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הנדון :החברה מתכבדת למסור בזאת דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(,
התש"ס 2000-ועל פי תקנה  36לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-בדבר זימון אסיפה כללית
מיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה ,בין היתר ,אישור ביצוע הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה ושל
כתבי אופציה של החברה לקבוצת משקיעים ,הצפויים להפוך לבעלי השליטה בחברה וזאת כנגד העברה לחברה של מלוא
החזקות המשקיעים ,מניות ואופציות ,באורבן קופיקס בע"מ ,חברה פרטית העוסקת בהקמה וניהול של רשת בתי קפה למכירת
משקאות ומאפים במחיר קבוע ואחיד של  5ש"ח למוצר ושל כתבי אופציה של החברה ליזמי העסקה )להלן" :ההקצאה
הפרטית"( והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן.
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ההקצאה הפרטית וההתקשרות במסגרתה תתתבצע
נכון למועד זה ,לחברה אין כל פעילות עסקית ו/או נכסים כלשהם.
ביום  4במאי  2015רכשה עמלול השקעות בע"מ )להלן" :עמלול"( ,חברה פרטית בשליטת גב' גלי ליברמן 48% ,מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה )להלן" :הון החברה"( ומזכויות ההצבעה בה ,לרבות בדילול מלא )להלן" :החזקות עמלול"( וקיבלה
יפוי כוח להצביע מכוח מניות נוספות של החברה ,המהוות  36.49%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה ,לרבות בדילול מלא ,כך
שלעמלול  84.49%-ממזכויות ההצבעה בחברה ולפיכך הנה בעלת השליטה בחברה.
ביום  4במאי  2015נחתם הסכם מותנה )להלן" :ההסכם"( בין החברה לבין בעלי המניות ובעלי כתבי האופציה בקופיקס ,ה"ה
אבנר )אבי( כץ ,חגית שינובר ,בנימין )בני( פרקש ,חנניה שמש ,גיל אונגר ,יהודה גביזון ,חזני הרצל ,חיים אהרון ויוסי נוימן בין
במישרין ובין באמצעות חברות בשליטתם )ביחד להלן" :הקונים""( ,במסגרתו הוסכם כי בכפוף להתקיימות תנאים מתלים
כמפורט בסעיף 2.2ו' לדוח מיידי זה להלן ,במועד השלמת העסקה ,אם וככל שתושלם ,יתבצעו ,בין היתר ,הפעולות האמורות
להלן:
א .הקונים יעבירו לחברה את מלוא החזקותיהם ) (100%במניות קופיקס כשהן נקיות וחופשיות ובכתבי האופציה של קופיקס
)להלן ביחד" :ניירות ערך קופיקס"( ,בהליך של מיזוג על דרך של החלפת ניירות ערך קופיקס לפי סעיף 103כ' לפקודת מס
הכנסה ]נוסח חדש[ ,במניות ובכתבי אופציה של החברה ,בהתאמה )להלן" :עסקת המיזוג"(.
ב .החברה תקצה לניצעים ,כהגדרתם להלן ,מניות וכתבי אופציה של החברה ,כמפורט להלן:
החברה תקצה לקונים ,בהקצאה פרטית חריגה 98,957,029 ,מניות של החברה אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן כ88.74%-
מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה )כ 86%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא( ,כשהן נקיות וחופשיות וכן,
 9,025,397כתבי אופציה של החברה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות החברה ,ואשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן
כ 7.19%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
בנוסף ,החברה תקצה ליזמי העסקה ,נכסי קרן ועדי בע"מ ,חברה בבעלות ובשליטת מר רועי גיל ושחר גבור יזמות בע"מ,
חברה בבעלות ובשליטת מר עמוס בן שחר ,חמיו של מר רועי גיל )להלן ביחד" :היזמים"(  5,022,438כתבי אופציה לא
רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות החברה ,ואשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן כ 4%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה
בה בדילול מלא.
הקונים והיזמים יקראו לעיל ולהלן ביחד" :הניצעים".
יצוין כי לאור כוונת החברה לבצע בסמוך לפני מועד ההשלמה איחוד הון ביחס של  1ל ,10-כמפורט בסעיף  7.1ו' להלן,
תותאם כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים לאיחוד ההון )דהיינו ,כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה
המוקצים תקטן פי  ,10אולם מובהר כי מחיר המימוש של כל כתב אופציה מוקצה שלאחר איחוד ההון יוותר  10אגורות(.
ג .יכנס לתוקף מינוי דירקטורים מטעם הקונים ,תסתיים כהונתם של הדירקטורים המכהנים נכון למועד פרסום דוח זה למעט,
הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי וכן ,תסתיים כהונתם של יתר נושאי המשרה המכהנים בחברה ,במועד
פרסום דוח מיידי זה.
נכון למועד זה ,השלמת העסקה נשוא ההסכם מותנית בקיומם המצטבר של כל תנאים מתלים המפורטים בסעיף 2.2ו' לדוח מיידי
זה ,עד למועד שיקבע בהסכמת הצדדים ,אך לא יאוחר מיום  30ביוני  ,2015כפוף לזכותם של הצדדים לדחות את המועד האחרון
בהסכמה בכתב )לעיל ולהלן" :מועד ההשלמה"( ובכלל אלה :קבלת אישור דירקטוריון החברה ,אשר התקבל ביום  4במאי 2015
וקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה )המזומנת על פי דוח מיידי זה( להקצאה הפרטית החריגה נשוא דוח מיידי זה.
בהתאם לאמור לעיל ,על סדר יומה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מיידי זה תועלה עסקת המיזוג .לפרטים אודות
קופיקס ראה מתאר העברת פעילות המצורף כנספח א' לדוח מיידי זה .דוחותיה הכספיים של קופיקס ליום  31בדצמבר 2014
ודוח הדירקטוריון המצורף להם ,מצורפים לדוח מיידי זה ,כנספח ב' וכנספח ג' ,בהתאמה .הערכת השווי שבוצעה לקופיקס,
ליום  31בדצמבר  ,2014מצורפת כנספח ד' לדוח מיידי זה.
הניצעים בהקצאה הפרטית החריגה ושאלת היותם צד מעוניין
הקונים ,הנמנים על הניצעים בהקצאה הפרטית החריגה )במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם( הינם בעלי ניירות ערך קופיקס,
ה"ה אבנר כץ ,חגית שינובר )בתו של אבנר כץ( ,בנימין פרקש ,חנניה שמש ,גיל אונגר ,יהודה גביזון ,חזני הרצל ,חיים אהרון ויוסי
נוימן .כמפורט בסעיף  2.2לדוח מיידי זה ,הצהירו כל הקונים למעט יהודה גביזון ,חיים אהרון ויוסי נוימן כי הם יפעלו בעצה אחת
ביחס להחזקותיהם במניות החברה )בין במישרין ובין בעקיפין( ולפיכך הם יחשבו כמחזיקים יחד )כמשמעות המונח בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח (1968-במניות החברה )להלן" :דבוקת השליטה"(.
מטרת ההקצאה הפרטית הינה להקנות לדבוקת השליטה את השליטה בחברה לפי הוראות סעיף  (1)328לחוק החברות ,התשנ"ט
– ) 1999להלן" :חוק החברות"(.
הקונים הינם צדדים מעוניינים )כהגדרת המונח בסעיף  (1)(5)270לחוק החברות( היות ובסמוך לאחר ביצוע ההקצאה ,יחזיקו
הניצעים סה"כ ב 98,957,029-מניות שתהוונה אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן כ 88.74%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה
)להלן" :המניות המוקצות"( וב 9,025,397-כתבי אופציה א' לא רשומים למסחר )להלן" :כתבי אופציה א'"( אשר המניות
שתנבענה ממימושם תהוונה ביחד עם המניות המוקצות כ 86%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא;
בנוסף ,כחלק מההקצאה הפרטית ,תקצה החברה לכל אחד מהיזמים) 2,511,219 ,ובסה"כ (5,022,438 ,כתבי אופציה ב' ,הניתנים
למימוש למניות החברה אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן ,בסה"כ ,כ 4%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא .אף
אחד מהיזמים אינו צד מעוניין ,כהגדרת המונח בסעיף  (1)(5)270לחוק החברות .יצוין כי ,מר רועי גיל והגב' גלי ליברמן ,בעלת
השליטה בחברה ,הצהירו כי עד לפני שנתיים היו שותפים במספר עסקים ונכון למועד דוח מיידי זה ,ההחזקה היחידה בה
מחזיקים השניים הינה ,החזקת מיעוט זניחה בחברת הזנק ולפיכך ,הגב' גלי ליברמן הצהירה שאין לה עניין אישי בהקצאה
הפרטית .עוד יצוין כי מר עמוס בן שחר הינו חמיו של מר רועי גיל.
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תנאי ניירות הערך המוצעים ,כמותם ושעורם בהון החברה לאחר ההקצאה
מוצע להקצות לניצעים ,כנגד העברת מלוא החזקות הקונים בניירות ערך קופיקס לחברה ,את המניות המוקצות ואת כתבי
האופציה המוקצים ,כמתואר להלן:
א .מוצע להקצות לקונים ,בחלוקה כמפורט בסעיף  5.5לדוח מיידי זה להלן ,את המניות המוקצות ,אשר תהוונה מיד לאחר
הקצאתן כ 88.74%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה וכן את כתבי אופציה א' אשר המניות שתנבענה ממימושם תהוונה
ביחד עם המניות המוקצות כ 86%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא ,בתנאים המפורטים בסעיף  4לדוח מיידי
זה להלן.
ב .מוצע להקצות ליזמים 5,022,438 ,כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות החברה ,ואשר תהוונה מיד
לאחר הקצאתן כ 4%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא ,בתנאים המפורטים בסעיף  4לדוח מיידי זה להלן.
המניות המוקצות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה א' וכתבי אופציה ב' ,תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות
הרגילות הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח מיידי זה.
התמורה בעד ניירות הערך המוצעים
המניות וכתבי האופציה שיוקצו לניצעים במסגרת עסקת המיזוג יוקצו כנגד העברת החזקות הקונים בקופיקס לחברה.
מחיר מניות החברה בהקצאה הפרטית החריגה ובבורסה
יצוין כי על בסיס הערכת השווי שנערכה לקופיקס ,הרי שהמניות המוקצות שתוקצינה לניצעים תוקצינה להם בתמורה לסך
רעיוני של כ 80.16-אג' למניה ,לרבות אלו שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה א' וכתבי אופציה ב' )להלן" :הסך הרעיוני"(,
הנגזר משווי כולל של  90,586אלפי ש"ח להחזקות הקונים בניירות ערך קופיקס ושווי חברה בסך של כ 10-מיליון ש"ח .לדעת
דירקטוריון החברה ,לא יהיה נכון להשוות את הסך הרעיוני לשערי מניית החברה ,שכן החברה הינה שלד בורסאי והיא נסחרת
בשווי שאינו משקף את שוויה הכלכלי .לפרטים נוספים בדבר התמורה והדרך בה נקבעה ונימוקי דירקטוריון החברה לאישור
ההקצאה הפרטית ,ראה סעיפים  6ו 13-לדוח מיידי זה להלן ,בהתאמה.
שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בהקצאה ומהותו
בהתאם להצהרותיהם ,אין לדירקטורים המכהנים עניין אישי בהקצאה הפרטית.
הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה )להלן" :האסיפה"( אשר תיערך ביום ד'27 ,
במאי  2015בשעה  ,11:00במשרדי שמעונוב ושות' – עורכי דין ,ברחוב מנחם בגין  ,11רמת גן ,ועל סדר יומה תועלינה לאישור,
כמקשה אחת ,ההתקשרויות הבאות:
א .ההקצאה הפרטית.
ב .התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה מסוג  run-offשתכסה פעולות שנעשו עד
למועד ההשלמה ,על-ידי הדירקטורים ונושאי המשרה שכיהנו בחברה עד למועד ההשלמה ,כמפורט בסעיף 16.1ב' לדוח מיידי
זה להלן.
ג .התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,שתיכנס לתוקפה במועד ההשלמה והכללת
הדירקטורים שיכהנו בחברה במועד ההשלמה ,בפוליסת ביטוח זו ,כמפורט בסעיף 16.1ג' לדוח מיידי זה להלן.
ד .מינוי דירקטורים  -מוצע לאשר את מינוי ה"ה אבנר כץ ,חנניה שמש וגיל אונגר )להלן ביחד" :הדירקטורים המוצעים"(,
כדירקטורים בדירקטוריון החברה .מינוי הדירקטורים המוצעים ,יכנס לתוקפו במועד ההשלמה ובאותו מועד ,תסתיים
כהונתם של הדירקטורים המכהנים נכון למועד זה בדירקטוריון החברה ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,ה"ה נחום לנגנטל
ואלון פנקס ולמעט הדירקטור הבלתי תלוי ,מר רוני קליינפלד ושל נושאי המשרה המכנים בחברה ,נכון למועד דוח מיידי זה.
ה .שינוי שמה של החברה לשם קופיקס גרופ בע"מ )ובאנגלית  (Cofix Group Ltdאו לכל שם דומה אחר ,כפי שיאושר על ידי
רשם החברות .יובהר כי אם וככל ששינוי שם החברה יאושר על ידי האסיפה הכללית ,החלטת האסיפה הכללית בדבר שינוי
שם החברה תיכנס לתוקף רק בעת במועד ההשלמה.
ו .איחוד המניות הקיימות בהון המניות המונפק של החברה ,כך שכל עשר ) (10מניות רגילות ללא ערך נקוב בהון המניות
המונפק והנפרע של החברה תאוחדנה למניה רגילה אחת ) (1ללא ערך נקוב )להלן" :איחוד ההון"( .איחוד ההון כאמור יבוצע
בסמוך לפני מועד ההשלמה ,במועדים שיתואמו עם הבורסה .יצוין כי לאור כוונת החברה לבצע בסמוך לפני מועד ההשלמה
את איחוד ההון ,תותאם כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים לאיחוד ההון )דהיינו ,כמות המניות המוקצות
וכתבי האופציה המוקצים תקטן פי  ,10אולם מובהר כי מחיר המימוש של כל כתב אופציה מוקצה שלאחר איחוד ההון יוותר
 10אגורות(.
המועד הקובע
בהתאם להוראת סעיף )182ב( לחוק החברות ,כל מי שהחזיק במניות החברה ביום א' 17 ,במאי  ,2015יהיה זכאי להשתתף
באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח ,על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה ,לא פחות מ 48-שעות לפני המועד
הקבוע לתחילת האסיפה וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה
באסיפה הכללית( ,התש"ס.2000-
מנין חוקי
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיו נוכחים באסיפה ,בעצמם או על ידי באי כוח ,לפחות שני ) (2בעלי
מניות המחזיקים ביחד לפחות  50%מקולות ההצבעה בחברה )להלן" :מניין חוקי"( ,היא תידחה ביום עסקים אחד ,ותתקיים
ביום ה' 28 ,במאי  ,2015בשעה  ,11:00באותו המקום )להלן" :האסיפה הנדחית"( .המניין החוקי באסיפה הנדחית יהיה שני בעלי
מניות הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח .אם לא ימצא מנין חוקי כאמור לעיל כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה,
תתבטל האסיפה.
הרוב הנדרש
א .בהתאם להוראות הדין ,הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות שפורטו בסעיפים 7.1א'7.1 ,ב'7.1 ,ג' ו7.1-ד' לעיל )לרבות עסקת
החלפת המניות( הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
ב .בהתאם להוראות הדין ,הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות שפורטו בסעיפים 7.1ה' ו7.1-ו' לעיל הינו רוב של  75%מקולות
בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
עיון במסמכים
בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין ,לפי בקשתם ,בדוח מיידי זה )על נספחיו( ,ובכל מסמך הנוגע לעסקת המיזוג במשרדי עו"ד
שמעונוב ושות' ,בדרך מנחם בגין  ,11רמת גן ,קומה  ,23בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד קורין ביטון )טלפון:
.(03-6111000
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החברה מתכבדת למסור בזאת דוח מיידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה
רשומה( ,התש"ס 2000-ועל פי תקנה  36לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל,1970-
בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה ,בין היתר ,אישור ביצוע
הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה וכתבי אופציה של החברה לקבוצת משקיעים ,הצפויים להפוך לבעלי
השליטה בחברה וזאת כנגד העברה לחברה של מלוא החזקות המשקיעים ,מניות ואופציות ,באורבן קופיקס
בע"מ ,חברה פרטית העוסקת בהקמה וניהול של רשת בתי קפה למכירת משקאות ומאפים במחיר קבוע ואחיד
של  5ש"ח למוצר ,ושל כתבי אופציה של החברה ליזמי העסקה )להלן" :ההקצאה הפרטית"( ,והכל כמפורט
בדוח מיידי זה להלן.
 .1כללי
 1.1נכון למועד דוח זה ,לחברה אין כל פעילות עסקית ו/או נכסים כלשהם למעט יתרת מזומנים ושווי מזומנים
שסכומם למועד פרסום דוח מיידי זה ,עומדת על סך של כ 2-ש"ח.
 1.2ביום  28באפריל  2015התקשרו בעלי השליטה באותה עת בחברה ,ליאור תמר השקעות בע"מ ,אורי אקרמן
וסייקס חברה למסחר ) (1982בע"מ )ביחד להלן" :בעלי השליטה הקודמים"( ,בהסכם עם עמלול השקעות
בע"מ ,חברה פרטית בשליטת גב' גלי ליברמן )להלן" :עמלול"( ,לפיו מכרו בעלי השליטה הקודמים לעמלול
 6,026,926מניות של החברה המהוות כ 48%-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )להלן" :המניות
הנמכרות" ו"הון החברה" ,לפי העניין( ומזכויות ההצבעה בה )להלן" :החזקות עמלול"( וכן העניקו לעמלול
יפוי כח בלתי חוזר בגין יתרת מניות החברה המוחזקות על ידם ) 4,582,050מניות של החברה המהוות כ-
 36.49%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה )להלן" :המניות הנוספות"(( ,לפיו הוקנו לעמלול מלוא זכויות
ההצבעה בגין המניות הנוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וכן הוקנתה לה הזכות למכור את המניות
הנמכרות ואת המניות הנוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי .לאור האמור לעיל ,עמלול הינה בעלת זכויות
ההצבעה בקשר עם מניות החברה המהוות יחד כ 84.49%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה ,לרבות
בדילול מלא ,ולפיכך הנה בעלת השליטה בחברה .כן הוסכם כי בעלי השליטה הקודמים יהיו זכאים ל-
 43.19%מכל תמורה שתקבל עמלול או מי מטעמה מהחברה ,מצד ג' בקשר עם החברה ,בקשר לעסקה
האמורה או לעסקת הכנסת פעילות לחברה או בקשר לשטרי ההון של החברה שהעבירו בעלי השליטה
הקודמים לעמלול ,ואשר במסגרתם חייבת החברה לעמלול סך כולל של  .7,711,999לפרטים נוספים ראה
בדוח המיידי של החברה מיום  29באפריל  ,2015מספר אסמכתא .2015-01-007833
 1.3ביום  4במאי  2015העניקה עמלול לקונים ,כתב התחייבות לפיו היא מתחייבת) :א( להצביע באסיפה הכללית
של בעלי המניות בחברה המזומנת על פי דוח מיידי זה )להלן" :האסיפה"( מכוח כל מניות החברה אשר
זכויות ההצבעה בהן מוקנות לה ,בעד אישור ההקצאה הפרטית ויתר ההתקשרויות שעל סדר יומה של
האסיפה; )ב( כי עד חלוף המועד הקובע לאסיפה ,כמות המניות המופקדות המקנות לעמלול זכויות הצבעה
בחברה לא תרד מתחת לכ 50.01%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה; )ג( כי סמוך לפני מועד ההקצאה
הפרטית ,החזקותיה בניירות הערך של החברה )לבד או ביחד עם אחרים ,לרבות מכוח יפוי כוח שניתן לה
מאת סייקס חברה למסחר ) (1982בע"מ ,ליאור תמר השקעות בע"מ ואורי אקרמן ,להלן" :בעלי השליטה
הקודמים בחברה"( ,תרדנה מתחת ל 5%-מזכויות ההצבעה בחברה לאחר ההקצאה ,באופן שעמלול לא
תהיה בעלת עניין בחברה במועד ההקצאה.
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 .2ההקצאה הפרטית וההתקשרות במסגרתה היא מבוצעת
 2.1ביום  4במאי  2015נחתם הסכם מותנה )להלן" :ההסכם"( בין החברה לבין בעלי המניות ובעלי כתבי
האופציה באורבן קופיקס בע"מ ,חברה פרטית ,העוסקת בהקמה וניהול של רשת בתי קפה למכירת
משקאות ומאפים במחיר קבוע ואחיד של  5ש"ח למוצר )להלן" :קופיקס"( ,ה"ה אבנר )אבי( כץ ,חגית
שינובר )בתו של אבנר כץ( ,בנימין )בני( פרקש ,חנניה שמש ,גיל אונגר ,יהודה גביזון ,חזני הרצל ,חיים אהרון
ויוסי נוימן ,כולם בין במישרין ובין באמצעות חברות בשליטתם והינם צדדים שלישיים שאינם קשורים
לחברה )אשר יקראו להלן ביחד" :הקונים"( .לפי ההסכם ,יעבירו הקונים לחברה את מלוא החזקותיהם
) (100%במניות ובאופציות קופיקס ובתמורה ,תקצה החברה לניצעים ,כהגדרתם להלן ,בדרך של הקצאה
פרטית חריגה ,מניות וכתבי אופציה של החברה ,כפי שיפורט להלן 2.2 .להלן פרטיו העיקריים של ההסכם
שנחתם:
א .הקונים יעבירו לחברה את מלוא החזקותיהם ) (100%במניות קופיקס ובאופציות קופיקס כשהן נקיות
וחופשיות ,בהליך של מיזוג על דרך של החלפת מניות ואופציות לפי סעיף 103כ' לפקודת מס הכנסה
]נוסח חדש[ .לפרטים בדבר מבנה ההון של קופיקס ראה סעיף  1.2למתאר קופיקס המצ"ב כנספח א'
לדוח מיידי זה )להלן" :עסקת המיזוג" ו"-המתאר" ,בהתאמה(.
ב .החברה תקצה לקונים ,בהקצאה פרטית חריגה 98,957,029 ,מניות של החברה )להלן" :המניות
המוקצות"( אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן כ 88.74%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה )כ86%-
מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא( ,כשהן נקיות וחופשיות ,בכפוף לתנאי החסימה,
כמפורט בסעיף  12להלן )להלן" :תנאי החסימה"( .הקונים ,התחייבו כי החזקותיהם )לחוד או ביחד,
אם יראו במי מהם במחזיק ביחד עם אחרים( בהון המניות המונפק והנפרע של החברה לא יעלו על ,90%
אלא בכפוף להוראות סעיף  336לחוק החברות ,התשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"(.
ג .החברה תקצה לקונים  9,025,397כתבי אופציה א' לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות החברה
תמורת מחיר מימוש של  10אגורות לכל כתב אופציה ,בחלוקה כמפורט בסעיף  5להלן ,כנגד העברת
אופציות קופיקס לחברה ,ואשר המניות שתנבענה ממימושם תהוונה מיד לאחר הקצאתן כ 7.19%-מהון
החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא )להלן" :כתבי אופציה א'"( .כתבי אופציה א' יוקצו לקונים
כשהם נקיים וחופשיים )בכפוף לתנאי החסימה(.
ד .החברה תקצה ליזמי העסקה ,נכסי קרן ועדי בע"מ ,חברה בבעלות ובשליטת מר רועי גיל ושחר גבור
יזמות בע"מ ,חברה בבעלות ובשליטת מר עמוס בן שחר ,חמיו של מר רועי גיל )להלן ביחד" :היזמים"(,
) 5,022,438לכל אחד מהם ,(2,511,219 ,כתבי אופציה ב' לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות
החברה תמורת מחיר מימוש של  10אגורות לכל כתב אופציה ,ואשר המניות שתנבענה ממימושן תהוונה
מיד לאחר הקצאתן כ 4%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא )להלן" :כתבי אופציה ב'".
כתבי אופציה א' וכתבי אופציה ב' יקראו להלן" :כתבי האופציה" .המניות שתנבענה ממימוש כתבי
האופציה תקראנה להלן" :מניות המימוש" .המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים יקראו ביחד
להלן" :ניירות הערך המוקצים"(.
יצוין כי לאור כוונת החברה לבצע בסמוך לפני מועד ההשלמה איחוד הון ביחס של  1ל ,10-כמפורט
בסעיף 2.2ו') (8להלן ,תותאם כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים לאיחוד ההון )דהיינו,
כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים תקטן פי  ,10אולם מובהר כי מחיר המימוש של כל
כתב אופציה מוקצה שלאחר איחוד ההון יוותר  10אגורות(.
ה .יכנס לתוקף מינוי דירקטורים מטעם הקונים ,תסתיים כהונתם של הדירקטורים המכהנים למועד דוח
מיידי זה בדירקטוריון החברה )למעט הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי אשר ימשיכו
לכהן בדירקטוריון החברה( וכן ,שליתר נושאי המשרה המכהנים בחברה ,נכון למועד פרסום דוח מיידי
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זה.
ו .השלמת ההתקשרות נשוא ההסכם מותנית בקיומם המצטבר של כל התנאים המתלים המפורטים להלן
עד ליום  30ביוני ) 2015להלן" :המועד האחרון"( ,כפוף לזכותם של הצדדים לדחות את המועד האחרון
בהסכמה בכתב:
) (1קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה לשינוי שם החברה לקופיקס גרופ בע"מ )ובאנגלית:
)(2
)(3
)(4

)(5

 (Cofix Group Ltdאו לכל שם דומה אחר כפי שיאושר על ידי רשם החברות.
קבלת אישור האסיפה הכללית לביצוע ההקצאה הפרטית.
קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוקצים ושל מניות המימוש.
אישור מינוי הדירקטורים מטעם הקונים חלף הדירקטורים המסיימים ,בתוקף ממועד ההשלמה,
כמפורט בסעיף 16.1ד' להלן לרבות חתימת הדירקטורים ונושאי המשרה המסיימים כהונתם ,על
כתבי ויתור על טענות כנגד החברה.
קבלת אישור האסיפה הכללית להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
בחברה ,אשר תכלול את הדירקטורים שיכהנו בחברה החל ממועד ההשלמה ולהתקשרותה

בפוליסת ביטוח מסוג  runoffאשר תכלול את הדירקטורים שיכהנו בחברה עד מועד ההשלמה..
) (6קבלת החלטת מיסוי בהסכם )פרה רולינג( מרשויות מס הכנסה לפיה העסקה נשוא ההסכם עומדת
בתנאי סעיף 103כ' לפקודה ולפיכך היא לא תחויב במס.
1
) (7קבלת מכתב התחייבות מעמלול ,כמפורט בסעיף  1.3לעיל .
) (8קבלת אישור האסיפה הכללית לאיחוד המניות הקיימות בהון המניות המונפק של החברה ,כך שכל
עשר ) (10מניות רגילות ללא ערך נקוב בהון המניות המונפק והנפרע של החברה תאוחדנה למניה
רגילה אחת ) (1ללא ערך נקוב )להלן" :איחוד ההון"( .איחוד ההון כאמור יבוצע בסמוך לפני מועד
ההשלמה ,במועדים שיתואמו עם הבורסה .יצוין כי לאור כוונת החברה לבצע בסמוך לפני מועד
ההשלמה את איחוד ההון ,תותאם כמות המניות המוקצות וכתבי אופציה המוקצים לאיחוד ההון
)דהיינו ,כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים תקטן פי  ,10אולם מובהר כי מחיר
המימוש של כל כתב אופציה מוקצה שלאחר איחוד ההון יוותר  10אגורות(..
ז .החברה התחייבה כי החל ממועד חתימת ההסכם ועד למועד ההשלמה ,החברה לא תבצע כל פעולות
אשר חורגות ממהלך העסקים הרגיל שלה ,לרבות התחייבות כלשהי שאינה במהלך העסקים הרגיל שלה
ולרבות הקצאת ניירות ערך כלשהם ו/או התחייבות להקצאת ניירות ערך כלשהם ,שינוי מהותי בהרכב
הנכסים של החברה ,רישום שעבודים ,נטילת אשראי וערבויות ולמעט פעולות המתחייבות מהסכם זה.
למען הסר ספק ,אין בכוונת הסכם זה להגביל את האורגנים של החברה לפעול לטובת החברה.

בהתאם לאמור לעיל ,ולאחר שהתקבל לכך אישור דירקטוריון החברה ביום  4במאי  ,2015על סדר
יומה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מיידי זה ,יועלה ,בין היתר ,אישור ההקצאה
הפרטית .לפרטים אודות קופיקס ראה המתאר .דוחותיה הכספיים של קופיקס ליום  31בדצמבר
 2014ודוח הדירקטוריון המצורף להם ,מצורפים לדוח מיידי זה ,כנספחים ב' ו-ג' ,בהתאמה.
הערכת השווי שבוצעה לקופיקס ,מצורפת כנספח ד' לדוח מיידי זה .למען הסר ספק ,יובהר כי
ארבעת הנספחים האמורים ,המצורפים לדוח מיידי זה ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1

כאמור בסעיף  1.3לעיל ,למועד הדוח המיידי ,ניתן מכתב ההסכמה כאמור.

5

2.3

תנאי סעיף 103כ' לפקודה
כמפורט לעיל ,העברת החזקות הקונים בקופיקס לחברה כנגד הקצאת המניות )שהינה למעשה ,מיזוג בדרך
של החלפת מניות( תיעשה בהתאם להוראות סעיף 103כ' לפקודה.
סעיף 103כ' לפקודה
בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה ,לא יושת על הקונים כל מס בגין העברת החזקותיהם בקופיקס וזאת
בכפוף לתנאים שיפורטו להלן )המהווים את עיקרי התנאים הרלבנטיים(:
א .בחברה הקולטת תמשך ,בתקופה הנדרשת ,הפעילות הכלכלית העיקרית שהיתה בכל אחת מהחברות
המתמזגות ערב המיזוג.
ב .החברה הקולטת מחזיקה ,מיד לאחר המיזוג ובמשך התקופה שתחילתה במועד המיזוג וסופה שנתיים
מתום שנת המס שבה חל מועד המיזוג )לעיל ולהלן" :התקופה הנדרשת"( ,בכל הזכויות בחברה
הנעברת שאותן החזיקה במועד המיזוג.
ג .על אף האמור לעיל ,אם יתקיים אירוע מהאירועים המפורטים להלן לא ייראו בכך שינוי בזכויות לאחר
המיזוג ובלבד שבשום מועד במהלך התקופה הנדרשת לא ייפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי זכויות
בחברות המשתתפות במיזוג ערב המיזוג מ 51%-מכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת וכן לא ייפחתו
זכויות החברה הקולטת מ 51%-בכל אחת מהזכויות בחברה הנעברת:
הוצעו לציבור בבורסה מניות כהגדרתן בסעיף  102לפקודת מס הכנסה על פי תשקיף שבו צויין
)(1
שהבורסה הסכימה לרישום המניות למסחר בה.
אחד או יותר מבעלי הזכויות בחברות המתמזגות מכר במכירה מרצון ,בתקופה הנדרשת ,פחות
)(2
מ 10%-מהזכויות שהיו לו בחברה הקולטת מיד לאחר מועד המיזוג ,או  -אם הסכימו בעלי

)(3

הזכויות האחרים  -אחוז גבוה יותר ,ובלבד שסך הזכויות הנמכרות מאת כלל בעלי הזכויות לא
יעלה על  10%מכלל הזכויות בחברה ,לפני ההקצאה למי שלא היה בעל זכויות לפני המיזוג.
הוקצו מניות חדשות בחברה למי שלא היה בעל זכויות בחברה לפני ההקצאה בשיעור שאינו
עולה על  25%מהון החברה לפני ההקצאה;

 .3הניצעים בהקצאה הפרטית החריגה ושאלת היותם צד מעוניין
הקצאת המניות וכתבי אופציה א'
 3.1הקונים )הנמנים על הניצעים בהקצאה הפרטית החריגה ,במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם( ,להם
תוקצינה המניות המוקצות וכתבי אופציה א' הינם בעלי מניות ובעלי אופציות בקופיקס – קרי ,ה"ה אבנר
)אבי( כץ ,חגית שינובר ,בנימין )בני( פרקש ,חנניה שמש ,גיל אונגר ,יהודה גביזון ,חזני הרצל ,חיים אהרון
ויוסי נוימן בין במישרין ובין באמצעות חברות בשליטתם .כל הקונים למעט ,יהודה גביזון ,חיים אהרון
ויוסי נוימן )להלן" :דבוקת השליטה"( ,הצהירו כי הם יפעלו בעצה אחת ביחס להחזקותיהם במניות החברה
ולפיכך הם יחשבו כמחזיקים יחד במניות החברה )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.(1968-
יצוין כי ,מטרת ההקצאה הפרטית הינה להקנות לדבוקת השליטה את השליטה בחברה לפי הוראות סעיף
 (1)328לחוק החברות.
 3.2הקונים הינם צדדים מעוניינים )כהגדרת המונח בסעיף  (1)(5)270לחוק החברות( היות ובסמוך לאחר ביצוע
הקצאת ניירות הערך המוקצים )כהגדרתם לעיל( יחזיקו הקונים ב 98,957,029-מניות שתהוונה כ88.74%-
מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה )כ 86%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא( וכן ,יחזיקו
הקונים ב 9,025,397-כתבי אופציה א' ,אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן ,כ 7.19%-מהון החברה ומזכויות
ההצבעה בה בדילול מלא.
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הקצאת כתבי אופציה ב'
 3.3בנוסף על האמור לעיל ,כחלק מההקצאה הפרטית ,תקצה החברה לכל אחד מהיזמים) 2,511,219 ,ובסה"כ,
 (5,022,438כתבי אופציה ב' ,הניתנים למימוש למניות החברה אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן ,בסה"כ ,כ-
 4%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא .אף אחד מהיזמים אינו צד מעוניין ,כהגדרת המונח
בסעיף  (1)(5)270לחוק החברות.
יצוין כי מר רועי גיל והגב' גלי ליברמן ,בעלת השליטה בחברה ,הצהירו כי עד לפני שנתיים היו שותפים
במספר עסקים ונכון למועד דוח מיידי זה ,ההחזקה היחידה בה מחזיקים השניים הינה ,החזקת מיעוט
זניחה בחברת הזנק ולפיכך ,הצהירה הגב' גלי ליברמן שאין לה עניין אישי בהקצאה הפרטית .עוד יצוין כי
מר עמוס בן שחר הינו חמיו של מר רועי גיל.
 .4תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם ,כמותם והשיעור שהם מהווים מהון החברה
 4.1על פי תנאי ההקצאה הפרטית החריגה המוצעת ,מוצע להקצות לקונים ,במסגרת עסקת המיזוג ,כנגד
העברת מלוא החזקותיהם בקופיקס לחברה 98,957,029 ,מניות של החברה אשר תהוונה מיד לאחר
הקצאתן ,כ 88.74%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה )כ 86%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה
בדילול מלא( וכן 9,025,397 ,כתבי אופציה א' ,לא רשומים למסחר ,אשר תהוונה מיד לאחר הקצאתן ,כ-
 7.19%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא .כן מוצע להקצות ליזמים  5,022,438כתבי אופציה
ב' ,לא רשומים למסחר ,הניתנים למימוש למניות החברה שתהוונה מיד לאחר הקצאתן כ 4%-מהון החברה
ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא.
 4.2המניות המוקצות תהוונה ,לאחר הקצאתן ,ביחד עם מניות המימוש ,לכל היותר  90%מהון החברה בדילול
מלא לאחר ההקצאה.
 4.3המניות המוקצות ומניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה
הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח מיידי זה ואשר מקנות למחזיקיהן ,בין השאר ,זכויות שוות
לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה ,להשתתף ולהצביע בהן ,לקבל דיבידנדים או כל חלוקה
אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.
 4.4כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים נקבעה בהתאם ליחס החליפין שבין שווי החברה
)המבוסס על המזומנים בקופה בניכוי התחייבויות למועד ההשלמה( לבין השווי של קופיקס על פי הערכת
שווי של קופיקס .כמות כתבי האופציה ב' נקבעה במו"מ שנערך בין הקונים ליזמים והיא מהווה חלק ,בלתי
נפרד ,מעסקת המיזוג.
 4.5יצוין כי בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,המניות המוקצות כאמור תוקצינה על שמה של החברה
לרישומים של בנק הפועלים בע"מ )או חברה לרישומים שתבוא בנעליה( ולא בתעודות על שם הניצעים.
 4.6להלן יובאו תנאי כתבי האופציה המוצעים:

*

סדרה

כתבי אופציה א'

כתבי אופציה ב'

הכמות שתוקצה

*9,025,397

*5,022,438

מחיר המימוש

 10אגורות

 10אגורות

תקופת המימוש

ארבע שנים ממועד ההקצאה

שלוש שנים ממועד ההקצאה

לאור כוונת החברה לבצע בסמוך לפני מועד ההשלמה את איחוד ההון ,תותאם כמות כתבי האופציה
המוקצים לאיחוד ההון )דהיינו ,כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים תקטן פי  ,10אולם
מובהר כי מחיר המימוש של כל כתב אופציה מוקצה שלאחר איחוד ההון יוותר  10אגורות(.
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התאמות כתבי האופציה המוצעים עקב חלוקת מניות הטבה ,הנפקת זכויות ,איחוד ופיצול:
ממועד הנפקת כתבי האופציה המוצעים )כתבי אופציה א' וכתבי אופציה ב'( ועד תום תקופת המימוש )לפי
העניין( תחולנה ההוראות הבאות:
א.

חלוקת מניות הטבה
בכפוף לאמור להלן ,אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הקובע לחלוקתן יחול לפני
יום המימוש ,יתווספו למניות המימוש ,שמחזיק בכתב אופציה זכאי להן עם מימוש כתבי
האופציה ,מניות במספר ובסוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש
את כתב האופציה ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות הטבה.
ההוראות המתייחסות למניות המימוש תחולנה גם לגבי המניות שיתווספו למניות המימוש,
כפוף לשינויים המחויבים.
מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם רק במקרה של חלוקת מניות
הטבה כאמור אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות לבעלי עניין(.

ב.

הנפקת זכויות
אם יוצעו לבעלי המניות של החברה בדרך של זכויות ,זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם ,לא
תוגדל כמות מניות המימוש ועל החברה להציע או לגרום לכך כי יוצעו הזכויות באותם תנאים,
בשינויים המחויבים ,גם למחזיקי כתבי האופציה שטרם מומשו ,כאילו מימשו מחזיקי כתבי
אופציה אלה את כתבי האופציה שלהם ערב התאריך הקובע את הזכות להשתתף בהנפקת
הזכויות הנ"ל.

ג.

איחוד ופיצול הון

בכפוף לאמור להלן ,אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק למניות ,או תחלק
אותן בחלוקת משנה ,יאוחדו או יחולקו ,בהתאמה ,כתבי האופציה באופן שכל כתב אופציה
שלאחר האיחוד יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת שלאחר האיחוד .במקרה זה לא יהיה בעל
כתבי אופציה זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי מניות שיתהוו יטופלו כפי
שדירקטוריון החברה ימצא למתאים.
יובהר כי כתבי האופציה המוצעים לא יותאמו לחלוקת דיבידנד.
 4.7השווי ההוגן של כתבי האופציה ,בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו -
השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה א' שיוקצה לקונים ,מחושב לפי מודל בלק אנד שולץ הקבוע
בתקנון הבורסה ,הינו כ 2.74-ש"ח ,דהיינו השווי ההוגן של כל כתבי האופציה א' שיוקצו לקונים כ24,730-
אלפי ש"ח.
השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  0.1ש"ח ,סטיית תקן )יומית( של  33.82%לתקופה
של  4שנים ,שיעור ריבית הינו  ,1.06%תקופת מימוש של  4שנים.
יצוין כי על בסיס הערכת השווי ,שווי כתבי אופציה א' הינו כ 70-אגורות לכתב אופציה וסה"כ ההטבה
הכוללת בגינם הינה ,כ 6.3-מיליון ש"ח.
השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה ב' שיוקצה ליזמים ,מחושב לפי מודל בלק אנד שולץ הקבוע
בתקנון הבורסה ,הינו כ 2.74-ש"ח ,דהיינו השווי ההוגן של כל כתבי האופציה ב' שיוקצו ליזמים כ13,761-
אלפי ש"ח.
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השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של  0.1ש"ח ,סטיית תקן )יומית( של  33.09%לתקופה
של  3שנים ,שיעור ריבית הינו  ,0.79%תקופת מימוש של  3שנים.
יצוין כי על בסיס הערכת השווי ,שווי כתבי אופציה ב' הינו כ 70-אגורות לכתב אופציה וסה"כ ההטבה
המגולמת לכל אחד מבין היזמים ,נכסי קרן ועדי בע"מ ושחר גבור יזמות בע"מ הינה ,כ 1.8-מיליון ש"ח.
 .5הון המניות המונפק בחברה ,הכמות ושעור החזקות הניצעים ,בעלי עניין בחברה הציבור בהון החברה
 5.1הון המניות הרשום של החברה נכון למועד דוח מיידי זה ,הינו ) 1,000,000,000מיליארד( מניות רגילות ללא
ע"נ.
 5.2נכון למועד דוח מיידי זה הנפיקה החברה  12,556,096מניות רגילות ללא ערך נקוב.
 5.3במועד ההשלמה ,תקצה החברה לניצעים את ניירות הערך המוקצים ,כאמור בסעיף  4.1לעיל.
 5.4מיד לאחר ההקצאה הפרטית ,ככל שתבוצע ,יסתכם הון המניות המונפק והנפרע של החברה בסך של
 111,513,125מניות ללא ערך נקוב .בנוסף ,מצבת ניירות הערך של החברה תכלול גם  9,025,397כתבי
אופציה א' ו 5,022,438 -כתבי אופציה ב'.
 5.5למיטב ידיעת החברה נכון למועד דוח מיידי זה לא מחזיקים הניצעים בניירות ערך של החברה .למיטב
ידיעת החברה ,החזקות הניצעים ,בעלי העניין בחברה והציבור בהון החברה ,נכון למועד דוח מיידי זה,
לאחר ביצוע הקצאת המניות המוקצות ולאחר ההקצאה ליזמים )ככל שתבוצענה( ,תהיינה כדלקמן:
נכון למועד דוח מיידי זה
שם המחזיקים במניות החברה

שיעור בהון המונפק והנפרע

מס' המניות

)לרבות בהנחת דילול מלא(

שיעור בזכויות ההצבעה )לרבות
בהנחת דילול מלא( ]בהתחשב
ביפוי הכח*[

עמלול השקעות בע"מ*

6,026,926

ליאור תמר השקעות בע"מ*

2,169,018

17.27%

אורי אקרמן*

1,355,636

10.8%

סייקס חברה למסחר ) (1982בע"מ*

1,057,396

8.42%

[0%] 8.42%

ציבור

1,947,120

15.51%

[15.51%] 15.51%

סה"כ

12,556,096

100%

100%

*

48%

[84.49%] 48%
[0%] 17.27%
[0%] 10.8%

יצוין כי ,המניות האמורות מוחזקות על ידי מיטב דש נאמנויות בע"מ בהתאם לתנאי הסכם כמפורט בדיווחים
מיידיים של החברה מיום  29באפריל  2015ומיום  4במאי ) 2015מספרי אסמכתא מספר 2015-01-007833 :ו2015--
 ,01-011418בהתאמה( .עוד יצוין כי ,כמפורט בסעיף  1.2לעיל ,העניקו בעלי השליטה הקודמים לעמלול יפוי כח
בלתי חוזר להצביע בגין החזקותיהם בחברה.

9

לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית
שיעור

שיעור

שם

שיעור בהון

בהון

בהון

המחזיקים

ובזכויות

ובזכויות

ובזכויות

ההצבעה

ההצבעה

ההצבעה

)בדילול

)בדילול

)בדילול

הקונים בלבד(

היזמים

מלא(

במניות

מס' המניות

החברה

כתבי אופציה
א'

כתבי אופציה ב'

שיעור בהון
ובזכויות ההצבעה

בלבד(
אבנר כץ

2

35,779,251
19,340,136

חגית
שינובר

19,340,136

בנימין
פרקש

4,190,363

--

32.09%

33.16%

--

--

17.34%

16.04%

--

חנניה
שמש

9,670,068

--

גיל אונגר

9,670,068

--

--

17.34%

16.04%

--

8.67%

8.02%

--

8.67%

8.02%

30.71%

31.86%

16.60%

15.40%

16.60%

15.40%

8.30%

7.70%

8.30%

7.70%

חזני הרצל

2,901,020

--

--

2.60%

2.41%

2.49%

2.31%

סה"כ

96,700,679

4,190,363

--

86.72%

83.70%

82.98%

80.35%

דבוקת
שליטה
יהודה

2,256,349

2,578,685

חיים אהרון

--

1,611,678

--

יוסי נוימן

--

644,671

--

--

98,957,029

9,025,397

--

88.74%

גביזון

סה"כ

1.94%

3.85%
1.28%

--

2.02%

4.01%

--

1.34%

--

0.53%

--

0.51%

89.58%

84.92%

86.00%

הקונים**
--

נכסי קרן
ועדי בע"מ

3

--

שחר גבור
יזמות
בע"מ

--

2,511,219

--

--

2.155%

2.00%

--

2,511,219

--

--

2.155%

2.00%

4

סה"כ

--

--

5,022,438

--

--

4.31%

4.00%

היזמים
98,957,029

סה"כ
הניצעים

5

ציבור

12,556,096

סה"כ

111,513,125

**

88.74%

9,025,397

5,022,438

--

--

11.26%

9,025,397

5,022,438

100%

89.58%

89.23%

90.00%

10.42%

10.77%

10.00%

100%

100%

100%

לפרטים בדבר הקשרים בין הקונים והחזקותיהם ,נכון למועד דוח מייד זה ,במניות ובכתבי אופציה קופיקס ,ראה
סעיף  1.2למתאר.

2
3
4
5

אבנר כץ יחזיק במניות החברה ובכתבי אופציה א' ,במישרין ובאמצעות אבי כץ שיווק בע"מ ,חברה בבעלותו
ובשליטתו המלאות.
בבעלות ובשליטת מר רועי גיל.
בבעלות ובשליטת ,עמוס בן שחר ,חמיו של מר רועי גיל.
כמפורט בסעיף  1.3לעיל ,לאור התחייבות עמלול כלפי הקונים כי סך המניות הנרכשות והמניות הנוספות ,כהגדרתן
בסעיף  1.2לעיל ,תעמודנה לפני ההקצאה הפרטית על פחות מ 5%-מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה
לאחר ההקצאה הפרטית ,הרי שהמניות האמורות ,המוחזקות על ידי עמלול ו/או בעלי השליטה הקודמים,
תכללנה ,לאחר ההקצאה הפרטית תחת החזקות הציבור.
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 .6התמורה והדרך שבה נקבעה
 6.1המניות המוקצות וכתבי אופציה המוקצים ,שיוקצו לניצעים ,יוקצו להם )ככל שיוקצו( כנגד העברת מלוא
החזקותיהם של הקונים בקופיקס לחברה ,בדרך של החלפת מניות וכתבי אופציה קופיקס במניות וכתבי
אופציה א' של החברה ,בתוספת דמי ייזום העסקה ,אשר משולמים ליזמים בדרך של הקצאת כתבי אופציה
ב' )להלן" :דמי ייזום העסקה"( .יובהר כי המניות המוקצות תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן.
 6.2כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה א' שיוקצו לקונים נקבעה בהתאם ליחס החליפין שבין שווי החברה
)המבוסס על המזומנים בקופה המזומנים בקופה בניכוי התחייבויות למועד ההשלמה( לבין השווי של
קופיקס על פי הערכת שווי קופיקס ,המצורפת לדוח מיידי זה כנספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו .כמות
כתבי האופציה ב' נקבעה במו"מ שנערך בין הקונים ליזמים והיא מהווה חלק ,בלתי נפרד ,מעסקת המיזוג.
 6.3הקצאת המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים לניצעים נועדה לאפשר לחברה לבצע מיזוג בדרך של
החלפת מניות שלאחריו תחזיק החברה בקופיקס וזאת שלא בתמורה לתשלום במזומן אלא על ידי הקצאת
מניות ואופציות עפ"י סעיף 103כ' לפקודה )כמפורט לעיל(.
 6.4לפרטים בדבר נימוקי הדירקטוריון ביחס לתמורה ולדרך שבה נקבעה ,ראה סעיף  13להלן.

7

מחיר מניות החברה בהקצאה הפרטית ובבורסההמניות שתוקצינה לניצעים במסגרת ההקצאה הפרטית
תוקצינה כנגד העברת פעילות המוערכת בסך של כ 90,586-אלפי ש"ח( ,המשקף סך של כ 80.16-אגורות
למניה )להלן" :המחיר למניה ,לרבות מנית מימוש ,בהקצאה הפרטית"(.

 7.2השער הממוצע של מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח זה הינו כ 6427.66-אגורות.
 7.3מחיר מניית החברה בבורסה ביום  3במאי  ,2015סמוך לפני המועד בו אישר דירקטוריון החברה את
ההקצאה הפרטית ,הינו  238.9אגורות.
יצוין כי ,נכון למועד פרסום דוח מיידי זה ,החברה הינה חברה ציבורית ללא פעילות עסקית וללא מקורות
הכנסה והונה העצמי ליום  31בדצמבר  2014מורכב מקופת מזומנים בסך של כ 1,955,970-אלפי ש"ח ועל כן,
מחיר המניה בבורסה ,אינו משקף את שוויה הכלכלי של החברה.
 .8בעלי מניות מהותיים ו/או נושאי משרה בחברה שלהם עניין אישי בהקצאות הפרטיות ומהות העניין
האישי
למיטב ידיעת החברה ,אין למי מבעלי המניות של החברה ו/או נושאי המשרה בחברה עניין אישי בהקצאה
הפרטית.
 .9פירוט תכניות החברה לגבי קופיקס
יצוין כי בכוונת החברה ,אם וככל שההסכם ייכנס לתוקף ,להמשיך ולהפעיל את קופיקס במתכונתה
הנוכחית וכן לפעול להרחבת פעילותה העסקית לרבות הקמת סופר קופיקס .לפרטים אודות היעדים
והאסטרטגיה ביחס לפעילות המועברת לחברה )ככל שתועבר( ראה סעיף  6.21למתאר .בנוסף ,מר אבנר כץ
הודיע לחברה כי ,לאחר השלמת ההקצאה הפרטית ,יפעל בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין ,לגיוס הון
לחברה.

6

ממוצע  124ימי מסחר ,מיום  4בנובמבר  2014ועד ליום  4במאי .2015
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 .10אישורים ותנאים מתלים
כניסתו לתוקף של ההסכם ,במסגרתו יוקצו ניירות הערך המוקצים לניצעים ,מותנית בהתקיימות התנאים
המתלים המפורטים בסעיף 2.2ו' לעיל וזאת לא יאוחר מיום  30ביוני  ,2015כפוף לזכותם של הצדדים לדחות
את המועד האחרון בהסכמה בכתב.
 .11פירוט הסכמים בין הניצעים לבין מחזיק ניירות ערך אחר בחברה
כמפורט בסעיף  3.1לעיל ,הקונים ,למעט יהודה גביזון ,חיים אהרון ויוסי נוימן הצהירו כי יפעלו בעצה אחת
ביחס להחזקותיהם במניות החברה ולפיכך הם יחשבו כמחזיקים יחד במניות החברה )כהגדרת המונח בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.(1968-
למיטב ידיעת החברה ועל פי הצהרת הניצעים ,אין בינם לבין מחזיק אחר בניירות של הערך של החברה,
במישרין ו/או בעקיפין ,כל הסכם ,בין בכתב ובין בעל פה ,בנוגע לרכישה או מכירה של מניות החברה ו/או
בנוגע לזכויות כלשהן במניות החברה ,לרבות הסכמי הצבעה או הסכם למתן אופציה ו/או זכות קדימה
לרכישת ניירות ערך של החברה.
 .12מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוקצים
על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים לענין סעיפים 15א15-ג לחוק( התש"ס,2000-
יראו כהצעה לציבור של כל אחד מהניצעים ו/או של היזמים:
הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה

א.

המוצעים )להלן" :מניות"( אם טרם חלפו ששה חודשים ממועד הקצאתן )להלן" :תקופת החסימה
המוחלטת"(.
הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות האמורות אם טרם חלפו ששה רבעונים עוקבים ,שימנו

ב.

החל מתום התקופה האמורה בפסקה )א( לעיל )להלן" :תקופת הטפטוף"( ,וזאת אם בכל אחת
מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:
) (1כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עולה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה
של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;
) (2הכמות המוצעת של המניות האמורות ,במהלך כל רבעון ,עלתה על  1%מההון המונפק והנפרע של
החברה.7
"הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום
ההצעה וטרם מומשו.
האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצעים במהלך תקופת החסימה או תקופת הטפטוף
כאמור ,שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

ג.

הניצעים התחייבו לקיים את המגבלות המוטלות עליהם מכח הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך.

7

החישוב יבוצע לכל אחד מהניצעים בנפרד.
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 .13נימוקי הדירקטוריון לאישור ההקצאה הפרטית ,לשווי שנקבע למניות ולכתבי האופציה ולשווי התמורה
בגינן
דירקטוריון החברה אישר את ביצוע ההקצאה הפרטית בישיבתו מיום  4במאי  2015וזאת מהנימוקים
כדלקמן:
א .במסגרת ההסכם ,רוכשת החברה את מלוא פעילותה העסקית של קופיקס ,העוסקת בהקמה וניהול של
רשת בתי קפה למכירת משקאות ומאפים במחיר קבוע ואחיד של  5ש"ח למוצר ,ללא תמורה מיידית
במזומן אלא כנגד הקצאת מניות וכתבי אופציה לקונים וליזמים ,כמקשה אחת קרי ,כנגד מניות וכתבי
אופציה אשר יהוו לאחר הקצאתם ובהנחת דילול מלא 90% ,מהונה המונפק והנפרע של החברה.
ב .נכון למועד פרסום דוח מיידי זה ,החברה הינה חברה ציבורית ללא פעילות עסקית וללא מקורות הכנסה
והונה העצמי ליום  31בדצמבר  2014מורכב מקופת מזומנים בסך של כ 2-מיליון ש"ח אשר נשחקת
ומשרתת בעיקר את הוצאותיה התפעוליות של החברה בהיותה "שלד בורסאי" .רכישת מלוא ההון
המונפק והנפרע של קופיקס ,תביא להפיכת החברה מ"שלד בורסאי" ,לחברה המחזיקה בשרשור
בפעילות ריאלית בשווי של כ 90,586-אלפי ש"ח וזאת מבלי להעריך את הפוטנציאל הנוסף הגלום
בפעילות סופר קופיקס ,המתוארת בסעיף  6.8למתאר ,אשר כלל לא נלקחה בחשבון על ידי מעריך
השווי.
ג .לדעת דירקטוריון החברה ,הקצאת ניירות הערך על פי ההסכם הינה לטובת החברה .יודגש כי המחיר
למניה בהקצאה הפרטית )כ 80.16-אגורות( גבוה בכ 410%-מההון העצמי למניה של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2014אשר מורכב בעיקרו ממזומנים )כ 15.67-אגורות( .מחיר המניה בבורסה ,אשר נכון ליום
 3במאי  ,2015עמד על כ 238-אג' ,משקף שווי חברה של כ 29,884-אלפי ש"ח ,שווי אשר אינו משקף את
שוויה הכלכלי של החברה.
חברי דירקטוריון החברה סבורים כי שווי החברה לצרכי העסקה )כ 10-מיליון ש"ח( הינו הוגן וסביר
והוא משקף את העובדה שהחברה הינה שלד בורסאי סחיר ללא פעילות עסקית ,אשר נכון למועד זה,
מניותיו נסחרות במסגרת הרשימה הראשית בבורסה והוא צפוי לקבל ביום  30ביוני  ,2015התראה
מדירקטוריון הבורסה בדבר אי עמידה בכללי השימור של הבורסה ,לאור העובדה שההון העצמי של
החברה ליום  30בספטמבר  31 ,2014בדצמבר  2014וליום  31במרץ  2015נמוך מההון העצמי המזערי
הקבוע בהנחיות הבורסה לעניין עמידה בכללי השימור.
דירקטוריון החברה סבור כי הכנסת פעילות קופיקס לחברה ,עשויה להסיר ,בסבירות גבוהה יותר ביחס
למצב הקיים טרום עסקת המיזוג ,את איום השימור ולכל הפחות ,תקנה לחברה כלים לתקן את אי
עמידתה בכללי השימור ,ככל שלא תעמוד בהם ,בתקופת הריפוי בת  6החודשים ממועד קבלת ההתראה
בדבר אי העמידה בכללי השימור.
ד .יובהר כי בחודשים שקדמו למועד ההתקשרות בהסכם דנן ,נבחנו על ידי הנהלת החברה מספר אפיקי
השקעה ,לרבות התקשרות בהסכם הרשיון עם הדסית שירותי מחקר רפואי ופתוח בע"מ כמפורט בדוח
המיידי של החברה מיום  18בספטמבר ) 2015מספר אסמכתא ,(2014-01-160239 :המובא בדוח זה על
דרך ההפניה ,פקע כאמור בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום  24בפברואר ) 2015מספר אסמכתא:
 ,(2015-01-037864המובא בדוח זה על דרך ההפניה.
ה .לקונים יהיה אינטרס מהותי בחברה ,הנובע משיעור החזקתם הצפוי בהון החברה ואינטרס זה ,לדעת
חברי דירקטוריון החברה ,צפוי לפעול לטובת החברה וכלל בעלי מניותיה .חברי הדירקטוריון התרשמו
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מהנהלת קופיקס וממחויבותה לחברה לאחר העסקה ,ומאמין ביכולתה להוביל את החברה ולהשיא את
רווחיה לטובת כלל בעלי המניות של החברה.
ו .יובהר כי דירקטוריון החברה בחן את העסקה במסגרתה מועברת פעילות קופיקס לחברה כמכלול ,על
ההסכמים הקיימים בה ,במסגרת שלוש ישיבות ,במסגרתן נסקרה בפניו פעילות קופיקס על ידי הנהלת
קופיקס ,נסקר מידע כספי אודותיה וכן נסקרה הערכת השווי על ידי מעריך השווי ונתקיים דיון בה
וסבר כי היא לטובת החברה .מובהר כי הדירקטוריון לא בחן חלופות בקשר עם כל אחד מרכיבי העסקה
וכי העסקה נבחנה בכללותה.
ז .לאור כל האמור לעיל ,סבורים חברי דירקטוריון החברה כי ,התמורה בגין ההקצאה הפרטית הינה
סבירה והוגנת ,וכי ההתקשרות המוצעת הנה לטובת החברה.
ח .כמו כן מובהר בזאת כי הדירקטוריון ראה לנגד עיניו את דמי ייזום העסקה ,אשר משולמים ליזמים
בדרך של הקצאת כתבי אופציה ב' ,ובמסגרת העסקה הכוללת שהובאה לאישור החברה כחבילה אחת
)הקצאה לפי יחס של  ,(90/10אשר רכיביה אינם ניתנים להפרדה .יודגש כי היזמים לא מקבלים תמורה
במזומן מקופת החברה .מובהר כי חברי הדירקטוריון בחנו את סבירות והוגנות ההתקשרות המוצעת
בכללותה לחברה בלבד ,וכאמור לעיל ,הם סבורים כי היא לטובת החברה.
 .14שמות הדירקטורים שאישרו את ההקצאה הפרטית
בישיבת הדירקטוריון מיום  4במאי  ,2015בה אושרה ההקצאה הפרטית השתתפו ה"ה יצחק ישראל ,הדן
אורנשטיין ,אלון פנקס )דח"צ( ,נחום לנגנטל )דח"צ( ורוני קליינפלד )דירקטור בלתי תלוי(.
 .15מועד הקצאת ניירות הערך המוקצים לניצעים
הקצאת ניירות הערך המוקצים לניצעים ,ככל שתיעשה ,תיעשה לאחר התקיים אחרון התנאים המתלים
שפורטו בסעיף 2.2ו' לעיל ולא יאוחר מיום  30ביוני  ,2015כפוף לזכותם של הצדדים לדחות את המועד
האחרון בהסכמה בכתב.
 .16הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
 16.1ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה )להלן" :האסיפה"(
אשר תיערך ביום ד' 27 ,במאי  2015בשעה  .11:00האסיפה תיערך במשרדי שמעונוב ושות' – עורכי דין,
ברחוב מנחם בגין  ,11רמת גן ,ועל סדר יומה תועלינה לאישור ,כמקשה אחת ,ההתקשרויות הבאות:
א.

ההקצאה הפרטית ,כמפורט בסעיף  2לעיל.

ב.

התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג  run-offאשר תכלול את נושאי המשרה והדירקטורים שיכהנו
בחברה עד מועד ההשלמה
ביום  4במאי  2015אישר דירקטוריון החברה )בכפוף לאישור האסיפה המזומנת על-פי דוח מיידי
זה( כי בכפוף לויתורם של נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים ,על זכאותם לפטור ולשיפוי מכח
כתבי הפטור והשיפוי שהעניקה להם החברה ,ככל שהעניקה ,כי החברה תתקשר בפוליסת ביטוח
אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה מסוג  run-offשתכסה פעולות שנעשו עד למועד
ההשלמה ,על-ידי הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים ובכלל זה ה"ה ה"ה יצחק ישראל )יו"ר
הדירקטוריון( ,הדן אורנשטיין ,אלון פנקס )דח"צ( ,נחום לנגנטל )דח"צ( ועוזי דוד )סמנכ"ל כספים(
)לעיל ולהלן" :נושאי המשרה המכהנים" ו"פוליסת ה ,"run-off-לפי העניין( .פוליסת הrun-off-

תהיה בתוקף עד לתום תקופת ההתיישנות הרלוונטית ) 7שנים( ,בתנאים זהים לתנאי הפוליסה
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הקיימת בחברה נכון למועד הדוח המיידי היינו ,דהיינו תהא תקפה לתקופה של  7שנים ממועד
השלמה ,בתוקף רטרואקטיבי מיום  19באוגוסט ) 2013המועד בו הפכה החברה לשלד בורסאי(,
למעט גבולות האחריות שיהיו עד  5מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה ,עם כיסוי לתביעות בכל
העולם .הפרמיה הכוללת של פוליסת ה run-off-תסתכם בסך של עד  16אלפי דולר ארה"ב.
ג.

פוליסת ביטוח
התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,שתיכנס לתוקפה
במועד ההשלמה והכללת הדירקטורים שיכהנו בחברה במועד ההשלמה ,בפוליסת ביטוח זו,
כמפורט להלן.
על פי התקשרות זו ,מוצע לאשר התקשרות החברה ,בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,בפוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה ,בתוקף החל ממועד ההשלמה ולתקופה של 12
חודשים )להלן" :פוליסת הביטוח"( ,אשר עיקר תנאיה כדלהלן:
פוליסת הביטוח תחול בארץ ובחו"ל בגבולות אחריות של עד  10מיליון דולר למקרה ולתקופה,
בפרמיה שנתית שלא תעלה על  30,000דולר ארה"ב ובהשתתפות עצמית שלא תעלה על  50,000דולר
לאירוע.
כמו כן ,מוצע להכליל ,בפוליסת הביטוח ,את הדירקטורים שיכהנו בחברה לאחר מועד ההשלמה
ה"ה ,אבנר כץ ,חנניה שמש ,גיל אונגר ,נחום לנגנטל )דח"צ( ,אלון פנקס )דח"צ( ורוני קליינפלד
)דב"ת(.
יצוין כי ההתקשרות בביטוח ,כמפורט בס"ק ב' וג' לעיל ,אושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ,בישיבותיהם מיום  4במאי  2015והן בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

ד.

מינוי דירקטורים
מינוי דירקטורים  -מוצע לאשר את מינוי ה"ה אבנר כץ ,חנניה שמש וגיל אונגר )להלן ביחד:
"הדירקטורים המוצעים"( ,כדירקטורים בדירקטוריון החברה .מינוי הדירקטורים המוצעים ,יכנס
לתוקפו בכפוף לאישור האסיפה ,במועד ההשלמה ובאותו מועד ,תסתיים כהונתם של הדירקטורים
המכהנים נכון למועד זה בדירקטוריון החברה ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,ה"ה נחום לנגנטל
ואלון פנקס ולמעט הדירקטור הבלתי תלוי ,מר רוני קליינפלד ושל נושאי המשרה המכנים בחברה,
נכון למועד דוח מיידי זה.
להלן פרטים המנויים בתקנה  26לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
)להלן" :התקנות"( לגבי הדירקטורים הממוצעים:
אבנר כץ ,יו"ר
הדירקטוריון

חנניה שמש,
דירקטור

גיל אונגר,
דירקטור

שם:
מספר ת.ז.

057807315

057102527

052249851

תאריך לידה

22/8/2963

28/8/1961

27/04/1954

רחל המשוררת  10כפר-
סבא44378 ,

גרנית  11פתח-תקווה,
49514

סמבורסקי  7תל-אביב,
69584

ישראלית

ישראלית

ישראלית

להמצאת
מען
כתבי בי-דין
נתינות
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אבנר כץ ,יו"ר
הדירקטוריון

חנניה שמש,
דירקטור

גיל אונגר,
דירקטור

שם:
בועדת
חברות
דירקטוריון

לא

לא

לא

דירקטור חיצוני
או בלתי תלוי

לא

לא

לא

תפקיד בחברה,
בת,
בחברה
בחברה קשורה
או בבעל עניין
בחברה

יו"ר דירקטוריון קופיקס,
החל מיום  3במאי 2015

--

כיהן כיו"ר דירקטוריון
קופיקס עד ליום  3במאי
2105

מועד ההשלמה

מועד ההשלמה

מועד ההשלמה

תיכונית

תואר ראשון במשפטים –
אונ' ת"א
תואר ראשון במדעי
המדינה – אונ' ת"א
תואר שני לפילוסופיה
מדינית – אונ' ת"א

תואר ראשון בכלכלה –
אונ' ת"א

מנכ"ל ויו"ר קרן הגשמה
בע"מ
יו"ר חברת קונגרס
בלונדון

יו"ר קופיקס
יו"ר ועדת השקעות בקרן
הגשמה בע"מ

תאריך המינוי
השכלה

מייסד ונשיא קרן הגשמה
בחמש בע"מ ,מייסד אורבן
קופיקס בע"מ

עיסוקו
השנים
האחרונות
על
)בנוסף
תפקיד בחברה,
בת,
בחברה
בחברה קשורה
או בבעל עניין
בחברה ,כאמור
לעיל(

ה.

שינוי שמה של החברה
שינוי שמה של החברה לשם קופיקס גרופ בע"מ )ובאנגלית  (Cofix Group Ltdאו לכל שם דומה אחר,
כפי שיאושר על ידי רשם החברות .יובהר כי אם וככל ששינוי שם החברה יאושר על ידי האסיפה
הכללית ,החלטת האסיפה הכללית בדבר שינוי שם החברה תיכנס לתוקף רק במועד ההשלמה.

ו.

איחוד הון
איחוד המניות הקיימות בהון המניות המונפק של החברה ,כך שכל עשר ) (10מניות רגילות ללא ערך
נקוב בהון המניות המונפק והנפרע של החברה תאוחדנה למניה רגילה אחת ) (1ללא ערך נקוב
)להלן" :איחוד ההון"( .איחוד ההון כאמור יבוצע בסמוך לפני מועד ההשלמה ,במועדים שיתואמו
עם הבורסה .יצוין כי לאור כוונת החברה לבצע בסמוך לפני מועד ההשלמה את איחוד ההון,
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תותאם כמות המניות המוקצות וכתבי האופציה המוקצים לאיחוד ההון )דהיינו ,כמות המניות
המוקצות וכתבי האופציה המוקצים תקטן פי  ,10אולם מובהר כי מחיר המימוש של כל כתב
אופציה מוקצה שלאחר איחוד ההון יוותר  10אגורות(.
 16.2המועד הקובע
בהתאם להוראת סעיף )182ב( לחוק החברות ,כל מי שהחזיק במניות החברה ביום א' 17 ,במאי  ,2015יהיה
זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח ,על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי
החברה ,לא פחות מ 48-שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות
בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,התש"ס.2000-
 16.3מנין חוקי
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיו נוכחים באסיפה ,בעצמם או על ידי באי כוח,
לפחות שני ) (2בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות  50%מזכויות ההצבעה בחברה )להלן" :מניין חוקי"(,
היא תידחה ביום עסקים אחד ,ותתקיים ביום ה 28 ,במאי  2015בשעה  ,11:00באותו המקום )להלן:
"האסיפה הנדחית"( .המניין החוקי באסיפה הנדחית יהיה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי בא
כח .אם גם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ,תתבטל
האסיפה.
 16.4הרוב הנדרש
א .בהתאם להוראות הדין ,הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות שפורטו בסעיף 16.1א'16.1 ,ב'16.1 ,ג' ו-
16.1ד' לעיל ,הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
ב .בהתאם להוראות הדין ,הרוב הנדרש לאישור כל ההתקשרויות שפורטו בסעיף 16.1ה' ו16.1-ו' לעיל ,הינו
רוב של  75%מקולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
יצוין כי ,כאמור בסעיף  1.3לעיל ,עמלול התחייבה להצביע באסיפה מכוח כל מניות החברה אשר זכויות
ההצבעה בהן מוקנות לה ,בעד אישור ההקצאה הפרטית ויתר ההתקשרויות שעל סדר יומה של האסיפה.
 .17סמכות רשות ניירות ערך
בתוך  21ימים מיום הגשת דוח מיידי זה ,רשאית רשות ניירות ערך )להלן" :הרשות"( להורות חברה לתת,
בתוך מועד שתקבע ,הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה נושא הדוח ,וכן להורות לחברה על תיקון
דוח מיידי  ,באופן ובמועד שתקבע.
ניתנה הוראה לתיקון כאמור ,רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא
לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ 21-ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי.
 .18נציגי החברה
עו"ד ישראל שמעונוב ועו"ד קורין ביטון ,ממשרד שמעונוב ושות' עורכי דין ,הינם נציגי החברה לעניין
הטיפול בדוח מיידי זה .מען משרדם :דרך מנחם בגין  ,11רמת גן ,קומה  ,23טלפון 03-6111000 :פקס03- :
.6133355
בכבוד רב,
אגרי אינווסט בע"מ
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מתאר העברת פעילות
כמפורט בדוח המיידי שמפרסמת החברה על פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה
רשומה( ,התש"ס) 2000-להלן" :דוח העסקה"( ,אליו מצורף מתאר זה כנספח ,יעבירו בעלי מניות אורבן
קופיקס בע"מ )להלן" :קופיקס" ו/או "הרשת"( ,המפורטים בסעיף  1.2להלן )בין במישרין ובין באמצעות
חברות בשליטתם ,אשר יקראו להלן ביחד" :מעבירי הפעילות"( לחברה )בכפוף להתקיימות התנאים
המתלים המפורטים בסעיף 2.2ו' לדוח העסקה( את מלוא החזקותיהם בקופיקס והכל בהתאם ובכפוף
לתנאים הקבועים בדוח העסקה.
התיאור שיובא במתאר זה ,הכולל תיאור של קופיקס והפעילות המבוצעת על ידה ,מתייחס למצב כפי
שהינו במועד פרסום מתאר זה .מועד העברת ההחזקות המועברות לחברה ,יחול במועד ההשלמה,
כהגדרתו בדוח העסקה )להלן" :מועד ההשלמה" ו/או "מועד ההעברה"(.

חלק ראשון  -תיאור התפתחות הכללית של עסקי התאגיד
 .1תיאור קופיקס ותחום פעילותה
 1.1קופיקס התאגדה בישראל ביום  10ביוני  ,2013כחברה פרטית .קופיקס החלה פעילותה בשנת 2013
כאשר ב 30-בספטמבר  ,2013נפתח הסניף הראשון של קופיקס אשר הופעל על ידה .נכון ליום 31
בדצמבר  2013הפעילה קופיקס  4סניפים באופן עצמאי .במהלך שנת  2014הקימה קופיקס 40
סניפים נוספים והחלה במכירת הסניפים לרבות אלו אותם הפעילה עצמאית ,לזכיינים.
 1.2בעלי המניות בקופיקס:
בעלי המניות של קופיקס ,נכון למועד פרסום מתאר זה הינם כדלקמן:
בעל
המניות
אבנר )אבי(
כץ

שיעור החזקותיו בהון
קופיקס

שיעור החזקותיו בהון
קופיקס )בדילול מלא(

 20.90%במישרין ו16.12%-
 18.57%במישרין ו17.59%-
באמצעות אבי כץ שיווק
באמצעות אבי כץ שיווק
בע"מ
בע"מ

חגית
שינובר

19.54%

בנימין )בני(
פרקש

19.54%

חנניה שמש

9.77%

גיל אונגר

9.77%

הערות
חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו
המלאה של מר אבי כץ
יו"ר קופיקס ,החל מיום  3במאי
2015

17.91%

בתו של מר אבי כץ וסמנכ"לית
סחר ורכש בקופיקס

17.91%

שותף של מר אבי כץ בקרן הגשמה
ואחראי איתור נכסים בקופיקס

8.95%

שותף של מר אבי כץ בקרן הגשמה
ומנכ"ל קרן הגשמה

8.95%

שותף של מר אבי כץ בקרן הגשמה
וכיהן כיו"ר קופיקס עד ליום 3
במאי 2015
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בעל
המניות

שיעור החזקותיו בהון
קופיקס

שיעור החזקותיו בהון
קופיקס )בדילול מלא(

הערות

חזני הרצל

2.93%

2.69%

שותף של מר אבי כץ בקרן הגשמה

יהודה
אריק
גביזון

2.28%

4.48%

סמנכ"ל איתור נכסים וזכיינים
בקופיקס

בנוסף ,למר אבי כץ 13 ,אופציות ולמר יהודה גביזון 8 ,אופציות ,שהוקצו להם על פי סעיף 3ט
לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,הניתנות להמרה ,כל אחת ,למניה אחת של קופיקס )להלן:
"אופציות קופיקס"( .לפרטים בדבר נושאי משרה נוספים המחזיקים אף הם באופציות קופיקס,
המהוות יחד כ 2.09%-מהון קופיקס בדילול מלא ,ראה סעיף  6.14.2.2להלן.
יצוין כי ,בעלי המניות האמורים פועלים בעצה אחת ביחס להחזקותיהם בקופיקס.
עוד יצוין כי ,בסמוך לאחר מועד ההעברה ,יתקשרו בעלי המניות האמורים למעט ,מר יהודה אריק
גביזון )ולמעט חיים אהרון ויוסף נוימן ,המחזיקים בכתבי אופציות קופיקס( ,בהסכם בעלי מניות
אשר יסדיר את יחסיהם בכל הנוגע להחזקותיהם בחברה לרבות ,בין היתר ,זכות סירוב ראשונה
וזכות הצטרפות ) ,(Tag-Alongאופן מינוי דירקטורים ,קבלת החלטות והצבעה בדירקטוריון החברה
ואסיפות בעלי המניות של החברה ועוד.
 1.3קופיקס הינה רשת קמעונאית פרטית אשר ,נכון למועד פרסום מתאר זה ,פעילותה העיקרית
)המסווגת בדוחותיה הכספיים כשני מגזרי פעילות ברי דיווח כמפורט להלן( הינה ,הקמה וניהול של
רשת בתי קפה למכירת משקאות ומאפים במחיר קבוע ואחיד של  5ש"ח למוצר.
במסגרת זו ,קופיקס פועלת לאיתור ,תכנון ובינוי סניפים והתקשרות בהסכמי זכיינות למכירת קפה
)פעילות זו מסווגת בדוחותיה הכספיים של קופיקס ליום  31בדצמבר ) 2014להלן" :הדוחות
הכספיים"( ,כמגזר פעילות בר דיווח ,אשר יקרא להלן" :תחום הקמת הסניפים"( ולאחר מכן,
פועלת לאיתור מכירת מלאי מוצרים לזכיין )פעילות זו מסווגת בדוחות הכספיים כמגזר פעילות בר
דיווח ,אשר יקרא להלן" :תחום פעילות בתי הקפה"(.
בנוסף לאמור ,פועלת קופיקס להקמת רשת מרכולים ,תחת השם "סופר קופיקס" ,אשר תציע סל
מוצרי מזון ,שיורכב מכ 450-650 -מוצרים בסיסיים ממרבית הקטגוריות המובילות בצריכה הביתית
אשר ימכרו במחיר אחיד של  5ש"ח לפריט או למארז )להלן" :סופר קופיקס"( .הסניף הראשון של
סופר קופיקס צפוי להיפתח בסוף חודש מאי .2015
נכון לתקופת הדוח ולמועד פרסום מתאר זה ,תחום פעילות זה ,אשר מסווג בדוחותיה הכספיים של
החברה כמגזר פעילות בר דיווח ,אשר יקרא להלן" :תחום המרכולים" ,כולל הוצאות טרום הקמת
פעילות בלבד.
כאמור ,עיקר פעילותה של קופיקס הינו בשוק הקפה .יצוין כי ,לפעילות קופיקס בשוק הקפה,
מאפיינים שונים המבדילים אותה משוק הקפה "המסורתי" והמשיקים לשני שווקים נוספים :שוק
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חנויות הנוחות והפיצוציות ושוק המזון המהיר .לאור האמור ,מתחריה פזורים בכל אחד מהשווקים
האמורים .לפרטים נוספים ,ראה סעיף  6.1.4להלן.
נכון למועד פרסום מתאר זה ,לקופיקס  68סניפי בתי קפה פעילים ) 25מתוכם הוקמו במהלך הרבעון
הראשון של שנת  ,(2015הפזורים לאורכה ולרוחבה של הארץ ,הפועלים כרשת ,תחת שם מותג זהה –
"קופיקס" ובעלי מראה יחודי ואחיד – קרון רכבת )להלן" :הקרון"( ,אשר הפך לסמל המזוהה עם
הרשת ואשר מוצב בתוך הנכס ומתוכו מתבצעת מכירת מוצרי הרשת .כמו כן ,בכל סניף נמכר אותו
מגוון מוצרים )כ 1,800-פריטים בממוצע בכל יום( ,כולם מסופקים על ידי ספקי הרשת .בנוסף,
לקופיקס  2סניפי ביה"ס ,כהגדרתם להלן.
נכון למועד פרסום מתאר זה ,ישנם  12סניפים נוספים בשלבי הקמה .סניפים אלו עתידים להיפתח
לקהל הרחב במהלך החודשיים הקרובים.
בתחילת שנת  ,2014מנתה הרשת ארבעה סניפים פעילים אשר הופעלו באמצעות עובדי קופיקס
ובמהלך שנת  2014הוקמו  40סניפים נוספים .החל מהסניף ה ,7-החלה קופיקס להתקשר בהסכמי
זכיינות הן ביחס לסניפים שהיו קיימים באותה עת והן ביחס לסניפים חדשים שהקימה ומאותו
מועד ,למעשה ,כל סניפי הרשת למעט סניף אחד ,באוניברסיטת חיפה ,אשר מנוהל ומתופעל על ידי
קופיקס ,מנוהלים ומתופעלים על ידי זכיינים.
בשנת  2014החלה הרשת בניסיון )"פיילוט"( להפעלת דוכנים/עגלות למכירת מוצריה בבתי ספר,
אוניברסיטאות ,בתי חולים ומוסדות ציבוריים .נכון למועד פרסום מתאר זה ,לרשת  2עגלות לממכר
מוצרי הרשת הפועלים בבתי ספר ,המנוהלים על ידי זכיינים להם זיכיון להפעלת סניף אחר של
קופיקס )להלן" :סניפי ביה"ס"( וסניף אחד באוניברסיטת חיפה ,הכולל  3דוכנים )אשר הינו הסניף
היחיד אותו מפעילה קופיקס בעצמה ולא באמצעות זכיין( .יצוין כי ,קופיקס מנהלת משא ומתן
מתקדם לפתיחת דוכנים/עגלות בשלושה בתי ספר נוספים.
לעניין בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים יצוין כי הם מהווים פוטנציאל פעילות עבור רשת
קופיקס .אולם בין היתר ,יש לקבל את הסכמת הנהלת בית הספר ,ועד ההורים והעירייה.
בנוסף ,קיימת מגבלה לגבי כמות הפריטים שניתן למכור בזמן ההפסקות לאור כך שמדובר בחלונות
זמן קצרים ועמוסים למכירה )הפסקות ,לפי/אחרי שיעור וכד'( .כמו כן ,ישנן חופשות ארוכות וימי
בחינות הבגרות ,אשר מהווים חסרון מהותי בנוסף על שעות הפעילות המועטות יחסית ביתר ימות
השנה .מי שמפעיל נקודות מכירה אלו ,הם זכיינים בעלי סניף קיים אחר.
נכון למועד פרסום מתאר זה ,רווחי הרשת נגזרים ממכירת סניפים לזכיינים ,הכוללת מכירת
השיפורים במושכר ,הציוד והזכות להפעיל הסניף )להלן" :מכירת סניפים"( ,מכירת מלאי וגביית
דמי ניהול חודשיים )למעט סניפי ביה"ס ,מהם לא נגבים דמי ניהול חודשיים ומרבית הרווח מהם
נגזר ממכירת המוצרים( .ביחס להכנסות הרשת מדמי הניהול החודשיים יצויין כי הם נכללים
בדוחות הכספיים במסגרת התאמות והם אינם משוייכים למגזר פעילות ספציפי.
לפרטים נוספים אודות פעילות הרשת לאיתור הנכס בו יוקם ויופעל הסניף והתקשרות בהסכם
השכירות מול בעל אותו נכס ,עיצוב ,בינוי וציוד הסניף ,איתור והכשרת הזכיין והצוות ,ליווי הזכיין
במהלך תקופת הפעילות השוטפת של הסניף ומכירת המוצרים הנמכרים לזכיין ,ראה סעיף 6.1.1
לחלק  3למתאר זה ,להלן.
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בנוסף ,כאמור לעיל ,לקופיקס תחום פעילות נוסף ,תחום המרכולים ,אשר כולל נכון למועד פרסום
מתאר זה ,הוצאות טרום הקמת פעילות בלבד .במסגרת זו ,פועלת קופיקס להקמת סניפי סופר
קופיקס ,כהגדרת המונח לעיל .בסופר קופיקס ימכרו המוצרים במחיר אחיד וקבוע של  5ש"ח ,חלק
מהמוצרים יהיו בגודלם המקורי )מוצר מדף רגיל( וחלק מאריזות וגודל המוצרים אשר ימכרו
בסניפי סופר קופיקס ,יוקטנו ויותאמו כך שיהוו מענה לצעירים ,סטודנטים ,משפחות קטנות
ופנסיונרים .עצם המעבר לרכש בכמויות קטנות צפוי להביא לחיסכון מהותי ללקוחות הרשת.
סניפי סופר קופיקס יעוצבו בדמות סניפי קופיקס הקיימים קרי ,כבית קפה שבכניסה מוצב קרון
)סניף קופיקס( ומעבר לו ,המרכול .ניהולם ותפעולם השוטף של סניפי סופר קופיקס יבוצעו ,לפחות
בשלבי תחילת פעילות זו ,באמצעות קופיקס ועובדיה )ולא באמצעות זכיינים( .סניפי סופר קופיקס
ימוקמו במרכזי ערים ושכונות גדולות ושטחם יהיה כ 230-מ"ר .בחלק מסניפי סופר קופיקס ,בהן
יהיה הדבר אפשרי מבחינת שטח הסניף והיעדר סניף קופיקס בסמיכות גאוגרפית לו ,יוצב קרון
קופיקס.
כאמור ,הסניף הראשון של סופר קופיקס צפוי להיפתח בסוף חודש מאי  .2015קופיקס מעריכה כי
עד תום הרבעון השלישי של שנת  ,2015תחל פעילותם של  3סניפי סופר קופיקס נוספים אשר נכון
למועד פרסום מתאר זה ,נמצאים בשלבי הקמתם 4 .סניפי קופיקס האמורים ,יפעלו במרחב תל
אביב ויהוו את הבסיס להקמת רשת סופר קופיקס.
יצוין כי נכון למועד פרסום מתאר זה ,מנהלת קופיקס משא ומתן להשגת מימון לפעילות המרכולים,
אם בדרך של הקמת חברה בת יחד עם שותף צד ג' )להלן" :השותף" ו"-חברת הבת" ,בהתאמה(,
באמצעותה תפעל קופיקס בתחום המרכולים שאז יעמיד השותף הלוואת בעלים לחברת הבת ואם
בדרך של גיוס הון .סכום ההשקעה הצפוי להתקבל בחברת הבת ,ככל שיושג מימון כאמור ,הינו 8-15
מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות תחום המרכולים ,ראה סעיפים  6.8להלן ,לחלק שלישי למתאר זה.

 .2השקעות בהון קופיקס ועסקאות במניותיה
להלן יובאו פרטים אודות השקעות שבוצעו בהון קופיקס בשנתיים האחרונות וכן כל עסקה מהותית
אחרת שנעשתה על ידי בעלי עניין בה בתקופה האמורה:
 2.1מאז החלה פעילותה ,בהשקעות בהון קופיקס בוצעו בהתאם לערכן הנקוב של מניותיה ) 1ש"ח( ובסך
כולל של  307ש"ח.
 2.2להלן פירוט עסקאות מהותיות במניות קופיקס ,שנעשו על ידי בעלי עניין ,צדדים קשורים ,בקופיקס:
א.

ב.

באפריל  ,2014אבי כץ מכר  9מניות קופיקס ,אשר היוו במועד הפעולה 3% ,מהונה המונפק והנפרע
של קופיקס )להלן" :הון קופיקס"( ,להרצל חזני ,שותפו של אבי כץ בקרן הגשמה ,בתמורה לסך
כולל של  450אלפי ש"ח .מחיר המניה הנגזר מעסקה זו הינו 50 ,אלפי ש"ח.
בפברואר  ,2015העביר מר חיים לוי  54מניות קופיקס אשר היו בבעלותו ,למר אבי כץ וזאת לאחר
שמר אבי כץ נכנס בנעליו של מר חיים לוי לעניין הלוואת בעלים בסך של  5מיליון ש"ח ,שהעמיד
לקופיקס .לאחר תקופת הדוח ,נפרעה הלוואת הבעלים שהעמיד אבי כץ כתוצאה ממהלך זה
ותחתיה שעבד מר כץ פקדון לבנק אשר העמיד קו אשראי לקופיקס ,כאמור בסעיף  6.17.4להלן.
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בנוסף לרכישת הלוואת הבעלים ממר חיים לוי ,שילם מר אבי כץ למר חיים לוי ,ריבית בסך של 700
אלפי ש"ח ,בגין  54מניות קופיקס שהוחזקו על ידי חיים לוי .עסקה זו בוצעה בתמורה זניחה ,בין
שותפים עסקיים בקופיקס ובעסקים אחרים והיא אינה משקפת שווי שוק .יצויין כי במסגרת
עסקה זו ,הוסכם כי מר חנניה שמש ,בעל מניות בקופיקס ושותפו של אבי כץ בקרן הגשמה ,יוכל
להשתתף בעלות חלק מהריבית אותה שילם מר אבי כץ לחיים לוי ,כנגד  2%מהמניות שהועברו
במסגרת עסקה זו.

 .3חלוקת דיבידנדים
 3.1בשנתיים האחרונות לא חילקה קופיקס לבעלי מניותיה דיבידנד ונכון למועד פרסום מתאר זה אין
לה מדיניות חלוקת דיבידנד ו/או כוונה לחלק דיבידנד.
 3.2נכון למועד פרסום מתאר זה ,לא קיימת על קופיקס כל מגבלה העשויה להשפיע עליה לחלק דיבידנד
בעתיד ,בכפוף לכל דין.

5

חלק שני – מידע אחר
 .4מידע כספי לגבי הפעילות המועברת )באלפי ש"ח(
להלן פרטים אודות המידע הכספי ,לגבי כל אחד מתחומי הפעילות של קופיקס בשנים  2013ו2014 -
)באלפי ש"ח(:
תקופת הדיווח
סעיפי רווח/הפסד ומאזן על-פי
תחומי פעילות )באלפי ש"ח(

2014
תחום
הקמת
הסניפים

תחום פעילות
בתי הקפה

2013

תחום
המרכולים

אחר  /אינו
מיוחס

1

תחום בתי
הקפה

הכנסות
מחיצוניים

19,736

30,709

-

1,054

1,948

מתחומי פעילות אחרים

-

-

-

-

-

סה"כ

19,736

30,709

-

1,054

2

1,948

עלויות
מחיצוניים

17,696

25,369

703

-

2,589

מתחומי פעילות אחרים

-

-

-

-

-

עלויות קבועות

-

703

5,537

3

551

עלויות משתנות

17,696

25,369

-

3,455

4

2,018

הוצאות מימון

-

-

-

96

20

סה"כ

17,696

25,369

703

9,088

2,589

2,040

5,340

)(703

)(8,034

)(641

רווח )הפסד( תפעולי לתחום
הפעילות
הכנסות מיסים על הכנסה
רווח )הפסד( לאחר מסים על
הכנסה

3
4

529

-

)(828

)(641

סך נכסים ליום 31.12

16,083

3,824

סך התחייבויות ליום 31.12

17,320

4,398

1
2
3
4

בשנת  ,2013טרם החלה פעילות מהקמת הסניפים 4 .הסניפים שפעלו בשנת  ,2013הופעלו על ידי קופיקס ולא על ידי זכיינים,
כאמור בסעיף  1.1לעיל.
הכנסות מדמי ניהול.
עלויות הנהלה וכלליות.
הוצאות תפעוליות.
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 .5סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות קופיקס
פעילות קופיקס מושפעת ממגמות ו/או אירועים ו/או התפתחויות שונות ,כמפורט להלן .להלן גורמים
בסביבה המאקרו כלכלית אשר עשויים להשפיע על פעילות קופיקס:
א.

כללי
פעילות קופיקס ,מתאפיינת בתחרות גבוהה .השוק בו פועלת קופיקס הינו דינמי ועונה על דרישות,
צרכים ומגוון טעמים של קהל המונה מיליוני צרכנים בישראל .מאפיינים מאקרו-כלכליים שונים
וסיכונים ענפיים ובהם ,שיעור צמיחת המשק ומצב הכלכלה המקומית ,שיעור האינפלציה ,צמיחת
שוק המזון ,הצריכה הפרטית לנפש )לרבות ההכנסה הפנויה לנפש( ,עלולים להשפיע על פעילות
קופיקס ורווחיה ,כמפורט בהמשך.
על פי מחקר שפורסם ,1שנת  2014הייתה השנה הקשה ביותר בענף המזון הישראלי בעשור האחרון.
צריכת המזון ירדה בשנת  ,2014במונחים כספיים בכ 1.7%-ובמונחים כמותיים ,ב 0.6%-וזאת
למרות קצב גידול טבעי של כ 2%-באוכלוסייה ,בשנה; כל זאת כתוצאה ממצבם הכלכלי של
הצרכנים הישראלים אשר גרם להם לצמצם את צריכת מוצרי המזון.
בנוסף ,על פי נתוני בנק ישראל ומקורות מאקרו-כלכליים ,שנת  2014אופיינה בהאטה בפעילות
הכלכלית במשק ,בירידה בביקושים ובשיעורי צמיחה נמוכים ביחס לשנת ) 2013שיעור צמיחה של
כ 2.6%-בשנת  2014לעומת כ 3.2%-בשנת .2(2013
מאחר ולא ניתן לחזות את משך הזמן שבו תשרור האווירה הנוכחית במצב המאקרו-כלכלי העולמי
והמקומי ובעיקר בכל הקשור למגמות בשוק המזון ,שאפיינו את שנת  ,2014קיים קושי להעריך
את היקפן הכולל של ההשלכות הכלכליות הישירות והעקיפות ,בטווח הקצר ,הבינוני והארוך ,של
המצב האמור על קופיקס.

ב.

המחאה החברתית בישראל
השפעותיה הנלוות של המחאה החברתית אשר החלה בסוף הרבעון שני של  2011עודנה ניכרות
בתחום קמעונאות המזון במהלך שנת  .2014המחאה החברתית ,אשר החלה על רקע משבר
במחירי הדיור ,והובילה לחץ צרכני חברתי על יצרני וספקי מזון ורשתות השיווק השונות ,היא
הגורם המרכזי להתעוררות החברתית בכל הקשור ליוקר המחייה ומחירי המזון ,נושאים אשר
עדיין עולים בכותרות השיח הכלכלי והפוליטי בישראל ומשפיעים באופן בולט על הפעילות
הכלכלית במשק ,לרבות בתחום קמעונאות המזון כאמור.
ההשפעה השלילית של המחאה החברתית על ענף המזון ניכרת בדו"חות הכספיים של חברות
המזון הציבוריות .בעוד שבשנת  2013נראה היה כי רשתות השיווק היו היחידות ש"ספגו את
האש" מהצרכנים ,וכתוצאה מכך רשמו ירידה ברווחיות ביחס לשנה שקדמה למחאה )שנת ,(2010

 1הנתון האמור נלקח מאתר חברת הייעוץ הכלכלי צ'מנסקי בן שחר ,באתר האינטרנט שכתובתוhttp://www.czamanski.com :
יצוין כי קופיקס לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת המידע האמור להלן ,שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
 2הנתונים נלקחו מדו"ח המדיניות המוניטארית שפרסם בנק ישראל בפברואר  ,2014בכתובת:
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/IMF201302h.aspx
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בשנת  2014ניתן לראות כי הנזק לרשתות השיווק החריף כשלראשונה הצטרפו גם יצרניות המזון
הגדולות לשורת הנפגעים.
נושא יוקר המחיה עדיין משליך על השיח הכלכלי והפוליטי בישראל ועל הפעילות הכלכלית
במשק ,לרבות בתחום קמעונאות המזון ,דבר המקבל ביטוי ,בין היתר ,בקיטון שחל במהלך שנת
 2014בסך הרכישות בשוק קמעונאות המזון ובשינוי בהעדפות הצרכנים מוטות המחיר.
קופיקס רואה עצמה כחלק מהמובילים למהפכת המחירים בישראל שתחילתה עם גל המחאה
החברתית/צרכנית ושמה הפך לשם גנרי המזוהה עם צרכנות חדשה הוגנת ושווה לכל נפש.
התעוררות מחודשת של המחאה החברתית והתגברות המודעות לנושא המחיר מטיבה עם
קופיקס .קופיקס פועלת לחיזוק המותג באמצעים שונים לרבות באמצעות כניסה למגזרי פעילות
שונים ,כניסה לתחומי מוצרים חדשים ,וכל זאת תוך שמירה על המחיר האחיד הפונה לכל שכבות
האוכלוסייה.
ג.

הועדה לשינוי חברתי כלכלי בישראל
בעקבות המחאה החברתית מינה ראש הממשלה ביום  8באוגוסט  2011ועדה מיוחדת ,הועדה
לשינוי כלכלי חברתי ,בראשותו של יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה,
פרופסור מנואל טרכטנברג ,במטרה שתבחן ותציע פתרונות למצוקת הדיור והמחייה בישראל
לאור המחאה החברתית )להלן" :ועדת טרכטנברג"(.
ועדת טרכטנברג קבעה כי בהתאם לכך שמחירי המזון בעולם כולו היו במגמת עלייה עד לשנת
 ,2007אך בישראל העלייה המשיכה בשיעור שנתי הנע בין  2-4%כאשר בשאר העולם העלייה
נבלמה ,יש לבצע צעדים רגולטיביים בתחום הריכוזיות אשר יגבירו את התחרות בענפים
האוליגופולים ויביאו להורדת המחירים בטווח הקצר .הגברת התחרות בענפים אלו תביא
להשוואת המחירים בארץ עם המחירים העולמיים ,לכן הונח כי על מחירי המזון לרדת בשיעור של
כ .12%-עם זאת ,לא צפויות השפעות מהותיות על תוצאותיה הכספיות של קופיקס.

ד.

שיעור האינפלציה
קופיקס מנהלת את עסקיה בישראל .לפיכך ,מרבית הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות
שלה הינם בש"ח .תנודות בשיעור האינפלציה בישראל עלולות להשפיע על תוצאותיה העסקיות של
קופיקס .בשנת  2014נרשמה ירידה של  0.2%במדד המחירים לצרכן ,בעוד שבשנת  2013נרשמה
עליה של  .1.8%עם זאת ,להערכת קופיקס ,אינפלציה בשיעור מתון לא תשפיע משמעותית על
החברה.

ה.

תחרות גוברת
בישראל כ 3,000-נקודות מכירה של קפה ומוצריו .כ 62%-ממספר נקודות המכירה הינן בתי קפה,
מתוכן כ 23%-בלבד ,בתי הקפה של הרשתות הגדולות .בנוסף ,נפתחו סניפים של רשתות מתחרות
השואפות "לרכב על גל" הפעילות והמחירים של קופיקס וליהנות מהצלחתו .אליהן הצטרפו בתי
קפה קטנים ופיצוציות מקומיות אשר החליטו למכור גם הן קפה ומוצרים נלווים לו ואחרים,
במחיר מוזל .לפרטים נוספים ולפירוט אודות ההתמודדות קופיקס עם התחרות הגוברת ,ראו
סעיף  6.6להלן.
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ו.

התפתחות רגולטורית
שינויים העלולים לחול בדרישות הרגולטוריות בארץ ,הקשורים לתחום פעילותה של קופיקס,
עשויים להשפיע על היקף המכירות ורמת החשיפה של החברה .לתיאור הרגולציה החלה על
החברה בתחומי פעילותה השונים ,ראו סעיפים  6.12ו 6.8.3-להלן.

יצוין ,כי גם בעתיד עשויים הגורמים האמורים להשפיע על הפעילות העסקית ועל תוצאותיה
הכספיות של קופיקס ,לחיוב או לשלילה ,בהתאם למגמתם .מידת ההשפעה ,אם בכלל ,תלויה ,בין
היתר ,בעוצמת האירועים ,היקפם ,משך התרחשותם וביכולת קופיקס להתמודד עמם.
ז.

מחנק האשראי:
נכון למועד פרסום מתאר זה ,קיים קושי לעסקים קטנים ובינוניים בקבלת אשראי בנקאי וביחוד,
בשווקים בהם פועלת קופיקס ו/או אשר להם היא משיקה )להלן" :מחנק האשראי"( .מחנק
האשראי פוגע משמעותית בפעילותם השוטפת של עסקים ,בעיקר עסקים קטנים ומהווה מחסום
עבור אותם עסקים בכל הנוגע לקצב הצמיחה וההתפתחות של פעילותם .מחנק האשראי מכביד על
איתור זכיינים .לאור האמור ,קופיקס מאפשרת לזכיין חדש לפרוס תשלום של סך של עד  100אלף
ש"ח במספר תשלומים ובנוסף הגיעה קופיקס להסדר עם בנק בישראל ,המעניק הלוואות עד לסך
של  250אלפי ש"ח לזכייני קופיקס המופנים אליו.

המידע האמור לעיל בדבר הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה ,כולל מידע
צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"( ,מבוסס על
הערכות החברה ובהתבסס על המידע הידוע לה ,נכון למועד מתאר זה ,העשויים להשתנות או שלא
להתקיים כפי שצפתה החברה ,בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ,ואשר לכולם עשויה להיות
השפעה מהותית על פעילות החברה.
לפרטים אודות גורמי הסיכון של הקבוצה ראו סעיף  6.22להלן.
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שלישי  -תיאור עעסקי קוופיקס ללפי תחוומי פעיללות
חלק ש
עברת
תחומי הפעעילות המוע
 .6תיאור ת
ח (1) :הקמת סניפים;
שלושה מגזררים ברי דיווח
בדוחותיה הכספיים לש
ה
כאמור ללעיל ,פעילות קופיקס סווגגה
חום המרכולים.
מת"( ו (3)-תח
ד" :תחום הפעילות הקיימ
) (2פעילוות בתי הקפהה )להלן ביחד
הפעילות המוועברת".
תחום המרכוללים יקראו לעעיל ולהלן" :ה
מת יחד עם ת
תחום הפפעילות הקיימ
מסווגים
חום פעילות בתי הקפה ,מ
ת סניפים ותח
הפעילות הקיימת :פפעילות הקמת
ת
יצוין כי ,על אף שתחחום
חומי פעילות נפרדים,
הוראות תקן דיווח כספי בינלאוומי  ,8כ 2-תח
ת
של קופיקס ,לאור
בדוחותייה הכספיים ש
אחד הרי שאוופן תיאור שנני תחומי
חום פעילות א
מתייחס באופפן מובהק לתח
מעט מידע המ
קופיקס כי למ
סבורה ק
תו על ידי
שה אחת ,מפפשט פרק זה ומקל על קרריאתו והבנת
הפעילות האמורים ,בבמסגרת מתאר זה ,כמקש
ת
כלל קוראיו.
תן על ידי
הצגה האמור בכדי לשנות את העובדה כי במסגרת פרק זה נית
אין באופן הה
עם זאת יודגש ,כי א
הראשונה
מורים בהתאם לתוספת ה
תחומים האמ
אודות שני הת
דרשת ליתן א
החברה מלוא המידעע אותו היא נד
ה וצורה( ,תשככ"ט .1969 -
שקיף – מבנה
)פרטי התשקייף וטיוטת תש
לתקנות ניירות ערך )פ
טרום הקמת פעילות,
מרכולים למעעט ,הוצאות ט
תה בתחום המ
בנוסף ,ללאור כך שקופפיקס טרם החלה בפעילות
תחום זה.
תחום פעילות המרכולים יוובא להלן בתמציתיות ויכללול בעיקר מידע כללי על ת
תיאור ת
תחום הפעיללות הקיימת
מיידע כללי על ת

6.1

מבנה תחום ההפעילות הקיימת
 6.1.1מ
א.

מבנה תחום פעעילות הקמת סניפים
קופיקס ,באמ צעות סמנכ"ל האמון על כך ,פועלת ללאיתור מיקוום ונכס להפפעלת סניף בש
שטח של
תווכים .לאחר איתור
תבצע באופן עצמאי ו/או באמצעות מת
קום והנכס מת
כ 30-40-מ"ר .איתור המיק
הסכם שכירות )ולאחר מככירת הסניף ,מחייבת
ם ,מתקשרת קופיקס עם בבעל הנכס בה
מיקום מתאים
קצרה עם
תקופת השכירות הראשונה ק
פ
שכירות( .בדררך כלל
קופיקס את ההזכיין בעלויוות הסכם הש
ת להארכה אווטומטית.
מספר אופציות
חד עם קבלננים חיצוניים מתבצע
ק על ידה ויח
קמה ,המועסק
הול בינוי והק
ת תכנון וניה
קופיקס ,צוות
לק
ההקמה"( .גיווס צוות עובדדי הזכיין
עייצוב והקמת הסניף ,שלב זה אורך כחוודשיים )להלןן" :תקופת ה
קרה ,בטרם מועברת
מה ובכל מק
תקופת ההקמ
מבוצעים לרוב ,במהלך ת
הכשרת הזכייין וצוותו ,מ
וה
הרצה"(.
ף ,מלווה קופפיקס את הזככיין בתחילת תקופת פעילותו )"שלב הה
הפפעלת הסניף לזכיין .בנוסף
שונה ולאחר מכן ,האחריות לקבלת רשיונות
הררשת מחוייבבת להשגת רישיון העסק בפעם הראש
ת הרשת
מקימים הסנייף בעצמם על פי תוכניות
של הזכיין .לעעיתים בודדות זכיינים מ
העעסק הינה ש
מכירת הסניף נקבעעת בין הצדדדים והיא
ת
ה בגין
מור ,התמורה
ובבליווי ופיקוחח של הרשת ובמקרים כאמ
לקופיקס ממכירת סנניף כאמור.
ס
רווח
מעשה מהווהה את מלוא הר
למ
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במקביל להקמת הסניף פועלת הרשת לשווק הסניף לזכיינים מתאימים .ברוב המקרים ,מאתרים
זכיין בטרם מוקם סניף אך יתכנו מצבים בהם תקים קופיקס סניף עוד בטרם שיווקו לזכיין אך
זאת בעיקר במקומות בהם הביקוש לזכיינות גבוה ו/או שבאפשרות קופיקס להיערך להפעלת
הסניף באופן עצמאי עד אשר ימצא זכיין לסניף .יתכנו אף מצבים בהם יגיע זכיין עם מיקום מוצע
לסניף.
קופיקס מתקשרת עם הזכיין בהסכם זכיינות ,לתקופה של  5שנים או לתקופה שווה לתקופת
השכירות של הנכס ,הקצר ביניהם וכן שתי אופציות להארכה לתקופות נוספות ,כל אחת בת 5
שנים ,הכל בכפוף לאופציות הקיימות בהסכם שכירות הנכס הרלבנטי .הזיכיון הינו לניהול הסניף,
למכירת מוצרי הרשת ולשימוש בסימן המסחר "קופיקס" והוא אינו ניתן להסבה על ידי הזכיין.
הזכיין מחוייב לרכוש מלאי אך ורק מקופיקס ,לפעול בהתאם להוראות ונהלי הרשת וכן ,מתחייב
הוא לשמירה על סודיות ואי תחרות בכל תקופת פעילותו ברשת ובמהלך שנתיים לאחר תום
תקופה זו .הסכם השכירות ביחס לנכס בו פועל הסניף ,אינו מוסב לזכיין וקופיקס מחייבת את
הזכיין ,Back to Back ,בגין כל עלויות הסכם השכירות.
התמורה החד פעמית המשולמת בגין מכירת הסניף ,בניכוי עלויות הקמת הסניף ,מהווה את
רווחיה של קופיקס מתחום פעילות זה.
החל מחודש אפריל  ,2015התמורה החד פעמית אשר תשולם בגין הזיכיון תורכב ממלוא עלות
הקמת הסניף בתוספת סך קבוע של  35אלפי ש"ח בגין ליווי ופיקוח בשלב ההרצה וסך קבוע נוסף
של  65אלפי ש"ח בגין הזיכיון כך שבמודל זה ,הרווח שיווצר לקופיקס מתחום פעילות זה ,יהא
קבוע ולא תלוי בעלויות ההקמה.
במקרה בו זכיין מבקש לסיים את ההתקשרות עם קופיקס ,לקופיקס זכות ראשונית לרכישת
תכולת העסק .כמו כן ,קופיקס תפעל לאיתור זכיין חלופי אשר יכנס בנעליו של הזכיין המבקש
לסיים ההתקשרות עם קופיקס .במקרה בו מציע הזכיין ,זכיין חלופי שיכנס בנעליו ,נדרש אישורה
של קופיקס לזהות הזכיין החלופי .הרווח הנובע לקופיקס מההתקשרות עם זכיין החלופי ,יחולק
באופן שווה בין קופיקס לזכיין היוצא ובלבד שסך הרווח של קופיקס לא יפחת מ 50-אלפי ש"ח.
ב.

מבנה תחום פעילות בתי קפה
פעילות קופיקס בתחום זה ,מתחילה למעשה לאחר השלמת שלב הקמת הסניף ושיווקו לזכיין,
כאמור בסעיף 6.1.1א לעיל.
לאחר ההתקשרות עם הזכיין ,עובר האחרון יחד עם צוות עובדיו ,הכשרה מעשית בת מספר ימים,
בדרך של משמרות בסניף פעיל של הרשת .ככל והסניף שווק לזכיין טרם סיום הקמתו ,מתבצעת
ההכשרה המעשית במקביל לבניית הסניף .בנוסף ,מייעצת קופיקס לזכיין בדבר ארגון העסק
וניהולו.
מעבר להכשרה וליווי מעשיים אלו ,מקבל הזכיין ספר נהלים מקופיקס הכולל ,בין היתר ,נהלים
הנוגעים לאופן ניהול מלאי ,הצגת המוצרים בסניף ,הכנת משקאות ,ניקיון ,פתיחת וסגירת יום
וכד' באופן המסייע להשגת היעילות והאחידות בין כל סניפי הרשת.
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הרשת באמצעות מחלקת התפעול ומנהלי האיזור בודקת את סניפי הרשת ,עמידת הזכיינים בנהלי
הרשת ,אופן יישום הנחיותיה ,ניקיון ,תברואה ונראות הסניפים .הנהלת הרשת מזמנת הזכיינים
לפגישות שוטפות בהן מועבר להם משוב על פעילותם ומנותחת ריווחיות הסניפים והתוצאות
הכספיות של כל זכיין.
לרשת מגוון מוצרים אחיד ומחייב .כל סניף של הרשת נדרש במכירת אותו מגוון מוצרים
המסופקים כולם על ידי ספקיה של קופיקס .הזכיין מבצע את הזמנת המוצרים מהמרכז הלוגיסטי
)להלן" :המרלו"ג"( המעניק שירותיו לרשת ,בו מחזיקה הרשת מלאי המספיק לתקופה של כ5-
ימים .הזמנות מספקי הרשת אשר מספקים ישירות לסניפים ולא דרך המרלו"ג ,מתבצעות מול
ספקי הרשת .לפרטים נוספים ,ראה סעיף  6.1.6להלן .את התשלום בגין ההזמנות האמורות,
מהמרלו"ג או ישירות מהספק ,מעביר הזכיין לקופיקס.
כאמור בסעיף 6.1.1א לעיל ,קופיקס מתקשרת בהסכמי שכירות מול בעל הנכס בו מופעל סניף.
כל עלויות הסניף והפעלתו מרגע פתיחתו ,חלות על הזכיין .קופיקס גובה מהזכיין כל הוצאה
ששולמה על ידה עבור הזכיין לרבות דמי השכירות החודשיים ,מיסי עירייה ,חשמל ומים .רשיון
העסק והיתרים דרושים להפעלת הסניף מעבר לרשיון העסק הראשוני ,הינם באחריות הזכיין.
העובדים בסניפי הרשת ,מועסקים על ידי הזכיינים ולא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינם ובין
קופיקס.
בנוסף ,משלם הזכיין לקופיקס ,דמי ניהול חודשיים קבועים ,בסך של  5,000ש"ח לחודש )להלן:
"דמי הניהול הקבועים"( ובמידה והיקף המכירות החודשי בסניף עולה על סף שנקבע ,מתווסף סך
נוסף של כ 2,000-ש"ח )להלן" :דמי הניהול המשתנים"( ,לדמי הניהול הקבועים .בהתקשרויות
חדשות החל מחודש אפריל  ,2015תחל קופיקס לגבות מזכייניה דמי פרסום חודשיים בסך של
 1,000ש"ח ,בנוסף לדמי הניהול .נכון למועד פרסום מתאר זה ,דמי הניהול המשתנים הינם בהיקף
שאינו מהותי.
לפרטים נוספים בדבר אופן גביית התשלומים מהזכיינים ,ראה סעיף  6.4.1להלן.
רווחיה של קופיקס מתחום פעילות זה מורכבים מהרווח הנוצר לה ממכירת המוצרים לסניפים.
כאמור בסעיף  1.3לעיל ,הכנסות הרשת מדמי ניהול נכללים בדוחות הכספיים במסגרת התאמות
והם אינם משוייכים למגזר פעילות ספציפי.
לקופיקס שני סוגי סניפים:
 .1קופיקס  -מעוצב כקרון רכבת המוצב בתוך הנכס ומציע מכירת משקאות חמים וקרים
במגוון רחב של מוצרי קפה ,תה ,אייס קפה ,טבעי ,מוגז וכו' ,מאפים מלוחים ומתוקים,
כריכים ,קינוחים ומוצרים משלימים נוספים במחיר אחיד של  5ש"ח ליח' או מארז.
 .2קופיקס בר – בנוסף לסניף קופיקס כמתואר לעיל ,מציע סניף קופיקס בר גם מגוון מוצרי
אלכוהול הכולל בירה ,יין ,וודקה ,טקילה ,ליקרים וכו' ,וכן מוצרים משלימים כגון זיתים,
בוטנים ובייגלה .סניפים אלה ממוקמים באזורי בילוי ותיירות ושעות הפתיחה שלהם
בהתאם .נכון למועד פרסום מתאר זה ,קיימים כ 8-סניפי קופיקס בר.
הרשת אחראית על ניהול מגוון המוצרים והתפריט ,הקשר הישיר עם ספקי המלאי כולל קביעת
מחירים ,תנאי תשלום ,הנחות ומבצעים.
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 6.1.2מגבלות חקיקהה ,תקינה ואיללוצים מיוחדיים החלים עלל הפעילות המ
מועברת
א יעסוק
ק :על פי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח) 19688-להלן" :חוק רישוי עסקים"( ,לא
ריישיונות עסק
ק ניתן על
תאם לתנאיו .רישיון עסק
אדדם בעסק טעעון רישוי ,אלא אם יש בידדו רישיון על פפי החוק ובהת
ת ,אישור
שרד הבריאות
אש ,אישור מש
שור כיבוי ש
מקומית וקבללתו כפופה להמצאת איש
ידדי הרשות המ
סביבה ,אישוור משטרה ואישור
שור איכות ס
חלקת הנדסהה ברשות המקומית הרללבנטית ,איש
מח
העסק בפועל .נכוון למועד
ק
ק רק לאחר פפתיחת
לקבל רישיון עסק
ל
כי ניתן
טיקה היא כ
נגישות .הפרקט
שיון עסק
פועלת להשגת ריש
ת
הרשת
הרשת אין עדיין ררישיון עסק וה
ת
פררסום מתאר זה ,למרבית סניפי
סק ואופן פעוולתו ועל
ם זאת יצוין כי ,לא ניתן ללקבל רשיון עעסק מבלי לבבדוק את העס
לככל סניפיה .עם
האישורים הננדרשים.
צורך קבלת ה
לבעל העסק לפעעול בעסק לצ
ל
מאפשר
שוי עסקים מ
כןן ,החוק לריש
סניף של קופפיקס נפתח ררק לאחר
רשיון עסק אורך מספר חודשיים .יצוין כי ס
ן
בננוסף ,תהליך קבלת
המקומית הרלבנטית.
קס ,לרשות ה
הגגשת הבקשה לרשיון עסק ,על ידי קופיק
ה .לאחר
שנים במהלכ ה נדרשת בדדיקת כיבוי אש אחת לשנה
שונה הינה  3ש
קופת רשיון ההעסק הראש
תק
השגתו.
מככן ,תוקף רשייון העסק היננו לשנה והזכיין אחראי לה
מת נגישות ללמקום ציבוררי שהוא בניןן קיים(
שים עם מוגבבלויות )התאמ
קנות שוויון זזכויות לאנש
תק
הליך של
נדרשים להשלים תה
ם
תקנות אלו ,גגופים הפועליים במגזר הפפרטי
תש"ע : 2010-בהתאם לת
הת
אנשים עם מווגבלויות ,בא ופן הדרגתי ,עד ליום  1בנובמבר .2017
ם הקיימים לא
הננגשת המבנים
מדת הרשת בדרישות
מתאר זה ,עומ
מועד פרסום מ
הררשת פועלת ללהנגשת סניפיה בהתאם ללחוק .נכון למ
תקנות האמוורות.
הת
שע"ג :2013-בהתאם
מות נגישות לשירות( ,התש
שים עם מוגבללויות )התאמ
קנות שיוויון זכויות לאנש
תק
הלי עבודתו בבאופן שיבטייח קבלת
התאים את נה
תקנות אלו ,ככל גוף המספפק שירות לציבור חייב לה
לת
אמות כאמור בתקנות
הקבוצה לבצע התא
ה
ת .על
לאנשים עם מוגבלות
ם
חותי
שיירות באופן עעצמאי ובטיח
ביום .1..11.2017
הליך הדרגתיי שייסתיים ב
בה
ת הרשת
מתאר זה ,עומדת
ר
אם לחוק .נככון למועד פרסום
ת להנגשת סניפיה בהתא
הרשת פועלת
ה
האמורות.
ת
קנות
בדדרישות התק
אחראים
צוין כי המנככ"ל ,יחד עם סמנכ"ל ניהול הקמה ובבינוי ועוזרת המנכ"ל לעניייני תפעול ,א
יצ
שים עם
סניפי הרשת והשירותים המוענקים עעל ידה ,לאנש
לעעמידה בתקננות הנוגעות להתאמת ס
ת הסניף והן בבמהלך תפעוללו השוטף.
איתור והקמת
רב הן בשלבי א
תן לכך דגש ב
מווגבלויות ונית
אל מוסדרת בבאמצעות
קאות אלכוהווליים בישרא
ה על מכירה על אלכוהול מכירת משק
אייסור  /הגבלה
שקאות אלככוהוליים
הוצאו מכוחוו :מכירת מש
שכ"ח ,1968-והצווים שה
סקים ,התש
חווק רישוי עס
ק הכולל
לקבלת רישיון עסק
ת
חר ,נעשית בבכפוף
ר ,כמו בכל בבית עסק אח
מתחמי התדללוק והמסחר
במ
קה הרלוונטיית .בשנת  20010תוקן
איישור מפורש למכירת אלכוהול ועמידדה בתנאיו ובבתנאי החקיק
תיקון לחוק זזה נקבע,
 .2010בהתאם לת
התש"ע2 -
מס'  - 26הורראות שעה( ,ה
קים )תיקון מ
חווק רישוי עסק
שקאות משכררים לא ימככרו ,יגישו או יספקו
ביין היתר ,כי בעסק שבו נמכרים או מוגשים מש
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ה 23:00
השעה  6:00למחרת .מכיירת אלכוהולל מעבר לשעה
מהשעה  23:00עד ה
ה
שקאות משככרים
מש
מתחת לגיל . 18
ת
ד .חל איסור עעל מכירת אללכוהול
כפפופה לקבלת אישור מיוחד
שר אינם
מספר סניפים ,אש
ר
ס בר ובנוסף ישנם
סניפי קופיקס
אמור בסעיף 6.1.1ב' לעילל ,לרשת  8ס
כא
אלכוהוליים.
כווללים בר אך מוכרים מספפר משקאות א
תבברואה
תברואה נאותים ללבתי אוכל( ,התשמ"ג) 19883-להלן" :תקנות
ה
תקנות רישוי עסקים )תנאי
אדם בית
אוכל ולא ינהל א
ל
אה ,לא ינתן ללאדם רישיון לבית
קנות התברוא
התברואה"( .בבהתאם לתק
האמור ,נדרשת קופפיקס לעמוד ,במהלך
ר
ם הוא ממלא אחר הוראות התקנות .ללאור
אוכל אלא אם
ותפעוליות ,הנגזרות מתקנות
ת
תכנוניות
ת
שות
הקמת הסניפפים ובמשך תקופת ניהולם ,בדריש
מכירתם,
חזקת מוצרי מזון מסוימיים ,אריזתם ,אחסנתם ומ
בדבר אופן הח
התברואה כגוןן :הוראות ב
ם.
שמירה עליהם
תברואתיים בסניפים וש
ם
ם
הבטחת תנאים
שרות
כש
ת שונים.
סדות כשרות
שגחה של מוס
אושרו ככשריים ו/או מצוייים תחת הש
כללל סניפי רש ת קופיקס א
כשרים למהדרין.
ם
סניפים
קופיקס  16ס
לק
התשמ"ג 1983-לפיו נקבע כי
ג
אור האמור ,כפופה פעילוות קופיקס לחוק איסור הונאה בכשררות,
לא
שר .לאור
כתב את בית האוכל ככש ר ,אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכש
בעעל בית אוכלל לא יציג בכ
תוענק לה תעוודת הכשר.
ת על מנת שת
בדרישות דיני הכשרות
ת
מוד
ת קופיקס לעמ
אמור ,נדרשת
הא
צו הרחבה בענףף המזון
ו
תדרות הכלליית לבין איגודד לשכות
תם בין ההסת
רישום הסכם קיבוצי שנחת
בייום  7ביולי  200 9הוגש לר
הייתה מותנית בפררסום צו
ה
של ההסכם ללתוקף
מסחר ת"א ייפו  -חטיבת רשתות השיוווק .כניסתו ש
המ
שת מזון הוגדדרה בצו
ם זה כך שיחול על עובדי ררשתות המזוון )עד רמת מנהל סניף( .רש
הררחבה להסכם
תי חנויות מזזון לפחות או חנות אחת בבגודל העולה עעל  500מ"ר .ביום 21
ת אשר לה שת
הרחבה כרשת
הה
האמור .לענייין זה יצוין כי צו זה עתיד לחול על
צו ההרחבה ה
התמ"ת את צ
בפפברואר  22010פירסם שר ה
קופיקס בלבדד.
בסניפי סופר ק
אשר יועסקו ב
עוובדי הרשת א
מועברת וברווחיותה
 6.1.3שינויים בהיקף הפעילות המ
6.1.3.1

המתבטא בכךך שבעוד
קופיקס ,בחודש יונני  ,2013חל גגידול במחזוררי פעילותה ,ה
ס
אז תחילת פעעילות
מא
ם בסך של  1,9448אלפי ש""ח ,הרי שבשנת 2014
קופיקס מצדדדים שלישיים
שבבשנת  2013ההיו הכנסות ק
 51,499אלפי ש"ח ,לאור קצבב פתיחת
5
סות קופיקס מצדדים שלישיים לסךך של
הסתכמו הכנס
ס
אץ.
סניפים המוא
הס
מהלך שנת  20114ובין
הסניפים המואצת במ
ם
הגידול האמור נובע מפתייחת
הערכת הנהללת קופיקס ,ה
לה
סיון שצברה קופיקס
צמאי של סנייפיה לניהול בבאמצעות זככיינים ,מהניס
הייתר ,מהמעבבר מניהול עצ
מאפיינים
מביאה הרש ת לצרכניה ובעיקר ,מהייתרונות והמ
שנות אותה מ
תקופת פעילוותה ומהחדש
בת
תם מציעה קוופיקס הן לללקוחותיה היישירים ,הזכיינים )זיכיון להפעלת סנניף רשת
מוצרים אות
במ
ם )מגוון
חותיה העקיפפים ,הצרכנים
ם( והן ללקוח
מותגת ,תוך ליווי צמוד ,הדרכה ונהללים מפורטים
ממ
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ד(.
מווצרים במחירר קבוע ואחיד
הוקמו  70סנייפים של
מועד פרסום מתאר זה ,ה
ם מאז החלה פעילותה קוופיקס ועד למ
תוך כשנתיים
בת
הקמה וקיימות התשתיות
ה
תהליך
סניפים נוספי ם מצויים בת
ת  2סניפי בייה"ס( ו 12-ס
קוופיקס )לרבות
מת  30סניפים נוספים ,עעד תום שנת  .2015יצוין כי  25סניפיים מתוך
ארגוניות הנדדרשות להקמ
הא
של שנת .2015
במהלך הרבעעון הראשון ש
מים ,הוקמו ב
סניפים הקיימ
הס
6.1.3.2

ס נוספים
סניפי קופיקס
שראל כ 30-ס
שנים  ,20115-2018ניתן יהייה לפתוח ביש
ס צופה כי בש
הננהלת קופיקס
ה.
וככן  10עגלות בבבתי ספר או מוסדות אחררים ,בכל שנה
האמורה )שאינה מגוובה בהסכמיים מחייבים( ביחס להיקףף מחזורי
ה
חזית
עם זאת יצוין ככי יכול והתח
ם
של שינויים בסביבה
ממש וזאת ,בבין היתר ,בש
קופיקס בשננים  20015-2018לא תתמ
הפפעילות של ק
הככלכלית וברגוולציה.

ם חדשים
משווקת סניפפיה לזכיינים
אמור בסעיף 6.1.1א' לעילל ,החל מחודדש אפריל  20115קופיקס מ
 6.1.3.3כא
אלפי ש"ח בגיין הליווי
בתוספת סך של  35א
ת
סניף
משלם את מלוא עללות הקמת הס
ם
בננוסחה לפיה ההזכיין
צור רווח קבבוע לקופיקס מתחום
הפיקוח וסך נוסף של  65אלף ש"ח בבגין הזיכיון .שינוי זה יצ
וה
א תלות בעלויות ההקמה..
פעעילות זה ,ללא
הפעילות ,או שינויים במאפייני הללקוחות שלו
ת
חום
שווקים של תח
תפתחויות בש
 6.1.4הת
אמור בסעיף  1.3לעיל ,ק
כא
קופיקס פועללת ,נכון למוועד פרסום מתאר זה ,בבשוק הקפה ..מרבית
שפעילותן
המסורתיים הם אלו ש
ם
הקפה
ה
ם ,נמנים על שוק הקפה ובתי
קריים שבהם
תחריה והעיק
מת
מפעילות קופיקס.
ת
שיר,
נפפגעה באופן יש
תה של קופיקס משיקה לשני שווקיים אחרים ,שוק חנויות הנוחות
עם זאת יצויןן כי ,פעילות
ם
בנקודות ההשקה שלל פעילות
ת
מהיר .יחודה של קופיקס טמון ,בין הייתר,
שוק המזון המ
הפיצוציות וש
וה
קפה או חנויות נוחות או פפיצוציות
ה אינם בתי ק
האמורים לעילל ,שכן סניפיה
קוופיקס עם שנני השווקים ה
קצרה גם
סגרת זו תינתן סקירה ק
ת ועל כן ,במס
היר ,מסורתיוות טיפוסיות
מכר מזון מה
או חנויות לממ
ו
חריה של קופפיקס )הישיררים ו/או
קס שכן ,מתח
ם להם נקודוות השקה לפפעילות קופיק
בייחס לשווקים
חת סניף
של הרשת ,פתיח
תמהיל מוצריה ל
ל
מהשווקים האמורים .לאור
ם
חד
העעקיפים( ,נמננים על כל אח
א לפגיעה
ת ו/או שוק המזון המהיר ,עשוי להביא
שוק הפיצוציות
הנמנה על ק
קוופיקס בסמוךך למתחרה ה
שמר את
מוצרים מסויימים בכדי לש
מחירים של מ
שאף עשוי להגגיב בהורדת מ
ת המתחרה ש
מחזור פעילות
במ
הל לקוחותיוו ו/או אף להווסיף עליהם ללקוחות פוטנצציאליים של קופיקס.
קה
סורתיים,
תי קפה מס
המבדילים אותה מבת
ם
ת,
היחודיים של הרשת
ם
הערכת קופייקס ,מאפייניה
לה
אף היא חשופפה.
הקפה ,להם א
את גורמי הסייכון המאפייניים את שוק ה
מתנים באופןן משמעותי א
ממ
6.1.4.1

שוק הקפה
המשלמים עבבור ישיבה בבבתי קפה
קפה מורכב בברובו מצרכניים פרטיים ,ה
ס את בתי הק
קהל המאכלס
הק
או עבור קפהה לדרך.
ו/א
ומתפתח במהירות וננראה כי השפפעתו השלילית של השיח הציבורי
ח
שווק בתי הקפהה בישראל דיינמי
אופן מיידי ,בבשוק זה
במלוא עוצמתה בא
א
אינה באה לכדי בביטוי
ה
שוק זה,
על יוקר המחיייה ביחס לש
ל
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וראיה לכך היא שיעור הגידול בשוק הקפה בשנים האחרונות אשר צמח ממחזור של כ 3.5-מליארד
ש"ח בשנת  ,2008למחזור של כ 4.8-מליארד ש"ח בשנת  12014גידול של כ .37% -עם זאת ,בשנת
 2014החלה האטה בקצב פתיחת סניפים נוספים של רשתות בתי קפה קיימות ,ביחס לשנים
האחרונות ואף נסגרו סניפים במיקומים שאינם מרכזיים ו/או הומי אדם וזאת חרף הגידול
באוכלוסייה.
עלייה ברמת החיים ,התפתחות תרבות הפנאי ואף אורח החיים העמוס אשר הביא ,בין היתר,
להתפתחות תרבות עסקית-מערבית שבה פגישות עבודה מתקיימות בבתי קפה ולעלייה בצריכת
קפה לדרך )להבדיל מישיבה בבתי קפה( ,מביאה לעלייה בהיקף הפעילות בשוק זה.
6.1.4.2

שוק חנויות הנוחות והפיצוציות
בשוק זה פועלים חנויות נוחות הממוקמות בתחנות דלק בערים ומחוצה להן ,קיוסקים ,מזנונים,
פיצוציות וכד'.
ייחודם של השחקנים בשוק זה ,המפורטים לעיל ,בריכוז של מוצרי צריכה בסיסיים ומשניים
בזמינות גבוהה ,אשר מהווה את היתרון העיקרי בשוק זה על פני המתחרים בשוק ,כדוגמת
סופרמרקטים המוכרים ,בין היתר ,את אותם המוצרים או תחליפים להם .זמינות השירות כאמור
לעיל ,באה לכדי ביטוי ,בין היתר ,במיקום נגיש ,בשעות פתיחה ארוכות ובשירות מהיר.
שוק זה פונה לכלל האוכלוסייה אך חלק ניכר מלקוחותיו נמנה על ציבור המעשנים וכראיה לכך,
המוצרים הנמכרים ביותר בשוק זה ,מבחינת היקף כספי ,הם סיגריות ואחריהן ,משקאות קלים.
הלקוחות בשוק זה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות :לקוחות קבועים  -מי שמתגוררים או עובדים
באזור שבו פועלת החנות ולקוחות מזדמנים – הרוכשים באופן אקראי ,מכיוון שעברו באזור
ובמקרה של חנויות נוחות הממוקמות בתחנות דלק ,לקוחות אותה תחנת דלק )קבועים או
מזדמנים( אשר מתדלקים בה על דרך קבע ו/או כאלו שנדרשו לעצירה בתחנת הדלק האמורה.
נקודת ההשקה של פעילות קופיקס עם שוק זה הינה במכירת מוצרים אשר נמכרים בחלקם
בחנויות הפועלות בשוק זה ובשירות המהיר .עם זאת ,כאמור ,המוצר הנמכר ביותר בשוק זה,
סיגריות ,אינו נמכר בסניפי קופיקס וממילא מי שרוכש סיגריות ומבקש לרכוש גם משקה קל ו/או
מוצר אחר זהה או דומה לזה שנמכר בסניפי רשת קופיקס ,יעשה כן באותו מעמד ולא יפצל
רכישותיו ,לרוב ,בין שתי חנויות נפרדות .לעניין חנויות נוחות הממוקמות בתחנות דלק ,ההשקה
אף פחותה לאור כך שחנויות רבות ממוקמות בתחנות דלק מחוץ לערים בעוד קופיקס פועלת
במרכזי ערים ומקומות הומי אדם.

6.1.4.3

שוק המזון המהיר
ניתן לסווג הפועלים בשוק זה ל 3 -סוגים עיקריים:
)א( רשתות גדולות ,בינלאומיות או מקומיות ,המפעילות עשרות סניפים בבעלות או בזכיינות

1

מתוך פרק תאור הסביבה העסקית בהערכת השווי של קופיקס אשר מצורפת כנספח לדוח העסקה.
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מצם של
קטנות המפעילות מספר מצומ
ת
המבורגרים ופיצה(; )בב( רשתות פררטיות
ם
ת
)בבעיקר רשתות
המהיר – המבורגרים ,פיצה ,שוווארמה,
ר
המזון
מגוון מוצרי ה
רסות על כל מ
ת אלו מתפר
סנניפים .רשתות
ת בעתיד,
אחד או שניים ))אשר עשויות
סוג מזון ד
מתמקדים בס
פללאפל ועוד; ו)-ג( עסקים עצמאיים המ
)ב( לעיל.
מור בס"ק (
ת פרטית כאמ
התפתח לרשת
לה
יה ותרבות הבבילוי והאכיללה מחוץ
מהיר פועלות על פי ריכוזזי אוכלוסי ה
מררבית מסעדוות המזון המ
לבבית באותם אזורים.
אות ,תוך העעלאת המחיררים כתוצאה מעלות חומררי הגלם
מגמת מזון הבריא
ת
קות של
קייימת התחזק
ם יותר על מזוון בריא.
הלקוח מוכן לשלם
ח
הבבריאים יותרר ומתוך התפייסה כי

הגילאים  12-35ו/או לקוחות
ם
טווח
תיו מתפלגים ללקוחות בט
סיה ולקוחות
שוק זה פונה ללכלל האוכלוס
שר נמצאים רבות בדרכים ונדרשים ללהפסקות אווכל קצרות ו//או מי שעובבד או מתגורר באזור
אש
מור.
הגגיאוגרפי של מסעדות כאמ
רבה בקרב הצרכנים.
שנים האחרוננות צבר שוק המשלוחים בבתחום המזוןן המהיר פופוולאריות ה
בש
ם להוות
ה במכירת מווצרי מזון מוככנים העשויים
קודת ההשקהה של פעילות קופיקס עם שוק זה הינה
נק
דרך ,ממסעדוות מזון מהייר .עם זאת ,שוק זה מצציע מזון חם המיוצר
חליף לארוחהה מהירה לד
תח
מות ישיבה ובברשתות
זה מציע מקומ
רשת קופיקס .בננוסף ,שוק ה
הנמכר בסניפי ת
ר
מקום ,בניגודד לזה
במ
סקיו כך
או למקום עס
משלוחים לבבית הצרכן א
שפחות וכן ,מ
הגגדולות אף ""אטרקציות" לילדים ומש
הפועלים בשוק זה.
קים העצמאיים הקטנים ה
מתייחס לעסק
טן ובעיקרו ,מ
ק זה הינו קט
הממשק לשוק
שה
האחידה
סיכום ,פעילוות הרשת תרמה להתפתחות היקף הפעעילות בשוק הקפה בעצם כך שעלותו ה
לס
ה ,פתחה
שת בשוק זה
שוק הקפה עוובר לתחילת פעילות הרש
ביחס למחירו בש
ס
המוזלת של ההקפה,
וה
קפה בבתי קפה ככלל ו/או
הקפה לצרכנים רבים נוספפים שלא נהגו לצרוך ה
תיו של שוק ה
מעשה דלתות
למ
המועברת
בהיקף הפעילות ה
ף
העיקרי והמרככזי שהביא ללשינוי
סף ,הגורם ה
אופן יומיומי  ,בפרט .בנוס
בא
אם בדרך של הפחתת
ם דומה לזו של הרשת וא
של הקמת סניפפים שפעילותם
אם בדרך ל
אמור לעיל ,א
כא
ת ,חנויות
מוכים לסניפיי הרשת )כדוגגמת ,בתי קפפה ,פיצוציות
ם בבתי עסק קיימים הסמ
חירי מוצרים
מח
שת הרשת לפפעול לשימור לקוחות הקצצה שלה ,הצררכנים.
ממכר מזון מההיר וכד'( הרי שכעת ,נדרש
למ
ם חדשים
אטרקטיביים
סת מוצרים א
מוצרים והכנס
בדרך של גיוון תמהיל המ
שיימור כאמור מתבצע הן ב
ת הרשת,
אחיד אשר בבבסיס פעילות
תוך שמירה עעל המחיר הא
איכות המוצרים ת
ת
או עונתיים ,שיפור
ו/א
בסניף ואינו נמנה על סוגי
ף
באופן שוטף
ן
צר השבוע" – מוצר שאינוו נמכר
מבבצעי שיווק ככדוגמת "מוצ
ומדי שבוע ,מתחלף מוצר זה.
י
מחיר של  5ש"ח למשך שבבוע שלם
אשר נמכר במ
מווצרי הרשת ,א
בהם
ם החלים ם
בתחום הפעיללות והשינויים
 6.1.5גוררמי ההצלחהה הקריטיים ב
6.1.5.1

ערים ומקומות הומי אדם כדוגמת
ם
דרך ראשיים ,במרכזי
מיקום בצירי ך
ם
שות –
מייקום ונגיש
משלתיים וכדד'.
ת ,בתי חולים ,משרדים ממ
אווניברסיטאות

6.1.5.2

אוכלוסייה.
חב מאוד של ללקוחות מכל המעמדות בא
ם המאפשר פניה לקהל רח
מהיל מוצרים
תמ

6.1.5.3

הבבנה ושינוי טעעמים של הצרכן.

6.1.5.44

ת שיפור איכות ,מבלי לסטות מהמחירר הקבוע
מגוון ואם מבחינת
ן
מבחינת
מוצרים אם מ
יככולת לחדש מ
האחיד לצרכןן.
וה
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6.1.5.5

ת וחסכון בתפפעול.
יעעילות ,פשטות
של קופיקס עעוברים כאלף לקוחות ביום
סניף ממוצע ש
בס
ם.

תחום הפעילוות
 6.1.6שינויים במערךך הספקים וחוומרי הגלם לת
א באזור
חודש נובמברר  ,2014ביצעה הרשת מעבבר מאספקה ישירה לאספפקה דרך המררלו"ג ,הנמצא
בח
ת מערכו
תמורה הנגזרת
סנה ואספקה לסניפיה ,בת
מעניק לרשת שירותי אחס
תעשייה הצפווני ביבנה והמ
הת
מוצע של
שי של המלאי המסופק לררשת )להלן" :המשלוח"( ,בתוספת מע""מ .ערכו הממ
ממוצע החודש
המ
חורות שהופצו במהלך חודדש לסניפי הררשת לפי
שווי כלל הסח
בלת מסכום ש
משלוח הינו ההמנה המתקב
המ
מהלך אותו חודש )להלן" :ערכו
ם שבוצעו במ
למספר המשלוחים
ר
חיר המכירהה לזכיין בחללוקה
מח
שר ביחס
המשלוח ,כאש
ממוצע של ה
המשלוח"( .כמו כן ,נקבעו טווחים שוננים לערכו המ
ממוצע של ה
המ
ם מתאר
מרלו"ג .נכון למועד פרסום
ת התמורה למ
מסויים לפיו נגזרת
ם
טווחים ,נקבע אחוז
לככל אחד מהט
 13.5%מערכוו הממוצע של המשלוח ,בבתוספת מע""מ .תנאי
לתמורה בגובה של %
ה
ה ,המרלו"ג זזכאי
זה
מת בת  60יום ,לצד
הודעה מוקדמ
התקשרות בה
אי לסיים הה
ם שוטף  .15+כל צד רשא
תשלום הינם
הת
אחר.
הא
התקופה
והוא צפוי להיחתם במהלך ה
חתם הסכם בבין קופיקס ללמרלו"ג א
בעעניין זה יצויין כי טרם נח
סכם בין
קרונות שהוס
קרובה .נכון למועד פרסוום מתאר זה ,פועלים הצצדדים בהתאם למסמך עק
הק
תנאיו פורטו לעיל( ואשר יהווה את הבסיס ללהסכם האמוור.
ו
צדדים )ואשרר עיקר
הצ
איים שכן ללרוב אין
ספקים עצמא
ת באמצעות המרלו"ג ,היה קושי בעעבודה מול ס
עוובר לפעילות
מה שהגביל את סוג
או דו-יומי מ
חורתם ,באופפן יומיומי א
לסניפים ולספק סח
ם
אפשרותם לההגיע
בא
חסנה בסניף .המעבר
שנדרשו לאח
להגדלת נפח מלאי המוצרים ש
ת
הביא
רכש מהם וה
מוצרים הנרכ
המ
מגוון רב יותר של ספקים,
ן
קשר עם
ה ,ניתן להתק
סום מתאר זה
בעיות אלו ונכון למועד פרס
מרל"ג פתר בע
למ
מוצרים נוספיים וצפוי
הרשת ,פתח אפשרויות למ
ם ,מה שמגדייל את התחרוות בין ספקי ה
טנים כגדולים
קט
ת עלויות בטוווח הארוך.
הביא להוזלת
לה
אחרון ,מפיץ לסניפים את הזמנותיהם ,באופן יומיוומי .דבר
ספקים מפיצצים סחורתם למרלו"ג והא
הס
ם.
מלאי בסניפים
זה מביא אף לייעילות בהזמנות וניהול המ
ה
סחורתם באופן יומיוומי אשר
ם
שנם ספקים גגדולים עמם מתקשרת קוופיקס ,אשר מסוגלים להפיץ
יש
אספקה ישיררה.
קס בדרך של א
משיכים לעבווד מול קופיק
ממ
חלים בהם
המועברת ושינויים הח
ת
העיקריים של תחום הפעיללות
חסומי הכניסהה והיציאה ה
 6.1.7מח
6.1.7.1

ה
חסומי כניסה
מח
המחסומים העעיקריים
הפעילות הינו נמוך מאד .ה
הכניסה של תחום ה
ה
חסום
ם יצוין כי מח
בפפתחי הדברים
קופיקס.
ת כרשת ,באופפן בו פועלת ק
קפה/חנות יחייד/ה לפעילות
מעבר מבית ק
נוגגעים יותר למ
של סניפים ,היינם כמפורט ללהלן:
שת ממותגת ש
מועברת ,כרש
על הפעילות המ
סה החלים ל
חסומי הכניס
מח
ם חדשים.
מיקומים אטרקטיביים לפפתיחת סניפים
קוושי באיתור מ
שיביאו לפתיחת סנייפים בקצב גבבוה.
ו
מיתוג
חדדשנות ו/או מ
תי והחרדי משתמש ביותרר מכ20-
אם למגזרים ספציפיים – הציבור הדת
סווגי כשרויות שונות בהתא
אליו פונה הסניףף ,עשויה
ו
סניף בהתאם לציבור
סוג כשרות ס
סווגי כשרויות ברכישת מזוון והתאמת ס
אזורים מסוייימים.
הוות חסם כנניסה ביחס לא
לה
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הגדולות בקנייונים
שתות הקפה ה
קבות נוכחות גבוהה של רש
קוושי בכניסה ללקניונים בעק
תחנות רכבת ,נתב"ג ועוד ,בשל שכר דירה גבוה
בוריים כמו בבתי חולים ,ת
קוושי בכניסה ללמוסדות ציב
מיוחד.
במ
טיבות הבינייים יצוין כי הם מהווים פוטנציאל פעיללות עבור
התיכוניים וחט
מו כן ,לעניין בתי הספר ה
כמ
סה:
קשרות עמם ככוללת מספר מחסומי כניס
שת קופיקס .אולם ,ההתק
רש
ם והעירייה
הספר ,ועד ההורים
,
הנהלת בית
ת
יש לקבל את ההסכמת
ש
6.1.7.2

ה
חסומי יציאה
מח
מועברת הינם
על הפעילות המ
אה החלים ל
חסומי היציא
מח
ם כמפורט להללן:
קס ובין בעליי הזכיינים
טווח בין קופיק
תקשרות בחווזים ארוכי ט
הת
קופיקס מתקשרת עם זכייניה בהסכמים ללתקופה בת  5שנים ,עם אופציה
ס
לעעניין זה יצויין כי
סכם עם
סיים את ההס
לסגור הסניף ולס
ר
קופה ב 5-שניים נוספות אך לקופיקס הזכות
הארכת התק
לה
ת הסניף
בהתראה של  6חודשיים .אם סגירת
ה
הפסקת פעילות קופייקס ,מכל סיבבה,
ת
הזזכיין ,במקרהה של
ם .סך פיצוי כאמור,
של פעילותו ,זככאי הזכיין ללפיצוי מוסכם
הראשונות ל
תבצעת בשלווש השנים ה
מת
סום יציאה.
עשוי להוות מחס
י
מספר רב של סניפים,
למ
שרה קופיקס
ת בהם התקש
סכמי שכירות
הס
הנכס בו מופפעל סניף
שכירות מול בעל ה
ת
סכמי
מתקשרת בהס
אמור בסעיף 6.1.1א לעילל ,קופיקס מ
כא
מספר אופציות ללהארכה
ר
השכירות הינם לרובב ,לתקופה רראשונה קצררה עם
ת
קוופיקס .הסככמי
הסכם השכירות ללכדי סיום ובבתקופות
ם
מהלך התקופה הראשונה לא ניתן להבביא את
אווטומטית .במ
ם ,כפי שנקבע .מחסום יצציאה זה
מספר חודשים
סכם בהודעה מראש בת מ
הננוספות ,ניתןן לסיים ההס
השכירות הראשונות.
ת
תר משמעותיי ביחס לתקופפות
יות

ם בהם
חליפים לשירוותי קופיקס ולמוצריה ושיינויים החלים
 6.1.8תח
קם זהים
ת קופיקס כוללל תחליפים רבים ומגווניים לשירותיה ולכל אחד ממוצריה ,חלק
שוק בו פועלת
הש
ת המיתוג
המדויק ,רמת
ואחרים דומים להם אך נבדלים בבסוג המזון ה
ם
ם מוכרת קופפיקס
מוצרים אותם
למ
וככד'.
סבורה כי
אף אחד מספפקיה והיא ס
אין תלות בא
ה ,לקופיקס א
מישור היחסיים שבין קופפיקס לספקיה
במ
ם רוכשת
את המוצרים התחליפיים באופן מיידיי ובתנאי רכיישה דומים ללתנאים בהם
תווכל לרכוש א
כיום.
מספקיה ,ם
הייא מוצריה מ

שמציעה
מוצרים תחלליפיים לאלו ש
ם שירותים ומ
מישור היחסיים שבין קופפיקס למתחרייה ,המציעים
במ
תחליפים
ת המוצר הנמככר בסניפי קוופיקס ו/או ת
שלבים הן את
חליפים המש
קוופיקס הרי שאם יבחנו תח
תחליפים
מכר ברשת קוופיקס ,יצטמצם היקף הת
לו והן את המחחיר הקבוע ווהאחיד בו אותו מוצר נמ
ו
הבחינה נוגעת למוצצר עצמו,
ה
היתה
היקפו באם ה
קס ביחס לה
קיימים לשיררותיה ומוצריה של קופיק
הק
לללא תלות במחחירו.
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לפרטים נוספים בדבר היקף שוק בתי הקפה בישראל ומאפייניו העיקריים ,ראה פרק תאור
הסביבה העסקית בהערכת השווי של קופיקס אשר מצורפת כנספח לדוח העסקה.
6.2

מוצרים ושירותים
בסניפי רשת קופיקס נמכרים מגוון מוצרים במחיר קבוע ואחיד של  5ש"ח ,ובכללם :משקאות
קפה ,מיצים סחוטים טבעיים ,משקאות קלים ,כריכים ,מאפים מתוקים ומלוחים ,חטיפי בריאות,
תבשילים קישים ומרקים ,קינוחים ,גלידות ושלגונים .כמו כן ,הרשת פועלת להרחבת מגוון
המוצרים המשווקים בסניפים ,הן בהתאם לעונות השנה והן כדרך לשמר את לקוחותיה על ידי
עדכון תמהיל המוצרים ושיפורו.
המוצרים הנמכרים בסניף הינם מוצרים סופיים אשר אינם מצריכים הכנות למעט משקאות חמים
וחלק מהמשקאות הקרים/שייקים.

6.3

פילוח הכנסות ורווחיות הרשת מקבוצות המוצרים
לקופיקס נתוני פילוח הכנסות ורווחיות מקבוצות מוצרים ,החל מהרבעןו הראשון לשנת .2015
בהיעדר נתונים כאמור ביחס לשנים  2013ו ,2014-פילוחי ההכנסות והרווחיות כפי שמופיעים
בטבלה שלהלן ביחס לשנים  2013ו ,2014-חושבו על בסיס שיעורי ההכנסות והרווחיות של כל אחת
מקבוצת המוצרים כפי שנמדדו במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2015תחת ההנחה שלא חל שינוי
משמעותי בשיעורים אלו במהלך תקופת פעילותה של קופיקס.

2014
באלפי ש"ח

2013
באלפי ש"ח

שיעור מסך
הכנסות

שיעור רווחיות
הרשת למוצר

משקאות חמים )קפה
ודומיו(

6,191

393

20.16%

10.03%

מאפים וכריכים

8,995

571

29.29%

11.12%

משקאות אייס ומיצים
טבעיים

6,486

411

21.12%

10.86%

שם קבוצת המוצרים

6.4

לקוחות
לקוחותיה הישירים של החברה ,הן בתחום הקמת הסניפים והן בתחום פעילות בתי הקפה ,הינם
זכייניה ,להם מוכרת הרשת את הזיכיון להפעלת סניף של הרשת ולאחר מכן ,מעניקה להם
שירותים שוטפים ורציפים ,אם בדרך של הדרכות וליווי עסקי תמורת דמי ניהול חודשיים ואם
בדרך של מכירת מלאי לסניף ,בתמורה המועברת לקופיקס ודרכה ,לספקי הרשת.
עם זאת ,הרי שלא ניתן לנתק בין קופיקס לבין לקוחותיה העקיפים ,אלו הפוקדים את סניפי הרשת
ואלו שעל רקע מחאתם הצרכנית ,החלה קופיקס בפעילותה והם אלו שהיא רואה לנגד עיניה .מעבר
לאמור ,ביחס לתחום פעילות בתי הקפה ,הרווח הנגזר לקופיקס מתחום זה תלוי באופן ישיר
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ם הקמת
בפני קופיקס( ובביחס לתחום
י
הגלוי באופן שוטף,
מחזורי הפעיילות של כל סניף )דבר ה
במ
תלוי אף הוא בבאופן ישיר ,ללמחזורי
תחום זה ,לזיככיון לסניף שלל קופיקס ,ת
שהביקוש בת
סניפים הרי ש
הס
המבוסס על ללקוחותיה העעקיפים של קופיקס .בנוסףף ,על אף
הפפעילות ולכוחחו של המותג "קופיקס" ,ה
שלחות פניות ישירות
מטופלות פניוות של לקוחות הסניף ,ברמת הסניף ,לעיתים נש
שבבדרך כלל מ
שלה ופניות אלו ,נענות על ידיי הרשת,
האינטרנט שלה ו/או דדרך עמוד הפפייסבוק ה
ט
תר
לררשת ,דרך את
אופן פרטני.
בא
סעיף זה יתייחס לשני סוגי לקוחות אללו :הזכיינים וולקוחות הסנניף/הרשת.
אור האמור ,ס
לא
6.4.11

הזכיינים
שר ינהלו הסנניף ויהיו
קופיקס אינה השקעעה הונית .הררשת מכוונת לזכיינים אש
ס
שקעת זכיין בברשת
הש
ליום גבוה אזי ,נדרשת מצדד הזכיין
טים הממוצעע הנמכר ם
סניף .היות וומספר הפריט
חללק מצוות הס
שעות היום.
ומעורבות לאורך כל ש
ת
עבודה אינטסיבבית
הסניף מתבצעות במזומן.
ף
של קופיקס הינם  5ש"ח הררי שמרבית מכירות
אור כך שמחיררי מוצריה ל
לא
הרשאה שמעעניק הזכיין ללרשת לחייב חשבונו,
חשבון ,מכח ה
רך של חיוב ח
מהזכיין ,בדר
קופיקס גובה מ
המורכב,
של הזכיין כלפפי קופיקס ,ה
את דמי השכיררות ואת דמי הניהול החודשיים .את ייתרת חובו ש
ת
התשלום בגיןן המלאי
תקשורת ובעיקר ,מה
ת
ארנונה ומים בגין השימוש בנככס,
ה
שלומי
בין היתר ,מתש
ן
מתבצעות
חיוב חשבון .עסקאות המ
שבוע ,גם כן בדרך של ח
אותו רכש הזככיין ,גובה קוופיקס ,מדי ש
של הזכיין ,בעלל הסניף(
שבונה של קופפיקס )ולא ל
מועברות באופפן ישיר לחש
אמצעות כרטייס אשראי ,מ
בא
וקופיקס מזכה הזכיין.
ממזערת קופייקס את הסיכון שבאי גבייית חוב,
בדדרך זו ,האובלליגו של הזכייין לרשת מינימלי ובכך מ
מועדו ,מזכיינניה.
מלואו ו/או במ
במ
ת הסניף,
מהתשלום בגין מכירת
ם
אפשרת לעתיים קופיקס פפריסה של חללק
תחום הקמת הסניפים ,מא
בת
המחאות
בידי הרשת  12ה
י
עד לסך של כ  100-אלפי ש"ח ,לתקופה של שנה .ה זכיין מפקיד מראש
ם שנקבעו בין הצדדים.
חויות למועדים
דח

6.4.22

קוחות הרשת  -הצרכנים
לק
ת מזדמנים בבעלי סל
סנניפי קופיקס משלבים קונספט של חננויות נוחות וובתי קפה ופונים ללקוחות
הפריטים הנררכשים ,או לללקוחות
קננייה ממוצע קטן ,הן מבחינה כספית והן מבחיינת כמות ה
חות.
יום כאלף לקוח
לצריכה מיידית .בסנניף ממוצע שלל קופיקס ,עווברים מדי ם
ה
מבקשים מוצצרים
המ
עייקר לקוחות הרשת הינם לקוחות מזדדמנים ,מכל מגוון קשת האוכלוסיה ,החל מאנשיי עסקים
ת קפה בכלל ובבתי קפה ,בפרט ,עובר לתחילת
אשר היו מוררגלים בצריכת
ת חופשיים ,א
ובבעלי מקצועות
תחילת פעולתה ,עבברו לצרוך את שירותיה וומוצריה של קופיקס
ת
ואשר עם
ר
קופיקס
פעעילותה של ק
חסרי דיור ,שעקבב מחירי
י
ותלמידים ואף
ם
טים
ם ,משפחות ,אנשי גיל הזהב ,סטודנט
וככלה בפועלים
קוחותיה ,החלו לצרוך קפפה ו/או מוצצרי מזון
קופיקס ללק
קפה ויתר ההמוצרים ,אותם מציעה ק
הק
קס בסניפיה.
חרים ,אותם מוכרת קופיק
אח
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6.5

שיווק והפצה

6.5.11

סניפים
חום הקמת הס
תח
ת ,מודעות בבעיתונים
תר האינטרנט של הרשת
סניפיה לזכיינים בבאמצעות את
ה
ת את
הררשת משווקת
אמצעות המררכז לקידום זזכיינות בישרראל ,הפועל ללמען קידום עענף הזכיינות ,בין היתר ,בבדרך של
ובא
עסקיות לזכיינים ,סיוע לזכייניים פוטנציאלליים ולזכייננים בפועל ולרשתות
ת
פרסום הזדמנוויות
מפה לאוזן".
מביא חבר ו" ה
א
טת חבר
לזכיינות מגיעים בשיט
ת
דים
זכייינות .חלק גדדול מהמועמד

6.5.22

חום פעילות בבתי הקפה
תח
באמצעות יחסי ציבור ענפים
ת
קרו
לקוחות הסניפים ,מתבצע בעיק
ת
בקרב
שיווק סניפיה של הרשת ב
ת במדיה
ת ,אשר מסתייעת במשרד המתמחה בייחסי ציבור וובאמצעות פעעילות מוגברת
מבצעת הרשת
שמ
ס משרד
תית .לקופיקס
רשת קופיקס פעעילה מאוד במדיה החברת
ק .ככלל ,ת
קר בפייסבוק
חברתית ,בעיק
הח
תקיים ,באופפן שוטף,
קס ,בהם מת
אתר האינטרנט ודף הפייסבבוק של קופיק
אמון על ר
סי ציבור הא
יחס
אלוג פורה בבין קופיקס ללקוחותיה ובכך גם פוועלת קופיקס לשימור ללקוחותיה הקיימים.
דיא
פרסום מתאר זה.
ם
רים בדף הפיייסבוק ,נכון ללמועד
קופיקס מעל ל  33אלף חבר
לק
תיחת סניף חדדש והן בעת שנדרש לחזק
שיווקית הן בעת פת
ת
מעעבר לכך ,ככלל שנדרשת פעעילות
ק פעילות
סניף קיים ,פועעלת הרשת ,בשיתוף עם הזכיין ,לביצצוע פעילויות שיווק וקידדום מכירות ,בהתאם
עלונים פרסומיים בסביבת
ם
הרשת ,הכוללים בבין היתר :חללוקת
,
דעתה של
ה
צורך ועל פי שיקול
לצ
פריט בגין רכישה וכד'.
סבוק ,מבצעי חלוקת ט
שלטי חוצות ,פרסום בפייס
סניף ,הצבת ש
הס
סעיף  6.1.6לעעיל.
המוצרים לסנניפים ,ראה ס
לפרטים בדבר ההפצת מלאי ה

6.6

חרות
תח
ת הרשת קמו ללה מתחרים.
מייד עם הקמת
קה לשוק
ס ופעילותה בבשוק הקפה אך עם השק
היחודיים של קופיקס
ם
גם לעניין זה ,לאור מאפיינניה
ם
ס תחרות
והפיצוציות ולשוק המזון המהיר ,כאמור בסעיף  6.1.4לעייל ,לקופיקס
ת
ת
חננויות הנוחות
שקה עם
הם נקודת הש
מתחריה בשווקים לה
ה
מצד
בשוק הקפה ותחררות עקיפה ,מ
ק
מתחריה
שירה ,מצד מ
יש
ס.
פעעילות קופיקס
דגני ,מנובמבר  ,2013שבוצע בעקבות
,
אוקרטוגרפיה בהנהלת ד""ר רינה
על פי סקר שלל קבוצת גיא
ל
מוצר זה.
הורדת מחירי הקפפה תביא לעליייה משמעותיית בצריכת מ
ת
הקפה,
כנניסתה של קוופיקס לשוק ה
קפה ב5-
ס לשוק זה "זזעזעה" את עענף הקפה והווכיחה שגוף עעסקי כלכלי יכול למכור ק
כנניסת קופיקס
אר להלן.
ש"ח ,דבר שעוררר תחרות מייידית ,כמתוא
קופיקס ,מועררך בכ .3000-שוק הקפה בישראל
קפה בישראל ,מתחריה היישירים של ק
ספר בתי הק
מס
נכון לפרסום מתאר זה
ן
ת חלקה של קופיקס
שנת  2014ואת
מווערך בכ 4.8-מליארד ש""ח נכון ל ת
הקפה בישראלל.
בכ  2%משוק ה
ת קופיקס כ
מעעריכה הנהלת
זה למתחריה של קופיקס ,השפעה
יאל הנכסים והמיקומים בבארץ גבוה ככך שבשלב ה
בננוסף ,פוטנציא
טנה על פעילוותה.
קט
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6.6.11

חרות ישירה
תח
פרסום מתאר זה ולמיטב
ם
קרית של קופפיקס הינה ררשת "קופיז"" ,אשר נכון למועד
מתחרה העיק
המ
בחלקי הארץ וכ 6-סניפים
י
ידייעתה של קופפיקס ,קופיז הינה בעלת  20סניפים פעילים ,הפזורים
ספים ,בהקמהה.
נוס
אשר לכל אחדד מהם ,למיטב ידיעת קופייקס ,בין  2-5סניפים.
ספר מתחרים מקומיים ,א
מו כן ,צצו מס
כמ
קפה/פיצויות//מסעדות מזוון מהיר,
ם בעלי בתי ק
שת ,מתחרים
קום בו נפתח סניף של הרש
בנווסף ,בכל מק
קס.
מחירי הקפה וושאר המוצרים הנמכרים בסניפי קופיק
במ
ושל סניפיה אך עם זאת
השפעה קטנה על פפעילותה של קופיקס ל
ה
שירים של קופיקס
מתחריה היש
למ
מון הציבור בביכולת למכוור מוצר
חזקת את אמ
תרחבת ,תופעעה אשר מח
מדדובר במגמהה הולכת ומת
מזה של
המתחרים ,בבמחיר נמוך משמעותית מ
איכות טובה ושאינה פחותה מזה הננמכר אצל ה
בא
הציבור לשינווי בהרגלי הצצריכה.
מתחרים וכן ,,מחנכת את ה
המ

6.6.22

חרות עקיפה
תח
הגדולות ,בתי קפה עצמאיים ,פפיצוציות
ת
קפה
תות בתי הק
של מתחרים ,נמנים רשת
על קבוצה זו ש
מהיר.
ומסעדות מזון מ
חת סניף
תחליפים להם ופתיח
ם
קופיקס או
ס
מוצרי
חות חלק ממ
רים מוכר לפח
תחרים האמור
כל אחד מהמת
מצידם בעיקר ,כצעד
אה לתחרות מ
מורים ,הביא
בתי העסק האמ
קופיקס בסמיככות גיאוגרפיית למי מ י
ח מזדמן
קוחות חדש אשר עשוי ללהגיע כלקוח
שיכת קהל לק
גם כצעד למש
תיהם אך ם
שימור לקוחות
לש
ם( ולהישאר ,לאחר שנחשף ליתר מוצררי העסק
שקאות קלים
מוצר מתחרה בודד )למשלל ,קפה או מש
למ
מתחרה.
המ
ה לצרכן.
חירי המכירה
מורים בעיקר בנושא מח
שווקים האמ
חרות רבה בש
ס עוררה תח
פעילות קופיקס
קונספט של ק
הק
קופיקס למכירה במחיר  5שקלים השוווה לכל נפש פפתחה לדיון ווביקורת ציבוורית את
טת TA
מוכרים בשיט
שראל .בעיקרר נפגעו בתי קפה אשר מ
תי הקפה ביש
מכירה של בת
מת מחירי המ
רמ
)"ללקחת לדרך"((.
נפגעו ו/או עשויים
ו
תוף עם זכיינים אשר
ת מהלכי שיוווק וקידום מככירות ,בשית
קופיקס מבצעת
ם להיפגע
חדשים בסמייכות אליהם ..בנוסף ,קופייקס פועלת ,בבאופן שוטף ,,לחיזוק
סת מתחרים ח
תוצאה מכניס
כת
יתרונותיה היחחסיים ,מגוון ואיכות מוצררים ברמה גבבוהה ומבלי ללפגוע במחיר הסופי ,כמובבן ,בכדי
תי קופיקס ,עעל פני מתחרייה.
אצל הצרכן ,ללמוצרי ושירות
צור העדפה א
ליצ

6.7

עוונתיות
מם ,בצירים ראשיים
לעעונתיות ,ישננה השפעה עעל פעילות קוופיקס .לאורר מבנה הסנייפים ומיקומ
ת( ולאור
וככאשר הכניסהה לחנות פתווחה וחשופה )להבדיל מדדלת שניתן לסגור לאחר ככניסה לחנות
ס ,נמוכה יותרר ובימים
סניפי קופיקס
חורף ,תנועת הלקוחות בס
ת ישיבה מקורים ושעון הח
הייעדר מקומות
הקיץ.
ביחס לעונת ה
שומים ,באופןן משמעותי ,ב
גש
ת ישיבה
מזג האויר החם עקב החזזית הפתוחה במלואה והייעדר מקומות
גם בקיץ ,החנוות חשופה למ
ם
קיץ(.
מים ארוכים יותר )שעון ק
ם זאת התנועה ברחובות עערה יותר והימ
קורים אך עם
מק
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התאמות
מבצעת קופיקס ה
ת
ת לאורך השנה,
בככדי להתמודדד עם התנודתיות במחזזורי הפעילות
ט מיוחד
חורף השיקה הרשת תפריט
ה ,בהתאם לעעונות השנה ,לדוגמא :בח
מוצרים המוצצעים בסניפיה
למ
ת הקיץ,
מתאר זה ,לקראת
ר
קים ותבשיללים חמים וננכון למועד פפרסום
שר כולל ,ביין היתר ,מרק
אש
ם.
מגוון בטעמים
קים קרים במ
שיקה הרשת תפריט מיוחד הכולל שייק
הש
בשלהי שנת  2013ו מאז ועד למוועד פרסום מתאר זה ,קצבב הקמת
י
החלה
אור כך שפעיללות החברה ה
לא
שפעה זו על פפעילותה
אמוד היקף הש
אפשרותה שלל קופיקס לא
ם היה ועודנו גבוה ,אין בא
סנניפים חדשים
תונים אלו טררם נמדדו על ידה.
ונת
6.8

חום פעילות ה
תח
המרכולים

6.8.11

מידדע כללי
שראל )להלןן" :ענף
קמעונאות המזון ביש
ת
קופיקס בענףף
ם פעילות זזה ,תפעל ק
מסגרת תחום
במ
ת שיווק
ה לכדי ביטווי במבצעים רבים ,פעולות
קמעונאות"( ,ענף המאופיין בתחרותיוות רבה הבאה
הק
תואר בסעיף  6.8.44להלן.
ת רבים ,גיוון מוצרים ,כמת
וקידום מכירות
משא ומתן להשגת מימון
א
קופיקס
סום מתאר זזה ,מנהלת ק
אמור בסעיף  1.33לעיל ,נכון למועד פרס
כא
הון.
חד עם שותף צד ג' ואם בדדרך של גיוס ה
הקמת חברה בת יח
ת
רך של
לפעילות המרכוולים ,אם בדר
רשתות שיווק גדוללות ,הפועלות בפריסה ארצצית כגון" :שופרסל",
ת
ת ,כולל בעיקרו(1 :
ענף הקמעונאות
ף
קמה" ועוד;  (2רשתות פררטיות כגון"" :חצי חינם""" ,יינות ביתן""" ,אושר
מגה"" ,רמי לווי שיווק השק
"מ
חים.
עד" ועוד;  (3חננויות מכולת שכונתיות ,חננויות נוחות וושווקים פתוח

6.8.22

מבבנה תחום פעיילות המרכוללים
שיורכב מכ 4550-650 -מוצרים בבסיסיים
ב
מזון,
תציע סל מוצרי מ
ע
ם" ,סופר קופיקס",
שת המרכולים
רש
של  5ש"ח לפפריט או
מחיר אחיד ש
שר ימכרו במ
בצריכה הביתית אש
ה
מרבית הקטגגוריות המוביילות
ממ
מוקטנות
מכרו בגודלם המקורי )מוצצר מדף רגילל( וחלק ימכררו באריזות מ
מהמוצרים ימ
מארז .חלק מ
למ
קס וכמענה לצעירים,
של סופר קופיק
העתידיים ל
שיותאמו לצורךך הוזלת סל הקניות של לקוחותיה ה
טעמי חסכון בעלויות
קטנות ופנסיונרים ,אשר היקפפי הצריכה שלהם ,אם מט
ת
שפחות
טודנטים ,מש
סט
חות מרובות נפפשות.
קטן ,קטנים בביחס למשפח
ואם לאור מספרר הנפשות הק
סופר קופיקס ,התקשרות בבהסכמי
קום לסניפי ס
תפעל קופיקס לאיתור מיק
ת הקיימת ,ת
בדדומה לפעילות
אשר בתוכם סופרמרקט .בשונה
שככירות עם בעעלי הנכסים ותכנון וביננוי הסניף ,ככבתי קפה א
תחום זה,
חות בראשית פעילותה בת
קופיקס ,לפח
הפעילות הקייימת ,תפעיל קופיקס את סניפי סופר ק
מה
סקו על ידה )ולא בדרך של זכיינות(.
דים אשר יועס
אמצעות עובדי
בא
ק מסניפי
 230מ"ר .בחלק
ושטחם יהיה כ2 -
ם
קמו במרכזי ערים ושכונות גדדולות
סניפי סופר קופפיקס ימו ו
סניף קופיקס בבסמיכות
ף
שטח הסניף והיעדר
סופר קופיקס ,בהן יהיה הדבר אפשררי מבחינת ש
גאוגרפית לו ,יווצב קרון קופיקס.
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6.8.33

מגבלות חקיקהה ,תקינה ואיללוצים מיוחדיים החלים עלל פעילות המררכולים
חום דיני
חוקי צרכנות וחוקים בתח
ה ,בעיקר ,לח
קופיקס בענף הקמעונאות תהא כפופה
פעילותה של ק
שפיע על פעילותה של קוופיקס בענף זה ניתן
קריים אשר עתידים להש
העעבודה .בין ההחוקים העיק
תר ,את החוקיים שלהלן:
מנות ,בין הית
למ
הגנת הצרכן ,התשמ"א19881-
התש"ם 1980-וחוק ה
ם
מים,
חוק האחריות ללמוצרים פגומ
ק
ת בדבר סימוון טובין והצגגת מחירים ווהוראות
טילים איסורר על הטעיית צרכנים ,כולללים הוראות
מט
סקה(;
בדדבר ביטול עס
ושירותים ,התשנ"ו199 6-
ם
כים
חוק הפיקוח עלל מחירי מצרכ
ק
צרכנים רשאי לתבווע בשם קבוצת צרכנים ,תביעה ייצוגגית בגין
ם
ארגון
לפיו ,בין היתרר ,צרכן או א
אמור.
ם להם בשל העילות הקבועעות בחוק הא
קים הנגרמים
נזק
הרחבה"(
צו ההרחבה בעננף רשתות שייווק המזון )ללהלן" :צו הה
קים בחוזים אישיים
סדיר את זכוויות העובדים ברשתות לשיווק מזוןן למעט עובדדים המועסק
מס
ם ניתנים
חייבים שאינם
אי העסקה מינימליים מח
סניפים ומעללה( ובין היתרר ,מגדיר תנא
)בדדרגת מנהלי ס
ם-קיבוצי
אוסר גריעה מזכוותו של עובד עעל פי הוראה בחוזה-עבודדה או בהסכם
לווויתור על ידי העובד ו ר
ם טובים יותר מאלו הקבוועים בצו ההררחבה.
מעניקה תנאים
המ

6.8.44

מאפייני הלקוחות שלו
או שינויים במ
המרכולים ,א
חום פעילות ה
שווקים של תח
תפתחויות בש
הת
ש באופן
המוצרים מתרחב ומתחדש
מסחר בענף הקמעונאות הולכים וגדללים ,מגוון ה
קף שטחי המ
היק
ם ,חיזוק
קידום המכיררות ,מבצעים
מביאה להתפפתחויות בדרככי השיווק וק
ת הקשה בו מ
תדדיר והתחרות
טבות ברשת וולעתים ,גם בברשתות
תר בדרך של הקמת "מועעדון לקוחות"" המקנה הט
מותג בין הית
המ
עד הבית וכד'.
ברשת האינטרנט ,משלוחים ד
ת
חרות שאינן בבענף המזון ,ללמכירה
אח
מירה על
חים כספיים וועם זאת לשמ
מכירות עשוי להביא לירידדה בהיקף הפפעילות במונח
גידדול במבצעי מ
הרחבתו.
מעעגל הלקוחות הקיים ואף ה

6.8.55

בתחום
פעילות המרכולים והשינויים החלים בהם
ת
גוררמי ההצלחהה הקריטיים ב
משפחות
הנגישים לצעירים ,סטודנטים ,מ
ם
מקומות מרככזיים
טיבי של סניפפי הרשת – מ
מיקום אטרקט
תחום זה.
הוות מענה בת
שת עשויים לה
ת נוספים ,להם סניפי הרש
טנות ולקוחות
קט
ס לרכישת מללאי וככל שיררכש מלאי גדדול יותר,
ת – בתחום פפעילות זה תיידרש קופיקס
איתנות פיננסית
ם בשטח
ים בתחום פעעילות זה הינם
יבייא הדבר למחחירי רכישה תחרותיים בבין ספקיה .בננוסף ,הנכס ם
של כ  230מ"ר..
ל
משא ומתן להשגת מימון
א
קופיקס
סום מתאר זזה ,מנהלת ק
אמור בסעיף  1.33לעיל ,נכון למועד פרס
כא
הון.
חד עם שותף צד ג' ואם בדדרך של גיוס ה
הקמת חברה בת יח
ת
רך של
לפעילות המרכוולים ,אם בדר
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להציע מגוון רחב של מוצרים ,,לחדשו
ע
מגוון מתחדש של מוצרים במחיר אטררקטיבי – הייכולת
ליתר השחקנים בענף .יצוין כי גורם
ר
מחיר מהווה תחרות
התאימו לטעעם הצרכנים וכל זאת במ
ולה
פעילות זה.
ת
ם הקפה והן בבתחום
קס הן בתחום
תה של קופיק
צלחה זה הינוו בסיס פעילות
הצ
נה והן ביחס למחירי
ס לטעם הצרכן המשת ה
מהירה – הן ביחס
ה
תגובה
צול הזדמנוייות ויכולת ת
ניצ
ת.
תות מתחרות
מוצרים ברשת
המ
בכך שמוצריה נמכרים במחייר אחיד,
עללויות תפעול ננמוכות – לענניין זה יצוין ככי ,יחודה שלל קופיקס ך
ת הקנייה
מצם של עובדדים ,מבלי שיבביא הדבר לפפגיעה בחווית
די צוות מצומ
אפשרות ניהוול סניף על יד
מא
של הצרכן.
ל
6.8.66

חלים בהם
ת המרכולים ושינויים הח
העיקריים של תחום פעילות
חסומי הכניסהה והיציאה ה
מח

6.8.6.1

ה
חסומי כניסה
מח
מחסום כניסה עיקרי בתחום פעעילות זה
ם
מהווה
 6.1.7.1לעיל ,איתנות פיננסית מ
6
מעעבר לאמור בבסעיף
הטעמים שפוורטו בסעיף  6.8.55לעיל.
מה

6.8.6.2

ה
חסומי יציאה
מח
טווח
ת ארוכי ח
סכמי שכירות
הס
סים בהם יופעלו סניפי סוופר קופיקס ..הסכמי
עם בעלי הנכס
שרת בהסכמי שכירות ם
קוופיקס מתקש
בת  2-5שנים עם אופציה להארכה לתקופה נוספת בת 2-5
לתקופה ראשונה ת
ה
שככירות אלו ההינם
לעיתים ,על ידי תשלוום פיצוי
,
תן לסיים את הסכם השכיירות
תקופה של כ 2-33-שנים ,נית
שננים .לאחר ת
בגגין סיום מוקדדם.
סכמי השכירות האמורים מסתכם
חייבויות קופייקס בגין הס
נככון למועד פררסום מתאר זה ,סך התח
לכ 2-מיליון ש""ח.
כ
הש
שקעות בסניפפי סופר קופיקס
תחום המרכוללים מפעילה קופיקס
מתאר זה ,בת
קפה ונכון למוועד פרסום מ
תה בשוק הק
בנניגוד לפעילות
הקמת הסניףף ועל כן
בדרך של מככירת הסניף לזכיין הנושא בעלויות ה
את סניפיה עצצמאית ולא ב
ת
הסניפים.
.
מת
שנושאת בעלות הקמ
ת
קופיקס היא
ס
תחום המרכוללים,
בת

6.8.77

שינויים החליים בהם
ם ולמוצריה וש
בתחום פעילוות המרכולים
חליפים לשירוותי קופיקס ב
תח
קס .עם זאת ,יתרונה של קופיקס
תחליפים רבים ומגווונים למוצרי סופר קופיק
ם
אות
בעענף הקמעונא
שילוב בין איככות המוצר ללמחירו.
בש
תחליפים
צרכן למותג וללכן ,על אף ת
מת נאמנות גבבוהה של הצ
אופיינים ברמ
בעענף זה ישנם מוצרים המא
למוצר הממותג ,מווגבלת.
ר
קייימים בשוק ,בפועל התחלליפיות
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6.9

מוצרים ושירותים
קופיקס תמכור בסניפי סופר קופיקס מגוון של כ 450-650 -מוצרים מובילים אשר מהווים כ 80%
מצריכת מוצרי המזון בישראל ובנוסף ,מוצרי טואלטיקה ,חומרי ניקוי ומוצרי נייר.

6.10

תחרות
כאמור לעיל ,ענף הקמעונאות מתאפיין בתחרותיות הולכת וגוברת ,בעיקר כתוצאה מהתפתחותן
ופריסתן הארצית של רשתות שיווק מזון גדולות .תחרות זו באה לכדי ביטוי במבצעי מכירות
תדירים ,מועדוני לקוחות המעניקים הטבות שונות ,פרסומים במדיה התקשורתית ,החברתית
ובשלטי חוצות וכד'.
בכוונת קופיקס להתמודד עם תחרות זו בדגש על המחיר האחיד בסך של  5ש"ח למוצר או למארז,
מכירת מוצרים בגדלי אריזה ובכמויות אשר יתרמו לצריכה חסכונית של הצרכנים.

6.11

עונתיות
תחום ענף קמעונאות המזון נתון לתנודות במכירות וברווחים על פי השנה ,בראש ובראשונה
לקראת חגים ובעיקר לקראת חגי תשרי וחג הפסח .לאור כך שקופיקס טרם החלה בפעילותה
בתחום זה ,אין באפשרותה לאמוד תנודתיות זו ,נכון למועד פרסום המתאר.
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קס בכלללותה
לפעילות קופיק
ת
הנוגעים ל
חלק רבייעי  -עניינים ה
ח
6.12

קנים
קרקעין ומתק
רככוש קבוע ,מק
המוצבות
בבעלות קופיקס ,ה
ת
מכונות קפה
ת
קס ,הכולל בעעיקרו
לפפרטים בדבר רכושה הקבוע של קופיק
ספיים של קופפיקס.
אה באור  9לדדוחותיה הכס
ת זכייניה ,רא
סניפיה לטובת
בס

6.13

נככסים לא מוחחשיים
נככסיה הלא מווחשיים של החברה כולללים את סימננה המסחרי הרשום " ,"Coofixאשר היינו הנכס
שום וכן,
נמצא בהליכי ריש
א
הבבלתי מוחשי העיקרי של החברה ,את סימן המסחרר " "SSuperCofixאשר
האינטרנט שללה.
מיין( לאתר ה
שם מתחם )דומ
ם
החברתית והמהפכה ה
ת
צרכנות חדש ה ועם המחא
המזוהה עם צ
שם הרשת הפךך לשם גנרי ה
ם
הצרכנית
אה
הרשת.
ת
שיבותו למותג קופיקס ולפפעילות
תיה ומכאן חש
שבבאה בעקבות
מסתכמות לסךך זניח.
שום והגשת בבקשות והן מ
שקעו בנכסים האמורים כוללים דמי ריש
העעלויות שהוש

6.144

הוון אנושי
תים ,באמצעוות חברה
שרה המעניקיים לה שירות
סום מתאר זזה ,לקופיקס  2נושאי מש
נככון למועד פרס
חד המועסק כקבלן כנגד חשבונית וככל היתר
שא משרה אח
חשבונית ,נוש
בבבעלותם וכנגדד המצאת ח
העסקה אישייים.
מוועסקים על ידדה בהסכמי ה
ס:
הלן תרשים ההמבנה הארגווני של קופיקס
לה

אהרון -
חיים א
מננכ"ל
אביב בר דרור -
עוזרת מננכ"ל
לתפעול
ל

שינובר -
חגית ש
סמנכ"ללית סחר

אורן לוי -
סמנכ"ל כספים
מנהלת חשבונות
ראשית

פקידה 1

קניין רשת קקפה

פקידה 2

קניין מרכוללים

בנקים
מנה"ח ב

תכנון פלנוגררמות
וקטלוג מרכוולים

ספקים
מנה"ח ס

6.14.11

רוני זומר -
סמנכ"ל תפעול
בתי קפה

יהודה אריק גגביזון -
ר נכסים
סמנכ"ל איתור
וזכיינים

יוסי נוימן -
סמנככ"ל ניהול
הקמ
מה ובינוי

מנהל אזור
מ

איתור נכסים

אדריכלל

מנה"ח חשבונות
זככיינים

מנהל אזור
מ

איתור סניפים

בינוי ותחזזוקה

מנה"ח ספקים

מנהל אזור
מ

בינוי ותחזזוקה

בת שכר
חשב

הלת הדרכות
מנה

ת
מתאמת

מנהלי סניפי סופר קופיקס
י
שלושה
אמור בסעיף 6.1.11ב' לעיל ,למעט הסניף באוניברסייטת חיפה וש
כא
קס ,יתר
סניפי סופר קופיק
י
מות לקראת פפתיחת
תאר זה ,עובברים השתלמ
שר נכון למועעד פרסום מת
אש
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אבי הררי -
א
מנכ"ל תפעול
סמ
מרכולים

עובדי הסניפים מועסקים על ידי הזכיינם ולא מתקיימים יחסי עובד-מעביד ,בין מי מהם ובין
קופיקס.
למעט סמנכ"ל תפעול המרכולים ,סמנכ"ל תפעול בתי הקפה והכפופים לו ,קניין בתי הקפה ,קניין
המרכולים ומתכנן פלנוגרמות וקטלוג מרכולים ,יתר מחלקות קופיקס ,מעניקות שירותיהם לכלל
תחומי הפעילות.
 6.14.1.1תחום הקמת הסניפים
בתחום זה פועלים בעיקר סמנכ"ל איתור נכסים וזכיינים והעובדים תחתיו ,האמונים על איתור
מיקומים לסניפים ,איתור זכיינים והתקשרויות עמם וכן ,סמנכ"ל ניהול הקמת סניפים ומחלקתו,
האמונים על הקמת הסניף בפועל בדרך של תכנון ,פיקוח ותיאום בין קבלני הביצוע החיצוניים
עמם מתקשרת קופיקס לצורך בניית הסניפים.
 6.14.1.2תחום פעילות בתי הקפה
בתחום זה פועלים בעיקר סמנכ"ל תפעול בתי הקפה ומנהלי האזור האמונים על הניהול השוטף של
בתי הקפה ,עמידה ביעדי המכירות ,ביקורת בסניפי הרשת ,בחינת עמידת הזכיינים בנהלי הרשת,
אופן יישום הנחיותיה ,ניקיון ,תברואה ונראות הסניפים וכן ,סמנכ"לית הסחר וקניינית בתי
הקפה אשר אמונות על ההתקשרויות עם ספקים ,בחירת מגוון המוצרים ,קביעת התפריט ,קביעת
המחירים ,תכנון הקטלוג ואופן הצגת המוצרים בסניפי הרשת )להלן" :פלנוגרמות"(.
עוזרת המנכ"ל לתפעול והעובדים תחתיה יחד עם מנהלת ההדרכה ,אמונים על הכשרת הזכיין
ועובדיו ,איתור עובדים בעבור הזכיין והכנת ספר הנהלים על פיו פועל כל סניף של הרשת .הכשרת
הזכיין וצוות עובדיו מתבצעת בהתאם לתכנית שנבנתה על ידי מנהלת תחום ההדרכה ,כאשר
ההתלמדות המעשית מתבצעת בסניפים קיימים של הרשת .למעשה ,הזכיין ועובדיו ,מבצעים
משמרות מן המניין ,בסניפים פעילים במשך מספר ימים בודדים ובתמורה לכך ,מתגמלת קופיקס
את בעל הסניף בו מתבצעת הכשרת הזכיינם והצוותים החדשים ,בסך חודשי שאינו מהותי
לקופיקס.
 6.14.1.3סופר קופיקס
בתחום זה פועלים בעיקר ,נכון למועד פרסום מתאר זה ,סמנכ"ל תפעול ושלושה מנהלי סניפים.
סמנכ"לית הסחר ,קניין המרכולים ומנהל תכנון פלנוגרמות וקטלוג מרכולים אשר אמונים על
בניית המגוון המתאים לרשת המרכולים ,ההתקשרות עם הספקים ותכנון הפלנוגרמות.
סמנכ"ל איתור נכסים אשר אמון על איתור נכסים מתאימים לפתיחת המרכולים.
סמנכ"ל ניהול הקמה ובינוי האמון על הקמת הסניפים החדשים.
כאמור בסעיף  1.3לעיל ,בכוונת קופיקס לפתוח  4סניפים של רשת סופרקופיקס ,עד תום הרבעון
השלישי של שנת  ,2014אשר יתופעלו באמצעות עובדיה .המבנה הארגוני של פעילות זו ,בשלביה
ההתחלתיים ,יורכב ממנהל תפעול ,קניין ,מנהל קטלוג ותכנון פלנוגרמות ,מנהל לכל סניף ותחתיו
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טה( אשר
שיעסוק בפעיללות סניף קופפיקס )בריסט
קופיקס ו 1-ש
כ 2-3-עובדים שיעסקו בפעעילות סופרק
מצא בתוך סנניף הסופרקופפיקס.
ימ
6.14.22

תנאי העסקה

את תנאי
תחת חוזים אישיים בכתב המסדירים א
קופיקס ,מועסקים ת
,
על ידי
 6.14.2.1כל העובדים ה מועסקים ל
שות בגין
מבוטחים בפוליסות בביטוח מנהלי ם ו/או קרנות פנסיה ,הככוללות הפרש
ם
ם
העעסקתם כולם
ההעסקה
מעביד .עוד כוללים חוזי ה
תיה של החבררה בעת סיום יחסי עובד-מ
תגגמולים ובגיןן התחייבויות
התאם לדין בישראל ,הככוללות ,בין היתר ,היקףף משרה,
אמורים ,זכוויות וחובות בסיסיות בה
הא
של חוזה
חופשה ,דמי הבראה וא ת זכויות הצדדים להבייא לסיומו ש
שלומים ובוננוסים ,ימי ח
תש
סי עובד-
תיה מכוח יחס
כל התחייבויות
ספיים את ל
העסקה ואופפן סיומו .קופפיקס זקפה בדדוחותיה הכס
הה
כל דין.
מעעביד החלות עליה על פי כ
נושאי המשרה הבככירה
י
קבוצת
 6.14.2.2תננאי העסקת ק
איתור נכסים ,מר בני
מר חיים אהררון ,אחראי א
בי כץ ,1מנכ"ל קופיקס ,מ
מעט יו"ר קופפיקס ,מר אב
למ
2
ס )להלן:
ניהול עם קופיקס
ל
הסכמי
מר יוסי נוימןן אשר להם ה
פררקש וסמנכ""ל ניהול הקמה ובינוי ,מ
"( ,יתר נושאי המשרה הבככירה של
הול ו/או יעוץץ לקופיקס (
המעניקים שירותי ניה
ם
"ננושאי המשררה
ם )להלן:
היקף משרתם
תנאי העסקתם וה
י
קוופיקס ,פועליים תחת חוזיים אישיים בככתב המסדיררים את
המועסקים על ידי קופיקס"(.
ם
"ננושאי המשררה
מעט מר
שאי המשרהה המעניקים שירותי ניהול ו/או יעוץ לקופיקס ,זככאים לתשלוום חודשי )למ
נוש
מס כחוק
שלום רבעוני קבוע נוסף( ,בבתוספת מע""מ וכנגד הצגת חשבונית מ
אי בנוסף ,לתש
נויימן אשר זכא
אחזקת רכב ו/או דללק וחנייה וככן ,טלפון
ת
צאות שונות כגון,
וככן )למעט ביחחס לאבי כץ( ,לתשלום הוצ
ניייד.
אופציות קופיקס ,בבהתאמה
ת
חיים אהרון ומרר נוימן 5 ,8 ,ו2-
ם
בנווסף ,לה"ה ייהודה אריק גביזון,
ח למניה.
קס בתמורה ללתוספת מימווש של  1ש"ח
חת של קופיק
הנייתנות להמרהה ,כל אחת מהן ,למניה אח
שרה מלאה ובבתמורה
מועסקים בהיקף מש
ם
ס,
על ידי קופיקס
נושאי המשרהה הבכירה המועסקים ל
ת ביטוח
אליים לרבות
תנאים סוציא
שית בתוספת תנאים נלוווים לרבות ת
משכורת גלובבאלית חודש
למ
הבראה לפחות כקבבוע בדין וכן ,טלפון נייד והוצאות אחזזקת רכב
ה
ומחלה ודמי
ה
פננסיוני ,ימי חוופשה
שות בגין קרן השתלמות.
הבכירה זכאיים גם להפרש
שאי המשרה ה
ו/או דלק וחניייה .חלק מנוש
ממועד תום העסקתם ו/או
ד
קופת אי תחררות בת  3-6חודשים
התחייבו לתק
שרה הבכירה ה
כל נושאי המש
ל
ת להביא
מה( ,אפשרות
קופיקס עצמ
ם )וכך גם לק
או היעוץ על ידם ולכולם
תי הניהול ו/א
העענקת שירות
אמורים לכדי סיום בהודעעה מוקדמת בת  1.5-3חוודשים .לענייין זה יצוין ככי מנכ"ל
הסכמים הא
הה
יולי .2017
לקופיקס עד תום י
ס
להעניק שירותי מנככ"ל
ק
תחייב
קוופיקס ,מר חייים אהרון הת
כמו בשנת  20014לסך של  3,3770אלפי ש""ח.
עללויות שכר הההנהלה הסתכ
1
2

אר בסעיף
מצעות חברה בשליטתו ,כמתוא
 35.24%מהון קופיקס  ,במישרין ובאמ
3
מייסד קופפיקס ומי שמחזיק בכ-
 1.2לעיל.
מחזיק בכ-
קופיקס ומי שמ
אבי כץ ,מייסד ק
מה יחד עם מר א
מחזיק בככ 19.05%-מהון קופיקס וכן ,שוותף בקרן הגשמ
טתו ,כמתואר בבסעיף  1.2לעיל.
מישרין ובאמצעעות חברה בשליט
מהון קופיקס ,במ
 35.24%מ
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6.15

ספקי הרשת
חום הקמת ההסניפים:
תח
מהותיים
ת .ספקיה המ
ולספקי ציוד ומכונות
י
קמה
ספקי בינוי והק
ה ,נחלקים לס
ספקים בתחוום פעילות זה
הס
הרכישות
תחום פעילות זה ושיעור ה
 10%מסך עלוות המכר בת
כשת מעל ל%-
מהם היא רוכ
של קופיקס ,מ
ל
הם בשנת  ,20014הינם:
מה






קררים ,כ.12.5 %-
קור קירור בע""מ – ספק מק
ארטק
.12.2%
שיפוצים – ספפק בינוי ,כ% -
אינסטלציה וש
ירון א
יול ביצצועים בע"מ – ספק קרונות ,כ. 12.8% -
.11.4%
מקררים ,כ%-
סקאי בע"מ – ספק ציוד ומ
קירוס
ם ,כ.10.6%-
ציוד ומקררים
קיטשןן ליין אורי בעע"מ – ספק צ

חום פעילות בבתי הקפה:
תח
מהותיים,
מוצריה .ספקיה המ
.
היא רוכשת את
ספקה מהם ה
מקורות ההס
ת לגוון את מ
קוופיקס נוהגת
ת  ,2014הינם:
אי מהם בשנת
רכישות המלא
ת זה ושיעור ר
תחום פעילות
בת





אפים( ,כ.17.9% -
מאפייית אנג'ל )מא
.15.9%
ם וחלב( ,כ% -
משקאות קלים
החבררה המרכזית למשקאות )מ
כים( ,כ.14%-
סנדווויץ' ערד )כריכ

שלעיל.
ל
שני תחומי הפפעילות
חברה אין תללות באף אחד מספקיה ,בש
לח
המוצרים
יצור והספקת ה
ר
תר ,את
קיה המסדיררים ,בין הית
מים מול ספק
שרת בהסכמ
קוופיקס מתקש
ה ,כשרויות ,ביטוח ואחריות ואת
או באמצעות המרלו"ג ,מ חירי הרכישה
סניפי הרשת ,במישרין ו/א
לס
מספקים אלו בלבד.
ם
תיהם
הרשת מחוייבים ללבצע הזמנות
ת
תננאי התשלום ..זכייני
מרביתם משללמת היא
לגובה ההזמנה ולמ
ה
התאם
קופיקס במהללך החודש ,בה
חלק מהספקיים משלמת ק
לח
שוטף .60 +
ף
תנאי שוטף  30 +עד
בת
6.16

הוון חוזר
ם גבוהים
סים שוטפים
הינה חיובית )נכס
קופיקס ה
ההון החוזר של ק
ן
 ,2014יתרת
2
נככון ליום  31בבדצמבר
 650אלפי ש"ח.
מדת על כ 6
שוטפות( ועומ
התחייבויות ש
מה
הזכיינות,
סת התשלום בבגין ההתקשררות בחוזה ה
המחאות לגביה בגין פריס
קוחות – מוררכב בעיקר מה
לק
אי ויתרות זכיינים.
כררטיסי אשרא
המיועד למכירה לזככיינים פוטנצציאליים.
ד
קמה ,בינוי ווציוד
מללאי רכוש מייועד למכירה – עלויות הק
תיחת הסניף.
סכמי הזכיינוות ,במועד פת
התקשרות בהס
קוופיקס מכירהה בתמורה וברווח בגין הה

6.17

מיימון

6.17.1

מידו לה
צוין כי פעילוות קופיקס ,עעובר למועד פרסום מתא
אשראי שהעמ
מומנה באמצעות א
ה
אר זה,
יצ
או ריבית
ת הבעלים"( .הלוואות הבעעלים לא נשא
הלוואות )להללן" :הלוואות
בעעלי מניותיה ,באמצעות ה
קופיקס,
המניות של ק
מתאר זה .חללף הלוואות הבעלים ,העעמידו בעלי ה
הן נפרעו עובבר לפרסום מ
וה
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ארת בסעיף  6.17.4להלן.
שראי המתוא
עררבויות אישיוות כבטוחות ללמסגרת האש
6.17.2

פרסום מתאר זה ,מנוצלת
ם
ח ,אשר נכון ללמועד
קופיקס מסגררת ערבויות בהיקף של  2מיליון ש"ח
לק
היקף של  1,,425אלפי ש"ח .מסגרת
בר  ,2014לקופיקס הועמדדו ערבויות בה
בררובה .נכון ליוום  31בדצמב
עררבויות זו הועענקה כנגד עערבויות אישייות של חלק מבעלי מניותיה של קופפיקס ,בהיקף של 2.3
חד ולחוד.
מייליון ש"ח יחד
קופיקס במתן ערבוייות בנקאיות בעיקר למשככירי הנכסים )כאמור,
ס
משמשת את
ת
ת זו
סגרת ערבויות
מס
ם ערבות
תיים הדורשים
ספקים מהות
הנכסים( ,ולס
שכירות ישירות עם בעלי ה
הררשת מתקשררת בהסכמי ש
אית וכן,
אינם דורשים ערבות בנקא
תיים ,אשר א
הנכסים והספפקים המהות
ק ממשכירי ה
בננקאית .לחלק
שיות של בעללי מניות
מפעיל המרלוו"ג )ראה סעעיף  6.1.6לעיל( ,הוענקו ,לללא תמורה ,ערבויות איש
למ
קוופיקס.

6.17.3

או חיצוני אחר ואין לה כלל מסגרת
אי בנקאי ו/א
סום מתאר זה ,אין לקופייקס כל אשרא
נככון למועד פרס
מסגרת הערבבויות האמוררה לעיל .כמו כן ,לא מווטלת על
שהו למעט ,מ
שראי במוסדד בנקאי כלש
אש
בלת אשראי.
קוופיקס מגבלהה כלשהי בקב
קופה של
קף של  2מילליון ש"ח לתק
תקופת הדוח לקופיקס הוועמדה מסגרת אשראי " ,"On Caallבהיק
בת
צי שנה ,מכחהה נטלה קופיקס הלוואה בבסך של חצי מיליון ש"ח ,שנפרעה.
חצ

6.17.44

ס ,מסגרת אשראי " ,"On Callבהיקף של 4.6
אחר תקופת הדוח ,העמייד בנק בישרראל לקופיקס
לא
כץ בסך של  33.6מיליון
של  ,3.2%כנגדד שעבוד פקדון של אבי ץ
שנתית בשיעור ל
ת
מייליון ש"ח ובבריבית
שהעמיד מסגרת אשרראי זו.
ד
ש"ח ,לטובת ההבנק

6.18

מייסוי
לפפרטים בדבר סביבת המס בה פועלת קוופיקס ,ראה בביאור  17לדווחותיה הכספפיים.

6.19

תיים ודרכי נניהולם
סייכונים סביבת
לעמוד ,בין היתר ,בבדרישות
,
בניה ו/או רישיונות עסק לסנניפיה ,על קופפיקס
ת היתרי ה
חלק מהסדרת
כח
הבריאות
איכות הסביבבה ,משרד ה
ביבה בהתאם להוראות המשרד לא
ת איכות הסב
לעעניין שמירת
הם :חוק
חוקי עזר ובה
קים שונים וח
רשויות המקומיות ,וכן בבדרישות חוק
מחלקות התבברואה של הר
ומ
ש[ ,חוק תאגגידי מים
קודת העיריות ]נוסח חדש
ריישוי עסקים ,התשכ"ח 19688 -והתקנות מכוחו ופק
המסדירים ,ביין היתר,
עזר עירוניים ,ה
ס לחוקי ר
סף ,כפופה פעעילות קופיקס
ובביוב התשס"עע .2001 -בנוס
אריזתם,
הוראות בדברר אופן החזקת מוצרי מזון מסוימים ,א
תברואה בסניפים ,לרבות ה
את שמירת הת
ת
טרדי ריח
איכות האוויר ,מט
ת
תברואתיים בבסניפים ,שמיירה על
שמירה על תנאים ת
ה
חסנתם ומכיררתם,
אח
מטרדי רעש.
ומ

6.20

טיים
הלליכים משפט
כספיים.
אה ביאור  20ב לדוחות הכ
רא
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6.21

עסקית
ת
טגיה
יעעדים ואסטרט
מכירה בבתי ספר  ,נכון למועדד כתיבת
ה
סניפים ו  2עעמדות
מנתה הרשת  42ס
ה
ת 2014
נככון לסוף שנת
שת מונה  70סניפים )לרבבות  2סניפי בביה"ס"( ו 12-סניפים נוספפים מצויים בבהקמה .
תאר זה הרש
מת
תמנה הרשת  110סניפים ועשר עגלות
ה
נוספים כך שבתום 2015
ם
ס להקים סנניפים
בככוונת קופיקס
שנה כ –  30סניפפים ו10-
קים בכל ה
מעריכה כי בשנים  2016-20188נייתן יהיה להק
ה
בבבתי ספר .קופפיקס
מוסדות אחרים.
ת
עגגלות בבתי ספפר או
חומים :סחר ,,תפעול,
חם לתתי תח
ם ,תוך פילוח
תיים כלליים
ת יעדים כמותיים ואיכות
קוופיקס קובעת
פייתוח עסקי ובבינוי.

6.21.1

חום הסחר
תח
תחום הסחר ,יעדיה ם של קופיקס כולללים:
בת
תי:
א .יעד כמות
.
שיפור בררווחיות.
קניה ו/או שינויי במערך
ה
קופיקס לפעעול להשגת יעד זה באמצצעות שיפור מחירי
בכוונת ק
ם ו/או באמצעעות הגדלת נפפח המוצרים בבכל הפצה מהמרלו"ג.
הספקים
ב .יעדים אייכותיים:
חדשים;
ם
השנה באמצעוות הכנסת מווצרים
ריענון תפפריטים בהתאם לעונות ה
הספר אשר יביא לשיפור תפעעול הנקודות בבתי הספר במטרה
ר
מותאם לבתי
ם
בניית תפפריט
תי ספר.
ה נוספות בבת
קודות מכירה
הם ולהקים נק
למקסם את המכר בה

6.21.2

חום התפעול
תח

6.21.3

א.

תי:
יעד כמות
ת שיפור
ממוצע פריטים לעסקה .בכוונת קופייקס לפעול ללהשגת יעד זה באמצעות
הגדלת מ
טכניקת המכירה בסנניפים.

ב.

יעדים אייכותיים:
נראות וניקיון;
ת
מכר באמצעוות שיפור חוויית הלקוח ,א ווירה,
שיפור המ
סדנאות לניהול עובדדים ,שפת מככירות ועוד.
ת
חיזוק הזזכיינים באמצעות

פייתוח עסקי
תי:
א .יעד כמות
.
הסניפים .בכוונת קוופיקס לפעולל להשגת
ם
תיחת
איתור נככסים וגיוס זזכיינים לעמיידה ביעד פת
ם רשתות
תור נכסים ובבחינת שיתופפי פעולה עם
יעד זה בבאמצעות הגגדלת הצוות העוסק באית
אחרות.
ב .יעדים אייכותיים:
חרים;
כניסה לעעולם הקניוניים ,בתי החוללים ומוסדות ציבוריים אח
חוות דעת חיוביית מכלל
ת
ס אליו ולהתנהלותו,
קודה נוספת לזכיין אשר ניתנה ביחס
הצעת נק
פיתוח עסקי וכו'.
ח
המחלקוות האמונות עעל פעילות הזזכיין :תפעול  ,שטח,
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6.21.44

6.21.5

ביינוי
א.
.

תי:
יעד כמות
שנים הבאות .בכוונת
אם לתוכניות העבודה לשננת  ,2015כאמור לעיל ולש
סניפים בהתא
הקמת ס
מה מראש.
מצעות תכנון מדוקדק והעערכות מתאימ
להשגת יעד זה באמ
ת
קופיקס לפעול

ב.

יעדים אייכותיים:
סניפים הפעיללים מעל
צרן בגינם ,לס
ה אחריות היצ
הכנת חבבילת שירות ללמכונות ותחזוקה ,שתמה
לשנה;
סניפים ותיקיים;
גיבוש מננגנון שיפוץ לס

סוופר קופיקס::
תום שנת ) 20015נכון למועעד פרסום מתאר זה
סניפי סופרקוופיקס ,עד ת
בככוונת החברהה לפתוח  4ס
קייימים שלושהה סניפים בשללבי ההקמה( ,ובכל שנה ,עעד שנת ) 2018כולל( ,להקים עוד  10סנניפים כך
תכלול רשת סופרקופיקס 34 ,סנניפים.
ל
שעעד תום שנת ,2018
עיף  6.21.5לעיל הינו "מיידע המהווה מידע צופה פני עתיד" ))כהגדרת
יצווין כי המידעע המובא בסע
ס על כוונות וויעדי
הנהלת קופיקס בללבד ,כפי
ת
התשכ"ח (19968-המתבסס
מונח בחוק נייירות ערך ,ה
המ
תלויה ,בין היתר ,בהמשך
ה
מורים
תאר זה .יצוין כי הגשמת היעדים האמ
הם נכון למועעד פרסום מת
שה
תן לצרוך
ההבנה כי נית
אמון במותג ככך שתוטמע ה
צרכן הישראללי ובניית הא
שיינוי הרגלי הצצריכה של הצ
מו.
אמורים יוגשמ
יותר ולפיכך ,איןן כל וודאות ככי היעדים הא
חיר נמוך ר
ת טובה ובמח
מוצצרים באיכות

6.22

דייון בגורמי סייכון

6.22.1

קס ,הנובעים מסביבתה הכללית
החולשות וגוורמי הסיכוןן של קופיק
הלן תמצית האיומים ,ה
לה
ממאפייני פעיללותה היחודייים:
ומ
סייכונים מאקררו כלכליים:
ת:
אטה כלכלית
הא
שצמיחה
אלי ,באופן ש
מושפע מהמצצב הכלכלי בבמשק הישרא
קפה בפרט מ
הבביקוש למוצררי מזון והק
ם לירידה
טה כלכלית עעלולה לגרום
ה ,ואילו האט
דול בביקוש ללמוצרי צריכה
כללכלית עשויהה להביא לגיד
שיעורי רווחיות ועלל חשיפה
י
כלכלית ישנה השפעעה שלילית גם על
ת
האטה
בבביקוש למוצררים אלה .לה
שפעה על הרגללי הצריכה של מוצרי מזוןן וצריכה
להאטה כלכלית הש
ה
בנוסף
אי לקוחות ,וב
סיכוני אשרא
לס
קטין את סך הצריכה ו/או לבחון אלטררנטיבות
הלקוחות עלולים להק
ת
ע""י הלקוחות ההשונים באופפן בו
חרות.
אח
מרי גלם בעולם
תייקרות חומ
הת
מרי גלם
אזי להתייקרוות מחירי חומ
קבוע ואינו נייתן לשינוי א
כן בקופיקס ק
הייות ומחיר ההמכירה לצרכ
סיים של
המהווים את חומרי הגלם הבסיס
ם
חלב,
מח ,סוכר וח
בעעולם של מוצצרי בסיס דוגגמת קפה ,קמ
שת.
להיות השפעה על ריווחיות הרש
ת
מוצרים המובבילים ברשת ,יכולה
המ
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סייכונים ענפייים:
ת קופיקס
שוק בו פועלת
הש
של חברת
סיס מידע ש
קופיקס נחשב לענף בעל רמת סיכון גגבוהה .על בס
עננף בתי הקפהה בו פועלת ק
מסעדות נסגררים כבר
תי הקפה והמ
הינו קצר במיוחדד .שליש מבת
 ,BDאורך חייים של עסקיים בענף ו
DI
אפייניה היחודדיים של
ם זאת יודגש כי לאור מא
מהלך השנה הראשונה מייום הקמת ביית העסק .עם
במ
סיכון זה
מת השפעת ס
מעסקים מסו רתיים בענף זה ,מצטמצמ
דלים אותה מ
ס ,אשר מבד
פעעילות קופיקס
על פעילותה שלל קופיקס.
ל
חום הפעילות:
ת וגוברת בתח
חרות הולכת
תח
הולך וגדל .לפרטיים בדבר
ך
מתחרים בקצב
ם
ם לה
תה ,קמו וממשיכים לקום
אז החלה קופפיקס פעילות
מא
התמודדות קופיקס עמם ,ראה סעיף  6..6לעיל.
תחריה של קוופיקס ודרך ה
מת
סייכונים יחודייים:
של פריטים על מנת לייצר ררווח בסניפים
תללות במכירת מספר רב ל
ם לכמות
אור מחירי ההמכירה הנמוכים של מוצרי הרשת 5 ,ש"ח לפרייט ,סניפי הררשת זקוקים
לא
מנת להציג רוווחים.
ולאורך השנה ,על מ
ך
די יום
שמעותית שלל לקוחות ,מד
מש
6.22.2

ם ענפיים
קרו ,סיכונים
מי הסיכון שתוארו לעיל עעל פי טיבם – סיכוני מאק
טבלה שלהלןן מוצגים גורמ
בט
קופיקס,
התאם להערכות הנהלת ק
לפעילות המועברת .גורמי סיכון אלו דורגו בה
ת
סיכונים ייחודדיים
וס
שפעתם המשווערת על
תאר זה ,על פי מידת הש
הקיימות ,נכון למועעד פרסום מת
ת
על יסוד הנסיבבות
ל
הפפעילות המועעברת:
מידת ההשפעה של גורם הסיככון על תחום הפפעילות
מ
גדולה

בינונית

מועעטה

סיככוני מאקרו
טה כלכלית
האט

+

התיייקרות חומרי גללם בעולם

+

סיככונים ענפיים
+

השווק בו פועלת קופפיקס
+

תחררות הולכת וגובברת בתחומי הפעעילות
סיככונים יחודיים
תלות במכירת מספפר רב של פריטיים על מנת לייצר רווח
בסנניפים

+

הגבלים עסקיים

+

הפעילות
מידת ההשפעעה של גורמי הסיכון על ה
הסיכון דלעיל ,ובכלל זה מ
הערכת הנהללת החברה בבדבר גורמי ה
מהנהלת
תקבל אצלה מ
זה ,כפי שהת
סום מתאר ה
נכון למועד פרס
מידע הקיים בחברה ן
מבוססת על מ
המועברת ,מ
השפעתו של כל גורם
פים וכן כי ה
מי סיכון נוספ
היות חשופה בבעתיד לגורמ
קופיקס .יודגש כי החבררה עלולה לה
ה שהוצגו לעייל.
ה להיות שונה מהערכותיה של החברה
תממש ,עשויה
סיכון ,אם ית
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03

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
אורבן קופיקס בע"מ
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של אורבן קופיקס בע"מ )להלן" -החברה"( לימים  31בדצמבר 2014
ו 2013 -ואת הדוחות על רווח והפסד ,הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2014ולתקופה מיום  10ביוני ) 2013מועד הקמת החברה( ועד ליום  31בדצמבר  .2013דוחות כספיים
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס
על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג  .1973 -על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות
הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה לימים
 31בדצמבר  2014ו 2013 -ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2014ולתקופה מיום  10ביוני ) 2013מועד הקמת החברה( ועד ליום  31בדצמבר  2013בהתאם לתקני דיווח
כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע .2010 -
אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח העסקה של אגרי אינווסט בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי .2015

סומך חייקין
רואי חשבון
 4במאי 2015

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת KPMG
של פי רמות עצמאיות המאו גדות בKPMG -
)"International Cooperative ("KPMG International
ישות שוויצרית.

אורבן קופיקס בע"מ
דוחות על המצב הכספי ליום  31בדצמבר

2014
אלפי ש"ח

2013
אלפי ש"ח

467
870
8,103
1,703
2,314
747

495
168
553
2,270
114

14,204

3,600

1,045
90
215
529

61
163
-

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

1,879

224

סה"כ נכסים

16,083

3,824

התחייבויות שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מצדדים קשורים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

3,762
9,949
3,609

500
1,175
1,986
737

17,320

4,398

הון
הון מניות
קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
יתרת הפסד

*-
232
)(1,469

*-
67
)(641

סה"כ גירעון בהון

)(1,237

)(574

סה"כ התחייבויות והון

16,083

3,824

באור

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות משועבדים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי רכוש מיועד למכירה
מלאי

5
6
7
8
3ד'

סה"כ נכסים שוטפים
9

רכוש קבוע
פיקדונות משועבדים
חייבים אחרים
מסים נדחים

17

18
10

סה"כ התחייבויות שוטפות

*

11

קטן מ 1 -אלפי ש"ח

__________________________
אבי כץ – יו"ר הדירקטוריון

__________________________
חיים אהרון  -מנכ"ל

__________________________
אורן לוי – סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים 4 :במאי 2015
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אורבן קופיקס בע"מ
דוחות על רווח והפסד

באור

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
* 2013
אלפי ש"ח

12
13

51,499
43,065

1,948
1,016

8,434

932

3,455
6,240

1,002
551

1,261

621

149
245

20

הוצאות מימון ,נטו

96

20

הפסד לפני מסים על הכנסה

1,357

641

529

-

828

641

הכנסות
עלות מכר
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

14
15

הפסד תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון

הכנסות מיסים על הכנסה

16
16

17

הפסד לתקופה

*

לתקופה מיום  10ביוני ) 2013מועד הקמת החברה( ועד ליום  31בדצמבר .2013

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אורבן קופיקס בע"מ
דוחות על השינויים בהון

הון מניות
אלפי ש"ח

קרן הון מעסקאות
עם בעלי שליטה
אלפי ש"ח

יתרת הפסד
אלפי ש"ח

סך הכל הון
אלפי ש"ח

יתרה ליום  10ביוני ** 2013
הנפקת מניות
תנועה בקרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
הפסד לתקופה

*-

67
-

)(641

*67
)(641

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

*-

67

)(641

)(574

הנפקת מניות
תנועה בקרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
הפסד לשנה

*-

165
-

)(828

*165
)(828

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

*-

232

)(1,469

)(1,237

*
**

קטן מ 1 -אלפי ש"ח.
לפרטים בדבר מועד הקמת החברה ,ראה ביאור .1

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אורבן קופיקס בע"מ
דוחות על תזרימי מזומנים

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
* 2013
אלפי ש"ח

)(828

)(641

70
176
)(529
)(283

2
15
17

)(7,935
)(1,202
)(44
)(633
7,596
2,872

)(168
)(716
)(2,270
)(114
1,986
737

654

)(545

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(457

)(1,169

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
שינוי בפיקדונות משועבדים
רכישת רכוש קבוע

)(960
)(686

)(63

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(1,646

)(63

תזרימי מזומנים לפעילות מימון
קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות מתאגידים בנקאים
קבלת הלוואות מצדדים קשורים
פירעון הלוואות מצדדים קשורים
ריבית ששולמה

)(500
5,634
)(3,044
)(15

500
1,290
)(60
)(3

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

2,075

1,727

גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים

)(28

495

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

495

-

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

467

495

תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
הפסד לתקופה
התאמות:
פחת
הוצאות מימון ,נטו
הכנסות מסים על הכנסה

שינוי בלקוחות
שינוי בחייבים ויתרות חובה
שינוי במלאי רכוש מיועד למכירה
שינוי במלאי
שינוי בספקים ונותני שירותים
שינוי בזכאים ויתרות זכות

*

לתקופה מיום  10ביוני ) 2013מועד הקמת החברה( ועד ליום  31בדצמבר .2013

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אורבן קופיקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014

באור  - 1כללי
א.

הישות המדווחת

אורבן קופיקס בע"מ )להלן" -החברה"( הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל ביום  10ביוני  .2013כתובתה
הרשמית של החברה היא רחוב ויצמן  34כפר סבא.
החברה הינה רשת קמעונאית בבעלות פרטית למכירת קפה ,משקאות ,מאפים ,כריכים וכדומה במחיר אחיד של  5ש"ח
לפריט .נכון ליום  31בדצמבר  2013הפעילה החברה  4סניפים באופן עצמאי .במהלך שנת  2014הקימה החברה  40סניפים
נוספים והחלה במכירת סניפים וזיכיונות להפעלה באמצעות זכיינים כאשר נכון ליום  31בדצמבר  2014מרבית סניפיה )42
סניפים( הופעלו על ידי זכיינים .נכון למועד פרסום הדוח לחברה קיימים  70סניפים הפזורים ברחבי הארץ אשר מרביתם
) 69סניפים( מופעלים באמצעות הסכמי זכיינות.
ב.

הגדרות

בדוחות כספיים אלה -
.1

החברה -

חברת אורבן קופיקס בערבון מוגבל.

.2

צד קשור -

כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ) 24 (2009בדבר צדדים קשורים.

.3

בעלי עניין -

כמשמעותם בפסקה ) (1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

הדוחות הכספיים הוכנו לראשונה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .("IFRS" :מועד המעבר ל  IFRS -הינו
יום הקמת החברה  10ביוני .2013
הדוחות אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום  4במאי .2015
ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ומעוגלים לאלף הקרוב ,למעט אם צוין אחרת.
השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
ג.

בסיס המדידה

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים :נכסי מסים נדחים ,הפרשות ,והלוואות
מצדדים קשורים .למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה באור  3בדבר עיקרי המדיניות
החשבונאית.
ד.

שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות ,אומדנים והנחות
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות
בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,נדרשה הנהלת החברה להניח
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת
החברה על עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו
האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

שימוש בשיקול דעת
בקשר עם ההכרה בהכנסה ממכירת סניפים וזיכיונות ,קבעה החברה כי בשנים הראשונות להקמתה ) 2013ו ,(2014-דמי
הזיכיון אינם מיוחסים לשימוש במוניטין ובמותג הרשת אלא לרווח יזמי מהקמת סניפים.
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אורבן קופיקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014

באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(
ד.

שימוש באומדנים ושיקול דעת )המשך(

להלן מידע בדבר אומדנים קריטיים ,שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית והם בעלי השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים של החברה:
הנחות עיקריות

אומדן

השלכות אפשריות

הפנייה

הכרה בנכס מס נדחה בגין צפי לרווחים חייבים במס הכרה או ביטול למידע על הפסדים בגינם הכירו
בעתיד שכנגדם ניתן יהיה לנצל של נכס מס נדחה בנכס מס נדחה ,ראה ביאור ,17
הפסדים לצרכי מס
בדבר מסים על הכנסה
לרווח והפסד
הפסדים מועברים

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
כללי המדיניות המפורטים להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות הכספיים .הכנת הדוחות הכספיים לפי
 IFRSלא הביאה לשינויים מהותיים לעומת הדוחות השנתיים האחרונים לשנת  2013שהוכנו על פי כללי חשבונאות
מקובלים בישראל ,למעט יצירת קרן מעסקאות עם בעלי שליטה בסך של  67אלפי ש"ח.
א.

מכשירים פיננסיים

.1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים

הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים
החברה מכירה לראשונה בחייבים ובפיקדונות במועד היווצרותם .נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים לקוחות
וחייבים אחרים ומזומנים ושווי מזומנים.

גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות,
או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל
הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות.

סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
כל הנכסים הפיננסיים בחברה מסווגים לקבוצת הלוואות וחייבים.
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם
נסחרים בשוק פעיל .נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס .לאחר
ההכרה לראשונה ,הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ,בניכוי הפסדים
מירידת ערך.
מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מידי ופיקדונות לפי דרישה .שווי מזומנים
כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו  3חודשים ,ברמת
נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של
שינויים בשווי.
מזומנים משועבדים הינם פיקדונות אשר עקב מגבלות לא ניתן לעשות בהם שימוש עד לתקופה של  3חודשים
לפחות מתום תקופת הדיווח ולפיכך מסווגים כפיקדונות משועבדים.
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אורבן קופיקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014

באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
א.

מכשירים פיננסיים )המשך(

.2

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :הלוואות מתאגידים בנקאיים וצדדים קשורים ,ספקים וזכאים
אחרים.
החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם.
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה
לראשונה הן נמדדות בעלות מופחתת ,בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

ב.

רכוש קבוע

.1

הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך .העלות כוללת יציאות
הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס.
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים ,ומוכרים
נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות ,לפי העניין ,בדוח רווח והפסד.

.2

פחת
פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים .סכום בר-פחת הוא העלות
של הנכס ,או סכום אחר המחליף את העלות ,בניכוי ערך השייר שלו.
נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש ,דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול
באופן שהתכוונה ההנהלה.
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש
הקבוע ,מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס
בצורה הטובה ביותר.
אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:
 3שנים
מחשבים ותוכנות
•
 7שנים
כלי רכב
•
 7-14שנים )בעיקר מכונות קפה(
ריהוט וציוד
•
 10שנים
שיפורים במושכר
•
 20שנים
מכונות וציוד
•
האומדנים בדבר שיטת ההפחתה ,אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח
ומותאמים בעת הצורך.

ג.

מלאי

מלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו .עלות המלאי נקבעת לפי שיטת "נכנס ראשון יוצא ראשון" ) ,(FIFOוהיא
כוללת את העלויות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיימים .ערך המימוש נטו הוא אומדן מחיר המכירה
במהלך העסקים הרגיל ,בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
ד.

מלאי רכוש מיועד למכירה

מלאי רכוש מיועד למכירה מתייחס לכלל הסניפים שנמצאים בשלבי הקמה על ידי החברה ומיועדים למכירה לזכיינים
בטווח הקצר )פחות משניים עשר חודשים( במסגרת הסכמי הזיכיון.
מלאי זה נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו .עלות המלאי כוללת את כל העלויות להקמת הרכוש שבנדון ולהבאתו
למקומו ומצבו הקיימים ובכללם עלויות לרכישת המלאי )לרבות ציוד ששולם מראש ושיפורים במושכר( בתוספת עלויות
תקורה שהחברה נשאה בהם במהלך ההקמה )לרבות עלויות ישירות כגון שכר ומשפטיות(.
9

אורבן קופיקס בע"מ
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ה.

הפרשות

הפרשה מוכרת כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,הניתנת
לאמידה באופן מהימן ,וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות .ההפרשות נקבעות על
ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס ,המשקף את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף
ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות וללא שקלול סיכון האשראי של החברה.

תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע
שהתרחש בעבר ,יותר סביר מאשר לא ) (more likely than notכי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות
וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר השפעת ערך הזמן מהותית ,נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
ו.

הכנסות

.1

הכנסות ממכירת סחורות
ההכנסה ממכירת סחורות במהלך העסקים הרגיל נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת
להתקבל ,בניכוי החזרות והנחות ,הנחות מסחריות והנחות כמות .במקרים בהם תקופת האשראי היא קצרה ומהווה
את האשראי המקובל בענף התמורה העתידית אינה מהוונת.
החברה מכירה בהכנסה כאשר קיימת ראייה משכנעת )בדרך כלל ביצוע של הסכם מכירה( שהסיכונים המשמעותיים
וההנאות מהבעלות על הסחורה עוברים לקונה ,קבלת התמורה צפויה ,קיימת אפשרות להעריך באופן מהימן את
אפשרות החזרת הסחורה והעלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות לאמידה באופן מהימן ,כאשר אין
להנהלה מעורבות נמשכת עם הסחורה וכן כאשר ההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן .אם צפוי כי תוענק הנחה
וסכומה ניתן למדידה באופן מהימן ,ההנחה מנוכה מההכנסה ממכירת הסחורות.
עיתוי העברת הסיכונים והתשואות הינו בהתאם לתנאים הספציפיים של חוזה הזכיינות .העברת הסיכונים
והתשואות ממכירת מוצרים ,מתקיימת ,בדרך כלל ,כאשר המוצרים מגיעים למחסניו של הזכיין.

.2

הכנסות ממכירת סניפים וזיכיונות
החברה פועלת לאיתור ,הקמת סניפים ומכירתם במסגרת מכירת זיכיונות לזכיינים למכירת ,קפה ,משקאות ומאפים
במחיר קבוע ואחיד של  5ש"ח למוצר .לפרטים בדבר שיקול דעת שהפעילה החברה בקשר עם הכנסות ממכירת סניפים
וזיכיונות ,ראה ביאור 2ד' בדבר שימוש באומדנים ושיקול דעת.
ההכנסה ממכירת הסניפים והזיכיונות נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת להתקבל.
החברה מכירה בהכנסה כאשר הסיכונים המשמעותיים וההנאות מהבעלות על הסניפים עוברים לזכיין ,קבלת
התמורה צפויה וכן כאשר ההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן.
העברת הסיכונים והתשואות מתקיימת ,בדרך כלל ,עם מסירת הסניף לזכיין.

.3

הכנסות מדמי ניהול
ההכנסה מדמי ניהול במהלך העסקים הרגיל נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת להתקבל,
בניכוי הנחות .החברה מחייבת את זכיינה על בסיס חודשי מתוקף הסכם הזכיינות עליו חתם הזכיין בטרם קבלת
הסניף להפעלה .דמי הניהול הינם בסכום קבוע עם שתי מדרגות תלויות פדיון של הסניף.

ז.

הכנסות והוצאות מימון

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו .הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית
האפקטיבית.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו ועמלות.
בדוחות על תזרימי מזומנים ,ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה .ריבית ששולמה מוצגת
במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים ,מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון,
כתלות בתנודות שער החליפין ,וכתלות בפוזיציה שלהן )רווח או הפסד בנטו(.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח.

הוצאות מסים על הכנסה

מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים .מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המס נובע
מצירוף עסקים ,או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח
כולל אחר.

מסים שוטפים

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם )או להתקבל( על ההכנסה החייבת במס לשנה ,כשהוא מחושב לפי שיעורי
המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח .מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות
וגם תוספות מסים בגין חלוקת דיבידנדים.

מסים נדחים
ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין
ערכם לצרכי מסים.
המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו ,בהתבסס על החוקים
שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח.
נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים ,הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד
תהיה הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם .נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח ,ובמידה ולא צפוי כי
הטבות המס המתייחסות יתממשו ,הם מופחתים.
ט.

עסקאות עם בעל שליטה

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.
בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
י.

תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו

תקן/פרשנות /תיקון

נושא

תקן דיווח כספי בינלאומי  IFRSהתקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום
 ,15הכנסה מחוזים עם לקוחות
לעניין הכרה בהכנסות ומציג מודל חדש
להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות .התקן
קובע שתי גישות להכרה בהכנסה :בנקודת
זמן אחת או על פני זמן .המודל כולל חמישה
שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את
עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה .כמו כן,
התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות
יותר מאלו הקיימות כיום.

תחילה והוראות מעבר

השפעות צפויות

התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות
ביום  1בינואר  ,2017עם אפשרות ליישום
מוקדם .התקן כולל חלופות שונות עבור
יישום הוראות המעבר ,כך שחברות יוכלו
לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת
היישום לראשונה :יישום רטרוספקטיבי
מלא; יישום רטרוספקטיבי מלא הכולל
הקלות פרקטיות; או יישום התקן החל מיום
היישום לראשונה תוך התאמת יתרת
העודפים למועד זה בגין עסקאות שטרם
הסתיימו.

החברה טרם החלה בבחינת ההשלכות של
אימוץ התקן על הדוחות הכספיים.
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באור  - 4מגזרי פעילות
בשנת  2013לחברה הייתה פעילות אחת שכללה הפעלה עצמית של  4סניפים.
החל משנת  ,2014החברה החלה במכירת סניפים וזיכיונות לזכיינים .לחברה שלושה מגזרים בני דיווח כמפורט להלן ,אשר
מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה .יחידות עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים
ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועים בשל העובדה שהן מצריכות משאבים ארגוניים שונים
ואסטרטגיה שיווקית שונה .עבור כל יחידה עסקית אסטרטגית ,סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לפחות אחת
לרבעון את הדוחות הניהוליים הפנימיים.
להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:
פעילות בתי הקפה  -מכירת מלאי מוצרים מתכלים ,חומרי גלם ,מזון ומשקאות.
•
פעילות הקמת סניפים  -איתור ,תכנון ,בינוי ומכירת סניפים וזיכיונות לזכיינים.
•
פעילות מרכולים  -הוצאות טרום הקמת פעילות סופרקופיקס ,רשת המרכולים של החברה.
•
הכנסות מדמי ניהול נכללות בביאור זה במסגרת ההתאמות ואינן משויכות למגזר ספציפי.
רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח גולמי כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעולי
הראשי .מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי ביותר להערכת
תוצאות של מגזרים .תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר
על בסיס סביר.
מידע אודות פעילות מגזרים בני דיווח
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
הקמת
מרכולים
סניפים
בתי הקפה
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

סה"כ מגזרים
בני דיווח
אלפי ש"ח

התאמות
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

הכנסות

30,709

19,736

-

50,445

1,054

51,499

רווח גולמי למגזר

5,340

2,040

-

7,380

1,054

8,434

הוצאות טרום הקמת פעילות

-

-

703

703

-

703

3,455
5,537
96

3,455
5,537
96

התאמות בגין סכומים שאינם מיוחסים:
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון ,נטו
הפסד לפני מסים על הכנסה
הכנסות מיסים על הכנסה

1,357
529

הפסד לשנה

828
לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
בתי קפה

הכנסות

1,948

רווח גולמי למגזר

932

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון ,נטו

1,002
551
20

הפסד לתקופה

641
13
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באור  - 5מזומנים ושווי מזומנים

קופות
עו"ש שקלי

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

37
430

39
456

467

495

באור  - 6פיקדונות משועבדים
 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים )*(

870

נכסים שאינם שוטפים

90

)*( מזומנים שהופקדו כפיקדונות בתאגידים בנקאיים המשועבדים לטובת ערבויות בנקאיות למשכירי הנכסים וספקי
מלאי שונים .במהלך חודש נובמבר  2014התקבלה החלטה להעמיד ערבויות אישיות של בעלי המניות לטובת מסגרת
הערבויות ולשחרר את הפיקדונות לחשבון העובר ושב .במהלך חודשים ינואר ופברואר  2015שוחררו כל הפיקדונות
לחשבון העובר ושב של החברה.

באור  -7לקוחות

המחאות לגבייה
כרטיסי אשראי
הכנסות לקבל
זכיינים
לקוחות שונים

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

3,925
1,013
1,773
1,392
-

1
96
71

8,103

168

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

663
800
231
9

140
402
11
-

1,703

553

באור  - 8חייבים ויתרות חובה

הוצאות מראש
מוסדות ממשלתיים
מקדמות לספקים
חייבים אחרים
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באור  - 9רכוש קבוע
מחשבים
ותוכנות
אלפי ש"ח

כלי רכב
אלפי ש"ח

ריהוט וציוד
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

עלות:
יתרה ליום  10ביוני 2013
תוספות

49

14

-

-

63

יתרה ליום  31בדצמבר 2013
תוספות

49
192

14
-

808

54

63
1,054

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

241

14

808

54

1,117

פחת נצבר:
יתרה ליום  10ביוני 2013
תוספות

2

-

-

-

2

יתרה ליום  31בדצמבר 2013
תוספות

2
32

3

33

2

2
70

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

34

3

33

2

72

עלות מופחתת ליום:
ליום  31בדצמבר 2014

207

11

775

52

1,045

ליום  31בדצמבר 2013

47

14

-

-

61

במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014רכשה הקבוצה רכוש קבוע באשראי בסך של  368אלפי ש"ח .למועד הדיווח,
טרם שולמה עלות הרכישה.

באור  - 10זכאים ויתרות זכות

הוצאות לשלם
הכנסות מראש
צדדים קשורים
עובדים ומוסדות בגין שכר

 31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

1,015
1,973
621

119
314
304

3,609

737

באור  - 11הון מניות
א.

הרכב
 31בדצמבר 2014
רשום
מספר מניות

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.
כל אחת

10,000

מונפק ונפרע

300

 31בדצמבר 2013
רשום
מספר מניות

מונפק ונפרע

10,000

300
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באור  -12הכנסות

ממכירת מלאי
ממכירת סניפים וזיכיונות
מדמי ניהול

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

30,709
19,736
1,054

1,948
-

51,499

1,948

באור  -13עלות המכר

קניות מלאי
עלות הקמת סניפים

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

25,369
17,696

1,016
-

43,065

1,016

באור  -14הוצאות מכירה ושיווק

שכר ונלוות
דמי שכירות ואחזקה
פרסום ותקשורת
אחרות

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

2,031
881
500
43

567
277
141
17

3,455

1,002

באור  - 15הוצאות הנהלה וכלליות

שכר ונלוות
אחזקת רכבים
שכר דירה ואחזקת משרד
שירותים מקצועיים
אחרות

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

3,603
697
262
946
732

258
19
78
135
61

6,240

551
16
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באור  – 16הוצאות מימון ,נטו
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

הכנסות מימון
הפרשי שער

149

-

הוצאות מימון
ריבית ועמלות בנקים
ריבית על הלוואות בעלים )(1

84
161

8
12

245

20

96

20

) (1ראה ביאור  18להלן

באור  - 17מסים על הכנסה
א.

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה

)(1

שיעור מס חברות

)א(

להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים :2013-2014
25% - 2013
26.5% - 2014
ביום  5באוגוסט  2013עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנים  2013ו ,(2014 -התשע"ג ,2013-אשר קבע ,בין היתר ,העלאת שיעור מס החברות ,החל משנת  2014ואילך
בשיעור של  1.5%כך שיעמוד על .26.5%
המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה לעיל.

)ב(

ביום  4בפברואר  2010פורסם ברשומות תיקון  174לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א ) 1961 -להלן:
"הפקודה"( במסגרתו הוסף סעיף 87א לפקודה הקובע הוראת שעה שלפיה ,תקן חשבונאות מס' " - 29אימוץ תקני
דיווח כספי בינלאומיים ) "(IFRSשפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת
לגבי שנות המס  2008 ,2007ו ,2009 -אף אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים )להלן" :הוראת השעה"( .ביום 12
בינואר  2014פורסם תיקון  188לפקודה ,אשר במסגרתו תוקנה הוראת השעה ,כך שתקן  29לא יחול בקביעת
ההכנסה החייבת בשנת המס  2010ו .2011 -ביום  31ביולי  2014פורסם תיקון  202לפקודה במסגרתו הוארך תוקף
הוראת השעה לגבי שנות המס  2012ו 2013 -וזאת רטרואקטיבית מיום .1.1.2012

ב.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו
נכון ליום  31בדצמבר  2014הכירה החברה בנכס מס בגין הפסדים מועברים בסך של  529אלפי ש"ח בשל צפי
לקיומה של הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפסדים המועברים.

17
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באור  - 18צדדים קשורים ובעלי עניין
בעלי השליטה בחברה הינם מר אבי כץ ,הגברת חגית שינובר ,מר בני פרקש ,מר גיל אונגר ,מר חנניה שמש ,מר יהודה גביזון ומר
חזני הרצל ,אשר רובם הינם גם עובדים בחברה.
יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים במאזן בסעיפים הבאים:

א.

ליום  31בדצמבר

זכאים בגין צדדים קשורים
הלוואות מצדדים קשורים )*(

2014
אלפי ש"ח

2013
אלפי ש"ח

3,762

314
1,175

במהלך השנים  2013ו 2014-התקבלו הלוואות בעלים אשר אינן נושאות ריבית ומועד פירעונן אינו קבוע.
)*(
ההלוואות מוצגות בערך נוכחי על פי שווי הוגן ,כאשר הפער ,בסך  232אלפי ש"ח ,נזקף לקרן הון עם עסקאות מבעל
שליטה .לאחר מועד הדיווח נפרעו כל הלוואות הבעלים.
סכומים המתייחסים לעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים בדוח רווח והפסד:

ב.

ג.

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

לתקופה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

הוצאות הנהלה וכלליות

300

-

הוצאות ריבית בגין הלוואות בעלים

161

12

תגמול והטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין המועסקים בקבוצה )לרבות דירקטורים( כוללות:

באלפי ש"ח
הטבות לעובדים לטווח קצר
הטבות בגין פיטורין *
*

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
מס'
אנשים סכום
631
5
168
1

לתקופה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2013
מס'
אנשים סכום
-

הטבות בגין פיטורין ניתנו למנכ"ל החברה הקודם שכיהן בתפקיד עד ליום  30ביוני .2014

 .1למעט מנכ"ל החברה ,מר חיים אהרון ואחראי איתור נכסים ,מר בני פרקש להם הסכמי ניהול עם החברה יתר נושאי
המשרה הבכירה של החברה ,פועלים תחת חוזים אישיים המסדירים את תנאי העסקתם והיקף משרתם אשר עוגנו
בכתב לאחר מועד הדיווח .נושאי המשרה הבכירה המועסקים על ידי החברה ,מועסקים בהיקף משרה מלאה
ובתמורה למשכורת גלובאלית חודשית בתוספת תנאים נלווים לרבות תנאים סוציאליים לרבות ביטוח פנסיוני ,ימי
חופשה ומחלה ודמי הבראה לפחות כקבוע בדין וכן ,טלפון נייד והוצאות אחזקת רכב ו/או דלק וחנייה .כל נושאי
המשרה הבכירה התחייבו לתקופת אי תחרות בת  6חודשים ממועד תום העסקתם ו/או הענקת שירותי הניהול ו/או
הייעוץ על ידם ולכולם )וכך גם לחברה עצמה( ,אפשרות להביא ההסכמים האמורים לכדי סיום בהודעה מוקדמת בת
 1.5-3חודשים .לעניין זה יצוין כי מנכ"ל החברה ,מר חיים אהרון התחייב להעניק שירותי מנכ"ל לחברה עד תום יולי
.2017
18
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באור  - 18צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(
 .2לאחר מועד הדיווח ,בחודש מרץ  ,2015נחתמו הסכמים המסדירים את העסקתם של מר בני פרקש )אחראי איתור
נכסים( והגב' חגית שינובר )סמנכ"לית סחר ורכש( בחברה .בני פרקש זכאי לתשלום חודשי בגובה  35אלפי ש"ח כנגד
הנפקת חשבונית מס כדין באמצעות חברה בשליטתו .הגברת חגית שינובר מועסקת בשכר ברוטו של  22.5אלפי ש"ח
הכולל את כל התנאים הסוציאליים כחוק וכן אחזקת רכב במימון החברה.
 .3לאחר מועד הדיווח ,בחודש אפריל  ,2015חתמה החברה על הסכם שירותים וניהול עם מר אבי כץ ,באמצעות חברה
שבשליטתו ,לפיו יעניק לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון ,בתמורה לסכום חודשי בסך  30אלפי ש"ח ,במקום מר גיל
אונגר שכיהן כיו"ר הדירקטוריון עד לאותו מועד.

ד.

עסקאות נוספות עם צדדים קשורים

 .1לחברה מסגרת ערבויות מבנק בסך  2מיליון ש"ח כנגדם העמידו בעלי המניות ערבות אישית )ראה גם ביאור  6לעיל(.
כמו כן עבור חלק מחוזי השכירות והסכמי ההתקשרות עם ספקי החברה העמידו בעלי המניות ערבויות אישיות וחתמו
על שטרי הון.
 .2לאחר מועד הדיווח ,ביום  16בפברואר  ,2015התקשרה החברה בהסכם שכירות לשנתיים עם אופציה לארבע שנים
נוספות למשרדיה בכפר סבא ,הנכס הינו בבעלות חברת פרוגרס אריג בע"מ שבשליטת אבי כץ וגיל אונגר .גודל הנכס
כ 300 -מ"ר וסכום השכירות החודשי הינו  20,000ש"ח .תנאי ההסכם הינם בהתאם לתנאי השוק.
 .3לאחר מועד הדיווח ,בחודש מרץ  ,2015נמכר סניף של הרשת בבני ברק ,במסגרת הסכם זיכיון לחתנו של מר בני פרקש,
בעל שליטה בחברה .התמורה עבור הסניף נקבעה על סך  420אלפי ש"ח.

באור  – 19תשלום מבוסס מניות
תנאי מענקי התשלומים מבוססי המניות הינם כמפורט להלן :כל כתבי האופציה שהוענקו אינם סחירים ,כתבי האופציה
מסולקים בדרך של מסירה פיזית של מניות:
כמות
המכשירים

מועד הענקה /עובדים
זכאים

תנאי המכשיר

הענקת כתבי אופציה
למניות למנהלים ונושאי
משרה בכירה בחודשים
פברואר ומרץ 2014

כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה
בת  1ש"ח ערך נקוב בתוספת מימוש
של  1ש"ח למניה.

15

תנאי ההבשלה
-

הענקת מניות לעובדים
בכירים ביום  25במרץ
* 2014

מניה בת  1ש"ח ערך נקוב ללא תמורה

7

-

* הודעה בדבר רישום ההקצאה לרשם החברות נעשתה בפועל ביום  1בינואר .2015
השווי ההוגן של האופציות והמניות לעובדים שהוענקו בשלבי הקמת החברה הוערך במועד ההענקה כלא מהותי ,לפיכך לא
הוכרו הוצאות בדוחות הכספיים.

19

אורבן קופיקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014

באור  - 20התחייבויות מותנות ,התקשרויות ושעבודים
א.

התחייבויות מותנות והתקשרויות

.1

הסכמי זכיינות
לצורך הפעלת סניפי החברה ,החברה מתקשרת בהסכמי זכיינות לתקופה של חמש שנים או לתקופת השכירות של
הנכס ,כקצר מבניהם וכן שתי אופציות להארכה לתקופות נוספות כל אחת בת חמש שנים .בהתאם להסכמים אלו,
קיים מנגנון התקשרות בעל שני שלבים עם הזכיינים ,האחד ,איתור והקמת הסניף ,עיצוב ובינוי והכשרת צוות
עובדים וכל זאת בתמורה לסכום חד פעמי .בשלב השני ,החברה מלווה את הזכיין לאורך תקופת הפעלת הסניף
תמורת דמי ניהול ודמי פרסום חודשיים ובנוסף משמשת כספק הבלעדי של הזכיין לרכישת המלאי.

.2

הסכמי שכירות
החברה מתקשרת בהסכמי שכירות לצורך הפעלת הסניפים ישירות מול בעלי הנכסים .מנגד במסגרת הסכמי
הזיכיון קיימת התחייבות של הזכיינים לשאת במלוא עלות השכירות בהתאם להסכם השכירות.
הסכמי השכירות הינם לרוב ,לתקופה ראשונה קצרה עם מספר אופציות להארכה אוטומטית .במהלך התקופה
הראשונה לא ניתן להביא את הסכם השכירות לכדי סיום ובתקופות הנוספות ,ניתן לסיים ההסכם בהודעה מראש
בת מספר חודשים ,כפי שנקבע.

ב.

תביעות משפטיות

לאחר תאריך המאזן נתקבלו במשרדי החברה תביעות בנושאים שונים:
• ביום  18בפברואר  2015הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית נגד החברה ונתבעים
נוספים ,שעניינה העדר רישום נכון של קיום שומן טראנס על חטיפי הבריאות אותן מוכרת בסניפים .בתובענה נתבעו
המשיבות ,בין השאר ,לשלם לקבוצה הייצוגית ,ביחד ולחוד ,פיצוי בסך  25מיליון ש"ח .ביום  15באפריל  2015ניתן
פסק דינו של בית המשפט המאשר את הבנות הצדדים להסתלקותו של התובע מן התביעה ,בתמורה לסכום לא מהותי,
אותו ישלם הספק .בפסק הדין נקבע כי הגמול ושכר הטרחה ישולמו  60ימים לאחר שניתן פסק הדין ,בכפוף לאישור
בית המשפט ,לאחר שהתובע יודיע לבית המשפט בהודעה הנתמכת בתצהיר ,כי בדק ומצא כי התחייבותה של החברה
מקוימת במלואה.
•

ביום  15בפברואר  2015הגישה חברת שופרסל לבית משפט השלום בחיפה כתב תביעה כנגד חברות הניהול והאחזקה
של קניון כרמיאל וכנגד החברה בדבר הקמת סניף הרשת בקניון הממוקם בסמוך לכניסת לקוחות לסניף שופרסל.
שופרסל תובעת את הקניון ואת הרשת על העמדת הסניף בצורה המפריעה ללקוחותיה ובניגוד להסכם הקניון
ושופרסל .הנהלת החברה באמצעות היועץ המשפטי של הקניון ,אשר מייצג גם את החברה בתביעה זו ,מעריכה כי
קיים סיכוי סביר לדחיית התביעה  .ביטול צו מניעה להמשך העבודות להעמדת הסניף שהוגש לבית המשפט במהלך
העבודות מחזק עמדה זו .בכל במקרה בו תתקבל התביעה בפסק דין חלוט לקחו על עצמן הנתבעות המפעילות את
הקניון לשאת בכל העלויות שיזקפו לקניון ולחברה.
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באור  – 21מכשירים פיננסיים
א .כללי
החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:
סיכון אשראי
•
סיכון נזילות
•
סיכון שוק
•
בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל ,מטרות החברה ,מדיניות
ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.
ב.

המסגרת לניהול סיכונים

האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון.
ג.

סיכון אשראי

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו
החוזיות ,והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים.

לקוחות וחייבים אחרים

לקוחות החברה הם זכייניה .החשיפה של החברה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח .החברה
בוחנת באופן ספציפי את חובות הלקוחות והחייבים.
נכון ליום  31בדצמבר  2014ו 2013-לחברה אין חובות של לקוחות וחייבים אחרים בפיגור.
החברה מצמצמת את האובליגו של הזכיין לרשת למינימום ,על ידי חיוב חשבונו בהוראת קבע בגין דמי הניהול ודמי
השכירות וגביית הסכום מעסקאות בכרטיסי אשראי ישירות לחשבונה של החברה.

מזומנים ושווי מזומנים

הקבוצה מחזיקה במזומנים ובשווי מזומנים בבנקים.

ד.

חשיפה לסיכון אשראי

הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית ,בהתעלם מערכם בספרים של בטוחות או
חיזוקי אשראי אחרים כלשהם.
ה.

סיכון נזילות

סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה תתקשה לעמוד במחויבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי
מסירת מזומן או נכס פיננסי אחר .גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת הנזילות
המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה
במוניטין.
תחזית תזרימי מזומנים נקבעת ברמת החברה .החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא
שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים ,תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות כך שהחברה
לא תחרוג ממסגרות האשראי שנקבעו לה .תחזיות אלו מביאות בחשבון גורמים כגון תוכנית החברה להשתמש בחוב לצורך
מימון פעילותה.
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באור  – 21מכשירים פיננסיים )המשך(
ה.

סיכון נזילות )המשך(

להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים וזאת בהתבסס על השערים העתידיים
החזויים למועד הדיווח כולל אומדן תשלומי ריבית:
ליום  31בדצמבר 2014
הערך בספרים

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
התחייבויות שוטפות
הלוואות מצדדים קשורים

ליום  31בדצמבר 2013
הערך בספרים

עד  6חודשים

3,762

3,820

עד  6חודשים

 1-2שנים

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
התחייבויות שוטפות
זכאים בגין צדדים קשורים
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מצדדים קשורים

314
500
1,175

314
500
-

1,230

סך הכל

1,989

814

1,230

ו.

סיכוני שוק

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק ,כגון שערי חליפין של מטבע חוץ ,מדד המחירים לצרכן ,שיעורי ריבית
ומחירים של מכשירים הוניים ,ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים .מטרת ניהול סיכוני
השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים ,תוך כדי מיקסום התשואה.

באור  – 22אירועים לאחר מועד הדיווח
א.

לפרטים בדבר שחרור הפיקדונות המשועבדים ,ראה ביאור .6

ב.

לפרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים לאחר מועד הדיווח ראה ביאור .18

ג.

לפרטים בדבר תביעות משפטיות לאחר מועד הדיווח ,ראה ביאור )20ב(.

ד.

בשנת  2015התקשרה החברה בהסכמי שכירות עם בעלי נכסים בהם יופעלו סניפי סופרקופיקס .הסכמים אלו הינם
לתקופה ראשונה בת  2-5שנים עם אופציות הארכה נוספות לתקופה בת  2-5שנים .לאחר תקופה של כ 2-3 -שנים,
ניתן לסיים את הסכם השכירות לעיתים ,על ידי פיצוי בגין סיום מוקדם .סך תשלומי השכירות המינימליים אליהם
התחייבה החברה בגין הסכמים אלו ,לאחר מועד הדיווח ,הינם כ 2 -מיליון שקלים.
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נספח ג'
דוח דירקטוריון
קופיקס

פרק1ב-ב'

אורבן קופיקס בע״מ (״החברה״)
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2014
חלק ראשון  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה
2.1

כללי  -תיאור תמציתי של עסקי החברה
מוגש בזה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום .31.12.2014
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים) ,התש״ל( 1970-להלן :״תקנות הדיווח״) ,ועל פי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
(״IFRS״).
לחברה שלושה תחומי פעילות ,כדלקמן:
תחום בתי הקפה  -בתחום פעילות זה החברה מפעילה רשת קמעונאית בשם "קופיקס" למכירת קפה,
משקאות ,מאפים ,כריכים וכדומה במחיר אחיד של  5ש"ח לפריט .הרשת מפיצה ומוכרת את כל מגוון
המוצרים לזכייני רשת קופיקס הכוללים חומרי גלם ,מזון ,משקאות ומתכלים.
תחום הקמת סניפים  -בתחום פעילות זה עוסקת החברה באיתור ,תכנון ,בינוי ומכירת סניפי הרשת
לזכיינים לצורך הפעלתם.
תחום המרכולים  -בתחום פעילות זה נרשמו בשנת הדו"ח הוצאות טרום הקמת רשת המרכולים של
החברה בלבד.

2.2

ההתפתחויות בפעילות החברה בתקופת הדוח

2.2.1

שינוי מודל הפעלת סניפי רשת "קופיקס"
בתחילת שנת  2014החליטה הנהלת החברה לשנות את האסטרטגיה העסקית ועברה ממודל הפעלה
עצמית של סניפי רשת "קופיקס" להפעלה במודל של זכיינות .החל מחודש מרץ  2014החלו לעבור
סניפים מבעלות החברה להפעלה דרך זכיינים ובמקביל המשיכה החברה לאתר ולהקים סניפים לצורך
מכירתם לזכיינים .את שנת  2014החלה הרשת עם  4סניפים פעילים ונכון ליום  31.12.2014הפעילה
הרשת  44סניפים כאשר  42מתוכם הופעלו ע"י זכיינים.
2.2.2
כניסת לפעילות מרכולים ("סופרקופיקס").
במהלך הרבעון השלישי לשנת  2014החליטה הנהלת החברה על הקמת רשת מרכולים אשר תציג מגוון
של כ 450-650 -פריטים מובילים למכירה במחיר אחיד של  5שקלים כל אחד .סניפי רשת המרכולים
צפויים להיות בגודל של כ 200-מ"ר ויוצבו במרכזי הערים .בתחילת הרבעון הרביעי של שנת 2014
גייסה החברה צוות הקמה והחלה בבניית המגוון ,במקביל החל הליך של איתור סניפים פוטנציאלים.
סניפי הרשת הראשונים צפויים להיפתח החל מסוף הרבעון השני של שנת .2015

חלק שני  -ניתוח הדוחות הכספיים 2ב-
לשנת 2014
2.3

מצב כספי

הנכסים השוטפים בדוח על המצב הכספי ליום  31.12.2014הסתכמו לסך של  14,204אלפי ש״ח ,לעומת סך של
 3,600אלפי ש״ח ליום  .31.12.2013הגידול ביתרת הנכסים השוטפים נובע בעיקר מגידול במלאי ,מגידול ביתרת
לקוחות וחייבים אחרים כתוצאה מהקמה מואצת של סניפים.
ההתחייבויות השוטפות ליום  31.12.2014הסתכמו לסך של  17,320אלפי ש״ח ,לעומת סך של  4,398אלפי ש״ח
ליום  .31.12.2013הגידול ביתרת ההתחייבויות השוטפות נובע בעיקר מגידול ביתרות ספקים ונותני שירותים
וכן מגידול ביתרות זכאים ויתרות זכות כתוצאה מהקמה מואצת של סניפים.
נכסים שוטפים
יתרת הלקוחות ליום  31.12.2014הסתכמה לסך של  8,103אלפי ש״ח לעומת סך של  168אלפי ש״ח ליום
 .31.12.2013הגידול ביתרת הלקוחות נובע בעיקר מהגידול בפעילות החברה כתוצאה מהקמה מואצת של
סניפים ,מכירתם לזכיינים וממכירת סחורה.
יתרת המלאי ליום  31.12.2014הסתכמה לסך של  747אלפי ש״ח ,לעומת סך של  114אלפי ש״ח ליום
 .31.12.2013הגידול ביתרת המלאי נובע בעיקרו מגידול בכמות הסניפים ומגידול במכירות .יתרת מלאי רכוש
מיועד למכירה ליום  31.12.2014הסתכמה לסך של  2,314אלפי ש״ח לעומת  2,270אלפי ש״ח ליום .31.12.2013
נכסים שאינם שוטפים
יתרת הרכוש הקבוע נטו ליום  31.12.2014הסתכמה לסך של  1,045אלפי ש״ח לעומת יתרת נטו בסך  61אלפי
ש"ח ליום  .31.12.2013הגידול נובע בעיקר מרכישת ציוד ומכונות עבור סניפי הרשת אותו משכירה הרשת
לזכייניה.
יתרת מיסים נדחים ליום  31.12.2014הסתכמה לסך  529אלפי ש"ח לעומת  0אלפי ש"ח ליום .31.12.2013
הגידול נובע מהכרה לראשונה בנכס מס נדחה מאחר וצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה
לנצל את ההפסדים לצרכי מס.
יתרת חייבים אחרים ליום  31.12.2014הסתכמה לסך של  215אלפי ש"ח לעומת סך של  163אלפי ש"ח ליום
.31.12.2013
התחייבויות שוטפות
יתרת הספקים ליום  31.12.2014הסתכמה לסך של  9,949אלפי ש״ח לעומת סך של  1,986ליום .31.12.2013
הגידול ביתרת הספקים נובע בעיקרו מגידול בהיקפי הפעילות ,הן ברכישת סחורה והן בהקמת סניפים.
יתרת זכאים ויתרות זכות ליום  31.12.2014הסתכמה לסך של  3,609אלפי ש״ח לעומת סך של  737אלפי
ש"ח ליום  .31.12.2013הגידול ביתרת זכאים ויתרות זכות נובע בעיקרו מגידול בהכנסות מראש וזכאים
בגין שכר.
יתרת הלוואות מבעלי מניות ליום  31.12.2014הסתכמה לסך של  3,762לעומת סך של  1,175ליום
 .31.12.2013נכון ליום  31.12.2014החברה לא נטלה הלוואות מתאגידים בנקאיים.
גרעון בהון
הגרעון בהון החברה ליום  31.12.2014מסתכם לסך של  1,237אלפי ש״ח ,לעומת סך של  574אלפי ש״ח
ליום  .31.12.2013הגידול בגרעון בהון נובע מהפסד לשנה בסך  828אלפי ש״ח ומיצירת קרן הון לריבית
על הלוואת בעלי מניות בסך  165אלפי ש״ח.

3ב-

מכירות:
בתקופת הדוח הסתכמו המכירות של החברה לסך של  51,499אלפי ש״ח ,לעומת סך של  1,948אלפי
ש״ח בשנת  .2013הגידול במכירות נובע מגידול במכירות סחורה עקב הגידול בכמות הסניפים וכן
ממכירת סניפים לזכיינים כמפורט להלן.
מכירות תחום בתי הקפה
בתקופת הדוח הסתכמו מכירות תחום בתי הקפה לסך של  30,709אלפי ש״ח ,לעומת סך של 1,948
אלפי ש״ח בשנת .2013
הגידול במכירות בתקופת הדוח לעומת שנת  2013נובע בעיקרו מצמיחתה המואצת של הרשת וכן
מהעובדה שהרשת החלה פעילותה העסקית רק בשלהי הרבעון השלישי של שנת .2013
מכירות תחום הקמת סניפים
בתקופת הדוח הסתכמו מכירות תחום הקמת סניפים לסך של  19,736אלפי ש״ח .בשנת הדוח מכרה
הרשת  42סניפים .בשנת  2013לא מכרה החברה סניפים.
מכירות תחום המרכולים
בתקופת הדוח לא היו לחברה הכנסות מתחום זה.
רווח גולמי:
בתקופת הדוח הסתכם הרווח הגולמי של החברה לסך של  8,434אלפי ש״ח המהווה כ16.4%-
מהמכירות ,לעומת סך של  932אלפי ש״ח המהווה כ 47.8%-מהמכירות בשנת  .2013הקיטון בשיעור
הרווח הגולמי נובע משני תחומי הפעילות .בתחום בתי הקפה ,המעבר ממכירה ישירה למכירה
לזכיינים וכן מכניסה לתחום הקמת סניפים בשיעור רווחיות גולמית שונה.
רווח גולמי  -תחום בתי הקפה
בתקופת הדוח הסתכם הרווח הגולמי בתחום בתי הקפה לסך של  5,340אלפי ש״ח ,המהווה כ17.3%-
מהמכירות ,לעומת סך של  932אלפי ש״ח ,המהווה כ 47,8%-מהמכירות בשנת  .2013הגידול בסך הרווח
הגולמי נובע בעיקרו מגידול בהיקפי הפעילות ומכמות הסניפים הפעילים .הקיטון בשיעור הרווח הגולמי
בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהמעבר למכירה באמצעות זכיינים.
רווח גולמי  -תחום הקמת סניפים
בתקופת הדוח הסתכם הרווח הגולמי של תחום מכירת הסניפים לסך של  2,040אלפי ש״ח ,המהווה
כ 10.34%-מהמכירות .בשנת  2013פעילות זו לא הייתה קיימת.
הוצאות מכירה ושיווק:
הוצאות המכירה והשיווק בתקופת הדוח הסתכמו לסך של  3,455אלפי ש״ח (כ 6.7%-מהמכירות),
לעומת סך של  1,002אלפי ש״ח (כ 51.4%-מהמכירות) בשנת  .2013הקיטון בשיעור הוצאות המכירה
והשיווק נובע מהשינוי במעבר למכירה באמצעות זכיינים .הגידול בסך ההוצאות נובע מהעובדה שבשנת
 2013הרשת פעלה רק שלושה חודשים.

4ב-

הוצאות הנהלה וכלליות:
הוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של  6,240אלפי ש״ח (כ 12.1%-מהמכירות),
לעומת סך של  551אלפי ש״ח (כ 28.3%-מהמכירות) בשנת  .2013הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע
בעיקר מהעובדה שתקופות ההשוואה אינן זהות (פעילותה העסקית של החברה החלה בסוף הרבעון
השלישי בשנת  ,)2013מגידול בפעילות החברה והתחלת מכירת סניפים ומהוצאות הקמת רשת
המרכולים.
הפסד מפעולות:
ההפסד מפעולות בתקופת הדוח הסתכם לסך של  1,261אלפי ש״ח (כ 2.4%-מהמכירות) ,לעומת הפסד
מפעולות בסך של  621אלפי ש״ח (כ 31.9%-מהמכירות) בשנת  .2013הקיטון בשיעור ההפסד נובע
בעיקר מהגידול בהיקפי הפעילות ובמחזור הפעילות .הגידול בהפסד נובע ברובו מכניסה לפעילות
המרכולים שהניבה הוצאות בלבד בשנת הדוח.
הוצאות מימון ,נטו
הוצאות מימון ,נטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של  96אלפי ש״ח ,לעומת סך של  20אלפי ש״ח בשנת
.2013
בשנת  2013נטלה החברה הלוואה בנקאית בסך  500אלפי ש"ח שנפרעה במהלך שנת  ,2014נכון ליום
 31.12.2014לחברה אין הלוואות מתאגיד בנקאי והוצאות המימון שלה נובעות בעיקר מעמלת ערבויות
וריבית רעיונית להלוואת בעלים.
סך הנכסים וההתחייבויות
ליום  ,31.12.2014סך הנכסים והתחייבויות בחברה (סך המאזן) מסתכמים ל 16,083-אלפי ש״ח.
 2.3.2נזילות
תזרים המזומנים ששימש לפעילויות שוטפות בתקופת הדוח הסתכם לסך של  457אלפי ש״ח ,בהשוואה
לסך של  1,169אלפי ש״ח בשנת  .2013הקיטון נובע בעיקר ממכירה לזכיינים את סניפי הרשת אשר הוקמו
בשנת .2013
תזרים המזומנים ששימש לפעילויות השקעה בתקופת הדוח הסתכם לסך של  1,646אלפי ש״ח ,בהשוואה
לסך של  63אלפי ש״ח בשנת  .2013הגידול נובע בעיקרו מהשקעות ברכוש קבוע ומהעמדת פיקדונות
משועבדים לטובת ערבויות בנקאיות לספקי הרשת.
תזרים המזומנים שנבע מפעילויות מימון בתקופת הדוח הסתכם לסך של  2,075אלפי ש״ח ,בהשוואה לסך
של  1,727אלפי ש״ח שנבע מפעילויות המימון בשנת  .2013הירידה נובעת מגידול בהעמדת הלוואות
הבעלים מסך נטו של  1,230אלפי ש"ח לסך של  2,590אלפי ש"ח בשנת  .2014מנגד בשנת  2014פרעה החברה
הלוואה מבנק בסך  500אלפי ש"ח שהועמדה בשנת .2013

5ב-

מקורות המימון
החברה מימנה את פעולותיה בתקופת הדוח מהון עצמי ומהלוואות בעלים בלבד.

חלק שלישי  -היבטי ממשל תאגידי
2.4

מדיניות התאגיד בנושא תרומות
דירקטוריון החברה לא קבע מדיניות כלשהי בנושא מתן תרומות ולא ניתנו על ידי החברה
התחייבויות מהותיות למתן תרומות בתקופות עתידיות .בתקופת הדוח לא ניתנו תרומות .

2.5

גילוי

בדבר

רואה

חשבון מבקר

רואה החשבון של החברה הוא משרד רואי החשבון סומך חייקין רו״ח (להלן :״סומך״).
להלן פירוט שכר הטרחה הכולל ,המחושב לפי שעה ,לו זכאי רואה החשבון המבקר ,בשנת הדיווח
ובשנה שקדמה לה בגין שירותים לחברה וחברות הבת שלה.
2013

שירותי ביקורת ומס לחברה (כולל
ביקורת )IFRS

מספר
שעות
145

2014
אלפי ש״ח
30

מספר
שעות
535

אלפי ש״ח
110

שכר הטרחה לרואה החשבון נקבע על ידי דירקטוריון החברה ומבוסס על שכר לפי שעות.

2.6

גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
הנהלת החברה הפיצה את הדוחות הכספיים לחברי הדירקטוריון ולבעלי מניותיה בטרם מועד
החתימה עליהם .דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי מניות החברה אישרו את הדוחות ביום 4.5.2015
לאחר דיון ובחינה של הדוחות .רואה החשבון המבקר הוזמן לישיבות ולדיונים בדבר אישור הדוחות
הכספיים.

אבי כץ – יו"ר הדירקטוריון

תאריך04.05.2015 :

חיים אהרון  -מנכ"ל

נספח ד'
הערכת שווי
קופיקס

אורבן קופיקס בע"מ
הערכת שווי

מאי 2015

הקדמה והגבלת אחריות
•

כפי שנתבקשנו ובהתאם למכתב התקשרות מיום  ,26.1.2015ג'י.אס.אי יעוץ כלכלי בע"מ (להלן" :גיזה זינגר אבן") הכינה דו"ח הערכת שווי עבור הנהלת חברת אורבן קופיקס בע"מ
וחברת אגרי אינווסט בע"מ (להלן" :מזמינות העבודה").

•

נתבקשנו לבצע הערכת שווי כלכלית (להלן":העבודה") של חברת אורבן קופיקס בע"מ (להלן" :קופיקס" ו/או "החברה") לתאריך .31.12.2014

•

העבודה מיועדת לשמש לצורך עסקת רכישת שלד בורסאי והכנסת פעילות החברה לתוכו .אין להעביר עבודה זו או לעשות בעבודה זו כל שימוש אחר ללא קבלת אישורנו מראש
ובכתב ,למעט פרסום העבודה במסגרת מתאר העברת הפעילות נשוא העבודה שיצורף כנספח לדוח הקצאה פרטית שתבוצע בשלד ציבורי.

•

לצורך הכנת העבודה ,התבססנו על מידע ו\או הסברים ו\או תחזיות ו\או מצגים שקיבלנו מהחברות ו\או ממי מטעמה .גיזה זינגר אבן מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת
בדיקה עצמאית של המידע ,כמו כן ,לא בא לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר סבירות הנתונים .הנתונים לא נבדקו באופן בלתי תלוי ,ולפיכך העבודה המוגשת לכם אינה מהווה
אימות לנכונותם ,לשלמותם ולדיוקם של נתונים אלה .הערכה כלכלית אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון בזמן מסוים ,על בסיס נתונים ידועים ותוך התייחסות להנחות יסוד
ותחזיות שנאמדו.

•

עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ואינה באה במקומה .כמו כן ,העבודה איננה מיועדת לקבוע את שווי החברות עבור משקיע ספציפי ואין בה משום ייעוץ או חוות דעת משפטית.

•

העבודה אינה כוללת ביקורת חשבונאית לגבי ההתאמה לכללי החשבונאות .גיזה זינגר אבן אינה אחראית לאופן ההצגה החשבונאית של הדוחות הכספיים של החברה לגבי דיוק
ושלמות הנתונים ולהשלכות של אותה הצגה חשבונאית במידה וקיימות.

•

העבודה כוללת תאור עיקרי המתודולוגיה ועיקרי הניתוח .התיאור מתייחס לנהלים המהותיים העיקריים אותם יישמנו ואינו מהווה תיאור שלם ומפורט של החברה וסביבתה.

•

היה והמידע והנתונים עליהם הסתמכה גיזה זינגר אבן אינם שלמים ,מדויקים או מהימנים תוצאות עבודה זו עלולות להשתנות .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכן את
העבודה לאור נתונים חדשים שלא הובאו בפנינו .למען הסר ספק ,עבודה זו תקפה למועד חתימתה בלבד.

•

עבודה זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-שנתקבל ,בין היתר ,מאת החברות .בחוות דעת זו התייחסנו ,בין היתר ,להערכות ,תחזיות
ושמאויות שנמסרו לנו על ידי הנהלת החברות .התממשות מידע זה אינה ודאית .המידע מבוסס בחלקו על ידע קיים בחברות למועד העבודה ,וכן על הנחות וציפיות שונות הנוגעות הן
לחברות והן לגורמים חיצוניים רבים ,לרבות מצב השוק בו פועלות החברות ,מתחרים פוטנציאלים ומצב המשק בכללותו .יודגש כי אין כל וודאות שהשערות וציפיות אלו יתממשו,
באופן מלא או חלקי.

•

אנו מאשרים בזה כי אין לנו תלות בעבודה או במזמינה ,למעט העובדה שאנו מקבלים שכר טרחה עבור עבודה זו .כמו כן ,הרינו לאשר כי שכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות העבודה.

•

גיזה זינגר אבן בע"מ וכל חברה הנשלטת על ידה במישרין ו/או בעקיפין וכן כל בעל שליטה ,נושא משרה ועובד במי מהן ,אינם אחראיים לכל נזק ,אובדן הפסד או הוצאה מכל סוג
שהוא ,לרבות ישיר ו/או עקיף שייגרמו למי שמסתמך על האמור בעבודה זו כולה או חלקה .למען הסר ספק מובהר ,כי אין בעבודה זו כדי להוות הצעה או המלצה או חוות דעת ביחס
לכדאיות רכישת ניירות ערך של החברה או ביצוע העסקה.

•

החברה לא תהיה זכאית לקבל מאתנו ,בין על פי חוזה או בנזיקין ,לפי חוק או אחרת ,סכום כלשהו בגין אובדן רווחים ,נתונים או מוניטין ,או בגין כל נזק תוצאתי ,מקרי או עקיף ,או
כפיצוי עונשי או מיוחד ,בקשר עם תביעות הנובעות משירותים שניתנו במסגרת עבודה זו או הקשורות באופן אחר.

•

בנוסף ,ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תפצה קופיקס את מעריך השווי בגין כל נזק ו/או תביעה ,לרבות הוצאות משפט במקרה של תביעה שתוגש כנגד מעריך השווי בקשר
להערכת השווי ,למעט במקרה שביהמ"ש יחליט (באופן חלוט) כי מעריך השווי נהג ברשלנות רבתי או זדון.

2

עבודות קודמות ומקורות מידע
עבודות כלכליות קודמות שבוצעו:
• אנו מאשרים בזה כי אין לנו עניין אישי בחברה /במזמינה /בבעלת השליטה בה

מקורות המידע העיקריים ששימשו בהכנת העבודה מפורטים להלן:
• דוחות כספיים מבוקרים של החברה ליום  31.12.2013וליום 31.12.2014
• תקציב 2015
• תוכנית עבודה רב-שנתית
• נתונים כספיים נוספים והבהרות שונות בע"פ ובכתב אשר הועברו לבקשתנו
• חומרי רקע ונתוני שוק ,מתוך מידע גלוי המתפרסם באתרי אינטרנט ,כתבות בעיתונות או מקורות פומביים אחרים
• מאגר נתונים Capital IQ
• פגישות ו/או שיחות טלפון ו/או התכתבות דוא"ל עם בעלי התפקידים הבאים בחברה:
 מר אבי כץ ,מייסד החברה -מר גיל אונגר ,יו"ר פעיל

 מר חיים אהרון ,מנכ"ל -מר אורן לוי ,סמנכ"ל כספים

3

פרטי החברה המעריכה
גיזה זינגר אבן
• גיזה זינגר אבן הינה פירמת ייעוץ כלכלי פיננסי ובנקאות להשקעות מובילה בישראל .לפירמה ניסיון עשיר בליווי החברות הגדולות ,ההפרטות הבולטות והעסקאות
החשובות במשק הישראלי ,אותו צברה במהלך עשרים וחמש שנות פעילותה .גיזה זינגר אבן פועלת בשלושה תחומים ,באמצעות חטיבות עסקיות עצמאיות ובלתי
תלויות :ייעוץ כלכלי; בנקאות להשקעות וחיתום; מחקר אנליטי וממשל תאגידי.
• העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות אודי רוזנברג ,מנכ"ל גיזה זינגר אבן ,בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן-גוריון ,בעל ניסיון
של כ 20 -שנים בתחום האשראי העסקי וניתוחים כלכליים.

בברכה,

ג'י.אס.אי יעוץ כלכלי בע"מ
04.05.2015

4
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תמצית מנהלים
תמצית הערכת השווי
תיאור תמציתי של החברה ותחומי פעילותה

מחיר ההון ()WACC

• רשת קופיקס הינה רשת בבעלות פרטית לממכר קפה ,משקאות ,מאפים,
כריכים וכד' במחיר אחיד של  5ש"ח לפריט .הרשת אשר הוקמה במהלך
שנת  ,2013נישאה על גל מהפכת המחירים בישראל שתחילתה עם גל
המחאה החברתית בקיץ .2011

עשינו שימוש בשיעור היוון של .15%

שווי הון עצמי

• הרשת מונה כיום  70סניפים ועתידה למנות  120סניפים עד לסוף שנת
.2015

שווי ההון העצמי שהוערך על ידינו עומד על כ 90.6 -מיליון ש"ח ,כמפורט
להלן:
אלפי ש"ח

הרכב בעלי המניות החברה
בעל המניות
אבי כץ שיווק בע"מ
אבי כץ
חגית שינובר
בני פרקש
גיל אונגר
יהודה גביזון
שמש חנניה
חזני הרצל

שיעור אחזקה
17.6%
18.6%
19.5%
19.5%
9.8%
2.3%
9.8%
2.9%

שווי פעילות

93,011

חוב פיננסי נטו ()31.12.2014

2,425

שווי הון עצמי

90,586

ניתוח רגישות
מוצג להלן ניתוח רגישות שווי הון עצמי לשיעור ההיוון ולשיעור הצמיחה
הפרמננטי (אלפי ש"ח):
שיעור היוון
16.0%
15.0%

17.0%

2.0%

105,949 115,868

97,555

90,362

84,127

1.0%

101,380 110,202

93,822

87,275

81,550

0.0%

105,409

97,464

90,586

84,574

79,276

() 1.0%

101,300

94,070

87,755

82,191

77,255

() 2.0%

97,739

91,101

85,256

80,073

75,446

13.0%

מתודולוגיה
• בחוות דעת זו נתבקשנו להעריך את השווי ההון העצמי של חברת אורבן
קופיקס בע"מ.

צמיחה
פרמננטית

• תחזית תזרים המזומנים איננה כוללת מחד תזרימים חיוביים מפעילות
עתידית של סופר קופיקס ומאידך תזרימים שליליים הנובעים מהוצאות מטה
המשויכות לפיתוח הפעילות.
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14.0%

פרק א  -תיאור פעילות החברה
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פרק א  -תיאור פעילות החברה
כללי
רקע

מוצרי הרשת

• רשת קופיקס הינה רשת בבעלות פרטית לממכר קפה ,משקאות ,מאפים,
כריכים וכד' במחיר אחיד של  5ש"ח לפריט .הרשת הוקמה במהלך שנת
 2013ונישאה על גל מהפכת המחירים בישראל שתחילתה עם גל המחאה
החברתית בקיץ .2011

• בסניפי הרשת נמכרים מגוון מוצרים במחיר אחיד של  5ש"ח ,ובכללם:
 -משקאות קפה

 מיצים סחוטים טבעיים -משקאות קלים

• את הקונספט של הרשת הגה אבי כץ.

 -כריכים

• כניסת הרשת לשוק לוותה בהד תקשורתי רב וגררה הורדות מחירים
ברשתות בתי הקפה המתחרות.

 מאפים -חטיפי בריאות

• שנת  2014הייתה שנת פעילות ראשונה של הרשת .הרשת החלה את
השנה עם  4סניפים פעילים ,ובמהלכה הוקמו כ 40-סניפים חדשים.

 מזון חם ומרקים -גלידות ושלגונים

• כיום מונה הרשת  70סניפים והיא עתידה למנות  120סניפים עד לסוף שנת
.2015

• הרשת פועלת להרחבת מגוון המוצרים המשווקים בסניפים.

הרכב בעלי מניות החברה

לקוחות

בעל המניות
אבי כץ שיווק בע"מ
אבי כץ
חגית שינובר
בני פרקש
גיל אונגר
יהודה גביזון
שמש חנניה
חזני הרצל

• מיקום הסניפים במרכזי הערים ובמקומות הומי אדם מאפשר פנייה לקהל
יעד מגוון מכל שכבות האוכלוסייה.

שיעור אחזקה
17.6%
18.6%
19.5%
19.5%
9.8%
2.3%
9.8%
2.9%

• בכל סניף נמכרים בממוצע מדי יום כ 1,800-פריטים.

ספקים
החברה נוהגת לגוון את מקורות ההספקה מהם היא רוכשת את מוצריה.
ספקיה המהותיים הינם החברה המרכזית למשקאות (משקאות קלים וחלב),
מאפיית אנג'ל (מאפים) ,סנדוויץ' ארד (כריכים) ,אייסמן (לוגיסטיקה ומוצרים
מתכלים) ,אינטרייד (קפה) ונסטלה (שלגונים).
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פרק א  -תיאור פעילות החברה
כללי

(המשך)...

עונתיות

המודל העסקי

• בכדי להתמודד עם התנודתיות לאורך השנה ,מבצעת הרשת התאמות
למוצרים המוצעים בסניפים בהתאם לעונות השנה (לדוגמא ,בחורף השיקה
הרשת תפריט מיוחד אשר כולל ,בין היתר ,מרקים ותבשילים חמים ובקיץ
צפויים להימכר שייקים קרים במגוון בטעמים).

• סניפים קטנים ( 30-40מ"ר) הממוקמים במרכזי ערים ,ברחובות בעלי
תנועה ערה של אנשים.

• מרבית סניפי הרשת מופעלים במודל זכיינות (זולת  3עגלות באוניברסיטת
חיפה).
• הרשת מבצעת עבור זכייניה מספר פעולות בטרם מסירת הסניף:

תחרות

 -איתור הנכס והתקשרות בהסכם שכירות

• תחרות ישירה  -על רקע ההצלחה שנוחלת רשת קופיקס ,החלו לקום חנויות
הפועלות בקונספט זהה ומוכרות מוצרים ב 5-ש"ח (רשת "קופיז" המתחרה
מונה כיום כ 20-סניפים).

 עיצוב ובינוי הסניף איתור והכשרת הזכיין והצוות• הרשת ממשיכה ללוות את הזכיין לאורך תקופת פעילות הסניף.

• תחרות עקיפה  -רשתות בתי קפה (ארומה ,קפה קפה ,קפה נטו וכד') וכן
בתי קפה לא ממותגים ופיצוציות.

• הכנסות הרשת נובעים משלושה מקורות:
 מכירת מלאי המוצרים לסניפים  -הרשת אחראית על ניהול המוצריםוהתפריט ,וכן על הקשר הישיר עם הספקים .הזכיינים קונים את
המוצרים ישירות מהרשת.

קונספט
• לרשת שני קונספטים:

 -דמי ניהול  -הרשת גובה דמי ניהול חודשיים.

 קופיקס  -קרון המציע מכירת מגוון משקאות חמים וקרים (קפה ,מיציםוכד') ומוצרים משלימים נוספים (מאפים ,כריכים וכד') במחיר אחיד של
 5ש"ח.

 רווח מהקמת סניפים (דמי זיכיון)  -החברה מקימה בעזרת צוות בינויותפעול פנימי סניפים ולאחר השלמת ההקמה מוסרת אותם לזכיינים.
לחברה רווחים הנובעים מהפער שבין עלות הקמת הסניף לבין הסכום
אותו משלם הזכיין.

 קופיקס בר  -בחלק מהסניפים ,הממוקמים לרוב באזורי בילוי ותיירות,מציעים גם מגוון מוצרי אלכוהול הכוללים בירה ,יין ,וודקה ועוד ,גם כן
במחיר אחיד של  5ש"ח.
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פרק א  -תיאור פעילות החברה
ניתוח SWOT
הזדמנויות

חוזקות
פנייה לקהל יעד רחב

הרחבת מגוון המוצרים

לאור מחירי המכירה הנמוכים ,הרשת פונה לקהל יעד רחב אשר כולל את
מרבית שכבות האוכלוסייה

בסניף ממוצע של קופיקס עוברים מדי יום כאלף לקוחות .שילוב קווי מוצרים
נוספים לסניפים הינו מנוע צמיחה משמעותי .לדוגמא :החברה מדווחת על
הסכם שנחתם ליבוא תוספי תזונה ומוצרי מזון טבעי למכירה בסניפים ב5-
ש"ח.

שיעורי צמיחה גבוהים
מאז הוקמה הרשת ,מספר סניפיה צומח בשיעורים משמעותיים .בשנת 2014
נפתחו למעלה מ 40-סניפים חדשים (נכון למועד כתיבת העבודה מונה הרשת
 70סניפים).

סופר קופיקס
החברה מתעתדת לפתוח בשנה הקרובה סניפי סופר קופיקס .במסגרת סניפי
רשת הסופרמרקטים "סופר קופיקס" ,צפויים להימכר מגוון רחב של מוצרים
במחיר אחיד של  5ש"ח .שכפול ההצלחה של קופיקס במתכונת של סופר
קופיקס עשוי להניב רווחים משמעותיים לחברה .יובהר כי בעבודתנו לא
הכללנו הכנסות מסופר קופיקס בתחזית.

מודל עסקי מוכח
בהתאם למידע שהתקבל מהחברה ,כל סניפי הרשת ,ללא יוצאים מהכלל ,הינם
רווחיים.

רוח גבית מהציבור והתקשורת
המותג קופיקס מזוהה עם המהפכה הצרכנית .הרשת צוברת כוח ואהדה הן
אצל ציבור הצרכנים והן בתקשורת אשר מקשרת את "מהפיכת קופיקס" עם
כמעט כל רעיון עסקי אשר מיטיב עם הצרכן.
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פרק א  -תיאור פעילות החברה
ניתוח SWOT
סיכונים

חולשות
סיכון ענפי

פגיעה במותג

ענף בתי הקפה בו פועלת החברה נחשב לענף בעל רמת סיכון גבוהה .על
בסיס מידע של חברת  ,BDIאורך חיים של העסקים בענף הינו קצר במיוחד.
שליש מבתי הקפה והמסעדות נסגרים כבר במהלך השנה הראשונה מיום
הקמת בית העסק.

פגיעה אפשרית במוניטין של הרשת באמצעות פרסומים שונים או באמצעים
אחרים ,עלולה להשפיע לרעה על רווחיות החברה ,וזאת ללא קשר לנכונותם
של אותם פרסומים.

תחרות (הורדת מחירים וחיקוי הקונספט)
תלות במכירת מספר רב של פריטים על מנת לייצר רווח בסניפים

לאחרונה ,על רקע ההצלחה שנוחלת הרשת ,החלו לקום חנויות הפועלות
בקונספט זהה ומוכרות מוצרים ב 5-ש"ח (רשת "קופיז" המתחרה מונה כיום כ-
 20סניפים).

לאור מחירי המכירה הנמוכים של מוצרי הרשת ( 5ש"ח לפריט) ,זקוקים סניפי
הרשת למסה קריטית של לקוחות מדיי יום על מנת להציג רווחים

עליית מחירי חומרי הגלם
עלייה בעלות חומרי הגלם עלולה לפגוע ברווחיות הרשת.
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פרק ב  -תיאור הסביבה העסקית
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פרק ג  -תיאור הסביבה העסקית
שוק בתי הקפה בישראל  -היקף ומאפיינים עיקריים
כללי

• כפי שעולה מהתרשים שהוצג לעיל ,נתח שוק רשתות הקפה נמצא בעלייה
עקבית בשנים האחרונות ועומד על כ.23%-

• פתח דבר :פעילות קופיקס משתייכת ברובה לשוק בתי הקפה .יחד עם
זאת ,לפעילותה העסקית מאפיינים שונים מאלו של רשתות בתי הקפה
המסורתיות (פעילות הרשת משיקה לשווקים נוספים כגון שוק חנויות הנוחות,
הפיצוציות והמזון המהיר).

• תל אביב הינה העיר עם מספר בתי הקפה למשק בית הגבוה ביותר בישראל.
להלן מספר בתי הקפה לאלף משקי בית ב 10-הערים הגדולות בישראל:1

• שוק בתי הקפה בישראל דינמי ומתפתח במהירות בשנים האחרונות .צרכנות
בתי קפה מהווה חלק מצרכנות ארוחות מחוץ לבית .היקף הצריכה בשוק
מושפע ,בין היתר ,מעלייה ברמת החיים ,התפתחות תרבות הפנאי
והתפתחות תרבות עסקית-מערבית שבה עובדים ,יוצרים ועורכים עסקאות,
בין היתר ,גם בבתי קפה.

0.7

ממוצע0.7 :

0.4

0.4

בני ברק

חולון

0.5

0.5

0.7

0.8

0.9

1.0

0.5

פתח ירושלים ראשון
לציון
תקווה

חיפה

באר
שבע

אשדוד

נתניה תל אביב

היקף השוק
מאפיינים עיקריים

• שוק בתי הקפה מורכב משתי קבוצות מרכזיות :בתי קפה פרטיים-עצמאיים
ובתי קפה המשתייכים לרשתות (רשתיים) .החלק הארי של השוק מוחזק ע"י
בתי הקפה הרשתיים .הבולטים מביניהם" :ארומה"" ,קפה קפה"" ,קפה גרג".

• הפעלה בשיטת זכיינות  -רשתות בתי הקפה מפעילות חלק ניכר ובמקרים
מסוימים את כל הסניפים במודל זכיינות .במסגרת הסכם הזכיינות ,מעניקה
הרשת לזכיין את הזכות לעשות עסקים תחת שם המותג ובנוסף מעניקה לו
שירותים כגון ייעוץ ארגוני ,ניהולי ותפעולי .שיטה זו מאפשרת ליזם לנהל עסק
עצמאי תוך הסתייעות בידע וביתרונות של הרשת ,וכן מאפשרת לרשת
להתרחב במהירות וביעילות ללא השקעה גבוהה.

• היקף השוק בישראל נאמד בטווח שבין  4-5מיליארד ש"ח ,ומספר נקודות
מכירה של קפה ומוצריו נאמד בכ 3-אלף1
• להלן התפתחות נקודות ממכר קפה ומוצריו בשבירה לסגמנטים השונים:1
’09-’14 CAGR:
7%

2,991
350
770
691
1,180

2014

חנויות נוחות בתחנות דלק
עגלות
 .1מקור :צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

2,625
330
700
560
1,035

2011

רשתות בתי קפה

• סיכון תפעולי גבוה  -השוק מתאפיין בתחרות גבוהה אשר באה לידי ביטוי
בקצב הסגירה והפתיחה הגבוה של סניפים .התחרות בענף מושפעת ,בין
היתר ,מהצמיחה המואצת בפופולאריות של שוק בתי הקפה ומהגידול
המשמעותי במספר הסניפים הפעילים של רשתות הקפה.

2,136
320
400
416
1,000

2009

בת קפה פרטיים
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פרק ג  -תיאור הסביבה העסקית
שוק בתי הקפה בישראל  -תחרות ומגמות מרכזיות
תחרות

מגמות מרכזיות

• שוק בתי הקפה מתחלק לשלושה סגמנטים עיקריים:

• האטה בקצב פתיחת סניפים  -קצב פתיחת בית הקפה הגדול של הרשתות
בשנים האחרונות נבלם בשנת  ,2014והרשתות אף סוגרות סניפים רבים
במיקומים לא מוצלחים.

 בתי קפה "על הדרך"  -כולל את נקודות המכירה אשר מציעות בעיקר קפה"על הדרך" (שחקנים מובילים בקטגוריה ,Yellow :מנטה,Sogood ,
אלונית.)Cofix ,Si Café ,

• סטגנציה בהיקף השוק  -לאחר צמיחה קונסיסטנטית של כ 300-400 -מיליון
ש"ח בהיקף השוק בין השנים  ,2008-2013בשנת  2014נרשמה סטגנציה
בהיקף השוק ,וזאת חרף הגידול באוכלוסייה (מגלם צמיחה ריאלית שלילית).

 בתי קפה פרטיים  -כולל בתי קפה אשר אינם ממותגים או משתייכיםלרשת .לרוב ,הצעת הערך של בתי קפה אלו תכלול גם מגוון רחב של
מוצרים נלווים לקפה (טוסטים ,סלטים וכד').

• להלן התפתחות היקף שוק בתי הקפה ומספר נקודות ממכר קפה ומוצריו:3

 רשתות בתי קפה  -כולל בתי קפה אשר משתייכים לרשתות .רובם פועליםבמודל של זכיינות (שחקנים מובילים בקטגוריה :ארומה ישראל ,קפה
קפה ,קפה גרג ,קפה ג'ו).

4,000

4.8

4.8
3.5

3,000
2,000

• להלן מספר הסניפים של רשתות הקפה המובילות בישראל:1

1,000

151

0

125

2014

90

2013

2012

2011

2010

2009

5
4
3
2
1
0

2008

70
היקף השוק (מיליארדי ש"ח)

231

קפה ג'ו

קופיקס

קפה גרג

ארומה

קפה קפה

• כניסת קופיקס לשוק  -הקמת רשת קופיקס עוררה טלטלה בשוק בתי הקפה
אשר באה לידי ביטוי בהורדות מחירים משמעותיות מצד הרשתות הגדולות.
כמו כן ,בעקבות קופיקס החלו לקום בתקופה האחרונה עשרות בתי ממכר
לקפה בעלי קונספט דומה של תפריט במחיר אחיד של  5ש"ח.

• כאמור ,להערכתנו לרשת קופיקס מאפיינים שונים בהשוואה לרשתות
בתי הקפה המסורתיות .למאפיינים ייחודיים אלו השפעה חיובית -
ממתנת מאד של גורמי סיכון המאפיינים את הענף
 .1מקור :אתרי האינטרנט של הרשתות ,נכון לאפריל 2015
 .2לא כולל סניפים ברשת מנטה
 .3מקור :צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

 #בתי קפה

14
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פרק ב  -ניתוח דוחות כספיים
מאזן
31/12/2013

31/12/2014

אלפי ש"ח

495

467

-

870

לקוחות

168

8,103

חייבים ויתרות חובה

553

1,703

2,270

2,314

114

747

3,600

14,204

מסים נדחים

-

529

פיקדונות משועבדים

-

90

חייבים אחרים

163

215

רכוש קבוע

61

1,045

סה''כ נכסים בלתי שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות משועבדים

מלאי רכוש מיועד למכירה
מלאי
סה"כ נכסים שוטפים

• חוב פיננסי נטו  -נכון ליום  ,31.12.2014יתרת החוב הפיננסי בניכוי
מזומנים ופיקדונות משועבדים לזמן הקצר עומדת כל כ 2.4-מיליון ש"ח.
 הלוואות מצדדים קשורים (הלוואות בעלים)  -ההלוואות ניתנו לטובתמימון צמיחת החברה ,להשקעה בהקמת סניפים חדשים ולמימון מטה
שיוכל לקלוט פעילות גדולה בטרם הגעה לנקודת האיזון .הלוואות אלו
אינן נושאות ריבית ומועד פירעונן הינו בסוף הרבעון הראשון של שנת
.2015

• הון חוזר תפעולי  -נכון ליום  ,31.12.2014יתרת ההון החוזר התפעולי הינה
שלילית (התחייבויות תפעוליות גבוהות מנכסים תפעוליים) ועומדת על כ0.6-
מיליון ש"ח.

224

1,879

סה''כ נכסים

3,824

16,083

 לקוחות  -מורכב בעיקר מהמחאות לגביה בגין דמי הקמת סניפים(פריסת חלק מהתשלום לשנה בדר"כ) ,כרטיסי אשראי ויתרות זכיינים.

הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואת מצדדים קשורים

500
1,175

3,762

 חייבים ויתרות חובה  -מורכב בעיקר ממוסדות ,הוצאות מראש ומקדמותלספקים.

ספקים ונותני שירותים

1,986

9,949

737

3,609

סה"כ התחייבויות שוטפות

4,398

17,320

סה''כ התחיבויות לזמן ארוך

-

-

הון עצמי

()574

()1,237

סה"כ התחייבויות והון

3,824

16,083

זכאים ויתרות זכות

 מלאי רכוש מיועד למכירה  -הוצאות/השקעות החברה בבינוי וציודהסניפים המיועדים למכירה לזכיינים .החברה מכירה במכירת הסניף
במועד פתיחתו.
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פרק ב  -ניתוח דוחות כספיים מאוחדים
רווח והפסד
אלפי ש"ח

2013

2014

הכנסות

1,948

51,499

עלות המכירות

1,016

43,065

רווח גולמי

932

8,434

 %מהכנסות

48%

16%

הוצאות מכירה ושיווק

1,002

3,455

551

6,240

()621

()1,261

הוצאות (הכנסות) מימון

8

96

מסים על ההכנסה

-

)(529

()629

)(828

הוצאות הנהלה וכלליות
רווח תפעולי

רווח נקי

• הכנסות  -נובעות ממספר מקורות:
 הכנסות ממכירת סחורות  -מכירת מלאי לזכיינים או ללקוחות הסופייםבסניפים שבבעלותה.
 מכירת סניפים  -החברה מכירה בהכנסה כאשר הסיכוניםהמשמעותיים וההנאות מהבעלות על הסניפים עוברים לזכיין ,קבלת
התמורה הצפויה וכן כאשר ההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן.
 -דמי ניהול  -תשלום חודשי שוטף המתקבל מכל זכיין של הרשת.

• עלות מכר  -רכישות מלאי ,עלות הקמת סניפים ,הוצאות מרלו"ג.
• הוצאות מכירה ושיווק  -הוצאות פרסום וקד"מ ,עלויות הפעלת סניפים
בבעלות.
• הוצאות הנהלה וכלליות  -שכר מטה ותפעול ,אחזקת רכבים ,שכ"ד
ואחזקת משרדים ,תקשורת ,פחת ,הוצאות טרום הקמת פעילות
סופרקופיקס ,נסיעות לחו"ל ,ארנונה ואגרות.
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פרק ד  -הערכת השווי
מתודולוגיה
כללי
• הבסיס להערכה בשיטה זו הינו ניתוח ואומדן יכולת העסק ליצור זרמי
מזומנים ולהגדיל רווחיות בעתיד .זרמים אלו מהוונים בשיעורי היוון
מתאימים הנותנים תחום ערכים סביר לפעילויות המוערכות.

• בחוות דעת זו נתבקשנו להעריך את השווי ההון העצמי של חברת אורבן
קופיקס בע"מ.

• תחזית תזרים המזומנים איננה כוללת מחד תזרימים חיוביים מפעילות
עתידית של סופר קופיקס ומאידך תזרימים שליליים הנובעים מהוצאות
מטה המשויכות לפיתוח הפעילות.

• ניתוח היוון תזרימי מזומנים הינו מתאים וסביר כל עוד הנחות היסוד עליו
הוא נסמך הנן נכונות ,מדויקות יחסית ומשקפות את העתיד ברמת סבירות
גבוהה .בנוסף ,הניתוח רגיש לבחירת שיעורי ההיוון המתאימים ,שקביעתם
היא כשלעצמה משימה לא קלה וסובייקטיבית במידה מסוימת.
• כלומר ,הניתוח ,המודל והתוצאות הינו "טוב" או "נכון" באותה מידה בה
ההנחות העיקריות עליהן הוא נשען לגבי התפתחות בעתיד הנן "טובות"
ו"נכונות" ,ושיעורי ההיוון שנבחרו הנם אכן ריאליים.

היוון תזרימי מזומנים ()DCF
• הערכת שווי החברה נערכה על פי שיטת היוון תזרימי מזומנים (.)DCF

• היוון תזרימי המזומנים הבלתי ממונפים הינה השיטה המקובלת בתורת
המימון לצורך הערכת "עסק חי".

• שווי ההון העצמי ( )Equity Valueיתקבל מהערך הכלכלי של הפעילות,
בניכוי ערכן הכלכלי של ההתחייבויות הפיננסיות נטו ("עודף חוב/עודף
נכסים פיננסים").

• בניתוח היוון תזרימי מזומנים ,שווי פעילות הינו הערך הנוכחי של תזרים
המזומנים החופשי הבלתי ממונף המיוצר בתקופת התחזית שנקבעה ,ועוד
השווי הנוכחי של החברה בסוף התקופה.

תקופת תחזית תזרים המזומנים

• העיקרון הבסיסי המונח ביסוד הניתוח הינו כי החברה הנה "עסק חי" ופעיל,
אשר יפעל עד אין סוף ,ומכאן המטרה היא להגיע לשווי הנוכחי של תחזית
זרמי המזומנים עד אינסוף.

• תחילת התחזית ברבעון הראשון של 2015
• תחזית תזרימי המזומנים של פעילות החברה הסתמכה ,בין היתר ,על
תוצאות פעילות החברה בשנים  ,2013-2014על תקציב החברה לשנת
 ,2015וכן על הערכות ותחזיות שנתקבלו מהחברה לשנים הבאות .גיזה
זינגר אבן העריכה ,כמיטב יכולתה ,את סבירות התממשותם של פרמטרים
שונים ,בהתבסס על מידע שהיה ואשר הוצג בפנינה.
• שנת  2021נבחרה כשנה מייצגת לפעילות החברה בהנחת "העסק החי".
קרי ,פעילות לתקופה אין סופית.
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פרק ד  -הערכת השווי
הנחות מרכזיות
הכנסות

 על בסיס התכנית הרב-שנתית של החברה ,הרשת עתידה לפתוח ביןהשנים  2016-2018כ 80-סניפים וכ 30-עגלות במוסדות חינוך ,כך
שבסוף שנת  2018תמנה הרשת כ 190-סניפים וכ 40-עגלות.

• כללי  -הכנסות החברה נובעות משלושה מקורות:
 מכירת מלאי לסניפים  -החברה אמונה על ניהול מלאי המוצריםוהתפריט של הרשת ,וכיוצא בכך על רכש מלאי המוצרים מהספקים.
לחברה רווח ממכירת המוצרים לזכייני הסניפים.

 שנת  2016ואילך  -מטעמי שמרנות ולאור חסמי כניסה מסוימים אשרעומדים בפני הרשת נכון למועד כתיבת העבודה (קושי בחדירה לקניונים
ומוסדות ציבוריים) ,הנחנו כי הרשת תמנה בסוף התחזית  170סניפים ו-
 10עגלות (מגלם פתיחה של  60סניפים משנת  2016ואילך וללא
פתיחה של עגלות נוספות).

 דמי ניהול  -החברה גובה דמי ניהול חודשיים מכל זכיין. רווח מהקמת סניפים (דמי זיכיון)  -החברה מקימה בעזרת צוות בינויותפעול פנימי סניפים ולאחר השלמת ההקמה מוסרת אותם לזכיינים.
לחברה רווחים הנובעים מהפער שבין עלות הקמת הסניף לבין הסכום
אותו משלם הזכיין.

• מכירת מלאי לסניפים  -הכנסות אלו הינן פונקציה של מספר הסניפים,
ממוצע מכירת פריטים בסניף ושיעורי הרווחיות של הסניפים.
 מכירות פריטים בסניף (ממוצע יומי)  -בסניפים הקיימים ,הנחנו ממוצעפריטים נמכרים בסניף בהתאם לנתונים בפועל (כ 1,800-פריטים
בממוצע ליום) .בסניפים החדשים הנחנו דיסקאונט של כ5-15%-
במספר הפריטים הנמכרים בממוצע ביום ( 1,550-1,750בממוצע ליום).

• פתיחת סניפים
 בספטמבר  2013נפתח הסניף הראשון של רשת קופיקס ברחוב אבןגבירול בתל אביב.
 במהלך השנה וחצי שחלפה מפתיחת הסניף הראשון הקימה הרשת כ- 50סניפים חדשים ( 3סניפים חדשים מדי חודש בממוצע).

 רווחיות גולמית של הסניפים  -בהתאם לנתונים שהתקבלו מהחברההנחנו כי מכירות המלאי של הרשת לסניפים הינה בגובה של כ55%-
מסך המכירות בסניפים .דהיינו ,לזכיינים רווחיות גולמית של כ.45%-

 שנת  - 2015במהלך שנת  2015מתכננת הרשת לפתוח כ 70-סניפים,כאשר כ 26-נפתחו נכון למועד כתיבת העבודה וכ 12-נוספים נמצאים
בשלב ההקמה (חוזים חתומים מול הזכיינים) .לאור הוודאות הגבוהה,
אימצנו את תחזית החברה להקמת  66סניפים חדשים ו 8-עגלות
חדשות (עגלות קופיקס הינן תתי-סניפים הממוקמים במוסדות חינוך.
הרווח מעגלות אלו הינו זניח) ,כך שבסוף שנת  2015תמנה הרשת 110
סניפים ו 10-עגלות.

• דמי ניהול  -בהתאם לנתוני החברה ,הנחנו דמי ניהול חודשיים בגובה של
 5,000ש"ח מסניפים קיימים וכ 6,000-ש"ח מסניפים חדשים (לסניפים
החדשים נוספו דמי פרסום חודשיים בגובה של  1,000ש"ח).

 משיחות עם הנהלת החברה עולה כי היעד לטווח הארוך הינו הפעלהשל  300סניפים.
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פרק ד  -הערכת השווי
הנחות מרכזיות

(המשך)...

הכנסות (המשך)...

מסים

• רווח מהקמת סניפים  -בשלושת הרבעונים של שנת  ,2015בהתאם לנתוני
החברה ,הנחנו רווח של כ 60-אלף ש"ח מהקמת סניף (נגזר ממכירת
הסניף בכ 500-אלף ש"ח בניכוי עלות הקמה של כ 440-אלף ש"ח) .החל
מהרבעון הרביעי של שנת  ,2015בהתאם לחוזי זיכיון מעודכנים שהתקבלו
מהחברה ,הנחנו רווח של כ 100-אלף ש"ח מהקמת סניף (דמי זיכיון).

• הונח כי שיעור המס שיחול על החברה יעמוד על  ,26.5%בהתאם למס
הסטטוטורי בישראל נכון למועד הערכת השווי.

פחת והשקעות
• לחברה השקעות שוטפות (מערכות מידע ,מחשוב ,משרדיות וכד') וכן
השקעות בעת הקמת סניף ( 16אלף ש"ח בגין רכישת מכונת קפה).

רווח גולמי (ממכירת מלאי לסניפים)

• הנחנו השקעות שנתיות שוטפות בטווח שבין  100-400אלף ש"ח.

• הנחנו שיעור רווחיות גולמית של כ 11%-לאורך שנות התחזית בהתאם
לנתונים בפועל של הסניפים הקיימים כיום.

• תחזית הפחת התבססה על מודל פחת פרטני המחושב כפונקציה של יתרת
הרכוש הקבוע למועד ביצוע העבודה וכן על ההשקעות לאורך התחזית.

הוצאות מכירה ושיווק

הון חוזר

• בשנת  ,2015בהתאם לתקציב החברה ,הנחנו הוצאות מכירה ושיווק בגובה
של כ 2.2-מיליון ש"ח אשר כוללת בין היתר עלויות פרסום ,סוכני מכירות
ומנהלי תפעול של הסניפים .הירידה החדה בהוצאות בשנת  2015נובעת
ממכירת סניפים בבעלות החברה לזכיינים

• בהתאם למידע שהתקבל מהחברה ומניתוח תנאי האשראי של החברה,
הנחנו כי שיעור ההון החוזר של החברה יתכנס על ציר הזמן ל.0%-

צמיחה פרמננטית

• ביתר שנות התחזית הנחנו צמיחה בהוצאות בהתאם לגידול המשמעותי
במספר הסניפים (בין היתר ,תוספת של מנהל תפעול על כל  25סניפים).

• לאור פרופיל הסיכון של רשתות קמעונאיות בכלל ורשת קמעונאות מזון
צעירה בפרט ,לא הנחנו צמיחה פרמננטית (.)0%

הוצאות הנהלה וכלליות
• בשנת  ,2015בהתאם לתקציב החברה ,הנחנו הוצאות הנהלה וכלליות
בגובה של כ 6.0-מיליון ש"ח.
• ביתר שנות התחזית הנחנו צמיחה בהוצאות בהתאם לגידול המשמעותי
במספר הסניפים (בין היתר ,תוספת של מנהל חשבונות על כל  25סניפים).
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פרק ד  -הערכת השווי
מחיר הון WACC -
אומדן מחיר ההון

שיעור מינוף

בהערכת השווי הונח מחיר הון של  15%על בסיס חישוב  WACCכמפורט
להלן:

בדומה לחישוב הביטא המייצגת של החברה ,גם בבחינת שיעור המינוף המייצג
של החברה התבססנו על נתוני מדגם חברות דומות .בהתאם לנתוני המדגם,
הונח כי שיעור המינוף הנורמטיבי של החברה לטווח ארוך הינו כ.4% -

מחיר ההון העצמי
ערך

הערה

פרמטר
ריבית חסרת סיכון

1.5%

1

פרמיית השוק

6.0%

2

Beta

0.77

3

פרמיית סיכון ספציפית

6.0%

4

מחיר ההון העצמי של החברה

12.1%

סיכום הWACC-
פרמטר
ריבית חסרת סיכון
פרמיית השוק
Beta
פרמיית סיכון ספציפית

ערך
1.5%
6.0%
0.77
6.0%

מחיר ההון העצמי של החברה

12.1%

.1

שיעור התשואה הריאלית לפדיון הרב שנתי של אג"ח ממשלתי צמוד ,לתקופה של  29שנים
לדצמבר .2014

מחיר החוב

7%

.2

חישוב פנימי של גיזה זינגר אבן

שיעור מס

26.5%

.3

בכדי לקבוע את הביטא של החברה בחנו קבוצה של חברות דומות לחברה .הטבלה הבאה
מפרטת את הממצאים העיקריים של תהליך בחינת ותחשיב הביטא כפי שפורט להלן:

D/V

פרמטר
פוקס
גולף
קסטרו
המשביר לצרכן
חציון
.4

Unlevered Beta
0.46
1.03
0.98
0.51
0.74

WACC

D/V
8%
0%
0%
64%
4%

4%
11.8%

בהערכת השווי השתמשנו בשיעור היוון של  15%אשר גבוה בכ 3%-מהשיעור
המחושב לפי מודל  CAPMמהסיבות המפורטות להלן:
• החברה אשר הינה צעירה למדיי (פועלת כשנה וחצי בלבד) ,טרם ייצרה
רווח.
• תחזית תזרים המזומנים מבוססת על פתיחה מסיבית של סניפים (כ75%-
מהסניפים בתחזית טרם נפתחו) .לאור העובדה כי החלק הארי של התחזית
נגזר מסניפים חדשים ,הנחנו סיכון עודף בהשוואה לסניפים הקיימים.

בהתאם לנתוני  Ibbotsonלחברות בעשירון התחתון.
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פרק ד  -הערכת השווי
תחזית תזרים המזומנים

2014 A

2015 F

2016 F

2017 F

2018F

2019F

2020F

שנה מייצגת

אלפי ש"ח

46

120

140

155

165

175

180

180

הכנסות ממכירת סחורה לסניפים

30,709

85,992

132,932

150,290

162,003

171,035

177,809

177,809

עלות המכר

25,369

76,533

118,309

133,758

144,183

152,221

158,250

158,250

רווח גולמי ממכירת סחורה לסניפים

5,340

9,459

14,622

16,532

17,820

18,814

19,559

19,559

רווחיות גולמית

17%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

הכנסות מדמי ניהול

1,054

5,016

8,112

9,372

10,272

10,992

11,532

11,532

רווח מהקמת סניפים

2,041

5,000

2,000

1,500

1,000

1,000

500

0

הכנסות נטו

8,434

19,475

24,734

27,404

29,092

30,806

31,591

31,091

הוצאות מכירה ושיווק

3,455

2,195

2,471

2,793

3,045

3,263

3,448

3,448

הוצאות הנהלה וכלליות

6,170

5,975

6,236

6,530

6,799

7,058

7,307

7,307

70

280

456

513

557

597

505

511

9,695

8,450

9,163

9,836

10,401

10,918

11,260

11,266

)(1,261

11,026

15,571

17,568

18,691

19,888

20,331

19,825

57%

63%

64%

64%

65%

64%

64%

70

280

456

513

557

597

505

511

)(1,191

11,306

16,027

18,080

19,248

20,485

20,836

20,336

שיעור מהכנסות

58%

65%

66%

66%

66%

66%

65%

הוצאות מסים

2,922

4,126

4,655

4,953

5,270

5,388

5,254

400

100

100

100

100

100

100

רכישת מכונות קפה

1,184

320

240

160

160

80

411

השקעה בהון חוזר

601

-

-

-

-

-

-

6,199

11,481

13,085

14,035

14,954

15,269

14,571

 #סניפים ועגלות (סוף שנה)

פחת והפחתות
סך הוצאות תפעוליות
רווח תפעולי
שיעור מהכנסות
פחת והפחתות
EBITDA

השקעות שוטפות

תזרים
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פרק ד  -הערכת השווי
שווי נגזר
שווי פעילות

ניתוח רגישות

על בסיס היוון תחזית תזרים המזומנים של פעילות אורבן קופיקס בע"מ ,כפי
שהוצגה לעיל ,בשיעור היוון של  ,15%שווי פעילות החברה הינו כ93.0 -
מיליון ש"ח.

מוצג להלן ניתוח רגישות שווי הון עצמי לשיעור ההיוון ולשיעור הצמיחה
הפרמננטי (אלפי ש"ח):
שיעור היוון
16.0%
15.0%

17.0%

2.0%

105,949 115,868

97,555

90,362

84,127

1.0%

101,380 110,202

93,822

87,275

81,550

0.0%

105,409

97,464

90,586

84,574

79,276

()1.0%

101,300

94,070

87,755

82,191

77,255

()2.0%

97,739

91,101

85,256

80,073

75,446

13.0%

נכסים והתחייבויות פיננסיים
נכון ליום  31.12.2014לחברה חוב פיננסי נטו בגובה של כ 2.4 -מיליון ש"ח,
כמפורט להלן:
אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות משועבדים
סך נכסים פיננסיים
הלוואת מצדדים קשורים
סך התחייבויות פיננסיות
חוב פיננסי נטו

צמיחה
פרמננטית

31.12.2014
467
870
1,337
3,762
3,762
2,425

שווי הון עצמי
שווי ההון העצמי שהוערך על ידינו עומד על כ 90.6 -מיליון ש"ח ,כמפורט
להלן:
אלפי ש"ח
שווי פעילות

93,011

חוב פיננסי נטו ()31.12.2014

2,425

שווי הון עצמי

90,586
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14.0%

