לאור אופייה של החברה כחברה הפועלת בתחום המחקר והפיתוח ועל רקע העדר הוודאות לגבי הצלחת המשך פיתוח מוצריה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי,
במקרה של כישלון בפיתוח הטכנולוגי של מוצריה של החברה ו/או כשלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות הרגולטוריות המוסמכות לשם שיווק ומכירת
מוצריה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ,עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצריה ,לרדת לטמיון .כמו כן יובהר ,כי כחברת מחקר ופיתוח ,על מנת לספק את
המימון הנדרש להשלמת הליך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה נדרשת החברה לגיוסי הון עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי פרמננטי ממכירת מוצריה לשם
מימון הוצאותיה השוטפות.

קדימהסטם בע"מ
("החברה")

תשקיף מדף
של
מכח תשקיף מדף זה החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין – מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות
רגילות") וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של כתבי אופציה) (ביחד" :ניירות הערך הכלולים בתשקיף
המדף").
הצעה של ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") ,תיעשה על פי דוח הצעת מדף
שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.
גורמי סיכון הנוגעים לפעילות החברה:
גורמי הסיכון הקשורים לפעילות החברה הינם :סיכונים מקרו כלכליים )1( :מיתון במשק ,האטה כלכלית וחוסר וודאות בשוק העולמי; ( )2שינויים
לרעה במצב הביטחוני בישראל .סיכונים ענפיים )1( :כפיפות לרגולציה ולפיקוח; ( )2מחלוקות ציבוריות לגבי השימוש בתאי-גזע עובריים; ()3
הזדקקות למקורות מימון לפעילות מחקר ופיתוח; ( )4מדיניות השתתפות וכיסוי הוצאות רפואיות על-ידי מבטחים רפואיים; ( )5הגנה על קניין
רוחני; ( ) 6חשיפה משפטית בגין שימוש בקניין רוחני של צדדים שלישיים; ( ) 7שינויים והתפתחויות טכנולוגיים בתחומי פעילות החברה; ( )8תחרות;
( )9הצלחה בניסויים קליניים .סיכונים ייחודיים לחברה )1( :מקורות מימון; ( )2תלות בכוח אדם מקצועי; ( )3אי עמידה באבני דרך; ( )4שלב
המחקר והפיתוח בו החברה נמצאת; ( )5תלות באנשי מפתח; ( )6תלות בספקים; ( )7שיתופי פעולה ,הסכמים ורישיונות בקשר עם ייצור ,שיווק
ומסחור המוצרים; ( )8ביקוש החברה למוצרי החברה בעתיד ומחיריהם; ( )9תלות בקיומם של רישיונות .לפרטים נוספים על גורמי הסיכון האמורים
וכן על גורמי סיכון נוספים שיש בהם כדי להשפיע על החברה ,ר' סעיף  9.25בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015אשר פורסם ביום 30
במרץ( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-020202 :המובא על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי").
סימני האזהרה כאמור בתקנה (10ב)( ) 14לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-הינם .1 :תזרים מזומנים שלילי
מתמשך מפעילות שוטפת .לפרטים נוספים ר' סעיף  2בפרק ב' בדוח התקופתי;  .2חוות דעת או דוח סקירה של רואה החשבון המבקר למועד
הדוחות הכספיים המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה כוללים הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הפיננסי של החברה .לפרטים נוספים ר'
ביאור 1ג' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2015 ,המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה כמפורט בפרק ט לתשקיף מדף זה.

מבלי לסייג את חוות דעתם על הדו"חות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר"( 2015 ,הדוחות הכספיים") ,הפנו רואי החשבון של החברה בחוות
דעתם את תשומת הלב לביאור 1ב' בדוחות הכספיים בדבר ההפסדים בסך של  17,064אלפי ש"ח שנגרמו לחברה בשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2015 ,וכן כי לחברה תזרים מזומנים שלילי ששימשו לפעילות שוטפת בסך של  11,219אלפי ש"ח לתקופה שהסתיימה באותו תאריך.
גורמים אלה ,יחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאור כאמור ,מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך פעילותה של החברה כעסק חי.
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול
כעסק חי.
החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ודירקטוריון החברה
אימץ והחיל על החברה את כל ההקלות הרלוונטיות לעניין זה.

סך כל ההוצאות הנלוות לעריכת תשקיף מדף זה צפויות להסתכם בכ 45 -אלפי ש"ח.
החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים מכח תשקיף מדף זה ,יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף מדף זה .החברה לא
התירה ולא תתיר לכל אדם או גוף אחר כלשהו למסור מידע שונה מזה המפורט בתשקיף מדף זה .תשקיף מדף זה לא יהווה בסיס להצעה של
ניירות ערך בכל מדינה אחרת למעט מדינת ישראל.
ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף מדף זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו .www.maya.tase.co.il.
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פרק א  -מבוא
 .1.1כללי
החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום  6באוקטובר 2008 ,כחברה פרטית על פי חוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") .ביום  31במאי ,2013 ,כפי שתוקן ביום  3ביוני,
 2013וביום  25ביוני"( 2013 ,תשקיף  )"2013פרסמה החברה תשקיף הנפקת ניירות ערך
לציבור ( )IPOומניותיה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
לתיאור מורחב ומפורט של פעילות החברה ר' פרק ו' לתשקיף מדף.
 .1.2היתרים ואישורים
.1.2.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין
להצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ("התשקיף" או "תשקיף המדף"),
באמצעות דוחות הצעת מדף ,להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף .תשקיף זה הינו
תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א לחוק ניירות ערך ,והצעת ניירות הערך לציבור
המוצעים במסגרת תשקיף המדף תיעשה על פי דוחות הצעת מדף שבהם יושלמו
הפרטים הרלוונטיים לאותה הצעה.

.1.2.2

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

.1.2.3

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני ,המתייחס למניות הרגילות וכתבי האופציה
הניתנים למימוש למניות של החברה ,אשר יוצעו באמצעות דוחות הצעת מדף
("האישור העקרוני").
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או
למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של
ניירות הערך שיוצעו על פי התשקיף באמצעות דוחות הצעת מדף ,או על המחיר בו
הם יוצעו.

.1.2.1

מתן האישור העקרוני של הבורסה ,אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות
הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף ,ורישומם למסחר של כל אחד מניירות הערך
שיוצעו כאמור יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח
הצעת המדף.
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך
למסחר על-פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-
פי דוח הצעת מדף ,יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו ,כפי שיהיו
בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום ניירות ערך למסחר כאמור.

א1-

 .1.3הון מניות
 .1.3.1הון המניות בתאריך פרסום התשקיף:
ההון הרשום של החברה מורכב מ 10,000,000-מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל
אחת ("מניות רגילות").
הון מניות מונפק ונפרע

18,188,635

.1.3.2

הון מניות מונפק ונפרע בדילול מלא

1

25,612,175

2

הרכב ההון העצמי של החברה ליום  31במרץ2016 ,
ליום  31במרץ2016 ,
(באלפי ש"ח)
הון מניות

182

פרמיה על מניות

59,386

כתבי אופציה

1,720

תקבולים על חשבון מניות

1,590

קרנות הון נוספות

15,735

יתרת הפסד

()78,880

סה"כ הון עצמי

()267

 .1.1ניירות ערך המירים
לפרטים אודות כתבי האופציה הקיימים בחברה נכון למועד פרסום התשקיף ,ראה פרק ג'
לתשקיף.

1
2

ההון המונפק והנפרע הינו נכון בסמוך למועד פרסום תשקיף זה.
דילול מלא כולל את כל המניות הרגילות שינבעו ממימוש כתבי האופציה ,כדלקמן 1,833,333 :כתבי אופציה
(סדרה  1,101,000 ;)2כתבי אופציה (אפ א) לא סחירים;  2,895,171כתבי אופציה (אפ ב) לא סחירים; 180,000
כתבי אופציה (אפ ג )1לא סחירים;  120,000כתבי אופציה (אפ ג )2לא סחירים;  189,031כתבי אופציה (אפ ה) לא
סחירים ו( 501,999-אפ ו) לא סחירים.

א2-

פרק ב' – הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף
בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך וכן בהתאם להוראות תקנה 25א לתקנות נירות
ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ח"( 1968-תקנות פרטי
התשקיף") ,הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף תעשה באמצעות דוחות הצעת
מדף .הפרטים שיש לכלול בתשקיף המדף בדבר הצעת ניירות ערך ,הקבועים בפרק ג' לתקנות
פרטי התשקיף ,יובאו במסגרת דוחות הצעת מדף על פיהם יוצעו נירות ערך לציבור ובהם
יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות
הערך המוצעים ואופן הצעתם ,והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון הבורסה
וההנחיות לפיו ולעמדות סגל רשות ניירות ערך ,כפי שיהיו באותה עת ,ובהתאם לסוג ניירות
הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור.

ב1-

פרק ג'  -הון החברה
הון החברה  -כללי

.1.3

למועד תשקיף זה ,הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות בנות  0.03ש"ח ערך נקוב כל
אחת ("המניות" או "המניות הרגילות").
הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף הינו כדלקמן:
מניות רגילות
הון רשום
ללא דילול מלא
40,000,000
.1.2

38,488,615

בדילול מלא
25,632,475

1

שינויים בהון החברה:
ההון הרשום של החברה

.1.2.3

החברה הנפיקה את מניותיה לראשונה ביום  2ביוני .2031 ,ממועד ההנפקה לא בוצע
שינוי בהון הרשום של החברה.
 .1.2.2ההון המונפק והנפרע של החברה
להלן פירוט אודות השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים
שקדמו למועד התשקיף:
מהות השינוי

תאריך

כמות מניות רגילות

תמורה שקיבלה
החברה (אלפי ש"ח)

יתרת פתיחה ()2.6.2013

יתרת הון מונפק (מניות
רגילות)
31,116,758

34.7.2031

מימוש אופציות לא סחירות

8,111

כ16-

31,145,093

37.4.2034

הנפקה פרטית

640,743

כ3,710-

31,985,812

לפרטים ראה סעיף ( )3להלן
הנפקה לציבור

32.33.2034

3,453,008

כ5,078-

35,416,840

לפרטים ראו סעיף ( )2להלן
הנפקה פרטית

33.3.2035

342,857

500

35,579,697

לפרטים ראו סעיף ( )1להלן
34.4.2035

1

מימוש אופציות לא סחירות

32,835

ר' ה"ש .1

ג1-

כ3-

35,592,532

תאריך

מהות השינוי

כמות מניות רגילות

תמורה שקיבלה
החברה (אלפי ש"ח)

יתרת הון מונפק (מניות
רגילות)

3.30.2035

מימוש אופציות לא סחירות

175,111

כ3,382-

35,967,845

36.33.2035

מימוש אופציות לא סחירות

4,750

כ22-

35,972,595

10.33.2035

מימוש אופציות לא סחירות

50,000

כ200-

36,022,595

30.32.2035

מימוש אופציות לא סחירות

45,000

כ380-

36,067,595

31.32.2035

הנפקה פרטית

400,000

כ2,000-

2

36,467,595

לפרטים ראו סעיף ( )4להלן
35.32.2035

הנפקה לציבור

657,200

כ4,699-

37,324,795

לפרטים ראו סעיף ( )5להלן
36.32.2035

מימוש אופציות לא סחירות

5,000

כ20-

37,329,795

37.32.2035

מימוש אופציות לא סחירות

265,408

כ929-

37,195,201

13.32.2035

הנפקה פרטית

421,807

כ3,780-

3

37,839,030

לפרטים ראו סעיף ( )6להלן
37,822,030

4.3.2036

מימוש אופציות לא סחירות

1,000

כ23-

27.3.2036

הנפקה פרטית

266,666

כ2,000-

4

38,088,676

לפרטים ראו סעיף ( )7להלן
34.1.2036-

מימוש אופציות לא סחירות

1,000

38,093,676

כ23-

35.1.2036
28.1.2036

מימוש אופציות לא סחירות

52,613

כ400-

38,344,107

29.1.2036

מימוש אופציות לא סחירות

43,666

כ250-

5

38,385,971

3.4.2036

מימוש אופציות לא סחירות

79,000

כ600-

38,264,971

1.4.2036

מימוש אופציות לא סחירות

366,666

כ3,000-

2

תמורה עתידית בגין מימוש האופציות ,כ 3 -מליון ש"ח

3

תמורה עתידית בגין מימוש האופציות ,כ 980 -אלפי ש"ח.

4

תמורה עתידית בגין מימוש האופציות ,כ 3,711 -אלפי ש"ח.

5

לפרטים נוספים ראו סעיף ( )6להלן.

6

לפרטים נוספים ראו סעיף ( )4להלן.

6

38,413,619

תאריך

מהות השינוי

כמות מניות רגילות

תמורה שקיבלה
החברה (אלפי ש"ח)

יתרת הון מונפק (מניות
רגילות)

5.4.2036

מימוש אופציות לא סחירות

4,000

כ27-

38,415,619

38.4.2036

מימוש אופציות לא סחירות

12,895

כ250-

38,468,514

3.5.2036

מימוש אופציות לא סחירות

4,286

כ0.4-

38,472,820

8.5.2036

מימוש אופציות לא סחירות

32,835

כ4-

38,485,615

21.5.2036

מימוש אופציות לא סחירות

1,000

כ30-

38,488,615

סה"כ למועד התשקיף

()3

18,488,635

הסכם השקעה עם  ,Gillbood Trading S.A.בבעלות דירקטור אבי מייזלר ממרץ  - 2014ביום  38במרץ ,2034 ,החברה
התקשרה בהסכם השקעה בהיקף של כ 3.7-מיליון ש"ח ,עם חברת  ,Gillbood Trading S.A.אשר בבעלותו של מר אבי
מייזלר ("מר מייזלר" או "המשקיע") ,במסגרתו הקצתה החברה למשקיע  640,743מניות רגילות של החברה .במסגרת
ההסכם קיימת למשקיע אופציה להשקעה של כ 4-מיליון ש"ח נוספים ,בתמורה לקבלת אופציות לא סחירות לרכישת
מניות החברה (בסעיף זה" :האופציות הלא סחירות ") .כמו כן ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ביום  29באפריל ,2034 ,מונה
מר מייזלר כדירקטור בחברה .כמו כן ,בקשר עם הסכם ההשקעה התקשרה החברה בהסכם תיווך ("הסכם התיווך") על
פיו הקצתה למתווך ,בהתאם לתנאי הסכם התיווך  32,835אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל 32,835 -מניות
רגילות של החברה .לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מימים  39במרץ 2034 ,ו 24 -באפריל( 2035 ,מס' אסמכתאות:
 2034-03-037586ו ,)2034-03-050387 -המובאים על דרך ההפניה .ביום  10בספטמבר ,2035 ,מימש מר מייזלר סך של
 175,111כתבי אופציה שהוענקו לו במסגרת הסכם השקעה מיום  38במרץ ,2034 ,כאמור ,בסך של כ 3.38 -מליון ש"ח,
וביום  37בדצמבר ,2035 ,מימש מר מייזלר  265,408מכתבי האופציה שהוענקו לו ,בסך של כ 910 -אלפי דולר .למתווך
הוקצו  32,835כתבי אופציה נוספים בגין ההשקעה הנוספת שבוצעה ע''י מר מייזלר דרך מימוש האופציות ,כמפורט
בטבלה לעיל .סך כולל של כתבי האופציה שהוקצו למתווך כאמור ( 25,610כתבי אופציה) מומשו נכון למועד התשקיף.
לפרטים ראו דיווחים מיידים מימים  3באוקטובר 2035 ,ו 22 -בנובמבר 2035 ,ו 37 -בדצמבר( 2035 ,מס' אסמכתאות:
 2035-03-382122 ,2035-03-359567 ,2035-03-326867ו ,)2035-03-382128 -המובאים על דרך ההפניה .יצוין ,כי סך נוסף
של  640,743אופציות לא סחירות פקעו  32חודשים לאחר מועד ההענקה.

()2

הסכם השקעה עם חברת  ,League Jinn SARLבעלת שליטה ,ממרץ  2014ודוח הצעת מדף  -ביום  10במרץ,2034 ,
התקשרה החברה עם חברת  ,7League Jinn SARLחברה בבעלותו המלאה של מר ג'וליאן רוג'רי ,מבעלי השליטה
בחברה ,המכהן כדירקטור בחברה (" "League Jinnאו "המשקיע") בהסכם השקעה לפיו ביום  32ביוני"( 2034 ,המועד
הקובע") ,יעניק  League Jinnלחברה סך של  200אלפי דולר ארה"ב ,בתמורה למניות שירכוש במסגרת הנפקת זכויות
שתבצע החברה .לפרטים נוספים ראו גם דיווח מיידי מיום  13במרץ( 2034 ,מס' אסמכתא ,)2034-03-010984 :המובא
על דרך ההפניה .בחודש נובמבר 2034 ,ביצעה החברה הנפקת זכויות אליה התחייבה במסגרת ההסכם.
ביום  34באוקטובר ,2034 ,פרסמה החברה דוח הצעת מדף מכח תשקיף מדף אשר פורסם ביום  29במאי2034 ,
("תשקיף המדף הקודם") ,בדרך של הנפקת זכויות ,אשר במסגרתו נוצלו  7,044זכויות לרכישת  3,453,008מניות
רגילות של החברה .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום  34באוקטובר 2034 ,ומיום  31בנובמבר( 2034 ,מס'
אסמכתאות 2034-03-394345 ,2034-03-394311 ,2034-03-375739 :ו ,2034-03-394383 -בהתאמה) ,המובאים על דרך

7

למיטב ידיעת החברה ,מר ג'וליאן רוג'רי מחזיק בניירות ערך של החברה באמצעות  ,League Jinn Sàrlשהינה חברה
פרטית בשליטתו המלאה ,המאוגדת ורשומה בלוקסמבורג.

ההפניה.
()1

הסכם השקעה עם גילה פטרן  -ביום  32בינואר ,2035 ,התקבל אישור הבורסה (לאחר שנתקבל אישור דירקטוריון
החברה מיום  27בנובמבר ,)2034 ,להקצאת  342,857מניות רגילות לגב' גילה פטרן .הקצאת המניות בוצעה בהתאם
להסכם השקעה מיום  27בנובמבר ,2034 ,לפיו השקיעה גב' פטרן בחברה סך של  500אלפי ש"ח ,בתמורה להקצאה
כאמור .כמו כן ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ביום  27בנובמבר ,2034 ,מונה מר יגאל פטרן ,קרוב של גב' גילה פטרן,
כדירקטור בחברה .לפרטים ראו דיווח מיידי מיום  27בנובמבר( 2034 ,מס' אסמכתא ,)2034-03-208134 :המובא על דרך
ההפניה.

()4

הסכם השקעה נוסף עם  ,League Jinn SARLבעלת שליטה  -ביום  9בדצמבר 2035 ,אישרה אסיפת בעלי מניות
החברה כי בהמשך להתקשרות החברה עם חברת  "League Jinn"( League Jinn SARLו/או "הניצעת") ,חברה פרטית
בבעלותו המלאה של מר ג'וליאן רוג'רי ,בעל שליטה ודירקטור בחברה ,בעסקת השקעה לפיה תעמיד League Jinn

לחברה הלוואה בסך של  2מיליון ש"ח ,בתנאי עסקה מזכה – ההלוואה הינה ללא ריבית ,ללא הפרשי הצמדה וללא
העמדת בטחונות וערבויות ("ההלוואה") ,אישור המרת ההלוואה כאמור ל 400,000-מניות רגילות ,והקצאת 366,666
אופציות של החברה ,הניתנות למימוש ל 366,666 -מניות רגילות של החברה .לפרטים ראו דיווחים מיידיים מימים 2
בנובמבר 10 ,2035 ,בנובמבר 9 ,2035 ,בדצמבר 2035 ,ו 31 -בדצמבר( 2035 ,מס' אסמכתאות2035- ,2035-03-346682 :
 03-369887ו 2035-03-378455 ,2035-03-376971 -ו ,)2035-03-378470 -המובאים על דרך ההפניה.
()5

דוח הצעת מדף מדצמבר  - 2015ביום  31בדצמבר ,2035 ,פרסמה החברה דוח הצעת מדף שני מכח תשקיף המדף
הקודם ,באמצעותו הוקצו לציבור  657,200מניות רגילות .המניות הוקצו ב 6,572 -יחידות אשר כל יחידה כללה 300
מניות רגילות של החברה ,במחיר של  735ש"ח ליחידה .יצוין ,כי מתוך סך היחידות כאמור ,הוקצו  857יחידות בחתימת
יתר .לפרטים נוספים ר' דוח הצעת המדף של החברה מיום  31בדצמבר ,2035 ,דיווחים בדבר תוצאות ההנפקה והקצאת
המניות מיום  35בדצמבר( ,2035 ,מס' אסמכתאות 2035-03-379790 ,2035-03-378620 :ו ,2035-03-37993 -בהתאמה),
המובאים על דרך ההפניה .בהמשך לאמור ,החברה הקצתה לרוסאריו שירותי חיתום (א.ש ).בע"מ  250,000אופציות
לא רשומות הניתנות למימוש ל 250,000-מניות רגילות כעמלה אשר שולמה לרוסאריו כמפיץ במסגרת דוח הצעת המדף.

()6

הסכם השקעה עם שבעה משקיעים מנובמבר  - 2015ביום  29בנובמבר ,2035 ,פרסמה החברה דיווח אודות הקצאת
 421,807מניות רגילות וכן  361,112אופציות לא סחירות ,הניתנות למימוש ל 361,112-מניות רגילות לקבוצת משקיעים,
אשר ביניהם מר יגאל פטרן ,דירקטור בחברה ,פרופ' יוסף איצקוביץ -אלדור ,חבר בועדה המייעצת של החברה וכן יועץ
נוסף בחברה .ביום  29במרץ 2036 ,מימש מר פטרן  43,666כתבי אופציה לא סחירים ל 43,666-מניות רגילות של החברה
במחיר מימוש של  6ש"ח .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מימים  21בנובמבר 29 ,2035 ,בנובמבר13, 2035 ,
בדצמבר 2035 ,ו 29-במרץ( 2036 ,מס' אסמכתאות2035-03- ,2035-03-392010 ,2035-03-367964 ,2035-03-360538 :
 392016ו ,2036-03-037139-בהתאמה) ,המובאים על דרך ההפניה.

()7

הסכם השקעה לקרנות גידור מינואר  - 2016ביום  32בינואר 2036 ,ו 24 -בינואר ,2036 ,פרסמה החברה דיווח הקצאה
פרטית ודיווח משלים ,בהתאמה ,להקצאת  266,666מניות רגילות 311,111 ,כתבי אופציה (סדרה  )2הניתנות למימוש ל-
 311,111מניות רגילות במחיר מימוש של  30ש"ח למניה ו 311,111 -אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל311,111 -
מניות רגילות במחיר מימוש של  31ש"ח למניה  ,וזאת בהתאם להתקשרות החברה בהסכם השקעה עם שתי קרנות
גידור ובתמורה מיידית של כ 2-מיליון ש"ח .ביום  7במרץ ,2036 ,פרסמה החברה דוח הצעת מדף לשחרור ניירות הערך
האמורים מחסימה ,וראו מס' אסמכתא , 2036-03-003596 :המובא על דרך ההפניה .לפרטים נוספים ר' דיווחים מיידים
מימים  32בינואר 24 ,2036 ,בינואר 2036 ,ו 27 -בינואר( 2036 ,מס' אסמכתאות 2036-03-036481 ,2036-03-008680 :ו-
 ,2036-03-038410בהתאמה) ,המובאים על דרך ההפניה.

.1.1

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות ובניירות ערך המירים של החברה
לפרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה ,אודות ניירות הערך של החברה המוחזקים על-ידי
בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ,במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים
עשר חודשים ,ראה דוח מיידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
מיום  7באפריל( 2036 ,אסמכתא ,)2036-03-041744 :המובא על דרך ההפניה.

.1.4

כתבי אופציה רשומים של החברה למועד התשקיף
 .1.4.3נכון למועד התשקיף רשומים למסחר  3,811,111כתבי אופציה (סדרה  ,)2הניתנים
למימוש ל 3,811,111 -מניות רגילות (בכפוף להתאמות) כנגד תוספת מימוש של 30
ש"ח .כתבי האופציה ניתנים למימוש עד ליום  5ביוני.2037 ,
 .1.4.2התאמת מספר מניות המימוש בגין חלוקת מניות הטבה ו/או זכויות ו/או חלוקת
דיבידנד ו/או איחוד הון
בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה ו/או זכויות ,אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות
להשתתף בחלוקתן (בסעיף זה :״היום הקובע״) ,הינו לפני תאריך המימוש ,אזי תנהג
החברה ביחס למחזיקי כתבי האופציה אשר טרם מומשו עד לתאריך הקובע ,כדלקמן:
()3

לגבי הצעת מניות הטבה  -בכפוף לאמור להלן ,אם החברה תחלק מניות הטבה
תשמרנה זכויות המחזיקים בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות
מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן,
במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה,
אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר שלפני יום האקס .מחיר המימוש
של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור .במקרה של
התאמות לפי סעיף קטן זה ,לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה
אחת .מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם רק
במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות,
כאמור להלן ,אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי
עניין).

()2

לגבי הנפקת זכויות  -ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה ,בדרך של זכויות,
זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם ,יותאם מספר המניות הנובעות מהמימוש
למרכיב ההטבה בזכויות ,כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה
בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה
"אקס זכויות".

()1

שיטות ההתאמה המפורטות לעיל אינן ניתנות לשינוי.

()4

בקרות אירוע מהאירועים המפורטים בפסקאות  3ו 2-לעיל ,תודיע החברה על
יחס המימוש החדש לא יאוחר ממועד פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות
״אקס זכויות /אקס הטבה״.

()5

אם תחלק החברה דיבידנד לבעלי מניות רגילות אשר התאריך הקובע את הזכות
לקבלתו (״היום הקובע לקבלת דיבידנד״) יקדם למועד המימוש של כתבי
האופציה ,אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד"
לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס
דיבידנד" .החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם
לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד" .שיטת התאמה

זו אינה ניתנת לשינוי.
()6

אם תאחד החברה את המניות הרגילות שבהונה המונפק ,או תחלקן בחלוקת
משנה ,יוקטן או יוגדל ,לפי המקרה ,מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב
מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור ,אולם המחזיק בכתב אופציה לא
יהיה זכאי לקבל חלק ממנה .כל חלקי מניות שיתהוו כתוצאה מפעולה כאמור,
לאחר שייצברו לכמות סבירה למכירה בבורסה ,ימכרו על ידי החברה בבורסה
במשך תקופה של חודש ימים ממועד ההקצאה האמורה והתמורה נטו ,לאחר
ניכוי הוצאות המכירה ,עמלות והיטלים אחרים ,תשולם לזכאים תוך  34יום
מתאריך המכירה .החברה לא תשלח המחאות בגין סכומים של פחות מ 10 -
ש״ח.

 .1.4.1הוראות להגנת המחזיקים בכתבי אופציה בתקופת המימוש
מתאריך תשקיף זה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה על פי תשקיף זה,
אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש ,תחולנה ההוראות הבאות:
()3

החברה תימנע מחלוקת מניות הטבה העשויה להביא להפחתת מחיר מניית
מימוש מתחת לערכה הנקוב וזאת מבלי לפגוע באפשרות החברה לנהוג לפי
האמור בסעיף קטן  )3(1.4.2לעיל.

()2

החברה תימנע מחלוקת דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך אשר התאריך
הקובע את הזכות לקבלתם הינו פחות מ 30 -ימי עסקים לאחר יום קבלת
ההחלטה בדירקטוריון החברה בדבר חלוקה כאמור.

()1

החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת
ההקצאה של כל המניות העשויות לנבוע ממימוש כל כתבי האופציה שבמחזור,
ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

()4

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

()5

במקרה של קבלת החלטה על פירוק החברה מרצון ,תפרסם החברה הודעה על
כך בשני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה בישראל ,אשר תפרט,
בין היתר ,כי כל מחזיק בכתבי האופציה יחשב כאילו ניצל את זכות המימוש שלו
לפני קבלת ההחלטה (ללא צורך בתשלום קודם של מחיר המימוש) אלא אם כן
ייתן הודעה בכתב לחברה בתוך  10יום ממועד הפרסום האמור על ויתורו על
הזכות האמורה .לא נתן המחזיק בכתבי האופציה הודעה כאמור תוך פרק הזמן
האמור ,יהיה זכאי המחזיק להשתתף בסכום שהיה מקבל בפירוק החברה
כמחזיק במניות עקב מימוש כתבי האופציה שברשותו ולפי העניין ,למניות ערב
קבלת החלטת הפירוק ,ובניכוי מחיר המימוש מהכספים שיקבל מחלקו בפירוק
כאמור ,אם תיוותר יתרה לחלוקה.

()6

לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום
תקופת המימוש ,תפרסם החברה הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה
רחבה ,בישראל בשפה העברית ותשלח הודעה בכתב לכל מחזיקי כתבי האופציה
ששמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי כתבי אופציה על המועד האחרון
למימוש כתבי האופציה ועל מחיר המימוש.

()7

כל הודעה למחזיק כתבי האופציה תשלח בדואר רשום למחזיקי כתבי האופציה
הרשומים במרשם מחזיקי כתבי האופציה והיא תיחשב כאילו נמסרה בתום שני
ימי עסקים ממועד משלוחה כאמור ,וכן תפורסם בשני עיתונים יומיים בשפה
העברית בעלי תפוצה רחבה בישראל.

 .1.4.4שינוי זכויות מחזיקי כתבי אופציה
בהחלטה מיוחדת שתתקבל ברוב של  75%מהקולות המצביעים באסיפה כללית של
מחזיקי כתבי האופציה יכולה החברה להגיע לידי הסדר עם מחזיקי כתבי האופציה
בקשר לכל זכות או תביעה שיש להם .אותן הוראות בתקנות ההתאגדות של החברה
המתייחסות לאופן כינוסן של אסיפות כלליות של בעלי המניות בחברה ואופן ניהולן
תחולנה ,בשינויים המחויבים ,על אסיפות כלליות של מחזיקי כתבי האופציה .בהצבעה
באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה יהיה לכל מחזיק בכתב אופציה קול אחד
בגין כל כתב אופציה .הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במניין
קולות .למרות האמור לעיל ,בהתאם להנחיות הבורסה תנאי כתבי האופציה ככל
שנוגע לתקופת המימוש ,מחיר המימוש ,תנאי ההצמדה והתאמות בגין חלוקת מניות
הטבה ,זכויות ודיבידנד  -אינם ניתנים לשינוי .על אף האמור לעיל ,ניתן ,על פי הנחיות
הבורסה ,לשנות את מחיר המימוש ו/או תקופת המימוש ו/או שיטת ההצמדה בדרך
של הסדר או פשרה ,אשר אושר על ידי בית משפט לפי סעיף  150לחוק החברות.
.1.5

אופציות לא רשומות לפי תכנית האופציות של החברה למועד התשקיף
בחודש פברואר 2033 ,אימץ דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לעובדים ,יועצים ,נותני
שירותים ונושאי משרה (לרבות דירקטורים) של החברה (״תכנית האופציות״ או "התוכנית").
התוכנית מאפשרת הענקת עד  2,500,000אופציות לא סחירות ("האופציות") למימוש למניה
אחת בגין כל כתב אופ ציה ,במחירי מימוש שונים .תוכנית האופציות נכנסה לתוקף ביום אימוצה
על-ידי הדירקטוריון ,ותפקע בתום  30שנים מהמועד כאמור .בחודש מאי  2031ובחודש דצמבר,
 , 2034אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הגדלת הפול של האופציות בעוד 3,000,000
אופציות נוספות בכל מועד.
בהתאם לתוכנית האופציות ,הקצאת האופציות לעובדים ונושאי משרה תושבי ישראל ,תיעשה
8

בדרך של הקצאה לניצעים (מקבל האופציות ייקרא" :הניצע") במסלול הוני ובאמצעות נאמן,
בהתאם לסעיף (302ב)( )2לפקודת מס הכנסה ,ככל שהוראות סעיף  302לפקודת מס הכנסה חלות
8

האופציות אשר הוקצו לניצעים ,ואשר הוראות סעיף  302לפקודת מס הכנסה חלות לגביהם ,הופקדו בידי "איסופ
שירותי ניהול ונאמנות בע״מ" (״הנאמן").

לגביהם .תוכנית האופציות מאפשרת ,בנוסף ,הקצאת אופציות לניצעים בהתאם להוראות סעיף
(1ט) לפקודת מס הכנסה .בסיום תקופת ההחזקה בידי הנאמן ,בהתאם לסעיף  302לפקודת מס
הכנסה ,זכאי כל ניצע ,שהאופציות שהוענקו לו הופקדו בידי הנאמן ושסעיף  302לפקודת מס
הכנסה חל לגביו ,לקבל לידיו את מניות המימוש להן הוא זכאי כתוצאה ממימוש האופציות.
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  27בנובמבר ,2031 ,תוכנית האופציות מנוהלת החל
ממועד זה על-ידי ועדת התגמול של החברה (בסעיף זה :״ועדת המשנה״) .בסמכות הדירקטוריון
או ועדת המשנה ,בכפוף להוראות הדין הרלוונטיות ,לקבוע את תנאי האופציות ומימושן עבור
הניצעים או כל אחד מהם בנפרד ,לקבוע את מחיר המימוש ,לקבוע ערך שוק הוגן ,לפרש את
ההוראות הקיימות בתוכנית האופציות ,וכיו"ב .מחיר המימוש ביחס לכל אופציה ייקבע על-פי
שיקול דעתם הבלעדי של הדירקטוריון או ועדת המשנה (לפי העניין) ובהתאם להוראות הדין.
מחיר המימוש ישולם במועד מימוש האופציה ,בדרך שתיקבע לכך על-ידי דירקטוריון החברה,
לרבות במזומן ,בשיק או בהעברה בנקאית .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לדירקטוריון או
לוועדת המשנה תהא הסמכות לאפשר או לקבוע כי הניצעים מכוח התוכנית יממשו את
האופציות ,כולן או חלקן ,באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה
( ,)Net Exerciseכמפורט בתוכנית האופציות.

9

האופציות תהיינה כפופות להתאמות כדלקמן:
(א)

במקרה של ביצוע עסקה 10,תהא לדירקטוריון או לוועדת המשנה הסמכות להמיר את
יתרת האופציות שטרם מומשו על-ידי הניצעים לאופציות שוות ערך למניות החברה
הרוכשת/הממזגת .במקרה של המרת האופציות כאמור ,תיתכנה התאמות של מחיר
המימוש ,בעוד שיתר תנאי ההקצאה שיפורטו במכתב ההענקה (לרבות מועדי ההבשלה),
יוותרו בעינם ,והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של הדירקטוריון או ועדת המשנה (לפי
העניין).

(ב)

לדירקטוריון או לוועדת המשנה הסמכות להוסיף במכתבי הענקה מסוימים ,פסקה שלפיה
במקרים של פירוק מרצון של החברה ,שעה שנותרו אופציות שטרם מומשו על-ידי
הניצעים ,החברה תיתן לבעלי האופציות שלא מומשו הודעה בדבר הפירוק ובדבר זכות
המימוש ,כדלקמן :כל בעל כתב אופציה יהיה רשאי ,תוך  30ימים מתאריך ההודעה,
לממש אופציות בשלות שטרם מומשו .ככל שחלפה התקופה כאמור ולא מומשו האופציות
הבשלות ,אופציות אלו תבוטלנה מיידית.

(ג)

9
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11

במקרה של הקצאת מניות הטבה 11או שינוי בהון המניות המונפק עקב איחוד הון המניות,
החלפת מניות ,סיווג מחדש וכדומה ,תותאם כמות וסוג המניות בקשר עם תוכנית

המניות תוקצינה כנגד ערכן הנקוב ,או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב בהתאם לסעיף  104לחוק החברות ,תשנ"ט-
 3999כך שהמניות תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן.
"עסקה" מוגדרת בתוכנית האופציות ,כ ) 3( -מיזוג ,רכישה ,ארגון מחדש של החברה לתוך תאגיד אחר; וכן ( )2מכירת
כל או עיקר נכסיה של החברה.
יובהר ,כי במידה והחברה תחלק מניות הטבה ,מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות ,שמחזיק האופציות יהיה
זכאי להן עם מימושן ,יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג שמחזיק האופציות היה זכאי להן כמניות הטבה ,אילו
מימש את האופציות.

האופציות (לרבות אופציות שהוענקו לניצע אך טרם מומשו) ,ובנוסף יותאם מחיר
המימוש ,כך שהניצע יהא זכאי לקבל ,במועד מימוש האופציה את כמות וסוג המניות
שלהם היה זכאי אילו מימש את האופציות למניות טרם השינוי האמור ,והכל בכפוף
לשיקול דעתו של הדירקטוריון.
היה וכתוצאה מאיזו מן ההתאמות המפורטות בסעיף קטן זה ,תידרש החברה להקצות שברי
מניה ,לא תקצה החברה שברי מניה וחלף זאת תעוגל כמות המניות כלפי מטה ,למניה השלמה
הקרובה והוראות תוכנית האופציות יחולו בשינויים המחויבים.
בכל האופציות שהוקצו ו/או יוקצו לפני הרישום למסחר ,לא תבוצענה התאמות בגין חלוקת
דיבידנד ו/או הנפקת זכויות.
מחזיק באופציה המעוניין לממשה ,חייב להעביר הודעה בכתב לחברה או לנציג מטעמה .המימוש
ייכנס לתוקף עם קבלת הודעת המימוש בידי החברה ו/או הנציג מטעמה ותשלום מחיר המימוש
יתבצע במשרדי החברה או באמצעות נציג מטעמה.
בכפוף לתנאי התוכנית ,אם יחדל הניצע להיות עובד או נותן שירותים בחברה ,האופציות אשר
הוענקו לו תפקענה מיידית ,כך שיתרת האופציות ,אשר טרם הבשילה עד למועד  -תפקע.
אופציות אשר הבשילו עד למועד האמור ,תהיינה ניתנות למימוש בהתקיים נסיבות מסוימות
כדלקמן( :א) במקרה של מות בעל האופציה או נכות  -אופציות שהבשילו קודם לקרות אירוע
כאמור ,תהיינה ניתנות למימוש עד לאחר חלוף  32חודשים מקרות אירוע כאמור; (ב) במקרה של
פיטורין עם עילה
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 -האופציות (לרבות אופציות שהבשילו) תהיינה בטלות; ו( -ג) במקרה של

התפטרות או פיטורין ללא עילה  -אופציות שהבשילו וטרם פקעו תהיינה ניתנות למימוש עד 1
חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות בין החברה לניצע .ועדת המשנה תהא רשאית להחליט
על הארכת התקופה האמורה.
הענקת אופציות לניצע בהתאם לתוכנית ,תיעשה באמצעות מכתב הענקה ,בנוסח כפי שיאושר,
מעת לעת ,על-ידי דירקטוריון החברה או ועדת המשנה ,ויתייחס ,בין היתר ,לסוג האופציה,
כמות האופציות המוענקות ,מועדי ההבשלה ,מחיר המימוש למניה ,מועד פקיעת האופציה
ותנאים אחרים כפי שייקבעו על-ידי הדירקטוריון או ועדת המשנה.
בהתאם להוראות הבורסה לא תבוצע המרה של האופציות למניות ביום הקובע לחלוקת מניות
הטבה ,להצעה בדרך של זכויות ,לחלוקת דיבידנד ,לאיחוד הון ,לפיצול הון או להפחתת הון (כל
אחד מהנ"ל יקרא" :אירוע חברה") .כמו כן מובהר ,כי אם חל "יום האקס" של אירוע חברה
לפני היום הקובע של אירוע חברה ,לא תבוצע המרה ביום האקס כאמור.
לפרטים נוספים בדבר אופציות שהוענקו לנושאי משרה מכח תוכנית האופציות ,ראו תקנה 23
ותקנה  22לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  2035הנכלל על דרך ההפניה.
נכון למועד התשקיף ,הקצתה החברה  4,156,000אופציות לא רשומות לפי תוכנית האופציות,
כאשר נכון למועד התשקיף 1,996,474 ,אופציות לא רשומות טרם מומשו/פקעו.
12

"עילה"  -אם עלו נסיבות שכתוצאה מהן ,סיום העסקתו של הניצע אינו מחייב תשלום פיצויי פיטורין לפי כל הסכם
בין הניצע לחברה או כל דין.

.1.6

אופציות לא רשומות שהוקצו שלא על-פי תוכנית האופציות של החברה
()3

אופציות לא רשומות שהוקצו למשרד גורניצקי ושות'

13

ביום  36במאי , 2031 ,הוקצו למשרד גורניצקי ושות' ,עורכי הדין של החברה380,000 ,
אופציות לא סחירות .ביחס לאופציות אלו יחולו ,בשינויים המחויבים ,ההוראות שיחולו
על כתבי האופציה (סדרה  )2בדבר התאמת מספר מניות המימוש בגין חלוקת מניות
הטבה .יצוין ,כי תנאי אופציות אלו לא יותאמו עקב חלוקה של זכויות או של דיבידנד.
בנוסף יחולו על אופציות אלו ,בשינויים המחויבים ,הוראות שיחולו על כתבי האופציה
(סדרה  )2ביחס להגנות על המחזיקים בתקופת המימוש.
בחודש יוני ,2031 ,עם השלמת ההנפקה ,הקצתה החברה לגורניצקי ושות' כמות נוספת של
 320,000אופציות לא סחירות .ביחס לאופציות אלו יחולו ,בשינויים המחויבים ,כל
ההתאמות וההגנות החלות על כתבי האופציה (סדרה .)2
()2

אופציות לא רשומות שהוקצו לפני הרישום למסחר למשקיעים במסגרת סבבי גיוס הון
14
והלוואות גישור המירות:
טרם הנפקת מניות החברה בבורסה בתל אביב ,הקצתה החברה  978,073אופציות לא
רשומות למשקיעים במסגרת סבבי גיוס הון והלוואות גישור המירות ,כאשר נכון למועד
התשקיף 489,014 ,אופציות טרם מומשו/פקעו .ביחס לאופציות אלו יחולו ,בשינויים
המחויבים ,כל ההתאמות וההגנות החלות על כתבי האופציה (סדרה .)2

()1

אופציות לא רשומות שהוקצו למשקיעים ומתווכים במסגרת סבבי גיוס הון מאז ההנפקה
15
הראשונית:
מאז ההנפקה הראשונית של מניות החברה בבורסה בתל אביב ,הקצתה החברה 2,024,729
אופציות לא רשומות למשקיעים ומתווכים במסגרת סבבי גיוס הון ,כאשר נכון למועד
התשקיף 504,999 ,אופציות טרם מומשו/פקעו .ביחס לאופציות אלו יחולו ,בשינויים
המחויבים ,כל ההתאמות וההגנות החלות על כתבי האופציה (סדרה .)2

.1.7

בעלי השליטה בחברה
נכון למועד פרסום התשקיף ,בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה יוסי בן יוסף ,בני הזוג קלר ומישל

13

14

15

בהתאם להוראות הבורסה לא תבוצע המרה של האופציות למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה ,להצעה בדרך
של זכויות ,לחלוקת דיבידנד ,לאיחוד הון ,לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא" :אירוע חברה") .כמו כן
מובהר ,כי אם חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה ,לא תבוצע המרה ביום האקס
כאמור.
בהתאם להוראות הבורסה לא תבוצע המרה של האופציות למניות ביום הקובע לאירוע חברה כהגדרתו לעיל .כמו כן
מובהר ,כי אם חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה ,לא תבוצע המרה ביום האקס
כאמור.
בהתאם להוראות הבורסה לא תבוצע המרה של האופציות למניות ביום הקובע לאירוע חברה כהגדרתו לעיל .כמו כן
מובהר ,כי אם חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה ,לא תבוצע המרה ביום האקס
כאמור.

רבל 16League Jinn Sàrl ,ואורי וייס .17לפירוט בדבר החזקתם של בעלי השליטה ראו דיווח מיידי
מיום  7באפריל ( 2036מס' אסמכתא ,)2036-03-041744 :המובא על דרך ההפניה.
.1.8

הסכמים בנוגע לניירות הערך של החברה
לפרטים בקשר להסכמים בנוגע למניות החברה בין בעלי השליטה בחברה ראו תקנה  22לדוח
התקופתי לשנת  2035המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

.1.9

נתונים על הון עצמי ומניות החברה
להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות ההפסד למניה לשנים שהסתיימו בימים  13בדצמבר,
 2034 ,2031ו:2035 -
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר (ש"ח)
2015

2014

2013

הון (גרעון בהון) עצמי

()3,021

3,547

7,275

הון (גרעון בהון) עצמי למניה

()0.06

0.30

0.54

רווח בסיסי למניה

3.08

3.09

3.08

להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות ההפסד למניה ליום  13במרס של כל אחת מהשנים ,2034
 2035ו:2036 -
ליום  31במרס (ש"ח)
2016

2015

2014

הון (גרעון בהון) עצמי

()267

()2,884

1,670

הון (גרעון בהון) עצמי למניה

()0.03

()0.38

0.28

רווח בסיסי למניה

0.25

0.10

0.17

.1.30

שערי הבורסה של מנית החברה
להלן נתונים אודות שער המניה הגבוה והנמוך (בש"ח) של מנית החברה בשלוש השנים שקדמו
למועד התשקיף ועד לסמוך לפני מועד התשקיף:
תקופה
2013

16
17

שער נמוך
(באגורות)
268.60

8-36.9.2031

שער גבוה
(באגורות)
520.90

תאריך

תאריך
37.6.2031

2014

278.40

38.1.2034

178

2015
( 2016עד סמוך למועד פרסום
התשקיף)

370.00

9-33.6.2035

779.00

1.8.2034
34.32.2035

666.40

34.2.2036

915.80

30.5.2036

למיטב ידית החברה ומנהליה ,מר ג'וליאן רוג'רי מחזיק בניירות הערך של החברה באמצעות  ,League Jinn Sàrlשהינה
חברה פרטית בשליטתו המלאה ,המאוגדת והרשומה בלוקסמבורג.
מר אורי וייס נ חשב כבעל שליטה בחברה לאור העובדה שיוסי בן יוסף ,בעל שליטה בחברה ,מחזיק בנאמנות בחלק
ממניותיו ,בהתאם להסכם נאמנות מיום  6בינואר. 2030 ,לפרטים ראו תקנה  )8(22לדוח התקופתי של החברה לשנת
 2035הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

פרק ד' -הזכויות הנלוות למניות החברה
.1.1

הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך
של הפניה לתקנון החברה ,אשר פורסם ביום  12באוגוסט( 2013 ,מס' אסמכתא2013- :
"( ,)01-111813התקנון") .הפירוט להלן הינו על דרך ההפניה בלבד ואינו מהווה תחליף
לעיון בנוסח המלא של התקנון.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות עליהן
בחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ,או בכל תקנה מכוחו ,תגברנה
ההוראות האמורות על הוראות התקנון.
לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות החברה ,ראו את ההוראות המפורטות בתקנון.

.1.2

להלן הסדרים מסוימים לפי חוק החברות ,תשנ"ט"( 1999-חוק החברות") כפי
שנקבעו בתקנון החברה וכנדרש לפי תקנה (26ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף -מבנה וצורה) ,תשכ"ט:1969-

.1.2.1

שינוי תקנון-
א.

בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה
שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל ,למעט אם נקבע במפורש בתקנון רוב
אחר הנדרש לשינוי סעיף מסוים בתקנון .החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית
ברוב הנדרש בסעיף זה או ברוב אחר הנדרש לשינוי סעיף מסוים בתקנון ,לפי
העניין ,ואשר משנה הוראות מהוראות התקנון או הוראות סעיף מסוים ,לפי
העניין ,תיחשב כהחלטה לשינוי התקנון או הסעיף האמור ,אף אם הדבר לא
צוין במפורש בהחלטה.

ב.

בכפוף להוראות התקנון  ,שינויים בתקנון יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על
כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

.1.2.2

העברת סמכויות בין אורגנים שונים בחברה-
א .האסיפה הכללית של החברה רשאית ,בין היתר ,להסמיך את יושב ראש
הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו
וכן הסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או
להפעיל את סמכויותיו ,בכפוף להוראות סעיף (121ג) לחוק החברות.
ב .האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע
והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן
להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון ,והכל לעניין מסוים
או לפרק זמן מסוים.

ד1-

.1.2.3

יושב ראש האסיפה הכללית-
יושב-ראש הדירקטוריון (אם ישנו כזה) או ,בהיעדרו ,סגן-היושב-ראש של הדירקטוריון
(אם ישנו כזה) ,יהיה זכאי לשמש כיושב-ראש ,וישב בראש כל אסיפה כללית של החברה
שבה הוא נוכח .אם אין יושב -ראש או סגן-יושב-ראש של הדירקטוריון ,או אם באסיפה
כללית כל-שהיא אף אחד מהם אינו נוכח באסיפה תוך חמש-עשרה דקות לאחר המועד
שנקבע לקיומה ,או אם אף אחד מהם ,אף שהוא נוכח באסיפה ,אינו יכול או אינו רוצה
לשמש כיושב-ראש האסיפה ,ואם נכחו באסיפה יותר מדירקטור אחד ,יבחרו אותם
הדירקטורים אחד מביניהם להיות יושב-ראש האסיפה .אם אף אחד מהדירקטורים
אינו נוכח באסיפה תוך חמש-עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לקיומה ,או אם אף אחד
מהדירקטורים ,אף שהוא נוכח באסיפה ,לא נבחר או אינו יכול או אינו רוצה לשמש
כיושב-ראש האסיפה ,הרי החברים הנוכחים באסיפה ,אישית או על-ידי שלוח-להצבעה
(הזכאים להיות נוכחים ולהצביע באסיפה) ,יבחרו אחד מביניהם להיות יושב-ראש
האסיפה .אין לדון בשום עניין באסיפה כללית באין יושב-ראש ,זולת בחירת יושב-ראש
האסיפה.

.1.2.1

קבלת החלטות באסיפות הכלליות-
בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר ,החלטות האסיפה
הכללית יתקבלו ברוב רגיל.

.1.2.4

מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם-
א .החלטות החברה בדבר מינוי דירקטורים ופיטוריהם ,יתקבלו באסיפה הכללית.
ב .בכל אסיפה כללית שנתית תסתיים כהונתם של כל הדירקטורים המכהנים באותו
המועד וייבחרו דירקטורים חדשים ,בהחלטה ברוב רגיל .על אף האמור לעיל ,אם
לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו
באסיפה השנתית הקודמת .דירקטורים שכהונתם הסתיימה כאמור יהיו רשאים
להיבחר מחדש לכהונה נוספת .תקנה זו לא תחול לגבי דירקטורים חיצוניים.

ג .החברה רשאית ,בהחלטה ברוב רגיל באסיפה מיוחדת ,למנות דירקטור או
דירקטורים נוספים לחברה ,בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא
ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא
יעלה על המספר הקבוע בתקנה  79לתקנון .דירקטורים שמונו כאמור ,למעט
הדירקטורים החיצוניים ,יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית הראשונה
שתתקיים לאחר מינויים.

ד .הדירקטוריון רשאי ,מפעם לפעם ,למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה,
בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור
דירקטור או דירקטורים נוספים ,ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר
הקבוע בתקנה  79לתקנון .דירקטורים שמונו כאמור יסיימו את כהונתם בתום
ד2-

האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מינוים ויוכלו להתמנות שוב כאמור
בתקנה  82לתקנון.

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

ו .על אף כל האמור בסעיפים א-ד לעיל ,האסיפה הכללית רשאית בכל עת ,בהחלטה
ברוב רגיל באסיפה מיוחדת ,להעביר ממשרתו כל דירקטור לפני תום תקופת כהונתו
ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה
הכללית.

.1.2.4

הצבעה בדירקטוריון וקבלת החלטות-
בהצבעה בישיבות הדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד ,והחלטות הדירקטוריון
יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים (או חליפיהם) המשתתפים בישיבה .במקרה שמספר
הקולות בעד ונגד הצעה כלשהי שווה ,לא יהיה ליושב-ראש הדירקטוריון קול נוסף
מכריע והצעת ההחלטה תיחשב כנדחית.

.1.2.7

פטור-
החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה,
בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה ,במידה המרבית המותרת על-פי כל דין.

.1.2.8

מיזוג-
מיזוג יהיה טעון אישור הדירקטוריון ואישור האסיפה הכללית ברוב רגיל .

ד3-

פרק ה'  -תמורת ההנפקה וייעודה
במועד פרסום תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ועל כן לא תהיה כל תמורה
מיידית בעקבות פרסום התשקיף .בהתאם לסעיף 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף
וטיוטת תשקיף -מבנה וצורה) ,התשכ"ט"( 1969-תקנות פרטי תשקיף") ,הפרטים הקבועים בפרק
ו' לתקנות פרטי תשקיף בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים יובאו במסגרת דוח הצעת
מדף על פיו יוצעו ניירות הערך.
לפיכך ,ככל שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף המדף,
תמורת ניירות הערך שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה או על פי החלטות
דירקטוריון החברה ,כפי שיהיו מעת לעת .ככל שייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על-פי דוח
הצעת המדף שתפרסם החברה כאמור ,הוא יפורט בדוח הצעת המדף ,לרבות מדיניות החברה
בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש בה בפועל.

ה1-

פרק ו'  -תיאור עסקי התאגיד
1.1

כללי
בהתאם לתקנות (44א)(44 ,א )1ותקנה 1ב לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף -
מבנה וצורה) ,התשכ"ט"( 1919-תקנות פרטי תשקיף") ,תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה
על דרך ההפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2015כפי
שפורסם ביום  30במרץ  ,2011מס' אסמכתא"( 2011-01-020202 :הדוח התקופתי" או "הדוח
השנתי") וכן לדוח הרבעוני של החברה לתקופה המסתיימת ביום  31במרץ ,2011 ,כפי שפורסם
ביום  31במאי( 2011 ,מס' אסמכתא"( )2011-01-041394 :דוח רבעון ראשון .)"2016
לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנת  2015ראו פרק ב' לדוח התקופתי .לדוח
הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה המסתיימת ביום  31במרץ ,2011 ,ראו חלק ב' בדוח
רבעון ראשון .2011

1.2

שינויים ,חידושים ,הבהרות ותוספות לדוח רבעון ראשון 2016
ממועד פרסום דוח רבעון ראשון  31( 2011במאי )2011 ,ועד למועד התשקיף ,לא אירעו שינויים
או חידושים מהותיים בעסקי החברה והחברה לא פרסמה דיווחים מיידיים מהותיים כלשהם,
למעט הדיווחים שלהלן:
מועד פרסום

נושא הדוח

מס' אסמכתא

דיווח על מצבת התחייבויות של

31.5.2011

2011-01-041431

1.1.2011

2011-01-041914

1.1.2011

2011-01-041982

1.1.2011

2011-01-042133

5.1.2011

2011-01-044094

8.1.2011

2011-01-041989

13.1.2011

2011-01-048738

דיווח מיידי -הצלחה בניסוי

21.1.2011

2011-01-013334

דיווח מיידי על עסקה בין חברה לבין

21.1.2011

2011-01-013340

תאגיד לפי מועדי פירעון
דוח מיידי על המלצות והחלטות
דירקטוריון
דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה
שאינה טעונה אישור אסיפה כללית
דוח הצעה פרטית שאינה חריגה
ואינה מהותית
מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של
התאגיד והשינויים בה.
מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של
התאגיד והשינויים בה.

בעל שליטה בה

ו1-

כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

פרק ז' – ניהול החברה
1.1

דירקטוריון החברה
לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה ,ראו פירוט לפי תקנה  26בפרק ד' לדוח
התקופתי ,הנכלל על דרך ההפניה.

1.2

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון
לפרטים אודות הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים ,מינוי
חברי דירקטוריון החברה ,כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי ועדות של
הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן ,ראו סעיפים  19-129לתקנון ,המובא על דרך
ההפניה.
לפירוט הסדרים בנושא כמפורט בסעיף (26ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף -מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1969-שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות ראו
סעיף  4.2לתשקיף מדף זה.

1.7

נושאי משרה בכירה בחברה
לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים ,ראו פירוט לפי
תקנה 26א בפרק ד' לדוח התקופתי ,הנכלל על דרך ההפניה.

1.4

מורשי חתימה עצמאיים
נכון למועד תשקיף מדף זה ,לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

1.7

פרטים נוספים
עורכי הדין של התשקיף:

פרל כהן צדק לצר ברץ
דרך מנחם בגין  ,172תל אביב

רואי החשבון של החברה:

קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר רו"ח
רח' עמינדב  ,7תל אביב

משרדה הרשום של החברה :ספיר פנחס  ,1ת.ד  , 4172נס ציונה 14140

ז1-

פרק ח'  -בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

1.1

1.1.1

לפירוט התגמולים ששילמה החברה בכל אחת מהשנים  2014ו 2015 -לכל אחד מבעלי
1

התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד
בשליטתה ,בין אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד
בשליטתה ,בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר והן
לפירוט הסכומים ששולמו לדירקטורים בחברה ,ראה תקנה  21בפרק ד' (דוח פרטים
נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת  2014כפי שפורסם ביום 29
במרץ ( 2015מס' אסמכתא"( )2015-01-064795 :הדוח התקופתי  )"2014ותקנה 21
בפרק ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי ,הנכללים בתשקיף זה על
דרך ההפניה.
1.1.2

פרטי מקבל התגמולים

להלן פרטים אודות התגמולים ששילמה החברה לכל אחד ממקבלי השכר הגבוה
ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה שכיהנו בחברה בתקופה מיום  1בינואר 2016 ,ועד
למועד פרסום התשקיף (באלפי ש"ח)*:
תגמולים עבור שירותים

שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד
(בדילול
מלא)

שכר

מענק
הנפקה

מענק

סה"כ
תשלום
מבוסס
מניות-
הבשלת
האופציות
מותנית
בחתימה
על הסכם
מהותי

תשלום
מבוסס
מניות-
הבשלת
האופציות
על פני זמן

מר יוסי
בן יוסף

מנכ"ל
ודירקטור
בחברה

100%

15.40%
()15.19%

329

***

321

מר
יהודה
פיינברג

סמנכ"ל
כספים

100%

0.01%

227

***

52

ד"ר
אריק
חסון

סמנכ"ל
מחקר
ופיתוח

100%

ד"ר נטע
לבון

סמנכ"ל
תפעול

100%

פרופ'
מישל
רבל

דירקטור,
מדען
ראשי

-

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר
(רכב)

שווי
התגמולים
לחברה

657

21

300

()0.67%
0.01%

219

***

20

4

243

()0.60%
0%

190

***

203

13

()0.31%
13.62%

-

44

()10.95%

**
220

* סכומי שכר במונחי עלות לחברה.
1

לפרטים אודות הגמול ששולם למבקר הפנימי של החברה בגין השנים  2014ו ,2015-ראה סעיף (1ג) לפרק ב' (דוח
הדירקטוריון) בדוח התקופתי  2014ובדוח התקופתי .2015

ח1-

264

* הסכומים המפורטים לעיל כוללים את הוצאות החברה בגין זכויות סוציאליות ,הפרשות סוציאליות כמקובל ,העמדת רכב
ומכשיר סלולארי.
** שכר רעיוני כפי שהוכר בדוחות הכספיים.
*** שולמו בפועל מענקים בגין שנת  2015כמתואר בדוח התקופתי (פרק ד' ,פרטים על פי תקנה .)21

1.1.3

פרטי מקבל התגמולים

להלן פרטים אודות התגמולים ששילמה החברה לכל אחד מבעלי העניין בחברה,
שאינו נמנה בטבלה בסעיף  1.1.2לעיל ,בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה
בתקופה מיום  1בינואר 2016 ,ועד למועד פרסום התשקיף (באלפי ש"ח):
תגמולים עבור שירותים

שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד
(בדילול
מלא)

שכר

אלי אופר

יו"ר
הדירקטור
יון

לפי
הצורך

0%

62

עדינה
מקובר

דח"צית

אבי בזורה

דח"צ

עינת
צפריר

דירקטורי
בלתי
ת
תלויה

רמי
אפשטיין

דירקטור

אבי
מייזלר

דירקטור

יגאל פטרן

דירקטור

מר ג'וליאן
רוג'רי

דירקטור

לפי
הצורך
לפי
הצורך
לפי
הצורך
לפי
הצורך
לפי
הצורך
לפי
הצורך
לפי
הצורך

מענק
הנפקה

מענק

סה"כ
תשלום
מבוסס
מניות-
הבשלת
האופציות
מותנית
בחתימה
על הסכם
מהותי

תשלום
מבוסס
מניות-
הבשלת
האופציות
על פני זמן

35

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר
(רכב)

שווי
התגמולים
לחברה

97

()0.71%
0%

6

13

19

()0.20%
0%

6

20

26

()0.20%
0%

6

15

21

()0.20%
0%

14

7

6

27

()0.20%
7.64%

-

-

-

-

()5.52%
1.35%

14

7

21

()1.17%
20.67%

-

44

(16.40%
)

ח2-

44

1.1.4

להלן יובאו פרטים בדבר תגמול או התחייבות לתגמול שניתנו למי מהמנויים בסעיף
 1.1.2לאחר תאריך הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת  2016אשר פורסמו ביום
 31במאי( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-041394 :שצורפו לתשקיף על דרך ההפניה
ועד למועד התשקיף:
1.1.4.1

בישיבת דירקטוריון החברה מיום  31במאי 2016 ,החליט דירקטוריון ,בין
היתר ,את ההחלטות הבאות )1( :עדכון החלטת מסגרת של פוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה ו )2( ;-הענקת כתב פטור ושיפוי לה"ה
מישל רבל ,אבי מייזלר ויגאל פטרן ,דירקטורים בחברה .לפרטים נוספים
ראו דיווח מיידי מיום  1ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא,)2016-01-041964 :
המובא על דרך ההפניה .ביום  21ביוני 2016 ,זימנה החברה אסיפה כללית
שנתית ומיוחדת אשר תתקיים ביום  27ביולי 2016 ,במסגרתה יבואו
לאישור האסיפה הכללית ,בין היתר ,הארכת כהונתם של חברי
הדירקטוריון ,למעט דירקטורים חיצוניים ,וכן הענקת כתבי פטור ושיפוי
למר יוסי בן יוסף ,בעל שליטה ,מנכ"ל ודירקטור בחברה וכן למר ג'וליאן
רוג'רי ,בעל שליטה ודירקטור בחברה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
מיום  21ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-063340 :המובא על דרך
ההפניה.

1.1.4.2

בישיבת דירקטוריון החברה מיום  31במאי 2016 ,החליט דירקטוריון ,בין
היתר ,את ההחלטות הבאות )1( :התקשרות החברה בחידוש פוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה; ( )2הארכת הסכם מתן
שירותים עם פרופ' מישל רבל ,מדען ראשי ודירקטור בחברה ,מיום 26
במאי 2013 ,לתקופה נוספת של  3שנים ,בתנאי עסקה מזכה שאין בה אלא
כדי לזכות את החברה  -לפי ההסכם כאמור ,פרופ' רבל אינו זכאי לשכר
או תמורה אחרת בגין מתן השירותים לחברה ,למעט החזר נסיעות
במסגרת תפקידו .לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי מיום  1ביוני( 2016 ,מס'
אסמכתא ,)2016-01-041912 :המובא על דרך ההפניה.

1.1.5

מדיניות התגמול
לפירוט מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה ,ראו דיווח מיידי מיום  21בינואר,
( 2016מס' אסמכתא ,)2016-01-016027 :הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

1.2

עסקאות עם בעלי שליטה
1.2.1

לפירוט עסקאות של החברה עם בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה יש עניין
אישי באישורן ,שהחברה התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,או במועד
התשקיף ראו תקנות  22 ,21ו29-א בפרק ד' לדוח תקופתי  2014ותקנות  29 ,22 ,21ו-
29א בפרק ד' לדוח התקופתי ,הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

1.2.2

ביום  14באפריל 2016 ,הודיעה החברה על הסכם אופציה לרכישת מניות בין מר יוסי
בן יוסף ,בעל שליטה ,מנכ"ל ודירקטור בחברה לבין חברת  ,League Jinn SARLחברה
ח3-

פרטית בבעלותו המלאה של מר ג'וליאן רוג'רי ,בעל שליטה ודירקטור בחברה.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  14באפריל( 2016 ,מס' אסמכתא2016-01- :
 ,)049371המובא על דרך ההפניה.
1.2.3

ביום  1ביוני 2016 ,הודיעה החברה כי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  31במאי,
 2016החליט ,בין היתר ,על הארכת הסכם מתן שירותים עם פרופ' מישל רבל ,בעל
שליטה ,מדען ראשי ודירקטור בחברה ,מיום  26במאי 2013 ,לתקופה נוספת של 3
שנים ,בתנאי עסקה מזכה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה  -לפי ההסכם כאמור,
פרופ' רבל אינו זכאי לשכר או תמורה אחרת בגין מתן השירותים לחברה ,למעט
החזר נסיעות במסגרת תפקידו .לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי מיום  1ביוני2016 ,
(מס' אסמכתא ,)2016-01-041912 :המובא על דרך ההפניה.

1.2.4

ביטוח ושיפוי לנושאי משרה
לפרטים אודות הסדרי הביטוח והשיפוי החלים על נושאי המשרה בחברה ראו תקנה
29א לדוח תקופתי  ,2015הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה .כמו כן ,לאישור
דירטקוריון החברה בדבר עדכון החלטת מסגרת של פוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה והענקת כתב פטור ושיפוי לה"ה מישל רבל ,אבי מייזלר
ויגאל פטרן ,דירקטורים בחברה ראו דיווח מיידי מיום  1ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא:
 ,)2016-01-041964המובא על דרך ההפניה .כמו כן ,לפרטים בדבר התקשרות החברה
בחידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ראו דיווח מיידי מיום 1
ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-041912 :המובא על דרך ההפניה.

1.2.5

ביום  31במאי 2016 ,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בין היתר ,הענקת
כתבי שיפוי ופטור למר יוסי בן יוסף ,בעל שליטה ,מנכ"ל ודירקטור בחברה ולמר
ג'וליאן רוג'רי ,בעל שליטה ודירקטור בחברה .האסיפה הכללית שנתית ומיוחדת
לאישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לבעלי השליטה כאמור עתידה להתכנס ביום 27
ביולי .2016 ,לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידי םמיום  21ביוני( 2016 ,מס'
אסמכתאות 2016-01-063340 :ו ,)2016-01-063334-המובאים על דרך ההפניה.

1.3

החזקות בניירות ערך של החברה על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
1.3.1

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בחברה בניירות הערך של החברה למועד פרסום
התשקיף ראו סעיף  3.3.1לעיל ובשניים עשר חודשים שקדמו לו ,ראו דיווח מיידי
מיום  7ביוני( 2015 ,מס' אסמכתא ,)2015-01-042576 :הנכלל בתשקיף זה על דרך
ההפניה.

ח4-

פרק ט'  -דוחות כספיים
1.1

הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף
1.1.1

הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנה 60ב לתקנות
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף -מבנה וצורה) ,התשכ"ט 1161-הינם:
1.1.1.1

דוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2015 ,כפי שפורסמו על
ידי החברה ביום  30במרץ 2016 ,במסגרת הדוח התקופתי ,הנכללים
בתשקיף זה על דרך ההפניה.

1.1.1.2

1.1.2

דוחותיה הכספיים של החברה לתקופה המסתיימת ביום  31במרץ,2016 ,
כפי שפורסמו על ידי החברה ביום  31במאי 2016 ,במסגרת דוח רבעון
ראשון  ,2016הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

הצהרות הנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ליום  31בדצמבר,2015 ,
לפי תקנה 1ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1170 -להלן:
"תקנות הדוחות") נכללו בדוח התקופתי ,והינם מובאים בתשקיף זה על דרך ההפניה
בהתאם לתקנה 60ב לתקנות פרטי תשקיף.

1.1.3

הצהרות הנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ליום  31במרץ ,2016 ,לפי
תקנה 38ג(ד) לתקנות הדוחות נכללו בדוח רבעון ראשון  ,2016הנכלל על דרך ההפניה
לדוח רבעון ראשון .2016

1.1.9

לסעיף  1.2לתשקיף מצורף מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה,
לכלול בתשקיף בדרך של הפניה את דוחות רואי החשבון המבקרים ואת דוחות
הסקירה ,לפי העניין ,לכל אחד מהדוחות המפורטים בסעיף  1.1.1לעיל.

1.1.5

לסעיף  1.3לתשקיף מצורף דוח אירועים כהגדרתו בסעיף 56א לתקנות ניירות ערך
(פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1161-בדבר אירועים
מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום  31במרץ,
.2016

ט1 -

1.2

מכתב הסכמה רואי החשבון

תאריך 26 :ביוני 2016
לכבוד
הדירקטוריון של קדימהסטם בע"מ
א.ג.נ,.

הנדון:

תשקיף מדף של קדימהסטם בע"מ (להלן – החברה)

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף של החברה ,של הדוחות
שלנו המפורטים להלן ,בהתייחס לדוחות הכספיים הבאים של החברה:
א .דוח רואי החשבון המבקרים מיום  21במרס 2016 ,על הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר
 2015ו 2019-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2015 ,
ב .דוח סקירה מיום  31במאי 2016 ,על מידע כספי תמציתי של החברה ליום  31במרס 2016 ,ולתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל בתשקיף המדף האמור.
בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

ט2 -

1.3

דוח אירועים בדבר אירועים שאירעו לאחר החתימה על הדוחות הכספיים של החברה לתקופה
המסתיימת ביום  31במרץ2016 ,

דוח אירועים

כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה),
תשכ"ט1969-

להלן גילוי בדבר אירועים שארעו לאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של חברת קדימהדסטם בע"מ
(להלן" :החברה") ליום  31במרץ ( 2016אשר נחתמו ביום  31במאי  )2016ועד למועד פרסום התשקיף:
)1

ביום  1ביוני 2016 ,הודיעה החברה כי בהמשך להמלצות ועדת התגמול מימים  17באפריל ו5 -
במאי 2016 ,אישר דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  31במאי ,2016 ,בין היתר ,את ההחלטות
הבאות ) 1( :עדכון החלטת מסגרת של פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה; ()2
הענקת כתב פטור ושיפוי לה"ה מישל רבל ,אבי מייזלר ויגאל פטרן ,דירקטורים בחברה; ()3
הענקת כתבי אופציה ל 6 -עובדי החברה ו )9( ;-אימוץ מדיניות תרומות .לפרטים נוספים ראו
דיווח מיידי מיום  1ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-091169 :המובא על דרך ההפניה.

)2

ביום  1ביוני 2016 ,הודיעה החברה כי בהמשך להמלצות ועדת התגמול ,וועדת הביקורת ,אישר
דירקטוריון החברה ביום  31במאי ,2016 ,בין היתר ,את ההחלטות כדלקמן )1( :התקשרות החברה
בחידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה; ( )2הארכת הסכם מתן שירותים עם
פרופ' מישל רבל ,מדען ראשי ודירקטור בחברה ,מיום  26במאי 2013 ,לתקופה נוספת של  3שנים,
בתנאי עסקה מזכה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה  -לפי ההסכם כאמור ,פרופ' רבל אינו
זכאי לשכר או תמורה אחרת בגין מתן השירותים לחברה ,למעט החזר נסיעות במסגרת תפקידו.
לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי מיום  1ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-091182 :המובא על
דרך ההפניה.

)3

ביום  1ביוני 2016 ,הודיעה החברה על הצעה פרטית של  17,000אופציות לא רשומות ל 6-עובדים
הניתנות למימוש ל 17,000 -מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  1ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-092633 :המובא על
דרך ההפניה .כמו כן ביום  8ביוני 2016 ,דיווחה החברה על הקצאת האופציות האמורות .לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי מיום  8ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-096181 :המובא על דרך
ההפניה.

)9

ביום  5ביוני 2016 ,הודיעה החברה על פקיעת  1,000אופציות לא רשומות .לפרטים ראו דיווח
מיידי מיום  5ביוני( 2016 ,מס' אסמכתא ,)2016-01-099019 :המובא על דרך ההפניה.
ט3 -

)5

ביום  13ביוני 2016 ,הודיעה החברה כי הושגה הצלחה בניסוי שהתבצע עם ד"ר טלי דביר במסגרת
הסכם ניסוי היתכנות שנחתם בין החברה לבין רמות ,חברת מסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת
תל אביב ,אשר מטרתו לבחון פיתוח חדשני המתבסס על המוצר לטיפול התאי בסוכרת של החברה
והטכנולוגיה לייצור חומרי מעטפת של ד"ר דביר ,אשר תאיץ את תהליכי הפיתוח של המוצר התאי
של החברה לטיפול בסוכרת .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  13ביוני( 2016 ,מס'
אסמכתא ,)2016-01-098738 :המובא על דרך ההפניה.
 )6ביום  21ביוני 2016 ,זימנה החברה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת אשר תתקיים ביום  27ביולי,
 2016במסגרתה ידונו בדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2015 ,
וכן יבואו הנושאים הבאים לאישור האסיפה הכללית :מינוי מחדש של משרד רואי חשבון מבקר
והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם; הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה ,למעט
הדירקטורים החיצוניים; הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים מר יגאל פטרן ומר אבי מייזלר
על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת; הענקת כתבי פטור ושיפוי לפרופ' מישל רבל ,בעל שליטה,
דירקטור ומדען ראשי של החברה; והענקת כתבי פטור ושיפוי למר יוסי בן יוסף ,בעל שליטה,
מנכ"ל ודירקטור בחברה ולמר ג'וליאן רוג'רי ,בעל שליטה ודירקטור בחברה .לפרטים נוספים ראו
דיווחים מיידיים מיום  21ביוני( 2016 ,מס' אסמכתאות 2016-01-063390 :ו,)2016-01-063339-
המובאים על דרך ההפניה.

 26ביוני2016 ,

_______________________

_______________________

ד"ר אלי אופר ,יו"ר דירקטוריון

יוסי בן יוסף ,מנכ"ל ודירקטור
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פרק י' – פרטים נוספים
חוות דעת עורך דין

1.01

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה מאת משרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ,
המשמשים כעורכי הדין להנפקה זו:

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz
Advocates, Patent Attorneys & Notaries

 26ביוני2.16 ,
לכבוד
קדימהסטם בע"מ

א0ג0נ,0
הנדון :תשקיף מדף של קדימהסטם בע"מ ("החברה" ו"-תשקיף המדף")
בהתאם לבקשתכם ,הרינו לאשר בזאת כי:
01

החברה מוסמכת להציע את ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף באופן המוצע בתשקיף מדף
זה0

02

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף0

הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף0

עדן טגניה ,עו"ד

אילן גרזי ,עו"ד

פרל כהן צדק לצר ברץ

י1-

1.02

הוצאות ההנפקה
הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא כ 45 -אלפי ש"ח 0בנוסף,
במועד גיוס ההון על פי דוח הצעת המדף ,אם וככל שיפורסם ,תהיינה לחברה הוצאות נוספות
הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דו"ח הצעת המדף0

1.01

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא
בתמורה למזומנים ,למעט הקצאת ניירות ערך כמפורט בפרקים ג' ו-ח' לתשקיף0

1.04

עיון במסמכים
העתק מתשקיף זה ,ומכל דו"ח ,חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בו ,תקנון ההתאגדות
של החברה וכן כל דו"ח או הודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיפים  16עד  17לחוק ניירות ערך,
מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו  www.isa.gov.ilו/או עומדים לעיון
במשרדה הרשום של החברה ,בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש0

י2-

פרק יא' -חתימות
החברה
קדימהסטם בע״מ

_______________

הדירקטורים
ד"ר אלי אופר

________________

יוסי בן יוסף

________________

ד"ר עדינה מקובר

________________

אבי בזורה

________________

ג'וליאן רוג'רי ()Julien Ruggieri

________________

פרופ' מישל רבל

________________

עו"ד רמי אפשטיין

________________

עינת צפריר

________________

אבי מייזלר

________________

יגאל פטרן

________________

