תפוז אנשים בע"מ
תשקיף
הנפקה לציבור של
 4,900,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של תפוז אנשים בע"מ
)"המנפיקה"( )"מניות רגילות"( ,בערך נקוב כולל של  4,900,000ש"ח.
ושל
 2,400,000כתבי אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם )"כתבי האופציה )סדרה  ,("(1הניתנים
למימוש ל 2,400,000 -מניות רגילות ,בכל יום מסחר ,להוציא ימי מסחר החלים בין הימים  12עד
) 16כולל( של כל חודש קלנדרי ,החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד ליום  28בפברואר 2010
)כולל( ,כך שכל כתב אופציה )סדרה  (1ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת  1ש"ח ע.נ .כנגד
תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך  7ש"ח לכתב אופציה ,צמוד למדד המחירים לצרכן )כפוף
להתאמות( ,כמפורט בסעיף  2.4.4להלן .כתב אופציה )סדרה  (1שלא ימומש עד ליום  28בפברואר
) 2010כולל( יהיה בטל ומבוטל לאחר המועד הנ"ל ולא יקנה עוד למחזיק בו כל זכות שהיא.
הצעה לציבור
ניירות הערך הנ"ל מוצעים לציבור ב 100,000 -יחידות ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה ,כשהרכב
כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:
 240.1ש"ח
 49מניות רגילות ,במחיר מזערי של  4.9ש"ח למניה ,ובסה"כ
- 24כתבי אופציה )סדרה  (1ללא תמורה
 240.1ש"ח
סה"כ המחיר המזערי ליחידה
 270ש"ח
סה"כ המחיר המרבי ליחידה
מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ 240.1 -ש"ח ולא יעלה על  270ש"ח .המכרז על מחיר
היחידה יתקיים ביום  1במרץ  .2006רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור תיפתח
ביום המכרז בשעה  08:30ותיסגר באותו יום בשעה .15:00
המחיר האפקטיבי של  1ש"ח ע.נ .מניות רגילות הינו  4.4ש"ח .הערך הכלכלי של כתב אופציה
)סדרה  (1הינו  1.02ש"ח ,בהתבסס על נוסחאות החישוב שנקבעו בהנחיות הבורסה ,כאשר מניה
מונפקת ביחד עם כתב אופציה וכאשר שיעור ההיוון השנתי הוא  3%וסטיית התקן השבועית הינה
.6.09%
המנפיקה מתחייבת להציע ,במהלך יום המסחר הראשון ,לרכוש את כל כתבי האופציה )סדרה (1
שהוקצו לציבור על פי תשקיף זה ,במחיר של  1ש"ח לכל כתב אופציה )סדרה .(1
ההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך של המנפיקה לציבור.
משקיעים מוסדיים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת  80,000יחידות,
המהוות  80%מהיחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה .לפרטים ראה סעיף  2.9.1לתשקיף.
לעסקאות בין המנפיקה לבין בעלי עניין בה ראה סעיפים  7.2ו 7.3 -לתשקיף.
למנפיקה תלות בלקוח העיקרי שלה בתחום התוכן הסלולארי ,פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר"(
ובמספר לקוחות נוספים .בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005היוו
הכנסות המנפיקה מהלקוח העיקרי שלה בתחום התוכן הסלולארי ,פרטנר ,כ 25% -מסך
הכנסותיה .בשנת  2004היוו הכנסות המנפיקה מפרטנר כ 20% -מסך הכנסותיה ,לעומת כ8% -
מסך הכנסותיה בשנת  .2003בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
היוו הכנסות המנפיקה מכל יתר הלקוחות העיקריים שלה כ 30% -מסך הכנסות המנפיקה.
בשנת  2004היוו הכנסות המנפיקה מכל יתר הלקוחות העיקריים שלה כ 31% -מסך הכנסותיה,
לעומת כ 38% -מסך הכנסותיה בשנת  .2003הפסקת הפעילות או הקטנה מהותית בהיקף
הפעילות מול לקוחות אלה ,או מי מהם ,תשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של המנפיקה.

גורמי הסיכון שיש בהם כדי להשפיע על המנפיקה) :א( לקוחות עיקריים  -ראה לעיל; )ב(
התפתחויות טכנולוגיות  -תוצאותיה העסקיות של המנפיקה מושפעות מיכולתה של המנפיקה
לפתח מוצרים ויישומים התואמים את ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי פעילותה; )ג(
רגולציה בשוק האינטרנט  -קביעת דרישות רגולטוריות בשוק האינטרנט עלולה להשפיע על אופן
ניהול עסקי המנפיקה ועל פעילותה ועסקיה; )ד( קניין רוחני  -הטכנולוגיה בה פועלת המנפיקה
והשירותים והיישומים שפותחו על ידה אינם מוגנים בפטנטים .קיים סיכון לפיו מתחרי
המנפיקה יפתחו טכנולוגיות ,שירותים או יישומים דומים לאלו של המנפיקה; )ה( אחריות בגין
תכנים מפרים  -המנפיקה חשופה לתביעות כתוצאה מפרסום או אספקת תכנים המפרים
הוראות כל דין; )ו( שיבושים ברשת האינטרנט  -עומס בקווי התקשורת ברשת האינטרנט או
תקלות תקשורת שונות עלולות לגרום לשיבושים בפורטל תפוז עד כדי הפסקת פעילותו לזמן
ממושך .שיבושים בפעילות הפורטל עלולים לגרום לירידה בהיקף הביקושים לפרסום ,ועלולים
לחשוף את המנפיקה להליכים משפטיים בגין הפסדים שייגרמו לצדדים שלישיים כתוצאה
מפעילות בלתי סדירה של הפורטל; )ז( פרטיות ואבטחת מידע  -חדירה לא מורשית למאגרי
המידע של המנפיקה עלולה לפגוע בפרטיות הגולשים והמנפיקה עלולה להיות חשופה להליכים
משפטיים הנובעים מפגיעה בפרטיות; )ח( מיעוט לקוחות פוטנציאליים  -הלקוחות
הפוטנציאליים של המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי הם ,בעיקר ,שלושת המפעילים
הסלולאריים הגדולים .בנוסף ,ולמיטב ידיעת המנפיקה ,שוק הפרסום בישראל ,ובמיוחד שוק
הפרסום באינטרנט ,נשלט ברובו על ידי  5משרדי פרסום גדולים העוסקים בענף זה .פגיעה
בקשרים העסקיים של המנפיקה עם מי מלקוחותיה תצמצם משמעותית את מבחר הלקוחות
שאליהם היא יכולה לפנות ולכך עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאות הפעילות שלה; )ט(
מצב המשק בישראל  -האטה בפעילות המשק בישראל ומצב של מיתון כלכלי עלולים להביא
לירידה בשימוש במוצרי התוכן של המנפיקה במדיה הסלולארית ולהקטנה בשימוש של משרדי
הפרסום והמפרסמים במוצרי הפרסום של המנפיקה ,וכתוצאה מכך להשפיע לרעה על התוצאות
העסקיות של המנפיקה; )י( המצב הביטחוני בישראל  -להידרדרות במצב הפוליטי והביטחוני
בישראל עלולה להיות השפעה על תוצאותיה העסקיות של המנפיקה וזאת ,בין היתר ,בשל
הירידה אפשרית בדרישה למוצרי פרסום הנמכרים על ידה ובירידה אפשרית בדרישה לתכנים
סלולאריים .לפרטים בדבר גורמי הסיכון של המנפיקה ראה סעיף  5.12לתשקיף.
בחודש פברואר  2005הקצתה המנפיקה לעובדים ולנושאי משרה בכירה בה )בהם מנכ"ל
המנפיקה וסמנכ"לים שלה( אופציות הניתנות למימוש למניות המנפיקה שהיוו )במועד
ההקצאה(  10%מההון המונפק והנפרע של המנפיקה )כ 5.8% -בדילול מלא( ,מהן אופציות
הניתנות למימוש למניות שהיוו )במועד ההקצאה(  3.5%מההון המונפק והנפרע של המנפיקה
) 2%בדילול מלא( במחיר מימוש המשקף שווי חברה של  1.25מיליון דולר והיתרה ,אופציות
הניתנות למימוש למניות שהיוו )במועד ההקצאה(  6.5%מההון המונפק והנפרע של המנפיקה
) 3.8%בדילול מלא( ,במחיר מימוש המשקף שווי חברה של  2.5מיליון דולר .בהתאם להערכת
שווי שבוצעה עבור המנפיקה השווי ההוגן של האופציות מוערך כשווי הנע בין  2.74ש"ח
לאופציה ל 1.10 -ש"ח לאופציה .לפרטים נוספים ראה סעיף  5.11.4.4לתשקיף.
המנפיקה קבעה בתקנונה הוראה מכח סעיף )50א( לחוק החברות ,תשנ"ט ") 1999 -חוק
החברות"( ,לפיה רשאי הדירקטוריון להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכות
הדירקטוריון ,והכל לענין מסוים או לפרק זמן מסוים .המנפיקה קבעה בתקנונה הוראות מכוח
סעיף  259לחוק החברות )ראה סעיף  6.3.6לתשקיף(.
הצעת ניירות הערך לציבור על פי תשקיף זה מובטחת בחיתום )ראה פרק ב' לתשקיף( .בהתאם
להסכם החיתום ,עשויים החתמים ,בהתקיים תנאים מסוימים ,לקבל מן המנפיקה שיפוי )ראה
סעיף  2.10.4לתשקיף( .חלק מהחתמים התחייבו להזמין  10,650יחידות )כ 10.65% -מהיחידות
המוצעות על פי תשקיף זה( עבור עצמם )ראה סעיף  2.10.6לתשקיף(.
סך כל עמלות החיתום ,הניהול ,ההפצה וההוצאות האחרות הכרוכות בהצעה זו ,לרבות העמלות
למשקיעים מוסדיים ,מוערך בכ 9.1% -מהתמורה המיידית ברוטו.
מנהלי קונסורציום החתמים :כלל פיננסים חיתום בע"מ ,לידר הנפקות ) (1993בע"מ ,הבינלאומי
הראשון ושות'  -חיתום והשקעות בע"מ ,אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות בע"מ ורוסאריו
קפיטל בע"מ.
תאריך התשקיף 21 :בפברואר 2006
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ז2-
ז5-
ז7-
ז8-
ח1-

ט1-
ט2-
ט2-
ט2-
ט2-
ט3-

א1-

פרק א'  -מבוא
1.1

המנפיקה
תפוז אנשים בע"מ )"המנפיקה"( נתאגדה בישראל ביום  18.8.1999כחברה פרטית בשם
אחלה פורטל לישראל בע"מ .ביום  3.1.2002שונה שמה של המנפיקה לשמה הנוכחי.

1.2

היתרים ואישורים

1.2.1

המנפיקה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין
להצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,להנפקתם ולפרסום התשקיף.

1.2.2

עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום
העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף.

1.2.3

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

1.2.4

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ,נתנה את אישורה לרשום בה
למסחר את כל המניות הקיימות בהון המונפק והנפרע של המנפיקה ,את המניות
המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,את כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על פי
תשקיף זה ,את המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על
פי תשקיף זה ,את המניות אשר ינבעו ממימוש האופציות הלא רשומות שהוקצו לעובדי
המנפיקה ולנושאי משרה בה על פי תוכניות אופציות מיום  30.12.2004ואת המניות
אשר ינבעו ממימוש האופציות הלא רשומות שהוקצו לדורון ליבשטיין ,יו"ר
דירקטוריון המנפיקה )עבורו או עבור חברה בבעלותו ובשליטתו המלאים( )ראה סעיפים
 5.11.4.4ו 7.2.4 -להלן(.
אישור הבורסה לרישום ניירות הערך האמורים כפוף לקיום פיזור מזערי במניות וכן
לכך ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות לא יפחת משווי ושיעור החזקות ציבור
מזערי הנדרש מחברה חדשה מסוגה לפני הרישום למסחר על פי הנחיות הבורסה.
אין לראות באישור הבורסה האמור משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף או
למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על המנפיקה או על טיבם
של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.

א2-
1.3

ההון

1.3.1

הון המניות
הון המניות של המנפיקה הינו כדלקמן )ערך נקוב בש"ח(:
סוג
המניות

רשום

מניות
רגילות
בנות 1
ש"ח

100,000,000

*
**

1.3.2

מונפק ונפרע
במועד
התשקיף

9,720,000

מונפק ונפרע
מיד לאחר
ההנפקה

14,620,000

מונפק ונפרע
לאחר
מימוש כתבי
האופציה
)סדרה *(1

מונפק ונפרע
בדילול מלא**

18,684,800

17,020,000

בהנחה שכל כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ימומשו למניות.
בהנחה שכל כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ,האופציות הלא
רשומות ,אשר הוקצו לעובדים ולנושאי משרה בכירה במנפיקה בהתאם לתוכניות האופציות
כמתואר בסעיף  5.11.4.4להלן ,והאופציות הלא רשומות ,אשר הוקצו ליו"ר דירקטוריון
המנפיקה )או לחברה בבעלותו ובשליטתו המלאים( )ראה סעיף  7.2.4להלן( ,ימומשו למניות.

הון עצמי
ההון העצמי של המנפיקה ליום  30בספטמבר  2005הינו כדלקמן )באלפי ש"ח() 1בלתי
מבוקר(:
 30בספטמבר 2005
הון מניות )מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת(

90

גרעון

)(7,748

סה"כ הון עצמי

)(7,658

בעקבות המרה של יתרת הלוואות הבעלים ,בסך של  13,823,317ש"ח ,להון מניות של
המנפיקה לאחר תאריך המאזן )ראה סעיף )3.3.2א( להלן( ,ההון העצמי של המנפיקה
לתאריך התשקיף ,מבלי להתחשב בתוצאות הפעילות של המנפיקה מיום  1.10.2005ועד
תאריך התשקיף ,עומד על סך של  6,165אלפי ש"ח )לא מבוקר(.

 1כל הנתונים הכספיים בתשקיף זה הינם באלפי ש"ח ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

ב1-

פרק ב'  -פרטי ההצעה
2.1

ניירות הערך המוצעים

2.1.1

 4,900,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של המנפיקה
)"המניות"( ,מונפקות על ידי המנפיקה במחיר של  4.9ש"ח למניה.
לזכויות הנלוות למניות המנפיקה ,ראה פרק ג' להלן.

2.1.2

 2,400,000כתבי אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם )"כתבי האופציה )סדרה ,("(1
הניתנים למימוש ל 2,400,000 -מניות רגילות ,בכל יום מסחר ,להוציא ימי מסחר
החלים בין הימים  12עד ) 16כולל( של כל חודש קלנדרי ,החל ממועד רישומם למסחר
בבורסה ועד ליום  28בפברואר) 2010 ,כולל( ,כך שכל כתב אופציה )סדרה  (1ניתן
למימוש למניה רגילה אחת בת  1ש"ח ע.נ .כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 7
ש"ח לכתב אופציה ,צמוד למדד המחירים לצרכן )כפוף להתאמות( ,כמפורט בסעיף
 2.4.4להלן .כתב אופציה )סדרה  (1שלא ימומש עד ליום  28בפברואר) 2010 ,כולל( יהיה
בטל ומבוטל לאחר המועד הנ"ל ולא יקנה עוד למחזיק בו כל זכות שהיא.
תנאי כתבי האופציה )סדרה  (1מתוארים בסעיף  2.4להלן.
המנפיקה מתחייבת להציע ,במהלך יום המסחר הראשון ,לרכוש את כל כתבי האופציה
)סדרה  (1שהוקצו לציבור על פי תשקיף זה ,במחיר של  1ש"ח לכל כתב אופציה )סדרה
.(1
כל מכירה של כתבי אופציה ) סדרה  , ( 1לרבות מכירה של ניירות ערך שינבעו
ממימוש כתבי אופציה ) סדרה  , ( 1על ידי המנפיקה  ,שלא במהלך המסחר
בבורסה  ,תהיה כפופה להוראות בדבר הצעת ניירות ערך באמצעות תשקיף או
להוראות בדבר הצעת ניירות ערך בהנפקה פרטית  ,לפי הענין  ,לרבות בק שר עם
חובות הגילוי הכרוכות בכך .

2.2

פרטי ההצעה
המניות וכתבי האופציה )סדרה  (1מוצעים לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה
כמפורט בסעיף  2.2.1להלן:

ב2-
2.2.1

הצעה לציבור
 100,000יחידות ,כשהרכב ומחיר היחידה הם כדלהלן:
 49מניות במחיר של  4.9ש"ח למניה
 24כתבי אופציה )סדרה  (1ללא תמורה

 240.1ש"ח
--

סה"כ מחיר היחידה

 240.1ש"ח

היחידות תוצענה במכרז על מחיר היחידה ,אשר יתקיים ביום  1במרץ  .2006מחיר
היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ 240.1 -ש"ח )"המחיר המזערי"( ולא יעלה על 270
ש"ח )"המחיר המרבי"( .המחיר המירבי משקף מחיר של כ 5.5 -ש"ח למניה.
2.2.2

רשימת החתימות בהנפקה לציבור
רשימת החתימות ליחידות המוצעות לציבור בדרך של מכרז תיפתח ביום  1במרץ 2006
בשעה  08:30ותיסגר באותו יום בשעה  15:00בצהרים )"יום המכרז"(.

2.2.3

הגשת הבקשות
בקשות לרכישת היחידות המוצעות לציבור תוגשנה למנפיקה ביום המכרז באמצעות
כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע " מ )"רכז ההנפקה"( וכן באמצעות הבנקים
או חברי הבורסה האחרים )"המורשים לקבלת בקשות"( ,לא יאוחר מהשעה 16:30
ביום הגשת הבקשות.
בקשות תוגשנה על גבי טפסים הניתנים להשגה אצל המורשים לקבלת בקשות .כל
מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה
מהענות מלאה או חלקית לבקשתו ,בהתאם לתנאי תשקיף זה ,וייחשב כמתחייב לשלם
את מלוא תמורת היחידות שהוא זכאי לקבלן בהתאם לתוצאות המכרז ,כפי שתודיע על
כך המנפיקה ,כמפורט להלן .הבקשות לרכישה הינן בלתי חוזרות.
המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי המנפיקה ,כלפי החתמים וכלפי
רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע למנפיקה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם
ואשר נענו במלואן או בחלקן.
לא ניתן להגיש בקשות לפחות מיחידה אחת .הבקשות תוגשנה ביחידות שלמות בלבד.
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
לא נכלל בה מלכתחילה.

ב3-

המבקש יציין על גבי בקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת מחיר היחידה
המוצע על ידו ,אשר לא יעלה על המחיר המרבי ולא יפחת מהמחיר המזערי.
כל מבקש יהיה רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים ,ובלבד שמרווחי
המחירים הנקובים יהיו בשיעור של  0.1ש"ח ,באופן שבו המדרגה הראשונה שבה ניתן
להזמין יחידות מעל למחיר המזערי הנה  240.2ש"ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות
במחיר ליחידה של  240.3ש"ח 240.4 ,ש"ח וכו' ,עד למחיר של  270ש"ח ,שהינו המחיר
המרבי ליחידה .בקשה שתוגש במחיר שלא במרווח הנ"ל תעוגל כלפי מטה למחיר
היחידה הקרוב ביותר שהנו במרווח הנ"ל.
סך כל היחידות המוזמנות על ידי מבקש אחד )בגין כל הבקשות שיגיש ,ועד שלוש
בקשות כאמור( לא יעלה על  15%מסך כמות היחידות המוצעות )דהיינו15,000 :
יחידות( .במקרה בו יגיש מבקש כאמור בקשה אחת או יותר ליחידות בשיעור כולל
העולה על  15%מסך כמות היחידות המוצעות כאמור ,יראו את כל בקשותיו כאילו
הוגשו לרכישת  15,000יחידות בלבד ,וזאת באופן המפורט להלן:
)א(

ראשית ,יילקחו בחשבון היחידות הנקובות בבקשה הנוקבת במחיר הגבוה
ביותר ליחידה ועד ל 15,000 -יחידות )"הבקשה הראשונה"(;

)ב(

במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה נמוך מ15,000 -
יחידות כאמור ,יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה הנוקבת במחיר
הגבוה ביותר ליחידה מבין הבקשות שנותרו )"הבקשה השנייה"( וזאת עד ל-
 15,000יחידות במצטבר;

)ג(

במקרה בו מספר היחידות הנקובות הכולל בבקשה הראשונה ובבקשה
השנייה נמוך מ 15,000 -יחידות כאמור ,יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך
הבקשה השלישית שנותרה וזאת עד לסך של  15,000יחידות ,במצטבר.

"מבקש" לצורך פרק זה ,יחד עם בן משפחתו הגר עמו וכן "משקיע מוסדי" כמשמעותו
בפרק ג' להנחיות הבורסה וכמפורט בסעיף  2.9להלן.
בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר השעה  15:00בצהרים ביום
המכרז ,או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר השעה  16:30בצהרים של אותו יום ,לא
תיענה על ידי המנפיקה.

ב4-
בקשות שתוגשנה במכרז במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר המזערי ,ייראו אותן כאילו לא
הוגשו כלל .בקשות שתוגשנה במכרז במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר המרבי ,ייראו אותן
כאילו הוגשו במחיר המרבי.
2.2.4

אופן קביעת מחיר היחידה והקצאת היחידות
כל היחידות שהבקשות לרכישתן תיענינה ,תונפקנה למבקשיהן במחיר אחיד )"המחיר
שייקבע"( ,לרבות היחידות שהבקשות לרכישתן תתקבלנה ממשקיעים מוסדיים,
כאמור בסעיף  2.9להלן .המחיר האחיד ליחידה ייקבע במכרז ,באופן המפורט להלן:

2.2.4.1

אם המספר הכולל של היחידות הנקובות בבקשות שתתקבלנה במכרז )כולל יחידות
שבקשות לרכישתן תתקבלנה מהמשקיעים המוסדיים( יפחת מסך כל היחידות
המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,תיענינה כל הבקשות במלואן .במקרה כזה ,המחיר
שייקבע יהיה המחיר המזערי .בכפוף לאמור בסעיף  2.3.3להלן בדבר דרישת הפיזור
המזערי ,ירכשו החתמים את היחידות המובטחות במחיר המזערי )כאמור בסעיף 2.10.1
להלן( ,אשר לא התקבלו הזמנות לרכשן ביום המכרז או שתמורתן המלאה לא שולמה
ביום המסחר הראשון שלאחריו ,וזאת בהתאם להסכם החיתום.

 2.2.4.2אם המספר הכולל של היחידות הנקובות בבקשות שתתקבלנה במכרז )כולל בקשות
שתתקבלנה מהמשקיעים המוסדיים( יהיה שווה או יעלה על סך כל היחידות המוצעות
על פי תשקיף זה ,תונפקנה כל היחידות המוצעות לציבור במחיר שייקבע ,אשר יהיה
המחיר הגבוה ביותר שבו ,ו/או במחירים גבוהים ממנו הוגשו במכרז בקשות לרכישת
כל היחידות המוצעות לציבור .הקצאת כל היחידות המוצעות לציבור במכרז תיעשה
כדלקמן:
)א(

בקשות הנוקבות במחיר הנמוך מהמחיר שייקבע  -לא תענינה.

)ב(

בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר שייקבע  -תענינה במלואן.

)ג(

בקשות הנוקבות במחיר השווה למחיר שייקבע  -תענינה באופן יחסי ,כך שכל
מבקש יקבל מתוך מספר היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה ,לאחר
ההקצאה בגין בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר שייקבע ולאחר
ההקצאה למשקיעים המוסדיים כאמור בסעיף  2.9להלן ,חלק השווה ליחס
שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה הנוקבת במחיר שייקבע לבין המספר
הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שתיוותרנה כאמור ,בהן ננקב
המחיר שייקבע ,מעוגל ליחידה הקרובה .יתרה שתיוותר ,אם תיוותר עקב
עיגול כאמור ,תירכש על ידי רכז ההנפקה.
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)ד(

על אף האמור לעיל ,אם ההקצאה כאמור בסעיפים קטנים )א( עד )ג( לעיל לא
תביא לכך שיתקיים פיזור מזערי ,כמפורט בסעיף  2.3.3להלן ,אזי תבוטל
עדיפות ההקצאה למשקיעים מוסדיים )כאמור בסעיף  2.9להלן( ,וכל
הבקשות במכרז ,כולל הזמנות המשקיעים המוסדיים ,תיענינה באופן
המפורט בסעיפים קטנים )א( עד )ג( לעיל .במקרה כאמור ,הקצאת היחידות
למשקיעים המוסדיים שהגישו בקשות הנוקבות במחיר שייקבע ,תתבצע
באופן שווה לאופן ההקצאה לציבור ולא יחולו הוראות סעיף  2.9להלן.

)ה(

אם ההקצאה כאמור בסעיף קטן )ד( לעיל לא תביא לכך שיתקיים פיזור
מזערי כמפורט בסעיף  2.3.3להלן ,אזי תבוצע ההקצאה במחיר שייקבע על פי
סעיף זה כדלהלן:

)ו(

)(1

בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר שייקבע  -לא תיענינה.

)(2

בקשות הנוקבות במחיר השווה למחיר שייקבע או גבוה ממנו
)ובכלל זה בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מוסדיים(  -תיענינה
באופן יחסי ,כך שכל מבקש )כולל משקיעים מוסדיים( יקבל מתוך
מספר היחידות המוצעות חלק השווה ליחס בין מספר היחידות
הכלולות בבקשתו במחירים כאמור לעיל לבין מספר היחידות
שבכל הבקשות במכרז )כולל משקיעים מוסדיים( בהן ננקב מחיר
השווה למחיר שייקבע או מחיר גבוה ממנו.

אם גם כתוצאה מהקצאה לפי סעיף קטן )ה( לעיל לא יתקיימו דרישות
הפיזור המזערי ,כמפורט בסעיף  2.3.3להלן ,אזי תבוצע ההקצאה מחדש
לצורך קביעת מחיר רכישה חדש ,אשר לא יפחת מהמחיר המזערי ואשר יהיה
מחיר הרכישה הגבוה ביותר שבו יהיה ניתן להקצות את ניירות הערך
המוצעים לציבור באופן שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כמפורט בסעיף
 2.3.3להלן ,ובלבד שלכל מבקש לא יוקצו יחידות במספר גבוה מזה שהזמין
בבקשתו )"מחיר הרכישה החדש"( .נקבע מחיר רכישה חדש כאמור ,תיעשה
ההקצאה כאמור בסעיף קטן )ה() (2לעיל ובמקום "המחיר שייקבע" ייראה
כאילו נאמר "מחיר הרכישה החדש" .בקשות הנוקבות במחיר רכישה נמוך
ממחיר הרכישה החדש  -לא תענינה.

)ז(

אם כתוצאה מהקצאה לפי סעיף קטן )ו( לעיל לא יתקיימו דרישות הפיזור
המזערי כמפורט בסעיף  2.3.3להלן ,ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה תבוטל
ולא ייגבו כספים מהמבקשים.
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2.2.5

)ח(

אם כתוצאה מההקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברים הם יעוגלו ,ככל הניתן,
ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות שייוצרו כתוצאה מעיגול
כאמור ,יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר שייקבע.

)ט(

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שתוקצינה
לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ,לפי הכללים המפורטים
לעיל.

הליכי המכרז
הבקשות לרכישת יחידות תועברנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות ביום
המכרז עד השעה  ,16:30במעטפות סגורות ,אשר תוכנסנה לתיבה סגורה על ידי רכז
ההנפקה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות אליו ,ואשר תשמרנה סגורות עד לחלוף
המועד האחרון להגשת הבקשות ,דהיינו עד השעה  16:30ביום המכרז.
ביום המכרז ,לאחר השעה  ,16:30תפתח תיבת הבקשות וכן תפתחנה המעטפות
בנוכחות רואה החשבון של המנפיקה ,אשר יפקח על קיום נאות של הליכי המכרז,
ובמסגרת זאת יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

2.2.6

חשבון מיוחד

2.2.6.1

סמוך ליום המכרז ,יפתח רכז ההנפקה בתאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד נושא
ריבית על שם המנפיקה )"החשבון המיוחד"( .החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על
ידי רכז ההנפקה עבור ובשם המנפיקה ,ובהתאם לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח") 1968-חוק
ניירות ערך"(.
כל הכספים שיתקבלו בגין הבקשות שנענו על ידי הציבור יועברו לחשבון המיוחד.

2.2.6.2

אם יתקיימו במלואן דרישות הבורסה לעניין הפיזור המזערי במניות ,כאמור בסעיף
 2.3.3להלן ,יעביר רכז ההנפקה למנפיקה ,לא יאוחר מתום יום העסקים הראשון
שלאחר יום המכרז ,כנגד מסירת כתבי הקצאה לחברה לרישומים של בנק לאומי
לישראל בע"מ )"החברה לרישומים"( ,בגין ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,את
כל הסכומים שנתקבלו בחשבון המיוחד ,בצירוף פירות ההשקעה שנצברו עליהם ובניכוי
הסכומים שיש לשלמם על פי הסכם החיתום .אם יתברר בתום המכרז ,כי לא התקיימו
דרישות הפיזור המזערי במניות כאמור בסעיף  2.3.3להלן ,תבוטל ההנפקה לציבור ולא
ייגבו כספים מהמבקשים.

2.2.7

תוצאות המכרז
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ביום העסקים הראשון שלאחר יום המכרז ,עד השעה  ,11:00ימסור רכז ההנפקה,
באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר הגישו את הבקשות למכרז ,הודעות
למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן ,אשר תכלולנה את המחיר ליחידה
שנקבע במכרז ,את מספר היחידות אשר תוקצינה למבקש וכן את סך התמורה שמגיעה
ממנו בעבור היחידות שנענו .עם קבלת ההודעה ובאותו היום עד לשעה  12:30בצהרים,
יעבירו המזמינים ,באמצעות המורשים לקבלת בקשות ,לרכז ההנפקה ,את מלוא
התמורה המגיעה בגין היחידות אשר לגביהן נענתה הבקשה.
ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,תודיע המנפיקה בדו"ח מיידי לבורסה
ולרשות ניירות ערך על תוצאות אותו המכרז ,ותוך שני ימי עסקים נוספים ,תפרסם על
כך הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה המופיעים בישראל בשפה העברית.
2.3

רישום למסחר בבורסה

2.3.1

כל המניות הקיימות בהון המנפיקה ,המניות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,כתבי
אופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ,המניות שתנבענה ממימוש כתבי
האופציה )סדרה  ,(1המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות שהוקצו
לעובדים ולנושאי משרה בכירה במנפיקה על פי התכניות מיום  30.12.2004והמניות
שתנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות שהוקצו לדורון ליבשטיין ,יו"ר דירקטוריון
המנפיקה ) עבורו או עבור חברה בבעלותו ובשליטתו המלאים ( )ראה סעיפים
 5.11.4.4ו 7.2.4 -להלן( ,מיועדים להירשם למסחר בבורסה ,אשר נתנה את אישורה
לכך ,בכפוף לאמור בסעיף  2.3.3להלן ובכפוף לקיום הון עצמי מזערי כאמור בסעיף
 2.3.2להלן.

2.3.2

בתוך שני ימי עסקים לאחר סגירת רשימת החתימות ,תפנה המנפיקה לבורסה בבקשה
לרשום בה למסחר את ניירות הערך כאמור בסעיף  2.3.1לעיל .רישומם למסחר בבורסה
של ניירות הערך כאמור לעיל מותנה בפיזור מזערי של אחזקות הציבור במניות,
כהגדרתו של מונח זה בהנחיות הבורסה ,וכמפורט בסעיף  2.3.3להלן ,וכפוף לקיום הון
עצמי מזערי ) 4מיליון ש"ח( ולקיום שווי ושיעור אחזקות ציבור הנדרשים לחברה חדשה
מסוגה לפני הרישום למסחר על פי הנחיות הבורסה.

2.3.3

על פי הנחיות הבורסה ,פיזור מזערי יתקיים בהתמלא התנאים כדלהלן:
מספר המחזיקים המזערי במניות לאחר ההנפקה לציבור יהיה לפחות  ,35ושווי אחזקה
מזערי לכל מחזיק יהיה  16,000ש"ח ,הואיל והמנפיקה חתמה ביום  15.2.2006עם
סולומון שוקי הון בע"מ )"סולומון"( על הסכם לפיו תשמש סולומון כעושה שוק במניות
המנפיקה ,על פי הכללים הקבועים בתקנון הבורסה ,החלק השלישי ,פרק ט' ,וההנחיות
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על פיו ,תמורת סכום חודשי .בהתאם להסכם תשאיל סאני.קום בע"מ ,בעלת השליטה
במנפיקה )בפסקה זו – "המשאיל"( ,לסולומון  75,000מניות של המנפיקה )כ0.5% -
מהון המניות של המנפיקה בסמוך לאחר רישומן למסחר בבורסה( לצורך ביצוע
פעילותה של סולומון כעושה שוק .ההסכם הינו לתקופה של שנה לפחות והוא יוארך
באופן אוטומטי לשנה נוספת אחת ,כאשר החל מתום השנה הראשונה רשאי כל אחד
מהצדדים להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת בת  45יום .דיבידנדים ,זכויות
ותשלומים אחרים הנובעים מהמניות המושאלות יהיו קניינו של המשאיל אולם
המשאיל מוותר על זכויות הצבעה במניות המושאלות למשך כל תקופת ההשאלה.
בתמורה לביצוע פעילות עושה שוק על ידי סולומון תשלם המנפיקה לסולומון 1,000
דולר לחודש .סולומון תתחיל את פעילות עשיית השוק על פי ההסכם ביום תחילת
המסחר של מניות המנפיקה ,בכפוף לקבלת אישור הבורסה לפעילותה כעושה שוק
במניות המנפיקה .היה ולא יתקבל אישור הבורסה האמור עד למועד הרישום למסחר
של המניות ,מספר המחזיקים המזערי הנדרש יהיה .100
"מחזיק" מוגדר בהנחיות הבורסה כמחזיק אחד ,ששווי אחזקותיו עולה על שווי
האחזקה המזערי למחזיק כמפורט לעיל ,או מחזיק ביחד עם אחרים ,ששווי
החזקותיהם במשותף עולה על שווי האחזקה המזערי למחזיק כאמור.
2.3.4

לא התקיימו דרישות הבורסה לפיזור מזערי של אחזקות הציבור במניות ,כמפורט
בסעיף  2.3.3לעיל או דרישות הבורסה להון עצמי מזערי כמפורט בסעיף  2.3.2לעיל,
תבוטל ההנפקה לציבור ולא ירשמו ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה
למסחר.

2.3.5

במקרה בו תבטל המנפיקה את ההנפקה לציבור כאמור בסעיף  2.3.4לעיל ,תודיע על כך
המנפיקה באופן מיידי בדו"ח מיידי ,ותפרסם למחרת הודעה בשני עיתונים יומיים
בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה בישראל.

2.3.6

המניות וכתבי האופציה )סדרה  (1יסחרו בבורסה בנפרד.

2.3.7

כל בעלי העניין במנפיקה ,דהינו  -סאני.קום בע"מ ,סאני אלקטרוניקה בע"מ ,בן דב
אחזקות בע"מ ,אילן בן דב ,גד שמשון ,דורון ליבשטיין וגיא אליאב ,התחייבו שלא
להגיש בקשות לרכישת ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה.
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2.4

תנאי כתבי האופציה )סדרה (1

2.4.1

תקופת ומחיר המימוש של כתבי האופציה )סדרה (1
כתבי האופציה )סדרה  (1מונפקים בהתאם להחלטת דירקטוריון המנפיקה מיום
 21.2.2006והינם רשומים על שם.
כתבי האופציה )סדרה  (1ניתנים למימוש למניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת
)"מניות המימוש"( בכל יום מסחר ,להוציא ימי מסחר החלים בין הימים  12עד 16
)כולל( של כל חודש קלנדארי ,החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 28
בפברואר) 2010 ,כולל( )"תקופת המימוש" והמועד האחרון למימוש ,דהיינו יום 28
בפברואר ,2010 ,ייקרא "תום תקופת המימוש"( ,כך שכל כתב אופציה )סדרה  (1ניתן
למימוש למניה רגילה אחת של המנפיקה ,בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 2.4.9
שלהלן ,כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש.
מחיר המימוש של כתבי אופציה )סדרה  (1יהיה  7ש"ח למניה ,צמוד למדד המחירים
לצרכן ,כהגדרתו להלן )"מחיר המימוש"(.

2.4.2

פקיעת כתבי אופציה )סדרה (1
כתב אופציה )סדרה  (1אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש ,דהיינו ,שהודעת
המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או מכתב ההקצאה בגינו לא יתקבלו אצל המנפיקה או
במסלקת הבורסה עד לאותו מועד ,יהיה בטל ומבוטל לאחר המועד הנ"ל ולא יקנה עוד
למחזיק בו כל זכות שהיא.

2.4.3

הערך הכלכלי של כתבי האופציה )סדרה (1
הערך הכלכלי של כתב אופציה )סדרה  (1הינו  1.02ש"ח .הערך האמור מבוסס על
נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לקביעת שווי כתבי אופציה כאשר מניה
מונפקת ביחד עם כתבי אופציה ,כשסטיית התקן השבועית היא  6.09%ושיעור ההיוון
השנתי הינו .3%

2.4.4

תנאי ההצמדה
מחיר המימוש של כתבי אופציה )סדרה  (1יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן לפי תנאי
ההצמדה הבאים:

ב 10 -
המונח "מדד המחירים לצרכן" משמעו  -מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים
לצרכן" הכולל ירקות ופירות ,המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכולל
אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר שיבוא במקום הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על
אותם הנתונים והחישובים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יבוא במקומו
מדד אחר שיפורסם על ידי גוף או מוסד כאמור ,ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס
שבינו לבין המדד המוחלף ,ייקבע היחס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
המונח "המדד הידוע" משמעו  -מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע.
המונח "מדד המימוש" משמעו  -מדד המחירים לצרכן הידוע במועד המימוש.
המונח "המדד היסודי" משמעו  -מדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר  ,2006שפורסם
ביום .15.2.2006
אם יתברר במועד המימוש כי מדד המימוש עלה לעומת המדד היסודי ,ישלם המחזיק
בכתבי אופציה )סדרה  (1את מחיר המימוש ,כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור עליית
מדד המימוש לעומת המדד היסודי .אולם ,אם יתברר במועד המימוש כאמור כי מדד
המימוש זהה למדד היסודי או נמוך ממנו ,ישלם המחזיק בכתבי אופציה )סדרה  (1את
מחיר המימוש על פי ערכו הנקוב.
2.4.5

מימוש כתבי האופציה
כל מחזיק בכתב אופציה )סדרה  ,(1אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות
המימוש מכח כתבי האופציה )סדרה  (1שבבעלותו ,יעשה זאת ,במהלך תקופת המימוש,
באמצעות הבנקים או חברי הבורסה ,על ידי מתן הודעת מימוש ,באופן כמתואר להלן.
הודעת המימוש תוגש למנפיקה במישרין במשרדה הרשום או באמצעות הבנקים או
חברי הבורסה ,עד תום תקופת המימוש על גבי טופס ,כפי שייקבע על ידי המנפיקה,
בצירוף מכתבי ההקצאה המתייחסים לכתבי האופציה )סדרה  (1הכלולים בבקשה,
והסכום במזומן של מחיר המימוש ,בגין כל כתב אופציה )סדרה  (1שמימושו מבוקש.
היום בו נותן חבר הבורסה במסלקת הבורסה הוראת מימוש יחשב כיום המימוש
)"תאריך המימוש"( .על מבקש המימוש יהיה לחתום ,בכל עת שיידרש לכך על ידי
המנפיקה ,על כל מסמך שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין או תקנון המנפיקה ,לשם
הקצאת מניות המימוש .לדירקטוריון המנפיקה הסמכות לייפות את כוחו של כל אדם
שימצא לנכון ,לחתום בשם המבקש על כל מסמך שיהיה דרוש לצורך הקצאת מניות
המימוש למבקש כאמור .הודעת המימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי.

ב 11 -

כל כתב אופציה )סדרה  (1יהיה ניתן למימוש רק בשלמות ולא בחלקים.
בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה יהיה לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה
)סדרה  (1כדלקמן:
)א(

הודעת לקוח המחזיק בכתבי אופציה )סדרה  (1בדבר מימוש ,שתתקבל עד
שעה  12:00במשרדי חבר הבורסה ,שבאמצעותו מוחזקים כתבי האופציה
)סדרה  ,(1תועבר על ידי חבר הבורסה למסלקה לא יאוחר משעה  12:00ביום
המסחר הבא אחריו;

)ב (

קיבלה המסלקה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש כאמור עד שעה ,12:00
תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם
את החברה לרישומים ,שעל שמה יהיו רשומים ניירות הערך של המנפיקה,
לא יאוחר משעה  12:00ביום המסחר הבא לאחר היום שבו נמסרה לה
ההודעה כאמור;

)ג(

קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בסעיף קטן )ב( לעיל עד שעה
 ,12:00תעביר החברה לרישומים את בקשת המימוש למשרדה הרשום של
המנפיקה ,לא יאוחר משעה  12:00ביום המסחר הבא לאחר היום שבו קיבלה
את ההודעה כאמור;

)ד(

כל הודעה מאלה המנויות בסעיפים קטנים )א( או )ג( לעיל שתתקבל לאחר
השעה  12:00מדי יום מסחר ,תיחשב כאילו התקבלה לפני השעה  12:00ביום
המסחר הבא אחריו.

למרות האמור לעיל ,ביום המימוש האחרון ,על חברי מסלקת הבורסה להעביר
למסלקה את הודעות המימוש הסופיות עד השעה  .9:00המימוש יבוצע באותו יום .חבר
בורסה שלא הגיש את הודעת המימוש עד השעה האמורה ,תראה אותו המסלקה כמי
שלא מימש את זכותו.
היה ויום המימוש האחרון יחול ביום שלא יתנהל בו מסחר בבורסה ,יידחה יום
המימוש האחרון ליום המסחר הראשון לאחר מכן.
2.4.6

מרשם מחזיקים ,הקצאה ,העברה ופיצול
המנפיקה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי כתבי אופציה )סדרה  (1בו
יירשמו שמות מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  ,(1כתובותיהם וכמות כתבי האופציה

ב 12 -
)סדרה  (1הרשומים על שמם .כן תרשמנה במרשם כל העברות בעלות בכתבי האופציה
)סדרה  .(1המנפיקה רשאית לסגור את המרשמים מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא
תעלינה ביחד על  30יום בשנה ,ביחס לכל מרשם.
2.4.7

הקצאת מניות המימוש ורישומן למסחר
תוך יום מסחר אחד לאחר קבלת הודעת המימוש ,תקצה המנפיקה למבקשים את
מניות המימוש המגיעים להם ,ולאור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש
בבורסה ,תנקוט המנפיקה מיד בכל הפעולות לרישומם של מניות המימוש בבורסה.
המנפיקה תמסור למבקשים את התעודות בגין מניות המימוש ,לא יאוחר מסיום
החודש העוקב לאחר החודש שבו נעשית הקצאת מניות המימוש.
המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש אחת ,אולם כל עודפי מניות
המימוש שיתהוו בעת המימוש ,אם יתהוו ,יימכרו על ידי המנפיקה תוך  30יום מהמועד
שתתהווה כמות מתקבלת על הדעת למכירה בבורסה כנ"ל ,והתמורה נטו )לאחר ניכוי
היטלים ,תשלומי חובה ועמלה( תשולם לזכאים תוך  14יום מתאריך המכירה.
המנפיקה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים הקטנים מ 15 -ש"ח.
כתבי האופציה )סדרה  (1אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של
מניות המימוש.

2.4.8

זכויות מניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה )סדרה (1
ממועד הקצאתן יהיו מניות המימוש שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות
הקיימות בהון המנפיקה ,ויזכו את בעליהן במלוא הדיבידנדים או הזכויות ,אשר היום
הקובע בגינן הוא בתאריך המימוש או לאחריו.

2.4.9

התאמת מספר מניות המימוש ומחיר המימוש

2.4.9.1

אם תחלק המנפיקה מניות הטבה ,אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף
בחלוקתן הינו לפני תאריך המימוש )"התאריך הקובע"( ,תנהג המנפיקה ביחס למחזיקי
כתבי האופציה )סדרה  (1אשר טרם מומשו עד לתאריך הקובע כדלקמן:
מספר המניות שמחזיק כתב אופציה )סדרה  (1יהיה זכאי להן בעת המימוש יוגדל
במספר המניות שמחזיק כתב אופציה )סדרה  (1היה זכאי להן כמניות הטבה ,אילו
מימש כתב אופציה )סדרה  (1בתאריך הקובע ,כאשר מחיר המימוש של כל כתב אופציה
)סדרה  (1לא ישתנה.

ב 13 -

 2.4.9.2אם תציע המנפיקה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות,
לא יותאם מחיר המימוש של כתבי האופציה )סדרה  (1ואולם ,מספר המניות הנובעות
ממימוש כתבי האופציה )סדרה  (1שטרם מומשו למניות יותאם בהתאם למרכיב
ההטבה בזכויות ,כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה בתאריך הקובע
לשער הבסיס "אקס זכויות".
 2.4.9.3שיטות ההתאמה המפורטות בסעיפים  2.4.9.1ו 2.4.9.2 -לעיל אינן ניתנת לשינוי.
2.4.9.4

אם תאחד המנפיקה את המניות הרגילות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול
יותר ,או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר ,יוקטן או יוגדל ,לפי
המקרה ,מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה )סדרה  (1לאחר
פעולה כאמור ,אולם המחזיק בכתב אופציה )סדרה  (1לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה.
כל חלקי מניות שיתהוו כתוצאה מפעולה כאמור ,לאחר שייצברו לכמות סבירה למכירה
בבורסה ,ימכרו על ידי המנפיקה בבורסה במשך תקופה של חודש ימים ממועד
ההקצאה האמורה והתמורה נטו ,לאחר ניכוי הוצאות המכירה ,עמלות והיטלים
אחרים ,תשולם לזכאים תוך  14יום מתאריך המכירה .המנפיקה לא תשלח המחאות
בגין סכומים של פחות מ 15 -ש"ח.

2.4.9.5

אם המנפיקה תחלק דיבידנד במזומן תחולנה ההוראות הבאות:
מיד לאחר היום הקובע לחלוקת הדיבידנד במזומן יחושב היחס בין שער מניית
המנפיקה בסוף היום הקובע כאמור לבין שער מניית המנפיקה ,כפי שייקבע על ידי
הבורסה ,כשהוא מותאם לחלוקת הדיבידנד )שער אקס דיבידנד(.
מחיר המימוש יותאם בהתאם לתוצאת חלוקת מחיר המימוש ,כפי שיהיה באותה עת
ביחס שנקבע כאמור לעיל )"מחיר המימוש המותאם"( .המנפיקה תודיע על מחיר
המימוש המותאם לא יאוחר מהיום בו תיסחרנה מניות המנפיקה בבורסה "אקס
דיבידנד".

2.4.10

הוראות להגנת המחזיקים בכתבי אופציה )סדרה  (1בתקופת המימוש
מתאריך תשקיף זה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה )סדרה  (1על פי
תשקיף זה ,אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש ,תחולנה ההוראות
הבאות:
)א(

המנפיקה תימנע מחלוקת מניות הטבה העשויה להביא להפחתת מחיר מניית
מימוש מתחת לערכה הנקוב ,וזאת מבלי לפגוע באפשרות המנפיקה לנהוג לפי
האמור בסעיף  2.4.9.1לעיל.

ב 14 -
)ב(

המנפיקה תימנע מחלוקת דיבידנד במזומן ו/או מניות הטבה ו/או זכויות
לרכישת ניירות ערך אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם הינו פחות מ-
 10ימי עסקים לאחר יום קבלת ההחלטה בדירקטוריון המנפיקה בדבר
חלוקה כאמור.

)ג(

המנפיקה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת
ההקצאה של כל המניות העשויות להגיע בגין מימוש כל כתבי האופציה
)סדרה  (1שבמחזור ,ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

)ד(

המנפיקה לא תשנה את הזכויות הנלוות למניות הרגילות ולא תנפיק מניות
מסוג חדש הזכאיות להשתתף בעודף רכושה של המנפיקה בעת פירוק ,אלא
באישור החלטה מיוחדת של מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  (1כאמור להלן.

)ה(

במקרה של קבלת החלטה על פירוק המנפיקה מרצון ,תפרסם המנפיקה
הודעה על כך בשני עיתונים יומיים ,בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה
בישראל ,אשר תפרט ,בין היתר ,כי כל מחזיק בכתבי האופציה )סדרה (1
יחשב כאילו ניצל את זכות המימוש שלו לפני קבלת ההחלטה )ללא צורך
בתשלום קודם של מחיר המימוש( ,אלא אם כן ייתן הודעה בכתב למנפיקה,
בתוך  30יום ממועד הפרסום האמור ,על ויתורו על הזכות האמורה .לא נתן
המחזיק בכתבי האופציה )סדרה  (1הודעה כאמור תוך פרק הזמן האמור,
יהיה זכאי המחזיק להשתתף בסכום שהיה מקבל בפירוק המנפיקה כמחזיק
במניות עקב מימוש כתבי האופציה )סדרה  (1שברשותו למניות ערב קבלת
החלטת הפירוק ,ובניכוי מחיר המימוש מהכספים שיקבל מחלקו בפירוק
כאמור ,אם תיוותר יתרה לחלוקה.

)ו(

העתק מהדו"חות התקופתיים של המנפיקה וכן מהדו"חות הכספיים
השנתיים והביניים שלה יהיו ניתנים לעיון המחזיקים בכתבי האופציה
)סדרה  (1באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו הינה:
 www.magna.isa.gov.ilובמשרדי המנפיקה בשעות העבודה הרגילות .על פי
בקשה בכתב של כל מחזיק רשום בכתבי האופציה )סדרה  (1תשלח אליו
המנפיקה ,במשך תקופת המימוש ,העתק מהדו"חות האמורים.

)ז(

לא יאוחר מאשר  3שבועות ולא מוקדם מאשר  4שבועות לפני תום תקופת
המימוש ,תפרסם המנפיקה הודעה בשני עיתונים יומיים ,בעלי תפוצה רחבה
בישראל בשפה העברית על המועד האחרון למימוש כתבי האופציה )סדרה (1
ועל מחיר המימוש.
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כל הודעה למחזיק כתבי האופציה )סדרה  (1תשלח בדואר רשום למחזיקי כתבי
האופציה )סדרה  (1הרשומים במרשם מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  (1והיא תיחשב
כאילו נמסרה בתום שני ימי עסקים ממועד משלוחה כאמור ,וכן תפורסם בשני עיתונים
יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה בישראל.
2.4.11

שינוי זכויות מחזיקי כתבי אופציה )סדרה  (1ואסיפות המחזיקים בכתבי אופציה
)סדרה (1
כל הסדר של המנפיקה עם מחזיקי כתבי אופציה )סדרה  (1בקשר לכל זכות או תביעה
שיש להם יעשה באמצעות החלטה מיוחדת ,שתתקבל באסיפה הכללית של מחזיקי
כתבי אופציה )סדרה  (1ברוב של  75%מבין הנוכחים והמשתתפים בהצבעה .אותן
הוראות בתקנון ההתאגדות של המנפיקה המתייחסות לאסיפות כלליות של בעלי
המניות במנפיקה תחולנה ,בשינויים המחויבים ,על אסיפות כלליות של מחזיקי כתבי
האופציה )סדרה  .(1בהצבעה באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה )סדרה  (1יהיה
לכל מחזיק בכתב אופציה )סדרה  (1קול אחד בגין כל כתב אופציה בהצבעה במנין
קולות.
בהתאם להנחיית הבורסה ,תנאי כתבי האופציה )סדרה  ,(1בכל הנוגע לתקופת
המימוש ,מחיר המימוש ,תנאי ההצמדה ודרכי הגנה במקרה של חלוקת מניות הטבה
ו/או זכויות  -אינם ניתנים לשינוי .על אף האמור לעיל ,ניתן ,על פי הנחיות הבורסה,
לשנות את מחיר המימוש ו/או תקופת המימוש בדרך של הסדר או פשרה ,ובלבד
שאושר על ידי בית משפט לפי סעיף  350לחוק החברות.
לכתבי אופציה )סדרה  (1שיוחזקו על ידי חברה בת של המנפיקה ,אם יוחזקו וכל עוד
יוחזקו כאמור ,לא תהינה זכויות הצבעה באסיפה כללית של בעלי כתבי אופציה )סדרה
.(1

2.4.12

הקצאה של כתבי אופציה )סדרה  (1נוספים

 2.4.12.1בכפוף להוראות כל דין ,המנפיקה זכאית בכל עת )עד תום תקופת המימוש( ,ומעת לעת,
להנפיק )בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת( כתבי אופציה )סדרה (1
בנוסף על כתבי האופציה )סדרה  (1על פי תשקיף זה ,ודינם של כתבי האופציה )סדרה (1
הנוספים ,ממועד הוצאתם ,יהיה כדין כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים על פי תשקיף
זה ,וכתבי האופציה )סדרה  (1על פי תשקיף זה וכן כתבי האופציה )סדרה  (1הנוספים
)ממועד הוצאתם( יהוו סדרה אחת לכל דבר ועניין .המנפיקה תפנה לבורסה בבקשה
לרשום למסחר את כתבי האופציה )סדרה  (1הנוספים כאמור.
 2.4.12.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המנפיקה תהא רשאית להציע את כתבי האופציה
)סדרה  (1הנוספים )ממועד הוצאתם( ללא צורך בהודעה לבעלי כתבי אופציה )סדרה (1
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ו/או בקבלת אישורם .כל ההוראות החלות על כתבי אופציה )סדרה  (1על פי תשקיף זה
יחולו על כתבי אופציה )סדרה  (1הנוספים.
2.5

מיסוי הכנסות מניירות הערך המוצעים
לפי הדין הקיים כיום בישראל חלים על המניות המוצעות על פי תשקיף זה הסדרי המס
המתוארים בתמצית להלן:

2.5.1

שיעורי המס שיחולו על רווח הון ממכירת המניות המוצעות
בהתאם לסעיף  91לפקודות מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,תשכ"א ") 1961 -הפקודה"( ,יחיד
יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך ,בין אם הם נסחרים בבורסה
ובין אם לאו ,בשיעור שלא יעלה על  .20%למעט יחיד שהינו "בעל מניות מהותי"
בחברה ,כלומר מחזיק במישרין או בעקיפין ב 10%-לפחות באחד או יותר מאמצעי
השליטה בחברה ,במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו
למכירה כאמור ,אשר שיעור המס לגביו יהיה  .25%בהתאם לסעיף 101א כל עוד לא
קבע שר האוצר הוראות אחרות באם תבע היחיד ניכוי הוצאות רבית ריאלית והפרשי
הצמדה יחויב רווח ההון בשיעור של ) 25%במקום שיעור שלא יעלה .(20%
חברות אשר חלות עליהן הוראות פרק ב' לחוק התיאומים תהיינה חייבות במס על רווח
הון ריאלי ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בשיעור מס החברות ,אשר יופחת
בהדרגה עד לשיעור של  25%בשנת  2010ואילך ) 31%בשנת המס  29% ,2006בשנת המס
 27% ,2007בשנת המס  2008ו 26%-בשנת המס  .(2009חברות אשר לא חל לגביהן פרק
ב' לחוק התיאומים או סעיף 130א לפקודה יחויבו בשיעור מס של  25%בגין רווח הון
ריאלי כאמור.
הפסד הון ממכירת ניירות הערך המוצעים יקוזז בהתאם להוראות סעיף  92לפקודה.

2.5.2

שיעורי המס שיחולו על הכנסות מדיבידנד בגין מניות המנפיקה
לגבי יחיד תושב ישראל ,בהתאם לסעיף 125ב לפקודה ,על הכנסה מדיבידנד שהפיק
יחיד תושב ישראל יחול מס בשיעור של  25%) 20%לגבי "בעל מניות מהותי"(.
לגבי חברה תושבת ישראל ,בהתאם לסעיף  126לפקודה ,לא תיכלל הכנסה מחלוקת
רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל .על דיבידנד
המחולק לחברה תושבת ישראל שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל,
יוטל מס בשיעור של .25%
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החברה תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד ,בהתאם להוראת סעיף  164לפקודה.
תוצאות המס של ההשקעה בניירות ערך המוצעים צריכות להיבחן בשים לב למאפייניו
המיסויים הייחודיים של כל משקיע .הפרטים הכלולים לעיל אינם מתיימרים לשקף את
הפרשנות המוסמכת של הוראות דין כלשהו ואין הן מהוות תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי
מומחים בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על
פי תשקיף זה ,לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב
לנסיבותיו הייחודיות.
כמקובל בהחלטות השקעה ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה במניות ובכתבי
אופציה .האמור בתשקיף זה אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה של הוראות החוק
או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ואינו בא
במקום יעוץ משפטי ומקצועי בנדון ,אותו יש לקבל בהתאם לנתוניו המיוחדים של כל משקיע.
2.6

הימנעות מעשיית הסדרים

2.6.1

המנפיקה ,הדירקטורים והחתמים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה ,להימנע
מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות הערך ,הפצתם
ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימנע מלהעניק לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף ,זכות
למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.

2.6.2

המנפיקה ,הדירקטורים והחתמים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה ,להודיע לרשות
ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את התחייבות כאמור בסעיף
 2.6.1לעיל.

2.6.3

המנפיקה ,הדירקטורים והחתמים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה ,להימנע
מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה עם צד שלישי כלשהו ,שלפי
מיטב ידיעתם ,ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  2.6.1לעיל.

2.6.4

המנפיקה המציאה לרשות ניירות ערך ,בתאריך פרסום תשקיף זה ,התחייבות חתומה
על ידי כל בעלי הענין בה ,המחזיקים כל אחד בתאריך התשקיף ,במישרין או בעקיפין,
בלמעלה מ 5%-מההון המונפק והנפרע של המנפיקה ,דהיינו  -סאני.קום בע"מ ,סאני
אלקטרוניקה בע"מ ,בן דב אחזקות בע"מ ואילן בן דב אשר לפיה התחייבו לנהוג על פי
האמור בסעיפים  2.6.1עד  2.6.3לעיל.

2.6.5

המנפיקה ,הדירקטורים והחתמים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ
שלא יתחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות סעיף זה .המנפיקה והחתמים יעבירו
לרשות ניירות ערך העתקי מסמכי ההתחייבויות של המפיצים כאמור.
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2.7

תעודות ניירות ערך
תעודות בגין המניות תהיינה מוכנות למסירה לזכאים להן במשרדה הרשום של
המנפיקה ,לא יאוחר מתום שלושה חודשים מתאריך התשקיף ,ותימסרנה כנגד החזרת
מכתבי הקצאה.
המנפיקה לא תוציא תעודות בגין כתבי האופציה )סדרה  (1והזכאות וההחזקה בהם
תהיה בהתאם למכתבי ההקצאה וכן בהתאם לרישום במרשם מחזיקי כתבי האופציה
)סדרה .(1
מכתבי ההקצאה יהיו ניתנים להעברה ,לפיצול ולוויתור לטובת אחרים ,בכפוף למילוי
כתב העברה ,פיצול או ויתור ,ומסירתו בצירוף מכתב ההקצאה למנפיקה ,ובכפוף
לתשלום על ידי המבקש של כל ההוצאות ,המסים וההיטלים הכרוכים בכך.

2.8

הימנעות מדילול הון
בתקופה החל מתאריך פרסום התשקיף ועד להקצאת ניירות הערך על פי תשקיף זה ,לא
תעשה המנפיקה כל פעולה אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתקנות ניירות ערך
)פרטי התשקיף ,מבנהו וצורתו( ,תשכ"ט.1969-

2.9

משקיעים מוסדיים

2.9.1

משקיעים מוסדיים ,כהגדרתם להלן ,ששמותיהם מפורטים בטבלה בסעיף  2.9.7להלן
)בסעיף  2.9זה" ,המשקיעים המוסדיים"( התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש במכרז
בקשות לרכישת  80,000יחידות ,המהוות  80%מתוך  100,000היחידות של המניות
וכתבי האופציה )סדרה  (1המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,בכמות ובמחיר ליחידה
המפורטים בטבלה להלן.
על פי הנחיות הבורסה" ,משקיע מוסדי" ,כמשמעותו בסעיף  1של פרק ג' להנחיות
הבורסה ,הינו מי שהתחייב לרכוש מהצעה לציבור ניירות ערך בשווי כספי של 800,000
ש"ח לפחות ,ובלבד שהוא נמנה עם אחד הגופים הכלולים בתוספת לפי סעיף 15א)ב()(1
לחוק ניירות ערך או שהינו תאגיד כאמור בסעיף 15א)ב() (2לחוק.

2.9.2

בסעיף  2.9זה "חתימת יתר"  -היחס בין כמות ניירות הערך המוזמנת במחיר שיקבע
לבין כמות ניירות הערך שהוצעה לציבור ,לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך
שהוזמנה במחיר העולה על המחיר שיקבע במכרז.
על פי הנחיות הבורסה ,במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים המוסדיים,
אשר הזמנותיהם נקבו במחיר שיקבע ,כדלקמן:
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)א(

היתה חתימת היתר עד פי  5מכמות היחידות שהוצעה לציבור ,תוקצה לכל
משקיע מוסדי  100%מהכמות שהתחייב לרכוש.

)ב(

היתה חתימת היתר יותר מפי  5מכמות היחידות שהוצעה לציבור ,תוקצה
לכל משקיע מוסדי  50%מהכמות שהתחייב לרכוש.

במקרה בו כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור לעיל,
אזי הכמות שתוקצה למשקיע המוסדי תהיה על בסיס יחס שווה לבקשות המשקיעים
המוסדיים באותו מחיר שנקבע.
במקרה בו לא תתקיים חתימת יתר ,הזמנות המשקיעים המוסדיים במסגרת המכרז
תחשבנה כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת ניירות הערך למזמינים.
2.9.3

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המוסדיים ערב פרסום תשקיף זה וההקצאה
למשקיעים המוסדיים נעשו על פי העקרונות הקבועים בסעיף .3ג .בפרק ג' בהנחיות
הבורסה.

2.9.4

בקשות המוסדיים תחשבנה כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת מחיר
היחידה.
המחיר בו יוקצו היחידות למשקיעים המוסדיים יהיה זהה למחיר בו יוקצו היחידות
לציבור.
משקיע מוסדי רשאי על פי הנחיות הבורסה ביום המכרז ,עד לסגירת רשימת החתימות
במכרז ,בהודעה בכתב שימסור לרכז ההנפקה ,לשנות את המחיר בו נקב בהתחייבותו,
ובלבד שהמחיר ליחידה המתוקן יהא גבוה מהמחיר הנקוב בהזמנתו כמפורט בסעיף
 2.9.7להלן.
משקיעים מוסדיים רשאים להציע במועד המכרז כמות יחידות העולה על זו הנקובה
בהתחייבותם המוקדמת ,ואולם יחידות עודפות שיוזמנו לא ייחשבו כהזמנות משקיעים
מוסדיים לעניין התשקיף ,אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור ,והכל בכפוף לאמור
בסעיף  2.2.4לעיל.

2.9.5

2.9.6

התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המוסדיים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי
הבורסה ,ביום העסקים הראשון שלאחר יום המכרז עד השעה  ,12:30ותופקד על ידו
בחשבון המיוחד.
המשקיעים המוסדיים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך הכלולים ביחידות שיוקצו
להם במסגרת המכרז לציבור החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ולא יחולו עליהם
הוראות חסימה.
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2.9.7

המשקיעים המוסדיים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 1.4%
מהתמורה המיידית הכוללת ,מחושבת לפי המחיר המזערי ,בגין ניירות הערך שביחס
אליהם התחייבו המשקיעים המוסדיים להגיש הזמנות כמפורט בסעיף  2.9.7זה .בנוסף,
זכאים המשקיעים המוסדיים לעמלת הפצה בשיעור של  0.1%מהתמורה המיידית
הכוללת שתתקבל בפועל בגין ניירות ערך שרכשו לקיום התחייבותם המוקדמת.
להלן פירוט המשקיעים המוסדיים ,כמות היחידות ומחיר היחידה לה התחייב כל אחד
מהם:
שם המשקיע

מחיר יחידה

כמות יחידות

אלטשולר שחם סופה *

270

5,000

אפיקים מניות ) פ (  -קרן נאמנות *

270

4,075

הראל קרן השתלמות

270

3,350

הראל גמל גמישה

270

3,350

עתידית קופות גמל בע " מ  " -דיקן " 270 -
קרן השתלמות לשכ ירים ועצמאיים

3,350

עתידית קופות גמל בע " מ  " -כספת " 270 -
קופה לתגמולים ופיצויים

3,350

אנליסט אגרסיבית ק  .נאמנות *

270

3,400

גאון ניהול קרנות נאמנות בע " מ

270

6,000

גאון גמל בע " מ

270

7,000

הלמן  -אלדובי קופות גמל בע " מ

270

9,900

דש ) פ ( קפיטל מניות *

260

3,333

דש ) פ ( גמישה *

260

3,333

בנק ירושלים בע " מ *

255

3,800

כלל פיננסים קרנות נאמנות בע " מ *

250

6,000

תמיר פישמן קרנות נאמנות בע " מ *

245

4,850

אנליסט קופות גמל וקה " ש בע " מ *

243

4,905

אנליסט טכנולוגיות ק  .נאמנות *

243

1,668

אנליסט מניות ק  .נאמנות *

243

1,668

אנליסט ת " א מאה ק  .נאמנות *

243

1,668

סה " כ

80,000

* משקיע מוסדי שהינו תאגיד קשור של אחד החתמים החתומים על הסכם החיתום עם המנפיקה .כמות
היחידות הכוללת לה התחייבו משקיעים מוסדיים שהינם תאגידים קשורים כאמור הינה  43,700יחידות.
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2.10

הסכם חיתום ליחידות המוצעות במכרז לציבור

2.10.1

על-פי הסכם מיום  21.2.2006בין המנפיקה מצד אחד לבין כלל פיננסים חיתום בע"מ,
לידר הנפקות ) (1993בע"מ ,1הבינלאומי הראשון ושות'  -חיתום והשקעות בע"מ,
אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות בע"מ ורוסאריו קפיטל בע"מ )"המנהלים
הראשיים"( וכן חתמים אחרים המפורטים בסעיף  2.10.2להלן )"החתמים"( מצד שני,
התחייבו החתמים לרכוש מאת המנפיקה ,כל אחד ,לפי שעור חלקו כאמור בסעיף
 2.10.2להלן ,במחיר המזערי ליחידה ,בניכוי מסים והיטלים ,במידה ויהיו כאלה,
ובהתאם לתנאי תשקיף זה ,את היחידות המוצעות לציבור ,למעט יחידות המשקיעים
המוסדיים ,דהיינו  20,000יחידות )"היחידות המובטחות" או "ניירות הערך
המובטחים"( אשר ביחס אליהם תודיע המנפיקה ,כי לא הוגשו לה עד למועד סגירת
רשימת החתימות ,בקשות לרכישתם ,או שלא שולם למנפיקה מחירם המלא מכל סיבה
שהיא עד לשעה  12:30ביום העסקים הראשון לאחר יום המכרז

2.10.2

להלן רשימת החתמים וחלקו של כל אחד מהם בהבטחת רכישתן של היחידות
המובטחות לפי היחידות הרשומות ליד שמו ,ללא כל אחריות הדדית ביניהם:
החתם

1

מס ' היחידות
המובטחות

כלל פיננסים חיתום בע " מ

1,400

לידר הנפקות )  ( 1993בע " מ

1,400

הבינלאומי הראשון ושות '  -חיתום והשקעות בע " מ

1,400

אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות בע " מ

1,400

רוסאריו קפיטל בע " מ

1,200

אנליסט ניהול הנפקות בע " מ

1,400

י  .א  .צ  .השקעות ונכסים בע " מ

1,200

אפיקים חיתום )  ( 1993בע " מ

1,200

למיטב ידיעת המנפיקה ,לידר החזקות והשקעות בע"מ )"לידר החזקות"( החברה האם של לידר הנפקות )(1993
בע"מ ,הורשעה ביום  31.10.2004בעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ,לפי סעיף  415סיפא לחוק
העונשין ,תשל"ז  ,1987 -בעבירה של הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך לפי סעיף )54א() (1לחוק ניירות ערך
ובעבירה של תרמית על תנודות השער של נייר ערך לפי סעיף )54א() (2לחוק ניירות ערך .במסגרת גזר הדין הוטל
על לידר החזקות קנס בסך של  250אלפי ש"ח .למיטב ידיעת המנפיקה ,מדינת ישראל הגישה ,באמצעות
פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה( ,הודעת ערעור במסגרתו בקשה להגדיל את סכום הקנס בסך של 500
אלפי ש"ח ,ולידר החזקות מצידה הגישה הודעת ערעור במסגרתו בקשה לזכות אותה מכל העבירות בהן הורשעה
ולחלופין לבטל את הקנס הכספי שהושת עליה.
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דש חיתום בע " מ

1,200

ירושלים שוקי הון  -חיתום וה נפקות )  ( 1994בע " מ

1,200

מיטב חיתום בע " מ

1,200

מגדל חיתום וקידום עסקים בע " מ

1,200

שוחר טוב בע " מ

1,200

עידית חיתום והנפקות בע " מ

850

תמיר פישמן חיתום )  ( 1997בע " מ

850

רבבות חיתום בע " מ

850

ורד  -דורות חברה לחיתום )  ( 1993בע " מ

850

סה " כ

20,000

הסכם החיתום קובע הוראות בדבר חישוב היחידות שיהיה על כל חתם לרכוש כאמור,
בהתחשב בכמות היחידות שהוזמנו באמצעותו או על ידו.
כל אחד מיחידי החתמים הצהיר בהסכם החיתום כי הוא רשום לדיווח במגנ"א ומוסר
דיווחים כדין בהתאם לתקנות ניירות ערך )חיתום( ,תשנ"ג ") 1993 -תקנות החיתום"(,
וכן כי בתאריך חתימת הסכם החיתום מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים על פי
תקנות החיתום ומצהיר ומתחייב כי תהיה לו כשירות כאמור עד למילוי מלוא
התחייבויותיו האמורות או עד שיתברר כי אין לו התחייבות וכי יודיע לאלתר למנפיקה
ולמנהלים הראשיים ,על כל שינוי בנכונות הצהרתו בדבר כשירותו לשמש כחתם .כן
הצהיר כל אחד מיחידי החתמים בהסכם החיתום כי בתאריך חתימת הסכם החיתום
יש לו יכולת כספית ודאית ובלתי מותנית למילוי אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם
החיתום ,ומצהיר ומתחייב כי תהיה לו יכולת כספית כאמור עד למילוי מלוא
התחייבויותיו האמורות או עד שיתברר כי אין לו התחייבויות ,וכי יודיע לאלתר
למנפיקה ולמנהלים הראשיים ,על כל שינוי בנכונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר
התחייבויותיו כאמור .התקבלה ההודעה כאמור ו/או המנהלים הראשיים סברו כי חל
שינוי בנכונות ההצהרות או ביכולתו של חתם אחר למלא אחר התחייבויותיו כמפורט
לעיל ,רשאים המנהלים הראשיים ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,להודיע לחתם על הוצאתו
מקונסורציום החתמים והחלפתו באחר או אחרים ,או צמצום חלקו ,או לנקוט בכל
צעד אחר הנראה להם מתאים לשם הבטחת קיומו של חיתום מלא ונאות של ניירות
הערך המובטחים .במקרה שהמנהלים הראשיים יפעילו את סמכותם כאמור הם יתנו
על כך הודעה למנפיקה ,והמנפיקה תמסור ,ללא דיחוי ,הודעה על כך לרשות ניירות ערך
ולבורסה.
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בנסיבות כאמור ,מתחייב כל אחד מהחתמים לחתום על תיקון תשקיף ,היה והודעה
כאמור תחייב ,לדעת רשות ניירות ערך או המנהלים הראשיים תיקון תשקיף לפי סעיף
 25לחוק ניירות ערך .תיקון כאמור לא יהווה כשלעצמו עילה לשחרור חתם כלשהו
מהתחייבותו על פי הסכם החיתום.
כל חתם התחייב להעביר לרשות ניירות ערך ולבורסה ,תוך  7ימים לאחר תום התקופה
להגשת הבקשות על פי התשקיף או לאחר קביעת חלוקת ניירות הערך כאמור בסעיף
)27ב( לחוק ניירות ערך ,לפי המאוחר ,דו"ח הנפקה כנדרש על פי תקנה  19לתקנות
החיתום.
החתמים התחייבו להעביר לחשבון המיוחד ,המנוהל על ידי רכז ההנפקה ,את תמורת
אותם ניירות הערך המובטחים אשר עליהם לרכוש בהתאם להסכם החיתום לא יאוחר
מהשעה  12:00בצהרים ביום המסחר השלישי שלאחר יום המכרז ,וזאת בכפוף לכך
שנתקיימו דרישות ה"פיזור המזערי" ויתר התנאים לרישום למסחר בבורסה כמפורט
בתשקיף זה .רכז ההנפקה יעביר למנפיקה את הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד )כולל
הפירות שנצברו עליהם( בניכוי העמלות .כנגד קבלת כל סכום התמורה הנ"ל תעביר
ותקצה המנפיקה לחתמים את ניירות הערך שרכשו ותמסור להם כתבי הקצאה בגינם.
2.10.3

תשלומי המנפיקה
תמורת התחייבויותיהם ושרותיהם של המנהלים הראשיים והחתמים בהתאם להסכם
החיתום ,לרבות שירותי ריכוז ההנפקה ,וכן תמורת שירותיהם של המורשים לקבלת
בקשות והתחייבויותיהם של המשקיעים המוסדיים התחייבה המנפיקה לשלם עמלות
כדלקמן:

 2.10.3.1לחתמים
עמלת חיתום בשיעור של  1.4%מהתמורה המיידית שתתקבל בגין היחידות המובטחות,
כשהיא מחושבת לפי המחיר המזערי ליחידה .העמלה תחולק בין החתמים לפי חלקם
היחסי בהתחייבותם כמפורט בסעיף  2.10.2לעיל ,וללא התחשבות בכמות היחידות
אשר הוזמנו על ידם או באמצעותם.
 2.10.3.2למורשים לקבלת בקשות
עמלת הפצה בשיעור של  0.1%מהתמורה המיידית הכוללת שתתקבל בפועל בגין ניירות
הערך שיירכשו עקב בקשות שתוגשנה באמצעותם .עמלה זו תשולם גם למשקיעים
המוסדיים לגבי ניירות ערך שרכשו לקיום התחייבותם המוקדמת )לפיכך ,המורשים
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לקבלת בקשות לא יהיו זכאים לעמלת ההפצה בגין היחידות שרכשו כאמור המשקיעים
המוסדיים לקיום התחייבותם המוקדמת(.
 2.10.3.3למשקיעים המוסדיים
עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של  1.4%מהתמורה המיידית הכוללת בגין ניירות
הערך שביחס אליהם התחייבו המשקיעים המוסדיים להגיש הזמנות ,כשהיא מחושבת
לפי המחיר המזערי ליחידה .העמלה תחולק בין המשקיעים המוסדיים לפי חלקם
היחסי ביחידות למשקיעים המוסדיים ,כמפורט בסעיף  2.9.7לעיל.
 2.10.3.4למנהלים הראשיים
)א(

עמלת ניהול ,השתתפות והצלחה אשר תחושב כמכפלת סכום התמורה
המיידית הכוללת ברוטו שתתקבל בפועל בגין כל היחידות המוצעות על פי
התשקיף ,לרבות היחידות למשקיעים המוסדיים בשיעור העמלה )כהגדרתו
להלן( ובניכוי הסכומים המפורטים בסעיפים  2.10.3.1עד  2.10.3.3לעיל.
עמלה זו תחולק בין המנהלים הראשיים והחתמים לפי שיקול דעתה הבלעדי
של כלל פיננסים חיתום בע"מ ולידר הנפקות ) (1993בע"מ" .שיעור העמלה"
) (Rלעניין סעיף  2.10.3.4זה ייקבע לפי הנוסחא שלהלן:
))) R=5.5%+2%((Pf-Pl)/(Ph-Plבמילים 5.5% :בתוספת  2%המוכפלים
בהפרש שבין מחיר היחידות שייקבע במכרז ) (Pfלבין המחיר המזערי ליחידה
) ,(Plככל שיהיה הפרש כזה ,כשהפרש זה מחולק בהפרש שבין המחיר המרבי
ליחידה ) (Phלמחיר המזערי ליחידה ).(Pl

)ב(

לרכז ההנפקה  -עמלת ריכוז בסך של  30,000ש"ח.

)ג(

לכלל פיננסים חיתום בע"מ ישולם החזר הוצאות בסכום השווה ל25,000 -
דולר ארה"ב לפי שערו היציג של דולר ארה"ב ,במועד התשלום בפועל.

העמלות המפורטות לעיל ישולמו לחתמים במלואן ,גם במקרה של רכישת יחידות על
ידי החתמים על פי הוראות הסכם החיתום.
במקרה ועל החתמים יהיה לרכוש ניירות ערך על פי הוראות הסכם החיתום ,תשולמנה
העמלות לכל חתם ,לאחר שירכוש את היחידות שברכישתן הוא חייב על פי הסכם
החיתום ,וישלם את מלוא תמורתם.
התשלומים כאמור לעיל יעשו על ידי המנפיקה באמצעות רכז ההנפקה.
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המורשים לקבלת בקשות רשאים ליתן ללקוחותיהם הנחות מתוך עמלות ההפצה להם
הם זכאים על פי הסכם החיתום .המנהלים הראשיים והחתמים יהיו רשאים ,על פי
שיקול דעתם הבלעדי ,לשלם עמלות לצדדים שלישיים בעבור סיוע בשיווק ,מכירה
והפצה של ניירות ערך בהנפקה ,וזאת מתוך סכומי העמלות להם הם זכאים על פי
הסכם החיתום ,ובלבד שסכומים אלו לא ישולמו לרוכש סופי של ניירות ערך בהנפקה.
2.10.4

שיפוי החתמים
המנפיקה התחייבה לשפות את החתמים או כל אחד מהם בשל חבות שתוטל עליהם,
ככל שתוטל ,לטובת אדם או גוף אחר על פי פסק דין חלוט של בית משפט ,לרבות פסק
דין שניתן בפשרה שהמנפיקה הסכימה לו מראש ובכתב או פסק בורר שאושר בידי בית
משפט ואשר הפך חלוט וכן בגין הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך
דין ,שהוציא מי מהחתמים או שחויב בהן בידי בית משפט בהליכים לפי סעיף זה או
בקשר לאישום פלילי ממנו זוכה החתם או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה
דורשת הוכחת מחשבה פלילית ,והכל  -שהוא תוצאה של פרט מטעה בתשקיף או עקב
כל תביעה שעילתה נעוצה בתשקיף או נובעת ממנו ,ואשר מי מהחתמים יחויבו בה
כאמור לעיל או יתפשרו לגביה בהסכמת המנפיקה בכתב כאמור.
התחייבות המנפיקה לשיפוי כמתואר לעיל הינה עד סך השווה לתמורת ההנפקה
המיידית בהנפקה ברוטו ,צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע בתאריך
הסכם החיתום ועד למדד הידוע במועד תשלום השיפוי בפועל )"הסכום המירבי"(.
דירקטוריון המנפיקה החליט כי סכום השיפוי סביר בנסיבות הענין ובגין התחייבויות
החתמים על פי הסכם החיתום.
למרות האמור לעיל לא ישולם בגין השיפוי הנ"ל סכום העולה על סך השווה ל25%-
מהונה העצמי של המנפיקה על פי דוחותיה הכספיים הכלולים בתשקיף זה )כשלעניין
דוחות כספיים אלו ,תתווסף לסכום ההון העצמי גם תמורת ההנפקה המיידית בהנפקה(
או סכום העולה על סך השווה ל 25%-מהונה העצמי של המנפיקה על פי דוחותיה
הכספיים המבוקרים האחרונים של המנפיקה בעת הדרישה לשיפוי ,לפי הגבוה
מביניהם )"סכום הביניים"( ,אם קיים חשש ממשי לכך שתשלום מעל סכום הביניים
ימנע מהמנפיקה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה )למעט התחייבויות של המנפיקה
לבעלי השליטה בה( הקיימות בעת דרישה ראשונה של שיפוי בהתאם להסכם החיתום
על ידי החתמים )בסעיף קטן  2.10.4זה" :התנאי"( .מובהר כי תשלום שיפוי עד לסכום
הביניים אינו כפוף לתנאי ,כי אין בתנאי בכדי לגרוע מזכויות החתמים לסעדים כלפי
המנפיקה בהתאם ובכפוף לכל דין ,וכי התנאי לא יחול במקרה והוצא למנפיקה צו
פירוק או נתמנה לה מפרק זמני בהליך שניזום שלא על ידי מי מהחתמים בעילות על פי
הסכם החיתום.
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על פי הסכם החיתום ,כל אחד מהחתמים יהיה רשאי לדרוש כי המנפיקה תנהל בשמו
כל מו"מ או הגנה נגד תביעה ,הליך ו/או דרישה כנ"ל .אם המנפיקה לא תמלא אחר
דרישת החתם תוך  20יום ,יוכל אותו חתם ,ללא צורך בהסכמת המנפיקה ,להתפשר עם
התובע על כל סכום שיראה לו והמנפיקה תהא חייבת לשפותו על סכום הפשרה )שאושר
בפסק דין( ועל כל סכום סביר שהוצא על ידיו במהלך הטיפול בתביעה הנ"ל ,ובלבד
שניתנה למנפיקה הודעה בכתב של שבעה ימים מראש על הכוונה להתפשר כאמור
והמנפיקה לא קיבלה על עצמה את ניהול ההליכים כמפורט לעיל ,הכל בכפוף להגבלת
הסכום כמתואר בסעיף זה לעיל.
חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי חתם כלשהו בגין סכום כלשהו בו יחויב עקב קיומו
של פרט מטעה בתשקיף שהיה מבוסס או עקב תביעה שעילתה היתה מבוססת על מידע
שנמסר למנפיקה בכתב על ידי אותו חתם ,לשם שימוש במידע זה לצורך הכנת
התשקיף.
שיפוי לא יינתן לחתם בגין פרט מטעה אם לא הוכח כי החתם האמין בתום לב שאין
בתשקיף פרט מטעה ,וכן לא יינתן שיפוי בשל פעולה שנעשתה על ידי החתם בכוונה או
בפזיזות.
עם מסירת כל תביעה או דרישה לתשלום כאמור לעיל לחתם כלשהו ,מחויב אותו חתם
להודיע על כך באופן מיידי למנפיקה וליתר החתמים.
2.10.5

הסתלקות החתמים

 2.10.5.1במקרה ויתברר כי התשקיף כולל פרט מטעה כלשהו ,או כי חסר בתשקיף פרט חשוב,
או במקרה שרשות ניירות ערך תיתן הוראה בהתאם לסעיף )25א( ו/או 25א)ב( לחוק
ניירות ערך ,לפרסם תיקון לתשקיף או לפרסם תשקיף מתוקן ,או במקרה שהמנפיקה
תבקש )מבלי שקיבלה לכך מראש ובכתב את הסכמת המנהלים הראשיים( לערוך תיקון
לתשקיף בהתאם לסעיף 25א)א( לחוק האמור ,יהיו החתמים או מי מהם רשאים ,על
ידי מתן הודעה למנפיקה תוך שני ימי עסקים מהיום בו נודע להם על אחד המקרים
המנויים לעיל לפי העניין ,אך לא יאוחר ממועד פתיחת רשימת החתימות ,להשתחרר
מכל התחייבויותיהם כלפי המנפיקה על פי הסכם החיתום ,למעט התחייבות רכז
ההנפקה לריכוז ההצעה ,וזאת אם הפרט המטעה או הפרט החשוב החסר בתשקיף
כאמור לעיל לא היה ידוע לאותו חתם בעת חתימת הסכם החיתום ,או אם ההוראה
ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא היה ידוע לאותו חתם בעת חתימת הסכם
החיתום ואשר באופן סביר ,אילו היתה ידועה לו ,לא היה מתקשר עם המנפיקה בהסכם
החיתום ,או שלא היה מתקשר בו באותם תנאים .המנפיקה תודיע בו ביום למנהלים
הראשיים על מתן ההוראה על ידי רשות ניירות ערך לפרסום תיקון לתשקיף כאמור או
על פניית המנפיקה בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן ,כאמור.
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אם מי מבין המנהלים הראשיים יפעל על פי האמור לעיל וישתחרר מהתחייבויותיו
כאמור מבלי שמנהל ראשי אחר נטל על עצמו את התחייבויות המשתחרר ,יבוטל הסכם
החיתום גם עם יתר החתמים והמפיקה תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון
תשקיף או תבטל את ההנפקה ,הכל לפי שיקול דעתה .במקרה שבו בחרה המנפיקה
שלא לבטל את ההנפקה ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית ,היא תפנה לרשות
ניירות ערך בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא יכללו
בו חתימות החתמים .אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור ,תבוטל
ההנפקה.
אם אחד או יותר מהחתמים יממש את זכותו כאמור וישתחרר מהתחייבויותיו על פי
הסכם החיתום כאמור ,לא תבוטל ההנפקה ואחריותם של החתמים שלא השתחררו
כאמור תישאר בעינה .במקרה זה תפנה המנפיקה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון
תשקיף בהתאם להוראות סעיף 25א)א( לחוק ניירות ערך .בקשה כאמור ותיקון
התשקיף בעקבותיה לא יהוו כשלעצמם עילה לשחרור חתם כלשהו מהתחייבויותיו על
פי הסכם החיתום.
 2.10.5.2למרות האמור בהסכם החיתום ,המנהלים הראשיים יהיו רשאים ,לפי שיקול דעתם
המוחלט של רוב המנהלים הראשיים ,ובלבד שכלל פיננסים חיתום בע"מ ביניהם ,לבטל
את כל התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום ובלבד שעשו כן בהודעה שתימסר
למנפיקה לא יאוחר מ 12 -שעות לפני מועד פתיחת רשימת החתימות ,וזאת אם לפי
שיקול דעתם הבלעדי ,יחול שינוי במצב הכלכלי )לרבות מצב שוק ההון( ,במצב המדיני,
הפוליטי או הביטחוני במדינת ישראל או בעולם המשפיע או עלול להשפיע באופן מהותי
לרעה על שוק ההון בישראל או בעולם לעומת המצב במועד חתימת הסכם החיתום ו/או
אם חלו התפתחויות במנפיקה העלולות להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי המנפיקה
לעומת המצב הקיים במועד חתימת הסכם החיתום .במקרה כזה יבוטל הסכם זה גם
עם יתר החתמים ,והמנפיקה תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל
ההנפקה ,הכל לפי שיקול דעתה.
הודעה על ביטול התחייבות החתמים וביטול הסכם החיתום כאמור תינתן בכתב,
בחתימת כל המנהלים הראשיים לא יאוחר מ 12-שעות לפני מועד פתיחת רשימת
החתימות ,ותחשב כנמסרת למנפיקה במועד מסירתה במשרדה הרשום של המנפיקה או
במשרד עורכי דינה לעניין ההנפקה.

במקרה שבו בחרה המנפיקה שלא לבטל את ההנפקה ,היא תפנה לרשות ניירות ערך
בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא ייכללו בו חתימות
החתמים .אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור ,תבוטל ההנפקה.
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החתמים ייפו את כוחם של המנהלים הראשיים לדחות בשמם מועדים הקבועים
בתשקיף ,לרבות ,אך לא רק ,את יום המכרז ו/או לבטל בשמם את הסכם החיתום לפי
שיקול דעתם.
 2.10.5.3במקרה של ביטול ההנפקה כאמור לעיל תודיע על כך המנפיקה בדוח מיידי ותפרסם
הודעה בנדון באותו יום ,ככל הניתן ,בעיתון אחד ,ולמחרת בשני עיתונים יומיים
הנפוצים בישראל בשפה העברית.
אם תבוטל ההנפקה בנסיבות המפורטות בסעיף  2.10.5זה ,המנהלים הראשיים ו/או
החתמים וכל אחד מהם לא יהיו אחראים כלפי המנפיקה והמנפיקה לא תהיה אחראית
כלפי החתמים ו/או המנהלים הראשיים בגין כל נזק שיגרם כתוצאה ו/או בקשר עם
הביטול האמור לעיל ו/או בגין כל הוצאה שהוצאה במהלך ו/או בקשר עם הטיפול
בהכנת טיוטות התשקיף והתשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם
החיתום.
2.10.6

הגשת בקשות על ידי החתמים
על פי תקנה  13לתקנות החיתום ,חתם לא יזמין לעצמו ניירות ערך ,שלהצעתם הוא
ישמש חתם ,אלא אם נכללה בתשקיף הודעה על כמות ניירות הערך שאותה התחייב
החתם הרוכש להזמין לעצמו.
להלן רשימת החתמים אשר הודיעו על התחייבותם להזמין עבור עצמם יחידות
במסגרת המכרז לציבור ופירוט היחידות אותן הם התחייבו להזמין:
החתם

מס ' היחידות

כלל פיננסים חיתום בע " מ

1,400

לידר הנפקות )  ( 1993בע " מ

1,400

הבינלאומי הראשון ושות ' -חיתום והשקעות בע " מ

1,400

אנליסט ניהול הנפקות בע " מ

1,400

י  .א  .צ  .השקעות ונכסים בע " מ

600

דש חיתום בע " מ

1,200

ירושלים שוקי הון  -חיתום והנפקות )  ( 1994בע " מ

1,200

מיטב חיתום בע " מ

1,200
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עידית חיתום והנפקות בע " מ

425

תמיר פישמן חיתום )  ( 1997בע " מ

425

סה " כ

10,650
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פרק ג'  -הון המנפיקה
3.1

הון המניות לתאריך התשקיף

3.1.1

הון המניות הרשום של המנפיקה לתאריך התשקיף הינו  100,000,000ש"ח והוא מחולק
ל 100,000,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.

3.1.2

הון המניות המונפק והנפרע של המנפיקה לתאריך התשקיף הינו  9,720,000ש"ח והוא
מחולק ל 9,720,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.

3.1.3

כל המניות בהון המנפיקה הן מניות על שם.

3.2

זכויותיהן של מניות המנפיקה
התיאור שלהלן הינו תיאור עיקרי של הזכויות הנלוות למניות המנפיקה ,כפי שנקבעו
בתקנון המנפיקה .תיאור מפורט של הזכויות הנלוות למניות המנפיקה מצוי בתזכיר
ובתקנון ההתאגדות של המנפיקה )"התקנון"( הניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך שכתובתו הינה www.magna.isa.gov.il :ובמשרדי המנפיקה.

3.2.1

זכויות ההצבעה
כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של
המנפיקה ולקול אחד בהצבעה.
החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במניין קולות המצביעים;
ההצבעה במניין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה .במקרה
של חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו יקבע יושב ראש האסיפה
את הדבר והחלטתו בתום לב ,תהא סופית ומכרעת.
בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות התקנון בדבר רוב אחר ,החלטות האסיפה
הכללית יתקבלו ברוב רגיל .במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה ,לא יהיה ליושב
ראש האסיפה קול נוסף או קול מכריע.
בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,יוכיח למנפיקה את בעלותו במניה,
כנדרש על פי חוק החברות .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי לקבוע
הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות המנפיקה.
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בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג ,בעצמו או באמצעות שלוח,
הכל בהתאם להוראות התקנון ובכפוף להוראות חוק החברות .שלוח להצבעה אינו חייב
להיות בעל מניות במנפיקה.
בכפוף להוראות כל דין ,במקרה של בעלים במשותף במניה ,רשאי כל אחד מהם להצביע
בכל אסיפה ,בין בעצמו ובין על ידי שלוח ,ביחס למניה כזו ,כאילו היה הזכאי היחידי
לה .היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה ,בעצמו או על ידי
שלוח ,יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה ,או
באישור חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה )"אישור הבעלות"( ,או במסמך אחר
שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה ,לפי העניין .אפוטרופוסים אחדים או מנהלי
עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר ,יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף
במניות אלו.
המסמך הממנה שלוח להצבעה )"כתב המינוי"( יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ,ואם
הממנה הוא תאגיד ,יערך כתב המינוי בכתב ,וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד;
הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר למנפיקה לפני כינוס האסיפה ,אישור בכתב,
להנחת דעתו של הדירקטוריון ,בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד .כן
רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.
כתב המינוי או העתק מתאים הימנו ,להנחת דעתו של הדירקטוריון ,יופקד במשרד
הרשום או במקום אחר ,בישראל או מחוצה לה  -כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם
לפעם ,באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד  -לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני תחילת
האסיפה או האסיפה הנדחית ,לפי העניין ,שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו
כתב מינוי .על אף האמור לעיל ,יושב ראש האסיפה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לקבל כתב
מינוי כאמור ,גם לאחר המועד האמור ,אם מצא זאת לראוי .לא התקבל כתב המינוי
כאמור בסעיף זה ,לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.
מבלי לגרוע מהוראות התקנון בדבר מינוי שלוח להצבעה ,בעל מניות המחזיק ביותר
ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד ,בכפוף לכך שכל כתב מינוי יציין את
סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן .עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו
הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג
הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות ,לפי העניין ,יהיו בטלים כל כתבי
המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות.
בעל מניות או שלוח להצבעה ,רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא
משמש שלוח בגינן ,ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן
באופן אחר.
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3.2.2

אסיפות כלליות
המנפיקה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים
לאחר האסיפה השנתית האחרונה ,במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.
דירקטוריון המנפיקה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו ,וכן לדרישת שני דירקטורים
או רבע מן הדירקטורים המכהנים ,או לדרישת בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות
חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות ההצבעה במנפיקה ,או בעל מניה,
אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה במנפיקה .נדרש
הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת ,כאמור לעיל ,יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום
שהוגשה לו הדרישה ,למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת ,ובלבד שמועד
הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה ,והכל בכפוף
להוראות חוק החברות.
לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי האמור לעיל ,רשאי הדורש,
וכשמדובר בבעלי מניות  -גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם,
לכנס את האסיפה בעצמו ,ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום
שהוגשה הדרישה כאמור ,והיא תכונס ,ככול האפשר ,באותו האופן שבו מכונסות
אסיפות בידי הדירקטוריון.
הודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות ,בעלי תפוצה רחבה,
היוצאים לאור בשפה העברית; בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנות שמכוחו,
ההודעה תפורסם  21ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית ..פרט להודעה על אסיפה
כללית כאמור לעיל ,המנפיקה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית ,הן לבעלי המניות
הרשומים והן לבעלי המניות שאינם רשומים ,בכפוף להוראות החוק .בהודעה על
אסיפה כללית יפורטו המקום ,היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה והיא תכלול את
סדר היום וכן תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט אחר הנדרש על פי דין.
אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת
האסיפה .מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על ידי שלוח ,שני בעלי
מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן
המועד שנקבע לפתיחת האסיפה .לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית
השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,תידחה האסיפה לשבוע ימים ,לאותו יום,
לאותה שעה ולאותו מקום ,מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ,או למועד
אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה ,או ליום ,שעה ומקום אחרים ,כפי שיקבע
הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.
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באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה ,בעצמם או על
ידי שלוח ,שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה,
תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית .לא נכח מנין חוקי,
כאמור ,באסיפה הנדחית ,תבוטל האסיפה.
3.2.3

הודעות
הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בסעיף  3.2.2לעיל.
המנפיקה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה ,על ידי מסירה ביד או על ידי
משלוח בדואר או על ידי שיגור בפקסימיליה או על ידי משלוח בדואר אלקטרוני;
משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה ,הרשומה במרשם ,או אם אין כתובת
רשומה כזו ,לפי הכתובת שנמסרה על ידו למנפיקה לשם משלוח הודעות אליו .הודעה
הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה ,תישלח לבעל המניה ,בהתאם למספר
הפקסימיליה שנמסר על ידו למנפיקה .הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני ,תישלח לבעל
המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסר על ידו למנפיקה.
הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה ,ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם
לידיו .הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר ,יחשבו כאילו נמסרו כהלכה ,אם נמסרו
למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבוילים כדין .המסירה
תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי הדואר ,ולא
יותר משני ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר.
הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ,תחשב כנמסרת עשרים וארבע
שעות לאחר שיגורה.
המנפיקה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות על ידי פרסום ההודעה פעם אחת ,בשני
עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל ,בשפה העברית ,הן בנוסף והן במקום מסירת
ההודעה כאמור בסעיף זה לעיל .תאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה
ההודעה על ידי בעלי המניות.
לבעלים במשותף במניה רשאית המנפיקה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם
לבעל המניה ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות או באישור הבעלות ,לגבי אותה
מניה.
כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות במנפיקה בהתאם להוראות התקנון יחשבו
כנמסרים כהלכה למרות פטירתו ,פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת
הזכות במניות ,על פי דין )בין אם המנפיקה ידעה על כך ובין אם לאו( ,כל עוד לא נרשם
אחר במקומו כבעל המניות ,ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא
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כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות ,על
פי דין ,בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.
3.2.4

חלוקת דיבידנד ומניות הטבה
בכפוף להוראות חוק החברות ,דירקטוריון המנפיקה רשאי לקבל החלטה על חלוקת
דיבידנד .הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם,
כולו או מקצתו ,במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין ,ובכלל זה בניירות ערך או
בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתו.
בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה,
ולהפוך להון מניות חלק מרווחי המנפיקה ,כמשמעותם בסעיף )302ב( לחוק החברות,
מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי ,האמורים בדוחות הכספיים
האחרונים שלה ,בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של
מניות ההטבה .הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה ,יקבע האם הן יהיו
מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או
שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על
ידו .מניות הטבה שיוקצו על פי סעיף זה ייחשבו כנפרעות במלואן.
בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות במנפיקה ולהוראות התקנון ,דיבידנד
או מניות הטבה ,יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה ,מבלי
להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.
הדירקטוריון רשאי לקבוע ,מעת לעת ,את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות
ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות ,נהלים והסדרים בקשר לכך ,הן לגבי
בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים .הדירקטוריון רשאי
לקבוע) :א( כי בכפוף לאמור בס"ק )ב( להלן ,דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות
רשומים ישולמו לבעל מניות רשום ,על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו ,כפי שהיא
רשומה במרשם בעלי המניות ,או במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה למי ששמו
מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה .כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה
על סיכונו של בעל המניות הרשום; מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון
לקבוע כי סכום דיבידנד הנמוך מסכום מסוים שייקבע על ידי הדירקטוריון ,לא יישלח
בהמחאה ,כאמור לעיל ,ויחולו לגביו הוראות ס"ק )ב( להלן) .ב( הדירקטוריון רשאי
לקבוע כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ,יעשה במשרד או
בכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון.
דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים ,יועבר לבעלי המניות האמורים
באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.
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אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף של מניה ,כל אחד מהם רשאי
לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד ,מניה או נייר ערך אחר ,או כספים אחרים או
זכויות הנאה המגיעים בגין המניה.
לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה ,רשאי הדירקטוריון
לישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי
להתגבר על קושי זה ,להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים שיקבע
הדירקטוריון ,לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי
מניות ולשלם את התמורה )נטו( לזכאים להם ,להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על
כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה ו/או לחלוקה ,ובמיוחד,
להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף  291לחוק החברות ,לקבוע
את השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי
המניות על סמך השווי שנקבע ,להקנות מזומנים או נכסים מסוימים לנאמנים לטובת
מי שזכאים להם ,כפי שייראה למועיל בעיני הדירקטוריון ולעשות כל סידור או הסדר
אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה ,או החלוקה ,לפי
העניין.
דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית.
3.2.5

העברת מניות המנפיקה
כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום ,לרבות
העברה על 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 ,ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי
הדירקטוריון למטרה זו .בכפוף להוראות חוק החברות ,העברת מניות לא תירשם
במרשם בעלי המניות ,אלא לאחר שנמסר למנפיקה כתב העברה ,כאמור לעיל; המעביר
ימשיך להיחשב כבעל המניות המועברות ,עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות,
במרשם בעלי המניות.
המנפיקה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי
הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה ,בסך הכל ,על שלושים יום בכל שנה .בעת שהמרשם
יהא סגור ,לא תרשם העברת מניות במרשם .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי
הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות להצביע באסיפה כללית ,או לקבל
תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.
בכפוף לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו ,המניות יהיו ניתנות להעברה ללא צורך
באישור הדירקטוריון.
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המנפיקה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר למנפיקה
צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח למנפיקה ,להנחת דעתו של
הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו ,כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות
במניות ,והמנפיקה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות ,בטרם הוכחה זכותו,
כאמור לעיל.
3.2.6

שינוי הזכויות הנלוות למניות

1

בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים ,תהיה המנפיקה רשאית בהחלטה
שהתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו
סוג מתנים אחרת ,לבטל ,להמיר ,להרחיב ,להוסיף ,לצמצם ,לתקן או לשנות באופן
אחר את זכויותיו של סוג ממניות המנפיקה ,ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה ,בכתב ,של
כל בעלי המניות מאותו סוג או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות
מאותו סוג ברוב רגיל ,או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים
ממניות המנפיקה ,כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.
ההוראות הקבועות בתקנון המנפיקה בעניין אסיפות כלליות יחולו בשינויים המחויבים,
על כל אסיפת סוג ובלבד שמנין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת
האסיפה ,בעצמם או על ידי שלוח ,לפחות שני בעלי מניות שבבעלותם לפחות עשרים
וחמישה אחוזים ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג .ואולם אם לא יתהווה מנין חוקי
כאמור ,תדחה אסיפת הסוג למועד אחר ובאסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי בכל מספר
משתתפים ,ללא תלות במספר המניות שבבעלותם.
3.2.7

ניירות ערך בני פדיון

2

בכפוף להוראות חוק החברות רשאית המנפיקה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון
בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.
3.2.8

הגדלת הון והקצאת מניות
המנפיקה רשאית ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,להגדיל את הון
המניות הרשום של המנפיקה ,בסוגי מניות ,כפי שתקבע.
המנפיקה רשאית ,בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,לבטל הון מניות
רשום שטרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של המנפיקה ,לרבות התחייבות מותנית,
להקצות את המניות.

 1האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך.
 2האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך.
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בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית המנפיקה ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית,
ברוב רגיל) :א( לאחד את מניותיה ,כולן או מקצתן ,ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים
גדולים יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות; )ב( לחלק את מניותיה ,כולן או
מקצתן ,חלוקת משנה ,למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן הנקוב של מניותיה
הקיימות; )ג( להפחית את הונה של המנפיקה וכל קרן שמורה מפדיון הון.
הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים ,המירים או ניתנים למימוש
למניות ,עד גבול הון המניות הרשום של המנפיקה; לעניין זה יראו ניירות ערך המירים
הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות
הערך האחרים ,כאמור לעיל ,להעניק זכויות ברירה לרכישתם ,לרבות אופציות ,או
להקנותם בדרך אחרת ,והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים ,במחירים ובתנאים,
שייקבעו על ידו ,וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך ,ובכלל זה ,הוראות לעניין
הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי המנפיקה ,בין רוכשיהן ,לרבות
במקרה של חתימת יתר ,והכל ,לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של המנפיקה רשאית האסיפה הכללית לקבוע,
כי המניות החדשות הכלולות בסכום שבו הוגדל הון המניות הרשום כאמור )"המניות
החדשות"( ,או כל חלק מהן ,יוצעו תחילה ,בערכן הנקוב או בפרמיה ,לכל בעלי המניות
המחזיקים אותה שעה במניות ,בשיעור יחסי לערך הנקוב של מניותיהם במנפיקה או
לקבוע הוראות אחרות בדבר הנפקתן והקצאתן של המניות החדשות .ואולם ,אם לא
קבעה האסיפה הכללית כאמור בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של המנפיקה,
רשאי הדירקטוריון להציען ,כאמור לעיל.
3.2.9

מינוי דירקטורים
ראה הוראת סעיף  6.3.1להלן.

3.2.10

זכויות בפירוק
במקרה של חלוקת עודפי רכוש המנפיקה לבעלי המניות במסגרת פירוק או החזרת הון
בכל צורה אחרת ,יחולק העודף לאחר תשלום חובותיה של המנפיקה ,בין בעלי כל
המניות מכל סוג שהוא ,בשיעור יחסי לסכומים שנפרעו על חשבון הערך הנקוב של
המניות.
בכפוף להוראות כל דין ,רשאי המפרק ,בין בפירוק מרצון של המנפיקה או באופן אחר,
על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל ,לחלק בעין בין בעלי המניות ,את
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עודף הרכוש ,כולו או מקצתו ,וכן רשאי המפרק ,על פי החלטת האסיפה הכללית
שנתקבלה ברוב רגיל ,להפקיד כל חלק מעודף הרכוש בידי נאמנים אשר יחזיקו בו
בנאמנות לטובת בעלי המניות ,כפי שהמפרק ימצא לנכון .לשם חלוקת עודף הרכוש
בעין ,רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד
תבוצע החלוקה בין בעלי המניות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים
במנפיקה שבבעלותם.
3.2.11

שינוי התקנון
המנפיקה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב רגיל.
בכפוף להוראות חוק החברות ,שינויים בתקנון יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך
במנפיקה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

3.3

השינויים שחלו בהון המנפיקה
בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף חלו בהון המנפיקה השינויים הבאים:

3.3.1

3.3.2

הון רשום
)א(

ביום  18.12.2005הגדילה המנפיקה את הונה הרשום ל 100,000,000 -ש"ח
המחולקים ל 100,000,000 -מניות רגילות של המנפיקה בנות  1ש"ח ע.נ .כל
אחת.

)ב(

ביום  30.12.2004הגדילה המנפיקה את הונה הרשום ל 100,000 -ש"ח
המחולקים ל 100,000 -מניות רגילות של המנפיקה בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.

הון מונפק ונפרע
)א(

ביום  20.2.2006הקצתה המנפיקה לסאני.קום בע"מ  9,630,000מניות רגילות
בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של המנפיקה ,בתמורה ל 13,823,317 -ש"ח )כ1.44 -
ש"ח למניה( ,וזאת כנגד המרת יתרת ההלוואה של סאני.קום למנפיקה,
שבאותה עת עמדה על סך של  13,823,317ש"ח.

)ב (

ביום  30.12.2004הקצתה המנפיקה לסאני.קום  89,900מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .כל אחת של המנפיקה תמורת ערכן הנקוב.

ג 10 -
)ג(

ביום  30.12.2004אושרו שתי תכניות אופציות ,האחת לשני נושאי משרה
בכירים במנפיקה )גיא אליאב ,מנכ"ל המנפיקה ואורי לנדא ,סמנכ"ל
המנפיקה( ,במסגרתה הוקצו ביום  11.2.2005סך כולל של  3,500אופציות
הניתנות למימוש ל 3,500 -מניות רגילות של המנפיקה במחיר מימוש של 12.5
דולר ארה"ב למניה ,והאחרת ,לעובדי המנפיקה ולנושאי משרה בה )לרבות
לגיא אליאב ,מנכ"ל המנפיקה ,לאורי לנדא ולדן חן ,סמנכ"לים במנפיקה(,
במסגרתה הוקצו סך כולל של  6,500אופציות הניתנות למימוש ל6,500 -
מניות רגילות של המנפיקה במחיר מימוש של  25דולר ארה"ב למניה.
בהתאם להחלטת דירקטוריון המנפיקה מפברואר  2006המבהירה את מנגנון
ההתאמה שבתוכניות האופציות )ראה סעיף  (5.11.4.4הוקצו לניצעים על פי
שתי תוכניות האופציות ביום  1,070,000 20.2.2006אופציות נוספות
) 374,500אופציות נוספות בגין תוכנית האופציות הראשונה ו695,500 -
אופציות נוספות בגין תוכנית האופציות השניה( )"האופציות הנוספות"(
הניתנות למימוש לסה"כ  1,070,000מניות רגילות של המנפיקה .במקביל,
נקבע כי מחיר המימוש של האופציות בתוכנית הראשונה יהיה  0.51ש"ח
למניה ומחיר המימוש של האופציות בתוכנית השניה יהיה  1.01ש"ח
למניה.לפרטים בדבר השווי ההוגן של האופציות שהוקצו לעובדים ושווי
ההטבה בגינן ראה סעיף  5.11.4.4להלן .לפרטים בדבר שיעורי האחזקה
שיקנו המניות שיוקצו בגין מימוש האופציות ראה סעיף  3.4להלן.
לתאריך התשקיף טרם מומשו האופציות שהוקצו לנושאי המשרה הבכירה
ועובדי המנפיקה כאמור.

)ד(

בהתאם להסכם שבין המנפיקה ובין דורון ליבשטיין ,יו"ר דירקטוריון
המנפיקה )בעצמו או באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאים( ,הקצתה
המנפיקה ביום  20.2.2006לליבשטיין )עבורו או עבור חברה בבעלותו
ובשליטתו המלאים( ,ללא תמורה 584,800 ,אופציות הניתנות למימוש ל-
 584,800מניות רגילות של המנפיקה .האופציות תהינה ניתנות למימוש
למניות המנפיקה במחיר מימוש שיהיה המחיר למניה שייקבע במכרז לציבור
שיערך בהתאם להוראות תשקיף זה ,בצירוף הפרשי הצמדה למדד חודש
ינואר  2006שפורסם ביום ) 15.2.2006לתיאור הסכם למתן שירותי ניהול
שבין המנפיקה לליבשטיין ,ראה סעיף  7.2.4להלן( .לפרטים בדבר השווי
ההוגן של האופציות שהוקצו לליבשטיין ושווי ההטבה בגינן ראה סעיף 7.2.4
להלן .לפרטים בדבר שיעורי האחזקה שיקנו המניות שיוקצו בגין מימוש
האופציות שהוקצו לליבשטיין ראה סעיף  3.4להלן.
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3.4

ההחזקה בניירות הערך של המנפיקה
לתאריך התשקיף ,כל הון המניות המונפק של המנפיקה ,דהיינו  9,720,000מניות
מוחזק בידי סאני.קום ,חברה פרטית בשליטת סאני אלקטרוניקה בע"מ ,חברה
ציבורית הנסחרת בבורסה )"סאני"(.
מיד לאחר ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה ,יהיה שיעור החזקות הציבור במניות
המנפיקה כ 33.5% -מהון המניות המונפק של המנפיקה )וכ 39.07% -בדילול מלא(.
למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,ההחזקות במניות סאני.קום ליום
 16.1.2006ובדילול מלא הן כדלקמן:
החזקות ביום 16.1.2006
שם בעל מניות

מניות רגילות
בנות  0.1ש"ח ע.נ.

שיעור החזקה
)(%
בהון ובהצבעה
)ובדילול מלא(

סאני אלקטרוניקה בע"מ*

900

87.3%

אביאלי אחזקות בע"מ**

100

9.7%

אור ויז'ן ) (1999בע"מ***

31

3%

*

סאני הינה חברה ציבורית ,המאוגדת בישראל ,אשר מניותיה מוחזקות על ידי אילן בן דב,
באמצעות חברות בשליטתו ) - 67.71%בהון ובהצבעה ו - 66.95% -בדילול מלא( ,סאני תקשורת
) (1994בע"מ ) - 8.56%בהון ובהצבעה ו - 8.46% -בדילול מלא( ,שחר לנדאו ) - 0.16%בהון ובהצבעה
ו - 0.32% -בדילול מלא( ועופר קידר ) - 0.13%בהון ובהצבעה ו - 0.29% -בדילול מלא( .שחר לנדאו
ועופר קידר מכהנים כמנכ"לים משותפים בסאני .עוד יש לציין כי סאני מחזיקה ב 525,477 -מניות
רדומות.
סאני תקשורת ) (1994בע"מ מוחזקת על ידי סאני ) 99%בהון ובהצבעה( ואילן בן דב ) 1%בהון
ובהצבעה(.

**

אביאלי אחזקות בע"מ מוחזקת על ידי עו"ד יוסי אברהם ) 99.9%בהון ובהצבעה( ועו"ד דוד
מושביץ ) 0.01%בהון ובהצבעה( .עו"ד יוסי אברהם ועו"ד דוד מושביץ הינם שותפים במשרד יוסי
אברהם ,ארד ושות' ,המשמש כמשרד עורכי דין של ההנפקה על פי תשקיף זה.

*** אור ויז'ן ) (1999בע"מ מוחזקת על ידי יפה גינזבורג ) 99%בהון ובהצבעה( ומרדכי מרגלית ) 1%בהון
ובהצבעה(.
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להלן פירוט אחזקות סאני.קום ,עובדי המנפיקה ונושאי משרה בה ,בניירות הערך של
המנפיקה במועד הסמוך לתאריך התשקיף:
החזקות ליום  20בפברואר 2006

המחזיק

לאחר ההנפקה לציבור

מניות

אופציות

שיעור מההון
המונפק
והנפרע
)*(%

שיעור מההון
המונפק והנפרע
בדילול חלקי
)****(%

שיעור מההון
המונפק
והנפרע
בדילול מלא
)**(%

9,720,000

--

***100

59.7

52.0

דורון ליבשטיין ,יו"ר
הדירקטוריון

--

584,800

--

3.6

3.1

גיא אליאב ,מנכ"ל

--

468,720

--

2.9

2.5

אורי לנדא ,סמנכ"ל

--

196,560

--

1.2

1.1

דן חן ,סמנכ"ל

--

88,560

--

0.5

0.5

עובדים נוספים

--

326,160

--

2.0

1.7

סאני.קום בע"מ

* לתאריך התשקיף.
** בהנחה שכל כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ,האופציות הלא רשומות ,אשר הוקצו
לעובדים ולנושאי משרה בכירה במנפיקה בהתאם לתוכניות האופציות כמתואר בסעיף  5.11.4.4להלן ,והאופציות
הלא רשומות ,אשר הוקצו ליו"ר דירקטוריון המנפיקה )או לחברה בבעלותו ובשליטתו המלאים( )ראה סעיף 7.2.4
להלן( ,ימומשו למניות.
*** מיד לאחר ההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לציבור ,שיעור ההחזקה של סאני.קום מהון
המניות של המנפיקה יהיה .66.5%
**** בהנחה שרק האופציות הלא רשומות ,אשר הוקצו לעובדים ולנושאי משרה בכירה במנפיקה בהתאם לתוכניות
האופציות כמתואר בסעיף  5.11.4.4להלן ,והאופציות הלא רשומות ,אשר הוקצו ליו"ר דירקטוריון המנפיקה )או
לחברה בבעלותו ובשליטתו המלאים( )ראה סעיף  7.2.4להלן( ,ימומשו למניות ובהנחה שכתבי האופציה )סדרה (1
המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ,לא ימומשו למניות.

3.5

חסימת ניירות ערך
"מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר"  -מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל עניין
בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר ,וסופה
במועד הרישום למסחר ,למעט:
)א(

מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף;

)ב (

מניות הטבה שהוקצו בתקופה האמורה ,בגין מניות שהוקצו לפני התקופה
האמורה.

"מניה"  -לרבות נייר ערך המיר.
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"עסקה או פעולה"  -לרבות השאלה ,מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה ,אף אם
מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה ,העברת זכויות הצבעה בשל מניות
חסומות או הסכם אחר ,שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של ניירות
הערך נשוא ההסכם ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי
השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.
3.5.1
)א(

על בעל עניין במנפיקה במועד הרישום למסחר ,דהינו סאני.קום )ראה סעיף
 3.4לעיל( ודורון ליבשטיין ,יו"ר הדירקטוריון )או החברה בבעלותו
ובשליטתו המלאים( )ראה סעיף )3.3.2ד( לעיל( ,למעט על מי שנהיה בעל ענין
במועד כאמור כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו על פי התשקיף ,יחולו תנאי
החסימה הבאים:
)(1

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא
יעשה בעל עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו
במועד הרישום למסחר )"המניות החסומות"(.

)(2

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד
תום החודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום למסחר ,רשאי
בעל ענין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות ,בשיעור
שאינו עולה על  2.5%מכמות המניות החסומות ,מדי חודש.
חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו ייעשה על בסיס
מצטבר.

)(3

)ב(

בתום שמונה עשר חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה
עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

האמור בסעיף )א( לעיל ,לא יחול ,על עובד שאינו עובד שהינו בעל ענין,
כהגדרתו בהנחיות הבורסה.
"עובד שהינו בעל ענין"  -עובד שהינו בעל ענין בחברה מכח החזקת מניות או
שיהיה לבעל עניין בחברה מכח החזקת מניות לאחר ההנפקה לעובדים לרבות
בהנחה שיממש את כל ניירות הערך ההמירים שאינם רשומים למסחר
בבורסה ,המוחזקים על ידו ,לרבות אלו שיוקצו לו בהנפקה לעובדים.

3.5.2

למרות האמור בסעיף  3.5.1לעיל ,ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות
במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
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)א(

ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.

)ב(

החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר ניירות ערך
חסומים בעסקה מחוץ לבורסה ,ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על
המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר.

)ג(

דירקטוריון הבורסה רשאי להתיר מכירת מניות חסומות בתקופות
החסימה ,אם ראה לנכון לעשות זאת להסדרת מסחר תקין בבורסה.

)ד(

משכון ,ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל
עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה.

)ה(

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות ,לתאגיד
) (1
בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו ,בתנאי שמקבל
המניות ,יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו
במועד הרישום למסחר ,כאמור בסעיף  3.5זה.
) (2ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים
הבאים:
)א(

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות
המוחזקות על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות
החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות
החסומות;

)ב(

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות
מושא העסקה או פעולה ,והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן
תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או
הפעולה ,כאמור בסעיף  3.5זה ,למשך תקופת החסימה שנותרה.

נחסמו מניות כאמור בפסקאות ) (1או ) (2בסעיף )ה( זה ,על ידי
)(3
תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות ,לא יחול שינוי
בבעלות בתאגיד כאמור ,עד תום תקופת החסימה.
)(4

לעניין סעיף קטן זה:
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"מחזיק במניות חסומות"  -בין אם המחזיק הוא בעל ענין ובין
אם לאו.
"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה"  -בין במישרין ובין
בעקיפין.
3.5.3

הוראות סעיף  3.5.1לא יחולו על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף זה,
ונרכשו לפני הרישום למסחר.

3.5.4
)א(

המניות החסומות יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה וירשמו על שם
הנאמן לפני הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה.
"נאמן" לענין סעיף זה  -חברה לנאמנות של חבר בורסה או של בנק ,עורך דין
או חברה לנאמנות של עורכי דין ,רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי
חשבון.
הרמטיק נאמנים ) (1975בע"מ ,תשמש כנאמן למניות המנפיקה המוחזקות על
ידי סאני.קום ולאופציות הלא רשומות אשר הוקצו לדורון ליבשטיין ,יו"ר
דירקטוריון המנפיקה )עבורו או עבור חברה בבעלותו ובשליטתו המלאים(,
אשר הופקדו בידיה בסמוך לפני תאריך התשקיף .בכפוף לאישור דירקטוריון
הבורסה ,אשר למועד תשקיף זה טרם ניתן ,הוראות החסימה לא יחולו על
 75,000מניות המנפיקה המוחזקות על ידי סאני.קום ,אשר הושאלו לסולומון
בהתאם להסכם עושה שוק כמתואר בסעיף  2.3.3לעיל )"המניות המושאלות"(,
וזאת למשך תקופת ההסכם ולצורך עשיית השוק במניות האמורות .עם קבלת
אישור הבורסה לעשיית השוק ,תועברנה המניות המושאלות ישירות מהנאמן
לסולומון ועם הפסקת עשיית השוק ,מכל סיבה שהיא ,תוחזרנה המניות
המושאלות לנאמן עד לתום תקופת החסימה.

)ב(

נחסמו מניות על פי סעיף  3.5זה ,תחול החסימה על מניות הטבה שחולקו בגינן,
על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו
בגינן ללא תמורה.

)ג(

נחסמו מניות על פי סעיף  3.5זה והוצעו בגינן מניות בדרך של זכויות בתמורה,
ינהג המחזיק במניות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן:
(1

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל
מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו
הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.
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(2

ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.
על המניות שינבעו מניצול הזכויות  -למעט אותה כמות של מניות
ששווייה על פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול
הזכויות  -יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות
המוחזקות בידו.

)ד (

הוראות החסימה לעיל יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים
למסחר ,על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך הנובעים
מהם .תקופת החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של
המנפיקה בבורסה.

ד1-

פרק ד'  -ייעוד התמורה
4.1

סכום התמורה
התמורה הצפויה למנפיקה מהנפקת ניירות הערך המוצעים ,היא כדלקמן:
תמורה ההנפקה המיידית ברוטו

כ 24,010 -אלפי ש"ח

הוצאות הנפקה מוערכות

כ 2,200 -אלפי ש"ח

התמורה נטו

כ 21,810 -אלפי ש"ח

בנוסף ,צפויה המנפיקה לקבל סכום נוסף של כ 16,800 -אלפי ש"ח כתוצאה ממימוש
כתבי אופציה )סדרה .(1
4.2

השימוש בתמורה
המנפיקה מייעדת את התמורה שתתקבל למימון פעילות המנפיקה ,כפי שיחליט
הדירקטוריון מעת לעת.

4.3

סכום מינימאלי
לא נקבע סכום מינימאלי ,אשר יש להשיגו על פי תשקיף זה.

ה1-

פרק ה'  -תיאור המנפיקה ,התפתחותה ועסקיה
תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי המנפיקה
5.1

כללי
המנפיקה נתאגדה בישראל בשנת  1999כחברה פרטית בשם אחלה פורטל לישראל
בע"מ .ביום  3.1.2002שונה שמה של המנפיקה לשמה הנוכחי.
ביום  23.7.2001רכשה סאני.קום ,אשר עד לאותו מועד החזיקה  80%ממניות המנפיקה,
את כל אחזקותיהם של בעלי המניות האחרים במנפיקה ,ולתאריך התשקיף המנפיקה
הינה חברה בת בבעלות מלאה של סאני.קום .לתיאור ההחזקות בסאני.קום ראה סעיף
 3.4לעיל .לתיאור עסקאות בין המנפיקה לבין סאני.קום וסאני ראה סעיפים  7.2ו7.3 -
להלן.

5.2

פעילות המנפיקה ותיאור התפתחות עסקיה

5.2.1

כללי

5.2.1.1

בתאריך התשקיף פועלת המנפיקה בשני תחומי פעילות )ראה גם סעיף  5.3להלן(:

5.2.1.2

א.

בתחום האינטרנט  -בהפעלת פורטל אינטרנט )לתיאור מונח זה ראה סעיף
 5.9.1להלן( ,כשהכנסותיה העיקריות של המנפיקה מתחום זה הן ממכירה
של מוצרי פרסום;

ב.

בתחום התוכן הסלולארי  -במתן שירותי תוכן למדיה הסלולארית.

משנת  1999ועד סוף שנת שנת  2002הפעילה המנפיקה פורטל אינטרנט בשם "אחלה"
תחת הכתובת .www.achla.co.il
בינואר  2001התקשרה המנפיקה בהסכם עם קבוצת תפוז אינטרנט ומסחר אלקטרוני
בע"מ ותפוז שער האינטרנט הישראלי בע"מ )"קבוצת תפוז"( ,שבהתאם לו רכשה את
פעילות פורטל האינטרנט "תפוז" ,וממועד זה מפעילה המנפיקה את פורטל האינטרנט
"תפוז" תחת הכתובת ") www.tapuz.co.ilפורטל תפוז"( .לתיאור עיקרי ההסכם
לרכישת פעילות פורטל תפוז ראה סעיף  5.2.3להלן.

5.2.1.3

בתחום התוכן הסלולארי עוסקת המנפיקה מאז שנת  ,2001עת החלה לספק תכנים
ויישומים מאתר האינטרנט שהפעילה עבור גונקסט בע"מ )"גונקסט"( ,שהיתה באותה
עת בבעלות פלאפון תקשורת בע"מ )"פלאפון"( ) (51%וסאני.קום ) .(49%באותה עת

ה2-
הפעילה גונקסט את אתר האינטרנט הסלולארי של פלאפון .באוקטובר  2002מכרה
סאני.קום את אחזקותיה בגונקסט לפלאפון.
במהלך השנים  2002ו 2003 -התקשרה המנפיקה עם פלאפון ,פרטנר תקשורת בע"מ
)"פרטנר"( ,סלקום ישראל בע"מ )"סלקום"( ומירס תקשורת בע"מ )"מירס"(
בהסכמים לאספקת שירותי תוכן ויישומים למדיה הסלולארית )פלאפון ,פרטנר,
סלקום ומירס ייקראו להלן "מפעילי הרשתות הסלולאריות" או "המפעילים
הסלולאריים"( )ראה גם סעיף  5.10.4להלן(.
5.2.1.4

בחודש ספטמבר  2005התקשרה המנפיקה בהסכם להשקעה בגט-איט בע"מ )"גט-
איט"( ,העוסקת בהפעלת אתרים למסחר אלקטרוני באינטרנט .לתאריך התשקיף,
פעילות גט-איט ותוצאותיה אינן מהותיות לפעילות המנפיקה )לתיאור עיקרי פעילות
גט -איט ועיקרי הסכם גט-איט ראה סעיפים  5.11.9.1ו 5.13 -להלן(.

5.2.2

מבנה האחזקות של המנפיקה
בתאריך התשקיף מחזיקה המנפיקה ב 33.33% -מההון המונפק והנפרע של גט-איט
)ראה סעיף  5.11.9.1להלן(.

5.2.3

רכישת נכסים
רכישת פעילות פורטל "תפוז"
בינואר  2001התקשרה המנפיקה בהסכם עם קבוצת תפוז ,שבהתאם לו רכשה את
פעילות פורטל תפוז ואת הנכסים הקשורים לפעילות פורטל תפוז ,ובכללם הזכויות על
פי חוזים והתקשרויות עם לקוחות של קבוצת תפוז ,ידע ,מידע ,טכנולוגיה ,זכויות
יוצרים וזכויות קניין רוחני בקשר עם פעילות פורטל תפוז וכן זכויות מכל סוג לרבות
הזכויות לשימוש בשם "תפוז" .בתמורה לפעילות ולנכסים הקשורים בפעילות פורטל
תפוז שילמה המנפיקה לקבוצת תפוז  450אלפי דולר ארה"ב.

5.3

תחומי פעילות
בתאריך התשקיף פועלת המנפיקה בשני תחומי פעילות:
תחום האינטרנט  -בתחום זה המנפיקה מפעילה את פורטל תפוז תחת הכתובת
 www.tapuz.co.ilובמסגרת זו היא מוכרת ללקוחותיה מוצרי פרסום ברשת האינטרנט.
בנוסף עוסקת המנפיקה במתן שירותי בניית אתרים באינטרנט לצדדים שלישיים.

ה3-
תחום התוכן הסלולארי  -בתחום זה המנפיקה מייצרת וכן אורזת 1ומספקת תכנים
ויישומים ,שייצרה או פיתחה בעצמה וכן כאלה שיוצרו או פותחו על ידי צדדים
שלישיים ,עבור המדיה הסלולארית.
5.4

השקעות ושינויים מהותיים בהון המנפיקה ועסקאות במניותיה
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף בוצעו בהון המנפיקה השקעות כדלקמן:

5.5

)א(

ביום  20.2.2006הקצתה המנפיקה לסאני.קום  9,630,000מניות רגילות בנות
 1ש"ח ע.נ .כל אחת ,בתמורה ל 13,823,317 -ש"ח )כ 1.44 -ש"ח למניה( וזאת
כנגד המרת יתרת ההלוואות של סאני.קום למנפיקה ,שבאותה עת עמדה על
סך של  13,823,317ש"ח.

)ב(

ביום  30.12.2004הקצתה המנפיקה לסאני.קום  89,900מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .כל אחת ,תמורת ערכן הנקוב.

)ג(

לפרטים בדבר הקצאת  1,080,000אופציות של המנפיקה לעובדים ראה סעיף
 3.3.2לעיל וסעיף  5.11.4.4להלן.

)ד(

לפרטים בדבר הקצאת  584,800אופציות של המנפיקה לדורון ליבשטיין ,יו"ר
דירקטוריון המנפיקה )עבורו או עבור חברה בבעלותו ובשליטתו המלאים(,
ראה סעיף  3.3.2לעיל וסעיף  7.2.4להלן.

חלוקת דיבידנדים
המנפיקה לא חילקה דיבידנד או מניות הטבה בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף.
לתאריך התשקיף ,אין למנפיקה מדיניות חלוקת דיבידנד.

 1המונח "אריזה" בהקשר זה משמעו  -התאמת התכנים והיישומים למדיה הסלולארית.

ה4-
5.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של המנפיקה
להלן נתונים כספיים של המנפיקה בתחומי פעילותה ,לתקופות של תשעה ושלושה
חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  2005וביום  30בספטמבר  2004ולשנים ,2004
 2003ו) 2002 -באלפי ש"ח(:
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
אלפי ש"ח
)בלתי מבוקר(
תחום התוכן
מאוחד
התאמות
תחום האינטרנט
הסלולארי

סך ההכנסות
7,899

5,780

--

13,679

סך העלויות המיוחסות
6,872

4,414

--

11,286

רווח תפעולי

1,027

1,366

--

2,393

סך הנכסים ליום  30בספטמבר

5,936

4,974

*1,185

12,095

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
אלפי ש"ח
)בלתי מבוקר(
תחום התוכן
הסלולארי
מאוחד
התאמות
תחום האינטרנט
סך ההכנסות
6,298

3,334

--

9,632

סך העלויות המיוחסות

רווח תפעולי
סך הנכסים ליום  30בספטמבר

5,702

2,832

--

8,534

596

502

--

1,098

4,439

2,644

*312

7,395

ה5-

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
אלפי ש"ח
)בלתי מבוקר(
תחום התוכן
מאוחד
התאמות
תחום האינטרנט
הסלולארי
סך ההכנסות
2,538

2,569

--

5,107

סך העלויות המיוחסות

רווח תפעולי
סך הנכסים ליום  30בספטמבר

2,275

2,123

--

4,398

263

446

--

709

5,936

4,974

*1,185

12,095

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
אלפי ש"ח
)בלתי מבוקר(
תחום התוכן
מאוחד
התאמות
תחום האינטרנט
הסלולארי
סך ההכנסות
2,477

1,204

--

3,681

סך העלויות המיוחסות

רווח תפעולי
סך הנכסים ליום  30בספטמבר

2,176

1,129

--

3,305

301

75

--

376

4,439

2,644

*312

7,395

ה6-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2004
אלפי ש"ח
)מבוקר(
תחום התוכן
התאמות
תחום האינטרנט
הסלולארי

מאוחד

סך ההכנסות
9,133

4,768

--

13,901

סך העלויות המיוחסות
7,942

4,225

--

12,167

רווח תפעולי

1,191

543

--

1,734

סך הנכסים ליום  31בדצמבר

5,087

2,559

*632

8,278

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2003
אלפי ש"ח
)מבוקר(
תחום התוכן
התאמות
תחום האינטרנט
הסלולארי

מאוחד

סך ההכנסות
6,839

2,433

--

9,272

סך העלויות המיוחסות

רווח תפעולי
סך הנכסים ליום  31בדצמבר

6,290

2,685

--

8,975

549

)(252

--

297

2,794

1,142

*215

4,151

ה7-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2002
אלפי ש"ח
)מבוקר(
תחום התוכן
התאמות
תחום האינטרנט
הסלולארי

מאוחד

סך ההכנסות
5,709

634

--

6,343

סך העלויות המיוחסות
6,550

1,965

--

8,515

רווח תפעולי

)(841

)(1,331

--

)(2,172

סך הנכסים ליום  31בדצמבר

2,029

626

*192

2,847

* ההתאמה בין סיכום הנכסים של תחומי הפעילות והנכסים במאוחד נובעת מנכסים כלליים שאינם מיוחסים לאחד
מתחומי הפעילות.

5.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות המנפיקה
בנוסף למגמות ולהתפתחויות בתחומי פעילותה של המנפיקה כמפורט בסעיפים  5.9.1ו-
 5.10.1להלן ,קיימים גורמים בסביבה המקרו כלכלית של המנפיקה ,שעשויה להיות
להם השפעה מהותית על פעילות המנפיקה ,כמפורט להלן:
)א(

התפתחויות בשוק התקשורת  -בשנים האחרונות קיימת מגמה של
התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות ,כגון המעבר לאינטרנט מהיר )ראה
סעיפים  5.9.1.2ו 5.9.1.4 -להלן( ,המלוות בגידול ניכר במספר הגולשים
באינטרנט ובירידה במחירי המחשבים ובעלויות השימוש באינטרנט .לגידול
במספר המשתמשים באינטרנט השפעה חיובית על פעילות המנפיקה שכן
יכולתה למכור מוצרי פרסום גדלה ככל שגדל מספר הגולשים העושים שימוש
בפורטל האינטרנט שלה .יחד עם זאת ,ההתפתחויות הטכנולוגיות והגידול
במספר הגולשים מגבירים את התחרות בשווקים בהם פועלת המנפיקה )ראה
סעיף  5.9.1.8להלן( ומחייבים את המנפיקה להגדיל את השקעותיה באיתור
ופיתוח טכנולוגיות חדשות במענה לתחרות הגדלה.
מגמה של התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות כגון התפתחות רשתות
סלולאריות מהדור השלישי )ראה סעיף  5.10.1.3להלן( ,ירידה במחירים
ועליה במספר המשתמשים קיימת גם בתחום התוכן הסלולארי .העליה
במספר המשתמשים באינטרנט הסלולארי מגדילה את הדרישה ליישומים
ותכנים לתחום התוכן הסלולארי ,אך יחד עם זאת מגבירה את התחרות גם
בתחום זה.

ה8-

)ב(

התפתחויות רגולטוריות וחקיקתיות  -התחומים בהם עוסקת המנפיקה אינם
מוסדרים רגולטורית .להתפתחות רגולטורית בתחומים אלו וכן להתפתחות
חקיקתית ,בעיקר בתחום הקניין הרוחני ,זכויות היוצרים והאחריות בגין
התכנים ,עלולה להיות השפעה מהותית על פעילות המנפיקה ,לרבות בקשר
עם זכויות השימוש של המנפיקה בתכנים של צדדים שלישיים ,אחריות
המנפיקה בגין תכנים המופיעים בפורטל תפוז ואמצעי הפיקוח שתידרש
המנפיקה להפעיל על התכנים האמורים .לפרטים בדבר תזכיר הצעת חוק
מסחר אלקטרוני ראה סעיף  5.11.8.3להלן.

)ג(

קונסולידציה של קבוצות תקשורת במשק הישראלי  -בשנים שקדמו לתאריך
התשקיף הסתמנה מגמת התגבשות של מספר קבוצות תקשורת הצפויות
לפעול במספר שווקים :שוק הטלוויזיה והאינטרנט ,שוק התקשורת הקולית
)תקשורת קווית וסלולארית( ושוק התכנים .בתאריך התשקיף המנפיקה
איננה משתייכת לאיזו מקבוצות התקשורת האמורות ,עובדה שעלולה
להשפיע על יכולת ההתמודדות שלה מול מתחרים שיש להם קשר לאחת או
יותר מקבוצות התקשורת )ראה גם סעיף  5.9.7.3להלן(.

)ד(

5.8

האטה כלכלית  -האטה כלכלית במדינת ישראל עלולה להשפיע לרעה על
היקפי הפרסום של המפרסמים באינטרנט או על היקף הסכומים שיושקעו
בפרסום באינטרנט ועל הביקוש לתכנים ויישומים למדיה הסלולארית.

סינרגיה בין תחומי הפעילות של המנפיקה
בין תחומי הפעילות של המנפיקה מתקיים שיתוף פעולה ,באופן שרוב היישומים
והתכנים שמספקת המנפיקה למפעילים הסלולאריים לצורך הצגה בטלפונים
הסלולאריים של מנויי הרשתות הסלולאריות )"המנויים"( הינם יישומים ותכנים
שנלקחים מפורטל תפוז.
בנוסף ,מנויים אשר גולשים באמצעות המכשירים הסלולאריים לאתרי האינטרנט
הסלולאריים יכולים להשתמש בזמן אמת ביישומים ובתכנים המצויים בפורטל תפוז,
כגון צפיה והתכתבות בפורומים עם משתמשי האינטרנט הרגיל )הלא סלולארי(.

ה9-
תיאור עסקי המנפיקה לפי תחומי פעילותה
להלן יובא תיאור מפורט של עסקי המנפיקה בכל אחד מתחומי פעילותה בנפרד ,וכן תיאור הנוגע
לעסקי המנפיקה בכללותם.
5.9

תחום האינטרנט

5.9.1

תיאור כללי של מבנה תחום האינטרנט והשינויים החלים בו
במסגרת תחום האינטרנט ,מפעילה המנפיקה את פורטל תפוז .מטרת הפורטל היא
לשמש בסיס להתחלת הגלישה באינטרנט )דף הבית( ולרכז עבור הגולשים ,באתר אחד,
תכנים ,יישומים ,שירותים והפניות באופן נגיש ,בכדי שהפורטל יהיה אטרקטיבי וירכז
אליו מספר רב ככל שניתן של גולשי אינטרנט.
בפורטל תפוז קיים מגוון תכנים ויישומים כגון פורומים ,קומונות ,בלוגים,Blog TV ,
צ'אטים ,הכרויות ,ערוצי תוכן ,ערוץ משחקים ומנוע חיפוש )לפירוט בדבר התכנים
והיישומים ראה סעיף  5.9.2.2להלן( .התכנים והיישומים המוצגים בפורטל תפוז
מתמקדים בעיקר בקהילות גולשים ,במסגרתן מתקשרים המשתתפים בקהילות בינם
לבין עצמם או עם גולשים אחרים ,וזאת באמצעות העברת מסרים בצורה מקוונת
והעלאת תכנים על גבי אתר האינטרנט ,בין היתר בזמן אמת.
התכנים והיישומים שבפורטל תפוז ניתנים לגולשים ללא תשלום.
הכנסותיה העיקריות של המנפיקה מתחום האינטרנט נובעות ממכירה ללקוחות
המנפיקה של מוצרי פרסום המוצגים על גבי דפי האינטרנט השונים בפורטל תפוז
)לפרטים בדבר ההשפעה של מספר הגולשים בפורטל תפוז על מכירות מוצרי פרסום על
ידי המנפיקה ללקוחותיה ראה סעיף  5.9.1.2להלן(.

5.9.1.1

מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום האינטרנט
פעילות המנפיקה בתחום האינטרנט כפופה לדינים הכלליים המתייחסים להגנת
הפרטיות ,זכויות יוצרים ,קניין רוחני ,לשון הרע ,חופש הביטוי ודיני העונשין ,החלים
על התכנים והישומים המתפרסמים בפורטל תפוז ועל השימושים הנעשים בהם
)לפרטים נוספים ראה סעיף  5.11.8להלן(.
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5.9.1.2

שינויים בהיקף הפעילות בתחום האינטרנט
היקף הפעילות בתחום האינטרנט מושפע במידה ניכרת מהיקף השימוש ברשת
האינטרנט בישראל במיוחד נוכח המעבר לשימוש באינטרנט מהיר באמצעות  ADSLאו
כבלים )"פס רחב"( .בשנים האחרונות ,קיימת מגמה של עלייה בשימוש באינטרנט.
בהתאם לנתוני סקר אינטרנט  - 2TIMדצמבר  ,2005היו בישראל ,בחודש דצמבר 2005
כ 3.6 -מיליון משתמשי אינטרנט ,וזאת לעומת כ 3.2 -מיליון משתמשים בחודש נובמבר
 .2004בהתאם לסקר 69% ,מכלל משקי הבית באוכלוסייה היהודית מחוברים
לאינטרנט ,מתוכם  91%מחוברים בפס רחב.
להלן נתונים מסקרי  TIMבדבר אומדן מספר משתמשי אינטרנט ושיעור משקי הבית
המחוברים לאינטרנט:
דצמבר 2005
כמות הגולשים
)במיליוני
גולשים(

3.6

שעור משקי
הבית
69%
המחוברים
לאינטרנט*
* בקרב האוכלוסיה היהודית

יוני 2005

3.4

67%

נובמבר 2004

3.2

64%

מאי 2004

2.7

58%

נובמבר 2003

2.4

53%

להלן נתונים בדבר תדירות השימוש באינטרנט בהתאם לנתוני סקר  - TIMדצמבר
:2005
דצמבר 2005

יוני 2005

נובמבר 2004

מאי 2004

נובמבר 2003

כל יום +
כמעט כל יום

85.9%

84.0%

81.6%

81.6%

74.2%

כל יום

70.6%

69.4%

65.1%

62.0%

--

 2סקר המבוצע על ידי חברת /TNSטלסקר אינטראקטיב שתוצאותיו פורסמו בעיתונות בינואר  .2006בהתאם למידע
שפורסם ,הסקר הקיף מדגם ארצי ומייצג של  1,700משתמשי אינטרנט בגילאי  13ומעלה מקרב האוכלוסייה היהודית
בישראל .כמשתמש אינטרנט לצורך הסקר נחשב כל מי שעושה שימוש כלשהו באינטרנט בתדירות כלשהי וממקום
כלשהו .למיטב ידיעת המנפיקה סקר  TIMהוא היחידי בתחום והוא מתפרסם מדי שישה חודשים .כל הנתונים
המובאים בתשקיף זה מסקר  TIMהינם נתונים אשר סופקו למנפיקה על ידי חברת /TNSטלסקר אינטראקטיב מבלי
שנבדקו על ידי המנפיקה.
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להלן נתונים בדבר השימושים הקבועים באינטרנט בהתאם לנתוני סקר  - TIMדצמבר
:2005
 %מבוגרים
)גילאי (+18

 %נוער
)גילאי (13-17

סוג השימוש
חיפוש מידע בתחומים שונים

93.0

84.9

דואר אלקטרוני ) (emailלשלוח/לקבל

86.4

67.5

לקרוא
באינטרנט
להוריד תוכנות/קבצים

73.7

46.1

55.2

81.3

התקשרות בתוכנות מסרים מיידיים

49.6

94.2

צפיה בקטעי וידאו בתכנים שונים

47.6

59.7

קניה או הזמנת מוצרים או שירותים

44.9

16.7

פורומים/צ'טים

44.1

80.4

משחקים

40.1

74.8

האזנה לרדיו

27.9

38.3

ביצוע שיחות קוליות

25.6

33.6

חדשות,

עיתון/מגזין

המופיע

השימושים העיקריים הניתנים לגולשים בפורטל תפוז הינם פורומים ,קומונות וצ'טים
)ראה סעיף )5.9.2.2א() ,ב( ו) -ה( להלן( .בנוסף ,מפעילה המנפיקה בפורטל תפוז מנוע
חיפוש ואינדקס אתרים )ראה סעיף )5.9.2.2ז( להלן( ,צפייה בקטעי טלוויזיה באמצעות
אתרי תוכניות טלויזיה )ראה סעיף )5.9.2.2ח( להלן( ,משחקים והחל מדצמבר  ,2005גם
הפניה לאתר המסחר אלקטרוני של גט-איט )ראה סעיף  5.2.1.4לעיל(.
כאמור ,הכנסותיה העיקריות של המנפיקה בתחום האינטרנט נובעות ממכירה של
מוצרי פרסום בפורטל תפוז .הביקוש למוצרי הפרסום של המנפיקה מושפע מהיקף
החשיפה של הגולשים לפורטל תפוז ובהתאם לכך ,לגידול בכמות הגולשים בפורטל
תפוז יש השפעה על היקף ההכנסות של המנפיקה .מחירי הפרסום באינטרנט למוצרי
הפרסום של המנפיקה נקבעים על פי שקלול של מספר גורמים בהם כמות החשיפות,
כמות המשתמשים ,גודל הפרסום ,משך תקופת הפרסום ומיקום הפרסום בפורטל
תפוז.
החשיפה של גולשים לאתר אינטרנט נמדדת בשתי שיטות עיקריות :מדד המשתמשים
) ,(Unique Usersהמודד את מספר משתמשי האינטרנט המבקרים באתר מסוים
בתקופה מוגדרת ,ומדד החשיפות ,המודד את מספר דפי האינטרנט שנחשפו בפני
הגולשים בפרק זמן מוגדר )ללא קשר בהכרח למספר הגולשים באתר(.
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להלן גרף המתאר את מספר משתמשי האינטרנט ) (Unique Usersשבפורטל תפוז ,כפי
שנמדדו על ידי המנפיקה ,באמצעות מערכת  ,3Red Sherif - Nielsen Netratingsבמהלך
שנת :2005

1.84
1.85

1.77

1.74

1.71

1.75

1.69
1.64

1.62

1.62

1.65
1.52

1.55

1.45
1.40

1.37

1.45
1.35

דצמבר05-

נובמבר05-

אוקטובר05-

ספטמבר05-

אוגוסט05-

יולי05-

יו ני05-

מאי05-

אפריל05-

מרץ05-

פברואר05-

י נואר05-

UNIQUE

הנתונים המובאים בגרף לעיל נמדדו על ידי המנפיקה ,באמצעות המערכת האמורה
מבלי שנבדקו על ידי גורם בלתי תלוי במנפיקה .אין בידי המנפיקה נתונים מקבילים של
מתחריה ועל כן אין ביכולתה להשוות נתונים אלו לפעילות דומה של המתחרים.
לנתונים בדבר שיעורי החשיפה החודשית לפורטל תפוז בהתאם לנתוני סקר  ,TIMראה
סעיף  5.9.7.2להלן.
מספר הגולשים בפורטל תפוז ומספר החשיפות לדפי הפורטל הנמדדים על ידי המנפיקה
משמשים ,בין היתר ,כבסיס להתקשרות עם לקוחות המנפיקה ולהתחשבנות עימם
)ראה גם סעיף  5.9.2.1להלן(.
העלייה בשימוש באינטרנט הביאה לגידול במספר הגולשים גם בפורטל תפוז.
בנוסף ,המעבר לשימוש בפס רחב מאפשר הצגת יישומי תוכן עשירים יותר והענקת
חוויית גלישה טובה יותר ,גורמים אשר להערכת המנפיקה תורמים גם לעלייה במשך
זמן הגלישה של הגולשים בפורטל תפוז .הערכה זו של המנפיקה מתבססת בעיקר על
משוב לא פורמאלי שמקבלת המנפיקה מהגולשים בפורטל תפוז ומאופי היישומים
המופעלים על ידה בפורטל תפוז ,כמו יישומי הווידאו שהם יישומים המוכרים כעתירי
זמן שימוש .הגידול בזמן הגלישה של הגולשים מאפשר את הגדלת הזמן בו חשופים
הגולשים למוצרי הפרסום המוצגים בפורטל ובהתאם לכך גם מאפשר את הגדלת מספר
הפרסומות להם חשופים הגולשים.

 3מערכת המודדת נתונים לגבי השימושים הנעשים באתרי אינטרנט על ידי הגולשים.

מיליוני מ שתמ שים

1.95

ה 13 -
5.9.1.3

התפתחויות בשווקים של תחום האינטרנט
נוכח העלייה בשימוש באינטרנט והגידול במספר הגולשים ,חלה בישראל בשנים
האחרונות עלייה בנתח הוצאות הפרסום באינטרנט ביחס לכלל הוצאות הפרסום .על פי
אומדנים שנערכו על ידי איגוד המפרסמים ויפעת בקרת פרסום ,הוצאות הפרסום
באינטרנט בישראל בשנת  2005הוערכו בכ 42 -מיליוני דולר ארה"ב )שהיוו כ 5% -מסך
הוצאות הפרסום בשוק הישראלי בכללותו בשנה זו( ,לעומת כ 26 -מיליוני דולר ארה"ב
בשנת ) 2004שהיוו כ 3% -מסך הוצאות הפרסום בשוק הישראלי בכללותו בשנה זו(.
נוכח העלייה המתמשכת בשימוש באינטרנט והעלייה בהיקף הפרסום באינטרנט,
מתאפיין תחום האינטרנט בתחרות הולכת וגדלה )לפירוט נוסף על התחרות בתחום
האינטרנט ראה סעיף  5.9.1.8להלן(.
המודל העסקי הנפוץ כיום אצל מפעילי פורטלים באינטרנט ,בארץ ובעולם ,הינו של
מתן שירותי אינטרנט ,בהם תכנים ויישומים ,ללא תמורה ,כאשר המקור העיקרי
להכנסות של מפעילי הפורטל הינו מכירה של מוצרי פרסום בפורטל .ליתרונו ולייחודו
של פורטל תפוז מול הפורטלים השונים ראה סעיף  5.9.7.3להלן.

5.9.1.4

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום האינטרנט
בשנים האחרונות חל מעבר לשימוש בפס רחב ,המאפשר מהירות גלישה גבוהה יותר,
נוחות גלישה והצגת יישומים ושימושים מתקדמים באתרי האינטרנט ,דוגמת וידאו
בזמן אמת ,משחקים אינטראקטיביים ,מוסיקה וכדומה.
העלייה בהיקף השימוש בפס רחב הביאה לעלייה במספר הגולשים באינטרנט בכלל,
ולהערכת המנפיקה היתה בין הגורמים לעליה במספר הגולשים בפורטל תפוז ,ותרמה
גם להארכת משך זמן הגלישה של הגולשים .ההתפתחויות הטכנולוגיות בתשתיות
האינטרנט מחייבות את המנפיקה להשקיע משאבים בפיתוח מתמיד של מוצרים,
יישומים ושירותים חדשים הנותנים מענה לצרכים ולמגמות החדשות בתחום ,כדוגמת
ה) Blog TV -ראה סעיף  5.9.2.2להלן(.

5.9.1.5

גורמי הצלחה קריטיים בתחום האינטרנט
קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים שבהם תלויה הצלחת הפעילות בתחום
האינטרנט ,ביניהם יכולות פיתוח שירותי אינטרנט מתקדמים ,לרבות יישומים ותכנים
עדכניים ,תשתית טכנולוגית המאפשרת פיתוח ותמיכה ביישומים מתקדמים ,צבירת
ידע וניסיון בהפעלת קהילות גולשים וטיפוחן ,עריכה ועדכון מתמיד של התכנים
הקיימים על גבי אתר האינטרנט וארגון התכנים בצורה נגישה ומזמינה לגולשי האתר,
בניית מותג ידוע ומוכר ,והתאמת השירותים למגמות החדשות והמתחדשות בתחום.

ה 14 -
איתנות פיננסית המאפשרת ביצוע השקעות בפיתוח ובמיתוג מהווה גם היא גורם
הצלחה קריטי בתחום.
לגורמי הצלחה אלו יש השפעה על מספר הגולשים והיקף הגלישה בפורטל תפוז.
כתוצאה מכך יש לגורמי הצלחה אלו גם השפעה על הרצון של המפרסמים להשתמש
במוצרי הפרסום של המנפיקה ולפיכך גם השפעה על הכנסותיה של המנפיקה.
5.9.1.6

מחסומי הכניסה העיקריים לתחום האינטרנט
מחסום הכניסה העיקרי לתחום האינטרנט הוא היכולת למשוך לפורטל תפוז כמות
גולשים משמעותית שתהיה אטרקטיבית מבחינת המפרסמים ותגרום להם להשתמש
במוצרי הפרסום של המנפיקה .השגת כמות גולשים משמעותית לפורטל תפוז נמשכת
תקופה ארוכה של פעילות )שנים( ומבוססת בעיקרה על חשיפת הפורטל לקהל הגולשים
ועל היכולת לרכוש את נאמנותם ולגרום להם לשוב ולבקר בפורטל בתדירות גבוהה.
אחת הדרכים למשיכת מספר גולשים משמעותי הינה הקמת קהילות גולשים בתחומים
שונים .לצורך הקמת קהילות גולשים נדרש ניסיון וידע רב בניהול קהילות אשר תהיינה
אטרקטיביות לגולשים כך שהם יהיו מעוניינים לשוב ולהשתתף בהן באופן תדיר .ידע
זה הוא ידע המבוסס על פעילות ממושכת בתחום והוא נצבר בידי עובדי המנפיקה
העושים בו שימוש תכוף במסגרת הפעילות השוטפת של המנפיקה.

5.9.1.7

תחליפים למוצרי פרסום באינטרנט ושינויים החלים בהם
התחליפים למוצרי הפרסום באינטרנט הינם מוצרי פרסום בכל תחומי המדיה
האחרים ,לרבות טלוויזיה ,עיתונות ,רדיו ,שלטי חוצות וקולנוע .על פי אומדנים שנערכו
על ידי איגוד המפרסמים ויפעת בקרת פרסום ,בשנת  ,2005עיקר הוצאות הפרסום
בישראל היו בעיתונות )כ (50% -ובטלוויזיה )כ ,(33% -כאשר  17%הנותרים מתחלקים
בין הרדיו ) ,(6%האינטרנט ) ,(5%פרסום החוצות ) (5%והקולנוע ).(1%

5.9.1.8

מבנה התחרות בתחום האינטרנט ושינויים החלים בו
בתחום האינטרנט קיימת תחרות בין אתרי האינטרנט השונים הפועלים בשפה העברית,
המספקים למפרסמים ולמשרדי הפרסום מוצרי ושירותי פרסום באינטרנט .בשנים
האחרונות ,עם העלייה במספר המשתמשים באינטרנט והגברת המודעות לחשיבות
מדיה זו בקרב המפרסמים ומשרדי הפרסום ,גברה התחרות בתחום זה .בנוסף,
התחרות בתחום האינטרנט עלולה להתחזק נוכח כניסתם לישראל של פורטלים ומנועי
חיפוש בינלאומיים הפועלים בשפה העברית.
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5.9.2

מוצרים ושירותים

5.9.2.1

הכנסותיה העיקריות של המנפיקה בתחום האינטרנט הינן ממכירת מוצרי פרסום
שונים למשרדי פרסום וכן למפרסמים באופן ישיר .מוצרי הפרסום כוללים מגוון אמצעי
פרסוםמכירת שטחי הפרסום מבוצעת ,על פי רוב ,למספר מסוים וקבוע מראש של
חשיפות לדפים בהם מופיעות הפרסומות )לפירוט נוסף בדבר מדידת החשיפה של
גולשים לאתרי אינטרנט ראה סעיף  5.9.1.2לעיל( .בין מוצרי הפרסום השונים של
המנפיקה:
באנרים  -פרסומות בעמודי פורטל תפוז המתחלפות מעת לעת.
)א(
חסויות  -עיצוב של אזורים בפורטל תפוז בשילוב ערכי מותג המפרסם,
)ב (
לרבות פרסומות קבועות של המפרסם ותכנים ומסרים של המפרסם.
מוצרי פרימיום  -שטחי פרסום )גדולים יותר מבאנרים( הנמכרים לתקופות
)ג(
קצובות.
קדימויות במנוע החיפוש  -קדימויות לאתרי האינטרנט של המפרסמים
)ד (
ברשימת תוצאות החיפוש המתקבלות במנוע החיפוש ובאינדקס האתרים
שבפורטל תפוז.
)ה(
מודעות מילים בפורומים  -מודעות מילים של המפרסמים בפורומים
הנמכרות על פי תעריף יומי בכל פורום.
בנוסף ,מקימה המנפיקה ומעצבת עבור חברות וגופים אתרי אינטרנט ומטמיעה בהם
יישומים )דוגמת פורומים( המבוססים על היישומים שבפורטל תפוז .בתשעת החודשים
הראשונים של שנת  2005ובשנת  2004הסתכמו הכנסות המנפיקה מפעילות שאיננה
פעילות פרסום בכ 111 -אלפי ש"ח )המהוות כ 0.8% -מסך הכנסות המנפיקה( ו60 -
אלפי ש"ח )המהוות כ 0.4% -מסך הכנסות המנפיקה( ,בהתאמה .עיקר התקשרויות של
המנפיקה להקמת אתרי אינטרנט כאמור ,נעשות בעקבות פניות מצד אותם חברות
וגופים ,וככלל ,המנפיקה אינה מציעה באופן יזום שירותים אלו ללקוחותיה.

5.9.2.2

כאמור בסעיף  5.9.1.2לעיל ,הביקוש למוצרי הפרסום של המנפיקה מושפע מחשיפת
הגולשים לפורטל תפוז .על מנת למשוך מספר רב של גולשים ,מציעה המנפיקה במסגרת
פורטל תפוז מגוון יישומים ושירותי אינטרנט לשימוש הגולשים ,וזאת ללא תמורה .בין
היישומים והשירותים הניתנים באתר:
)א(

פורומים  -שירות המאפשר לקבוצת גולשים לשוחח בינם לבין עצמם
בנושאים שונים ,באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים
אחרים שהוצגו באתר .הפורומים מונחים על ידי מתנדבים המשמשים
כ"מנהלי פורומים" )לפירוט נוסף בדבר מנהלי הפורומים ראה סעיף 5.11.4.8
להלן( .מנהלי הפורומים דואגים לשימור הענין של הגולשים בפורומים.
הפסקת פעילותם של מנהלי הפורומים עלולה לגרום להפחתה משמעותית
באטרקטיביות של הפורומים ובתנועת הגולשים בהם ,ובמקרה כזה ,אם לא
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תציע המנפיקה ישומים נוספים שיהוו גורמי משיכה לגולשים ,עלולה
להתרחש ירידה באטרקטיביות של פורטל תפוז בעיני הגולשים וכתוצאה מכך
לפגיעה בתוצאות העסקיות של המנפיקה .אלמלא היו שירותי ניהול
הפורומים מבוצעים בהתנדבות ,לא היתה המנפיקה שוכרת את שירותי
מנהלי הפורומים לצורך קבלת השירותים כאמור.
פורטל תפוז מכיל למעלה מ 1,000 -פורומים פעילים )כאלו שנמסרת בהם
הודעה לפחות פעם בשבועיים( ,במגוון נושאים ובהם גם פורומים מקצועיים
דוגמת פורומים בנושא בריאות ורפואה .מידי יום נכתבות בפורומים בממוצע
כ 70,000 -הודעות.
)ב(

קומונות  -שירות המאפשר לכל גולש לפתוח ולנהל קבוצת דיון אישית
הפתוחה לשימוש קהל הגולשים הרחב או קבוצת דיון סגורה לשימוש גולשים
מסוימים המזוהים באמצעות סיסמא .מאז השקת השירות ביוני  2004נפתחו
כ 14,000 -קומונות בנושאים שונים ונכתבות בהן מידי יום בממוצע כ-
 20,000הודעות.

)ג(

הבלוגיה  -בלוג הינו יומן אישי מקוון המהווה זירת שיחה בין כותב הבלוג
ובין הקהל שלו ,כאשר גולשי הבלוג יכולים להגיב לתכנים המוצגים על ידי
כותב הבלוג .התכנים בבלוג כוללים טקסטים ,תמונות ,קבצי שמע וקבצי
וידאו.

)ד (

 - Blog TVהשירות מאפשר לגולשים לנהל יומן אישי מקוון המוצג בשידור
חי על גבי פורטל תפוז .ה Blog TV -בנוי בצורת תיבת וידאו ותיבת צ'אט
)ראה להלן( ,כאשר הגולשים באתר יכולים לצפות ביומן ולהגיב לתכניו
באמצעות הצ'אט .אופי השידורים ב Blog TV -נקבע על ידי בעלי הבלוגים.

)ה(

צ'אט  -חדרי שיחה במסגרתם מנהלים הגולשים שיחות אישיות או
קבוצתיות באמצעות טקסט בלבד או באמצעות טקסט ווידאו ).(ChatTV

)ו(

ערוצי תוכן  -ערוצים במגוון נושאים המציגים תכנים המבוססים בעיקר על
מידע שמעלים הגולשים לפורטל תפוז במסגרת היישומים השונים )דוגמת
הפורומים( וכן על תכנים המופקים על ידי צדדים שלישיים ,אתם קשורה
המנפיקה בהסכמים לאספקת תוכן )"ספקי תוכן"(.
בין ערוצי התוכן המבוססים על תכנים של גולשים נמצאים ערוץ האוכל,
המרכז את כל המידע המצוי בפורומים השונים בנושא זה והכולל מנוע חיפוש
למתכונים המועלים על ידי הגולשים ,ערוץ הריון ולידה ,ערוץ אופניים ועוד.
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מרבית התכנים המסופקים למנפיקה על ידי ספקי תוכן מעובדים על ידי
מחלקת התוכן של המנפיקה ומותאמים למתכונת ההצגה בדפי פורטל תפוז.
בין ערוצי התוכן שבפורטל תפוז נמצאים ערוץ החדשות ,המציג כתבות
ומבזקים בזמן אמת ומאפשר צפייה במהדורת החדשות של ערוץ  10או
בתכנים של ערוץ הכנסת בוידאו בשידור חי בשעות השידור ולאורך כל היום,
וערוץ הספורט ,המועלה בשיתוף פעולה עם ערוץ ספורט .5
)ז(

מנוע חיפוש ואינדקס אתרים  -מנוע החיפוש מאפשר איתור אתרים ודפי
אינטרנט הפועלים בעיקר בשפה העברית באמצעות מילות מפתח .מנוע
החיפוש מזהה את המילים המבוקשות בכל התכנים המצויים ביישומים
השונים בפורטל תפוז וכן באתרי אינטרנט המצויים באינדקס האתרים של
המנפיקה .אינדקס האתרים הינו כלי להתמצאות באתרי אינטרנט הפועלים
בשפה העברית וכן אתרים מובילים הפועלים בשפה האנגלית ,אשר הוזנו
וסווגו על ידי המנפיקה .תוצאות החיפוש באינדקס האתרים ניתנות להצגה
לפי מספר פרמטרים )דוגמת רייטינג ,סוג האתר ,ותק האתר ועוד( והן כוללות
סקירה קצרה אודות המידע המוצג באתר ואופיו.

)ח(

אתרי תוכניות טלוויזיה  -המנפיקה מקימה אתרי אינטרנט רשמיים של
תוכניות טלוויזיה שונות בשיתוף עם גורמי ההפקה שלהם .החל מיולי 2003
הקימה המנפיקה למעלה מ 60 -אתרים לתוכניות טלוויזיה ובהם "אקזיט",
"רוקדים עם כוכבים"" ,יאיר לפיד"" ,טלנובלה בע"מ"" ,פיק-אפ"" ,אהבה
מעבר לפינה" ועוד .אתרי האינטרנט של התוכניות מהווים מרכז וירטואלי
שבו יכולים הגולשים ,בין היתר ,לצפות בתכנים מהתוכניות ולשוחח עם
כוכבי התוכניות .העלות המצטברת של הקמת האתרים לתוכניות טלוויזיה
איננה מהותית.

)ט(

בנוסף לשירותים המפורטים לעיל ,מפעילה המנפיקה ומספקת במסגרת
פורטל תפוז שירותים ויישומים נוספים דוגמת משחקים אינטראקטיביים,
היכרויות ,מפות והשוואות מחירים.
בסמוך לתאריך התשקיף השיקה המנפיקה יישום המאפשר לגולשים בפורטל
תפוז לשמור ולקטלג תמונות שלהם וכן לבצע הדפסות ,בתשלום ,של תמונות
לפי בחירתם .הדפסת התמונות מבוצעת על ידי צד שלישי )"מדפיס
התמונות"( הזכאי לרוב התמורה המשולמת על ידי הגולשים עבור הדפסת
התמונות .התשלום עבור הדפסת התמונות מבוצע בחיוב כרטיס האשראי של
המזמין ,שפרטיו מוקלדים על ידי המזמין בפורטל תפוז והמנפיקה היא
שגובה את התשלום ומעבירה אותו ,בניכוי עמלה לא מהותית ,למדפיס
התמונות .המנפיקה משתמשת בתוכנה ייעודית מאובטחת ,שבאמצעותה
מאומתים פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ומשודרים פרטי החיוב לחברת
כרטיסי האשראי לצורך חיוב המזמין .התוכנה גם מייצרת קובץ המעדכן
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באמצעות ממשק ממוחשב את ספרי המנפיקה .לתאריך התשקיף ,פעילות
המנפיקה המתוארת לעיל איננה מהותית.
5.9.2.3

להלן נתונים מסקר  - TIMדצמבר  2005בדבר פילוח חשיפת הגולשים לפורטל תפוז
בהתאם למאפייני הגולשים )מין ,גיל ,השכלה ,הכנסה ,דתיות וכובד הגלישה(:
מאפייני גולשים
מין
גיל

השכלה

הכנסה

דתיות

כובד גלישה*

שיעור חשיפה חודשית לפורטל תפוז
)(%

גבר

57.6

אישה

42.4

13-17

14.8

18-29

38.9

30-49

33.4

+50

12.8

נמוכה

14.3

בינונית

44.7

גבוהה

40.9

מתחת לממוצע

17.0

ממוצעת

26.8

מעל לממוצע

37.6

חילוני

63.3

מסורתי

24.2

דתי

8.5

גולשים קלים

18.1

גולשים בינוניים

28.7

גולשים כבדים

51.5

* גולשים קלים הוגדרו בסקר כמי שמשתמשים באינטרנט עד  4שעות בשבוע או פחות משעה ביום
בממוצע; גולשים בינוניים הוגדרו כמשתמשים באינטרנט עד  10שעות בשבוע; גולשים כבדים הוגדרו
כמשתמשים באינטרנט מעל  10שעות בשבוע.

שיטת הבדיקה בסקרי  TIMלגבי החשיפה לאתרים היא שיטת  ,Recallכאשר כל נשאל
בסקר נתבקש לציין באופן בלתי נעזר האם ומתי היתה הפעם האחרונה בה ביקר
באתרים שצוינו בפניו .הנתונים מבטאים את שיעור האנשים השונים שביקרו ,לפחות
פעם אחת ,באתר ,בחודש שקדם לסקר והם אינם מבטאים כמות הקלקות או כניסות
לאתר.
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5.9.3

הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים

5.9.3.1

הכנסות המנפיקה
כאמור ,הכנסותיה העיקריות של המנפיקה בתחום האינטרנט נובעות ממכירה של
מוצרי פרסום.
להלן פירוט הכנסות המנפיקה )מחיצוניים( מתחום האינטרנט ושיעורן מסך הכנסות
המנפיקה:
לתשעת החודשים שהסתיימו

לשלושת החודשים שהסתיימו

ביום  30בספטמבר

ביום  30בספטמבר

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(
2004

2005

2004

2005

מכירות

%

מכירות

%

מכירות

%

מכירות

%

מוצרי פרסום

7,788

57

6,245

65

2,440

48

2,470

67

אחר

111

1

53

1

98

2

7

--

סה"כ

7,899

6,298

2,538

לשנת 2004
)מבוקר(

2,477
לשנת 2002
)מבוקר(

לשנת 2003
)מבוקר(

מכירות

%

מכירות

%

מכירות

%

מוצרי פרסום

9,073

65

6,702

72

5,709

90

אחר

60

--

137

1

--

--

סה"כ

9,133

6,839

5,709

הגידול המתמשך על פני התקופות במכירות המנפיקה בתחום האינטרנט נובע מהגידול
שחל בשנים האחרונות בהיקפי הפרסום באינטרנט וזאת כתוצאה מעליה משמעותית
במספר המשתמשים באינטרנט בישראל .בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר  2005חלה האטה בהכנסות מפרסום בפורטל תפוז כתוצאה מכך שבתקופה
האמורה הפנתה המנפיקה חלק גדול יותר ממשאביה לתחום התוכן הסלולארי וכן
כתוצאה מכך שמספר מוצרי פרסום חדשניים הוחדרו על ידי המנפיקה באחור
בהשוואה למתחריה .מוצרי הפרסום האמורים הם מוצרי פרסום גדולים המוצגים אצל
המתחרים בדף הבית .בפורטל תפוז חלק גדול מהתעבורה של הגולשים איננה מתבצעת
באמצעות דף הבית ,ולפיכך היה על המנפיקה לפתח יישום המאפשר הצגה של באנר
גדול לכל הגולשים ללא קשר לעמוד בו משתמש הגולש.
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5.9.3.2

הרווח הגולמי
להלן פירוט סכום הרווח הגולמי מהפעילות בתחום האינטרנט ושיעורו מהפעילות
בתחום:
לתשעת החודשים שהסתיימו

לשלושת החודשים שהסתיימו

ביום  30בספטמבר

ביום  30בספטמבר

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(
2004

2005

2004

2005

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

4,971

63

3,968

63

1,684

66

1,776

72

תחום
האינטרנט

לשנת 2004

לשנת 2003

לשנת 2002

)מבוקר(

)מבוקר(

)מבוקר(

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

5,828

64

3,832

56

1,496

26

תחום
האינטרנט

הגידול המתמשך בשנים  2002עד  2004ברווחיות הגולמית של המנפיקה ובשיעורה
בתחום האינטרנט נובע בעיקר מהגידול שחל בשנים אלו בהכנסות המנפיקה בתחום
בעוד שלא היה גידול דומה בעלות התשומות של המנפיקה ,שהן בעיקרן בעלות אופי
קבוע בייצור הכנסות המנפיקה .הירידה בסכום הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת
 2005בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נבעה ,בין השאר ,מירידה בהכנסות המנפיקה
בתחום האינטרנט כתוצאה מכך שמספר מוצרי פרסום חדשניים הוחדרו על ידי
המנפיקה באחור בהשוואה למתחריה כאמור לעיל.
הרבעון השלישי של שנת  2004התאפיין בשיעור רווח גולמי גבוה בהשוואה לכל
הרבעונים בשנת  2004ושנת  2005בתחום האינטרנט וזאת עקב הצמיחה החדה ,בשיעור
של כ ,30% -שחלה בהכנסות המנפיקה ברבעון זה ביחס לרבעונים שקדמו לו בעקבות
מאמצים שיווקים של המנפיקה בתחום האינטרנט.
5.9.4

לקוחות

5.9.4.1

לקוחותיה של המנפיקה בתחום האינטרנט הם ,כאמור ,ברובם משרדי פרסום
המשלבים את הפרסום באינטרנט כחלק מחבילת הפרסום שהם מפיקים עבור
לקוחותיהם )"משרדי הפרסום"( .בנוסף ,יש למנפיקה לקוחות שהם חברות וגופים
הרוכשים מהמנפיקה מוצרי פרסום שונים )"מפרסמים"(.
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ככלל ,למנפיקה אין הסכמים ארוכי טווח עם לקוחותיה בתחום האינטרנט,
וההתקשרות עם מרבית הלקוחות הינה באמצעות הזמנות של מוצרי פרסום המבוצעות
על ידי הלקוחות ,בדרך כלל לתקופת פרסום הנעה בין  14ימים ל 12 -חודשים )ברוב
המקרים  -עד  30יום( .רוב ההתקשרויות מבוצעות במהלך תקופה של שבועות ספורים
לפני מועד ביצוע הפרסום.
במסגרת ההתקשרויות עם חלק מלקוחותיה בתחום האינטרנט ,בעיקר לקוחות
המפעילים אתרים למסחר אלקטרוני ,זכאית המנפיקה ,בנוסף לתמורה קבועה בגין
מוצרי הפרסום ולעיתים במקומה ,לעמלות הנגזרות מהיקף הרכישות המבוצעות על ידי
גולשים שנותבו לאתרי הלקוחות משטחי הפרסום שבפורטל תפוז.
לתאריך התשקיף ,התמורה בגין מוצרי הפרסום המוצעים ללקוחות המנפיקה נקבעת,
בין היתר ,על פי מחיר קבוע למוצר פרסום המופיע בפורטל תפוז באופן קבוע לפרק זמן
מסויים ,מחיר מוגדר למספר חשיפות של גולשי הפורטל למוצר פרסום מסויים וכן לפי
צפי לחשיפות של הגולשים למוצרי הפרסום .המעקב אחר מספר החשיפות של הגולשים
למוצרי הפרסום שבפורטל תפוז נעשה הן באמצעות מערכת ממחושבת )(Real Media
המופעלת על ידי המנפיקה והן באמצעות קוד המושתל במוצרי הפרסום על ידי
הלקוחות עצמם.
5.9.4.2

להלן פירוט הכנסות המנפיקה בתחום האינטרנט מלקוחות שהכנסות המנפיקה מהם
מהוות  10%או יותר מסך הכנסות המנפיקה ,ושיעורן מסך הכנסות המנפיקה:

לקוח א' )משרד
פרסום(
לקוח ב' -
סאני תקשורת*
לקוח ג'**
לקוח ד'*** -
פרטנר

לתשעת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
)בלתי מבוקר(
2004
2005
%
%
מכירות
מסך
מכירות
מסך
הכנסות
הכנסות
8
780
9
1,200

לשלושת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
)בלתי מבוקר(
2004
2005
%
%
מסך
מכירות
מסך
מכירות
הכנסות
הכנסות
9
342
5
280

620

5

673

7

225

4

155

4

342
135

3
1

472
208

5
2

106
--

2
--

157
69

4
2
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לקוח א'
לקוח ב' -
סאני תקשורת*
לקוח ג'**
לקוח ד'*** -
פרטנר

שנת 2004
)מבוקר(
%
מכירות
מסך הכנסות
7
1,038
5
732
629
278

5
2

שנת 2003
)מבוקר(
%
מכירות
מסך הכנסות
13
1,169
9
831
650
100

7
1

שנת 2002
)מבוקר(
%
מכירות
מסך הכנסות
12
735
33
2,077
---

* סאני תקשורת ) (1994בע"מ ,חברה פרטית בשליטת סאני )"סאני תקשורת"(.
** לקוח ג' בתחום האינטרנט הינו לקוח ב' בתחום התוכן הסלולארי )ראה סעיף  5.10.4.2להלן(  -חברה הרוכשת
מוצרי פרסום עבור עצמה .בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005ו 2004 -היוו הכנסות
המנפיקה מלקוח זה כ 9.7% -וכ ,10.3% -בהתאמה ,מסך הכנסותיה .בשנת  2004היוו הכנסות המנפיקה מלקוח זה כ-
 12.9%מסך הכנסותיה ,לעומת כ 14% -מסך הכנסותיה בשנת  .2003בשנת  2002לא היו למנפיקה הכנסות מלקוח זה.
*** לקוח ד' בתחום האינטרנט הינו לקוח א' בתחום התוכן הסלולארי )ראה סעיף  5.10.4.2להלן( .לסך הכנסות
המנפיקה מלקוח זה ראה סעיף )5.12א( להלן.

5.9.5

שיווק ופרסום
פעילות השיווק של מוצרי המנפיקה בתחום האינטרנט ומכירתם מבוצעת על ידי אנשי
מכירות יעודיים של המנפיקה ,והיא מופנית למשרדי פרסום וכן באופן ישיר
למפרסמים .בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005הסתכמו
הוצאות שכר העבודה של המנפיקה בקשר עם פעולות השיווק והמכירה של מוצריה
בתחום האינטרנט לסך של  1,009אלפי ש"ח ,לעומת  1,140אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה בשנת  .2004בשנת  2004הסתכמו הוצאות שכר העבודה של המנפיקה בקשר
עם פעולות השיווק והמכירה של מוצריה בתחום האינטרנט לסך של  1,519אלפי ש"ח,
לעומת  1,107אלפי ש"ח ו 718 -אלפי ש"ח בשנים  2003ו ,2002 -בהתאמה.
בנוסף ,פועלת המנפיקה לקידום ושיווק המותג "תפוז" באמצעות מתן חסויות
לאירועים ,התקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה בקשר לפרסום וחשיפת המותג "תפוז"
וכן באמצעות פרסום באינטרנט ,בתוכניות טלוויזיה ,לרבות באמצעות תוכן שיווקי
המופיע במהלך התוכניות ,בעיתונות וברדיו.
בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005הסתכמו הוצאות
הפרסום של המנפיקה לסך של  742אלפי ש"ח ,לעומת  517אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה בשנת  .2004בשנת  2004הסתכמו הוצאות הפרסום של המנפיקה לסך של 615
אלפי ש"ח .בשנים  2003ו 2002 -לא היו למנפיקה הוצאות פרסום .הוצאות הפרסום
המפורטות לעיל אינן כוללות הוצאות שכר עבודה והן בעיקרן בגין פרסום באמצעי
המדיה השונים ,רכישת שירותי תדמית ותקשורת ופעילות קידום מכירות נוספת.

---
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5.9.6

צבר הזמנות
צבר ההזמנות של המנפיקה בתחום האינטרנט ליום  20.2.2006הסתכם לסך של כ-
 4,735אלפי ש"ח.
צבר ההזמנות של המנפיקה בתחום האינטרנט ליום  30בספטמבר  2005הסתכם לסך
של כ 883 -אלפי ש"ח.
להלן פרטים בדבר צבר ההזמנות של המנפיקה בתחום האינטרנט ליום  20.2.2006וליום
 30בספטמבר  ,2005לפי תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה:
צבר הזמנות ליום
20.2.2006

צבר הזמנות ליום
 30בספטמבר 2005

תקופת ההכרה בהכנסה
הצפויה
רבעון 2005 - IV

3,118

530

רבעון 2006 - I

1,282

212

רבעון 2006 - II

217

120

רבעון 2006 - III

118

21

4,735

833

סה"כ

צבר ההזמנות של המנפיקה בתחום האינטרנט ליום  31בדצמבר  2004הסתכם לסך של
כ 898 -אלפי ש"ח.
5.9.7

תחרות

5.9.7.1

בתחום האינטרנט מתחרה המנפיקה בפורטלים ובמנועי חיפוש ישראליים וכן
בפורטלים ובמנועי חיפוש בינלאומיים הפועלים בשפה העברית .בין הפורטלים
המתחרים במנפיקה בישראל ניתן למצוא אתרים דוגמת  ,Googleוואלה MSN ,ונענע.
בנוסף קיימים פורטלים מתחום העיתונות הכתובה בישראל דוגמת ) Ynetידיעות
אחרונות() Nrg ,מעריב( ,הארץ ודה-מארקר ,המתחרים בפעילות המנפיקה בתחום
האינטרנט.

5.9.7.2

להלן נתונים בדבר שיעורי החשיפה 4החודשית לאתרי אינטרנט ,על פי סקרי החשיפה
לאינטרנט :TIM

 4במועד סקר החשיפה לאינטרנט כל אחוז חשיפה המוצג בטבלה להלן מייצג  36,000משתמשי אינטרנט ,וזאת
בהתבסס על סקר האינטרנט  TIMשפורסם בינואר ) 2006ראה הערת שוליים  3לעיל( ,לפיו מספר משתמשי
האינטרנט מונה כ 3.6 -מיליון איש.
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דצמבר 2005
*Google
וואלה!
Ynet
Hotmail /MSN
)(.co.il/.com
נענע
 NRGמעריב
תפוז
דפי זהב*
!*Yahoo
הארץ*
One
סטארט
דה מרקר/א-אונליין*
גלובס*
Goop

שיעורי חשיפה חודשית
נובמבר 2004
יוני 2005

מאי 2004

84
74.7
59.1
48.6

80.5
72.1
57.2
47.9

75.9
72.2
56.6
52.2

67.9
70
53.2
45.1

45.5
32
31.9
24.4
23.9
19.2
18.9
15.8
15.5
13.6
--

47.6
32.5
32
24.8
26.9
19.3
16.7
20.8
14.9
15.3
12

52.9
35.8
37.3
27.7
32.7
21.7
17
22.1
11.7
16.5
11.6

48.5
30.3
33.4
25.3
29.3
19.7
18.1
19.2
10.8
12.9
13.6

* לתאריך התשקיף ,אתרי אינטרנט אלו אינם מהווים עבור המנפיקה קבוצת ייחוס ,מאחר ומדובר
באתרי אינטרנט המתמחים בתכנים או יישומים יחודיים שאינם תכנים או יישומיים מרכזיים בפורטל
תפוז.

לשיטת הבדיקה בסקרי  TIMראה סעיף  5.9.2.3לעיל.
להערכת המנפיקה ,הירידה בשיעור החשיפה החודשית לפורטל תפוז בחודשים יוני
ודצמבר  2005לעומת נובמבר  2004נובעת מפעולות שיווקיות שביצעה המנפיקה
במסגרת תוכניות טלוויזיה פופולריות במהלך חודש נובמבר ) 2004החודש בו בוצע
הסקר( ,אשר הביאו לעלייה בשיעורי החשיפה לפורטל תפוז במהלך חודש זה לעומת
שיעורי החשיפה במהלך החודשים יוני ודצמבר .2005
5.9.7.3

היתרון של פורטל תפוז וייחודו נובעים מהתמחותו בתחום הקהילות ברשת האינטרנט
בישראל .להערכת המנפיקה ,פורטל תפוז הוא מאתרי הקהילות המובילים בישראל.
בפורטל תפוז קיימים למעלה מ 1,000 -פורומים ,במספר רב של נושאים כגון :כלכלה
ופיננסים ,בריאות ,צעירים ומעריצים ,ספורט ,תמיכה וכו' .בכדי להגדיל את כמות
הגולשים אשר משתתפים בקהילות ,המנפיקה משתפת פעולה עם גורמים מתמחים
כגון :עיתון העסקים גלובס ,המרכז הרפואי תל אביב )איכילוב( ,פלטפורמות השידור
 HOTו ,YES -מגזינים בתחומי אופניים ,הריון ולידה ועוד .המנפיקה ממנה לכל פורום
מנהל .בכל קהילה משתתפים גולשים רבים )בחלק מהקהילות מספרם מגיע לכמה
אלפים( אשר מנהלים בינם לבין עצמם תקשורת באמצעות כלי הקהילה של פורטל
תפוז :הפורומים ,המסרים ,הצ'אטים ,הבלוגים והקומונות .בשונה מאתרים המשמשים
את הגולשים בעיקר לצריכה של מידע ,מטרת פורטל תפוז היא לאפשר לגולשים
להחליף מידע עם גולשים אחרים החברים בקהילה ולהשתתף בתכנים המועלים על ידי
גולשים אחרים .מסיבה זו נאמנות הגולשים לפורטל תפוז הינה גבוהה.
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חלק מהפורטלים המתחרים בפורטל תפוז )דוגמת  Ynetו (Nrg -שייכים לאמצעי מדיה
וגופים הקשורים לקבוצות תקשורת ,דוגמת העיתונים היומיים ידיעות אחרונות
ומעריב .ההשתייכות לקבוצות התקשורת עשויה להקנות למתחרי המנפיקה יתרון בכך
שיש באפשרותם להציע ללקוחותיהם חבילות פרסום הכוללות גם פרסום בערוצי
הפרסום המסורתיים .התגבשותן של קבוצות תקשורת בשוק הישראלי וכניסתן של
חברות תקשורת גם לתחום האינטרנט )כגון אחזקות בזק בפלאפון ,ב ,YES -בבזק
בינלאומי ובוואלה ואחזקות קבוצת אי.די.בי בסלקום ,ברק ונטוויז'ן המפעילה את
פורטל נענע( ,עשויה להקנות למתחרי המנפיקה יתרון הנובע מהסינרגיה בין תחומי
התקשורת השונים ולשפר את מעמדם מול הלקוחות )ראה גם סעיף )5.7ג( לעיל(.
על מנת להתמודד עם התחרות בשווקים בהם פועלת המנפיקה בתחום האינטרנט,
משקיעה המנפיקה משאבים בפיתוח טכנולוגי ובתפעול היישומים והשירותים
המאפשרים את ניהול קהילות הגולשים בפורטל תפוז ,תחומים בהם יש לה יתרון יחסי
לעומת מתחריה )לפרטים בדבר השקעות המנפיקה בפיתוח ראה סעיף  5.11.2להלן(.
על פי נתונים שנאספו על ידי המנפיקה באתרי האינטרנט של מתחריה ,מספר הפורומים
הקיימים אצל המתחרים נע בין כ 170 -עד כ 380 -פורומים בלבד  -לעומת למעלה מ-
 1,000פורומים פעילים אצל המנפיקה.
5.9.8

הון אנושי
להלן פירוט מספר המשרות המשמשות את המנפיקה בתחום האינטרנט )לפרטים בדבר
המבנה הארגוני ,ראה סעיף  5.11.4.1להלן(:
לתאריך

ליום

ליום

ליום

התשקיף

 31בדצמבר

 31בדצמבר

 31בדצמבר

2004

2003

2002

הנהלה ומטה

4.2

2.6

3.0

3.4

מכירות

9.0

11.0

5.0

6.0

טכנולוגיה*

6.0

7.7

7.7

4.9

תוכן

6.4

7.2

4.8

3.2

קהילות

4.0

5.4

5.4

4.2

פיתוח**

2.8

3.0

1.8

1.8

סה"כ בתחום

32.4

36.9

27.7

23.5

* פעילות המיועדת לטיפוח ותחזוקת הפעילות השוטפת של המנפיקה בתחום האינטרנט.
** פיתוח של מוצרים חדשים.
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החלוקה למשרות בין תחומי הפעילות של המנפיקה בוצעה בהתחשב בהשקעת הזמן של
העובדים הספציפיים בכל מחלקה בתחומי הפעילות השונים בתקופה הרלוונטית
)לחלוקת המשרות בתחום התוכן הסלולארי ראה סעיף  5.10.8להלן(.
לפרטים נוספים ראה גם סעיף  5.11.4.2להלן.
הון חוזר

5.9.9

לפרטים ראה גם סעיף  5.11.5להלן.
אשראי לקוחות
להלן פירוט התקופה וההיקף הממוצעים של אשראי לקוחות:
לתשעת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר 2005
2005

לשנת 2004

לשנת 2003

לשנת 2002

2004

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

כ83 -

4,809

כ60 -

2,642

כ61 -

3,085

כ86 -

1,935

כ61 -

1,161

המנפיקה מעניקה ללקוחותיה בתחום האינטרנט אשראי משתנה על פי שיקולים
מסחריים .איחור בגביית תשלום מלקוחות שונים בתחום האינטרנט בשנת 2003
ובתשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  2005הינו הגורם העיקרי לעליה
שחלה בתקופה הממוצעת של ימי האשראי ללקוחות המנפיקה בתקופות אלו.
אשראי ספקים
לספקי המנפיקה בתחום האינטרנט אין ייחוד לעומת כלל ספקיה .לפרטים בדבר
אשראי מספקיה של המנפיקה ראה סעיף )5.11.5.2ב( להלן.
5.9.10

יעדים ואסטרטגיה עסקית
החברה נוהגת לבחון את תוכניותיה האסטרטגיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם
לשינויים בתחום האינטרנט ,במפת התחרות בתחום זה ובסביבה העסקית.
היעד העיקרי של המנפיקה בתחום האינטרנט הוא הגדלת חלקה בנתח הפרסום בשוק
האינטרנט .המנפיקה שואפת להגדיל את כמות הגולשים ולהגביר את השימוש בפורטל
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תפוז ובדרך זו להגדיל את חלקה בנתח הפרסום בשוק האינטרנט ואת הכנסותיה ממנו.
לשם כך פועלת המנפיקה במספר מישורים:
)א(

)ב(

פעילות המיועדת להגדיל את כמות הגולשים בפורטל תפוז באמצעות רכישת
פעילויות תוכן המבוססות על קהילות ו/או באמצעות הקמת אזורי תוכן
המבוססים על קהילות איכותיות בקהלי יעד שונים במטרה להגדיל את
היכולת להציע פרסום ממוקד אוכלוסיה למשרדי הפרסום ולמפרסמים כגון
אזורי צעירים ,בידור ופנאי ,גברים וכדומה .הקמת האיזורים האמורים
תחייב את המנפיקה להגדיל את מצבת כוח האדם שלה.
הטמעה של יישומים ושירותי אינטרנט חדשים המכוונים לקהילות הגולשים
כגון אלבומי תמונות המאפשרים אחסון תמונות ,שיתוף תמונות על ידי
הגולשים ,הדפסת תמונות וערוץ פס רחב  - VODהכולל תכני וידאו מקוריים
ותכני וידאו מתוכניות טלוויזיה .במסגרת פיתוח ותחזוקת היישומים
והשירותים החדשים תדרש המנפיקה להרחיב את התשתיות שלה על ידי
הוספת שרתים ,תוספת יכולות אכסון של מידע והגדלת רוחב הפס של
המנפיקה ברשת האינטרנט.

)ג(

)ד(
)ה(

שדרוג מנוע החיפוש של פורטל תפוז למנוע חיפוש עברי הסורק )(crawler
אתרי אינטרנט בעברית והמשלב בתוכו מאגר נרחב של תכני גולשים אשר
נצברו בפורטל תפוז לאורך השנים .במסגרת זו רכשה המנפיקה סורק אתרי
אינטרנט ובכוונתה להרחיב את כמות השרתים אותם היא מפעילה המציגים
לגולשים את תוצאות החיפוש.
הרחבת השקעות המנפיקה בפיתוח לצורך בניית יישומים טכנולוגיים ושדרוג
היכולות של פורטל תפוז ביחס למתחרים.
כניסה לשווקים חדשים בתחום האינטרנט בישראל ובחו"ל .המנפיקה בוחנת
השקת יישום של  BlogTVלחו"ל )ראה סעיף  5.11.11להלן( ,ולשם כך יהיה
עליה להשקיע בכוח אדם ותשתיות בחו"ל .כניסה לפעילות בשווקים
האמורים או ביצוע הפעילות האמורה ,עשויה להיות כרוכה בהשקעות
ובעלויות מהותיות ,שבתאריך התשקיף אין ביכולתה של המנפיקה להעריכן
שכן הן תוצאה של היקף הפעילות שיוחלט לבצע.
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5.10

תחום התוכן הסלולארי

5.10.1

תיאור כללי של מבנה תחום התוכן הסלולארי והשינויים החלים בו
במסגרת תחום התוכן הסלולארי ,מפתחת המנפיקה ,מייצרת ואורזת תכנים ויישומים
המתאימים למדיה הסלולארית .עיקר פעילותה של המנפיקה בתחום זה היא אספקה
של תכנים ויישומים סלולאריים לשלושה מבין מפעילי הרשתות הסלולאריות בישראל
)פלאפון ,סלקום ופרטנר( ,המאפשרים למנויים להשתמש במכשירי הטלפון
הסלולאריים שברשותם לצורך גלישה וצפייה בתכנים שבאתרי האינטרנט
הסלולאריים ,הוספה של תכנים וכן לשם שימוש ביישומים שבאותם אתרים.
עיקר התכנים והיישומים הסלולאריים שמספקת המנפיקה למפעילים הסלולאריים
כאמור ,מקורם בתכנים וביישומי הקהילות שבפורטל תפוז .בנוסף ,מפתחת המנפיקה,
מייצרת ואורזת תכנים ייחודיים למדיה הסלולארית ורוכשת תכנים מצדדים שלישיים
לשם אספקתם למפעילים הסלולאריים.

 5.10.1.1מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום התוכן הסלולארי
בדומה לתחום האינטרנט ,פעילות המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי כפופה לדינים
הכלליים המתייחסים ,בין היתר ,להגנת הפרטיות ,זכויות יוצרים ,קניין רוחני ,לשון
הרע ,חופש הביטוי ודיני העונשין ,החלים על התכנים והיישומים שמספקת המנפיקה
ללקוחותיה בתחום ועל השימושים הנעשים בהם.
במסגרת הרישיון הניתן למפעילים הסלולאריים קיימות הוראות המגבילות את
המפעילים הסלולאריים ,בין היתר ,בהצגת או השמעת מסרים בעלי תוכן מיני או מתן
שירותי הכרויות או צ'אטים שנועדו או משמשים למטרות מין .שינוי המגבלות בתנאי
הרישיון של המפעילים הסלולאריים ,בעיקר בקשר עם תכנים או שירותים הניתנים
למנויים ,עשוי להשפיע על פעילות המנפיקה בתחום זה.
פעילות המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי כפופה לבקרת איכות מצד מפעילי הרשתות
הסלולאריות ,המתבטאת ,בין היתר בבדיקות של היישומים והתכנים ומידת התאמתם
למכשירים הסלולאריים.
 5.10.1.2שינויים בהיקף הפעילות בתחום התוכן הסלולארי וברווחיותו והתפתחויות עיקריות
בתחום
היקף הפעילות בתחום התוכן הסלולארי מושפע במידה ניכרת מהיקף השימוש של
המנויים בתכנים וביישומים שבאינטרנט הסלולארי )נפח השימוש בתכנים
הסלולאריים( וממספר המנויים בכל אחת מהרשתות הסלולאריות .להרגלי הצריכה של
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המנויים בטלפונים הסלולאריים ולהחדרת יישומים וטכנולוגיות חדשים בתחום
הסלולארי )דור שלישי ו ,I-mode -ראה סעיף  5.10.1.3להלן( עשויה להיות השפעה על
פעילות המנפיקה בתחום זה .בשנים האחרונות בוצע מעבר מחיוב המנויים לפי זמן
שימוש לחיוב המנויים לפי נפח תעבורת מידע הנצרך על ידם ,המאפשר מדידה מדוייקת
יותר של היקף השימוש בתכנים המסופקים על ידי המנפיקה.
מידת השימוש בתכנים וביישומים הסלולאריים תלויה ,בין היתר ,בפרישה של רשתות
סלולאריות מתקדמות ובביקושים לשירותים ולמכשירים התומכים בתכנים
ובשימושים האמורים )לרבות מכשירים מהדור השלישי(.
 5.10.1.3התפתחויות בשווקים של תחום התוכן הסלולארי
בשנת  2004השיקו חלק ממפעילי הרשתות הסלולאריות רשתות תקשורת מהדור
השלישי ,המאפשרות העברת מידע בקיבולות וקצבים גבוהים באופן משמעותי לעומת
הרשתות מהדור הקודם .רשתות התקשורת של הדור השלישי מאפשרות למנויים ,בין
היתר ,לצפות בתכני וידאו .להערכת המנפיקה ,כניסתם לשוק של רשתות ומכשירים
מתקדמים עשויה להגדיל את תעבורת הנתונים )קילובייט( בגלישה באינטרנט
הסלולארי ואת היקף השימוש בתכנים סלולאריים נוספים )דוגמת ווידאו( בקרב
המנויים .להערכת המנפיקה ,גידול בהיקף השימושים האמורים באמצעות המכשירים
הסלולאריים מהדור השלישי עשוי להביא לגידול במגוון מוצרי המנפיקה ובנפחי
פעילותה בתחום התוכן הסלולארי )כגון יישום ה BlogTV -שהינו אחד מהאפליקציות
החשובות והפופולריות של המנפיקה המיועד גם למכשירים סלולאריים מהדור
השלישי ,המבוסס על תכני וידאו מקוריים המיוצרים על ידי הגולשים בפורטל תפוז
ומועברים גם בדור השלישי בסלולאר( ,ולגידול בהכנסות המנפיקה בתחום זה.
הערכות המנפיקה לעיל בדבר הגידול בהיקף השימוש בתכנים הסלולאריים והגידול
במגוון מוצרי המנפיקה ונפחי פעילותה בתחום התוכן הסלולארי ובדבר הגידול
בהכנסותיה ,הינן מידע צופה פני עתיד .הנתונים ששימשו את המנפיקה כבסיס למידע
האמור הם ההשקות של רשתות סלולאריות מהדור השלישי וההתפתחויות
הטכנולוגיות והעסקיות בתחומים אלה .לפיכך ,הערכות והנחות המנפיקה מתייחסות
לאירועים ולעניינים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת המנפיקה.
לתאריך התשקיף ,פרישת הרשתות מהדור השלישי אינה מקיפה את כל אזורי הארץ,
שירותי הדור השלישי הם חדשים ומוכרים רק לחלק מהמנויים ומחירם של המכשירים
התומכים בשירותים אלו יקר יחסית למכשירי הדורות הקודמים ,ולפיכך אין כל
וודאות שההתפתחויות יהיו כפי שצופה המנפיקה.
בנוסף ,גידול אפשרי בהכנסות המנפיקה תלוי בגורמים נוספים ,שלמנפיקה אין שליטה
עליהם ואשר לחלקם עשויה להיות השפעה מקזזת כגון :הרגלי הצריכה והיקף השימוש
במכשירי הדור השלישי והתכנים המוצגים בו על ידי המנויים ,תמחור המכשירים,
חבילות התוכן והשירותים כפי שייקבע על ידי המפעילים הסלולאריים ,התגברות
התחרות בין המפעילים ,אשר עשויה להביא להורדת מחירי המוצרים בתחום.
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לפיכך ,התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מן האמירות שלעיל,
הצופות פני עתיד .מטבע הדברים ,יש להתייחס למידע זה כאל תחזית בלבד הכפופה
לשינויים כתוצאה מגורמים שונים המשפיעים עליה ,בהם ,בין היתר ,הגורמים שפורטו
לעיל .בנוסף ,האמירה שלעיל מוגבלת לתאריך עשייתה.
בחודשים האחרונים השיקה סלקום מותג תוכן אינטרנט סלולארי חדש ) ,(I-modeאשר
להערכת המנפיקה ,הצלחתו עשויה לתרום לעלייה בהיקף השימוש של מנויי המפעילים
הסלולאריים בתכנים הסלולאריים .מפרסומים בעיתונות במהלך השבועות האחרונים
עולה כי סלקום מצמצמת את ההשקעה במותג התוכן .I-mode
 5.10.1.4שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום התוכן הסלולארי
במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות טכנולוגית ברשתות הסלולאריות ובמכשירי
הטלפונים הסלולאריים המאפשרת העברת נתונים בין מכשירים סלולאריים
במהירויות הולכות וגדלות ומתן שירותים מתקדמים יותר למנויים ברשתות
הסלולאריות ,כגון גלישה בפס רחב באינטרנט הסלולארי ,הורדת קבצי וידאו ושידורי
טלוויזיה למכשירים הסלולאריים ,צפייה בתכנים עשירים יותר וכיו"ב.
ההתפתחויות הטכנולוגיות ברשתות הסלולאריות ובמכשירים הסלולאריים מחייבות
את המנפיקה בפיתוח מתמיד של תכנים ,יישומים ושירותים מתקדמים ועשירים יותר
התואמים את הצרכים והמגמות החדשים בתחום.
 5.10.1.5גורמי הצלחה קריטיים בתחום התוכן הסלולארי והשינויים החלים בהם
קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים בהם ,להערכת המנפיקה ,תלויה הצלחת
הפעילות בתחום התוכן הסלולארי ,בהם יכולות טכנולוגיות גבוהות ויכולות פיתוח של
תכנים ויישומים מתקדמים המתאימים לאינטרנט הסלולארי ,חידושים טכנולוגיים
המאפשרים פיתוח יישומים ושירותים חדשניים ,יכולת לספק היצע רחב של תכנים
אטרקטיביים ואיתנות פיננסית לביצוע השקעות בפיתוח ובטכנולוגיות מתאימות.
לאטרקטיביות של התכנים והיישומים שיש בידי המנפיקה להציע חשיבות רבה
לתחרות המתגברת בתחום זה.
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 5.10.1.6מחסומי הכניסה העיקריים של תחום התוכן הסלולארי
מחסום הכניסה העיקרי לתחום התוכן הסלולארי הינו ידע ,ניסיון ויכולות טכנולוגיות
בתחום ,המאפשרים התקשרות עם המפעילים הסלולאריים בהסכמים לאספקת
יישומים ותכנים .ידע ויכולות טכנולוגיות להקמת האתרים הסלולאריים ולבניית
היישומים המותאמים למדיה הסלולארית ,מתבססים בעיקרם על מומחיות וניסיון רב
בפעילות בתחום .כמו כן נדרשת איתנות פיננסית לצורך השקעה בפיתוח הטכנולוגיות
כאמור.
 5.10.1.7תחליפים למוצרים בתחום התוכן הסלולארי ושינויים החלים בהם
התחליף העיקרי למוצרים בתחום התוכן הסלולארי הוא רשת האינטרנט הרגיל )הלא
סלולארי( והתכנים והיישומים המוצגים בה .תחליפים נוספים הינם אמצעי המדיה
האחרים כגון שידורי הטלוויזיה והעיתונות.
 5.10.1.8מבנה התחרות בתחום התוכן הסלולארי ושינויים החלים בו
בתחום התוכן הסלולארי מתקיימת תחרות בין ספקי התוכן ואתרי האינטרנט
הסלולאריים המספקים שירותים ומוצרים דומים לאלו של המנפיקה .עיקר התחרות
במוצרי התוכן הינה מצד הפורטלים האחרים הפועלים בתחום האינטרנט )ראה סעיף
 5.9.7לעיל( והמספקים את התכנים והשירותים המצויים בפורטל גם למדיה
הסלולארית .בנוסף ,קיימת תחרות גם מצד גופים ,אשר חלקם משמשים כמפיצים של
תכנים המיוצרים על ידי צדדים שלישיים וחלקם הינם יצרני תכנים אודיו ויזואליים
)כגון חברות הפקה של תכניות טלוויזיה( המספקים תכנים עבור מפעילי הרשתות
הסלולאריות.
התחרות בפיתוח אתרי האינטרנט הסלולאריים הינה בעיקר מצד בתי תוכנה המפתחים
אתרי אינטרנט סלולאריים בעיקר עבור צדדים שלישיים.
נוכח הביקוש לשירותי תוכן עשירים יותר מצד המפעילים הסלולאריים והמנויים )כגון
שידור תוכניות טלוויזיה ישירות למכשירים הסלולאריים( ,החלו המפעילים
הסלולאריים להתקשר במישרין עם יצרני התכנים המובילים .מגמה זו מעצימה את
התחרות של המנפיקה בתחום זה עם יצרני התכנים ועלולה להקטין את היקף המוצרים
שיהיה בידי המנפיקה להציע ללקוחותיה.
5.10.2

מוצרים ושירותים
המוצרים והשירותים העיקריים של המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי הינם תכנים
ויישומים המופיעים בפורטל תפוז )דוגמת פורומים ,בלוגים ,צ'אטים ,קומונות,
שידורים נבחרים מה ,BlogTV -שידורים מאירועים בהם מתארחים ידוענים וכיו"ב(,
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תכני וידאו שמייצרת המנפיקה במיוחד עבור המכשירים הסלולאריים )דוגמת משחקי
וידאו ,מגזין הכרויות( ,תכנים המופקים על ידי צדדים שלישיים )דוגמת קדימונים של
סרטי קולנוע חדשים ,קטעים מתוכניות וערוצי טלוויזיה ,סרטוני וידאו קצרים של
חברות הפקה ישראליות וזרות וכיו"ב( ותכנים המיועדים להורדה למכשירים
הסלולאריים )דוגמת טפטים ) ,(Wall Papersצלצולים ) Ringtonesו(Truetones -
ותמונות ).((Icons
מוצר ה BlogTV -של המנפיקה ,הניתן לצפייה גם במכשירים הסלולאריים מהדור
השלישי ,זכה במקום הראשון במסגרת התחרות השנתית של ארגון ה GSM -העולמי,5
שנערכה בפברואר  2006בברצלונה ,בקטגוריית מוצר הווידאו הסלולארי הטוב ביותר
) .(Best Made for Mobile Videoבעקבות הזכיה החלה התעניינות ראשונית של חברות
תקשורת סלולארית מחו"ל במוצר ה BlogTV -של המנפיקה ולמנפיקה הגיעו פניות של
גופים שונים המעוניינים לבחון את האפשרות לשיתוף פעולה עם המנפיקה בפיתוח
וביישום המוצר בארצות מחוץ לישראל .לתאריך התשקיף ,אין כל וודאות לכך
שהמנפיקה תגיע לכדי הסכמים לשיתוף פעולה כאמור.
הגישה למרבית התכנים והיישומים שמספקת המנפיקה למפעילים הסלולאריים,
בעיקר התכנים המופיעים בפורטל תפוז ,נעשית באמצעות גלישה של מנויים לאתרי
אינטרנט סלולאריים ) ,(Wireless Application Protocol - WAPהמציגים דפי
אינטרנט המותאמים למאפייני המכשירים הסלולאריים ולמערכות ההפעלה שלהם.
פיתוח אתרי האינטרנט הסלולאריים האמורים מבוצע על ידי צוות הפיתוח של
המנפיקה ,הנדרש ,בין היתר ,לבצע התאמות בדפי האינטרנט של פורטל תפוז וביישומיו
הקיימים על מנת שניתן יהיה להציגם על גבי המכשירים הסלולאריים .המנפיקה
פיתחה עד כה עשרות אתרי אינטרנט סלולאריים עבור חלק מהמפעילים הסלולאריים
בישראל המתאימים למגוון רחב של מכשירים .המנפיקה גם מספקת ללקוחותיה
שירותי תמיכה שוטפים לאתרים שבנתה עבורם.
5.10.3

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים

 5.10.3.1הכנסות המנפיקה
להלן פירוט הכנסות המנפיקה מתחום התוכן הסלולארי ושיעורן מסך הכנסות
המנפיקה:

 5ארגון עולמי המייצג את יצרני ומפעילי התקשורת הסלולארית.
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לתשעת החודשים שהסתיימו

לשלושת החודשים שהסתיימו

ביום  30בספטמבר

ביום  30בספטמבר

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(
2004

2005

2004

2005

מכירות

%

מכירות

%

מכירות

%

מכירות

%

5,780

42

3,334

35

2,569

50

1,204
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לשנת 2004

לשנת 2003

לשנת 2002

)מבוקר(

)מבוקר(

)מבוקר(

מכירות

%

מכירות

%

מכירות

%

4,768

34

2,433

26

634

10

תוכן
סלולארי

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף השימוש בתכנים סלולאריים על ידי
המנויים וזאת במקביל לפיתוח תשתיות טכנולוגיות ופיתוח מכשירי קצה התומכים
בהעברת מידע בנפחים משמעותיים ,שגרמו לדרישה מוגברת למוצרי המנפיקה בתחום
התוכן הסלולארי .בשנת  2003הרחיבה המנפיקה את פעילותה בתחום התוכן הסלולארי
ואיפשרה למנויים לגלוש דרך פורטלי האינטרנט של המפעילים הסלולאריים השונים
לחלק מהיישומים שלה בפורטל תפוז ,באמצעות מכשירי הטלפון הסלולאריים
שברשותם .המנפיקה התאימה את יישומי הקהילות והפורומים שלה לגלישה
באינטרנט הסלולארי .מגמת הגידול התחזקה בשנת  2005עם כניסת המנפיקה לפיתוח
תוכן סלולארי עבור טלפונים מהדור השלישי.
 5.10.3.2הרווח הגולמי
להלן פירוט סכום הרווח הגולמי מהפעילות בתחום התוכן הסלולארי ושיעורו
מהפעילות בתחום:
לתשעת החודשים שהסתיימו

לשלושת החודשים שהסתיימו

ביום  30בספטמבר

ביום  30בספטמבר

)בלתי מבוקר(

)בלתי מבוקר(
2004

2005

2004

2005

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

2,822

49

1,358

41

1,206

47

402

33
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לשנת 2004

לשנת 2003

לשנת 2002

)מבוקר(

)מבוקר(

)מבוקר(

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

רווח גולמי

%

1,862

39

512

21

)(734

--

תוכן
סלולארי

הגידול המתמשך על פני התקופות ברווח הגולמי של המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי
נובע מהגידול בהקפי השימוש באינטרנט הסלולארי כמפורט לעיל.
5.10.4

לקוחות

 5.10.4.1לקוחותיה העיקריים של המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי הם מפעילי רשתות
סלולאריות בישראל ,הרוכשים מהמנפיקה תכנים ויישומים סלולאריים ,לשם העמדתם
לרשות המנויים במסגרת האינטרנט הסלולארי .למנפיקה לקוחות נוספים ,שאינם
מפעילים סלולאריים ,הרוכשים מהמנפיקה תכנים ויישומים למדיה הסלולארית ,על פי
רוב לצורך אספקתם למפעילים הסלולאריים )"הלקוחות הנוספים"(.
ההסכמים של המנפיקה עם המפעילים הסלולאריים הינם לתקופה של שנה והם
מתחדשים באופן אוטומטי לתקופה של שנה נוספת ,וניתן לסיימם בהודעה מראש.
התמורה לה זכאית המנפיקה מהמפעילים הסלולאריים נגזרת מהיקף השימוש )בעיקר
נפח תעבורת המידע ובחלק קטן מהמקרים על פי זמן אויר( שנעשה בפועל על ידי
המנויים בתוכן וביישומים הסלולאריים העומדים לרשותם או ממספר הכניסות
שבוצעו בפועל על ידי המנויים לאתרי האינטרנט הסלולאריים ו/או לתכנים המוצעים
)מנגנון האופייני בעיקר לרשתות הדור השלישי( .בחלק מהמקרים זכאית המנפיקה,
בנוסף או במקום ,לתשלומים חודשיים קבועים מהמפעילים הסלולאריים ,בהיקפים לא
מהותיים ,עבור אספקת תכנים מסוימים .הנתונים בדבר היקף השימוש שמבוצע בפועל
על ידי המנויים בתכנים הסלולאריים או בדבר מספר הכניסות שבוצעו בפועל לאתרי
האינטרנט הסלולאריים ו/או לתכנים המוצעים על ידי המנפיקה ,על בסיסם נקבעת
התמורה המשולמת למנפיקה ,הינם נתונים הנמדדים על ידי המפעילים הסלולאריים
ונמסרים על ידיהם למנפיקה לצורך ביצוע ההתחשבנות.
בהתאם להסכמים עם שלושה מהמפעילים הסלולאריים ,למפעילים הסלולאריים
האמורים נתון שיקול דעת בלעדי באשר לכמות והיקף התוכן שיעשה בהם שימוש ו/או
להפסיק באופן מלא או חלקי את השימוש בתוכן באמצעות המכשירים התומכים בו.
כתוצאה מכך משקיעה המנפיקה מאמצים על מנת לשמור על האטרקטיביות של
התכנים והיישומים המוצעים למפעילים הסלולאריים .בתקופת ההסכמים עם
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המפעילים הסלולאריים לא הפסיקו המפעילים הסלולאריים באופן חד צדדי את
השימוש בתכנים וביישומים מהותיים שסופקו על ידי המנפיקה.
התקשרויות המנפיקה עם הלקוחות הנוספים ,אשר מספקים את התכנים והיישומים
הנרכשים על ידם למפעילים הסלולאריים ,מבוססת בעיקרה על מתן שירותים ייעודיים
ואספקת תכנים מוגדרים .ההתקשרויות עם הלקוחות הנוספים הינם ,לרוב על פי
הזמנות הנמסרות למנפיקה על ידם והתמורה המשולמת למנפיקה מבוססת על היקף
השירותים והתכנים שמספקת המנפיקה בפועל לאותם לקוחות נוספים ,ללא תלות
בשימוש שנעשה בתכנים על ידי המנויים.
 5.10.4.2להלן פירוט הכנסות המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי מלקוחות שהכנסות המנפיקה
מהם מהוות  10%או יותר מסך הכנסותיה ,ושיעורן מסך הכנסות המנפיקה:
לתשעת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
)בלתי מבוקר(
2004
2005
%
%
מסך
מכירות
מסך
מכירות
הכנסות
הכנסות
19
1,782
24
3,316

לקוח א' -
פרטנר*
לקוח ב'**
לקוח ג'

991
947

לקוח א'  -פרטנר*
לקוח ב'**
לקוח ג'

7
7

520
688

שנת 2004
)מבוקר(
%
מכירות
מסך הכנסות
18
2,501
8
1,163
5
746

5
7

לשלושת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
)בלתי מבוקר(
2004
2005
%
%
מסך
מכירות
מסך
מכירות
הכנסות
הכנסות
17
610
27
1,378
378
667

שנת 2003
)מבוקר(
%
מכירות
מסך הכנסות
7
637
7
662
2
198

7
13

170
328

5
9

שנת 2002
)מבוקר(
%
מכירות
מסך הכנסות
2
126
-----

* פרטנר הוא לקוח ד' בתחום האינטרנט )ראה סעיף  5.9.4.2לעיל( .לסך הכנסות המנפיקה ,בשני תחומי פעילותה,
מלקוח זה ראה סעיף )5.12א( להלן.
** לקוח ב' בתחום התוכן הסלולארי הוא לקוח ג' בתחום האינטרנט )ראה סעיף  5.9.4.2לעיל( .בתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005ו 2004 -היוו הכנסות המנפיקה מלקוח זה כ 9.7% -וכ,10.3% -
בהתאמה ,מסך הכנסותיה .בשנת  2004היוו הכנסות המנפיקה מלקוח זה כ 12.9% -מסך הכנסותיה ,לעומת כ14% -
מסך הכנסותיה בשנת  .2003בשנת  2002לא היו למנפיקה הכנסות מלקוח זה.

5.10.5

שיווק והפצה
שיווק מוצרי המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי נעשה על ידי עובדים ייעודיים של
המנפיקה .עיקר מאמצי השיווק מופנים לקידום התכנים והיישומים של המנפיקה
והרחבת נוכחותם במגוון השירותים שהמפעילים הסלולאריים מעניקים למנויים.
בנוסף ,מסייעת המנפיקה למפעילים הסלולאריים לקידום ושיווק התכנים והשירותים
של המנפיקה כלפי המנויים ,אולם עיקר פעילות קידום ושיווק התכנים והשירותים
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מבוצעת בפועל על ידי המפעילים הסלולאריים .עלויות המנפיקה בקשר עם כך הן אינן
מהותיות.
5.10.6

צבר הזמנות
למנפיקה אין צבר הזמנות לתכנים ויישומים בתחום התוכן הסלולארי .הכנסות
המנפיקה מתחום זה ,ברובן ,הן פונקציה של השימוש בפועל שעושים מנויי המפעילים
הסלולאריים בתכנים וביישומים הסלולאריים שמעמידה המנפיקה לרשותם.

5.10.7

תחרות
כאמור בסעיף  5.10.1.8לעיל ,בתחום התוכן הסלולארי מתחרה המנפיקה במספר גופים
בשרשרת הערך של התוכן הסלולארי :ביצרני תכנים סלולאריים ,במפיצי התכנים
למפעילים הסלולאריים ,המשמשים כאגריגטורים ) (aggregatesשל התכנים
המתקבלים מצדדים שלישיים ,ובמפתחי יישומים למדיה הסלולארית .בתחום התוכן
הסלולארי קיימים גם גופים המשווקים תכנים סלולאריים באופן ישיר לצרכנים
המנויים ברשתות הסלולאריות )ולא באמצעות הרשתות הסלולאריות( ,אולם המנפיקה
אינה פועלת בערוץ שיווקי זה .להערכת המנפיקה קיימים בתחום התוכן הסלולארי
מספר מתחרים משמעותיים המצויים לאורך כל שרשרת הערך שצוינה לעיל.
המנפיקה איננה יכולה להעריך את חלקה בשווקים בהם היא פועלת בתחום התוכן
הסלולארי אולם להערכתה היא אחת מהחברות המובילות בתחום .הערכה זו של
המנפיקה מתבססת על המגוון הרחב של התכנים הנגישים למנפיקה מפורטל תפוז
ואשר יש ביכולתה לארוז ולספק למפעילים הסלולאריים )ראה סעיף  5.7.9.3לענין
היקף התכנים של המנפיקה לעומת מתחריה( ועל ההכרות שלה עם צרכי המפעילים
הסלולאריים .למנפיקה גם יתרון באספקה של יישומי קהילות לעומת מתחריה וזאת
נוכח התמחותה ביישומים אלה במסגרת תחום האינטרנט )ראה סעיף  5.9.7.3לעיל(.
לתאריך התשקיף ,בין המתחריים העיקריים של המנפיקה בתחום התכנים והיישומים
הסלולאריים מצויים יוניסל פתרונות סלולריים בע"מ ,תטיס תקשורת בע"מ ,טיפקום
שירותים סלולריים בע"מ ,יורופאן בע"מ ,פסקול טכנולוגיות בע"מ ,אינווק בע"מ וכן
הפורטלים נענע Ynet ,ווואלה ,המתחרים במנפיקה גם בתחום האינטרנט.

5.10.8

הון אנושי
להלן פירוט מספר המשרות המשמשות את המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי
)לפרטים בדבר המבנה הארגוני ,ראה סעיף  5.11.4.1להלן(:
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לתאריך

ליום

ליום

ליום

התשקיף

 31בדצמבר

 31בדצמבר

 31בדצמבר

2004

2003

2002

הנהלה ומטה

3.8

2.4

2.0

0.6

מכירות

1.0

--

--

--

טכנולוגיה

11.0

6.3

4.3

2.1

תוכן

12.6

3.8

2.2

0.8

קהילות

6.0

3.6

3.6

2.8

פיתוח

6.2

2.0

1.2

1.2

סה"כ בתחום

40.6

18.1

13.3

7.5

החלוקה למשרות בין תחומי הפעילות של המנפיקה בוצעה בהתחשב בהשקעת הזמן של
העובדים הספציפיים בכל מחלקה בתחומי הפעילות השונים בתקופה הרלוונטית
)לחלוקת המשרות בתחום האינטרנט ראה סעיף  5.9.8לעיל( .ראה גם סעיף 5.11.4.2
להלן.
הון חוזר

5.10.9

לפרטים ראה גם סעיף  5.11.5להלן.
אשראי לקוחות
המנפיקה מעניקה ללקוחותיה בתחום התוכן הסלולארי אשראי משתנה על פי שיקולים
מסחריים.
להלן פירוט התקופה וההיקף הממוצע של אשראי לקוחות:
לתשעת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר 2005
2005

לשנת 2004

לשנת 2003

לשנת 2002

2004

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

כ69 -

2,633

כ68 -

1,508

כ67 -

1,486

כ85 -

695

כ142 -

317

הגידול בפעילות המנפיקה לאורך השנים בתחום התוכן הסלולארי ומיסוד תהליכי
העבודה השוטפת עם שלושת המפעילים הסלולאריים הביאה להתייצבות בתנאי
האשראי הניתנים ללקוחות בתחום זה.
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אשראי ספקים
לספקי המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי אין ייחוד לעומת כלל ספקיה .לפרטים בדבר
אשראי מספקיה של המנפיקה ראה סעיף )5.11.5.2ב( להלן.
 5.10.10יעדים ואסטרטגיה עסקית
המנפיקה פועלת לשמור על מקומה כאחת החברות המובילות בתחום התוכן הסלולארי
בישראל ,בין היתר באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:
)א(

)ב(

)ג(

שדרוג של יישומים ותכנים קיימים במקביל לפיתוח יישומים ותכנים
חדשניים ,ייחודיים ומתקדמים ,לרבות מוצרים המיועדים לדור השלישי,
שלהערכת המנפיקה יגרמו להגדלת השמוש ביישומים ובתכנים המסופקים
על ידי המנפיקה.
ניצול היתרון של הפעלת פורטל תפוז לרבות הידע והניסיון שנצברו בקשר עם
הקמה וניהול קהילות ופורומים ,שבמסגרתם מתנהלת פעילות תקשורת רבה
בין הגולשים ,על ידי הרחבת מגוון המוצרים המותאמים לקהילות בתחום
התוכן הסלולארי.
פיתוח פעילות בינלאומית וכן מוצרי תוכן ויישומים שונים עבור מפעילים
סלולאריים בחו"ל ,תוך התבססות על הידע והנסיון שצברה המנפיקה
בפעילותה בארץ ,בעיקר בתחום הקהילות.
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5.11

עניינים הנוגעים לפעילות המנפיקה בכללותה

5.11.1

רכוש קבוע ומתקנים

 5.11.1.1מקרקעין
המנפיקה שוכרת מסאני ,בעלת השליטה בסאני.קום ,בשכירות בלתי מוגנת ,משרדים
בשטח כולל של כ 1,080 -מ"ר ברחוב בן גוריון ברמת גן ,המשמשים את המנפיקה
בתחומי פעילותה .המנפיקה משכירה לגט-איט ,בשכירות משנה 150 ,מ"ר משטח
המושכר )ראה סעיף  7.3.1להלן(.
 5.11.1.2ציוד ורכוש קבוע
הציוד והרכוש הקבוע המשמש את המנפיקה בתחומי פעילותה כולל ,בין היתר ,שרתים,
מחשבים וציוד אלקטרוני ,תוכנות ,ריהוט וציוד משרדי .הרכוש הקבוע הינו בבעלות
המנפיקה .חלק מן השרתים המשמשים את המנפיקה בתחומי פעילותה ממוקמים
בחצרים של צדדים שלישיים ,המספקים שירותי אחסנת שרתים.
להלן פירוט העלות המופחתת של הרכוש הקבוע שבבעלות המנפיקה:
ליום  30בספטמבר 2005

ליום  31בדצמבר 2004

רכוש קבוע
2,135

1,296

מחשבים וציוד היקפי
מכשירים וציוד

117

136

ריהוט וציוד משרדי

149

150

שיפורים במושכר

6

8

2,407

1,590

סה"כ

ליום  30בספטמבר  ,2005הסתכמה העלות של הרכוש הקבוע שהופחת במלואו ועודנו
בשימוש לסך של כ 1,579 -אלפי ש"ח .רכוש קבוע זה הוא בעיקר מחשבים ושרתים.
5.11.2

פיתוח מוצרים
המנפיקה משקיעה בפיתוח והתאמה של מוצרים ויישומים קיימים הן בתחום
האינטרנט והן בתחום התוכן הסלולארי .תהליך הפיתוח נעשה על ידי עובדי המנפיקה.
בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005ו 2004 -הסתכמו
הוצאות הפיתוח של המנפיקה לסך של כ 763 -אלפי ש"ח וכ 567 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005ו 2004 -הסתכמו
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הוצאות הפיתוח של המנפיקה לסך של כ 293 -אלפי ש"ח וכ 231 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
בשנת  2004הסתכמו הוצאות הפיתוח של המנפיקה לסך של כ 837 -אלפי ש"ח ,לעומת
סך של כ 542 -אלפי ש"ח וכ 534 -אלפי ש"ח בשנים  2003ו ,2002 -בהתאמה .הגידול
בהוצאות הפיתוח נובע ,בעיקרו ,מגידול במספר העובדים המועסקים על ידי המנפיקה
בפיתוח של תכנים ויישומים ,בעיקר בתחום התוכן הסלולארי.
5.11.3

נכסים לא מוחשיים

 5.11.3.1סימני מסחר
למנפיקה מספר סימני מסחר הרשומים בישראל ,כאשר העיקריים שבהם מקנים הגנה
לשם "תפוז" וללוגו של החברה בסיווגים שונים .המנפיקה מצויה בהליכי השגה על
החלטת רשם סימני המסחר לפיה לא ניתן לרשום את סימן המסחר  .BlogTVהיה
וההשגה של המנפיקה לא תתקבל לא ירשם סימן מסחר בקשר עם השם ,BlogTV
שיאפשר לה למנוע מאחרים עשיית שימוש בשם למטרות דומות .המנפיקה מעריכה כי
אם ימנע רישומו של סימן המסחר האמור ,לא ייגרם לה נזק מהותי.
המנפיקה עושה שימוש בשם המסחרי שלה ובלוגו שלה בעת שיווק מוצריה .עלויות
המנפיקה בקשר עם רישום סימני המסחר אינן מהותיות.
 5.11.3.2שמות מתחם
למנפיקה מספר שמות מתחם )דומיין( בהם,www.blogtv.co.il ,www.tapuz.co.il ,
.www.blogtv.com
 5.11.3.3מאגר מידע
המנפיקה הינה הבעלים ,המחזיקה והמנהלת של מאגר מידע על פי הוראות חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ") 1981 -חוק הגנת הפרטיות"( .מטרתו של מאגר המידע האמור
היא לרכז את הפרטים של הגולשים באתר המנפיקה על מנת שהמנפיקה תוכל לפנות
אליהם ולהציע להם הצעות הקשורות לשירותיה השונים ,וכן למטרה של שירותי דיוור
ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות .להערכת המנפיקה ,היא עומדת בדרישות חוק
הגנת הפרטיות בקשר עם מאגר המידע האמור.
 5.11.3.4זכויות יוצרים
זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל תפוז וביישומים המוצגים בו הינם של
המנפיקה או של צדדים שלישיים שהעניקו למנפיקה הרשאה להשתמש בהם במסגרת
פורטל תפוז .למנפיקה לא ידוע על הפרה של זכויות יוצרים שלה על ידי צדדים
שלישיים ,ולהערכתה אם תהיה כזו לא יגרם לה נזק מהותי.
זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים לפורטל תפוז על ידי
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הגולשים ,ובכלל זה תמונות בבלוגים ,סרטונים ב Blog TV -ומסרים בצ'אט ,הינם
בבעלותם של הגולשים שהעלו אותם לפורטל .בהתאם לתקנון פורטל תפוז ,הגולשים
מסכימים ומאשרים למנפיקה לעשות כל שימוש שהוא בתכני הגולשים לצרכי המנפיקה
ליחסי ציבור ולקידום פורטל תפוז באמצעי המדיה השונים ,לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,לרבות באינטרנט ,בעיתונות ,במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה ,והכל מבלי
לקבל הרשאה נוספת מן הגולשים או לשלם להם תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור,
ובכלל זה גם במקרה שהמנפיקה תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשים
כאמור.
למיטב ידיעת המנפיקה היא איננה נמצאת בהפרה של זכויות יוצרים של צדדים
שלישיים.
5.11.4

הון אנושי

 5.11.4.1מבנה ארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של המנפיקה:
מנכ"ל

טכנולוגיה
ופיתוח

סלולאר

אינטרנט

מכירות

תוכן

קהילות

תוכן

כספים

מכירות

 5.11.4.2מצבת עובדים
להלן פירוט מספר העובדים המועסקים על ידי המנפיקה ,בהתאם למבנה הארגוני:
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לתאריך

ליום

ליום

ליום

התשקיף

 31בדצמבר

 31בדצמבר

 31בדצמבר

2004

2003

2002

הנהלה ומטה

8

5

5

4

מכירות

10

11

5

6

טכנולוגיה

17

14

12

7

תוכן

19

11

7

4

קהילות

10

9

9

7

פיתוח

9

5

3

3

סה"כ

73

55

41

31

הגידול במצבת העובדים בשנים המתוארות בתשקיף זה נובע ,בעיקרו ,מכניסת
המנפיקה לתחום התוכן הסלולארי ומהרחבת היקף פעילותה.
 5.11.4.3השקעות המנפיקה בהכשרה והדרכה
על מנת לקדם את יכולותיה הטכנולוגיות ,שולחת המנפיקה חלק מעובדיה מעת לעת
להדרכות והכשרות ,בין היתר ,בתחומי פיתוח בסביבת אינטרנט.
 5.11.4.4תכנית אופציות לעובדים ולנושאי משרה במנפיקה
ביום  30.12.2004החליט דירקטוריון המנפיקה לאמץ שתי תוכניות אופציות ,שבהתאם
להן הוקצו ביום  11.2.2005לעובדים ולנושאי משרה במנפיקה ,לרבות מנכ"ל המנפיקה,
ללא תמורה ,אופציות לא רשומות למסחר בבורסה הניתנות למימוש למניות רגילות של
המנפיקה ,אשר ,בהנחה שכל האופציות על פי שתי התוכניות תמומשנה ,הן יקנו ,למועד
ההחלטה 10% ,מהונה המונפק והנפרע של המנפיקה.
)א(

על פי תנאי התוכנית האחת )"התוכנית הראשונה"( הוקצו לשני נושאי משרה
בכירה במנפיקה )גיא אליאב ,מנכ"ל המנפיקה ,ואורי לנדא ,סמנכ"ל( ,ללא
תמורה 3,500 ,אופציות הניתנות למימוש ל 3,500 -מניות רגילות )בכפוף
להתאמות 6בגין חלוקת מניות הטבה ו/או הקצאת מניות לסאני.קום ו/או
לחברות קשורות שלה ללא תמורה ובגין הנפקת זכויות( .מתוך האופציות
שהוקצו על פי התוכנית הראשונה 2,500 ,אופציות הוקצו למנכ"ל המנפיקה
ו 1,000 -אופציות הוקצו לסמנכ"ל.
מחיר המימוש של כל אופציה שהוענקה על פי התוכנית הראשונה היה סך
בשקלים השווה ל 12.5 -דולר ארה"ב )בכפוף להתאמות בגין חלוקת דיבידנד
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ובגין השקעות נוספות ,מעבר ליתרת החוב של המנפיקה לבעלי מניותיה,
שיבוצעו במנפיקה על ידי בעלי מניותיה או חברות קשורות( .מחיר המימוש
בתוכנית הראשונה נגזר משווי חברה של  1.25מיליון דולר ארה"ב.
מימוש האופציות על פי התוכנית הראשונה מותנה בביצוע הנפקה לציבור של
ניירות הערך של המנפיקה )"האירוע המגבש"( .האופציות תהיינה ניתנות
למימוש מיידי ,כולן או חלקן ,מיד לאחר קרות האירוע המגבש ,לתקופה של
 96חודשים שמניינם החל ביום ) 11.2.2005בפסקה )א( זו " -תקופת המימוש
א'"( .האופציות אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש א' יפקעו ולא
יחייבו את המנפיקה לכל דבר ועניין.
בתוכנית הראשונה נקבע כי אם לא יתרחש אירוע מגבש עד תום תקופת
המימוש א' ,יהיו זכאים הניצעים בתוכנית הראשונה ,כל אחד מהם לפי חלקו
באופציות המוקצות ,לקבל בהקצאה מניות של המנפיקה שתהווינה ,במועד
הקצאתן 3.5% ,מההון המונפק והנפרע של המנפיקה ,בתמורה לערכן הנקוב
)"המניות החליפיות"( .עם התרחשות האירוע המגבש תפקע זכאות הניצעים
לקבל את המניות החליפיות .הנפקה לציבור על פי תשקיף זה מהווה אירוע
מגבש ,שבגינה תפקע זכות הניצעים למניות החליפיות כאמור.
)ב(

על פי תנאי התוכנית השנייה )"התוכנית השנייה"( הוקצו ל 12 -עובדים בהם
נושאי משרה בכירה במנפיקה )גיא אליאב ,מנכ"ל המנפיקה ,אורי לנדא ודן
חן ,סמנכ"לים במנפיקה( ,ללא תמורה 6,500 ,אופציות הניתנות למימוש ל-
 6,500מניות רגילות )בכפוף להתאמות 7בגין חלוקת מניות הטבה ו/או
הקצאת מניות לסאני.קום ו/או לחברות קשורות שלה ללא תמורה ובגין
הנפקת זכויות( .מתוך האופציות שהוקצו על פי התוכנית השנייה1,840 ,
אופציות הוקצו למנכ"ל המנפיקה 820 ,לכל אחד מהסמנכ"ל וסמנכ"ל תחום
תוכן סלולארי.
מחיר המימוש של כל אופציה שהוענקה על פי התוכנית השנייה היה סך
בשקלים השווה ל 25 -דולר ארה"ב )בכפוף להתאמות בגין חלוקת דיבידנד
ובגין השקעות נוספות ,מעבר ליתרת החוב של המנפיקה לבעלי מניותיה,
שיבוצעו במנפיקה על ידי בעלי מניותיה או חברות קשורות( .מחיר המימוש
בתוכנית השניה נגזר משווי חברה של  2.5מיליון דולר ארה"ב.
מימוש האופציות על פי התוכנית השנייה מותנה בהתרחשותו של האירוע
המגבש .האופציות על פי התוכנית השנייה תחולקנה לשלוש מנות באופן
שהמנה הראשונה כוללת מחצית מהאופציות שיוקצו לכל ניצע ,וכל אחת
מהמנה השנייה והמנה השלישית כוללת רבע מהאופציות שיוקצו לניצע.
האופציות בכל מנה ,כולן או חלקן ,תהינה ניתנות למימוש רק לאחר
שהתקיים האירוע המגבש ,וזאת החל ממועד הבשלתן )כמפורט להלן( ועד
לתאריך הפקיעה שלהן ,שיחול ביום ) 11.2.2013בפסקה )ב( זו " -תקופת
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המימוש ב'"( .מועד ההבשלה של המנה הראשונה יהיה ביום ,11.2.2007
מועד ההבשלה של המנה השנייה יהיה ביום  11.2.2008ומועד ההבשלה של
המנה השלישית יהיה ביום .11.2.2009
האופציות אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ב' יפקעו ולא יחייבו
את המנפיקה לכל דבר ועניין.
אם לא יתחולל אירוע מגבש עד תום תקופת המימוש ב' ,תפקענה האופציות
על פי התוכנית השנייה והן לא יחייבו את החברה לכל דבר ועניין.
שתי התוכניות נערכו במסלול רווח הון במסגרת מסלול המיסוי להקצאת מניות
לעובדים באמצעות נאמן כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה .האופציות אשר
הוקצו לעובדים בהתאם לתוכניות האמורות הופקדו בידי רו"ח שאול טבת ,המשמש
כנאמן לאופציות ,וזאת לתקופה של  30חודשים מהמועד שבו הוקצו והופקדו בידי
הנאמן.
בפברואר  2006אישר דירקטוריון המנפיקה הבהרה לשתי תוכניות האופציות ,שבהתאם
לה מנגנון ההתאמה אשר נקבע בתוכניות האופציות יחול גם במקרה שבו הלוואת
הבעלים שהועמדה למנפיקה עובר לאישור התוכניות ,או חלק ממנה ,תומר להון מניות
של המנפיקה .במסגרת ההבהרה נאמר במפורש כי במקרה כזה תבוצע התאמה של
כמות האופציות שתוקצה לניצעים על פי התוכניות ותבוצע גם התאמה במחיר המימוש
של האופציות כדלקמן :כמות האופציות לה יהיו הניצעים זכאים על פי התוכנית תגדל
בשעור זהה לשעור הגידול בכמות המניות של סאני.קום כתוצאה מהמרת הלוואה
הבעלים למניות של המנפיקה ואילו מחיר המימוש לכל אופציה יקטן באותו שיעור.
ההבהרה האמורה מבטאת את כוונת הצדדים כפי שהיתה בעת אישור התוכניות ולפיכך
איננה מהווה הקצאה חדשה .בהתאם לכך ,הוקצו לניצעים על פי שתי תוכניות
האופציות ביום  1,070,000 20.2.2006אופציות נוספות ) 374,500אופציות נוספות בגין
תוכנית האופציות הראשונה ו 695,500 -אופציות נוספות בגין תוכנית האופציות השניה(
)"האופציות הנוספות"( הניתנות למימוש לסה"כ  1,070,000מניות רגילות של המנפיקה
ובמקביל נקבע כי מחיר המימוש של האופציות בתוכנית הראשונה יהיה  0.51ש"ח
למניה ומחיר המימוש של האופציות בתוכנית השניה יהיה  1.01ש"ח למניה.
מתוך סך כל האופציות אשר הוקצו בהתאם לתוכניות 468,720 ,אופציות הוקצו
למנכ"ל המנפיקה 196,560 ,אופציות הוקצו לסמנכ"ל המנפיקה ו 88,560 -אופציות
הוקצו לסמנכ"ל תחום התוכן הסלולארי.
על פי הערכת שווי שבוצעה עבור המנפיקה על ידי גיזה ,זינגר אבן בע"מ ,השווי ההוגן
של האופציות שהוקצו על פי התוכנית הראשונה הינו  2.74ש"ח בהתבסס על מחיר מניה
של  5.5ש"ח בהנפקה) 8ו 2.51 -ש"ח ,בהתבסס על מחיר מניה של  4.9ש"ח בהנפקה(9
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ואילו השווי ההוגן של האופציות שהוקצו על פי התוכנית השניה הינו  1.21ש"ח
בהתבסס על מחיר מניה של  5.5ש"ח בהנפקה )ו 1.10 -ש"ח ,בהתבסס על מחיר מניה של
 4.9ש"ח בהנפקה( .הערכת שווי האופציות בוצעה עפ"י נוסחת  ,Black & Scholesעם
התאמות המתחייבות מכך שנוסחה זו מתייחסת לאפשרות מימוש האופציות בתום
התקופה בלבד )פרמיה של  1%לשנה בכל שנה שבה ניתן לממש את האופציה( .סטיית
התקן ,42% ,נלקחה על פי סטיית תקן של חברה דומה )נסחרת( בתוספת פרמיה של
 10%בשל העובדה שהמנפיקה הינה חברה פרטית ושעור ההיוון ששימש היה .4.6%
השווי הכולל של ההטבה של האופציות על פי התוכנית הראשונה הינו  1,036,131ש"ח
בהנחה שהנפקת היחידות על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המירבי ליחידה )או 947,215
ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המזערי ליחידה( ואילו
השווי הכולל של ההטבה של האופציות על פי התוכנית השנייה הינו  850,195ש"ח
בהנחה שהנפקת היחידות על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המירבי ליחידה )או 769,089
ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המזערי ליחידה(.
בנוסף ,ביום  6.3.2001הוקצו ל 4 -עובדים ונושאי משרה במנפיקה ,בהם מנכ"ל
המנפיקה והסמנכ"ל ,ללא תמורה ,סך כולל של  27,700אופציות לא רשומות של סאני
הניתנות למימוש ל 27,700 -מניות רגילות בנות  0.25ש"ח ע.נ .כל אחת של סאני ,וזאת
במסגרת מתאר הצעה לעובדים בסאני ובחברות בנות בשליטת סאני )"תכנית האופציות
בסאני"( .מתוך האופציות שהוקצו על פי תוכנית האופציות בסאני 11,000 ,אופציות
הוקצו למנכ"ל המנפיקה ו 7,000 -אופציות הוקצו לסמנכ"ל .מחיר המימוש של כל
אופציה שהוענקה על פי תנאי תכנית האופציות בסאני הינו  18ש"ח בצירוף הפרשי
הצמדה למדד ,מהמדד שפורסם בגין חודש דצמבר ) 2000שהתפרסם ביום (15.1.2001
ועד למדד הידוע במועד המימוש .האופציות ניתנות למימוש בארבע מנות החל מתום 24
חודשים ממועד הקצאתן עד תום  72חודשים ממועד הקצאתן .לתאריך התשקיף
התגבשה הזכאות לשלוש מתוך ארבע המנות ו 20,100 -אופציות מומשו למניות סאני על
ידי הניצעים.
השווי ההוגן של האופציות שהוקצו על פי תוכנית האופציות בסאני היה בעת הקצאתן
 12.2ש"ח לכל אופציה .השווי הכולל של ההטבה של האופציות שהוקצו לעובדים
ונושאי משרה במנפיקה על פי תוכנית האופציות בסאני היה  337,940ש"ח.
 5.11.4.5הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
עובדי המנפיקה מועסקים בהסכמי עבודה אישיים הכוללים את תנאי העסקתם וכן
התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות .הסכמי ההעסקה ניתנים לסיום בהודעה
מוקדמת הנעה בין  30ל 60 -יום ,בהתאם לתפקידו של העובד.
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אנשי המכירות של המנפיקה זכאים ,בנוסף לשכרם הבסיסי ,גם לעמלות בשיעורים
משתנים מסך מכירותיהם.
המנפיקה מעניקה לעובדיה בונוסים שנתיים בהתאם להחלטת ההנהלה ,לפי ביצועיהם
האישיים.
 5.11.4.6התחייבויות בקשר עם סיום יחסי עובד  -מעביד
התחייבות המנפיקה לתשלומים בשל סיום יחסי עובד ומעביד )פיצויי פרישה ופיטורים(
לעובדיה ,כשהיא מחושבת על בסיס שכרם ותקופת עבודתם ,מכוסה על ידי ביטוחי
מנהלים ועל ידי העתודה לפיצויים .להערכת המנפיקה ,בהפקדות השוטפות ובהפרשות
הכלולות בדוחות הכספיים יש כיסוי מלא להתחייבויות המנפיקה בגין סיום יחסי עובד
מעביד.
 5.11.4.7נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה במנפיקה
לתאריך התשקיף ,מועסקים על ידי המנפיקה  6עובדי הנהלה ,בהם מנכ"ל ,סמנכ"ל
ומנהלי מחלקות .כמו כן ,לתאריך התשקיף מכהנים במנפיקה  3דירקטורים )ראה גם
סעיף  6.1להלן( .המנפיקה מתקשרת עם נושאי המשרה )שאינם דירקטורים( בהסכמי
עבודה אישיים .לתאור הסכם ההעסקה של מנכ"ל המנפיקה ראה סעיף  7.2.2להלן.
לפרטים בדבר תוכנית האופציות לעובדים בכירים במנפיקה ראה סעיף  5.11.4.4לעיל.
סאני מעמידה למנפיקה שירותי ניהול שונים הכוללים ,בין היתר ,שירותי ניהול
כספים ,חשבות והנהלת חשבונות ,רכש ומזכירות חברה ,תמורת דמי ניהול בסך של
 360אלפי ש"ח לשנה )ראה סעיף  7.2.3להלן(.
 5.11.4.8מערך המתנדבים של המנפיקה
למנפיקה מערך של כ 1,100 -מתנדבים ,המשמשים כמנהלי הפורומים של המנפיקה
בתחום האינטרנט .המתנדבים אינם מקבלים שכר ו/או טובות הנאה מהמנפיקה מלבד
זכות לקבלת חיבור לאינטרנט המהיר ,ללא תמורה ,למשך התקופה שבה הם משמשים
כמנהלי הפורומים .חלק ממנהלי הפורומים זכאים לקבל תשתית חיבור לאינטרנט
המהיר .בין המנפיקה והמתנדבים לא מתקיימים יחסי עובד מעביד .להשפעה האפשרית
של הפסקת פעילותם של מנהלי הפורומים ראה סעיף )5.9.2.2א( לעיל.
במסגרת רכישת פעילות פורטל האינטרנט תפוז בשנת ) 2001ראה סעיף  5.2.3לעיל(
קיבלה על עצמה המנפיקה התחייבות לתשלום סכומים לא מהותיים למספר קטן של
מנהלי פורומים שבעת רכישת פורטל תפוז ניהלו פורומים בפורטל .מאז סיום
ההתקשרות עם אותם מנהלי פורומים )רובם במהלך שנת  2001ובתחילת שנת (2002
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המנפיקה איננה רוכשת שירותים של מנהלי פורומים ואיננה משלמת תמורה עבור
שירותים אלו ובעתיד הנראה לעין אין בכוונתה לעשות כן.
5.11.5

הון חוזר

 5.11.5.1כללי
נכסיה השוטפים של המנפיקה ליום  30בספטמבר  2005הסתכמו לסך של כ9,583 -
אלפי ש"ח ,מתוכם כ 8,360 -אלפי ש"ח הינם יתרת לקוחותיה.התחייבויותיה השוטפות
של המנפיקה ליום  30בספטמבר  2005הסתכמו לכ 5,906 -אלפי ש"ח ,מתוכם כ3,050 -
אלפי ש"ח יתרת חוב שוטף לסאני ולחברות קשורות שלה וכ 1,342 -אלפי ש"ח יתרות
ספקים ונותני שירותים.
ההון החוזר של המנפיקה ליום  30בספטמבר  2005הסתכם לסך של כ 3,677 -אלפי ש"ח
לעומת הסך של  1,933אלפי ש"ח וסך של  1,001אלפי לימים  31בדצמבר  2004ו,2003 -
בהתאמה.
השיפור בהון החוזר בשנים האחרונות נבע מעליה בהיקפי הפעילות של המנפיקה .רווחי
המנפיקה היוו את המקור העיקרי להגדלת הרכוש השוטף ולשיפור בהון החוזר.
 5.11.5.2מדיניות אשראי
)א(

לפרטים בדבר אשראי ללקוחות החברה ראה סעיפים  5.9.9ו 5.10.9 -לעיל.

)ב(

אשראי מספקים
ספקיה העיקריים של המנפיקה בתחומי פעילותה הינם ספקי מחשבים
וחומרה )שרתים בעיקר( וספקי תוכנה ורישיונות .כמו כן מקבלת המנפיקה
מספקים חיצוניים שירותי הפעלה ,אחזקה ואחסנה של חלק מהשרתים
שבבעלותה.
המנפיקה מקבלת אשראי מספקיה לתקופה שנעה בין  30יום ל 60 -יום.
להלן פירוט התקופה וההיקף הממוצעים של אשראי מספקים:
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לתשעת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר 2005
2005

לשנת 2004

לשנת 2003

לשנת 2002

2004

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

תקופה
ממוצעת
)בימים(

היקף
ממוצע

כ103 -

1,574

כ144 -

1,782

כ107 -

1,502

כ87 -

903

כ57 -

500

תקופות האשראי הממוצעות והיקף אשראי הספקים של המנפיקה הושפעו
בעיקר מנזילות המנפיקה .מצב הנזילות של המנפיקה גרם לעליה בהיקף
אשראי הספקים בשנים  2002עד  .2004שיפור במצב הנזילות של המנפיקה
בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005הביא לקיצור תקופת אשראי
הספקים בתקופה זו.
5.11.6

מימון
המנפיקה מממנת את עיקר פעילותה העסקית ממקורותיה העצמיים ומהלוואה מבעלת
השליטה ,סאני.קום.
הוצאות המימון של המנפיקה נבעו בעיקר מהפרשי הצמדה למדד בגין ההלוואה מבעלת
השליטה שהועמדה למנפיקה כאמור.
ביום  20.2.2006הומרה ההלוואה שהועמדה על ידי סאני.קום למנפיקה להון מניות
המנפיקה )ראה סעיף )3.3.2א( לעיל(.
בכל שנות פעילותה לא השתמשה המנפיקה באשראי בנקאי.

 5.11.6.1היקף הלוואות מבעלת שליטה
ליום  30בספטמבר  2005הסתכמה יתרת ההלוואה שנטלה המנפיקה מבעלת השליטה
בה לסך של כ 13,783 -אלפי ש"ח לעומת סך של  13,527אלפי ש"ח וסך של  13,367אלפי
ש"ח ביום  31בדצמבר בכל אחת מהשנים  2004ו ,2003 -בהתאמה.
 5.11.6.2תנאי ההלוואה מבעלת שליטה
החל מיום  1.1.2003ההלוואה מסאני.קום צמודות למדד המחירים לצרכן ואינה נושאת
ריבית )עד יום  1.1.2003היתה ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונשאה ריבית
בשיעור  2%לשנה() .לפרטים נוספים ,ראה גם סעיף  7.3.2להלן(.
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לתאריך התשקיף ,ההלוואה הומרה במלואה להון מניות המנפיקה.
5.11.7

10

מיסוי
)א(

על המנפיקה חל חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,תשמ"ה ,1985 -
אשר לפיו נמדדות התוצאות לצרכי מס על בסיס ריאלי ,בהתחשב בעליית
מדד המחירים לצרכן.

)ב(

למנפיקה טרם הוצאו שומות מס סופיות מיום היווסדה.

)ג(

ביום  29.6.2004פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  140והוראת
שעה( ,תשס"ד  ,2004 -אשר קבע כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה
לשיעורי המס הבאים 35% :בשנת  34% ,2004בשנת  32% ,2005בשנת 2006
ומשנת  2007ואילך  .30% -לפני התיקון האמור ,שעור מס החברות היה .36%
ביום  25.7.2005אושר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(147תשס"ה -
 .2005בין היתר ,קובע החוק הפחתה נוספת בשיעורי המס החברות ,כחלק
מהרפורמה החדשה במס הכנסה ,וזאת לעומת ההפחתה בשיעורי מס
החברות שנקבעה במסגרת תיקון פקודת מס הכנסה מיום  29.6.2004כאמור.
שיעורי המס המופחתים שנקבעו בחוק תקפים החל מיום  1בינואר ,2006
והינם כדלקמן :בשנת  2006שיעור המס יהיה ) 31%במקום  ,(32%בשנת
 2007שיעור המס יהיה ) 29%במקום  ,(30בשנת  2008שיעור המס יהיה 27%
)במקום  ,(30%בשנת  2009שיעור המס יהיה ) 26%במקום  (30%ומשנת 2010
ואילך שיעור המס יהיה ) 25%במקום .(30%

)ד(

שעור המס הסטאטוטורי של המנפיקה ,בשנת  ,2005הינו  .34%בשנת 2004
היה שיעור המס הסטאטוטורי  .35%בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר  2005הגיע שיעור המס האפקטיבי של המנפיקה ל.0% -
הפער בין שיעור המס הסטאטוטורי ושעור המס האפקטיבי נובע בעיקרו
מהפסדים מועברים לצרכי מס משנים קודמות.

)ה(

ליום  30בספטמבר  2005למנפיקה הפסדים עסקיים להעברה לצרכי מס
והפרשי עיתוי בסך של כ 4,800 -אלפי ש"ח .הטבת המס בגין הפסדים אלו לא
נכללה בדוחות הכספיים של המנפיקה עקב אי הוודאות לניצולה בעתיד
הנראה לעין.

 10לתאריך טיוטת התשקיף ,המרת ההלוואה טרם בוצעה.
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5.11.8

מגבלות ופיקוח על עסקי המנפיקה

 5.11.8.1כאמור בסעיפים  5.9.1.1ו 5.10.1.1 -לעיל ,פעילות המנפיקה בתחומי פעילותה כפופים
לדינים הכלליים המתייחסים להגנת הפרטיות ,זכויות יוצרים ,קניין רוחני ,לשון הרע,
חופש הביטוי ודיני העונשין.
 5.11.8.2בפורטל תפוז היו קיימים בעבר פרסומים שבאמצעותם ניתן היה לגשת לאתרים
שמבוצעת בהם פעילות האסורה על פי סעיף  225לחוק העונשין ,התשל"ז") 1977 -חוק
העונשין"( )"אתרים מפרים"( ,וכן פרסומות לאתרים כאלה .אף שהמנפיקה אינה
המפעילה של האתרים המפרים ,קיים חשש שהיא עשויה להיחשב כמי שסייעה לדבר
עבירה כהגדרתו של מונח זה בסעיף  31לחוק העונשין .כתוצאה מכך ,עשויים להיות
מוגשים כנגד המנפיקה ו/או נושאי משרה בה כתבי אישום ,שבעטיים עשויה המנפיקה
ו/או נושאי משרה בה לשאת בעונשים ובקנסות .לתאריך התשקיף לא התקבלה אצל
המנפיקה כל פניה בקשר עם האמור לעיל.
לתאריך התשקיף ,לא קיימים בפורטל תפוז פרסומים שבאמצעותם ניתן לגשת
לאתרים שידוע למנפיקה כי הם אתרים מפרים ו/או פרסומות לאתרים אלו.
 5.11.8.3לתאריך התשקיף קיים תזכיר הצעת חוק מסחר אלקטרוני ,תשס"ו ") 2005 -הצעת
החוק"( .על פי התזכיר האמור הצעת החוק מיועדת לטפל בבעיות משפטיות שונות,
אשר ,בהיעדר חקיקה מיוחדת ,קיימת לגביהן כיום אי ודאות .הצעת החוק קובעת ,בין
השאר ,סייגים לאחריות בנזיקין של ספקי שירותי אינטרנט )"ספק שירותי אירוח"(
לנזק שנגרם עקב תוכנו של מידע אשר חובר על ידי צד שלישי ואשר אוחסן על שרתי
המחשב של ספק שירותי האירוח .תזכיר הצעת החוק מבהיר כי הפטור מאחריות
בנזיקין יחול גם ביחס לעוולות בנזיקין שנמצאות מחוץ לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[,
דוגמת הפרת זכויות יוצרים ,עוולות מסחריות וכדומה .על פי הצעת החוק ספק שירותי
אירוח יפעל בהתאם לדרישות הליך של הודעה והסרה כמפורט בהצעת החוק ,והוא לא
ישא באחריות בנזיקין בשל נקיטה בהליך כאמור .עוד נקבעו בהצעת החוק חובות
סודיות וגילוי פרטים שתחולנה על ספק שירותי אירוח לפיהן לא יגלה ספק כאמור כל
פרט שיש בו כדי לזהות מחבר מידע ,אלא אם הסכים לכך המחבר במפורש ובכתב או
אם נדרש לכך לפי הוראות כל דין .להערכת המנפיקה אין בחובות אלה ,אם תתקבל
הצעת החוק ,כדי להכביד עליה ,הואיל וממילא היא נוהגת בענין זה לפחות באופן שבו
תידרש לנהוג אם תתקבל הצעת החוק כאמור.
הצעת החוק אינה מהווה דין מחייב ולמנפיקה אין ודאות אם הצעת החוק תאומץ כחוק
ואם כן  -באיזה מועד ,או אם ישונו הוראותיה ,יושמטו ,או יוספו להן הוראות אחרות.
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5.11.9

הסכמים מהותיים

 5.11.9.1רכישת אחזקות בגט-איט
בחודש ספטמבר  2005התקשרה המנפיקה בהסכם להשקעה בגט-איט )"הסכם גט-
איט"( ,שבהתאם לו הוקצו לה מניות של גט-איט המהוות  33.33%מההון המונפק
והנפרע של גט-איט תמורת תשלום ערכן הנקוב ) 330ש"ח(.
גט-איט הינה חברה פרטית העוסקת בהפעלת אתרים למסחר אלקטרוני באינטרנט.
רכישת האחזקות בגט-איט בוצעה במסגרת בחינה של אפשרויות לפיתוח והרחבת
עסקיה של המנפיקה לתחומים המשיקים לתחומי הפעילות הנוכחיים שלה ,שקיימת
בהם אפשרות ליצירת סינרגיה והיזון הדדי עם תחומי הפעילות הקיימים של המנפיקה.
מכך גם נגזר המבנה המדורג שנקבע להשקעה בגט-איט.
להלן פרטים בדבר נתוניה הכספיים של גט-איט ליום  30בספטמבר  ,2005בהתאם
לנתוני מאזן בוחן )בלתי מבוקר( וליום  31בדצמבר  2004בהתאם לדוחות כספיים
מבוקרים:
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה
ביום  30בספטמבר 2005
אלפי ש"ח
)בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2004
אלפי ש"ח
)מבוקר(

סך ההכנסות ,נטו

904

995

רווח )הפסד( תפעולי

)(503

)(938

סך הנכסים

642

444

)(3,397

)(2,894

גרעון בהון עצמי

בהתאם להסכם גט-איט העמידה המנפיקה לגט-איט תקציב בסך של  400,000דולר
ארה"ב ,אשר נרשם כזיכוי לטובת גט-איט אצל המנפיקה ואשר אותו תהיה גט-איט
זכאית לנצל לשם פרסומה ופרסום מוצריה ושירותיה בפורטל תפוז )"תקציב
הפרסום"( .על גט-איט לנצל לפחות  100,000דולר מתוך תקציב הפרסום תוך 6
חודשים ממועד השלמת העסקה ולאחר תקופה זו עליה לנצל שטחי פרסום בשווי
מינימלי מדי חודש עד לניצול מלא של תקציב הפרסום .המנפיקה התחייבה כי לאחר
ניצולו של תקציב הפרסום ,וכל עוד המנפיקה היא בעלת מניות בגט-איט ,היא תעמיד
לגט-איט שטחי פרסום בפורטל תפוז בתמורה חודשית כפי שנקבעה בהסכם.
כנגד העמדת תקציב הפרסום לגט-איט כאמור )דהיינו,הזכות לניצולו( ,מסרה גט-איט
למנפיקה שטר הון על סך של  400אלפי דולר ארה"ב ,בתנאים זהים לתנאי שטרי ההון
שבידי יתר בעלי מניות גט-איט )שטר ההון אינו צמוד ואינו נושא ריבית ,הוא אינו ניתן
להעברה ,להסבה או לשיעבוד ולא קבוע בו מועד פרעון( ,ובאותה קדימות ביחס לפרעון
השטר .על פי הוראות ההסכם ,אם וככל שיהיו לגט-איט רווחים ראויים לחלוקה ו/או
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עודפי הון ,יחליט דירקטוריון גט-איט אם לפרוע את שטרי ההון שלה ו/או אם לחלק
דיבידבנדים ,בהתאם לצרכי המנפיקה .בהסכם הובהר כי גט-איט לא תחלק דיבידנדים
לבעלי מניותיה עד אשר היא תפרע עד תומם את שטרי ההון שהנפיקה.
לפרטים בדבר בעלי המניות האחרים בגט-איט ראה סעיף  5.13.2להלן.
בעלי המניות בגט-איט )לא כולל המנפיקה( התחייבו להעמיד לרשות גט-איט ,למשך
תקופה של  24חודשים רצופים מהשלמת העסקה ,מידי חודש ,הלוואה לא צמודה
ושאינה נושאת ריבית בסכום של עד  10,000דולר ארה"ב ,וזאת לצורך כיסוי הגרעון
התזרימי שנוצר בגט-איט ,אם וככל שנוצר כזה ,בחודש שחלף .כנגד כל הזרמת הון
חודשית תנפיק גט-איט שטרי הון שקליים שאינם צמודים ושאינם נושאים ריבית וזכות
הפירעון של שטרי ההון האמורים תהיה קודמת לזכות הפירעון של שטרי ההון האחרים
שהנפיקה גט-איט .בפועל ,החל מחודש ספטמבר  ,2005מועמד על ידי בעלי המניות
האחרים בגט-איט ,מדי חודש ,מלוא סכום ההלוואה שעליהם להעמיד לצורך כיסוי
הגרעון התזרימי.
דירקטוריון גט-איט ימנה עד  4דירקטורים כאשר לכל בעל מניות המחזיק ב 25% -מן
ההון המונפק והנפרע של גט-איט זכאי למנות דירקטור אחד .לתאריך התשקיף מכהנים
בגט-איט שלושה דירקטורים ,שאחד מהם הוא מנכ"ל המנפיקה שמונה על ידי
המנפיקה.
למנפיקה אופציות להגדיל את שיעור החזקתה בגט-איט עד  100%מהונה המונפק
והנפרע של גט-איט כדלקמן:אופציה מותנית להגדלת שעור החזקתה ל 50% -מההון
המונפק והנפרע של גט-איט בדרך של הקצאת מניות כנגד תשלום ערכן הנקוב ,אשר
ניתנת למימוש במשך  60ימים שתחילתם בחלוף  30חודשים מיום  ,1.12.2005אם
מחזור המכירות של גט-איט יעלה על רף שנקבע בהסכם; או אופציה להגדלת שעור
החזקתה ל 50% -מההון המונפק והנפרע של גט-איט בדרך של רכישת מניות מבעלי
המניות הקיימים )"אופציית הרכישה"( ,אשר ניתנת למימוש במשך  90ימים שתחילתם
בחלוף  30חודשים מיום  ,1.12.2005רק אם מחזור המכירות האמור לא הגיע לרף
המוסכם .מכירת המניות בעקבות מימוש אופציית הרכישה תתבצע בתמורה שתשקף
שווי כולל של  3מיליון דולר לכל מניות גט-איט המונפקות באותו מועד; בנוסף ,ניתנה
למנפיקה אופציה מותנית להגדלת שיעור החזקתה ל 100% -מההון המונפק והנפרע של
גט-איט בדרך של רכישת מניות מבעלי המניות הקיימים )"אופציית ההשתלטות"(,
אשר ניתנת למימוש במשך  12חודשים שתחילתם מיד עם חלוף  36חודשים מיום
 ,1.12.2005רק אם המנפיקה מימשה את אחת משתי האופציות המתוארות לעיל.
מכירת המניות בעקבות מימוש אופציית ההשתלטות תתבצע בתמורה שתשקף שווי
החברה ינוע בין  7מיליון דולר ועד  10מיליון דולר ,כאשר קביעת השווי בפועל תבוצע
בהתאם למנגנון חישוב המתבסס על רווחי גט-איט.
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הסכם גט-איט קובע כי כל עוד מחזיקה המנפיקה בלמעלה מ 30% -מהון המניות
המונפק של גט-איט ,ימנע כל אחד מבעלי המניות בגט-איט מהפעלת אתר אינטרנט
המיועד לפעילות מסחר אלקטרוני כללית )בשונה מאתר המיועד לקטגוריה אחת של
מוצרים למוצר נישה( ,אלא באמצעות גט-איט ,וזאת כל עוד מחזיק בעל המניות ב-
 30%או יותר ממניות גט-איט ולתקופה של  12חודשים לאחר שיחדל מלהחזיק במניות
גט-איט כאמור.
הסכם גט-איט נכנס לתוקף ביום  ,13.12.2005לאחר קבלת אישור הממונה על הגבלים
עסקיים בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח ,1988-לביצוע העסקה נשוא
ההסכם.
 5.11.9.2ביטוח
רכוש המנפיקה וכן ביטוח חבות מעבידים מבוטחים במסגרת פוליסות ביטוח שנרכשו
על ידי סאני ,החלות גם על חברות בנות שלה.
בנוסף ,נוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות והמשפטיות בתחומי פעילותה ,פועלת המנפיקה
בתאריך התשקיף להשגת ביטוח שיכסה גם את אחריותה כלפי צדדים שלישיים בגין
סיכונים טכנולוגיים ,את האחריות המקצועית של המנפיקה והנזקים העצמיים
שעשויים להיגרם למנפיקה בשל עיסוקיה .אין ודאות כי יהיה בידי המנפיקה לרכוש
פוליסת ביטוח בגין סיכונים טכנולוגיים ואחריות מקצועית כאמור.
להערכת המנפיקה ,הכיסוי הביטוחי הקיים הוא נאות ביחס להיקף פעילות המנפיקה
וטיבה.
 5.11.10הליכים משפטיים
 5.11.10.1הליכים משפטיים תלויים
כנגד המנפיקה מתנהלים שני הליכים משפטיים שאינם מהותיים לעסקי המנפיקה.
 5.11.10.2הליכים משפטיים שהסתיימו
ביום  23.2.04הוגשה תביעה לבית משפט השלום בתל אביב יפו כנגד המנפיקה ומספר
נתבעים נוספים .בתביעתו טען התובע כי תוכן הודעות שפורסמו בפורטל תפוז מהווה
הוצאת לשון הרע והמנפיקה אחראית כלפיו משום שלא הסירה את ההודעות הנ"ל.
בהתבסס על טענותיו כאמור ,ביקש התובע מבית המשפט שיחייב את המנפיקה ויתר
הנתבעים ,יחד ולחוד ,לשלם לו פיצוי בסך של  500,000ש"ח ,בתוספת הפרשי הצמדה
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וריבית וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .בכתב ההגנה שהגישה טענה המנפיקה ,בין
היתר ,שהסירה את ההודעות סמוך למועד פרסומן וכפרה באחריותה כמפעילת אתר
אינטרנט לתכנים אשר חוברו על ידי צדדים שלישיים .ביום  14.12.2005נמחקה
התביעה כנגד המנפיקה מחוסר מעש מצד התובע.
 5.11.11צפי להתפתחות בשנה הקרובה
השווקים בהם פועלת המנפיקה הם שווקים דינאמיים המושפעים מהתפתחויות
טכנולוגיות מתמידות .המנפיקה בוחנת מעת לעת פיתוח של מוצרים חדשים אשר
עשויים להגדיל את נתח השוק שלה .בשנה הקרובה מתכננת המנפיקה להשיק את
יישום ה ,BlogTV-באתר אינטרנט שיפנה גם לגולשים בחו"ל .לצורך השקת המוצר
רכשה המנפיקה את שם המתחם  BlogTV.comוהיא מתכוונת לגבות בגין השימוש
באתר דמי מנוי .לתאריך התשקיף ,נמצא האתר בשלבי פיתוח והתאמה לשפות זרות.
תיאור תוכניותיה של המנפיקה בקשר עם הצפי להתפתחות בשנה הקרובה כולל מידע
צופה פני עתיד ,שהוא מידע בלתי ודאי המבוסס ,בין השאר ,על הערכות המנפיקה ביחס
ליכולתה להשלים את פיתוח אתר ה BlogTV.com -ולהשיק אותו באינטרנט .השלמת
פיתוח האתר האמור ו/או השקתו עשויים שלא להתממש ,כולם או חלקם ,או להתממש
באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך
שהפיתוח לא יושלם או שהאתר לא יושק או שהם יתממשו באופן שונה מהותית מכפי
שנצפה הינם :העדר משאבים מספיקים בידי המנפיקה ,שינוי הערכת המנפיקה בדבר
הכדאיות הכלכלית של יישום ה BlogTV.com -ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  5.12להלן.
5.12

גורמי סיכון

פעילות המנפיקה בתחומי פעילותה כרוכה בגורמי סיכון חיצוניים העלולים להשפיע
באופן מהותי על פעילותה העסקית ושלא ניתן לכמת אותם ,כמפורט להלן:
)א(

סיכונים ייחודים למנפיקה
) (1

לקוחות עיקריים  -בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר  2005ו 2004 -היוו הכנסות המנפיקה מהלקוח
העיקרי שלה בתחום התוכן הסלולארי ,פרטנר ,כ 25% -וכ,21% -
בהתאמה ,מסך הכנסותיה .בשנת  2004היוו הכנסות המנפיקה
מפרטנר כ 20% -מסך הכנסותיה ,לעומת כ 8% -וכ 2% -מסך
הכנסותיה בשנים  2003ו ,2002 -בהתאמה.
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בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
ו 2004 -היוו הכנסות המנפיקה מכל יתר הלקוחות העיקריים שלה
כ 30% -וכ ,33% -בהתאמה ,מסך הכנסות המנפיקה .בשנת 2004
היוו הכנסות המנפיקה מכל יתר הלקוחות העיקריים שלה כ31% -
מסך הכנסותיה ,לעומת כ 38% -וכ 44% -מסך הכנסותיה בשנים
 2003ו ,2002 -בהתאמה.
הפסקת הפעילות או הקטנה מהותית בהיקף הפעילות מול לקוחות
אלה ,או מי מהם ,תשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של
המנפיקה.
)ב(

סיכונים ענפיים
)(1

התפתחויות טכנולוגיות  -הפעילות בתחומי פעילותה של המנפיקה
מאופיינת בהתפתחויות טכנולוגיות מהירות ומתמידות .תוצאותיה
העסקיות של המנפיקה מושפעות מיכולתה של המנפיקה לפתח
מוצרים ויישומים התואמים את ההתפתחויות הטכנולוגיות
בתחומי פעילותה .תוצאותיה העסקיות של המנפיקה עשויות
להיות מושפעות מהיכולת שלה לבצע ולהשלים את החלטותיה
לביצוע השקעות גדולות בפיתוח של טכנולוגיות חדשות.

)(2

רגולציה בשוק האינטרנט  -לתאריך התשקיף ,הפעילות באינטרנט
אינה כפופה לרגולציה .קביעת דרישות רגולטוריות בתחום זה
עלולה להשפיע על אופן ניהול עסקי המנפיקה ועל פעילותה
ועסקיה.

)(3

קניין רוחני  -הטכנולוגיה בה פועלת המנפיקה והשירותים
והיישומים שפותחו על ידה אינם מוגנים בפטנטים .קיים סיכון
לפיו מתחרי המנפיקה יפתחו טכנולוגיות ,שירותים או יישומים
דומים לאלו של המנפיקה.

)(4

אחריות בגין תכנים מפרים  -המנפיקה חשופה לתביעות כתוצאה
מפרסום או אספקת תכנים המפרים הוראות כל דין )לרבות
הוצאת לשון הרע והפרת זכויות יוצרים( ,בין אם נערכו על ידה ובין
אם על ידי צדדים שלישיים דוגמת הגולשים בפורטל תפוז.

)(5

שיבושים ברשת האינטרנט  -עומס בקווי התקשורת ברשת
האינטרנט או תקלות תקשורת שונות עלולות לגרום לשיבושים
בפורטל תפוז עד כדי הפסקת פעילותו לזמן ממושך .שיבושים
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בפעילות הפורטל עלולים לגרום לירידה בכמות הגולשים בפורטל
ובהיקף הביקושים לפרסום ,ועלולים לחשוף את המנפיקה
להליכים משפטיים בגין הפסדים שייגרמו לצדדים שלישיים
כתוצאה מפעילות בלתי סדירה של הפורטל.

)ג(

)(6

פרטיות ואבטחת מידע  -למנפיקה מאגרי מידע הכוללים מידע
אודות הגולשים בפורטל תפוז .חדירה לא מורשית למאגרי מידע
אלו עלולה לפגוע בפרטיות הגולשים והמנפיקה עלולה להיות
חשופה להליכים משפטיים הנובעים מפגיעה בפרטיות.

)(7

מיעוט לקוחות פוטנציאליים  -הלקוחות הפוטנציאלים של
המנפיקה בתחום התוכן הסלולארי הם ,בעיקר ,שלושת המפעילים
הסלולאריים הגדולים .בנוסף ,ולמיטב ידיעת המנפיקה ,שוק
הפרסום בישראל ,ובמיוחד שוק הפרסום באינטרנט ,נשלט ברובו
על ידי  5משרדי פרסום גדולים העוסקים בענף זה .פגיעה בקשרים
העסקיים של המנפיקה עם מי מלקוחותיה תצמצם משמעותית את
מבחר הלקוחות שאליהם היא יכולה לפנות ולכך עלולה להיות
השפעה מהותית על תוצאות הפעילות שלה .לתיאור תלות
המנפיקה בלקוחותיה העיקריים ראה ס"ק א) (1לעיל.

)(8

מערכת חיוב כרטיסי אשראי  -קיימים סיכונים בקשר עם מערכת
חיוב כרטיסי אשראי של הגולשים בפורטל תפוז ,לרבות כניסות לא
מורשות למערכת ,שימוש במידע הקיים במערכת על ידי גורמים
שאינם מורשים ושיבושים שונים בפעילות המערכת.

סיכונים מאקרו כלכליים
)(1

מצב המשק בישראל  -למדיניות הממשלתית ומדיניות בנק
ישראל ,כמו גם לשינויים במחירי ההון ,עלולה להיות השפעה על
רווחיות המנפיקה .האטה בפעילות המשק בישראל ומצב של מיתון
כלכלי עלולים להביא לירידה בשימוש במוצרי התוכן של המנפיקה
במדיה הסלולארית ולהקטנה בשימוש של משרדי הפרסום
והמפרסמים במוצרי הפרסום של המנפיקה ,וכתוצאה מכך
להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של המנפיקה.

)(2

המצב הבטחוני בישראל  -להידרדרות במצב הפוליטי והבטחוני
בישראל עלולה להיות השפעה על תוצאותיה העסקיות של
המנפיקה וזאת ,בין היתר ,בשל הירידה אפשרית בדרישה למוצרי
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פרסום הנמכרים על ידה ובירידה אפשרית בדרישה לתכנים
סלולאריים.
להלן סיווג גורמי הסיכון האמורים על פי טיבם ,ודירוגם בהתאם להערכת המנפיקה
בדבר השפעתם על עסקי הקבוצה:

גורמי הסיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות
הקבוצה
השפעה
גדולה

השפעה
בינונית

השפעה קטנה

סיכונים ייחודיים למנפיקה
לקוחות עיקריים

X

סיכונים ענפיים
התפתחויות טכנולוגיות

X

רגולציה בשוק האינטרנט

X

קניין רוחני

X

אחריות בגין תכנים מפירים

X

שיבושים ברשת האינטרנט

X

פרטיות ואבטחת מידע
מיעוט לקוחות פוטנציאליים
מערכת חיוב כרטיסי אשראי

X
X
X

סיכונים מאקרו-כלכליים
מצב המשק בישראל

X

המצב הבטחוני בישראל

X
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5.13
5.13.1

פרטים נוספים על חברות קשורות של המנפיקה
להלן יפורטו החברות הקשורות ,בציון מספר המניות ,סוגיהן ושווין הנקוב ,שהמנפיקה מחזיקה בתאריך התשקיף בכל אחת מהחברות כאמור ,עלותן,
המחיר שבו הן רשומות בספרי המנפיקה ,יתרת הלוואות המנפיקה לחברות כאמור:
שעור החזקה ב%-
שם החברה

סוג מניה

הון מונפק ונפרע

סה"כ ע.נ.

רגילה

 330מניות

 330ש"ח

גט-איט בע"מ
* מעוגל לאלף ש"ח הקרוב.

5.13.2

בהון

בהצבעה

33.33

33.33

עלות המניות
המוחזקות
)באלפי ש"ח(

שווי מאזני מותאם
)באלפי ש"ח(
ליום  30בספטמבר 2005

הלוואות לחברת הבת
)באלפי ש"ח(
ליום  30בספטמבר 2005

*1

--

--

להלן יפורטו שמות המחזיקים ,למיטב ידיעת המנפיקה ומנהליה ,בתאריך התשקיף ,למעלה מעשרים וחמישה אחוזים מהון המניות המונפק או מכוח
ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות קשורות של המנפיקה:
שעור החזקה ב%-
שם החברה
גט-איט בע"מ

בהון

בהצבעה

סמכות למנות דירקטורים

שם המחזיק
ג .יפית  -טלוויזיה ועיתונות בע"מ

33.33

33.33

*33.33%

אי.די .פדרמן החזקות בע"מ

33.33

33.33

*33.33%

* בפועל ,נוכח הסכם גט-איט וההחזקות של בעלי המניות בפועל במניות גט-איט )ראה סעיף  5.11.9.1לעיל(.

5.13.3

ליום  30בספטמבר  2005המנפיקה לא רשמה רווח או הפסד בגין החזקתה בגט-איט.
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5.14

הסברי הדירקטוריון

5.14.1

ניתוח הדוחות הכספיים:
הכנסות:
הכנסות המנפיקה בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר ") 2005תקופת
הדוח"( עלו בשיעור של כ 42% -והסתכמו בכ 13,679 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ9,632 -
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של שנת  2005הסתכמו הכנסות המנפיקה לסך של כ 5,107 -אלפי ש"ח
לעומת סך של כ 3,681 -אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בשנת  2004הסתכמו הכנסות המנפיקה בכ 13,901 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ9,272 -
אלפי ש"ח בשנת  2003ולעומת סך של כ 6,343 -אלפי ש"ח בשנת  ,2002המהוות עלייה
של כ 50% -וכ 46% -בהתאמה.
העלייה בהכנסות בתקופת הדוח נבעה מגידול שחל בשני תחומי הפעילות של המנפיקה
וזאת ,להערכת המנפיקה ,בעיקר כתוצאה מהסיבות הבאות:
תחום האינטרנט  -הגידול המתמיד בשימוש באינטרנט בשנים האחרונות גרם לגידול
מקביל בהפניית תקציבי פרסום למדיה זו מצד גופים עסקיים המכירים בכך
שהאינטרנט הינו גורם משמעותי בתחום הפרסום.
ברבעון השלישי של שנת  2005חלה האטה בהכנסות מפרסום בפורטל תפוז כתוצאה
מכך שברבעון זה הפנתה המנפיקה חלק גדול יותר ממשאביה לתחום התוכן הסלולארי
וכן כתוצאה מכך שמספר מוצרי פרסום חדשניים פותחו על ידי המנפיקה באיחור
בהשוואה למתחריה.
תחום התוכן הסלולארי  -בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף השימוש בתכנים
סלולאריים על ידי המנויים וזאת במקביל לפיתוח תשתיות טכנולוגיות ופיתוח מכשירי
קצה התומכים בהעברת מידע בנפחים משמעותיים ,שגרמו לדרישה מוגברת למוצרים
בתחום התוכן הסלולארי.
בשנים האמורות הרחיבה המנפיקה את פעילותה בתחום התוכן הסלולארי ואיפשרה
למנויים לגלוש דרך פורטלי האינטרנט של המפעילים הסלולאריים השונים לחלק
מהיישומים שלה בפורטל תפוז ,לרבות גלישה באתרי הקהילות והפורומים של
המנפיקה ,באמצעות מכשירי הטלפון הסלולאריים שברשותם.
מגמת הגידול התחזקה בשנת  2005עם כניסת המנפיקה לפיתוח תוכן סלולארי גם עבור
טלפונים מהדור השלישי.
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רווח גולמי:
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם בכ 7,793 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ5,326 -
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת  2005הסתכם בכ 2,890 -אלפי ש"ח לעומת סך
של כ 2,178 -אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי בשנת  2004הסתכם בכ 7,690 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ 4,344 -אלפי
ש"ח בשנת  2003וכ 762 -אלפי ש"ח בשנת .2002
הרווח הגולמי ממחזור המכירות בשנים  2003 ,2004ו 2002 -היה בשיעור של כ,55% -
כ 47% -וכ 12% -בהתאמה.
הגידול בהיקפי הפעילות של המנפיקה בשני תחומי פעילותה היו הגורם העיקרי לגידול
המתמיד הן בסכומי הרווח הגולמי והן בשיעורו בשנים  2002עד  2004וזאת בעיקר
כתוצאה מכך שהגידול בהכנסות לא לווה בשינוי דומה בעלות תשומות שהינן בעלי אופי
קבוע בייצור הכנסות המנפיקה.
בתחום התוכן הסלולארי נמשכה מגמה זו גם בתקופת הדוח.
בתחום האינטרנט ,הרווח הגולמי ברבעון השלישי של תקופת הדוח הסתכם בכ1,684 -
אלפי ש"ח ,המהווים כ 66% -מהכנסות התחום ,לעומת רווח גולמי של כ 1,776 -אלפי
ש"ח המהווים כ 72% -מהכנסות התחום ברבעון המקביל אשתקד.
הירידה בסכום הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת  2005בהשוואה לרבעון המקביל
אשתקד נבעה ,בין השאר ,מירידה בהכנסות המנפיקה בתחום האינטרנט כתוצאה מכך
שמספר מוצרי פרסום חדשניים הוחדרו על ידי המנפיקה באחור בהשוואה למתחריה
כאמור לעיל.
הרבעון השלישי של שנת  2004התאפיין בשיעור רווח גולמי גבוה בהשוואה לכל
הרבעונים בשנת  2004ושנת  2005בתחום האינטרנט וזאת עקב הצמיחה החדה ,בשיעור
של כ ,30% -שחלה בהכנסות המנפיקה ברבעון זה ביחס לרבעונים שקדמו לו.
הוצאות פיתוח:
ההתפתחויות הטכנולוגיות בתשתיות האינטרנט מחייבות את המנפיקה להשקיע
משאבים בפיתוח ושיפור מתמיד של מוצרים ,יישומים ושירותים חדשים הנותנים מענה
לצרכים ולמגמות החדשות בתחומי הפעילות של המנפיקה.
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הוצאות פיתוח של המנפיקה הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 763 -אלפי ש"ח לעומת
סך של כ 567 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות הפיתוח הסתכמו בשנת  2004בכ 837 -אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ 542 -אלפי
ש"ח וכ 534 -אלפי ש"ח בשנים  2003ו 2002 -בהתאמה.
הוצאות מכירה והנהלה:
בתקופת הדוח הוצאות המכירה וההנהלה של המנפיקה הסתכמו לכ 4,637 -אלפי ש"ח
לעומת סך של כ 3,661 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בשנת  2004הסתכמו הוצאות המכירה וההנהלה של המנפיקה בסך של כ 5,119 -אלפי
ש"ח ,לעומת סך של כ 3,505 -אלפי ש"ח בשנת  2003ולעומת סך של כ 2,400 -אלפי ש"ח
בשנת .2002
הגידול בהוצאות המכירה וההנהלה בתקופת הדוח ,לעומת התקופה המקבילה אשתקד,
ובשנת  2004בהשוואה לשנת  2003נבע בעיקר מהסיבות הבאות:
)א(
עלייה בהוצאות שכר כתוצאה מקליטת עובדים נוספים בעקבות הגידול
)ב(
)ג(

בהיקפי הפעילות של המנפיקה.
עלייה בהוצאות הפרסום במטרה להגדיל את מספר הגולשים באתר
המנפיקה.
גידול בהוצאות דמי שכירות ואחזקת משרד עקב הרחבת שטח משרדי
המנפיקה כתוצאה מגידול בהיקף פעילותה וקליטת עובדים נוספים כאמור
לעיל.

הגידול בהוצאות המכירה וההנהלה בשנת  2003לעומת שנת  2002נבע בעיקר כתוצאה
מעלייה בהוצאות שכר עקב תשלומי מענקים לעובדים בגין הגידול במחזור המכירות
ומעבר מהפסד לרווחיות תפעולית .כמו כן חל גידול בהפרשה לחובות מסופקים.
רווח תפעולי:
בתקופת הדוח הסתכם הרווח התפעולי של המנפיקה לסך של כ 2,393 -אלפי ש"ח
לעומת כ 1,098 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של שנת  2005הסתכם הרווח התפעולי בכ 709 -אלפי ש"ח לעומת סך
של כ 376 -אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בשנת  2004הסתכם הרווח התפעולי של המנפיקה לסך של כ 1,734 -אלפי ש"ח לעומת
כ 297 -אלפי ש"ח בשנת  2003ולעומת הפסד תפעולי בסך של כ 2,172 -אלפי ש"ח בשנת
.2002
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השיפור ברווח התפעולי נבע בעיקר עקב הגידול בהיקפי פעילותה של המנפיקה בשנים
אלו שלווה בגידול מתון יותר בהוצאותיה של המנפיקה כמפורט לעיל.
הוצאות מימון:
לתאריך התשקיף ,המנפיקה אינה משתמשת באשראי בנקאי.
בחודש פברואר שנת  2006ההלוואות מהחברה האם בסך של כ 13,823 -אלפי ש"ח
הומרו במלואן להון עצמי של המנפיקה.
בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון של המנפיקה לסך של כ 137 -אלפי ש"ח לעומת
סך של כ 157 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות המימון של המנפיקה בשנת  2004הסתכמו בכ 115 -אלפי ש"ח לעומת הכנסות
מימון של כ 11 -אלפי ש"ח בשנת  2003ולעומת הוצאות מימון בסך של כ 322 -אלפי
ש"ח בשנת .2002
עיקר הוצאות המימון של המנפיקה בתקופת הדוח ובשנת  2004נבעו מהפרשי הצמדה
למדד בגין הלוואות מהחברה האם.
בשנים  2003ו 2002 -עיקר הוצאות )הכנסות( המימון נבעו משחיקת נכסים כספיים וכן
מהפרשים בין מדד ידוע למדד בגין שנצברו בגין ההלוואות מהחברה האם בשנת 2002
כללו הוצאות המימון ריבית בשיעור של  2%לשנה בגין ההלוואות לחברה האם.
בתקופות האמורות לא השתמשה המנפיקה באשראי בנקאי.
מיסים על הכנסה:
לתאריך המאזן למנפיקה הפסדים צבורים לצורכי מס בסך של כ 4,800 -אלפי ש"ח
שבגינם לא נרשמו מיסים נדחים לקבל.
בתקופת הדוח שיעור המס האפקטיבי של המנפיקה הינו  0%וזאת לאור הפסדיה
הצבורים כאמור לעיל.
בתום כל אחת מהשנים  2003 ,2004ו 2002 -היו למנפיקה הפסדים צבורים לצורכי מס
בסך של כ 8,300 -אלפי ש"ח ,כ 9,100 -אלפי ש"ח ,וכ 10,000 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
בגין הפסדים אלה לא רשמה המנפיקה מיסים נדחים לקבל.
למנפיקה לא הוצאו שומות מס סופיות לתקופה שמתחילת פעילותה ועד לתאריך
המאזן.
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רווח נקי:
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 2,256 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ941 -
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי של שנת  2005הסתכם הרווח הנקי לכ 634 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ-
 378אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי בשנת  2004הסתכם בכ 1,619 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ 213 -אלפי ש"ח
בשנת  2003ולעומת הפסד נקי בסך של כ 2,524 -אלפי ש"ח בשנת .2002
מצב כספי:
לתאריך המאזן נכסיה השוטפים של המנפיקה הסתכמו בכ 9,583 -אלפי ש"ח שכללו,
בין השאר ,יתרת לקוחות בסך של כ 8,360 -אלפי ש"ח ומזומנים ושווי מזומנים בסך של
כ 1,068 -אלפי ש"ח.
לסוף שנת  2004הסתכם הרכוש השוטף של המנפיקה לסך של כ 6,598 -אלפי ש"ח,
מתוכו יתרת לקוחות בסך של כ 5,960 -אלפי ש"ח ,לעומת רכוש שוטף בסוף שנת 2003
שהסתכם בכ 3,402 -אלפי ש"ח מתוכו יתרת לקוחות בסך של כ 3,183 -אלפי ש"ח.
עיקר הגידול ביתרת הלקוחות בין השנים נבע כתוצאה מגידול בהיקף פעילותה של
המנפיקה.
הרכוש הקבוע של המנפיקה הסתכם לתאריך המאזן לסך של כ 2,407 -אלפי ש"ח וכלל
בעיקר מחשבים ,שרתים וציוד היקפי.
בין המנפיקה וחברות מקבוצת סאני )בסעיף זה" ,קבוצת סאני"( קיימות יתרות שוטפת,
בין היתר כתוצאה מאיחוד עוסקים לצורכי מס ערך מוסף ,מדמי ניהול ומדמי שכירות,
אשר ליום  30בספטמבר  2005הסתכמו לסך נטו של כ 3,050 -אלפי ש"ח לעומת סך נטו
של כ 1,697 -אלפי ש"ח ביום  31בדצמבר  2004ולעומת סך של  335אלפי ש"חביום 31
בדצמבר .2003
הגידול בהיקף פעילותה של המנפיקה גרם לעלייה בהיקף המימון הנדרש על ידה.
המנפיקה לא השתמשה באשראי בנקאי וכמקור למימון פעילותה השתמשה במימון
שהועמד לה על ידי חברות בקבוצת סאני.
בסמוך לתאריך התשקיף לא קיימת יתרת חוב בין המנפיקה וחברות מקבוצת סאני.
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ביום  30בספטמבר  2005הסתכמה יתרת ההלוואות שהועמדה על ידי סאני.קום
למנפיקה לסך של כ 13,783 -אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ 13,527 -אלפי ש"ח ביום 31
בדצמבר  2004ולעומת סך של כ 13,367 -אלפי ש"ח ביום  31בדצמבר .2003
ביום  20.2.2006הומרה יתרת ההלוואה של סאני.קום למנפיקה ,שבאותה עת עמדה על
סך של  13,823,317ש"ח ,כנגד הקצאת  9,630,000מניות רגילות של המנפיקה ,תמורן
 13,823,317ש"ח )כ 1.44 -ש"ח למניה(.
הון עצמי:
הגרעון בהון העצמי של המנפיקה לתאריך המאזן הסתכם בכ 7,658 -אלפי ש"ח לעומת
סך של כ 9,914 -אלפי ש"ח ביום  31בדצמבר  2004ולעומת סך של כ 11,622 -אלפי ש"ח
ביום  31בדצמבר .2003
הקיטון בגרעון בהון נבע מהרווח הנקי של המנפיקה בתקופת הדוח בסך של כ2,256 -
אלפי ש"ח.
לאחר תאריך המאזן ,ביום  20בפברואר  ,2006הומרו ההלוואות מהחברה האם בסך של
כ 13,823 -אלפי ש"ח להון עצמי כמפורט בסעיף  3.3.2להלן.
תזרים מזומנים:
בתקופת הדוח תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי השינויים בסעיפי רכוש
והתחייבויות הסתכם בכ 3,143 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ 1,317 -אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.
השיפור בתזרים המזומנים השוטף נבע בעיקר מהגידול ברווחי המנפיקה והיווה את
המקור העיקרי למימון פעילות המנפיקה לרבות השקעות ברכוש קבוע בסך של כ1,350 -
אלפי ש"ח.
יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום  30בספטמבר  2005הסתכמו בכ 1,068 -אלפי
ש"ח לעומת סך של כ 584 -אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  2004ולעומת סך של כ146 -
אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר .2003
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5.14.2

מאזן הצמדה
תפוז אנשים בע"מ
ביאור מאזן הצמדה ליום  30בספטמבר 2005
)בלתי מבוקר(
הצמדה
למדד

נכסים
מזומנים ושווי
מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות
חובה
פקדונות
רכוש קבוע
סה"כ

ללא
הצמדה

מט"ח -
דולר

פריטים לא
כספיים

סה"כ

-

1,068
8,360

-

-

1,068
8,360

36
36

119
105
9,652

-

2,407
2,407

155
105
2,407
12,095

התחייבויות
ספקים ונותני
שירותים
זכאים ויתרות
זכות
הלוואות מצד
קשור
התחייבויות בשל
סיום יחסי עובד
מעביד ,נטו
סה"כ

-

1,448

25

-

1,473

-

4,433

-

-

4,433

13,783

-

-

-

13,783

13,783

5,881

25

64
64

64
19,753

סה"כ יתרה
מאזנית נטו

)(13,747

3,771

)(25

2,343

)(7,658
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תפוז אנשים בע"מ
ביאור מאזן הצמדה ליום  31בדצמבר 2004
)מבוקר(
הצמדה
למדד
נכסים
מזומנים ושווי
מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות
חובה
פקדונות
רכוש קבוע
סה"כ

ללא הצמדה

מט"ח -
דולר

פריטים לא
כספיים

סה"כ

-

584
5,960

-

-

584
5,960

29
29

25
90
6,659

-

1,590
1,590

54
90
1,590
8,278

התחייבויות
ספקים ונותני
שירותים
זכאים ויתרות
זכות
הלוואות מצד
קשור
התחייבויות בשל
סיום יחסי עובד
מעביד ,נטו
סה"כ

-

1,809

-

-

1,809

-

2,856

-

-

2,856

13,527

-

-

-

13,527

13,527

4,665

-

-

18,192

סה"כ יתרה
מאזנית נטו

)(13,498

1,994

-

1,590

)(9,914
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תפוז אנשים בע"מ
ביאור מאזן הצמדה ליום  31בדצמבר 2003
)מבוקר(
הצמדה
למדד

ללא הצמדה

מט"ח -
דולר

פריטים לא
כספיים

סה"כ

17
17

146
3,183
56
32
3,417

-

717
717

146
3,183
73
32
717
4,151

התחייבויות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מצד קשור
התחייבויות בשל סיום
יחסי עובד מעביד ,נטו
סה"כ

13,367

1,194
1,207
-

-

-

1,194
1,207
13,367

13,367

2,401

-

5
5

5
15,773

סה"כ יתרה מאזנית נטו

)(13,350

1,016

-

712

)(11,622

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
פקדונות
רכוש קבוע
סה"כ
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5.14.3

דווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראי על הסיכונים אליהם חשופה המנפיקה הינו גיא אליאב ,מנכ"ל המנפיקה.
האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסיים אליהם חשופה המנפיקה הינו יחיאל פינגולד
מנהל הכספים של המנפיקה.
להלן תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה המנפיקה:
חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן:
המנפיקה משווקת את מוצריה בשוק המקומי והאשראי המוענק ללקוחותיה הינו שקלי
ללא הצמדה למדד וללא ריבית .כמו כן ,למנפיקה הועמדו הלוואות צמודות למדד
מהחברה האם מבלי שיהיו ברשותה נכסים צמודים לכיסוי הלוואות אלה.
עליית מדד המחירים לצרכן עלולה לגרום להגדלת התחייבויות המנפיקה בגין הלוואות
הבעלים וכן לשחיקת יתרות חוב הלקוחות של המנפיקה.
להערכת המנפיקה החשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן אינה מהותית.

5.14.4

המבקר הפנימי ,דח"צים וועדת ביקורת
בשנת  2005בוצעה אצל המנפיקה ביקורת פנימית בנושא לקוחות וספקים.
הביקורת בוצעה ע"י רו"ח מוטי פרידמן שהינו רו"ח ,שותף מנהל קבוצת הייעוץ
בבריטמן אלמגור ושות' –  ,Deloitteהמבקר הפנימי של סאני ,וזאת במסגרת
התקשרותה של סאני עם משרד בריטמן רואי חשבון.
תוך שלושה חודשים ממועד הפיכת המנפיקה לחברה ציבורית תקיים המנפיקה אסיפה
כללית שבה יבחרו הדירקטורים החיצוניים של המנפיקה וכן תוקם וועדת ביקורת.
במהלך פרק זמן זה תמנה המנפיקה מבקר פנים ,אשר עבודתו תוגדר על ידי ועדת
הביקורת.
הממונה האירגוני על מבקר הפנים יהיה יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל המנפיקה כפי
שתקבע וועדת הביקורת.

5.14.5

מיומנות פיננסית
בהתאם להחלטת דירקטוריון המנפיקה ,המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי
מיומנות חשבונאית ופיננסית של המנפיקה ,בהתחשב ,בין השאר ,בגודל המנפיקה ,רמת
מורכבותה ופעילותה ,יהיה דירקטור אחד.
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לדעת דירקטוריון המנפיקה ,המספר המזערי הראוי כאמור לעיל יאפשר לדירקטוריון
המנפיקה לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות ,ובהתייחס
לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של המנפיקה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.
למיטב ידיעת המנפיקה ,אילן בן דב הינו דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית,
לאור ניסיונו ועיסוקו.
5.14.6

סקר עמיתים
המנפיקה נתנה את הסכמתה להעברת המסמכים הנדרשים ,במידה ויידרשו ,לביצוע
מדגם הקשור לסקר עמיתים אצל רואה החשבון המבקר שלה.

5.14.7

אירועים לאחר תאריך המאזן

 5.14.7.1ביום  18בחודש דצמבר  2005הגדילה המנפיקה את ההון הרשום שלה לכמות של
 100,000,000מניות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,לעומת  100,000מניות בנות  1ש"ח ע.נ .כל
אחת שהיו בהון הרשום קודם ההגדלה.
 5.14.7.2ביום  20בחודש פברואר  2006הומרו ההלוואות מהחברה האם בסך של 13,823,317
ש"ח להון מניות של המנפיקה .בתמורה להמרת ההלוואה היקצתה המנפיקה
 9,630,000מניות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת לחברה האם ,בתמורה ל 13,823,317 -ש"ח
)כ 1.44 -ש"ח למניה(.
 5.14.7.3ביום  21בפברואר  2006אישר דירקטוריון המנפיקה הגשת תשקיף לצורך ביצוע הנפקה
ראשונה לציבור בבורסה לצורך גיוס הון בסך של כ 38.6 -מליון ש"ח כנגד הנפקת מניות
וכתבי אופציה להמרה )ראה גם סעיפים  2.1ו 3.4 -לעיל(.
5.14.8

תרומה לקהילה
המנפיקה לא קבעה מדיניות בנושא מתן תרומות .במהלך תקופת הדוח לא תרמה
המנפיקה כלל.
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פרק ו'  -דירקטורים של המנפיקה ונושאי משרה בכירה
6.1

דירקטוריון המנפיקה
להלן פרטי הדירקטורים של המנפיקה:

6.1.1

דורון ליבשטיין  -יו"ר הדירקטוריון
תאריך המינוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בועדת דירקטוריון:
דירקטור חיצוני:

29.12.2005
31.8.1969
השיטה  ,14כפר נטר 40593
ישראלית
לא
לא
בוגר כלכלה וניהול ומוסמך במנהל עסקים.

השכלה:
עיסוקו בחמש השנים האחרונות :מנכ"ל  ,Coaching Interactiveבעבר שימש כ-
Senior Director Microsoft EMEA HQ
וכמנכ"ל  MSNישראל.
תאגידים נוספים בהם משמש
דירקטור:

אין.

הדירקטור אינו עובד של המנפיקה ,של חברה בת שלה ,של חברה קשורה שלה או של
בעל עניין בה .הדירקטור מעניק למנפיקה את שירותיו כיו"ר דירקטוריון באמצעות
חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה ,בהתאם להסכם מתן שירותי ניהול כמפורט בסעיף
 7.2.4להלן.
למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,הדירקטור אינו בן משפחה של בעל עניין
אחר במנפיקה.
6.1.2

אילן בן דב
תאריך המינוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בועדת דירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
השכלה:

19.8.1999
16.1.1957
משמר הגבול  ,14תל אביב
ישראלית
לא
לא
תיכונית
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עיסוקו בחמש השנים האחרונות :מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון סאני אלקטרוניקה
בע"מ.
יו"ר דירקטוריון סאני אלקטרוניקה בע"מ; יו"ר
תאגידים נוספים בהם משמש
דירקטוריון טאו תשואות בע"מ; דין דינמיק
דירקטור:
בע"מ; סאני תקשורת ) (1994בע"מ; סאני.קום
בע"מ; בן דב אחזקות בע"מ; בן דב אחזקות
וניהול ) (1999בע"מ ,הרמוניה )בן דב( בע"מ.
הדירקטור אינו עובד של המנפיקה ,של חברה בת שלה .הדירקטור מכהן כיו"ר
דירקטוריון סאני אלקטרוניקה בע"מ וכמנכ"ל משותף בה ,ומעניק לה שירותי ניהול
באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה.
למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,הדירקטור אינו בן משפחה של בעל עניין
אחר במנפיקה.
6.1.3

גד שמשון
29.12.2005
תאריך המינוי:
16.10.1963
תאריך לידה:
לוי אשכול  ,185קרית אונו
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית
נתינות:
לא
חברות בועדת דירקטוריון:
לא
דירקטור חיצוני:
על תיכונית
השכלה:
עיסוקו בחמש השנים האחרונות :עורך ,עיתונאי ויועץ בתחום האינטרנט
תאגידים נוספים בהם משמש
דירקטור:

אין.

הדירקטור אינו עובד של המנפיקה ,של חברה בת שלה ,של חברה קשורה שלה או של
בעל עניין בה.
למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,הדירקטור אינו בן משפחה של בעל עניין
אחר במנפיקה.
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6.2

נושאי משרה בכירה במנפיקה
להלן פרטי נושאי המשרה הבכירה של המנפיקה:

6.2.1

גיא אליאב
תאריך לידה:
התפקיד:
השכלה:
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

23.12.1969
מנכ"ל המנפיקה
רו"ח .בוגר בחשבונאות וכלכלה ומוסמך
במנהל עסקים.
מנכ"ל המנפיקה .מנכ"ל סאני.קום בע"מ.
ביום  22.12.2005מונה גיא אליאב
לדירקטור בגט איט בע"מ.

למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,גיא אליאב אינו בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או של בעל עניין במנפיקה.
6.2.2

אורי לנדא
תאריך לידה:
התפקיד:
השכלה:
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

24.11.1970
סמנכ"ל המנפיקה
בוגר בכלכלה וניהול ומוסמך במנהל
עסקים.
סמנכ"ל המנפיקה.

למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,אורי לנדא אינו בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או של בעל עניין במנפיקה.
6.2.3

דן חן
תאריך לידה:
התפקיד:
השכלה:
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

26.10.1971
סמנכ"ל תחום תוכן סלולארי
בוגר במשפטים ,בוגר בכלכלה ומוסמך
במנהל עסקים
בעבר שימש כמנהל מחלקת סלולאר
במנפיקה; יועץ שיווקי עצמאי; מנהל
שיווק ופיתוח עסקי בטיפקום שירותים
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סלולריים בע"מ.
למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,דן חן אינו בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין במנפיקה.
6.2.4

דרור לוסטגרטן
תאריך לידה:
התפקיד:
השכלה:
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

11.11.1974
סמנכ"ל מסחרי
בוגר במדעי החברה ותקשורת
בעבר שימש כמנכ"ל  Senseמקבוצת
גרטלר דוידוב; סמנכ"ל שיווק ומכירות
רדיו תל אביב; מנהל מכירות בשירותי
פרסום אזוריים.

למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,דרור לוסטגרטן אינו בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או של בעל עניין במנפיקה.
6.2.5

יחיאל פינגולד
תאריך לידה:
התפקיד:
השכלה:
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

10.3.1948
מנהל כספים
בוגר כלכלה ומנהל עסקים.
משנה למנכ"ל ומנהל הכספים בסאני
אלקטרוניקה בע"מ.

למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,יחיאל פינגולד אינו בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או של בעל עניין במנפיקה.
6.2.6

בעז עיני
תאריך לידה:
התפקיד:
השכלה:
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

28.7.1964
חשב ומזכיר חברה
רו"ח .בוגר בחשבונאות וכלכלה.
חשב ומזכיר חברה סאני אלקטרוניקה
בע"מ.
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למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,בעז עיני אינו בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין במנפיקה.
6.3

הוראות מתקנון המנפיקה בנוגע לדירקטורים
מובהר כי ההוראות המפורטות להלן מתקנון המנפיקה כפופות להוראות החלק השישי
לחוק החברות ולכל דין אחר.

6.3.1

להלן הוראות מתקנון המנפיקה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים ,דרכי
מינויים או בחירתם ,כהונתם ,מילוי מקומם ושכרם:

6.3.1.1

מספר הדירקטורים ,ובכללם הדירקטורים החיצוניים ,לא יפחת משלושה ולא יעלה על
עשרה.

6.3.1.2

הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית ,ומשך כהונתם ,למעט הדירקטורים החיצוניים,
הינו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי .על אף האמור
לעיל ,אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו
באסיפה השנתית הקודמת .דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות
שוב.

6.3.1.3

פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית ,לא ימונה דירקטור באסיפה
השנתית ,אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו ,או אם בעל מניות במנפיקה
המבקש להציעו ,הגיש למשרד ,לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום פרסום ההודעה על
האסיפה ,מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות ,המודיע על כוונת אותו בעל מניות
להציע כי מועמד זה ימונה כדירקטור ,כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של
המועמד לכהן כדירקטור.

6.3.1.4

הדירקטוריון רשאי ,מפעם לפעם ,למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה ,בין
על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור
או דירקטורים נוספים ,ובלבד שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר
המרבי הקבוע בתקנון .דירקטור שמונה כאמור ,יסיים את כהונתו בתום האסיפה
השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

6.3.1.5

המנפיקה רשאית ,באסיפה מיוחדת ,למנות דירקטור או דירקטורים נוספים למנפיקה,
בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או
דירקטורים נוספים ,ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע
בתקנון .דירקטורים שמונו ,כאמור ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,יסיימו את כהונתם
בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים.
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6.3.1.6

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

6.3.1.7

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

6.3.1.8

מבלי לפגוע בהוראות כל דין ,תפקע כהונתו של דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני ,לפני
תום התקופה שלה התמנה אם נמסרה לו דרישה חתומה בידי שני שלישים ,לפחות,
מהדירקטורים המכהנים באותה עת ,להתפטר ממשרתו.

6.3.1.9

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

 6.3.1.10בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית המנפיקה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי
תפקידם כדירקטורים.
 6.3.1.11דירקטור רשאי למנות לו חליף וזאת בכפוף לאישורו כדירקטור חליף על ידי
הדירקטוריון )"דירקטור חליף"( .על אף האמור לעיל ,לא ימונה ולא יכהן כדירקטור
חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור ,וכן מי שמכהן כדירקטור במנפיקה או
כדירקטור חליף לדירקטור במנפיקה או כנציג תאגיד.
דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי ,בכפוף להוראות הדין ,לבטל בכל עת את המינוי.
כמו כן ,תתפנה משרת דירקטור חליף ,כל אימת שמשרת הדירקטור ,אשר מינהו
כדירקטור חליף ,התפנתה בכל דרך שהיא.
כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי ,כאמור לעיל ,יעשו בהודעה בכתב
שתימסר לדירקטור החליף ולמנפיקה ,ויכנס לתוקפו לאחר מסירת כתב המינוי,
כאמור או במועד שנקבע בכתב המינוי ,לפי המאוחר.
בכפוף להוראות חוק החברות ,המנפיקה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד
השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.
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6.3.2

להלן הוראות מתקנון המנפיקה בדבר סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו:

6.3.2.1

לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי התקנון ,על פי חוק החברות
ועל פי כל דין.

6.3.2.2

הדירקטוריון רשאי להחליט ,כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו ,והכל
לעניין מסוים ,או לפרק זמן מסוים.

6.3.2.3

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

6.3.2.4

מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי התקנון ,רשאי הדירקטוריון,
מעת לעת ,לפי שיקול דעתו ,להחליט על) :א( קבלת אשראי על ידי המנפיקה בסכום
כלשהו והבטחת סילוקו ,בדרך שימצא לנכון; )ב( מתן ערבויות ,בטוחות ,וערובות מכל
סוג שהוא; )ג( הנפקת סדרה של איגרות חוב ,לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות,
ולרבות איגרות חוב ,שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות,
וכן לקבוע את תנאיהם ,ולשעבד את רכושה ,כולו או מקצתו ,בין בהווה ובין בעתיד ,בין
בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע .איגרות חוב ,שטרי הון ,כתבי התחייבות ,או בטוחות
אחרות ,כאמור לעיל ,יכול שיונפקו ,בין בניכיון ,בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר ,בין עם
זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או זכויות יתר ו/או זכויות אחרות ,והכל כפי
שיקבע הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.

6.3.2.5

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

.6.3.3

להלן הוראות מתקנון המנפיקה בדבר מינוי ועדות הדירקטוריון והסמכויות שניתן
להעניק להן:

6.3.3.1

בכפוף לחוק החברות ,הדירקטוריון רשאי ,כפי שימצא לנכון ,להקים ועדות
דירקטוריון ,בנות שני חברים או יותר ,ולאצול להן מסמכויותיו .על אף האמור לעיל,
הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן(1) :
קביעת מדיניות כללית למנפיקה; ) (2חלוקה ,אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות
המנפיקה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון; ) (3קביעת עמדת
הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות דעת כאמור בסעיף
 329לחוק החברות; ) (4מינוי דירקטורים ,אם הדירקטוריון רשאי למנותם; ) (5הנפקה
או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות,
או של סדרת איגרות חוב ,למעט כמפורט בסעיף )288ב( לחוק החברות; ) (6אישור
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דוחות כספיים; ) (7אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון
לפי הוראות סעיפים  255ו 268-עד  275לחוק החברות.
הדירקטוריון רשאי להקים ועדות בנושאים המנויים בסעיפים קטנים ) (7) - (1לשם
המלצה בלבד .בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו ,לא יכהן מי
שאינו חבר דירקטוריון .בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ
בלבד ,יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
6.3.3.2

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

6.3.3.3

המניין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה שני חברי ועדה המכהנים
במועד הישיבה ,הם או חליפיהם ,כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.
הוראות הכלולות בתקנון המנפיקה בעניין פעולות הדירקטוריון ,יחולו ,בשינויים
המחויבים ,גם על ועדות הדירקטוריון ,כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי
הדירקטוריון ,לעניין זה ,והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

6.3.4

להלן הוראות מתקנון המנפיקה בדבר פעולות הדירקטוריון:

6.3.4.1

בכפוף להוראות תקנון המנפיקה ,הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו
ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.

6.3.4.2

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה מחצית חברי הדירקטוריון המכהנים
במועד הישיבה ,הם או חליפיהם ,או שלושה חברים ,הנמוך מביניהם.

6.3.4.3

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור .החלטות הדירקטוריון יתקבלו
ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה ,מבלי להביא בחשבון את
קולות הנמנעים .ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע .היו הדעות
שקולות ,תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.

6.3.4.4

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל הדירקטורים
הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון
באותו עניין .ההחלטות שנתקבלו כאמור ,לרבות ההחלטה שלא להתכנס ,תיחתם בידי
יושב ראש הדירקטוריון ותהא תקפה ,לכל דבר ועניין ,כאילו נתקבלה בישיבת
דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

ו9-

6.3.5

להלן הוראות מתקנון המנפיקה בדבר מינוי מנהל כללי וסמכויותיו:

6.3.5.1

הדירקטוריון רשאי ,מעת לעת ,למנות מנהל כללי למנפיקה ,ורשאי הוא למנות יותר
ממנהל כללי אחד )כל אחד מהם" ,המנהל הכללי"( .כן רשאי הדירקטוריון לפטר את
המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון ,בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין
המנפיקה.

6.3.5.2

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

6.3.5.3

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה ,הדירקטוריון רשאי ,מעת לעת,
למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי התקנון ,כפי שיראה
בעיניו ,והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה ,לאותן מטרות ,באותם
תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון ,וכן רשאי הדירקטוריון להעניק
סמכויות אלה ,הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן ,כולן או חלקן,
והוא רשאי מעת לעת לבטל ,לשלול ולשנות סמכויות אלה ,כולן או חלקן.

6.3.5.4

שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת או דמי עמילות או
השתתפות ברווחים או על ידי הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם ,או בכל דרך
אחרת.

6.3.6

להלן הוראות מתקנון המנפיקה בדבר פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה:

6.3.6.1

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית המנפיקה לפטור ,מראש ,נושא משרה בה,
מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

6.3.6.2

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית המנפיקה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של
נושא משרה בה ,בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה
בה ,בכל אחד מאלה (1) :הפרת חובת זהירות כלפי המנפיקה או כלפי אדם אחר; )(2
הפרת חובת אמונים כלפי המנפיקה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד
סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת המנפיקה; ) (3חבות כספית שתוטל עליו לטובת
אדם אחר; ) (4כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא
משרה.

6.3.6.3

בכפוף להוראות חוק החברות -
)א(

המנפיקה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה ,בשל חבות
או הוצאה שהוטלה עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא
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משרה בה ,בכל אחד מאלה )"התחייבות לשיפוי"( (1) :כמפורט בסעיף
 ,6.3.6.4סעיף קטן )א( להלן ,ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות המנפיקה בפועל בעת מתן
ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם
סבירים בנסיבות הענין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת
הדירקטוריון צפויים לאור פעילות המנפיקה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן
הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות
הענין; ) (2כמפורט בסעיף  ,6.3.6.4סעיף קטן )ב( או )ג( להלן.
)ב (

6.3.6.4

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן )א() (1לעיל ,המנפיקה רשאית לשפות נושא
משרה בה בדיעבד ,בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף  6.3.6.4להלן,
שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה במנפיקה.

התחייבות לשיפוי או שיפוי ,כאמור בסעיף  6.3.6.3לעיל ,יכול שיינתנו בשל חבות או
הוצאה כמפורט בסעיפים קטנים )א( עד )ג( להלן ,שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה
שעשה בתוקף היותו נושא משרה במנפיקה ,כדלקמן:
)א(

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין
שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

)ב(

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא משרה
עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או
הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות
כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך
בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית; לעניין זה –
"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" -
משמעו סגירת התיק לפי סעיף  62לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,
תשמ"ב) 1982-בתקנת משנה זו " -חוק סדר הדין הפלילי"( או עיכוב הליכים
בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  231לחוק סדר הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -חבות כספית שהוטלה על פי חוק
כחלופה להליך פלילי ,לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות,
תשמ"ו ,1985-קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר
הדין הפלילי ,עיצום כספי או כופר;

)ג(

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי המנפיקה או
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בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי
שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
)ד(

6.3.6.5

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא
משרה.

בכפוף להוראות חוק החברות -
)א(

המנפיקה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אדם לרבות נושא משרה
במנפיקה ,המכהן או כיהן מטעם המנפיקה או על פי בקשתה כדירקטור
בחברה אחרת שהמנפיקה מחזיקה בה מניות ,במישרין או בעקיפין ,או
שלמנפיקה עניין כלשהו בה )"דירקטור בחברה האחרת"( ,בכפוף להוראת
סעיף  6.3.6.3לעיל ,אשר יחול בשינויים המחויבים.

)ב (

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן )א( לעיל ,המנפיקה רשאית לשפות
דירקטור בחברה האחרת בדיעבד ,בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף
 6.3.6.4לעיל ,שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה
האחרת.

6.3.7

להלן הוראות מתקנון המנפיקה בדבר אישור עסקאות שבהן יש לנושא משרה עניין
אישי:

6.3.7.1

בכפוף להוראות חוק החברות ,עסקה של המנפיקה עם נושא משרה בה או עם בעל
שליטה בה או עסקה של המנפיקה עם אדם אחר שלנושא משרה במנפיקה או לבעל
שליטה במנפיקה ,יש בה עניין אישי ,ואשר אינן עסקאות חריגות ,יאושרו בדרך,
כדלקמן (1) :התקשרות כאמור לעיל ,בעסקה שאינה חריגה ,תאושר על ידי
הדירקטוריון ,אלא אם נקבע על ידי הדירקטוריון כי ההתקשרות תאושר על ידי ועדת
הביקורת ,בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון ,בין בהסמכה כללית,
בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת (2) .אישור
עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל ,יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים
של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

6.3.7.2

בכפוף להוראות חוק החברות ,הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה
או בעל שליטה במנפיקה ,בדבר עניינו האישי בגוף מסוים ,תוך פירוט עניינו האישי,
תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה ,למנפיקה ,בדבר עניינו האישי
כאמור ,לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל ,בעסקה שאינה חריגה.
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6.4

המשרד הרשום של המנפיקה
דרך בן גוריון  ,30רמת גן52573 ,

6.5

רואי חשבון ההנפקה
גולדשטיין סבו טבת  -רואי חשבון .מגדל אלרוב ,שד' רוטשילד  ,46תל אביב.

6.6

עורכי דין ההנפקה
יוסי אברהם ,ארד ושות' ,משרד עורכי דין .רחוב דניאל פריש  ,3בנין המגדל ,תל אביב.

ז1-

פרק ז'  -בעלי ענין במנפיקה
7.1

החזקה בניירות ערך במנפיקה
להלן יפורטו ,לפי מיטב ידיעתם של המנפיקה ומנהליה ,מניות המנפיקה המוחזקות על
ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במועד הסמוך למועד התשקיף ובמועד שהוא 12
חודשים לפני כן:
המחזיק

החזקות ליום  1בפברואר 2005

החזקות ליום  20בפברואר 2006
מספר מניות בנות
 1ש"ח ע.נ.

שיעור מההון
המונפק והנפרע
ומכוח ההצבעה

מספר מניות בנות
 1ש"ח ע.נ.

שיעור מההון
המונפק והנפרע
ומכוח ההצבעה

9,720,000

100

90,000

100

סאני.קום בע"מ*

* לתיאור ההחזקות בסאני.קום ,ראה סעיף  3.4לעיל.

להלן יפורטו ,לפי מיטב ידיעתם של המנפיקה ומנהליה ,אופציות )לא רשומות( הניתנות
למימוש למניות המנפיקה ,המוחזקות על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במועד
הסמוך למועד התשקיף ובמועד שהוא  12חודשים לפני כן:
*

המחזיק

החזקות ליום  20בפברואר 2006

החזקות ליום 1
בפברואר 2005

מספר אופציות

שיעור מההון
המונפק והנפרע
ומכוח ההצבעה
בדילול מלא*
)(%

מספר אופציות

דורון ליבשטיין ,יו"ר
הדירקטוריון

584,800

3.1

--

גיא אליאב ,מנכ"ל

468,720

2.5

4,340

אורי לנדא ,סמנכ"ל

196,560

1.1

1,820

דן חן ,סמנכ"ל

88,560

0.5

820

בהנחה שכל כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ,האופציות הלא רשומות ,אשר הוקצו
לעובדים ולנושאי משרה בכירה במנפיקה בהתאם לתוכניות האופציות כמתואר בסעיף  5.11.4.4להלן ,והאופציות
הלא רשומות ,אשר הוקצו ליו"ר דירקטוריון המנפיקה )או לחברה בבעלותו ובשליטתו המלאים( )ראה סעיף 7.2.4
להלן( ,ימומשו למניות.

ז2-
7.2

שכר וטובות הנאה
למיטב ידיעת המנפיקה ומנהליה ,בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,לא קיבלו בעלי
עניין במנפיקה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ולא היו זכאים לקבל מהמנפיקה טובות הנאה,
למעט כמפורט להלן:

7.2.1

גמול דירקטורים
המנפיקה משלמת לדירקטורים במנפיקה ,שאינם מועסקים על ידה ושאינם בעלי
שליטה בה ,גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בסכום
המזערי ,כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(,
תש"ס ,2000-בהתאם לדרגה שבה מסווגת המנפיקה על פי התקנות האמורות.
לתאריך התשקיף ,עמד הסכום המזערי להשתתפות לישיבה לחברה מדרגה א' על כ-
 610ש"ח לדירקטור ,והסכום המזערי לגמול שנתי לחברה מדרגה א' עמד על כ10,560 -
ש"ח לדירקטור.

7.2.2

הסכם העסקה עם מנכ"ל המנפיקה
גיא אליאב מכהן כמנכ"ל המנפיקה החל מיום  1.1.2001בהתאם להסכם העסקה מיום
זה )"הסכם ההעסקה"( .ההסכם הינו לתקופה שאינה קצובה והוא ניתן לסיום על ידי
כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת  90ימים .לתאריך התשקיף ,עומדת משכורתו
החודשית של המנכ"ל על סך של  30אלפי ש"ח .בנוסף לשכר ,זכאי מנכ"ל המנפיקה
לביטוח מנהלים ולקרן השתלמות .עוד מקבל המנכ"ל ,בהתאם להחלטת הדירקטוריון
מעת לעת ,מענקים שנתיים על בסיס ביצועי המנפיקה .בגין תקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005הפרישה המנפיקה סך של כ 112 -אלפי ש"ח
למענק אשר שולמו למנכ"ל בתחילת שנת  2006בתוספת ל 44 -אלפי ש"ח נוספים
ששולמו לו כמענק בגין שנת  ,2005באופן שסך המענק שקיבל המנכ"ל בגין שנת 2005
הסתכם ל 154 -אלפי ש"ח .בגין שנת  2004שילמה המנפיקה למנכ"ל מענק שנתי בסך
כולל של  154אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ 125 -אלפי ש"ח בגין שנת .2003
בגין התקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005הסתכמה עלות
שכרו של המנכ"ל )כולל ההפרשות למענקים( בכ 478 -אלפי ש"ח .בגין שנת 2004
הסתכמה עלות שכרו של המנכ"ל )כולל המענקים השנתיים( בכ 608 -אלפי ש"ח ,לעומת
כ 450 -אלפי ש"ח בגין שנת .2003
בהתאם לתוכניות האופציות הראשונה והשניה הוקצו למנכ"ל המנפיקה 468,720
אופציות ששווי ההטבה הכולל שלהן הוא  980,764ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות על פי
תשקיף זה תבוצע במחיר המירבי ליחידה )או  894,293ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות
על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המזערי ליחידה( )ראה סעיף  5.11.4.4לעיל(.

ז3-
בהתאם לתוכנית האופציות בסאני הוקצו למנכ"ל המנפיקה  11,000אופציות של סאני
ששווי ההטבה הכולל שלהן היה  134,200ש"ח )ראה סעיף  5.11.4.4לעיל(.
לפרטים בדבר אופציות לא רשומות שהוענקו למנכ"ל המנפיקה במנפיקה ובסאני
בהתאם להסכם העסקתו של המנכ"ל ראה סעיף  5.11.4.4לעיל.
7.2.3

הסכם שירותי ניהול עם סאני

המנפיקה התקשרה בהסכם עם סאני לפיו מעניקה סאני למנפיקה שירותי ניהול שונים,
הכוללים בין היתר ,שירותי ניהול כספים ,חשבות והנהלת חשבונות ,רכש ומזכירות
חברה )"הסכם שירותי הניהול"(.
בתמורה לשירותי הניהול שמעניקה סאני למנפיקה כאמור ,שילמה המנפיקה לסאני
דמי ניהול חודשיים בסך של  12אלפי ש"ח עד ליום  144) 31.10.2005אלפי ש"ח לשנה(,
והחל מיום  1.11.2005משלמת המנפיקה לסאני דמי ניהול חודשיים בסך של  30אלפי
ש"ח ) 360אלפי ש"ח לשנה( .דמי הניהול החודשיים חושבו בהתאם להערכת הצדדים
באשר להיקף השירותים הניתנים למנפיקה על ידי סאני ,והם הועלו נוכח העלייה
בהיקף השירותים הניתנים למנפיקה ושינתנו לה בעתיד בהיותה חברה ציבורית.
הצדדים הסכימו כי במקרה שההנפקה לציבור על פי תשקיף זה תבוטל ,מכל סיבה
שהיא ,יופחתו דמי הניהול לסכום חודשי של  12אלפי ש"ח החל מהמועד שבו תבוטל
ההנפקה.
הסכם שירותי הניהול הינו לתקופה של חמש שנים ,החל מיום  ,1.11.2005ובכל עת
במהלך תקופה זו ,כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת של 60
ימים מראש.

7.2.4

הסכם שירותי ניהול  -יו"ר דירקטוריון המנפיקה

המנפיקה התקשרה בהסכם עם יו"ר דירקטוריון המנפיקה ,דורון ליבשטיין ,עבורו ו/או
עבור חברה בבעלותו ובשליטתו המלאים )"חברת הניהול"( ,לפיו תעניק חברת הניהול
למנפיקה שירותי ייעוץ בתחומי פעילותה של המנפיקה ובנושאים ניהוליים ,שיווקיים
ואסטרטגיים ,ולשם כך תעמיד למנפיקה את שירותיו של ליבשטיין כיו"ר דירקטוריון
פעיל .ההסכם יהיה לתקופה לא קצובה וכל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי
סיום בהודעה בכתב שתימסר  90ימים מראש .המנפיקה תהיה רשאית להפסיק את
כהונתו של ליבשטיין כיו"ר דירקטוריון המנפיקה בכל עת ,וזאת גם מבלי להביא את
ההסכם לידי סיום .במקרה כזה יוסיף ההסכם להיות בתוקפו כאשר חברת הניהול
תבצע את השירותים על ידי העמדת שירותיו של ליבשטיין כדירקטור .בתמורה
לשירותים כאמור ,תשלם המנפיקה לחברת הניהול דמי ניהול וייעוץ חודשים בסך של
 10,000ש"ח ,וכן תשלומים בגין החזר הוצאות ישירות שיוציא דורון ליבשטיין בקשר
עם ביצוע השירותים בהתאם לנוהלי המנפיקה כפי שייקבעו מעת לעת .בנוסף ,ובהתאם
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להסכם ,הוקצו לליבשטיין עבורו ו/או עבור חברת הניהול ,ללא תמורה584,800 ,
אופציות הניתנות למימוש ל 584,800 -מניות רגילות של המנפיקה ,המהוות  4%מהונה
המונפק והנפרע של המנפיקה במועד הרישום של מניות המנפיקה למסחר בבורסה.
האופציות תהינה ניתנות למימוש בארבע מנות שוות ,שכל אחת מהן כוללת רבע מכמות
האופציות שתוקצינה לחברת הניהול ,החל ממועד הבשלתן כמפורט להלן ועד תום 96
חודשים ממועד הקצאתן )"תקופת המימוש"( .מועדי ההבשלה של כל מנה יהיה
כדלקמן :המנה הראשונה  -החל מתום  12חודשים ממועד הקצאתן ועד תום תקופת
המימוש; המנה השנייה  -החל מתום  24חודשים ממועד הקצאתן ועד תום תקופת
המימוש; המנה השלישית  -החל מתום  36חודשים ממועד הקצאתן ועד תום תקופת
המימוש; המנה הרביעית  -החל מתום  48חודשים ממועד הקצאתן ועד תום תקופת
המימוש.
זכאותה של חברת הניהול למימוש האופציות מותנית בתוקפו של הסכם הניהול.
במקרה של סיומו של הסכם הניהול ,מכל סיבה שהיא ,חברת הניהול תהיה רשאית
לממש את האופציות הניתנות למימוש לפני מועד סיום ההסכם וזאת תוך  180יום
ממועד סיום ההסכם .הזכות למימוש האופציות תפקע בכל מקרה שבו תסיים
המנפיקה את ההסכם בנסיבות של הפרה יסודית של הסכם הניהול ו/או הפרת חובת
אמון של דורון ליבשטיין כלפי החברה ,ובמקרה כזה  -חברת הניהול לא תהיה זכאית
למימוש איזו מהאופציות לרבות אלו שמועד ההבשלה שלהן עבר.
1

כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של המנפיקה )בכפוף להתאמות
בגין חלוקת מניות הטבה ו/או הקצאת מניות לסאני.קום ו/או לחברות קשורות שלה
ללא תמורה ובגין הנפקת זכויות( תמורת מחיר מימוש שיהיה המחיר למניה אשר ייקבע
במכרז לציבור שיערך בהתאם להוראות התשקיף )בכפוף להתאמות בגין חלוקת
דיבידנד ובגין השקעות נוספות שיבוצעו במנפיקה על ידי בעלי מניותיה או חברות
קשורות(  ,בצירוף הפרשי הצמדה למדד חודש ינואר  2006שפורסם ביום .15.2.2006

על פי הערכת שווי שבוצעה על ידי גיזה ,זינגר אבן בע"מ ,השווי ההוגן של האופציות
שהוקצו ליו"ר דירקטוריון המנפיקה הינו  2.79ש"ח בהתבסס על מחיר מניה של 5.5
ש"ח בהנפקה) 2ו 2.49 -ש"ח ,בהתבסס על מחיר מניה של  4.9ש"ח בהנפקה.(3
השווי הכולל של ההטבה של האופציות הינו  1,631,445ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות
על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המירבי ליחידה )או  1,454,896ש"ח בהנחה שהנפקת
היחידות על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המזערי ליחידה(.
הערכת שווי האופציות בוצעה עפ"י נוסחת  ,Black & Scholesעם התאמות
המתחייבות מכך שנוסחה זו מתייחסת לאפשרות מימוש האופציות בתום התקופה
בלבד )פרמיה של  1%לשנה בכל שנה שבה ניתן לממש את האופציה( .סטיית התקן,

 1כל התאמה אשר תהיה כרוכה בהקצאה של ניירות ערך של המנפיקה ,תהיה כפופה להנחיות הבורסה לניירות ערך
ותקנותיה.
 2מחיר למניה בהנחה שהנפקת היחידות על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המירבי ליחידה.
 3מחיר למניה בהנחה שהנפקת היחידות על פי תשקיף זה תבוצע במחיר המזערי ליחידה.
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 ,42%נלקחה על פי סטיית תקן של חברה דומה )נסחרת( ושעור ההיוון ששימש בהערכה
היה .4.6%

7.2.5

במהלך השנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,שילמה המנפיקה לגד שמשון ,אשר מונה
לדירקטור במנפיקה ביום  ,29.12.2005סך כולל של כ 35,000 -ש"ח בגין שירותי ייעוץ
שהעניק למנפיקה בקשר עם אחד מהיישומים בתחום האינטרנט לפני מועד מינויו
לדירקטור במנפיקה .לאחר מועד מינויו לדירקטור במנפיקה ,גד שמשון יהיה זכאי
לגמול דירקטורים כמפורט בסעיף  7.2.1לעיל בלבד.

7.3

עניין בעסקאות
למיטב ידיעת המנפיקה והדירקטורים שלה ,לא היה לבעל ענין במנפיקה במועד
התשקיף ובמהלך השנתיים שקדמו לו ,עניין כלשהו בעסקה כלשהי ,שהמנפיקה או
חברה קשורה שלה הם צד לה ,למעט עסקאות שנעשו במהלך העסקים הרגיל ולמעט
האמור בסעיף  7.2לעיל ולהלן:

7.3.1

המנפיקה שוכרת מסאני ,בשכירות בלתי מוגנת ,משרדים בשטח כולל של כ 1,080 -מ"ר
ברחוב בן גוריון ברמת גן ,המשמשים את המנפיקה בתחומי פעילותה )"המושכר"(.
השכירות במושכר הינה עד יום  .30.7.2008על פי הוראות ההסכם ,כל צד רשאי להודיע
לצד השני על סיום תקופת השכירות ,בכל עת ,בהודעה של  120יום בכתב ומראש.
לתאריך התשקיף ,דמי השכירות המשולמים על ידי המנפיקה מסתכמים לסך של כ-
 532אלפי ש"ח בשנה בגין המושכר ,כולל דמי ניהול וחניות .להערכת המנפיקה ,דמי
השכירות המשולמים על ידה לסאני הינם בתנאי שוק ,בהתחשב במיקומו של המושכר
ובמצבו .בגין תשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  2005הסתכמו דמי
השכירות )כולל דמי ניהול וחניות( בכ 238 -אלפי ש"ח ,בכ 223 -אלפי ש"ח בגין שנת
 2004לעומת כ 190 -אלפי ש"ח וכ 256 -אלפי ש"ח בגין השנים  2003ו ,2002 -בהתאמה.
המנפיקה משכירה לגט-איט ,בשכירות משנה 150 ,מ"ר משטח המושכר .השכירות הינה
עד יום  .14.9.2006המנפיקה תהיה רשאית לסיים את ההסכם בכל מקרה בו הסכם
השכירות שבינה ובין סאני יבוא לידי סיום ,וגט-איט תהיה רשאית לסיים את ההסכם
במתן הודעה מוקדמת של  60יום .דמי השכירות המשולמים על ידי גט-איט למנפיקה
מסתכמים לסך של כ 66 -אלפי ש"ח בשנה ,כולל דמי ניהול.
דמי השכירות )כולל דמי ניהול( למ"ר שמשלמת גט-איט למנפיקה הינם זהים לדמי
השכירות )כולל דמי ניהול( למ"ר שמשלמת המנפיקה לסאני בהתאם להסכם השכירות
שבין הצדדים כמתואר לעיל.
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7.3.2

סאני.קום העמידה למנפיקה ,מפעם לפעם ,לבקשת המנפיקה ,הלוואות בסכומים
שהוסכמו בין הצדדים .החל מיום  1.1.2003ההלוואות הינן צמודות למדד המחירים
לצרכן ואינן נושאות ריבית )לפני יום  1.1.2003ההלוואות היו צמודות למדד המחירים
לצרכן ונשאו ריבית בשיעור  2%לשנה מיום העמדת כל הלוואה ועד למועד הפירעון(.
ביום  30בספטמבר  2005הסתכמה יתרת ההלוואות שהועמדה על ידי סאני.קום
למנפיקה לסך של כ 13,783 -אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ 13,527 -אלפי ש"ח ביום 31
בדצמבר  .2004ביום  20.2.2006הומרה יתרת ההלוואות של סאני.קום למנפיקה,
שבאותה עת עמדה על סך של  13,823,317ש"ח ,כנגד הקצאת  9,630,000מניות רגילות
של המנפיקה.

7.3.3

בין המנפיקה וחברות מקבוצת סאני קיימות יתרות שוטפות ,בין היתר כתוצאה
מאיחוד עוסקים לצורכי מס ערך מוסף ,מדמי ניהול ומדמי שכירות ,אשר ליום 30
בספטמבר  2005הסתכמו לסך נטו של כ 3,050 -אלפי ש"ח .לתאריך התשקיף אין
יתרות חוב ביו המנפיקה וחברות מקבוצת סאני .בכוונת המנפיקה לבטל את איחוד
העוסקים לצורך מע"מ לאחר תאריך התשקיף )ראה גם סעיף המצב הכספי בהסברי
הדירקטוריון ,סעיף  5.14.1לעיל(.

7.3.4

בין המנפיקה ובין סאני תקשורת מבוצעות עסקאות במהלך העסקים הרגיל ,לפיהן
רוכשת סאני תקשורת מהמנפיקה מעת לעת מוצרי פרסום בפורטל תפוז ושירותי תפעול
ואחסון של אתר האינטרנט של סאני תקשורת .בנוסף ,המנפיקה מנהלת עבור סאני
תקשורת את הפרסום שלה באינטרנט ובמסגרת זו רוכשת המנפיקה עבור סאני
תקשורת ,בין היתר ,מוצרי פרסום באתרי אינטרנט שונים .בתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2005הסתכמו הכנסות המנפיקה מסאני תקשורת בכ-
 620אלפי ש"ח .לשנת  2004הסתכמו הכנסות המנפיקה מסאני תקשורת בכ 732 -אלפי
ש"ח ,לעומת כ 831 -אלפי ש"ח וכ 2,077 -אלפי ש"ח בשנים  2003ו ,2002 -בהתאמה.
בהתאם להסכם המסגרת שבין הצדדים ,התמורה בגין המוצרים והשירותים שתספק
המנפיקה לסאני תקשורת כאמור תהיה בהתאם למחירון של המנפיקה כפי שיעודכן
מעת לעת )"המחיר הבסיסי"( והמנפיקה תהיה רשאית להעניק לסאני תקשורת הנחה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בשיעור שלא יעלה על  15%מהמחיר הבסיסי .שיעור ההנחה
האמור יהיה זהה לשיעור ההנחה אשר מעניקה המנפיקה ללקוחות אשר היקף ההזמנות
המבוצעות על ידם דומה להיקף ההזמנות המבוצעות על ידי סאני תקשורת .כפי שנקבע
בהסכם המסגרת ,היקף העסקאות הכולל שבין המנפיקה ובין סאני תקשורת על פיו לא
יעלה על  1,500אלפי ש"ח )צמוד למדד דצמבר  (2005בכל אחת משנות ההסכם .לצורך
ביצוע עסקאות בהיקף שנתי העולה על הסכום האמור יידרש אישור נוסף של האורגנים
המוסמכים של המנפיקה.
הסכם המסגרת שבין המנפיקה ובין סאני תקשורת הינו לתקופה של חמש שנים אשר
תסתיים ביום  ,31.12.2010וכל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיומו
בהודעה מוקדמת של  45יום מראש .היקף העסקאות הכולל שבין המנפיקה ובין סאני
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תקשורת ,במהלך כל תקופת הסכם המסגרת ,לא יעלה על  7,500אלפי ש"ח )בצירוף
הפרשי הצמדה כאמור לעיל(.
הסכם המסגרת יובא בסמוך לאחר תאריך התשקיף לאישור האסיפה הכללית של בעלי
המניות של המנפיקה בהתאם להוראות סעיף  275לחוק החברות.
7.3.5

בינואר  2003התקשרה המנפיקה עם דין דינמיק בע"מ )"דינמיקה"( ,חברה בת בשליטת
סאני ,לבניית אתר אינטרנט ,למתן שירותים שוטפים לאתר האינטרנט ,לרבות שירותי
הפעלה ,תחזוקה ותמיכה טכנית ולמתן מוצרי פרסום בפורטל תפוז .התמורה בגין
הקמת האתר ותחזוקתו למשך שנה הסתכמה לסך של  22אלפי דולר ארה"ב .החל
ממאי  2005מספקת המנפיקה לדינמיקה שירותים להפעלת אתר האינטרנט של
דינמיקה וכן מוצרי פרסום בפורטל תפוז בתמורה לסך של כ 600 -דולר ארה"ב בחודש.

7.3.6

לפרטים בדבר ביטוח רכוש המנפיקה במסגרת פוליסות ביטוח שנרכשו על ידי סאני
ראה סעיף  5.11.9.2לעיל.

7.4

ביטוח אחריות נושאי משרה במנפיקה

7.4.1

המנפיקה מבוטחת בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה במסגרת פוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר הוצאה על ידי הפניקס הישראלי חברה לביטוח
בע"מ .תקופת הביטוח הנה מיום  19.1.2006ועד יום ") 18.1.2007פוליסת הביטוח"
ו"תקופת הביטוח" ,בהתאמה(.
גבולות אחריות הפוליסה הינן  5,000,000דולר ארה"ב לתביעה ולסך כל התביעות
לתקופת הביטוח ו 1,000,000 -דולר ארה"ב לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת
הביטוח בגין הוצאות משפט בישראל בלבד .פרמיית הביטוח בגין תקופת הביטוח הינה
כ 16,000 -דולר ארה"ב וגובה ההשתתפות העצמית של המנפיקה הוא  10,000דולר
ארה"ב )השתתפות עצמית בגין תביעות בארה"ב ובקנדה  50,000 -דולר ארה"ב
והשתתפות עצמית לתביעות הנובעות מתביעות דיבה והשמצה בישראל הינה 100,000
דולר ארה"ב ובארה"ב וקנדה  150,000 -דולר ארה"ב(.
פוליסת הביטוח הינה על בסיס הגשת תביעה ,כולל כיסוי רטרואקטיבי מיום הקמת
המנפיקה .הפוליסה מכסה את חבות המנפיקה בגין תביעות שיוגשו בישראל וגם מחוץ
לגבולות מדינת ישראל ,בכל העולם ,לרבות ארה"ב וקנדה ,לפי דין ושיפוט בינלאומי.
הפוליסה הורחבה לכלול תביעות בגין תשקיף זה.
פוליסת הביטוח כוללת חריגים מקובלים המוצאים מכלל כיסוי ,בין היתר ,בעניינים
שלהלן :אחריות מקצועית; זכויות קניין רוחני; הפקת רווח אישי או יתרון שהמבוטח

ז8-
לא היה זכאי לו כדין; הפקת רווח ממכירה או רכישה של ניירות ערך של החברה
בהתאם לדיני ניירות ערך בארצות הברית; ביצוע מעשה לא ישר או מעשה מרמה
והונאה; נזקי גוף או רכוש; מלחמה או מעשי איבה; תביעות שהוגשו על ידי בעל מניות
המחזיק ,במישרין או בעקיפין 20% ,או יותר ממניות החברה.
7.4.2

במהלך התקופה שמיום  1.8.2004ועד יום  31.7.2006המנפיקה מבוטחת בביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה של סאני ושל החברות הבנות שלה ,אשר הוצאה על ידי הפניקס הישראלי חברה
לביטוח בע"מ..
גבולות אחריות הפוליסה הינן  8,000,000דולר ארה"ב לתביעה ולסך כל התביעות
לתקופת הביטוח ו 1,600,000 -דולר ארה"ב לתביעה ולסך כל התביעות לתקופת
הביטוח בגין הוצאות הגנה בישראל בלבד .פרמיית הביטוח בגין תקופת הביטוח הינה
כ 19,000 -דולר ארה"ב וגובה ההשתתפות העצמית של החברה הוא  15,000דולר
ארה"ב.

7.4.3

במהלך השנים  2003 ,2002ובתקופה שעד  31.7.2004היתה המנפיקה מבוטחת בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה של סאני ,אשר הוצאה על ידי מגדל חברה לביטוח בע"מ .גבולות
האחריות של הפוליסה האמורה הינם  2,000,000דולר ארה"ב לתביעה ולכל התביעות
לכל תקופת ביטוח .פרמיית הביטוח בגין התקופה שמיום  18.7.2003ועד יום 31.7.2004
היתה כ 18,000 -דולר ארה"ב ובגין התקופה שמיום  18.7.2002ועד יום  17.7.2003היתה
כ 16,200 -דולר ארה"ב .גובה ההשתתפות העצמית של החברה היה  15,000דולר
ארה"ב .פוליסת הביטוח האמורה כיסתה תביעות שהוגשו בישראל בלבד לפי דין
השיפוט בישראל.

7.5

כתבי פטור ושיפוי

ביום  ,2.1.2006אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של המנפיקה ,לאחר שנתקבל
לכך אישור דירקטוריון המנפיקה ,מתן התחייבות לפטור מאחריות ושיפוי לדירקטורים
ולנושאי משרה במנפיקה ,קיימים או עתידיים ,כפי שיחליט דירקטוריון המנפיקה מעת
לעת ,לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או עובדי המנפיקה ,אשר עיקריה הם
כדלקמן:
)א(

המנפיקה תפטור את הדירקטורים ואת נושאי המשרה בה מכל אחריות
כלפיה ,לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למנפיקה עקב הפרת חובת הזהירות של
הדירקטורים ונושאי המשרה כלפיה .הפטור לא יחול במקרים הבאים :הפרת

ז9-
חובת אמונים; הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם
נעשתה ברשלנות בלבד; הפרת חובת הזהירות בחלוקה; פעולה מתוך כוונה
להפיק רווח אישי שלא כדין; קנס או כופר אם יוטלו על הדירקטורים או
נושאי המשרה.
)ב(

מבלי לגרוע מזכות המנפיקה לשפות את הדירקטורים ונושאי המשרה
בדיעבד בהתאם להוראות תקנון המנפיקה ,המנפיקה תשפה את
הדירקטורים ונושאי משרה בה בשל כל חבות או הוצאה ,כמפורט בכתב
השיפוי ,שתוטל עליהם או שיוציאו עקב פעולות שעשו ו/או יעשו בתוקף
היותם נושאי משרה במנפיקה ,ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי שתשלם
המנפיקה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה ,במצטבר ,לא יעלה על 50%
מההון העצמי של המנפיקה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים ,כפי שיהיו
נכון למועד תשלום השיפוי בפועל ,בתוספת סכומים שיתקבלו מחברת ביטוח
במסגרת ביטוח בו התקשרה המנפיקה.

)ג(

המנפיקה תשפה את הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בה ,בין היתר ,בשל
האירועים הבאים :הצעה ,הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על ידי
המנפיקה או על ידי חברת בת או חברה קשורה שלה ,או על ידי בעלי מניות
של המנפיקה; אירוע הנובע מהיותה של המנפיקה חברה ציבורית או מכך
שמניותיה הוצעו לציבור או מכך שמניותיה נסחרות בבורסה בישראל;
עסקה ,לרבות עסקה חריגה כמשמעותן בסעיף  1לחוק החברות; הפעלת
שיקול דעת באישור עסקאות עם בעלי עניין; הפעלת שיקול דעת בדירקטוריון
המנפיקה במסגרת אישור החלוקה ו/או המיזוג ,בכפוף למגבלות הדין;
פעולות שתנקוט המנפיקה בתחומי פעילותה; אירועים הקשורים לביצוע
השקעות על ידי המנפיקה בתאגידים כלשהם; אירועים שהשפיעו או עשויים
היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות המנפיקה או רכושה או זכויותיה או
התחייבויותיה; כל הליך משפטי ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,בנושאים
הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים,
מיזוגים ומונופולין .שינוי מבנה המנפיקה או ארגונה מחדש ,כינוס נכסיה או
פירוקה; תביעות של בעלי מניות בחברה שלהם יותר מ  20%מזכויות ההון
וההצבעה במנפיקה .כל תביעה או דרישה שעילתה שימוש לרעה בזכויות
קניין רוחני של צד שלישי בידי המנפיקה או מי מטעמה; כל פעולה שנגרמה
לנזק גוף ,מחלה ,מוות ,נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו; כל אחד
מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי בקשר לכהונתו של נושא המשרה,
בתאגיד שבשליטת המנפיקה או בתאגיד קשור של המנפיקה.

פרק ח'  -דוחות כספיים של המנפיקה ליום  30בספטמבר 2005

תפוז אנשים בע"מ
דוחות כספיים
ליום  30בספטמבר
2
0
0
5
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
תפוז אנשים בע"מ
ביקרנו את המאזנים המצורפים של תפוז אנשים בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2004ו 2003 -ואת
דוחות רווח והפסד ,הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2004דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא
לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של
רואה חשבון( ,התשל"ג  .1973 -על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים,
מכל הבחינות המהותיות ,את מצבה הכספי של החברה לימים  31בדצמבר  2004ו 2003 -ואת תוצאות פעולותיה,
השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2004
כמו כן ,לדעתנו הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג-
.1993
כמוסבר בבאור 2א' ,הדוחות הכספיים לתאריכים ולתקופות דיווח שאחרי  31בדצמבר  2003מוצגים בסכומים
מדווחים ,בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .הדוחות הכספיים לתאריכים ולתקופת
דיווח שהסתיימו עד התאריך הנ"ל מוצגים בערכים שהותאמו עד לאותו תאריך על פי השינויים בכוח הקנייה הכללי של
המטבע הישראלי ,בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל.
חוות דעתנו זו מבוססת על חוות דעתנו על הדוחות הכספיים אשר האחרונה שבהן ,לגבי השנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  ,2004ניתנה ביום  28במרץ.2005 ,
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף החברה העומד להתפרסם בחודש פברואר.2006 ,

גולדשטיין סבו טבת
רואי חשבון

תל אביב 21 ,בפברואר.2006 ,

גולדשטיין סבו טבת -

רואי חשבון
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לכבוד
מועצת המנהלים של תפוז אנשים בע"מ
רמת גן
ג.א .נ,.

הנדון; סקירת הדוחות הכספיים  -ביניים ,בלתי מבוקרים
לתקופה שנסתיימה ביום  30בספטמבר2005 ,
לבקשתכם סקרנו את מאזן הביניים של תפוז אנשים בע"מ ליום  30בספטמבר ,2005 ,ואת הדוחות על הרווח
וההפסד ,את הדוחות על השינויים בהון העצמי ואת הדוחות על תזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים
שנסתיימו בימים  30בספטמבר  2005ו.2004 -
סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל .הנהלים כללו ,בין השאר :קריאת
הדוחות הכספיים הנ"ל ,קריאת פרטיכלים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ,ועריכת בירורים עם
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים.
מאחר והסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,אין אנו
מחווים דעה על דוחות הביניים.
בביצוע סקירתנו ,לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך שיש צורך בשינויים מהותיים בדוחות האמורים ,כדי שיוכלו
להיחשב כדוחות הערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,ובהתאם לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים
שנתיים( ,התשנ"ג .1993 -
דוח סקירה זה מבוסס על דוח סקירה על הדוחות הכספיים אשר האחרון שבהם ,לגבי התקופות של תשעה ושלושה
חודשים שנסתיימו ביום  30בספטמבר  2005ניתן ביום  24בנובמבר .2005
אנו מסכימים כי דוח סקירה זה ייכלל בתשקיף החברה העומד להתפרסם בחודש פברואר .2006

גולדשטיין סבו טבת
רואי חשבון

תל-אביב 21 ,בפברואר.2006 ,

תפוז אנשים בע"מ
מאזן
ליום 30
בספטמבר
2005

ליום  31בדצמבר
2004

אלפי ש"ח

נכסים
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

ליום 30
בספטמבר
2005

2003

אלפי ש"ח

באור סכומים מדווחים )*( סכומים מדווחים )*( סכומים מותאמים )*( התחייבויות והון
בלתי מבוקר

3
4

מבוקר

1,068
8,360
155
9,583

584
5,960
54
6,598

146
3,183
73
3,402

105

90

32

2,407

1,590

717

12,095

8,278

4,151

התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מהחברה האם
התחייבויות בשל סיום
יחסי עובד ומעביד ,נטו

השקעות וחייבים לזמן ארוך
פקדונות

רכוש קבוע

2004

2003

אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
באור סכומים מדווחים )*( סכומים מדווחים )*( סכומים מותאמים )*(
מבוקר
בלתי מבוקר

6
7

1,473
4,433
5,906

1,809
2,856
4,665

1,194
1,207
2,401

8

13,783

13,527

13,367

9

64
13,847

13,527

5
13,372

19,753

18,192

15,773

סך כל ההתחייבויות
5

ליום  31בדצמבר

התקשרויות ותלויות

10

גרעון בהון
הון המניות
גרעון

11

90
)(7,748
)(7,658

90
)(10,004
)(9,914

1
)(11,623
)(11,622

12,095

8,278

4,151

)*( ראה באור 2א'.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
דורון ליבשטיין
יו"ר הדירקטוריון
תאריך אישור הדוחות הכספיים 21 :בפברואר.2006 ,
4

גיא אליאב
מנכ"ל

יחיאל פינגולד
סמנכ"ל כספים

תפוז אנשים בע"מ
דוח רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2004
2005

הכנסות משירותים
עלות השירותים
רווח גולמי
הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה
הוצאות הנהלה וכלליות

באור
13
14

15
16

רווח )הפסד( מפעולות לפני הכנסות
)הוצאות( מימון
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
רווח )הפסד( לפני הוצאות אחרות
הוצאות אחרות
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
17
מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( נקי
רווח )הפסד( ל 1 -ש"ח ערך נקוב של
מניות

20

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2004
2005

א ל פ י ש " ח )מלבד הרווח למניה(
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

13,679
5,886
7,793
763
1,915
2,722
5,400
2,393
)(137
2,256
2,256
2,256
0.25

9,632
4,306
5,326
567
1,884
1,777
4,228

5,107
2,217
2,890
293
699
1,189
2,181

א ל פ י ש " ח )מלבד הרווח למניה(
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

3,681
1,503
2,178
231
855
716
1,802

1,098
)(157
941
941
941

709
)(75
634
634
634

376
2
378
378
378

0.14

0.07

0.05

)*( ראה באור 2א'.
)**( סווג מחדש.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2002
2003
2004

13,901
6,211
7,690
837
2,411
2,708
5,956
1,734
)(115
1,619
1,619
1,619
0.23

9,272
4,928
4,344
542
1,270
2,235
4,047
297
11
308
)(95
213
213
0.10

)**(
)**(
)**(
)**(

6,343
5,581
762
534
762
1,638
2,934
)(2,172
)(322
)(2,494
)(2,494
)(30
)(2,524
)(0.20

)**(
)**(
)**(
)**(

תפוז אנשים בע"מ
דוח על השינויים בהון העצ מי
)סכומים מדווחים(

הון המניות

גרעון
א ל פ י

סה"כ

ש " ח

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
בלתי מבוקר

יתרה ליום  1בינואר2005 ,
שינויים במשך התקופה שנסתיימה
ביום  30בספטמבר2005 ,
רווח לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר2005 ,

90

)(10,004

2,256
)(7,748

90

)(9,914

2,256
)(7,658

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
בלתי מבוקר

יתרה ליום  1בינואר2004 ,
שינויים במשך התקופה שנסתיימה
ביום  30בספטמבר2004 ,
רווח לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר2004 ,

)(11,623

(*) 1

941
)(10,682

(*) 1

)(11,622

941
)(10,681

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
בלתי מבוקר

יתרה ליום  1ביולי2005 ,
שינויים במשך התקופה שנסתיימה
ביום  30בספטמבר2005 ,
רווח לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר2005 ,

)(8,382

90

634
)(7,748

90

)(8,292

634
)(7,658

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
בלתי מבוקר

יתרה ליום  1ביולי2004 ,
שינויים במשך התקופה שנסתיימה
ביום  30בספטמבר2004 ,
רווח לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר2004 ,

)(11,060

(*) 1

378
)(10,682

(*) 1

)*( מעוגל לאלף ש"ח הקרוב.

6

)(11,059

378
)(10,681

תפוז אנשים בע"מ
דוח על השינויים בהון העצמי

הון המניות

גרעון

סה"כ

א ל פ י ש " ח
מבוקר

יתרה ליום  1בינואר(**) 2002 ,
שינויים במשך השנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר:2002 ,
הפסד לשנה )**(

(*) 1

(*) 1

יתרה ליום  31בדצמבר(**) 2002 ,

)(9,312

)(9,311

)(2,524

)(2,524

)(11,836

)(11,835

שינויים במשך השנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר:2003 ,
רווח לשנה )**(

(*) 1

יתרה ליום  31בדצמבר(**) 2003 ,

213

213

)(11,623

)(11,622

שינויים במשך השנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר:2004 ,
הגדלת הון )***(
רווח לשנה )***(

89
90

יתרה ליום  31בדצמבר(***) 2004 ,

)*( מעוגל לאלף ש"ח הקרוב.
)**( סכומים מותאמים  -ראה באור 2א'.
)***( סכומים מדווחים  -ראה באור 2א'.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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1,619

89
1,619

)(10,004

)(9,914

תפוז אנשים בע"מ
דוח על תזרימי המזומנים
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2004
2005

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2004
2005

אלפי ש"ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

תזרימי מזומנים בפעילות שוטפת
רווח )הפסד( בתקופת החשבון לפי דוח רווח
והפסד
ההתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
המזומנים בפעילות שוטפת )ראה נספח א'(
סך מזומנים ,נטו ,שנבעו )ששימשו( בפעילות
שוטפת
תזרימי מזומנים בפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע
השקעה בפקדונות לזמן ארוך ,נטו
סך מזומנים ,נטו ,ששימשו בפעילות השקעה
תזרימי מזומנים בפעילות מימון
הגדלת הון
קבלת הלוואות מהחברה האם ,נטו
פרעון אשראי ספקים בגין רכוש קבוע
סך מזומנים ,נטו ,שנבעו )ששימשו( בפעילות
מימון

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2002
2003
2004
סכומים מדווחים )*(

אלפי ש"ח
סכומים מותאמים )*(
מבוקר

2,256

941

634

378

1,619

213

)(2,524

)(55

)(507

875

)(626

)(330

)(**) (1,550

2,442

2,201

434

1,509

)(248

1,289

)(1,337

)(82

)(1,350
)(15
)(1,365

)(228
)(57
)(285

)(842
)(842

)(310
)(310

)(**) (791
)(58
)(849

)(**) (361
)(8
)(369

)(**) (23
)(23

)(352

40
)(131

)(221

50
-

89
40
)(131

1,935
)(156

42
-

)(352

)(91

)(221

50

)(2

1,779

42

484

58

446

)(508

438

73

)(63

622
1,068

712
204

146
584

73
146

136
73

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
146
584
התקופה
204
1,068
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום התקופה
)*( ראה באור 2א'.
)**( סווג מחדש.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תפוז אנשים בע"מ
נספחים לדוח על תזרימי המזומנים
א .התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים בפעילות השוטפת
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2004
2005

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2004
2005

אלפי ש"ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי
מזומנים:
פחת והפחתות
הפרשי הצמדה ,ריבית ושחיקת הלוואות
מהחברה האם ,נטו
הכנסות מעסקאות ברטר תמורת רכוש קבוע
שחיקת פקדונות לזמן ארוך
עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום יחסי
עובד ומעביד ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
עליה בלקוחות
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
עליה )ירידה( בספקים ונותני שרותים
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2002
2003
2004
סכומים מדווחים )*(

495

אלפי ש"ח
סכומים מותאמים )*(
מבוקר

419

1,207

673

310

263

145

24
 )**(2

284
)(**) (31
-

256
)(106
-

160
)(203
-

189
)(65
-

)(68
-

120
)(**) (225
-

8
1,468

64
887

109
376

)(45
342

)(41
36

)(5
385

)(33
412

)(2,400
)(101
)(18
1,577
)(942

)(2,263
)(46
676
750
)(883

)(139
)(84
126
630
533

)(950
)(40
2
326
)(662

)(2,777
19
394
1,649
)(715

)(1,202
50
607
)(1,417
)(1,962

)(453
7
224
1,196
974

)(55

)(507

875

)(626

)(330

)(1,550

2,442

)*( ראה באור 2א'.
)**( סווג מחדש.
ב .פעולות שלא במזומן
רכוש קבוע שנרכש באשראי ספקים פתוח ליום  30בספטמבר  34 - 2005אלפי ש"ח )ליום  30בספטמבר  699 - 2004אלפי ש"ח; ליום  31בדצמבר  352 - 2004אלפי ש"ח; ליום
 31בדצמבר  131 - 2003אלפי ש"ח; ליום  31בדצמבר  156 - 2002אלפי ש"ח(.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תפוז אנשים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2005
באור  - 1כללי
א .החברה

-

תפוז אנשים בע"מ ,התאגדה בישראל בשנת  1999כחברה פרטית בשם אחלה
פורטל לישראל בע"מ .ביום  3בינואר 2002 ,שונה שמה לשמה הנוכחי.
החברה הינה בבעלות ובשליטה מלאה של סאני.קום בע"מ ,שהינה בבעלות
ובשליטה בשעור של  87%ע"י סאני אלקטרוניקה בע"מ ,חברה ציבורית
שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב.
החברה עוסקת בהפעלת פורטל אינטרנט ובמתן שרותי תוכן למדיה הסלולארית.

ב .צד קשור

-

כהגדרתו בגילוי דעת מס'  29של לשכת רואי חשבון בישראל ,לרבות בעל ענין
כהגדרתו בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג – .1993

-

סאני.קום בע"מ.

-

החברה ,סאני אלקטרוניקה בע"מ וחברות נוספות המצויות בבעלותה.

ג.

החברה האם

ד .הקבוצה

באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות
כספיים שנתיים( התשנ"ג 1993-ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,התש"ל ,1970-לפי העניין.
עיקרי המדיניות החשבונאית ,אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ,באופן עיקבי לשנים הקודמות )למעט
המעבר לדיווח כספי נומינלי ,כמבואר להלן( ,הם:
א.

מעבר לדיווח כספי נומינלי
 .1הפסקת התאמת הדוחות הכספיים להשפעת האינפלציה
החל מיום  1בינואר ) 2004להלן  -מועד המעבר( מיישמת החברה את הוראות תקן חשבונאות מס'
 12של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות )להלן  -מת"ח( " -הפסקת ההתאמה של דוחות
כספיים" .בהתאם לכך ,הפסיקה החברה ,החל ממועד המעבר ,את ההתאמה של הדוחות הכספיים
לאינפלציה .עד ליום  31בדצמבר  2003ערכה החברה את דוחותיה הכספיים על בסיס העלות
ההיסטורית המותאמת לשינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי ,על בסיס השינויים
במדד המחירים לצרכן )להלן  -המדד( ,בהתאם לכללים שנקבעו בגילויי דעת של לשכת רואי
חשבון בישראל.
תמצית הדוחות הנומינליים של החברה ,שעל יסודם הוכנו הדוחות הנ"ל ,מצורפת בבאור  21להלן.
 .2כללי ההתאמה של הדוחות הכספיים עד למועד המעבר
המאזן
 .1סכומיהם של פריטים לא כספיים )פריטים שסכומיהם במאזן משקפים את ערכיהם
ההיסטוריים בעת רכישתם או היווצרותם( הותאמו לפי השינויים במדד המחירים לצרכן
מהמדד בעת רכישתם )היווצרותם( ועד למדד בגין חודש המאזן.
 .2פריטים כספיים )פריטים שסכומיהם במאזן משקפים ערכים עדכניים או ערכי מימוש ליום
המאזן( מוצגים במאזן בערכם הנומינלי.
דוח רווח והפסד
דוחות רווח והפסד של החברה הוצגו במלואם בסכומיהם המותאמים כלהלן:
 .1מרכיבי דוח רווח והפסד )למעט מימון( המבטאים עסקאות שוטפות הותאמו על בסיס מועדי
בצוע עסקאות לפי מדדי בסיס חודשיים .שחיקת יתרות כספיות המתייחסות לעסקאות
האמורות נכללה ,נטו ,בסעיף המימון.
 .2מרכיבי דוח רווח והפסד הקשורים לפריטים לא כספיים במאזן הותאמו לפי אותו בסיס
ששימש בהתאמת הסעיפים המאזניים המתייחסים :פחת והפחתות ,רווחי )הפסדי( הון,
וכיו"ב.
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באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
א.

מעבר לדיווח כספי נומינלי )המשך(
 .3דוחות כספיים בסכומים מותאמים
הסכומים המותאמים ,כאמור ,שנכללו בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2003שימשו נקודת
מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל ממועד המעבר.
מספרי ההשוואה הכלולים בדוחות כספיים אלה ,מבוססים על הדוחות הכספיים המותאמים
לתקופות הדיווח הקודמות כפי שהוצגו בעבר ,כשהם מותאמים למדד של חודש דצמבר 2003
)המדד למועד המעבר(.
 .4דוחות כספיים בסכומים מדווחים
הסכומים המדווחים ,המתייחסים לתקופות שלאחר מועד המעבר ,מורכבים כדלקמן:
כל הסכומים שמקורם בתקופה שלאחר מועד המעבר ,כלולים בדוחות הכספיים בערכים
נומינליים.
כל הסכומים שמקורם בתקופה שלפני מועד המעבר ,לרבות סכומי פחת והפחתות ושינויים
בפריטים לא כספיים ,מורכבים מסכומם המותאם למועד המעבר בלבד ,בתוספת )או בגריעת ,לפי
הענין( סכומים בערכים נומינליים שמקורם בשינויים שלאחר מועד המעבר.
 .5הסכומים לפיהם מוצגים נכסים והתחייבויות לא כספיים בדוחות אלה ,אינם מייצגים בהכרח שווי
מימוש או שווי כלכלי עדכני אלא רק את הסכומים המדווחים )או מתואמים ,לפי העניין( של אותם
נכסים במועדים הרלוונטים.
 .6השינוי בבסיס ההצגה של הדוחות הכספיים הכלולים בדוחות אלה ,עשוי להשפיע על השוואתיות
הנתונים המוצגים.

ב.

מזומנים ושווי מזומנים
לרבות פקדונות בבנקים ,שהתקופה עד למועד פדיונם ,בעת ההשקעה בהם ,לא עלתה על שלושה
חודשים.

ג.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי בגין חובות שלדעת הנהלת החברה גבייתם מוטלת
בספק.

ד.

רכוש קבוע
 .1הנכסים מוצגים בעלותם .שיפורים ושיפוצים נזקפים לעלות הנכסים ,ואילו הוצאות אחזקה
ותיקונים שוטפים נזקפים לחשבון הרווח וההפסד.
.2

ה.

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה ,על בסיס משך השימוש המשוער בנכסים .שיעורי הפחת
הממוצעים הינם:
%
33
7-15
7
20

מחשבים וציוד היקפי
מכשירים וציוד
ריהוט וציוד משרדי
שיפורים במושכר
)*( בעיקר .7%
מסים נדחים

)*(

בהעדר ודאות בקשר לקיום הכנסות חייבות במס בעתיד הנראה לעין ,החברה לא רשמה מסים נדחים
בגין הפסדים שהצטברו בידיה לצרכי מס בשנים קודמות.
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באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

הכרה בהכנסה
הכנסות מדמי שירות נכללות בעת אספקת השרות ,או ,במקרה של חוזה שרות ,לאורך תקופת חיי
החוזה.
עסקאות ברטר )בעיקר מכירת שטח פרסום בתמורה לשרותי פרסום וקידום מכירות או רכוש קבוע(,
נרשמות בעת ביצוע העסקה בגובה השווי ההוגן של העסקה ,כאשר השווי ההוגן נקבע על בסיס עסקאות
דומות שביצעה החברה במזומן.

ז.

הוצאות פיתוח
הוצאות פיתוח הינן בגין התאמה של מוצרים ויישומים קיימים ,המיועדים לשימוש בתחומי פעילותה
של החברה .הוצאות אלה נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.

ח.

מתנדבים
החברה מקבלת ,בעסקיה במיגזר האינטרנט ,שירותים ממתנדבים .אספקת השירותים הללו אינה
כרוכה במיומנות ומומחיות מקצועיים ,ולולא התקבלו בידיה בהתנדבות לא היתה החברה רוכשת
אותם בתמורה .לפיכך ,לא נכללות בדוחות הכספיים הכנסות והוצאות בגינם.

ט.

רווח למניה
נתוני הרווח למניה מחושבים בהתאם לגילוי דעת  55של לשכת רואי חשבון בישראל.

י.

הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו
עסקאות בין החברה לבין בעלי שליטה בה מוצגות בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצגת פעולות בין
תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים( ,התשנ"ו .1996 -
בהתאם לתקנות אלה ,ההפרש שבין סכום ההלוואות המתקבלות ,לבין הערך הנוכחי של תזרים
המזומנים הצפוי מהלוואות אלו )כאשר הוא בשעור של  5%או יותר( ,נזקף לקרן הון.

יא .אומדנים
במסגרת הכנתם של דוחות כספיים הערוכים על פי כללי חשבונאות מקובלים ,נדרשת הנהלת החברה
להשתמש באומדנים ,לבצע הערכות ולהניח הנחות  -המשפיעים על הנתונים המדווחים המתייחסים
לנכסים והתחייבויות ולנכסים מותנים והתחייבויות תלויות למועד הדוחות הכספיים ,וכן על נתוני
הכנסות והוצאות במהלך התקופות המדווחות.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים והערכות אלו.
יב .ירידת ערך נכסים
החברה בוחנת ,בהתאם לתקן חשבונאות מס'  15של מת"ח ,באופן תקופתי ,את הצורך ברישום הפרשה
לירידת ערך נכסים ,וזאת כדי להבטיח שנכסיה ,לרבות התאמות שווי הוגן של נכסים קבועים אחרים,
לא יוצגו בסכום העולה על "סכום בר השבה" ,שהנו הגבוה מבין מחיר מכירה נטו לבין הערך הנוכחי של
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימושו .הפסד שהוכר בהתאם
לתקן זה יבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר ההשבה של הנכס.
יג .שינוי בשיעור מס חברות
ביום  25ביולי  2005התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מספר ) (147הוראת השעה(,
התשס"ה) 2005-להלן  -התיקון( .התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות באופן הבא:
בשנת המס  2006יחול שיעור מס של ) 31%בהשוואה לשיעור של  34%כיום( בשנת  2007יחול שיעור מס
של  ,29%בשנת  ,27% - 2008בשנת  26% - 2009ומשנת  2010ואילך יחול שיעור מס של  .25%בנוסף
נקבע כי החל משנת  ,2010רווח הון ריאלי יהיה חייב במס בשיעור של .25%
אין לתיקון השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה.
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באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יד .יתרות במטבע חוץ ויתרות צמודות
 .1יתרות במטבע חוץ או צמודות אליו נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים .יתרות
צמודות למדד המחירים לצרכן נכללות על בסיס המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות
צמודים.
 .2להלן נתונים בדבר מדד המחירים לצרכן ושער החליפין היציג של הדולר של ארה"ב:
לחודש גמר התקופה

מדד המחירים
לצרכן
נקודות )*(

שער החליפין
של  $1ארה"ב
ש"ח

109.5
107.4
107.4
106.2
108.2
101.6

4.60
4.48
4.31
4.38
4.74
4.42

ספטמבר 2005
ספטמבר 2004
דצמבר 2004
דצמבר 2003
דצמבר 2002
דצמבר 2001

%

שיעור השינוי במשך התקופה
לתקופה של  9חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
לתקופה של  3חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
לתקופה של  9חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
לתקופה של  3חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2004
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2003
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2002
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2001

1.9
1.4
1.2
-0.2
1.2
-1.9
6.5
1.4

%
6.7
0.5
2.3
-0.3
-1.6
-7.6
7.3
9.3

)*( על פי המדד שפורסם בגין החודש המסתיים בתאריך המאזן לפי בסיס ממוצע 100 = 2000
נקודות.
טו .יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר  19בדבר מסים על ההכנסה
החל מיום  1בינואר  2005החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  - 19מיסים על ההכנסה )להלן -
התקן( ,של מת"ח .התקן קובע את כללי ההכרה ,המדידה ,ההצגה והגילוי לגבי מסים על ההכנסה
ומסים נדחים בדוחות הכספיים.
השינוי העיקרי שנקבע בתקן ביחס לכללים המיושמים כיום ,הינו הכרה במיסים נדחים בגין הפרשים
זמניים המתייחסים לקרקעות.
ליישום לראשונה של הוראות התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים.
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באור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
טז .השפעת תקן חשבונאי חדש בתקופה שלפני יישומו
.1

בחודש אוגוסט 2005 ,פרסם מת"ח את תקן חשבונאות מספר " 22מכשירים פיננסיים :גילוי
והצגה" .התקן קובע את כללי ההצגה של מכשירים פיננסיים בדוחות הכספיים ומפרט את הגילוי
הנאות הנדרש בגינם .התקן קובע ,בין השאר ,את האופן בו יסווגו מכשירים פיננסיים בין
התחייבות פיננסית והון עצמי ,וכן הוא קובע את דרכי סיווג ריבית ,דיבידנדים ,הפסדים ורווחים
הקשורים להם ואת הנסיבות בהן יש לקזז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות .התקן החדש
יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  2006או לאחר מכן .התקן קובע כי
יש לאמצו בדרך של 'מכאן והלאה' ,דהיינו ,מספרי ההשוואה אשר ייכללו בדוחות הכספיים
לתקופות המתחילות במועד תחילת התקן לא יוצגו מחדש .להערכת החברה ,השפעת התקן החדש
על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה אינה צפויה להיות מהותית.

.2

בחודש ספטמבר 2005 ,פרסם מת"ח את תקן חשבונאות מספר " 24תשלום מבוסס מניות" .התקן
קובע את כללי ההכרה והמדידה של עסקאות בהן ישויות מעניקות לעובדים או לצדדים אחרים
מניות או אופציות למניות .התקן קובע ,בין השאר ,כי על הישות להכיר בדוחותיה הכספיים
בעסקאות תשלום מבוסס מניות ,כולל עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים שיש לחלקן במזומן,
בנכסים אחרים ,או במכשירים הוניים של הישות .התקן החדש יחול על הדוחות הכספיים
לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  2006או לאחר מכן .התקן קובע כי יש לאמצו בדרך של 'מכאן
והלאה' ,דהיינו ,מספרי ההשוואה אשר יכללו בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות במועד
תחילת התקן לא יוצגו מחדש ,למעט שינויים בעסקאות אשר בוצעו לאחר  15במרץ .2005
תשלומים מבוססי מניות אשר יבוצעו על ידי החברה לאחר מועד כניסת התקן לתוקף ימדדו
בהתאם להוראותיו.

.3

בחודש פברואר  2006פירסם מת"ח את תקן חשבונאות מספר " 21רווח למניה" )להלן – התקן(.
התקן קובע את העקרונות לחישוב והצגה של רווח )הפסד( למניה בדוחות כספיים ומחליף את
גילוי דעת  55של לשכת רואי חשבון בישראל )להלן – גילוי הדעת(.
התקן קובע ,בין השאר ,כי הרווח הבסיסי למניה יחושב על-ידי חלוקת הרווח )הפסד( המיוחס
לבעלי מניות רגילות ,בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך
התקופה )לעומת חישוב לפי  1ש"ח ערך נקוב ,כנהוג בגילוי הדעת( .הרווח המדולל למניה יחושב
על-ידי תיאום הרווח הבסיסי למניה בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות
המדללות .לפיכך ,ניירות ערך המירים יכללו רק בחישוב הרווח המדולל למניה .ניירות ערך
המירים שהומרו במהלך התקופה ,יכללו ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה ,כאשר
מאותו מועד ואילך יכללו ברווח הבסיסי למניה .לצורך חישוב הרווח המדולל למניה ,יש להניח כי
אופציות מדללות מומשו ,וההפרש בין מספר המניות המונפקות ,כתוצאה ממימוש האופציות ,לבין
מספר המניות אשר היה ניתן להנפיק ,בתמורה ממימוש האופציות במחיר השוק הממוצע של
המניות במהלך התקופה ,יטופל כהנפקת מניות רגילות ללא תמורה.
תקן זה יחול על דוחות כספיים החל מיום  1בינואר  ,2006או לאחר מכן .נתוני השוואה של הרווח
למניה המתייחסים לתקופות קודמות ,אשר יוצגו בדוחות הכספיים שלאחר מועד התחילה ,יתוקנו
למפרע ,בדרך של הצגה מחדש) .מידע בדבר ההשפעה הצפויה על הרווח למניה מוצג בביאור 20
להלן(.

.4

בחודש פברואר  2006פרסם מת"ח את תקן חשבונאות מס' " 25הכרה בהכנסה" )להלן -התקן(.
התקן קובע את הטיפול החשבונאי הנדרש )כללי הכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי( בהכנסות .התקן יחול
על הדוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום ה 1 -בינואר 2006 ,או לאחר מכן .התקן אינו כולל
כללי חשבונאות שונים מאילו המיושמים על-ידי החברה ולפיכך לא צפוי כי תהיה לו השפעה על
הדוחות הכספיים של החברה.
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באור  - 3לקוחות

הרכב היתרה:

ליום  30בספטמבר
2 0 0 5

ליום  31בדצמבר
2 0 0 3
2 0 0 4

אלפי ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

7,973
387

5,602
358

2,924
259

חובות פתוחים )(2)(1
המחאות לגביה וכרטיסי אשראי

8,360

5,960

3,183

) (1כולל לקוחות עיקריים

4,178

2,703

1,523

) (2לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים
)*( ראה באור 2א' לעיל.

789

700

700

באור  - 4חייבים ויתרות חובה
הרכב היתרה:

ליום  30בספטמבר
2 0 0 5

ליום  31בדצמבר
2 0 0 3
2 0 0 4

אלפי ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

מוסדות ממשלתיים
צדדים קשורים )חברות הקבוצה(
אחרים
)*( ראה באור 2א' לעיל.

15

64

49

69

91

5

4
-

155

54

73

באור  - 5רכוש קבוע
מחשבים
וציוד היקפי

מכשירים
וציוד

ריהוט
וציוד משרדי
א ל פ י

עלות )(1
יתרה ליום  31בדצמבר) 2003 ,מבוקר( )*(
רכישות בשנת הדוח )**(
יתרה ליום  31בדצמבר) 2004 ,מבוקר( )**(
רכישות בתקופת הדוח )**(
יתרה ליום  30בספטמבר) 2005 ,בלתי מבוקר( )**(

1,861
1,260
3,121
1,465
4,586

153
98
251
14
265

219
3
222
11
233

שיפורים
במושכר

סה"כ

ש " ח

15
7
22
22

2,248
1,368
3,616
1,490
5,106

פחת שנצבר
יתרה ליום  31בדצמבר) 2003 ,מבוקר( )*(
פחת בתקופת הדוח )**(
יתרה ליום  31בדצמבר) 2004 ,מבוקר( )**(
פחת בתקופת הדוח )**(
יתרה ליום  30בספטמבר) 2005 ,בלתי מבוקר( )**(

1,382
443
1,825
626
2,451

83
32
115
33
148

55
17
72
12
84

11
3
14
2
16

1,531
495
2,026
673
2,699

עלות מופחתת ליום  30בספטמבר) 2005 ,בלתי מבוקר( )**(

2,135

117

149

6

2,407

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר) 2004 ,מבוקר( )**(

1,296

136

150

8

1,590

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר) 2003 ,מבוקר( )*(

479

70

164

4

717

) (1בזה עלות נכסים שהופחתו במלואם ליום  30בספטמבר 1,579 - 2005 ,אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר  1,161 - 2004אלפי ש"ח; ליום  31בדצמבר 998 - 2003
אלפי ש"ח(.
)*( סכומים מותאמים לשקלים של חודש דצמבר  - 2003ראה באור 2א' לעיל.
)**( סכומים מדווחים  -ראה באור 2א' לעיל.
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באור  - 6ספקים ונותני שרותים
ליום  30בספטמבר
2 0 0 5

ליום  31בדצמבר
2 0 0 3
2 0 0 4

אלפי ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*( סכומים מותאמים )*(
מבוקר

הרכב היתרה:

חובות פתוחים
המחאות לפרעון

806

1,235
574

1,016
178

1,473

1,809

1,194

667

)*( ראה באור 2א' לעיל.

באור  - 7זכאים ויתרות זכות
ליום  30בספטמבר
2 0 0 5

ליום  31בדצמבר
2 0 0 3
2 0 0 4

אלפי ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*( סכומים מותאמים )*(
מבוקר

הרכב היתרה:

צדדים קשורים )חברות הקבוצה(

3,050

1,697

335

עובדים ונלוות לשכר

755

1,013

648

הוצאות לשלם ואחרים

628

146

224

4,433

2,856

1,207

)*( ראה באור 2א' לעיל.

באור  - 8הלוואות מהחברה האם
הלוואות מהחברה האם צמודות למדד המחירים לצרכן ואינן נושאות ריבית .לאחר תאריך הדוחות
הכספיים הומרו ההלוואות להון  -ראה באור  22להלן.
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באור  - 9התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד ,נטו
ליום  30בספטמבר
2 0 0 5

ליום  31בדצמבר
2 0 0 3
2 0 0 4

אלפי ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*( סכומים מותאמים )*(
מבוקר

א .הרכב היתרה:

1,208
1,144

סכום ההתחייבות
בניכוי  -סכום היעודה

64

1,036
1,036
-

834
829
5

)*( ראה באור 2א' לעיל.
ב.

התחייבות החברה לתשלומים בשל סיום יחסי עובד ומעביד )פיצויי פרישה ופיטורין( לעובדיה ,כשהיא
מחושבת על בסיס שכרם ותקופת עבודתם ,מכוסה על ידי ביטוחי מנהלים ועל ידי העתודה לפיצויים.
הסכומים שנצברו בגין פוליסות הביטוח לא נכללו בדוחות הכספיים מאחר והם אינם בשליטתה
ובניהולה של החברה.

ג.

היתרה בקופת הפיצויים כוללת רווחים שנצברו .משיכה מקופת הפיצויים מותנית בקיום הוראות החוק
לפיצויי פיטורין.

באור  - 10התקשרויות ותלויות
א .הסכם לרכישת אחזקות בגט-איט בע"מ )להלן  -גט-איט(
בחודש ספטמבר  2005התקשרה החברה בהסכם להשקעה בגט-איט ,העוסקת בהפעלת אתרים למסחר
אלקטרוני באינטרנט .בהתאם להסכם הוקצו לחברה מניות של גט-איט המהוות  33.33%מההון
המונפק והנפרע שלה תמורת תשלום ערכן הנקוב ) 330ש"ח( .בהתאם להסכם העמידה החברה לגט-איט
תקציב בסך של  400,000דולר ארה"ב ,אשר נרשם כזיכוי לטובת גט-איט אצל החברה ואשר אותו
תהיה גט-איט זכאית לנצל לשם פרסומה ופרסום מוצריה ושירותיה באתר האינטרנט של החברה )להלן
– תקציב הפרסום( .גט –איט התחייבה לנצל לפחות  100,000דולר ארה"ב מתוך תקציב הפרסום תוך
ששה חודשים ממועד העסקה ולאחר תקופה זו עליה לנצל שטחי פרסום בשווי מינימלי מידי חודש עד
לניצול המלא של תקציב הפרסום .החברה התחייבה כי לאחר ניצולו של תקציב הפרסום ,וכל עוד היא
בעלת מניות בגט-איט ,היא תעמיד לגט-איט שטחי פרסום קבועים באתר האינטרנט שלה בתמורה
חודשית קבועה .כנגד העמדת תקציב הפרסום לגט-איט כאמור )דהיינו ,הזכות לניצולו( ,מסרה גט-איט
לחברה שטר הון על סך של  400אלפי דולר ארה"ב ,בתנאים זהים לתנאי שטרי ההון שבידי יתר בעלי
מניות גט-איט )שטר ההון אינו צמוד ואינו נושא ריבית והוא אינו ניתן להעברה ,להסבה או לשיעבוד
ולא קבוע בו מועד פרעון( ,ובאותה קדימות ביחס לפרעון השטר.
ההסכם נכנס לתוקף ביום  13בדצמבר ,2005 ,לאחר קבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים בהתאם
לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח – .1988
לחברה אופציה להגדיל את שיעור אחזקתה בגט-איט עד  100%מהונה המונפק והנפרע של גט-איט
בדרך של הקצאת מניות גט-איט ,במידה ומחזור המכירות של גט-איט יעלה על רף שנקבע ,או בדרך של
רכישת מניות מבעלי המניות הקיימים ,במידה והמכירות לא יעלו על הרף כאמור .במקרה של רכישה
מבעלי המניות הקיימים ,נקבע שהשווי של גט-איט לצורך הרכישה ינוע בין  3מיליון דולר ועד  10מיליון
דולר ,כאשר קביעת השווי בפועל תבוצע בהתאם למנגנון חישוב המתבסס על רווחי גט-איט.
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באור  - 10התקשרויות ותלויות )המשך(
ב.

הסכם העסקה עם מנכ"ל החברה
בחודש ינואר  2001נכנס לתוקפו הסכם העסקה עם מנכ"ל החברה .ההסכם הינו לתקופה שאינה
קצובה והוא ניתן לסיום בהודעה מוקדמת של  90יום .ההסכם קובע ,בין השאר ,משכורת חודשית
שעלותה לחברה בחודש ספטמבר 2005 ,כ 39 -אלפי ש"ח .בנוסף ,מקבל המנכ"ל ,בהתאם להחלטת
הדירקטוריון מעת לעת ,מענקים שנתיים על בסיס ביצועי החברה.

ג.

הסכמים עם חברות הקבוצה
בין החברה לבין חברות הקבוצה נחתמו הסכמים המסדירים את מערכת היחסים העסקית ביניהם,
דרכי ביצוע הפעולות ומימונן ,כלהלן;
 .1הסכם להשכרת מבנה משרדים:
החברה שוכרת מסאני אלקטרוניקה בע"מ )להלן – סאני( ,בשכירות בלתי מוגנת ,משרדים בשטח
כולל של כ 1,080 -מ"ר המשמשים את החברה בתחומי פעילותה.
השכירות בנכס הוארכה לתקופה של  36חודשים החל מיום  1באוגוסט  2005ועד ליום  30ביולי
.2008
 .2הסכם שירותי ניהול:
החברה התקשרה בהסכם עם סאני ,לפיו היא מעניקה לחברה שירותי ניהול שונים ,הכוללים בין
היתר ,שירותי ניהול כספים ,חשבות והנהלת חשבונות ,רכש ומזכירות חברה .בתמורה לשירותי
הניהול ,שילמה החברה דמי ניהול חודשיים בסך של  12אלפי ש"ח עד ליום  31באוקטובר2005 ,
) 144אלפי ש"ח לשנה( ,והחל מאותו המועד משלמת החברה לסאני דמי ניהול חודשיים בסך של 30
אלפי ש"ח ) 360אלפי ש"ח לשנה( .דמי הניהול הועלו נוכח העלייה בהיקף השירותים הניתנים
לחברה ושינתנו לה בעתיד בהיותה חברה ציבורית .הצדדים הסכימו כי במקרה שהנפקה מתוכננת
של ניירות ערך לציבור לא תבוצע )ראה ביאור  22להלן( ,יופחתו דמי הניהול לסכום חודשי של 12
אלפי ש"ח החל מהמועד שבו תבוטל ההנפקה.
הסכם שירותי הניהול הינו לתקופה של חמש שנים ,החל מיום  1בנובמבר ,2005 ,ובכל עת במהלך
תקופה זו ,כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת של  60ימים מראש.
 .3הסכם מסגרת עם סאני תקשורת בע"מ )להלן – סאני תקשורת( לעניין שירותי פרסום:
החברה התקשרה בהסכם עם סאני תקשורת ,לביצוע עסקאות ,במהלך העסקים הרגיל ,לפיהן
רוכשת סאני תקשורת מהחברה ,מעת לעת ,מוצרי פרסום בפורטל תפוז ושירותי תפעול ואחסון של
אתר האינטרנט של סאני תקשורת .בנוסף ,החברה מנהלת עבור סאני תקשורת את הפרסום שלה
באינטרנט ובמסגרת זו רוכשת עבורה ,בין היתר ,מוצרי פרסום באתרי אינטרנט שונים .בהתאם
להסכם המסגרת שבין הצדדים ,התמורה בגין המוצרים והשירותים שתספק החברה לסאני
תקשורת כאמור תהיה בהתאם למחירון של החברה כפי שיעודכן מעת לעת )"המחיר הבסיסי"(
והחברה תהיה רשאית להעניק לסאני תקשורת הנחה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בשיעור שלא יעלה
על  15%מהמחיר הבסיסי .שיעור ההנחה האמור יהיה זהה לשיעור ההנחה אשר מעניקה החברה
ללקוחות אשר היקף ההזמנות המבוצעות על ידם דומה להיקף ההזמנות המבוצעות על ידי סאני
תקשורת .היקף העסקאות הכולל שבין החברה ובין סאני תקשורת על פי הסכם המסגרת לא יעלה
על  1,500אלפי ש"ח )צמוד למדד דצמבר  (2005בכל אחת משנות ההסכם .לצורך ביצוע עסקאות
בהיקף שנתי העולה על הסכום האמור יידרש אישור נוסף של האורגנים המוסמכים של החברה.
הסכם זה הינו לתקופה של חמש שנים אשר תסתיים בתום שנת .2010

ד.

תביעות משפטיות
כנגד החברה מתנהלים שני הליכים משפטיים שאינם מהותיים לעסקי החברה .לתאריך הדוחות
הכספיים ,החברה לא רשמה כל הפרשה בגין הליכים אלה.
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באור  - 11הון המניות
א.

ליום  30בספטמבר
2005

ליום  31בדצמבר
2003
2004

בלתי מבוקר

מבוקר

מספר מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.
כל אחת

100,000

100,000

38,100

הון מונפק ונפרע )ש"ח(

90,000

90,000

(*) 100

)*( מוצג בדוחות במעוגל ל 1 -אלפי ש"ח.
ב .בחודש דצמבר ,2004 ,הוגדל הונה הרשום של החברה ל 100,000 -ש"ח ,מחולק ל 100,000 -מניות
רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת .בה בעת הוקצו על ידי החברה  89,900מניות רגילות לחברה האם,
וזאת תמורת ערכן הנקוב.
ג .בחודש דצמבר ,2004 ,אישר דירקטוריון החברה שתי תוכניות להקצאה ללא תמורה של אופציות של
החברה ,הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ,אשר ,בהנחה שכל האופציות ,עפ"י שתי התוכניות
תמומשנה ,יקנו  10%מהונה המונפק והנפרע של החברה .הניצעים הינם שני עובדים בכירים של החברה
ועובדים נוספים.
האופציות בשתי התוכניות הוענקו לניצעים ,ללא תמורה ,בחודש פברואר  .2005מימוש האופציות על פי
התוכניות מותנה בקיום הנפקה לציבור של מניות החברה )להלן  -הארוע המגבש( .עוד נקבע במסגרת
התוכניות כי במקרה שתבוצע עסקת מכירה של מניות החברה ,כפי שהוגדרה בתוכניות ,לפני קרות
הארוע המגבש ,יקבלו הניצעים גמול בשיעור שנקבע בתוכניות ,ומנגד תפקענה האופציות והתוכניות
תבוטלנה.
על פי תנאי התוכנית האחת הוקצו לשני עובדים בכירים בחברה 3,500 ,אופציות הניתנות למימוש ל-
 3,500מניות רגילות .מחיר המימוש של כל אופציה הינו סך בשקלים השווה ל 12.5 -דולר ארה"ב .כתבי
האופציה יהיו ניתנים למימוש לאחר קרות הארוע המגבש לתקופה של  96חודשים החל מיום 11
בפברואר  .2005עוד נקבע בתוכנית זו כי אם לא יחול ארוע מגבש עד תום תקופת המימוש ) 96חודשים(
יהיו זכאים הניצעים לקבל בהקצאה מניות של החברה שתהוונה במועד הקצאתן 3.5% ,מההון המונפק
והנפרע שלה בתמורה לערכן הנקוב.
על פי תנאי התוכנית השניה הוקצו לעובדים בכירים ונוספים של החברה  6,500אופציות הניתנות
למימוש ל 6,500 -מניות רגילות .מחיר המימוש של כל אופציה הינו סך בשקלים השווה ל 25 -דולר
ארה"ב .כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש ב 3 -מנות לאחר קרות הארוע המגבש החל מתום 24
חודשים חודשים ממועד הקצאתן ועד תום  96חודשים ממועד הקצאתן.
ד .לענין המרת הלוואת בעלים להון ,הקצאת מניות ,והתאמת כמות האופציות שהוקצו לעובדים בכירים
ונוספים ,השווי ההוגן שלהם עובר למועד הענקתן ומחיר המימוש שלהן לאחר תאריך הדוחות הכספיים
 -ראה באור  22להלן.
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באור  - 12גילוי והצגה של מכשירים פיננסיים
א .להלן פרוט נכסי החברה והתחייבויותיה לפי בסיסי הצמדה:
ב ס פ ט מ ב ר

3 0
ל י ו ם
מטבע ישראלי
צמוד מדד
לא צמוד
א

2 0 0 5

דולר של ארה"ב
ל

פ

י

)בלתי מבוקר(

פריטים אחרים
ש

"

סה"כ

ח

סכומים מדווחים )*(

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
פקדונות
רכוש קבוע
סה"כ נכסים

1,068
8,360
119
105
9,652

36
36

-

2,407
2,407

1,068
8,360
155
105
2,407
12,095

התחייבויות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מהחברה האם
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד ,נטו
סה"כ התחייבויות

1,448
4,433
5,881

13,783
13,783

25
25

64
64

1,473
4,433
13,783
64
19,753

סה"כ יתרה מאזנית ,נטו

3,771

)(13,747

)(25

2,343

)(7,658

)*( ראה באור 2א' לעיל.
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באור  - 12גילוי והצגה של מכשירים פיננסיים )המשך(
א .להלן פרוט נכסי החברה והתחייבויותיה לפי בסיסי הצמדה )המשך(:
3 1

ל י ו ם
מטבע ישראלי
צמוד מדד
לא צמוד
א

2 0 0 4

ב ד צ מ ב ר
דולר של ארה"ב
ל

י

פ

ש

)מבוקר(

פריטים אחרים
"

סה"כ

ח

סכומים מדווחים )*(

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
פקדונות
רכוש קבוע
סה"כ נכסים

584
5,960
25
90
6,659

29
29

-

1,590
1,590

584
5,960
54
90
1,590
8,278

התחייבויות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מהחברה האם
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד ,נטו
סה"כ התחייבויות

1,809
2,856
4,665

13,527
13,527

-

-

1,809
2,856
13,527
18,192

סה"כ יתרה מאזנית ,נטו

1,994

)(13,498

-

1,590

)(9,914

)*( ראה באור 2א' לעיל.
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באור  - 12גילוי והצגה של מכשירים פיננסיים )המשך(
א .להלן פרוט נכסי החברה והתחייבויותיה לפי בסיסי הצמדה )המשך(:
3 1

ל י ו ם
מטבע ישראלי
צמוד מדד
לא צמוד

2 0 0 3

ב ד צ מ ב ר
דולר של ארה"ב

א

ל

פ

י

)מבוקר(

פריטים אחרים
ש

"

סה"כ

ח

סכומים מותאמים )*(

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
פקדונות
רכוש קבוע
סה"כ נכסים

146
3,183
56
32
3,417

17
17

-

717
717

146
3,183
73
32
717
4,151

התחייבויות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מהחברה האם
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד ,נטו
סה"כ התחייבויות

1,194
1,207
2,401

13,367
13,367

-

5
5

1,194
1,207
13,367
5
15,773

סה"כ יתרה מאזנית ,נטו

1,016

)(13,350

-

712

)(11,622

)*( ראה באור 2א' לעיל.
ב .שווי נאות של מכשירים פיננסיים
המכשירים הפיננסיים של החברה מורכבים מנכסים והתחייבויות לא נגזרים ,הכוללים בעיקר את סעיפי ההון החוזר וההלוואות לזמן ארוך .בשל אופיים,
השווי הנאות של המכשירים הפיננסיים הנכללים בהון החוזר בדרך כלל זהה או קרוב לערך בו הם מוצגים בחשבונות.
השווי הנאות של ההלוואות קרוב אף הוא לערכם בחשבונות ,כיוון שמכשירים פיננסיים אלה נושאים ריבית בשיעור קרוב לריבית המקובלת בשוק.

23

באור  - 13הכנסות משירותים
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

א .כולל הכנסות מלקוחות
עיקריים:
לקוח א'

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

3,451

1,990

1,378

679

2,779

737

לקוח ב'

1,333

992

484

327

1,792

1,312

לקוח ג'

1,200

780

280

342

1,038

1,169

לקוח ד'

947

688

667

328

746

198

לקוח ה' )**(

620

673

225

155

732

831

769

415

244

267

772

ב .כולל הכנסות מעסקאות
ברטר
)*( ראה באור 2א' לעיל.
)**( צד קשור.

24

-

126
735
2,077

33

באור  - 14עלות השירותים
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:
שכר עבודה ונלוות
עבודות חוץ
פחת והפחתות
אחרות

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

3,518
1,609
659
100
5,886

2,563
1,415
300
28
4,306

1,467
468
256
26
2,217

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

892
466
143
2
1,503

3,475
2,151
475
110
6,211

(**) 2,203
2,322
403
4,928

(**) 2,177
2,215
(***) 1,189
5,581

)*( ראה באור 2א' לעיל.
)**( סווג מחדש.
)***( כולל הפחתת רכוש אחר בסך  737אלפי ש"ח.
באור  - 15הוצאות מכירה
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:
שכר עבודה ונלוות
פרסום ,שווק ועמלות
אחזקת רכב
אחרות

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

1,009
742
164
1,915

1,140
517
189
38
1,884

329
309
61
699

)*( ראה באור 2א' לעיל.
)**( סווג מחדש.
25

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
(**) 2 0 0 2
(**) 2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

517
260
78
855

1,519
615
168
109
2,411

1,107
143
20
1,270

718
36
8
762

באור - 16הוצאות הנהלה וכלליות
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:

שכר עבודה ונלוות
שכר דירה ואחזקת משרד )(1
שכר מקצועי
חובות אבודים ומסופקים
אחרות )(2) (1
) (1כולל לצד קשור
) (2כולל דמי ניהול לצד קשור

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

1,142
780
143
89
568
2,722
238
108

667
562
112
436
1,777
163
108

430
291
94
89
285
1,189
103
36

)*( ראה באור 2א' לעיל.
)**( סווג מחדש.

26

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

239
230
57
190
716
61
36

1,073
814
139
682
2,708
223
144

(**) 730
580
91
(**) 349
(**) 485
2,235
190
142

710
554
26
(**) 98
250
1,638
256
-

באור  - 17מסים על ההכנסה
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

א .הרכב היתרה:
מסים שוטפים  -הפרשה
בתוספת )בניכוי(  -מסים נדחים

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

-

-

-

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

-

-

-

30
30

)*( ראה באור 2א' לעיל.
ב .התאמת המס התאורטי:

לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:
רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה לפי דוח
רווח והפסד

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

2,256
34%

634

941

34%

35%

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

378

שיעור המס החל על החברה
מס תאורטי מחושב על פי שעור המס החל על
77
567
132
216
329
767
החברה
הפסדים בגינם לא נוצרו מיסים נדחים
הפסדים מועברים משנים קודמות שלא נוצרו
)(228
)(615
)(148
)(273
)(380
)(854
בגינם מיסים נדחים
151
48
16
57
51
87
תאום בגין הוצאות שאינן מותרות בניכוי ,נטו
הוצאות מסים ,בדוח רווח והפסד
)*( ראה באור 2א' לעיל.
ג .לחברה הפסדים מועברים לצרכי מס בסך של כ 4.8 -מליון ש"ח.
ד .לחברה טרם הוצאו שומות סופיות מיום היווסדה .שומות מס לשנות המס עד וכולל  2001הפכו לסופיות בתום שנת .2005
ה .מיסוי בתנאי אינפלציה
על פי חוק מס הכנסה )תאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה ,1985-נמדדות התוצאות לצרכי מס על בסיס ריאלי ,בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.
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35%

1,619
35%

213
36%

)(2,494
36%
)(898
597
331
30

באור  - 18מגזרי פעילות עסקית
א .כללי:
חברות הקבוצה עוסקות בשני מגזרי פעילות עסקיים מהותיים;
מגזר האינטרנט -
הפעלת פורטל אינטרנט "תפוז" .הכנסות החברה במגזר זה נובעות בעיקר ממכירת מוצרי פרסום.
מגזר התוכן הסלולארי -
מתן שירותי תוכן למדיה הסלולארית.
ב .מידע בדבר מגזרים עסקיים:
לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
אלפי ש"ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

אינטרנט

תוכן סלולארי

התאמות

מאוחד

הכנסות

7,899

5,780

-

13,679

תוצאות המגזר

1,027

1,366

-

2,393
)(137
-

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו
מסים על ההכנסה
רווח נקי

2,256

מידע אחר:
נכסי המגזר

10,910

5,936

4,974

-

נכסים כלל מגזריים

1,185

נכסים בדוח המאוחד

12,095

התחייבויות המגזר

1,798

742

-

2,540

התחייבויות אחרות

17,213

התחייבויות בדוח המאוחד

19,753

רכישת נכסים לטווח ארוך

1,043

447

-

1,490

פחת והפחתות

471

202

-

673

)*( ראה באור 2א' לעיל.

28

באור  - 18מגזרי פעילות עסקית )המשך(
ב .מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(:
לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
אלפי ש"ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

אינטרנט

תוכן סלולארי

התאמות

מאוחד

הכנסות

6,298

3,334

-

9,632

תוצאות המגזר

596

502

-

1,098

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו
מסים על ההכנסה

)(157
-

רווח נקי

941

מידע אחר:
נכסי המגזר

7,083

4,439

2,644

-

נכסים כלל מגזריים

312

נכסים בדוח המאוחד

7,395

התחייבויות המגזר

1,570

1,005

-

2,575

התחייבויות אחרות

15,501

התחייבויות בדוח המאוחד

18,076

רכישת נכסים לטווח ארוך

791

339

-

1,130

פחת והפחתות

217

93

-

310

)*( ראה באור 2א' לעיל.

29

באור  - 18מגזרי פעילות עסקית )המשך(
ב .מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(:
לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
אלפי ש"ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

אינטרנט

תוכן סלולארי

הכנסות

2,538

2,569

תוצאות המגזר

263

446

התאמות
-

מאוחד
5,107
709
)(75
-

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו
מסים על ההכנסה
רווח נקי

634

מידע אחר:
רכישת נכסים לטווח ארוך

500

214

-

714

פחת והפחתות

184

79

-

263

)*( ראה באור 2א' לעיל.

30

באור  - 18מגזרי פעילות עסקית )המשך(
ב .מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(:
לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
אלפי ש"ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

אינטרנט

תוכן סלולארי

התאמות

מאוחד

הכנסות

2,477

1,204

-

3,681

תוצאות המגזר

301

75

-

376

הכנסות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו
מסים על ההכנסה

2
-

רווח נקי

378

מידע אחר:
רכישת נכסים לטווח ארוך

575

246

-

821

פחת והפחתות

102

43

-

145

)*( ראה באור 2א' לעיל.

31

באור  - 18מגזרי פעילות עסקית )המשך(
ב .מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2004
אלפי ש"ח
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

אינטרנט

תוכן סלולארי

הכנסות

9,133

4,768

תוצאות המגזר

1,191

543

התאמות
-

מאוחד
13,901
1,734

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו
מסים על ההכנסה

)(115
-

רווח נקי

1,619

מידע אחר:
נכסי המגזר

7,646

5,087

2,559

-

נכסים כלל מגזריים

632

נכסים בדוח המאוחד

8,278

התחייבויות המגזר

1,865

704

-

2,569

התחייבויות אחרות

15,623

התחייבויות בדוח המאוחד

18,192

רכישת נכסים לטווח ארוך

958

410

-

1,368

פחת והפחתות

347

148

-

495

)*( ראה באור 2א' לעיל.

32

באור  - 18מגזרי פעילות עסקית )המשך(
ב .מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2003
אלפי ש"ח
סכומים מותאמים )*(
מבוקר

אינטרנט

תוכן
סלולארי

התאמות

מאוחד

הכנסות

6,839

2,433

-

9,272

תוצאות המגזר

549

)(252

-

297
11
)(95
-

הכנסות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו
מסים על ההכנסה
רווח נקי

213

מידע אחר:
נכסי המגזר

3,936

2,794

1,142

-

נכסים כלל מגזריים

215

נכסים בדוח המאוחד

4,151

התחייבויות המגזר

1,581

444

-

2,025

התחייבויות אחרות

13,748

התחייבויות בדוח המאוחד

15,773

רכישת נכסים לטווח ארוך

344

148

-

492

פחת והפחתות

293

126

-

419

)*( ראה באור 2א' לעיל.

33

באור  - 18מגזרי פעילות עסקית )המשך(
ב .מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2002
אלפי ש"ח
סכומים מותאמים )*(
מבוקר

אינטרנט

תוכן
סלולארי

התאמות

הכנסות

5,709

634

-

6,343

תוצאות המגזר

)(841

)(1,331

-

)(2,172

מאוחד

הוצאות מימון ,נטו
הוצאות אחרות ,נטו
מסים על ההכנסה

)(322
)(30

הפסד נקי

)(2,524

מידע אחר:
נכסי המגזר

2,655

2,029

626

-

נכסים כלל מגזריים

192

נכסים בדוח המאוחד

2,847

התחייבויות המגזר

2,073

266

-

2,339

התחייבויות אחרות

12,343

התחייבויות בדוח המאוחד

14,682

רכישת נכסים לטווח ארוך

147

63

-

210

פחת והפחתות

329

141

-

470

)*( ראה באור 2א' לעיל.

34

באור  - 19עסקאות עם צדדים קשורים
א .להלן פרוט עסקאות עם צדדים קשורים המשתקפות בדוחות הכספיים של החברה;
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

הכנסות )(1

620

794

233

250

871

1,162

2,663

בזה  -לקוח עיקרי שהוא צד
קשור

620

673

225

155

732

831

2,077

הוצאות שכר דירה ואחזקת
משרד )(2

238

163

103

61

223

190

256

הוצאות דמי ניהול )(3

108

108

36

36

144

142

הוצאות מימון )(4

256

160

189

120

24

)*( ראה באור 2א' לעיל.
)(1
)(2
)(3
)(4

באשר להסכם המסגרת בין החברה לבין צד קשור  -ראה באור 10ג' ) (3לעיל.
בגין שכירות מבנה משרדים )ראה באור 10ג' ) (1לעיל(.
בתמורה לשירותי ניהול )ראה ביאור  10ג' ) (2לעיל(.
בגין הלוואות מהחברה האם )ראה באור  8לעיל(.
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-
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באור  - 19עסקאות עם צדדים קשורים )המשך(
ב .להלן פרוט יתרות עם צדדים קשורים המשתקפות בדוחות הכספיים של החברה;
ליום  30בספטמבר
2 0 0 5
הרכב היתרה:
חייבים ויתרות חובה

ליום  31בדצמבר
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

-

4

-

זכאים ויתרות זכות

3,050

1,697

335

הלוואות מהחברה האם )**(

13,783

13,527

13,367

)*( ראה באור 2א' לעיל.
)**( באשר להמרת ההלוואות להון מניות לאחר תאריך הדוחות הכספיים – ראה באור 22א' להלן.
ג .להלן פרוט הטבות לבעלי עניין ודירקטורים המועסקים בחברה:
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

סכום ההטבות )**(

478

406

157

140

608

450

406

מספר הנהנים

1

1

1

1

1

1

1

)*( ראה באור 2א' לעיל.
)**( בגין מנכ"ל החברה – ראה באור 10ב' לעיל.
ד.

באשר להסכם שירותי ניהול והקצאת אופציות ליו"ר הדירקטוריון לאחר תאריך הדוחות הכספיים – ראה באור  22ג' להלן.
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באור  - 19עסקאות עם צדדים קשורים )המשך(
ה.נתוני פרופורמה
החברה התקשרה עם צד קשור בהסכם לפיו מעניק הצד הקשור לחברה שירותי ניהול .החל מיום  1בנובמבר  2005הועלו דמי הניהול )ראה ביאור  10ג'
).(2
להלן נתוני רווח והפסד פרופורמה המשקפים את תוצאות הפעילות העסקית של החברה ,אילו העלאת דמי הניהול נכנסה לתוקף למפרע בתקופות
המוצגות;
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

א ל פ י ש " ח
סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
א ל פ י ש " ח
סכומים מותאמים )*(
סכומים מדווחים )*(
מבוקר

הוצאות הנהלה וכלליות בדוח

2,722

1,777

1,189

716

2,708

2,235

1,638

הוצאות הנהלה וכלליות
פרופורמה

2,884

1,939

1,243

770

2,924

2,448

1,996

רווח )הפסד( נקי בדוח

2,256

941

634

378

1,619

213

)(2,524

רווח )הפסד( נקי פרופורמה

2,094

779

580

324

1,403

-

)(2,882

רווח )הפסד( ל 1 -ש"ח ע.נ .של
מניות בדוח

0.25

0.14

0.07

0.05

0.23

0.10

)(0.20

רווח )הפסד( ל 1 -ש"ח ע.נ .של
מניות פרופורמה

0.23

0.13

0.06

0.05

0.20

0.07

)(0.23

)*( ראה באור 2א' לעיל.
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באור  – 20רו וח למניה
א  .להלן פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח למניה:
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:
כמות המניות )בנות  1ש"ח ע.נ .כל
אחת(

10,800,000

ממוצע משוקלל של הון מניות
לצורך חישוב הרווח הבסיסי
למניה 1 ,ש"ח ע.נ.

10,637,802

רווח )הפסד( מפעולות נמשכות
ששימש בחישוב הרווח הבסיסי
למניה ,אלפי ש"ח
)*(

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

2,615

9,720,000

9,720,000

10,800,000

10,800,000

743

1,384

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
סכומים מדווחים )*(

9,720,000

9,720,000

516

9,720,000

9,720,000

2,201

סכומים מותאמים )*(
מבוקר

9,720,000

9,720,000

927

9,720,000

9,720,000

)(1,896

ראה באור 2א' לעיל.

ב .להלן מידע בדבר ההשפעה הצפויה של יישומו של תקן חשבונאות מספר  21בדבר רווח למניה )ראה באור  2טז' ) (3לעיל(;
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2 0 0 4
2 0 0 5

סכומים מדווחים )*(
בלתי מבוקר

הרכב היתרה:
רווח )הפסד( בסיסי למניה כמוצג
בדוח רווח והפסד של החברה

0.25

רווח )הפסד( למניה לפי תקן ;21
בסיסי

0.34

0.14
0.14

0.07
0.10

סכומים מדווחים )*(

0.05
0.06

0.06
0.09
0.14
0.31
מדולל )*(
)*( התחשיב בוצע בהתחשב בנתונים מתוך הערכת שווי אופציות שבוצעה על ידי גיזה ,זינגר אבן בע"מ.
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לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4

0.23

סכומים מותאמים )*(
מבוקר

0.10

)(0.20

0.25

0.03

)(0.39

0.25

0.03

)(0.39

באור  - 21תמצית הדוחות הכספיים של החברה בערכים נומינליים
א .מאזן
ליום  30בספטמבר
2005

ליום  31בדצמבר
2003
2004

ליום  30בספטמבר
2005

ליום  31בדצמבר
2003
2004

אלפי ש"ח
בלתי מבוקר

אלפי ש"ח
מבוקר

אלפי ש"ח
בלתי מבוקר

אלפי ש"ח
מבוקר

נ כ ס י ם

התחייבויות והון

רכוש שוטף

התחייבויות שוטפות

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

1,068
8,360
155
9,583

584
5,960
54
6,598

146
3,183
73
3,402

ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות

1,473
4,433
5,906

1,809
2,856
4,665

1,194
1,207
2,401

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מהחברה האם
התחייבויות בשל סיום
יחסי עובד ומעביד ,נטו

השקעות וחייבים לזמן
ארוך
פקדונות

105

90

32

רכוש קבוע

2,400

1,582

708

12,088

8,270

4,142

סה"כ התחייבויות

13,783

13,527

13,367

64
13,847

13,527

5
13,372

19,753

18,192

15,773

גרעון בהון
הון המניות
גרעון

39

90
)(7,755
)(7,665
12,088

90
)(10,012
)(9,922
8,270

1
)(11,632
)(11,631
4,142

באור  - 21תמצית הדוחות הכספיים של החברה בערכים נומינליים )המשך(
ב .דוח רווח והפסד
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2004
2005

לתקופה של שלושה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
2004
2005

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2002
2003
2004
אלפי ש"ח
מבוקר

אלפי ש"ח
בלתי מבוקר

הכנסות משירותים
עלות השירותים

13,679
5,887

9,632
4,306

5,107
2,218

3,681
1,503

13,901
6,210

9,392
(*) 4,978

6,402
(*) 5,544

רווח גולמי

7,792

5,326

2,889

2,178

7,691

4,414

858

הוצאות פיתוח
הוצאות מכירה
הוצאות הנהלה וכלליות

763
1,915
2,722

567
1,884
1,777

293
699
1,188

231
855
716

837
2,411
2,708

(*) 542
(*) 1,287
(*) 2,264

(*) 544
(*) 766
(*) 1,652

5,400

4,228

2,180

1,802

5,956

4,093

2,962

רווח )הפסד( מפעולות לפני
הכנסות )הוצאות( מימון
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

2,392
)(135

1,098
)(157

709
)(73

376
2

1,735
)(115

321
250

)(2,104
)(1,033

רווח )הפסד( לפני הוצאות
אחרות
הוצאות אחרות

2,257
-

941
-

636
-

378
-

1,620
-

571
)(95

)(3,137
-

רווח )הפסד( לפני מסים על
ההכנסה
מסים על ההכנסה

2,257
-

941
-

636
-

378
-

1,620
-

476
-

)(3,137
)(31

2,257

941

636

378

1,620

476

)(3,168

רווח )הפסד( נקי
)*( סווג מחדש.
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באור  - 21תמצית הדוחות הכספיים של החברה בערכים נומינליים )המשך(
ג .דוח על השינויים בהון העצמי
הון המניות

גרעון
א ל פ י

סה"כ
ש " ח

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
בלתי מבוקר

יתרה ליום  1בינואר2005 ,
שינויים במשך התקופה שנסתיימה
ביום  30בספטמבר2005 ,
רווח לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר2005 ,

90

)(10,012

)(9,922

90

2,257
)(7,755

2,257
)(7,665

לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
בלתי מבוקר

יתרה ליום  1בינואר2004 ,
שינויים במשך התקופה שנסתיימה
ביום  30בספטמבר2004 ,
רווח לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר2004 ,

(*) 1

)(11,632

)(11,631

(*) 1

941
)(10,691

941
)(10,690

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
בלתי מבוקר

יתרה ליום  1ביולי2005 ,
שינויים במשך התקופה שנסתיימה
ביום  30בספטמבר2005 ,
רווח לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר2005 ,

90

)(8,391

)(8,301

90

636
)(7,755

636
)(7,665

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  30בספטמבר 2004
בלתי מבוקר

יתרה ליום  1ביולי2004 ,
שינויים במשך התקופה שנסתיימה
ביום  30בספטמבר2004 ,
רווח לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר2004 ,

)*(

(*) 1

)(11,069

)(11,068

(*) 1

378
)(10,691

378
)(10,690

מעוגל לאלף ש"ח הקרוב.
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באור  - 21תמצית הדוחות הכספיים של החברה בערכים נומינליים )המשך(
ג .דוח על השינויים בהון העצמי )המשך(
הון המניות

גרעון

סה"כ

א ל פ י ש " ח
מבוקר

יתרה ליום  1בינואר 2002
שינויים במשך השנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר:2002 ,
הפסד לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר2002 ,

(*) 1
(*) 1

)(8,940

)(8,939

)(3,168

)(3,168

)(12,108

)(12,107

שינויים במשך השנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר:2003 ,
רווח לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר2003 ,

(*) 1

476

476

)(11,632

)(11,631

שינויים במשך השנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר:2004 ,
הגדלת הון
רווח לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר2004 ,

89
90

)*( מעוגל לאלף ש"ח הקרוב.
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1,620

89
1,620

)(10,012

)(9,922

באור  - 22ארועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים
א .שינויים בהון המניות הרשום והקצאת מניות
.1

לאחר תאריך הדוחות הכספיים הגדילה החברה את הונה הרשום ל 100,000,000 -ש"ח
המחולקים ל 100,000,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.

 .2לאחר תאריך הדוחות הכספיים הקצתה החברה לחברה האם  9,630,000מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .כל אחת תמורת ערכן הנקוב ,בפרמיה בסכום כולל של  4,193,317ש"ח ,וזאת כנגד
המרת יתרת ההלוואות מהחברה האם שבאותה עת עמדו על סך של  13,823,317ש"ח.
בעקבות כך ,כמות האופציות שהוקצו לעובדים בכירים ונוספים ומחיר המימוש שלהן הותאמו
והועמדו על סך כולל של  1,080,000אופציות ) 378,000אופציות בגין התוכנית הראשונה לשני
עובדים בכירים ו 702,000 -אופציות בגין התוכנית השנייה לעובדים בכירים ונוספים( )ראה באור
 11לעיל( .
על פי הערכת שווי שבוצעה עבור החברה ע"י גיזה ,זינגר אבן בע"מ ,השווי ההוגן של האופציות
שהוקצו על פי התוכנית הראשונה הינו  2.74ש"ח בהתבסס על מחיר מניה של  5.5ש"ח בהנפקה )ו
  2.51ש"ח ,בהתבסס על מחיר מניה של  4.9ש"ח בהנפקה( ואילו השווי ההוגן של האופציותשהוקצו על פי התוכנית השניה הינו  1.21ש"ח בהתבסס על מחיר מניה של  5.5ש"ח בהנפקה )ו -
 1.10ש"ח ,בהתבסס על מחיר מניה של  4.9ש"ח בהנפקה( .הערכת שווי האופציות בוצעה עפ"י
נוסחת  ,Black & Scholesעם התאמות המתחייבות מכך שנוסחה זו מתייחסת לאפשרות מימוש
האופציות בתום התקופה בלבד )פרמיה של  1%לשנה בכל שנה שבה ניתן לממש את האופציה(.
סטיית התקן ,42% ,נלקחה עפ"י סטיית תקן של חברה דומה) ,נסחרת( בתוספת פרמיה של 10%
בשל העובדה שהחברה הינה חברה פרטית ושעור ההיוון ששימש בהערכה היה .4.6%
השווי הכולל של ההטבה של האופציות על פי התוכנית הראשונה הינו  1,036,131ש"ח בהנחה
שהנפקת היחידות על פי תשקיף החברה תבוצע במחיר המירבי ליחידה )או  947,215ש"ח בהנחה
שהנפקת היחידות על פי תשקיף החברה תבוצע במחיר המזערי ליחידה( ואילו השווי הכולל של
ההטבה של האופציות על פי התוכנית השנייה הינו  850,195ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות על פי
תשקיף החברה תבוצע במחיר המירבי ליחידה )או  769,089ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות על פי
תשקיף החברה תבוצע במחיר המזערי ליחידה(.
ב.

טיוטת התשקיף להנפקת ניירות ערך לציבור ע"י החברה
החברה הגישה בחודש ינואר  ,2006טיוטת תשקיף ראשונה להנפקת ניירות ערך לציבור.

ג.

הסכם שירותי ניהול והקצאת אופציות
בחודש פברואר  ,2006 ,התקשרה החברה בהסכם עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאים של יו"ר
הדירקטוריון שלה ,מר דורון ליבשטיין )להלן  -חברת הניהול( ,לפיו תעניק חברת הניהול לחברה
שירותי ייעוץ בתחומי פעילותה של החברה ובנושאים ניהוליים ,שיווקיים ואסטרטגיים ,ולשם כך
תעמיד לחברה את שירותיו של מר ליבשטיין כיו"ר דירקטוריון פעיל .ההסכם יהיה לתקופה לא
קצובה וכל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר  90ימים מראש.
החברה תהיה רשאית להפסיק את כהונתו של מר ליבשטיין כיו"ר דירקטוריון החברה בכל עת ,וזאת
גם מבלי להביא את ההסכם לידי סיום .במקרה כזה יוסיף ההסכם להיות בתוקפו כאשר חברת
הניהול תבצע את השירותים על ידי העמדת שירותיו של מר ליבשטיין כדירקטור .בתמורה לשירותים
כאמור ,תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול וייעוץ חודשיים בסך של  10,000ש"ח .בנוסף ,יהיה
מר ליבשטיין )או חברת הניהול( זכאי ,ללא תמורה ,ל 584,800 -אופציות הניתנות למימוש ל584,800 -
מניות רגילות של המנפיקה אשר תהוונה  4%מהונה המונפק והנפרע של החברה במועד הרישום של
מניות החברה למסחר בבורסה .האופציות תהיינה ניתנות למימוש בארבע מנות שוות ,החל ממועד
הבשלתן ועד תום  96חודשים ממועד הקצאתן.
על פי הערכת שווי שבוצעה ע"י גיזה ,זינגר אבן בע"מ ,השווי ההוגן של האופציות שהוקצו ליו"ר
דירקטריון החברה הינו  2.79ש"ח בהתבסס על מחיר מניה של  5.5ש"ח בהנפקה )ו 2.49 -ש"ח,
בהתבסס על מחיר מניה של  4.9ש"ח בהנפקה( .השווי הכולל של ההטבה של האופציות הינו
 1,631,445ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות על פי תשקיף החברה תבוצע במחיר המירבי ליחידה )או
 1,454,896ש"ח בהנחה שהנפקת היחידות על פי תשקיף החברה תבוצע במחיר המזערי
ליחידה(.הערכת שווי האופציות בוצעה עפ"י נוסחת  ,Black & Scholesעם התאמות המתחייבות מכך
שנוסחה זו מתייחסת לאפשרות מימוש האופציות בתום התקופה בלבד )פרמיה של  1%לשנה בכל שנה
שבה ניתן לממש את האופציה( .סטיית התקן ,42% ,נלקחה עפ"י סטיית תקן של חברה דומה )נסחרת(
ושעור ההיוון ששימש בהערכה היה .4.6%
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פרק ט'  -פרטים נוספים
חוות דעת עורך דין

9.1

יוסי אברהם ,ארד
& Co. Advocates

ושות ' משרד עורכי דין

Yossi Avraham, Arad

תל-אביב:
יוסי אברהם
אהוד ארד
דוד מושביץ
יוסף מאיר
דוד כהן
שאול הזנפלד
זהר אוזדין
יוסי רוזנבלום
יעל מרקוזה
הדר חנס*
אסנת איסן-חן
יפעת צפריר
לאריסה כהן
איתי יונאי
גל ברקוביץ'

TEL-AVIV:
YOSSI AVRAHAM
EHUD ARAD
DAVID MOSHEVICS
JOSEPH MAYER
DAVID COHEN
SHAUL HASENFELD
ZOHAR UZDIN
YOSSI ROSENBLUM
YAEL MARKUZA
*HADAR HANNES
OSNAT ISSAN-CHEN
YIFAT TSAFRIR
LARISA COHEN
ITAY YONAY
GAL BERKOVICH

דורית רביב-ברסון

DORITH RAVIV-BERSON

ירושלים:
עזרא בריק
מאיה כהן
רפאל פדלון
יועד הלברסברג
מנשה צ .יאדו
ארקדי פולונסקי

לכבוד
תפוז אנשים בע"מ
בן גוריון ,30
רמת גן 52573

JERUSALEM:
EZRA BRICK
MAYA COHEN
REFAEL FADLON
YOED HALBERSBERG
MENASHE S. YADO
ARKADI POLONSKY
* Member Of The Israeli & New York Bars
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ג.א.נ,.
הנדון :תפוז אנשים בע"מ )"החברה"(
הנפקה של מניות רגילות וכתבי אופציה )סדרה ") (1ניירות הערך המוצעים"(
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזה כי:
א.

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו
נכונה בתשקיף המציע את ניירות הערך המוצעים )"התשקיף"(.

ב.

לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המוצעת בתשקיף.

ג.

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ,ושמותיהם נכללים בתשקיף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף.
בכבוד רב,
דודי כהן ,עו"ד

אסנת איסן-חן ,עו"ד

יוסי אברהם ,ארד ושות',
משרד עורכי דין
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9.2

חוות דעת רואה חשבון
לחוות דעת רואה החשבון של המנפיקה ראה פרק ח' לתשקיף.

9.3

הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם
המנפיקה תשלם למנהלי הקונסורציום ,לחתמים ,למשקיעים המוסדיים ,למורשים
לקבלת בקשות וליועץ ההנפקה עמלות בשיעורים המפורטים בפרק ב' לתשקיף ,בסכום
כולל של כ 1,462 -אלפי ש"ח ,המהווים כ 6.1% -מהתמורה המיידית בגין היחידות
המוצעות לציבור על פי תשקיף זה.
הסכום המשוער של יתר ההוצאות הצפויות בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי תשקיף
זה והנפקתם מסתכם לסך של כ 720 -אלפי ש"ח.

9.4

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
לפרטים בדבר הקצאת אופציות לא רשומות לעובדים ולנושאי משרה במנפיקה ,ליו"ר
דירקטוריון המנפיקה ולסאני.קום בע"מ ראה סעיף ) 3.3.2ג( עד )ה( להלן.

9.5

עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה עומדים לעיון במשרדה של המנפיקה בשעות העבודה הרגילות ,עד
למועד סגירת רשימת החתימות על פי התשקיף.
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חתימות

המנפיקה
תפוז אנשים בע"מ

הדירקטורים
דורון ליבשטיין
אילן בן דב
גד שמשון
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החתמים
כלל פיננסים חיתום בע"מ
לידר הנפקות ) (1993בע"מ
הבינלאומי הראשון ושות' -חיתום והשקעות בע"מ
אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות בע"מ
רוסאריו קפיטל בע"מ
אנליסט ניהול הנפקות בע"מ
י.א.צ .השקעות ונכסים בע"מ
אפיקים חיתום ) (1993בע"מ
דש חיתום בע"מ
ירושלים שוקי הון  -חיתום והנפקות ) (1994בע"מ
מיטב חיתום בע"מ
מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ
שוחר טוב בע"מ
עידית חיתום והנפקות בע"מ
תמיר פישמן חיתום ) (1997בע"מ
רבבות חיתום בע"מ
ורד  -דורות חברה לחיתום ) (1993בע"מ

