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טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות ערך לציבור על פי טיוטה זו, ולפיכך אין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות 

תשקיף זו לבין התשקיף שיקבל את היתר רשות ערך על פי טיוטת תשקיף זו. כמו כן, ייתכנו שינויים בפרטים שנכללו בטיוטת 

 ניירות ערך.

 

 טכנולוגיות ומדיה בע"מ סלטיק
 )״החברה״(

 של הנפקה ראשונה לציבור להשלמה תשקיף

 של

 .״ לפי העניין(מניות רגילות״ או ״מניותה״יחד: ב)להלן ו של החברה ללא ערך נקוברגילות, רשומות על שם,  מניות]_______[ 

 שלו        

כתבי אופציה )סדרה ( רשומים על שם, ניתנים למימוש לעד ]________[ מניות רגילות של החברה )"1]______[ כתבי אופציה )סדרה 
 לתשקיף. 2בפרק  2.13ראו סעיף  בדבר כתבי האופציה "(. לפרטים(1

והודעה משלימה שתפורסם  ״(התשקיףזה )״להשלמה אשר יוצעו לציבור בהצעה על פי תשקיף ( 1)סדרה וכתבי האופציה המניות 
", ההודעה המשלימה"-" ותקנות הודעה משלימה)" 2007-בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"ז

אשר הקצתה ומניות שתנבנה מהאופציות הלא סחירות , וכן רישום למסחר של כל המניות בהון המונפק והנפרע של החברה בהתאמה(
ובכלל , הודעה משלימהבהודעה המשלימה תכלול החברה כל פרט שניתן לכלול בהתאם לתקנות  להלן(. 3.1)כמפורט בסעיף החברה 

לתשקיף. המועד והתקופה להגשת בקשות לרכישות  2.16שינוי בכמות ו/או במחיר של ניירות הערך המוצעים. לפרטים ראה סעיף , זאת
 מה שתפרסם החברה.יחידות יחל במועד שיפורסם בהודעה המשלי

 .1"ניירות הערך המוצעים( ייקראו להלן יחדיו "1המניות וכתבי האופציה )סדרה 

 ניירות הערך מוצעים כדלהלן:

, כאמור בתקנות הצעה אחידהבדרך של ]_________[ יחידות, -בלציבור במסגרת תשקיף זה ( יוצעו 1המניות וכתבי האופציה )סדרה 
כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי בדרך של מכרז על המחיר ליחידה , 2007 -ניירות ערך )אופן הצעת ניירות הערך לציבור(, תשס״ז

 ״, לפי העניין(:היחידותאו ״״היחידה״ הינם כדלקמן )

 מחיר כולל הרכב היחידה

 במחיר כולל של ]____[ ש"ח ש״ח למניה _______[[מניות רגילות במחיר של  ]_______[

 ללא תמורה (1כתבי אופציה )סדרה  ]_______[

 ש״ח _______[[ סה״כ המחיר המינימאלי ליחידה

 

יחידות בהנפקה, הינו ]_[ ש"ח. השווי ההמחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת, בהתבסס על המחיר המינימאלי ליחידה בו תוצענה 
של כל כתב אופציה והמחיר האפקטיבי של מניה רגילה מבוסס על  הינו ]__[ ש"ח. השווי האמור (1הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה 

כשסטיית התקן  ,כאשר מניה מונפקת ביחד עם כתב אופציה ,נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
 .% ]__[ ושיעור ההיוון השנתי הינו %]__[השבועית הינה 

בות מוקדמת לרכישת יחברה להתקשר עם משקיעים מסווגים בהתקשרות מוקדמת לפיה יגישו המשקיעים המסווגים התחיבכוונת ה
 .לתשקיף 2.17לפרטים ראו סעיף  .היחידות בכמויות ובמחירים ליחידה אשר יפורסמו בהודעה המשלימה שתפרסם החברה

 ,לתשקיף 2.5.6.1לפרטים אודות מספר היחידות שבאפשרות החברה להקצות למשקיעים מסווגים לאחר תאריך המכרז ראו סעיף 
 .לתשקיף 2.5.6.2ולפרטים אודות מספר היחידות שבאפשרות החברה להקצות לכלל המזמינים לאחר תאריך המכרז ראו סעיף 

 .ת לא יוקצו ולא יירשמו למסחרהמניות המוצעו י,היה ותבוטל ההנפקה מסיבה כלשה

 (.IPOהצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור ) ההינ הצעה זו

                                            

 בסמוך למועד פרסום התשקיף.ויעודכנו מבנה ההנפקה וניירות הערך שיוצעו במסגרתה יקבעו סופית  1
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 )"תשקיף המדף"( ותשקיף מדף

להנפיק ניירות ערך שונים, ובכלל זה, מניות רגילות של החברה, אגרות חוב, אגרות חוב הניתנות להמרה )א( מכוחו החברה תוכל 
הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות  למניות החברה, כתבי אופציה

להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי 
 .(ATMעל פי תשקיף המדף תוך כדי המסחר בבורסה )מנגנון  ; וכן )ב( להציע ניירות ערך כאמור״(ניירות הערך)״

א)ו( לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 
ות, בהתאם להוראות כל בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצע

״(, כפי שיהיו באותה עת. לפרטים נוספים אודות ההצעה הבורסהדין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ )״
 לתשקיף זה. 2ואופן הצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ראו פרק 

 ״.התשקיףתשקיף ותשקיף המדף, יחדיו, יקראו להלן: ״ה

( 3; )( תקיפות סייבר ודליפת מידע2תחרות; )( 1: )ענפייםורמי סיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה הינם כדלקמן: סיכונים ג
ספקי מוניטיזציה יחסים עם ( 2; )שימוש באופרטורים מקומיים( 1סיכונים מיוחדים לחברה: )שינויים והתפתחות טכנולוגית; 

סעיף . לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון אלו וגורמי סיכון נוספים בעלי השפעה על החברה, ראו החמרת הרגולציה( 3; )מהותיים
 לתשקיף זה. 6פרק ב 6.26

-למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, למעט מגבלות מכוח הדין, לא חלות על החברה מגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנד על
 .ידי החברה

 לתשקיף זה. 8החברה לבעלי עניין בה ראו פרק לפרטים אודות עסקאות בין 

אות ההנפקה מתמורת ההנפקה פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצ סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על
 . הנפקת ניירות הערך על פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית.יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה, הצפויה

לאחר רישום עילית -טקאביב -היא תיכלל במדד תלהחברה צפויה לקבל אישור עקרוני מהבורסה, לפיו  ,שנמסר לחברה מהבורסהכפי 
שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של  (א)ניירות הערך שלה למסחר, בכפוף למספר תנאים, שהעיקריים שבהם: 

 (ג; )10%-שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ (ב)ח לפחות; מיליון ש" 20מניות החברה בבורסה יעמוד על 
 50-המחיר למניה על פי התשקיף לא יפחת מ (ד)מיליון ש"ח;  100-שווי השוק של מניות החברה במועד הרישום למסחר לא יפחת מ

מניית החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה נוספת. לפיכך, בהתחשב במאפייני החברה, במבנה  (ה)אגורות; 
תקנות ניירות ערך בההקלות המנויות  על החברהעילית כך שיחולו -אביב טק-ההנפקה ובהיקפה, החברה צפויה להיכלל במדד תל

תהנה מההקלות הניתנות "לתאגיד קטן" על פי ובכלל זה,  ,2016-התשע"ו ,(עילית-דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק)
"( וזאת אף אם לא תחשב תקנות הדוחות)להלן: " 1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 5הוראות סעיף 

של רישום למסחר בבורסה בחו"ל  במקרהוכן הקלה ביחס למתכונת הדיווח  ,ג לתקנות הדוחות כאמור5"תאגיד קטן" כהגדרתו בסעיף 
 לתשקיף. 1.3כאמור ראו סעיף  אשר יחולו על התאגיד אודות ההקלותפים נוסלפרטים  .לב לחוק ניירות ערך35כאמור בסעיף 

החברה הינה חברת מו"פ בהתאם לתנאים הקבועים בפרק ו' להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה. לפרטים נוספים ראה 
ובאתר  www.magna.isa.gov.il ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף החברה באתר רשות ניירות ערך בכתובת. 2לתשקיף 1.4סעיף 

 .www.tase.co.il הבורסה לניירות ערך בכתובת
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 הנדרשים לצורך הגדרתה כחברת מו"פ.נכון למועד טיוטה זו החברה טרם קיבלה את האישורים  2
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  סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ

 )"החברה"(

 מבוא - 1פרק 

 הגדרות .1.1

 אביב בע"מ;-הבורסה לניירות ערך בתל –" הבורסה" .1.1.1

 ;סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ – החברה" או "המנפיקה"" .1.1.2

 רשות ניירות ערך; –"הרשות"  .1.1.3

  ;החברה והחברות המאוחדות שלה –" הקבוצה" .1.1.4

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט –" חוק החברות" .1.1.5

 ;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח –" חוק ניירות ערך" .1.1.6

 ;2005-תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו  –" תקנות הצעת מדף" .1.1.7

 .2007 וטיוטת תשקיף(, התשס"ז, תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה –"תקנות הודעה משלימה"  .1.1.8

 כללי .1.2

 פרטית כחברה החברות חוק פי על 2018בפברואר,   27 ביום בישראל ונרשמה התאגדה החברה

  .לציבור החברה של ערך ניירות של ראשונה הצעה נהיה זה תשקיף פי על ההנפקה. ותבמני מוגבלת

 זה, תשקיף פי על אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר החברה של הערך ניירות של רישומן עם

החברות, וכן לתאגיד מדווח, כהגדרת  בחוק זה מונח כהגדרתת, ציבורי לחברה החברה תהפוך

 לתשקיף זה. 6ק לפרטים אודות החברה ראו פר מונח זה בחוק ניירות ערך.

ברה פי תשקיף זה, יחולו על הח כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה המוצעים על

התאם להוראות והתקנות שהותקנו מכוחו. בהתאם, החברה תדווח ב ניירות ערך הוראות חוק

 .פי חוק ניירות ערך ותקנותיו הדיווח המתאימות על

 זה להצעה ראשונה של ניירות הערך על פי תשקיף להשלמה היתרים ואישורים .1.3

 להצעת הישראלי הדין פי על הדרושים והרישיונות האישוריםם, ההיתרי כל את קיבלה החברה

 .1זה תשקיף ולפרסום ה,בבורס לרישומםם, להנפקתך, הער ניירות

 או בו המובאים הפרטים אימות משום התשקיף את לפרסם ערך ניירות רשות של בהיתרה אין

 על המוצעים ניירות הערך של טיבם על דעה הבעת משום בו ואיןם, שלמות או אישור מהימנותם

 .זה תשקיף פי

 

                                            

 נכון למועד טיוטה זו טרם התקבל היתר רשות ניירות ערך לפרסום התשקיף. 1
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 2ואישורים לחברת מו"פ היתרים .1.4

ביום ]________[ קיבלה החברה את אישור המדען הראשי לפיו החברה השקיעה במהלך השנים 

]____[ כולל, סך העולה על ]_[ ש"ח במחקר ופיתוח. בנוסף, התחום העיקרי בו עוסקת  –]____[ 

הטכנולוגיה  החברה ומתכוונת להמשיך לעסוק בו, בתקופה שלאחר רישומה למסחר, הינו פיתוח

בהתאם לתנאים  ,ולפיכך אשר עליה מבוססים מוצריה, שיווקם ומכירתם של המוצרים האמורים

עונה החברה להגדרת מו"פ וזכאית  הקבועים בפרק ו' להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה

  .להלן 2.9להקלות המפורטות בסעיף 

צפויה לקבל אישור עקרוני מהבורסה, , החברה 3כפי שנמסר לחברה מהבורסה– עילית-מדד טק .1.5

עילית לאחר רישום ניירות הערך שלה למסחר, בכפוף למספר -אביב טק-לפיו היא תיכלל במדד תל

תנאים, שהעיקריים שבהם: )א( שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מניות 

ציבור בתחילת יום המסחר מיליון ש"ח לפחות; )ב( שיעור החזקות ה 20החברה בבורסה יעמוד על 

 100-; )ג( שווי השוק של מניות החברה במועד הרישום למסחר לא יפחת מ10%-כאמור לא יפחת מ

אגורות; )ה( מניית החברה הינה  50-מיליון ש"ח; )ד( המחיר למניה על פי התשקיף לא יפחת מ

החברה, במבנה  מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה נוספת. לפיכך, בהתחשב במאפייני

 4במהלך תקופת ההקלותעילית כך ש-אביב טק-ההנפקה ובהיקפה, החברה צפויה להיכלל במדד תל

המנויות בתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א  יחולו על החברה ההקלות

 , וכמפורט להלן:2016-עילית(, התשע"ו-טק

ד 5על פי הוראות סעיף  ניתנות "לתאגיד קטן"א. בתקופת ההקלות החברה תהנה מההקלות ה

"( וזאת תקנות הדוחות)להלן: " 1970-התש"ל  לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  ג לתקנות הדוחות כאמור.5" כהגדרתו בסעיף תאגיד קטן"אף אם לא תחשב 

נימית, כמפורט ב. בתקופת ההקלות, החברה תהיה פטורה מלצרף הצהרת מנהלים על הבקרה הפ 

 ב )ד( לתקנות הדוחות.9בסעיף 

החברה תהיה פטורה מלתת  5, ביחס לדוחות רבעוניםונכון למועד התשקיף ג. בתקופת ההקלות

א לתקנות הדוחות; 39גילוי אודות שינויים בעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקנה 

א לתקנות 44 -ו 44מלצרף דוחות ביניים ומידע פיננסי של חברה כלולה, כאמור בסעיפים 

רה תצרף לתקנות הדוחות. החב 48הדוחות; וכן מלצרף דוח דירקטוריון רבעוני, כאמור בתקנה 

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

  המצטברת מתום שנת הדיווח האחרונה;

אם וככל שניירות הערך של החברה  -לב)ד( לחוק ניירות ערך  35ד. כמו כן ובהתאם להוראות סעיף 

ירות ערך, לא תידרש החברה לקבל את לב לחוק ני 35ירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 

                                            

 את האישורים הנדרשים לצורך הגדרתה כחברת מו"פ.  קיבלה טרםהחברה נכון למועד טיוטה זו  2
 .יובהר כי טרם נמסרה לחברה הודעה זו 3
עילית, תקופת ההקלות משמעה התקופה ממועד ההנפקה לראשונה לציבור עד קרות -בהתאם להוראות תקנון טק 4

( תום 2לציבור; )( תום השנה שבמהלכה יחלפו חמש שנים ממועד ההנפקה הראשונה 1אחד מאלה, לפי המוקדם: )
השנה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של התאגיד בתשעים הימים שקדמו לתום אותה שנה, עלה על מיליארד שקלים 

 "(.תקופת ההקלותחדשים )להלן: "
 .דוחות רבעון ראשון ושלישי בכל שנה קלנדרית והכל בהתאם ובכפוף לתקנות הדוחות -קרי  5
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לב)ג( לחוק ניירות ערך על מנת לעבור ולדווח  35הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה, כאמור בסעיף 

 .לחוק ניירות ערך 3בהתאם להוראות פרק ה'

 )א(1.4בסעיפים יישם את ההקלות המפורטות ל החברה בחרה, זה לעיל 1.4בהמשך לאמור בסעיף 

 )ד( לעיל; 1.4 –)ב( ו 1.4) -

העקרוני לתשקיף זה, לפיו תנאי המניות המוצעות לציבור )כמפורט  אישורה את נתנההבורסה 

והמניות  (1כתבי האופציה )סדרה  , המניות הקיימות בהון החברה ,לתשקיף( 2.3-ו 2.1בסעיפים 

הלא והמניות שתנבענה ממימוש האופציות לתשקיף(  2.13)כמפורט בסעיף  שתנבענה ממימושן

לתשקיף(, עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על  3.1)כמפורט בסעיף  רשומות

של  בפיזור מזערי מותנה של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה למסחר הרישום. פיו

 החברה, במניות מינימלי ציבור החזקות ושיעור שוויקיום בהחזקות הציבור במניות החברה, 

מתן ה. הבורס בתקנון כמפורט מינימלי הון עצמי של ובקיומוה, ז לתשקיף 2.9 בסעיף רטכמפו

המניות  של בבורסה למסחר לרישום אישור מהווה אינו זה לתשקיף מהבורסה עקרוני אישור

והרישום  זה, תשקיף פי על המוצעים הערך הקיימות בהון החברה במועד התשקיף ושל ניירות

ערך  ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור לקבלת כפוף כאמור יהיה הערך ניירות של למסחר

הודעה משלימה שתפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות הודעה  פי על שיונפקו

 "(. ההודעה המשלימהלתשקיף )" 2.16משלימה, כמפורט בסעיף 

 התשקיף ושל ניירותאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות הקיימות בהון החברה במועד 

 2.16 ההודעה המשלימה, כמפורט בסעיףפי תשקיף זה, יינתן טרם פרסומה של -הערך המוצעים על

 .לתשקיף

 משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות זה אין לראות באישור הבורסה לתשקיף להשלמה

 אישור בקשהפי ההודעה המשלימה. על  פי תשקיף זה לציבור למסחר על הערך המוצעים על

 פי ההודעה המשלימה, יחולו הוראות תקנון לרישום ניירות הערך המוצעים לציבור למסחר על

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

 .המשלימה

 או למהימנותם או בתשקיף המובאים לפרטים אישורה, ז לתשקיף הבורסה באישור לראות אין

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

 .הם מוצעים בו המחיר על או

 היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף .1.6

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

ך, ער ניירות לחוקא)ו( 23 סעיף פיעל  תיעשהף המד תשקיףפי -על ערך ניירות הצעת. 6המדף

 ותנאי פרטי לרבותה, הצע לאותה המיוחדים יושלמו הפרטים בהם הצעת המדף דוחות באמצעות

 והנחיות לתקנון ובהתאם דין כל בהתאם להוראותת, המוצעו היחידות והרכב הערך ניירות

דוח ערך )" ניירות ותקנות ניירות ערך לחוק בהתאם יוגש ואשרת, ע באותה שיהיו כפיה, הבורס

 "(.הצעת מדף

                                            

 המדף. יתר רשות ניירות ערך לפרסום תשקיףנכון למועד טיוטה זו טרם התקבל ה 6
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 בו המובאים הפרטים אימות משוםף המדף תשקי את לפרסם ערך ניירות רשות של בהיתרה אין

  המוצעים ניירות הערך של טיבם על דעה הבעת משום בו ואיןם, שלמות או אישור מהימנותם או

 המדף. תשקיף פי לע

 חוב אגרות, חוב אגרותה, החבר של למניות רגילות המתייחס העקרוני אישורה את נתנה בורסהה

 אופציה כתביה, החבר למימוש למניות הניתנים אופציה כתביה, החבר למניות להמרה הניתנות

 ערך ניירותה ולמניות החבר להמרה הניתנות חוב לאגרות או חוב לאגרות למימוש הניתנים

האישור העקרוני האמור . על פי תשקיף מדף זה מדףשיוצעו באמצעות דוחות הצעת  ,םמסחריי

ככל ויוצעו, יהיה כפוף לקבלת  אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר, ורישומם למסחר,

 .המדף פי דוח הצעת-אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על

 דוח פי על למסחר הערך ניירות לרישום אישור למתן התחייבות משום העקרוני האישור במתן אין

 יחולו מדף הצעת דוח פי על למסחר ערך ניירות לרישום בקשה אישור עלר. כאמו מדף הצעת

 למסחר לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפיו, פי על וההנחיות הבורסה תקנון הוראות

 .כאמור מדף הצעת דוח פי על לציבור המוצעים הערך ניירות של

 או בתשקיף המובאים לפרטים אישורה, זף מדף לתשקי הבורסההאמור של  באישור לראות אין

 הערך ניירות של טיבם על או החברה על דעה הבעת משום בו לשלמותם ואין או למהימנותם

 ו הם יוצעו בדוח הצעת מדף.ב המחיר על או מדף זה  בתשקיף המוצעים

 7הון מניות החברה .1.7

 החברה למועד התשקיף הינו כמפורט להלן:הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של 

הון מונפק  הון רשום סוג המניות
 ונפרע

הון מונפק 
בדילול )ונפרע 

 א(מל

הון מונפק ונפרע 
לאחר הנפקת 

 8ניירות הערך

הון מונפק ונפרע 
לאחר הנפקת ניירות 

 9הערך )בדילול מלא(

מניות רגילות 
 ללא ערך נקוב

         
100,000,000  

 
]__[ ]__[ ]___[ []__ 

 מרכיבי ההון של החברה .1.8

סלטיק אינק על ידי החברה במסגרת עסקת החלפת המניות משקף את רכישת מניות סעיף זה 

דוחות הכספיים בהתאמה ל וזאת 2016ינואר,  1ביום , כאילו התבצעה לתשקיף 6המתוארת בפרק 

(, דולר ארה"במרכיבי ההון של החברה )באלפי  .המאוחדים השנתיים פרופורמה של החברה

 , הינם כמפורט להלן: 2017 דצמברב 31בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 

  רכיב

 *   הון מניות נפרע

                                            

 הנתונים החסרים בטבלת ההון יושלמו בסמוך לפרסום התשקיף. 7
)לא כולל הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז, ככל שיהיו. לפרטים  על פי תשקיף זה הבהנחה של היענות מלאה להצע 8

  .לתשקיף( 2.5.6 אודות הקצאות נוספות, ראו סעיף 
 ( ככל שימומשו למניות החברה.1כתבי אופציה )סדרה לא כולל   9
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 48,475 [2]פרמיה על המניות

קרנות הון אחרות, לרבות קרן 
 [3]מהפרשי תרגום

8,322 

 (58,030)  עודפים

סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלי 
 המניות של החברה 

 (1,231) 

 (1,231)  סה"כ הון

 ;דולר ארה"ב 1000-נמוך מ םמייצג סכו*

ההון העצמי של  ה,רך המוצעים לציבור על פי תשקיף זכל ניירות העהיענות מלאה ל בהנחה של

 .מיליון ש"ח ]__[-הוראות תקנון הבורסה כאמור, יעמוד על כעל פי החברה לאחר הרישום למסחר 

 הצגת נתונים בדולר ארה"ב .1.9

, שהינו מטבע הפעילות של בדולר ארה"בהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה מוצגים 

הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית  דולר ארה"בהחברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 

 .העיקרית בה פועלת החברה

 תחזיות והערכות אחרות .1.10

חברות בת ו/או חברות לרבות עסקי )המידע המפורט בתשקיף זה בקשר לתיאור עסקי החברה 

 , מצבה הכספי ותוצאות פעילותה כולל, בין היתר, תחזיות או הערכות אחרות שאינן(קשורות

וודאיות. מידע זה משקף את נקודת המבט הנוכחית של החברה בנוגע לאירועים עתידיים 

ות המבוססים על הערכות ולכן נתונים לסיכונים ולחוסר וודאות. התוצאות בפועל עלולות להי

שונות באופן מהותי מאלה שנחזו במסגרת המידע צופה פני העתיד כאמור, כתוצאה ממספר רב 

העסקיות של החברה וכן כתוצאה מגורמי הסיכון  בתכניותיהשל גורמים, לרבות כתוצאה משינוי 

                                            

 לתשקיף זה. 10פרק למצורפים ה, 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה מיום  20 לפרטים נוספים ראו ביאור [2]
 לעיל. 2ראו ה"ש  [3]
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להלן. להסרת ספק, אין באמור בפסקה זו לעיל, כשלעצמו, כדי  בתשקיף זה  6.27כמתואר בסעיף 

 .א' לחוק ניירות ערך בדבר מידע צופה פני עתיד32הגנה על פי הוראות סעיף להוות 
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  2פרטי ההצעה - 2פרק  

, בהתאם ("ההודעה המשלימה")לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה 

לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה ( 2()1)א16 להוראות סעיף

המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים הניתנים להשלמה ו/או לעדכון בתשקיף זה בהתאם 

 Error! Reference source not found.2.16להוראות תקנות הודעה משלימה וכמפורט בסעיף 

, לרבות אך לא רק, כמות ניירות הערך המוצעים במסגרת התשקיף והמחיר המינימאלי להלן

 ליחידה. 

 ניירות הערך המוצעים .2.1

 מוצעים בזה לציבור ניירות הערך שלהלן על ידי החברה:

  (.יות״נ״המ, של החברה )ללא ערך נקובמניות רגילות, רשומות על שם,  ]______[ .2.1.1

המניות המוצעות על פי תשקיף זה תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון  .2.1.2

החברה ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך 

 מימוש, לפי העניין.הקובע את חלוקתן הינו אחרי מועד ההנפקה או ה

רשומים על שם, המוצעים על ידי החברה, הניתנים (, 1סדרה )כתבי אופציה ]______[  .2.1.3

ערך נקוב של החברה, ובסה״כ ללא למימוש, כל אחד למניה רגילה אחת רשומה על שם 

כאמור בכפוף להתאמות ולהוראות להגנת המחזיקים, כמפורט )מניות רגילות  ]__[עד 

, זאת בכל יום מסחר, החל ממועד (״מניות המימוש״) ( להלן 2.13.9-ו 2.13.8בסעיפים 

תמורת  ,]_______[ רישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ ועד ליום

מחיר  ה.ש״ח בגין מימוש כל כתב אופצי ]_[תשלום במזומן לחברה של מחיר מימוש של 

סדרה ). כתב אופציה למדד כלשהו המימוש של כתבי האופציה כאמור, קבוע ואינו צמוד

יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או  ,]______[ שלא ימומש עד ליום ( 1

. למרות האמור לעיל, לא יהיה ניתן לממש את כתבי (״כתבי האופציה״)תביעה שהיא 

האופציה ביום הקובע לקבלת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, 

. (״אירוע חברהכל אחד מהנ״ל ייקרא להלן: ״)יחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון לא

חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום 

ימים לפחות קודם למועד המימוש ]__[ האקס האמור. החברה תפרסם דיווח מיידי 

  .ימוש כתבי האופציה כאמורהאחרון, ובו יצוין המועד האחרון למ

 .להלן 2.13לפרטים נוספים בדבר כתבי האופציה ותנאיהן, ראו סעיף 

 להלן. 4הזכויות הנלוות למניות החברה מתוארות בפרק  .2.1.4

 ."המניות המוצעות"או ניירות ערך" : ׳׳להלןהמניות ייקראו 

הערך ניירות ( המוצעים ייקראו להלן ביחד: "1המניות וכתבי האופציה )סדרה  .2.1.5

 ".המוצעים

                                            

 מבנה ההנפקה וניירות הערך שיוצעו במסגרתה יקבעו סופית ויושלמו בסמוך למועד פרסום התשקיף. 2 
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 ח תשקיף מדףוהצעת ניירות ערך מכ .2.2

״(. על פי תשקיף המדף יכול שיוצעו תשקיף המדףתשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף )״

לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה, אגרות חוב )לרבות בדרך של 

הרחבת סדרות של אגרות חוב, כפי שתהיינה קיימות, מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות 

להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות של אגרות חוב הניתנות להמרה 

ניות החברה, כפי שתהיינה קיימות, מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות למ

החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה 

 ״(.יירות הערךנזה בלבד: ״ 2.2למניות החברה וניירות ערך מסחריים )להלן בסעיף 

ך על פי תשקיף מדף תוך כדי המסחר בבורסה בנוסף, תוכל החברה להציע ניירות ער

 .(ATMמנגנון )

א לחוק ניירות 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה 

התאם להוראות כל הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, ב

דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ, כפי שיהיו באותה 

 עת.

 אופן הצעת ניירות הערך לציבור .2.3

לציבור על ידי המציעה בדרך של הצעה אחידה כמשמעה בפרק ב׳ מוצעות  היחידות

תקנות אופן )״ 2007-לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס״ז

 ״(, כדלהלן:ההצעה

וכן ]__[ כתבי  ,ללא ערך נקוב של החברהמניות רגילות, רשומות על שם  ]______[ .2.3.1

בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר הרכב  ]__[ יחידות -האופציה מוצעים לציבור ב

 בהתאמה(: ״,המכרז״-״ והיחידותכל יחידה ומחירה המינימאלי הינם כדלקמן )״

 ש״ח ]]___                          ש״ח למניה ]___[מניות רגילות של החברה במחיר של  ]__[

 ללא תמורה ( 1]__[ כתבי אופציה )סדרה 

 ש״ח ]___[                                                                   סה״כ המחיר המינימאלי ליחידה

  ״(.המחיר המינימאליש״ח )״ ]__[המחיר המינימאלי ליחידה אחת המוצעת כאמור הינו  .2.3.2

הערך הכלכלי של כתבי האופציה, הינו ]__[ ש"ח לכל כתב אופציה. הערך הכלכלי האמור 

של כל כתב אופציה חושב על פי נוסחת "בלק אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב 

"(, כאשר מניה הבורסהבתל אביב בע"מ )" שנקבעה בהנחיות הבורסה לניירות ערך

ושיעור ההיוון  %]__[מונפקת ביחד עם כתבי אופציה, כשסטיית התקן השבועית הינה 

( ימומשו עד למועד האחרון 1וכן בהנחה שכתבי האופציה )סדרה  %]__[ השנתי הינו 

 למימוש.

 "(.יום המכרזהמכרז ייפתח במועד והזמן שייקבע בהודעה המשלימה )" .2.3.3
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החברה תהיה רשאית לבצע הקצאה נוספת של יחידות למשקיעים מסווגים שהתחייבו  .2.3.4

וזאת בהתאם להוראות , ולציבור כולו ,להלן 2.5.6.1 מוקדמת כאמור בסעיף בהתחייבות

 לתשקיף. 2.5.6.2

לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם להוראות כאמור, 

בקשר עם הנפקתם של ניירות  משלימה לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה( 2()1)א16 סעיף

. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הערך המוצעים על פי תשקיף זה

בהתאם להוראות תקנות הודעה  ,הפרטים הניתנים להשלמה ו/או לעדכון בתשקיף זה

 .להלן 2.16בסעיף ראו  . לפרטים אודות ההודעה המשלימה,משלימה

יובהר, כי החברה רשאית לבטל את ההצעה לציבור של ניירות הערך בכל עת לפני קבלת  .2.3.5

כספי ההצעה מאת המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל דרישה, טענה ו/או תביעה 

 זמנות שניתנו לחברה כבטלות.בקשר לכך. במקרה כאמור ייראו את כל הה

 ההצעה לציבור .2.4

 כללי .2.4.1

בדרך של  ]_____[ יחידות-בלציבור ( יוצעו 1המניות המוצעות וכתבי האופציה )סדרה 

 היחידה.  מכרז על מחירבמסגרת הצעה אחידה, 

 התקופה להגשת הזמנות ליחידות .2.4.2

פי תשקיף זה  לאחר קבלת ההתחייבויות המוקדמות לרכישת ניירות הערך המוצעים על

תפרסם החברה הודעה משלימה בה יפורסם  (,ככל שיתקבלו)מהמשקיעים המסווגים 

פי תשקיף זה.  לרכישת ניירות הערך המוצעים על, המועד להגשת הזמנות מטעם הציבור

בכל מקרה לא יחול המועד להגשת הזמנות מטעם הציבור לרכישת ניירות הערך 

ם מתאריך פרסום התשקיף להשלמה או בטרם חלפו חמישה ימי עסקי, המוצעים

ובתשקיף להשלמה שינויים זניחים בלבד , מהמועד בו פורסמה בציבור טיוטת תשקיף

לעומת הטיוטה האחרונה שפורסמה או שינויים שניתן לכלול אותם בהודעה משלימה 

פי תשקיף זה תחל  על המניות המוצעותלרכישת  ,. התקופה להגשת הזמנות(לפי המוקדם)

ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה  שבע שעות חלוףני לא לפ

ותסתיים באותו יום  (״תחילת התקופה להגשת הזמנות״ או ״יום המכרז״)המשלימה 

 .(״מועד סגירת רשימות החתימות״)בשעה שתקבע לכך בהודעה המשלימה 

 הגשת בקשות .2.4.3

״רכז )]______[  מצעותאת הבקשות לרכישת היחידות המוצעות יש להגיש לחברה בא

״המורשים לקבלת בקשות״ (, או באמצעות הבנקים או חברי הבורסה )ביחד: ההנפקה״

(, לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות, על גבי טפסים שניתן ״המפיצים״או 

 להשיגם אצל המורשים לקבלת בקשות.

כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב  .2.4.3.1

כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת 

ותתקבל  ,ההנפקההחתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשים לקבלת בקשות לידי רכז 
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המועד האחרון ״סגירת רשימת החתימות )על ידי רכז ההצעה עד לתום שעה אחת ממועד 

 ״(.להגשה לרכז

על ידי המורשים לקבלת בקשות ביום המכרז, עד למועד  ההנפקההבקשות תועברנה לרכז  .2.4.3.2

ניתן  האחרון להגשה לרכז, ולרבות באמצעות שידורן באופן דיגיטלי. בנוסף, כגיבוי,

לוף המועד האחרון להעביר את ההזמנות במעטפות סגורות אשר תישמרנה סגורות עד ח

להגשה לרכז, ואשר תוכנסנה על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה וזאת עד המועד 

 .ההנפקה האחרון להגשה לרכז

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה, וכלפי רכז ההנפקה  .2.4.3.3

לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו 

 במלואן, או בחלקן.

 לא ניתן להגיש בקשות לפחות מיחידה אחת. הבקשות תוגשנה ביחידות שלמות בלבד. .2.4.3.4

בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר 

היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק כלשהו של יחידה הנקוב בה יראו אותו כאילו 

בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא לא נכלל בה מלכתחילה. 

 תתקבל.

המבקש יציין על גבי בקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת מחיר היחידה  .2.4.3.5

המוצע על ידו אשר לא יפחת ממחיר היחידה המינימאלי. בקשה שהוצע בה מחיר נמוך 

ויראוה כבקשה שלא תהא בטלה  , או שלא ננקב בה מחיר ליחידה,מהמחיר המינימאלי

 הוגשה.

, ובלבד שמרווחי ליחידה ( בקשות במחירים שונים3כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש ) .2.4.3.6

ש״ח, באופן שבו המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין  1המחיר הנקובים יהיו בסך של 

ש״ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר  ]___[יחידות מעל למחיר המינימאלי הינה 

ש"ח, תעוגל  1הזמנה ליחידה שאינה נוקבת במדרגה של  .'ש״ח וכד ]___[ש״ח,  ]___[של 

 למדרגה הקרובה ביותר כלפי מטה. 

כהגדרתו  "משקיע מסווגביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות ״ -״מזמין״ או ״מבקש״ 

 עימו התקשרה החברה לרכישת יחידות. 3לתקנות אופן ההצעה 1בתקנה 

 רשאי לחזור בו מהזמנתו עד מועד סגירת רשימת החתימות.מבקש שהגיש בקשה,  .2.4.3.7

 ממועד סגירת רשימת החתימות, הבקשות לרכישת היחידות במכרז הינן בלתי חוזרות.

כל בקשה תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו 

את המחיר  לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההצעה

המלא, על פי תנאי תשקיף זה, של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי 

 התשקיף לבקשתו.

                                            

לפחות, ובלבד  ₪ 800,000מי שהתחייב מראש לרכוש בהצעה לציבור ניירות ערך בשווי כספי של  -״משקיע מסווג״  3 
 לתקנות אופן ההצעה. 1שהוא נמנה על אחד מסוגי המשקיעים הנכללים בהגדרת ״משקיע מסווג״ בסעיף 
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סך כל היחידות המוזמנות בידי מבקש אחד )בגין כל הבקשות שיגיש ועד שלוש בקשות  .2.4.3.8

״(, בכפוף להוראות כל דין. כמות היחידות המרביתכאמור( לא יעלה הכמות המוצעת )״

יגיש מבקש כאמור בקשה אחת או יותר ליחידות בשיעור כולל העולה על כמות  במקרה בו

היחידות המרבית המוצעת כאמור, יראו את כל בקשותיו כאילו הוגשו לרכישת כמות 

 היחידות המרבית בלבד ובאופן המפורט להלן:

תילקחנה בחשבון היחידות הנקובות בבקשה הנוקבת במחיר היחידה הגבוה  ,ראשית 2.4.3.8.1

 ״(.הבקשה הראשונהועד לכמות היחידות המרבית )להלן בסעיף זה: ״ביותר 

במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה נמוך מכמות היחידות המרבית  2.4.3.8.2

כאמור, תילקחנה בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה הנוקבת במחיר היחידה הגבוה 

״( וזאת עד לכמות הבקשה השנייהביותר מבין הבקשות שנותרו )להלן בסעיף זה: ״

 היחידות המרבית במצטבר.

במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה ובבקשה השנייה נמוך מכמות  2.4.3.8.3

היחידות המרבית, תילקחנה בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה השלישית שנותרה, 

 וזאת עד לסך של כמות היחידות המרבית במצטבר.

 ם התמורההליך המכרז, פרסום תוצאותיו ותשלו .2.5

ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה, לרבות באופן דיגיטלי. -הבקשות תועברנה על .2.5.1

בקשות שתוגשנה ישירות לרכז ההנפקה תישמרנה סגורות עד לחלוף שעה לאחר מועד 

סגירת רשימת החתימות. בנוסף, כגיבוי, ניתן להעביר את הבקשות במעטפות סגורות 

לתיבה סגורה עד למועד האמור לעיל, יחד עם ההזמנות אשר תשמרנה סגורות ותוכנסנה 

 שתוגשנה ישירות לרכז ההנפקה.

 פתיחת המעטפות .2.5.2

ביום המכרז, לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, ייערך המכרז בנוכחות רואה החשבון 

 של החברה אשר יפקח על נאותות הליכי המכרז, ויסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

תימסר הודעה על ידי , 10:00חר יום המכרז, לא יאוחר משעה ביום המסחר הראשון שלא .2.5.3

למבקשים, אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן, באמצעות המורשים  ההנפקהרכז 

לקבלת בקשות. ההודעה תציין את המחיר ליחידה שנקבע במכרז, את מספר היחידות 

שתוקצינה לכל מזמין, את התמורה המגיעה בעבורן ואת פרטי החשבון המיוחד שיפתח 

להלן )בחלוקה להזמנות הציבור והזמנות  2.6רכז ההנפקה לצורך ההנפקה כאמור בסעיף 

משקיעים מסווגים והתחייבות מוקדמת(. עם קבלת ההודעה, ובאותו היום עד השעה 

 , אשר בקשותיהם ליחידות נענו, במלואן או בחלקן,בצהריים, יעבירו המבקשים 12:00

אמצעות המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה, לחשבון נאמנות מיוחד שיפתח רכז ב

לתשקיף זה, את מלוא התמורה המגיעה בגין  2.6ההנפקה לצורך כך כאמור בסעיף 

 היחידות לגביהן נענתה הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך  .2.5.4

( ימי עסקים נוספים תפרסם על כך הודעה בשני 2ולבורסה על תוצאות המכרז, ותוך שני )

 פוצים בישראל ובשפה העברית.עיתונים יומיים נ
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 אופן קביעת מחיר היחידות במכרז והקצאת היחידות למבקשים .2.5.5

כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה אשר יהיה המחיר 

הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות שהוגשו 

ת כל היחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה יספיקו להקצא במחירים גבוהים ממנו,

 ״(.המחיר האחיד ליחידה״ או ״מחיר היחידה שנקבע)״

 הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן:

אם המספר הכולל של היחידות המבוקשות )לרבות יחידות שלרכישתן התקבלו  .2.5.5.1

 התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים( שתתקבלנה יפחת מהמספר הכולל של

היחידות המוצעות לציבור, תענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות 

להלן, ובמקרה כזה יהיה מחיר היחידה למבקשים  2.8תקנון הבורסה כאמור בסעיף 

 המחיר המינימאלי ליחידה. יתרת היחידות שלא תתקבל בגינן בקשות לא תוקצינה.

אם המספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות היחידות  .2.5.5.2

לו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים( יהיה שווה או יעלה שלרכישתן התקב

יהיה המחיר ליחידה שווה למחיר ליחידה הגבוה על מספר היחידות המוצעות לציבור, 

לרכישת כל היחידות המוצעות  , שבו הוגשו הזמנותביותר )ו/או במחירים גבוהים ממנו(

 אופן הבא:הקצאת היחידות המוצעות תעשה בעל פי תשקיף זה, ו

 לא תענינה. -האחיד ליחידה מחיר הבקשות הנוקבות במחיר הנמוך מ 2.5.5.2.1

 תענינה במלואן. - האחיד ליחידהמחיר הגבוה מהבקשות הנוקבות במחיר  2.5.5.2.2

בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה )למעט בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים  2.5.5.2.3

תענינה באופן יחסי  -להלן(  .Error! Reference source not foundכהגדרתם בסעיף 

בקשות כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה, לאחר הענות ל

הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה ולאחר הענות למשקיעים מסווגים אשר 

בקשו במחיר האחיד ליחידה, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה 

שבה נקב במחיר האחיד ליחידה, לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות 

ם של המשקיעים המסווגים. על אף האמור לעיל, שבהן ננקב המחיר האחיד בניכוי חלק

לעיל לא יתקיים פיזור מזערי במניות כמפורט  2.5.5.2אם על פי ההקצאה כאמור בסעיף 

 לעיל. 2.5.5.2ט בסעיף להלן, תתבצע הקצאת היחידות כמפור 2.9.2בסעיף 

 להלן. 2.5.6ההקצאה למשקיעים המסווגים תעשה כמפורט בסעיף  .2.5.5.3

לעיל לא תביא לכך שיתקיים פיזור מזערי של  2.5.5.2.3אם ההקצאה כאמור בסעיף  .2.5.5.4

להלן, אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים מסווגים  2.9.2המניות כמפורט בסעיף 

 וכל הבקשות במכרז תענינה כדלקמן:

 לא תענינה. -האחיד ליחידה מחיר הבקשות הנוקבות במחיר הנמוך מ 2.5.5.4.1

 תענינה במלואן. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה  2.5.5.4.2

הוגשו על ידי משקיעים בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה )לרבות בקשות ש 2.5.5.4.3

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר  -מסווגים( 
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לחלוקה, לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה, 

חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד ליחידה, 

הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד )כולל  לבין המספר

 בקשות ממשקיעים מסווגים שבהן ננקב המחיר האחיד(.

לעיל, לא תביא להתקיימות דרישת הפיזור המזערי  2.5.5.4אם הקצאה כאמור בסעיף  .2.5.5.5

 להלן, אזי הבקשות במכרז תענינה כדלקמן: 2.9.2במניות כמפורט בסעיף 

 לא תענינה. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה  2.5.5.5.1

האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד  בקשות הנוקבות במחיר 2.5.5.5.2

ליחידה )לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים(, תענינה באופן יחסי, כך שכל 

מזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה, יקבל 

ר היחידות שהזמין במחיר מתוך סך כל היחידות המוצעות, מספר השווה ליחס שבין מספ

האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה ממנו לבין המספר הכולל של היחידות 

 המחיר האחיד ליחידה ו/או מחיר ליחידה הגבוה ממנו.הכלולות בכל הבקשות, בהן ננקב 

לעיל לא יתקיים פיזור מזערי כמפורט  2.5.5.5 אם גם על פי ההקצאה כאמור בסעיף .2.5.5.6

יקבע מחיר אחיד ליחידה חדש, אשר לא יפחת מהמחיר  ההנפקהלהלן, רכז  2.9.2בסעיף 

האחיד ליחידה מחיר ה״המינימאלי ליחידה ושיהיה שונה מהמחיר האחיד ליחידה )

 (.החדש״

המחיר האחיד ליחידה החדש יהיה המחיר ליחידה הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה להקצות 

 להלן, 2.9.2את היחידות המוצעות באופן שיתקיים הפיזור המזערי, כמפורט בסעיף 

ובלבד שלמבקש לא תוקצנה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או במחיר ליחידה גבוה 

מזה שננקב בבקשתו. נקבע מחיר אחיד ליחידה חדש, כאמור בסעיף זה, תעשה ההקצאה 

לעיל ובמקום ״המחיר האחיד ליחידה״ ייראו כאילו נאמר  2.5.5.5בהתאם לאמור בסעיף 

 ״המחיר האחיד ליחידה החדש״.

לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור  2.5.5.6ם היענות כאמור בסעיף היה וג .2.5.5.7

להלן, לא יוקצו ניירות ערך על פי תשקיף  2.9.2המזערי במניות המוצעות, כמפורט בסעיף 

 זה ותבוטל ההנפקה לציבור.

אם כתוצאה מההקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, כפי שיקבע רכז  .2.5.5.8

יגול כאמור, יירכשו על ידי רכז ההנפקה. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהע

 ההנפקה במחיר שיקבע.

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה  .2.5.5.9

 מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

 הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז .2.5.6

 הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים .2.5.6.1

תום יום העסקים הראשון שלאחר ההקצאה לציבור ולא יאוחר  החברה תהא רשאית, עד 2.5.6.1.1

ממועד רישום ניירות הערך המוצעים למסחר, להקצות למשקיעים המסווגים שהתחייבו 

מהכמות  []__ בהתחייבות מוקדמת, כמות נוספת של יחידות בהיקף כולל שלא יעלה על
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(. ההקצאה הנוספת למסווגים ״ההקצאה הנוספת למסווגים״פי תשקיף זה )-שהוצעה על

, כאשר אמת המידה שתיבחר להקצאה להלןבהתאם לאחת מאמות המידה שתיעשה 

 :כאמור תפורט בהודעה המשלימה

מכר כמות ניירות ערך לפי חלקה ילכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת, ת .א

היחסי של הכמות להשלמת ההתחייבות שלו מתוך סך הכמות להשלמת 

כמות ניירות  –ת שהוגשו; בסעיף זה, "הכמות להשלמת ההתחייבות" ההתחייבויו

ערך שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת במחיר האחיד ליחידה או במחיר האחיד 

ליחידה החדש, לפי העניין, או במחיר גבוה ממנו בניכוי כמות ניירות הערך שנמכרו 

 בשל ההתחייבות המוקדמת האמורה;

מכר מלוא יבות מוקדמת במחיר הגבוה ביותר, תמשקיע מסווג שהגיש התחייל .ב

הכמות להשלמת ההתחייבות שלו, לאחריה למשקיע מסווג שהגיש התחייבות 

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

ממשקיע מסווג אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו המחיר, תיעשה המכירה 

 ;לעיל א()בפסקת משנה לכל אחד מהם לפי האמור 

משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת תוקצה כמות ניירות הערך המוצעים  לכל .ג

 .לפי חלקה היחסי של התחייבותו מתוך סך כל ההתחייבויות

ההקצאה הנוספת למסווגים תהיה של יחידות בהרכב זהה לניירות הערך או ליחידות  2.5.6.1.2

 שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת;

 הנוספת למסווגים תיעשה באותו מחיר שהוקצו בו יחידות לציבור;ההקצאה  2.5.6.1.3

למשקיע מסווג לא יוקצו יחידות לעיל,  2.5.6.1.3עד  2.5.6.1.1על אף האמור בסעיפים  2.5.6.1.4

, אלא אם התקבל בהתחייבות המוקדמת שהגישבכמות כוללת העולה על הכמות שננקבה 

 ;אישורו בכתב ומראש לכך

אלא אם ציינו המשקיעים המסווגים אחרת, הרי שהתחייבותם המוקדמת של  2.5.6.1.5

המשקיעים המסווגים תיחשב כהסכמתם להקצאה של עד מלוא כמות היחידות המוזמנת 

ים מסווגים, ידם, ולפיכך החברה תהיה רשאית לבצע הקצאה נוספת כאמור למשקיע-על

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

במחיר אשר שווה למחיר האחיד ליחידה )או למחיר האחיד ליחידה החדש, לפי העניין( 

או במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה )או מהמחיר האחיד ליחידה החדש, לפי העניין(, 

 לאותם משקיעים מסווגים. מבלי לפנות פעם נוספת

במקרים שבהם יציין משקיע מסווג, אחד או יותר, כי הוא מבקש שלא להשתתף בהקצאה  2.5.6.1.6

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

זה, יוקצו למשקיעים המסווגים האחרים, ויחולו על  2.5.6.1להקצאתם לפי סעיף 

 ההקצאה התנאים בסעיף זה.

 הקצאה נוספת לכלל המזמינים לאחר תאריך המכרז .2.5.6.2
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במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות לעיל,  2.5.6.1בנוסף על האמור בסעיף 

האחיד ההצעה, תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר 

)ד( לתקנות ההצעה, לפי 7או במחיר הגבוה ממנו, או במחיר לפי הוראות תקנה ליחידה 

מהכמות שהוצעה על פי [ __[%בהיקף שלא יעלה על  ,העניין, כמות נוספת של יחידות

״(, אשר יוקצו ההקצאה הנוספת״ או ״ההקצאה הנוספת לכלל המזמיניםתשקיף זה )״

 לתקנות ההצעה: 7לתקנות אופן הצעה. בהתאם לתקנה  7בהתאם לתקנה 

בהצעה אחידה תוקצה  האחיד ליחידהמחיר הלמזמינים יחידות במחיר גבוה מ )א( 

 מלוא הכמות שהזמינו;

בהצעה אחידה, תוקצה כמות יחידות האחיד ליחידה למזמינים יחידות במחיר  )ב( 

 לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות שהוגשו באותו המחיר;

)ב( לעיל, במקרה שלא יושג פיזור מזערי של -על אף האמור בסעיפים )א( ו  )ג( 

בור כמשמעותו לפי תקנון הבורסה אם תבוצע ההקצאה כאמור החזקות הצי

בהצעה האחיד ליחידה )ב( לעיל, למזמינים יחידות במחיר -בסעיפים )א( ו

אחידה או במחיר גבוה ממנו, החברה תהא רשאית להחליט כי תוקצה כמות 

 יחידות לפי חלקה היחסי של כל הזמנה מתוך סך כל ההזמנות שהוגשו על ידם;

 הושג פיזור מזערי של החזקות הציבור בהקצאה כאמור בסעיפים )א( עד ג(לא   )ד(

האחיד מחיר הלעיל, החברה תהא רשאית לקבוע להנפקה מחיר הנמוך מ

בהצעה אחידה, שהוא המחיר הגבוה ביותר שבו יושג הפיזור המזערי ליחידה 

ובלבד שלמזמינים במחיר מסוים לא תינתן עדיפות בשיעור ההקצאה  האמור,

 מהזמנתם על פני מזמינים במחיר גבוה יותר.

יחידות שהוגשו היובהר כי על פי תקנות ההצעה, ״חתימת יתר״, משמע היחס בין כמות 

בהצעה אחידה לבין הכמות שנותרה לחלוקה, האחיד ליחידה לגביהן הזמנות במחיר 

״הכמות שנותרה לחלוקה״, משמע כמות יחידות שהוצעה -ו 1ובלבד שהוא עולה על 

הזמנות במחיר העולה על  ןבתשקיף, לאחר שנוכתה ממנה כמות יחידות שהוגשו לגביה

בהצעה אחידה. עוד יובהר כי, במסגרת ההקצאה הנוספת לכלל האחיד ליחידה מחיר ה

המזמינים, יוקצו למשקיעים המסווגים יחידות ביחד עם כלל המזמינים וללא התייחסות 

 5צע העדפה למשקיעים מסווגים לפי תקנה נפרדת אליהם, ולפיכך לא ניתן יהיה לב

 לתקנות ההצעה.

 חשבון מיוחד .2.6

סמוך לפני תאריך המכרז, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד  .2.6.1

(. החשבון ״החשבון המיוחד״על שם החברה בקשר להנפקה וימסור למפיצים את פרטיו )

המיוחד ינוהל על ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור ובשם החברה ויופקדו בו הסכומים 

ששולמו בין היתר בגין היחידות המוצעות שהבקשות לרכישתן נענו. כל עוד לא הועברה 

תמורת ההצעה לחברה, תוחזק התמורה בחשבון המיוחד ותושקע בפיקדונות שקליים 

 ומי.ונושאי ריבית על בסיס י

אם יתקיימו במלואן דרישות הבורסה לעניין שווי ושיעור אחזקות הציבור במניות, פיזור  .2.6.2

להלן, יעביר  2.9 ףנאים לרישום למסחר המפורטים בסעימזערי במניות ולעניין יתר הת
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רכז ההנפקה לחברה, ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז וכנגד העברת תעודות 

״(, את כל ברה לרישומיםהחבע״מ )״ למזרחי טפחות חברה לרישומיםבגין המניות 

הסכומים שנתקבלו בחשבון המיוחד בצירוף פירות ההשקעה שנצברו עליהם ובניכוי 

 עמלת התחייבות מוקדמת, עמלת הפצה למפיצים ודמי ריכוז.

לעיל, תבוטל  2.6.2אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיף  .2.6.3

 ההנפקה, לא יוקצו ניירות הערך המוצעים ולא ייגבו כספים מהמזמינים.

 הערך המוצעים למסחר בבורסהיירות נאישור לרישום  .2.7

לפיו תנאי ניירות הערך  זה,להשלמה תשקיף ל העקרוני הבורסה נתנה את אישורה .2.7.1

 .המוצעים על פי תשקיף זה עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו

)ובכלל זה, המניות אשר תנבענה  המניות המוצעות ,כל המניות הקיימות בהון החברה .2.7.2

)סדרה  וכתבי האופציה לתשקיף זה( 3האופציות הבלתי סחירות כמפורט בפרק מימוש מ

לפני להירשם למסחר בבורסה.  מיועדות, והמניות שתנבענה ממימושם םהמוצעי (1

, תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את כל פרסום ההודעה המשלימה

הודעה הו המוצעים על פי תשקיף זההמניות הקיימות בהון החברה ואת ניירות הערך 

 ,למסחר כאמורבכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום  .המשלימה שתפורסם בהמשך

תפנה החברה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות הקיימות בהון החברה במועד 

 .ימי עסקים לאחר מועד המכרזשני תוך  ים,התשקיף ואת ניירות הערך המוצע

קבלת אישור הבורסה כאמור כפופה לעמידת החברה בדרישות הבורסה המפורטות 

 להלן. 2.9-ו 2.8בסעיף 

התבטלה ההצעה, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה )בהתאם  .2.7.3

למועדים הקבועים בדין(, ותפרסם הודעה בנדון ביום העסקים הראשון שלאחר מכן בשני 

 ם לאור בישראל בשפה העברית.עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאי

 לרישוםדרישות הבורסה  .2.8

הרישום למסחר בבורסה מותנה בכך שהחברה תודיע בדיווח מיידי על תוצאות ההנפקה  .2.8.1

 .להלן 2.9 ועל התקיימותם של דרישות הבורסה לרישום למסחר, כמפורט בסעיף

והמוצעות, הקיימות החברה מניות כל בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, ובכפוף לכל דין,  .2.8.2

לתשקיף  3האופציות הבלתי סחירות )כמפורט בפרק  לרבות המניות שתנבענה ממימוש

במרשם בעלי המניות של החברה על שם  , יירשמו( 1כתבי אופציה )סדרה וממימוש  זה(

 החברה לרישומים.

 פיזור מזערי, שיעור ושווי .2.9

על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף  .2.9.1

זה מותנה בכך ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא 

חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה  יפחת מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה

החברה הינה חברת מו"פ  (.״דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור״)לעיל ולהלן: 

כמשמעות המונח בתקנון הנחיות הבורסה ולפיכך, הרישום למסחר בבורסה מותנה בכך 

; מיליון ש"ח 8שההון העצמי, כהגדרתו בתקנון הבורסה, לאחר הרישום למסחר הינו מעל 
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מיליון ש"ח  16 -שווי החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ

ו/או שווי החזקות הציבור  10%-ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לא יפחת מ

מיליון ש"ח ושיעור החזקות  50 -במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ

סף, הרישום למסחר מותנה בכך שהחברה בנו .7.5%-הציבור במניות החברה לא יפחת מ

 3תודיע בדיווח מיידי על תוצאות ההנפקה, וכן בדבר השלמת שינוי ההון המתואר בפרק 

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

  .בדרישת ההון העצמי

תירכשנה, שווי החזקות  במסגרת תשקיף זה בהנחה שכל המניות המוצעות לציבור

ושיעור החזקות הציבור לאחר הרישום  ₪מיליון  ]_[-הציבור במניות החברה לא יפחת מ

 1.8. לפירוט בדבר ההון העצמי של החברה, ראו סעיף %]_[למסחר יעמוד לפחות על 

 לתשקיף.

על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה  .2.9.2

 מותנה בפיזור מזערי של החזקות הציבור במניות כמפורט בטבלה להלן: בבורסה

 שווי החזקה מזערי למחזיק מס׳ מחזיקים מזערי סוג נייר הערך

 ]______[                        ]____[ מניות

 ]_______[ ]____[ כתבי אופציה
 

עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק  מחזיק אחד ששווי החזקותיו -״ מחזיקבסעיף זה ״

זה או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף  2.9.2הנדרש על פי סעיף 

 עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

לחלופין הינה חברת מו"פ, על פי הכללים הקבועים ו*הואיל והחברה מינתה עושה שוק 

 35ר המחזיקים המזערי במניות המוצעות הינו בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, מספ

 מחזיקים. 100חלף 

 קיימת אפשרות כי קודם למועד פרסום ההודעה המשלימה תתקשר החברה בהסכם עם .2.9.3

פרק ט' לפיו ישמש כעושה שוק במניות החברה, על פי הכללים הקבועים ב עושה שוק,

השוק כפופה לקבלת תקנון הבורסה וההנחיות על פיו. פעילות עושה לחלק השלישי ל

אישור הבורסה, אשר טרם התקבל למועד התשקיף. במסגרת ההודעה המשלימה תעדכן 

החברה האם בוצעה התקשרות עם עושה השוק כאמור. במקרה שבו תבוצע התקשרות 

 100-לעיל, מ 2.9.2 ים המזערי במניות המוצעות שבסעיףכאמור, יפחת מספר המחזיק

 מחזיקים. 35-מחזיקים ל

ככל שתקנון ו/או הנחיות ו/או החלטות דירקטוריון הבורסה ישתנו ו/או שיקבעו הסדר 

אחר על פי דין שלפיו תתבצע עשיית שוק, יפעל עושה השוק בהתאם להוראות החדשות 

 ההסדר החדש כאמור, ככל שהדבר נדרש על פי דין. ו/או

לעיל תבוטל ההנפקה על  2.9.2-ו 2.9.1לא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים  .2.9.4

ולא ים על פי תשקיף זה פי תשקיף זה ולא ירשמו למסחר בבורסה ניירות הערך המוצע

 .ייגבו כספים מהמזמינים
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התבטלה ההנפקה כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך  .2.9.5

ותפרסם הודעה ביום העסקים הראשון שלאחר מכן בשני עיתונים יומיים בעלי   ולבורסה,

 היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. תפוצה רחבה,

)כמו גם המניות אשר תנבענה ( 1כל המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה )סדרה  .2.9.6

תהיינה רשומות למסחר בבורסה במסגרת ההצעה ממימוש האופציות הבלתי סחירות( 

 על פי תשקיף זה.

 עות מעשיית הסדריםנהימ .2.10

החברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלעשות הסדרים  .2.10.1

כתובים בתשקיף בקשר להצעת ניירות ערך, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים שאינם 

להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף למכור את ניירות הערך שרכשו 

 מעבר למפורט בתשקיף.

החברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להודיע לרשות על כל הסדר  .2.10.2

ג׳ בקשר להצעת ניירות ערך, הפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את הידוע להם עם צד 

 לעיל. 2.10.1ההתחייבויות כאמור בסעיף 

נע מלהתקשר עם צד ג׳ החברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימ .2.10.3

כלשהו בקשר להצעת ניירות ערך, הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך 

 לעיל. 2.10.1הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 

החברה והדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ שלא התחייב  .2.10.4

 בכתב לנהוג בהתאם להוראות סעיף זה.

 עות מדילול הוןנהימ .2.11

תשקיף זה, לא  על פי ניירות הערךפרסום התשקיף ועד הקצאת  מתאריךבתקופה שהחל 

יש בה משום דילול הון  רפקה לפי תשקיף זה, אשנתעשה החברה כל פעולה, להוציא הה

 .1969-הו וצורתו(, תשכ״טנך )פרטי התשקיף, מברהע ניירותות נכמשמעותו בתק

 ומכתבי הקצאה יהנתעודות מ .2.12

תה החברה לבקשה לרכישת יחידות על פי תשקיף זה, כולה או מקצתה, תעביר החברה נענ

תקבלו נתה, תוך יום עסקים אחד מהיום בו נענלמזמינים שבקשתם לרכישת יחידות 

יירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נפקה, את נהכספים אצל רכז הה

 ותיות הכלולניה בגין המנתעודות מ תה ואשר תמורתן שולמה במלואה, על ידי משלוחנענ

, לחברה לרישומים של החברה, וזאת ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה באותן יחידות

יירות הערך נפקה. העברת נגד העברת כספים שהופקדו בחשבון המיוחד על ידי רכז ההנכ

י פקה כי התקיימו דרישות פיזור מזערי, שוונרכז הה נוכחהמוצעים לא תיעשה בטרם 

 -ו 2.9.1אים לרישום כאמור בסעיפים נושיעור החזקות ציבור, הון עצמי מזערי, ויתר הת

 לעיל. 2.9.2

גשת בקשה ות להעברה, לפיצול או לויתור לטובת אחרים על ידי הניתנה נהתעודות תהיי

ון החברה. כל נוסח המקובל למטרה זו, בצירוף התעודה ולפי תקנעל כך לחברה ב

ההוצאות הכרוכות בהעברה, פיצול או ויתור, כאמור, והיטלים אחרים אם יהיו כאלה, 
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וישולמו על ידו. החברה מתחייבת שכל המניות תרשמנה על שם החברה  יחולו על המבקש

 לרישומים.

 (1)סדרה  תנאי כתבי האופציה .2.13

 כללי  .2.13.1

רשומים על שם, שכל אחד ניתן למימוש ( 1 סדרה)כתבי אופציה  ]_[החברה מציעה לציבור 

ערך נקוב, של החברה, כנגד תשלום במזומן ללא למניה רגילה אחת, רשומה על שם, 

לחברה של מחיר המימוש בגין מימוש כל כתב אופציה, במשך תקופת המימוש כמפורט 

להלן, והכל בתנאים המפורטים להלן. כתבי האופציה יהיו רשומים על שם  2.13.2בסעיף 

 ד. החברה לרישומים של החברה והיא בלב

 .לעיל, כתבי האופציה יהיו רשומים למסחר 2.7 ףבכפוף להתקיימות התנאים בסעי

 תקופת ומחיר המימוש של כתבי האופציה .2.13.2

להתאמות ולהוראות להגנת כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, בכפוף 

להלן, בכל יום מסחר, החל ממועד רישומן  2.13.9-ו 2.13.8המחזיקים כמפורט בסעיפים 

למעט ביום הקובע לאירוע חברה כאמור בסעיף ( ]______[למסחר בבורסה ועד ליום 

ועד בכלל, יפקע ויהא בטל ולא [ ______] . כתב אופציה שלא ימומש עד ליום(לעיל 2.1.3

מועד האחרון ה" - ״ ותקופת המימוש״(למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא יקנה 

 . )״, בהתאמהלמימוש

ש״ח קבוע ולא צמוד למדד או למטבע  ]_[מחיר המימוש של כתב אופציה כאמור יהיה 

 .)״מחיר המימוש״)כלשהו. מחיר זה לא ישתנה לאורך כל תקופת המימוש 

 הודעות מימוש כתבי האופציה .2.13.3

, אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות (״המבקש״)כל מחזיק בכתבי האופציה  .2.13.3.1

המימוש להן הוא זכאי מכוח החזקתו זו, יעשה זאת במהלך תקופת המימוש, במשרדה 

הרשום של החברה או באמצעות הבנקים וחברי הבורסה האחרים, על ידי מתן הודעת 

, בתוספת (״הודעת המימוש״)די החברה בנוסח שיקבע על י ,מימוש באופן המתואר להלן

הסכום במזומן לחברה שיהיה שווה למחיר המימוש, בגין כל כתב אופציה שמימושו 

אופציה יהיה זכאי לרכוש ו/או מחיר  מתבקש. כמות המניות אשר מחזיק בכל כתב

 להלן. 2.13.8המימוש בגינם יותאמו במקרים המפורטים בסעיף 

נמסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מסירה במישרין, מועד המימוש ייחשב היום בו 

ובמקרה של מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה, היום בו קיבלה מסלקת 

הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב אופציה, הממלאת את כל התנאים 

. על מבקש המימוש יהיה לחתום, בכל עת (״יום המימוש״(המפורטים בתשקיף זה 

רש לכך על ידי החברה, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין ותקנון שייד

 .החברה לשם מתן תוקף להקצאת מניות המימוש
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לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש 

 .ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות המימוש

התנאים למימוש כתבי האופציה במלואם, והדבר אינו ניתן לא מילא המבקש אחר כל 

לתיקון ע״י מי שיתמנה ע״י הדירקטורים כאמור לעיל, אזי תחשב הודעת המימוש 

כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו 

 .למבקש, תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבע כי ההודעה בטלה

ש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות למימוש חלקי של כתב הודעת מימו .2.13.3.2

אופציה, אך מכתב הקצאה של כתב אופציה ניתן לפיצול או להעברה או לויתור כאמור 

 ן.להל 2.13.5בסעיף 

חל מועד האחרון למימוש כתב אופציה ביום שאינו יום מסחר, ידחה המועד ליום המסחר 

 .הבא מיד אחריו

זר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה המוצעות בחוקי הע .2.13.3.3

 :נקבע כדלקמן

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

ביום  12:00תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה  ה,כתבי האופצי

 .המסחר הבא אחריו

תחייב  ,12:00ה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד קיבלה מסלקת הבורסה הודע  (2

מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה 

ביום המסחר הבא לאחר  12:00לרישומים בעבור החברה, זאת לא יאוחר משעה 

 .שנמסרה לה ההודעה כאמור

תעביר , 12:00עד שעה  ( לעיל2)קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס״ק   (3

החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי החברה המנפיק לא יאוחר 

 .ביום המסחר הבא אחריו 00:12משעה 

מדי יום  12:00שתתקבל לאחר השעה  לעיל 3עד  1כל הודעה מאלה המנויות בס״ק   (4

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

לעיל, במועד האחרון למימוש, ואם מועד האחרון למימוש אינו יום למרות האמור   (5

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

המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא   .12:00 המימוש הסופיות עד השעה

ותו הגיש בקשה עד השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכ

 .לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו

למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של   (6

 .מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל
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 הקצאה ותעודה .2.13.4

לא יאוחר משני ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, תקצה החברה למבקשים באמצעות  .2.13.4.1

מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור תעודות את 

האישור לרישום למסחר שלמניות המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה 

 .לגרום כי מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן

יה, בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופצ

 .תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם כל עודפי מניות המימוש  .2.13.4.2

ימים ממועד  30שיתהוו, אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של 

ממחיר המימוש  1%לאחר ניכוי הוצאות המכירה בשיעור של  רה,ההקצאה הנ״ל, והתמו

ימים מתאריך המכירה.  7היחסי, עמלות והיטלים אחרים, אם יהיו, תשולם לזכאים תוך 

ש״ח, אך ניתן יהיה לקבל  30 -החברה לא ישלח המחאות לזכאים בסכומים הקטנים מ

 .סכומים כאמור במשרדי החברה

 העברה ופיצול כתבי האופציה .2.13.5

ם להעברה ולוויתור ובלבד שיוגש : מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתניהעברה .2.13.5.1

לחברה שטר העברה מתאים. שטר ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות. 

החברה תחזיק במשרדו הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים 

אצלו. החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא 

ם בכל שנה. תקנות ההתאגדות של החברה החלות על העברת מניות יו 30תעלינה על 

משולמות במלואן, יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי 

 .האופציה

: כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל פיצול .2.13.5.2

האופציה שנכללו במכתב מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי 

מבוקש. הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום  שפיצולוהקצאה 

בצרוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות  ,של אותו מכתב הקצאה

 .בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול

 י האופציהפקיעת כתב .2.13.6

 כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש. .2.13.6.1

כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו, שהודעת המימוש, מחיר  .2.13.6.2

המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו עד לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע 

 .בתאריך האמור

 זכויות מניות המימוש .2.13.7

 .המימוש תהיינה מניות רגילות נפרעות במלואן הקיימות בהון ההחברהמניות  .2.13.7.1
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מניות המימוש תזכינה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות  .2.13.7.2

הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הנו לאחר תאריך 

ת למניות הרגילות על שם המימוש, ומתאריך זה תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינו

 .הקיימות בחברה ביום המימוש

 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה, השתתפות בהנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד .2.13.8

ממועד רישומן למסחר ועד תום תקופת המימוש תחולנה לגבי כתבי האופציה שטרם 

 :מומשו ההוראות הבאות

 התאמה עקב חלוקת מניות הטבה .2.13.8.1

חברה תחלק מניות הטבה, ללא תמורה אשר התאריך הקובע בכפוף לאמור להלן, אם ה

לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן הינו לפני תאריך המימוש, תשמרנה זכויות המחזיקים 

בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי 

כתב אופציה היה  מאותו סוג שמחזיק להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות

זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני 

יום האקס לחלוקת מניות ההטבה כאמור. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה 

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

דלעיל. שיטת התאמה  2.13.4.2שלמה אחת, ויחולו הוראות סעיף  זכאי לקבל חלק ממניה

  .זו אינה ניתנת לשינוי

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

מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות, אך לא במקרה של הנפקות 

החברה תודיעה בדיווח מיידי על יחס המימוש  (.נייןכולל הנפקות לבעלי ע)אחרות כלשהן 

 .המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות אקס הטבה כאמור

 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות .2.13.8.2

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך 

 :כלשהם

מספר המניות הנובעות מהמימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא 

ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה״אקס״ לבין 

שער הבסיס של המניה ״אקס זכויות״. החברה תודיעה בדיווח מיידי על יחס המימוש 

נה המניות ״אקס זכויות״. שיטת התאמה המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחר

 .זו אינה ניתנת לשינוי

 התאמה בגין חלוקת דיבידנד .2.13.8.3

, אשר (״החלוקה״)במידה והחברה תבצע חלוקת דיבידנד, כהגדרתה בחוק החברות 

התאריך הקובע את הזכאות לחלוקה יחול לפני תום תקופת המימוש של כתבי האופציה, 

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

  ".בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ״האקס דיבידנד
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החברה תודיעה בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו 

  תיסחרנה המניות ״אקס דיבידנד״

 .שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי

  .קי כתבי האופציה בתקופת המימושהוראות שונות להגנת מחזי .2.13.9

ממועד רישומם למסחר וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תנאי 

תשקיף זה, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה, להגנת מחזיקי 

 :כתבי האופציה, ההוראות הבאות

ום להבטחת זכות המימוש החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרש .2.13.9.1

 .של מחזיקי כתבי האופציה ובמקרה הצורך, תגרום להגדלת ההון הרשום שלה

אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן  .2.13.9.2

או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי 

כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה לא יוכל לקבל חלק ממניה העניין לאחר פעולה 

שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטפלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. 

 .במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים

במחיר  החברה תמנע מחלוקת מניות הטבה העלולה להביא להקצאת מניות מימוש .2.13.9.3

 .מתחת לערכן הנקוב

לעיל, תפרסם החברה  2.13.8תוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף  .2.13.9.4

מודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל, 

בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה לממש את כתבי האופציה שלהם תוך ציון ״מחיר 

 .״תקופת המימוש״ בהן מזכה כתב אופציה אחד באותה עת -המימוש״ ו

ימים לפחות קודם למועד המימוש האחרון, ובו יצוין  14החברה תפרסם דיווח מיידי 

 .המועד האחרון למימוש כתבי האופציה כאמור

בהודעה יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של כתבי 

זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים. במקרה של הארכת  האופציה וכי לאחר מועד

תקופת המימוש, שתבוצע זמן סביר מראש, לפני תום תקופת המימוש תשלח החברה את 

 .ההודעה ויפרסם את המודעה בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש הנוספת

הכספיים החברה תעמיד במשרדו הרשום העתק מהדו״חות התקופתיים והדו״חות 

 .הביניים שלו לעיון מחזיקי כתבי האופציה וזאת במשך שעות העבודה הרגילות

החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות  .2.13.9.5

לרכישת ניירות ערך של החברה לבעלי מניותיו, כאשר התאריך הקובע את הזכות 

ימי מסחר ( 6)הקובע יהיה לא פחות מששה  לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך

 .לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור
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במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון, תיתן החברה הודעה בכתב לכל בעלי כתבי  .2.13.9.6

האופציה בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן, וכן יפרסם 

ישראל בשפה העברית. כל בעל כתב אופציה על כך מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים ב

יהיה רשאי, תוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה, להודיע בכתב לחברה על רצונו 

להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד לפני קבלת ההחלטה. במקרה זה יהיה 

הבעל של כתב האופציה כאמור זכאי לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו 

עובר לקבלת ההחלטה לפירוק,  ,יה בעל מניות עקב מימוש כתב האופציה שברשותוה

 .וזאת בניכוי מחיר המימוש כאמור

 שינוי זכויות כתבי האופציה ואסיפת מחזיקי כתבי האופציה .2.13.10

 ]_[על פי תנאי כתבי האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתתקבל ברוב של %

י כתבי האופציה, יכולה החברה לשיקולה מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת של בעל

להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, 

 .שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה

למרות האמור לעיל, על פי תקנון הבורסה, לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה 

, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות להטבה, זכויות הנוגעים לתקופת המימוש

ודיבידנד, למעט שינוי תקופת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי 

 –לחוק החברות, תשנ״ט   350 האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף

את מחיר  בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות. 1999

המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד שהשינוי 

יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור, האמור כפוף לכך שמחיר המימוש 

לא יפחת מערכן הנקוב של מניות המימוש. על אף האמור לעיל, קיצור של תקופת 

מהמצביעים  ]_[טה שתתקבל ברוב של %המימוש יתאפשר באישור מוקדם של החל

 .באסיפה כללית

הליך שבו  -בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, ״הליך הפיצול״ משמעו לעניין זה 

החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהוא מחזיק בחברה אחרת, או הליך שבו 

החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי 

מניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה המעביר את הנכסים ה

בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של  -וההתחייבויות והכל 

 .החברה

הליך שבו כל  -בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, ״הליך מיזוג״ משמעו לעניין זה 

ה או לחברה רשומה אחרת או הליך המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדש

שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלו לחברה חדשה או לחברה רשומה 

שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור,  בתנאי שניירות הערך של החברה -אחרת והכל 

ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של 

 .החברה

אות תקנון החברה בנוגע לאספות כלליות של בעלי המניות, הרוב הדרוש לקבלת כל הור

החלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי העניין, על אספות כלליות של 
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 4בעלי כתבי האופציה. לתיאור הוראות תקנון החברה בנושאים האמורים, ראו פרק 

 .לתשקיף

בעלי כתבי האופציה. באסיפת בעלי כתבי האופציה  החברה רשאית לכנס אסיפה של כלל

יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה 

 .כללית של מחזיקי כתבי האופציה תהייה במניין קולות

 פנקס בעלי כתבי אופציה, רישום, יורשים והודעות .2.13.11

החברה ינהל במשרדו הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי האופציה. החברה 

 30תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות בתקופות שלא תעלינה על 

 .יום בכל שנה

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס והחברה 

ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל לא תהיה חייבת לרשום בפנקס 

משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה, החברה תכיר 

בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה 

ולל המחזיק המקורי של נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק קודם, כ

 .אותו כתב אופציה

יודגש, כי מחזיק בכתבי אופציה באמצעות החברה לרישומים לא יהיה זכאי להירשם 

 .בפנקס בעלי כתבי האופציה

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר, או כשאין מבצעי 

בכתבי האופציה בתור היורשים של האנשים שיש להם זכות  -צוואה או מנהלי עיזבון 

המחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור 

מחזיקי כל זכות בכתב האופציה. במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים 

של כתב האופציה, תכיר החברה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות 

האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב אופציה כלשהי בכתב 

כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב אופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא אותן 

הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק כתב אופציה 

 ., להעביר את כתבי האופציהאו בכפיפות לתנאים אלה ולתנאי כתבי האופציה

פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מאת החברה למחזיקי כתבי האופציה תינתן 

על ידי הודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית ועל ידי 

משלוח הודעה בדואר רשום מיועדת למחזיק כתב אופציה לפי כתובתו האחרונה הרשומה 

פנקס של מספר מחזיקים, למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון בפנקס ולפי ב)בפנקס 

 24, וכל הודעה תפורסם או שתשלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה כעבור (כתובתו הנ״ל

שעות מזמן שבו הופיעה ההודעה בעיתון או מזמן מסירתה בדואר. כל הודעה שתינתן 

 .לבעלי כתבי האופציה ישלח העתק ממנה לבורסה
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  תנאי ניירות הערך המוצעים .2.14

 תנאי המניות המוצעות .2.14.1

להלן. המניות המוצעות על פי תשקיף  4הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק 

זה תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהונה של החברה, ותזכינה את בעליהן 

חרת אשר יוכרז עליה או במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה, ובכל חלוקה א

 שתחולק על ידי החברה לאחר תאריך תשקיף זה.

 תנאי כתבי האופציה המוצעים .2.14.2

 .לעיל 2.13( למניות המימוש, מתוארים בסעיף 1תנאי כתבי האופציה )סדרה 

 הפצה וריכוז .2.15

פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות עמלות ההפצה בגין ההתחייבויות 

 במסגרת ההודעה המשלימה.כאמור, יובאו 

 הודעה משלימה .2.16

, לחוק ניירות ערך( 2()1)א16בכוונת החברה לפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

 ק,אך לא ר, לרבות ,במסגרתה יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה

ככל  ,פרטים בדבר התקשרות מוקדמת של החברה עם משקיעים מסווגים וכן שינויים

בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים. בהודעה המשלימה תכלול החברה כל פרט  ,שיהיו

 :הנתונים כדלקמן ,ובכלל זאת, שניתן לכלול בהתאם לתקנות הודעה משלימה

 קביעת יום המכרז והתקופה להגשת הזמנות. (א)

 פי תשקיף זה.-אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על (ב)

 .בכמות ו/או במחיר של ניירות הערך המוצעיםשינוי  (ג)

לרבות שמות המשקיעים המסווגים  ,פירוט סך ההתחייבויות המוקדמות שניתנו (ד)

 להם התחייבו המשקיעים המסווגים. ,כהגדרתם בתקנות ההצעה וכן הכמות והמחיר

לרבות עמלות עבור התחייבות  ,פירוט ההוצאות בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם (ה)

 ריכוז והפצה. ,מוקדמת

 ,כל פרט אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור לעיל (ו)

 תמורת ניירות הערך המוצעים וייעודה., ההנפקה לרבות הוצאות

 אם וככל שתהייה. ,קביעת כמות המניות שתוצענה בהקצאה נוספת (ז)

ת הערך תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירו ,פורסמה הודעה משלימה (ח)

ידי הציבור לא לפני חלוף שבע שעות ומתוכן חמש שעות  פי תשקיף זה על המוצעים על

ממועד ימים  75-ולא יאוחר מ, מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה

 התשקיף. פרסום

ההודעה המשלימה תוגש באמצעות המגנ״א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם 

 ודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה.תשקיף זה. עם פרסומה תהפוך הה
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, פי תשקיף להשלמה זה-אישור הבורסה לרישום למסחר בה של המניות המוצעות על

כמפורט  ,פי תשקיף להשלמה זה יינתן טרם פרסום ההודעה המשלימה ביחס להנפקה על

 לעיל.

 משקיעים מסווגים .2.17

במועד פרסום  במהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף להשלמה וסופה

לתקנות אופן  1כהגדרתם בתקנה  ,ההודעה המשלימה תפנה החברה למשקיעים מסווגים

פי  , במטרה לקבל מהם התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות המוצעות על4ההצעה

תשקיף להשלמה זה. כל התחייבויות המשקיעים המסווגים תוגשנה לחברה על גבי טפסי 

, תנקובנה במספר היחידות המבוקש ובמחיר ליחידההזמנה באמצעות רכז ההנפקה ו

 שלא יהא נמוך מהמחיר המזערי שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה.

התחייבו אשר מסווגים, המשקיעים בהודעה המשלימה יפורטו שמותיהם של ה .2.17.1

היחידות אותן התחייב כל אחד  כמותלרבות במכרז, בקשות בהתחייבות מוקדמת להגיש 

 .מהם להזמין במסגרת המכרז, והמחיר ליחידה בה נקב

היחס שבין כמות ניירות הערך שלגביהם הוגשו הזמנות במחיר  -״חתימת יתר״ בסעיף זה 

המכירה בהצעה האחידה, לבין הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד. 

ניירות הערך שהוצעה בתשקיף, לאחר שנוכתה ממנה כמות  -״ הכמות שנותרה לחלוקה״

כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה הגבוה ממחיר היחידה 

סך כל ההזמנות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על השיעור הקבוע בתקנות  שנקבע.

 ההצעה.

וקדמת במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים המסווגים לפי התחייבות מ .2.17.2

 שנתנו תיעשה באופן הבא:

מהכמות שהתחייב  100%לא עלתה חתימת היתר על חמש, יוקצו לכל משקיע מסווג  .2.17.2.1

 לרכוש.

 מהכמות שהתחייב לרכוש. 50%עלתה חתימת היתר על חמש, יוקצו לכל משקיע מסווג  .2.17.2.2

לא הייתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור לעיל תוקצה 

ותרה לחלוקה למשקיעים מסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות הכמות שנ

 מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו המחיר.

במקרה בו לא תתקיים חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת המכרז 

 תחשבנה כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת ניירות הערך למזמינים.

זה  2.17ת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים וההיענות להם על פי סעיף קבל .2.17.3

 על פי העקרונות הקבועים בתקנות ההצעה. ייעשוערב פרסום תשקיף זה 

                                            

לפחות, ובלבד  ₪ 800,000כספי של  מי שהתחייב מראש לרכוש בהצעה לציבור ניירות ערך בשווי -״ משקיע מסווג״ 4 
 לתקנות אופן ההצעה. 1שהוא נמנה על אחד מסוגי המשקיעים הנכללים בהגדרת ״משקיע מסווג״ בסעיף 
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המחיר בו יוקצו המניות למשקיעים המסווגים יהיה זהה למחיר בו יוקצו ניירות הערך  .2.17.4

 לציבור.

רשימת החתימות במכרז, בהודעה בכתב  משקיע מסווג רשאי ביום המכרז, עד לסגירת

 את המחיר ליחידה בו נקב בהתחייבותו. להעלותשימסור לרכז ההנפקה, 

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

בהתחייבותם המוקדמת, ואולם יחידות עודפות שיוזמנו, לא ייחשבו כהזמנות משקיעים 

 ן התשקיף, אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור.מסווגים לעניי

בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים תחשבנה כבקשות שהוגשו על ידי הציבור 

 לצורך קביעת מחיר ליחידה.

המשקיעים המסווגים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך הכלולים ביחידות שיוקצו  .2.17.5

 עליהם הוראות חסימה.להם החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ולא יחולו 

שיפורסם במסגרת המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור  .2.17.6

שיירכשו על ידם בפועל בהתאם להזמנות שיוגשו מכוח בגין היחידות ההודעה המשלימה, 

. העמלה תחולק בין המשקיעים המסווגים לפי חלקם היחסי התחייבותם המוקדמת

 סווגים.ביחידות למשקיעים המ

התמורה בגין היחידות שיירכשו על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה  .2.17.7

, 12:00יום מסחר אחד לאחר יום המכרז עד השעה המורשים לקבלת בקשות,  באמצעות

 2.6לעיל, ותופקד על ידו בחשבון המיוחד הנזכר בסעיף  2.5.3בהתאם למפורט בסעיף 

 לעיל.

  יף זהמיסוי ניירות הערך המוצעים לפי תשק .2.18

כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס 

הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים בתשקיף זה. ההוראות הכלולות בתשקיף 

זה בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים בו אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של 

אות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים הוראות החוק הנזכרות בתשקיף זה, ואינן ב

המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. כמו כן, ההוראות הכלולות משקפות את 

הוראות הדין כפי שהינן למועד התשקיף, ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם 

 בפועל של ניירות הערך האמורים על פי תשקיף זה.

-(, התשס״ה147התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס׳  2005ביולי  25ביום 

 1)ונכנס לתוקף ביום  2005באוגוסט  10״( אשר פורסם ברשומות ביום 147תיקון )״ 2005

אישרה הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס  2008בדצמבר  29(, וביום 2006בינואר 

״(, אשר פורסם ברשומות 169תיקון )״ 2008-והוראת שעה(, התשס״ט 169הכנסה )מס׳ 

, יחד 169ותיקון  147)תיקון  (2009בינואר  1)ונכנס לתוקף ביום  2008בדצמבר  31ביום 

״(. התיקון שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התיקוןלהלן: ״

״(, הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. כמו כן, הפקודה)״ 1961-התשכ״א

ועד פרסום התשקיף, טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם במ

 בעקבות התיקון. 
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אשר  2011-פורסם החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( התשע״ב 2011בדצמבר  6ביום 

, לפיו בוטל מתווי הפחתות המס לחברות ויחידים, כפי 2012בינואר  1נכנס לתוקף מיום 

שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 

, ואף נקבע, בין היתר,  העלאת שיעורי המס על הכנסות 2009-(, התשס״ט2010 -ו  2009

ביחס  5״בעל מניות מהותי״, ול25%-ל 20%-בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ

 .30%-ל 25%-לרווח הון ודיבידנד מ

פורסם בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני  2012באוגוסט  13ביום 

 195, אשר כלל את תיקון 2013בינואר  1, אשר נכנס לתוקף ביום 2012 -חקיקה( התשע״ב

סעיף זה לפקודה. ב 121נוסף סעיף , 195״(, במסגרת תיקון 195תיקון לפקודה )להלן: ״

כאשר פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני  2016בדצמבר  29עודכן ביום 

)להלן:  2016 -(, התש"ז2018-ו 2017חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

יחיד אשר הכנסתו ב המעודכן קובע כי 121"(. סעיף 2017-2018לשנים  ההסדרים חוק"

שקלים חדשים )הסכום יתואם למדד(, יהיה חייב במס  640,000עלתה על  2018החייבת 

נוספים על האמור  3%בשיעור של  הסכום כאמורנוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 

 "(.מס יסף"להלן: לעיל )

 קעיןהכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקר

 ₪מיליון  4)מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלל רק אם שווי מכירתה עולה על 

 88והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין(, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

  לחוק מיסוי מקרקעין. 47לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

)א( 126ר מס החברות,  הקבוע בסעיף הופחת שיעו 2017-2018בחוק ההסדרים לשנים 

 1( החל מיום 23%-נוסף )ל 1%-וב 2017בינואר  1( החל מיום 24% -)ל 1% -לפקודה, ב

 .2018בינואר 

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס 

תם בפקודה, עשויות ל״יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה״ ו״תושב חוזר ותיק״ כהגדר

לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת 

ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים 

אשר ייחשבו כ״בעלי שליטה״ או כ״בעלי מניות מהותיים״ כהגדרתם בפקודה, עשויות 

 ס נוספות על אלו המתוארות להלן.לחול השלכות מ

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, 

 25% -מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל

או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות 

 א לפקודה.68יף סע

                                            

לפחות  %10 -לפקודה(, ב 88ביחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או   5 
לפקודה( בחברה, במועד מכירת נייר  88באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה )כהגדרת מונח זה בסעיף 

 ״(.בעל מניות מהותיהחודשים שקדמו לו )״ 12-הערך/קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב
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בעלי המניות בסלטיק אינק פנו לרשות המסים בבקשה לאישור העברת אחזקותיהם 

ב לפקודת מס הכנסה. כחלק מבקשה 104בסלטיק אינק לתאגיד במסגרת הוראות סעיף 

זו והאישור שיתקבל בגינה, ייתכן ויחולו על החברה ועל בעלי מניותיה שהחזיקו במניות 

לות מכוח הוראות מס הכנסה והתקנות למשך שנתיים ממועד סלטיק אינק, תנאים ומגב

  :, כדלקמןההעברה

במהלך תקופה בת שנתיים מיום העברת הזכויות ע"י בעלי המניות בסלטיק אינק  .א

"( לא יפחת סך הזכויות המוחזקות בידי בעלי תקופת המגבלות)תיקרא להלן: "

הזכויות בחברה )חל רק על בעלי המניות שהעבירו את אחזקותיהם בסלטיק אינק(, 

 מכל אחת מהזכויות בחברה.  25%מיד לאחר ההעברה, מ־ כולם או חלקם,

 
החברה תחזיק במשך שנתיים ממועד ההעברה לפחות במניות סלטיק אינק שהועברו  .ב

 אליה. 

 
ר מעלה, במסגרת הרולינג, שאף ידון באפשרות קבלת זיכוי מס בישראל על ניכוי כאמו .ג

המס במקור שיבוצע במקרה של חלוקת דיבידנדים, ייתכנו תנאים ומגבלות נוספים 

שיוטלו על בעלי המניות שהחזיקו במניות סלטיק אינק והעבירו אחזקותיהם לחברה 

 . החברה ועל סלטיק אינק. עצמן וכן על 

דין הקיים כיום חלות על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס לפי ה

 המתוארים בתמצית להלן:

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.18.1

״(, רווח הפקודה)״ 1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ״א 91בהתאם לסעיף  .2.18.1.1

ההכנסה ממכירות , אשר ממכירות ניירות ערך על ידי יחיד תושב ישראל 6הון ריאלי

ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ושלא תבע בניכוי 

חייב במס בשיעור המס השולי  הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות ערך,

אחוזים  לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה 121של היחיד בהתאם לסעיף 

ח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט (, ויראו את רוו25%)

קרי,  המחזיק,  -לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה 

סוג כלשהו לפחות באחד או יותר מ 10%-, ב7במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר

 12-הערך או במועד כלשהו בבמועד מכירת ניירות  -בחברה  8אמצעי השליטהשל 

החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה 

הוצאות בניכוי (. כמו כן, לגבי יחיד שתבע 30%בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים )

ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת 

, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית 30%רך במס בשיעור של ניירות הע

א)ב( לפקודה. שיעורי המס המופחתים כאמור לא 101-( ו9א)א()101ריאלית לפי סעיפים 

יחולו לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״ או 

                                            

 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  6 
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  7 
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  8 
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דה. יחיד כאמור יחויב במס בהתאם ( לפקו1)2מ״משלח יד״, בהתאם להוראות סעיף 

 לפקודה.  121לשיעור המס השולי לפי סעיף 

ב)א( לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 121בנוסף, בהתאם להוראות סעיף  .2.18.1.2

על חלק  3%, יהא חייב במס נוסף בשיעור של (2018בשנת ) ₪ 641,880עלתה על סך של 

 הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות  .2.18.1.3

 (.23% - ואילך 2018)א( לפקודה )בשנת 126הקבוע בסעיף 

ב לפקודה, במכירת מנייה נסחרת בבורסה בידי יחיד שהינו "בעל מניות 94בהתאם לסעיף  .2.18.1.4

יוקטן סכום הרווח ההון  החודשים שקדמו לה, 12מהותי" במועד המכירה או במהלך 

הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה נצברו מיום 

ואילך, בחברה שמניותיה נמכרות, באופן יחסי לחלקו של המוכר בזכות  1.1.2006

 לרווחים בחברה. 

פטורים ( לפקודה, 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.18.1.5

 ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף.

על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל בהתאם  .2.18.1.6

יחיד שההכנסה אינה מהווה  ות כאמור אילו היו מתקבלים על ידיהכנסרווחים או על על 

ח יד״, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משל

 121הקבוע בסעיף המירבי להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור 

 לפקודה.

ככלל, תושבי חוץ )יחיד או חבר בני אדם(, כהגדרתם בפקודה, פטורים ממס על רווחי הון  .2.18.1.7

ינו במפעל הקבע של במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אם רווח ההון א

תושבי החוץ בישראל ובלבד שניירות הערך נרכשו לאחר שנרשמו למסחר בבורסה, 

( לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב 2)ב97ובכפוף להוראות סעיף 

או יותר  25% -בו, או הנהנים, או הזכאים ל 9חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה

ם של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין כאמור מההכנסות או מהרווחי

א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, ככלל, אפשר שיחולו הוראות 68לפי סעיף 

אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה 

 מראש של אישור מתאים מרשות המסים.

רווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לעניין ניכוי המס במקור מ

לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת 

״(, חייב תקנות ניכוי מתמורה)״ 2002-יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס״ג

יחיד תמורה במכירת  ( המשלם למוכר שהואניכוי מתמורה)כהגדרת מונח זה בתקנות 

על פי תקנות ניכוי מתמורה . מרווח ההון הריאלי 25%ינכה מס בשיעור של ניירות הערך, 

                                            

בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר,  –"בעל שליטה" 9 
 .25%באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 
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רת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכי

מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי העניין. האמור לעיל, כפוף  )א(126הקבוע בסעיף 

ובכפוף שהונפק על ידי רשות המיסים י פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור לאישור

 .מנכה לבצעה רשאילקיזוז הפסדים ש

תקנות הניכוי מתמורה לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהינו תושב 

חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי 

שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו,  3-ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל 14 בתוך

 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור. 2402הצהרה בטופס 

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

 .ידם-וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על במקור לפי הדין

יצוין, כי אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, כמפורט 

)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה 91לעיל, יחולו הוראות סעיף 

בינואר של כל שנת מס, בשל  31ביולי וביום  31, ביום על ידי המוכר בגין מכירה כאמור

 עה בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל הדיווח.מכירה של ניירות ערך שבוצ

שיעור  ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה,

 (30%המס שינוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים )

קור מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במ

 אחר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.

כמו כן, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ, עשוי להיות מוקטן בהתאם 

 לאישור תקף מרשות המיסים, בכפוף לאמנות למניעת כפל מס, כאמור לעיל.

 קיזוז הפסדים .2.18.2

יותרו  ככלל, הפסדי הון בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס, .2.18.2.1

 בקיזוז רק במקרים בהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס. 

כנגד רווח בשנת המס בה נוצר הפסד הון ממכירת נייר הערך, ההפסד הון יותר לקיזוז  .2.18.2.2

(, 3.5 -ל 1אינפלציוני חייב יקוזז ביחס של סכום הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי )

שראל או מחוצה לה והכל על פי העקרונות הקבועים הנובעים ממכירת כל נכס שהוא, בי

   לפקודה. 92בסעיף 

גם  בשנת המס בה הוא נוצר הפסד הון ממכירת ניירות הערך כאמור, ניתן יהיה לקיזוז

כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך אחרים 

יבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס החברות )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או ד

, ולגבי יחיד ככל שלא לגבי חברה (23% -ואילך 2018)א( לפקודה ) בשנת 126הקבוע בסעיף 

 . (25%)שהינו  ג)ב( לפקודה, באותה שנת מס125( או 1ב)125עלה על השיעור הקבוע בסעיף 

 וזזייהיה ניתן לקוימת, הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, כולו או מקצתו, בשנת מס מס .2.18.2.3

)ב( לפקודה בשנות המס 92בלבד כאמור בסעיף ריאלי ושבח מקרקעין כנגד רווח הון 

הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו״ח 

 לשנת המס בה היה ההפסד.
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בהתאם לתקנות ניכוי מתמורה, בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת  .2.18.2.4

ניירות ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות )להלן: "

את  )כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי מתמורה( יקזז החייב בניכוי במקור , "(סחירים

חירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות ס

 באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. 

ג לפקודה, יופחת מסכום 94במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, בהתאם להוראות סעיף  .2.18.2.5

 24ך הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במש

החודשים שקדמו למכירה, למעט דיבידנד ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ 

 או יותר אך לא יותר מסכום ההפסד. 15%לישראל( בשיעור של 

 -ועד ל 1/7/2016 -שנים בין ה 3בהתאם להוראת שעה, אשר נקבעה לתקופה של  .2.18.3

, ובכפוף לעמידה בתנאיי הוראת השעה, עלות ההשקעה במניות בחברת מו"פ 30/6/2019

אשר הונפקה לראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בישראל )כהגדרתה בהוראת השעה( 

, במקום להכיר בהשקעה זו כעלות במועד תוכר כבר במועד ההשקעה כהפסד הון בר קיזוז

 מכירת המניות.

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות התאגיד .2.18.4

דיבידנד שמקורו במניות התאגיד, יהיה חייב, ככלל, במס ב לפקודה, 125בהתאם לסעיף  .2.18.4.1

(, למעט לגבי יחיד שהינו 25%בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של עשרים וחמישה )

החודשים  12-בעל מניות מהותי בתאגיד במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

 (. 30%שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה שלושים אחוזים )

, ככל שחל על היחיד )אשר 3%שיעורי מס אלו כפופים לתוספת מס יסף בשיעור של  .2.18.4.2

 (.₪ 641,880עולה על סכום של  2018הכנסתו החייבת לשנת 

)ב( לפקודה קובע, כי בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני אדם, לא 126סעיף  ככלל, .2.18.4.3

תיכלל הכנסה מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ואשר נתקבלו 

דיבידנד בידי תושב חוץ . במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות

, דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם 25%ל שאינו בעל מניות מהותי יהיה חייב בשיעור ש

 12-תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

והכל כפוף לאמנות המס עליהן חתומה  30%החודשים שקדמו לו, ימוסה בשיעור של 

מדינת ישראל )אם קיימת( שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות של תושב 

 החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על  .2.18.4.4

אם כן נקבע  א, שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלהיחיד

 . במפורש אחרת

( 2)9קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  קרן נאמנות פטורה וכן .2.18.4.5

  ., בהתאם לתנאי הסעיףלפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור

לפקודה, כאשר חברה מחלקת דיבידנד שמקורו ברווחי  1א100בהתאם להוראות סעיף  .2.18.4.6

ימוש שערוך, ככלל, עשוי לחול מס רווח הון במישור החברה מחלקת הדיבידנד בשל מ

 רעיוני של סכום השערוך שחולק כדיבידנד.
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-בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס״ו .2.18.4.7

 בחלוקת שיעור המס שיש לנכות במקור"(, תקנות ניכוי מריבית ומדיבידנד)"  2005

מניות, לרבות בחלוקה לבעל הדיבידנד ליחיד ולתושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( בגין 

מניות כאמור שהינו בעל מניות מהותי בתאגיד, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו 

החודשים שקדמו לו ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה  12 -ב

. לגבי יחיד או תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן 25%בשיעור של 

ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד  רשומות

על פי תקנות אלו, שולם דיבידנד ליחיד תושב ישראל ו/או לתושב . 30%כאמור בשיעור של 

מובהר כי  חוץ לגביו נקבע שיעור במס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע .

יהיה כפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס  חוץשיעור ניכוי המס במקור לתושב 

ובכפוף להמצאה מראש של  בין מדינת ישראל למדינת תושבתו של המקבלשנכרתה 

 .אישור בתוקף לפטור/הפחתה מניכוי מס במקור מרשות המיסים

גופים נוספים הפטורים לקופות גמל, קרנות נאמנות ולא ינוכה מס במקור בגין תשלומים   .2.18.4.8

 .בישראל לפי הדיןמניכוי מס במקור 

ניכוי מס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר  .2.18.4.9

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

החברה פנתה בבקשת אישור רשות המסים לפיו דיבידנד שמקורו בהכנסות סלטיק  .2.18.4.10

לי המניות יהא זכאי לזיכוי בניכוי המס במקור בגין טכנולוגיות בע"מ אשר ישורשר לבע

חלק ניכוי המס במקור שבוצע בחלוקת הדיבידנד מסלטיק טכנולוגיות בע"מ לסלטיק 

 אינק. 

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

מספר פרשנויות לגבי  התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו

אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה 

 .בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים

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

ך המוצעים. האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת בהשקעה בניירות הער

של הוראות החוק הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי 

ניירות ערך, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות 

ם יפנו לקבלת יעוץ מקצועי הייחודיות לכל משקיע. מוצע כי רוכשי ניירות הערך המוצעי

 .בהתאם לנתונים המיוחדים הנוגעים לכל רוכש נייר ערך

  בארה"ב מסהשלכות  .2.18.5

פרק זה הינו כללי ואינו מתייחס לכל ההיבטים של השלכות מיסוי בארה"ב, לרבות 

השלכות שעשויות להיות רלוונטיות לבעל מניות זה או אחר בעקבות נסיבותיו 

האינדיבידואליות. בנוסף, עשויים להיות שינויים בשיעורי המס הרלוונטיים בנסיבות 

שנות את השלכות המס לבעל מניות זה או שעשויות לחול ושינויים אחרים אשר עשויים ל

אחר עקב נסיבותיו האינדיבידואליות, או כיוון שבעל מניות זה כפוף לחוקים מיוחדים, 

כולל אם בעל המניות הוא אזרח לשעבר או תושב ארה"ב מזה זמן רב, חברה נשלטת זרה 

ת פאסיביות זרה, חברה שצוברת רווחים על מנלצרכי מס בארה"ב, חברת השקעות 
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להימנע ממיסוי פדרלי בארה"ב, קרן נאמנות בתחום הנדל"ן, חברת השקעות הכפופה 

ביטוח, בעל מניות המחזיק  ממס, חברתפטורה לרגולציה, ברוקר, מוסד פיננסיים, חברה 

-mark-toבמניות החברה כחלק מקרן גידור, ברוקר שבוחר בשיטת חשבונאות של "

marketרה כפיצוי עבור שירותים או שותף בשותפות ", בעל מניות שרכש את מניות החב

או המוטב בחברה שקופה המחזיקה במניות החברה. לבסוף, פרק זה לא מתאר את 

 ההשלכות של חוקי מס או חוקים אחרים בארה"ב שאינם פדרליים.

חליפו אינק ה הנפקה בעלי המניות בסלטיקמיד לפני הזה,  לתשקיף 6.2כמפורט בסעיף  .2.18.5.1

 החברה.במניות  אינק את מניותיהם בסלטיק

לקודקס המס האמריקאי כפי  (b)7874בהתאם לסעיף  מהחלפת המניות כאמורכתוצאה  .2.18.5.2

בישראל,  שהתאגדה, החברה, למרות היותה חברה שתוקן )"קודקס המס האמריקאי"(

ועניין.לכל דבר כחברה אמריקאית  בארה"בפדרלי נחשבת לצרכי מס 

כמו כל חברה אמריקאית אחרת, דהיינו  כפופה למיסוי בארה"בתהיה החברה באופן כללי, 

המס  חובותכל תהיה כפופה ל החברהעל הכנסתה ברחבי העולם. כמו כן  מס חברות פדרלי

 ., לרבות דרישות ניכוי מס במקור ודיווחםהאמריקאיהמוטלות על כל התאגידים 

לפי  הוראהקובע מפורשות כי כלליו גוברים על כל המס האמריקאי  קסלקוד 7874סעיף  

. של הסעיףאמנה או הוראת דין אחרת שניתן לפרשה ככזו הפוטרת חברות מן ההשלכות 

כפופה גם למס בישראל כתאגיד ישראלי, ולחובות ניכוי מס במקור  שהחברהלפיכך, ככל 

 עלולים מניותיה ל הכנסתה, ובעלימובנה ע מסלהיות כפופה לכפל  עלולה החברהבישראל, 

 .מניות החברההנובעות מהחזקה של ם יהתועל הכנס מסלהיות כפופים לכפל 

 בעל מניות אמריקאי .2.18.5.3

 בעל ". לצורך זה, החברהסעיף זה מתייחס לבעלי מניות אמריקאים המחזיקים במניות  2.18.5.3.1

 הוא המוטב של מניה אשר: "מניות אמריקאי

 הברית לצרכי מס פדרלי אמריקאי.הוא אזרח או תושב של ארצות  .א

הברית   תאגיד או ישות אחרת הכפופה למס חברות אשר התאגדה או נרשמה בארצות  .ב

 מחוז קולומביה.באו במדינה של ארצות הברית או 

 במקורה. ללא תלותעזבון או קרן נאמנות שהכנסתה כפופה למס בארה"ב,  .ג

 חלוקותדיבידנדים ומיסוי על   2.18.5.3.2

לצרכי  ממקור אמריקאי  תבצע חלוקות, ככלל חלוקות אלו ייחשבו כדיבידנדים החברהאם      

החברה המצטברים של השוטפים או מס פדרלי אמריקאי ככל שהחלוקות התבצעו מרווחיה 

 או השוטפים. חלוקות מעבר לרווחים אמריקאים ם על פי כללי מסכפי שאלו מחושבי

המניות במניותיו )אך לא מתחת לאפס(  ככלל יפחיתו את בסיס בעל החברההמצטברים של 

)ראה השלכות בגין מכירת מניות  וולאחר מכן ייחשבו רווח הון על המכירה או מימוש מניותי

 (. 2.18.5.3.3בסעיף 

שחולקה כאמור כהכנסה מדיבידנד תו החייבת בהכנסאמריקאי יידרש לכלול  מניות בעל

מיסים סכום ה, לרבות בארה"במרווחים השוטפים או הצבורים של החברה לצרכי מס 

בעלי ל שחולקוושנוכו במקור מן הסכום ששולם. דיבידנדים  ההוטלו על תשלום דיבידנד זש
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מהשקעה החל על רווחי הון  המס בשיעוראמריקאים שאינם תאגידים ימוסו, ככלל, מניות 

 (, ובלבד שאותם דיבידנדים עומדים20%)נכון לעת זו, שיעור מירבי של  לטווח ארוך

לצורך זה,  "qualified dividend"לצורך זה,  ."qualified dividend"בדרישות של 

"qualified dividend"  ותחברחברות אמריקאיות או כולל דיבידנדים המשולמים על ידי 

הכנסה ולתקופת החזקה מינימאלית מסוימת  ות מסוימות בכפוף לחריגים מסוימיםזר

 .3.8% בשיעור של "Net Investment Income Tax"ל בנוסף כאמור עשויה להיות כפופה

יכולה לכלול דיבידנדים או  Net Investment Income לבעל מניות מסוימים שאינם חברות.

שאינם עומדים  דיבידנדים. רווחי הון ממכירת מניות החברה בכפוף למגבלות מסוימות

אמריקאים,  תאגידים, ודיבידנדים המתקבלים על ידי "qualified dividend"בדרישות 

 החלים על יחידים ותאגידים בדין האמריקאי הכנסה רגיליםמס ה לפי שיעורי  ימוסו

 .בהתאמה

  החברהמניות  מכירתמיסוי על  2.18.5.3.3

אמריקאי יכיר ברווח הון או  מניות , בעלהחברהשל מניות  מימושןעם מכירתן, החלפתן או 

באותן מניות, שהוא בדרך  בעל מניותכום השווה להפרש שבין הבסיס של אותו סהפסד הון ב

על היכולת  חלות מסוימותמגבלות . ןמימוש בורעשהתקבל סכום לבין ה ,כלל עלות אותן מניות

שהוחזקו במשך יותר משנה של מניות  מימושמכירה, החלפה או מרווח הון לנכות הפסדי הון. 

שיעור בעזבונות או נאמנויות יחידים,  שעשויה לזכות, מהשקעה לטווח ארוךאחת הוא רווח הון 

רווח הון של מניות שהוחזקו פחות משנה, (. 20%מס בשיעור מירבי של , )נכון לעת זו ס מופחתמ

או רווחי הון של מחזיקים שהינם חברות ימוסו בשיעורי המס הרגילים החלים על יחידים 

היות כפופים אמריקאים מסוימים שאינם תאגידים עשויים ל מניות . בעליותאגידים כאמור

מניותיה של  רווחי הון הנובעים ממכירת על 3.8%בשיעור של  Net Investment Income Taxל

 .החברה

 בעל מניות שאינו אמריקאי .2.18.5.4

 מיסוי על חלוקות ודיבידנדים  2.18.5.4.1

דן בבעלי מניות שאינם אמריקאים. לצורך זה, בעל מניות שאינו אמריקאי הוא המוטב סעיף זה 

חשבת שותפות לצרכי מס פדרלי בארה"ב( אשר אינו בעל מניות שנשל מניה )למעט ישות 

זה אינו דן בבעל מניות שאינו אמריקאי ואשר  . סעיף2.18.5.3 כהגדרתו בסעיף אמריקאי

למקום עסקים של בעל המניות הכנסות הקשורות מהוות הכנסותיו מהחזקת מניות החברה 

 income effectively")ימים ויותר במהלך השנה  183או אשר נמצא בארה"ב למשך בארה"ב 

connected to a United States trade or business".) 

תהא כפופה לכל  החברה, לצרכי מס הכנסה פדרלי בארה"ב אמריקאית הנחשבת  כחברה

כל  ,, ככלללומר. כאמריקאיםדרישות ניכוי המס במקור ודרישות הדיווח החלות על תאגידים 

כפוף לניכוי יהיה , מניותיו עבוראמריקאי  ושאינ מניות לבעל החברה יחולק על ידידיבידנד ש

, למעט אם בעל המניות זכאי לשיעור מוטב עקב תחולתה 30%מס במקור בארה"ב בשיעור של 

 המצאת טופס סיפק תיעוד מתאים לזכאותו לשיעור המוטב )בדרך כלל ש ובתנאי, אמנת מס של

W-8BEN  אוW-8BEN-E )תיחשב כדיבידנד לצרכי  ,ככלל ,חלוקה. ()או כל טופס המחליף אותו
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 לפישל החברה המצטברים  ואהשוטפים מס פדרלי אמריקאי ככל שהחלוקה בוצעה מרווחיה 

חלוקה שאינה דיבידנד תפחית קודם כל את בסיסו של בעל יצוין כי המס האמריקאי.  קסקוד

 2.18.5.3.3עיף )ראה ס רווח ממכירה או מימוש המניותיו ומעבר לכך תיחשב כהמניות במניות

. סכום החלוקה המלא עלול להיות כפוף לניכוי מס במקור בארה"ב, להשלכות מכירת מניות(

למעט אם הגורם המנכה בחר לנכות סכום נמוך יותר בהתבסס על הערכה סבירה של סכום 

 Unites States Realאם יקבע שהחברה היא שעשוי להיחשב כדיבידנד. בנוסף,  החלוקה

Property Holding Corporation מכל חלוקה שעולה על  10%, החברה תנכה במקור לפחות

 המס האמריקאי. קסרווחי החברה השוטפים והמצטברים כפי שמצוין בקוד

 החברהמיסוי על מכירה ומימוש של מניות  2.18.5.4.2

כנכס הון )ככלל,  החברהשאינו אמריקאי יחזיק במניותיה של  בעל המניותש מניח הדיון להלן

תיחשב כמכירת מניותיו של  החברהרכוש המוחזק לשם השקעה(. ככלל, מכירת מניותיה של 

לא יהיו כפופים, ככלל, למס הכנסה פדרלי  אמריקאים םשאינ י מניותבעלתאגיד אמריקאי. 

אלא  החברהשל מניותיה של  דרך אחרתבמימושן בארה"ב על רווחים על מכירתן, החלפתן או 

בעל בארה"ב על ידי  "trade or business",( הרווח קשור, הלכה למעשה, לניהולו של אאם )

בארצות  בעל המניותל שלמוסד קבע  ליחסוניתן חלים התנאים של אמנת מס, אם ; ואם המניות

ימים או יותר במהלך שנת  183יחיד הנוכח בארצות הברית למשך  הואמניות הבעל ( בהברית; )

, וכן מתמלאות דרישות החברהשל מניותיה הרגילות של  המימושהמס של המכירה, ההחלפה או 

 United"היא  החברה( iiiאו ) ובעל המניות לא זכאי להטבות של אמנת מס מסוימות אחרות

States real property holding corporation" ובעל המניות מחזיק  לצרכי מס פדרלי בארה"ב

שנים אשר קדמו למכירה או בשנות החזקותיו של בעל המניות  5במישרין או בעקיפין, בכל זמן ב

 . הממניותי 5%-, למעלה מהחברהבמניות 

רווח ממכירה או  "United States real property holding corporation"היא  החברהאם 

ה כפוף למס פדרלי בארה"ב בשיעורי המס הפדרליים החלים על פי מדרגות מימוש מניותיה יהי

עשוי להידרש לנכות מס  החברה מבעל מניות כאמור. כמו כן, רוכש של מניות הרלוונטיות המס

 . 10%בשיעור של מהתמורה במקור 

 כללי - דרישות דיווח 2.18.5.4.3

חייבת לדווח לרשות המיסים האמריקאית על בסיס שנתי את סכומי הדיבידנדים  החברה

והחלוקות האחרות שישולמו לבעלי המניות עבור מניותיהן הרגילות וסכום המס שנוכה במקור 

. רשות המיסים האמריקאית עשויה לחלוק בפועלמחלוקות אלו, ללא תלות בצורך בניכוי 

במדינת מגוריו של בעל המניות בהתאם לתנאיה של אמנת מס דיווחים אלו עם רשות המיסים 

 רלוונטית או אמנה לשיתוף מידע.

על דיבידנדים ותשלומים אחרים ( backup withholding)ארה"ב מטילה ניכוי מס במקור כגיבוי 

אם בעל המניות האמריקאי לא סיפק מספר זיהוי לצרכי מס או  %24בשיעור של  לאמריקאים

אם רשות המס האמריקאית הודיעה לו שלא דיווח כראוי על תשלומי ריבית  תעודת פטור או

. בעל מניות שאינו אמריקאי אינו כפוף למס זה עבור דיבידנדים אם יספק תיעוד ודיבידנדים
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/מס פטור להצדקת( להיותו לא אמריקאי או W-8BEN-Eאו  W-8BENרלוונטי )בדרך כלל טופס 

 . מופחת

. כל סכום שנוכה יוחזר או יינתן אינו מס נוסף (backup withholding) לגיבויניכוי במס במקור 

עבורו קרדיט עבור חבות המס הפדרלי האמריקאית של בעל המניות, אם בכלל, על ידי רשות 

 המסים האמריקאית אם מידע רלוונטי יימסר במועד.

2.18.5.5. ATCAF 

לישויות זרות מסוימות וכן יחול על תשלומי דיבידנד ממקור אמריקאי  30%ניכוי מס במקור של 

להפיק דיבידנדים ממקור אמריקאי, אלא אם עמדו בדרישות  רווחים ממכירת מניות שיכולות

דיווח ודיו דיליג'נס מסוימות )בדרך כלל הקשורות לבעלות של אמריקאים בישויות אלו( או 

ומלץ למשקיעים . מ2019בינואר  1-סיפקו פטור. מס זה לא יחול על תשלומים עבור מניות לפני ה

 פוטנציאליים להיוועץ ביועצי המס שלהם לגבי השלכות אפשריות של מס זה על השקעותיהם.

יש לציין כי בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות, טרם התגבשה  .2.18.6

תרה מזאת, הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. י

ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם 

 והשפעתם של השינויים האמורים.

ספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה ככמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות  .2.18.7

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

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

בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מוצע כי רוכשי ניירות הערך המוצעים 

 ונים המיוחדים הנוגעים לכל רוכש נייר ערך.יפנו לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לנת
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 1הון החברה - 3פרק  

 כללי -הון המניות של החברה  .3.1

נכון למועד תשקיף זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה מורכב מסוג מניות אחד, מניות רגילות 

  ״(.מניות רגילות)״ללא ערך נקוב 

 א(בדילול מל)הון מונפק ונפרע  הון מונפק ונפרע רשוםהון  סוג המניות

 ]__[ ]__[ 100,000,000 מניות רגילות 

 התפתחות ההון הרשום, המונפק והנפרע של החברה ממועד ייסודה .3.2

. להלן פירוט השינויים בהון המניות הרשום של החברה ממועד 2018בפברואר,  27החברה הוקמה ביום 

 הקמתה ועד לסמוך לפני מועד תשקיף זה:

 יתרת הון רשום רשוםהון  מהות השינוי תאריך

 מניות רגילות  100,000,000 100,000,000 הקמת החברה  2018 פברואר,ב 27

להלן פירוט השינויים בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ממועד הקמתה ועד לסמוך לפני מועד 

 תשקיף זה: 

 יתרת הון מונפק ונפרע הקצאת מניות רגילות מהות השינוי תאריך

 מניות רגילות  100 100 הקמת החברה  2018 פברואר,ב 27

 ]__[ ]__[ הקצאת מניות 2018]_[ ב]__[, 

 

  ניירות הערך של החברהבעלי עניין בהחזקות  .3.3

כפי שיהיו , ומנהליה למיטב ידיעת החברההחברה,  המחזיקים בניירות הערך של להלן פירוט בעלי עניין

 : 2ערב רישומן של מניות החברה למסחר בבורסה ולאחר הנפקת ניירות הערך על פי התשקיף

  פי התשקיף-עללפני הנפקת המניות  פי התשקיף-אחרי הנפקת המניות על

  בלא דילול 3דילול מלא בלא דילול דילול מלא שם

בהון  %
 ובהצבעה

כמות 
מניות 
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בהון  %
 ובהצבעה

כמות 
כתבי 

אופציה 
לא 

 רשומים

כמות 
מניות 
 רגילות

בהון  %
 ובהצבעה

כמות מניות 
 רגילות

בהון  %
 ובהצבעה

כמות כתבי 
אופציה 

בלתי 
 רשומים

כמות 
מניות 
 רגילות

 

 בעלי עניין בחברה 

 ( רונן דניאל1) 26,535 39,623 5.13% 66,158 9.59%     

     35.23% 243,186 46.99% 0 243,186 JVP (2)  

                                            

( לתשקיף זה, הנתונים החסרים בפרק זה יושלמו במלואם בסמוך למועד פרסום 6לאור עסקת החלפת המניות )כהגדרתה בפרק  1
 התשקיף.

. נתונים אלו יעודכנו 31.12.2017הנתונים המפורטים במסגרת סעיף זה הינם על בסיס דוחותיה הכספיים פרופורמה של החברה ליום  2
  (.6בסמוך לפרסום התשקיף ולאחר השלמת עסקת החלפת המניות )כהגדרתה בפרק 

בהנחה של היענות מלאה להצעה על פי תשקיף זה, בהנחה של מימוש מלוא  האופציות הלא רשומות על פי תוכנית האופציות של   3
 .להלן 3.6החברה, כמפורט בסעיף 
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  פי התשקיף-עללפני הנפקת המניות  פי התשקיף-אחרי הנפקת המניות על

  בלא דילול 3דילול מלא בלא דילול דילול מלא שם

בהון  %
 ובהצבעה

כמות 
מניות 
 רגילות

בהון  %
 ובהצבעה

כמות 
כתבי 

אופציה 
לא 

 רשומים

כמות 
מניות 
 רגילות

בהון  %
 ובהצבעה

כמות מניות 
 רגילות

בהון  %
 ובהצבעה

כמות כתבי 
אופציה 

בלתי 
 רשומים

כמות 
מניות 
 רגילות

 

     25.05% 172,891 33.4% 0 172,891 
Amadeus II 

(3) 

     9.3% 64,190 0% 64,190 0 
Kreos Capital 

)4( 

     

1.68% 11,616 1.43% 4,198 7,418 

יוסי 

 וולנגשטיין

(5) 

 

 בעלי מניות שאינם בעלי עניין בחברה 

     

9.86% 68,067 11.91% 6,445 61,622 

בעלי מניות 
שאינם בעלי 
 עניין בחברה

(6) 

     
9.28% 64,080 1.14% 58,155 5,925 

 עובדים

(7) 

ציבור הניצעים           
 על פי התשקיף

 סה"כ 517,577 172,611*  100% 690,188 100%     
 

 ; ודירקטור מכהן ( מנכ"ל החברה1)

ג'רוזלם וונצ'ר פרטנרס )ג'יי וי פי(, הינה קרן הון סיכון המחזיקה במניות באמצעות מספר שותפויות,  – ( קרן הון הסיכון2)
 3-אנקס ו III שותפות ג'יי וי פי   ,IIIשותפויות ג'רוזלם וונצ'ר פרטנרס  3  שרכשו את המניות בחברה במועדים שונים:

כל השותפויות הינן שותפויות מוגבלות רשומות מחוץ לישראל. כל אחת מהשותפויות עשויה   . Vג'יי וי פי מדיה   שותפויות
להיחשב כבעלת שליטה ביחס למניות המוחזקות על ידי השותפויות האחרות, ובאופן פרטני השותף הכללי בשותפויות ג'רוזלם 

 הינם בעלי שליטה בשותפויות אלה.  -   Vאנקס, והשותף הכללי בשותפויות ג'יי וי פי מדיה  III וי פי וג'יי  IIIוונצ'ר פרטנרס 

בכל אחת מן השותפויות יש שותף כללי, המוסמך לקבל החלטות לגבי מכירת מניות הקרנות ואופן ההצבעה מכוח המניות 
השונות המהוות את כל אחת מן הקרנות הינם תאגידים שמחזיקות השותפויות השונות בחברה. השותפים הכלליים בשותפויות 

 ית.בבעלות אראל מרגל

די שותפות מוגבלת ואמדאוס קרן  IIסי, אמדאוס  IIבי, אמדאוס  IIאיי, אמדאוס  IIהשותף הכללי בכל אחת מאמדאוס ( 3) 

"(. שותף כללי IIאמדאוס שותף כללי שותפות מוגבלת )" II, הינו אמדאוס "(IIישויות אמדאוס )ביחד, " שותפים שותפות מוגבלת

 באחריות שותף כללי הינם אמדאוס שותף כללי בע"מ ואמדאוס הון ג'י.פי שותפות מוגבלת IIהשותפים הכללים באמדאוס 
ג'.פי. )כל "( ואמדאוס ג'י.פי. בע"מ הם השותפים באמדאוס לימיטדאמדאוס )" לימיטד. אמדאוס שותפי הון "(אמדאוס ג'.פי.)"

 ת, ובעלIIהינה השותף המנהל של כל אחת מבין ישויות אמדאוס  לימיטד"(. אמדאוס קרנות אמדאוסקרנות אמדאוס לעיל, "
הינם אן גלובר,  לימיטדכוח ההצבעה וההחלטה היחיד ביחס למניות המוחזקות על ידי קרנות אמדאוס. הדירקטורים באמדאוס 

אמדאוס לימיטד הינה בבעלות מלאה של  ."(הדירקטורים של אמדאוס)" ס ואן סומרןהרמן האוזר, אנדראה טרברסון ואלכ
אמדאוס שותפויות לימיטד. בעלת המניות העיקרית של אמדאוס שותפויות לימיטד היא אמדאוס )ג'רזי( לימיטד. אמדאוס 

הטבות לעובדים. הנהנים של קרן )ג'רזי( לימיטד הינה בבעלות מלאה של אמדאוס נאמנויות כנאמן של קרן נאמנות אמדאוס 
 .כהגדרתם לעיל נאמנות אמדאוס הטבות לעובדים הינם הדירקטורים של אמדאוס

, בנאמנות עבור סיזיפוס (בג'רזי)בע"מ  היא קרסטברידג' נאמנויות תאגידים י(בג'רז)בע"מ  IIבעלת השליטה בקראוס קפיטל ( 4) 
 .הם ארגוני צדקה רשומים בג'רזי הצדקה הנהנים בנאמנותי. זרנאמנות צדקה, נאמנות צדקה המאוגדת תחת חוקי ג'

, אשר בעלי (בג'רזי)תמריץ בע"מ  IVהינה קראוס קפיטל  (בג'רזי))קרן מומחית( בע"מ  IVבעלת השליטה בקראוס קפיטל 
הירצל, לוקה קולצ'אגו השליטה בה )ישירות ובאמצעות חברות בהחזקתם( הינם רוס אלגרן, מארטן וודינג, ראול שטיין, סימון 

 ומאוריציו פטיבון.
, (בג'רזי)בע"מ  Vהינה קבוצת קראוס קפיטל ( בג'רזי))קרן מומחית( שותפות מוגבלת  Vהשותפה הכללית בקראוס קפיטל 

אשר בעלי השליטה בה )ישירות ובאמצעות חברות בהחזקתם( הינם רוס אלגרן, מארטן וודינג, ראול שטיין, סימון הירצל, 
 .ולצ'אגו ומאוריציו פטיבוןלוקה ק

 להלן. 8.1.2.1.2 חברה. לפירוט נוסף ראה סעיף ב( דירקטור מכהן 5)
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לפירוט בדבר הוראות החסימה החלות על בעלי העניין שאינם עובדי החברה לרבות, בקשר עם המגבלות החלות עליהם ( 6)
 להלן. 3.7ראו סעיף  –טרם ההנפקה של החברה בהתאם לתקופת אחזקתם בניירות הערך 

מעביד, ואף עובד בה אינו ולא יהפוך להיות בעל עניין מכוח אחזקותיו בניירות -( בין העובדים לחברה מתקיימים יחסי עובד7)
 הערך של החברה.

 

 שליטה בחברה יבעל .3.4

3.4.1. JVP  בעלי )להלן: " 4ואמדאוס התקשרו בהסכם בעלי מניות ולפיכך נחשבים כבעלי השליטה בחברה

  ."(השליטה

 ]יושלם[ הסכם בעלי המניותעקרי  .3.4.2

 ניירות ערך המירים למניות החברה  .3.5

  ( לא סחיריםwarrantsאופציות ) כתבי .3.5.1

"( בהסכמים המלווההתקשרה סלטיק אינק. עם קראוס קפיטל )להלן בסעיף זה " 2018-ל 2008בין השנים  .3.5.1.1

לתשקיף.  6.18.1כאמור בסעיף   "(,הסכמי המימוןשונים להעמדת מסגרת להלוואות )להלן בסעיף זה: "

 AAמניות בכורה מסוג  64,190 -למימוש להניתנים  במסגרת הסכמי המימון הוקצו למלווה כתבי אופציה

דולר ארה"ב למניה. מרבית כתבי האופציה ניתנים למימוש בכל  0.001של סלטיק אינק. במחיר מימוש של 

חודשים  12הנפקה לראשונה לציבור, או )ג(  חודשים לאחר 12, )ב( 2025ביולי  2עת עד למוקדם מבין )א( 

לאחר אירוע מכירה של החברה, כהגדרת מונחים אלו בכתבי האופציה. יתרת כתבי האופציה ניתנים 

שנים לאחר הנפקה לראשונה לציבור,  5, )ב( 2028למימוש בכל עת עד למוקדם מבין א( במהלך חודש מרץ 

 ., כהגדרת מונחים אלו בכתבי האופציהאו )ג( מיידית לפני אירוע מכירה של הקבוצה

למניות רגילות של סלטיק  AAאישר דירקטוריון סלטיק אינק. המרה של מניות בכורה  2018ב ]_[ ב]__[, 

]ֹ___[ מניה רגילה של סלטיק אינק. בהתאם לכך, קיבל תמורתה  AAאינק. כך שכל מחזיק במניית בכורה 

 תנים למימוש לסך של ]__[ מניות רגילות של החברה במחירכתבי האופציה ני]__[ לאחר ההמרה כאמור, 

 של ]___[ דולר ארה"ב. מימוש

( הומרו האופציות האמורות לאופציות הניתנות 6במסגרת עסקת החלפת המניות )כהגדרתה בפרק  

 ]__[ מניות החברה במקום למניות סלטיק אינק.-למימוש ל

 6.18.1ראה סעיף  – שהוקצו לקראוס לא סחיריםה (warrants)לפרטים נוספים בדבר כתבי האופציות 

 לדוחותיה הכספיים של החברה. 23לתשקיף זה, וכן ביאור 

 הסכם השקעה מקדימה  .3.5.1.2

מותג מכשירי  "(לוג'יקום, חתמו סלטיק ישראל, סלטיק אינק ולוג'יקום אס.איי )"2018במרץ,  29ביום 

לפיו השקיעה לוג'יקום בחברות  מקדימה להנפקהעל הסכם השקעה  סלולר צרפתי שהינו לקוח של החברה,

דולר ארה"ב בתמורה לזכותה של לוג'יקום להמרת סכום ההשקעה למניות רגילות של  400,000לעיל 

  -ואשר תנאיו העיקריים הינם כדלקמן   החברה ככל ויושלם רישום מניותיה למסחר בבורסה

ממחיר המניה  5%ללוג'יקום ישקף הנחה של  מחיר המניה שעל בסיסו תחושב כמות המניות שתוקצה )א(

 .בהנפקה

הנפקה בתוך שישה חודשים מיום חתימת הסכם לוג'יקום, תשיב סלטיק ישראל  תתרחש היה ולא )ב(

 . 8%ללוג'יקום את סכום ההשקעה בתוספת ריבית המשקפת ריבית שנתית של 

                                            

ם את תיאור עקרי פרטי לילמועד טיוטה זו הסכם בעלי המניות מצוי בשלב משא ומתן ופרטיו טרם סוכמו. החברה תש 4
 וך לפרסום התשקיף.ההסכם האמור בסמ
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דת המניות המונפקות אצל נאמן , לרבות הפקהוראות החסימה בתקנון הבורסהלוג'יקום תמלא אחר  )ג(

 12למשך תקופת החסימה כאשר תקופת החסימה שתחול על המניות המונפקות של לוג'יקום תהיה 

 חודשים מהשלמת אירוע ההנפקה.

)ככל שתוקצינה( תהא כפופה לאישור הבורסה  לעיל )ד(  הקצאת המניות ללוגי'קום כאמור בסעיף זה 

 יות לפיו כפי שיהיו באותו מועד .לרבות, לתנאי תקנון הבורסה וההנח
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   5אופציות לדירקטורים, יועצים ועובדים בחברה  .3.5.2

 :להלן ריכוז טבלאי של האופציות הלא סחירות בחברה נכון למועד התשקיף .3.5.2.1

                                            

 ( בסמוך למועד פרסום התשקיף.כמויות האופציות הלא סחירות המפורטות בפרק זה עשויות להתעדכן עד למועד פרסום התשקיף. החברה תפרסם את הכמויות המעודכנות )ככל שידרש 5

 מועד ההענקה פירוט  סוג
סך האופציות 

 שהוענקו

סך מניות 

 המימוש

מחיר 

מימוש 

לכל כתב 

 אופציה

 מועד הפקיעה
אופציות 

 שהבשילו

מועדי הבשלה של אופציות 

 שטרם הבשילו

 רונן דניאל הנהלה בכירה

)*( 

12/01/2011-31/12/2017 39,623 39,623 ]__[ 27/05/2020-

31/12/2027 

39,623 - 

 שלמה חגי

)**( 

31/12/2017 3,642 3,642 $0.01 31/12/2027 2,154 31/12/2021 

 עמית גיל

)**( 

12/01/2011-31/12/2017 6,987 

 

6,987 

 

$0.01 27/05/2020-

31/12/2027 

6,472 31/12/2021 

יוחנן דניאל 

)**( 

 

12/01/2011-31/12/2017 6,990 

 

6,990 

 

$0.01 27/05/2020-

31/12/2027 

5,155 14/04/2019-31/12/2021 

 עמית אור

)**( 

11/09/2014-31/12/2017 4,171 

 

4,171 

 

$0.01 10/09/2024-

31/12/2027 

3,501 31/12/2021 

רמגופל 

 וידיאנאנד

24/02/2012-31/12/17 3,738 3,738 $0.01 23/02/2022-

31/12/2027 

2,092 31/12/2021 
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  . בסמוך למועד פרסום התשקיףהעדכניות של גורמים אלו במניות החברה תעודכנה אחזקותיהם   למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה, אופציות אלו ימומשו במלואן בטרם ההנפקה.  )*(      

 בעל עניין מכוח אחזקותיו בניירות הערך של החברה. מעביד, ואף עובד בה אינו ולא יהפוך להיות-בין גורמים אלו לחברה מתקיימים יחסי עובד)**( 

 דירקטורים, יועצים ועובדים בחברה(.  אינםכתבי אופציות לא סחירות נוספות הוענקו לגורמים אחרים )אשר  1,169)***( 

)**(   

 סימה יוסף

)**( 

05/07/2012-31/12/2017 2,799 

 

2,799 

 

$0.01 04/07/2022-

31/12/2027 

1,799 14/04/2019-31/12/2021 

 מיטל ז'אן

)**( 

16/12/2015-31/12/2017 1,346 

 

1,346 

 

$0.01 15/12/2025-

31/12/2027 

346 15/12/2019-31/12/2021 

יוסי  דירקטורים

 וולנשטיין

)*( 

18/12/2012-31/12/2017 4,198 4,198 ]__[ 17/12/2022-

31/12/2027 

4,198 - 

 $0.01 28,482 28,482 07/12/2008-31/12/2017  )**( עובדים

 

07/12/2018-

31/12/2027 

18,747 14/04/2019-31/12/2021 

-25/06/2023 ]__[ 5,276 5,276 26/06/2013-31/12/2017  )*( יועצים

31/12/2027 

5,276 31/12/2021 

    $0.01 107,252 107,252   )***(סה"כ
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, לניצעים שנים 10בעלת תוקף של  אופציות )שאינן סחירות( תוכניתאינק. אימצה סלטיק  2003בשנת  .3.5.2.2

 17. ביום ", בהתאמה(הניצעים" -" והתכניתשהינם עובדים ו/או נושאי משרה בה ו/או יועצים )להלן: "

נכון למועד התשקיף, תחת  .2023אושרה הארכה של התוכנית )על כל תיקוניה( עד לשנת  2014בנובמבר, 

כאשר  סלטיק אינקמניות רגילות של  133,228סך של התוכנית אושר להקצות אופציות הניתנות למימוש ל

  .6״(האופציותזה: ״ 3.5.2)להלן בסעיף אופציות  2,246היתרה להקצאה נכון למועד התשקיף הינה 

כל האופציות סמוך למועד התשקיף, לתשקיף,  6.2.1.2במסגרת עסקת החלפת המניות, כהגדרתה בסעיף  .3.5.2.3

למימוש מניות החברה במקום למניות סלטיק שהוקצו לניצעים על פי התוכנית הומרו לאופציות הניתנות 

, כאשר יחס החלפת המניות בעסקת החלפת המניות חל גם על האופציות ועל מניות המימוש, כך אינק.

על פי התכנית על  לניצעים שלאחר ההחלפה כאמור ולמועד התשקיף, עומד מספר האופציות שהוקצו

-" והניצעים", "התכנית. הגדרות "7]____[ אופציות הניתנות למימוש למספר זהה של מניות החברה

  " האמורות לעיל תחולנה בסעיף זה ביחס לחברה ולאופציות הניתנות למימוש למניות החברה. האופציות"

מניות נקוב של החברה )להלן: ״ערך  ללאניתנת למימוש למניה רגילה אחת שהוקצו כל אחת מהאופציות  .3.5.2.4

האופציות לא תרשמנה למסחר בבורסה. בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, מניות  .״(המימוש

המימוש תרשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן )ככל שהאופציות ימומשו( שוות 

המימוש תרשמנה על שמה של החברה  בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של החברה. מניות

 לרישומים של החברה, בהתאם לדין. 

סמוך לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה תקצה כפוף לאישורים הנדרשים לכך על פי כל דין, בב .3.5.2.5

אופציות כדלקמן )להלן:  והעובדים כאמור המכהנים לנושאי המשרה האופציות בהתאם לתכנית 8החברה

]___[  -]__[ ניצעים )ובכלל זה  –)אשר לא תרשמנה למסחר( ל אופציות  ]__[ -"( האופציות המוקצות"

]__[ לדירקטורים המכהנים בחברה; ]___[ אופציות  –]__[ נושאי משרה בכירה; אופציות ל  –אופציות ל 

]___[ לנושאי משרה כפופי מנכ"ל(. במועד האישור אישר דירקטוריון החברה כי כמות  –למנכ"ל החברה; ו 

תכנית לניצעים נוספים בעתיד, בכפוף לאישורים הוספת של עד ]__[ אופציות לא סחירות תוקצה במסגרת נ

  הנדרשים לכך על פי כל דין.

 ]__[תקופה של כפופה למועדי הבשלה רבעוניים, במנות שוות, על פני הבשלתן של האופציות המוקצות  .3.5.2.6

מחיר המימוש לכל אופציה יהא המחיר שר כא, "(מניות המימוש)להלן: " החל ממועד השלמת ההנפקה

לפירוט בדבר עיקרי תנאי האופציות על פי  .למניה לפיו יונפקו מניות החברה בהנפקה על פי תשקיף זה

 להלן. 3.6ראה סעיף  –תכנית האופציות של החברה 

בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה, החל  .3.5.2.7

ממועד הקצאתן )ככל שהאופציות ימומשו( שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של החברה. 

 מניות המימוש תרשמנה על שמה של החברה לרישומים של החברה, בהתאם לדין. כל 

 :9עיקרי תוכנית האופציות של החברהלהלן  .3.6

                                            

ועשויים להשתנות עד  והיתרה להקצאה אינם סופיים הבלתי סחירות הנתונים המפורטים בסעיף זה בקשר עם האופציות 6
 לפרסום התשקיף. החברה תפרסם את הנתונים העדכניים בסמוך למועד פרסום התשקיף.  

 יושלם בסמוך למועד פרסום התשקיף.  7
ידי  אושרה הקצאת האופציות הבלתי סחירות גם על  -לתשקיף( 8ביחס למנכ"ל החברה )בהיותו דירקטור כמפורט בסעיף פרק  8

לצורך הקצאות של אופציות  מאת האסיפה יפורטו כלל האישורים הנדרשים בסמוך למועד פרסום התשקיף האסיפה הכללית. 
 בלתי סחירות כאמור לנושאי משרה בחברה. 

מתייחסת לכלל האופציות הקיימות בחברה נכון למועד  של החברה אשר עיקרי תנאיה מפורטים לעיל, תכנית האופציות  9
 עתידית של ניירות ערך החברה אשר איננה נכללת בתקיף זה תהא כפופה לאישור הבורסה. התשקיף. יובהר כי כל הקצאה
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)להלן  החברה רגילות של אופציות למניותו רגילות מניות, רשאית החברה להעניק האופציות כניתועל פי ת .3.6.1.1

לזכאים על פי התכנית, בהתאם לשיקול דעתו של דירקטוריון החברה או וועדה "( ניירות הערךבסעיף זה: "

 "(. הוועדהאשר ימנה הדירקטוריון לשם כך )להלן: "

, אשר ניירות הערךשל , מסלול המס, השווי ההוגן והכמות המחירים ,הוועדה הוסמכה לקבוע את התנאים .3.6.1.2

במסגרת תכנית האופציות לכל ניצע. מחיר המימוש של כל אופציה ותקופת ההבשלה ייקבעו  ווענקי

במידה וייקבע על ידי , כאשר מחיר המימוש ייקבע על ידי הדירקטוריון, ובהסכם הספציפי עם כל ניצע

 ניירות הערך. הענקת הוועדה, אזי ייקבע בכפוף לקווים המנחים של הדירקטוריון בקשר עם מחיר המימוש

על פי תוכנית האופציות תעשה על ידי הודעה בכתב אשר תפרט את תנאי האופציות ובהם: מספר המניות, 

 ומחיר המימוש. , תוקף האופציותמסלול המס, תקופת ההבשלה

בתום השנה  25%שנים ) 4האופציות יבשילו במנות שוות על פני תקופה של ל פי תכנית האופציות, ע .3.6.1.3

הראשונה ובתום כל שנה לאחר מכן(, זולת אם תחליט הוועדה, בשיקול דעתה הבלעדי, על תהליך ו/או 

ך המופיע )ב( התארי שנים ממועד הקצאתן, 10 המוקדם מבין: )א( פוקעות בתום תקופת הבשלה שונה, והן

 להלן. 3.6.1.6( תקופה אחרת הנובעת מהנסיבות המפורטות בסעיף גאו )בהסכם האופציות, 

-" ו102אופציות )להלן: " לפקודת מס הכנסה 102בהתאם לתוכנית האופציות, האופציות יוקצו לפי סעיף  .3.6.1.4

באם מדובר במי שאינו  )ט( לפקודת מס הכנסה3, או לפי סעיף ", בהתאמה( באם מדובר בעובדהפקודה"

 יופקדו אצל נאמן באופן ולמשך הזמן הנדרש בפקודה. 102אופציות  .עובד

ית לאשר כי לניצע תהיה האפשרות לממש כתבי אופציה שהוענקו לו וטרם הבשילו, בכפוף שאהוועדה ר .3.6.1.5

"(, אשר יכלול סעיף בדבר זכות הסכם הרכישהלביצוע הסכם לרכישת מניות בין הניצע לחברה )להלן: "

 המניות הנרכשות תחת הסכם הרכישה.  החברה לרכישה חוזרת של

רק בגין אופציות אשר זכאותו לממשן עד למועד, ו חולתזכות הניצע למימוש כתבי האופציה שהוקצו לו  .3.6.1.6

בחברה )או בחברה קשורה, לפי העניין(.  נתגבשה עד למועד סיום עבודתו או כהונתו )בהתאם לעניין(

( לבין הניצע )או סיום הכהונה, לפי העניין( קשורהבמקרה של סיום יחסי העבודה בין החברה )או חברה 

מכל סיבה שהיא למעט בנסיבות של מוות, פרישה, נכות או מחלה המונעת מהניצע מלבצע את 

כהגדרתה או בנסיבות של "סיבה" )"( נסיבות מבחינות)להלן ביחד: "התחייבויותיו כלפי החברה 

כל יתר כתבי האופציה ו, והובשלו תפקע מידית(, זכות הניצע למימוש כתבי האופציה שהוקצו לו תוכניתב

במקרה של סיום  , בהתאם לעניין(.קשורהיפקעו במועד סיום עבודתו/כהונתו של הניצע בחברה )או בחברה 

ות, זכות הניצע למימוש עבודתו או כהונתו של הניצע בחברה )או חברה קשורה, לפי העניין( בנסיבות מבחינ

חודשים מיום  12כתבי האופציה שהוקצו לו והבשילו עד למועד קרות הנסיבות המבחינות תחול למשך 

קרות הנסיבות המבחינות. במקרה של סיום עבודתו או כהונתו של הניצע על ידי החברה )או חברה קשורה, 

ציה שהוקצו לו והבשילו עד למועד סיום לפי העניין( שלא בשל "סיבה", זכות הניצע למימוש כתבי האופ

 חודשים מיום סיום יחסי העבודה. 3יחסי העבודה עם החברה )או חברה קשורה, לפי העניין( תחול למשך 

 הוראות להגנת הניצעים .3.6.1.7

, אופציותהניצעים יהיו זכאים להגנות שונות בהתאם לתכנית האופציות של החברה, בהתאם לתכנית ה

 להלן: ותכמפורטהבין היתר  כפי שתתוקן לפי הצורך,

 שינוי מבנה ההון 3.6.1.7.1

מספר מניות המימוש שתנבענה מהזכות למניות, יותאם במקרים בהם כמות המניות בהונה 

נפרע של החברה ישתנה, בין היתר, בעקבות פיצול הון, איחוד הון וארגון מחדש של ההמונפק ו

 חלוקת ההון. 

 חלוקת מניות הטבה 3.6.1.7.2
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אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלן הינו לפני יום מימוש אם החברה תחלק מניות הטבה 

איזה מניירות הערך המוצעים, תשמרנה זכויות הניצעים בניירות הערך המוצעים שטרם מומשו 

עד התאריך האמור, כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שכל אחד מהניצעים יהיה זכאי להן 

אחד מהניצעים היה זכאי להן כמניות הטבה, עם מימושם, יגדל במספר המניות מאותו סוג שכל 

אילו מימש את ניירות הערך המוצעים עד ליום המסחר האחרון שלפני 'יום האקס'. במקרה של 

 התאמות כאמור, לא יהיו הניצעים זכאים לקבל חלק ממניה שלמה אחת.

 חלוקת דיבידנד במזומן 3.6.1.7.3

ליום מימוש של אופציות,  אם החברה תחלק דיבידנד במזומן, והיום הקובע לחלוקתו יקדם

בגינן, תופחת תוספת המימוש של האופציות בגובה  הבשלהלרבות אופציות שטרם הגיע מועד ה

 הדיבידנד במזומן שחולק על ידי החברה ותשמרנה זכויותיהן של הניצעים באופציות.

 הצעת זכויות 3.6.1.7.4

ניירות הערך בכל מקרה של הצעת זכויות לבעלי המניות הרגילות של החברה בתקופת קיום 

המוצעים, מספר המניות הנובעות ממימוש ניירות הערך המוצעים יותאם למרכיב ההטבה 

בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר 

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

 פירוק מרצון  3.6.1.7.5

ויוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה שקיימות אופציות שטרם מומשו מכח תוכנית היה 

, במקרה של פירוק מרצון, ייחשב כל מחזיק בכתב הקצאה כאילו מימש את זכותו אופציותה

תוספת . למימוש האופציה למניה מיד עם החלטת הפירוק, ללא צורך בתנאי הודעת המימוש

 שר יועברו לבעלי המניות אגב הפירוק. המימוש תנוכה מן התשלומים א

  עסקה 3.6.1.7.6

תוכנית האופציות שטרם מומשה, יכול ותוחלף או תומר לאופציות  חכל אופציה שהוענקה מכו

של החברה  ךרעלמניות, בהתאם לכמות המניות מכוח כתב ההקצאה שטרם מומשו, או לכל נייר 

החברה ל קו לבעלי המניות של החברה הרוכשת( אשר חולשברת אם או חברת בת חאו ) הרוכשת

ות המתאימות בתוספת המימוש של התאמכנגד המניות בנוגע לעסקה כאמור, ויבוצעו ה

האופציה למניה אשר ישקפו אירוע כאמור. כל יתר תנאי כתב ההקצאה יעמדו בעינם, לרבות 

מועדי ההבשלה. החברה תודיע לניצע על העסקה באופן ובצורה שתיראה החברה לנכון לפחות 

( ימים בטרם המועד הקובע של העסקה. כל האמור בסעיף זה לעיל כפוף לשיקול 20עשרים )

 דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברה, לרבות בדבר אופן ביצוע ההתאמה.

 חסימת ניירות ערך .3.7

למעט המניות שתוקצינה במסגרת ההצעה לציבור נשוא תשקיף זה, יתרת המניות שתוחזקנה על ידי בעלי 

, תהיינה חסומות בהתאם להנחיות הבורסה. על פי תשקיף זהההנפקה השלמת ברה במועד העניין בח

ניירות הערך החסומים יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה. להלן מפורטות הנחיות הבורסה לעניין 

 חסימה של ניירות ערך, כפי שהן נכון למועד התשקיף: 

 :לעניין ההוראות המפורטות בסעיף זה .3.7.1

אשר בהנחה  לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות - ״עניןבעל ״

 לרבות נייר ערך המיר. -" מניה" שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין.

 כל אחד מאלה: –״ מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר״
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לפני הגשת הבקשה  חודשיםעשר -מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל עניין בתקופה שתחילתה שניים .א

 לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.

עשר חודשים לפני -שניים מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים בתקופה שתחילתה .ב

 הרישום למסחר. הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד

ולא מומשו לפני  הרישום למסחר,ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני  .ג

 הרישום למסחר.

 למעט:

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף. .א

הגשת בקשה לרישום למסחר,  עשר חודשים לפני-מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים .ב

 שהוקצו לפני התקופה האמורה. וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות

קבלתה אף אם מועד מימושה חל  מתן אופציה על מניות חסומות אולרבות השאלה,  - ״עסקה או פעולה״

הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב  לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות

מחזיק במניות  בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של ובין בעל פה

 מניות בדרך הקבועה בהסכם. יטה שלו בתאגיד בשל אותןחסומות להפעיל את אמצעי השל

 חסימה .3.7.2

למעט על מי שנהיה בעל עניין במועד  ,10על בעל עניין בחברה חדשה במועד הרישום למסחר .3.7.2.1

שבתשקיף הנפקה זה לפיו  כאמור כתוצאה מרכישת מניות שיוצעו במסגרת ההצעה לציבור

   - יםרשם החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאית

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות המוצעות על פי תשקיף זה למסחר, לא  .א

 יעשה בעל עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר

 .(״המניות החסומות״)

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש השמונה עשר  .ב

שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור 

מכמות המניות החסומות מידי חודש. חישוב כמות המניות החסומות  2.5%שאינו עולה על 

 מצטבר.פיסקה זו יעשה על בסיס  לצורך

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל  .ג

 .עסקה או פעולה במניות החסומות

ועל מחזיק במניות  11על מחזיק במניות בחברה חדשה, שאינו בעל ענין במועד הרישום למסחר .3.7.2.2

שקיף הנפקה זה שנהיה בעל ענין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבת

 : רשם החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאיםילפיו ת

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה מחזיק במניות כל  .א

 .("המניות החסומות")עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר 

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש התשיעי  .ב

שלאחר מועד הרישום, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות 

                                            

 התשקיף פרסום בעלי העניין אשר תנאי סעיף זה יחולו עליהם וכן, כמות מניותיהם יפורטו בסמוך למועד   10
]___[ בכמות  - הוקצו ל ( אשר חןשינבעו מכווהאופציות ) המניותנכון למועד תשקיף זה, הוראות החסימה האמורות יחולו על  11

  אופציות]___[  –מניות ו  ]__[ צטברת שלמ
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מכמות המניות החסומות, מידי חודש. חישוב כמות  12.5%החסומות בשיעור שאינו עולה על 

 ה על בסיס מצטבר.המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעש

בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע עסקה או  .ג

 פעולה במניות החסומות.

לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל עניין, כהגדרתו בפרק ה' להנחיות על פי זה  3.7.2האמור בסעיף 

 .החלק השני לתקנון הבורסה

 ביצוע עסקאות או פעולות .3.7.2.3

מות במקרים ובתנאים למרות האמור בסעיף החסימה לעיל, ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסו

 המפורטים להלן:

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות. .א

החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות, בעסקה מחוץ  .ב

המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו  לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על

 .זה 3.7 אמור בסעיףבמועד הרישום למסחר, כ

מנכ״ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם העברתן  .ג

 ה ובהנחיות על פיו.לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורס

משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה שנקבעה  .ד

 בהנחיות הבורסה. 

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות, לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק  .ה

החסימה  ניות שקיבל ימשיכו לחול תנאיבמלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על המ

 . זה 3.7שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף 

 כמו כן, ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים הבאים:

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות על ידי תאגיד בבעלותו  .1

על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות  המלאה של המחזיק במניות החסומות או

 החסומות.

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, והמחזיק  .2

בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, 

 , למשך תקופת החסימה שנותרה.זה 3.7כאמור בסעיף 

בסעיף זה לעיל, על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק  2-ו 1 נחסמו מניות כאמור בפסקאות .3

 במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה. 

 זה: )ה( לעניין סעיף

 בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לאו. –״ מחזיק במניות חסומות״

 בין במישרין ובין בעקיפין. –״ בבעלותו המלאה״ או ״מלוא הבעלות״

מנכ״ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות, לשם השאלתן לחתם  .ו

, (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)דה, כקבוע בתקנות ניירות ערך לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחי

 ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף. 30וזאת לתקופה של עד , 2007-התשס״ז

זה לא יחולו, בין היתר, על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף  3.7.2.3 הוראות סעיף .ז

 זה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר.
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הפקדת המניות . הנאמן לעניין 12מניות חסומות יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה .3.7.2.4

החסומות  : המניות. הפקדת מניות חסומות בידי נאמן תעשה כדלהלן13("הנאמןהחסומות הינו)"

הרשומות בספרי החברה על שם החברה לרישומים, יוחזקו אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על 

 שם הנאמן, כאשר רק לנאמן זכות חתימה בפיקדון.

זה לתשקיף תחול החסימה על מניות הטבה שחולקו בגינן, על מניות  3.7 סמו מניות על פי סעיףנח .3.7.2.5

 הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.

זה והוצעו בגינן מניות בדרך של זכויות  3.7 כאמור בסעיףחסמו מניות על־פי הנחיות הבורסה נ .3.7.2.6

 בתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות על־פי אחת הדרכים שלהלן:

שיקבל מהמכירה ירכוש מניות  ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה .א

הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות 

 המוחזקות בידו.

למעט אותה  -נצל את הזכויות בגין המניות החסומות. על המניות שינבעו מניצול הזכויות י .ב

 -גין ניצול הזכויות ״אקס זכויות״ כשווי השקעתו ב-פי מחיר ה-ה עלניות ששוויכמות של מ

 יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.

הניתנות על זכויות  יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, זה 3.7 הוראות סעיף .3.7.2.7

תקופת החסימה תימנה מיום הרישום  למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך הנובעים מהם.

 .בבורסה לראשונה של ניירות הערך של החברה

    

  

  

                                            

נאמן לעניין סעיף זה הינו חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה, עורך דין או חברה  12
אושרה על ידי יושב ראשון רשות ניירות ערך  לנאמנות של עורכי דין, רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון, חברה אשר

או חברה אשר אושרה על ידי פקיד השומה לשמש כנאמן  1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 9לשמש כנאמן לפי סעיף 
מן ביקשה החברה לשנות את הנא. 2003-לכללי המס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, התשס"ג (1()א3על פי סעיף )

לניירות הערך לאחר פרסום התשקיף, תפרסם על כך הודעה לציבור עם פרטים אודות הנאמן החדש ובלבד שהנאמן החדש עומד 
 בדרישות המפורטות לעיל.

  לעיל  12העומדת בתנאים המפורטים בהערת שוליים  ]_____[הינה ]_____[  13
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 1החברה למניות הנלוות הזכויות - 4פרק 

הזכויות הנלוות למניות החברה, כפי שהן מתוארות בתשקיף זה, הן אלו הנובעות מתקנון החברה, כפי 

על פי תשקיף זה. יובהר, כי הנוסח המפורט בפרק זה להלן הינו ההנפקה שיהיה בתוקפו בכפוף להשלמת 

תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון. ניתן לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה כפי 

 .www.magna.isa.gov.ilשיפורסם במערכת המגנ״א באתר 

יקרי הזכויות הנלוות למניות החברה, על פי חוק החברות ותקנון החברה, כפי שיהיה בתוקפו להלן פירוט ע

 בכפוף להשלמת הגיוס על פי תשקיף זה.

, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה אימוצו של תקנון חדש המותאם לחברה עובר לפרסום תשקיף זה

ת החברה למסחר בבורסה. לאחר הפיכת החברה ציבורית, אשר ייכנס לתוקפו אוטומטית עובר לרישום מניו

לחברה ציבורית, ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך 

 . ההוראות המפורטות להלן מובאות מתוך התקנון החדש כאמור.כאמור לעיל

, בהון חברה שמניותיה , לפיו1968-ב לחוק ניירות ערך, התשכ״ח46האמור בפרק זה כפוף להוראות סעיף 

כל  נרשמות לראשונה למסחר, יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב.

 המניות בהון המונפק של החברה הינן נפרעות במלואן.

 הון המניות .4.1

)להלן בסעיף  נקוב ללא ערך מניות רגילות רשומות על שם, 100,000,000הון המניות הרשום של החברה 

(. אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפירעון מלוא הסכום ״מניה רגילה״או ״מניה״ זה: 

 אותו התחייב לשלם בגין המניות שהוקצו לו בעת ההקצאה.

 זכויות הצבעה וזכויות נלוות נוספות .4.2

בעל מניות בחברה יהא  כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. כל

זכאי להיות נוכח ולהצביע באסיפה הכללית, בין בעצמו, בין באמצעות שלוח, או באמצעות כתב הצבעה 

)ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה(, באופן שכל מניה תקנה לאוחז בה זכות הצבעה אחת וקול 

קת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, אחד. לכל המניות זכויות שוות ביניהן, בכל הקשור לדיבידנד, חלו

 להחזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

 אסיפות כלליות .4.3

הודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים  .4.3.1

של החברה )ככל שהדבר מתאפשר  האינטרנט אתר באמצעותלחלופין או  לאור בשפה העברית

 ארבעה עשר יום לפחות לפני כינוס האסיפה. ; ההודעה תפורסםעל פי דין(

למרות האמור, באסיפה כללית אשר על סדר יומה כלול נושא אשר ניתן להצביע לגביו 

לחוק החברות, ההודעה על כינוס האסיפה תפורסם  87באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 

 לפחות לפני כינוס האסיפה. ימיםה שלושים וחמיש

                                            

 הנתונים החסרים בפרק זה יושלמו בסמוך למועד פרסום התשקיף. 1

http://www.magna.isa.gov.il/
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לא תימסר הודעה על אסיפה כללית לעיל,  4.3.1 ףפרט להודעה על אסיפה כללית כאמור בסעי .4.3.2

בר מחויב על פי דין ובאופן לכל בעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות למעט אם הד

 הנדרש על פי דין.

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני בעלי מניות  .4.3.3

הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ככל שניתן להצביע באמצעות 

ההצבעה בחברה יהוו מנין  מזכויות]____[% והמחזיקים או המייצגים לפחות  כתב הצבעה,

חוקי. לעניין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, 

 יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה  .4.3.4

בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או  לאותו יום

ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית 

ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה בתום 

לפחות,  ,ת האסיפה הנדחית, יהווה בעל מניות אחדמחצית השעה מהמועד הקבוע לתחיל

הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה )ככל שניתן להצביע באמצעות 

כתב הצבעה(, מנין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה 

על פי דרישת בעלי מניות שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות 

תן להצביע באמצעות כתב הצבעה( והמחזיק או מייצג לפחות חמישה כתב הצבעה )ככל שני

 ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי. ( מזכויות5%אחוזים )

יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, כל דירקטור שמונה לכך על ידי הדירקטוריון, ישב  .4.3.5

אין מי  בראש כל אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש, כאמור או אם באסיפה כלשהי

מהם נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו 

לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור 

 –ביושב ראש מבניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה, ואם לא יעשו כן 

עצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים או באחד מבין יבחרו בעלי המניות הנוכחים ב

נושאי המשרה הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי 

משרה או שהדירקטורים או נושאי המשרה כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד 

 פה.מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסי

 ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע. .4.3.6

החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה במניין קולות ברוב רגיל. היו הקולות שקולים יראו את  .4.3.7

 4.4ראו סעיף ההחלטה כנדחית. לפרטים נוספים בדבר זכויות ההצבעה של מניות החברה, 

 .להלן

האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן להעביר  .4.3.8

סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן 

 מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.
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 מניותהצבעת בעלי  .4.4

: פסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס הצבעת פסול דין .4.4.1

 חוקי אחר. אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

: מקום ששני בעלי מניות או יותר הינם בעלים משותפים הצבעת בעלים משותפים במניה .4.4.2

ל ידי שלוח. יבקשו להשתתף בהצבעה יותר משותף יצביע אחד מהם, בין בעצמו ובין ע במניה,

אחד יוכל להצביע ראשון השותפים בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו 

רשום ראשון במרשם בעלי המניות או באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה, או במסמך 

 אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין.

בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה  בתום לבפגם  :פגם .4.4.3

או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון החברה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או 

, ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגע בדיונים שהתקיימו בה

 .בכפוף להוראות כל דין

: בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין צבעה באמצעות שלוחה .4.4.4

באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה  

על מינויו של השלוח ייחתם על ידי בעל המניות הממנה ויימסר לחברה לפחות ארבעים 

)כאשר ככל שמדובר בבעל מניות  או האסיפה הנדחית ושמונה שעות לפני תחילת האסיפה

שלא רשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההרשאה צורף אישור בעלות(, יושב ראש האסיפה 

רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת 

. כתב ההרשאה ייחתם על לראוי, לפי שיקול דעתו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה

ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד ייחתם בדרך 

החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה  המחייבת את התאגיד.

כתב ההרשאה ייערך בהתאם להוראות  בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

 .המפורטות בתקנון

כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, 

 ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.

האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו 

 באסיפה הכללית.

אף אם לפני כן נפטר הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית : תותוקף כתב הרשאה ופסיל .4.4.5

, או בטל את כתב התפרק -הממנה, או נעשה פסול דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד 

ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד 

 החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור. 
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 2הטבהדיבידנד ומניות  .4.5

 ניות הטבהלדיבידנד או למ זכות .4.5.1

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד, מניות הטבה או כל חלוקה אחרת ותנאיהן תתקבל על 

 .ועל פי כל דין ידי דירקטוריון החברה

דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות 

 החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון. 

כל זמן שמניות החברה רשומות למסחר בבורסה, המועד הקובע ייקבע בהתאם להנחיות 

 הבורסה.

  תשלום הדיבידנד .4.5.2

 הרווחים הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, להפריש מתוך  .4.5.2.1

סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת 

ו למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה א

הדירקטוריון לפי שיקול דעתו. על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון יעברו 

לשנה העוקבת, רווחי החברה אשר הדירקטוריון החליט שלא לחלקם 

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה  כדיבידנד.

חלוקת דיבידנד רשאי להחליט  על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון המחליט על

כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים 

 בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

במקרה של בעלים משותפים רשומים, תישלח ההמחאה לאותו בעל מניות  .4.5.2.2

 ה.למניששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס 

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות  .4.5.2.3

)או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון/שעבוד( 

רשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, יבגין מניה שלגביה זכאי אדם לה

  .שיעבירה כדיןלפי הענין, עד שירשם אותו אדם כבעליה של המניה או עד 

להפריש מתוך הרווחים , בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, הדירקטוריון רשאי .4.5.2.4

סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת 

דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע 

טוריון יעברו הדירקטוריון לפי שיקול דעתו. על פי שיקול דעתו של הדירק

לשנה העוקבת, רווחי החברה אשר הדירקטוריון החליט שלא לחלקם 

 כדיבידנד.

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם  .4.5.2.5

בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או 

                                            

 חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנדים כפופים לתקנון הבורסה ולחוקי מסלקת הבורסה ולהוראותיה, כפי שיהיו מעת לעת. 2
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שעליו לסלקם בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו 

 ר, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.לחברה לבדו או בשותפות עם אח

 דיבידנד שלא נתבע .4.5.3

שהכריזו  במשך שנה אחת לאחרהדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידנד שלא נתבע 

עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם 

ור דיבידנד שלא נתבע. כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה, ריבית או הצמדה עב

 סעיף זה לא יחול.

 קרנות .4.5.4

ת להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללי הדירקטוריון רשאי

לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי  או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד,

לפי שיקול דעתו. על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון יעברו לשנה שיקבע הדירקטוריון 

 .העוקבת, רווחי החברה אשר הדירקטוריון החליט שלא לחלקם כדיבידנד

 רכישת מניות החברה .4.6

 . בהתאם וכפוף להוראות כל דין החברה רשאית לרכוש ניירות ערך שלה

 פירוק וארגון מחדש של החברה .4.7

 פירוק .4.7.1

מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית אם החברה תפורק, בין 

שנתקבלה ברוב רגיל לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור 

דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק 

 באישור הנזכר לעיל ימצא לנכון.

 מינוי דירקטורים .4.8

רה, לרבות אופן פרטים אודות עיקרי הוראות תקנון התאגדות של החברה ביחס לדירקטוריון החבל

 .לתשקיף זה 7.2, ראו סעיף מינוי הדירקטורים

 העברת מניות של החברה .4.9

 מניות של החברה ניתנות להעברה. .4.9.1

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על  .4.9.2

ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת יד 

בלבד, על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם, 

או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף  ויימסר למשרד הרשום

להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר 

לחברה כתב ההעברה, כאמור לעיל, והמעביר ימשיך להיחשב כבעל המניות המועברות, עד 

 המניות. לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות, במרשם בעלי 
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החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בסכום או בשיעור, אשר יקבע על  .4.9.3

 ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.

לא יהא תוקף להעברת מניות שתמורתן המלאה לא שולמה לחברה, או מניות שיש לחברה  .4.9.4

קול דעתו עכבון או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שי

 המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת  .4.9.5

מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את 

בגינן יש לחברה עכבון או שעבוד  התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות

במניות. סרב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושה 

 חודשים מתאריך קבלת שטר העברה.

יצוין, כי על פי תקנון הבורסה, כל זמן שמניות החברה רשומות למסחר בבורסה, כל המניות  .4.9.6

 שומות על שם החברה לרישומים.של החברה וכל המניות שתונפקנה תהיינה ר

 שינויים בהון המניות .4.10

האסיפה הכללית רשאית להחליט, בין היתר, לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות הבאות, ובלבד 

ב לחוק ניירות 46שהחלטת האסיפה הכללית כאמור התקבלה ברוב רגיל, והכל בכפוף להוראות סעיף 

 ערך, כפי שיהיו מעת לעת. 

 הקצאת מניותהגדלת הון המניות ו .4.10.1

האסיפה הכללית רשאית בעל עת להחליט, בין היתר, להגדיל את הון המניות הרשום של 

החברה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יהיה 

מחולק למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה, זכויות נדחות או זכויות מיוחדות 

יוחדות של סוג מניות קיים( או כפוף לתנאים והגבלות ביחס אחרות )בכפיפות לזכויות מ

לדיבידנד, החזר הון, הצבעה או לתנאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה 

ב לחוק ניירות ערך, כפי שיהיו מעת 46על הגדלת ההון הרשום, והכל בכפוף להוראות סעיף 

 לעת.

 שינוי הזכויות הנלוות למניות .4.10.2

מניות לסוגים שונים של מניות ולקבוע ולשנות את הזכויות הצמודות לכל לחלק את הון ה

ב לחוק ניירות ערך, כפי 46סוג של מניות, בתנאים המפורטים להלן ובכפוף להוראות סעיף 

 -שיהיו מעת לעת

כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ניתן לשנות זכויות סוג כלשהו  .4.10.2.1

ליות של בעלי המניות של כל סוג מניות לאחר קבלת החלטה של אסיפות כל

 בנפרד או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מכל הסוגים.

הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסויים, לא יחשבו כאילו שונו  .4.10.2.2

ין בדרגה שווה להן ובין בדרגה על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות אחרות ב

זכויות של מניות קיימות, מלבד אם הותנה או שינוי שונה מהן או עדיפה מהן, 

 אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.
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 איחוד הון המניות .4.10.3

לאחד ולחלק מחדש את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו, להון המורכב  .4.10.3.1

של מניות ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעור  ממספר קטן יותר

מקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו ב אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

רשאי, אם  בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון

 יקבל לכך את אישור האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור:

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה  .4.10.3.2

והתמורה שתתקבל בניכוי  תעודות המניות הכוללות את השברים אשר ימכרן,

עמלות והוצאות תחולק לזכאים. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי 

שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו  מניות הזכאים לתמורה,

וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות,  תמורה ממכירת השברים כאמור,

יחסי לתמורה לה הם  באופן הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע,

 זכאים;

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו שבר מניה,  .4.10.3.3

מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר 

איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב 

 כבת תוקף סמוך לפני האיחוד;

מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה  לקבוע כי בעלי .4.10.3.4

הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר  מאוחדת,

ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה  מניה מאוחדת אחת,

מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר 

 אחת. מניה מאוחדת

לעיל תחייב הוצאת מניות  4.10.3.3או  4.10.3.2במקרה ופעולה לפי פסקאות 

בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה  נוספת אזי פרעונן יעשה

 האיחוד והחלוקה. כאמור לא יחשבו כשינוי בזכויות המניות נשוא

 האמור בסעיף זה כפוף לחוקי העזר של מסלקת הבורסה.

 הון מניות רשום בלתי מוקצהופיצול ביטול  .4.10.4

לבטל הון מניות רשום,  ,החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל

לפצל את הון  וכן שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות מניות אלו.

ובלבד  ,המניות של החברה, כולו או מקצתו, להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות

 שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

 יה למוכ"זנשטר מ .4.11

 החברה לא תוציא שטרי מניה למוכ״ז.

 פדיוןבני ערך ניירות  .4.12
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בכפוף לכל דין, דירקטוריון החברה רשאי להנפיק ניירות ערך בני פדיון, בעלי זכויות וכפופים לתנאים, 

 ידי הדירקטוריון. כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה, סעיף זה לא יחול.שייקבע על  כפי

 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות .4.13

 ההחברה תהא רשאית לשנות כל הוראה מהוראות התקנון או להחליפ - רוב לשינוי תקנון .4.13.1

 .3בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל תבאחר

על אף האמור לעיל, מקום בו הוראה בתקנון קובעת רוב כלשהו הנדרש לשם קבלת החלטה 

בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לא ניתן יהיה לשנות או לתקן הוראה זו, אלא בדרך של 

החלטה שנתקבלה בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לפי העניין, ברוב הקבוע באותה 

 הוראה.

לעיל, החברה לא קבעה  4.13.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף - התקנוןהגבלת אפשרות שינוי  .4.13.2

בתקנונה או בהסכם אחר הוראה המגבילה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה 

 מהוראותיו. 

האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל ליטול סמכויות הנתונות  - העברת סמכויות בין האורגנים .4.13.3

לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעניין 

אם נטלה  מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

ות אחראים וחבים היו בעלי המניהאסיפה הכללית סמכויות של דירקטוריון החברה, י

 )ב( לחוק החברות.50רים, כאמור בסעיף הדירקטו באחריות ובחובות

האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים  - מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם .4.13.4

בחברה. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה לרבות במקום 

ן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכ

שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית, או מכל סיבה שהיא. מינויים כאמור יהיו בתוקף 

אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת המינוי, או עד להפסקת  עד האסיפה השנתית הבאה,

על פי דין. בנוסף,  כהונתם ולמעט לגבי דירקטורים חיצוניים שתקופת כהונתם תקבע

לדירקטוריון הזכות, בכל עת, בהחלטה שאושרה על ידי לפחות רוב של הדירקטורים בחברה, 

למנות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר המרבי של הדירקטורים הקבוע בתקנון, אם לשם 

מילוי מקום שהתפנה באקראי, אם כתוספת לדירקטוריון ואם מכל סיבה שהיא וכן להפסיק 

נתו. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש, את כהו

 אלא אם כן כהונתו הופסקה על ידי הדירקטוריון או על ידי האסיפה הכללית.

הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה הכללית בה נבחרו או במועד 

א אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים על ידי הדירקטוריון, לפי העניין, אל

 מינויים.

                                            

העניין, הרשאים להצביע רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי  -" רוב רגיל" 3
 .והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים
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לפרטים אודות הסדרים שנקבעו בתקנון בדבר מנין חוקי באסיפה הכללית ויושב ראש 

 לעיל. 4.3האסיפה, וכן רוב באסיפה הכללית, ראו סעיף 

לפרטי הסדרים שנקבעו  - מנין חוקי באסיפה הכללית, יו"ר האסיפה ורוב באסיפה הכללית .4.13.5

ראו סעיף בתקנון בדבר המנין החוקי באסיפה הכללית, יו״ר האסיפה ורוב באסיפה הכללית 

 לעיל. 4.3

החברה לא קבעה בתקנונה הוראה המתנה על ההוראות בחוק החברות  - הצבעה בדירקטוריון .4.13.6

הקובעות, כי בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. כל החלטות דירקטוריון 

היו הדעות שקולות,  המשתתפים בהצבעה. החברה תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים

  .תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית

לפי תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לפטור, מראש,  - מתן פטור .4.13.7

נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. 

על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב 

 אינו מתיר זאת.הפרת חובת הזהירות בחלוקה, ככל שהדין 

החברה לא התחייבה בתקנונה או לפי הסכם אחר שלא לבצע חלוקה במגבלות  - חלוקה .4.13.8

החלטת החברה על חלוקת  .נוספות על הוראות הפרק השני לחלק השביעי לחוק החברות

ועל  דיבידנד, מניות הטבה או כל חלוקה אחרת ותנאיהן תתקבל על ידי דירקטוריון החברה

 .פי כל דין

החברה לא התחייבה בתקנונה או לפי הסכם אחר להימנע מביצוע מיזוג בחברה או  - מיזוג .4.13.9

 להתנות את ביצוע המיזוג כאמור בתנאים.
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  תמורת ההנפקה וייעודה - 5פרק 

 1תמורת ההנפקה לחברה .5.1

נפקת , ההוצאות המשוערות הכרוכות בהזההתמורה הצפויה מההנפקה לציבור בהתאם לתשקיף 

והתמורה נטו הצפויה מההנפקה יפורטו בהודעה המשלימה אשר  ף זהניירות הערך המוצעים בתשקי

 לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה.  (2())א16תפרסם החברה בהתאם לסעיף 

יחד עם זאת, תמורת ההנפקה ברוטו, בהנחה של רכישת כל היחידות המוצעות במחיר המינימאלי 

-לתשקיף(, צפוי לעמוד על סך של כ 2.5.6ף ליחידה )מבלי להביא בחשבון הקצאה נוספת כמפורט בסעי

 אלפי ש"ח. ]_____[

  ייעוד תמורת ההנפקה .5.2

  החברה מייעדת את הסכומים הבאים מתמורת ההנפקה:

לתשקיף(. בכוונת החברה  6.7.14 -ו 6.8.11 )לפרטים ראה סעיף  -המשך פיתוח מוצרי החברה  .5.2.1

. הגידול במספר לשנים הקרובות להגדיל את מספר עובדי החברה בתחום המחקר והפיתוח 

 - מוצרים חדשים והטמעה של בתחום המחקר והפיתוח נדרש לצורך פיתוח עובדי החברה

 תמיכה וכן, ו/או אפליקציות למכשירים סלולריים ניידים , פלטפורמות, שירותים,תוכנות

 מוצרים קיימים.ה ושדרוג

 6.26 )לפרטים ראה סעיףבחו"ל ית של החברה פעילות השיווקמשמעותית של ההגדלה  .5.2.2

בחו"ל והמכירות בכוונת החברה להגדיל את מספר עובדי החברה בתחום השיווק  לתשקיף(.

בחו"ל והמכירות פעילות השיווק  . הגידול במספר עובדי החברה בתחוםלשנים הקרובות

במובייל, מוצרי מוניטיזציה  בביקוש לפרסוםבעקבות הגידול  הגדלת המכירותנדרש לצורך 

ות חרום מבוססי מקום אפרטורים, יצרני טלפונים ומפתחי אפליקציות וכן למוצרי התרלאו

 .בזמן אמת

לצורך הרחבת פעילות החברה לשווקים נוספים ברחבי העולם כחלק מאסטרטגיית מימון  .5.2.3

אזורים גיאוגרפיים נוספים, לפעילותה היקף . בכוונת החברה להרחיב את הצמיחה שלה

, בין היתר, מתפתחים דרום מזרח אסיה, ושווקיםצפון אמריקה, מערב אירופה, לרבות 

וכן, להגדיל את הקיפי הפעילות במדינות בהן היא פועלת ואפריקה,  מזרח אירופהבארצות 

 אסטרטגיים . כמו כן, בכוונת החברה לבחון אפשרויות לשיתופי פעולהנכון למועד התשקיף

סל מוצרי תיה של החברה בטווח הרחוק, וכן לשם הרחבת הגדלת הכנסולצורך  ו/או עסקיים

)ובכלל זה, הטמעה של מוצרים טכנולוגיים  לתשקיף 6בפרק הקיימים כמפורט  רההחב

  .חדשים(

החברה להשתמש במסגרת מהלך העסקים הרגיל שלה, בכוונת ביתרת כספי תמורת ההנפקה  .5.2.4

לתשקיף( או בהתאם  6.26סעיף בהתאם ליעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה )ראו 

 להחלטות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

                                            

 .פרסום התשקיף  סמוך למועדב נויעודכהנתונים החסרים בפרק זה  1
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פי החלטות -על) בתקופה שממועד קבלת תמורת ההנפקה ועד מועד השקעת תמורת ההנפקה בפועל

לרבות ), יוחזקו כספי תמורת ההנפקה במזומן (דירקטוריון החברה, כפי שתתקבלנה מעת לעת כאמור

ידי ממשלת -ממשלתיות שהונפקו על רות חובו/או יושקעו בפיקדונות בנקאיים ו/או באג (במט"ח

ו/או בכל  (או דירוג המקביל)ומעלה  A ישראל ו/או מדינות אחרות בעלות דירוג השקעה בינלאומי של

  .פי שיקול דעת דירקטוריון החברה-אחרת, והכל על)ברמת סיכון דומה( השקעה סולידית 

 תמורה מזערית .5.3

 לא נקבעה תמורה מזערית להנפקה על פי התשקיף.
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה - 6פרק 

)א( לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת 1החברה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 

(, ומשכך, תיאור החברה ועסקיה, כפי "תשקיףתקנות פרטי ") 1969-ט"מבנה וצורה(, התשכ –תשקיף 

 וסיומה סמוך למועד הגשת תשקיף זה. 2016בינואר  1שיפורטו להלן, הינם לתקופה שתחילתה ביום 

 מונחים 6.1

 :תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדםבפרק זה 

דע אודות . אלא אם כן נאמר אחרת, כל הנתונים והמיבע"מטכנולוגיות ומדיה סלטיק – "החברה"

 החברה ניתנים במאוחד לחברה ולחברות הבנות. 

 להלן. 6.2.2החברה, כמפורט בתרשים אחזקות החברה של החברות הבנות  – "החברות הבנות"

 החברה וחברות הבנות.  –"קבוצת סלטיקו/או " "הקבוצה"

 .1999-ט"חוק החברות, התשנ – "חוק החברות"

 .31.12.2017ליום פרפורמה  דוחותיה הכספיים של החברה –" כספייםההדוחות "

“Smartphone” " טלפון חכם המאפשר גישה לאינטרנט ובעל מסך טאץ'.  –" סמארטפוןאו 

"Feature Phone "-  בסיסי שאינו סמארטפוןטלפון סלולרי.  

, “ADX”, “AdMob”״AdSense של  דיגיטלי פרסוםפלטפורמות  -״Google בעלי אתרים  םבאמצעות

וליהנות  יהםבאתר Googleשל השונות הפרסום ת וטכנולוגישונים )שותפים( יכולים להטמיע את 

 . Googleמאחוז משמעותי של תקציב הפרסום של מפרסמי 

“STK” ((SIM Tool Kit -  ערכת תוכנה המורכבת ממערכת פקודות )כרטיסי המאפשרת תכנות )קוד

SIM.  ה עלקציות אפלילפתח ערכה זו מאפשרת- SIM המיועדות לשימושים שונים.  

(Cell Broadcast) “CB” - למנויים  , בעת ובעונה אחת,טכנולוגיה סלולארית המאפשרת לשלוח הודעה

של על חלק הרדיו באזור כיסוי של תחנת בסיס מסוימת. כיוון שהטכנולוגיה עובדת הנמצאים רבים 

, הסלולרית עמוסה ולא ניתן לקיים שיחות קוליות , הודעה זו תישלח גם אם הרשתיתרשת הסלולרה

 . טקסטאו לשלוח הודעות לקבל גישה לאינטרנט ו/

(CB Data Download)  “CBDD” - תותקן המאפשר ניתוב הודעCB  שר לכרטיס הסים ולא לטלפון.יהי 

(Interactive Cell Broadcast) “ICB” -  טכנולוגיה סלולארית ייחודית שפותחה לראשונה על ידי

 Cell Broadcast -את טכנולוגית המשלבת לראשונה ומוגנת בפטנטים. הטכנולוגיה  הקבוצה

מוצרי קבוצת טכנולוגית הליבה של  , כיום,הינה ICB -יחדיו. ה SIM Toolkit -וטכנולוגית ה

LiveScreen. 

(Cell Broadcast Center) “CBC” - שרת ה- Cell Broadcast לקוחותיה בחצרומותקן  קבוצהשפותח ב, 

 .Mass Alert -ו LiveScreenכחלק מרכזי ממערכות  ,המפעילים הסלולריים""
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”Alert Aggregator” -  רכיב השליטה והבקרה של מערכתMass Alert  המותקן בחצר הרשויות כגון

 ., וכד'homeland security agencyצבא, משטרה, פיקוד העורף, 

 “Short Message Service” – SMS –  הודעת טקסט אשר ניתן לשלוח למכשירי טלפון נייד. ההודעה

 .בתיבת ההודעות של המכשיר הסלולרי תמלווה בחיווי קולי ומאוכסנ

 (SMS Data Download) “SMSDD”-  תקן המאפשר משלוח הודעות טקסט לכרטיס הסים ולא

לטלפון. במקרה זה ההודעה לא תלווה בחיווי קולי וכרטיס הסים, ינהל את הטיפול בה במידה 

  .עליו אפליקציה מתאימהומותקנת 

(Point-to-Point) “P2P” –  כינוי לטכנולוגית קידום פרטני בו נשלחות הודעות אינטראקטיביות

בהתאם למאפיינים  בודדים או לקבוצת משתמשים לעיל, למשתמשים SMSDDבטכנולוגית 

תכנים ושירותים על גבי פלטפורמת  לצורך קידוםמסויימים שלהם )מיקום, העדפות עבר, וכיו"ב( 

LiveScreen. 

 “USSD” ((Unstructured Supplementary Service Data -  טכנולוגיה סינכרונית של הפעלת וקידום

לעיתים,  .באמצעות קודים המורכבים מספרות וסימנים , בצורה פרטנית,שירותים ברשת הסלולארי

 .LiveScreen טכנולוגיית הבסיס שלמתחרה בהטכנולוגיה 

”CMAS“ )System Alert Commercial Mobile( -  תקן אמריקאי המשמש למשלוח התראות חירום

  .על גבי הרשת הסלולארית

(Mobile Virtual Network Operator) “MVNO” - סלולרי וירטואלי שאין בבעלותו רשת  פעילמ

 ."רוכב" על תשתיות של מפעיל סלולרי אחר שבבעלותו רשת פיזיתה ,סלולרית פיזית

(Artificial Intelligence) “AI” – בצורה  "ללמוד"טכנולוגיות המאפשרות למחשבים אוסף ל כינוי

 .םמתמשכת על מנת לשפר את ביצועיה

“Big Data” – מצטבר במאגרי נתונים ענקיים, השל מידע  מאסיביותיהול של כמויות טכנולוגיות נ

 .תוך נסיון למצוא בו דפוסים ותבניות שיכולות לסייע בהפקת תועלת

(Natural Language Processing) “NLP” – שיטה המבוססתAI   ללימוד מתמשך של פרופיל המשתמש

 וחיזוי התנהגותו. 

Cost Per Action) “CPA” )-  .המחייב את המפרסם  מודל פרסום מבוסס ביצועיםעלות עבור פעולה

 כגון הורדת קובץ מסוים, מילוי טופס לידים, עליה יסכימו הצדדים (פעולה) בגין כל תגובת משתמש

 . ועוד ,מכירה ממשית באתר ,)לקוח אפשרי(

“CPM” (Cost Per Mill )–– תשלום מתקבל לפי מספר ה מודל פרסום אשר בו חשיפות. 1,000 -ל עלות

 ים, ללא תלות בכמות ההקלקות של הגולשיםשל הגולש םלעינהפרסום  פת מודעתנחשהפעמים בהן 

 או בכל פעולה אחרת שנבעה מן החשיפה לפרסום.  ,המודעהעל 

“CPC” (Cost Per Click) –  עלות עבור הקלקה על מודעת פרסומת –מודל פרסום מבוסס ביצועים 

“CPI” (Cost Per Install) –  לאחרונה ו ,יקציהלאפ התקנתעלות עבור  –מודל פרסום מבוסס ביצועים

 הפעלתה הראשונית.גם עבור 
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“ECPM” (Effective Cost Per Mill) -  ותף של עלות למכנה מש לעילשקלול כל מודלי הפרסום

 חשיפות, על מנת שיהיה ניתן להשוות ביניהם.  - 1000אפקטיבית ל

”B2B2C“ - שיטת שיווק מוצרים ו/או שירותים למשתמשי קצה של ישויות עסקיות אחרות. 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –חלק א' 

 החברה ותיאור התפתחות עסקיהפעילות  6.2

 כללי 6.2.1

חברת  חברהל .2018 בפברואר 27ביום ישראל החברה התאגדה ונרשמה ב 6.2.1.1

סלטיק ")להלן:  .Celltick Technologies Incבת אחת בבעלות מלאה, 

סלטיק אינק  .2000ב בשנת "בארהשוור א(, אשר התאגדה במדינת דל"אינק

חברה  ,טכנולוגיות בע"מ סלטיקמחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע של 

וכן בחברות בנות נוספות  ("סלטיק ישראל"אשר התאגדה בישראל )להלן: 

. עיקר להלן( 6.2.2כמפורט בתרשים מבנה אחזקות החברה )ראו סעיף 

, שלה תנוחברות הבהעל ידי סלטיק ישראל ו תפעילות הקבוצה מבוצע

ל החברה שוהתמיכה הטכנית והאופרטיבית שיווק ההמשמשות כזרועות 

  .במדינות השונות בהן הן פועלות

 עסקת"להלן: סמוך לפני מועד התשקיף, בוצעה עסקת החלפת מניות ) 6.2.1.2

"( בין החברה לבעלי מניות סלטיק אינק, במסגרתה רכשה החלפת המניות

החברה מבעלי המניות את מלוא אחזקותיהם בסלטיק אינק, בתמורה 

באופן שאחזקותיו בחברה של כל  ,להקצאת מניות החברה לבעלי המניות

אחזקות זהה  שיעורהקנו לו  (מיד לאחר החלפת המניותכאמור )בעל מניות 

 האחזקות בו החזיק בסלטיק אינק.  שיעורל

בעלי מניותיה של החברה  ,נכון למועד התשקיףו ,כתוצאה מהאמור לעיל 6.2.1.3

 היו בעלי מניותיה של סלטיק אינק עד למועד החלפת המניות,ש הינם מי

 של סלטיק אינק.( 100%)והחברה הינה בעלת מלוא ההון המונפק והנפרע 

אם צוין או משתמע אחרת מתוכן הדברים או , אלא פרק זהבמסגרת  6.2.1.4

נערך על בסיס  (לרבות נתונים כספיים)החברה  תיאור עסקיה של ,הקשרם

סלטיק אינק על ידי החברה באופן המשקף את רכישת מניות פרופורמה 

 1ביום , כאילו התבצעה המתוארת לעילהחלפת המניות במסגרת עסקת 

פרופורמה של ו דוחות הכספיים המאוחדיםוזאת בהתאמה ל 2016 ,ינואר

להלן: ) של החברה 2017בדצמבר  31 -ו 2016בדצמבר  31ליום  החברה

לפרטים אודות אופן עריכת הדוחות  (."פרופורמה כספייםהדוחות ה"

לדוחות הכספיים  1בסיס פרופורמה, ראה באור  הכספיים של החברה על

 .לתשקיף 10המובאים בפרק  ,2017בדצמבר,  31ליום  של החברה
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נערכו הדוחות  ןת הפעילות שלגביהובשנשל החברה פעילות תחומי ה 6.2.1.5

בתקופה עוסקת החברה  הםפעילות בה מיתחו םאות םהכספיים, הינ

פעילות החברה הינה בתחום הסלולרי ובעיקר  שלאחר הרישום למסחר.

תכנים ושירותים וגיות ייחודיות המאפשרות לה להציע לבפיתוח טכנו

שהינם מפעילים סלולרים, יצרני טלפונים  ,הקצה של לקוחותיהלמשתמשי 

, עוסקת החברה בפיתוח ושיווק מערכות ןציות. כמו כקומפתחי אפלי

המיועדות למפעילים סלולרים  התראות חירום על גבי טלפונים סלולרים

  ולאחרונה אף לממשלות.

הפלטפורמות,  שנים בתחום (18כשמונה עשרה )החברה פועלת מזה  6.2.1.6

סוגיהם  לע יםסלולר םמכשיריעל גבי והשירותים  התוכנההאפליקציות, 

לצרכי  ותאמיםמה ,מתקדמיםותוכן במתן מגוון פתרונות תוכנה ו, השונים

 נותמספקת החברה פתרו ,פעילותה במסגרת תחום. לקוחות החברה

על גבי  ושירותים שוניםלהפצת תכנים  יםוייחודי פיםמקי םטכנולוגי

ולמקום בו הוא  הקצה המותאמים להעדפות משתמש מכשירים סלולרים,

. הפצת התכנים והשירותים למשתמשי הקצה מבוצעת באמצעות נמצא

י התקשרות בעיקר על ידו מוצרים אותם מפתחת החברה עבור לקוחותיה

באמצעות  ברחבי העולם, סלולריםמכשירים ויצרני ם סלולרים עם מפעילי

עיקריים המהווים את שני תחומי הפעילות של החברה: קווי מוצר שני 

LiveScreen ו-Start . 

 בעולםשונות במדינות מפעילים סלולרים בעיקר  יםנמנ החברה לקוחותבין  6.2.1.7

מפעילים ה קבוצת –( America Movil)אמריקה מוביל  תאגיד :וביניהם

 נוכחותו מנויים מיליון 300 -כעם  הגדולה ביותר בדרום אמריקה הסלולרים

 כולל וודאפון ,הגדולים בהודוהמפעילים הסלולרים  רוב ;מדינות 17 -ב

(Vodafone)אירטל , (Airtel), אידאה (Idea)ו ,- BSNL מיליון  700 -)סה"כ כ

 ;הגדול בעולם MVNO -ה, ארה"ב (TracFone)טראקפון  ;מנויים בהודו(

ביליין  ,הפועלת ברחבי אירופה (Deutsche Telekom)דויטשה טלקום 

(Beeline)  ,וכן יצרני טלפונים כגון רוסיהZTE ,Xiaomi  ואחרים. 

פעילות החברה מתפרסת על פני עשרות מדינות ברחבי העולם ובעיקר:   6.2.1.8

, יתבמדינות אסיה הפאסיפבצפון אמריקה, בהודו, במרכז ודרום אמריקה, 

 ובמספר מדינות במרכז ובמזרח באירופה. 

עובדים, בארץ ובחו"ל, לרבות  150 -למועד התשקיף מעסיקה החברה כ 6.2.1.9

 . והנהלה , מומחי מדיה ופרסום דיגיטלי,מכירותאנשי מהנדסים, 

, וככזו היא ערה לכל השינויים ומדיה טכנולוגיהמשלבת בפעילותה החברה  6.2.1.10

מתאימה אשר על כן, החברה דינאמית ו .המתרחשים בשוקהטכנולוגיים 

בהתאם של לקוחותיה. העדכניים והצפויים לצרכים כל העת את מוצריה 

, נתח משמעותי מתקציב החברה מיועד למחקר ופיתוח של מוצריה לכך



 5 -ו 

 

Celltick Technologies 

Inc. (US) 

Celltick Do Brazil-

SERVICOS EM 

TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO 

LTDA. 

נמצא . מרכז המחקר והפיתוח בתחומי הפעילותהקיימים והעתידיים 

 טיק ישראל.סלעל ידי מבוצע הפיתוח ובישראל 

  תרשים אחזקות של החברה 6.2.2

 
 

 

0.01% 99.99% 

100% 100% 100% 100% 100% 

100% 

100% 

100% 

Celltick Technologies 

& Media Ltd. 

Celltick Technologies 

Ltd. (Israel) 
Celltick Technologies 

(UK) Limited.  
Celltick Mobile Inc. 

(US) 

Celltick 

Technologies 

CEE (Russia) 

Celltick Cyprus 

Ltd.  
Celltick 

Technologies 

Singapore PTE 

Ltd. 

Celltick 

Technologies 

Mexico SA de 

VC 

Celltick Ukraine 

LLC 

Celltick Mobile 

Media PVT 

Ltd. (India) 

100% 

100% 



 6 -ו 

 

  תחומי פעילות החברה

שני מוצרים טכנולוגיים על מבוססת בתחום זה פעילות החברה  –”LiveScreen"תחום  6.2.3

 הודעותמשלוח  תהמאפשר ,CBטכנולוגיית ייחודיים שפותחו על ידי החברה על בסיס 

למאות מליוני משתמשי קצה, מבלי  ,בזמן אמת ,מבוססות מקוםביות יאינטראקט התראותו

, באמצעות טכנולוגית בנוסף מאפשר" LiveScreen" ,המוצר הראשוןלצרוך משאבי רשת. 

SMSDDהמוצר קבוצות או משתמשים המוגדרים מראש. ל ממוקדיםקמפיינים  , ביצוע

 ומספק אתהודעות הקצה שהגיבו לם משתמשי עפרטנית תקשורת אינטראקטיבית מאפשר 

 Mass"השני, המוצר מש הקצה לצרוך. תוהשירותים הספציפיים אותם בחר מש התכנים

Alert "הודעות חירום לכלל משתמשי הרשת באזור מסוים,  ת שידורהמאפשרפלטפורמה  והינ

תחום פעילות אודות נוספים לפרטים  גם בתנאים של קריסת הרשת הסלולארית. בזמן אמת, 

 לפרק זה.6.7 סעיף  וזה, רא

מסך  ,"Startאפליקציית "את בעיקר  כיום בתחום זה משווקת החברה – "Start"תחום  6.2.4

אמצעות מחווה אחת לכל להגיע ב הקצה תפתיחה למכשירי אנדרואיד המאפשר למשתמש

דפים, רשתות חברתיות, אפליקציות מועדפות, אנשי קשר מוע - בטלפון מה שחשוב לה

שיווק האפליקציה נעשה בעיקר  .כו'ו המוזיקה שלה, התכנים והשירותים המועדפים עליה

כבר  ,טלפוןהמתקינים את האפליקציה על הויצרני טלפונים  מפעילים סלולריםבאמצעות 

או במהלך ההפעלה  (preload)הקצה עוד בטרם נרכש על ידי משתמש בתהליך הייצור 

מגוון תכנים רחב, שמקורם למשתמש מוצע  ,ליקציההאפבאמצעות . הראשונית של המכשיר

ואחרים(, המותאמים לשפתו,  BBC ,ESPN ,Reutersבגופי התוכן המובילים בעולם )כדוגמת: 

" Start"כי שילוב תכניה באפלקצית החברה כחה ונלאחר שמיקומו והעדפותיו האישיות. 

ובעקבות המשתמשים בתוך האפליקציה, מבלים זמן בו משך ה את באופן משמעותימגדיל 

בתכנים אותם היא מות המשולבות כחלק אינטגראלי מפרסו של החברה הכנסותיהאת גם  כך

מציעה  וכעת היא ,הפרידה החברה בין שכבת התוכן לשכבת האפליקציה, מציעה למשתמשים

קציות לכל מפתח אפלי , כולל הפרסומות אותם היא מקבלת משותפי הפרסום שלה,את תכניה

את  גדיללהובו בעת  ,איכותי באמצעות תוכןהמעונין להדק את הקשר עם משתמשיו 

ונקראת   אך לאחרונה הושקה הכנסותיו מהאפליקציה שפיתח. פלטפורמת אספקת תכנים זו 

מצד  מפתחי אפליקציותבאמצעות גם  Start Magazine הפצת  ."Start Magazineבשם "

 Start Magazineאת כמות החשיפה של תכני צפויה להגדיל באופן משמעותי , שלישי

את  ,למשתמשי הקצה של אותן אפליקציות וכפועל יוצאוהפרסומות המשובצות בהם, 

  לפרק זה. 6.8לפרטים אודות תחום פעילות זה, ראו סעיף . הכנסותיה של החברה

 ההינהחשיפה והכנסות הקבוצה הנחת הקבוצה בדבר הגדלת כמות  - מידע צופה פני עתיד

הערכותיה של  עלהמבוסס, בין היתר,  ,ערךמידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

ואת  Start Magazineהאפליקציות אשר ישתמשו בפלטפורמת  מפתחי החברה באשר לכמות

או חלקן,  ןשלא להתממש, כול ותעשוי אלו ותהערכ. Start Magazineהגדלת החשיפה של תכני 

 או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.
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 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  6.3

 חמישה סבבי גיוס הוןב ארה"במיליון דולר  45-כ סלטיק אינקנכון למועד התשקיף גייסה  6.3.1

"(. לאחר סבבי ההשקעה כלל הון סבבי ההשקעה)להלן: " 2013-ל 2000, בין השנים שונים

 ., מתוכם סוג אחד הכולל שני תתי סוגיםסוגי מניותשישה  אינקסלטיק מניות 

במסגרתו הומרו כלל  בהון מניותיה, אשר ארגון-רה סלטיק אינקביצעה  31.12.2017ביום  6.3.2

דולר,  0.001שתי סדרות של מניות: מניות רגילות בעלות ערך נקוב של למניות הבכורה בחברה 

מסויימות אשר הקנו למחזיקיהן זכויות  דולר 0.001של בעלות ערך נקוב  AA בכורה ומניות

 AAלמניות המרת מניות הבכורה על מספר סוגיהן . ות עד לסכום מסויםבחלוקשל עדיפות 

שהקנו מניות הבכורה העדיפות את יחסי שיקפו יחסי המרה שונים אשר אמצעות ב נעשתה

  . לעילשינוי המבנה עבור למחזיקים בהן 

, מניות עסקת החלפתמועד התשקיף ביצעה החברה לסמוך לעיל, ב 6.2.1.2כמפורט בסעיף  6.3.3

של סלטיק אינק למניות רגילות של  AAהומרו המניות הרגילות ומניות הבכורה במסגרתה 

  ]____[.–ביחס של  החברה

 הסכם השקעה מקדימה   6.3.4

, "(לוג'יקום, חתמו סלטיק ישראל, סלטיק אינק ולוג'יקום אס.איי )"2018במרץ,  29ביום 

על הסכם השקעה מקדימה להנפקה  ,מותג מכשירי סלולר צרפתי שהינו לקוח של החברה

Pre-IPO) דולר ארה"ב בתמורה לזכותה של  400,000(, לפיו השקיעה לוג'יקום בחברות לעיל

לוג'יקום להמרת סכום ההשקעה למניות רגילות של החברה ככל ויושלם רישום מניותיה 

מחיר המניה שעל בסיסו תחושב כמות המניות שתוקצה ללוג'יקום כאשר  למסחר בבורסה,

לפירוט נוסף בדבר תנאי ההסכם האמור ראה ממחיר המניה בהנפקה.  5%ישקף הנחה של 

  .לתשקיף זה 3.5.1.2סעיף 

או עסקה  ,אינק או בסלטיקבחברה לא בוצעה כל השקעה  כמפורט בסעיף זה לעיל,למעט  6.3.5

 . מועד פרסום תשקיף זהבשנתיים שקדמו ל ,ןבמניותיה

לנושאי משרה נכון למועד התשקיף, ראו לעובדים ולפרטים בדבר אופציות שהעניקה החברה 

 לתשקיף. 8.4סעיף 

  חלוקת דיבידנדים 6.4

 . החברה לא חילקה דיבידנדיםנכון למועד התשקיף 

  .אין לחברה רווחים הראויים לחלוקה 2017בדצמבר  31 יוםנכון ל
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 מידע אחר –חלק ב' 

  מידע כספי לגבי תחומי פעילות החברה 6.5

 : של החברה, בחלוקה לתחומי פעילות ב("דולר ארהבאלפי )להלן נתונים כספיים מאוחדים 

  631.12.201לשנה שהסתיימה ביום    731.12.201לשנה שהסתיימה ביום   

  
Live Screen Start התאמות  שונות

 למאוחד

 
Live Screen Start התאמות  שונות

    למאוחד

               22,140             הכנסות מחיצוניים 
6,796                   23,154                 1,522    

              8,650  (1)עלויות קבועות 
9,322                     7,007                 9,005    

               7,959               (1)עלויות משתנות 
4,821                     8,153                 1,408    

              5,531               רווח )הפסד( תפעולי
(7,347)                    7,995                (8,891)   

           

               3,055               סך ההתחייבויות
3,576              

8,911                   2,187                 1,808              
8,023  

               9,785               סך הנכסים
2,015              

2,509                   7,872                    550              
2,869  

שינוי בהיקף הפעילות של החברה ועלויות משתנות עלויות קבועות ומשתנות מורכבות מעלות המכר, הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות. עלויות קבועות הינן הוצאות שאינן משתנות כתוצאה מ( 1)

 עלויות קבועות. הינן עלויות שאינן
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 6.6

להלן פירוט של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של החברה אשר השפיעו או 

 פעילותה:עשויים להשפיע השפעה מהותית על תוצאות הפעילות העסקית של החברה בתחומי 

רכישות למצב הכלכלי הגלובלי או במדינות בהן פועלת החברה, ישנה השפעה ישירה על היקף  6.6.1

על תיתכן השפעה כתוצאה מכך הקצאות תקציבי פרסום.  עלוכן , תכנים על ידי משתמשי קצה

האטה כלכלית עלולה לפגוע בהיקף פעילות החברה . פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות

  וברווחיותה.

 ה של החברהמפעילותבעיקר נובע ו LiveScreen החברה הינו בתחום חלק מהותי ממכירות 6.6.2

מדינות מתפתחות, בעלות שלטון שאינו תמיד יציב. מדינות אלו חשופות למשברים תחום זה בב

פוליטיים אשר עשויים להקטין ואף להפסיק את פעילות החברה במדינות אלו ואף לעכב או 

 ום מלקוחות הפועלים באזורים אלו.למנוע מהחברה קבלת תשל

 –נובע ממכירת תכנים על גבי טלפונים שאינם חכמים  LiveScreenממכירות  כיוםנכבד חלק  6.6.3

Feature Phones .כמחצית ממשתמשי הטלפונים בעולםעת החברה נכון למועד תשקיף זה יליד 

הסמארטפונים ישנה מגמה כללית של חדירת  .אלומשתמשים בטלפונים מיליארד,  2.5 -כ

, מגמה אשר התמתנה בשנים האחרונות )ר' Feature Phones-לשווקים השונים על חשבון ה

 LiveScreenנקטה החברה בפעולות להתאמת מוצרי  לאור מגמה זו . (תרשימים וגרפים להלן

לשימוש בסמארטפונים ולטעמים המשתנים של הלקוחות וכן פיתחה וממשיכה לפתח מוצרים 

  .להלן. 6.7.14-ו 6.7.7 פיםכמפורט בסעי LiveScreenפעילות חדשים בתחום 

 

 (eMarketer)חדירת הסמארטפונים בארה"ב 
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 (eMarketer) בהודוחדירת הסמארטפונים 

 

 (eMarketer)שיעור משתמשי הסמארטפונים ברחבי העולם וקצב חדירתם לשוק 

נגבות באמצעות המפעילים הסלולרים ממשתמשי הקצה  LiveScreenרוב ההכנסות ממוצר  6.6.4

שלהן, אשר צורכים את התכנים והשירותים המפצים על ידי הפלטפורמה, ומועברות לקבוצה. 

שינויים במבנה חבילות ההתקשרות אותן מציעים המפעילים הסלולרים למנויהן, עלולים 

 להשפיע על הכנסות החבר ממוצר זה. 
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. ההכנסות מתחום זה נובעות בעיקר מפרסום Startממכירות החברה נובע מתחום  חלק נוסף 6.6.5

גם משמעותיות החברה מעריכה, כי בעתיד תנבענה הכנסות ו Startדיגיטלי על גבי אפליקצית 

שוק להערכת החברה . בעוד שStart Magazineאפליקציות צד שלישי המשתמשות בתכני מ

ישנה חשיבות עדיין הקרובות, ואיתו, הכנסות החברה,  הפרסום הדיגיטלי עתיד לצמוח בשנים

גדול  ECPM -במדינות מפותחות ה , שכןרבה למיקום הגיאוגרפי של משתמשי הקצה

 ,גבוהות יותר אלו, ובהתאם הכנסות מפרסום במדינות משמעותית מאשר במדינות מתפתחות

ממדינה מפותחת כיוון שמפרסמים משלמים יותר עבור פרסומות הנצפות על ידי משתמש 

מכאן, הכנסות החברה בתחום זה תלויות במיקום  לעומת משתמש ממדינה מתפתחת.

 .הגיאוגרפי של משתמשי הקצה של לקוחותיה

 

 

תיאור גודלו של שוק הפרסום הדיגיטלי בשנים האחרונות במדינות השונות במיליוני דולרים 

(eMarketer) 
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 eMarketer - 2018-בגודלו של שוק הפרסום במובייל עתיד לעקוף את שוק הפרסום בטלויזיה 

 

וצמיחה בהיקף  תחזית החברה בדבר צמיחת שוק הפרסום הדיגיטלי - מידע צופה פני עתיד

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק  ההינובהתאם לכך צמיחת הכנסות החברה  מוצרי החברה

הגידול המשמעותי בתחום בשנים האחרונות, נסיון  עלהמבוסס, בין היתר,  ,ערךניירות 

ויכולתה של החברה להשלים פיתוח של מוצרים חדשים ולהפיק  הקבוצה והבנתה את השוק,

או חלקן, או להתממש  ןשלא להתממש, כול ותעשוי אלו ותהערכ .מהם הכנסות משמעותיות

שינויים בשוק  ויים ברגולציה במדינות השונות,שינ, לאור שנצפה באופן שונה מהותית מכפי

יכולתה של החברה להמשיך וליטול חלק משמעותי מעוגת הפרסום  ובהרגלי משתמשים,

הכללית, ושינויים במדיניות של החברות הגדולות השולטות בתחום הפרסום הדיגיטלי כגון 

Google ו- Facebook . 

. מטבעות שונים )בעיקר יורו ודולר ארה"ב(לחברה התחייבויות לנותני אשראי הצמודות ל 6.6.6

להשפיע לרעה על הוצאות  קיימות לחברה התחייבויות, עלולה מטבעות בהםה שעריעלייה ב

באופן שוטף על פועלת יצויין שהחברה  המימון של החברה ועל יכולת הצמיחה של פעילותה.

 3שראי ראה ביאור לפירוט נוסף בדבר מימון החברה וסיכוני הא .מנת לגדר סיכונים אלו

 לדוחותיה הכספיים של החברה.
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והוצאותיה באזורי הפעילות השונים צמודות למטבעות  LiveScreenממוצר הכנסות החברה  6.6.7

בהתאם למדינות וכד'  ,ריאל ברזילאי ,הודי, רובל רוסי בעיקר דולר ארה"ב, רופי, שונים

דולר ארה"ב, עלולים להשפיע השונות בהן היא פועלת. שינויים בשערי המטבעות השונים מול 

באופן שוטף על מנת פועלת החברה . החברה כפי שמשתקפות בדוחותיה הכספייםהכנסות על 

 29ר ראה ביאו בתחום פעילות זה לפרטים בדבר הכנסותיה של החברה .לגדר סיכונים אלו

 לדוחות הכספיים.

אשר  הסלולארייםפעילות החברה מושפעת במישרין מהיקפי הפעילות והשימוש בטלפונים  6.6.8

כלי יום יומי לתקשורת ולהפצת תוכן, כחלק מתהליך הגלובליזציה וההתקדמות משמשים 

הופכים באופן טבעי לפלטפורמה אשר השימוש בטלפונים הסלולאריים, עליית הטכנולוגית. 

, עשויה להשפיע באופן חיובי על באמצעות האינטרנט פופולארית לפרסום, שיווק והפצה

 . קיות של החברהתוצאותיה העס

בעת האחרונה ניכרת מגמה  .החברה פועלת בכפוף לדיני המדינות בהן היא משווקת את מוצריה 6.6.9

שמירה על פרטיות גולשים, מגבלות על שירותי התוכן בסלולאר, תחום בהרגולציה  החמרתשל 

חום על תבמישרין או בעקיפין  נוספות העשויות להשפיעצרכניות דיוור אלקטרוני וכן מגבלות 

רגולטוריות  הפעילות. שינוי בסביבה הרגולטורית בארץ ובעולם, לרבות הוספת דרישות

תוצאותיה  עתידיות, ייתכן וישפיעו על אפיון השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה ועל

 6.5.2, וכן סעיפים לפרק זה 6.27לפרטים בדבר החמרת הרגולציה והשפעתה, ראו ס'  העסקיות.

 . ביחס לכל אחד ממגזרי הפעילות של החברה 6.8.3 –ו 

כל אחד מתחומי פעילות התאגיד ומוצריו על לפירוט נוסף בדבר השפעת הסביבה הכללית  6.6.10

 לתשקיף.  6.8.2 –ו  6.7.6והשלכותיהם על התאגיד, ראה סעיפים 

  הכנסות גיאוגרפיות לפי מגזרים 6.6.11

 
   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2017 2016 
   אלפי דולר ארה"ב 
 Livescreen Start סכום כולל Livescreen Start סכום כולל 
        

 12,369 116 12,253 14,467 75 14,392 אסיה 
 6,922 766 6,156 8,443 5,133 3,310 מרכז ודרום אמריקה 

 5,194 450 4,744 5,206 768 4,438 אירופה
 147 147 - 698 698 - צפון אמריקה

 43 43 - 123 123 - אחרים
 24,676 1,522 23,154 28,937 6,797 22,140 סך הכל
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 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות  –חלק ג' 

 "iveScreenL"תחום  6.7

 כללי 6.7.1

LiveScreen  פלטפורמתLiveScreen  מסוגו, המגובה מספקת פתרון טכנולוגי מקיף וייחודי

עבור הפצת גדולים, בעלי עשרות ומאות מיליונים של מנויים, למפעילים סלולריים בפטנט, 

תכנים ושירותים למנוייהם. המוצר תומך בכל סוגי הרשתות וברוב סוגי הטלפונים 

 או בסיסיים (smartphones) הסלולאריים הקיימים בשוק בין אם הם טלפונים חכמים

(feature phones) . אינטראקטיביות אות התרהפצת התכנים והצגתם מבוצעות באמצעות

ההתראות  .אינו בשימושהוא י כאשר מכשיר הסלולרהעל מסך הבית של המוצגות לזמן קצר 

קבוצה או מותאמות באופן אישי למאפייני  לחילופין,ויכולות להיות מיועדות להפצה המונית 

מזמינות את משתמש הקצה ליצור התראות . (תדיבידואלינאי)אף למשתמשת פרטנית 

עשויה להכיל הזמנה לרכישת תוכן מסוים התראה אינטראקציה עם הפלטפורמה, כאשר כל 

  .ההקצה בהתאם להחלטת תאו שירות אחר על ידי משתמש

הייחודית אותה פיתחה  (Interactive Cell Broadcast)האינטראקטיבית  CB -ה טכנולוגית

שפיתחה עם אפליקצית תוכנה ייעודית  CB -טכנולוגית השילוב של  מבוססת על ,חברהה

, במסגרת שיתופי ייצורותהליך מ כחלקעל ידי היצרן  SIM -ההמוטמעת על כרטיס החברה 

פעולה והתקשרויות של החברה עם יצרני הכרטיסים ועם המפעילים הסלולאריים שהינם 

. באמצעות טכנולוגיה זו, מהיצרנים  SIM-לקוחות החברה, המזמינים את כרטיסי ה

 בעלות נמוכהאינטראקטיביות מבוססות מקום התראות של מאפשרת החברה שליחה מהירה 

טלפונים ה על גבי, לעיתים מאות מיליונים, של משתמשים מאוד למספר גדול )למעשה אפסית(

למשתמשים רבים בו   SMS. לצורך השוואה, שליחת הודעתבזמן אמתשברשותם,  סלולריםה

ומשלוח ההודעות דורש  CBדורשת משאבי רשת ניכרים ויקרים ביחס לטכנולוגיית  יתזמנ

 .CBית בטכנולוגיבודדות זמן רב הרבה יותר, לפעמים ימים לעומת שניות 

המובילה בעולם בתחום זה לנוכח חסמי הכניסה הגבוהים החברה הינה מעריכה, כי החברה 

שרתי המערכת לתמוך  נדרשיםשלו, אותם חצתה החברה זה מכבר. במישור הטכנולוגי, 

 Eicsson ,Nokia ,Huawei ,Motorola ,ZTEכגון, רשתות סלולאריות במגוון רחב של יצרניות 

תמוך בעשרות ת SIM -טיסי ה מותקנת על גבי כרהחברה האפליקצית נדרש כי ועוד. בנוסף 

יש צורך בהסכמת המפעילים . במישור העסקי, SIMרבות של יצרניות של כרטיסי 

לאפשר התקנה של תוכנה ייעודית על גבי כרטיסי  SIM-הסלולאריים ויצרני כרטיסי ה

 SIM-, ולחברה הסכמות לכך מעשרות מפעילים סלולאריים ומעשרות יצרני הSIMה_

כמות אלו, וכן הסכמת המפעילים הסלולאריים, כי החברה תספק תכנים מובילים בעולם. הס

טיבם, איכותם ואמינותם של מוצרי החברה ושל על למאות מליוני לקוחותיהם מעידות 

  ., בעיני אותם מפעילים סלולאריםהחברה עצמה

ואת  LiveScreenהחברה פועלת כל העת להתאים את הטכנולוגיה שעומדת בבסיס מוצרי 

 בתחום הטלפונים הסלולאריים, ורמה העסקית שהקימה, לשינויים הטכנולוגייםהפלטפ
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בהתאם לכך  .ולדרישות השותפים העסקיים שלה לשינויים בהעדפות המשתמשים בתחום

 LiveScreenפועלת החברה למקד את החשיפה להודעות הנשלחות באמצעות מערכת 

מראה ההודעות ותוכנן באופן  למשתמשים מסויימים בהתאם למאפיינים שלהם, לעדכן את

ו  6.7.7.1סעיפים שיתאים למעבר המשתמשים מטלפונים בסיסיים למכשירי סמארטפון )ר' 

(, וכן לעשות שימוש בפלטפורמה הטכנולוגית על מנת לספק נתונים טכניים להלן 6.7.14 -

(. באמצעות להלן 6.14למפעילי רשתות סלולאריות על איכות וטיב הרשת שלהם )ר' סעיף 

הדינאמיות הזו של החברה ויכולתה להתאים את הטכנולוגיה והפלטפורמה העסקית 

שהקימה לשינויים המתחוללים בשוק על רבדיו השונים, שומרת החברה על הרלוונטיות של 

  בשוק המשתנה. LiveScreenמוצרי 

 במדינה בה לרגולציה החלה  בהתאםהפעלת השירות והפסקתו על ידי המשתמש אופן לעניין 

   .להלן  6.7.11.1.4ראה סעיף  – של כל מפעיל רשתהשירות ולמדיניות פועל 

Mass Alert 

למשלוח הודעה בו זמנית למספר גדול של משתמשים  CBיתרון של שימוש בטכנולוגיית ה

 Mass  -ותוך שימוש מינימאלי במשאבי רשת, מנוצל על ידי החברה במוצר נוסףזמן אמת ב

Alertבמסגרת מוצר זה נעשה שימוש בטכנולוגיית ה .- CB על אפליקציה ייעודית צורך ב ללא

 במדינה טחון הפניםיבהטכנולוגיה מאפשרת לרשויות  ,במקרה זה .SIM-כרטיסי ה

(homeland security) ספציפיים יםהנמצאים באיזורתקשר עם אזרחים משתמשי קצה ל 

וכן  סיכון גבוה להתרחשות אירועי חירום המוגדרים על ידי הרשויות כאיזורים בעלי

לצורך העניין, ארועי חירום  לאיזורים המוגדרים דינאמית, בזמן אמת, לפי ההתרחשויות.

, צונאמי, או סופות  כגון אסונות טבע כגון רעידות אדמה, תנאי מזג אויר קיצונייםכוללים 

הודעות והתראות רוב ה ד.ועו ילדים נעדרים,  פיגועי טרור,רעידות אדמה, שריפות ענק, 

מידע לאזרחים בנוסף מסירת במקרה זה הינן ההתראות חירום בזמן אמת המשמשות ל

, הודעות ברדיו, צופרים כדוגמתמדינה, המופעלים על ידי האמצעי חירום אחרים שימוש בל

 . באנרים על תכניות טלויזיה ואתרי אינטרנטו

תורמת רבות  הקבוצההמערכת של  .חייםעשויות להכיל מידע קריטי מציל הודעות אלה 

מזרח -דרוםהצונאמי בפי שהוכח באירוע כ ,לניהול אירועי חירום במקומות שונים בעולם

  .2004אסיה בשנת 

מאפשרת שליחה מיידית, ישירה ומהירה של מסרים  הקבוצהשל הטכנולוגיה הייחודית 

, גם כאשר הגישה לרשת באיזור שניתן להגדירו לפי הצורך למספר גדול של משתמשי קצה

או כאשר שטח האחסון של המכשיר , מה שמאוד שכיח במקרי אסון, הסלולרית מוגבלת

תקפה רק הדורשת משאבי רשת ניכרים,   SMSהסלולרי מוגבל. זאת, לעומת שליחת הודעות

כאשר יש מקום בתיבת ההודעות הנכנסות בטלפון, , כשורה פועלתהסלולרית כאשר הרשת 

 ואשר אינה מאפשרת הגעה למספר גדול של מינויים באופן מיידי. 

שוק הפלטפורמות הסלולריות לתקשורת עם אזרחים במקרי חירום תפס תאוצה בשנים 

קנון הנושא על ידי רשויות הביטחון האמריקאית והאירופאית והחברה יהאחרונות בשל ת

 וג זה. אכן חשה גידול משמעותי ברחבי העולם בביקוש למערכות מס
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  6.7.2

ניכרת  בשנים האחרונות, .משווקת את מוצריההיא  ןבה ותמדינהלדיני  החברה פועלת בכפוף

שמירה על פרטיות גולשים,  הסלולרישירותי התוכן תחום ב הרגולציה החמרתמגמה של 

במישרין או  נוספות העשויות להשפיעצרכניות ות מגבלות על דיוור אלקטרוני וכן מגבל

 שינוי בסביבה הרגולטורית בארץ ובעולם, לרבות הוספת דרישות על תחום הפעילות.בעקיפין 

רגולטוריות עתידיות, ייתכן וישפיעו על אפיון השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה 

, כפי שוטפים ומתן מענה  ונותאת החברה למצוא פתר יםומחייב  תוצאותיה העסקיות ועל

לפרטים בדבר  .מתחום הפעילות הכה דינאמי בה היא עוסקתשעשתה כל השנים וכמתחייב 

  .להלן 6.27.12סעיף החמרת הרגולציה והשפעתה, ראו 

יובהר כי הטכנולוגיה המצויה בבסיס מוצריה של החברה איננה מזהה באופן אישי את 

משתמשי הקצה העושים שימוש במוצריה תוך איסוף פרטים אישיים אודותיהם כך שהחברה 

ברשותה של –איננה בעלת מאגרי מידע כלשהם המרכזים מידע אישי על המשתמשים. קרי 

גם אין ולכן בלבד   SIM–י של כרטיס ה המשתמש/מספר הזיהומספר  מצויחברה ה

 .לאדם ספציפי SIM -כרטיס ה  שנאגר על גבי התוכנה המותקנת על מידעבאפשרותה לשייך 

 להלן. 6.7.11.1.4 לפירוט נוסף ראה גם סעיף 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 6.7.3

. יחסית רווחיות גבוהההמאופיין ביציבות ובתחום ותיק, הינו המסחרי  LiveScreenתחום 

הן מהגדלת היקף הפעילות בסביבת לקוחות קיימים והן נובעת  הצמיחה בתחום

על מנת להגדיל את שוק הלקוחות הפוטנציאלים, לקוחות חדשים. בנוסף,  עםמהתקשרויות 

להמלצות על בסיסיים  ושירותים תכניםהסטת הפעילות מקידום החלה באחרונה ב החברה

 מבוסס פרסוםשירותים פיננסיים, , (6.7.11)כמפורט בסעיף  מתקדמים תכניםאפליקציות, 

 SIM-כרטיס ה באמצעות הרשת איכות לגבי מידע איסוףו, (6.7.1.1)כמפורט בסעיף  ביצועים

  .להלן 6.7.14כמפורט בסעיף 

קנון תחום התראות החירום י, כתוצאה מתותהאחרונ יםבשנבאשר לתחום הבטחוני, 

, מה שגורם לחברה ותואמיו  Mass Alertלמוצרי  בביקושבסלולר, ישנה מגמה של עליה 

התחום הבטחוני מאופיין על פי רוב  .בשנים הקרובותמהמוצר יה הכנסות להעלות את תחזית

ברווחיות גבוהה יחסית היות וברוב המקרים מוכרת החברה רשיונות תוכנה בלבד ואינה 

 וסקת במכירת חומרה ייעודת שעלותה גבוהה.ע

 עלהמבוסס, בין היתר,  ,ערךמידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות  ההינתחזית זו 

להגדיל את הכנסותיה במוצר זה כתוצאה מזכיה במכרזים כמקובל הערכת החברה כי תצליח 

 ןשלא להתממש, כול ותעשוי אלו ות. הערכבתחום הבטחוני או בקבלת מעמד של ספק יחיד

  .או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה

 שינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות   6.7.4

המובייל מיום . החברה פועלת בתחום עם השנים  השימוש בטלפונים הניידים הולך וגובר

את הטכנולוגיה והשירות אותו היא באופן תדיר תוך שהיא דואגת לשדרג ולעדכן היוסדה 

מעניקה בהתאם לשינויים הטכנולוגיים, לשינויים בשוק ולשינויים בהעדפות הלקוחות 
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וטלפונים  2Gעל גבי רשת תחילה שפותחה  LiveScreen  פלטפורמת בהתאם,והמשתמשים. 

שומרת  יחד עם זאת, בסיסים, הותאמה לשימוש על גבי כל סוגי הרשתות ורוב סוגי הטלפונים.

משתמשים  מיליארד 2.5 -שכן כיום ישנם בעולם כ Feature-phones-ל החברה על התאימות

שאינם  Smartphoneמליון משתמשים בעלי מכשירי  500 -וכ Smartphoneאין ברשותם עדיין ש

מחוברים לרשת האינטרנט. להמשך שינויים טכנולוגיים בתחום הסלולר עשויה להיות 

 ם הפעילות ועל הצורך בהמשך עדכון ושדרוג המוצרים.השפעה מהותית על תחו

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  6.7.5

 להערכת החברה, גורמי ההצלחה העיקריים בפעילות החברה הינם:

פרי פיתוח החברה, המוגנת בפטנטים רשומים ייחודית התבססות על טכנולוגיה  6.7.5.1

כה בכל סוגי הרשתות הסלולריות, רוב סוגי י, המאפשרת תמברחבי העולם

 הסים בעולם.כרטיסי הטלפונים ורוב יצרני 

הסביבה העסקית בתחום וקשריה הענפים של החברה עם  פריסה גלובלית רחבה 6.7.5.2

 . השונים במדינות השונותהמפעילים הסלולרים הסלולרי ובעיקר 

ברה לאורך מערך תמיכה, שירות ותחזוקה בינלאומי המספק מענה ללקוחות הח 6.7.5.3

 יום בשנה. 365, כל שעות היממה

 מוניטין החברה ומוצריה בתחום הפעילות. 6.7.5.4

 רחב המאפשר פנייה לשווקים ולקוחות בעלי צרכים שונים שירותיםתכנים ומגוון  6.7.5.5

 .בכל העולם

  1סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות 6.7.6

ינות השונות כמפורט להלן, הנתונים והתחזיות לגבי המצב הכלכלי הקיים והצפוי במד

מבוססים על מקורות מידע פומביים הנחשבים אמינים. אין לחברה כל ודאות לגבי אמיתות 

 ודיוקו של המידע ולגבי התממשות התחזיות האמורות.

 הודו    6.7.6.1

 LiveScreenנכון למועד התשקיף, עיקר הפעילות של החברה בתחום פעילות 

א בהודו. שוק הסלולר בהודו הוא השני בגודלו בעולם אחרי השוק הסיני וה

וממשיך לצמוח במהירות. מספר המנויים לטלפונים סלולאריים עומד על 

 מיליארד מנויים.  1.127-כ

בשנים האחרונות מבצעת ממשלת הודו צעדים לקראת ליברליזציה 

הצמיחה  כלכלית, כולל הסרת הפיקוח על שוק הסלולר, המאיצים את

הואטה הצמיחה הכלכלית בהודו בעקבות ירידה  2011במדינה. בשנת 

בהשקעות בשל שיעורי ריבית גבוהים, עלייה באינפלציה ופסימיות 

המשקיעים בקשר למחויבותה של הממשלה לרפורמות כלכליות נוספות. 

                                                      
 CIA :http://www.cia.gov -מתוך אתר ה 1
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כלכלי בהודו ושיפור התנאים הכלכליים במדינות  -חוסר האיזון המאקרו

הובילו את המשקיעים להוציא את הונם מהודו, דבר שהוביל המערביות, 

 לפיחות חד בערך הרופי )המטבע המקומי(.

חלה התאוששות בכלכלת הודו עקב צמצום הגירעון  2014-2016בין השנים 

בחשבון השוטף וציפיות המשקיעים לרפורמות כלכליות לאחר הבחירות. 

 2017צב. אולם, בשנת כתוצאה מכך, החל לזרום הון להודו והרופי התיי

רוב הרפורמות הכלכליות התמקדו חלה האטה נוספת בעיקר משום ש

 בלבד.  בשינויים מנהליים וממשלתיים

עם זאת, התחזית לצמיחה כלכלית ארוכת טווח בהודו היא חיובית למדי, 

הודות לאוכלוסייה צעירה ויחס תלות נמוך והגברת האינטגרציה לכלכלה 

משמעותיים ובכלל  , לעומת זאת,כי הטווח נותרוהעולמית. האתגרים ארו

פליה נגד נשים, אכיפה לא יעילה של זכויות קניין רוחני, ליטיגציה אזה: 

ארוכת שנים בתיקים אזרחיים, תחבורה ותשתיות לא מספקות, מיעוט 

 בהזדמנויות תעסוקה, מערכת חינוך לא איכותית ועוד. 

 סרי לנקה 6.7.6.2

לנקה, -סרי –החברה גם במדינות הלווין כחלק מתת היבשת ההודית, פועלת 

ובמהלך השנים  2003לנקה משנת -בנגלדש, ונפאל. החברה פעילה בסרי

כך, הפכה אי להסלולריים במדינה. המפעילים  4מתוך  3רכשה כלקוחות 

שוק משמעותי נוסף בו פועלת החברה. המספר המשוער של לנקה ל-סרי

 ליון מנויים. מי 26 -משתמשי סלולר בסרי לנקה עומד על כ

סרי לנקה מנסה לשמור על צמיחה כלכלית, תוך שמירה על יציבות מאקרו 

כלכלית תחת תכנית קרן המטבע הבינלאומית. החוב הגבוה של הממשלה 

תרם לגרעונות תקציביים היסטוריים והכנסות נמוכות ממיסים. החוב 

ם מהתמ"ג ונחשב לבין הגבוהים ביותר בשווקי 80%הממשלתי הוא כמעט 

 המתעוררים.

, הממשלה הגדילה באופן דרמטי את שכר עובדי המגזר 2015החל משנת 

הציבורי, אשר הגביר את הביקוש למוצרי צריכה, אבל פגע במאזן 

התשלומים הכולל. כמו כן, ישנה צמיחה משמעותית בשנים האחרונות 

 בתיירות.  

 רוסיה 6.7.6.3

סיה. השוק שוק משמעותי נוסף בו פועלת החברה הוא שוק הסלולר ברו

שניים מהם הינם אשר , מרכזייםמפעילים סלולרים נשלט על ידי ארבעה 

 255 -ברוסיה עמד על כמנויי סלולר המספר המשוער של   .לקוחות החברה

 . רוסיה הינה השוק השביעי בגודלו בעולם בתחום זה.2016מיליון בשנת 

כלכלת רוסיה עברה שינויים משמעותיים מאז התמוטטותה של ברית 

היו  90-המועצות, ועברה מכלכלה ריכוזית לכלכלה מבוססת שוק. בשנות ה
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רפורמות כלכליות רבות, בין היתר הופרטה מרבית התעשייה, למעט 

 בתחומי האנרגיה, התחבורה, הבנקאות והביטחון.

מו בשנים האחרונות, ויש ריכוז אולם, הצמיחה הכלכלית והרפורמות נבל

עושר בידי שכבה דקה של האוכלוסייה. ההגנה על זכויות הקניין עדיין 

 חלשה, והמדינה ממשיכה להתערב בפעילות המגזר הפרטי. 

 ברזיל 6.7.6.4

שוק משמעותי נוסף בו פועלת החברה הוא שוק הסלולר בברזיל. המספר 

 מיליון.  244 -על כ עמד 2016המשוער של מנויים סלולאריים בברזיל בשנת 

כלכלת ברזיל היא השמינית בגודלה בעולם, אך היא מתאוששת ממיתון 

. ירידת מחירי הסחורות הפחיתה את 2015-2016עמוק שהתרחש בין השנים 

הייצוא וההשקעות, ובעקבות כך חל פיחות במטבע הריאל )המטבע 

 המקומי(, הופחתו ההכנסות ממיסים והחוב הממשלתי גדל. 

הוצעו מספר רפורמות כלכליות אשר נועדו להפחית את הוצאות  2016בשנת 

הממשלה ולהקטין את החסמים שעומדים בפניי משקיעים זרים. הוצאות 

מהתמ"ג בסוף  78%-הממשלה הגדלות הובילו לעלייה בחוב הציבורי עד ל

 . 2012בשנת  50%, לעומת 2017שנת 

ות של חברות פרטיות כלכלת ברזיל הושפעה גם כן משערוריות שחיתות רב

ופקידים ממשלתיים. הסנקציות שהוטלו על החברות המעורבות 

הקטינו את ההזדמנויות העסקיות,  -חלקן מהגדולות בברזיל -בשחיתויות

 והשפיעו גם על כלכלת ברזיל כולה. 

ברזיל חברה בגוש מסחרי בדרום אמריקה שחברותיה הראשיות הן 

ארגנטינה, פרגוואי, ונצואלה ואורוגוואי. לאחר המשבר הפיננסי באסיה 

וברוסיה, אימץ הגוש המסחרי עמדה הגנתית, על מנת למנוע השפעה של 

תנודות בשווקים במדינות אחרות. ברזיל ושותפיה לגוש התחייבו לפתוח 

, אך השינויים מחייבים את אישור כל החברים, דבר את הגוש למסחר

 שמקשה מאוד על היישום.  

לאי היציבות הכלכלית המתוארת לעיל במדינות הפעילות של החברה  6.7.6.5

     המפורטות לעיל, עשויה להיות השפעה שלילית בתחום הפעילות של

LiveScreen . 

ושירותים ם מבוססים בעיקר על הפצת תכניזה מוצרי החברה בתחום פעילות 

להלן.  6.7.7באמצעות המפעילים הסלולאריים המקומיים כמפורט בסעיף 

לכן, הכנסות החברה שמבוססות על רכישות התכנים על ידי משתמשי הקצה 

עשויות להיפגע כתוצאה מהדרדרות המצב הכלכלי במדינות הפעילות וכן, 

ם עשוי הדבר להשפיע על התנאים בעת חידוש התקשרויות עם המפעילי

 הסלולאריים. לפירוט נוסף בדבר מודל ההכנסות, ראה בסעיף להלן.
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 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 6.7.7

  וק תכנים ופרסוםושי –מסחרי שוק  6.7.7.1

בראשית העשור הקודם ומאמצי  LiveScreenהחלה בפיתוח  הקבוצה

הפיתוח עדיין נמשכים גם בימים אלו. שוק הסלולר עבר תמורות וטלטלות 

חברות ה אתאשר מחייב באופן מהותיות במהלך שני העשורים האחרונים 

הפעילות בתחום להמשיך לפתח ולהתאים את מוצריהן לטכנולוגיות, 

ריכה של המשתמשים. הצהרגלי לכמו גם  ,למכשירים, ולשינויים ברגולציה

הוא בקשריה המצויינים לאורך שנים עם  הקבוצהיתרונה היחסי של 

המפעילים הסלולריים ויצרני הטלפונים ברחבי העולם. כך קל יותר לחברה 

אף ו ,של לקוחותיה צרכים עתידייםבצפויים ולהיערך לשינויים  לצפות

שר לה , המאפגרסאות מתקדמות של מוצריהל ראשוני ביחסמשוב לקבל 

יתרון יחסי נוסף של החברה   .להתאימם בצורה מיטבית לדרישות השוק

יותה פעילה במספר רב של מדינות ברחבי העולם. כך, יכולה החברה גלום בה

ללמוד מהשינויים החלים במדינות מתקדמות יותר ולצפות את העתיד 

 . המתפתחות אחריהןלהתרחש במדינות 

הינו שיעור  LiveScreenשוק של אחד הגורמים המשפיעים ביותר על ה

החדירה המאסיבי של טלפונים חכמים על חשבון הטלפונים הבסיסיים. 

המשמעות המיידית של חדירת הסמארטפונים הינו שינוי בהרגלי הצריכה 

של המשתמשים הצורכים היום יותר תוכן של מולטימדיה ווידאו על חשבון 

עבר בשנים האחרונות את  LiveScreenתוכן טקסטואלי אותו צרכו בעבר. 

בעלי מכשירים ההתאמות הנדרשות והיום השירות מספק למנוייו 

תוכן עשיר שאינו טקסטואלי. כבר היום,  ,החפצים בכךסלולריים תומכים ו

. 30% -שבבעלותם טלפונים חכמים עובר את ה LiveScreenשיעור משתמשי 

הן ישנו פיחות לפיאינדיקציות שונות  קבוצההקיבלה האחרונים,  בחדשים

 התראותאמצעות בלבצע את קידום שירותיהם של הלקוחות  רצוןמסוים ב

כתוצאה מכך, . LiveScreen, שהיוו את לב ליבה של מערכת טקסטואליות

שאינן טקסטואליות המופעלות  התראותת יטכנולוגי בפיתוחהחברה החלה 

. החברה אינה מכירה SIM-השעל גבי כרטיס  STK -על ידי טכנולוגית ה

, שוקדת החברה על פיתוח במקבילזה. בתחום טכנולוגיה מתחרה 

המציעה  ,ייעודית המוטמעת במכשיר הסלולרינוטיפיקציות אפליקצית 

תכנים ושירותים מתקדמים בתלות בקונטקסט,  ים המעונייניםלמשתמש

על הטמעתה  ,מפעיל רשת מהותי, ולאחרונה אף סיכמה עם בזמן ובמקום

בנוסף  ,ומוכר ללקוחותיהוא אפליקציה כזו במכשירי האנדרואיד אותם  של

 .)ראו להלן( Startלאפליקצית 
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 LiveScreenהמונפקת באמצעות  מתקדמת להתראהדוגמא 

חלק מלקוחות לאחרונה אותם דורשים  אחד השינויים המרכזיים

LiveScreen  הוא לעבור מקידום המוני באמצעות ברואדקאסט לקידום

פעלה בשנתיים האחרונות לפיתוח  הקבוצהלקוחות. ליותר וממוקד פרטני 

והיום  P2Pעל מנת לבצע שליחת הודעות בטכנולוגיית  ההתאמות הנדרשות

מגיעות משיווק פרטני וממוקד של  iveScreen Lהכנסותיה ממוצר מ %25 -כ

המאפשרת את הקידום  ,P2P –יובהר כי טכנולוגיית ה   .2תכניה ושירותיה

  SIM-מבוססת בעיקרה על  המידע אשר נאגר על גבי כרטיס ה ,הפרטני

, לסוג לאופן השימוש שנעשה במכשיר בלבד וכי המידע האמור מוגבל

המכשיר ולהעדפות המשתמש כפי שהוגדרו על ידו )לכל משתמש אפשרות 

וניין ותכנים שאינו מעוניין בהם(. בנוסף, להגדיר את התכנים בהם הוא מע

ישנם מפעילי רשתות המשתפים עם החברה מידע מסויים אודות מצב 

 . 3חשבון המשתמש ונתונים דומים מבלי לחשוף את פרטי המשתמש עצמו

הטכנולוגיה המצויה בבסיס מוצריה של החברה איננה מזהה באופן אישי 

( ואיננה Start–ו   LiveScreen)את משתמשי הקצה העושים שימוש במוצריה 

מאגרי מידע המרכזים אין חברה לכך ש ,פרטים אישיים אודותיהםאוספת 

ברשותה של החברה מצוי מספר  מידע אישי על המשתמשים.

                                                      
 לדוחות הכספיים; 23לפירוט נוסף בדבר הכנסותיה של החברה מתחום פעילות זה, ראה ביאור  2
 להלן. 6.7.11.9ראה סעיף  –לפירוט נוסף בקשר עם נושא  זה  3
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בלבד ולכן אין באפשרותה   SIM–המשתמש/מספר הזיהוי של כרטיס ה 

לאדם  SIM -כרטיס ה  לשייך מידע שנאגר על גבי התוכנה המותקנת על

  ספציפי.

בטכנולוגיה,  הןמבצעת את כל ההתאמות הנדרשות,  הקבוצהכאמור לעיל, 

במודלים העסקיים על מנת להבטיח את הרלוונטיות של  הןבתכנים, ו הן

LiveScreen  .מיליארד משתמשי  5מבין יש לציין כי יחד עם זאת, גם בעתיד

מיליארד עדיין משתמשים במכשירים ניידים  2.5 -כהסלולאר בעולם, 

מיליארד  2.5 בנוסף, חלק גדול מתוך .בסיסיים ולא בסמארטפונים

אינו  (יותרזולים המכשירים )בעיקר בעלי הנים ומשתמשי הסמארטפ

לכן,  ות או תקציב.מל העדר תשתיות מתאישמחובר לרשת האינטרנט ב

  יננטי בשנים הקרובות.החברה, צופה כי פלח השוק הזה עדיין יהיה דומ

חל בקשר עם חדירת הסמארטפונים  אשרהמתאר את המיתון  לתרשים

 לעיל. 6.6.3ראה סעיף   - שוק הגלובאלי בשנים האחרונותל

מידע צופה פני עתיד  ההינהנחה זו של החברה  - מידע צופה פני עתיד

נסיונה של החברה  עלהמבוסס, בין היתר,  ,ערךכהגדרתו בחוק ניירות 

וההסתגלות המוכחת לקוחותיה, ב אותו היא מקבלת מבתחום זה, המשו

במהלך שני שלה שלה לשינויים הטכנולוגים אותם חווה שוק הסלולר 

או חלקן,  ןשלא להתממש, כול ותעשוי אלו ותהערכ. העשורים האחרונים

 .או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה

  Mass Alert ,התראות חירום –בטחוני  שוק 6.7.7.2

 PWS – publicנקרא  הקבוצהשל  Mass Alert -התחום אליו שייך מוצר ה

warning systems תחום זה חווה פריחה בשנים האחרונות לאחר שתוקנן .

של  Mass Alert מוצר  הרשויות בארה"ב, האיחוד האירופי ויפן.על ידי 

העלייה  בתקינה, ועםהתחום הנ"ל. משהוסדר  םתומך בכל התקני הקבוצה

בשנים האחרונות הן בפיגועי טרור מעשי ידי אדם והן באסונות טבע 

הנגרמים בעטיה של ההתחממות הגלובאלית, יותר ויותר מדינות מבקשות 

 להצטייד בטכנולוגיה זו.

המספקות את הינה אחת מחברות בודדות ברחבי העולם  הקבוצה

תחום הינן למרות שהמתחרות בהחיונית למוצר זה.  CB -טכנולוגית ה

 –)באמצעות שותפתה הטכנולוגית  Nokia Ericssonחברות ענק כגון 

One2many  מהולנד, והענקית הסיניתHuawei ,נות קכתוצאה מההת

המובילה מעריכה, כי הינה , החברה בשוק המסחרי LiveScreenהרבות של 

את ומעריכה  CBטכנולוגית  מערכות בעולם מבחינת מספר ההתקנות של

  .2025מיליון דולר עד לשנת  150 –כ ב של המוצר השוק הנוכחי פוטנציאל

, התחום הבטחוני מאופיין בתהליכי מכירה ארוכים, מכרזים, גיסא מחד

, לאחר זכיה גיסא דיינות ארוכים עם הלקוחות. מאידךתותהליכי ה
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הפרויקט הכנסות חוזרות  מניב ,בפרויקט מסוים, מעבר להכנסה המיידית

בשל הבקשות האפייניות לשינויים והתאמות,  בשנים שלאחר מכן

 . ת המערכתוההכנסות מתחזוק

היות וברוב יחסית  הברווחיות גבוה כמו כן, מאופיינים פרויקטים מסוג זה

במקרים מסויימים,  , אם כי,מוצרי תוכנה בלבדספקת אהמקרים מדובר ב

החברה מספקת כשירות ללקוחותיה גם חומרה סטנדרטית. המוצר אינו 

דורש פיתוחי חומרה ייעודיים, מה שמוזיל מאוד את עלויות החברה ומעלה 

 .שולי הרווחאת 

 רכיב השליטה והבקרה :שני רכיבים עיקריים Mass Alert -למערכת ה

(Alert Aggregator) )'ושרת  ,המותקן אצל הרשויות )צבא, משטרה, וכד

על פי רוב המתממשק לרשתות הסלולאריות והמותקן  (CBC)הברואדקסט 

או באתרים יעודיים שנקבעים על ידי  המפעילים הסלולארייםאצל 

  .הרשויות

 והממשק שלה לרשת הסלולרית Mass Alert -תיאור מערכת ה

  

 Mass Alert -בדיאגרמה המתוארת לעיל, ניתן לראות את מרכיבי מערכת ה

וכיצד עוברת התראת החרום מרגע שנוצרה על ידי הרשויות או על ידי 

מערכות החיישנים השונות, לדוגמה במקרה של זיהוי יציאת טיל, או רעידת 

אדמה, ועד להצגתה על גבי המכשיר הסלולרי של המשתמשים הנמצאים 

. CBC (CBC server) -ת הוא שרת הכמערהגיאוגרפי מסויים. לב  באיזור

השרת מקבל את ההודעה או באמצעות התממשקות למערכות חיישנים 

בדיאגרמה( או באמצעות מערכות שליטה ובקרה )מכונות  EOCעצמאיות )

צבא,  –( הנמצאות בחצר הרשות הרלוונטית External CBEבדיאגרמה 

מתממשק לחלק הרדיו של הרשת הסלולארית  CBC -שרת המשטרה וכו'. 

(BSC ,RNCו ,- MME  2לרשתותG ,3G4-, וG  ומנתב את )בהתאמה

 ההתראה לתאים המצויים באזור הגאוגרפי המבוקש. 
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ועם  Mass Alert -מערכות כדוגמת לבשנה האחרונה, עם הגידול בביקוש 

ם נלקוחותיה שהיהשונות באמצעות  לרשויות הקבוצה החשיפה של

ממשלתיים, מבקשת החברה להעמיק את חדירתה מפעילים סלולרים 

בתחום ולמכור גם את רכיב השליטה והבקרה לגופים הממשלתיים 

 Alert Aggregatorמוצר שנקרא  כבר אפיינה . החברה (CBE) הרלוונטיים

 .החלה לאחרונה בפיתוחוו

ומפעילים החברה מנהלת מגעים ממושכים עם גורמים ממשלתיים 

הכוללות את  Mass Alertבמספר מדינות, ביחס למכירת מערכות לריים סלו

, אולם מטבעם מליון דולר 12-בהיקף כולל של כ Alert Aggregatorרכיב ה

, של גורמים ממשלתיים, תהליכי קבלת ההחלטות בהם אורכים זמן ממושך

ניתן , כך שלא חיצוניים שוניםותלויים בגורמים  אינם תמיד שקופים לחברה

    אם בכלל., מהם הזמנותלהעריך את עיתוי קבלת 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 6.7.8

בתחום המסחרי, התחליפים המסורתיים הנמצאים בשימוש לקידום שירותים ותכנים הינם 

  P2P -המנותבות לכרטיס הסים בדומה לתצורת ה SMSאו הודעות פשוטות  SMSהודעות 

. בנוסף, קיימות SIMמערכות מסוג זה נמכרות על ידי מספר יצרני כרטיסי . LiveScreenשל 

המאפשרת התקשרות של המשתמש באמצעות  USSDשימוש בטכנולוגית  מערכות העושות

 -מוסכמים מראש עם שרת מרכזי. יתרונן של הודעות ה)צירוף של ספרות סימנים( הקודים 

SMS  תמש, בהסתברות גבוהה, ונותרות אצלו הוא בפשטות השימוש ובכך שהן מגיעות למש

אל  CB -טכנולוגית השל יתרונה בתיבת ההודעות הנכנסות עד אשר המשתמש בוחר למחקן. 

אינן צורכות משאבי רשת, מגיעות בזמן אמת  CB -הוא שהודעות ה SMS -המול התראות 

ואינן עלולות להתעכב שעות או אף ימים במקרה שהרשת במצוקת משאבים(,  SMS)הודעות 

, CBDD –בה משתמשת הקבוצהתיבת הדואר הנכנס. בתצורה הייחודית  אתמעמיסות 

היות והן מגיעות ברוב המקרים  SMSהודעות השיווק פחות חודרניות במידה רבה מהודעות 

שניות, ונעלמות מעצמן במידה והמשתמש  60 –המסך במשך כ ללא איתות קולי, נותרות על 

, במרבית הטלפונים, למרות טראקטיביותנאינן אי SMS -אינו מגיב אליהן. בנוסף, הודעות ה

. דף נחיתה )אתר אינטרנט( בטלפונים תומכיםטלפון או ל למספריקישור שהן עשויות להכיל 

, כוללות תפריט קטיביותהינן אינטרא LiveScreenהנוצרות על ידי  ההתראותלעומת זאת, 

אקציה אינטואיטבית ומהירה עם רומאפשרות אינטברור ופשוט המצורף לכל הודעה 

 .באמצעים שונים כגון, הודעות, שיחה קולית, העברה לאתר אינטרנט, וכד' משתשמה

 - LiveScreenטרנזקציה על גבי מערכת  יצירתל דוגמה להלן
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על המסך השמאלי . LiveScreen -בדיאגרמה לעיל, ניתן לראות כיצד נוצרת טרנזקציה ב

שניות. במידה  60 -מופיעה התראה כאשר הטלפון אינו בשימוש. ההתראה נותרת על המסך כ

ומשתמש מעונין בהתראה, הוא מקליל עליה או מקיש על המקש הנכון. כתוצאה מכך, מוצג 

ך האמצעי בדיאגרמה( המפרט את אפשרויות התגובה. בלחיצה מיידית תפריט על המסך )המס

על אחת האפשרויות, נוצרת הטרנזקציה המבוקשת והמשתמש מקבל את המידע הרצוי או 

 רוכש את התוכן/השירות.  

עם המעבר לטלפונים חכמים, מהוות ההתראות אמצעי התקשורת העיקרי של האפליקציות 

של אספקה של תכנים ושירותים שונים. ההתראות ומשמשות להצגה ו ,השונות עם המשתמש

נוחתות על וילון ההתראות במכשיר, נבלעות בשלל ההתראות שונות בדרך כלל האפליקציות ה

אפליקציות אחרות המותקנות על המכשיר הסלולארי של משתמש הקצה, מהשונות המגיעות 

דויות משלו המובדלות ויש התראות יח LiveScreen -ל ודורשות ניהול על ידי המשתמש.

 בצורת ההגשה מיתר ההתראות המוצגות על המכשיר. 

. Cell Broadcast -באשר לתחום הבטחוני, קיימים שני תחליפים עיקריים לטכנולוגית ה

בפרוטוקול  Cell Broadcast -פשוטות. יתרונותיה של טכנולוגית ה SMSהראשון הינו הודעות 

 :SMSלהודעות  הינם רבים ומגוונים ביחס  CMAS -ה

 .הודעות החירום מגיעות בזמן אמת 

 .ההודעות הינן מבוססות מקום מטבע הגדרתן 

  אין צורך לדעת את מספרי הטלפון של המשתמשים, אלא פשוט משדרים את ההודעות

 .לאיזורים המבוקשים

  .אין פגיעה בפרטיות המשתמשים היות ואין צורך לדעת היכן הם נמצאים 

 ותאם לרמת ההתראה.חווי קולי ייחודי המ 

 טכנולוגית ה- Cell Broadcast  ממשיכה לפעול גם במקרה של קריסת הרשת )קורה בהרבה

 (.משמעותייםמקרים של ארועי חירום 

 . בתחום הבטחוני הוא שימוש באפליקציות Cell Broadcast -התחליף השני לטכנולוגית ה  6.7.9
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האפליקציה שולחת התראות . כאשר מתרחש מצב חירום, ישראלב"צבע אדום"  -לדוגמה 

 לטלפון.

לעומת אפליקציות חליפיות הינם  Cell Broadcast -טכנולוגית הבשימוש ב הגלומים יתרונותה

 -כדלקמן 

  חסם משמעותי  –על המשתמשים להכיר את האפליקציה ולהתקין אותה מבעוד מועד

 כאשר מדובר בהודעות להמונים.

  .משתמשי סלולר עדיין  5, לאחד מתוך בארה"באפליקציות פועלות רק על סמארטפונים

במדינות מתפתחות כמו הודו, בה הבעיה מחריפה  .)ראו תרשים להלן( אין סמארטפון

כן  , ועל(לעיל 6.6.3כמפורט בסעיף ) דבלב 35%-חדירת הסמארטפונים כיום הינה כ

 האפליקציות אינן נגישות לנתח גדול מהשווקים השונים.

  למשלוחבדומה SMS כאן לא יהיה ניתן לשלוח התראות דרך האפליקציה במקרה , גם

 .והיות ובמקרה זה, נקטע החיבור לרשת האינטרנט של קריסת הרשת

 .ההתראות באפליקציה אינן מבוססות מקום 

משלוח ההתראות מבוסס על תשתית מרכזית של גוגל השולטת על התכיפות והזמינות 

 עצמה שאינם קשורים לחומרת האירוע. לכל התראה באשר היא, לפי הפרמטרים של גוגל

 זהו חסם משמעותי כיוון שלרשויות אין כל שליטה על תעדוף ההתראות.

 

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 6.7.10

להערכת החברה, הגורמים המפורטים להלן מהווים את חסמי הכניסה העיקריים לתחום 

( 2ן הנדרשים לצורך פיתוח טכנולוגיה איכותית והקניין הרוחני; )( הזמן וההו1הפעילות: )

הצורך לבסס מוניטין בשוק בדבר אמינות ואיכות המוצרים שהינו גורם קריטי בהתקשרויות 

( הזמן הנדרש להשיג את שיתופי הפעולה 3משמעותיים; )מפעילים סלולרים מסחריות עם 

( הזמן וההון הנדרשים 4רחבי העולם;  )הנדרשים עם יצרניות הסימים הרבות הקיימות ב

ולאחרונה גם מפעילים סלולרים לבנות מערך מכירות יעיל ברחבי העולם עבור הלקוחות: 

( 5לפתח שיתופי פעולה נדרשים עם ספקי תוכן רבים ברחבי העולם; )כן גופים ממשלתיים ו

ירותים לאורך המדיה אותה רכשה החברה בשיווק תכנים והענקת שבנושא צבירת המומחיות 

 .כמעט שני עשורים

חסמי היציאה העיקריים בתחום פעילות זה הינן מחוייבויות חוזיות שונות של החברה כלפי 

בדרך עם הארכות אוטומטיות.  , על פי רוב,חודשים 12-36לתקופה של המפעילים הסלולרים 

סלולרים המפעילים ההחברה אינה רשאית לסיים את ההתקשרויות החוזיות שלה עם  כלל,

מחדשת את התקשרויותיה עם  כי החברה ,יחד עם זאת יצוייןלפני תום תקופת החוזה. 

המשתמשים  מפעילים סלולריםבאופן עקבי לאורך השנים ובין לקוחותיה קיימים  מפעיליםה

 במערכותיה השונות מתחילת שנות האלפיים.

  ושירותים מוצרים 6.7.11

6.7.11.1  LiveScreen   
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מקיף וייחודי להפצת תכנים ושירותים החברה מספקת פתרון טכנולוגי  6.7.11.1.1

מגוונים באמצעות המכשירים הסלולאריים, באמצעות פלטפורמה 

" ו/או הפלטפורמה)להלן: " P2P -ו ICBת והמשלבת טכנולוגי

להלן. המוצר  בסעיף זה"( וזאת כמפורט LiveScreen-פלטפורמת ה"

מאפשר הפצת תכנים המונית בזמן אמת ובאופן המבוסס על מיקום 

משתמש, או למשתמש בודד/קבוצה בעל/ת מאפינים ספציפיים. ה

החברה מספקת גם תכנים מקומיים וגלובאליים אותם היא מקדמת 

פועלת למכור קמפיינים ולמשתמשי הקצה על גבי הפלטפורמה, 

פרסומיים שונים על גבי הפלטפורמה. התוכן המופץ על ידי החברה 

 לשפת המשתמש. פי ולמיקום הגיאוגרשפות שונות, בהתאם במוצע 

הפצת תכנים והצגתם מבוצעות באמצעות התראות אינטראקטיביות  6.7.11.1.2

המופיעות על מסך הבית של מכשירי הסלולר, גם כאשר הם אינם 

יעד את המוצרים והשירותים יבשימוש. הפלטפורמה מאפשרת ל

המתאימים לכל משתמש קצה, בהתבסס על מיקומו, שפתו, העדפותיו 

 הסלולר אשר ברשותו. האישיות וסוג מכשיר 

ההודעות מיועדות להזמין את משתמשי קצה ליצור אינטראקציה עם  6.7.11.1.3

כאשר כל הודעה מכילה הזמנה לרכישת  LiveScreen -פלטפורמת ה 

תוכן מסוים על ידי משתמש הקצה בהתאם להחלטתו )לדוגמה, 

, להגיב לקמפיינים לחלופיןו ,מעת לעת(רכישות חבילות תוכן שונות 

פרסומיים. באמצעות שיתופי פעולה עם ספקי תוכן גלובאליים 

ומקומיים, החברה מספקת תוכן בעשרות שפות, כך שמשתמש הקצה 

ייחשף לתוכן בהתאם לשפתו. כמו כן, מכילות ההודעות תכנים 

שיווקיים או פרסומיים שונים כגון, קידום מכירות של מוצר מסוים או 

 אפליקציה. 

תוכן משודר ומוצג על מסך הבית של מכשיר הסלולר באופן לא ה 6.7.11.1.4

פולשני כאשר הוא במצב מנוחה. בהעדר תגובה להודעה מצד המשתמש 

שניות, ההודעה תיעלם באופן  60 -למשך פרק זמן מסוים של כ  

אוטומטי ולא תישמר בתיבת ההודעות הנכנסות. באפשרות המשתמש 

את השירות באופן  לבטלילה, בחור שלא להפעיל את השירות מלכתחל

 .או לחסום תכנים מסוימים ,מלא במגוון דרכים

על ידי המשתמש עשוי להשתנות בין הפעלת השירות או הפסקתו אופן 

מדינה בה מופעל המדינות השונות בהתאם לרגולציה החלה באותה 

האופרטורים השונים של כל אחד מוכן, בהתאם למדיניות  השירות

 אשר עשויה להחמיר מעבר ,ברה בשיתוף פעולהאשר עימם פועלת הח

ישנן מדינות בהן לאחר התקנת כרטיס כך לדוגמה  .לדרישות הרגולציה

SIM  הנושא את טכנולוגיתLiveScreen המשתמש מקבל הודעה ,

המזמינה אותו להצטרף לשירות. באם המשתמש אינו נענה, ישנם 

אם גם אלו מספר נסיונות נוספים לקבל את הסכמתו של המשתמש, ו
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לא צלחו, המערכת מניחה שהמשתמש אינו מעוניין בשירות ומפסיקה 

לשלוח לו הודעות הצטרפות. מצד שני, ישנם אופרטורים המבכרים 

להתחיל לשלוח למשתמש מספר הודעות תוכן באופן יזום ולהגביר את 

הקצב באם יש עניין מצידו של המשתמש. למותר לציין כי ללא תלות 

המשתמש יכול לבטל את השירות ולהפעילו מחדש  באופן ההפעלה,

באמצעים שונים ומגוונים כולל תפריט השירות בטלפון, אפשרות 

ביטול בתפריט ההודעות עצמן, ובמקרים רבים גם מערכת ניתוב קולי, 

על המשתמשים להביע הסכמתם לרכישת אתר אינטרנט ייעודי, ועוד. 

ות ות אישור כפולקשהשירות ו/או המוצר המוצע להם באמצעות ב

מחיר כל שירות המוצע למשתמש מובא לידיעתו טרם  ומשולשות.

 ביצוע הרכישה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 LiveScreenמדיה מתקדמים המסופקים על גבי מערכת -דוגמה לשירותי מולטי

אשר מפעילים סלולרים לקוחות החברה בתחום פעילות זה הינם  6.7.11.1.5

ובכך לשפר את  למנוייהםמבקשים לספק שירותים בעלי ערך מוסף 

חוויית המשתמש ולשמר את מערכת היחסים עימו, לנהל קמפיינים 

וליצור  ,שיווקיים אפקטיביים הממוקדים לקהלי יעד רלוונטיים

 מקורות הכנסה נוספים. 

המפעילים  –מודל ההתקשרות העיקרי של החברה עם לקוחותיה )קרי  6.7.11.1.6

התקנת הפלטפורמה בחצר הלקוח, אינטגרציה שלה  הינו (לריםהסלו

התואמת על גבי  STK -ה תעם הרשת הסלולרית והתקנת אפליקצי

http://servistore.livescreen.com/#/services/
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. החברה מבצעת את ניהול המפעילאותם מפיץ  SIM-הכרטיסי 

מתחייב  המפעיל הסלולריהשירותים והתכנים המוצעים, כאשר 

אותם הוא  SIM -ה   על גבי כרטיסי STK -רכיב הלהתקין ולהפיץ את 

מיליון  110 -למשתמשי הקצה. למועד התשקיף, ישנם כ משווק

 לש STK -הכולל את רכיב ה SIMמכשירים עליהם מותקן כרטיס 

LiveScreen  .ואשר מקבלים את ההתראות באופן פעיל 

הכנסותיה של החברה הנובעות מניהול השירות כאמור הינן על פי מודל  6.7.11.1.7

 כדלקמן:המפעיל הסלולרי עם   Revenue Share - הכנסותחלוקת 

כאשר משתמש הקצה רוכש מוצר או שירות )לדוגמא, חבילת  (א)

ספורט, חבילה עסקית או חבילה מוזיקלית( באמצעות ההודעה 

, זכאית LiveScreenשנשלחה למכשירו הסלולרי באמצעות 

, מסכום הרכישה 50%לבין  20%החברה לשיעור מסוים, הנע בין 

כאמור והכול בהתאם להסכמות הקיימות בינה ובין כל אחד 

 השונים עימם התקשרה. מהמפעילים הסלולרים 

גובה את תמורת הרכישה ממשתמש הקצה הוא שהמפעיל לאחר 

 ,והחברה  כמפורט לעיל מעביר לחברה את חלקה בתמורה

 לספק התוכן הרלוונטי.בממוצע מחלקה  15%-כמשלמת ה, בתור

אפיק ההכנסה העיקרי של החברה  זה מהווה הכנסה אפיק

  . (פעילותההכנסותיה בתחום סך מ 90% –כ ) בתחום פעילות זה

אפיק נוסף הינו הכנסות ממפרסמים שונים אשר מתקשרים עם  (ב)

המפעיל החברה לשם משלוח הודעות למשתמשי הקצה של 

לצורך קידום מכירות של מוצריהם ו/או שירותיהם על רי הסלול

גבי הפלטפורמה. החברה זכאית לתמורה מהמפרסם בהתבסס על 

מודלים שונים, כדוגמת סכום קבוע, הקלקות וכד', ומעבירה 

. מפעילאת חלקו בתמורה בהתאם להסכמות עם אותו למפעיל 

-50%) חלוקת ההכנסות מפרסום היא על פי רוב חלוקה שווה

זה מהווה הכנסה אפיק . המפעיל הסלולריבין החברה לבין  (50%

   הכנסותיה של החברה בתחום פעילות זה.סך מ 10% –כ 

 ,תוכן עדכני ושוטף משותפי התוכןבאופן אוטומטי,  ,המערכת מקבלת 6.7.11.1.8

מגדיר מראש את החוקים לפיהם החברה,  מטעםמנהל השירות ו

המשתמשים או לקבוצה תיבחרנה ההודעות המיועדות להצגה לכלל 

כאשר הגדרת הקבוצה יכולה להיות גיאוגרפית או פילוח  ,ספציפית

אודות המשתמש   SIM-אחר על סמך הנתונים הקיימים בכרטיס ה

-ההודעות עוברות קידוד ונשלחות דרך שרת ה בפרק זה לעיל()כאמור 

,CBC  ומשם מוצאות את דרכן לרשת הסלולרית, שבתורה מעבירה

טלפונים בסביבה לרכת הרדיו של הרשת והאנטנות הישר אותה דרך מע

מרגע זה  .ה של החברהאפליקציהכולל את ה SIMבהם הותקן כרטיס 
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שליטה על ניהול ההודעה, ומסנן הודעות שאינן  SIM-כרטיס הלוקח 

מתאימות למכשיר הספציפי בתלות בפרמטרים שונים כגון העדפות 

הודעות שיעברו את כל המשתמש, פילוחו וסוג המכשיר שברשותו. 

כך למשל, במידה והמשתמש  המסננות יוצגו לבסוף על מסך המשתמש.

וניין לקבל תכנים רק בתחום מסוים, המשתמש לא הגדיר כי הוא מע

במידה והמשתמש בוחר להגיב, יופיע  יקבל הודעות בתחומים אחרים.

מיד תפריט ייחודי ורלוונטי לשירות/תוכן המוצע. במידה והמשתמשת 

אשר ברוב בחר לרכוש את השירות, תעבור השליטה למערכות בקרה, ת

לפי הרגולציה המקומית, שתבקשנה ופועלות חיצוניות המקרים הן 

אישור נוסף של המשתמשת לרכישה המבוקשת. רק משנתנה 

למפעיל שר החיוב באופן סופי ויועבר ואיהמשתמשת את אישורה, 

 .הסלולרי

השנים   3 –בדצמבר של כל אחת  מ  31נתוני השוואה תפעוליים ליום  6.7.11.1.9

 -שקדמו למועד פרסום התשקיף 

 
 

 

המכשירים הסלולריים הכוללים של מספרי נתונים השוואתיים להלן 

השנים   3 –בדצמבר של כל אחת  מ  31ליום  LiveScreenאת טכנולוגיית 

בפילוח לפי סוג המכשירים )במליונים( שקדמו למועד פרסום התשקיף 

-  

 
 2017 2016 2015 

 רטפוניםסמא  סוגי מכשירים סלולאריים
 

 טלפונים בסיסיים
 

 רטפוניםסמא
 

 טלפונים בסיסיים
 

 רטפוניםסמא
 

 טלפונים בסיסיים

 31 8 48 21 69 32 אסיה
 6 2 3 2 2 2 מרכז ודרום אמריקה

 2 1 2 1 1 1 אירופה
 39 11 53 24 72 35 סה"כ

 

6.7.11.2 Mass Alert  

המפעילים באמצעות  ,במדינה מסוימת לרשויותהמוצר מאפשר  6.7.11.2.1

)משתמשי אזרחים ל לשלוח ,הפועלים באותה המדינההסלולרים 

ובכלל ) אירועי חירום של בדבר התרחשותם הקצה( הודעות בזמן אמת

אשר  ,(תנאי מזג אוויר קיצוניים, אסונות טבע או התקפות טרורזה, 

עשויות להכיל מידע אקוטי אשר יגביר את סיכוייהם להימלט ואף 

מאותו אירוע. המערכת משמשת גם לתקשורת עם האזרחים  להינצל

 ניים כגון כבישים חסומים ודיווח על נעדרים.במקרים פחות קיצו

 2017 2016 2015 
כמות המפעילים הסלולאריים שהינם לקוחות 

  LiveScreen -החברה בתחום ה
   

 סוגי מכשירים סלולאריים  
 

טלפונים  סמארטפונים
 בסיסיים

טלפונים  סמארטפונים
 בסיסיים

טלפונים  סמארטפונים
 בסיסיים

הפעילים הכוללים    SIM–סה"כ כמות כרטיסי ה 
 LiveScreenאת טכנולוגיית 

249M 547M 202M 485M 95M 372M 

המקבלים  הפעילים  SIM -כמות כרטיסי ה
 LiveScreenהתראות 

35M 72M 23M 53M 10M 38M 



 31 -ו 

 

יתרונה של הטכנולוגיה הייחודית במצבים אלו טמון באפשרות  6.7.11.2.2

למשלוח מהיר וישיר של הודעות למספר גדול מאד של משתמשים 

הנמצאים באזור מסויים תוך שימוש מינימאלי במשאבי רשת כך 

מינים שהשירות זמין גם במצב בו שירותים אחרים של הרשת אינם ז

לפרטים  או כאשר שטח האחסון של המכשיר הסלולארי מוגבל.

  לעיל. 6.7.1סעיף  אהנוספים ר

להלן, לקוחות החברה  6.7.16 -ו  6.7.15, 6.7.12 פיםכמפורט בסעי 6.7.11.2.3

אשר בהתאם לדרישות מפעילים סלולרים בתחום פעילות זה הינם 

דעות הרגולציה במדינות בהם הם פועלים, עליהם לספק שירות של הו

בזמן אמת בדבר אירועי חירום למשתמשי הקצה. החברה מתקשרת 

)פלטפורמת ומספקת להם את הטכנולוגיה הנדרשת המפעילים עם 

CBC ) החברה פועלת לשווק את . הרגולטורעל מנת לעמוד בדרישות

 גם לרשויות עצמן כולל רכיב השליטה במערכת Mass Alert-מערכת ה

– Alert Aggregator להלן. 6.26.5 –לעיל ו  6.7.7.2, כמפורט בסעיף 

המפעיל הסלולרי הכנסות החברה ממוצר זה מקורן בתשלום שמשלם  6.7.11.2.4

והתאמות פיתוח עלויות כן לחברה עבור רשיונות לשימוש במערכת, ו

לדרישות ספציפיות. בהמשך, לאחר תום תקופת האחריות, משלמים 

ר, התאמות תשלומים שוטפים עבור תחזוקת המוצהמפעילים 

מוצר זה מאופיין ברווחיות ושדרוגים שונים שהחברה ממשיכה להציע. 

  .60% –גולמית בשיעור של כ 

 מותקנתשל סלטיק  Mass Alert -נכון למועד התשקיף, טכנולוגיית ה 6.7.11.2.5

 ליטא ומונגוליה. ,, הפיליפינים, צ'ילהןטאיווא -מדינות  5 -ב

  בשוק הבטחוני שיתופי פעולה בתחום הפעילות 6.7.12

הטמעת מערכות בטחוניות דורשות בד"כ שיתופי פעולה עם אינטגרטורים מקומיים. לדוגמא, 

המפעיל אינטגרטור מקומי שדרכו נחתם החוזה עם  ,בפיליפינים, החברה התקשרה עם

הגדול במדינה, גלוב טלקום. בהודו לעומת זאת, ניצלה החברה את העובדה הסלולרי 

, ובמקרה זה LiveScreenד מלקוחותיה באשר למוצר הממשלתי הינו אחשהמפעיל הסלולרי 

 (states)הוא משמש גם כאינטגרטור הבית שלה עבור התקשרויותיה מול הרשויות במדינות 

מייתרת את הצורך שהינו גוף ממשלתי, מקומי, אינטגרטור ההשותפות עם  השונות בהודו.

 . (G2G)משלתיים במכרזים במדינות השונות היות והעסקה נחתמת בין שני גופים מ

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 6.7.13

 10% להלן יובא פירוט המוצרים והשירותים בתחום הפעילות, ששיעור ההכנסות מהם היה

  :או יותר מסך הכנסות החברה

 

 2016 2017 שירות/מוצר
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הכנסות 
)אלפי 
דולר 

 ב("ארה

שיעור 
 מהתחום

שיעור 
מהכנסות 
 מאוחדות

שיעור 
הרווח 
הגולמי 
הנובע 
 מהמוצר

הכנסות 
)אלפי 
דולר 

 ב("ארה

שיעור 
 מהתחום

שיעור 
מהכנסות 
 מאוחדות

שיעור 
הרווח 
הגולמי 
הנובע 
 מהמוצר

LiveScreen 

manage service 
20,105 91% 69% 54% 21,999 95% 89% 57% 

 מוצרים ושירותים חדשים 6.7.14

להתאמת  עיקר מאמצי הפיתוח אותם משקיעה החברה נוגעים Mass Alertבכל האמור לגבי 

 .מסוג זהממערכות בטחוניות  להקשחות הנדרשותו, המקומיים לתנאיםביצועי המערכת 

התכנים והשירותים  , רוב המאמץ מושקע בעדכון שוטף שלLiveScreen באשר לפלטפורמת

שירותי קידום  אותם היא מציעה ללקוחותיה ולמשתמשי הקצה. החברה מציעה היום

 ההתראותאפליקציות, תכנים מועשרים, ונוטיפיקציות עשירות לשירותיה השונים על חשבון 

  הטקסטואליות שעמדו בבסיסו של המוצר. 

למפעילים המיועד  LiveScreenבנוסף, החברה מפתחת בימים אלה שירות על גבי פלטפורמת 

על תשתיות של מפעיל סלולרי אחר  הפועלים פיזית יתוירטואליים שאין ברשותם רשת סלולר

אלה מידע על איכות הרשת מספק למפעילים . שירות זה (MVNO) שבבעלותו רשת פיזית

נתונים לגבי המכשירים בהם משתמשים כן במקומות שונים ו בה הם משתמשיםאשר הפיזית 

ל קיימים מע ,נכון למועד תשקיף זה ,משתמשי הקצה שלהם. יצוין כי למיטב ידיעת החברה

 Fierce Wirless, Number of MVNO)ייחוס: מסוג זה ברחבי העולם מפעילים סלולרים  1,000

exceeds 1,000 globally, Sep 2015) במהלך  .הוהחברה צופה פוטנציאל גידול בשוק ז

למכירת מוצר זה  םבהסכראשונה כי תבצע התקשרות החברה מעריכה החודשים הקרובים 

את ההתאמות הטכנולוגיות ויה החברה לבצע צפההתקשרות ובהתאם, בסמוך להשלמת 

. יובהר כי מעבר לפיתוח )כמפורט ברישא פסקה זו( LiveScreen  -ה במערכת  הנדרשות

אשר עתיד להביא, להערכת  LiveScreenלפלטפורמת חדש  שוקבפתיחת הטכנולוגי מדובר 

 החברה, להגדלה משמעותית של מספר הלקוחות הפוטנציאליים שלה.

הדינאמי אותו תספק פלטפורמת ( dash boardממחיש את הממשק )צילום המסך להלן, 

LiveScreen ללקוחות ה- MVNO  כמות איכות שירות הרשת המארחת, הכולל מידע אודות

סוגי המכשירים בהם משתמשים הפעילות על גבי כל רשת מארחת כאשר יש יותר מאחת, 

)הצילום להמחשה בלבד ואין משמעות לנתונים נתוני כלליים על נדידת מנויים ועוד. המנויים, 

  .הספציפיים(

https://www.fiercewireless.com/europe/report-number-mvnos-exceeds-1-000-globally
https://www.fiercewireless.com/europe/report-number-mvnos-exceeds-1-000-globally
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 MVNO -ל LiveScreenמסך ה"דאשבורד" במוצר 

ייעודית המוטמעת במכשיר הסמארטפון  נוטיפיקציותבנוסף, מפתחת החברה אפליקציית 

על הטמעתה של אפליקציה זו קבוצת מפעילים סלולאריים מהותית ולאחרונה סיכמה עם 

מערכת זו, מציעה למשתמש (. pre-loadבמכשירי האנדרואיד אותם היא מוכרת ללקוחותיה )

 .תכנים ושירותים מתקדמים בתלות בקונטקסט, בזמן ובמקום

ת החברה כוכן, הערבדבר פוטנציאל הגידול בשוק זה הנחת החברה  - עתיד פני פהצו מידע

התקשרותה לראשונה בהסכם למכירת מוצר זה תוך ביצוע ההתאמות הצפי לבדבר 

פני עתיד כהגדרתו בחוק מידע צופה  ההינ LiveScreen מערכת הטכנולוגיות  הנדרשות ל

)מפעילי רשתות  MVNO -המצב כיום בשוק ה עלהמבוסס, בין היתר,  ,ערךניירות 

ות האנאליסטים לגבי צמיחתו, והמשוב אותו מקבלת החברה מלקוחות כ, הערוירטואליות(

 ןשלא להתממש, כול ותעשוי אלו ות. הערכלגבי נחיצות המוצר החדש פוטנציאלים רלוונטיים

  .או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה

 לקוחות 6.7.15

בתחום הפעילות ומסך  יה המהותייםפירוט אודות הכנסותיה של החברה מלקוחותלהלן 

 :הכנסותיה בדוחות הכספיים פרופורמה

 לקוח שם

2017 2016 

הכנסות 
)אלפי 
דולר 

 ב("ארה

שיעור 
 מהתחום

שיעור 
מהכנסות 
 מאוחדות

הכנסות 
)אלפי דולר 

 ב"ארה

שיעור 
 מהתחום

שיעור 
מהכנסות 
 מאוחדות

 13% 14% 3,321 10% 14% 3,013 א'    LiveSceen לקוח 

 10% 11% 2,550 8% 11% 2,444        ב'      LiveScreen לקוח

 :א'  iveSceen  Lלקוח הסכם מסגרת עם -לקוח מהותי   6.7.15.1
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חתמה החברה על הסכם מסגרת לאספקת  2004בספטמבר  6ביום  6.7.15.1.1

   LiveSceen לקוח "( עםהסכם המסגרתשירותים וסחורה )להלן: "

)הכוללת ציוד  LiveScreenמערכת  לקוח א'  , תחתיו רכשא'

ותוכנה( של החברה. לאחר החתימה על הסכם המסגרת חתמו 

הצדדים, על הסכמים נוספים למתן רישיון שימוש בתוכנה ללקוח 

"( ולשירותי פיקוח טכני ותחזוקה על ידי הסכם הרישיון)להלן: "

. לאחר מספר שנים של ביצוע "(הסכם התחזוקההחברה )להלן: "

ההסכמים לעיל, חתמו הצדדים על הסכם למתן שירותי תפעול 

", וכל הסכם השירותיםנוספים שיינתנו על ידי החברה )להלן: "

"(, במסגרתו התקשרו הצדדים ההסכמיםההסכמים יחד, "

עם שותף מקומי המסייע לצדדים בתפעול השירות והתכנים   גם

, א'   LiveSceen לקוחביחד עם המופקים תחת ההסכמים )

 "(.הלקוח"

על פי ההסכמים, את המערכת והשירותים הקשורים לה, תספק  6.7.15.1.2

החברה ללקוח על פי הזמנות של הלקוח שאושרו על ידי החברה. 

ובלתי ניתן שאינו בלעדי עם קבלת המערכת יקבל הלקוח רישיון 

לשימוש בתוכנה ובמסמכים להפעלתה לצורך שימוש  ,להעברה

בציוד שהתוכנה מותקנת עליו אשר נרכש על ידי הלקוח במסגרת 

הסכם המסגרת. במידה ותפתח החברה שדרוגים לתוכנה 

הנרכשת, יוכל הלקוח לרכוש שדרוגים אלו בהזמנות נפרדות. כן 

תספק החברה ללקוח שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד ולתוכנה 

כשו תחת ההסכמים. עוד על פי ההסכמים, תנהל החברה שנר

שירותים שונים הניתנים על ידי הלקוח למשתמשי הקצה 

. במסגרת ניהול שירותים אלו התחייבה CBבאמצעות הודעות 

החברה לתת, לפתח ולקדם את השירותים ואת שיווקם וכן את 

 שידור התכנים השונים. 

בלבד אשר ייגרמו  החברה תהיה אחראית על הנזקים הישירים 6.7.15.1.3

כתוצאה מהפרות ההסכמים, כאשר אחריותה מוגבלת על פי 

ההסכמים לסכומים אשר שולמו לה בפועל על ידי הלקוח במשך 

-לחלופין לותקופות שונות שקדמו להפרה )רבעונים/שנה/שנתיים( 

 ממחיר עסקה מסוימת או עלות שנתית של מערך התחזוקה.  10%

נגזרים מהתמורה הניתנת על ה לקבוצהתשלומים שישלם הלקוח  6.7.15.1.4

התשלום עבור הרישיון ייגזר ממספר המנויים  –ידי החברה 

במערכת, התשלום על שירותי הניהול מתבסס על מודל שישתמשו 

 50%-להקבוצה על פיו זכאית , Revenue Shareהכנסות של 

. מההכנסות נטו של הלקוח מהתוכן הנרכש באמצעות השירותים

 בנפרד בהתאם לכל הזמנה. קבע נתחזוקת התשלום עבור 
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הסכם המסגרת מתחדש אוטומטית כל שנה לתקופה של שנה  6.7.15.1.5

יום לפני תום  90נוספת בכל פעם, אלא אם הודיע צד להסכם 

התקופה, על אי חידוש. הסכם הרישיון יהיה בתוקף עד לתום 

תקופת הרישיון של כל השדרוגים שאושרו על ידי הצדדים. הסכם 

ובכל מקרה עד אשר כל צד  2018בדצמבר  31-להתחזוקה תקף עד 

 .ישלים את מחויבויותיו תחתיו

 )הסכם רישיון( ב'   LiveScreenלקוח -לקוח מהותי  6.7.15.2

 לקוחהתקשרה החברה בהסכם עם  2003ביולי  16יום ב 6.7.15.2.1

LiveScreen  'ההסכםסרי לנקה )להלן: "מדינת , אופרטור ב ב "

 "(. הסכם הרישיוןאו "

במסגרת הסכם הרישיון העניקה החברה לדיאלוג רישיון תמידי  6.7.15.2.2

 LiveScreenבפלטפורמת ובלתי ניתן להעברה להתקין ולהשתמש 

-של החברה לשימוש על ידי דיאלוג בלבד ולצורך הפצת ערכת ה

STK של החברה והטמעתה על כרטיסי ה-SIM  של לקוחות

תוכן הפיץ דיאלוג. כן העניקה החברה לדיאלוג רישיון לשכפל ול

 על פלטפורמות דיאלוג.  שהתקבל מספקי התוכן של החברה 

במסגרת תנאי ההתקשות הוסכם כי דיאלוג תישא באחריות לכך  6.7.15.2.3

 STK-בהם תוטמע ה SIM-שלקוחותיה המוכרים את כרטיסי ה

 יעמדו בתנאי הסכם הרישיון עם החברה.

הוסכם כי בעבור הרישיון והשירותים הניתנים על ידי החברה  6.7.15.2.4

הסכם הרישיון תשלם דיאלוג לחברה )א( תשלום חודשי  תחת

מהכנסותיה נטו של דיאלוג; )ב( תשלומים בעבור  67%בגובה 

)ג( תשלום -מכירה על בסיס מחירים נפרדים; ו-שירותי פוסט

 אלף דולר. 15שנתי קבוע עבור שרתי תמיכה ותחזוקה בגובה 

 ההסכם מכיל תנאי הגבלת אחריות במקרה של הגשת תביעה, 6.7.15.2.5

לפיו אחריות החברה לעילות אשר עולות מן ההסכם מוגבלת 

וכן שיפוי אשר תעניק  ,לסכום שהתקבל על ידי החברה מדיאלוג

בקשר עם הפרת זכויות קניין ות שינבעו בגין עילהחברה לדיאלוג 

 על ידי צדדים שלישיים.

תוקף ההסכם הינו עד לסיומו בכל אחד מהמקרים הבאים: )א(  6.7.15.2.6

ההסכם על ידי אחד הצדדים, שאז ראשי הצד הפרה מהותית של 

יום  30השני לסיים את ההסכם במידה וההפרה לא תוקנה במשך 

מיום ההודעה לצד המפר על ההפרה; )ב(  חדלות פירעון של 

( Acceptance Failure)ג( כשלון הטמעת המערכת )-החברה; ו

 ון. יבגינה ניתן הריש

 שיווק והפצה 6.7.16
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הקימה חברות בת במדינות בהן היא פועלת ואלו מהוות זרועות שיווקיות של הקבוצה 

 הקבוצה באותן מדינות )או אזורים(. 

החברה, )אשר משמש הכפוף למנכ"ל  General Managerבכל חברה בת, מכהן מנהל כללי, 

(. בדרך כלל, חברות הבת 4זה גם מנהל בפועל של תחום המכירות בקבוצהבנוסף לתפקידו 

, אך במדינה או באיזור שבו הן פועלותהמפעילים הסלולרים שרות באופן ישיר עם מתק

 לעיתים הקשר מתבצע ישירות עם חברת האם בישראל.

הוק עם -תיתכנה התקשרויות אדאולם  ,בתחום זה החברה אינה עובדת עם מפיציםככלל, 

מקומי במכירה חברות מקומיות רלוונטיות בפרויקטים מסוימים בהם החברה נזקקת לסיוע 

 . ובתחזוקה של מערכותיה

 תחרות 6.7.17

החברה מעריכה, כי עליה היא מבוססת,  ICBוטכנולוגית  LiveScreenלפלטפורמת בכל הנוגע 

 LiveScreen, ולהערכת החברה לאורך שנות פעילותה ייצרה פלטפורמת הינה המובילה בעולם

. לידיעת 5ממיליארד דולרלמעלה למפעילים הסלולריים שהינם לקוחותיה הכנסות של 

 קריים בתחום הינם:יהחברה, המתחרים הע

 Bercut (Russia) 

 A1 (Russia) 

 OnMobile (India) 

 TeleDNA (India) 

המסופק על ידי מספר מתחרה עיקרי מוצר , בעיקר בדרום אמריקה, קיים החברהעת יליד

החברה בהקשר זה בא יתרונה של . SAT Push  -המבצע פעולה דומה  SIMיצרניות כרטיסי 

סימולטנית  הודעהאיננה מאפשרת שליחת  של המוצר המתחרהטכנולוגיה הלידי ביטוי בכך ש

, אלא פועל להפצת קמפיינים המוגבלים מבחינת כמויות המנויים הנחשפים למנויים רבים

 אליהם.

קיימות בעולם מספר מועט של חברות המפתחות  לידיעת החברה,, Mass Alert -באשר ל

, Nokia ,Huawei. העיקריות שבהן הינן: למפעילים סלולרים CBC -ומשווקות את שרת ה

One2Many )הולנד(, ו- Open Code )בתחום זה, מובילות היום . )בולגריהNokia  עם

שוקדת על שימור חברה ה.  .Ericssonשהינה ספק הבית של  One2Many –ו  ,הטכנולוגיה שלה

היתרון הטכנולוגי שלה מול מתחרותיה ובכללן הרחבת מעטפת הביצועים של שהמוצר 

 ואפשרויות גיבוי אוטמטיות מתקדמות על ידי מערכות חילפיות, החיוניות למוצרים מסוג זה. 

כגון , LiveScreen מוצרי מכרה הקבוצה את םהאשר ל במדינות יםמפעילים הסלולרבאשר ל 6.7.18

חצר יש לקבוצה יתרון מובנה על מתחרותיה היות ובכל ואוקראינה,  לנקה-ברזיל, סרי, 6הודו

בסס את מעמדה של , מה שמיחיד CBCניתן להתקין שרת , מבחינה טכנית,מפעיל סלולרי

                                                      
 לתשקיף 8נוסף בקשר תפקידיו של מנכ"ל החברה, ראה פרק לפירוט  4
 לדוחות הכספיים.  23ראה ביאור  –פעילות זה  חוםלפירוט בדבר הכנסותיה של החברה מת 5
 לעיל 6.7.12ראה סעיף  –לפירוט נוסף בדבר שיתופי פעולה בתחום הפעילות בשוק הביטחוני  6
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שלה כבר מותקן כחלק ממערכת  CBC -במקומות שה מועדף MassAlertכספק הקבוצה 

LiveScreen.  

 עונתיות 6.7.19

 עונתיות על תוצאותיה של החברה בתחום פעילות זה.לא קיימת השפעת 

 ספקים 6.7.20

 (LiveScreen)במקרה של פלטפורמת הספקים העיקריים בתחום פעילות זה הינם ספקי תוכן 

 .הקבוצהוספקי חומרה סטנדרטית, עליהם פועלים השרתים של 

לצורך הקבוצה, באמצעות זרועות השיווק שלה כאמור, התקשרה לאורך השנים עם ספקי תוכן 

וזאת באמצעות פלטפורמת המפעילים הסלולרים אספקת תכנים למשתמשי הקצה של 

LiveScreen .חלק מההכנסות המתקבלות מהלקוח הסופי בגין  מפעילהחברה מקבלת מה

אשר מבוסס על חלוקת ההכנסות סכום לספקי התוכן משלמת  ובתורה,השירות, אספקת 

ים, כאשר ניתן להגדיל את שולי הרווח, ים מסויימהמתקבלות על ידה בגין מכירת התוכן. במקר

  .הכנסותחלוקת מודל של מקום בסלטיק בוחרת לשלם תשלום קבוע לספקי תוכן מסויימים 

 ההתקשרות עם ספקי החומרה מתבצעת בישראל או במדינת הלקוח, בהתאם לרמת העלויות. 

החברה נושאת בהוצאות החומרה ומשתמשת בחומרה סטנדרטית  LiveScreenבמקרים של 

 ככל האפשר על מנת להוזיל עלויות. ובסיסית 

, נדרשת חומרה חזקה יותר. ברוב המקרים, רוכש את החומרה Mass Alertבמקרה של 

גובה החברה , מהחברההחומרה מבקש לרכוש את  הלקוחהאינטגרטור המקומי. במקרים בהם 

  את התשלום לספק רק לאחר קבלת התשלום מהלקוח. ולרוב מתנהעמלה 

  Startתחום  6.8

 Startאפליקצית  6.8.1

Start עבור החכם בהמפשטת את השימוש במכשיר הסלולר  ית אנדרואידהינה אפליקצ

 ,ו גישה מהירהכך שהיא מאפשרת למשתמש הקצה ומשפרת את חווית המשתמש שלו ב

אפליקציות מועדפות, אנשי קשר  –ממסך הנעילה לכל מה שחשוב לו במכשיר  ,במחווה אחת

 ומגוונים שוניםנוספים שירותים כן, , מוזיקה, תכניו המועדפים ורשתות חברתיותחשובים, 

 6.8.9.1.1ראו סעיף  –ואופן הפצתוהשימושים שניתן לעשות בו תיאור המוצר, לפירוט בדבר 

בעשרות  תומכתהאפליקציה ) הקצה שפתו של משתמשמתאימה את עצמה ל Start. להלן

 Start באמצעות Start -התכנים מסופקים ל .קומו הפיזיימלהעדפותיו ול ,(שפות שונות

Magazine כמפורט כמוצר נפרדמשווק גם לאחרונה , אשר משולב כחלק מהאפליקציה )ואשר 

תכנים שונים הנרכשים מספקי  הקצה למשתמשמציעה האפליקציה  (.להלן 6.8.9.2סעיף ב

ותאמו לאופי השימוש שעושה הלאחר שעוצבו ו ולתוכן מהמובילים בעולם, אשר מונגשים 

התוכן כחלק מ .משתמש הקצה באפליקציה והתכנים המסופקים לו באמצעותה כאמור

עם שותפי של החברה מוצגות פרסומות במסגרת התקשרויותיה  ,הקצה המוצע למשתמש

  .Google ראשםובמוניטיזציה 
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הינה היחידה  Startלמרות שקיים מספר רב של אפליקציות המיועדות לשפר את מסך הנעילה, 

אפליקציה ה, קרי למפעילים סלולריים וליצרני מכשירים. אחרי B2B2C -שתוכננה ומיועדת ל

עצמה, האחראית לחווית המשתמש, עומדים שרתים מאסיביים המותקנים בענן שתפקידם 

לספק את חווית המשתמש המועדפת, התכנים הנכונים, והגרפיקה הנכונה לכל שותף הפצה 

מפעיל סלולרי או יצרן מכשירים. מעבר לכך, בבסיס המערכת טמונה טכנולוגיה המאפשרת  –

 ן מאות שותפי ההפצה והתוכן של הקבוצה. את חלוקת ההכנסות בי

מיליון  4-יותר ממיליון התקנות והיא גדלה בכ 100-יותר מ  Start -נכון למועד התשקיף, יש ל

וכן, נתונים  המשתמשים באפליקציה כמות בדברלפירוט נוסף  .חודשחדשות מידי  התקנות

מהלך שלוש ב שנעשה בההצמיחה אשר חלה בהתקנות ובשימוש את  ממחישיםהשוואתיים ה

 .להלן 6.8.9.1.2ראה סעיף  –שנים האחרונות ה

  -  Startלהלן אילוסטרציה של מסך הפתיחה של אפליקציית 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start – מסך הפתיחה                                           Start – ניווט מהיר לאפליקציות מועדפות 

 

המפעילים הינם בעיקר ש שותפי הפצהבאמצעות שיתופי פעולה עם  Startהחברה משווקת את 

 ,למרות שהחברה היא זו המשלמת להם על שירותי ההפצה .הסלולאריים ויצרני המכשירים
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מטמיעים היא למעשה רואה בהם באופן מהותי כלקוחותיה. במסגרת שיתופי פעולה אלו 

, כחלק ממערכת ההפעלהאת האפליקציה במכשירים אותם הם מוכרים  שותפי ההפצה

 של שוק פיוולאבהתאם . החברה בוחרת את השותפים המתאימים (preload) במהלך הייצור

ות המכשירים. לדוגמא, בדרום אמריקה, שוק בו חלק הארי של מכיר מקורהמטרה מבחינת 

שיתוף פעולה , תעדיף החברה לחתום הסכם מפעילים הסלולריםהמכשירים נמכר על ידי ה

שולטים על הם  של יצרני המכשירים הסלולארים  יהםשבהיותם לקוחות ,םימפעילעם ה

המכשירם נרכשים בשוק החופשי ולא דרך  מרביתקונפיגורצית המכשיר. באסיה לעומת זאת, 

לפירוט בדבר אופן  .7החברה פעולה עם היצרנים עצמםולכן משתפת , מפעילים הסלולריםה

 להלן. 6.8.9.1.2ראו סעיפים  –המוצר והתקשרויות החברה בקשר עימו  שיווק

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות  6.8.2

במדינות נכון למועד עריכת התשקיף, עיקר הפעילות של החברה בתחום פעילות זה מתרכז 

  -דרום אמריקה, ארה"ב ואירופה, ובעיקר במדינות המפורטות להלן 

 מקסיקו  6.8.2.1

בעולם. בשנים בגודלו עשר  הארבעההוא  במקסיקו שוק הסלולר 6.8.2.1.1

השתפרה והמכשירים במדינה הסלולר רשתות האחרונות איכות 

הסלולאריים הפכו לזמינים יותר עבור האוכלוסייה. מספר המנויים 

 מיליון מנויים.  111-עומד על כבמדינה 

הסכם כלכלת מקסיקו הפכה ליותר מוכוונת ייצור, מאז נכנס לתוקף  6.8.2.1.2

. ההכנסה לנפש 1994הסחר החופשי של צפון אמריקה בשנת 

 במקסיקו היא כמעט שליש מארה"ב. 

הממשלה הנוכחית במקסיקו שמה דגש על רפורמות כלכליות,  6.8.2.1.3

העבירה ויישמה חקיקה בין היתר בתחומי האנרגיה, הפיננסי 

והטלקומוניקציה במטרה לשפר את התחרותיות ואת הצמיחה 

, קצב הצמיחה של כלכלת מקסיקו הוא 2013ת הכלכלית. החל משנ

 .לשנה 2%בממוצע 

על אף הרפורמות הרבות, האתגרים ארוכי הטווח נותרו משמעותיים  6.8.2.1.4

ובכלל זה: בעיות מבניות כגון פרודוקטיביות נמוכה, אי שוויון גבוה, 

מגזר פורמאלי גדול המעסיק יותר ממחצית מכוח העבודה, שלטון 

שק חשוף ללחצים כלכליים גלובליים, חלש ושחיתות. כמו כן, המ

 כגון ביקוש חיצוני נמוך ועלייה בריבית. 

 קולומביה 6.8.2.2

בו פועלת החברה בתחום פעילות זה. מספר  נוסף שוק משמעותי  6.8.2.2.1

מיליון מנויים. קולומביה תלויה  60 -המכשירים סלולריים מוערך ב

                                                      
אם כי חלק הארי של ההתקנות  oogle PlayG –ו  oogle Gישיר בחניות האפליקציה משווקת למשתמשי הקצה גם בשיווק  7

  -לעיל  6.8.1כמפורט בסעיף  (preload)מבוצע באמצעות הסכמי הטמעה 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celltick.lockscreen 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celltick.lockscreen
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במידה רבה בייצוא אנרגיה וכרייה, מה שהופך את הכלכלה של 

יה למושפעת מתנודות מחירי הסחורות. קולומביה היא קולומב

יצרנית הנפט הרביעית בגודלה באמריקה הלטינית ומפיקת הפחם 

 הרביעית בגודלה בעולם.

ההתפתחות הכלכלית של קולומביה נפגעה בשל תשתית לא מספקת,  6.8.2.2.2

עוני, סחר בסמים, ומצב ביטחוני מעורער. כלכלת קולומביה חוותה 

ירידת מחירי הנפט העולמית, מה שהשפיע  בשל 2017האטה בשנת 

 על ההכנסות הממשלתיות. 

 צרפת 6.8.2.3

שוק משמעותי נוסף בתחום פעילות זה. מספר המכשירים  6.8.2.3.1

 מיליון.  67 -עומד על כבמדינה הסלולאריים 

הכלכלה הצרפתית היא מגוונת על פני כמה מגזרים. הממשלה  6.8.2.3.2

הפריטה באופן חלקי חברות גדולות רבות, אך עם זאת שומרת על 

נוכחות חזקה בסקטורים כמו תחבורה ציבורית ותעשיות 

ביותר בעולם על ידי  המתוירותביטחוניות. צרפת היא בין המדינות 

 תיירים.

למדיניות של שוויון הממשלות המתחלפות נשארות מחויבות  6.8.2.3.3

חברתי, באמצעות חוקים, מדיניות מס והוצאות סוציאליות 

שמפחיתות את אי השוויון הכלכלי. כלכלת צרפת באופן היסטורי 

 הושפעה מהוצאות גבוהות וצמיחה נמוכה. 

   ארה"ב  6.8.2.4

שוק משמעותי נוסף בתחום פעילות זה. שוק הסלולר בארה"ב הוא  6.8.2.4.1

הרביעי בגודלו בעולם. מספר המכשירים הסלולאריים במדינה 

 מיליון מנויים.  121.53 -מוערך  ב

כלכלת ארה"ב היא החזקה ביותר בעולם מבחינה טכנולוגית.  6.8.2.4.2

בהתבסס על השוואה של התמ"ג הנמדד בשיעור כוח קנייה, הכלכלה 

קאית היא השנייה בגודלה בעולם אחרי סין. בשבעים השנים האמרי

האחרונות, כלכלת ארה"ב צומחת באופן יציב יחסית, האבטלה 

 והאינפלציה נמוכות וישנה התקדמות מהירה של הטכנולוגיה. 

יחד עם זאת, כלכלת ארה"ב עומדת בפניי אתגרים ארוכי טווח ובכלל  6.8.2.4.3

נמוכה, השקעה לא  זה: קיפאון בשכר של משפחות בעלות הכנסה

מספקת בתשתיות מתבלות, עלייה מהירה בעלויות הרפואיות 

והפנסיה של האוכלוסייה המזדקנת, מחסור באנרגיה וגירעונות 

 תקציביים. 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 6.8.3

ריות, ייתכן רגולטו בסביבה הרגולטורית בארץ ובעולם, לרבות הוספת דרישותשינוי  6.8.3.1

תוצאותיה  וישפיעו על אפיון השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה ועל

שירותי התוכן תחום ב הרגולציה החמרתבעת האחרונה ניכרת מגמה של . העסקיות
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וכן מגבלות  ,שמירה על פרטיות גולשים, מגבלות על דיוור אלקטרוני, בסלולאר

 .זה על תחום פעילותן או בעקיפין במישרי נוספות העשויות להשפיעצרכניות 

יחד עם זאת, יובהר כי הטכנולוגיה המצויה בבסיס מוצריה של החברה איננה מזהה 

באופן אישי את משתמשי הקצה העושים שימוש במוצריה תוך איסוף פרטים אישיים 

מאגרי מידע המרכזים מידע אישי על  יןחברה אול( Start–ו   LiveScreenאודותיהם )

מכשיר ב)יוזר( משתמש המספר לחברה יש  – Startם. במקרה של המשתמשי

שנאגר על ידה כתוצאה מהשימוש  מידעאין באפשרותה לשייך ולכן  בלבד אנדרואידה

  ספציפי.לזהות המשתמש הבאפליקציה 

ואפיונם  צורניותבדרישות , היכולים להתבטא 8Googleינויים ברגולציה הפנימית של ש 6.8.3.2

אשר  ,את החברה לבצע התאמותעשויים לחייב באנרים ודפי נחיתה, תכנים, של 

ביחס לתחום הפצת  עסקי החברה.וב בפונקציונאליות של המוצרעלולות לפגוע 

האפליקציות, מזהה החברה בשנים האחרונות מגמה של הקשחת הרגולציה על ידי 

Googleהאנדרואיד  אפליקציות למכשירי , הכוללת, בין היתר, הגבלה של יכולת הפצת

הגבלות נוספות החלות על אלו העושים שימוש  כמו כן קיימות .Googleשל 

ת הפרסום של גוגל במסגרת האפליקציות שפיתחו בכל הקשור בחלוקת ובפלטפורמ

הכנסות עם צדדים שלישיים וכו' אשר מחייבות את החברה למצוא פתרונות שוטפים 

  ובכפוף לכללים אותם היא מכתיבה.  Googleומתן מענה, בין היתר, תוך תיאום עם 

על  ןלאחרונה מגבלות על שימוש בפרסומות שלהו הטיל Facebook -ו   Googleבנוסף, 

בבסיס המגבלות עומד החשש מהקלקות אקראיות ובלתי רצוניות  גבי מסך הפתיחה.

על אותן פרסומות. החברה, בכל מקרה, אינה מציגה פרסומות מסוג זה  ישירות על 

קבלה את עמדת  Googleמסך הפתיחה והסבירה את עמדתה לשתי החברות. בעוד 

 Facebookהחברה והתירה לה להמשיך להשתמש בפרסומות אותן היא משווקת, 

הטילה מגבלות מסויימות על חלק מיחידות הפרסום במוצר וסלטיק בתגובה 

משתמשת ביחידות פרסום אלה בפרסומות המשווקות באמצעות חברות אחרות. 

ומקפידה ליישם כל הקבוצה פועלת, בתאום עם הרפרנטים שלה בחברות הנ"ל, ככלל, 

 .שלהפרסום השותפי הנחיה הניתנת על ידי 

  GDPR  (EU 2016/679)  (General Data Protection Regulation) -רגולצית ה  6.8.3.3

רגולציה חדשה להגנת מידע אשר תיכנס לתוקף באיחוד  ינה"( הGDPR-רגולציית ה)"

. הרגולציה מתמקדת ב"מידע אישי" של יחידים המוגנים 2018במאי,  25-האירופאי ב

להשפיע על תוצאותיה העסקיות של  GDPR-על ידה. משכך, עלולה רגולציית ה

מהמחזור  4%מיליון אירו או  20הקבוצה, שכן היא מטילה סנקציות כספיות של עד 

וכן עלולה להביא להטלת  ,השנתי של הקבוצה, יוצרת חשיפה להליכים משפטיים

עלולה להשפיע  GDPR-סנקציות פליליות, בגין אי עמידה בתנאיה. כמו כן רגולציית ה

סוף מידע אישי של משתמשי קצה שכן היא דורשת יישומם של מספר על אופן אי

                                                      
,  AdSense ,AdMob -כלקוח עיקרי, המספק פרסומות באמצעות מערכות הפרסום השונות שלו  Googleהתקשרות החברה עם  8

החברה מתחום פעילות זה  שלמהכנסותיה בתחום פעילות זה )לפירוט בדבר הכנסותיה  80% -מניבה לחברה כיום כADX   - ו
 לדוחות הכספיים 23ראה ביאור 
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תהליכים, מדיניות ואמצעים, כולל אמצעי אבטחה וארגון ואמצעים טכניים, כמו גם 

ציות לכללים נוקשים הנוגעים לאיסוף, עיבוד, שימוש, שימור והעברה של  מידע אישי 

את כל ההתאמות  החברה מבצעת .GDPR -של יחידים החוסים תחת רגולציית ה

ולהקטין את הסיכוי שחברות  GDPR-על מנת להיערך לתחולת רגולציית ה הנדרשות

תכנים  אינה מספקתהחברה והיות עוד יובהר כי . הקבוצה יפרו בעתיד את הוראותיה

, היא אינה חשופה הימורים ופורנותכנים מסוג  לרבות ,פוגעניים מכל סוג שהוא

 במדינות בהן היא פעילה. נים אלו געת לתוכיים כלשהם ברגולציה הנוולשינ

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  6.8.4

)הפקת הכנסה( האחרונות את מאמצי המוניטיזציה  בשלוש השניםהחברה החלה  6.8.4.1

בתחום זה. מוניטיזציה של אפליקציות דורשת מומחיות רבה ועבודת אופטימיזציה 

 יםנוספ יםפרסום משמעותילקוחות יום יומית. שיפור בתהליכי המוניטיזציה, הוספת 

, ומעבר לרמה גבוהה יותר של פרסום באמצעות עסקאות ישירות עם Googleלצד 

עשויות להעלות משמעותית  ורשתות הפרסום האחרות Googleמפרסמים שלא דרך 

גם שיפור מתמיד בחווית המשתמש של האפליקציה, את הכנסות החברה ממוצר זה. 

 על מנת לטייב את השרות המסופק, כגון  המשתמש פרופיל של יותר טובה הבנה

 תסייע רבות בהגדלת ההכנסות., התאמה טובה יותר של תכנים

המפעילים הסלולרים ם על ידי שיווק הטלפונים הסלולריים המסובסדימצד שני, 

נמצא בנסיגה במדינות מסוימות. יותר ויותר משתמשים בוחרים לרכוש מכשירים 

ספציפי ואפשרות למפעיל סלולרי נעול  אינו רבמחיר מלא בשוק החופשי כך שהמכשי

ופוחת של  ךהשונים תהיה פתוחה בפניהם. גם מחירם ההולהמפעילים הניוד בין 

לטרנד זה, היות  מיםתור low end -מכשירי ההפריחה בתחום ו מכשירי הביניים

 הופך להיות פחות נחוץ. המפעיל על ידי המכשיר וסבסוד 

6.8.4.2 Start Magazine  

עם משתמשי  engagement -על מנת להתגבר על מגבלות אלה, ובראותה כי מודל ה

הקצה באמצעות תוכן מותאם אכן מוכח ומניב הצלחות, החליטה החברה להפריד 

, ולספק את Startאת תשתית אספקת התכנים מתשתית האפליקציה הספציפית 

להשאיר את  אמצעיםתמיד אחר מבאופן  , התריםהאפליקציותמפתחי כלל לתכניה 

הכנסות נוספים של  םואחר מודלי ,שלהם ותהמשתמש כמה שיותר זמן באפליקצי

. פלטפורמה אספקת תכנים הם מפתחים אותן ותהאפליקצישישפרו את רווחיות 

מערכת ההפעלה מסוג הן ל מתואמתאשר  Start Magazineמותאמים זו נקראת 

 .ך()ראו בהמש IOS  -מערכת ה והן ל אנדרואיד
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 (eMarketer)הזמן היומי בממוצע בו הטלפון הסלולרי נמצא בשימוש ע"י בוגרים בארה"ב 

שוק פיתוח האפליקציות העולמי מצוי במגמת גידול מתמדת בשנים האחרונות ומאפשר 

אפליקציה בתחומים רבים לפתח  ,ללא צורך באמצעים מיוחדים כמעט לכל החפץ בכך,

משך הזמן הממוצע בו מבלים המשתמשים באפליקציות , להלןשים רבתכמפורט ומגוונים. 

ושל  Appleחנויות האפליקציה המרכזיות של  שתיכיום קיימות במובייל עולה בהתמדה. 

Google  5,000 –יום מתווספות כ  כאשר מדי)ראו תרשים להלן( מיליון אפליקציות  5 –כ 

שיעור הנטישה של  ,. על פי נתונים עדכניים המצויים בידי החברהחדשות אפליקציות

, בממוצע )ראו תרשים להלן( 80%  -חודשים מהתקנתה עומד על כ 3( לאחר churnאפליקציה )

  אפליקציות המועדפות על ידי המשתמש. 5-מוקדש ללא יותר ממזמן הגלישה  85%-ככאשר 
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 (Statista)כמות האפליקציות הזמינות בחנויות השונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Localytics)שיעור נטישה מצוצע של המשתמשים של אפליקציות חדשות 

 

או חשיפת  (in-app purchasing)רכישות באפליקציה  –בשל המודלים העסקיים הנפוצים כיום 

של מפתחי ומשווקי האפליקציות הינו לשמר את ההולך וגדל האתגר המשתמש לפרסומות, 

 ,בהתאם ולגרום להם לבלות בה כמה שיותר. ה שלהםהעניין של משתמשי הקצה באפליקצי

כישת לקוחות נאמנים )לקוחות שהפעילו את האפליקציה רחלה עליה משמעותית בעלות 
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אותו נדרש מפתח אפליקציה לשלם  כיוםהממוצע  המחירלידיעת החברה, . פעמים 3לפחות 

, מה בארה"ב )ראו תרשים להלן( $2.5 -כעומד על נאמן כמפורט לעיל  משתמש  רכישת בעבור

 בהרחבה כפי שיפורט מאתגר מבעבר.להרבה יותר  ROI (return of investment) -שהופך את ה

להשאיר את   למפתחי האפליקציותנועדה לסייע  Start Magazine להלן 6.8.9.2בסעיף 

 .מנוע הכנסות חדשלמפתחים המשתמשים יותר זמן באפליקציה שלהם וליצור 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fiksu)עלות רכישת לקוח נאמן לאפליקציה בארה"ב 

 

 ות שינויים טכנולוגיים בתחום הפעיל 6.8.5

פרסונליציה של , big dataתחום פעילות זה הופך להיות מונע יותר ויותר מטכנולוגיות 

החברה משתמשת בטכנולגיות דויק של התכנים המסופקים להם. מהמשתמשים וטרגוט נכון ו

AI ו- Machine Learning כגון  ,ייעודיות לנושא זהNLP ואלגוריתמים מובנים אחרים, 

 המסייע לה בתחומים אלה.  בעלי מוניטין רב בתחוםת יועצים וומעסיקה צו

  Amazonושרתי אחסון הנתונים של מוצרי התחום נמצאים בענן על שרתי  שרתיםכל ה

(AWS – Amazon Web Services) " :להלן(Amazon )"גם כלי תוכנה רבים לחברה  המספקת

)להלן:  Amazonעם  אספקת שירותי ענןלחברה הסכם  המוצרים. פיתוחומגוונים להמשך 

 להלן. 6.23.1ראו סעיף  –לפירוט בדבר תנאי התקשרות מהותית זו "(, ענןהשירותי הסכם "

וחלק הולך וגדל  ,החברה לעליה בצריכת תכני וידאו על ידי המשתמשיםבנוסף, נערכת 

מתכניה הינו תכני וידאו. החברה פועלת באופן יום יומי לשיפור הביצועים ומהירויות התגובה 

  .הסרטונים כאמורשל 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות 6.8.6

 להלן פירוט גורמי הצלחה הקריטיים בתחום הפעילות:

ברחבי העולם ויצרני מכשירים  מפעילים סלולריםשיתוף פעולה ארוך שנים עם  6.8.6.1

 .ויצרני טלפונים חדשים מפעיליםגיוס ויכולת 
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סלולרים וידע ביצירת מומחיות ארוכת שנים בהנגשת תכנים למשתמשי קצה  6.8.6.2

  ;שיתופי הפעולה הנדרשים עם ספקיות התוכן הגלובאליות והלוקאליות

ולקוחות בעלי  , שותפי הפצה,פנייה לשווקיםת המאפשר טכנולוגיה מתקדמת 6.8.6.3

 ;בכל רחבי העולם צרכים שונים

, Google ,Facebook –מן הגדולים בעולם )כגון  לקוחות פרסוםשיתופי פעולה עם  6.8.6.4

Taboola ,Outbrain ,Yahoo ,Yandex )'בהתאם לתכנוניה העסקיים ובהמשך וכו ,

  ;מכירת שטחי פרסום ישירות למפרסמים של החברה,

טרגוט נכון של התכנים עבור משתמשי הקצה שכתוצאה מכך ייצור חשיפות רבות  6.8.6.5

 ;יותר של פרסומות

, יכולת פיתוח של מוצרים בהתאם לצרכי השוק ובהתאם לדרישות הטכנולוגיות 6.8.6.6

 ;שותפי ההפצהוכן יכולת אספקת המוצרים בהתאם לדרישות הספציפיות של 

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 6.8.7

 חסמי כניסה  6.8.7.1

יכולת הפצת אפליקציה באופן גלובלי תוך יצירת התקשרויות  6.8.7.1.1

, יצרני מכשירים מפעילים סלולריםושיתופי הפעולה ארוכי טווח עם 

 . גלובאלים ומקומיים –ספקי תוכן מובילים ו

הזמן וההון הנדרשים לצורך פיתוח טכנולוגיה איכותית והקניין  6.8.7.1.2

 הרוחני.

 .התכנים והנגשתם למשתמש תשיבתחום רכ עשיר וניסיון ידע 6.8.7.1.3

התכנים הנכללים  שלוהאיכות יכולת למדוד את האפקטיביות  6.8.7.1.4

על הרלבנטי  משתמשלבזמן אמת תוך התאמתו  במוצרי החברה

 בסיס העדפותיו. 

 הנדרשים לצורך מוניטיזציה הידע והלקוחותרכישת  6.8.7.1.5

 חסמי יציאה  6.8.7.2

חסמי היציאה העיקריים בתחום פעילות זה הינן מחוייבויות חוזיות שונות של 

חודשים  12-36ויצרני המכשירים לתקופה של  מפעילים הסלולריםהחברה כלפי ה

עם הארכות אוטומטיות. על פי רוב, החברה אינה רשאית לסיים את ההתקשרויות 

  לפני תום תקופת החוזה. שותפי ההפצההחוזיות שלה עם 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 6.8.8

 -המשתמש במכשיר ממשק הלטיוב בתחום פעילות זה משווקת החברה אפליקציה 

Smartphone  בסביבתAndroid  למנויים העושים שימוש באפליקציה. תכנים מגוונים ומציעה
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, אם כי אשר חלקן מספקות תחליפים למוצרי החברה .בתחום קיימות אינספור אפליקציות

 .ויצרני המכשירים מפעילים הסלולריםדרך ה B2B2Cאינו מותאם למכירות המכריע רובן 

 ושירותיםמוצרים  6.8.9

  Startאפליקצית  6.8.9.1

 המוצר תיאור 6.8.9.1.1

עבור  יאפליקציה המפשטת את השימוש במכשיר הסלולר 6.8.9.1.1.1

על ידי כך משתמש הקצה ומשפרת את חווית המשתמש שלו 

פשט את הניווט לתכנים ולשירותים שהיא מאפשרת ל

המכשיר להתאים את , יבמכשיר הסלולרהמעניינים אותו 

מגוון רב של  חשיפתו להיצעלהגדיל את והאישיות, להעדפותיו 

של תכנים, בשפתו של המשתמש )כאשר ישנה אפשרות 

להפעילה בעשרות שפות שונות( ועל פי על מיקומו. כמו כן, 

לאפליקציה קיימות יכולות אנליזה גבוהות שמאפשרות 

ואת לחברה להתאים את התכנים לצרכי משתמש הקצה 

 .הפרסומות להם הוא נחשף

ה מהירה ואינטואיטיבית ליישומים האפליקציה מאפשרת גיש 6.8.9.1.1.2

כמו כן, ועוד. אנשי קשר, מצלמה, , המועדפים על המשתמש

פרסונליזציה מקיפה של מסך מאפשרת האפליקציה למשתמש 

גישה נוחה ומיידית לרשתות החברתיות, הנעילה כולל 

 למוסיקה, לחדשות, למזג האוויר, סרטוני ווידאו וכיו"ב.

, Google הפעלה שלהסיס מערכת עובדת על ב Startאפליקציית  6.8.9.1.1.3

אנדרואיד. האפליקציה מותקנת ישירות על ידי יצרני 

י במהלך מכשיר הסלולרהעל מפעילים סלולרים מכשירים או 

(, כחלק Preloadבטרם מכירתו למשתמש הקצה )ו ייצורו

מהסכמי שיתוף הפעולה של החברה איתם, וכן היא ניתנת 

לר שלהם באמצעות  להורדה על ידי משתמשים למכשיר הסלו

 . Google ,Google Playחנות האפליקציות של 

 מפעילים סלולרים 50 –במסגרת זו התקשרה החברה עם כ  6.8.9.1.1.4

 שותפיהמשמשים למעשה כ מכשירים ממדינות שונותויצרני 

( עבורה כאשר חלוקת הרווחים Distribution Partners)הפצה 

  Revenue Share –בינם ובין החברה מתבססת על מודל ה 

 . עילל 6.7.11.1.8כמפורט בסעיף 

 המוצר  הפצת 6.8.9.1.2

 .העיקרי של החברה לקוחכהמשמשת כיום   Googleעם החברה התקשרה

המסופקות על ידי  פרסומות Start יישולבו במוצרבמסגרת התקשרות זו 
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וזאת, בין היתר, בתנאים המפורטים  Googleפלטפורמות הפרסום השונות של 

מקור ההכנסה    Google. נכון למועד התשקיף מהווהלהלן 6.8.12.2בסעיף 

תחום. בכנסות המסך ה 80%–כ בשיעור של העיקרי של החברה בתחום זה 

לדוחות  26לפרטים נוספים בדבר הכנסות החברה מתחום פעילות זה ראו ביאור 

 . הכספיים

מוניטיזציה לקוחות  החודשים האחרונים התקשרה החברה עםכמו כן, במהלך 

, , המספקים תכנים פרסומיים נוספיםואחרים Inmobiכגון טאבולה, נוספים 

 .להגברת יעילות המוניטיזציה של האפלקיציה

מספר התקנות כאשר  מיליון 100-יותר מ Start-נכון למועד התשקיף, יש ל

 4-יותר מ של  חדשיצומח ועומד נכון למועד התשקיף על ממוצע ההתקנות 

 חודשנות חדשות מידי התק מיליון

על  9מיליון משתמשים 20.3 -כ מעל Start -לכון למועד סמוך למועד התשקיף, נ 6.8.9.1.3

. (DAU)מיליון משתמשים על בסיס יומי  11.5-ו (MAU)בסיס חדשי 

 5מתוך  4.2של  גבוה במיוחד לאפליקציות מסוג זה ציוןל זכתהאפליקציה ה

 120,000 -מ יותר על ידי ,בה היא משווקת googleבחנות האפליקציות של 

ארים את ההתפתחות והצמיחה שחלו בשימוש תלהלן נתונים המ מדרגים. 

השנים שקדמו למועד  3 –בדצמבר של כל אחת מ  31ליום שנעשה באפליקציה 

 :, החל מהשנה בו הושקה האפליקציההתשקיף פרסום

 2017 2016 2015 
  כמות הסמארטפונים בהם מותקנת האפליקציה

 83,037,162 34,839,233 10,037,365 

 (*)* ימים 30לאחר  שיעור שימור ממוצע
 31.66% 31.60% 39.18% 

 - - 20.54% ימים )**( 90שיעור שימור ממוצע לאחר 
 (*( )**MAUמספר המשתמשים על בסיס חודשי )

 19,745,528 11,110,906 3,511,687 

 (*( )**DAUמספר המשתמשים על בסיס יומי )
 10,543,594 5,586,568 1,851,081 

 על ידי משתמש הקצה או הותקנה  Pre-Load –)*( מכשירים עליהם הותקנה האפליקציה ב 
 
יום מלפי העניין,  (2017)נתון קיים רק לגבי שנת  90-או ביום ה 30 - המשתמשים אשר היו פעילים ביום השיעור ( **)

 ראה להלן, פילוח של נתון זה לפי מדינות. מוניטיזציה משמעותית.המוצר לא כלל  2015-הפעלת השרות. ב
 לרבות, פתיחת המכשיר הסלולארי באמצעות מסך הפתיחה של המכשיר; -שימוש באפליקציה  (*)**

 

 ימים בפילוח לפי המדינות בתחום הפעילות: 30להלן שיעור שימור ממוצע לאחר 

                                                      
  לעניין זה שימוש כולל גם שימוש באפליקציה לצורך פתיחת הטלפון והיישומים המועדפים באמצעותה 9

 יום 30שיעור שימור ממוצע לאחר  מדינה

 31.12.2017ליום 

 32.32% ברזיל

 31.38% צ'ילה

 27.09% קולומביה
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הסלולאריים אשר כוללים את נתונים השוואתיים בקשר עם הפילוח הגאוגרפי של המכשירים  6.8.9.1.4

 – השנים שקדמו למועד פרסום התשקיף  3 –בדצמבר של כל אחת  מ  31האפליקציה ליום 

 

 המדינ   2017 2016 2015

 מקסיקו 32,688,988 8,395,574 206,582

 קולומביה 9,720,506 3,763,020 409,815

 רוסיה 5,445,515 3,733,768 1,189,391

 ברזיל 4,818,964 2,359,479 597,123

 פרו 3,515,643 717,782 21,202

 הודו 3,394,945 2,873,107 1,653,069

 פולין 2,472,890 1,632,870 650,886

 פיליפינים 2,651,392 2,397,871 1,422,409

 צ'ילה 1,926,622 552,898 26,035

 צרפת 1,686,858 1,124,009 412,288

 גואטמלה 1,316,631 271,277 6,650

 ארה"ב 1,372,964 732,662 509,966

 אחרות 12,025,244 6,284,916 2,931,949

  סה"כ 83,037,162 34,839,233 10,037,365

 

 

 35.74% צרפת

 30.41% גואטמלה

 23.78% הודו

 34.52% מקסיקו

 35.59% פרו

 20.23% הפיליפינים

 25.38% פולין

 29.17% רוסיה

 26.67% ארה"ב
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 Google Playעל ידי משתמשי הקצה בחנות האפליקציות   Startדרוג 

 

הגורמים המפורטים להלן, ככל ויתממשו וכתלות במידת הקבוצה,  הערכתל

הכנסותיה בהתממשותם, אשר לא תלויה בחברה בלבד, עשויים להביא לגידול 

 :ממוצר זהשל החברה 

 .חדשים שותפי הפצההפצה רחבה יותר של האפליקציה באמצעות רכישת  א. 

על ידי רכישת שותפי תוכן נוספים ושיפור טרגוט  םטיוב באיכות התכני. ב

 התכנים למשתמש

שנקרא  Startר לקוחותיה ובכללן הדור הבא של ובפיתוח אפליקציות חדשות ע. ג

 .)ראו להלן( Start NEXTכרגע בשם הקוד הפנימי בחברה: 

, כולל הוספת ד. טיוב מאמצי המוניטיזציה והעלאת ההתמקצעות בתחום

, Start ותי, העלאת התחרות על יחידות האחסון במוצרירשתות פרסום איכ

 – PMP)התקשרויות ישירות עם סוכנויות פרסום על גבי פלטפורמות ייעודיות 

Private Market Place)  )והתקשרויות ישירות עם מפרסמי הקצה )המותגים

גורם העלול למתן את הצמיחה בכל עצמם, באמצעות צוותי מכירות ייעודיים. 

הינו העובדה שכמות המכשירים אותם מוכרים  Startאפליקצית האמור ל

. במקרה לעיל( 6.8.4)ראה סעיף  המפעילים הסלולרים למנויהן יורדת בהתמדה
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חשיפה לפרסומות, מה במספר המשתמשים באפליקציה ובזה, תואט הצמיחה 

לחברה מספר לעניין זה, יובהר כי שעלול לגרום לירידה בהכנסות מהאפליקציה. 

עמם חתמה על חוזה לאחרונה, שאצלן תהליך  Startשותפי הפצה לאפליקצית 

לא החל )בדרך כלל רואים מכשירים הנושאים כלל הפצת האפליקציות עדיין 

חודשים מיום חתימת החוזה(. מפיץ האפליקציה  6-את האפליקציה בשוק כ

הפצת  המשמעותי ביותר עימו אשר לחברה קיים הסכם חתום עימו אך

אחד  - TracFoneהאפליקציה על מכשיריו עדיין לא החלה היא קבוצת 

"ב בארה פועלה בעולםהמובילים  (MVNO)המפעילים הסלולרים הוירטואליים 

תחת מספר רב של מותגים. כיוון שהפצת האפליקציה על המכשירים הנמכרים 

תי תהיה על ידי שותף הפצה זה טרם החלה, לא ניתן להעריך בשלב זה כיצד ומ

  להתקשרות  זו השפעה מהותית על החברה, אם בכלל.

   

מידע צופה פני הינו  צפי החברה לצמיחה בהכנסותיה - מידע צופה פני עתיד

התממשות הגורמים  עלהמבוסס, בין היתר,  ,ערךעתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

התממשותן של הערכות תלויה גם . TracFoneועל ביצועו של ההסכם עם  לעיל

שלא  ותעשוי אלו ותהערכבגורמים חיצוניים לחברה ואשר אינם בשליטתה. 

או  או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה ןלהתממש, כול

ובמקרה כזה עשויים לחול שינויים מהותיים בהיקף , במועד מאוחר משנצפה

 .ם הפעילותובעיתוי הצמיחה של הכנסות החברה בתחו

  Start Magazineורמת פפלט 6.8.9.2

Start Magazine " מה ליצירת מגזין אפליקטיבירפלטפו הינו "(המגזין)או       (in-

app magazine) שניות של  עוזאת בטווח ביצורבות, ת תוכן וקטגוריוב שפותב

משתלב במהירות ובקלות בכל אפליקציה מגזין הקידוד.  חובתבודדות וללא 

על  הקבוצההתקשרה שהיא  ומאפשר את אספקת התכנים מספקי התוכן איתם 

ובין אם אפליקצית  Android, בין אם אפליקצית גבי כל אפליקציה באשר היא

iPhone  

אך החל   Startהחל את דרכו כחלק מאפליקצית  Start Magazineכפי שפורט לעיל, 

על ידי החברה כפלטפורמה עצמאית  משווקת גרסת בטא שלו 2017משנת 

סלולארים, ולמעשה  מפעיליםתחי אפליקציות, יצרני מכשירים, פלשימושם של מ

ספק למשתמשיו תוכן איכותי ומותאם תוך יצירת מקור הכנסה לכל גוף השואף ל

 נוסף שמקורו בפרסום על גבי תכנים אלה. 

 

ספקי תוכן פרמיום מובילים  רבות של עם עשרותבמסגרת זו התקשרה החברה 

רשאית למשוך את התכנים החברה ברחבי העולם. בהתאם לתנאי ההתקשרות 

מתאימה , מנגישההפלטפורמה  .למשתמשי הקצהאליהם גישה  אפשראליה ול

למשתמש בצורה של מגזין כאשר תכניו של המגזין תואמים התכנים  ומעצבת את

את העדפותיו הספציפיות של המשתמש. ספקי התוכן המובילים עימם התקשרה 
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, BBC ,CNN ,ESPN ,The Huffington Post ,Reuters –החברה כוללים את 

NDTV ,MILENIO, NDTV .ועוד רבים אחרים  

כל את  מכילהשהיא  בכך הוא Start Magazineייחודה של פלטפורמת כאמור, 

צורכים את התוכן מתוך  המשתמשיםכך ש בבסיס הנתונים שלה עצמה,התכנים 

 . אינם מנותבים לספק התוכן המקורי בעת לחיצה על כותרת הידיעההם המגזין ו

מוצר חדש להלן ביחס ל 6.8.11.2כפי שיפורט בהרחבה בסעיף כתוצאה מכך, ו

 Start Magazineאותו מפתחת החברה המאפשר למפתחי אפליקציות לשלב את 

התוצאה היא שכל הקלקה על תוכן בכל  -באפליקציה אותה הם מפתחים 

מעבירה את משתמש הקצה  Start Magazineא המשתמשת בתכני אפליקציה שהי

עובדה זו, יוצרת "טרפיק"  .www.thestartmagazine.comלאתר הפלטפורמה 

ואף  תוך שנה וחצי מהפעלתו ,כיוםעצום לאתר הפלטפורמה ו)תנועת גולשים( 

הגיעה  ,להלן 6.8.11.2כמפורט בסעיף מצויה בתחילת דרכה הפלטרומה החדשה ש

האתר , Alexaעל ידי  תמדורגדפים נצפים בחודש, ו מיליארדמ יותרהפלטפורמה ל

האתרים בעלי הטרפיק הגדול ביותר בכל  110, בין לפי טראפיק שמדרג אתרים

הגדול במדינה התוכן  מפיץהינו  Start Magazine, במקסיקו לדוגמא .העולם

 Google -חברות ענק  2 לו רק ותמבחינת טרפיק כאשר קודמ 5-ומדורג במקום ה

  .Facebook -ו

 Start Magazine"דפי" פלטפורמת נתונים השוואתיים ביחס לחשיפת להלן  6.8.9.2.1

למשתמשים ברמה חודשית בתקופה שחלפה ממועד השקתה של האפליקציה 

  – כפלטפורמה עצמאית

מרץ  
2018 

פברואר 
2018 

ינואר 
2018 

דצמבר 
2017 

נובמבר 
2017 

אוקטובר 
2017 

 ספטמבר
 2017 

אוגוסט 
2017 

יולי 
2017 

יוני 
2017 

מאי 
2017 

כמות הפעמים 
בהם צפו 

משתמשי קצה 
בדפי המגזין 
 ]במיליונים[

969 799 729 673 547 628 608 475 461 456 381 

כניסות למגזין 
 124 151 157 159 180 179 158 187 201 197 231 ]במיליונים[

מס' דפים נצפים 
 3.06 3.02 2.94 2.98 3.37 3.50 3.45 3.59 3.63 4.04 4.19 בממוצע לכניסה

 

 באמצעות האפליקציה בחודש מספר דפים נצפים    

http://www.thestartmagazine.com/
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 למגזיןשל משתמש מספר דפים נצפים בממוצע בכל כניסה 

 בתחום הפעילותחברה ההכנסות  6.8.9.3

. עבור כל פרסומת Revenue Shareשל מודל עיקר הכנסות החברה מתקבלות ב

אליה נחשף המשתמש, החברה זכאית לשיעור מסוים מההכנסות שמתקבלות 

בהתאם להסכמות הקיימות בינה  מהמפרסמים (Google)כגון  לקוחותיהאצל 

מתוך  .CPMובעיקר על מודל  שוניםבסס על מודלים מתתשלום ה .לקוחותיה ובין

ולספקי התוכן  ההפצה פישותלהחברה מעבירה  חלקה של החברה בהכנסות,

שותפי הפצה וספקי  םבתמורה בהתאם להסכמות עם אות םאת חלקהרלוונטיים 

  , כדלקמן:תוכן

מההכנסות  50%-שיעור של כ , בדרך כלל,לשותפי ההפצה מעבירה החברה (א)

אותו שותף  שנבעו ממשתמשים באפליקציה שהותקנה מההתקשרות עם

 הפצה;

בניכוי חלקו )מהכנסותיה נטו  %30 עד %20-כ התוכן מעבירה החברהלספקי   (ב)

 שנבעו מתוכן שסופק על ידי אותו ספק תוכן. ( של שותף ההפצה הרלוונטי

 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 6.8.10

 10% להלן יובא פירוט המוצרים והשירותים בתחום הפעילות, ששיעור ההכנסות מהם היה

 :או יותר מסך הכנסות החברה
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 שירות/מוצר

2017 2016 

הכנסות 
)אלפי 
דולר 

 ארה"ב(

שיעור 
 מהתחום

שיעור 
מהכנסות 
 מאוחדות

שיעור 
הרווח 
הגולמי 
 מהמוצר

הכנסות 
)אלפי 
דולר 

 ארה"ב(

שיעור 
 מהתחום

שיעור 
מהכנסות 
 מאוחדות

שיעור 
הפסד 
הגולמי 
 מהמוצר

Start 6,796 100% 23% 22%   1,522  100% 6% -45% 

 

 מוצרים ושירותים חדשים 6.8.11

6.8.11.1 Start NEXT – הדור הבא של סטארט 

להעשיר את מגוון האפליקציות אותן תפיץ החברה  שנועדהכחלק מהאסטרטגיה 

 Startהחברה מפתחת בימים אלה את הדור הבא של באמצעות שותפי ההפצה שלה, 

(Start NEXT), של החברה המוצר מיועד ללקוחותיה הקיימים וללקוחות חדשים 

 .ומתרכז בשיפור חווית תפעול המכשיר באמצעות נוטיפיקציות

 

 

 Start NEXTשל  ייניפומסך א

 

file:///C:/Users/Rdaniel/Desktop/Next/Welcom to start all screens_FHDSE.mp4
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מוצרים בעלי נראות גבוהה, בדעת החברה ל בהתאם לשאיפה המתמדת של החברה

את צורת השימוש המתגבשת בשנים האחרונות של הפעלת הטלפון הסלולרי לתעל 

 התראותעל ידי "משיכתו" מטה של וילון האפליקציות והגבה ל התראותדרך 

. החברה מתכוונת לפתח עבור לקוחותיה גרסה המתקבלות מהאפליקציות השונות

משופרת של וילון הנוטיפיקציות, בדומה לגרסה המשופרת למסך הפתיחה של 

Android ,Start אותו פתחה החברה, והפצתו על גבי הטלפונים אותם הם מספקים ,

סיום פיתוח להערכת החברה, המועד המשוער ל משתמשי הקצה. -ללקוחותיהם 

  .2018לשנת הרביעי  רבעוןהתום הינו עד לווקו המוצר ותחילת שי

סיום פיתוח המוצר ותחילת שיווקו הנחת הקבוצה בדבר  - מידע צופה פני עתיד

הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק  לרבות, במועד המשוער כמפורט לעיל

יכולת גיוס שותפי הפצה בכמות מספקת למוצר ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על 

החדש ועל צפי החברה כי היא אינה עלולה להיתקל במהלך הפיתוח בבעיות טכניות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או שאינן ניתנות לפתרון בזמן הנתון

 חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.

 Start Magazineשיתוף פעולה עם מפתחי אפליקציות על בסיס  6.8.11.2

 

 Start Magazine אסטרטגית התוכן המיושמת באמצעות הצלחתבעקבות , כאמור

זיהתה החברה את הפוטנציאל הרב הגלום שבבעלותה,  Startעל גבי אפליקצית 

בכך שתאפשר להם מפתחי אפליקציות שהינם שלישים צדדים בשיתוף פעולה עם 

ליצור מגזין מותאם אישית הכולל תכנים ופרסום עבור משתמשי האפליקציות 

 .Start Magazine פלטפורמת במגוון רב של שפות וקטגוריות תוכן באמצעותשלהם 

, מפעיל סלולרי, יצרן מכשירים או החברה לכל מפתח אפליקציהת בכך, מאפשר

לתכנים ולשפה שמגדיר מפתח  המותאםמגזין בתוך האפליקציה שלו להוסיף 

התוכן האיכותי, ומבלי לשלם על ללא מאמץ  וכן לפי מאפיני המשתמש האפליקציה

 .ובכך להעשיר את חווית המשתמשים שלו וליצור מנוע הכנסות נוסף

כחלק   Start Magazineלמפתחי אפליקציות להציג תכנים שלמאפשרת החברה  6.8.11.3

כל  למשתמשי Start Magazineייחשפו תכני כך  .מהאפליקציה שלהםאינטגרלי 

את החשיפה של תכני אותן אפליקציות, דבר אשר צפוי להגדיל באופן משמעותי 

 המגזין. 

להשאיר את משתמשי הקצה שלהם זמן רב למפתחי האפליקציות כלי זה יסייע   6.8.11.4

 Start תמספקשמהפרסום ולהגדיל את הכנסותיהם, הן , שלהם יותר באפליקציה

Magazine , מנסיונה  , אם קיימים.שלהם ממודלי ההכנסות המקורייםוהן

שילוב המגזין באפליקציות עשוי להאריך את י כהחברה , מצאה Startבאפליקצית 

את כן להגביר ו ,30%-בכ( engagementזמן השימוש של המשתמש באפליקציה )

תוכן שיהיה  התראותבאמצעות  כמות המשתמשים שישובו להשתמש באפליקציה,

 באפשרותה לספק.
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6.8.11.5 Start Magazine למעט  ,עדיין לא הושק רשמית למפתחי אפליקציות צד שלישי

חברת האינטרנט הגדולה  ,Tencentמפתחי בטא שהסכימו להתנסות בו כגון  מספר

, אחד מיצרני הטלפונים הגדולים בעולם. החברה Xiaomi -, וAlibaba ,בסין

  .מתעתדת להשיק רשמית את המוצר בחדשים הקרובים

 לקוחות 6.8.12

בתחום  מלקוחותיה המהותיים הלהלן פירוט אודות הכנסותיה של החבר 6.8.12.1

 הכנסותיה בדוחות הכספיים פרופורמה: הפעילות ומסך

 

בין  AdX -ו , Adsense ,AdMob  פרסום מסוג הסכם)  Google Inc -לקוח מהותי  6.8.12.2

  ״(Google)להלן: ״ Google Incהחברה לבין .

הפרסום בין החברה לבין  מימהסכ למועד התשקיף הכנסות החברה 6.8.12.2.1

Google  מהכנסותיה על פי  18.5% -הינן מהותיות לחברה ומהוות כ

 מהכנסות תחום הפעילות.  80% -הדוחות הכספיים וכ

 , Adsense ,AdMobפרסום מסוג מי הסכעל  Googleהחברה חתמה מול  6.8.12.2.2

נקבע כי ישולבו מודעות  םבמסגרת ,״(תוהתוכני״ להלן:) AdX -ו

 Googleההתקשרות כאמור עם . במוצרי החברה Googleופרסומים של 

  .תובוצעה על בסיס תנאי ההתקשרות הכלליים של התוכני

לחברה גישה ניתנת ת, ובמסגרת תנאי ההתקשרות הכלליים של התוכני 6.8.12.2.3

, באופן שיאפשר לחברה Googleלמאגר פרסומות שייקבע על ידי 

החברה. עוד  מוצרילמקסם את הכנסותיה מהצגת הפרסומות כאמור ב

נקבע כי לחברה תהא אפשרות להציג פרסומות מסוגים שונים, כגון 

פרסומות טקסט, פרסומות גרפיות וכדומה, וכן להציג את הפרסומות 

 ם שונים.באופנים ויזואליי

באחריות הבלעדית לכל התכנים נושאת החברה על פי תנאי התכניות  6.8.12.2.4

כי החברה לא תעשה ולא תרשה ו/או תעודד ו באתריה השוניםהמופיעים 

צדדים שלישיים לייצר, במישרין או בעקיפין, הקלקות על מודעות של 

Google  ,באמצעות אמצעי אוטומטי המשמש למטרות מרמה או הונאה

 . י לא חוקי אחראו כל אמצע

 -שהחברה תהא זכאית לקבל סכום כסף המייצג נתח מהכנסות הפרסום  6.8.12.2.5

Google תחת כל  תרוויח מהמודעות שיפורסמו באתרי החברה השונים

 סוג לקוח

2017 2016)*( 

הכנסות 
)אלפי דולר 

 ב("ארה

שיעור 
 מהתחום

שיעור 
מהכנסות 
 מאוחדות

הכנסות 
)אלפי דולר 

 ב"ארה

שיעור 
 מהתחום

שיעור 
מהכנסות 
 מאוחדות

Google 5,264 77% 18% 377 25% 2% 
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רשאית לשנות את המחירים ו/או את שיטת  Googleיצוין, כי . תוכנית

גוגל לא מספקת  .התשלום שלה בכל עת, בכפוף לשיקול דעתה המוחלט

רה נתונים על אופן חישוב נתח ההכנסות המועבר לחברה כמפורט לחב

  לעיל.  

מכיל תנאי הגבלת אחריות במקרה של הגשת תביעה, לפיו  כל הסכם 6.8.12.2.6

לסכום נטו )א( ההתחייבות של כל אחד מן הצדדים להסכם מוגבלת 

שהתקבל על ידי אותו צד בקשר עם ההסכם במהלך שלושת החודשים 

( או )ב( לגבוה מבין Adsense)תחת הסכם  עהשקדמו למועד הגשת התבי

)דמי השירותים להם זכאית גוגל באותה שנת  125%אלף ליש"ט או  30

  . (AdXחוזה תחת הסכם 

רשאיות, כל אחת בהתאם  Google -והחברה , Adsenseתחת הסכם  6.8.12.2.7

באופן מיידי וללא כל לבטל את ההתקשרות  ,לשיקול דעתה הבלעדי

 על ידי הצד המבטלמסירת הודעה מוקדמת בכתב ל מגבלה וזאת בכפוף

מותנית זכות הביטול בהתראה  AdXתחת הסכם . "(זכות הביטול)"

, היה ומתקיים שינוי AdXימים לפחות. עוד תחת הסכם  60מוקדמת של 

שליטה באחד הצדדים, חייב אותו הצד ליידע את הצד השני על שינוי 

ימים מיום קבלת  30תוך השליטה, והצד השני רשאי לסיים את החוזה 

ככל שבעקבות ביצוע ההנפקה על פי  ההודעה על שינוי שליטה כאמור.

 תשקיף זה יחול שינוי שליטה בחברה, תודיע על כך החברה כמתחייב. 

הזכות להגביל או להפסיק לחלוטין את השירות שהם  Google -ל 6.8.12.2.8

רה , לרבות בגין התנהגות צדדים שלישיים שאינם קשורים לחבמעניקים

הזכות  Google -ל. כמו כן, או התכנית ונוגדים את הוראות ההסכם

בהתאם לשיקול דעתה  לשנות את ההסכם בכל רגע נתון באופן חד צדדי

 הבלעדי.

החברה מעריכה, כי במקרה של ביטול השתתפות החברה בתוכניות או 

הגדיל את במקרה של שינוי מהותי בתנאיהן, ביכולתה של החברה ל

רות עם לקוחות אחרים המספקים שירות דומה, באופן היקפי ההתקש

    שיצמצם את הפגיעה בחברה כתוצאה מכך.

 ד ו/אולכל טענה, הפסבקשר  Googleהחברה התחייבה לשפות את  6.8.12.2.9

מהקמפיינים הפרסומיים או כתוצאה  Google -אשר ייגרמו ל הוצאה

  .על ידי החברה מהפרת ההסכם

ככלל, המודל העסקי של רבות מן החברות הפועלות בזירת הפרסום  6.8.12.2.10

חברות המפעילות אתרי אינטרנט או אפליקציות  ובכלל זה,האינטרנטי, 

במובייל, מבוסס על תגמולים הנובעים מהתקשרויות עם חברות 

. AdSense (“AdSense”)במסגרת תכנית  Googleפרסום, כדוגמת חברת 

לתנאי המדיניות של נדרשות לפעול בהתאם חברות כאמור  כפועל יוצא
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המטילות מגבלות הנוגעות, בין היתר, למדיניות תוכן,  חברות הפרסום

עמידה -לאופני הצגת הפרסומות שמקורן בחברות הפרסום, ועוד. אי

בתנאי המדיניות של אותן חברות עשויה להוביל להשבתת חשבון 

  החברה בחברות פרסום.

ת מטילים מגבלות על האופן בו חברות ותכניהתנאי המדיניות של  6.8.12.2.11

חולקות את התגמולים המתקבלים  בתוכניות אלוהמתקשרות 

, עם צדדים שלישיים. באופן ספציפי, תנאי המדיניות של ןבמסגרת

אוסרים על עריכת הסדר עם צד שלישי, שלפיו צד  AdSenseתכנית 

פי -על Googleשלישי יקבל תשלומים ששולמו לחברה שהתקשרה עם 

כפי  .Google-, וזאת בהיעדר אישור מפורש מAdSenseהסכם עם ה

, הרקע למדיניות זו הינו החשש מעידוד צדדים AdSenseשפורסם באתר 

שלישיים לאמץ שיטות פרסום שאינן לגיטימיות בזירת הפרסום 

האינטרנטי )לדוגמא, הגדלת מספר ההופעות או הקליקים באופן 

עסקית של החברה, בשלב זה, הארי מן הפעילות המלאכותי(. חלק 

מבוסס על מודל שותפות ייחודי בין החברה לבין יצרני או מפיצי 

"(, במסגרתו שותפי הפצה"זה:  6.8.12.2בסעיף מכשירים ניידים )

על מכשירים ניידים )על ידי שותפי הפצה(,  Startמותקנת אפליקציית 

עם טרם הפצת המכשירים ללקוחות הקצה. מודל ההתקשרות המקובל 

שותפי ההפצה מבוסס על חלוקת נתח יחסי מהכנסות החברה עם שותפי 

מקצתה של הפעילות העסקית של החברה מבוססת על מודל  ההפצה.

    שותפות דומה )היינו חלוקת הכנסות( למול מפתחי אפליקציות.

מבין מספר הינן מקור אחד  Googleת ובהקשר זה, יש להבהיר כי תכני 6.8.12.2.12

החברה, וכי הסדרי חלוקת הרווחים המעוגנים מקורות הכנסה של 

בחוזים בין החברה לבין כלל שותפי ההפצה ומפתחי האפליקציות אינם 

ת, אלא מתייחסות ותכניהמפרטים באופן ספציפי את ההכנסות מ

להכנסותיה הכלליות של החברה מן הפרסום באפליקציה )המבוססות, 

  Outbrainדוגמת מחברות אחרות, כות ותכניהבפועל, על ההכנסות מ

  וכו'(.

 Googleהחשבון מטעם חברת   פועלת באופן שקוף למול מנהלי החברה 6.8.12.2.13

ת, לרבות בכל הנוגע לבסיס מודל השותפות בינה ובין ותכניהבמסגרת 

החברה מעריכה, כי ככל שסוגיית  שותפי ההפצה ומפתחי האפליקציות.

הגיע עם ניתן יהיה ל Googleמודל השותפות כאמור תעלה לדיון מול 

Google להסדרת העניין להבנות מתאימות. 

שותפי ההפצה של החברה, ככלל אינם מעורבים באופני הפרסום  6.8.12.2.14

על באופן זדוני המתרחשים באפליקציה, וכפועל יוצא יכולתם להשפיע 

)זאת, בשונה משחקנים  הפרסום באפליקציה הינה מוגבלת ביצועי

   חברות פרסום(. או אחרים בתעשייה, כדוגמת מפתחי אפליקציות
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פועלת באופן רציף ואקטיבי למניעת שיטות פרסום לא  החברה 6.8.12.2.15

באופן מפורש החברה לגיטימיות, במספר מישורים. בין היתר, אוסרת 

על שימוש בשיטות פרסום לא לגיטימיות )לרבות הגדלת מספר 

ההופעות או הקליקים באופן מלאכותי או ידני, הצעת תגמול עבור 

לחיצה על מודעות, שימוש בכלים אוטומטיים ליצירת קליקים 

וחשיפות, ועוד( במסגרת חוזי ההתקשרות עם שותפי ההפצה ומפתחי 

מנגנונים טכנולוגיים שה החברה שימוש בעוהאפליקציות; כמו כן, 

והחלה בהטמעת שתכליתם לנטר ולמנוע שיטות פרסום לא לגיטימיות 

ומצויה , Moatכלים יעודיים לבקרה שכזו כגון אלו המסופקים על ידי 

בעיצומה של גיבוש מדיניות ארגונית סדורה למניעת שיטות פרסום לא 

  לגיטימיות; ועוד.

ף ותדיר אחר שינויי תנאי המדיניות של עוקבת באופן רצי החברה 6.8.12.2.16

ת, לרבות ביחס למקרי אכיפה על בסיס תנאי המדיניות, על מנת ותכניה

לוודא כי פעילותה הינה סבירה ומתיישבת עם הפרקטיקות הרווחות 

 .בתעשיית הפרסום

   צבר הזמנות 6.8.12.3

 לחברה אין צבר הזמנות.

 תחרות 6.8.13

 Startאפליקצית  6.8.13.1

עת ידילשל אפליקציות עבור מסך הנעילה. מבוטל מספר לא  קייםלידיעת החברה, 

מסוג זה המתחרות על שותפי ההפצה, אפליקציות הרוב החברה ומנסיונה בשטח, 

בחשבון  פרסומות למשתמשי הקצה תמורת הנחה מסויימתבדרך כלל, מציגות 

במקרה של יצרן ) , או ברכישת המכשיר(במקרה של מפעיל סלולרי) דשיוהח

, שואפת לתת ערך אמיתי Startעומת זאת, באמצעות . החברה ל(מכשירים

למשתמשי הקצה בדמות ייעול השימוש בטלפון וגישה מהירה לכל מה שחשוב 

החברה אינה מודעת לקיומו של נכון למועד התשקיף, יחד עם זאת,  למשתמש.

לחברה אין אך  ,מבחינת ההתקנות וההכנסות Startמתחרה בסדר הגודל של 

 . לקה בשוק אליו משתייך מוצר זהך את חייכולת להער

  Start Magazineפלטפורמת  6.8.13.2

 content)מפיצי תוכן  םתחום אספקת תכנים לכל דורש אינו חדש וישנ

aggregators)  רבים יחסית בתחום, חלקם גלובלאליים כדוגמתMSN  מבית

, Start Magazineאולם בהודו.  Daily Huntמיקרוסופט וחלקן לוקאליים כדוגמת 

מספקת למפתחי אפליקציות "פיד"  אינה אגרגציה פשוטה של תוכן. הפלטפורמה 

של תכנים המותאמים אישית למשתמשי הקצה שלהם מבחינת שפה, גיאוגרפיה, 

 והעדפות אישיות. 
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צריכת התכנים מ"פידים" הינה טרנד עולה היום בתעשיה. משתמשי הקצה 

, או Facebookכדוגמאת  מעדיפים לצרוך את רוב התכנים מרשתות חברתיות

על שלל  Google News .Start Magazine -ו Apple Newsבפידים ייעודיים כדוגמת 

האפליקציות המשתמשות הינו כבר "פיד" תוכן משמעותי עם תנועה הכולכת 

 וגדלה על בסיס יומי. 

 הקבוצהאפליקציות הינו חדש. משתמשי תחום המגזין המותאם אישית עבור 

אשר נמכרה  News Republicתחרים ובראשם חברת שנקראה מודעת למספר מ

. מאז שנמכרה, Toutiaoלענקית התוכן הסינית לפני מועד התשקיף דשים ומספר ח

החברה אינה פוגשת בה כלל אצל מפתחי אפליקציות ויצרני מכשירים כפי שהיה 

רכשה  Appleגם  בעבר, אולם החברה אינה מודעת לכוונותיה של החברה הרוכשת.

המהווה את הבסיס  , בסכום שלא פורסםTextureלפני מספר חדשים את חברת 

נכון למועד התשקיף, לחברה אין יכולת להעריך את . Apple Newsלפלטפורמת 

  .אליו משתייך מוצר זההחדש והצומח חלקה בשוק 

  עונתיות 6.8.14

, הכנסותיה והמגזין Startבתחומי  של החברה לקוחותיהבהתאם למודל ההכנסות הקיים עם 

אשר  ,מושפעות באופן ישיר מהשקעתם של המפרסמיםשל החברה בתחומי פעילות 

מתקשרת  ןעימ יםפרסום נוספ לקוחותוהעיקרי(  הלקוח)אשר הינו  Googleמתקשרים עם 

מפרסמים נוטים להגדיל את הוצאות הפרסום שלהם נה לאורך חודשי השנה הש .החברה

ראש חג המולד, תחילת שנת הלימודים, , "ם שישי השחוריו" , כגוןבקשר לאירועים מיוחדים

  .ECPM -בעלי האתרים עלייה בהתאם בהשנה האזרחית וכד'. כתוצאה מכך יראו 

לפי  ECPM -את נתוני ה , המציגהSortableשפרסמה חברת המחקר תרשים להלן , להמחשה

משמעותי בעונתיות לדעת החברה, המגמה הינה יציבה ואין הבדל  .2015חודשים במהלך שנת 

  להיום. 2015בין שנת 
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 חודש ינואר  %-שינויים ב – 2015בשנת  ECPM -של ה החודשית השפעת העונתיות

 

הכנסות החברה מתחום הפעילות מושפעות הן מהמגמה הכללית בשוק כמפורט לעיל, והן מהעבודה 

 שתחום פעילות זה נמצא בצמיחה. 

 

 לבין המודל העונתי הכללי Startקיימת הלימה בין ההכנסות החדשיות של 
 

 
 
 

 חלק ד' – עניינים הנוגעים לקבוצה בכללותה
 

 כושר יצור 6.9

החברה משתמשת בשרתים שאותם היא מתחזקת בעצמה,  ת תוכנה.וות החברה מבוססויפעיל

אינן כרוכות בעלויות  שרתי החברה. הקמתם ותחזוקתם של ומשתמשת בשירותי ענן לצורך אחסון

בדבר  לפרטיםותשומות גבוהות. לפיכך, להערכת החברה, אין לחברה מגבלת כושר ייצור אפקטיבית. 

  להלן. 6.23.1ראה סעיף  –הסכם אמזון בקשר עם שירותי הענן 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  6.10

 בהרצליה. מצוייםהר "מ 1360 -שטח של כ ,משרדיההחברה שוכרת את 

העסקית של לפעילות ובתוך הקבוצה שוכרות גם הן שטחים המיועדים לשימוש משרדי יתר החברות 

 .בטריטוריות הרלוונטיות הקבוצה

בנוסף, לקבוצה קיימים שרתים פיזיים אשר משמשים לאספקת השירותים לפעילות השוטפת של 

 החברה. 

 מחקר ופיתוח  6.11
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מוגנים בפטנטים הרשומים ברחבי וחלקם החברה מוצרי החברה הינם פרי פיתוחים טכנולוגיים של 

העולם. החברה משקיעה רבות בהמשך פיתוח מוצריה, תוך התאמתם לשינויים טכנולוגיים ולצרכי 

 שוק משתנים. 

בטיוב המוצרים הקיימים למועד התשקיף, מתמקדת עיקר פעילות המחקר והפיתוח של החברה 

 .בפרק ז לעילוכמפורט בסעיפים  ים של החברהפיתוח מוצרים חדשים בתחומי הפעילות הקיימבו

מקורותיה העצמאיים של החברה  כלל פעילות המחקר והפיתוח של החברה ממומנת באמצעות

 להלן. 6.18והלוואות מגופים פיננסיים, כפי שמפורט בסעיף 

דולר. בהתאם לתכנית  אלפי 5,918-בכ הסתכמו 2017סך עלויות המחקר והפיתוח של החברה בשנת 

דולר בפעילות מחקר  אלפי 6,500 -ה מעריכה כי היא עתידה להשקיע כהעבודה של החברה, החבר

 .  2018ופיתוח במהלך שנת 

-פ בגובה של עד כ"החברה קיבלה מענקים מהרשות לחדשנות )לשעבר: המדען הראשי( לתוכניות מו

החברה מילאה את כל מחויבויותיה לשלם תמלוגים לרשות אלפי דולר. למועד התשקיף,  420

 לחדשנות. 

  נכסים לא מוחשיים 6.12

לרישום פטנטים חשיבות ראשונה במעלה בקשר עם הגנה קניינית, ביחס לטכנולוגיה  6.12.1

להלן הפרטים אודות הפטנטים המהותיים הרשומים והבקשות  ה.אשר בפיתוח החבר

 .לפטנטים מהותיים בקשר עם מוצרי החברה, כפי שהינם בתוקף במועד הדוח

טכנולוגיות הליבה של החברה פותחו על ידה ולידיעת החברה, היא בעלת מלא הזכויות 

ין הרוחני לעשות בהן שימוש לפיתוח מוצרי החברה. כחלק מאסטרטגיה להגנה על הקני

שלה, רשמה החברה פטנטים על הטכנולוגיות שפיתחה בתחום פעילות זה. בבעלות 

משפחות פטנטים רשומים בתחומי תקשורת סלולרית ושירותים על גבי  01החברה 

רשתות כאלו במדינות הבאות: ארה"ב, אירופה, הודו, סין והונג קונג, רוסיה וישראל. 

שום פטנט בהודו ובקשה אחת מהמשפחות שלעיל בנוסף, לחברה  בקשה אחת נוספת לרי

אלפי דולר  90-כ 2017 -ו 2016בשלבי רישום באירופה. החברה הוציאה במהלך השנים 

אלפי דולר, בהתאמה, לרישום והגנה על פטנטים, ובנוסף מעסיקה עורך פטנטים  75-וכ

 .2000במשרה חלקית משנת 

" )ראו Start" ולוגו מוצר "LiveScreen"החברה משווקת את מוצריה תחת סימני המסחר  6.12.2

ב ואירופה. סימן המסחר "להלן( שהינם סימני מסחר רשומים של החברה בישראל, ארה

"LiveScreen.רשום בנוסף גם בהודו, רוסיה ואינדונזיה " 

יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה עומדת על סך של  31.12.2017נכון ליום  6.12.3

 לתשקיף. 10, בפרק 2017לדוחות הכספיים לשנת  13ור דולר. לפרטים ראו ביא 932,000

 



 63 -ו 

 

 

 
 "Startלוגו מוצר "
 
 

 : התשקיףלהלן טבלה המסכמת את הפטנטים הרשומים שבבעלות החברה למועד  6.12.4

 
מספר 
 משפחה

מס' פטנט 
 בארצות הברית

מועד  תיאור הפטנט
 קדימות

מדינות נוספות בהן נרשם או 
 אושר

מועד 
פקיעה 

צפוי של 
 הפטנט

1 US 7,039,423 
US 8,170,587 
US 8,150,426  
US 8,391,900 

שיטה להפעלת רשת תקשורת 
סלולרית ושיטה להפעלת 

 מכשיר תקשורת סלולרי אישי

 ZL 01 8 03653.8 סין 13/01/00
 EA 006901אסיה -אירו

 EP 1 310 079אירופה  
 EP 2 192 720 אירופה

 HK1053920 הונג קונג
 IL 149,972 ישראל

 IN 236902 הודו
 IN 236283 הודו

2021 
)ארה"ב 

2023) 

2 US 7,860,951  יזימת שיחת אינטרנט במכשיר
סלולרי אישי, ופרוטוקול 

 התאמה לכך

 ZL 02 8 05450.4  סין 19/02/2002
 ZL200710001612.2 סין

 EP 1 362 491 אירופה
 HK1063558 הונג קונג
 HK1115261 הונג קונג

 IL 157,147 ישראל
 IN 205 274 הודו

 RU 2284674 רוסיה

2022 
)ארה"ב 

2025) 

3 US 7,801,541  יישומים רבי משתמשים על
 תשתית רשת סלולרית ניידת

 ZL 01 8 23198.5 סין 25/04/2001
 EP 1 382 212 אירופה

 HK1065674 הונג קונג
 IL 158,337 ישראל

 IN 216853 הודו
 RU 2292120 רוסיה

2021 
)ארה"ב 

2022) 

4 US 7,096,044  הודעות שידור מנקודה אחת
( PTMPלמספר נקודות )

הניתנות לשרשור לשם הצגת 
הודעות על מכשירי תקשורת 

 סלולריים אישיים

 ZL 01 8 23704.5 סין 16/08/2001
 HK 1074729 הונג קונג

 IL 160,309 ישראל
 IN 235062 הודו

 RU 2284673 רוסיה

2021 
)ארה"ב 

2022) 

5 US 8,121,651  תוכן על פרסונליזצית
 מכשירים סלולריים אישיים

 ZL200780004720.3 סין 11/02/2007
 HK1137279 הונג קונג

  IL 193147 ישראל
 

  EP 07706130.7אירופה
 ממתין לאישור, נרשם תחת

EP 1 997 328 A2   ומתייחס
  WO 2007/091272 -ל

2027 
)ארה"ב 

2029) 

6 US 8,204,488  הפצת תוכן וובי למכשירים
 אישיים סלולריים

 IL 195,707 2027 ישראל 11/07/2007
)ארה"ב 

2029) 
7 US 8,213,972  חבילות פרסום עבור הצגת

מודעות פרסום על מכשירים 
 סלולריים אישיים

 ארה"ב  20/03/2027
2028 

8 US 8,219,153 
US 8,285,337 

פרסום על מכשירים סלולריים 
 אישיים

 IL 198,917 ישראל 20/03/2007
 IL 224,283 ישראל

2027 
)ארה"ב 

2027) 
9 US 8,200,202  איסוף ודיווח נתונים של

פעילות משתמשים של 
 מכשירים סלולריים אישיים

 IL 203,282 2027 ישראל 31/08/2007
)ארה"ב 

2029) 
10 US 9891788  שיטות הפעלה ומוצרי תוכנת

מחשב עבור מכשירים ניידים 
 בעלי מסך מגע

30/07/2013  2033 

שיטה להפעלת מכשיר   11
 תקשורת סלולרי אישי

 201731021900 הודו 22/07/2017
 ממתין לרישום

2037 
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 נכון למועד הדוח, סמני המסחר שבבעלות החברה ורשומים הינם כדלקמן: 6.12.5

מועד הגשת הבקשה  מס' הסימון מדינת הרישום הסימן
 לרישום סימן המסחר

סטאטוס בקשה נכון 
 למועד הדוח

LIVESCREEN רשום 1/8/2011 239632 ישראל 
LIVESCREEN רשום 13/9/2011 4,378,378 ארה"ב 
LIVESCREEN 004230553 אירופה 

010175222 
14/02/2005 
04/08/2011 

 רשום

LIVESCREEN 2183790 הודו 
  

 רשום 2/8/2011

LIVESCREEN אינדונזיה IDM000410342         
IDM000407313 
IDM000407315 
IDM000407308 
IDM000407314 

 רשום 19/08/2011

LIVESCREEN רשום 04/08/2011 465261 רוסיה 
Stylized S 5,082,047 ארה"ב 

5,099,445 
5,099,443 

 רשום 12/04/2016

Stylized S רשום 15/03/2016 015220502 אירופה 
MYSCREEN רשום 04/04/2006 004996666 אירופה 

  הון אנושי 6.13

  132-וכ 141-כ לעומת, עובדים  146-כ הקבוצהבחברות  הועסקו, לסמוך לפני מועד התשקיף נכון

חברות . להלן מספר העובדים בחלוקה לפי , בהתאמה2016-ו 2017 שנת בתום בה שעבדו עובדים

  הקבוצה:

 31.12.2016 31.12.2017 סמוך למועד התשקיף חברה

סלטיק טכנולוגיות 
  0  0  0 ומדיה בע"מ

  0  0  0 סלטיק אינק

 70 79 100 סלטיק ישראל

 26 31 33 סלטיק הודו

 2 2 2 סלטיק ברזיל

 4 3 4 סלטיק סינגפור

 1 1 1 סלטיק אוקראינה

 6 6 6 סלטיק רוסיה

 

  תיאור כללי על עובדי החברה 6.14

 בישראל הקבוצהיני העבודה החלים על עובדי הסכמי העסקה וד  6.14.1.1

, בדרך כלל, באמצעות הסכמי עבודה אישיים בישראל מועסקיםה עובדי הקבוצה

ובכפוף לאמור להלן, לא חלות עליהם הוראות הסכמים קיבוציים כלליים או 

מיוחדים, למעט מכוח צווי הרחבה כלליים החלים על כלל עובדי המשק, וביניהם צווי 

קבע הרחבה לעניין דמי הבראה, הוצאות נסיעה, ותשלום פנסיה. שכרם של העובדים נ

בהתאם לתפקידם, כאשר חלקם זכאים לתמורה בגין שעות עבודה נוספות. חלק 

מעובדי הקבוצה זכאים, בנוסף לתנאים המפורטים לעיל ביחס לשאר העובדים, 

לביטוח מנהלים, קרן השתלמות, רכב וטלפון סלולרי. הסכמי העבודה כאמור הינם, 
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סיק את ההסכם בהודעה בדרך כלל, לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להפ

  .מראש כקבוע בהסכם

לחוקי מגן  המאוגדות בישראל במסגרת העסקת העובדים, כפופות חברות הקבוצה

; חוק שכר מינימום,  1958שונים שהעיקריים שבהם, חוק הגנת השכר התשי"ח, 

; חוק שעות עבודה ומנוחה, 1963-; חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג1987 התשמ"ז

; 1976 –; חוק דמי מחלה, התשל"ו 1951 חוק חופשה שנתית התשי"א ;1951-התשי"א

 ;2002 ,תשס"ב -תנאי עבודה(, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה)חוק הודעה לעובד 

 קבוצהחברות הלבנוסף, ביחס לעובדים המועסקים באמצעות חברות המספקות 

חיקוקים ל האמורות שירותי ניקיון, כפופות חברות הקבוצההמואגדות בישראל 

החוק )" 2011-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בהה, נוספים, ובכלל ז

, אשר נועד לאכוף באופן יעיל שכר וזכויות באמצעות הטלת ("להגברת האכיפה

עיצומים כספיים בהליכים מנהליים על כלל המעבידים המפרים את הוראות חוקי 

ם, אשר במסגרת החוק להגברת אכיפה המגן והטלת אחריות אישית על מנהלים כלליי

מחויבים לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של הוראות חוק 

  .המנויות בחוק להגברת האכיפה

 .להערכת החברה, לחוק להגברת האכיפה אין השלכות מהותיות על עסקיה

 הטבות לאחר סיום העסקה   6.14.1.2

הפקדה מוגדרת, בהתאם תכניות ל המועסקים בישראל לחלק מעובדי הקבוצה

שלפיהן הקבוצה משלמת  ,1963-תשכ"ג ,לחוק פיצויי פיטורים 14 להוראות סעיף

באופן קבוע לחברות הביטוח תשלומים בגין רכיב פיצויים מבלי שתהיה לה מחויבות 

ביחס  .משפטית לשלם תשלומים נוספים בגין עדכוני שכר של העובדים, ככל שעודכנו

החברה לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה, בהתאם להוראות ליתר העובדים, מפרישה 

לפרטים נוספים אודות התחייבות החברה לתשלומים  .הדין וצווי ההרחבה הכלליים

, ראו ביאור לעובדי הקבוצה( פיצויי פרישה ופיטורים)מעביד -בשל סיום יחסי עובד

 של התשקיף.  10לדוחות הכספיים בפרק ( 1)טז()2

 נושאי משרה בכירה ועובדי הנהלה   6.14.1.3

בחברה ובחברות הבנות מועסקים נושאי משרה ועובדים בכירים נוספים בהסכמי 

אשר לגביהם לא חלות הוראות הסכמים קיבוציים כלליים או  ,העסקה אישיים

מיוחדים, למעט מכוח צווי הרחבה כלליים, החלים על כלל עובדי המשק, ככל 

ו הטבות העדיפות על פני ההוראות הקבועות בצווי שהעובדים האמורים לא קיבל

ההרחבה האמורים. תנאי שכרם וההטבות הסוציאליות של נושאי המשרה ועובדי 

ההנהלה כאמור, נקבעים בהתאם למאפייני תפקידם, והם זכאים, בנוסף לתנאים 

המקובלים בחברה אצל שאר העובדים, לרכב, טלפון סלולארי, ביטוח מנהלים וקרן 

ות. הסכמי ההעסקה הינם, בדרך כלל, לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד השתלמ

חלק מעובדיה הבכירה של . רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה מראש כקבוע בהסכם

הקבוצה התחייבו לשמירה על סודיות ואי תחרות לתקופות שנקבעו בהתבסס על 

  .תקופת עבודתם בחברה
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של החברה מדיניות תגמול  10המניותביום ]__[ אישרה האסיפה הכללית של בעלי 

לחוק החברות. מדיניות התגמול  20לנושאי משרה ודירקטורים בהתאם לתיקון 

אושרה בכפוף להשלמת ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה. מדיניות התגמול משקפת 

את תנאי התגמול המירביים להם זכאים נושאי המשרה המכהנים בחברה. תוקף 

שנים ממועד הנפקת המניות על ידי החברה  5-הינה למדיניות התגמול שאושרה 

 לראשונה לציבור.

לפירוט בדבר תנאי העסקתם של נושאי משרה בכירה בקבוצה, לרבות פירוט חמשת 

מקבלי השכר הגבוה מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה, מדיניות תגמול לנושאי 

   .לתשקיף 8ק , ראו פרושיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה משרה בקבוצה

 ת ות תגמול הוניותכני  6.14.1.4

, נכון למועד ולנושאי המשרה בחברה פרטים בדבר תכנית האופציות לעובדיםל

 .לתשקיף 3.6התשקיף, ראו סעיף 

 תלות בעובדים  6.14.1.5

להערכת החברה, אין לקבוצה תלות בעובד מסויים בתחום פעילות כלשהו. יחד עם 

מאותה יחידה בתחום פעילות כלשהו, בעת זאת, עזיבתם של קבוצת עובדים מקצועיים 

  .עלולה להשפיע על ביצועי אותה היחידה בטווח הקצר י,ובעונה אחת ובאופן לא צפו

 חומרי גלם וספקים 6.15

החברה הינה חברה המפתחת טכנולוגיות המבוססות על תוכנה בלבד, ולכן אינה תלויה בספק אחד 

  .או במספר ספקים

  הון חוזר 6.16

 אשראי לקוחות 6.16.1

לתנאי ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה, גובה החברה את התשלומים  בהתאם

ימים אשר חלפו ממועד משלוח החשבונית  90 –ל  30המגיעים לה במהלך התקופה שבין 

על פי תנאי ההתקשרות. עיקר התקשרויות החברה הינן על בסיס התחשבנות חודשית, 

ין השירותים שסופקו על כאשר בתום כל חודש קלנדארי עורכת החברה התחשבנות בג

ידה ומפיקה חשבוניות בהתאם . כמו כן החברה עורכת מעקב על בסיס חודשי אחר גבייה  

 וחובות פתוחים כלפיה אשר טרם נפרעו )ככל שישנם(.

 אשראי ספקים 6.16.2

בהתאם לתנאי ההתקשרות של החברה עם עיקר שותפי ההפצה והתוכן שלה, תשלם להם  .א

בפועל את התשלומים המגיעים לה וזאת לאחר פרק  החברה לאחר שתגבה מלקוחותיה 

 ימים ממועד הוצאת החשבונית על ידי הספק . 30-60  -זמן של כ

 - ספקים נוספים .ב

                                                      
 למועד טיוטה זו טרם אושרה מדיניות התגמול של החברה. מדיניות התגמול תפורסם בסמוך למועד פרסום התשקיף. 10
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ימים מאספקת השירות בפועל  90עד  30התשלומים יבוצעו על ידי החברה בטווח של בין  

 ובהתאם לתנאי ההסכמים האמורים עם כל אחד מספקים אלו.

 :כדלקמן הינוהחברה  )באלפי דולר(  של )*(החוזר ההון 6.16.3

31.12.2017 31.12.2016 

2,957 2,560 

התחייבויות ( 2, לבין: )נכסים שוטפים( 1הינו ההפרש בין: ) כפי שמוצג בטבלה שלעיל ההון החוזר)*(

 .שוטפות

 השקעות 6.17

 בנות(.לחברה אין השקעות מהותיות בחברות מוחזקות, שותפויות ומיזמים )שאינם חברות 

 מימון 6.18

 שהועמד מקרן הון סיכוןאשראי  ,השקעות הוןהכנסות ממכירות, פעילות החברה ממומנת על ידי 

 .והכול כמפורט בסעיף זה להלן י מוסדות פיננסיים"והלוואות לטווח קצר ע

 מסגרות אשראי והלוואות 6.18.1

 העמדת מסגרת הלוואות עם קראוסלם מיהסכ 6.18.1.1

, התקשרו סלטיק אינק וסלטיק ישראל )בסעיף זה, 2015בחודש יולי 

"(, קראוס"להלן: ( עם קראוס קפיטל, בעלת מניות בחברה )"החברה"

לפיו ( "הסכם המסגרת"להלן: בהסכם להעמדת מסגרת להלוואות )

מיליון דולר  4החברה הייתה זכאית לקבל הלוואות בגובה של עד 

משכה החברה את מלוא המסגרת  תשקיףהגשת העד ליום (. "המסגרת")

תשלומים  36-ההלוואות נפרעות בכהלוואות בתנאים המפורטים להלן. 

חודשים  12חודשיים שווים, וזאת החל מתום תקופת הגרייס בת עד 

במהלכה שולמה ריבית בלבד. ההלוואות נפרעות במטבע יורו והן נושאות 

 1%סכום ה. בנוסף שילמה החברה עם משיכת 11%ריבית שנתית של 

על  0.7%מסכום הלוואה, ובתום תקופת המסגרת תשלם החברה סך של 

מלוא סכום המסגרת. לצורך הבטחת החזר ההלוואות שיעבדה החברה 

מדרגה ראשונה את הרכוש הקבוע  קבועים בשעבודיםלטובת קראוס 

את כל הון המניות של  והקניין הרוחני הקיימים והעתידיים של החברה,

את כל  כןשל חברת הבת ההודית, ו (1אחת )חברות הבת של החברה ומניה 

 כן,עו לחברה מהנכסים המשועבדים. כמו ירותיות שינבההטבות הפ

, מטיל הסכם עם קראוס. בנוסףערבות התקשרו החברות הבנות בהסכמי 

( מגבלה על נטילת חובות פיננסיים נוספים 1המסגרת מגבלות כדלקמן: )

( התחייבות שלא ליצור שיעבוד נוסף על נכסי 2על ידי חברות הקבוצה, )

שינוי שליטה בדרך של מיזוג, מכירת נכסים לות על מגב( 3, )חברות הקבוצה

( 4)-ו, .ממניות סלטיק אינק 50%-או מכירת מניות המהוות למעלה מ

התקשרה  2018מרץ בחודש  חלוקת דיבידנד ללא הסכמת קראוס מראש.
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פריסה מחודשת של תשלומי ההלוואות לפריסההחברה עם קראוס בהסכם 

  . 2021פברואר  ועד 2017ואר שהוענקו לחברה וטרם נפרעו, החל מינ

כתבי  3,925בתמורה למסגרת ההלוואות העניקה סלטיק אינק לקראוס 

)בכפוף לאירועי  E-2מסוג  אופציה הניתנים למימוש למספר זהה של מניות

התאמה כמקובל(, תמורת תוספת מימוש השווה לערכן הנקוב של מניות 

 2025יולי ב 2)א( למוקדם מבין המימוש. כתבי האופציה ניתנים למימוש עד 

חודשים  12)ג( או  (Qualified IPOהנפקה מאושרת )חודשים לאחר  12)ב( 

 . אירוע מכירה של החברה, כהגדרת מונחים אלו בכתבי האופציהלאחר 

, התקשרה סלטיק אינק. עם קראוס בהסכם נוסף 2016בחודש בספטמבר 

זכאית  לפיו ("2016אשראי ההסכם קו "להלן: ) אשראילהעמדת מסגרת 

המסגרת "להלן: מיליון דולר ) 4החברה לקבל הלוואות בגובה של עד 

הגשת התשקיף עד ליום  ( בתנאים דומים לתנאי הסכם המסגרת."הנוספת

 משכה החברה את מלוא המסגרת כהלוואות בתנאים המפורטים להלן.

רת הבטוחות שניתנו לקראוס להבטחת פירעון ההלוואות על פי הסכם המסג

נוסף שעבוד צף   ואליהן המסגרת הנוספת ישמשו גם להבטחת הלוואות

מדרגה ראשונה לטובת קראוס על כל זכויות החברה בכל נכסיה המוחשיים 

והבלתי מוחשיים בעתיד ובהווה וכן על ההטבות הפירותיות אשר ינבעו 

 .מהם

העניקה סלטיק אינק. והתחייבה להעניק  בתמורה למסגרת הנוספת

את הקבוצה כתבי אופציה, באופן יחסי בהתאם לניצול  3,925לקראוס עד 

 המסגרת את כלמסגרת ההלוואות. נכון למועד זה ניצלה סלטיק אינק 

, הניתנים למימוש למספר כתבי אופציה בהתאם 3,925והנפיקה לקראוס 

התאמה כמקובל( תמורת תוספת )בכפוף לאירועי  E-2זהה של מניות מסוג 

. כתבי האופציה מימוש השווה לערכן הנקוב של מניות המימוש

חודשים  12, )ב( 2026ביולי  27ניתניםניתנים למימוש עד המוקדם מבין א( 

חודשים לאחר אירוע מכירה של החברה, כהגדרת  12לאחר הנפקה או )ג( 

וצל כל המסגרת )א( תנ-במידה ובנוסף, . מונחים אלו בכתבי האופציה

)ב( קראוסוקראוס תבחר לממש את כל כתבי האופציה הנוספים -הנוספת ו

זכאית לקראת או בעקבות אירוע אקזיט, כהגדרתו בכתבי האופציה, תהיה 

אלף דולר ארה"ב, כך שבמידה ושווי  800של  תמינימלי להטבהקראוס 

ום זה, מניות המימוש בעת מימוש כתבי האופציה הנוספים הינו נמוך מסכ

תהיה סלטיק אינק או החברה המונפקת, לפי העניין, מחויבת להנפיק 

ההטבה לקראוס מניות נוספות או לשלם לקראוס סכום נוסף, שיעמיד את 

אלף  800כתבי האופציה הנוספים על שווי של בגין מימוש מלוא לקראוס 

 .דולר ארה"ב

הומרו כתבי ארגון בהון של סלטיק אינק. -במסגרת רה 31.12.2017ביום 

, ביחד 2016האופציה שהוענקו תחת הסכם המסגרת והסכם קו האשראי 

עם כתבי אופציה נוספים שניתנו לקראוס בקשר עם הלוואות שנתנה 
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כתבי האופציה כתבי אופציה )" 59,393-לסלטיק אינק בשנים קודמות, ל

של סלטיק  AAהניתנים למימוש למספר זהה של מניות מסוג  ,"(החדשים

ל תמורת תוספת מימוש השווה  )בכפוף לאירועי התאמה כמוקבל(אינק. 

חודשים לאחר  12, )ב( 2025ביולי  2, עד למוקדם מבין )א( דולר 0.001

חודשים לאחר אירוע מכירה של החברה, כהגדרת מונחים  12הנפקה, או )ג( 

  . אלו בכתבי האופציה

   עומדת על סך של  ברה האמורותיתרת הלוואות הח 31.12.2017נכון ליום 

לפרטים נוספים בדבר הסכם המסגרת והסכם המסגרת  .אלפי דולר  6,946

לדוחות הכספיים של החברה  21הנוסף ועיקרי תנאיהם ראה ראו ביאור 

  .2017לשנת 

בהסכם נוסף להעמדת התקשרה החברה עם קראוס , 2018 במרץ 11 ביום

להלן: ( מיליון דולר ארה"ב )3שלושה )קו אשראי בסך אשר לא יעלה על 

 .בתנאים דומים לתנאי הסכם המסגרת "(2018ראי לשנת קו האשהסכם "

הבטוחות שניתנו לקראוס להבטחת פירעון ההלוואות על פי המסגרת 

הנוספת ישמשו גם להבטחת ההלוואות במסגרת הסכם קו האשראי לשנת 

שעבוד וכן הסכמי  , בתוספת מספר פריטי רכוש קבוע החוסים תחת2018

בקבוצה. כן ניתנו לקראוס  תחת הסכם קו נוספות חברות בת של ערבות 

 להעמדת חוב נוסף לסלטיק אינק ראשונה זכות ההצעה 2018האשראי לשנת 

, להמיר את סכום ההלוואה הוכן הזכות, בכפוף להנפק ,או לכל הקבוצה

יר למניה , במחהמונפקת שהועמד וטרם נפרע למניות רגילות של החברה

הימים שקדמו להמרה,  30-הנמוך מבין )א( ממוצע מחירי מניית החברה ב

 . רה"בדולר א 87.35או )ב( 

התחייבה סלטיק אינק להעניק  2018בתמורה להסכם קו האשראי לשנת 

, וביחד עם "כתבי האופציה הנוספים)" כתבי אופציה 4,797לקראוס עד 

, באופן יחסי ("קראוס כתבי האופציה שלכתבי האופציה החדשים, "

כתבי האופציה ניתנים את מסגרת ההלוואות.  הקבוצהבהתאם לניצול 

שנים לאחר הנפקה או )ג(  5, )ב( 2028במרץ  11 למימוש עד המוקדם מבין א

מיידית לפני אירוע מכירה של הקבוצה, כהגדרת מונחים אלו בכתבי 

 האופציה.

מתוך הסכם קו  ון דולרמילי 1 ניצלה סלטיק אינק התשקיףכון למועד נ

כתבי אופציה, הניתנים  2,399והנפיקה לקראוס  2018האשראי לשנת 

)בכפוף לאירועי  AAמסוג סלטיק אינק למימוש מספר זהה של מניות 

ווה לערכן הנקוב של מניות תמורת תוספת מימוש הש התאמה כמוקבל(

)ב( -ינוצל כל קו האשראי האמור ו)א( -במידה ובנוסף, המימוש. 

לקראת או  קראוסוקראוס תבחר לממש את כל כתבי האופציה הנוספים

זכאית קראוס , תהיה בעקבות אירוע אקזיט, כהגדרתו בכתבי האופציה

כך שבמידה ושווי מניות ארה"באלף דולר  600של  תמינימלי להטבה

המימוש בעת מימוש כתבי האופציה הנוספים הינו נמוך מסכום זה, תהיה 
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מחויבת להנפיק לקראוס  רה המונפקת, לפי העניין,סלטיק אינק או החב

לקראוס ההטבה מניות נוספות או לשלם לקראוס סכום נוסף, שיעמיד את 

אלף דולר  600כתבי האופציה הנוספים על שווי של מימוש מלוא בגין 

  .ארה"ב

על פי של קראוס כתבי האופציה כל במסגרת עסקת החלפת המניות הומרו 

רגילות ]____[ כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות -לההסכמים השונים 

 החברה. של 

מומשו כל , 2018וכתוצאה מניצול מלוא קו האשראי לשנת עובר להנפקה, 

  .11]___[ מניות של החברה-כתבי האופציה של קראוס ל

 21, ראו ביאור מספר 2018לפרטים נוספים בדבר הסכם קו האשראי לשנת 

 רה ובקשר עם אירועים לאחר תאריך המאזן.לדוחות הכספיים של החב

בהסכמי הלוואה קצרי טווח  ,ישראל סלטיק מתקשרת ,2010החל משנת  6.18.1.2

התחייבה כלפי הבנק  במסגרתם, "(הבנק)להלן: " לאומי לישראלעם בנק 

  :12אמות המידה הפיננסיות ומגבלות נוספות כדלקמןל

ן ליוימ 1-מלא יפחת  סלטיק ישראלסכום המזומנים בחשבון הבנק של  6.18.1.2.1

למועד הדיווח באחרון לבנק, לסלטיק ישראל היו בחשבון  .ארה"ב  דולר

 מליון דולר ארה"ב.  1.821הבנק 

יחס מהיר )היחס בין מזומנים, שווי מזומנים וחובות לקוחות לבין  6.18.1.2.2

אחרון לבנק, היחס הלמועד הדיווח . 1.15-התחייבויות לז"ק( לא יפחת מ

 . 1.153  להמהיר על פי הגדרת הבנק עמד ע

למועד  לפחות בביצוע מול תקציב כפי שהוגש לבנק. 85%עמידה של  6.18.1.2.3

בביצוע  106%-97%דה החברה בשיעור של בין הדיווח האחרון לבנק, עמ

 . מול התקציב שהוגש לבנק

אי שינוי שליטה )כהגדרתה בחוק ניירות ערך( במישרין או בעקיפין ללא  6.18.1.2.4

  .הסכמת הבנק

אי ביצוע מיזוג או פעולה דומה אחרת המקנה לרוכש את עיקר נכסי  6.18.1.2.5

 סלטיק ישראל או מניותיה. 

לא לבצע כל שינוי בהחזקות סלטיק ישראל בחברות הבנות שלה, וכי  6.18.1.2.6

 חברות הבנות לא יטלו אשראי מצדדים שלישיים.

לפירוט נוסף בדבר התקשרותה של החברה עם התאגיד הבנקאי ראה  6.18.1.2.7

 יה הכספיים של החברה.לדוחות 21ביאור 

                                                      
 למועד התשקיף ובהתאם לניצול המסגרת בפועל יושלם בסמוך 11
 עמידת סלטיק ישראל באמות המידה הפיננסיות תעודכן מחדש בסמוך למועד פרסום התשקיף. 12
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ולמועד התשקיף עומדת סלטיק ישראל בכל אמות המידה והמגבלות  31.12.2017ליום 

 לעיל. 

  האשראי של הקבוצה )באלפי דולר(: מסגרותפירוט  6.19

 31.12.2017ליום  31.12.2016ליום  

 מסגרת אשראי
10,000 10,000 

 סכום שנוצל
7,680 8,680 

 יתרת המסגרת
2,320 1,320 

 ריבית ממוצעת
10.2% 10.2% 

 

 )ב(5ראה סעיף  - לטווח ארוך והלוואות לטווח קצר )באלפי דולר( של החברה  יההלוואותאודות פירוט ל

מיד לאחר המצורף  2017 - ו 2016 בדמבר של כל אחת מהשנים 31ליום  חברהשל ה דוח  הדירקטוריוןל

 פרק זה לתשקיף.

 מיסוי 6.20

  הן פועלות .  בהתאם לסביבה הרגולטורית בה על חברות הקבוצה חלים דיני מס

 דיני המס החלים על החברה  6.20.1

, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה 2016בחודש דצמבר  6.20.1.1

, אשר 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

. יחד 23%לשיעור של  25%קבע הפחתה נוספת של מס החברות משיעור של 

ת, נקבעה במסגרת החוק האמור הוראת שעה לפיה שיעור מס עם זא

. כפועל יוצא, שיעור מס החברות שחל בשנת 24%יהיה  2017החברות בשנת 

  .23%ואילך יהיה  2018ושיעור מס החברות שיחול משנת  24%הינו  2017

לתשקיף, החברה, למרות  1בנוסף ,כתוצאה מהחלפת המניות כאמור בפרק  6.20.1.2

גדה בישראל, תיחשב לצרכי מס פדרלי בארה"ב כחברה היותה חברה שהתא

אמריקאית ותהא כפופה למיסוי בארה"ב ולכל חובות המס המוטלות על כל 

בעקבות  התאגידים האמריקאים, לרבות דרישות ניכוי מס במקור ודיווח.

רפורמת המס שבוצעה בארצות הברית שיעור המס הפדרלי שחל על החברה 

 . 21%כאמור הינו 

רפורמת המס בארה"ב לא צפויה השפעה מהותית על ניכוי מס במקור בגין ל 6.20.1.3

חלוקת דיבידנדים על ידי החברה לבעלי מניותיה או על מיסוי רווחי ההון 

בגין מכירת מניותיה וכן לא צפויה השפעה מהותית בעתיד הנראה לעין 

  ברמת הקבוצה.

 – הפעילות בחו"ל  דיני המס החלים על חברות בנות מהותיות 6.20.2

  (Celltick Mobile Media PVT LTD) הודו סלטיק 6.20.2.1
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עיקר פעילותה של סלטיק הודו הינו בהודו ובסרילנקה. סלטיק הודו כפופה 

 למס חברות בהתאם לחוקי המס הרגולטורים החלים בהודו. 

למרס  31 -לאפריל ומסתיימת ב 1 -שנת המס של סלטיק הודו מתחילה ב

בהודו מחולקת לשכבות, כאשר על כל ההכנסה החייבת במס בשנה העוקבת. 

 שכבה מוטל מס חברות בשיעור שונה )להלן: "מדרגות המס"(.

 להלן שיעורי המס החברות החלים בהודו, בהתאם למדרגות המס כאמור:

 

    

 

 

 

בין ישראל להודו קיימת אמנה למניעת כפל מס. בגין העברות כספים 

שוטפות מסלטיק הודו לסלטיק ישראל )המבוססות על מחקר מחירי העברה  

 לא חל ניכוי מס במקור .

 2.13החברה וחברות הבנות שלה, ראו סעיף אודות דיני המס החלים על נוספים  לפרטים 6.20.3

המובאים בפרק  ,2017בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים של החברה 9אור לתשקיף ובי

  .לתשקיף 10

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 6.21

 למועד התשקיף, אין לפעילות החברה היבטים סביבתיים. 

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  6.22

ככל הידוע לחברה, אין מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לחלק מהותי בפעילות החברה 

  והמשפיעים עליה באופן מהותי. 

 הסכמים מהותיים  6.23

  אמזוןשירותי הענן עם הסכם  6.23.1

 . ₪מיליון  2.5 -סך של כבהתקשרות זו של החברה הינה היקף עלות שנתית של  6.23.1.1

נן, רשאית אמזון לשנות או לחדול בכל עת מאספקת על פי תנאי הסכם  שירותי הע 6.23.1.2

, בכפוף למתן התראה לחברה. כן רשאית אמזון, תחת תנאים או חלקם שירותיה

מסוימים, כדוגמת הפרת החוזה או יצירת סיכון אבטחתי על ידי החברה, להשהות 

 ."(זכות ההשהייהלהלן: )" את זכות החברה לגישה לשירותים השונים

נן קובע שהחברה אחראית לשימוש משתמשי הקצה בתוכן החברה הסכם שירותי הע 6.23.1.3

 ולעמידתם בתנאי ההסכם.

  .בעבור השירותים הניתנים לחברה תחת הסכם שירותי הענן, משלמת החברה לאמזון 6.23.1.4

הסכם שירותי הענן ייוותר בתוקף כל עוד אינו מובא לסיומו על ידי אחד הצדדים. כל  6.23.1.5

ימים לצד השני, וכן אם  30החוזה בהתראה של אחד מן הצדדים יכול להביא לסיום 

. בנוסף, ימים 30הצד השני הפר את החוזה באופן מהותי ולא תיקן את ההפרה במשך 

 31.20% 31.20%  מליון רופי הודי 10עד 

 33.384% 33.384%  מליון רופי הודי 100-מליון 10

 34.944% 34.944% מליון רופי הודי 100מעל 
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רשאית אמזון לסיים את החוזה באופן מיידי )א( אם קמה לה זכות ההשהייה; )ב( אם 

קשריה עם שותף צד שלישי המספק לה תוכנה או טכנולוגיה העומדת בבסיס 

ותים הניתנים תחת ההסכם יגיעו לסיומם או יחייבו את אמזון לשנות את האופן השיר

או )ג( לצורך עמידה בתנאי החוק או בדרישות  את התוכנה או הטכנולוגיה; בו מספקת

  רגולטוריות.

אשר ינבעו  הוצאה ד ו/אולכל טענה, הפסהחברה התחייבה לשפות את אמזון בקשר  6.23.1.6

ידי החברה, סכסוך בין החברה לאחד ממשתמשי  כתוצאה מהפרת החוזה על לאמזון

הקצה ושימוש החברה ו/או משתמשי הקצה בשירותי הרשת המסופקים תחת הסכם 

הגיבוי. אמזון התחייבה להגן על החברה מכל טענת צד שלישי ששירותי הרשת 

 הניתנים לחברה מפרים זכויות קניין רוחני של אותו הצד או צד שלישי אחר.

ון מוגבלת לנזקים ישירים הנובעים לחברה מההסכם )זולת נזקים אחריותה של אמז 6.23.1.7

הנובעים מנסיבות מסוימות המפורטות בהסכם( ולסכומים שקיבלה אמזון מהחברה 

, על פי הנמוך החודשים שקדמו לאירוע אשר יצר את העילה לטענת הנזק 12-ב

 לא קיימת הגבלה על אחריות החברה כלפי אמזון.. מביניהם

 מהותיים  הפצהעם שותפי פעולה  הסכמי שיתוף 6.24

 Startבתחום שותף הפצה מהותי   

על גבי הרוב המוחלט של מכשירי  Startהמתייחס להתקנת אפליקציית  הפצה הסכם 6.24.1

 -כ באמצעותשותף הפצה מוביל ביבשת דרום אמריקה הנמכרים על ידי האנדרואיד 

 "(ההפצהשותף )להלן: " המשתייכים לקבוצה.ים מפעילים הסלולרה 17

על גבי מכשירי המפעילים הסלולרים  Startמספר התקנות אפליקצית למועד התשקיף  6.24.2

 הוא מהותי ביחס לתחום הפעילות.  שותף ההפצה השייכים ל

כי הקבוצה תהיה אחראית לתחזוקת  ,במסגרת תנאי ההתקשרות הכלליים הוסכם 6.24.3

יתן את  צהשותף ההפושדרוג האפליקציה תוך אספקת התכנים והפרסומות בעוד ש

את הטלפונים להתקין את אפליקצית  וליצרני המכשירים המספקים  24-ההנחיה לכ

Start  כחלק מתהליך הייצור של הטלפון, כך שהמשתמש הסופי יחשף לאפליקציה עם

 ההפעלה הראשונית של הטלפון ויראה בה חלק מהמכשיר עצמו.

( בהכנסות מפרסום בעוד 50%-50%) בחלקים שוויםהוסכם כי שתי החברות יתחלקו  6.24.4

 שהקבוצה תישא בעלויות התוכן אותן תממן מחלקה בהכנסות.

הארכה אוטומטית בסיומה של כל חודשים והוא כולל  12 ינה למשךהחוזה ה תקופת 6.24.5

 שנת חוזה.

 לשותף ההפצה יםהמשתייכ מפעיליםבמסגרת תנאי ההסכם ישנה אפשרות של  6.24.6

עם החברה באותם התנאים החלים כיום תחת  התשלום,, רק לצורך להתקשר ישירות

הסכם המסגרת, באמצעות חתימה על מכתב המחאת הזכויות והחובות הנובעות 

 מההסכם ישירות אליהן.
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 הליכים משפטיים 6.25

 לדוחות הכספיים.  9ביאור או לפרטים אודות הליכים משפטיים שהקבוצה צד להם ר

 נה הקרובהוצפי להתפתחות בש יעדים ואסטרטגיה עסקית 6.26

תוך  חברה מובילה בתחומי פעילותהברחבי העולם כ חזק את מעמדההחברה שמה לה ליעד ל

יעדיה כחברה אסטרטגיית החברה להשגת . לקוחותיה ומקסום רווחיהקהל  שלוגיוון  הרחבה

 :  כדלקמן הינם

 כללי 6.26.1

 חדשות תיוהתקשרויצירת  -קשרי הלקוחות  ימורהגדלת היקף לקחותיה וש 6.26.1.1

ים נוספים ורשויות ממשלתיות ברחבי מפעילים סלולרהפצה,  עם שותפי

הפעילות למדינות  מיהמשך הרחבת תחוהעולם תוך שמירה על הקיים, וכן 

תוך ניצול המוניטין, הידע, הנוכחות הפיזית והניסיון הנצבר בשוק נוספות 

 בו פועלת החברה כיום.

 Revenue)) של חלוקת הכנסות הקיים הרחבת הפעילות במודל הכנסות 6.26.1.2

Share   או חלוקת רווחים אשר להערכת החברה צפוי להגדיל את הכנסות

לאור הערכת החברה בדבר קיומם של בין היתר, וזאת,  החברה לאורך זמן, 

בכל אחד  שיעורי ריווחיות אטרקטיביים והזדמנות להתרחבות עסקית

 . מתחומי פעילותה

גיות חדשות לצורך שמירה על מובילות טכנולוגית, לרבות פיתוח טכנולו 6.26.1.3

משתמש  ו המשתנים שלשיפור וחידוש תחומי הפעילות תוך התאמתם לצרכי

פיתוח עצמי של תוכנות וטכנולוגיות בהתאם לזיהוי רצונות וצרכי ובכלל זה, 

 משתמשי הקצה.  

הרחבת פעילות בתחומים עסקיים חדשים המשיקים לפעילותה תוך ניצול  6.26.1.4

שיווקיות של החברה ואת הידע שנצבר יכולותיה הטכנולוגיות, העסקיות וה

 בה ומינוף נכסיה הקיימים.

  LiveScreenבתחום  6.26.2

החברה שואפת להמשיך ולהרחיב את מגוון התכנים והשירותים אותם היא  6.26.2.1

מציעה למשתמשי הקצה של לקוחותיה. כמו כן, שואפת החברה להגדיל את 

החברה , Mass Alertהכנסותיה מפרסום גם בתחום זה. באשר למוצר 

ים באמצעות מפעילים הסלולרה ,שואפת להרחיב את מעגל לקוחותיה

 וכן לחדור לתחום הלקוחות הממשלתיים באמצעות CBCמכירת עוד שרתי 

מכירה של מוצר השליטה ו התמודדות במכרזים לחוזים ארוכי טווח

לגופים האמונים על בטחון הפנים  Alert Aggregator -והבקרה החדש 

 .(One Stop Shop)ספקית פיתרון מלא כתוך מיצוב עצמה  במדינות השונות

יצמחו  2018בשנת ה בתחום זה כי ההכנסות מפעילות ,החברה מעריכה
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גם נתח משמעותי מסך הכנסותיה של החברה  וימשיכו להוותבאופן ניכר 

 .בשנה זו

 : Startבתחום  6.26.3

הגדולים בעולם, באמצעות התוכן  החברה שואפת להפוך לאחד ממפיצי 6.26.3.1

התקשרות עם ספקי תוכן מובילים מצד אחד, והפצת התוכן באמצעות 

אפליקציות שיעשו שימוש במגזין, מצד שני. כמו כן, פועלת החברה להקמת 

מערך שיווק עצמאי הפונה ישירות למפרסמים, אשר יאפשר לה להגדיל את 

נפח הפרסומות שתירכשנה ישירות מהחברה ולהקטין את התלות הקיימת 

  י הפרסום של גוגל ובכך להגדיל את הכנסות החברה ורווחיותה.כיום במערכ

 Start Magazine, בדגש על זהבהרחבת פעילותה בתחום  החברה מרכזת 6.26.3.2

מנוע צמיחה משמעותי. החברה ממשיכה לפעול למימוש תוכניתה כ

לרבות, בדרך של החדרת המגזין לשימוש האסטרטגית להגדלת פעילות זו 

חיזוק מערך המכירות   לעיל, 6.8.9.2ט בסעיף מפתחי האפליקציות כמפור

גדיל באופן משמעותי את כך שי העולמי שלה וכן פיתוח ושדרוג המוצר

( לרבות, באופן אשר טארפיקלמשתמשי הקצה ) החשיפה של תכני המגזין

יסייע למפתחי האפליקציות להשאיר את משתמשי הקצה שלהם זמן רב 

תמשיך  החברה .לעיל( 6.8.9.2יף )לפירוט נוסף ראה סע יותר באפליקציה

להשקיע בתחום זה, מתוך כוונה לבנות אותו כמרכז הכנסות ורווחים 

ה בתחום כה כי ההכנסות מפעילותמשמעותי בשנים הקרובות. החברה מערי

הגדול משמעותית ביחס לשנים יצמחו באופן ניכר ויהוו נתח  2018בשנת זה 

  מסך הכנסותיה של החברה בשנה זו.קודמות 

הערכותיה של החברה כמפורט בסעיף זה לעיל לרבות,  – מידע צופה פני עתיד

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו הערכותיה בדבר תוצאות פעילותה העתידיות, הינן 

וההסתגלות  ר, על נסיונה של החברה בתחום זהבחוק ניירות ערך, המבוסס, בין הית

שני מהלך שוק הסלולר ב המוכחת שלה שלה לשינויים הטכנולוגים אותם חווה

העשורים האחרונים. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש 

 באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.

 2018הערכות החברה ביחס להכנסותיה בשנת  6.26.4

ביחס  25%-תגדלנה בשיעור של כ 2018החברה מעריכה, כי הכנסותיה בשנת  6.26.4.1

 Startבתחום פעילות  2018, וכי הכנסותיה בשנת 2017להכנסותיה בשנת 

 . 2017ביחס להכנסות תחום הפעילות בשנת  60%-תגדלנה בשיעור של כ

וכן על  2018הערכות אלו מבוססות על נתוני הכנסות של החברה מתחילת  6.26.4.2

 ות וההנחות הבאות:ההערכ

  -  LiveScreenבתחום פעילות  6.26.4.2.1
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תמשיך במתכונת  LiveScreenמעריכה החברה, כי פעילות מוצרי 

הקיימת מתוך הנחות של גידול מסוים בהכנסות מלקוחות 

כי לא תבוטלנה  ,קיימים והתקשרות עם לקוחות חדשים

התקשרויות עם מפעילי רשת שההתקשרות איתם מהותית 

ולא יחולו שינויים מהותיים בתנאי ההתקשרות  לתחום הפעילות

עמם כי לא יחול שינוי מהותי ברגולציה החלה במדינות 

המהותיות לפעילותה, וכן על התאמה והרחבה מסויימת במגוון 

)ר'  LiveScreenואופי השירותים הנתנים על ידה במסגרת מוצרי 

מתבססת הערכת  Mass Alert(. ביחס למוצרי לעיל 6.7.2סעיף 

תתקשר החברה ותכיר  2018החברה על ההנחה, כי עד לתום שנת 

)לפרטים  Mass Alertבהכנסות בגין עסקה אחת למכירת מערכת 

ר'  Mass Alertאודות המגעים שמנהלת החברה בקשר למערכות 

. לאור ההיקף המהותי של כל התקשרות לעיל( 6.7.7סעיף 

לכאן, מההנחה באשר  למכירת מוצר זה כל סטיה, לכאן או

 2018למספר העסקאות שיחתמו ואשר הכנסותיהם יוכרו בשנת 

)כאשר כאמור ההנחה היא ביחס לעסקה אחת כזו(, תשפיע באופן 

מהותי על הכנסות החברה ולפיכך על הערכת הגידול בהכנסותיה 

כאמור לעיל )לעניין חוסר הוודאות באשר להתקשרויות למכירת 

 .לעיל( 6.7.7סעיף ר'  Mass Alertמוצרי 

 

 Startהערכת החברה באשר לגידול בהכנסות בתחום פעילות  6.26.4.2.2

 Startמבוססת על נתוני מכירות של החברה בתחום הפעילות 

 וכן על ההערכות וההנחות הבאות: 2018מתחילת 

המשך קצב הגידול הקיים במספר המכשירים בהם מותקנת 

, דשות בחודשמליון התקנות ח 4.5-שעומד על כ Startאפליקצית 

השקת האפליקציה עם מפעילים ויצרנים עמם כבר חתמה 

התקשרות עם מפעילי רשת ויצרני טלפונים  ,החברה הסכמים

שיפור יכולת המוניטיזציה של החברה,  ובכלל זה  -נוספים; וכן  

המשך ההתקשרות עם רשתות פרסום מובילות בעיקר אלו 

בתנאי תוכניות  וכי לא יחול שינוי Googleהמופעלים על ידי 

Google  6.8.12.2 ביחס לחברה בלבד )לפרטים ר' סעיףבכלל או 

החל לפעול ולהניב הכנסות  Start(. יש לציין, כי תחום פעילות לעיל

כך שכל תחזית ביחס לתחום פעילות זה  2017משמעותיות בשנת 

מסתמכת על היסטוריית פעילות קצרה, וככל פעילות חדשה 

ה חדשנית, בצד צפי הצמיחה המהירה המבוססת על טכנולוגי

 קיים גם סיכון גדול יותר. 
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תחזיות הצמיחה של החברה כאמור הינן בגדר מידע צופה פני  -מידע צופה פני עתיד 

 ,עתיד המבוסס על הערכות והנחות של החברה נכון למועד התשקיף כפי שפורטו לעיל

בו פועלת החברה כמו מיתון  וכן על גורמי שוק חיצוניים העשויים להשפיע על כל השוק

כלכלי במדינות מהותיות, שינויים בשערי מטבע וסיכונים אחרים המפורטים בסעיף 

להלן. כל שינוי מהותי לרעה בהערכות החברה ישפיע בהתאם גם על תחזיות  6.27

והערכות הצמיחה המפורטות לעיל ואין כל וודאות כי תחזיות או הערכות אלו יתממשו 

      אם בכלל. ,ים לעילבמועדים הנקוב

    

 דיון בגורמי סיכון   6.27

 גורמי סיכון מאקרו כלכליים

בהן  למצב הכלכלי הגלובלי וכן למצב הכלכלי במדינות - מצב כלכלי גלובלי ומקומי 6.27.1

תקציבי ההצטיידות לחברה פעילות מהותית, קיימת השפעה ישירה על היקף 

 .ובהתאמה על עסקי החברה ועל תוצאותיה העסקיות הטכנולוגית של לקוחות החברה,

ומיתון גלובלי או מיתון מקומי במדינות בהן החברה פועלת כאמור,  האטה כלכלית

  .לפגוע בהיקף פעילות החברה וברווחיותה עלולים

שונות  החברה חשופה לסיכון של החרמת גופים ישראלים במדינות - סיכון פוליטי 6.27.2

רבות, שוללת  יות ועוינות גוברת למדינת ישראל במדינותאנטישמ .מטעמים פוליטיים

שיש בו כדי להשפיע על  רכישת תוצרת ישראלית והתקשרות עם גופים ישראלים, באופן

 .החברה ועל תוצאות פעילותה

במדינות  בפעילות מקורו החברה, מהותי ממכירות חלק - מתפתחות במדינות פעילות 6.27.3

 משטר שלעיתים או בשלטון מתאפיינות חלקן ואשר למשברים מתפתחות, החשופות

 אשר למשברים פוליטיים חשופות אלו מדינות וכלכלית. פוליטית יציב, אינו תכופות

 למנוע או לעכב או/אלו ו במדינות החברה פעילות את להפסיק ואף להקטין עשויים

 וללא התראה ללא אף זאת,. אלו באזורים הפועלים מלקוחות תשלום קבלת מהחברה

 משברים גם בנוסף, החוב יעיל לגביית באופן לפעול או/ו זאת לצפות החברה של ולתיכ

 ובכלל פועלת החברה בהן במדינות היכולת לפעול על לרעה להשפיע עלולים גלובאליים

 וברווחיותה. הכנסותיה בהיקף מכך לפגוע וכתוצאה ,בהן הפעילות היקף על או

במדינות שונות  מפעילותהלהתקבל  עשויות הקבוצההכנסות  - שינויים בשערי חליפין 6.27.4

עלות העסקת העובדים והמשרדים ובמטבעות שונים, בעוד חלק מהוצאותיה לרבות 

הינן בש"ח או בדולר ארה"ב ולכן שינויים בשערי חליפין בין המטבעות השונים  בישראל

לבין ש"ח או דולר ארה"ב עשויים להשפיע על רווחיות החברה. בנוסף, תוצאותיה 

ספיות של הקבוצה מוצגות בדולר ארה"ב, בעוד חלק מהכנסותיה והוצאותיה הכ

 ליצור לחברה חשיפה עשויותמטבעות . לפיכך, תנודות בשערי במטבעות שונים

 .ועלולות להשפיע על רווחיותה חשבונאית וכלכלית
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 גורמי סיכון ענפיים

לחברה מספר מתחרים לעיל,  6.8.13 -ו  6.7.17, 6.7.7בהמשך לאמור בסעיף  - תחרות 6.27.5

הפועלים, נכון למועד התשקיף, באזורים גיאוגרפיים מוגבלים. במקרה של הגברת 

התחרות במדינות בהן פועלת החברה, ייתכן ויהיה על החברה להגיב בדרך של הוזלת 

מחירי המוצרים או הגדלת ההשקעות בשיווק והפצה, באופן שעשוי להשפיע על 

  הביצועים העסקיים של החברה.

  תקיפות סייבר ודליפת מידע 6.27.6

חלק ניכר משירותי החברה ללקוחותיה מתבצעים באמצעות שימוש בתוכנות החברה 

ועל מערך  מחמירהת מידע לשמור על מערכת אבטחעל מנת כל מאמץ בענן. החברה עושה 

ובכלל זה,  ללקוחות החברהנת למנוע פגיעה בתכנים המועברים גיבויים מספק, על מ

רה עם חברה חיצונית בעלת מוניטין ומתמחה בתחום זה על מנת שזו התקשרה עם החב

תקיפות סייבר על תוכנות החברה עשויות למנוע עם זאת,  תספק לה שירות קבוע בנושא.

מהחברה לספק את שירותיה באופן זמני ואף לגרום נזק לתכנים המועברים אמצעות 

של לקוחות החברה ולפגיעה  נםאובדן אמומערכת החברה. פגיעה כאמור עלולה להוביל ל

כנגד לחברה ביטוח ייעודי  ., דבר שעשוי להשפיע על הביצועים העסקייםבמוניטין החברה

עד למועד פרסום התשקיף לא התרחש אירוע מהותי  נזקים כתוצאה ממתקפת סייבר.

  בחברה מסוג זה.

מחלקת מערכות מידע האחראית בין היתר על האבטחה מפני סיכוני סייבר.  הלחבר

( ונהלים וכלים לאבטחת firewall, VPNלצורך כך נעשה שימוש במערכות הגנה )כגון 

החברה עושה שימוש בכלי ניתוח ובקרה שונים לניטור וזיהוי סיכונים  מערכות המידע.

ה. כמו כן מיושמים כלים ונהלים לטיפול וכן לסריקת פעילות חשודה וזיהוי פרצות אבטח

המשכיות  – BCPתכנית התאוששות מאסון,  – DRPמשבר והמשך פעילות ) יבאירוע

בין היתר ביצעה החברה מספר סקרי סיכונים על ידי חברות חיצוניות בנושא  עסקית(.

עלו ממצאים  , לא 2017במסגרת סקר בקרות פנימיות שבוצע בחברה בתחילת שנת זה. 

 .IT -מעותיים בתחום המש

 שינויים והתפתחות טכנולוגית 6.27.7

 התפתחות ושינויים טכנולוגיים בתחום הרשתות הסלולאריות, מחייבות התפתחות מתמדת

של שירותי החברה ושיפור הטכנולוגיה שלה על מנת להתאימם לחידושים אלה. הצלחת 

ל מנת שתוכל לעמוד החברה בתחום תלויה, בין היתר, ביכולתה לשפר את מגוון שירותיה ע

בקצב ההתפתחויות הטכנולוגיות, לספק פתרונות טובים במהירות ובעלויות נמוכות, 

 ולהקדים את מתחרותיה. 

 החברהפעילות לגורמי סיכון ייחודיים 

 מפעילים ברחבי העולם שיתופי פעולה עם 6.27.8

סלולרים מפעילים  באמצעות שיתוף פעולה עםעיקר פעילות החברה ברחבי העולם הינה 

תפי הפצה, ווש LiveScreenהמפעילים הינם לקוחות בכל האמור לתחום . ברחבי העולם

 באופן פתאומי ללא הודעה מוקדמת מפעילסיום פעילותו של . Startבכל האמור לתחום 
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לפגוע בהכנסות החברה , עשוי )ככל שהדבר מתאפשר בהתאם להסכם בינו לבין החברה(

פיות לצורך שימור הפעילות באותה המדינה, ולהשפיע לחייב את החברה להוצאות כסו

לפרטים אודות לקוחות מהותיים של החברה  .על תוצאות הפעילות של החברהלרעה 

  לעיל.  6.7.15ר' סעיף  LiveScreen-בתחום ה

 . שותף ההפצה המרכזי שותף ההפצההפסקת ההתקשרות של החברה עם  - tartSבתחום 

האפליקציה, וכן של יצרני המכשירים בכל הנוגע  של התקנותכלל המ 70%-אחראי לכ

עשויה לפגוע ועל כן הפסקת ההתקשרות עימו  .להטמעה מובנית של אפליקציות במכשיר

בהפצתה של האפליקציה ומשכך, בהכנסות מתחום זה. לפירוט בדבר תנאי התקשרות 

 לעיל. 6.24ראה סעיף שותף ההפצה החברה עם 

  ותייםמה  פרסום לקוחות יחסים עם 6.27.9

 -גוגל  .א

 במסגרת ת עם גוגליומקורן בהתקשרו )במאוחד( החברהמהכנסות  18% -שיעור של כ 

 -ו  6.8.12.2.10פים כמפורט בסעי. AdMob -ו  AdSense, Adx הסכמי פרסום מסוג

 כאמורת ותכניכל אחת מהלעיל, לגוגל זכות להפסיק את השתתפות החברה ב 6.8.12.2.7

פעילות עם ההפסקת לרבות בטענה כי החברה איננה מקיימת את תנאי התכנית.  ,בכל עת

על פי דוחותיה  גוגל מכל סיבה שהיא עלולה לפגוע באופן מהותי בהכנסות החברה

  .הכספיים

  iveScreenLיחסים עם מפעילים סלולאריים מהותיים בתחום  .ב

לקוחות מהותיים  םבנפרד, הינ דאח, כל ב'  LiveScreenלקוח  –א' ו  LiveScreenלקוח 

ובין החברה עלול לפגוע  םבינלעיל. סיום ההתקשרותה  6.7.15של החברה  כמפורט בסעיף 

 בהכנסותיה של החברה על פי דוחותיה הכספיים.

 לקוחות מהותיים של  מספר מצומצם 6.27.10

, נכון למועד התשקיף לחברה קיימים מספר מצומצם של לקוחות בפרק זה לעיל כמפורט

מהותיים. יחד עם זאת, החברה פועלת כל העת בכל אחד ממגזרי הפעילות שלה על מנת 

ובכלל  ואת היקף השירותים והמוצרים שלה להגדיל ולהרחיב את פריסתה הגלובאלית

זה, להתקשר עם מפעילים סלולאריים, ספקי תוכן ושותפי הפצה ולקוחות פרסום 

לעיל. לחברה  6.26ת החברה ראה סעיף חדשים ובעלי מוניטין. לפירוט בדבר אסטרטגיי

 בספקי תוכן מהותיים.בהמשך פיתוח אפליקציות ומו"פאין תלות 

  - אתגרי ניהול לאור פריסה גיאוגרפית רחבה  6.27.11

ועל  יום היווסדהבסמוך ל גלובאליהחלה לפעול באופן החברה כמפורט בפרק זה לעיל, 

 באופן זה.כן, המבנה הניהולי שלה מותאם לניהול עובדיה ועסקיה 

 רגולציה החמרת  6.27.12

 מעת לעת כפופהולכן עשויה להיות עולם רחבי הת בבטריטוריות שונוהחברה פועלת 

במדינות בהן היא פועלת. בתחום התקשורת והסלולר  הוראות רגולטוריות שונותל



 80 -ו 

 

שינויים ברגולציה, וכן ההבדלים בהוראות הרגולטוריות בין המדינות השונות, עלולים 

י החברה ולהביא לצמצום פעילותה במדינות שונות, באופן מוצרהתאמות בלדרוש ביצוע 

לפירוט בדבר הרגולציה החלה על החברה  שישפיע לרעה על תוצאות הפעילות של החברה.

 לעיל 6.8.3 –ו  6.5.2במסגרת תחומי פעילותה ראה סעיפים 

שפעתם לדעת בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון הקיימים בחברה על פי טיבם ועל פי ה 6.27.13

  הנהלת החברה, על עסקי החברה:

 

 

 
     

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה

השפעה 
 קטנה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

 

 סיכוני מאקרו 

   מצב כלכלי גלובלי ומקומי 

   סיכון פוליטי 

   פעילות במדינות מתפתחות  

   שינויים בשערי חליפין 

 סיכונים ענפיים

   תחרות 

   תקיפות סייבר ודליפת מידע 

   שינויים והתפתחות טכנולוגית 

 סיכונים ייחודיים לחברה 

   
מפעילים סלולרים ברחבי  יתופי פעולה עםש

 העולם

   מהותיים פרסום יחסים עם לקוחות 

    ל לקוחות מהותייםשמספר מצומצם 

   אתגרי ניהול לאור פריסה גאוגרפית רחבה 

   החמרת רגולציה 
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  התאגיד עסקידוח הדירקטוריון על מצב  

 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 2017בדצמבר,  31ולשנה שהסתיימה ביום 
 

טכנולוגיות ומדיה בע"מ על מצב ענייני סלטיק מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון החברה דירקטוריון 

בהתאם  , והכול2017בדצמבר  31, ולשנה שהסתיימה ביום 2016בדצמבר  31"(, לשנה שנסתיימה ביום החברה)"

 . 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו -' א חלק

 העסקיתתיאור החברה והסביבה  .1

 1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט 2018 פברואר,ב 27ביום  כחברה פרטית החברה התאגדה 1.1

עסקת החלפת מניות  בין החברה לבעלי  בסמוך לפני מועד פרסום התשקיף בוצעה ."(חוק החברות)"

במסגרתה רכשה החברה מבעלי המניות את מלוא )כהגדרתה להלן(  מניות סלטיק אינק

באופן  ,האמורים יק אינק, בתמורה להקצאת מניות החברה לבעלי המניותאחזקותיהם בסלט

אחזקות  שיעורהקנו לו  (מיד לאחר החלפת המניותכאמור )שאחזקותיו בחברה של כל בעל מניות 

החלפת עסקת "להלן: ) האחזקות בו החזיק בסלטיק אינק עובר להחלפת המניות שיעורזהה ל

 ."(המניות

 לתשקיף. 6.2.1החלפת המניות ראה סעיף לפרטים אודות עסקת 

תיאור  ,דוח דירקטוריון זה להלן, אלא אם צוין או משתמע אחרת מתוכן הדברים או הקשרםב 1.2

באופן המשקף את רכישת  נערך על בסיס פרופורמה (לרבות נתונים כספיים)החברה  עסקיה של

, כאילו התבצעה רת לעילסלטיק אינק על ידי החברה במסגרת עסקת החלפת המניות המתואמניות 

בדצמבר  31ליום  של החברהדוחות הכספיים המאוחדים בהתאמה ל, וזאת 2016ינואר,  1ביום 

  "(.הדוחות הכספיים)להלן וביחד: " 2017בדצמבר  31 –ו  2016

 ב1בסיס פרופורמה, ראה באור  של החברה עללפרטים אודות אופן עריכת הדוחות הכספיים 

המובאים  ,2017בדצמבר,  31וליום  2016בדצמבר  31ליום  חדים של החברהלדוחות הכספיים המאו

 לתשקיף 10בפרק 

(, אשר "אינק סלטיק")להלן:  .Celltick Technologies Incלחברה חברת בת אחת בבעלות מלאה 1.3

. סלטיק אינק מחזיקה במלוא ההון המונפק 2000ב בשנת "התאגדה במדינת דלאוור שבארה

וכן  ,("סלטיק ישראל"והנפרע של סלטיק טכנולוגיות בע"מ, חברה אשר התאגדה בישראל )להלן: 

(. עיקר לתשקיף 6.2.2בחברות בנות נוספות כמפורט בתרשים מבנה אחזקות החברה )ראו סעיף 

ברות הבנות שלה, המשמשות כזרועות השיווק סלטיק ישראל והחפעילות הקבוצה מבוצעת על ידי 

 . והתמיכה הטכנית והאופרטיבית של החברה במדינות השונות בהן הן פועלות

הפלטפורמות, האפליקציות, התוכנה  שנים בתחום (18כשמונה עשרה )פועלת מזה  הקבוצה 1.4

מתקדמים, והשירותים על גבי מכשירי סלולר על סוגיהם השונים, ובמתן מגוון פתרונות תוכנה 

המותאמים לצרכי לקוחות החברה. במסגרת תחום פעילותה מספקת החברה פתרונות טכנולוגים 

מקיפים וייחודיים להפצת תכנים ושירותים שונים על גבי מכשירים סלולאריים, המותאמים 

להעדפות משתמש הקצה ולמקום בו הוא נמצא. הפצת התכנים והשירותים למשתמשי הקצה 
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מוצרים אותם מפתחת החברה עבור לקוחותיה ובעיקר על ידי התקשרות עם מבוצעת באמצעות 

, וזאת ומפתחי אפליקציות יצרני טלפונים סלולארייםריות ברחבי העולם, מפעילי רשתות סלול

)א(  -כמפורט להלן באמצעות שני קווי מוצר עיקריים המהווים את שני תחומי הפעילות של החברה

 . Startום )ב( תח - ו LiveScreen תחום

הכספיים וכן, סעיפים  לדוחות 23תחומי פעילות החברה ראה ביאור לפרטים נוספים בדבר פילוח  1.5

 לתשקיף. 6.8 –ו  6.7

 כספיה מצבה .2

 : (דולר ארה"בי אלפ)בסעיפי המאזן להלן תמצית נתונים עיקריים מתוך 

 31.12.2017 

 

 י החברההסבר  31.12.2016

ראה הסבר בגין השינוי ביתרת המזומנים  3,365 2,755 מזומנים ושווי מזומנים
 סעיף נזילות לדוח הדירקטוריון.  4בסעיף 

 השנים בין מהותי שינוי ללא 177 191 מזומנים מוגבלים

 1,784הגידול ביתרת הלקוחות בסך של  4,851 6,635 לקוחות, נטו
אלפי דולר נובע בעיקר מעליה במחזור 

המתאפיין   - Startההכנסות בתחום ה
-בעונתיות שהביאה לגידול נטו בסך של כ

אלפי דולר וכן, עליה ביתרת לקוחות  500
מיליון  1-בסך של כ 2017בהודו בתום שנת 

דולר כתוצאה ממדיניות מס מכירות חדשה 
שהוטמעה בהודו שהביאה לעיכוב בגביה 

ממספר לקוחות שטרם עמדו בה לתום 
היתרה בגין לקוחות אלו  כאשר ,השנה

 .2018, 1נגבתה במהלך רבעון 

נובע  953הגידול ביתרת החייבים בסך של  2,285 3,238 חייבים ויתרות חובה
בעיקרו מתשלום מקדמות מס בהודו שטרם 

נוצלו וכן משינוי מדניות מס המכירות 
 בהודו.

 ללא שינוי מהותי בין השנים 94 94 פקדונות לזמן ארוך

 מהותי בין השניםללא שינוי  519 464 רכוש קבוע

החלה החברה להוון עלויות  2017 בשנת - 932 נכסים בלתי מוחשיים
 .Startמחקר ופיתוח בגין תחום 

נובע  664הגידול ביתרת הספקים בסך של  425 1,089 ספקים
 חומרה ספקמשני גורמים עיקריים: יתרה ל

אלפי  174בסך של  Mass Alertלעסקת 
 . וכן,2018, 1ששולמה עד תום רבעון  דולר
של  תוכן ושותפי הפצה יספקביתרת  גידול

, דולר אלפי 413 של בסך Start תחום 
 בהתאמה לעליה בפעילות התחום.

אשראי לזמן קצר מתאגיד 
 1,680 1,680 בנקאי

 ללא שינוי בין השנים

חלויות שוטפות של 
 הלוואות לזמן ארוך

1,267 1,741 

אלפי דולר מקורו  474הקיטון ביתרה בסך 
בתמהיל יתרת ההלוואות לסוף כל תקופה, 

 12שכן להלוואות המאוחרות יותר ישנם 
חודשי גרייס של תשלום ריבית בלבד לאחר 
קבלתן.  בנוסף, התחזקות היורו בשיעור של 

אלפי  230הביאה לשיערוך בסך של  12%-כ
 דולר. 

 זכאים ויתרות זכות

5,535 3,903 

הגידול ביתרת הזכאים ויתרות הזכות בסך 
אלפי דולר מקורו נובע משני  1,632של 

והפצה  התוכן ספקיגורמים: גידול ביתרת 
, דולר אלפי 1,100בסך של  Startשל 

, עליה . וכןהתחום בפעילות לעליה בהתאמה
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 לותיתוצאות הפע .3

  :לפי חלוקה  (דולר ארה"ב)באלפי במאוחד  הדו"ח על הרווח הכולללהלן תמצית  .א

 י החברההסבר 31.12.2016 31.12.2017 

 הכנסות

28,937 24,676 

אלפי דולר  4,261-הכנסות החברה גדלו בכ

-ו 2017בין השנים  17.3%המהווים גידול של 

. הגידול נובע בעיקר מגידול בפעילות 2016

Start  הסתכמו לסך  2017שהכנסותיו בשנת

אלפי  1,522אלפי דולר בהשוואה ל  6,796של 

 דולר בשנה המקבילה.

 ההכנסותעלות 

15,362 11,998 

-הוצאות עלות ההכנסות של החברה גדלו בכ

בין  28%אלפי דולר המהווים גידול של  3,365

. הגידול נובע מעליה 2016-ו 2017השנים 

במרכיב ספקי התוכן וההפצה של המוצר 

Start  וכן, גידול בהוצאות בגין שירותי אחסון

ענן ורכישת חומרה ותוכנה עבוד פרויקט 

Mass Alert. 

  12,678 13,575 גולמי  רווח

 הוצאות מחקר ופיתוח

5,918 6,187 

 269הוצאות המחקר ופיתוח קטנו בסך של 

בין  4.3%אלפי דולר המהווים קיטון של 

 1.1. החברה היוונה 2016-ל 2017השנים 

מיליון דולר לנכס בלתי מוחשי, בניכוי גידול 

אלפי דולר  872-בהוצאות השכר בסך של כ

הנובע בעיקר מגיוסי כח אדם והוצאות בגין 

 תגמול מבוסס מניות. 

 ושיווק רהמכי הוצאות

4,460 4,743 

 284הוצאות המכירה ושיווק קטנו בסך של 

אלפי דולר. עיקר הקיטון מקורו בהתייעלות 

החברה בגין הוצאות נסיעות חו"ל, תערוכות 

 והשתתפות בכנסים. 

 הוצאות הנהלה וכלליות
5,013 2,573 

הגידול בהוצאות נובע מקורו בתשלום מבוסס 

בניכוי סך של  אלפי דולר 2,880 מניות בסך של

ביתרת הוצאות לשלם בגין ספקי תוכן 
וסוכני מכירות בהודו, הזכאים לתשלום 

"Back to Back לגביה המאוחרת שצוינה "
 לעיל.

התחייבויות פיננסיות 
 369 291 נגזרות

 ללא שינוי מהותי בין השנים

הלוואות זמן ארוך בניכוי 
 חלויות שוטפות

5,679 3,900 

נובע   ארוך לזמן ההלוואות ביתרת הגידול
 מיליון 1 של בסך נוסף אשראי קו משיכתמ

התחזקות ם, בניכוי תשלומים שוטפי דולר
שהביאה לשיערוך  12%-היורו בשיעור של כ

אלפי דולר וכן, בפריסה מחדש  625בסך של 
 של הלוואות קיימות.

הון המיוחס לבעלי מניות 
 (727) (1,232) החברה 
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 י החברההסבר 31.12.2016 31.12.2017 

אלפי דולר קיטון בהוצאות  בגין שירותים  320

 מקצועיים. 

  825 1,816 תפעולי הפסד

 ללא שינוי מהותי בין השנים 95 31 הכנסות מימון

 הוצאות מימון

3,302 1,434 

הגידול בהוצאות המימון משיערוך התחייבות 

בסך  קראוס בקרן החוב בגיןפיננסית נגזרת 

אלפי דולר וכן הוצאות הפרשי שער  1,128של 

אלפי דולר בעקבות שינוי בשערי  448בסך של 

 חליפין אל מול הדולר. 

לפני מיסים על  הפסד

 הכנסה
5,087 2,164 

 

מיסים על הכנסה 

 רווח/)הפסד(
735 1,291 

במערך המס של  2017התייעלות בשנת 

 החברה אל מול חברות הבנות בעולם.

  3,453 5,822 לשנה הפסד
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בחלוקה  (באלפי דולר ארה"ב) על הרווח הכולל ההתפתחויות שחלו בסעיפים מהותיים בדו"ח להלן .ב

 : לפי תחומי הפעילות של הקבוצה

 

  -Live Screenתחום        

 י החברההסבר 31.12.2016 31.12.2017 

 23,154 22,140 הכנסות

הנובעת  בהכנסות 4.3%ירידה של 

מליון  2.7 -ך של כבס קיטוןמבעיקרה 

הכנסות ב  2016לעומת  2017דולר בשנת 

מגוון שינוי מ כתוצאה דרום אמריקהמ

 באמצעות המוני מקידוםהשירותים 

, איכותי פרטני לקידום ברואדקאסט

 וכן ,(P2P) הלקוחות של יותר וממוקד

 תכניםו מלצות על אפליקציותה

קידום זה הינו  .)פרמיום( מתקדמים

, משתמשים נמוך משמעותיתמספר ל

להגדיל את ההכנסות בשנים  צפוי אשר

  . הבאות

מנגד, הגדילה החברה את הכנסותיה 

 2 –באסיה )בעיקר בהודו( בסך של כ 

 כתוצאה 2016לעומת  2017 -מליון דולר ב

הבשלת השירות בלקוחות חדשים מ

שהושקו והגדלת תפוצת השירות בארצות 

 אלו . 

טכנולוגיים החברה מבצעת שיפורים  

ומרחיבה את מגוון השירותים בתחום 

Live Screen כן פועלת על מנת להטמיע ו

במספר פרויקטים  Mass Alertאת פתרון 

 עתידיים נוספים בעולם.

 ללא שינוי מהותי בין השנים 9,799 9,904 ההכנסותעלות 

  13,355 12,237 גולמי  רווח

 שינוי מהותי בין השניםללא  1,542 1,508 הוצאות מחקר ופיתוח

עלויות בגין מכירות, 

 כלליות ומנהלתיות 
5,198 3,790 

הגידול בהוצאות נובע בעיקר מתשלום 

 מבוסס מניות.

  8,023 5,531 תפעולי רווח

 הוצאות מימון, נטו

654 268 

ראה הסבר בגין השינוי בהוצאות המימון 

.א תחת הוצאות 3של החברה בסעיף 

 המימון.

  7,755 4,877 הכנסה מסי לפני רווח
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 י החברההסבר 31.12.2016 31.12.2017 

 מיסים על הכנסה
735 1,291 

במערך המס של  2017התייעלות בשנת 

 החברה אל מול חברות הבנות בעולם.

  6,466 4,142 נקי רווח
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  -tartS תחום 

 י החברההסבר 31.12.2016 31.12.2017 

 הכנסות

6,796 1,522 

אלפי  5,274-הכנסות התחום גדלו בכ

שלושה גורמים דולר וזאת בשל 

מרכזיים: הגידול החד במספר 

(, שיפור DAU’sהמשתמשים היומיים )

ביכולות המוניטיזציה של החברה מול 

המפרסמים והשותפים השונים 

והרחבת מגוון התכנים ושיפור הנגשתם 

 למשתמשים.

 ההכנסותעלות 

5,459 2,199 

הגידול בעלות ההכנסות מקורו בעליה 

בהוצאות המשתנות וזאת בהתאמה 

 ישירה לגידול בהכנסות המוצר. 

  (677) 1,337  גולמי)הפסד(  רווח

 הוצאות מחקר ופיתוח

4,410 4,646 

 היווןהקיטון בהוצאות נובע בעיקר מ

 בלתי לנכס השכר עלויותיחסי של 

 , בניכוי עליה במספר העובדים. מוחשי

עלויות בגין מכירות, 

 כלליות ומנהלתיות 
4,274 3,525 

הגידול בהוצאות נובע בעיקר מגידול 

 בעקבות תשלום מבוסס מניות. 

  8,847 7,347 תפעולי הפסד

 הוצאות מימון, נטו

2,617 1,072 

ראה הסבר בגין השינוי בהוצאות 

.א תחת 3המימון של החברה בסעיף 

 הוצאות המימון.

  9,919 9,964 הכנסההפסד לפני מסי 

  - - מיסים על הכנסה

  9,919 9,964 הפסד לשנה
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 נזילות  .4

תזרימי המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה ומפעילות מימון )באלפי להלן  .א

 :(דולר ארה"ב

 י החברההסבר   31.12.2016 31.12.2017 

מזומנים ושווי 

 מזומנים
2,755 3,365  

תזרימי מזומנים 

 מפעילות שוטפת

)ששימשו לפעילות 

 שוטפת(

1,309 (2,401) 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בשנת 

אלפי דולר וזאת מאחר  2,401הינו בסך   2016

והחברה בחרה להשקיע )מעבר להכנסותיה 

 Start-ו Startהשוטפות( בפיתוח מוצריה העתידיים 

Magazine  בשעה שרמת ההכנסות שלהם באותה

אלפי דולר. לעומת  1,522שנה הסתכמה לסך של 

תזרים המזומנים שנבע מפעילות   2017זאת, בשנת 

אלפי דולר וזאת למרות  1,309-שוטפת הסתכם ב

אלפי  5,087בסך של הפסד לפני מסים על הכנסה 

דולר שמקורו בעיקר  מתשלום מבוסס מניות בסך 

לר, הוצאות בגין שינוי בשווי הוגן אלפי דו 3,765של 

אלפי דולר  1,156של נגזרים פיננסיים בסך של 

 1,475ותשלומים שוטפים בגין הון חוזר בסך של 

 אלפי דולר )לקוחות, ספקים, זכאים ואחרים(.

תזרימי מזומנים 

 ששימשו לפעילות

 השקעה
(1,324) (190) 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בשנת 

מקורו בעיקר מהיוון עלויות מחקר ופיתוח  2017

אלפי דולר וכן  1,119לנכס בלתי מוחשי בסך של 

אלפי דולר בעוד  227בהשקעה ברכוש קבוע בסך של 

מדובר בעיקר בהשקעה ברכוש קבוע  2016שבשנת 

 אלפי דולר . 225בסך של 

תזרימי מזומנים 

מפעילות שנבעו 

)ששימשו לפעילות( 

 מימון

(713) 2,290 

תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות מימון מקורם 

בניצול קו האשראי שניתן לחברה על ידי קראוס 

, 2016-ו 2017אלפי דולר בשנים  4,742-ו 948בסך של 

-ו 360בניכוי פרעון הלוואות בסך של  ,בהתאמה

-ו 1,301ותשלומי ריבית בגין הלוואה בסך   1,459

מה. בנטו, , בהתא2016-ו 2017אלפי דולר בשנים  993

מפעילות לפעילות מימון   שימשתזרים המזומנים ש

תזרים המזומנים שנבעו ו 713-מימון הסתכם ב

בשנה אלפי דולר  2,290מפעילות מימון היו בסך

 המקבילה.

  

 קיימת הצורך ובמידתהפנוי  והתזריםשוטפת של התוצאות בפועל מול התכנית העסקית  בחינהעורכת  החברה

 . לעלויות התאמות לבצע האפשרות הבידי
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 מקורות מימון .5

הכנסות ממכירות מוצריה, השקעות הון, קווי  באמצעותהחברה מממנת את פעילותה, במאוחד, בעיקר 

אשראי שהועמדו לחברה מעת לעת והלוואות לטווח קצר שהועמדו על ידי מוסדות פיננסיים. לפרטים נוספים 

 לתשקיף.  6לפרק  6.19.1לדוחות הכספיים וכן, סעיף  21בדבר מימון פעילות החברה ראה ביאור 

  האשראי של הקבוצה )באלפי דולר ארה"ב(: מסגרותפירוט  .א

 
 31.12.2016ליום  31.12.2017ליום 

 מסגרת אשראי
10,000 10,000 

 סכום שנוצל
8,680 7,680 

 יתרת המסגרת
1,320 2,320 

 ריבית ממוצעת
16.9% 18.4% 

 והלוואות לטווח קצר )באלפי דולר ארה"ב(:הלוואות לטווח ארוך  .ב

 
יתרת סכומי 

ההלוואות נכון 

 31.12.2017ליום 

טווח שיעור 

הריבית 

השנתית 

 הנקובה )%(

שיעור הריבית 

האפקטיבית 

 הממוצעת )%(

יתרת סכומי 

ההלוואות נכון 

ליום 

31.12.2016 

טווח 

שיעור 

הריבית 

השנתית 

הנקובה 

)%( 

שיעור 

הריבית 

האפקטיבית 

צעת הממו

)%( 

הלוואות לזמן 

ארוך מתאגידים 

 בנקאיים

- - - - - - 

הלוואת לזמן קצר 

מתאגידים 

 בנקאיים

1,680 7.42% 7.42% 1,680 7% 7% 

הלוואות לזמן 

 בעלי ענייןארוך מ

6,946 11% 19.3% 5,641 11% 21.3% 

הלוואות לזמן קצר 

 בעלי ענייןמ

- - - - - - 
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 בסיסי הצמדה  מאזן .6

 (דולר)אלפי  2017, בדצמבר 31 ליום הצמדה מאזן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כרופידולר סינגפוריגריבנהרובלריאל ברזילאישקל חדשאירודולר

נכסים שוטפים:

1         מזומנים ושווי מזומנים ,529                  -               657                 127               25                5                    49              363      2,7 55 

191           102                -                       -                 -                 -                    89                  -                    -                 מזומנים מוגבלים  

נכסים שאינם שוטפים:

 6,635       2,529          15                      -               89              190                  -                    -                  3,812         לקוחות, נטו

27            חייבים ויתרות חובה 9                   1                 34                140              96             80                      4          2,604      3,237  

        5,620                   1              7 80                457            210              85                    68          5,598     12,818 

47                  -                    -                 פקדונות לזמן ארוך                     -                 -                 -                       -                  47              94 

                 -                    -                    -                      -                 -                 -                       -                    -                 -   

197              58                      -               6                  -                      -                    -                  202            רכוש קבוע            464 

 933             -                    -                       -                 -                 -                      -                    -                  933            נכסים בלתי מוחשיים

         1 ,135                  -                  47                     -                  6               -                      58              244       1 ,491  

6,7        סך נכסים 55                   1               826                457            217               85                 127           5,842    14,309 

התחייבויות שוטפות:

67            ספקים 3                  -                166                     2                7                -                      38              204       1 ,089 

אשראי לזמן קצר 

1        מתאגיד בנקאי ,680                  -                    -                      -                 -                 -                       -                    -         1 ,680 

חלויות שוטפות של 

1            -                 הלוואות לזמן ארוך ,267                   -                      -                 -                 -                       -                    -         1 ,267  

התחייבויות פיננסיות 

291             נגזרות                   -                    -                      -                 -                 -                       -                    -             291  

1          12                 3,001        זכאים ויתרות זכות ,508                 141              47                  1                    37               7 88       5,535 

        5,644          1 ,27 8          1 ,67 4                143              54                 1                    7 5              992       9,862 

התחייבויות לא 

שוטפות:

הלוואות לזמן ארוך 

5,67                      -בניכוי חלויות שוטפות 9                  -                      -   -                          -   -                                   -        5,67 9 

1          6,958          5,644        סך התחייבויות ,67 4                143              54                 1                    7 5              992     15,541  
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 )אלפי דולר( 2016בדצמבר,  31מאזן הצמדה ליום 

 

 

 .להלן המצורפים לדוח זהלדוחות הכספיים  3בביאור ראה  -ניהול סיכונים פיננסיים  לפרטים נוספים בדבר

 ממשל תאגידיהיבטי  –חלק ב' 

  בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתדיווח על דירקטורים  .7

עם הנפקת מניות החברה בהתאם לתשקיף זה, ולאחר מינוי דירקטורים חיצוניים בחברה, יקיים 

הדירקטוריון דיון בדבר קביעת המספר המזערי של דירקטורים שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

 והחברה תדווח בהתאם. 

 דירקטורים חיצוניים .8

החברה טרם מינתה דירקטורים חיצוניים. עם השלמת ההנפקה על פי התשקיף, החברה  התשקיף,למועד 

 תפעל כמתחייב על פי דין למינוי דירקטורים חיצוניים.

 

 דירקטורים בלתי תלויים  .9

סה"כרופידולר סינגפוריגריבנהרובלריאל ברזילאישקל חדשאירודולר

נכסים שוטפים:

2,131         מזומנים ושווי מזומנים                 46             490                17 2              91            198                    25              212       3,365 

81                   -                    -                 מזומנים מוגבלים                     -                 -                 -                       -                   96          17 7  

נכסים שאינם שוטפים:

151            494                  -                    -                  2,652        לקוחות, נטו                -                      45          1 ,510       4,851  

17            חייבים ויתרות חובה 6                   1                 52                   65             7 4             80                      6           1 ,831        2,285 

        4,959                46              623                7 32           316          27 7                    7 6          3,649   10,67 7  

 94             38                 3                        -                 -                 -                    53                  -                    -                 פקדונות לזמן ארוך

7                        -               8                  -                      -                    -                  298            רכוש קבוע               206           519 

   -                 -                    -                       -                 -                 -                      -                    -                    -                 נכסים בלתי מוחשיים

            298                  -                  53                    -                  8               -                      10              245           613 

5,257        סך נכסים                 46             67 6                7 32           324          27 7                     85          3,893     11 ,291 

התחייבויות שוטפות:

 425           180                -                       -               4                  -                    125                -                  116             ספקים

אשראי לזמן קצר 

1        מתאגיד בנקאי ,680                  -                    -                      -                 -                 -                       -                    -         1 ,680 

חלויות שוטפות של 

1            -                 הלוואות לזמן ארוך ,7 41                   -                      -                 -                 -                       -                    -         1 ,7 41  

התחייבויות פיננסיות 

 369             -                    -                       -                 -                 -                      -                    -                  369            נגזרות

1         זכאים ויתרות זכות ,599                   9          1 ,47 5                219              59               -                      29              512      3,902 

        3,7 64         1 ,7 50         1 ,600                220              63               -                      29              692       8,117  

התחייבויות לא 

שוטפות:

הלוואות לזמן ארוך 

 3,900        -                    -                       -                 -                 -                      -                  3,900           -                 בניכוי חלויות שוטפות

        3,7 64         5,650         1 ,600                220              63               -                      29              692    12,018 
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  .תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר אימצה בתקנונה הוראה לא החברהנכון למועד התשקיף, 

 מבקר פנים.10

עם השלמת ההנפקה על פי התשקיף, החברה תפעל  .מבקר פניםלא מכהן בחברה  התשקיףנכון למועד 

 .מבקר פניםכמתחייב על פי דין למינוי 

 מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות.11

ידי הנהלת -גופו של ענין עללחברה אין מדיניות קבועה בנושא מתן תרומות. פניות למתן תרומה נשקלות ל

ח לגופים שונים. נכון למועד הדוח אין לחברה אלפי ש" 3.6 -תרמה החברה סך של כ 2017בשנת . החברה

 למתן תרומות בתקופות עתידיות. התחייבויות מהותיות

 רואה החשבון המבקר .12

 -קסלמן וקסלמן משרד רו"ח )חבר ברואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד 

PricewaterhouseCoopers International Limited) 

 להלן פירוט בקשר עם שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה:

  
 2017 2016 

 69 130 ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס )אלפי דולר ארה"ב(

 - 2.5 שירותים אחרים )אלפי דולר ארה"ב(

 2,437 2,687 סך השעות שהושקעו עבור ביקורת

 - 25 שירותים אחריםסך השעות שהושקעו עבור 

 

בהתאם להיקף העבודה, לאופי שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, 

 אה החשבון המבקר הינו דירקטוריוןניסיון העבר ותנאי שוק. הגורם המאשר את שכרו של רו ה,העבוד

 .החברה

 התאגידהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  -ג'  חלק

  המאזןאירועים לאחר תאריך  .13

ות לדוח 24לפרטים בדבר אירועים מהותיים ואחרים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה, ראו ביאור  13.1

  .לדוח זה פיםהמצורהכספיים 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים.14

 ,לדוחות הכספיים 4בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים בביאור הכספיים של החברה הכנת הדוחות 

. דורשת מהנהלת החברה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים

האומדנים וההנחות החשבונאיים המשמשים בעריכת הדוחות הכספיים נבחנים באופן שוטף ומתבססים על 

נה שונות מהערכות ועל גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטיים. התוצאות בפועל יכול שתהייניסיון העבר 

לדוחות  4ביאור  אור ,בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים לפרטים אלו תחת הנחות או תנאים שונים.

 .2017בדצמבר  31ליום של החברה המאוחדים הכספיים 
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 גילוי אודות הערכת שווי מהותית בתקופת הדוח.15

 הפיננסיות תחייבויותהה של ההוגן השוויההיוון ששימש לצורך חישוב  עורשי -זיהוי נושא ההערכה  (1)

 .בגין הלוואות שנטלה החברה מקראוס הנגזרות

 .2015-2017בכל אחת מהשנים  בדצמבר 31 ליום הערכת השווי נעשתה -עיתוי ההערכה (2)

 .19%האמור בשיעור של שיעור ההיוון  -שווי נושא ההערכה  (3)

על פי פרסומיה,  . ץ כלכלי בע"מוריאנס ייעו ידי על נערכה שווי הערכת -מעריך השווי ואפיונו  זיהוי (4)

 מימוניו עסקי, כלכלי ייעוץ שירותי במתן המתמחה, תלויה בלתי חברה הינהוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ, 

ה. ממשל ומשרדי (Start-up) הזנק וחברות בוגרות, וציבוריות פרטיות, ובינלאומיות ישראליות לחברות

התקינה  לכללי בהתאם שונים מסוגים שווי והערכות ייעוץ שירותי במתן ניסיוןלמעריך השווי 

החשבונאית. לידיעת החברה אין למעריך השווי תלות בחברה. החברה התחייבה לשפות את מעריך השווי 

שמעריך השווי יחויב בקשר עם הערכת השווי, העולה על פי שלושה מסכום שכר הטרחה על כל סכום 

יבה החברה שלא לתבוע את מעריך השווי, עובדיו או ששילמה החברה למעריך השווי. כמו כן התחי

 מנהליו. 

 .CAPMהערכת שיעור ההיוון נאמדה באמצעות מודל  -מודל הערכת השווי  (5)

על בסיס תשואה לפדיון סיכון  חסרתשיעור ריבית  -ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה  (6)

 Valuation Handbook – Guide to Cost of מתוךסיכון  פרמיותשנה,  20-של אג"ח ממשלת ארה"ב ל

Capital published by Duff & Phelps, LLC  3%בשיעור של  לחברה ספציפית סיכון פרמיית ועל. 

 

 

 ומנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  רונן דניאל,

 

  

 2018, מאיב 3 תאריך:
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 ניהול החברה - 7פרק 

 חברי דירקטוריון החברה .7.1

  :1פרטים אודות חברי דירקטוריון החברהלהלן 

 קובי רוזנגרטן שם:

 054375589 מספר זהות:

 27-05-1956 תאריך לידה:

 ישראל 4691000, כפר שמריהו 37דרך השדות  דין -מען להמצאות כתבי בית

 ישראל נתינות

 ]__[ חברות בועדות דירקטוריון 

 לא האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, 
בחברה קשורה או בחברה מוחזקת 

 של החברה או של בעל עניין בה: 

 לא

  .BS in Industrial Engineering (Information systems) השכלה:
MS in Industrial Management from the Technion 
Israel Institute of Technology. 
Member of the Technion Board of Governors. 

עיסוק בחמש השנים האחרונות 
ופירוט תאגידים נוספים בהם מכהן 

 כדירקטור: 

 JVP (Jerusalem Venture Capital)שותף מנהל בקרן 
 .Altair Incיו"ר חברת   

 Celltickסלטיק טכנולוגיות בע"מ,    דירקטור כרגע בחברות:
Technologies Inc.  , AppDome Ltd. ,Iguaz.io ,Reduxio 

Ltd. ,ControlUp Technologies Ltd.  ,Teridion Ltd. ,
Unispectral Ltd. ,NooBaa Inc. 

קירבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה: 

 לא

האם הוא דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 

 ( לחוק החברות:12)א()92סעיף 

]__[ 

 

 אורי אדוני שם:

 058852310 מספר זהות:

 21-08-1964 תאריך לידה:

 ישראל 4059300, כפר נטר 53רח' השיטה  דין -מען להמצאות כתבי בית

 ישראל נתינות

 ]__[ חברות בועדות דירקטוריון 

                                            

דירקטוריון וועדותיו חברי הסופי של  ההרכבהדירקטורים המפורטים בפרק זה עתידים לכהן בדירקטוריון החברה כאשר יצוין, כי  1
  לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה.ימונו  יםחיצוניה יםדירקטורה בטיוטות הבאות ובסמוך למועד פרסום התשקיף. םיושל
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 לא האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, 
בחברה קשורה או בחברה מוחזקת 

 של החברה או של בעל עניין בה: 

 לא

 .BA in political science from Tel Aviv University השכלה:
Professional music degree from the Rimon School of 
Music. 
MBA from Manchester University. 

 
  

עיסוק בחמש השנים האחרונות 
ופירוט תאגידים נוספים בהם מכהן 

 כדירקטור: 

 JVP (Jerusalem Venture Capital)שותף בקרן 
, .Upsolver Ltd שנים האחרונות בחברות: 5 -בטור קדיר

Wishi Ltd. ,DBSH Ltd. ,TOK 
, .ComQi Inc. ,Aspectiva Ltdדירקטור כרגע בחברות: 

Personity Inc. ,DMway Ltd. ,Takwin Labs Ltd. ,
Celltick Technologies Inc ,Celltick Technologies Ltd. 

 
 

קירבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה: 

 לא 

האם הוא דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 

 ( לחוק החברות:12)א()92סעיף 

]__[ 

 

 ריצ'ארד אנטון שם:

 800307259דרכון  מספר זהות:

 03-11-1964 תאריך לידה:

 ,Denbigh Gardens, Richmond 31 דין -מען להמצאות כתבי בית

Surry TW10 6EL UK 

 אנגליה נתינות

 ]___[ חברות בועדות דירקטוריון 

 לא האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, 
בחברה קשורה או בחברה מוחזקת של 

 החברה או של בעל עניין בה: 

 לא

 .MBA from INSEAD, Paris השכלה:

BA + MA in Mathematics from 

Christ’s College at the University of 

Cambridge. 
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 רונן דניאל שם:

 057963787 מספר זהות:

 13-10-1962 תאריך לידה:

 , ישראל522354רמת גן   ,11רח' קרייתי  דין -מען להמצאות כתבי בית

 ישראל נתינות

 ]___[ חברות בועדות דירקטוריון 

 לא האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, 
בחברה קשורה או בחברה מוחזקת 

 של החברה או של בעל עניין בה:

  הקבוצהדירקטור בחברות ומנכ''ל 

 BSc in Mathematics and Computer Science from the השכלה:
University of Beer-Sheva. 
MBA from Tel Aviv University. 

עיסוק בחמש השנים האחרונות 
ופירוט תאגידים נוספים בהם מכהן 

 כדירקטור: 

  כמפורט לעיל

קירבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה:

  לא

האם הוא דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

___[] 

 

 

עיסוק בחמש השנים האחרונות 
ופירוט תאגידים נוספים בהם מכהן 

 כדירקטור: 

 .Amadeus Capital Partners Ltdשותף בקרן 
 .Oxx Ltd -שותף מנהל ב

 Amadeus Capitalשנים האחרונות בחברות:  5 -דירקטור ב
Partners Ltd. ,Amadeus Capital Partners (Nominee) 

Ltd.  ,Openbravo Inc. ,Relayware Ltd.. 
 Clicktale Ltd. ,Clicktale (UK)דירקטור כרגע בחברות: 

Ltd. ,Zift Solutions Inc. ,Metzer Consulting Ltd. ,Tel 
Aviv University Trust Ltd. ,Oxx Ltd. ,Oxxica Ltd. ,

Oxx I (England) Limited ,Oxx I (Scotland) Limited  ,
Celltick Technologies Inc.  ,Celltick Technologies 

Ltd. 

קירבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה: 

 לא 
 

האם הוא דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות:12)א()92

___[] 
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ופיננסית לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 

 ( לחוק החברות:12)א()92סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יוסי וולינגשטיין שם:

 058042474 מספר זהות:

 22-01-1963 תאריך לידה:

 Jasper Drive, Sunnyvale CA 1574 דין -מען להמצאות כתבי בית

94087, USA 

 ישראל נתינות

 ]__[ חברות בועדות דירקטוריון 

 לא האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, 
בחברה קשורה או בחברה מוחזקת 

 של החברה או של בעל עניין בה: 

 לא

 .BSc in Electrical Engineering השכלה:
MSc in Industrial Management. 

עיסוק בחמש השנים האחרונות 
ופירוט תאגידים נוספים בהם מכהן 

 כדירקטור: 

ובמנכ"ל פיתוח עסקי   Sedona Systemsמנכ"ל חברת 
 .Flight Medical Innovations Ltdבחברת 

 Sedona Systems ,Celltickדירקטור כרגע בחברות: 
Technologies Inc. ,Celltick Technologies Ltd. 

 

קירבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה: 

 לא 

האם הוא דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 

 ( לחוק החברות:12)א()92סעיף 

]_____[ 

 Mike Kelley שם:

  מספר זהות:

 1957 לידה: תאריך

 , ישראל4673332, הרצליה, 22המשכית  דין -מען להמצאות כתבי בית

 ארה"ב נתינות

 חבר דירקטוריון בוועדת השיווק חברות בועדות דירקטוריון 
 חבר דירקטוריון בוועדת השיווק הפדראלית בארה"ב

 AAF'S Advertising Hall of Fameיו"ר דירקטוריון 
 ועד היום 2016משנת  KNVיזם ומנכ"ל בחברת 

 לא האם דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:
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 2לדירקטוריוןהוראות תקנון החברה ביחס  .7.2

, והמספר ]_[בהתאם לתקנון החברה, המספר המרבי של הדירקטורים הינו : מספר הדירקטורים .7.2.1

  , אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית.]_[המזערי הינו 

 מיוחדת סיפהא .בחברה הדירקטורים את תמנה השנתית הכללית : האסיפהמינוי דירקטורים .7.2.2

 וכן הופסקה שכהונתם דירקטורים במקום לרבות לחברה דירקטורים למנות רשאית של החברה

 האסיפה ידי על או בתקנון שנקבע מהמינימום פחת הדירקטוריון חברי שמספר בכל מקרה

 אם אלא, הבאה השנתית האסיפה עד בתוקף יהיו כאמור מינויים שהיא. סיבה או מכל הכללית

 חיצוניים דירקטורים לגבי ולמעט כהונתם להפסקת עד או ,המינוי אחרת בהחלטת ייקבע כן

 .דין פי תקבע על כהונתם שתקופת

ידי  על שאושרה בהחלטהת, ע בכלת, הזכו : לדירקטוריוןמינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון .7.2.3

של  המרבי למספר בכפוף כדירקטור אדם כל למנותה, בחבר הדירקטורים של רוב לפחות

כתוספת  ואם באקראי שהתפנה מקום מילוי לשם אם)חמישה עשר(,  בתקנון הקבוע הדירקטורים

הבאה  הכללית לאסיפה עד יכהן כך שנתמנה דירקטור כלו. כהונת את להפסיק וכן לדירקטוריון

 האסיפה ידי על או הדירקטוריון ידי על הופסקה כהונתו כן אם אלאש, מחד להיבחר ויוכל

  הכללית.

או  נבחרו בה הכללית האסיפה בתום החל לתפקידם יכנסו הנבחרים : הדירקטוריםתוקף המינוי .7.2.4

 בהחלטה יותר מועד מאוחר ייקבע כן אם אלאן, העניי לפי הדירקטוריון, ידי על מינויים במועד

 האסיפה תסתיים בתום הכללית האסיפה ידי על שמונו דירקטורים של כהונתםם. מינויי על

 האסיפה הכלליתל, לעי האמור כל אף עלי. המינו מועד לאחר לראשונה שתתקיים השנתית

 לפני ,חיצוני דירקטור למעטר, דירקטו כל ממשרתו להעבירל, רגי ברוב בהחלטהת, ע בכל רשאית

                                            

, הן אלו הנובעות מתקנון החברה, כפי שיהיה בתוקפו להלן 7.3בסעיף יון, כפי שהן מתוארות הוראות תקנון החברה ביחס לדירקטור 2
  .על פי תשקיף זה הנפקההבכפוף להשלמת 

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, 
בחברה קשורה או בחברה מוחזקת של 

 החברה או של בעל עניין בה: 

 לא

 אוניברסיטת אילינוי ואוניברסיטת וויסקונסין   השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות 
ופירוט תאגידים נוספים בהם מכהן 

 כדירקטור: 

  The Weather Channel Companiesמנכ"ל ונשיא חברת 
 (2009-2012)בין השנים 

 (2012-2015)בין השנים  Unruly Mediaיו"ר דירקטוריון 
 (מ2012-2016)בין השנים  ColSpaceיו"ר דירקטוריון 

 

קירבה משפחתית לבעל עניין אחר 
 בחברה: 

 לא 

האם הוא דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

 ( לחוק החברות:12)א()92

]_____[ 
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 בפני האסיפה עמדתו את להביא סבירה הזדמנות לדירקטור שתינתן ובלבדו, כהונת תקופת תום

 דירקטור שהועבר במקום למנותל, רגי ברוב בהחלטהת, כללי אסיפה כל רשאית כןת. הכללי

 רק לתקופת בתפקידו יכהן כאמור שמונה דירקטורר. כדירקטו אחר אדםל, לעי כאמורו, ממשרת

 מינוי ומשך על יחולו לא הסעיף הוראותו. במקומ מונה שהוא הדירקטור מכהן היה אשר הכהונה

 .תהחברו חוק הוראות יחולו לגביהם אשרם, חיצוניי דירקטורים של כהונתם

בכפוף להוראות כל דין, כל אחד מהדירקטורים של החברה( למעט הדירקטורים  :דירקטור חליף .7.2.5

החיצוניים( יהיה רשאי, בהודעה בכתב לחברה, למנות לעצמו חליף לישיבה או לישיבות 

הדירקטוריון של החברה או ועדותיו, לרבות מי שהוא חבר אחר בדירקטוריון, לפטר דירקטור 

ף אחר במקום כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה חליף כזה, וכן למנות דירקטור חלי

  .כלשהי

: השלכות הפסקת כהונתו של השלכת הפסקת כהונתו של דירקטור על פעולות הדירקטוריון .7.2.6

דירקטור על פעולת הדירקטוריון במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים 

רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימלי 

 של הדירקטורים שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית. 

 דירקטור חיצוני .7.2.7

הממלאים אחר התנאים הקבועים  חיצוניים דירקטורים( 2)לפחות שני יכהנו  בחברה .7.2.7.1

 ידי האסיפה הכללית, בהתאם לקבוע בחוק החברות.-בחוק החברות, אשר ימונו על

כל ועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטור יכהן לפחות דירקטור חיצוני ב .7.2.7.2

כמפורט בסעיף  ורים החיצונייםיכהנו כל הדירקטלמעט ועדת ביקורת שבה  זאת, אחד.

 .להלן 7.2.16.3

תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני תהא שלוש שנים, ורשאית החברה, למנותו לתקופות  .7.2.7.3

 הדין.נוספות בנות שלוש שנים כל אחת, בכפוף להוראות 

המשפט -פי החלטה של בית-דירקטור חיצוני לא יפוטר וכהונתו לא תופסק אלא על .7.2.7.4

פי החלטת האסיפה הכללית, -להורות על פקיעת כהונתו, כאמור בחוק החברות או על

 כאמור בחוק החברות.

: הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש מינוי יושב ראש דירקטוריון .7.2.8

הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון. 

הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שבה 

 מור, יכהנו יושב ראש הדירקטוריוןיכהנו סגני הדירקטוריון במשרתם. אם לא נקבעה תקופה כא

החברה החלטה דירקטורים ולא התקבלה בדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם מכהנים כ

 על החלפתם.

: ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול מכריע במקרה של קולות שקולים בהצבעות קול מכריע .7.2.9

  .בדירקטוריון החברה

 .קלנדרי לרבעון אחת לפחות יתכנס החברה דירקטוריון :ישיבות מן המניין .7.2.10

  :ישיבות שלא מן המניין .7.2.11
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הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום יושב ראש  .7.2.11.1

 והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את  .7.2.11.2

 הדירקטוריון, בהתקיים כל אחד מאלה:

קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת שני דירקטורים לפחות, לשם  7.2.11.2.1

בנושא שיפורט בדרישתם, ואם מכהנים בחברה המספר המזערי של דיון 

, די יהיה בקבלת דרישה כמפורט בתקנון החברה הדירקטורים )או פחות(

לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור אחד לפחות, לשם דיון בנושא 

 שיפורט בדרישתו; 

קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של  7.2.11.2.2

 הדירקטוריון;

קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה  7.2.11.2.3

 החשבונאית של החברה.

עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון את  7.2.11.2.4

ימים ממועד הדרישה,  14הדירקטוריון, ללא דיחוי, ולא יאוחר מתום 

 .הענייןההודעה או הדיווח, לפי 

 :התכנסות וללא רתתקשו באמצעי ישיבה קיום .7.2.12

 שכל בכך דית, תקשור אמצעי בכל שימוש באמצעות שהתקיימה בישיבה .7.2.12.1

 .זה את זה לשמוע יוכלו ובהצבעה בדיון המשתתפים הזכאים הדירקטורים

 שניתנה ובלבד התכנסות ללאב, בכת החלטות לקבל רשאי יהא החברה דירקטוריון .7.2.12.2

החלטות כאמור, יערך  ת. התקבלוע באותה המכהנים הדירקטורים כל הסכמת לכך

פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו״ר הדירקטוריון. 

הוראות סעיף זה תחולנה על החלטה כאמור, בשינויים המחויבים. החלטה שנתקבלה 

בהתאם לסעיף זה, תהא תקפה לכל דבר ועניין כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון 

 .שכונסה ונוהלה כדין

: בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה אישור עסקאות שאינן חריגות .7.2.13

בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינן 

עסקאות חריגות, תאושרנה כדלהלן: התקשרות כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה, תאושר על 

ל ידי ועדת הביקורת או על ידי ועדת דירקטוריון אחרת הרלוונטית במקרה ידי הדירקטוריון או ע

האמור, או על ידי נושא משרה בחברה שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון או ועדת הביקורת, שאין 

לו עניין אישי בעסקה. אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל יכול שיעשה על ידי מתן אישור 

 .ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאותלעסקה מסוימת או על 

ידי נושא -בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על: עניין אישי .7.2.14

, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה מסויםמשרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף 

בר עניינו האישי כאמור, לצורך כל משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בד

 התקשרות עם גוף כאמור לעיל, או התקשרות אשר לגוף כאמור יש בה עניין אישי.
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: בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין, החברה רשאית לשלם תגמול דירקטורים גמול דירקטורים .7.2.15

באמור לעיל כדי למנוע בגין השתתפות בישיבות כולל לדירקטורים חיצוניים שימונו על פי דין. אין 

מהחברה להעסיק דירקטור כעובד או כנותן שירותים ו/או להעניק לדירקטור מניות ו/או 

 .אופציות למניות החברה במסגרת תכנית תגמול

 :ועדות הדירקטוריון .7.2.16

בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות  .7.2.16.1

מנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון, ולהאציל בנות שני חברים או יותר, ל

 לוועדות דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן. 

עדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר ובו .7.2.16.2

עדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול ודירקטוריון. בו

 שאינם חברי דירקטוריון.שיכהנו גם מי 

 :ועדת ביקורת .7.2.16.3

הדירקטוריון כל עוד החברה הינה חברה ציבורית כמשמעה בחוק החברות,  7.2.16.3.1

של ועדת הביקורת לא יפחת . מספר חבריה ביקורת ימנה מבין חבריו ועדת

 משלושה. 

 יהיו חברים בה המכהנים בחברה מעת לעת הדירקטורים החיצונייםכל  7.2.16.3.2

  .טורים בלתי תלוייםכאשר רוב חבריה יהיו דירק

עדת הביקורת: יושב ראש הדירקטוריון, כל דירקטור ולא יהיו חברים בו 7.2.16.3.3

לבעל השליטה או לתאגיד בשליטת  שמועסק על ידי החברה או נותן לה

בעל השליטה שירותים דרך קבע וכן, דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל 

 השליטה או קרובו.

בחוק החברות לרבות כל תפקיד  תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע 7.2.16.3.4

 אחר אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

  :ועדת תגמול .7.2.16.4

כל עוד החברה הינה חברה ציבורית כמשמעה בחוק החברות, הדירקטוריון  7.2.16.4.1

 ימנה מבין חבריו ועדת תגמול. 

מספר חבריה של ועדת תגמול לא יפחת משלושה, כל הדירקטורים  7.2.16.4.2

יו רוב חבריה, ושאר חבריה יהיו החיצוניים יהיו חברים בה והם יה

דירקטורים שתנאי כהונתם והעסקתם הם בהתאם להוראות שנקבעו לפי 

 לחוק החברות.   244סעיף 

 .יושב ראש הוועדה יהיה דירקטור חיצוני 7.2.16.4.3

תפקידי ועדת התגמול יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד  7.2.16.4.4

 אחר אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

ועדת דירקטוריון, הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון, יכהן לפחות בכל  .7.2.16.5

 דירקטור חיצוני אחד, למעט ועדת ביקורת שבה יכהנו כל הדירקטורים החיצוניים.
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כל עוד החברה ציבורית, הדירקטוריון יקיים אחת לשנה לפחות, דיון לעניין ניהול עסקי  .7.2.16.6

משרה הכפופים לו, בלא נוכחותם, לאחר שניתנה החברה על ידי המנהל הכללי ונושאי 

 להם הזדמנות להביע את עמדתם.

כל עוד החברה ציבורית, ועדת הביקורת תקיים אחת לשנה לפחות, ישיבה לעניין  .7.2.16.7

ליקויים בניהול העסקי של החברה, בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר, 

נם חברי הוועדה, לאחר שניתנה להם לפי העניין, ובלא נוכחות נושאי משרה בחברה שאי

ההזדמנות להביע את דעתם. על אף האמור לעיל, נושא משרה רשאי להיות נוכח לשם 

 הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו.

לפרטים אודות הסדרים הקבועים בתקנון החברה ביחס להוראות מסוימות בחוק  .7.2.16.8

 לתשקיף זה. 4ראו פרק  –החברות 

 אינם דירקטורים נושאי המשרה בחברה אשר  .7.3

 להלן פרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה בחברה אשר אינם דירקטורים, נכון למועד טיוטת התשקיף:

 שלמה חגי שם:

 28755940 מספר זהות:

 13/11/1971 תאריך לידה:

 01/10/2007 תאריך תחילת כהונה כנושא משרה: 

תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, בחברה 
 של בעל עניין בה: קשורה של החברה או

סמנכ"ל כספים ומנהל החטיבה העסקית של 
LiveScreen 

קירבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או 
 לא  בעל ענין אחר בחברה:

 ,B.A Accounting & Business Management השכלה:
LL.M LAWS 

סמנכ"ל כספים ומנהל החטיבה העסקית של  ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:
LiveScreen 

 

 סימה יוסף שם:

 12119905 מספר זהות:

 29/06/1963 תאריך לידה:

 11/01/2012 תאריך תחילת כהונה כנושא משרה: 

תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, בחברה 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 סמנכ"ל משאבי אנוש

קירבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או 
 לא בחברה:בעל ענין אחר 

 BA Cusiness Administration, Masters in השכלה:
Business Management & HR 

 סמנכ"ל משאבי אנוש ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:

 
 

 יוחנן דניאל שם:
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 23605496 מספר זהות:

 12/03/1968 תאריך לידה:

 01/04/2012 תאריך תחילת כהונה כנושא משרה: 

בחברה, בחברת בת, בחברה תפקיד שממלא 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 סמנכ"ל פיתוח ואופריישן

קירבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או 
 בעל ענין אחר בחברה:

 לא

 Bsc Computer Science and Mathematics השכלה:

 סמנכ"ל פיתוח ואופריישן ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:

 

 גילעמית  שם:

 24048043 מספר זהות:

 12/02/1969 תאריך לידה:

 01/09/2005 תאריך תחילת כהונה כנושא משרה: 

תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, בחברה 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 סמנכ"ל טכנולוגיות

קירבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או 
 בעל ענין אחר בחברה:

 לא

ראשון במתימטיקה ופיסיקה, תואר שני בחקר תואר  השכלה:
 ביצועים

 סמנכ"ל טכנולוגיות ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:

 
 

 אור עמית שם:

 22663165 מספר זהות:

 17/08/1966 תאריך לידה:

 01/09/2014 תאריך תחילת כהונה כנושא משרה: 

תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, בחברה 
 של בעל עניין בה: קשורה של החברה או

 חטיבת סטארטסמנכ"ל 

קירבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או 
 בעל ענין אחר בחברה:

 לא 

 תיכונית השכלה:

 סמנכ"ל חטיבת סטארט ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:

 
 

 Vidyanand Ramgopal שם:

  מספר זהות:

 10/07/1973 תאריך לידה:

 01/06/2010 תאריך תחילת כהונה כנושא משרה: 

תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, בחברה 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

VP Marketing and GM North America 

קירבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או 
 בעל ענין אחר בחברה:

 לא 
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 BE Electrical & Electrobnics Engineering, MS השכלה:
Electrical Engineering, MS Engg Engineering 

 VP Marketing and GM North America ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:

 
 

 מיטל ז'אן  שם:

 036782654 מספר זהות:

 22/10/1985 תאריך לידה:

 01/03/2015 תאריך תחילת כהונה כנושא משרה: 

בחברה תפקיד שממלא בחברה, בחברת בת, 
 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 חשבת החברה

קירבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או 
 בעל ענין אחר בחברה:

 לא 

 B.A Accounting & Economics השכלה:

 PWCחשבת החברה ורואת חשבון מבקרת ב   ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות:

 

 מורשי חתימה עצמאיים .7.4

 ., לחברה אין מורשי חתימה עצמאייםתשקיף זהנכון למועד 

 נוספים רטיםפ .7.5

 החברה של הרשום שרדהמ .7.5.1

 ;4673332, הרצליה 32משכית 

 להנפקה החברה של הדין כיעור .7.5.2

 ;5250608רמת גן  ,16 סילבר דרך אבא הללמשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם טל ושות', 

 החברה של החשבון רואי .7.5.3

מגדל  (,PricewaterhouseCoopers International Limited-ב )חבר רואי חשבון קסלמן וקסלמן

    .תל אביב ,25הסחר, המרד 
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 1בעלי ענין בחברה - 8פרק  

 2בכירהעניין ולנושאי משרה  לבעליתגמולים  .8.1

משרה הנושאי מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין שהעניקה החברה לכל אחד  יםלהלן פירוט התגמול .8.1.1

-ו 2017לשנים בחברה או בחברה תחת שליטתה,  הכהונלבקשר  ,בכירה בחברה ובחברות בשליטתהה

 ארה"ב(: )באלפי דולר 2016

 (1)תגמולים עבור שירותים 
לתקופה של שנה שנסתיימה ביום 

31.12.2017 

 פרטי מקבל התגמולים

תשלום  אחר סך הכל
 מבוסס
 מניות

שיעור  (2)שכר דמי ניהול מענק
 החזקה
בהון 

התאגיד 
)בדילול 

 הנחה(

היקף 
 משרה

 שם תפקיד

2,710  2,260 110  340 
 

9.62%  
 

 רונן דניאל מנכ"ל 100%

425  142 30  253 
 

1.22% 
 

סמנכ"ל  100%
 שלמה חגי כספים

371  118 29  224 
 

1.02% 
 

סמנכ"ל  100%
 עמית גיל טכנולוגיות

354  122 27  205 
 

1.02% 
 

סמנכ"ל  100%
D&R 

יוחנן 
 דניאל

296  85 23  188 
 

0.61% 
 

100% 
סמנכ"ל 
חטיבת 
START 

 עמית אור

 
 (1)תגמולים עבור שירותים 

לתקופה של שנה שנסתיימה ביום 
31.12.2016 

 פרטי מקבל התגמולים

תשלום  אחר סך הכל
 מבוסס
 מניות

שיעור  (2)שכר דמי ניהול מענק
 החזקה
בהון 

 התאגיד

היקף 
 משרה

 שם תפקיד

388  0 
 מנכ"ל 100% 6.47% 305  83 

 דניאלרונן 

סמנכ"ל  100% 0.96% 227  20 0  247
 כספים

 שלמה חגי

256  34 20  202 0.95% 100% 
סמנכ"ל 
טכנולוגיו

 ת

 עמית גיל

סמנכ"ל  100% 0.88% 184  19 11  214
D&R 

יוחנן 
 דניאל

204  19 16  169 0.49% 100% 
סמנ"ל 
חטיבת 
START 

 עמית אור

 
 
 .לחברהסכומי התגמול הינם במונחי עלות  ( 1)
 .סכומי השכר כוללים את עלות הרכיבים הנלווים לשכר ( 2)

                                            

  1נתונים חסרים בפרק זה יושלמו בסמוך למועד פרסום התשקיף                                                                  
עד טיוטה זו. תנאי העסקתם העדכניים של נושאי המשרה בחברה נכון למוהנוכחיים עסקתם פרק זה מתאר את תנאי היובהר כי 2 

 אשר טרם אושרה מדיניות התגמול של החברהבין היתר, בכפוף לתנאי זאת, ויפורסמו בסמוך למועד התשקיף ו אושרוטרם 
   ותפורסם אף היא בסמוך למועד התשקיף. במוסדות החברה הרלוונטיים
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 גמול דירקטורים .8.1.2

  התשקיףמועד ל .8.1.2.1

אישרה האסיפה הכללית של החברה, כי החל ממועד רישום  2018ביום ]___ ___[,  8.1.2.1.1

, בחברה המכהנים הדירקטוריםהמוצעים על פי תשקיף זה למסחר, כל  ניירות הערך

זכאים לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי. גמול או שיכהנו בה מעת לעת, יהיו 

גמול  כללים בדבר)כללים הקבועים בתקנות החברות בהתאם להדירקטורים נקבע 

כפי שיהיה  ה"סכום הקבוע",, ועומד על 2000-, התש"ס(והוצאות לדירקטור חיצוני

 . מעת לעת, בהתאם לדרגתה של החברה

"( ההסדר)" תםעבודלסיום יחסי  יםבהסדר סלטיק אינק.התקשרה  2006בספטמבר  8.1.2.1.2

רני )דירקטור מכהן בחברה נכון למועד התשקיף( ומר  וולינגשטייןמר יוסי  –ה"ה  של

. על וולינגשטיין )ממייסדיה של החברה, ביחד עם מר רונן דניאל ומר יוסי וולינגשטיין(

"( בעת הבונוסלבונוס כספי )" , כל אחד בנפרד,גשטייןווליניוסי ורני  ם פי ההסדר, זכאי

"( בלא פחות Cת ימנישל החברה )" Cאירוע אקזיט אשר במסגרתו תתומחר מניה מסוג 

מיליון דולר, לפני  103 –כאשר שווי החברה לא יפחת מ  Cלמניית  דולר ארה"ב 0.15-מ

מפורט מניות )כהלאור המרת  .3"(אירוע אקזיט מזכה"-" ורף הזכאות)"ההנפקה 

למניות רגילות  Cעל בסיס יחס ההמרה ממניות רף הזכאות יקבע לתשקיף(,  6.3בסעיף 

נוסחה  "(. בהתאם להסדר, יחושב הבונוס באמצעותרף הזכאות המעודכן)" של החברה

במספר מניות החברה ו/או אופציות בשלות לרכישת מניות  הקבועה בהסדר, בהתחשב

, שטייןוולינגיוסי ורני  אירוע האקזיט המזכה על ידי החברה, אשר יוחזקו במועד 

. לכל אחד מהם דולר ארה"ב 596,790.00-כאשר בכל מקרה גובה הבונוס לא יפחת מ

  .על פי ההסדר, כוללת הגדרתו של אירוע אקזיט, בין היתר, הנפקה

 מרעם חברת ייעוץ אשר העניקה את שירותיה באמצעות הסכם התקשרה בהחברה 

מר סכם הייעוץ, . על פי השל החברה כיו"ר ויועץ בפועל בעבר אשר שימש דוןג'פרי גור

-ל 0.25% - ביןשיעור של לזכאי , כאמור חדל מלתת את שירותיו לחברהאשר גורדון 

)ובכלל זה, מכירת פעילות או מניות חברה בת( )להלן:  מתמורת מכירת מהחברה 0.5%

וכפונקציה של סך התמורה , בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם הייעוץ "(אירוע האקזיט"

  .4אשר לה תהא זכאית החברה מהמכירה

 1,250לסכום בסך של  JVP5-אמדאוס ומעד למועד התשקיף היו זכאיות כל אחת  8.1.2.1.3

באמצעות  סלטיק אינק. דולר ארה"ב בחודש, בגין שירותיי דירקטוריון אשר סיפקו ל

(, ומר ריצ'ארד אנטון JVPרוזנגרטן ומר אורי אדוני )מטעם  מר קובי -נציגיהם, ה"ה 

דולר ארה"ב בשנה. לפירוט נוסף ראה ביאור  15,000)מטעם אמדאוס(, קרי סך של 

 לדוחות הכספיים.   22

                                            

  3 החברה תבחן את התקיימותם של תנאי הסף לזכאות לבונוס האמור בסמוך למועד פרסום התשקיף.

  4זכות ההשתתפות אינה חלה במקרה של הנפקה, ולכן הנפקה זו אינה מזכה את מר גורדון בהשתתפות בתמורת ההנפקה. 
 .לעיל 3.3ראה סעיף  נוסף לפירוט –נכון למועד טיוטה זובעלי השליטה בחברה 5 
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לתשלום בסך  "(ןייטשמר וולינג)", היה זכאי מר יוסי וולינגשטיין ףלמועד התשקיעד  8.1.2.1.4

סך  -, קרי בסלטיק אינקחודש בעבור שירותיו כדירקטור דולר ארה"ב ל 1,500של 

  לדוחות הכספיים. 22ביאור לפירוט נוסף ראה  .דולר ארה"ב בשנה 18,000של 

 : עיקרי תנאי הסכמי ההעסקה של כל אחד מחמשת נושאי המשרה הבכירים בחברה .8.1.3

"(:רונן" :)לצורכי סעיף זה החברה מנכ"למתוקף היותו תנאי כהונתו והעסקתו של רונן דניאל,  .8.1.3.1

מר רונן דניאל, ממייסדי הקבוצה, אשר כיהן בקבוצה בתפקידים שונים עד למינויו כמנכ"ל  

, מועסק באמצעות סלטיק ישראל, על פי הסכם העסקה אישי 2009בדצמבר  1החברה החל מיום 

יים )לרבות "(, אשר תנאיו העיקרהסכם ההעסקה)לצורכי סעיף זה: "  2000בינואר,  15מיום 

 תוספות לו(, לאחר שעודכנו מעת לעת, הינם כדלקמן: 

 ₪ 70,500, זכאי רונן לשכר חודשי של 100%בתמורה למילוי תפקידו כמנכ"ל, בהיקף משרה של 

רונן יהיה זכאי לתנאים חודשית בגין שעות נוספות לחודש(.  )ברוטו וכולל תוספת גלובלית

(, קרן השתלמות 13.33%כלל זה, ביטוח מנהלים ), כמקובל, ובעל מלוא השכר סוציאליים

ימים, דמי מחלה, דמי הבראה שנתיים, וכן לפוליסת ביטוח  24(, חופשה שנתית בת 7.5%)

מהשכר. כמו כן יהיה זכאי להטבות  2.5%לאובדן כושר עבודה שתשולם  בסכום שלא יעלה על 

 כפוף לביצועי החברה. $ 175,000זכאי לבונוס שנתי של  סלולארי. רונן ןנוספות כמו רכב וטלפו

בכפוף ארה"ב וזאת דולר  50,000של בסך  חד פעמיבונוס לרונן  אישר דירקטוריון החברהבנוסף, 

 על פי תשקיף זה.של ניירות הערך של החברה השלמת הליך ההנפקה הראשונה לציבור ל

זאת בהודעה מוקדמת בכתב ומראש בת הסכם ההעסקה ניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים ו

התשלומים המגיעים לו על במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ישולמו לרונן שלושה חודשים. 

תהיה רשאית לסיים את הסכם ההעסקה ללא מתן סלטיק ישראל  ,. על אף האמור לעילפי דין

נן התחייב הודעה מוקדמת או פיצוי במקומה בנסיבות חמורות וכמפורט בהסכם ההעסקה. רו

מהלך תקופת לשמירה על סודיות במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה ולאי תחרות ב

   .ההתקשרות ועד לתום שנה מסיומה

 בתשקיף. 3.5.2לפרטים נוספים ראו סעיף אופציות לרכישת מניות החברה.  39,6236 לרונן

לצורכי סעיף ) לייבסקריןומנהל חטיבת  תנאי כהונתו והעסקתו של שלומי חגי, סמנכ"ל כספים .8.1.3.2

 "(:שלומי": זה

 1של החברה החל מיום ומנהל חטיבת לייבסקרין מר שלומי חגי המכהן כסמנכ"ל כספים 

 16מיום הסכם העסקה אישי על פי  סלטיק ישראל,, מועסק באמצעות 2007באוקטובר, 

שעודכנו , לאחר "(, אשר תנאיו העיקרייםהסכם ההעסקה)לצורכי סעיף זה: " 2007באוגוסט 

 הינם כדלקמן: מעת לעת,

חודשי , שלומי זכאי לשכר 100%בתמורה למילוי תפקידו כסמנכ"ל כספים, בהיקף משרה של 

ש"ח )ברוטו וכולל תוספת גלובלית חודשית בגין שעות נוספות לחודש ולא כולל רכב  50,000של 

 25%בשיעור של  כמו כן, זכאי שלומי לבונוס "(השכר)" שצמוד לעובד מעבר לשכר המוסכם(

מדדים הנקבעים בתחילת כל שנה ותקפים  ביעדים עמידהבקשר עם מבוסס הישגים משכר שנתי 

                                            

 מועד התשקיף., יושלם מספר המניות אשר יוקצו לטובתו סמוך ל6לאור עסקת החלפת המניות, כמפורט בפרק 6 
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בסך של  חד פעמיבונוס בנוסף, אישר דירקטוריון החברה לשלומי לכל חברי ההנהלה הבכירה. 

של ניירות הערך של  דולר ארה"ב וזאת בכפוף להשלמת הליך ההנפקה הראשונה לציבור 50,000

 על פי תשקיף זה. החברה 

(, 13.33%, כמקובל, ובכלל זה, ביטוח מנהלים )על מלוא השכר שלומי זכאי לתנאים סוציאליים

ימים, ימי מחלה,  דמי הבראה שנתיים, וכן  24(, חופשה שנתית בת 7.5%קרן השתלמות )

 מהשכר. 2.5%לפוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה בסכום שלא יעלה על 

ניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים וזאת בהודעה מוקדמת בכתב ומראש בת  הסכם ההעסקה

ישולמו לשלומי התשלומים המגיעים לו על פי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, חודשים.  3

דין. על אף האמור לעיל, סלטיק ישראל תהיה רשאית לסיים את הסכם ההעסקה ללא מתן 

חמורות וכמפורט בהסכם ההעסקה. שלומי התחייב  הודעה מוקדמת או פיצוי במקומה בנסיבות

לשמירה על סודיות במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה ולאי תחרות במהלך תקופת 

  ההתקשרות ועד לתום שנה מסיומה. 

 בתשקיף. 3.5.2לפרטים נוספים ראו סעיף אופציות לרכישת מניות החברה.  3,6427לשלומי 

  :סמנכ"ל טכנולוגיותשל עמית גיל, תנאי כהונתו והעסקתו  .8.1.3.3

, מועסק 2000במאי,  1מר עמית גיל המכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות של החברה החל מיום  

)לצורכי סעיף זה:  .2000במרץ,  12, מיום ל פי הסכם העסקה אישיבאמצעות סלטיק ישראל, ע

 "(, אשר תנאיו העיקריים לאחר שעודכנו מעת לעת הינם כדלקמן:סכם ההעסקהה"

, עמית זכאי, החל מיום 100%בתמורה למילוי תפקידו כסמנכ"ל טכנולוגיות, בהיקף משרה של 

)ברוטו וכולל תוספת גלובלית חודשית בגין שעות  ₪ 53,000לשכר חודשי של  2015ביולי,  1

 25%בשיעור של לבונוס  עמית גילכמו כן, זכאי לחודש(.  ₪ 3,800נוספות לחודש ורכב בעלות של 

מדדים הנקבעים בתחילת כל שנה ותקפים  ביעדים עמידהבקשר עם מבוסס הישגים י משכר שנת

עמית גיל זכאי לתנאים סוציאליים על מלוא השכר, כמקובל, ובכלל  לכל חברי ההנהלה הבכירה.

ימים,  22שה שנתית בת (, חופ7.5%(, קרן השתלמות )13.33%זה, הפרשות לפיצויי פיטורין וגמל )

דמי הבראה שנתיים וכן לפוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה בסכום שלא יעלה על ימי מחלה, 

 מהשכר.  2.5%

ה מוקדמת בכתב ומראש בת הסכם ההעסקה ניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים וזאת בהודע

. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ישולמו לעמית גיל התשלומים המגיעים לו על פי חודשים 3

ור לעיל, סלטיק ישראל תהיה רשאית לסיים את הסכם ההעסקה ללא מתן דין. על אף האמ

הודעה מוקדמת או פיצוי במקומה בנסיבות חמורות וכמפורט בהסכם ההעסקה. עמית גיל 

התחייב לשמירה על סודיות במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה ולאי תחרות במהלך תקופת 

  ההתקשרות ועד לתום שנה מסיומה.

 בתשקיף. 3.5.2לפרטים נוספים ראו סעיף אופציות לרכישת מניות החברה.  6,9878לעמית 

                                            

 , יושלם מספר המניות אשר יוקצו לטובתו סמוך למועד התשקיף.6לאור עסקת החלפת המניות, כמפורט בפרק 7 
 , יושלם מספר המניות אשר יוקצו לטובתו סמוך למועד התשקיף.6לאור עסקת החלפת המניות, כמפורט בפרק 8 
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 "(:יוחנן" :לצורכי סעיף זה) R&Dאי כהונתו והעסקתו של יוחנן דניאל, סמנכ"ל נת .8.1.3.4

מועסק באמצעות  2000ביוני,  11של החברה החל מיום  R&Dמר יוחנן דניאל המכהן כסמנכ"ל 

הסכם )לצורכי סעיף זה: " 2000בפברואר  29מיום  הסכם העסקה אישי,על פי סלטיק ישראל, 

 הינם כדלקמן:, אשר לאחר שעודכנו מעת לעת, "(, אשר תנאיו העיקרייםההעסקה

, יוחנן זכאי, 100%, בהיקף משרה של R&D and Operationsבתמורה למילוי תפקידו כסמנכ"ל 

תוספת גלובלית חודשית )ברוטו וכולל  ש"ח 50,000לשכר חודשי של  2014ינואר,  1החל מיום 

בשיעור לבונוס  יוחנןכמו כן, זכאי . לחודש( ₪ 4,500 בגין שעות נוספות לחודש ורכב בעלות של

מדדים הנקבעים בתחילת כל שנה  ביעדים עמידהבקשר עם מבוסס הישגים משכר שנתי  25%של 

, כמקובל, על מלוא השכר . יוחנן זכאי לתנאים סוציאלייםותקפים לכל חברי ההנהלה הבכירה

ימים, דמי מחלה,  22(, חופשה שנתית בת 7.5%(, קרן השתלמות )13.33%ובכלל זה, קרן פנסיה )

 2.5%דמי הבראה שנתיים, וכן לפוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה בסכום שלא יעלה על 

 מהשכר. 

בכתב ומראש בת הסכם ההעסקה ניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים וזאת בהודעה מוקדמת  .8.1.3.5

ישולמו ליוחנן התשלומים המגיעים לו על פי דין. על במהלך תקופת ההודעה המוקדמת  ימים. 90

אף האמור לעיל, סלטיק ישראל תהיה רשאית לסיים את הסכם ההעסקה ללא מתן הודעה 

מוקדמת או פיצוי במקומה בנסיבות חמורות וכמפורט בהסכם ההעסקה. יוחנן התחייב לשמירה 

דיות במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה ולאי תחרות במהלך תקופת ההתקשרות ועד על סו

 לתום שנה מסיומה. 

 בתשקיף. 3.5.2לפרטים נוספים ראו סעיף אופציות לרכישת מניות החברה.  6,9909 ליוחנן

 "(:עמית" לצורכי סעיף זה:) Startתנאי כהונתו והעסקתו של עמית אור, סמנכ"ל חטיבת  .8.1.3.6

מועסק  2014בספטמבר  1של החברה החל מיום  Startמר עמית אור המכהן כסמנכ"ל חטיבת 

)בתת סעיף זה:  . 2014באוגוסט  27מיום  הסכם העסקה אישיעל פי סלטיק ישראל, באמצעות 

 הינם כדלקמן: תנאיו העיקריים, לאחר שעודכנו מעת לעת, "(, אשרסכם ההעסקהה"

,  עמית זכאי, החל מיום 100%, בהיקף משרה של Startחטיבת  בתמורה למילוי תפקידו כסמנכ"ל

חודשית בגין שעות  )ברוטו וכולל תוספת גלובלית ש"ח 43,000לשכר חודשי של  2015ביולי,  1

משכרו השנתי, בכפוף  25%כמו כן, זכאי עמית לבונוס מבוסס הישגים של עד נוספות לחודש(. 

 ובתוכנית בונוס שנתית. עמית זכאי לתנאים סוציאלייםלעמידה ביעדים שיוגדרו על ידי המנכ"ל 

, כמקובל, ובכלל זה, הפרשות קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או שילוב של שניהם על מלוא השכר

י מחלה,  ימים, ימ 20(, חופשה שנתית בת 7.5%(, קרן השתלמות )13.33%לפי בחירתו של עמית )

 מהשכר.  2.5%דן כושר עבודה בסכום שלא יעלה על וכן לפוליסת ביטוח לאוב דמי הבראה שנתיים,

הסכם ההעסקה ניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים וזאת בהודעה מוקדמת בכתב ומראש בת 

ישולמו לעמית התשלומים המגיעים לו על פי דין. על מהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימים. ב 45

ם ההעסקה ללא מתן הודעה אף האמור לעיל, סלטיק ישראל תהיה רשאית לסיים את הסכ

                                            

 מניות אשר יוקצו לטובתו סמוך למועד התשקיף., יושלם מספר ה6לאור עסקת החלפת המניות, כמפורט בפרק 9 
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מוקדמת או פיצוי במקומה בנסיבות חמורות וכמפורט בהסכם ההעסקה. עמית התחייב לשמירה 

על סודיות במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה ולאי תחרות במהלך תקופת ההתקשרות ועד 

 לתום שנה מסיומה.

 בתשקיף. 3.5.2סעיף לפרטים נוספים ראו אופציות לרכישת מניות החברה.  4,17110לעמית 

 מדיניות התגמול .8.2

 מדיניות בחברה המניות בעלי של הכללית והאסיפה החברה דירקטוריון אישרו, 2018[, ]_______ ביום .8.2.1

 מצורף התגמול ממדיניות עותק. החברות חוק להוראות בהתאם החברה של המשרה נושאי עבור תגמול

, )תגמול מדיניות לקבוע החובה לעניין הקלות) החברות לתקנות 1 לתקנה בהתאם .11הז לפרק 'א נספחכ

 החברה תהפוך שבו מהמועד שנים חמש לתום עד בתוקף תהא לנ"ה התגמול מדיניות 2013- ג"התשע

 לחברה ציבורית.

 ו/או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי  12עסקאות עם בעל שליטה .8.3

השליטה  יו/או שלבעל השליטה בהנכון למועד התשקיף, לא קיימות התקשרויות בין החברה לבין בעלי  .8.3.1

 . 13יש בהן עניין אישי

 דירקטורים ונושאי משרה ביטוח .8.3.2

כפוף להשלמת )ב בעלי מניות החברהאסיפת בסמוך למועד פרסום התשקיף, אישרו דירקטוריון החברה ו

 ,, רכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה(תשקיף זהמניות החברה על פי הנפקת 

ו/או קרובם של בעלי שליטה ו/או שלבעלי שליטה בחברה יש בעלי השליטה, ככל שיהיו, לרבות מקרב 

שלה, והכל כפי שיהיו ויכהנו קשורות רות בעניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח כאמור, בחברה ובח

מוד ותע ,תשקיף זהעל פי החברה מניות תיכנס לתוקפה במועד השלמת הנפקת בהן מעת לעת, אשר 

מיליון דולר ]__[ פוליסת הביטוח כאמור הינם בגבולות אחריות של עד  תנאי]___[. בתוקפה עד ליום 

, למעט תביעות דולר ארה"ב]__[ אלפי ההשתתפות העצמית עומדת על סך של  .ארה"ב למקרה ולתקופה

ביעות ניירות במדינות ]_[ אשר ההשתתפות העצמית בגינן תעמוד על סך של ]_[ אלפי דולר ארה"ב, ות

הפרמיה השנתית בגין  .ערך אשר ההשתתפות העצמית בגינן תעמוד על סך של ]__[ אלפי דולר ארה"ב

 דולר ארה"ב.]__[ אלפי -הפוליסה עומדת על סך של כ

 (תשקיף זהעל פי החברה מניות כפוף להשלמת הנפקת )ב ו הדירקטוריון והאסיפה כלליתכן, אישר-כמו

את התקשרות החברה מעת לעת בפוליסה ו/או בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, 

נושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות ם של דירקטורים ושבמסגרתן תבוטח אחריות

ו/או קרובם ו/או שלבעלי שליטה בחברה יש עניין אישי  , ככל שיהיו,דירקטורים מקרב בעלי השליטה

ללתם בפוליסת ביטוח כאמור, כאשר ההתקשרות תוכל להיעשות גם בדרך של הארכת פוליסת בהכ

כאשר גבולות האחריות במסגרת פוליסת הביטוח כאמור לא יעלו הקיימת, תוך שינוי בתנאיה,  הביטוח

                                            

 , יושלם מספר המניות אשר יוקצו לטובתו סמוך למועד התשקיף.6לאור עסקת החלפת המניות, כמפורט בפרק 10 
  11  מדיניות התגמול תושלם בסמוך למועד פרסום התשקיף )ראה הערת שוליים מס' 13 להלן( 

מצוי בשלב משא ומתן ופרטיו טרם סוכמו. החברה תשלים את תיאור  ואמדאוס  JVPבין  המניותלמועד טיוטה זו הסכם בעלי  12      
 עקרי פרטי ההסכם האמור בסמוך לפרסום התשקיף

לעיל שולם טרם מועד פרסום התשקיף. נכון למועד  8.1.2.2.1יובהר כי שכר הדירקטורים מטעם בעלי השליטה המפורט בסעיף  13 
 .שרה את זהות חברי דירקטוריון החברה ותנאי העסקתםטיוטה זו החברה טרם אי
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מיליוני דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת ביטוח, והפרמיה השנתית בה תישא החברה בעד כל ]__[ על 

אלפי דולר ארה"ב לשנה. תקרת מגבלת הפרמיה כאמור יכול שתעודכן ]___[ ביטוח לא תעלה על תקופת 

 .לעומת הפרמיה בגין השנה הקודמת]__[% מידי שנה בשיעור של עד 

את התקשרויות החברה  (תשקיף זהמניות החברה על פי כפוף להשלמת הנפקת )ב, אישרה החברה בנוסף

למקרים , Run Off לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מסוג מעת לעת בפוליסה ו/או בפוליסות

כגון: שינוי שליטה, פירוק, כינוס, חדלות פירעון וכיו"ב, בגבולות כיסוי מקובלים לתקופה של עד שבע 

 Run Off -שנים ממועד סיום פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה כאמור לעיל. הפרמיה של ביטוח ה

 עמים מכפלת הפרמיה השנתית של ביטוח נושאי המשרה בשנת הרכישה.פ ]__[לא תעלה על 

 שיפוי ופטור .8.3.3

כפוף להשלמת )ב בעלי מניות החברהאסיפת בסמוך למועד פרסום התשקיף אישרו דירקטוריון החברה ו

שיפוי מראש לכל מי שמכהן כנושא משרה בחברה )לרבות הענקת , (תשקיף זהמניות החברה על פי הנפקת 

בת של החברה ו/או תאגיד קשור , לרבות נושא משרה בחברה, המכהן מטעם החברה בחברה דירקטורים(

של החברה ו/או תאגיד אחר, באשר הוא )לרבות תאגיד זר(, אשר החברה מחזיקה ו/או תחזיק מעת לעת 

. ההתחייבות לשיפוי ניתנה בניירות הערך שלו ו/או בזכויות ההצבעה בו ו/או בזכות למינוי דירקטורים בו

בגין חבויות והוצאות, בהתאם להוראות חוק החברות, וזאת בקשר לסדרת אירועים )עילות שיפוי( 

השיפוי. סכום השיפוי המרבי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, כאמור לעיל, המפורטים בכתב 

העצמי של החברה לפי הדוחות מההון  25%במצטבר, על פי כתב ההתחייבות, לא יעלה על שיעור של 

של החברה שיפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל. כמו כן, החליטה החברה לפטור   הכספיים האחרונים

)לרבות דירקטורים( מאחריות בשל נזק שנגרם ו/או יגרם לחברה על יד  מראש את נושאי משרה כאמור

פרת חובת הזהירות בחלוקה, נושא המשרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט במקרה של ה

 .כהגדרתה בחוק החברות

 14החזקת מניות על ידי בעל ענין ונושאי משרה בכירה .8.4

ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין בדבר  ומנהליה, למיטב ידיעת החברהלהלן פירוט, 

הואיל והחברה התאגדה בחודש יצוין, כי  15.בסמוך למועד התשקיףבחברה ו/או נושאי משרה בכירה 

 .למועד התשקיף במועד שקדם בשנים עשר חודשיםלא מובא פירוט בדבר החזקות כאמור , 2018פברואר 

                                            

. נתונים אלו יעודכנו 31.12.2017הנתונים המפורטים במסגרת סעיף זה הינם על ביסס דוחותיה הכספיים פרופורמה של החברה ליום  14 
 (.6בסמוך למועד פרסום התשקיף ולאחר השלמת עסקת החלפת המניות )כהגדרתה בפרק 

 לתשקיף. 3.3אחזקותיהם של בעלי העניין בחברה ראו טבלה בסעיף לפירוט בדבר  15 
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  פי התשקיף-סמוך להנפקת המניות על

 בלא דילול 16דילול מלא שם

בהון  %
 ובהצבעה

כמות 
מניות 
 רגילות

בהון  %
 ובהצבעה

כמות 
כתבי 

אופציה 
בלתי 

 רשומים

כמות 
מניות 
 רגילות

 

 רונן דניאל 26,535 39,623 3.86% 66,158 9.62%

 שלמה חגי 4,747 3,642 0.69% 8,389 1.22%

 עמית גיל 0 6,987 0% 6,987 1.02%

  יוחנן דניאל 0 6,990 0% 6,990 1.02%

 עמית אור 0 4,171 0% 4,171 0.61%

0.3% 3,270 0.18% 2,092 1,178 
Vidyanand 

Ramgopal 

 מיטל ז'אן  0 1,346 0% 1,346 0.2%

 סימה יוסף  0 2,799 0% 2,799 0.41%

 

 החזקת מניות חברות בנות ו/או חברות קשורות על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה .8.5

 בחברה העניין ונושאי המשרה הבכירהלהלן פירוט, למיטב ידיעת החברה ומנהליה, של החזקות בעלי 

  בסמוך למועד התשקיףבחברות מוחזקות של החברה 

החברה המוחזקת שם שם המחזיק  

מועד שקדם בשנה לפני  סמוך למועד התשקיף
 מועד התשקיף

כמות 
 ניירות ערך

שיעור מההון 
ומזכויות 
 ההצבעה

כמות 
 ניירות ערך

שיעור מההון 
ומזכויות 
 ההצבעה

 Celltick Technologies Mexico שלומי חגי
SA de CV 50 0.01% 0 0% 

 

  

                                            

בהנחה של היענות מלאה להצעה על פי תשקיף זה, בהנחה של מימוש מלוא  האופציות הלא רשומות על פי תוכנית האופציות של   16
 לתשקיף. 3.6החברה, כמפורט בסעיף 
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   17מדיניות התגמול של החברה -נספח א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  17 למועד טיוטה זו טרם אישרו אורגניה של החברה את מדיניות התגמול אשר תושלם בסמוך למועד פרסום התשקיף
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 כתב פטור ושיפוי              

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Date: __________ 

To 

__________ 

 

Deed of Release and Indemnity 

Whereas: The articles of association of Celltick Technologies & Media Ltd. (the “Company”) 

allows the Company to indemnify the office bearers of the Company; and 

Whereas: On May [___], 2018, the board of directors of the Company resolved, following receipt 

of the approval of such by the Remunerations Committee of the Company, to approve 

the Company’s undertaking to grant a release to the office bearers and to indemnify the 

office bearers of the Company in accordance with the conditions of the release and 

indemnity that are set out in this Deed; and 

Whereas: On May [___], 2018, the general meeting of the Company approved the aforesaid 

resolution; and 

Whereas: You act as an office bearer of the Company;  

We hereby notify you as follows: 

1. The Company hereby undertakes, to the extent that such is permissible under the law, as 

follows: 

1.1. As an office bearer of the Company, to indemnify you for any liability or expense, as 

defined below, which may be imposed upon you and/or incurred by you due to actions 

that you have taken (“Action”, as defined in section 4 below) (including your actions 

prior to the date of this Deed) and/or that may be taken by virtue of your being an office 

bearer of the Company and/or at the request of the Company, an office bearer of another 

company in which the Company holds shares (the “Other Company”) directly or 

indirectly for one or more of the types of events that are set out in the Addendum to this 

Deed or any part thereof or anything related thereto, directly or indirectly: 

1.1.1. A monetary debt that may be imposed upon you to the benefit of another person 

pursuant to a judgment, including a judgment given on a settlement or the ruling 

of an arbitrator approved by a court, provided that the maximum sum of the 

indemnity shall not be greater than the sum set out in section 1.2 below; 

1.1.2. Reasonable litigation expenses, including attorneys’ fees, expended by you due 

to an investigation or proceedings instituted against you by an authority 

competent to hold such investigation or proceedings, which ended without the 

filing of an indictment against you and without any financial obligation being 

imposed upon him in lieu of criminal proceedings, or which ended without the 

filing of an indictment against you but with the imposition of a financial 

obligation upon you in lieu of criminal proceedings for an offense that does not 

require proof of criminal intent, or with respect to a monetary sanction: 
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In this paragraph – 

“Ending of proceedings without the filing of an indictment in a matter in 

which a criminal investigation was commenced” – shall mean the closure of a 

file under section 62 of the Criminal Procedure Law [Consolidated Version], 

5742-1982 (in this sub-section: the “Criminal Procedure Law”) or a stay of 

proceedings by the Attorney General under section 231 of the Criminal 

Procedure Law;  

“Financial obligation in lieu of criminal proceedings” – shall mean a financial 

obligation imposed under the law as a substitute for criminal proceedings, 

including an administrative fine under the Administrative Offenses Law 

57461985, a fine for an offense prescribed as a fine offense under the provisions 

of the Criminal Procedure Law, a financial sanction or a penalty; 

1.1.3. reasonable litigation expenses, including attorney’s fees, that you may incur or 

be charged by a court, in proceedings filed against you by or on behalf of the 

Company or by the Other Company or by any other person, or for a criminal 

charge from which you may be acquitted or for a criminal charge in which you 

may be found guilty of an offense not requiring proof of mens rea. 

1.1.4. In this section, an “other person” – including in the event of a claim that was 

submitted against the office bearer by way of a derivative claim.  

1.1.5. Expenses, including reasonable litigation expenses, including advocates fees 

incurred with respect to administrative proceedings conducted with respect to 

your case.  “Administrative proceedings” in this Deed shall be proceedings 

under Chapter H3, H4 or I1 of the Securities Law and proceedings under Article 

D of Chapter Four of Part IX of the Companies Law.  

1.1.6. A payment that you are required to make to a person injured by a breach as set 

out in section 52BBB(a)(1)(a) under Chapter H4 of the Securities Law.  

1.1.7. Any other liability or expense that may be indemnified by law.  

1.2. The sum of the indemnity that the Company shall pay for the causes of action set out in 

section 1.1 above, together with the sums of the indemnity for the causes of action the 

subject of section 1.1 above in accordance with the other deeds of indemnity granted 

and/or that may be granted for this purpose to office bearers of the Company and to 

employees of the Company that are acting or that will act at the request of the Company 

as office bearers of Other Companies, cumulatively, for one or more of the types of 

events that are set out in the Addendum, shall not be greater than the cumulative 

equivalent of the rate of 25% of the Company’s equity based on the last consolidated 

balance sheet of the Company  (audited  or reviewed) as at the date of actual payment of 

the indemnity (the “Maximum Sum of the Indemnity”). The sum of the indemnity that 

the Company shall pay, as set out in this section above, shall be above, beyond and in 

addition to the sums that shall be received from any insurance company, if any, in the 

context of insurance purchased by the Company, provided that duplicate indemnification 

shall not be paid for any event whatsoever.  

1.3. If and to the extent that the total of all sums of indemnity that the Company shall be 

required to pay shall be greater than the Maximum Sum of the Indemnity under section 
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1.2 above, the Maximum Sum of the Indemnity shall be divided among the office bearers 

who shall be entitled to indemnification in such a way that the sum of the indemnity that 

each of the office bearers shall in fact receive shall be calculated in accordance with the 

ratio between the sum of the indemnity that would have been owed to each of the office 

bearers but for the limit of the Maximum Sum of the Indemnity, and the sum of the 

indemnity that would have been owed to each such office bearer cumulatively, for the 

same event, but for the limit of the Maximum Sum of the Indemnity.  

1.4. Upon the occurrence of an event in respect of which you might be entitled to 

indemnification in accordance with the conditions above, the Company shall provide you, 

from time to time, with the monies required to cover the various costs and other payments 

that are involved in the handling of such legal proceedings, including investigation 

proceedings, in such a way that you shall not be required to pay or fund them yourself, all 

subject to the conditions and expenses in this Deed of Indemnity.  

1.5. Without derogating from the aforesaid, the indemnity under this Deed shall be subject to 

the provisions of this section below: 

1.5.1. You shall give notice to the Company of any legal proceeding and/or 

administrative proceeding that may be instituted against you with respect to any 

event in respect of which the indemnity might apply or any threat that may be 

provided to you in writing to the effect that legal proceedings and/or 

administrative proceedings may be instituted against you at the appropriate 

speed after you first become aware of such and provide the Company or such 

person as it may inform you with any document that is given to you with respect 

to such proceedings.  

1.5.2. Subject to such not contradicting the conditions of the Company’s office bearer 

liability insurance policy, the Company shall be entitled to take upon itself the 

handling of your defense against such legal proceedings or administrative 

proceedings and/or to submit the handling of such to any advocate of standing 

which the Company may elect for such purpose (apart from an advocate who is 

not acceptable to you on reasonable grounds).  The Company and/or such 

advocate shall act in the context of the above treatment in order to bring the 

aforesaid proceedings to an end.  

1.5.3. The advocate who is appointed, as aforesaid, shall act for and shall owe a 

fiduciary duty to both the Company and to you.  If a conflict of interests arises 

between you and the Company, the advocate shall give notice of such and you 

shall be entitled to take your own advocate and the provisions of this Deed of 

Indemnity shall apply to any expenses that you may incur due to such 

appointment.  The Company shall not agree to the drafting of a settlement as a 

result of which you shall be required to pay sums for which you will not be 

indemnified under this Deed of Indemnity, or which shall not be covered under 

an insurance policy purchased by the Company, other than with your prior 

written consent.  Furthermore, in the event that the Company chooses to rule on 

a dispute by way of arbitration, it shall only be entitled to do so provided that 

you give your prior consent to such, in writing, however, your consent shall not 

be unreasonably withheld.  At the Company’s request, you shall sign any 
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document that will authorize it and/or any advocate as aforesaid to handle your 

defense, on your behalf, in such proceedings, and to represent you with respect 

to such, in accordance with the aforesaid.  

1.5.4. You shall cooperate with the Company and/or with any advocate as aforesaid in 

any reasonable manner that may be required of you by any of them in the 

context of their handling of the aforesaid legal proceedings or administrative 

proceedings, provided that the Company shall take care of the coverage of all of 

your expenses which might be involved in such, in such a way that you shall not 

be required to pay or fund them yourself, all subject to the provisions of section 

1.2 above.  

1.5.5. Whether the Company acts in accordance with the provisions of section 1.5.2 

above or not, it shall take care to cover all of the expenses and other payments 

of various kinds that are set out in section 1.1 above, so that you shall not be 

required to pay or fund them yourself, without such serving to derogate from the 

indemnity that is promised to you under the provisions of this Deed, all subject 

to the provisions of section 1.2 above.  

1.5.6. Your indemnity with respect to any legal proceedings against you, as set out in 

this Deed, shall not apply with respect to any sum that may be owed by you as a 

result of any settlement or arbitration, unless the Company shall agree to such 

settlement or to the conducting of such arbitration, as the case may be, in 

writing.  The Company shall not unreasonably refuse such settlement or the 

conduct of such arbitration, as the case may be.  

1.5.7. The Company shall not be required to pay monies under this Deed which shall 

be in fact paid to you or for you or in your stead in any way whatsoever, in the 

context of any insurance (that the Company may have purchased) or any 

undertaking to indemnify any person other than the Company in any way.  For 

the avoidance of doubt, it is clarified that the sum of the indemnity under this 

Deed shall apply beyond (and in addition to) the sum that is to be paid (if and to 

the extent that it is to be paid) in the context of such insurance and/or indemnity.  

1.5.8. Upon your request to make payment with respect to any event under this Deed, 

the Company shall take all of the actions that are required under the law to pay 

such, and shall act to settle any approval that may be required with respect to 

such, if any, including the approval of the Court, if and to the extent so required.  

If any approval as aforesaid is required for payment as aforesaid, and such 

payment is not approved in accordance with such for any reason whatsoever, 

such payment or any part thereof that is not approved as aforesaid shall be 

subject to the approval of the Court and the Company shall act to obtain it.  

2. The Company’s undertakings under this Deed shall remain to your credit even after termination 

of your office as an office bearer of the Company provided that the actions in respect of which 

the undertaking to indemnify has been given were taken and/or will be taken during the term of 

your office as an office bearer of the Company.  

3. In the event that the Company shall pay you on in your place any sums in the context of this 

Deed with respect to legal proceedings or administrative proceedings as aforesaid, and 
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thereafter, it becomes apparent that you are not entitled to indemnification from the Company 

for such sums, the sums shall be deemed to be a loan that was granted to you by the Company, 

which shall be linked to the consumer price index, and you shall be required to repay these sums 

to the Company when required by it in writing to do so, and in accordance with the order of the 

payments that the Company may prescribe.  

4. In this Deed of Indemnity – 

“Office Bearer” – without derogating from the provisions of section 1 above, a person who 

acted and/or is acting from time to time to time in the Company as an office bearer, as that term 

is defined in section 1 of the Companies Law, 5759-1999 (including an alternate director) and 

any law that may amend or replace it, as may be in force from time to time.  

“Action” or any other derivative thereof – either by act or omission, including a decision (or 

any derivative thereof), and including your actions prior to the date of this Deed of Indemnity, 

during the term of your office as an office bearer of the Company and/or of any Other 

Company. 

“Office Bearer Insurance Policy” or “Policy” – a policy for insurance of the liability of 

directors and office bearers purchased in the past or in the future by the Company, whether a 

single policy or more than one policy. 

  “Index” – the consumer price index (general index) as published from time to time by the 

Central Bureau of Research and Statistics adjacent to the Prime Minister's Office. 

The masculine gender shall import the feminine gender.  

5. Limitations on Indemnity 

5.1. The Company’s undertaking to indemnify an office bearer as set out in this Deed of 

Indemnity shall not apply with respect to any sum that you may be charged with or that 

you may owe and which any party, other than the Company, may in fact pay to you or for 

you or in your stead in any manner whatsoever, or may be required to pay, as aforesaid, 

including sums that you may be entitled to under an insurance policy. 

It is clarified that following coordination between the Company and you, you shall be 

required to take reasonable steps in order to collect any such sum, and if such is collected 

by you after grant of the indemnification by the Company, you must repay such to the 

Company.  Without derogating from the aforesaid, the Company shall be entitled, 

following grant of the indemnification by it, to take steps in accordance with its discretion 

for the collection of the sums owing to you, including the assignment of your rights to 

such sums, to the Company.  

5.2. It is hereby clarified that the Company shall not indemnify you for any monetary debt 

that may be imposed upon you in the events set out below (and as is set out in section 263 

of the Companies Law): 

5.2.1. Breach of fiduciary duty except in cases in which you acted in good faith and 

had reasonable foundation for presuming that the act would not harm the good 

of the Company; 

5.2.2. Breach of a duty of care committed intentionally or recklessly; 

5.2.3. An act done with intent to make unlawful personal profit; 
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5.2.4. A fine or forfeit imposed upon you; 

6. If such is required by law, the Audit Committee and the board of directors of the Company shall 

discuss the application for indemnification and the rate of such indemnification, and shall 

resolve whether you are entitled to such and the rate of such indemnification, so long as such is 

not in contravention of the law.  

7. Without derogating from the provisions of this Deed of Release and Indemnity, it is clarified 

that indemnification will only be granted for monetary liability that the law shall permit to be 

indemnified at the time of the indemnification.  

8. Release 

8.1. Release in Advance: Subject to the provisions of any law, the Company hereby releases 

you in advance from any liability for any damage that may be caused to it, either directly 

or indirectly, due to a breach of your duty of care towards it by virtue of your position as 

an office bearer of the Company.  For the avoidance of doubt, it is clarified that so long as 

such is not permitted by law, the Company does not release you in advance from your 

liability towards it due to the breach of a duty of care in any distribution, to the extent that 

such applies to you, if at all.  

8.2. The Company’s undertaking to release you in advance, as set out in section 8.1 above, 

shall not derogate from the Company’s undertaking to indemnify you in accordance with 

this Deed.  

8.3. Release in Retrospect: To the extent permissible by law, the Company releases you from 

any liability for any damage that may be caused to it, either directly or indirectly, due to a 

breach of your duty of care towards it by your actions by virtue of your position as an 

office bearer, prior to the entry into force of this Deed of Release.  

9. It is clarified that if the Company paid the office bearer sums under this Deed prior to the date 

on which such sums were paid to the office bearer or for him or in his place from any other 

source, then at the Company’s request, the office bearer shall assign his rights to receive sums 

from the other source and shall authorize the Company to collect such sums on his behalf to the 

extent that such authorization is required for the performance of the provisions of this section, 

and shall repay the Company any sum that is paid to him as aforesaid from any other source 

immediately after the receipt thereof.   

For the avoidance of doubt, it is clarified that the indemnification undertaking under this Deed 

shall also apply with respect to the sum of the office bearer’s policyholder’s excess under the 

insurance policy (to the extent that the office bearer is required to bear such).   

10. If, for the purpose of any of the undertakings set out above, any action, resolution, consent or 

additional or other proceedings are required, the Company undertakes to cause the doing and/or 

obtaining of such, as the case may be, in such a way as to enable it to perform all of its 

undertakings as set out above, so long as such is not in contravention of the law. 

11. If it is prescribed that any of the provisions of this Deed of Indemnity is void, invalid or 

unenforceable (the “Void Provision”), then the Void Provision shall be interpreted as 

constituting a several part of this Deed of Indemnity and under no circumstances will the rest of 

the provisions of this Deed of Indemnity become void, invalid or unenforceable, and this Deed 
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of Indemnity shall continue to remain in force and shall be performed as though the Void 

Provision did not constitute a part of this Deed of Indemnity. 

12. This Deed of Indemnify shall not serve to limit the Company or to prevent it from increasing the 

maximum sum of the indemnity for the events the subject of the indemnification, either due to 

the fact that the insurance sums under the Office Bearers' Insurance Policy are reduced or due to 

the fact that the Company cannot obtain Office Bearers' Insurance to cover the events the 

subject of the indemnification on reasonable conditions or for any other reason provided that 

such decision is made in the manners set out in the Companies Law, including the approval of 

the general meeting of the shareholders of the Company. 

13. The Company’s obligations under this Deed of Indemnification shall be interpreted broadly and 

in a manner aimed at giving them effect, so long as permissible by law, for the purpose for 

which they were intended. In the event of a contradiction between any provision of this Deed of 

Indemnity and a provision of law that may not be made conditional, amended or added to, the 

provision of law shall prevail however, such shall not harm or derogate from the force of the 

other provisions of this Deed of Indemnity. 

14. The law that applies to this Deed of Indemnity shall be Israeli law only, and the competent 

courts at Tel Aviv alone shall have exclusive jurisdiction in any matter relating to this Deed.   

15. The Addendum to this Deed of Indemnity constitutes an integral part hereof. 

16. For the avoidance of doubt, it is hereby prescribed that this Deed of Undertaking shall not 

constitute a contract for the benefit of a third party, including, but without limitation, any 

insurer or any other source.  Therefore, no insurer nor any other source shall have any right to 

demand the Company’s participation in any payment which the insurer or any other source 

might owe under any agreement and/or undertaking between it and the Company and/or the 

office bearer.   

17. This Deed is personal and may not be assigned by the office bearer.  

18. The indemnification undertaking in favor of an office bearer of the Company under this Deed of 

Undertaking, including with respect to the events set out in the Addendum, shall also apply to 

an office bearer of any Other Company of the Company as defined in section 1 of this Deed of 

Indemnity, mutatis mutandis, for events and acts done during the course of his office or function 

in any Other Company of the Company. 

19. If you received a deed of release and/or indemnity from the Company in the past, this Deed of 

Release and Indemnity replaces it and stands in its place and the provisions of this Deed of 

Indemnity prevail over any prior undertaking or agreement (prior to the execution of this Deed 

of Indemnity), whether orally or in writing, between the Company and the Office Bearer with 

respect to the matters set out in the Deed of Indemnity.  

In witness whereof, the Company has hereby executed this Letter: 

           ______________________ 

Celltick Technologies & Media Ltd. 
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I confirm receipt of this Deed, and confirm my consent to the conditions hereof: 

Date: __________  

Signature: ______________ 
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Addendum to the Deed of Indemnity – Celltick Technologies & Media Ltd. 

The Events  

Subject to the provisions of the law, the following are the classes of events: 

1. An offer, bid, issue, sale and/or buy-back of securities by the Company or by subsidiaries of the 

Company or related companies or by shareholders of the Company including, but without 

derogating from the generality of the aforesaid, an offer of securities to the public under a 

prospectus or in any other manner, a private offer, or an offer of securities in any other manner 

whatsoever; 

2. An event stemming from the Company's being a public company or stemming from the fact that 

its shares were offered to the public or stemming from the fact that its shares are traded on a 

stock exchange in Israel.  

3. An event relating to the performance of investments by the Company in any corporations and/or 

the Company’s entry into any agreements whatsoever, before, during or after performance of 

the investment, during the course of the execution, signature, development, follow-up and 

supervision including transactions and/or actions done on behalf of the Company as a director, 

office bearer, employee or observer on the board of directors of a corporation in which the 

investment is made, and any claim or demand that is submitted with respect to an act of sale, 

purchase or holding of negotiable securities for or on behalf of the Company and/or 

management of investment portfolios and/or accounts at members of the Stock Exchange and/or 

banks and/or deposits;  

4. Any claim or demand submitted with respect to a transaction (including an extraordinary 

transaction) within the meaning of section 1 of the Companies Law, whether during the ordinary 

course of the Company’s business or not during the ordinary course of the Company’s business, 

including negotiations for entry into a transaction, receipt of credit, provision of credit, 

proceedings for the collection of debts including exercise of securities, transfer, sale, purchase, 

lease, rental or encumbrance of assets or liabilities or rights, and the receipt and/or grant of an 

option for the sale, lease, transfer or purchase of assets or liabilities as aforesaid (including, but 

without derogating from the generality of the aforesaid, goods, real estate, securities or rights, or 

the grant or receipt of a right in any of the above) and any other transaction in securities issued 

by the Company, all whether the Company is a party to such or not; 

5. A restructuring or reorganization of the Company, including but without derogating from the 

generality of the aforesaid, merger, split, alteration of capital of the Company, setting up of 

subsidiary/ies, or the liquidation or sale thereof. 

6. Any action with respect to license and permit expenses (including investigations and claims for 

breach of safety laws, licensing laws, taxation laws, environmental protection laws and any 

other laws of those kinds).  

7. Events that affect or that might substantially affect the profits of the Company or its property or 

rights or obligations; 

8. Any claim or demand with respect to the provision of information, representations, opinions, 

financial statements, reports or notifications to any competent authority under any law, 

including but without derogating from the generality of the aforesaid, the Companies Law, 



10 

 

including the regulations that were made thereunder, or under the provisions of the tax laws that 

apply to the Company.  

9. Any claim or demand submitted by a lender or creditor with respects to monies loaned by them 

or the Company’s debts to them; 

10. Any event and/or action in respect of which it is possible to indemnify under the Optimization 

of Enforcement Proceedings at the Securities Authority (Statutory Amendments) Law, 5771-

2011; 

11. Any action relating to the submission of bids for tenders and/or franchises and/or licenses 

and/or permits of any kind or type whatsoever; 

12. Acts or omissions that are not covered under a product liability insurance policy.  

13. Any demand or claim or suit by a shareholder or business partner or creditors or suppliers or 

employees of the Company or any third parties whatsoever (including claims for breach of 

intellectual property rights, libel, and claims under receivership, creditor arrangements, 

liquidation, etc.).  And any claim or demand that may be submitted by purchasers, owners, 

lessors, lessees or other tenants of property or products of the Company for damages or losses 

relating to the use of such assets or products.  

14. Any action related directly or indirectly to employer-employee relations at the Company and to 

the commercial relations of the Company, including to employees, contractors, customers, 

suppliers, and sponsors.  

15. Any action with respect to payments and/or reports and/or notices that are submitted by the 

Company under any law, including, without derogating from the generality of the aforesaid, the 

Companies Law and/or the Securities Law, including regulations made thereunder, or under any 

rules and/or guidelines that are employed at a stock exchange in Israel or outside of Israel or 

under the provisions of the tax laws that apply to the Company.  

16. Any administrative, public, judicial act, orders, judgments, claims, demands, letters of demand, 

instructions, allegations, investigations, proceedings or notices of non-compliance or breach of 

an action of a governmental authority or other entity claiming the non-performance of the 

provisions of any law, regulation, order, command, rule, custom, provision, license or judgment 

by the Company or of the office bearers of the Company in the context of their positions in the 

Company.  

17. The transfer of the information required or permitted to be transferred by law to the stakeholders 

of the Company including, for the avoidance of doubt, buy-backs of the securities of the 

Company. 

18. An act with respect to voting rights in investee companies.  

19. Resolutions and actions with respect to a distribution, as defined in the Companies Law.  

20. Resolutions and actions with respect to the opinion of the board of directors of the Company to 

offerees under a tender offer, regarding the feasibility of a special tender offer under section 329 

of the Companies Law, or the failure to provide such an opinion.  

21. Actions on the various registers kept by the Company, including but without limitation, the 

register of the Company’s shareholders.  



11 

 

22. Expressions, statements, including a statement of a position or opinion made in good faith by 

the office bearer by virtue of his position and due to his position, including in the context of the 

meetings of the board of directors or one of its committees.  

23. Actions related to positions in the Company that have implications on the following events at 

the Company stemming from the office of an office bearer: 

23.1. Events related to workplace safety, workplace injury and product quality, whether bodily 

injury or injury to property.  

23.2. Events relating to productive activity, including the construction and expansion of 

facilities, storage activities, transportation and logistics, marketing activities and research 

and development activities.  

23.3. Events relating, directly or indirectly, to harm to the environment and/or acts and/or 

omissions that cause or that might cause harm to the environment, including actions for 

the construction, management, maintenance or operation of factories, plant or facilities 

and for such actions that stem from the storage or transportation of raw materials, 

products or waste, including bodily injury, injury to property or injury to the 

environment.  

24. Actions relating to the process of adoption of financial reporting in accordance with 

international financial reporting standards (IFRS).  

25. Any claim or demand submitted with respect to an action relating to investments that the 

Company is examining and/or performing on any securities whatsoever, which are effected in 

the stages before and/or after the effecting of the investment, for the purpose of entry into a 

transaction, performance of the transaction, development of the transaction, follow-up and 

supervision of it, and claims relating to purchase and/or sale actions (by the Company and/or 

subsidiaries of the Company), directly and/or indirectly, of assets (including shares) and rights, 

in Israel and outside of Israel or investment in the securities of various corporations or receipt of 

securities in various corporations, including the purchase and/or sale of cores of control, all 

whether done during the ordinary course of the Company’s business, and including, but without 

derogating from the generality of the aforesaid, the resolutions, agreements, notices, discovery 

documents, conduct of negotiations and reports relating to such, and any other matter related to 

and involved in any of the aforesaid, directly or indirectly, all whether such purchases and/or 

sales are concluded or not, for any reason whatsoever; 

26. Any claim or demand relating to the internal audit at the Company and to procedures regarding 

the reporting and disclosure in the periodic and immediate reports of the Company, including 

the financial statements of the Company and the report of the board of directors and the board of 

management with respect to the effectiveness of the internal audit of the financial reporting and 

disclosure, of the personal declarations of the CEO of the Company and/or of the most senior 

office bearer in the field of finances and/or the auditor of the Company with respect to the 

efficacy of the internal audit and the disclosure and control processes which are attached to the 

periodic reports, and with respect to breach of the provisions of the law with respect to them.  

Any provision of this Addendum above regarding the taking of any action shall also be 

interpreted as relating to the non-performance or failure to perform such action, unless the 

context of the matter in a particular provision does not allow for such an interpretation.  

In this Addendum – 
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The “Securities Law” – The Securities Law, 5728-1968 and any law that might amend or replace it, 

which may be in force from time to time; 

The “Companies Law” – The Companies Law, 5759-1999 and any law that might amend or replace 

it, which may be in force from time to time; 

“Security” – As defined in section 1 of the Companies Law; 

The “Company” – including an Other Company (as defined in section 1 of the Deed of Indemnity), 

and subsidiaries and related companies (as those terms are defined in the Securities Law); 

 

 



  1 -ט 

 פרטים בדבר חברות בנות וחברות קשורות – 9פרק 

  .פרטים אודות חברות בנות וחברות קשורות של החברה והאחזקות במניותיהן, נכון למועד התשקיףיובאו להלן  9.1

  לתשקיף. 6פרק לפרטים אודות פעילות החברות האמורות, ראו 

סוג  שם החברה
 מניות

הון המניות 
 הרשום

הון מניות 
מונפק 
 ונפרע

 הון מוחזק

 
שיעור 

 ההחזקה 

בדילול 
 מלא

Celltick Technologies Inc. (US) 

 
 108,923 בכורה

USD 455 USD   88.03% 74.89% 

 USD 61.9 USD  11.97% 25.11% 550  רגילות

  

Celltick Mobile Inc. (US) 100% 100%  0 0 רגילות 

Celltick Technologies (UK) 
Limited 

 GBP100  GBP100 GBP100 100% 100%  רגילות

Celltick Technologies Ltd. 5,605,780 רגילות 
NIS 

2,112,329 
NIS 

2,112,329 
NIS 100% 100% 

Celltick Technologies Mexico SA 
de CV 

 50,000 רגילות
MXN 

50,000 
MXN 

45,950 
MXN 99.99% 99.99% 

Celltick Technologies Singapore 
PTE Ltd. 

 SGD 2 SGD 2 SGD 100% 100% 2 רגילות

Celltick Cyprus Ltd. 10,000 רגילות EUR 2,000 
EUR 

2,000 
EUR 100% 100% 

Celltick Technologies CEE 
(Russia) 

 RUB 10,000 10,000 רגילות
RUB 

10,000 
RUB 100% 100% 

Celltick Do Brazil- Servicos em 
Tecnologia da Informacao Ltda. 

 BRL 93,700 93,700 רגילות
BRL 

93,699 
BRL 99.99% 99.99% 

Celltick Mobile Media PVT Ltd. 
(India) 

 7,000,000 רגילות
INR 

2,492,300 
INR 

2,492,320 
INR 99.99% 99.99% 

 Celltick Cyprus Ltdחברות המוחזקות על ידי 

Celltick Ukraine, LLC. 401,650 רגילות 
UAH 

401,650 
UAH 

401,650 
UAH 100% 100% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 - ה
 

 31וביום  ,2016בדצמבר  31 חברות בנות וקשורות ולשנה שהסתיימה ביום של להלן פרטים אודות הרווח הכולל 9.2

 :)באלפי דולר ארה"ב( 2017בדצמבר 

 שם החברה

 רווח )הפסד( נקי רווח )הפסד( לפני מס 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
31.12.2017 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
31.12.2016 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
31.12.2017 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
31.12.2016 

Celltick Technologies 
Inc. (US) (9,515) (21,405) (24,955) (37,322) 

Celltick Mobile Inc. 
(US) 0 0 0 0 

Celltick Technologies 
(UK) Limited 0 0 0 0 

Celltick Technologies 
Ltd. (5,665,382) (2,807,380) (5,930,555) (3,414,986) 

Celltick Technologies 
Mexico SA de CV 0 0 0 0 

Celltick Technologies 
Singapore PTE Ltd. 339,808 84,087 328,796 84,154 

Celltick Cyprus Ltd. 150,196 (97,032) 140,692 (103,117) 

Celltick Technologies 
CEE (Russia) (101,052) (43,762) (99,031) (55,852) 

Celltick Do Brazil- 
Servicos em 

Tecnologia da 
Informacao Ltda. 

66,362 380,066 (54,205) 138,043 

Celltick Mobile Media 
PVT Ltd. (India) 700,750 839,065 384,286 450,502 

Celltick Ukraine, 
LLC. (11,843) 96,333 (11,104) 78,993 
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  דוחות כספיים – 10פרק 

 
-מבנה וצורה(, תשכ"ט -לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף ב 56להוראות סעיף בהתאם  .10.1

 זה כדלקמן: 10דוחותיה הכספיים של החברה מצורפים בפרק "(, תקנות פרטי תשקיף)" 1969

 ;2017בדצמבר,  31ליום  של החברה דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה .10.1.1

מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון  .10.2

 לעיל.  10.1בסעיף  כספיים כמפורטדוחות הל את דוחות רואה החשבון המבקר זההמבקר לכלול בתשקיף 

א 56ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף, מצורף לתשקיף המדף דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 60בהתאם לתקנה  .10.3

, 2017 בדצמבר 31הדוח הכספי ליום בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת לתקנות פרטי תשקיף, 

 .תשקיףה הגשת טיוטתועד למועד , 2018במאי,  3 קרי מיום

 

   



 
 

 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ

 

 

 
 

   2018במאי,  6                                        
 

 דוח אירועים

 1969מבנה וצורה(, התשכ"ט  –א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 56תקנה ב כמשמעו

ביום  –, )קרי "(הכספיים הדוחות)להלן: " 31.12.2017החל ממועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

בביאור , למעט כמפורט במסגרת דוח האירועים אשר נדרש גילוי בגינם לא חלו אירועים מהותיים( 3.5.2018

 לדוחות הכספיים.  24

 

 

 

 

                               ________________________             __________________  

 מר שלמה חגי                    , יו"ר הדירקטוריוןמר רונן דניאל             

 סמנכ"ל הכספים                                           החברה  מנכ"לו                    

 

            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ
 

 דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
 

 2017 בדצמבר 31
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ
 

 דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
 

 2017בדצמבר  31
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 יםעמוד 
  

 2 החשבון המבקר  הדוח רוא
  

  "ב(:ארה דולרמאוחדים פרופורמה )באלפי  דוחות
  

 3 דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי
  

 4 דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
  

 5 בהון שינויים בגירעוןהדוחות מאוחדים פרופורמה על 
  

 6 דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים
  
 7-52 לדוחות הכספיים אוריםיב
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של

 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ

 

של סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ המצורפים  הכספי המצב על המאוחדים פרופורמה הדוחות את ביקרנו

רווח או הפסד  על המאוחדים פרופורמה הדוחות ואת 2016 -ו 2017בדצמבר  31"החברה"( לימים  –)להלן 

, השינויים בגרעון בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. ורווח כולל אחר

 היא החברה. אחריותנו של וההנהלה חריות הדירקטוריוןבא הינם כספיים מאוחדים פרופורמה אלה דוחות

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה דעה לחוות

 

חשבון  רואי בתקנות שנקבעו לרבות תקנים ,בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה פי -. על1973-ג")דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל

 .מהותית מוטעית הכספיים פרופורמה מאוחדים הצגה בדוחות שאין ביטחון של במטרה להשיג מידה סבירה

הכספיים מאוחדים פרופורמה.  שבדוחות ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת

ידי  על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות יכלל כוללת גם בחינה של ביקורת

בדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה  ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון

 לחוות דעתנו. נאות בסיס מספקת סבורים שביקורתנו בכללותה. אנו

 

 

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את ל משקפים "לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הנ

ואת  2016 -ו 2017בדצמבר  31המצב הכספי פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

תוצאות פעולותיהן פרופורמה, השינויים בגרעון בהון פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה שלהן לכל אחת 

( והוראות תקנות ניירות IFRSי דיווח כספי בינלאומיים )מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לתקנ

 .2010-ע"ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש
 

 

 

 אביב,-תל

 2018 במאי  3

 

 

 קסלמן וקסלמן

 רואי חשבון

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב
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 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ
 דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי

 
 בדצמבר 31  

 6201 7201 אוריב 

 אלפי דולר ארה"ב  
 נכסים

    :נכסים שוטפים
 3,365 2,755 14 מזומנים ושווי מזומנים

 177 191 20 מזומנים מוגבלים
 4,851 6,635 5 לקוחות, נטו

 1,644 2,204 9 מס הכנסה לקבל
 641 1,034 15 חייבים ויתרות חובה

  12,819 10,678 

    שוטפים: שאינםנכסים 
 94 94  פקדונות לזמן ארוך

 519 464 11 רכוש קבוע
 - 932 12 נכסים בלתי מוחשיים

  1,490 613 

 11,291 14,309  סך נכסים
 

    הון ב בניכוי גרעון  התחייבויות
    התחייבויות שוטפות:

 425 1,089  ספקים
 1,680 1,680 21 אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי

 1,741 1,267 21 לזמן ארוך הלוואותחלויות שוטפות של 
 374 280  לשלם מס הכנסה

 3,529 5,255 16 ויתרות זכותזכאים 
 90 291 17 פיננסיות נגזרותת יוהתחייבו

  9,862 7,839 
    התחייבויות לא שוטפות:

 279 - 17 התחייבויות פיננסיות נגזרות לזמן ארוך
 3,900 5,679 21 בניכוי חלויות שוטפות לזמן ארוך הלוואות

  5,679 4,179 

 12,018 15,541  תיוסך התחייבו
    

   20 התקשרויות והתחייבויות תלויות
    הון:גרעון ב

 * * 18 רגילות הון מניות
 * * 18 הון מניות בכורה

 48,387 48,475  פרמיה
 2,366 6,043 19 קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

 1,314 2,672 18 תקבולים בגין כתבי אופציה
 (587) (393)  קרן מהפרשי תרגום

 (52,207) (58,029)  גרעון

 (727) (1,232)  הוןגרעון ב

 11,291 14,309  הוןגרעון בבניכוי  סך התחייבויות
 

 .דולר אלפי 1-מ הנמוכה יתרה* 
 
 
 

   
 רונן דניאל

 מנכ"ל ויו"ר הדירקטור
 שלמה חגי

 סמנכ"ל כספים
 

 .2018 במאי 3 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
 

  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמהיהב
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 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ
 דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 
 

  
 שנה שנסתיימהל

 בדצמבר 31ביום 
 6201 7201 אוריב 
 אלפי דולר ארה"ב  

 
 24,676 28,937  הכנסות
 11,998 15,362 )א( 6 הכנסותעלות ה

 12,678 13,575  רווח גולמי
 6,187 5,918 )ב( 6 הוצאות מחקר ופיתוח

 4,743 4,460 )ג( 6 מכירה ושיווקהוצאות 
 2,573 5,013 )ד( 6 הנהלה וכלליותהוצאות 

 (825) (1,816)  הפסד תפעולי
 95 31 8 הכנסות מימון
 1,434 3,302 8 הוצאות מימון

 1,339 3,271  נטו ,מימון הוצאות

    
 (2,164) (5,087)  כנסההלפני מסים על ה הפסד

    
 1,289 735 9 מסים על ההכנסה

 (3,453) (5,822)   לשנה הפסד
    

    כולל אחר רווח )הפסד(
מחדש  אשר עשויים להיות מסווגיםסעיפים 

    –לרווח או הפסד 
בגין פעילויות  כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 216 194   חוץ
 216 194  לשנה אחר כולל רווח

 (3,237) (5,628)  לשנה כולל הפסד סך
    

המיוחס לבעלים של החברה )דולר רווח למניה 
    :ארה"ב(
 (79.50) (66.40) 10 למניה ומדולל בסיסי הפסד

 
 

 
 

 המאוחדים פרופורמה.אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ
 הוןגרעון בדוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים ב

 

 ביאור 

הון 
מניות 
 רגילות

הון 
מניות 
 פרמיה בכורה

קרן הון בגין 
תשלום 

 מבוסס מניות

תקבולים 
בגין כתבי 

 גרעון אופציה

 קרן
 מהפרשי
 תרגום

 סך הכל
גרעון 

 הוןב

 אלפי דולר ארה"ב  

 1,788 (803) (48,754) 751 2,226 48,368 *    *  2016בינואר  1יתרה ליום 
          רווח כולל:

 *    (19) 19  *  מימוש אופציות לעובדים
 563   563     21 הנפקת כתבי אופציה
 159    159     תשלום מבוסס מניות

 (3,453)  (3,453)       לשנה הפסד

 216 216        לשנה כולל אחר רווח
 (727) (587) (52,207) 1,314 2,366 48,387 * *  2016 בדצמבר 31יתרה ליום 
          רווח כולל:

 *    (88) 88  *  מימוש אופציות לעובדים
 83   83      הנפקת כתבי אופציה

 1,275   1,275     19 סיווג התחייבות פיננסית נגזרת להון 
 3,765    3,765     תשלום מבוסס מניות

 (5,822)  (5,822)       לשנה הפסד

 194 194        לשנה כולל אחררווח 

 (1,232) (393) (58,029) 2,672 6,043 48,475 * *  2017 בדצמבר 31יתרה ליום 
          

 
 .דולר אלפי 1-מ הנמוכה יתרה* 

 
 

 .אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמהיהב
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 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ
 דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים

 
 לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום   
 2016 2017 ביאור 
 אלפי דולר ארה"ב  

 
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 (2,164) (5,087)   לפני מיסים על הכנסההפסד 
    :בגין הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומניםהתאמות 

 266 481  פחת והפחתות 
 159 3,765 19  תשלום מבוסס מניותהוצאות בגין 

 28 1,156 17 פיננסיים נגזרים הוגן בשווי שינוי
 (219) 858 21 בגין הלוואה לזמן ארוך  שער מהפרשי הפסדים
 929 1,174 8 נטו, מימון הוצאות

    
    :תפעוליים שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

 571 (1,593)  לקוחות
 53 (282)  חייבים אחרים

 (292) 652  ספקים
 (139) 1,574   ויתרות זכותזכאים 

    
 (1,593) (1,389)  מסי הכנסה ששולמו
 (2,401) 1,309  )ששימשו לפעילות שוטפת( מפעילות שוטפת מזומנים נטו שנבעו

    
    פעילות השקעה:מתזרימי מזומנים 

 (225) (227)  רכישת רכוש קבוע
 - (1,119)  בפיתוח עצמי נכסים בלתי מוחשייםהשקעה ב

 (24) (8)  מוגבלשינוי במזומן 
 69 24  פקדונות לזמן קצר בגיןריבית שהתקבלה 

 (10) 6  שינוי בפקדונות לזמן ארוך
 (190) (1,324)  ששימשו לפעילות השקעהמזומנים נטו 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

, נטו מעלויות והנפקת כתבי אופציה ארוךהלוואות לזמן  נטילת
דולר  אלפי 258 -ו 52בסך  2016-ו 2017 עסקה )עלויות עסקה

 (, בהתאמהארה"ב

 
 
21  

 
 

948 4,742 
 (993) (1,301)    ששולמה ריבית

 (1,459) (360)  רעון הלוואות זמן ארוךיפ
 2,290 (713)  ששימשו לפעילות מימוןשנבעו מפעילות מימון  מזומנים נטו

 במזומנים ושווי מזומנים קיטון
 

(728) (301) 

 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת
 

3,365 3,499 
 167 118  בגין מזומנים ושווי מזומנים והפרשי תרגום מהפרשי שעררווחים 

 3,365 2,755  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
 

 
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.יהב
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 כללי: - 1ביאור 
 

 מידע כללי א.
 

בתחום  פועלתהחברה סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ )להלן: "החברה"( הינה 
הפלטפורמות, האפליקציות, התוכנה והשירותים על גבי מכשירי סלולר  על סוגיהם 
השונים, ובמתן מגוון פתרונות תוכנה מתקדמים, המותאמים לצרכי לקוחות 
החברה. במסגרת תחום פעילותה מספקת החברה פתרונות טכנולוגים מקיפים 

רים סלולאריים, המותאמים וייחודיים להפצת תכנים ושירותים שונים על גבי מכשי
להעדפות משתמש הקצה ולמקום בו הוא נמצא. הפצת התכנים והשירותים 
למשתמשי הקצה מבוצעת באמצעות מוצרים אותם מפתחת החברה עבור לקוחותיה 
ובעיקר על ידי התקשרות עם מפעילי רשתות סלולריות ברחבי העולם, ויצרני 

וי מוצר עיקריים המהווים את שני טלפונים סלולאריים, וזאת באמצעות שני קו
)באשר למידע בדבר מגזרי פעילות  Start-ו LiveScreenתחומי הפעילות של החברה: 

 . (23ראו ביאור  –

לחברה כמפורט להלן, . 2018בפברואר  27התאגדה ונרשמה בישראל ביום  החברה
 כתוצאה מהחלפת המניות, כמפורט להלן, מלאה, ישירה חברת בת אחת בבעלות

Celltick Technologies Inc. " :דלאוור במדינת התאגדה אשר"(, אינק סלטיק)להלן 
. סלטיק אינק מחזיקה במלוא ההון המונפק והנפרע של סלטיק 2000בשנת  ב"שבארה

"( וכן ישראל סלטיקטכנולוגיות בע"מ, חברה אשר התאגדה בישראל )להלן: "
 המלאה בבעלותה בנות חברות הקימה "ישראל סלטיק"בחברות בנות נוספות. 

 בברזיל"(, סלטיק רוסיה ":להלן) ברוסיה"(, סינגפורסלטיק : "להלן) בסינגפור
סלטיק "להלן ) בקפריסין"(, סלטיק הודו: "להלן) בהודו"(, סלטיק ברזיל: "להלן)

סלטיק ": ןלהל) במקסיקו "(סלטיק אוקראינה"להלן: ) באוקראינה"(, קפריסין
 החברה וחברות הבנות שלה פעילות"(. הבנות החברות: "יחד להלן"(, )מקסיקו
 המשמשות, שלה הבנות והחברות ישראל סלטיק ידי על מבוצעת "(הקבוצה)להלן: "
 בהן השונות במדינות החברה של והאופרטיבית הטכנית והתמיכה השיווק כזרועות

 .פועלות הן

המניות"( בין  : "החלפתלהלןבוצע עסקת החלפת מניות )ת ,סמוך לפני מועד התשקיף
החברה  תרכוש, במסגרתה )להלן:"בעלי המניות"( החברה לבעלי מניות סלטיק אינק

מבעלי המניות את מלוא אחזקותיהם בסלטיק אינק, בתמורה להקצאת מניות 
)מיד  כאמורהחברה לבעלי המניות, באופן שאחזקותיו בחברה של כל בעל מניות 

האחזקות בו החזיק  שיעורת זהה לאחזקו שיעורלאחר החלפת המניות( הקנו לו 
 בסלטיק אינק עובר להחלפת המניות. 

בעלי מניותיה של החברה הינם מי  כתוצאה מהאמור לעיל, ונכון למועד התשקיף 
שהיו בעלי מניותיה של סלטיק אינק עד למועד החלפת המניות, והחברה הינה בעלת 

 ( של סלטיק אינק.100%מלוא ההון המונפק והנפרע )

 
 דוחות כספיים פרופורמה ב.

 
הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים פרופורמה של החברה )להלן "דוחות 

, כאילו התבצעה החלפת המניות כאמור לעילבאופן המשקף את כספיים"( ערוכים 
בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה 

  (.2016בדצמבר  1)
 

 טרם החברה מניות בעלי לבין אינק סלטיק של המניות בעלי בין המניות החלפת יחס
 . המניות החלפת השלמת נקבע, וייקבע עם

 של מניות החלפת יחס על מבוססים למניה ההפסד ונתוני המניות מספרי נתוני כל
המניות ובהתאם לכך יעודכנו נתוני  החלפת השלמת עם ישתנה זה ויחס יתכן. 1:1

 .ונתוני ההפסד למניה בדוחות כספיים אלומספרי המניות 
 



 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ
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 )המשך(: כללי - 1ביאור 
 

 אי הכללת מידע כספי נפרד ג.
 

לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, החברה לא צרפה מידע כספי  4בהתאם לתקנה 
ד' לתקנות ניירות 38ג' ותקנה 9( לפי תקנה 2018 בפברואר 27ליום התאגדותה )נפרד 

 . 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 

הסיבה שבעטיה לא כללה החברה מידע כספי נפרד, הינה לאור ההשפעה הזניחה שיש 
 לדוחות הכספיים של החברה ליום התאגדותה על הדוחות הכספיים המאוחדים. 

 
 הגדרות: . ד

 
 בדוחות כספיים אלה:

 
 בע"מ. ומדיה טכנולוגיות סלטיק  – החברה

, חברה פרטית בבעלות Celltick Technologies Inc – סלטיק אינק
, המאוגדת במדינת דלאוור מלאה של החברה

 .שבארה"ב
, חברה פרטית בבעלות ."מבע טכנולוגיות סלטיק – ישראל סלטיק

 .סלטיק אינקמלאה של 
, חברה .Celltick mobile media India PVT LTD –  הודו סלטיק

המאוגדת  ,ישראל סלטיקפרטית בבעלות מלאה של 
 .הודוב

 .בנות שלהההחברה והחברות   – הקבוצה
 IFRS-חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדתה ב – חברות מאוחדות

 ( ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.10
כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  – בעלי עניין ובעל שליטה

 . 2010-שנתיים(, התש"ע
 )מתוקן(. IAS 24-כהגדרתם ב – צדדים קשורים

 
 
 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 2אור יב
 

 ההצגה של הדוחות הכספייםבסיס  .א
 

ולשנים שהסתיימו ביום  2016-ו 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים הדוחות
 International) הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים, 2016-ו 2017בדצמבר  31

Financial Reporting Standards )המוסד ידי על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים שהם 
 - להלן( )International Accounting Standard Board) בחשבונאות לתקינה הבינלאומי

 כספיים דוחות) ערך ניירות תקנות לפי הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים( IFRS-ה תקני
 . 2010-ע"התש(, שנתיים
 :כדלקמן יצוין, אלה כספיים דוחות להצגת בהקשר

 
 לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי (1

 . אחרת צוין אם אלא, המוצגות השנים
 

 בכפוף, ההיסטורית העלות למוסכמת בהתאם נערכו אלה כספיים דוחות (2
 .הוגן בשווינמדדות ה התחייבויות פיננסיות נגזרות בגין להתאמות
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9 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2אור יב
 

 באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת (3
 הקבוצהת ו כן, היא מחייבת את הנהלכמ. מהותיים מסוימים חשבונאיים

 בביאור. הקבוצהשום מדיניותה החשבונאית של יי בתהליך דעת שיקול להפעיל
 או, מורכבות או דעת שיקול של רבה מידה מעורבת בהם לתחומים גילוי ניתן 4

. הכספיים הדוחות על מהותית השפעה ולאומדנים להנחות יש בהם תחומים
ם וההנחות ששימשו מהאומדני מהותית שונות להיות עשויות בפועל התוצאות

 . הקבוצהאת הנהלת 

 

 .חודשים 12 הינה הקבוצה של התפעולי המחזור תקופת (4
 

אשר עדיין אינם בתוקף ואשר  ופרשנויות חדשותותיקונים לתקנים קיימים תקנים  .ב
 הקבוצה לא בחרה ביישומם המוקדם:

 
להלן תקנים ועדכונים לתקנים קיימים שפורסמו והינם מחייבים ורלוונטיים לתקופה 

או לאחר מכן, אך טרם  2018בינואר  1החשבונאיות של הקבוצה המתחילה ביום 
 אומצו על ידי הקבוצה.

 
 - להלן" )המזומנים תזרימי על דוח" 7 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון (1

  התיקון
 (IAS 7 -ל

 
 תזרימי אשר בהתחייבויות שינויים לגבי גילוי הצגת דורשIAS 7 -ל התיקון

. המזומנים תזרימי על הדוח במסגרת מימון כפעילות מסווגים בגינן המזומנים
 בהתחייבות קיטון כגון) מזומנים מתזרימי הנובעים שינויים כולל האמור

 שאינן רכישות כגון) תזרימיים שאינם שינויים וכן(, הלוואה פירעון בעקבות
 יוצגו פיננסיים בנכסים שינויים(. ההתחייבות יתרת על ריבית וצבירת במזומן

 כמו. מימון פעילות מהווה בגינם והתזרים במידה, האמור מהגילוי כחלק הם אף
 מהשינוי בנפרד, נוספים פריטים הגילוי במסגרת לכלול רשאיות ישויות, כן

 .מימון מפעילות הנובעות בהתחייבויות

 

 מידע לספק נדרשת לא ישות, IAS 7-ל התיקון של לראשונה היישום בעת
 . קודמות לתקופות השוואתי

 
" או IFRS 9" -"מכשירים פיננסיים" )להלן  9תקן דיווח כספי בינלאומי  (2

 "התקן"(
 

IFRS 9 פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של והכרה מדידה, בסיווג עוסק .
 את מחליף זה תקן. 2014 יולי בחודש פורסמה IFRS 9 של המלאה הגרסה

: פיננסיים מכשירים" 39 בינלאומי חשבונאות בתקן כיום הקיימות ההנחיות
. פיננסיים מכשירים ומדידת לסיווג באשר( IAS 39 - להלן" )ומדידה הכרה

IFRS 9 אך פיננסיים נכסים למדידת המעורב המדידה מודל את כנו על מותיר 
 דרך הוגן שווי, מופחתת עלות: עיקריות קטגוריות שלוש וקובע אותו מפשט

 העסקי המודל על מבוסס הסיווג. הפסד או רווח דרך הוגן ושווי אחר כולל רווח
 השקעות. הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני ועל הישות של

 הנהלת, זאת עם. הפסד או רווח דרך הוגן בשווי תימדדנה הוניים במכשירים
 את להציג, הפיך-בלתי באופן, בראשונה ההכרה במועד, לבחור יכולה הישות

 לרווח מחדש סיווג ללא, אחר כולל ברווח הוני מכשיר של ההוגן בשווי השינויים
 . (recycling) והפסד
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 הפסדי על המבוסס, פיננסיים נכסים של ערך לירידת חדש מודל מציג התקן
 את מחליף זה מודל"(. Expected Credit Loss Model)" הצפויים האשראי

 Incurred loss") שהתרחשו הפסדים על  המבוסס, IAS 39-ב הקיים המודל

model") המודל לבחינת ירידת ערך המבוסס על הפסדי אשראי צפויים כולל .
לשינויים בסיכון גישה המבוססת על שלושה שלבים, הנקבעים בהתאם 

האשראי של הנכס הפיננסי. כל שלב קובע כיצד יש למדוד את הפסדי האשראי 
וכיצד יש ליישם את שיטת הריבית האפקטיבית. כמו כן, עבור נכסים פיננסיים 
שאין להם מרכיב מימון משמעותי, כגון חייבים, ניתן ליישם שיטה פשוטה יותר. 

על הישות להכיר בהפסד בגובה ההפסד במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי, 
החודשים הקרובים, או בהפסד הצפוי לכל אורך חיי המכשיר עבור  12-הצפוי ב

 יתרת חייבים, אלא אם הנכס נחשב כבעל "דירוג אשראי פגום".
 

 ההכרה למעט, שינויים חלו לא פיננסיות התחייבויות של ומדידה סיווג לגבי
 מסיכון הנובע, הפסד או רווח דרך הוגן לשווי שיועדו בהתחייבויות בשינוי

 .אחר כולל ברווח, הישות של העצמי האשראי
 

 1 ביום המתחילות שנתיות מתקופות החל רטרוספקטיבי באופן ייושם התקן
 . אפשרי המוקדם יישומו, IFRS 9 להוראות בהתאם. 2018 בינואר

 
שאינו מהותי , שינוי תנאים של התחייבויות פיננסיות IFRS 9טרם יישומו של 

( של שיעור הריבית האפקטיבי החל על modificationטופל כהתאמה )
ההתחייבויות הפיננסיות בתקופות עוקבות, כך שלשינוי התנאים לא הייתה 

, גם אם שינוי IFRS 9השפעה מיידית על ההתחייבויות הפיננסית הללו. במסגרת 
ות הפיננסית בגין התנאים אינו מהותי הוא משפיע באופן מיידי על ההתחייב

ההתחייבויות הפיננסית , הנמדדת לאחר השינוי כערך הנוכחי של יתרת תזרימי 
המזומנים החוזיים החדשים כשהם מהוונים בריבית האפקטיבית המקורית, 
והפער שבין ההתחייבות הפיננסית שבספרים )בתנאיה המקוריים( לבין הערך 

 .רווח או הפסדהנוכחי החדש שחושב נזקף כהוצאה/הכנסה לדוח 

 
 וליישום, הכספיים דוחותיה על IFRS 9 של הצפויה השפעתו את בחנה הקבוצה
IFRS 9 הכספיים הדוחות על מהותית השפעה אין. 

 
 (IFRS 15 -"הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן  15תקן דיווח כספי בינלאומי  (3

 
 הכנסות" 15 בינלאומי כספי דיווח תקן את IASB-ה פרסם, 2014 מאי בחודש

 את לראשונה יישומו עם יחליף IFRS 15"(. IFRS 15) -"לקוחות עם מחוזים
 הכספי הדיווח בתקני כיום הקיימות בהכנסה ההכרה בנושא ההנחיות

 .הבינלאומיים
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 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)

 
IFRS 15 ביישום הקשורים נושאים של רחב במגוון החשבונאי לטיפול מתייחס 

, בחוזה שנקבעה משתנה מתמורה בהכנסה הכרה: ביניהם, האמור המודל
 הכסף של הזמן ערך את לשקף בכדי בחוזה שנקבע העסקה למחיר תיאום

  .חוזה של וקיום השגה ועלויות
 
 מידע מתן דורש היתר ובין, להכנסות ביחס הגילוי דרישות את מרחיב התקן
 הובאו אשר ההנהלה של משמעותיים דעת לשיקולי בנוגע ואיכותי כמותי

 .שהוכרה ההכנסה קביעת לשם בחשבון
 

 מועד את בשנה לדחות החלטתו על הודעה IASB-ה פרסם, 2015 ביולי 22 ביום
 לגבי רטרוספקטיבי באופן ייושם שהתקן כך, התקן של לראשונה היישום
 בהקלות בהתחשב, לאחריו או 2018 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות תקופות

 יישומו, IFRS 15 להוראות בהתאם. IFRS 15 -ל המעבר בהוראות המפורטות
 . אפשרי המוקדם

 
 על IFRS 15 החלת של הצפויות ההשפעות לבחינת צוות הקימה הקבוצה
 ייכנס הוא בו במועד IFRS 15 את ליישם מתכוונת הקבוצה. הכספיים דוחותיה

 המעבר להוראת בהתאם, 2018 שנת של הראשון מהרבעון החל, מחייב לתוקף
 יתרת כתיאום לראשונה היישום של המצטברת בהשפעה הכרה המאפשרת

 ההשוואה מספרי תיקון ללא, כלומר) 2018 בינואר 1 ליום העודפים של הפתיחה
 (. הקודמות הדיווח לתקופות

 
לא צפויה השפעה מהותית על הכנסותיה המאוחדות של  IFRS 15ליישום 

החברה. בעקבות יישום התקן, החברה תכיר בנכסים בגין עלויות להשגת וקיום 
 . יםמהותי םשאינחוזה בסכומים 

 
 ( IFRS 16-"חכירות" )להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי  (4
 

IFRS 16 בתקן כיום הקיימות ההנחיות את, לראשונה יישומו עם יחליף 
, מדידה, בהכרה עוסק התקן"(. IAS 17" )"חכירות" 17 בינלאומי חשבונאות

 הטיפול על בעיקר משמעותית השפעה בעל להיות וצפוי, חכירות של וגילוי הצגה
 .חכירה בעסקת החוכר הצד ידי על המיושם החשבונאי

 
IFRS 16 ב הקיימות ההנחיות את משנה-IAS 17 ,להכיר מחוכרים ודורש 

 ומנגד, העתידיים החכירה תשלומי את המשקפת, חכירה בגין בהתחייבות
 האמור למעט) החכירה חוזי לכלל בהתייחס וזאת", שימוש זכות בגין נכס"ב

 פוטר IFRS 16. תפעולית חכירה לבין מימונית חכירה בין הבחנה ללא(, להלן
 הנכס בהן חכירות ועבור קצר לטווח חכירות עבור הוראותיו מיישום חוכרים

 .נמוך ערך בעל הינו החכירה נשוא
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 לאלה זהים כמעט נותרו IFRS 16 במסגרת החשבונאות כללי, מחכירים עבור
 או תפעוליות כחכירות, חכירות ויסווגו ימשיכו שמחכירים כך, IAS 17-שב

 .IAS 17-שב לכללים בדומה, מימוניות כחכירות
 

IFRS 16 מכיל חוזה באם הבחינה אופן ואת" חכירה" הגדרת את גם משנה 
 .חכירה

 
IFRS 16 ביום המתחילות שנתיות תקופות לגבי רטרוספקטיבי באופן ייושם  

  המעבר בהוראות המפורטות בהקלות בהתחשב, לאחריו או 2019 בינואר 1
 עבור רק אפשרי המוקדם יישומו, IFRS 16 להוראות בהתאם. IFRS 16 -ל

 המוקדם יישומו עם בבד בד או לפני IFRS 15 הוראות את שתיישמנה ישויות
 . IFRS 16 של

 
חברה להערכת הנהלת היחד עם זאת ,עודנה בוחנת את השפעת התקן.  חברהה

, החברה תכיר בנכס ובהתחייבות בגין הסכמי שכירות של בניינים בשלב זה
 ורכבים, בסכומים שאינם מהותיים לדוחות הכספיים. 

 
 

אי וודאות  –של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  23פרשנות מספר  (5
 (IFRIC 23 -)להלן לגבי טיפולים במסים על הכנסה

 
, פרסמה הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי את 2017בחודש יוני 

המבהירה כיצד יש ליישם את הוראות ההכרה והמדידה של  23פרשנות מספר 
במקרה בו  ("IAS 12" –"מסים על ההכנסה" )להלן  12ות בינלאומי תקן חשבונא

 וודאות הנוגעות למסים על הכנסה. -קיימת אי
ודאות לגבי טיפול קיים או מתוכנן –הפרשנות קובעת כי במקרים שבהם ישנה אי 

במסים על ההכנסה, הישות צריכה להעריך אם צפוי שרשות המס תקבל את 
ודאי תחת ההנחה שרשות המס תבחן את הסכומים שיש לה -טיפול המס הלא

 את הזכות לעשות כן ושיהיה לה את כל המידע הקשור בעת ביצוע בחינה זו. 
 

או לאחר  2019בינואר  1תקופות שנתיות המתחילות ביום הפרשנות תיושם לגבי 
הקבוצה אינה צופה שתהיה השפעה מהותית מכן. יישום מוקדם אפשרי. 

 לפרשנות על דוחותיה הכספיים.
 

 בסיס האיחוד .ג
 

הקבוצה. הקבוצה שולטת בישות כאשר  ידי על הנשלטותחברות בנות הן ישויות 
 לתשואות זכויות או חשיפה לה יש, המושקעת הישות על השפעה כוח קיים לקבוצה
 הישות על שלה ההשפעה בכוח להשתמש יכולת לה יש וכן בישות ממעורבותה משתנות

 בנות חברות. ישות מאותה לה שינבעו התשואות סכום על להשפיע כדי המושקעת
. הקבוצהעד שבו מושגת השליטה בהן על ידי מהמו החל מלא באופן באיחוד נכללות
 .השליטה מפסיקה שבו במועד מופסק איחודן
 הקבוצה חברות בין מעסקאות הנובעים והפסדים ורווחים הדדיות ועסקאות יתרות
 .המאוחדים הכספיים בדוחות במלואם בוטלו
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 תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ: .ד
 

 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע (1
 

הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים  פריטים
של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה חברה )להלן: "מטבע במטבע 

מטבע  מוצגים בדולר ארה"ב, שהוא הקבוצההכספיים של  הדוחות "(.פעילותה
 ה.רבחשל ה הפעילות

 
 עסקות ויתרות (2

 
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן: "מטבע חוץ"( מתורגמות 

שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות. למטבע הפעילות באמצעות 
הפרשי שער, הנובעים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות 
כספיים, הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השנה, נזקפים לרווח 

 ו הפסד.א
 

הפרשי תרגום בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים, שאינם פריטים כספיים 
כמכשירים פיננסיים בשווי  ותהמסווג מהתחייבויות פיננסיות נגזרות הנובעים)

, מוכרים ברווח או הפסד, כחלק מהרווח או ההפסד (הוגן דרך רווח או הפסד
 בגין שינויים בשוויים ההוגן.

 

 הקבוצה חברות של יםכספי דוחות תרגום (3
 

 אף של הפעילות מטבע אשר) הקבוצה חברות כל של הכספי והמצב התוצאות
 שלהן הפעילות שמטבע(, אינפלציונית-היפר כלכלה של מטבע אינו מהן אחת
 :כדלקמן ההצגה למטבע מתורגמים, ההצגה ממטבע שונה

 
נכסים והתחייבויות לכל דוח על המצב הכספי מוצג מתורגמים לפי שער  (א

 הסגירה במועד אותו דוח על המצב הכספי;  
 

 החליפין שערי לפי מתורגמים הפסד או רווח דוח לכלהכנסות והוצאות  (ב
 ההשפעה של סביר קירוב אינו זה ממוצע אם אלא) לתקופה הממוצעים
 מתורגמות זה במקרה. העסקות במועדי החליפין שערי של המצטברת
 (;  העסקות במועדי החליפין שער לפי וההוצאות ההכנסות

 
 כל הפרשי השער הנוצרים מוכרים במסגרת רווח כולל אחר. (ג

 
 הנובעים שער הפרשי אחר כולל לרווח נזקפים, הכספיים הדוחות איחוד בעת

, במלואה ממומשת חוץ פעילות כאשר חוץ בפעילויות נטו ההשקעה מתרגום
 מהרווח כחלק הפסד או ברווח מוכרים אחר כולל לרווח שנזקפו השער הפרשי

 .מהמימוש הנובעים ההפסד או
 

 דיווח מגזרי .ה
 

 למקבל המוגש פנימיים דיווח לצורכי המשמש בסיס אותו לפי מדווחים פעילות מגזרי
משאבים למגזרי  הקצאת על אחראי אשר, קבוצהההחלטות התפעוליות הראשי ב

 .23 ביאור ראה. שלהם הביצועים והערכת הקבוצההפעילות של 
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 רכוש קבוע .ו
 

 התהוותן בעת נכללות עוקבות עלויותנכלל לראשונה לפי עלות הרכישה. הרכוש הקבוע 
 צפוי כאשר רק, למקרה בהתאם, נפרד כנכס מוכרות או בספרים הנכס של בערכו

 וכן, הקבוצה אל יזרמו הקבוע הרכוש לפריט המיוחסות עתידיות כלכליות שהטבות
 בעלות מוצגים הקבוע הרכוש פריטי .מהימן באופן למדידה ניתנת הפריט של העלות

 . שנצברו ערך מירידת והפסדים שנצבר פחת בניכוי ההיסטורית
 

 המשוערך ערכם את או עלותם את להפחית כדי, הישר הקו שיטת לפי מחושבהפחת 
 :כדלהלן, שלהם השימושיים החיים אורך אומדן פני על שלהם השייר לערך

 
 שנים 7-15 ריהוט וציוד משרדי

 שנים 3-5 וציוד היקפיחומרה 

 
, נסקרים הפחת ושיטת שלהם השימושיים החיים אורך, הנכסים של השייר ערכי

 .לשנה אחת לפחות, לצורך בהתאם ומעודכנים
 

 או השכירות חוזה תקופת פני על, הישר הקו שיטת לפי מופחתים במושכר שיפורים
 . שנים 5, שהינו מבניהם הקצר לפי, השיפורים של המשוער החיים אורך

 
 שערכו במידה, מידית מוכרת שלו השבה בר לסכום נכס של בספרים בערך ירידה

 הרכוש בגין ערך וירידות הפחתות. ההשבה בר הסכום מאומדן גדול הנכס של בספרים
 .הפסד או לרווח נזקפות בעלות המוצג הקבוע

 
 :נכסים בלתי מוחשיים .ז
 

 פרויקטים בגין המתהוות עלויות. התהוותה בעת כהוצאה מוכרת מחקר בגין הוצאה
 מוכרות( משופרים או חדשים מוצרים של ובחינה לעיצוב מתייחסות) פיתוח של

 :הבאים התנאים מתקיימים כאשר מוחשיים-בלתי כנכסים
 

 זמין יהיה שהוא כך, מוחשי הבלתי הנכס להשלמת טכנית היתכנות קיימת -
 ;לשימוש

 
 ;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
 
 הפיתוח להשלמת זמינים -ואחרים כספיים, טכניים -מתאימים משאבים -

 -ו; למכירתו או מוחשי הבלתי בנכס ולשימוש
 
 במהלך מוחשי הבלתי לנכס לייחס שניתן היציאה את מהימן באופן למדוד ניתן -

 .פיתוחו
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 בעת כהוצאה מוכרות אלה בתנאים עומדות שאינן, פיתוח בגין אחרות הוצאות
 מאוחרת בתקופה כנכס מוכרות אינן כהוצאה בעבר שהוכרו פיתוח עלויות. התהוותן

 .יותר
בגין אפליקצית  , הכללים להכרה, כאמור לעיל, התקיימו2017 בינואר 1 החל מיום

"Start עלויות פיתוח שהוונו מוצגות כנכסים בלתי מוחשיים,   ." אותה מפתחת החברה
ומופחתות מנקודת הזמן בה הנכס זמין לשימוש, כלומר כאשר הוא במיקום ובמצב 
הנדרשים לו על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, בהתאם לשיטת הקו 

 שנים. 3הישר, על פני אורך החיים השימושיים שלו, 
 

 פיננסיים לא ירידת ערך נכסים .ח
 

 שינויים או אירועים שחלו במידה, נבחנת פיננסיים לא נכסים של בערכם ירידה
 . השבה בר יהיה לא בספרים שערכם כך על המצביעים, בנסיבות

 
 על נכס של בספרים ערכו עולה בו לסכום שווה ערך ירידת בגין המוכר ההפסד סכום

, הנכס של ההוגן שוויו מבין הגבוה הוא נכס של השבה בר סכום. שלו השבה בר הסכום
 מחולקים, ערך ירידת בחינת לצורך. שלו השימוש שווי לבין, מכירה עלויות בניכוי

 נפרדים מזוהים מזומנים תזרימי קיימים בגינן, ביותר הנמוכות לרמות הנכסים
, בערכם ירידה חלה אשר, מוניטין למעט, כספיים-לא נכסים(. מזומנים מניבות יחידות)

 על דוח תאריך בכל בגינם שהוכרה הערך ירידת של אפשרי ביטול זיהוי לצורך נבחנים
 . הכספי המצב

 
 נכסים פיננסיים: .ט

 
 סיווג: (1

 
 הלוואות וחייבים. ת לקטגורי הפיננסיים נכסיה את מסווגת הקבוצה

 
 או קבועים תשלומים עם, נגזרים שאינם פיננסיים נכסים הינם וחייבים הלוואות

 כנכסים מסווגים אלה נכסים. פעיל בשוק מצוטטים אינם ואשר, לקביעה ניתנים
 על הדוח תאריך לאחר חודשים 12-מ יותר של לתקופה לחלויות פרט, שוטפים

 של והחייבים ההלוואות. שוטפים שאינם כנכסים המסווגות, הכספי המצב
, "מזומנים ושווי מזומנים" ,"חובה ויתרות חייבים: "בסעיפים כלולים הקבוצה

 בדוח המופיעים" ארוך לזמן פקדונות" וכן" "מזומנים מוגבלים", "לקוחות, נטו
 .הכספי המצב על

 
 ומדידה הכרה (2

 
 פיננסיים נכסים.  עסקה עלויות בתוספת הוגן בשווי לראשונה מוכרות ההשקעות

 הקבוצה, והועברו או פקעו מהם מזומנים תזרימי לקבלת הזכויות כאשר נגרעים
 הלוואות. אלה נכסים על הבעלות בגין והתשואות הסיכונים כל את העבירה
 הריבית שיטת בסיס על, מופחתת בעלות עוקבות בתקופות נמדדים וחייבים

 .האפקטיבית
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 :ערך נכסים פיננסייםירידת  (3
 

 ""הלוואות וחייבים – מופחתת בעלות הנמדדיםנכסים פיננסיים  (א
 

 ראייה קיימת האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת הקבוצה
. פיננסיים נכסים קבוצת של או פיננסי נכס של ערך לירידת אובייקטיבית

 והפסדים נפגם פיננסיים נכסים קבוצת של ערכה או פיננסי נכס של ערכו
 ערך לירידת אובייקטיבית ראייה קיימת אם רק מתהווים ערך מירידת

 בנכס לראשונה ההכרה לאחר שהתרחשו יותר או אחד מאירוע כתוצאה
 על השפעה יש( ההפסד לאירועי או) האמור ההפסד ולאירוע"( הפסד אירוע)"

 קבוצת של או הפיננסי הנכס של העתידיים המזומנים תזרימי אומדן
 . מהימן באופן אותה לאמוד שניתן הפיננסיים הנכסים
 
 מירידת ההפסד סכום, ערך לירידת אובייקטיבית ראייה שקיימת במידה

 הנוכחי הערך לבין הפיננסי הנכס של בספרים הערך בין כהפרש נמדד ערך
 אשראי הפסדי למעט) ממנו לנבוע העתידיים המזומנים תזרימי אומדן של

 של המקורי האפקטיבי הריבית בשיעור המהוונים( התהוו שטרם עתידיים
 בעת לגביו שחושב האפקטיבי הריבית שיעור כלומר) האמור הפיננסי הנכס

 מופחת הנכס של בספרים הערך(. הכספיים בדוחות לראשונה בו ההכרה
 .הפסד או רווח בדוח מוכר ההפסד וסכום

 
 את לייחס וניתן, קטן הערך מירידת הפסד של הסכום עוקבת בתקופה אם

 הערך ירידת שהוכרה לאחר שהתרחש לאירוע אובייקטיבי באופן הקיטון
 שהוכר ערך מירידת ההפסד ביטול(, הלווה של האשראי בדירוג שיפור כמו)

 .הפסד או ברווח מוכר לכן קודם
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים (4
 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים 
בדוח על המצב הכספי כאשר קיימת זכות משפטית מיידית )שאינה מותנית 
בהתקיימות אירוע עתידי( לקזז את הסכומים שהוכרו, הניתנת לאכיפה 
משפטית בכל הנסיבות הבאות: במהלך העסקים הרגיל, במקרה של כשל 

קרה של חדלות פרעון או פשיטת רגל של הישות ושל כל הצדדים אשראי ובמ
שכנגד, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות 
 הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות 

 זמנית.-בו
 

 מכשירים פיננסיים נגזרים .י
 

י הוגן במועד ההתקשרות בחוזה מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה לפי שוו
הנגזר ונמדדים מחדש בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן. רווחים או הפסדים הנובעים 

רווח או הפסד. נגזרים ל נזקפיםנגזרים  םפיננסיימשינויים בשווי ההוגן של מכשירים 
וכהתחייבויות פיננסיות כאשר  שווים ההוגן חיובינכסים פיננסיים  כאשר  מהווים

   שלילי. ם ההוגןשווי
אפשרות במסגרתם ניתנה  אופציהסעיף "התחייבויות פיננסיות נגזרות" כולל כתבי 

 ההבטחוכן כתבי אופציה במסגרתם קיימת  ש בצורת סילוק נטו ללא מזומןומילמ
 .  21-ו 18. ראה פירוט נוסף בביאורים תשואה מינימאליתל
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 התחייבויות פיננסיות .יא
 

הקבוצה מכירה בהתחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כאשר הקבוצה הופכת לצד 
בהתחייבות החוזית. במועד ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות לפי שווי 
הוגן, בניכוי עלות העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, התחייבויות פיננסיות נמדדות 

   תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.לפי עלות מופחתת 
 
 הנפקת חבילה (1

 
אשר  יהתחייבות לרכיבמוקצית  הנפקת חבילה בגין נטו התמורה,  מדידה לצורכי

בגין  יהתחייבות לרכיבהפסד,  מטופל כנגזר הנמדד בשווי הוגן דרך רווח או
 בניכוי ההוגן שוויו בסיס על לראשונה וכרמ אשר, הפיננסית  התחייבותתשלומי ה

 שימוש תוך) המופחתת העלות לשיטת בהתאם ומטופל מיוחסות עסקה הוצאות
 אשר, הוני ולרכיב( הנפקתו ליום חושבה אשר בו הגלומה האפקטיבית בריבית

 .בניכוי עלויות עסקה מתייחסות להון נזקף
 

 בהתחייבות פיננסית המטופלת בעלות מופחתתם שינוי תנאי (2
 

פיננסית המטופלת בעלות מופחתת, מבוצעת בחינה בהתחייבות תנאים בעת שינוי 
הוא משפיע  ,מהותי . במידה ושינוי התנאים הינוהותיהאם שינוי התנאים הינו מ

והפער  בשווי הוגןבאופן מיידי על ההתחייבות הפיננסית, הנמדדת לאחר השינוי 
/הכנסה כהוצאהנזקף לבין השווי ההוגן שבין ההתחייבות הפיננסית שבספרים 

טופל שינוי התנאים , מאינו מהותי במידה ושינוי התנאים .הפסד או רווח לדוח
( של שיעור הריבית האפקטיבי החל על ההתחייבויות modificationכהתאמה )

 . הפיננסיות האמורות בתקופות עוקבות
 

תנאי התחייבות, אשר מאפשרים לצד שכנגד לסלק את ההתחייבות על ידי הנפקה של 
 נם משפיעים על סיווגהמכשירים הוניים אי

 
זכות בלתי מסווגות כהתחייבויות שוטפות, אלא אם לקבוצה יש התחייבויות פיננסיות 

חודשים לפחות לאחר תום תקופת  12ההתחייבות למשך  מותנית לדחות את סילוק
 , שאז הן מסווגות כהתחייבויות בלתי שוטפות.הדיווח

 

 מזומנים ושווי מזומנים . .יב
 

כוללים , ועל המצב הכספי המאוחדים על תזרימי מזומניםדוחות המסגרת ב
 מזומנים בקופה, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר :המזומנים ושווי מזומנים 

שלהן לא המקורית השקעות אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה ותקופת ההפקדה ו
 .חודשים 3עולה על 
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 לקוחות .יג
 

תים ועבור שיר הקבוצהיתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של 
שהוענקו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שנה 

 אחת או פחות, הם מסווגים כנכסים שוטפים.
ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת, על לקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן 

 . בסיס שיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
 

 שאין לכך אובקייטיביות ראיות קיימות כאשר, נוצרת מסופקים לחובות הפרשה
 של המקוריים התנאיםפי -על לה המגיעים הסכומים את לגבות החברה של ביכולתה

ספציפית, החברה מכירה בגין יתרות לקוחות שבגינן לא הוכרה הפרשה . החוב יתרות
 בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם. תיבהפרשה לירידת ערך באופן קבוצ

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי במידה וקיימים חובות שלהערכת 
 בספרים הערך בין ההפרש הוא ההפרשה סכוםהנהלת החברה גבייתם מוטלת בספק. 

 שיעור לפי מהוונים, הצפויים המזומנים תזרים אומדני של הנוכחי ערכם לבין הנכס של
 חשבון באמצעות מוקטן החוב של בספרים ערכו .המקורית האפקטיבית הריבית

 .וכלליות הנהלה הוצאות במסגרת הפסד או רווח בדוח מוכר ההפסד וסכום, ההפרשה
. מסופקים לחובות ההפרשה חשבון כנגד נמחק הוא, לגביה ניתן אינו לקוח חוב כאשר

 במסגרת הפסד או לרווח נזקפת עוקבות בתקופות בעבר שנמחקו סכומים של החזרה
 .וכלליות הנהלה הוצאות

 
 ספקים .יד
 

עבור טובין או  לשלם הקבוצהיתרת הספקים ונותני שירותים כוללת התחייבויות של 
כהתחייבויות  מסווגת יתרת הספקיםשירותים שנרכשו במהלך העסקים הרגיל. 

אחרת הן מסווגות ,כאשר התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות שוטפות 
לאחר מכן . יתרת הספקים מוכרת לראשונה בשווי הוגן וכהתחייבויות שאינן שוטפות

 נמדדת בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.
 

 :מסים שוטפים ונדחים .טו
 

רווח או דוח ב יםמוכר המסים. כוללות מסים שוטפיםשנים המדווחות הוצאות המס ל
 .הפסד

 
 מסים שוטפים  (1

 
 אומחושב על בסיס חוקי המס אשר נחקקו,  שוטפים כמסים שנזקף הסכום

, במדינות בהן הכספי המצב על הדוח לתאריך למעשה הושלמה שחקיקתם
 היבטי את תקופה מידיהכנסה חייבת. ההנהלה בוחנת  ומפיקהפועלת הקבוצה 

, הרלבנטיים המס לדיני בהתאם, מס לצורכי החייבת הכנסתה על החלים המס
 .המס לרשויות משולמים להיות הצפויים לסכומים בהתאם הפרשות ויוצרת

 
 נדחים  מיסים (2

 
 הפרשים בגין, ההתחייבות שיטת בסיס על, נדחים במסים מכירה הקבוצה

, הכספיים בדוחות הכלולים, וההתחייבויות הנכסים של הסכומים בין זמניים
 נקבע הנדחים המסים סכום. מס לצורכי בחשבון שיובאו הסכומים לבין

 למעשה הושלמה שחקיקתם או שנחקקו( המס וחוקי) המס לשיעורי בהתאם
 הנדחים המסים נכסי כאשר לחול וצפויים הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון

 .ייושבו הנדחים המסים כשהתחייבויות או ימומשו
 

 לניכוי הניתנים זמניים הפרשים בגין נעשית נדחים מסים בנכסי ההכרה
 כנגד בעתיד לנצלם יהיה ניתן כי שצפוי, ההפרשים סכום בגבולות, מס לצורכי

  .במס חייבות הכנסות
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 החייבים זמניים הפרשים בגין נדחים מסים התחייבויותב מכירה הקבוצה
 היפוך עיתוי בהם במקרים למעט, בנות בחברות להשקעות המיוחסים במס

 בהפרשים היפוך יחול שלא וצפוי הקבוצה ידי על נשלט הזמניים ההפרשים
 .לעין הנראה בעתיד הזמניים

 
 לניכוי הניתנים זמניים הפרשים בגין נדחים מסים בנכסי מכירה הקבוצה

 ההפרש כי צפוי אם ורק אם, בנות בחברות מהשקעות הנובעים, מס לצורכי
 יהיה ניתן שכנגדה חייבת הכנסה תהיה וכן לעין הנראה בעתיד יתהפך הזמני
 .הזמני ההפרש את לנצל

 
החברה לא הכירה במסים נדחים  2017 -ו 2016בדצמבר  31נכון לימים 

 המיוחסים להשקעות בחברות בנות.
 

 הטבות לעובדים:  .טז
 

 התחייבות לפיצויי פרישה/ פנסיה (1
 

 העסקה סיום לאחר עובד להטבות תוכנית היא מוגדרת הפקדה תוכנית
 כך תלויה ובלתי נפרדת לישות קבועות הפקדות מבצעת הקבוצה במסגרתה

, נוספות הפקדות לבצע, משתמעת או משפטית, מחויבות כל אין שלחברה
 בגין ההטבות את העובדים לכל לשלם כדי הקרן בנכסי די יהיה לא שבו במצב

 . קודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העבודה שירותי
 

 באמצעות ממומנות התוכניות. פנסיה תוכניות מספר מפעילה הקבוצה
 . בנאמנות המנוהלות פנסיה לקרנות או ביטוח לחברות המועברים, תשלומים

 הפקדה תוכנית להגדרת עונות האמורות הפנסיה תוכניות, לתנאיהן בהתאם
 .כדלעיל מוגדרת

 
 פנסיה בקופות הפקדות ומבצעת ביטוח פוליסות רוכשתהקבוצה , לעיל כאמור

 ביצוע עם. מוגדרת להפקדה תוכנית בגין התחייבותה למימון ופיצויים
 כהוצאות מוכרות ההפקדות. נוסף בתשלום מחויבת איננה היא, ההפקדות

 זכאים הם שבגינו מהעובדים השירות לקבלת במקביל עובד הטבות בגין
 . להפקדה

 
 ותוכניות מענקיםשיתוף ברווחים  (2

 
, ברווחים עובדים ושיתוף מענקים בגין ובהוצאה בהתחייבות מכירה הקבוצה

 של המניות לבעלי המיוחס הרווח את בחשבון הלוקחת נוסחה על בהתבסס
 כאשר כאמור בהפרשה מכירה הקבוצהברה, לאחר התאמות מסוימות. הח

 לבצע משתמעת מחויבות יצר בעבר הנוהג כאשר או משפטית מחויבות קיימת
 .המחויבות את מהימן באופן לאמוד ניתן וכן כאלה תשלומים

 
 והבראה זכאות עובדים לחופשה (3

 
ובמסגרת   ודמי הבראה , זכאי כל עובד לימי חופשהבישראל וקהח במסגרת

החוקים החלים לגבי חברות הקבוצה שמקום התאגדותן שונה, העובדים זכאים 
 הזכאות , כאשר שנתי בסיס על מחושבים שניהם לימי חופשה ללא דמי הבראה. 

 בגין והוצאה התחייבות זוקפת הקבוצהבססת על משך תקופת ההעסקה. מת
 .עובד כל עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס, והבראה חופשה דמי

 קיומה.זכאות עובדים לחופשת מחלה ולחופשת לידה אינה מוכרת עד למועד 
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 מבוסס מניות םתשלו (4
 

הקבוצה מפעילה תכנית לתשלוםמבוסס מניות לעובדים )לרבות דירקטורים( וכן 
 הקבוצה שבהן, הקבוצה חברות של הוניים במכשירים המסולק לנותני שירותים

 . החברה של( אופציות) הוניים למכשירים בתמורה מעובדים שירותים מקבלת
 

הקבוצה . נמדדים בשוויים ההוגן למועד ההענקהמענקי הון שניתנו לעובדים 
מעריכה את השווי ההוגן של המענקים תוך שימוש במודל הערכת האופציות 

Black and Scholes ,הנחות המודל כוללות את מחיר המניה למועד המדידה .
אורך החיים הצפוי תנודתיות מחיר המניה הצפויה,  מחיר המימוש של המכשיר, 

 פני על כהוצאה מוכר זה הוגן שווי .עור ריבית חסרת סיכוןשל המכשירים ושי
 על חילוט מעריכה הקבוצה משוער. חילוט בניכוי הנדרשת, השירות תקופת

במקביל לרישום של ההוצאה,  צפויים. עתידיים ותנאים היסטורי ניסיון בסיס
 נרשם גידול מתאים בקרן הון, הכלולה במסגרת סעיפי ההון העצמי של החברה.

 
מענקים שהוענקו לנותני שירותים נמדדים על פי שווי השירותים המסופקים על 

 .ידם ומוכרים כהוצאה, כנגד גידול מקביל בהון, על פני תקופת השירות
 

בכל תאריך דוח על המצב הכספי, מעדכנת הקבוצה את אומדניה בנוגע למספר 
השפעת האופציות הצפויות להבשיל, בהתבסס על תנאי ההבשלה, ומכירה ב

השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים, אם קיים, בדוח רווח או הפסד, 
 ובהתאמה מקבילה בהון.

 
בעת מימוש האופציות, החברה מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי 
עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין, נזקפים להון המניות )ערך נקוב( ולפרמיה 

 על מניות.
 

 םתשלו 19ביאור , אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים וכן 4ראה ביאור 
מתודולוגית הערכת השווי של האופציות  אודות, לפרטים נוספים מבוסס מניות

 .וההנחות ששימשו בהערכת השווי
 

 הפרשות .יז
 

כתוצאה  ,משפטית או משתמעת מחויבות קיימת,ההפרשות מוכרות כאשר לקבוצה 
תזרים שלילי של משאבים שיידרשו לסילוק כי יידרש ר, צפוי עבם מהמאירועי

 וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות.המחויבויות ו
 

 ליישוב שידרשו החזויים המזומנים תזרימי של הנוכחי לערך בהתאם נמדדות הפרשות
 שוק הערכות המשקף, מס לפני היוון בשיעור שימוש באמצעות המחושב, המחויבות

 בהפרשה הגידול. למחויבות הספציפיים והסיכונים הכסף של הזמן ערך לגבי שוטפות
 .ריבית כהוצאת מוכר הזמן חלוף עקב

 .הכספיים בדוחותיה בהפרשות הכירה לא החברה 31.12.2016 -ו 31.12.2017 לימים
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 הכרה בהכנסה .יח
 

 .ותחזוקה תוכנה ממכירת רישיונות, משירותים הכנסות מפיקה החברה
 התמורה או שהתקבלה התמורה של ההוגן השווי לפי נמדדות הקבוצה הכנסות

 ההכנסות. הרגיל העסקים במהלך שסופקו שירותים בגין לקבל זכאית שהקבוצה
 .והנחות זיכויים, החזרות, מ"ממע נטו מוצגות

 
 :הכנסות משירותים

 
על פי מודל חלוקת רווחים  שירותיםוניהול  ממתןהכנסות חלקה בהחברה מכירה ב

(Revenue Shareאלו .) השירות מתן תקופת פני על יחסי באופן נזקפות. 
  כאמור נרשמות לפי חלקה של החברה, בנטו.  וניהול השירותים ההכנסות ממתן

ונוטלים חלק פעיל  לקוחותיה מול אותה המייצגים בסוכניםלעיתים משתמשת החברה 
)כאשר חלק  ברוטוה שיטת הינה בהכנסה ההכרה שיטת, אלה במקרים. בניהול השירות

 .  הסוכנים כאמור מוכר במסגרת עלות ההכנסות(
 

 ותחזוקה רישיונות ממכירת הכנסות
 

( 1: הבאים התנאים בהתקיים מוכרות ותחזוקה תוכנה רישיונות ממכירת הכנסות
 מצד נוספות התחייבויות קיימות ולא סופק כשהמוצר( 2 למכירה ראיה מתקיימת

 התמורה גביית יכולת בדבר ספק קיים לא( 4 לקביעה ניתן או קבוע המחיר( 3 החברה
 . מהלקוח

 
 אי של במקרים. החזרה זכות או מהלקוח קבלה אישור מצריכות אינן החברה מכירות
 .  ההשלמה במועד ההכנסה נרשמת, שיעור ההשלמה בדבר וודאות

 
 ופיתוחהוצאות מחקר  .יט
 

 כהוצאה מוכרות כאמור בסעיף ו',  בתנאים עומדות שאינן, פיתוח בגין אחרות הוצאות
 בתקופה כנכס מוכרות אינן כהוצאה בעבר שהוכרו פיתוח עלויות. התהוותן בעת

 .יותר מאוחרת
 
 הון מניות .כ
 

מניות בכורה מסווגות אף הן כהון,  מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.
ולא קיימת לחברה מחויבות להוציא מזומנים או נכסים אחרים בעקבות  מאחר

 מניות להנפקת במישרין המיוחסות תוספתיות עלויות. אירועים שמחוץ לשליטתה
 .ההנפקה מתקבולי כניכוי בהון מוצגות

 
 למניה הפסד .כא

 
 המניות לבעלי המיוחס ההפסד על, ככלל מבוסס למניה הבסיסי ההפסד חישוב

 .במחזור הקיימות הרגילות המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק ,הרגילות
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המניות מתאמת הקבוצה את ההפסד המיוחס לבעלי למניה,  המדולל ההפסד בחישוב
הקיימות במחזור, בגין הממוצע המשוקלל של מספר המניות  של החברה, ואת הרגילות

 , כדלהלן:הפוטנציאליות המדללותהרגילות המניות  ההשפעות של כל
 
הפסד המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה מותאם בגין שינויים כלשהם ה (1

בהכנסה או בהוצאה, שהיו נובעים מהמרת המניות הרגילות הפוטנציאליות 
 המדללות;

מתווסף הממוצע לממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור  (2
המשוקלל של מספר המניות הרגילות הנוספות שהיו קיימות במחזור בהנחה שכל 

 המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות הומרו.
 

 מדללת הינה השפעתן כאשר רק כאמור בחשבון מובאות הפוטנציאליות המניות
 (.למניה ההפסד את מגדילה)

 

 ראשי מדען ומענקי ממשלתיים מענקים .כב
 

 .לקבלם הזכאות מתגבשת בו במועד מוכרים מותנים בלתי ממשלתיים מענקים
 החברה כי סבירה ביטחון רמת קיימת כאשר מוכרים אחרים ממשלתיים מענקים
 .יתקבל המענק וכי למענק הנלווים התנאים בכל תעמוד

 הראשי מהמדען המתקבלים ופיתוח מחקר פרוייקט בגין ממשלתיים מענקים
 מועד באותו אם אלא, מועד לאותו ההוגן בשוויה קבלתם במועד כהתחייבות מוכרים

 כתמלוגים המשולמים סכומים. יוחזר לא שהתקבל הסכום כי סביר ביטחון קיים
 סכום .הפיננסית ההתחייבות של כסילוק מטופלים עוקבות בתקופות הראשי למדען

 תזרימי של הנוכחי בערך, כלשהם כששינויים תקופה בכל מחדש נבחן ההתחייבות
 של בהתחייבות להכרה ששימש המקורי הריבית בשיעור המהוונים המזומנים

 עוקבות בתקופות קובעת ההנהלה בהן בנסיבות. הפסד או לרווח נזקפים המענק
 נזקף יוחזר לא שהמענק סביר ביטחון קיים כי כאמור בהתחייבות הראשונית להכרה
 ".ופיתוח מחקר הוצאות" הסעיף במסגרת הפסד או לרווח, מועד באותו, המענק

 
 

 ניהול סיכונים פיננסיים: - 3אור יב
 

 גורמי סיכון פיננסי .א
 

פעילות הקבוצה חושפת אותה למגוון של סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק )לרבות 
ללת של ותזרים מזומנים וסיכון ריבית(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תכניתה הכ

סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הקבוצה לניהול 
הפיננסיים ושואפת למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של 
הקבוצה. הקבוצה אינה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים למטרות 

 ספקולטיביות.
 

רשמיות ובלתי  הנהלהניהול הסיכונים מתבצע על ידי הנהלת הקבוצה. פגישות 
רשמיות מתקיימות על מנת לזהות סיכונים משמעותיים ולפתח נהלים להתמודדות 

 סיכונים ביחס לעסקי הקבוצה.ה כלעם 
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 סיכון שוק (1

 

 ריביתסיכון  .א
 

 הריבית של הקבוצה נובע ביעקר מהבאים:  סיכון
"ב, ארה דולר במטבע נקובה יהלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקא יתרת (1)

נושאת שיעורי ריבית משתנים על בסיס ליבור חודשי, החושפת את 
 לסיכון תזרימי מזומנים.  החברה

 

במטבע אירו, נושאות שיעורי  המשולמתהלוואות לזמן ארוך,  יתרות (2)
. הוגןת את החברה/הקבוצה לסיכון בגין שווי וחושפהריבית קבועים, 

לא חל שינוי מהותי בשווי ההוגן של  2016 -ו 2017לדצמבר  31לימים 
 שיעור הריבית כאמור. 

 
 סיכון שער חליפין  .ב

 
 הנקובים , שהוכרו והתחייבויות שהוכרו מנכסים נובע חליפין שער סיכון

  .הקבוצה של הפעילות מטבע שאינו במטבע
 כדי בהם שיש עיקריים שוק סיכון לגורמי רגישות מבחני ביצעה החברה
 מבחני . המדווחים הכספי המצב או הפעילות תוצאות על להשפיע

 לפני)  העצמי בהון השינוי או/ו ההפסד או הרווח את מציגים הרגישות
 עבורו שנבחר הרלבנטי הסיכון משתנה בגין פיננסי מכשיר כל עבור  (מס

 וההתחייבויות והנכסים הסיכון גורמי בחינת  .דיווח מועד לכל נכון
 שכל בהנחה סיכון לכל ביחס החשיפה מהותיות בסיס על נעשו הפיננסים

 .קבועים המשתנים שאר
 

 חליפין שער לסיכון חשופה והיא בינלאומית בפריסה פועלת הקבוצה
  לבאים: בעיקר מחשיפה הנובע

 
שינוי בשער החליפין בין מטבע הפעילות של החברה לבין מטבעות  (1)

י הרופבעיקר  -הפעילות של חברות הקבוצה שאינו דולר ארה"ב
 ההודי.

 
אליהם  הרופי ההודילהלן ניתוח רגישות בגין שערי החליפין של 

חשופה הקבוצה אל מול מטבע הפעילות, כאשר שאר המשתנים 
 ח )הפסד( לאחר מס או על ההון:נשארים קובעים והשפעתן על הרוו

  

השפעה על 
 ההון

השפעה על 
רווח או 

  הפסד
 "בארה דולראלפי 

 שיעור השינוי 5%+

(273) (175) 
 

2017 
(203) (173) 2016 
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 החדש לשקל החברה של הפעילות מטבע בין החליפין בשער שינוי (2)
 בשקל הנקובות השוטפות התפעוליות הוצאותיה עם בקשר בעיקר

 . חדש
 

חשופה  ואלי השקל החדשלהלן ניתוח רגישות בגין שער החליפין של 
אר המשתנים נשארים הקבוצה אל מול מטבע הפעילות, כאשר ש

 על הרווח )הפסד( לאחר מס: וועים והשפעתבק

 
 השפעה על רווח 

  וההון   או הפסד
 "בארה דולראלפי 

 שיעור השינוי 5%+

(513) 
 

2017 
(489) 2016 

 

שינוי בשער החליפין בין מטבע הפעילות של החברה לאירו בעיקר  (3)
 . לוואות לזמן ארוך וחלויות שוטפותבקשר עם תשלומים בגין ה

 
חשופה  ואלי האירו החליפין של  להלן ניתוח רגישות בגין שער

הקבוצה אל מול מטבע הפעילות, כאשר שאר המשתנים נשארים 
 על הרווח )הפסד( לאחר מס: ועים והשפעתוקב

 
 השפעה על רווח

  וההון או הפסד 
 "בארה דולראלפי 

 שיעור השינוי 5%+

(410) 
 

2017 
(297) 2016 

 
 סיכון אשראי (2
 

 
, נגזרים פיננסיים מכשירים, מזומנים ושווי ממזומנים נובע אשראי סיכון

 .חובה יתרות לרבות, ללקוחות ביחס אשראי חשיפות וכן בבנקים פיקדונות
 
 

סיכון אשראי הוא הסיכון של הפסדים פיננסיים לקבוצה אם לקוח או צד נגדי 
תקבולים למכשיר פיננסי אינו עומד בהתחייבויותיו החוזיות, ונובע בעיקר מ

 .לקוחות מ
בנקים הקבוצה מתקשרת עם תאגידים בנקאיים ב ומזומנים תלפיקדונובנוגע 

בעלי דירוג אשראי גבוה שהוערך על ידי דירוג חיצוני על מנת להקטין את חשיפת 
 סיכון האשראי.
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בדצמבר   31 מיםאפשרי לקבוצה בגין סיכון אשראי ליהמקסימלי ההפסד כספי 
 כדלקמן;הינם  2016-ו 2017

  בדצמבר 31
2016 2017  

 "בארה דולראלפי 
   

 מזומנים ושווי מזומנים 2,755 3,365
 , נטולקוחות 6,635 4,851

 אחרים –ויתרות חובה  חייבים 690 350
 מזומנים מוגבלים  191 177

94 94 
נכסים פיננסיים אחרים בעלות מופחתת, 

  פקדונות לזמן ארוך
 סך הכל 10,365 8,837

 
חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי מושפעת בעיקר מהמאפיינים הייחודיים של כל 
לקוח. הקבוצה מבצעת באופן שוטף הערכות אשראי על לקוחות ועל צדדים 

את  על מנת לנהלהיסטוריים המצבם הכספי ונתונים  , הכללת בדיקתנגדיים
 סיכון האשראי.

 
של חובות וחייבים  ההנהלה מבצעת הערכה תקופתית בנוגע ליכולת ההחזר

תקופת איחור בתשלומים, אורך היסטוריים,  מיםתשלו ישוםאחרים על בסיס ר
איתנות פיננסית של החייבים והאם קיימים סכסוכים עם החייבים. הניסיון 
ההיסטורי של הקבוצה בגביית חובות וחייבים אחרים נכלל במסגרת ההפרשות 

 בגין חובות שלא ניתנים לגביההדירקטורים סבורים כי בוצעה הפרשה נאותה ו
 .במידע הכספי

 
במקרה של ירידת ערך של נכסים פיננסיים, הקבוצה אינה רושמת הפחתה 
באופן מיידי של נכסים אלה על ידי הקטנת ערכם בספרים, אלא רושמת הפרשה 
לחובות מסופקים בגינם. עם זאת, במידה ואין סיכוי ריאלי להתאוששות 

 .באופן מיידיים יופחתו עתידית, הנכסים הפיננסי
 

 .5ביאור ב תנועה בהפרשה לחובות מסופקיםראה 
 

 
 

 סיכון נזילות ג(
 

סיכון הנזילות מתייחס לסיכון שישות תתקשה לעמוד בהתחייבויות 
הקשורות להתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות באמצעות תשלום 

 במזומן או נכסים פיננסיים אחרים.
 

ניהול סיכוני נזילות זהיר משמעו שמירה על יתרה מספקת של מזומנים 
מבנקים ומסגרות אשראי נאותות מויתרות בבנק, אפשרויות מימון 

 .והיכולת לסגור פוזיציות שוק פתוחות מובילים
 

הקבוצה שומרת על נזילות ממספר מקורות, לרבות מימוש נכסים פיננסיים 
מימון לטווח ארוך לרבות הלוואות לזמן ארוך.  ,יתרות חייביםולזמן קצר 

הקבוצה שואפת לשמור על גמישות במימון על ידי שמירה על יתרות 
אשר ריבית והלוואות נושאות   ותאשראי זמינ מסגרותבנקאיות נאותות, 

 מאפשרים לקבוצה להמשיך את פעילותה בעתיד הנראה לעין.
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הטבלה להלן מפרטת את ההתחייבויות הפיננסיות הלא נגזרות של 
תום מ הנותרשבהתאם לתקופה מקובצים פדיון, המועדי לפי הקבוצה 

החוזי. הסכומים המפורטים בטבלה  פירעונםתקופת הדיווח ועד למועד 
עם תקופת פירעון הינם תזרימי המזומנים החוזיים הבלתי מהוונים. יתרות 

ן השפעת כש מוצגות בערכן הפנקסני ,חודשים 12עולה על צפויה שאינה 
 אינן מהותיות. ההיוון

 

 

פחות 
 שנהמ

בין שנה 
 2-ל

 שנים

 2בין 
-שנים ל

 סך הכל שנים 5

      אלפי דולר ארה"ב 
     :2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 425 - - 425 ספקים
 3,903 - - 3,903  ם ויתרות זכותזכאים אחרי

 1,680 - - 1,680 מתאגיד בנקאי לזמן קצר אשראי
)כולל חלויות  הלוואות לזמן ארוך

 6,615 2,644 2,230 1,741 שוטפות(

 7,749 2,230 2,644 12,623 
 

     :2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 1,089 - - 1,089 ספקים

 5,535 - - 5,535 ( )ללא הפרשותזכאים אחרים 
 1,680 - - 1,680 מתאגיד בנקאי לזמן קצר אשראי

)כולל חלויות  הלוואות לזמן ארוך
 7,840 2,159 4,414 1,267 שוטפות(

 9,571 4,414 2,159 16,144 
 

 אומדן שווי הוגן .ב
 

הטבלה להלן מנתחת את המכשירים הפיננסיים של הקבוצה, הנמדדים בשווי  (1
 .ההוגן השווי להערכת ששימשו הנתוניםהוגן לפי רמת 

 רמות על פי היררכיה לשווי הוגן שפי שהוגדרו 3-מחולקות לרמות נתונים אלו 
 כדלקמן:

 
מחירים מצוטטים )בלתי מותאמים( בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או  • 

 (.1התחייבויות זהים )רמה 
אשר ניתנים לצפייה לגבי  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  •

בין אם במישרין )כלומר כמחירים( בין אם הנכס או ההתחייבות, באופן ישיר 
 (.2בעקיפין )כלומר נגזרים ממחירים( )רמה 

נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים )כלומר  • 
 (.3יה( )רמה ינתונים שאינם ניתנים לצפ
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 סה"כ 3 רמה 2 רמה 1 רמה 

 אלפי דולר ארה"ב 

     :2016בדצמבר  31יתרה ליום 
התחייבויות פיננסיות נגזרות 

 90 90   לזמן קצר *
 תונגזר ותפיננסית יוהתחייבו

 279 279 - - * לזמן ארוך 

     
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי דולר ארה"ב 

     :2017בדצמבר  31ליום  יתרה
 תונגזר ותפיננסית יוהתחייבו

 291 291 - - * לזמן קצר
 

 הלוואות בגין מסגרת מילהסכ הקשורותת ונגזר קיימות התחייבויות פיננסיותלקבוצה  *
 כנגד לפי שווי הוגן יםמטופל יםהנגזר( . 23-ו 19 יםבביאור )ראה פירוט נוסף לזמן ארוך

 הפסד. או  רווח
 

שווין ההוגן של התחייבויות אין פער מהותי בין  2016 -ו 2017לדצמבר  31לימים  (2
 לערכן בספרים. לבין הנמדדות בעלות מופחתת 

 
 שיטות הערכה ספציפיות המשמשות לעריכה של מכשירים פיננסיים כוללות:

 מחירי שוק מצוטטים או ציטוטים של סוחרים עבור מכשירים דומים. • 
לקביעת השווי טכניקות אחרות, כגון ניתוח תזרימי מזומנים מהוון, משמשות  • 

 ההוגן עבור יתר המכשירים הפיננסיים.

 
מודל  יישום באמצעות נאמדהתתחייבויות הפיננסיות הנגזרות  של ההוגן השווי

ומנים. שיעור ההיוון המז תזרימי היוון שיטת לע בהתבסס, OPMתמחור אופציות 
 . 19%ששימש לחישוב השווי ההוגן הינו 

 
בתקופות  3רמה ם הנמדדים לפי במכשירישינויים מציגה את הטבלה שלהלן ה

 :המוצגות

 

התחייבויות 
 פיננסיות נגזרות

 לזמן קצר

התחייבויות 
פיננסיות נגזרות 

 לזמן ארוך

 
 

 סה"כ

 אלפי דולר ארה"ב 
 259 259 - 2016בינואר  1יתרה ליום 

 82 - 82 תקבולים בגין כתבי אופציה
 28 20 8 הפסדים בגין שינויים בשווי הוגן

 369 279 90 2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 41 - 41 תקבולים בגין כתבי אופציה

 1,156 996 160 הפסדים בגין שינויים בשווי הוגן
סיווג מחדש לקרן הון בגין כתבי 

 (1,275) (1,275) - אופציה

 291 - 291 2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 לא היו תנועות בין הרמות השונות. התקופות המוצגותבמהלך 
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 קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות .ג
 

לא היו נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות  2016-ו 2017בדצמבר  31 ימיםל
 , להסכמי התחשבנות נטו או להסכמים אחרים.קיזוזהסכמי לכפופים שהיו 

 
 

 אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים - 4אור יב
 

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה מחייבת את ההנהלה לבצע הערכות 
והנחות המבוססות על מיטב שיקול הדעת של ההנהלה לאור ניסיון העבר וגורמים נוספים 

הוודאות לגבי הנחות הנחשבים סבירים למועד סיום שנת הכספים. בהתחשב באופיים, אי 
ואומדנים אלה עלולה לגרום לתוצאות הדורשות התאמה מהותית בספרים של נכסים או 

 התחייבויות שיושפעו בתקופות עתידיות.
 

האומדנים וההנחות נבחנים באופן מתמיד על ידי ההנהלה. השפעת השינוי באומדנים 
עתידיות. בין האומדנים ובהנחות מוכרת בתקופת השינוי או בתקופת השינוי ובתקופות 

וההנחות של ההנהלה, מפורטות להלן אלה העשויות להיות בעלי השפעה מהותית על 
 הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של הקבוצה.

 
 ירידת ערך .א

 
 נכסים לא כספיים

 
מנים לירידת י, נבחנים לסונכסים בלתי מוחשייםנכסים לא שוטפים, כגון רכוש קבוע 

ערך בסוף תקופת הדיווח. הקבוצה בוחנת מקורות מידע פנימיים וחיצוניים על מנת 
מני ירידת הערך מהווים עדות ילהעריך האם קיים סימן לירידת ערך. חלק מס

או לשינויים משמעותיים לרעה בסביבה הטכנולוגית, מצב השוק,  תלהתיישנו
. אם קיימים עצמונכס הכלכלית או המשפטית של הסביבה בה פועלת הקבוצה, או ה

סממנים כאלו, הסכום בר ההשבה של הנכס נאמד על מנת לקבוע את ההפסד אם 
בכלל מירידת הערך. כמו כן, קביעת הסכום בר ההשבה של הנכסים כרוכה בשימוש 

על סך ירידת ו יתרותבאומדנים של ההנהלה, אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על ה
 הערך.

 
 גן למכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגןאופן קביעת השווי ההו .ב

 
 לפי שווי ההוגן נמדדותשאינן נסחרות בשוק פעיל  נגזרותהתחייבויות פיננסיות 

על בסיס שיקול דעת  טכניקות הערכה המשלבות תשומות בלתי נצפותבאמצעות 
כגון הערכה המבוססת על ניסיון, ושימוש במודלים  ,והנחות של הנהלת הקבוצה

 , סעיף ב'. 3ראה פירוט נוסף בביאור  חישוביים מספריים ספציפיים.
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 )המשך(: אומדנים חשבונאיים קריטיים ושיקולי דעת - 4אור יב
 

 תשלום מבוסס מניות .ג
 

לאופציות שהוענקו לדירקטורים ולעובדים הוצאות תשלום מבוסס מניות הקשורות 
מוערכות בהתבסס על השווי ההוגן של האופציה שנקבע על פי מודל תמחור 

 Black-Scholes"(. מודל Black-Scholes)" Black-Scholes-Mertonהאופציות של 
ללות את התנודתיות הצפויה, אורך החיים הצפוי ומחייב הנחת הנחות שונות, הכ

 והשווי ההוגן של המניות במועד הענקת האופציותשל אופציות 
 

התנודתיות הצפויה נאמדת על בסיס התנודתיות ההיסטורית של חברות הייחוס, 
שהן חברות ציבוריות בנות השוואה. אורך החיים הצפוי של כתבי האופציה נאמד 
בהתבסס על הציפיות לתנודות מחיר עתידיות ודפוסי מימוש צפויים של בעלי 

 .19ראה פירוט בביאור  ה.האופצי
 

 נכסים בלתי מוחשיים  .ד
 

 ושיעורי השימושי החיים אורך אומדן את שנה כל בסוף בוחנת הקבוצה הנהלת
 על מבוסס האומדן. לנכס הבלתי מוחשי בגין מחקר ופיתוח המתייחסים הפחת
 להשתנות עשוי זה אומדן. ההקבוצה של הצפוי פיתוחים הטכנולוגייםה חיי מחזור
 את תגדיל הקבוצה הנהלת. טכנולוגיים מחידושים כתוצאה, משמעותי באופן

 או, קודמים לאומדנים ביחס יקטן השימושי החיים אורך כאשר, הפחת הוצאות
 .טכנולוגית מבחינה שהתיישנו נכסים ערך בירידת תכיר, לחילופין

 
 היה הנכס הבלתי מוחשי בגין מחקר ופיתוח של בפועל השימושי החיים אורך אם

נכס הבלתי ה של בספרים שהערך הרי, ההנהלה לאומדני בהשוואה 10%-ב שונה
 .12ראה פירוט בביאור  אלפי דולר ארה"ב. 56-בכ נמוך/גבוה היהמוחשי 

  
הקבוצה נוהגת להוון עלויות פיתוח ולהכיר בהן כנכסים בלתי מוחשיים בהתאם 

(. בהתאם למדיניות זו, עלויות 3ו')2למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 
המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח מוכרות כנכסי פיתוח רק כאשר מתקיימים 

בגין פיתוח, שאינן מספר תנאים המפורטים באותו ביאור, בעוד שהוצאות אחרות 
 עומדות בתנאים אלה, מוכרות כהוצאה ברווח או הפסד בעת התהוותן. 

הנהלת הקבוצה מפעילה שיקול דעת באשר להתקיימות התנאים המאפשרים היוון 
של עלויות פיתוח לגבי כל אחד מהפרויקטים של פיתוח המבוצעים על ידיה, כאשר 

קיימים מוכרים נכסי פיתוח בגובה במקרה בו קובעת ההנהלה שתנאים אלה אכן מת
  עלויות הפיתוח שהושקעו בפרויקט.
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 :, נטולקוחות - 5אור יב
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 אלפי דולר 
 4,936 6,759 חובות פתוחים 

 (85) (124) הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי

 4,851 6,635 לקוחות, נטו
 

 לחובות מסופקים:להלן התנועה בהפרשה 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר 

 98 85 יתרה לתחילת השנה
 74 36 הפרשה לחובות מסופקים 

יתרות לקוחות שנמחקו במהלך 
 (86)  אבודים השנה כחובות 

 (1) 3 הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 85 124 יתרה לגמר השנה
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 )המשך(: , נטולקוחות - 5אור יב
 

, לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים חובות פתוחים להלן ניתוח יתרת 
 : למועד הפירעון

 
 לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  
לקוחות שטרם  

הגיע מועד 
פרעונם )ללא 
 יום 60-90 יום 30-60 יום 30עד  פיגור בגבייה(

 90מעל 
 סה"כ יום

 דולראלפי  
 6,759 330* 11 101 103 6,214  2017בדצמבר  31
 4,936 78 56 101 187 4,514 2016בדצמבר  31

 
מע"מ  דיווח שיטת ויישום"מ מע דיווחתקנות  משינויהיתרה נובעים  מתוךאלפי דולר  140 -כ (*)

 . 2017במהלך המחצית השנייה של  ולקוחותיה הודו סלטיק"י ע בהודוחדשה 
 

 :תפעוליות הוצאות - 6ביאור 
 

 עלות ההכנסות: .א

 סתיימה נלשנה ש 
 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016 
 לפי דולר ארה"בא 

 
 8,329 10,948 עלויות תוכן, שותפי הפצה וסוכנים 

 2,670 2,726 והוצאות בקשר לעובדים משכורות
 12 79 בגין תשלום מבוסס מניותהוצאות 

 212 470 עלויות חומרה ותוכנה 
 209 332 שירותי ענן 

 249 283 נסיעות
 91 107 דמי שכירות

 33 223 והפחתות פחת
 33 63 מקצועי שכר

 73 65 תקשורת
 87 66 אחרות

 15,362 11,998 

 

 :הוצאות מחקר ופיתוח .ב

 
 4,566 4,210 והוצאות בקשר לעובדים משכורות
 94 597 בגין תשלום מבוסס מניותהוצאות 

 208 344 שירותי ענן 
 225 233 דמי שכירות

 85 78 והפחתות פחת
 438 15 קבלני משנה

 166 91 מקצועי שכר
 76 41 עלויות רישום פטנטים

 99 107 הוצאות משרדיות

 230 202 אחרות
 5,918 6,187 
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 )המשך(: תפעוליות הוצאות– 6ביאור  
 

 ושיווק: הוצאות מכירה .ג
 

 סתיימה נלשנה ש 
 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016 
 לפי דולר ארה"בא 

 
 2,927 2,737 והוצאות בקשר לעובדים משכורות
 27 183 בגין תשלום מבוסס מניותהוצאות 

 698 570 נסיעות
 119 201 מקצועי שכר

 109 157 עמלות לסוכני מכירות ושותפים
 179 189 דמי שכירות

 129 133 והפחתות פחת
 171 106 הוצאות משרדיות ותקשורת 

 177 67 תערוכות וכנסים

 207 117 אחרות

 4,460 4,743 

 
 :הנהלה וכלליותהוצאות  .ד

 
 1,257 1,230 והוצאות בקשר לעובדים משכורות
 25 2,906 בגין תשלום מבוסס מניותהוצאות 

 830 510 מקצועי שכר
 82 111 הוצאות משרדיות, שכ"ד ותקשורת

 145 77 נסיעות
 20 20 והפחתות פחת

 61 63 ביטוחים
 153 96 אחרות

 5,013 2,573 

 
 
 

 הטבות לעובדים )כולל דירקטורים נושאי משרה(: בגיןהוצאות  - 7ביאור 
 

 סתיימה נלשנה ש 
 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 9,954 9,400 משכורות והוצאות בקשר לעובדים

 786 808 הטבות לאחר סיום העסקה
 140 3,356 מניות מבוסס תגמול

 13,564 10,880 
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 )הוצאות( מימון: הכנסות - 8ביאור 

 סתיימה נלשנה ש 
 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

   הכנסות מימון:
 69 24 מפקדונות ריבית הכנסות
 26 7 אחרות

 31 95 
   :הוצאות מימון

 46 60 עמלות ודמי ניהול לתאגידים בנקאיים
 105 115 הוצאות ריבית בגין אשראי לזמן קצר
)כולל  הוצאות מימון בגין אשראי לזמן ארוך

 889 1,187 חלויות שוטפות(
 366 784 הפרשי שער

 28  1,156 ותנגזר התחייבויות פיננסיות משערוך הפסד

 3,302 1,434 

 1,339 3,271 נטו ן,מימוהוצאות 
 

 מסים על ההכנסה: - 9ביאור 
 

 מיסוי חברות .א
 

 של החברה המס שיעורי
 

-(, התשע"ו216)מס'  הכנסה מס פקודת לתיקון החוק פורסם, 2016 ינואר בחודש
 26.5%ואילך, משיעור של  2016, אשר קבע הפחתה של מס החברות, החל משנת 2016

 .25%לשיעור של 
 יעדי להשגת חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק פורסם, 2016 דצמבר בחודש

 של נוספת הפחתה קבע אשר, 2016-"זהתשע(, 2018-ו 2017 התקציב לשנות התקציב
 החוק במסגרת נקבעה, זאת עם יחד. 23% של לשיעור 25% של משיעור החברות מס

, יוצא כפועל. 24% יהיה 2017 בשנת החברות מס שיעור לפיה שעה הוראת האמור
 משנת שיחול החברות מס ושיעור 24% הינו 2017 בשנת לחש החברות מס שיעור
 .23% יהיה ואילך 2018

 
, החברה, למרות היותה )א(1ביאור החלפת המניות כאמור בבנוסף ,לכשתבוצע 

לצרכי מס פדרלי בארה"ב  כחברה אמריקאית תיחשב חברה שהתאגדה בישראל, 
לכל חובות המס המוטלות על כל התאגידים וכפופה למיסוי בארה"ב ותהא 

 לרבות דרישות ניכוי מס במקור ודיווח.האמריקאים, 
 
 

 :המוצגות לתקופות הפסד או רווח בדוחות הכלולים ההכנסה על מסים .ב
 

נובעים  2016-ו 2017בדוחות רווח או הפסד לשנים הכלולים על הכנסה מסים 
חושבו לפי שיעור מס חברות, בהתאם לסביבה  ממיסים שוטפים בלבד, אשר

  .הקבוצהות חברות פועלהרגולטורית בה 
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 )המשך(: מסים על ההכנסה - 9ביאור 
 

 –על החברות המהותיות בקבוצה שיעורי המס החלים  (1
 

 ( סלטיק טכנולוגיות בע"מסלטיק ישראל ) (א
 

סלטיק ישראל הינה חברה הפועלת בישראל וכפופה לחוקי המס 
  . )ראו סעיף א' לעיל( הרגולטורים החלים בישראל, בדומה לחברה

 
  (Celltick Mobile Media PVT LTDהודו )סלטיק  (ב

 

הודו כפופה  סלטיקעיקר פעילותה של סלטיק הודו הינו בהודו ובסרילנקה. 
  למס חברות בהתאם לחוקי המס הרגולטורים החלים בהודו. 

למרס  31 -לאפריל ומסתיימת ב 1 -שנת המס של סלטיק הודו מתחילה ב
 בשנה העוקבת. 

 
ר על כל שכבה מוטל כאש, לשכבות מחולקת בהודו במס החייבת הכנסהה

 "מדרגות המס"(.להלן: ה )בשיעור שונ חברות מס
 

ת המס ו, בהתאם למדרגהודו סלטיקהחלים על החברות להלן שיעורי מס 
 :כאמור

 סתיימה נלשנה ש 
 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016 
 31.20% 31.20% מליון רופי הודי  10עד 
 33.384% 33.384% מליון רופי הודי  100-מליון 10

 34.944% 34.944% מליון רופי הודי 100מעל 
 32.97% 32.9% מס אפקטיבי

 
   –ביאור מס תיאורטי  (2

 

 ההכנסות כל אילו חל שהיה", התיאורטי" המס סכום בין התאמה מובאת להלן
' אה רא) בישראל חברות על החלים הרגילים השיעורים לפי במס מתחייבות היו

 :המדווחת לשנה הפסד או רווח בדוחות שנזקף המס סכום לבין(, לעיל
 

 סתיימה נלשנה ש 
 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 (2,164) (5,087) הפסד או רווח בדוחות כמדווח, ההכנסה על מסים לפני הפסד
 25% 24% שיעור המס התיאורטי

 (541) (1,221) (לעיל' א)ראה  זה הפסד או רווח בגין התיאורטיהמס 
 271 142 בנות חברות החלים על שונים מס משיעורי הנובע במסים גידול
בשנים קודמות  במסים הנובע מהפסדים לצורכי מס שנוצרו קיטון

 - (66) מסים נדחים ושבגינם לא נוצרו
שנוצרו אי יצירת מסים נדחים על הפסדים גידול במיסים הנובע מ

 379 - השנה
תגמול מבוסס  הוצאות – תמידיים מהפרשים הנובע במסים גידול

 40 904 מס לצרכי מוכרות שאינןמניות 
 שאינןאחרות  הוצאות - תמידיים מהפרשים הנובע במסים גידול

 57 333 מס לצרכי מוכרות
 208 245 מהפרשים זמנייםהנובע משינוי  במסים גידול
 786 457 ניכויים במקור שאינם ניתנים לזיכוימבמסים הנובע  גידול

 89 (59) אחרים

 1,289 735 ההכנסה על מסים
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)המשך(: מסים על ההכנסה - 9ביאור   

 מס שומות .ג
 
 .2012לחברת סלטיק ישראל שומות מס סופיות עד וכולל שנת  (1

 
מיום התאגדותה וזאת בשל לחברת סלטיק הודו טרם נקבעו שומות סופיות  (2

שעלו מצד רשויות המס בהודו בנוגע לתשלומים שבוצעו לחברת האם מחלוקות 
של מוסד קבע לסלטיק  לכאורה , בעיקר בכל הקשור לקיומוסלטיק ישראל

. סלטיק  , על אף שסלטיק הודו היתה קיימת ופעילה בשנים אלוישראל בהודו
 הוגש ערעור לבית המשפט בהודו.  במסגרתםהודו נמצאת בתהליכים מתקדמים 

יפה הפוטנציאלית במידה ובית המשפט יקבל את עמדת רשויות המס החש
  .אלפי דולר ארה"ב 980 -בהודו הינה בסך של כ

יועציה  על ובהתבסס הקבוצה הנהלת לדעת 2016-ו 2017לדצמבר  31ליום 
 , יותר סביר מאשר לא שהערעור יתקבל.  המשפטיים

 
 מסים נדחים .ד

 
לא  תקופה במשך לניצול ניתנים להעברה הפסדים ישראלב המס לחוקי בהתאם
 אינה הקבוצה, נדחים מסים נכסי של הניצול יכולת מהערכת כתוצאה. מוגבלת
 אולצרכי מס  לניכוי הניתנים הזמניים ההפרשים בגין נדחים מסים בנכסי מכירה

 . 2016-ו 2017ר בדצמב 31 ימיםל מועברים הפסדים
 המועברים וההפסדיםמס  לצרכי לניכוי הניתנים זמניים מהפרשים הסכומים

 2016-ו 2017ר בדצמב 31 ימיםל נדחים מסים נכסי הוכרו לא בגינם מס לצרכי
 :כדלקמן ינםה

 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 הפרשים זמניים הניתנים לניכוי
 6,286 7,564 לצרכי מס

 33,622 35,201 הפסדים מועברים
 39,908 42,765 סך הכל

   
הפסדים . האין הפסדים מועברים סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מלחברת 

 , אשר נישומה בנפרד.סלטיק טכנולוגיות בע"מהמועברים הינם בגין חברת 
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 :למניה הפסד - 10ביאור 
 

 2017בדצמבר  31למניה המיוחס לבעלים של החברה לשנים שהסתיימו בימים  ההפסד
 הבאים: מחושב על בסיס הנתונים 2016 -ו

 
 2017 2016 

)דולר  החברההמיוחס לבעלים של  למניה הפסד
   ארה"ב(:

 (79.50) (66.40)   למניהוהמדולל בסיסי ה הפסדה
   

 (3,453) (5,822) הפסד לשנה מדוח רווח או הפסד
   

 (2,936) - תיאום בגין מניות בכורה צוברות *
   

דולר  לשנה המיוחס לבעלים של החברה )אלפי הפסד
 (6,389) (5,822) ארה"ב(

   
משוקלל של מספר המניות הרגילות הממוצע ה

 80,371 87,685 המונפקות *
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות בדילול 

 80,371 87,685 מלא 
 

 . 20*ראה פירוט נוסף בביאור 
 

 
המניות  בחשבון הובאו לא 2016 -ו 2017 לשנים למניה המדולל ההפסד בחישוב

 מדללת אנטי הינה - מלא דילול של בהנחה - שהשפעתן מאחר, הפוטנציאליות שלהלן 
: 
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

אופציות במסגרת תגמול מבוסס 
 17,445 76,536 שטרם הבשילומניות 

מניות בכורה הניתנות להמרה למניות 
 344,389 455,606 רגילות 

למניות בכורה הניתנים כתבי אופציה 
 27,908 57,953 להמרה למניה רגילה

 389,742 590,095 סך הכל
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 :קבוע רכוש - 11ביאור 
 

 
 

 חומרה
וציוד 
 היקפי

שיפורים 
 במושכר

ריהוט 
 ציודו

 הכל סך משרדי
 אלפי דולר ארה"ב 

 

     :2016בינואר  1ליום 
 1,872 471 289 1,112 עלות

 (1,313) (318) (175) (820) פחת שנצבר
 559 153 114 292 יתרה מופחתת

     
     :2016בדצמבר  31סתיימה ביום נלשנה ש

 559 153 114 292 יתרה לתחילת שנה
 225 4 3 218 במשך השנה תוספות

 (4) (4)   גריעות במשך השנה-עלות
 4 4   גריעות במשך השנה-פחת נצבר

 1 1   הפרשים מתרגום דוחות כספיים
 (266) (43) (45) (178) פחת במשך השנה

 519 115 72 332 לגמר שנהיתרה 

     
     :2016בדצמבר  31ליום 

 2,097 474 292 1,331 עלות
 (1,578) (359) (220) (999) פחת שנצבר

 519 115 72 332 יתרה מופחתת
     

     :2017בדצמבר  31סתיימה ביום נלשנה ש
 519 115 72 332 יתרה לתחילת השנה

 227 7 - 220 במשך השנה תוספות
 (4) (4)   גריעות במשך השנה-עלות

 4 4   גריעות במשך השנה-פחת נצבר
 13   13 דוחות כספיים תרגוםם מהפרשי

 (295) (38) (39) (218) פחת במשך השנה
 464 84 33 347 ה לגמר השנהיתר

     
     :2017בדצמבר  31ליום 

 2,337 481 292 1,564 עלות
 (1,873) (397) (259) (1,217) פחת שנצבר

 464 84 33 347 עלות מופחתת
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 :נכסים בלתי מוחשיים - 12 ביאור
 

 :בנכס בלתי מוחשי בגין מחקר ופיתוחלהלן התנועה 
 

 2017 
 אלפי דולר 

 ארה"ב
 - יתרה לתחילת השנה

 1,119 היוון עלויות מחקר ופיתוח
 (718) השנה הפחתות במהלך

 932 יתרה לגמר השנה
 
 

 :קטגוריהמכשירים פיננסיים לפי  - 13ביאור 
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
   ם בעלות מופחתת:ייננסנכסים פי

 4,851 6,635 , נטולקוחות
 94 94  לזמן ארוךפיקדונות 

 177 191 יםמוגבל ניםמזומ
 3,365 2,755 מזומנים ושווי מזומנים

 9,675 8,487 
בשווי הוגן דרך רווח או  התחייבויות פיננסיות

    - הפסד
   369  291  נגזרותפיננסית  התחייבות

 291 369 

   התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת:
 425 1,089 ספקים
 3,903 5,535 ויתרות זכותזכאים 

)כולל  לזמן קצר ולזמן ארוךהלוואות 
 7,321 8,626 (ענייןמבעל הלוואות 

 15,250 11,649 

 
15,541 12,018 

 
 

 :מזומנים ושווי מזומנים - 14ור יאב
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 3,102 2,483 בקופה מזומנים

 263 272 לזמן קצר םנקאייפיקדונות ב

 2,755 3,365 
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 חייבים ויתרות חובה: - 15ביאור 
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 

 291 343 הוצאות מראש
 350 691 וסדותמ

 1,034 641 

 

 
 זכאים ויתרות זכות: - 16ביאור 

 
 בדצמבר 31 
 2016 2015 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 1.371 2,867 זכאים בגין תוכן והפצה

 756  950 עובדים ומוסדות
 555 634 והבראה חופשההפרשה ל
 428 524 לשלםהוצאות 

 159 - הפרשה בגין תמלוגים לרשות לחדשנות  
 260   280 בונוסיםהפרשה לעמלות מכירה ו

 5,255  3,529  
 
 

 :נגזרות פיננסיות התחייבויות - 17ביאור 
 

כתבי אופציה  9,019 ,ב23כאמור בביאור הוענקו למלווה , 2008-2010בין השנים  .א
 דולר 100בסך  תמורת תוספת מימוש Dמניות מסוג למספר זהה של הניתנים למימוש 

למועד הדוח הוחלפו כתבי האופציה כאמור בכתבי אופציה ) לכתב אופציה ארה"ב
 .( 20 בביאורראה פירוט נוסף  – AAלמניות מסוג 

האופציה, ניתנה למלווה האפשרות לממש את כתבי האופציה  יכתב התאם לתנאיב
מזומן. כתבי אופציות אלו מסווגים  ברתהעללא במניות, בצורת סילוק נטו 

כל תאריך דוח על המצב בהוגן  ןת בשווייו, אשר נמדדנגזרות תות פיננסייוהתחייבוכ
לסעיף  הכספי, כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים באופן שוטף לרווח או הפסד

 ."הכנסות מימון" או "הוצאות מימון", לפי העניין
 
, במסגרת שנוי מבנה הון שבוצע בסלטיק אינק )ראה פירוט 2017לדצמבר  31 יוםב

דולר  0.001 -ל (, הופחתה תוספת המימוש לכתבי האופציה האמורים20נוסף בביאור 
  .ארה"ב

לתוספת המימוש לאחר ההפחתה השפעה זניחה על מספר המניות העשויות להיות 
בוצע סיווג של כתבי מזומן ומשכך מונפקות במידה ויבוצע סילוק נטו ללא העברת 

. לקרן הוןאלפי דולר ארה"ב,  1,275לפי שווים ההוגן לאותו מועד, בסך האופציה 
לדצמבר  31 ועד ליום 2017בינואר  1התחייבות הפיננסית הנגזרת מיום שווי ההשינוי ב

רווח דוח ב מימון כהוצאת הוכר ,ארה"ב דולראלפי  1,156, המסתכם לסך של 2017
 הפסד.או 

 
בין חברות  2016לספטמבר  27 יוםבמסגרת הסכם מסגרת ההלוואות שנחתם ב .ב

, העניקה סלטיק אינק למלווה כתבי אופציה למלווהסלטיק אינק וסלטיק ישראל 
 . ב'23ראה פירוט בביאור  –המהווה נגזר פיננסי הכוללים מרכיב 
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 הון: - 18אור יב
 
 :רגילות הון מניות .א
 

 כדלהלן:הינו של החברה , המונפק והנפרע ההון הרשום
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 

   :$0.001 נקוב ערך, רגילות מניות
 550,000 550,000 רשום

 56,252 61,971 ונפרע מונפק
 

 בכורה הון מניות .ב
 

 כדלהלן:הינו של החברה , המונפק והנפרע הרשום מניות הבכורה הון
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 

   :$0.001ערך נקוב , רגילות מניות
 108,373,159 108,373,159 רשום

 108,324,613 455,606 ונפרע מונפק
 

 
הזכויות הצמודות למניות הבכורה של החברה מקנות להן עדיפות בדיבידנד ובקבלת 
סכומים באירוע של הנפקה, מיזוג, רכיש, פירוק וכיו"ב. העדיפות הינה לכל סוג מניות 

 Aהינן בעדיפות ראשונה ומניות בכורה  Eבכורה לפי סדר יורד )כאשר מניות בכורה 
(, כאשר סכום העדיפות נקבע לפי מחיר המניה בעדיפות אחרונה מבין מניות הבכורה

שהושקע ברכישת כל מניות בכורה בצרוף ריבית שנתית הנצברת ממועד ההשקעה ועד 
למועד החלוקה. לאחר תשלום סכומי העדיפות של מניות הבכורה יתרת הסכומים 
העומדים לחלוקה יחולקו בין כל המניות כולל המניות הרגילות לפי חלקן היחסי בהון 

 החברה. 
לכל בעל מניות בכורה זכות בכל עת להמיר את מניותיו למניות רגילות לפי יחס הנקבע 
על פי היחס בין מחיר המניות לבין מחיר ההמרה. בקרות אירועים מסויימים שהוגדרו 
בתקנון החברה, חלה המרה אוטומאטית של מניות הבכורה למניות רגילות. למניות 

     ה על פי יחס ההמרה שלהן למניות רגילות. הבכורה צמודות זכויות הצבע
 

באשר לסדרות מניות בכורה  שהונפקו ע"י , 2016לדצמבר  31ליום   להלן פירוט
 :  החברה במועדים שונים

 

 מספר מניות תאריך הנפקה יחס עדיפות סדרה
מחיר מניה 

 מקורי
A 5 2  $428.14 4,181 2000בפברואר 
B 4 31  $679.79 4,722 2001ביולי 
C 3 18  $0.1 108,109,410 2004במאי 
D 2 12  $100 88,925 2004בספטמבר 

E1 1 29  $107 80,000 2007באוקטובר 
E-2 1 2011-2013 37,375 $100 
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 )המשך(:הון  - 18ביאור 
 

, במסגרת שינוי מבנה הון שבוצע במניות הבכורה בחברה,  הומרו 2017לדצמבר  31 -ב
המקנות , ערך נקוב  $0.001, בעלת AAסדרות מניות הבכורה לסדרה אחת מסוג 

למחזיקיהן זכויות מסויימות של עדיפות בחלוקות עד לסכום מסוים. המרת מניות 
שונים אשר  נעשתה באמצעות יחסי המרה AAהבכורה על מספר סוגיהן למניות 

שימרו את יחסי העדיפות שהקנו מניות הבכורה למחזיקים בהן עבור שינוי המבנה 
כתבי האופציה לסדרות המקוריות הומרו אף הם במסגרת השינוי לכתבי   .לעיל

לאחר  AAמספר מניות , על פי אותו מנגנון ייחוס.  AAאופציה למנית בכורה מסוג 
 . 455,606השינוי כאמור הינו 

 
 הפסדים  .ג

 
לאורך שנות פעילותה של  מצטברים מהפסדים מורכבת הצבורים ההפסדים יתרת

 .קבוצהה
 

 דיבידנד  .ד
 

 .דיבידנד שילמה או הכריזה לא החברה כה עד
 

 אופציה  כתבי .ה
 

בהסכמים שונים להעמדת  מלווההתקשרה החברה עם  2016-ל 2008בין השנים 
הסכמי מסגרת כחלק מן התמורה עבור ב'. 21ביאור כאמור ב,מסגרת להלוואות 

 . D -ו  E1,E2ים מניות בכורה מסוגהוקצו למלווה כתבי אופציה ל ההלוואות 
                 

 סדרה

 
 

 הסכם תאריך

 
כמות ליום 

31.12.17 
תוספת 

 מימוש   
כמות לאחר המרה 

 AAלסדרה 
D 2008 9,019 $100* 11,589 

E1 19  25,420 $0.001 15,602 2010בינואר 
E-2 27  9,593 $0.001 5,888 2012בנובמבר 
E-2 2  6,395 $0.001 3,925 2015ביולי 
E-2 27  4,956 $0.001 3,042 2016בספטמבר 
 57,953  37,476  "כסה

 
הופחתה  בסעיף ב', המתואר הון ה, במסגרת שנוי מבנה 2017לדצמבר  31 יוםב *

 דולר ארה"ב. 0.001 -ל תוספת המימוש לכתבי האופציה האמורים
 

 
 תשלום מבוסס מניות: - 19אור יב
 

 שירותים ונותני לעובדים אופציות תוכנית החברה דירקטוריון אישר ,2000  יולי בחודש
 דירקטורים, הקבוצה לעובדי ומניות אופציות הנפקת מאפשרתה "(התוכנית: "להלן)

 למניה למימוש ניתנת אופציה כל סלטיק אינק, כאשר של רגילות מניות לרכישת ויועצים
 .   אחת רגילה

 לסעיף מתואמת אופציות תכנית החברה דירקטוריון אישר, 2003 דצמבר חודש במהלך
 רווחי במסלול בחר החברה דירקטוריון"(. 2003 תוכנית" - להלן) לפקודת מס הכנסה 102
הוארך תוקף  2013בשנת  הקבוצה . לעובדי שהוענקו אופציות בגיןבמסלול עם נאמן  הון

  שנים נוספות. 10 -ל  2003תוכנית 
ש מימו למחיר בתמורה למימוש ניתנות תהיינה האופציות ,כאמור התוכנית תנאי פי על

 .החברה דירקטוריון ידי על ותנאי הבשלה שייקבעו  תקופה במשך ,$0.01בסך 
 לתבוע זכאית אינה החברה, אלה כללים פי ועל החברה ידי על שנבחר למסלול בהתאם
 הנרשמים סכומים לרבות, כהטבה לעובדים הנזקפים סכומים מס לצורכי כהוצאה
 .התכנית במסגרת קיבלו שהעובדים האופציות בגין, החברה בחשבונות שכר כהטבת
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 :)המשך( תשלום מבוסס מניות - 19אור יב
 

, שלהן המימוש מחירי של המשוקללים והממוצעים למניות האופציות במספר התנועה
 :כדלקמן הינם

 
 

 :2016 -ו 2017להלן פירוט באשר להענקות שבוצעו במהלך שנת 
 

 
 

 תאריך
 נפקהה

כמות 
 הבשלה תאריך שהונפקה

תוקף חוזה 
 האופציות

     
 31/12/2027 31/12/2017 34,229 31/12/2017 "למנכ

     
 31/12/2027 31/12/2017 8,373 31/12/2017 מפתח עובדי

 31/12/2017 3,908 31/12/2021 31/12/2027 
 11/02/2016 2,430 11/02/2016 10/02/2026 
     

 31/12/2027 31/12/2017 2,983 31/12/2017 דירקטור
     

 31/12/2027 31/12/2017 7,210 31/12/2017 עובדים
 31/12/2017 2,510 31/12/2021 31/12/2027 
 22/09/2016 3,250 21/09/2020 21/09/2026 
 11/02/2016 1,010 11/02/2016 10/02/2026 
     

 31/12/2027 31/12/2017 3,625 31/12/2017 יועצים
     

 
 31 בימים שהסתיימו בשנים מניות מבוססי לתשלומים בקשר שהוכרו ההוצאות
 :הבאה בטבלה מוצגות 2016-ו 2017 בדצמבר

 

 
 סתיימה נלשנה ש

 בדצמבר 31 ביום

 7201 2016 

 אלפי דולר ארה"ב 
סך כל ההוצאות הנובעות 

מעסקות תשלום מבוסס 
מניות המסולקות במכשירים 

 159 3,765 הוניים
 

  

 2017 2016 

 
מספר 

 האופציות
מחיר 

 המימוש
 מספר

 האופציות
מחיר 

 המימוש

 דולר ארה"ב  דולר ארה"ב  
     

קיימות במחזור לתחילת 
 0.01 48,954 0.01 52,270 השנה

 0.01 6,690 0.01 62,838 הוענקו
 0.01 (2,152) 0.01 (1,950) חולטו
 0.01 (283) 0.01 (863) פקעו

 0.01 (939) 0.01 (5,719) מומשו 
  52,270  106,576 קיימות במחזור לתום שנה

  32,528  90,676 ניתנות למימוש בתום השנה 
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 :)המשך( תשלום מבוסס מניות - 19אור יב
 

לתמחור אופציות  מודל ידי על נמדדסלטיק אינק  למנית האופציה של ההוגן השווי
OPM תוך שימוש במודל Black-Scholes ,הבאים הפרמטרים על בהתבסס: 

 

 
 סתיימה נלשנה ש

 בדצמבר 31 ביום
 2017 2016 

 
השווי ההוגן במועד ההנפקה )באלפי 

 15.9-16.8 66 דולר ארה"ב(
 68% 61% תקן סטיית

 שנים 4 שנים 4 תקופה משוערת )ממוצע משוקלל(
 - - דיבידנד משוער

שיעור ריבית חסרת סיכון )על בסיס 
 1.02% 1.02% איגרות חוב ממשלתיות(

 
 

דולר  0.01הינו  2016-ו 2017 -ב  הממוצע המשוקלל של מחיר המניה בגין אופציות שמומשו
 ארה"ב.

שנת של האופציות הקיימות במחזור לתום  החיים החוזיממוצע משוקלל של יתרת אורך ה
 שנים, בהתאמה. 6.75 -ו 6.5הינו  2016-ו 2017

 

 
 :, שיעבודים וערבויות תלויות התחייבויותהתקשרויות ו -20  ביאור

 
 העתידיות המצרפיות המינימליות החכירה הוצאות 2016-ו 7201 בדצמבר 31 לימים .א

 :כדלקמן הינן לביטול ניתנות שאינן תפעוליות בחכירות הקבוצה של
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 אלפי דולר ארה"ב 
 

 241 273 עד שנה
 42 44 שנים 2- 1בטווח של 
 42 19 שנים ואילך 3בטווח של 

 325  336 סך הכל

 
חידשה  סלטיק ישראל הסכם שכירות בגין משרדים  2017ביוני  30 -ב (1

ה לסיים את חוזה שנים עם אופצי 5שבשימושה לתקופה נוספת של 
 . השכירות מדי שנה

במסגרת הסכם החכירה התפעולית של סלטיק ישראל נדרשה האחרונה 
 89 של בסכום משועבד לתאגיד הבנקאי פקדוןשכנגדה  בנקאית ערבותל

 . מוגבלים כמזומנים במאזן המוצג, דולר אלפי
 

 תקופהשבשימושה לשכירות בגין משרדים התקשרה בהסכם  סלטיק רוסיה
  .2020ביוני  8-סתיימת בהמ
 

עבור המשרדים שבהם היא  שכירותחתמה על הסכם  סלטיק הודו
. החוזה מתחדש 2018ביולי  15מסתיימת ביום  השכירות . תקופתשתמשתמ

 סלטיק הודו. מדי שנה בהודעת 
 
לסעיפי ההוצאות  נזקפו ב"ארה דולראלפי  503-ו  570בסך החכירה הוצאות (2

 .בהתאמה ,2017-2016 בדצמבר 31 מיםבי סתיימונש בשניםהתפעוליות 
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 )המשך(:, שיעבודים וערבויות תלויות התחייבויותהתקשרויות ו -20  ביאור
 

 תקופת. פרטיים רכב כלי בגין תפעוליים חכירה בהסכמי התקשרה ישראל סלטיק .ב
 עבור המינימלית המחויבות 2016-ו 7201 בדצמבר 31 לימים. שנים 3 הינה החכירה
 :כדלקמן הינה חכירה הסכמי

 
 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 145 147 עד שנה

 76 85 שנים 1-2בטווח של 
 14 39 שנים 2-3

 235  271 סך הכל

 
לסלטיק ישראל ולסלטיק אינק קיימת מחוייבות  2016-ו 2017לדצמבר  31לימים  .ג

, אשר תשולם אירואלפי  150( בסך ןלהל )א(21)כמתואר בביאור יה למלווה תלו
במידה ויתקיים אחד מהתנאים הבאים: שינוי שליטה, הנפקת מניות לציבור או 

 תשלום דיבידנד לבעלי המניות הנוכחיים. 
 

  2016-ו 2017לדצמבר  31וסעיף א' לעיל, לימים  להלן )א(21בנוסף לאמור בביאור  .ד
 .תאגיד הבנקאיאלפי דולר לטובת ה 250שיעבוד בסך סלטיק ישראל קיים 

 
לסלטיק הודו מחוייבות תלויה בקשר עם שומות  2016-ו 2017לדצמבר  31לימים  .ה

 .9רעור. ראה פירוט נוסף בביאור מס בגינן הוגש ע
 

בין לקוח  לבין סלטיק הודו, נדרשה  2015 -במסגרת התקשרות שנחתמה ב .ו
קיים פיקדון בנקאי, המוצג כמזומנים מוגבלים. האחרונה לערבות ביצוע שכנגדה 

ר אלפי דול 102, סכום הפיקדון כאמור הינו 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 
 בהתאמה.אלפי דולר ארה"ב,  95 -ארה"ב ו

 
הוגשה תביעה נגד סלטיק ברזיל ולקוח שלה בגין חיובים של לקוחות  2013בשנת  .ז

דולר כאשר החלק המיוחס   150 -כקצה עבור שירות מסויים. סך התביעה הינו 
 לדעת 2016-ו 2017לדצמבר  31ליום אלפי דולר.  60מתוכו לסלטיק ברזיל הינו 

חוות דעת מיועציה המשפטיים, יותר סביר מאשר  על ובהתבסס הקבוצה הנהלת
 לא שהתביעה תידחה.

 

התקשרה החברה בהסדרים לסיום יחסי עבודתם )"ההסדר"( של  2006בספטמבר  .ח
 רני( ומר זה דוח)דירקטור מכהן בחברה נכון למועד  וולינגשטייןמר יוסי  –ה"ה 

 אחד כל, האחרונים. על פי ההסדר, זכאים  וולינגשטיין )ממייסדיה של החברה(
לבונוס כספי )"הבונוס"( בעת אירוע אקזיט אשר במסגרתו תתומחר מניה  ,בנפרד
)"רף  Cדולר ארה"ב למניית  0.15-"( בלא פחות מCשל החברה )"מניית  Cמסוג 

 2017 -מבנה ההון שבוצע ב שינוי"(. לאור "אירוע אקזיט מזכה-הזכאות" ו
למניות  C(, יקבע רף הזכאות על בסיס יחס ההמרה ממניות 20 ביאור)כמפורט ב

רגילות של החברה )"רף הזכאות המעודכן"(. בהתאם להסדר, יחושב הבונוס 
ה הקבועה בהסדר, בהתחשב במספר מניות החברה ו/או אופציות באמצעות נוסח

בשלות לרכישת מניות החברה, אשר יוחזקו במועד אירוע האקזיט המזכה על ידי  
דולר  אלפי 570-כיוסי ורני וולינגשטיין, כאשר בכל מקרה גובה הבונוס לא יפחת מ

כוללת . על פי ההסדר, כאמור הזכאות לקיום בכפוף, ארה"ב לכל אחד מהם
לתנאים המפורטים לעיל  בהתאם הגדרתו של אירוע אקזיט, בין היתר, הנפקה.

מיליון דולר, לפני  103 –נדרש כי שווי החברה/מניותיה של החברה לא יפחת מ 
 בדוחות בכספיים. . בגין ההסדר כאמור לא נרשמה הפרשהההנפקה
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 :הלוואות - 21 אוריב
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 דולר ארה"באלפי  

 
     - שוטפות הלוואות

 1,680 1,680 א   הלוואות מהבנק
של הלוואות לזמן  תות שוטפיוחלו

  ארוך
 

1,267 1,741 
     - שוטפותשאינן  הלוואות

 3,900 5,679 ב הלוואות לזמן ארוך 

 7,321 8,626  הלוואות ךס

 
 

 :כדלקמן רעוןילפ עומדות הקבוצה הלוואות
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 3,421 2,947 שנהעד 

 1,593 3,664 שנים 2-ל 1 בטווח של
 2,307 2,015 שנים 5-ל 2 בטווח של

 8,626 7,321 
 

, מתקשרת סלטיק ישראל, בהסכמי הלוואה קצרי טווח עם בנק 2010החל משנת  .א
 כולל בסךלקוחות  למימון אשראי מסגרת -"( תאגיד הבנקאיבישראל )להלן: "ה

 .נפרעו שטרם הקבוצה לקוחות מחובות 70% עד בגין דולר אלפי  2,000 עד של
 .5.63%מסגרת האשראי נושאת ריבית לבור חודשית+ מרווח של 

 לקוחות חוב למימון הלוואות להעמיד חייב יהיה לא הבנקאי התאגיד כי, מובהר
 לכך ובכפוף הסביר דעתו שיקול לפי, החייבים הלקוחות את אישר כן אם אלא

 .ההסכם פי על התחייבויותיה בכל עומדת שהחברה

 

 בתאגיד שלה הבנק בחשבונות המזומנים יתרות כי התחייבה ישראל סלטיק

 -וכי היחס המהיר לא יפחת מ עת בכל ב"ארה דולר מיליוןמ יפחתו לא הבנקאי
1.15. 
 עומדת החברה זה דוח אישור למועד ונכון -2016 ו2017   בדצמבר 31 לימים נכון

 .הפיננסיות המידה באמות
 

 של בסכום לקוחות כנגד שעבוד נרשםתאגיד הבנקאי ל ההלוואה מהסכם כחלק
 .שנוצל האשראי קו סכום בגין דולר מיליון 2 עד

 
 הסכמי מסגרות הלוואות עם "קראוס קפיטל "  .ב

 
"קראוס התקשרו סלטיק אינק וסלטיק ישראל עם  2015-2016 השנים במהלך (1

 .הלוואותל מסגרות להעמדת םהסכמי שניב"המלווה"( : " )להלןקפיטל
כתבי  מלווהת ההלוואות כאמור העניקה סלטיק אינק לובתמורה למסגר

תמורת  E-2מסוג בכורה מניות למספר זהה של אופציה הניתנים למימוש 
למועד הדוח הוחלפו )  תוספת מימוש השווה לערכן הנקוב של מניות המימוש
ראה פירוט נוסף  – AAכתבי האופציה כאמור בכתבי אופציה למניות מסוג 



 סלטיק טכנולוגיות ומדיה בע"מ

 אורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה )המשך(יב

 

46 

  .(18 בביאור

 :)המשך( הלוואות - 21 אוריב

 
 להלן פירוט תנאי ההסכמים כאמור: 

 

אשר מינימאלי ה תחייבות לשווילרכיב ה פוצלה ההלוואות בגין נטו התמורה
מטופל כנגזר הנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )רלוונטי למסגרת 

בגין תשלומי  ההתחייבות לרכיבבלבד(,  2016ההלוואות שנחתמה בספטמבר 
 עסקה עלויות בניכוי ההוגן שוויו בסיס על לראשונה הוכר אשר, ההלוואה
 בריבית שימוש תוך) המופחתת העלות לשיטת בהתאם ומטופל מיוחסות

הוני ה ולרכיב( להלן כאמור הנפקתו ליום חושבה אשר בו הגלומה פקטיביתהא
 .להון נזקף אשר, בגין כתבי האופציה

 
 הוצאות ניכוי לאחר, ההתחייבות לרכיב בהנפקה שיוחסה התמורה בין הפער

 בשיטת ההלוואות תקופת פני על מופחת, שהונפק הנקוב הערך לבין, הנפקה
 . האפקטיבית הריבית

 
שעבוד ה המלוו לטובת החברה רשמה לעיל המצוינות ההתחייבויות להבטחת (2

 הרכוש כל על ראשון בדרגה צף שעבודקבוע מדרגה ראשונה על נכסי החברה וכן 
. בנוסף, חתמו חברות הקבוצה על כתב ערבות לטובת הבטחת שלה והנכסים

 התחייבויות סלטיק אינק וסלטיק ישראל כאמור.

 2016ספטמבר ל 27 2015יולי ל 2 

 מיליון דולר 4 מיליון דולר 4 סה"כ קו אשראי שהתקבל
נכון ליום סה"כ קו אשראי שנוצל 

 מיליון דולר 2 מיליון דולר 4 2016בדצמבר  31
סה"כ קו אשראי שנוצל נכון ליום 

 מיליון דולר 3 מיליון דולר 4 2017בדצמבר  31

 מיליון דולר 1 מיליון דולר 1 סכום משיכה מינימלי

 תנאי פרעון

 
תשלומי ריבית בלבד שנה 

עד מיום המשיכה או  
, כמוקדם 31.12.2016

 36לאחר מכן ו מבינהם
תשלומים חודשיים של קרן 

 וריבית 

 12ת בלבד תשלומי ריבי
 חודשים מיום המשיכה

 36לאחר מכן ו
תשלומים חודשיים של 

 קרן וריבית 

 אירו אירו מטבע תשלום

 11% 11% ריבית נומינלית שנתית 

 11.57% 11.57% ריבית אפקטיבית שנתית 

   

 עיסקה עלויות
מסך קו האשראי  1%

 שהתקבל
מסך קו האשראי  1%

 שהתקבל

 דמי שחרור
מסך קו האשראי  0.7%

 בתום התקופה
מסך קו האשראי  0.7%

 בתום התקופה

 סה"כ כתבי אופציה למניות מסוג 
E-2  3,925 במסגרת ההסכם 

 
הנושאים  3,925

לשווי התחייבות 
אלפי  800 מינימאלי של

דולר בתנאים 
 מסויימים . 

שהוענקו ביום  כתבי אופציה סה"כ 
 חתימת ההסכם

                                                       
392  

                                                       
392  

שהוענקו באופן כתבי אופציה סה"כ 
נכון  יחסי בגין משיכת קו אשראי

 2017בדצמבר  31ליום 
                                                    

3,533  
                                                    

2,650 
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תשלומי פריסה מחודשת של  הוסכם עם המלווה על ביצוע 2017מהלך שנת ב (3

אינו מהווה תיקון   התנאים כאמור שינוי   .2017החל מינואר לעיל  הלוואותה
ערך הפער בין ה קיימתההתחייבות הפיננסית השל משמעותי של התנאים 

הנוכחי של יתרת תזרימי המזומנים החוזיים החדשים כשהם מהוונים בריבית 
 4% -הסתכם בכהאפקטיבית המקורית ובין ההתחייבות הפיננסית שבספרים 

( של שיעור הריבית modificationהתאמה )בעקבות הבחינה  בוצעה 
 החל על ההתחייבויות הפיננסיות האמורות בתקופות עוקבות.  תהאפקטיבי

 
 להלן התנועה ביתרת ההלוואה לזמן ארוך )כולל חלות שוטפת ( : (4

 

  ארוך לזמן הלוואות
  אלפי דולר ארה"ב

  
 2016 בינואר 1יום יתרה ל 3,230

 פירעון הלוואות לזמן ארוך (1,459)
 נטילת הלוואות לזמן ארוך 4,742

 נגזרת פיננסית התחייבותהקצאת תמורה ל (90)
 הוני בגין כתבי אופציה למרכיבהקצאת תמורה  (563)
 הפרשי שער בגין הלוואה (219)

 2016בדצמבר  31ליום יתרה  5,641
 פירעון הלוואות לזמן ארוך (360)

 נטילת הלוואה לזמן ארוך 948
 נגזרת פיננסית התחייבותהקצאת תמורה ל (101)
 הוני בגין כתבי אופציה מרכיבהקצאת תמורה ל (40)

 בגין הלוואההפרשי שער  858
 2017בדצמבר  31ליום יתרה  6,946

 
 עסקה,, בהתחשב בניכוי הוצאות ההלוואותשיעור הריבית האפקטיבית על  (5

 19.3% , מגיע לשיעור שנתי שלפיצול התמורה והפריסה המחודשת כאמור לעיל

 .,בהתאמה  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים  21.3% -ו
 

למועד הדוח הוחלפו כתבי האופציה כאמור, בנוסף להסכמי אופציה שניתנו  (6
ראה  – AAלמלווה במסגרת הסכמים קודמים, בכתבי אופציה למניות מסוג 

 .20 בביאורפירוט נוסף 
 

  הינו בעל עניין בקבוצה.המלווה  (7
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 ים:קשור דיםצדבעלי עניין ו ויתרות עם עסקות - 22 אוריב
 

-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -"בעל עניין" 
2010. 

 .IAS 24-כהגדרת מונח זה ב -"צד קשור" 
 

 ישירה יכולתאת  להם יש אם לקבוצה כקשורים נחשבים הצדדים, זה כספי מידע לצורך
. ותפעוליות פיננסיות החלטות בקבלת הקבוצה על מהותי באופן להשפיע עקיפה או

 מהותיים מניות בעלי, ניהולי סגל חברי שהינם) יחידים להיות עשויים קשורים צדדים
 השפעה תחתוגופים אחרים הנמצאים  גופים אחרים או( קרובים משפחה בני או/ ו

 הצדדים. יחידים הינם צדדים אותם כאשר, הקבוצה של קשורים צדדים של מהותית
 .משותפת שליטהל כפופים הם אם קשוריםכ גם נחשבים

 
 עסקות להםש קשורים צדדים הינם והחברות היחידים כי סבורים וןירקטוריחברי הד

 , להלן:2016-ו 2017 בדצמבר 31ימים ב סתיימונש השנים במהלך הקבוצה עם יתרות או
 

 לקבוצה הקשור הצד קשר או תפקיד הקשור הצד
 מנכ"ל ודירקטור דניאל   רונן

 דירקטור וולינגשטיין  יוסף
 מהותית  מניות בעלת  Amadeus IIהון סיכון  קרן
 מהותיתבעלת מניות       JVPהון סיכון  קרן

 
 :עם צדדים קשורים יתרות .א

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 50 63 זכאים ויתרות זכות 

 
 

 הרגיל העסקים ממהלך חלק הינן לעיל המצוינות קשורים צדדים עם העסקות כל
 .הרלוונטיים הצדדים בין שהוסכמו התנאים על בהתבסס הקבוצה של

 
 :תגמול לבעל עניין .ב
  

 
 שנסתיימה לשנה
 בדצמבר 31 ביום

 2017 2016 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 עניין המועסק בקבוצה לבעלומשכורת  שכר

 388 450   )ההטבה מתיחסת לאדם אחד(
סק עולבעל עניין המתגמול מבוסס מניות 

 - 2,259 )ההטבה מתיחסת לאדם אחד( בקבוצה
 שאינו תגמול מבוסס מניות לדירקטור

)ההטבה מתיחסת לאדם  מעוסקים בקבוצה
 9 197 אחד(

-ההטבה מתיחסת ל) דירקטורים טרחה שכר
 38 42 אנשים( 2

 435 2,948 הכל ךס
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 :)המשך( קשורים צדדיםו בעלי עניין ויתרות עם עסקות - 22 ביאור
 
 מפתח לאנשי תגמולים .ג

 
. את הדירקטורים ואת מנכ"ל החברה כוללת בחברה המפתח אנשי קבוצת

 :להלן מוצג העבודה שירותי בעבור המפתח לאנשי ששולם התגמול
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "בארה דולר אלפי 
 

 356 414 שכר והטבות אחרות לזמן קצר
 33 36 הטבות לאחר סיום העסקה 

 9 2,456 מניות מבוסס תשלום
 38 42 שכר טרחה דירקטורים

 436 2,948 סך הכל

 
 

 ג'פרי גורדון אשר שימש בעבר כיו"ר מרהסכם ייעוץ עם ב התקשרההחברה  .ד
. על פי הסכם הייעוץ, במקרה בו מר גורדון יחדל מלתת את ויועץ בפועל דירקטוריון

מתמורת מכירת  0.5%-ל 0.25% בין של שיעוריהא זכאי ל הואשירותיו לחברה, 
החברה )ובכלל זה, מכירת פעילות או מניות חברה בת(, בהתאם למנגנון הקבוע 

 .מהמכירה החברה זכאית תהא לה אשר התמורה סך של וכפונקציהבהסכם הייעוץ 
 

 

 
 :מגזרי מידע - 23 אוריב

 
 הקצאת על האחראי, הקבוצה ל"מנכ שסקר המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי

 התפעוליות ההחלטות מקבל שהינו, שלהם הביצועים והערכתלמגזרים  המשאבים
 "(.CODM"להלן: ) הראשי

, אשר מניב נפרד פיננסי מידע קיים שלגביועצמאי  רכיב הינו בקבוצה פעילות מגזר
 לצורך .CODM -הכנסות והוצאות ואשר התוצאות התפעוליות שלו נסקרות על ידי ה

 מגזרי פעילות.  הבצילא קהקבוצה הדיווח הכספי, 
 
 פעילות מגזרי שני של החברה באמצעות העסקית הפעילות את בוחן CODM -ה

 :כדלקמן
 
 "LiveScreen" .א
 

 Cellטכנולוגיית על עיקריים המבוססים  תחומי פעילותשני  כוללזה  מגזר

Broadcast: 
 
1) "LiveScreen ,מאפשר משלוח ה", מוצר טכנולוגי ייחודי שפותח על ידי החברה

למספר רב בזמן אמת ושפה מקום  יהודעות והתראות אינטראקטביות מבוסס
 משתמשי קצה, מבלי לצרוך משאבי רשת.  של

הכולל  ,מספקת החברה פתרון מקיף למפעילים סלולאריים באמצעות המוצר
 .  (”Manage Service“) למנוייהםניהול שירותי התוכן והפצתם 

2) "Mass Alert ",המאפשרת שידור הודעות חירום לכלל משתמשי  פלטפורמה
 .בתנאים של קריסת הרשת הסלולארית אףר מסוים, בזמן אמת, הרשת באזו
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 :)המשך( מגזרי מידע - 23 ביאור
 

 "Start"  ב.
 

 :ומי הפעילות להלןחתאת  מגזר זה כולל

 

למשתמש  ספק", מסך פתיחה למכשירי אנדרואיד המStartאפליקציית "  (1
 תכנים שונים שהותאמו ועוצבו לצרכיו ועל בסיס העדפותיו. ל גישה הקצה

כחלק מהתוכן המוצע למשתמש, מוצגות פרסומות במסגרת התקשרויותיה של 
 החברה עם שותפי מוניטיזציה.

2)  "Start Magazine"- תכחלק מאפליקצי תמשולבה, פלטפורמת אספקת תכנים 
“Start” כמוצר נפרד למפתחי אפליקציות. וכן מופצת 

 
הכנסות, רווח )הפסד(  :מגזרי הפעילות המדווחים כוללים את המדדים הבאים

 .תחייבויותהו נכסים ,, פחתנטו מימון,, הוצאות מתואם תפעולי
 

 הבאים:  בוחן את CODM -ה

לפני פחת והפחתות, הוצאות  התפעוליביצועי מגזרי הפעילות על בסיס הרווח   (1
 פעמיות.מניות והוצאות חד בגין תשלום מבוסס 

 בחינת התפתחות נכסי המגזרים, בעיקר יתרות לקוחות.  (2

בחינת התפתחות התחייבויות המגזר, בעיקר התחייבויות לספקי תוכן ושותפי  (3
 הפצה.

 
 2017 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 Start LiveScreen סיכום 
 "בארה דולר אלפי 

 28,937 22,140 6,797 חיצוניים מלקוחות המגזר הכנסות
 2,402 7,498 (5,096) מתואם תפעולי (הפסד) רווח

 3,765   תגמול מבוסס מניות 
 453   והפחתות פחת

 3,271   נטו, מימון הוצאות
 (5,087)   לשנה לפני מס  הפסד

 

 

 2016 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 Start LiveScreen סיכום 
 "בארה דולר אלפי 

 24,676 23,154 1,522 חיצוניים מלקוחות המגזר הכנסות
 (44) 8,605 (8,649) מתואם)הפסד( תפעולי  רווח

 159   תגמול מבוסס מניות
 267   והפחתות פחת

 354   הוצאות חד פעמיות 
 1,340   נטו, מימון הוצאות

 (2,164)    לפני מס לשנה הפסד
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 :)המשך( מגזרי מידע - 23 ביאור
 

 
 2017 בדצמבר 31 ליום

 "בארה דולר אלפי 
 Start LiveScreen סה"כ *התאמות 

 14,309 2,511 9,784 2,014 המגזר נכסי
 15,541 8,911 3,054 3,576 המגזר התחייבויות

 
 

 2016 בדצמבר 31 ליום 
 "בארה דולר אלפי 
 Start LiveScreen סה"כ *התאמות 

 11,291 2,869 7,872 550 המגזר נכסי
 12,018 8,023 2,187 1,808 המגזר התחייבויות

 
 

* התאמות בגין נכסי המגזר הנן בעיקר בגין מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות. 
 התאמות בגין התחייבויות המגזר הנן בעיקר בגין הלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר.

 
 

 :גילויים ברמת היישות
 
 

 פילוח גיאוגרפי של הכנסות קבוצה:   .א
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "בארה דולר אלפי 
 

 12,369 14,467 אסיה 
 6,922 8,443 מרכז ודרום אמריקה 

 5,194 5,206 אירופה
 147 698 צפון אמריקה

 44 123 אחרים

 24,676 28,937 סך הכל

 
 

 הכנסות מלקוחות מהותיים של הקבוצה:   .ב
 

 בדצמבר 31 
 2017 2016 
 "בארה דולר אלפי 
 

 Start 5,264 377 -לקוח א
 Livescreen  3,013 3,321 -לקוח ב
 Livescreen  2,444 2,550 -לקוח ג

 10,721 6,248 

 
 

 החברה, ישראל.עיקר הנכסים הבלתי שוטפים נמצאים במקום המושב של  .ג
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 :תום תקופת הדיווח לאחר אירועים - 24 אוריב
 

  ספטמבר בחודש  שנחתם האשראי מקו דולר מליון 1 החברה משכה 2018 לפברואר 14 ביום .א
 .21מול המלווה כאמור בביאור  2016

 

בהסכם נוסף להעמדת קו אשראי בסך המלווה  התקשרה החברה עם 2018 ץ,מרב 11 ביום .ב
התחייבה סלטיק אינק זה מיליון דולר. בתמורה להסכם קו אשראי  3אשר לא יעלה על 

באופן יחסי בהתאם לניצול  AAלמנית בכורה  כתבי אופציה 4,797עד מלווה להעניק ל
מיליון דולר מתוך  1 החברהניצלה  דוח זה נכון למועד ה.הקבוצה את מסגרת ההלווא

 .AA הלמנית בכור אופציהכתבי  2,398מלווה והנפיקה לכאמור  המסגרת
 

לוג'יקום אס.איי )"לוג'יקום"( ו, חתמו סלטיק ישראל, סלטיק אינק 2018במרץ,  29ביום  .ג
 2018באפריל,  4 -בלוג'יקום  השקיעה(, לפיו (Pre-IPOעל הסכם השקעה מקדימה להנפקה 

דולר ארה"ב בתמורה לזכותה של לוג'יקום להמרת סכום ההשקעה  400,000בחברות לעיל 
למניות רגילות של החברה ככל ויושלם רישום מניותיה למסחר בבורסה, כאשר מחיר 

ממחיר  5%ניה שעל בסיסו תחושב כמות המניות שתוקצה ללוג'יקום ישקף הנחה של המ
היה ולא יתרחש אירוע הנפקה בתוך שישה חודשים מיום חתימת הסכם . המניה בהנפקה

לוג'יקום, תשיב סלטיק ישראל ללוג'יקום את סכום ההשקעה בתוספת ריבית המשקפת 
 .8%ריבית שנתית של 

 

 בדולר ארה" 50,000בונוס חד פעמי בסך של  שר דירקטוריון החברהאי 2018במאי , 3ביום  .ד
ראשונה וזאת בכפוף להשלמת הליך הנפקה  לסמנכ"ל הכספים של החברההן מנכ"ל ולהן 

 .לציבור
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 1 - יא

 פרטים נוספים – 11פרק 

 חוות דעת משפטית .11.1

לשם,  ,להלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה על ידי משרד עורכי הדין מיתר, ליקוורניק, גבע

  ושות', עורכי דין:טל 

 

 2018, במאי  3   

 לכבוד

 טכנולוגיות ומדיה בע"מ סלטיק

 ,32משכית ה רחוב

 4673332 הרצליה

 ג.א.נ,

טיוטת ") טכנולוגיות ומדיה בע"מ סלטיקשל להשלמה ותשקיף מדף  תשקיףטיוטת הנדון:  
 התשקיף"(

 

 כדלקמן:תשקיף שבנדון, הננו לחוות דעתנו טיוטת הלבהתייחס 

 תשקיף ולמניות הקיימותטיוטת השל החברה על פי הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים  .1

 תשקיף. טיוטת בבהון החברה, תוארו נכונה 

באופן המתואר תשקיף על ידה על פי טיוטת האת ניירות הערך המוצעים להציע לחברה הסמכות  .2

 .תשקיףטיוטת ב

 תשקיף. טיוטת הבהדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים  .3

 תשקיף.טיוטת הבאנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל 

 

                          , עו"דגל פניני                          , עו"ד   יואב נהיר

 מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', עורכי דין                                                     

 

  



 2 - יא

 הצעת ניירות הערך והנפקתםהוצאות בקשר עם  .11.3

סך הוצאותיה של החברה בקשר להנפקה זו, כולל עמלות הפצה, ניהול, התחייבות מוקדמת 

וריכוז והוצאות אחרות, לרבות שכ"ט יועצים והשיעור שמהוות הוצאות אלה מתמורת ההנפקה 

 הצפויה עבור כל ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, יפורטו בהודעה המשלימה.

 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים  .11.4

בשנתיים האחרונות לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם עמלה כלשהי עבור חתימה או 

  .החתמה על ניירות ערך שלה או הפצתם

 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים .11.5

ערך שלא החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, 

 למעט: בתמורה מלאה למזומנים

דוחותיה ל 21 ביאורעל פי תכנית אופציות לדירקטורים, יועצים ועובדים, כמפורט ב (1)

 ;הכספיים של החברה

הקצאת ]__[ מניות רגילות של החברה לבעלי המניות הקיימים של החברה, במסגרת המרת  (2)

 .מניות הבכורה של החברה שהוחזקו על ידם למניות רגילות

 עיון במסמכים .11.6

וכן העתק מכל אישור, דו"ח או חוות דעת הנזכרים בתשקיף זה, ניתנים לעיון זה עותקי תשקיף 

. עותק מהתשקיף עומד לעיון במשרדה הרשום של החברההציבור בשעות העבודה המקובלות 

 .www.magna.isa.gov.ilהציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: 

 

     

http://www.magna.isa.gov.il/
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 מכתב הסכמה להכללה :הנדון

 

 3המבקר מיום  החשבון רואה דוח -של הדוח שלנו  (הפנייה של בדרך לרבות) להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
 31לימים "( החברה" –)להלן  "מטכנולוגיות ומדיה בע סלטיק המאוחדים פרופורמה של הכספיים על הדוחות 2018 מאיב

תפרסם החברה, ככל ש קיףתשה בטיוטת תאריכים באותם שהסתיימו מהשנים אחת לכלו 2016-ו 2017בדצמבר 
 שתפרסם.
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 חתימות  – 12פרק 
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