההכנסות
 בגין פעילות תוצאות המאוחדים התמציתיים הכספיים

)105()31()58(  חברה מוחזקת

)3,160()887()1,105(  הפסד לתקופה המיוחס לבעלים של החברה  הכל סך

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה, של פריטי רווח 
כולל אחר, המציגים בדוחות הכספיים (הפסד) 

)3()20(43  חברה מוחזקתהמאוחדים תוצאות פעילות בגין 

)3,163()907()1,062(  החברה שללבעליםהמיוחסה,לשנכוללהפסדהכולסך

.אלה תמציתיים כספיים מנתונים נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הנוסף והמידע הביאורים



  וונטייז בע"מ

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי. בע"מ)

  1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

   הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמהתזרימי מזומנים 
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שנהלחודשיםשלושה
שהסתיימהשהסתיימו

31ביום  במרס 31 ביום

  2015 בדצמבר20162015

  (מבוקר)  )מבוקר(בלתי 

  דולר  אלפי

לחברה עצמה ותהמיוחסלפעולותששימשו נטומזומנים 
  כחברה אם:

  )3,160(  )887(  )1,105(  הפסד לתקופה
 התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות

       שוטפת:
 105  31   58   מוחזקות מחברות הפסד

  )40(  -   -   פיננסית מהתחייבות אחרת הכנסה
 )16(  *   )3(  משינוי בשווי הוגן של מכשיר פיננסי נגזר  רווח

 48   22   -   מניות מבוסס תשלום

820-  בעלים הלוואות עלריבית 

5561117
        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות:

  )283(  338   336   (גידול) בלקוחות קיטון
  35   35   -   בחייבים אחרים קיטון
  )148(  99   63   תוכן בספריות(גידול)  קיטון
  230   75   52   תוכן ספריות לספקי בהתחייבות גידול

  88   )23(  48  גידול (קיטון) בספקים
  866   302  )89(  יםקשור דיםקיטון בצד

  86   )48(  )78(  בזכאים אחרים(קיטון) גידול 

)78()55(-  מראשבהכנסות  קיטון

332723796

)2,247()103()718(  עצמה לחברה ותהמיוחסששימשו לפעולות  נטומזומנים 

  :השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 

)2(--  רכישת רכוש קבוע

)2(--  השקעהפעילות ל ששימשומזומנים נטו 

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
 מעלויות נטותמורה מהנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה, 

  3,174   -   -   עסקה
  -   16   -   גיד בנקאיאאשראי מת
  40   40   -   פיננסית התחייבות

15--נגזר פיננסי מכשיר

563,229-  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

980)47()718(סך השינוי במזומנים ושווי מזומנים

1,308328328  מזומנים ושווי מזומנים בתחילת התקופה 

5902811,308  מזומנים ושווי מזומנים בסוף התקופה 

  :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן פעולות על נוספים נתונים

120--המרת הלוואות בעלים למניות רגילות

)229(--  למניותקרן הון בגין כתבי אופציות שמומשו 

51683-  המרת כתבי אופציות למניות רגילות

  .דולר אלפי 1-מ פחות של סכום מייצג* 

.אלה תמציתיים כספיים מנתונים נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הנוסף והמידע הביאורים



  וונטייז בע"מ

  בע"מ)(לשעבר פיקסלייט טי.וי. 

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
  1970 –ומיידיים), התש"ל 
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ניירות ערך (דוחות  לתקנותד'  38הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  מידעהעריכת  אופן - 1 ביאור
 1970 -"ל התש), ומיידייםתקופתיים 

  הגדרות  .א

  .בע"מ .וי.טי פיקסלייט –"החברה" 

' ד38המובא לפי תקנה  נפרדלתקופת ביניים  כספי מידע -" הנפרד ביניים"המידע הכספי 
  .1970 -"ל התש), ומיידייםלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

הינם  נפרדה בינייםה הכספי המידע במסגרת המובאים המונחים כל, אחרת נאמר אם למעט
 יוםל חברהה של המאוחדים התמציתייםכהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים 

 הביניים דוחות -(להלן  תאריך אותוב ושהסתיימ חודשים שלושהשל  ולתקופה 2016 מרסב 31
  ).המאוחדיםהתמציתיים 

  .משותפת בשליטהחברה  /ישות או כלולה חברה או בת חברה -"חברה מוחזקת" 

  .היחסי האיחוד בשיטת המטופלת משותפת בשליטה חברה או בת חברה -" מאוחדת"חברה 

 משותפת בשליטה חברות עם או בנותשל החברה עם חברות  עסקות -" בינחברתיות"עסקות 
  .היחסי האיחוד בשיטת המטופלות

 - "בינחברתיים, "תזרימי מזומנים "בינחברתיות, "הכנסות והוצאות "בינחברתיות"יתרות 
, בינחברתיותמעסקות  יםהנובע ,לעניין בהתאםמזומנים,  ותזרימי, הכנסות או הוצאות, יתרות
  במסגרת הדוחות המאוחדים. בוטלו אשר

  הנפרד הכספי המידעאופן עריכת  עיקרי  .ב

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ד'38בהתאם לתקנה  ךנער, נפרדה בינייםהכספי  המידע
  תקנות דוחות תקופתיים). -(להלן  1970 - "להתש) ומיידיים
לתקנה האמורה, יובאו בדוח ביניים, בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר, נתונים  בהתאם

ג לתקנות 9כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, כאמור בתקנה 
  ג), בשינויים המחויבים.9תקנה  -דוחות תקופתיים (להלן 

וך הדוחות הכספיים התמציתיים , המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתבהתאם
החודשים שהסתיימה באותו  3של  ולתקופה 2016 מרסב 31המאוחדים של החברה ליום 

 עצמה לחברה המיוחסים, הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים) -(להלן  תאריך
  .אם כחברה

 31 ליום של החברה הנפרד הכספי המידע עם ביחד הנפרד ביניים הכספי במידע לעיין יש
המידע  -(להלן  תאריך באותו שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2015בדצמבר 

 לתקנה בהתאם נערכו אשר, אליהם נלוו אשר והביאורים, )2015-הכספי הנפרד של החברה ל
, לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות ,תקופתיים דוחות לתקנותג' 9

ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר 
 האמורות והתוספת התקנה יישום לאופן המתייחסת 2010 בינואר 24-ב ערךרשות ניירות 

  .הבהרת הרשות) - (להלן

המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד,  עיקרי
ואשר  2015 שנתהינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה ל

  פורטו במסגרתו. 

  .מבוקר ואינו סקור הינו הנפרד ביניים הכספי המידע



  וונטייז בע"מ

  (לשעבר פיקסלייט טי.וי. בע"מ)

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
  (המשך) 1970 –ומיידיים), התש"ל 
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ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות  38הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  המידע עריכת אופן - 1 יאורב
:(המשך) 1970 -"ל התש), דייםומייתקופתיים 

  (המשך)אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  עיקרי  .ב

 הערוכים ,נפרדיםלרבות דוחות כספיים  ,דוחות כספיים המהוו ואינ הנפרד בינייםהכספי  המידע
 תקן הוראותו ,בכלל) IFRS -ה תקני -(להלן  אומייםלבינ כספי דיווח לתקני בהתאם והמוצגים

ואף אינו מהווה מידע כספי  בפרט" ונפרדים מאוחדים כספיים"דוחות  - 27חשבונאות בינלאומי 
  . "דיווח כספי לתקופות ביניים" - 34לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 המאוחדיםהתמציתיים  הכספיים דוחותל 3בביאור  ההמדיניות החשבונאית שפורט ,זאת עם
  והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות ,החשבונאית המדיניות עיקרי בדבר, ביניים

 וזאת, נפרדה ביניים כספיה מידעהלצורך הצגת  ויושמ ,ביניים מאוחדיםה התמציתיים כספייםה
לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו  מהאמור המתחייבים יםיבשינו

  בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.

 ,נוסף על מכלול הקשרים, ההתקשרויות, ההלוואות, יתרות החובה / (זכות) אחרות מידע - 2 ביאור
  ברה לבין החברה המוחזקת על ידיהההשקעות והעסקות המהותיות הקיימים בין הח

ותפעול  פיתוח, תוכן ניהול יהחברה התקשרה בהסכם למתן שירות 2013יולי ב 1 ביום  .א
.Cost+5%הבת לפי מגגון של  החברהשוטפים עם 

של  בתקופהאלפי דולר  397-ו אלפי דולר 556 לסך הסתכמה אלו שירותים בגין ההוצאות סך
  , בהתאמה. 2015 מרסב 31 וביום 2016 מרסב 31חודשים שהסתיימו ביום  שלושה

  אלפי דולר.  1,963אלו הסתכמה לסך  2015ההוצאות בגין שירותים בשנת  סך

. הבתחתמה החברה על הסכם קו אשראי עם החברה  2013ביולי  1ביום   .ב

הלוואות מעת לעת על פי דרישה אשר ייפרעו  בתלפי ההסכם, תעמיד החברה לרשות החברה ה
. במידה ויהיה איחור 7% -חודשים מיום מתן ההלוואה. ההלוואה נושאת ריבית של כ 12לאחר 

. 14% -במועד הפירעון ההלוואה שיעור הריבית יעלה לכ
אלפי דולר,  70-כו 90-של כ ךבס ותהלווא וניתנ 2013באוקטובר  6 וביום 2013ביולי  1ביום 

  תאמה. בה

ההלוואות טרם נפרעו. 2016 מרסב 31 לתאריך
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 פרטים נוספים - 12פרק 

1.   

  רכי דיןחוות דעת עו  1..1

 :ותת הבאוהחברה קיבלה את חוות הדעת המשפטי

 

 

 2016מאי ב 30 תאריך:

 :לכבוד
 וונטייז פי אל סי

 נתניה )אצל: סמארט וי.או.די ישראל בע"מ( 18המלאכה 
 

 א.ג.נ.,

 )להלן: "החברה"( וונטייז פי אל סישל  להשלמה ותשקיף מדף תשקיףהנדון: 

 :לבקשתכם הרינו לאשר כיבהתאם 

)להלן:  שבנדוןתשקיף בהזכויות הנלוות למניות החברה והזכויות הנלוות לניירות הערך הנכללים  .1

 . הזתשקיף בתוארו נכונה "( התשקיף"

 . בתשקיףלחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים, בצורה המוצעת  ..

  .וזבתשקיף  יםנכללים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם הדירקטור .3

  כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף של חברתכם.הננו מסכימים 

 

 

      

 בכבוד רב ובברכה, 

 עו"ד אורי זנקו                         רן דימנטעו"ד  
 , עורכי דיןפרנק קצנל דימנט 

11.  
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 2016 מאיב 30תאריך: 
 

 :לכבוד
 פי אל סיוונטייז 

 נתניה )אצל: סמארט וי.או.די ישראל בע"מ( 18המלאכה 
 

 א.ג.נ.,

 )להלן: "החברה"( וונטייז פי אל סילהשלמה ותשקיף מדף של  תשקיףהנדון: 

 :לאשר כי ולבקשתכם הרינבהתאם 

)להלן: תשקיף שבנדון בהזכויות הנלוות למניות החברה והזכויות הנלוות לניירות הערך הנכללים  .1

 . התשקיף זב"( תוארו נכונה התשקיף"

 לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים, בצורה המוצעת בתשקיף.  ..

 . ובתשקיף ז יםהדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכלל .3

  הננו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף של חברתכם.

  

 

 

      
 בכבוד רב ובברכה, 

  ציון-כהן עו"ד ערן 
 , עורכי דיןציון-ערן כהן 
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CHRYSSES DEMETRIADES & CO. LLC 

13 Karaiskakis Street 

CY-3032 Limassol 

P.O.Box 50132 

3601 Limassol 

Cyprus 

 t:+(357) 25 800000 

 f:+(357) 25 587191 

 +(357) 25 588055 

 nfo@demetriades.comi 

 www.demetriades.com 

 

Our Ref.:011/DCM/EM/LO16 

 

30 of  May 2016  

To:  Vonetize PLC (formerly Pixelate TV Limited) 

 Katzenell Dimant Frank, Law office 

 Eran Cohen-Zion, Law-Office 

Discount Underwriting and Issuing Ltd 

Rosario Underwriting Services (A.S.) Ltd 

Doron Tikotzky Kantor Gutman Cederboum & SRFF 

 

 

Dear Sirs, 

Re: Public Offering of Securities in Israel - Opinion 

We have acted as legal counsel for VONETIZE PLC, formerly Pixelate TV Limited (hereinafter 

the "Company") and at the Company’s request we provide this opinion with respect to certain 

legal  matters relating to the Company’s incorporation and registration, control, ownership and 

business. 

We have been informed that our opinion has been requested in connection with the Company’s 

contemplated public offering of securities (the "Securities"), pursuant to prospectus to be 

published in Israel in accordance with the provisions of the Israeli Law which will be as well a 

“Shelf Prospectus”  (hereinafter the "Prospectus"). 

We have also been informed that all the representations to be made by the Company in the said 

Prospectus will be made in reliance on this opinion. 

A. Documents Reviewed: 

1. The Company’s Register of Members and Directors. 
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2. The Written Decision of all the Company’s Shareholders dated 7
th

 of October 2015 

approving and ratifying all past issue and allotment of securities and waiving all 

relevant pre-emption rights in connection thereto. 

3. The minutes of the meeting of the Company’s Shareholders of February 26, 2016 

approving among others the conversion of the Company to PLC form, the change of 

name to Vonetize PLC, the amendment of the Company’s Articles in its current form, 

the increase of its authorized capital to Euro 25,650, the split of its shares in such 

manner as to have a par value of 0.0001 eurocents  of the Company’s Shares and the 

authorization of the Directors to proceed with the offering and listing of securities in 

Israel. 

4. The written resolution of the Company’s Shareholders of March 27, 2016, approving 

the further increase of the Company’s authorized share capital to Euro 100,000 and 

the waiver of Company’s shareholders’ pre-emption rights in connection with an 

issuance of up to 500,000,000, of Company’s shares par value euro 0.0001 each 

subject to an IPO in Israel of Company’s securities. 

5. The Resolution of the Company’s Directors dated April 4
th

, 2016 approving the issue 

and allotment of 216,076,300 shares pro-rata to the Company’s shareholders as bonus 

shares out of the Company’s profits. The shares were issued out of the un-distributed 

reserves of the Company. 

6. The written resolution of the Company’s Shareholders of April 27
th

, 2016, approving 

the consolidation of the authorized share capital of the Company from €100.000,00 

divided into One 1 Billion (1,000.000.000) Ordinary shares of €0,0001 nominal value 

each into €100.000,00 divided into One Hundred Million (100.000.000) Ordinary 

shares of €0,001 nominal value each; and the issued share capital of the Company 

from € 25.650,00, divided into Two Hundred Fifty Six Million Five Hundred 

Thousand (256.500.000) Ordinary shares of € 0,0001 nominal value each into 

€25.650,00 divided into Twenty Five Million Six Hundred Fifty Thousand 

(25.650.000) ordinary shares of € 0,001 nominal value each. 

7. Any other documents or information we deemed required in order to provide this 

opinion. 

B. Assumptions 

 In giving this opinion we have made the following assumptions: 
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(a) the Company was able to pay its debts within the meaning of Section 212 of the 

Companies Law, Cap. 113 and will not as a result of the execution of the 

transactions contemplated thereby be unable to pay its debts within the meaning of 

that section; 

(b) no step has been taken to wind up the Company or appoint a liquidator, receiver or 

similar officer in respect of it or any of its assets and no voluntary arrangement has 

been proposed in respect of the Company; 

(c) there are no material facts that have not been disclosed to us;  

(d) there is no foreign law which would affect this opinion;  

(e) the information disclosed by our search on 30 May 2016 at the companies registry 

in relation to the Company’s share capital structure and appointment of Directors 

(the "Searches") was then accurate and has not since then been altered and the 

Searches did not fail to disclose any information which has been delivered for 

registration but did not appear from the information available at the time of our 

Searches;  

(f) the Company has done or intends to do all that was necessary under the Securities 

laws of Israel, to have a prospectus approved by the relevant authorities;  

 (g) the Company will not offer any Securities to persons resident in Cyprus or any 

country within the European  Economic Area in contravention of Law 114/2005, as 

amended and as the same may be amended from time to time (the "Prospectus 

Law") any other relevant EU and Cypriot legislation in place at the time of this 

opinion; 

(h) all documentation provided to us by the Company secretary is accurate and has not 

been amended or modified on the date of this opinion; and  

(i) all signatures provided are genuine. 

C. Conclusions 

Having carried out an examination of the Company’s records, including its Certificate of 

Incorporation, its Memorandum and Articles of Association, and all other documents we 
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have considered necessary or relevant for the opinion as expressed here below, we hereby 

confirm that:   

1. The Company has been duly incorporated and registered in Cyprus, as Pixelate TV 

Limited in accordance with the provisions of the Cyprus Companies Law, Cap. 113, 

on the 4
th

 day of April 2011, and bears registration number 284532. 

2. The Company has been duly converted to PLC form on 26
th

 of February 2016 

enabling it to offer shares to the Public, subject to assumption (g) above. 

3. The Company’s registration is in full force and effect and has full power to legally 

hold its assets and to conduct its business in the manner it is currently conducted.  

4. The directors of the Company, Mr. Noam Eliezer Josiphides, Arie Genger, Dean 

Nehemia Valero Salomon and Oren Ovadia Levy have been properly appointed 

according to applicable law and in accordance with its Memorandum and Articles of 

Association and they are empowered to exercise all the authorizations and discretions 

vested in the Company’s directors thereby.  

5. The shareholders of the Company have authorized the board of directors to approve 

the Prospectus, by way of a shareholders’ resolution dated 7
th

 of October 2015. The 

Company’s board of directors has duly approved the Prospectus on 29
th

 May 2016 . 

The Company has the authority and the ability to offer and issue its securities, subject 

to Opinion 6 below, in the manner set out in the Prospectus including by way of 

offering report based on the Shelf Prospectus (the “Offering Report”). 

6. As no application was made in Cyprus to register and approve the Offering under the 

Prospectus Law the Securities may not be offered for sale either in Cyprus or in any 

country within the European Economic Area and as such no regulatory consent, filing 

or notice is required under Cyprus Law or under the provisions of the Memorandum 

or Articles of Association of the Company for the consummation of the public 

offering of the Securities in Israel pursuant to the Prospectus, including the listing for 

trade of the Securities on the Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. ("TASE").  

7. The Securities to be issued under the Public Offering in Israel in accordance with the 

Prospectus will not be subject to any restriction relating to the transfer thereof under 

Cyprus Law or in accordance with the Memorandum or Articles of Association of the 

Company and following the completion of the Public Offering of the Securities in 

Israel pursuant to the Prospectus and the listing of the Securities on the TASE, the 
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Securities, whether issued under this prospectus or under an Offering Report, may be 

freely traded, resold and transferred on the TASE without the imposition of any 

holding period and shall not be subject to any restriction under Cyprus law or under 

the Memorandum or Articles of Association of the Company (as the same will be 

amended).  

8. All of Company’s shareholders have approved, in writing on or about March 27, 

2016, a waiver of pre-emption rights in relation of issuance  of Company’s shares, 

inter alia, in connection with the IPO under this prospectus and in any case, up to the 

amount of 500,000,000 shares (pre consolidation, corresponding to 50,000,000 shares 

post consolidation).  

9. Chapter 5 of the prospectus describes correctly and reliably the Cypriot laws and 

regulations which apply on Cypriot public companies. 

10. The description relating to the rights attached to the Company’s shares; and 

Company’s directors, as contained in Chapter 4 and Section 9.4 of the Prospectus, 

respectively, is accurate.  

11. Subject to qualification 3 below, there is no express prevention under the laws of 

Cyprus to approve in an Israeli Court, a procedure of arrangement or compromise 

under section 350 of the Israeli Companies Law with respect to changing the terms of 

Company’s securities (i.e exercise period, expiration date, conversion or exercise 

price and etc.) or to  remove by Company's initiative, the Company's securities from 

trading, as the fact and matter of listing and trading in Israel is governed not by 

Cypriot law but by the laws of Israel.  

12. According to the Cypriot Law, any change in the terms of issue and rights attaching 

to the  Company’s securities is subject to the approval of Company’s securities 

holders (in total and as a relevant class and as prescribed in the Company’s Articles 

of Association), and there is generally no need to  obtain the  sanction of such kind of 

arrangement or compromise, of any Cypriot Court unless it is a scheme of 

arrangement under section 198 of the Cyprus Companies law under which the 

approval of the court is required (such as  in the case of a merger or arrangement 

between the Company and its creditors) or where so specified expressly by the 

Companies Law.  
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13. In case that the Company’s securities holders have approved an arrangement or 

compromise with respect to terms of any of Company’s securities, and the Cypriot 

Court has sanctioned such an arrangement under the Cypriot Company’s law, if such 

sanction is required and despite the fact that the Israeli Court did not approve such 

arrangement, as far as Cypriot law is concerned, such arrangement will be valid and 

enforceable, in Cyprus or overseas.  

14. Any matter relating to the Company’s internal structure (meaning the manner in 

which the Company is constituted and the rights of the shareholders and management 

as the case may be), and winding up of the Company will be decided according to 

Cypriot law as this is the appropriate legal system, whereas any matter relating to the 

offer and listing of securities in Israel will be decided in accordance to Israeli law. 

D. Qualifications: 

1. This opinion only relates to an offering to be made outside Cyprus and/or the 

European Economic Area. 

2. This Opinion is limited to the laws of Cyprus. We do not express or purport to 

express any opinions with respect to the laws of any jurisdiction other than Cyprus. 

3. The Cypriot Courts and relevant authorities may not recognize any decision of an 

Israeli Court in matters relevant to the Company’s internal matters, such as any 

scheme of arrangement or any compromise, since those are expressed to be governed 

by Cypriot law, being the jurisdiction of incorporation. This would also apply to any 

question concerning the rights of shareholders as prescribed by the laws of Cyprus, 

which will also be governed by Cypriot law. 

4. The listing of the Company in Israel and the inherent legal obligations vis-à-vis the 

laws of Israel and those of the home jurisdiction, Cyprus, may cause a conflict of 

laws in certain matters and the outcome of the recognition of proceedings 

commenced in either jurisdiction is uncertain. 

5. Other than in respect of matters referred to in sections 8 and 9 of this opinion above, 

we have not been in a position to independently verify the accuracy or completeness 

of the contents of the Prospectus or the existence of any contracts and/or agreements 

entered into by the Company which have not specifically been disclosed to us. 
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6. We hereby give our consent to this opinion and/or of a translation thereof being 

attached as an exhibit to the Prospectus and be filed with the Tel Aviv Stock 

Exchange or with any other competent authority in Israel and we are fully aware of 

the legal requirements for such filing. 

Yours faithfully 

__________________________________ 

Demosthenes Mavrellis 

Partner  

CHRYSSES DEMETRIADES & CO. LLC  
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 016.מאי ב 30

 

 VONETIZE PLC: לכבוד

 

 ג.א.נ,

בקשר עם 6201, במאי 30מיום  עורכי הדין מקפריסיןהנדון: תרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת של 

 תשקיף חברת וונטייז פי אל סי )להלן: "החברה"(

 ורףהתרגום המצלדעתנו בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי  יםשולטאנו כי  ,לאשר בזאתהרינו לבקשתכם, 

 מאנגלית לעברית של חוות הדעת שבנדון, המצ"ב הינו נכון.

נוסח חוות הדעת בשפה האנגלית לבין התרגום בשפה כי במקרה של סתירה בין  ,למען הסר ספק יובהר

 העברית של חוות הדעת האמורה, ייגבר הנוסח בשפה האנגלית.

 .016.מאי , העתיד להתפרסם בחודש החברהזה ייכלל בתשקיף של מכתבנו כי  ,םמימסכיאנו 

 

 

  

 בכבוד רב ובברכה,

 עו"ד אורי זנקו                        רן דימנטעו"ד 
 

 , עורכי דיןפרנק דימנט קצנל
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 016.מאי ב 30
 

 )בשמה הקודם פיקסלייט טיוי לימיטד( וונטייז פי אל סי
 קצנל דימנט פרנק, עורכי דין

 ציון, עורכי דין-ערן כהן
 בע"מוהנפקות חיתום  דיסקונט

 רוסאריו שירותי חיתום )א.ש( בע"מ

 SRFF-ו דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים
 

 חוות דעת -בורית של ניירות ערך בישראל הנפקה צי
 

(, הרינו "החברה")להלן:  Pixelate TV Limited , לשעברVonetise PLC כיועצים המשפטיים של חברת

מגישים בזאת לבקשת החברה, חוות דעת זו שמתייחסת לנושאים משפטיים מסוימים שקשורים להתאגדות 

 קיה. החברה ולרישומה, השליטה בה, הבעלות עליה ועס

 

(, "ניירות הערך"כפי שנמסר לנו, חוות דעתנו נדרשה בהקשר של ההנפקה לציבור של ניירות הערך )להלן: 

 גם תשקיף מדף האאשר י שהחברה שוקלת לבצע, בהתאם לתשקיף שיפורסם על פי הוראות החוק הישראלי

 (."התשקיף")להלן: 

 

 ור, יוצגו על סמך חוות דעת זו.תשקיף האמבכמו כן, נמסר לנו שכל המצגים שהחברה תציג 

 

 מסמכים אשר נבדקו:

 מרשם החברים והדירקטוריון של החברה. .1

המאשרת ומאשררת את כל הנפקת והקצאת  015.באוקטובר  7החלטה בכתב של בעלי המניות מתאריך  ..

ניירות הערך של החברה שהיו בעבר; ויתור על כל זכויות הקדימה הרלוונטיות הקשורות בהנפקות 

 צאות כאמור. ובהק

החברה  הפיכתבין היתר את  ת,, המאשר016.בפברואר  6.בעלי המניות של החברה מיום  אסיפתפרוטוקול  .3

, תיקון התקנון Vonetize PLC -)חברה ציבורית בעירבון מוגבל(, שינוי שם החברה ל PLCלחברת 

הון המניות לכדי ערך נקוב אירו, פיצול  5,650.למתכונתו הנוכחית, הגדלת ההון הרשום של החברה לכדי 

 למניה וכן הסמכת הדירקטורים להמשיך עם הנפקת ורישום ניירות ערך בישראל.  סנטאירו  0.0001של 

הגדלה נוספת של ההון הרשום המאשרת , 016.במרץ  7.בעלי המניות של החברה מיום  החלטה בכתב של .4

הקצאה של עד  בקשר עםהקדימה שלהם וויתור בעלי המניות על זכות  ,אירו 100,000של החברה לכדי 

הנפקה  בכפוף לביצועאירו, כל אחת, וזאת  0.0001ערך נקוב של  בנותשל החברה מניות  500,000,000

  . של ניירות הערך של החברה בישראלראשונה 

-מניות פרו 16,076,300., המאשר את הנפקת והקצאת 016.באפריל  4החלטת דירקטוריון החברה מיום  .5

מתוך עתודות בלתי לי המניות של החברה כמניות הטבה מתוך רווחי החברה. המניות הונפקו רטה לבע

 מחולקות של החברה.
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, המאשרת ביצוע איחוד ההון הרשום של 016. באפריל 7.החלטה בכתב של בעלי המניות של החברה מיום  .6

אירו  0.0001החברה בנות  ( מניות רגילות של1,000,000,000) למיליארדאירו, מחולק  100,000 -מהחברה 

( מניות רגילות של החברה בנות 100,000,000אירו, מחולק למאה מיליון ) 100,000-ל ערך נקוב כל אחת

למאתיים חמישים ושש  אירו המחולק 5,650.-מ; וההון המונפק של החברה אירו ערך נקוב כל אחת  0.001

חמישה לעשרים ו אירו ערך נקוב כל אחת 0.0001ות מניות רגילות בנ (56,500,000.מיליון וחמש מאות אלף )

 אירו ערך נקוב כל אחת. 0.001מניות רגילות בנות  (5,650,000.אלף ) יםוחמששש מאות מיליון 

 כל מסמך אחר ומידע אשר נדרש על מנת לספק חוות דעת זו. .7

 הנחות:

 במתן חוות דעת זו הנחנו את ההנחות הבאות

לחוק החברות הקפריסאי, ואין בביצוע  113 -ו   .1.כמשמעותו בסעיף  החברה מסוגלת לשלם את חובותיה .1

 העסקאות האמורות כדי למנוע מהחברה לשלם את חובותיה כמשמעותן בסעיף זה; 

החל מהלך לפירוק החברה או נכסיה ולא מונה מפרק לחברה או כונס נכסים או נושא משרה דומה בגינו לא  ..

 או מתוכנן להתחיל הליך של פירוק מרצון;  בנוגע לחברה ו/או לנכסיה, ולא החל

 אין עובדות מהותיות שלא נמסרו לנו; .3

 לא קיים חוק זר אשר ישפיע על חוות דעת זו; .4

 למבנה ביחס הקפריסאי החברות ברשם, 016.מאי ב 30 יוםב שערכנו מבדיקההמידע אשר התקבל על ידנו  .5

(, הינו נכון ומדויק לאותו מועד ומאז לא "ת"הבדיקוומינוי הדירקטורים )להלן:  החברה של המניות הון

שונה וכן אין מידע נוסף אשר נשלח לרישום אצל רשם החברות ולא נחשף או נתקבל על ידנו בבדיקות 

 שערכנו כאמור.

החברה עשתה ו/או מתכוונת לעשות כל אשר נדרש תחת חוק ניירות הערך הישראלי, על מנת לאשר את  .6

 יות;התשקיף בידי הרשויות הרלוונט

החברה לא תציע ניירות ערך לשום אדם אשר הינו תושב קפריסין או בכל מדינה באזור הכלכלי האירופאי  .7

(, וכל חקיקה אחרת חוק התשקיף", אשר תוקן וכפי שיתוקן מעת לעת. )להלן: "005./114בניגוד לחוק 

 רלוונטית  של האיחוד האירופאי והקפריסאי במקום ובמועד נתינת חוות דעת זו. 

ו או שונו ביום מתן חוות דעת נכל המסמכים אשר נמסרו לנו על ידי מזכירות החברה, הינם נכונים ולא תוק .8

 זו.

 כל החתימות אשר ניתנו הן אמיתיות. .9

 

 מסקנות:

לאחר שבדקנו את מסמכי החברה, לרבות תעודת ההתאגדות שלה, התזכיר ותקנון ההתאגדות שלה, וכל 

ים או רלבנטיים לחוות הדעת האמורה כפי שתובא להלן, הרינו מאשרים המסמכים האחרים שלדעתנו הכרחי

  -בזאת כדלהלן: 

הקפריסאי לחוק החברות  113, בהתאם לסעיף Pixelate TV Limitedהחברה התאגדה ונרשמה כדין בשם  .1

 ..8453.ומספרה  011.באפריל,  4ביום 



 13-בי

 

 

המאפשר לה להציע מניות לציבור,  , דבר016.בפברואר  6.ביום  כדין לחברה ציבורית הוסבההחברה  ..

 לעיל.  8בכפוף להנחה 

בנכסיה כחוק ולנהל את עסקיה להחזיק רישומה של החברה הינו בתוקף ויש לה את הסמכות המלאה  .3

 באופן בו היא מבצעת אותם כיום. 

בדיה , מר נועם אליעזר יוסיפידיס, אריה גנגר, דין נחמיה ואלרו סלומון ואורן עוהדירקטורים של החברה .4

ולתקנון ההתאגדות של החברה, והם מוסמכים לפעול על פי  מונו כדין ובהתאם לחוק, לתזכיר לוי,

 הסמכויות ושיקול הדעת שמקנה להם המינוי האמור.

בעלי המניות של החברה הסמיכו את הדירקטוריון של החברה לאשר את התשקיף באסיפת בעלי המניות  .5

 לחברה .016.במאי  9.. הדירקטוריון של החברה אישר את התשקיף כדין ביום 015.באוקטובר  7מיום 

 תשקיףב המתואר באופן להלן, 6, בכפוף לאמור בסעיף שלה הערך ניירות את להנפיק יכולתהו סמכותה

 . "(מדףההצעת לרבות בדרך של הצעת משף בהתבסס על תשקיף המדף )"

, מאחר ולא הוגשה בקשה בקפריסין לרשום ולאשר את הצעת ניירות הערך של החברה תחת חוק התשקיף .6

ניירות הערך כהגדרתם לעיל, לא יכולים להיות מוצעים למכירה בקפריסין או בכל מדינה אחרת בתוך 

הנפקה לציבור  עם בהקשר הודעה או הגשה, רגולטורי אישור כל נדרש לא ולפיכך כלכליהאזור האירופאי ה

אביב -רישום של ניירות הערך בבורסה לניירות ערך בתל של ניירות הערך בישראל, בהתאם לתשקיף, לרבות

 .("הבורסה"בע"מ )להלן: 

תהיינה כפופות לכל מגבלה ניירות הערך שיונפקו במסגרת ההנפקה לציבור בישראל בהתאם לתשקיף, לא  .7

שהיא בקשר להעברתן בהתאם לחוק הקפריסאי או בהתאם לתזכיר או תקנון ההתאגדות של החברה, 

ניירות ולאחר השלמה של הצעת ניירות הערך לציבור בישראל בהתאם לתשקיף, ורישומם למסחר בבורסה, 

באופן חופשי, למכור  נים להיסחרהערך, בין אם הונפקו על פי התשקיף או על פי הצעת המדף, יהיו נית

אותם או להעבירם בבורסה מבלי לכפות תקופת החזקה כלשהי, ולא תהיה נתונה לכל מגבלה על פי הדין 

 הקפריסאי או בהתאם לתזכיר או תקנון ההתאגדות של החברה )כפי שיהיה מעת לעת(. 

אשר הם זכות מצרנות ויתור על בנוגע ל 016., במרץ 7 ביום ויתור כתב על חתמו החברה מניות בעלי כל .8

ניירות הערך  בקשר עם הנפקת , לרבות, בין היתרהקצאת ניירות הערך של החברהזכאים לה במקרה של 

)לפני  מניות 500,000,000 של החברה בהנפקה ראשונה לציבור מכוח תשקיף זה ובכל מקרה עד להקצאה של

 .מניות לאחר איחוד ההון( 50,000,000אחוד ההון, 

לתשקיף מתאר נכונה ומדויק את החוקים והתקנות בקפריסין החלים על חברות ציבוריות  5 פרק .9

 קפריסאיות.

 9.4ובסעיף  4למניות החברה ולדירקטורים של החברה כמתואר בפרק  הנלוותהתיאור המתייחס לזכויות  .10

 לתשקיף, בהתאמה, מדוייקים. 

קי קפריסין לאשר בבית משפט ישראלי, הליך של להלן, אין כל מניעה מפורשת לפי חו 3בכפוף להסתייגות  .11

לחוק החברות הישראלי, לעניין שינוי תנאי ניירות הערך של החברה )כלומר,  350הסדר או פשרה לפי סעיף 

תקופת מימוש, תאריך פקיעה, מחיר המרה או מימוש וכו'( או להפסיק את המסחר במניות החברה, ביזמת 

 אל נשלטים לא על ידי החוק הקפריסאי, אלא על ידי חוקי ישראל. החברה, כיוון שרישום ומסחר בישר

כפוף לאישור של החברה  הערךזכויות הנלוות לניירות בהנפקה והיסאי, כל שינוי בתנאי על פי החוק הקפר ..1

ון התאגדות בתקנ כפי שנקבעבאופן כללי, לפי סוג נייר הערך הרלוונטי, ו)מחזיקי ניירות הערך של החברה  
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ובדרך כלל אין צורך בהתערבות בית משפט להשגת הסדר או פשרה, אלא אם כן מדובר  (,של החברה

)כגון במקרה  אשר על פיה אישור בית המשפט נדרשלחוק החברות הקפריסאי,  198בתכנית הסדר לפי סעיף 

 . , או הדבר נדרש מפורשות על פי דיני החברות של קפריסיןשל מיזוג או הסדר בין החברה לבין נושיה(

של החברה אישרו הסדר או פשרה ביחס לתנאים של מי מניירות הערך  מחזיקי ניירות הערךבמקרה שבו  .13

כזאת  פעולהשל החברה, ובית המשפט הקפריסאי נתן תוקף להסדר כזה לפי חוק החברות הקפריסאי, אם 

פריסאי, בית המשפט הישראלי לא אישר את ההסדר, ככל שזה נוגע לחוק הקעל אף העובדה שנדרשת ו

 הסדר כזה יהיה תקף וניתן לאכיפה, בקפריסין או בחו"ל. 

כל נושא הנוגע למבנה הפנימי של החברה )כלומר האופן שבו החברה התהוותה וזכויותיהם של בעלי  .14

המניות וההנהלה לפי העניין(, ולפירוק החברה יוכרע על פי החוק הקפריסאי, כיוון שזוהי המערכת 

, ואילו כל נושא הנוגע להצעה ורישום של ניירות הערך בארץ יוכרע הדיןהמתאימה על פי המשפטית 

 בהתאם לדין הישראלי. 

 :הסתייגויות

 חוות דעת זו מתייחסת רק להנפקה אשר צפויה להתבצע מחוץ לקפריסין ו/או לאזור האירופאי הכלכלי. .1

להביע כל דעה ביחס  חוות דעת זו מוגבלת לחוקים של קפריסין. אנו לא מחווים דעתנו או מתיימרים ..

 לחוקים שהינם בתחום שיפוט אחר מקפריסין.

המשפט הקפריסאים והרשויות הרלוונטיות עשויים שלא לכבד החלטה של בית משפט ישראלי בתי  .3

 מעוגנים ומוסדריםכגון תכנית הסדר או פשרה, שכן אלה  ,בנושאים הנוגעים לעניינים הפנימיים של החברה

הוא סמכות השיפוט להתאגדות החברה. הדבר חל גם על כל שאלה בנוגע על ידי החוק הקפריסאי, ש

לזכויות בעלי המניות כפי שנקבעו על ידי החוק הקפריסאי, ושאלות אלה גם הן נמצאות תחת סמכות 

 השיפוט הקפריסאית. 

בחוק הישראלי לעומת אלה של קפריסין, הרישום של החברה בישראל והחובות המשפטיות הטבועות  .4

לגרום לברירת הדין בעניינים מסויימים, וההכרה בהליכים החלים בכל סמכות שיפוט אינה  עשויים

  וודאית.

לעיל לחוות דעת זו, לא היינו בעמדה לבחון באופן עצמאי  9-ו 8בסעיפים  נושאים המתואריםלמעט בנוגע ל .5

ואשר הובא  את הנכונות או השלמות של התכנים בתשקיף או קיומו של כל הסכם אשר החברה צד לו

 לידיעתנו באופן ספציפי.

אנו נותנים בזאת את הסכמתנו לצירוף חוות דעת זו ו/או תרגומה, כמצג לתשקיף והגשתם לבורסה לניירות  .6

אביב או לכל רשות מוסמכת אחרת בישראל, ואנחנו מודעים בהחלט לדרישות החוק בכל הנוגע -ערך בתל

 לרישום כאמור.

 

 ,בברכה

 

 ותףדמוסטנס מרווליס, ש

 כריסס דמטריאדס ושות'.
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 התחייבות לשיפוי ...1

ציון, עורכי דין )להלן ביחד: -וכלפי ערן כהן עורכי דין קצנל דימנט פרנקכלפי  התחייבההחברה 

נותני חוות )להלן: " םמעובדיהמי מעורכי הדין שלהם או או  עורכי הדין, כי אם "(עורכי הדין"

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבעלי  ,לרבות יתבעו לשלם סכום כלשהו לצד שלישי, "(הדעת

לנושים ו/או לחברה, בגין עילה העלולה לנבוע, במישרין או בעקיפין, מחוות  מניות של החברה,

חוות  לעיל )להלן:" 12.1 הדעת שניתנה על ידי נותני חוות הדעת לחברה והמובאת בסעיף 

תשפה את נותני חוות הדעת בגין כל סכום שנותני חוות הדעת יחויבו "(, כי אז החברה הדעת

לשלמו על פי פסק דין חלוט של בית משפט או על פי פסק דין שבגינו לא הוגשה או נדחתה בקשה 

לעיכוב ביצוע או על פי פשרה שהחברה הסכימה לה בכתב, וכן בגין הוצאות סבירות )בהתחשב 

המקצוע והיועצים שימונו לטפל בעניין( שנותני חוות הדעת  בהיקף ההליך ובעורכי הדין, בעלי

יוציאו או ידרשו לשלם עבור ייצוג משפטי או אחר, ייעוץ משפטי או אחר, התגוננות מפני הליכים 

משפטיים, משא ומתן וכיו"ב בקשר לכל תביעה, דרישה, או הליכים אחרים שעילתם נובעת או 

לעיל ואשר חובת השיפוי חלה לגביה. החברה תהא קשורה בדרך כלשהי לחוות הדעת הנזכרת 

תני חוות הדעת, בכתב, כי החברה תנהל בשמם כל הגנה או משא ומתן נגד ורשאית לדרוש מנ

התביעה הנ"ל ובלבד שההגנה או משא ומתן כאמור ינוהלו על ידי יועצים משפטיים בעלי רמה 

והיועצים  ,מטעם התובעים מקצועית מתאימה בהתחשב בהיקף ההליך, מהותו ובעלי המקצוע

המשפטיים כאמור אושרו על ידי נותני חוות הדעת וכן שנותני חוות הדעת יהיו מעורבים בניהול 

התביעה או המשא ומתן ושכל פשרה תהא טעונה אישור של נותני חוות הדעת. אם החברה לא 

אים להתפשר תממש את זכותה לניהול ההגנה או משא ומתן כאמור, יהיו נותני חוות הדעת רש

עם התובע/ים על כל סכום שיראה להם והחברה תהיה חייבת לשפותם בגין סכום הפשרה ובגין 

( ימים 7כל ההוצאות הסבירות שהוצאו כאמור לעיל ובלבד שניתנה לחברה הודעה בכתב, שבעה )

 מראש, על הכוונה להתפשר כאמור והחברה לא קיבלה על עצמה את ניהול התביעה. 

  עם התשקיףהוצאות בקשר  3..1

החברה תפרט במסגרת ההודעה המשלימה, את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף 

 לרבות עלויות חיתום והפצה, ככל שתהיינה כאלה. 

 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים 4..1

בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, החברה לא שלמה עמלה או התחייבה לשלם עמלה, בקשר 

 ניירות ערך שהנפיקה, למעט כמפורט להלן: לחתימה או החתמה על

דולר ארה"ב שולמו ליועץ חיצוני, אשר סייע לחברה בגיוס כספים במסגרת סבבי הגיוס  11,560.

, בתמורה לסיוע כאמור. בנוסף, הקצתה החברה לחברה 015.ואוגוסט  014.בחודשים יולי 

 לתשקיף.  ..3.5עיף בבעלות היועץ כאמור אופציות לרכישת מניות החברה, כמפורט בס
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 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים 5..1

בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלה, 

לתשקיף;  ..3.5בתמורה שאינה כולה במזומנים, למעט האופציות ליועץ החיצוני כמפורט בסעיף 

, וככל שההנפקה לפי כן וכמלתשקיף;  3.5.1בסעיף  האופציות לעובדים וליועצים, כמפורט

כנגד "( פיי-סמארט)"מניות החברה לחברה בבעלות בעלי השליטה  יוקצו תשקיף זה תושלם,

 .לתשקיף 10.4.3סמארט פיי והקצאת המניות בגינה, כמפורט בסעיף טכנולוגיית 

 במסמכים עיון 6..1

 אישור או חוות דעת הכלולים בו , מההיתר לפרסומו, וכן העתק מכל דוח,זה עותק מתשקיף

מפורסם זה  עומדים לעיון במשרדיה של החברה בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, עותק מתשקיף

ובאתר האינטרנט  www.magna.isa.gov.il באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו

 .http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ בכתובת -בתלשל הבורסה לניירות ערך 

11.  
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 הערכות שווי – 13פרק 



 

 

  2016 מאיב 30

  

  

  לכבוד

  וווטייז פי אל סי 

  18רח' המלאכה 

                 ,4250553תיה

  

 לשעבר פיקסילייט טי וי הסכמה להכללת הערכות השווי של חברת וווטייז פי אל סיהדון: 

  (להלן: "החברה") בתשקיף להשלמה אשר היו גם תשקיף מדף

  

  

אופציות בושא השווי של החברה או החתומים מטה, ותים בזאת את הסכמתו כי הערכת 

  , וכן הערכת השווי של החברה בושא אופציות לעובדים, 20.10.15לותי שירותים ליום 

 ,  שערכו31.12.15, וכן הערכות השווי של החברה בושא רכיב האטי דילול, ליום 10.10.15ליום 

רה אשר צפוי להתפרסם בחודש תכללה בתשקיף החב 31.12.15לדוחות הכספיים של החברה ליום 

  . 2016 מאי

  

  

  

  

  בכבוד רב,

  אס קיוב יעוץ כלכלי בע"מ

  

  



 

 

 

 

 מ"בע פיקסלייט טי ויחברת 

  

  

 

  אופציות לותן שירותיםהערכת שווי 

   20.10.15 ליוםכון 

  

                                                     
  2016 מרץ
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  2016 במרץ 9

  ועם יוספידיס

  ,ל"מכ

  מ"חברת פיקסלייט טי וי בע

  

  

  

  ,הכבד יוספידיס מר

ק לך סקירה אודות המטרה וההיקף של מכתב זה מיועד על מת לספ

ב ובו דיון והצגת "ח המצלדו ההיך מופ. היתוחים והמסקות שלו

  .היתוחים שבוצעו בקשר להתקשרות זו

מעריך : "להלן( .S-Cube Financial Consulting Ltd, בהתאם לבקשתך

של  ותן שירותיםלאופציות של הוגן החישוב להערכת השווי הכין ") השווי

כון ") החברה"או " 'פיקסלייט ": להלן(מ "בעפיקסלייט טי וי ברת ח

לצורך הכת דוחות כספיים ") הערכהה ךתארי:"להלן(  20.10.15 ךלתארי

בהתאם לדיווח הכספי שלה לפי תקי  ,ליירות ערך או הגשת דוחות לרשות/ו

  ").IFRS("דיווח כספי בילאומיים 

  

  

  מטרה והיקף

של  ותן שירותיםלהשווי ההוגן של אופציות ח היא הערכת מטרת הדו

להכת דוחות כספיים בהתאם לתקיה הבילאומית כון  לצורךהחברה 

עם ") ההלה("ח היא לסייע לההלת החברה הדו מטרת. ההערכהך לתארי

ל לא ישמש למטרות אחרות "שווי הההערכת  דוח, לפיכך. הדוחות הכספיים

ח "רו, המשקיעים, ת ליירות ערך והבורסהלמעט הרשו(ולא יופץ לגוף שלישי 

מבלי ידיעת מעריך השווי ומבלי ) של החברה ודיווח לציבור שתפרסם החברה

  . אישור בכתב ממעריך השווי

  

  פרטי המומחה והצהרות

  גדעון שלום בדור  :שם המומחה •

  מהל תחום הערכות שווישותף     :מקצוע •

  בעל תואר שי במהל עסקים             

  מ"קיוב ייעוץ כלכלי בע-אס  :סוקעי מקום •

  

עוץ על מיזוגים יי, מתמחה בגיוס הון וחוב מ"עוץ כלכלי בעיקיוב י-אס

רותי הערכות יעוץ פיסי לחברות מייסודה לשלב הצמיחה ושיי, ורכישות

צעו בשים האחרוות מאות הערכות שווי ימעריכי השווי של החברה ב. שווי

  . תשל מיות ואופציות של חברות שוו



 

  
  
  

 
 

3  

  מקורות מידע

  :הים, שוויהמקורות המידע העיקריים אשר שימשו אותו להערכת 

  בהסכםהמתוארים התאים  •

  מחירי מיות בבורסה •

  מסר לו על ידי החברהאשר מידע  •

 שערי ריבית •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תקציר הממצאים

השווי הכלכלי של  ,לפי הערכתו, ח המצורףעל פי היתוח המתואר בדו

הוא הכת דוחות כספיים בהתאם לתקיה הבילאומית  לצורךהאופציות 

בלק  מודללפי הערכה הת יאם למתודולוגיבהת וזאת, 3מתואר בפרק כפי ש

  .ההערכה ךכון לתארי ,אד שולס

. אין לו זיקה לחברה ואין לו זכות וכחית או צפויה בחברה או בכסיה

ששולם עבור  מהשכר, בכל דרך שהיא, התוצאות של יתוחיו לא הושפעו

הוראות ותאים עסקיים וספים אשר לפיהם בוצעה המשימה . שירותיו

  .כלולים כצרופה המהווה חלק מדוח זה על דרך ההפיה, שלו

 S-Cubeאו צרו קשר עם , בכל מקרה של שאלה בוגע ליתוח או לדוח שלו

Financial Consulting Ltd.  972-3-561-4929+במספר טלפון.  

  ,בברכה

S-Cube Financial Consulting Ltd.  

  

_____________________________  

  MBA, גדעון שלום בדור: שם

  שותף מהל
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  הצהרה אודות תאים מגבילים

שכר הטרחה המקצועי עבור , בהתאם לאתיקה המקצועית המוכרת .1

ולמעריך או לעובדיו , שירות זה איו מותה במסקה שלו אודות השווי

 . בחברה אשר שווייה מוערך, וכחי או מתוכן, ס כספיאין כל איטר

מתייחסת אך , אשר באה לידי ביטוי במסמך זה, חוות הדעת לגבי השווי .2

 .ורק למטרה המוצהרת כון לתאריך ההערכה

דוחות כספיים ומידע קשור אחר שסופקו על ידי החברה או ציגיה  .3

באופן מלא כמשקפים , ללא אימות וסף, התקבלו, במהלך בדיקה זו

וכון את מצבה העסקי של החברה ואת תוצאותיה התפעוליות עבור 

 . למעט ככל שמצוין אחרת, התקופות השוות

הושגו ממקורות שלדעתו הים , מידע ציבורי ומידע עפי וסטטיסטי .4

, איו מתחייבים לדיוק או לשלמות של מידע כאמור, עם זאת; אמיים

 . סףוקיבלו מידע זה ללא אימות ו

, איו מתחייבים לסיכויי השגת התוצאות החזויות על ידי החברה .5

; מכיוון שאירועים וסיבות לעתים קרובות אים מתרחשים כמצופה

עשויים להיות , הבדלים בין תוצאות בפועל לבין תוצאות חזויות

תוכיות והחות , והשגת התוצאות החזויות תלויה בפעולות; מהותיים

 . של הההלה

6. יין השוויהמסקחה כי רמת המומחיות , ות לעמבוססות על הה

וכי טיבה , תמשיך להתקיים, והאפקטיביות הוכחית של הההלה

חליפין או דילול , ארגון מחדש, ואיכותה של החברה לאחר מכירה

 .לא ישתו באופן מהותי או יכר, חלקם של הבעלים

, וח שלומיועדים לשימוש בלעדי של הלק, דוח זה והמסקות שבו .7

הדוח , כמו כן. למטרה היחידה והמסוימת כפי שמצוית בדוח

, ועל הקורא להימע מלפרשם, והמסקות אים מיועדים על ידי המחבר

המסקות הכלולות בדוח זה מייצגות . כייעוץ השקעות בכל אופן שהוא

בהתבסס על המידע שסופק לו על ידי , את דעתו של מעריך השווי

 . ריםהחברה ומקורות אח

זהות , בעיקר מסקות באשר לשווי(כולו או חלקו , תוכו של דוח זה .8

או הפירמה אליה קשורות מומחי הערכת שווי , הערכת שווי) ים(מומחה

אין להפיץ בציבור , )או כל התייחסות לתפקידיהם המקצועיים, כאמור

, מדיות מכירות, מדיות חדשות, יחסי ציבור, באמצעות מדיות פרסום

ללא אישור , או כל אמצעי תקשורת ציבורי אחר, עברה ישירהה, דואר

אין לו התגדות , למרות האמור לעיל. מראש ובכתב מאת מעריך השווי

במידה ותידרשו בהתאם לתקות והחיות הרשות , לצירוף הדוח

 .לדוחותיה הכספיים של החברה, ת ערךליירו

עם שוא דוח  שכר הטרחה הוכחי איו כולל שירותים עתידיים בקשר .9
.ויתומחרו בפרד, לרבות מתן עדות או וכחות בבית המשפט, זה
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  קיצורים
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7  

  סקירה  .1

  רקע 1.1

הכין ") השווי מעריך: "להלן(מ "יעוץ כלכלי בעיקיוב -אס, כמעה לבקשתכם

 .פיקסלייטשל  ותן שירותיםלאופציות  ההוגן של ןייתוח להערכת שווי

רטת על ה מיועד לספק סקירה מפוח זדו.ההערכה תאריךהחישוב עשה כון ל

  .היתוח שבוצע ומסקותיו, מטרת היתוח ,סקירה, מאפייי האופציות

  היקף ומטרת ההערכה  1.2

של  ותן שירותיםלההוגן של אופציות  יןשוויאת ח היא להעריך מטרת הדו

ח היא לסייע לההלת החברה מטרת הדו. הערכהה תאריךהחברה כון ל

ווח להכת דוחות כספיים בהתאם לתקיה עם די ")הההלה: "להלן(

ל לא ישמש לכל צורך אחר ולא יופץ "שווי ההדוח הערכת , לכן .הבילאומית

לגוף שלישי ללא ידיעת מעריך השווי וללא אישור בכתב של מעריך השווי 

רואה החשבון של החברה , המשקיעים, הבורסה, למעט הרשות ליירות ערך

  .השתפרסם החברלציבור ודיווח 

  

  

  

  

   שיטות להערכת שווי .2

  גישות להערכת שווי 2.1

לקחת  יש ותן שירותיםההוגן של אופציות ל יןעל מת לתמחר את שווי

  :בחשבון את הפרמטרים הבאים

  מחיר המימוש  •

  אורך החיים הצפוי של האופציה   •

  מחיר המיה  •

  תודתיות הצפויה של מחיר המיהה  •

  רך החיים הצפוי של האופציותשער הריבית חסרת הסיכון עבור או  •

  

לדרישות של  היה בהתאםהערכה ה ;מספר שיטות להערכת שווי ותקיימ

שיטות ההערכה כוללות את וסחת בלק אד ). IFRS(התקיה הבילאומית 

חישוב המודל בו בחרו לצורך  .קרלו-מודל ביומי וסימולציות מוטה, שולס

  .ק אד שולסשווי האופציות הוא מודל בל
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  ותן שירותיםהחות והשווי ההוגן של האופציות ל, תוים .3

  מאפייי האופציות 3.1

 )ח"ש( מחיר מימוש תאריך פקיעה  סיווג

   1.9.17 200ותן שירותים

  

דולר למיה לפי סיבוב גיוס שחתם  65.9 הוא - 20.10.15כון ל מיההמחיר 

על פי  .ויים לחברהבו היו מעורבים משקיעים חיצ 2015שקרה חודש אוגוסט 

שמשה את מחיר המיה ממועד הגיוס ההלת החברה לא קרה אירוע מהותי 

    .לתאריך ההערכה

  . 20.10.15ח כון ל "מחיר המיה הומר לש

  

  

  תודתיות צפויה   3.2

התודתיות ההיסטורית של החברה תשמש , IFRS 2לפי ההחות של 

שהחברה היה מכיוון אולם . כקודת התחלה בקביעת התודתיות הצפויה

 חמששל  בחרו לבצע את החישוב לפי תודתיות ממוצעת ,חברה פרטית

              :החברות שבדקו הן .השוואהחברות 

Crown Media Holdings In ,CTC Media, Inc ,Netflix, Inc ,

SeaChange International Inc. ,TiVo Inc. ודתיות שלי התתו 

על פי שערים שים  1.87ים על פי אורך חיים של מחושב חברות ההשוואה

לאחר תאריך , שים 1.87של  החישבו את התודתיות לתקופ .שבועיים

תודתיות זו גם מתאימה לדעת החברה  .ההפקה של חברות ההשוואה

על חברות להעריך את  IFRS 2מאחר ולפי , ויים הצפוייםילפעילות ולש

מתואם , מימוי של החברה על רמת התודתיותהת המבה הארגוי והשפע

  .'יחסי חוב להון וכו, להשפעות של קווים עסקיים שוים

  .שים 1.87לתקופה של  81.13%היה התודתיות הממוצעת 
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  סיכוןהשער הריבית חסרת  3.3

שיעור הריבית חסרת הסיכון הלקח לצורך החישוב היו בהתאם למטבע בו 

קוב בש. קוב מחיר המימוש שער , ח"היות ומחיר המימוש של האופציה

הריבית חסרת הסיכון לקח משער ריבית של אגרות חוב לא צמודה של בק 

ח ממשלתי מופקת לאורך טווח השווה לאורך החיים הצפוי "אג. ישראל

מקביל עם אורך שערי הריבית בחישוב במודל . המשמש כקלט במודל שלו

  . פוי של האופציותהצהחיים 

  .0.20%שים היו  1.87שער הריבית לתקופה של 

  

  

  דיבידד 3.4

   .שלם דיבידדלא צפויה להחברה , ברהעל פי ההלת הח

   

  ותן שירותיםהשווי ההוגן של האופציות ל 3.5

בלק אד על פי מודל  ותן שירותיםלהוגן של אופציות ה ייןחישבו את שוו

  :באהבטבלה ה מוצגותהתוצאות . שולס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ח"ש(אופציה שווי הוגן ל תאריך הערכה

20.10.15 125.01 
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  כישורי מעריך השווי: 'א ספח

 MBA, גדעון שלום בדור

  .הערכות שווי 2,000-וביצע ופיקח על למעלה מ, 2005גדעון משמש כמומחה הערכת שווי מוביל מאז 

בו יזם והוביל את , DBגדעון היה שותף בבית ההשקעות , S-Cubeלפי ייסוד משותף של . טק-טק וביו-יחוד בחברות הייבי, פ"שות יסיון ביהול ובמו 20-לגדעון למעלה מ

  ). ח עבור חברות ציבוריות ופרטיות"מתן מגוון של הערכות שווי ויתוחים לגבי אופציות מיות ואג(מחלקת השירות המקצועי 

 פיתוח תוכה ופתרוות, I-impact; חברה למתן שירותים מקצועיים, I-labs: לרבות, ל של חברות רבות"ף וכהוה כמכהקריירה רבת השים שלו כוללת ייסוד במשות

ייצרה כלים לשם יתוח מורכב של הדמיה מולקולארית עבור מחקר , CytoView; אליטיים לשם הגברת האפקטיביות של שימור לקוחות ותוכיות מכירה ורכישה רוחביות

  . תרופותוגילוי 

במדעי המחשב וכלכלה  BAלגדעון תואר . במשרדים הראשיים של החברה בקליפוריה ובישראל, שים במגוון תפקידי יהול באפל מחשבים 12-גדעון שימש במשך כ

חבר באיגוד האמריקאי למתחי הערכות  גדעון. במסגרת התכית היוקרתית של אפל לתואר שי ביהול, San Joseמאויברסיטת  MBA-ו, אילן בישראל-מאויברסיטת בר

  ).NACVA(שווי מוסמכים 

   



 

 

 

 

 מ"בע פיקסלייט טי ויחברת 

  

  

 

  אופציות לעובדיםהערכת שווי 

  10.10.15 ליוםכון 
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  2016 מרץב 17

  ועם יוספידיס

  ,ל"מכ

  מ"חברת פיקסלייט טי וי בע

  

  

  

  ,הכבד יוספידיס מר

מכתב זה מיועד על מת לספק לך סקירה אודות המטרה וההיקף של 

ב ובו דיון והצגת "ח המצלדו ההיך מופ .והיתוחים והמסקות של

  .היתוחים שבוצעו בקשר להתקשרות זו

מעריך : "להלן( .S-Cube Financial Consulting Ltd, בהתאם לבקשתך

של חברת  לעובדיםאופציות של הוגן החישוב להערכת השווי הכין ") השווי

 ךן לתאריכו") החברה"או " 'פיקסלייט ": להלן(מ "בעפיקסלייט טי וי 

או הגשת /לצורך הכת דוחות כספיים ו") הערכהה ךתארי:"להלן( 10.10.15

בהתאם לדיווח הכספי שלה לפי תקי דיווח כספי  ,ליירות ערך דוחות לרשות

  ").IFRS("בילאומיים 

  

  

  מטרה והיקף

של החברה  עובדיםלח היא הערכת השווי ההוגן של אופציות מטרת הדו

 ךלתאריפיים בהתאם לתקיה הבילאומית כון להכת דוחות כס לצורך

עם הדוחות ") ההלה("ח היא לסייע לההלת החברה הדו מטרת. 10.10.15

ל לא ישמש למטרות אחרות ולא "שווי הההערכת  דוח, לפיכך. הכספיים

ח של "רו, המשקיעים, למעט הרשות ליירות ערך והבורסה(יופץ לגוף שלישי 

מבלי ידיעת מעריך השווי ומבלי ) רסם החברההחברה ודיווח לציבור שתפ

  . אישור בכתב ממעריך השווי

  

  פרטי המומחה והצהרות

  גדעון שלום בדור  :שם המומחה •

  מהל תחום הערכות שווישותף     :מקצוע •

  בעל תואר שי במהל עסקים             

  מ"קיוב ייעוץ כלכלי בע-אס  :עיסוק מקום •

  

עוץ על מיזוגים יי, יוס הון וחובמתמחה בג מ"עוץ כלכלי בעיקיוב י-אס

רותי הערכות יעוץ פיסי לחברות מייסודה לשלב הצמיחה ושיי, ורכישות

צעו בשים האחרוות מאות הערכות שווי ימעריכי השווי של החברה ב. שווי

  . של מיות ואופציות של חברות שוות
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  מקורות מידע

  :הים, וישוהמקורות המידע העיקריים אשר שימשו אותו להערכת 

  בהסכםהמתוארים התאים  •

  מסר לו על ידי החברהאשר מידע  •

 שערי ריבית •

  

  תקציר הממצאים

השווי הכלכלי של  ,לפי הערכתו, ח המצורףעל פי היתוח המתואר בדו

הוא כפי הכת דוחות כספיים בהתאם לתקיה הבילאומית  לצורךהאופציות 

 ,מודל הביומיהלפי הערכה הת יאם למתודולוגיבהת וזאת, 3מתואר בפרק ש

  .ההערכה ךכון לתארי

. אין לו זיקה לחברה ואין לו זכות וכחית או צפויה בחברה או בכסיה

מהשכר ששולם עבור , בכל דרך שהיא, התוצאות של יתוחיו לא הושפעו

הוראות ותאים עסקיים וספים אשר לפיהם בוצעה המשימה . שירותיו

  .הווה חלק מדוח זה על דרך ההפיהכלולים כצרופה המ, שלו

  

  

 S-Cubeאו צרו קשר עם , בכל מקרה של שאלה בוגע ליתוח או לדוח שלו

Financial Consulting Ltd.  972-3-561-4929+במספר טלפון.  

  ,בברכה

S-Cube Financial Consulting Ltd.  

  

_____________________________  

  MA ,CVA, רועי ורובל: שם

  ווי בכירמעריך ש

  

_____________________________  

  MBA, גדעון שלום בדור: שם

  שותף מהל
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  הצהרה אודות תאים מגבילים

שכר הטרחה המקצועי עבור , בהתאם לאתיקה המקצועית המוכרת .1

ולמעריך או לעובדיו , שירות זה איו מותה במסקה שלו אודות השווי

 . בחברה אשר שווייה מוערך ,וכחי או מתוכן, אין כל איטרס כספי

מתייחסת אך , אשר באה לידי ביטוי במסמך זה, חוות הדעת לגבי השווי .2

 .ורק למטרה המוצהרת כון לתאריך ההערכה

דוחות כספיים ומידע קשור אחר שסופקו על ידי החברה או ציגיה  .3

כמשקפים באופן מלא , ללא אימות וסף, התקבלו, במהלך בדיקה זו

העסקי של החברה ואת תוצאותיה התפעוליות עבור וכון את מצבה 

 . למעט ככל שמצוין אחרת, התקופות השוות

הושגו ממקורות שלדעתו הים , מידע ציבורי ומידע עפי וסטטיסטי .4

, איו מתחייבים לדיוק או לשלמות של מידע כאמור, עם זאת; אמיים

 . וקיבלו מידע זה ללא אימות וסף

, ויי השגת התוצאות החזויות על ידי החברהאיו מתחייבים לסיכ .5

; מכיוון שאירועים וסיבות לעתים קרובות אים מתרחשים כמצופה

עשויים להיות , הבדלים בין תוצאות בפועל לבין תוצאות חזויות

תוכיות והחות , והשגת התוצאות החזויות תלויה בפעולות; מהותיים

 . של הההלה

על ההחה כי רמת המומחיות  מבוססות, המסקות לעיין השווי .6

וכי טיבה , תמשיך להתקיים, והאפקטיביות הוכחית של הההלה

חליפין או דילול , ארגון מחדש, ואיכותה של החברה לאחר מכירה

 .לא ישתו באופן מהותי או יכר, חלקם של הבעלים

, מיועדים לשימוש בלעדי של הלקוח שלו, דוח זה והמסקות שבו .7

הדוח , כמו כן. מסוימת כפי שמצוית בדוחלמטרה היחידה וה

, ועל הקורא להימע מלפרשם, והמסקות אים מיועדים על ידי המחבר

המסקות הכלולות בדוח זה מייצגות . כייעוץ השקעות בכל אופן שהוא

בהתבסס על המידע שסופק לו על ידי , את דעתו של מעריך השווי

 . החברה ומקורות אחרים

זהות , בעיקר מסקות באשר לשווי(ולו או חלקו כ, תוכו של דוח זה .8

או הפירמה אליה קשורות מומחי הערכת שווי , הערכת שווי) ים(מומחה

אין להפיץ בציבור , )או כל התייחסות לתפקידיהם המקצועיים, כאמור

, מדיות מכירות, מדיות חדשות, יחסי ציבור, באמצעות מדיות פרסום

ללא אישור , תקשורת ציבורי אחראו כל אמצעי , העברה ישירה, דואר

אין לו התגדות , למרות האמור לעיל. מראש ובכתב מאת מעריך השווי

במידה ותידרשו בהתאם לתקות והחיות הרשות , לצירוף הדוח

 .לדוחותיה הכספיים של החברה, ת ערךליירו

שכר הטרחה הוכחי איו כולל שירותים עתידיים בקשר עם שוא דוח  .9
.ויתומחרו בפרד, תן עדות או וכחות בבית המשפטלרבות מ, זה
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  סקירה  .1

  רקע 1.1

הכין ") השווי מעריך: "להלן(מ "יעוץ כלכלי בעיקיוב -אס, כמעה לבקשתכם

החישוב  .ייטפיקסלשל  עובדיםלאופציות  ההוגן של ןייתוח להערכת שווי

ח זה מיועד לספק דו"). הערכהה ךתארי:"להלן( 10.10.15 ךעשה כון לתארי

היתוח , מטרת היתוח ,סקירה, רטת על מאפייי האופציותסקירה מפו

  .שבוצע ומסקותיו

  היקף ומטרת ההערכה  1.2

של החברה  עובדיםלההוגן של אופציות  יןשוויאת ח היא להעריך מטרת הדו

: להלן(ח היא לסייע לההלת החברה מטרת הדו. רכההעה ךכון לתארי

 .עם דיווח להכת דוחות כספיים בהתאם לתקיה הבילאומית ")הההלה"

ל לא ישמש לכל צורך אחר ולא יופץ לגוף שלישי "שווי ההדוח הערכת , לכן

ללא ידיעת מעריך השווי וללא אישור בכתב של מעריך השווי למעט הרשות 

לציבור רואה החשבון של החברה ודיווח , המשקיעים, סההבור, ליירות ערך

  .שתפרסם החברה

  

  

  

  

   שיטות להערכת שווי .2

  גישות להערכת שווי 2.1

לקחת בחשבון את  יש עובדיםההוגן של אופציות ל יןעל מת לתמחר את שווי

  :הפרמטרים הבאים

  מחיר המימוש  •

  אורך החיים הצפוי של האופציה   •

  מחיר המיה  •

  הצפויה של מחיר המיה תודתיותה  •

  שער הריבית חסרת הסיכון עבור אורך החיים הצפוי של האופציות  •

  

לדרישות של  היה בהתאםהערכה ה ;מספר שיטות להערכת שווי ותקיימ

שיטות ההערכה כוללות את וסחת בלק אד ). IFRS(התקיה הבילאומית 

   .קרלו- מודל ביומי וסימולציות מוטה, שולס
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  שיטות לתמחור אופציות 2.2

התוכה , במודל הביומי. השתמשו במודל הביומי, להגיע להערכתו על מת

, מהוות את כולם ליום החישוב, מחשבת מספר רב של חישובים של צמתים

הערכת השווי של מרכיב האופציה היא . והתוחלת היה הערך המבוקש

ו גדול יותר כך ככל שמספר החישובים שבוצע. הערכה בעלת סטית תקן

  . סטיית התקן תהיה קטה יותר

  

לא , B&Sמודלים לתמחור מרכיב האופציה שמהותם סגורה כגון מודל 

מגבלות , תודתיות צפויה, מאפשרים להשתמש בהחות לגבי שערי ריבית

השימוש במודלים מורכבים , B&Sבגלל הגבלה זו של מודלים כמו . 'שוות וכו

קרלו שלוקח בחשבון פרמטרים וספים - ודל מוטהכגון עצים ביומיים או מ

  .שויים בשער הריבית לאורך זמן, לדוגמא, ומאפשר שימוש בהחות דימיות
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  עובדיםהחות והשווי ההוגן של האופציות ל, תוים .3

  מאפייי האופציות 3.1

 תאי הבשלה  כמות אופציות  שם היצע

Liran Dangoor  270 

 12לו יובש 31.12.15החל מ
 20מות רבעויות של 

אופציות כל מה עד לתאריך 
 30ומה אחרוה של  30.9.18

31.12.18 אופציות תבשיל ב  

Tito Leguisamo 375 

 12יובשלו  1.12.15החל מ
 28מות רבעויות של 

אופציות כל מה עד לתאריך 
 39ומה אחרוה של  1.9.18

31.1.19 אופציות תבשיל ב  

Eyal Sela 600 

 16יובשלו  31.12.15ל מהח
 35מות רבעויות של 

אופציות כל מה עד לתאריך 
 40ומה אחרוה של  30.9.19

31.12.19 אופציות תבשיל ב  

Evgeny Kaiko 1,000 

 16יובשלו  31.12.15החל מ
 58מות רבעויות של 

אופציות כל מה עד לתאריך 
 72 ומה אחרוה של  30.9.19

31.12.19 אופציות תבשיל ב  

Eran Cohen-Zion 1,000  31.12.15כל הכמות תבשיל ב  

Racheli Buchman  115 

 12יובשלו  31.12.15החל מ
אופציות  8מות רבעויות של 

 30.9.18כל מה עד לתאריך 
אופציות  19ומה אחרוה של 

31.12.18 תבשיל ב  

  

שחתם ס דולר למיה לפי סיבוב גיו 65.9 הוא - 10.10.15כון ל מיההמחיר 

פי ל ע .בו היו מעורבים משקיעים חיצויים לחברה 2015שקרה חודש אוגוסט 

שמשה את מחיר המיה ממועד הגיוס ההלת החברה לא קרה אירוע מהותי 

   .לתאריך ההערכה

  .דולר למיה 10מחיר המימוש של האופציות היו 

  .שים מיום ההעקה 10תאריך הפקיעה של האופציות היו 

  מכפיל המימוש 3.2

עושר ומחיר המיה משפיעים על התהגות מימוש , גורמים כגון שאת סיכון

, כפיל המימוש צריך להיות מחושב על סמך כל מידע רלווטימ. של עובדים

ממוצעים בתעשיה , כולל התהגויות מימוש היסטוריות של העובדים

  . ומחקרים אקדמיים

גישה אחת לבית מודל התהגות מימוש של עובדים היא להיח שעובדים 

מממשים את האופציות כאשר מחיר המיה מגיעה להכפלה מסויימת של 

חברה צריכה להסתכל , כדי למצוא את מכפיל המימוש. מימושמחיר ה

, במקרה של החברה. התהגות מימוש של העובדים במהלך השים האחרוות

י לא היו מספיק תוים בכדי לספק מכפיל מימוש לכן השתמשו במכפיל

מכפיל המימוש . עבור שכבה היררכית דומהמימוש של חברות השוואה 

  . 2.3 היו יםלעובד שקבע לאופציות

  

  )לאחר תקופת ההבשלה(שיעור עזיבה  3.3

  .על סמך ציפיות הההלהקבע לאופציות לעובדים  10%שיעור עזיבה של 
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  תודתיות צפויה   3.4

התודתיות ההיסטורית של החברה תשמש , IFRS 2לפי ההחות של 

שהחברה היה אולם מכיוון . כקודת התחלה בקביעת התודתיות הצפויה

 חמששל  בחרו לבצע את החישוב לפי תודתיות ממוצעת ,חברה פרטית

              :החברות שבדקו הן .השוואהחברות 

Crown Media Holdings In ,CTC Media, Inc ,Netflix, Inc ,

SeaChange International Inc. ,TiVo Inc. ודתיות שלי התתו 

על פי שערים  יותהאופצ חיים שלהמחושבים על פי אורך  חברות ההשוואה

תודתיות זו גם  .לאחר תאריך ההפקה של חברות ההשוואה .שבועיים

על  IFRS 2מאחר ולפי , ויים הצפוייםימתאימה לדעת החברה לפעילות ולש

מימוי של החברה על רמת החברות להעריך את השפעת המבה הארגוי ו

  .'וב להון וכויחסי ח, מתואם להשפעות של קווים עסקיים שוים, התודתיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :טבלת תודתיות

  תודתיות  )שים(זמן 

1  81.29% 

2  80.54% 

3  94.43% 

4  90.51% 

5  85.61% 

6  82.46% 

7  78.83% 

8  75.31% 

9  74.21% 

10  76.44%1 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
מכיוון שלא היו מספיק , CTC Mediaשים חושבה ללא  10התודתיות לתקופה של   1

  .םשי 10תוים היסטוריים על מת לחשב את התודתיות שלה ל 
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  סיכוןהשער הריבית חסרת  3.5

 שיעור הריבית חסרת הסיכון הלקח לצורך החישוב היו בהתאם למטבע בו

שער , בדולרקוב מחיר המימוש של האופציה היות ו. קוב מחיר המימוש

של ממשלת ת חוב ריבית של אגרההריבית חסרת הסיכון לקח משער 

במודל ח ממשלתי מופק לאורך החיים הצפוי המשמש כקלט "אג. ב"ארה

   .שלו

  .2.12% -0.28% ן ביןבחשבון כון לתאריך ההערכה הי וחהריבית שלק ישער

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דיבידד 3.6

   .שלם דיבידדלא צפויה להחברה , ברהעל פי ההלת הח

   

  עובדיםהשווי ההוגן של האופציות ל 3.7

. הביומי מודלהעל פי  עובדיםלהוגן של אופציות ה ייןחישבו את שוו

  :בטבלה הבאה מוצגותהתוצאות 

  

  

  

  כמות אופציות  שם היצע
שווי הוגן ממוצע 

 )דולר(לאופציה 

Liran Dangoor  270 57.32 

Tito Leguisamo 375 57.25 

Eyal Sela 600 57.80 

Evgeny Kaiko 1,000 57.81 

Eran Cohen-
Zion 1,000 55.91 

Racheli 
Buchman 115 57.41 
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  כישורי מעריך השווי: 'א ספח

 MBA, גדעון שלום בדור

  .הערכות שווי 2,000-ח על למעלה מוביצע ופיק, 2005גדעון משמש כמומחה הערכת שווי מוביל מאז 

בו יזם והוביל את , DBגדעון היה שותף בבית ההשקעות , S-Cubeלפי ייסוד משותף של . טק-טק וביו-בייחוד בחברות היי, פ"שות יסיון ביהול ובמו 20-לגדעון למעלה מ

  ). ח עבור חברות ציבוריות ופרטיות"ות ואגמתן מגוון של הערכות שווי ויתוחים לגבי אופציות מי(מחלקת השירות המקצועי 

 פיתוח תוכה ופתרוות, I-impact; חברה למתן שירותים מקצועיים, I-labs: לרבות, ל של חברות רבות"הקריירה רבת השים שלו כוללת ייסוד במשותף וכהוה כמכ

ייצרה כלים לשם יתוח מורכב של הדמיה מולקולארית עבור מחקר , CytoView; יותאליטיים לשם הגברת האפקטיביות של שימור לקוחות ותוכיות מכירה ורכישה רוחב

  . וגילוי תרופות

במדעי המחשב וכלכלה  BAלגדעון תואר . במשרדים הראשיים של החברה בקליפוריה ובישראל, שים במגוון תפקידי יהול באפל מחשבים 12-גדעון שימש במשך כ

גדעון חבר באיגוד האמריקאי למתחי הערכות . במסגרת התכית היוקרתית של אפל לתואר שי ביהול, San Joseמאויברסיטת  MBA-ו, אילן בישראל-מאויברסיטת בר

  ).NACVA(שווי מוסמכים 
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  MA ,CVA, רועי ורובל

במגוון רחב של הערכות שווי  וא השתתףה. לאומיות-בלקוחות החל מעסקים קטים ועד לחברות ר ומשרת, שים מארבעות שווי מזה למעלה באופן פעיל בהערכ רועי מעורב
  . ון אסטרטגיתכו, דיווח כספי, עבור תכון מס

כולל את כל ההיבטים של  יסיוו. טכולוגיה ותקשורת, ן"דל, ייצור, ור רפואימכש, לרבות שירותים פיסיים, יסיון רחב במתן שירות ללקוחות בעפים רבים לרועי
  . וכן מכשירי חוב וגזרים, ות חברות עסקיות וכסים בלתי מוחשייםלרב, הערכת שווי

  .מ"מתמחה ליהול תיקי השקעות בחברת רבבות השקעות בעכ רועי שימש, .S-Cube Financial Consulting Ltd - ל לפי הצטרפותו

באיגוד  רועי היו חבר. אילן-מאויברסיטת בר, ובקאות התמחות במימון עםבכלכלה  MAוכן , אילן-מאויברסיטת בר) חוגי- דו(הל עסקים בכלכלה ובמ BA רועי היו בעל

  . CVA -הסמכת ה ובעל) NACVA(למעריכי שווי מוסמכים  האמריקאי

  

   



 

 

 

 

 מ"בע פיקסלייט טי ויחברת 

  

  

 

  רכיב האטי דילולהערכת שווי 

  31.12.15 ליוםכון 

  

                                                       

  2016 מרץ
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  ועם יוספידיס

  ,ל"מכ

  מ"חברת פיקסלייט טי וי בע

  

  

  

  ,הכבד יוספידיס מר

סקירה אודות המטרה וההיקף של  מכתב זה מיועד על מת לספק לך

ב ובו דיון והצגת "ח המצלדו ההיך מופ. היתוחים והמסקות שלו

  .היתוחים שבוצעו בקשר להתקשרות זו

מעריך : "להלן( .S-Cube Financial Consulting Ltd, בהתאם לבקשתך

רכיב האטי דילול שיתן של הוגן החישוב להערכת השווי הכין ") השווי

 בהשקעה 4.8.15י הדירקטוריון ב "שאושר עם במסגרת ההסכם למשקיעי

כון ") החברה"או " 'פיקסלייט ": להלן(מ "בעפיקסלייט טי וי חברת מיות ב

לצורך הכת דוחות כספיים ") הערכהה כיתארי:"להלן( .31.12.15 ךלתארי

בהתאם לדיווח הכספי שלה לפי תקי  ,או הגשת דוחות לרשות ליירות ערך/ו

  ").IFRS("וח כספי בילאומיים דיו

  

  

  מטרה והיקף

רכיב האטי דילול שיתן ח היא הערכת השווי ההוגן של מטרת הדו

להכת  צורךל 4.8.15י הדירקטוריון ב "שאושר עלמשקיעים במסגרת ההסכם 

 מטרת. ההערכה ךלתארידוחות כספיים בהתאם לתקיה הבילאומית כון 

, לפיכך. עם הדוחות הכספיים") ההלה"(ח היא לסייע לההלת החברה הדו

ל לא ישמש למטרות אחרות ולא יופץ לגוף שלישי "שווי הההערכת  דוח

ח של החברה ודיווח "רו, המשקיעים, למעט הרשות ליירות ערך והבורסה(

מבלי ידיעת מעריך השווי ומבלי אישור בכתב ) לציבור שתפרסם החברה

  . ממעריך השווי

  

  תפרטי המומחה והצהרו

  גדעון שלום בדור  :שם המומחה •

  מהל תחום הערכות שווישותף     :מקצוע •

  בעל תואר שי במהל עסקים             

  מ"קיוב ייעוץ כלכלי בע-אס  :עיסוק מקום •

  

עוץ על מיזוגים יי, מתמחה בגיוס הון וחוב מ"עוץ כלכלי בעיקיוב י-אס

תי הערכות רויעוץ פיסי לחברות מייסודה לשלב הצמיחה ושיי, ורכישות
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צעו בשים האחרוות מאות הערכות שווי ימעריכי השווי של החברה ב. שווי

  . של מיות ואופציות של חברות שוות

  מקורות מידע

  :הים, שוויהמקורות המידע העיקריים אשר שימשו אותו להערכת 

  בהסכםהמתוארים התאים  •

  מחירי מיות בבורסה •

  מסר לו על ידי החברהאשר מידע  •

 י ריביתשער •

  

  

  

  

  

  

  

  

  תקציר הממצאים

רכיב השווי הכלכלי של  ,לפי הערכתו, ח המצורףעל פי היתוח המתואר בדו

הוא הכת דוחות כספיים בהתאם לתקיה הבילאומית  לצורך האטי דילול

בלק  מודללפי הערכה הת יאם למתודולוגיבהת וזאת, 3מתואר בפרק כפי ש

  .ההערכה ךכון לתארי ,אד שולס

. ן לו זיקה לחברה ואין לו זכות וכחית או צפויה בחברה או בכסיהאי

מהשכר ששולם עבור , בכל דרך שהיא, התוצאות של יתוחיו לא הושפעו

הוראות ותאים עסקיים וספים אשר לפיהם בוצעה המשימה . שירותיו

  .כלולים כצרופה המהווה חלק מדוח זה על דרך ההפיה, שלו

 S-Cubeאו צרו קשר עם , ה בוגע ליתוח או לדוח שלובכל מקרה של שאל

Financial Consulting Ltd.  972-3-561-4929+במספר טלפון.  

  ,בברכה

S-Cube Financial Consulting Ltd.  

  

_____________________________  

  MBA, גדעון שלום בדור: שם

  שותף מהל
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  הצהרה אודות תאים מגבילים

שכר הטרחה המקצועי עבור , קצועית המוכרתבהתאם לאתיקה המ .1

ולמעריך או לעובדיו , שירות זה איו מותה במסקה שלו אודות השווי

 . בחברה אשר שווייה מוערך, וכחי או מתוכן, אין כל איטרס כספי

מתייחסת אך , אשר באה לידי ביטוי במסמך זה, חוות הדעת לגבי השווי .2

 .ההערכהורק למטרה המוצהרת כון לתאריך 

דוחות כספיים ומידע קשור אחר שסופקו על ידי החברה או ציגיה  .3

כמשקפים באופן מלא , ללא אימות וסף, התקבלו, במהלך בדיקה זו

וכון את מצבה העסקי של החברה ואת תוצאותיה התפעוליות עבור 

 . למעט ככל שמצוין אחרת, התקופות השוות

גו ממקורות שלדעתו הים הוש, מידע ציבורי ומידע עפי וסטטיסטי .4

, איו מתחייבים לדיוק או לשלמות של מידע כאמור, עם זאת; אמיים

 . וקיבלו מידע זה ללא אימות וסף

, איו מתחייבים לסיכויי השגת התוצאות החזויות על ידי החברה .5

; מכיוון שאירועים וסיבות לעתים קרובות אים מתרחשים כמצופה

עשויים להיות , על לבין תוצאות חזויותהבדלים בין תוצאות בפו

תוכיות והחות , והשגת התוצאות החזויות תלויה בפעולות; מהותיים

 . של הההלה

מבוססות על ההחה כי רמת המומחיות , המסקות לעיין השווי .6

וכי טיבה , תמשיך להתקיים, והאפקטיביות הוכחית של הההלה

חליפין או דילול , דשארגון מח, ואיכותה של החברה לאחר מכירה

 .לא ישתו באופן מהותי או יכר, חלקם של הבעלים

, מיועדים לשימוש בלעדי של הלקוח שלו, דוח זה והמסקות שבו .7

הדוח , כמו כן. למטרה היחידה והמסוימת כפי שמצוית בדוח

, ועל הקורא להימע מלפרשם, והמסקות אים מיועדים על ידי המחבר

המסקות הכלולות בדוח זה מייצגות . ופן שהואכייעוץ השקעות בכל א

בהתבסס על המידע שסופק לו על ידי , את דעתו של מעריך השווי

 . החברה ומקורות אחרים

זהות , בעיקר מסקות באשר לשווי(כולו או חלקו , תוכו של דוח זה .8

או הפירמה אליה קשורות מומחי הערכת שווי , הערכת שווי) ים(מומחה

אין להפיץ בציבור , )תייחסות לתפקידיהם המקצועייםאו כל ה, כאמור

, מדיות מכירות, מדיות חדשות, יחסי ציבור, באמצעות מדיות פרסום

ללא אישור , או כל אמצעי תקשורת ציבורי אחר, העברה ישירה, דואר

אין לו התגדות , למרות האמור לעיל. מראש ובכתב מאת מעריך השווי

בהתאם לתקות והחיות הרשות במידה ותידרשו , לצירוף הדוח

 .החברהלדוחותיה הכספיים של , ליירות ערך

שכר הטרחה הוכחי איו כולל שירותים עתידיים בקשר עם שוא דוח  .9
.ויתומחרו בפרד, לרבות מתן עדות או וכחות בבית המשפט, זה

  



 

  
  
  

 
 

5  

  קיצורים
 

 הערכת השווי ימועד 31.12.15

 ייטפיקסלאו  חברהה מ"פיקסלייט טי וי בע

S-Cube Financial Consulting Ltd.  מעריך השווי אוS- Cube 

 ההלה פיקסלייטההלת 
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  סקירה  .1

  רקע 1.1

הכין ") השווי מעריך: "להלן(מ "יעוץ כלכלי בעיקיוב -אס, כמעה לבקשתכם

להערכת השווי ההוגן של רכיב האטי דילול שיתן למשקיעים יתוח 

החישוב עשה כון  .4.8.15י הדירקטוריון ב "שאושר ע במסגרת ההסכם

רטת על מאפייי ח זה מיועד לספק סקירה מפודו. ההערכה ךלתארי

  .היתוח שבוצע ומסקותיו, מטרת היתוח ,סקירה, האופציות

  היקף ומטרת ההערכה  1.2

השווי ההוגן של רכיב האטי דילול שיתן את היא להעריך ח מטרת הדו

 כיכון לתארי 4.8.15י הדירקטוריון ב "שאושר עלמשקיעים במסגרת ההסכם 

עם  ")הההלה: "להלן(ח היא לסייע לההלת החברה מטרת הדו. הערכהה

דוח הערכת , לכן .דיווח להכת דוחות כספיים בהתאם לתקיה הבילאומית

א ישמש לכל צורך אחר ולא יופץ לגוף שלישי ללא ידיעת מעריך ל ל"שווי הה

, השווי וללא אישור בכתב של מעריך השווי למעט הרשות ליירות ערך

שתפרסם לציבור רואה החשבון של החברה ודיווח , המשקיעים, הבורסה

  .החברה

  

  

  

  

   שיטות להערכת שווי .2

  גישות להערכת שווי 2.1

לקחת בחשבון  ישל אופציות למשקיעים ההוגן ש יןעל מת לתמחר את שווי

  :את הפרמטרים הבאים

  מחיר המימוש  •

  אורך החיים הצפוי של האופציה   •

  מחיר המיה  •

  תודתיות הצפויה של מחיר המיהה  •

  שער הריבית חסרת הסיכון עבור אורך החיים הצפוי של האופציות  •

  

ישות של לדר היה בהתאםהערכה ה ;מספר שיטות להערכת שווי ותקיימ

שיטות ההערכה כוללות את וסחת בלק אד ). IFRS(התקיה הבילאומית 

חישוב המודל בו בחרו לצורך  .קרלו-מודל ביומי וסימולציות מוטה, שולס

  .ק אד שולסשווי האופציות הוא מודל בל
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  רכיב האטי דילולחות והשווי ההוגן של ה ,תוים .3

  טי דילולמאפייי הא 3.1

סבב גיוס בין החברה לבין  י הדירקטוריון"אושר ע 2015וגוסט בא 4ב 

על פי  .דולר למיה 65.90משקיעים חיצויים לפי מחיר מיה רגילה של 

שמשה את מחיר המיה ממועד הגיוס ההלת החברה לא קרה אירוע מהותי 

סכם ההשקעה קיבלו המשקיעים זכות לאטי הכחלק מ  .לתאריך ההערכה

החברה תפיק מיות במחיר מוך יותר מהמחיר אותו קיבלו דילול במקרה ש

: זכות זו תפקע במוקדם מבין התאריכים הבאים. המשקיעים במסגרת הגיוס

 .31.5.16) ב IPO) א

דולר למיה  65.90 הוא 30.9.15ו  4.8.15ומחיר המימוש כון ל  מיההמחיר 

ו מעורבים משקיעים בו הי 4.8.15ב  י הדירקטוריון"אושר ע שלפי סיבוב גיוס 

    .חיצויים לחברה

רכיב האטי דילול . PUTרכיב האטי דילול חושב באמצעות חישוב אופציית 

י כך שרכיב האטי דילול מקה הבטחה "ע PUTדומה במאפיייו לאופציית 

  .על מחיר המיה

ר מוך וב גיוס וסף במחיבהסתברות לכך שיתרחש סיה ,לפי ההלת החברה

על  ,עקב כך.  31.12.15כון ל 3%היו  הוכחי שקבע בסיבוב ממחיר המיה

  .3%שהתקבלה יישמו הסתברות של  PUTשווי אופציית ה 

מכך . 31.3.16היו  31.12.15כון ל  IPOעל פי ההלת החברה הצפי לאירוע 

  .שים 0.25היו  31.12.15ובע כי אורך החיים כון ל 

  

  תודתיות צפויה   3.2

התודתיות ההיסטורית של החברה תשמש , IFRS 2 לפי ההחות של

שהחברה היה אולם מכיוון . כקודת התחלה בקביעת התודתיות הצפויה

 חמששל  בחרו לבצע את החישוב לפי תודתיות ממוצעת ,חברה פרטית

              :החברות שבדקו הן .השוואהחברות 

Crown Media Holdings In ,CTC Media, Inc ,Netflix, Inc ,

SeaChange International Inc. ,TiVo Inc. ודתיות שלי התתו 

על פי שערים  .שים 0.25מחושבים על פי אורך חיים של  חברות ההשוואה

לקחו , מחצי שהאורך החיים היו פחות  31.12.15מכיוון שכון ל  .שבועיים

דתיות חישבו את התו. בחשבון את התודתיות של חצי שה כמייצגת

תודתיות זו גם  .לאחר תאריך ההפקה של חברות ההשוואה, ל"ות הלתקופ

על  IFRS 2מאחר ולפי , ויים הצפוייםימתאימה לדעת החברה לפעילות ולש

מימוי של החברה על רמת החברות להעריך את השפעת המבה הארגוי ו

  .'ון וכויחסי חוב לה, מתואם להשפעות של קווים עסקיים שוים, התודתיות

   .לתקופה של חצי שה 84.32%היה התודתיות הממוצעת 

  

  

  סיכוןהשער הריבית חסרת  3.3

שיעור הריבית חסרת הסיכון הלקח לצורך החישוב היו בהתאם למטבע בו 

שער , בדולרקוב מחיר המימוש של האופציה היות ו. קוב מחיר המימוש

של ממשלת וב ת חריבית של אגרההריבית חסרת הסיכון לקח משער 
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במודל ח ממשלתי מופק לאורך החיים הצפוי המשמש כקלט "אג. ב"ארה

   .שלו

 0.25לתקופה של  0.16%היו  31.12.15שער הריבית שלקח בחשבון כון 

יםש.  

  

  

  

  

  

  דיבידד 3.4

   .שלם דיבידדלא צפויה להחברה , ברהעל פי ההלת הח

   

  רכיב האטי דילולהשווי ההוגן של  3.5

. בלק אד שולסעל פי מודל  רכיב האטי דילולהוגן של ה ייוחישבו את שוו

  :בטבלה הבאה מוצגותהתוצאות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 של רכיב האטי דילולשווי הוגן  כהתאריך ההער
 )דולר(

31.12.15 0.33 
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  כישורי מעריך השווי: 'א ספח

 MBA, גדעון שלום בדור

  .הערכות שווי 2,000-וביצע ופיקח על למעלה מ, 2005גדעון משמש כמומחה הערכת שווי מוביל מאז 

בו יזם והוביל את , DBגדעון היה שותף בבית ההשקעות , S-Cubeלפי ייסוד משותף של . טק-טק וביו-בייחוד בחברות היי, פ"שות יסיון ביהול ובמו 20-לגדעון למעלה מ

  ). ח עבור חברות ציבוריות ופרטיות"אופציות מיות ואג מתן מגוון של הערכות שווי ויתוחים לגבי(מחלקת השירות המקצועי 

 פיתוח תוכה ופתרוות, I-impact; חברה למתן שירותים מקצועיים, I-labs: לרבות, ל של חברות רבות"הקריירה רבת השים שלו כוללת ייסוד במשותף וכהוה כמכ

ייצרה כלים לשם יתוח מורכב של הדמיה מולקולארית עבור מחקר , CytoView; ורכישה רוחביות אליטיים לשם הגברת האפקטיביות של שימור לקוחות ותוכיות מכירה

  . וגילוי תרופות

במדעי המחשב וכלכלה  BAלגדעון תואר . במשרדים הראשיים של החברה בקליפוריה ובישראל, שים במגוון תפקידי יהול באפל מחשבים 12-גדעון שימש במשך כ

גדעון חבר באיגוד האמריקאי למתחי הערכות . במסגרת התכית היוקרתית של אפל לתואר שי ביהול, San Joseמאויברסיטת  MBA-ו, ן בישראלאיל-מאויברסיטת בר

  ).NACVA(שווי מוסמכים 

   



 1-די
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