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הנדון :דוח הצעה ערוך על פי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(,
התש"ס2000-
)"דוח ההצעה" או "דוח העסקה"(
בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק החברות"( ,תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות
ערך בחברה רשומה( ,התש"ס") 2000-תקנות ההצעה"( ,תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
תש"ל") 1970-תקנות הדיווח"( ותקנות החברות )הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת
נושא על סדר היום( ,תש"ס") 2000-תקנות אסיפה כללית"( ,ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית
מיוחדת של בעלי מניות ניו הוריזון גרופ בע"מ )"החברה"( אשר תתקיים ביום ב' 12 ,בפברואר  ,2018בשעה
 15:00במשרדי החברה ברח' מנחם בגין  ,7רמת גן )"האסיפה"(.
הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ,המנויים בסעיפים  1.3.1עד  1.3.14לדוח העסקה להלן ,מובאים
לאישורה ,לאחר שאושרו על ידי דירקטוריון החברה בישיבותיו מהימים  10בדצמבר  19 ,2017בדצמבר  2017ו-
 2בינואר  ,2018לאחר שביום  10בדצמבר  2017נתקבלו בידי הדירקטוריון המלצות ועדת הביקורת וועדת
התגמול של החברה ,לפי העניין ,וכמפורט בדוח זה להלן.
במסגרת האסיפה מובאת לאישור בין היתר ,כחלק מעסקת המיזוג )כהגדרתה להלן( ,הצעה פרטית חריגה של
 9,211,662מניות רגילות של החברה ,1אשר בכפוף להשלמת עסקת המיזוג תוקצינה לניצעים ,לפורטופינו
ולמנהלים ,כהגדרתם בדוח זה להלן .יובהר כי אא"כ צוין במפורש אחרת ,כמות המניות הנקובה לעיל ,וכל יתר
כמויות המניות המפורטות בדוח עסקה זה ,חושבו על בסיס ההון המונפק של החברה במועד פרסום דוח
העסקה ובהנחה שהחברה השלימה תהליך של איחוד הון כמפורט בסעיף  2.6.1להלן .ככל שיחול שינוי בהון
המונפק של החברה נכון למועד השלמת העסקאות נשוא דוח עסקה זה ,ו/או שינוי באיחוד ההון ,יותאמו
הכמויות כדי שישקפו במועד העסקאות נשוא דו"ח זה את אחוזי ההחזקה המפורטים בטבלה שבסעיף 2.1.3
להלן .ככל שיהיה שינוי בכמויות המניות המוקצות על פי דוח העסקה ,תפרסם החברה דוח מיידי בדבר
ההתאמות שבוצעו.
יובהר ,כי אישור עסקת המיזוג נשוא דוח זה ,כהגדרתה להלן ,כפוף לאישור האסיפה את כל הנושאים
המנויים בסעיפים  1.3.1עד  1.3.14לדוח זה ,ועד בכלל ,באופן כזה ,שככל שלא יינתן אישור לכל אחד
מהנושאים הנ"ל ,ייחשב הדבר כאילו לא אושרה עסקת המיזוג על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה,
ולמען הסר ספק -אי אישורו של נושא אחד מבין הנושאים הנ"ל יביא לאי אישורם של כל יתר הנושאים
הנ"ל.

1

לאחר ביצוע איחוד של הון מניות החברה ביחס של  ,1:20אשר יובא לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה בסמוך לאחר
פרסום דוח זה ,ושעתיד להתבצע טרם השלמת המיזוג והקצאת המניות נשוא הסכם המיזוג.

173\3\1473

 .1תיאור עיקרי ההתקשרות המוצעת ,הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות
המוצעות בעניינם
 .1.1מבוא
ביום  19בדצמבר  2017התקשרה החברה עם אקסל טלקום בע"מ ,חברה פרטית שאינה קשורה
לחברה ו/או לבעל השליטה בה ואשר למיטב ידיעת החברה עוסקת ,בין היתר ,במתן פתרונות חומרה
ותוכנה בתחומי הטלקום )"אקסל טלקום" ו"-פעילות הטלקום" ,בהתאמה( ,ועם חמישה מבעלי
מניותיה של אקסל טלקום ,שמרוק ישראל קרן צמיחה ) IIשותפות זרה( )"שמרוק ישראל"(,2
שמרוק קרן צמיחה למשקיעים ישראלים ) IIשותפות מוגבלת( )"שמרוק צמיחה"() 3שמרוק ישראל
ו -שמרוק צמיחה להלן ביחד" :קרנות שמרוק"( ,לומן קפיטל בע"מ )"לומן"( ,4צליר אחזקות בע"מ
)"צליר"( 5ואי.טי.וי טכנולוגיות בע"מ )"אי.טי.וי"( ,6אשר מחזיקים ביחד בכ 797.44% -מהון המניות
המונפק והנפרע של אקסל טלקום )קרנות שמרוק ,לומן ,צליר ו -אי.טי.וי ייקראו יחדיו" :הניצעים
החותמים"( ,בהסכם מיזוג מותנה על דרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת
מס הכנסה ]נוסח חדש[ )"הסכם המיזוג"" ,העסקה" או "עסקת המיזוג" ו"-פקודת מס הכנסה",
לפי העניין( ,אשר השלמת העסקה על פיו כפופה להתקיימות התנאים המתלים המנויים בסעיף 2.3
לדוח העסקה )"התנאים המתלים"( ,ביניהם אישור אסיפת בעלי המניות של החברה לעסקה
ולפעולות נוספות הנלוות לה כמפורט בדוח זה להלן.
 .1.2תיאור תמצית עסקת המיזוג עם אקסל טלקום
 .1.2.1במועד השלמת העסקה ,ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיף  2.3לדוח
זה להלן ולביצוע כל התחייבויות הצדדים על פי הסכם המיזוג ,כל בעלי מניות אקסל
טלקום ,קרי הניצעים החותמים )כהגדרתם לעיל( החתומים על הסכם המיזוג וכן יתר בעלי
מניות אקסל טלקום )יחדיו" :בעלי מניות אקסל טלקום"( ,המחזיקים יחד במלוא )(100%
מהון המניות המונפק והנפרע של אקסל טלקום ,יעבירו לחברה את מלוא החזקותיהם
במניות חברה אחות )ייעודית( של אקסל טלקום )חברה בהקמה ,אשר אליה תועבר פעילות
הטלקום( )"אקסל סולושנס"( ,המהוות  100%מהון המניות של אקסל סולושנס ,בדילול
מלא )"המניות המועברות" או "המניות הנרכשות"( ובתמורה ,החברה תקצה לבעלי מניות
אקסל טלקום מניות רגילות של החברה ,אשר תהוונה ,לאחר הקצאתן 72.93% ,מהון
המניות המונפק של החברה )"מניות התמורה"( ,בשיעורים המפורטים בדוח זה להלן
ובהתאם לחלקם היחסי בהון המניות המונפק והנפרע של אקסל סולושנס כחברה פרטית,
כמפורט בדוח זה להלן.
 .1.2.2מיד לאחר הקצאת מניות התמורה ,תוקצינה לפורטופינו השקעות בע"מ ,חברה פרטית אשר
למיטב ידיעת החברה עוסקת ,בין היתר ,בתחום בנקאות ההשקעות ואשר שימשה כמתווך
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למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מאקסל טלקום ,שמרוק ישראל הינה שותפות זרה המאוגדת באיי קיימן .כמו כן ,למיטב
ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מאקסל טלקום ,השותף הכללי של השותפות הינה שמרוק קרן צמיחה יועצים בע"מ ,ובעלי
השליטה בשותפות הינם ה"ה אריה עובדיה ומיכה גייגר.
למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מאקסל טלקום ,שמרוק צמיחה הינה שותפות זרה המאוגדת באיסלנד .כמו כן ,למיטב
ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מאקסל טלקום ,השותף הכללי של השותפות הינה שמרוק קרן צמיחה יועצים בע"מ ,ובעלי
השליטה בשותפות הינם ה"ה אריה עובדיה ומיכה גייגר.
למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מאקסל טלקום ,לומן הינה חברה פרטית המאוגדת בישראל .כמו כן ,למיטב ידיעת
החברה וכפי שנמסר לה מאקסל טלקום ,בעלי השליטה בלומן הינם ה"ה שי ויל ,גיל ויל ואילת ויל נבנצל.
למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מאקסל טלקום ,צליר הינה חברה פרטית המאוגדת בישראל .כמו כן ,למיטב ידיעת
החברה וכפי שנמסר לה מאקסל טלקום ,בעל השליטה בצליר הינו מר מאיר יעקובסון.
חברה בשליטתו של מר מרק סילנפרוינד .לפרטים נוספים ראו סעיף  1.3.5להלן.
מובהר כי בהתאם להוראות הסכם המיזוג יועברו לחברה מלוא ) (100%ההחזקות באקסל סולושנס.
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בעסקה )"פורטופינו"( מניות רגילות של החברה המהוות ,לאחר הקצאת מניות התמורה
ולאחר הקצאתן 2.12% ,מהון המניות המונפק של החברה )"מניות פורטופינו"(.
 .1.2.3מיד לאחר מועד השלמת העסקה )לרבות הקצאת מניות התמורה ומניות פורטופינו( תקצה
החברה מניות רגילות של החברה לשני עובדים שהינם מנהלים )מיועדים מטעם אקסל
סולושנס( בחברה )"המנהלים"( ,בשיעור המהווה לאחר הקצאתן  5.61%מהון המניות
המונפק של החברה ,בדילול מלא ,וזאת במסגרת תכנית הקצאת מניות לפי סעיף 102
לפקודת מס הכנסה )"מניות המנהלים"(.
 .1.2.4מובהר כי כל ההקצאות שתבוצענה במצטבר בהתאם להסכם המיזוג ,לרבות מיד לאחר
השלמתו ,לפורטופינו ולמנהלים )וכמפורט בסעיפים  1.2.1עד  1.2.3לעיל( תהוונה עד
 74.99%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ,בדילול מלא.
 .1.2.5השלמת העסקה תתבצע לא יאוחר מ 7-ימי עסקים ממועד התקיימות כל התנאים המתלים
)״מועד ההשלמה״( ,או במועד אחר שיתואם בין הצדדים ,בכפוף להתקיימותם במלואם
בהתאם לסעיף  2.3להלן )או לוויתור עליהם ,כאמור באותו הסעיף(.
 .1.2.6במסגרת הסכם המיזוג נקבע כי עד למועד ההשלמה ,רשאיות אקסל טלקום והחברה,
בהסכמה משותפת ,לבטל את ההסכם בכל עת ומכל סיבה .מבלי לגרוע מהאמור ,הוסכם בין
הצדדים כי הסכם המיזוג יבוטל בקרות אירועים מסוימים המפורטים בהסכם המיזוג,
לרבות וככל שמועד ההשלמה לא התרחש עד ליום  18באפריל  ,2018היינו בתוך  120ימים
ממועד חתימת הסכם המיזוג )"המועד האחרון"(.
 .1.3הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה
אישור כל אחד מהנושאים המפורטים בסעיפים  1.3.1עד  1.3.14העומדים על סדר יומה של
האסיפה ,מהווה חלק מתנאי התקשרות החברה עם אקסל טלקום ובעלי מניותיה וכן חלק
מהתנאים המתלים הדרושים להשלמת העסקה ,ומשכך נדרש אישור האסיפה לכל אחד ואחד
מהנושאים הנ"ל כחלק מהתנאים המתלים להשלמת העסקה .בהתאם לאמור ,יובהר ,כי אישור
עסקת המיזוג נשוא דוח זה כפוף לאישור הנושאים המנויים בסעיפים  1.3.1עד  1.3.14ועד בכלל,
באופן כזה ,שככל שלא יינתן אישור האסיפה לכל אחד מהנושאים הנ"ל ,ייחשב הדבר כאילו לא
אושרה העסקה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ,ולמען הסר ספק -כל הנושאים הנ"ל
המנויים בסעיפים  1.3.1עד  1.3.14ועד בכלל ,מובאים לאישור האסיפה באופן כזה שאי אישורו
של נושא אחד מבין הנ"ל יביא לאי אישורם של יתר הנושאים האמורים:
 .1.3.1אישור התקשרות החברה עם אקסל טלקום והניצעים החותמים בעסקת המיזוג וביצוע
הקצאה פרטית לבעלי מניות אקסל סולושנס במסגרת עסקת המיזוג
ההחלטה המוצעת:
אישור התקשרות החברה עם אקסל טלקום והניצעים החותמים בהסכם המיזוג ובעסקת
המיזוג ,הוצאתם אל הפועל וביצוע כל הפעולות מכוחם ,לרבות רכישת המניות הנרכשות,
וביצוע הקצאה פרטית לבעלי מניות אקסל טלקום )היינו "הניצעים" כהגדרתם לעיל ,אשר
כאמור ,כולם יחדיו יחזיקו במלוא הון המניות של אקסל סולושנס עם הקמתה( ,של
 8,276,374מניות רגילות של החברה") 8מניות התמורה"( ,והכל על פי התנאים וביצוע
הפעולות הנלוות לעסקה כמפורט בדוח העסקה.
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כמו כן ,כחלק מאישור עסקת המיזוג ,האסיפה מתבקשת להסמיך את הנהלת החברה לנקוט
בשם החברה בכל הפעולות הנדרשות ,על מנת להשלים ולהוציא לפועל את ההחלטות
המובאות לאישורה בזימון אסיפה זה ,ובכלל זה להאריך את המועד האחרון להתקיימות
התנאים המתלים בהסכם המיזוג או לוותר על התקיימות תנאי מבין התנאים המתלים
)שניתנים לוויתור על פי הוראות הסכם המיזוג( ,לפי העניין ,ובלבד שלדעת הנהלת החברה
אין בשינויים או בהסכמות כאמור כדי להשפיע באופן מהותי לרעה על תנאי העסקה
הנוגעים לחברה ,וויתור על אחד מהם אנו נדרש על פי דין.
 .1.3.2מיד לאחר הקצאת מניות התמורה כאמור לעיל ,אישור ביצוע הקצאה פרטית לפורטופינו
ההחלטה המוצעת:
מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית לבעלי מניות אקסל טלקום )כאמור בסעיף  1.3.1לעיל(,
ובהתאם לתנאי הסכם המיזוג ,אישור ביצוע הקצאה פרטית לפורטופינו של  245,684מניות
רגילות של החברה") 9מניות פורטופינו"( .מובהר כי הקצאת מניות פורטופינו הינה בהתאם
להוראות הסכם המיזוג ומהוות תנאי מתלה לו ,והן מוקצות בתמורה לשירותי תיווך
בעסקה שהוענקו לאקסל טלקום )בלבד( .לפרטים נוספים בדבר הקצאת מניות פורטופינו
ראו סעיף  3.2לדוח זה להלן .לפרטים בדבר התחייבות החברה כלפי פורטופינו בקשר עם
שירותי תיווך בעסקה שהוענקו לחברה )בלבד( ,ראו סעיף  2.13.3לדוח זה הלן.
 .1.3.3בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ומיד לאחריה ,אישור ביצוע הקצאה פרטית למנהלים
ההחלטה המוצעת:
מיד לאחר מועד השלמת העסקה )לרבות הקצאת מניות התמורה ומניות פורטופינו -כאמור
בסעיפים  1.3.1ו 1.3.2 -לעיל( ובהתאם לתנאי הסכם המיזוג ,אישור ביצוע הקצאה פרטית
לשני מנהלים מיועדים בחברה )ה"ה רונן שור ,מנכ"ל החברה המיועד ,ורון גולדשטיין ,יו"ר
דירקטוריון החברה המיועד( )"המנהלים"( של  689,604מניות רגילות של החברה") 10מניות
המנהלים"( .מובהר כי מניות המנהלים תוקצינה במסגרת תכנית הקצאת מניות לעובדים
ונושאי משרה לפי סעיף  102לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ במסלול רווח הון ,וכן כי
הקצאת מניות המנהלים מהווה חלק מתנאי התגמול למנהלים בתפקידם העתידי בחברה
לאחר המיזוג והמובאים לאישור האסיפה כמפורט בסעיפים  3.4.7ו 3.7.4 -לדוח זה להלן.
 .1.3.4בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,מינוי מר רון גולדשטיין ליו"ר דירקטוריון פעיל בחברה
ואישור תנאי כהונתו והעסקתו
ההחלטה המוצעת:
בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,ובהתאם לתנאי הסכם המיזוג ,אישור מינויו של מר רון
גולדשטיין כדירקטור המיועד להתמנות ליו"ר דירקטוריון פעיל בחברה לאחר המיזוג ,וכן
אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון גולדשטיין כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהתאם
לתנאי ההעסקה המוצעים המפורטים בסעיף  3.4.7לדוח העסקה.
הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב)א() (10ולתקנה  26לתקנות הדיווח והעתקי הצהרת
יו"ר הדירקטוריון המועמד ,מצ"ב כנספח ב' לדוח העסקה.
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לאחר ביצוע איחוד של הון מניות החברה ביחס של  ,1:20אשר יובא לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה בסמוך לאחר
פרסום דוח זה ,ושעתיד להתבצע טרם השלמת המיזוג והקצאת המניות נשוא הסכם המיזוג.
לאחר ביצוע איחוד של הון מניות החברה ביחס של  ,1:20אשר יובא לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה בסמוך לאחר
פרסום דוח זה ,ושעתיד להתבצע טרם השלמת המיזוג והקצאת המניות נשוא הסכם המיזוג.
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טבלה המציגה את תנאי העסקתו המוצעים של מר גולדשטיין במונחי עלות לחברה ,בהתאם
לתוספת השישית לתקנות הדיווח ,מצ"ב כנספח ד' לדוח העסקה.
 .1.3.5בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,מינוי מר מרק סילנפרוינד לדירקטור פעיל בחברה ואישור
תנאי כהונתו והעסקתו
ההחלטה המוצעת:
בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,ובהתאם לתנאי הסכם המיזוג ,אישור מינויו של מר מרק
סילנפרוינד לדירקטור פעיל בחברה לאחר המיזוג ,וכן אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר
מרק סילנפרוינד כדירקטור פעיל בחברה בהתאם לתנאי ההעסקה המוצעים המפורטים
בסעיף  3.5.4לדוח העסקה.
הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב)א() (10ולתקנה  26לתקנות הדיווח והעתקי הצהרת
הדירקטור המועמד ,מצ"ב כנספח ב' לדוח העסקה.
טבלה המציגה את תנאי העסקתו המוצעים של מר סילנפרוינד במונחי עלות לחברה ,בהתאם
לתוספת השישית לתקנות הדיווח ,מצ"ב כנספח ד' לדוח העסקה.
 .1.3.6בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,סיום כהונת הדירקטורים הנוכחיים )למעט הדח"צים(
ומינוי הגב' מיכל נוי לדירקטורית חיצונית נוספת בחברה ואישור תנאי כהונתה
ההחלטה המוצעת:
בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,ובהתאם לתנאי הסכם המיזוג ,אישור מינויה של הגב' מיכל
נוי לדירקטורית חיצונית נוספת בחברה לאחר המיזוג לתקופה של שלוש שנים שתחל ממועד
השלמת עסקת המיזוג ,וכן אישור תנאי כהונתה של הגב' מיכל נוי כדירקטורית חיצונית
בחברה ,כמפורט בסעיף  3.6לדוח העסקה.
הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב)א() (10ולתקנה  26לתקנות הדיווח והעתקי הצהרת
הדירקטורית החיצונית המועמדת ,מצ"ב כנספח ב' לדוח העסקה.
 .1.3.7בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן שור כמנכ"ל
החברה )לאחר המיזוג( )"החברה הממוזגת"(
ההחלטה המוצעת:
בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,ובהתאם לתנאי הסכם המיזוג ,אישור תנאי כהונתו
והעסקתו של מר רונן שור כמנכ"ל החברה בהתאם לתנאי ההעסקה המוצעים המפורטים
בסעיף  3.7.4לדוח העסקה.
טבלה המציגה את תנאי העסקתו המוצעים של מר רונן שור במונחי עלות לחברה ,בהתאם
לתוספת השישית לתקנות הדיווח ,מצ"ב כנספח ד' לדוח העסקה.
 .1.3.8בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,אישור התקשרות החברה עם אקסל טלקום ואקסל
סולושנס בהסכם למתן שירותים
ההחלטה המוצעת:
בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,ובהתאם לתנאי הסכם המיזוג ,אישור התקשרות החברה עם
אקסל טלקום ואקסל סולושנס )החברה ואקסל סולושנס ייקראו בסעיף זה" :הקבוצה"(
בהסכם למתן שירותי סמנכ"ל כספים לקבוצה ,לאחר המיזוג ,וכן שירותים הדרושים
לקבוצה לצורך ניהול עסקיה )היינו ,זכות שימוש במשרדים שכורים ,אחזקה ,ניקיון
וכדומה( ,לאחר המיזוג )יחדיו" :השירותים"( .בתמורה להענקת השירותים תשלם הקבוצה
)לאחר המיזוג( לאקסל טלקום סכום קבוע בסך של  59,000ש"ח לחודש בתוספת מע"מ כדין.
לפרטים נוספים ראו סעיף  3.8להלן.
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 .1.3.9בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,אישור תנאי החזר הלוואת הבעלים שהועמדה לחברה על
ידי מר יעקב אופק ,בעל השליטה בחברה ,בסך של עד  1מיליון ש"ח
ההחלטה המוצעת:
נכון למועד הדוח ,מר יעקב אופק ,בעל השליטה בחברה ,העמיד לחברה הלוואות בעלים
המסתכמות לסך של כ 1,616 -אלפי ש"ח .בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,ובהתאם לתנאי
הסכם המיזוג ,אישור תנאי החזר הלוואת הבעלים שהועמדה לחברה על ידי מר יעקב אופק,
שלא תעלה על סך של עד  1מיליון ש"ח ,כמפורט בסעיף  3.9להלן.
 .1.3.10בכפוף לאישור עסקת המיזוג ,אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה
ההחלטה המוצעת:
מוצע לאשר הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שיכהנו החל ממועד השלמת
עסקת המיזוג ,מעת לעת ,בחברה ו/או בתאגיד אחר בו תחזיק החברה בניירות ערך כלשהם
מעת לעת ,ובכלל זה בעלי שליטה ,בנוסח המצורף כנספח ה' לדוח העסקה .כתבי השיפוי
יכנסו לתוקף החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ,ואין בהם כדי לפגוע בתוקפם של כתבי
הפטור והשיפוי הנוכחיים בהם מחזיקים נושאי המשרה בחברה ,אשר יחולו על כל אירוע
שהתרחש לפני מועד השלמת העסקה ,אשר כתוצאה ממנו קמה לפיהם לנושא המשרה זכות
לפטור או לשיפוי כלפי החברה.
 .1.3.11בכפוף לאישור עסקת המיזוג ,אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות
דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-Off

ההחלטה המוצעת:
מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה
מסוג  Run-Offלדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו/או בחברות בנות שלה ,לרבות נושאי
משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה ,המכהנים ו/או שכיהנו בחברה מעת לעת ,בתנאים
המפרטים להלן:
פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה מסוג  Run-Offלתקופה של  7שנים מיום
השלמת עסקת המיזוג עבור הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים ו/או שכיהנו בחברה )אף
אם כהונתם תסתיים או הסתיימה לפני מועד ההשלמה( בגין אירועים שאירעו במהלך
התקופה שתחילתה ביום  7בדצמבר  112006וסיומה במועד השלמת עסקת המיזוג ונתגלו
במהלך תקופת הפוליסה .גבול האחריות בפוליסה לא יפחת מ 5,000,000 -דולר ארה"ב
למקרה ולתקופה ובפרמיה )שתשולם מראש( שלא תעלה על  70אלפי דולר ארה"ב )לכל
התקופה(.
 .1.3.12בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,אישור שינוי מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה
ההחלטה המוצעת:
מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה ,אשר תיכנס לתוקפה במועד
השלמת העסקה ותהא לתקופה של שלוש שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג ,בנוסח
המצורף כנספח ג' לדוח העסקה .במסגרת אישור מדיניות התגמול תאושר גם התקשרות
בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים
מטעם בעלי השליטה( כפי שמפורט במסגרת מדיניות התגמול .תנאי ההתקשרות מובאים
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המועד בו הוחלפה השליטה בחברה לשליטה הנוכחית.
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לאישור אסיפה זו וזאת במסגרת מדיניות התגמול החדשה בהתאם להוראות תקנה 1ב1
לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( ,תש"ס.2000 -
 .1.3.13בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,שינוי שם החברה
ההחלטה המוצעת:
אישור שינוי שם החברה לשם אקסל הולדינגס בע"מ ובאנגלית ,Accel Holdings Ltd. :או
לכל שם אחר אשר יאושר על ידי רשם החברות בתיאום מראש עם אקסל טלקום ותיקון
תקנון החברה בהתאם.
 .1.3.14בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה
ההחלטה המוצעת:
בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,ובהתאם לתנאי הסכם המיזוג ,לאשר כי משרד  BDOזיו
האפט ,רואי חשבון ימונה לרואה החשבון המבקר של החברה חלף משרד עמית חלפון  -רואי
חשבון )רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה( ,החל ממועד השלמת עסקת המיזוג.
 .2פרטים בדבר העסקה ,הסכם המיזוג וההקצאות הפרטיות לבעלי מניות אקסל טלקום ,לפורטופינו
ולמנהלים ,הנדרשים על פי תקנות ההצעה
 .2.1הניצעים והיותם בעלי שליטה ו/או "צד מעוניין"
 .2.1.1ה"ניצעים" בדוח זה הינם בעלי מניות אקסל טלקום ,שמרוק ישראל קרן צמיחה ) IIשותפות
זרה( ,שמרוק קרן צמיחה למשקיעים ישראלים ) IIשותפות מוגבלת( ,לומן קפיטל בע"מ,
צליר אחזקות בע"מ ו -אי.טי.וי טכנולוגיות בע"מ") 12הניצעים החותמים"( וכן איסופ
שירותי ניהול ונאמנות בע"מ )עבור מר רונן שור ומרק סילנפרוינד( ויתר בעלי המניות של
אקסל סולושנס )להלן ביחד עם בעלי השליטה החדשים" :הניצעים"( וכן פורטופינו
והמנהלים.
 .2.1.2לאחר ביצוע ההקצאות על פי דוח זה ,צפויים הניצעים הבאים להחזיק ניירות ערך בחברה
בשיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף  2.1.3להלן ,ומשכך הם "צד מעוניין" כמשמעו בסעיף
 (5)270לחוק החברות ,בהיות כל אחד מהם "בעל מניות מהותי" כמשמעו בסעיף  1לחוק
החברות:
)א(

שמרוק ישראל קרן צמיחה ) IIשותפות זרה(.

)ב(

שמרוק קרן צמיחה למשקיעים ישראלים ) IIשותפות מוגבלת(.

)ג(

לומן קפיטל בע"מ.

)ד(

צליר אחזקות בע"מ.

)ה(

מר רונן שור )לרבות מניות המוחזקות ע"י איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ
לטובתו(.

 .2.1.3להלן הצגה במתכונת טבלאית של אחוזי ההחזקה של בעלי מניות אקסל טלקום ,פורטופינו
והמנהלים במניות החברה לאחר מועד ההשלמה:
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חברה בשליטתו של מר מרק סילנפרוינד .לפרטים נוספים ראו סעיף  1.3.5לעיל.
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שם המחזיק

שיעור אחזקותיו
בחברה עובר למועד
ההשלמה

שיעור החזקותיו
בחברה לאחר הקצאת
מניות התמורה

שיעור אחזקותיו
בחברה לאחר הקצאת
מניות פורטופינו

שמרוק ישראל קרן צמיחה
) IIשותפות זרה(13
צמיחה
קרן
שמרוק
למשקיעים ישראלים II
)שותפות מוגבלת(14
לומן קפיטל בע"מ15
צליר אחזקות בע"מ16
מרק סילנפרוינד17
רונן שור18
רון גולדשטיין19
פורטופינו20
יתר בעלי המניות של אקסל
סולושנס21
סה"כ

0.00%

23.34%

22.85%

שיעור אחזקותיו בחברה לאחר
השלמת העסקה ולאחר
הקצאת מניות המנהלים
)בדילול מלא(
21.57%

0.00%

18.18%

17.79%

16.79%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

12.32%
13.97%
4.37%
0.42%
0.00%
0.00%
0.33%

12.06%
13.67%
4.27%
0.41%
0.00%
2.12%
0.33%

11.38%
12.90%
4.03%
5.00%
1.00%
2.00%
0.31%

0.00%

72.93%

73.50%

74.99%

 .2.2תיאור הסכם המיזוג ,העסקה וההקצאות הפרטיות
 .2.2.1לתיאור עסקת המיזוג ראו גם סעיף  1.2לדוח העסקה לעיל.
 .2.2.2אקסל טלקום הינה חברה בבעלות פרטית שהוקמה והתאגדה בישראל ביום  19בינואר 2003
ועיסוקה ,בין היתר ,במתן פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום )"פעילות הטלקום"(.
 .2.2.3בסמוך לפני מועד השלמת העסקה ירשמו הניצעים החותמים על הסכם המיזוג חברה אחות
)פרטית( מוגבלת במניות בישראל )"אקסל סולושנס"( ,אשר מלוא מניותיה יוחזקו על ידי
בעלי מניות אקסל טלקום ,באותם שיעורי החזקה ,ואשר אליה תעביר אקסל טלקום נכסים
הקשורים בתחומי הטלקום )"נכסי פעילות הטלקום"(.
 .2.2.4לפרטים לתיאור אודות אקסל סולושנס והתפתחות עסקיה ,כנדרש בהתאם לתוספת
הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט-
") 1969תקנות פרטי תשקיף"( ,ראו מתאר פעילות אקסל סולושנס המצורף כנספח א' לדוח
עסקה זה ,דוחות כספיים פרופורמה ) (carve-outשל פעילות הטלקום )פעילות שהינה חלק
מפעילות אקסל טלקום( ליום  31בדצמבר  2016וליום  30בספטמבר  2017ודוח אירועים
המצורפים כנספחים ו' ,1ו' 2ו-ו' 3בהתאמה ,וכן דוח הדירקטוריון על מצב ענייני אקסל
סולושנס לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2016ולתשעת )ושלושת( החודשים ביום 30
בספטמבר  ,2017המצורף לדוח זה כנספח ז'.

13
14
15
16
17

18
19
20
21

לפרטים בדבר שמרוק ישראל ,ראו הערת שוליים  2לעיל
לפרטים בדבר שמרוק צמיחה ,ראו הערת שוליים  3לעיל.
לפרטים בדבר לומן ,ראו הערת שוליים  4לעיל.
לפרטים בדבר צליר ,ראו הערת שוליים  5לעיל.
החזקות של מרק סילנפרוניד מוחזקות על ידי איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ וכן על ידי אי.טי.וי טכנולוגיות
בע"מ חברה שהוא בעל השליטה בה .למיטב ידיעת החברה ,מר מרק סילנפרוינד מכהן כנושא משרה בכירה בקבוצת
אקסל טלקום ,ובכפוף להשלמת העסקה צפוי לכהן כדירקטור פעיל בחברה.
למיטב ידיעת החברה ,מר רונן שור מכהן כנושא משרה בכירה בקבוצת אקסל טלקום ,ובכפוף להשלמת העסקה צפוי
לכהן כמנכ"ל החברה .מניותיו מוחזקות על ידי ו -אי.טי.וי טכנולוגיות בע"מ.
למיטב ידיעת החברה ,מר רון גולדשטיין מכהן כנושא משרה בקבוצת שמרוק ישראל ,ובכפוף להשלמת העסקה צפוי
לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה.
פורטופינו השקעות בע"מ הינה חברה פרטית העוסקת ,בין היתר ,בבנקאות השקעות ושימשה כמתווכת בעסקה.
צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה ושאינו בעל עניין.
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 .2.2.5מצ"ב לדוח זה כנספח ח' הערכת שווי כלכלית של פעילות הטלקום )פעילות הפצת
טכנולוגיות תקשורת מתקדמות של חברת אקסל טלקום בע"מ( אשר נערכה על ידי מעריך
שווי חיצוני.
 .2.3תנאים מתלים להשלמת עסקת המיזוג
הסכם המיזוג הינו מותנה ,והשלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימות כל אחד מהתנאים המתלים
הבאים במצטבר לא יאוחר מ 120 -יום ממועד החתימה על הסכם המיזוג )או מועד אחר ככל שמועד
זה יידחה בהתאם להסכמת הצדדים בכתב( ,אלא אם הצדדים להסכם המיזוג ויתרו בכתב על
התקיימותו של תנאי מתלה מסוים )כאמור בהסכם המיזוג( ככל שניתן לוותר עליו על פי דין
)"התנאים המתלים"(:
 .2.3.1לא יהיה שינוי מהותי לרעה במצגי החברה נכון למועד ההשלמה;
 .2.3.2קבלת אישור רשויות המיסים לגבי פטור מתשלום מס הנוגע להעברת נכסי פעילות הטלקום
לאקסל סולושנס בהתאם לסעיף 104ב)ו( לפקודת מס הכנסה ,ולגבי פטור מתשלום מס הנוגע
להעברת מניות הניצעים באקסל סולושנס לחברה ודחיית מועד אירוע המס לניצעים בגין
מניות התמורה בהתאם לסעיף 103כ לפקודת מס הכנסה;
 .2.3.3קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ,ככל שיידרש;
 .2.3.4הושלמו העסקאות המפורטות בסעיף )2.4.3א( להלן ונמסר אישור של החברה כי עסקאות
אלה בוצעו כדין;
 .2.3.5נכון למועד ההשלמה ,תעמוד יתרת הנכסים השוטפים של החברה – קרי ,מזומנים בבנק או
התחייבות תשלום ברורה וודאית של צד שלישי כלפי החברה ,אשר תניח את דעתה של
אקסל טלקום ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בניכוי כל התחייבויותיה של החברה )לרבות
מחויבויות לגביהן בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים ומחויבות לפורטופינו ככל שתהיה לפי
התיקון להסכם עמה ,ראו סעיף  2.13.3להלן( ,מכל מין וסוג שהוא ,הן הקיימות והן
הצפויות ,על סכום שלא יפחת מהסכום המובטח" .22הסכום המובטח" ,משמע  -סך השווה
ל 3 -מיליון ש"ח בניכוי הוצאות החברה  -ששולמו בפועל ו/או על החברה לשלם לעורכי דין,
לרואי חשבון ולנותני שירותים נוספים  -הקשורות בהסכם המיזוג ,בעריכתו ובדיווחים
הכלולים בו ובלבד שהוצאות אלה לא יעלו על סכום מצטבר של  500,000ש"ח;
 .2.3.6יתקבל מאזן בוחן חתום על ידי מורשי החתימה של החברה ,ובכללם סמנכ"ל הכספים,
בצירוף אישור יתרות של החברה ,מאושר בכתב על ידי מנהלי החברה ,לפיו נכון למועד
ההשלמה ,עומדת יתרת הנכסים השוטפים של החברה – קרי מזומנים בבנק או התחייבות
תשלום ברורה וודאית של צד שלישי כלפי החברה ,אשר תניח את דעתה של אקסל טלקום,
לפי שיקול דעתה הבלעדי )ורק אלה( ,בניכוי כל התחייבויותיה של החברה ,מכל מין וסוג
שהוא ,הן הקיימות והן הצפויות ,על סכום שלא יפחת מהסכום המובטח )כהגדרתו בסעיף
 2.3.5לעיל( ולמעט יתרת חוב למר יעקב אופק ,בעל השליטה בחברה )"מר אופק"( ,בסך של
עד  1מיליון ש"ח.
 .2.3.7מניות החברה נסחרות ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
)"הבורסה"( ,ולא יתקיימו התנאים להעברה מיידית )להבדיל מהתקיימות תנאים להעברה
במועדי הבדיקה החצי שנתיים הרגילים של הבורסה( של מניות החברה לרשימת השימור
22

יצוין כי למועד פרסום דוח זה ,החברה פועלת להגשת טיוטת תשקיף להשלמה ,כאשר בכפוף לקבלת היתר רשות
ניירות ערך ,תפעל לביצוע הנפקה לציבור לצורך עמידה בתנאי סעיף זה.

9

כתוצאה מן העסקה ולא תתקבל הודעה על כוונה להעברתן באופן מיידי לרשימת השימור
כתוצאה מהשלמת העסקה )להבדיל מההודעות הרגילות לגבי מועדי הבדיקה החצי
שנתיים(;
 .2.3.8קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות התמורה;
 .2.3.9לא יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר עם ביצוע העסקאות מושא הסכם המיזוג;
 .2.3.10אימוץ תכנית הקצאת מניות לנושאי משרה עובדים ויועצים בהתאם לסעיף  102לפקודת מס
הכנסה במסלול רווח הון ,שעל פיה יוקצו מניות המנהלים מיד או בסמוך לאחר מועד
ההשלמה;
 .2.3.11אישור כל העסקאות מושא הסכם המיזוג על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה כנדרש על-פי כל דין ,לרבות לביצוע הפעולות הבאות:
 .2.3.11.1ביצוע ההקצאה הפרטית של מניות התמורה לניצעים בהתאם לסעיף  1.3.1לעיל.
מובהר כי מניות התמורה ומניות מנהלים תהיינה חסומות בהתאם לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח 1968-וכן תהיינה כפופות למגבלות שונות כמפורט בסעיף 103כ
לפקודת מס הכנסה;
 .2.3.11.2הקצאה לפורטופינו של מניות פורטופינו כמפורט בסעיף  1.3.2לעיל מיד לאחר
הקצאת מניות התמורה לניצעים;
 .2.3.11.3הקצאה פרטית של מניות המנהלים כמפורט בסעיף  1.3.3לעיל מיד לאחר
המיזוג;
 .2.3.11.4שינוי שמה של החברה לשם אשר יועבר לחברה על ידי אקסל טלקום לא יאוחר
מ 3 -ימים לפני מועד פרסום דוח העסקה; לפרטים ראו סעיף  1.3.13לעיל.
 .2.3.11.5מינויים של דירקטורים במספר ובזהות כפי שתקבע אקסל טלקום בהודעה
בכתב לחברה ,כדירקטורים בחברה וזאת במקום כל הדירקטורים המכהנים,
למעט הדירקטורים החיצוניים שימשיכו לכהן בתפקידם; למועד דוח זה ,אקסל
טלקום הודיעה לחברה כי בכוונתה למנות את ה"ה רון גולדשטיין )יו"ר( ,מר
מרק סילנפרוינד והגב' מיכל נוי לדירקטוריון החברה.
 .2.3.11.6הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,ובכלל זה
לנושאי המשרה המכהנים בחברה בתאריך חתימת הסכם המיזוג ,לרבות אלו
שימונו במועד ההשלמה ולרבות נושאי משרה שהנם בעלי שליטה בחברה;
לפרטים ראו סעיף  1.3.10לעיל.
 .2.3.11.7התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
מסוג  ,RUN OFFלרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין
בחברה; לפרטים ראו סעיף  1.3.11לעיל.
 .2.3.11.8אישור התקשרויות בין החברה לבין רונן שור כמנכ"ל )העתידי( של החברה ,בין
החברה לבין רון גולדשטיין כיו"ר פעיל )העתידי( של דירקטוריון החברה ,וכן בין
החברה לבין מרק סילנפרוינד כדירקטור פעיל )העתידי( בחברה;
 .2.3.11.9שינוי מדיניות התגמול של החברה; לפרטים ראו סעיף  1.3.12לעיל.
 .2.3.11.10החלפת רו"ח מבקר לרו"ח כפי שתקבע אקסל טלקום בהודעה בכתב לחברה
עובר לפרסום דוח העסקה .לפרטים ראו סעיף  1.3.14לעיל.
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 .2.3.12קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות פורטופינו ומניות המנהלים.
 .2.3.13נתקבל אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לעסקה נשוא הסכם המיזוג
בתוך  120ימים ממועד חתימת הסכם המיזוג.
 .2.3.14הצגת אישורים ,על ידי החברה ,לפיהם הוסרו כל השעבודים הרשומים בפנקס השעבודים
של החברה.
 .2.3.15נתקבל אישור ממר אופק לפיו מלוא וכל העסקאות בינו )במישרין ובעקיפין( לבין החברה
בטלות וחסרות תוקף ואין לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי
מטעמה בקשר עם העסקאות האמורות ,ולכך שאין כל סכום המגיע לו ו/או למי מטעמו
מהחברה ו/או מי מטעמה וזאת למעט יתרת חוב של החברה כלפיו בסך של יעלה על  1מיליון
ש"ח ושתנאי פירעונה הינם כמפורט בסעיף  3.9להלן.
 .2.3.16לא יהיה שינוי לרעה במצגי אקסל טלקום ובמצגי הניצעים החותמים על הסכם המיזוג נכון
למועד ההשלמה.
 .2.3.17יתקבל אישור של אקסל טלקום כי נתקבלו אישורים להמחאת ההסכמים )המפורטים
בהסכם המיזוג( לאקסל סולושנס וכי זכויותיה של אקסל טלקום בפעילות הטלקום הועברו
לאקסל סולושנס למעט נכסים )לרבות הסכמים( שטרם ניתן אישור צד ג' להעבירם ,וכי
תנהג בכל נכס שלא עבר לאקסל סולושנס )בשל אי קבלת היתר צד ג' או מסיבה אחרת(
בהתאם לאמור בהסכם העברת הפעילות )כהגדרתו בהסכם המיזוג( וזאת עד להעברתו
בפועל לאקסל סולושנס.
 .2.3.18יתקבל אישור של תאגיד בנקאי להעברת נכסי פעילות הטלקום לאקסל סולושנס.
 .2.3.19קבלת הערכת שווי מעודכנת ובתוקף למועד הסמוך למועד ההשלמה לפיה שווי פעילות
הטלקום אינו נמוך מ 25 -מיליון ש"ח.
 .2.3.20יתקבל מאזן בוחן חתום על-ידי מורשי החתימה של אקסל סולושנס ,לפיו נכון למועד
ההשלמה ,סך הנכסים השוטפים של אקסל סולושנס בניכוי סך ההתחייבויות השוטפות
ושאינן שוטפות של אקסל סולושנס ,כפי שמונחים אלו מוגדרים בכללי חשבונאות מקובלים
אינו נמוך מאפס );(0
 .2.3.21יתקבל אישור אקסל סולושנס כי למועד ההשלמה אין באקסל סולושנס שעבודים וכן כי
פנקס השעבודים של אקסל סולושנס נקי משעבודים למעט שעבודים לבנקים להבטחת
אשראי הניתן לאקסל סולושנס לצורך פעילותה השוטפת.
אם לא יתקיימו כל התנאים המתלים עד המועד האחרון להתקיימותם ,הרי שבכפוף לזכות הצדדים
להסכים ,במשותף ,על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים )"המועד הנדחה"(,
ובכפוף לזכויות הצדדים לוותר על חלק מהתנאים המתלים ,כמפורט בהסכם המיזוג ,יפקע תוקפו
של הסכם המיזוג במועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים או במועד הנדחה )לפי העניין( מבלי
שלמי מהצדדים תהא טענה כלפי משנהו בקשר עם כך.
 .2.4הוראות נוספות מתוך הסכם המיזוג:
 .2.4.1הצהרות והתחייבויות עיקריות של החברה במסגרת הסכם המיזוג:
)א( פרט למניות המהוות את הון המניות המונפק של החברה במועד חתימת הסכם המיזוג,
החברה לא הנפיקה או התחייבה להנפיק מניות או ניירות ערך אחרים כלשהם ,בין
שהם המירים למניות ובין שאינם המירים למניות ,וכן לא הקנתה אופציה או זכות
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אחרת לרכישת מניות או ניירות ערך אחרים של החברה ,למעט הקצאת מניות התמורה
לניצעים במסגרת המיזוג ,הקצאת המניות לפורטופינו והקצאת המניות למנהלים
שיתבצעו לאחר מועד המיזוג.
)ב( למיטב ידיעת החברה ,אין הסכמים ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין בעלי העניין לבין בעלי
מניות אחרים בחברה ו/או הסכמים כלשהם ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין בעלי מניות
אחרים בחברה לבין עצמם ,בקשר עם אחזקותיהם בחברה ו/או בנוגע לרכישה או
מכירה של ניירות ערך של החברה ו/או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.
)ג(

כל העסקאות עם בעלי השליטה בחברה או שלבעלי שליטה בה יש בהן עניין אישי וכל
העסקאות לפי החלק השישי ,לפרק חמישי לחוק החברות נתקבלו ואושרו ע״י מוסדות
החברה כנדרש על פי הוראות כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה ודווחו כדין.

)ד( החברה לא נתנה הלוואות ולא התחייבה ליתן הלוואות ,למי מבעלי המניות בה ,אשר
טרם נפרעו ,ולא קיבלה הלוואה מבעלי מניותיה שטרם נפרעה והיא אינה חייבת
בתשלום כל הטבה או זכות כלשהי למי מבעלי מניותיה או לנושאי המשרה בה ,למעט
החובות המפורטות בהסכם המיזוג אשר יפרעו עד למועד ההשלמה ולמעט יתרת חוב
לבעל השליטה בחברה שלא תעלה על  1מיליון ש"ח.
)ה( נכון ליום חתימת הסכם המיזוג ,החברה לא הכריזה על חלוקה כלשהי ולא התחייבה
לבצע חלוקה כלשהי )ובכלל זה חלוקת דיבידנד או מניות הטבה( או התחייבה לשלם
תשלומים הוניים או תשלומים אחרים כלשהם לבעלי מניותיה ,אשר טרם חולקו או
שולמו ,למעט החזר התחייבויות לבעל השליטה והלוואות בעלים כפי שיהיו מעת לעת.
)ו(

למועד חתימת הסכם המיזוג ולהבנת החברה את הוראות תקנון והנחיות הבורסה
החברה אינה "חברת מעטפת" )כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה( .כמו כן ,למועד
חתימת הסכם זה לא קיבלה החברה כל פנייה מרשות ניירות ערך ו/או מהבורסה
שעניינה סיווג החברה כחברת מעטפת.

)ז( מעבר לשכר העבודה המשתלם בגין העתיד ,אין לחברה כלפי עובדים ,בין קיימים ובין
קודמים ,כל חוב מכל מין וסוג שהוא בגין העסקתם ו/או סיום העסקתם בחברה.
החברה מתחייבת כי עד למועד ההשלמה תסיים את העסקתם של כל עובדי החברה
ותשלם להם את כל התשלומים המגיעים להם על־פי כל דין בקשר עם העסקתם
בחברה ,לרבות בקשר עם סיום העסקתם בה.
)ח( לחברה אין כל התקשרות עם בנקים ,מוסדות פיננסיים ומלווים ,ואין בין החברה ו/או
החברות הבנות לבין מי מהאמורים לעיל כל הסדרים שהם ,לרבות אגרות חוב ,הסכמי
מסגרת ,הסכמי הלוואה והסדרים אחרים ,או ביטחונות ,שעבודים ,משכונות,
התחייבויות וערבויות כלשהן אשר ניתנו בקשר עם הסדרים כאמור ,למעט ההסכמים
המפורטים בהסכם המיזוג.
)ט( למעט כמפורט בהסכם המיזוג ,נכון למועד חתימת ההסכם החברה אינה ערבה כלפי
כל צד ג' )ולמען הסר ספק בגדר צד ג' יכללו גם כל חברה בת( ,והיא אינה חבה בכל חוב
ו/או התחייבות של צד ג' ,אינה מחויבת בשיפוי של צד ג' ,או בכל התחייבות לתת
ערבות ,שיפוי ,פיצוי ,או הלוואה ,לצד ג' כלשהו ,לרבות לחברות בנות ו/או לכל חברה
בשליטתה במישרין או בעקיפין ,מי מבעלי מניותיה או תאגידים המוחזקים על ידם.
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כמו כן ,החברה לא קיבלה התראה כי היא ערבה או חבה כאמור לעיל ,ולא ידוע לה על
טענה שכזו.
)י(

למעט כמפורט בהסכם המיזוג ,מלוא התשלומים שנדרשו מהחברה על ידי איזה רשות
שלטונית או שהחברה חויבה בהם על-פי דו״חות שהגישה או שהיא חייבת בהם על-פי
כל דין נכון ליום  30ביוני  ,2017שולמו במלואם או נעשו בגינם הפרשות מלאות בדוחות
הכספיים המתאימים .ספרי החברה מתנהלים בהתאם להוראות כל דין ומתבצע בהם
רישום מדויק ובמועד של כל הפעולות הטעונות רישום .מאז  30ביוני  2017לא היה
שינוי מהותי לרעה בכל הנוגע לתשלומים שנדרשו מהחברה על ידי איזה רשות שלטונית
או שהחברה חויבה בהם על-פי דו״חות שהגישה או שהיא חייבת בהם על-פי כל דין.

)יא( החברה לא קיבלה הטבות או מענקים כלשהם מרשות ממשלתית כלשהי ,בישראל או
מחוצה לה.
)יב( כל נכסיה וזכויותיה של החברה וההון הרשום שלה ,הינם נקיים וחופשיים ,לרבות מכל
משכנתאות ,משכונים ,עיכבון ,עיקולים ,המחאות זכות על דרך שעבוד או שעבודים
אחרים ,רשומים או בלתי רשומים ,למעט כמפורט בהסכם המיזוג.
)יג( החברה אינה צד להסכם מהותי כלשהו" .הסכם מהותי" משמעותו כל הסכם,
התקשרות או התחייבות ,בכתב או בעל פה ,המקיים לפחות אחד מבין התנאים
הבאים (1) :היקפו המצטבר לשנה עולה על  100,000ש"ח )למעט הסכמים עם עובדים
ולקוחות(; ) (2הוא אינו במהלך העסקים הרגיל; ) (3יש בו כדי להשפיע באופן מהותי
על נכסי החברה ,על רווחיה ,על פעילותה ,על רכושה ,על זכויותיה או על
התחייבויותיה; ) (4כל הסכם עם בנק; או ) (5כל הסכם עם מבטח.
)יד( לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת  .2012דו״חות המס עד וכולל שנת
 2015הוגשו למס הכנסה .לחברה אין דיוני שומות פתוחים מול רשויות המס.
)טו( לא עומדים ותלויים כנגד החברה ו/או בעלי השליטה בה ,נושאי המשרה בה ,במעמדם
ככאלה ,הליכים משפטיים כלשהם ,בקשר עם החברה ו/או שעלולה להיות להם
השפעה על החברה )"בקשר עם החברה"( )לרבות בוררויות ,הליכי הוצאה לפועל,
הליכים מנהליים והליכים מעין שיפוטיים אחרים(; למיטב ידיעת החברה ,לא
מתנהלות כנגד החברה ו/או נגד בעלי השליטה או נושאי המשרה בה ,במעמדם ככאלה,
חקירות של רשויות כלשהן ,בקשר עם החברה; לא קיימים נגדם פסקי דין או בוררות,
צווים שיפוטיים או החלטות מנהליות שטרם מולאו בשלמותם ,בקשר עם החברה.
בנוסף ,החברה לא קיבלה כל התראה בדבר כוונה להגיש תביעה או לנקוט הליכים
משפטיים או לפתוח בהליכי חקירה נגד החברה או בעלי השליטה או נושאי משרה בה,
בקשר עם החברה.
)טז( כל האישורים ,המצגים וההצהרות של החברה ,המפורטים בהסכם המיזוג הם נכונים
ומלאים נכון למועד חתימת ההסכם.
 .2.4.2הצהרות והתחייבויות עיקריות של אקסל טלקום ו/או הניצעים החותמים:
)א( הון המניות הרשום של אקסל סולושנס )חברה בהקמה( יחולק למניות רגילות בנות
 0.01ש"ח ע.נ .כל אחת .הון המניות הרשום והבלתי מונפק של אקסל סולושנס יהא נקי
וחופשי.
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)ב( נכון לתאריך חתימת הסכם המיזוג אקסל טלקום מילאה וממלאת אחר כל חיוביה
המהותיים כלפי העובדים המועסקים במסגרת פעילות הטלקום וכן הפרישה את
הסכומים שהיא חייבת בהפרשתם על פי כל דין .מעבר לשכר העבודה המשתלם בגין
העתיד ,לא יהיה לאקסל סולושנס ,במועד ההשלמה ,כלפי עובדים המועסקים במסגרת
פעילות הטלקום ,בין קיימים ובין קודמים ,כל חוב מכל מין וסוג שהוא בגין העסקתם
ו/או סיום העסקתם באקסל טלקום ואקסל טלקום מתחייבת לכך שכל ההפרשות,
והתשלומים המגיעים לעובדים המועסקים במסגרת פעילות הטלקום בגין תקופת
העסקתם באקסל טלקום עד מועד ההשלמה ישולמו ו/או יופקדו בקופות כנדרש לפי
דין.
)ג( אקסל טלקום הינה הבעלים הבלעדיים של הפעילות המועברת )פעילות הטלקום( ,ואין
לאף אחד זולת אקסל טלקום ,זכות בעלות ו/או חזקה ו/או שימוש בפעילות המועברת.
בכפוף לקבלת ההסכמות המפורטות בהסכם המיזוג ,ובכפוף לקבלת הסכמות להעברת
נכסי הפעילות הטלקום הטעונות הסכמת צד ג' שאינן נקובות בהסכם )קרי נושאים לא
מהותיים שערכם פחות מ 100 -אלף ש"ח( ,אקסל טלקום מתחייבת כי לה הזכות
הבלעדית להמחות ,להסב ולהעביר את הפעילות המועברת לאקסל סולושנס וכי
הפעילות המועברת הינה נקייה וחופשיה.
)ד( הסכם המיזוג אושר כדין על ידי כל האורגנים המתאימים באקסל טלקום ובוצעו כל
ההליכים הנדרשים על־פי כל דין לשם התקשרותה של אקסל טלקום בהסכם המיזוג
וביצוע התחייבויותיה על פיו והחותמים בשמה על הסכם זה מוסמכים לחייבה לכל
דבר ועניין ,בהסכם זה ,ובביצוע כל התחייבויותיה לפיו.
)ה( אקסל טלקום הינה הבעלים הבלעדיים של הרכוש הקבוע המשמש את אקסל טלקום
בקשר עם הפעילות המועברת ,ולאקסל טלקום יש את כל הזכויות להשתמש ברכוש
הקבוע לצרכי פעילות המועברת ,ואקסל טלקום לא התחייבה כלפי צד שלישי כלשהו
ליתן לו זכות כלשהי ברכוש הקבוע .לעניין סעיף זה" :הרכוש הקבוע" ,משמע – כל
הציוד והנכסים המוחשיים שהינם בבעלות ובהחזקת אקסל טלקום ,המשמשים אותה
בלעדית בתחום הפעילות המועברת ,לרבות הציוד ,המתקנים ,האביזרים ,הכלים,
המכשירים ,הרהיטים והחומרה.
)ו( למעט אגרות חוב לבנק המזרחי המובטחות בשעבודים ולמעט הצורך בקבלת הסכמות
כמפורט בהסכם המיזוג ,הפעילות המועברת )לרבות כל נכס מנכסי הפעילות המועברת
ולרבות המוניטין -כהגדרתו להלן( הינה נקייה וחופשית ואקסל טלקום לא התחייבה
בהתחייבויות כלשהן ליצור שיעבוד ו/או למשכן ו/או ליתן זכות כלשהי לצד ג' בפעילות
המועברת או בחלקים ממנה .החל ממועד חתימת הסכם המיזוג ועד מועד ההשלמה,
אקסל טלקום לא תיצור ולא תסכים ליצירת עיקול ,שעבוד ,נאמנות או זכות צד שלישי
כלשהו באשר לנכסי הפעילות המועברת )או חלקה(" .המוניטין" ,משמע – כל הידע
והמוניטין המשמש את אקסל טלקום בתחום הפעילות המועברת ,לרבות זכויות קניין
רוחני )סימני מסחר ,שמות מסחריים ,סמלים מסחריים וזכויות שימוש או הרשאות
וכיו"ב( בהם משתמשת אקסל טלקום לצורכי עסקיה בתחום הפעילות המועברת ,בין
אם הם רשומים ובין אם לאו.
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)ז( אקסל טלקום תפעל לכך שתתקבל הסכמת הצדדים להסכמי לקוחותיה המהותיים
)"הסכמי הלקוחות"( להעביר ,להסב או להמחות לאקסל סולושנס את הסכמי
הלקוחות ולהמציא לחברה במועד ההשלמה את הסכמתו של כל לקוח כאמור ,במידה
וזו נדרשת.
)ח( אקסל טלקום לא קיבלה הטבות או מענקים כלשהם מרשות ממשלתית כלשהי,
בישראל או מחוצה לה וזאת בקשר עם פעילות הטלקום.
)ט( אקסל טלקום תפעל לכך שתתקבל הסכמת הצדדים להסכמי ספקיה המהותיים
)"הסכמי הספקים"( להעביר ,להסב או להמחות לאקסל סלושנס את פעילות הטלקום
של אקסל טלקום בגין כל אחד מהסכמי הספקים ולהמציא לחברה במועד השלמה את
הסכמתו של כל ספק כאמור ,במידה וזו נדרש.
)י( למעט תשלומי מיסים וחובה שוטפים המשתלמים במהלך העסקים הרגיל ,מלוא
התשלומים שנדרשו מאקסל טלקום )בקשר עם הפעילות המועברת( על ידי איזה רשות
שלטונית או שאקסל חויבה בהם על-פי דוחות שהגישה או שהיא חייבת בהם על-פי כל
דין נכון למועד חתימת הסכם זה ,שולמו במלואם או נעשו בגינם הפרשות מלאות
בדוחות הכספיים המתאימים .ספרי אקסל טלקום )לרבות בקשר עם הפעילות
המועברת( מתנהלים באופן מהותי בהתאם להוראות כל דין.
)יא( בכל הקשור לפעילות הטלקום ,לא עומדים ותלויים כנגד אקסל טלקום או נושאי
המשרה בה ,במעמדם ככאלה וכן למיטב ידיעתה לא עומדים ותלויים כנגד מי מבעלי
מניותיה במעמדם ככאלה ,הליכים משפטיים כלשהם )לרבות בוררויות ,הליכי הוצאה
לפועל ,הליכים מנהליים והליכים מעין שיפוטיים אחרים( ,למיטב ידיעת אקסל טלקום
לא מתנהלות כנגדה או כנגד מי מבעלי המניות שלה או מנושאי המשרה שלה )במעמדם
ככאלה ובקשר לפעילות הטלקום( ,חקירות של רשויות כלשהן בכל הקשור לפעילות
הטלקום ,ולא קיימים נגדם פסקי דין או בוררות ,צווים שיפוטיים או החלטות
מנהליות שטרם מולאו בשלמותם הקשורות לפעילות הטלקום.
)יב( לאקסל טלקום כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים המהותיים הנדרשים על פי דין
לצורך ניהול פעילות הטלקום המועברת במתכונת שבה היא מנוהלת נכון למועד הסכם
המיזוג ואשר יש בהיעדרם או צפוי באופן סביר להיות בהיעדרם כדי להשפיע באופן
מהותי לרעה על עסקיה ,מצבה ,ענייניה ,של פעילות הטלקום.
)יג( כל האישורים ,המצגים וההצהרות של אקסל טלקום ,המפורטים בהסכם המיזוג הם
נכונים ומלאים נכון למועד החתימה.
)יד( אקסל טלקום מתחייבת ,החל ממועד כניסתו לתוקף של הסכם העברת פעילות
הטלקום ובכפוף להשלמת העסקה ,כי במשך התקופה המסתיימת עם חלוף ארבע
שנים מהמועד האמור לא תתחרה בעסקי אקסל סולושנס ולא תהיה מעורבת בכל דרך
שהיא ,בעסק המתחרה עם פעילות הטלקום המועברת ,ובכלל זה תחדל מלנהל פעילות
עסקית כלשהי בתחום דומה או זהה לתחום פעילות הטלקום המועברת ולא תתחרה
בפעילות הטלקום המועברת ,במישרין או בעקיפין.
 .2.4.3במסגרת הסכם המיזוג נקבע כי במהלך התקופה שתחילתה עם חתימת ההסכם וסיומה
במועד ההשלמה או במועד סיום הסכם המיזוג ,לפי המוקדם )"תקופת הביניים"( התחייבו
הצדדים ,בין היתר ,לביצוע הפעולות הבאות:
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)א( החברה תפעל לגרום לכך שבמועד ההשלמה )בד בבד ומיד לפני העברת המניות
המועברות והקצאת מניות התמורה( תהיה החברה ריקה מכל נכסים ,חובות,
התחייבויות וזכויות )למעט "הסכום המובטח" – כהגדרתו לעיל – שיהיה בחברה(
ולמעט הלוואת בעלים בסך של  1מיליון ש"ח ,ובכלל זה) :א( מכירה ו/או העברה של
מלוא זכויותיה של החברה בחברות בנות ,בתוקף ממועד ההשלמה ,באופן שלאחר
מכירה ו/או העברה כאמור לא תוותר בחברה כל אחזקה בחברות בנות) ;23ב( החברה
תשתחרר מכל ערבות ו/או התחייבות ו/או חוב לרבות בכל עניין הקשור בחברות הבנות
ו/או בצד שלישי ו/או חובות לדירקטורים מכהנים ובעלי ענין בחברה; )ג( מכירת
החזקות החברה בפרויקט מטרופול.24
)ב( החברה תפעל לאימוץ ואישור תכנית הקצאת מניות לעובדים ונושאי משרה לפי סעיף
 102לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון ,ואשר מכוחה תוקצינה מניות המנהלים מיד
לאחר מועד ההשלמה והמיזוג.
)ג(

אקסל טלקום מתחייבת לפעול להעביר לאקסל סולושנס את נכסי פעילות הטלקום.

)ד( תנאי לעסקה הוא שבמועד ההשלמה ,בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ,יועברו
מלוא וכל מניות אקסל סולושנס לחברה.25
 .2.4.4שיפוי הדדי :החברה ואקסל טלקום התחייבו לשיפוי הדדי בגין כל נזק ישיר ,חבות ו/או
הוצאה אשר ייגרמו לצד האחר אם יתברר כי איזה ממצגי הצדדים על פי הסכם המיזוג אינו
נכון ו/או מלא .האחריות לשיפוי כאמור תחול רק בגין נזקים שערכם המצטבר הינו מעבר ל-
 100אלפי ש"ח )"רצפת השיפוי"( ,אך במקרה בו עלה סכום החיוב הכולל על רצפת השיפוי,
יהיו מי מנותני השיפוי חייבים בשיפוי החל מהשקל הראשון .עוד נקבע כי סכום השיפוי
המרבי המצטבר אשר ישולם על ידי מי מהצדדים יוגבל ולא יעלה על  3מיליון ש"ח .כמו כן,
בד בבד עם החתימה על הסכם המיזוג ,מסר מר יעקב אופק ,בעל השליטה בחברה,
התחייבות לשיפוי אקסל טלקום והניצעים בהתאם לכתב שיפוי המצורף כנספח להסכם
המיזוג והמוגבל בתקרת שיפוי של  1מיליון ש"ח.
 .2.4.5בנוסף לאמור לעיל ,וכמקובל בהסכמים מסוג זה ,נקבעו בהסכם המיזוג הוראות מקובלות
נוספות לגבי פעולות והתחייבויות הצדדים בתקופת הביניים ,וכן הוראות מקובלות בדבר
ניהול סביר ,מיסים והוצאות ,סודיות והוראות כלליות נוספות.
 .2.5תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם ,כמותם ,והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון
המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא
 .2.5.1בתמורה לקבלת כל מניות אקסל סולושנס הנרכשות )"המניות המועברות"( ,כשהן נקיות
וחופשיות מכל משכון ,שעבוד ,עיקול ,חוב או זכות צד ג' כלשהי ,במועד ההשלמה ,החברה
תקצה לבעלי מניות אקסל טלקום )"הניצעים"( את מניות התמורה ,קרי  8,276,374מניות
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לעניין האמור בסעיף זה יצוין כי החברה מינתה ועדת בלתי תלויה לצורך בחינה ואישור מכירת החברות הבנות של החברה
למר יעקב אופק )או לחברה בשליטתו( .כמו כן ,בסמוך לאחר סיום עבודתה של הועדה הבלתי תלויה כאמור ובכפוף
לגיבוש המלצותיה לדירקטוריון ,החברה תפעל לזימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה לצורך אישור מכירה
ו/או העברת החברות הבנות כאמור.
"פרויקט מטרופול" – מבנה בשטח של כ 6,885 -מ"ר של משרדים ושטחי אחסנה המושכר בחלקו והמוחזק באמצעות
") Metropol NH s.p. z.o.oמטרופול"( .מטרופול הינו תאגיד הרשום בפולין והמוחזק בעקיפין על ידי החברה ),(50%
באמצעות שרשרת חברות .לפרטים נוספים אודות פרויקט מטרופול ,ראו סעיף  7.2לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח
התקופתי של החברה לשנת  2016שפורסם ביום  30במרץ ) 2017מס' אסמכתא.(2017-01-034086 :
לעניין האמור בסעיף זה ,מובהר כי למועד חתימת הסכם המיזוג הושגו חתימות של כ 97% -מבעלי המניות של אקסל
טלקום לפיצול נכסי פעילות הטלקום ולהעברת החזקותיהם באקסל סולושנס לחברה במועד ההשלמה.

16

רגילות של החברה )לאחר ביצוע איחוד של הון מניות החברה ביחס של  1:20אשר יובא
לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה במסגרת דוח זימון אסיפה שיפורסם בסמוך לאחר
פרסום דוח עסקה זה(.
 .2.5.2בתמורה לשירותי תיווך בעסקה ובהתאם להתחייבות אקסל טלקום ובעלי מניותיה
לפורטופינו ,ומיד לאחר הקצאת מניות התמורה ,החברה תקצה לפורטופינו את מניות
פורטופינו ,קרי  245,684מניות רגילות של החברה )לאחר ביצוע איחוד של הון מניות החברה
ביחס של  1:20אשר יובא לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה במסגרת דוח זימון
אסיפה שיפורסם בסמוך לאחר פרסום דוח עסקה זה(.
 .2.5.3מיד לאחר מועד השלמת העסקה )לרבות הקצאת מניות התמורה ומניות פורטופינו( תקצה
החברה לשני מנהלים )מיועדים מטעם אקסל סולושנס( בחברה את מניות המנהלים
)במסגרת תכנית הקצאת מניות לפי סעיף  102לפקודת מס הכנסה( ,קרי  689,604מניות
רגילות של החברה )לאחר ביצוע איחוד של הון מניות החברה ביחס של  1:20אשר יובא
לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה במסגרת דוח זימון אסיפה שיפורסם בסמוך לאחר
פרסום דוח עסקה זה(.
מניות התמורה ,מניות פורטופינו ומניות המנהלים ייקראו יחדיו" :המניות המוקצות".
 .2.5.4בהתייחס למניות התמורה :מניות אלה תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות
הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח זה ,ותוקצינה כשהן נקיות
וחופשיות מכל משכון ,שעבוד ,עיקול ,חוב ,או זכות צד ג' כלשהי ,להוציא מגבלות מכוח
הוראות רולינג המס )כהגדרתו להלן( שיחולו עליהן ,וכן המגבלות הקבועות בסעיף 102
לפקודת מס הכנסה ,וכן תנאי החסימה בדבר מגבלות על מכירה חוזרת במהלך המסחר
בבורסה מכוח סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ,ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א ו-
15ג לחוק( ,התש"ס ,2000-כמפורט בסעיף  2.14לדוח זה להלן.
 .2.5.5בהתייחס למניות פורטופינו :מניות אלה תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות
הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח זה ,ותוקצינה כשהן נקיות
וחופשיות מכל משכון ,שעבוד ,עיקול ,חוב ,או זכות צד ג' כלשהי ,להוציא תנאי החסימה
בדבר מגבלות על מכירה חוזרת במהלך המסחר בבורסה מכוח סעיף 15ג לחוק ניירות ערך,
ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א ו15-ג לחוק( ,התש"ס ,2000-כמפורט בסעיף
 2.14לדוח זה להלן.
 .2.5.6בהתייחס למניות המנהלים :מניות אלה תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות
הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח זה ,ותוקצינה כשהן נקיות
וחופשיות מכל משכון ,שעבוד ,עיקול ,חוב ,או זכות צד ג' כלשהי ,להוציא וכן המגבלות
הקבועות בסעיף  102לפקודת מס הכנסה ,וכן תנאי החסימה בדבר מגבלות על מכירה חוזרת
במהלך המסחר בבורסה מכוח סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ,ותקנות ניירות ערך )פרטים
לעניין סעיפים 15א ו15-ג לחוק( ,התש"ס ,2000-כמפורט בסעיף  2.14לדוח זה להלן .מניות
המנהלים תוחזקנה עבור המנהלים על ידי איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ.
כל ההקצאות שתבוצענה במצטבר בהתאם להסכם המיזוג )וכמפורט לעיל( תהווינה עד
 74.99%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ,בדילול מלא.
 .2.5.7המניות המוקצות תירשמנה על שם חברה לרישומים.
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 .2.5.8מגבלות מכוח רולינג המס" :רולינג המס" הינה החלטת מיסוי ,אשר קבלתה הינה תנאי
מתלה להשלמת העסקה ,שתתקבל מרשות המיסים ,אשר לפיה העסקה תסווג כמיזוג על
דרך של החלפת מניות כהגדרת מונח זה בסעיף 103כ לפקודת מס הכנסה ,ובכלל כך תביא
לדחיית מועד אירוע המס לניצעים בגין מניות התמורה ,בהתאם לסעיף 103כ לפקודת מס
הכנסה.
 .2.5.9על החברות המשתתפות בשינוי המבנה )היינו ,החברה ואקסל טלקום( ועל כל בעלי המניות
בחברות אלו )למעט בעלי המניות בציבור שאינם בבחינת בעל שליטה( לאשר תוך  30ימים
ממועד קבלת החלטת המיסוי כאמור ,כי הן מסכימות לקבל את כל תנאי החלטת המיסוי,
ככתבם וכלשונם ,וללא הסתייגות .במידה ואישורים כאמור לא יתקבלו במועד ,תחשב
החלטת המיסוי כבטלה למפרע.
 .2.5.10לכמויות ושיעורי האחזקה שמניות התמורה ,מניות פורטופינו ומניות המנהלים תהוונה
מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאות האמורות ובדילול
מלא ,ראו הטבלאות בסעיף  2.6להלן.
 .2.6הון המניות הרשום ,המונפק בחברה ,הכמות ושיעור החזקותיהם של בעלי מניות אקסל טלקום ,של
פורטופינו ,של המנהלים ,של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק
והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה כנדרש בתקנות ההצעה:
 .2.6.1נכון למועד דוח זה ,הון המניות הרשום של החברה הוא  10,000,000ש"ח ,מחולק ל-
 100,000,000מניות רגילות ,בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל אחת .לאחר איחוד של הון מניות של
החברה ביחס של  1:20הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב 20,000,000 -ש"ח ושינוי
ערכן הנקוב של מניות החברה ,הון המניות הרשום של החברה יעמוד על  30,000,000ש"ח,
מחולק ל 30,000,000 -מניות רגילות ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת.
 .2.6.2למיטב ידיעת החברה ,מרשם החזקות בעלי מניות החברה בניירות הערך של החברה למועד
הדוח ,לפני ביצוע של השינויים בהון כמפורט בסעיף  2.6.1לעיל ולפני ביצוע ההקצאות
הפרטיות נשוא דוח זה ,הינו כמפורט להלן:
שם המחזיק
יעקב אופק
יוסף פינסון
ציבור
סה"כ

כמות מניות רגילות של
החברה
32,029,945
9,670,751
19,743,139
61,443,835

שיעור החזקה בהון
ובהצבעה
52.13%
15.74%
32.13%
100%

שיעור החזקה בדילול
מלא
52.13%
15.74%
32.13%
100%

 .2.6.3למיטב ידיעת החברה ,לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית לבעלי מניות אקסל טלקום ,מרשם
החזקותיהם של בעלי מניות אקסל טלקום ,של בעלי עניין בחברה ושל שאר בעלי המניות של
החברה יהיה כמפורט בטבלה שלהלן .מובהר כי המרשם המובא להלן משקף איחוד של הון
מניות החברה ביחס של  ,1:20אשר יובא לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה בסמוך
לאחר פרסום דוח זה ,ושעתיד להתבצע טרם השלמת המיזוג והקצאת המניות נשוא הסכם
המיזוג:
שם המחזיק

כמות מניות רגילות של
החברה

שיעור החזקה בהון
ובהצבעה

שמרוק ישראל קרן צמיחה II
)שותפות זרה(
שמרוק קרן צמיחה למשקיעים
ישראלים ) IIשותפות מוגבלת(

2,649,180

23.34%

שיעור החזקה בדילול מלא )לא סופי( )לא
כולל הקצת מניות פורטופינו ומניות
המנהלים(
23.34%

2,062,961

18.18%

18.18%
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לומן קפיטל בע"מ
צליר אחזקות בע"מ
יתר בעלי המניות של אקסל סולושנס
מרק סילנפרוינד26
רונן שור
יעקב אופק
יוסף פינסון
ציבור
סה"כ

12.32%
13.97%
0.33%
4.37%
0.42%
14.11%
4.26%
8.70%
100%

1,398,392
1,585,065
37,805
495,545
47,426
1,601,497
483,538
987,157
11,348,566

12.32%
13.97%
0.33%
4.37%
0.42%
14.11%
4.26%
8.70%
100%

 .2.6.4למיטב ידיעת החברה ,לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית לבעלי מניות אקסל טלקום ולאחר
ביצוע ההקצאה הפרטית לפורטופינו ,מרשם החזקותיהם של בעלי מניות אקסל טלקום ,של
פורטופינו ,של בעלי עניין בחברה ושל שאר בעלי המניות של החברה יהיה כמפורט בטבלה
שלהלן .מובהר כי המרשם המובא להלן משקף איחוד של הון מניות החברה ביחס של ,1:20
אשר יובא לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה בסמוך לאחר פרסום דוח זה ,ושעתיד
להתבצע טרם השלמת המיזוג והקצאת המניות נשוא הסכם המיזוג:
שם המחזיק
שמרוק ישראל קרן צמיחה II
)שותפות זרה(
שמרוק קרן צמיחה למשקיעים
ישראלים ) IIשותפות מוגבלת(
לומן קפיטל בע"מ
צליר אחזקות בע"מ
יתר בעלי המניות של אקסל סולושנס
מרק סילנפרוינד27
רונן שור
פורטופינו השקעות בע"מ
יעקב אופק
יוסף פינסון
ציבור
סה"כ

כמות מניות רגילות של
החברה
2,649,180

שיעור החזקה בהון
ובהצבעה
22.85%

שיעור החזקה בדילול מלא )לא סופי( )לא
כולל הקצת מניות מניות המנהלים(
22.85%

2,062,961

17.79%

17.79%

1,398,392
1,585,065
37,805
495,545
47,426
245,684
1,601,497
483,538
987,157
11,594,250

12.06%
13.67%
0.33%
4.27%
0.41%
2.12%
13.81%
4.17%
8.51%
100%

12.06%
13.67%
0.33%
4.27%
0.41%
2.12%
13.81%
4.17%
8.51%
100%

 .2.6.5למיטב ידיעת החברה ,לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית לבעלי מניות אקסל טלקום ,לאחר
ביצוע ההקצאה הפרטית לפורטופינו ולאחר ביצוע ההקצאה הפרטית למנהלים ,מרשם
החזקותיהם של בעלי מניות אקסל טלקום ,של פורטופינו ,של המנהלים ,של בעלי עניין
בחברה ושל שאר בעלי המניות של החברה יהיה כמפורט בטבלה שלהלן .מובהר כי המרשם
המובא להלן משקף איחוד של הון מניות החברה ביחס של  ,1:20אשר יובא לאישור אסיפת
בעלי המניות של החברה בסמוך לאחר פרסום דוח זה ,ושעתיד להתבצע טרם השלמת
המיזוג והקצאת המניות נשוא הסכם המיזוג:
שם המחזיק
שמרוק ישראל קרן צמיחה II
)שותפות זרה(
שמרוק קרן צמיחה למשקיעים
ישראלים ) IIשותפות מוגבלת(
לומן קפיטל בע"מ
26
27

שיעור החזקה בדילול מלא )סופי(

כמות מניות רגילות של
החברה
2,649,180

שיעור החזקה בהון
ובהצבעה
21.57%

21.57%

2,062,961

16.79%

16.79%

1,398,392

11.38%

11.38%

החזקותיו של מרק סילנפרוינד הינן על ידי איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ ועל ידי אי.טי.וי טכנולוגיות בע"מ
חברה שבה הוא בעל השליטה.
ראו הערת שוליים  26לעיל.
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צליר אחזקות בע"מ
יתר בעלי המניות של אקסל סולושנס
מרק סילנפרוינד28
רונן שור
רון גולדשטיין
פורטופינו השקעות בע"מ
יעקב אופק
יוסף פינסון29
ציבור
סה"כ

12.90%
0.31%
4.03%
5.00%
1.00%
2.00%
13.04%
3.94%
8.04%
100%

1,585,065
37,805
495,545
614,188
122,842
245,684
1,601,497
483,538
987,157
12,283,854

12.90%
0.31%
4.03%
5.00%
1.00%
2.00%
13.04%
3.94%
8.04%
100%

 .2.7התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך לפיה נקבעה
 .2.7.1התמורה שנקבעה במסגרת העסקה עבור ההקצאה הפרטית לבעלי מניות באקסל טלקום
הינה המניות המועברות )המניות הנרכשות( ,המהוות את מלוא ) (100%הונה המונפק
והנפרע של אקסל סולושנס ,באופן כזה שלאחר השלמת העסקה החברה תחזיק ב100% -
מהונה המונפק והנפרע של אקסל סולושנס ,וזו תהפוך לחברה-בת בשליטתה המלאה של
החברה.
 .2.7.2כפי שמפורט בסעיף  2.1.19לעיל ,תנאי מתלה להשלמת העסקה הינו קבלת הערכת שווי לפיה
שווי הפעילות המועברת אינו נמוך מ 25 -מיליון ש"ח .על פי הערכת השווי הכלכלית של
פעילות הטלקום המועברת המצורפת לדוח זה ,ואשר נערכה על ידי מעריך שווי חיצוני
)פולברניס ,ברקת בן-יהודה בע"מ( ,שוויה המוערך של פעילות הטלקום המועברת ליום 30
ביוני  2017הינו כ 32.7 -מיליוני ש"ח )"הערכת השווי"( .כפי שנמסר לחברה על ידי מעריכי
השווי ,חישוב השווי ההוגן של פעילות הטלקום המועברת במסגרת הערכת השווי נערך לפי
כללי חשבונאות מקובלים.
 .2.7.3השינויים העיקריים בנכס  /בפעילות מושא הערכת השווי )פעילות הטלקום המועברת( מיום
 30ביוני  2017ועד ליום  2בינואר ) 2018מועד הדיון בדירקטוריון החברה בשינויים והשפעתם
על הערכת השווי( וכן בסמוך למועד פרסום דוח זה ,הינם כדלקמן:
(1

פער לעניין התוצאות הכספיות במחצית השנייה של  2017בין התחזית בהערכת
השווי לתוצאות האמורות בפועל;

(2

פער בין הרווח הנקי הצפוי לרווח הנקי החזוי;

(3

התפתחויות חיוביות בקשר עם עסקאות קיימות  /עתידיות )גידול בהזמנות של

מוצרי חומרה ,זכייה במכרז משמעותי של ספק תקשורת מהותי בישראל ,קבלת
זיכיונות ועוד(.
יצוין כי בכוונת החברה לפרסם הערכת שווי עדכנית בתוקף ליום  31בדצמבר  2017זמן
סביר טרם מועד כינוס האסיפה המזומנת על פי דוח זה.
 .2.7.4התוצאה המתקבלת מחלוקת סכום הערכת השווי הנ"ל בסך המניות שתוקצינה לבעלי
מניות אקסל טלקום ) 8,276,374מניות רגילות( משקפת שווי של כ 3.95 -ש"ח למניה רגילה
אחת .הערכת השווי מצורפת לדוח זה כנספח ח'.
 .2.7.5בהתאם להוראות תקנה  (1)9לתקנות ההצעה ,מצורף כנספח א' לדוח זה מתאר פעילות
אקסל סולושנס ערוך בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף.
28
29

ראו הערת שוליים  26לעיל.
לאור הקיטון בשיעור החזקותיו של מר יוסף פינסון והפסקת כהונתו כדירקטור בחברה ,טרם השלמת עסקת המיזוג,
יש למנות את החזקותיו של מר יוסף פינסון ביחד עם החזקות הציבור.
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 .2.7.6בהתאם להוראות תקנות  (2)9ו 10-לתקנות ההצעה מצורפים לדוח עסקה זה דוחות כספיים
פרופורמה ) (carve-outשל פעילות הטלקום )פעילות שהינה חלק מפעילות אקסל טלקום(
ליום  31בדצמבר  2016וליום  30בספטמבר  2017ודוח האירועים כנספחים ו' ,1ו' 2ו-ו',3
בהתאמה.
 .2.7.7בהתאם להוראות תקנה  (3)9לתקנות ההצעה ,הסברי הדירקטוריון של אקסל סולושנס
לדוחות הכספיים פרופורמה ) (carve-outשל פעילות הטלקום ליום  31בדצמבר  2016וליום
 30בספטמבר  ,2017המצורף לדוח עסקה זה כנספח ז'.
 .2.7.8התמורה במסגרת העסקה נקבעה בדרך של משא ומתן בין החברה ובעלי מניות מטעמה לבין
אקסל טלקום ובעלי מניותיה )ובכלל זה הניצעים החותמים(.
 .2.8שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו ,למיטב ידיעת החברה ,עניין אישי
בתמורה ומהות עניינו האישי
 .2.8.1למועד דוח זה ,למיטב ידיעת החברה ,בחברה שני "בעלי מניות מהותיים":
)א(

מר יעקב אופק ,בעל השליטה בחברה המכהן כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה,
והמחזיק ,למועד פרסום הדוח ,בכ 52.13% -מהון המניות המונפק של החברה
ומזכויות ההצבעה בה.

)ב(

מר יוסף פינסון המכהן כדירקטור בחברה והמחזיק ,למועד פרסום הדוח ,בכ-
 15.74%מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

 .2.8.2למר יעקב אופק עניין אישי בהקצאת מניות התמורה ובאישור העסקה ,שכן בכפוף להשלמת
העסקה על פי תנאיה ,ובכלל זה ביצוע הקצאת מניות התמורה המהווה תנאי מתלה במסגרת
העסקה ,יאושרו תנאי החזר הלוואת הבעלים שהעמיד מר יעקב אופק לחברה )קרי יתרת
חוב לבעל השליטה( שבהתאם לתנאי הסכם המיזוג תעמוד על סך שלא יעלה על  1מיליון
ש"ח .בנוסף ,למר יעקב אופק עניין אישי בהשלמת עסקת המיזוג גם מכיוון שעובר למועד
ההשלמה וכתנאי מתלה לביצוע העסקה ,בכוונת מר אופק לרכוש )במישרין או באמצעות
חברה בשליטתו( את מלוא זכויותיה של החברה בחברות בנות )באופן שלאחר הרכישה
כאמור לא תוותר בחברה כל אחזקה בחברות בנות( .על כן ,רואה החברה במר אופק כבעל
"עניין אישי" בכל הצעות ההחלטה שעל סדר יום האסיפה שאישורן מהווה תנאי מתלה
להשלמת עסקת המיזוג .יובהר ,כי הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר יום האסיפה
שהינן חלק מעסקת המיזוג ,הינו בהתאם לרוב הנדרש לפי סעיפים  275ו)267 -א()ב( לחוק
החברות.30
 .2.8.3למעט האמור לעיל ,למיטב ידיעת החברה ,וכפי שנמסר לה על ידם ,אין למי משאר
הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה עניין אישי בעסקה ו/או בהקצאת מניות
התמורה.
 .2.9מחיר מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח ההצעה ,בסמוך לפני החלטת
דירקטוריון החברה וכן בסמוך למועד פרסום דוח העסקה
 .2.9.1מחירה הממוצע של מניה רגילה של החברה הנסחרת בבורסה בששת החודשים האחרונים
אשר קדמו למועד פרסום הדוח היה  21.09אג' ) 0.2109ש"ח( למניה.

30

לפרטים בדבר בעלי השליטה לאחר השלמת העסקה נשוא דוח זה ,ראו סעיף  2.13.1להלן.
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 .2.9.2מחיר מניה רגילה של החברה הנסחרת בבורסה בסמוך לפני אישור דירקטוריון החברה את
הנושאים המובאים לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה המזומנת על פי
דוח בה ,היינו ביום  1בינואר  ,2018היה  30אג' ) 0.30ש"ח( למניה ,ובסמוך לפני פרסום דוח
זה ,ביום  3בינואר  ,2018הינו  29.7אג' ) 0.297ש"ח( למניה.
 .2.10תכניות החברה לגבי פעילותה העסקית של אקסל סולושנס
תכניות החברה הינן להמשיך בפעילותה העסקית הנוכחית של אקסל סולושנס.
 .2.11האישורים הנדרשים והתנאים המתלים הנדרשים לקיום האסיפה
ראו סעיף  2.3לדוח זה לעיל.
 .2.12בעלי השליטה והדירקטורים שהינם בעלי עניין אישי באישור העסקאות המתוארות בדוח זה ומהות
עניינם האישי
 .2.12.1באשר לעניין האישי של מר יעקב אופק ,בעל השליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון
וכמנכ"ל החברה ,באישור העסקאות המתוארות בדוח זה ,ראו סעיף  2.8.2לעיל.
 .2.12.2למעט מר יעקב אופק ,כמפורט לעיל ,למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידם ,אין למי
מנושאי המשרה המכהנים בחברה למועד הדוח עניין אישי בעסקה ו/או בהקצאה הפרטית
של מניות התמורה ו/או בתמורת ההקצאה.
 .2.13היעדר הסכמים להם הניצעים נשוא דוח זה הינם צד
למיטב ידיעת החברה ,ולאחר בדיקות שביצעה החברה עם הניצעים )בסעיף זה" ,הניצעים" הם בעלי
מניות אקסל טלקום ,פורטופינו והמנהלים( ,למועד הדוח ,לא קיימים הסכמים ,בין בכתב ובין בעל
פה ,בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה ,וכן בין הניצעים )כולם או חלקם( בינם לבין עצמם או
בינם לבין אחרים ,בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה
בה ,למעט כמפורט להלן:
הסכם בין בעלי מניות באקסל טלקום
 .2.13.1קרנות שמרוק ,צליר אחזקות בע"מ ,ו-לומן קפיטל בע"מ אשר ביחד יחזיקו ,בכפוף להשלמת
העסקה נשוא דוח זה ,בכ 62.6% -מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה ,חתמו ביום 1
בינואר 2018 ,על הסכם בעלי מניות לפיו) :א( בגין מניות שמי מהצדדים יחזיק בחברה ,הוא
יצביע באסיפות הכלליות של החברה ,בעד מועמד אחד שזהותו תקבע על ידי קרנות שמרוק,
מועמד אחד שזהותו תקבע על ידי צליר אחזקות בע"מ ומועמד אחד שזהותו תקבע על ידי
גשרי אסיא בע"מ; )ב( הצדדים להסכם בעלי המניות הסכימו גם על תנאי זכות הצטרפות
) (Tag-Along Rightsבמקרה של מכירת מניות החברה הציבורית וזכות מכירה כפויה ) Bring

 ,(Alongעל ידי מי מהצדדים בתנאים מסוימים הקבועים בהסכם ובכפוף לחריגים .בהתאם
להוראות ההסכם ,צד להסכם זה שהחזקותיו בחברה ירדו מתחת ל 5%-מהון המניות
המונפק של החברה ,יחדל להיות צד להסכם זה והסכם זה יפקע לגביו.
הסכם בין אקסל טלקום לפורטופינו
 .2.13.2ביום  2באוגוסט  2017אקסל טלקום חתמה על הסכם עם פורטופינו לפיו בתמורה לליווי של
אקסל טלקום בעסקה נשוא דוח זה ,31פורטופינו תהיה זכאית להקצאה של  2%ממניות
החברה )בדילול מלא( .בהתאם להתחייבות זו ,בכוונת החברה להקצות לפורטופינו את
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השירותים כוללים בן השאר ,עזרה בהכנת חומרים ,איתור והצגת החברה למשקיעים ,ו/או רוכשים פוטנציאלים ו/או
איתור חברה ציבורית ובניית מתווה עסקה ולווי התהליך עד לסיומו.
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מניות פורטופינו כמפורט בסעיף  1.3.2לדוח זה .יצוין כי אין בעמלה זו לגרוע מעמלה
שפורטופינו זכאית לה מהצד השני לעסקה )כמפורט להלן(.
הסכמים בין החברה לפורטופינו
 .2.13.3בהמשך לדיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  15באוגוסט ) 2017מס' אסמכתא2017- :
 (01-070468וביום  19בדצמבר ) 2017מס' אסמכתא (2017-01-117909 :אשר כללו ,בין היתר,
את התחייבויות החברה כלפי פורטופינו בקשר עם שירותי התיווך בעסקה )בכפוף
להשלמתה( ,ובכלל זה הקצאת מניות )או התחייבות להקצאת מניות( בתמורה לשירותי
התיווך כאמור )"הסכמי ההתקשרות"( ,ביום  1בינואר  2018התקשרו החברה ופורטופינו
בתיקון להסכמי ההתקשרות לפיו חלף הקצאת המניות כאמור פורטופינו תהא זכאית לקבל
סך הגבוה מבין )א( תשלום במזומן בסך  433,000בתוספת מע"מ כדין; או )ב( תשלום במזומן
המשקף  4%משווי החברה לאחר השלמת הנפקה לציבור ,שתבוצע עובר למועד השלמת
העסקה ,32בתוספת מע"מ כדין.
 .2.14על המניות המוקצות יחולו מגבלות על מכירה חוזרת בבורסה על-פי הוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות
ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א' ו15 -ג' לחוק( ,התש"ס) 2000-תקנה  5לתקנות
האמורות( ,כדלקמן:
 .2.14.1הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות התמורה ,מניות פורטופינו ומניות המנהלים
)ביחד" :המניות המוקצות"( ,אם טרם חלפו שישה חודשים ממועד הקצאת המניות
המוקצות )"תקופת החסימה המוחלטת"(;
 .2.14.2הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות ,אם טרם חלפו שישה רבעונים
עוקבים שימנו החל מתום התקופה האמורה בסעיף  2.14.1לעיל )"תקופת הטפטוף"( וזאת
אם בכל אחד מהרבעונים האמורים בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:
 (1כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה על ידי הניצעים )בסעיף זה" ,הניצעים"
הם בעלי מניות אקסל טלקום ,פורטופינו והמנהלים( )כולם או מי מהם( עלתה על
הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה
שבועות שקדמו ליום ההצעה;
 (2הכמות המוצעת של מניות ,בכל רבעון בתקופת הטפטוף ,עלתה על  1%מההון המונפק
והנפרע של החברה.
"הון מונפק ונפרע"  -למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים
שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
 .2.14.3האמור בסעיף  2.14זה לעיל ,יחול גם על מניות שירכשו מהניצעים במהלך תקופת החסימה
המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור ,שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.
 .2.14.4כמו כן ,בהתייחס לבעלי מניות אקסל טלקום ולמנהלים ,כולם או חלקם ,עשויה להיות גם
חסימה ומגבלות מכוח רולינג המס ו/או מכוח הוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
 .2.15תמצית נימוקי ועדת הביקורת וכן דירקטוריון החברה לאישור עסקת המיזוג עם אקסל טלקום
ובעלי מניותיה ,וכן לאישור הקצאת מניות התמורה ,לשווי שנקבע לניירות הערך המוצעים ולשווי
התמורה בגינם
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לפרטים בדבר כוונת החברה לפעול לביצוע הנפקה לציבור ,ראו סעיף  2.3.5לעיל.
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להלן תובא תמצית נימוקי ועדת הביקורת מישיבתה מיום  10בדצמבר  2017ותמצית נימוקי
דירקטוריון החברה מישיבותיו מהימים  10בדצמבר  19 ,2017בדצמבר  2017ו 2 -בינואר  ,2018לפי
העניין:
 .2.15.1לאור העובדה שכיום פעילות החברה הינה מצומצמת בהיקפה ומתמצה בהשקעה בחברות
כלולות המחזיקות בזכויות בנכסי נדל"ן יזמי בדרך של החזקת שתי קרקעות במזרח אירופה
)ברומניה ובפולין( והואיל והיעדר פעילות עסקית משמעותית בחברה יביא לשחיקת הונה של
החברה כתוצאה מההוצאות והעלויות הכרוכות באחזקת חברה ציבורית ,וכן הואיל ויתרת
המזומנים של החברה אינה מאפשרת לה לרכוש פעילות חדשה ,ועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה סבורים כי דרך פעולה סבירה העומדת בפני החברה לרכישת פעילות עסקית בהיקף
מהותי הינה כנגד הקצאת מניות החברה ,בהתאם ועל פי מתווה עסקת המיזוג עם אקסל
טלקום ובעלי מניותיה.
 .2.15.2על פי הנתונים שנמסרו לדירקטורים והוצגו בפניהם ,הכוללים מתאר של אקסל סולושנס
ודוחות כספיים של פעילות הטלקום המועברת וכן הערכת שווי של פעילות הטלקום
המועברת )המצורפים לדוח עסקה זה( ,נראה כי מדובר בפעילות בעלת פוטנציאל אפשרי
לצמיחה ,אשר עשויה להניב לבעלי המניות של החברה תשואה חיובית בשנים הבאות.
 .2.15.3המידע המפורט לעיל ,בדבר פוטנציאל הצמיחה של אקסל סולושנס ,אם וככל שיהיה ,ואשר
יכול ועשוי להניב לבעלי המניות של החברה תשואה חיובית בשנים הבאות הינו "מידע
ה"צופה פני עתיד" ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,ואשר אין כל וודאות כי יתממש,
והתממשותו תלויה בגורמים אשר אינם בשליטת החברה ו/או הדירקטוריון ,אשר בין היתר
מפורטים במתאר המצורף כנספח א' לדוח העסקה .הצמיחה בפעילות אקסל סולושנס
והתשואה לבעלי המניות מקרב הציבור עשויות לא להתממש בפועל או להתממש בפועל
בשיעורים נמוכים יותר ,במידה והתחזיות כאמור לא יתממשו ,כולן או חלקן.
 .2.15.4לעניין הערכת השווי שצורפה לדוח – ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הסתמכו על חוות
דעת מקצועית של מעריך שווי חיצוני ,בה נבחנו הערכות שונות ביחס לתחזיות שנתקבלו
מאקסל טלקום .הערכת השווי שימשה כלי חשוב בידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
בבואם לאשר את העסקה ,ובפרט כאשר מדובר בתחום הפעילות של אקסל טלקום.
 .2.15.5יצוין ,כי הדירקטוריון הסתמך על חוות דעת שתאריך תוקפה מוקדם ביותר מ 90 -ימים
ליום אישור ההצעה בידי הדירקטוריון ,וכי חלפו כשישה חודשים וחצי מתאריך התוקף של
חוות הדעת המקצועית ועד אישור ההצעה בידי הדירקטוריון.
בישיבותיו מיום  10בדצמבר  2017ומיום  2בינואר ) 2018בסמוך למועד פרסום דוח העסקה(,
בחן דירקטוריון החברה את השינויים שהתרחשו לאחר תאריך התוקף של חוות הדעת ,כפי
שהוצגו על ידי מעריך השווי )באופן תיאורטי( וכפי שנמסרו על ידי הנהלת אקסל טלקום
)באופן פרטני תוך התייחסות לשינויים קונקרטיים( .בין השינויים כאמור נמצאו) :א( פער
לעניין התוצאות הכספיות במחצית השנייה של  2017בין התחזית בהערכת השווי לתוצאות
האמורות בפועל; ו) -ב( פער בין הרווח הנקי הצפוי לרווח הנקי החזוי והתפתחויות חיוביות
בקשר עם עסקאות קיימות  /עתידיות )גידול בהזמנות של מוצרי חומרה ,קבלת זיכיונות
ועוד(.
דירקטוריון החברה בחן את השינויים כאמור וקבע כי אין בהם כדי לשנות מהותית את שווי
התמורה )קרי ,שוויה של פעילות הטלקום המועברת( כפי שנקבעה בחוות הדעת ,בין היתר,
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לאור העובדה כי הפער בתוצאות הכספיות בין הערכת השווי לבין התוצאות בפועל וכן הפער
בין הרווח הנקי הצפוי לבין הרווח הנקי החזוי ,לכל הפחות מתבטל לאור העובדה ששיעור
הרווח הגולמי )גם בפועל וגם כאשר משקללים השפעות חד פעמיות( גבוה יותר מזה שנחזה
)גם בסכום וגם בשיעור( מה שמקרין בסופו של דבר על רווח תפעולי גבוה יותר מהתחזית.
בנוסף ,דירקטוריון החברה ציין כי לאור העובדה שהתמורה נקבעה לפי שווי פעילות נכנס של
 25מיליון ש"ח ,בעוד הערכת השווי נקבה בשווי פעילות של  32.7מיליון ש"ח ,הרי שגם שינוי
מסוים בשווי הפעילות הנכנסת )כך שאינה נמוכה מ 25 -מיליון ש"ח( אינו אמור לשנות את
רכיב התמורה.
 .2.15.6חברי ועדת הביקורת וועדת התגמול ,לפי העניין ,והדירקטוריון השתכנעו כי יתר ההחלטות
דלעיל )המהוות חלק בלתי נפרד מעסקת המיזוג( אינן חריגות מהמקובל בחברות אחרות
והנן סבירות בנסיבות העניין ,וכי העסקה כדאית ,וטמון בה פוטנציאל ,ויש בה כדי ליצוק
תוכן עסקי ופעילות ממשית לתוך החברה ,ובראייה ארוכת טווח – הדבר יכול לתת ערך
מוסף לבעלי מניות החברה הנוכחיים.
 .2.16שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת ו/או התגמול ובישיבות הדירקטוריון
(1

שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת ו/או התגמול מיום  10בדצמבר :2017
יחזקאל דסקל )דח"צ( ,עופרה מנשה ורדי )דח"צ( ויוסף פינסון .העסקה אושרה פה אחד על ידי
חברי ועדת הביקורת ו/או התגמול של החברה.

(2

שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות הדירקטוריון מהימים  10בדצמבר  19 ,2017בדצמבר
 2017ו 2 -בינואר  :2018יעקב אופק )יו"ר( ,יחזקאל דסקל )דח"צ( ,עופרה מנשה ורדי )דח"צ(
ויוסף פינסון .העסקה אושרה פה אחד על ידי חברי דירקטוריון החברה ,בהתייחס לכל אחד
מהנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ,לפי העניין .מר יעקב אופק לא השתתף בקבלת
החלטות שאישורן מהווה תנאי מתלה להסכם המיזוג ,וזאת לאור עניינו האישי בהתקשרות
בהסכם המיזוג ובהשלמת עסקת המיזוג ,כמפורט לעיל .יצוין כי מר אופק נכח בדיוני ועדת
הביקורת והתגמול לצורך הצגת הנושאים שעל סדר היום הקשורים לעסקה.

 .2.17מועד הקצאת ניירות הערך נשוא דוח זה
הקצאת מניות התמורה תבוצע במועד ההשלמה של עסקת המיזוג ,מיד לאחריה תבוצע הקצאת
מניות פורטופינו ולאחר השלמת העסקה תבוצע הקצאת מניות המנהלים .זאת ,ובלבד שהתקבלו כל
האישורים הנדרשים לכך על פי דין והתקיימו כל התנאים המתלים הדרושים להשלמת העסקה.
 .3פרטים נוספים בקשר עם הצעות ההחלטה שעל סדר יום האסיפה והחלטות והמלצות הדירקטורים
בנושאים שעל סדר יום האסיפה
 .3.1הנושא על סדר היום :אישור התקשרות החברה עם אקסל טלקום והניצעים החותמים בעסקת
המיזוג וביצוע הקצאה פרטית של  8,276,364מניות רגילות של החברה לבעלי מניות אקסל
סולושנס במסגרת עסקת המיזוג
 .3.1.1לאור העניין האישי של מר יעקב אופק בהתקשרות החברה בעסקת המיזוג ,התקשרות
החברה בהסכם המיזוג על נספחיו הובאה לאישור ועדת הביקורת של החברה טרם אישורה
על ידי הדירקטוריון.
 .3.1.2בישיבתה מיום  10בדצמבר  2017מצאה ועדת הביקורת של החברה כי עסקת המיזוג הינה
לטובת החברה ,מהטעמים והנימוקים שהובאו בסעיף  2.15לדוח זה לעיל ,ולפיכך אין בעניינו
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האישי של מר אופק ,בנסיבות העניין ,כדי לגרוע מהמלצותיה לדירקטוריון החברה לאשר
את ההתקשרות בהסכם המיזוג כאמור.
 .3.2הנושא שעל סדר היום :מיד לאחר הקצאת מניות התמורה כאמור לעיל ,אישור ביצוע הקצאה
פרטית של  245,684מניות רגילות של החברה לפורטופינו
 .3.2.1בהסכם המיזוג נקבע ,כי מיד לאחר הקצאת מניות התמורה לבעלי מניות אקסל טלקום,
תקצה החברה לפורטופינו ,אשר שימשה כמתווך בעסקה 245,684 ,מניות רגילות של החברה.
מובהר כי הקצאת מניות פורטופינו הינה בהתאם להוראות הסכם המיזוג ומהוות תנאי
מתלה לו ,והן מוקצות בתמורה לשירותי תיווך בעסקה שהוענקו לאקסל טלקום )בלבד(.
 .3.2.2בישיבתה מיום  10בדצמבר  2017ציינה ועדת הביקורת כי הקצאת מניות פורטופינו הינה
בהתאם לתנאי הסכם המיזוג ומהווה תנאי מתלה להשלמתו ולפיכך אישרה את ההקצאה
האמורה מהטעמים והנימוקים שהובאו בסעיף  2.15לדוח זה לעיל.
 .3.3הנושא שעל סדר היום :בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ומיד לאחריה ,אישור ביצוע הקצאה פרטית
למנהלים
 .3.3.1בהסכם המיזוג נקבע ,כי מיד לאחר מועד השלמת העסקה )לרבות הקצאת מניות התמורה
ומניות פורטופינו( תקצה החברה למנהלים ,כחלק מתנאי העסקתם בחברה )לאחר המיזוג(,
 689,604מניות רגילות של החברה ,וזאת במסגרת תכנית הקצאת מניות שתאמץ החברה
עובר למועד השלמת העסקה ,לפי סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
 .3.3.2לפרטים בדבר נימוקי הדירקטוריון וועדות הביקורת ו/או התגמול בקשר עם הקצאת מניות
המנהלים ,ראו סעיפים  3.4.8ו 3.7.4 -להלן.
 .3.4הנושא שעל סדר היום :בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,מינוי מר רון גולדשטיין ליו"ר דירקטוריון
פעיל בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו
 .3.4.1הסכם המיזוג קובע כי לאקסל טלקום עומדת הזכות למנות דירקטורים מטעמה
לדירקטוריון החברה ,בכפוף להשלמת עסקת המיזוג.
 .3.4.2מר רון גולדשטיין הינו אחד מהדירקטורים שהוצעו על ידי אקסל טלקום לתפקיד דירקטור
מטעמם בחברה הממוזגת בהתאם להסכם המיזוג כאמור.
 .3.4.3אישור מינוי דירקטורים מטעם אקסל טלקום ,בכפוף להשלמת המיזוג ,הינו תנאי מתלה
לעסקת המיזוג.
 .3.4.4כחלק מאישור עסקת המיזוג ,מוצע למנות את מר רון גולדשטיין ליו"ר דירקטוריון פעיל
בחברה וזאת החל ממועד השלמת עסקת המיזוג.
 .3.4.5מר רון גולדשטיין הינו שותף בקרן שמרוק ומכהן ,בין היתר ,כדירקטור באקסל טלקום
וכדירקטור בסייאטה מובייל ישראל בע"מ ,שהינה חברה בת בשליטה מלאה של Siyata

) Mobile Inc.כחברה ציבורית הנסחרת בבורסת טורונטו ,קנדה( ואשר חלק ממניותיה
מוחזקות על ידי אקסל טלקום )"סייאטה"( ,והינו בעל ניסיון רב בתחומי פעילותה של
אקסל טלקום .יצוין כי עובר לישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  10בדצמבר 2017
הועבר לעיון הדירקטורים בחברה חומר בעניינו של מר גולדשטיין ובכלל זה הצהרת
דירקטור ושאלון נושא משרה בכירה.
 .3.4.6בנוסף לנימוקים הנוגעים ליתרונות שבעסקת המיזוג )שכן אישור החלטה זו הינו תנאי
מתלה לעסקת המיזוג( ,בישיבתו מיום  10בדצמבר  2017קבע דירקטוריון החברה כי בכפוף
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להשלמת עסקת המיזוג ,מינויו של מר רון גולדשטיין ליו"ר דירקטוריון פעיל בחברה
הממוזגת הינו נחוץ לאור היותו נושא משרה בכירה ואיש מפתח באקסל טלקום וכן לאור
היותו בעל הידע והכישורים המקצועיים בתחום פעילותה הצפוי של החברה לאחר המיזוג.
 .3.4.7תנאי העסקתו המוצעים של מר רון גולדשטיין כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ,החל ממועד
השלמת עסקת המיזוג:
(1

מר גולדשטיין יכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף משרה של .50%

(2

בגין תפקידו יהא מר גולדשטיין זכאי לשכר חודשי בסך של  23,500ש"ח )ברוטו(.

(3

מר גולדשטיין יהא זכאי לתנאים נלווים על פי חוק וכמקובל בחברה ,לרבות תשלום
לקרן השתלמות ,הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים ,חופשה שנתית והחזר הוצאות.

(4

מר גולדשטיין יהא זכאי ל 24 -ימי חופש בשנה וכן לצבירת ימי חופשה בכפוף להוראות
החוק .בנוסף ,מר גולדשטיין יהא זכאי לדמי הבראה בהיקף של  14ימים בשנה החל
מהשנה הראשונה להעסקתו.

(5

מר גולדשטיין יהא זכאי לקבל תשלום בגין ימי מחלה כמתחייב מהוראות הדין .למען
הסר ספק ,ימי המחלה לא יהיו ניתנים לפדיון.

(6

ההתקשרות בין החברה למר גולדשטיין הינה לתקופה בלתי קצובה וניתנת לסיום בכל
עת בהודעה בכתב של  90יום.

(7

לבקשת מר גולדשטיין ,בכפוף לחתימה על הסכם סביר נפרד שיגובש בינו לבין החברה
ובכפוף לכך שלא יהיה בכך בכדי להשית עלויות נוספות על החברה ,יעניק מר
גולדשטיין )והוא בלבד( את השירותים באמצעות חברה בבעלותו.

(8

מר גולדשטיין התחייב לשמירה על סודיות ,זכויות קנייניות ,אי שידול ואי תחרות.

(9

החברה תבטח את מר גולדשטיין בגין פעולות שיבצע במסגרת תפקידו כיו"ר
דירקטוריון פעיל וכן תעניק לו כתב התחייבות לשיפוי בתנאים אחידים לנושאי משרה,
כמקובל בחברה.

 (10כמו כן ,מיד לאחר השלמת העסקה וכחלק מתנאי הסכם המיזוג ,יוקצו למר גולדשטיין
מניות רגילות של החברה בשיעור של  1%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה
)בהתאם לאמור בסעיפים  1.2.3ו 1.3.3 -לעיל(.
 .3.4.8נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי העסקתו של מר גולדשטיין:
(1

בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון מיום  10בדצמבר  2017התקיים דיון לגבי אישור
תנאי הכהונה וההעסקה של מר רון גולדשטיין המפורטים לעיל .טרם התכנסות ועדת
התגמול והדירקטוריון ,הועברו לחברי הוועדה ולדירקטורים תנאי ההעסקה המוצעים
כאמור וכן סקר שוק בדבר נתוני שכר השוואתי )בנצ'מארק(.

(2

ועדת התגמול בחנה ,בין היתר ,את הפרמטרים הקבועים בהוראות סעיף 267ב
והוראות התוספת הראשונה א' לחוק החברות ,ביניהם נשקלו ונלקחו בחשבון
השכלתו ,כישוריו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של מר גולדשטיין ,לרבות תפקידו ,תחומי
אחריותו ותרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה.

(3

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מדיניות התגמול המוצעת כמפורט בדוח
זה להלן ,הינם זהים לנימוקים שניתנו בהתייחס לתנאי ההעסקה המוצעים למר
גולדשטיין ,וזאת בנוסף לנימוקים הבאים להלן:
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בהתחשב בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו ,ועדת התגמול ניסתה להעריך את תרומתו
של מר גולדשטיין לאקסל טלקום )כחברה פרטית( וכן להשגת יעדי החברה לאחר
השלמת העסקה )וזאת בהסתמך על קורות החיים ויתר המסמכים שהועברו לחברי
הוועדה טרם הישיבה ובחינת נתוני שכר השוואתי לשכר יו"ר דירקטוריון פעיל בחברות
בתחום ובהיקף פעילות דומה( ,וכל זאת תוך רצון לתת הזדמנות לחברה להשיא רווחיה
ובכלל זה בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקיד המיועד .בהתחשב באמור לעיל ,וכן
לאור הרקורד המקצועי שיש למר גולדשטיין בתחום הפעילות המיועד של החברה
לאחר המיזוג ומתוך הערכה כי מר גולדשטיין מביא עמו ניסיון רב בתחום בו עוסקת
אקסל טלקום ,ובהתייחס לתרומתו המוכחת והמשמעותית של מר גולדשטיין
לפעילותה של אקסל טלקום עד כה ,ועדת התגמול קבעה ,ודירקטוריון החברה אימץ
קביעתה זו ,כי תנאי העסקתו של מר גולדשטיין )ובכלל זה הענקת מניות המנהלים(
הינם סבירים והוגנים ואף תואמים את עקרונות מדיניות התגמול המוצעת במסגרת
האסיפה.
 .3.5הנושא שעל סדר היום :בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,מינוי מר מרק סילנפרוינד לדירקטור פעיל
בחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו
 .3.5.1כחלק מאישור עסקת המיזוג ,מוצע למנות את מר מרק סילנפרוינד לדירקטור פעיל בחברה
וזאת החל ממועד השלמת עסקת המיזוג.
 .3.5.2מר מרק סילנפרוינד הינו ממייסדי אקסל טלקום ומכהן כמנכ"ל  ,Siyata Mobile Inc.והינו
בעל ניסיון רב בתחומי פעילותה של אקסל טלקום .יצוין כי עובר לישיבת הדירקטוריון
שהתקיימה ביום  10בדצמבר  2017הועבר לעיון הדירקטורים בחברה חומר בעניינו של מר
סילנפרוינד ובכלל זה הצהרת דירקטור ושאלון נושא משרה בכירה.
 .3.5.3בנוסף לנימוקים הנוגעים ליתרונות שבעסקת המיזוג )שכן אישור החלטה זו הינו תנאי
מתלה לעסקת המיזוג( ,בישיבתו מיום  10בדצמבר  2017קבע דירקטוריון החברה כי בכפוף
להשלמת עסקת המיזוג ,מינויו של מר מרק סילנפרוינד לדירקטור פעיל בחברה הממוזגת
הינו נחוץ לאור היותו נושא משרה בכירה ואיש מפתח באקסל טלקום וכן לאור היותו בעל
הידע והכישורים המקצועיים בתחום פעילותה הצפוי של החברה לאחר המיזוג.
 .3.5.4תנאי העסקתו המוצעים של מר מרק סילנפרוינד כדירקטור פעיל בחברה ,החל ממועד
השלמת עסקת המיזוג:
(1

מר מרק סילנפרוינד יספק לחברה שירותי דירקטור פעיל )לרבות בתחום הפיתוח
העסקי ,וכן כאחראי על קשרי לקוחות  /ספקים ומתן ייעוץ כללי(.

(2

השירותים יינתנו כקבלן עצמאי ,ללא יחסי עובד מעביד .תקופת ההסכם הינה לשלוש
שנים וכל צד רשאי להביא לסיומו בהודעה בכתב ומראש של  30יום.

(3

בגין השירותים החברה תשלם סך של  10,000ש"ח לחודש בתוספת מע"מ .התמורה
כאמור תינתן כנגד חשבונית כדין.

(4

החברה תבטח את מרק סילנפרוינד בגין פעולות שיבצע במסגרת תפקידו כדירקטור
פעיל וכן תעניק לו כתב התחייבות לשיפוי בתנאים אחידים לנושאי המשרה ,כמקובל
בחברה.
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 .3.5.5נימוקי ועדת התמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי העסקתו של מר סילנפרוינד:
(1

בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון מיום  10בדצמבר  2017התקיים דיון לגבי אישור
תנאי הכהונה וההעסקה של מר מרק סילנפרוינד המפורטים לעיל .טרם התכנסות
ועדת התגמול והדירקטוריון ,הועברו לחברי הוועדה ולדירקטורים תנאי ההעסקה
המוצעים כאמור וכן סקר שוק בדבר נתוני שכר השוואתי )בנצ'מארק(.

(2

ועדת התגמול בחנה ,בין היתר ,את הפרמטרים הקבועים בהוראות סעיף 267ב
והוראות התוספת הראשונה א' לחוק החברות ,ביניהם נשקלו ונלקחו בחשבון
השכלתו ,כישוריו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של מר סילנפרוינד ,לרבות תפקידו ,תחומי
אחריותו ותרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה.

(3

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מדיניות התגמול המוצעת כמפורט בדוח
זה לעיל ,הינם זהים לנימוקים שניתנו בהתייחס לתנאי ההעסקה המוצעים למר
סילנפרוינד ,וזאת בנוסף לנימוקים הבאים להלן:
בהתחשב בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו ,ועדת התגמול ניסתה להעריך את תרומתו
של מר סילנפרוינד לאקסל טלקום )כחברה פרטית( וסייאטה )כחברה ציבורית
הנסחרת בבורסת טורונטו ,קנדה( וכן להשגת יעדי החברה לאחר השלמת העסקה
)וזאת בהסתמך על קורות החיים ויתר המסמכים שהועברו לחברי הוועדה טרם
הישיבה ובחינת נתוני שכר השוואתי לשכר דירקטור פעיל בחברות בתחום ובהיקף
פעילות דומה( ,וכל זאת תוך רצון לתת הזדמנות לחברה להשיא רווחיה ובכלל זה
בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקיד המיועד .בהתחשב באמור לעיל ,וכן לאור
הרקורד המקצועי שיש למר סילנפרוינד בתחום הפעילות המיועד של החברה לאחר
המיזוג ומתוך הערכה כי מר סילנפרוינד מביא עמו ניסיון רב בתחום בו עוסקת אקסל
טלקום ,ובהתייחס לתרומתו המוכחת והמשמעותית של מר סילנפרוינד לפעילותה של
אקסל טלקום עד כה ,ועדת התגמול קבעה ,ודירקטוריון החברה אימץ קביעתה זו ,כי
תנאי העסקתו של מר סילנפרוינד הינם סבירים והוגנים ואף תואמים את עקרונות
מדיניות התגמול המוצעת במסגרת האסיפה.

 .3.6הנושא שעל סדר היום :בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,סיום כהונת הדירקטורים הנוכחיים
)למעט הדח"צים( ,מינוי הגב' מיכל נוי לדירקטורית חיצונית נוספת בחברה ואישור תנאי כהונתה
 .3.6.1כחלק מאישור עסקת המיזוג ,מוצע למנות את הגב' מיכל נוי לדירקטורית חיצונית בחברה
וזאת החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ולתקופה של שלוש שנים ממועד השלמת העסקה.
 .3.6.2דירקטוריון החברה קבע ,בישיבתו מיום  19בדצמבר  ,2017כי לאור השכלתה ,ניסיונה
וכישוריה ,גב' נוי הינה בעלת כשירות מקצועית ,בהתאם לתנאים והמבחנים הקבועים
בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור
בעל כשירות מקצועית( ,התשס"ו.2005-
 .3.6.3הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אשר ישולמו לגב' נוי ,יהיו בסכום "הקבוע" ,לפי דרגתה של
החברה ,כאמור בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס-
 .2000הגמול המוצע תואם את מדיניות התגמול הקיימת של החברה ואת מדיניות התגמול
החדשה המוצעת על פי דוח זה.
 .3.6.4החברה תבטח את גב' נוי בגין פעולות שתבצע במסגרת תפקידה כדירקטורית חיצונית וכן
תעניק לה כתב התחייבות לשיפוי בתנאים אחידים לנושאי משרה ,כמקובל בחברה.
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 .3.7הנושא שעל סדר היום :בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן
שור כמנכ"ל החברה
 .3.7.1כחלק מאישור עסקת המיזוג ,מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר רונן שור
כמנכ"ל החברה וזאת החל ממועד השלמת עסקת המיזוג.
 .3.7.2מר רונן שור הינו מכהן למועד הדוח כמנכ"ל אקסל טלקום והינו בעל ניסיון רב בתחומי
פעילותה של אקסל טלקום .יצוין כי עובר לישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 10
בדצמבר  2017הועבר לעיון הדירקטורים בחברה חומר בעניינו של מר רונן שור ובכלל זה
קורות חיים ושאלון נושא משרה בכירה.
 .3.7.3בנוסף לנימוקים הנוגעים ליתרונות שבעסקת המיזוג )שכן אישור החלטה זו הינו תנאי
מתלה לעסקת המיזוג( ,בישיבתו מיום  10בדצמבר  2017קבע דירקטוריון החברה כי בכפוף
להשלמת עסקת המיזוג ,מינויו של מר רונן שור למנכ"ל החברה הינו נחוץ לאור היותו נושא
משרה בכירה ואיש מפתח באקסל טלקום וכן לאור היותו בעל הידע והכישורים המקצועיים
בתחום פעילותה הצפוי של החברה לאחר המיזוג.
 .3.7.4תנאי העסקתו המוצעים של מר רונן שור כמנכ"ל החברה ,החל ממועד השלמת עסקת
המיזוג:
(1

מר רונן שור יכהן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה.

(2

בגין תפקידו מר רונן שור יהא זכאי לשכר חודשי בסך  50,000ש"ח )ברוטו( .מר שור
יהא זכאי לתנאים נלווים על פי חוק וכמקובל בחברה ,לרבות תשלום לקרן השתלמות,
הפרשות סוציאליות לביטוח מנהלים ,חופשה שנתית והחזר הוצאות.

(3

מר רונן שור יהא זכאי ל 24 -ימי חופש בשנה ,ולצבירת ימי חופשה בכפוף להוראות
החוק .למען הסר ספק ,ימי המחלה לא יהיו ניתנים לפדיון .מובהר כי למר רונן שור 90
ימי מחלה צבורים ביום כניסת ההסכם לתוקף )בכפוף להשלמת עסקת המיזוג(.

(4

החברה תעמיד לרשותו של מר רונן שור רכב על חשבונה בשווי של עד  180,000ש"ח
לרבות החזר הוצאות רכב ,אשר יוחלף על ידי החברה ועל חשבונה מעת לעת.

(5

מר רונן שור יוכל ,לפי בחירתו ,לקבל סך של  5,250ש"ח כהוצאות רכב במקום
שהחברה תעמיד לרשותו רכב כאמור.

(6

כפיצוי על המיסים אשר יחולו על מר רונן שור בגין הרכב ו/או בגין הוצאות הרכב,
כאמור לעיל )"הגילום"( ,יהיה מר שור זכאי לסכום חודשי של  4,833ש"ח ,ברוטו.
סכום זה לא ייכלל במשכורתו החודשית של מר שור והוא לא יובא בחשבון לצורך
חישוב פיצויים ,תגמולים ,בונוסים ו/או כל הפרשות סוציאליות ו/או כל תשלום אחר.

(7

ההתקשרות בין החברה למר רונן שור הינה לתקופה בלתי קצובה וניתנת לביטול בכל
עת בהודעה בכתב של  90יום.

(8

בכפוף לכך שמר רונן שור לא יביא את העסקתו לידי סיום בתוך שלושה חודשים
ממועד השלמת עסקת המיזוג ,ובכפוף לכך שהעסקתו לא הובאה לידי סיום מסיבה
שאינה מזכה בפיצויים ,לאחר תקופת ההודעה המוקדמת מר שור יהיה זכאי לתנאים
מלאים כולל )אך לא מוגבל( למשכורת ,רכב ,הפרשות סוציאליות וקרן השתלמות בגין
 60יום נוספים.
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(9

מר רונן שור יהא זכאי למענק שנתי של עד  8משכורות חודשיות ,בכפוף לשיקול דעתו
הבלעדי של דירקטוריון החברה וזאת בהתאם לקריטריונים מדידים כפי שיקבעו מעת
לעת על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ובכפוף למדיניות התגמול של החברה.
מבלי לגרוע מהאמור ,ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים להעניק למר שור
מענק של עד  3משכורות שלא על פי קריטריונים מדידים אלא בהתאם לשיקול דעתם.
מובהר כי המענק השנתי )ככל שישולם( לא יהווה חלק מהשכר של מר שור לכל דבר
ועניין ,לרבות בכל הנוגע להפקדות לקרן השתלמות ,ביטוח מנהלים וכיו"ב.

 (10בכפוף לחתימה על הסכם סביר שיגובש בין מר שור לבין החברה ובכפוף לכך שלא יהיה
בכך כדי להשית עלויות נוספות על החברה ,יבצע מר שור את השירותים באמצעות
חברה בבעלותו.
 (11מר רונן שור התחייב לשמירת סודיות ,זכויות קנייניות ,אי שידול ואי תחרות.
 (12החברה תבטח את רונן שור בגין פעולות שיבצע במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה וכן
תעניק לו כתב התחייבות לשיפוי בתנאים אחידים לנושאי המשרה ,כמקובל בחברה.
כמו כן ,מיד לאחר השלמת העסקה וכחלק מתנאי הסכם המיזוג ,יוקצו למר רונן שור
מניות רגילות של החברה בשיעור של  4.61%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה
)בהתאם לאמור בסעיפים  1.2.3ו 1.3.3 -לעיל(.
 .3.7.5נימוקי ועדת התמול ודירקטוריון החברה לאישור תנאי העסקתו של מר רונן שור:
(4

בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון מיום  10בדצמבר  2017התקיים דיון לגבי אישור
תנאי הכהונה וההעסקה של מר רונן שור המפורטים לעיל .טרם התכנסות ועדת
התגמול והדירקטוריון ,הועברו לחברי הוועדה ולדירקטורים תנאי ההעסקה המוצעים
כאמור וכן סקר שוק בדבר נתוני שכר השוואתי )בנצ'מארק(.

(5

ועדת התגמול בחנה ,בין היתר ,את הפרמטרים הקבועים בהוראות סעיף 267ב
והוראות התוספת הראשונה א' לחוק החברות ,ביניהם נשקלו ונלקחו בחשבון
השכלתו ,כישוריו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של מר שור ,לרבות תפקידו ,תחומי
אחריותו ותרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה.

(6

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מדיניות התגמול המוצעת כמפורט בדוח
זה לעיל ,הינם זהים לנימוקים שניתנו בהתייחס לתנאי ההעסקה המוצעים למר רונן
שור ,וזאת בנוסף לנימוקים הבאים להלן:
בהתחשב בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו ,ועדת התגמול ניסתה להעריך את תרומתו
של מר שור לאקסל טלקום )כחברה פרטית( וכן להשגת יעדי החברה לאחר השלמת
העסקה )וזאת בהסתמך על קורות החיים ויתר המסמכים שהועברו לחברי הוועדה
טרם הישיבה ובחינת נתוני שכר השוואתי לשכר דירקטור פעיל בחברות בתחום
ובהיקף פעילות דומה( ,וכל זאת תוך רצון לתת הזדמנות לחברה להשיא רווחיה ובכלל
זה בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקיד המיועד .בהתחשב באמור לעיל ,וכן לאור
הרקורד המקצועי שיש למר שור בתחום הפעילות המיועד של החברה לאחר המיזוג
ומתוך הערכה כי מר שור מביא עמו ניסיון רב בתחום בו עוסקת אקסל טלקום,
ובהתייחס לתרומתו המוכחת והמשמעותית של מר שור לפעילותה של אקסל טלקום
עד כה ,ועדת התגמול קבעה ,ודירקטוריון החברה אימץ קביעתה זו ,כי תנאי העסקתו
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של מר שור הינם סבירים והוגנים ואף תואמים את עקרונות מדיניות התגמול המוצעת
במסגרת האסיפה.
 .3.8בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,אישור התקשרות החברה עם אקסל טלקום ואקסל סולושנס
בהסכם למתן שירותים
 .3.8.1כחלק מאישור עסקת המיזוג ,מוצע לאשר את התקשרות החברה עם אקסל טלקום ואקסל
סולושנס בהסכם למתן שירותים וזאת החל ממועד השלמת עסקת המיזוג.
 .3.8.2בהתאם להוראות ההסכם ,החל מהמועד בו תושלם העברת פעילות הטלקום מאקסל טלקום
לאקסל סולושנס )כחלק מתנאי עסקת המיזוג וכתנאי להשלמתה( ובכפוף להשלמת עסקת
המיזוג ,אקסל טלקום תעניק לחברה ולאקסל סולושנס )בסעיף זה" :הקבוצה"( באופן ישיר
ו/או באמצעות אחרים את השירותים הבאים:
(1

שירותי סמנכ"ל כספים – בהיקף משרה של  50%וכמפורט בהרחבה להלן;

(2

שירותי אדמיניסטרציה – שירותים הכוללים זכות שימוש במשרדים השכורים של
אקסל טלקום ,כדלקמן :עמדות עבודה ,שימוש בחדר ישיבות ,מטבח ,מחסן ושטחי
שירות לרבות אחזקה ,ארנונה ,מים ,ניקיון ,שמירה ,הדברה ,חשמל ומיזוג אוויר .וכן
זכות שימוש במחשבים ,במתקנים ובריהוט המצויים במשרדי אקסל טלקום.

(3

השתתפות בהוצאות ביטוח מוצר וביטוח עסק.

 .3.8.3בתמורה להענקת השירותים כאמור ,תשלם הקבוצה לאקסל סכום קבוע בסך של 59,000
ש"ח לחודש בתוספת מע"מ ,כאשר סכום זה נחלק כדלקמן :סך של  26,000ש"ח בגין רכיב
שירותי האדמיניסטרציה; סך של  23,500ש"ח בגין רכיב שירותי סמנכ"ל הכספים; וסך של
 9,500ש"ח בגין רכיב ההשתתפות בהוצאות ביטוח מוצר וביטוח עסק.
 .3.8.4לעניין שירותי סמנכ"ל כספים  -כאמור ,שירותי סמנכ"ל כספים יסופקו לחברה במסגרת
הסכם השירותים ,על ידי מר אלירם רוזנפלדר ,וזאת בהיקף משרה של  50%כאשר הצדדים
להסכם השירותים מייחסים סך של  23,500ש"ח בגין שירותי סמנכ"ל כספים .כמו כן,
החברה תבטח את מר אלירם רוזנפלדר בגין פעולות שיבצע במסגרת תפקידו כסמנכ"ל
כספים וכן תעניק לו כתב התחייבות לשיפוי בתנאים אחידים לנושאי המשרה ,כמקובל
בחברה.
 .3.8.5הסכם השירותים יהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ובתום תקופת ההסכם הוא יוארך
לתקופה נוספת בת שלוש שנים ,בהתאם להוראות הדין.
 .3.8.6ההסכם ו/או שירות כלשהו הניתן על פיו ניתן יהיה לביטול על ידי כל צד בהודעה בכתב
ומראש בת  90יום.
 .3.8.7נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות בהסכם השירותים:
(1

בישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון מיום  10בדצמבר  2017התקיים דיון לגבי אישור
ההתקשרות בהסכם השירותים ובכלל זה שירותי האדמיניסטרציה ושירותי סמנכ"ל
הכספים .טרם התכנסות ועדת התגמול והדירקטוריון ,הועברו לחברי הוועדה
ולדירקטורים תנאי ההתקשרות המוצעים כאמור וכן סקר שוק בדבר נתוני שכר
השוואתי )בנצ'מארק לעניין שכר סמנכ"ל כספים(.

(2

לעניין שירותי סמנכ"ל הכספים -
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ועדת התגמול בחנה ,בין היתר ,את הפרמטרים הקבועים בהוראות סעיף 267ב
והוראות התוספת הראשונה א' לחוק החברות ,ביניהם נשקלו ונלקחו בחשבון
השכלתו ,כישוריו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של מר אלירם רוזנפלדר ,לרבות תפקידו,
תחומי אחריותו ותרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה.
בהתחשב בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו ,ועדת התגמול ניסתה להעריך את תרומתו
של מר אלירם רוזנפלדר לאקסל טלקום )כחברה פרטית( וכן להשגת יעדי החברה
לאחר השלמת העסקה )וזאת בהסתמך על קורות החיים ויתר המסמכים שהועברו
לחברי הוועדה טרם הישיבה ובחינת נתוני שכר השוואתי לשכר סמנכ"ל כספים
בחברות בתחום ובהיקף פעילות דומה( ,וכל זאת תוך רצון לתת הזדמנות לחברה
להשיא רווחיה ובכלל זה בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקיד המיועד  /למתן
השירותים .בהתחשב באמור לעיל ,וכן לאור הרקורד המקצועי שיש למר רוזנפלדר
בתחום הפעילות המיועד של החברה לאחר המיזוג ובהתייחס לתרומתו המוכחת
והמשמעותית של מר רוזנפלדר לפעילותה של אקסל טלקום עד כה ,ועדת התגמול
קבעה ,ודירקטוריון החברה אימץ קביעתה זו ,כי תנאי ההתקשרות המיוחסים
לשירותי סמנכ"ל הכספים הינם סבירים והוגנים ואף תואמים את עקרונות מדיניות
התגמול המוצעת במסגרת האסיפה.
 .3.9בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,אישור תנאי החזר הלוואת הבעלים שהועמדה לחברה על ידי מר
יעקב אופק ,בעל השליטה בחברה ,אשר בהתאם לתנאי ההסכם תעמוד על סך שלא יעלה על 1
מיליון ש"ח
 .3.9.1כחלק מהסכם המיזוג עם אקסל טלקום ,וכתנאי מתלה להשלמת העסקה ,נקבע ,כי מר
יעקב אופק ,בעל השליטה בחברה ,ימסור לאקסל טלקום אישור לפיו מלוא וכל העסקאות
בינו )במישרין או בעקיפין( לבין החברה בטלות וחסרות תוקף וכן שאין כל סכום המגיע לו
ו/או למי מטעמו מחברה ו/או מי מטעמה וזאת למעט יתרת חוב של החברה כלפיו בסך שלא
יעלה על  1מיליון ש"ח )יתרה הנובעת מהלוואות בעלים שהעמיד מר אופק לחברה ,מעת
לעת ,ולצורך פעילותה השוטפת( )"הלוואת הבעלים"( .תנאי החזר הלוואת הבעלים
המובאים לאישור האסיפה הינם כדלקמן:
הלוואת הבעלים בסך של  1מיליון ש"ח תעמוד לפירעון )קרן וריבית( בתשלום אחד בחלוף 18
חודשים ממועד השלמת העסקה )היינו באותו היום בו יחלפו  18חודשים ממועד השלמת
העסקה ,ככל שתושלם( )"מועד הפירעון"( .הלוואת הבעלים תישא ריבית שנתית בשיעור של
 .4%החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,חלף פירעון ההלוואה כאמור ,להמיר
את סכום ההלוואה )קרן וריבית( למניות רגילות של החברה ,לפי שער המרה הגבוה מבין:
)א( ממוצע מחיר מניית החברה ב 90 -הימים שקדמו למועד הפירעון בתוספת  ;4%או )ב(
מחיר מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד הפירעון בתוספת  .4%ככל והחברה
תבחר להמיר את הלוואת הבעלים למניות החברה ההמרה תיעשה בהתאם לתקנון והנחיות
הבורסה ובלבד שכתוצאה מההמרה הקצאת ניירות הערך נשוא הסכם המיזוג לא תיחשב
כ"הקצאה גדולה" .ככל ומכל סיבה שהיא לא ניתן יהא להמיר את ההלוואה למניות החברה,
תפרע החברה את ההלוואה במועד הפירעון הקבוע לעיל.
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 .3.9.2בישיבתה מיום  10בדצמבר  2017קבעה וועדת הביקורת כי תנאי החזר הלוואת הבעלים
כאמור לעיל )ביחס לתנאים המקוריים שנקבעו בעת העמדת הלוואות הבעלים כאמור(33
הינם סבירים ומטיבים עם החברה ,גם בהינתן שממועד ההשלמה מר אופק אינו בעל שליטה
בחברה.
 .3.10הנושא שעל סדר היום :בכפוף לאישור עסקת המיזוג ,אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים
ונושאי משרה בחברה
 .3.10.1כחלק מהסכם המיזוג עם אקסל טלקום ,הוחלט להעניק כתבי שיפוי לנושאי המשרה שיכהנו
בחברה החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ,ובכלל זה לדירקטורים ולנושאי המשרה שימונו
במסגרת העסקה בכפוף לאישור מינוים על ידי האסיפה נשוא דוח זה ,בנוסח המצ"ב כנספח
ה' לדוח זה.
 .3.10.2בישיבותיהם מיום  10בדצמבר  2017וועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את מתן
כתבי השיפוי כאמור ,לאור העובדה כי מתן ההתחייבות לשיפוי לנושאי משרה הינו מקובל
בחברות ציבוריות ,בצד ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,והוא נועד לאפשר לנושאי
המשרה סביבת עבודה בטוחה יותר ,לפעול בחופשיות ולמלא את תפקידם כראוי ולטובת
החברה ,בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על פי דין ,בכפוף
למגבלות חוק החברות.
 .3.10.3ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי אירועים שלדעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,ניתן
לצפות אותם בהתחשב בפעילות החברה ,ובנסיבות העניין ,וכן מוגבלת בסכום בהתאם לדין
ולתקנון החברה.
 .3.10.4נוסח כתבי ההתחייבות לשיפוי המוצעים הינו אחיד לכל נושאי המשרה שיכהנו בחברה מעת
לעת לאחר השלמת עסקת המיזוג.
 .3.10.5בכפוף לאישור הענקתם ,כתבי השיפוי יכנסו לתוקף החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ,ואין
בהם כדי לפגוע בתוקפם של כתבי הפטור והשיפוי הנוכחיים בהם מחזיקים נושאי המשרה
בחברה ,אשר יחולו על כל אירוע שהתרחש לפני מועד השלמת העסקה ,אשר כתוצאה ממנו
קמה לפיהם לנושא המשרה זכות לפטור או לשיפוי כלפי החברה.
 .3.11הנושא שעל סדר היום :בכפוף לאישור עסקת המיזוג ,אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח
לאחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג Run-Off

 .3.11.1בישיבותיהם מיום  10בדצמבר  2017בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,בין היתר ,את
השיקולים הבאים טרם אישור ההחלטה המוצעת:
 .3.11.2ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  Run-Offמקובלת
בחברות ציבוריות בישראל בכלל ,ובסוגי עסקאות מסוג העסקה נשוא דוח זה בפרט .בעצם
רכישת פוליסת הביטוח יש כדי להפחית מחובת השיפוי של החברה כלפי נושאי המשרה בה
בהתאם לכתבי השיפוי שיוענקו לנושאי המשרה בחברה מעת לעת.
 .3.11.3תנאי הפוליסה )לרבות סכום הפרמיה והיקף הכיסוי( נמצאו סבירים ובתנאי שוק ,ובנסיבות
העניין מתאימים לחברה ,בין היתר ,בהתחשב בסוג ובפעילות של החברה ושל נושאי המשרה
בה.
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לפרטים בדבר תנאי החזר הלוואות הבעלים המקוריים ,ראו למשל דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  22באוגוסט
) 2017מס' אסמכתא .(2017-01-072748 :יודגש כי תנאי ההחזר ביחס לכלל הלוואות הבעלים שהעמיד מר אופק
לחברה הינם זהים.
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 .3.11.4לאור האמור לעיל ,סבורים חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות
המוצעת הינה לטובת החברה .בהתאם להוראות סעיף )275ד( לחוק החברות ,בחנו ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה האם העסקה כוללת חלוקה ,כהגדרתה בחוק החברות ,וקבעו
כי העסקה אינה כוללת חלוקה.
 .3.12הנושא שעל סדר היום :בכפוף להשלמת עסקת המיזוג ,אישור שינוי מדיניות התגמול לנושאי
משרה בחברה
 .3.12.1כחלק מאישור עסקת המיזוג ובכפוף להשלמתה ,מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי
המשרה והדירקטורים בחברה ,אשר תיכנס לתוקפה במועד השלמת העסקה ותהא תקפה
לתקופה של שלוש שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג ,בנוסח המצורף לדוח עסקה זה
כנספח ג'.
 .3.12.2למועד הדוח ,לחברה מדיניות תגמול בתוקף ,אולם מכיוון שכעת עומדת על הפרק עסקה
שעשויה להכניס לחברה פעילות עסקית חדשה והנהלת החברה צפויה להתחלף ,הרי
שכמקובל בעסקאות מיזוג מסוג זה ועדת התגמול המליצה בפני הדירקטוריון לקבוע
מדיניות חדשה לנושאי משרה שיכהנו בחברה לאחר המיזוג.
 .3.12.3השיקולים שהנחו את ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בבואם לאמץ את מדיניות התגמול
החדשה המוצעת הינם בהתאם להוראות חוק החברות ,וביניהם :קידום מטרות החברה
)לאחר השלמת העסקה( ,תכנית העבודה של החברה )לאחר השלמת העסקה( ומדיניותה
העסקית בראייה ארוכת טווח ,יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בהתחשב ,בין היתר,
בגודל החברה הצפוי ,אופייה ופעילותה העתידית ,באמצעות תגמול הזכאים מכוח מדיניות
התגמול על פי תרומתם ומאמציהם לפיתוח עסקי החברה ולקידום יעדיה בטווח הקצר
והארוך.
 .3.12.4במהלך גיבוש מדיניות התגמול ,הוצגו בפני חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה נתוני
שכר השוואתיים ביחס לרמת התגמול הכוללת המוצעת לנושאי המשרה בחברה )לאחר
המיזוג( מול חבילות תגמול כוללות של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות אחרות
מסוגה של החברה )לאחר המיזוג( .קבוצת ההשוואה שעמדה בבסיס סקר נתוני השכר
הורכבה מחברות הדומות לחברה )לאחר המיזוג( מבחינת תחום הפעילות ,היקף הפעילות
ו/או שווי שוק .בתוך כך ובין יתר השיקולים שנלקחו בחשבון עת אושרה מדיניות התגמול
המוצעת ,תוך שימת לב לשיקולים המנויים בסעיף 267ב' לחוק החברות ולעניינים אליהם
חובה להתייחס במדיניות התגמול כמפורט בתוספת ראשונה א' לחוק החברות ,ועדת
התגמול שקלה גם את קידום מטרות החברה הנוכחית שלמועד הדוח פעילותה העסקית
מצומצמת ,אך ככל שעסקת המיזוג תושלם ,תהיה חברה עם תחום פעילות חדש ,שעשוי
להניב לחברה רווחיות בטווח הקצר.
 .3.12.5במסגרת אישור מדיניות התגמול תאושר גם התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה )לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים מטעם בעלי השליטה( כפי
שמפורט במסגרת מדיניות התגמול .תנאי הביטוח הניתנים על ידי החברה הינם זהים בין כל
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה והינם סבירים בנסיבות העניין ובהתחשב בגודלה,
היקפי תחומה ופעילותה של החברה .תנאי ההתקשרות מובאים לאישור אסיפה זו וזאת
במסגרת מדיניות התגמול החדשה בהתאם להוראות תקנה 1ב 1לתקנות החברות )הקלות
בעסקאות עם בעלי עניין( ,תש"ס.2000 -
35

 .4מניין חוקי
על פי תקנון החברה ,מניין חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה ,בעצמם או על ידי באי כוח או באמצעות
כתב הצבעה ,לפחות שני בעלי מניות ,המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות  50%מכלל קולות ההצבעה
שבחברה .אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי ,תידחה האסיפה בשבוע
ימים ,לאותו יום ,באותה שעה ובאותו מקום היינו ,ליום ב' ,ה 19 -בפברואר ") 2018האסיפה הנדחית"(.
אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית ,כי אז שני
בעלי מניות בעלי זכות הצבעה ,הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה ,יהוו מנין
חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלשמם נקראה האסיפה.
 .5הרוב הנדרש
 .5.1הרוב הנדרש לאישור ההתקשרויות המוצעות בסעיפים  1.3.1עד ) 1.3.5ועד בכלל( ובסעיפים  1.3.7עד
) 1.3.14ועד בכלל( שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף )275א() (3לחוק החברות ,לפיו
נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
)א(

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם
בעלי ענין אישי באישור העסקה ,המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות
האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 9
להלן;

)ב(

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן )א( לעיל לא עלה על שיעור
של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר ,כי הרוב המיוחד הנדרש להחלטות המפורטות בסעיפים  1.3.1עד  1.3.14לעיל )למעט
ההחלטה המפורטת בסעיף  1.3.6לעיל( הינו למען הזהירות ,בשל עניינו האישי של בעל השליטה
באישורן וכן עניינם האישי של בעלי השליטה העתידיים באישורן )בכפוף להשלמת העסקה( ,הנובע
מהיותן תנאי מתלה להשלמת הסכם המיזוג ,כמפורט בסעיף  2.3.11לעיל.
 .5.2הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המנויה בסעיף  1.3.6לדוח זה לעיל ,הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי
מניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה ,בעצמם ,באמצעות כתב הצבעה ,או
באמצעות שלוחים ומבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
)א(

במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או
בעלי עניין אישי באישור המינוי ,למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה,
המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
הנמנעים;

)ב (

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לעיל לא יעלה על
שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 .6המועד הקובע
בהתאם לסעיף )182ג( לחוק החברות ,כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר של ה 14 -בינואר
 ,2018יהיה רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או
באמצעות הצבעה אלקטרונית ,כמפורט בסעיף  8להלן .כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או העתק ממנו
להנחת דעתו של הדירקטוריון יופקדו במשרדי החברה לפחות  48שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או
לאסיפה הנדחית ,וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה
לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,תש"ס.2000-
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 .7אפשרות להוספת נושאים לסדר יום האסיפה
בעל מניה אחד או יותר ,שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי להגיש בקשה
לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף )66ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה
וזאת עד ליום  11בינואר .2018
מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה
הכללית ,תפרסם החברה באתר ההפצה )כהגדרתו בסעיף  8להלן( סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים וזאת עד
ליום  18בינואר .2017
 .8הצבעה בכתב ,הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית
את ההצבעה לגבי ההחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל ,ניתן לבצע באמצעות כתב הצבעה .נוסח כתב
ההצבעה והודעות עמדה )ככל שתהיינה( כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ניתן למצוא באתר ההפצה
של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il :ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
") www.tase.co.ilאתר ההפצה"(.
בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל
שתהיינה(; ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה; חבר
הבורסה ישלח ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה ,באתר
ההפצה ,לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה
)"בעל מניות לא רשום"( ,אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ,ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון
ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע; בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל
את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר
אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת ,וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך
מסוים.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו  2בפברואר ;2018
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו  7בפברואר ;2018
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד  4שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
הצבעה אלקטרונית
בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית,
הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( תשס"ו2005-
)"תקנות ההצבעה" ו"-ההצבעה האלקטרונית" ,בהתאמה( .בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור
הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה ההצבעה
האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה )"מועד נעילת המערכת"( .יובהר כי
בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה ,ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת
המערכת ,ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
 .9הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות הצבעה
לפי סעיף  276לחוק החברות ,קודם להצבעה בהחלטות  1.3.1עד ) 1.3.14ועד בכלל( שעל סדר יומה של
האסיפה ,יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה ,להודיע לחברה לפני ההצבעה האם הינו בעל
עניין אישי בהחלטה כאמור אם לאו .לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה ,לא יצביע ביחס
לאותה החלטה וקולו לא ימנה.
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בנוסף ,בהתאם לתקנות ההצבעה יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה ,להודיע לחברה ,לרבות
על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי הכח ו/או במערכת ההצבעה
האלקטרונית ,האם הינו בעל ענין בחברה ,נושא משרה בכירה ,משקיע מוסדי אם לאו.
 .10סמכות רשות ניירות ערך
בהתאם לתקנה  10לתקנות עסקה עם בעל שליטה ,בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה ,רשאית
רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך )"הרשות"( להורות לחברה לתת ,בתוך מועד שתקבע ,הסבר,
פירוט ,ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה ,וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן
ובמועד שתקבע .ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור ,רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה
למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון
לדוח כאמור .החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות ,וכן ,תפרסם מודעה בדרך
הקבועה בתקנות והכל ,זולת אם הורתה הרשות אחרת .ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה
הכללית ,תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.
 .11נציג החברה לעניין הטיפול בדיווח המיידי
נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה הינם עורכי הדין דוד גוטליב ,דודו בן יעיש ועמית זערור ממשרד
עורכי דין שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות' מרח' מנחם בגין  ,7רמת גן )בית גיבור ספורט( ,טלפון ;03-6113000
פקס .03-6113001
 .12עיון במסמכים
ניתן לעיין במסמכים הרלוונטיים לאסיפה ובכתבי ההצבעה במשרדי החברה ,על-פי תיאום מראש ,בימים
א' עד ה' ,בשעות העבודה המקובלות ,וזאת עד למועד כינוס האסיפה )טל'.(03-7549599 :

בכבוד רב,
ניו הוריזון בע"מ
באמצעות אהוד לוקסנבורג  -חשב החברה
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רשימת נספחים:

.1

נספח א'  -מתאר פעילות אקסל סולושנס.

.2

נספח ב'  -טבלת פרטי המועמדים לכהונה כדירקטורים )עתידיים( בחברה והצהרותיהם.

.3

נספח ג'  -הנוסח המוצע למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.

.4

נספח ד'  -טבלת תנאי ההעסקה המוצעים של ה"ה רון גולדשטיין ,מרק סילנפרוינד ,רונן שור
ואלירם רוזנפלדר.

.5

נספח ה'  -הנוסח המוצע לכתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

.6

נספח ו' - 1העתק דוחות כספיים פרופורמה ) (carve-outשל פעילות הטלקום ליום  31בדצמבר .2016

.7

נספח ו' - 2העתק דוחות כספיים פרופורמה ) (carve-outשל פעילות הטלקום ליום  30בספטמבר
.2017

.8

נספח ו' - 3דוח אירועים ,כהגדרתו בתקנה  1לתקנות ההצעה ,בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר
מועד חתימת הדוחות הכספיים של פעילות הטלקום ליום  30בספטמבר .2017

.9

נספח ז'  -העתק דוח הדירקטוריון על מצב ענייני אקסל סולושנס ליום  31בדצמבר  2016וליום 30
בספטמבר .2017

 .10נספח ח'  -העתק הערכת שווי כלכלית של פעילות הטלקום )פעילות הפצת טכנולוגיות תקשורת
מתקדמות של חברת אקסל טלקום בע"מ(.
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נספח א'
מתאר פעילות אקסל סולושנס
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מתאר – תיאור עסקי החברה ופעילותה

פרק זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח– .1968מידע צופה פני עתיד הינו
מידע לא ודאי לגבי העתיד ,לרבות תחזית ,הערכה ,אמדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין
עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינו בשליטת החברה .המידע הצופה פני עתיד הכלול במתאר להלן
מבוסס על מידע או הערכות הקיימים בחברה ,נכון למועד פרסום מתאר זה .יודגש ,כי התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה ,בין היתר ,בשל גורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  23להלן .במקרים מסוימים ,ניתן לזהות מידע צופה פני עתיד ,בין היתר ,בשל
העובדה שהוא כולל את המילים "להערכת החברה"" ,בכוונת החברה" וכדומה .עם זאת ,יתכן כי מידע
צופה פני עתיד יופיע גם בנוסחים אחרים.
 .1מילון מונחים והגדרות
במתאר זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם להלן ,אלא אם כן נכתב אחרת במפורש:
"אקסל "

אקסל טלקום בע"מ

"החברה"

אקסל סולושנס )בהקמה(.

"חוק החברות"

חוק החברות ,התשנ"ט– 1999והתקנות על פיו.

"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח– 1968והתקנות על פיו.

"מניות רגילות"

המניות הרגילות של החברה ,רשומות על שם ,בנות  0.01ש"ח
ע.נ .כ"א.

"בעלי המניות של החברה"

כמפורט בסעיף  2.3להלן.

"פעילות אקסל סולושנס" או כהגדרת מונח זה בסעיף  3להלן.
"הפעילות המועברת"
"העסקה"

כהגדרתה בסעיף  2.6להלן.

"בעלי השליטה"

ראו סעיף  2.7להלן.

חלק א' – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
 .2פעילות החברה ,תיאור התפתחות עסקיה ואבני דרך עיקריות בפעילותה
.2.1

החברה ,אקסל סולושנס )בהקמה( ,הינה חברה בהקמה אשר מסמכי ההקמה שלה הוגשו לרשם
החברות ,אולם נכון למועד זה טרם הושלמה הקמתה .החברה תוקם כחברה פרטית מוגבלת
במניות לפי חוק החברות .ממועד הקמתה ועד למועד השלמת העסקה )כהגדרתה להלן( החברה
לא תעסוק בשום פעילות מלבד הפעילות המועברת.

.2.2

התיאור של החברה ותחום פעילותה במתאר זה להלן ,לרבות ביחס לתקופות הקודמות למועד
הקמת החברה ,נעשה ביחס לחברה ,כאילו הושלמה כבר העברת הפעילות המועברת לחברה
בתקופות הכלולות ומתוארות במתאר זה ,על אף שהעברת הפעילות כאמור תושלם בסמוך
להשלמת העסקה .הנתונים הכספיים מתבססים על דו"חות פרופורמה שנערכו לצורך שיקוף
תוצאות הפעילות המועברת לתקופות הנקובות בהם ,ובכל מקום בו נאמר "הדוחות הכספיים"
משמעם דוחות כספיים פרופורמה  .carve‐outכך למשל ככל שנכתב על "הסכם שחתמה
1

החברה" משמעו הסכם שחתמה עליו אקסל במסגרת תחום הפעילות שיועבר לחברה במסגרת
הפעילות המועברת.
.2.3

להלן פירוט המחזיקים בהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד מתאר זה:
מניות רגילות

שיעור מההון
המונפק ומזכויות
הצבעה )(%

שם בעל המניות

Shamrock Israel Growth Fund II, LP

136,296

32.01%

שמרוק קרן צמיחה למשקיעים ישראלים  ,IIשותפות

106,136

24.93%

מוגבלת
צליר אחזקות בע"מ

81,549

19.15%

לומן קפיטל בע"מ

71,945

16.90%

2,440

0.57%

)דירקטור(2

25,495

6%

3

1,945

0.46%

425,806

100%

רונן שור

)מנכ"ל(1

מרק סילנפרוינד

יתר בעלי המניות
סה"כ
.2.4

למועד דוח זה ,אין לחברה החזקות בחברות בנות או חברות קשורות.

.2.5

ביום  11בדצמבר  2017נחתם הסכם בין אקסל לבין החברה )להלן" :הסכם העברת הפעילות"(,
לפיו במועד עליו יסכימו הצדדים ולא יאוחר מיום ) 31.12.2017להלן בסעיף זה" :המועד
הקובע"( ,אקסל תעביר לחברה את כל נכסיה הלא מוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות אקסל
סולושנס .במסגרת ההסכם הצדדים קבעו הסדר גב אל גב ) ,(Back to Backלתקופה של 12
חודשים ,בנוגע להעברת פריט מפרטי הפעילות המועברת )לרבות ההסכמים המועברים( אשר
העברתם מועכבת בגלל נסיבות שאינן בשליטת הצדדים .בנוסף ,במסגרת ההסכם ,הצדדים
הסכימו כי במועד הקובע ו/או בתקופה שלא תעלה על  24חודשים לאחריו ,תרכוש החברה את
מלאי המוצרים של אקסל כנגד ערכם בספרי אקסל .לפרטים נוספים ראו סעיף  13להלן.
במסגרת ההסכם נקבע כי רכישת המלאי מאקסל תיעשה על ידי החברה כנגד הזמנות מלקוחות.
החברה התחייבה לרכוש את המלאי של אקסל ,כאמור ,לפני רכישת מלאי חדש מספקיה.

.2.6

ביום  19בדצמבר 2017 ,התקשרו אקסל ובעלי המניות של אקסל ,בהסכם עם חברת ניו הוריזון
גרופ בע"מ ,חברה ציבורית ,שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :ניו
הוריזון" או "החברה הציבורית"( ,לפיו אקסל תעביר את הפעילות המועברת לחברה שתוחזק על
ידי בעלי המניות של אקסל ביחסים שווים ,ולאחריה יעבירו בעלי המניות של החברה את מלוא
הון המניות המונפק והנפרע שלה ,בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[,
 1961כנגד הקצאה של מניות רגילות של ניו הוריזון המהוות  72.93%מהון המניות המונפק
והנפרע של ניו הורייזון ,לבעלי מניותיה במועד ההשלמה .לאחר השלמת העסקה ,תהווה החברה

 1החזקות של רונן שור מוחזקות על ידי איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ.
 2החזקות של מרק סילנפרוניד מוחזקות על ידי איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ וכן על ידי אי.טי.וי טכנולוגיות בע"מ חברה
שהוא בעל השליטה בה.
 3צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה ושאינו בעל עניין.
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חברת בת בבעלות מלאה של ניו הוריזון אשר תשנה את שמה ל–אקסל הולדינגס בע"מ או לשם
אחר שיאושר כדין )להלן" :הסכם המיזוג" ו"-העסקה"( והכל כמפורט בדוח העסקה שמתאר זה
מצורף אליו.
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שונים ,כפי שנקבעו בהסכם המיזוג ,לרבות קבלת אישור
האסיפה הכללית של ניו הוריזון לעסקה .המועד האחרון להשלמת העסקה ,כפי שנקבע על ידי
הצדדים הינו ביום  18באפריל  ,2018בכפוף לאפשרות לדחות את המועד האמור בהסכמת
הצדדים.
.2.7

קרנות שמרוק ) 4,(Shamrockצליר אחזקות בע"מ 5,ו-לומן קפיטל בע"מ) 6להלן" :בעלי
השליטה"( המחזיקות ביחד נכון למועד מתאר זה בכ 93% -מהון המניות וזכויות ההצבעה של
החברה ,חתמו ביום  1בינואר  2018על הסכם בעלי מניות לפיו) :א( מניות שמי מהצדדים יחזיק
בחברה הציבורית ,הוא יצביע באסיפות הכלליות של החברה הציבורית ,בעד מועמד אחד שזהותו
תקבע על ידי קרנות שמרוק ,מועמד אחד שזהותו תקבע על ידי צליר אחזקות בע"מ ומועמד אחד
שזהותו תקבע על ידי גשרי אסיא בע"מ; )ב( הצדדים להסכם בעלי המניות הסכימו גם על תנאי
זכות הצטרפות ) (Tag‐Along Rightsבמקרה של מכירת מניות החברה הציבורית בעסקאות
מחוץ לבורסה וזכות מכירה כפויה ) ,(Bring Alongעל ידי מי הצדדים להסכם ,בתנאים מסוימים
הקבועים בהסכם ובכפוף לחריגים .בהתאם להוראות ההסכם ,צד להסכם זה שהחזקותיו
בחברה הציבורית ירדו מתחת ל 5%-מהון המניות המונפק של החברה הציבורית ,יחדל להיות צד
להסכם זה והסכם זה יפקע לגביו.

.2.8

ביום  19בדצמבר 2017 ,חתמו אקסל ,ניו הוריזון והחברה על הסכם לפיו החל ממועד השלמת
"העברת הפעילות" החברה תקבל מאקסל שירותי סמנכ"ל כספים ,שטחי פעילות ושרותי
אדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן" :השירותים"( .במועד השלמת העסקה בין אקסל לבין
ניו הוריזון ולאחר שהתקבלו כל אישורי מוסדות ניו הוריזון הנדרשים לפי הדין להתקשרות
בהסכם יוענקו השירותים גם לניו הוריזון ,ככל שנדרש ,והסכם זה יחול גם עליה .השירותים
אשר ינתנו להן על ידי אקסל ,במישרין ו/או בעקיפין ,ויאפשרו להן לנהל את עסקיהן ממשרדה
של אקסל .עלות השירותים הינה  ₪ 59,000בחודש ,צמוד מדד ובתוספת מע"מ כדין )להלן:
"התמורה"( .מסכום התמורה הצדדים מיחסים סך של  ₪ 23,500בגין שירותי סמנכ"ל כספים
כאמור .ההסכם הינו לתקופה של שלוש ) (3שנים החל ממועד השלמת העסקה .בתום תקופת
ההסכם ,יוארך ההסכם לתקופה נוספת בת שלוש ) (3שנים ,בהתאם להוראות הדין .ההסכם ו/או
שירות כלשהו הניתן על פיו ,ניתן יהיה לביטול על ידי כל צד בהודעה בכתב ומראש בת  90יום.

 .3תחומי פעילות
לחברה תחום פעילות אחד אשר הינו ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי
טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ,ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית ואלחוטית,

 Shamrock Israel Growth Fund II, LP 4הינה למיטב ידיעת החברה שותפות זרה המאוגדת באיי קיימן ,ו-שמרוק קרן צמיחה
למשקיעים ישראלים  ,IIשותפות מוגבלת היא למיטב ידיעת החברה שותפות ישראלית המאוגדת בישראל .השותף הכללי של
השותפויות הינה שמרוק קרן צמיחה יועצים בע"מ .למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה בשותפויות הם אריה עובדיה ומיכה
גייגר.
 5חברה פרטית המאוגדת בישראל .למיטב ידיעת החברה בעל השליטה בחברה הינו מאיר יעקובסון.
 6חברה פרטית המאוגדת בישראל .למיטב ידיעת החברה בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה שי ויל ,גיל ויל ואילת ויל נבנצל.
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מוצרים לתקשורת סלולארית ,מוצרי אינטרנט של דברים )" ("IOTשירותי אבטחת מידע ,שירותי ענן
)להלן" :תחום הפעילות"( .לפירוט על תחום הפעילות ראו סעיף  8להלן.
חלק ב' – מידע אחר אודות פעילות החברה
 .4השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
לא היו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות במניותיה בשלוש ) (3השנים האחרונות ,למעט
כמתואר בסעיף  2לעיל.
 .5חלוקת דיבידנדים
החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה ממועד התאגדותה.
נכון למועד דוח זה ,לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד.
לא קיימות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנד.
נכון למועד מתאר זה ,יתרת הרווחים )פרופורמה( הראויים לחלוקה בחברה ליום  30בספטמבר
 2017הינה  4,806אלפי ש"ח.
 .6מידע כספי לגבי תחומי פעילות החברה
 .6.1פילוח נתונים כספיים )פרופורמה( בגין תשעת ) (9החודשים של שנת  2017ובגין השנים ,2014
 2015ו 2016-על בסיס דוחות כספיים פרופורמה )באלפי ש"ח(:
)(9–1
2017

2016

2015

2014

הכנסות )מחיצוניים(

19,311

32,843

45,310

35,677

עלויות משתנות

16,063

28,388

39,483

30,524

עלויות קבועות

2,192

2,736

2,536

2,104

רווח תפעולי המיוחס לבעלים

1,056

1,719

3,291

3,049

סך נכסים

13,123

19,176

14,834

16,347

סך התחייבויות

8,317

15,206

11,778

14,920

 .6.2להסבר על התפתחויות שחלו במהלך השנה בנתוני המידע הכספי ראו דוח דירקטוריון החברה
הכלול בנספח א' להלן.
 .7סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
 .7.1מגמות בענף התקשורת
ענף התקשורת מאופיין בשינויים ושיפורים טכנולוגיים בלתי פוסקים המחייבים היערכות
מתאימה של החברה והשקעה מתמשכת בשדרוגים טכנולוגיים .במסגרת זו החברה נדרשת
לעקוב אחר התפתחויות טכנולוגיות בתחום פעילותה כדי לתת מענה לצרכי השוק וללקוחותיה.
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עד לפני מספר שנים התחרות בין מפעילי התקשורת הייתה מועטה .אולם בשנים האחרונות
קיימת תחרות עזה בין מפעילי התקשורת בישראל הן בענף הסלולר ,בו חמישה ) (5מפעילים
מרכזיים והן בענף האינטרנט הקווי עם פתיחת התחרות של מפעילי השוק הסיטונאי בבזק והוט.
הגרף שלהלן מציג את מספר משתמשי האינטרנט בישראל בשנים ) 2016–2010מיליונים(:7

כפי שניתן לראות בגרף שלעיל ,מספר משתמשי האינטרנט בישראל גדל מכ 4.9-מיליון
משתמשים בשנת  2010לכ 6.4-מיליון משתמשים בשנת  .2016גידול זה מייצג שיעור צמיחה שנתי
ממוצע ) (CAGRשל כ .4.6%-גידול בהיקפי המשתמשים משפיע באופן חיובי על תוצאותיה
העסקיות של החברה .בשנת  2017מספר משתמשי האינטרנט בישראל עומד על כ 6.6 -מיליון
משתמשים .להערכת החברה ככל שמספר המשתמשים באינטרנט גדל ,פוטנציאל גודל השוק
עשוי להשפיע בצורה ישירה על מכירות החברה.
בענף האינטרנט הקווי הלא-סלולרי פועלות בישראל תשתיות של שלוש ) (3חברות :בזק ,הוט ו-
 .IBCעל פי הדוחות הכספיים של בזק 8,נתח השוק שלה בשנים האחרונות עמד על בין  66%ל-
.69%
בראשית שנת  ,2015הכריז משרד התקשורת על רפורמת השוק הסיטונאי שמטרתה להוזיל את
מחירי האינטרנט .למעשה ,בעקבות הרפורמה הותר למפעילים ולספקיות האינטרנט לרכוש
שירותי תשתית אינטרנט מבזק ומהוט במחירים סיטונאיים ובכך להוזיל את מחירם ללקוחות
הקצה.
בעקבות רפורמת השוק הסיטונאי ,החל מהרבעון הראשון של שנת  2015חל קיטון מדי רבעון
במספר מנויי האינטרנט של בזק במקביל לגידול מתמיד במספר מנויי האינטרנט הסיטונאי.
מספר מנויי האינטרנט הקמעונאי )להם בזק מספקת נתב( ירד במהלך השנים 2017–2015
בשיעור של למעלה מ ,16%-מכ 1,379,000-מנויי אינטרנט לכ 1,149,000-מנויים .לעומת זאת,
בתקופה זו מספר מנויי האינטרנט הסיטונאי )להם בזק אינה מספקת נתב( גדל מ 0-בשנת 2015
לכ 444,000-מנויים בשנת  .2017הגברת התחרות וריבוי מפעילי הטלקום משפיע באופן ישיר על
תוצאותיה העסקיות של החברה.
אלטרנטיבה נוספת משווקת על ידי מפעילי הסלולר ,המספקים שירותי גלישה הן ממכשיר
הסלולר והן באמצעות מודם סלולרי המתחבר למחשבים ניידים ונייחים בשילוב עם שירותי
 7מתוך הדוחות של בזק ,ראו למשל https://www.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2017.pdf -
 8מתוך הדוחות הכספיים של בזק לרבעון השני של שנת  ,2017דוחות כספיים שנתיים של  2016והדוחות השנתיים של בזק לגבי
האינטרנט בישראל.2016–2010 ,
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גישה לאינטרנט .הפתרון הטכנולוגי הנ"ל מאפשר גישה לאינטרנט ממקומות נוספים ללא תלות
בתשתית הפיזית ובכך עשוי להגדיל את מספר הלקוחות בארץ וכתוצאה מכך לצריכה מוגברת
יותר של מוצרי החברה ,גידול בהכנסותיה והשפעה חיובית על פעילותה העסקית.
ענף התקשורת מושפע באופן ישיר מצמיחה כלכלית .כך ,למשל ,משבר כלכלי ,מיתון ,הידרדרות
במצב הביטחוני או אי יציבות מדינית עלולים ,להערכת החברה ,להשפיע לרעה על היקפי
הפעילות בענף התקשורת וכתוצאה מכך על פעילות החברה.
 .7.2דרישות רגולטוריות
החברה נדרשת לספק מוצרים בהתאם לדרישות הרגולציה בישראל ,כולל אישורי משרד
התקשורת ומכון התקנים .בחלק ממוצרי החברה נדרש אישור משרד התקשורת ליבואם
ומכירתם בישראל.
 .7.3מגמות בטכנולוגית האינטרנט המהיר
כמות משתמשי האינטרנט בפס רחב עולה בהתמדה מדי שנה .בנוסף ,שימוש הלקוחות באינטרנט
גדל .בעבר ,בבית ממוצע היו מחוברים לאינטרנט מחשב או שניים .החברה צופה כי בשנים
הקרובות עשרות התקנים יהיו מחוברים בכל בית לאינטרנט :מחשבים ,סמארטפונים,
טאבלטים ,אבזירי בית חכם ,טלויזיות חכמות ועוד.
בשנים האחרונות ,בעקבות חדירתם של מכשירים המאפשרים צריכת פתרונות תקשורת שונים
באותו מכשיר )דוגמת שירותי סלולר ו ,(Wi-Fi-ובעקבות המגמה הנמשכת של הגדלת רוחבי פס
המאפשרים לצרכן מגוון רחב של יישומים ושירותים ,חל גידול בביקוש לרוחב פס על ידי לקוחות
תשתית האינטרנט .ביקושים אלה מצריכים שידרוג של מוצרי החברה אצל לקוחותיה.
כמו כן ,לאור התגברות התחרות בשוק הסלולר בישראל בשנים האחרונות ,חלה מגמה של שיווק
שירותי טלוויזיה דיגיטליים באמצעות מערכת ה ,IPTV-על ידי חברות הסלולר דוגמת סלקום
ופרטנר.
 .7.4שוק הנתבים בישראל
נתב הינו רכיב תקשורת מחשבים שנועד לקבוע את נתיב ודרך ההפצה של חבילות נתונים
ברשתות תקשורת נתונים .נתב משמש במגוון תפקידים רחב כדי להכווין את תנועת המידע
הדיגיטלי מרשת אחת לרשת אחרת.
ישנם שני סוגים עיקריים של נתבים:


נתב ביתי – רכיב תקשורת הנמצא כיום בחלק ניכר מהבתים והעסקים הקטנים .תפקידו של
הנתב הביתי הינו גישור בין רשת האינטרנט העולמית לבין הרשת הפרטית של המשתמש
הביתי .בקשותיהם של לקוחות הקצה של האינטרנט עוברות כולן דרך הנתב .הנתב יודע
לזהות את בקשתו של כל משתמש ומעביר את הבקשות לספק האינטרנט .לאחר מכן ,ספק
האינטרנט מחזיר את העמודים המבוקשים בהתאם לבקשותיהם של משתמשי הקצה.



נתב תעשייתי – דומה בתכונותיו לנתב ביתי ,אך נפח המידע ,כמות הבקשות ומספר
המשתמשים בהם נתב תעשייתי מסוגל לתמוך ,גדולים בהרבה בהשוואה לנתב הביתי .נתב
תעשייתי נועד לעמוד בעומסי עבודה אינטנסיביים ביותר .בשל כך ,נתבים תעשייתיים
נמצאים בארגונים גדולים כגון בתי ספר ,מאגרי מידע ,בתי חולים ,אוניברסיטאות ובכל
מקום בו ישנם משתמשים רבים וניהול הרשת מורכב.
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כל לקוחות האינטרנט ,הן הביתיים והן העסקיים ,זקוקים לנתבים על מנת לגלוש ברשת
האינטרנט.
 .7.5שוק האינטרנט של הדברים )(IOT
האינטרנט של הדברים ) (IOTזו רשת של חפצים פיזיים המשובצים באלקטרוניקה ,תוכנה
וחיישנים המאפשרים תקשורת מתקדמת בין החפצים ויכולות איסוף והחלפת מידע .האינטרנט
של הדברים כולל ,בין היתר" ,בית חכם" ו"עיר חכמה".
בית חכם הינו בית בעל מערכות שליטה ממוחשבות אשר מפוקחות באמצעות בקרים ,מעבדים
ומחשבים המשולבים במערכת בקרת מבנה .התקדמות הטכנולוגיה בשנים האחרונות איפשרה
להתקנים שונים להיות מחוברים ומבוקרים על ידי מכשיר אחד וטכנולוגיה זו משמשת בתים
חכמים.
בתים חכמים מכילים מכשירים שונים כגון תאורה ,טלוויזיה חכמה ,מערכות מיזוג אוויר,
מצלמות במעגל סגור וכדומה ,אשר ניתנים לשליטה מרחוק על ידי טלפון חכם או טאבלט )מחשב
לוח( .השליטה מרחוק מאפשרת להפעיל ולכבות את המכשירים בהתאם לצורך ואף לשנות בהם
את ההגדרות.
טכנולוגיית הבית החכם מאפשרת נוחות גבוהה יותר בתפעול היומיומי של דיירי הבית בתחומים
שונים דוגמת ניטור אבטחה בסיסי ,יעילות בצריכת אנרגיה ,תכנון השקיה של צמחייה ,שליטה
במערכות בידור ,ניטור פרמטרים בריאותיים של הדיירים וכדומה.
על פי מחקר שפורסם ביולי  ,2017על ידי  ,Markets and Markets Research Private Ltdהשוק
העולמי של מוצרי הבית החכם צפוי לצמוח מכ 56.5-מיליארד דולר בשנת  2016לכ137.9-
מיליארד דולר בשנת  .2023גידול זה מייצג שיעור צמיחה שנתי ממוצע ) (CAGRשל כ.913.6%-
גורם הצמיחה העיקרי בשוק הבית החכם כולל מודעות גוברת בקרב הצרכנים לגבי צריכת
אנרגיה ,גידול באוכלוסייה המזדקנת ,גידול בהכנסה הפנויה במדינות מתפתחות ,יוזמות
ממשלתיות ,טכנולוגיזציה ועוד .כמו כן ,הביקוש הגובר לבריאות הבית )שירותי בריאות שניתן
לצרוך מהבית( מהווה גורם צמיחה מהותי של שוק הבית החכם.
עם זאת ,המחירים הגבוהים של מוצרי בית חכם יחד עם הביקוש הצרכני המוגבל ומחזורי
החלפת המכשירים הארוכים הינם מחסומים גבוהים המונעים משוק הבית החכם לעבור משלב
האימוץ המוקדם לשלב האימוץ ההמוני.
 .7.6שוק אבטחת הקצה העולמי
פתרונות אבטחת נקודות קצה נועדו לנטר ,לנהל ולהגן על כל נקודות הקצה ברשת האינטרנט.
פתרונות אבטחת קצה מאבטחים נקודות קצה והתקנים מרוחקים כגון טלפונים חכמים,
טאבלטים ,מחשבים שולחניים ,מחשבים נישאים והתקנים אחרים אשר משמשים ארגונים מפני
וירוסים ,תוכנות ריגול וכן מפני איומים מתקדמים אחרים.
הגנת נקודות קצה מתחילה עם זיהוי תוכנות זדוניות אשר יכולות להיכנס לרשת האינטרנט דרך
דואר אלקטרוני ,גלישה באינטרנט ,הורדות קבצים וכדומה .פתרון האבטחה חייב להיות מסוגל
לזהות את כל האיומים הללו ולפעול מיד כדי לדכא אותם .פתרונות האבטחה של נקודות קצה

 9לפרטים נוספים ראוhttps://www.marketsandmarkets.com/Market‐Reports/smart‐homes‐and‐assisted‐living‐ -
advanced‐technologie‐and‐global‐market‐121.html
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חוסמים תוכנות זדוניות מלהיכנס לרשת ,ובדרך כלל כוללים מגוון רחב של פונקציות כגון :הגנה
מפני וירוסים ,אבטחת דואר אלקטרוני ,אבטחת אינטרנט ועוד.
על פי מחקר שפורסם בנובמבר  2015על ידי and Markets Research Private Ltd

10,Markets

שוק אבטחת הקצה העולמי צפוי לצמוח מכ 11.6-מיליארד דולר בשנת  2015לכ 17.4-מיליארד
דולר בשנת ) 2020שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ.(8.4%-
הגורמים העיקריים אשר תורמים לצמיחת שוק האבטחה של נקודות הקצה הינם הצורך לצמצם
את הסיכונים של אבטחת ה ,IT-הגידול בתדירות של התקפות נקודות קצה ומגמת הגידול של
)) (Bring Your Own Deviceלהלן – ("BYOD" :נטייה של עובדים להביא לארגון מכשירים
ממוחשבים שבבעלותם.
החשש מפני התקפות למערכות המחשוב ופגיעה במסד הנתונים מניעים ארגונים לפרוס פתרונות
אבטחה כדי להגן על נקודות הקצה ועל הרשתות שלהם מפני התקפות סייבר פוטנציאליות.
פתרון האנטי וירוס צפוי להשתלט על שוק אבטחת נקודות הקצה עם נתח השוק הגדול ביותר,
בשל הביקוש הגובר לפתרונות אנטי וירוס לטלפונים ניידים ולטאבלטים .כמו כן ,פתרון של
שליטה במכשיר הקצה צפוי לשחק תפקיד מפתח בשינוי אופי אבטחת נקודות קצה ולהיות בעל
קצב הצמיחה הגדול ביותר עד לשנת  2020ככל שאימוץ ה BYOD-בארגונים יגדל.
נכון לשנת  ,2015חברת ) Symantec limitedלהלן" :סימנטק"( )אותה משווקת החברה בישראל
– ראו בסעיף  19.8להלן( הינה בעלת נתח השוק הגדול ביותר בשוק העולמי לתוכנות אבטחה
וחלקה נאמד בשיעור של כ 15.2%-מכלל השוק .אחריה נמצאות החברות  Intel Corporationו-
 IBM Corporationעם נתחי שוק של כ 7.9%-וכ ,6.6%-בהתאמה.
בשוק שירותי אבטחת המידע לצרכן הפרטי נתח השוק של סימנטק נאמד בשיעור של כ,37%-
נכון לשנת .2015
כמו כן ,לאור הגידול בשימוש בטלפונים חכמים ומגמת ה ,BYOD-אשר צפויה להמשיך ולצמוח,
הפלטפורמות של מכשירים ניידים הפכו יותר ויותר חשופות לתקיפות של פצחנים )האקרים(,
שכן הצרכנים מבצעים את רוב העסקאות שלהם באמצעות המכשירים הניידים שלהם .אי לכך,
בשנים האחרונות החלה מגמת עלייה בביקוש לאבטחת מידע לטלפונים חכמים אשר צוברת
תאוצה.
אחת החברות המובילות בתחום האבטחה וניהול מידע לטלפונים חכמים הינה BlackBerry
) Limitedלהלן" :בלקברי"( ,חברת סייבר ציבורית הנסחרת בארצות הברית .החברה משווקת
את מוצרי בלקברי בטרטוריה המוגדרת בהסכם בין הצדדים– ראו סעיף  19.7להלן .בלקברי
מספקת ,בין היתר ,פתרונות סייבר לטלפונים חכמים אשר עוזרים לזהות את איומי הסייבר,
מגינים על המכשיר הנייד מפני התקפות עתידיות ,מספקים הגנה על קבצים וכדומה .חברות
מובילות נוספות בתחום ,אשר מוצריהן משווקים בין היתר בישראל ,הינן  AirWatch LLCו-
.MobileIron Inc
המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,שאין ודאות כי תחזית,
הערכה ,אומדן או מידע אחר ,יתממשו ומבוססות על הערכות החברה על פי ניסיונה ופרסומים
 10ראו .http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/endpoint-security-market-29081235.html
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בנושא .ההשפעות בפועל עשויות להיות שונות ,בעיקר כתוצאה משינויים גיאו-פוליטיים,
שינויי רגולציה והשפעות כלכליות שונות.
חלק ג' – תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות
 .8תחום אקסל סולושנס
 .8.1מידע כללי על תחום הפעילות
 .8.1.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
תחום פעילות זה כולל ייבוא ,הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי
טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ,ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת
קווית ואלחוטית ,מוצרים לתקשורת סלולארית ,מוצרי אינטרנט של דברים )"("IOT
שירותי אבטחת מידע ושירותי ענן ,בעיקר בישראל.
מוצרי החברה משרתים כ 90%-מחברות הטלקום בישראל כאשר בין לקוחותיה של
החברה נמנות חברות מובילות כגון בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן:
"בזק"( ,סלקום ישראל בע"מ ,הוט מערכות תקשורת בע"מ ,פלאפון תקשורת בע"מ,
נטוויז'ין בע"מ ,פרטנר תקשורת בע"מ וחברות נוספות )להלן ,ביחד" :מפעילי
הטלקום"(.
 .8.1.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
לפי הצורך ,מקבלת החברה ממשרד התקשורת וממכון התקנים אישורים רגולטרים
ליבוא ושיווק מוצריה בישראל.
 .8.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
החל מסוף שנות ה 90-ניתן לראות צמיחה והתרחבות יחסית בתחום התקשורת ,בין
היתר לאור ההתפתחות ביחס למוצרים אלחוטיים והתפתחות הטכנולוגיה .כפי שהוצג
לעיל ,מספר משתמשי האינטרנט המהיר בישראל גדל מכ 4.9-מיליון משתמשים בשנת
 2010לכ 6.6-מיליון משתמשים בשנת  .2017מהירות הגלישה גדלה באופן משמעותי
בשנים האחרונות .למיטב ידיעת החברה ,בשנת  2017מהירות הגלישה הממוצעת הייתה
 67מגה .השימושים בגלישה מגוונים הרבה יותר מבעבר ,כך –  15%מהבתים בישראל
חכמים וכוללים לפחות התקן אחד מחובר ,כ 67%-מהישראלים שומרים מידע בענן
ועשרות אחוזים צופים בטלויזה באמצעות האינטרנט ,חלק באופן עצמאי וחלק
באמצעות שירותי הזרמת מדיה )"סטרימינג"( של מפעילי התקשורת .הגידול בביקוש
לאינטרנט בפס רחב דורש מוצרים ושירותים מתקדמים – נתבים המאפשרים אינטרנט
מהיר יותר ,התקנים בבית המאפשרים קליטה של  Wi-Fiבפריסה טובה יותר ,אביזרי
 IOTמתקדמים בנוסף לשירותי תוכנה משלימים כגון שירותי ענן וסייבר.
 .8.1.4התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
להערכת החברה מהפכת הפס הרחב עדיין בעיצומה .המהפכה משפיעה על שווקי החברה
במספר מישורים:
א .המהירות הממוצעת של גלישה בישראל היא  67מגה אך ניכרת מגמה בעולם שבה
הגלישה עוברת למהירויות גבוהות בהרבה .השימושים המתקדמים בפס רחב
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מקיפים את כל האוכלוסיה בזכות מגמת המחירים היורדים עקב התחרות
המתעצמת בין המפעילים .כל שדרוג טכנולוגי דורש מהלקוחות לשדרג את ציוד
האינטרנט בביתם.
ב .הפס הרחב הגבוה מאפשר לכל לקוח לחבר יותר התקנים לענן בטכנולוגיות מגוונות
–  Bluetooth ,Cellular ,Zigbee ,Zwave ,Wi-Fiועוד .ירידת המחירים
והקישוריות הנגישה מנגישים את הטכנולוגיה ללקוחות מפעילי הטלקום.
ג .רוחב הפס הגבוה בטלפונים הניידים בשילוב המגמה של  BYODיוצרים איומים
חדשים .אחת ההנחות המסוכנות ביותר כיום היא שמכשירים עליהם מותקנת
תוכנת  iOSומכשירים ניידים אחרים שעובדים מביאים עימם למקום העבודה הינם
בטוחים ,בעוד האפליקציות והמידע על גבי מכשירים אלה נתונים תחת כמות
הולכת וגדלה של מתקפות .כוח העבודה של העתיד צפוי להיות נייד לחלוטין ויהיה
זקוק לפתרון הגנת סייבר שמלווה אותו לכל מקום.
 .8.1.5שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
ביחס למוצרי חומרה של ציוד תקשורת ,בראשית שנת  ,2016החלה בזק בניסוי
בטכנולוגיות מתקדמות דוגמת טכנולוגיות ה G-fast-וסיבים אופטיים ,המאפשרות
קצבי גלישה אולטרה מהירים של מאות מגה ואף  1ג'יגה .נכון לסוף שנת  ,2016פרסה
בזק סיבים אופטיים בכ 1.5-מיליון משקי בית ובתי עסק בישראל.
נכון לרבעון השלישי של שנת  ,2017למיטב ידיעת החברה בזק אינה מספקת בפועל
שירותי אינטרנט בהתבסס על טכנולוגיות ה G-fast-וסיבים אופטיים ופרויקט פריסת
תשתיות מתקדמות אלו מבוצע בצורה מודולארית כאשר בזק בוחנת באופן שוטף את
היקף ומתווה הפרויקט .גם פרטנר נמצאת בתהליך של פריסת תשתית סיבים אופטיים
ונכון לסוף  2017היא פרסה תשתית בקרב עשרות אלפי משקי בית.
ביחס למוצרי התוכנה בתחום הפעילות ,בשנים האחרונות ,החלה מגמת עלייה בביקוש
לאבטחת מידע לטלפונים חכמים )למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד מתאר זה שיעור
אבטחת המידע של טלפונים חכמים הינו נמוך משמעותית מול שיעור אבטחת האנטי
וירוס של מחשבים( .לפיכך ,החברה מגבירה את פעילות ההפצה שלה של מערכות האנטי
וירוס של סימנטק )כפי שמפורט להלן( ,בין היתר ,לטלפונים חכמים ,במטרה לענות
למגמות ולביקושים אלה.
 .8.1.6גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות שלה הינם כדלקמן:
א .הון אנושי בעל ידע מקצועי וטכנולוגי ברמה גבוהה מאוד בתחום.
ב .התאמת המוצר ללקוח – היכולת של החברה להתאים באופן אופטימאלי את מוצרי
החברה לצרכי לקוחותיה.
ג .ספקים מובילים – היכולת של ספקי החברה לספק מוצרים איכותיים ,ברמה
טכנולוגית מתקדמת המותאמים לדרישות מפעילי הטלקום בישראל.
ד .ידע וניסיון – בעבודה מול מפעילי טלקום.
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 .8.1.7שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות
בשנת  2017החלה החברה לעבוד מול ספקים שהינם מומחים בתחום ה.IOT-
 .8.1.8חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
להערכת החברה ,ככלל ,חסמי הכניסה העיקריים לפעילותה הינם:
א .ידע וניסיון – קיומו של ידע מוקדם ,ניסיון קודם והיכרות עם הטכנולוגיה
המתקדמת של הלקוחות.
ב .כח אדם– השימוש בכוח אדם מנוסה ומקצועי.
ג .טכנולוגיה – זמן הפיתוח של מוצר לפי דרישות מפעיל תקשורת הוא כשישה )(6
חודשים .זמן הבדיקות הממוצע של מוצר חדש הוא כשישה ) (6חודשים נוספים.
ד .יתרון לגודל – ככל שהיצרן והיבואן גדולים יותר ,עלויות הייצור והפיתוח שלהם
נמוכות.
ה .ראשוניות – מפעילים נוטים לבחור מוצר ופתרון ראשון ומעדיפים לא להחליף אותו
בגלל המשאבים הגדולים הכרוכים בכך.
ו .אישורים רגולטרים – ממשרד התקשורת וממכון התקנים ליבוא ושיווק בישראל.
להערכת החברה אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה.
 .8.1.9מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
לפרטים בדבר מבנה התחרות ראו סעיף  8.8להלן.
 .8.2מוצרים ושירותים
המוצרים והשירותים שמספקת החברה ללקוחותיה בתחום הפעילות הינם ייבוא ,הפצה
ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות לתחום הטלקומוניקציה,
ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית ואלחוטית ,מוצרים לתקשורת סלולארית ,מוצרי
אינטרנט של דברים )" ("IOTשירותי אבטחת מידע ושירותי ענן.
מוצרים אלו הן מוצרי חומרה  ,ותוכנה ולהלן יפורטו מוצרים אלו בחתכים אלו:
 .8.2.1מוצרי תוכנה
אינטגרציה של שירות הענן הגדול ביותר בישראל ,אינטגרציה והפצה של מוצרי סימנטק
לשוק הפרטי בישראל ,בתורכיה ,בצרפת ובמזרח אירופה והפצת פתרונות הסייבר של
בלקברי כמפורט להלן:
א.

שירותי ענן – החל משנת  ,2013החברה הינה מפיצה של שירותי ענן על ידי ספק
תשתית שירותי ענן ,שהינו צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה )להלן:
"ספק שירותי ענן"( ,לחברה בלעדיות לשיווק מוצרים של ספק שירותי ענן זה
בישראל .החברה מוכרת את מוצרי ספק שירותי ענן לחברת תקשורת מובילה
בישראל ,אשר מאפשרת ללקוחותיה לאחסן מידע )מוזיקה ,תמונות ,וידאו
וכדומה( על גבי רשת האינטרנט .נכון למועד מתאר זה היקף הרכישות מספק זה
אינו מהותי.

ב.

אבטחת מידע – החל ממרץ  ,2016החברה מפיצה את שירותי אבטחת המידע של
סימנטק .החברה הינה המפיצה הרשמית של פתרון אבטחת האינטרנט והאנטי
וירוס של סימנטק לשוק הפרטי ,הן בישראל והן בלמעלה מ 20-מדינות שונות
11

)למעט מפעילים בינלאומיים( .כאשר ,נכון למועד מתאר זה ,מפיצה החברה את
מוצרי אבטחת המידע של סימנטק בישראל ,טורקיה ,יוון ,קפריסין ורוסיה.
החברה משווקת את שירותי אבטחת המידע של סימנטק במודל ) B2Bעסקים
לעסקים( .בישראל ,שירותי אבטחת המידע משווקים למפעילי אינטרנט ולמפעילי
סלולר וכן לחברות אשר משווקות שירותי אבטחת מידע במסגרת השוק
הקמעונאי .לפרטים נוספים ראו סעיף  19.8להלן.
ג.

אבטחת מידע לארגונים – החל מדצמבר  ,2016החברה הינה בעלת זיכיון של
בלקברי לאינטגרציה ולהפצת פתרונות ניהול ואבטחת מידע לטלפונים חכמים
לעסקים ,אשר נמכרים לחברות פיננסים ,לחברות ביטוח ולארגונים גדולים.
פעילות זו מבוצעת באמצעות אינטגרטורים אשר מתקשרים מול לקוחות הקצה.
לפרטים נוספים ראו סעיף  19.7להלן.

 .8.2.2מוצרי חומרה –
ייבוא ,הפצה ואינטגרציה של מוצרי תקשורת מתקדמים לעסקים ,הפצה של מוצרי
תקשורת נתונים מבוססים דור  ,4הפצה של מוצרי בית חכם Internet of Things ,ועיר
חכמה; בתחום מוצרי החומרה כולל:
א .ציוד רשת עסקי – החל משנת  ,2015עוסקת החברה בשיווק והפצה של ציוד רשת
עסקי תוצרת חברת ) D-Link International Pte Ltd.להלן ,("D-Link" :הכולל:
מתגים ,נתבים עסקיים ,חומות אש ,נקודות גישה וכיוצא בזה .שירותי האחריות
והתחזוקה ,כלפי לקוחות הקצה ,חלים על המפעילים.
ב .נתבים סלולריים – החל משנת  ,2016עוסקת החברה בשיווק והפצה של נתבים
סלולריים ,נתבים אשר מספקים אינטרנט עסקי וביתי על גבי תשתית דור 4
במהירות עד  150מגה ביט ללא צורך בטכנאי או בשקע תשתית ייעודי ,לחברות
סלולר בישראל .הנתבים הסלולריים הינם תוצרת מספר חברות ,ביניהן .D-Link
החברה מבצעת התאמות לנתבים הסלולריים על מנת שיותאמו לצרכן הישראלי.
שירותי האחריות והתחזוקה ,כלפי לקוחות הקצה ,חלים על המפעילים.
ג .אינטרנט של הדברים ) – (IOTהחל משנת  ,2016עוסקת החברה גם בשיווק
חיישנים חכמים ,אביזרי חשמל חכמים ורכיבי בית חכם ,המשווקים במסגרת
תחום הפעילות ,על ידי שיתוף פעולה עם חברת תקשורת מובילה בישראל
ולקוחות נוספים .לחברה מגוון של מוצרים בתחום האינטרנט של הדברים,
מוצרים פרי פיתוח משותף ,כגון חיישנים לבית חכם ,טכנולוגיה לבישה ,מצלמות
חכמות ,תאורה חכמה ,סוללות גיבוי לחיבור אינטרנט ,ציוד גישה  Wi-Fiוכדומה.
ד .ציוד תקשורת )מוצרי (Broadband
אינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי  ,Broadbandכגון נתבי רשת המהווים
את שער הכניסה לעולם האינטרנט המהיר ללקוחות עסקים ופרטיים .המכירות
בתחום זה הן בעיקר למפעילי תקשורת )בזק ,סלקום ,פרטנר ,הוט ועוד( .החברה
משמשת כמפיצה של נתבי אינטרנט מהיר תוצרת חברת  D-Linkכאשר בדרך כלל
שירותי האחריות והתחזוקה ,כלפי לקוחות הקצה ,חלים על המפעילים .לחברה
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בלעדיות להפצת נתבי  D-Linkלמפעילי התקשורת בישראל .המפעל של D-Link
מייצר עבור החברה נתבים בהתאם לתוכנה ייחודית )שפותחה על ידי אקסל וD--
 Linkיחדיו( לנתבי פס רחב של  .D-Linkתוכנה זו כוללת תכונות כגון חיישן
אוטומטי ,מערכת ניהול מרחוק ,אבטחה ועוד .כיום ,הלקוח העיקרי של החברה
בתחום הפעילות הינה בזק .החברה מספקת לבזק שיעור ניכר מהנתבים הנמכרים
ללקוחותיה .בנוסף לבזק ,מספקת החברה נתבים לחברות אשר משווקות
אינטרנט במסגרת השוק הסיטונאי )בין החברות הקיימות בשוק הסיטונאי
שהחברה מספקת להן נתבים ניתן למנות חברות כדוגמת פרטנר ,סלקום ,בזק
בינלאומי בע"מ ,אקספון  018בע"מ ,טריפל סי מחשוב ענן בע"מ ,אינטרנט רימון
בע"מ וכדומה(.
החברה משווקת שני סוגי נתבים – נתב בסיס ונתב פרימיום .היתרון העיקרי של
נתב הפרימיום ,בהשוואה לנתב הבסיס ,הינו היכולת לתמוך במספר רב של
מכשירים דיגיטליים )מחשבים ,טאבלטים ,טלפונים חכמים וכיוצא בזה( בבת
אחת ,וכן ,היכולת לתמוך בטכנולוגיית הInternet Protocol Television -
) ,(IPTVטכנולוגיה שנועדה להעביר שירותי טלוויזיה דיגיטליים על בסיס תשתית
אינטרנט של פס רחב.
 .8.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן פרטים אודות ההכנסות מקבוצת מוצרים ושירותים בתחום הפעילות המהוות )או אשר
היוו(  10%או יותר מסך הכנסות החברה בתשעת החודשים של שנת  ,2017ובשנים  2015ו:2016-
קבוצת
מוצרים

מוצרי חומרה
מוצרי תוכנה

30.9.2017
אלפי ₪

15,573
3,738

שיעור
מסך
הכנסות
החברה
81%
19%

2016
אלפי ₪

29,374
3,469

שיעור
מסך
הכנסות
החברה
89%
11%

2015
שיעור
אלפי ₪
מסך
הכנסות
החברה
97%
43,906
פחות מ10% -

2014
שיעור
אלפי ₪
מסך
הכנסות
החברה
96%
34,100
פחות מ10% -

 .8.4מוצרים חדשים
החברה פועלת באופן מתמיד לשיפור מוצריה והוספת מוצרים חדשים הן בהתאם לצרכי
לקוחותיה ולצורכי השוק והן בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות .החברה משיקה באופן שוטף
מוצרים חדשים בתחום הפעילות .למעט ההשקעה המפורטת בסעיף  19.1010להלן ומוצר חדש
של החברה כמפורט בסעיף  19.10להלן ,נכון למועד מתאר זה אין לחברה מוצר מהותי חדש או
מוצר חדש הכרוך בהוצאות פיתוח מהותיות.
 .8.5לקוחות
התקשרויות בתחום הפעילות נעשות מול לקוחות עיסקיים )בעיקר מפעילי טלקום
ואינטגרטורים( וזאת בעיקר בדרך של הזמנות נקודתיות באמצעות הזמנות רכש ) Purchase
 (Orderובעיקר מול לקוחות קבועים .מיעוט ההתקשרויות מתבצעות מול לקוחות מזדמנים.
עיקר פעילותה של החברה היא בישראל וחלק זניח מפעילותה הינו מחוץ לישראל .כל הזמנה,
כאמור ,כוללת את סוגי המוצרים הנדרשים ,כמויותיהם ,מחירם ,תנאי התשלום ותנאי ומועדי
משלוח .בחלק מההתקשרויות החברה מספקת ללקוח שירותי הדרכה ,שירותי תמיכה טכנית,
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ערבות להבטחת התחייבויותיה ,שיפוי ,ושירותי תיקון ואחריות .במסגרת תקופת האחריות
)אשר נעה בדרך כלל בין  12ל 15-חודשים( ,ממועד האספקה או השימוש ,החברה רשאית לספק
מוצר חלופי במקום מוצר פגום .לרוב ,חלף תקופת האחריות החברה מספקת הנחה על מחיר
מוצריה המגלמת "פיצוי" חלף תקופת האחריות .ככלל הנחות ללקוחות מותנות בהיקף רכישות.
החברה עשויה להעניק ללקוחותיה תנאי אשראי של עד  120יום ,בהתאם למקרה .מכירות
מזדמנות מטבען עשויות להתפתח לעסקאות ארוכות טווח בהמשך .יצוין ,כי לחלק מלקוחותיה
הקבועים של החברה קיימים הסכמי מסגרת הכוללים את עיקר תנאי ההתקשרות .במקרים
מסויימים החברה ,בשיתוף פעולה עם אינטגרטורים או ספקים ,ניגשת למכרזים להפצת מוצריה.
ככלל החברה איננה מתקשרת ישירות מול לקוחות הקצה ,מכאן ששירותי האחריות והתחזוקה
כלפי לקוחות הקצה ,חלים על המפעילים הרלוונטיים אשר בהם החברה תומכת.
להלן פרטים אודות לקוחות החברה אשר שיעור הכנסות החברה בגינם עולה על :10%

לקוח
בזק
פרטנר

שיעור הכנסות מסך הכנסות החברה
שנת 2015
שנת 2016
תשעת החודשים
של שנת 2017
86%
61%
25%
20%
53%

שנת 2014
97%
-

עיקר ההכנסות מבזק ופרטנר הן בגין מכירת מוצרי תוכנה וחומרה של ציוד תקשורת .ההתקשרות
מבוצעת באמצעות הזמנות רכש לחברה הכוללות תנאים סטנדרטיים של הזמנות רכש ובמסגרת
הסכמי מסגרת שאינם מחייבים את הלקוחות לרכישה כלשהי.
לאור היקיפי הפעילות האמורים לחברה תלות בבזק ובפרטנר כלקוחותיה.
 .8.6שיווק והפצה
נכון למועד מתאר זה ,החברה משווקת את מוצריה בעיקר למפעילי טלקום ,מפיצים גדולים
ואינגרטורים של אבטחת מידע .החברה אינה משווקת את מוצריה לצרכן הפרטי שכן זה נעשה
על ידי לקוחותיה האמורים.
החברה מקדמת מכירות באמצעות תקציבי שיווק )כגון השתתפות בכנסים ובקמפיינים עם
מפעילי הטלקום( .כחלק מפעילויות השיווק של החברה ,משווקת החברה את מוצרי ספקיה
ומקבלת במקרים שונים החזר הוצאות בגין פעולות השיווק כגון פרסום באינטרנט ובמוקדי
מכירה.
למעט תלות של החברה במפעילי הטלקום במסגרת שיווק והפצה של מוצריה ,לחברה אין תלות
באמצעי שיווק כזה או אחר בו היא עושה שימוש.
 .8.7צבר הזמנות
להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמנות בתחום הפעילות המתייחס למוצרי חומרה ליום 1
בינואר ) 2018במיליוני ש"ח(:
1.1.2018
15.24

רבעון ראשון 2018

6.5

רבעון שני 2018

21.74

סה"כ
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לגבי מוצרי תוכנה ,ככלל ,אין לחברה צבר הזמנות אלא אספקת המוצרים הינה מיידית או על
בסיס חודשי מתחדש.
 .8.8תחרות
פעילות החברה בתחום הפעילות מתאפיינת בסביבה תחרותית גבוהה.
א .מוצרי תוכנה:
) (1אבטחה מתקדמים – בארץ ובעולם משווקים מוצרי אבטחה מתקדמים רבים הן לשוק
הפרטי והן לעסקים .המתחרים הגדולים של מוצרי האבטחה של החברה הינם ,McAfee
 ,ESET NOD32 Kasperskyואחרים .מוצרים אלה משווקים על ידי מפיצים שונים
מקומיים ובינלאומיים .ביחס למוצרי סימנטק ,החברה הינה המפיץ הרשמי בישראל
ובלמעלה מ 20-מדינות בעולם )בעיקר באירופה( .החברה משווקת מוצרים אלה באמצעות
מפיצים ונעזרת בשיתופי פעולה עסקיים שונים ומגוונים .לחברה אין את היכולת להעריך את
חלקה בשוק זה אולם להערכת החברה חלקה בשוק זה הינו בין הגדולים ביחס למתחרים.
) (2שירות ענן – שוק שירותי הענן הינו תחרותי מאוד בו מגוון שירותים ומתחרים רבים
ביניהם המתחרים הענקיים הינם Apple ,Microsoft ,Dropbox ,Google :ועוד .לחברה אין
את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.
) (3אבטחת מידע לארגונים – שוק תחרותי עם עשרות מתחרים .החברה הינה בעלת זכיון של
בלקברי להפצת פתרונות ניהול ואבטחת מידע לטלפונים חכמים לעסקים .חברות מובילות
נוספות בתחום ,אשר מוצריהן משווקים ,בין היתר בישראל ,הינןAirWatch ,Microsoft :
 LLCו .MobileIron Inc-לחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה .להערכת
החברה חלקה בשוק זה אינו זניח.
ב .מוצרי חומרה:
בתחום החומרה יש מאות מתחרים ,כגון  ,Belkin ,Netgearסיסקו ) ,(Ciscoאלקטל-לוסנט
ועוד .החברה סבורה כי לנתבי ה D-Link -של החברה יתרון תחרותי וזאת בין היתר בזכות
תכונות שונות כגון חיישן אוטומטי ,מערכות ניהול מרחוק ,אבטחה ועוד .לחברה אין את
היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.
מתחריה העיקריים של החברה בציוד תקשורת  -האינטרנט הרחב בעיקר ספקי ציוד קצה
) (Customer premises equipmentכגון יורוקום ,הייטס טלקום ,ADB ,סיסקו,
טכניקולור ,אודיוקדס ) .(AudioCodesלחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.
להערכת החברה חלקה בשוק זה אינו זניח.
השיטות העיקריות של החברה להתמודדת עם התחרות הינן באמצעות כוח האדם האיכותי
בחברה ,שמירה על רמת תחרותיות גבוהה ,הבנת צורכי לקוחותיה ועבודה אינטנסיבית עם
לקוחותיה לצורך התאמת השירותים והמוצרים לדרישות השוק וללקוחות הקצה .החברה
מקפידה על הוצאה מהירה לשוק ) ,(Time To Marketזמינות גבוהה ושמירה על רמת איכות.
לפרטים אודות מגבלת תחרות שיכולה ותחול על החברה לפי הסכם מכוחו ניתנה לצד ג' זכות
להתמחר על הסכם עם סימנטק )במב"י( – ראו סעיף  19.9להלן.
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 .8.9עונתיות
פעילות החברה אינה מאופיינת בעונתיות.
 .8.10כושר ייצור
נכון למועד מתאר זה ,החברה אינה מפעילה מערך ייצור עצמאי ,אלא מתקשרת עם יצרנים
ספקים וקבלני משנה לצורך רכישת מוצרים ושירותים בתחום פעילותה.
חלק ד' – תיאור עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה
 .9רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
נכון למועד מתאר זה ,החברה פועלת ממשרדיה של אקסל .אקסל שוכרת שטח כולל של כ 361-מ"ר
)המשמש כשטח משרדים ,מעבדה ומחסן של מלאי בשטח של  63מ"ר( .במושב בני עטרות מצד ג בלתי
קשור לחברה או לבעלי השליטה .תוקף הסכם השכירות הינו עד לחודש דצמבר  .2018בין החברה לבין
אקסל נחתם הסכם שירותים לפיו תעניק אקסל לחברה שירותים בכל הקשור לשימוש במשרדיה,
באחזקתם ,וכן בשימוש במתקנים ובריהוט המצוי בהם ,שירותי טלפון ,אינטרנט וכיו"ב .לפרטים
נוספים ראו סעיף  2.8להלן.
 .10מחקר ופיתוח
במסגרת מתן השירותים של החברה ,ספקי החברה מפתחים ,בשיתף פעולה עם החברה ,תוכנה וחומרה
עבור מוצריהם בהתאם לדרישותיהם וזאת לרוב בסכומים לא מהותיים .במהלך הרבעון הרביעי של
שנת  2017החברה השקיעה כ 1 -מיליון ש"ח בפיתוח מוצר חומרה לפי דרישות לקוח ,במסגרת השקת
מוצר שהתקיימה בסוף שנת  .2017לפרטים בדבר השקעה במוצר חומרה חדש ראו סעיף  19.10להלן.
 .11נכסים לא מוחשים
נכסי הקניין הרוחני של החברה כוללים ידע עסקי ,מקצועי ומסחרי אשר משמש את החברה בפעילותה
בתחום הפעילות.
נכון למועד מתאר זה אין לחברה פטנטים רשומים על שמה.
 .12הון אנושי
 .12.1תיאור המבנה הארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה ,נכון למועד מתאר זה:
מנכ"ל

סמנכ"ל כספים

כספים

טכנית

16

שיווק

 .12.2מצבת נושאי המשרה ועובדי החברה
נכון ליום  30בספטמבר  2017וליום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2015ו 2016-ונכון למועד
מתאר זה ,הועסקו בחברה  8 ,7ו ,8-עובדים בהתאמה .להלן נתונים בדבר מצבת העובדים של
החברה:
למועד המתאר

2016

2015

תחום עיסוק
הנהלה ומטה

4

4

4

מחלקה טכנית

3

4

4

סה"כ

7

8

8

 .12.3תלות באנשי מפתח ובעובדים
לחברה תלות במנכ"ל החברה ,לפרטים נוספים ראו סעיף  23להלן.
 .12.4אימונים והדרכה
החברה עורכת מעת לעת הדרכות לעובדיה .בנוסף ,חלק מעובדי החברה עוברים הכשרות
מתאימות.
 .12.5הסכמי העסקה ותכניות תגמול לעובדים
עובדי החברה מועסקים על פי תנאים שנקבעים בחוזים אישיים ,בהתאם להחלטת הנהלת
החברה .העובדים זכאים לשכר ולתנאי עבודה ותנאים סוציאליים מקובלים ו/או על פי דין ו/או
לפי הקבוע בהסכמים אישיים .חלק מעובדי החברה זכאים לעמלות בגין מכירות על פי יעדים
ו/או בונוסים שנתיים.
כמו כן ,בהסכמי העסקתם של עובדי ומנהלי מכירות נכללת הוראה בדבר זכאות העובד לתוספת
עמלות )שאינן נחשבות לחלק משכר הבסיס(.
החברה מעמידה לחלק מעובדי החברה רכב צמוד וטלפון נייד .נכון למועד מתאר זה מרבית
העובדים בחברה חתומים על סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג–.1963
שירותי סמנכ"ל הכספים יועמדו על ידי אקסל לפי הסכם שירותים – ראו לענין זה סעיף 2.8
לעיל.
 .13חומרי גלם וספקים
החברה מתקשרת עם מספר קבלני משנה ויצרנים המספקים לה את מוצריה בהתאם לדרישות החברה.
בהתאם לתנאי ההתקשרות ,ניתנת לחברה מקבלני המשנה או מהיצרנים ,על פי רוב ,אחריות לטיב
המוצרים.
רוב התקשריות נעשות בדרך של הזמנות רכש .בחלק מהתקשרויותיה עם ספקים ,החברה משלמת
מקדמה ויתרת התשלום משולמת עם קבלת הציוד .באותם המקרים בהם החברה לא משלמת עם קבלת
הציוד ,החברה נוהגת לקבל אשראי של עד  90יום.
כל אחת מחברת  D-Linkוסימנטק הינה ספק עיקרי של החברה אשר החברה מעריכה כי במקרה של
הפסקת ההתקשרות עם מי מהם או לחילופין במקרה שהיא תהיה מעוניינת בעתיד להחליף את מוצרי
הספק הרלוונטי במוצרים של ספק אחר ,יהיה עליה לעבור תהליך של אפיון והטמעה מול הלקוח החדש,
הכרוך בזמן ובהשקעות כספיות אשר לא ניתן להעריך בשלב זה .לאור האמור לעיל ,החברה סבורה כי
יש לה תלות בספקים אלה .בתקופה של תשעת ) (9החודשים הראשונים של שנת  ,2017שנת  2016ושנת
17

 2015שיעור הקניות 11של החברה מ  D- Linkמתוך כל קניותיה הינם  ,82% ,75%ו ,99%-בהתאמה.
בתקופה של תשעת ) (9החודשים הראשונים של שנת  ,2017שנת  2016ושנת  2015שיעור הרכישות של
החברה מסימנטק מתוך כל קניותיה הינם  ,3% ,9%ו ,0%-בהתאמה .לפרטים נוספים ראו סעיפים 19.6
ו 19.8 -להלן.
למעט  D-Linkו -סימנטק כאמור לעיל ,להערכת החברה לא קיימת לחברה תלות בספקים אחרים.
במסגרת הסכם העברת הפעילות ,הצדדים הסכימו כי במועד הקובע ו/או בתקופה שלא תעלה על 24
חודשים לאחריו ,תרכוש החברה את מלאי המוצרים של אקסל כנגד ערכן בספרי אקסל )עלות או שווי
שוק לפי הנמוך מביניהם( ,בתוספת מע"מ כדין .עלות המלאי נכון ליום  30.09.2017הינה  759אלפי ₪
וזאת בהנחה של רכישת כל מלאי המוצרים של אקסל השייכים לפעילות המועברת .במסגרת ההסכם
נקבע כי רכישת המלאי מאקסל תיעשה על ידי החברה כנגד הזמנות מלקוחות .החברה התחייבה לרכוש
את המלאי של אקסל כאמור לפני רכישת מלאי חדש מספקיה.
 .14הון חוזר
ההון החוזר בהתאם לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר ,2017 ,ליום  31בדצמבר  2016וליום 31
בדצמבר  2015עומד על סך של  3,992 ,4,812ו 3,057-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
מלאי – החברה מזמינה מלאי בהתאם להזמנות קיימות וצפי הזמנות לפי שיקול דעת הנהלת החברה.
אשראי לקוחות – החברה עשויה להעניק ללקוחותיה תנאי אשראי של עד  120יום.
אשראי ספקים – אשראי הספקים שמקבלת החברה באותם במקרים בהם היא לא משלמת עם קבלת
הציוד הינו עד  90יום.
 .15השקעות
נכון למועד מתאר זה ,אין לחברה פעילות השקעה מהותית.
 .16מימון
נכון למועד מתאר זה ,החברה החברה משתמשת בעודפי המזומנים שנוצרו לה מפעילותה השוטפת
לצורך מימון פעילותה ואין לחברה מסגרות אשראי .לפרטים בדבר כוונת החברה להתקשר בהסכם
פקטורינג וכן בהסכם לקבלת מסגרת אשראי מול תאגיד בנקאי ראו סעיף  6לדוח הדירקטוריון.
 .17מיסוי
לפרטים בדבר מיסוי ,ראו ביאור  8לדוחות הכספיים.
 .18מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
לגבי חלק ממוצרי החברה  -בעיקר חומרה של ציוד תקשורת – נדרש אישור משרד התקשורת וממכון
התקנים לייבוא ושיווק בישראל.
 .19הסכמים מהותיים
 .19.1לפרטים בדבר הסכם שירותים לפיו החברה תקבל מאקסל טלקום שירותי סמנכ"ל כספים,
שטחי פעילות ושרותי אדמיניסטרציה וביטוחים שונים ראו סעיף  2.8לעיל.
 .19.2לפרטים בדבר הסכם בין בעלי מניות בחברה ,שהינם בעלי השליטה ,בחברה ראו סעיף .2.7
 .19.3לפרטים בדבר הסכם המיזוג עם חברת ניו הוריזון ראו סעיף  2.6לעיל.
 11מדובר בשיעור הקניות מספקים במסגרת עלות המכר .לפרטים נוספים ראו ביאור .12ב .דוחות הכספיים ליום  31בדצמבר
.2016
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 .19.4לפרטים בדבר הסכם העברת הפעילות ראו סעיפים  2.5ו 13 -לעיל.
 .19.5להסכמים מהותיים של החברה עם שני לקוחות מהותיים ראו סעיף  8.5לעיל.
 .19.6בחודש ינואר  2012נחתם הסכם הפצה בין החברה לבין חברת ) D-Linkלהלן בסעיף זה:
"ההסכם"( ,לפיו אקסל תשמש כמפיץ בלעדי למפעילי טלקום של מוצרי רשת תקשורת מקומית
) ,(LAN – Local Area Networkמוצרי רשת אזורית ) (WAN- Wide Area Networkומותגים
נוספים של  D-Linkבארץ )להלן ביחד" :מוצרי  D-Link .("D-Linkמפעילה פס ייצור במפעליה
בו מיוצרים נתבים לחברה בהתאם לתוכנה ייחודית שפותחה על ידי החברה ועל ידי D-Link
עבור נתבי פס רחב של .D-Link
ההסכם הינו לתקופה של שנה ויוארך אוטומטית בשנה נוספת כל פעם .במסגרת ההסכם נקבעו
הוראות בדבר סיומו מטעמי נוחות )בהודעה מוקדמת של  90יום( או סיום מסיבה )כמפורט
בהסכם(.
ההסכם הינו הסכם מסגרת ,כאשר כל הזמנה של מוצרי  D-Linkתתבצע באמצעות הזמנות רכש
בהתאם למחירון של  .D-Linkסך קניות החברה מספק זה בתקופה של תשעת ) (9החודשים
הראשונים של שנת  ,2017שנת  2016ושנת  2015עמדו על סך של  20,596 ,11,277ו 38,614 -אלפי
 ,₪בהתאמה.
במסגרת ההסכם ,החברה התחייבה ,בין היתר) :א( לספק ל D-Link-תחזית מכירות עבור
הרבעון העוקב בכל  5לחודש; )ב( לפצות את  D-Linkבגין עיכוב בתשלום הזמנה ,בשיעור של
 0.5%מערך ההזמנה .במסגרת ההסכם D-Link ,התחייבה בין היתר) :א( לספק אחריות למוצרי
 D-Linkבהתאם למדיניות האחריות של ) ;D-Linkב( שירותי תמיכה טכנית עבור מוצרים
תקולים בתנאים המפורטים בהסכם .במסגרת זו D-Link ,תהיה רשאית לספק מוצר חלופי
במקום מוצר פגום.
הדין החל על פי ההסכם הינו הדין בסינגפור והצדדים להסכם הסכימו ליישב מחלוקות במסגרת
בוררות לפי ה International Chamber of Commerce -בסינגפור.
 .19.7ביום  16לאוקטובר 2017 ,נחתם הסכם אשר החליף הסכם קודם בין החברה בלקברי .במסגרת
ההסכם מתחייבת החברה לשווק את מוצרי בלקברי למשתמשים הסופיים בטרטוריה המוגדרת
בהסכם.
כל עוד ההסכם בתוקף ,בלקברי מקנה לחברה רישיון אישי ,לא-בלעדי ,ללא תגמולים ובלתי ניתן
להעברה עבור שימוש ,ייצור מחדש ,הפצה ופרסום של השם המסחרי של בלקברי .כל זאת מבלי
לפגוע בשם ובמוניטין של בלקברי.
המחירים מפורטים במכתב מחירים שמסופק לחברה מעת לעת בהתאם למחירון והנחות
ללקוחות לפי העניין .בכל אחת מהתקופות ,של תשעת ) (9החודשים הראשונים של שנת ,2017
שנת  2016ושנת  2015סך הרכישות מספק זה הינן בסכומים לא מהותיים.
כל סכום שלא ישולם בתוך שלושים ) (30יום מקבלת חשבונית יגרור תשלום ריבית שנתית של
 .10%בסוף כל רבעון על החברה לדווח לבלקברי על מכירותיה ללקוחות הקצה .כל הסכמי
לקוחות הקצה יהיו כפופים להסכם הרישיון.
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מכוח ההסכם ישנם איסורים שחלים על החברה ,ביניהם :איסור למכור מוצרי בלקברי למי
מטעם ממשלת ארצות הברית ואיסור לתת התחייבויות למשתמשים הסופיים שאינן מכוח תנאי
ההסכם.
ההסכם תוקפו לשנה ,וניתן להאריכו באופן אוטומטי לשנה עד שלוש ) (3שנים נוספות ,אלא אם
ניתנה הודעה מראש של תשעים ) (90יום לפני על סיום ההסכם .קיימות הוראות המקנות לצדדים
לסיים את ההסכם בכל עת מטעמי נוחות בהודעה מוקדמת של  90יום או סיום מסיבה )כמפורט
בהסכם( בתקופה קצרה יותר.
במסגרת ההסכם החברה התחייבה לשפות את בלקברי ואת החברות הקשורות שלה ,את
המנהלים ,הדירקטורים והעובדים מכל תלונה ,טענה ,תביעה ,נזק או עלויות של צד שלישי
בהקשר ל (1) :פרסום ,הפצה ,מכירה או שיווק של מוצרי בלקברי מכוח הסכם זה (2) ,כל תביעה
להפרת זכויות יוצרים .בלקברי תסייע לחברה במתן מידע הקשור להגנה בגין תביעה כזו .בלקברי
התחייבה ,בכפוף לחריגים שונים הנקובים בהסכם) :א( להגן על החברה מכל תביעה הבאה מצד
ג' בהקשר לשימוש בתוכנת בלקברי המפרה את זכויות היוצרים של צד ג; )ב( לשלם ולפצות את
החברה בגין נזק שייגרם לחברה כתוצאה מההליך ,בתנאי שהחברה תספק לבלקברי את כל
המידע ותשתף פעולה בהקשר לתביעה .על אף האמור לעיל ,אם לדעת בלקברי תביעה כזו עתידה
להיות מוגשת או שכבר הוגשה ,לבלקברי שיקול דעת בלעדי אם לשפות את החברה.
 .19.8ביום  1בספטמבר 2014 ,חתמה החברה על הסכם עם חברת סימנטק כפי שתוקן מעת לעת ,לפיו
לחברה רישיון להפיץ כמה מוצרי אבטחת מידע של סימנטק )להלן" :מוצרי סימנטק"(.
במסגרת הרישיון הורשתה החברה להפיץ את מוצרי סימנטק רק לInternet Service Providers-
) .(ISPבמסגרת ההסכם ניתן לחברה רישיון לא-בלעדי ,בלתי ניתן להעברה ובלתי ניתן להמחאה,
וללא תמלוגים להשתמש ,לשווק ולהפיץ את מוצרי סימנטק בישראל ובטריטוריות נוספות
)ביניהן :אלבניה ,ארמניה ,אזרבייג'ן ,בלרוס ,בוסניה הרצגובינה ,בולגריה קרואטיה ,קפריסין,
גאורגיה ,יוון ,הונגריה ,קסחסטן ,קוסובו ,קירגיסטן ,מקדוניה ,מלטה ,מולדובה ,מונטנגרו,
רומניה ,רוסיה ,סרבייה ,סלובניה ,טג'יסטן ,אוקריאנה ,אוזבקיסטן ותורכיה( .הטריטוריה לגביה
ניתנו לחברה זכויות הפצה שונה בין המוצרים השונים .נכון למועד מתאר זה החברה מפיצה את
מוצרי סימנטק בישראל ,תורכיה ,יוון ,קפריסין ,רוסיה ועוד .לחברה רישיון על סימני המסחר של
סימנטק עבור שימוש לצורך הסכם זה בלבד לשם שיווק ,מיתוג וקידום מכירות של מוצרי
סימנטק.
תקופת ההסכם הינה שנה ומתחדשת אוטומטית מידי שנה אלא אם מי מהצדדים יתן הודעה
בכתב שישים ) (60יום לפני החידוש בפועל על הפסקת ההסכם.
סימנטק תשפה ותגן על החברה מכל תביעה ,כולל תביעה לפטנט ,זכויות יוצרים ,סוד מסחרי,
סימן מסחרי או כל זכות קניינית אחרת .החברה ,מנגד ,תשפה ותגן על סימנטק מכל נזק העלול
להיגרם לה מצד ג הקשור לפעילות החברה.
קיימות תניות על סיום במקרה של הפרה ,במקרה של חדלות פרעון.
ההסכם כולל התחייבות על שימוש במפיצים מסוימים ואיסורים על הפצה של המוצרים
למדיניות מסוימות וללקוחות מסוימים.
בהסכם קבועים תנאי תשלום בעבור כל משתמש ,וכן ,בין היתר ,סכום קבוע בגין הוספת שפה
לתוכנה ובגין תמיכה טכנית .סך קניות החברה מספק זה בתקופה של תשעת ) (9החודשים
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הראשונים של שנת  ,2017שנת  2016ושנת  2015עמדו על סך של  773 ,1,286ו 0-אלפי ,₪
בהתאמה.
שירותי האחריות והתחזוקה חלים על אקסל וסימנטק יחד .במסגרת זו ,החברה נותנת אחריות
ללקוחותיה וסימנטק נותנים אחריות לחברה.
לסימנטק היכולת לדחות התקשרות או לבטל התקשרות קיימת של החברה עם  ISPבתנאים
מסוימים כמפורט בהסכם.
 .19.9בחודש דצמבר  2014נחתם הסכם בין החברה לבין צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה
)להלן בסעיף זה" :נותן השירותים"( לפיו נותן השירותים סייע לחברה להתקשר בהסכם מסחרי
המפורט בסעיף 19.8 19.8לעיל עם חברת סימנטק )להלן" :הסכם סימנטק"( ,לרבות שירותים
לאחר ההתקשרות בהסכם סימנטק באמצעות חברה בבעלות מלאה של נותן השירותים ו/או מי
מטעמו )להלן יחד" :השירותים"(.
על פי הסכם זה ,בתמורה לשירותים ,נותן השירותים זכאי לקבל מהחברה תמורה בשיעור של
 50%מהסכום שיתקבל כתוצאה מהחסרת כל הוצאותיה הקבועות של החברה בכל הקשור
להסכם סימנטק ,ממלוא הכנסות החברה כפי שיתקבלו בפועל על ידה הנובעות מהסכם סימנטק.
נקבע כי החברה תקזז מתשלומי התמורה לנותן השירותים את הפסדיה מרבעונים בהם
התמורה ,שתחושב בהתאם לאמור להלן ,תהיה שלילית .התמורה תשולם על בסיס רבעוני ונותן
השירותים ישא בכל ההוצאות והמסים שיחולו עליו בקשר עם השירותים והתמורה .החברה
תישא בכל הוצאה סבירה וישירה של נותן השירותים אשר כרוכה בשירותים המתבקשים לאחר
החתימה על ההסכם סימנטק.
ההסכם כולל מנגנון של במב"י ) (Buy Me Buy Youביחס להסכם סימנטק מצדו של נותן
השירותים וביחס לזכויותיו של נותן השירותים תחת הסכם זה ביחס לחברה ובלבד שמחיר
הבמב"י לא יפחת מחמש ) (5פעמים סך סכום התמורה ששולמה לנותן השירותים במהלך 12
החודשים שקדמו למועד ההודעה.
הצדדים התחייבו תחת ההסכם כי גם לאחר השלמת הליך הבמבי ,לתקופה של שלוש ) (3שנים,
לא יקדם הצד שהפסיד בבמבי תחרות בעסקי הצד שזכה בבמבי ,בכל הנוגע למוצרי Internet
 Security and Anti Virusולא יצור כל נזק או הפרעה להמשך שיתוף הפעולה בין הצד הזוכה
לבין סימנטק תחת ההסכם המסחרי או לפגיעה אחרת בזכות הזוכה.
 .19.10בחודש דצמבר  2017החברה זכתה במכרז של אחד מלקוחותיה לצורך פיתוח מוצר חדש בתחום
החומרה .המוצר יסופק על ידי ספק חדש של החברה .המוצר דורש התאמות פיתוח לשימוש
בישראל .החברה צפויה להשיק מוצר זה ,בכפוף להצלחת הפיתוח ,במהלך הרבעון השלישי של
שנת  .2018להערכת החברה מכירות של מוצר חדש זה ,בכפוף להשלמת הפיתוח ,והשקתו וככל
שתתקבלנה הזמנות רכש מהלקוח ,עשויות להיות בעל השפעה מהותית על מכירות מוצרי החברה
ותוצאותה פעילותה ,אולם בשלב זה אין ביכולתה להעריך את ההשפעה הנ"ל.
המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,שאין ודאות שפיתוח מוצר
זה יצא לפועל ומכירות המוצר לרבות על כך שלמוצר זה תהיינה השפעה מהותית על תוצאות
הפעילות של החברה והשפעה בפועל עשויות להיות שונה ,בעיקר כתוצאה מאי הצלחת
הפיתוח ,מאי קבלת הזמנות רכש מהלקוח ומהשפעות כלכליות שונות לרבות גורמי הסיכון
בפעילות החברה ,כמפורט בסעיף  23להלן.
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 .20הסכמי שיתוף פעולה
החברה אינה קשורה בהסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים.
 .21הליכים משפטיים
נכון למועד המתאר ,החברה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים כלשהם.
 .22יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחויות בשנה הקרובה
החברה בונה אסטרטגיה עסקית ומעדכנת אותה מעת לעת ,במסגרת האסטרטגיה החברה מנתחת את
המצב הקיים ,את סביבה העסקית בה היא פועלת ומחליטה על יעדים ומטרות במישורים שונים:
א .מיצוב החברה – החברה פועלת להיות הספק המוביל של מוצרי תחום הפעילות למפעילי הטלקום.
ב .השקת מוצרים חדשים – באופן מתמיד החברה משיקה ופועלת להשיק מוצרים חדשים וזאת
בהתאם לצורכי לקוחותיה ולהתפתחות הטכנולוגיה ביחס למגוון מוצריה.
ג .הרחבת הפעילות הקיימת – החברה פועלת להגדיל את נתח השוק שלה ביחס למוצרים הקיימים
בתחום הפעילות ולהתרחב לפעילות משמעותית גם בחו"ל.
החברה צופה לשרת מספר גדל של לקוחות ובעקבות ההתפתחות הטכנולוגית החברה צופה לעליה
במחיר חומרה של ציוד התקשורת .החברה פועלת באופן קבוע להרחבת פעילותה ,כך ,החברה השיקה
בסוף שנת  2017מגוון מוצרים רחב וחדש אשר הגדיל את היקף פעילות זו .בתחום התוכנה מדובר
במכירת תוכנה כשירות אשר מיצרת הכנסות חוזרות ) (Recurring revenueולכן יש צפי לגידול.
 .23גורמי סיכון
 .23.1גורמי סיכון מקרו כלכליים
א .מצב כלכלי גלובאלי ומקומי – החברה מושפעת מהמצב הכלכלי הקיים במשק הישראלי,
הואיל והיקף המכירות של מוצריה ללקוחותיה מושפע מהצריכה הפרטית לנפש .החברה
מעריכה ,כי ככל שהמשק המקומי יגלוש שוב לתקופה של האטה והרעה בפעילות העסקית
בעקבות אירועים חיצוניים או פנימיים ,אזי תוצאותיה העסקיות עלולות להיפגע.
ב .חשיפה לשינויים בשער חליפין – החברה חשופה לסיכונים בגין שינויים בשערי חליפין
דולר /שקל .מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח .רכישות של החברה ממרבית ספקיה
נעשות בדולר ואילו מרבית העסקאות של החברה עם לקוחותיה נקובות בש"ח.
כמו כן ,חלק מהוצאות החברה )כגון שכר ,קידומי מכירות ,תשלומים לנותני שירותים( הינן
שקליות .שינויים בשערי החליפין של השקל אל מול הדולר עלולים לפגוע בתוצאות הכספיות
של החברה.
 .23.2גורמי סיכון ענפיים
א .עלות חומרה וציוד תקשורת – לשינוי בעלות חומרי הגלם )בעיקר חומרה( ,ברכיבים ובציוד
התקשורת בהם משתמשת החברה לצורך מתן שירותיה עלולה להיות השפעה שלילית על
תוצאותיה העסקיות .עליה במחירי חומרי גלם אלו ,ללא אפשרות להתאמת מחיר מצדה של
החברה ,עלולה לפגוע ברווחיות החברה.
ב .התאמה להתפתחויות ולביקושים בשוק התקשורת – שוק התקשורת נמצא בהתפתחות
מתמדת באופן המהווה אתגר ,המקשה בין היתר על חיזוי המגמות ,ההתפתחות הטכנולוגית
ואופי הביקושים הצפויים .אם ציפיות והערכות החברה בקשר עם מגמות השוק לא
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יתממשו ,או שיתממשו בקצב איטי מכפי שהוערך על ידה ,יושפעו מכך ההכנסות העתידיות
והרווחיות של החברה.
ג .שחיקת מחירים – תחרות מוגברת ותנאי השוק בתחום המוצרים ,הפתרונות והשירותים
למפעילי תקשורת ,עלולה להביא לשחיקת מחירים.
ד .תחרותיות – התחרות ביחס למוצרי החברה כוללת מספר רב של חברות מתחרות ,בהן
חברות מקומיות ובינלאומיות העושות שימוש במוצרים ובטכנולוגיות שונים ומגוונים.
התגברות התחרות מצד גורמים אלה עשויה להביא להקטנת הכנסות החברה ולשחיקה
ברווחיותה.
ה .החזרת מוצרים )– (recallבמקרה קיצון של קריאה להחזרת מוצרים עשויות להיות לכך
השפעות שליליות על החברה כגון פגיעה במוניטין.
ו .התיישנות של טכנולוגיה – פיתוח של טכנולוגיות חדשות הרלוונטיות לתחום הפעילות
שהחברה אינה לוקחת בהן חלק עלול לגרום למוצרי החברה הנוכחיים להתיישן לאור פיתוח
טכנולוגיות כאמור.
ז .אישורים ורשיונות – פעילות החברה כפופה לדרישות הרגולציה כולל אישורי משרד
התקשורת ומכון התקנים.
 .23.3גורמי סיכון מיוחדים לחברה
א .תלות במנכ"ל החברה – לחברה תלות במנכ"ל .לאור היכרותו המעמיקה את השוק בו פועלת
החברה ,ספקיה ולקוחותיה של החברה ואת אופן פעילותה של החברה.
ב .תלות בלקוחות ובספקים – חברת  D-Linkוסימנטק וכן מספר מצומצם של ספקים אשר
מספקים לחברה חלק ממוצריה ותמהיל מצומצם של לקוחות מפתח יוצר תלות של החברה.
הפסקה לא מתוכננת של התקשרות עם מי מגורמים אלו עלולה להשפיע באופן שלילי על
היקפי פעילות החברה בתחום ,ובפרט לגרום לעיכוב באספקת המוצרים ו/או ירידה
בהכנסות החברה.
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 .23.4גורמי הסיכון והערכת החברה לגבי מידת השפעתם של גורמי הסיכון על פעילות החברה
בכללותה:
השפעה גדולה

השפעה בינונית

השפעה קטנה

סיכוני מאקרו
x

מצב כלכלי גלובאלי ומקומי

x

שערי מטבע
סיכונים ענפיים

x

עלות חומרה וציוד תקשורת
x

התאמה להתפתחויות ולביקושים בשוק התקשורת

x

שחיקת מחירים
x

תחרותיות
החזרת מוצרים )(recall

x

התיישנות של טכנולוגיה

x

אישורים ורשיונות

x

סיכונים מיוחדים לחברה
תלות במנכ"ל החברה

x

תלות בלקוחות וספקים

x
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נספח ב'
טבלת פרטי המועמדים לכהונה כדירקטורים )עתידיים( בחברה והצהרותיהם.
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שם הדירקטור
תעודת זהות
מען
נתינות  /אזרחות
האם הנך עובד של
החברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין ?
התאריך שבו החלה
כהונתך כדירקטור
השכלה

עסקי
ניסיון
השנים האחרונות

בחמש

התאגידים בהם הנך
משמש/ת כדירקטור/ית

האם הנך בן משפחה של
בעל עניין אחר בחברה ?
האם הנך דירקטור בעל
חשבונאית
מיומנות
ופיננסית
האם הנך דירקטור בעל
כשירות מקצועית

מיכל נוי
033207994
אהרונסון  ,8רמת גן
ישראלית

רון גולדשטיין
036164192
טאגור  ,40/43תל אביב
ישראלית

לא

שותף בקרן שמרוק

מרק סילנפרוינד
014762892
נחשון 4א' ,רעננה
ישראלית
מנכ"ל סייאטה מובייל
ישראל בע"מ

מועד השלמת העסקה

מועד השלמת העסקה

מועד השלמת העסקה

תואר ראשון במשפטים –
האוניברסיטה העברית;
עורכת דין

תואר ראשון בכלכלה
וחשבונאות – אוניברסיטת
ת"א; תואר שני במנהל
עסקים – אוניברסיטת
ת"א; רואה חשבון
שותף בקרן ההשקעות
שמרוק

תואר ראשון במשפטים –
אוניברסיטת בר אילן

בנקאות השקעות ,הובלה
וייזום של עסקאות
מיזוגים ורכישות; סמנכ"ל
וחברת הנהלה בבית
ההשקעות הדס ארזים
עמיתים קרנות הפנסיה
הוותיקות; אפוסנס בע"מ;
גירון פיתוח בע"מ

מנכ"ל סייאטה מובייל
ישראל בע"מ )חברה
ציבורית קנדית(

סיילניקס קומיוניקיישן
אינק ;.סורס אוף סאונד
בע"מ; אקסל טלקום
בע"מ; סייאטה מובייל
ישראל בע"מ
לא

לא

לא

כן

כן

כן

כן

כן

לא
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הקריה האקדמית קריית
אונו

ספח א'
לכבוד,
יו הוריזון גרופ בע"מ

הדון :הצהרה למיוי דירקטור בחברה
אי החתום/ה מטה רון גולדשטיין ,ושא/ת תעודת זהות שמספרה  ,036164192מועמד לכהן
כדירקטור של יו הוריזון גרופ בע"מ )להלן" :החברה"( מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן ,כי
מתקיימים בי התאים הבאים:
.1

הי כון/ה לכהן כדירקטור בחברה.

.2

יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של דירקטור
בחברה ,בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ,כמתחייב בהתאם
להוראות חוק החברות ,התש"ט–.1999

.3

הי בעל מומחיות חשבואית ופיסית או כשירות מקצועית 2,כהגדרת מוח זה בתקות
החברות )תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית( ,התשס"ו–.2005

.4

בחמש השים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
)(1

לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד 420
ו 422-עד  428לחוק העושין ,התשל"ז– ,1977ולפי סעיפים 52ג52 ,ד)53 ,א( ו 54-לחוק
יירות ערך ,התשכ"ח–;1968

)(2

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות
מהלים בתאגיד או עבירות של יצול מידע פים;

) (3לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאיה מויה בסעיף קטן ) (1לעיל ,אשר בית המשפט קבע
לגביה כי מפאת מהותה ,חומרתה או סיבותיה איי ראוי לשמש דירקטור בחברה
ציבורית ,למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

.5

לעיין סעיף זה:
פסק דין בערכאה ראשוה או אחרת.
–
"פסק דין"
ועדת האכיפה המהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה
ציבורית.

 2דירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית הוא מי שבשל השכלתו ,יסיוו וכישוריו הוא בעל מיומות גבוהה והבה
בושאים עסקיים–חשבואיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה
ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של התוים הכספיים; הערכת מיומותו החשבואית והפיסית של דירקטור תיעשה
בידי הדירקטוריון ,ויובאו במכלול השיקולים ,בין השאר ,השכלתו ,יסיוו ,וידיעותיו בושאים אלה (1) :סוגיות
חשבואיות וסוגיות בקרה חשבואית האופיייות לעף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של
החברה; ) (2תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; ) (3הכת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק
ולפי חוק יירות ערך.
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתאים האלה (1) :בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות
האלה :כלכלה ,מיהל עסקים ,ראיית חשבון ,משפטים ,מיהל ציבורי; ) (2בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים
לימודי השכלה גבוהה אחרת ,הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלווטי לתפקיד; ) (3הוא בעל יסיון
של חמש שים לפחות באחד מאלה ,או שהוא בעל יסיון מצטבר של חמש שים לפחות בשיים או יותר מאלה) :א(
בתפקיד בכיר בתחום היהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי) ,ב( בכהוה ציבורית בכירה או בתפקיד
בכיר בשירות הציבורי) ,ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

לעיין סעיף זה:
"ועדת האכיפה
המהלית"
"אמצעי אכיפה"

.6

–

הוועדה שמותה לפי סעיף 52לב)א( לחוק יירות ערך.

אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ו לחוק יירות ערך ,שהוטל לפי
–
פרק ח' 4לחוק יירות ערך ,לפי פרק ז' 2לחוק הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות וביהול תיקי השקעות ,התש"ה– ,1995או לפי
פרק י' 1לחוק השקעות משותפות באמות ,התש"ד– ,1994לפי
העיין.
אי איי קטין ,פסול דין ,מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר ,וכן תאגיד שהחליט על
פירוקו מרצון או שיתן לגביו צו פירוק.

.7

למיטב ידיעתי ,לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למיויי ו/או כהותי כדירקטור בחברה.

.8

ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שיוי בדבר התאים ה"ל.

.9

ידוע לי ,הצהרתי תדווח על ידי החברה ,ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

שם:

_רון גולדשטיין________

חתימה___________________ :
תאריך___6/12/2017_______________ :

נספח א'
לכבוד,
ניו הוריזון גרופ בע"מ

הנדון :הצהרה למינוי דירקטור בחברה
אני החתום/ה מטה מרק סילנפרוינד ,נושא/ת תעודת זהות שמספרה ,014762892מועמד לכהן
כדירקטור של ניו הוריזון גרופ בע"מ (להלן" :החברה") מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן ,כי
מתקיימים בי התנאים הבאים:
.1

הנני נכון/ה לכהן כדירקטור בחברה.

.2

יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקיד של
דירקטור בחברה ,בשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ,כמתחייב
בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט–.1999

.3

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית 2,כהגדרת מונח זה בתקנות
החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
כשירות מקצועית) ,התשס"ו–.2005

.4

בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
()1

לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים  290עד  418 ,415 ,392 ,297עד
 420ו 422-עד  428לחוק העונשין ,התשל"ז– ,1977ולפי סעיפים 52ג52 ,ד(53 ,א) ו54-
לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח–;1968

()2

לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד ,מרמה ,עבירות
מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

( )3לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן ( )1לעיל ,אשר בית המשפט קבע
לגביה כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה
ציבורית ,למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

.5

2

לעניין סעיף זה:
פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.
–
"פסק דין"
ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה
ציבורית.

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו ,ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה
והבנה בנושאים עסקיים–חש בונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של
החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של
דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון ,ויובאו במכלול השיקולים ,בין השאר ,השכלתו ,ניסיונו ,וידיעותיו בנושאים
אלה )1( :סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל
והמורכבות של החברה; ( )2תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; ( )3הכנת דוחות כספיים
ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה )1( :בעל תואר אקדמי באחד מן
המקצועות האלה :כלכלה ,מינהל עסקים ,ראיית חשבון ,משפטים ,מינהל ציבורי; ( )2בעל תואר אקדמי אחר או
שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת ,הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
( )3הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה ,או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או
יותר מאלה( :א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי( ,ב) בכהונה ציבורית
בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי( ,ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

נספח ג'
הנוסח המוצע למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה.
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מדיניות תגמול נושאי משרה
של ניו הוריזון גרופ בע"מ
 .1מבוא ותכלית מדיניות התגמול
 .1.1מסמך זה נועד להגדיר ולקבוע את מדיניות התגמול של ניו הוריזון גרופ בע"מ )להלן" :החברה"(,
אשר מטרתו להסדיר ולהתוות את עקרונות התגמול ואת אופן אישור השכר והגמול של נושאי
המשרה בחברה )להלן" :מדיניות התגמול"(.
 .1.2מדיניות התגמול נועדה להבטיח את התאמת מנגנון התגמול בחברה לקידום צרכי החברה
בראייה ארוכת טווח ,ולהבטיח שנושאי משרה יתוגמלו באופן ראוי ,הוגן וסביר ,ועל בסיס
ביצועיהם ותרומתם לחברה ,תוך דגש על הקשר שבין ביצועים בפועל לתגמול .זאת ,במטרה
להגביר את התמריצים של נושאי המשרה ,ולקדם זהות אינטרסים בין בעלי המניות ובין נושאי
המשרה בחברה.
 .1.3קביעה ופרסומה של מדיניות התגמול נועדו על מנת להגביר את השקיפות של פעילות החברה
בקשר עם תגמול נושאי המשרה מול משקיעיה ,בין היתר ,לצורך החלטות מושכלות בקשר עם
אישור תנאי כהונה ותגמול לנושאי המשרה.
 .1.4לצורך יישום מטרות אלו ,מדיניות התגמול תפרט להלן ותכלול את השיקולים והקריטריונים
שעל האורגנים המוסמכים בחברה לשקול בעת אישור תנאי הכהונה והתגמול של הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה ,בין היתר ,בהתאם לתיקון מס'  20לחוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן:
"חוק החברות"(.
 .1.5למען הסר ספק יובהר ,כי מדיניות התגמול להלן קובעת את העקרונות והמסגרת המירבית
לתגמול נושאי המשרה ,ואינה מהווה התחייבות כלפי נושאי המשרה בקשר לקבלת רכיבי
התגמול המפורטים במדיניות ,כולם או חלקם .הכללת רכיב במדיניות התגמול הוא תנאי מקדמי
להכללתו בהסכמי השכר הפרטניים של כל אחד מנושאי המשרה .הסכמי השכר הפרטניים הם
אלה המקימים לנושא המשרה זכויות בקשר לתגמולו ואין ללמוד מהוראות מדיניות תגמול זו
)אלא אם נאמר מפורשות( כאילו הוענקו זכויות באופן פרטני .אישור רכיבי התגמול יעשה ביחס
לכל נושא משרה בנפרד ,בשים לב לקריטריונים הקבועים להלן ,ויישומם במקרה הנדון ,ובכפוף
לאישורים הנדרשים .כך ,אי מתן רכיב תגמול כלשהו לנושא משרה ספציפי ,לא יהווה "סטייה"
ממדיניות התגמול ולא יצריך אישור אסיפה כללית במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה
כאמור.
 .1.6יובהר כי מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים
כאחד.
 .1.7מדיניות התגמול תחול על תגמול שיאושר החל ממועד אימוץ המדיניות על ידי האסיפה הכללית
של החברה ואילך.
 .1.8שינוי ,עדכון והארכת תוקפה ,מעת לעת ועל פי הצורך ,של מדיניות תגמול יהיו טעונים אישור
האורגנים המוסמכים של החברה ,כפי שיהיו באותו מועד והכול בהתאם להוראות חוק החברות.
 .2הגדרות
" .2.1האורגנים המוסמכים" – האורגנים הקבועים בהוראות הדין.
" .2.2מענק" או "בונוס" -רכיב משתנה בתגמול ,הנגזר מביצועיו של נושא המשרה בין אם מדובר
במענק/בונוס שנתי או במענק/בונוס חד פעמי.
" .2.3נושא משרה"  -כהגדרתו בחוק החברות.
" .2.4משכורת" -הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה והעסקה במונחי עלות שכר.

" .2.5עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" – עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל
שלהם ,ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה" ,קבלן כוח
אדם"" ,קבלן שירות"" ,מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו.1996-
" .2.6עלות שכר" כהגדרתה בתוספת הראשונה א' לחוק :כל תשלום בעד העסקה ,לרבות הפרשות
מעסיק ,תשלום בעד פרישה ,רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר" .השכר" -
ההכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ"ה.1995-
" .2.7שכר" – ההכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,התשנ"ה.1995-
" .2.8תנאי כהונה והעסקה" -כהגדרתם בחוק החברות.
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מטרות ושיקולים מנחים בקביעת מדיניות התגמול
 .3.1מטרת מדיניות התגמול של החברה הינה להסדיר ולהתוות עקרונות וקווים מנחים למבנה ואופן
תגמול נושאי המשרה בה )כהגדרתם בחוק כאמור לעיל( ,כשבבסיסה החשיבות והקשר ההדוק
שמייחסת החברה ,בין איכותם של נושאי המשרה בה ,המוטיבציה שלהם והתגמול הניתן להם,
לבין תרומתם לקידום מטרות החברה ,תכניות העבודה שלה ומדיניותה ,זאת בראייה ארוכת
טווח ובהתחשב בסביבה העסקית ובשווקים בהם פועלת החברה ,גודל החברה ואופי פעילותה,
ולרבות המטרות הבאות:
 .3.1.1יצירת מערך תמריצים הוגן ,סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה ,כהגדרתם בחוק,
בהתחשב ,בין היתר ,במאפייני החברה ,בפעילותה העיסקית וסביבתה ,במדיניות ניהול
הסיכונים של החברה וביחסי העבודה בחברה.
 .3.1.2מתן כלים נדרשים לצורך גיוס ,תמרוץ ושימור מנהלים בכירים מוכשרים ומיומנים
בחברה ,בעלי יכולת להוביל ,לפתח ולקדם את פעילויות החברה ,תוצאותיה ומצב עסקיה,
בראייה ארוכת טווח.
 .3.1.3מתן דגש לתגמול מבוסס ביצועים ,וקשירת נושאי המשרה לחברה ,מצבה וביצועיה ,תוך
התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בראיה
ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם בה.
 .3.1.4שמירה על רמה גבוהה של תחושת אחריות ,מוטיבציה וההזדהות של נושאי המשרה עם
החברה ,פעילותה ויעדיה העסקיים.
 .3.1.5יצירת איזון ראוי בין מרכיבי התגמול השונים ,לרבות בעניין היחס בין רכיבי התגמול
הקבועים למשתנים והיחס בין משקלם של היעדים בקשר לרכיב התגמול המשתנה.
 .3.2בהתחשב במטרות הנ"ל ,גובשה מדיניות התגמול של החברה על מנת ליתן מענה גם לגורמים
הבאים:
 .3.2.1התאמת מדיניות התגמול לחברה עצמה ,למאפיני פעילותה ,למבנה הארגוני שלה,
סביבתה העסקית ושווקי פעילותה .בכלל זה ,נבחן הביטוי הראוי שיש ליתן למאפיינים
אלה במסגרת קביעת התגמול לנושאי המשרה ,לרבות היקף פעילות החברה ונכסיה,
תוצאותיה העסקיות ,תחומי הפעילות בהן עוסקת החברה ומעמדה בשוק .כמו כן ,ניתן
דגש גם למאפיינים איכותיים ,כגון מורכבות פעילות החברה ,מצבת נושאי המשרה בה
והמבנה הארגוני שלה.
 .3.2.2התאמת מדיניות התגמול לסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה ,בין היתר ,כחברה
תקשורת הפועלת בתחום הייבוא ,הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי
טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ,ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת

2

קווית ואלחוטית ,מוצרים לתקשורת סלולארית ,מוצרי אינטרנט של דברים )"("IOT
שירותי אבטחת מידע ,שירותי ענן ,כמו גם הסטנדרטים הנהוגים בחברות ציבוריות מסוגה
ובכלל.
 .4קריטריונים לבחינת תנאי התגמול
קביעת התגמול לנושאי המשרה תעשה על פי המתווה הקבוע במדיניות זו להלן ,ועל פי הכללים
המנחים הבאים:
 .4.1בחינת מאפייני התפקיד הרלוונטי לנושא המשרה ,בדגש על המאפיינים הייחודיים לתפקיד
המדובר וכן למאפיינים כלליים של כלל תפקידי נושאי המשרה בחברה .לאור האמור יבחנו:
 .4.1.1השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.
 .4.1.2מידת האחריות ,ההשקעה ורמת הכישורים והיכולות הנדרשים בקשר עם התפקיד
הרלוונטי.
 .4.1.3תפקידו ,תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים של החברה שנחתמו עם נושא המשרה
ו/או נושאי משרה אחרים רלוונטיים.
 .4.1.4התרומה של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ,ביצועיה ,רווחיה ומצבה.
 .4.1.5הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו ,הידע שלו ו/או מומחיותו
הייחודית.
 .4.1.6כל מאפיין רלוונטי אחר כפי שימצא לנכון על ידי הגורמים הרלוונטים.
 .4.2על מנת לייצר תאימות בין היעדים לנושאי המשרה לבין מטרותיה של החברה ,הן בטווח הקצר
והן בטווח הארוך ,היעדים שיקבעו לצורך רכיבי הגמול המשתנים של נושאי המשרה יגזרו על פי
תוכנית העבודה שלה ומדיניותה כפי שיקבעו ,מעת לעת ,על ידי הנהלת החברה.
 .4.3החברה תשאף ליצירת תמריצים ראויים ,בין היתר ,על ידי הגדרת היחס הראוי בין הרכיבים
הקבועים לרכיבים המשתנים ,כמפורט להלן.
 .4.4בנוסף ,בקביעת תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה ייבחנו ,בין השאר ,גם היחסים שבין
עלות השכר של כל אחד מנושאי המשרה לבין עלות השכר ,הממוצעת והחציוניות ,של שאר עובדי
החברה ,לרבות עובדי קבלן המועסקים על ידה ,זאת ,תוך התחשבות באופי תפקידו של נושא
המשרה ,בכירותו ,מידת האחריות המוטלת עליו ,היקף משרתו ,השפעתו הצפויה של פער זה על
יחסי העבודה בחברה ,וכן בקיום מספר עובדים מספק בחברה לצורך בחינה והתייחסות ליחסים
האמורים.
 .5תנאי תגמול – כללי
 .5.1הגמול לנושאי המשרה בחברה יורכב מרכיבים קבועים ומשתנים )כולם או חלקם( ,בהתאם
לעקרונות מדיניות התגמול והכללים המנחים במסגרתה.
 .5.2בהתאם ,החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה ,תוכנית תגמול אשר תכלול רכיבי תגמול
קבוע ו/או תגמול משתנה המבוסס על מענק כספי )שנתי ו/או חד פעמי( ,ו/או תגמול משתנה
המבוסס על תגמול הוני )מבוסס מניות( ,כמפורט בהמשך.
 .5.3כמו כן ,החברה תקבע הסדרים בעת סיום יחסי העבודה/הכהונה של נושא המשרה בחברה,
כמפורט בסעיף  6.8להלן.
 .5.4בהענקת הגמול לנושאי המשרה ילקחו בחשבון הפער שבין עלות תנאי כהונה והעסקה לנושא
המשרה לבין עלות השכר השנתי הממוצע ועלות השכר החציוני השנתי בחברה ,לרבות עובדי
קבלן המועסקים אצל החברה ,וכן השפעתו הצפויה של פער זה על יחסי העבודה כולם.
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 .6תנאי תגמול -רכיב קבוע
 .6.1הרכיב הקבוע יכלול את שכר הבסיס והתנאים נלווים ,לרבות זכויות סוציאליות על פי דין .השכר
הבסיס יכול להינתן כמשכורת או כדמי ניהול )לפרטים נוספים לגבי דמי הניהול ראו סעיף 6.7
להלן(.
 .6.2שכר הבסיס הקבוע מבטא את צירופם של שני גורמים עיקריים :מאפייני נושא המשרה ומאפייני
משרתו .דהיינו ,על שכר הבסיס לשקף את כישוריו של נושא המשרה )כגון :ניסיונו ,השכלתו
הפורמאלית וכן הידע שברשותו ,המומחיות הספציפית הרלוונטית שלו בתחום העיסוק ו/או
למעמדו כנושא משרה בחברה( ,וכן את דרישות התפקיד אותו ממלא בחברה ,לרבות תחומי
האחריות והסמכויות הכרוכות בו.
 .6.3שכר הבסיס של נושא המשרה יקבע במהלך המשא ומתן להעסקתו לראשונה בחברה ,ויעודכן
מעת לעת במהלך כהונתו ,זאת על פי שיקול הדעת של האורגן הרלבנטי בחברה בהתאם להוראות
החוק ,ותוך התייחסות ובחינת הקריטריונים שנקבעו במדיניות תגמול זו.
 .6.4משכורת תקבע בהתאם לתקרות ,כדלקמן:
 .6.4.1המשכורת לנושאי משרה בחברה הינה כפופה לתקרות שלהלן:
תקרת המשכורת השנתית
)באלפי ש"ח(

נושא המשרה

יו"ר)פעיל(1

382,000

דירקטור )פעיל(

144,000
1,200,000

מנכ"ל*

600,000

נושאי משרה כפופי מנכ"ל*
* במשרה מלאה.

 .6.4.2יצוין כי חריגה של עד  10%מהטווחים המפורטים בטבלה לעיל לא תחשב לסטייה
מהוראות מדיניות תגמול זו .כל חריגה אחרת מן הטבלה תובא לאישור הגורמים
הנדרשים בהתאם להוראות החוק.
 .6.4.3תקרת המשכורת כמפורט לעיל הינה ביחס לנושא משרה במשרה מלאה או המעניק
שירותים לחברה בהיקף של משרה מלאה למעט יו"ר /דירקטור פעיל .ככל שלמנכ"ל או
נושאי משרה כפופי מנכ"ל מועסק/נותן שירותים בהיקף משרה חלקית ,יבוצעו
ההתאמות הנדרשות לתקרה.
 .6.4.4המשכורת של כל נושא משרה תעודכן מעת לעת ,עד לטווח המקסימאלי המצוין לעיל,
בהתאם להתפתחות במצב החברה ,ובהתאם לביצועים ולאחריות בתפקיד ובמידת
הצורך.
 .6.4.5שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה ,בגבולות
הקבועים במדיניות תגמול זו ,יהיה טעון אישור מנכ"ל בלבד.
 .6.5תנאים נלווים – תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה שאינם מכהנים רק כחברי
דירקטוריון בה ,יכללו גם תנאים נוספים ,להם זכאים נושאי המשרה מכוח דיני עבודה השונים
1

החישוב האמור כולל יו"ר או דירקטור פעיל במשרה חלקית ,לפרטים נוספים ראו סעיף  10.1.1להלן.
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וכן תנאים אשר החברה מעוניינת להעניק לאותם נושאי המשרה ,כפי שנהוג במקומותיה
ובחברות ברות השוואה דומות לה כאמור לעיל ,זאת לרבות התנאים הבאים )כולם או חלקם(:
 .6.5.1הפרשות סוציאליות )לביטוח מנהלים/קרן פנסיה ,קרן השתלמות( וביטוח לאובדן כושר
עבודה  -על פי ההנחיות הקבועות בדין וכנהוג בחברה.
 .6.5.2תנאים נלווים כוללים בין היתר ,ימי חופשה שנתית )לא פחות מהקבוע בדין( ימי
הבראה ,ימי מחלה )כקבוע בדין(
 .6.5.3החברה רשאית להעמיד לזכות נושא המשרה ,לצורך מילוי תפקידו ,רכב צמוד או
הוצאות נסיעה ,טלפון נייד ,מחשב נייד ,לרבות דמי שימוש וחבילת גלישה וכיו"ב .כפי
שהאורגן הרלבנטי על פי חוק יקבע .החברה רשאית לקבוע כי היא תישא בכל או בחלק
מההוצאות הכרוכות בתנאים נלווים אלה כולל גילום מס מלא.
 .6.5.4החברה תהיה רשאית להעניק ,מעת לעת ,לנושא המשרה תנאים נלווים סבירים נוספים
והטבות אחרות )כגון שי לחגים ,ביטוח רפואי /שיניים ,בדיקות סקר רפואי שנתיות ,מנוי
ספרות מקצועית ,הדרכות ,השתלמויות ,דמי חבר בגופים מקצועיים וכיוב'( ,וזאת
בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו.
 .6.5.5החברה תהיה רשאית לתת לנושא המשרה החזר הוצאות סבירות שיוצאו על ידו
במסגרת ובקשר עם תפקידו זה ,כגון אש"ל ,אירוח ,הוצאות נסיעה )לרבות לחו"ל(,
חנייה וכיוב' ,והכל בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו ,כפי שייקבעו מעת
לעת.
 .6.6יודגש כי אין באמור לעיל משום התחייבות להענקת התנאים הנלווים ,כולם או חלקם ,למי
מנושאי המשרה ,והמדובר ברשימה כללית בלבד ,שתיבחן לגופו של עניין לגבי כל נושא משרה
בנפרד ,בשים לב לסל התגמול של אותו נושא משרה ,התפקיד ,הותק שלו וכיוב' .חלק מתנאים
הנלווים עשויים להיות מגולמים על ידי החברה לצורכי מס.
 .6.7במידה והחברה תבחר להתקשר עם נושא משרה בה כמתואר להלן ,כך שתגמולו יבוצע לא
במשכורת אלא כדמי ניהול כנגד חשבונית מחברה בבעלות ושליטת אותו נושא המשרה ,תכלול
חשבונית זו בנוסף לסכום המשכורת החודשית האמור לעיל גם את כל הסכומים בגין אותם
התנאים הנלווים )מתוך ובהתאם למפורט בסעיף  6.5לעיל( אשר יאושרו לו על ידי החברה
ושאינם משולמים/נזקפים/ניתנים לו במישירין ,זאת באופן שעלות השכר החודשית שלו לחברה
בחשבונית )כולל התנאים הנלווים שיכללו בה כאמור לעיל( ,לא תעלה בכל מקרה על עלות שכרו
לחברה ,אילו היה מועסק על ידה כעובד במישירין ,והכל בהתאם ועל פי מדיניות תגמול זו.
תשלום כנגד חשבונית כאמור יתבצע אך ורק בכפוף לחתימת הסכם מפורט עם נושא המשרה
והחברה שבבעלותו ובשליטתו ,לפיו יקבע מפורשות כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין
החברה לבין אותו נושא משרה ,והכל לאחר אישור ועדת התגמול לכך.
 .6.8הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות
 .6.8.1נושאי המשרה יהיו זכאים להודעה מוקדמת בעת סיום העסקה ,כפי שייקבע בהסכם
ההעסקה ובכפוף להוראות החוק .תקופת ההודעה המוקדמת לא תעלה ,בכל מקרה על 6
חודשים עבור מנכ"ל ועל  3חודשים לנושאי משרה כפופי מנכ"ל.
 .6.8.2במהלך תקופת ההודעה המוקדמת כאמור ,יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את
תפקידו ,אלא אם יוחלט אחרת על ידי הממונה הישיר על אותו נושא משרה )ובמקרה של
סיום העסקת המנכ"ל – על ידי דירקטוריון החברה( ,כשבתקופה זו יהיה זכאי נושא
המשרה לכל תנאי העסקתו וכהונתו ,לרבות רכיבי התגמול השונים והתנאים הנלווים
שאושרו לו ,והכל על פי הסכם העסקתו.
 .6.8.3תקופת הסתגלות  -החברה תהיה רשאית לקבוע לנושא משרה תקופת הסתגלות שתיקבע
באופן פרטני )אם בכלל( ביחס לכל נושא משרה ,בין היתר ,בהתייחס לפרמטרים
המפורטים בסעיף  4.1לעיל ,במהלכה נושא המשרה יהיה זכאי להמשך תנאי העסקתו
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וכהונתו כאמור לעיל ,מבלי שיידרש להמשיך ולמלא תפקידו בפועל בחברה ,אשר לא
תעלה על  6חודשים ביחד עם ההודעה המוקדמת.
 .6.8.4יובהר ,כי ככל שיוחלט כי נושא משרה אינו נדרש להמשיך ולמלא את תפקידו בפרק זמן
מסוים במהלך כל או חלק מתקופת ההודעה המוקדמת ,כאמור בסעיף  6.8.2לעיל ,הרי
שפרק זמן זה יקוזז מתקופת ההסתגלות )ככל שהנ"ל זכאי לה(.
 .6.8.5עם סיום עבודת נושא המשרה בחברה )מכל סיבה שהיא( ,למעט במקרים השוללים את
הזכאות לפיצויי פיטורים בהתאם לדין ו/או להסכם עימו ,ישוחררו לנושא המשרה כל
הכספים שנצברו בקרן הפנסיה ו/או בביטוח המנהלים על שמו.
 .6.8.6נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאים למענקי פרישה בקשר לסיום עבודתם בחברה בנוסף
לרכיב משתנה בתגמול על פי מדיניות תגמול זו.
 .7תנאי תגמול -רכיב משתנה
 .7.1החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה את הרכבים המשתנים הבאים )כולם או חלקם() :א(
מענק כספי )שנתי ו/או חד פעמי( לפרטים נוספים ראו סעיף  8להלן; )ב( תגמול הוני ,לפרטים
נוספים ראו סעיף  9להלן .מתן כל אחד מהרכיבים המשתנים מותנה בכך שישמר היחס בין
המענק הכספי והתגמול ההוני לרכיב הקבוע כמפורט בסעיף  7.4להלן.
 .7.2רכיב תגמול זה הינו רכיב תלוי ביצועים בפועל של נושא המשרה ואינו מוענק באופן קבוע או
אוטומטי .תגמול באופן זה נועד להוות תמריץ לנושא המשרה להשאת רווחי החברה ומקסום של
פעילות החברה ,על ידי רכיב אשר מתנה את עצם קבלת התגמול ,או לחילופין מגדיל את גובה
התגמול ,ככל שגדלה תרומתו בפועל של נושא המשרה לחברה והשפעתה החיובית על החברה ,כך,
ככל שנושא המשרה משיא את רווחי החברה ,יגדל שוויו של הרכיב.
 .7.3ניתן להעניק תגמול משתנה הוני  -כגון הענקת אופציות ,אשר מטרתו להביא לזהות אינטרסים
בין נושא המשרה לבין המשקיעים בחברה ,ברצון להשיא את רווחי החברה והעלאת ערך המניה.
 .7.4היחס בין הרכיבים קבועים לבין הרכיבים המשתנים:
 .7.4.1תמהיל מרכיבי התגמול השונים נועד ליצירת איזון ויחס ראוי בין התגמול הקבוע לתגמול
המשתנה וזאת במטרה ליצור מערכת תגמול מבוססת ביצועים ,המקדמת את יעדי החברה
ותואמת את מדיניות הסיכונים שלה.
 .7.4.2טווח היחס הרצוי בין רכיבי התגמול במסגרת תמהיל התגמול הכולל של נושאי המשרה,
צריך להיות במסגרת הטווח הקבוע בטבלה שלהלן:
נושא המשרה

השיעור המקסימאלי של רכיב משתנה ביחס לרכיב הקבוע )שכר
ונלווים( של אותו נושא משרה )במונחי עלות חברה(
מענק כספי )שנתי וחד פעמי(

מנכ"ל

תגמול הוני*

סך השווה לעד  80%מהמשכורת סך השווה לעד  80%מהמשכורת
השנתית
השנתית

לעד
השווה
נושא משרה כפופי סך השווה לעד  50%מהמשכורות סך
מהמשכורות השנתית
השנתית
מנכ"ל

33.33%

* לעניין חישוב הרכיב המשתנה ההוני ,כאמור בטבלה לעיל ,השווי ההוגן השנתי המצטבר
של התגמול ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה בחברה ,במועד הענקה ,ואשר יוערך על פי
סך השווי הכלכלי במועד הענקה מחולק באופן שווה במספר השנים עד למועד הבשלה
מלאה.
 .7.4.3יצוין כי חריגה של שיעור של עד  10%במשקלו של רכיב מסוים שיוענק לנושא משרה,
במסגרת תמהיל התגמול שלו ,מהמשקל המצוין בטבלה ,לא תיחשב כסטייה ממדיניות
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התגמול.
 .7.4.4יצוין ,כי שיעור הרכיב המשתנה הינו בהנחה של עמידה מלאה ביעדים ,ועשוי להשתנות
בפועל ,בהתאם לשיעור העמידה ביעדים .כך ,שיעור הרכיב המשתנה עשוי להיות בפועל
שונה מהותית כך שבמקרה של אי-עמידה בכלל היעדים שנקבעו ,לא ישתלם גמול עבור
הרכיב המשתנה ,אלא עבור הרכיב הקבוע בלבד )כך שיוכל להגיע בפועל לשיעור של-
 100%מהתגמול ,במקרה של אי-עמידה ביעדי הרכיב המשתנה( .כמו כן יצוין כי שיעור
הרכיב המשתנה כולל גם רכיב משתנה הוני או חד-פעמי.
 .7.4.5למען הסדר הטוב ,יצוין כי אין באמור בטבלה כדי התחייבות למשרה מסוימת ,או למתן
רכיב תגמול כזה או אחר לנושא משרה מסוים ,והענקת התגמול הינה בכפוף לאמור
במדיניות זו ולאישור האורגנים המוסמכים.
 .8תגמול משתנה -מענק כספי
 .8.1כללי
החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה מענק שנתי ,כמפורט בסעיפים  8.2.1עד  8.2.3להלן.
תקרת המענק השנתי )במהלך שנה קלנדארית( לא תעלה על תקרת המשכורות המפורטת בטבלה
שבסעיף  8.2.4להלן; בנוסף ,החברה רשאית להעניק לנושא משרה מענק חד פעמי ,כמפורט
בסעיף  8.6להלן ,תקרת המענק השנתי לא תעלה על התקרה המפורטת בסעיף  8.6.2להלן.
יובהר כי המענק השנתי ביחד עם המענק החד פעמי לא יעברו את היחסים הקבועים בסעיף 7.4.2
לעיל.
 .8.2מענק שנתי )בונוס שנתי(
 .8.2.1החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה מענק שנתי ,בהתבסס על תוכנית מענקים
שנתית ,אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון וזאת לא יאוחר ממועד אישור
הדוחות כספיים של השנה החולפת.
 .8.2.2מענק שנתי לנושאי משרה כפופי מנכ"ל:
מנכ"ל החברה ,באישור ועדת התגמול והדירקטוריון ,רשאי לקבוע תשלום המענק השנתי
לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל .המענק יוענק לפי שיקול דעת המנכ"ל בהתאם לתרומה
לחברה של כל אחד מנושאי המשרה שכפופים למנכ"ל החברה ,וזאת חלף או בנוסף למענק
המחושב לפי נוסחת המענק מבוסס על קריטריונים מדידים )שאינם בשיקול דעת( לנושאי
משרה ובלבד שסך המענק לכל אחד מנושאי המשרה לא יעלה על תקרת המענק השנתי.
 .8.2.3מענק שנתי למנכ"ל:
למנכ"ל החברה יקבע קריטריון מדיד )שאינו בשיקול דעת( המבוסס על נוסחה קבועה
מראש .קריטריונים לדוגמא :עמידה בתקציב החברה ,תשואה לבעלי מניות ,רווח החברה
לפני מס ,רווח תפעולי ,רווח נקי ,מכירות ,הזמנות ,EBITDA ,תרומה ,יעדים אישיים או
יעד מדיד אחר כפי שיפורטו בתוכנית הבונוסים שתיקבע מעת לעת.
על אף האמור לעיל ,רשאית החברה ,באישור ועדת התגמול והדירקטוריון ,לאשר תשלום
חלק מהמענק השנתי למנכ"ל בסכום שאינו עולה על שלוש ) (3משכורות חודשיות בשיקול
דעת לפי קריטריונים איכותיים ,שאינם ניתנים למדידה ,בהתחשב בתרומתו של מנכ"ל
החברה באותה שנה ,וזאת חלף או בנוסף למענק המחושב לפי הנוסחה לעיל ,ובלבד שסך
המענק )שנתי וחד פעמי( בשיקול דעת לא יעלה על שלוש ) (3משכורות חודשיות ולא יעלה
על תקרת המענק השנתי.
 .8.2.4תקרת המענק השנתי )במהלך שנה קלנדארית( לנושאי משרה בחברה תהיה:
מקסימום

נושא המשרה
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מנכ"ל

עד  9.6משכורות

נושא משרה כפופי מנכ"ל

עד  6משכורות

 .8.2.5תנאי סף
 .8.2.5.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המענק השנתי יותנה בתנאי סף ,פיננסיים או
אחרים ,בהתאם לרשימת יעדים מדידים שתקבע ועדת התגמול מעת לעת ,כגון
מחזור מכירות ,רווח גולמי ,רווח תפעולי ,רווח לפני מס ,רווח נקי ויעדים
תפעוליים רלוונטיים ,כפי שיקבעו לנושא המשרה ,כדוגמת עמידה ביעדי
תקציב ,רמות מלאי ,יעדי גבייה ורווחיות וכו' .אי עמידה בסף התחתון
לחלוקת מענק שנתי ,משמעותה כי לא יחולק מענק שנתי לנושאי המשרה )בגין
רכיב כלשהו(.
 .8.2.5.2על אף האמור לעיל ,הדירקטוריון יהיה רשאי לאשר ,במקרים חריגים ,לאחר
המלצת מנכ"ל החברה ,הענקה של מענק חלקי ,על אף שלא התקיים הסף
התחתון ,בשיעור של עד  3משכורות .האמור יתקיים בנסיבות מיוחדות בהן,
נוכח מאמצי נושא המשרה והשקעתו הרבה בתפקיד בשנה החולפת ,יוחלט כי
מן הראוי להעניק לנושא המשרה את המענק במסגרת תגמול נושא המשרה,
חרף אי העמידה בסף התחתון ,על מנת לתמרצו ולתגמלו בגין השקעתו
בחברה.
 .8.3הליך אישור הענקת המענק בפועל
 .8.3.1בתום כל שנה ,תחושב מידת העמידה ביעדים של כל נושא משרה .חישוב הבונוס השנתי
בעת עמידה חלקית ביעדים יבוצע באופן לינארי.
 .8.3.2ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את המענק השנתי ,לנושא משרה
ספציפי ,על פי שיקול דעתם ,אף לאחר העמידה בסף התחתון ,בשיעור של עד  ,20%בין
היתר ,בהתחשב בגורמים הבאים:
.8.3.2.1

התוצאות הכספיות של החברה;

.8.3.2.2

התנהלותו ותרומתו של נושא המשרה בשנה הנדונה;

.8.3.2.3

אירועים חריגים ובלתי צפויים;

 .8.4אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם
בהתאם לחוק ,במידה ויתברר בעתיד כי חישוב מענק שהוענק לנושא משרה ,כולו או חלקו,
התבצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של חברה ,יהיה על
נושא משרה להשיב סכומים ששולמו בטעות כאמור .התחייבות זו תיכלל במסגרת כתב
התחייבות עליה יחתום נושא משרה עם קבלת המענק ,ותהיה בתוקפה במהלך תקופה של שני
דוחות כספיים שנתיים עוקבים לאחר מועד תשלום המענק.
 .8.5נושא משרה חדש שהצטרף /נושא משרה שעזב במהלך השנה
 .8.5.1ניתן יהיה להעניק חלק מהמענק השנתי לנושא משרה שהצטרף לחברה במהלך השנה
)באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה השנה או באופן אחר( באישור ועדת התגמול
ובהתאם לביצועיו בפועל.
 .8.5.2ניתן יהיה להעניק לנושא משרה שעזב את החברה במהלך השנה מענק השנתי )באופן יחסי
לתקופת עבודתו באותה השנה או באופן אחר( ובהתאם לביצועיו בפועל .יחד עם זאת,
ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את המענק )עד כולו( משיקולים עניינים
וסבירים בשל נסיבות העזיבה את החברה ,לרבות במקרים בהם נושא המשרה אינו זכאי
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לפיצויי פיטורים על פי הדין.
 .8.6מענק חד פעמי
 .8.6.1בהתאם להוראות החוק ,ועדת התגמול ,דירקטוריון החברה ובמקרים מסוימים גם
האסיפה הכללית )לפי העניין( רשאים להחליט על מתן מענק חד פעמי בין אם מדובר
במענק חתימה או מענק בגין מאמצים ניכרים מצד נושא משרה בחברה ,במסגרת ביצוע
עסקה ו/או פעולה אחרת שלא נצפתה ונכללה במסגרת תכנית העבודה של החברה ואשר
יש בהם להשיא ערך לחברה ו/או למצבה העסקי כגון :רכישת פעילות ו/או נכס ,מכירת
פעילות ,מכירת/הקמת קו מוצרים ,מיזוג ,מכירת החברה או חלק מהותי מנכסיה ,רכישת
חברה ,פעולות הקשורות ביישום ו/או התאמה בעקבות שינויים רגולטוריים מיוחדים,
הסכם שת"פ אסטרטגי ,חתימה על הסכם משמעותי עם לקוח/ספק ,כניסה לתחום פעילות
חדש ,חסכון משמעותי בהוצאות החברה וכיוב' )להלן" :בונוס חד פעמי"(.
 .8.6.2ביחס לנשואי משרה כפופי מנכ"ל סכום הבונוס החד פעמי לא יעלה על  2משכורות
חודשיות של אותו נושא משרה לו מוענק בונוס זה .ביחס למנכ"ל החברה סכום הבונוס
החד פעמי בגין שנה מסוימת ביחד עם הבונוס בשיקול דעת לא יעלו על  3משכורות בסיס
חודשיות.
 .8.6.3על תשלום הבונוס החד פעמי יחולו המגבלות הקבועות לעיל לעניין מועד תשלום המענק
והשבת התשלומים העודפים במקרה של טעות .סך הבונוס השנתי והבונוס החד פעמי
ביחד לא יעבור את היחסים הקבועים בסעיף  7.3.1לעיל.
 .9תגמול משתנה תגמול הוני
 .9.1החברה שומרת לעצמה אפשרות להעניק לנושאי משרה )שאינם מכהנים רק כחברי דירקטוריון
בה( ,רכיב תגמול הוני מבוסס אופציות למניות ,מניות ,מניות חסומות ו/או יחידות מניות
חסומות )להלן בסעיף זה" :ניירות הערך"( ,אשר נועד לתמרץ את נושאי המשרה הנ"ל למקסם
את תוצאות פעילות ומצב החברה ולהשיא את ערך מניותיה בבורסה .בזכות טבעו ארוך הטווח
של התגמול ההוני ,הוא תומך למעשה ביכולת החברה לשמר את נושאי המשרה הבכירים
בתפקידם לתקופות ארוכות.
 .9.2במסגרת זו ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים להעניק רכיב תגמול הוני לנושאי המשרה
כאמור ,במסגרת תוכנית תגמול הוני כגון תוכנית אופציות )להלן בסעיף זה" :התוכנית"(.
 .9.3על התוכנית יחולו דרישות הדין הרלוונטי.
 .9.4הענקת תגמול הוני במסגרת התוכנית תהיה כפופה הן לתנאי התוכנית והן לתנאים הבאים:
 .9.4.1תקרה לשווי במועד ההענקה .שווי ניירות הערך שיוענקו במסגרת התגמול ההוני השנתי
)בעת ההקצאה( בגין שנה קלנדרית יוגבל כך  -שווי ניירות הערך שיוענקו למנכ"ל בשנה
קלנדרית מסוימת ,לא יעלה על סך השווה ל 9.6 -משכורות חודשיות ,ושווי ניירות הערך
שיוענקו לכל אחד מיתר נושאי המשרה בחברה )לא כולל המנכ"ל( ,בשנה קלנדרית
מסוימת ,לא יעלה על סך השווה לכ 4 -משכורות חודשיות )לכל אחד( .לצורכי תקרה זו,
השווי ההוגן השנתי המצטבר של התגמול ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה[ .בחברה,
במועד הענקה ,ואשר יוערך על פי סך השווי הכלכלי במועד הענקה מחולק באופן שווה
במספר השנים עד למועד הבשלה מלאה .לפרטים בדבר ביחס בין התגמול ההוני לרכיב
הקבוע ראו סעיף  7.4.2לעיל.
 .9.4.2מחיר מימוש .מחיר המימוש של ניירות הערך לא יפחת מהגבוה מבין )א( מחיר המניה
במועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה; או )ב( ממחיר הממוצע של מניות החברה
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,במהלך  30ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה
בדירקטוריון על ההקצאה וזאת באופן אשר יהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה
בטווח הארוך.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה,
בנסיבות בהן הקצאת ניירות הערך לנושא משרה מסוים טעונה אישור האסיפה הכללית
יכול שיחושב מחיר המימוש ,בהתאם לעקרונות דלעיל ,ביחס למועד אישור האסיפה
הכללית .כמו כן ,בנסיבות בהן נקבע בתוכנית הספציפית של נושא משרה מסוים מועד
הענקה ספציפי שהינו מאוחר ממועד אישור הדירקטוריון או האסיפה הכללית )לפי
העניין( יחושב מחיר המימוש ,בהתאם לעקרונות דלעיל ,ביחס למועד ההענקה שנקבע
בתוכנית.
 .9.4.3תקופת הבשלה .לא תפחת משלוש שנים ,כאשר ניתנת הבשלה של מנות )באופן ליניארי
או אחר( ,ובלבד שעם סיום ההעסקה של נושא המשרה ע"י החברה מכל סיבה שהיא,
יבשילו ניירות הערך אשר היו מבשילים עד לאותו מועד אילו ההבשלה היתה על בסיס
רבעוני .ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע שבקרות אירוע האצה ,כפי
שיוגדר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ,או כתוצאה מסיום התקשרות בגין מוות או
נכות ,תואץ ההבשלה של ניירות ערך שהוענקו לנושא המשרה ,כולן או חלקן.
 .9.4.4היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות הערך שיוענקו במסגרת התוכנית כאמור,
בתקופת היות מדיניות תגמול זו בתוקף ,לא יעלה על שיעור של  10%מההון המונפק של
החברה )בדילול מלא( בעת הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן.
 .9.4.5תקופת האופציה .מועד הפקיעה של ניירות הערך לא יקדם מחלוף שנה לאחר הבשלת כל
מנה אך לא יותר מ 6-שנים ממועד ההקצאה )לפי תנאי התוכנית(.
 .9.4.6סיום יחסי עבודה .בעת אימוץ תוכנית להענקת ניירות ערך ,תכלול התוכנית התייחסות
לתנאים שיחולו במקרה של סיום יחסי עבודה בין נושא המשרה לחברה ,לרבות במקרה
של סיום יחסי עבודה כתוצאה מפיטורין )לרבות במקרים השוללים זכאות לפיצויי
פיטורין( ,או כתוצאה ממוות או נכות של נושא המשרה )חו"ח(.
 .9.4.7שינוי תנאי ניירות הערך בתוכנית יעשה לאחר אישור האורגנים המוסמכים בחברה,
ובכפוף לעקרונות הקבועים במדיניות זו.
 .9.4.8ועדת התגמול והדירקטוריון יאשרו לכל נושא משרה את ההקצאה ,במסגרת אישור
תנאי הכהונה ובכלל זה יהיו רשאים להעניק ניירות הערך בהתאם להוראות סעיף 102
לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון .ניירות הערך יופקדו בידי הנאמן ,אשר ידווח
לניצעים על כמות ניירות הערך העומדות לזכותם אצלו ,מועדי המימוש והפקיעה וכל
פרט אחר ,בהתאם לתוכנית .מימוש ניירות הערך יעשה בהתאם להוראות תוכנית.
 .9.4.9בנוסף ,באפשרות החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את
ההטבה לה הוא זכאי ,בגובה ההפרש בין מחיר מניית החברה במועד המימוש לבין מחיר
המימוש שנקבע עבור ניירות הערך ,וזאת בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש
)מנגנון ה.(cashless-
 .9.4.10החברה החליטה להחריג ממדיניות תגמול זו ,כל הקצאה של ניירות ערך אשר יוענקו
לנושאי המשרה של החברה במסגרת העסקה בין החברה לבין אקסל סולושנס בע“מ
)חברה בהקמה( ,כמפורט בהסכם העסקה כאמור.
 .10התגמול של החברה -הוראות ספציפיות
 .10.1תגמול לדירקטורים
 .10.1.1יו"ר  /דירקטור  -פעיל -תקרת המשכורת השנתית כמפורט בסעיף  6.4לעיל )בתוספת
מע"מ( ,לרבות החזר הוצאות קבוע כמקובל בחברה וכנגד חשבוניות .היקף משרה פעילה
הינה בהתאם לצורכי החברה ,ואותו יו"ר  /דירקטור יקדיש את הזמן הסביר שיידרש
לצורך כך.
 .10.1.2גמול חברי הדירקטוריון שאינם מוגדרים כדירקטורים פעילים ,עבור כהונתם
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כדירקטורים בדירקטוריון החברה )למעט כמתואר בסעיף  10.1.1לעיל( ,יהיה בהתאם
לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס 2000-בלבד,
על התוספות והסכומים שנקבעו בהן ,כפי שיעודכנו מעת לעת.
 .10.2ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
 .10.2.1הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים ,בנוסף לתגמול לעיל ,ובכפוף
לאישור האורגנים המוסמכים בחברה ,לביטוח אחריות נושאי משרה ,כתב שיפוי ופטור,
בתנאים אחידים לנושאי המשרה ,והכל בכפוף להוראות תקנון החברה וכל דין .סכום
השיפוי ,על פי כתב השיפוי המקובל בחברה ,לא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה,
בנטרול הפרשה שבוצעה בגין שיפוי כאמור ,על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר
אושרו קודם לכן בסמוך ליום מתן השיפוי ויהיה כפוף לאירועים שלדעת הדירקטוריון
צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן לסכום או אמת המידה
אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין ,כמפורט בכתב השיפוי.
 .10.2.2החברה החליטה להתקשר ,במהלך תוקפה של מדיניות זו ,בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לרבות מנכ"ל ,דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי
השליטה בחברה שתאושר על ידי ועדת התגמול בלבד ולא תובא לאישור אסיפת בעלי
המניות ,ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על
רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה .להלן תנאי ההתקשרות העיקריים של
החברה עם מבטח בפוליסת הביטוח ,על פיה יינתן כיסוי ביטוחי בגבול אחריות של עד 12
מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח ,תמורת פרמיה שנתית בסך כולל שלא
תעלה על סך של כ 30 -אלפי דולר ארה"ב בשנה והשתתפות עצמית של עד  100אלפי
דולר ארה"ב ,אלא אם יאושר אחרת על ידי האורגנים הרלוונטיים בחברה.
 .10.2.3מובהר בזאת כי תנאי פוליסת הביטוח הינם בהתאם לתנאים המקסימאליים המותרים
על פי תקנון החברה ,כפי שיעודכן מעת לעת ,הואיל ותנאי הביטוח זהים לכל
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,לרבות הדירקטורים שהינם מטעם בעלת השליטה
בחברה ו/או מנכ"ל החברה ,ולאור העובדה שהאורגנים המתאימים בחברה סבורים כי
תנאי הביטוח הם בתנאי שוק ואינם עשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה,
רכושה או התחייבויותיה ,ולפיכך אין צורך להביא את תנאי הביטוח של נושאי המשרה
לרבות הדירקטורים מטעם בעלת השליטה ו/או מנכ"ל החברה לאישור האסיפה הכללית
וזאת לפי סעיפים 1א1 ,1ב) (5ו1 -ב 1לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(,
התש"ס.2000 -
 .11שונות
 .11.1לועדת התגמול והדירקטוריון המופקדים על ניהול תכניות התגמול בהתאם למדיניות תגמול זו,
נתונה גם הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק בדבר אופן יישומה.
 .11.2מטבע הדברים ,יש לבחון את מדיניות התגמול מעת לעת ,בין היתר ,נוכח שינויים מהותיים
בחברה ו/או בסביבה העסקית בה היא פועלת ,בכל הנוגע לתגמול נושאי משרה .בהתאם ,ועדת
התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת ולפי הצורך את מדיניות התגמול ויפעלו לעדכונה ככל
שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
 .11.3ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו בכל מקרה את מדיניות התגמול לגופה כדרישת חוק החברות
בעניין זה.
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נספח ד'
טבלת תנאי ההעסקה המוצעים של ה"ה רון גולדשטיין ,מרק סילנפרוינד ,רונן שור ואלירם רוזנפלדר.
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להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-של
התגמולים אשר ישולמו בגין תנאי הכהונה וההעסקה של ה"ה רון גולדשטיין ,מרק סילנפרוינד ,רונן שור ואלירם
רוזנפלדר בהנחה של השלמת העסקה )בחישוב לשנת  (2018ובמונחי עלות שנתית לחברה )באלפי ש"ח(

פרטי מקבל התגמולים
היקף שיעור
תפקיד
שם
משרה החזקה
בהון
התאגיד
380.7
--50%
יו"ר
רון
גולדשטיין דירקטוריון
--)**(
--דירקטור
מרק
פעיל
סילנפרוינד
930
)***(
100%
מנכ"ל
רונן שור
----50%
סמנכ"ל
אלירם
כספים
רוזנפלדר
שכר

שנת 2018
תגמולים אחרים
תגמולים בעבור שירותים
אחר
דמי
דמי עמלה אחר ריבית
מענק תשלום דמי
שכירות
בניירות ניהול ייעוץ
ערך

סה"כ

---

)*(

---

---

---

---

---

---

---

380.7

---

---

140.4

---

---

---

---

---

---

140.4

)****(
---

)*****(
---

--330

-----

-----

-----

-----

-----

-----

930
330

)*(

בכפוף להשלמת העסקה ,יוקצו לו מניות רגילות של החברה בשיעור של כ 1% -מהון המניות במונפק של החברה ומזכויות
ההצבעה בה.

)**(

בכפוף להשלמת העסקה ,יחזיק במניות רגילות של החברה שתהוונה כ 1.03% -מהון המניות במונפק של החברה ומזכויות
ההצבעה בה.

)***(

בכפוף להשלמת העסקה ,יחזיק במניות רגילות של החברה שתהוונה כ 0.39% -מהון המניות במונפק של החברה ומזכויות
ההצבעה בה.

)****(

זכאי למענק שנתי של עד  8משכורות חודשיות .לפרטים נוספים ראו סעיף  .3.4.7ס"ק  .(9לדוח העסקה.

)*****(

עם השלמת העסקה יוקצו לו מניות רגילות של החברה בשיעור של  4.61%מהון המונפק ומזכויות ההצבעה בדילול מלא .כך
שסך אחזקותיו תהינה  5%מהון המונפק ומזכויות ההצבעה בדילול מלא.
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נספח ה'
הנוסח המוצע לכתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.
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תאריך_______________ :
לכבוד
__________________
נכבדי,
הנדון :כתב שיפוי
הואיל ותקנון ניו הוריזון גרופ בע"מ )להלן" :החברה"( מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של
החברה;
והואיל וביום ____________ החליט דירקטוריון החברה ,לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי
משרה בחברה בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;
והואיל וביום ____________ אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה;
והואיל וכיהנת ו/או הנך מכהן ו/או עתיד לכהן כנושא משרה בחברה ו /או בחברות בנות ו/או קשורות של
החברה.
לפיכך ,מאשרת ומתחייבת החברה כלפיך ,בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה ,כדלקמן:
בכתב שיפוי זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם:
"חוק"
החברות"

או

"חוק חוק החברות התשנ"ט ,1999-כפי שתוקן או יתוקן מזמן לזמן ,וכן התקנות
שהותקנו או שיותקנו מכוחו.

"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-כפי שתוקן או יתוקן מזמן לזמן ,וכן התקנות
שהותקנו או שיותקנו מכוחו.

"נושא משרה"

כמשמעותו בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך )לרבות הגדרת המונח "נושא
משרה בכירה"( ולרבות נושא משרה בחברות הבנות ו/או הקשורות ,נושא משרה
בחברה אחרת ו/או כל עובד ,קבלן או יועץ שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

"החברות הבנות"

החברות אשר בשליטה של החברה )לרבות ,שליטה משותפת( ,כפי שתהיינה מעת
לעת ,אשר נכון למועד אישור כתב שיפוי זה ,כוללות את החברות הבאות [-] :וכן
חברות בנות או נכדות שלהן ,כפי שתהיינה מעת לעת.

"החברות
הקשורות"

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

כל האמור בלשון זכר ,אף נקבה במשמע.
 .1התחייבות לשיפוי
בהיותך נושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת,
מתחייבת בזה החברה ,באופן בלתי חוזר ועד כמה שהדבר מותר על פי דין ,לשפות אותך בשל כל חבות
או הוצאה ,כמפורט בסעיף  2להלן ,שתוטלנה עליך ו/או תוציא עקב פעולות ו/או מחדלים שעשית,
ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה ,בגין כל מקרה או פעולה שמותר בגינם לשפות לפי החוק ולפי
כל דין.
 .2עילות שיפוי
.2.1

חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם/גוף אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שיינתן בפשרה
או פסק דין בורר שיאושר בידי בית משפט ,ובלבד שהחבות הכספית כאמור תהא קשורה,
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במישרין או בעקיפין ,לאחד או יותר מהאירועים או כל חלק מהם או כל הקשור בהם,
המפורטים בתוספת א' לכתב זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )"התוספת"( ובלבד שסכום
השיפוי לא יעלה על המפורט בסעיף  3להלן.
.2.2

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

.2.3

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורכי דין ,שתוציא או שתחויב בהן בידי בית
משפט ,בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו
תזוכה ,או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
בפסקה זו" -אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגדך על דרך של תביעה נגזרת.

.2.4

חבות כספית שתוטל עליך בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות
ערך;

.2.5

הוצאות שתוציא או שתחויב בהן בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינך ,לרבות
הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
בפסקה זו" -הליך אכיפה מנהלית" – הליך לפי פרקים ח') 3הטלת עיצום כספי בידי רשות
ניירות ערך( ,ח') 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית( ו/או ט'1
)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך,
ו/או הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי של חוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת,
ו/או כל הליך דומה לאלו בכפוף לדין.

 .3סכום השיפוי
.3.1

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי
שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה מעת לעת )להלן" :כתבי השיפוי"( ,בגין אחד או יותר
מסוגי האירועים המפורטים בתוספת ,לא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה ,בנטרול
הפרשה שבוצעה בגין שיפוי כאמור ,על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים אשר אושרו קודם לכן
בסמוך ליום התשלום בפועל על פי כתב שיפוי זה )להלן" :סכום השיפוי"(.

.3.2

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי
ביטוח בגין סוגי האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח ,שהחברה תקבל
עבורך מזמן לזמן ,אם תקבל ,במסגרת כל ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה
בחברה.

.3.3

מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו
ע"י המבטח ,ככל שכאלה ישולמו .כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד
ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש
השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עמו למעט
ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.

.3.4

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם בגין העילות נשוא סעיף  2לעיל יעלה
על סכום השיפוי ,יחולק סכום השיפוי ,או יתרתו ,לפי העניין ,בין נושאי המשרה שיהיו זכאים
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לשיפוי ,באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה בפועל יחושב על-פי היחס שבין
סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה
האמורים במצטבר.
.3.5

שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי ,לא תשא החברה בסכומי
שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים בחברה שיהיו
מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לתקנון
החברה.

 .4תשלומי ביניים
.4.1

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל ,תעמיד החברה
לרשותך ,מעת לעת ,את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם
הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי ,לרבות בהליכי חקירה ,באופן שאתה לא תידרש לשלמם
או לממנם בעצמך ,והכל כפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

.4.2

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך
משפטי כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו
הוראות סעיף  5.9להלן.

 .5תנאי השיפוי
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ההתחייבות לשיפוי על-פי כתב זה כפופה לתנאים שלהלן:
.5.1

הודעת השיפוי
א .אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי ו/או חקירה בידי רשות המוסמכת
לנהל חקירה ,או הליך אחר שייפתח נגדך ,או על כל התראה בכתב או כל חשש או איום
שהליך כאמור ייפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי )להלן ביחד ולחוד:
"הליך משפטי"( וזאת במהירות הראויה לאחר שיוודע לראשונה על כך ,ותעביר לחברה
או למי שהיא תודיע לך כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך משפטי )להלן" :הודעת
השיפוי"(.
ב .אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על
פי כתב שיפוי זה ,למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תאיין את יכולתה
של החברה להתגונן בשמך כנגד התביעה.

.5.2

הטיפול בהגנה
א .החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או
למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה ,בתנאי שהחברה
הודיעה תוך  45ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף  5.1לעיל )או תקופה קצרה
יותר -אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך( ,כי היא תשפה את
מחזיק כתב השיפוי בהתאם לאמור בכתב זה .החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים
לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי
סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך .מקום
שתתנגד לייצוגך על ידי עורך הדין שמינתה החברה מטעמים סבירים או שלדעתך או לדעת
עורך דין החברה ,יווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ,אתה תהיה רשאי לקחת לעצמך
עורך דין מטעמך ,ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי האורגנים
המוסמכים בחברה שיבחנו את סבירותו ,והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו
לך בגין מינוי כאמור.
ב .במקרה שהחברה תבחר להביא לסיום ההליך המשפטי בדרך של פשרה ו/או הסדר ,היא
תהיה רשאית לעשות כן ,ובלבד שכל התנאים הבאים ימולאו) :א( יוסרו במלואם התביעה
נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף  5.1לעיל; )ב( החיוב הכספי הסופי לא יהא
גבוה מסכום השיפוי המגיע לך ,אלא אם כן ניתנה הסכמתך בכתב; )ג( אין בהסכמה
לפשרה ו/או להסדר בכדי להודות בחבות נושא המשרה.
ג.

החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך
של בוררות ,אלא בהסכמתך המוקדמת לכך ,בכתב ,ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו
אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב .למען הסר ספק ,אף אם תועבר המחלוקת
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בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או בכל דרך אחרת ,החברה תישא בכל ההוצאות
הקשורות בכך.
ד .על אף האמור לעיל במקרים של אישומים פליליים נגדך ,החברה לא תהיה רשאית להביא
לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת
נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור אלא אם תתן
לכך את הסכמתך מראש ובכתב .אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו
לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.
ה .אם החברה לא תודיע לך בתום  14יום ממועד קבלת הודעת השיפוי כאמור לעיל ,כי היא
נטלה על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי כאמור ,או אם תתנגד לייצוגך
על-ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים ,אתה תהא זכאי
למנות עו"ד מטעמך ,ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי האורגנים
המוסמכים בחברה שיבחנו את סבירותו ,וכל הוראת כתב שיפוי זה יחולו בהתאם ,לרבות
ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.
.5.3

שיתוף פעולה עם החברה
א .לפי בקשת החברה ,תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל
בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך ,בהתאם לאמור לעיל.
ב .אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל
הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות דירקטורים ונושאי משרה שהחברה ו/או
אתה תתקשרו בה בקשר עם ההתגוננות בהליך המשפטי ,בכל אופן סביר שיידרש ממך על-
ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי ,ובלבד שהחברה או חברת
הביטוח ,לפי העניין ,תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך שתהיינה כרוכות בכך ,באופן שאתה
לא תידרש לשלמן או למנות בעצמך ,והכל כפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

.5.4

כיסוי החבויות :בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  .5.2לעיל ובין אם לאו ,היא תדאג
לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף  5.2לעיל ,באופן שאתה
לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך ,וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך
על-פי האמור בכתב זה ו/או בפוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת ,אם תרכוש ,והכל
כפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

.5.5

אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה ללא הסכמת החברה :השיפוי שלך בקשר
להליך משפטי כלשהו נגדך ,כאמור בכתב זה ,לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה
או בוררות ,אלא אם כן החברה תסכים מראש ובכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות,
לפי העניין ,החברה לא תסרב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות ,לפי העניין ,מטעמים
שאינם סבירים.

.5.6

אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי:
החברה לא תידרש לשלם על-פי כתב זה כספים ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל
דרך שהיא במסגרת ביטוח )שרכשה החברה( או התחייבות שיפוי של צד שלישי כלשהי זולת
החברה .למען הסר ספק יובהר ,כי סכום השיפוי על-פי כתב זה יחול מעבר )ובנוסף( לסכום
שישולם )אם וכל שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.

.5.7

תשלום השיפוי :עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על-פי כתב זה ,תנקוט
החברה את כל הפעולות הנחוצות על-פי דין לתשלומו ,ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש
בקשר לכך ,אם יידרש ,לרבות אישור בית המשפט ,אם וככל שיידרש .אם יידרש אישור כלשהו
לתשלום כאמור ,ואותו תשלום לא יאושר מכל סיבה שהיא ,יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו
שלא יאושר כאמור ,כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

.5.8

תקופת השיפוי :התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך לרבות לזכות עזבונך ללא
הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ובחברות
הבנות ו/או בחברות קשורות של החברה ,לפי המקרה ,ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות
לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה.

.5.9

החזרת סכומי שיפוי ששולמו :במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם
במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור ,ולאחר מכן יקבע שאינך זכאי לשפוי מאת
החברה על אותם סכומים ,ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על-ידי החברה ,אשר
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תהיה צמודה למדד המחירים ולצרכן ,ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה
כשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן ,ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.
 .5.10אי תחולה :ההתחייבות לשיפוי כאמור בכתב התחייבות זה כפופה להוראות הדין )כפי שיהיה
מעת לעת( ובכלל זה לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .הפרת חובת אמונים ,אלא אם כן פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא
תפגע בטובת החברה;
ב .הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
ג.

פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

ד .קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליך;
ה .הליך אכיפה מנהלית למעט לעניין כאמור בסעיף  2.4ו 2.5 -לעיל.
 .6שונות
.6.1

התחייבויות החברה על-פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל שמותר
על-פי דין ,לשם התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין
הוראת דין שלא ניתנה להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה,
אך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

.6.2

כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק
החתום לחברה ,אך לא לפני מועד אישור כתב שיפוי באורגנים המוסמכים של החברה ,כנדרש
ע"פ הוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת .אם קיבלת כתב התחייבות ו/או התחייבות קודמת
לשיפוי מהחברה ,כתב שיפוי זה מחליפם ובא במקומם.

.6.3

מודגש כי התחייבות זו לשיפוי ופטור אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו
והיא אינה ניתנת להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום
אשר לו מחויב מבטח על-פי הסכם ביטוח שנערך עמו ,למעט השתתפות העצמית הנקובה
בהסכם כאמור.

.6.4

אין בכתב שיפוי ופטור זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את הסכום השיפוי
בשל אירועים נשוא השיפוי ,בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי
המשרה יוקטנו ,בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את
האירועים נשוא השפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שההחלטה כאמור
תתקבל בדרכים הקבועות בדין.

.6.5

כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד ,על-פי הוראת כל דין.

.6.6

התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.6.7

הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה
הסמכות הבלעדית ,לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

.6.8

כל האמור בלשון זכר בכתב שיפוי זה ,משמעו גם נקבה.

ולראיה באה החברה על החתום ,באמצעות מורשי החתימה שלה ,שהוסמכו כדין.
______________
אני מאשר קבלת כתב זה ,ומאשר את הסכמתי לתנאיו.
___________________

תאריך________________:
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תוספת א'
כפוף להוראות הדין ,אלה סוגי האירועים הבאים:
 .1הצעה ,הנפקה ,מכירה ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך על – ידי החברה או על ידי החברות
הבנות או חברה קשורה )להלן בתוספת זו "החברה"( או על ידי בעלי מניות של החברה ,לרבות אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או הכנסת פעילות ו/או
תחום פעילות חדש לחברה באמצעות מתאר או בכל בדרך אחרת ,הצעה פרטית ,הצעת ניירות ערך
בדרך אחרת כלשהי ,או הנפקת ניירות ערך שלא יצאה לפועל .לרבות ,איך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,כל הליך ,חוות דעת ,מסמך או דיווח הקשור אל האמור לעיל.
 .2אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע
מכך שמניותיה נסחרות בבורסה בישראל או מחוצה לה.
 .3אירועים שהשפיעו או עלולים להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה
או חובותיה.
 .4עסקאות ופעולות כמשמעותן בסעיף  1לחוק החברות )להלן בתוספת זו "עסקה" או "פעולה"(
ובכלל זה ,משא ומתן להתקשרות בעסקה ,העברה ,מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות,
לרבות ניירות ערך או זכויות או קבלת זכות בכל אחד מהם ,לרבות הצעת רכש ו/או הצעת מכר
מסוג כלשהו או מיזוג של החברה צד לה ובין אם אינה צד לה .לרבות כל תביעה או דרישה בעניין
זה ביחס לחוות דעת הדירקטוריון לשיקול דעתו ,לפרוצדורה בה נשקלה העסקה ,או הימנעות
ממתן חוות דעת כאמור.
 .5כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה ,בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין שאינה
במהלך העסקים הרגיל של החברה ,לרבות בגין קבלת אשראי ,מכירה ,השכרה ,העברה ,רכישה
או שעבוד של נכסים או התחייבויות ,וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה ,השכרה ,העברה
שעבוד או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור.
 .6אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי החברה בגופים כלשהם ,לפני ,במהלך ואחרי ביצוע
ההשקעה ,במהלך ההתקשרות ,החתימה ,פיקוח ומעקב אחריהם ,לרבות עסקאות ו/או פעולות
הנעשות בשם החברה כדירקטור ,נושא משרה ,עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת
ההשקעה.
 .7פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים.
 .8כל תביעה או דרישה בקשר עם פעולה או החלטה ,בנושאים הקשורים ,במישרין או בעקיפין,
להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים ,מיזוגים ומונופולין .לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.
 .9פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי עבודה ויחסי מסחר של החברה ,ובכלל זה עם
עובדים ,קבלנים ,לקוחות ,ספקים ונותני שירותים ,לרבות פעולות שעשה נושא משרה בחברה
בתוקף תפקידו לצורך יחסי עבודה ו/או מסחר אלו .כל פעולה בקשר עם יחסי עובד -מעביד לרבות
משא ומתן ,התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים ,הטבות לעובדים ,אופציות ,תנאי עבודה
והעסקה.
 .10פעולה או החלטה של נושא המשרה בקשר לעמידת או אי עמידת החברה בחוקים כלשהם ,ובכלל
זה בקשר עם אחריות נושאי משרה המוטלת מכח חוקים כאמור ,לרבות חוקי עבודה ,חוקי
בטיחות ,חוקי איכות סביבה ,חוקי הגבלים עסקיים )כאמור לעיל( ,חוקי צרכנות ,מכר ואחריות
יצרן ,חוקים הקשורים להיתרים הנדרשים בחברה כגון רשיונות עסק ,רישיון ,כיבוי אש ,היתרי
רעלים ,רשיונות ייצוא וכיו"ב.
 .11תביעה או דרישה בקשר עם נושאים הטעונים גילוי במתאר ו/או תשקיף ,לרבות כל טיוטא שלו,
ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על פי כל דין.
 .12פעולה בקשר עם דיווחים או הודעות המוגשים על ידי החברה ו/או על ידי חברות בשליטתה של
החברה ,על פי כל דין ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,חוק החברות או חוק ניירות ערך,
לרבות תקנות שהותקנו מכוחם ,או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה
לה.
 .13פעולה הקשורה להעברת מידע כלשהו של החברה לצדדים שלישיים.
 .14משא ומתן ,כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם לקוחות ,שוכרים ,משכירים ,ספקים,
מפיצים ,סוכנים ,קבלני כוח אדם ,קבלני שירותים ,קבלני בניין ,קבלני שיפוצים וכיוב'.
 .15מתן הודעה על עניין אישי ,השתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיהן.
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 .16התבטאות ,אמירה לרבות הבעת עמדה ו/או דעה ו/או הצבעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא
המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו ולרבות במסגרת ישיבות כאורגן של החברה ולרבות
במסגרת ישיבות הדירקטוריון ו/או ועדה מוועדותיו.
 .17תביעה או דרישה ,המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת
תפקידו בחברה ,לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו ו/או בניגוד
למסמכי ההתאגדות של החברה.
 .18פעולות בקשר לניהול שוטף של החברה.
 .19קביעת הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,וקביעת
הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל כשירות מקצועית;
 .20אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה ,בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו
לנזקי רכוש.
 .21גיבוש תוכניות עבודה ,תקציבים ,לרבות תמחור ,שיווק ,הפצה ,הנחיות לעובדים ,ללקוחות
ולספקים ושיתופי פעולה כלשהם.
 .22נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי המכס ,איכות הסביבה ,תקנות ,רישיונות סביבתיים,
היתרים ,רישיונות ייצוא או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי המכס ,איכות הסביבה,
רישיון עסקים ,הגנת הצרכן ,הגנת הפרטיות וייצוא ו/או ייבוא.
 .23כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס
לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.
 .24פעולות הקשורות לקניין רוחני של החברה והגנה עליו ,לרבות רישום או אכיפה של זכויות
קנייניות והגנה בתביעות אליהן.
 .25כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים ,יועצים ,סוכנים ,משווקים ,יחידים אחרים ו/או
גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים ו/או
חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה או בקשר
למכרז שהוציאה החברה ,ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי
עובד – מעביד לרבות קידום עובדים ,טיפול בהסדרים פיננסיים ,קופות ביטוח וחיסכון ו/או
הטבות אחרות.
 .26השתתפות במכרזים.
 .27פעולה הנוגעת לעריכת הדוחות הכספיים של החברה ,לבקרה על תהליך עריכתם ,לאופן עריכתם,
לטעויות בהם ,ולאישורם.
 .28כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי
לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה ,או בהתאמה לעובדיה,
סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.
 .29כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה שבוצעה בידי החברה ו/או על
ידי נושאי המשרה ,המנהלים ו/או העובדים של החברה ,בכל הנוגע לתשלום ,דיווח ו/או תיעוד
מסמכים ,של אחת מרשויות המדינה ,רשות חוץ ,רשות מוניציפאלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש
על פי חוקי מדינת ישראל ,לרבות תשלומי מס על הכנסה ,מס מכירה ,מס שבח ,מסי העברה ,בלו,
מס ערך מוסף ,מס בולים ,מכס ,ביטוח לאומי ,משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים
אחרים ,לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
 .30כל תשקיף ,מתאר ,דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות ,חוק ניירות ערך )לרבות תקנות
שהותקנו מכוחם או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל( ,הנחיות רשות
ניירות ערך ,תקנון הבורסה או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה
ו/או הימנעות מהגשת תשקיף ,מתאר דיווח ו/או טעות בדיווח או הודעה כאמור.
 .31כל דיווח או הודעה המוגשים או שאמורים להיות מוגשים על או על פי הוראות דיני המס החלים
על החברה ,לרבות הימנעות מהגשת דיווח ו/או טעות בדיווח או הודעות כאמור.
 .32כל פעולה מנהלתית ,ציבורית ,שיפוטית ,צווים ,פסקי דין ,תביעות ,דרישות ,מכתבי דרישות,
הנחיות ,טענות ,חקירות ,הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של פעולה של רשות
שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק ,תקנה ,צו ,פקודה ,כלל ,נוהג ,הוראה,
רישוי ,הנחיה ,מדיניות ו/או פסק דין על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת
תפקידם בחברה ,בישראל או מחוצה לה.
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 .33כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים .כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל
שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למו"מ ,התקשרות עם מבטחים
והפעלת פוליסות ביטוח.
 .34כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ,או
בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור לצדדים שלישיים ובכלל זה למכס ,מס הכנסה ,מס
ערך מוסף ,ביטוח לאומי ,רשויות מקומיות ,משרד לאיכות הסביבה ומשרד הביטחון ,למחזיקי
ניירות הערך של החברה וכל גורם ממשלתי או מוסדי אחר ,לרבות בכל הנוגע להנפקה ,הקצאה,
חלוקה ,רכישה ,החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת
או מושפעת מניירות הערך של החברה.
 .35כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקה ובכלל זה בקשר עם רכישת מניות החברה ובלבד שאין
בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים
לבעלי המניות של החברה.
 .36כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים ,בעלים ,משכירים ,שוכרים או מחזיקים אחרים של
נכסים או מוצרים של החברה ,או יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים ,עבור נזקים או
הפסדים או פגמים )לרבות ביחס לאיכות המוצר( הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים
האמורים.
 .37כל תביעה או דרישה ,המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ליעל ,מיזוג פיצול ,שינוי בהון החברה /הקמת חברות בנות ,פירוקן )לרבות מינוי
כונס נכסים או הסדר נושים( או מכירתם לצדדים שלישיים.
 .38תיקונים ,שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות ,מחזיקי אגרות חוב )ככל
שקיימים( ,כתבי אופציה ,בנקים ו/או נושים של החברה ,ובכלל זה תיקונים בשטרי הנאמנות
ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.
 .39פעולות נוגעות לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו ,וכן כל חוק
אחר בעל אופי צרכני וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.
 .40כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה ,בנוגע
לכספים שהולוו על ידיהם ו/או חובות של החברה כלפיהם.
 .41כל אחד מסוגי האירועים או הפעולות המפורטים לעיל ,בקשר להעסקתך או כהונתך כנושא
משרה בחברות הבנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אחרות.
כל הוראה בתוספת זו לעיל –
-

שעניינה ביצוע פעולה מסוימת ,תפורש כמתייחסת גם לכל נגזרת של הפעולה או לאי ביצועה או
הימנעות מביצועה של אותה פעולה ,והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל
פירוש כזה.
מתייחסת גם לפעולות שנעשו על ידך בתקופות העסקתך בחברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא
משרה בחברה או בחברות הבנות ו/או קשורות של החברה.
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נספח ו'1
העתק דוחות כספיים פרופורמה ) (carve-outשל פעילות הטלקום ליום  31בדצמבר .2016
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 4בינואר 2018
לכבוד
הדירקטוריון של אקסל טלקום בע"מ
בני עטרות
א.ג.נ,.
הנדון :מתאר של חברת ניו הוריזון גרופ בע"מ )"ניו הוריזון"( בקשר עם פעילות פתרונות חומרה
ותוכנה בתחומי הטלקום שהיא חלק מפעילות חברת אקסל טלקום בע"מ )להלן " -הפעילות"(
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( בדוח המתאר שבנדון של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:
.1

דוח סקירה מיום  30בנובמבר  2017על דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה  CARVE-OUTשל
הפעילות לימים  30בספטמבר  2017ו 2016-ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל פרופורמה
 CARVE-OUTלתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים ,בהתאם לתקן
חשבונאות בינלאומי  IAS 34בהתאמות המפורטות בביאור  3לדוחות הכספיים פרופורמה CARVE-
 OUTליום  31בדצמבר .2016

.2

דוח רואי החשבון המבקרים מיום  30בנובמבר  2017על דוחות כספיים פרופורמה  CARVE-OUTשל
הפעילות לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-ואת הדוחות על הרווח הכולל פרופורמה CARVE-OUT
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2016בהתאם לתקני דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSבהתאמות לפי ההנחות המפורטות בביאור  3לדוחות הכספיים פרופורמה
 CARVE-OUTאלו )להלן " -הדוחות השנתיים"(.

.3

מבלי לסייג את הסכמתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בסעיפים  1-3לדוח האירועים של
הפעילות מיום  4בינואר  2018שנכלל במתאר האמור לפיו בהמשך לביאורים  1ב' ו) 13-לפי העניין(
בדוחות השנתיים:
א .ביום  11בדצמבר  ,2017נחתם הסכם בין אקסל טלקום בע"מ )להלן" -אקסל"( לבין אקסל
סולושנס בע"מ )חברה בהקמה( )להלן" -החברה"( )להלן " -הסכם העברת הפעילות"( ,לפיו במועד
עליו יסכימו הצדדים ולא יאוחר מיום ) 31.12.2017להלן בסעיף זה" :המועד הקובע"( ,אקסל
תעביר לחברה את כל נכסיה הלא מוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות החברה וכן תמכור לה
את המלאי.

ב .ביום  19בדצמבר  ,2017התקשרו אקסל ובעלי המניות של אקסל ,בהסכם עם ניו הוריזון ,לפיו
אקסל תעביר את הפעילות המועברת לחברה )שתוחזק על ידי בעלי המניות של אקסל ביחסים
שווים( ,ולאחריה יעבירו בעלי המניות של החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של
החברה ,בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ 1961 ,וזאת כנגד הקצאה
של מניות רגילות של ניו הוריזון המהוות  72.93%מהון המניות המונפק והנפרע של ניו הוריזון,
לבעלי המניות של החברה במועד ההשלמה .לאחר השלמת העסקה ,תהווה החברה חברת בת
בבעלות מלאה של ניו הוריזון .השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שונים ,כפי שנקבעו
בהסכם המיזוג ,לרבות קבלת אישור האסיפה הכללית של ניו הוריזון לעסקה .המועד האחרון
להשלמת העסקה ,כפי שנקבע על ידי הצדדים הינו ביום  18באפריל  ,2018בכפוף לאפשרות לדחות
את המועד האמור בהסכמת הצדדים.
ג .ביום  19בדצמבר  ,2017חתמו אקסל ,ניו הוריזון והחברה על הסכם לפיו החל ממועד השלמת
העברת הפעילות לחברה ,החברה תקבל מאקסל שירותי סמנכ"ל כספים ,שטחי פעילות ושרותי
אדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן" :השירותים"( .במועד השלמת העסקה בין אקסל לבין ניו
הוריזון ולאחר שיתקבלו כל אישורי מוסדות ניו הוריזון הנדרשים לפי הדין להתקשרות בהסכם
יוענקו השירותים גם לניו הוריזון ,ככל שנדרש ,והסכם זה יחול גם עליה.

בכבוד רב,
זיו האפט
רואי חשבון

פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
(פעילות שהיא חלק מפעילות חברת אקסל טלקום בע"מ)
דוחות כספיים פרופורמה carve-out
ליום  31בדצמבר 2016

פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
(פעילות שהיא חלק מפעילות חברת אקסל טלקום בע"מ)
דוחות כספיים פרופורמה carve-out
ליום  31בדצמבר 2016

תוכן העניינים

עמוד

דוח רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים

1

דוחות על המצב הכספי

2

דוחות על הרווח הכולל

3

ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
דוח על הרווח הכולל פרופורמה ( carve-outאלפי ש"ח)

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015

2014

ביאור
הכנסות

12א

32,843

45,310

35,677

עלות ההכנסות

12ב

27,290

38,919

30,115

5,553

6,391

5,562

הוצאות מכירה ושיווק

12ג

2,399

1,595

1,082

הוצאות הנהלה וכלליות

12ד

1,435

1,505

1,431

1,719

3,291

3,049

492

1,060

1,094

1,227

2,231

1,955

313

602

528

914

1,629

1,427

רווח גולמי

רווח מפעולות
הוצאות מימון ,נטו

12ה

רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה

9

רווח נקי וכולל לשנה

2016

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים פרופורמה  carve-outאלה.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out
ביאור  - 1אופי הפעילות:
א.

אופי הפעילות-
אקסל טלקום בע"מ (להלן " -אקסל טלקום") הינה חברה פרטית שהוקמה והתאגדה בישראל בשנת .2003
ופועלת במספר פעילויות עיקריות לרבות הפצת טכנולוגיות תקשורת מתקדמות (להלן ":פעילות הטלקום").
פעילות הטלקום כוללת ייבוא ,הפצה ואינטגרציה של מוצרים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום
הטלקומוניקציה ,ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית ואלחוטית ,מוצרים לתקשורת סלולארית ,מוצרי
אינטרנט של דברים (" ,)"IOTשירותי אבטחת מידע ,שירותי ענן ,בעיקר בישראל.

ב.

תיאור העסקה-
לצורך מינוף פעילות הטלקום הוחלט באקסל טלקום לבצע רה ארגון כך שפעילות הטלקום תועבר לחברה אחות
חדשה שתוקם (להלן" :אקסל סולושנס") ותוחזק על ידי בעלי המניות של חברת אקסל טלקום ביחסים שווים.
לאחר מכן ,מניותיה של אקסל סולושנס ,יועברו לחברת ניו הוריזון גרופ בע"מ ,חברה ציבורית שמניותיה נסחרות
בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן " :ניו הוריזון" ו/או "הרוכשת") .תחום הפעילות שיועבר יהווה תחום
הפעילות היחיד של אקסל סולושנס.
אקסל טלקום ובעלי מניותיה מנהלים משא ומתן עם חברת ניו הוריזון בנוגע להסכם במסגרתו תוקם חברת אקסל
סולושנס ואשר אליה תעביר אקסל טלקום את כל נכסיה הבלתי מוחשיים הקשורים בפעילות הטלקום .בתמורה
להעברת מלוא הון המניות של אקסל סולושנס לידי הרוכשת ,ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים המתוארים
בהסכם ,תקצה הרוכשת לאקסל טלקום ,מניות אשר תהוונה לאחר ההקצאה כ 73% -מהונה המונפק והנפרע של
הרוכשת ומזכויות ההצבעה בה ,בדילול מלא (ראה גם באור 13ב' אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
פרופורמה .)carve-out

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א.

עקרונות עריכת דוחות כספיים פרופורמה - carve-out
הדוחות הכספיים פרופורמה  carve-outשל הפעילות ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן –
" )"IFRSבהתאמות לפי ההנחות המפורטות בביאור  3לדוחות הכספיים פרופורמה .carve-out
המחזור התפעולי של פעילות הטלקום הינו  12חודשים .הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות כוללים
פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי של פעילות הטלקום.
הדוחות הכספיים פרופורמה  carve-outשל הפעילות ערוכים על בסיס העלות.
הדוחות הכספיים פרופורמה  carve-outערוכים כדי לשקף את הנחות ההנהלה הנדרשות כדי לחלץ את תוצאות
הפעילות והמצב הכספי של הפעילות מתוך הנתונים הכספיים של אקסל טלקום.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ב.

הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים-
הכנת הדוחות הכספיים פרופורמה  carve-outבהתאם ל IFRS-דורשת מהנהלת החברה לערוך אומדנים ולהניח
הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים .אומדנים אלה מצריכים לעתים שיקול דעת בסביבה
של אי ודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדוחות הכספיים.
להלן תיאור של הנחות המפתח בהסתייעות באומדנים החשבונאיים המהותיים המשמשים בהכנת הדוחות
הכספיים פרופורמה  ,carve-outאשר בעת גיבושם נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות
ולאירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על ניסיון
העבר ,על עובדות שונות ,על גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני ההנהלה– .
מלאי  -שווי מימוש נטו של המלאי נסקר בסוף כל תקופת דיווח .גורמים העשויים להשפיע על מחירי מכירה כוללים
את הדרישה הקיימת בשוק למלאי החברה ,פעילות של המתחרים בשוק ,טכנולוגיה עדיפה בשוק ,מחירי חומרי
גלם ופשיטת רגל של לקוחות ושל ספקים.

ג.

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה-
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים פרופורמה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת
הפעילות (להלן – "מטבע הפעילות") .הדוחות הכספיים מוצגים בשקל חדש ,שהוא מטבע הפעילות ומטבע
ההצגה של הפעילות.
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן – "מטבע חוץ") מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות שימוש
בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות .הפרשי שער ,הנובעים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השנה ,נזקפים לרווח או הפסד.

ד.

מלאי-
מלאי מוצרים מוגמרים אשר נרכשים על ידי הפעילות מוערך לפי העלות או שווי המימוש נטו ,כנמוך שבהם.
העלות נקבעת לפי ממוצע נע.
שווי מימוש נטו הוא מחיר המכירה המשוער במהלך העסקים הרגיל ,בניכוי עלויות השלמה ומכירה.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ה.

מכשירים פיננסיים-
 .1נכסים פיננסיים:
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן:
לקוחות-
יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של הפעילות עבור סחורות שנמכרו או שירותים שהוענקו
במהלך העסקים הרגיל .כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שנה אחת או פחות ,הם מסווגים כנכסים
שוטפים ,אחרת ,הם מסווגים במסגרת הנכסים שאינם שוטפים.
יתרת הלקוחות מוצגת בניכוי הפרשה לחובות מסופקים (אם בכלל) .הפרשה לחובות מסופקים נוצרת כאשר
קיימות ראיות אובייקטיביות לכך שאין ביכולתה של הפעילות לגבות את כל הסכומים המגיעים לה על-פי התנאים
המקוריים של יתרות החוב  .קשיים כספיים מהותיים של הלקוח ,סבירות שהוא יפשוט רגל או יעבור רה-ארגון
כלכלי וחדלות פירעון או פיגור מהותי בתשלומים נחשבים סממנים לכך שחלה ירידה בערך יתרת החייב .ערכו
בספרים של החוב מוקטן באמצעות חשבון ההפרשה ,וסכום ההפסד מוכר בדוח על הרווח הכולל במסגרת
ה וצאות הנהלה וכלליות .כאשר חוב לקוח אינו ניתן לגבייה ,הוא נמחק כנגד חשבון ההפרשה לחובות מסופקים.
בפעילות מבוצע ניכיון ליתרת חוב של חלק מלקוחותיה  .הניכיון מתבצע באמצעות תאגידים בנקאיים ,ללא זכות
חזרה .הוצאות בגין פעולת הניכיון נזקפת להוצאות מימון.
 .2התחייבויות פיננסיות:
אשראי לזמן קצר (כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים) מוצג לפי תנאיו ,בדרך כלל בערכו הנומינלי.
 .3גריעת מכשירים פיננסיים:
א.

נכסים פיננסיים-
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או כאשר
הפעילות העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על
עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי,
ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס ,או לא העבירה ואף לא הותירה
באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
עסקת מכירת לקוחות ("פקטורינג" ) ושוברי אשראי של לקוחות מטופלת כגריעה כאשר מתקיימים
התנאים כאמור לעיל.

ב.

התחייבויות פיננסיות-
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או פקעה .התחייבות
פיננסית מסולקת כאשר החייב (הפעילות):
-

פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או שירותים ,או
משוחרר משפטית מההתחייבות.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ו.

חכירות-
הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים בידי המחכיר מסווגים כחוזי
חכירה תפעולית .תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לדוח רווח או הפסד על בסיס שיטת הקו
הישר על פני תקופת החכירה.

ז.

הטבות לעובדים-
.1

.2

ח.

הטבות עובדים לטווח קצר:
החברה סיווגה הטבה כהטבת עובד לטווח הקצר כאשר ההטבה חזויה להיות מסולקת במלואה לפני  12חודשים
מתום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירות ה מתייחס .הטבות עובד לטווח קצר כוללות
משכורות ,דמי הבראה ,ימי מחלה והפקדות לביטוח לאומי.
עלות הטבת עובד לטווח קצר הוכרה כהוצאה ,אלא אם היא נכללה בעלות של נכס ,עם קבלת השירותים
מהעובד .כשלחברה קמה מחויבות משפטית או משתמעת שניתנת לאמידה מהימנה למתן מענקים לעובדים,
החברה מכירה בהתחייבות זו במועד שבו קמה המחויבות.
הטבות עובדים לאחר סיום העסקה:
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל חייבת החברה בתשלום פיצויים לעובדים שיפוטרו ,ובתנאים
מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם.
התחייבויות החברה לתשלום פיצויים לעובדי החברה בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ז 1963 -
מטופלות כתוכנית להפקדה מוגדר ת .החברה הכירה בעלות ההטבה כהוצאה ,אלא אם היא נכללה בעלות של
נכס ,לפי הסכום שיש להפקיד במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
התחייבויות החברה לתשלום פיצויים לעובדי החברה ,שאינם בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ז –
 ,1963מטופלות כתוכנית להטבה מוגדרת.

הכרה בהכנסות מכירת חומרה ותוכנה-
הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים( :א) הסיכונים וההטבות המשמעותיים
הנובעים מהבעלות על הסחורות הועברו לקונה( ,ב) הפעילות אינה משמרת שליטה אפקטיבית על הסחורות או
מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת בעלות עליהן( ,ג) סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן( ,ד) צפוי
שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לפעילות ,וכן (ה) העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות
למדידה באופן מהימן.
הצגה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו:
הכנסה משירותים שהוענקו נזקפת לדוח רווח או הפסד באופן יחסי על פני תקופת השירות.
במקרים בהם הפעילות פועלת כסוכנת או כמתווכת (אם בכלל) מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה,
הכנסותיה מוצגות על בסיס נטו .לעומת זאת ,במקרים בהם הפעילות פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות
הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על בסיס ברוטו.
הנחות ללקוחות המותנית בהיקף רכישות של הלקוחות ,נכללות בדוחות הכספיים ונזקפות לסעיף מכירות.
שירותים:
הוכרה בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בסוף תקופת הדוח.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ט.

עלות המכירות והנחות מספקים-
בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן ,אחסון ושינוי מלאי עד לנקודת המכירה הסופית .כמו כן ,נכללים בעלות
המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי ,מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי.
הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות .חלק מההנחות בגין אותו חלק
מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את עלות המכר.
הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת הפעילות לעמוד ביעדים מסוימים ,נכללות בדוחות
הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את הפעילות בהנחות האמורות.

י.

הוצאות מימון-
הוצאות מימון כוללות ריבית פקטורינג ,ריבית לספקים ולקוחות ,עמלות בנקים והפרשי שער בגין לקוחות וספקים.

יא.

הפרשות-
הפרשה בהתאם ל  IAS 37 -מוכרת כאשר לפעילות קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע
שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן
מהימן .במידה שההשפעה מהותית ,הפרשות נמדדות תוך היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ,תוך שימוש
בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף ,ובמקרים מסוימים ,אף את הסיכונים
הספציפיים הקשורים להתחייבות.

-8-

פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out

ביאור  - 3דוחות כספיים פרופורמה :carve-out
א.

דוחות כספיים אלה כוללים דוחות על המצב הכספי ועל הרווח הכולל בלבד והינם דוחות פרופורמה  carve-outשל
הפעילות ,והם מבוססים על הדוחות הכספיים המבוקרים של חברת אקסל טלקום לשלוש השנים בתקופה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2016

ב.

בדוחות על המצב הכספי של הפעילות ובדוחות על הרווח הכולל נכללת רק הפעילות המועברת .בהכנת דוחות
פרופורמה אלה ,הכנסות ,הוצאות ויתרות מאזניות מהדוחות הכספיים של אקסל טלקום אשר זוהו במישרין עם
הפעילות יוחסו לה באופן ספציפי ואילו פריטים אשר לא זוהו באופן ספציפי במישרין הוקצו באופן יחסי כמפורט להלן:
.1

עלות מכר -עלויות עקיפות שלא ניתן ליחסן ישירות לפעילויות השונות של החברה הוקצו באופן יחסי בהתאם
ליחס העלויות הישירות שהוקצו לפעילות המועברת מול עלויות שלא הוקצו לה.

.2

הוצאות שכר ונלוות -הוקצו לפעילות המועברת בהתאם לאופי העבודה של העובד ושיעור המשרה בה הוא
מועסק בנושאים הקשורים לפעילות המועברת.

.3

עלויות עקיפות שנצברו בגין פעילותה של אקסל טלקום סולו הוקצו בשיעור של  80%לפעילות המועברת ,וזאת
בהתאם לאומדן הנהלת אקסל טלקום.
עלויות עקיפות המשותפות לכלל פעילויותיה של אקסל טלקום יוחסו לפעילות המועברת בשיעור של 40%
וזאת בהתאם לאומדן הנהלת אקסל טלקום.

.4

הוצאות מימון (נטו)  -עלויות מימון שקשורות לפעילות המועברת יוחסו לפעילות במלואן.
עלויות מימון עקיפות שלא ניתן ליחסן לפעילות מסוימת הוקצו בשיעור של  80%לפעילות המועברת ,וזאת
בהתאם לאומדן הנהלת אקסל טלקום.
הפרשי שער שלא ניתן היה ליחסן לפעילות מסוימת  ,הוקצו לפעילות בהתאם ליחס הערך המוחלט של העלויות
שכן הוקצו לפעילות המועברת מול ערכן המוחלט של העלויות שלא הוקצו לפעילות המועברת.

.5

הוצאות מס  -חושבו על בסיס שיעור המס הסטטוטורי בתוספת  0.5%בגין אי התרת הוצאות עודפות.

.6

לא הוקצו לפעילות המועברת יתרות רכוש קבוע שכן הפעילות המועברת תשלם בעתיד דמי ניהול בגין
השימוש ברכוש קבוע הנ"ל שבבעלות אקסל טלקום.

.7

יתרת צדדים קשורים מייצגת את ההקצאה של יתרות המזומנים ושווי מזומנים ואשר חושבו כערך השייר של
הדוח על המצב הכספי.
סך ההון של הפעילות מייצג את יתרת הרווח של הפעילות החל משנת  2014בהנחה שיתרת העודפים
הנצברת של הפעילות ליום  1בינואר  2014הינה אפס.

.8
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out

ביאור  - 4ניהול סיכונים פיננסיים:
א.

גורמי סיכון פיננסיים-
הפעילות חשופה לסיכונים פיננסיים שונים :סיכוני שוק (סיכוני שער חליפין) ו סיכוני אשראי .תוכנית ניהול הסיכונים של
הפעילות מתמקדת באי הוודאות של השווקים הפיננסיים ומחפשת דרכים למזער השפעות שליליות אפשריות על
הביצועים הכלכליים של הפעילות.
)1

סיכוני שוק -
סיכוני שער חליפין
הפעילות פועלת באופן גלובלי וחשופה לתנודות בשערי החליפין השונים ,בעיקר של השקל מול הדולר .סיכוני
שער חליפין נובעים מעסקאות מסחריות ,נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע חוץ .סיכון שער חליפין קיים
כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות המוכרים בדוחות הכספיים נמדדים ונקובים במטבע
שאינו מטבע הפעילות של הישות.

)2

סיכוני אשראי -
סיכוני אשראי נובעים בעיקר מ חשיפות אשראי ללקוחות .החברה מבצעת הערכת סיכונים לגבי איכות האשראי
של הלקוח תוך כדי שקלול מצבו הפיננסי ,ניסיון עבר וגורמים אחרים .החברה עשויה להעניק ללקוחותיה תנאי
אשראי של עד  120יום ,בהתאם למקרה .בשנת  2016וליום  31בדצמבר של אותה שנה יש לחברה שני
לקוחות עיקריים ששיעור המכירות אליהם מתוך סך המכירות הינו כ 61% -ו 20% -מסך המכירות (כ 86% -ו -
 7%בשנת .)2015
יתרות החוב של לקוחות אלו ליום  31בדצמבר  2016הינן ( 0ליום  31בדצמבר  2016קיימת יתרת מקדמה
מלקוח בסך  4,261אלפי ש"ח) ו 911 -אלפי ש"ח ,בהתאמה או כ 0% -ו ,35% -בהתאמה ,מסך סעיף הלקוחות
בדוח על המצב הכספי של החברה לאותו יום.
ליום  31בדצמבר  2015הסתכמו יתרות חובות הלקוחות הנ"ל בסך של  1,235ו 401 -אלפי ש"ח ,בהתאמה או
כ 47% -ו ,15% -בהתאמה מסך סעיף הלקוחות בדוח על המצב הכספי של החברה לאותו יום.
לחברה אין ערבויות מלקוחות אלו והיא אינה צופה קשיים בגביית חובותיהן.
הפרשה לחובות מסופקים מתבצעת בהתבסס על הפרשה ספציפית לחובות שגבייתם מוטלת בספק.

ב.

ניהול סיכוני הון -
יעדי ניהול סיכוני ההון של הפעילות הם לשמר את יכולתה של הפעילות להמשיך ולפעול כעסק חי במטרה להעניק
לבעלי המניות תשואה על השקעתם ,והטבות לבעלי עניין אחרים ,ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות
ההון.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out
ביאור  - 5התקשרויות:
א.

בחודש ינואר  ,2012נחתם הסכם הפצה בין אקסל טלקום לבין חברת ( D-Link International Pte Ltd.להלןD-" :
 )"Linkלפיו אקסל טלקום תשמש כמפיץ בלעדי למפעילי תקשורת בישראל של מוצרי רשת תקשורת מקומית (LAN-
 ,)Local Area Networkמוצרי רשת אזורית ( )WAN-Wide Area Networkומותגים נוספים של  D-Linkבארץ
(להלן ביחד" :מוצרי  D-Link .)"D-Linkמפעילה פס ייצור במפעליה בו מיוצרים נתבים לחברה בהתאם לתוכנה
ייחודית שפותחה על ידי אקסל טלקום ו D-Link-יחדיו עבור נתבי פס רחב של  .D-Linkההסכם הינו לתקופה של
שנה ויוארך אוטומטית בשנה נוספת כל פעם אלא אם ניתנה הודעה מראש של תשעים יום לפני על סיום ההסכם.

ב.

בחודש ספטמבר  ,2014חתמה אקסל טלקום על הסכם עם חברת ( Symantec limitedלהלן" :סימנטק") כפי
שתוקן מעת לעת ,לפיו לחברה רישיון להפציץ את מוצרי האבטחה של סימנטק ,מבית נורטון ,בישראל להגנה וניטור
על מכשירים ניידים ,מחשבים נייחים וטלפונים חכמים (להלן" :מוצרי סימנטק") .במסגרת הרישיון אקסל טלקום
התחייבה להפיץ את מוצרי סימנטק רק ל( ISP-מפעילים בעלי רישיון) .כמו כן ניתן לאקסל טלקום רישיון לא-בלעדי
ובלתי ניתן להעברה ובלתי ניתן להמחאה ,ללא תמלוגים להשתמש ,לשווק ולהפיץ את מוצרי סימנטק בישראל
ובטריטוריות נוספות (תורכיה ,יוון ,סלובניה ,סרביה ,קרואטיה ,רומניה ,צרפת ושוויץ) .נכון למועד מתאר זה החברה
מפיצה את שירותי אבטחת המידע בישראל ,תורכיה ,יוון ,קפריסין ורוסיה ועוד וכן ,רישיון על סימני המסחר של
סימנטק עבור שימוש לצורך הסכם זה בלבד לשם שיווק ,מיתוג וקידום מכירות של מוצרי סימנטק.
תקופת ההסכם הינה שנה ומתחדשת אוטומטית מידי שנה אלא אם מי מהצדדים יתן הודעה בכתב שישים יום לפני
החידוש בפועל על הפסקת ההסכם.
בהמשך לאמור לעיל בחודש דצמבר  2014נחתם הסכם בין אקסל טלקום לבין צד ג' בלתי קשור לאקסל טלקום או
לבעלי השליטה (להלן בסעיף זה" :נותן השירותים") לפיו נותן השירותים סייע לאקסל טלקום להתקשר בהסכם
מסחרי המפורט לעיל עם חברת סימנטק (להלן" :הסכם סימנטק") ,לרבות שירותים לאחר ההתקשרות בהסכם
סימנטק באמצעות חברה בבעלות מלאה של נותן השירותים ו/או מי מטעמו (להלן יחד" :השירותים").
על פי הסכם זה ,בתמורה לשירותים ,נותן השירותים זכאי לקבל מאקסל טלקום תמורה בשיעור של  50%מהסכום
שיתקבל כתוצאה מהחסרת כל הוצאותיה הקבועות של אקסל טלקום בכל הקשור להסכם סימנטק ,ממלוא הכנסות
אקסל טלקום כפי שיתקבלו בפועל על ידה הנובעות מהסכם סימנטק .נקבע כי אקסל טלקום תקזז מתשלומי התמורה
לנותן השירותים את הפסדיה מרבעונים בהם התמורה ,שתחושב בהתאם לאמור להלן ,תהיה שלילית .התמורה
תשולם על בסיס רבעוני ונותן השירותים ישא בכל ההוצאות והמסים שיחולו עליו בקשר עם השירותים והתמורה.
אקסל טלקום תישא בכל הוצאה סבירה וישירה של נותן השירותים אשר כרוכה בשירותים המתבקשים לאחר
החתימה על ההסכם סימנטק.
ההסכם כולל מנגנון של במב"י ( )Buy Me Buy Youביחס להסכם סימנטק מצדו של נותן השירותים וביחס לזכויותיו
של נותן השירותים תחת הסכם זה ביחס לאקסל טלקום ובלבד שמחיר הבמב"י לא יפחת מחמש ( )5פעמים סך סכום
התמורה ששולמה לנותן השירותים במהלך  12החודשים שקדמו למועד ההודעה.
הצדדים התחייבו תחת ההסכם כי גם לאחר השלמת הליך הבמבי ,לתקופה של שלוש ( )3שנים ,לא יקדם הצד
שהפסיד בבמבי תחרות בעסקי הצד שזכה בבמבי ,בכל הנוגע למוצרי  Internet Security and Anti Virusולא
יצור כל נזק או הפרעה להמשך שיתוף הפעולה בין הצד הזוכה לבין סימנטק תחת ההסכם המסחרי או לפגיעה אחרת
בזכות הזוכה.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out
ביאור  - 6לקוחות:
א.

הרכב:
ליום  31בדצמבר
2015

2016
אלפי ש"ח
חובות פתוחים
הכנסות לקבל
המחאות לגבייה

2,295
229
84

2,606
-

2,608

2,606

ב.

ערכן בספרים של יתרות הלקוחות מהווה קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.

ג.

לימים  31בדצמבר  2016ו –  2015יתרות הלקוחות בגינן בוצע ניכיון (פקטורינג) הינו בסך  4,513אלפי ש"ח ו –
 5,503אלפי  ,₪בהתאמה.

ביאור  - 7חייבים ויתרות חובה:
הרכב:
ליום  31בדצמבר
2015

2016
אלפי ש"ח
הוצאות מראש
מקדמות לספקים
אחרים

108
526
3

75
432
25

637

532

ביאור  - 8מלאי:
ליום  31בדצמבר  2016יתרת מלאי תוצרת גמורה אשר חלה ירידה בערכו מוצג בניכוי הפרשה לירידת ערך בסך  66אלפי
ש"ח (ליום  31בדצמבר  43 – 2015אלפי ש"ח).
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out

ביאור  - 9מסים על ההכנסה:
הכנסות הפעילות חייבות במס חברות בשיעור רגיל.
שיעורי המס שחלים על החברה :בשנים  2018 ,2017 ,2016 ,2015 ,2014ואילך הינם 24% ,25% ,26.5% ,26.5% :ו –
 ,23%בהתאמה.

ביאור  - 10ספקים ונותני שירותים:
א.

הרכב:
ליום  31בדצמבר
2015

2016
אלפי ש"ח
חובות פתוחים
המחאות לפרעון

ב.

8,038
139

9,475
706

8,177

10,181

ערכן בספרים של יתרות ספקים ונותני שירותים מהווים קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה
מהותית.

ביאור  - 11זכאים ויתרות זכות:
א.

הרכב:
ליום  31בדצמבר
2015

2016
אלפי ש"ח
הוצאות לשלם

803

107

עובדים ומוסדות בגין עובדים

256

293

מוסדות

266

514

אחרות

15

10

1,340

924

ב .ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out

ביאור  - 12פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל פרופורמה :carve-out
א.

הכנסות:
לשנה שהסתיימה ביום ליום  31בדצמבר
2016

2015

2014

אלפי ש"ח
מכירות ממוצרי חומרה
מכירות משירותי תוכנה

29,374
3,469

43,906
1,404

34,100
1,577

32,843

45,310

35,677

באשר ללקוחות עיקריים ראה ביאור (4א)(.)2

ב.

עלות ההכנסות:
לשנה שהסתיימה ביום ליום  31בדצמבר
2016

2015

2014

אלפי ש"ח
קניות
שינוי במלאי
אחרות

ג.

25,006
576
1,708

39,016
()1,730
1,633

35,463
()5,763
415

27,290

38,919

30,115

הוצאות מכירה ושיווק:
לשנה שהסתיימה ביום ליום  31בדצמבר
2016

2015

2014

אלפי ש"ח
שכר עבודה ונלוות
קידום מכירות ופרסום
נסיעות
אחרות
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1,479
825
31
64

1,309
249
20
17

933
133
16

2,399

1,595

1,082

פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out

ביאור  - 12פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל פרופורמה ( carve-outהמשך):
ד.

הוצאות הנהלה וכלליות:
לשנה שהסתיימה ביום ליום  31בדצמבר
2015

2016

2014

אלפי ש"ח
שכר עבודה ונלוות
שירותים מקצועיים
ביטוחים
מחשוב ותקשורת
שכירות ואחזקת משרד
השתתפות בהוצאות פחת של אקסל טלקום
אחרות

ה.

689
123
160
41
233
72
117

685
139
131
51
230
71
198

562
118
127
66
289
71
198

1,435

1,505

1,431

הוצאות מימון ,נטו:
לשנה שהסתיימה ביום ליום  31בדצמבר
2015

2016

2014

אלפי ש"ח
ריבית פקטורינג
ריבית ועמלות לבנקים
ריבית לספקים ולקוחות
הפרשי שער ,נטו
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248
101
145
()2

428
212
107
313

309
196
146
443

492

1,060

1,094

פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה carve-out

ביאור  - 13אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי פרופורמה :carve-out
א.

לאחר תאריך מאזן ,בחודש אוקטובר  2017חתמה אקסל טלקום על הסכם אשר החליף הסכם קודם בין החברה לבין
( Blackberry UK Limitedלהלן" :בלייקברי") .במסגרת ההסכם מתחייבת אקסל טלקום לשווק את מוצרי בלייקברי
למשתמשים הסופיים בטרטוריה המוגדרת בהסכם.
כל עוד ההסכם עומד על תילו ,בלייקברי מקנה לחברה רישיון אישי ,לא בלעדי ,ללא תגמולים ובלתי ניתן להעברה
עבור שימוש ,יצור מחדש ,הפצה ופרסום של השם המסחרי של בלייקברי  .כל זאת מבלי לפגוע בשם ובמוניטין של
בלייקברי.
קיימות הוראות המקנות לצדדים לסיים את ההסכם בכל עת מטעמי נוחות בהודעה מוקדמת של  90יום או סיום
מסיבה (כמפורט בהסכם) בתקופה קצרה יותר.
תוקפו של ההסכם הינו לשנה ,וניתן להאריכו באופן אוטומטי לשנה עד שלוש שנים נוספות ,אלא אם ניתנה הודעה
מראש של תשעים יום לפני על סיום ההסכם.

ב.

אקסל סולושנס מנהלת משא ומתן עם חברת אקסל טלקום בנוגע להסכם במסגרתו תרכוש אקסל סולושנס את המלאי
השייך לפעילות הטלקום שיישאר בבעלותה של אקסל טלקום לאחר הקמת אקסל סולושנס ,ובדבר שירותי סמנכ"ל
כספים ושירותי אדמיניסטרציה וביטוחים שונים אשר יינתנו לה על ידי אקסל טלקום ,במישרין ו/או בעקיפין ,ויאפשרו
לה לנהל את עסקיה ממשרדה של אקסל (להלן" :השירותים").
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נספח ו'2
העתק דוחות כספיים פרופורמה ) (carve-outשל פעילות הטלקום ליום  30בספטמבר .2017
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
(פעילות שהיא חלק מפעילות חברת אקסל טלקום בע"מ)
דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה carve-out
ליום  30בספטמבר 2017

פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
(פעילות שהיא חלק מפעילות חברת אקסל טלקום בע"מ)
דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה carve-out
(בלתי מבוקר)
ליום  30בספטמבר 2017

תוכן העניינים

ד ף

דוח סקירה

1

דוחות תמציתיים על המצב הכספי

2

דוח תמציתיים על הרווח הכולל

3

ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים פרופורמה carve-out

4

___________________________
_________________
_________

פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
דוחות תמציתיים על רווח הכולל פרופורמה ( carve-outבאלפי ש"ח)

לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום 30
בספטמבר
(בלתי מבוקר)
2016
2017

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום 30
בספטמבר
(בלתי מבוקר)
2016
2017

2016

הכנסות
עלות ההכנסות

19,311
15,672

22,996
19,345

4,797
3,897

10,135
8,503

32,843
27,290

רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

3,639
1,425
1,158

3,651
1,995
1,111

900
364
423

1,632
688
361

5,553
2,399
1,435

רווח מפעולות

1,056

545

113

583

1,719

הוצאות רישום למסחר
(הכנסות) הוצאות מימון,
נטו

41

-

41

-

-

()92

194

39

17

492

רווח לפני מס

1,107

351

33

566

1,227

מסים על ההכנסה

271

89

8

144

313

סך רווח כולל

836

262

25

422

914

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים פרופורמה  carve-outאלה.
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פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום
דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה carve-out

ביאור  - 1אופי הפעילות:
אקסל טלקום בע"מ (להלן " -אקסל טלקום") הינה חברה פרטית שהוקמה והתאגדה בישראל בשנת  .2003אקסל טלקום
פועלת במספר פעילויות לרבות הפצת טכנולוגיות תקשורת מתקדמות (להלן ":פעילות הטלקום") .פעילות הטלקום כוללת
ייבוא ,הפצה ואינטגרציה של מוצרים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ,ובכלל זה מוצרים לרשתות
תקשורת קווית ואלחוטית ,מוצרים לתקשורת סלולארית  ,מוצרי אינטרנט של דברים (" )"IOTשירותי אבטחת מידע,
שירותי ענן ,בעיקר בישראל.
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
דוחות כספיים פרופורמה  CARVE-OUTאלה נערכו במתכונת מתומצתת לימים  30בספטמבר  2017ו –  2016ולתקופות
של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותם תאריכים (להלן – "דוחות כספיים פרופורמה  CARVE-OUTביניים") .יש
לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים פרופורמה  CARVE-OUTהשנתיים של הפעילות לימים  31בדצמבר  2016ו –
 2015ולשלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2016ולביאורים אשר נלוו אליהם אשר אושרו ביום 30
בנובמבר ( 2017להלן – "הדוחות הכספיים השנתיים").
הדוחות הכספיים ביניים פרופורמה  CARVE-OUTערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים
לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי  IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים ,בהתאמות המפורטות
בביאור  3לדוחות הכספיים השנתיים.
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים פרופורמה CARVE-OUT
עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים פרופורמה השנתיים.
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נספח ו'3
דוח אירועים ,כהגדרתו בתקנה  1לתקנות ההצעה ,בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת
הדוחות הכספיים של פעילות הטלקום ליום  30בספטמבר .2017
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דוח אירועים
כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט 1969-בדבר
אירועים )כמשמעם בתקנה האמורה( מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים תמציתיים
פרופורמה  carve-outשל פעילות פתרונות חומרה ותוכנה בתחומי הטלקום )פעילות שהיא חלק מפעילות חברת
אקסל טלקום בע"מ( ליום  31בדצמבר ) 2016להלן – "הדוחות השנתיים"( שנחתם ביום  30בנובמבר  2017וליום 30
בספטמבר ) 2017להלן – "הדוח הרבעוני"( שנחתם ביום  30בנובמבר  2017ועד למועד פרסום מתאר של חברת ניו
הוריזון גרופ בע"מ )להלן" :ניו הוריזון"(.

 .1בהמשך לביאור 1ב לדוחות השנתיים ,ביום  11בדצמבר  2017נחתם הסכם בין אקסל טלקום בע"מ
)להלן" -אקסל"( לבין אקסל סולושנס בע"מ )חברה בהקמה( )להלן" -החברה"( )להלן" -הסכם
העברת הפעילות"( ,לפיו במועד עליו יסכימו הצדדים ולא יאוחר מיום ) 31.12.2017להלן בסעיף זה:
"המועד הקובע"( ,אקסל תעביר לחברה את כל נכסיה הלא מוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות
החברה .במסגרת ההסכם הצדדים קבעו הסדר גב אל גב ) ,(Back to Backלתקופה של  12חודשים,
בנוגע להעברת פריט מפרטי הפעילות המועברת )לרבות ההסכמים המועברים( אשר העברתם
מועכבת בגלל נסיבות שאינן בשליטת הצדדים .בנוסף ,במסגרת ההסכם ,הצדדים הסכימו כי במועד
הקובע ו/או בתקופה שלא תעלה על  24חודשים לאחריו ,תרכוש החברה את מלאי המוצרים של
אקסל כנגד ערכן בספרי אקסל .במסגרת ההסכם נקבע כי רכישת המלאי מאקסל תיעשה על ידי
החברה כנגד הזמנות מלקוחות .החברה התחייבה לרכוש את המלאי של אקסל ,כאמור ,לפני רכישת
מלאי חדש מספקיה.
 .2בהמשך לביאור 1ב לדוחות השנתיים ,ביום  19בדצמבר 2017 ,התקשרו אקסל ובעלי המניות של
אקסל ,בהסכם עם חברת ניו הוריזון ,לפיו אקסל תעביר את הפעילות המועברת לחברה )שתוחזק על
ידי בעלי המניות של אקסל ביחסים שווים( ,ולאחריה יעבירו בעלי המניות של החברה את מלוא הון
המניות המונפק והנפרע של החברה ,בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[,
 1961וזאת כנגד הקצאה של מניות רגילות של ניו הוריזון המהוות  72.93%מהון המניות המונפק
והנפרע של ניו הורייזון ,לבעלי המניות של החברה במועד ההשלמה .לאחר השלמת העסקה ,תהווה
החברה חברת בת בבעלות מלאה של ניו הוריזון .השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שונים ,כפי
שנקבעו בהסכם המיזוג ,לרבות קבלת אישור האסיפה הכללית של ניו הוריזון לעסקה .המועד
האחרון להשלמת העסקה ,כפי שנקבע על ידי הצדדים הינו ביום  18באפריל  ,2018בכפוף לאפשרות
לדחות את המועד האמור בהסכמת הצדדים.
 .3בהמשך לביאור 13ב .לדוחות השנתיים ,ביום  19בדצמבר 2017 ,חתמו אקסל ,ניו הוריזון והחברה
על הסכם לפיו החל ממועד השלמת העברת הפעילות לחברה ,החברה תקבל מאקסל שירותי סמנכ"ל
כספים ,שטחי פעילות ושרותי אדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן" :השירותים"( .במועד
השלמת העסקה בין אקסל לבין ניו הוריזון ולאחר שיתקבלו כל אישורי מוסדות ניו הוריזון
הנדרשים לפי הדין להתקשרות בהסכם יוענקו השירותים גם לניו הוריזון ,ככל שנדרש ,והסכם זה
יחול גם עליה.

אלירם רוזנפלד

רוני גולדשטיין

רונן שור

סמנכ"ל כספים

יו"ר דירקטוריון

מנכ"ל

תאריך 4 :בינואר2018 ,

נספח ז'
העתק דוח הדירקטוריון על מצב ענייני אקסל סולושנס ליום  31בדצמבר  2016וליום  30בספטמבר .2017
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אקסל סולושנס בע"מ
)חברה בהקמה(
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
ליום  31בדצמבר  2016וליום  30בספטמבר ) 2017פרופורמה(
 .1מבוא:
אקסל סולושנס בע"מ )החברה בהקמה( )להלן" :החברה"( ,הינה חברה בהקמה אשר מסמכי
ההקמה הוגשו לרשם החברות אולם נכון למועד זה טרם הושלמה הקמתה .החברה תוקם
כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות ,התשנ"ט.1999-
דוח זה נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי המתאר לרבות הדוחות הכספיים )להלן:
"המתאר"(.
לפרטים בדבר הסכם העברת הפעילות בין החברה לבין אקסל טלקום בע"מ )להלן" :אקסל
טלקום"( ראו סעיף  2למתאר אשר דוח זה מצורף אליו.
לפרטים בדבר העסקה על דרך של החלפת מניות ,בה התקשרו החברה ובעלי המניות של החברה
עם חברת ניו הוריזון גרופ בע"מ ,חברה ציבורית ,שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ )להלן" :ניו הוריזון"( ראו סעיף  2למתאר אשר דוח זה מצורף אליו.
התיאור של החברה ותחום פעילותה ,לרבות ביחס לתקופות הקודמות למועד הקמת החברה,
נעשה ביחס לחברה ,כאילו הושלמה כבר העברת פעילות המועברת לחברה בתקופות הכלולות
ומתוארות בדוח זה ,על אף שהעברת הפעילות כאמור תושלם בכפוף להשלמת העסקה.
 .2תיאור תמציתי של הקבוצה ,סביבתה העסקית ותחומי פעילותה:
לחברה תחום פעילות אחד אשר הינו ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי
טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ,ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית
ואלחוטית ,מוצרים לתקשורת סלולארית ,מוצרי אינטרנט של דברים )" ("IOTשירותי אבטחת
מידע ,שירותי ענן )להלן" :פעילות אקסל סולושנס"( .לפירוט על תחום הפעילות ראו סעיף 8
למתאר דוח זה מצורף אליו.
יודגש כי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 .1968מידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד ,לרבות תחזית ,הערכה ,אמדן או
מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינו בשליטת
החברה .המידע הצופה פני עתיד הכלול בדוח זה מבוסס על מידע או הערכות הקיימים בחברה,
נכון למועד פרסום תשקיף זה.
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 .3מצב כספי -נתוני פרופורמה:
להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי )פרופורמה  (carve-outבהתאם לדוחות הכספיים
המבוקרים והסקורים ) (IFRSוההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם ,באלפי :₪
א.

המצב הכספי השנתי:
31.12.2016

31.12.2015

סעיף

19,149

14,834

27

-

סה"כ נכסים

19,176

14,834

התחייבויות שוטפות

15,157

11,777

התחייבויות לא שוטפות

49

1

סה"כ הון
סה"כ התחייבויות והון

3,970
19,176

3,056
14,834

נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים

ב.

הסברי הדירקטוריון
גידול בסך של כ 4.8 -מיליוני ש"ח נובע הגידול ביתרות הצדדים
קשורים המקוזז בחלקו עקב קיטון במלאי בסך של כ 0.6 -מיליוני
.₪
הגידול נובע מחידוש פיקדונות הליסינג עבור הרכבים של כמה
מעובדי החברה
הגידול נובע מגידול בסעיף מקדמות מלקוחות והכנסות מראש
בסך של כ 4.2 -מיליוני ש"ח מקדמה מלקוח ומסך של כ0.6 -
מיליוני ש"ח הכנסה מראש בגין שירותי ענן ואנטי וירוס ,כמו כן,
גידול במסגרת סעיף זכאים ויתרו זכות הנובע בעיקר מגידול
בהוצאות לשלם בסך של כ 0.7-מיליוני ש"ח .הגידולים הנ"ל
מקוזזים בחלקם עקב קיטון בסך של כ 2 -מיליוני  ₪ביתרת ספק
הנובע מחתך ההזמנות והתשלומים לספק.
הגידול נובע מעדכוני שכר.

הגידול בהון נובע מרווחי החברה

המצב הכספי לרבעון:

סעיף
נכסים שוטפים

30.9.2017

30.09.2016

12,983

17,351

140

-

13,123

17,351

8,171

13,984

146
4,806
13,123

49
3,318
17,351

הסברי הדירקטוריון
קיטון בסך של כ 4 -מיליוני ש"ח נובע מקיטון ביתרות
הצדדים קשורים ומקיטון במלאי בסך של כ 1.7 -מיליוני
 .₪הקיטון הנ"ל מתקזז בחלקו עקב גידול ביתרת
לקוחות בסך  1.2מיליון .₪
גידול בסך של כ 0.1 -מיליוני ש"ח נובע מהוצאות מראש
בגין פיתוח שהמכירות בגינן יתחילו ב Q4 2017 -וכן
מחידוש פיקדונות בגין רכבי הליסינג של עובדי החברה

נכסים לא שוטפים
סה"כ נכסים
התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות
סה"כ הון
סה"כ התחייבויות והון

קיטון בסך של כ 4.7 -מיליוני  ₪נובע מקיטון ביתרת ספק
של החברה ומקיטון נוסף בסעיף מקדמות מלקוחות
והכנסות מראש בסך של כ 1.6 -מיליוני ש"ח ומגידול
ביתרת הזכאים ויתרות זכות בסך של כ 0.5 -מיליוני .₪
הגידול נובע מגידול בעתודה לפיצויים
הגידול בהון נובע מרווחי החברה
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 .4תוצאות הפעולות:
להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים )פרופורמה  (carve-outהמבוקרים
) ,(IFRSבאלפי ש"ח:
א.

ניתוח תוצאות הפעילות השנתיות )באלפי ש"ח(:

סעיף
הכנסות

2016

2015

2014

32,843

45,310

35,677

עלות ההכנסות
27,290

הוצאות
ושיווק

מכירה

הוצאות
וכלליות

הנהלה

2,399

38,919

1,595

30,115

1,082

1,435

1,505

1,431

1,719

3,291

3,049

492

1,060

1,094

רווח לפני מיסים על
הכנסה
הוצאות מיסים על
הכנסה

1,227

2,231

1,955

313

602

528

רווח נקי לתקופה

914

1,629

1,427

סה"כ רווח מפעולות
הוצאות מימון ,נטו

הסברי הדירקטוריון
שינוי בהכנסות בשנת  2016מול שנת  - 2015קיטון בסך של כ16.4 -
מיליוני ש"ח נובע מקיטון במכירות של נתבים ,הקיטון הנ"ל
מקוזז בחלקו עקב גידול בסך של כ 2 -מיליוני ש"ח בהכנסות
משירותי אנטי-וירוס שהחלו להימכר בשנת  2016ומגידול בסך של
כ 2 -מיליוני  ₪הנובע מתחילת המכירות של מכשירי בלקברי
וגידול במכירות של מוצרי בית חכם.
שינוי בהכנסות בשנת  2015מול שנת  - 2014גידול בסך של כ11 -
מיליוני ש"ח נובע מגידול במכירות של נתבים המקוזז בחלקו
מקיטון במכירות של אקסס פוינט בסך של כ  1.2מיליוני .₪
שינוי בעלות המכר לאורך השנים  -השינוי בעלות המכר בין השנים
תואם למגמת השינוי בהכנסות כך שהרווח הגולמי של החברה
בשנים  2014ו 2016 -הינו דומה .שנת  2015הייתה חריגה בכך
שאופיינה בריבוי מכירות של נתבים שהינם בעלי שיעור רווח גולמי
נמוך ביחס לתמהיל המוצרים של החברה ועל כן שיעור הרווח
הגולמי בשנת  2015ירד.
שינוי בהוצאות מכירה ושיווק בשנת  2016מול שנת  - 2015גידול
בהוצאות שכר בסך של כ 170 -א"ש בגין גידול בהפרשות לפיצויים
ובונוס .גידול נוסף בסך  0.6מיליוני  ₪נובע מגידול בקידומי
מכירות בעיקר עקב תחילת המכירות של תוכנת האנטי-וירוס.
שינוי בהוצאות מכירה ושיווק בשנת  2015מול שנת  - 2014גידול
של כ 0.4 -מיליוני  ₪נובע מגידול בעלויות השכר עקב הגדלת
מצבת העובדים המטפלים בחברה .גידל נוסף בסך של כ0.1 -
מיליוני  ₪נובע מתחילת קידומי מכירות של תוכנת האנטי ווירוס
בסוף .2015
שינוי בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2016מול שנת  - 2015ללא
שינוי מהותי
שינוי בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2015מול שנת  - 2014גידול
בסך של כ 0.1 -מיליוני  ₪נובע מגידול בעלויות השכר עקב הגדלת
מצבת העובדים המטפלים בחברה .הגידול הנ"ל מקוזז בחלקו עקב
קיטון בהוצאות השכירות לאור מעבר מיקום משרדי החברה.
שינוי בהוצאות מימון נטו בשנת  2016מול שנת  - 2015קיטון בסך
של כ 0.3 -מיליוני  ₪נובע מקיטון בהפרשי שער ,קיטון נוסף בסך
של כ 0.3 -מיליוני  ₪נובע מקיטון בעלויות הפקטורינג כחלק
מהירידה במחזור ההכנסות של החברה ומקיטון בעמלות לבנקים.
שינוי בהוצאות מימון נטו בשנת  2015מול שנת  - 2014קיטון בסך
של כ 0.1 -מיליוני  ₪נובע מקיטון בהפרשי שער המקוזז בחלקו
עקב גידול בסך של כ 0.1 -מיליוני ש"ח בעלויות הפקטורינג כחלק
מהגידול במחזור ההכנסות של החברה.
הוצאות המס חושבו לפי שיעור המס הסטטוטורי בתוספת 0.5%
בגין אי הכרת הוצאות עודפות .לא קיימות הוצאות/הכנסות
מיסים נדחים בחברה.
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ב.

ניתוח תוצאות הפעילות הרבעוני )באלפי ש"ח(:

סעיף
הכנסות

1-9.2017

1-9.2016

19,311

22,996

עלות ההכנסות
15,672

הוצאות
ושיווק

19,345

מכירה

הנהלה

הוצאות
וכלליות
רווח
סה"כ
מפעולות
רישום
הוצאות
למסחר
)הכנסות( הוצאות
מימון ,נטו

1,425

1,995

1,158

1,111

1,056

545

הסברי הדירקטוריון
שינוי בהכנסות בתשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  2017ו-
- 2016קיטון בסך של כ 4.8 -מיליוני ש"ח נובע מקיטון במכירות של
נתבים ,וקיטון נוסף בסך של כ 0.5 -מיליוני  ₪נובע מהכנסות ממכירת
חומרה.
הקיטון הנ"ל מקוזז בחלקו עקב גידול בסך של כ 1.1 -מיליוני ש"ח
בהכנסות משירותי אנטי-וירוס שהחלו להימכר בשנת  2016ומגידול בסך
של כ 0.6 -מיליוני  ₪בהכנסות ממכירת תוכנות בלקברי.
שינוי בעלות המכר בתשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2017
ו2016 -
השינוי בעלות המכר בין התקופות תואם למגמת השינוי בהכנסות אולם
לאור העובדה כי מכירות הנתבים קטנו ומנגד מכירות התוכנה עלו ,שיעור
הרווח הגולמי גדל אף הוא שכן שיעור הרווח הגולמי ממכירות נתבים
נמוך משיעור הרווח הגולמי של שאר מוצרי החברה
שינוי בהוצאות מכירה ושיווק בתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר  2017ו - 2016 -קיטון בסך של כ 0.5 -מיליוני  ₪נובע מקיטון
בהוצאות קידום מכירות של תוכנת האנטי ווירוס לאור חדירה
משמעותית לשוק בשנת  2016דבר שגרר הוצאות קידום מכירות
משמעותיות
ללא שינוי מהותי

הוצאות בגין רישום החברה למסחר שהחל ברבעון שלישי 2017

41

)(92

194

רווח לפני מיסים
על הכנסה
הוצאות מיסים על
הכנסה

1,107

351

271

89

רווח נקי לתקופה

836

262

שינוי בהוצאות )הכנסות( מימון נטו בתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר  2017ו - 2016 -קיטון בהוצאות המימון נטו בסך של כ0.2 -
מיליוני  ₪נובע מגידול בהכנסות מהפרשי שער בהפרשי שער ,קיטון נוסף
בסך של כ 0.1 -מיליוני  ₪נובע מקיטון בעלויות פיקטור של יתרות
הלקוחות של החברה ועמלות לבנק.
הוצאות המס חושבו לפי שיעור המס הסטטוטורי בתוספת  0.5%בגין אי
הכרת הוצאות עודפות .לא קיימות הוצאות/הכנסות מיסים נדחים
בחברה
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ג.
סעיף
הכנסות

ניתוח תוצאות הפעילות לרבעון האחרון:
7-9.2017
4,797

7-9.2016
10,135

עלות ההכנסות

3,897

8,503

הוצאות מכירה
ושיווק

364

688

423

361

113

583

הוצאות הנהלה
וכלליות
רווח
סה"כ
תפעולי
הוצאות רישום
למסחר
הוצאות מימון,
נטו
לפני
רווח
על
מיסים
הכנסה
הוצאות מיסים
על הכנסה
נקי
רווח
לתקופה

41

הסברי הדירקטוריון
שינוי בהכנסות ברבעון שלישי  2017מול רבעון שלישי  - 2016קיטון בסך של
כ 5 -מיליוני ש"ח נובע מקיטון במכירות של נתבים ,וקיטון נוסף בסך של כ-
 0.8מיליוני  ₪נובע מהכנסות ממכירת חומרה.
הקיטון הנ"ל מקוזז בחלקו עקב גידול בסך של כ 0.2 -מיליוני ש"ח
בהכנסות משירותי אנטי-וירוס שהחלו להימכר בשנת  2016ומגידול בסך
של כ 0.3 -מיליוני  ₪בהכנסות ממכירת תוכנות בלקברי.
שינוי בעלות המכר ברבעון שלישי  2017מול רבעון שלישי  - 2016השינוי
בעלות המכר בין התקופות תואם למגמת השינוי בהכנסות אולם לאור
העובדה כי מכירות הנתבים והחומרה קטנו ומנגד מכירות התוכנה עלו,
שיעור הרווח הגולמי גדל שכן שיעור הרווח הגולמי ממכירות נתבים
וחומרה נמוך משיעור הרווח הגולמי של שאר מוצרי החברה
שינוי בהוצאות מכירה ושיווק ברבעון שלישי  2017מול רבעון שלישי - 2016
קיטון בסך של כ 0.3 -מיליוני  ₪נובע מקיטון בהוצאות קידום מכירות של
תוכנת האנטי ווירוס לאור חדירה משמעותית לשוק בשנת  2016דבר שגרר
הוצאות קידום מכירות משמעותיות

הוצאות בגין תהליך רישום החברה למסחר שהחל ברבעון שלישי 2017

39

17

33

566

8

144

25

422

הוצאות המס חושבו לפי שיעור המס הסטטוטורי בתוספת  0.5%בגין אי
הכרת הוצאות עודפות .לא קיימות הוצאות/הכנסות מיסים נדחים בחברה

 .5נזילות
הרווחים מפעילותה השוטפת של החברה מספקים לה עודפי מזומנים המשמשים אותה לצורך
מימון פעילותה ואף לצורך מימון פעילותה של אקסל טלקום החברה ממנה מועברת הפעילות
המועברת לחברה .לפרטים נוספים בדבר יתרות המזומנים ושווי מזומנים ראו ביאור .3ב.7.
לדוחות הכספיים השנתיים.
 .6מקורות המימון
החברה משתמשת בעודפי המזומנים שנוצרו לה מפעילותה השוטפת לצורך מימון פעילותה.
בכוונת החברה להתקשר בהסכם פקטורינג וכן בהסכם לקבלת מסגרת אשראי מול תאגיד
בנקאי ,אחד או יותר ,אשר יחליפו את המסגרות הקיימות כיום באקסל טלקום .ככל שהחברה
תדרש לכך ,החברה תספק לתאגיד הבנקאי בטחונות להתקשרויות מסוג זה.
לפירוט בדבר מקורות מימון ראו ביאור 12ה לדוחות הכספיים השנתיים.
 .7אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה:
א.

לפרטים בדבר הסכם בין בעלי מניות בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה ראו סעיף 2
למתאר אשר דוח זה מצורף אליו.

ב.

לפרטים בדבר הסכם שירותים לפיו החברה תקבל מאקסל טלקום שירותי סמנכ"ל כספים,
שטחי פעילות ושרותי אדמיניסטרציה וביטוחים שונים ראו סעיף  2למתאר אשר דוח זה
מצורף אליו.
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ג.

לפרטים בדבר הסכם העברת הפעילות בין אקסל טלקום לבין החברה ראו סעיף  2למתאר
אשר דוח זה מצורף אליו.

ד.

לפרטים בדבר הסכם המיזוג בין אקסל ובעלי המניות של אקסל וחברת ניו הוריזון ראו
סעיף  2למתאר אשר דוח זה מצורף אליו.

ה.

להסכמים מהותיים של החברה ראו סעיף  19למתאר אשר דוח זה מצורף אליו.

ו.

אירועים נוספים לאחר תאריך המאזן – ראו בביאור  13לדוחות הכספיים השנתיים ודוח
אירועים.

 .8תרומות
נכון למועד דוח זה ,לחברה אין מדיניות בנושא תרומות .בתקופת הדוח לא היו תרומות בסכום
מהותי.
 .9רואה חשבון מבקר
רואה החשבון המבקר של החברה הינו  ,BDOרואי חשבון.
שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר ,בהתאם להיקף
העבודה ,לאופי העבודה ,ניסיון העבר ותנאי שוק .הגורם המאשר את שכרו של רואה החשבון
המבקר הינו דירקטוריון החברה .שכר טרחת רו"ח המבקר בתקופת הדוח בגין שירותי ביקורת
ושירותים הקשורים לביקורת הינו כ 100 -אלפי  .₪סך השעות שהושקעו בתקופת הדוח הסתכמו
בכ 763 -שעות.
 .10אומדנים חשבונאיים קריטיים
לא נעשו שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים .לפרטים בדבר הסתייעות באומדנים מהותיים
בדבר הטיפול באומדן שווי מימוש נטו של המלאי ראו ביאור .2ב .לדוחות הכספיים השנתיים.
לפרטים בדבר ההנחות בבסיס דוחות פרופורמה  carve-outראו ביאור  3לדוחות הכספיים
השנתיים.
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 .11הערכות שווי
במסגרת העסקה ,החברה התקשרה עם מעריך שווי בלתי תלוי לשם ביצוע הערכת שווי באשר לשוויה של הפעילות המועברת .להלן יובאו הפרטים הנדרשים בקשר עם
הערכת השווי:
זיהוי נושא הערכה

עיתוי הערכה

הערכת שווי כלכלית
הפצת
לפעילות
תקשורת
טכנולוגיות
מתקדמות של חברת
אקסל טלקום

 30ביוני2017 ,

שווי נושא
ההערכה שנקבע
בהתאם להערכה
)באלפי (₪
32,754

שווי נושא
ההערכה סמוך
לפני מועד
הערכת השווי
-

זיהוי המעריך ואיפיונו ,ניסיון
בביצוע הערכות שווי ,תלות
בחברה
פולברניס ברקת בן-יהודה
בע"מ ,מתמחה במתן שירותי
ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי
תלויות לחברות ,פעילויות,
מיזמים ,נכסים בלתי מוחשיים
ומכשירים פיננסיים .לחברה
ניסיון של למעלה מ 19-שנה
בביצוע הערכות שווי במעל ל-
 200חברות ציבוריות הנסחרות
הברית
בארצות
בארץ,
ובאירופה .לצד חברות פרטיות
ולקוחות פרטיים.
למעריך השווי אין תלות
בחברה.

1

האם קיים הסכם שיפוי?

כן ,מעריך השווי לא יהיה
אחראי בשום מקרה לכל
נזק ,עלות או הוצאה,
אשר יגרמו בכל אופן ודרך
ממעשי הונאה ,מצג שווא,
הטעיה ,מסירת מידע
שאינו נכון ואינו מלא או
מניעת מידע מצד החברה,
אקסל טלקום ו/או מי
מטעמה ,או כל התבססות
אחרת על המידע כאמור.
החברה מתחייבת לשפות
את מעריך השווי בקשר
עם כל פיצוי ,אשר עולה
על פי שלוש מגובה שכר
הטרחה ששולם ע"י
החברה למעריך השווי
בגין חוות הדעת ,בו יהיה
חייב מעריך השווי כלפי
צד שלישי ו/או החברה
בקשר עם חוות הדעת,
לרבות ,בכל ההוצאות
שתידרשנה עבור ייצוג
משפטי לרבות יעוץ וחוות
דעת מומחים .הוצאות
אלו תועברנה למעריך
השווי תוך  30יום מהרגע
שהודיע עליהן מעריך
השווי לחברה.

מודל הערכה

היוון תזרימי
מזומנים
עתידיים )(DCF

ההנחות שלפיהן בוצעה
ההערכה

הערכת השווי של הפעילות
מבוססת על תחזית הכנסות
והוצאות תפעוליות עתידיות
ועל התאמות הדרושות על
מנת להסב אותן לתזרים
מזומנים תפעולי.
הנחות העבודה העיקריות
מפורטות החל מעמ'  22ועד
לעמ'  42להערכת השווי.
שיעור היוון17.55% :
שיעור צמחיה לטווח ארוך:
.2.00%

רון גולדשטיין

רונן שור

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל

תאריך 4 :בינואר2018 ,

1

נספח ח'
העתק הערכת שווי כלכלית של פעילות הטלקום )פעילות הפצת טכנולוגיות תקשורת מתקדמות של חברת
אקסל טלקום בע"מ(.
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