טכנופלס ונצ'רס בע"מ
(״החברה״)

תשקיף מדף
("התשקיף" או "תשקיף המדף")
של
מכח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין  -מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ושניתנות להמרה למניות ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד
הרלוונטי (והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של ניירות ערך של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת) .בנוסף ,החברה תוכל להציע את
ניירות הערך תוך כדי מסחר בבורסה (מנגנון .)ATM
הצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-באמצעות דוחות הצעת
מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ ("הבורסה") וההנחיות מכוחו) ,כפי שיהיו מעת לעת .החברה לא תפרסם הודעה משלימה לאחר פרסום התשקיף.
החברה הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בסעיף 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970-לפרטים אודות ההקלות
שבחרה החברה לאמץ כתאגיד קטן ,ראה מבוא לדוח התקופתי של החברה לשנת  2017אשר פורסם ביום  26במרץ ( 2018אסמכתא 2018-01-
"( )029866הדוח התקופתי") .
ל הלן גורמי הסיכון העיקריים אשר עלולה להיות להם השפעה מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה :סיכונים ענפיים )1( :שינויי חקיקה,
תקינה ורגולציה; ( )2קשיים בהשגת מימון עתידי לחברה; ( )3קשיים בהשלמת פיתוח המוצרים ו/או התוכנית העסקית של חברות
הפורטפוליו; ( ) 4קשיים בהשגת מימון עתידי לחברות הפורטפוליו של החברה; ( ) 5חשיפת חברות הפורטפוליו לשינויים עסקיים קיצוניים; ()6
שינויים קיצוניים בתחומי הטכנולוגיה שבהם פועלות חברות הפורטפוליו; ( )7קשיים בהגנה על זכויות הקניין הרוחני של חברות הפורטפוליו;
( )8מצבה של תעשיית הטכנולוגיה עתירת הידע; ( )9קשיים של חברות הפורטפוליו להחדיר את מוצריהן לשוק; ( )10תחרות בשווקים בהם
פועלת החברה ובשווקים בהם פועלות חברות הפורטפוליו; ( ) 11עיכוב בפיתוח מוצריהן של חברות הפורטפוליו;( )12חשיפה לתביעות בגין
אחריות מוצרי חברות הפורטפוליו; ( )13אובדן כוח אדם איכותי; ( )14אובדן כושר הייצור של חברות הפורטפוליו; ( )15שיעורי אחזקה
נמוכים בחברות הפורטפוליו; סיכוני מאקרו )16( :תנודות בשוקי ההון בארץ ובעולם .לפירוט בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף  21לפרק א' לדוח
התקופתי של החברה.
לפרטים בדבר עסקאות בין החברה לבין בעלי עניין בה ,ראו פרק  8לתשקיף.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד תשקיף מדף זה ,למעט מגבלות מכוח הדין ,לא קיימים סייגים ו/או הגבלות על חלוקת דיבידנד בחברה.
לפרטים אודות מדיניות החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד ראה סעיף  4לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי.
רואי החשבון המבקרים של החברה הפנו את תשומת הלב ,מבלי לסייג את חוות דעתם ,לאמור בבאור 1ב' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר  2017כי לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ  362 -אלפי דולר וכן נגרמו לה הפסדים בסך של כ  692 -אלפי דולר
בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2017וכי גורמים אלה ,יחד עם גורמים נוספים ,מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של
החברה כ"עסק חי" .החברה פועלת לגיוס הון ו/או למימוש נכסים .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות
וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
סך כל ההוצאות הקשורות בתשקיף זה ,מוערכות בסכום של כ  100 -אלפי ש"ח.
עותק מהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך
בע"מ שכתובתו .www.maya.tase.co.il

תאריך התשקיף 9 :במאי2018 ,

פרק  - 1מבוא
.1

 .1.1כללי
טכנופלס ונצ'רס בע"מ התאגדה בישראל ביום  13בינואר  1998על פי פקודת החברות [נוסח חדש]
התשמ"ג ,1983-כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם טכנופלסט טכנולוגיות ( )1998בע"מ .ביום 27
באוגוסט  2000אישר רשם החברות את שינוי שמה של החברה לשמה הנוכחי " -טכנופלס ונצ'רס
בע"מ" .בחודש ספטמבר  1999נרשמו מניות טכנופלס ונצ'רס בע"מ למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-
אביב ("טכנופלס" או "החברה") ,ומאז טכנופלס היא חברה ציבורית כמשמעה בחוק החברות,
התשנ"ט"( 1999-חוק החברות").
טכנופלס פועלת בתחום ההשקעות בחברות בעלות יתרונות טכנולוגיים בתחומים בהם הן פועלות,
הנמצאות בשלבים שונים של התפתחותן .החברה ממקדת את השקעותיה בחברות אשר השלימו את
שלב המחקר והפיתוח או נמצאות בשלב מתקדם שלו ,וכן בחברות אשר נמצאות בשלב המכירות,
והינן בעלות תזרים מזומנים חיובי .בנוסף ,החברה בוחנת השקעות בחברות ובמיזמים העוסקים
בתחום הסייבר ובכלל זה בתחום טכנולוגיית הבלוקצ'יין.
טכנופלס אינה מגבילה את השקעותיה לחברות מסוג מוגדר או לחברות הפועלות בתחום פעילות
מוגדר ,אלא משקיעה גם בחברות בעלות יתרונות טכנולוגיים ,אשר אינם בהכרח מגובי פטנטים.
יתרונות אלה באים לידי ביטוי ,בין היתר ,בידע ומומחיות ייחודיים בתחום הרלבנטי ( ,)Know Howהון
אנושי בעל התמחות ויכולות ספציפיות בתחום ,וכן ידע ומומחיות באינטגרציה מורכבת של
טכנולוגיות קיימות .כל מקרה של השקעה נבחן לגופו על ידי טכנופלס בהתאם לקריטריונים כפי
שנקבעים מעת לעת על ידי דירקטוריון טכנופלס ,כמפורט בסעיף  8.3לדוח התקופתי של החברה לשנת
 ,2017אשר פורסם ביום  26במרץ ( 2018אסמכתא  )2018-01-029866המובא בדוח זה על דרך ההפניה
("הדוח התקופתי").
 .1.2היתרים ואישורים להצעה לראשונה של ניירות הערך על פי התשקיף
 .1.2.1החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות ,הדרושים על-פי כל דין לפרסום
תשקיף המדף.
 .1.2.2הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף המדף כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך,
תשכ"ח"( 1968-החוק" או "חוק ניירות ערך") תעשה על-פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם
לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,תשס"ו"( 2005-תקנות
הצעת מדף") ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ("דוח הצעת המדף" או "דוח
ההצעה").
 .1.2.3אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים
בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך
המוצעים על פי תשקיף מדף זה.

א1-

 .1.2.1הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס למניות רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה,
כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
להמרה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח
תשקיף מדף במועד הרלוונטי (והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של ניירות ערך
של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת) אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה (כולם יחד ייקראו
להלן" :ניירות הערך" ו" -האישור העקרוני") .בנוסף ,החברה תוכל להציע את ניירות הערך
תוך כדי מסחר בבורסה (מנגנון .)ATM
 .1.2.5אין לראות באישור העקרוני האמור של הבורסה משום אישור הפרטים המובאים בתשקיף
או אישור למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיב ניירות
הערך המוצעים בתשקיף ,או על המחיר בו הם מוצעים.
 .1.2.6האישור העקרוני האמור אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר ,ורישומם למסחר,
ככל ויוצעו ,יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת
המדף .אין במתן האישור העקרוני כאמור ,משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות
הערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף .על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים
למסחר על-פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו ,כפי שיהיו
בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור.
 .1.3הון מניות החברה
הון המניות הרשום והמונפק של החברה סמוך לתאריך התשקיף

סוג המניה

הון רשום

הון מונפק ונפרע

הון מונפק ונפרע
1
בדילול מלא

מניות רגילות בנות 0.01
ש״ח ע.נ .כל אחת

25,000,000

12,212,115

11,530,751

 .1.1הון עצמי של החברה באלפי דולר ארה"ב
הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום  31בדצמבר :2017
ליום  31בדצמבר 2017
הון המניות

1,921

"1דילול מלא" משמעו מימוש מלא של ניירות הערך ההמירים של החברה לרבות  255,183מניות אשר ינבעו ממימוש 220,000
כתבי אופציה לא רשומים (סדרה  ,)7/12ולרבות  2,033,123מניות אשר ינבעו ממימוש  2,033,123כתבי האופציה (סדרה .)2

א2-

ליום  31בדצמבר 2017
פרמיה על המניות

39,151

קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

116

קרנות הון אחרות

133

יתרת הפסד

()31,283

סה"כ הון עצמי

7,371

לפרטים נוספים ,ראו הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2017כפי שצורפו לדוח התקופתי
של החברה אשר פורסם ביום  26במרץ ( 2018אסמכתא  )2018-01-029866המובאים בתשקיף זה על
דרך ההפניה ("הדוחות הכספיים").
 .1.5אגרות חוב
למועד התשקיף ,לא קיימות אגרות חוב של החברה במחזור.

א3-

פרק  - 2פרטי ההצעה
מכוח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין
ובכללם :מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה
למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,ניירות ערך מסחריים
וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (והכל לרבות
בדרך של הרחבת סדרות קיימות של ניירות ערך של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת) .בנוסף,
החברה תוכל להציע את ניירות הערך תוך כדי מסחר בבורסה )מנגנון .)ATM
הצעת ניירות ערך על־פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך
באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים הרלוונטים לאותה הצעה ,לרבות פרטי
ותנאי ניירות הערך ,הרכב היחידות המוצעות ,ביטחונות ושעבודים לאגרות חוב ככל שיהיו,
בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.

ב1-

פרק  - 3הון החברה
.1.1

הון המניות הרשום
הון המניות הרשום של החברה לתאריך התשקיף הינו  250,000ש"ח מחולק ל 25,000,000 -
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת .לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה
בשלוש השנים האחרונות.

.1.2

הון המניות המונפק והנפרע
ההון המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף הינו  12,242,145מניות רגילות בנות 0.01
ש"ח ערך נקוב כל אחת.

.1.1

התפתחות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה
להלן פרטי התפתחות ההון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד
התשקיף:

תאריך

מהות השינוי

כמות מניות
רגילות שהוקצו

התמורה
ששולמה
לחברה (ש"ח)

יתרת הון
מונפק

 17בנובמבר2015 ,

הקצאה פרטית

714,286

1,285,000

8,248,026

 19בינואר2016 ,

הקצאה על פי
הצעת מדף מיום

1,960,685

1,215,129

10,208,711

 2בינואר2017 ,

מימוש אופציות

11

20

10,208,722

 21בפברואר2018 ,

הקצאה על פי
הצעת מדף מיום
 29בינואר2018 ,
(**)

2,011,421

2,011,421

12,242,145

 28בדצמבר2015 ,
(*)

סה"כ ההון המונפק לתאריך התשקיף

12,242,145

(*) ביום  28בדצמבר  ,2015הציעה החברה בין  1,574,220לבין  1,790,910מניות רגילות בנות
 0.01ש"ח ע"נ יחד עם בין  1,787,110לבין  1,895,465כתבי אופציה (סדרה  )1באופן שכל כתב
אופציה ניתן למימוש למניה אחת ( )1של החברה .במסגרת דוח הצעת מדף של החברה ("דוח
הצעת המדף  .)"2015לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  28בדצמבר ( 2015אסמכתא
.)2015-01-080626
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במסגרת דוח הצעת המדף  2015רכש הציבור  1,960,685מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של
החברה יחד עם  980,141כתבי אופציה (סדרה  )1שפקעו ביום  1בינואר .2017
(**) ביום  29בינואר  ,2018הציעה החברה בין  2,041,760לבין  2,141,790מניות רגילות בנות
 0.01ש"ח ע"נ יחד עם בין  2,041,760לבין  2,141,790כתבי אופציה (סדרה  )2באופן שכל כתב
אופציה ניתן למימוש למניה אחת ( )1של החברה .במסגרת דוח הצעת מדף של החברה ("דוח
הצעת המדף  .)"2018לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  29בינואר ( 2018אסמכתא
.)2018-01-010112
במסגרת דוח הצעת המדף  2018רכש הציבור  2,011,421מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .של
החברה יחד עם  2,011,421כתבי אופציה (סדרה  ,)2הניתנים למימוש עד ליום  11בדצמבר
.2021
.1.4

החזקות בעלי העניין בחברה
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה
בכירה בחברה בניירות הערך של החברה בסמוך לתאריך תשקיף המדף ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  8באפריל ( 2018אסמכתא  )2018-01-015059המובא על דרך ההפניה.
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה
בחברה בניירות הערך של החברה בתאריך שקדם ב  12 -חודשים לתאריך הסמוך לתשקיף
ראו דיווח מיידי של החברה מיום  6באפריל ( 2017אסמכתא  )2017-01-018274המובא על
דרך ההפניה.

.1.5

השליטה בחברה
לתאריך התשקיף ,למיטב ידיעת החברה ומנהליה ,מי שעשוי להיחשב כבעל השליטה בחברה
(כהגדרת מונח זה בחוק החברות) הינו השותף הכללי ,אתו ניהול ( )2015בע"מ ,בשותפות אתו
שוקי הון שותפות מוגבלת ("השותפות") .בעל השליטה מחזיק במניות החברה באמצעות
השותפות .כפי שנמסר לחברה ,בעלי השליטה בבעל השליטה הינם מר תומר חפץ (ת.ז.
 )029198611ומר ארז רוזנבוך (ת.ז ,)029187990 .המחזיקים בו ישירות בחלקים שווים (כ"א
.)50%

.1.6

ריכוז נתונים אודות מניות רגילות של החברה
.1.6.1

נתונים על הון עצמי ומניות החברה
להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות ההפסד למניה וההון העצמי של החברה
לשנים שהסתיימו בימים  11בדצמבר  2016 ,2015ו :2017 -

ג2-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

.1.6.2

2015

2016

2017

רווח/הפסד למניה
(בדולר ארה"ב)

0.146

()0.166

()0.059

סך ההון העצמי
(באלפי דולר ארה"ב)

9,068

7,911

7,174

תחומי שערי המניות של החברה בבורסה
להלן נתונים אודות שערי הנעילה הגבוהים והנמוכים של מניות החברה בבורסה
(הנתונים הינם באגורות) ,1החל מיום  1בינואר 2016 ,ועד סמוך לפני פרסום תשקיף
זה:
השער הגבוה (אג')

השער הנמוך (אג')

השנה

השער

התאריך

השער

התאריך

2016

158.19

21.6.2016

106.59

14.12.2016

2017

182.28

21.7.2017

90.22

21.5.2017

2018

191.11

28.1.2018

111.1

20.1.2018

 1מחיר מניה מתואם.
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פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה
.1.1

הוראות מתקנון החברה
הוראות תקנון החברה ,בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ,מובאות בתשקיף זה על דרך של הפניה
לתקנון החברה כפי שפורסם ביום  29בדצמבר ( 2015אסמכתא ( )2015-01-190158להלן בסעיף זה:
"התקנון").

.1.2

הסדרים שנקבעו בתקנון החברה
להלן פירוט ההסדרים כמפורט בתקנה (26ד) לתקנות פרטי תשקיף ,שנקבעו בתקנון החברה לפי
הוראות חוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות").
 .1.2.1שינוי תקנון  -החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה
הכללית (סעיף  113לתקנון החברה).
 .1.2.2האצלת סמכויות  -האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין
מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין (סעיף  65לתקנון
החברה); הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי ,לעניין מסוים או לפרק
זמן מסוים ,שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין ,והכל על פי שיקול דעת
הדירקטוריון ,בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים (סעיף ( 92א) לתקנון החברה).
 .1.2.3מינוי דירקטורים  -הדירקטורים ייבחרו ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה
הכללית של בעלי המניות של החברה .כל דירקטור (למעט דירקטורים חיצוניים) שנבחר יכהן
עד לאסיפה השנתית הבאה  .כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור,
אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה (סעיף ( 81א) ו( -ב) לתקנון
החברה).
 .1.2.1פטור מאחריות  -החברה רשאית ,לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה,
בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ,למעט עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה,
כמשמעה בחוק החברות (סעיף  136לתקנון החברה).
 .1.2.5מנין חוקי  -אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך
מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה .להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות
או בתקנון זה ,יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,לפחות
שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות שליש ( )1/3מזכויות ההצבעה בחברה (סעיף 76
לתקנון החברה).
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 .1.2.6אסיפה נדחית  -אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי,
היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו מקום ,או לכל מועד אחר ,אם צוין
בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה
(סעיף  77לתקנון החברה).
 .1.2.7יו"ר האסיפה  -יושב ראש דירקטוריון החברה ,או בהעדרו אחד מבין מנכ"ל החברה ומזכיר
החברה ,יכהן כיושב ראש האסיפה .לא נכח יושב ראש הדירקטוריון באסיפה ,תבחר האסיפה
יושב ראש והבחירה תעשה בתחילת הדיון באסיפה ,שתפתח ,בכפוף לקיום מנין חוקי ,על ידי
מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה (סעיף  78לתקנון
החברה).
 .1.2.8קבלת החלטות באסיפה הכללית  -החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן
נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון (סעיף  81לתקנון החברה).
 .1.2.9קבלת החלטות בדירקטוריון  -החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות של חברי
הדירקטוריון הנוכחים והמשתתפים בהצבעה .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל
דירקטור .במקרה של שוויון קולות בדירקטוריון ,לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול
נוסף (סעיף  99לתקנון החברה).
 .1.2.10חלוקה  -החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה ,ובכפוף למגבלות על פי דין
(סעיף  119לתקנון החברה).
תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים לעיל הינו תיאור תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח
המלא של התקנון.
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פרק  - 5תמורת ההנפקה וייעודה
תשקיף המדף אינו כולל הצעה בפועל של ניירות ערך בתאריך פרסומו ובהתאם לא תהא כל תמורה
מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף .בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות פרטי תשקיף,
הפרטים האמורים בפרק ו' לתקנות הנ"ל ,יפורטו במסגרת דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף
מדף זה ,ככל שיפורסמו.
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פרק  - 6תיאור החברה ופעילותה
.1.1

כללי
בהתאם לתקנה (44א )1לתקנה 1ב לתקנות פרטי תשקיף ,תיאור עסקיה של החברה ,נכלל
בתשקיף זה בדרך של הפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת
.2017
לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה ,שחלו לאחר מועד חתימתם של הדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2017ראו דוח ארועים כהגדרתו בתקנה 51א לתקנות
פרטי תשקיף ,המובא בסעיף  9.4לתשקיף זה.

.1.2

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר  ,2017מובאים בזאת בדרך של הפניה
לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) בדוח התקופתי של החברה לשנת .2017

.1.3

תיאור אודות חברות קשורות
לפרטים אודות חברות קשורות של החברה ליום  31בדצמבר  2017ותמצית נתונים של חברות
אלה ,ראו סעיפים  15 - 13לפרק א' של הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2017ביאור  7לדוחות
הכספיים השנתיים ואת הפירוט בתקנות  11עד ( 13כולל) בפרק ד'  -פרטים נוספים בדוח
התקופתי לשנת .2017

.1.4

ריכוז נתונים אודות חברות קשורות
לפרטים בדבר הרווחים ,הדיבידנד ,הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה מכל חברה קשורה
של החברה בתקופה של  12חודשים שהסתיימו ביום  31בדצמבר ,2017 ,ראו ביאור  17לדוחות
הכספיים השנתיים ותקנה  13לחלק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי של החברה לשנת ,2017
המובא כאן על דרך ההפניה.

ו1-

פרק  - 7ניהול החברה

ז1-

.7.1

חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה
להלן פרטים בדבר חברי הדירקטוריון של החברה:

שם הדירקטור
התאריך שבו החלה
כהונתו כדירקטור
מס' ת.ז.
תאריך לידה
הנתינות שלו
מען להמצאת כתבי
בי דין
חבר בועדות
הדירקטוריון
דח"צ
בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של
התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של
בעל עניין

השכלתו

ארז רוזנבוך

יואל יוגב

אברהם מנלה

שרון אדרי

ידידיה
לוונטהל

גילי כהן

אריק קאופמן

11.01.2018

20.08.2017

07.01.2018

07.01.2018

07.01.2018

07.01.2018

07.01.2018

029387990
21.04.1972
ישראלית
רח' אבא הלל סילבר
 ,12רמת גן

051357895
15.10.1952
ישראלית
ת.ד 101 .טירת
יהודה 73175

038886511
03.04.1976
ישראלית

032672503
27.06.1986
ישראלית
רח' ישראלי גלילי ,16
חולון

02442894
27.07.1969
ישראלית
רח' מצדה  ,7בני
ברק

לא

לא

לא

ועדת מאזן

ועדת ביקורת
וועדת תגמול

לא

לא

לא

לא

לא

022648786
25.08.1966
ישראלית
רח' עמוס  ,10רמת
גן
ועדת ביקורת,
ועדת תגמול וועדת
מאזן
כן

037336807
18.07.1980
ישראלית
רח' אריה שנקר ,1
הרצליה

כן

כן

לא

כן

כן

לא

כן

כן

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

אקדמאית  -תואר
ראשון במשפטים,
אוניברסיטת ת"א.

אקדמאית  -תואר
ראשון בהנדת חשמל
ואלקטרוניקה -
הטכניון חיפה.

אקדמאית  -תואר
ראשון במשפטים,
מכללת קריית אונו
ותואר שני במדיניות
ציבורית ,אוניברסיטת
ת"א.

אקדמאית  -תואר
ראשון במנהל עסקים
בהתמחות ראשית
בחשבונאות
והתמחות משנית
בשוק ההון (רו"ח),
המסלול האקדמי
המכללה למנהל.

אקדמאית  -תואר
ראשון ושני
במשפטים,
אוניברסיטת בר-
אילן.

אקדמאית  -תואר
ראשון בכלכלה
וגיאוגרפיה ותואר
שני במנהל עסקים
עם התמחות
במימון,
האוניברסיטה
העברית ירושלים.

אקדמאית  -תואר
ראשון במשפטים,
המרכז הבינתחומי
הרצליה.

רח' בילו  ,16תל אביב
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ועדת ביקורת ,ועדת
תגמול וועדת מאזן

עו"ד במשרד ארז
רזונבוך משרד עורכי
דין ויו"ר
דירקטוריון
במגוריט ישראל
בע"מ.
עיסוקו בחמש
השנים האחרונות
ופירוט התאגידים
שבהם הוא משמש
דירקטור

האם הוא בן
משפחה של בעל
ענין אחר בתאגיד
האם החברה רואה
בדירקטור כבעל
מומחיות חשבונאית
ופיננסית
האם דירקטור בלתי
תלוי

מכהן כדירקטור
במגוריט ישראל
בע"מ,
ריט אינדקס ניהול
בע"מ,
רוזנבוך נכסים
בע"מ ,אתו ניהול
( )2015בע"מ,
אינדקס (א.ר).
החזקות בע"מ
וחברת עו"ד ארז
רוזנבוך.

מנכ"ל אל-גב
אלקטרוניקה בע"מ
משנת .1987

מנכ"ל חברה קדישא
ת"א-יפו ,יו"ר אחוזות
החוף ,יו"ר מגן דוד
אדום ,יו"ר עזרה
וביצרון ויו"ר מצלאווי.

 - 2017אנליסטית
בקרן בזלת להשקעות
בניירות ערך.
- 2016-2015
מנכ"לית סוכנות
ביטוח  247מקבוצת
טלכלל.
- 2015-2013
התמחות במחלקת
ביקורת LOB
פיננסים  -חברת
ביטוח  -משרד רו"ח
סומך חייקין .KPMG

בעל משרד עו"ד
לוונטהל (החל
משנת .)1998

מכהן כדירקטור
בהראל פנסיה וגמל
בע"מ
ובהכשרת הישוב
בישראל בע"מ.

מכהן כדירקטור
בבי.ג'י.איי .השקעות
( )1961בע"מ,
באופקטרא נדל"ן
והשקעות בע"מ,
באריק קאופמן ושות'-
משרד עורכי דין
ובמיי סייז אינק.

לא

לא

לא

כן

כן

כן

כן

מכהן כדירקטור
באל-גב
אלקטרוניקה בע"מ.

מכהן כדירקטור
בתשתיות נפט ואנרגיה
בע"מ ,ריט אינדקס
ניהול בע"מ
ואלייד נדל"ן בע"מ.

לא

לא

לא

לא

כן

לא

כן

כן

לא

לא

לא

לא

לא

לא

ז3-

מרצה לכלכלה
ושוקי ההון,
המסלול האקדמי
המכללה למינהל.

בעל משרד עורכי דין -
אריק קאופמן ושות'
עו"ד במשרד ויקטור
תשובה ושות'.

מכהן כדירקטור
באליד השקעות
בע"מ.

.7.2

נושאי משרה בכירה בחברה

שם נושא
המשרה
הבכירה
התאריך שבו
החלה כהונתו

חן כץ

נועה מצליח

תומר חפץ

אמיר פפר

16.01.2006

01.08.2011

28.01.2018

30.03.2014

מס' ת.ז.

028685295

046113924

029398633

029327590

תאריך לידה
התפקיד שהוא
ממלא בחברה
התפקיד שהוא
ממלא בחברת
בת של החברה
או בבעל ענין
בה
האם הוא בן
משפחה של
נושא משרה
בכירה אחר או
בעל ענין

20.09.1971

04.12.1981

25.03.1972

19.03.1972

מנהל כללי

סמנכ"לית כספים

מנהל פיתוח עסקי

מבקר הפנים

דירקטור בחברת טרייפוד
השקעות בע"מ

אין

מנהל באתו ניהול
( )2015בע"מ

אין

לא

לא

לא

לא

השכלתו ונסיונו
העסקי ב5 -
השנים
האחרונות

עובד החברה משנת ;2002
סמנכ"ל החברה ממאי  2004ועד
ינואר 2006
בעל תואר ראשון במשפטים
מאוניברסיטת חיפה ובעל תואר
שני של השוק האירופאי
המשותף ,במשפטים וכלכלה;
חבר בלשכת עו"ד בישראל החל
ממאי 1999
דירקטור בחברת טרייפוד
השקעות בע"מ ,בחברת נייקסט
בע"מ ,בחברת רפידאקס בע"מ,
בחברת די-לד טכנולוגיות בע"מ,
בחברת קומפיולאב בע"מ
ומשקיף בחברת סגרמטה בע"מ

רו"ח ואקדמאית -בעלת
תואר ראשון בחוג לניהול,
חשבונאות וכלכלה ותואר
שני במנהל עסקים,
אוניברסיטת תל אביב
חשבת החברה מאוגוסט
 2011עד יוני ,2016
חשבת בחברת מכשירי
תנועה ומכוניות ()2004
בע"מ ומנהלת צוות
ביקורת (מנג'רית) במשרד
רו"ח  -קוסט פורר גבאי
את קסירר

האם הוא
מורשה חתימה
עצמאי בחברה

לא

לא

.7.3

מנהל באתו ניהול
( )2015בע"מ

רואה חשבון,
עורך דין ובעל
הסמכה של מבקר
פנימי ()CIA
שירותי ביקורת
פנים וניהול צוותי
ביקורת בארגונים
וענפי משק שונים

לא

לא

בעל תואר ראשון
בכלכלה ,ראיית
חשבון ומשפטים,
אוניברסיטת תל
אביב

מורשי חתימה עצמאיים
לתאגיד אין מורשי חתימה עצמאיים.

.7.4

רואי החשבון המבקרים של החברה
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח  -רחוב מנחם בגין  ,144תל-אביב.

.7.5

עורכי דין של התשקיף
קצנל דימנט עורכי דין ,רחוב מדינת היהודים  ,89הרצליה פיתוח.

.7.6

משרדה הרשום של החברה
מנחם בגין  132מרכז עזריאלי ,מגדל משולש ,תל אביב.
ז4-

.7.7

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון
הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים ,דרכי מינויים או
בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון
והסמכויות שניתן להעניק להן ,מובאות בתשקיף זה על דרך ההפניה לתקנון החברה כפי
שפורסם בדיווח מיידי של החברה מיום  29בדצמבר ( 2015אסמכתא .)2015-01-190158
לעניין הסדרים לפי חוק החברות בנוגע לדירקטוריון החברה ,הקובעים בתקנון החברה ,ראה
פרק  4לעיל.

ז5-

פרק  - 8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
.1.1

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
.1.1.1

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  - 2016פרטים אודות התגמולים שניתנו לבעלי
עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת  2016נכללים בתשקיף מדף זה בדרך של
הפניה לתקנה  21לחלק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת  ,2016אשר פורסם
על ידי החברה ביום  21במרץ ( 2017אסמכתא ( )2017-01-031572הדוח התקופתי
לשנת .)2016

.1.1.2

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  - 2017פרטים אודות התגמולים שניתנו לבעלי
עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת  2017נכללים בתשקיף מדף זה בדרך של
הפניה לתקנה  21לחלק ד' (פרטים נוספים) לדוח התקופתי לשנת .2017

.1.2

עסקאות עם בעלי עניין
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,אודות עסקאות עם בעלי השליטה בה ,בשנתיים שקדמו
לתאריך תשקיף המדף ,ראו תקנה  22ולעניין פטור שיפוי וביטוח תקנה 29א' לחלק ד' (פרטים
נוספים) לדוח התקופתי לשנת  2017ולדוח התקופתי לשנת  ,2016בהתאמה ,אשר המידע על-
פיהם מובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה.

.1.3

החזקות בעלי ענין ונושאי משרה
.1.3.1

לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
בניירות הערך של החברה נכון לתאריך תשקיף המדף ולתאריך שקדם לו בשנים עשר
חודשים ,ראו סעיף  3.4לתשקיף מדף זה.

.1.3.2

לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
בניירות הערך של החברה במועד סמוך לתאריך תשקיף המדף ,ראו דיווח מיידי אשר
פורסם על ידי החברה מיום  1באפריל ( 2011אסמכתא .)2011-01-035059

ח1-

פרק  - 9דוחות כספיים
.1.1

הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה
בהתאם להוראות תקנה 60ב ו 60 -ד לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף -
מבנה וצורה) ,התשכ"ט"( 1161-תקנות פרטי התשקיף") ,הדוחות הכספיים הנכללים
בתשקיף הינם כדלקמן:
 .1.1.1הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  ,2017הנכללים בתשקיף זה בדרך של
הפניה לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  2017שצורפו לדוח התקופתי
לשנת  2017של החברה אשר פורסם ביום  26במרץ ( 2018אסמכתא 2018-01-
"( )021866הדוח התקופתי").
 .1.1.2הצהרות המנהלים בהתאם לתקנות 1ב(ד) לתקנות הדוחות כפי שצורפו במסגרת
הדוח התקופתי ,מובאים בזאת כאן על דרך ההפניה.
 .1.1.9דוח החברה על מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ליום  91בדצמבר  ,2017בהתאם
לתקנה 1ד' לתקנות הדוחות ,נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח האמור שפורסם
ביום  26במרץ ( 2018אסמכתא .)2018-01-021872
 .1.1.9לסעיף  1.9לתשקיף מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה ,שבו
נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכל אחד מהדוחות המנויים בסעיף 1.1.1
לתשקיף ,ואשר מצורפים לתשקיף זה בדרך של הפניה ("מכתב ההסכמה").
חוות הדעת של רואה החשבון המבקר כוללת הערת "עסק חי" בנוסח כדלהלן:
"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ב'
לדוחות הכספיים .לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ 962 -
אלפי דולר וכן נגרמו לה הפסדים בסך של כ  612 -אלפי דולר בשנה שהסתיימה ביום
 91בדצמבר  .2017גורמים אלה ,יחד עם גורמים נוספים ,מעוררים ספקות
משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי" .תוכניות ההנהלה בקשר
לעניינים אלה מפורטות בבאור 1ב' לדוחות הכספיים .בדוחות הכספיים לא נכללו כל
התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם
החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי"".
 .1.1.9דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 96א לתקנות פרטי התשקיף ("דוח אירועים") בדבר
אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת
 ,2017מצורף בסעיף  1.9לתשקיף.

ט1-

.1.2

הערכות השווי של החברה הנכללות בתשקיף על דרך ההפניה
הערכות השווי של החברה ליום  91בדצמבר  2017בנוגע לשווי ההוגן של החזקות החברה
בחברות הפורטפוליו שלה מצורפות לתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח התקופתי של החברה
לשנת  . 2017מכתב ההסכמה של מעריך השווי לצירוף הערכות השווי כאמור ,מצורף בסעיף
 1.9לתשקיף.

ט2-

.1.9

מכתב הסכמה רו"ח

ט9-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין ,144
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

 8במאי2018 ,
לכבוד
הדירקטוריון של טכנופלס ונצ'רס בע"מ ("החברה")
מגדלי עזריאלי ,מגדל משולש ,קומה 42
תל אביב

א.ג.נ

הנדון :תשקיף מדף של טכנופלס ונצ'רס בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי2018 ,
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף מדף שבנדון של הדוח
שלנו המפורט להלן:

 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  26במרס 2018 ,על הדוחות הכספיים של החברה
לימים  31בדצמבר 2017 ,ו 2016-וליום  1בדצמבר 2016 ,ולכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2017 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

ט9-

.1.9

דוח אירועים בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה
ליום  31בדצמבר  ,2017ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף זה.
להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של
החברה ליום  91בדצמבר  2017אשר פורסמו ביום  26במרץ ( 2018אסמכתא 2018-01-
 )021866ועד מועד התשקיף:
ביום  26במרץ  ,2018אישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרות החברה בפוליסת
ביטוח נושאי משרה ודירקטורים ,לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה
מיום  26במרץ ( 2018אסמכתא .)2018-01-021881
ביום  8באפריל  ,2018פקעו  280,000אופציות לא סחירות של החברה .לפרטים נוספים ,ראו
דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה מיום  8באפריל ( 2018אסמכתא .)2018-01-099089
ביום  6במאי  ,2018חתמה חברת הפורטפוליו ניקסט בע"מ על מזכר הבנות בלתי מחייב עם
פלטפורמת השקעה סינית ,לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה מיום 6
במאי ( 2018אסמכתא .)2018-01-099168

חן כץ

ארז רוזנבוך

מנכ"ל

יו"ר דירקטוריון

תאריך 8 :במאי2018 ,

ט9-

.1.9

מכתב הסכמה מעריך שווי

ט6-

 8במאי2018 ,
לכבוד
מר חן כץ ,מנכ"ל
טכנופלס ונצ'רס בע"מ,
דרך מנחם בגין ,132
מרכז עזריאלי ,המגדל המשולש
תל אביב

הנדון :כתב הסכמה לצירוף הערכות שווי לתשקיף
אנו נותנים בזאת את הסכמתנו לצרף בין במישרין ובין בדרך של הפניה לתשקיף טכנופלס
ונצ'רס בע"מ (להלן " -החברה") ,אשר עתיד להתפרסם לציבור עד ליום  1במאי  2018ולכל
דוח הצעת מדף שיפורסם מכוחו ,את חוות הדעת שבוצעה על ידינו ונחתמה ביום  26במרץ
 2018לאמידת השווי ההוגן של החזקות החברה בחברות הפורטפוליו ,אשר צורפה לדוחות
הכספיים של החברה ליום  91בדצמבר  2017שפורסמו ביום  26במרץ ( 2018אסמכתא 2018-
.)01-021866

בכבוד רב,
שי פולברניס ,רואה חשבון

_______________________

פולברניס ברקת בן-יהודה בע"מ
בית ערן הדר ,רחוב בצלאל  ,3רמת גן  | 5252103טלפון | 03-7529000 :פקסwww.pbb.co.il | 03-7529002 :

ט7-

פרק  - 10פרטים נוספים
 01.01חוות דעת של עורכי הדין

י1-

תאריך 8 :במאי 2018
לכבוד
טכנופלס ונצ'רס בע"מ
דרך מנחם בגין 132
מרכז עזריאלי
תל אביב 67023
א0ג0נ,
הנדון :תשקיף מדף של טכנופלס ונצ'רס בע"מ (להלן" :החברה")

בעניין תשקיף זה הרינו לאשר כי:
01

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף0

הננו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף של חברתכם לפיו יכול שיוצעו ניירות הערך לציבור0

בכבוד רב ובברכה,
רן דימנט ,עו"ד שגיא שמש ,עו"ד
קצנל דימנט ,עורכי דין

 01.01הוצאות בקשר להצעה זו
בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום
תשקיף) ,התשנ"ה, 1995-החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר
לפרסום תשקיף מדף ,ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד
פרסום דוח הצעת המדף (ככל שיפורסמו) בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.
 01.03דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,החברה לא שלמה עמלה או התחייבה לשלם עמלה,
בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה0
 01.04הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך
שלה ,בתמורה שאינה כולה במזומנים ,למעט הקצאת אופציות כמפורט בסעיפים  301ו -
 306לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  ,1.17המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

 01.05עיון במסמכים
עותק מהתשקיף ,מההיתר לפרסומו ,וכן העתק מכל דוח ,אישור או חוות דעת הכלולים בו
עומדים לעיון במשרדיה של החברה בשעות העבודה הרגילות 0בנוסף ,עותק מהתשקיף
מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 0www.magna.isa.gov.il
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פרק  - 11חתימות
 11111החברה
טכנופלס ונצ'רס בע"מ ____________________
 11111הדירקטוריון
ארז רוזנבוך

____________________

יואל יוגב

____________________

אברהם מנלה

____________________

שרון אדרי

____________________

ידידיה לוונטהל

____________________

גילי כהן

____________________

אריק קאופמן

____________________
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