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 לכבוד:

 אינטרקיור בע"מ

 

 

 

, ביוני 30של אינטרקיור בע"מ ליום  בדוחות הכספייםת שווי והסכמה להכללת הערכהנדון: 

2018 

 

 

, בדבר השווי ההוגן של החזקות 2018, באוגוסט 23אנו מסכימים שחוות דעתנו מיום 

בדוחות הכספיים , תיכלל 2018, ביוני 30אינטרקיור בע"מ, בחברת ריגנרה פרמה בע"מ ליום 

 .של חברת אינטרקיור בע"מ 2018, ביוני 30ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,        

 בע"מ יהודה-פולברניס ברקת בן
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 2018אוגוסט,  23 

 אשר זמיר, מנהל כספים

 אינטרקיור בע"מ

 

 , הנכבד זמירמר 

על  2018, ביולי 9ביום  נתבקשה"( מעריך השווי" - להלןקלו בן יהודה ושות' בע"מ )-דה חברת

 בחברתההוגן של החזקותיה לאמוד את השווי ( "החברה" - להלן) ינטרקיור בע"מאידי 

תחת  "(החישובמועד " -)להלן  2018, ביוני 30 ליום"( ריגנרה" -רמה בע"מ )להלן ריגנרה פ

 .חוות הדעתהנחות מסוימות ובהתבסס על נתונים פיננסיים, כפי שיפורטו בגוף 

מכשירים " IFRS 9בעו בתקן חשבונאות בינלאומי שנקחוות דעת זו מיועדת לצרכי דיווח 

מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה", תקן " IAS 39 תקן חשבונאות בינלאומי ,"פיננסים

 13ותקן חשבונאות בינלאומי  מכשירים פיננסיים: הצגה"" IAS 32חשבונאות בינלאומי 

IFRS ."מדידת שווי הוגן". 

של החזקות  (Fair Value)חון את השווי ההוגן מטרת חוות הדעת, המובאת להלן, הינה לב

החברה, כאמור לעיל, כפי שעשוי להיקבע בעסקה בין החברה לבין משקיע רציונאלי, בלתי 

תלוי, על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך. בבדיקה אין התייחסות לשיקולים 

ת זו הינה לסייע העשויים להשפיע על אומדן השווי עבור משקיע ספציפי. מטרת חוות דע

להנהלת החברה לאמוד את השווי ההוגן של החזקותיה לצורך הדיווח הכספי בספריה 

ולמטרה זו בלבד. צד ג' לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא 

 ללא אישורינו מראש ובכתב. 

השווי ההוגן של  חוות הדעת להלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים באומדן

החזקות החברה בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהי, לרבות המלצת השקעה ו/או 

 מכירה של ניירות ערך כלשהם.

ככל הערכת שווי כלכלית, אף הערכה זו התבססה על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים, 

ה עצמאית בלתי תלויה שלמים ועדכניים, אולם לא ביצענו כל פעולות ביקורת, בדיקה או בחינ

על מנת לאמתם. שינויים במידע זה, או מידע נוסף, עשויים לשנות את הנחות היסוד ובהתאם 

את מסקנותינו. לפיכך, אין לראות בחוות דעתנו משום אימות כלשהו לנכונותם, לשלמותם או 

דיוקם של נתונים אלו, אלא הערכה כלכלית המבוססת על מודלים כלכליים כמפורט 

 ודולוגיה ובגוף חוות הדעת. במת
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עוד נציין כי חוות דעת זו אמורה לשקף בצורה נאותה שווי הוגן למועד מסוים על בסיס 

 נתונים ופרמטרים ידועים והינה רלוונטית למועד עריכתה בלבד.

מעריך השווי לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק, עלות או הוצאה, אשר יגרמו בכל אופן 

ה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע ודרך ממעשי הונא

החברה מתחייבת ל התבססות אחרת על המידע כאמור. מצד החברה ו/או מי מטעמה, או כ

לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה 

עת, בו יהיה חייב מעריך השווי כלפי צד ששולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוות הד

שלישי ו/או החברה בקשר עם חוות הדעת, לרבות, בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג 

יום  30משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך 

 מהרגע שהודיע עליהן מעריך השווי לחברה.

, בעלי מניותיהן או ריגנרהכל עניין אישי במניות החברה, מניות  עוד הרינו להצהיר, כי אין לנו

צדדים קשורים להם, כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם 

 או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.

. גנרהבריאנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם לאמוד את השווי ההוגן של החזקות החברה 

במידה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים בחוות דעתנו, או כל מידע 

 נוסף, נשמח להרחיבה במידה שתידרש לכם.

 

 :(אלפי דולר) ממצאיםריכוז 

426 מניות רגילות

1,447 A מניות בכורה

1,041 B מניות בכורה

46 B-2 כתבי אופציה למניות בכורה

2,961 סה"כ

שווי הוגן ליום 30 ביוני, 2018
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 מידע אודות המומחים
 

 במתן שרותי מתמחה (יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר) יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 מוחשיים בלתי נכסים, מיזמים, פעילויות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות

פיננסיים. חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון  וכשירים

 וכלכלנים.

 200 -מ למעלה תלויות עבור-(, ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998מאז הקמתה )בשנת 

 ולקוחות פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ציבוריות חברות

 .פרטיים

חשבונאיים  צרכים: ביניהן מגוונות, כלכליות למטרות דעת עריכת חוות כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי(, והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים )דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: כגון בתהליכים ות דעת כלכליות הנדרשותוכן חו משפטיות

 ועוד. לציבור הנפקה, הון גיוס בדיקות כדאיות,

 .גבוהה מהימנות ותודעת שירות, מקצועיות על דגש שמה יהודה-בן ברקת פולברניס

 שותף מנהל  - רו"ח שי פולברניס

 בעל תואר B.A  מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי בכלכלה עם התמחות בחשבונאות

 לראיית חשבון.

  יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל מגוון -את פולברניס ברקת בן 2007רו"ח פולברניס מנהל משנת

חברות ציבוריות ומאות חברות  200 -רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

ת שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי מוחשיים פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכו

 )מוניטין וכד'(, מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

  ,התמחותו וניסיונו של רו"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות

נלאומית והתקינה גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבי

 (.IFRS; US-GAAPהאמריקאית )

  רו"ח פולברניס עבד מספר שנים בתחום הביקורת, הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים ורכישות

(, במהלכן היה שותף בליווי עסקאות משמעותיות PWC)במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן 

 במשק הישראלי.  
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 שותף מנהל  -רו"ח ערן ברקת 

  בעל תוארB.A לכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי בכ

 לראיית חשבון.

  יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל -כמנהל בכיר בפולברניס ברקת בן 2007רו"ח ברקת מכהן משנת

חברות ציבוריות ומאות  200 -מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

ות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי חברות פרטי

 מוחשיים )מוניטין וכד'(, מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

  התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס

ספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית הון, הנפקה לציבור, דיווח כ

(IFRS; US-GAAP.) 

 רו"ח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומיתErnest & Young  E&Y 

כמנהל בתחום ביקורת, במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות 

ין היתר, בדיקות נאותות בתחום המיזוגים מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע, ב

 והרכישות. 
 

 

 

 

 

   בכבוד רב,

 שי פולברניס, רואה חשבון
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 אינטרקיור בע"מ .1

התאגדה ש אינטרקיור בע"מ הינה חברת החזקות בתחום הביומד ובתחום מדעי החיים

ראשונה פקה השלימה החברה הנ 2007כחברה פרטית. ביולי  1994בנובמבר,  20בישראל ביום 

החברה מחזיקה בחברת נובלוס די נכון למועד החישוב, והפכה לחברה ציבורית. לציבור 

 הביומד ומדעי החיים.ת בתחום פעילות והעוסק ריגנרה פארמה בע"מחברת בואיקס בע"מ 

 



 

יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן                           - 8 -           

 

 רקע כללי .2

 A-1 וכתבי אופציה למניות בכורה Aבכורה מניות 

"( בין ריגנרה לקבוצת הסכם ההשקעה" -הלן הושלם הסכם השקעה )ל 2015במאי,  19ביום 

בתמורה "( וביניהם החברה. בהתאם להסכם ההשקעה, המשקיעים" -משקיעים )להלן 

 -ו Aבכורה מניות  706,036 למשקיעיםריגנרה  הנפיקה אלפי דולר, 3,250להשקעה של 

רה . השקעת החב"(Aחבילה " -)להלן  A-1 לרכישת מניות בכורהכתבי אופציה  706,036

כתבי אופציה  543,104 -ו Aבכורה מניות  543,104 -בתמורה ל אלפי דולר, 2,500 -הסתכמה ל

 של ריגנרה. A-1 לרכישת מניות בכורה

 Aהזכות להמיר את מניות בכורה  תהה Aלבעלי מניות בכורה , ההשקעה בהתאם להסכם

 אחת. Aיית בכורה מניות רגילות עבור מנ 1.1לפי יחס המרה של  ריגנרהלמניות רגילות של 

במחיר תגייס ריגנרה במידה שיחול אירוע בו כי  בתקנון ריגנרה המעודכןבהקשר זה נקבע 

יותאם מחיר  ,Aו מניות בכורה למניה במועד בו הונפק הנקוב המחירנמוך מהנקוב למניה 

 ויקבע באופן הבא:ההמרה 

 Aבכורה ורי של מניות מחיר ההנפקה המק בין היחס כמכפלה שלמס' המניות הרגילות ייקבע 

 -)להלן  1.1 -ב דולר( 4.603 -ההנפקה בגיוס העתידי )ככל שיפחת ממחיר ין בל( דולר 4.603)

במקרה שיתרחש אירוע הנפקה של עוד בהקשר זה, הוסכם כי "(. התאמת יחס המרה מנגנון"

פני הכסף מיליון דולר ל 30בבורסה לניירות ערך, המשקף שווי חברה של לפחות  ריגנרהמניות 

בהתאם למניות רגילות  Aתתרחש המרה אוטומטית של מניות בכורה , "QIPO") -)להלן 

 ליחס ההמרה שישרור בעת האירוע. 

או בתום  ,2016בדצמבר,  31יהיו ניתנים למימוש עד ליום   A-1מניות בכורהל כתבי האופציה

  דולר. 5.75 -במחיר מימוש של כ ,, המוקדם מבניהם1חודשים מהתקיימות אבן דרך 9

והמשקיעים כי במקרה שתושלם אבן הדרך  ריגנרה התחייבו ,ההשקעה סכםבמסגרת ה בנוסף

 .Aבתמורה לחבילה  נוספיםדולר  אלפי 3,250יזרימו המשקיעים סך של 

                                            
1

לא יאוחר תמציתם הינה "הצלחה" )כפי שמוגדרת בהסכם( בניסויים קליניים  -מפורטים בהסכם אבן הדרך תנאי 

 .  2016וני, בי 30מיום 
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 השקיעה החברההושלמה אבן הדרך, כאמור לעיל, וכפועל יוצא  2016בפברואר,  22ביום 

  543,104 -ו Aבכורה מניות  543,104 -בתמורה ל נוספיםר דול אלפי 2,500סך של  בריגנרה

 .A לרכישת מניות בכורהכתבי אופציה 

להאריך את אורך החיים של כתבי  ריגנרה, החליט דירקטוריון 2016בנובמבר,  17ביום 

במקרה של או קודם לכן,  2017בספטמבר,  1עד ליום  A-1 לרכישת מניות בכורההאופציה 

או גיוס  "(הנזלה אירוע" -)להלן  זוג, מכירת החברה או פעילותה וכדומההנפקה לציבור, מי

 .מיליוני דולר או יותר 3 הון של

אורך החיים של כתבי  להאריך אתריגנרה  דירקטוריוןהחליט  2017 ,בספטמבר 3 ביום

אירוע או קודם לכן, במקרה של  2018 ,במרץ 1ליום  עד A-1 לרכישת מניות בכורהה אופציה

 ההשקעה. בהסכםאו גיוס הון, כהגדרתו , לההנז

ללא מימוש כלשהו מצד  2018במרץ,  1פקעו ביום  A-1מניות בכורה  לרכישתכתבי האופציה 

 החברה.

 מניות רגילות

( 1996השקעות ייזום ואנרגיה ) במותהתקשרה החברה עם חברת  2016בספטמבר,  27ביום 

מניות של  5,500,000 -גנרה בתמורה לשל רי רגילות מניות 240,203בהסכם לרכישת בע"מ 

למניה  ש"ח 1במחיר מימוש של כתבי אופציה לרכישת מניות החברה  1,000,000-החברה ו

 ההסכם.למשך שלוש שנים מיום חתימת 

 B-2וכתבי אופציה למניות בכורה  Bבכורה מניות 

, לפיו ימיםקי משקיעיםעם גיוס הון נוסף  הסכם ריגנרה עלחתמה  2018, בפברואר 27ביום 

 אלפי 10,846 -כ בתמורה להשקעה של Bמניות בכורה  1,870,016 יםלמשקיע ריגנרהתקצה 

בגובה  B-2בנוסף, ניתנה למשקיעים האופציה לרכוש מניות בכורה  .דולר למניה( 5.8) דולר

כתבי " -)להלן  Bבכורה ממחיר מניית  120% -סך השקעתם ובהתאם למחיר למניה השווה ל

 ."(B-2יות בכורה אופציה למנ

הומרו הלוואות המירות אשר היו קיימות  Bבמסגרת הסכם ההשקעה במניות בכורה 

 20%בהתאם למחיר למניה המשקף הנחה של בריגנרה, לניירות הערך שהונפקו למשקיעים 

 -ו Bמניות בכורה  222,780לחברה הונפקו  ששולם ע"י המשקיעים בעסקה. מהמחיר למניה

 .B-2יה למניות בכורה כתבי אופצ 148,520
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יהיו ניתנים למימוש עד להתקיימות אירוע הנזלה  B-2 מניות בכורהל כתבי האופציה

  דולר. 6.96במחיר מימוש של  ,שנים מהנפקתם, המוקדם מבניהם 5או בתום  בריגנרה

במידה שיחול אירוע בו תגייס ריגנרה הון במחיר נקוב בתקנון ריגנרה המעודכן נקבע כי 

 ויקבע באופן הבא:יותאם מחיר ההמרה  של מניות הבכורה, הנקוב המחירמוך מלמניה הנ

ין בלבכורה המחיר ההנפקה המקורי של מניות  בין ליחס בהתאםמס' המניות הרגילות ייקבע 

התאמת  מנגנון" -)להלן  ההנפקה בגיוס העתידי, ככל שיפחת ממחיר ההנפקה המקורימחיר 

במקרה שיתרחש אירוע הנפקה של מניות ריגנרה ם כי עוד בהקשר זה, הוסכ"(. יחס המרה

 -מיליון דולר לפני הכסף )להלן  30בבורסה לניירות ערך, המשקף שווי חברה של לפחות 

("QIPO" , בהתאם ליחס למניות רגילות תתרחש המרה אוטומטית של מניות הבכורה

 ההמרה שישרור בעת האירוע. 
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  מתודולוגיה .3

 מתודולוגיה חשבונאית

: הכרה ומדידה", קובע את כללי , "מכשירים פיננסייםIAS 39 ן חשבונאות בינלאומיתק

ההכרה והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיות. הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים 

 פיננסיים מבוסס על סיווגן לאחת מארבע הקבוצות שלהלן:

 ווח והפסד.נכס פיננסי או התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך ר 

 .השקעות המוחזקות לפדיון 

 .הלוואות ויתרות חובה 

 .נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

, היא יכולה IAS 28בתקן בינלאומי  18כאשר ישות מוגדרת כקרן הון סיכון, בהתאם לסעיף 

אשר  IAS 39, אזי השקעה זו מוגדרת כנכס פיננסי בתחולת IAS 39למדוד השקעותיה לפי  

 הקבוצות שדלעיל. חת מארבעלא היש לסווג

הם נכסים פיננסיים  או התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד פיננסי נכס

 :או התחייבויות פיננסיות המקיימים את אחד מהתנאים הבאים

  מסווג כמוחזק למסחר. נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מסווגים כמוחזקים

 למסחר אם הם:

o ו בעיקר במטרה למכור או לרכוש חזרה בטווח קצרנרכשו או התהו. 

o  חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים שמנוהלים יחד ולגביהם קיימת ראיה

 .ליצירת רווחים בטווח קצר (recent actual pattern)לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה 

o י(נגזר )פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיב. 

  .בעת ההכרה לראשונה הוא מיועד על ידי הישות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד

א, או כאשר תוצאת 11ישות יכולה להשתמש בייעוד זה רק כאשר הוא מותר לפי סעיף 

 פעולה זו תהיה מידע רלוונטי יותר, משום ש:

o ב הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה )לעיתים מצ

זה מכונה 'חוסר הקבלה חשבונאית'( שהיה נוצר אילולא כן ממדידת נכסים או 

 התחייבויות או מהכרה ברווחים ובהפסדים בגינם לפי בסיסים שונים.

o  קבוצה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או שניהם מנוהל וביצועיה מוערכים

ול סיכונים או השקעה, על בסיס שווי הוגן, בהתאם לאסטרטגיה מתועדת של ניה
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ומידע לגבי הקבוצה מסופק פנימית לפי אותו הבסיס לאנשי מפתח ניהוליים של 

גילויים בהקשר לצד קשור )כפי  24הישות )כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 

 ((, לדוגמא דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי של הישות.2003שעודכן בשנת 

 מחירים הינה הוגן לשווי ביותר הטובה הראיה ע כיקוב IAS 39 תקן חשבונאות בינלאומי

 ידי על שווי הוגן קובעת ישות פעיל, אינו פיננסי מכשיר של השוק אם בשוק פעיל. מצוטטים

 להיות יכול היה מה לקבוע היא בטכניקת הערכה השימוש מטרת הערכה. בטכניקת שימוש

צדדים  בין וחדיםמי מיחסים מושפעת שאינה בהחלפה במועד המדידה העסקה מחיר

 שוק בעסקאות כוללות שימוש הערכה טכניקות רגילים. עסקיים משיקולים הפועלים

 מושפעות שאינן מושכלת, בצורה מרצון הפועלים מוכר לבין מרצון קונה בין עדכניות

 ההוגן השוטף לשווי התייחסות כאלה, עסקאות קיימות אם בין הצדדים, מיוחדים מיחסים

 להמחרת ומודלים מהוון תזרים מזומנים ניתוח זהה, מהותי באופן שהוא אחר מכשיר של

 מנת על בשוק המשתתפים בקרב שמקובלת טכניקת הערכה קיימת אם כתבי האופציה.

 שהתקבלו של מחירים מהימנים אומדנים מספקת זו טכניקה כי והוכח את המכשיר לתמחר

 זו. בטכניקה הישות תשתמש בוצעו, שבפועל שוק בעסקאות
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 תודולוגיה כלכליתמ

 טכניקות ושיטות הערכה -הערכת שווי חברות 

שיטת העסקאות הדומות, שיטת היוון בהערכת שווי חברות, מספר שיטות מקובלות ישנן 

בחוות דעתנו יישמנו את שיטת היוון  .תזרימי מזומנים, שיטת המכפיל ושיטת השווי הנכסי

 תזרימי המזומנים.

 שיטת העסקאות הדומות 

מתבסס על המחיר בפועל של עסקאות דומות שבוצעו בשוק, בין קונה חברה בשיטה זו שווי ה

 מרצון ומוכר מרצון, ואשר בוצעו בסמיכות למועד הערכת השווי.

על מנת שניתן יהיה להשתמש בשיטה זו, יש למצוא עסקאות דומות שבוצעו בחברות בעלות 

 מאפיינים דומים לחברה, נשואת עבודתנו.

Pricing Model Option -OPM  

במידה שנערך גיוס חיצוני בסמיכות למועד השווי, או במידה שבוצעה עסקת רכישה )בין קונה 

מרצון ומוכר מרצון(, שווי העסקה מספק אינדיקציה חזקה לגבי שוויה. שווי החברה בשיטה 

 Marketזאת מחושב באמצעות שימוש במודל מתמטי העושה שימוש מרבי בנתוני השוק )

Input) ומבוססת מעט ככל שניתן על נתונים ספציפיים לישות. שיטת ה- OPM - Option 

Pricing Model :הינה השיטה המועדפת ביותר כאשר מתקיימים שני תנאים במצטבר 

 היה גיוס הון סמוך למועד הערכת השווי; .1

ת הון החברה הטרוגני, דהיינו, הון החברה בנוי מריבוי שכבות של מניות מועדפות, )מניו .2

 בכורה(, כשלכל סוג של מניות ישנן זכויות שונות, לרבות, בארועי הנזלה.

מודל מתמטי זה נחשב למדויק יותר ממודלים מקובלים אחרים, היות שהוא מבוסס בעיקר 

על חישובים אריתמטים וממעט בהנחות ואומדנים. ההשקעה במניות בכורה דומה במהותה, 

 ות רכש, כאשר נכס הבסיס הינו שווי החברה.  )בעיקר באירוע הנזלה(, להשקעה באופצי

 שיטת שווי שוק

במידה והחברה נסחרת ובעלת סחירות מספקת, שווי השוק שלה, כפי שמשתקף בבורסה 

 )עסקאות רבות בין קונים מרצון למוכרים מרצון( יכול לספק אינדיקציה חזקה לגבי שוויה.
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 עתידיים ן זרמי מזומניםשיטת היוו

ושב באמצעות שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים מבוסס על יכולתה שווי החברה המח

להפיק מזומנים בעתיד. לצורך שימוש בשיטה זו, בחברות "הזנק", יש לבנות מודל פיננסי בעל 

שלשה תרחישים )פסימי, סביר ואופטימי(, אשר יחזה את תזרים המזומנים הצפוי של החברה 

חיזוי הרווח התפעולי, שיעורי המס והתאמות תפעוליות )בכל אחד מהתרחישים( וזאת על ידי 

והוניות, וזאת על מנת לעבור מהרווח החשבונאי לתזרים מזומנים. לכל תרחיש יש לאמוד את 

ההסתברות למימושו וזאת על ידי ההנחות הסבירות ביותר הנכונות לאותו יום ובהתבסס על 

ידי להיום יש לקבוע את מחיר ההון הנחות הנהלת החברה. לשם היוון תזרים המזומנים העת

, דהיינו, ממוצע Weighted Average Cost Of Capital (WACC)הממוצע של החברה 

 משוקלל של מקורות המימון של החברה אשר נקבע להלן:

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V 

 כאשר:

E -  ווי שוקבמונחי ש ההון העצמיהינו. 

 D-  .הינו שווי השוק של החוב 

V ( =E+D )- .שווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה 

 Ke- .הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה 

 - K.הינו מחיר החוב, הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של החברה 

T -  .שיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה 

 ההון העצמי נקבע כדלקמן:חישוב התשואה על 

Ke=Rf+*(Rm-Rf)+P 

Rf -  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון 

 -  מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת

הביטא הינה  ומבוסס על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו.

 המדד לסיכון "הסיסטמטי" של החברה.

רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק )קרי, במקרה של  לעסק, 1-כאשר מקדם זה גדול מ

מיתון יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר 

 .מהממוצע לשינויים במצב השוק יותררגיש  העסקשווי  (, וכפועל יוצא,מענפים אחרים
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 - (Rm-Rf)כון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין הינה פרמיית הסי

 הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

P -  שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של

 העדר סחירות וגודל.

 שיטת המכפיל

בין שווי  תלפוע היאעל בסיס היחס הממוצע בענף בו שווי החברה בשיטת המכפיל מוערך 

נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי,  או כלכלי השוק לבין פרמטר חשבונאי

הרווח התפעולי, המכירות וההון העצמי. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר 

 הרלבנטי מכונה "מכפיל".

 שיטת השווי הנכסי

  במונחים של שווי שוק.ו, שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותי

שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת חברות נדל"ן. הגישה 

, אך לא בהכרח להערכת פוטנציאל הרווח הצפוי לנבוע "עסק בפירוק"מתאימה גם להערכת 

מנכסי העסק. החיסרון העיקרי של השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל 

 וחים הקיים בעסק מעבר לנכסים הרשומים בספרי החברה.הרו
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 הערכת שווי החזקות 

ישנן שלוש שיטות מקובלות להקצאת שווי החברה בין סוגי המניות השונים. להלן שלוש 

 השיטות:

על  -(Probability - Weighed Expected Return Method)  שיטת תוחלת התשואה .1

רה המוחזקת לכמה סוגים של תרחישים: הנפקה פי שיטה זו, יש "לפרק" את שווי החב

ראשונית לציבור, מכירה או מיזוג, תזרימי מזומנים מהפעילות השוטפת ופשיטת רגל. לכל 

תרחיש תינתן הסתברות, ותחושבנה זכויותיה הפיננסיות של החברה בהתאם לסוג ולכמות 

זכויותיה  המניות אשר בבעלותה. שווי ההחזקה של החברה הינו ממוצע משוקלל של

 הפיננסיות בכל תרחיש למועד הערכת השווי.

על פי שיטה זו,  -( OPM - Option Pricing Modelשיטת תמחור כתבי האופציה ) .2

בחברה בעלת הון מניות הטרוגני, השקעה בכל סוג של מניות דומה במהותה, בעת אירוע 

מחיר המימוש, בכל הנזלה, להשקעה באופציות רכש, כאשר נכס הבסיס הינו שווי החברה, ו

של המניות בעלות קדימות בקבלת  Liquidation preference -סוג של מניות, הינו סכום ה

 מזומן בעת אירוע הנזלה.

על פי שיטה זו, יש להקצות את  -(Current Value Method) שיטת הערך הנוכחי  .3

של השכבה  Liquidation preference -השווי לכל שכבה של מניות בכורה לפי הגבוה מבין ה

או שוויה, בהנחת המרה למניות רגילות. יתרת השווי, במקרה שקיים, תוקצה למניות 

הרגילות. השימוש בשיטה זו מתאים בשני מקרים: האחד, כאשר החברה עומדת לפני 

התרחשותו של אירוע הנזלה )הנפקה, רכישה/מיזוג  או פירוק החברה(, והשני כאשר החברה 

רם התגבש ערך משמעותי למניות הרגילות בהשוואה למניות נמצאת בשלב מוקדם וט

 הבכורה. 
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 2018, ביוני 30ליום  ריגנרההחזקות החברה בהערכת שווי  .4

 -הכוללות מנגנון התאמת יחס המרה )להלן  Aהחזקות החברה בריגנרה כוללות מניות בכורה 

מניות , "(A-1 פציהאוכתבי " -)להלן  A-1למניות בכורה  כתבי אופציה"(, Aמניות בכורה "

 כתבי אופציה "(, Bמניות בכורה " -הכוללות מנגנון התאמת יחס המרה )להלן  Bבכורה 

 מניות רגילות.ו "(B-2כתבי אופציה " -)להלן  B-2למניות בכורה 

, ישמנו את שיטת תמחור כתבי החזקות החברה בריגנרהעל מנת לאמוד את השווי ההוגן של 

. בשיטה זו, כאמור, מדומה ההשקעה בכל סוג OPM (Option Pricing Model)האופציה 

מניות לאופציית רכש, כאשר את הזכויות של סוג המניה בעלת הקדימות לאותה השקעה 

 מייצגת תוספת המימוש.

 מרכיבי ההון

הינו סך השווים של מכשירי ההון  ריגנרהההון העצמי )אקוויטי( של ההוגן של שווי ה

 הקיימים בה. 

שנאמד בסך , ריגנרהן של מכשירי ההון חושב בצורה איטרטיבית, בהתאם לשווי השווי ההוג

בקביעתה התבססה הנהלת  .. שווי ריגנרה התקבל מהנהלת החברהאלפי דולר 23,276 של

נספח  - 5)ראה פרק  2018, בפברואר 27 כפי שנאמד ביום ריגנרההחברה על השווי ההוגן של 

מיום  ריגנרהע על שינוי משמעותי בשווי עשויים להצביתחת ההנחה שלא חלו אירועים הא'( ו

 .2018ביוני,  30ועד ליום  2018, בפברואר 27
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 :2018ביוני,  30ליום  ריגנרהשל  והחוב הטבלה שלהלן מציגה את מרכיבי ההון

שיעור מסך המניות 

באירוע הנזלה
באירוע הנזלה

מספר 

מכשירים
סוג המכשיר

מניות רגילות

28.4% 2,603,249 2,603,249 מניות רגילות *

2.1% 190,713 190,713 כתבי אופציה לעובדים **

30.5% 2,793,962 2,793,962 סה"כ מניות רגילות

מניות בכורה

20.4% 1,870,016 1,870,016 B מניות בכורה

7.8% 712,896 712,896 מניות בכורה B )הלוואות המירות(

17.0% 1,553,278 1,412,071 A מניות בכורה

2.1% 191,172 173,793 A-1 מניות בכורה

47.3% 4,327,362 4,168,776 סה"כ מניות בכורה

כתבי אופציה

17.0% 1,558,347 1,558,347 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 משקיעים

5.2% 475,265 475,265 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 הלוואות המירות

100.0% 9,154,936 8,996,350  סה"כ
של  כתבי אופציות לעובדים במחיר מימוש השווה לערך הנקוב 783,613* המניות הרגילות כוללות 

 ש"ח, השקולים, במהותם הכלכלית, למניות רגילות. 0.01המניות הרגילות, 

 דולר לכתב אופציה. 5.67 -** מחיר מימוש ממוצע של כ

 סדר קדימות חלוקת התמורה בעת אירוע הנזלה

  בעלי מניות בכורהB זכאים לקבל בעת אירוע הנזלה, סכום השווה להשקעתם המקורית 

 .8%ור של בתוספת ריבית שנתית בשיע

  בעלי מניות בכורהA ו- A-1  זכאים לקבל בעת אירוע הנזלה, סכום השווה להשקעתם

  .המקורית

 תחולק בין  ,לחלוקה י מניות הבכורה, יתרת הסכום הזמינהלאחר חלוקת הזכויות לבעל

 .בעלי המניות הרגילות בחברה

  בכורהכל אחד מבעלי מניות B ת )יחס ההמרה הינו יות רגילולמנ ורשאי להמיר את מניותי

 מניה רגילה עבור כל מנית בכורה(.  1

  בכורהכל אחד מבעלי מניות A ו- A-1 יות רגילות )יחס למנ ורשאי להמיר את מניותי

 מניה רגילה עבור כל מנית בכורה(.  1.1ההמרה הינו 
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 :)אלפי דולר( 2הנזלה עלהלן טבלה המרכזת את הזכויות העדיפות של מניות הבכורה באירו

זכויות עדיפות באירוע 

הנזלה
סכום ריבית סכום השקעה מחיר הנפקה מס' מניות סוג מכשיר

12,739 1,893 10,846 $5.800 1,870,016 מניות בכורה B משקיעים

3,885 577 3,308 $4.640 712,896 מניות בכורה B הלוואות המירות

6,500 -             6,500 $4.603 1,412,071 A מניות בכורה

1,000 -             1,000 $5.754 173,793 A-1 מניות בכורה

24,124 2,470 21,654 4,168,776  סה"כ

 פרמטרים לחישוב השווי ההוגן של סוגי המניות

  2018ביוני,  30 מועד החישוב הינו -מועד החישוב. 

 תוספת המימוש של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות  - תוספת המימוש

 עליה.

  ריגנרההינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של  -אורך החיים .

 .שנים 1.8 -ב, נאמד אורך החיים ריגנרהחות הנהלת בהתאם להנ

  ת ות חוב ממשלתיושל אגרהתשואה לפדיון חושבה בהתבסס על  -ריבית חסרת סיכון

השווה בקירוב לאורך החיים החזוי עד לאירוע  ת מח"מ )משך חיים ממוצע(ובעל בארה"ב

 .2.49%תנו בחישובינו הינה הריבית חסרת הסיכון אשר שימשה או. ההנזלה

  חברה משמשת כנקודת התחלה בקביעת התנודתיות ההיסטורית של  -סטיית תקן

אמדנו את סטיית התקן בהתבסס על  ,נסחרתאינה  וריגנרההואיל  התנודתיות הצפויה.

 .לריגנרההדומות במאפייניהן ובפעילותן ממוצע סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות 

לכל אחת מחברות המדגם  )תקנון לשנה( ייומהתנודתיות ההיסטורית חושבה על בסיס 

 . עד לאירוע ההנזלהבהתאם לזמן הנותר 

 להלן מדגם החברות:

סטיית תקןחברה

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)45.20%

Compugen Ltd. (CGEN)60.41%

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)55.97%

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)98.31%

Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)53.44%

 62.67%ממוצע
   .62.67% ינהסטיית התקן ששימשה אותנו בחישובינו ה

                                            

 ממועד הערכת השווי. שנים 1.8 -בעוד כ, אירוע הנזלה צפוי להתרחש ריגנרהבהתאם להערכות הנהלת  2
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  2018ביוני,  30ליום  ריגנרהאלפי דולר. שווי  23,276, ריגנרההינו שווי  -נכס הבסיס 

 ריגנרההנהלת החברה על השווי ההוגן של בקביעתה התבססה התקבל מהנהלת החברה. 

תחת ההנחה שלא חלו אירועים העשויים  נספח א'( - 5פרק  )ראה 2018, בפברואר 27מיום 

ביוני,  30ועד ליום  2018, בפברואר 27מיום  ריגנרהע על שינוי משמעותי בשווי להצבי

2018 . 

ת התמורה אשר הטבלה שלהלן מפרטת את אחוז ההשתתפות של כל בעל מניות בחלוק

 (:אלפי דולר)תתקבל בעת אירוע הנזלה, בכל אחד מהמקטעים 

{C( 0 ) - C( 16,624 )} -           -           -           76.6% 23.4% -                 -                    -            

{C( 16,624 ) - C( 24,124 )} -           86.7% 13.3% -                 -                  -                 -                    -            

{C( 24,124 ) - C( 35,018 )} 100.0% -           -           -                 -                  -                 -                    -            

{C( 35,018 ) - C( 39,367 )} 62.6% 37.4% -           -                 -                  -                 -                    -            

{C( 39,367 ) - C( 40,319 )} 59.9% 35.7% 4.4% -                 -                  -                 -                    -            

{C( 40,319 ) - C( 41,444 )} 51.4% 30.7% 3.8% -                 14.1% -                 -                    -            

{C( 41,444 ) - C( 48,513 )} 49.6% 29.6% 3.6% -                 13.6% -                 -                    3.6%

{C( 48,513 ) - C( 49,564 )} 36.6% 21.8% 2.7% 26.3% 10.0% -                 -                    2.7%

C( 49,564 ) 28.4% 17.0% 2.1% 20.4% 7.8% 17.0% 5.2% 2.1%

התמורה שתתקבל באירוע הנזלה
מניות בכורה 

A-1

 B מניות בכורה

משקיעים

אופציות 

לעובדים
מניות רגילות

מניות בכורה 

A

 B מניות בכורה

)הלוואה המירה(

 B-2 כתבי אופציה

משקיעים

 B-2 כתבי אופציה

הלוואה המירה

 

שווי המניות חושב בהתבסס על נוסחאות של אופציות רכש, הכוללות אחוזי ההשתתפות של 

 .כל סוג מניות בכל מקטע, כפי שמתואר לעיל

 סיכום ממצאים

 )אלפי דולר(: יגנרהרשל  והחוב ההוגן של מכשירי ההון שוויהאת  השלהלן מציג ההטבל

סה"כ שווי למכשיר כמות מכשירים

10,327 $5.52 1,870,016 מניות בכורה B משקיעים

3,333 $4.67 712,896 מניות בכורה B )הלוואה המירה(

3,763 $2.67 1,412,071 A מניות בכורה

510 $2.94 173,793 A-1 מניות בכורה

4,620 $1.77 2,603,249 מניות רגילות

630 $0.31 2,033,612 B-2 כתבי אופציה למניות בכורה

92 $0.48 190,713 כתבי אופציה לעובדים

23,276 8,996,350  סה"כ
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 ריכוז ממצאים .4.1

 אלפי דולר(: ) 2018, ביוני 30ליום  הטבלה להלן מציגה את שווי החזקות החברה בריגנרה

סה"כ שווי למניה כמות מכשירים סוג המכשיר

426 $1.77 240,203 מניות רגילות

1,447 $2.67 543,104 A מניות בכורה

1,041 $4.67 222,780 B מניות בכורה

46 $0.31 148,520 B-2 כתבי אופציה למניות בכורה

2,961 1,154,607  סה"כ
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 2018, בפברואר 27ליום שווי הוגן מכשירי הון וחוב  -נספח א'  .5

 רקע -ריגנרה פרמה  .5.1

 כללי .5.1.1

 ברה פרטית בערבון מוגבל לפיכח 2008ביוני,  26התאגדה ביום )ריגנרה(  ריגנרה פרמה בע"מ

, ד"ר חברהע"י ד"ר צדיק חזן, המכהן כדירקטור ב. ריגנרה נוסדה 1999-חוק החברות, תשנ"ט

  דורון כהן.ומיכאל שטיינברג גד לביא, 

. רקמות לשיקום טיפול שיטות ופיתוח במחקר עוסקתו הפארמה בתחום ריגנרה פועלת

 אחדב שנפגע ראיה עצב לשיקום, "(התרופה" -)להלן  RPh201 -ה תרופת את מפתחתריגנרה 

 אוטם( 2) )דרכים מתאונת כתוצאה פגיעה כגון( טראומה( 1): רפואיים מצבים משני

 אופטית איסכמית נוירופתיה - עורקים מדלקת נגרם שאינו הראייה עצב ראש )אסכמיה(

 .(NAION "- Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy" -להלן ( קדמית

 עצב ראש אוטם. מזון וחומרי חמצן מחוסר כתוצאה לרקמה או לאיבר שנגרם נזק הוא אוטם

 לאספקת הפרעה ידי על הראייה בעצב פוגעת אשר השכיחות המחלות אחת הינה הראייה

 היעד קהל. קבוע ראייה לאובדן עד בראייה חד לאובדן לגרום הועלול, הראייה עצב אל הדם

 לשיפור טיפול שיטת כל מציעה אינה הקונבנציונלית הרפואה אשר ליםמטופ והינ התרופה של

 .כאמור הרפואי מצבם חומרת

 אלת צמח של משרף המופק בוטני חומרמורכבת מ ,RPh201ריגנרה,  שבפיתוח התרופה

ניתן להפעיל את  באמצעותה, פטנטיםב המוגנת מיצוי שיטת פיתחהריגנרה  .המסטיק

 התרופה כאשר ,האדם בגוף ,אפקטיבית בצורה בוטניה שבחומר האקטיביים הרכיבים

 ניסוי השלימה וכן בחיות קליניים-פרה ניסויים מספר ביצעה ריגנרה. עורי תת באופן מוזרקת

( 2 פאזה( קליני ניסוי ריגנרההשלימה  2016בחודש יולי,  .1) פאזה( בקנדה אדם בבני קליני

רשות יעדי הניסוי כפי שהוגדרו על ידי אשר תוצאותיו מצביעות על עמידה בהצלחה בבישראל 

מצביעות  ריגנרההתוצאות הראשוניות שבידי  .3( לשלב FDA) המזון התרופות האמריקאית

מתוך  4מהמקרים ) 36% -כב ,טיפול חודשי 6על הצלחה בעמידה ביעד היעילות כאשר לאחר 

 וזאת לעומת שורות לפחות 3 -שופרה חדות הראיה ב ,RPh201 -מהמטופלים( שטופלו ב 11

 אשר ניתנה בהזרקה תת ,RPh201 -תרופת ה בקבוצת הביקורת. (8מטופל אחד מתוך ) 12.5%
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חודשים, הראתה פרופיל בטיחותי טוב ולא אובחנו אירועים  6עורית פעמיים בשבוע במשך 

 . 3הגישה בקשה להתחלת ניסוי שלב  ריגנרהנכון למועד החישוב,  .שליליים מהותיים

 האקטיביים הרכיבים של כימי לפיתוח פועלת ריגנרה, בתרופה הקליניים יםלניסוי במקביל

 במסלולים התרופה לשיווק אישורים קבלת לצורך, לעיל כאמור, הבוטני בחומר

 -ה, האמריקאי והתרופות המזון מנהל בעיקר( השונים הרגולציה גופי אצל הקונבנציונליים

FDA )בוטניים ומריםח עבור הקיים האישור במסלול במקום וזאת. 

 הפעילות תחום .5.1.2

 באופן תשתפר לא מטופל של הראייה איכות כי הינה הרפואה בעולם כיום המקובלת ההנחה

 מתמקדת ריגנרה התרופה אותה מפתחת, לפיכך. הפגיעה ממועדשנה  חלוף לאחר עצמאי

 המשתתפים המטופלים. התרופה מתן מועד לפני שנה לפחות נפגעה שראייתם בטיפול בחולים

 או/ו השווה ראייה חדות עם, העיניים בשתי או אחת בעין ראיה לקות בעלי הינם בניסוי

 6 של ממרחק כלשהו עצם לראות מסוגל הצופה לפיו מצב משקף הנתון) 6/60 -מ פחותה

 שדה או, )מטר 60 של ממרחק אותו לראות המסוגל תקינה ראייה בעל לעומת בלבד מטרים

 .לותמע 15 על עולה אינו אשר ראייה

 המוצעות רפואיות טיפול שיטות קיימות לא, ריגנרה ידיעת ולמיטב למועד החישוב נכון

 .בפיתוח מתחרים מוצרים קיימים לא וכן, הפגיעה מיוםשנה  חלוף לאחר בהתוויה למטופלים

 כאמור הברית בארצות הכולל החדשים המטופלים מספר שפורסמו, 3בהתאם למחקרים

לפי  נפוץ ביותר בקרב מבוגרים. NAION -ההערכה היא שו מטופלים 8,000 -בכ נאמד

4
American academy of ophthalmology  מחלתNAION  אנשים  10.3 -ל 2.3פוגעת בין

 .בשנה 100,000מתוך 

, נוספות במדינות החדשים המטופלים למספר באשר מהימן מידעהמדעית  הקהילה בקרב אין

 החדשים הנפגעים מספר באירופה כי הינה תהמקובל ההנחה ריגנרה, ידיעת למיטב אולם

                                            

3 Johnson LN et al. 1994, Hattenhauer MG et al 1997 

JAMA. 1995;273:625–32; Chapter 191 – Ischemic Optic Neuropathy, Diabetic Papillopathy, and 

Papillophlebitis; ANTHONY C. ARNOLD 

4 Arteritic_Anterior_Ischemic_Optic_Neuropathy_(NAION-http://eyewiki.aao.org/Non) 

 

http://eyewiki.aao.org/Non-Arteritic_Anterior_Ischemic_Optic_Neuropathy_(NAION)
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 המחקרים לאור. הברית בארצות החדשים הנפגעים למספר הדומה במספר נאמד שנה מידי

 רב מטראומה וכן NAION -מ שנה מידי החדשים הנפגעים מספר כי מעריכה ריגנרה, כאמור

 באירופה וארה"ב. 16,000 -בכ לפחות נאמד מערכתית

 תרופה שיווק אישור .5.1.3

 על( בישראל מחמירה לרגולציה כפוף התרופה שיווק ואישור, שיושלם ככל, התרופה וחפית

 FDA) -ה, האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על( הברית בארצות ,)הבריאות משרד ידי

 תחליט בהן הנוספות ובמדינות EMA)-ה סוכנות התרופות האירופיתעל ידי  (ובאירופה

 ממדינה שונות שיווק אישור קבלת לצורך הרגולטוריות שותהדרי. התרופה את לשווק ריגנרה

 יתקבל דומה אישור כי בהכרח מעיד אינו אחת מדינה ידי על שניתן שיווק ואישור למדינה

 כלל בדרך יקל יותר כמחמיר הנחשב רגולטור ידי על שיינתן אישור, זאת עם. אחרת במדינה

 בהם האישור הליכי. העולם ברחבי אחרות וטריטוריות במדינות שיווק אישורי קבלת על

 הפיתוח תהליכי, הקליניים הניסויים ביצוע תקינות בדיקות כוללים לעמוד התרופה צריכה

 הרשויות. המעבדה ובדיקות הייצור תהליכי ואמינות עקביות בדיקת, התרופה של

 נהבש פעם של בתדירות, המוצר אישור לאחר גם תקופתיות בדיקות גם מבצעות הרגולטוריות

 . נאותים ייצור בנהלי החברה עומדת האם נבדק ובמסגרתן, שנתיים או

 שוק ומתחרים .5.1.4

של  הרפואי מצבם חומרת לשיפור טיפול שיטת כל מציעה אינה הקונבנציונלית הרפואה

 אין תחליף כיום לתרופתה. ריגנרההחולים האמורים, ולפי ממצאי 

 נתונים פיננסיים .5.1.5

 אלפי ש"ח(:) 2013-2017ם לשני ריגנרההפסד של ח רווח ודו"מציגה את להלן הטבלה 

2017 2016 2015 2014 2013

(13,894) (18,347) (6,510) (3,852) (2,477) הוצאות מחקר ופיתוח

(1,897) (2,488) (1,646) (1,798) (1,889) הוצאות הנהלה וכלליות

(15,791) (20,835) (8,156) (5,650) (4,366) הפסד תפעולי

-            4 הכנסות אחרות            -            -            -

19,135 (8,209) 3,321 1,812 150 הכנסות   )הוצאות( מימון, נטו

3,344 (29,040) (4,835) (3,838) (4,216)  הפסד נקי
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 )אלפי ש"ח(: 2014-2017בדצמבר של השנים  31ליום  ריגנרה מציגה את מאזןלהלן הטבלה 

2017 2016 2015 2014

נכסים

644 1,470 6,388 2,459 מזומנים ושווי מזומנים

449 130 111 101 חייבים ויתרות חובה

909 1,373 976 98 רכוש קבוע

2,002 2,973 7,475 2,658 סה"כ נכסים

התחייבויות

856 190 63 246 ספקים ונותני שירותים

1,108 359 563 766 זכאים ויתרות זכות

12,382 2,688 הלוואות המירות מבעלי מניות            -            -

15,083 26,312 8,209 התחייבות בגין מניות בכורה א' המירות            -

6 4,012 1,668 734 התחייבות בגין אופציות

41 29 29 11 התחייבויות בשל הטבות לעובדים

29,476 33,590 10,532 1,757 סה"כ התחייבויות

(27,474) (30,617) (3,057) 901 הון עצמי

2,002 2,973 7,475 2,658  סה"כ התחייבויות והון עצמי
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 2018, בפברואר 27ליום  ריגנרההשווי ההוגן של  .5.2

 משקיעיםעם גיוס הון  הסכם על ריגנרהחתמה  2018, בפברואר 27ביום  ,1כאמור בפרק 

 -כ בתמורה להשקעה של Bמניות בכורה  1,870,016 יםלמשקיע ריגנרה, תקצה קיימים לפיו

האופציה לרכוש מניות בכורה  יםבנוסף, ניתנה למשקיע .דולר למניה( 5.8) דולר אלפי 10,846

B-2 בכורה ניית ממחיר מ 120% -ובהתאם למחיר למניה השווה ל םבגובה סך השקעתB . 

למרות שמדובר בהשקעה עם משקיעים קיימים, תנאיה נקבעו  הנהלת החברה מסרה, כי

לאחר מו"מ והוסכמו על כלל בעלי המניות בחברה, כך שלדידה עסקה זו משקפת את תנאי 

 השוק, קרי, משקפת תנאים שהיו נקבעים בין קונה מרצון למוכר מרצון.

OPM (Option Pricing Model ) -ישמנו את מודל ה, יריגנרהעל מנת לאמוד את שווי 

המתבסס על נתוני הסכם ההשקעה, על הזכויות המוקנות לסוגי המניות השונים ועל 

 פרמטרים נוספים כפי שיוצגו להלן.

 :2018בפברואר,  27ליום  ריגנרההטבלה שלהלן מציגה את מרכיבי ההון והחוב של 

שיעור מסך המניות 

באירוע הנזלה
באירוע הנזלה

מספר 

מכשירים
סוג המכשיר

מניות רגילות

26.3% 2,303,080 2,303,080 מניות רגילות *

1.0% 90,441 90,441 כתבי אופציה לעובדים **

27.3% 2,393,521 2,393,521 סה"כ מניות רגילות

מניות בכורה

21.4% 1,870,016 1,870,016 מניות בכורה B )המשקיעים(

8.1% 712,896 712,896 מניות בכורה B )הלוואות המירות( ***

17.7% 1,553,278 1,412,071 A מניות בכורה

2.2% 191,172 173,793 A-1 מניות בכורה

49.4% 4,327,362 4,168,776 סה"כ מניות בכורה

כתבי אופציה

17.8% 1,558,347 1,558,347 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 המשקיעים

5.4% 475,265 475,265 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 הלוואות המירות

1,238,278 A-1 כתבי אופציה למניות בכורה

100.0% 8,754,495 9,834,187  סה"כ
בי אופציות לעובדים במחיר מימוש השווה לערך הנקוב של כת 483,444* המניות הרגילות כוללות 

 ש"ח, השקולים, במהותם הכלכלית, למניות רגילות. 0.01המניות הרגילות, 

 דולר לכתב אופציה. 7.34 -** מחיר מימוש ממוצע של כ

, בריגנרההומרו הלוואות המירות אשר היו קיימות  Bבמסגרת הסכם ההשקעה במניות בכורה *** 

מהמחיר למניה  20%הערך שהונפקו למשקיעים בהתאם למחיר למניה המשקף הנחה של  לניירות

 ששולם ע"י המשקיעים בעסקה.
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 סדר קדימות חלוקת התמורה בעת אירוע הנזלה

  בעלי מניות בכורהB זכאים לקבל בעת אירוע הנזלה, סכום השווה להשקעתם המקורית 

 .8%בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 

  בכורה בעלי מניותA ו- A-1  זכאים לקבל בעת אירוע הנזלה, סכום השווה להשקעתם

  .המקורית

 תחולק בין  ,לחלוקה י מניות הבכורה, יתרת הסכום הזמינהלאחר חלוקת הזכויות לבעל

 .בריגנרהבעלי המניות הרגילות 

  בכורהכל אחד מבעלי מניות B יות רגילות )יחס ההמרה הינו למנ ורשאי להמיר את מניותי

 מניה רגילה עבור כל מנית בכורה(.  1

  בכורהכל אחד מבעלי מניות A ו- A-1 יות רגילות )יחס למנ ורשאי להמיר את מניותי

 מניה רגילה עבור כל מנית בכורה(.  1.1ההמרה הינו 

 :)אלפי דולר( 5הנזלה עלהלן טבלה המרכזת את הזכויות העדיפות של מניות הבכורה באירו

זכויות עדיפות באירוע 

הנזלה
סכום ריבית סכום השקעה מחיר הנפקה מס' מניות סוג מכשיר

12,739 1,893 10,846 $5.800 1,870,016 מניות בכורה B משקיעים

3,885 577 3,308 $4.640 712,896 מניות בכורה B הלוואות המירות

6,500 -             6,500 $4.603 1,412,071 A מניות בכורה

1,000 -             1,000 $5.754 173,793 A-1 מניות בכורה

24,124 2,470 21,654 4,168,776  סה"כ

 וי ההוגן של סוגי המניותפרמטרים לחישוב השו

  2018בפברואר,  27 מועד החישוב הינו -מועד החישוב. 

 תוספת המימוש של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות  - תוספת המימוש

 עליה.

  ריגנרההינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של  -אורך החיים .

 .שנים 2.1 -אמד אורך החיים בבהתאם להנחות הנהלת החברה, נ

  ת ות חוב ממשלתיושל אגרהתשואה לפדיון חושבה בהתבסס על  -ריבית חסרת סיכון

השווה בקירוב לאורך החיים החזוי עד לאירוע  ת מח"מ )משך חיים ממוצע(ובעל בארה"ב

 .2.28%תנו בחישובינו הינה הריבית חסרת הסיכון אשר שימשה או. ההנזלה

                                            

 שנים ממועד הערכת השווי. 2.25 -רחש בעוד כ, אירוע הנזלה צפוי להתריגנרהבהתאם להערכות הנהלת  5
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  חברה משמשת כנקודת התחלה בקביעת דתיות ההיסטורית של התנו -סטיית תקן

אמדנו את סטיית התקן בהתבסס על  ,נסחרתאינה  וריגנרההואיל  התנודתיות הצפויה.

 .לריגנרההדומות במאפייניהן ובפעילותן ממוצע סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות 

אחת מחברות המדגם לכל  )תקנון לשנה( יומיהתנודתיות ההיסטורית חושבה על בסיס 

 . עד לאירוע ההנזלהבהתאם לזמן הנותר 

 להלן מדגם החברות:

סטיית תקןחברה

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)50.44%

Compugen Ltd. (CGEN)55.38%

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)57.25%

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)104.10%

Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)56.42%

 64.72%ממוצע

   .64.72% ינהסטיית התקן ששימשה אותנו בחישובינו ה

  אשר נאמד באמצעות חישוב איטרטיבי על ידי המשוואה  ריגנרההינו שווי  -נכס הבסיס

 הבאה )אלפי דולר(:

10,846 = {C(0)-C(16,624)} x 76.6% + {C(45,169)-C(46,148)} x 28.2% + 

{C(46,148)-C(49,420)} x 39.6%  + C(49,420) x 39.2% 

בהתאם לזכויות  OPM -בוצע על ידי יישום מודל ה ריגנרהשל  חישוב שווי כלל מכשירי ההון

 המוקנות לכל מכשיר.

הטבלה שלהלן מפרטת את אחוז ההשתתפות של כל בעל מניות בחלוקת התמורה אשר תתקבל 

 (:אלפי דולר)אירוע הנזלה, בכל אחד מהמקטעים  בעת

{C( 0 ) - C( 16,624 )} -           -           -           76.6% 23.4% -                    -                    -            

{C( 16,624 ) - C( 24,124 )} -           86.7% 13.3% -                        -                 -                    -                    -            

{C( 24,124 ) - C( 33,762 )} 100.0% -           -           -                        -                 -                    -                    -            

{C( 33,762 ) - C( 37,797 )} 59.7% 40.3% -           -                        -                 -                    -                    -            

{C( 37,797 ) - C( 38,683 )} 56.9% 38.4% 4.7% -                        -                 -                    -                    -            

{C( 38,683 ) - C( 45,169 )} 48.4% 32.6% 4.0% -                        15.0% -                    -                    -            

{C( 45,169 ) - C( 46,148 )} 34.7% 23.4% 2.9% 28.2% 10.8% -                    -                    -            

{C( 46,148 ) - C( 49,420 )} 26.6% 17.9% 2.2% 21.6% 8.2% 18.0% 5.5% -            

C( 49,420 ) 26.3% 17.7% 2.2% 21.4% 8.1% 17.8% 5.4% 1.0%

התמורה שתתקבל באירוע הנזלה
מניות בכורה 

A-1

 B מניות בכורה

המשקיעים

אופציות 

לעובדים
מניות רגילות

מניות בכורה 

A

 B מניות בכורה

)הלוואה המירה(

 B-2 כתבי אופציה

המשקיעים

 B-2 כתבי אופציה

הלוואה המירה

 
שווי המניות חושב בהתבסס על נוסחאות של אופציות רכש, הכוללות אחוזי ההשתתפות של כל 

 .סוג מניות בכל מקטע, כפי שמתואר לעיל
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 A-1כתבי אופציה למניות בכורה פרמטרים לחישוב השווי ההוגן של 

 בהתבסס על הפרמטרים הבאים: B&Sבאמצעות מודל חושב  השווי ההוגן של כתבי האופציה,

 2018, בפברואר 27מועד החישוב הינו  - מועד החישוב. 

  הינו שווי מניית בכורה  נכס הבסיס -נכס הבסיסA-1  במועד החישוב. שווי מניית בכורהA-

 .דולר 2.96הינו  1

 דולר 5.754מחיר המימוש בגין כתבי האופציה הינו  - מחיר המימוש. 

 למניות בכורה האופציה מועד הפקיעה של כתבי , 1כאמור בפרק  - פקיעה מועדA-1  הינו

. 2018במרץ,  1יום  מיליון דולר או 3המוקדם מבין אירוע הנזלה, גיוס הון של לכל הפחות 

, במרץ 1 , ביוםכאמור לעילה, האופציכתבי של הפקיעה מועד העריכה את  ריגנרההנהלת 

2018 . 

  כאשר מחיר המימוש של האופציה נקוב בדולר, שיעור הריבית חסרת     -ריבית חסרת סיכון

הסיכון יילקח מהתשואה לפדיון של אגרת חוב ממשלתית בארה"ב בעלת מח"מ )משך חיים 

. הריבית חסרת הסיכון הממוצע( השווה בקירוב לאורך החיים החוזי של כתבי האופצי

 .1.41%הינה ששימשה אותנו בחישובינו 

 חברה משמשת כנקודת התחלה בקביעת התנודתיות ההיסטורית של  - סטיית תקן

אינה נסחרת, אמדנו את סטיית התקן בהתבסס על  וריגנרההואיל  התנודתיות הצפויה.

. לריגנרהממוצע סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות הדומות במאפייניהן ובפעילותן 

לכל אחת  )תקנון לשנה(סיס יומי על בלתקופה בת חצי שנה, התנודתיות ההיסטורית חושבה 

 .מחברות המדגם

 להלן מדגם החברות:

סטיית תקןחברה

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)50.03%

Compugen Ltd. (CGEN)79.76%

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)43.86%

Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)67.27%

Brainstorm Cell Therapeutics Inc. (BCLI)51.92%

 58.57%ממוצע

   .58.57% ינהסטיית התקן ששימשה אותנו בחישובינו ה

 מחיר המימוש של כתבי האופציה מותאם במלאו לחלוקת דיבידנדים מניות הטבה  - דדיבידנ

 וכיו"ב, לפיכך, לא לקחנו בחישובינו תשואת דיבידנד.
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 27 ליום A-1למניות בכורה  של כתבי האופציהאת השווי ההוגן  הטבלה להלן מציגה

 :2018בפברואר, 

סה"כ באלפי 

דולר
שווי למניה כמות מכשירים סוג המכשיר

-          -         1,238,278 A-1 כתבי אופציה למניות בכורה 

 סיכום ממצאים

 ריגנרה:ההוגן של מכשירי ההון של  שוויהאת  השלהלן מציג ההטבל

סה"כ באלפי 

דולר
שווי למכשיר כמות מכשירים

10,105 $5.40 1,870,016 מניות בכורה B המשקיעים

3,290 $4.61 712,896 מניות בכורה B )הלוואה המירה(

3,864 $2.74 1,412,071 A מניות בכורה

515 $2.96 173,793 A-1 מניות בכורה

4,497 $1.95 2,303,080 מניות רגילות

741 $0.48 1,558,347 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 המשקיעים

226 $0.48 475,265 כתבי אופציה למניות בכורה B-2 הלוואות המירות

-               -              1,238,278 A-1 כתבי אופציה למניות בכורה

39 $0.43 90,441 כתבי אופציה לעובדים

23,276 9,834,187  סה"כ
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August 16, 2018  

Haim Gil-Ad, CEO  

NovellusDx Ltd. 

Dear Mr. Gil-Ad, 

Pursuant to NovellusDx Ltd. (hereinafter - "The Company") request, Pulvernis 

Bareket Ben-Yehuda Ltd. formerly known as: De-Kalo Ben-Yehuda (hereinafter - 

"The Appraiser") has prepared an independent analysis with respect to the 

allocation of the proceeds received from issuance of bundle of securities to its 

components, as of April 18, 2018 (hereinafter - “Allocation Date”) and with respect 

to the valuation of financial instruments that were classified as financial liabilities 

measured in fair value, as of June 30, 2018 (hereinafter - “Valuation Date”). 

The objective of this engagement is to assist the Company's management to allocate 

the proceeds received from issuance of bundle of securities, as of Allocation Date 

and to evaluate the financial instruments as of Valuation Date, with regard to the 

requirements under International Financial Reporting Standard IAS 39: "Financial 

Instruments: Recognition and Measurement" and International Financial Reporting 

Standard IAS 32: "Financial Instruments: Presentation".  

Accordingly, this valuation opinion should not be used for any other purpose or 

distributed to third parties (excluding Intercure Ltd.), other than the Company's CPA, 

without the express knowledge and written consent of The Appraiser. 

This valuation opinion relies on economic parameters which refers to the allocation 

of the bundle of securities as of Allocation Date and the valuation of financial 

instruments as of Valuation Date and express no recommendation of any kind. 

This valuation opinion refers to the allocation of the bundle of securities as of 

Allocation Date and the valuation of financial instruments as of Valuation Date, 
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based upon known data and parameters, and is relevant only to the date of report 

preparation. 

We are unrelated to the Company and have no current or expected interest in the 

Company or its assets. The results of our analysis were in no way influenced by the 

fee paid for our services. Additional business terms and conditions under which this 

assignment was performed are included within this report. 

We appreciate the opportunity to assist you to allocate the bundle of securities as of 

Allocation Date and to evaluate the financial instruments as of Valuation Date. 

Should you require any further clarification regarding the analysis prepared, we 

would be delighted to assist you.  

Following is a summary of our findings (USD thousand): 

Instrument
Number of 

Units

Value per 

Unit (USD)
Total Value

Preferred B Shares 625,488 4.89 3,056

Warrants B-1 500,376 1.89 944

Total 1,125,864 4,000

Proceed Allocation as of April 18, 2018

 

Instrument
Number of 

Units

Value per 

Unit (USD)
Total Value

Preferred B Shares 625,488 4.89 3,056

Warrants B-1 505,380 1.76 887

Original Warrants B-1 1,563,669 1.26 1,970

Warrants B 6,255 2.04 13

Total 2,700,792 5,926

The Fair Value of Financial Instruments as of June 30, 2018
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Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd.  

Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. formerly known as: De-Kalo Ben-Yehuda 

specializing in financial consulting services. DB provides a variety of financial and 

economic valuations, as well as independent financial opinions for accounting, legal 

and tax purposes etc.  

DB team consist of well experienced, accountants, economists and financial analysts. 

All of our assessments and valuations are compliant with valuation standards of local 

and international bodies, including the AICPA, IASB, IRS, SEC, Israeli SEC and 

IRS. 

We service more than 200 Public companies traded in Israel, U.S.A and Europe as 

well as hundreds of private companies.  

Management   

Shai Pulvernis, C.P.A - Managing Partner 

Mr. Pulvernis is a certified accountant in Israel, and holds a B.A. in Economics and 

Accounting from Ben-Gurion University.  

Mr. Pulvernis is a Managing Partner at Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. since 

2007. His experience includes a wide variety of independent financial and economic 

analysis for over 200 public companies and hundreds of private companies, in Israel 

and overseas, which includes, among other, valuations of companies, derivatives, 

goodwill, financial instruments and employee compensation plans. Mr. Pulvernis has 

Extensive experience, International accounting principles and standards. 

Mr. Pulvernis's expertise and extensive experience in the financial advisory & 

valuation fields, are required in process such as, Mergers and Acquisitions (M&A), 

IPO's and Financial Reporting (According to IFRS, Israel and U.S GAAP) and 

according to the requirements of the S.E.C, IRS and Israel’s SEC and Tax 

authorities. 

Prior to Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. Mr. Pulvernis served several years in the 

auditing, financial advisory and M&A department at Kesselman & Kesselman 
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(PricewaterhouseCoopers). During those years Mr. Pulvernis was involved with 

some of the major deals in the Israeli market. 

Eran Bareket, C.P.A - Managing Partner  

Mr. Bareket is a certified accountant in Israel and holds a B.A. in Economics and 

Accounting from Ben-Gurion University. 

Mr. Bareket is a Managing Partner at Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. since 

2007. His experience includes a wide variety of independent financial and economic 

analysis for over 200 public companies and hundreds of private companies, in Israel 

and overseas, which includes, among other, valuations of companies, derivatives, 

goodwill, financial instruments and employee compensation plans. Mr. Bareket has 

Extensive experience, International accounting principles and standards.  

Mr. Bareket's expertise and extensive experience in the financial advisory & 

valuation fields, are required in process such as, Mergers and Acquisitions (M&A), 

IPO's and Financial Reporting (According to IFRS, Israel and U.S GAAP) and 

according to the requirements of the S.E.C, IRS and Israel’s SEC and Tax 

authorities. 

Prior to Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. Mr. Bareket served several years as a 

Manager at Ernst & Young (E&Y). During those years, Mr. Bareket managed 

auditing accounts of leading public companies in Israel as well as performing due 

diligence for mergers and acquisitions. In this capacity, Mr. Bareket served as an 

expert and advisor in valuations for purposes of U.S. and International GAAP 

(IFRS), including advisory to companies on early transition to the IFRS.  

 

Respectfully submitted, 

 

Shai Pulvernis, C.P.A 

Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd. 
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1.  Allocation Bundle of Securities as of April 18, 2016 

1.1. Summary of Investment Agreement  

On December 23, 2015, as amended on June 20, 2016 and on August 24, 2016 the 

Company and a group of investors entered into a series B Share Purchase agreement 

(hereinafter - “SPA”).  

On April 18, 2018 the Company and new investors (hereinafter - “the Joining 

Investors”) entered into a joinder agreement to the SPA (hereinafter - “the Joinder 

SPA”). Under the Joinder SPA, in exchange for USD 4,000 thousand, the Company 

issued to the Joining Investors 625,488 preferred B shares (PPS of 6.395 USD) and 

500,376 Warrants to purchase Preferred B-1 shares (hereinafter -“Warrants B-1”). 

The Warrants B-1 shares will be exercisable until the earlier to occur of (i) the lapse 

of 24 months as of the warrant issue date; (ii) the closing of a Liquidation Event (as 

defined in the Company's Articles of Association) or (iii) a QIPO; in an exercise 

price of USD 7.994 per share. 

Economically / financially   

The Joinder SPA includes two different financial instruments: 

1. Preferred B Shares  

2. Warrants to purchase preferred B-1 shares 

1.2. Methodology  

International Financial Reporting Standard IAS 39: "Financial Instruments: 

Recognition and Measurement" (hereinafter - “IAS 39”) determine the accepted 

method in allocating the consideration received from bundle of securities. According 

to the guidelines of IAS 39, the allocation is based on the method of the remainder of 

consideration, when there is a hierarchy regarding the financial instruments 

measured at fair value and the financial instruments recognized as the remainder of 

consideration.    
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According to IAS 39, the allocation is based on the following hierarchy: 

1. Derivative and other financial instrument, measured at fair value through its 

contractual life. 

2. Financial liabilities and other complex instrument which do not recognised at 

fair value. 

3. Equity instruments.  

The international standard defines what is a financial liability measured and 

presented at fair value each period. A financial liability is, among other, any liability 

that is a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed 

amount of cash or another financial asset for a fixed number of the entity’s own 

equity instruments.  

Economic Methodology     

The Warrants B-1 1 were calculated based on the Black-Scholes formula, an option-

pricing model that takes into account, the following six inputs: 

 The price of the underlying share as of the valuation date; 

 The exercise price of the option; 

 The option contractual term;  

 The expected volatility of the price of the underlying share; 

 The risk-free interest rate(s) for the option contractual term; 

 The expected dividends over the option's expected term; 
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1.3. Fair Value of Warrant B-1 

As mentioned above, the Bundle issued to the investors on April 18, 2018 consists of 

625,488 Preferred B Shares, 500,376 Warrants B-1. The fair value of each 

instrument was calculated iteratively according to the fair value of Bundle B (USD 

4,000 thousand).  

The fair value of Warrants B-1 were calculated using the B&S model. Following are 

the parameters used in our calculation:   

Input Assumptions: 

Valuation Date - The valuation date is April 18, 2018.  

Underlying Share Price - The price of the underlying share is determined 

iteratively, using a system of two equations: the underlying share price and the fair 

value of the Warrants B-1. The price of the underlying share used in our calculation 

is USD 4.89. 

Exercise Price - according to the investment agreement, the exercise price of each 

Warrant B-1 is USD 7.994. 

Expiration Date - according to the investment agreement, the warrants will expire at 

the earlier to occur of (i) the lapse of 24 months as of the warrant issue date; (ii) the 

closing of a Liquidation Event (as defined in the Company's Articles of Association) 

or (iii) a QIPO. The Company’s management estimated that the expiration date of 

the warrants is April 18, 2020. 

Risk free interest rate - The risk free interest rate was calculated based on US 

Treasury bill with accordance to the expected term. The risk free interest rate used in 

our valuation was 2.48%. 

Volatility - Usually a Company's historical volatility is used as a starting point in 

determining the expected volatility. Since the Company is not traded, we used a 
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volatility rate quote from Damodaran
1
, which represents an average volatility rate of 

companies in the Drugs (Biotechnology) industry. The representative volatility rate 

used in our valuation is 94.78%. 

Dividend - Since the exercise price of the options is fully adjusted to any kind of 

distribution to shareholders; we didn’t take into consideration a dividend yield.  

The table below presents the Warrants B-1 fair value, according to the parameters 

described above (USD Thousand): 

Number of 

Warrants

Value per 

Warrant (USD)

Total 

Value

Warrants B-1 500,376 1.89 944  

1.4. Summary of Findings 

The table below presents the allocation between the fair value of Preferred B Shares 

and Warrants B-1 based on the parameters presented above (USD Thousand): 

Instrument
Number of 

Units

Value per 

Unit (USD)
Total Value

Preferred B Shares 625,488 4.89 3,056

Warrants B-1 500,376 1.89 944

Total 1,125,864 4,000

Proceed Allocation as of April 18, 2018

 

                                                 

1
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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2. The fair value of the financial instruments as of June 30, 2018 

2.1. Summary of Investments Agreements  

In accordance with the SPA, the Company issued to the Investors an aggregate 

amount of 1,954,652 preferred B shares and granted an aggregate amount of 

1,563,669 warrants to purchase Preferred B-1 Shares (hereinafter - “Original 

Warrants B-1”) in exchange for an  aggregate amount of  USD 12,500 thousand. 

The Original Warrants B-1 will be exercisable until the earlier to occur of (i) August 

31, 2019; (ii) the closing of a Liquidation Event (as defined in the Company's 

Articles of Association) or (iii) a QIPO; in an exercise price of USD 7.994 per share. 

As mentioned in section 1, on April 18, 2018 the Company issued 625,488 Preferred 

B Shares and 500,376 Warrants B-1, which will be exercisable until the earlier to 

occur of (i) the lapse of 24 months as of the warrant issue date; (ii) the closing of a 

Liquidation Event (as defined in the Company's Articles of Association) or (iii) a 

QIPO; in an exercise price of USD 7.994 per share.   

As part of the Joinder SPA, the Company granted to brokers 5,004 Warrants B-1 in 

an exercise price of USD 7.994 per share and 6,255 warrants to purchase Preferred B 

Shares in an exercise price of USD 6.395 per share (hereinafter -“Warrants B”). 

2.2. Methodology  

IAS 32 Financial Instruments: Presentation (hereinafter - “IAS 32”) defined financial 

liability as:  

A financial liability is any liability that is: 

A. a contractual obligation: 

(i) to deliver cash or another financial asset to another entity; or 

(ii) to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under 

conditions that are potentially unfavourable to the entity; or 
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B. a contract that will or may be settled in the entity’s own equity instruments and 

is: 

(i) a non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a 

variable number of the entity’s own equity instruments; or 

(ii) a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed 

amount of cash or another financial asset for a fixed number of the entity’s 

own equity instruments. For this purpose the entity’s own equity instruments 

do not include instruments that are themselves contracts for the future receipt 

or delivery of the entity’s own equity instruments. 

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (hereinafter - “IAS 

39”) determine, inter alia, that a financial asset or financial liability will be measured 

at fair value if it meets the conditions of a derivative.  

Section 9 of IAS 39 defined derivative as a financial instrument or other contract 

with all three of the following characteristics: 

(i) its value changes in response to the change in a specified interest rate, 

financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of 

prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the 

case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to 

the contract 

(ii) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller 

than would be required for other types of contracts that would be expected to 

have a similar response to changes in market factors; and  

(iii) It is settled at a future date.  

Financial liabilities measured at fair value 

Since the currency of the activity of the Company is NIS and the exercise price of 

the Warrants is USD linked, there is no certainty as of Valuation Date as to the 
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amount of cash that will be settled. According to the definition mentioned above, the 

Warrants are a financial liability. 

Economic Methodology     

The Warrants were estimated using the option pricing model, B&S, which takes into 

account the following parameters: 

 The price of the underlying asset as of the valuation date; 

 The exercise price of the option; 

 The option contractual term;  

 The expected volatility of the price of the underlying asset; 

 The risk-free interest rate(s) for the option contractual term; 

 The expected dividends over the option's contractual term; 

2.3. Fair Value of Original Warrants B-1  

The fair value of the Original Warrants B-1 were calculated using the B&S model. 

Following are the parameters used in our calculation:   

Valuation Date - the Valuation date is June 30, 2018. 

Underlying Share Price - The price of the underlying share was determined by the 

Company's management at 4.89 USD. The Company's management estimated the 

underlying share price, based on its fair value derived from the Joinder SPA as of 

April 18, 2018 (see section 1) and based on its assumption that since the date of the 

Joinder SPA until the Valuation Date there were no significant events which may 

indicate a significant change in the value of the Company or the Preferred B Share. 

Exercise Price - according to the SPA, the exercise price of each Original Warrant 

B-1 is USD 7.994. 

Expiration Date - according to the investment agreement, the warrants will expire at 

the earlier to occur of (i) August 31, 2019; (ii) the closing of a Liquidation Event (as 
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defined in the Company's Articles of Association) or (iii) a QIPO. The Company’s 

management estimated that the expiration date of the warrants is August 31, 2019. 

Risk Free Interest Rate - Since the exercise price is USD linked, the risk-free 

interest rate is based on the US Treasury yield curve, dependent upon the warrants 

expected term. The risk free interest rate used in our valuation is 2.48%. 

Expected Volatility - Usually a Company's historical volatility is used as a starting 

point in determining the expected volatility. Since the Company is not traded, we 

used a volatility rate quote from Damodaran
2
, which represents an average volatility 

rate of companies in the Drugs (Biotechnology) industry. The representative 

volatility rate used in our valuation is 94.78%. 

Dividend - Since the exercise price of the options is fully adjusted to any kind of 

distribution to shareholders; we didn’t take into consideration a dividend yield.  

The table below presents the Original Warrants B-1 fair value, according to the 

parameters described above (USD Thousand): 

Number of 

Warrants

Value per 

Warrant 

(USD)

Total Value

Original Warrants B-1 1,563,669 1.26 1,970  

2.4. Fair Value of Warrants B-1  

The fair value of the Warrants B-1 were calculated using the B&S model. Following 

are the parameters used in our calculation:   

Valuation Date - the Valuation date is June 30, 2018. 

Underlying Share Price - The price of the underlying share was determined by the 

Company's management at 4.89 USD. The Company's management estimated the 

underlying share price, based on its fair value derived from the Joinder SPA as of 

April 18, 2018 (see section 1) and based on its assumption that since the date of the 

                                                 

2
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Joinder SPA until the Valuation Date there were no significant events which may 

indicate a significant change in the value of the Company or the Preferred B Share. 

Exercise Price - according to the SPA, the exercise price of each Warrant B-1 is 

USD 7.994. 

Expiration Date - according to the investment agreement, the warrants will expire at 

the earlier to occur of (i the lapse of 24 months as of the warrants issue date; (ii) the 

closing of a Liquidation Event (as defined in the Company's Articles of Association) 

or (iii) a QIPO. The Company’s management estimated that the expiration date of 

the warrants is April 18, 2020. 

Risk Free Interest Rate - Since the exercise price is USD linked, the risk-free 

interest rate is based on the US Treasury yield curve, dependent upon the warrants 

expected term. The risk free interest rate used in our valuation is 2.36%. 

Expected Volatility - Usually a Company's historical volatility is used as a starting 

point in determining the expected volatility. Since the Company is not traded, we 

used a volatility rate quote from Damodaran
3
, which represents an average volatility 

rate of companies in the Drugs (Biotechnology) industry. The representative 

volatility rate used in our valuation is 94.78%. 

Dividend - Since the exercise price of the options is fully adjusted to any kind of 

distribution to shareholders; we didn’t take into consideration a dividend yield.  

The table below presents the Warrants B-1 fair value, according to the parameters 

described above (USD Thousand): 

Number of 

Warrants

Value per 

Warrant 

(USD)

Total Value

Warrants B-1 (Joining Investors) 500,376 1.76 878

Warrants B-1 (brokers) 5,004 1.76 9

Total 505,380 887  

 

                                                 

3
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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2.5. Fair Value of Warrants B  

The fair value of the Warrants B were calculated using the B&S model. Following 

are the parameters used in our calculation:   

Valuation Date - the Valuation date is June 30, 2018. 

Underlying Share Price - The price of the underlying share was determined by the 

Company's management at 4.89 USD. The Company's management estimated the 

underlying share price, based on its fair value derived from the Joinder SPA as of 

April 18, 2018 (see section 1) and based on its assumption that since the date of the 

Joinder SPA until the Valuation Date there were no significant events which may 

indicate a significant change in the value of the Company or the Preferred B Share. 

Exercise Price - according to the SPA, the exercise price of each Warrant B is USD 

6.395. 

Expiration Date - according to the investment agreement, the warrants will expire at 

the earlier to occur of (i the lapse of 24 months as of the warrants issue date; (ii) the 

closing of a Liquidation Event (as defined in the Company's Articles of Association) 

or (iii) a QIPO. The Company’s management estimated that the expiration date of 

the warrants is April 18, 2020. 

Risk Free Interest Rate - Since the exercise price is USD linked, the risk-free 

interest rate is based on the US Treasury yield curve, dependent upon the warrants 

expected term. The risk free interest rate used in our valuation is 2.48%. 

Expected Volatility - Usually a Company's historical volatility is used as a starting 

point in determining the expected volatility. Since the Company is not traded, we 

used a volatility rate quote from Damodaran
4
, which represents an average volatility 

rate of companies in the Drugs (Biotechnology) industry. The representative 

volatility rate used in our valuation is 94.78%. 

                                                 

4
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Dividend - Since the exercise price of the options is fully adjusted to any kind of 

distribution to shareholders; we didn’t take into consideration a dividend yield.  

The table below presents the Warrants B fair value, according to the parameters 

described above (USD Thousand): 

Number of 

Warrants

Value per 

Warrant 

(USD)

Total Value

Warrants B 6,255 2.04 13  

2.6. Summary of findings 

The table below presents the fair value of the financial instruments as of June 30, 

2018 based on the parameters presented above: 

Instrument
Number of 

Units

Value per 

Unit (USD)
Total Value

Preferred B Shares 625,488 4.89 3,056

Warrants B-1 505,380 1.76 887

Original Warrants B-1 1,563,669 1.26 1,970

Warrants B 6,255 2.04 13

Total 2,700,792 5,926

The Fair Value of Financial Instruments as of June 30, 2018

 


		2018-08-27T05:20:04+0000
	Not specified




