
























































































 
 בע"מ הרודיום השקעות

 "החברה"(: )להלן 

 

 2018בנובמבר  27
 לכבוד    לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך
 2רח' אחוזת בית   22רח' כנפי נשרים 

 אביב -תל   ירושלים
 

 ג.א.נ.,

 התקשרות במזכר עקרונות להכנסת פעילות בתחום הקנאביס הרפואיהנדון: 

על מזכר עקרונות עם בעלי המניות  החברה , חתמה2018בנובמבר  27החברה מתכבדת להודיע כי ביום  .1

 BH-, דהיינו פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע''מ ושל פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ

Can Holding LLC " :ועם פנאקסיה,  , בהתאמה("פנאקסיה" -ו "הניצעים", "מזכר העקרונות)להלן

והתקיימותם של תנאים נוספים המפורטים ובכפוף לחתימת הסכם מפורט בין הצדדים שר במסגרתו א

)להלן: מהון המניות המונפק שלה  75%של החברה אשר תהוונה להלן, החברה תקצה לניצעים מניות 

ובתמורה  ,"(מועד ההשלמה)להלן: " במועד השלמת העסקה נשוא מזכר העקרונות"( המניות המוצעות"

, אשר , ללא דילול ובדילול מלא( הון המניות של פנאקסיה100%לחברה את מלוא )יעבירו הניצעים 

  פועלת בתחום ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי. 

בכוונת הצדדים למזג אל תוך החברה את פעילותה של פנאקסיה בתחום ייצור ושיווק מוצרי קנאביס  .2

 תפרחותושיווק  ייצורפעילות מסחרית בשוק הישראלי, לרבות  כלאשר כוללת ו/או תכלול רפואי, 

)כולל יצוא המוצרים, בכפוף לרגולציה( "(, בישראל המוצרים)להלן: " ושמנים מבוססי קנאביס

ובמדינות אחרות אליהן ניתן יהיה לייצא חומר גלם לייצור המוצרים ו/או את המוצרים מישראל, למעט 

)להלן:  והאישורים הנדרשים לביצוע הפעילות כאמור, על פי כל דין ארה"ב וקנדה, לרבות ההיתרים

 . "(הפעילות"

 בנוסף, הוסכם בין הצדדים, כי החברה תקצה לניצעים מניות נוספות בהתאם לתנאים המפורטים להלן: .3

יתאפשר  כאשרמישראל ו/או  קנבינואידי גלם חומר לייצאתאפשר ככל והרגולציה בתחום הפעילות  (א)

לשמן באחת ממדינות אירופה באמצעות  הקנבינואידימישראל והוספת החומר  הנשאהשמן  ייצוא

 85%החברה תקצה לניצעים מניות נוספות אשר יהוו יחד עם המניות המוצעות  ,באירופהמתקן 

 נכון למועד ההשלמה., מהון המניות המונפק של החברה

 -ככל ובמועד ההשלמה יהיו בקופת החברה יתרת מזומנים ו/או ניירות ערך סחירים בשווי הנמוך מ (ב)

מיליון ש"ח, הניצעים יהיו זכאים להקצאת מניות נוספת מעבר למניות המוצעות הנוספות,  22.2

נוספים מהון המניות המונפק של החברה נכון למועד ההשלמה. שיעור ההקצאה  5%בשיעור של עד 

מיליון ש"ח שיימצא  22.2מיליון ש"ח לבין  16.5ראטה להפרש בין -ייקבע ביחס ישיר פרוספת הנו

יצוין, כי ההקצאה בהתאם לסעיף זה ביתרת מזומנים ו/או ניירות ערך סחירים שבקופת החברה. 

או מועד  על הסכם מפורט, ככל שייחתם, השנה ממועד חתימבין תום מבמועד המאוחר תתבצע 

 .ידי החברה באירופה על יםהמוצר של ראשונהמסחרית  מכירה ביצוע
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, לא יתקיימו תוך שנתיים שניהם, או זה לעיל 3בסעיף מהתנאים המפורטים  דככל שתנאי אחיובהר, כי 

לפי , יפקעו, לתנאי הרלוונטי או ביחס לשניהםביחס  מזכר העקרונות, אזי הוראות ההשלמהממועד 

 העניין. 

בסיס מזכר העקרונות וההסכם המפורט שייחתם בעקבותיו, ככל שייחתם, כפופה השלמת העסקה, על  .4

 הניצעים ופנאקסיהוהפעילות על ידי החברה, ושל החברה על ידי  פנאקסיהת נאותות של ולהשלמת בדיק

האסיפה , הדירקטוריון ועדת הביקורת, אישור, לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דיןכן לו

אישורים רגולטורים ואישורים מצדדים , וכן ברוב הדרוש על פי דיןשל החברה ת הנושים ואסיפהכללית 

אישור בית המשפט להסדר וכן אישור הבורסה אישור רשויות המס, , לרבות ושלישיים, ככל שיידרש

, וזאת לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר מועד חתימת ההסכם להקצאת המניות המוצעות לניצעים

  .המפורט

לחוק החברות, פעילותה הקיימת של החברה )לרבות  350גרת ההסדר, אשר יתבצע בהתאם לסעיף במס .5

נכסיה(, ככל שלא תימכר עד למועד ההשלמה, תועבר לידי הנאמן, אשר יפעל למכירתה וחלוקת התמורה 

 לבעלי מניות החברה נכון למועד הקובע כפי שיוגדר במסגרת ההסדר. כתוצאה מההסדר, תיוותר החברה

 ללא כל חוב ו/או התחייבות לצד שלישי כלשהו במועד ההשלמה. 

 מיליון ש''ח בקופתה.  16.5בכפוף לאמור להלן, נכון למועד ההשלמה, יהא לחברה סך של לפחות כמו כן, 

כי פעילותה הקיימת של החברה תועבר לידי הנאמן לצורך מכירתה במסגרת ההסדר, אזי בכפוף לכך 

מיליון  16.3-מיליון ש''ח, אך הגבוה מ 16.5-ה בקופת החברה סכום הנמוך מככל שבמועד ההשלמה יהי

ש''ח, העניין לא ייחשב כהפרת מזכר עקרונות זה, וזאת בתנאי כי במועד ההשלמה תחתום החברה על 

את הסכום החסר מתוך ההכנסות הראשונות ממכירת לחברה הוראה בלתי חוזרת לנאמן להעביר 

  הפעילות הקיימת של החברה אשר תתבצע על ידי הנאמן. 

 1.5% המהוותהחברה  של אופציותיועץ העסקה  למשרד יוקצו מועד ההשלמהבכחלק מתנאי העסקה  .6

אחר במועד ההשלמה מייד ל שיהיה כפי, מלא בדילולהחברה  של והנפרע המונפק מהון( וחצי אחוז)

 ., וזאת בתנאים שנקבעו במזכר העקרונותהשלמת העסקה

הניצעים יתנו מצגים ביחס לפעילות במסגרת מסמכי העסקה, יינתנו מצגים על ידי הצדדים, בין היתר,  .7

והזכויות המועברות, לרבות מצגים ביחס לנכונות המתאר ולדוחות הכספיים שייערכו בקשר עם 

 הפעילות. 

עקרונות וכל עוד לא נחתם הסכם מפורט על ידי הצדדים, מזכר העקרונות החל ממועד חתימת מזכר ה .8

כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את מזכר העקרונות לידי סיום . יישאר בתוקף ויחייב את הצדדים

ימים ממועד חתימת מזכר  30בתנאים המפורטים במזכר העקרונות, בין היתר, במקרה שחלפו 

פורט. כל עוד מזכר העקרונות בתוקף והוא לא הובא לידי סיום כאמור העקרונות וטרם נחתם הסכם מ

לעיל, הצדדים לא ינהלו משא ומתן עם צדדים שלישיים, אשר יכול להביא לסיכולו של העסקה נשוא 

 .מזכר העקרונות

 מישראל. יצוין, כי נכון למועד הדיווח טרם ניתן היתר יצוא מוצרי קנאביס רפואי 

וכי מידע זה  מהניצעיםמסתמך על מידע שקיבלה החברה  ולפנאקסיה המידע הנוגע לפעילותיובהר, כי כל 

 .טרם נבדק וטרם אומת על ידי החברה

השלמת העסקה, הינו מידע צופה ו האמור בדוח זה, לרבות בקשר עם חתימת הסכם מפורט בין הצדדים

או ו/ות שההסכם המפורט ייחתם ואין כל וודא, 1968-פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשע"ח
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השלמת העסקה תלויה בין היתר בהשלמת בדיקת הנאותות או /שהעסקה תושלם. החתימה על ההסכם ו

 .וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין רצונם של הצדדיםלשביעות 

 

 בכבוד רב,       

 הרודיום השקעות בע"מ       

 ודירקטוררואי תמרי, מנכ"ל מר  

 כספים יתלוי, סמנכ"ל היפגב'        

 

 

 



 
 בע"מ הרודיום השקעות

 )או "הרודיום" "החברה": (להלן 

 

 2018בדצמבר  30
 לכבוד    לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך
 2רח' אחוזת בית   22רח' כנפי נשרים 

 אביב -תל   ירושלים
 

 ג.א.נ.,

 להכנסת פעילות בתחום הקנאביס הרפואי בהסכם מפורטהתקשרות הנדון: 

, התקשרה החברה בהסכם מזכר עקרונות חתימת החברה על בדבר, 2018בנובמבר  27 מיוםהחברה בהמשך לדיווח  .1

, דהיינו פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע''מ עם בעלי המניות של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ מפורט

, ישראל ועם פנאקסיה , בהתאמה)"ישראל פנאקסיה" -ו "הניצעים" ",ההסכם" (להלן: BH Can Holding LLC-ו

של החברה המפורטים להלן, החברה תקצה לניצעים מניות  מתליםהתקיימותם של תנאים ובכפוף לאשר במסגרתו 

 ההסכםבמועד השלמת העסקה נשוא ") המניות המוצעות(להלן: "מהון המניות המונפק שלה  74.99%אשר תהוונה 

, ישראל ) הון המניות של פנאקסיה100%לחברה את מלוא (ובתמורה יעבירו הניצעים  ,")מועד ההשלמה(להלן: "

  , אשר פועלת בתחום ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי. ")המניות הנרכשות(להלן: " ללא דילול ובדילול מלא
 הפעילות המועברת 

הינה בעלת , חתימת ההסכםאשר נכון למועד  ,הינה חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה בישראלישראל  פנאקסיה .2

מבוססי קנאביס רפואי מוצרים נוספים וקנאביס רפואי  מןש, קנאביס רפואיייצור תפרחות זכויות בפעילות בתחום 

הפעילות המועברת במסגרת עסקת המיזוג כוללת את כל פעילותה של  .)"המוצריםלהלן: "( )ותדרכי מתן שונב(

מקור חומר  )א( אשרוהקשורה למוצרים העתידית (בכפוף לרגולציה בתחום)  פעילותהונכון היום פנאקסיה ישראל 

שוק היעד הוא  )ב( .(ייצוא מישראל) ישראלאיננו  הגלם הקנבינואידי הוא בישראל, גם אם שוק היעד של המוצרים 

, לרבות האישורים הנדרשים לביצוע הפעילות, ובין (ייבוא לישראל) ישראל גם אם מקור חומר הגלם איננו בישראל

ייצור מוצרים כאשר מקור חומר הגלם איננו כולל ילות אינו תחום הפע; מול חברות הקבוצה ההסכמיםהיתר, מכוח 

(להלן:  לארצות הברית וקנדהכלשהם תחום הפעילות איננו כולל ייצוא מוצרים  ;ישראל ומדינת היעד איננה ישראל

  . ")הפעילות"
 העסקה

 ובהתאם, ההסכםהצדדים על פי  התחייבויותלביצוע כל , התנאים המתליםכל להתקיימות  בכפוף, ההשלמה במועד .3

המוצעות, באופן מניות לניצעים את ה הקצת החלפת מניות כדלקמן: החברה תבוצע, נסההכ מס פקודת להוראות

(בכפוף להוראות  וחופשיותכשהן נקיות , במועד ההשלמהישראל יחסי להחזקותיהם (פרו ראטה) בפנאקסיה 

, כנגד (כמוגדר להלן) , וכן תקצה לניצע הנוסף את האופציות המוצעות)על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו החסימה

 העברת המניות הנרכשות לידי החברה, כשהן נקיות וחופשיות. 

 לעיל, יוקצו מניות נוספות לניצעים בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן:  3בנוסף להקצאה האמורה בסעיף  .4

נסיבות בהן תוך שנתיים ממועד ההשלמה, רגולציה בתחום הפעילות תאפשר לייצא חומר גלם ב - 1אבן דרך 

 שלישית(קריאה , גם אם טרם תוקנו התקנות ו/או מוצרים המכילים חומר קנבינואידי מישראל מישראלקנבינואידי 

החומר  מישראל והוספת הנשא) ו/או כאשר יתאפשר ייצוא השמן ייצוא להתרת ממשלה החלטתו בכנסת
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באמצעות מתקן באירופה, יוקצו לניצעים מניות נוספות של החברה,  לשמן באחת ממדינות אירופה הקנבינואידי

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד ההשלמה בדילול  85%תהוונה ביחד עם המניות המוצעות  אשר

 מלא. 

 22.2 -מניירות ערך סחירים בשווי הנמוך  רת מזומנים ו/אוככל ובמועד ההשלמה יהיו בקופת החברה ית - 2דרך אבן 

נוספים  5%בשיעור של עד ת, וספת מעבר למניות המוצעות הנוספומיליון ש"ח, הניצעים יהיו זכאים להקצאת מניות נ

בדילול מלא, ותהוונה ביחד עם המניות המוצעות והמניות  מהון המניות המונפק של החברה נכון למועד ההשלמה

ההקצאה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד ההשלמה בדילול מלא. שיעור  90%המוצעות הנוספות 

מיליון ש"ח שיימצא ביתרת מזומנים  22.2מיליון ש"ח לבין  16.5ראטה להפרש בין -יחס ישיר פרוהנוספת ייקבע ב

ההשלמה וההקצאה כאמור תתבצע במועד המאוחר מבין תום שנה ממועד  יירות ערך סחירים שבקופת החברהו/או נ

 –החברה באירופה. לעניין סעיף זה  ים, כהגדרתם לעיל, על ידיהמוצרראשונה של או מועד ביצוע מכירה מסחרית 

צר אשר יוצר על ידי החברה ראשונה של מו מכירה מסחרית ראשונה של מוצר באירופה הינה מכירה קמעונאית

 ללקוח באירופה בתמורה.

 ההסכם, אזי הוראות ההשלמהיובהר, כי ככל שאבן דרך אחת או שתי אבני הדרך לא יתקיימו תוך שנתיים ממועד 

 ביחס לאבן הדרך הרלוונטית או ביחס לשתיהן, יפקעו, בהתאמה. 

 לחוק החברות 350הסדר לפי סעיף 

"), ההסדרלחוק החברות (להלן: " 350שור הסדר בהתאם להוראות סעיף אי לאחרהעסקה תתבצע השלמת  .5

עד למועד ההשלמה, תועבר לידי  , ככל שלא תימכרבטרם ביצוע העסקה החברה של הקיימת הפעילות במסגרתו

נאמן אשר יפעל למכירתה וחלוקת התמורה לבעלי מניות החברה נכון למועד הקובע אשר יוגדר במסגרת ההסדר. 

כתוצאה מההסדר, תיוותר החברה ללא כל חוב ו/או התחייבות לצד שלישי כלשהו במועד ההשלמה. כמו כן, 

בקופתה במועד  שש עשרה מיליון וחמש מאות אלף שקלים, לחברה יהיה סך של לפחות להלןבכפוף לאמור 

 ההשלמה. 

בכפוף לכך כי הפעילות הקיימת של החברה, לרבות נכסיה, תועבר לידי הנאמן לצורך מכירתה במסגרת ההסדר,  .6

מיליון ש''ח,  16.3-מיליון ש''ח, אך הגבוה מ 16.5-בקופת החברה יהא סכום הנמוך מ ההשלמהאזי ככל שבמועד 

, וזאת בתנאי כי במועד ההשלמה תחתום החברה על הוראה בלתי חוזרת לנאמן ההסכםלא ייחשב כהפרת  העניין

הפעילות הקיימת של החברה, אשר  ממכירותראשונות ההכנסות ה תוךהסכום החסר מ אתלהעביר לחברה 

 על ידי הנאמן.  תתבצע

 מרכיבים נוספים של העסקה

כל שם דומה אחר אשר  יכלול את המילה "פנאקסיה" אואשר במסגרת העסקה, שמה של החברה ישונה לשם  .7

 יתואם על ידי הצדדים, ובכפוף לאישור רשם החברות. 

ימונה לתפקיד  עו''ד אסי רוטברטדדי סגל לתפקיד מנכ''ל החברה,  ד''רוכחלק מהעסקה, ימונו ד ההשלמה במוע .8

 ימונה לתפקיד בנימיני גילורו''ח , סמנכ''ל טכנולוגיותלתפקיד  ימונה ד''ר ערן גולדברג ,מנהל עסקים ראשי

מועד  לאחרתנאי כהונתם המוצעים לבכפוף לקבלת אישורה של אסיפת בעלי מניות החברה  ,כספים ל''סמנכ

לרבות הקצאות אופציות לרכישת מניות החברה, בהתאם וכפי שיפורטו בדוח זימון האסיפה, , ההשלמה

דים, יועצים נושאי משרה בחברה, אשר תפעל החברה לאימוצה לאחר מועד לתוכנית הקצאת אופציות לעוב

 . ההשלמה

התקשרויות נוספות עם הניצעים ל יינתן אישור ואשרורבמועד ההשלמה וכחלק מהעסקה, עוד נקבע בהסכם כי  .9

 לתנאי ההתקשרויות בין היתר, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות, צדדים קשוריםו/או חברות בשליטתם ו/או 

 .    י שיפורטו בדוח זימון האסיפהפכ
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במועד ההשלמה וכחלק מהעסקה, יינתן אישור להתקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  .10

ונושאי משרה בחברה ו/או בפנאקסיה ישראל (לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה 

יינתן אישור להתקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  וכןבחברה או מי מטעמם), 

) שנים ממועד ההשלמה, לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי 7, לתקופת ביטוח של שבע (Run Offמשרה במתכונת  

 משרה בחברה בגין פעילותם עד למועד ההשלמה.

וכן יכללו מניות רגילות של החברה  100,000,000על במועד ההשלמה יוגדל הונה הרשום של החברה ויעמוד  .11

 בתקנון החברה הוראות בהתאם לאישור היק''ר, ככל שיידרש.  

 אופציות ,("הניצע הנוסף") יועץ העסקהפרל כהן צדק לצר ברץ,  למשרד יוקצו מועד ההשלמהבכחלק מהעסקה  .12

במועד  שיהיה כפי, מלא בדילולהחברה  של והנפרע המונפק מהון) וחצי אחוז( 1.5% המהוותהחברה  של

, לפי תוספת ההשלמהכל האופציות כאמור יהיו ניתנות למימוש במהלך שלוש שנים החל ממועד  .ההשלמה

מיליון דולר ארה''ב ("תוספת  ארבעיםהמימוש אשר תיקבע על פי שוויה של החברה לאחר השלמת העסקה בסך 

יהא זכאי לקבל מניות של החברה אשר כמותן  הניצע הנוסףינו , דהיcashlessהמימוש"), או בהתאם למנגנון 

 תחושב לפי ההפרש בין המחיר למניה של החברה בבורסה, נכון למועד המימוש, לבין תוספת המימוש.

 הוראות נוספות מתוך ההסכם

 השלמת העסקה

 שיושלמו"), המתלים התנאים(" יחד גם הבאים התנאים, כפופה להתקיימות כל )על כל מרכיביההעסקה ( השלמת

ביחס לאישורים מארבעה חודשים משלושה חודשים ביחס לאישור הבורסה ואישורי החברה ו יאוחר לא

  :ההסכם או כל מועד אחר ככל שיוסכם מראש ובכתב על ידי כל הצדדים חתימת ממועדהרגולטוריים והכל 

המוצעות, המניות הנוספות לניצעים כאשר הקצאתן בפועל תתבצע, אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות  -

לעיל,  ולמניות אשר תנבענה מהאופציות  4אם וככל שתתבצע, בכפוף להתקיימות אבני הדרך כמפורט בסעיף 

  ;המוצעות לניצע הנוסף

ווחי לעסקה (על כל מרכיביה) כמקשה אחת, כאשר די החברהבעלי המניות של אישור האסיפה הכללית של  -

החברה בדבר זימון האסיפה כאמור יכללו נוסחים סופיים של מתאר הפעילות, דוחותיה הכספיים של פנאקסיה 

ודוח הדירקטוריון של פנאקסיה ישראל  30.09.2018וביום  31.12.2017לתקופות שהסתיימו ביום ישראל 

כנספחים להסכם ויהפכו לחלק  מסמכים אלה יצורפו. 30.9.2018וביום  31.12.2017לתקופות שהסתיימו ביום 

 ;בלתי נפרד ממנו

 ;אישור בית המשפט להסדר -

 ;אישור רשויות המס לעסקה -

 ;ככל שיידרשאישור היק"ר  -

  השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של הרודיום ביחס לפנאקסיה ישראל ו/או הפעילות. -

 שיפוי 

הסכם נקבעו מנגנוני שיפוי הדדיים, ה. במסגרת )"המצגיםלהלן: "( הצדדים נתנו מצגים מקיפים בקשר לפעילותם

(לרבות הוצאות משפטיות סבירות) או הוצאה /ו ישיר (ולא עקיף או תוצאתי) כל נזקבעסקאות מסוג זה, בגין  כמקובל

במהלך  הניצעיםו/או  פנאקסיה ישראלהרודיום ו/או , עקב כל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגד להם בפועלשייגרמו 

 הקודם במועד שעילתםהנובעים ממהלך העסקים השוטף  אירועים בגין, ההשלמה ממועד חודשים 24ופה של תק

שיגרם  (לרבות הוצאות משפטיות סבירות)ו/או הוצאה  או תוצאתי) ישיר (ולא עקיף , וכן בגין כל נזקההשלמה למועד

 מהותי באופן שלם לאאו /ו נכוןלא  מטעה ו/אוהמפורטים בהסכם עקב היות איזה מההצהרות והמצגים בפועל  להם
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 האמורההחודשים  24, כי מגבלת יובהר. הסכם ולמועד ההשלמההמצב למועד חתימת הו/או לא משקף נכונה את 

התיישנות לא  טענת ואשר ההשלמה למועד הקודם במועד שעילתן תביעות עם בקשר תחול לא, לעיל זה בסעיף

 .התקבלה לגביהן

 קופת הביניים ת

התקופה שממועד (הביניים  כמו כן, וכמקובל במסגרת הסכמים ועסקאות מסוג זה, נקבעו הוראות ביחס לתקופת

ועד למועד  ההסכםלביצוע ממועד חתימת  וכן נקבעו הוראות בדבר פעולות ),ועד למועד ההשלמה ההסכםחתימת 

 .ההשלמה

 יצוין, כי נכון למועד הדיווח טרם ניתן היתר יצוא מוצרי קנאביס רפואי מישראל. 

הליך הבדיקות.  ופעילותה וטרם השלימה אתישראל , החברה מבצעת בדיקת נאותות ביחס לפנאקסיה כאמור לעיל

על מידע  ו/או לחברות הקבוצה ו/או לפעילות, בשלב זה מסתמךישראל לאור האמור, המידע הנוגע לפנאקסיה 

   .ישראל שקיבלה החברה מפנאקסיה

, 1968-בקשר עם השלמת העסקה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשע"ח האמור בדוח זה

רצונם של ואין כל וודאות שהעסקה תושלם. השלמת העסקה תלויה בין היתר בהשלמת בדיקת הנאותות לשביעות 

 .וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין הצדדים

 

 בכבוד רב,       

 הרודיום השקעות בע"מ       

 רואי תמרי, מנכ"ל ודירקטורמר  

 כספים יתלוי, סמנכ"ל היפגב'        
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  "מבע הרודיום השקעות

 (לשעבר גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ)

 התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון וחשבון דין

  2018 ,יוניב 30 ביום שהסתיימה לתקופה

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

 1970-"לתש), ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות בתקנות כמשמעו קטן תאגיד הנה החברה

דירקטוריון החברה החליט לאמץ את מלוא ההקלות הרלוונטיות לתאגידים  .("התקנות")

 החובה ביטול) א: (כדלקמן, לחברה רלוונטיות שתהיינה וככל אם, ("ההקלות") קטנים כאמור

 העלאת) ב; (הפנימית הבקרה על המבקר החשבון רואה ודוח הפנימית הבקרה על דוח לפרסם

 סף העלאת) ג); (10% של שיעור חלף( 20%-ל השווי הערכות צירוף עם בקשר המהותיות סף

ההקלות כאמור הינו  יישום. 40%-ל ביניים לדוחות מהותיות כלולות חברות דוחות של הצירוף

(לעניין זה ראה דיווח מיידי של החברה  2013, בדצמבר 31 ליום החברה של השנתי מהדוח החל

), וזאת מבלי הנכלל על דרך ההפניה, 2013-01-009186, מס' אסמכתא: 2014במרץ  9מיום 

  את בחירתה ביחס ליישום ההקלות. דלגרוע מיכולתה של החברה לשנות בעתי

, החברה מדווחת 2017בינואר,  1החל מיום , לתקנות)(א) 5ד.(ב)(5יצוין כי בהתאם לתקנה 

  .במתכונת דיווח חצי שנתית
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 הדירקטוריון דוח
 2018 יוני,ב 30ביום  השנסתיימחודשים  שישהשל  הלתקופ

 
בזה את דוח הדירקטוריון  גישמתכבד לה") החברה(להלן: " "מבע הרודיום השקעותדירקטוריון 

"), תקופת הדיווח(להלן: " 2018 יוני,ב 30שנסתיימה ביום חודשים  שישהשל  השל החברה לתקופ

  .")התקנות(להלן: " 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל

דוח זה סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה בתקופת הדיווח וכן אירועים לאחר תאריך 

  המאזן.

דוח הדירקטוריון כולל סקירה במתכונת מצומצמת, של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך בהנחה 

, כפי שפורסם ביום 2017 ,בדצמבר 31ליום  הדוח התקופתי המלא של החברהמצוי גם  הקוראשבפני 

בדוח זה על דרך ההפניה בהתאם המובא , )2018-01-027162 (מס' אסמכתא: 2018 ,במרץ 29

  ").הדוח התקופתי(להלן: " לתקנות הדוחות(ב) 48-וא(א) 5להוראות תקנות 

   התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1

  נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1.1

, תחת השם כחברה פרטית מוגבלת במניות, 2005באפריל,  4החברה נוסדה ביום   )א(

שינתה החברה את שמה לגרינרג'י אנרגיות  2015ביוני,  28ביום . אמריקן קולוני בע"מ

 לשמה הנוכחי, שינתה החברה את שמה 2017באוגוסט,  7ביום מתחדשות בע"מ, ו

הנפקה ציבורית ראשונה  השלימה החברה 2007במאי  .בע"מ הרודיום השקעות

  .בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והפכה לחברה ציבורית

פעלה החברה , 2009-2008ממועד הקמתה ועד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי בשנים   )ב(

באמצעות חברות בנות ונכדות בייזום, פיתוח, הקמה, שיווק, ניהול ומכירה של 

. בעקבות המשבר בישראל ובחו"ל -פעילות פרויקטים בנדל"ן למגורים בשני מגזרי 

בפניה קשיי  האשר הציב, עברה החברה טלטלה קשה 2008הפיננסי העולמי בשנת 

משא ומתן  2010ותחילת שנת  2009נזילות קשים ובגינם ניהלה החברה במהלך שנת 

אישר בית המשפט  2010בפברואר,  4. ביום להסדר עם מחזיקי אגרות החוב שלה

יפו את ההסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב דאז (סדרה -ביבהמחוזי בתל א

 23(סדרה ב') גם יחד, בד בבד עם הסדר נושים אשר הושלם על ידי החברה ביום -א') ו

  .2010בפברואר, 

, פעלה החברה לשימור נכסיה, השבחתם כאמור ממועד אישור הסדר המחזיקים  )ג(

ם הפעילות של החברה או בתחומים ומימושם והחלה בבחינת השקעות נוספות, בתחו

 אחרים. 

התקשרה החברה בהסכם השקעה לרכישת זכויות בעקיפין  2017 ,בפברואר 8ביום   )ד(

מפעילות העוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה והכל  14.3%-כבהיקף של 

  .להלן 1.2.1בסעיף כמפורט 
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קרקע שברומניה, בשרשור סופי, ב 65%בשיעור של  החזקותנכון למועד הדוח, לחברה   )ה(

-כבזכויות בשיעור של  שרשורהחזקות בוהתקופתי  לדוח 8.3.3.2כמפורט בסעיף 

 בשרשור החזקה לצד, אפריקהב מדינהבפעילות העוסקת במתכות ומינרלים ב 14.3%

 במדינה והמינרלים המתכות בתחום הפעולת בחברה 10.5%-כ של בשיעור זכויות

. נוספותעסקאות ו השקעות לבחון הנהלת החברה ממשיכה .נוספת אפריקאית

 להלן. 1.2.1לפרטים נוספים ראה סעיף 

לאור הנסיון שצברה החברה בקשר עם החזקותיה באפריקה, החברה מעריכה כי אין   )ו(

, הן במדינה כאמור לעיל לה השפעה מהותית בשתי החברות הפועלות באפריקה

לסווג את החליטה החברה  ךהאפריקאית והן במדינה האפריקאית הנוספת, ולפיכ

פעילות במדינה באפריקה וכן את החזקותיה בשרשור בחברה הפועלת השקעותיה ב

    במדינה האפריקאית הנוספת, כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווים ההוגן.  

  ולאחריהתקופת הדוח במהלך  עיקרייםאירועים  .1.2

והעברתה  אפריקהמדינה בהעוסקת במסחר במתכות ומינרלים בצמצום הפעילות  1.2.1

 למדינה נוספת באפריקה 

, התקשרה החברה בהסכם השקעה 2017במאי,  9-ו 2017בפברואר,  7בימים   .א

עסקת " ו"ההסכםראשוני, ותוספת להסכם ההשקעה, בהתאמה (להלן יחד: "

(להלן: ", לפי הענין), עם חברה פרטית המאוגדת בקפריסין ההשקעה

העוסקת במסחר במתכות  בחברהלרכישת זכויות בעקיפין "), ארואודס"

). לפי "המדינה"-ו "טאמס: "בהתאמה אפריקה (להלןמדינה בומינרלים ב

דולר ארה"ב (בהון מניות  1,170,000עסקת ההשקעה, השקיעה החברה סך של 

") ולאחר מכן, בעקבות מימוש סכום ההשקעה(להלן: " ארואודסוהלוואה) ב

לר ארה"ב (בהון מניות מיליון דו 1אופציה שנקבעה בהסכם, סכום נוסף של 

, עומדות החזקותיה של דוחבעקבות ההשקעות כאמור, נכון למועד ה .והלוואה)

ובשרשור  ארואודסמההון המונפק והנפרע של  38.1%-בכ ארואודסהחברה ב

 7מימים  יםמידי יםלפרטים נוספים, ראו דיווח .טאמסמ 14.3%-מלא, בכ

(מס'  2017במאי,  10-ו, 2017 ס,רבמ 15; 2017בפברואר,  12; 2017בפברואר, 

-2017 -ו ;2017-01-021271; 2017-01-013000; 2017-01-011896אסמכתאות: 

  ., הנכללים כאן על דרך ההפניה)01-038899

, צד ג' (להלן: טאמס, הודיעה החברה כי בין 2017באוגוסט,  30ביום   .ב

בעלי (להלן: " במישרין טאמסב") ובעלי המניות המחזיקים המשקיע"

"), אשר לפיו, המשקיע הסכם ההלוואהנחתם הסכם הלוואה (להלן: " ")המניות

"). כמו כן, ההלוואהמיליון דולר ארה"ב ללא ריבית (להלן: " 7 טאמסלילווה 

במסגרת הסכם ההלוואה, למשקיע הוענקה אופציה, אשר אם יממשה, יוקצו לו 

). האופציה "האופציה(להלן: " טאמסמהון המניות המונפק והנפרע של  25%

"), כאשר תקופת ההלוואה(להלן: " 2018בינואר,  18היתה בתוקף עד ליום 

למשקיע ניתנה האופציה להאריך תקופה זו בתקופה שלא תעלה על שנה (להלן: 

 "). התקופה המוארכת"
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-2017מס' אסמכתא: ( 2017באוגוסט,  30יום לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מ

 .על דרך ההפניה כהכללההנכלל  ,)01-087666

במסגרת ההתקשרות עם המשקיע, החליטו בעלי המניות של טאמס להחזיק את   .ג

 ").האנומןטאמס באמצעות חברה קפריסאית נוספת (להלן: "

לבין  בהאנומןבעלי המניות , פרסמה החברה כי בין 2018בפברואר,  27ביום   .ד

 27די מיום המשקיע מתנהל מו"מ לעדכון תנאי האופציה. לפרטים ראו דיווח מי

 ), הנכלל על דרך ההפניה.2018-01-019726 מספר אסמכתא:  2018בפברואר, 

לאור פיחות בשיעורי הרווחיות במדינה, , דיווחה החברה, כי 2018ביולי,  1ביום   .ה

נוספת ועל העתקת הפעילות למדינה  הפעילות בהחלט על צמצום הדרגתי של וה

סביבה עסקית ה למועד הדיווח, בה שרר"), החדשההמדינה באפריקה (להלן: "

באמצעות חברה מקומית (להלן: וזאת  ,טובה יותר עם שיעורי רווחיות עדיפים

, הועברה הלוואה החדשהלצורך קיום הפעילות במדינה  ").החברה המקומית"

    לחברה המקומית. ,ומטאמסהאנומן ממיליון דולר  2.5  -בסך של כ

 יחזיקו במישרין בחברה המקומיתעוד הוסכם, כי בעלי מניות בהאנומן 

האנומן חלק מבעלי המניות של הקצתה החברה המקומית ל ובמסגרת זו

בנאמנות על ידי  תוחזקוממהון מניותיה המונפק והנפרע, אשר  80%ולמשקיע, 

היות והחזקותיה של החברה בפעילות באפריקה הינן "). הנאמןנאמן (להלן: "

 ף הנוסף להקים יישות משפטית חדשהלצד שותף נוסף, החליטו החברה והשות

לצורך ההחזקה בחברה  ")הישות המשפטית(להלן: " שתהא חברה ישראלית

ממניות היישות המשפטית והשותף הנוסף  38.1%-המקומית. החברה תחזיק ב

ממניות החברה  27.5%-תחזיק במישרין בממניותיה, והיא  61.9%-יחזיק ב

משפטית, מוחזקות מניות החברה עד השלמת הקמתה של היישות ה המקומית.

   המקומית בידי נאמן עבור החברה.  

-2018(מספר אסמכתא:  2018ביולי,  1לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

  .ההפניה דרך, הנכלל כאן על )01-058251

 האפריקאית במדינהטאמס  שלהחלטת החברה על צמצום הפעילות  נוכח  .ו

עם הנסיון  יחדלמדינה החדשה באמצעות החברה המקומית,  הפעילות והעברת

 חברהלהחברה למסקנה כי אין  הגיעהשצברה בקשר עם הפעילות באפריקה, 

, האפריקאית במדינה בפעילות גם ובעקיפין, בארואודס מהותית השפעה

והחליטה לסווג את החזקותיה בארואודס כנכס פיננסי הנמדד על פי שווי ההוגן, 

 . זה לדוח המצורפתוזאת בהתבסס על הערכת שווי 

 כי החברה מעריכה, לאור נסיון החברה בקשר עם הפעילות באפריקה, כן כמו  .ז

 , הינהבאמצעות היישות המשפטית מניות החברה המקומיתב החזקתה גם

 והחליטה לסווגה כהחזקה בנכס פיננסי.בשלב זה נעדרת השפעה מהותית 

בדוח הכספי של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  4לפרטים נוספים ראה ביאור 

 , המצורף לדוח דירקטוריון זה.2018ביוני  30
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 החשבונאי הטיפולתבחן בשבועות הקרובים את משמעויות שינויי  החברה  .ח

 .החברה של סיווגה על באפריקה הפעילות בהצגת

 החברה של בנות חברות סגירת בעקבות החברה של הכספיים מהדוחות חובות מחיקת 1.2.2

החברה החליטה למחוק את החובות בקשר עם ההלוואות של חברת הבת הרומנית והחברה 

 לא כאמור כי ההלוואותהמאוחדת וחברה בשליטה משותפת בהונגריה, אשר היא סבורה 

יום בדיווח המייד מכמפורט מדוחותיה הכספיים, וזאת , בגינה חשיפה לחברה אין כן ועל ייפרעו

המצורפים לדוח  הכספיים בדוחות 5 ביאורב, הנכלל כאן על דרך ההפניה, וכן 2018 ,באוגוסט 12

  .זה

 זימון אסיפת בעלי מניות כללית שנתית ומיוחדת של החברה 1.2.3

זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת החליט דירקטוריון החברה על  ,2018באוגוסט  29ביום 

  אשר במסגרתה ידונו באסיפה הנושאים הבאים: 

 ; 2017הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת  .1

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח רואי חשבון כרואה  .2

החברה לקבוע החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת 

 ;את שכרם

של חברי דירקטוריון החברה: ה"ה טל ירון אלדר, רואי תמרי,  כהונתםאישור הארכת  .3

 ;רבינא ואריה שקד )מולי(שמואל 

שנים נוספות ממועד סיום  3-הארכת כהונת מר משה ראובני כדירקטור חיצוני בחברה ל .4

 ;בחברה הארכת כהונתו השנייה כדח"צ

 שנים נוספות, החל ממועד אישור האסיפה.  3-אישור הארכת מדיניות התגמול של החברה ל .5

  – כספי מצב .2

תקופה ל בהשוואההדיווח  בתקופתהשינויים העיקריים שחלו בסעיפי מאזן החברה  להלן

  : 2017בדצמבר,  31המקבילה אשתקד ולשנה שנסתיימה ביום 

 סעיף
  

 30 ליום

  2018 יוניב
  

 30 ליום

 יוניב

2017  

  
 31 ליום

 בדצמבר

  החברה הסבר  2017

  "חש באלפי

מזומנים ושווי 
  מזומנים

  
הירידה במזומנים נובעת בעיקר מהוצאותיה   18,493    19,275   17,741

  השוטפות של החברה.

השקעה בחברות 
לפי שיטת מוחזקות 

  השווי המאזני

  
-    7,160    6,444  

השקיעה החברה בפעילות  2017במהלך שנת 
.ב לעניין סיווג 4באפריקה. ראה ביאור 

אלפי  5,940 -ההשקעה כנכס פיננסי והפחתתו  ב
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השקעה בנכסים 
  פיננסים

  
850    -    -  

ש"ח לשוויו ההוגן בהתבסס על הערכת שווי 
  המצורפת לדוח זה.

מלאי קרקעות בלתי 
  שוטף

  
596    383    581  

 31לעומת  2018ביוני  30העלייה ביתרות ליום 
 הפרשי שערי חליפיןב משינוייםבדצמבר נובעת 

 2017בר מבדצ 31של מטבע האירו. ביום 
 חיצוני ך שווייהתבססה על הערכת שווי ממער

  1,135    873    1,163    נדל"ן להשקעה  בלתי תלוי.

הלוואה מתאגיד 
   בנקאי בחו"ל

-   7,851    8,283 

התחייבות לתאגיד בנקאי של חברה מאוחדת 
ברומניה, אשר חדלה להיות ישות משפטית 

ונמחקה מרישומי רשם החברות ברומניה 
ולפיכך חדלה מלהיות חברה מאוחדת. לפרטים 

  .א. בדוחות בכספיים.5נוספים ראה ביאור 

התחייבויות פיננסיות 
  אחרות

  

360,5    8,375    8,893  

כללה  2017בדצמבר  31 ו 2017ביוני  30מים בי
ההתחייבות הלוואה שקיבלה חברה בת 

בהונגריה מחברה בשליטה משותפת. החברה 
הבת ההונגרית והחברה בשליטה משותפת 

ולפיכך חברה  ,נמחקו מרשם החברות בהונגריה
הבת חדלה מלהיות חברה מאוחדת וההלוואה 

נמחקה ואינה כלולה ביתרת התחייבויות 
ם נוספים ראה ביאור פיננסיות אחרות. לפרטי

  .ב. בדוחות הכספיים.5

סה"כ הון עצמי 
המיוחס לבעלים של 

  החברה

  

19,554    15,863    13,935  

נובע  2017בדצמבר  31הגידול בהון העצמי לעומת 
אלפי ש"ח והפרשי  5,046מרווח לתקופה בסך 

אלפי  573תרגום מטבע בגין פעילות חוץ בסך 
  ש"ח.

זכויות שאינן מקנות 
  שליטה

  

)5,128(    )4,636(    )4,891(  

השינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה נובע מהפסד 
לתקופה שאינן מקנות שליטה המיוחס לזכויות 

אלפי ש"ח והפרשי תרגום מטבע בגין  116בסך 
  אלפי ש"ח. 121פעילות חוץ בסך 

   לותיהפע תוצאות .3

הדיווח  בתקופתדוחות הרווח וההפסד של החברה השינויים העיקריים שחלו ב להלן

  :2017בדצמבר,  31תקופה המקבילה אשתקד ולשנה שנסתיימה ביום ל בהשוואה

 

  סעיף

  
 שישה של לתקופה
סתיימה  הש חודשים

  יוניב 30ביום 
  

 לשנה
  החברה הסבר  שנסתיימה

    
2018  

  

  
2017  

  

 31 ביום
 בדצמבר
2017  

  "חש אלפי

 של עליית ערך
 קרקעות מלאי

"ן ונדל
 להשקעה

  

-    -   407  
לא חל שינוי בשווי המלאי הקרקעות והנדל"ן להשקעה 
בתקפות הדוח ולא בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 

, בהתבסס על הערכת שווי שנערכה על ידי מעריך 2017
אלפי  407נרשמה עליית ערך של שווי חיצוני ובלתי תלוי, 
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שקלים ונמחקה ההפרשה לירידת הערך משנים קודמות 
  בסכום זה.

הנהלה הוצאות 
  וכלליות

  
  מורכב מהוצאותיה השוטפות של החברה  )1,840(   )855(    )863(

הכנסות 
(הוצאות) 

  אחרות

  

26,14    )5(   )5(  

בתקופת הדוח נזקפו להכנסות אחרות מחיקת הלוואה 
.א. 5(ראה ביאור  ש"חאלפי  8,283לתאגיד בנקאי בסך 

בדוחות הכספיים), מחיקת הלוואה מחברה מוחזקת 
.ב. בדוחות הכספיים) 5(ראה ביאור  ש"ח 3,809בסך 

ונזקפה ירידת ערך השקעה בפעילות באפריקה בסך 
  אלפי ש"ח 5,940

חלק החברה 
חברות  בהפסדי

מוחזקות 
המטופלות לפי 
שיטת השווי 
 המאזני, נטו

  

-    )548(   )1,410( 

עיקר ההפסדים הם חלק החברה בהפסדי הפעילות 
  באפריקה

רווח 
   לתקופה)הפסד(

  4,930    )1,542(    )3,068(  -  

רווח 
 לתקופה)הפסד(

המיוחס לזכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה

  

)116(    )101(    )162(  

-  

  –נזילות ומקורות מימון  .4

 בהשוואההדיווח  בתקופתומקורות המימון של החברה  תמצית נתוני תזרים מזומניםלהלן 

  :2017בדצמבר,  31תקופה המקבילה אשתקד ולשנה שנסתיימה ביום ל

  סעיף

  
 שישהשל  לתקופה
  שהסתיימה חודשים
  יוניב 30 ביום

  

  

 לשנה
  שנסתיימה

  החברה הסבר

 31 ביום      2017    2018  
  2017 בדצמבר

 "חש באלפי

מזומנים 
נטו, 

ששימשו 
לפעילות 
  שוטפת

  

מזומנים ששימשו להוצאותיה .  )1,480(     )715(   )712(
  השוטפות של החברה 

מזומנים 
נטו, 

ששימשו 
 לפעילות
  השקעה

  

-    )7,958(     )7,974(  

בתקופת הדוח לא בוצעו השקעות 
-לעומת התקופה המקבילה ב

בה השקיעה החברה  2017
 3בפעילות באפריקה (ראה ביאור 

  בדוחות הכספיים)

  

ירידה 
במזומנים 

ושווי 
  מזומנים

  

)752(    )8,671(     )9,453(  -  
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 הולאחרי יווחבתקופת הד נוספיםאירועים  .5

שונה סיווגה הענפי של החברה לענף השקעה ואחזקות, בהתאם  2018ביוני,  28ביום  .5.1

 19לאופי פעילותה הנוכחי של החברה. לפרטים נוספים ראו הודעת הבורסה מיום 

 . 2018ביוני, 

כי החליטה להאריך את התקשרות החברה  ,הודיעה החברה 2018 ,ביולי 8ביום  .5.2

משרה בהתאם לעסקת מסגרת שאושרה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי 

). 2017-01-065296(מספר אסמכתא:  2017ביולי  27באסיפה הכללית של החברה ביום 

-2018-01(מספר אסמכתא:  2018ביולי  8לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

 ), הנכלל על דרך ההפניה.061134

נגזרת שהוגשה כנגדה  הודיעה החברה על דחיית בקשה לתביעה 2018ביולי,  15ביום  .5.3

, תוך שבית המשפט הנכבד קיבל את עמדת דירקטוריון החברה 2014במהלך דצמבר 

המבוססת על קבלת יעוץ חיצוני בלתי תלוי, שלא להיענות לדרישת התובע ביחס 

). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי לשעבר(להגשת התביעה כנגד דירקטוריון החברה 

  ., הנכלל כאן על דרך ההפניה)2018-01-063633ר אסמכתא: (מספ 2018ביולי,  15מיום 

 

  היבטי ממשל תאגידי .6

  תרומות .6.1

לא קבעה מדיניות בקשר למתן תרומות אך היא רואה עצמה כמחויבת  החברה

לא תרמה כספים  החברהלמעורבות פעילה ושוטפת בתחומי התרומה לקהילה. 

  . 2018, יוניב 30שנסתיימה ביום  חודשים שישהשל  תקופהה במהלך

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  .6.2

 המזערי המספר כי, החברה קבעה, החברות לחוק) 12)(א( 92 סעיף להוראת בהתאם

. דירקטור אחד על יעמוד ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי בחברה דירקטורים של

הדירקטוריון סבור כי מספר זה הולם את גודל החברה, סוג הפעילות שלה והיקפה. 

לא חל שינוי במספר המזערי של הדירקטורים בעלי המומחיות , הדוח  למועד נכון

  .החשבונאית הפיננסית כאמור

, גב' טל ירון אלדר )דח"צ( משה ראובני), מר דח"צ( זאב לבנברגנכון למועד הדוח, מר 

הינם  ,ומר אריה שקד (דב"ת) הדירקטוריון) מר שמואל רבינא (דב"ת)(יו"ר 

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. לפרטים בדבר השכלתם והכשרתם 

  פרק ד' לדוח התקופתי. ל 26תקנה ראו 

בדבר שיעור תקנון החברה אינו כולל הוראה  –דירקטורים בלתי תלויים 

ן לתקופת הדיווח, מכהנים בחברה שני דירקטורים נכוהדירקטורים הבלתי תלויים. 

  בלתי תלויים, ה"ה שמואל (מולי) רבינא ואריה שקד. 
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  בדבר מבקר פנים בחברה גילוי .6.3

ארליך לכהן כמבקרת פנים בחברה. -, חדלה הגב' דנה גוטסמן2018במאי,  21ביום 

-2018-01(מספר אסמכתא:  2018במאי,  21לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 

  ., הנכלל כאן על דרך ההפניה)040707

, מונה מר יוסף גינוסר לכהן כמבקר פנים בחברה. לפרטים 2018במאי,  27ביום 

, )2018-01-043512(מספר אסמכתא:  2018במאי,  28נוספים ראה דיווח מידי מיום 

  .הנכלל כאן על דרך ההפניה

  קריטיים חשבונאיים אומדנים .6.4

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש IFRS-בהתאם ל בעריכת הדוחות הכספיים

בשיקול דעת, באומדנים והערכות המשפיעים על יישום המדיניות ועל הנתונים 

, לרבות התחייבות תלויות וכן על סכומי הכנסות והתחייבויותהמדווחים של נכסים 

ראו לעניין זה  -והוצאות. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהאומדנים האלו 

  לדוחות הכספיים.ב'  2ביאור 

 הערכות השווי המהותיות מאוד  צרוףבדבר  גילוי .7

 ערכת שווי מהותית מאד, כהגדרת מונח זה בתקנות, אשר שימשה בסיס לקביעתלה

ערכם של נתונים בדוחות הכספיים לתקופת הדוח, ראה הטבלה להלן. יצוין, כי 

ב(ט) 8הערכת השווי המהותית מאד מצורפת לדוח זה, בהתאם להוראות תקנה 

  לתקנות: 

 לפעילות באפריקה שניתנההלוואה הערכת שווי ל ערכת השווינושא ה

  2018ביוני,  28 מועד ההתקשרות עם מעריכי השווי

 נתקבלה לצירוף ההערכותהסכמה 

 2018ביוני  30 עיתוי ההערכות

וי נושא ההערכות סמוך לפני מועד וש

 ההערכות
 ארה''ב אלפי דולר 2,215

 ) בע"מ2009חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ( זיהוי המעריך 

 שגיא בן שלוש השווי ךמערי

 ריבית ההלוואהאמדן  המודל ההערכ

 ההערכותהנחות העיקריות בבסיס 

תחזית החזר ההלוואה מתבססת על משך חיים 

תמשיך – Coproco בהנחה ש שנה 15צע של וממ

  לפעול כ"עסק חי".
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  אדלר ירון טל    תמרי רואי
  דירקטוריון יו"ר     מנכ"ל

  

  2018,  אוגוסטב 30

 



    

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ "הרודיום השקעות בע

  דוחות כספיים תמציתיים ביניים מאוחדים

  (בלתי מבוקרים)
  2018ביוני  30ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  מ "הרודיום השקעות בע

ת ו ח ו ם ד י י פ ס ם כ י י ת י צ מ ם ת י י נ י ם ב י ד ח ו א ם מ ו י 3 ל י 0 נ ו י 2 ב 0 1 י( 8 ת ל ם ב י ר ק ו ב   )מ
  
  
  
  

  העניינים תוכן
  
  

  עמוד  

    

  3  דוח סקירה של  רואי חשבון המבקר
  

  4-5  מאוחדים על המצב הכספי תמציתיים דוחות
  

  הפסדאו ה מאוחדים על הרווח תמציתיים דוחות
  

6  
  

  מאוחדים על הרווח הכולל תמציתיים דוחות
  

7  
  

  מאוחדים על השינויים בהון  תמציתיים דוחות
  

8-9  
  

  מאוחדים על תזרימי המזומנים תמציתיים דוחות
  

10-11  
  

  ים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים המאוחדיםביאור
  

12-18  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  רמת גן:

  משרד ראשי
     11רחוב מנחם בגין 

                    52681רמת גן 
 03-5665006טלפון: 
  70747-144194/פקס: 

info@bakertilly.co.il        

       
  הוד השרון:

  השרוןסניף 
  30דרך רמתיים 

  4532330הוד השרון 
 09-7416012טלפון: 
  09-7601763פקס: 

Info.enzel@bakertilly.co.il 
 )אנזל דדוד ואוהשל  םמיסוד(

    
 
 

  עשויים לחול בה שינויים -לדיון  טיוטה
  

3 
    

Baker Tilly & אנזל טבחכהן  הינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת &   
  .Baker Tilly Internationalהפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון 

  .Baker Tilly Internationalשהוענק על ידי  ןרישיווהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת  Baker Tillyהשם 

  

 

  
  מ "הרודיום השקעות בע של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי של סקירה דוח

  

  מבוא

"הקבוצה"), הכולל את הדוח על  -והחברות הבנות (להלן מ "הרודיום השקעות בעסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ההפסד, הרווח הכולל, או  המאוחדים על הרווח התמציתיים ואת הדוחות 2018ביוני,  30המצב הכספי הביניים המאוחד ליום 
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  החודשים שהסתיימ של ששה הלתקופהשינויים בהון ותזרימי המזומנים 

"דיווח כספי לתקופות  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים ולעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
קופתיים לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות ת אלהת ביניים וביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

  . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.1970-ומיידיים), התש"ל

  

  היקף הסקירה 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים על ידי רואה החשבון המבקר של 

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 
רת לנו להשיג ביטחון שניוודע ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפש

  לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

  

  מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 
 .IAS 34ן חשבונאות בינלאומי בהתאם לתק

לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל , בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו
אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 

  .1970 -התש"ל 

  

  

  

  & אנזל הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח
  רואי חשבון

  
   2018, באוגוסט  30     גן,-תרמ

  



   בע"מהרודיום השקעות  
  

4 
 

ת ו ח ו ם ד י י ת י צ מ ם ת ו י ל י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י ד ח ו א   מ
  

  בדצמבר 31    ביוני  30      
      8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)      
  אלפי ש"ח      
                

                נכסים שוטפים

  18,493    19,275  17,741      מזומנים ושווי מזומנים

  255    236   199      חייבים ויתרות חובה

  19,511    17,940      סה"כ נכסים שוטפים
 

18,748  

                

               

                

                
                נכסים בלתי שוטפים

  6,444    7,160    -      )3 ביאור(  כלולותהשקעה בחברות 

  -    -    850      )4 ביאורהשקעה בנכסים פיננסים (

  581    383    596      מלאי קרקעות בלתי שוטף

  1,135    873    1,163      נדל"ן להשקעה

  24    11    20      רכוש קבוע

  8,427    2,629      סה"כ נכסים בלתי שוטפים
  

8,184  

                

  26,932    27,938    569,20      סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים ים לדוחות הכספייםביאורה
  



   בע"מהרודיום השקעות  
  

5 
 

ת ו ח ו ם ד י י ת י צ מ ם ת י ד ח ו א ל מ ב ע צ מ י ה פ ס כ ם ה ו י   ל
  

  בדצמבר 31    ביוני  30      
     8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)     

  אלפי ש"ח      
                

                התחייבויות שוטפות

  8,283    7,851    -      )5 ביאור( בחו"ל מתאגיד בנקאי ההלווא
  712    485    783      זכאים ויתרות זכות

  8,893    8,375    5,360      )5 ביאור( התחייבויות פיננסיות אחרות

  17,888    16,711    143,6      התחייבויות שוטפות סה"כ
                
                

  17,888    16,711    143,6      סה"כ התחייבויות
                

                הון 
  13,968    6813,9    6813,9      הון מניות

  94,927    94,927    94,927      פרמיה על מניות
  259    279    952      כתבי אופציה למניות
  )5,407(    )4,944(    )4,834(      קרן מהפרשי תרגום

  3,011    3,011    3,011      רנות אחרותק
  )92,823(    )91,378(    )777,87(      יתרת הפסדים 

  13,935    15,863    554,19      סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה 
                

  )891,4(    )4,636(    )812,5(      זכויות שאינן מקנות שליטה
                

  9,044    11,227    426,14      סה"כ הון 
                

  26,932    27,938    569,20      סה"כ התחייבויות והון 
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים ים לדוחות הכספייםביאורה
  
  
  
  

          
  אלדר -טל ירון 

  דירקטוריוןה יו"ר
  רואי תמרי  

  וחבר הדירקטוריון מנכ"ל 
  לוי היפ  

  כספים מנהלת
  
  

 2018, באוגוסט  30  תאריך אישור הדוחות: 



   בע"מהרודיום השקעות  
  

6 
 

ת ו ח ו ם ד י י ת י צ מ ח  ת ו ו ר ה ל  ע ם  י ד ח ו א המ ו  דא ס פ   ה
  

  

  חודשים שישהלתקופה של   
לשנה   

  שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום     ביוני 30שהסתיימה ביום   
  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)  

  אלפי ש"ח  

            
  407    -    -  קרקעות ונדל"ן להשקעהשל מלאי עליית ערך 

  )1,840(    )855(    )863(  הוצאות הנהלה וכלליות
            

  )5(    )5(    6,142  )5 ביאור( אחרות, נטו )הוצאותהכנסות (
        

  )285(    )262(    )379(  הוצאות מימון 

  65    128    30  הכנסות מימון
        
            

  )1,410(    )548(    -  כלולות חברות הפסדבחלק החברה 
            

  )3,068(    )1,542(    4,930  לפני מיסים על ההכנסה )הפסדרווח (
            

  -    -    -  מיסים על הכנסה

            
  )3,068(   )1,542(   4,930  לתקופה )הפסדרווח (

  
            לתקופה מיוחס ל: )הפסדרווח (

  )2,906(    )1,441(    5,046  בעלים של החברה
            

  )162(    )101(   )611(  מקנות שליטהזכויות שאינן 
    

  
      

  )3,068(    )1,542(    4,930  לתקופה )הפסדרווח (
            

 -לבעלים של החברה  למניה המיוחס )הפסדרווח (
  בש"ח:

      
    

  )0.21(    )10.0(    36.0  בסיסי ובדילול מלא
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים ים לדוחות הכספייםביאורה



   בע"מהרודיום השקעות  
  

7 
 

ת ו ח ו ם ד י י ת י צ מ ם ת י ד ח ו א ל מ ח ע ו ו ר ל ה ל ו כ   ה
  
  

  לשנה שהסתיימה    לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום     ביוני  30שהסתיימה ביום   
  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)  

  אלפי ש"ח  

 

  )3,068(      )1,542(      4,930  לתקופה  )הפסדרווח (

                

                
 לרווח מחדש מסווגים או שיסווגו סכומים

        :ספציפיים תנאים בהתקיים והפסד

  )806(      )149(      452  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

                

  )3,874(      )1,691(      5,382  כולל לתקופה, נטו ממס )הפסד( רווח סה"כ

                

                

                מיוחס ל:

  )3,584(      )1,656(      5,619  בעלים של החברה  

  )290(      )35(      )237(  זכויות שאינן מקנות שליטה  

                

  )3,874(      )1,691(      5,382  כולל לתקופה, נטו ממס )הפסדרווח (סה"כ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים ים לדוחות הכספייםביאורה
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ת ו ח ו ם ד י י ת י צ מ ם ת י ד ח ו א ל מ ם ע י י ו נ י ש ן ה ו ה    ב
  
  
          מיוחס לבעלים של החברה   

    הון מניות  
  פרמיה

    על מניות
כתבי 
    אופציה

התאמות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
    פעילויות חוץ

קרנות 
    אחרות

יתרת  
    הפסדים

סה"כ הון 
מיוחס עצמי 

לבעלים של 
    החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון     שליטה 

  אלפי ש"ח  
  9,044   )4,891(  13,935  )92,823(  3,011   )5,407(  259  94,927   13,968  (מבוקר) 2018בינואר  1יתרה ליום 

                                    
                                    

                                   (בלתי מבוקר) 2018התנועה בתקופה ינואר עד יוני 
  4,930    )611(    5,046    5,046    -    -    -    -    -  לתקופה רווח

                                    :אחר רכיבים אחרים של רווח כולל
  452    )121(    573    -    -    573    -    -    -  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

  5,382    )237(    5,619    5,046        573        -    -  כולל לתקופה )פסדהרווח (סך הכל 
  

                                  
  426,14   )5,128(  554,19  )777,87(  3,011   )4,834(  259  94,927   13,968  (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30יתרה ליום 

  
  
  
  

  918,12   )601,4(  519,17  )937,89(  3,011   )729,4(  279  94,927   13,968  (מבוקר) 2017בינואר  1יתרה ליום 
                                    

                                   (בלתי מבוקר) 2017התנועה בתקופה ינואר עד יוני 
  )1,542(    )101(    )1,441(    )1,441(    -    -    -    -    -  הפסד לתקופה

                                    :אחר רכיבים אחרים של רווח כולל
  )149(    66    )215(    -    -    )215(    -    -    -   הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

  )1,691(    )35(    )1,656(    )1,441(    -    )215(    -    -    -  לתקופה כולל הפסדסך הכל 
  11,227    )4,636(    15,863    )91,378(    3,011    )4,944(   279  94,927   13,968  (בלתי מבוקר) 2017ני ביו 30יתרה ליום 

  

  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים ים לדוחות הכספייםביאורה
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ת ו ח ו ם ד י י ת י צ מ ם ת י ד ח ו א ל מ ם ע י י ו נ י ש ן ה ו ה ך - ב ש מ   ה
  
  
  
  

          החברהשל מיוחס לבעלים   

    הון מניות  
  פרמיה

    על מניות
כתבי 
    אופציה

התאמות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
    פעילויות חוץ

קרנות 
    אחרות

 יתרת
    הפסדים

 הוןסה"כ 
מיוחס עצמי 

של  לבעלים
    החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סה"כ הון     שליטה 

  אלפי ש"ח  
                                    

  12,918   )4,601(  17,519  )89,937(  3,011   )4,729(  279  94,927   13,968   2017בינואר  1יתרה ליום 
                                    

                                   2017התנועה בשנת 
  )3,068(    )162(    )2,906(    )2,906(   -    -    -    -    -  לשנההפסד 

                                    :אחר רכיבים אחרים של רווח כולל
  )806(    )128(    )678(    -    -    )678(    -    -    -  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

 )3,874(    )290(    )3,584(    )2,906(    -    )678(    -    -    -  סך הכל הפסד כולל לשנה
  -    -    -    20    -    -    )20(    -    -  פקיעת אופציות

  9,044   )4,891(  13,935  )92,823(  3,011   )5,407(  259  94,927   13,968  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים ים לדוחות הכספייםביאורה
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ת ו ח ו ם ד י י ת י צ מ ם ת י ד ח ו א ל מ י ע מ י ר ז ם ת י נ מ ו ז מ   ה
  
  

  לשנה שהסתיימה    לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום     ביוני  30שהסתיימה ביום   
  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)  

  אלפי ש"ח  
  

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
      

            

 מימון לפני שוטפת לפעילות ששימשו, נטו מזומנים
  )742(  ')א נספח( ומיסים

    
  
)750(    )1,545(  

            
  65    35    30  ריבית שהתקבלה
  -    -    -  מיסים שהתקבלו

  )1,480(    )715(    )712(  ששימשו לפעילות שוטפתמזומנים נטו, 
            

            תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )7,958(    )7,958(    -  ות בחברות מוחזקות (כולל הלוואות)השקע

  )16(    -    -  נכסים קבועיםרכישת 

  -  השקעה ששימשו לפעילותמזומנים נטו, 
  

)7,958(    )7,974(  
            

            מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 

  -    -    -  מחיקת קרן הלוואה מבנק  של חברה מאוחדת 

  -  מימון פעילותנבעו משמזומנים נטו, 
  

-    -  
  1    2    )40(  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

            
  )9,453(    )8,671(    )752(  במזומנים ושווי מזומניםירידה 

            
  27,946    27,946    18,493  לתחילת התקופה מזומנים ושווי מזומנים

            
  18,493   19,275   17,741  סה"כ מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

  

  

  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים ים לדוחות הכספייםביאורה
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ם י ח פ ס ת נ ו ח ו ד ם ל י ד ח ו א ם מ י י ת י צ מ ל ת י ע מ י ר ז ם ת י נ מ ו ז מ    ה
  
  

  לפעילות שוטפת, לפני מימון ומיסיםמזומנים נטו ששימשו  - נספח א
  
  

  לשנה שהסתיימה    לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום     ביוני  30שהסתיימה ביום   
  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)    (בלתי מבוקר)  

  אלפי ש"ח  

           
  )3,068(    )1,542(    4,930  לתקופה )הפסדרווח (

            
            הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

  4    2    4  פחת 
  1,410    548    -  כלולותחברות   בתוצאותחלק החברה 

  -    -    )092,12(  )5 ביאור(רווח ממחיקת הלוואות 
 האפריקאיתהשקעה בחברה מירידת ערך הפסד 

  5,940  )4 ביאור(
  

-  
  

-  
  )225(    -    -  "ן להשקעהנדל עליית ערך
  )182(    -    -  בלתי שוטףמלאי קרקעות  עליית ערך

  196    130    349  הוצאות מימון, נטו

  )869(    )862(    )1,865(  
            

            שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

  77    96    56  בחייבים ויתרות חובהבלקוחות ו ירידה
  243    16    71  בזכאים ויתרות זכותעליה 

  127    112    320  
            

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת, לפני מימון 
  )742(  ומיסים

  
)750(  

  
)1,545(  
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  כללי  - 1 ביאור

  
  כללי של החברה ופעילותהא.   תיאור 

 4התאגדה בישראל ביום   מ)"י אנרגיות מתחדשות בע'מ (לשעבר גרינרג"הרודיום השקעות בע

-רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל ומניותיה. החברה הינה חברה ציבורית 2005באפריל 

  אביב. 

  

, בתחום 2009-2008הקבוצה, באמצעות חברות מוחזקות, עסקה עד פרוץ המשבר העולמי בשנים 

הייזום של פרויקטים לבניה, בעיקר למגורים וכן החזיקה בקרקעות לצרכי ייזום ו/או השקעה, 

בארץ ובחו"ל. הפגיעה הקשה מהמשבר העולמי, בעיקר בפעילותה של החברה ברומניה ובהונגריה, 

בוצה הינו הנדל"ן היחיד שנותר בק נכסהביאה לצמצום משמעותי של פעילותה של החברה, וכיום 

  , צפונית לבוקרשט ברומניה. Affumatiהנכס באזור 

  

שה בוחנת אפשרות להשקעה בפעילות בתחום , החברה תחת השליטה החד2016החל משנת 

החקלאות המתועשת ובבחינת עסקאות והשקעות ו/או רכישת זכויות בתחום האנרגיה לרבות גז 

קפריסאית השקעה בחברה הפועלת באפריקה ביצעה החברה באמצעות חברה  2017ונפט.  בשנת 

 4 ביאורלפרטים נוספים לעניין הפעילות באפריקה ראה  .העוסקת במסחר במתכות ומינרלים

  להלן.

 

 באוגוסט 30 ביום החברהאושרו לפרסום על ידי דירקטוריון  םהדוחות הכספיים הביניים המאוחדי. ב

2018.  

  

  
   כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  - 2 ביאור

    
  בסיס עריכת הדוחות הכספיים   א.

דוחות הביניים מוצגים באופן תמציתי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לעריכת דוחות 

("דיווח כספי לתקופות  IAS-34כספיים לתקופות ביניים, כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

מלאים. כמו כן, דוחות אלה  ואינם כוללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים ביניים")

  .1970-בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל להוראותבהתאם  נערכו

בדצמבר,  31יש לעיין בדוחות ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 

אורים להם מצוי מידע הדוחות השנתיים), אשר בבי -(להלן  ולשנה שנסתיימה באותו תאריך 2017

  .אלה מפורט אשר אינו נכלל בדוחות ביניים

אורים לדוחות ידוחות הביניים נערכו על בסיס אותם כללי המדיניות החשבונאית המתוארים בב

אשר נכנסו לתוקף בתקופת  IFRS 9-ו IFRS 15, חדשים תקני חשבונאותהשנתיים, למעט 

  .להם השפעה על הדוחות הכספיים ההייתלא והדוחות הכספיים 
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  המשך- כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  - 2ביאור 
  

  שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ב

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול IFRSבעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לתקני 

הסכומים של נכסים דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל 

   והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים 

בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.שיקול הדעת של ההנהלה, בעת 

יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי 

 עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים עקבייםוודאות בדוחות הביניים, הינם 

  ).4 ביאורלמעט ההשקעה באפריקה (ראה 

   



  יום השקעות בע"מ הרוד

  (בלתי מבוקרים) 2018ביוני  30תמציתיים ביניים מאוחדים ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
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  כלולותהשקעה בחברות   - 3 ביאור
  

  
  להלן התנועה בהשקעות :  .א

  

  

  
 שישהלתקופה של 

  חודשים
 30שהסתיימה ביום 

    ביוני

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

    2018    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)    
  אלפי ש"ח    
              

  20    20    6,444   תקופהיתרה לתחילת 
  314    314    -    השקעה בהון 

  )1,410(    )548(    -    הפסדבחלק ה

  )406(    )363(    346    קרן הוןתנועה ב
  7,926    7,737    -    כולל ריבית שנצברה, נטו הלוואות שניתנו

  -    -    )940,5(    )4 ביאור( הפרשה לירידת ערך השקעה
  -    -    )850(    )4 ביאורהעברה להשקעה בנכסים פיננסים (

  6,444    7,160    -    יתרה לסוף שנה
  
  
  
  

  הוגן דרך רווח והפסדהשקעה בנכסים פיננסים הנמדדים בשווי   - 4 ביאור
  

  :ההרכבלהלן   .א

    

  
  ביוני 30ליום 

  
 31ליום 

  בדצמבר
    2018    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)    
  אלפי ש"ח    
              

  -    -    850    "ארודס" (ראה סעיף ב') -השקעה והלוואה 
  -    -    -    "קופרוקו" (ראה סעיף ג') - השקעה

  -    -    850    "כסה
  
  
  
  

 "ארודס" -והלוואה השקעה   ב.
  

 לרכישה") ההשקעה הסכם: "להלן( השקעה הסכם על החברה חתמה 2017 בפברואר 9 ביום

 החברה: "להלן( באפריקה ומינרלים במתכות במסחר העוסקת בחברה  זכויות של בעקיפין

 דולר אלפי 2,170-כ  של כולל סך החברה השקיעה ההסכם לפי). "TAMSו/או " "האפריקאית

 -כ  ;)אופציה מימוש של בדרך דולר אלפי 1,000-ו דולר אלפי 1,170 בסך ראשונית השקעה( ב"ארה

 פרטית חברה, Aruodas Ltd -ב, מניות בהון דולר אלפי 85-וכ בהלוואה דולר אלפי 2,085

) בהתאמהו/או "ארודס",  "הקפריסאית החברה"-ו" ההשקעה סכום:"להלן( בקפריסין המאוגדת

  . הקפריסאית החברה של והנפרע המונפק מההון 38.1%-כ לה מקנה אשר
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  המשך –השקעה בנכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד   - 4 ביאור
  

 המשך -"ארודס"  -השקעה והלוואה   ב.

 – להלן( Hannuman LTD, נוספת קפריסאית חברהב 37.48%-ב מחזיקה הקפריסאית החברה

 בשרשור החברה חלק. האפריקאית בחברה 100%-המחזיקה ב, ")הנוספת הקפריסאית החברה"

 הענקת ממועד שנים שלוש בתום כי אופציה קיימת לחברה. 14.28%-לכ גיעמ האפריקאית בחברה

 מקרן דולר מיליון 1.17 - מ 55% לפחות של שיעור יפרע ולא במידה, לחברה הקפריסאית ההלוואה

 בחברה מאחזקותיה, יחסי חלק, חזרה למכור), הראשונית בהשקעה שבוצעה( ההלוואה

 קרן על ריבית 5% בשיעור ריבית ולקבל, לבעל המניות הנוסף בחברה הקפריסאית הקפריסאית

 לחלוקת המיועד סכום מכל 25%, ההלוואה של המלא לפירעונה עד כי הוסכם, כן כמו. ההלוואה

  .לאחזקותיהם בהתאם המניות לבעלי יחולקו הנותרים 75%- ו, ההלוואה לפירעון יוקצה דיבידנד

  

ו בעלי המניות של החברה החליט, האפריקאית החברה במדינת רווחיותב ירידהה לאור

 אפריקאית למדינה של החברה האפריקאית ועל העתקת הפעילות  פעילותה צמצום על האפריקאית

 המדינה: "להלן( עדיפים רווחיות שיעורי עם יותר טובה עסקית סביבה כעת שוררת בה אחרת

למועד הדוחות הכספיים  )."קופרוקו: "להלן( ,מדינה החדשהב מקומית חברה באמצעות ,")החדשה

  מתבצעת במדינה החדשה על ידי קופרוקו.כולה  הפעילותו הופסקה TAMS-הפעילות ב

  

יחד  ,לאור ההתפתחויות בחברה האפריקאית כאמור לעיל, ולאור הפסקת הפעילות של חברה זו

הניסיון שצברה החברה בהקשר לפעילות באפריקה, הגיעה החברה למסקנה כי אין לה השפעה  עם

מהותית בחברה הקפריסאית ובעקיפין גם בפעילות באפריקה, כך שזו חדלה להחשב כחברה כלולה. 

"כהשקעה בחברה  2017שנת לההשקעה שהוצגה בדוחות הכספיים שפירסמה החברה  ,לפיכך

נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. לאור כאלה כהשקעה  סווגה בדוחות ,כלולה"

ההפסדים שצברה הפעילות באפריקה  ולאור העובדה כי החברה היא שהעמידה את מלוא מקורות 

המימון  ששימשו לצורך מימון חלקה של החברה הקפריסאית בפעילות באפריקה, החליטה החברה 

בהתאם לשווי ההוגן של ההלוואות  ןולהעמיד וההלוואות לבצע הפרשה לירידת ערך ההשקעה

  כדלקמן: לטובת הפעילות באפריקה, שנתנה לחברה הקפריסאית

  אלפי ש"ח    
            

    7,895    הלוואות שנתנה החברה, כולל ריבית שנצברה
    )105,1(   2017גרעון בהשקעה שנזקף עד דצמבר 

    6,790    
    )940,5(    הפרשה לירידת ערך 

    850    )1( בהתאם לאומדן השווי ההוגן של ההלוואות -ה יתר
  

אלפי דולר  233-כבסך  תלוי בלתי חיצוני שווי מעריך ידי על נאמד , ההלוואות של ההוגן השווי) 1(

  ). ההנחות העיקריות ששימשו בהערכות השווי:ש"חאלפי  850(

  שנה. 15תחזית החזר ההלוואה מתבססת על משך חיים ממוצע של  

 22.02%) בהלוואה הסיכון אתבה נעשה שימוש (המגלם  השנתית הריבית שיעור.  

  תביא לירידה בשווי ההוגן של ההלוואה לסך של כ 4%-ו 2%עליה בריבית ההיוון בשיעור של- 

  אלפי דולר) בהתאמה. 144( ₪אלפי  526-אלפי דולר) ולסך של כ 183( ₪אלפי  668

  תביא לעלייה בשווי ההוגן של ההלוואה לסך של  4%-ו 2%ירידה בריבית ההיוון בשיעור של

 אלפי דולר) בהתאמה. 385(ש"ח אלפי  1,405-אלפי דולר) ולסך של כ 299(ש"ח אלפי  1,091 -כ
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   המשך –השקעה בנכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד   - 4 ביאור

  
 "קופרוקו" -ג.  השקעה

לקופרוקו הלוואות על ידי  והועבר ,כאמור בסעיף ב' לעיל ,החדשה במדינה הפעילות קיום לצורך

 מתוך, מיליון דולר 2.5 -בסך של כ החברה האפריקאית ועל ידי החברה הקפריסאית הנוספת

לטובת הפעילות של החברה הקפריסאית הנוספת ו בשעתו בעלי המניות שהעמיד הלוואות

  .האפריקב

  

 -ב ישירות שתחזיק ") הישות החדשה" – להלן( בישראל חדשה ישות הקמתהחברה פועלת ל

כיום  המחזיק( נוסף מניות ובעל בישות החדשה 38.1%-ב תחזיק החברה .קופרוקובמניות  27.5%

 ,בשרשור ,חלק החברה .")הנוסף המניות בעל" – להלן(  61.9%-ב יחזיק) הקפריסאית בחברה גם

 ידי על בנאמנות מוחזקות כאמור, קופרוקו מניותמ 27.5% ,זה בשלב .10.5%-בקופרוקו מגיע לכ

יועברו אליה מניות קופרוקו  היישות החדשה עם הקמת .הישות החדשהעבור  ,הנוסף המניות בעל

   .כאמור
  

באפריקה כמפורט בסעיף ב' לעיל, החברה  עם הפעילותלאור הניסיון שצברה החברה בקשר 

לה השפעה מהותית ביישות החדשה שתוקם ולפיכך ההתייחסות להשקעה זו הינה  איןמעריכה כי 

 , בשלב זההפעילות בקופרוקו ,למיטב ידיעת החברה  כהשקעה בנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן. 

יישות החדשה, שתחזיק ההשקעה ב הפסדים ולפיכך מעריכה החברה,  כי השווי ההוגן של   נושאת

  אפס.  והינ, כאמור בקופרוקו 
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  הכנסות אחרות   -5  ביאור

 
  

  חודשים שישהלתקופה של 
לשנה   

  שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום     ביוני 30שהסתיימה ביום     
    8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)    

  אלפי ש"ח    
 מחיקת הלוואהמ

 תאגיד בנקאימ שנתקבלה
  ברומניה

  
  (א)

8,283    -    -  
 מחיקת הלוואהמ

מחברת  שנתקבלה
  בהונגריהמוחזקת 

  
  (ב)

3,809    -    -  
השקעה ירידת ערך 

  -    -    )940,5(  (ג)  בפעילות באפריקה

  )5(    )5(    )10(    שונות
  הכנסות אחרות (הוצאות

  , נטו)אחרות
  

6,142    )5(    )5(  
  

מובטחת  הברומניה, שהיית בנקאי מתאגיד הלוואה 2007בשנת  בת ברומניה קיבלה חברה  .א

ידי -חולטו המקרקעין ומומשו על 2011במקרקעי חברה הבת ובערבות החברה. בחודש ינואר 

  חלקי של ההלוואה. החברה הבת נותרה ריקה מנכסים.  ןהבנק המלווה כנגד פירעו

מיליוני אירו (סכום ההלוואה  1.8 עמדה על סך של 2017בדצמבר  31ליום יתרת ההלוואה 

  בניכוי התמורה שקיבל הבנק ממכירת המקרקעין) וצבירת ריבית חריגה בגינה.

תוקף הערבות של החברה להלוואה זו, בהסתמך על חוות דעת מקצועית, פג, ובהתאם לכך 

  הנהלת החברה בדיעה כי לחברה אין מחויבות ישירה להלוואה זו. 

, לאור 2017בדצמבר  31שפירסמה החברה עד ליום  בדוחות הכספייםנכללה ואה יתרת ההלו

מאוחדת, למרות שלחברה בת זו לא נותרו נכסים ייתה השההתחייבות של החברה הבת 

בהתאם  ובפועל לקבוצה לא הייתה חשיפה בגינה. כלשהם מהם ניתן יהיה לפרוע את ההלוואה

 סס על חוות דעת מקצועית, החברה הבתובהתב ,בתקופת הדוחלמידע שקיבלה החברה 

הרומנית חדלה להיות ישות משפטית ונמחקה מרישומי רשם החברות ברומניה,ולפיכך חדלה 

בדוחות הכספיים  . לאור זאתהחברה מלאחד את הדוחות הכספיים של חברה הבת ברומניה

  אחרות. נמחקה ההלוואה לתאגיד הבנקאי הרומני כנגד רישום הכנסות המאוחדים של החברה

 במקביל, שלה משותפת בשליטה מחברה הלוואה 2007קיבלה בשנת  בת בהונגריה חברה  .ב

 ריבית נשאה, באירו ההלוואה. בחברה בשליטה משותפת האחר המניות בעל שקיבל להלוואה

, מנכסים הריקה, הבת החברה של הפיננסי מצבה לאור. לשנה 3%+  יורובור של בשיעור

 31עד ליום  הכספיים בדוחות נכללה ההלוואה יתרת. תיפרע לא זו הלוואה כי העריכה החברה

 צפי לא היה שבפועל למרות, מאוחדתשהייתה  הבת חברה של המחויבות לאור, 2017בדצמבר 

בתקופת  בהתאם למידע שקיבלה החברה .בגינה חשיפה לה איןכי ו, זו הלוואה תפרע שהקבוצה

והחברה בשליטה משותפת  בהונגריה הבת ובהתבסס על חוות דעת מקצועית, החברה הדוח,

החברה מלאחד את הדוחות הכספיים של חברת נמחקו מרשם החברות בהונגריה ולפיכך חדלה 

נמחקה ההלווואה לחברה  , בדוחות הכספיים המאוחדים של החברהלאור זאת הבת בהונגריה.

  בשליטה המשותפת כנגד רישום הכנסות אחרות.

  .ב'-4עילות באפריקה כמפורט בביאור הפ לשה מתייחס להפרשה לירידת ההשקע  .ג
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  ניהול סיכונים פיננסיים   - 6 ביאור

פעילות הקבוצה חושפת אותה למגוון של סיכונים פיננסיים; סיכון שוק (כולל סיכון מדד, סיכון 

  שער חליפין, סיכון שער ריבית), סיכון אשראי וסיכון נזילות.

המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את המידע והגילויים הנדרשים במסגרת  ,כאמור לעיל

דוחות כספיים שנתיים, לרבות בנוגע לניהול הסיכונים הפיננסיים של הקבוצה ויש לעיין במידע 

והביאורים אשר נלוו  2017הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

  אליהם.

לא חלו שינויים מהותיים במדיניות הקבוצה בניהול הסיכונים הפיננסיים שלה לעומת זו שדווחה 

, למעט הטיפול בהלוואות בקשר 2017במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 

  .4להשקעה בפעילות באפריקה, כאמור בביאור 

 

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו   - 7ביאור 

  נגזרתתביעה 

, 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 194, בהתאם לסעיף המבקשדרישת נדחתה , 2018ביולי,  12 ביום

קביעת . לפעול למיצוי זכויותיה ולהגשת תביעה נגד נושאי משרה (לשעבר) בחברה וצדדים נוספים

בית המשפט, התבססה בעיקרה, על כך שהמבקש לא הוכיח כי הוא החזיק בפועל במניות החברה 

במועד בו הגיש לבית המשפט את הבקשה לאישור התביעה הנגזרת, או בשום שלב אחר בדיון 

בבקשה, על אף שהנטל להוכיח את בעלותו במניות החברה, מוטל על כתפיו, ומכאן שלא הוקנתה 

  הגיש בקשה נגזרת בשם החברה. לו הזכות ל

עוד קבע בית המשפט הנכבד, כי המבקש יישא בהוצאות כלל הנתבעים בהליך, ובכלל כך ישלם 

ולחברה אלפי ש"ח  50, אינטרקולוני אחזקות טאוורס בע"מ, סך כולל של ולחברת הבת שלהלחברה 

     אלפי ש"ח. 50נכדה של החברה, אינטרקולוני טאוורס בע"מ, סך 

  



    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הרודיום השקעות בע"מ

  מידע כספי נפרד
  1970לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ד' 38לפי תקנה 

  2018 יוניב 30ליום 
  (בלתי מבוקר)
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  לכבוד
  הרודיום השקעות בע"מ בעלי המניות של 

  

  א.נ.,
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד   הנדון:
  1970 -ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38לפי תקנה   

  
  

  מבוא

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
  שה חודשים ישל שה ולתקופ 2018 יוניב 30החברה), ליום  -(להלן בע"מ השקעות  הרודיוםשל  1970 -

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות  ההסתיימש
  .להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו

  

  היקף הסקירה

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת "של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר עם אנשים  ,החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי ביניים נפרד מורכבת מבירוריםעל ידי רואה 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה  .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים ,האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
כך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפי

  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת ,בהתאם לכך .לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

  מסקנה

ל אינו ערוך, מכל "בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ
  .1970 -ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 38בהתאם להוראות תקנה  ,בחינות המהותיותה
  
  

 
  
  
  
  

  & אנזל & כהן טבח הורוביץ עידן סבו טבת
  רואי חשבון

  
   2018, באוגוסט 30 ,גן-רמת
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 , ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י נ ו ת נ
ם ו י   ל

  

  בדצמבר 31    ביוני 30      
      8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)      
  אלפי ש"ח      

                

                נ כ ס י ם

                

                שוטפיםנכסים 

  18,321    19,103   17,560      מזומנים ושווי מזומנים

  241    224   192      חייבים ויתרות חובה

  19,327    17,752      סה"כ נכסים שוטפים
  

18,562  

                

                
                נכסים בלתי שוטפים

  6,450    7,166    -      חברה כלולהבהשקעה 

  -    -    850      השקעה בנכסים פיננסים 

  -    -    471,5      יתרות בגין חברות מוחזקות

  24    11    20      רכוש קבוע

  474,6    7,177    2,444      סה"כ נכסים בלתי שוטפים

              

  

  25,036    26,504   20,196      סה"כ נכסים
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 , ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י נ ו ת נ
ם ו י   ל

  
  בדצמבר 31    ביוני 30  
  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח  

            

            ה ת ח י י ב ו י ו ת   ו ה ו ן

            

            התחייבויות שוטפות

  597    386    642  זכאים ויתרות זכות

  386    642  התחייבויות שוטפותסה"כ 
  

597  

            

            

            התחייבויות שאינן שוטפות 

  10,504    10,255    -  הפרשה להפסדים בגין חברות מוחזקות

            

  11,101    10,641    642  סה"כ התחייבויות

            

            
            הון עצמי

  13,968    13,968    13,968  הון מניות

  94,927    94,927    94,927  פרמיה על מניות

  952    279    952  כתבי אופציה למניות

  )5,407(   )4,944(   )834,4(  קרן מהפרשי תרגום

  3,011    3,011    3,011  קרן מפעולות עם בעל שליטה

  )92,823(    )91,378(    )87,777(  הפסדים

  15,863    19,554  של החברה םלבעלי סה"כ הון עצמי המיוחס
  

13,935  

            

  25,036    26,504    20,196  סה"כ התחייבויות והון 
  
  
  
  
  
  
  

          
  אלדר -טל ירון

  דירקטוריוןה יו"ר
  רואי תמרי  

  וחבר הדירקטוריוןמנכ"ל 
  יפה לוי  

  מנהלת כספים
  
  
  
  

 .2018, באוגוסט 30  :הדוחותתאריך אישור 
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ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ ד  ס פ ה ו ח  ו ו ר י  נ ו ת   נ
  

  לתקופה של   
 30ביום  סתיימההחודשים ש ששה

    ביוני
 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 31 ביום

  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  )(מבוקר    )(בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
                

            

  )1,787(    )814(    )779(  הוצאות הנהלה וכלליות

            

  )17,897(  הוצאות אחרות, נטו
  

)5(    )5(  

  )1(  הוצאות מימון 

  

)4(    )4(  

  65    35    30  מימון הכנסות

  279    84    )409(  (הוצאות) מימון מחברות מוחזקותהכנסות 

  )1,454(    )737(    24,102  חברות מוחזקות )הפסדירווחי (

            

  )2,906(    )1,441(    5,046  לפני מיסים על ההכנסה )הפסדרווח (

            

  -    -    -  מיסים על ההכנסה

            

  )2,906(    )1,441(    5,046  מיוחס לבעלים של החברה תקופהל )הפסדרווח (
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ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ ל  ל ו כ ח  ו ו ר י  נ ו ת   נ
  
  
  

  לתקופה של   
 30ביום  סתיימההחודשים ש ששה

    ביוני
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31 ביום
  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  )(מבוקר    )(בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
                    

  לתקופה )הפסדרווח (
  

5,046  
    

)1,441(    )2,906(  
            

          רווח (הפסד) כולל אחר:
  

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד בהתקיים 
  תנאים ספציפיים:

      
    

            

  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ חברות מוחזקות  
  

573  
    

)215(    )678(  

  
      

    

  לתקופה, מיוחס לבעלים של החברהכולל  )הפסדרווח (
  

5,619  
    

)1,656(    )3,584(  
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על תזרימי המזומנים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה נים    נתו
  
  

  לתקופה של   
    ביוני 30ביום  סתיימההחודשים ש ששה

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 ביום

  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  )(מבוקר    )(בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
                      

            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
מזומנים נטו, ששימשו לפעילות שוטפת                       

  לפני מימון ומיסים (נספח א')
  

)687(  
    

)707(    )1,485(  
            

  65    35    30  ריבית שהתקבלה
  -    -    -  מיסים שהתקבלו

  )1,420(    )672(    )387(  לפעילות שוטפתמזומנים נטו, ששימשו 
            
            

            תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )15(    -    -  נכסים קבועים רכישת 

  )7,959(    )7,959(    -  השקעה בחברה כלולה

 מזומנים נטו מפעילות השקעה עם חברות מוחזקות
  )59(    )40(    )23(  אחרות , נטו

  )8,033(    )7,999(    )23(  לפעילות השקעהששימשו מזומנים נטו, 
            
            
            

  )9,453(    )8,671(    )761(  ירידה במזומנים ושווי מזומנים
            

  המזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופ
  

18,321  
    

27,774    27,774  
            

  סה"כ מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
  

17,560  
    

19,103    18,321  
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  נספח לנתונים על תזרימי המזומנים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
  

  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת, לפני מימון ומיסים - א'נספח 

  
  לתקופה של   

    ביוני 30ביום  סתיימההחודשים ש שהיש
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31 ביום
  8 1 0 2    7 1 0 2    7 1 0 2  
  )(מבוקר    )(בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

 

          
  
      

  )2,906(  )1,441(    5,046  לתקופה )הפסדרווח (
            

            הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

  1,454    737    )102,24(  חברות מוחזקות(רווחי) הפסדי 

  4    2    4  פחת 

  5    5    -  הפחתת השקעה

  -    -    5,940   פעילות באפריקההפרשה לירידת ערך של 

  -    -    957,11  הפחתת יתרות לחברות מאוחדות 

  )355(    )129(    293  מימון, נטוהכנסות 

  )862(  
  

)826(    )1,798(  
            

            שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

  80    97    49  חייבים ויתרות חובהלקוחות ובבירידה 

  233    22    45  בזכאים ויתרות זכות עליה

  94  
  

119    313  
            

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת, לפני מימון 
  )687(  ומיסים

  
)707(    )1,485(  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

  



  
  

  מ "הרודיום השקעות בע

ם י ד ר פ נ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ל ף  ס ו נ ע  ד י   מ
  

 8

  כללי  א.

לתקנות ניירות ערך (דוחות ד'  38המידע הכספי הנפרד הביניים של החברה, ערוך בהתאם להוראות תקנה  .1
וספת ג' והת 9. מידע כספי זה אינו כולל את כל המידע הנכלל לפי תקנה 1970 - תקופתיים ומיידיים) התש"ל
, בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד. יש 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"להעשירית לתקנות ניירות ערך 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2017בדצמבר  31ספי הנפרד ליום לקרוא מידע כספי זה ביחד עם המידע הכ
 .2018יוני ב 30וביחד עם תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

למידע הנוסף לדוחות הכספיים  3-המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית שמפורטת בסעיף א .2
 ביאור, פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים ב2017בדצמבר  31הנפרדים השנתיים של החברה ליום 

להם השפעה  ההייתג לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה, אשר לא -2
  מהותית על הדוחות הכספיים.

ב' בדוחות המאוחדים השנתיים של החברה ליום -1תאגידים מוחזקים כהגדרתם בביאור  -במידע כספי נפרד זה  .3
 .2017בדצמבר  31

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 7לעניין אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו, ראה ביאור  .4
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  הערכת שווי

  Aruodasהלוואה שיתה של 

  הוכן לבקשת

  מ"בע השקעות הרודיום

  

  

  

  

  2018 ,אוגוסט
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  ) בע"מ2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי
  
  44641, סבא כפר 7134 ד.ת

  073-2903330 טלפון

www.ifs-consulting.co.il 

  

 

  

  2018, באוגוסט 30

  :לכבוד

  

  מ"בע השקעות הרודיום

הלוואה של  שווי הערכת, ")IFS(להלן: " ) בע"מ2009( ) ביצעו, חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות"החברהו/או " "הרודיום(להלן: " מ"בע השקעות הרודיום לבקשת

  ).IFRSהעבודה ערכה על סמך תקי חשבואות בילאומיים (. Aruodas- לאשר יתה 

בוסף, או מאשרים לחברה לפרסם חוות דעת זו כחלק מדיווחיה השוטפים . שלה המבקרים החשבון ורואי החברה של הבלעדי לשימושה מיועדת זאת שווי הערכת

  .או כלווה לדוחותיה הכספיים לבורסה

  

  אחריות הגבלת

 התבססו, דעתו חוות גיבוש לצורך. בלבד זו ולמטרה העבודה בגוף המפורטות החות בסיס על, Aruodas- ההלוואה אשר יתה ללהעריך את  היה זו עבודה מטרת

 ועדכיים שלמים, כאמיים לו הראים מידע מקורות על הסתמכו. הויסיו הידיעת מיטב בסיס על לו יתו אשר, החברה ההלת ידי על לו סופקו אשר תוים על

 התוים אותות אודות דעה כל מחווים איו ולפיכך שקיבלו המידע של תלויה בלתי עצמאית בחיה או בדיקה ערכו ולא ביקורת פעולת כל ביצעו לא אולם

 לדיוקם או לשלמותם, לכוותם כלשהוא אימות משום בעבודתו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשות עשוי בתוים או במידע שיוי כל. בעבודתו ששימשו

  .התוים של
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  ם דעה אודותן.לצורך עבודתו התבססו על תחזיות ההלת החברה אשר מסרו לו על בסיס שיקול דעתם. תחזיות אלו לא בחו על ידיו ולכן אין או מחווי

 תחזיות כן ועל, התחזית תקופת פי על להשתות עשויות אלו החות. התחזית ליום סבירות החות על ומתבססות עתידיים למאורעות מתייחסות תחזיות ,ככלל

 שערכו לתחזיות להתייחס יתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשה מהערכות או/ו בפועל הפיסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי ערכו אשר

 .מבוקרים כספיים דוחות לתוי המיוחסת הביטחון ברמת

 זו דעת שחוות סבורים או. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אין כלכליות הערכות

  .שוה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לו שסופק המידע על בהתבסס סבירה היה

 של מכירה או/ו השקעה המלצת לרבות, כלשהיא לפעולה המלצה משום בה ואין בלבד השווי בקביעת הקשורים הכלכליים ההיבטים למכלול מתייחסת עבודתו

 המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך עשה, עייו שבהם, שוים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתו בחוות אין. כלשהם ערך יירות

 המושג. כלשהוא למשקיע כלשהוא כס או החברה שווי את להעריך מיועד ואיו פוטציאלי משקיע לדרוש שעשוי האיפורמציה כל את לכלול מתיימר איו בעבודתו

  .לעסקה הרלבטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשי כאשר, מרצון למוכר מרצון קוה בין, ידיים כס יחליף שבו כמחיר מוגדר" הוגן שווי"

 שימשו אשר וההחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתו המתאימות ההערכה בשיטות קטו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמו אשר ההלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור איו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

של רשות יירות ערך בעיין גילוי קיומה של תלות בין מעריך השווי לבין  105-30הו בלתי תלויים בחברה בהתאם לכל דין, ובכלל זה, בהתאם לעמדה מספר 
  .2015ביולי  22מאוד לתאגיד, מיום  התאגיד, לרבות לעיין הערכות שווי מהותיות

ו כון ואיו מלא או לא היה אחראים בשום מקרה לכל זק, עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופן ודרך חו"ח ממעשי הואה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאי

  או מיעת מידע מצד החברה ו/או מי מטעמה, או כל התבססות אחרת על המידע כאמור.

. במקרה בו חויב בהליך משפטי, 3עד פי  אחריותו ככל שהיה ובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל התמורה המשולמת לו בגין עבודה זו

  , והכל למעט במקרה של זדון מצדו.(מעבר כאמור לאחריותו) מזמיי חוות הדעת ישפו אותו על כך בהתאם
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 :השווי מעריכת החברה מטעם האחראי של ויסיוי השכלתו פרטי

, במימון התמחות( עסקים במהל שי תואר, וכלכלה בחשבואות ראשון תואר בעל. מ"בע) 2009( והשקעות יעוץ אס.אפ.אי חברת של ומהל בעלים, שלוש בן שגיא

  . 1בישראל חשבון רואי בלשכת וחבר חשבון לראיית רישיון בעל. משפט בלימודי שי ותואר) מידע ומערכות בקאות

 sagi@ifs-consulting.co.il, 073-2903330 או 052-4760011' בטל, ח"רו, שלוש בן שגיא לפות יתן, ועיין שאלה בכל

  

  

                                                             
 לעבודתו. א'לפרטים וספים, ראו ספח  1
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  עייים תוכן

  עמוד    פרק

  6  כללי  1

  8  תיאור החברה   2

  11  מתודולוגיה  3

  13  שווי ההלוואהאומדן   4

      

  17    'אספח 
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  1 פרק

  כללי
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 ה העבודה מטרתה אומדן  הית השווי ההוגן של הלוואה אשר

Aruodas  כון ליום30.6.2018  איתה החשבועל בסיס התקי

 הבילאומית.

 ים כלתום זו בעבודה השוטפים בערכים ומוצגים בדולר ארה"ב הי ,

 .אחרת צוין כן אם אלא

 חים רשימת מוצגת להלןעשה אשר מו דעת חוות במסגרת שימוש בהם 

 :זו

  מ"בע השקעות הרודיום  –הרודיוםו/או  החברה

Aruodas/ ארואודס  -  Aruodas Ltd  

Hannuman -  Hannuman Ltd  

Tams -  Tams Ltd  

Coproco-  Coproco sarl  

  30.6.2018  - מועד ההערכה

IFS –  מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי  

  דולר ארה"ב  - דולר/$

  משך חיים ממוצע  - מח"מ

  

  להלן מקורות המידע העיקריים בהם עשה שימוש בעבודתו:

  יירות ערךדיווחיהחברה לבורסה ל. 

 .ותדוחות כספיים של החברות הב  

  יםתויםסים, תחזיות וביאורים שופי. 

 .הסכמי הלוואה 

  מאגרי מידע שלIFS ; וכן 

 .מידע ציבורי 

 .הלת החברהשיחות ופגישות עם ה  
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  2 פרק

  תאור החברה 
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   2אודות החברה 2.1

, תחת כחברה פרטית מוגבלת במיות, 2005באפריל,  4החברה וסדה ביום 

השלימה החברה הפקה ציבורית  2007השם אמריקן קולוי בע"מ, ובמאי 

ביום ראשוה בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ והפכה לחברה ציבורית. 

 שיתה החברה את שמה לאיטרקולוי השקעות בע"מ, ,2009באוקטובר,  20

, שיתה את שמה לגרירג'י ארגיות מתחדשות בע"מ 2015ביולי,  20ביום 

הרודיום השקעות   - , שיתה את שמה לשם הוכחי 2017באוגוסט,  23וביום 

  בע"מ.

 החבר עם השקעה בהסכם החברה התקשרה, 2017, ומאי פברואר בחודשים

 העוסקת מפעילות בעקיפין זכויות לרכישת בקפריסין המאוגדת פרטית

להלן תרשים החזקות הרלווטי לעבודה . באפריקה ומירלים במתכות במסחר

  זו:

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .30.6.2018לפרוט רחב ראה דו"ח דירקטוריון ודו"ח כספי ליום מקור: ההלת החברה.  2

 של והפרע המופק המיות מהון 38.1%כפי שיתן לראות, בבעלות החברה 

 פרטית חברה), Aruodas"ו/או " "ארואודס: "להלן( Aruodas Ltd חברת

 אחזקה היה ארואודס של פעילותה כל. בקפריסין והרשומה במיות המוגבלת

 פרטית חברת, Tams Ltd חברת של המיות מהון סופי בשרשרור 37.48%- ב

  .באפריקה ומירלים במתכות במסחר ואשר עסקה אפריקהב הרשומה

 עלהוחלט , במדיה הרווחיות בשיעורי פיחות לאורעל פי דיווחי החברה, 

למדיה אפריקאית  הפעילות העתקת ועל במדיה פעילותה של הדרגתי צמצום

 עדיפים רווחיות שיעורי עם יותר טובה עסקית סביבה כעת שוררת בהאחרת 

  .Coproco, מקומית חברה באמצעות

- מ דולר מיליון 2.5 - כ של בסך הלוואה הועברה, הפעילות קיום לצורך

Hannuman ות וחברותל ב - Coproco .  

(בעקיפין)  Coprocoממיות  10.5% - כבוסף, על פי מידע שקיבלו מהחברה, 

יוחזקו על ידי החברה (לפרוט בושא ראה דו"ח כספי של החברה ליום 

30.6.18(.  

  פרטי ההלוואה 2.2

 השקעה בהסכם החברה התקשרה, 2017, במאי 9- ו 2017, בפברואר 9 בימים

 עסקת"ו" ההסכם: "יחד להלן( בהתאמה, ההשקעה להסכם ותוספת, ראשוי

 זכויות לרכישת בקפריסין המאוגדת Aruodas עם), יןיהע לפי", ההשקעה

 עסקת לפי. באפריקה ומירלים במתכות במסחר העוסקת מפעילות בעקיפין

 מיות בהון( ב"ארה דולר 1,170,000 של סך החברה השקיעה, ההשקעה

, בהסכם שקבעה אופציה מימוש בעקבות, מכן ולאחרAruodas - ב) והלוואה

 החברה

Aruodas Ltd 

Hannuman Ltd 

Tams Ltd Coproco sarl 

38.1% 

37.48% 

 הלוואה

100% 
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 בעקבות) והלוואה מיות בהון( ב"ארה דולר מיליון 1 של וסף סכום

 - ב החברה של החזקותיה עומדות, הדוח למועד כון, כאמור ההשקעות

Aruodas פק מההון 38.1%- בכפרע המוושאות . השל וה הלוואות אלו

סך קרן ההלוואה אמד   .30.6.2018כון ליום 5%ריבית שתית בשיעור של 

  אלפי דולר. 130- אלפי דולר והריבית הצבורה בכ 2,085- בכ
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  3 פרק

  מתודולוגיה
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 כללי 3.1

לשה ומהווה כס  5%ושאת ריבית בשיעור של  Aruodasההלוואה לחברת 

הופסקה ובוסף פעילות חברת  Tamsבספרי החברה. היות ופעילות חברת 

Coproco ה רווחיתת 3איייכס , החברה מעולבחון את השווי ההוגן של ה

  ).Aruodas - (כאמור, ההלוואה ל

  4מדרג שווי הוגן 3.2

 להעברת משולם או כס ממכירת מתקבל שהיה מחיר הוא הוגן שווי

 המדידה במועד) ביותר הכדאי או( העיקרי בשוק רגילה בעסקה התחייבות

 יתן זה מחיר אם להתחשב מבלי )יציאה מחיר כלומר( וכחיים שוק בתאי

  אחרת. הערכה בטכיקת שימוש תוך אמד זה מחיר אם או במישרין לצפייה

 משתתף של היכולת את בחשבון מביאה פיסי לא לכס הוגן שווי מדידת

 ידי על או שלו המיטבי בשימוש הכס באמצעות כלכליות הטבות להפיק בשוק

  .שלו המיטבי בשימוש בכס שישתמש בשוק אחר למשתתף מכירתו

דרג שווי הוגן המסווג לשלוש יקובע מ IFRS 13תקן חשבואות בילאומי 

  רמות את התוים לטכיקות הערכה שמשמשות למדידת שווי הוגן:

  י רמהתו1 פעילים עבור בשווקים) תואמו שלא( מצוטטים מחירים הם 

 גישה להיות יכולה שלישות זהות התחייבויות עבור או זהים כסים

המדידה. מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את הראייה  במועד אליהם

                                                             
 .2018וחציון ראשון לשת  2017על בסיס דוחות שת  3
4 IFRS13 

המהימה ביותר לשווי הוגן ויש להשתמש בו כדי למדוד שווי הוגן בכל 

  עת שהוא יתן להשגה.

  י רמהתו2  ם מחירים מצוטטים הכלוליםים אשר איתומוגדרים כ

, אך יתים לצפייה עבור כס או התחייבות, במישרין או 1ברמה 

  בעקיפין.

  י רמהתו3 ים הםתו םים שאיית כס עבור לצפייהעבור  או ה

 הוגן שווי למדוד כדי ישמשו לצפייה יתים שאים תוים .ההתחייבות

 ,להשגה יתים אים לצפייה שיתים רלווטיים תוים במידה שבה

, אם בכלל, מועטה שוק פעילות קיימת שבהם מצבים יתאפשרו ובכך

 המדידה מטרת ,אולם. המדידה במועד ההתחייבות עבור או הכס עבור

 המדידה במועד מחיר יציאה כלומר, שיוי ללא ותרת ההוגן השווי של

 את שחב או שמחזיק בכס בשוק משתתף של המבט מקודת

 ההחות את ישקפו יתים לצפייה שאים תוים, לפיכך. ההתחייבות

, ההתחייבות או הכס תמחור בעת בהן ישתמשו בשוק שמשתתפים

  .סיכון לגבי החות כולל
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  4פרק 

  הכסאומדן 
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   Aruodasאומדן הון  4.1

. הרציואל 30.6.2018כון ליום  Aruodasראשית בחו את ההון המוחשי של 

ישמשו לצורך פירעון  Aruodasכסי  ),Defult( הו שבמקרה של חדלות פירעון

במידה ויישאר עודף, בעלי  .ושים אחריםגם לו שוא עבודה זו ההלוואה

(כסים . להלן טבלה המציגה את ההון המוחשי קבלוהמיות יהיו זכאים ל

, כאשר הון 30.6.2018כון ליום  Aruodasשל מוחשיים ביכוי התחייבויות) 

Coproco היות וישמש תחילה לפירעון ההלוואה ל 100%- מוצג ב - 

Hannuman :(מוצג באלפי דולר)   

  

  

  

  

  לעיל:המוצג פרוט לתחשיב להלן 

 .30.6.2018מבוסס על טיוטות דוחות כספים בלתי מבוקרים ליום   .א

 לעיל. 2.1מבה ההחזקות מוצג בסעיף   .ב

מאזי החברות אים כוללים השקעות בחברות בות ולכן ביצעו   .ג

 התאמה כדרש.

 Aruodasהתחשיב מציג את סך הכסים טו (ביכוי התחייבויות) של   .ד

היות וכסים אלו ישמשו  - לחברה ייבותוללא התח 30.6.2018ליום 

כפי שיתן לראות, כון למועד החישוב סך  זו. ייבותלפירעון התח

 ההתחייבויות עולה על הכסים.

לעיל, פעילות חברת  2.1כמפורט בדיווחי החברה וגם בסעיף   .ה

Hannuman  וחברת הבתTams ו, השווי ההופסקעל פי בדיקת .

איו שוה באופן מהותי מההון החשבואי  Hannumanהכלכלי של 

 שלה.

 , לשאר החברות אין פעילות עסקית.Coprocoלמעט חברת   .ו

 562מוצג בטרול כסים בלתי מוחשיים בסך  Coprocoההון של   .ז

בתוספת כסים בלתי מוחשיים אלו  סך הכסים טו  .5אלפי דולר

 אלפי דולר.  -200אמד בכ

 Aruodasעל ידי  27.5%, המוחזקת בשיעור של Coproco - ל  .ח

יש פעילות בתחום המתכות. על פי בדיקתו, כון ליום  ,(באמות)

. להלן תמצית דו"ח זו איו מהותי, השווי ההוגן של פעילות 30.6.2018

                                                             
 מיוחסים בעיקר להשקעה במו"פ. 5

(260)הון  Aruodas ללא חברות בות

2,215התח'  לחברה

1,955כסים טו  

כולל הלוואה לחברות בות של  1.94  

אלפי דולר 

Tams  ללא Hannuman  (208)הון

Tams  (3,003)הון

(3,211)הון  Hannuman מאוחד 

Hannuman  בהון Aruodas  37.48%(1,203)חלק

Coproco  100% מההון יממן את ההלוואה(1,117)הון מוחשי של

כסים  (התחייבויות)  טו של  

Aruodas(365)  (באיחוד יחסי)

ללא התח'  בסך  2.2 מיליון דולר  

לחברה
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 2018ולחציון הראשון של שת  20176לשת  Coprocoרווח והפסד של 

 (מוצג באלפי דולר):

   

  

   תחזית פירעון ההלוואה 4.2

דרך  אך ורקכפי שיתן לראות מהטבלה לעיל, פירעון ההלוואה יכול להיעשות 

מיליון   - 6.5כסים המוחשיים (אמד בהמימוש קרי, דרך  .Coprocoחברת 

  אשר ישמשו להחזר ההלוואה.בשים הבאות דולר) או דרך רווחיה 

 - ל התחייבויותיהיהיה לפרוע את  Coprocoעל פי החברה, ראשית על 

Hannuman אמד בכו מהחברה,  7.6- (המיליון דולר). על פי מידע שקיבל

Aruodas תהיה זכאית להחזר הלוואה מ - Hannuman  יותרק לאחר שבעל מ

ן מיליו 3.72חיצוי, אשר קיימת לו עדיפות על פי שאר המלווים, יקבל סך של 

  דולר.  

                                                             
6 Coproco  תי של ש2017החלה לפעול בחציון הש.  

וזאת  ,7שים 15הו בעל מח"מ של החזר ההלוואה תחזית החברה סבורה ש

  תמשיך לפעול כ"עסק חי".Coproco - בהחה ש

   אומדן הריבית 4.3

), בחו את Aruodas - לצורך אומדן שווי הכס בספרי החברה (הלוואה ל

מגלמות את הסיכון הריבית השוק לגבי הלוואות בעלות פרמטרים זהים 

  ההלוואה. הפרמטרים אשר על בסיסם בוצע התחשיב הם:בהחזר 

  הלוואות במטבע דולר.בגין עשה שימוש בריבית   .א

עשה שימוש במטריצת הלוואות שאין סחירות ובעלות מח"מ   .ב

 15מח"מ של –התואם את תחזית החברה לעיין פירעון ההלוואה 

 שים.

סבורים או מוך מסך התחייבויותיה,  Aruodasסך כסי היות ו  .ג

לעיין זה שרמת הסיכון של ההלוואה הה ברמה הגבוהה ביותר (

NR3.( 

על בסיס מאגר מידע של חברת "מרווח הוגן", שיעור הריבית לגבי   .ד

הו  NR3שים וברמת סיכון  15הלוואות דולריות בעלות מח"מ של 

 .12.3%- כ

התאמה לסיכון מדיה, הפרש בין סיכון מדית ישראל  הבוצעכמו כן,   .ה

הה בקוגו). על בסיס מאגרי  Coprocoסיכון מדית קוגו (פעילות ל

                                                             
 משך חיים ממוצע. 7

20171-6.2018

3,8673,102הכסות

3,4562,784עלות מכר 

411318רווח גולמי 

639745הוצאות תפעוליות

(427)(228)הפסד תפעולי
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המבוסס על דרוג המדיות של  Aswath Damodaran8המידע של 

Moody'sאמדת בכ וספת6.7%- , פרמיית הסיכון ה. 

מיליון דולר  3.7בוסף, היות וקיימת קדימות ושה מובטח ברף של   .ו

 .2-4%- הוספו פרמיית סיכון וספת של כ

 22%- בהתאם לכך, שיעור הריבית המגלם את הסיכוים אמד בכ

)6.7%+12.3%+3%.(  

   30.6.2018אומדן שווי הכס ליום  4.4

  -2,215אמד בכ 30.6.2018כאמור לעיל, סך ההלוואה והקרן הצבורה ליום 

ושיעור ריבית השוק  5%אלפי דולר. היות וההלוואה ושאת ריבית בשיעור של 

אלפי דולר. להלן וסחה  232.7 - השווי ההוגן של הכס אמד בכ ,22%- הו כ

  המציגה תחשיב זה (באלפי דולר):

2,215*(1+5%)^15/(1+22%)^15=232.7$ 

  מח"מ פירעון ההלוואה. - 15 - 

  יתוח רגישות:

  ):בדולרלהלן יתוח רגישות לעיין שווי הכס ביחס לשיוי בשיעור הריבית (

     

                                                             
8 http://www.damodaran.com  

18.00%384,631      

20.00%298,920      

22.02%232,759      

24.00%182,788      

26.00%143,786      
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  פרטים וספים אודות מעריכי השווי - ספח א' 

  פרטי החברה המעריכה

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי 2009חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות (

ומימוי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבואות בין 

ותקיה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה  IFRSלאומית 

לבתי משפט. בין לקוחות החברה מות עשרות חברות ציבוריות הסחרות 

  בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות.

  תחומי ידע ופעילות

 ;ה לציבורפקה ראשוליווי חברות בתהליכי ה 

 ;חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים 

 ס - דיו'אי;דיליגכלכלי וחשבו 

 ;הערכת שווי חברות ועסקים 

 ;בדיקת כדאיות כלכלית 

 ;יות עסקיותת תוכהכ 

 ;קאיתליווי חברות מול המערכת הב 

 ;ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה 

 ;כסים בלתי מוחשיים הערכת שווי של 

 ;הערכת שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות 

 גזרים.הערכת שווי של מכשירים פיסים ו 

  פרטי עורך חוות הדעת, שגיא בן שלוש, רו"ח

 כ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעותבע"מ2009( מ (." 

  בעל תואר ראשוןBA  יאות וכלכלה, תואר שבחשבוM.B.A  הלבמ

עסקים עם התמחות במימון, בקאות ומערכות מידע ותואר שי 

M.A .בלימודי משפט 

  חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.בעל רישיון ראיית 

 יסיון של מעל ל ים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  16- בעלש

ם והמימוי, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות וגזרי

עבודות כלכליות במגוון תחומים אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ו

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

  הלסים, מים פיהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסולשעבר מ

כספים של מספר חברות, רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת 

BDO .'זיו האפט ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות 

 ויתוח דוחות מרצה במוסדות אקדמאיים בשא הערכות שווי ו

 כספיים.

 חבר (Member) יים בשלאומיים גופים/ארגושווי למעריכי בי: 

o Member in the International Association of 

Consultants, Valuators and Analysts – IACVA 
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 :הצהרת מנהלים
 

 (1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:רואי תמריאני, 
 

של שנת  ראשוןה לחציון( "התאגיד")להלן:  הרודיום השקעות בע"משל  חציוניהבחנתי את הדוח  (1
 (."הדוחות")להלן:  201

בהם מצג של עובדה של עובדה מהותית ולא חסר לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון  (2
מהותית, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3
כספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  (4
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 

ישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה במ
 .עליהם

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

 

 

 
 

 ____________________            2018, באוגוסט 30            

 ודירקטור , מנכ"למרירואי ת         תאריך         

 

  

 

 

 

 

 



  

 :(2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים

 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 

 , מצהיר כי:יפה לויאני, 

של לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הו ביניים ות הכספייםבחנתי את הדוח (1
 (."הדוחות")להלן:  2018 של שנת לחציון הראשון( "התאגיד")להלן:  בע"מ הרודיום השקעות

אינם כוללים מצג לא נכון של הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות  (2
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 הן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.הנסיבות ב

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

יתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון גיל (4
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה 

  עליהם
 

 אמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________                 2018, באוגוסט 30         

 כספים מנהלת, יפה לוי           תאריך      

 

 



 

1 

 בע"מ  הרודיום השקעות

  (לשעבר גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ)

  2017דוח תקופתי לשנת 

  

  
    

   

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים החברה עונה להגדרת המונח "תאגיד קטן" בהתאם ל

דירקטוריון החברה החליט  ,2014 ,במרץ 6ביום  ("תקנות הדוחות"). 1970 –ומיידיים), התש"ל 

יצוין כי  .הדוחות ביחס לתאגיד קטן תקנותד.(ב) ל5תקנה בלאמץ את ההקלות המפורטות 

החברה מדווחת , 2017בינואר,  1מיום לתקנות הדוחות, החל  (א))5ד.(ב)(5בהתאם לתקנה 

  במתכונת דיווח חצי שנתית.



 

2 

  תוכן עניינים

  

 התאגיד עסקי תיאור   -א'  פרק

 
 דירקטוריון חוד   - פרק ב' 

  

 2017בדצמבר,  31 ליום כספיים דוחות   - פרק ג' 

  

  התאגיד על נוספים פרטים   - פרק ד' 

  

 הצהרות הנהלה  –פרק ה' 
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  תאגידהתיאור עסקי  - פרק א' 

  עסקי התאגידההתפתחות הכללית של תיאור  –ראשון חלק 

  

 והתפתחות עסקיהפעילות החברה  .1

 1999 – על פי חוק החברות, התשנ"ט 2005 ,באפריל 4החברה הוקמה ונתאגדה בישראל ביום  1.1

 ביום. אמריקן קולוני בע"מ תחת השם, , כחברה פרטית מוגבלת במניות")חוק החברות(להלן: "

ביולי,  20, ביום את שמה לאינטרקולוני השקעות בע"מהחברה שינתה  2009 ,באוקטובר 20

, שינתה את 2017באוגוסט,  23וביום  גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ, שינתה את שמה ל2015

 . הרודיום השקעות בע"מ  -לשם הנוכחי  שמה

וכתבי  פרסמה החברה תשקיף ראשון על פיו הנפיקה לציבור אגרות חוב, 2006 אוגוסטחודש ב 1.2

ניירות ערך שונים, ה לציבור פרסמה החברה תשקיף על פיו הנפיק 2007ובחודש מאי  אופציה

 הפכה לחברה ציבורית.ובהתאם  מניותלרבות 

באמצעות החברה פעלה , 2009-2008ועד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי בשנים ממועד הקמתה  1.3

בנדל"ן למגורים  ייזום, פיתוח, הקמה, שיווק, ניהול ומכירה של פרויקטיםב ונכדות חברות בנות

  ובחו"ל.ישראל ב

אשר הציב  ,החברה עברה טלטלה קשה בעקבות המשבר הפיננסי העולמי ,2008 שנת במהלך 1.4

אגרות החוב  ובגינם ניהלה החברה משא ומתן להסדר עם מחזיקי קשיי נזילות קשים הבפני

  .2010והגיעה להסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט במהלך שנת  השל

 השקעות נוספותובחנה  לשימור נכסיהפעלה החברה  2017במהלך השנים שלאחר מכן ועד שנת  1.5

התקשרה החברה  ,2017בפברואר  8ביום  בתחום הפעילות של החברה או בתחומים אחרים.

מפעילות העוסקת במסחר במתכות  14%- כבהסכם השקעה לרכישת זכויות בעקיפין בהיקף של 

  .)להלן שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ף כמפורט בסעי( ומינרלים באפריקה

 כמפורט(בשרשור סופי, בקרקע שברומניה  65% שלנכון למועד הדוח, לחברה החזקות בשיעור  1.6

בפעילות העוסקת במתכות בשרשור סופי  14%-כבשיעור של החזקות ו) 8.3.3.2  בסעיף

 נוספת . הנהלת החברה ממשיכה לבחון עסקאות לצורך הכנסת פעילותומינרלים באפריקה

 לחברה.

   ראלביש אחזקות החברה .2

   :חהדונכון למועד  בישראלאחזקות החברה  פירוטלהלן 

נווה  אינטרקולוני: "להלן(בע"מ  המניות המונפק והנפרע של אינטרקולוני נווה צדק מהון 60% 2.1

בחברה זו אין כל פעילות כיום למעט . , חברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה בישראל)"צדק

האמריקאית במושבה שהקימה  לרישום בית משותף השלמת התחייבותיה כלפי רוכשי הדירות

בבעלות  הינהיתרת הזכויות באינטרקולוני נווה צדק . 2009נייתו הושלמה בשנת וב בתל אביב

 ).20%( כחלון אחזקות בע"מ אביגדורו )20%( שלום את נתן עבודות בניה ופיתוח בע"מ

 :ןלהלבע"מ ( 2005 מהון המניות המונפק והנפרע של אינטרקולוני אחזקות ירושלים 100% 2.2

בחברה זו  .חברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה בישראל, )"קולוני אחזקות ירושליםאינטר"
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 .והחברה החלה את פירוקהלמעט אחזקות בחברת אינטרקולוני ירושלים  אין כיום כל פעילות

קולוני אינטר" :להלןחברת אינטרקולוני ירושלים בע"מ (מהון המנית המונפק של  30% 2.3

המניות המונפק של מהון  70%-ו מוגבלת במניות הרשומה בישראל, חברה פרטית )"ירושלים

 . החברה החלה את פירוקהו בחברה זו אין כיום כל פעילות .בשרשור מלא קולוני ירושליםינטרא

: להלןאינטרקולוני אחזקות טאוורס בע"מ (מהון המניות המונפק והנפרע של  80% 2.4

יתרת . מוגבלת במניות הרשומה בישראלחברה פרטית ), "קולוני אחזקות טאוורסאינטר"

, חברה ברת יעקב מליח "חי" בע"מחבבעלות  הינהי אחזקות טאוורס אינטרקולונשל  מניותיה

בחברה זו אין כיום כל פעילות, למעט החזקת מניות  .יעקב ויהודית מליחפרטית בשליטת ה"ה 

 .באינטרקולוני טאוורס

קולוני אינטרלהלן: "(אינטרקולוני טאוורס בע"מ חברת מהון המניות המונפק והנפרע של  40% 2.5

חברה זו מוחזקת  ., בשרשור מלאחברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה בישראל, )"טאוורס

  בחברה זו אין כיום כל פעילות.אינטרקולוני אחזקות טאוורס. כיום באמצעות 

יורופ בע"מ (להלן: אינטרקולוני אינטרנשיונל מהון המניות המונפק והנפרע של חברת  100% 2.6

אינטרקולוני  ."), חברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה בישראלאינטרנשיונל אינטרקולוני"

את , כהגדרתה להלן, המרכזת Intercolony Ltdממניות חברת  100% -ב מחזיקהאינטרנשיונל 

           .חברות זרות באירופהב חברההמרבית החזקות 

קולוני אינטר"קולוני אוריה בע"מ (להלן: אינטררע של חברת מהון המניות המונפק והנפ 100% 2.7

כיום אין כל פעילות באינטרקולוני  .פרטית מוגבלת במניות הרשומה בישראלחברה ), אוריה"

 . והחברה החלה את פירוקה אוריה

), "אינטרקולוני רעננה"אינטרקולוני רעננה בע"מ (להלן:  חברתמהון המניות המונפק של  70% 2.8

חברת יתרת מניותיה של אינטרקולוני רעננה מוחזקות על ידי חברה פרטית הרשומה בישראל. 

דירות ברעננה  50. אינטרקולוני רעננה הקימה בניין בן עבודות בניה ופיתוח בע"מ שלום את נתן

. בחברה זו אין כל 2008וכל הדירות בפרוייקט זה נמכרו עד לסוף שנת  2008שהושלם בשנת 

  לרישום בית משותף. ם למעט השלמת התחייבותיה כלפי רוכשי הדירותפעילות כיו

   :זה דוח למועד נכון בישראל החברה של ההחזקות מבנה של תרשים הלןל
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   אחזקות החברה מחוץ לישראל .3

  ח:הדונכון למועד , החברות המוחזקות על ידי החברה מחוץ לישראללהלן פירוט 

חברה פרטית מוגבלת במניות , Intercolony Ltd שלמהון המניות המונפק והנפרע  100% 3.1

פרויקטי נדל"ן ברומניה ובהונגריה בין ניהול וייזום שעיקר פעילותה היה  בקפריסיןהרשומה 

 נכון למועד דו"ח זה החברה בוחנת את פירוקה. .2007-2009השנים 

 American Colony Hungary חברתהון המניות המונפק והנפרע של מסופי בשרשור  100% 3.2

Ingatlanforgalmazó Kft. " :הרשומה פרטית מוגבלת במניות חברה  ,")קולוני הונגריה(להלן

 EDEממניות חברה  50%-ב חזקההמלבד עוד אינה פעילה  קולוני הונגריה. הונגריהב

  . והחברה פועלת לסגירתה (כהגדרתה להלן)

(להלן:  EDE Duna Ingatlanforgalmazó KFT  חברתשל  המניותמהון סופי בשרשור  50% 3.3

"EDEאשר פעלה להחזקת והשבחת  בהונגריהרה פרטית מוגבלת במניות הרשומה "), חב

והחברה פועלת  EDEשל  הבנק המממן מימש את הנכס שהיה בבעלותה .מקרקעין בהונגריה

 .לסגירתה

  Skaf Ingatlanforgalmazo KFT חברתשל בשרשור סופי מהון המניות המונפק והנפרע  50% 3.4

החזקת מקרקעין ופעלה ל בהונגריה), חברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה ""סקאף(להלן: 

וסקאף אינה פעילה עוד.  הבנק המממן מימש את הנכס .בהונגריה מגוריםפרויקט פיתוח ל

  החברה פועלת לסגירתה.

 S.C. Leader American Colony של חברתוהנפרע מהון המניות המונפק סופי בשרשור  50% 3.5

Properties ) :להלן"Leader American"( ברומניהמוגבלת במניות הרשומה , חברה פרטית. 

Leader American ממניות חברת  100%-ב חזקהאינה פעילה עוד מלבד הDelta  כהגדרתה)

 והחברה פועלת לסגירתה להלן)

 S.C. Delta Titaniumבשם  השל חברוהנפרע מהון המניות המונפק סופי בשרשור  100% 3.6

S.R.L. " :להלן)Delta" ברומניהמוגבלת במניות הרשומה ), חברה פרטית .Delta  אינה פעילה

  עוד והחברה פועלת לסגירתה.

 S.C. Intercolony Investment ברתשל ח והנפרע מהון המניות המונפק בשרשור סופי 100% 3.7

S.R.L. :להלן) "Investment SRL ברומניה, "), חברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה

מומש על ידי הבנק  Investment SRL. הנכס של החזקת מקרקעין ברומניהופעילותה היתה 

    .והחברה פועלת לסגירתה המממן

  S.C. Tactical Property S.R.Lחברתבשרשור סופי מהון המניות המונפק והנפרע של  65% 3.8

פעילותה של טקטיקל "), חברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה ברומניה. טקטיקל(להלן: "

   .להלן 8.3.3.2 מפורט בסעיף כופיתוחה,  כיום הינה החזקת מקרקעין באפומט, רומניה

"), מרקטינג(להלן: " American Colony Marketing S.R.Lבשרשור סופי של חברת  100% 3.9

לשם שיווק עצמי של הפרויקטים הוקמה , אשר ברומניהחברה פרטית מוגבלת במניות הרשומה 
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  .והחברה פועלת לסגירתה אינה פעילה מרקטינג כיום .ת הקבוצה במזרח אירופהובאחזק

 S.C.Intercolony Managementחברת בשרשור סופי מהון המניות המונפק והנפרע של  100% 3.10

S.R.L " :פעילותה של ברומניההרשומה  במניות "), חברה פרטית מוגבלתמנג'מנט(להלן .

 ם אין בה פעילותכיו .ברומניהה ניהול הפעילות השוטף של חברות הקבוצה תהימנג'מנט 

 חברה פועלת לסגירתה.וה

"), חברה ארואודס(להלן: "  Aruodas Ltdמהון המניות המונפק והנפרע של חברת  38.1% 3.11

-הרשומה בקפריסין. כל פעילותה של ארואודס הינה אחזקה בופרטית המוגבלת במניות 

, חברת פרטית הרשומה ברואנדה Tams Ltdבשרשרור סופי מהון המניות של חברת  37.48%

 ועוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה. 

   :"חהדו למועד נכוןחו"ל, ב החברה של ההחזקות נהמב של תרשים להלן

  

  .הכספיים לדוחות 9 ביאור וראלחברה, וקשורות נוספים אודות חברות בנות  לפרטים

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .4

 הקיים ההון מבנה 4.1

מניות רגילות של החברה  40,000,000-נכון למועד דוח זה, ההון הרשום של החברה מורכב מ

הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח  .")רגילותמניות ללא ערך נקוב (להלן: 

  מניות רגילות.  13,968,046 -זה מורכב מ

 החברה בהון השקעות 4.2

 (בסדר כרונולוגי): האחרונותההשקעות שנעשו בהון החברה בשנתיים פירוט  להלן

חברה פרטית בבעלותו ושליטתו המלאה של רכשה דנבר רות קפיטל בע"מ,  2016ביולי,  6ביום 

מאת מר ערן מיטל, מר רון שולמן ומר ירון ישראל (אשר החזיקו במניות מר רואי תמרי, 

מניות  4,325,620 יטה בחברה במועד המכירה,החברה באמעות חברות בשליטתם), בעלי השל

אלפי  14,015ש"ח ובתמורה כוללת בסך של  3.24רגילות של החברה, במחיר למניה בסך של 
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לפרטים  של החברה.והנפרע מהונה המונפק  30.96%-המכירה, המניות היוו כמועד בש"ח. 

-2016-01אסמכתא:  (מס' 2016ביולי,  6נוספים ראו דיווח מיידי של החברה החברה מיום 

 .המובא על דרך ההפניה, )076309

חברה פרטית בבעלותו ושליטתו המלאה של כשה דנבר רות קפיטל בע"מ, ר 2016ביולי,  6ביום 

מניות  1,960,000מאת מר דוד מסאסא, בעל עניין בחברה במועד המכירה, מר רואי תמרי, 

אלפי ש"ח.  4,763רה כוללת בסך של ש"ח ובתמו 2.43רגילות של החברה, במחיר למניה בסך של 

לפרטים נוספים  של החברה.והנפרע מהונה המונפק  14.03%-המכירה, המניות היוו כמועד ב

, )2016-01-076309(מס' אסמכתא:  2016ביולי,  6ראו דיווח מיידי של החברה החברה מיום 

 .המובא על דרך ההפניה

לעיל, מר רואי תמרי הפך להיות בעל  3.2.2-ו 3.2.1בעקבות רכישת המניות המפרוטים בסעיף 

  מהונה המונפק והנפרע של החברה. 44.99%- בכ , נכון למועד הדו"ח שליטה בחברה המחזיק

  להלן טבלה המסכמת את ההשקעות שנעשו בהון החברה בשנתיים האחרונות:

 נייר סוג  ניצע  פעולה  תאריך

  וכמותו

 החזקה שיעור  כוללת תמורה  למניה מחיר

  הפעולה בעת

הסכם מכירת מניות   6.7.2016

  והעברת שליטה

רואי תמרי בעל 

  השליטה בחברה

4,325,620 

  מניות רגילות

אלפי  14,015  אג' 324

  ש"ח

30.96%  

רואי תמרי בעל   הסכת מכירת מניות  6.7.2016

  השליטה בחברה

1,960,000 

  מניות רגילות

אלפי  4,768  אג' 243

  ש"ח

14.03%  

  

   ומניות הטבהחלוקת דיבידנדים  .5

חלוקת למדיניות  אימצה לא החברה. דיבינדים חילקה ולא הכריזה לא החברה, אחרונותבשנתיים ה

  .החברות בחוק זה מונח כהגדרת, לחלוקה ראויים רווחים לחברה אין, זה דוח למועד נכון דיבידנדים.
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 מידע אחר - שני חלק

 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .6

-ו 2016 2017 ,בדצמבר 31 יוםב שהסתיימה לשנה נתונים כספיים של תחומי הפעילות של החברהלהלן 

   (באלפי ש"ח): 2015

  : בישראל

  2015  2016  2017  בדצמבר 31סה"כ לשנה שהסתיימה ביום 

  1,791  1,048  1,786  הנהלה וכלליות

  (2,931)  (1,048)  )1,786(  הפסד תפעולי

  (15)  (14)  )14(  משותפתהחלק בהפסדי החברות בשליטה 

  (2,946)  (1,062)  )1,800(  רווח (הפסד) לפני מימון

  29,343  28,305  18,767  סך הנכסים

  354  384  614  סך ההתחייבויות

  : רומניהב

  2015  2016  2017  בדצמבר 31סה"כ לשנה שהסתיימה ביום 

  )1,148(  )3,618(  407קרקעות ונדל"ן  )הפחתת מלאיעליית ערך (

  34  22  )59(  הנהלה וכלליות

  (1,182)  (3,640)  348  הפסד תפעוליהפסד 

  (1,182)  (3,640)  348  רווח (הפסד) לפני מימון

  5,153  1,282  1,715  סך הנכסים

  16,567  16,285  17,274  סך ההתחייבויות

  : אפריקהב

  2015  2016  2017  בדצמבר 31סה"כ לשנה שהסתיימה ביום 

  -  -  -  הנהלה וכלליות

  -  -  -  הפסד תפעוליהפסד 

  -  - )1,396(  החלק בהפסדי החברות הכלולות

  -  - )1,396(  רווח (הפסד) לפני מימון

  -  -  6,450  סך הנכסים

  -  -  -  סך ההתחייבויות

לפרטים נוספים בדבר התוצאות הכספיות של הפעילות העסקית של החברה ראו דוח דירקטוריון בפרק 

 ב' לדוח התקופתי.

 כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברהסביבה  .7

רומניה והונגריה, נחשפה כן החזקת נכסים בבתחום הנדל"ן בישראל ו היה פעילותה שעיקר כחברה

. כמתואר לעיל, לאור , הן בארץ והן בחו"להחברה לשינויים במצב המשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט

 עיקר את והפנתה כיזמית פעילותה את לצמצםהחברה  נאלצה 2008החל מסוף שנת המשבר העולמי, 
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ה כלגורמים חיצוניים השל .חזיקההושימור הפרויקטים אותם היא  קיומה המשך על למאבק משאביה

  מעטה על פעולות שימור הנכסים כאמור.

החלה החברה בהסדרת המקרקעין באפומט המוחזקת בידי חברת טקטיקל ובחינת  2016בנובמבר 

את  2017השלימה במהלך שנת השקעה בפיתוח פעילות חקלאית מתועשת על המקרקעין. החברה 

גושים מספר רישום וסימון כל חלקות המקרקעין המצויות בבעלות חברת טקטיקל באפומט, ואיחודן ל

ות קרקע חקלאיות. באמצעות גורמים ברומניה, בוחנת החברה השקעה בהקמת רצופים של חלק

חממות הפועלות באמצעות אנרגיה מתחדשת לגידול עגבניות טעם ופלפלים לשוק המקומי ברומניה. 

משוק העגבניות ופלפלים ברומניה הינו ייבוא מהאיחוד האירופי. ההשפעות  80%-כיום קרוב ל

ן פועל יוצא של שוק החקלאות האירופי ומחירי הירקות, ומגמת צמצום המהותיות על פעילות זו הינ

  קרקעות לעיבוד חקלאי במדינות מרכז ודרום אירופה.  

 השלימה החברה חתימה על הסכם השקעה לרכישת זכויות בעקיפין בהיקף של 2017בפברואר,  9ביום 

שגיאה! מקור 9עיף מפעילות העוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה כמפורט בס 14%-כ

עיקר הפעילות הינה בסחר במתכות הבדיל והטנטלום במרכז אפריקה. להלן.  ההפניה לא נמצא.

פעילות זו מושפעת מהתנודות העולמיות במחירי הסחורות וקצב צמיחת הצריכה העולמית, ובמקרה 

קטרוניקה, טלפונים ניידים ומחשבים. לאחר שנים של הטנטלום, בייחוד מהצמיחה בצריכת מוצרי אל

כמו כן, . 2018-ך גם ב, הצפוייה להמששל סביבת מחירים נמוכה, ניתן לראות עלייה במחירי המתכות

פעילות בתחום זה מושפעת משינויי רגולציה בארצות הברית ובאיחוד האירופי, בקשר עם תקנות 

   ית.הגבלה על ייבוא ממדינות שאינן יציבות פוליט

ועל כן יש לראות בסביבה הכללית במשק נוספות  הניבו תוצאותהחברה טרם בדיקות מלבד השקעה זו 

נכון למועד דוח  .והכנסת פעילות חדשה לחברה היזמית של החברהכמשפיעה גם על צמצום הפעילות 

   .ותהשקעה נוספ אפשרויותזה, החברה ממשיכה לבחון ולבדוק 

 שליבתה עבודה תכנית לגיבוש החברה פעלה, 2008לצעדים בהם נקטה החברה החל משנת  בהמשך

 עם התמודדותה לצורך וזאת פעילותה מימון המשך לשם מקורות גיוס לצד וצמצומים ייעול מהלכי

 החברה הנהלת גיבשה, זו במסגרת. ורומניה בהונגריה והן בישראל הן, כאחד והעתידי הנוכחי מצבה

, הקיים ושימור בטיפול עוסק אשר, מינמאלי גרעין בידי מנוהלים ועסקיה פעילותה לפיה אסטרטגיה

 נוספת פעילות הכנסת ובחינת מתווי עסקה שונים ובחינת נכסיהאת מימוש  להשלים ניסיון לרבות

  .ונפט גז לרבות, האנרגיה בתחום זכויות רכישת/או ו השקעות ביצוע, לחברה
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  החברה לפי תחומי הפעילותתיאור עסקי  - שלישיחלק 

תחום הפעילות המרכזי של החברה לאורך שנות פעילותה היה נדל"ן. כיום, החברה אינה עוסקת עוד 

בפיתוח פעילות נדל"ן, אך מאחר שהינה פועלת לשימור נכסיה ופועלת למילוי יתרת התחייבויותיה, 

השקעה בתחום  2017ת שנת בתחילהינה חשופה ברמה מסויימת לתחום זה. במקביל, החברה ביצעה 

המתכות והמינרלים באפריקה. לאור האמור, חלק זה יתייחס לתיאור עסקי החברה בתחום הפעילות 

  .על תחום הפעילות במתכות ומינרליםונדל"ן ב

 תחום הנדל"ן .8

 מידע כללי על תחום הפעילות 8.1

בישראל שרובן  כאמור, החברה אינה פעילה עוד בתחום הנדל"ן ומחזיקה היום במספר חברות בנות

בשרשור  65%אינן פעילות ובמספר חברות בנות בחו"ל. הנכס היחיד שבבעלות החברה הינו אחזקת 

לפרק חלק מן החברות הבנות בישראל  2017החברה החלה בשנת אפומט שברומניה.  זמקרקע במחו

מט. החברה שאינן פעילות ובכוונתה לפרק את כל החברות הבנות בחו"ל ולהחזיק ישירות בקרקע באפו

  טרם החליטה כיצד לפתח את הקרקע באפומט ובחנת את אפשרויותיה.

  תחום הנדל"ן בישראל 8.2

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 8.2.1

משלהי שנת פעילות החברה בישראל הינה מצומצמת. , זה פרסום דוחנכון למועד 

ולא או פעילות חדשה לא ביצעה החברה השקעות חדשות  ועד למועד דוח זה 2008

לשמר את  ןוהתמקדה בניסיוהייתה מעורבת בייזום ו/או בבניית פרויקטים בישראל 

בהתחייבותיה ולהגיע להסדר עם  לממש חלק מהנכסים על מנת לעמודנכסיה ו

החלה החברה בפירוק החברות  2017במהלך שנת . לעיל כאמור המחזיקים 

 לות.המוחזקות על ידה בישראל שאין בהן כל פעי

 פרטים על נכסים והסכמים בעלי השלכה על החברה 8.2.2

תיאור הנכסים וההסכמים אשר בהם הייתה מעוברת החברה ויש להם השלכות  להלן

  על מצבה כיום ובעתיד:

  טאוורס בנווה צדק פרוייקט 8.2.2.1

(להלן:  התקשרה עם חברת ליבר טאוור בע"מ אינטרקולוני טאוורס

, חברה פרטית אשר בין בעלי מניותיה נמנה גם מנכ"ל החברה ")ליבר"

בבעלותה נכס ת למכירבאותו מועד, מר משה גבריאל, בהסכם אופציה 

") מתחם טאוורס"מתחם ליבר" בנווה צדק בתל אביב (להלן: "הידוע כ

מהרווחים שינבעו לחברת ליבר  20%מיליון ש"ח וכן  200של סך תמורת 

חברת ליבר סחרה באופציה והעבירה אותה לה. טאוורס בע"מ מפרויקט ז

, סוכם בין אינטרקולוני לאחר מכן"). אביב(להלן: " אביב בנוה צדק בע"מ

 20%, כי במקום ההתחייבות שניתנה לה לקבלת אביב טאוורס לבין

מפרוייקט זה, תהיה אינטרקולוני  לחברה הרוכשתמהרווחים שינבעו 

 מיליון ש"ח. 10.1-טאוורס זכאית לתשלום חד פעמי של כ
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סגל רשות ניירות ערך לחברה כי לעמדתו הודיע  2013 ,בנובמבר 12ביום 

, עם ליבר שינוי תנאי הסכם האופציה עליו חתמה אינטרקולוני טאוורס

- פעמי של כ חדישולם סך מהרווחים  20%לפיו חלף ההתחייבות לקבלת 

. מיליון ש"ח, מהווה עסקה של החברה שלבעל השליטה עניין אישי בה 10.1

בחברה ביצעו בעלי השליטה  העסקה לאישורבסמוך לאור האמור ומאחר ש

, ו/או קרובים להם רכישות דירות בפרוייקט מאביב בסכומים מהותיים

. החברה על החברה היה לאשר השינוי האמור כעיסקה חריגההרי ש

הירה במכתב תגובה כי לעמדתה לא נפל פגם בהליך קבלת ההחלטות הב

לעניין שינוי תנאי הסכם האופציה ולא נדרש אישור של החברה ע"פ סעיף 

לחוק החברות. החברה נתבקשה על ידי סגל רשות ניירות ערך לפרסם  275

 19ראו דיווח מיידי של החברה מיום . עמדה זו לציבור המשקיעים

. , המובא על דרך ההפניה)2013-01-196326(מס' אסמכתא:  2013 ,בנובמבר

הומצא לידי החברה עותק בקשה לאישור תביעה  2015 ,במרץ 26ביום 

  .להלן 25.3נגזרת, כמפורט בסעיף 

, זה תקופתי דוח. נכון למועד 2013כי, פרויקט זה נמכר במהלך שנת  יצוין

כפרויקט מהותי ולהערכת החברה אין לו  זה בפרויקט רואה אינה החברה

  השפעה מהותית על עתיד החברה.

 ברומניה  תחום הנדל"ן 8.3

  בו החלים והשינויים הפעילות תחום מבנה 8.3.1

ועד למועד דוח זה, לא ביצעה החברה השקעות  2008 מימי המשבר העולמי בשנת

חדשות או פעילות חדשה בהונגריה וברומניה והחל מאותו מועד התמקדה בניסיון 

הנכסים שמירב אחר ל ברובםלו של החברה לא צלחו לשמר את נכסיה. ניסיונותיה א

נותר , פרסום דוח זהנכון למועד . שהיו בבעלותה מומשו על ידי הבנקים המממנים

בשרשור סופי.  65%של בשיעור על ידה המוחזק  אחד ברומניה לחברה רק נכס

  .להלן 9לפרטים נוספים ראו סעיף 

   הכלכלה ברומניה 8.3.2

נהנתה  2007 שנתבהאירופי איחוד לבעקבות הצטרפותה  .כלכלייםנתונים  8.3.2.1

כלכלת  .2007-2008קצרה וכניסת כסף זר בשנים תנופה כלכלית מ רומניה

. בשנים 2008של שנת  העולמי הושפעה באופן ניכר מהמשברהמדינה 

 צמוחלהמשיכה והכלכלה הרומנית  מהתאוששות רומניה נהנית האחרונות 

להתאוששות הינו יצוא תעשייתי  מים המרכזייםהגוראחד . 2017בשנת 

של יבולים חקלאיים. היצוא נותר המנוע המרכזי של הצמיחה  נרחב

סחר המכלל  70%-האיחוד האירופי מהווה כסחר עם וה הכלכלית ברומניה

החלה  ,שיפור תנאים כלכליים, עקב הפחתת מיסוי ו2017 בשנת .רומניה

. 2018, הצפויה להימשך גם בשנת גידול בביקושים מקומייםמגמה של 

 זרז משמעותי לצמיחה הכלכלית.היוותה  מגמה זו

שוק הדיור , 2017-2016במהלך השנים  .רומניהב"ן הנדל ענףהשפעות על  8.3.2.2

שיעורי צמיחה הכלכלית, לל אופיין בעליית מחירי הדירות תודותיה רומנב
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כל הערים הגדולות שיפור תנאים כלכליים. לו באופן יחסי ריבית נמוכים

בשיעור של ארצי בממוצע ו עלאשר מחירי הדירות בת ועליברומניה חוו 

   פעילות ענף הבנייה למגורים.חל שיפור בו ,2017שנת ב 9.17%

 פרטים על נכסים והסכמים בעלי השלכה על החברה 8.3.3

 פלורסקה פרוייקט  8.3.3.1

 עלפרוייקט ייזום, הקמה ובנייה של פרוייקט נדל"ן תוכנן כפרוייקט זה 

פרוייקט ה"). פרויקט פלורסקהבמרכז בוקרשט ברומניה (להלן: "קרקע 

-, המחזיקה בIntercolony Ltdהוחזק על ידי החברה באמצעות חברת הבת, 

, המחזיקה בפרויקט Intercolony Investment SRL בחברת 100%

  פלורסקה. 

 BANCPOST-הלוואה מ  Intercolony Investment SRLנטלה 2007באוגוסט 

רו לשם מימון אימיליון  4.5-בסך של כ ,")המממן הבנק: "זה הרומני (להלן

רכישת פרויקט פלורסקה, כשהחברה ערבה להלוואה זו מחד ונכס 

פרויקט נמכר על ידי ההמקרקעין מושכן לטובת הבנק המממן מאידך. 

והבנק המממן תבע  מיליון אירו, 4.06בסך של  2011בינואר הבנק המממן 

  .את מימוש ערבות החברה לצורך השבת יתרת ההלוואה

התנהלו מספר הליכים משפטיים ברומניה בין  2013-2011השנים  במהלך

אך מאז ועד היום לא  ,Intercolony Investment SRLמן לבין מהבנק המ

בידי  נפתח הליך נוסף ולא נתקבלה כל פנייה בחברה מטעם הבנק המממן.

מעורכי דין ברומניה לפיה בשלב זה, היה והבנק החברה חוות דעת משפטית 

ערבות החברה, תעמוד לחברה הגנה משפטית בשל המממן יבקש לממש את 

 תקופת הזמן שחלפה ממועד התגבשות החבות ועד למועד פרסום דוח זה.

  אפומט פרוייקט  8.3.3.2

, בשטח כולל בצפון בוקרשטבבעלות החברה צבר קרקעות במחוז אפומט 

דונם. צבר קרקעות זה מוחזק בידי החברה באמצעות חברת הבת  491של 

Intercolony Ltdבחברת 65%- מחזיקה ב, ה Tactical Properties SRL 

  "). טקטיקל(להלן: "

מגורים ומסווגים  פרוייקטנ"ל יועדו להקמת דונם מהמקרקעין ה 141-כ

עין, השימוש העתידי בהם קהמקרלגבי יתרת  בדוחות הכספיים כמלאי.

"ן הנדל את למדוד בחרה החברהקבע ולפיכך סווגו כנדל"ן להשקעה. רם נט

החליטה בשלב זה  החברה לפי מודל העלות בדוחות הכספיים.עה להשק

שלא לקדם את בניית פרויקט זה וזאת עד שינוי האקלים העסקי ברומניה, 

   ולהחלטת החברה אודות כיווני ההשקעה בהם תבחר.

חלקות המקרקעין של כל זיהוי סיימה לבצע החברה  2017במהלך שנת 

לגושים  החלקות ואיחוד , הכנת תשריטים חסריםהמבוזרות, סימונן

חלקות קרקע חקלאיות לצורך בחינת השקעה בפיתוח פעילות רצופים של 

 הירקותמשוק  80%-יום קרוב לכחקלאית מתועשת על המקרקעין. 
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סובל האירופי והשוק המקומי  האיחוד מדינותמ ייבוא הינו ברומניה

ן המקרקעי בשטח כי התברר, מסביבת מחירים גבוהה. במסגרת הבדיקות

 לפרויקטהחשמל  מרשת האנרגיאספקת  המאפשריםקיימים קווי מתח  לא

 תאים ידי על הפועלות חממות הקמת בוחנת והחברהחממות מסוג זה, 

  .וולטאיים-פוטו

לתיקון  33להלן מידע בהתאם לסעיף . להשקעה"ן נדל לפעילות בנוגע גילוי 8.3.3.3

לפעילות נדל"ן מוצע לתקנות ניירות ערך לעיגון "הנחיית גילוי בנוגע 

  להשקעה":

השותפים בנכס אינם משתייכים לקבוצה עסקית יחידה תחת אותה   .א

 שליטה. 

 מידע נוסף אודות הקרקע:   .ב

  31.12.2017פירוט ליום   

  רומניה., בוקרשט, אפומטי מחוז  מיקום 

 "ןכנדל המסווג החלק
  להשקעה

  מ"ר 349,650

  חקלאי  ומתוכנן קייםייעוד 

  ללא  בקרקעזכויות בניה קיימות 

השלבים התכנוניים 
  לשינוי הייעוד הנדרשים

אישור הרשויות המקומיות לפרויקטים המוצעים על 
  ידי בעלי הקרקע

זכויות בניה מתוכננות לאחר 
  שינוי ייעוד

  לא קיים

  מבנה ההחזקה בקרקע 
 טקטיקלמחברת טקטיקל  65%-מחזיקה ב החברה

  קרקעב מהזכויות 100% מחזיקה

  חלק התאגיד בפועל בקרקע 
 אלפי 781-  כחלק החברה בקרקע באלפי ש"ח  .88%

  "ח.ש

  קרקעבציון שמות השותפים 

Tactical Investments S.R.L חברתמ 35%-ב מחזיקה 
 ידיעת למיטב. 12%- כ הינה בפועל, וזכאותה טקטיקל

 על במלואה מוחזקת'ס אינווסטמנט טקטיקל החברה
  .פייביש גדי מר ידי

  תאריך רכישת הקרקע
חלקות שונות אשר נרכשו בנפרד  7-הקרקע מורכבת מ

  .2007-2008במהלך 

פירוט זכויות משפטיות בנכס 
  (בעלות, חכירה וכדומה)

  בעלות

תיאור שימוש ביניים מהותי 
  בקרקע, אם ישנו

  לא קיים

האם נמצאו מקורות מימון 
  להמשך הקמת הנכס

  לא רלוונטי

  

  2015  2016  2017  בדצמבר 31יום ל

הפחתה  לאחר העלות מודל לפי המוצג"ן להשקעה נדל
  אירו באלפי –לירידת ערך במטבע המסחרי 

273  219  846  

הפרשה  לאחרלפי מודל העלות  המוצג"ן להשקעה נדל
  "חש באלפי – ההצגה במטבעערך  לירידת

1,135  888  3,614  

אלפי  – בשנת הדוח במטבע המסחרי ערך )ירידתעליית (
  אירו

54  )627(  (91)  

  4.246  4.043  4.153  בדצמבר 31 ליום אירו של היציגחליפין  שער

 המסחרי במטבע"ר למ ערך לירידת הפרשה בניכוי עלות
  אירו –

)0.78(  0.63  2.42  
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  2008  בדצמבר  31ליום 

  4,195  באלפי אירו –"ן להשקעהנדלהרכישה של  עלות

  12.00  באירו –"ן להשקעה למ"רנדלהרכישה של  עלות

 לא נזקפו עלויות מימון לקרקע, לא נעשו שימושי ביניים בקרקעיצוין כי, 

  לא נעשו עסקאות על ידי התאגיד או שותפיו בקרקע.ו

  מימון  .ג

  להלן הלוואות אשר לקחה החברה במטרה לממן את רכישת הנכס:

  2015  2016  2017  בדצמבר 31ליום 

שליטה הלוואה לזמן קצר לבעלת זכויות שאינה מקנה 
  (באלפי ש"ח)

5,084  4,743  4,769  

, מתוכה 2008אלפי אירו במהלך שנת  766נתקבלה הלוואה בסך יצוין כי, 

 .7%. ההלוואה נושאת ריבית בשיעור של 2011 בשנתאלפי אירו  30נפרעו 

  לא נקבעו להלוואה התניות פיננסיות ולא מועד פירעון.

   שווי הערכות בדברמידע   .ד

דיווח החברה מבססת את ירידת הערך בקרקע תוך  שנתכל  בתום

  הסתמכות על הערכת שווי ממעריך שווי שאינו תלוי. להלן ריכוז הנתונים:

  2015  2016  2017  בדצמבר 31ליום 

  846  315  412  1אירו באלפי הנקבע שווי

  Echinox  DTZ  השווי מעריך
Cociobanu 
& Asociatii  

  כן  כן  כן  האם המעריך בלתי תלוי

  ל.ר.  ל.ר.  ל.ר.  שיפוי הסכם

  Market approach  השווי הערכת מודל
Market 

approach  
Market 

approach  

  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  תאריך תוקף הערכת השווי

(ממוצע למ"ר באירו  מחיר 
  משוקלל) 

0.81  0.64  2.45  

של קרקעות מ"ר טווח מחירים ל
  באירו –בנות השוואה 

2.00-15.00  0.58-0.77 3.00-4.00 

  10  4  4  מספר קרקעות ברות השוואה

  

  הקרקעות העיקריות שנלקחו לצורך ההשוואה בדבר מידע  .ה

   :2017 ,בדצמבר 31השוואה ליום  בנותנתונים עיקריים קרקעות 

Price/SQ. M Total  Area  SQM  Location    
15.00  29,200  North of Afumati  1  
3.23  22,600  Afumati 2  
7.00  5,000  Afumati  3  
2.00  23,400  Afumati  4  

                                                      
  אלפי מ"ר) 350- (כבלבד סווגת כנדל"ן להשקעה ערך הקרקע המ   1
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  :2016 ,בדצמבר 31נתונים עיקריים לקרקעות בנות השוואה ליום 

Price/SQ. M Total  Area  SQM  Location    
2.00  20,000  East of Afumati  1  
1.00  9,568  Petrachiaoa- Sat Sulrai 2  
2.50  25,000  Afumati – Batai Lake  3  
4.00  100,000  Afumati – Petrachiaoa   4  

  :2015 ,בדצמבר 31נתונים עיקריים לקרקעות בנות השוואה ליום 

Price/SQ. M Total  Area  SQM  Location    
4.00  1,000  Afumati  1  
3.00  23,000  Afumati Ilfov  2  
3.00  22,000  Afumati  3  
3.00  15,000  Afumati – Petrachiaoa Roud  4  

  בחו"ל הקרקעות תיאור 8.3.4

בדבר הקרקעות שבבעלות החברה, מיקומן, מצבן התכנוני, שיעור  פירוטלהלן, 

  , סוג הזכויות וייעוד הקרקעות:  הרכישההחזקת החברה, מועד 

שם 
  הפרויקט

  מיקום
מצב 
  תכנוני

  שעור החזקה
  בחברה

מועד רכישת הזכויות 
  בקרקע/מניות

  ייעוד
סוג 

  הזכויות

  בעלות  חקלאי  2007יולי  65%  מוקפא  רומניה  אפומט

   7201 ,בדצמבר 31ליום  קבוצהה שבבעלות"ל בחויתרות הקרקעות  ריכוז 8.3.5

מומשו הקרקעות יתר  , שכןקרקע אחת בבעלותהנותרה לחברה נכון למועד דוח זה, 

 שווי או עלות פי על מוצגתהקרקע שנותרה  ,בהליכי מימושנמצאות ע"י הבנק או 

   ).ש"ח(באלפי מביניהם  הנמוך לפי מימוש

  דבר הקרקע שבבעלות החברה: ב ש"חאלפי להלן פירוט ב

-פרויקט
  מדינה

*** 

חלק 
החברה 
 בשירשור

תאריך 
הערכת 
 השווי

זיהוי מעריך 
 השווי**

שיטת 
הערכת 
  השווי

סה"כ 
עלות 

המקרקעין 
לפני 

  הפחתה

יתרה 
בספרים 
עלות או 

שווי 
מימוש לפי 

הנמוך 
ליום 

31.12.2017  

הפחתות 
לשווי 

מימוש 
שבוצעו עד 

ליום 
31.12.2017 

עלות 
רכישת 
  הקרקע

עלויות 
  אחרות

-אפומט
  רומניה

 דצמבר 65%
2017  

Echinox  762 8,844  9,025  581 9,606  ההשוואה 

-אפומט
 רומניה

 דצמבר 65%
2017 

Echinox  1,913 18,721  19,499 1,135 20,634  ההשוואה 

  .מימוש שווי לפי הוצג  *

במדינה בה ו בארץ בתחום המובילות לפירמות ךהמשתיי ךמוסמ שמאי ידי על בוצעה השווי הערכת  **
 לא וכן שווי הערכת לאותה מעבר שלשהו קשר או תלות כל החברה לבין בינו אין. נערכה ההערכה

  .עבודתו בגין כלשהו שיפוי לו ניתן
  זכויות של צדדים שלישיים. כולל  ***

     

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 8.4

 מזכויות ולהנות ברומניה בניה ליזום רשאים זרים ותאגידים אזרחים, הרומני לדין בהתאם

בהתאם, החברה מחזיקה  .עצמה בקרקע בעלות זכות לרכוש רשאים אינם אולם, הקרקע מעל

נרשמות וכפופות לדיני המקרקעין, בנכס באמצעות חברה בת מקומית. זכויות בנכסי נדל"ן 

  . התכנון והבניה ברומניה
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  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחומי הפעילות 8.5

נכס הינו  של החברה הנכס היחיד בבעלותה 2017 ,בדצמבר 31 נכון ליוםלאור העובדה כי 

, לבדבתחום החקלאות ב יוזמה עיסקיתבבדיקה של אפומט ברומניה ובשלב זה החברה נוקטת 

להלן . לחברהחקלאית וכן לאפשרות הכנסת פעילות  זהנכס הצלחה מתייחסים אך ורק לגורמי 

  פירוט בדבר גורמי ההצלחה:

, והצלחה את החשיפה הפיננסיתותקטין פרויקט המימון לביצוע  שתאפשרפיננסית  איתנות  .א

 .בגיוס מענקים של האיחוד האירופי לפעילויות חקלאיות

מתועשת למקורות נכונות של גורמי הממשל המקומיים באפומט לחיבור פרויקט חקלאות   .ב

 האנרגיה במחוז.

 למימוש ההשקעה.אחרות איתור הזדמנויות עסקיות  יכולת  .ג

ובכלל זה באמצעות מיזוג  לאתר השקעות חדשות ו/או תחומי פעילות חדשיםלבצע  יכולת  .ד

  .פעילות לתוך החברה

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות 8.6

   המצומצמת של החברה, נושא זה אינו רלבנטי לה כיום. הפעילות לאור

 תחרות 8.7

, להשהות את 2008כאמור לעיל, על רקע המשבר הגלובאלי, החליטה החברה בסוף שנת 

והכל בכפוף התאוששות שווקי הנדל"ן ברומניה לוזאת עד  הפרויקטים שלה פיתוחם של

אינו אשר נכס אחד ברומניה  י החברהכיום בידכאמור לעיל,  .לכלכליות החזקת נכסים אלו

   בהתאם, נושא זה אינו רלבנטי כיום לפעילות החברה. מצוי בהליכי מימוש.

  לקוחות 8.8

  .ובחו"לאין לחברה לקוחות בארץ  ,דוח תקופתי זהלמועד  כוןנ

 שיווק, מכירות ופרסום 8.9

 עצמאית. כיום כל פעילות שיווקית  מבצעתהחברה אינה 

  הכנסות מפרויקטים 8.10

  . דוח זהנכון למועד  , נושא זה אינו רלבנטיבחברה פעילותההעדר לאור 

 עונתיות 8.11

  .אינה מושפעת מעונתיותה פעילותהחברה,  להערכת

 תחום המתכות והמינרלים באפריקה .9

 ם הפעילותומידע כללי על תח 9.1

ראשוני, ותוספת התקשרה החברה בהסכם השקעה , 2017במאי,  9-ו 2017בפברואר,  9 מיםבי

עם חברה ", לפי הענין), עסקת ההשקעה" ו"ההסכםבהתאמה (להלן יחד: "להסכם ההשקעה, 

זכויות בעקיפין בהיקף של  לרכישת") הקפריסאית החברה(להלן: "פרטית המאוגדת בקפריסין 

"). החברה האפריקאית"להלן: העוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה (חברה מ 14%-כ

דולר ארה"ב (בהון מניות והלוואה)  1,170,000של השקיעה החברה סך לפי עסקת ההשקעה, 
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ולאחר מכן, בעקבות מימוש אופציה שנקבעה  ")סכום ההשקעה"להלן: בחברה הקפריסאית (

מיליון דולר ארה"ב (בהון מניות והלוואה) בעקבות ההשקעות  1בהסכם, סכום נוסף של 

 38.1%-ריסאית בככאמור, נכון למועד הדו"ח, עומדות החזקותיה של החברה בחברה הקפ

החברה מ 14.3%-מההון המונפק והנפרע של החברה הקפריסאית ובשרשור מלא, בכ

  . האפריקאית

שנים ממועד ההשלמה  3אם במהלך , הלפי אופציית מכרלחברה  ,במסגרת הסכם ההשקעה

הראשוני, החברה הקפריסאית לא החזירה לחברה את סכום ההשקעה, או שהחברה קיבלה 

מסכום ההשקעה, תוכל החברה לחייב את החברה  55% לפחותדיבידנדים בשווי של 

הקפריסאית לרכוש בחזרה את המניות שהוקצו לה במסגרת מועד ההשלמה הראשוני, כאמור 

 ריבית, ובניכוי תשלומים שקיבלה החברה 5%ורה לסכום ההשקעה בצירוף לעיל, בתמ

  .מהחברה הקפריסאית כחלק מהחזר סכום ההשקעה

מכל סכום דיבידנד שתחלק החברה הקפריסאית, ישולם תחילה  25%עוד נקבע בהסכם כי 

 .לחברה וזאת, עד להחזר מלא של סכום ההשקעה

: להלן, (צד ג' האפריקאית,החברה כי בין , הודיעה החברה 2017באוגוסט,  30ביום 

הסכם הלוואה  נחתםבמישרין חברה האפריקאית ) ובעלי המניות המחזיקים בהמשקיע""

מיליון דולר  7חברה האפריקאית "), אשר לפיו, המשקיע ילווה להסכם ההלוואה: "להלן(

במסגרת הסכם . כמו כן, לצורך הון שוטף למסחר ")ההלוואה: "להלןארה"ב ללא ריבית (

מהון המניות המונפק  25%אשר אם יממשה, יוקצו לו  ההלוואה, למשקיע הוענקה אופציה

 2018בינואר,  18"). האופציה היתה בתוקף עד ליום האופציה: "להלןוהנפרע של הפעילות (

"), כאשר למשקיע ניתנה האופציה להאריך תקופה זו בתקופה שלא תקופת ההלוואה: "להלן(

החברה נכון למועד הדו"ח, מתקיים מו"מ בין  ").התקופה המוארכת: "להלןה (תעלה על שנ

  לבין המשקיע לגבי מימוש האופציה.האפריקאית 

בהסכם ההלוואה הוסכם, כי קרן ההלוואה תוחזר למשקיע בהתאם לתנאים ולמועדים 

 הקבועים בהסכם  ההלוואה. אם המשקיע יחליט שלא לממש את האופציה אך כן להאריך את

תקופת ההלוואה, תשולם למשקיע ריבית בשיעור שנקבע בהסכם ההלוואה, על קרן ההלוואה 

בגין התקופה המוארכת. במקרה של מימוש האופציה, קרן ההלוואה תוחזר למשקיע ללא 

ריבית מתוך רווחי החברה, על בסיס קדימות בקבלת דיבידנדים. לפרטים נוספים, ראו דיווחים 

 30, 2017במאי,  10, 2017במס,  15; 2017בפברואר,  12; 2017ר, בפברוא 7מידיים מימים 

; 2017-01-013000; 2017-01-011896(מס' אסמכתאות:  2018בפברואר,  27-ו 2017באוגוסט, 

), הנכללים כהכללה 2018-01-019726-ו 2017-01-087666; 2017-01-038899; 2017-01-021271

  על דרך ההפניה.

, העבירה החברה האפריקאית הלוואה לצד שלישי, בסכום כולל של 2017כמו כן, במהלך שנת 

דולר ארה"ב, לצורך הקמת מיזם נוסף, שעניינו מסחר במינרלים ומתכות במדינה  אלפי 2,757-כ

  .אפריקאית נוספת

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 9.2

ן ישיר על לאור אחזקותיה המצומצמות של החברה אין מגבלות או פיקוח רלוונטייים באופ

פעילות התאגיד. למעלה מן הצורך, יצוין כי תחום הפעילות עצמו כפוף לדיני סחר בינלאומיים 

בתחומי המינרליים הטבעיים, דיני כרייה מקומיים בארצות הרלוונטיות וכן אמנות 

  . בינלאומיות הקשורות לסחר וייצוא של מינרלים במדינות בעלות סיכון פוליטי
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  הקריטיים בתחומי הפעילותגורמי ההצלחה  9.3

גורמי ההצלחה של הפעילות נובעים בעיקר מתנודות מחירי המתכות בעולם, ובהתאם   

מהיכולת לשמור בכל זמן נתון על פערי מחירי הקנייה מספקי העפרות המקומיים אל מול 

   מחירי המכירה של המתכות לחברות הסחר הבינלאומיות. 

הפוליטית במדינות האפריקאיות בהן פועל התחום. לצורך כך גורם עיקרי נוסף הינו היציבות 

הרכישה שלה ומתקני הטיפול  את מקורות בהחברה הקפריסאית עושה מאמצים להרחי

  במתכות למדינות שונות באפריקה.

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות 9.4

העפרות במדינות השונות בהן לצורך כניסה לתחום הפעילות נדרשת הכרות מעמיקה עם ספקי 

בנוסף,  .קיימים המינרליים הרלוונטיים, לצד מערכת הסכמית עם חברות הסחר הבינלאומיות

יש לצורך כניסה לתחום יש לעמוד ברשימת תנאים המאפשרת להגיש בקשה ולקבל היתרים 

עד ורשיונות הן מטעם הממשל המקומי במדינות בהן כורים את המינרליים והן ממדינות הי

   המבקשות לשמור על ייצוא תקני פוליטית. 

 תחרות 9.5

בה מושקעת החברה הינה מהגדולות במדינות בהן היא הקפריסאית  חברהההיקף הפעילות של 

   .פועלת

  לקוחות 9.6

 . לחברה האפריקאית מספר לקוחות קטן העובד עמה באופן קבוע בהסכם ארוכי טווח

 שיווק, מכירות ופרסום 9.7

 . פעילות שיווקיתתחום פעילות זה אינו מצריך 

  הכנסות מפרויקטים 9.8

כל ההכנסות שנתקבלו בידי החברה האפריקאית שמשו כהון חוזר לרכישת  דוח זהנכון למועד 

  . מינרלים נוספים וטרם נתקבלו הכנסות בחברה הקפריסאית

 עונתיות 9.9

  .אינה מושפעת מעונתיותה פעילותהחברה,  להערכת

  ונכסיםרכוש קבוע  .10

"ר. הסכם השכירות הינו מ 30-כ של כולל בשטח אביב בתל משרד שוכרתלמועד דוח זה, החברה  נכון

החברה מחזיקה באופציה להארכת תקופת  .2018באוגוסט,  31 ליום עד, חודשים 12לתקופה של 

   חודשים נוספים. 12- השכירות ב

 24 שללחברה רכוש קבוע נטו, בהיקף המסתכם לסך  2015- ו 2016, 2017לשנים  בדצמבר 31נכון ליום 

  ., בהתאמהאלפי ש"ח 11 -ו ש"ח אלפי 13 "ח,אלפי ש

  נכסים לא מוחשיים .11

   .אין לחברה נכסים לא מוחשיים הדוח זלמועד נכון 
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 הון אנושי .12

גב' ה, מנכ"ל החברה ר רואי תמרימ – עובדים 4 יקהמעס, החברה דוח זהלמועד פרסום  נכון 12.1

 ליאת סידי, מנהלת החשבונות של החברההגב' , לוי, מנהלת הכספים של החברה יפה (יפית)

 . והגב' ירדן גולן מנהלת משרד

לפרטים בדבר תנאי . בכתב עבודה אישי הסכםעל פי נושאי המשרה בחברה מועסקים  12.2

 .התקופתיח לדו' ד לפרק 21תקנה העסקתם, והתגמולים להם הם זכאים, ראו 

מסויים וכן  בעובדמהותית אין תלות ומצמת של החברה לחברה לאור מצבת העובדים המצ 12.3

   אינה משקיעה באימונים והדרכות של עובדיה.

 .שהינה בתוקף חברה מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברהל, 2015 ,אפרילהחל מחודש  12.4

 תקופתי.הפרק ד' לדוח ל 21תקנה לפרטים נוספים ראו 

תקנה לפירוט אודות הסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, ראו  12.5

  ד' לדוח התקופתי.לפרק  29

 ספקים .13

הקבוצה מתקשרת במהלך העסקים הרגיל עם נותני שירותים והיא עשויה להתקשר מעת לעת עם 

הקבוצה וטיפול יועצים וספקים אשר מטפלים באספקטים השונים המתעוררים בקשר עם ניהול 

  בעסקאות, ליווי משפטי וחשבונאי שוטף לפעילות החברה, מגעים עם הרשויות השונות וכיו"ב.

   הון חוזר .14

   "ח:ש באלפי מאוחד בסיס על 2016-ו 2017בדצמבר,  31 לימיםלהלן יפורט הרכב ההון החוזר 

  2016  2017  )ש"חשנכלל בדוחות הכספיים (אלפי  הסכום

  28,278  18,748  שוטפים נכסים

  16,669  17,888  שוטפות התחייבויות

  11,609  860  השוטפות ההתחייבויות על השוטפים הנכסים עודף

 השקעות .15

 נזיליםשקליים  בפקדונותעודפי המזומנים של החברה מוחזקים  עיקר, 2017 ,בדצמבר 31נכון ליום 

   .לשנה 0.2%-כשל תשואה ממוצעת שנתית  המניבים

  מימון .16

 .מהון עצמי ותהלפעיהחברה מממנת את 

 בנקאיים הסכמי מימון 16.1

ות הנדל"ן והשקעותיה של החברה בהחזקות בשרשור, יללאור צמצום הפעילות של החברה בפע

למיטב ידיעת החברה ועל פי חוות דעת שקיבלה, הסכם המימון  .הסכמי מימוןאין כיום לחברה 

והערבות שנתנה החברה במסגרת פרויקט פלורסקה אינה רלוונטית עוד לאחר שחלפה התקופה 

   במסגרתה יכול היה הבנק המממן לבצע הליכים בעניין זה. 

 חוב אגרות 16.2
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  נכון למועד דוח זה, אין לחברה אגרות חוב במחזור.

  מסגרות אשראי 16.3

  ות החברה נכון למועד פרסום דוח זה.יללא רלוונטי לאור אופי פע

  הריבית שיעורי 16.4

ממוסדות בנקאים  קחולנשהלוואות בנקאיות בידי החברה המוחזקות  ותלחברבתחום הנדל"ן, 

קטים הבנק ייהלוואות אלו ברובן נלקחו בתנאי נון ריקוס, במרבית הפרו לצורך מימון קרקעות.

הלוואות אלו אינן רלוונטית  להערכת החברה, בהליכי מימוש הנכס ולכןאת הנכס או  מימש

  עוד. 

 5%ר של ובתחום המתכות והמינרלים החברה העניקה הלוואה לחברה הקפריסאית בשיע

  .שלוש שניםלתקופה של 

   מגבלות אשראי 16.5

 לא רלוונטי לאור אופי פעילות החברה נכון למועד פרסום דוח זה. 

  ערבויות 16.6

לצורך  Intercolony Investment SRL  החברת הבת של שלקחה אשראיל ערבההיתה  החברה

. )Bancpost(ברומניה הבנק המלווה , כלפי אירומליון  4.5- מוגבל לבסכום פרוייקט פלורסקה 

 Intercolony Investment SRLיותיה הכספיות של , התחייבו2017 ,בדצמבר 31נכון ליום כאמור, 

לאחר מימוש הנכס בפלורסקה על  ירוא מליוני 1.8-לסך כולל של כת וכלפי המלווים, מסתכמ

תוקף הערבות של החברה להלוואה זו, בהסתמך על חוות דעת מקצועית פג,  ידי הבנק המממן.

 אין מחויבות ישירה להלוואה זו. תאם לכך הנהלת החברה בדיעה כי לחברהובה

  ממקורות נוספיםגיוס  16.7

עד היווצרותם של כיום החברה עוסקת בשימור נכסיה ומחפשת אפיקי השקעה חדשים. 

 כוח עלויות צמצום ,היתר ביןו, פועלת במתכונת רזהנוקטת  החברהמקורות הכנסה לחברה, 

 יועצים בעלויות צמצום ,משרדים עלויות צמצום ם,עובדי ושכר ניהול דמי הפחתת ,אדם

  .כלכלית והתייעלות

   .תיהיובהתחייבו לעמוד לחברהמצויים בידי החברה כספים המספיקים  כיום

 מיסוי .17

  .הכספיים לדוחות 20 באור ראובדבר דיני המס החלים על החברה  לפרטים

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .18

ההוצאות הכספיות של החברה ואילך,  2008לנוכח מצבה של החברה החל משנת , דוח זהלמועד  נכון

עקב הפעילות המוגבלת של החברה בתחום כמו כן,  .ענייני איכות הסביבה, לא היו מהותיותבקשר עם 

  הייזום כיום, אין לנושא איכות הסביבה השלכה מהותית על פעילותה.

 הסכמים מהותיים  .19

נחתמו בתקופת הדו"ח או הינם עדיין , החברה אינה צד להסכמים מהותיים אשר דוח זהנכון למועד 

  .נם במהלך העסקים הרגיל שלהאיתקפים ואשר 
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 הליכים משפטיים .20

 בערכאותהתלוי ועומד בבתי המשפט ו/או מהותי , החברה איננה צד להליך משפטי דוח זהלמועד נכון 

  משפטיות כלשהן, למעט כמפורט להלן:

 נושאי משרה לשעבר של החברהתביעה מטעם  20.1

הוגש למחלקה הכלכלית  אשרהתקבל במשרדי החברה כתב תביעה כנגדה  2017במאי,  16ביום 

ירון ייני, אשר כיהן  יפו. התובעים בכתב התביעה הינם מר-בבית המשפט המחוזי בתל אביב

כמנכ"ל  ומר מרדכי מנשה, אשר כיהן 2014-2010כיו"ר דירקטוריון החברה בין השנים 

חיוב  . עניינה של התביעה כאמור הינו)"התובעים"( 2014-2012ודירקטור בחברה בין השנים 

 החברה בתשלום תגמול ראוי לתובעים בגין כהונתם כנושאי משרה בכירה בחברה בתקופות

ש"ח, בתוספת  1,420,000האמורות לעיל. סכום התביעה הועמד על ידי התובעים על סך של 

החברה, . כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין וכן בתוספת שכר דירקטורים מע"מ

יועציה המשפטיים, בדעה כי החשיפה בגין תביעה זו, אם בכלל,  בהסתמך על חוות הדעת של

 נמוכה משמעותית מהסכום הנתבע, בגינה נכללה הפרשה בדוחותיה הכספיים.

  פרויקט פלורסקה 20.2

   .לעיל 8.2.3.2 סעיףזה  לענייןראה 

  בקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת 20.3

החברה, בקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת , התקבלה במשרדי ב"כ 2012 ,בינואר 10יום ב

") למחלקה המבקשתביעה נגזרת אשר הוגשה ע"י בעל מניות, מר שמואל שקדי (להלן: "

יפו כנגד החברה, חברת הבת, אינטרקולוני אחזקות -אביב-להמחוזי בת בבית המשפט הכלכלית

ברי טאוורס בע"מ, החברה הנכדה, אינטרקולוני טאוורס בע"מ, ונושאי המשרה וח

 בהתאמה). ,"המשיבים"- " והבקשההדירקטוריון בה וכן משיבים נוספים (להלן: "

–א לחוק החברות, תשנ"ט198עניינה של הבקשה הוא דרישה לקבלת המסמכים על פי סעיף 

וזאת  קט טאוורס לחברת ליבר טאוור בע"מ, הנוגעים להסכם האופציה למכירת פרוי1999

ביעה שונות המאפשרות הגשת תביעה נגזרת ובכללן לאור עמדת המבקש שקיימות עילות ת

הפרות חובות אמונים וזהירות מצד החברה, נושאי משרה בחברה, חברות בנות וגורמים 

 נוספים.

כי לא הונחה על  שקבעההחלטת בית המשפט בבקשה התקבלה בחברה  2013 ,במרץ 19יום ב

ידי המבקש תשתית ראייתית ראשונית לעילת תביעה בגין אישור העיסקה למכירת מתחם ליבר 

או בדבר פגם כלשהו בהפעלת שיקול הדעת של נושאי ש"ח, מיליון  200בסכום בסיס של 

 המשרה בחברה במתן האישור. 

בבקשה זו, למעט החברה, משיבים  כנגדבית המשפט קבע כי אין מקום ליתן צו לגילוי מסמכים 

ט קבע כי בהתייחס לחברה, חברת הבת והחברה הנכדה חברת הבת והחברה הנכדה. בית המשפ

בלבד יינתן צו גילוי חלקי וזאת לאור קביעתו כי ניתן להגיש לכאורה את התביעה הנגזרת 

כתביעה משולשת, דהיינו כנגד החברה והחברות במורד השליטה של החברה. החלטה זו 

לה לאור קביעת בית המשפט כי בהתייחס להארכות האופציה שניתנה בזמנו, סיחור התקב

לחברה בשליטת מר משה גבריאל (מנכ"ל החברה ש"ח מיליון  36האופציה והתשלום של 

הועמדה על ידי המבקש תשתית ראייתית ראשונית לקיומן של עילות התביעה כנגד  –לשעבר)  

 ושאי המשרה.החברה והחברות בשליטתה ולא כנגד נ
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יתייחס אך ורק לשלב  המסמכיםבהתאם, במסגרת החלטתו זו קבע בית המשפט כי גילוי 

המתחיל בהארכת האופציה שניתנה בזמנו על ידי החברה הנכדה לחברת ליבר טאוור בע"מ 

") וכי הגילוי שינתן יתייחס בעיקר למסמכים הנוגעים לעיסקה ממועד ליבר טאוור"להלן: (

שניתנה לליבר טאוור ובכלל זה יינתן גילוי להסכמים של החברה, חברת הבת הארכת האופציה 

והחברה הנכדה עם ליבר טאוור, הארכת האופציות, פרוטוקולים, הודעות בהתייחס למימוש 

 האופציה וכד'. 

הודעת ערעור לבית המשפט העליון על הגישו החברה וחברת הבת  ,2013 ,באפריל 23יום ב

דחופה למתן סעד ארעי להארכת הגשת בקשה לעיכוב ביצוע ובקשה  החלטה זו, בד בבד עם

התקופה להגשת בקשת רשות ערעור עד מתן ההחלטה בבקשה זו וכן בקשה למתן החלטה 

אביב - בתל המחוזי בבית המשפטהמאשרת הגשת הודעת ערעור על החלטת המחלקה הכלכלית 

 .רולחלופין בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעו יפו -

ניתנה החלטה על עיכוב ביצוע ארעי עד להחלטה אחרת, בהתייחס  2013 ,באפריל 24ביום 

נתבקשו המשיבים  2013 ,באפריל 29לגילוי המסמכים החלקי שנקבע באותה החלטה. ביום 

 .2013 ,במאי 13יום בהודעת הערעור ליתן התייחסותם לשאלת סיווג ההליך עד ולא יאוחר מ

בבקשה האמורה, הגישו החברה  2013 ,ביולי 8בעקבות החלטת בית המשפט העליון מיום 

אינטרקולוני טאוורס בע"מ (החברה בקשת רשות ערעור.  2013 ,ביולי 11וחברת הבת ביום 

הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה, תוך הבהרה כי הינה בדעה כי מן  ,)החברההנכדה של 

 ר על החלטה זו בזכות. הראוי לאפשר למשיבים לערע

התקבל פסק דינו של בית המשפט העליון בבקשות רשות ערעור  ,2014 ,באוגוסט 27ביום 

שהוגשו על ידי החברה, חברת הבת, אינטרקולוני אחזקות טאוורס בע"מ והחברה הנכדה, 

אינטרקולוני טאוורס בע"מ, אשר דחתה את הבקשות הללו והותיר את החלטת בית המשפט 

על כנה בהתייחס למתן צו גילוי חלקי של המסמכים כנגד החברה, חברת  2014 ,במרץ 19מיום 

הבת והחברה הנכדה. כן חוייבו החברה וחברת הבת יחדיו לשאת בהוצאות המשיב, מר שמואל 

 חויבה בהוצאות בסכום זהה.החברה הנכדה  ,וכמו כןאלפי ש"ח  40שקדי, בסך של 

, בהתאם מר שמואל שקדימכתב מאת בא כוחו של החברה קיבלה  2014 ,בדצמבר 18 ביום

, במסגרתו מתבקשת החברה לפעול למצוי זכויותיה 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 194לסעיף 

של החברה ולהגשת תביעה נגד מר משה גבריאל (מנכ"ל החברה לשעבר ותאגיד בשליטתו), מר 

נברג, מר ניר נצר, מר אליהו שחר ירון ייני, מר רמי אנטין, גב' שריטל לנדסמן, מר זאב לב

(שכיהנו, כך נטען, כחברי דירקטוריון החברה, בתקופה הרלבנטית), מר מנשה ראש (אשר 

שימש, כך נטען, כסמנכ"ל הכספים של החברה בתקופה הרלבנטית), מר עדי עזרא ומר דוד 

בנטית), עזרא (שכיהנו, כך נטען, כחברי דירקטוריון החברה הנכדה של החברה בתקופה הרל

להשבת כל רווח שנוצר למר גבריאל ולבעלי השליטה בחברה (לשעבר) ולמקורבים שלהם 

כתוצאה מקבלת אופציה לרכישת מתחם טאוור וסיחורה לחברת אביב. בתוך כך, התבקשה 

החברה לבחון כל הטבה שקיבלו מר גבריאל, בעלי השליטה בחברה (לשעבר) והמקורבים להם 

 פרוייקט ולהורות על השבת טובת ההנאה לחברה נכדה של החברה.בקשר עם רכישת הדירות ב

, החליט דירקטוריון החברה, בהתבסס על יעוץ 2015 ,בפברואר 8לאחר מועד הדו"ח, ביום 

  משפטי חיצוני ובלתי תלוי, לדחות את דרישת התובע. 

סעיף ת, בהתאם לעותק בקשה לאישור תביעה נגזר לידי החברההומצא  2015 ,במרץ 26ביום  

יפו לאשר הגשת  –אביב -על פיה מבקש התובע מבית המשפט המחוזי בתל, לחוק החברות 198
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תביעה נגזרת בשם החברה, חברה בת (אינטרקולוני אחזקות טאוורס בע"מ) וחברה נכדה 

  נושאי משרה לשעבר בחברה וצדדים נוספים. (אינטרקולוני טאוורס בע"מ) נגד 

החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תגובה לבקשה , הגישה 2015 ,בנובמבר 12ביום 

לאישור התביעה הנגזרת מטעם החברה מטעם חברת אינטרקולוני אחזקות טרוורס בע"מ, 

  חברת הבת של החברה.  

אסמכתא: מס' ( 2014 ,בדצמבר 18יום לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מ

 9יום מ), 2014-01-226590אסמכתא: מס' ( 2014 ,בדצמבר 21יום מ), 2014-01-225858

אסמכתא: מס' ( 2015 ,רבפברוא 16יום , מ)2015-01-027904אסמכתא: מס' ( 2015 ,בפברואר

 ,בנובמבר 16) ומיום 201501-063346(מס' אסמכתא:  2015 ,במרץ 26, מיום )2015-01-031969

 ., המובאים על דרך ההפניה)2015-01-155691(מס' אסמכתא:  2015

. ביום התקיימו דיוני הוכחות בעניין הבקשה לאישור תביעה נגזרת 2017 ,בינואר 11- ו 9 בימים

, הוגשו סיכומי תשובה על ידי 2017באוקטובר,  15הוגשו סיכומי החברה, וביום  2017ביולי  30

 המבקש.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית

 אסטרטגיה 20.4

  מתמקדת ותתמקד החברה בנושאים הבאים: הקרובהאלו ובתקופה  כאמור לעיל, בימים

  הזדמנויות כלכליות נאותות. הבמידה ויקרו בפניהנכס שבבעלותה מכירת 

 .בחינת פיתוח פעילות של חקלאות מתועשת על הנכס שבבעלותה  

 בחינת אפשרות של הכנסת פעילות חדשה לחברה. 

 .ביצוע השקעות ו/או רכישת זכויות בתחום האנרגיה, לרבות גז ונפט   

החברה עשויה מעת לעת לעדכן את היעדים אותם היא מציבה לעצמה, כמו גם את האסטרטגיה 

  של תנאי השוק המשתנים. וזאת בכפוף לבחינה שוטפת העסקית שלה, 

האמור בסעיף זה בדבר היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה הינו מידע צופה פני עתיד, 

חזון ויעד, המבוסס על ציפיות והערכות ההנהלה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והוא בבחינת 

ותוכניות העבודה. האמור לעיל עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה, 

ו/או כתוצאה של אירועים שאינם תלויים בחברה לרבות מהותית מהצפוי, בין היתר, ב

  .קופתיהת לדוח 21מהתממשות כל או חלק מגורמי הסיכון המופיעים בסעיף 

   מידע בדבר שינוי חריג בעסקי החברה 20.5

להערכת החברה, נכון למועד דוח זה, אין אירועים או עניינים החורגים מעסקי החברה 

 .הרגילים

   דיון בגורמי סיכון .21

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון כוללת מידע צופה פני עתיד המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה 

הערכות ואמדנים של החברה. השפעת גורמי הסיכון על פעילות החברה עשויה וכולל  נכון לתאריך הדוח

  להיות שונה באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה.

  



 

24 

   גורמי סיכון מאקרו 21.1

 החברה כפופה לדיני המס השונים.  פעילות  - דיני המס  .א

  .וודאות כלכלית במדינות בהן פועלת החברה-האטה כלכלית ואי  .ב

המשבר הגלובאלי פגע בפעילותה של החברה ברומניה וביכולתה להשיג מימון וכן הוא 

מקשה עליה לממש את נכסיה. החרפת המשבר עלולה להקשות באופן ניכר על יכולת 

 מימוש הנכסים ועל שווים. 

 ענף הסחורות במדינות בהן פועלת החברה  .ג

המטילה מגבלות על ייבוא  החברה עלולה להיחשף לסיכונים הנובעים מהוראות רגולציה

סחורות ממדינות שאינן יציבות פוליטית, תלות בהיתרים ורישיונות, שינויים בהיצע 

ובביקוש, האטה בצריכה העולמית המביאה להשפעה מיידית על מחירי הסחורות והמתכות 

 וכיוצ"ב.

 ענפיים סיכון גורמי 21.2

 שינויים אפשריים בהיצע וביקוש בשווקי הנדל"ן  .א

, העלולים רומניהלתנודות ולשינויים בהיצעים ובביקושים בשווקי הנדל"ן ב החברה חשופה

 להשפיע לרעה בעיקר על שווים של נכסיה וכן על האפשרויות לפתחם.

 רגולציה והתפתחויות רגולטריות  .ב

ולמגבלות על ייצוא מינרלים ממדינות מרכז החברה עלולה להיחשף למדיניות מס מחמירה 

  .אפריקה

 מימונייםסיכונים   .ג

ירידה במחירי הסחורות עלולה ליצור פערים נמוכים בין מחירי הקנייה והמכירה וליצור 

 . בעיית נזילות לפרק זמן קצר

 מיוחדיםכון יס גורמי 21.3

 סיכוני מטבע 21.3.1

בתחום המתכות והמינרלים באפריקה נעשתה באמצעות השקעה  פעילותהשקעת החברה ב

בחברה קפריסאית המחזיקה בחברות שונות באפריקה. עץ האחזקות יוצר גיוון מטבעות וחושף 

   .את השקעת החברה לסיכוני שערי מטבע
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 מס סיכוני 21.3.2

מגוונים. רשויות חישוב חבויות המס של החברה כרוך בפרשנות וביישום חוקים ואמנות מס 

המס עשויות לחייב את החברה באופן שונה מהערכות החברה לפי הבנתה את החוקים 

 והאמנות הרלבנטיים.

להלן סיכום של גורמי הסיכון, מדורגים בקטגוריות לפי השפעתם, ככל שניתן לגבי כל גורם 

  סיכון, לדעת הנהלת החברה, על עסקי החברה:

  סיכון
  הסיכון על פעילות החברה בכללותהמידת ההשפעה של גורם 

  השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

       גורמי סיכון מאקרו 

  X      דיני המס 

וודאות כלכלית במדינות -האטה כלכלית ואי
  בהן פועלת החברה

    X  

    X    החברה פועלת בהן במדינות הסחורות ענף

      ענפייםגורמי סיכון 

ובביקוש בשווקי שינויים אפשריים בהיצע 
  הנדל"ן

    X  

  X      רגולציה והתפתחויות רגולטריות 

  X      סיכונים מימוניים 

       גורמי סיכון מיוחדים

  X     סיכוני מטבע

  X    סיכוני מס
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  פרק ב'

 7201בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון וחד

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

 ,בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום הננו מתכבדים להביא בזה את דוח הדירקטוריון של החברה 

 –לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל  10להוראות תקנה  , בהתאם2017

  .")תקנות הדוחות(להלן: " 1970

ובחברות  השינויים העיקריים בפעילות החברהמצב עסקי החברה, את , בין היתר, דוח זה סוקר

ולאחר תאריך המאזן ואופן השפעתם על הנתונים שבדוחות  בתקופה המדווחת הבנות שלה

 .")הדוחות הכספיים(להלן: " 2017בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום 

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך ועל פי תקני הדיווח הכספי 

  ).IFRS( הבינלאומיים

  התאגיד והסביבה העיסקית .1

, תחת השם כחברה פרטית מוגבלת במניות, 2005באפריל,  4החברה נוסדה ביום   1.1

השלימה החברה הנפקה ציבורית ראשונה בבורסה  2007ובמאי אמריקן קולוני בע"מ, 

 ,2009באוקטובר,  20ביום . לניירות ערך בתל אביב בע"מ והפכה לחברה ציבורית

, שינתה 2015ביולי,  20ביום  שינתה החברה את שמה לאינטרקולוני השקעות בע"מ,

, שינתה את 2017באוגוסט,  23את שמה לגרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ וביום 

  הרודיום השקעות בע"מ.  -שמה לשם הנוכחי 

פעלה החברה , 2009-2008ממועד הקמתה ועד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי בשנים 

ווק, ניהול ומכירה של באמצעות חברות בנות ונכדות בייזום, פיתוח, הקמה, שי

. בעקבות המשבר בישראל ובחו"ל -פרויקטים בנדל"ן למגורים בשני מגזרי פעילות 

בפניה קשיי  האשר הציב, עברה החברה טלטלה קשה 2008הפיננסי העולמי בשנת 

משא ומתן  2010ותחילת שנת  2009נזילות קשים ובגינם ניהלה החברה במהלך שנת 

אישר בית המשפט  2010בפברואר,  4. ביום וב שלהלהסדר עם מחזיקי אגרות הח

יפו את ההסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב דאז (סדרה - המחוזי בתל אביב

 23(סדרה ב') גם יחד, בד בבד עם הסדר נושים אשר הושלם על ידי החברה ביום -א') ו

תם . נכון למועד דוח זה, פועלת החברה לשימור נכסיה, השבח2010בפברואר, 

  ומימושם וכן בוחנת השקעות נוספות בישראל. 

, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם חברה פרטית 2017 בחודשים פברואר ומאי,  1.2

המאוגדת בקפריסין לרכישת זכויות בעקיפין מפעילות העוסקת במסחר במתכות 

"). לפי עסקת ההשקעה, השקיעה החברה סך הפעילותומינרלים באפריקה (להלן: "

סכום דולר ארה"ב (בהון מניות והלוואה) בחברה הקפריסאית (להלן: " אלפי 1,170של 

, סכום ההשקעה ") ולאחר מכן, בעקבות מימוש אופציה שנקבעה בהסכםההשקעה
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דולר ארה"ב (בהון מניות והלוואה) בעקבות ההשקעות כאמור,  אלפי 1,000נוסף של 

 38.1%-הקפריסאית בכ, עומדות החזקותיה של החברה בחברה דוחנכון למועד ה

מהפעילות  14.3%- מההון המונפק והנפרע של החברה הקפריסאית ובשרשור מלא, בכ

לפרטים נוספים אודות ההשקעה העוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה. 

  לחלק א' לדוח התקופתי. 9 -להלן ו 5.1 והפעילות, ראו סעיף

שברומניה,  בשרשור סופי, בקרקע 65% נכון למועד הדוח, לחברה החזקות בשיעור של  1.3

  .דוח התקופתיא' חלק ל 8.2.3.3כמפורט בסעיף 

נתבקשה החברה להעביר לרשות ניירות ובמהלך תקופת הדיווח,  2016שנת במהלך   1.4

ערך את עמדתה ביחס לכך כי היא אינה "חברת מעטפת" כהגדרת מונח זה בהנחיות 

רך בתל אביב בע"מ ובדבר הבחינה על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה לניירות ע

  שערכה החברה בנושא זה.

, לרבות פגישה פרונטאלית דוחבמסגרת מס' התכתבויות בנושא במהלך תקופת ה

שהתקיימה בין החברה לבין הרשות, סברה החברה כי היא אינה עונה על ההגדרה של 

בעקבות  "חברת מעטפת" היות והינה בעלת פעילות נדל"ן ברומניה ולאור העובדה כי

רכישת החזקות בעקיפין בזכויות בפעילות העוסקת במתכות ומינרלים באפריקה, 

יש לה פעילות עסקית ריאלית, הצפויה להניב הכנסות  ,דוחחלק א' ל 9כמפורט בסעיף 

  ,דוחנכון למועד הלאור האמור, לחברה במהלך העסקים הרגיל, שאינן הכנסות מימון. 

  ".החברה אינה מהווה "חברת מעטפת

 מצב כספי

לדוחות הכספיים של  בהשוואה 2017בדצמבר,  31ליום מצב הכספי של החברה ה להלן

  :2016 ,בדצמבר 31 החברה ליום

  

 סעיף
  

 31 ליום

  2017 דצמבר, ב
  

 31 ליום

  2016 ,בדצמבר

  
  החברה הסבר

  ₪ באלפי

מזומנים ושווי 
  מזומנים

  

18,493   27,946    

הירידה במזומנים נובעת מהשקעת 
בחברה  2017החברה במהלך שנת 

העוסקת במסחר מתכות ומינרלים 
להלן)  5.1באפריקה (ראה סעיף 

  ומהוצאותיה  השוטפות של החברה.

השקעה 
בחברות 

המטופלות לפי 
שיטת השווי 

  המאזני

  

6,444    20    

הגידול ביתרת ההשקעות בחברות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

נובע מהשקעה וממתן הלוואה 
 5.1לחברה הכלולה. (ראה סעיף 

  .לן)הל

מלאי קרקעות 
  בלתי שוטף

עליית ערך מלאי הקרקעות והנדל"ן      388    581  
מסתמכת על הערכת שווי ממעריך 

שווי בלתי תלוי ומשינויים בשער 
לדוחות  7-ו 6(ראה ביאורים  האירו

  .הכספיים)
    888    1,135    נדל"ן להשקעה
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הלוואה 
מתאגיד בנקאי 

 בחו"ל

  
)8,283(   )7,866(    

בעת נו ביתרת ההלוואה העלייה
מצבירת ריבית חריגה על יתרת 

  ההלוואה ומשינויים בשער האירו.

התחייבויות 
פיננסיות 

  אחרות

  
)8,893(    )8,334(    

ההלוואה נובעת העלייה ביתרת 
מצבירת ריבית חריגה על יתרת 

  ההלוואה ומשינויים בשער האירו.

סה"כ הון עצמי 
המיוחס 

לבעלים של 
  החברה

  

)13,935(    )17,519(    

הירידה בהון העצמי המיוחס לבעלים 
של החברה נובע מהפסד שוטף לשנת 

אלפי ש"ח וזקיפת  2,906בסך  2017
אלפי ש"ח  678ירידת ערך של 

  תרגום .מהפרשי 

זכויות שאינן 
  מקנות שליטה

  

)4,891(    )4,601(    

הירידה בזכויות שאינן מקנות שליטה 
המיוחס  2017נובעת ההפסד לשנת 

 128-אלפי ש"ח ו 162למיעוט, בסך 
  אלפי ש"ח בגין הפרשי תרגום.

 

   תוצאות הפעולות .2

לדוחות הכספיים של  בהשוואה 2017בדצמבר,  31ליום של החברה  תוצאות הפעילותהלן ל

   :(באלפי ש"ח) 2015בדצמבר,  31וליום  2016 ,בדצמבר 31 החברה ליום

  הסברי החברה  בדצמבר 31ליום   סעיף

2017  2016  2015  

 הפחתות

(עליית ערך) 

מלאי קרקעות 

ונדל"ן 

  להשקעה

)407(  3,618  1,148  

עליית ערך מלאי הקרקעות והנדל"ן  מסתמכת 

שווי בלתי תלוי (ראה על הערכת שווי ממעריך 

  לדוחות הכספיים). 7- ו 6ביאורים 

הוצאות 

הנהלה 

  וכלליות
1,840  1,092  1,825  

העלייה בהוצאות הנהלה וכלליות נובעת 

בעיקר מהוצאותיה המשפטיות של החברה  

כיהן שנה  2017ושכר המנכ"ל, אשר בשנת 

  החל מחודש יולי. 2016- שלמה ואילו ב

הכנסות 

(הוצאות) 

  אחרות

)5(  22  )1,140(  

ההוצאות האחרות נובעות  2017במהלך 

ממחיקת השקעות ומחילת חוב לחברות בנות 

  ישראליות הנמצאות בהליכי פירוק מרצון.

הוצאות 

  , נטומימון
220  496  1,608  

עיקר הוצאות המימון נובעות מהשפעות שינויי 

  שערי החליפין על הלוואות החברה.

הפסדי חברות 

מוחזקות 
בהפסדי חברות מחוזקות נובע בעיקר  גידולי   15  14  1,410

מההפסד השוטף מהשקעת החברה בחברה 
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המטופלות 

לפי שיטת 

  השווי המאזני

  למסחר במתכות ובמינרלים באפריקה.

  -   5,736  5,198  3,068  הפסד מאוחד

ההפסד 

המיוחס 

לבעלים של 

  החברה

2,906  5,131  5,498  

 -  

הפסד מיוחס 

לזכויות שאינן 

  שליטהמקנות 

162  67  238  

 -  

  

      נזילות ומקורות המימון .3

לדוחות הכספיים  בהשוואה 2017בדצמבר,  31להלן נזילות ומקורות המימון של החברה ליום 

  (באלפי ש"ח): 2015בדצמבר,  31וליום  2016 ,בדצמבר 31 של החברה ליום

  סעיף

  החברה הסבר  בדצמבר 31ליום   

  2017    2016  2015    

   ₪ באלפי

מזומנים נטו, 
ששימשו לפעילות 

 שוטפת

  

 )1,480(    )761(    )3,370(  

עלייה במזומנים 
ששימשו לפעילות 

שוטפת נובע מעלייה 
בהוצאות המשפטיות 

והוצאות השכר 
  השוטפות של החברה.

מזומנים נטו, 
 ששימשו לפעילות

  השקעה

  

  )7,974(    )11(    )6(  

הגידול במשומנים 
ששימשו לפעילות 

נובעים בעיקר השקעה 
מהשקעת החברה 

בחברה למסחר 
במתכות ובמינרלים 

  באפריקה.

מזומנים נטו, 
ששימשו לפעילות 

  מימון

  
   -     -    )6,358(   -  

  

ירידה במזומנים 
  ושווי מזומנים

  

  )9,453(    )779(    )9,753(   -  
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 אומדנים חשבונאיים קריטיים .4

החברה להשתמש בשיקול דעת,  , נדרשת הנהלתIFRS- בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

באומדנים והערכות המשפיעים על יישום המדיניות ועל הנתונים המדווחים של נכסים 

והתחייבויות, לרבות התחייבות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות. התוצאות בפועל 

  ' לדוחות הכספיים.ב 2זה ביאור  לענייןראו  -עלולות להיות שונות מהאומדנים האלו 

, )דוחות תקופתיים ומידיים(מהותית, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך ערכת שווי לה

בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים לתקופת הדוח,  ו, אשר שימש1970 -תש"ל

  :ראה טבלה להלן

  

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה .5

, התקשרה החברה בהסכם השקעה ראשוני, 2017במאי,  9-ו 2017בפברואר,  9בימים   5.1

", לפי עסקת ההשקעה" ו"ההסכםותוספת להסכם ההשקעה, בהתאמה (להלן יחד: "

זכויות בעקיפין מפעילות הענין), עם חברה פרטית המאוגדת בקפריסין לרכישת 

"). לפי עסקת הפעילותהעוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה (להלן: "

 קלאית באפומט רומניהמ"ר קרקע ח 490,950-להערכת שווי  נושא הערכת השווי 

  2017בדצמבר,  20 מעריכי השווי מועד ההתקשרות עם

  לא רלוונטי הסכמה לצירוף ההערכות

  לפי שיקול דעת ההנהלה. עיתוי ההערכות

שינוי נושא ההערכות סמוך לפני מועד 

 ההערכות
 לא

 אלפי ש"ח 1,716 שווי נושא ההערכות

 DTZ Echinox זיהוי המעריך ומאפייניו

  Market approach מודל ההערכות

 העיקריות בבסיס ההערכותהנחות 

בעלות הקרקע היא תקינה והקרקע אינה בעלת  -

 שיעבודים או חובות וניתנת להעברה

לא נערכה מדידה של הקרקע וההסתמכות היא על  -

 מסמכים ודיווחים שנתקבלו מהחברה.

לא נערכו בדיקות של סוגיות של הסביבה כמו שיטפונות  -

 או זיהום.

הסטטוס הסתמכות מלאה על החברה לספק את  -

 התכנוני של הקרקע.
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דולר ארה"ב (בהון מניות והלוואה)  1,170,000ההשקעה, השקיעה החברה סך של 

") ולאחר מכן, בעקבות מימוש אופציה סכום ההשקעהבחברה הקפריסאית (להלן: "

יליון דולר ארה"ב (בהון מניות והלוואה) בעקבות מ 1שנקבעה בהסכם, סכום נוסף של 

, עומדות החזקותיה של החברה בחברה דוחההשקעות כאמור, נכון למועד ה

מההון המונפק והנפרע של החברה הקפריסאית ובשרשור  38.1%-הקפריסאית בכ

   מהפעילות העוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה. 14.3%-מלא, בכ

") המשקיע, הודיעה החברה כי בין הפעילות, צד ג' (להלן: "2017באוגוסט,  30ביום 

ובעלי המניות המחזיקים בפעילות במישרין נחתם הסכם הלוואה (להלן: "הסכם 

מיליון דולר ארה"ב ללא ריבית  7ההלוואה"), אשר לפיו, המשקיע ילווה לפעילות 

אופציה,  (להלן: "ההלוואה"). כמו כן, במסגרת הסכם ההלוואה, למשקיע הוענקה

מהון המניות המונפק והנפרע של הפעילות (להלן:  25%אשר אם יממשה, יוקצו לו 

תקופת (להלן: " 2018בינואר,  18"). האופציה היתה בתוקף עד ליום האופציה"

"), כאשר למשקיע ניתנה האופציה להאריך תקופה זו בתקופה שלא תעלה על ההלוואה

, פרסמה החברה כי בין 2018בפברואר,  27"). ביום התקופה המוארכתשנה (להלן: "

הפעילות לבין המשקיע מתנהל מו"מ לעדכון תנאי האופציה. לפרטים ראו דיווחים 

-2017-01(מס' אסמכתאות:  2018בפברואר,  27- ו 2017באוגוסט,  30מידיים מיום 

  , בהתאמה), הנכללים על דרך ההפניה.2018-01-019726 -ו 087666

 לדוחות הכספיים 9, ביאור התקופתי דוחלחלק א' ל 9סעיף לפרטים נוספים, ראו 

 10, 2017ס, רבמ 15; 2017בפברואר,  12; 2017בפברואר,  7דיווחים מידיים מימים ו

-2017-01(מס' אסמכתאות:  2018בפברואר,  27-ו 2017באוגוסט,  30, 2017במאי, 

-ו 2017-01-087666; 2017-01-038899; 2017-01-021271; 2017-01-013000; 011896

  כהכללה על דרך ההפניה.), הנכללים 2018-01-019726

, העבירה החברה האפריקאית הלוואה לצד שלישי, בסכום 2017כמו כן, במהלך שנת 

דולר ארה"ב, לצורך הקמת מיזם נוסף, שעניינו מסחר  אלפי 2,575-כולל של כ

  .במינראליים ומתכות במדינה אפריקאית נוספת

 ,התקבל במשרדי החברה כתב תביעה כנגדה אשר הוגש למחלקה 2017במאי,  16יום ב  5.2

יפו. התובעים בכתב התביעה הינם מר ירון -הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב

ומר מרדכי מנשה,  2014-2010אשר כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה בין השנים  ייני,

. עניינה של )"התובעים(" 2014-2012כמנכ"ל ודירקטור בחברה בין השנים  אשר כיהן

הינו חיוב החברה בתשלום תגמול ראוי לתובעים בגין כהונתם כנושאי  התביעה כאמור

בתקופות האמורות לעיל. סכום התביעה הועמד על ידי התובעים  משרה בכירה בחברה

בתוספת מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין  אלפי ש"ח, 1,420על סך של 

החברה, בהסתמך על חוות הדעת של יועציה  פת שכר דירקטורים.וכן בתוס

המשפטיים, בדעה כי החשיפה בגין תביעה זו, אם בכלל, נמוכה משמעותית מהסכום 

. 2.ב.13לפרטים נוספים ראו ביאור הנתבע, בגינה נכללה הפרשה בדוחותיה הכספיים.

), 2017-01-041182( 2017במאי,  17ודיווח מיידי של החברה מיום  יםהכספי ותלדוח

  על דרך ההפניה. נכללה
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את הנושאים,  כללית שנתית ומיוחדתה האסיפה אישרה, 2017, ביולי 27-ו 20 בימים  5.3

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח  כדלקמן:

החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת  רואי חשבון כרואה

שכרם; אישור הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון  הנהלת החברה לקבוע את

רבינא ואריה שקד; אישור  )מולי(תמרי, שמואל  החברה: ה"ה טל ירון אלדר, רואי

האנומן ניהול וייזום בע"מ, חברה בבעלות  הארכת ועדכון התקשרות החברה עם

מרי, בהסכם למתן מר רואי ת מלאה של בעל השליטה, מנכ"ל ודירקטור בחברה,

אישור התקשרות החברה  ;2017ביולי  21שנים החל מיום  שירותי מנכ"ל לשלוש

ממועד אישור  ב"עסקת מסגרת", לפיה תהיה החברה רשאית למשך שלוש שנים

להאריך  האסיפה, מפעם לפעם ובכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,

חר, א בפוליסה חדשה, עם אותו מבטח אוו/או לחדש את פוליסת הביטוח או להתקשר 

 בישראל ו/או בחו"ל, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המכהנים וכפי שיהיו

מעת לעת, לרבות נושא משרה שהינו ו/או עשוי להיחשב בעל שליטה או קרובו, או למי 

, עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות; שינוי שם החברה ל"הרודיום השקעות" שלגביו

או לשם דומה אחר כפי שיאשר רשם החברות ,” Investments Herodium” ובאנגלית

ולתקן את תקנון החברה באופן שישקף את שמה  )"החדש של החברה שמהלהלן: "(

ביוני,  13לפרטים נוספים, ראו דיווחים מידיים של החברה מיום  החדש של החברה.

; 2017-01-049339; 2017-01-049330: אסמכתאות(מס'  2017, ביולי 27-ביולי ו 20

  על דרך ההפניה. הנכללים), 2017-01-065296; 2017-01-062920, 2017-01-062917

הודיעה החברה כי החליטה להאריך את התקשרות החברה  2017ביולי  30ביום   5.4

ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בהתאם לעסקת מסגרת שאושרה  בפוליסת

לפרטים נוספים ראו דיווח לעיל.  7.3, כאמור בסעיף החברה באסיפה הכללית של

  הנכלל על דרך ההפניה.), 2017-01-065611( 2017ביולי  30מיידי מיום 

 הודיעה החברה על שינוי שם להרודיום השקעות בע"מ בהמשך 2017באוגוסט  16ביום   5.5

נוספים  לפרטים ).לעיל 7.3( ראו סעיף 2017ביולי  20להחלטת האסיפה הכללית מיום 

  ), הנכלל על דרך ההפניה.2017-01-083685( 2017באוגוסט  16דיווח מיידי מיום  ראו

השליטה הקודמים של החברה (חברה בבעלותו  בעלי מימשו, 2017בספטמבר,  18 ביום  5.6 

ובשליטתו של מר ערן מיטל, חברה בבעלותו ובשליטתו של מר רון שולמן וחברה 

להם במסגרת  שהוענקה, Put-ון ישראל), אופציית השבבעלותו ובשליטתו של מר יר

 –מר רואי תמרי (באמצעות חברת דנבר רות קפיטל בע"מ  רכש בההסכם הרכישה 

מהון המניות המונפק והנפרע  38.85%-כחברה פרטית המצויה בבעלותו ובשליטתו) 

מניות של החברה בתמורה  404,333מכירת  כללה מכירת  Put-ה אופצית. של החברה

למיטב ידיעת החברה, הורה ").האופציה מניות"ח (להלן: "שאלפי  1,310לסך של 

הנאמן, אשר אצלו הופקדה תמורת מניות האופציה, להעביר את תמורת מניות 

, למיטב ידיעת דוחהאופציה לתאגיד מטעמם של המוכרים. יצוין, כי לנכון למועד ה

עדין מוחזקות על ידי הנאמן וטרם הועברו לקונה ו/או לצד ג'  האופציה תמניוהחברה, 
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-2017-01(מס' אסמכתא:  2017, בספטמבר 18 מיום מיידי דיווח ראו לפרטיםכלשהו. 

  ), הנכלל על דרך ההפניה.093738

 היבטי ממשל תאגידי .6

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .א

 לחוק החברות, קבעה החברה, כי המספר המזערי של) 12(( א)92בהתאם להוראת סעיף 

 דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על דירקטור אחד.

נכון הדירקטוריון סבור כי מספר זה הולם את גודל החברה, סוג הפעילות שלה והיקפה. 

יות למועד הדוח, לא חל שינוי במספר המזערי של הדירקטורים בעלי המומח

   החשבונאית הפיננסית כאמור.

ניתן לראותם כבעלי מיומנות  דוחשמות הדירקטורים אשר נכון למועד פרסום ה

גב' טל ירון חשבונאית ופיננסית הינם מר זאב לבנברג (דח"צ), מר משה ראובני (דח"צ), 

אשר  ,(דב"ת) ומר אריה שקד (דב"ת) מר שמואל (מולי) רבינא ,)(יו"ר הדירקטוריון אלדר

  בעלי מיומנות גבוהה, ניסיון רב והבנה בנושאים עסקיים וחשבונאיים.הינם 

ראה לעיל לפירוט אודות כישוריו, השכלתו וניסיונו של כל אחד מהדירקטורים האמורים 

  ., המצורף כפרק ד' לדוח תקופתי זהלפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" 26תקנה 

  גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים  .ב

בהתאם לסעיף  קנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלוייםת

בנוסף לשני הדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה משה ראובני  .(ה) לחוק החברות337

   .וזאב לבנברג, מכהנים ה"ה שמואל (מולי) רבינא ואריה שקד כדירקטורים בלתי תלויים

  של החברה מבקר פניםפרטים בדבר   .ג

- מכהנת כמבקרת הפנימית של החברה גב' דנה גוטסמן 2011 ,בנובמבר 17החל מיום  .1

 .על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברהה אחר אישור מינויארליך 

 א26ארליך ראה תקנה -לפרטים בדבר השכלתה, כישוריה וניסיונה של גב' גוטסמן .2

  . זה ופתילדוח תק בפרק "פרטים נוספים על התאגיד, המצורף כפרק ד'

(א) 3בתנאים הקבועים בסעיף  תעומדהמבקרת הפנימית ידיעת התאגיד: (א)  למיטב .3

לחוק הביקורת  8(ב) לחוק החברות וסעיף 146לחוק הביקורת הפנימית, סעיף 

 ת) למבקרב( ),בניירות ערך של התאגיד המחזיק האינת הפנימית הפנימית (המבקר

שרים מהותיים אחרים עם התאגיד אין קשרים עסקיים מהותיים או ק תהפנימי

 וחברות הקבוצה).

שירותי ביקורת פנים כגורם  הא מעניקיהתאגיד וה תעובד האינארליך -גוטסמןרו"ח  .4

 .הלצורך הענקת שירותים אלו בעובדים נוספים במשרד תונעזר  חיצוני

 דוחעד מועד  2017ארליך כמבקרת הפנימית בשנת -היקף עבודתה של רו"ח גוטסמן .5

  .שעות עבודה 50-כהיה זה, 
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 :שנתית בתאגידוהבקביעת תכנית הביקורת, השוטפת השיקולים  .6

תאגיד קבע תוכנית ביקורת. תוכנית ביקורת זו נערכת על בסיס המלצות מבקר ה

ביקורת עם הנהלת החברה ומביא את  דורשיםהפנים, הדן בנושאים שלדעתו 

ל הערכת הנושאים אשר המלצותיו לועדת הביקורת. תוכנית הביקורת מבוססת ע

עשויים להוות מוקדי סיכון בתאגיד ו/או הדורשים שיפור. תוכנית הביקורת קובעת 

בחירת מספר נושאים הנבדקים על ידי מבקר הפנים במסגרת לוח זמנים המוכתב על 

  .ידי ועדת הביקורת ובהיקף ביקורת המסוכם מראש

 :ההמהווים החזקות מהותיות של החבר התייחסות לתאגידים .7

תוכנית הביקורת הפנימית מקיפה את פעילות החברה והחברות הבנות שלה וזאת בין 

השאר נוכח העובדה כי החברה עצמה הינה חברת החזקות שהפעילות בה מצומצמת 

  יחסית.

 :על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת התקנים המקצועיים .8

מקצועיים את הביקורת על פי תקנים הוא עורך המבקר הפנימי בהתאם להודעתו של 

. למיטב 1992-(ב) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב4בהתאם לסעיף  מקובלים בארץ

 , עמד המבקר הפנימי בדרישות התקנים האלו.החברהדירקטוריון  ידיעת

 :זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי .9

החברה. יקורת של ועדת הבומבקר הפנים לתכנית הביקורת השנתית מוגשת על ידי 

ועדת הביקורת בוחנת את הנושאים, תוך התייעצות עם הנהלת החברה, ולאחר מכן 

התכנית (בשינויים או ללא שינויים) כאשר השיקולים שמנחים את מחליטה על אישור 

ועדת הביקורת הינם, בין היתר, צרכי הביקורת, חשיבות הנושאים, התדירות שבה 

מצוי . המבקר הפנימי וכן המלצותיו של המבקר הפנימיאים בשנים שחלפו נבחנו הנוש

וקבלת בקשר שוטף עם הנהלת החברה לשם קבלת סיוע בתוכנית הביקורת, תיאומים 

  . יו"ר דירקטוריון החברההממונה על המבקר הפנימי הינו התייחסות לממצאיו. 

 המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריון, .10

למנכ"ל וליו"ר ועדת ביקורת והמועדים בהם התקיים דיון בדירקטוריון בממצאי 

  המבקר הפנימי:

  

  נושא הדוח

מועדים בהם התקיים דיון 
ועדת הביקורת בממצאי וב

 המבקר הפנימי

מועדים בהם הוגש דוח על ממצאי 
המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריון, 

 למנכ"ל וליו"ר ועדת הביקורת

  19.3.2017  22.3.2017  בחברה ניהול הכספים

רישום אחזקות החברה בהשקעות  
  2017-שנעשו ב

28.3.2018  28.3.2018  
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  :כנית העבודה של המבקר הפנימיוהיקף, אופי ורציפות הפעילות ות .11

הינם היקף ואופי תכנית העבודה של המבקר הפנימי הערכת דירקטוריון החברה, ל

סבירים בהתחשב בגודל החברה, במבנה הארגוני שלה, במהות פעילויותיה העסקיות 

, היות והנושאים את מטרות הביקורת הפנימיתליישם ובהיקפם, ויש בהם כדי 

ניתן חופש . למבקר הפנימי שנבחרו הינם מהותיים בחברה ונבדקו מאספקטים שונים

של החברה, לרבות גישה לנתונים פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע 

. אופי 1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 9סעיף כספיים של החברה בהתאם ל

ורציפות הפעילות הינם סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות 

  הביקורת הפנימית.

אלפי ש"ח. להערכת  12-בתקופת הדוח שילם התאגיד למבקר הפנימי סך של כ .12

רקטוריון התגמול הינו סביר ואין בתגמול כאמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול הדי

 המבקר הפנימי.דעתו המקצועי של 

  גילוי בדבר רואה חשבון מבקר   .ד

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות המוחזקות בארץ,  .1

BAKER TILLY - י ביקורת, הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח ושות' עבור שרות

אלפי ש"ח   48הסתכם בסך של  2017סקירה, ושרותי מס שוטפים בגין שנת 

אלפי ש"ח. השעות שהושקעו במתן  68אלפי ש"ח, סך הכל   20שהתקבלו, ובתוספת 

עבור עבודה מיוחדת (טיפול בשומות בעיקר על  שעות. 350-שרותים אלו הסתכמו  בכ

  שעות. 55שהושקעו בהם ₪ אלפי  22 -כ –ידי שותף המיסים) 

, 2016שרותי ביקורת, סקירה ושרותי מס שוטפים בגין שנת שכר הטרחה עבור 

-אלפי ש"ח. השעות שהושקעו במתן שרותים אלו הסתכמו בכ 80-הסתכם בסך של כ

  . 2016שעות בשנת  460

 של החברה נקבע במסגרת משא ומתן בין רואה המבקר שכר טרחת רואה החשבון .2

החשבון המבקר של החברה לבין הנהלת החברה, זאת בהתאם לתעריף המוערך למתן 

השירותים המוענקים לחברה המתבסס על כמות השעות המושקעות ואושר על ידי 

 דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת.

   רואה החשבון המבקר דוח  .ה

, מבלי לסייג את 2017 ,בדצמבר 31-ה ליום הכספיים לדוחות בדוח רואה החשבון המבקר

חוות דעתם, מפנים רואי החשבון המבקרים של החברה את תשומת הלב לעניין לאמור 

לדוחות הכספיים, להפניית תשומת הלב של רואי החשבון של  1-ד-9לאמור בביאור 

  החברות הכלולות .
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   תרומות  .ו

  כמחויבת למעורבותהחברה לא קבעה מדיניות בקשר למתן תרומות אך היא רואה עצמה 

  ..2017 שנתפעילה ושוטפת בתחומי התרומה לקהילה. החברה לא תרמה כספים במהלך 

      

   אלדר ירון טל    תמרי רואי

  הדירקטוריון יו"ר     מנכ"לו דירקטור

  

  

  2018 ,ץבמר 28



    עשויים לחול בה שינויים - טיוטה לדיון 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ "הרודיום השקעות בע
  )מאנרגיות מתחדשות בע" י'גרינרג(לשעבר 

  דוחות כספיים 

  2017בדצמבר  31ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

   מ)"י אנרגיות מתחדשות בע'מ (לשעבר גרינרג"הרודיום השקעות בע

ם  ו י ל ם  י י פ ס כ ת  ו ח ו 3ד ר  1 ב מ צ ד 2ב 0 1 7  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  עמוד  

    

  1  החשבון המבקר אהורדוח 
  

  2-3  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  

  הפסד מאוחדיםודוחות רווח 
  

4  
  

  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  

5  
  

  דוחות על השינויים בהון העצמי
  

6-8  
  

  דוחות על תזרימי המזומנים
  

9-10  
  

  ים לדוחות הכספייםביאור
  

11-46  
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  מבקר דוח רואה החשבון ה

  )גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ הרודיום השקעות בע"מ (לשעברלבעלי המניות של 

  
    

גרינרג'י אנרגיות הרודיום השקעות בע"מ (לשעבר ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 
ם על הרווח והפסד, ואת הדוחות המאוחדי 2016- ו 2017בדצמבר   31") לימים החברה" - (להלן  )ממתחדשות בע"

. 2017בדצמבר,  31ביום  הסתיימההרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה ש
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה 

  בהתבסס על ביקורתנו.

  

בסך  2017בדצמבר  31הדוחות הכספיים של חברה כלולה אשר ההשקעה בה כולל הלוואה מסתכמות ליום  לא ביקרנו את
. 2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  ₪אלפי  1,395 -אלפי ש"ח  וחלק החברה בהפסדיה הסתכמה בכ 6,450של 

יהם הומצאו לנו, וחוות דעתנו, ככל הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחות
  שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים.

  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה - . על1973- של רואה חשבון), התשל"ג

של ראיות התומכות  מדגמיתסבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
 בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 
  נאות לחוות דעתנו.בסיס  מספקתאנו סבורים שביקורתנו 

  

הדוחות הכספיים ועל הדוחות של רואי החשבון המבקרים האחרים, כאמור לעיל, לדעתנו,בהתבסס על ביקורתנו, 
הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה וחברות מאוחדות שלה  המאוחדים

ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש  תוצאות פעולותיהן, השינויים בהוןואת  2016- ו 2017בדצמבר  31לימים 
) והוראות IFRSבינלאומיים (תקני , בהתאם לתקני דיווח כספי 2017בדצמבר,  31ביום  הסתיימההשנים בתקופה ש

  .2010 - תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 

  

לדוחות הכספיים, להפניית תשומת  1- ד- 9מבלי לסייג את חוות דעתנו זו, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
  הלב של רואי החשבון של החברות הכלולות.

  

  

  & אנזלח& כהן טב הורוביץ עידן סבו טבת

  רואי חשבון

  

  2018 ,במרץ  28 גן, -רמת
  
  
  
  
  
  
  
  

Baker Tilly  אנזל טבחהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן &   
  .Baker Tilly Internationalהפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון 

ק על ידי שהוענ ןרישיווהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת  Baker Tillyהשם 
Baker Tilly International.  

  



  ) גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 

2 
 

ם  ו י ל י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י ד ח ו א מ ת  ו ח ו 3ד ר 1 ב מ צ ד   ב
  

   2 0 1 6    2 0 1 7    ביאור      
  אלפי ש"ח          
                
                

                נכסים שוטפים

  27,946   18,493    4      מזומנים ושווי מזומנים

  332   255    5      חייבים ויתרות חובה

  28,278    18,748          טפיםסה"כ נכסים שו

                

                

                

                
                נכסים בלתי שוטפים

  20    444,6    ב- 9      המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מוחזקותהשקעה בחברות 

  388    581    6      מלאי קרקעות בלתי שוטף

  888    135,1    7      נדל"ן להשקעה

  13    24    8      רכוש קבוע

  1,309    841,8          ם בלתי שוטפיםסה"כ נכסי

                

  29,587    293,26          סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
  



  ) גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 

3 
 

ם  ו י ל י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י ד ח ו א מ ת  ו ח ו 3ד ר 1 ב מ צ ד   ב
  

  2016    2017    ביאור      
  אלפי ש"ח          
                

                התחייבויות שוטפות
  7,866    8,283    א-10       מתאגיד בנקאי בחו"להלוואות 

  469    712    11      זכאים ויתרות זכות
  8,334    8,893    ב-10      התחייבויות פיננסיות אחרות

  16,669    888,17          סה"כ התחייבויות שוטפות
                
                

  16,669    888,17          סה"כ התחייבויות
                

          14      הון 
  13,968    13,968          הון מניות

  94,927    94,927          פרמיה על מניות
  279    259          כתבי אופציה למניות
  )4,729(    )5,407(          קרן מהפרשי תרגום

  3,011    3,011          קרנות אחרות
  )89,937(    )2392,8(          הפסדיםיתרת 

  7,5191    359,13          סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה 
                

  )4,601(    )4,891(    9      זכויות שאינן מקנות שליטה
                

  12,918    044,9          סה"כ הון 
                

  29,587    293,26          סה"כ התחייבויות והון 
  
  
  
  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
  
  
  
  

  
          

  אלדר -טל ירון 
  יו"ר דירקטוריון

  מרירואי ת  
  וחבר הדירקטוריון  מנכ"ל

  יפה לוי  
  כספים מנהלת

  
  
  

  .2018 ,במרץ 28  תאריך אישור הדוחות:



  ) גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 

4 
 

ש ה  נ ש ל ם  י ד ח ו א מ ד  ס פ ה ו ח  ו ו ר ת  ו ח ו הד מ י י ת ס ם  ה ו י 3ב ר 1 ב מ צ ד   ב
  
  
   2 0 1 5    2 0 1 6    2 0 1 7    ביאור  
  אלפי ש"ח      
                

  )1,148(    )3,618(    407    15  של מלאי קרקעות ונדל"ן להשקעה )(הפחתות עליית ערך
  )1,825(    )1,092(    )041,8(    16  הוצאות הנהלה וכלליות 

                
  )2,973(    )4,710(    )331,4(      אחרות והכנסות הפסד תפעולי לפני הוצאות

                
  )1,140(   22   )5(    17  אחרות, נטו )הוצאותהכנסות (

                
  )34,11(    )4,688(    )384,1(      הפסד תפעולי

                

  )1,641(    )532(    )285(      הוצאות מימון 

  33    36    56      הכנסות מימון
                

  )1,608(    )496(    )202(    18  הוצאות מימון, נטו
                
                

המטופלות לפי  מוחזקותחלק החברה בהפסדי חברות 
  )15(    )14(    )101,4(    ב -  9  שיטת השווי המאזני, נטו

                
  )5,736(    )5,198(    )83,06(      פסד לפני מיסים על ההכנסהה
                

  -     -     -    19  מיסים על הכנסה
                
                

  )5,736(    )5,198(    )83,06(      הפסד לשנה
  
  
  
        

                הפסד לתקופה מיוחס ל:
  )5,498(    )5,131(    )62,90(      בעלים של החברה 

                
  )238(    )67(    )162(      ת שליטהזכויות שאינן מקנו

                

  לשנההפסד 
    

)83,06(    )5,198(    )5,736(  

                
                

  בש"ח: -לבעלים של החברה  הפסד למניה המיוחס

  
  

20  

  

        

  
  
  

  )0.39(    )0.37(    )10.2(      :ובדילול מלא בסיסי
  
  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה



  ) גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 

5 
 

ת  ו ח ו שד ה  נ ש ל ל  ל ו כ ה ח  ו ו ר ה ל  ע ם  י ד ח ו א המ מ י י ת ס ם  ה ו י 3ב ר 1 ב מ צ ד   ב
  
  
      7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2    
  אלפי ש"ח      

                

                

  )5,736(    )5,198(    )068,3(      לשנה  הפסד

                

                
סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 

                ים תנאים ספציפיים:בהתקי

  1,085    541    )806(      תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץהפרשי 

                

  )4,651(    )4,657(    )874,3(      סה"כ הפסד כולל לשנה, נטו ממס

                

                

                מיוחס ל:

  )4,932(    )4,830(    )584,3(      בעלים של החברה  

  281    173    )290(      זכויות שאינן מקנות שליטה  

                

  )4,651(    )4,657(    )874,3(      ה"כ הפסד כולל לשנה, נטו ממסס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
  
  
  
  



 ()אנרגיות מתחדשות בע"מ הרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 

6 
 

ן  ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל  ע ד  ח ו א מ ח  ו   ד
  
  
  
  
  
  
          מיוחס לבעלים החברה  

    הון מניות  
  פרמיה

    על מניות
כתבי 
    אופציה

התאמות 
מתרגום 
דוחות 

ל כספיים ש
    פעילויות חוץ

 קרנות
    אחרות

 יתרת
    הפסדים

 סה"כ הון
מיוחס עצמי 

של  לבעלים
    החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סה"כ הון     שליטה 

  אלפי ש"ח  
                                    

  12,918   )4,601(  17,519  )89,937(  3,011   )4,729(  279  94,927   13,968   2017בינואר  1יתרה ליום 
                                    

                                   2017התנועה בשנת 
  )83,06(    )162(    )62,90(    )62,90(   -        -    -    -  לשנההפסד 

  )806(    )128(    )678(    -    -    )678(    -    -    -  הפסד כולל אחר
 )743,8(    )290(    )843,5(    )690,2(    -    )678(    -    -    -  הפסד כולל לשנה סך הכל

  -    -    -    20    -    -    )20(    -    -  פקיעת אופציות

  404,9   )4,891(  3513,9  )238,92(  3,011   )5,407(  259  94,927   96813,  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  
  

  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה



 ()אנרגיות מתחדשות בע"מ הרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 

7 
 

ן  ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל  ע ד  ח ו א מ ח  ו ך - ד ש מ   ה
  
  
          מיוחס לבעלים החברה  

    הון מניות  
  פרמיה

    יותעל מנ
כתבי 
    אופציה

התאמות 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
    קרנות    פעילויות חוץ

 יתרת
    הפסדים

סה"כ הון 
עצמי 

מיוחס 
לבעלים של 

    החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון    שליטה 

  אלפי ש"ח  
                                    

  17,575   )4,774(  22,349  )84,806(  3,011   )5,030(  279  94,927   13,968   2016בינואר  1יתרה ליום 
                                    

                                   2016התנועה בשנת 
  )5,198(    )67(    )5,131(    )5,131(    -     -     -     -     -   לשנההפסד 

  541    240    301    -     -     301    -     -     -   רווח כולל אחר
 )4,657(    173    )4,830(    )5,131(    -     301    -     -     -   כולל לשנה )הפסדרווח (סך הכל 

  12,918   )4,601(  17,519  )89,937(  3,011   )4,729(  279  94,927   13,968  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  

  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
  



 ()אנרגיות מתחדשות בע"מ הרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 

8 
 

  

ן  ו ה ב ם  י י ו נ י ש ה ל  ע ד  ח ו א מ ח  ו ך - ד ש מ   ה
  
  
  
          מיוחס לבעלים החברה  

    הון מניות  
  פרמיה

    על מניות
כתבי 
    אופציה

התאמות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
    קרנות    פעילויות חוץ

 יתרת
    הפסדים

 סה"כ הון
מיוחס  עצמי

לבעלי מניות 
    החברה

זכויות שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון    שליטה 

  אלפי ש"ח  
                                    
  

  22,226   )5,055(  27,281  )79,308(  3,011   )5,596(  279  94,927   13,968   2015בינואר  1יתרה ליום 
                                    

                                   2015התנועה בשנת 
  )5,736(    )238(    )5,498(    )5,498(    -     -     -     -     -   לשנההפסד 

  1,085    519    566    -     -     566    -     -     -   רווח כולל אחר
  )4,651(    128    )4,932(    )5,498(    -     566    -     -     -   כולל לשנה (הפסד)רווח סך הכל 

  17,575   )4,774(  22,349  )84,806(  3,011   )5,030(  279  94,927   13,968  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  

  

  

  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה



  עשויים לחול בה שינויים - טיוטה לדיון 
  

  ) גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מם השקעות בע"מ (לשעבר הרודיו

9 
 

ש ה  נ ש ל ם  י נ מ ו ז מ ה י  מ י ר ז ת ל  ע ם  י ד ח ו א מ ת  ו ח ו הד מ י י ת ס ם  ה ו י 3ב ר 1 ב מ צ ד   ב
  

  7 1 0 2    6 1 0 2     5 1 0 2   
  אלפי ש"ח  
            

            :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

            
לפני מימון ומיסים (נספח  פעילות שוטפתששימשו למזומנים נטו, 

  )3,231(    )802(    )1,545(  א')
            

  )197(    -     -  ריבית ששולמה
  33    36    65  ריבית שנתקבלה
  )5(    -     -  מיסים ששולמו

  30    5    -  מיסים שנתקבלו
  )3,370(    )761(    )1,480(  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות שוטפת

            
            

            :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  -     )2(    )7,959(  (כולל הלוואות) מוחזקותחברות בות השקע

  )6(    )9(    )15(  רכישת נכסים קבועים

            

  )6(    )11(    )7,974(  ששימשו לפעילות השקעהמזומנים נטו, 
            

  
            :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  )6,358(    -     -  רעון קרן אגרות חוביתשלום בגין פ

  )6,358(    -     -  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות  מימון
            

  )19(    )7(    1  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ
            

  )9,753(    )779(    )9,453(  ירידה במזומנים ושווי מזומנים
            

  38,478    28,725    27,946  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
            

  28,725    27,946    18,493  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
  

  

  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה
  



  עשויים לחול בה שינויים - טיוטה לדיון 
  

  ) גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מם השקעות בע"מ (לשעבר הרודיו

10 
 

ש ה  נ ש ל ם  י נ מ ו ז מ ה י  מ י ר ז ת ל  ע ם  י ד ח ו א מ ת  ו ח ו ד ל ם  י ח פ ס הנ מ י י ת ס ם  ה ו י 3ב ר 1 ב מ צ ד   ב
  
  
  :לפני מימון ומיסים פעילות שוטפתמזומנים נטו ששימשו ל -ספח א' נ

 7 1 0 2    6 1 0 2     5 1 0 2   
  ש"ח אלפי  
            

  )5,736(    )5,198(    )83,06(  הפסד לשנה 
            

            הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
  13    7    4  פחת 

ת המטופלות לפי חלק החברה בתוצאות חברות בשליטה משותפ
  15    14    104,1  שיטת השווי המאזני, נטו

  371    2,555    )522(  נדל"ן להשקעה (עליית ערך) הפחתת
  777    1,063    )218(  שוטף בלתי קרקעותמלאי  (עליית ערך) הפחתת

  167    -     -  הפסד הון
  1,630    492    619  הוצאות מימון, נטו

  )658,1(    )1,067(    )2,763(  
            

            יים בסעיפי רכוש והתחייבויות:שינו
  )449(    252    77  ירידה (עליה) בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה

  )19(    31    243  בזכאים ויתרות זכות(ירידה) עליה 

  320    265    )468(  
            

  )3,231(    )802(    )451,5(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת לפני מימון ומיסים
  
  
  
  
  
  
  

 
 
           

  

  

  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורה



  )גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 
  באורים לדוחות הכספיים

  

11 
 

  כללי  - 1 ביאור

  תיאור כללי של החברה ופעילותה   א.

. 2005באפריל  4התאגדה בישראל ביום   )גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 

  אביב. - ערך בתל למסחר בבורסה לניירותומניותיה רשומות החברה הינה חברה ציבורית 

, בתחום הייזום של 2009-2008הקבוצה, באמצעות חברות מוחזקות, עסקה עד פרוץ המשבר העולמי בשנים 

הפגיעה  פרויקטים לבניה, בעיקר למגורים וכן החזיקה בקרקעות לצרכי ייזום ו/או השקעה, בארץ ובחו"ל.

גריה, הביאה לצמצום משמעותי של הקשה מהמשבר העולמי, בעיקר בפעילותה של החברה ברומניה ובהונ

, Affumatiהינו הנכס באזור מפעילות זו נכס הנדל"ן היחיד שנותר בקבוצה וכיום  ,פעילותה של החברה

, החברה תחת השליטה החדשה בוחנת אפשרויות להשקעה 2016החל משנת  .צפונית לבוקרשט ברומניה

בתחום האנרגיה  ו/או רכישת זכויות תוהשקעובפעילות בתחום החקלאות המתועשת ובבחינת עסקאות 

בחברה הפועלת באפריקה השקעה ביצעה החברה באמצעות חברה קפריסאית  2017בשנת . לרבות גז ונפט

  . 1- ד-9בביאורכמפורט העוסקת במסחר במתכות ומינרלים 

  החברה          החליטה האסיפה הכללית של החברה לשנות את שם  2017ביולי,  20ביום  -חברה ה שםשינוי ב.      

  שינוי השם אושר על ידי רשם  .להרודיום השקעות בע"מ במקום גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ         

  החברות.         

  הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, כוללים את נתוני דוחות החברה והדוחות של חברות מאוחדות       ג.  

  ואת נתוני הדוחות של חברה כלולה ושל חברות בשליטה משותפת, המטופלות  (כל אלה להלן: "הקבוצה")         

  לדוחות הכספיים. 9לפי שיטת השווי המאזי, כמפורט בביאור          
      

  

  
  

  הגדרות  .ד

תקני דיווח כספי 

  בינלאומיים 

  ")IFRS(להלן: "

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים   - 
)IASB) והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS ותקני (

) לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על IASחשבונאות בינלאומיים (
) או פרשנויות IFRICידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (

  ), בהתאמה.SICשנקבעו על די הועדה המתמדת לפרשנויות (
      

  .בע"מ) גרינרג'י אנרגיות מתחדשות(לשעבר  עות בע"מהרודיום השק  -   החברה
      

 דוחותיהואשר )  IFRS 10 -(כהגדרתה בחברה אשר לחברה שליטה בה   -   חברה מאוחדת
  החברה, למעט חברה מאוחדת באיחוד יחסי. דוחותמאוחדים עם 

      

הקבוצה  השקעתחברה, המוחזקת בשליטה משותפת עם גורם אחר ואשר   -   בשליטה משותפתחברה 
הכספיים על בסיס השווי  דוחותבמישרין או בעקיפין, נכללות בבה, 

  המאזני
      

חברה אשר לקבוצה השפעה מהותית בה ואשר השקעת הקבוצה בה נכללת     כלולהחברה 
  בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

      

  וחברה כלולה. בשליטה משותפתחברה מאוחדת, חברה   -   מוחזקתחברה 
      

  החברה והחברות המוחזקות.  -   הקבוצה
      

  .2010בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע  םכהגדרת  -   ובעל שליטה בעל עניין
      

  .24כהגדרתו בתקן חשבונאות בינלאומי   -   צד קשור

  
.2018במרץ,  28  הדוחות הכספיים המאוחדים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  .ה    



  )גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 
  באורים לדוחות הכספיים
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  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  - 2 ביאור

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים  א.

  )IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (  )1(

 - הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

). עיקרי IASBי חשבונאות בינלאומיים () והבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקנIFRSתקני 

המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות 

   .אלה בדוחות כספיים מאוחדים

  תקנות ניירות ערך  )2(

  .2010 - כספיים שנתיים), התש"ע  דוחותהכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך ( הדוחות
  

  יס המדידה בדוחות הכספייםבס  )3(

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית, למעט נכסים והתחייבויות 

  שונים המוצגים בהתאם לשוויים ההוגן.
  

  שימוש באומדנים ושיקול דעת  ב.

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, IFRSבעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לתקני  

ומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות א

  והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת 

סיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת החברה להניח הנחות באשר לנ

האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים וכן על הנחות 

  סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 

בונאיים מוכרים בתקופה האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חש

  שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

  אומדנים קריטיים

להלן מידע בדבר אומדנים קריטיים, שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית והם בעלי השפעה מהותית 

  על הדוחות הכספיים:

 עלות ושווי המימוש שלונמדד כנמוך מבין ה (קרקע) וכן נדל"ן להשקעהבלתי שוטף מלאי מקרקעין  )1(

. בקביעת שווי המימוש משתמשת הקבוצה באומדנים הנקבעים ע"י בין מוכר מרצון לקונה מרצון

מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים. שינויים בהערכות הקבוצה  המתבססים עלמנהלי החברה 

  פעילות.עלולים להוביל לשינויים מהותיים בערכם בספרים של הנכסים ובתוצאות ה ,כאמור

 החברה הכספיים בדוחות. 2010 בשנת הנושים הסדר מביצוע לחברה שנבע הרווח בגין המס השפעת )2(

 בהתאם וזאת, ח"ש מיליוני 114 -כ של בסך שהסתכם, זה רווח בגין למיסים הפרשה כללה לא

 שינויים.במס חייב אינו זה שרווח, שקיבלה מקצועית דעת חוות על בהסתמך, החברה הנהלת להערכת

 ובתוצאות החברה בהתחייבויות מהותיים לשינויים להוביל עשויים, כאמור החברה בהערכת

 .הפעולות
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  דוחות כספיים מאוחדים  ג.

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות שלחברה יש שליטה 

טה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת, במישרין או בעקיפין, להתוות את המדיניות הכספית בהן. שלי

והתפעולית של החברה הנשלטת. בבחינת שליטה נלקחה בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות 

שניתנות למימוש בתאריך המאזן. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה בהן, ועד 

    עד בו הופסקה השליטה.למו

  יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין חברות הקבוצה בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים. 

זכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את חלקם ברווח או בהפסד ובנכסים נטו שאינם מוחזקים על ידי 

  הקבוצה והן מוצגות במסגרת ההון בסכום נפרד.

  

  ובחברה כלולה, המטופלות לפי שיטת השווי המאזני משותפתחברות בשליטה השקעות ב  ד.

מטופלות בשיטה  )"חברה כלולה" –ובחברה כלולה (להלן ביחד  זכויות החברה בחברות בשליטה משותפת

מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות  כלולהלפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה  .השווי המאזני

בחברה  ח או ההפסד שלאחר הרכישה/ההשקעה, לרבות רווח כולל אחר.בתוספת חלקה של הקבוצה ברוו

בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדים אלה עד גובה  כלולה

גרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת יבתוספת הפסד העלול לה הכלולהבחברה השקעתה 

 ,משותפת, עד גובה הערבות או התמיכה הפיננסית האחרת. לצורך כך שניתנו בעבור החברה בשליטה

פרע בעתיד הנראה יצפויות לה ןאינן או שאין כוונה לסלקוההשקעה כוללת הלוואות שניתנו על ידי החברה 

  לעין.

  

  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ה

  מטבע הפעילות  .1

ברה, שהוא המטבע המשקף , מטבע הפעילות של החחדשים הדוחות הכספיים ערוכים בשקלים

  באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת עסקאותיה.

מטבע הפעילות נקבע בנפרד עבור כל חברה מוחזקת, ולפי מטבע זה נמדדים מצבן הכספי ותוצאות 

  פעולותיהן.

ה מטבע הפעילות של חברה מוחזקת שונה מזה של החברה, החברה המוחזקת מהוו במקום בו

פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים של החברה 

  כדלקמן:

נכסים והתחייבויות בכל תאריך מאזן (כולל מספרי השוואה) תורגמו לפי שער סגירה בכל   א)

תאריך מאזן, מוניטין וכל התאמות שווי הוגן לסכום הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות 

כישת פעילות חוץ מטופלים כנכסים והתחייבויות של פעילות החוץ ומתורגמים לפי במועד ר

  .כל תאריך מאזןשער הסגירה, ב

הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח והפסד (כולל מספרי השוואה) תורגמו   ב)

לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות; אולם, במקרים בהם חלו תנודות 

שמעותיות בשערי החליפין, הכנסות והוצאות תורגמו לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד מ

  העסקאות עצמן.

  הון מניות, קרנות הון ותנועות הוניות אחרות תורגמו לפי שער החליפין במועד התהוותן.  ג)
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  המשך -  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ה

יתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפין לאותו מועד   )ד

  ג לעיל.- ותנועות רלבנטיות נוספות במשך התקופה המתורגמות כאמור בסעיפים ב ו

סעיף נפרד בהון העצמי, בקרן הון ב מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים כל הפרשי השער שנוצרו  ה)

  .קרן מהפרשי תרגום""

)    בעת מימוש של פעילות חוץ המביא לאובדן שליטה, השפעה מהותית או שליטה משותפת, ו

  הסכום המצטבר בקרן הפרשי תרגום שנובע מפעילות החוץ, נזקף לרווח והפסד.

הלוואות בין חברות הקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה ז)      

מהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, מטופלות כחלק מההשקעה, כאשר לעין, ולפיכך מהוות ב

  הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לאותו סעיף, כאמור בסעיף ה' לעיל.

 הפרשי שער בגין הלוואה במטבע חוץ המהווה גידור של השקעה נטו בפעילות חוץ, נזקפים  

שקעה נטו, הפרשי תרגום אלו נזקפים לאותו סעיף, כאמור בסעיף ה' לעיל. במועד מימוש הה

  להוצאות או להכנסות מימון. 

  חוץ  במטבענכסים והתחייבויות עסקאות   .2

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. 

ביום  נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לשקלים לפי שער החליפין

  המאזן. הפרשי שער נזקפים לדוח רווח והפסד.

  

   קרקעותמלאי   .ו

    נמדד כנמוך מבין העלות ושווי המימוש נטו.קרקעות מלאי 

שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות הדרושות 

  לביצוע המכירה.

  

  נדל"ן להשקעה  .ז

נדל"ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים או חוכר בחכירה מימונית  נדל"ן להשקעה הינו

לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שניהם, ושלא לצורך שימוש עצמי או מכירה במהלך 

  העסקים הרגיל.

רה נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכ

(להלן "מודל הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד המאזן 

   . (להלן "מודל העלות") או לפי העלותהשווי ההוגן") 

ובמקרה של ירידת לפי העלות לפי מודל העלות, דהינו החברה בחרה למדוד את הנדל"ן להשקעה (קרקע) 

  רידת ערך.י העלות בניכוי הפרשה יערך לפ

  



  )גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 
  באורים לדוחות הכספיים

  

15 
 

  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית   - 2 ביאור

  רכוש קבוע   .ח

  הכרה ומדידה  )1(

  פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך.

  פחת  )2(

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק 

  י הרכוש הקבוע. מפריט

  שיעורי הפחת השנתיים הינם כדלקמן:

 33%  מחשבים 

 6% -  10%  ריהוט וציוד 
  

האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף 

  שנת דיווח.

  מכשירים פיננסיים  .ט

  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  )1(

ם כוללים השקעות במניות ובמכשירי חוב, לקוחות וחייבים אחרים, מכשירים פיננסיים שאינם נגזרי

מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות ומזומנים מיועדים, הלוואות ואשראי שנתקבלו ואשראי ספקים 

  וזכאים אחרים.

ההכרה לראשונה במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן בתוספת, לגבי מכשירים 

בשווי ההוגן דרך רווח והפסד, כל עלויות העסקה הישירות הניתנות לייחוס. לאחר שאינם מוצגים 

  ההכרה לראשונה, מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך.

מכשיר פיננסי מוכר כאשר הקבוצה מקבלת על עצמה את התנאים החוזיים של המכשיר. נכסים 

ל הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות ש

  הפיננסיים פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה לאחרים את הנכסים הפיננסיים מבלי להשאיר בידה 

שליטה בנכס או מעבירה למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהנכס. רכישות ומכירות של   

עד קשירת העסקה, משמע, במועד בו התחייבה נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה, מוכרות במו

הקבוצה לקנות או למכור את הנכס. התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט 

  בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.

  מזומנים ושווי מזומנים

. שווי מזומנים מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה

כוללים השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של 

  מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי.

  השקעות המוחזקות לפדיון

וב כאשר לקבוצה יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיק מכשירי חוב עד למועד פדיונם, מכשירי הח

מסווגים כמוחזקים לפדיון. השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי עלות מופחתת בשיטת הריבית 

  האפקטיבית, בניכוי הפסדים מירידת ערך.
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  המשך -  מכשירים פיננסיים  .ט

  המשך -  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  )1(

  

  זמינים למכירה נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים, לאחר ההכרה לראשונה, לפי שווי הוגן, כאשר השינויים 

  , פרט להפסדים מירידת ערך, רווחים או הפסדים משינויים בשער החליפין וצבירת הריבית םבה

בידנד המתקבל האפקטיבית, בפריטים כספיים המסווגים כזמינים למכירה נזקפים ישירות להון. די

בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה נזקף לדוח רווח והפסד במועד הזכאות לתשלום. כאשר 

  ההשקעה נגרעת, הרווחים או ההפסדים שנצברו בהון מועברים לרווח והפסד.

  

  השקעות המוצגות לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד

סד, אם הוא מוחזק למסחר או אם יועד מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפ

ככזה בעת ההכרה הראשונית. מכשירים פיננסיים מיועדים כנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, 

אם הקבוצה מנהלת השקעות מסוג זה ומקבלת החלטות קניה ומכירה בהתבסס על שווים ההוגן, 

טגיית ההשקעה. בעת ההכרה בהתאם לאופן שבו תיעדה הקבוצה את ניהול הסיכונים או אסטר

לראשונה, עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. מכשירים פיננסיים 

  אלה נמדדים לפי שווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח והפסד.

  הלוואות וחייבים

או הניתנים  הלוואות ויתרות חובה הינן נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים

לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות ויתרות חובה נמדדות לפי 

העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית לאחר ייחוס של עלויות עסקה ובניכוי הפסדים 

  לירידת ערך.

  

  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  )2(

וב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי ח

(לרבות התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד) מוכרות לראשונה במועד 

  קשירת העסקה בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.

ם, פוקעת או כאשר היא התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכ

  סולקה או בוטלה.

התחייבויות פיננסיות (למעט התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד) מוכרות 

לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, 

הריבית האפקטיבית. התחייבויות  התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת

פיננסיות מיועדות לשווי הוגן דרך רווח והפסד, אם הקבוצה מנהלת התחייבויות אלה וביצועיהן 

מוערכים בהתבסס על שוויין ההוגן, וזאת בהתאם לאופן שבו תיעדה הקבוצה את ניהול הסיכונים, 

  מכשיר משולב הכולל נגזר משובץ.אם הייעוד נועד למנוע חוסר עקביות חשבונאית, או אם מדובר ב

החלפת מכשירי חוב, בעלי תנאים שונים באופן מהותי, בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת כסילוק 

ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה בשווי הוגן. כמו כן, שינוי 

, מטופל כסילוק ההתחייבות משמעותי בתנאים של התחייבות פיננסית קיימת או של חלק ממנה

    הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה.
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  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית   - 2ביאור 

  המשך - מכשירים פיננסיים   .ט

  המשך - התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  )2(

לפי התנאים החדשים,  התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים

כולל עמלות כלשהן ששולמו, בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית 

האפקטיבי המקורי, הינו שונה לפחות בעשרה אחוזים מהערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים 

    הנותרים של ההתחייבות הפיננסית המקורית.

  

צה בוחנת, בין היתר, האם חלו שינויים גם בפרמטרים כלכליים בנוסף למבחן הכמותי כאמור, הקבו

שונים הגלומים במכשירי החוב המוחלפים, לפיכך החלפות של מכשירי חוב צמודים למדד 

במכשירים שאינם צמודים למדד נחשבות כהחלפות בעלות תנאים שונים באופן מהותי גם אם אינן 

  מקיימות את המבחן הכמותי שבוצע לעיל.

ה התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כדלקמן: הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים לקבוצ

  ומנותני אשראי אחרים, אגרות חוב, ספקים וזכאים אחרים.

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר 

פה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לקבוצה קיימת באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכי

  זמנית.- לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
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  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית   - 2 ביאור

  

  

  ירידת ערך  י.

  נכסים פיננסיים  ) 1(

ית לכך שאירוע אחד או יותר ירידת ערך של נכס פיננסי נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיב

  השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס.

בבחינת ירידת ערך של נכסים פיננסים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, בוחנת הקבוצה גם 

את הפער שבין השווי ההוגן של הנכס לעלותו המקורית תוך התייחסות לסטיית התקן של שער 

יר, למשך הזמן בו השווי ההוגן של הנכס נמוך מעלותו המקורית ולשינויים בסביבה המכש

  הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר.

הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד לפי עלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים 

של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית  לבין הערך הנוכחי

המקורית. הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי המסווג כזמין למכירה מחושב בהתבסס על השווי 

  ההוגן הנוכחי שלו.

עבור נכסים פיננסיים מהותיים, נבחן הצורך בירידת ערך על בסיס כל נכס בנפרד. עבור יתר הנכסים 

  יננסיים נבחן הצורך בירידת ערך באופן מצרפי, לפי קבוצות בעלות מאפייני סיכוני אשראי דומים.הפ

כל ההפסדים מירידת ערך נזקפו לרווח והפסד. הפסד מצטבר, המתייחס לנכס פיננסי המסווג כזמין 

  למכירה שנזקף בעבר להון, הועבר לרווח והפסד כאשר התקיימה בגינו ירידת ערך.

ת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה הפסד מיריד

בהפסד מירידת הערך. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסיים נזקף לרווח והפסד, למעט  

ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שהינם מכשירי הון, 

  ן.הנזקף ישירות להו

  נכסים שאינם פיננסיים  )2(

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה, שאינם נכסי נדל"ן להשקעה, מלאי ונכסי מס 

נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם 

  קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. 

ום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר הסכ

המכירה נטו (שווי הוגן, בניכוי הוצאות מכירה). בקביעת שווי השימוש, מהוונת הקבוצה את תזרימי 

המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מיסים, המשקף את הערכות השוק לגבי ערך 

של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס. למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים  הזמן

מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר 

הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרות ("יחידה מניבת מזומנים"). מוניטין שנרכש 

קים מוקצה למטרת בחינת ירידת ערך ליחידות מניבות מזומנים אשר צפויות במסגרת צירוף עס

  להניב הטבות מצירוף העסקים.

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה 

הנכס משתייך עולה על הסכום בר ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד. הפסדים מירידת ערך שהוכרו 

לגבי יחידות מניבות מזומנים, מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות 

אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של הנכסים האחרים ביחידה מניבת המזומנים, באופן 

  יחסי.
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  ירידת ערך  י.

  המשך -  נכסים שאינם פיננסיים  )2(

הפסד מירידת ערך מוניטין אינו מבוטל. באשר לנכסים אחרים, הפסדים מירידת ערך שהוכרו 

בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים לכך שההפסדים 

קטנו או לא קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת 

בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, הסכום 

  אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.

  

  הטבות לעובדים  .אי

  הטבות לאחר סיום העסקה  )1(

יות ממומנות בדרך כלל על ידי קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה. התכנ היו בקבוצה

הפקדות לחברות ביטוח, והן מסווגות כתכניות הטבה מוגדרת. בשל המספר המועט של העובדים, 

ההטבות לאחר סיום העסקה אינן מהותיות. לפיכך, בשל חוסר המהותיות, לא בוצעו תחשיבים 

  סכומם המלא.אקטואריים לגבי המחויבויות ונכסי התוכנית והם נכללו בדוחות הכספיים ב

  הטבות לטווח קצר  )2(

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן 

    השירות המתייחס.

הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן, מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות 

האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום 

  לאמוד באופן מהימן את הסכום.

  תקופת המחזור התפעולי  .בי

המחזור התפעולי של החברה הינו שנה. עקב כך הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות כוללים 

  פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך שנה מתאריך הדוח על המצב הכספי.

  הכרה בהכנסות  .גי

מוכרות על בסיס צבירה תוך ההכנסות ריבית בשנים האחרונות לחברה לא נבעו הכנסות כלשהן, למעט 

  שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
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  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית   - 2ביאור 

  הפרשות  .יד

  כללי  )1(

או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית 

שהתרחש בעבר, בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק 

  את המחויבות.

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב 

י הוודאות הכרוכים במחויבות. הערך המחויבות במועד המאזן, תוך התחשבות בסיכונים ובא

הפנקסני של ההפרשה הוא בגובה הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים, וזאת כאשר 

בי ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות. שינויים בגין מרכי

  ערך הזמן שחלף ייזקפו לדוח רווח והפסד.

לשאת בסכום הדרוש ליישוב המחויבות בהווה, כולו או חלקו, מכירה כאשר צד שלישי אמור 

הקבוצה בנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה שהשיפוי יתקבל 

  וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.

  חוזים מכבידים  )2(

ה מכביד הינו חוזה, דות כהפרשות. חוזדמחויבויות בהווה הנובעות מחוזים מכבידים מוכרות ונמ

אשר העלויות הבלתי נמנעות של הקבוצה לצורך עמידה במחויבות עולות על התועלות הכלכליות 

  הצפויות להיות מופקות בגינו.

  חובות מסופקים  )3(

הפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי בגין חובות שלדעת הנהלת החברה גבייתם מוטלת 

  בספק.

  תביעות משפטיות  )4( 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת 

) כי הקבוצה תידרש more likely than notכתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (

למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן 

  נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.מהותית, 
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  הכנסות והוצאות מימון  .וט

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, הכנסות מדיבידנדים, שינויים בשווי ההוגן 

ים מהפרשי שער. הכנסות ריבית מוכרות של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ורווח

  עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.

הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות, 

של שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפסדים מירידת ערך 

נכסים פיננסיים. עלויות האשראי, שאינן מהוונות, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית 

 האפקטיבית.

  רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

  

  מיסים על ההכנסה  . טז

מיסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מיסים שוטפים ונדחים. תוצאות המס בגין מיסים שוטפים 

, לרווח כולל אחרים נזקפות לדוח רווח והפסד למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים ישירות או נדח

  במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון העצמי.
  

  מיסים שוטפים  .1

חבות בגין מיסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם 

, עד לתאריך המאזן, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים הושלמה למעשה

  קודמות.

  מיסים נדחים  .2

מיסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין 

הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס, למעט מספר מצומצם של חריגים ובשל הפסדים וניכויים 

  ברה. להע

יתרות המיסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מיסים אלה ייזקפו לדוח רווח 

והפסד או להון העצמי, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד 

לתאריך המאזן. סכום המיסים הנדחים בדוח רווח והפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל 

  ח.בתקופת הדו

בחישוב המיסים הנדחים, בכפוף לאמור לעיל, לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של 

מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות 

אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים על 

חברות מוחזקות כדיבידנדים, במקרים שקבלת דיבידנד מהן פטור ממס או קבלת הדיבידנד אינה ידי 

  כרוכה בנטל מס מהותי נוסף בקבוצה.

  .לרווח כולל אחר, נזקפים אף הם לרווח כולל אחרמיסים נדחים המיוחסים לפריטים הנזקפים 

ה חייבת בעתיד שכנגדם ניתן נכסי מיסים נדחים נכללים רק אם קיימת וודאות סבירה לקיום הכנס

בשנים האחרונות בשל חוסר  יהיה לקזז הפרשים זמניים והפסדים בגינם נוצרו נכסי מיסים נדחים.

  וודאות ביכולת המימוש של נכסי מיסים נדחים, החברה אינה כוללת נכסי מיסים נדחים בדוחותיה.
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  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית   - 2 ביאור

  
  מניהרווח ל  .זי

החברה מחשבת את סכומי הרווח (הפסד) הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של 

החברה על ידי חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של 

  מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. 

  

  שליטה עסקאות עם בעל  .חי

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווים ההוגן במועד העסקה. 

  ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה בפועל, נזקף להון העצמי.

  
  דיווח מגזרי  .יט

 דהינו, IFRS 8 - מתכונת הדיווח המגזרי של הקבוצה הינה בהתאם ליישום "גישת ההנהלה", כהגדרתה ב

בהתאם למתכונת הדיווח הפנימית למקבלי ההחלטות התפעוליות של הקבוצה לשם קבלת החלטות 

להקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים.  תוצאות , נכסי והתחייבויות המגזר כוללים פריטים 

וחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם על בסיס סביר. פריטים שלא הוקצו מורכבים בעיקר המי

מהשקעות (למעט נדל"ן להשקעה) וההכנסות המיוחסות להן, הלוואות ואשראי וההוצאות המיוחסות, 

ל הכנסה נכסי הקבוצה (בעיקר של מטה החברה) ועלויות הנהלה וכלליות וכן נכסי והתחייבויות מיסים ע

והוצאות המיסים. הוצאות הוניות של המגזר הן סך העלויות שהתהוו במהלך התקופה לשם רכישת רכוש 

  קבוע ונכסים בלתי מוחשיים שאינם מוניטין.

  

  יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים  כ.

  

, בתאריך זהתקנים חדשים שנכנסו לתוקף מספר  מיישמת הקבוצה הוראות של  2017בינואר  1החל מיום 

  אשר לא היתה להם השפעה מהותית על דוחות החברה.
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  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית   - 2 ביאור

   ) בתקופה שלפני יישומםIFRSגילוי ההשפעה של תקני דיווח כספי בינלאומיים (  .כא

1. IFRS 9 - התקן")  - מכשירים פיננסיים (להלן"  

מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9 המלא והסופי של פרסם את הנוסח  IASB-ה 2014בחודש יולי 

מתמקד בעיקר (להלן: "התקן") IFRS 9 . מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה -  IAS 39 המחליף את

  IAS 39.ת בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחול

. . אימוץ מוקדם אפשרי2018ינואר, ב 1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

  השפעת יישום התקן על הדוחות הכספיים איננה צפויה להיות מהותית.

2. IFRS 15 - התקן")  - הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן"  

 IAS 18.  התקן מחליף את תקני חשבונאות בינלאומיים 2014 במאי, IASB-פורסם על ידי ההתקן 

"הסכמים  IFRIC 15"תוכניות נאמנות לקוחות",  IFRIC 13 "חוזי הקמה", IAS 11"הכנסות", 

עסקאות חליפין  -"הכנסות SIC 13 - "העברות על נכסים מלקוחות" ו IFRIC 18להקמת מבנים", 

הכוללות שירותי פרסום" . העיקרון המרכזי של התקן הינו להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות 

פה לקבל במועד בו הישות מעבירה את השליטה בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צו

  בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת אותם חוזים.
  

  מודל בן חמישה שלבים ליישום עקרון זה:קובע התקן 

  זיהוי החוזה על הלקוח. -1שלב 

  זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה. -2שלב 

  קביעת מחיר העסקה. -3שלב 

  צאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה.הק -  4שלב 

הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות בנקודת זמן  - 5שלב 

  ספציפית לבין קיום מחויבות ביצוע לאורך זמן.
  

  בנוסף התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.
  

או  2018בינואר,  1פרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום התקן ייושם למ

לאחריו. התקן מאפשר אימוץ מוקדם. התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות 

  מסוימות.
  

להיות השפעה לא צפויה ליישום התקן מעריכה כי בשלב זה, החברה  ,אין הכנסותחברה מאחר ול

  .2018בינואר  1ועל יתרת העודפים ליום  , הכספייםמהותית על הדוחות 
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  שווי הוגן  - 3 ביאור

ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, נדרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות 

המתייחס  ורביאפיננסיים ושאינם פיננסיים. מידע נוסף לגבי ההנחות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן ב

  לאותו נכס או התחייבות.

לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם הקבוצה בהתאם למדרג הכולל את 

  שלוש הרמות שלהלן:
  

  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  -  1רמה 

  אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.  1ללו ברמה נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכ -  2רמה 

  נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק  -  3רמה

 .ניתנים לצפייה)

  .7 ביאורשל הנדל"ן להשקעה ראה  לעניין השווי ההוגן 
  
  
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  - 4 ביאור
  בדצמבר 31ליום   
  7 1 0 2    6 1 0 2  

  אלפי ש"ח  ההרכב:
        

 27,841   18,492  מזומנים ושווי מזומנים נקובים בשקל חדש
  105    1  במט"ח (בעיקר דולר)מזומנים ושווי מזומנים נקובים 

  18,493    27,946  
  
  
  

  חייבים ויתרות חובה  - 5 ביאור
  בדצמבר 31ליום   
  7 1 0 2    6 1 0 2  

  ש"חאלפי   רכב:הה

  108    32  מוסדות
  224    223  הוצאות מראש ושונים

  255    332  
  

  

  

  מלאי קרקעות בלתי שוטף  - 6 ביאור

  בדצמבר 31ליום   
  7 1 0 2    6 1 0 2  

  אלפי ש"ח  ההרכב:

  388    581   )1(מקרקעין ברומניה
  
 31היתרה ליום וקרשט. , צפונית לבAffumatiדונם באזור  141מתייחס למלאי מקרקעין בשטח של   )1(

ווי המלאי ש מיליון ש"ח. 10 -של כ בסך תמצטברהפחתה הינה לאחר המוצגת בערכי מימוש  2017 בדצמבר

ערכי המימוש נקבעו בהתאם להערכת שווי שקיבלה  ש"ח. אלפי  291 -בערכי מימוש מהיר מוערך בכ

  .2017החברה ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, נכון לחודש דצמבר, 

  להלן. 7 ביאורראה גם   
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  נדל"ן להשקעה  - 7 ביאור

במועד רכישת הקרקע, צפונית לבוקרשט.  Affumatiדונם הנמצאת באזור  350 - קרקע ברומניה בשטח של כ

ולפיכך סווגה כנדל"ן להשקעה. החברה בחרה למדוד את הנדל"ן  ,השימוש העתידי בקרקע זו טרם נקבע

פי העלות ובמקרה של ירידת ערך, העלות בניכוי הפרשה לירידת ערך לשווי ל ,נוידהי ,להשקעה לפי מודל העלות

  מימוש.

, הקרקע 2017 דצמברבהתאם להערכת שווי שקיבלה החברה ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, נכון לחודש 

י ליונימ 21- כ בסכום מצטבר של הפרשה לירידת ערך,. הקרקע מוצגת לאחר ש"ח אלפי 1,135- הוערכה בסך של כ

  ש"ח.אלפי  567 -שווי הנדל"ן להשקעה בערכי מימוש מהיר מוערך בכ  ;ש"ח

 15%, אך בהיעדר עסקאות בפועל בוצעה השוואה להצעות מחיר ובהפחתה של הערכה בוצעה בשיטת ההשוואהה

לאור ההתאמות המהותיות שנעשו בהערכת השווי כאמור, מדרג השווי ההוגן הינו  .בגין הנחת "משא ומתן"

  .3ברמה 

  

  
  רכוש קבוע  - 8 ביאור

  הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו, והתנועה בו, הינם: 
  
 ציוד, ריהוט  

  סה"כ    ומחשבים
        עלות

  37    37  1.1.2017יתרה ליום 
  15    15  תוספת

  52    52  31.12.2017יתרה ליום 
        

        פחת נצבר
  24    24  1.1.2017יתרה ליום 
  4    4  פחת השנה

  28    28  31.12.2017יתרה ליום 
        

  24    24  31.12.2017עלות מופחתת ליום 

  13    13  31.12.2016עלות מופחתת ליום 
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  חברות מוחזקות  - 9 ביאור

  פרטים בדבר חברות מוחזקות  א.

  
  מדינת

    התאגדות

זכויות החברה 
  בהון

    ובשליטה

סכומים 
שהעמידה 

החברה לחברות 
    מוחזקות 

היקף 
  ההשקעה

  בחברה

    
זכויות 

נן שאי
  מקנות
  שליטה

  ₪אלפי           
2017                  

                    )6( מוחזקות באופן ישיר על ידי החברה

  )11(    )24(    31    70%  ישראל    אינטרקולוני רעננה בע"מ

  29    42    )15(    60%  ישראל    צדק בע"מ -אינטרקולוני נווה

  -    -    -    100%  ישראל    אינטרקולוני אחזקות ירושלים בע"מ

 -    )117,038(    90,906    100%  ישראל    רקולוני אינטרנשיונל יורופ בע"מאינט
  3    11    85    80%  ישראל    אינטרקולוני אחזקות טאוורס בע"מ 

  -    -    -    100%  ישראל    אינטרקולוני אוריה בע"מ 

Aruodas )9(    5007,    38.1%  קפריסין    )501,0(    -  
                    

                     החברהמוחזקות באופן עקיף על ידי 

Hannuman Ltd    37.48%  קפריסין    -    -    -  

Tams Ltd )2(    100%  רואנדה    -    -    -  

(להלן  )6( )1(אינטרקולוני טאוורס בע"מ 
    1    50%  ישראל    "טאוורס")

-    -  

 American Colony Hungary Ltd  
    11,958    100%  הונגריה    )6( )3("קולוני הונגריה")  -  (להלן

-    -  

Inter-Colony Ltd.  אינטרקולוני"  - (להלן"
    539,3    100%  קפריסין    )6( )3(קפריסין) 

-    -  

EDE Duna Ingaltaneejlestto 

Kft. (1)(5) )6( " להלן)EDE("    50%  הונגריה    

-  

  

-    -  

Intercolony Investment  )4 ()6 ()8(    100%  רומניה    -    -    -  

rtiesTactical Prope )7(    65%  רומניה    -    -    )4,912(  

            114,005    )905,118(  
  
)4,891( 
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  המשך - חברות מוחזקות   - 9 ביאור

  

  המשך -פרטים בדבר חברות מוחזקות   א.

  
  מדינת

    התאגדות

זכויות 
החברה 

  בהון
    ובשליטה

סכומים 
שהעמידה 

החברה 
לחברות 
    מוחזקות 

היקף 
  ההשקעה

    
  
  
  
  

זכויות 
שאינן 

קנות מ
  שליטה

  ₪אלפי           
2016                  

                  )6( מוחזקות באופן ישיר על ידי החברה

  )10(  )23(    30  70%    ישראל    אינטרקולוני רעננה בע"מ

  29  43    )17(  60%    ישראל    צדק בע"מ -אינטרקולוני נווה

  -   )1,392(    9  100%    ישראל    אינטרקולוני אחזקות ירושלים בע"מ

  -   )114,256(    88,473  100%    ישראל    ינטרקולוני אינטרנשיונל יורופ בע"מא

  5  21    84  80%    ישראל    אינטרקולוני אחזקות טאוורס בע"מ 

  -   4,345    )4,342(  100%    ישראל    אינטרקולוני אוריה בע"מ 
                  

                  )6( מוחזקות באופן עקיף על ידי החברה

  -   -     1,383  100%    ישראל    ושלים בע"מ אינטרקולוני יר

(להלן  )1(אינטרקולוני טאוורס בע"מ 
  -   -     13  50%    ישראל    "טאוורס")

 American Colony Hungary Ltd  
  -   -     11,958  100%    הונגריה    )3("קולוני הונגריה")  -  (להלן

Leader American Properties    
S.R.L  50%    ומניהר    )4)(1("לאק")  - (להלן   -     -   -  

Inter-Colony Ltd.  להלן) - 
    3,446  100%    קפריסין    )3("אינטרקולוני" קפריסין) 

  
  
 -  

  
  
 -  

EDE Duna Ingaltaneejlestto 

Kft. (1)(5) " להלן)EDE("    50%    הונגריה  

  
 -  

    
 -  

  
 -  

SKAF Lngatlanforgalmazo  (1)(4) 

Kft. " להלן)SKAF("    50%    הונגריה  

 -     -   -  

Intercolony Management )4(   100%    רומניה   -     -   -  

Intercolony Investment  )4) (8(    100%    רומניה   -     -   -  

Tactical Properties )7(    65%    רומניה   -     -  )4,625(  

Delta )1)(6(    50%    רומניה   -     -   -  

          101,037    )111,262(  )4,601( 
  

  .ותפתחברות בשליטה מש  )1(
  .Hannuman Limitedמוחזקת ע"י   )2(
  מוחזקת ע"י אינטרקולוני אינטרנשיונל יורופ בע"מ.  )3(
 מוחזקת ע"י אינטרקולוני קפריסין.  )4(
 מוחזקת ע"י קולוני הונגריה.  )5(
 כמו כן לחברה החזקות בחברות נוספות שאינן פעילות. אינן פעילות. הנ"ל מרבית החברות המוחזקות  )6(
  ד מרבית יתרות החובה של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה, העמידו בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהכנג  )7(

  הלוואות בסכומים דומים המוצגים במסגרת התחייבויות פיננסיות אחרות.
  א.-10לעניין ערבות החברה להלוואה שקיבלה חברה בת זו מבנק בחו"ל ראה ביאור   )8(
  לן.לה 1-ד-9ראה ביאור   )9(
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  המשך - חברות מוחזקות   - 9ביאור 

  

  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מוחזקותחברות   .ב

  

  שקעות, כולל הלוואות שהועמדו:הלהלן היקף ה  .1

  בדצמבר 31ליום         

  
זכויות 

  2 0 1 6    2 0 1 7    מדינת התאגדות  הקבוצה בהון 
  ח"שאלפי         
              

Aruodas )3(  38.1%  6,450    קפריסין     -  
  20    )6(    ישראל  50%  )2(טאוורס 

EDE )1(  50%  הונגריה    -     -  
SKAF )1(  50%  הונגריה    -     -  

  -     -    רומניה  50%  )1(לאק 
        6,444    20  

  
   החברה הכירה בהפסדי החברות הנ"ל עד גובה השקעת הקבוצה בחברות אלו, כולל הלוואות שהועמדו.  )1(
   .80%המוחזקת על ידי החברה בשיעור  מוחזקת על ידי חברה מאוחדת  )2(
  להלן. 1-ד-9ראה ביאור   )3(

  
  להלן התנועה בהשקעות בחברות בשליטה משותפת:  .2

  בדצמבר 31יום שנה שהסתיימה בל      
      7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  
  אלפי ש"ח      
                

  47    32    20      יתרה לתחילת שנה
  -     -     314      במניות חברה כלולה השקעה

  )15(    )14(    )1,410(     חלק בהפסדים 
  -     2    7,926    הלוואות שניתנו כולל ריבית שנצברה, נטו

          )406(    קרן הון
  32    20    6,444      יתרה לסוף שנה

  
  המשך- המטופלות לפי שיטת השווי המאזנימוחזקות חברות   ג.

  :מוחזקותצירוף דוחות כספיים של חברות   

, בהתאם (סעיף ד' להלן) Aruodas Ltd ספיים את הדוחות הכספיים שלהחברה צרפה לדוחותיה הכ

הדוחות  אתהחברה לא צרפה . 2010 –לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע  23לתקנה 

   ני מחוסר מהותיות.זהכספים של החברות האחרות המטופלות בשיטת השווי המא

  המוחזקותפרטים נוספים על החברות   .ד

  1  .           Aruodas Ltd 
  

ה בעקיפין לרכיש") ההשקעה הסכם: "להלן( השקעה הסכם על החברה חתמה 2017 בפברואר 9 ביום

"). החברה האפריקאית: "להלן( באפריקה ומינרלים במתכות במסחר העוסקת בחברה  זכויות של

 1,170ונית בסך (השקעה ראש ב"ארה דולר אלפי 2,170- כ  שלכולל  סך החברההשקיעה  סכםהה לפי

אלפי  85-אלפי דולר בהלוואה וכ 2,085 - כ  ;אלפי דולר בדרך של מימוש אופציה) 1,000-אלפי דולר ו

-ו" ההשקעה סכום:"להלן( בקפריסין המאוגדת פרטית חברה, Aruodas Ltd -ב דולר בהון מניות,

 החברה לש והנפרע המונפק מההון 38.1%- כ לה מקנה אשר) בהתאמה", הקפריסאית החברה"

  . הקפריסאית
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  המשך - חברות מוחזקות   - 9ביאור 

  המשך -  פרטים נוספים על החברות המוחזקות  .ד

1  .           Aruodas Ltd - המשך  

בחברה  37.48%- ב בשרשור באמצעות חברה קפריסאית נוספת, מחזיקה הקפריסאית החברה

הדוחות הכספיים של  .14.28%- החלק החברה בשרשור בחברה האפריקאית מגיע לכ האפריקאית.

Aruodas Ltd  .מצורפים בזאת  

שיעור של  לחברה קיימת אופציה כי בתום שלוש שנים ממועד הענקת ההלוואה, במידה ולא יפרע

מיליון דולר מקרן ההלוואה (שבוצעה בהשקעה הראשונית), למכור חזרה, חלק  1.17 -מ  55%לפחות 

ריבית על קרן ההלוואה. כמו כן,  5%קבל ריבית בשיעור יחסי, מאחזקותיה בחברה הקפריסאית, ול

מכל סכום המיועד לחלוקת דיבידנד יוקצה  25%הוסכם כי עד לפירעונה המלא של ההלוואה, 

  הנותרים יחולקו לבעלי המניות בהתאם לאחזקותיהם. 75%- לפירעון ההלוואה, ו 

רה האפריקאית הלוואה לצד חבוהחברה קפריסאית בשירשור , העבירה 2017כמו כן, במהלך שנת 

דולר ארה"ב, לצורך הקמת מיזם נוסף, שעניינו מסחר אלפי  2,757- שלישי, בסכום כולל של כ

  במינרליים ומתכות במדינה אפריקאית נוספת

מידע תמציתי  11המצורפים לדוחות החברה, כוללים בבאור    Aruodas Ltdהדוחות הכספיים של 

  האפריקאית.מתוך הדוחות הכספיים על החברה 

, לאחר הצגת ההשקעה בחברה   Aruodas Ltdלהלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של 

  החלים על החברה.    IFRS-האפריקאית מבסיס עלות לבסיס השווי המאזני כמתחייב בתקני ה

  .החברה בידי המוחזקים הבעלות לשיעורי התאמההנתונים מוצגים בדולר ארה"ב ללא 

  
  

  
  בדצמבר 31ליום 

    2017  
  אלפי דולר    
          

  68    נכסים שוטפים
  1,171   השקעה והלוואה לחברה כלולה (החברה האפריקאית)

  1,239    סך הנכסים

      
      

  17    התחייבויות שוטפות
  2,163    הלוואות בעלים

  )941(    גרעון בהון
    1,239  
  

  

  
  לשנה 

 31שהסתיימה ביום 
  בדצמבר

    2017  
  ראלפי דול    
          

  115    הכנסות מימון
  )85(    הוצאות מימון

  )352(    הוצאות תפעוליות
  )693(    החלק בהפסדי החברה הכלולה (החברה האפריקאית)

      
  )1,105(    הפסד לשנה
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  המשך - חברות מוחזקות   - 9ביאור 

  המשך – פרטים נוספים על החברות המוחזקות  .ד

1  .           Aruodas Ltd - המשך  

        ושל החברה האפריקאית, מפנים בדוחות  Aruodas Ltdרואי החשבון של  -"עסק חי"   

  המצורפים לדוחות הכספיים של החברות הנ"ל, את תשומת הלב למצבן הכספי של החברות,          

  להפסדים שנצברו בהן וכן מציינים שהמשך קיומן של החברות הנ"ל כ"עסק חי" ,         

  ולכוונת בעלי המניות להמשיך ולתמוך  בהמשך התמיכה מצד בעלי המניות בחברות  הנ"ל מותנה        

  כאמור.        

  

  טאוורס  .2

 צדדים, ביחד עם 80% בשיעור המוחזקת מאוחדתייסדה החברה, באמצעות חברת  2006 מרץ בחודש

 50%על  עומד בהה קבוצחלק ה. ")טאוורסאינטרקולוני טאוורס בע"מ (להלן: " חברת, את שלישיים

 2 למנות ובזכות ההצבעה מזכויות 50%-וב) 40%מהון המניות המונפק והנפרע שלה (בשרשור 

  .מטעמה דירקטורים

מ"ר נטו, ב"מתחם  4,500 - התקשרה טאורס בהסכמים לרכישת מקרקעין בשטח של כ 2006 בשנת

. עם מכירת המקרקעין 2011נמכרו בשנת אשר  )פרוייקט טאוורס -אביב (להלן - ליבר" נווה צדק בתל

   הנ"ל, לטאורס אין פעילות עסקית ממשית.

למנכ"ל החברה  תביעה נגזרת בקשר למכירת המקרקעיןהגשת בקשה ל בענין נוספים לפרטים

   .להלן 1- ב-13 ביאורראה , לשעבר

, אשר רכשו נכסי נדל"ן עבור פרוייקטים בחו"ל ל.א.ק. - ו EDE ,SKAFחברות בשליטה משותפת,   .3

פירעונן חלף לבנקים בפירעון התחייבויותיהן שמועד  לא עמדו "חברות הפרוייקטים") –הלן (ל

  נכסי הנדל"ן של החברות הנ"ל חולטו.בחו"ל. 

     

, לאור זאת ..ל.א.ק-וב  SKAF- , בEDE - את מלוא השקעתה  ב 2011-2012בשנים הפחיתה החברה 

  .הפרויקטיםחברות לחברה אין חשיפה מאזנית בגין 

  .2- ב'- 10, ראה ביאור EDE-ין הלוואה מלענ
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  הלוואות ואשראי מתאגיד בנקאי ואחרים  -  10 ביאור

הנמדדים לפי  ות ואשראי נושאי ריבית של הקבוצהזה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלווא ביאור

, 21 אוריבונזילות, ניתן ב העלות המופחתת. מידע נוסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוני ריבית, מטבע חוץ

  בדבר מכשירים פיננסיים.

  
  בחו"ל התחייבויות לתאגיד בנקאי  א.

בת ובערבות החברה. בחודש המובטחת במקרקעי חברה  השהיית ,ברומניה בתהלוואה שקיבלה חברה 

 חברה הבתה חלקי של ההלוואה. ןכנגד פירעוהמלווה ידי הבנק -חולטו המקרקעין ומומשו על 2011ינואר 

   נותרה ריקה מנכסים.

מיליוני  1.8ליתרת ההלוואה בסך של  יםמתייחס 2016בדצמבר  31וליום  2017בדצמבר  31ליום  מיםהסכו

  ית חריגה בגינה.ריבורה שקיבל הבנק ממכירת המקרקעין) וצבירת אירו (סכום ההלוואה בניכוי התמ

 , ובהתאם לכך הנהלת החברהפג, יתבהסתמך על חוות דעת מקצועתוקף הערבות של החברה להלוואה זו, 

  הלוואה זו. ל ישירה מחויבותלחברה אין כי עה יבד

 לאור ההתחייבות של החברה הבת המאוחדת, למרות ,בדוחות הכספיים עדיין יתרת ההלוואה כלולה

החברה בדעה כי  ,לפיכך, מהם ניתן יהיה לפרוע את ההלוואה לא נותרו נכסים כלשהם שלחברה בת זו

  , ואין לה חשיפה בגינה.בוצה לא תפרע הלוואה זובפועל הק

  

  התחייבויות פיננסיות אחרות  ב.
  בדצמבר 31ליום   
  2017    2016  

  אלפי ש"ח  ההרכב:

  4,743    5,084  )1(בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  3,591    809,3  )2(חברה בשליטה משותפת מהלוואה 

  348,3    893,8  סה"כ התחייבויות פיננסיות אחרות
  

 .7%בשיעור  נושאות ריבית אירוב ,המאוחדת הבחברנן מקנות שליטה מבעל זכויות שאי השהתקבל ההלווא )1(
מקבלת  - אור מצבה הכספי של החברה המאוחדת החברה מעריכה כי ל ה אינו קבוע.רעון ההלוואימועד פ

אין זכות בלתי  מאחר ולחברהההלוואה, ההלוואה תפרע, אם בכלל, שלא בתקופת המחזור התפעולי. אך 
כנגד  כהתחייבויות שוטפות.מסווגות  הלאחר תקופת המחזור התפעולי, ההלווא רעונהיפמותנית לדחות את 

יתרת ההלוואה הנ"ל כלולה יתרת חובה של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בסעיף ההון העצמי מרבית 
   ).לעיל א- 9 ביאורראה (

, במקביל להלוואה שקיבל בעל המניות )EDE( יטה משותפתהלוואה שקיבלה חברה מאוחדת מחברה בשל )2(
לשנה. לאור מצבה הפיננסי של החברה  3%האחר. ההלוואה באירו, נושאת ריבית בשיעור של יורובור + 

יתרת ההלוואה כלולה בדוחות הכספיים  המאוחדת, הריקה מנכסים, החברה מעריכה כי הלוואה זו לא תיפרע.
, ואין לה ת המאוחדת, למרות שבפועל אין צפי שהקבוצה תפרע הלוואה זולאור המחויבות של חברה הב

 חשיפה בגינה.
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  זכאים ויתרות זכות  -  11 ביאור
  בדצמבר 31ליום   
  7 1 0 2    6 1 0 2  

  אלפי ש"ח  ההרכב:
        

 69   92  שכר עובדים ומוסדות בשל שכר
  409    620  הוצאות לשלם ואחרים

  712    694  
  
  

  התחייבות בשל הטבות לעובדים  -  12 ביאור

  הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר והטבות לאחר סיום עסקה.
  
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  א.

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין   )1(

. לחוק פיצויי פיטורין 14י סעיף ניות הפקדה מוגדרת לפאו לבצע הפקדות שוטפות בתוכ ,או פרישה

התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל 

הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו, 

  אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.

  אינן מהותיות.עובדי החברה לאחר סיום העסקה  ההטבות לכלל
  

  הוצאה שנזקפה לרווח והפסד   )2(
  בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש  
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  
  ₪אלפי   
            

 20    19    42  
  

  

  המשך -התחייבות בגין הטבות אחרות   ב.

  בדצמבר 31ליום   
  7 1 0 2    6 1 0 2  
  אלפי ש"ח  

       :לטווח קצר

  48    60 התחייבות בגין חופשה

  21    32  עובדים בשל משכורות ונלוות 

  92    69  
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   -  התחייבויות תלויות  -  13 ביאור

  ערבויות   א.

הנהלת החברה,  .יתה ערבה לאשראי שלקחה החברה המאוחדת לרכישת קרקע ברומניהיהחברה ה  

כי לחברה אין מחויבות להלוואה זו.  בדעהזו פג,  בהסתמך על חוות דעת מקצועית שקבעה כי תוקף ערבות

  .לעיל א- 10 ביאורראה גם 

  הליכים משפטיים  .ב

  בקשה לתביעה נגזרתהגשת . 1

, במסגרתו 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 194מכתב, בהתאם לסעיף החברה קיבלה  2014בדצמבר  בחודש

נכ"ל החברה לשעבר ותאגיד נגד מ צוי זכויותיה של החברה ולהגשת תביעהימתבקשת החברה לפעול למ

סמנכ"ל הכספים של החברה בתקופה , בתקופה הרלבנטית שכיהנוחברי הדירקטוריון , בשליטתו

להשבת כל רווח שנוצר  - חברי דירקטוריון החברה הנכדה של החברה בתקופה הרלבנטיתו, הרלבנטית

צאה מקבלת אופציה לרכישת כתו, םהלשעבר ולמקורביולבעלי השליטה בחברה מנכ"ל החברה לשעבר ל

חברה ה מנכ"ל  מתחם טאוור וסיחורה לחברת אביב. בתוך כך, התבקשה החברה לבחון כל הטבה שקיבלו

  .לשעבר והמקורבים להם בקשר עם רכישת הדירות בפרוייקט ולהורות על השבת טובת ההנאה לחברה

  

בהתבסס על יעוץ משפטי חיצוני , החליט דירקטוריון החברה, 2015בפברואר  8 ביום נכדה של החברה.

  ובלתי תלוי, לדחות את דרישת התובע. 

עותק בקשה לאישור תביעה נגזרת, לחוק החברות, על פיה  החברה הומצא לידי 2015במרץ  26ביום 

  מבקש התובע מבית המשפט לאשר הגשת תביעה נגזרת בשם החברה, חברה בת (אינטרקולוני 

(אינטרקולוני טאוורס בע"מ) נגד המשיבים נגד נושאי משרה אחזקות טאוורס בע"מ) וחברה נכדה 

  (לשעבר) בחברה וצדדים נוספים. 

הוגשה לבית המשפט, תגובה לבקשה לאישור תביעה נגזרת מטעם החברה ומטעם  2015בנובמבר  12ביום 

  בת של החברה.  החברחברת אינטרקולוני אחזקות טאוורס בע"מ, 

ביולי  30ביום מו דיוני הוכחות בעניין הבקשה לאישור תביעה נגזרת. התקיי 2017בינואר  11- ו 9בימים 

  , הוגשו סיכומי תשובה על ידי המבקש.2017באוקטובר,  15הוגשו סיכומי החברה, וביום  2017

  

  למענק ושכר. תביעה  2

 מר ירון ייני, אשר כיהן כיו"רמטעם  ,התקבל במשרדי החברה כתב תביעה כנגדה 2017במאי,  16ביום 

ומר מרדכי מנשה, אשר כיהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה בין  2014-2010דירקטוריון החברה בין השנים 

("התובעים"). עניינה של התביעה כאמור הינו חיוב החברה בתשלום תגמול ראוי  2014-2012השנים 

מד על לתובעים בגין כהונתם כנושאי משרה בכירה בחברה בתקופות האמורות לעיל. סכום התביעה הוע

. החברה, בהסתמך על חוות הדעת של יועציה המשפטיים, בדעה ש"ח אלפי 1,420ידי התובעים על סך של 

בדוחות , אם בכלל, נמוכה משמעותית מהסכום הנתבע, בגינה נכללה הפרשה כי החשיפה בגין תביעה זו

  הכספיים.
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  הון עצמי  -  14 ביאור

  המניות הון  א.
  31.12.2016ליום     31.12.2017ליום   
  מספר המניות    מספר המניות  
  מונפק ונפרע    רשום    מונפק ונפרע    רשום  
               

  13,968,046    40,000,000    13,968,046    40,000,000  נקוב ערך ללא רגילות מניות
  

  אביב.-בבורסה לניירות ערך בתל ותנסחרמניות החברה   ב.

   האופציה כתבי  .ג

כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי  3,375,000הוקצו  עסקת ירושלים, , במסגרת2014בדצמבר  28ביום 

  .לבעלי זכויות שאינם מקנות שליטה ניתנים להעברה

כתבי אופציה יהיו ניתנים מ 3,000,000ש"ח.  4.5 הינומחיר המימוש של כל כתב אופציה למניה אחת 

שנים  3תום חלוף , עם 2017צמבר אשר פקעו בד 375,000-, וןשנים ממועד הקצאת 4למימוש עד תום חלוף 

, המבוסס נכון למועד הדוחות הכספיים טרם פקעווי הכלכלי של כתבי האופציה שהשו .ןממועד הקצאת

  אלפי ש"ח. 259 - בכהוערך , Black and Scholesעל מודל 

ות ערך מניות החברה נכללים ברשימת נייר 2012בדצמבר  16על פי הודעת הבורסה לניירות ערך החל מיום   .ד

  דלי סחירות.

  

  של מלאי קרקעות ונדל"ן להשקעה  עליית ערך (הפחתות)    -  15 ביאור

  .לעיל 7 ביאורו 6 ביאורברומניה, לעניין זה ראה  Affumatiבפרויקט  )הפחתותעליית ערך (ל מתייחס
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  -  16 ביאור
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  ההרכב:
            

  721    512    739  ודמי ניהולנלוות  ,משכורות

  212    205    207  שכר דירקטורים

  534    95    534  שכר מקצועי

  81    67    50  שכר דירה

  13    7    4  פחת

  264    206    630  משרדיות, תקשורת ואחרותאגרות, 

  01,84    1,092    1,825  
  

  אחרות )הוצאותהכנסות (  -  17ביאור 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  

  ח"שאלפי   ההרכב:
            

            הוצאות:

הכנסות (הוצאות) הקשורות לבדיקות בקשר להכנסת 
  )975(    22    -  פעילות עסקית שלא יצאה לפועל

  )165(    -     )5(  הפסד הון 

  )1,140(    22    )5(  , נטואחרותהוצאות 
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  הוצאות והכנסות מימון  -  18 ביאור
  בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש  
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  

  ח"שאלפי   ההרכב:
            

            הוצאות:

  1,107    -     -  מימון בגין אגרות חוב

  534    532    285  ריבית, עמלות, הפרשי שער ואחרים, נטו

  285   532   1,641  

            הכנסות:

  33    36    65  ואחרות תדונופיקבגין 

  65    36    33  

  1,608    496    220  הוצאות מימון, נטו
  
  
  

  מיסים על הכנסה  -  19 ביאור
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  

  ח"שאלפי   ההרכב:  א.
            

  -     -     -  מיסים שוטפים
  -     -     -  מיסים נדחים (ראה ב' להלן)

  -     -     -  נסהמיסים על הכ
  

  

  נכסי והתחייבויות מיסים נדחים   ב.

  
  הפסדים וניכויים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות

לחברות הקבוצה בישראל הפסדים לצורכי מס המועברים לשנה הבאה ומגיעים ליום המאזן לכדי סכום 

נם מביאים בחשבון הסכומים הנ"ל אי  .)הון יהפסד "חשאלפי  מיליון 24- (מזה כ ח"שמיליון  128 -של כ

ההפסדים וההפרשים  ב'. בגין- 2, כאמור בבאור 2010את הרווח מההסדר עם בעלי אגרות החוב בשנת 

  . לא נזקפו מיסים נדחים הנ"להזמניים 

לפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים 

יסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה הזמניים הניתנים לניכוי. נכסי מ

  הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבות המס.הנראה לעין בעתיד 

  שומות מס  .ג

מיום היווסדן. השומות לשנים עד וכולל שומות מס  בישראל ולחברות המוחזקות שלהטרם הוצאו לחברה 

  לפקודת מס הכנסה ובכפוף לו. 145ם לסעיף בהתא כסופיות, נחשבות 2012
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  המשך - מיסים על הכנסה  -  19ביאור 
  

  
  בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש  מס תיאורטי  .ד
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  
  אלפי ש"ח  

            

  )5,736(    )5,198(    )83,06(  הפסד לפני מיסים על הכנסה

  %6.52    %25    %24  ריטווטשיעור מס סט
            

  1,520    1,300    673  , לפי שיעורי מס רגיליםיתיאורטחסכון במס 
            הקטנה (הגדלה) בחבות המס בשל:

  )4(    )3(    )833(  וחברה כלולה הפסדי חברות בשליטה משותפת
הפסדים והפרשים זמניים שלא נוצרו בגינם מיסים 

  )1,516(    )1,297(    )398(  , נטונדחים

  -     -     -  המיסים על ההכנס
  

  

  תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח   .ה

פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  2016בדצמבר  29ביום 

  במסגרתו נחקקו שינויי המס כדלקמן: 2016 –), התשע"ז 2018 - ו 2017לשנים 

  ואילך.    2018בשנת  23% -ימשיך ויופחת לו 24% - ל 25% - יופחת מ 2017שיעור מס החברות בשנת 

  
  

  למניההפסד   -  20 ביאור

הבסיסי למניה התבסס על ההפסד המיוחס לבעלים של החברה מחולק בממוצע המשוקלל של  חישוב ההפסד

  .מספר המניות הרגילות שבמחזור

  
  הפסד בסיסי למניהא. 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  
  אלפי ש"ח  
            

  )5,498(    )5,131(    )62,90(  באלפי ש"ח-  הפסדסה"כ 
            

  13,968    13,968    13,968  (אלפי מניות) כמות משוקללת של המניות שבמחזור
  

  לא הוצגו נתוני רווח למניה בדילול מלא מאחר וההשפעה היא אנטי מדוללת.
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  סיכונים מכשירים פיננסיים וניהול  -  21 ביאור

  גורמי סיכון פיננסי  א.

  .החברה מנהלת הכספים של ההינכוני השוק יהאחראי לניהול ס

החברה טרם אימץ מדיניות ניהול סיכוני שוק כוללת. ההנהלה בוחנת ומנהלת את סיכוני  ןדירקטוריו

  השוק באופן שוטף ועל פי צרכי החברה.

ושערי החליפין ורי הריבית, מדד המחירים הנהלת החברה מנהלת מעקב שוטף אחר ההתפתחויות בשיע

  ובהתאם היא דנה מעת לעת בניהול הסיכונים של החברה וקובעת מדיניות בקשר לפיזור הסיכונים.

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, 

  נסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים.שיעורי ריבית ומכשירים הוניים, ישפיעו על הכ

  בהתאם לייעודם העתידי.  פיקדונות שקלייםבהחברה משקיעה את אמצעיה הנזילים בעיקר 
  

  להלן פרטים לסיכונים הפיננסיים השונים:
  
  
  אשראי סיכוני  )1(

 לא פיננסי ירלמכש שכנגד צד או לקוח באם לקבוצה שיגרם כספי להפסד סיכון הוא אשראי סיכון

  החוזיות. בהתחייבויותיו יעמוד

   גדולים. ישראליים בנקאיים בתאגידים מופקדים אשר ופיקדונות מזומנים, שווי מזומנים, לחברה  

 ביחס מועדפים תנאים לחברה כאשר ,ש"ח אלפי 7,500 בסך כלולה לחברה הלוואה לחברה בנוסף

  .המניות בעלי לשאר

   אשראי. מסיכון הנובעים הפסדים הצופ אינה החברה הנהלת בהתאם,  

  

  
  

   שוק ומחיר ריבית שיעור סיכוני  )2(

 לשינויים חשיפה קיימת ולפיכך ליבור יורו ריבית נושא ,אשראי בחו"ל מוחזקת לחברה  )א

 היותן בשל ההתחייבות של ההוגן לשווי קרוב בספרים הערך ליבור. היורו ריבית בשיעורי

   משתנה. בריבית הלוואות
  

 ריבית נושאי שקליים תבפיקדונו מופקדים החברה של הנזילים האמצעים ביתמר  )ב

 חשיפה לחברה לפיכך .משתנה ריבית נושאי שקליים בפיקדונות או פריים מבוססת

  ההוגן. לשווי קרוב בספרים הערך הנ"ל. הפיקדונות בגין הריבית בשיעורי לשינויים
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  המשך - ול סיכוניםמכשירים פיננסיים וניה  -  21ביאור 

  סיכון שיעור ריבית  ב.

להלן הערכים בספרים של קבוצות מכשירים פיננסיים אשר חשופים לסיכון שווי הוגן ו/או סיכון תזרים 

מזומנים בגין שינוי ריבית בהתאם למועדי הפרעון החזויים או מועד הקביעה מחדש של הריבית, כמוקדם 

  שבהם:

  

  :2017בדצמבר  31מאוחד ליום 

  
  
    ביאור  

שנה 
  סה"כ      ראשונה

  

  שיעור ריבית אפקטיבי
        

                 :נכסים פיננסיים

  0.2%    18,493      18,493      מזומנים ושווי מזומנים:

                4  בש"ח

  5%          7,500    6 הלוואה לחברה כלולה

               

           

   

               

                  

              :התחייבויות פיננסיות
  אגידים בנקאייםאשראי מת

 חריגה ריבית   )283,8(     )283,8(   א-10  לזמן קצר במט"ח  
מחברה בשליטה  הלוואה

  3%יורובור +    )809,3(      )809,3(    ב-10  משותפת

      13,901     6,401     
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  המשך -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים   -  21 ביאור

  המשך - סיכון שיעור ריבית   ב.

  

  :2016 בדצמבר 31מאוחד ליום 

  
  
    ביאור  

שנה 
  סה"כ      ראשונה

  

  שיעור ריבית אפקטיבי
        

                 :נכסים פיננסיים

                 מזומנים ושווי מזומנים:

 0.4%   27,946     27,946    4  בש"ח

                  

              :התחייבויות פיננסיות
  אשראי מתאגידים בנקאיים

 חריגה יביתר   )7,866(     )7,866(   א-10  לזמן קצר במט"ח  
מחברה בשליטה  הלוואה

  3%יורובור +    )3,591(      )3,591(    ב-10  משותפת

      )16,489(     )16,489(    
  

  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ג

  כללי  )1(

 ושווי מזומנים כדלקמן: נגזרים לא והתחייבויות נכסים כוללים החברה של הפיננסיים המכשירים

 התחייבויות ,בנקאיים לתאגידים התחייבויות ה,חוב ויתרות חייבים ,בבנקים פיקדונות מזומנים,

 אופיים, בשל זכות. ויתרות וזכאים ספקים מאוחדות, בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי

 מוצגים הם בו לערך קרוב או זהה לעיל, שצוינו החברה של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי

  בחשבונות.
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  המשך -כשירים פיננסיים וניהול סיכונים מ  -  21 ביאור
  

  סיכון נזילות  ד.

  ריבית: תשלומי אומדן כולל פיננסיות, התחייבויות של החוזיים הפירעון מועדי להלן
  

  2017בדצמבר  31ליום   
  

הערך 
    בספרים

תזרים 
מזומנים 

    עד שנה    חוזי
1-2   

    שנים
3-5   

    שנים

מועד 
פרעון לא 

  ידוע
  אלפי ש"ח  

                        יננסייםנכסים פ
  -     -     -     18,493    18,493    18,493  מזומנים ושווי מזומנים

  -     -     -     32    32    32  חובה ויתרות חייבים
  -     7,500    -     -    7,500    7,500  הלוואה לחברה כלולה

  -     7,500    -     18,525    18,525    18,525  הכל סך
                        

                       התחייבויות פיננסיות
ואות לזמן קצר הלו

  )8,283(    -    -    -    )8,283(    )8,283(  )1(מבנקים

 -   -   -   )712(   )712(   )712(  ויתרות זכותזכאים 
לבעלי זכויות התחייבויות 

שאינן מקנות שליטה 
 )8,893(   -   -   -   )8,893(   )8,893(  )2ואחרים(

 )17,176(   -   -   )712(   )888,17(   )888,17(  סך הכל
  
  
 א.-10 רביאו ראה )1(
  ב.-10 ביאורראה  )2(
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  המשך -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים   -  21 ביאור

  המשך - סיכון נזילות  ד.

  
  2016בדצמבר  31ליום   
  

הערך 
    בספרים

תזרים 
מזומנים 

    עד שנה    חוזי
1-2   

    שנים
3-5   

    שנים

מועד 
פרעון לא 

  ידוע
  אלפי ש"ח  

                        נכסים פיננסיים

  -     -     -     27,946    27,946    27,946  ושווי מזומניםמזומנים 

  -     -     -     108    108    108  חייבים ויתרות חובה

  -     -     -     28,054    28,054    28,054  סך הכל

                       התחייבויות פיננסיות

  7,866    -     -     -     7,866    7,866 )1(הלוואות לזמן קצר מבנקים

 -    -    -    694   694   694  ויתרות זכותזכאים 
 זכויות לבעליהתחייבויות 

 שליטה מקנות שאינן
 8,334   -    -    -    8,334   8,334  ) 2(לאחרים

 16,200   -    -    469   16,669   16,669  סך הכל
 

  א- 10 ביאור ראה )1(

                    ב- 10 ביאור ראה) 2(
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  המשך -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים   -  21 ביאור

  
  וץ סיכוני מדד ומטבע ח  ה.

  החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )1(

  חשיפת הקבוצה לסיכון מדד ומטבע חוץ, המבוסס על ערכים בספרים, הינה כדלקמן:
  

  2017בדצמבר  31ליום   
  פריטים כספיים  
    
      ללא הצמדה    במטבע חוץ  
  

    אירו

דולר 
 ארה"ב
    ואחר 

נושאי 
    ריבית

ללא 
  ריבית

  

  סה"כ

                    נכסים

  18,493    -    18,492    -    1  ווי מזומניםמזומנים וש

  113    101    -    -    12  חייבים ויתרות חובה

  7,500    -    -    7,500    -  הלוואה לחברה כלולה

  26,106    101    18,492    7,500    13  סה"כ נכסים

                    

                    התחייבויות

אשראי מתאגידים 
  )8,283(    -    -    -    )8,283(  בנקאיים ומאחרים

  )712(    )614(    -    -    )98(  ויתרות זכות זכאים

התחייבויות לבעלי 
זכויות שאינן מקנות 

  )8,893(    -    -    -    )8,893(  שליטה ולאחרים

  )17,888(    )614(    -    -    )17,274(  סה"כ התחייבויות

עודף נכסים 
  8,218    )513(    18,492    7,500    )17,261(  (התחייבויות)
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  המשך -וניהול סיכונים  מכשירים פיננסיים  -  21 ביאור

  המשך -סיכוני מדד ומטבע חוץ   ה.

  המשך - החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ   )1(
  

  2016בדצמבר  31ליום   
      פריטים כספיים  
      ש"חבאלפי   
      ללא הצמדה    בהצמדה    במטבע חוץ  
  

    אירו

דולר 
 ארה"ב
    ואחר 

למדד 
המחירים 

    לצרכן
נושאי 
  ללא ריבית    ריבית

  

  סה"כ
                        נכסים

  27,946    70    27,771    -     105    -   מזומנים ושווי מזומנים

  108    101    -     -     7    -   חייבים ויתרות חובה

  28,054    171    27,771    -     112    -   סה"כ נכסים
                        

                        התחייבויות

אשראי מתאגידים 
  )7,866(    -     -     -     -     )7,866(  בנקאיים ומאחרים

  )37(    )37(    -     -     -     -   םשרותים ונותני ספקי

  )432(    )352(    -     -     -     )80(  זכאים ויתרות זכות

התחייבויות לבעלי זכויות 
שאינן מקנות שליטה 

  )8,334(    -     -     -     -     )8,334(  ולאחרים
  )16,669(    )389(    -     -     -     )16,280(  סה"כ התחייבויות

  )11,385(    )218(    27,771    -     112    )16,280(  עודף נכסים (התחייבויות)
  

  

  
  ניתוח רגישות

בדצמבר ועליה במדד המחירים לצרכן, היתה מגדילה  31התחזקות האירו והדולר כנגד הש"ח לתאריך 

(מקטינה) את ההון העצמי ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל 

נעשה בהתאם לאותו  2015שארו קבועים. הניתוח לגבי שנת שאר המשתנים, ובמיוחד שעורי הריבית, נ

  בסיס.
  

  2016בדצמבר  31ליום     2017בדצמבר  31ליום  

  

רווח כולל 
אחר (הון 

    הפסד    עצמי)

רווח כולל 
הון אחר (

  הפסד    )עצמי
  אלפי ש"ח    ש"חאלפי   
                

  -    -    -    375  5% -ב הדולר עליה בשער החליפין של
                

  -     )814(    -    )863(  5% -אירו בה בשער החליפין של עליה
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  צדדים קשורים ובעלי עניין  -  22 ביאור

  בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש  
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  הוצאות עם בעלי עניין   א.
            

  389    186    309  )1(שכר והטבות למנכ"ל החברה

  306    205    207  )2(שאינם מועסקים  גמול דירקטורים לדירקטורים

  29    26    20  פרמיית ביטוח דירקטורים 

  Run Off -     -    221 פרמיית ביטוח דירקטורים

  63    48    -   שכר דירה
  
 5מר שאול מרידור, עד ליום  2015בשנת . 2016מר רואי תמרי החל מחודש יולי  2016בשנת ו 2017בשנת      )1(

  .2015בספטמבר 

  דירקטורים.  7  - 2015דירקטורים;  8-  2016דירקטורים;  5 – 2017  )2(

    

  
  
  שכר והטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים המועסקים בחברה:  ב.

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  
  אלפי ש"ח  

            

  643    438    592  ) 1(שכר והטבות לזמן קצר 
  70    3    2  הטבות אחרות

  594    441    713  

  

ולמנהלת הכספים  2016ביולי  6הסכומים מתייחסים למנכ"ל החברה אשר מונה ביום  2017-ו 2016 יםבשנ  )1(
  . מנהלת הכספיםול 2015בספטמבר  5מנכ"ל החברה עד ליום הסכומים מתייחסים ל 2015- בחברה; ב

  

  עסקאות ויתרות עם בעלי עניין   .ג

אלפי ש"ח  35סך של  התגמול,, מר רואי תמרי. מינויו של מנכ"ל החברהאושר  2016ביולי  6ביום  .1

האסיפה  ודירקטוריון החברה והובא לאישורה שלאושר על ידי ועדת התגמול  ,מע"מ כדין בתוספת

 הכללית בשל היות מר תמרי בעל השליטה בחברה.

מול רם של ועדת התג, אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר שנתקבל אישו2017ביולי,  20ביום 

 21) את הארכת ההסכם לשלוש שנים נוספות, החל מיום 2017במאי,  24ודירקטוריון החברה ביום 

אלפי  29- לכ, ובהתאמה, התגמול החודשי 75% -ל 90% - ירד מ . יצוין כי היקף המשרה2017ביולי, 

  ש"ח.

כללית,  מענק מיוחד בסך אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור אסיפה  2014בנובמבר  24ביום  .2

ובעל השליטה אלפי ש"ח לכל אחד למנכ"ל החברה לשעבר וליו"ר הדירקטוריון לשעבר  250של 

האסיפה הכללית לא  2015בינואר  13. ביום ) בע"מ1979לשעבר בחברה באמצעות גילאון השק'עות (

  בעניין מענק זה. הלעיל לתביע 2-ב- 13אישרה את מתן המענקים. ראה ביאור 
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   מגזרים  -  23 ביאור
  

השקיעה החברה באמצעות חברה כלולה בפעילות בסחר במתכות  2017בשנת  ,1-ד- 9כאמור בביאור   א.

  ).7-ו 6ומינרלים באפריקה. כמו כן לחברה מקרקעין ברומניה (באור 

 להלן נתונים לגבי התוצאות העסקיות, הנכסים וההתחייבויות לפי מיקומם הגיאוגרפי:  .ב

  

  2017בדצמבר  31הסתיימה ביום לשנה ש
  סך הכל    מזרח אירופה    אפריקה    ישראל  
  ח"שאלפי   

  -   הכנסות
  

 -     -     -  

  )678,1(  תוצאות 
  

-    348    )381,4(  
                

החלק בהפסד של חברות 
  )14(  בשליטה משותפתכלולות ו

  
)61,39(    -    )101,4(  

  )82,84(    348    )396,1(    )001,8(  תוצאותהסך 

  )220(              ת מימון נטו לא מוקצותהוצאו

    לשנה הפסד
    

      )83,06(  
  

  2016בדצמבר  31ביום  הסתיימהלשנה ש  
  סך הכל    מזרח אירופה    ישראל  
  ח"שאלפי   

  -     -     -   הכנסות

  )4,688(    )3,640(    )1,048(  תוצאות 
            

  )14(    -     )14(  החלק בהפסד של חברות בשליטה משותפת
  )4,702(    )3,640(    )1,062(  תוצאות הסך 

            
  )496(          הוצאות מימון נטו לא מוקצות

  )5,198(          לשנה הפסד
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  המשך -מגזרים  -  23ביאור  
  

  

  2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  סך הכל    מזרח אירופה    ישראל  
  אלפי ש"ח  

  -     -     -   הכנסות

  )113,4(    )1,182(    )2,931(  תוצאות 
            

  )15(    -     )15(  החלק הפסד של  חברות בשליטה משותפת
  )4,128(    )1,182(    )2,946(  תוצאות הסך 

            הוצאות מימון נטו לא מוקצות
  )1,608(          מיסים על הכנסה

  )5,736(          הפסד לשנה
  

  מידע נוסף:            

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  סך הכל    מזרח אירופה    אפריקה    ישראל  
  בדצמבר 31    בדצמבר 31    בדצמבר 31    רבדצמב 31  
  7 1 0 2    6 1 0 2    2017    2016    7 1 0 2    6 1 0 2    7 1 0 2    6 1 0 2  
  אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח    אלפי ש"ח  
                                

  28,305    767,18  נכסים

  

06,45  

  

-  

  

1,715    1,282    26,932     29,587  

  384    614  התחייבויות 

  

-  

  

-  

  

7417,2    16,285    888,17    16,669  
                                



    

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הרודיום השקעות בע"מ
   )גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ(לשעבר  

  מידע כספי נפרד
  1970ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  9לפי תקנה 

  2017בדצמבר  31ליום 
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  לכבוד
  )גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ הרודיום השקעות בע"מ (לשעבר המניות של בעלי 

  
  

   דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד  הנדון:
  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  9לפי תקנה   

  
  

, 1970 - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 
-ו 2017בדצמבר  31 לימים"החברה")  (להלן: )גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר של 

, ואשר נכלל בדוח התקופתי של 2017בדצמבר,  31ביום  הסתיימהשהאחרונה שבהן השנים שלוש לכל אחת מו 2016
המידע הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות 

  בהתבסס על ביקורתנו. הכספי הנפרד
  

בסך  2017בדצמבר  31לא בקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה אשר השקעה בה כולל הלוואה מסתכמות ליום 
אלפי ש"ח. הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו  1,395 - אלפי ש"ח וחלק החברה בהפסדיה הסתכם בכ 6,450של 

ם הומצאו לנו, וחוות דעתנו ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיה
  אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים.

  
  

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -עלבישראל.  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  הנפרד הכספימידע ן שאין בולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו

. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי הנפרד הכספימידע בובפרטים הכלולים דגמית של ראיות התומכות בסכומים ימ
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של בעריכת המידע הכספי הנפרד החשבונאות שיושמו 

בסיס נאות לחוות  תמספקאנו סבורים שביקורתנו  .בכללותו של המידע הכספי הנפרדהחברה וכן הערכת נאותות ההצגה 
  דעתנו.

  
המידע הכספי הנפרד ועל הדוחות של רואי החשבון המבקרים האחרים, כאמור לעיל,  ,בהתבסס על ביקורתנולדעתנו, 

 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  9ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
1970.  

  
 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה 1-ד- 9מבלי לסייג את האמור בדוח זה אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

  .אי החשבון של החברות הכלולותלהפניית תשומת הלב של רו

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  & אנזל& כהן טבח הורוביץ עידן סבו טבת

  רואי חשבון

  
  
  

   2018, במרץ  28  ,גן -רמת
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ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י נ ו ת , נ ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה
ם  ו י 3ל ר 1 ב מ צ ד   ב

  

  2 0 1 6    2 0 1 7    מידע נוסף  
  אלפי ש"ח      

            

            נ כ ס י ם

            
            נכסים שוטפים

  27,774   18,321      מזומנים ושווי מזומנים

  321   241      חייבים ויתרות חובה

  28,095    18,562      סה"כ נכסים שוטפים

            

            
            נכסים בלתי שוטפים

  -     6,450      השקאה והלוואה בחברה כלולה

  13    24      רכוש קבוע

  13    6,474      סה"כ נכסים בלתי שוטפים

            

  28,108    25,036      סה"כ נכסים
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 , ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י נ ו ת נ
ם  ו י 3ל ר 1 ב מ צ ד   ב

  

  2 0 1 6    2 0 1 7    מידע נוסף  
  אלפי ש"ח      

            

            ה ת ח י י ב ו י ו ת   ו ה ו ן

            
            התחייבויות שוטפות

  364    597    ג  זכאים ויתרות זכות

  364    597      התחייבויות שוטפותסה"כ 

            

            

            שוטפותשאינן התחייבויות 

  10,225    10,504    ו  מוחזקותהפרשה להפסדים בגין חברות 

            

  10,589    11,101      סה"כ התחייבויות

            

            
            הון עצמי 

  13,968    13,968      הון מניות

  94,927    94,927      פרמיה על מניות

  279    952      כתבי אופציה למניות

  )4,729(    )5,407(      קרן מהפרשי תרגום

  3,011    3,011      קרן מפעולות עם בעל שליטה

  )89,937(    )92,823(      הפסדים

  17,519    13,935      של החברהלבעלי המניות  סה"כ הון עצמי המיוחס

            

  28,108    25,036      סה"כ התחייבויות והון 
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  אלדר-טל ירון

  יו"ר דירקטוריון
  רואי תמרי,   

  מנכ"ל וחבר דירקטוריון 
  יפה לוי  

  כספים מנהלת
  

  
  
  

 .2018, במרץ  28  :המידע הנוסףתאריך אישור 
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י נ ו ת ד נ ס פ ה ו ח  ו ו , ר ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת    מ
ש ה  נ ש הל מ י י ת ס ם  ה ו י 3ב ר 1 ב מ צ ד   ב

  

  2 0 1 5    2 0 1 6    2 0 1 7    מידע נוסף  
  ח"אלפי ש      
                

                

  )1,747(    )1,062(    )1,787(      הוצאות הנהלה וכלליות

                

  )1,140(    22    )5(      הכנסות (הוצאות) אחרות

  )2,887(    )1,040(    )1,792(      הפסד תפעולי

                

  )1,117(    )3(    )4(      הוצאות מימון 

  33    36    65      מימון הכנסות

  )28(    28    279    3- ו  הכנסות (הוצאות) מימון מחברות מוחזקות
                

  )1,112(    61    340      , נטומימון(הוצאות )סה"כ הכנסות 

                

  )1,499(    )4,152(    )1,454(      הפסדי חברות מוחזקות

                

  )5,498(    )5,131(    )2,906(      על ההכנסהסים ילפני מהפסד 

                

  -     -     -      מיסים על ההכנסה 

                

  )5,498(    )5,131(    )2,906(      של החברה לבעליםמיוחס  לשנה הפסד
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ל ל ו כ ה ח  ו ו ר ה ל  ע ם  י נ ו ת ,  נ ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת   מ
ש ה  נ ש הל מ י י ת ס ם  ה ו י 3ב ר 1 ב מ צ ד   ב

  

  
  
  
  2 0 1 5    2 0 1 6    2 0 1 7    מידע נוסף  
  ח"אלפי ש      

                

                

  )5,498(    )5,131(    )2,906(      הפסד לשנה
                

                רווח (הפסד) כולל אחר:
סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 

                בהתקיים תנאים ספציפיים:

  566    301    )678(      הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ חברות מוחזקות  

                

  )4,932(  )4,830(  )3,584(      לשנה, מיוחס לבעלים של החברההפסד כולל 
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נים     מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה, המזומניםתזרימי על נתו
ום  הסתיימהלשנה ש   בדצמבר 31בי

  

  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  
  ח"אלפי ש  
            

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  פני מימון ומיסים למזומנים נטו, ששימשו לפעילות שוטפת 
  )3,232(    )775(    )51,48(    (נספח א')

  )197(    -     -  ריבית ששולמה 
  33    36    65  ריבית שהתקבלה

  )5(    -     -  מיסים ששולמו
  30    5    -  מיסים שהתקבלו

  )3,371(    )734(    )201,4(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
            

            תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )6(    )9(    )15(  נכסים קבועיםרכישת 

  -     -     )7,959(  בחברה כלולההשקעה 

  )12(    )36(    )59(  , נטואחרות מזומנים נטו מפעילות השקעה עם חברות מוחזקות

  )18(    )45(    )8,033(  ששימשו לפעילות השקעה ,מזומנים נטו
            
            

            תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  )6,358(    -     -  תשלום בגין פרעון קרן אגרות חוב

  )6,358(    -     -  מימוןששימשו לפעילות  שנבעומזומנים נטו,
            
            
            

  )9,747(    )779(    )9,453(  במזומנים ושווי מזומנים ירידה
            

  38,300    28,553    27,774  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
            

  28,553    27,774    18,321  השנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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  מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה,  המזומניםתזרימי על נספח לנתונים 
  בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש

  

  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת: - א'נספח 

  
 7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  
  ש"ח אלפי  
            

  )5,498(    )5,131(    )2,906(  הפסד לתקופה
            הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

  1,499    4,152    1,454  הפסדי חברות מוחזקות

  13    7    4  פחת 

  -     -     5  הפחתת השקעה

  167    -     -  הפסד הון

  1,047    )82(    )535(  , נטו הוצאות מימון

  )1,798(    )1,054(    )2,772(  
            

            רכוש והתחייבויות:שינויים בסעיפי 

  )417(    248    80  חייבים ויתרות חובהלקוחות ובב )עליהירידה (

  )34(    31    233  בזכאים ויתרות זכות(ירידה)  עליה

  313    279    )460(  
            
  )51,48(    )775(    )3,232(  
  
  

  



  
  

  )אנרגיות מתחדשות בע"מ גרינרג'יהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 
ם י ד ר פ נ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ל ף  ס ו נ ע  ד י   מ
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  כללי  .א

  

ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך  9המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה  .1

  .1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל

  בדוחות המאוחדים.ב' - 1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור  - המידע כספי נפרד זה  .2

לדוחות הכספיים המאוחדים של  2בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור המידע הכספי הנפרד נערך  .3

החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים, בשינויים המתחייבים, כמפורט 

  להלן:

הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה, למעט בגין   )א(

 חברות מוחזקות.

יתרה בגין חברות מוחזקות מוצגת כסכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים בניכוי סך   )ב(

ההתחייבויות המציגים בדוחות המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות, לרבות 

 מוניטין.

ות המאוחדים המיוחסים סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוח  )ג(

למעט סכומי הכנסות והוצאות לרבות הכנסות והוצאות של החברה עם חברות הקבוצה ולחברה עצמה, 

 בגין חברות מוחזקות.

מוחזקות מוצג כסכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי בתוצאות חברות חלק החברה   )ד(

גים בדוחות המאוחדים של החברה תוצאות פעילות החברה, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המצי

 בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה.

סכומי תזרימי המזומנים משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   )ה(

י המזומנים בגין עצמה, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, למעט סכומי תזרימ

 חברות מוחזקות שיוצגו בנפרד.

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  )אנרגיות מתחדשות בע"מ גרינרג'יהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 
ם י ד ר פ נ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ל ף  ס ו נ ע  ד י   מ
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  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  .ב
  

  סיכון נזילות

 משבר בעקבות תשלומן. מועד בהגיע הפיננסיות בהתחייבויותיה לעמוד תוכל לא שהחברה הסיכון הוא נזילות סיכון

 פרעון אי (לענין .פרעונן מועד בהגיע התחייבויותיה בפרעון לעמוד יכלה לא החברה הנדל"ן, שוק על והשפעתו האשראי

  המאוחדים). הכספיים לדוחות ב -10 - ו ב- 5- ב-9 באור ראה בחו"ל, מוחזקות חברות של לבנקים התחייבויות של

  ריבית: תשלומי אומדן כולל פיננסיות, התחייבויות של החוזיים הפירעון מועדי להלן

  
  2017בדצמבר  31ליום   
  

הערך 
    בספרים

תזרים 
מזומנים 

    עד שנה    חוזי
1-2   

    שנים
3-5   

    שנים
 5מעל 

  שנים
  ח"שאלפי   

                       התחייבויות פיננסיות

 -   -   -    597    597    597  זכאים אחרים

 -   -   -   597   597   597  סך הכל 
  

  

  2016בדצמבר  31ליום   
  

הערך 
    בספרים

תזרים 
מזומנים 

    עד שנה    חוזי
1-2   

    שנים
3-5   

    שנים
 5מעל 

  שנים
  אלפי ש"ח  

 התחייבויות פיננסיות
                      

 -    -    -    364   364    364  זכאים אחרים

 -    -    -    364   364    364  סך הכל
  

לחברה מוחזקת, שלדעת החברה, בהסתמך על חוות דעת מקצועית תוקף הערבות לא כולל ערבות החברה בגין התחייבויות  )1(
 א לדוחות הכספיים המאוחדים.-10לפרטים נוספים ראה באור פג. 

  

  

   מיסים על ההכנסה  .ג

  
   -רכי מס להעברה לשנים הבאות ולצ ניכוייםו הפסדים

(מזה  ח"ש מיליון 128 -לכדי סכום של כ 31.12.2017מגיעים ליום ו הבאהרכי מס המועברים לשנה ולצ הפסדים לחברה

  והפרשים זמניים אלו לא חושבו מיסים נדחים לקבל. הפסדים בגין). הון יהפסד"ח ש מיליון 24 -כ

, 2010בשנת  ₪מליוני  114 - הנ"ל לא מביאים בחשבון את הרווח מההסדר עם בעלי אגרות החוב בסך של כ הנתונים

 לא שהחברה, מקצועית דעת חוות על בהסתמך, החברה הנהלת להערכת בהתאם אתוז, מיסים כללה לא החברה בגינם

. שינויים מהותיים בהערכת החברה כאמור, עשויים להוביל לשינויים מהותיים זה רווח בגין במס תתחייב

  בהתחייבויות החברה ובתוצאות הפעילות.

  
  

  

  

  

  



  
  

  )אנרגיות מתחדשות בע"מ גרינרג'יהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר 
ם י ד ר פ נ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ל ף  ס ו נ ע  ד י   מ

  

 10

  קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ד
  

  )2( השקעה בחברה כלולה:  .1

  בדצמבר 31ליום   
  7 1 0 2    6 1 0 2  
  ח"אלפי ש  
        

  -     )1,050( השקעה בהון בצירוף הפסד שנצבר

  -     7,500 )1(הלוואות 

  6,450     -  
  .5% ריבית נושאת בדולר הלוואה  )1(      

  בחברה אפריקאית העוסקת במסחר  ,באמצעות חברה כלולה בקפריסין ,השקיעה החברה 2017בשנת )    2(
  לדוחות הכספיים המאוחדים. 1- ד'-9במתכות ומינרלים באפריקה. לפירוט ראה ביאור         

  
  :אחרות מוחזקות חברותב השקעות  .2
  בדצמבר 31 ליום  

  7 1 0 2    6 1 0 2  
  ח"ש אלפי  
        

  )111,262(    )117,009( שנצברו(הפסדים)  בצרוף בהון השקעה

  101,701    505,106 )1( הלוואות

  )664(    - נטו, שוטפים חשבונות

  )10,504(    )10,225(  
  

  :מוחזקות לחברות הלוואות  )1(

  :כדלקמן, והצמדה ריבית נושאות. קבוע פרעון זמן ללא, מוחזקות לחברות החברה שהעמידה הלוואות

  בדצמבר 31 ליום          
  2 0 1 6    2 0 1 7    ריבית %    הצמדה בסיס  
  ח"ש אלפי          
                
  85,347    87,700        אירו  

  11,958    11,958        אירו  

  1,383    -    1% + פריים    נומינלי"ח ש  

  3,013   6,847         אירו  

          505,061    101,701  
  פיננסיות ערבויות  .3

  א בדוחות הכספיים המאוחדים.-10ראה ביאור 

  

  הכנסות של החברה מחברות מוחזקות  .4

  בדצמבר 31ביום  הסתיימהלשנה ש  
  7 1 0 2    6 1 0 2    5 1 0 2  
  ₪אלפי   

            

  )28(    212    279  מימון

  )28(    212    279  סה"כ 
  

 בדוחות המאוחדים, בדבר חברות מוחזקות. 9 ביאורלמידע נוסף בדבר חברות מוחזקות ראה   .5



1 
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  פרטים נוספים על התאגיד
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  :שם החברה
י אנרגיות מתחדשות 'גרינרגהרודיום השקעות בע"מ (לשעבר: 

  )בע"מ

  513673970  :מס' חברה ברשם החברות

  6713214, תל אביב, 10קרליבך   :כתובת

  > Yafit Levy <Yafit@hrdinvest.com  :אלקטרוני כתובת דואר

  03-9090213  :טלפון

  03-9090918  :פקסימיליה

  2017 ,בדצמבר 31  :המאזן תאריך

  2018, סבמר 28  "ח:הדו תאריך

  2017 ,בדצמבר 31השנה שנסתיימה ביום   "ח:הדו תקופת

  
  

   תמצית דוחות רווח והפסד רבעונים (באלפי ש"ח)  א:10תקנה 

  "ח:ש באלפי 2017 שנתחציוניים ל והפסד רווח תמצית להלן

  

  סה"כ שנתי    2חציון     1חציון   

  

  להשקעה"ן ונדל קרקעות מלאיעליית  ערך של 

  

-  

    

407  

    

407  

  )1,840(    )985(    )855(  וכלליות הנהלה הוצאות

  )1,433(    )578(    )855(  תפעולי  הפסד

  )5(    -    )5(  אחרות הכנסות

  )220(    )86(    )134(  נטו, מימון הוצאות

  )1,410(    )862(    )548(  נטו, המאזניהחברה בהפסדי חברות המטופלות בשיטת השווי  חלק

  )3,068(    )1,526(    )1,542(  לפני מיסים על ההכנסה הפסד

  -    -    -  במס  חסכון

  )3,068(    )1,526(    )1,542(  לתקופה הפסד

  

  

  החברה של המניות בעלי

  

  

)1,441(  

    

  

)1,465(  

    

  

)2,906(  

  )162(    )61(    )101(  שליטה מקנות שאינן זכויות

  )3,068(    )1,526(    )1,542(  רווח נקי (הפסד) 
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  [ רשימת השקעות בחברות בת ובחברות הקשורות לתאריך המאזן  :11תקנה 

    ידי החברה-מניות המוחזקות על  החברה
  שיעור החזקה

עלות 
  המניות 

שווי מאזני 
  ליום 

יתרת 
  הלוואות

  

  באלפי ש"ח

  בהון  ע.נ.  סוג  כמות  
בזכויות 
  ההצבעה

בסמכות 
למנות 

  דירקטורים
  2017בדצמבר  31ליום 

                    מוחזקות באופן ישיר על ידי החברה

  31  )24(  1  70%  70%  70%  ש"ח ע.נ. כ"א 1  מניות רגילות  700  אינטרקולוני רעננה בע"מ

  60%  60%  60%  ש"ח ע.נ. כ"א 1  מניות רגילות  600  אינטרקולוני נווה צדק בע"מ
  
1  

42  )15(  

אינטרקולוני אחזקות ירושלים 
    100%  100%  100%  ש"ח ע.נ. כ"א 0.1 מניות רגילות  9,286 **בע"מ

7,031* - - 

  אינטרקולוני אחזקות טאוורס  בע"מ
800  
  

  80%  80%  80%  כ"א ש"ח ע.נ. 1  מניות רגילות
  
-  

11  85  

  אוריה בע"מ** אינטרקולוני
  

2,000  
  

  100%  100%  100%  ש"ח ע.נ. כ"א 1  מניות רגילות
  
1  

-  -  

    100%  100%  100%  ש"ח ע.נ. כ"א 1  מניות רגילות  1,000  אינטרקולוני אינטרנשיונל יורופ בע"מ
132  

)117,038(  87,812  

Aruodas Ltd  3,078  ע.נ. כ"אאירו  1  מניות רגילות  
38.1%**

**  
38.1%  38.1%  

12  
  

)1,050(  7,500 

                    מוחזקות באופן עקיף על ידי החברה

Hannuman  Ltd )1( 714  3  14.28%  14.28%  14.28%  אירו ע.נ. כ"א 1  מניות רגילות  -  -  

Tams Ltd )2(  14  

  מניות רגילות
פרנק רואנדי  8,000

  כ"א
14.28%  14.28%  14.28%  0.5  

-  

-  

  100%  100%  100%  ש"ח ע.נ. כ"א 1  מניות רגילות  700  )3אינטרקולוני ירושלים בע"מ (
  
1 - - 

  )4אינטרקולוני טאוורס בע"מ (
834  
10  

  

  מניות רגילות
  מניות בכורה

  -  -  901  50%  50%  50%  ע.נ. כ"א₪  1

American colony Hungary  
Ingatlanforgalmazó  Kft )5(  

3,000,
000  

Business 
Quata 3,093  -  63  100%  100%  100%  פורינט הונגרי  

Intercolony Ltd)5( )3(  1,000  1  מניות רגילות CYP 10  100%  100%  100%  ע"נ כ"א  

-  

)3,538(  

S.C.Intercolony Management Srl 
)6(  

  -  -  0.3  100%  100%  100%  ע"נ כ"א RON 10  מניות רגילות  20
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 .Aruodas Ltd"י ע מוחזקת )1(

 .Hannuman  Ltdמוחזקת ע"י  )2(
  ."מבע ירושלים אחזקות אינטרקולוני"י ע מוחזקת )3(

 ."מבע טאוורס אחזקות אינטרקולוני"י ע מוחזקת )4(
 ."מבע יורופ ונליאינטרנש אינטרקולוני"י ע מוחזקות )5(
 . Intercolony Ltdע"י  מוחזקות )6(
 . American colony Hungary Ingatlanforgalmazó Kftע"י  מוחזקת )7(
 .Leader American Properties S.R.Lע"י  מוחזקת )8(
  .2009 בשנת במלואו הופחת     *
   .נמצאות בהליך של פירוק מרצון   **

   .מחיקה בהליכי מצויה  ***
  .שהעמידה ההלוואה מלוא להחזרעד  ,25%יוקצו  חברהרווחים, ל בכל חלוקת ****

  

  

דוח בנות ובחברות קשורות בתקופת  שינויים בהשקעות בחברות  :12תקנה 

   תקופתי זה

התקשרה החברה בהסכם השקעה , עם חברה פרטית המאוגדת בשנת הדיווח, 

ומינרלים בקפריסין לרכישת זכויות בעקיפין מפעילות העוסקת במסחר במתכות 

  .8.1. לפרטים נוספים ראה פרק ב' לדוח זה, סעיף באפריקה

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Intercolony Investment Srl )6(  20  10  רגילות מניות RON 0.3  100%  100%  100%  ע"נ כ"א  -  -  

S.C Tactical Property Srl  )6(  20  10  מניות רגילות RON 0.3  65%  65%  65%  ע"נ כ"א  -  -  

S.C.Leader American Colony 
Properties Srl )6(  

  -  -  0.3  50%  50%  50%  ע"נ כ"א RON 10  מניות רגילות  20

Delta Titanum   )8(  80  10  רגילות מניות RON 1  100%  100%  100%  ע"נ כ"א  -  -  

Skaf Ingatlanforgalmazo KFT  )6(  
7,000,

000  
Business 

Quata  
  -  -  152  50%  50%  50%  פורינט הונגרי

 
Ede Duna Ingtatlanforgalmzo 

KFT )7(  

5,000,
000  

Business 
Quata  

  -  -  109  50%  50%  50%  פורינט הונגרי

  
ICBC Intercolony Caspit 

Building  Limited  )6***(  
  -  -  9  82%  82%  82%  "אכ יורו 1.71 מניות רגילות  1048



 

5 
 

לתקופת הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן   :13תקנה 

  ) (באלפי ש"ח הדוח

  החברה

רווח 
(הפסד) 
  לפני מס

  2017לשנת 

רווח 
(הפסד) נקי 

מס  יאחר
  2017לשנת 

 דמי דיבידנד
 שיווק, ניהול

  ופיקוח
 תאריך עד

  המאזן

 דיבידנד
, ניהול דמי

 שיווק
  ופיקוח
 לאחר
 תאריך
  המאזן

הכנסות 
(הוצאות) 

  ריבית

  -  -  -  )2(  )2(  קולוני רעננה בע"מאינטר

  -  -  -  )2( )2(  קולוני נווה צדק בע"מאינטר

קולוני אחזקות ירושלים אינטר
  -  -  -  1,392 1,392 )1( בע"מ

  -  -  -  1,383 1,383  )1(קולוני ירושלים בע"מ אינטר

  -  -  -  )4,341(  )4,341(  )1("מ בע אוריה אינטרקולוני

קולוני אינטרנשיונל יורופ אינטר
  בע"מ

)2,382( )2,382(  -  -  )2,368(  

American colony Hungary 
Ingatlanforgalmazó Kft 

)257( )257(  -  -  -  

קולוני אחזקות טאוורס אינטר
  בע"מ

)13(  )13(  -  -  -  

  -  -  -  )28( )28(  טאוורס בע"מ קולוני אינטר

Aruodas Ltd )1,395(  )1,395(  -  -  281  

Hannuman  Ltd  -  -  -  -  -  

Tams Ltd -  -  -  -  -  

Intercolony Ltd  108 108  -  -  -  

S.C.Intercolony Management 
Srl 

- -  -  -  -  

Intercolony  Investment Srl )202( )202(  -  -  -  

S.C. Tactical Property Srl )1,314( )1,314(  -  -  -  

S.C.Leader American Colony 
Properties Srl  

  
- -  -  -  -  

Skaf Ingatlanforgalmazo Kft   *  
*  

- -  -  -  -  

Ede Duna Ingtatlanforgalmzo 
Kft * 

- -  -  -  -  

  .מרצון פירוק  של בהליך נמצאות   )1(
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 החברה כללה את חלקה .י המאזניוהנ"ל הינן חברות בשליטה משותפת המוצגות על בסיס השו החברות   *

בהפסדי החברות הנ"ל עד גובה השקעת הקבוצה בחברות אלו, כולל הלוואות שהועמדו. כתוצאה מכך 

מלוא ההשקעה בחברות הנ"ל נמחקה והחל ממועד זה החברה אינה זוקפת עוד את  31.12.2011ליום 

  של החברות הנ"ל.  העסקיות התוצאות

  

מועדים  –ני"ע שנרשמו למסחר/הפסקת מסחר  –מסחר בבורסה   :20תקנה 

  וסיבות

, הפסקות מסחר בניירות 2017מלבד הפסקות מסחר כדלקמן, לא היו במהלך שנת   

  הערך של החברה:

תחילת   מס' ני"ע  סימול  שם

  ההפסקה

סיום 

  ההפסקה

סיבת הפסקת 

  המסחר

 –הרודיום 

  ס- השק 

  1104363  ס-הרוד

  

30.03.2017  

16:46  

30.03.20171

7:29  

מאזן  פרסום

  תינש

  

   תשלומים לנושאי משרה בכירה    :21תקנה 

כפי שהוכרו בדוחות הכספיים , 2017בשנת  שניתנולהלן פירוט התגמולים   .א

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  2017לשנת 

בחברה בשליטתה, ואשר ניתנו להם בקשר עם  המשרה הבכירה בחברה או

כהונתם בחברה או בחברה שבשליטתה, לפי העניין, וכן התגמולים אשר ניתנו 

לבעל עניין בחברה על ידי החברה או על ידי חברה שבשליטתה בקשר עם 

שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בחברה שבשליטתה (סכומי התגמולים 

   (ברוטו) והינם על בסיס שנתי) באלפי ש"ח: מובאים במונחי עלות לחברה
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המפורטים  בחברה המשרה נושאילהם זכאים  התגמוליםבדבר רוט פי להלן  .ב

 :בטבלה לעיל

 מר(להלן: " תמרי איור מר"ל, המנכ של התגמול תנאי אודות פרטים .1

 "): תמרי

בחודש . 2016 ,ביולי 21יום החל מכמנכ"ל החברה מכהן מר תמרי 

, אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו של מר תמרי, 2016ספטמבר, 

, 2017ביולי,  20). ביום 2017ביולי,  21לתקופה של שנה (קרי, עד יום 

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר שנתקבל אישורם של ועדת 

) את הארכת ההסכם 2017במאי,  24 יוםהתגמול ודירקטוריון החברה ב

יצוין כי מלבד היקף  .2017ביולי,  21לשלוש שנים נוספות, החל מיום 

תקופת ההודעה המוקדמת, שינוי אמה, התגמול החודשי וכן המשרה, ובהת

  :תקשרותהה תנאי עיקרלהלן לא חל שינוי מתנאי ההתקשרות הקודמים. 

, באמצעות נתנו באופן בלעדי על ידי מר רואי תמריישירותי המנכ"ל י  )א(

) של מר 100%, חברה בבעלותו (האנומן ניהול וייזום בע"מחברת 

  . תמרי

  .75%היקף המשרה:   )ב(

בתוספת מע"מ כדין כנגד ש"ח אלפי  29 -כתגמול חודשי: סך של   )ג(

 .חשבונית

יחסי עובד מעביד: בין החברה לבין מר רואי תמרי לא יתקיימו יחסי   )ד(

ונית כאשר לסכום יתווסף ישולם כנגד חשב התגמול עובד מעביד,

  ן.מע"מ כדי

                                                 
, אישרה האסיפה הכללית של החברה תנאי התקשרות של מר רואי תמרי (כמפורט בתקנה זו 2017ביולי,  20ביום  1

 . 75%-ל 90%-לעיל), במסגרתן, ירד היקף המשרה של מר תמרי מ

  שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי

  תפקיד  שם  "כסה

 היקף

  משרה

 שיעור

 החזקה

 בהון

התאגיד 

(בדילול 

  מענק  שכר  מלא)

 תשלום

 מבוסס

  מניות

 דמי

  ניהול

 דמי

  ריבית  אחר  עמלה  יעוץ

 דמי

  אחר  שכירות

אי רו

  תמרי

  מנכ"ל

  ודירקטור
75%1  44.99%  

)37.04%(  
-  -  -  389  -  -  -  - -  -  389  

יפה 

(יפית) 

  לוי

מנהלת 

  כספים
57.5%  -  203  -  -  -  -  -  2  -  -  -  205  
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כוללים רכיבים של החזר הוצאות, רכיבי תגמול  אינםתנאי ההסכם   )ה(

 .פרישה/סיום הסכם משתנים ומענקי

 מר תמרי זכאי להודעה מוקדמת בת חודש אחד.   )ו(

דירקטורים ונושאי וכן להיכלל בפוליסת פטור ושיפוי מר תמרי זכאי ל  )ז(

 משרה בכירה בחברה.

  תנאי ההתקשרות הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

לוי (להלן:  (יפית) יפהת תנאי התגמול של מנהלת הכספים, גב' פרטים אודו .2

 "): לויגב' "

  להלן עיקר תנאי העסקתה של הגב' לוי:

. 2014 ,במאי 1ם יובכספים של החברה הלכהן כמנהלת  החלהגב' לוי 

   , כדלקמן:לויגב' עודכנו תנאי התגמול של  ,2015 בחודש מאי,

של הינה זכאית למשכורת חודשית בהתאם, ו 57.5%היקף משרתה הינו 

כי במידה ולא יכהן מנכ"ל בחברה או במידה הוסכם,  .ש"חאלפי  17כ

כמו  .85%לוי תועסק בהיקף משרה של גב' שלחברה תוכנס פעילות חדשה 

כן, גב' לוי זכאית לתנאים סוציאליים כגון ימי חופשה שנתיים, ימי מחלה 

סיה, ביטוח מנהלים וביטוח ודמי הבראה, הסדר פנסיוני מיטיב לקרן פנ

 אחריות ביטוח בפוליסתנכללת  לוי' גבבנוסף, אובדן כושר עבודה. 

 התחייבות מתןו לפטורוהיא זכאית  חברהב משרה ונושאי דירקטורים

  להלן). א'29 בתקנה מפורט(כ לוי' לגב לשיפוי

 רשאי יהיה צד כלו אינה מוגבלת בזמןהתקשרות החברה עם גב' לוי 

 . ימים 30 של מראש הודעה מתן תוך ההתקשרות סיום על למשנהו להודיע

 

בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספים התגמולים שניתנו להלן פירוט   .ג

 הטבלה סעיף על נמנה שאינו, בחברה הענייןלכל אחד מבעלי , 2017לשנת 

 בחברה או בחברה תפקיד כבעל שנתן שירותים עם בקשר, לעיל המפורטת

 תאגיד ידי על אם ובין החברה ידי על לו ניתנו התגמולים אם בין, בשליטתה

   :שבשליטתה
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  שכר דירקטורים.   2

  אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי

  "כסה

  תפקיד  שם
 היקף
  משרה

 שיעור
 החזקה

  בהון
  מענק  שכר

 תשלום
 מבוסס
  מניות

 דמי
  ניהול

  ריבית  אחר  עמלה  יעוץ דמי
 דמי

  שכירות
  2אחר

  

  40  40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  "ריו  אלדר וןיר טל

  42  42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  "צדח  גלבנבר זאב

  41  41  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  "צדח  יראובנ משה

  41  41  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  "תבל דירקטור  אריה שקד

  42  42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  "תבל דירקטור  לי) רבינאשמואל (מו
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כללים (החברות  לתקנותכל דירקטור זכאי לגמול דירקטורים שנתי בהתאם 

 )"תקנות הגמוללהלן: "( 2000-התש"ס ),לדירקטור חיצוני בדבר גמול והוצאות

 1,860, וכן לגמול השתתפות בישיבות דירקטוריון בגובה ש"ח 29,270בסך של 

.  כל הסכומים ")ההשתתפות גמוללישיבות פרונטאליות (להלן: " ש"ח לצרכן

הסכומים הינם . בהתאם להוראות תקנות הגמול צמודים למדד המחירים לצרכן

בהתאם לדרגה שבה מסווגת "הסכום הקבוע"  -בטווח שבין "הסכום המזערי" ו

  ., לפי הענייןלתקנות הגמול בתוספת השניה והשלישית החברה

מגמול ההשתתפות ישיבה והחלטה  60%גין ישיבות טלפוניות הינו בשיעור הגמול 

  .50%בכתב 

  דירקטורים גמול

דירקטורים, שהוכר בהוצאות על ידי החברה בדוחות הכספיים בגין שנת  גמול

   ש"ח. אלפי 207- הסתכם בסך של כ 2017

  ושיפוי פטור

  .זה לחלקא' 29 תקנה ראו, הדירקטורים זכאים להם ושיפוי פטור בדבר לפרטים

  משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח

לחלק ' א29תקנה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ראו בדבר  לפרטים

  .זה

הינם בהתאם , עילוהמפורטים ל התגמולים להם זכאים נושאי המשרהן כי, ייצוי

על ידי  2015באפריל,  29ביום למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה 

נוספים ראו דיווחים מיידיים  האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. לפרטים

- ו 2015-01-004626(מס' אסמכתאות:  2015במרץ,  30-ו 21של החברה מימים 

  , בהתאמה), המובא על דרך ההפניה.2015-01-009855

  

   השליטה בתאגיד  :א21תקנה 

אשר מחזיק במניות  רואי תמרי נכון למועד הדוח, בעל השליטה בחברה הינו מר

באמצעות חברת דנבר רות קפיטל בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה  החברה

  , בדילול מלא). 37.04%מההון המונפק והנפרע של החברה ( 44.99% -ב

  פרטים בדבר החלפת השליטה בחברה

התקשרו בעלי השליטה הקודמים בחברה, מר ערן מיטל, מר , 2016 ,ביולי 6ביום 

עות חברות צרון שולמן ומר ירון ישראל (אשר החזיקו במניות החברה באמ

חברה פרטית דנבר רות קפיטל בע"מ,  עם") המוכרים(להלן: "בשליטתם) 

מהונה  30.96%-כבבעלותו ושליטתו המלאה של מר רואי תמרי, בהסכם לרכישת 

. במסגרת הסכם הרכישה, נקבע )"הסכם הרכישה"(להלן: רה המונפק של החב

ובנוסף נשמרה האופציה שניתנה  Put בין היתר כי למוכרים קיימת אופציית

בע"מ לרכישת ) 1979(של חברת גילאון השקעות  )סדרה ב'(למחזיקי האג"ח 

 מניות החברה. 
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ה"ה  –עם השלמת הסכם הרכישה מונו לדירקטוריון החברה ארבעה דירקטורים 

כמו כן, מר ערן . רבינא )מולי(רואי תמרי, טלי ירון אלדר, אריה שקד ושמואל 

מיטל ומר רן משה שחק התפטרו מתפקידם כדירקטורים בחברה ומר ערן מיטל 

ת השליטה בדבר החלפהתפטר גם מתפקידו כמנכ"ל החברה. לפרטים נוספים 

-2016( מס' אסמכתא:  2016ביולי,  6ראו דיווח מיידי של החברה מיום בחברה 

  .המובא על דרך ההפניה, )01-076309

 404,333ומכרו   ,Put -, מימשו המוכרים את אופציית ה2017בספטמבר,  18ביום 

תמורת מניות אלפי ש"ח (להלן: " 1,310מניות של החברה בתמורה לסך של 

שהוענקה להם במסגרת הסכם הרכישה. למיטב ידיעת החברה,  "),האופציה

הורה הנאמן, אשר אצלו הופקדה תמורת מניות האופציה, להעביר את תמורת 

 מניות האופציה לתאגיד מטעמם של המוכרים.

מניות של החברה  333,404יצוין, כי לנכון למועד הדו"ח, למיטב ידיעת החברה, 

  ם הועברו לקונה ו/או לצד ג' כלשהו. עדין מוחזקות על ידי הנאמן וטר

  

   עסקאות עם בעלי שליטה  :22תקנה 

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או 

עסקה עם בעל "להלן: שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורה (

שנת "), אשר החברה התקשרה בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שליטה

 הדוח ועד למועד הגשת דוח זה, או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח:

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון , 2017ביולי,  27-ו 2017במאי,  24בימים  .1

החברה ב"עסקת  את התקשרותהחברה והאסיפה הכללית, בהתאמה, 

) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי 3(1כהגדרתה בתקנה מסגרת", 

"). בהתאם לעסקת המסגרת, החברה עסקת המסגרת(" 2000 -, תש"סעניין)

, מפעם לפעם הכללית תהא רשאית למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה

ובכפוף לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה, להאריך ו/או לחדש 

את פוליסת הביטוח או להתקשר בפוליסה חדשה, לביטוח אחריות דירקטורים 

לרבות  משרה אחרים ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ונושאי

. לפרטים נוספים, נושא משרה שהינו ו/או עשוי להיחשב בעל שליטה או קרובו

 א' להלן. 29ראו תקנה 

לפרטים בדבר הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  .2

 ,בחברה מעת לעת שכיהנו ו/או המכהנים ו/או אשר יכהנוונושאי משרה, 

כפי לרבות נושא משרה שהינו ו/או עשוי להיחשב בעל שליטה או קרובו 

, ראו 2017שנתקבלה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחודש יולי, 

  א' לחלק זה לדו"ח. 29תקנה 

אישרו ועדת  , אישרה האסיפה הכללית (לאחר שנתקבל2017ביולי,  21ביום  .3

תקשרות החברה בהסכם הארכת תנאי האת  )התגמול ודירקטוריון החברה

למתן שירותי מנכ"ל עם האנומן ניהול וייזום בע"מ. לפרטים נוספים בדבר 

  . לדו"ח חלק זהל 1סעיף  21תנאי התגמול של מר תמרי ראו תקנה 
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 משרהונושאי ין יענ יהמוחזקים ע"י בעל מניות וני"ע המירים  :24תקנה 

בת או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר -בתאגיד, בחברה בכירה

  ח"לתאריך הדו

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של 

: א(מס' אסמכת 2017 2018בינואר,  7 החברה מיום מיידי של החברה, ראה דיווח

 ., המובא על דרך ההפניה)2018-01-002491

 

    ני"ע המיריםהון רשום, הון מונפק ו  :א24תקנה 

ראו  המיריםוני"ע  מונפקה  הונה, של החברה רשוםה הוןה אודות לפרטים

  .2017בדצמבר,  31של החברה  ליום  הכספיים לדוחות 14ביאור 

   מרשם בעלי המניות של התאגיד  :ב24תקנה 

  נכון למועד הדוח, מרשם בעלי המניות של החברה הינו כדלקמן:

  

  כמות מניות  מספר ני"ע בבורסה  מספר זיהוי  שם  המחזיקשם 

החברה לרישומים של 
הבורסה לניירות ערך בתל 

  בע"מאביב 
  13,968,046  1104363  51-035660-3  מניות רגילות
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     הדירקטורים של התאגידפרטים אודות   :26תקנה 

      בתקופת הדיווח, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה:להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון 

  
טל ירון אלדר 

  (יו"ר)
  רואי תמרי

 זאבלבנברג
  (דח"צ)

 ראובני משה
  (דח"צ)

שמואל (מולי) 
  רבינא

  אריה שקד

  005559901  55579627  053955639  058644337  040625808  058422734  זיהוימספר 

  תאריך לידה
באוקטובר,  15

1963  
באוקטובר,  19

1980  
  1959במרץ,  4  1956בינואר   3  1964במרץ  11 

בנובמבר,  29
1949  

  דין-להמצאת כתבי בי מען
, ת"א 3הרטגלס 

6997103  
א, גבעת 6השקד 
  3780800עדה 

גבעת  45עוזיאל 
  5401464שמואל 

, 3רחוב סביון 
  אביב-תל

-א' תל10טביוב 
  6722028אביב 

ת"ד  18הבושם 
-מבשרת 83115
  90805ציון 

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות

  לא  לא  הדירקטוריון חברות בועדות
חבר בוועדת 

ביקורת וועדת 
  תגמול

חבר בוועדת 
ביקורת וועדת 

   תגמול

חבר בוועדת 
ביקורת וועדת 

  תגמול
  לא

כדירקטור חיצוני או  מכהן
  כדירקטור בלתי תלוי

  חיצוני דירקטור  דירקטור חיצוני  לא  לא
בלתי דירקטור 
  תלוי

  לא

 חברה החברה,האם עובד של 
 עניין (פירוטקשורה או של בעל /בת

  )ממלא/ים אותם הוא התפקיד
  לא  לא  לא  לא  "ל החברהמנכ  לא

  2016ביולי,  6  2016יולי, ב 21  תאריך תחילת כהונה
בספטמבר,  22

2009  
 ,בדצמבר 25

2012  
  2016ביולי,  6  2016ביולי,  6

  השכלה

 תבוגר
במשפטים, 
תל אוניברסיטת 

אביב ומוסמכת 
מנהל עסקים 

ומימון, 
אוניברסיטת תל 

  .אביב

במשפטים,  בוגר
אוניברסיטת 
חיפה ומוסמך 

פילוסופיה, 
אוניברסיטת 

  .חיפה

תואר בוגר 
במדעי החיים 

מהאוניברסיטה 
העברית 

  בירושלים;
תואר מוסמך 
במנהל עסקים 
מאוניברסיטת 

  בר אילן;
מוסמך תואר 

במשפטים (ללא 
משפטנים) 

מאוניברסיטת 
  בר אילן

  

 המסלול בוגר
חוגי - הדו

 לחשבונאות
 וכלכלה

 מאוניברסיטת
 ורואה אביב תל

  ;מוסמך חשבון
  

, כלכלה בוגרת
אוניברסיטת תל 

 ךמוסמ, אביב
 עסקים מנהל

ת תל אוניברסיט
  אביב.
  

מדעי  בוגר
, המדינה
ת בר אוניברסיט

מוסמך , אילן
מדעי החברה 
ומתמטיקה, 
 אוניברסיטת

  ;חיפה
  

עיסוק בחמש השנים האחרונות 
מכהן  בהם נוספים תאגידיםפירוט ו

  כדירקטור (מלבד החברה)
  

 שותפה מנהלת
אלדר, -ירוןב

פלר, שורץ 
ושות', משרד 

, שותפה עו"ד
בתדמור ושות', 

דירקטורית 
אליאנס בחברות 

חברה לצמיגים 
מנופים , בע"מ

עורך דין בתחום 
מימון 

, פרויקטים
משרד תדמור 

שותף ושות', 
בתחום פרויקטי 

אנרגיה 
 ותשתיות

משרד גלייטמן ב
שותף , תמרי

מרצה 
באוניברסיטת 

  בר אילן 
ודירקטור 
  בחברות;

מכהן כיום 
  כדירקטור:

פורסייט  
אוטונומס 

  הולדינגס בע"מ

דצמבר מ החל
 -היום  – 1999

מנכ"ל חברת 
 – גאמידה

 מדאקוויפ
  בע"מ;

 – 2003 ינואר
 2008 דצמבר

'קר הלתמנכ"ל 
טכנולוגיות 

יו"ר ועדת 
השקעות 

איילון , עמיתים
לביטוח חברה 

סגן יו"ר , בע"מ
ק. , הדירקטוריון

קווי אויר  - א. ל. 
, למטען בע"מ
מנהל כללי 

, ודירקטור

 3, בעלים ומנהל
אר אסטרטגיה 

, יו"ר ויעוץ בע"מ
דיפנס מערכות 

גידור אלקטרוני 
ייעוץ , בע"מ

בנושא 
י.ש. , פרויקטים

אחים יעקובי 
סמנכ"ל , בע"מ
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טל ירון אלדר 

  (יו"ר)
  רואי תמרי

 זאבלבנברג
  (דח"צ)

 ראובני משה
  (דח"צ)

שמואל (מולי) 
  רבינא

  אריה שקד

לישראל פיננסים 
 בע"מ

 - אי.אם.אי. ו
עזר חברה 

לביטוח 
משכנתאות 

  .בע"מ

שותפות ב מייסד
. גרניט אנרגיה
מכהן כיום 
כדירקטור 

בארזה בע"מ, 
דנב רבע"מ, 

 –מ.רוזנפלד 
 מרכז –דלק 

עסקים ודלק 
  בע"מ

אלון רבוע כחול 
  ישראל בע"מ

החל  משנת  
 2017ועד  2012

דירקטור בחברת 
מיי סייז אינק. 

חברה זרה 
(דלוואר) 

הנסחרת בתל 
אביב 

  ובנסדא"ק,
יזם ושותף 

) בחברת  50%(
קבוצתי 

המקושרת בע"מ 
המפתחת 
אפליקצית 

  .מובייל לתיירות

חברה  –בע"מ 
אחזקות 

ציבורית בענף 
הרפואה 
שנסחרה 

  "ק;בנסד
דצמבר מ החל
 ובמברנ – 1990

מנכ"ל  - 1999
חברת גאמידה 

פור לייף 
  (ישראל) בע"מ.

כדירקטור  מכהן
  בחברות הבאות:

 סולומון
אחזקות בע"מ, 

בע"מ,  גאמידה
פור  גאמידה

לייף (ישראל) 
בע"מ, דניאל 

בע"מ,  ביוטק
סביון 

דיאגנוסטיקה 
 וגאמידורבע"מ 

דיאגנוסטיקה 
  בע"מ.

איי.פי.סי נפט 
וגז אחזקות 

  .בע"מ

יתוח נשיא לפ
קבוצת , עסקי

  .ברן בע"מ

אחר  ענייןבן משפחה של בעל 
  בחברה

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

דירקטור שהחברה רואה האם הוא 
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

ו/או בעל כשירות  ופיננסית 
  מקצועית

  לא  לא  כן  כן  לא  כן
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   נושאי משרה בכירה של התאגיד  א:26תקנה 

  

  לידה תאריך  זיהוי מספר  שם

 שהוא התפקיד
, בחברה ממלא

, בת בחברה
 או קשורה בחברה
  בה עניין בבעל

  תחילת כהונה

 מורשה האם
 חתימה
 עצמאי
  בחברה

 בן או עניין בעל האם
 משרה נושא של משפחה
 בעל של או אחר בכירה

  בחברה עניין

  השכלתו
  אחרונות שנים 5 במשך עקרי עיסוק

  

  לא  לא  2014 במאי 1  כספים מנהלת  1973 במאי 4  025153206  לוי יפה' גב

תואר ראשון  בוגרת
במנהל עסקים, 

התמחות בחשבונאות, 
למנהל  במכללה
האקדמי  במסלול

  בראשון לציון

חשבת בחברת טריטק   - למינויה ועד 2012 משנת
, מנהלת כספים במכון לחקר בע"מ 21תעשיות 

 שירותי מתןו האתגרים הבטחונים העתידיים (ע.ר.)
 משרד, יעקב פסי אצל ציבוריות לחברות חשבות

  ."חרו

 גוטסמן דנה' גב
  ארליך

  לא  לא  2011 בנובמבר 17  פנים מבקרת  1975 באוגוסט 8  037575735

 ראשון תואר בוגרת
, עסקים במנהל
, בחשבונאות התמחות

 האקדמית במכללה
 ובעלת  לציון בראשון

 מוסמך תואר
 פנימית בביקורת
 ציבורי ומנהל

 בר מאוניברסיטת
  .אילן

 וראש שותפה). CIA( מוסמכת פנימית מבקרת
) RAS( סיכונים וניהול פנימית ביקורת קבוצת

 מכהנת. האפט זיו BDO בפירמת רואי החשבון 
, ציבוריות חברות של רחב במגוון פנימית כמבקרת

  "ריםומלכ עמותות וכן פרטיות, ממשלתיות
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   החתימה העצמאיים מספר מורשי  :ב26קנה ת

   .עצמאיים חתימה מורשיאין בחברה  דוח תקופתי זה למועד נכון

   רואה החשבון של התאגיד  :27תקנה 

ושות'  משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח רואי חשבון

)BAKER TILLY( ,  רמת גן.11בגין  םמנחמרחוב ,  

 אינו בעל עניין או בן משפחה שללמיטב ידיעת החברה, רואה החשבון או שותפו 

  בחברה. בעל עניין או של נושא משרה בכירה

   ןשינוי בתזכיר או בתקנו  :28תקנה 

אישרה האסיפה הכללית של החברה, את שינוי שמה של , 2017ביולי,  27- ו 20ביום 

השקעות בע"מ. בהתאם, שונה תקנון החברה, כך שיותאם  החברה להרודיום

 2017, באוגוסט 16לשמה החדש. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

  ), הנכלל על דרך ההפניה.2017-01-083685(אסמכתא מס': 

  מיוחדתאסיפה כללית  החלטות   ): ג(29 תקנה

את הנושאים של החברה השנתית והמיוחדת , אישרה האסיפה הכללית 2017ביולי,  27-ו 20ביום 

  הבאים: 

ועדכון התקשרות החברה עם בעל השליטה, מנכ"ל ודירקטור בחברה, מר רואי תמרי,  ההארכ

. לפרטים נוספים אודות תנאי 2017, ביולי 21מנכ"ל לשלוש שנים החל מיום  בהסכם למתן שירותי

  לחלק ד' זה.  21תקנה ההתקשרות, ראו 

ש פוליסת הביטוח או ודיו/או לח כהלהאר"עסקת מסגרת" החברה בהתקשרות  אישור

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים ביחס לכל  בפוליסה חדשה ותלהתקשר

  א' להלן.29לפרטים נוספים, ראו תקנה הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, 

, )הדירקטוריון יו"ר(אישור הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה: ה"ה טל ירון אלדר 

דירקטור (ואריה שקד ) דירקטור בלתי תלוי(, שמואל מולי רבינא )מנכ"ל ודירקטור(רואי תמרי 

  .)בלתי תלוי

 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח רואי חשבון כרואה

 החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את

  .שכרם

דומה  או לשם,” Investments Herodium”שינוי שם החברה ל"הרודיום השקעות", ובאנגלית 

החדש של  אחר כפי שיאשר רשם החברות ולתקן את תקנון החברה באופן שישקף את שמה

 החברה.
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  :  א29 תקנה

  :ביטוח נושאי המשרה אשר בתוקף לתאריך הדוח

והאסיפה  אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 2017ביולי,  27-ו 2017במאי,  24מים בי

לתקנות  )3(1החברה ב"עסקת מסגרת", כהגדרתה בתקנה  את התקשרות הכללית, בהתאמה,

בהתאם לעסקת  .")גרתעסקת המס(" 2000 -תש"ס ),בעסקאות עם בעלי עניין הקלות(החברות 

 רשאית למשך שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, מפעם לפעם ובכפוף המסגרת, החברה תהא

פוליסת הביטוח או  לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה, להאריך ו/או לחדש את

ו/או בחו"ל, לביטוח אחריות  להתקשר בפוליסה חדשה, עם אותו מבטח או אחר, בישראל

הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, המכהנים וכפי  דירקטורים ונושאי משרה אחרים ביחס לכל

נושא משרה שהינו ו/או עשוי להיחשב בעל שליטה או קרובו, או למי  שיהיו מעת לעת, לרבות

  להיות עניין אישי בהתקשרות על פי עסקה כאמור. שלגביו עשוי

א. פרמיה  כדלקמן: התקשר בה, מעת לעת, הינןתקרות הפוליסה שתהא הנהלת החברה רשאית ל

; מיליוני דולר ארה"ב, למקרה ולתקופה 10ב. גבול אחריות של עד ; אלפי דולר 15שנתית של עד 

ד. ; וקנדה אלפי דולר ארה"ב בתביעות המוגשות בארה"ב 30ג. השתתפות עצמית של עד 

החברה הנוגעת לדיני  ת כנגדאלפי דולר ארה"ב בגין תביעו 30השתתפות עצמית בתקרה של עד 

בהתאם  דולר ארה"ב לתביעות אחרות. אלפי 8ניירות ערך בישראל והשתתפות עצמית של עד 

, 2017ביולי  30ובהמשך להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  לעסקת המסגרת

הוחלט להאריך את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

 "), בתנאים כדלקמן:הפוליסהשכיהנו ו/או המכהנים ו/או אשר יכהנו בחברה מעת לעת (להלן: "

 ; השתתפות עצמית לחברה בסך של ,6,750$פרמיה שנתית של ; 5,000,000$גבול אחריות של עד 

$ לתביעות 30,000לתביעות בארצות הברית בקנדה, השתתפות עצמית לחברה בסך של  30,000$

בתוקף תהא הפוליסה  לתביעות אחרות. 7,500$והשתתפות עצמית לחברה בסך של ני"ע בישראל 

  .2018 ,ביולי 5עד ליום 

  כתבי שיפוי ופטור אשר בתוקף לתאריך הדוח

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  2016בספטמבר,  12-ו 2015, יוליב 12ביום 

הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים לנושאי משרה בכירה בחברה לרבות דירקטורים ונושאי 

ביולי,  13משרה הנמנים על בעל השליטה החברה. לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 

בהתאמה), , 2016-01-122053- ו 2015-01-071340(מס' אסמכתאות:  2016בספטמבר,  12- ; ו2015

  המובאים על דרך ההפניה.

  

 
  רואי תמרי    טל ירון אלדר

 מנכ"ל ודירקטור    יו"ר דירקטוריון
  

  2018 ,ץבמר 28: תאריך



  :הצהרת מנהלים  
  

 )1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   

  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  , מצהיר כי:רואי תמריאני, 
  

(להלן:  2017) לשנת "התאגיד"(להלן:  הרודיום השקעות בע"מבחנתי את הדוח התקופתי של  )1
 )."הדוחות"

בהם מצג של עובדה ת ולא חסר לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותי )2
מהותית, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  )3
פעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  )4
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 

ים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה במישרין או מעורב
 .עליהם

  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  

  

  

  

  
  

  ____________________                 2018, סבמר 28     

  ודירקטור מנכ"ל ,רואי תמרי       תאריך            

  

    

  

  

  

  

  



   

 :)2ב(ד)(9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 

  הצהרת מנהלים

  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

  

  כי: ה, מצהיריפה לוירו"ח אני, 

(להלן:  הרודיום השקעות בע"משל  ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותבחנתי את הדוח )1
 )."הדוחות"(להלן:  2017) לשנת "התאגיד"

אינם כוללים מצג לא נכון של הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות  )2
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

דיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי י )3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

ל דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת ש )4
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה 

  עליהם
  

  ן.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל די

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ________________________                         2018, סבמר 28

 כספים סמנכ''ל, יפה לוי              תאריך         

  

  

































































































2/25/2019 יתרה ותנועות בחשבון

about:blank 1/1

הדפסה בוצעה בתאריך 25/02/2019 בשעה 20:59
חשבון מספר 477-528263 אינטרקולוני אחזקות טאוורס

עובר ושב-יתרה ותנועות בחשבון

תנועות בחשבון מתאריך 27/01/19 עד 25/02/19 - 30 ימים אחרונים

 כל התנועות

 אסמכתא     יתרה בש"ח     זכות/חובה     סוג תנועה     תאריך ערך     תאריך     

יתרה קודמת נכון ל -02/01/19: ₪101,484.70

6.80101,477.9077777777-השלמת דמי ניהול מזערי01/02/19

יתרה נוכחית נכון ל -25/02/19 20:59: ₪101,477.90

 
(י)-פעולה בערוץ ישיר. (פ)-פעולה על ידי בנקאי.
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2/25/2019 חיובים קרובים

about:blank 1/1

הדפסה בוצעה בתאריך 25/02/2019 בשעה 20:56
חשבון מספר 405-395399 הרודיום השקעות בע"מ

כרטיסי אשראי-חיובים קרובים

עליך לבחור כרטיס אשראי: 

תאריך חיוב- 02/03/19 סה"כ לחיוב:  1,195.71
 
 

מספר שובר     סכום החיוב בש"ח     תשלומים     סוג החיוב     סכום בש"ח / מטבע מקור     שם בית העסק     תאריך הקנייה     

62.711014 רגיל שוטף62.71יופי סמאפ פתרונות06/02/19

1,133.008566910 רגיל שוטף1,133.00מ.המשפטים-רשם החברות14/02/19

מאסטרכרד-ביזנס - 6061
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2/25/2019 מבט על

about:blank 1/1

הדפסה בוצעה בתאריך 25/02/2019 בשעה 20:55
חשבון מספר 405-395399 הרודיום השקעות בע"מ

פיקדונות וחסכונות-מבט על

יתרה בפק"מ  : 14,002,490 ש"ח, ל- 24/02/19

יתרה בפיקדון יומי  (פח"ק) : 1,840,208 ש"ח, ל- 24/02/19

יתרה בחסכונות  : 0 ש"ח, ל- 25/02/19

יתרה בקופות גמל  : 0 ש"ח, ל- 25/02/19

 למעקב אחר פיקדונותיך וחסכונותיך השתמש בהתראות
 
 

הסכומים הינם לפני ניכוי מס.

במשיכה מליאה, הסכום שישולם בפועל יקבע על פי שיערוך הקופה ביום התשלום והוא עשוי להיות גבוה או נמוך מהסכום
הנ"ל

הטבות ופעולות לשירותך

  פיקדונות בהתאמה אישית

כדאי לדעת

אישור ניכוי מס במקור 

 
בשירות  האינטרנט ניתן להדפיס

אישור ניכוי מס במקור  (867)
מריבית ומרווחים אחרים

 
מפיקדונות ומתוכניות חיסכון.

  
 

https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/HS/P446.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/HS/P440.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/HS/P437.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/HS/P452.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/IC/P946Register.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/HS/P377.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/Osh/P806.aspx


2/25/2019 מבט על

about:blank 1/1

הדפסה בוצעה בתאריך 25/02/2019 בשעה 20:56
חשבון מספר 405-395399 הרודיום השקעות בע"מ

עובר ושב-מבט על

יתרה ותנועות בחשבון נכון ליום 24/02/19

 יתרה בש"חזכות/חובהסוג תנועהתאריך

63,000.2863,026.44קיזוז עוש פחק24/02/19

3,299.00-ב. לאומי- מינויים (י)24/02/19

24/02/19 2,608.01-פירעון שיק (י)

24/02/19 46,800.00-פירעון שיק (י)

24/02/19 10,296.0023.43-פירעון שיק (י)

 
(י)-פעולה בערוץ ישיר. (פ)-פעולה על ידי בנקאי.

יתרת עו''ש: ₪23.43 נכון ליום 25/02/19 לשעה 20:56 

פירוט הכנסות והוצאות בחודשים קודמים 

התפלגות הוצאות חודשיות 

התחייבויות ונכסים 

מידע ופעולות

 העברת זה"ב 
טופסי בקשה ואישורים לניהול

 חשבונך 
 העברה לחשבון אחר 

 תשלום משכורות 
 כרטיסי אשראי- חיובים קרובים 

 מבט על השקעות 

כדאי לדעת

https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/Osh/P487.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/Osh/DownloadForms.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/Osh/P278.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/Osh/P484New.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/CC/P436.aspx
https://mto.mizrahi-tefahot.co.il/Online/Ne/Main.aspx


2/25/2019 יתרה ותנועות בחשבון

about:blank 1/1

הדפסה בוצעה בתאריך 25/02/2019 בשעה 21:01
חשבון מספר 477-499093 אינטרקולוני טאוורס בע"מ

עובר ושב-יתרה ותנועות בחשבון

תנועות בחשבון מתאריך 27/01/19 עד 25/02/19 - 30 ימים אחרונים

 כל התנועות

 אסמכתא     יתרה בש"ח     זכות/חובה     סוג תנועה     תאריך ערך     תאריך     

יתרה קודמת נכון ל -02/01/19: ₪2,908.34

6.802,901.5477777777-השלמת דמי ניהול מזערי01/02/19

יתרה נוכחית נכון ל -25/02/19 21:01: ₪2,901.54

 
(י)-פעולה בערוץ ישיר. (פ)-פעולה על ידי בנקאי.
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2/25/2019 יתרה ותנועות בחשבון

about:blank 1/1

הדפסה בוצעה בתאריך 25/02/2019 בשעה 20:58
חשבון מספר 477-528220 אינטרקולוני נווה צדק בע"מ

עובר ושב-יתרה ותנועות בחשבון

תנועות בחשבון מתאריך 28/11/18 עד 25/02/19 - 3 חודשים אחרונים

 כל התנועות

 אסמכתא     יתרה בש"ח     זכות/חובה     סוג תנועה     תאריך ערך     תאריך     

יתרה קודמת נכון ל -01/11/18: ₪60,313.66

6.8060,306.8677777777-השלמת דמי ניהול מזערי02/12/18

6.8060,300.0677777777-השלמת דמי ניהול מזערי01/01/19

יתרה נוכחית נכון ל -25/02/19 20:58: ₪60,300.06

 
(י)-פעולה בערוץ ישיר. (פ)-פעולה על ידי בנקאי.
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2/25/2019 יתרה ותנועות בחשבון

about:blank 1/1

הדפסה בוצעה בתאריך 25/02/2019 בשעה 21:02
חשבון מספר 477-528212 אינטרקולוני רעננה בע"מ

עובר ושב-יתרה ותנועות בחשבון

תנועות בחשבון מתאריך 27/01/19 עד 25/02/19 - 30 ימים אחרונים

 כל התנועות

 אסמכתא     יתרה בש"ח     זכות/חובה     סוג תנועה     תאריך ערך     תאריך     

יתרה קודמת נכון ל -01/01/19: ₪9,073.75

6.809,066.9577777777-השלמת דמי ניהול מזערי01/02/19

יתרה נוכחית נכון ל -25/02/19 21:02: ₪9,066.95

 
(י)-פעולה בערוץ ישיר. (פ)-פעולה על ידי בנקאי.
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 2018, דצמברב 31
 

 הרודיום השקעות בע"מ
 "(החברה)"

 
 לכבוד   לכבוד 

 "(הבורסה)" הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך
 באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

 
 ג.א.נ.,

 
  ומיוחדת ח מיידי על כינוס אסיפה כללית"דו הנדון:

"(, הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות החברותחוק )" 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין הוראות תקנות  , "(דוחותהתקנות )" 1970-ם(, תש"ליתקופתיים ומיידי

הוכחת בעלות במניה )החברות תקנות "(, תקנות עסקה עם בעל שליטה)" 2001-בעל שליטה בה(, תשס"א

הצבעה בכתב ) ולתקנות החברות "(,בעלות הוכחת תקנות)" 2000-התש"ס, (לצורך הצבעה באסיפה הכללית

של בעלי המניות של  מיוחדתהודעה בדבר זימון אסיפה כללית ניתנת בזאת , 2005-, התשס"ו(והודעת עמדה

במשרדי פרל כהן צדק לצר  17:00 בשעה, 2019 ,פברוארב 4 ,'ב "(, אשר תתקיים ביוםהאסיפההחברה )"

 ."(האסיפה)" יפו-, תל אביב121(, דרך מנחם בגין 53מגדל עזריאלי שרונה )קומה ברץ, 

 :נושאים על סדר יום האסיפה .1

חיצונית בחברה,  יתדירקטורכ ,"(הגב' מרום)להלן: " הגב' מיכל מרום של המינוי רושיא .1.1

הכללית, ותנאי כהונתה. לפרטים ראו לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה 

 להלן. 2.1סעיף 

המוחזק בשרשור על ידי  פרויקט אפומט )כהגדרתו להלן(, אישור מתווה מוצע לרכישת .1.2

זכאי בעל השליטה עשוי להיות  . כפועל יוצא מאישור המתווה,65%החברה בשיעור של  

לפרטים . אירו אלפי 215עד  בחברה המכהן כמנכ"לה, מר רואי תמרי, לשיפוי כספי בסך של

 להלן. 2.2נוספים ראו סעיף 

 פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה: .2

 שנים שלוש בת לתקופהכדירקטורית חיצונית בחברה, הגב' מרום מינויה של  אישור .2.1

 :, ואישור תנאי כהונתההכללית האסיפה במועד שתחילתה

 המינוי ( לחוק החברות, את2()1)א-)א( ו245לאשר, בהתאם להוראות סעיף  מוצע 2.1.1

שנים, שתחל  3בחברה לתקופת כהונה בת  תחיצוני יתכדירקטורהגב' מרום  של

 .הכללית האסיפה במועד

 הדוחות ( לתקנות10ב)א()36-ו 26פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ה יובאו הלןל 2.1.2

 :הגב' מרום אודות

 024675746 מס' זיהוי

 1.11.69 תאריך לידה

 , תל אביב9אושה  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית אזרחות/נתינות
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 במועד האסיפה הכללית מועד תחילת כהונה כדח"צית

האם הינה בעלת כשירות 

מקצועית/מומחיות חשבונאית 

 פיננסית

 מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעלת 

חברות בוועדה/ועדות של 

 הדירקטוריון

בכפוף לאישור מינויה, תהא חברה 

 .בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול

האם מכהן כדירקטור חיצוני / 

 בלתי תלוי

 כן.

תפקיד בחברה, חברה בת, חברה 

 קשורה או בבעל עניין בחברה 

 לא.

מנהל עסקים וחשבונאות תואר ראשון ב השכלה

מאת המכללה למנהל ותואר שני עם 

במימון מאת ברוק קולג', ניו התמחות 

 יורק.

 דירקטורית חיצונית בחברות ציבוריות. תעסוקה בחמש השנים האחרונות

פירוט תאגידים נוספים בהם מכהן 

 כדירקטור

דירקטורית חיצונית בחברת ארקו 

החזקות בע"מ, דירקטורית חיצונית 

אנרגיה בע"מ, דירקטורית  OPCבחברת 

מ, חיצונית בחברת דן תחבורה בע"

דירקטורית בלתי תלויה בחברת 

ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ, 

דירקטורית חיצונית בחברת טוגדר 

פארמה בע"מ, דירקטורית חיצונית 

בחברת הלמן אלדובי ודירקטורית 

חיצונית בחברת אורן השקעות )א.א.א( 

 בע"מ.

קרבת משפחה עם בעל עניין אחר 

 בחברה )אם יש(

 אין.

על האם החברה רואה אותו כב

מומחיות חשבונאית ופיננסית 

לצורך עמידה במספר המזערי 

 שקבע הדירקטוריון

 לא.

 הוכישורי הלעניין כשרות הלחברה הצהרהגב' מרום  הטרם זימון האסיפה, מסר 2.1.3

לחוק  241 פי סעיף -בחברה, כנדרש על תחיצוני יתכדירקטור הלקיום תפקיד

 .'אנספח כאמור מצורפות לדוח זה כ ההחברות; ההצהר
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 כהונתה ועבורחיצונית בחברה,  כדירקטורית מיכל מרוםמינויה של  לאישורבכפוף  2.1.4

גמול ל זכאית תהא הגב' מיכלחיצונית בחברה כאמור לעיל,  כדירקטורית

בתקנות החברות )כללים  לפי סכומים המינימאליים כקבועהשתתפות וגמול שנתי 

 של ההון, לחברה בדרגת 2000-דירקטור חיצוני(, התש"סבדבר גמול והוצאות ל

 המקובל הנוסח פי על שיפוי לכתב זכאות וכן, לעת מעת שיעודכנו כפי, החברה

 ונושאי לדירקטורים הביטוח פוליסת מסגרתב להכללתהו 1,לעת מעת בחברה

 2.החברה של משרה

 המוחזק בשרשור על ידי החברה בשיעור של  פרויקט אפומטאישור מתווה מוצע לרכישת  .2.2

זכאי בעל השליטה בחברה המכהן  עשוי להיות . כפועל יוצא מאישור המתווה,65%

  יורו. אלף 215עד  כמנכ"לה, מר רואי תמרי, לשיפוי כספי בסך של

(, דיווחה החברה אודות 2018-01-114201)מס' אסמכתא:  2018בנובמבר,  27ביום 

 BH Can Holdings-ופנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע''מ  עם במזכר עקרונותהתקשרותה 

LLCהפועלת בתחום חברה  ,מניות חברת פנקאסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ י, בעל

ה של פעילות למיזוג"(, הניצעים"-" וסיהפנאק)להלן בהתאמה: " הקנאביס הרפואי

 (. ", לפי הענייןעסקת המיזוגו" "מזכר העקרונות: ")להלן לתוך החברה הפנאקסי

לחוק  350כי על החברה לבצע הסדר לפי סעיף במסגרת מזכר העקרונות, נקבע, בין היתר, 

תמכור החברה ככל שלא  וכי לרבות נכסיה, החברות, להוצאת פעילותה הקיימת של החברה

לידי נאמן, אשר הם יועברו , מיזוגהת עסקת עד למועד השלמאת נכסיה ופעילותה הקיימת 

חלוקת התמורה לבעלי מניות החברה נכון למועד הקובע כפי שיוגדר לו םיפעל למכירת

 במסגרת ההסדר.

ת עסקת שלמבכפוף לאמור להלן, נכון למועד הכמו כן, הוסכם במסגרת מזכר העקרונות, כי 

סכום המזומנים )להלן: " מיליון ש''ח בקופתה 16.5 , יהא לחברה סך של לפחותמיזוגה

תועבר לידי לא תימכר עד למועד ההשלמה ופעילותה הקיימת של החברה "(, וכי אם המוסכם

הנאמן לצורך מכירתה במסגרת ההסדר, אזי ככל שבמועד ההשלמה יהיה בקופת החברה 

מיליון ש''ח, תחתום החברה על הוראה  16.3-ליון ש''ח, אך הגבוה ממי 16.5-סכום הנמוך מ

בלתי חוזרת לנאמן להעביר לחברה את הסכום החסר מתוך ההכנסות הראשונות ממכירת 

 .הפעילות הקיימת של החברה אשר תתבצע על ידי הנאמן

בקופת החברה יתרת מזומנים תמצא  המיזוג ת עסקתבמועד השלמשככל כי עוד הוסכם, 

כמות הניצעים יהיו זכאים להקצאת ₪, מיליון  22-מ או ניירות ערך סחירים בשווי הנמוך/ו

 5%המוצעות להם במסגרת העסקה, בשיעור של עד  מניותה 75%-מניות נוספת מעבר ל

-ייקבע ביחס ישיר פרו, אשר נוספים מהון המניות המונפק של החברה נכון למועד ההשלמה

מיליון ש"ח שיימצא ביתרת מזומנים ו/או  2.22מיליון ש"ח לבין  16.5 ראטה להפרש בין

 ."(הקצאת המניות הנוספת)להלן: " ניירות ערך סחירים שבקופת החברה

                                                 
( 097906-01-2016)מס' אסמכתא: ) 2016, באוגוסט 04נספח א' לזימון אסיפה כללית שדיווחה החברה ביום לפרטים נוספים ראו  1

(, 2018-01-027162) מס' אסמכתא:  2018, במרץ 29, שפורסם ביום 2017א לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 29וכן תקנה 
 הנכללים על דרך ההפניה.

  לעיל. 1ראה ה''ש  2
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תנאי מזכר העקרונות להוצאת פעילות החברה ונכסיה מחוץ לחברה עד על מנת לעמוד ב

ונת החברה , בכולמועד ההשלמה ולהשאיר בקופת החברה את סכום המזומנים המוסכם

צבר קרקעות במחוז אפומט בצפון בבעלותה, שהנו  נותר אשר מקרקעין יחיד נכסלמכור 

 . ("הפרויקטאו " "מטופרויקט אפדונם )להלן: " 491 בוקרשט, בשטח כולל של

)להלן:  Inercolony Ltdת מוחזק בידי החברה באמצעות חברת הב מטופרויקט אפ

"(. טקטיקל)להלן: "  Tactical Properties SRLממניות 65%-, המחזיקה ב"(אינטרקולוני"

הדונם הנותרים, לא  350ואילו לגבי  כמלאישל החברה כספיים הבדוחות  וסווגדונם  141-כ

 3.להשקעהכנדל"ן  השימוש העתידי בהם ולפיכך סווגונקבע טיב 

 "(הצעת הרכישהמט )להלן: "ת פרויקט אפוהצעת רכישתנאי  .א

פרויקט בהצעה לרכישת , "(המציע)להלן: " מר ערן מיטלפנה , 2018בדצמבר  2ביום 

 אפומט, באמצעות שתי דרכים חלופיות:

מהונה המונפק  65%המהוות  ,אינטרקולוני בטקטיקל מלוא אחזקותרכישת  .1

, באופן שבו לאחר "(התמורה)להלן: " אלפי אירו 160בתמורה לסך של והנפרע, 

מט ובפרויקט אפה ונכסיה, שהנן בעלותה , תוצע פעילותרכישת טקטיקל השלמת

 לחלופין או; משרשור בעלות החברה

 רכישת הפרויקט ישירות על ידי מר ערן בעצמו או באמצעות חברה שתוקם על ידו.  .2

בכל טקטיקל שבמועד השלמת הרכישה, תחזיק לכך  ות, כפופהחלופיות הרכישהת והצע

שהשלמת לכך ו, 2016ביולי  6יום נכון למט בהן החזיקה ופרויקט אפבהבעלות זכויות 

או כל מועד אחר אשר יוסכם בין , 2019בינואר  31תושלם עד ולא יאוחר מיום  הרכישה

  .לחברההמציע 

  פרטים אודות המציע  .ב

מר ערן מיטל היה בעל שליטה בחברה באמצעות חברה בשליטתו ובבעלותו המלאה, אשר 

, עם העברת השליטה בחברה לידי מר 2016ביולי  6חדל להיות בעל עניין בחברה ביום 

, במסגרת ההסכם להעברת השליטה שנכרת בין בעלי השליטה הקודמים רואי תמרי

)להלן:  2016ביולי  6בחברה לבין מר רואי תמרי, באמצעות חברה בבעלותו המלאה ביום 

 4."(העברת השליטה הסכם"

 מכירההת סקלו עניין אישי באישור ע בחברה, פרטים אודות בעל השליטה .ג

בעל השליטה בחברה, המחזיק, באמצעות חברת דנבר רות קפיטל  מר רואי תמרי הינו

מהונה המונפק והנפרע ללא דילול  42.43%-כ מניות החברה, המהוות 5,927,138-בבע"מ 

  .וכדירקטור בה מר תמרי מכהן בנוסף כמנכ"ל החברה בדילול מלא. 34.93%-וב

 מהות העניין האישי .ד

                                                 
 29ם ביום אשר פורס 2017לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  8.3.3.2מט ראו סעיף ולפרטים נוספים אודות פרויקט אפ 3

 ."(הדוח התקופתי)להלן: " (2018-01-027162)מס' אסמכתא:  2018במרץ, 
)מס'  2016ביולי  6העברת השליטה בחברה לידי מר רואי תמרי, ראו דיווח מיידי של החברה מיום הסכם לפרטים נוספים אודות  4

 ., הנכלל כאן על דרך ההפנייה(2016-01-076309אסמכתא: 
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נקבע, כי במקרה שבו  5ההסכם להעברת השליטה בחברה לידי מר רואי תמרי,במסגרת 

מט לצד שלישי ועד לתום תקופה הקבועה בהסכם העברת השליטה, לא יימכר פרויקט אפ

מאת בעלי מניותיה  אירואלפי  215עד שיפוי בסך של תזכאי לקבלכלשהו, מר תמרי יהא 

 "(. השיפוי)להלן: " , ובכללם המציעידיוטרם העברת השליטה ל חברהשל ה הקודמים

מבלי שנתקבלה הצעה ברת מימוש התקופה המוסכמת בהסכם העברת השליטה חלפה 

ועל כן, התגבשה למכירת הפרויקט עד למועד קבלת הצעת הרכישה נשוא דוח זימון זה, 

עם זאת, על מנת לאפשר את רכישת הקרקע זכאותו של מר תמרי לקבלת השיפוי. 

הפחית את גובה מר תמרי הסכים שלא לעמוד על זכאותו למלוא השיפוי ולמהחברה, 

 . אירו פיאל 170השיפוי לסך של עד 

 הדרך שבה נקבעה התמורה .ה

למציאת רוכשים פוטנציאליים למימוש החברה פעלה ממועד העברת השליטה בחברה, 

החברה הצעות זולת הצעת הרכישה נשוא דוח זימון זה, לא קיבלה  פרויקט אפומט, אולם

 . אחרות רכישה

אלפי  412-בסך של כבכללותו , הוערך שווי פרויקט אפומט 2017בדצמבר,  31נכון ליום 

. עם זאת, אלפי אירו 268-מהזכויות בו הוערכה בשווי של כ 65%ומכאן שרכישת  6אירו

, הן לנוכח החודשים החולפים 12במהלך עותית משמהחברה מעריכה כי סכום זה פחת 

 ;רומניהבהחקלאי שוק הנדל"ן ב הירוד העסקי שינוי במצבואי ה שינוי בייעוד הקרקעאי 

חודשים  24-במהלך תקופה בת למעלה מהן לנוכח היעדר רוכשים פוטנציאליים לפרויקט 

כש היחידי והן לנוכח העובדה כי הרומאת שהועברה השליטה בחברה לידי מר תמרי; 

שפנה לחברה בהצעה לרכישת הפרויקט, הנו המציע, אשר היה בעל זכויות בפרויקט 

 . מכוח היותו בעל שליטה בעבר בחברה

  נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה .ו

ודנה בתנאי  בהרכב מלאשל החברה  הביקורתועדת התכנסה , 2018בדצמבר,  13ביום 

ורת קבעה כי יש לסווג את הצעת הרכישה כעסקה הטעונה הצעת הרכישה. ועדת הביק

השיפוי לו זכאי מר ( לחוק החברות וזאת עקב 4)270אישור מיוחד בהתאם לתנאי סעיף 

ועדת הביקורת אישרה את תנאי הצעת הרכישה  .הסכם העברת השליטה מכוחתמרי 

 והמליצה לדירקטוריון החברה לאשרה.

, זולת מר רואי תמרי , התכנס דירקטוריון החברה2018בדצמבר,  13 יוםאותו המועד, ב

לאחר לדון בתנאי הצעת הרכישה, ו אשר יש לו עניין אישי באישור העסקה כאמור,

לאשרה ולהביאה לאישור אסיפת בעלי , החליט הביקורתשהובאה בפניו המלצת ועדת 

 . מניות החברה

 ריון לאישור העסקה:יפורטו נימוקי ועדת הביקורת והדירקטו להלן

                                                 
 לעיל. 4ראה ה"ש  5
 .2017לפרטים נוספים אודות הערכת השווי ראה פרק ב' לדוח התקופתי של החברה לשנת  6
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מצויים בליבת פעילותה של למימוש נכסים שלא הצעת הרכישה הנה אמצעי קבלת  .1

. כמו כן, אשר יפעל למכירתם מבלי שתידרש החברה להעבירם לידי נאמןהחברה, 

 הקבוע בעסקת המיזוג לצורך עמידה בתנאי המתלהקבלת הצעת הרכישה נועדה 

 החברה. להותרת סכום המזומנים המוסכם בקופת 

קבלת הצעת הרכישה אף עשויה להביא את החברה למצב בו בקופתה יוותר סכום  .2

 הגבוה מסכום המזומנים המוסכם בקופת החברה, שאז הקצאת המניות הנוספת

 החברה תפחיתמהונה המונפק והנפרע של החברה ובכך  5%-תפחת מ כהגדרתה לעיל

בעקבות הקצאת המניות  יםדילול נוסף של בעלי מניותיה הנוכחיים והעתידיאת ה

 .הנוספת

הכרוכות קבלת הצעת הרכישה תחסוך לחברה עלויות כבדות משקל בדמות הוצאות  .3

חליפי, עלויות רוכש פוטנציאלי החברה, מציאת תוך הוצאת הפעילות הנוכחית מב

וכיוצא  הכרוכות בסגירת חברות הבנות של החברה המחזיקות בשרשור בפרויקט

 .באלה

בשל השיפוי לו זכאי מר לאישור אסיפת בעלי המניות  מובאתשה קבלת הצעת הרכי .4

תמרי. השיפוי ישולם למר תמרי על ידי בעלי מניותיה הקודמים של החברה בהתאם 

להסכם העברת השליטה, אולם לא יגרע מהתמורה אשר תנבע לחברה ממכירת 

 .  ולא ישפיע על תנאי העסקה בשום אופן הפרויקט

החודשים שחלפו ממועד העברת השליטה בחברה לידי מר תמרי ועד שנתקבלה  36-ב .5

ההצעה נשוא ענייננו, תר דירקטוריון החברה אחר רוכשים פוטנציאליים לרכישת 

הפרויקט אולם לא נתקבלו הצעות אלטרנטיביות ברות מימוש, זולת ההצעה 

 דוח זה. העומדת לאישור ב

ן החברה שקלו את היעדר חלופה אחרת למכירת וועדת הביקורת ודירקטורי .6

הפרויקט, אל מול הצורך לעמוד בתנאי מזכר העקרונות ולהפקיד בקופת החברה את 

סכום המזומנים המוסכם, כמו גם הצורך בריקון החברה מפעילותה הנוכחית 

בנסיבות  הונכונ הסביר הונכסיה, ומצאו כי מכירת הקרקע בתנאים המוצעים הנ

 . ובעלי מניותיה , ונעשית לטובת החברההמקרה

 דירקטורים להם עניין אישי בהחלטה .ז

בנוסף על היות מר רואי תמרי בעל השליטה בחברה לו עניין אישי בהצעת הרכישה, מכהן 

ביחס להצעת מר תמרי כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה, ועל כן יהיה מנוע מלהצביע 

  הרכישה.

 הוראות בדבר ההצבעה באסיפה הכללית .3

 המועד הקובע .3.1

 182ת, כאמור בסעיף לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללי הקובעהמועד 

"(, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה המועד הקובע)" 2019 ינוארב 6החברות, הינו לחוק 

-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( התש"ס

2000. 
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 המניין החוקי ואסיפה נדחית .3.2

המחזיקים ביחד לפחות שני בעלי מניות  המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של

, תוך מחצית השעה מן המועד )בעצמם או על ידי באי כוחם( מזכויות ההצבעה 33%לפחות 

 .שנקבע לפתיחת האסיפה

 ,לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי

 .לאותו מקוםתידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ו

לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי הקבוע, כאמור לעיל, כעבור מחצית השעה לאחר 

 .המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא

 הרוב הנדרש .3.3

הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות שעל סדר היום,  1.1הרוב הנדרש לאישור נושא  .3.3.1

 בד שיתקיים אחד מאלה: ובל )ב( לחוק החברות239סעיף 

ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות ימנב (1)

שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט 

עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; 

האמורים לא יובאו בחשבון קולות במנין כלל הקולות של בעלי המניות 

, לחוק החברות 276הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

 בשינויים המחויבים;

( לא עלה על 1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ) (2)

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

, הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות סדר היום שעל 1.2הרוב הנדרש לאישור נושא  .3.3.2

 :לחוק החברות ובלבד שיתקיים אחד מאלה 275סעיף 

ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות יבמנ (1)

ן כלל ישאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במני

 שבון קולות הנמנעים;הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בח

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה  (2)

 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 כתב הצבעה והודעות עמדה .4

רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו, באמצעות מיופה כוח להצבעה, באמצעות  מניותבעל  .4.1

 להלן. 5ערכת הצבעה אלקטרונית כאמור בסעיף כתב הצבעה או באמצעות מ

להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי  צריכההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .4.2

)להלן:  www.magna.isa.gov.ilהחברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: 

 .  www.maya.tase.co.il"( ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ: אתר ההפצה"

הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם  כתבההצבעה באמצעות  .4.3

נה . בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממהמיידי מהדיווחבאתר ההפצה כחלק 

 את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה. 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי  בורסהחבר  .4.4

העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו 

ן הוא רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אי

מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת 

 דמי משלוח בלבד.

 48את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא עד  .4.5

האסיפה לעוה"ד מריה )מאשה( ברקוביץ' ו/או הילה סובל במשרד  כינוסלפני מועד  שעות

אביב -תל 121, מנחם בגין 53מגדל עזריאלי שרונה, קומה פרל כהן צדק לצר ברץ, דין עורכי ה

6701203. 

 48לפחות ככל שבעל מניות לא רשום מעוניין להצביע באמצעות מיופה כח, עליו להפקיד  .4.6

בצירוף צילום תעודת הזהות או לפני מועד כינוס האסיפה יפוי כוח ואישור בעלות  שעות

 של בעל המניות ושל מיופה הכוח, צילום תעודת ההתאגדות )לפי העניין(צילום דרכונו או 

פרל כהן צדק לצר אצל עוה"ד מריה )מאשה( ברקוביץ' ו/או הילה סובל במשרד עורכי הדין 

 .6701203אביב -תל 121,  מנחם בגין 53מגדל עזריאלי שרונה, קומה ברץ, 

רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה  שמניותיובעל מניות  .4.7

הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי  שבאמצעותו

 משלוח בלבד, אם ביקש זאת. 

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב ההצבעה את  .4.8

יצרף אליו צילום תעודת הזהות או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות הצבעתו,  אופן

לפני מועד כינוס האסיפה הכללית,  שעות 48עד כאמור,  המסמכים)לפי העניין( ויפקיד את 

פרל כהן צדק לצר אצל עוה"ד מריה )מאשה( ברקוביץ' ו/או הילה סובל במשרד עורכי הדין 

 .6701203אביב -, תל53 , קומהשרונה עזריאלימגדל ברץ, 

לפני מועד ימים  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד  .4.9

והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת  האסיפה

 ימים לפני מועד האסיפה. 5הדירקטוריון הינו עד 

 תמניו 698,402 בחברה הינוה המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבע השיעור .4.10

רגילות של החברה. השיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל 

 של רגילות מניות 384,121 לחוק החברות, הינו 268בחברה כהגדרתו בסעיף  השליטה

 .החברה

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני .5

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב בעל מניות לא רשום זכאי להצביע 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה )להלן:  6הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד 

"(. את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"

 נעילת מערכת ההצבעה.

 שה לכלול נושא בסדר היוםהמועד האחרון להמצאת בק .6
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א לתקנות 5המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 

ככל  (.2019ינואר ב 7הודעה ומודעה, הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה )דהיינו עד ליום 

פשרות שבעקבות זאת שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת א

יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו 

)ככל שיתפרסמו( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה )שכתובותיהם מפורטות בסעיף 

לתקנות הודעה א 5מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום לפי תקנה  לעיל(. 3.4.2

מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר ומודעה 

אין בפרסום סדר היום המעודכן  .א5משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה לפי תקנה 

 .כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה

 לטיפול בדוח זהנציגי החברה  .7

ממשרד פרל כהן מריה )מאשה( ברקוביץ' ו/או הילה סובל "ד העונציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם 

 .03-303-9000; טלפון 671203אביב -, תל53, קומה י שרונהעזריאל מגדלצדק לצר ברץ, 

 עיון במסמכים .8

פרל כהן צדק  משרד עוה"ד מיידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד ב"כ החברה,הניתן לעיין בדיווח 

ולאחר , 10:00-18:00ה' בין השעות -, תל אביב, בימים א'53קומה , מגדל עזריאלי שרונהלצר ברץ, 

-03)טל': מריה )מאשה( ברקוביץ' ו/או הילה סובל עוה"ד לצורך דוח זה,  הנציגיםתיאום מראש עם 

פצה של רשות ניירות ערך: (, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית, וכן באתרי הה303-9000

http://www.magna.isa.gov.il  :ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביבhttp://maya.tase.co.il. 

 בכבוד רב,       

  הרודיום השקעות בע"מ

 תמרי, מנכ"ל ודירקטורבאמצעות: מר רואי 

 גב' יפה לוי, סמנכ"לית כספים                               

 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
 

שם משפחה/ שם  נושא
 תאגיד

שם 
 פרטי

סוג 
מספר 
 זיהוי

מספר 
 זיהוי

החזקה 
בני"ע 

 שמספרו

כמות 
 ני"ע

שמכוחם 
בוצעה 

 ההצבעה

 מדינת
 /ההתאגדות

מדינת 
 הדרכון

עניין 
 אישי

אופן 
 ההצבעה

 כתב הצבעה/
 /יפוי כוח
הצבעה 

 אלקטרונית

 
 הערות

איילון קרנות  1
 נאמנות

- 

מספר 
ברשם 

החברות 
 בישראל

הצבעה  בעד לא ישראל 52,610 1104363 513011445
 מוסדי אלקטרונית

דנבר רות קפיטל  1
 בע"מ

- 

מספר 
ברשם 

החברות 
 בישראל

 כתב הצבעה בעד כן ישראל 5,927,138 1104363 515482727

חברה פרטית 
בשליטתו המלאה 
של מר רואי תמרי, 

בעל השליטה 
בחברה, מנכ"ל 

 ודירקטור

איילון קרנות  2
 - נאמנות

מספר 
ברשם 

החברות 
 בישראל

הצבעה  בעד לא ישראל 52,610 1104363 513011445
 מוסדי אלקטרונית

דנבר רות קפיטל  2
 - בע"מ

מספר 
ברשם 

החברות 
 בישראל

 כתב הצבעה בעד כן ישראל 5,927,138 1104363 515482727

חברה פרטית 
בשליטתו המלאה 
של מר רואי תמרי, 

בעל השליטה 
בחברה, מנכ"ל 

 ודירקטור
 















 
  

 בע"מפנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל 

החברהתיאור עסקי   

 

ולתקנות  2000-לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"סבהתאם 

1969-מבנה וצורה), התשכ"ט -ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף   
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 תוכן עניינים
 

 עמוד נושא סעיף

  החברהעסקי תיאור ההתפתחות הכללית של  –פרק ראשון   .1

 4 הגדרות  .1.1

 6 כללי  .1.2

 9 חזקותהמבנה   .1.3

 9 תחום הפעילות  .1.4

 11 החברה ועסקאות במניותיהבהון השקעות   .1.5

 11 חלוקת דיבידנדים  .1.6

  מידע אחר –פרק שני   .2

 12 של החברה מידע כספי לגבי תחום הפעילות  .2.1

 12 החברה סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  .2.2

  תיאור תחום הפעילות –פרק שלישי   .3

 18 מידע כללי על תחום הפעילות  .3.1

 29 מוצרים ושירותים  .3.2

 30 פילוח הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים   .3.3

 30 מוצרים חדשים  .3.4

 31 לקוחות  .3.5

 34 שיווק והפצה  .3.6

 34 צבר הזמנות  .3.7

 34 תחרות  .3.8

 36 עונתיות  .3.9

 36 רכושר ייצו  .3.10

 36 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  .3.11

 37 מחקר ופיתוח  .3.12

 38 נכסים לא מוחשיים  .3.13

 40 הון אנושי  .3.14

 43 חומרי גלם וספקים  .3.15

 43 הון חוזר  .3.16

 44 השקעות  .3.17

 44 מימון  .3.18

 44 מיסוי  .3.19
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 44 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  .3.20

 44 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  .3.21

 45 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  .3.22

 45 הליכים משפטיים  .3.23

 45  יעדים ואסטרטגיה עסקית  .3.24

 46 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .3.25

 46 דיון בגורמי סיכון  .3.26
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 פרק ראשון

 עסקי החברהתיאור ההתפתחות הכללית של 
 הגדרות .1.1

 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ. – "פנאקסיה ישראלאו " "החברה"

תעשיות פרמצבטיות בע"מ, חברה פרטית אשר  פנאקסיה –" בעלת השליטה" או "גלובל פנאקסיה"

המונפק והנפרע מהון המניות  57.1% -סגל (מחזיק בכדוד (דדי) ד"ר  ה"הבין היתר ם ינבעלי מניותיה ה

של בעלת השליטה), המונפק והנפרע מהון המניות  15.3% -רוטברט (מחזיק בכאסי , של בעלת השליטה)

 -, המחזיקה כשל בעלת השליטה)המונפק והנפרע ניות מהון המ 10.6% -גולדברג (מחזיק בכערן ו

 .מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 92.37%

 החברהפנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ, חברה פרטית אשר  –" פנאקסיה לוגיסטיקה" או "הבת החברה"

 ) הון המניות המונפק והנפרע שלה. 100%מחזיקה במלוא (

פנאקסיה , פנאקסיה לוגיסטיקה, החברה, גלובלפנאקסיה  –" קבוצת פנאקסיה" או "הקבוצה"

, אינק.פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ניו מקסיקו קוויקאן,  ,פנאקסיה בע"מ ,קנאביס ישראל

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות דרום אפריקה , וLLC, פנאקסיה קליפורניה LLCפנאקסיה אריזונה 

 .בע"מ

, מעיין חייםהמורכבת, בין היתר, מהחברות הבאות: של משפחת סגל פארמה הקבוצת  –" קבוצת סגל"

  .וקבוצת פנאקסיה טרי אוף לייף ,קסילומינרה דרם, פרודנט

התאגדה בישראל חברה פרטית אשר , פנאקסיה קנאביס ישראל בע"מ -" פנאקסיה קנאביס ישראל"

מחזיקה ברישיון ייצור על פי האסדרה החדשה  והינה בבעלותו המלאה ובשליטתו של ד"ר דוד דדי סגל.

(IMC-GMP) ,2019 במרץ 31 ליום עד בתוקף . 

 סגל. משפחתשל  החברה פרטית אשר התאגדה בישראל והינה בבעלות ובשליט - "פנאקסיה בע"מ"

  .2019 במרץ 31 ליום עד בתוקף, GDP)-(IMCמחזיקה ברישיון הפצה על פי האסדרה החדשה 

המלאה בבעלותה ובשליטתה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל קוויקאן בע"מ,  – "קוויקאן"

 . של פנאקסיה גלובל) 100%(

ריבוי, הצמחה, טיפוח זנים, כל פעולה חקלאית הקשורה בצמח הקנאביס, ובכלל זה: זריעה,  - "גידול"

הפרחה, השקיה, הדברה, קציר, גיזום תפרחות, הבחלה, ייבוש, עיבוד, טיפול בתוצרת, אריזה, אחסון 

  התוצרת, השמת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו.

 (The Single Convention on Narcotic Drugs)  1961 סמים נרקוטייםלהאמנה היחידה  –" האמנה"

 .באשר לפיקוח על השימוש בסמים מסוכניםבאמנה כללים  .1972ואשר תוקנה בשנת  האו"םשל 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.  –" הבורסה"

 חברת הרודיום השקעות בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב.  –" הרודיום"

 .1999-חוק החברות, תשנ"ט –" חוק החברות"

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח –" חוק ניירות ערך"

 היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. –" יק"ר"
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 .IMC-GSPממונה ביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות בתקן  –" מנב"ט"

 .1973-פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג -" פקודת הסמים המסוכנים"

 כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע או יקבעו על ידי היק"ר. –" קנאביס"

קבוצה של תרכובות כימיות המצויה בצמח הקנאביס.  –) Cannabinoids( "ידיםואקנבינ"

ומצטברים בעיקר באזור  תפרמקולוגיידים הצמחיים נחשבים כתרכובות בעלות פעילות נואהקנבי

 ידים משפיעים על המערכת האנדוקנבינואידיתנואהתפרחת של הצמח. מחקרים מעידים שהקנבי

. נכון ומעורבים במגוון רחב של תהליכים פיזיולוגיים ופתולוגיים ות בגוף האדם)תמערכת העברת או(

ס והכמות של למועד המתאר מוצרי הקנאביס המאושרים לשימוש רפואי מסווגים על פי היח

 .CBN -ו THC ,CBDידים נואהקנבי

רישיון שהונפק על ידי מנהל היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות לאחת החוליות  –" רישיון"

 (ריבוי, גידול, ייצור, אחסון והפצה, בית מרקחת, מעבדה). בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי

הכולל של מיצוי  בשמן, ארוז בבקבוקים שהמשקל מיצוי תפרחות קנביס מהול –" שמן קנאביס רפואי"

 .גר' 10הקנביס המהול (נטו) הוא 

 תפרחות מיובשות לאחר "טרימינג" ע"פ אמות המידה כפי שנקבעו ע"י היק"ר. –" קנאביס תפרחות"

תפרחות מיובשות וארוזות באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס  –" רפואי קנאביס תפרחות"

 גר'. 10(נטו) בכל אריזה הוא 

) בית 4) מפעל ייצור; (3) חוות גידול; (2) חוות ריבוי; (1( –" שרשרת האספקה או שרשרת הערך"

 ) בית מרקחת לניפוק מוצרי קנאביס.5מסחר לאחסון והפצה; (

 ) אשר:"המוצריםלהלן: "( מוצרים מבוססי קנאביס רפואיייצור  -" תחום הפעילות"

 א. מקור חומר הגלם הקנבינואידי הוא בישראל, גם אם שוק היעד של המוצרים איננו ישראל.

 איננו בישראל.הקנבינואידי ב. שוק היעד הוא ישראל גם אם מקור חומר הגלם 

איננו ישראל ומדינת הקנבינואידי הגלם  ייצור מוצרים כאשר מקור חומרכולל תחום הפעילות אינו 

 היעד איננה ישראל.

 .תחום הפעילות איננו כולל ייצוא מוצרים לארצות הברית וקנדה

המסדיר את פעילותה  בע״מ גלובלפנאקסיה הסכם בין החברה לבין  –" פעילות תיחום הסכם"

 . הבלעדית של החברה בתחום הפעילות

"IMC Medical Grade "–  רמת איכות הראויה לשימוש רפואי של מוצרים על בסיס קנאביס

, אשר IMC-GAP ,IMC-GMP ,IMC-GDP ,IMC-GSPבהתאם לתנאי איכות נאותים של היק"ר: 

 .הפקת מוצרי קנאביס רפואימגדירים את קווי הפעילות ואמות המידה להם נדרשים חוליות שרשרת 

"IMC-GAP) "Israel Medical Cannabis – Good Agriculture Practice (–  גידול בתנאים נאותים

 של קנאביס לשימוש רפואי.

"IMC-GMP" )Israel Medical Cannabis – Good Manufacturing Practice( –  ייצור בתנאים

 נאותים של מוצרי קנאביס רפואי.

"IMC-GDP" )Israel Medical Cannabis – Good Distribution Practice( –  הפצה בתנאים
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נאותים של מוצרי קנאביס רפואי או של חומרי הגלם לכל אורך שרשרת ההפצה (מהיצרן עד הצרכן 

 הסופי).

"IMC-GSP) "Israel Medical Cannabis - Good Security Practice (–  אבטחה בתנאים נאותים

 .של שרשרת האספקה לקנביס רפואי

 כללי .1.2

הינה חברה ) "ישראל פנאקסיה"ו/או  "החברה"בע"מ (להלן:  קסיה תעשיות פרמצבטיות ישראלאפנ .1.2.1

במאי  18ביום , 1999-על פי חוק החברות, תשנ"טונרשמה התאגדה אשר פרטית הרשומה בישראל 

2017. 

 .קבוצת סגלמהווה את חטיבת הקנאביס ב הקבוצה .1.2.2

עובדים,  200מעסיקה כיום מעל זה למעלה מארבעה עשורים,  בתחום הפארמה פועלתקבוצת סגל 

ברחבי  מדינות 30 -מוצרים פרמצבטיים שונים, ומשווקת אותם בלמעלה מ 600 -מייצרת למעלה מ

  רשויות בריאות שונות בעולם. 22 -נבחנו על ידי כ קבוצת סגלל מוצרים ומתקנים ש .העולם

 ייצורבעלי ידע תיאורטי ומעשי נרחב בשיטות  כוללת צוות מנוסה ומקצועי ביותר חברההנהלת ה .1.2.3

 מנהל עסקים ראשיומייסד; עו''ד אסי רוטברט,  , דירקטור: ד''ר דדי סגל, מנכ''לוטיפול רפואי

חברי הוועדה המייעצת לדירקטוריון  ודירקטור. ; ד''ר ערן גולדברג, סמנכ''ל טכנולוגיותודירקטור

פרופ' דוד (דדי) מאירי, חוקר , 2014נובל בכימיה לשנת החברה הינם, פרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס 

ד''ר נועה ליבוביץ, ראש היחידה לפיתוח ו ,ראשי במעבדה לחקר הסרטן וחקר קנבינואידים בטכניון

כספים, שימש הגיל בנימיני, סמנכ''ל מר  .מוצרים חדשניים בחברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ

  .וריות הנסחרות בארץ ובחו''לבתפקידים במגוון חברות, לרבות ציב

שימוש  זכותבהסכם לקבלת  פנאקסיה קבוצתעם  החברה התקשרה, הפעילות בתחום מפעילותה כחלק .1.2.4

בבעלותה של  אשר, לעשות שימוש בכל הקניין הרוחני בלתי חוזרת, שאינה ניתנת להעברהבלעדית, 

 להלן. 3.12 בסעיףככל שנדרש, כמפורט  ורישיונות פטנטים לרבות, בתחום הפעילות קבוצת פנאקסיה

 על הנסיוןו ,סגלידע הרב והמתקדם אשר נצבר בקבוצת העל גם  , בין היתר,בפעילותה מתבססת החברה .1.2.5

מודרניזציה בתחום הרפואי ל הינה להביא החברהמטרת  לאורך השנים. שנצבר אצל הנהלת החברה

ביס הרפואי. אפתרונות פרמצבטיים מהפכניים המנצלים את המאפיינים הייחודיים של הקנ תוך פיתוח

מובילה את האימוץ של טיפולים המבוססים על  החברההמתפתח במהירות,  כמובילה בתחום הרפואה

מוכרות, אשר יכולות לשפר באופן קיצוני את חייהם של  מתןבאמצעות מגוון שיטות  קנאביס רפואי

מוצרי מבוססי להגדיל את הנגישות ל שואפתהחברה . מגוון רחב של מצבים רפואייםב מטופלים

 חדשות ומוכרות. מתןומגוון שיטות ה ת הטכנולוגיחזימ יםמוצרים חדשניקנאביס רפואי בעזרת 

. עד כה, היעדר עבור המטופל חיוניים הדירותכמו בכל מוצר פרמצבטי אחר, סטנדרטיזציה, עקביות ו .1.2.6

 אנליטיותביס. באמצעות שיטות אפוטנציאל הטיפולי של הקנאת ה הגבילהתכונות הבסיסיות הללו 

חומרים המינון מספקות הדירות של מתן הצורות מייצרת  החברהמתקדמות ביותר,  וולידציותו

 .המסופקים למטופליםפעילים ה

אישור לייצור תרופות מבוססות מהיק"ר ה היא הראשונה בישראל אשר קיבל קבוצת פנאקסיה .1.2.7

לשווק מוצרי  אחת משתי החברות הראשונות שהחלוכן היא ו, )GMP-IMCקנאביס רפואי (תקן 

 בישראל.  רפואי בבתי מרקחתלשימוש קנאביס 
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הייצור מתבצע כיום בפועל באמצעות מחזיקת הרשיון, פנאקסיה קאנביס ישראל, בבלעדיות עבור 

בפועל. לחברה ניתנה אופציה לרכוש את הרשיון ו/או את הייצור החברה, תמורת החזר מלוא עלויות 

 להלן. 3.13.1כמפורט בסעיף ש״ח, בכל עת, בכפוף לאישור היק״ר,  100פעילות הייצור תמורת 

י משרד ל יד, אשר מוסמכת ע)החברה(בשטח מפעל  פנימיתאנליטית מעבדה  לפנאקסיה כמו כן,

ביס אהבריאות לביצוע בדיקות מעבדה, ואשר מחזיקה רישיון בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות בקנ

 .משרד הבריאותשל בהתאם להיקף פירוט ההסמכה של המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה 

 .בישראל IMC-GMPבתקן חברות נוספות  מחזיקות שתי , למיטב ידיעת החברה,נכון למועד מתאר זה

-IMC) הפצה של מוצרי קנאביס רפואי בישראל באישור למתן שירותי גם מחזיקהיה פנאקסקבוצת 

GDP) ,חברה עם הו ברההתקשרה עם הח בע"מ פנאקסיה .בע"מ פנאקסיהל"ר היקהוענק על ידי  אשר

, באמצעות הרישיון, כנגד החזר מלוא עלויות הפעילות בתחום בהסכם להענקת שירותי הפצה הבת

 .ההפצה בפועל

 להלן. 3.13ראו סעיף ברישיון הייצור והסכם הענקת שירותי ההפצה  השימוש םלתיאור הסכ

(להלן:  "ריקלקבוצה אישור מממונה הביטחון האחראי לתחום האבטחה והביטחון ביצוין גם כי 

 .IMC-GSP –") ביחס למפעל החברה "רהיק"ט מנב"

. החברה מ"ר 1,150 -כ פעילות החברה מתבצעת בשטח שלמצוי באזור תעשייה בעיר לוד. החברה מפעל  .1.2.8

בתנאי גב אל גב לתנאי הסכם השכירות  ,בעלת השליטה בחברהבשכירות משנה מ קומהאת השוכרת 

 להלן. 3.11. לפרטים בדבר הסכם שכירות המשנה ראו סעיף העיקרי

 הינה לשימוש רפואי קנאביס מוצרי של הייצור בתחום פעילותה, להיום נכון, החברה הנהלת להערכת .1.2.9

 9, כולל ייצור של בשוק הישראלי בלבד חודשבמוצרים  50,000 -כ . החברה מייצרתבישראל הגדולה

 המיוצרמותג הפרימיום "אקסיבן"  לרבותבישראל,  כיום הנמכרים הרפואימותגי הקנאביס  10מתוך 

 .להלן) (ז)3.4 (ראו סעיף בשיתוף פעולה עם חברת התרופות "רפא"

ככל שתגדל כמות חומר הגלם הזמינה להגדיל את היקף פעילותה וזאת כבר היום החברה ערוכה 

 ויתקבלו רשיונות גידול למגדלים נוספים. (IMC-GAP)בישראל 

 Medical)באיכות גבוהה  1רפואילשימוש מוצרי קנאביס  סוגי 30 מעל מייצרתהחברה , כבר היום .1.2.10

Grade) , דרכישל  רחב במגווןו הבריאות משרד ידי על כיום המאושרות הרפואיות ההתוויותלמגוון 

 המותאמיםדור שני של מוצרים  כן, ופתילות, טבליות, שמנים כגון ת עישון,ולרבות שאינן מבוסס ,מתן

 ניםאינם נית ןמוצרים אלו עדיי .דלקתיות מעי מחלותפרקינסון, אלצהיימר, פסוריאזיס ו מחלותל

על מנת להתחיל לשווקם בישראל  חלקם לשיווק והפצה בישראל, והחברה החלה בהליכים לרישום של

 .2019בשנת 

ומבחינת  יתבטיחות מבחינהעבור חולים ורופאים, האמורות מספקות פתרונות מיטביים  מתןהדרכי 

במיוחד כדי לענות על מגוון  יםמותאמ לשימוש רפואי של הקבוצהקנאביס הוצרי מ. למטופל המינון

 של מטופלים. רחב של צרכים ייחודיים

 תרופתיהקנאביס ה שוק ה שלהתמקדות ביצירה והרחב נוהי החברההמודל העסקי עליו מתבססת  .1.2.11

                                                 
, מיוצרים על זה מתאר מתייחס םושמנים. יתר המוצרים אליה , תפרחות מגולגלותבישראל נכון להיום מותר לשווק רק תפרחות 1

ומשווקים על ידי החברה כמו כן, המוצרים כאמור מיוצרים  , אך עדיין אינם ניתנים לשיווק בישראל.כיום לצורכי מו''פ החברהידי 
נמצאת בהליכי רישום של המוצרים הנ״ל בישראל, ומצפה כי תתחיל  . החברהרצות הבריתבא ,האחות פנאקסיה ארצות הברית

 .2019לשווק אותם בישראל, עם תום הרישום, במהלך שנת 
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ייצור  דהיינותרופות בעולם הקנאביס, סטנדרטים של תעשיית ה יישוםתוך , תחת האסדרה החדשה

 בישראל ביותר המחמירים הרפואיים בסטנדרטים עומדים אשר רפואילשימוש  קנאביס מוצרי

 .ובעולם

 במוצרי האמינות רמת את חזקלהפעילות לסטנדרט תרופתי צפוי  תחום מעבר, החברה הנהלת להערכת

יותר  גבוהה באיכות המוצריםלייצור  הביאל, שונות אוכלוסיות בקרב ונגישותם רפואי קנאביס

 השוק פוטנציאל את להרחיב, ובדרך זו להן ניתן יהיה להעניק מענה תרופתי מחלותה מגווןהגדיל את לו

 .בתחום הרווחיות רמת את ולהגדיל

קהל המטופלים את ב יהחברה מעריכה כי שיווק מוצרים בסטנדרט תרופתי בארץ ובעולם, צפוי להרח

קנאביס רפואי היום, כדוגמת,  ם במוצרימטופלים אשר אינם משתמשיגם הפוטנציאלי כך שיכלול 

חולים במחלות אשר אינן מקבלות מענה במסגרת המוצרים הקיימים היום ולקוחות מבוגרים 

 וקשישים. 

 ,השוק טנציאלפו ה שלהגדל אשר יאפשרופתרונות מגוונים  הציעל ביכולתה, החברה להערכת הנהלת .1.2.12

 המצוי בשלבי התפתחות אינטנסיביים. 

אחרות מדרכי המתן לספק מגוון רחב של מוצרים הזמינים בדרכי מתן  היתר, מסוגלת החברהין כך, ב .1.2.13

 ,יםומינונים מדויקוקבוע הרכב ידוע בעלי באיכות גבוהה,  – ת שמןבליעאו  עישון –המקובלות היום 

לשיווק והפצה בישראל,  ניםאינם נית ןמוצרים אלו עדיי .מתקדמת) טכנולוגיהבסיס  על( הדירבאופן 

 .2019, על מנת להתחיל לשווקם בישראל בשנת חלקם והחברה החלה בהליכים לרישום של

בחומרים הפעילים  ולבצע מניפולציות 2שוניםוטרפנים  קנבינואידים 20 -כ זהותיכולת ל, לחברה בנוסף

 שנצבר הרחב הידעמקיפים וזאת על בסיס  באופן שהוכח קלינית במחקריםולכוונם למחלות ספציפיות 

 .הקבוצהפעילות  במסגרת

 רפואי קנאביס במוצרי אמינותה הגברת תיה כפי שפורטו לעיל, יחד עםולהערכת הנהלת החברה, יכול

  ., יאפשרו את הגדלת השוק הפוטנציאליבקרב הרופאים והמטופלים

מבוססי קנאביס רפואי אשר מוגמרים אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרים  2019בינואר  27ביום  .1.2.14

כמו  לא יותר ייצוא של שתילים, ייחורים או זרעים.בהתאם לאישור, . אושרו על ידי משרד הבריאות

ייבוא ושימוש במוצרים כאמור במפורש מתירות תומות על אמנה בנושא והחלמדינות כן, הייצוא יותר 

רק חברות בעלות אישורים על פי האסדרה החדשה יוכלו להגיש בקשה לקבל היתר בנוסף,  בתחומן.

וזאת לאחר  חודשים עד שנה ממועד אישור הממשלה 9ייצוא, כאשר הצפי לתחילת הייצוא בפועל הינו 

ולמיטב ידיעתה, בכפוף להסדרת  החברה להערכת הנהלת .השלמת החקיקה והסדרת הרגולציה בנושא

רפואי לשימוש בין מתחריה, לייצוא מוצרי קנאביס מ המיטביהחברה ממוצבת באופן הרגולציה בנושא, 

צויה פעילותה השלב בו מ עלהערכה זו מתבססת . מדינות נוספות, במסגרת תחום הפעילותללאירופה ו

בפרט, ופעילות הקבוצה בכלל, כאשר רמת התקדמות הקבוצה בכללותה, לרבות תשתיות  החברהשל 

, צפויות לתרום רבות גם להליך ייצוא של מוצרי קנאביס השיווק הבינלאומיות אשר מצויות ברשותה

 במסגרת הפעילות. על ידי החברה רפואי 

באופן מיידי לאחר קבלת היתר ייצוא החברה תוכל להתחיל בייצוא מוצריה כי  חברה מעריכהה הנהלת

                                                 
 .תיקוף בתהליך 11 ועוד מתוקפים 9 מהם 2
 



9 
 

  על ידי ממשלת ישראל.

הצפוי לשימוש רפואי מגדלי הקנאביס  בהיקףהצפוי הגידול מעריכה כי  החברהיתר על כן, הנהלת 

הצפוי יחד עם הגידול  ,)GAP)-(IMC3 מגדליםרישיונות לכחמישים להינתן (צפויים בישראל מחד 

בישראל  בתי מרקחתרישיונות למאות  ינתןמאידך (צפויים להשל הקנאביס הרפואי דרכי ההפצה ב

מועד (נכון ל IMC-GMPמפעלים בעלי רשיון הלעומת מיעוט  ,)למכירת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי

 את החברה בעמדת יםמצב), משתי חברות נוספותמחזיקות ברישיון כאמור רק הקבוצה ו מתאר זה

ייצוא ההיתר  לאורלהערכת החברה עמדה זו נכונה ביתר שאת . של תחום הפעילותבשרשרת הערך  כוח

 .2019בינואר  27אשר אושר ביום  מוצרי קנאביס רפואי ממדינת ישראלשל 

קנאביס ב בעלי רישיון לטיפול 30,500 -כהישנה על פי האסדרה קיימים בישראל  ,על פי פרסומים שונים .1.2.15

 4לשימושים רפואיים.

זה לעיל, לרבות ביחס להערכות החברה בקשר עם גידול השוק הפוטנציאלי,  1.2האמור בסעיף  המידע

חיזוק רמת האמינות במוצרי קנאביס  ,הצעת פתרונות מגוונים שיאפשרו גידול בשוק הפוטנציאלי

מדרכי  אחרותכי מתן בדר מוצרים של 2019והפצה בישראל במהלך שנת  שיווקל אישור קבלתרפואי, 

הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק  ייצוא מוצריה, תחילתמועד ו ,המתן המקובלות היום

 שלה והפיתוח המחקר בהתפתחות, השוק מצבניירות ערך, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, ב

המידע האמור אינה ייצוא ממדינת ישראל. לאור האמור לעיל התממשותו של לתחילת אישור  ובקבלת

כתוצאה  וודאית וייתכן כי המידע כאמור יתממש באופן שונה מהאמור לעיל ו/או לא יתממש כלל

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים החברהמגורמים שונים שאינם בשליטת 

 .זה למתאר 3.26 בסעיף

 עם הרודיום השקעות בע"מבהסכם מיזוג התקשרות  .1.2.16

ראו דוחות מיידיים , הרודיוםולתוך עם בהסכם למיזוג פעילותה לפרטים בדבר התקשרות החברה 

, אשר האמור בהם נכלל במתאר זה על 20195בינואר  2 -ו 2018בדצמבר  30בימים  הרודיוםשפרסמה 

 .דרך ההפניה

 החברה חזקותהמבנה  .1.3

 .וגיסטיקה בע"מ) הון המניות המונפק והנפרע של פנאקסיה ל100%מחזיקה במלוא ( חברהה

 תחום הפעילות .1.4

במסגרת והן ) 2019במרץ  31(אשר עתידה להסתיים ביום כיום, הן על פי האסדרה הישנה פועלת החברה  .1.4.1

רישיון ייצור על פי האסדרה  –וזאת מכוחם של שני רישיונות נפרדים  על פי האסדרה החדשהפיילוט 

 .על פי האסדרה החדשה IMC-GMPהישנה ורישיון ייצור 

מגדלים ה 8מתוך  7 -מהחברה חומר גלם (תפרחות קנאביס)  בפעילותה על פי האסדרה הישנה, מקבלת .1.4.2

) 2) אריזות תפרחת; (1לפי האסדרה הישנה, מייצרת עבור לקוחותיה את המוצרים הבאים: ( מורשיםה

) תפרחות מגולגלות, ומוסרת את המוצרים ישירות לבתי המטופלים ו/או מחלקת את 3שמנים; (

ם שלהם. המוצרים במרכזי חלוקה ו/או מוסרת המוצרים למגדלים לצורך חלוקה עצמית למטופלי

                                                 
3 https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696  
4 5413222,00.html-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L  

http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press04.07.17u.aspx  
 , בהתאמה.000918-01-2018 -ו 128469-01-1820מס' אסמכתא:  5

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5413222,00.html
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press04.07.17u.aspx
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עם כניסתה לתוקף של האסדרה  2019במרץ  31האסדרה הישנה צפויה להסתיים ביום כאמור לעיל, 

 החדשה במלואה.

 )תפרחות קנאביס(על פי האסדרה החדשה, רוכשת החברה חומר גלם במסגרת הפיילוט בפעילותה 

, מייצרת את המוצרים, מהיק"ר) IMC-GAP(בעלי רישיון  על פי האסדרה החדשהם ממגדלים מורשי

למועד ומוכרת אותם לבתי המרקחת המורשים או מפיצה אותם לבתי המטופלים, לפי בחירת המטופל. 

עם כניסתה של האסדרה החדשה כאשר מורשים לפי האסדרה החדשה, המגדלים  6ישנם  מתאר זה

 .גלםלרכוש חומר  החברהמהם תוכל  6מגדלים מורשים 50 -צפויים להיות כלתוקף מלא, 

במסגרת האסדרה הישנה, רק למגדלים מורשים מותר לגדל ולהפיץ את המוצרים  –וביתר פירוט 

האסדרה הישנה חלק מהמגדלים המורשים מייצרים בעצמם  על פיישירות למטופלים, במחיר מפוקח. 

בקבלנות משנה,  החברהוחלק מהמגדלים מייצרים את המוצרים אצל , מוצרים בחוות הגידול שלהם

האסדרה הישנה, המוצר שייך למגדלים, רק הם רשאים  כמו כן, על פילמרות שאינם חייבים לעשות כן. 

רשאית לגבות מהמגדלים אך ורק עמלת ייצור ואריזה כקבלן  החברהלחלק את המוצר למטופלים, ו

 .משנה

יצרנים בעלי  רק, 2019בתחום, המתוכננת לסוף חודש מרץ  אסדרה החדשההעם כניסתה הצפויה של 

רשאים למכור יהיו וכן  רשאים לייצר מוצרים מבוססי קנאביס רפואייהיו   (IMC-GMP)רישיון ייצור

למטופלים באמצעות בתי ו (IMC-GDP) באמצעות מפיץ בעל רישיון( מורשים מוצרים לבתי מרקחת

לא יהיו רשאים עוד לייצר מוצרים  בעלי רישיונות גידול י האסדרה החדשה,. יתר על כן, על פהמרקחת

אלא רק למפעל בעל  בעצמם ולא יהיו רשאים למכור מוצרים למטופלים או לבתי המרקחת באופן ישיר

על פי האסדרה החדשה, בעלי רישיונות גידול יהיו רשאים בנוסף, . )IMC-GMPרישיון ייצור בלבד (

-IMC)על פי האסדרה החדשה ת בלבד, ולמכור אותה אך ורק לבעל רישיון ייצורלגדל תוצרת חקלאי

GMP) . 

 :וספקיה מול לקוחותיה החברהפועלת  הםעל פי יםהעסקי יםהמודל

רוכשת תוצרת קנאביס רפואי החברה על פי מודל זה  – עם משווק ייצור עצמי או בשיתוף פעולה  )1(

או משונעים ישירות לבתי  מורשים ומייצרת מוצרים אשר נמכרים בבתי מרקחת ממגדלים מורשים

 למשל). "אקסיבן"מטופלים תחת שם מותג (

על פי מודל זה החברה מקבלת תוצרת קנאביס רפואי מהמגדל (ללא עלות),  – OEMייצור במודל   )2(

מייצרת בעזרת התוצרת מוצרים עבור המגדל תחת שם המותג שלו ומשנעת עבור המגדל את 

 בלבד.ודמי שינוע לתשלום של דמי ייצור  התוצרת בתמורה

לוגיסטיקה, שרות להפצת המוצרים ישירות  פנאקסיה ,מפעילה באמצעות החברה הבתהחברה בנוסף, 

המטפל לבתי המטופלים. במסגרת שרות זה, מפעילה פנאקסיה לוגיסטיקה שרות לקוחות (קול סנטר) 

מטופלים בחודש ושרות הפצה המשנע את המוצרים ישירות לבתי  10,000 -משל למעלה הזמנות ב

 המטופלים.

 

  

                                                 
6 https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696  
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 החברה ועסקאות במניותיההשקעות בהון  .1.5

 : המניות של החברה למועד המתאר הינו כדלקמןהון  .1.5.1

"א; ע.נ כ ש"ח 1מניות רגילות בנות  4,000) 1( -ש"ח והוא מורכב מ 4,600של החברה הינו  רשוםההון ה

  .ע.נ. כ"א ש"ח 1בנות  בכורה א'מניות  600) 2( -ו

  ."אע.נ כ ש"ח 1מניות רגילות בנות  3,133 -של החברה מורכב מ נפרעהמונפק וההון ה

 :עסקאות בניירות הערך של החברה .1.5.2

 העסקה מחיר הפעולה רוכש/מוכר תאריך

 2017יוני 

7Can Holding, LLC BH 

 

 

מניות בכורה  484הקצאת 

 סוג א' של החברה

  *ש"ח. אלפי 2,357

מניות רגילות  239רכישת  2017אוגוסט 

מפנאקסיה  של החברה

 גלובל

 מיליון ש"ח. 1,978

מניות בכורה  484המרה של  2018יולי 

סוג א' של החברה למניות 

 רגילות של בעלת השליטה

 9,680 -מימוש אופצייה להמרה ל

מניות רגילות של בעלת השליטה, 

 ללא תוספת כספית.

השקעה בבעלת השליטה  8אלאגוס הולדינגס בע"מ 2019ינואר 

המרה הכוללת מנגנון 

 9עתידית למניות בחברה

 .כמפורט בדוח המיידי

השקעה בבעלת השליטה   10בארינבוים בע"מנכסי  2019ינואר 

הכוללת מנגנון המרה 

 11 עתידית למניות בחברה

 .כמפורט בדוח המיידי

 12השקעות בע"ממן קפיטל 

אלפי ש"ח כהתחייבות בגין אופציית רכש  1,643רשמה בדוחותיה הכספיים סך נוסף של  החברה* 

 .אינקפנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ניו מקסיקו ב

 חלוקת דיבידנדים .1.6

 .על חלוקת דיבידנדים ההכריז לאאו /ו החברהחילקה  לאהקמתה  ממועד

 .למועד המתאר לא אימצה החברה מדיניות דיבידנד

 .חלוקת דיבידנדל שהןלכ חברה מגבלותעל המלבד המגבלות הקבועות בדין, לא קיימות 

 .תיתרת רווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בחוק החברולמועד המתאר אין לחברה 

 

                                                 
 שר התאגדה במדינת דלאוור בארה"ב. א פרטיתידיעת החברה, חברה  למיטב 7
 למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלותו של מר רן נוסבאום. 8
נכלל בדוח זה על דרך  בו האמור אשר), 004107-01-2019(מס' אסמכתא:  2019 בינואר 9ביום  הרודיוםדוח מיידי שפרסמה  ראו 9

 ההפניה.
 חברה בבעלותו של מר צביקה בארינבוים. 10
), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך 005142-01-2019(מס' אסמכתא:  2019ינואר ב 13ו דוח מיידי שפרסמה הרודיום ביום רא 11

 ההפניה.
 חברה בבעלותו של מר מארק זלצמן. 12
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 מידע אחר -פרק שני 

 של החברה מידע כספי לגבי תחום הפעילות .2.1

 המצורפים למתאר זה. 2017לפרטים ראו דוחות על הרווח הכולל בדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 פעילות החברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על  .2.2

 המקרו בסביבה שונות התפתחויותאו /ו אירועיםאו /ו ממגמות מושפעת להיות עשויה החברה פעילות

 באופןהשפעה עליהם ואלה עשויים להשפיע, חלקם  יכולת אין לחברה אשר, פועלת היא בה כלכלית

 .להלן כמפורט, העסקיות ותוצאותיה התפתחותה על, מהותי

 רגולציה .2.2.1

 השימוש על מקליםאו /ו מתירים אשר בעולם וחקיקה רגולציה שינויי של מגמה קיימת, המתאר למועד

להשפיע לחיוב על  יםעשוי כאמור רגולציה י, שינויהחברה להערכת. 13רפואיים לצרכים בקנאביס

כל  על לשמירה ובכפוף, ככל שלהפעילותה העסקית ולהגדיל את פוטנציאל גיוס ההון והמכירות 

הנדרשים על פי דין כתנאי לפעילותה של החברה, כמפורט במתאר  תוהרישיונוהאישורים, ההיתרים 

זה. למועד המתאר, קיימת רגולציה עולמית ומקומית העשויה להשפיע על פעילות החברה (לחיוב או 

רפואי, יצוא ויבוא של מוצרי לשימוש לשלילה), ובכלל זה רגולציה בכל הנוגע לשימוש בקנאביס 

ברה עוקבת אחר התפתחות הרגולציה בתחום הנוגעת לפעילותה רפואי וכד'. החלשימוש קנאביס 

 בנוגע, היתר ובין הפעילות ואופי סוג עם בקשר, לבצע את ההתאמות הנדרשות שניתן ככלותפעל, 

  .לפתח בכוונתה אשר למוצרים

 בישראל הרגולציה של כללי תיאור

(להלן:  "םהאושל  1961משנת  םנרקוטיילאמנת היחידה בדבר סמים  מחויבתישראל  מדינת

סדרה אל"סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע  במסגרתה נקבע כי משרד הבריאות ישמש 14,")האמנה"

מוגדר בפקודת הסמים  רפואי. נכון למועד המתאר, קנאביסלשימוש ופיקוח השימוש בקנאביס 

כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימוש, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין על ידי מנכ"ל משרד  המסוכנים

הבריאות או גוף המוסמך לכך. היק"ר הינו הגוף הייחודי המוסמך למשטר פיקוח, בקרה ואסדרה ביחס 

לפי החלטה זו הוקמה ועדת  בנוסף, 360915. 'החלטת ממשלה מס, בהתאם ללשימוש בקנאביס רפואי

היגוי בין משרדית המורכבת מנציגי משרדי ממשלה רשויות ממשלתיות וגופים אחרים למעקב ותיאום 

  בנושא.

בהתאם להחלטות ממשלה, הותר שימוש בקנאביס למטופלים ולמטרות רפואיות ביחס להתוויות 

במרוצת השנים, חלה עליה בכמות המטופלים  מסוימות, באישור מיוחד של משרד הבריאות.

המבקשים אישור שימוש בקנאביס רפואי וכן בוצעה הרחבה של ההתוויות הרפואיות. הרחבה זו 

הביאה לגיבוש הנחיות לאישור השימוש בקנאביס למטופלים מחד, ולהסדרת שרשרת הפקת הקנאביס 

 הרפואי עד להגעתו לידי המטופל. 

                                                 
13 https://www.medicalcannabis.co.il/בעולם/-רפואית-מריחואנה 
14 The Single Convention on Narcotic Drugs . 
15 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609 
 

https://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609
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ביס אהמתווה להסדרת תחום הקנאשר קבעה את  158716 מס' ממשלההתקבלה החלטת  2016בשנת 

 ות מתאימותתקינפרסם היק"ר על בסיס מתווה זה  .החדשה האסדרהואשר מכוחו נכתבה  הרפואי

 אסדרהה 17.")החדשה אסדרההקנאביס רפואי (לעיל ולהלן: " לכל חוליה בשרשרת הפקת מוצרי

באופן  רפואי ביסאסטנדרטים נאותים לאיכות על מנת לאפשר שימוש רפואי נאות בקנ החדשה קובעת

) 1( החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות: אסדרהמאחורי ה .הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות

) אפשרות לנגישות 2פיקוח על פרקטיקה רפואית והתוויות לשימוש בקנאביס רפואי על ידי מטופלים; (

 קנאביס רפואי באיכות טובה, על בסיס אמות מידה ותנאי איכות אדוקים. ואספקה של 

, כוללת גם בראשות היק"ר שמוביל משרד הבריאות של תחום הקנאביס הרפואי המדיקליזציהבנוסף, 

, היו 2017(כאשר עד חודש ספטמבר  18להעניק אישורים לשימוש בקנאביס רפואי רופאים 81הסמכת 

"להנגיש" את הליך קבלת  בין השאר רופאים). הוספת הרופאים הינו מהלך אשר נועד 36בסה"כ 

על פי פרסומים שונים מספר הרופאים אשר יוסמכו צפוי להיות גדול אף  נוספים. חוליםהרישיונות ל

 19יותר.

קנאביס במהלך שרשרת הפקה, לרבות החדשה מבוססת על העיקרון שכל פעולה בצמח ה אסדרהה

ריבוי, גידול, ייצור, החזקה, הפצה, שינוע, בדיקות מעבדה וניפוק, מחויבות בעמידה בהוראות כל דין, 

וכן בקבלת רישיונות מתאימים שיונפקו על ידי היק"ר. קבלת הרישיונות מחייבת עמידה בדרישות 

בהתאם לסוג הרישיון, כפי  יות ומפוקחותקפדנאבטחה איכות הראויה לשימוש רפואי וכן דרישות 

לרבות ובהתאם להמלצות המשרד לביטחון פנים, ובכל הקשר  ,שגובשו וכי שיעודכנו מעת לעת

 המלצות משטרת ישראל. –ומיגון  הלאבטח

בוועדה למלחמה בסמים מיום  היק"ר, ובהתאם לנתונים שנמסרו על ידי מנהל החברהלמיטב ידיעת 

לגידול  זמניים אישורים 242מאות בקשות לרישיונות גידול וריבוי והתקבלו  הוגשו, 2017בדצמבר  18

בקשות להקמת מפעל ייצור,  60 הוגשו החברהידיעת  למיטב, כן כמואישורים זמניים לריבוי.  156 -ו

 72בתי מרקחת הגישו בקשה לשיווק מוצרי קנאביס ומתוכם  96; זמנייםקיבלו אישורים  29מתוכן 

בתי מסחר  44פארם); -הם סניפים של סופר 40-(אשר מתוכם קצת פחות מ זמנייםקיבלו אישורים 

 20.קיבלו אישורים ראשוניים 22הגישו בקשות לשיווק מתוכן 

להגיע לרמת סטנדרטיזציה גבוהה ועל מנת להבטיח רמת הדירות ואחידות גבוהה כראוי על מנת 

ביס המשמשים ליצירת חומרי הגלם, אתהליכי הריבוי והגידול של צמחי הקנ ,ממוצר לשימוש רפואי

 עשו תחת בקרה ופיקוח אדוק שלייכולם תהליכי הייצור והאריזה ותהליכי ההפצה והניפוק שלהם, 

practices-good21 -, בהתאם לMedical Grade-IMC . ,לכל אורך התהליך משלב הריבוי ועד לפיכך

ל ששמירה אדוקה  על ההפקהבבית מרקחת, מחויבת כל חוליה בשרשרת  וניפוקו ייצור מוצר סופי

שמירה אדוקה על תהליכי עבודה מוגדרים ואחידים  ,סביבה אופטימליים ואחידים וכמו כן תנאי

בדיקות צריכות להיערך  ההפקהשרשרת לכל אורך . סטנדרטים ים על פרוטוקולי עבודההמבוסס

עומד בסטנדרטים האנליטיים  הצמחאנליטיות סדירות ותקופתיות כנדרש, על מנת לוודא ולתעד כי 

 .ההפקהשרשרת בכל שלב משלבי  וברמת האיכות הנדרשים

                                                 
16 ns/2016/Pages/dec1587A.aspxhttp://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisio  
17 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf  
18 https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx  
19 https://quality.doctorsonly.co.il/2018/11/152736/https://www.haaretz.co.il/news/health/1.6644215   
20  http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx 
21 GAP-IMC ,GMP-IMC ,GDP-IMC ,GSP-IMC. 
 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx
https://quality.doctorsonly.co.il/2018/11/152736/
https://quality.doctorsonly.co.il/2018/11/152736/
https://quality.doctorsonly.co.il/2018/11/152736/
https://www.haaretz.co.il/news/health/1.6644215
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx
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  22.לכל אחד מהם נדרש רישיון נפרד , אשרשלבים לחמישה חולקה ההפקהשרשרת 

 מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח של זנים של צמח הקנאביס – 23ריבוי מתקן )א(

 .)IMC-GAPבהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות (תקן 

בהתאם לאמות מידה חקלאיות  מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס רפואי – 24גידול מתקן )ב(

 מגדליםהריבוי ובה  מתקןמ אצוות הריבויקבל את מהגידול  מתקן. )IMC-GAPראויות (תקן 

, שהינה כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנאביס מסוג אחד, אותה עד להפיכתה לאצוות גידול

  .נקצרו באותו זמןאשר בעלי זהות גנטית 

הגידול אל מפעל הייצור לצורך עיבוד, מתקן מ אצוות הגידול תבשלב זה מועבר – 25מפעל ייצור )ג(

, בדומה למפעלי תרופות ואשר יתנהלו בהתאם לאמות מידה ייצור ואריזה של מוצרי קנאביס

 .כאמורהקבוצה בעלת תקן  .)IMC-GMPתקן מקצועיות מתאימות (

שתי רק ת נכון למועד פרסום המתאר ובמדינת ישראל קייממלבד החברה , החברהלמיטב ידיעת 

 .IMC-GMPת תקן ובעל חברות נוספות

לאחר הפיכת צמח הקנאביס למוצר מוגמר וארוז, יועברו  – 26בית מסחר למוצרי קנאביס )ד(

המסחר יתנהל, בין היתר, בהתאם לאמות מידה  בית .המוגמרים לאחסון ולהפצתםהמוצרים 

היא שינוע כאשר במקביל לכך בעלת רישיון  27החברה). GDP-IMCמקצועיות הולמות (תקן 

 עם חברות בעלות בתי מסחר לצורך קיום שרשרת הפקת הקנאביס הרפואי. התקשרה

בשלב הסופי, המוצרים המוגמרים יוחזקו ויונפקו למטופלים  – בית מרקחת ניפוק מוצרי קנאביס )ה(

לחברה הסכם לקבלת שירותי בית  .בקנאביס למטרות רפואיות(מרשמים) בעלי רישיונות שימוש 

 להלן. 3.13.3, כמפורט בסעיף קבוצת סגלמרקחת עם לומינרה פארם בע"מ מ

מלבד חמשת הרישיונות כאמור לעיל, קיים גם רישיון שישי של מעבדת שרות לתחום הקנאביס 

 הרפואי.

 ומוצריו כל בעל רישיון חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על הקנאביסבנוסף,  - אבטחה

במסגרת , לגורמים עברייניםדן או גניבה. בשל החשש כי הקנאביס יהווה מוקד משיכה מפני אוב

מידה מחייבות לאבטחה ומיגון בהלימה אל מול איומי הייחוס עבור כל  החדשה נקבעו אמות אסדרהה

ביס" מוגמר בבית מרקחת א, משלב חומר ריבוי צמחי ועד לניפוק "מוצר קנההפקהחוליות שרשרת 

החדשה דורשת כי הפעילות תאובטח בתנאים  אסדרהה "אמצעי השינוע" הנדרשים בין החוליות.ועבור 

מחייבות אבטחה  GSP-IMC. אמות המידה הקבועות בתקן 28GSP-IMCנאותים בהתאם לתקן 

ועד לניפוק מוצר. יודגש, כי קבלת אישור הריבוי , משלב אספקת ההפקהומיגון עבור כל חוליות שרשרת 

כל אתר ר הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי. אבטחה מהיק"

                                                 
22 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdf  
23 https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.pdf  
24 https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf  
25 https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf     
26  https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf  
 .לעיל 1.2.7 סעיף ראו 27
28 https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf  

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf
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 בדרישות האבטחה עלולה להוותבדרישות אבטחה שוטפות. אי עמידה לעמוד חייב  ההפקהבשרשרת 

  עילה לשלילת אישור האבטחה וסגירת האתר ו/או הפסקת שינוע אל ומהאתר.

  .החברה ולאמצעי השינוע בהם עושה החברה שימושביחס למפעל  IMC-GSPתקן לקבוצה 

: בשלב הראשון מוגשת בקשה לקבלת אישור ראשוני; בשלב שלבים ארבעהכולל רישיון  קבלת הליך

השני היק"ר בוחן את עמידתו של מגיש הבקשה בתנאי הסף לקבלת רישיון, ובכפוף לעמידה בתנאים 

ק; השלב השלישי הינו שלב ההקמה של האתר כאמור מעניק למבקש אישור ראשוני זמני וקוד עוס

גידול, מפעל ייצור, וכיוצ"ב) על בסיס האישור הראשוני. במסגרת שלב זה נבחנת  מתקןהרלוונטי (

 קבלת שלב הינו הרביעי השלבעמידה בתנאי איכות נאותים ובתנאי אבטחה ומוגשת בקשה לרישיון; 

ניתן לחידוש בכפוף למגבלות ותנאים של היק"ר, והמשך התנהלות שוטפת אשר  הרשיון. רישיוןה

 כוללת מספר ביקורות שנתיות ועמידה בכל התנאים והמגבלות על פי דין. 

רפואי והפצתו לשימוש קנאביס מוצרי של  ייצורבעלת רישיון פעיל מאת היק"ר ל 29החברהכאמור, 

 .מטופליםבתי מרקחת ולל

 צואי .2.2.2

אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרים מוגמרים  2019בינואר  27ביום לעיל,  1.2.15כמפורט בסעיף 

האוצר בין משרדית של משרד ועדה קבלת המלצות וזאת לאחר  ,מבוססי קנאביס לשימוש רפואי

 מיליארד 4 עד 1 -בכ העתידיים היצוא היקפי אתהוועדה העריכה  .")ועדהוה(להלן: " ומשרד הבריאות

רפואי, יעשה תחת המגבלות לשימוש ייצוא של מוצרי קנאביס  על פי החלטת הממשלה. בשנה ש"ח

 הבאות:

 המדינה.הייצוא יעשה ע"י משרד הבריאות או ישירות ע"י הצדדים, אך תוך פיקוח הדוק של  )א(

אשר אושרו על ידי משרד הבריאות. לא יותר ייצוא של  דבבלמוגמרים  מוצריםייצוא של  יותר )ב(

 שתילים, ייחורים או זרעים.

רפואי ואשר יתירו ייבוא מישראל לשימוש הייצוא יאושר רק למדינות המתירות שימוש בקנאביס  )ג(

 במפורש.

לייצוא  רישיוןאשר יקבלו  האסדרה החדשהחברות בעלות אישורים על פי ליצוא יאושר רק  )ד(

 .ממשרד הבריאות

על ניתוח הפוטנציאל הכלכלי בשוק והן על העובדה כי מדובר בתחום בתולי,  העמדתאת  הביסס הוועדה

 .בעל פוטנציאל משמעותי להגדלת התוצר ואשר לישראל יש בו יתרון יחסי

על הקמת צוות משותף של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, משרד  המליצה אף הוועדה

רפואי לשימוש הבריאות, משרד האוצר ומשרד החקלאות, אשר יפעלו למיתוג ושיווק ייצוא קנאביס 

 ומוצריו מישראל.

התקיימו טרם אישור  אשרפנים  לביטחוןבדיונים בין משרד האוצר, משרד הבריאות והמשרד 

שיותר להן  הגידול חוותלהגביל את מספר ידי המשרד לביטחון פנים  עלהועלתה הצעה הממשלה, 

 30.גידול חוות 50לעד רפואי  לשימושלייצא את הקנאביס 

                                                 
 .לעיל 1.2.7 סעיף ראו 29
30 rotocols.aspx?ItemID=2073696https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeP    

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696
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של קנאביס  יצואמדינות שאישרו או צפויות לאשר  יימותק ידיעת החברה, למיטבלמועד המתאר,  נכון

 .ועוד קולומביה, אורוגואי, אוסטרליה קנדה כגון, משטחןרפואי לשימוש 

. של החברה ייצורה פעלמאשר הוענק על יק"ר מה IMC-GMPרישיון זכות שימוש ב לחברהכאמור, 

יצוא וגם לשוק הישראלי החל יכל מוצר שיצא ללאישור האמור חשיבות מיוחדת נוכח העובדה כי 

  רישיון בלבד.ייוצר במפעל בעל , כניסתה של האסדרה החדשה לתוקףמ

  31ברחבי העולם הרגולציה מגמתשל  כלליתיאור  .2.2.3

בארה"ב השימוש בקנאביס הפך חוקי עבור שימושים רפואיים ספציפיים ובמדינות  רבות במדינות

אחרות הוא אף מותר לשימוש למטרות פנאי. לאור המגמה העולמית, מדינות נוספות בארה"ב, אירופה 

ובעולם כולו בוחנות מחדש את התייחסותן לתחום הקנאביס. להערכת החברה, הדרישות 

ימות כיום תעבורנה שינויים בהתאם למגמה גלובאלית זו. במדינות הולנד, הרגולטוריות והחוקיות הקי

של סדרה אהשינויים במודל  וחלים גרמניה, קנדה ואוסטרליה וכן במדינת וושינגטון בארה"ב, חלו

 קנאביס לצרכים רפואיים. 

 בהולנד ניתן לרכוש קנאביס בהצגת מרשם רופא; בקנדה נדרש מסמך רפואי ובו המלצה לשימוש

רפואי לצריכה לשימוש בקנאביס רפואי וכן אישור ממשרד הבריאות המאשר למטופל לגדל קנאביס 

ידי רשויות המדינה; -המוענק עללמטרה רפואית ביס אעצמית; בגרמניה נדרש רישיון לשימוש בקנ

, רפואילשימוש של תחום הקנאביס סדרה אהבאוסטרליה, הנמצאת בעיצומו של תהליך גיבוש תנאי 

 הצגת מרשם רופא.ל בכפוףרפואי לשימוש רכישת קנאביס  לאפשר הינה שנבחנת חלופותה אחת

 במדינתרפואי בבתי מרקחת; לשימוש וגרמניה מאפשרות כיום רכישה של מוצרי קנאביס  הולנד

רפואי בחנויות מורשות המיועדות לכך, לשימוש וושינגטון בארה"ב המטופלים רשאים לרכוש קנאביס 

בכמות מוגבלת בביתם או להתאגד בקבוצות של עד  תאישי צריכהלרפואי ימוש לשלגדל קנאביס 

 רפואי לצריכה עצמית. לשימוש ארבעה מטופלים לשם גידול קנאביס 

רפואי לשימוש הנוגע לייצוא קיימות גישות שונות. בעוד הולנד מתירה כיום ייצוא קנאביס  בכל

במדינה מופנה רפואי לשימוש למדינות שונות באירופה, באוסטרליה (למועד המתאר) גידול הקנאביס 

 לשוק המקומי בלבד. 

 באשר וכן בפועל ותשונ במדינות השונים ההסדרים ליישום באשר מידע החברה בידי אין כי, יובהר

  .אחרים היבטים על או שונות במדינות למטופלים רפואילשימוש  הקנאביס נגישות על להשלכותיהם

  רפואילשימוש הקנאביס  מאקרו בשוקמגמות  .2.2.4

בשנים הקרובות.  ולהתפתח עוד רבות להשתנות צפוירפואי לשימוש הקנאביס להערכת החברה, שוק 

השינוי ברגולציה והשינוי התפיסתי בנוגע לקנאביס, כמפורט לעיל, החברה מעריכה כי פרט למגמת 

 על צמח הקנאביס.  יםהמבוסס מוצרי פארמהוצפויים שינויים גם בכל הנוגע לפיתוח מוצרי צריכה 

את אופן ומידת למי והחברה סבורה, כי לא ניתן לחזות כיום את היקף השינויים הצפויים בשוק העו

 מוצרים אשר בכוונתה של החברה לייצר ולפתח. שינויים אלה על הביקוש ל השפעתם של

בבחינת מידע  ןהינרפואי לשימוש מגמות מאקרו בשוק הקנאביס בדבר  החברה והערכותת ותחזי

בדבר התפתחויות  החברהת על הערכות וצופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס

                                                 
31 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03916.pdf 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03916.pdf
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. החברה תואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליט

צאה הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתו

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים החברהמגורמים שונים שאינם בשליטת 

 זה.  למתאר 3.26 בסעיף
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 תיאור תחום הפעילות –פרק שלישי 

 הפעילותמידע כללי על תחום  .3.1

המקרו כלכלית של החברה, שיש להם או צפויה  הלהלן יתוארו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביב

להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בחברה, או בתחום הפעילות 

 ה.שלה, ותפורטנה ההשלכות הצפויות בגינם על החבר

 תחום הפעילות והשינויים שחלים בו מבנה .3.1.1

נודע בסגולותיו הרפואיות עוד בעת העתיקה ברחבי ) Cannabis(שם מדעי צמח הקנאביס 

החל מאמצע המאה העשרים נאסר השימוש בקנאביס על ידי  העולם בתרבויות שונות.

נחתמה  1961בשנת הרשויות בארצות הברית ואחר כך ברחבי העולם כחומר בלתי חוקי. 

 . האמנה ובה סווג הקנאביס כסם מסוכן באותה דרגה של הרואין

סוגים של צמחים ממשפחת הקנביים  11צמח הקנאביס הוא הסוג הידוע ביותר מבין 

)Cannabicea בצמח. בעולם) כאשר הסאטיבה הוא מין הקנאביס הנפוץ ביותר היום בשימוש 

 של משפחות לשלוש משתייכות שבעיקרןתרכובות כימיות שונות,  מאות קיימותהקנאביס 

 קנבינואידיםו) Flavonoids( פלבנואידים), Terpenoids( טרפנואידים: צמחיים מטבוליטים

)Cannabinoids.(  ותרכובותיו, הקנאביס ככל שמעמיק המחקר הבוטני והרפואי של צמח

לחומרים  )CB1, CB2( קולטניםלפחות שני  קיימיםנחשפות תרכובות חדשות. בגוף האדם 

ואשר דומים  32קנבינואידים-הנקראים אנדוקנבינואידים המיוצרים בגוף האדם ו

  במאפייניהם לקנבינואידים הקיימים בצמח הקנאביס.

, THCהכמות הרבה ביותר של את המכיל  –) סטיבה 1צמח הקנאביס נחלק לשלושה מינים: (

חומר פסיכואקטיבי הגורם לתחושת אלחוש, נוגד רעד ובחילות, מעודד תאבון ואנטי דלקתי; 

, קנבינואיד שאינו גורם לתגובה פסיכוטית, אך CBDבו יש כמות רבה יותר של  –) אינדיקה 2(

בעל הכמות הנמוכה  –) רודרליס 3אנטי דלקתיות, נוגדות רעד וחמצון; (גם ניחן בתכונות 

 .THCביותר של 

בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש הרפואי בקנאביס במדינות רבות בעולם ובכללן גם 

, רמקולוגיותהקנאביס מכיל תרכובות קנבינואידיות שונות בעלות סגולות פ. 33במדינת ישראל

בתחום המחקר הינה אחת מהמובילות ישראל פרחת הצמח. אשר מרוכזות בעיקר בת

(בראשות והפיתוח, כאשר כבר בשנות השישים בודדו חוקרים מטעם האוניברסיטה העברית 

מוצרי קנאביס המאושרים נכון להיום, . CBD -ו THC יםאת הקנבינואידפרופ' רפאל משולם) 

 -ו THC ,CBDידים נואלשימוש רפואי מוגדרים ומסווגים על פי היחס והכמות של הקנבי

CBN  הקנבינואידים העיקריים, המוכרים והמשפיעים ביותר על הגוף הינם שני כאשרTHC 

 .CBD -ו

ת כצמח אשר מכיל תרכובולביסוסו במקביל חלה התקדמות במחקר המדעי בתחום הקנאביס 

מחלות שונות כגון בתחומי האונקולוגיה, בעלי השפעה מטיבה לשלל סימפטומים לחולים ב

                                                 
קולטניה נוכחים בשלל איברי הגוף היא למעשה מערכת עצבים פנימית שראשיתה במוח, בעוד  המערכת האנדוקנאבינואידית 32

ומערכותיו החיוניות. מחקרים הראו כי מערכת זו מעורבת בתהליכים פיזיולוגיים ופתולוגים ביניהם: הולכה עצבית, בקרת אינסולין, 
 ב הרוח וזיכרון. בקרת המערכת החיסונית, למידה מוטורית, תיאבון, תחושת כאב, מצ

33 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Documents/cannabis.pdf 
 

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Documents/cannabis.pdf
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קנאביס מסייע לסימפטומים ה כי צויןבמחקרים  .ועודמחלות גסטרו כגון כרון, פסיכיאטריה 

  .34הנובעים ממחלות שלרפואה המודרנית אין תרופות או טיפולים יעילים

הבריאות את האסדרה החדשה בתחום הקנאביס לשימוש רפואי פרסם משרד  2016בשנת 

במטרה להסדיר את התחום בישראל. בין היתר, מטרותיה של האסדרה (מדיקליזציה) הנן 

ליצור מקור אספקה מפוקח של קנאביס לשימוש רפואי ולאפשר זמינות רבה יותר של קנאביס 

 יים בתרופות.לשימוש רפואי איכותי, באופן הדומה, ככל הניתן, לזה הק

 רישיון לקבלת טיפול בעליחולים  30,500 -בישראל ככיום ישנם  ,על פי פרסומים שונים

כאשר ההתוויות נקבעות על ידי ועדת  ,35, בהתוויות שונותרפואילשימוש באמצעות קנאביס 

הנדרשות להתרת  את האינדיקציות הרפואיותהתוויות אשר מתכנסת מעת לעת ובוחנת 

ביס, את אוכלוסיית היעד לקבלת רישיונות שימוש והמקרים המתאימים אהשימוש בקנ

. היק"ר הוא הסמכות הבלעדית למתן אישורים שימושלמתן רישיונות  מבחינה רפואית

רפואי למעט לחולי סרטן המאושפזים במחלקות אשר מקבלים לשימוש ת קנאביס לצריכ

נכנסה לתוקף רפורמת  2018באמצע חודש אפריל רישיון מרופאי המחלקה האונקולוגית. 

לשימוש לנפק מוצרי קנאביס  כפיילוט ה, כאשר רשת סופר פארם החלרפואילשימוש הקנאביס 

לשימוש רישיון שימוש בקנאביס  בעלכל מטופל  טרם הרפורמה,רפואי ללקוחות עם מרשם. 

הוא לה ללא קשר לכמות הקנאביס  ש"ח 370משלם תשלום חודשי קבוע בסך של היה רפואי 

במסגרת הרפורמה בהתאם להפניה שקיבל מהרופא שהעניק לו את רישיון השימוש.  ,זכאי

שיהיה זכאי לו המטופל, רפואי לשימוש לפי משקל הקנאביס  יקבעהחדשה, המחיר למוצרים 

סכומים  צפויים לשלםרפואי לשימוש של קנאביס יותר כך שצרכנים אשר זכאים למינון גבוה 

  36גבוהים יותר.

 החדשה קובעת האסדרהאינם נחשבים תרופה,  רפואילשימוש  חרף העובדה שמוצרי קנאביס

ה הכוללת חומר כפי שמתייחסים לתרופ הפקת מוצרי קנאביס רפואי תהיה, ככל הניתן, כי

  .למען הבטחת בריאות המשתמשסדרה אוהמוגדר כסם מסוכן והחייב בפיקוח 

 לעיל.  2.2.1 סעיףבקנאביס רפואי בישראל, ראו  לשימושלפרטים בדבר הרגולציה הקיימת 

למיטב ידיעת החברה, למועד המתאר מדינות רבות בעולם מקדמות הליכים מקלים בתחום 

, אוסטרליה, 39, קנדה38על המדינות הנ"ל נמנות, בין היתר, ארה"ב 37רפואי.הקנאביס לשימוש 

גרמניה, צ'כיה ומדיניות אירופאיות רבות, אליהן הצטרפה זה מכבר ישראל, הנחשבת כמדינה 

 מובילה בגידול ופיתוח מוצרי קנאביס לשימוש רפואי באיכות גבוהה.

לשימוש המטופלים בישראל בקנאביס  למספרבנוגע  לעיל, לרבות החברה והנחות תחזיות

                                                 
34 %20tikun%20olam.pdf-olam.co.il/files/users/Crohn%20-http://www.tikun; 

 0.1111/jphp.12082/abstracthttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/1 ; 

 http://ar.iiarjournals.org/content/33/6/2541.full.pdf ; 
  https://www.health.gov.il/hozer/DR_106.pdfלפרטים נוספים ראו:  35
36 5226097,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  ;-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L

3735670,00.html  
-מריחואנה/https://www.medicalcannabis.co.ilלמידע נוסף אודות קידום הרגולציה בנוגע לקנאביס רפואי בעולם ראו  37
 .בעולם/-פואיתר
מדינות בארה"ב  33 -מדינות נוספות בארה"ב קיימת מדיניות אי הפללה ו 13 -ב ,מדינות בארה"ב קיימת לגליזציה מלאה 10 -ב 38

 מתירות את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים.
 .2018ומכירה של קנאביס באופן חוקי הותרה בחודש אוקטובר אושר החוק לשימוש פנאי (לגליזציה) בקנדה  2018ביוני  19ביום  39

http://www.tikun-olam.co.il/files/users/Crohn%20-%20tikun%20olam.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphp.12082/abstract
http://ar.iiarjournals.org/content/33/6/2541.full.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/DR_106.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5226097,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3735670,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3735670,00.html
https://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
https://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
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, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים עתיד פני צופה מידע בבחינת הינןרפואי 

בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות החברה בדבר התפתחויות 

ה. ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החבר

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך 

על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה 

 למתאר. 3.26 בסעיףמגורמי הסיכון הנזכרים 

 ייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי .3.1.2

פתרונות פרמצבטיים  הנגשתהינה להביא למודרניזציה בתחום הרפואי תוך  חברההמטרת 

מהפכניים המנצלים את המאפיינים הייחודיים של הקנביס הרפואי. כמובילה בתחום הרפואה 

מובילה את האימוץ של טיפולים המבוססים על קנאביס רפואי  חברהההמתפתח במהירות, 

אשר יכולות לשפר מלבד עישון, אידוי ומיצוי שמנים, באמצעות מגוון שיטות מתן מוכרות, 

 ן קיצוני את חייהם של מטופלים במגוון רחב של מצבים רפואיים.באופ

אשר פורסמה  דרכיםהמפת מפורט בתהליך רישוי העיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי 

 40.")הדרכים מפת(" 2018לאחרונה בחודש נובמבר  נהעודכעל ידי היק"ר ו

כל פעולה בצמח הקנביס ובכלל זה גידול, ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, על פי מפת הדרכים, 

השמדה, שירותי מעבדה, מסירה או מחקר של צמח הקנביס או מוצריו מחויבת בעמידה 

בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת רישיון מתאים לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר וכן 

 בעמידה בתנאי הרישיון.

בקבלת אישור היק"ר לכל , בין היתר, מחויבת רפואי לשימוש הקנאביס םבתחו פעילות, בנוסף

 הקצאת על מגבלות קיימות, בנוסףהעוסקים, המנהלים ובעלי העניין בחברות ו/או מנהליהן. 

או /ו מהותי מניה לבעל יהפוך ההקצאה בעקבות אשר כלשהו לניצע רישיון בעלת בחברה מניות

"ר. כמו כן, כל מינוי היקבחברה, טרם קבלת אישור  41אפקטיבי עניין לבעלאו /ו עניין לבעל

 "ר.היק"ל בחברה בעלת רישיון, כפוף לאישור ומנכ דירקטור שלאו הארכת כהונה /ו

היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור לייצור תרופות מבוססות קנאביס  החברה

לשווק מוצרי  ות שהחלואחת משתי החברות הראשונ וכן היא GMP-IMC(42רפואי (תקן 

מעבדה פנימית (בשטח  ברשות החברהכן,  כמוקנאביס לשימוש רפואי בבתי מרקחת בישראל. 

), אשר מוסמכת על ידי משרד הבריאות לביצוע בדיקות מעבדה, ואשר מחזיקה חברהמפעל ה

רישיון בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות בקנאביס בהתאם להיקף פירוט ההסמכה של המכון 

 43לביקורת ותקנים של חומרי רפואה של משרד הבריאות.

להערכת  .ראלביש IMC-GMPת בתקן ונוספ שתי חברותרק  ותמחזיקנכון למועד מתאר זה 

החברה, מיעוט המתחרים בתחום הייצור מעיד על הקושי בהשגת התקן הבא לידי ביטוי בין 

היתר, בהשקעות הנדרשות לצורך בניית והפעלת מפעל מתאים ובבנית מערך כוח האדם 

                                                 
40 cuments/09052018.pdfhttps://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Do 
  .מהותי מניה בעלאו /ו ענייןבעל שליטה בבעל  –בחוק החברות. בעל עניין אפקטיבי  כהגדרתם, עניין לובע מהותי מניה בעל 41
 לעיל. 1.2.7 סעיף ראו 42
דרישות איכות לייצור  GMP-IMC -, אופן קבלתו ותוקפו ראו "חוזר משנה למנהל הכללי GMP-IMCלפרטים נוספים ביחס לתקן  43

    https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdfמוצרי קנאביס רפואי: 
 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf


21 
 

 המקצועי הדרוש לצורך הפעילות.

-IMCשראל (מחזיקה גם באישור למתן שירותי הפצה של מוצרי קנאביס רפואי בי החברה

GDP(44. 

(תוצרת שהופקה כולה לכל אורכה של  IMC-Medical Gradeכי רק תוצרת באיכות  ןיצוי

שרשרת הערך תחת רישיונות מתאימים) תהיה ראויה לייצוא. לאור מיעוט התחרות היחסי 

היחידות כיום  החברותמשלוש בתחום הייצור כאמור לעיל, הקבוצה סבורה כי בהיותה אחת 

 , קיים עבורה יתרון משמעותי בתחום הפעילות.IMC-GMP המחזיקות בתקן

 הפעילות בתחום פיתוחו מחקר .3.1.3

כמו בכל מוצר פרמצבטי אחר, סטנדרטיזציה, עקביות והדירות חיוניים עבור המטופל. עד כה, 

היעדר התכונות הבסיסיות הללו הגביל את הפוטנציאל הטיפולי של הקנאביס. באמצעות 

שיטות אנליטיות ווולידציות מתקדמות ביותר, הקבוצה מייצרת צורות מתן המספקות 

 של מינון החומרים הפעילים המסופקים למטופלים. הדירות

בפעילותה מתבססת החברה על הידע הרב והמתקדם אשר נצבר להלן,  3.12כמפורט בסעיף 

לאורך  סגל קבוצתאשר ביצעה  מהותיותלאורך השנים ונהנית מהשקעות מו"פ סגל בקבוצת 

כמפורט  הפעילות בתחום פנדינג פטנטים 6 -ב בלעדית שימוש זכות לחברה .שנות פעילותה

 .להלן 3.12בסעיף 

 , תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותחקיקה, מגבלות .3.1.4

רפואי לשימוש , כל פעולה בשרשרת הפקת הקנאביס זה למתאר 3.1.5 -ו 2.2.1 בסעיפים כאמור

 והתקנות הנלוות לה.  כפופה להוראות האמנה ופקודת הסמים המסוכנים

 פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות לה

פי פקודת הסמים המסוכנים קנאביס מוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימוש אלא  על

אם ניתן לכך רישיון כדין. פקודת הסמים המסוכנים קובעת כי הסמכות בנוגע ל"סם מסוכן" 

(גידול/ייצור/מיצוי/שימוש וכו') היא של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על 

 ידו. 

 החדשה אסדרהה

בה נקבע המתווה להסדרת תחום הקנאביס  1587התקבלה החלטת ממשלה מס'  2016בשנת 

  45.הרפואי

לפי החלטה זו, כל פעולה בצמח הקנאביס מחייבת עמידה בהוראות הדין, ובכלל זה קבלת 

  46רישיון מתאים מהיק"ר וכן עמידה בתנאי הרישיון.

יעשה בהתאם  ההפקה השלבים בשרשרתמלאחד הליך הגשת בקשה לקבלת רישיונות 

ונהלי היק"ר.  וכן על פי הנחיות הנלוות אליה להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות

כאשר בשלב הראשון תבחן עמידת המבקש בתנאי סף. כל מי שעומד  ,דו שלבי הינוההליך 

בדרישות האיכות והאבטחה והתנאים הנדרשים יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק 

                                                 
 .לעיל 1.2.7 סעיף ראו 44
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באחד מתחומי העיסוק האמורים. עם זאת, ככל שימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את 

ת על פי הערכת המשרד לביטחון פנים/משטרת ישראל או ככל שימצא טחון הציבור וזאיב

שמספר העוסקים אינו מאפשר פעילות כלכלית בת קיימא בשל ריבוי פועלים בתחום, יוחלו 

הסדרים למתן מענה הולם כגון קביעת מכסות גידול, קביעת מכסות ייצור או הגבלות אחרות 

 .'כגון הגבלות על מספר העוסקים בתחום וכו

בנוסף, תתקיים הפרדה תאגידית בין החוליות השונות המרכיבות את שרשרת הגידול, הייצור 

גידול, מפעלים, בתי מסחר, בתי מרקחת). יחד עם זאת, מתקן והניפוק (משתלות ריבוי/

תתאפשר זהות אחת או משותפת של הבעלות בתאגידים השונים כאמור. בכל מקרה, הניפוק 

 ה באותו מתחם אלא כאמור בבית מרקחת בלבד. לבעל רישיון שימוש לא יעש

 196147האמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים,  .3.1.5

The Single Convention on Narcotic Drugs –  האמנה לסמים נרקוטיים" של האו"ם"

קיימות  ותלאומי-, היא אחת משלוש אמנות בין1972ואשר תוקנה בשנת  1961שנחתמה בשנת 

לטרלי בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים. האמנה איחדה -טילהגברת שיתוף הפעולה המול

לאומיים דאז בדבר איסור סחר בסמים והרחיבה את הפיקוח על גידול -את כל ההסכמים הבין

-ועיבוד של צמחים המשמשים לייצור סמים נרקוטיים. מלבד הגברת שיתוף הפעולה הבין

ה, היבוא, היצוא, הייצור לאומי, האמנה מגבילה את ההחזקה, השימוש, הסחר, החלוק

וההפקה של סמים לשימוש רפואי ומדעי בלבד ומגדירה את המנגנונים שעל המדינה להקים 

מדינות חתומות כיום על האמנה, ובהן ישראל,  184כדי לנהל מלאי סמים לצרכים רפואיים. 

. במסגרת האמנה סווגו הסמים לארבע קבוצות 1974אשר אשררה אותה בחודש פברואר 

)Schedule I, Schedule II, Schedule III, Schedule IV (שעל הפיקוח מידת והוגדרה 

 ברפואה נפוץ שימוש ללא לממכרים שנחשבו סמים. קבוצה כל על להחיל לאמנה הצדדים

 ומחמיר נוקשה לפיקוח נתונים והם, הרביעית ובקבוצה הראשונה בקבוצה נכללים ובמחקר

 מחקרי או רפואי ערך להם יש סיווגם פי שעל, והשלישית השנייה שבקבוצה מהסמים יותר

 הראשונה לקבוצה משתייכים ממנו המופק והשרף הקנאביס צמח. פחותה ממכרת והשפעה

 ), בין היתר, לצד ההרואין. Schedule I ,Schedule IV( הרביעית ולקבוצה

האמנה קובעת את משטר הפיקוח שיחול על צמח הקנאביס. על פי האמנה, משטר הפיקוח 

החל על גידולו של פרג האופיום יחול על צמח הקנאביס, כאשר מדינה תהיה רשאית לגדל, 

לסחור, לייבא ולייצא קנאביס בתנאי שתקים סוכנות ממשלתית אחת או יותר שתהיה 

היחידה לקנאביס  -"ר היק בישראלהוקמה לשם כך  2013אחראית על כך. כמפורט לעיל, בשנת 

 ).לעיל 2.2.1 סעיףראה "ר היקרפואי במשרד הבריאות (לפרטים נוספים אודות 

היתר ייבוא על ידי המדינה  ניתןש בהינתן להתבצעלאמנה, ייצוא קנאביס יכול  בהתאם

 המייבאת והיתר יצוא על ידי המדינה המייצאת.

, קרואטיה'כיה, צ, הולנד, גרמניה ,החברהלמיטב ידיעת  נכון למועד פרסום המתאר,

מעריכה  החברהווקנדה מתירות ייבוא של מוצרי קנאביס רפואי לשטחן  'ילהצ, ארגנטינה

 .בשנים הקרובות יצטרפו אליהן שמדינות נוספות

  

                                                 
47 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .3.1.6

מקבל תשומת לב רבה בשנים האחרונות בישראל ובעולם, ועל כן, רפואי לשימוש הקנאביס 

מעריכה כי מדינות נוספות בעולם יאפשרו שימוש בקנאביס למטרות רפואיות. כמו כן החברה 

רפואי יגדל במהלך השנים לשימוש מעריכה, כי הביקוש לקנאביס  החברהוכפועל יוצא, 

וזאת, בין  רפואי בעולםלשימוש הבאות, ומדינות נוספות יאשרו ייבוא ו/או ייצוא של קנאביס 

אשר תומכים בכך שלשימוש בקנאביס רפואי השפעות חיוביות על היתר, לאור מחקרים רבים 

חולים במחלות רבות אשר תרופות קונסרבטיביות לא מצליחות במקרים רבים להגיע 

 לתוצאות טובות יותר.

העוסקות,  אלפי חברות בעולם קיימותלהערכתה של החברה, נכון למועד פרסום המתאר, 

 ותבבורסכאשר למעלה ממאה מהן רשומות למסחר קנאביס, ה במישרין או בעקיפין, בתחום

כבר גייסו וחלקן אפ -רטאנטו. רבות מהן נחשבות לחברות סטולניירות ערך בניו יורק ובטור

החברות הללו עוסקות לא רק בתוצרי הקנאביס, אלא . דולרים מאות מיליוני-עשרות

  קוסמטיקה ועוד. ,חממות , כלים,תאורהבפעילויות רלוונטיות רבות ואחרות, כמו נדל"ן, 

בשנים  סבורה כי שוק הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם יגדל בצורה משמעותית החברה

הקרובות והיא מעריכה ששווקים נוספים בעולם יאשרו שימוש בקנאביס רפואי וכן, כי 

 .שווקים נוספים בעולם יאפשרו ייבוא של קנאביס רפואי

בבחינת מידע  ן, הינהעולמי רפואילשימוש  הקנאביס שוק בדבר החברה ותת והנחותחזי

בדבר התפתחויות  החברהל הערכות ת עוצופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס

של ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי החברה

, וביניהם התממשות אי אילו החברהשהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת 

 .זה למתאר 3.26 בסעיףמגורמי הסיכון הנזכרים 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .3.1.7

 BDSושותף המחקר שלה Arcviewועל פי חברת מחקרי השוק  החברהלמיטב ידיעת 

Analyticsובמהלך  2017מיליארד דולר בשנת  9.2 -, שוק הקנאביס בצפון אמריקה הוערך בכ

, 2027מיליארד דולר עד שנת  57 -השנים הקרובות מכירות הקנאביס החוקי בעולם יגיעו לכ 10

כאשר שוק הפנאי יכסה שני שלישים מהשוק ואילו שוק הקנאביס הרפואי יהווה שליש מכלל 

 48השוק.

מיליוני דולר  125 -פוי לגדול מ, שוק הקנאביס הרפואי בדרום אמריקה צחברהלמיטב ידיעת ה

 2027.49מיליוני דולר בשנת  776 -ועד ל 2018ארה"ב בשנת 

מיליוני  52 -, שוק הקנאביס הרפואי באוסטרליה צפוי לגדול מחברהכמו כן, למיטב ידיעת ה

  2027.50ולהגיע ללמעלה ממיליארד דולר ארה"ב בשנת  2018דולר ארה"ב בשנת 

                                                 
48-the-in-america-north-puts-billions-digit-https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/03/01/double 

lead/#4a9a81666510-market-cannabis-worldwide דיוקם לא נבדק על ידי מקור הערת השוליים ועל  יםה מבוססאל ניםנתו
 . עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור הפעילות באופן

 לעיל.  31''ש ה ראו 49
 . לעיל 31''ש ה ראו 50
 

https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/03/01/double-digit-billions-puts-north-america-in-the-worldwide-cannabis-market-lead/#4a9a81666510
https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/03/01/double-digit-billions-puts-north-america-in-the-worldwide-cannabis-market-lead/#4a9a81666510
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השוק הפוטנציאלי של מכירות קנאביס רפואי באירופה גודל , חברהלמיטב ידיעת הבנוסף, 

 202251.עד לשנת  מיליארד יורו 35.7 -על סך של כ צפוי לעמוד

 39,668 -עמד מספר בעלי הרישיון על כ 2015, בסוף שנת חברהלמיטב ידיעת הבקנדה, 

ים ונכון לסוף מטופל 129,876מספר בעלי הרישיון בקנדה עמד על  2016מטופלים, בסוף שנת 

מטופלים רשומים בעלי רישיון לצריכת  269,502עמד מספר בעלי הרישיון בקנדה על  2017שנת 

מטופלים רשומים בעלי רישיון לצריכת  330,758, ישנם 2018קנאביס. נכון לסוף חודש יוני 

 , קנדה התירה שימוש בקנאביס למטרות פנאי.2018קנאביס. יצוין שנכון לחודש אוקטובר 

שוק הקנאביס הרפואי בקנדה מוערך   EverBlu Capital Research,52ל פי דוח של חברת ע

צפוי שוק  Mackie Researchמיליון דולר קנדי, ועל פי תחזיות של חברת  300 -היום בכ

  2020.53מיליארד דולר קנדי בשנת  1.1הקנאביס הרפואי בקנדה להגיע למכירות של 

מדינות נוספות בארה"ב מתירות שימוש בקנאביס רפואי  33 -ו מדינות בעולם 30 -כיום, יותר מ

מעריכה כי מספרים אלו  חברהמדינות בארה"ב שבהן יש לגליזציה מלאה). ה 10(לא כולל 

צפויים לגדול בשנים הקרובות. יודגש, כי ההערכות הקיימות כיום אינן לוקחות בחשבון 

ון להיום לא ידוע אם בשווקים אלו יאשרו שווקים רבים במזרח אסיה, כגון סין ויפן, כאשר נכ

 .אי פעם שימוש בקנאביס רפואי

רפואי לשימוש חולים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס מספר העל פי פרסומים שונים, בישראל, 

חולים  18,500 -, כ2016חולים בשנת  24,000 -חולים לעומת כ 30,000 -עמד על כ 2017בשנת 

מספר הרישיונות לשימוש עצמי כי  החברה מעריכה. 2014חולים בשנת  15,000 -וכ 2015בשנת 

 יגדל בשנים הקרובות.  רפואילשימוש בקנאביס 

את פוטנציאל הייצוא  הרואה כרגע לנגד עיני החברהש העיקריים השווקים הבינלאומיים

 .אירופה מדינותהן  , בהתאם לתחום הפעילותמישראל אליהןהגבוה ביותר 

כי מספר הרישיונות לשימוש עצמי מטעמים רפואיים , לרבות לעיל החברהתחזיות והנחות 

 המדינות במספר גידול להיות צפוי וכי בישראל יגדל בצורה משמעותית בשנים הקרובות

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות , רפואי בקנאביס שימוש שיתירו

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר  החברהערך, המבוססות על הערכות 

. הערכות אלו עשויות החברה שלמועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים 

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף החברהשונים שאינם בשליטת 

 זה. למתאר 3.26

 

                                                 
51 

84352ada/1509628383081/https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/59fb199269267056
TheEuropeanCannabisReport%E2%84%A2%282ndEdition%29.pdf  נתונים אלה מבוססים על מקור הערת השוליים

  ודיוקם לא נבדק על ידי הפעילות באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
52Report.pdf-Industry-Cannabis-Research-content/uploads/2017/11/EverBlu-https://www.everblucapital.com/wp  

מקור הערת השוליים ודיוקם לא נבדק על ידי הפעילות באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות נתונים אלה מבוססים על 
 בביצוע בחינה עצמאית כאמור.

53-ideas/research-investor/investment-https://www.theglobeandmail.com/globe 
2016.pdf-8-reports/article29573050.ece/BINARY/Medical%20Marijuana_4  נתונים אלה מבוססים על מקור הערת

 והות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.השוליים ודיוקם לא נבדק על ידי הפעילות באופן עצמאי בשל העלויות הגב

https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/59fb19926926705684352ada/1509628383081/TheEuropeanCannabisReport%E2%84%A2%282ndEdition%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/59fb19926926705684352ada/1509628383081/TheEuropeanCannabisReport%E2%84%A2%282ndEdition%29.pdf
https://www.everblucapital.com/wp-content/uploads/2017/11/EverBlu-Research-Cannabis-Industry-Report.pdf
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investment-ideas/research-reports/article29573050.ece/BINARY/Medical%20Marijuana_4-8-2016.pdf
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investment-ideas/research-reports/article29573050.ece/BINARY/Medical%20Marijuana_4-8-2016.pdf
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  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .3.1.8

המתאר, לא ידוע לחברה על שינויים טכנולוגיים הצפויים להשפיע על החברה ו/או על  למועד

רפואי הינו תחום חדש לשימוש המוצרים אשר בכוונתה לייצר. יצוין, כי תחום הקנאביס 

אשר נמצא בהתפתחות מתמדת (הן בכל הנוגע למגוון המוצרים שניתן לייצר מצמח יחסית 

הקנאביס והן מבחינת ההתפתחויות הטכנולוגיות) כאשר ישנן חברות רבות המוכרות מוצרים 

העוסקות בתחום הקנאביס, בין היתר, בכל  )סטארט אפהזנק (וכן חברות  ושונים על בסיס

ושל פיתוח  רפואילשימוש  קנאביס של שונים זנים יתוחופ גידול שלהקשור למחקר חקלאי 

 54.מוצרים חדשים על בסיסם

, כהגדרת מונח זה בחוק בבחינת מידע צופה פני עתיד תחזיות והנחות החברה לעיל הינן

על הערכות החברה בדבר  ועל פרסומים פומביים שונים ובחלק ובחלק המבוססניירות ערך, 

שר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה התפתחויות ואירועים עתידיים א

של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 

מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או 

 .למתאר 3.26 התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 בתחום הפעילותוחסמי הכניסה גורמי ההצלחה הקריטיים  .3.1.9

בתחום לכל אורכה של שרשרת הערך לפעול  מהיק"ר ויכולת רישיונותחזקה בקבלה וה .א

קבלת רישיון  – IMC Medical Grade –רפואי באסדרה החדשה לשימוש הקנאביס 

, הן בהיבט מהווה חסם כניסה מרכזי לתחום הפעילות, IMC-GMP, תקן קבוע מהיק"ר

 ותפעולן והן בהיבט המו"פלהקמת התשתיות הנדרשות  הכלכלי הדורש הון נכבד

אישור מהיק"ר ה היא הראשונה בישראל אשר קיבל החברהכמפורט בס"ק(ו) להלן. 

אחת משתי החברות ו GMP-IMC(55לייצור תרופות מבוססות קנאביס רפואי (תקן 

 בישראל. רפואי בבתי מרקחתלשימוש לשווק מוצרי קנאביס  הראשונות שהחלו

ובעל הידע הנדרש לצורך פעילות התחום הייצור של  מיומן ,מנוסה מקצועי, כוח אדם .ב

זה למעלה  בתחום הפארמה פועלתל קבוצת סג - מוצרי קנאביס לשימוש רפואי

מוצרים  600 -מייצרת למעלה מעובדים,  200מעסיקה כיום מעל מארבעה עשורים, 

מוצרים  .ברחבי העולם מדינות 30 -פרמצבטיים שונים, ומשווקת אותם בלמעלה מ

. הקבוצה פועלת רשויות בריאות שונות בעולם 22 -נבחנו על ידי כל הקבוצה ומתקנים ש

  במחקר ופיתוח של מוצרי קנאביס רפואי במשך כמעט כעשור.

בעלי ידע תיאורטי ומעשי נרחב  כוללת צוות מנוסה ומקצועי ביותר חברההנהלת ה

ומייסד; עו''ד אסי  , דירקטור: ד''ר דדי סגל, מנכ''לוטיפול רפואי ייצורבשיטות 

 'ל טכנולוגיות; ד''ר ערן גולדברג, סמנכ'ודירקטור מנהל עסקים ראשירוטברט, 

חברי הוועדה המייעצת לדירקטוריון החברה הינם, פרופ אהרן צ'חנובר, חתן  ודירקטור.

פרופ' דוד (דדי) מאירי, חוקר ראשי במעבדה לחקר , 2004פרס נובל לכימיה לשנת 

ד''ר נועה ליבוביץ, ראש היחידה לפיתוח מוצרים והסרטן וחקר קנבינואידים בטכניון 

כספים, הבנימיני, סמנכ''ל גיל מר  .תעשיות פרמצבטיות בע''מ חדשניים בחברת טבע

                                                 
54 3734927,00.html-https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L 
 .לעיל 1.2.7 סעיף ראו 55

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3734927,00.html
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 .שימש בתפקידים במגוון חברות, לרבות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו''ל

 IMC Medical –ייצור מוצרים איכותיים אשר עומדים בתנאי האסדרה החדשה  .ג

Grade – בסטנדרטים עומדים אשר רפואילשימוש  קנאביס מוצריייצור  דהיינו 

 .ובעולם בישראל ביותר המחמירים הרפואיים

התקשרויות עם גורמים שונים לכל אורכה של שרשרת הערך, בעלי רישיונות  .ד

 - ם אשר עומדים בתנאי האסדרה החדשהמתאימים, לצורך ייצור והפצת מוצרי

 קנאביס מוצרי של הייצור בתחום פעילותה, להיום נכון, החברה הנהלת להערכת

בשוק  חודשבמוצרים  50 -כ . החברה מייצרתבישראל הגדולה הינה לשימוש רפואי

 כיום הנמכרים הרפואימותגי הקנאביס  10מתוך  9, כולל ייצור של הישראלי בלבד

בשיתוף פעולה עם חברת התרופות  המיוצרמותג הפרימיום "אקסיבן"  לרבותבישראל, 

החברות  8מתוך  756עבור שימוש רפואי מוצרי קנאביס למייצרת החברה בנוסף, . "רפא"

 .גידול בישראלהרישיון  ותבעל

מחוץ  םהקמת מערך הפצה וערוצי שיווק בינלאומיים להפצה ושיווק של מוצרי .ה

להערכת  – ויצירת קשרים עם שחקנים בינלאומיים בתחום הקנאביס הרפואילישראל 

הטוב ביותר החברה ממוצבת באופן , בכפוף להסדרת הרגולציה בנושא, החברה הנהלת

למדינות נוספות בתחום רפואי לאירופה ולשימוש בין מתחריה, לייצוא מוצרי קנאביס מ

בפרט ופעילות  החברההשלב בו מצויה פעילותה של  הערכה זו מתבססת על. הפעילות

הקבוצה בכלל, כאשר רמת התקדמות הקבוצה בכללותה, לרבות תשתיות השיווק 

ויכולתה לעמוד בתקני ייבוא ורגולציה צפויה של  הבינלאומיות אשר מצויות ברשותה

על ידי , צפויות לתרום רבות גם להליך ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי ארצות היעד

 .במסגרת הפעילותהחברה 

 וכן הפעילות לצורך הדרושות התשתיות והפעלת הקמת לצורך הדרוש מימוןה השגת .ו

 – הפעילות במסגרת המיוצרים המוצרים של והשיווק והפיתוח המחקר לצורך

להערכת החברה, עלויות הקמת מפעל ותשתיות מתאימות לפעילות בתחום הפעילות 

 כשחקן מעמד ביסוס לצורך הנדרשות"פ המו עלויות, בנוסף"ח. ש מיליון 20 -בכנאמדות 

 "ח.ש מיליוני בעשרות נאמדות בתחום משמעותי

לספק  מסוגלתהחברה  – ןוהדירים על בסיספיתוח טכנולוגיות ומוצרים איכותיים  .ז

 –המקובלות היום אחרות מדרכי המתן מגוון רחב של מוצרים הזמינים בדרכי מתן 

באופן  ,יםומינונים מדויקוקבוע הרכב ידוע בעלי באיכות גבוהה,  –ת שמן בליעאו  עישון

 .הדיר

בפעילותה מתבססת החברה על הידע  – הקבוצה של הרוחני הקנייןהגנה על זכויות  .ח

השנים ונהנית מהשקעות מו"פ מהותיות  לאורך סגלוהמתקדם אשר נצבר בקבוצת  הרב

ובלתי מסויגת  חוזרתזכות שימוש בלעדית, בלתי  חברהל. סגל קבוצתאשר ביצעה 

 57.הפעילות בתחום פנדינגפטנטים  6 -בתחום הפעילות ב

 

                                                 
 .GAP)-(IMCהחברות האמורות טרם קיבלו רישיון גידול על פי האסדרה החדשה  7מבין  2 56
 .לעיל. 1.2.7סעיף  ראו 57
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 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות .3.1.10

לפעילותה אשר עשויה  הדרושיםאין חומרי גלם מהותיים החברה סבורה כי  ,למועד המתאר

יחד עם האמור, עם  .להיות לחברה לגביהם תלות בספק בודד או במספר מצומצם של ספקים

כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה, תוכל החברה לעשות שימוש בתוצרת קנאביס לשימוש 

 רפואי קנאביס בתוצרת מחסור שייווצר כלכבלבד.  IMC-GAPרפואי אשר גודלה על פי תקן 

 . להיפגע החברה של פעילותה עשויה האמור התקן פי על

 חסמי יציאה

בפני לקוחותיה  הקבוצהמהתחייבויותיה של  נובעהחברה חסם היציאה העיקרי  להערכת

  מוצריה, בהתאם למקובל בשוק.ושיווק להמשך ייצור 

מהוות חסם כניסה מרכזי לתחום ת הקמת התשתיות יועלוכי לעיל, לרבות  החברההנחות והערכות 

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות  ,הפעילות

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי  החברה

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן החברהשל ואינו בשליטתה 

, וביניהם התממשות אי אילו החברהשונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת 

 זה. למתאר 3.26 כון הנזכרים בסעיףמגורמי הסי

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .3.1.11

אין תחליפים חוקיים לחולים בעלי רישיון שימוש המתאר, למיטב ידיעת החברה  למועד

 אישוריםאחרים בעלי של יצרנים רפואי. החולים יכולים לרכוש מוצרים לשימוש בקנאביס 

רפואי יעדיפו לקבל לשימוש כן, ייתכן כי בעלי רישיון שימוש בקנאביס  כמומתאימים. 

, המתאר למועדקנאביס. טיפולים וליטול תרופות אחרות אשר לא בהכרח מבוססות על צמח ה

דרכו ולהערכת החברה בשנים הקרובות  בראשיתנמצא רפואי לשימוש תחום מוצרי הקנאביס 

יום כרפואי, אשר אינם נמכרים לשימוש קנאביס  מבוססי נוספיםיתווספו לשוק מוצרים 

 בישראל וברחבי העולם. 

 הינן רפואילשימוש  קנאביס עתידיים מבוססי למוצרים בנוגע החברה והנחות תחזיות

על הערכות  וחלקב, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס פני עתיד צופה מידע בבחינת

החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי 

ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או 

תממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם לה

 .למתאר 3.26 בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 .להלן 3.2 סעיףהחדשה ראו  אסדרהלאודות המוצרים המותרים בהתאם  לפרטים

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם .3.1.12

עשרה ספקים/יצרנים של מוצרי  , כולל החברה,פרסום המתאר, קיימים בישראל נכון למועד

נוספים  יצרניםשני . מתוכם קיבלו החברה והישנההפועלים תחת האסדרה קנאביס רפואי 

מגדלים קיבלו רישיון לגדל מוצרי  6וכן  (IMC-GMP)אישורים לפעול תחת האסדרה החדשה 

. כל יתר הספקים וכן כל יצרן ו/או ספק (IMC-GAP) קנאביס רפואי תחת האסדרה החדשה

הנדרשים מהיק"ר על מנת  יצטרכו לקבל את האישורים המעוניין לפעול בתחום הפעילות,
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 .על פי האסדרה החדשה לפעול בתחום הקנאביס הרפואילהתחיל או /להמשיך ו

החברות  8מתוך  758עבור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי לקבוצה הסכמי ייצור והפצה של 

שאינה לקוחה של ). לשאיפה לחיים למעט שאיפה לחיים( גידול בישראלהרישיון  ותבעל

. מלבד החברה ושאיפה לחיים, גם לחברה בזלת נחושתן IMC-GMPמפעל בעל תקן החברה 

 .IMC-GMPבעל תקן  מפעל לייצור תוצרת קנאביס רפואי

אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרי קנאביס מוגמרים מישראל בכפוף  2019בינואר  27ביום 

חודשים ממועד אישור  12עד  9 -להשלמת החקיקה והרגולציה בנושא, תהליך המוערך ב

מוצרי  החברה ערוכה כבר היום לייצוא של ,בכפוף לקבלת היתר ייצוא לחברה. הממשלה

 קנאביס לשימוש רפואי.

יתרון על  מישראללשימוש רפואי  קנאביס ייצאו אשר למגדליםליצרנים ומעריכה כי  החברה

, הן בשל האקלים והתנאים הנוחים יחסית לגידול מגדלים ויצרנים ממדינות אחרותפני 

לעומת מדינות צפון אמריקה ואירופה, והן בשל הידע הקיים בישראל רפואי ש לשימוהקנאביס 

  ובתחום החקלאות בכלל.רפואי לשימוש בתחום הקנאביס 

כגורם המוביל בשני הצמתים הקריטיים של שרשרת הערך  התבססה החברה ,החברהלהערכת 

 המיטביהחברה ממוצבת באופן בכפוף להסדרת הרגולציה בנושא, ) ווהפצהבישראל (ייצור 

הערכה זו . מדינות נוספות בתחום הפעילותללאירופה והמוצרים בין מתחריה, לייצוא מ

הקבוצה בכלל, כאשר רמת  בפרט, ופעילות החברההשלב בו מצויה פעילותה של  מתבססת על

התקדמות הקבוצה בכללותה, לרבות תשתיות השיווק הבינלאומיות אשר מצויות ברשותה, 

צפויות לתרום רבות גם להליך ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי אשר נבנו לאורך שנים ארוכות, 

 .במסגרת הפעילותעל ידי החברה 

בעלות היתרי ייבוא וייצוא של ת מעריכה כי בשנים הבאות תגדלנה מספר המדינו החברה

רפואי יגדל. לשימוש רפואי, וכן מעריכה כי השימוש ברחבי העולם בקנאביס לשימוש קנאביס 

לשימוש להעריך את מספר ספקי הקנאביס  החברה ה שלנכון למועד המתאר, אין ביכולת

 יינתן היתר ייצוא.  ככל שאכןאם ובעולם, ואת חלקה בתחרות, רפואי 

למכור להמשיך  החברה, בכוונת כאמוריתקבל היתר ייצוא ו/או עד לקבלת היתר לא שככל 

 , מגדלים, מותגים,בתי מסחר –בישראל  יהללקוחותלשימוש רפואי הקנאביס  מוצריאת 

וגופים מוסדיים  שונים בתחומים) אפים-סטארט( הזנק, חברות פארמה חברות, מטופלים

 .ואקדמים

 העולמי רפואילשימוש  הקנאביס בשוק לתחרות ביחס לעיל, לרבות החברה הערכותו הנחות

וכן בדבר קבלת , וביחס למיקומה של החברה בתוך שווקים אלה בישראל לתחרות ביחסו

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על היתר ייצוא, 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם  החברההערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או החברה שלבכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

ערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהו

 זה. למתאר 3.26 , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףהחברה

                                                 
 לעיל. 56"ש ה ראו 58
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 מוצרים ושירותים .3.2

וטרום האסדרה הישנה לפי האסדרה בישראל למטופלים המוצרים אותם ניתן לספק היום  .3.2.1

 :החדשה הינם

 שונים. קנבינואידיםגרם בחלוקה לפי פרופילים  10ארוזות בשקיות של  תפרחות .3.2.1.1

 .עישון או אידוי עבור גרוסות תפרחות .3.2.1.2

 כל אחת. גרם 0.5 של מגולגלות סיגריות .3.2.1.3

 שונים. קנבינואידיםבחלוקה לפי פרופילים  שמנים .3.2.1.4

כמפורט לעיל, והחברה מספקת  ,הישנהתחת האסדרה  המוצריםכוללים את כל  החברהמוצרי  .3.2.2

 .להלן 3.4, כמפורט בסעיף שוניםלקוחותיה הלאותם 

אך ורק מוצרים  ויהי החברה פיק ותמכורמוצרים אשר תהחדשה, ה לאסדרהבהתאם  .3.2.3

 IMC-Medicalשלהם הייתה ברמת איכות הראויה לשימוש רפואי ( ההפקהששרשרת 

Grade(59 ומתאימים לטבלה שפרסם  ידועים ובדוקים הםשב הפעילים ריכוזי החומרים כאשר

 . 60משרד הבריאות בנושא זה

 יהיו מאושרים להפצה מוצרי ,נכון למועד פרסום המתארהחדשה,  אסדרהליצוין, כי בהתאם  .3.2.4

 בתצורות הבאות: קנאביס רפואי

קנאביס מיובשות וארוזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס (נטו) בכל  תפרחות .3.2.4.1

 גרם. 10אריזה הוא 

ילטר או ומגולגלות בתצורת גליליות (סיגריות) בעלות פ תפרחות קנאביס מיובשות .3.2.4.2

קצה לאחיזה (פיית שאיפה), באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס (נטו) בכל 

למועד המתאר, החברה איננה מייצרת מוצר זה בשל העדר  גרם. 10אריזה הוא 

 ביקוש.

מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל של מיצוי  –שמן  .3.2.4.3

 גרם. 10הקנאביס המהול (נטו) הוא 

סבורה כי בעקבות המעבר לאסדרה החדשה יגדל היקף מכירות השמנים ביחס החברה  .3.2.5

 למכירות תפרחות הקנאביס.

, בין בתצורות נוספיםמעריכה כי בעתיד יהיה ניתן לייצר ולמכור מוצרים  החברהכמו כן,  .3.2.6

כל זמן שיעמדו בתקנים פרמצבטיים ותחת תקינת  אחרות ובין בריכוז חומרים פעילים אחרים

IMC – Medical Grade. 

 10מתוך  9, כולל ייצור של בשוק הישראלי בלבד חודשבמוצרים  50,000 -כ החברה מייצרת .3.2.7

 המיוצרמותג הפרימיום "אקסיבן"  לרבותבישראל,  כיום הנמכרים הרפואימותגי הקנאביס 

מייצרת החברה בנוסף, . להלן) 3.5.7(ראו סעיף  בשיתוף פעולה עם חברת התרופות "רפא"

                                                 
 לעיל. 2.2.1ראו סעיף  59
60  https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf 
 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
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 .גידול בישראלהרישיון  ותבעלהחברות  8מתוך  761עבור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי 

במסגרת האסדרה החדשה, המגדלים לא יהיו רשאים עוד לייצר לעיל,  1.2.7כמפורט בסעיף  .3.2.8

מוצרים בעצמם ולא יהיו רשאים למכור מוצרים למטופלים או לבתי המרקחת באופן ישיר. 

תוצרת חקלאית בלבד, ולמכור  על פי האסדרה החדשה, בעלי רישיונות גידול יהיו רשאים לגדל

. כמו כן, על פי  (IMC-GMP)על פי האסדרה החדשה אותה אך ורק לבעל רישיון ייצור

רשאים לייצר מוצרים מבוססי   (IMC-GMP)יצרנים בעלי רישיון ייצור האסדרה החדשה, רק

 ןבאמצעות מפיץ בעל רישיו( מורשים רשאים למכור מוצרים לבתי מרקחתוכן  קנאביס רפואי

(IMC-GDP) למטופלים באמצעות בתי המרקחתו. 

, המודל והשינוי שיחול בשרשרת הערך לאסדרה החדשה כתוצאה מהמעברלאור האמור, 

עומדים להשתנות לחלוטין ובהתאם, ההכנסה הצפויה  החברההעסקי ומבנה הרווח של 

 מההכנסה על פי האסדרה הישנה. מהותיתגבוהה צפויה להיות  לחברה

וכן בדבר הכנסות החברה  והנחות החברה האמורות לעיל בדבר מוצרים ושירותים עתידיים תחזיות

בחוק ניירות ערך,  זה מונח כהגדרת, עתיד פני צופה מידע בבחינת ןהינ על פי האסדרה החדשה

בדבר התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל,  החברה הערכות על המבוסס

אי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או אינו וד

וח ו/או תלהתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פי

 3.26 בסעיףמגורמי הסיכון המפורטים  איזה התממשותשיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או 

 . למתאר זה

 וצרים ושירותיםמפילוח הכנסות ורווחיות מ .3.3

או יותר מסך  10%בתחום הפעילות ממוצרים שההכנסה מהם מהווה  החברהלהלן פירוט הכנסות 

 :(באלפי ש"ח) החברההכנסות 
 חודשים  9של לתקופה  

 2018 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 שמיום הקמת החברה ועדלתקופה 

 2017בדצמבר  31יום 

 % מסך הכנסות החברה הכנסות % מסך הכנסות החברה הכנסות המוצר/קבוצת מוצרים

 10% 24 17% 344 שמנים

 64% 147 61% 1,219 וגליליות תפרחות

 26% 60 4% 77 שירותי אחסנה

 - - 18% 362 שירותי הפצה

 מוצרים חדשים .3.4

פתרונות פרמצבטיים מהפכניים  תוך פיתוחמודרניזציה בתחום הרפואי ל מטרת הקבוצה הינה להביא

להגדיל את  בין היתר, הקבוצה שואפת המנצלים את המאפיינים הייחודיים של הקנביס הרפואי.

ומגוון שיטות מקדמת הטכנולוגיה  יםמוצרים חדשנימבוססי קנאביס רפואי בעזרת  םמוצריהנגישות ל

 .חדשותמוכרות ו מתן

. עד כה, היעדר עבור המטופל חיוניים הדירותכמו בכל מוצר פרמצבטי אחר, סטנדרטיזציה, עקביות ו
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 אנליטיותביס. באמצעות שיטות אפוטנציאל הטיפולי של הקנאת ה הגבילהתכונות הבסיסיות הללו 

חומרים המינון מתן המספקות הדירות של  יצרת דרכימי הקבוצהמתקדמות ביותר,  וולידציותו

 המסופקים למטופלים.פעילים ה

טבליות : הקבוצה מצויה בתהליכי אישור רגולטוריים ביחס לרישום מוצרים בדרכי מתן חדשות כגון

בליעה; טבליות תת לשוניות; לכסניות; פתילות (נרות) רקטלים; פתילות (נרות) וגינלים; תמיסה 

מוצרים  .ים טרנס דרמלים'ון בודד); תמיסה לשאיפה (מחסנית); משחות וקרמים; פצלשאיפה (מינ

, על מנת להתחיל לשווקם חלקם אלה אינם ניתנים לשיווק והפצה בישראל והחברה פועלת לרישום של

 .2019בישראל במהלך שנת 

 ,השוק פוטנציאל ה שלהגדל אשר יאפשרופתרונות מגוונים  הציעל ביכולתה, החברה להערכת הנהלת

 המצוי בשלבי התפתחות אינטנסיביים.

בחומרים  ולבצע מניפולציות  62שונים וטרפנים קנבינואידים 20 -זהות כיכולת לבנוסף, לחברה 

 הידעמקיפים וזאת על בסיס  באופן שהוכח קלינית במחקריםהפעילים ולכוונם למחלות ספציפיות 

 .הקבוצהפעילות  במסגרת שנצבר הרחב

 רפואי קנאביס במוצרי אמינותה הגברת נהלת החברה, יכולתיה כפי שפורטו לעיל, יחד עםלהערכת ה

 ., יאפשרו את הגדלת השוק הפוטנציאליבקרב הרופאים והמטופלים

מוצרים מוצרים מבוססי קנאביס רפואי בעזרת להגדלת הנגישות בדבר  החברה והערכותת ותחזי

אשר פתרונות מגוונים , הצעת חדשותמוכרות ו מתןומגוון שיטות מקדמת הטכנולוגיה  יםחדשני

והגדלת השוק הפוטנציאלי על ידי יכולותיה של החברה יחד עם  השוק פוטנציאל ה שלהגדל יאפשרו

בבחינת מידע צופה פני  ןהינ ,בקרב הרופאים והמטופלים רפואי קנאביס במוצרי אמינותה הגברת

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים  החברהת על הערכות ועתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס

. הערכות אלו עשויות החברה תועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליט

צאה מגורמים שונים שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתו

 למתאר 3.26 , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףהחברהשאינם בשליטת 

 .זה

 לקוחות .3.5

בתי מרקחת) ו( בתי מסחרבעיקר הינם למועד המתאר,  נכוןהחברה בתחום הפעילות  לקוחות .3.5.1

מגדלים בעלי רישיונות על פי ו, אשר מוכרים מוצרים המבוססים על קנאביס לשימוש רפואי

מטופלים חברות פארמה, . כמו כן לחברה לקוחות נוספים כגון והחדשההישנה האסדרה 

אפים) -מותגים, חברות הזנק (סטארט יחידים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס לשימוש רפואי),(

וכן מוסדות מחקר אשר עורכות ניסויים ראשונים בתחומים משיקים לתחום הפעילות 

 אקדמיה.ו

 :מול לקוחותיה החברההמודלים העסקיים על פיהם פועלת  .3.5.2

תוצרת קנאביס  63רוכשתהחברה על פי מודל זה  – ייצור עצמי או בשיתוף פעולה עם משווק )1(
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רפואי ממגדלים מורשים ומייצרת מוצרים אשר נמכרים בבתי מרקחת מורשים או 

 למשל). "אקסיבן"משונעים ישירות לבתי מטופלים תחת שם מותג (

על פי מודל זה החברה מקבלת תוצרת קנאביס רפואי מהמגדל (ללא  – OEMייצור במודל )  2(

עלות), מייצרת בעזרת התוצרת מוצרים עבור המגדל תחת שם המותג שלו ומשנעת עבור 

 בלבד.והפצה המגדל את התוצרת בתמורה לתשלום של דמי ייצור 

החברות  8מתוך  764עבור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי הסכמי ייצור והפצה של לחברה  .3.5.3

 .גידול בישראלהרישיון  ותבעל

 מהותיים מאודלקוחות אולם יש לה לקוחות מהותיים ו אין לחברה תלות במי מלקוחותיה, .3.5.4

 , בהתאמה, מהכנסותיה20% -ו 10%מהוות היוו ו/או (מגדלים) אשר הכנסותיה מהם 

  כמפורט להלן:המאוחדות 

המוצר/קבוצת 

 מוצרים

 30שהסתיימה ביום  חודשים 9של  לתקופה

 2018 בספטמבר

 31יום מיום הקמת החברה ועד ל לתקופה

 2017בדצמבר 

 % מסך הכנסות החברה % מסך הכנסות החברה 

Better –  קאן

 פרמצבטיקה בע"מ

50.4% - 

 - %30.0 שיח בע"מ

 69.1% 9.6% טבע אדיר בע"מ

 18.8% 5.5% לקוח ד'

 12.1% 1.8% לקוח ה'

 עם מגדלים הסכמי ייצור .3.5.5

 מגדלקנאביס אשר ה תפרחות לחברהבמסגרת הסכמי הייצור עם לקוחותיה מספק המגדל 

 נושאת בעלויות אריזת המוצר, כולל עלויותהחברה  .")חומר הגלםמגדל לצרכים רפואיים ("

 עלון לצרכן, תיווי, מדבקות וברקוד.

ייצור של  והמגדל רשאי להזמין מעת לעתהחברה מאחסנת את חומר הגלם במפעל החברה 

המקסימום והמינימום  כמויותבהתאם לטופס הזמנה ולהחברה המיוצרים על ידי מוצרים 

 הסכם. ב קבועיםה

 מייצרת את המוצרים בהתאם לפרוטוקול הייצור שלה.החברה 

המגדל וכל הזכויות בפרוטוקול הייצור  כל הזכויות בחומר הגלם ובמוצרים הינם קניינו של

 .החברההינם קניינה של 

כולל התמורה בגין ייצור המוצרים נקבעת כשיעור ממחיר המחירון של המוצר ללקוח הפרטי (

, אשר לא יעלה על מחיר מע"מ, לא כולל דמי משלוח לבית הלקוח ולא כולל מבצעים והנחות)

  .אשר נקבע על ידי הצדדים ליחידה מקסימום

לרוב, תקופת ההסכמים עם המגדלים אינה קצובה וכל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה 

 ימים מראש. 120בכתב בת 
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 הפצה מיהסכ .3.5.6

את  , באמצעות פנאקסיה לוגיסטיקה,החברהבמסגרת הסכמי ההפצה עם המגדלים, מפיצה 

ו/או בתי המרקחת ו/או המוצרים המיוצרים על ידה עבור המגדלים אל בתי המסחר ו/או 

שרותי ההפצה כוללים, בין היתר, אחסון במתקני הקבוצה, העברה  ישירות אל בתי המטופלים.

וגביית  IMC-GDPפיזית של המוצרים לבתי מרקחת בהתאם לתנאים הקבועים בתקן 

 גדל.התמורה מבתי המרקחת עבור המ

לרוב, תקופת ההסכמים עם המגדלים אינה קצובה וכל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה 

 ימים מראש. 120בכתב בת 

 עם רפאשיתוף פעולה הסכם  .3.5.7

ייצור לבמסגרת מיזם משותף  שיתוף פעולה בהסכם החברההתקשרה  2018במאי  31ביום 

, חברה ישראלית פרטית Rafa Laboratories Ltdעם של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי והפצה 

" ההסכםהמתמחה, בין היתר, במכירה, שיווק והפצה של מוצרים פרמצבטיים (להלן: "

 .", בהתאמה)רפאו"

הקשורים בייצור והפצה של מוצרים פרמצבטיים  ההסכם כולל חלוקת רווחים והוצאות

, בהתאם למנגנונים הקבועים ")המוצריםל צמח הקנאביס (להלן: "ותכשירים המבוססים ע

 . בהסכם

 -ו שלה הייצורבאתר החברה תייצר  אותםמוצרים  רפאבמסגרת ההסכם, החברה תספק ל

תהא אחראית למיתוג, שיווק, מכירות והפצת המוצרים בישראל, בהתאם לאסטרטגיה  רפא

 שתיקבע על ידי שני הצדדים. 

בין בשיתוף פעולה  המיוצר" אקסיבןמותג הפרימיום "משווקת רפא את  בהתאם להסכם

 הצדדים.

מחויבת להזמנה של כמות מינימום מוצרים מהחברה,  רפאעוד נקבע במסגרת ההסכם כי 

כאשר הכמות משתנה בהתאם לתקופות השונות המוגדרות בהסכם. החברה תהא רשאית 

ויות הזמנה מינימאליות, בהתאם לא תעמוד בכמ רפאלהביא לסיום ההסכם במקרה בו 

 להוראות ההסכם.

על פי ההסכם לצדדים תהא בעלות משותפת במותגים, לוגואים ושמות המסחר אשר יפותחו 

מהצד השני על ידם במסגרת המיזם המשותף. במקרה של סיום ההסכם יוכל כל צד לרכוש 

המסחר הרלבנטים  האמורות ואלו יימחרו למציע ההצעה הגבוהה יותר. סימניאת הזכויות 

 למיזם המשותף יירשמו בבעלות משותפת של הצדדים בחלקים שווים.

שנים החל מיום חתימתו, עם אופציה להארכתו בהתאם  5ההסכם יחול לתקופה של לפחות 

 להוראות ההסכם.

למכור  החברה תמשיךרפואי, לשימוש קנאביס של תוצרת ככל שלא יתקבל אישור ייצוא  .3.5.8

. וליתר לקוחותיה כמפורט לעיל מטופלים בישראלבתי מסחר, לל רפואילשימוש קנאביס 

רפואי ימשיך לעלות לשימוש מעריכה שמספר החולים בעלי רישיון שימוש בקנאביס  החברה

לשימוש הוספת האפשרות לרכוש מוצרי קנאביס לגם בשנים הקרובות, הודות, בין היתר, 

, למטופלים דלת מספר הרופאים הרשאים להנפיק רישיונות שימושלהג, בבתי מרקחתרפואי 
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, והרחבת ההתוויות בזכות העלייה במודעות בארץ ובעולם בקשר עם סגולותיו של הקנאביס

 .רפואילשימוש לשימוש בקנאביס 

מספר החולים העשויים להיות זכאים לקבלת רישיון לשימוש  לעיל, לרבות כי החברה והנחת תחזית

מספר החולים בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי ימשיך לעלות גם בשנים כי ו בקנאביס רפואי

בחוק ניירות ערך, המבוססת על הערכות  ובבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמע ה, הינהקרובות

ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי בדבר התפתחויות ואירועים קיימים  החברה

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן החברהשל ואינו בשליטתה 

, וביניהם התממשות אי אילו החברהשונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת 

 זה. למתאר 3.26 מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 שיווק והפצה .3.6

מקיימת פעילות שיווק למעט השתתפות בכנסים והדרכות וארגון כנסים  אינההחברה  .3.6.1

  .והדרכות לאנשי מקצוע בתחום

החברה מפעילה, באמצעות החברה הבת פנאקסיה לוגיסטיקה, שרות להפצת המוצרים  .3.6.2

ישירות לבתי המטופלים. במסגרת שרות זה, מפעילה פנאקסיה לוגיסטיקה שרות לקוחות (קול 

מטופלים בחודש ושרות הפצה המשנע את  10,000 -למעלה משל הזמנות המטפל בסנטר) 

 המוצרים ישירות לבתי המטופלים. 

חברה הדומיננטית בישראל הינה הפנאקסיה לוגיסטיקה להערכת החברה, למועד המתאר,  .3.6.3

 .ישירות לבית הלקוחלשימוש רפואי מוצרי קנאביס  להפצת

  צבר הזמנות .3.7

מטעם לקוח של החברה לייצור מוצרים ש"ח אלף  100נכון למועד המתאר קיימת הזמנה מחייבת בסך 

ם לקוחותיה לייצור מוצרי קנאביס רפואי, כאשר ההזמנות לחברה הסכמי מסגרת עמבוססי קנאביס. 

 מסופקות בתקופה קצרת טווח של מספר ימים. אשר על כן, לרוב, לא יווצר לחברה צבר הזמנות.

 תחרות .3.8

 השוק המקומי .3.8.1

מפעלי ייצור מוצרי  2למיטב ידיעת החברה, למועד המתאר, מלבד החברה קיימים בישראל 

ובזלת), שהינם  קנאביליס( (שאינם מגדלים)הישנה קנאביס רפואי הפועלים במסגרת האסדרה 

שתי מחזיקה רק  , מלבד החברהמתארהנכון למועד מתחריה של החברה בתחום הפעילות. 

 .)ובזלת (שאיפה לחיים בישראל IMC-GMPת בתקן ונוספ חברות

קיבלו  29בקשות להקמת מפעל ייצור, מתוכן  60 הוגשו למועד המתארלמיטב ידיעת החברה, 

 , וחלקן אף החלו בהקמה של מתקני ייצור.זמנייםאישורים 

אישור לייצור תרופות מבוססות קנאביס  היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר חברהה

לשווק מוצרי קנאביס  אחת משתי החברות הראשונות שהחלוו, GMP-IMC(65רפואי (תקן 

  . בישראל רפואי בבתי מרקחתלשימוש 
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להערכת החברה, מיעוט המתחרים בתחום הייצור מעיד על הקושי בהשגת התקן הבא לידי 

ביטוי בין היתר, בהשקעות הנדרשות לצורך בניית והפעלת מפעל מתאים ובבנית מערך כוח 

 האדם המקצועי הדרוש לצורך הפעילות.

המותגים של מוצרי קנאביס רפואי הנמכרים  10מתוך  9מייצרת  החברה, המתארמועד ל

החברות בעלות רישיון  8מתוך  766מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור ייצור בישראל, לרבות 

 .הגידול בישראל

-IMCמחזיקה גם באישור למתן שירותי הפצה של מוצרי קנאביס רפואי בישראל ( החברה

GDPשירותי הפצהתקשרה בהסכם למתן ), אשר הוענק על ידי היק"ר לפנאקסיה בע"מ אשר ה 

 67עם החברה הבת של החברה, פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ.

הגידול הצפוי בהיקף מגדלי הקנאביס לשימוש רפואי הצפוי בישראל מחד  להערכת החברה,

יחד עם הגידול הצפוי , 68GAP)-(IMC כחמישים רישיונות למגדליםלפחות  להינתן צפויים(

צפויים להינתן מאות רישיונות לבתי מרקחת (רפואי מאידך בדרכי ההפצה של הקנאביס ה

 ייצורה, לעומת מיעוט המפעלים בעלי רישיון )בישראל למכירת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי

את מבסס ו , ממצב את פנאקסיה בעמדת כוח בשרשרת הערך של תחום הפעילותכמפורט לעיל

  כגורם המוביל בשני הצמתים הקריטיים של שרשרת הערך בישראל. הקבוצה

פארמה (לשעבר טלפארמה) וחברת בזלת מתחרות בחברת פנקסיה לוגיסטיקה בכל -חברת אי

 הקשור לשינוע מוצרים מבית המרקחת לבתי המטופלים.

חלקה של החברה בתחום הפעילות, והגידול הצפוי בדבר , לעיל החברהתחזיות והנחות 

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות , יקף המגדלים ובדרכי ההפצהבה

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר  החברה, המבוססות על הערכות ערך

. הערכות אלו עשויות החברהשל מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שלא להתממש, כולן או חלקן, או 

 3.26 , וביניהם אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףהחברהשונים שאינם בשליטת 

 זה. למתאר

 השוק הבינלאומי .3.8.2

מוצרי קנאביס  יםהמייצרתאגידים  אלפיואף מאות  יםברחבי העולם קייממעריכה שהחברה 

במתקני ייצור שונים, תחת רישיונות שונים בהתאם לרגולציה הקיימת  רפואילשימוש 

למועד המתאר, אין ביכולתה של החברה להעריך מה יהיה חלקה בשוק הבינלאומי  .במדינות

 בהנתן היתר ייצוא.

לשימוש מעריכה שמעמדה של ישראל בתחום המחקר והפיתוח בקנאביס  החברהיחד עם זאת, 

 לאות באופן כללי, יעניקו לה יתרון לעומת שחקנים ממדינות זרות. רפואי כמו גם בתחום החק

פלטפורמות  ותבאמצעלייצא ולשווק את מוצריה  החברהתפעל  ,עם קבלת היתר ייצוא לחברה

 . אשר הוקמו על ידי קבוצת סגל לאורך שנות פעילתהשיווק ה

                                                 
 לעיל. 56"ש ה ראו 66
 .להלן 3.13 -ו לעיל 1.2.7 סעיפים ראו 67
68 https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696  

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696
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משלוש היותה אחת  ,מיעוט התחרות היחסי בתחום הייצור כאמור לעיללהערכת החברה, 

, מקנים עבור הקבוצה יתרון משמעותיבישראל  IMC-GMPהחברות היחידות בעלות תקן 

בהקדם, היות שתוצרת לייצוא נדרשת להיות מיוצרת פרטניים ייצוא יינתנו היתרי ככל ש

, אשר גם בו מחזיקה IMC-GDPבמתקן בעל תקן כאמור ולהיות מופצת על ידי בעל רישיון 

 הקבוצה.

צוא של יאינה יכולה להעריך את מספר התאגידים הישראליים שיתחרו בחברה בי חברהה

מעריכה כי מספר מתחרים יהיה  החברה, אולם בעתיד הרחוק רפואילשימוש מוצרי קנאביס 

 ממספר הגורמים שמחזיקים אישורים זמניים נכון למועד זה. משמעותית נמוך

צוא של קנאביס רפואי יאישרו או צפויות לאשר יר שאכמו כן, למועד המתאר, קיימות מדינות 

 .ועוד קולומביה, אורוגואי, אוסטרליה, קנדה ןמשטחן, כגו

ישראל וכי מספר מדינת מהיתר ייצוא  קבלתלרבות בדבר  ,לעיל החברהתחזיות והנחות 

ממספר הגורמים שמחזיקים  משמעותית התאגידים הישראליים שיתחרו בחברה יהיה נמוך

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות  אישורים זמניים נכון למועד זה

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר  החברהערך, המבוססות על הערכות 

עשויות . הערכות אלו החברהשל מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים 

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף החברהשונים שאינם בשליטת 

 זה. למתאר 3.26

 התחרות עם להתמודדות החברה של העיקריות הדרכים .3.8.3

הענקת רישיונות קבועים בישראל יושפע בעיקר מ התחרותי החברה מעריכה כי מעמדה

  לחברות אשר אינן בעלות רישיון פעיל כיום.

הקבוצה במשך הניסיון אשר צברה (ב)  ;ה בשוק המקומיהחבר של גודלה(א) החברה סבורה כי 

על פי  (IMC-GMP)בעלות רישיון בלבד חברות  3היותה אחת מבין (ג)  ;שנות פעילותה בתחום

היותה החברה הציבורית הראשונה והיחידה בישראל בעלת רישיון  )ד( -ו האסדרה החדשה

מעניקים לה יתרון תחרותי משמעותי בשוק, בעיקר מול החברות , (IMC-GMP) פעילייצור 

 החדשות המבקשות להיכנס ולפעול בשוק.

של מוצריה על מנת  פיתוחהמחקר והמשך ב רבים בכוונתה של החברה להשקיע מאמצים

 בשוק המקומי. להגדיל את יתרונה

 עונתיות .3.9

 .פעילות החברה אינה מושפעת מעונתיות

 כושר ייצור .3.10

  .בחודש מוצרים אלף 50 המתאר למועד נכון מייצרת החברה

  .לנדרש בהתאם במתקן הייצור כושר את להגדיל החברה של ביכולתה יש המתאר למועד נכון 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .3.11

התקשרה בעלת השליטה בהסכם שכירות בלתי מוגנת עם צד ג' שאינו קשור  2016ביולי  18ביום 
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שמש מ"), אשר הסכם השכירות העיקרי") בקשר עם נכס בלוד (להלן: "המשכירלקבוצה (להלן: "

 לצורך הקמת מפעל ייצור של קנאביס רפואי.

 החברה עם בעלת השליטהתקשרה ובהתאם לתנאי הסכם השכירות העיקרי, ה 2017ביוני  20ביום 

"), במסגרתו שוכרת החברה חלק מהנכס בלוד הסכם הפעלת המשנהבהסכם הפעלת משנה (להלן: "

"), בתמורה לתשלום דמי שכירות חודשיים אתר הייצור" אוהמפעל" מ"ר (להלן: " 1,150של  חבשט

כל השכירות נושאת החברה בבנוסף לדמי  ").דמי השכירות(" ש"ח בצירוף מע"מ 20,880בסך של 

 תשלומי המיסים, האגרות והתשלומים בקשר לחזקה ו/או השימוש בנכס. 

 ").תקופת השכירות(להלן: " 2022במאי  31הסכם הפעלת המשנה הינה עד ליום  על פיתקופת השכירות 

לפני תום תקופת בהסכם השכירות העיקרי רשאית לסיים את תקופת השכירות  בעלת השליטה

שלושה חודשים  בתבכפוף להודעה בכתב  ,2019באוקטובר  30ות במקרים הבאים: (א) ביום השכיר

ימים מראש ובלבד שהיא איתרה שוכר  90מראש; (ב) באמצעות מתן הודעה בכתב על כך למשכיר 

 .חלופי תחתיה, בכפוף לאישורו של המשכיר

 ., בהתאמהלדוחות הכספיים ח'2 -ו 7באורים לפרטים נוספים בדבר הרכוש הקבוע ומלאי החברה ראו 

 חקר ופיתוחמ .3.12

והרישום, לרבות ניסויים קלינים הנדרשים לצורך מלבד ההוצאות בהן נושאת החברה בתהליכי הרישוי 

הכרוכים בקבלת רישיונות למוצרים חדשים המיוצרים על ידי החברה, אין לחברה הוצאות רישום ו

 מו"פ.

 סגל. אשר נצבר בקבוצת  הידע הרב בפעילותה בתחום הפעילות מסתמכת החברה על

בעלות קוויקאן (שתיהן יחד: " עםבעלת השליטה ו עם 2017ביוני  22ביום בהקשר זה, החברה התקשרה 

הסכם רישוי, במסגרתו העניקו בעלות הרישיון לחברה, זכות שימוש בלעדית, בלתי ב"), הרישיון

חוזרת, שאינה ניתנת להעברה, בכל זכויות הקניין הרוחני שיש לו יישומים מדעיים או טכנולוגיים 

), בארץ ישראל, למטרות (domain names)(למעט יישומים כלכליים כגון סימני מסחר או שמות מתחם 

 צה ומכירה של מוצרי החברה בישראל בלבד.ייצור, הפ

. בתמורה לזכות השימוש ברישיון משלמת AS-ISזכות השימוש ברישיון הוענקה לחברה על בסיס 

(אחוז אחד) מרווחי החברה (בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה),  1%החברה לבעלות הרישיון 

 המחושב על בסיס שנתי, בתוספת מע"מ כחוק.

ב בזמן. החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת עם הודעה בכתב לבעלות הרישיון. ההסכם אינו קצו

ם הפרה החברה את ההסכם א) 1בעלות הרישיון רשאיות לסיים את ההסכם באמצעות הודעה בכתב: (

) אם לא רופאה על ידי החברה הפרה שאינה יסודית של ההסכם, 2הפרה יסודית שאינה ניתנת לריפוי; (

 ממועד ההודעה על ההפרה. ימים 30בתוך 

 :, כדלקמןהפעילות בתחום פנדינג פטנטים 6 -ב בלעדית שימוש זכות בהתאם להסכם, לחברה

Application 
Number Title 

Filing 
Date Status 

US 62/453,619 
Composition for buccal or sublingual administration 
of cannabis extract and methods for making same 2/2/2017 PCT/IL2018/050113 

US 62/525,447 
Pellet implants for continuous release of cannabinoid 
compositions 27/6/2017 

Provisional Re-filed 
27/6/2018 
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US 62/525,452 
Combination of cannabinoids and essential oils for 
enhancement of therapeutic potency 27/6/2017 

Combined (1/3) for the PCT P-
580016-PC 

US 62/525,456 
Combination of cannabinoids and herbal extracts for 
enhancement of therapeutic potency 27/6/2017 

Combined (2/3) for the PCT P-
580016-PC 

US 62/525,462 
Combination of cannabinoids and sleep-aid agents for 
the treatment of sleep disorders 27/6/2017 

Combined (3/3) for the PCT P-
580016-PC 

US 62/669,401 
Combination of cannabinoids, beta-myrcene, and 
sleep-aid agents for the treatment of sleep disorders 10/5/2018 Provisional  

 הערכות החברה בדבר השקעותיה הצפויות במחקר ופיתוח כאמור הינן בגדר מידע צופה פני עתיד

זה ואשר אין כל ודאות  מתארתיה במועד וכהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכ

 מתארבהתממשותן. בפועל, השקעות החברה כאמור עשויות להיות שונות ואף גבוהות מהצפוי במועד 

חריגה מלוחות זמנים של הפיתוח, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות או שינויים מ כתוצאהזה, 

 .זה למתאר 3.26 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףו רגולטוריים

 נכסים לא מוחשיים .3.13

 ייצור שימוש ברישיוןהסכם  .3.13.1

 ")הצדדים המרשים("נחתם בין פנאקסיה בע"מ ופנאקסיה קנאביס ישראל  2018יולי חודש ב

ללא כל תמורה, לבין החברה, הסכם זכות שימוש, במסגרתו העניקו הצדדים המרשים לחברה, 

להסבה (למעט לחברות קשורות ואינה ניתנת  זכות בלעדית, בלתי חוזרת, שאינה מוגבלת בזמן

על ידי רשויות בעתיד להם  ו/או יוענקו לעשות שימוש ברישיונות אשר הוענקו, של החברה)

וכל פעילות יק"ר, לפעילות בתחום הגידול, ייצור, הפצה שיווק וייצוא בישראל, לרבות ה

", השימוש זכות" -" והרישיונותלשימוש רפואי ("מוצרי קנאביס מסחרית אחרת בקשר עם 

בהתאמה). זכות השימוש מוגבלת לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי בישראל וכוללת ייצוא 

 מישראל.

ת הכלכליות, קיימות ועתידיות, הנגזרות מהרישיונות זכות השימוש כוללת את כל הזכויו

וזכויות משפטיות ואחרות הנגזרות מהסכמים מסחריים שחתמה החברה יחד עם מי 

 מהצדדים המרשים מול צדדים שלישיים בתחום הפעילות.

והוצאות  הפסד, התחייבותכל נזק,  בגיןהצדדים המרשים התחייבו לשפות את החברה ונציגיה 

מהשימוש המותר על פי ההסכם, והחוקי, כתוצאה גרמו לחברה ו/או לנציגיה, ייאשר 

 .בזכויותיה על פי ההסכם

לבעלות ימים מראש  14בת הודעה בכתב  באמצעותהחברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת 

 . לצדדים המורשים לא הוקנתה זכות לסיים את ההסכם.הרישיון

 , נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם השימוש ברישיון הייצור2019 בפברואר 18 ביום

 לןקנאביס ישראל, כקב פנאקסיהעל ידי  יתבצע הייצורלפיה, החל מחתימתה, , ")התוספת("

, עבור החברה, בהתאם להוראותיה ובפיקוחה ובבלעדיות (אלא אם יוסכם על ידי משנה

 .בפועל הייצור עלויות מלוא החזר תמורתהצדדים אחרת בכתב ומראש), 

המהווה  ,החברה לבין פנאקסיה קנאביס ישראלבנוסף, לתוספת צורף הסכם אופציה בין 

ברה זכות קבועה ובלתי ניתנת ו הוענקה לחלפיהשימוש ברישיון הייצור, להסכם  תוספת

 שיוןירלהעביר את  חברהעל החלטת הבכתב לביטול, להודיע לפנאקסיה קנאביס ישראל 

הייצור, וכן את הסכמי ההעסקה מול כל העובדים העוסקים בפעולות ייצור תחת הרישיון 
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 הבריאות משרד לאישור בכפוף הכולו, חברהה לידי ,")המועברים הנכסים(" בזמן ההעברה

 ").האופציה(" שנדרש ככל

תייצר הבלעדי,  העל פי שיקול דעת החברה,מימוש האופציה על ידי  עדהצדדים הסכימו כי 

 White Label, במודל של חברהה בהזמנת שיוןיהרמוצרים תחת  פנאקסיה קנאביס ישראל

. למען הסר ספק, עד למימוש בין הצדדים הייצור בהסכם שייקבעו בתנאים, Private Labelאו 

), IMC-GAPרישיון גידול ( יחומר גלם מבעלפנאקסיה קנאביס ישראל תרכוש האופציה, 

) בהתאם לתנאים IMC-GDP( מורשה לתרופות מסחר לבית המוכנים המוצרים את מכורתו

בכתב. עד למימוש  פנאקסיה קנאביס ישראלל, ויועברו החברההמסחריים שיסוכמו על ידי 

, בהם חזיקתהבעלים של חומר הגלם ו/או של המוצר הסופי ו/או  היהתלא  החברהיה, האופצ

 . שהוא שלב בשום

על מימוש האופציה, ובכפוף לקבלת  פנאקסיה קנאביס ישראלבכתב ל חברהודיע התש מרגע

) בלבד, יםשקלמאה ( ש"ח 100מחיר המימוש של  ולתשלום אישורי משרד הבריאות כנדרש,

פנאקסיה קנאביס ישראל מההעסקה הרלוונטיים באופן תמידי  והסכמי שיוןיהר ויועבר

 חברה., כנגד תשלום ההוצאות הקשורות במישרין להעברה זו על ידי הלחברה

  כל עוד לא מומשה האופציה. ההתקשרותלחברה זכות בלעדית לסיים את 

סד, נזק, כנגד כל הפ, החברה התחייבה לשפות את הצדדים המרשים במסגרת ההתקשרות

 החברה. כתוצאה ממעשה או מחדל שלאחריות והוצאות אשר ייגרמו 

 ההתקשרותבמסגרת כי השירותים  כלשהירשות מוסמכת  ייקבע על ידי, במידה וכמו כן

על בסיס החזר מלוא היו צריכים להינתן, על בסיס כלשהו, למעט כאילו , או כניתנים ייחשבו

 אזי יותאמו הוראות ההסכם, מי מהצדדים המרשיםחבות מס עבור  תיווצרו העלויות בפועל,

, כך שהתוצאה חבות המס כאמור תגולםו/או  חברה תשפה את מי מהצדדים המרשיםו/או ה

מי לפי ההנחה כי אשר הוסכמו הצדדים,  בין ותהמסחרי ותהסופית תשקף את ההסכמ

 .ושפע על ידי כל חבות מסלא י מהצדדים המרשים

 אחסון והפצה שירותיקבלת  הסכם .3.13.2

 לבין") השירותים מקבלותלוגיסטיקה (" ופנאקסיהנחתם בין החברה  2019 בפברואר 18 ביום

 השירותים מעניקת עניקהמ שירותים לפיו הסכם") השירותים מעניקת("בע"מ  פנאקסיה

 "). השירותים("בית מסחר לתרופות  שירותי רותיםלמקבלות השי

 ההשירותים לתשלום כל העלויות וההוצאות אשר הוציא מעניקת, זכאית לשירותים בתמורה

 עלות"מ, ללא תוספת עלות נוספת ("מע בתוספת, השירותים הענקת לצורך בפועל

 מעניקינוספות של  והוצאות משכורות ייכללו השירותים עלות במסגרת"). השירותים

 מעניקתת נלוות של השירותים, הוצאות השכירות והוצאו מעניקתהשירותים מטעם 

 בית המסחר. בתחזוקהכרוכות  עלויותהשירותים וה

 ימים מראש. 30ההסכם אינו קצוב בזמן וכל צד יכול לסיימו באמצעות הודעה בכתב למשנהו 

כנגד כל הפסד, נזק, אחריות מקבלות השירותים התחייבו לשפות את מעניקת השירותים 

ת השירותים על ידי מעניקת השירותים ו/או והוצאות אשר ייגרמו כתוצאה ובקשר עם הענק

 כתוצאה מחתימת ההסכם.
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כאילו , או כניתנים כי השירותים ייחשבו כלשהירשות מוסמכת  ייקבע על ידי, במידה וכמו כן

 תיווצרו על בסיס החזר מלוא העלויות בפועל,היו צריכים להינתן, על בסיס כלשהו, למעט 

מקבלות השירותים ו/או  אזי יותאמו הוראות ההסכם, השירותים מעניקתחבות מס עבור 

, כך שהתוצאה הסופית תשקף חבות המס כאמור תגולםו/או  תשפנה את מעניקת השירותים

לא  מעניקת השירותיםלפי ההנחה כי אשר הוסכמו הצדדים,  בין ותהמסחרי ותאת ההסכמ

 .ושפע על ידי כל חבות מסת

 תהסכם קבלת שירותי בית מרקח .3.13.3

") לבין מקבלות השירותיםנחתם בין החברה ופנאקסיה לוגיסטיקה (" 2019 בפברואר 18ביום 

") מעניקת השירותים(" אור סגל (צד קשור) ו של מר, חברה בבעלותבע"מ לומינרה פארם

בית מרקחת השירותים למקבלות השירותים שירותי  מעניקה מעניקת הסכם שירותים לפיו

 "). השירותים(" מורשה

אשר בלבד בתמורה לשירותים, זכאית מעניקת השירותים לתשלום כל העלויות וההוצאות 

עלות הוציאה בפועל לצורך הענקת השירותים, בתוספת מע"מ, ללא תוספת עלות נוספת ("

משכורות והוצאות נוספות של מעניקי "). במסגרת עלות השירותים ייכללו השירותים

השירותים מטעם מעניקת השירותים, הוצאות השכירות והוצאות נלוות של מעניקת 

 .המרקחתהשירותים והעלויות הכרוכות בתחזוק בית 

 ימים מראש. 30אינו קצוב בזמן וכל צד יכול לסיימו באמצעות הודעה בכתב למשנהו ההסכם 

כנגד כל הפסד, נזק, אחריות ת את מעניקת השירותים מקבלות השירותים התחייבו לשפו

והוצאות אשר ייגרמו כתוצאה ובקשר עם הענקת השירותים על ידי מעניקת השירותים ו/או 

 כתוצאה מחתימת ההסכם.

כאילו , או כניתנים כי השירותים ייחשבו כלשהירשות מוסמכת  ייקבע על ידי, במידה וכמו כן

 תיווצרו על בסיס החזר מלוא העלויות בפועל,היו צריכים להינתן, על בסיס כלשהו, למעט 

מקבלות השירותים ו/או  אזי יותאמו הוראות ההסכם, מעניקת השירותיםחבות מס עבור 

, כך שהתוצאה הסופית תשקף חבות המס כאמור תגולםו/או  תשפנה את מעניקת השירותים

לא  מעניקת השירותיםלפי ההנחה כי אשר הוסכמו דדים, הצ בין ותהמסחרי ותאת ההסכמ

 .ושפע על ידי כל חבות מסת

 הסכם רישוי להמחאת זכויות קניין רוחני .3.13.4

 לעיל. 3.12ראו סעיף 

  הון אנושי .3.14

 כללי .3.14.1

 .עובדי חברת כוח אדם) 8(כולל  עובדים 58מעסיקה  המתאר, החברהלמועד 

 מספר עובדים 

 2017בדצמבר  31ליום  סמוך לפרסום המתאר מחלקה

 5 14 מוקד טלפוני

 11 15 ייצור
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 4 13 ליקוט הפצה

 8 10 הנהלה, מטה ואדמיניסטרציה

 2 4 הבטחת איכות

 2 2 הנדסה

 32 58 סה"כ

 

 ארגונימבנה  .3.14.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משרה בנושא מהותית תלות .3.14.3

 .בה המשרה מנושאי במי תלות לחברה אין

 אופציות לעובדים תוכנית .3.14.4

בכוונת החברה להקצות לנושאי  אופציות לעובדי החברה. תוכניתהמתאר, לא קיימת  למועד

אשר תהוונה, בכפוף למימושן, שיעור  בהרודיוםאופציות , עובדים ויועצים של החברה משרה

, לאחר ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג מהון המניות המונפק של הרודיום בדילול מלא 10%של 

פרטי ההקצאה כאמור  והכל בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום. ,עם הרודיום

לצורך השלמת הרודיום אשר תזומן בעלי המניות של יפורטו בזימון האסיפה הכללית של 

 עסקת המיזוג.

 של נושאי המשרה הנוכחיים בחברה תנאי העסקה .3.14.5

 .המדיניות תגמול לנושאי משר החברה הינה חברה פרטית ואין לה )א(

 בגין לגמול או לשכר זכאים אינם אשרדירקטורים  4בחברה מכהנים למועד המתאר  )ב(

 .בחברה כדירקטורים כהונתם

 נושאי משרה בכירה )ג(

משרה הזכאים נושאי  ,החודשי לו זכאים נושאי המשרה הבכירה בחברהבנוסף לשכר 

 מנכ"ל

 הנדסה
 כספים
 מנהלה
 תחזוקה

מנהל 
 תפעול

מוקד 
 טלפוני

מנהל פעילות 
 לוגיסטיקה

סוכני 
 ליקוט חלוקה

הבטחת 
 איכות

מנהל 
 ייצור

 מחסן ייצור

 תפ"י
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כאמור לביטוח מנהלים/ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, ימי חופשה ומחלה, דמי 

הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות  .הבראה, רכב והוצאות רכב, והחזקת טלפון נייד

רוחני כרכושה הבלעדי  בנוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות קניין

 של הקבוצה.

לאחר השלמת עסקת המיזוג עם תנאי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה 

במסגרת  הרודיום, כפופים לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום והם יפורטו

הרודיום אשר תזומן לצורך השלמת בעלי המניות של זימון האסיפה הכללית של 

 .עסקת המיזוג

 דויד-רענן דובר בר ערן גולדברג דוד (דדי) סגל אסי רוטברט שם

 021398649 032266660 032307670 032248130 זהות מספר

 28.05.1980 7.3.1975 27.8.1975 12.4.75 לידה תאריך

 להמצאת מען

 דין בית כתבי

מגדל  ,עזריאלי

תל  36קומה  עגול

 אביב

 פתח תקווה, 2יוסף לוין  לוד 1בת שבע  לוד 1בת שבע 

 בחברה תפקיד

 תחילת ומועד

 כהונה

מנהל עסקים 

 ממועדראשי, 

 הקמת החברה

, ממועד מנכ"ל

 הקמת החברה

, סמנכ''ל טכנולוגיות

הקמת  ממועד

 החברה

 דירקטור

בוגר משפטים  השכלה

באוניברסיטה 

העברית, בוגר מדעי 

המחשב 

באוניברסיטה 

 העברית

בוגר ברוקחות, 

האוניברסיטה 

 העברית, 

MBA 

באוניברסיטת תל 

 אביב 

M.Sc  

 בכימיה חישובית,

ד"ר לכימיה 

חישובית (מכון 

 ויצמן)

B.Sc  מדעי המחשב

 וביולוגיה 

M.Sc  

 בכימיה חישובית,

ד"ר לכימיה 

חישובית (מכון 

 ויצמן).

 

תואר ראשון בכלכלה 

וחשבונאות (אוניברסיטת 

שני ירושלים) תואר 

במנהל עסקים עם 

התמחות בניהול פיננסי 

 (אוניברסיטת תל אביב)

 5 -ב ועיסוק

 האחרונות השנים

פנאקסיה  מנכ״ל

ארצות הברית 

ומנהל עסקים 

ראשי בקבוצת 

 פנאקסיה, 

מנכ"ל ודירקטור 

 Call myבחברת 

מנכ"ל קבוצת 

 פנאקסיה 

יו"ר דירקטוריון 

 לומינרה דרם בע"מ

דירקטור במספר 

 חברות בקבוצה

ד"ר לכימיה (מכון 

 ויצמן).

 CTOמנהל מו"פ, 

 בקבוצת פנאקסיה

מנכ"ל פנאקסיה 

 בע"מ

 מוסמך רואה חשבון
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name  

 עורך דין

CTO  בחברת

 לומינרה דרם בע"מ

דירקטור במספר 

 חברות בקבוצה

 בן הוא האם

 נושא של משפחה

 בחברה משרה

 עניין בעל שלאו /ו

 בחברה

 לא.  לא.

 .בחברהבעל שליטה 

 לא לא.

  משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח .3.14.6

 .משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בחברה קייםלמועד המתאר לא 

  פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה .3.14.7

כחלק  למועד המתאר לא הוענקו לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה כתבי פטור ו/או שיפוי.

השלמת במסגרת תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה בחברה, בהרודיום, מאישור 

עסקת המיזוג עם הרודיום, יובאו לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום כתבי פטור ו/או 

שיפוי בהרודיום אשר תנאיהם יפורטו במסגרת זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של 

 . ת המיזוגהרודיום אשר תזומן לצורך השלמת עסק

 מעביד-התחייבויות בגין סיום יחסי עובד .3.14.8

לפרטים נוספים  מעביד, למעט על פי הקבוע בדין.-לחברה אין התחייבויות בגין סיום יחסי עובד

 .בדוחות הכספייםיז' 2ראו באור 

 ספקים וחומרי גלם  .3.15

העיקרי בו עושה חומר הגלם  .תלות בספקים מסוימים אין לה החברהלהערכת למועד מתאר זה, 

פרחות קנאביס רפואי. עם כניסתה של האסדרה החדשה לתוקף, החברה שימוש בתחום הפעילות הינו ת

, החברהלמיטב ידיעת . IMC-GAPתוצרת הגידול של מוצרי קנאביס רפואי מחוייבת לעמוד בתקני 

ל האסדרה לגידול. עם כניסתה ש IMC-GAPמגדלים בעלי רישיון  6נכון למועד המתאר, קיימים 

היקפי עשויה להיות השפעה על החדשה לתוקף, לכמויות הקנאביס הרפואי אשר עומדות בתקן האמור 

 . הייצור של החברה

 הון חוזר .3.16

ש"ח מיליון  7-כאשר כש"ח, אלפי  7,654לחברה גירעון בהון החוזר בסך של  2018בספטמבר  30 ליום

 של החוזר ההון .להלן 3.18, כמפורט בסעיף קשוריםמתוך הסכום האמור הינו בגין יתרות לצדדים 

מורכב בעיקר מנכסי מזומנים, לקוחות, חייבים שונים ומלאי, ומהתחייבויות לספקים,  חברהה

 . השליטה ולבעלתעובדים, רשויות 

 התפעול לצורך שניתנו הלוואות עם בקשר השליטה לבעלת חובות בגין הינו החוזר בהון הגירעון עיקר

. החברה מתכוונת לממן את הגירעון בהון החוזר באמצעות מקורות מימון חיצוניים החברה של השוטף

 .ו/או באמצעות דחיית מועדי התשלום לבעלת השליטה
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 השקעות  .3.17

 כלשהן השקעות לחברה איןממניות פנאקסיה לוגיסטיקה,  100% -למעט החזקה בלמועד המתאר, 

 .אחרות בפעילויות השקעות או ומיזמים שותפויות, מוחזקות בחברות

 מימון .3.18

מההון החוזר של הלוואות בעלים והשקעות, מממנת החברה את פעילותה בעיקר מ היווסדה מיום

  .החברה

התקשרו החברה ובעלת השליטה בהסכם במסגרתו התחייבה החברה לפרוע  2019בפברואר  24ביום 

 בעלת כלפי ההתחייבויותאלפי ש"ח (" 7,200 -כלפי בעלת השליטה בסך של כאת התחייבויותיה 

בעלת (א) שכר ועלויות נלוות בגין עובדי  בגין 2018בספטמבר  30") אשר נצברו עד ליום השליטה

בעלת  ממשרדי חלק בגין נלוות ועלויות ניהול דמי, שכירות (ב) ;סיפקו שירותים לחברהר שא השליטה

. ההתחייבויות כלפי לחברה בעלת השליטה שהעבירה ישיר מימון(ג)  ;החברה את המשמש השליטה

(הגבוה  הכנסה מס פקודת לפי המינימלי השיעור או לשנה 4% שלבגובה  ריבית כוללות בעלת השליטה

 תשלומים 12 -ב ההתחייבוית כלפי בעלת השליטה תפרענה. הריבית על"מ מע ובתוספת), מבינם

, כאשר לחברה ניתנה אפשרות לבצע פירעון מוקדם של 2019 אפרילחודש מ החל שווים חודשיים

 ההתחייבויות ללא תוספת עלות. 

אשר נצברה ותצבר לאחר יטה, כל התחייבות נוספת של החברה כלפי בעלת השלהצדדים הסכימו כי 

 ימים ממועד יצירתה. 90, תפרע בתוך 2018בספטמבר  30יום 

לאחר השלמת עסקת המיזוג עם הוראות ההסכם ביחס להתחייבויות עתידיות כלפי בעלת השליטה, 

הרודיום, כפופות לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום והן תפורטנה במסגרת זימון האסיפה 

  עלי המניות של הרודיום אשר תזומן לצורך השלמת עסקת המיזוג.הכללית של ב

החברה מעריכה כי תדרש  לדוחות הכספיים של החברה. 12באור לעיל ו 3.16סעיף לפרטים נוספים ראו 

 לגייס מקורות נוספים לצורך תפעול עסקיה השוטפים.

 מיסוי  .3.19

 לדוחות הכספיים.  10לפרטים נוספים ראו ביאור  .לדיני המס הנהוגים בישראל הפופכ החברה

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .3.20

פעילות ייצור מוצרי הקנאביס על ידי החברה מתקיימת במפעל החברה וכוללת בעיקרה פעילות 

 מולקולרית הנדרשת להפקת מוצרי החברה וכן פעילות אריזה ואחסון של המוצרים.

פעילות הלא גבוה יחסית של הפעילות, טביעת האצבע הסביבתית למיטב ידיעת החברה, בשל היקף ה

  אינה גורמת לפליטת חומרים כימיקלים הפוגעים בסביבה.ו של המפעל הינה זניחה

למיטב ידיעת בנוסף,  עומד בחוקים ובתקנות איכות הסביבה החלים עליו. מפעל החברהיצוין, כי 

הודעות ו/או צווים מנהליים בדבר הפרת דיני איכות הסביבה לא התקבלו בחברה תביעות ו/או החברה, 

 החלים עליה והיא לא נשאה בכל עלות בקשר עם הפרה כאמור.

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  .3.21

בפרט, החברה כפופה לדיני מדינת ישראל ולדיני מדינות בהם תפעל בעתיד, אם וככל שתפעל.  פעילות

לחברה רישיון . החדשה ובהנחיות משרד הבריאות בהוראות האסדרהפעילות החברה כפופה לעמידה 
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 . 1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח עסק בהתאם להוראות

 והסכמי שיתוף פעולה הסכמים מהותיים .3.22

הסכם לפרטים בדבר התקשרות החברה עם הרודיום ב – השקעות בע"מ הרודיוםעם  םהסכ .3.22.1

דוחות מיידיים שפרסמה למיזוג פעילות הקבוצה בתחום הפעילות אל ולתוך הרודיום, ראו 

 .201969בינואר  2 -ו 2018בדצמבר  30 הרודיום בימים

 לעיל. 3.12 ראו סעיף –הסכם רישוי לשימוש בזכויות קניין רוחני  .3.22.2

 לעיל. 3.13.1ראו סעיף  – והסכם אופציה לרכישת רישיון הייצור ייצור הסכם .3.22.3

 לעיל. 3.13.2ראו סעיף  –אחסון והפצה  לקבלת שירותיהסכם  .3.22.4

 3.11 ראו סעיף – החברהמתקן הייצור של  הפעלת משנה ביחס לאתר הייצור בו פועל הסכם .3.22.5

 לעיל.

 .לעיל 3.5ראו סעיף  – שיתוף פעולה עם רפא הסכם .3.22.6

 לעיל. 3.18ראו סעיף  –הסכם לפירעון התחייבויות כלפי בעלת השליטה  .3.22.7

  הליכים משפטיים .3.23

 .החברה, לא קיימות תביעות מהותיות התלויות ועומדות כנגד המתארלמועד 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .3.24

לבסס את מעמדה כשחקן מוביל ומשמעותי בתחום הייצור וההפצה של מוצרי קנאביס החברה בכוונת 

לאורך שנות פעילותה קבוצת פנאקסיה ש רפואי, באמצעות הפלטפורמות אותן הקימה לשימו

 ובאמצעות המשך השקעה במחקר ופיתוח בתחום.

להביא למודרניזציה בתחום הרפואי תוך פיתוח פתרונות פרמצבטיים  חברההבכוונת כמו כן, 

 הרפואי.מהפכניים המנצלים את המאפיינים הייחודיים של הקנאביס 

 מתןבאמצעות מגוון שיטות  קנאביס רפואיאימוץ של טיפולים המבוססים על ל שואפת להביא חברהה

, מגוון רחב של מצבים רפואייםב מטופליםמוכרות, אשר יכולות לשפר באופן קיצוני את חייהם של 

נולוגיה מקדמת הטכ יםמוצרים חדשנימוצרים מבוססי קנאביס רפואי בעזרת להגדיל את הנגישות לו

 . חדשות ומוכרות מתןומגוון שיטות 

כי היעדר התכונות הבסיסיות של סטנדרטיזציה, עקביות והדירות מגביל את  חברההלאור הבנת 

צורות מתן המספקות הדירות של מינון  לייצור חברההפועלת הפוטנציאל הטיפולי של הקנאביס, 

  .ות אנליטיות וולידציות מתקדמותהחומרים הפעילים המסופקים למטופלים וזאת באמצעות שיט

 יישוםתוך , תחת האסדרה החדשה תרופתיהקנאביס ה שוק ה שלביצירה והרחבמתמקדת  חברהה

 אשר רפואילשימוש  קנאביס מוצריייצור  דהיינוסטנדרטים של תעשיית התרופות בעולם הקנאביס, 

 . ובעולם בישראל ביותר המחמירים הרפואיים בסטנדרטים עומדים

החברה מעריכה כי שיווק מוצרים בסטנדרט תרופתי בארץ ובעולם, צפוי להרחיב את קהל המטופלים 

על  הפוטנציאלי כך שיכלול גם מטופלים אשר אינם משתמשים במוצרי קנאביס רפואי היום, כאשר

                                                 
 לעיל. 6שוליים  הערת ראו 69
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ביכולתה להציע פתרונות מגוונים באמצעות, בין  הקבוצהפעילות  במסגרת שנצבר הרחב הידעבסיס 

, המקובלות היוםאחרות מדרכי המתן מגוון רחב של מוצרים הזמינים בדרכי מתן היתר, אספקת 

 מתקדמת) טכנולוגיהבסיס  על( הדירבאופן ו יםומינונים מדויקוקבוע הרכב ידוע בעלי באיכות גבוהה, 

באופן שהוכח קלינית למחלות ספציפיות  והכוונתםעילים בחומרים הפוכן באמצעות ביצוע מניפולציות 

 . מקיפים במחקרים

שוק הקנאביס, הגדלת הנגישות למוצרים מבוססי בדבר הרחבת  החברה לעיל, לרבותתחזיות והנחות 

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, , קנאביס רפואי, הליכי רישום של מוצרים

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם,  החברההמבוססות על הערכות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או החברהאם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

כגון התפתחויות , החברה, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת להתממש באופן שונה מכפי שהוערך

 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף כןוהעולמי המקומי ובשוק הקנאביס לשימוש רפואי 

 .זה למתאר 3.26

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .3.25

להערכת החברה, מספר הרישיונות בישראל לשימוש עצמי בקנאביס לשימוש רפואי יגדל בשנים 

מות חומר הקרובות, ולפיכך החברה ערוכה כבר היום להגדיל את היקף פעילותה וזאת ככל שתגדל כ

) ויתקבלו רישיונות גידול למגדלים נוספים. בנוסף, הקבוצה IMC-GAPהגלם הזמינה בישראל (

סוגי מוצרי קנאביס רפואי באיכות גבוהה כאשר חלק מהמוצרים לא ניתן לשווק כיום  30מייצרת מעל 

 את חלקםבישראל. החברה נמצאת בהליכי רישום של המוצרים הנ"ל בישראל וצופה כי תתחיל לשווק 

 .2019בישראל עם תום הרישום, במהלך שנת 

 החברהניתן היתר ייצוא מוצרי קנאביס רפואי ממדינת ישראל. להערכת הנהלת  ,2019בינואר,  27ביום 

הינה בעלת המיצוב הטוב ביותר, בין מתחריה, לייצוא מוצרי קנאביס רפואי  החברהולמיטב ידיעתה, 

בפרט, ופעילות הקבוצה  החברהזאת לאור השלב בו מצויה פעילותה של ו ,לאירופה ולשאר העולם

בכלל, כאשר רמת התקדמות הקבוצה בכללותה, לרבות תשתיות השיווק הבינלאומיות אשר מצויות 

 ברשותה, צפויות לתרום רבות להליך ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי במסגרת הפעילות.

, היא תוכל להתחיל בייצוא מוצריה החברה ייצוא על ידיהיתר  ויתקבלבהנחה  החברה להערכת הנהלת

 .מיד לאחר קבלת ההיתר כאמור

הינן בבחינת מידע צופה פני , לחברההיתר ייצוא קבלת בדבר  החברה לעיל, לרבותתחזיות והנחות 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים  החברהעתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות 

. הערכות אלו עשויות החברהועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

, כתוצאה מגורמים שונים שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך

 כןוהעולמי המקומי וכגון התפתחויות בשוק הקנאביס לשימוש רפואי , החברהשאינם בשליטת 

 .זה למתאר 3.26 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 יון בגורמי סיכוןד .3.26

 סיכוני מאקרו .3.26.1

כל הרעה במצב הביטחוני, המדיני והפוליטי תוביל  :מצב בטחוני, מדיני ופוליטי )א(

לפגיעה באיתנות הפיננסית של חברות במשק בכלל וחברות הפועלות בתחום החקלאי 

מעלייה במספר פושטי הרגל ובמספר החברות  עלולה להיווצרבפרט. עיקר הפגיעה 
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יים קשל עלולה להובילמיתון בפעילות החקלאית. פגיעה מסוג זה מחדלות הפירעון, ו

 .פעילותההיקף בבניהול עסקים, בעבודה מול ספקים ולצמצום 

: הפעילות תלויה במחירי תשומות של חשמל, מים וביוב. עלייה במחירי תשומות )ב(

 עלייה לא צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של הפעילות.

מוצרי ייצא מעריכה כי ככל ומדינת ישראל תאפשר ל החברה :תנודות שער חליפין )ג(

, בעוד שמרבית זרבמטבע משמעותיות  הכנסות חברהללחו"ל, יהיו  קנאביס רפואי

תצליח להגן על עצמה  החברהאין כל ודאות כי במצב זה, שקליות.  יהיוהוצאותיה 

יצוין, כי סיכון זה יהיה מבחינה פיננסית משינויים קיצוניים בשערי חליפין כאמור. 

 לייצא את מוצריה לחו"ל. תורשה החברהרלוונטי רק במצב שבו 

 על אף שינוי מהותי בישראל ובעולם ביחס כלפי הקנאביס :סיכון רגולטורי ומשפטי )ד(

אשר ישפיעו או תקינה כאלו או אחרים הרפואי, לא ניתן לצפות שינויי חקיקה 

 .בארץ או בעולם (ככל שהיצוא יאושר) החברהבמישרין או בעקיפין על פעילותה של 

זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות (לאור  :זהות ישראלית )ה(

ההכרה ביתרונות בתחום הקנאביס הקיימים בישראל), ואילו במקרים אחרים עלולה 

זהות ישראלית להוות חיסרון, ואף להביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל. 

ת מצומצמת הינה בעלת משמעו החברה, זהותה הישראלית של החברהלמיטב הערכת 

יותר בהשוואה לשווקים אחרים, לאור המוניטין הידוע שיש למדינת ישראל בעולם 

יצוין, כי סיכון זה יהיה רלוונטי רק במצב  באיכות ובטיב הקנאביס שמגודל בשטחה.

 תורשה לייצא את מוצריה לחו"ל. החברהשבו 

כלית בשוק ולאי ודאות כל כלכליתלהאטה  :העולמי בשוק ודאותהאטה כלכלית ואי  )ו(

הישראלי ו/או העולמי בכלל ובשווקים הפוטנציאליים אליהם החברה מבקשת לחדור 

שיידרש  ככלהחברה לגייס את ההון  לבעתיד עשויה להיות השפעה לרעה על יכולתה ש

 להמשך פעילותה.

 גורמי סיכון ענפיים .3.26.2

 החברהויתכן  ,תקבל החברה היתר ייצוא: גם אם קבלת היתר ייצוא על ידי החברה )א(

 החברהאשר אליהן  תתקל בקשיים אחרים בייצוא, לרבות קשיים מצד מדינות אחרות

אינה נשענת על קבלת היתר חברה הפעילות לענין זה יצוין כי  .תהיה מעוניינת לייצא

 .קבלת היתר כאמורתלות בלה כל אין ייצוא לצרכי פעילותה ו

החל ממועד פרסום  :מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל תחרות )ב(

לגורמים  ההפקהחוליות שרשרת ל זמניים אישוריםמאות החדשה הוענקו  אסדרהה

שוק ב גידול בתחרותצופה  החברהמשכך, לפחות בשנים הראשונות,  .בישראלשונים 

. ריבוי מתחרים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל עלול לפגוע בביקוש הישראלי

תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות כנגד  החברהואין כל ודאות ש החברהלמוצרי 

 מתחריה האחרים. 

כיום במדינת ישראל  :הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל יצרניתחרות מפני  )ג(

קנאביס רפואי  רים מוצריייצמקומיים אשר מ יצרנים 2 ,החברה מלבד, קיימים

ככל שמתחריה של החברה ישכילו לפתח  .בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי לחולים
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מוצרים אשר יהוו תחליף למוצרי הקבוצה, עלול להיפגע מעמדה של הקבוצה בתחום 

  .הפעילות

אינה רשאית לייצא את מוצריה  החברה: נכון למועד פרסום המתאר, תחרות בחו"ל )ד(

 .יהיו מתחרים רבים בחו"ל חברהללחו"ל. ככל והייצוא יתאפשר, 

: נכון למועד פרסום המתאר, התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס )ה(

חלוקות. אין כל ודאות שהתנגדות כזו או עדין הדעות כלפי קנאביס בארץ ובעולם 

 . ככל שיתקבל היתר ייצוא ילות בארץ או בחו"לאחרת לא תוביל לפגיעה בעסקי הפע

, הן בארץ והן לחו"ל (ככל שיאושר הייצוא), חשופים לסיכון של החברה מוצרי :שינוע )ו(

גניבת המוצרים על ידי גורמים עבריינים. נכון למועד זה, אין הוראות וכללים בנוגע 

רפואי לא קיבל את אישור לשימוש לשינוע לחו"ל מכיוון שייצוא של מוצרי קנאביס 

כן יתקבל, יימצא לעניין מעריכה שככל ואישור הממשלה לייצוא א החברההממשלה. 

זה פתרון בדומה לאופן שמועברים מוצרים אחרים אשר גם להם ישנה חשיפה וסיכון 

 רב לגניבות, כמו כלי נשק.

באופן משתנה  רפואילשימוש  קנאביסמוצרי  של השוק מחיר: בעולם הקנאביס מחיר )ז(

להעריך מה יהיה  החברהבין כל מדינה ומדינה. אין ביכולתה של תדיר ומחירו שונה 

אינו לשימוש רפואי בעתיד. מחיר השוק של הקנאביס רפואי לשימוש מחיר הקנאביס 

 והוא יהיה תלוי בהרבה מאד גורמים שלא ניתן לצפות את רובם. החברהבשליטת 

: רפואי בישראללשימוש שימוש בקנאביס  ןרישיוהתוויות רפואיות המאפשרות קבלת  )ח(

לעיל, קיימות במדינת ישראל מספר התוויות אשר יכולות  3.1.1כמפורט בסעיף 

רפואי. מי שקובע מה הן ההתוויות היא ועדת  לשימוש להקנות למטופלים קנאביס

שוועדת ההתוויות יכולה להחליט על הוספת  כשםהתוויות של משרד הבריאות. 

 יות, הוועדה יכולה גם להחליט על צמצום התוויות.התוו

: חברות זרות כפופות לתנאים ולכללים רגולטוריים של זרות במדינות יבוא היתרי )ט(

רפואי. למיטב ידיעת לשימוש המדינות במקום מושבן לצורך ייבוא של קנאביס 

המיובאים חייבים אף לעמוד בדרישות רפואי לשימוש החברה, מוצרי הקנאביס 

 ידי על ייוצאו אשרמחמירות מצד הרגולטורים הרלוונטיים. אין כל ודאות כי מוצרים 

 זרה במדינה הרגולטור בדרישות יעמדו) לחברהייצוא  היתר(ככל שיתקבל החברה 

או יעניק אישורי  המוצרים ייבוא את יאשר זרה במדינה שהרגולטור ודאות כל אין, וכן

 נשענת אינה חברהזה יצוין כי פעילות ה לענין .החברה של פוטנציאליים ללקוחות יבוא

 .כאמור היתר בקבלת תלותכל  לה ואין פעילותה לצרכי ייצוא היתר קבלת על

: למיטב ידיעת החברה, למועד החדשההאסדרה בחומר גלם העומד בתנאי מחסור  )י(

מגדלים  6 -ל (IMC-GAP)מתאר זה, הוענקו רישיונות גידול על פי האסדרה החדשה 

בלבד. על פי האסדרה החדשה, תוכל החברה לקבל למתקן הייצור שלה רק תוצרת 

קנאביס רפואי אשר עומדת בתנאי התקן האמור. מחסור בחומרי גלם ברמה נאותה 

 .החברהצור של עשוי לפגוע בהיקף היי

 סיכונים ייחודיים .3.26.3

לעמוד בכל התקנות והתנאים של  מחויבת החברה: רישיונותהאיבוד  אואי חידוש  )א(
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או  לביטול כלשהי עלולה להובילהפרה . רישיונות הקבועיםההיק"ר לצורך החזקת 

 .רישיונות הקבועיםה שלילת

ימשיך  מייצרת: אין ודאות כי למוצרים שהקבוצה ביקוש למוצרי הקבוצה ומחיריהם )ב(

 ביקוש המצדיק את ייצורם והפצתם. להיות 

, 2022: ככל ולא תחודש השכירות בנכס בלוד בשנת שכירות בנכס בלודהאי חידוש  )ג(

להעתיק את פעילותה, דבר העלול לגרום  החברה תדרשלעיל,  3.11 כפי שמפורט בסעיף

 לה הוצאות כספיות משמעותיות. 

ח וולפתח כ שמר, לגייסתלויה ביכולתה ל החברההצלחת  :הנהלה וכוח אדם מקצועי )ד(

ח ולגייס כלשמר ו/או  החברה. אי יכולתה של תהליכי הייצוראדם מקצועי בהנהלה וב

 .להביכולת פיתוח המוצרים שבביצועיה, לרבות עלול לפגוע  ,אדם כאמור

 :להלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון של הפעילות

 החברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על  

 השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מאקרו

  X  מצב בטחוני, מדיני ופוליטי

   X תשומותעלייה במחירי 

  X  תנודות שער חליפין

 X   סיכון רגולטורי ומשפטי

   X זהות ישראלית

  X  האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי

 גורמי סיכון ענפיים

 X   ייצוא של קנאביס רפואי קבל על ידי החברה היתריתלא 

   X תחרות מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל

   X תחרות מפני ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל

  X  תחרות בחו"ל

  X  התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס

  X  שינוע

 X   מחיר הקנאביס בעולם

התוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימוש בקנאביס 
 לשימוש רפואי בישראל

 X  

  X  היתרי יבוא במדינות זרות

  X  מחסור בחומר גלם על פי האסדרה החדשה

 סיכונים ייחודיים

 X   רישיונותהאי חידוש או איבוד 

   X ביקוש למוצרי הקבוצה ומחיריהם 

   X אי חידוש שכירות בנכס בלוד

  X  הנהלה וכוח אדם מקצועי

 



במועד ההשלמה לפני הקצאה לניצעים

הצבעההוןהצבעההון

5,592,64136.0436.0436.0436.04רואי תמרי

8,375,40553.9753.9753.9753.97ציבור

1,000,0006.446.446.446.44משקיע*

100,0000.640.640.640.64פרל כהן

450,0002.902.902.902.90ווליו בייס

15,518,0460100.00100.00100.00100.00סה"כ

    
הון

15,518,046מניותבהנחת השלמת הגיוס*
0אופציות

15,518,046הון

שיעור החזקה (דילול מלא) שיעור ההחזקה
כתבי אופציהמניותשם המחזיק



 הקצאות  מייד לאחר ההשלמה

הצבעההוןהצבעההון

5,592,6419.019.017.747.74רואי תמרי

42,979,84469.2769.2759.5159.51פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ*

*BH Can Holding LLC1,782,1642.872.872.472.47

1,767,3122.852.852.452.45ניקי לוי*

7,955,0960.000.0011.0211.02תוכנית אופציות לעובדים

9,375,40515.1115.1112.9812.98ציבור***

1,690,0540.000.002.342.34פרל כהן

100,0000.160.160.140.14פרל כהן

450,0000.730.730.620.62ווליו בייס

527,8250.000.000.730.73וייו בייס נוסף**

62,047,36610,172,975100.00100.00100.00100.00סה"כ

הניצעים *
62,047,366מניותבהנחת ביצוע הגיוס **
10,172,975אופציותכולל השקעה בהנחה והמניות ישוחררו מהחסימה***

72,220,341הון

בדיקה לפי ת' 87 הון

שיעור החזקה (דילול מלא) שיעור ההחזקה
כתבי אופציהמניותשם המחזיק



 
 
 

 בע"מ ישראל פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות
 

 דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 2018, בספטמבר 30ליום 

 בלתי מבוקרים
 

 ענייניםהתוכן 
 
 

 
 

 עמוד 
  

 2 רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 
  

 3 המצב הכספי על ות מאוחדיםדוח
  

 4 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר  ות מאוחדיםדוח
  

 5 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  

 6 על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות 
  

 10-19 מאוחדיםביניים  באורים לדוחות הכספיים
 
 

 

 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 

 

 

 
 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 בע"מ פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראלחברת 
 

 
 מבוא

 
 להלן) ת הבת שלהוחברבע"מ  פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראלסקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת 

ואת הדוחות התמציתיים  2018בספטמבר  30, הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום )החברה –
המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה 
חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של המידע הכספי לתקופות 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  - IAS 34 לאומיבהתאם לתקן חשבונאות בינאלה  ביניים
. 1970-, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים)ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך  מידע כספי לתקופות

  .אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו

 
 היקף הסקירה 

 
סקירה של מידע כספי לתקופות " –של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

, . סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים"ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות
נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום 

הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 
 .אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

  .של ביקורת בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת
 

 מסקנה
 

 בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות

 IAS 34.המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

דע הכספי בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמי
דוחות )הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 

 .1970-, התש"ל(ומיידיים תקופתיים
 

 פיסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(
 

מצבה למידע הכספי הנ"ל בדבר  'ב1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
בתקופה של  ,. כמו כןמיליון ש"ח 7.7-כ בסך שלילי חוזר הוןחברה ל 2018בספטמבר,  30יום ל .הכספי של החברה

מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות  5-הפסד של כ לחברה 2018בספטמבר,  30תשעה חודשים שהסתיימה ביום 
מיליון ש"ח. המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי מניותיה או מגורמים  3.1-שוטפת בסך כ

חיצוניים. גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים המפורטים בבאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך 
יבויות וסיווגם קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחי

 שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי. 
 

 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, בפברואר 26
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 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
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  ,בספטמבר 30ליום   
 ליום

 ,בדצמבר 31
  2018  2017  2017 

 ש"חאלפי   אלפי ש"ח  
 מבוקר  בלתי מבוקר  

       נכסים שוטפים
       

 834  2,137  524  מזומנים ושווי מזומנים
 -  -  28  פקדון משועבד

 427  323  1,993  לקוחות
 469  401  1,083  חייבים ויתרות חובה

 234  142  218  חומרי אריזה מלאי
 91  -  -  יתרות חו"ז שוטפות עם צדדים קשורים

       
  846,3  3,003  0552, 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,772  1,267  ,0672  , נטורכוש קבוע
 -  -  422  , נטונכסים בלתי מוחשיים

 -  -  436  מוניטין
       
  3852,  1,267  1,772 
       
  699,6  4,270  8273, 
       

       שוטפותהתחייבויות 
       

 375  263  1,036  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 316  132  3,019  זכאים ויתרות זכות

 -  -  230  התחייבות בגין רכישת חברה מאוחדת
 2,978  2,643  ,2157  יתרות חו"ז שוטפות עם צדדים קשורים

       
  500,11  3,038  3,669 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 -  -  29  , נטומסים נדחיםהתחייבות בגין 
       

       )גרעון בהון( הון
       

 3  3  3  רגילותהון מניות 
 *(-   *(-   -   הון מניות בכורה א'

 74  42  74  בגין עסקאות עם בעלי שליטהקרן 
 82,35  2,358  82,35  פרמיה על מניות

 (,7272)  (1,171)  (,2657)  יתרת הפסד
       
  (8304,)  1,232  158 
       
  6,699  4,270  8273, 
 אלפי ש"ח. 1-*( סכום הנמוך מ       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

     2019, בפברואר 26
 סגל (דדי) ד"ר דוד  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 דירקטורומנכ"ל 
 גיל בנימיני 

 סמנכ"ל כספים
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 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
 

 רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל ות מאוחדים דוח
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 לתקופה של
 תשעת

החודשים 
שהסתיימו 

 30ביום 
  בספטמבר,

לתקופה 
שמיום הקמת 

 *(  ההחבר
, 30ועד ליום 

 בספטמבר

 

 שלושת לתקופה של
 30החודשים שהסתיימו ביום 

  בספטמבר,

לתקופה 
שמיום הקמת 

 *(  החברה
, 31ועד ליום 
 בדצמבר

 2018  2017  2018  2017  2017 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 רקמבו  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
          

 231  39  911  79  002,2 הכנסות 
 ,7691  736  ,3781  951  ,9253 ההכנסותעלות 

          
 (,5381)   )697(  )467(  (872)  (,9231)  גולמי הפסד

          
 713  275  1,006  294  ,2543 הוצאות הנהלה וכלליות

          
 (,2512)   )972(  ),4731(  (,1661)   (,1775)  הפסד תפעולי

          
 (26)  (5)  -  (5)   (41)  מימון הוצאות
 -  -  12  -  - מימוןהכנסות 

רווח ממדידה מחדש של השקעה 
בחברה מוחזקת שאוחדה 

 -  230  לראשונה

 

230  -  - 
          

 (,2772)   )977(  (,2311)  (,1711)  (,8894)  וכולל אחר הפסד נקי
          
          

          בש"ח הפסד למניה
 (.730)  (.310)   (.390)   (0.37)   (1.59)  הפסד נקי בסיסי ומדולל

          
          
 

 .2017במאי,  18יום הקמת החברה  *( 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 השינויים בהוןעל מאוחדים  ותדוח
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  2018בספטמבר,  30לתקופת תשעת החודשים שהסתיימה ביום 

 מבוקר( לא)

 
 מניות הון

 רגילות

 
 מניות הון

 בכורה א'

 
 פרמיה על

 מניות

קרן בגין  
עסקאות עם 
 הוןסה"כ   יתרת הפסד  בעלי שליטה

 "חש אלפי 
            

 158  (2,277)  74  2,358  *(-  3 8201, בינואר 1יתרה ליום 
            

 -  -  -  *(-  *(-  - א' בכורה מניות המרת
            

 (4,988)  (,8984)  -  -  -  - וכולל אחר הפסד נקי
            

 ,בספטמבר 30יתרה ליום 
2018 3 

 
- 

 
82,35 

 
74  (2657,)  (8304,) 

            
 
 

 
  2017 ,בספטמבר 30לתקופה שמיום הקמת החברה ועד ליום 

 מבוקר( לא)

 
 מניות הון

 רגילות

 
 מניות הון

 בכורה א'

 
 פרמיה על

 מניות

קרן בגין  
עסקאות עם 
 סה"כ הון  יתרת הפסד  בעלי שליטה

 "חש אלפי 
            

 -  -  -  -  -  - הקמת החברהיתרה ליום 
            

 3  -  -  -  -  3 הנפקת הון מניות רגילות
            

הנפקת הון מניות בכורה 
 - א'

 
-)* 

 
82,35 

 
-  -  82,35 

            
הטבה הונית מעסקאות 

 - עם בעל שליטה
 
- 

 
- 

 
42  -  42 

            
 (,1711)  (,1711)  -  -  -  - וכולל אחר הפסד נקי

            
 ,בספטמבר 30יתרה ליום 

7201  3 
 
-)* 

 
82,35 

 
42  (1711,)  2321, 

            
 
 
 
 
 

 אלפי ש"ח. 1-*(  סכום הנמוך מ
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 השינויים בהוןעל מאוחדים  ותדוח
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  2018 בספטמבר, 30ביום  ושהסתיימ לשלושה חודשים

 )לא מבוקר(

 
 מניות הון

 רגילות

 
 מניות הון

 בכורה א'

 
 פרמיה על

 מניות

קרן בגין  
עסקאות עם 
 סה"כ הון  יתרת הפסד  בעלי שליטה

 "חש אלפי 
            

 (,5993)  (034,6)  74  82,35  *(-  3 2018, ביולי 1יתרה ליום 
            

 -  -  -  *(-  *(-  - א' המרת מניות בכורה
            

 (,2311)  (,2311)  -  -  -  - וכולל אחר הפסד נקי
            

בספטמבר,  30יתרה ליום 
8201 3 

 
- 

 
82,35 

 
74  (2657,)  (8304,) 

 
 
 

 
 2017 בספטמבר, 30ביום  ושהסתיימ לשלושה חודשים

 )לא מבוקר( 

 
 מניות הון

 רגילות

 
 מניות הון

 בכורה א'

 
 פרמיה על

 מניות

קרן בגין  
עסקאות עם 
 סה"כ הון  יתרת הפסד  בעלי שליטה

 "חש אלפי 
            

 ,1772  (194)  10  2,358  *(-  3 2017, ביולי 1יתרה ליום 
            

הטבה הונית מעסקאות 
 - עם בעל שליטה

 
- 

 
- 

 
32  -  32 

            
 )977(  )977(  -  -  -  - וכולל אחר הפסד נקי

            
 ,בספטמבר 30יתרה ליום 

2017 3 
 
-)* 

 
82,35 

 
42  (1711,)  2321, 

            
 

 אלפי ש"ח. 1-*(  סכום הנמוך מ
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
 

 השינויים בהוןעל מאוחדים  ותדוח
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 2017, בדצמבר 31ועד ליום  הלתקופה שמיום הקמת החבר

 )מבוקר(

 
 מניות הון

 רגילות

 
 מניות הון

 בכורה א'

 
 פרמיה על

 מניות

קרן בגין  
עסקאות עם 
 סה"כ הון  יתרת הפסד  בעלי שליטה

 "חש אלפי 
            

 -  -  -  -  -  - הקמת החברהיתרה ליום 
            

 3  -  -  -  -  3 רגילות הנפקת הון מניות
            

בכורה  הנפקת הון מניות
 - א'

 
-)* 

 
82,35 

 
-  -  3582, 

            
הטבה הונית מעסקאות 

 - עם בעל שליטה
 
- 

 
- 

 
74  -  74 

            
 (,2772)  (,2772)  -  -  -  - וכולל אחר הפסד נקי

            
 בדצמבר, 31יתרה ליום 

 3 )מבוקר( 2017
 
-)* 

 
82,35 

 
74  (2772,)  158 

 
 
 

 אלפי ש"ח. 1-*(  סכום הנמוך מ
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
 

 על תזרימי המזומנים ות מאוחדיםדוח
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 לתקופה של
 תשעת

החודשים 
שהסתיימו 

 30ביום 
  ,בספטמבר

לתקופה 
מיום ש

הקמת 
החברה ועד 

 30 ליום
 ,רבספטמב

 

 שלושת לתקופה של
החודשים שהסתיימו ביום 

  ,בספטמבר 30

לתקופה 
שמיום הקמת 
החברה ועד 

 ליום
 בדצמבר, 31

 2018  2017  2018  2017  2017 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
          

 (,2772)   )977(  (,2311)  (,1711)  (,9884)   נקיהפסד 
          

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
 :החברהשל  מזומנים מפעילות שוטפת

 
  

  
    

          
          הפסד: ואהתאמות לסעיפי רווח 

          
 74  32  -  42  - הטבה הונית מעסקאות עם בעל שליטה

 98  36  82  36  227 פחת והפחתות
ממדידה מחדש של השקעה בחברה רווח 

 -  (230) מוחזקת שאוחדה לראשונה
 
(230)  -  - 

          
 (3)  78  (148)  68  172 
          

          שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
          

 (742)  (324)  (587)  (323)  (1,318) ירידה )עלייה( בלקוחות
 (946)  (401)  870  (401)  900 ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (234)  (142)  (31)  (142)  16 חומרי אריזה ירידה )עלייה( במלאי
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים 

 263  577 ולנותני שירותים
 
(175)  260  375 

 316  132  (421)  132  (303) עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
ביתרות שוטפות עם צדדים עלייה 

 504  039,2 , נטוקשורים
 

865  647  525 
          
 9111,  33  521  172  86 
          

 (019,2)  (773)  (858)  (,0601)  (,0803) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
          

          השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 
          

 (1,870)  (,2991)  (60)  (,3031)  (438) רכישת רכוש קבוע
 -  -  (28)  -  (28) שינוי בפקדון משועבד

ת חברה מאוחדת שאוחדה   רכיש
 -  -  495  -  495 לראשונה )א(

          
 ששימשו) שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

 (,3031)  29 השקעה (לפעילות
 

407  (2991,)  (1,870) 
          
          
          
          

       הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
 

 על תזרימי המזומנים ות מאוחדיםדוח
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 לתקופה של
 תשעת

החודשים 
שהסתיימו 

 30ביום 
  ,בספטמבר

לתקופה 
מיום ש

הקמת 
החברה ועד 

 30 ליום
 ,רבספטמב

 

 שלושת לתקופה של
החודשים שהסתיימו ביום 

  ,בספטמבר 30

לתקופה 
שמיום הקמת 
החברה ועד 

 ליום
 בדצמבר, 31

 2018  2017  2018  2017  2017 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
          

 3  -  -  3  - רגילותהנפקת הון מניות 
 82,35  358  -  82,35  - הנפקת הון מניות בכורה

 אופי בעלי קשוריםשינוי ביתרות צדדים 
 2,362  ,0192  693  ,1392  ,7412 מימוני

          
 4,723  ,3772  693  ,5004  2,741 מימון שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

          
 834  341  242  2,137  (310) מזומניםעלייה במזומנים ושווי 

          
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 834 התקופה
 
- 

 
282  1,796  - 

          
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 524 התקופה
 

2,137 
 

524 
 

2,137  834 
          
          
רכישת חברות מאוחדות שאוחדו  (א)

  לראשונה
 

 
 

 
 

   
          

נכסים והתחייבויות של החברות 
  המאוחדות ליום הרכישה:

 
 

 
 

 
   

          
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי גרעון ב

 (876) מזומנים(
 
- 

 
(876) 

 
-  - 

 -  -  84  -  84 רכוש קבוע
 -  -  422  -  422 נכסים בלתי מוחשיים

 -  -  364  -  364 שנוצר ברכישה מוניטין
 -  -  (29)  -  (29) התחייבות בגין מיסים נדחים, נטו

 -  -  (230)  -  (230) התחייבות בגין רכישת חברה מאוחדת
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה 

 (230) מוחזקת שאוחדה לראשונה
 
- 

 
(230) 

 
-  - 

          
 (495)  -  (495)  -  - 
          
          
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הבאורים 
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 כללי -:1באור 

 

 תשעה, ולתקופות של 2018 בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א
, יש לעיין (דוחות כספיים ביניים מאוחדים –להלן )שהסתיימו באותו תאריך  חודשים ושלושה

ולשנה  2017בדצמבר  31הכספיים השנתיים של החברה ליום  בדוחות אלה בהקשר לדוחות
 (.הדוחות הכספיים השנתיים –להלן )נלוו אליהם  שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר

 

 מצבה הכספי של החברה .ב
 
בתקופה  . כמו כן,מיליון ש"ח 7.7-ברה הון חוזר שלילי בסך של כלח 2018בר, בספטמ 30יום ל

מיליון ש"ח  5-כ שללחברה הפסד  2018בספטמבר,  30שהסתיימה ביום של תשעה חודשים 
מיליון ש"ח. תוצאות אלו נובעות בעיקרן מכך  3.1-ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ
פעילותה. המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת שהחברה נמצאת בשלבים ראשונים של 

החברה חתמה בחודש דצמבר,  ג'5 רמימון מבעלי מניותיה או גורמים חיצוניים. כאמור, בבאו
על הסכם החלפת מניות עם חברת הרודיום השקעות בע"מ. כמו כן, הנהלת החברה פועלת  2018

משמעותיים בדבר המשך  לשם הגדלת הפעילות של החברה. גורמים אלו מעוררים ספקות
 קיומה של החברה כ"עסק חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים.

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 מתכונת העריכה של דוחות כספיים ביניים מאוחדים .א

 
כספיים לכללים חשבונאיים לעריכת דוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם  הדוחות

דיווח כספי לתקופות " – IAS 34י חשבונאות בינלאומ לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן
 דוחות תקופתיים)ביניים" וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים  .1970-, התש"ל(ומיידיים
 , למעט האמור להלן:הכספיים השנתיים המאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכתמאוחדים 

 

 דוחות מאוחדים .ב

 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 
בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות 

וצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה לתשואות משתנות כת
כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהחברה המשוקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון 
השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל 

 ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
 

ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  וחברה בתהדוחות הכספיים של החברה 
יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה  החברה הבתהחשבונאית בדוחות הכספיים של 

בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים 
 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. וחברת הבתמעסקאות בין החברה 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 ומוניטין צירופי עסקים .ג

 
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 

 .שהועברה במועד הרכישה
  

 רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד. עלויות
 

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת 
השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה 

 הקודמת במועד העלייה לשליטה.
 

ראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה לבין הסכום נטו של מוניטין נמדד ל
שהתקבל הינו שלילי,  הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו אם סכום המוניטין

 הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
 

 מכשירים פיננסיים - IFRS 9 .ד
 

מכשירים פיננסים,  – IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB –פרסם ה  2014בחודש יולי 
)להלן: "התקן"( מתמקד בעיקר  IFRS 9מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה.  – IAS 39המחליף את 

 .IAS 39בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת 
 

 מספרי השוואה.החברה בחרה ליישם את התקן למפרע ללא הצגה של 

 
ראה  –בגין מכשירים פיננסים  2017בדצמבר,  31בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  

החשבונאית שמיושמת החל  המדיניות. לדוחות הכספיים השנתיים 2בביאור י'  -ט' סעיפים 
 בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1מיום 

 

 נכסים פיננסים .1

 
פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת  נכסים

שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס  עלויות עסקה
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או  פיננסי אשר נמדד

  הפסד.
 

 מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:מסווגת ומודדת את  החברה
 

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן    א()

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.    ב()
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:      
 

יננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפ המודל
וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי  חוזיים;

 שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. מזומנים
 

ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת  לאחר
 עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת. תעלויו
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כן, במועד ההכרה לראשונה ישות יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר  כמו
כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית  חוב

 במדידה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות הפיננסיות המתייחסותעקביות  חוסר
 אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. נמדדות

 

 ירידת ערך נכסים פיננסים .2
 

בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם  החברה
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. נמדדים

  
  מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; החברה

 

 הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מכשירי חוב אשר לא חלה      א(
 ההפרשה להפסד –האשראי נמוך  מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון

 12חזויים בתקופה של  שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי
 ;לאחר מועד הדיווח, או חודשים

 הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד מכשירי חוב אשר חלה      ב(
 האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון

  .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 
 

חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הערך בגין מכשירי  ירידת
 ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף הפרשה

 כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.
 

ון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כג לחברה
ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה  את

חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי נכסים  להפסדי אשראי
 פיננסים אלה.

 

 פיננסים גריעת נכסים .3
 

 גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: החברה
 
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או     א()
 החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות     ב()

 תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים החוזיות לקבלת
 אך ניתן לומר כי ,הפיננסי נותרים בידי הישות וההטבות בעת העברת הנכס

 העבירה את השליטה על הנכס.
 החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים    ג()

 הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה מהנכס
 שלישי, ללא עיכוב מהותי. במלואם לצד
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 פיננסיות התחייבויות .4

 
ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן  במועד

בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית,  בשווי הוגן
או הפסד,  במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח וזאת למעט

  עסקה נזקפות לרווח או הפסד. לגביה עלויות

 
ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת העלות  לאחר

 פרט ל: המופחתת,
 

 פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים; התחייבויות (א)

אינה כשירה לגריעה או פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי  התחייבויות (ב)
 הנמשכת חלה; כאשר גישת המעורבות

 ערבות פיננסית; חוזי (ג)

 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק; (ד)

תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי  (ה)
 עליה. חל 3

 

 התחייבויות פיננסיות גריעת .5

 
דהיינו, כאשר  –ייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת גורעת התח החברה

 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. המחויבות
 

פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות
 פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. בנכסים

 

 פיננסים קיזוז מכשירים .6
 

 המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 כוונה שהוכרו, וכן קיימת הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז במקביל. הזכות

הצדדים. על  אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים
 עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור מיידי, באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או תחול,  לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו
 

 השפעה מהותית איןלהערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו 
 על הדוחות הכספיים של החברה.

 

 לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה - IFRS 15 .ה
 

הכנסות מחוזים עם לקוחות )להלן: "התקן  – IFRS 15את  IASB-פרסם ה 2014בחודש מאי 
תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18החדש"(, המחליף את 

  31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
 ם את הוראות התקןבחרה ליישהחברה  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 
  עם הקלות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.למפרע 
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ראה  –בגין ההכרה בהכנסה  2017בדצמבר,  31עד ליום  שיושמה המדיניות החשבונאיתבדבר 
החשבונאית שמיושמת המדיניות לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.  2בביאור  'יט סעיף

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1החל מיום 
 

 הכרה בהכנסה .1

 

לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס  בהתאם
מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה  או בשירות

הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון  בניכוילתנאי החוזה,  להתקבל בהתאם
ברווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה,  מסים(. הכנסה מוכרת

   אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה. וכן ההכנסה והעלויות,

 
לת כספק עיקרי בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פוע

או כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח 
טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 
במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי 

 יקרי.הסכומים המגיעים לספק הע
 

 הכנסות ממכירת סחורות .2
 

ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על  הכנסות
   הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח. הסחורות

 

 שירותים הכנסות ממתן .3

 
 את וצורך מקבל הלקוח בה התקופה פני על, זמן לאורך מוכרות שירותים ממתן הכנסות
 הדיווח לתקופות בהתאם מוכרות ההכנסות. החברה ביצועי ידי על המופקות ההטבות

 שסוכמו התשלום לתנאי בהתאם מלקוחותיה תשלום גובה החברה. השירותים סופקו שבהן
טרום תקופת מתן השירות או לאחר  להיות יכולים התשלומים כאשר, ספציפיים בהסכמים

  בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח. תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה

 
על  השפעה מהותית איןלהערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו 

 .הדוחות הכספיים של החברה
 

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי -:3באור 
 
16 IFRS חכירות 
 

התקן  -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 החדש(.

 
בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 

 .השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת
 

 ן עיקר השפעות התקן החדש:להל
 
  התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי

)פרט למקרים מסוימים, ראה להלן( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם 
 .חכירות  IAS 17-לתקן הקיים

 

DocuSign Envelope ID: 4F862C1B-F9FE-4148-805A-516914381CEC



 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
 

 מאוחדים ביניים באורים לדוחות הכספיים

15 

 

 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי -:3באור 

 

 שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות
 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

  ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתלויים במדד או בריבית  שאינםתשלומי חכירה משתנים 
במועד  מחכיריםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים ( יוכרו כהוצאה פדיון)לדוגמה, אחוז מה

 .היווצרותם

  במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את
 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

 טפל בחכירות בהתאם לטיפול התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים ל
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך 

 כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 

  קרי, סיווג כחכירה נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר
 ית.מימונית או כחכירה תפעול

 
, או לאחריו. אימוץ 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 מוקדם אפשרי. בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
 

 הבאות: יישוםהת וגישאחת מהתקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור ב
 

התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר במקרה זה, השפעת יישום  -יישום למפרע מלא  .א
המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי 

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו תחושב תוך  השוואה.
בנקל שאז יש שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה 

 .להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר

יתרת  לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. לפי גישה זו, - גישת יישום למפרע חלקי .ב
התוספתי  ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון

השימוש, החברה -הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות של החוכר
 יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:

 

 .הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות 

 .הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש 

 
כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם  הפרש

 קיים, ייזקף להון. 
 

החברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש, 
כאשר מדידת נכסי זכות השימוש תהיה שווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה כפי שיוצגו 

 ר.במועד המעב
 

יוכרו  IFRS 16להערכת הנהלת החברה, המבוססת על הבחינה שערכה עד כה, עם יישומו של  
. כמו ש"ח אלפי 747-בגין חכירה בסכום של כ והתחייבויות נכס בגין חכירה בדוחות הכספיים

אלפי ש"ח, קיטון של הוצאות  219בהוצאות הפחת בסכום של  גידול צפוי 2019כן, בשנת 
אלפי ש"ח. תזרים  51-בסך של כהוצאות המימון וגידול ב אלפי ש"ח 251ל שכירות בגובה ש

 240של  בסכוםאלפי ש"ח לצד קיטון מפעילות מימון  259של בסך מפעילות שוטפת צפוי לגדול 
 .אלפי ש"ח
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי -:3 באור

 
23 IFRIC - ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי 

 

)להלן ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -באי טיפול - IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017 יוניבחודש 
הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות  .(הפרשנות -

IAS 12 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות -במצבים בהם קיימת אי ההכנסה על מסים
ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת -מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות -התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי
 הודאות.-ת ובנסיבות של איהכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדו

 
אימוץ . 2019בינואר,  1החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום תיושם  הפרשנות

 . במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי השיטות: מוקדם אפשרי
 
עד היישום יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למו .1

 לראשונה ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח.
 יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה. .2
 

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאלפרשנות , החברה להערכת
 

 צירופי עסקים -:4באור 
 

ההצבעה של חברת  מזכויות 50%רכשה החברה בעסקה המהווה צירוף עסקים  2018, באוגוסט 14יום ב
בפנאקסיה מזכויות ההצבעה  100%-שלאחר הרכישה, מחזיקה החברה בפנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ כך 

מה כנגד שונר אלפי ש"ח 230. העלות הכוללת של צירוף העסקים הסתכמה לסך של לוגיסטיקה בע"מ
  .התחייבות בגין רכישת חברה מאוחדת לראשונה

 
-בהון ו 50%בשיעור של  פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מעד למועד הרכישה החברה החזיקה במניות של 

בהצבעה אשר טופלו כהשקעה בחברה כלולה הנמדדת על בסיס השווי המאזני. בהתאם לתקן  50%
בדבר צירופי עסקים, על החברה להכיר ברווח כתוצאה מעלייה לשליטה המושגת  3בינלאומי מס' 

רווח  בסעיף ש"חאלפי  230-, הכירה החברה ברווח בסך של כמהרכישה כאמור לעילוצאה בשלבים. כת
. במועד הרכישה בדוח רווח והפסד ממדידה מחדש של השקעה בחברה מוחזקת שאוחדה לראשונה

על פי  הכירה החברה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף עסקים
 .מדידה ארעית

 
כון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקבלה הערכת שווי סופית על ידי מעריך שווי חיצוני, נ

שניטלו. תמורת הרכישה וכן השווי  תביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויו
חודשים ממועד הרכישה.  12ההוגן של הכנסים וההתחייבות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית תוך 

במועד המדידה הסופית, ההתאמות מבוצעות בדרך של הצגה מחדש של מספרי ההשוואה שדווחו 
לפי ש"ח לפנאקסיה א 452טרם הרכישה לחברה הייתה התחייבות בסך  בעבר לפי מדידה ארעית.

לוגיסטיקה בע"מ. בעת צירוף העסקים ההתחייבות טופלה כסילוק יחסים קודמים, כך שעלות הרכישה 
 אלפי ש"ח 8נרשמה על 

 
המוניטין שנוצר ברכישה מיוחס להטבות החזויות הנובעות מהסינרגיה של שילוב הפעילויות של 

 החברה והחברה הנרכשת.
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 )המשך( םצירופי עסקי -:4באור 

 
בע"מ  פנאקסיה לוגיסטיקההשווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חברת 

 :במועד הרכישה
 

 שווי הוגן  
 ש"חאלפי   
   

 495  מזומנים ושווי מזומנים
 248  לקוחות

 1,514  חייבים ויתרות חובה
 84  רכוש קבוע

 422  נכסים בלתי מוחשיים
 364  מוניטין

   
  1273, 
   

 84  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 ,0063  זכאים ויתרות זכות

 29  , נטוהתחייבות בגין מיסים נדחים
   
  1193, 
   

 8  סך עלות הרכישה
   
 

לתקופה הנקי המאוחד  להפסדאלפי ש"ח  7-תרמה הפסד בסך של כ פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ תחבר
למחזור ההכנסות המאוחד  אלפי ש"ח 362-וכ  2018בספטמבר,  30החודשים שהסתיימו ביום של תשעה 

הנקי המאוחד היה מסתכם  ההפסדאם צירוף העסקים היה מתבצע בתחילת השנה,  לאותה תקופה.
אלפי ש"ח, ללא הנחות  3,961אלפי ש"ח ומחזור ההכנסות המאוחד היה מסתכם לסך של  5,284לסך של 

 .פרופורמה
 

 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו  -:5באור 
 

חתמה החברה על הסכם עם רפא מעבדות בע"מ לפעילות משותפת לייצור  2018חודש מאי ב .א
שנים  5-והפצה של מוצרים מבוססי קנאביס בהתאם לאסדרה החדשה בתחום. ההסכם הינו ל

 המפורטים בהסכם.בכפוף לתנאים  שנים נוספות, 5-ויוארך באופן אוטומטי ל

 

מניות בכורה של החברה למניות  484, מימש משקיע את האופציה להמיר 2018יולי במהלך חודש  .ב
 .(2017בדצמבר,  31לדוח הכספי ליום  11)ראה באור  רגילות של החברה האם

 

חתמה החברה על הסכם החלפת מניות עם הרודיום השקעות בע"מ , 2018 דצמברבמהלך חודש  .ג
"הרודיום"(, חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, )להלן 

)להלן הניצעים(. על  BH Can Holding LLC-החברה האם, פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ ו
מההון המונפק  74.99%פי ההסכם, הניצעים יעבירו את מלוא החזקתם בחברה בתמורה להקצאת 

תתרחש בהתקיים אבני דרך  נוספים 15%יום בדילול מלא. הקצאה נוספת של עד והנפרע של הרוד
 כמפורט להלן:

 

במידה ובתוך שנתיים מיום השלמת העסקה, תצא לפועל רגולציה המאפשרת ייצוא חומר  .1
מהון המונפק של הרודיום ליום  10%גלם קנבינואידי מישראל לאירופה, יוקצו לניצעים 

 השלמת העסקה.
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו  -:5באור 

 

 22.2במידה וביום השלמת העסקה שווי קופת המזומנים בחברת הרודיום יהיה נמוך מסך של  .2
נוספים מהון  5%מיליון ש"ח, הניצעים יהיו זכאים להקצאת מניות נוספות בשיעור של עד 

 יעור ההקצאה יתבצע ביחס ישירהמונפק והנפרע של הרודיום נכון ליום השלמת העסקה. ש
מיליון שיימצא ביתרת המזומנים בחברת  22.2מיליון לבין  16.5פרו ראטה להפרש שבין 

 הרודיום.
 

ם, במידה מיבמסגרת ההסכ. השקעה הסכמיחתמה החברה האם על , 2019במהלך חודש ינואר  .ד
עד לתום שנת  והחברה תשלים את המיזוג עם החברה הציבורית הרודיום השקעות בע"מ וזאת

בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם  אוטומטית למניות של החברה תומר בחברה האם , ההשקעה2019
 ההשקעה.

 

קנאביס ישראל בע"מ  ופנאקסיההחברה לבין פנאקסיה בע"מ , נחתמה בין 2019 פברואר חודשב .ה
הייצור תוספת להסכם השימוש ברישיון )חברות קשורות לחברה( )להלן "הצדדים המרשים"(, 

לפיה, החל מחתימתה, הייצור יתבצע על ( 2017בדצמבר,  31ראה עוד בדוח הכספי השנתי ליום )
ידי פנאקסיה קנאביס ישראל, כקבלן משנה, עבור החברה, בהתאם להוראות החברה, בפיקוחה 
ובבלעדיות )אלא אם יוסכם על ידי הצדדים אחרת בכתב ומראש(, תמורת החזר מלוא עלויות 

 פועל. הייצור ב

 
כמו  . יום לצדדים המרשים 14בהודעה מוקדמת של החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת 

בהתאם להסכם, כן, כל צד רשאי לסיים את ההסכם במקרה של הפרה מהותית על ידי הצד השני. 
 ן,נגדשל צד שלישי או טענה שנוצרת להן בגין התחייבות  הצדדים המרשיםהחברה תשפה את 

 בקשר עם ההסכם. ,של רשויות המס כולל טענות
 

מחברת פנאקסיה  הרישיון אתעל שמה  להעבירלתקופה לא מוגבלת  אופציה קיימת לחברה כן כמו
ש"ח, בכפוף לאישור מראש של היק"ר ולעמידה בתנאים שיציב  100בע"מ בתמורה לסכום של 

 היק"ר ככל שיהיו.

 

לוגיסטיקה לבין  ופנאקסיההחברה  בין בלעדי לא שירותים, נחתם הסכם 2019 פברואר בחודש .ו
 מעניקה)"מועד התחילה"(  2018פברואר  מחודשפנאקסיה בע"מ )חברה קשורה(, לפיו החל 

עלויות בפועל. לפנאקסיה ההחזר מלוא ל בתמורה לתרופות מסחר בית שירותי"מ בע פנאקסיה
. הרישיון בתוקף עד ליום IMC-GDPבע"מ הוענק רישיון בית מסחר לתרופות מהיק"ר על פי תקן 

 .2019 במרץ 31
 

 באמצעות לסיימו יכול צד וכל בזמן קצוב אינו הוא, התחילה ממועד הינו ההסכם של תוקפו
 .מראש ימים 30 למשנהו בכתב הודעה

 
צד  שללה או טענה  שנוצרתקסיה בע"מ בגין התחייבות אלהסכם, החברה תשפה את פנ בהתאם
 רשויות המס, בקשר עם ההסכם., כולל טענות של נגדהשלישי 

 

פארם בע"מ  לומינרה לביןהחברה  בין בלעדי לא שירותים, נחתם הסכם 2019 פברואר בחודש .ז
)"מועד  2018 פברואר מחודש(, לפיו החל מרקחת בית ללניהו רישון)חברה קשורה, בעלת 

ויות עלההחזר מלוא ל בתמורה מרקחת בית שירותי"מ בעפארם  לומינרה מעניקההתחילה"( 
 בפועל.

  
 באמצעות לסיימו יכול צד וכל בזמן קצוב אינו הוא, התחילה ממועד הינו ההסכם של תוקפו
 .מראש ימים 30 למשנהו בכתב הודעה

 
לה או טענה  שנוצרתפארם בע"מ בגין התחייבות  לומינרהלהסכם, החברה תשפה את  בהתאם

 ההסכם., כולל טענות של רשויות המס, בקשר עם נגדה שלישי צד של
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 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
 

 מאוחדים ביניים באורים לדוחות הכספיים

19 

 
 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו  -:5באור 

 

החברה האם, לפיו החברה תסלק את  לביןהחברה  בין, נחתם הסכם 2019 פברואר בחודש .ח
התחייבויותיה לחברה האם עבור )א( שכר ועלויות נלוות בגין עובדי החברה האם שסיפקו 

 המשמש האם החברה ממשרדי חלק בגין נלוות ועלויות ניהול דמי, שכירות שירותים לחברה, )ב(
שנתית  ריבית בתוספת, זה סכום. לחברה האם החברה שהעבירה ישיר מימון, )ג( החברה את

 על"מ מע ובתוספת(, מבינם)הגבוה  הכנסה מס פקודת לפי המינימלי השיעור או 4% שלבשיעור 
 .2019 מאפריל החל שווים חודשיים תשלומים 12 -ב האם לחברה מהחברה ישולם ,הריבית

 

, חייבה חברת האם את החברה בגין עלויות 2018בספטמבר  30בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  .ט
אלפי ש"ח ונרשמו כנגד התחייבות  763השתתפות נושאי משרה של החברה האם בסכום של 

רות כספים במהלך התקופה, בעלת השליטה מימנה את החברה באמצעות העב  לצדדים קשורים.
"ז שוטפות עם צדדים חו יתרותשוטפות בהתאם לצרכים התזרימיים של החברה ונרשמו תחת 

 .בדוח על המצב הכספי קשורים

 
 מכשירים פיננסיים      -:6באור 

  
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, ספקים ונותני 

 ת זכות ויתרות עם צדדים קשורים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.שירותים, זכאים ויתרו
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 בע"מ ישראל פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות
 

 2017בדצמבר  31ליום  דוחות כספיים
 
 

 
 ענייניםהתוכן 

 
 

 
 

 עמוד 
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר
  

 3 על המצב הכספי דוח
  

 4 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר  דוח
  

 5 דוחות על השינויים בהון 
  

 6 דוחות על תזרימי המזומנים 
  

 7-29 באורים לדוחות הכספיים 
 
 

 

 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 

 

 

 
 דוח רואה החשבון המבקר

 
 בע"מ קסיה תעשיות פרמצבטיות ישראלאפנלבעלי המניות של 

 
 

( החברה -)להלן  בע"מ קסיה תעשיות פרמצבטיות ישראלאפנשל  ףהמצורהמצב הכספי  על הדוחביקרנו את 
לתקופה המזומנים  ם, השינויים בהון ותזריאחר כוללרווח ו הרווח או ההפסד על ואת הדוח 2017בדצמבר  31 וםלי

הדירקטוריון . דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2017בדצמבר  31הסתיימה ביום ו 2017במאי,  18שהחלה ביום 
 וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 

כנן את הביקורת ולבצעה במטרה . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לת1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

ירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הד
 בסיס נאות לחוות דעתנו. תהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק

 
הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  לדעתנו

פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה ואת תוצאות  2017בדצמבר  31 ליום הכספי של החברה
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים , 2017בדצמבר  31הסתיימה ביום ו 2017במאי,  18לתקופה שהחלה ביום 

IFRS)2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע. 
 

 

בדבר  דוחות הכספייםל ב'1באור ב אמורומת הלב למבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תש
-, הפסד של כ2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  1.6-הון חוזר שלילי בסך כ. לחברה מצבה הכספי של החברה

מיליון ש"ח בתקופה שממועד התחלת פעילותה ועד  2-מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ 2.3
 המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי מניותיה או מגורמים חיצוניים.. 2017בדצמבר,  31ליום 

גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים המפורטים בבאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה 
גם של החברה כעסק חי. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיוו

 שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, בפברואר 26
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 דוח על המצב הכספי 

 

      
 ליום

 בדצמבר 31
      2017 

 ש"חאלפי     באור  
       נכסים שוטפים

       
 834      מזומנים ושווי מזומנים

 427    5  לקוחות
 469    6  חייבים ויתרות חובה

 234      חומרי אריזה מלאי
 91    12  צדדים קשוריםיתרות חו"ז שוטפות עם 

       
      0552, 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,772    7  , נטורכוש קבוע
       
      8273, 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 375      התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 316    8  זכאים ויתרות זכות

 2,978    12  צדדים קשוריםיתרות חו"ז שוטפות עם 
       
      3,669 
       

     11  הון
 3      רגילותהון מניות 

 *(-       הון מניות בכורה א'
 74      בגין עסקאות עם בעלי שליטהקרן 

 ,8352      פרמיה על מניות
 (,7272)      יתרת הפסד

       
      158 
       
      8273, 
 

 אלפי ש"ח. 1-*( סכום הנמוך מ
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2019, בפברואר 26
 סגל (דדיד"ר דוד )  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 דירקטורומנכ"ל 
 גיל בנימיני 

 סמנכ"ל כספים
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוח

 
 

      

לתקופה 
שמיום הקמת 

ועד  *)החברה 
 31ליום 

 2017בדצמבר, 
 אלפי ש"ח    באור  
       

 231    א13  הכנסות 
 ,7691    ב13  הכנסותהעלות 

       
 (,5381)       גולמי הפסד

       
 713    ג13  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 (,2512)       הפסד תפעולי

       
 26       מימון הוצאות

       
 (,2772)       וכולל אחר הפסד נקי

       
       

       הפסד למניה בש"ח
 (.370)      הפסד נקי בסיסי ומדולל

       
       
       
 

 .2017במאי,  18 הינו יום הקמת החברה *( 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 השינויים בהוןדוח על 

 

 
 

 
 מניות הון

 רגילות

 
 מניות הון

 בכורה א'

 
 פרמיה על

 מניות

קרן בגין  
עסקאות עם 
 סה"כ הון  יתרת הפסד  בעלי שליטה

 "חש אלפי 
            

 -  -  -  -  -  - הקמת החברהיתרה ליום 
            

 3  -  -  -  -  3 רגילות הנפקת הון מניות
            

בכורה  הנפקת הון מניות
 - א'

 
-)* 

 
82,35 

 
-  -  3582, 

            
מעסקאות הטבה הונית 

 - עם בעל שליטה
 
- 

 
- 

 
74  -  74 

            
 (,2772)  (,2772)  -  -  -  - וכולל אחר הפסד נקי

            
 בדצמבר, 31יתרה ליום 

2017 3 
 
-)* 

 
82,35 

 
74  (2772,)  158 

 
 
 

 אלפי ש"ח. 1-*( סכום הנמוך מ
 

 הכספיים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 דוח על תזרימי המזומנים
 

    

לתקופה 
שמיום הקמת 

ועד  החברה
 ליום

 בדצמבר,  31
    2017 
 אלפי ש"ח    
     

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     

 (,2772)     הפסד נקי
     

     :החברהשל  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     

     הפסד: ואהתאמות לסעיפי רווח 
     

 74    הטבה הונית מעסקאות עם בעל שליטה
 98    פחת והפחתות

     
    172 
     

     שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
     

 (742)    עלייה בלקוחות
 (946)    עלייה בחייבים ויתרות חובה

 (234)    חומרי אריזה עלייה במלאי
 375    עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 316    עלייה בזכאים ויתרות זכות
 525    , נטוביתרות שוטפות עם צדדים קשורים עלייה

     
    86 
     

 (901,2)    מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
     

     השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 
     

 (1,870)    קבוערכישת רכוש 
     

 (1,870)    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
     

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
     

 3    הנפקת מניות רגילות
 82,35    הנפקת הון מניות בכורה

 22,36    מימוני אופי בעלי קשוריםצדדים  ביתרותשינוי 
     

 ,7234    מימוןפעילות מ שנבעומזומנים נטו 
     

 834    עלייה במזומנים ושווי מזומנים
     

 -    הקמת החברהליום יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
     

 834    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
     
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 כללי -:1באור 

 

התאגדה ונרשמה בישראל ( החברה -להלן בע"מ ) ישראל פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות .א
ים רפואי ותכשירים םייצור של מוצריבהחברה עוסקת . תכחברה פרטי 2017 מאיבחודש 

פעילות החברה הינה בישראל  2017בדצמבר,  31נכון ליום   הקנאביס.צמח המבוססים על 
 ולחברה מגזר פעילות יחיד.

 
( "פארמוקן" –בע"מ )להלן  חברת פארמוקןעם  ביחד, הקימה החברה 2017בדצמבר  5ביום 
אשר מוחזקת  "פנאקסיה לוגיסטיקה"( –)להלן  פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מחברת את 

אספקה עוסקת בחברת פנאקסיה לוגיסטיקה . על ידי כל אחד מהצדדים 50%בשיעור של 
 .2018והחלה את פעילותה המלאה בשנת  לבתי מטופליםמוצרי קנאביס ושינוע של 

 
פנאקסיה ב חלקהרכישת הסכם לחתמה החברה עם פארמוקן, על  2018באוגוסט,  14ביום 

כך שלאחר הרכישה החברה מחזיקה בבעלות  "ח,ש אלפי 230של לוגיסטיקה בתמורה לסך 
  .פנאקסיה לוגיסטיקהבלאה מ
 

 מצבה הכספי של החברה .ב
 

 2.3-כשל  הפסד ,2017בדצמבר,  31מיליון ש"ח ביום  1.6-לחברה הון חוזר שלילי בסך של כ
מיליון ש"ח בתקופה שממועד התחלת  2-כ ךמיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בס

. תוצאות אלו נובעות בעיקרן מכך שהחברה נמצאת 2017בדצמבר,  31הפעילות ועד ליום 
ראשונים של פעילותה. המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי בשלבים 

על  2018החברה חתמה בחודש דצמבר,  'ד15 רכאמור, בבאו מניותיה או גורמים חיצוניים.
הסכם החלפת מניות עם חברת הרודיום השקעות בע"מ. כמו כן, הנהלת החברה פועלת 

גורמים אלו מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך לשם הגדלת הפעילות של החברה. 
 קיומה של החברה כ"עסק חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים.

 

 הגדרות .ג
 

 .תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ פנאקסיה -   החברה
 

 .פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ -   /החברה האם
   בעלת השליטה

 
 .IAS 24-כהגדרתם ב -  צדדים קשורים

 
 -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -  בעלי עניין

      2010. 
 

הסדר אשר לחברה שליטה משותפת על זכויות לנכסים ומחויבויות  - משותפות פעילויות
לפי שיטת השווי להתחייבויות שלו. פעילות משותפת מטופלת 

      המאזני.
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 בתקופה המוצגת.המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, 
  

 הכספייםבסיס הצגת הדוחות  .א
 

כמו כן, הדוחות  (IFRS). דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים להלן
  .2010-, התש"ע)שנתייםכספיים  דוחות (ערךהכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 
החברה בחרה להציג את פרטי הרווח . בסיס העלותהדוחות הכספיים של החברה ערוכים על 

 .או ההפסד לפי שיטת מאפייני הפעילות
 

 תקופת המחזור התפעולי .ב
 

 תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינה שנה.
 

 השקעה בהסדרים משותפים .ג
 

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא 
מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות שיתוף חוזי 

 הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
 
 (Joint Venturesסקאות משותפות )ע

 
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. 

 טת השווי המאזני.עסקה משותפת מטופלת לפי שי
 

 (Joint Operations) משותפות פעילויות
 

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 
ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי 

 ותפת.בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המש
 

 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ד
 

 מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.החברה בעסקה משותפת השקעות 
 

מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים בעסקה המשותפת לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה 
רווח כולל אחר של העסקה המשותפת.  בנכסים נטו, לרבות החברהשלאחר הרכישה בחלק 

מבוטלים בהתאם  העסקה המשותפתלבין  החברהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין 
 .לשיעור ההחזקה

 
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  העסקה המשותפתוהדוחות הכספיים של החברה 

יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה העסקה המשותפת החשבונאית בדוחות הכספיים של 
 .החברהבדוחות הכספיים של 

 

 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ .ה
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 .מטבע הפעילות וההצגה של החברה הינו ש"ח
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

 בהן לפי שער החליפין עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית
 העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע במועד

 חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי
 .שער נזקפים לרווח או הפסד
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 צמודי מדדפריטים כספיים  .3

 
 נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן

 מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי (המדד -להלן )בישראל 
 .ההסכם

 

 שווי מזומנים .ו

 
 בנקאיים לזמןשווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים 

 קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד
 .ההשקעה

 

 הפרשה לחובות מסופקים .ז

 
 ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם

נקבע שחובות אלה אינם  בומוטלת בספק. חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד 
 .ניתנים לגבייה

 

 חומרי אריזה מלאי .ח

 
 מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות

 המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה לרכישת
 .להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות

 .מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה החברה בוחנת

 
 ".יוצא ראשון -לפי עלות רכישה על בסיס "נכנס ראשון נקבעת  עלות המלאי

 

 מכשירים פיננסיים .ט

 
 נכסים פיננסיים .1
 

 במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגןמוכרים  IAS 39 נכסים פיננסיים בתחולת

 .ובתוספת עלויות עסקה ישירות
 

 לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על
 :סיווגם כמפורט להלן

 
 הלוואות וחייבים 

 
 לקביעה הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים

בדרך כלל בערכם  ,תנאיהם נסחרים בשוק פעיל. חייבים לזמן קצר מוצגים לפישאינם 
 .הנומינלי

 
 התחייבויות פיננסיות .2

 
 התחייבויות מוכרות לראשונה בשווי ההוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול  .בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות
 :כמפורט להלן החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגן
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 ויות פיננסיות בעלות מופחתתתחייבה 

 
לפי  לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות מוצגות על פי תנאיהן

 .בשיטת הריבית האפקטיביתהעלות בניכוי עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש 
 

 מכשירים פיננסיים גריעת .י
 

 נכסים פיננסיים .1
 

הפיננסי,  נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס
מהנכס  או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים

שהתקבלו  לשלם את תזרימי המזומנים מחויבותהפיננסי או כאשר נטלה על עצמה 
ממשי את כל  במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף העבירה באופן

 .הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס
 

 התחייבויות פיננסיות .2
 

או  התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה
י ההתחייבות על יד פורע את (החברה)פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 

ת שירותים, או משוחרר משפטי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או
 .מההתחייבות

 

 הנפקת ניירות ערך בחבילה .יא
 

של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה( לניירות  בהנפקה
הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסיים ומכשירים פיננסיים 
אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות 

חתת, כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת פיננסיות הנמדדות בעלות מופ
כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב 

 בחבילה. 
 

 המוצגים בעלות מופחתת ירידת ערך נכסים פיננסיים .יב
 

על  ליראיה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלי
לרווח או  אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף

אומדן תזרימי  הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של
המהוונים בהתאם  ,(התהוו שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם) המזומנים העתידיים

היתרה בדוחות הכספיים של הנכס  .ת האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסילשיעור הריבי
. בתקופות עוקבות (הפרשה לחובות מסופקים ראה גם לעיל)מוקטנת באמצעות רישום הפרשה 

לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס  הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן
ל כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד בהפסד. ביטו לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה

 .שהוכר
 
 חכירות .יג

 
 המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים

 :IAS 17-ב פי הכללים להלן שנקבעו-במועד ההתקשרות על
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 תפעוליתכירה ח - כחוכר החברה

 
על הנכס,  נכסים אשר בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות

בקו ישר על פני  מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד
 תקופת החכירה.

 
 רכוש קבוע .יד

 
 ,ישירות, בניכוי פחת שנצברפריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה 

 ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את
 .הרכוש הקבוע

 

 ,רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד
 החיים השימושיים לפי שיטת הרכיבים. הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר לאורך תקופת

  :בנכס, כדלקמן

 

  % 
   

 7  ציוד מעבדה
 7  וריהוטציוד 

 15  כלי רכב
 ראה להלן  שיפורים במושכר

 
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות או בהתאם לתקופת 

  ., לפי הקצר שבהםים במושכרשל השיפור החיים המשוערת

 
 השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנהאורך החיים 

 ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת-והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
  .כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע

 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .טו
 

כאשר ישנם סימנים  (רכוש קבוע)החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים 
-המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות

-הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות
ההשבה הינו הגבוה -ההשבה שלהם. הסכום בר-לסכום בר הנכסים ההשבה שלהם, מופחתים

ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי  מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה
מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין  המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני

השבה עבור היחידה מניבת -יים נקבע סכום ברעצמא נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים
  .מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים

 
בקביעת הסכום  מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו הפסד מירידת ערך של נכס

כאמור  ההפסד ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול-בר
או סכום  (הפחתה בניכוי פחת או)מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר 

  .לרווח או הפסד ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף-בר
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 מסים על ההכנסה .טז
 

שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות תוצאות המס בגין מסים 
  .לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

ת המס חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבו
 .לתשלום בגין שנים קודמות

 
 מסים נדחים .2

 
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 

  .לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
 
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או 

תבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה כאשר ההתחייבות תסולק, בה
 .למעשה עד לתאריך הדיווח

 
הפסדים מועברים  בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם.

והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך 
 .אם צפוי שינוצלודיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים 

 
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 
ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה 
בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי 

  .כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספתחברות מוחזקות 
 

 בשל הטבות לעובדים (התחייבויות)נכסים  .יז
 

 :קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים בחברה
 

 הטבות עובד לזמן קצר .1
 

 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
חודשים לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 
המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק 

 לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .2

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  לחברה
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או  החברה

משתמעת לשלם תשלומים נוספים, גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי 
לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות 

פקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות קודמות. הפקדות לתכנית לה
  .כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 מדידת שווי הוגן .יח

 
 שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות

  .רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה בעסקה
 

 אומדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס 

 .ביותר( advantageous) ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי
 

 השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת
 תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים

  .שלהם
 

 מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות
 כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק

  .המיטבי שלושישתמש בנכס בשימוש 
 

 משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים החברה
 שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים

  .לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה
 

 י הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקיםכל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשוו
 לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית

 :למדידת השווי ההוגן בכללותה
 

 .בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים (ללא התאמות)מחירים מצוטטים  : 1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין  1מצוטטים שנכללו ברמה נתונים שאינם מחירים  : 2רמה 

 .בעקיפין או
 טכניקות הערכה ללא שימוש)נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה  : 3רמה 

 (.בנתוני שוק ניתנים לצפייה
 

 הכרה בהכנסה .יט
 

 הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות
 הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות

 ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות למדידה באופן מהימן.
 .מסחריות, הנחות כמות והחזרות

 
 המשמעותייםהכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות 

 הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. בדרך
 ת.כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלו

 
הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את  

ות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח שבהן ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנס
סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים 

  ספציפיים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 

 רווח למניה .כ
 

 במספרהרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה 
 המניות הרגילות המשוקלל והקיים בפועל במהלך התקופה. חלקה של החברה ברווחי חברות
 מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוכפל במספר המניות המוחזקות

 .על ידי החברה
 

 הפרשות .כא
 

ה הפרש משפטית או)קיימת מחויבות בהווה  לחברהמוכרת כאשר  -IAS 37הפרשה בהתאם ל
 כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת( משתמעת

 צופה שחלק או כל החברהלסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר 
 ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות

   .ההוצאה תוכר ברווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאהלמעשה לקבלת הנכס. 
 

 תביעות משפטיות
 

קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות  חברהלהפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר 
תידרש  החברהמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי 

  .ותה באופן מהימןלמשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד א
 
 

 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -: 3באור 
 

ושקלה  שיקול דעת החברהבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה 
בדוחות  את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו

  :הכספיים
 

 אומדנים והנחות
 

המשפיעים על  בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות
התחייבויות, הכנסות והוצאות.  ,יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים

נזקפים השינויים באומדנים החשבונאיים  .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי  .בתקופה בה נעשה השינוי באומדן

ואשר שינוי מהותי באומדנים  החברהואומדנים קריטיים שחושבו על ידי  הודאות לתאריך המאזן
 :לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת ובהנחות עשוי

 
 ים נדחיםמיס נכסי

 
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, 
שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של 

י, סכום ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתו
 .ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRS גילוי לתקני -: 4באור 

 

9 IFRS - מכשירים פיננסיים 

 
מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9 פרסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 2014בחודש יולי 
התקן החדש( מטפל  –)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39 המחליף את

בכל שלושת האספקטים הקשורים למכשירים פיננסים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות 
 גידור.

 
יימדדו בשווי הוגן. בתקופות  כרה לראשונה כל הנכסים הפיננסייםקובע כי בעת הה החדש התקן

עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 
 הבאים:

 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את  -

 תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
י, החברה זכאית, במועדים מסוימים, לקבל על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננס -

 תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.
 

 המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן.
או הפסד ומכשירי התקן החדש קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח 

 חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
 

קובע התקן החדש את אותן הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניין
השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת  IAS 39הוראות 

 ההוגן. 
 

רה חלופת השווי ההוגן, סכום השינוי בשווי ההוגן של לגבי התחייבויות שלגביהן נבח
ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר  -המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של הישות  -ההתחייבות 

 השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. 
 

התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור אך מאפשר לחברות להמשיך וליישם 
בנושא חשבונאות גידור. במסגרת התקן החדש הורחבו דרישות הגילוי  IAS 39את הוראות 

 ביחס לפעילויות ניהול הסיכונים של החברה.
  

 . 2018בינואר,  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 
 השפעה מהותיתלהערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה  

 על הדוחות הכספיים של החברה.
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15 IFRS - לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה 
 
15 IFRS  התקן החדש( פורסם על ידי ה -)להלן-IASB  ,18. התקן החדש מחליף את 2014בחודש מאי 

IAS  ,11הכנסות IAS  13חוזי הקמה ואת IFRIC  ,15תכניות נאמנות לקוחות IFRIC  הסכמים להקמת
עסקאות חליפין הכוללות שירותי  -הכנסות   31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18מבנים, 
 פרסום.

  התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
 

( modificationsהחוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים ) זיהוי -   1שלב 
 בחוזים. 

 ( בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) -   2שלב 
קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,  -   3שלב 

 שולם ללקוח.תמורות שאינן במזומן ותמורה שת
הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד  -   4שלב 

 תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. 
הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד  -   5שלב 

 ויבות לאורך זמן. מסוים לבין קיום מח
 

 התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות ,שלפיו התקן החדש ייושם על

 .ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך
 על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של התקן החדש כתיאום ,במקרה זה

 לחלופין, התקן החדש מאפשרי יישום .ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח למועד היישום לראשונה

 למפרע מלא עם הקלות מסוימות.
 

 החברה מתכוונת לבחור בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש.
 

על  הערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה השפעה מהותיתל
 .הדוחות הכספיים של החברה

 
16 IFRS חכירות 
 

התקן  -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 החדש(.

 
חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או 

 .השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת
 

 התקן החדש:עיקר השפעות להלן 
 
  התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי

התאם ( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית ב, ראה להלן)פרט למקרים מסוימים
 .חכירות  IAS 17-לתקן הקיים

 שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות
 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

  ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתלויים במדד או בריבית  שאינםתשלומי חכירה משתנים 
במועד  מחכיריםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים ( יוכרו כהוצאה ון)לדוגמה, אחוז מהפדי

 .היווצרותם
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRS גילוי לתקני -: 4באור 

 

  במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את
 השימוש.-לנכס זכותההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף 

  התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך 

 כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 

  קרי, סיווג כחכירה הותי לעומת התקן הקיים, נותר ללא שינוי מהטיפול החשבונאי מצד המחכיר
 מימונית או כחכירה תפעולית.

 
, או לאחריו. אימוץ 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם. מוקדם אפשרי.
 

 הבאות: יישוםהת וגישת מאחהתקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור ב
 

במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר  -יישום למפרע מלא  .א
המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי 

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו תחושב תוך  השוואה.
מוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש שי

 .להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר

יתרת  לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. לפי גישה זו, - גישת יישום למפרע חלקי .ב
התוספתי  ת ההיווןההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בריבי

השימוש, החברה -הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות של החוכר
 יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:

 

 .הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות 

 להוראות התקן החדש. הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם 

 
בעקבות יישום למפרע חלקי, אם  לראשונה התקן החדש יישוםהנוצר במועד הפרש כלשהו 

  קיים, ייזקף להון.
 

החברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש, 
חכירה כפי שיוצגו כאשר מדידת נכסי זכות השימוש תהיה שווה לסכום ההתחייבויות בגין 

 במועד המעבר.
 

יוכרו  IFRS 16להערכת הנהלת החברה, המבוססת על הבחינה שערכה עד כה, עם יישומו של  
כמו  .ש"ח אלפי 747-בגין חכירה בסכום של כ והתחייבויות נכס בגין חכירה בדוחות הכספיים

ון של הוצאות , קיטאלפי ש"ח 219בסכום של בהוצאות הפחת  גידול צפוי 2019כן, בשנת 
. תזרים אלפי ש"ח 51-בסך של כהוצאות המימון וגידול ב אלפי ש"ח 251שכירות בגובה של 

 240לצד קיטון מפעילות מימון בסכום של אלפי ש"ח  259של  בסךמפעילות שוטפת צפוי לגדול 
 אלפי ש"ח.
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRS גילוי לתקני -: 4באור 

 
 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי - IFRIC 23 ג.

 

 למסים על ההכנסה קשורהודאות ה-טיפול באי - IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017 יוניבחודש 
הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות  .(הפרשנות -)להלן 

ודאות הקשורה למסים -במצבים בהם קיימת אי מסים על ההכנסה IAS 12בהתאם להוראות 
ודאות -על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי
הודאות -המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי

ת ובנסיבות של הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדו
 הודאות.-אי
 

. 2019בינואר,  1החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום תיושם  הפרשנות
. במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי אימוץ מוקדם אפשרי

 השיטות: 
 
עד יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למו .1

 היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח.
 יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה. .2
 

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאלפרשנות , החברה להערכת
 

 לקוחות -:5באור 
 

    
 ליום

 בדצמבר, 31
    2017 
 אלפי ש"ח    
     

 239    חובות פתוחים
 188    והמחאות לגבייה שטרות

     
    427 

 
 להלן ניתוח יתרת הלקוחות לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח:

 

  
 לקוחות
           שטרם

 עבר והפיגור בגבייתם הינו פרעונםשמועד  לקוחות  מועד הגיע  

  
)ללא  פרעונם

  פיגור בגבייה(
 עד

  יום 30
30-60  
  יום

60-90  
  יום

 90 מעל
 כ"סה  יום

 אלפי ש"ח  
             
 427  -  71  5  10  341  2017, בדצמבר 31
             
 

 .יום 90עד החברה מעניקה ללקוחותיה אשראי שאינו נושא ריבית לתקופה של 
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 חייבים ויתרות חובה -:6באור 

 

    
 ליום

 בדצמבר, 31
    2017 
 אלפי ש"ח    
     

 425    מוסדות
 16    הוצאות מראש

 28    חייבים ויתרות חובה אחרים
     
    469 

 
 רכוש קבוע -:7באור 

 

  ציוד מעבדה 
ציוד 
  כלי רכב  וריהוט

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 אלפי ש"ח 
          עלות

          
 -  -  -  -  - הקמת החברהיתרה ליום 

 1,870  1,089  62  233  486 רכישות
          

 1,870  1,089  62  233  486 2017דצמבר,  31יתרה ליום 
          

          פחת 
          

 -  -  -  -  - הקמת החברהיתרה ליום 
 98  81  -  6  11 תוספות

          
 98  81  -  6  11 2017דצמבר,  31יתרה ליום 

          
          הערך בספרים

 1,772  1,008  62  227  475 2017בדצמבר,  31ליום 
 
 

 זכאים ויתרות זכות -:8באור 
 

     
 ליום

 בדצמבר, 31
    2017 
 אלפי ש"ח    
     

 238    עובדים ומוסדות בגין שכר
 21    חופשה והבראה
 57    הוצאות לשלם

     
    316 
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 פיננסייםמכשירים  -:9באור 

 
 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות א.
 

 להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות בדוח על המצב הכספי לקבוצות
IAS 39- המכשירים הפיננסיים בהתאם: 

 

    
 ליום

 בדצמבר, 31
    2017 
 אלפי ש"ח    
     

 834    מזומנים ושווי מזומנים
     

     בעלות מופחתת נכסים פיננסים
 427    לקוחות

 453    חייבים ויתרות חובה
 91    יתרות עם צדדים קשורים

     
     התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

 375    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 316    זכאים ויתרות זכות

 2,978    יתרות עם צדדים קשורים
     

 
 שווי הוגן ב.
 

חייבים ויתרות חובה, ספקים  לקוחות, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים,
תואמת או קרובה לשווי ההוגן  ויתרות עם צדדים קשורים זכאים ויתרות זכות ונותני שירותים,

 שלהם.

 
 גורמי סיכון פיננסיים .ג

 
 (סיכון מטבע חוץ)חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק  החברהפעילויות 

מתמקדת בפעולות  החברהתוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של  .סיכון אשראי וסיכון נזילות
. ניהול החברהשליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של  לצמצום למינימום השפעות

 .החברה הסיכונים מבוצע על ידי מנכ"ל
 
 סיכוני שוק .1

 
 סיכון מטבע חוץ

 
 חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה לדולר בגין יבוא סחורות מחו"ל. החברה

 להערכת הנהלת החברה סיכון זה אינו מהותי. 
 
 סיכון אשראי .2

 
סיכון אשראי הוא סיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או 

 ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לחברה הפסד. בהתחייבויותיו הנובעות
 

ש"ח.  834הסתכמו המזומנים ושווי המזומנים בסך של  2017דצמבר,  31נכון ליום 
 המזומנים מופקדים בתאגידים פיננסים איתנים.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -:9באור 

 
הנהלת החברה  .לה החברה גובה את מרבית הכנסותיה מלקוחות בעת המכירה או בסמוך

   .הלקוחות מנהלת את סיכון האשראי באמצעות בחינת תקופתית של יתרות
 

 נזילותסיכון  .3
 

סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע 
מועד תשלומן. גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את 

 ות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד.מידת הנזיל
 

החברה פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקות של אמצעים נזילים לתשלום 
הוצאות התפעול הצפויות של הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות. 
האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין 

 סבירה לצפותם. אפשרות
 

 
 מיסים על ההכנסה -:10באור 

 
 החברהשיעורי המס החלים על  .א

 
 .24%הינו  2017בשנת שיעור מס החברות בישראל 

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 
 לחברהשומות מס המיוחסות  .ב
 

 .היווסדה לחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז
 
 לחברההפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים  .ג
 

בדצמבר,  31לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 
 ש"ח.  מיליון 2.2 -לסך של כ 2017

 
 לעין. בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראהאלו לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים 
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 )המשך( מיסים על ההכנסה -:10באור 

 
 מס תיאורטי .ד
 

 , שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחיםהמסלהלן מובאת התאמה בין סכום 
 מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים היווההפסדים ברווח על הפסד 

 :הפסדעל ההכנסה שנזקף ברווח או 
 

      

מיום הקמת 
החברה ועד 

 31ליום 
 ,בדצמבר

      2017 
 אלפי ש"ח      
       

 (,2772)       לפני מסים על ההכנסה הפסד
       

 %24      שיעור המס הסטטוטורי
       

 (547)      מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
 5      הוצאות שאינן מותרות בניכוי

 הפסדים לצורכי מס שלא נזקפו בגינם מסים
 542      נדחים

       
       

 -      מסים על ההכנסה
       
 

 הון -:11באור 
 

 הרכב הון המניות א.
 2017בדצמבר,  31ליום   
 מונפק ונפרע  רשום  
 מספר המניות  
     

 133,3  000,4  ש"ח ע.נ. כ"א 1.00מניות רגילות בנות 
     

 484  600  ע.נ. כ"אש"ח  1.00בנות  א' מניות בכורה
     

 
 זכויות הנלוות למניות ב.

 
זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה מניות רגילות מקנות 

 .וזכות למינוי דירקטורים בחברה
 

זכות קדימה בעת אירוע נזילות מניות בכורה א', מקנות בנוסף לזכויות הקיימות למניות רגילות, 
 .ובזכויות וטו לגבי החלטות מסוימות לקבלת החזר ההשקעה
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 )המשך( הון -:11באור 

 
 ללא, החברה של רגילה למניה' א בכורה מניית כל להמירמניות בכורה א' מקנות את הזכות 

הבכורה א'  תמניובנוסף מסוימות כמפורט בתקנון המתוקן.  להתאמות ובכפוףתמורה נוספת 
רוב בעלי מניות  החלטתרגילות, וללא תמורה נוספת, עם  למניות אוטומטי באופןמומרות 

 .נזילות כפי שמפורט בתקנון החברהאירוע  תבע או הבכורה א'
 
 הנפקת הון מניות ג.
 

בסעיף  )להלן מניות בכורה א' להנפקת הסכםחתמה החברה עם משקיע על  2017 ,ביוני 22ביום 
ש"ח  ערך נקוב כ"א. כמו כן, במסגרת  1ה א' מניות בכור 484החברה פיו הנפיקה ל ,("ההסכם" :זה

למשקיע אופציות למניות של צדדים קשורים כאמור להלן. תמורת ההשקעה  ניתנוההסכם, 
מיליון ש"ח. רכיב האופציות סווג כהתחייבות פיננסית מול חברת האם, אשר  4הכוללת היתה 

 תנושא אינהההתחייבות  מיליון ש"ח. 1.6-הראשוני בשווי הוגן בסך של כנמדדה ביום ההכרה 
 ועומדת לפירעון מיידי עם דרישה בכתב מהחברה האם.ריבית 

 
בהתבסס  דיבידנדים או תשלומי ריבית. צוברותאינן ניתנות לפדיון ואינן לעיל מניות הבכורה 

או נכס פיננסי אחר למשקיע לחברה לא קיימת התחייבות חוזית למסירת מזומן  על ההסכם,
ולא כל התחייבות חוזית להחלפת נכסים פיננסים או התחייבויות פיננסיות. כמו כן, מניות 
הבכורה אינן כוללות התחייבות של החברה למסור מספר משתנה של מכשירי הון עצמי שלה. 

 לאור זאת, מניות הבכורה מסווגות כהון בהון העצמי.
 

את  נכון לתאריך המאזןחזיק ההמשקיע , ולתקנון החברה בהתאם להסכם, כאמור לעיל
 האופציות הבאות:

 
 של החברה האם.  הרגיל ה אחתת בכורה א' של החברה למניומני 5להמיר כל  - 1אופציה  .1
להלן בסעיף זה ) "פנאקסיה ניו מקסיקו" לרכוש מניות רגילות של חברת - 2אופציה  .2

ליום בדילול מלא של החברה האחות מהון המניות  10% המהוות ,("אחותהחברה "ה
 . , וזאת בתמורה לתוספת מימוש שהוגדרה בהסכםההמרה

על ידי המשקיע  במידה ויוחזקוות )חהא החברהלהמיר מניות רגילות של  - 3אופציה  .3
 5המרה של ביחס חברה האם ה( למניות רגילות של לעיל 2בעקבות מימוש אופציה 

 מניות רגילות של החברה האם.  4כל ל של החברה האחות מניות רגילות
 

קרות "אירוע נזילות",  בעת או 2018ביולי  31 מביןבמועד המוקדם  פקעוי האופציות
 .כמוגדר בהסכם

 
של החברה  א' מניות בכורה 484המיר ו 1אופציה משקיע את ה, מימש 2018 ,יוליב 31ביום 

 .פקעו באותו יום 3-ו 2. אופציות למניות רגילות של החברה האם
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -:12באור 
 

 ה בתחברה אם וחבר .א
באשר . בישראל()המאוגדת  פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מהחברה נשלטת על ידי חברת 

 .1ראה באור  ,לחברת הבת
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -:12באור 

 

 בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות עם  .ב
 

 בדצמבר, 31    
    2017 
 אלפי ש"ח    

     :חובה יתרות
 91    (6) קשורה חברהעם שכר משותפות הוצאות 

     
    91 
     

     יתרות זכות:
( 4) ותקשור ותעם חבר משותפות שכר ושכר דירה הוצאות

(6 )(8)    616 
)ראה צד קשור התחייבות בגין אופציה לרכישת מניות של 

 1,642    (11באור 
 720    (8) מימון על ידי חברות קשורות

     
    82,97 
     

 590    יתרת החובה הגבוהה ביותר
 

 צדדים קשורים ענייןבעלי עסקאות עם   .ג

 

      

לתקופה שמיום 
 הקמת החברה

 31ועד ליום 
 בדצמבר, 

      2017 
 אלפי ש"ח      
       

, הוצאות שכר משותפות עם חברות קשורות
 402      (6) נטו

       
החברה משותפות עם  דירה הוצאות שכר

 123      (4) האם
       

 74      (7) הטבה הונית מעסקאות עם בעל שליטה
 

 ופנאקסיההסכם זכות שימוש בין החברה לבין פנאקסיה בע"מ  נחתם, 2018 יולי בחודש .1
 העניקו ולפי, )להלן "הצדדים המרשים"( (לחברה )חברות קשורות קנאביס ישראל בע"מ

הצדדים המרשים לחברה, ללא כל תמורה, זכות בלעדית, בלתי חוזרת, שאינה מוגבלת בזמן 
לעשות שימוש ברישיונות אשר , )למעט לחברות קשורות של החברה( ואינה ניתנת להסבה

)היחידה לקנביס  הוענקו ו/או יוענקו להם בעתיד על ידי רשויות בישראל, לרבות היק"ר
, לפעילות בתחום הגידול, ייצור, הפצה שיווק וייצוא וכל פעילות רפואי במשרד הבריאות(

וש", "זכות השימ -מסחרית אחרת בקשר עם מוצרי קנאביס לשימוש רפואי )"הרישיונות" ו
בהתאמה(. זכות השימוש מוגבלת לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי בישראל כולל ייצוא 

  .מישראל
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 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות -:12באור 

 
, משתמשת החברה ברישיון אשר םסכהלה על פי ה האשר הוענק שימושזכות ה מכוח

 .IMC-GMPמהיק"ר לייצור קנאביס לשימוש רפואי על פי תקן  המרשים לצדדיםהוענק 
 .2019 במרץ 31 ליום עד הרישיון בתוקף

 
נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם השימוש ברישיון הייצור  ,2019 פברואר חודשב

)"התוספת"(, לפיה, החל מחתימתה, הייצור יתבצע על ידי פנאקסיה קנאביס ישראל, כקבלן 
בפיקוחה ובבלעדיות )אלא אם יוסכם על  ,החברה משנה, עבור החברה, בהתאם להוראות

 הייצור בפועל.  ידי הצדדים אחרת בכתב ומראש(, תמורת החזר מלוא עלויות
 

 . לצדדים המרשיםיום  14הודעה מוקדמת של בהחברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת 
כמו כן, כל צד רשאי לסיים את ההסכם במקרה של הפרה מהותית על ידי הצד השני. 

או טענה שנוצרת להן בגין התחייבות  הצדדים המרשיםבהתאם להסכם, החברה תשפה את 
 בקשר עם ההסכם. ,כולל טענות של רשויות המס ,ןנגדשל צד שלישי 

 
מחברת  הרישיון אתעל שמה  להעבירלתקופה לא מוגבלת  אופציה קיימת לחברה כן כמו

בכפוף לאישור מראש של היק"ר ולעמידה ש"ח,  100פנאקסיה בע"מ בתמורה לסכום של 
 .בתנאים שיציב היק"ר ככל שיהיו

 

 לוגיסטיקה ופנאקסיההחברה  בין לא בלעדי שירותיםהסכם  נחתם ,2019 פברואר בחודש .2
"מועד התחילה"( ) 2018מחודש פברואר החל  לפיו, )חברה קשורה( לבין פנאקסיה בע"מ

 .עלויות בפועלההחזר מלוא לת בתמורה לתרופו מסחר בית שירותי"מ בע פנאקסיה מעניקה
. הרישיון IMC-GDPתקן מהיק"ר על פי הוענק רישיון בית מסחר לתרופות  לפנאקסיה בע"מ
 .2019 במרץ 31בתוקף עד ליום 

 
 באמצעות לסיימו יכול צד וכל בזמן קצוב אינו הוא, התחילה ממועד הינו ההסכם של תוקפו
 .מראש ימים 30 למשנהו בכתב הודעה

 
או טענה שנוצרת לה קסיה בע"מ בגין התחייבות אהחברה תשפה את פנבהתאם להסכם, 

 בקשר עם ההסכם. ,כולל טענות של רשויות המס ,נגדהצד שלישי  של
 

פארם  לומינרה לביןהחברה  בין בלעדי לא שירותים, נחתם הסכם 2019 פברואר בחודש .3
 2018פברואר  מחודש(, לפיו החל מרקחת בית ללניהו רישון, בעלת בע"מ )חברה קשורה

החזר מלוא ל בתמורה מרקחת בית שירותי"מ בעפארם  לומינרה מעניקה)"מועד התחילה"( 
 עלויות בפועל.ה
  

 באמצעות לסיימו יכול צד וכל בזמן קצוב אינו הוא, התחילה ממועד הינו ההסכם של תוקפו
 .מראש ימים 30 למשנהו בכתב הודעה

 
או שנוצרת לה בע"מ בגין התחייבות  לומינרה פארםהחברה תשפה את בהתאם להסכם, 

 בקשר עם ההסכם. ,כולל טענות של רשויות המס ,נגדהשל צד שלישי טענה 
 

בהסכם שכירות בלתי מוגנת עם צד ג' שאינו  החברה האםהתקשרה  2016ביולי  18ביום  .4
קשור לקבוצה )להלן: "המשכיר"( בקשר עם נכס בלוד )להלן: "הסכם השכירות העיקרי"(, 

 אשר משמש לצורך ייצור של קנאביס רפואי.
 

החברה ובהתאם לתנאי הסכם השכירות העיקרי, התקשרה החברה עם  2017ביוני  20ביום 
בהסכם הפעלת משנה )להלן: "הסכם הפעלת המשנה"(, במסגרתו שוכרת החברה חלק  האם

מ"ר )להלן: "המפעל" או "אתר הייצור"(, בתמורה לתשלום  1,074מהנכס בלוד בשטח של 
 ש"ח בצירוף מע"מ אלפי 21-כבסך של החברה האם  , גב אל גב מולדמי שכירות חודשיים
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -:12באור 

 
)"דמי השכירות"(. בנוסף לדמי השכירות נושאת החברה בכל תשלומי המיסים, האגרות  

 והתשלומים בקשר לחזקה ו/או השימוש בנכס.
 

)להלן: "תקופת  2022במאי  31המשנה הינה עד ליום תקופת השכירות על פי הסכם הפעלת     
 השכירות"(.

בעלת השליטה רשאית לסיים את תקופת השכירות בהסכם השכירות העיקרי לפני תום   
, בכפוף להודעה בכתב בת 2019באוקטובר  30תקופת השכירות במקרים הבאים: )א( ביום 

ימים מראש  90ך למשכיר שלושה חודשים מראש; )ב( באמצעות מתן הודעה בכתב על כ
 ובלבד שהיא איתרה שוכר חלופי תחתיה, בכפוף לאישורו של המשכיר.

 

עם בעלת השליטה ועם קוויקאן בע"מ  רשיון הסכםחתמה החברה על  2017ביוני  22ביום  .5
 נותנות)חברה אחות של החברה, בבעלותה המלאה של בעלת השליטה( )שתיהן יחד: "

הרישיון לחברה, זכות שימוש בלעדית, בלתי חוזרת, נותנות הרישיון"(, במסגרתו העניקו 
שאינה ניתנת להעברה, בכל זכויות הקניין הרוחני שיש לו יישומים מדעיים או טכנולוגיים 

(, למטרות (domain names))למעט יישומים כלכליים כגון סימני מסחר או שמות מתחם 
 .בישראלמוצרי החברה ייצור, הפצה ומכירה של 

 
. בתמורה לזכות השימוש ברישיון AS-ISזכות השימוש ברישיון הוענקה לחברה על בסיס 

 .מרווחי החברה 1%הרישיון  נותנותמשלמת החברה ל
 

הודעה בכתב לבעלות בההסכם אינו קצוב בזמן. החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת 
( אם הפרה 1בכתב: )הרישיון. בעלות הרישיון רשאיות לסיים את ההסכם באמצעות הודעה 

( אם לא רופאה על ידי החברה 2החברה את ההסכם הפרה יסודית שאינה ניתנת לריפוי; )
 ימים ממועד ההודעה על ההפרה. 30הפרה שאינה יסודית של ההסכם, בתוך 

 

החברה יחד עם חברות קשורות מחייבות על בסיס שוטף השתתפות בגין שכר של עובדים  .6
עם  יתרותהוצאות שכר כנגד ב נרשמואחרות. ההוצאות  רותקשו אשר עבדו עבור חברות

 היתרות עומדות לפירעון מיידי ואינן צוברות ריבית. .קשורות ותחבר
 

הנהלה ונושאי משרה של החברה האם נתנו שירותי ניהול מקצועיים חברי , 2017 בשנת .7
בסעיף השירותים  נרשמה ההוצאה. חאלפי ש" 74בסכום של לחברה ללא תמורה 

הטבה הונית מעסקאות עם בעלי שליטה  כנגד המקצועיים שבהוצאות ההנהלה וכלליות
 .בהון העצמי של החברה

 

תסלק את החברה  לפיו, החברה האםלבין החברה  ביןהסכם  נחתם ,2019 פברואר בחודש .8
סיפקו לחברה האם עבור )א( שכר ועלויות נלוות בגין עובדי החברה האם ש התחייבויותיה

שכירות, דמי ניהול ועלויות נלוות בגין חלק ממשרדי החברה האם  שירותים לחברה, )ב(
בתוספת  ,סכום זה .המשמש את החברה, )ג( מימון ישיר שהעבירה החברה האם לחברה

או השיעור המינימלי לפי פקודת מס הכנסה )הגבוה מבינהם(,  4%ריבית שנתית בשיעור של 
תשלומים חודשיים שווים  12 -ישולם מהחברה לחברה האם בובתוספת מע"מ על הריבית, 

 .2019מאפריל החל 
 

    נחתם מסמך ויתור ושחרור על ידי פנאקסיה בע"מ )חברה קשורה( לטובת 2018יולי  בחודש .9
החברה, חברת האם, והחברות הקשורות קוויקאן בע"מ ופנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ. לפי 
מסמך זה, מוותרת פנאקסיה בע"מ על כל זכויותיה בקנין הרוחני הנוגע לעסקיהם 
)הנוכחיים או הצפויים( של הצדדים האחרים להסכם, או שנוצר כתוצאה מעבודה שבוצעה 

 עבור הצדדים האחרים להסכם.
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 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד -:13אור ב
 

 הכנסות .א
   
לתקופה       

שמיום 
הקמת 

החברה ועד 
 31ליום 

 בדצמבר, 
      2017 
      % 
       

הכנסות מלקוחות עיקריים האחראים, כל אחד, 
ומעלה מסך ההכנסות המדווחות  10%-ל

 בדוחות הכספיים:

      

       
 %69      לקוח א'
 %19      לקוח ב'
 %12      לקוח ג'

       
      %100 
       

 
 ההכנסותעלות  .ב

   
לתקופה       

שמיום 
הקמת 

החברה ועד 
 31ליום 

 בדצמבר, 
      2017 
 אלפי ש"ח      
       

 286      חומרי גלם, עזר וחומרי צריכה
 1,211      שכר עבודה, משכורות ונלוות

 174      אחזקה ואחרותשכירות, הוצאות 
 98      פחת

       
      7691, 
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 )המשך(  פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד -:13באור 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות .ג

 

לתקופה       
שמיום 
הקמת 

החברה ועד 
 31ליום 

 בדצמבר, 
      2017 
 אלפי ש"ח      
       

 171      שכר עבודה, משכורות ונלוות
 272       מקצועיים םשירותי
 155      ומשרדיותאחזקה  הוצאות
 52      נסיעות
 63      אחרות

       
      713 

 
 הפסד נקי למניה -:14באור 

 

 :הנקי למניה ההפסדששימשו בחישוב  וההפסדכמות המניות  פרוט .א
 
לתקופה שמיום הקמת החברה   

  ,בדצמבר 31ועד ליום 
  2017 

 
 כמות מניות 

 נקי הפסד  משוקללת
 אלפי ש"ח    
     

 (,2772)   3,133  וההפסדכמות המניות 

     
 

מניות בכורה א', הניתנות להמרה  484למניה לא נכללו בחשבון  המדוללבחישוב ההפסד הנקי  .ב
 שהכללתן מקטינה את ההפסד הנקי למניה )השפעה אנטי מדללת(., כיוון למניות רגילות

 
 אירועים לאחר תאריך המאזן -:15באור 

 

חתמה החברה על הסכם עם רפא מעבדות בע"מ לפעילות משותפת לייצור  2018חודש מאי ב .א
שנים  5-והפצה של מוצרים מבוססי קנאביס בהתאם לאסדרה החדשה בתחום. ההסכם הינו ל

 בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם. שנים נוספות, 5-אוטומטי לויוארך באופן 

 

מניות בכורה של  484( את האופציה להמיר 11, מימש משקיע )ראה באור 2018יולי במהלך חודש  .ב
 החברה למניות רגילות של החברה האם.
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 פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
 

 באורים לדוחות הכספיים

29 

 
 )המשך( אירועים לאחר תאריך המאזן -:15באור 

 

של  מלוא החזקותיה חברת פארמוקן, על רכישתחתמה החברה עם  2018באוגוסט,  14ביום  .ג
 (.1)ראה באור  אלפי ש"ח 230פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ בתמורה לסך של פארמוקן בחברת 

 

חתמה החברה על הסכם החלפת מניות עם הרודיום השקעות בע"מ , 2018 דצמברבמהלך חודש  .ד
יבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, )להלן "הרודיום"(, חברה צ

בע"מ )להלן החברה האם פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ובעלי ניירות ערך וזכויות בחברה, לרבות 
 74.99%הניצעים(. על פי ההסכם, הניצעים יעבירו את מלוא החזקתם בחברה בתמורה להקצאת 

תתרחש  נוספים 15%ם בדילול מלא. הקצאה נוספת של עד מההון המונפק והנפרע של הרודיו
 בהתקיים אבני דרך כמפורט להלן:

 

במידה ובתוך שנתיים מיום השלמת העסקה, תצא לפועל רגולציה המאפשרת ייצוא חומר  (1
מהון המונפק של הרודיום ליום  10%גלם קנבינואידי מישראל לאירופה, יוקצו לניצעים 

 השלמת העסקה.

 22.2השלמת העסקה שווי קופת המזומנים בחברת הרודיום יהיה נמוך מסך של במידה וביום  (2
נוספים מהון  5%מיליון ש"ח, הניצעים יהיו זכאים להקצאת מניות נוספות בשיעור של עד 

המונפק והנפרע של הרודיום נכון ליום השלמת העסקה. שיעור ההקצאה יתבצע ביחס ישיר 
מיליון שיימצא ביתרת המזומנים בחברת  22.2בין מיליון ל 16.5פרו ראטה להפרש שבין 

 הרודיום.
 

במסגרת  .השקעה הסכמיחתמה החברה האם על , 2019ינואר  -ו 2018ים דצמבר חודשהבמהלך  .ה
ם, במידה והחברה תשלים את המיזוג עם החברה הציבורית הרודיום השקעות בע"מ עד מיההסכ

 למנגנוןבהתאם  אוטומטית למניות של החברה תומר בחברה האם , ההשקעה2019לתום שנת 
 אוטומטית למניות של החברה תומר בחברה האם ההשקעהבמידה ולא,  שנקבע בהסכם ההשקעה.

 האם בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה.

 

(, 2(, )1, הערות מס' )12חברתיים המצוינים בביאור -לאחר תאריך המאזן נחתמו ההסכמים הבין .ו
 .(9) -( ו8(, )3)

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 מ"בע פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל
 

 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
 

  2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה 

 2018 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהולתקופה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 9872054D-BA07-43AA-8C61-2F047C5D4053



2 
 

 ההון ,הפעילות תוצאות, התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי
 המזומנים ותזרימי העצמי

 כללי .1

 ליום החברה של המבוקרים הכספיים הדוחות בסיס על הינם הדירקטוריון בדוח המופיעיםהנתונים 

 הינם אשר, 2018בספטמבר  30ולתקופה של תשעה חודשים אשר הסתיימה ביום  2017 בדצמבר 31

 המדיניות בדבר נוספים לפרטים) IFRS –ם הבינלאומיי החשבונאות לכללי בהתאם ערוכים

 של החברה(. הכספיים לדוחות 2 באור ראו, החשבונאית

 העסקית וסביבתה החברה של תמציתי תיאור

 למתאר פעילות החברה לעיל. 1.2לתמצית תיאור פעילות החברה והתפתחותה, ראו סעיף 

למתאר  2.2לפרטים בדבר סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה, ראו סעיף 

 לעיל.

 החברה של העיקרית ותהפעיל

  למתאר לעיל. 3לפרטים בדבר תחום הפעילות של החברה, ראו סעיף 

 ולאחריה בפעילות החברה בתקופת הדוחמהותיים אירועים  .2

, מ"בע השקעות הרודיום ולתוך עם פעילותה למיזוג בהסכם החברה התקשרות בדבר לפרטים .2.1

 מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרים שלה הערך ניירות אשר ציבורית חברה

 בינואר 2 -ו 2018 בדצמבר 30 בימים הרודיום שפרסמה מיידיים דוחות ראו, "(הרודיום)"

 .ההפניה דרך על זה בדוח נכלל בהם האמור אשר, 20191

רישוי  הסכםבעם בעלת השליטה בחברה ועם קוויקאן, התקשרות החברה בדבר  לפרטים .2.2

 .לעיל למתאר 3.12 ראו סעיף –לשימוש בזכויות קניין רוחני  

שימוש ברישיון ייצור  הסכםלפרטים בדבר התקשרות החברה עם חברות בקבוצת פנאקסיה ב .2.3

 לעיל. למתאר 3.13.1 ראו סעיף –

לקבלת  הסכםלפרטים בדבר התקשרות החברה עם החברה הבת, פנאקסיה לוגיסטיקה, ב .2.4

 .לעיללמתאר  3.13.2 ראו סעיף –אחסון והפצה  שירותי

)שכירות משנה  הפעלת הסכםב בחברה השליטה בעלת עםהתקשרות החברה  בדברלפרטים  .2.5

 .לעיל למתאר 3.11 ראו סעיף – החברה של הייצור מתקן פועל בו הייצור לאתר ביחסמשנה( 

שיתוף פעולה במסגרת  בהסכם Rafa Laboratories Ltdעם  החברה התקשרות בדבר לפרטים .2.6

 .לעיללמתאר  3.5.7 סעיף ראו –מיזם משותף לייצור והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי 

לפרטים בדבר התקשרות החברה ופנאקסיה לוגיסטיקה עם לומינרה פארם בע"מ )צד קשור  .2.7

  למתאר לעיל.  3.13.3ראו סעיף  –לחברה( לקבלת שירותי בית מרקחת מורשה 

                                                           
 , בהתאמה.000918-01-2018 -ו 128469-01-1820מס' אסמכתא:  1
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חברת אלגוס החזקות בע"מ, חברת בארנבוים  עם השליטה בעלת התקשרות אודות לפרטים .2.8

 . עילמתאר לל 1.5.2 סעיף ראו, בע"מ Man Capital Investmentsנכסים בע"מ וחברת 

, רפא הישראלית התרופות חברת עם פעולה בשיתוף, החברה החלה, 2019 בינואר 24 ביום .2.9

 אשר, רפואי קנאביס של מתקדמות לשוניות-תת בטבליות קליני ניסוי של הראשון בשלב

לפרטים נוספים ראו דוח . בטבליות השימוש ובטיחות הביולוגית הזמינות את לבחון מטרתו

(, אשר 2019-01-009663 )מס' אסמכתא: 2019בינואר  26מיידי שפרסמה הרודיום ביום 

 האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

"( עולם תיקון: "להלן) מ"בע ייצור עולם תיקון עם החברה התקשרה, 2019 בינואר 24 ביום .2.10

 קנאביס מוצרי עולם תיקון עבור החברה תייצר במסגרתו, ייצור שירותי להענקת בהסכם

 לשימוש הקנאביס פעילות בתחום החדשה האסדרה פי על לייצור המותרים רפואי לשימוש

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי  .2019 מרץ חודש בסוף לתוקף להיכנס צפויה אשר, רפואי

(, אשר האמור בו 2019-01-009735)מס' אסמכתא:  2019בינואר  27שפרסמה הרודיום ביום 

 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

, לחבר 2004פרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל בכימיה לשנת  2019בפברואר מונה  17ביום  .2.11

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה  .בכיר בוועדה המייעצת של דירקטוריון החברה

(, אשר האמור בו נכלל 2019-01-013594)מס' אסמכתא:  2019בפברואר  17הרודיום ביום 

 בדוח זה על דרך ההפניה.

רפא בשמה ובשם החברה בקשה לכלול את תרופת הקנאביס  הגישה 2019 בפברואר 18 ביום .2.12

ומשווקת על ידי רפא,  (IMC-GMP) בתנאי ייצור נאותים החברהאקסיבן, המיוצרת על ידי 

 19. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה הרודיום ביום 2020לשנת  בסל שרותי הבריאות

(, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך 2019-01-014518)מס' אסמכתא  2019בפברואר 

 ההפניה.

 קליני ניסוי של הראשון בשלב, רפא עם ולהפע בשיתוף, החברה החלה, 2019בפברואר  25ביום  .2.13

במתן קנאביס  הביולוגית הזמינות את לבחון מטרתו אשר, תמצית קנאביס ממוננת לשאיפהב

בפברואר  26לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה הרודיום ביום . רפואי באמצעות משאף

 על דרך ההפניה. (, אשר האמור בו נכלל בדוח זה2019-01-016582 )מס' אסמכתא: 2019

  הכספי המצב .3

 הנתונים הכספיים המפורטים להלן, מתבססים על נתוני הדוחות הכספיים הסקורים והמבוקרים של 

להלן יובאו ההסברים בדבר  .IFRS חברה, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומייםה

 :ההתפתחויות המהותיות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי

אלפי ש"ח לעומת  6,699  -הסתכמו לסך של כ 2018 בספטמבר 30"כ הנכסים במאזן החברה ליום סה

 31ליום  אלפי ש"ח 3,827 -ולעומת סך של כ, 2017 בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום  4,270 -כסך של 

 ביתרות נכסי החברה חלו ההתפתחויות המהותיות הבאות: .2017בדצמבר 
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 סעיף

 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי ליום יתרה
 

 31  בספטמבר 30
 דצמברב

 

2018 2017 2017  

  "חש אלפי 

     שוטפים נכסים

  834 2,137 524 מזומנים ושווי מזומנים

  - - 28 משועבד פקדון

אשראי לקוחות זמן קצר 
 החברה של הפעילות בהיקף גידול 427 323 1,993 נטו

  234 142 218 חומרי אריזה מלאי

צדדים קשורים ובעלי 
  91 - - עניין

 גידול בהיקף הפעילות של החברה 469 401 1,083 חייבים ויתרות חובה

  2,055 3,003 3,846 סה"כ נכסים שוטפים

     שוטפים שאינם נכסים

 ושיפורים במושכר המעבד, יצור ציודרכש  1,772 1,267 2,067 רכוש קבוע נטו

, מוחשיים לא נכסים
 שליטה מרכישת כתוצאה לקוחות קשרי נכס - - 786 נטו

 לוגיסטיקה בפנאקסיה
סה"כ נכסים לא 

  1,772 1,267 2,853 שוטפים

  3,827 4,270 6,699 סה"כ נכסים

     התחייבויות

 החברה של הפעילות בהיקף גידול 375 263 1,036 שירותים ונותני ספקים

 316 132 3,249 זכאים ויתרות זכות

 עובדים  בשכר הקשורות בהתחייבויות גידול
ובהוצאות לשלם, הנובע מהגידול בהיקפי הפעילות 

 השליטה מרכישת הנובעות התחייבויות. של החברה
 לוגיסטיקה בפנאקסיה

 ובעלי קשורים צדדים
 מבעלת השליטה שוטף מימון 2,978 2,643 7,215 עניין

סה"כ התחייבויות 
  3,669 3,038 11,500 שוטפות

התחייבויות  סה"כ
  - - 29 שאינן שוטפות

  3,669 3,038 11,529 התחייבויות"כ סה

  3 3 3 הון מניות

  2,432 2,400 2,432 קרנות

  (2,277) (1,171) (7,265) יתרת עודפים

  158 1,232 (4,830) סה"כ הון

  3,827 4,270 6,699 סה"כ הון והתחייבויות
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  תוצאות הפעילות .4

 

  

 תשעה של לתקופה
 חודשים
 ביום שהסתיימה

 בספטמבר 30

 של לתקופה
 חודשים שלושה

 ביום שהסתיימה
 בספטמבר 30

 לשנה
 ביום שנסתיימה

 בדצמבר 31
  

 ליתרות החברה הסברי
 המהותיים ולשינויים

  2017 2017 2018 2017 2018 סעיף
 

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי
    

  הכנסות

הגידול נובע מכך שהחברה  231 39 911 79 2,002
החלה את פעילותה בחודש מאי 

ומאז הגדילה באופן עקבי  2017
 את הכנסותיה

 

 ההכנסות עלות

הגידול בעלות ההכנסות נובע  1,769 736 1,378 951 3,925
 בהיקפי מהגידולבאופן ישיר 

 מגידול וכן החברה של הייצור
 הקבועה ההוצאה ברמת

 בתקן לעמוד מנת על הנדרשת
IMC-GMP מנת על וזאת 

 מוצרים למכור לחברה לאפשר
 . בישראל מרקחת בבתי

 הנהלה עלויות
 וכלליות

 בהיקפי מגידול נובעת העליה 713 275 1,006 294 3,254
 ובהתחשב החברה של הפעילות
 הוקמה שהחברה בעובדה
 . 2017 מאי בחודש

הוצאות מימון 
 נטו

 אשראי נוטלת לא החברה 26 5 - 5 41
 הוצאותו חיצוניים ממקורות

בגין שינויים  ןהינ המימון
הכנסות מימון  בשערי החליפין.

 נטו

- - 12 - - 
 

 ממדידה רווח
 של מחדש

 בחברה השקעה
 מוחזקת
 שאוחדה
 לראשונה

230 - 230 - -  

  2,277 977 1,231 1,171 4,988  נקי הפסד
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 תזרים מזומנים: .5

  

של  לתקופה
תשעה 

חודשים 
שהסתיימה 

 30ביום 
 בספטמבר 

 לתקופה
 הקמת מיום

 ועד החברה
 30 ליום

 בספטמבר

 שלושה של לתקופה
 שהסתיימה חודשים

 בספטמבר 30 ביום

הקמת  מיום
החברה ועד 

 31ליום 
 בדצמבר

  
  

 החברה הסברי
 ולשינויים ליתרות

 המהותיים

   2017 2017 2018 2017 2018 סעיף

 "חש אלפי "חש אלפי ש"ח אלפי  
  
  

  

מזומנים  תזרים
 ששימשנטו 

לפעילות 
 שוטפת 

(3,080) (1,060) (858) (737) (2,019) 
 

 

 בהוצאות גידול
 כמפורט החברה

 לעיל

 מזומנים תזרים
 שנבע נטו

)ששימש( 
 לפעילות
 השקעה

 הינן ההשקעות עיקר (1,870) (1,299) 407 (1,303) 29
 רכוש רכישת בגין

 ושיפורים קבוע
 בתקופה במושכר
 הקמת שלאחר
 .החברה

התזרים  מקור
 2018החיובי בשנת 

הינו רכישת השליטה 
בחברת פנאקסיה 

לוגיסטיקה ויתרות 
המזומן שהיו 

 בחברה הנרכשת. 

 מזומנים תזרים
 שנבע נטו

 מימון מפעילות

 בכורה מניות הנפקת 4,723 2,377 693 4,500 2,741
 מהחברה ומימון

 האם

 

 מימון מקורות .6

, הלוואות בעלים שבוצעו בחברה השקעותמממנת החברה את פעילותה בעיקר מ היווסדה מיום

, סך המימון למועד הדוחהחברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים. . החברה של החוזר מההוןו

 .מיליון ש"ח 7 -אשר התקבל מבעלת השליטה עומד על כ

התקשרו החברה ובעלת השליטה בהסכם במסגרתו התחייבה החברה לפרוע  2019בפברואר  24 ביום

 בעלת כלפי ההתחייבויות"ח )"ש אלפי 7,200 -כ של בסך השליטה בעלת כלפיאת התחייבויותיה 

 בעלת)א( שכר ועלויות נלוות בגין עובדי  בגין 2018 בספטמבר 30 ליום עד נצברו אשר"( השליטה

 בעלת ממשרדי חלק בגין נלוות ועלויות ניהול דמי, שכירות סיפקו שירותים לחברה; )ב( רשא השליטה

 כלפי ההתחייבויות. לחברה השליטה בעלת שהעבירה ישיר מימון; )ג( החברה את המשמש השליטה

)הגבוה  הכנסה מס פקודת לפי המינימלי השיעור או לשנה 4% של בגובה ריבית כוללות השליטה בעלת

 תשלומים 12 -בכלפי בעלת השליטה תפרענה  ההתחייבוית. הריבית על"מ מע ובתוספת(, מבינם

, כאשר לחברה ניתנה אפשרות לבצע פירעון מוקדם של 2019 אפריל מחודש החל שווים חודשיים

 ההתחייבויות ללא תוספת עלות. 
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לאחר  ותצברהסכימו כי כל התחייבות נוספת של החברה כלפי בעלת השליטה, אשר נצברה  הצדדים

 ימים ממועד יצירתה. 90, תפרע בתוך 2018בספטמבר  30יום 

השלמת עסקת המיזוג עם  לאחרההסכם ביחס להתחייבויות עתידיות כלפי בעלת השליטה,  הוראות

והן תפורטנה במסגרת זימון האסיפה  הרודיום, כפופות לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום

 אשר תזומן לצורך השלמת עסקת המיזוג. רודיוםההכללית של בעלי המניות של 

אשר בוצעו בחברה במהלך תקופת בהון המניות המונפק והנפרע של החברה לפרטים בדבר השקעות 

  למתאר לעיל. 1.5.2הדוח ראו סעיף 

, ח"ש אלפי 1,993 -כ הינו מספקים והאשראי ללקוחות אשראי של היקפו, 2018, בספטמבר 30 ליום

 במהלך לספקים והאשראי ללקוחות אשראי של הממוצע ההיקף. בהתאמה, ח"ש אלפי 1,036 -וכ

 .ח"ש אלפי 706 -וכ ח"ש אלפי 1,210 -כ הינו 2018 שנת של הראשונים החודשים תשעת

 הדוחות על דעתו בחוות לב תשומת התאגיד של החשבון רואה הפנה שאליהם הנושאים לגבי הסבר .7

 הכספיים

 31בדוחות הכספיים של החברה ליום רואה החשבון המבקר של החברה כלל בחוות דעתו  .7.1

 כדלקמן: (הפניית תשומת לב, פסקת הדגש )2017בדצמבר 

דוחות לב' 1באור ב אמוראנו מפנים את תשומת הלב ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, 

"ח ש מיליון 1.6-כ בסך שלילי חוזר הון. לחברה החברה של הכספי מצבה בדבר הכספיים

 בסך שוטפת מפעילות שלילי ותזרים"ח ש מיליון 2.3-כ של הפסד, 2017 בדצמבר 31 ביום

 המשך. 2017, בדצמבר 31 ליום ועד פעילותה התחלת שממועד בתקופה"ח ש מיליון 2-כ

. גורמים חיצוניים מגורמים או מניותיה מבעלי מימון בהשגת מותנה החברה של פעילותה

אלה, יחד עם גורמים נוספים המפורטים בבאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר 

המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי 

הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך 

 ."ולפעול כעסק חי

 30בדוחות הכספיים של החברה ליום שבון המבקר של החברה כלל בחוות דעתו רואה הח .7.2

  :כדלקמןית תשומת לב( הפני, פסקת הדגש )2018בספטמבר 

 למידע' ב1"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

 חוזר הוןחברה ל 2018, בספטמבר 30 יום. להחברה של הכספי מצבה בדבר"ל הנ הכספי

 30, בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום כן כמומיליון ש"ח.  7.7-כ בסך שלילי

מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך  5-לחברה הפסד של כ 2018בספטמבר, 

מיליון ש"ח. המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי מניותיה או  3.1-כ

גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים המפורטים בבאור הנ"ל, מגורמים חיצוניים. 

מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות הכספיים 

לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן שתהיינה דרושות 

 "אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
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  תרומות .8

 .החברה טרם אימצה מדיניות תרומות וכן לא ביצעה תרומות כאמורהדוח,  למועד נכון

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .9

מאחר שהחברה הינה חברה פרטית, לא חלה עליה החובה למנות דירקטורים בעלי מומחיות 

 .בעניין בתקנון החברה או לאמץ הוראה חשבונאית ופיננסית

 בלתי תלוייםדירקטורים  .10

או לאמץ הוראה  מאחר שהחברה הינה חברה פרטית, לא חלה עליה החובה למנות דירקטור בלתי תלוי

 בעניין בתקנון החברה.

 מבקר פנימי .11

 מבקר פנימי.מאחר שהחברה הינה חברה פרטית, לא חלה עליה החובה למנות 

 מבקר חשבון רואה "טשכ בדבר גילוי .12

 .החברה של המבקר החשבון רואה הינו', ושות קסירר את גבאי פורר קוסט משרד

 אלפי 150 -כ של לסך הסתכם 2017 בשנת לחברה שניתנו מס ושירותי הביקורת שירותי עבור השכר

 החברה הנהלת בין מ"במו נקבע המבקר החשבון רואה טרחת שכר. עבודה שעות 700 -כ בגין, ח"ש

 .השוק ותנאי העבר ניסיון, העבודה ואופי להיקף בהתאם המבקר החשבון לרואה

 הדוח על המצב הכספילאחר תאריך נוספים  אירועים .13

 .2017בדצמבר,  31ליום  החברה של הכספיים לדוחות 15 ובאור לעיל 2 סעיף ראו

 גילויים ביחס לאומדנים חשבונאיים קריטיים .14

 הערכים על המשפיעים ואומדנים הערכות לבצע ההנהלה נדרשת הכספיים הדוחות עריכת בעת

. מותנים והתחייבויות לנכסים בקשר גילוי וכן והוצאות הכנסות, התחייבויות, נכסים של המדווחים

 הינם שלדעתה נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על וההערכות האומדנים את מבססת ההנהלה

 ההשפעה את להם יש אשר הדעת ושיקולי האומדנים לפירוט. העניין בנסיבות בהתחשב רלבנטיים

 החברה של הכספיים לדוחות 3 באור ראו, הכספיים בדוחות שהוכרו הסכומים על ביותר המשמעותית

 .2017בדצמבר,  31ליום 

 2019בפברואר  26

 

       
 דוד-רענן בר  ד"ר ערן גולדברג  רוטברט אסי  ד"ר דוד )דדי( סגל 
 דירקטור  דירקטור  דירקטור  מנכ"ל ודירקטור
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  ) בע"מ2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי
  
  44641, סבא כפר 7134 ד.ת

  073-2903330 טלפון

www.ifs-consulting.co.il 

  

 

  2019, בפברואר 25

  :לכבוד

   חברי הדירקטוריון

  מ"בע השקעות הרודיום

  ישראל חברת פנאקסיההערכת שווי : הנדון

להון חברת הערכת שווי כלכלית ") IFS(להלן: " מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי, ביצענו), "הרודיום": להלן( מ"בע השקעות הרודיוםדירקטוריון  לבקשת

ליום נכון הרודיום. הערכת שווי החברה הנה עתידה להיות ממוזגת לאשר ) ו/או "החברה" "ישראל פנאקסיה(להלן: " מ"בע ישראל פרמצבטיות תעשיות פנאקסיה

  .")ההערכה מועד: "להלן( 31.1.2019

  :, וכל שינוי בפרמטרים אלו ישפיע על תוצר עבודתנוהיתר, על הר"מהערכת השווי מתבססת, בין 

אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרים מוגמרים מבוססי קנאביס רפואי אשר אושרו על ידי משרד  2019בינואר  27ביום דעת זו, כמפורט במתאר ובחוות  . 1

ייבוא ושימוש במוצרים כאמור בתחומן. בנוסף, רק חברות בעלות אישורים על הבריאות. הייצוא יותר למדינות החתומות על אמנה בנושא ומתירות במפורש 

יתאפשר לחברה למצב בו  70%של משוקלל נלקח מקדם סבירות בהערכת שווי זו  מפאת השמרנות,. פי האסדרה החדשה יוכלו להגיש בקשה לקבל היתר ייצוא

 ג) השלמת הרגולציה בישראל ב) היתר יצוא ברמת החברההפרמטרים הבאים א)שקלול ל כאמור,לייצא קנאביס למדינות אירופה. סבירות זו מתייחסת, 

 . מדינות אירופה יתיירו לייבא מוצרי קנאביס רפואי מישראל

להרחבה (שנתי מהרווח ה 1%הרוחני הרלוונטי התחום הקנאביס הרפואי תמורת תשלום שימוש בקניין  לחברה יש זכות. בבעלות קבוצת פנאקסיה קניין רוחני . 2

קיים קניין רוחני זה ושהיא תמשיך להשקיע במו"פ גם בעתיד,  שבקבוצת פנאקסיה כוללת את ההנחה. הערכת שווי זו )למתאר 3.13 -ו 3.12ראה סעיפים 

 .בהתאם להסכם התמלוגים הקיים במועד הערכת השווי ולחברה יהיה הזכות לעשות שימוש במו"פ זה
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  אחריות הגבלת

 נתונים על התבססנו, דעתנו חוות גיבוש לצורך. בלבד זו ולמטרה העבודה בגוף המפורטות הנחות בסיס על, החברהלהעריך את השווי ההוגן של  הינה זו עבודה מטרת

 שלמים, כאמינים לנו הנראים מידע מקורות על הסתמכנו. וניסיונם ידיעתם מיטב בסיס על לנו ניתנו אשר, הרודיוםוהנהלת  החברה הנהלת ידי על לנו סופקו אשר

 נאותות אודות דעה כל מחווים איננו ולפיכך שקיבלנו המידע של תלויה בלתי עצמאית בחינה או בדיקה ערכנו ולא ביקורת פעולת כל ביצענו לא אולם ,ועדכניים

 או לשלמותם, לנכונותם כלשהוא אימות משום בעבודתנו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשנות עשוי בנתונים או במידע שינוי כל. בעבודתנו ששימשו הנתונים

  .הנתונים של לדיוקם

 אשר תחזיות כן ועל, התחזית תקופת פני על להשתנות עשויות אלו הנחות. התחזית ליום סבירות הנחות על ומתבססות עתידיים למאורעות מתייחסות תחזיות, ככלל

 ברמת שנערכו לתחזיות להתייחס ניתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי נערכו

 .מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון

 זו דעת שחוות סבורים אנו. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות

  .שונה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לנו שסופק המידע על בהתבסס סבירה הינה

 ניירות של מכירה או/ו השקעה המלצת לרבות, כלשהיא לפעולה המלצה משום בה ואין בלבד השווי בקביעת הקשורים הכלכליים ההיבטים למכלול מתייחסת עבודתנו

 בעבודתנו המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך נעשה, עיינו שבהם, שונים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתנו בחוות אין. כלשהם ערך

" הוגן שווי" המושג. כלשהוא למשקיע כלשהוא נכס או החברה שווי את להעריך מיועד ואינו פוטנציאלי משקיע לדרוש שעשוי האינפורמציה כל את לכלול מתיימר אינו

  .לעסקה הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה בין, ידיים נכס יחליף שבו כמחיר מוגדר

 שימשו אשר וההנחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתנו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתנו המתאימות ההערכה בשיטות נקטנו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור אינו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

של רשות ניירות ערך בעניין גילוי קיומה של תלות בין מעריך  105-30המוערכת בהתאם לכל דין, ובכלל זה, בהתאם לעמדה מספר  בהרודיום ובחברההננו בלתי תלויים 

 .2015ביולי  22, לרבות לעניין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד, מיום הרודיוםהשווי לבין 
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מגובה שכר הטרחה שישולם על ידי החברה לנו בגין חוות דעת זו. במקרה בו נחויב בהליך  3פי  מתחייבת לשפות אותנו בקשר עם כל פיצוי אשר עולה על הרודיום

  משפטי, מזמיני העבודה ישפו אותנו על כך בהתאם, והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.

 :השווי מעריכת החברה מטעם האחראי של ווניסיונ השכלתו פרטי

, במימון התמחות( עסקים במנהל שני תואר, וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל. מ"בע) 2009( והשקעות יעוץ אס.אפ.אי חברת של ומנהל בעלים, שלוש בן שגיא

  . 1בישראל חשבון רואי בלשכת וחבר חשבון לראיית רישיון בעל. משפט בלימודי שני ותואר) מידע ומערכות בנקאות

  073-2903330 או 052-4760011' בטל, ח"רו, שלוש בן שגיאל לפנות ניתן, ועניין שאלה בכל

 

 

  

   

                                                             
  לעבודתנו. א'לפרטים נוספים, ראו נספח  1
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 IFS Consulting & Investments    ישראלהערכת שווי חברת פנאקסיה  |   6

 

  1 פרק

  כללי
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לצורך מיזוג עם ישראל של הון פנאקסיה הערכת שווי  הנה העבודה מטרת •

 .31.1.2019ליום  נכון ,הרודיום

 צוין כן אם אלא, שוטפים בערכיםו בש"ח מוצגים זו בעבודה הנתונים כל •

 .אחרת

 דעת חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן •

 :(ראה גם נספח ב') זו

 ו/או פנאקסיה חברהה
   –ישראל

  מ"בע ישראל פרמצבטיות תעשיות פנאקסיה

  מ"בע השקעות הרודיום  -הרודיום

או חברת  בעלת השליטה
  -האם או פנאקסיה גלובל

  מ"בע פרמצבטיות תעשיות פנאקסיה

 פנאקסיהו/או  חברת הבת
  -לוגיסטיקה 

  מ"בע לוגיסטיקה פנאקסיה

קבוצת הקבוצה ו/או 
  -פנאקסיה

 פנאקסיה, מ"בע פרמצבטיות תעשיות פנאקסיה
 פנאקסיה, מ"בע ישראל פרמצבטיות תעשיות

 ישראל קנאביס פנאקסיה, מ"בע לוגיסטיקה
, מ"בע קוויקאן, מ"בע פנאקסיה ,מ"בע

 מקסיקו ניו פרמצבטיות תעשיות פנאקסיה

 פנאקסיה, LLC אריזונה פנאקסיה., אינק

 פרמצבטיות תעשיות ופנאקסיה, LLC קליפורניה

  . מ"בע אפריקה דרום

  פנאקסיה קנאביס ישראל בע"מ  -ישראל פנאקסיה קנאביס

  Rafa Laboratories Ltd  -רפא

מתאר אשר פורסם על ידי הרודיום ולו צורפה   -מתאר
  הערכת שווי זו

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  -הבורסה

TY -  שנה מייצגת  

IFS –  מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי  

  31.1.2019  –מועד ההערכה 

  דולר ארה"ב   – $/דולר

  אלפי ש"ח  -אש"ח

 :הבאים והמצגים הנתונים על הסתמכנו עבודתנו לצורך •

 לגבי החברה מהנהלת התקבל אשר ותפעולי עסקי, פיננסי מידע −

 .הפעילות

 .1-9.2018ולחודשים  2017דוחות כספיים של החברה לשנת  −

 לבורסה לניירות ערך בתל אביב. הרודיוםדיווחי  −

הקאנביס עתידות לפעול בתחום פועלות או דיווחי חברות אשר  −

 הרפואי.

 .האינטרנט באתרי המתפרסם ורלוונטי גלוי מידע −

 .וסיור במפעל החברה החברה הנהלת עם ופגישות שיחות −
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 2 פרק
  תמצית הערכת השווי

   



 IFS Consulting & Investments  הערכת שווי חברת פנאקסיה ישראל   |   9

 

 כללי 2.1

 חוק פי על ונרשמה התאגדה אשר בישראל הרשומה פרטית חברה הינה") ישראל פנאקסיה" או/ו" החברה: "להלן( מ"בע ישראל פרמצבטיות תעשיות פנאקסיה

 .2הקבוצה מהווה את חטיבת הקנאביס בקבוצת סגל .לוד בעיר תעשייה באזור מצוי החברה מפעל .2017 במאי 18 ביום, 1999-ט"תשנ, החברות

 אותם ומשווקת, שונים פרמצבטיים מוצרים 600 -מ למעלה מייצרת, עובדים 200 מעל כיום מעסיקה, עשורים מארבעה למעלה זה הפארמה בתחום פועלת סגל קבוצת

  . בעולם שונות בריאות רשויות 22 -כ ידי על נבחנו סגל קבוצת של ומתקנים מוצרים. העולם ברחבי מדינות 30 -מ בלמעלה

 למתן באישור גם מחזיקה פנאקסיה קבוצת .)PMG-IMC( רפואי קנאביס מבוססות תרופות לייצור אישור ר"מהיק קיבלה אשר בישראל הראשונה היא 3החברה

 למפעל ביחס ר"ביק והביטחון האבטחה לתחום האחראי הביטחון מממונה אישור לקבוצה כי גם יצוין .)IMC-GDP( בישראל רפואי קנאביס מוצרי של הפצה שירותי

  .IMC-GSP – החברה

  :אשר"), המוצרים: "להלן( רפואי קנאביס מבוססי מוצרים ייצור הינושל החברה  הפעילות תחוםכמפורט במתאר, 

 .ישראל איננו המוצרים של היעד שוק אם גם, בישראל הוא הקנבינואידי הגלם חומר מקור  .א

 .בישראל איננו הקנבינואידי הגלם חומר מקור אם גם ישראל הוא היעד שוק  .ב

 .ישראל איננה היעד ומדינת ישראל איננו הקנבינואידי הגלם חומר מקור כאשר מוצרים ייצור כולל אינו הפעילות תחום -

  .וקנדה הברית לארצות מוצרים ייצוא כולל איננו הפעילות תחום -

; רקטלים) נרות( פתילות; לכסניות; לשוניות תת טבליות; בליעה טבליות: כגון חדשות מתן בדרכי מוצרים לרישום ביחס רגולטוריים אישור בתהליכי מצויה הקבוצה

 והפצה לשיווק ניתנים אינם אלה מוצרים. דרמלים טרנס ים'פצ; וקרמים משחות); מחסנית( לשאיפה תמיסה); בודד מינון( לשאיפה תמיסה; וגינלים) נרות( פתילות

  .ובהמשך באירופה 2019 שנת במהלך בישראל לשווקם להתחיל מנת על, שלהם לרישום פועלת והחברה בישראל

  .אינטנסיביים התפתחות בשלבי המצוי, השוק פוטנציאל של הגדלה יאפשרו אשר מגוונים פתרונות להציע ביכולתה, החברה הנהלת להערכת

 מקיפים במחקרים קלינית שהוכח באופן ספציפיות למחלות ולכוונם הפעילים בחומרים מניפולציות ולבצע שונים קנבינואידים 20 -כ לזהות יכולת לחברה, בנוסף

  .הקבוצה פעילות במסגרת שנצבר הרחב הידע בסיס על וזאת

  

                                                             
 להרחבה אודות הקבוצה ראה במתאר 2
 זכות מחברה אחרת בקבוצת סגל.לרבות דרך  3
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  הערכת השווי 2.2

  כללי 2.2.1

 פעילותה שווי הערכת. אינסופי פעילות אופק לאורך תפעל והיא )Ongoing Concern (" חי עסק" הינה החברה הבסיס כי הנחת על מתבססת פעילותה של השווי הערכת

 הערך. 18.2%-ונאמד בכ פעילותה של הסיכון רמת את התואם, המשוקלל ההון במחיר הוונו המזומנים זרמי. )"DCF"( המזומנים היוון תזרים שיטת לפי נערכה

 דרך אם בין, מימון החברה בדרך תלוי בלתי הוא, כלומר, הפעילות של ההון בהרכב תלוי אינו של הפעילות הכלכלי הערך. פעילותה של הכלכלי הערך הינו המתקבל

  .זר הון דרך או עצמי הון

  רווח והפסד ותזרים חזויים 2.2.2

 ):ש"חולשנה המייצגת (מוצג באלפי השנים הבאות  6-החברה לפעילות להלן מוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של 
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   ):ש"חבאלפי (מוצג  פעילותהלהלן מוצג דו"ח על תזרים המזומנים החזוי של 

  

   .1.5% -תוך הנחה שתזרים מזומנים יצמח בשיעור צמיחה ריאלי של כהיוון תזרים המזומנים בטווח הארוך, עד לאינסוף, -ערך שייר*
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  הון החברה 2.2.3

  :DCFשווי על בסיס 

  :2019בינואר,  31היוון זרמי המזומנים ליום להלן מוצג שווי החברה כפי שחושב בשיטת 

  

 753 -יצוא על כ 100%ובמקרה של  ח"ש מליון 571 -כ הנו, 31.1.2019 ליום, DCF מודל בסיס על ההחברה שווי, ומוצג בהרחבה בחוות דעת זו לעיל לאמור בהתאם

  .)5%-+/ שבין בטווח( מיליון ש"ח

   .מליון ש"ח 151 -לשוק המקומי בלבד (ללא יצוא) הנו כ DCF-שווי החברה על בסיס מודל הכמוצג בניתוח הרגישות שלהלן, ף, בנוס

  עסקה:שווי על בסיס 

, חתמה החברה האם על הסכמי 2019לבורסה, בתחילת חודש ינואר  ד' ובדיווחי הרודיום5בביאור ישראל , בדו"ח הכספי של פנאקסיה 1.5.2כמפורט במתאר בסעיף 

ומשקיע ג'  0.4%מהון החברה הממוזגת בדילול מלא, משקיע ב' בשיעור של לפחות  2.44%השקעה זהים עם שלושה משקיעים (משקיע א' יחזיק בשיעור של לפחות 

, ההשקעה 2019הרודיום וזאת עד לתום שנת  שלים את המיזוג עם החברה הציבוריתתישראל ). במסגרת הסכמים אלו, במידה ופנאקסיה 0.4%בשיעור שלפחות 

   בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה.ישראל בחברה האם תומר אוטומטית למניות של פנאקסיה 

  מיליון ש"ח.  120על פי הסכמי השקעה אלו, לצורך המרת ההשקעה, שווי החברה הממוזגת הנגזר מהעסקה הנו עד 

 לתמוך תמריץ להם ליצור בכדי, ישראל פנאקסיה של למניות אחזקותיהם את להמיר המשקיעים את לתמרץ מנת על נקבע ההמרה יחס, ישראלעל פי הנהלת פנאקסיה 

  .השל המתוכננות בהנפקות

לא היתה מעורבת בעסקאות אלו וגם לא בחנה את הסיבות הכלכליות, משפטיות ועסקיות לתנאי השקעה אלו, וכל המידע שעמד  IFS למען הסר ספק,

     מוצג לעיל ו/או במתאר החברה. IFS לרשות

  (המוצג במסמך זה) הוצגו לדירקטוריון הרודיום. DCF-הנגזר ממודל הישראל שווי החברה הממוזגת על בסיס עסקה זו ושווי פנאקסיה 

  577,992שווי פעילות

        552מזומנים

    (7,445)התחייבויות 

  571,099שווי הון החברה
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  ניתוח רגישות 2.2.4

  ):ש"ח באלפי( ושיעור הצמיחה לטווח ארוך ההיוון לשיעור ביחס, החופשיים המזומנים זרמי היוון שיטת פי על החברה שווי של רגישות ניתוח מוצג, שלהלן בטבלה

  

  ):ש"ח באלפי( וסבירות ייצוא ההיוון לשיעור ביחס, החופשיים המזומנים זרמי היוון שיטת פי על החברה שווי של רגישות ניתוח מוצג, שלהלן בטבלה

  

571,0990.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%

14.2%748,972766,077784,461804,276  825,697  848,930  874,219    

15.2%687,067701,255716,428732,693  750,175  769,018  789,388    

16.2%633,155645,036657,686671,183  685,618  701,091  717,723    

17.2%585,827595,860606,502617,809  629,849  642,695  656,433    

18.2%543,986552,523561,546571,099  581,231  591,997  603,460    

19.2%506,763514,076521,781529,912  538,507  547,606  557,258    

20.2%473,463479,765486,387493,355  500,697  508,446  516,636    

21.2%443,520448,981454,706460,713  467,026  473,669  480,668    

22.2%416,474421,230426,205431,413  436,872  442,601  448,622    

היוון
ר 

עו
שי

שיעור צמיחה לאינסוף 

571,0990.0%50%60%70%80%90%100%

14.2%211,345633,931719,038804,276  889,630  975,089  1,060,644  

15.2%192,914577,616655,095732,693  810,398  888,199  966,087    

16.2%177,055529,219600,147671,183  742,318  813,540  884,844    

17.2%163,276487,219552,464617,809  683,245  748,762  814,354    

18.2%151,200450,457510,731571,099  631,550  692,076  752,672    

19.2%140,536418,039473,932529,912  585,970  642,098  698,291    

20.2%131,057389,260441,267493,355  545,515  597,742  650,028    

21.2%122,580363,560412,099460,713  509,396  558,140  606,940    

22.2%114,958340,487385,914431,413  476,975  522,595  568,268    

היוון
ר 

עו
שי

סבירות לייצוא
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  3פרק 

  והפעילות החברה תיאור
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 4הרודיוםתיאור  3.1

מניותיה  2007והחל מחודש מאי  2005בחודש אפריל  בישראל התאגדה החברה

  -, שינתה את שמה לשם הנוכחי 2017באוגוסט,  23ביום  נסחרות בבורסה.

להרודיום אין פעילות עסקית מעבר להשקעה בחברות   הרודיום השקעות בע"מ.

  .במסחר במתכות ומינרלים באפריקההעוסקות 

 ישראל פנאקסיהמיזוג עם עסקת  3.2

לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למיזוג פעילותה עם ולתוך הרודיום, 

בינואר  2 -ו 2018בדצמבר  30ראו דוחות מיידיים שפרסמה הרודיום בימים 

20195. 

 6ישראל  פנאקסיהתיאור  3.3

  כללי 3.3.1

 פנאקסיה" או/ו" החברה: "להלן( מ"בע ישראל פרמצבטיות תעשיות פנאקסיה

 חוק פי על ונרשמה התאגדה אשר בישראל הרשומה פרטית חברה הינה") ישראל

 תעשייה באזור מצוי החברה מפעל .2017 במאי 18 ביום, 1999-ט"תשנ, החברות

 .לוד בעיר

 .7הקבוצה מהווה את חטיבת הקנאביס בקבוצת סגל

 כיום מעסיקה, עשורים מארבעה למעלה זה הפארמה בתחום פועלת סגל קבוצת

 ומשווקת, שונים פרמצבטיים מוצרים 600 -מ למעלה מייצרת, עובדים 200 מעל

 סגל קבוצת של ומתקנים מוצרים. העולם ברחבי מדינות 30 -מ בלמעלה אותם

                                                             
  מקור: דיווחי הרודיום לבורסה. 4
 , בהתאמה.000918-01-2018 -ו 128469-01-1820מס' אסמכתא:  5
  מקור: מתאר. להרחבה נוספת בנושא ראה במתאר. 6

  . בעולם שונות בריאות רשויות 22 -כ ידי על נבחנו

 ומעשי תיאורטי ידע בעלי ביותר ומקצועי מנוסה צוות כוללת החברה הנהלת

 אסי ד''עו ,ומייסד ל''מנכ, סגל דדי ר''ד: רפואי וטיפול ייצור בשיטות נרחב

 דוד' פרופ; טכנולוגיות ל''סמנכ, גולדברג ערן ר''ד ,ראשי עסקים מנהל, רוטברט

 לחקר במעבדה ראשי כחוקר המשמש מייעץ דירקטוריון חבר, מאירי) דדי(

 דירקטוריון חברת, ליבוביץ נועה ר''ד ,בטכניון קנבינואידים וחקר הסרטן

 חדשניים מוצרים לפיתוח היחידה ראש, בכירה לית''כסמנכ שימשה, פעילה

 אשר, כספים ל''סמנכ, בנימיני וגיל ,מ''בע פרמצבטיות תעשיות טבע בחברת

 . ל''ובחו בארץ הנסחרות ציבוריות לרבות, חברות במגוון בתפקידים שימש

 זכות סגל מקבוצת וקיבלה (כהגדרתו להלן) הפעילות בתחום פועלת החברה

 הרוחני הקניין בכל שימוש לעשות, מסויגת בלתי, מוגבלת בלתי, בלעדית שימוש

(להרחבה ראה סעיפים  שנדרש ככל הפעילות בתחום וברישיונות פטנטים לרבות

  .למתאר) 3.13 -ו 3.12

והמתקדם והקניין בפעילותה מתבססת החברה, בין היתר, גם על הידע הרב 

סיון שנצבר אצל הנהלת החברה לאורך יהרוחני אשר נצבר בקבוצת סגל, ועל הנ

  השנים.

 תרופות לייצור אישור ר"מהיק קיבלה אשר בישראל הראשונה היא 8החברה

   ).GMP תקן( רפואי קנאביס מבוססות

 קאנביס פנאקסיה, שיוןיהר מחזיקת באמצעות בפועל כיום מתבצע הייצור

. בפועל הייצור עלויות מלוא החזר תמורת, החברה עבור בבלעדיות, ישראל

 להרחבה אודות הקבוצה ראה במתאר 7
 לרבות דרך זכות מחברה אחרת בקבוצת סגל. 8
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 100 תמורת הייצור פעילות את או/ו הרשיון את לרכוש אופציה ניתנה לחברה

  .במתאר 3.13.1 בסעיף כמפורט, היק״ר לאישור בכפוף, עת בכל, ש״ח

 רפואי לשימוש הקנאביס יצרן היא החברה, החברה ידיעת למיטב, כן כמו

)IMC-GMP (פנימית אנליטית מעבדה ברשותו אשר בישראל היחיד )בשטח 

, מעבדה בדיקות לביצוע הבריאות משרד ידי על מוסמכת אשר), החברה מפעל

 בהתאם בקנאביס בדיקות לערוך ר"היק מאת בתוקף רישיון מחזיקה ואשר

 משרד של רפואה חומרי של ותקנים לביקורת המכון של ההסמכה פירוט להיקף

  .הבריאות

 נוספת אחת חברה רק מחזיקה, החברה ידיעת למיטב, זה מתאר למועד נכון

  .בישראל IMC-GMP בתקן

 קנאביס מוצרי של הפצה שירותי למתן באישור גם מחזיקה פנאקסיה קבוצת

. מ"בע לפנאקסיה ר"היק ידי על הוענק אשר), IMC-GDP( בישראל רפואי

 להענקת בהסכם הבת החברה ועם החברה עם התקשרה מ"בע פנאקסיה

 עלויות מלוא החזר כנגד, הרישיון באמצעות, הפעילות בתחום הפצה שירותי

  .בפועל ההפצה

 האבטחה לתחום האחראי הביטחון מממונה אישור לקבוצה כי גם יצוין

  .IMC-GSP – החברה למפעל ביחס ר"ביק והביטחון

  

  

  

  

  פעילות החברה 3.3.2

  כללי 3.3.2.1

 רפואי קנאביס מבוססי מוצרים ייצור הינו הפעילות תחוםכמפורט במתאר, 

  :אשר"), המוצרים: "להלן(

 של היעד שוק אם גם, בישראל הוא הקנבינואידי הגלם חומר מקור  .ג

 .ישראל איננו המוצרים

 איננו הקנבינואידי הגלם חומר מקור אם גם ישראל הוא היעד שוק  .ד

 .בישראל

 הגלם חומר מקור כאשר מוצרים ייצור כולל אינו הפעילות תחום -

 .ישראל איננה היעד ומדינת ישראל איננו הקנבינואידי

  .וקנדה הברית לארצות מוצרים ייצוא כולל איננו הפעילות תחום -

  

) קנאביס תפרחות( גלם חומר החברה מקבלת, הישנה האסדרה פי על בפעילותה

 לקוחותיה עבור מייצרת, הישנה האסדרה לפי המורשים המגדלים 8 מתוך 7 -מ

, מגולגלות תפרחות) 3; (שמנים) 2; (תפרחת אריזות) 1: (הבאים המוצרים את

 המוצרים את מחלקת או/ו המטופלים לבתי ישירות המוצרים את ומוסרת

 עצמית חלוקה לצורך למגדלים המוצרים מוסרת או/ו חלוקה במרכזי

 במרץ 31 ביום להסתיים צפויה הישנה האסדרה, לעיל כאמור. שלהם למטופלים

  .במלואה החדשה האסדרה של לתוקף כניסתה עם 2019

 גלם חומר החברה רוכשת, החדשה האסדרה פי על הפיילוט במסגרת בפעילותה

 רישיון בעלי( החדשה האסדרה פי על מורשים ממגדלים) קנאביס תפרחות(

IMC-GAP המרקחת לבתי אותם ומוכרת, המוצרים את מייצרת), ר"מהיק 

 למועד. המטופל בחירת לפי, המטופלים לבתי אותם מפיצה או המורשים

, החדשה האסדרה לפי המורשים מגדלים 6 ישנם הערכת שווי זו ועל פי המתאר,
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 50 -כ להיות צפויים, מלא לתוקף החדשה האסדרה של כניסתה עם כאשר

  .גלם חומר לרכוש החברה תוכל מהם  מורשים מגדלים

 לגדל מותר מורשים למגדלים רק, הישנה האסדרה במסגרת – פירוט וביתר

 הישנה האסדרה פי על. מפוקח במחיר, למטופלים ישירות המוצרים את ולהפיץ

, שלהם הגידול בחוות מוצרים בעצמם מייצרים המורשים מהמגדלים חלק

 למרות, משנה בקבלנות החברה אצל המוצרים את מייצרים מהמגדלים וחלק

, למגדלים שייך המוצר, הישנה האסדרה פי על, כן כמו. כן לעשות חייבים שאינם

 מהמגדלים לגבות רשאית והחברה, למטופלים המוצר את לחלק רשאים הם רק

  .משנה כקבלן ואריזה ייצור עמלת ורק אך

 רשאים)  IMC-GMP( ייצור רישיון בעלי יצרנים רק, החדשה האסדרה במסגרת

 מרקחת לבתי מוצרים למכור רשאים וכן רפואי קנאביס מבוססי מוצרים לייצר

 בתי באמצעות ולמטופלים ))IMC-GDP( רישיון בעל מפיץ באמצעות( מורשים

 עוד רשאים יהיו לא המגדלים, החדשה האסדרה פי על, כן על יתר. המרקחת

 לבתי או למטופלים מוצרים למכור רשאים יהיו ולא בעצמם מוצרים לייצר

 יהיו גידול רישיונות בעלי, החדשה האסדרה פי על, בנוסף. ישיר באופן המרקחת

 ייצור רישיון לבעל ורק אך אותה ולמכור, בלבד חקלאית תוצרת לגדל רשאים

  ) .IMC-GMP( החדשה האסדרה פי על

 מרץ חודש לסוף המתוכננת בתחום החדשה האסדרה של הצפויה כניסתה עם

 מרקחת לבתי או למטופלים מוצרים למכור המגדלים עוד רשאים יהיו לא, 2019

 ידיעת למיטב כאשר), IMC-GMP( בלבד ייצור רישיון בעל למפעל רק אלא

, נוספת אחת לחברה) IMC-GMP( ייצור תקן הוענק זה דוח למועד נכון, החברה

  .החברה מלבד

 

 :החברה פועלתהמודלים העסקיים על פיהם  3.3.2.2

 החברה זה מודל פי על – בשיתוף פעולה עם משווקייצור עצמי או   .א

 מוצרים ומייצרת מורשים ממגדלים רפואי קנאביס תוצרת רוכשת

 לבתי ישירות משונעים או מורשים מרקחת בבתי נמכרים אשר

  .)למשל" אקסיבן(" מותג שם תחת מטופלים

 קנאביס תוצרת מקבלת החברה זה מודל פי על – OEMייצור במודל   .ב

 עבור מוצרים התוצרת בעזרת מייצרת), עלות ללא( מהמגדל רפואי

 בתמורה התוצרת את המגדל עבור ומשנעת שלו המותג שם תחת המגדל

   .בלבד שינוע ודמי ייצור דמי של לתשלום

 שרות, לוגיסטיקה פנאקסיה הבת החברה באמצעות מפעילה החברה, בנוסף

 מפעילה, זה שרות במסגרת. המטופלים לבתי ישירות המוצרים להפצת

 -מ מלמעלה הזמנות המקבל) סנטר קול( לקוחות שרות לוגיסטיקה פנאקסיה

 לבתי ישירות המוצרים את המשנע הפצה ושרות בחודש מטופלים 10,000

   .המטופלים

 החברה:ושרותי מוצרי  3.3.2.3

המוצרים אותם ניתן לספק היום למטופלים בישראל לפי האסדרה הישנה 

 האסדרה החדשה הינם:וטרום 

i .  גרם בחלוקה לפי פרופילים  10תפרחות ארוזות בשקיות של

 קנבינואידים שונים.

ii. .תפרחות גרוסות עבור אידוי או עישון 

iii .  גרם כל אחת. 0.5סיגריות מגולגלות של 
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iv . .שמנים בחלוקה לפי פרופילים קנבינואידים שונים 

תחת האסדרה הישנה, כמפורט לעיל,  כוללים את כל המוצריםמוצרי החברה 

  והחברה מספקת אותם ללקוחותיה השונים.

בהתאם לאסדרה החדשה, המוצרים אשר תפיק ותמכור החברה יהיו אך ורק 

מוצרים ששרשרת ההפקה שלהם הייתה ברמת איכות הראויה לשימוש רפואי 

)IMC-Medical Grade כאשר ריכוזי החומרים הפעילים שבהם ידועים (

  . 9קים ומתאימים לטבלה שפרסם משרד הבריאות בנושא זהובדו

יצוין, כי בהתאם לאסדרה החדשה, נכון למועד פרסום המתאר, יהיו מאושרים 

  להפצה מוצרי קנאביס רפואי בתצורות הבאות:

i .  תפרחות קנאביס מיובשות וארוזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס

 גרם. 10(נטו) בכל אריזה הוא 

ii.  מיובשות ומגולגלות בתצורת גליליות (סיגריות) תפרחות קנאביס

בעלות פילטר או קצה לאחיזה (פיית שאיפה), באריזות בהן המשקל 

 . 10גרם 10הכולל של הקנאביס (נטו) בכל אריזה הוא 

iii .  מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל  –שמן

 גרם. 10של מיצוי הקנאביס המהול (נטו) הוא 

מוצרים בחודש בשוק הישראלי בלבד, כולל ייצור  50,000 -רת כהחברה מייצ

מותגי הקנאביס הרפואי הנמכרים כיום בישראל, לרבות מותג  9מתוך  8של 

הפרימיום "אקסיבן" המיוצר בשיתוף פעולה עם חברת התרופות "רפא". 

החברות  8מתוך  7בנוסף, החברה מייצרת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור 

                                                             
9  https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf 

 .ביקוש העדר בשל זה מוצר מייצרת איננה החברה, הערכת שווי זו למועד 10

בעלות רישיון הגידול בישראל על פי האסדרה הישנה והתקשרה עם המגדלים 

הסכמים גם ביחס לייצור עבורם על פי האסדרה החדשה ככל האמורים ב

 שיתקבלו על ידי המגדלים הרישיונות הנדרשים.

  מוצרים חדשים

 מתן בדרכי מוצרים לרישום ביחס רגולטוריים אישור בתהליכי מצויה הקבוצה

) נרות( פתילות; לכסניות; לשוניות תת טבליות; בליעה טבליות: כגון חדשות

 תמיסה); בודד מינון( לשאיפה תמיסה; וגינלים) נרות( פתילות; רקטלים

 אינם אלה מוצרים. דרמלים טרנס ים'פצ; וקרמים משחות); מחסנית( לשאיפה

 להתחיל מנת על, שלהם לרישום פועלת והחברה בישראל והפצה לשיווק ניתנים

  .2019 שנת במהלך בישראל לשווקם

 הגדלה יאפשרו אשר מגוונים פתרונות להציע ביכולתה, החברה הנהלת להערכת

  .אינטנסיביים התפתחות בשלבי המצוי, השוק פוטנציאל של

 מניפולציות ולבצע שונים קנבינואידים 20 -כ לזהות יכולת לחברה, בנוסף

 במחקרים קלינית שהוכח באופן ספציפיות למחלות ולכוונם הפעילים בחומרים

  .הקבוצה פעילות במסגרת שנצבר הרחב הידע בסיס על וזאת מקיפים

  

  מחקר ופיתוח 3.3.3

 בקבלת הכרוכים הרישוי בתהליכי החברה נושאת בהן ההוצאות מלבד

  .פ"מו הוצאות לחברה אין, החברה ידי על המיוצרים חדשים למוצרים רישיונות

 בקבוצת נצבר אשר הידע הרב על החברה מסתמכת הפעילות בתחום בפעילותה

  . סגל



 

 IFS Consulting & Investments    ישראלהערכת שווי חברת פנאקסיה  |   19

 

 2017 ביוני 22 ביום התקשרה החברה, 3.12בסעיף כמפורט במתאר , זה בהקשר

 בבעלותה, החברה של אחות חברה( מ"בע קוויקאן ועם השליטה בעלת עם

, רישוי בהסכם"), הרישיון בעלות: "יחד שתיהן) (השליטה בעלת של המלאה

, חוזרת בלתי, בלעדית שימוש זכות, לחברה הרישיון בעלות העניקו במסגרתו

 או מדעיים יישומים לו שיש הרוחני הקניין זכויות בכל, להעברה ניתנת שאינה

 מתחם שמות או מסחר סימני כגון כלכליים יישומים למעט( טכנולוגיים

)domain names ,((מוצרי של ומכירה הפצה, ייצור למטרות, ישראל בארץ 

  .בלבד בישראל החברה

 השימוש לזכות בתמורה. AS-IS בסיס על לחברה הוענקה ברישיון השימוש זכות

 אינו ההסכם .החברה מרווחי 1% הרישיון לבעלות החברה משלמת ברישיון

  . בזמן קצוב

 בתחום פנדינג פטנטים 6 -ב בלעדית שימוש זכות לחברה, להסכם בהתאם

  .11הפעילות

   

                                                             
  במתאר. 3.12להרחבה ראה סעיף  11



 

 IFS Consulting & Investments    ישראלהערכת שווי חברת פנאקסיה  |   20

 

  

  

  

  

  4 פרק
  שוק וסביבה עסקית -קנאביס
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  כללי 4.1

 ותהנקרא ייחודיות תרכובות כימיות 100-צמח הקנאביס מכיל יותר מ

נצרכים על ידי בני אדם הם מפעילים  קנבינואידיםכאשר ה קנבינואידים.

קנבינואידים הנמצאות במערכות שונות בגוף האדם. -קולטנים המכונים אנדו

רחב של  ותם של הקנבינואידים במגווןמעורבחשפו את  12מחקרים רבים

תהליכים פיזיולוגים ופתולוגים ביניהם: הולכה עצבית, נוירוגנזה, בקרת משק 

למידה מוטורית, תיאבון, תחושת כאב, , האינסולין, בקרת המערכת החיסונית

 .מצב רוח וזיכרון

נכון להיום, מוצרי קנאביס המאושרים לשימוש רפואי מוגדרים ומסווגים על פי 

מחקרים חוזרים  .CBN -ו THC ,CBDהיחס והכמות של הקנביאונידים 

יחד עם חומרים נוספים  CBN -ו THC, CBDונשנים הוכיחו כי שילוב בין 

ה הקיימים בצמח הקנאביס מייצרים אפקט אשר איננו פועל בצורה זהה במיד

  .ה ביניהםוישנה הפרד

. 13ברחבי העולם כמו גם בישראלבקנאביס  בשנים האחרונות הורחבו מחקרים

וזאת בעיקר  14מדינת ישראל נחשבת למרכז עולמי בתחום של מחקר קנאביס

הודות למחקריו של חתן פרס ישראל, פרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה 

                                                             

למידע נוסף אודות המחקרים החדשים בתחום: 12
%D7https://www.thcendcbd.com/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99

-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A2%D7%9C-%9D

%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/ 

13 -http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A
-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA

%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1%D7/  

14 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/881/049.html  

ריו הובילו למחקרים ואשר מחק THC-גילה את ה 1963העברית, אשר בשנת 

 מחקרים עשרות, נערכים בישראל על פי דיווחיםבארץ ובעולם.  15רבים בתחום

מחלות הבודקים את ההשפעה של טיפולים באמצעות קנאביס על  קליניים

 .וסרטןאפילפסיה, פסוריאזיס שונות כמו 

מדינות רבות בעולם מקדמות הליכים מקלים יותר ויותר בתחום הקנאביס 

. ברשימת המדינות נמצאות מדינות כמו קנדה, אוסטרליה, גרמניה, 16הרפואי

צ'כיה ומדינות אירופאיות רבות, אליהן הצטרפה זה מכבר מדינת ישראל. יצוין 

כי מדינת ישראל נחשבת כמדינה מובילה בגידול ופיתוח מוצרי קנאביס רפואי 

 באיכות גבוהה. 

נת ישראל והן בעולם, היחס כלפי בשנים האחרונות ניתן להבחין כי הן במדי

בנוסף, ובכלל זה, היחס כלפי שימוש בקנאביס רפואי.  17הולך ונפתחהקנאביס 

המדיקליזציה של תחום הקנאביס הרפואי שמוביל משרד הבריאות בראשות 

רופאים להעניק אישורים לשימוש בקנאביס  81היק"ר, כוללת גם הסמכת 

15 -cannabis-medical-https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/Pages/res
14.6.16.aspx-research  

  למידע נוסף אודות קידום הרגולציה בעולם:  16

http://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95
-%D7%90%D7%A0%D7%94
-95%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%

%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/ 

לדוגמה, בעשרים ושתיים מדינות בארה"ב קיימת מדיניות אי הפללה, בתשע מדינות בארה"ב  17
  קיימת לגליזציה מלאה.
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רופאים). הוספת  36, היו בסה"כ 2017(כאשר עד חודש ספטמבר  18רפואי

הרופאים הינו מהלך אשר נועד בין השאר "להנגיש" את הליך קבלת הרישיונות 

לחולים נוספים. על פי פרסומים שונים מספר הרופאים אשר יוסמכו צפוי להיות 

  19גדול אף יותר.

ה היו לבצע הסדרה את התקינה החדשה אשר מטרותי היק"רפרסם  2017בשנת 

של קנאביס ומסודר ליצור מקור אספקה מפוקח  ,של תחום הקנאביס הרפואי

רפואי ולאפשר זמינות רבה יותר של קנאביס רפואי איכותי באופן הדומה, ככל 

 תחולק ההפקההניתן, לזה הקיים בתרופות. לפי התקינה החדשה, שרשרת 

של מעבדת שרות לתחום לחמישה רישיונות נפרדים (לא כולל רישיון שישי 

 הקנאביס.

  

  צמח הקנאביס  4.2

 מחלות עם בהתמודדות במיוחד, ייחודיות רפואיות סגולות הקנאביס לצמח

 שקנאביס עדויות ישנן. עתיק יומין הינו הקנאביס בצמח השימוש. קשות

 שימשו וזרעיו הצמח סיבי. שנים 5,000 -מ למעלה לפני כבר בסין גודל סאטיבה

 היו הקודמת המאה של 30 -ה לשנות עד. תעשייה מוצרי של מגוון רחב לייצור

 בשנת. העולמית חלק מהפרמקופיאה הצמח של תמציות הכילו אשר התרופות

 הרפואי השימוש באירופה, ב''בארה בקנאביס הרפואי השימוש הופסק 1937

  .70 -ה שנות תחילת עד נמשך במוצרי הקנאביס

                                                             
18 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_
2.aspx   

 THC–ה  הוא מביניהם המפורסם כאשר פעילים חומרים מאות קיימים בצמח

 רפאל' ופרופ גאוני יחיאל' פרופ ידי על במכון וייצמן לראשונה ובודד שזוהה

של  הרפואית האיכות. הקנאביס) חקר על ישראל פרס את (שקיבל משולם

 גבוהה רמה על שמירה, הגידול אופן: גורמים מספר ידי על נקבעת הקנאביס

 זנים של וייעוד התאמה זנים ובעיקר השבחת, פעילים חומרים של באחוזים

  .שונות למחלות

  מינים

 שמהם והייבריד אינדיקה, סאטיבה - עיקריים מינים שלושה הקנאביס לצמח

  :מהם אחד כל על קצר להלן הסבר. זנים של רחב מגוון לייצר ניתן

 דקים ועלים, צר מבנה, ארוך בגבעול מאופיין - סאטיבה קנאביס  .א

, באירופה הוא המין מקור .אינדיקה) לקנאביס (ביחס יותר ומשוננים

 לרוב יש לסאטיבה. 1753 בשנת המדעית בספרות לראשונה תועד והוא

 הפעילים החומרים - (קנבואידים CBD-ו THCגדול יותר של  יחס

 ופחות לאנרגטי נחשב והוא האינדיקה לעומת בקנאביס) העיקריים

 היום בשעות לצריכה מומלץ סאטיבה קנאביס, רפואית מבחינה. מרדים

 .הלילה בשעות לשימוש האינדיקה מומלץ בעוד

 יותר נמוך, בהודו שמקורו אינדיקה הקנאביס צמח - אינדיקה קנאביס  .ב

 מבחינה. משוננים ופחות עבים יותר שלו והעלים סאטיבה מקנאביס

 של מזה גבוה THC-ל CBDיחס  מכיל אינדיקה קאנביס, פרמקולוגית

19 .doctorsonly.co.il/2018/11/152736https://quality/ 

https://www.haaretz.co.il/news/health/1.6644215  
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 מומלצים האינדיקה זני, רפואי שימוש מבחינת. סאטיבה הקנאביס

 . יומי לשימוש הסאטיבה של אלו בעוד לילה לשימוש

 רוב, כיום. ואינדיקה סאטיבה קנאביס של משולב מין - הייבריד קנאביס  .ג

 סאטיבה של מסוים ביחס שילוב רפואי מכילים לשימוש הנפוצים הזנים

 המינים השונים של והמאפיינים התכונות בין לשלב שניתן כך. ואינדיקה

 השונים. לצרכים ולהתאימם

  

 20בישראל רגולציה 4.3

ניצני שימוש  בישראלתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת, החלו מ

. כל עוד התופעה לא הייתה שכיחה, התיר משרד למטרות רפואיותביס אבקנ

ביס לצרכים אבקשה לגופה, את השימוש בקנהבריאות, לאחר בחינת כל 

בהתאם לסמכותו מבלי שנקבעו כללים מנחים לעניין זה או לעניין  רפואיים

ככל שהתרחבה מגמת השימוש . אספקת הסם לבעלי רישיונות השימוש בו

ביס הלך וגדל, התבהר אומספר בעלי הרישיונות לשימוש בקנ רפואיביס אבקנ

ל התחום, החל מגיבוש הנחיות לאישור כי קיים צורך בהסדרה כוללת ש

שרשרת ההפקה, משלב הריבוי ועד לשלב ביס דרך הסדרת אהשימוש בקנ

התקינה החדשה השנים, נעשו מספר ניסיונות להסדרת התחום.  לאורך. הניפוק

נערכה על ידי משרד הבריאות  כמפורט להלן, ת הממשלהובהחלט שעוגנה

ם שוטפים עם העוסקים בתחום במגעי, בתיאום עם משרדי ממשלה נוספים

  .בסיוע וייעוץ של מספר ועדות שהוקמו לבחינת הנושא

                                                             

20 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf  לפרוט נוסף ראה גם
 פרק שני במתאר

21 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx   

שבה נקבע כי משרד הבריאות  3609 'התקבלה החלטת ממשלה מס 2011בשנת 

ישמש "סוכנות ממשלתית", בהתאם להוראות האמנה ולצורך כך הוקמה 

זו  לפי החלטה בנוסף,. )יק"ר(במשרד הבריאות ה"יחידה לקנביס רפואי" 

הוקמה ועדת היגוי בין משרדית המורכבת מנציגי משרדי ממשלה רשויות 

התקבלה  2013ממשלתיות וגופים אחרים למעקב ותיאום בנושא. בשנת 

  . ובה נקבעו עקרונות להסדרה וקווי פעילות 1050 'החלטת ממשלה מס

אשר קבעה את המתווה  158721התקבלה החלטת ממשלה מס'  2016בשנת 

להסדרת תחום הקנאביס הרפואי ואשר מכוחו נכתבה האסדרה החדשה. על 

בסיס מתווה זה פרסם היק"ר תקינות מתאימות לכל חוליה בשרשרת הפקת 

האסדרה החדשה  22").האסדרה החדשהמוצרי קנאביס רפואי (לעיל ולהלן: "

ואי נאות קובעת סטנדרטים נאותים לאיכות על מנת לאפשר שימוש רפ

בקנאביס רפואי באופן הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות. מאחורי 

) פיקוח על פרקטיקה רפואית 1האסדרה החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות: (

) אפשרות לנגישות 2והתוויות לשימוש בקנאביס רפואי על ידי מטופלים; (

תנאי איכות ואספקה של קנאביס רפואי באיכות טובה, על בסיס אמות מידה ו

  אדוקים. 

בנוסף, המדיקליזציה של תחום הקנאביס הרפואי שמוביל משרד הבריאות 

רופאים להעניק אישורים לשימוש  81בראשות היק"ר, כוללת גם הסמכת 

רופאים).  36, היו בסה"כ 2017(כאשר עד חודש ספטמבר  23בקנאביס רפואי

" את הליך קבלת הוספת הרופאים הינו מהלך אשר נועד בין השאר "להנגיש

22 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf  
23 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_
2.aspx   
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הרישיונות לחולים נוספים. על פי פרסומים שונים מספר הרופאים אשר יוסמכו 

 24צפוי להיות גדול אף יותר.

האסדרה החדשה מבוססת על העיקרון שכל פעולה בצמח הקנאביס במהלך 

שרשרת הפקה, לרבות ריבוי, גידול, ייצור, החזקה, הפצה, שינוע, בדיקות 

ת בעמידה בהוראות כל דין, וכן בקבלת רישיונות מעבדה וניפוק, מחויבו

מתאימים שיונפקו על ידי היק"ר. קבלת הרישיונות מחייבת עמידה בדרישות 

איכות הראויה לשימוש רפואי וכן דרישות אבטחה קפדניות ומפוקחות בהתאם 

לסוג הרישיון, כפי שגובשו וכי שיעודכנו מעת לעת, לרבות ובהתאם להמלצות 

  המלצות משטרת ישראל. –ן פנים, ובכל הקשר לאבטחה ומיגון המשרד לביטחו

  

על מנת להגיע לרמת סטנדרטיזציה גבוהה ועל מנת להבטיח רמת הדירות 

ואחידות גבוהה כראוי ממוצר לשימוש רפואי, תהליכי הריבוי והגידול של צמחי 

הקנאביס המשמשים ליצירת חומרי הגלם, תהליכי הייצור והאריזה ותהליכי 

-goodה והניפוק שלהם, כולם ייעשו תחת בקרה ופיקוח אדוק של ההפצ

practices25 -, בהתאם לMedical Grade-IMC לפיכך, לכל אורך התהליך .

משלב הריבוי ועד ייצור מוצר סופי וניפוקו בבית מרקחת, מחויבת כל חוליה 

בשרשרת ההפקה על שמירה אדוקה של תנאי סביבה אופטימליים ואחידים 

וכמו כן, שמירה אדוקה על תהליכי עבודה מוגדרים ואחידים המבוססים על 

שרת ההפקה צריכות להיערך פרוטוקולי עבודה סטנדרטים. לכל אורך שר

בדיקות אנליטיות סדירות ותקופתיות כנדרש, על מנת לוודא ולתעד כי הצמח 

                                                             
24 https://quality.doctorsonly.co.il/2018/11/152736/ 

https://www.haaretz.co.il/news/health/1.6644215  
25 GAP-IMC ,GMP-IMC ,GDP-IMC ,GSP-IMC.  

26 
ealth.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdfhttps://www.h  

עומד בסטנדרטים האנליטיים וברמת האיכות הנדרשים בכל שלב משלבי 

 שרשרת ההפקה.

לכל אחד מהם נדרש רישיון  , אשרחולקה לחמישה שלבים ההפקהשרשרת 

תאגידים נפרדים, כאשר על ידי  יוחזקו ,ב'-א' ו רישיונות, למעט רישיוןנפרד (כל 

 – 26)אין מגבלה שיהיה בעל שליטה זהה באותם תאגידים

מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח  – 27ריבוי מתקן  )א(

של זנים של צמח הקנאביס בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות 

). על מנת לבצע את הליך הריבוי בהתאם לתקינה IMC-GAP(תקן 

החדשה יש לייבא מחו"ל את חומר הריבוי בתצורת חומר צמחי (כגון 

י הנחיות היק"ר (נדרש יחורים, תרביות ריקמה וכו') על פיזרעים, 

"היתר יבוא" ו"רישיון יבוא לסם מסוכן") ובהתאם לתקנות הגנת 

הצומח (יבוא צמחים, מוצרים צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), 

וייבוא חומר הריבוי  הנדרשים . לאחר קבלת האישורים2009-התשס"ט

ארצה, החומר הצמחי המיובא מחויב בתקופת הסגר, גידול בהסגר 

  עבדה.ובדיקות מ

מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס רפואי  – 28גידול מתקן  )ב(

 מתקן). IMC-GAPבהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות (תקן 

אותה עד הריבוי ובה יגדלו  ממתקן אצוות הריבויקבל את מהגידול 

27 https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.pdf  

28 .health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdfhttps://www  
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 נבדלים ומופרדים יהיוביס אגידול הקנ מתקני. להפיכתה לאצוות גידול

 ריבוי גם אם יהיו בסמיכות באותו מתחם. ממתקני ה

 אל הגידול ממתקן הגידול אצוות מועברת זה בשלב – 29מפעל ייצור  )ג(

 בדומה, קנאביס מוצרי של ואריזה ייצור, עיבוד לצורך הייצור מפעל

 מקצועיות מידה לאמות בהתאם יתנהלו ואשר תרופות למפעלי

  .כאמור תקן בעלת הקבוצה). IMC-GMP תקן( מתאימות

 למועד נכון קיימת ישראל במדינת ,החברה מלבד, החברה ידיעת למיטב  

 . IMC-GMP תקן בעלת נוספת אחת חברה רק המתאר פרסום

לאחר הפיכת צמח הקנאביס למוצר  – 30בית מסחר למוצרי קנאביס  )ד(

מוגמר וארוז, יועברו המוצרים המוגמרים לאחסון ולהפצתם. בית 

המסחר יתנהל, בין היתר, בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות 

). החברה בעלת רישיון שינוע כאשר במקביל לכך היא IMC-GDP(תקן 

הפקת התקשרה עם חברות בעלות בתי מסחר לצורך קיום שרשרת 

 הקנאביס הרפואי.

 המוגמרים המוצרים, הסופי בשלב –בית מרקחת ניפוק מוצרי קנאביס   )ה(

 בקנאביס) מרשמים( שימוש רישיונות בעלי למטופלים ויונפקו יוחזקו

 לפעול האפשרות את בוחנת החברה, זה למועד נכון. רפואיות למטרות

 . פעולה שיתופי של בדרך לרבות, זה רישיון לקבלת

מלבד חמשת הרישיונות כאמור לעיל, קיים גם רישיון שישי של מעבדת שרות 

  לתחום הקנאביס הרפואי. 

                                                             

29  https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf     

30  https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf   

בנוסף, כל בעל רישיון חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי  - אבטחה

לשמור על הקנאביס ומוצריו מפני אובדן או גניבה. בשל החשש כי הקנאביס 

סגרת האסדרה החדשה נקבעו אמות יהווה מוקד משיכה לגורמים עבריינים, במ

מידה מחייבות לאבטחה ומיגון בהלימה אל מול איומי הייחוס עבור כל חוליות 

שרשרת ההפקה, משלב חומר ריבוי צמחי ועד לניפוק "מוצר קנאביס" מוגמר 

בבית מרקחת ועבור "אמצעי השינוע" הנדרשים בין החוליות. האסדרה החדשה 

. 31GSP-IMCאים נאותים בהתאם לתקן דורשת כי הפעילות תאובטח בתנ

מחייבות אבטחה ומיגון עבור כל  IMC-GSPאמות המידה הקבועות בתקן 

חוליות שרשרת ההפקה, משלב אספקת הריבוי ועד לניפוק מוצר. יודגש, כי 

קבלת אישור אבטחה מהיק"ר הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של רישיון 

רשרת ההפקה חייב לעמוד בדרישות לעיסוק בקנאביס רפואי. כל אתר בש

אבטחה שוטפות. אי עמידה בדרישות האבטחה עלולה להוות עילה לשלילת 

 אישור האבטחה וסגירת האתר ו/או הפסקת שינוע אל ומהאתר. 

ביחס למפעל החברה ולאמצעי השינוע בהם עושה  IMC-GSPלקבוצה תקן 

   החברה שימוש.

: בשלב הראשון מוגשת בקשה לקבלת הליך קבלת רישיון כולל ארבעה שלבים

אישור ראשוני; בשלב השני היק"ר בוחן את עמידתו של מגיש הבקשה בתנאי 

הסף לקבלת רישיון, ובכפוף לעמידה בתנאים כאמור מעניק למבקש אישור 

ראשוני זמני וקוד עוסק; השלב השלישי הינו שלב ההקמה של האתר הרלוונטי 

"ב) על בסיס האישור הראשוני. במסגרת שלב (מתקן גידול, מפעל ייצור, וכיוצ

זה נבחנת עמידה בתנאי איכות נאותים ובתנאי אבטחה ומוגשת בקשה לרישיון; 

השלב הרביעי הינו שלב קבלת רישיון לתקופה של שלוש שנים או במקרה של 

31 https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf   
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חמש שנים. הרשיון ניתן לחידוש בכפוף למגבלות ותנאים של  –מפעל ייצור 

ות שוטפת אשר כוללת מספר ביקורות שנתיות ועמידה היק"ר, והמשך התנהל

  בכל התנאים והמגבלות על פי דין. 

כאמור, החברה בעלת רישיון פעיל מאת היק"ר לייצור של מוצרי קנאביס 

  לשימוש רפואי והפצתו לבתי מרקחת ולמטופלים.

נתונים שנמסרו על ידי מנהל היק"ר לרבות  נו ועל בסיס דיווחיםלמיטב ידיעת

הוגשו מאות בקשות , 2017בדצמבר  18בוועדה למלחמה בסמים מיום 

אישורים  156 -אישורים זמניים לגידול ו 242לרישיונות גידול וריבוי והתקבלו 

בקשות להקמת מפעל  60זמניים לריבוי. כמו כן, למיטב ידיעת החברה הוגשו 

בתי מרקחת הגישו בקשה לשיווק  96ים זמניים; קיבלו אישור 29ייצור, מתוכן 

-קיבלו אישורים זמניים (אשר מתוכם קצת פחות מ 72מוצרי קנאביס ומתוכם 

 22בתי מסחר הגישו בקשות לשיווק מתוכן  44פארם); -הם סניפים של סופר 40

 32קיבלו אישורים ראשוניים.

  33צואי

ים מוגמרים מבוססי אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצר 2019בינואר  27ביום 

ועדה בין משרדית של קבלת המלצות וזאת לאחר  קנאביס לשימוש רפואי,

 היקפי אתועדה"). הוועדה העריכה ומשרד האוצר ומשרד הבריאות (להלן: "ה

ייצוא  על פי החלטת הממשלה. בשנה ש"ח מיליארד 4 עד 1 -בכ העתידיים היצוא

  המגבלות הבאות:רפואי, יעשה תחת לשימוש של מוצרי קנאביס 

הייצוא יעשה ע"י משרד הבריאות או ישירות ע"י הצדדים, אך תוך   )א(

 פיקוח הדוק של המדינה.

                                                             
32 

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols
 .aspx  

אשר אושרו על ידי משרד  דבבלמוגמרים  מוצריםייצוא של  יותר  )ב(

 הבריאות. לא יותר ייצוא של שתילים, ייחורים או זרעים.

רפואי לשימוש הייצוא יאושר רק למדינות המתירות שימוש בקנאביס   )ג(

 ואשר יתירו ייבוא מישראל במפורש.

אשר  חברות בעלות אישורים על פי האסדרה החדשהיצוא יאושר רק ל  )ד(

  .לייצוא ממשרד הבריאות רישיוןיקבלו 

הוועדה אף המליצה על הקמת צוות משותף של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה 

יפעלו  והתעשייה, משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד החקלאות, אשר

  רפואי ומוצריו מישראל.לשימוש למיתוג ושיווק ייצוא קנאביס 

של קנאביס  יצואמדינות שאישרו או צפויות לאשר  יימותק ,כמוצג במתאר

  .ועוד קולומביה, אורוגואי, אוסטרליה קנדה כגון, משטחןרפואי לשימוש 

 השוק הבינלאומי 4.4

במדינות רבות בארה"ב השימוש בקנאביס הפך חוקי עבור שימושים רפואיים 

ספציפיים ובמדינות אחרות הוא אף מותר לשימוש למטרות פנאי. לאור המגמה 

העולמית, מדינות נוספות בארה"ב, אירופה ובעולם כולו בוחנות מחדש את 

התייחסותן לתחום הקנאביס. להערכת החברה, הדרישות הרגולטוריות 

והחוקיות הקיימות כיום תעבורנה שינויים בהתאם למגמה גלובאלית זו. 

הצעת החוק אינה מהווה אישור רשמי לייצוא ורק החלטת ממשלה תאפשר את הייצוא  33
 בפועל.
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במדינות הולנד, גרמניה, קנדה ואוסטרליה וכן במדינת וושינגטון בארה"ב, חלו 

 במודל האסדרה של קנאביס לצרכים רפואיים. וחלים שינויים 

  באירופה הקנאביס שוק 4.4.1

הקנאביס הרפואי , שוק 34Prohibition Partners על פי חברת המחקר

  יורו.ליארד ימ 58-על כ 2028לעמוד בשנת צפוי  35באירופה

 את לכאורה המאפשרים חוקים הועברו אירופה ממדינות ניכר שבחלק אף על

 אם ובין הצמח בתפרחת שימוש באמצעות אם בין רפואי בקנאביס השימוש

 מתאפשרת לא מהמדינות בחלק, בפועל ,קנאביס מבוססות בתרופות בשימוש

 קנבינואידים המכילות בתרופות שימוש נעשה שלחלופין או הצמח צריכת

 השימוש את המסדירים חוקים חוקקו לא מהמדינות בחלק, בנוסף. סינטטיים

 לצרוך האפשרות ניתנת מסוימים למטופלים בפועל אך, רפואי בקנאביס

 לרשות מאפשרות לרוב אלה מדינות. ספציפיות מגבלות תחת רפואי קנאביס

 בסיס ועל פרטני באופן אחרות ממדינות הרפואי הקנאביס את לייבוא מוסמכת

  .לגופו מקרה כל

 שוק של ורגולציה המדינה שליטת של בעמדה נקטו ממשלות של קטן מספר

 באספקת היתרון את יש אלה ממלכתיות לתכניות, לכאורה .הרפואי קנאביס

  . אחרות בדרכים מאשר יותר נמוכים במחירים רשומים לחולים רפואי קנאביס

ינואר ( הרגולציה בכל אחת ממדינות אירופההמציג את מידת שלהלן תרשים ה

2019(36:  

                                                             
34 The 4rd Edition of the European Cannabis Report 

 מדינות. 28 35

  

36 The 4rd Edition of the European Cannabis Report 
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 בשנתיים אשר, גרמניהבתחום הנה   הדרך את המובילות המדינות בין

 של ביותר הגדולה הכלכלה. לחוקיאת הקנאביס הרפואי  הפכה האחרונות

 ב"ארה בגודלו, אחרי השלישי כעת הוא הקנביס שוקאשר לה , האירופי האיחוד

מספר משתמשי , במשך השנתיים האחרונות. השוק גודל של במונחים קנדהו

על פי התחזיות, ממשלת . 40,000- מ ליותר 1,000- מ הקנאביס הרפואי גדל

  תידרש לאשר יבוא כדי להתמודד עם הביקוש הגדל. גרמניה

שתאשר לגליזציה מלאה לוקסמבורג צפויה להיות המדינה הראשונה 

  בקנאביס.

, ובלגיה, במהירות מתקדמות אשר איטליה נמצאת, אלה ממדינות הרחק לא

 גישה רבים לחולים מאפשרת אך הקנאביס כלפי עקבי לא ביחס נוקטת אשר

 שביצעו למדינות גם לב לשים ראוי, בנוסף .שלהם התרופות את לגדל ויכולת

, אוסטריה, שוויץ ובהן, בתחום האחרונות בשנים משמעותית התקדמות

 רפואי בקנאביס השימוש את הפכה לאחרונה רק אשר, במלטה. ופולין סלובניה

 השימוש ואילו בקנאביס שימוש של משגשגת תרבות תת קיימת, לחוקי

 מספר ישנן. הפללה אי של מדיניות במסגרת כיום מטופל פנאי לצורכי בקנאביס

 הסובייטית מהגישה לסטות החלו לאחרונה רק אשר אירופאיות מזרח מדינות

 קרואטיה, מקדוניה ,סלובניה: כגון, אלה מדינות. בסמים השימוש כלפי

 וניתן בקנאביס השימוש כלפי ויותר יותר סובלניות עמדות מציגות וסרביה

, כן כמו. הקרוב בעתיד זה בתחום ניכרת התקדמות להתרחש שצפויה לשער

                                                             
 טון 1,800 של הינה הרפואי הקנאביס של באירופה הצריכה כי הינה בענף גורמים הערכת 37

 קנאביס לצרוך אישור לקבל שצפויים מהאוכלוסייה 1.25-2% מתבצע לפי זה חישוב. בחודש
 .רפואי

, רפואי בקנאביס השימוש את ומקדוניה קרואטיה אישרו האחרונה בשנה

  .קנאביס של בנגזרות שימוש אישרו וסלובניה וסרביה

  פוטנציאל שוק היצוא 4.4.2

 ערך, לגרם דולר 10 -בכ מוערך בעולם רפואי קנאביס של שהמחיר מכיוון

 600 -כ על עומדת עולמיים במחירים האמורה הפוטנציאלית היצור תוספת

 ויעמדו לשוק יכנסו נוספים שמגדלים שככל כמובן. בשנה שקלים מיליון

 והערך הייצור יכולת צפויה, רפואי קנאביס מוצרי לייצור המדינה בדרישות

  .בהתאם לגדול ממנה הנגזר

 להיתר בעולם רבות מדינות מצד ערה התעניינות קיימתעל פי פרסומים, 

 רפואי קנאביס לייבוא גם זאת ולצד, הישראלית הקלינית המתודה לאימוץ

 כיה'צ, דנמרק, גרמניה, אוסטרליה יבוא בבקשות פנו, היתר בין כך, מישראל

 היקף, בענף נוספים וגורמים מגדלים של הערכות לפי כי, לציין יש. וקפריסין

 שקלים מיליארד 100 -מ למעלה הינו רפואי קנאביס של הכולל העולמי השוק

  . 37בשנה

 התעניינות שהביעו במדינות רק רפואי קנאביס של השוק היקף כי, יצויין

 וברי, בשנה שקלים מיליארד 4 -ל 1 בין על עומד מישראל רפואי קנאביס בייבוא

 מדינות כי צפוי, בענף הקיימת הכללית המגמה ולאור ייצוא אישור לאחר כי

  . ישראלי לייצוא פוטנציאליות יהיו נוספות
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 בישראל תחרות 4.5

מפעלי  2למיטב ידיעת החברה, למועד המתאר, מלבד החברה קיימים בישראל 

ייצור מוצרי קנאביס רפואי הפועלים במסגרת האסדרה הישנה (שאינם 

מתחריה של החברה בתחום הפעילות. נכון  מגדלים) (קנאביליס ובזלת), שהינם

-IMCלמועד המתאר, מלבד החברה מחזיקה רק חברה אחת נוספת בתקן 

GMP .(שאיפה לחיים) בישראל 

בקשות להקמת  עשרותהוגשו  ,ערכת השווילמיטב ידיעת החברה, למועד ה

קיבלו אישורים זמניים, וחלקן אף החלו בהקמה של  30-כמפעל ייצור, מתוכן 

  מתקני ייצור.

החברה היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור לייצור תרופות 

ואחת משתי החברות הראשונות ), IMC-GMPמבוססות קנאביס רפואי (תקן 

בישראל (ביחד עם  שהחלו לשווק מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בבתי מרקחת

  יים). שאיפה לח

 רפואי קנאביס מוצרי של המותגים 9 מתוך 8 מייצרת החברה, המתאר למועד

 8 מתוך 7 עבור רפואי לשימוש קנאביס מוצרי ייצור לרבות, בישראל הנמכרים

 החדשה האסדרה של כניסתה טרם, בישראל הגידול רישיון בעלות החברות

  .  לתוקף

 הצפוי רפואי לשימוש הקנאביס מגדלי בהיקף הצפוי הגידול, החברה להערכת

 יחד), IMC-GAP( למגדלים רישיונות כחמישים להינתן צפויים( מחד בישראל

 להינתן צפויים( מאידך הרפואי הקנאביס של ההפצה בדרכי הצפוי הגידול עם

), רפואי לשימוש קנאביס מוצרי למכירת בישראל מרקחת לבתי רישיונות מאות

 החברה את ממצב, לעיל כמפורט הייצור רישיון בעלי המפעלים מיעוט לעומת

 כגורם הקבוצה את ומבסס הפעילות תחום של הערך בשרשרת כוח בעמדת

  .בישראל הערך שרשרת של הקריטיים הצמתים בשני המוביל
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  מתודולוגיה
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 כללי 5.1

  שיטות הערכה מקובלות 

  קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסקים וחברות:

  שיטת השווי הנכסי;  •

  שיטת ההשוואה לעסקות דומות;  •

  שיטת המכפיל;  •

  .)DCF methodשיטת היוון זרמי המזומנים ( •

  טת השווי הנכסישי

מתבססת על עלות נכסי החברה בניכוי התחייבויותיו, כפי שהם שיטה זו 

יכול שתיעשה תוך ביצוע התאמות ותיקונים,  . ההערכההמשתקפים במאזנ

שיטה זו מתאימה  בניסיון לאמוד את שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות.

  בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת חברות נדל"ן. חברותבעיקר ל

דומה, אך לא בהכרח  חברהלהערכה של עלות ההקמה של  הגישה מתאימה גם

הצפוי לנבוע מנכסי החברה. החיסרון העיקרי של  להערכת פוטנציאל הרווח

הרווחים הקיים בעסק  השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל

  מעבר לנכסים הרשומים בספרים.

  שיטת ההשוואה לעסקות דומות

שה שימוש במחיר בפועל, לפיו בוצעה עסקת שיטת ההשוואה לעסקות דומות עו

ההערכה, או של עסקים דומים, וזאת בתנאי שעסקה כזו  מכר של החברה נשוא

  בוצעה פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.

, יש למצוא עסקות הדומות בחברות דומותכדי להשוות לעסקות שנעשו 

נתונים מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ו מבחינת תחום הפעילות,

  פיננסיים.

  דומות הינם: חברותשלבי ההערכה בשיטת ההשוואה ל

בעלי מאפיינים תפעוליים הדומים  חברותאיתור עסקות המתייחסות ל . 1

  נשוא ההערכה; חברהל

 ותהדומ ותמציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של החבר . 2

  והחברה נשוא הערכה;

והערכת השווי של החברה חישוב מכפיל ממוצע של החברות הדומות  . 3

  שימוש במכפיל זה. נשוא ההערכה על ידי

יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת נאותה, דרך המחירים שנקבעו בפועל 

מרצון, את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי, ומונעת את  בין קונים ומוכרים

להיות שנויות במחלוקת. כמו כן,  הצורך להתבסס על תחזיות העלולות

מבטיחה כי  בססות על עסקות שמועד ביצוען סמוך למועד הערכת השווי,הת

השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית דומות, 

  נאמנה דרך מחיר השוק. המשתקפות
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החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים, בדרך כלל, באיתור עסקאות 

  ברה המוערך.את שווי הח דומות, מהן ניתן לגזור

  שיטת המכפיל

שיטת המכפיל דומה לשיטת ההשוואה לעסקאות דומות, אך מתבססת על 

  ציבוריות בענף של החברה נשוא ההערכה. מחירי מניות של חברות

 תא פועליהחברה על בסיס היחס הממוצע בענף בו ה כתבשיטת המכפיל מוער

חשבונאי נבחר. הפרמטרים השוק לבין פרמטר  בין נתון המבוסס על שווי

המכירות וההון העצמי.  המקובלים כוללים את הרווח הנקי, הרווח התפעולי,

 לעיתים נעשה שימוש גם בפרמטרים תפעוליים, כגון מספר המנויים, שטחי

מכירה וכו'. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר הרלבנטי מכונה 

  "מכפיל".

כללי ראשוני לגבי שווי החברה אך לא השיטה טובה בעיקר לקבלת אומדן 

השיטה נעוץ בפשטותה ובמהירותה, יחסית  להערכה מדויקת. יתרונה של

שהיא אינה לוקחת  בעובדה לשיטות אחרות. החיסרון העיקרי של שיטה זו נעוץ

 בחשבון שורה של גורמים העשויים להשפיע על השווי הספציפי של החברה,

ום, כגון: שיעור צמיחה שונה, מבנה הון מעסקים "דומים" באותו תח בשונה

העובדה שבמרבית המקרים קיים תחום רחב  שונה וכדומה. חסרון נוסף נובע מן

  נכונה. של מכפילים, אשר מיצועו אינו מביא בהכרח לתוצאה

  )Discounted Cash Flow method( שיטת היוון זרמי המזומנים

של החברה להפיק  הולתשיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכ

מוערך שווי החברה באמצעות היוון זרמי המזומנים,  מזומנים. בהתאם לכך,

העתידיים מהוונים במחיר הון  פיק בעתיד. זרמי המזומניםתאשר צפוי כי 

משקיע  המשקף את הסיכון הגלום בפעילות החברה, ומבטא את התשואה אשר

  סיכון דומה. תבעל חברההיה מצפה לקבל מ

שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי 

שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את  המוצק ביותר. לצורך

והמכירה, המסים וההשקעות,  המכירות, עלות המכירות, הוצאות ההנהלה

יקרי של השיטה נובע יתרונה הע וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי.

נשוא חברה והתייחסותה לגורמים ייחודיים ב תהספציפי חברהמהתאמתה ל

  ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.

חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות, ההוצאות 

  ולקבוע את מחיר ההון המתאים.הרלבנטיות,  וההשקעות העתידיות

  בחרהשיטת ההערכה שנ

   .)DCF( נבחרה שיטת היוון זרמי המזומנים ,החברהלצורך הערכת שווי 

  עקרונות ההערכה

  שלבי ההערכה בשיטת היוון זרמי המזומנים, היו:

  ; החברההפעילות של  םניתוח תחו •

  ; החברהחיזוי הכנסות  •
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ניתוח מבנה ההוצאות, וחיזוי ההוצאות הנדרשות להשגת ההכנסות  •

  שנחזו; 

  חיזוי ההשקעות הנדרשות בתקופת התחזית;  •

בניית תחזיות פיננסיות כולל תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים  •

  חופשי; 

חישוב השווי הכלכלי של פעילות החברה על ידי היוון תזרים המזומנים  •

ווי הפעילות בתום תקופת התחזית, תוך החופשי לתקופת התחזית וש

הכרוך בפעילות  עסקישימוש במחיר הון משוקלל המותאם לסיכון ה

  .חברה

המזומנים העתידיים, נחזו והוונו  לשם הערכת שווי הפעילות בשיטת היוון זרמי

לתקופת התחזית וכן  חברההחופשיים מפעילות  הריאליים זרמי המזומנים

לתום תקופת התחזית.  החברההפעילות של י הוון השווי השאריתי לקבלת שוו

להתקיים גם לאחר  משיךת "עסק חי", וכי ההינ החברהפעילות כיוון שהונח כי 

 תום תקופת התחזית, נקבע, בהתאם, השווי השאריתי כערך הנוכחי של זרמי

סוף, על בסיס תזרים מייצג -לאיןבשנה החופשיים ריאליים המזומנים ה

 מחיר בשנה. 1.5%יצמח בשיעור של המייצג  לתקופה, ותוך הנחה כי התזרים

י הכרוך עסקלפיו הוונו זרמי המזומנים החופשיים, המבטא את הסיכון ה ההון

  .18.2% -נקבע ל בפעילות,

  שיעור ההיוון  5.2

נלקח  ,בעבודה זובעבודתנו ולשם הערכת שיעור התשואה לנכסים המוערכים 

מחיר ההון המשוקלל. שיעור זה נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר ההון 

)WACC - Weighted Average Cost of Capitalכמפורט  ה) על פי הנוסח

  להלן:

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

  כאשר:

WACC -    המניותשיעור התשואה המשוקלל הנדרש על ידי בעלי;  

Kd -   ;שיעור התשואה על החוב  

D/(E+D) -   ;שיעור החוב מסך הנכסים  

Ke -   ;שיעור התשואה על ההון העצמי  

E/(E+D) -   ;שיעור ההון העצמי מסך הנכסים  

 יישום תוך העצמי, נקבע ההון על הנדרשת התשואה העצמי, או ההון מחיר

 מודל לפי העצמי ההון מחיר). CAPM)Capital Asset Pricing Model מודל 

 בתוספת טווח, ארוכות אגרות חוב זה מורכב משער ריבית חסר סיכון על

 היחסי של הסיכון במקדם המניות של שוק הממוצעת הסיכון פרמיית מכפלת

 ההון לתנודות בשוק השקעה שווי של הרגישות את ביטא, המשקף החברה,

  :הבאה הלנוסח בהתאםבכללותו ובתוספת פרמייה ספציפית, 

 S+ R )Rf - Rm*(β +fR=Ke   
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  כאשר:

Rf-  ריבית חסרת סיכון. ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה של אג"ח 

  .חסרות סיכון שקלית צמודה

Rm-Rf)(  בינלאומי  משקיע ידי על בשוק, הנדרשת הממוצעת פרמיית הסיכון

   .38ישראלב הפועל

β-  הכרוך היחסי הסיכון את משקף זה היחסי. מקדם הסיכון מקדם 

 השקעה  תשואת בין המתאם על רמת בהשקעה מסוימת ומבוסס

 .ההון כולו שוק תשואת עם

נוטה להיות גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של  β-ה

בעזרת השוואה לחברות  39β-החברה גבוה יותר. בזמן אמידת ה

והתאמתה לרמת המינוף הפיננסי של  β-אחרות, יש לתקנן את ה

 β-החברה. דבר זה נעשה על ידי ניכוי השפעת המנוף הפיננסי של ה

וחישוב דרגת  התפעולית", β"-בשלב הראשון, כלומר חישוב ה

 β"-המנוף הספציפית של החברה, בשלב השני. הקשר בין ה

 הכוללת את השפעת המנוף הפיננסי הוא:  β-התפעולית" ל

T)(D/E)]-[1+(1Uβ=Iβ כאשרE –  ,שווי החברהD –  שווי ההון

 Iβ-הנה ה Iβהתפעולית" ואילו  Uβ – "βשיעור המס,  – Tהזר, 

                                                             
  .Aswath Damodaranמקור:  38
מחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק בחישוב חודשי  β-ה 39

  ביחס לשערי המניות בחמש השנים שקדמו למועד עבודתנו.

אינן  הפעילות. היות ומניות 40הפיננסיהכוללת את השפעת המינוף 

הלא ממונפת של חברות דומות  βאת ממוצע נסחרות, לקחנו 

 β-. על בסיס זה חישבנו את ה1.13-אשר הנה כ הנסחרות בחו"ל

  .הפעילותהממונפת של 

  

SR-   שיעור תשואה נוסף, המיוחס לחברה ומשקף סיכונים ספציפיים

וכד'. נתונים ומחקרים אמפיריים כגון העדר סחירות, חברה קטנה 

מראים כי משקיעים דורשים פרמיית סיכון נוספת בגין השקעתם 

לאחר  בחברות המבטאת את הפרמטרים השונים של השקעתם.

 ניתוח הסיכונים להם חשופה החברה ובהתחשב בגודל הפעילות,

  . 6841.% -נאמדה על ידינו בשיעור של כ זופרמיה 

   

  ).18לפירוט ראה משה בן חורין "שוק ההון וניירות הערך", (פרק  40
   Valuation Handbook 7201D&Pמקור:  41

D/(D+E)ביתאחברה

ביתא לא 

ממונפת

OrganiGram Holdings Inc1.470%1.5

The Scotts Miracle1.040%1.0

Cronos Group0.620%0.6

Canopy Growth Corporation1.110%1.1

Aurora Cannabis Inc.1.292%1.3

Emerald Health Therapeutics, Inc1.440%1.4

Golden Leaf Holdings Ltd1.4724%1.2

1.213.7%1.16ממוצע 
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 כמפורט 18.2%הינו  החברהעבור  לפרמטרים אלו מחיר ההון שנקבעתאם בה

  :להלן

  1.6%  42שיעור ריבית חסרת סיכון

  1.16  ביתא 

  6.9%  43פרמיית השוק

  Rs  8.6%פרמיית סיכון נוספת 

  Ke(  18.2%מחיר ההון (

  0%  44שיעור החוב

  23%  45שיעור מגן המס לטווח ארוך

  NR  מחיר החוב המייצג

 WACC(  18.2%המשוקלל (מחיר ההון 

  

   

                                                             
  0545ממשל צמודה  42
  answath DamodarAמקור:  43

  על פי חברות המדגם.  44
  .החברהשל העתידי שיעור המס  45
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  6 פרק

   הפעילות שוויהערכת 
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  והפסד רווח תחזית 6.1

 ):ש"חבאלפי (מוצג  ולשנה המייצגת הבאות שניםה 6-ל הפעילותמוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של  להלן

  

ולשנה המייצגת  השנים הבאות 6-ל). לשם כך, בנינו תרחיש הכנסות והוצאות DCFיושמה על בסיס היוון זרמי המזומנים העתידי שלה ( החברההשווי של  הערכת

   .והתאמות אשר בוצעו על ידינו החברההמסתמכים על תחזיות הנהלת 

  

  

TYשנה 6שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

   448,135  444,149  400,591  367,271  331,651  109,022  31,591הכנסות
245%204%11%9%11%1%

   234,431  230,966  207,516  189,278  169,630   57,346  15,312עלות מכר 

48.5%52.6%51.1%51.5%51.8%52.0%52.3%

   213,704  213,183  193,075  177,993  162,021   51,676  16,279רווח גולמי

51.5%47.4%48.9%48.5%48.2%48.0%47.7%

    25,399   25,909   24,862   24,862   23,924   15,407  13,616הוצאות תפעוליות אחרות

2,66336,269138,096153,131168,213187,274188,305רווח תפעולי

8.4%33.3%41.6%41.7%42.0%42.2%42.0%

(1,864)(1,854)(1,665)(1,516)(1,367)(359)(26)תמלוגים לחברת האם (1%)

2,63735,910136,729151,615166,547185,420186,441רווח לפני מס
32,147   

    42,881   42,647   38,306   34,871   31,448    7,394מסים על הכנסה

2,63728,516105,281116,744128,241142,774143,560רווח תפעולי לאחר מסים
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  תחזית הכנסות 6.2

  (מוצג באש"ח): משוק מקומי החברהלהלן הרכב תחזית הכנסות 

  

TYשנה 6שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

שוק מקומי

8,9769,1289,2839,4419,6029,7659,911גודל אוכלוסיה (באלפים)

0.45%0.60%0.75%0.80%0.85%0.90%0.90%שיעור בעלי רישיונות

      89,203      87,885      81,615      75,530      69,626  54,769   40,390מספר בעלי רישיונות

התפלגות השוק בין מוצרי הקנאביס

75%60%50%50%40%15%15%שיעור תצרוכת פרחים

25%40%50%50%60%85%85%שיעור תצרוכת שמנים ואחרים

100%100%100%100%100%100%100%

נתח שוק החברה לכל מוצר 

50%20%10%10%10%10%10%אריזת פרחים

(OEM) 60%50%25%18%15%15%15%שמנים ואחרים

25%35%35%33%27%20%20%שמנים ואחרים פנקסיה

מכירות #

      48,170      47,458    117,525    135,954    236,604125,326 545,271אריזת פרחים

(OEM) 382,145    376,498    246,803    222,058    368,050292,428 203,568שמנים ואחרים    
    509,527    501,997    444,245    412,393    257,635409,399   84,820שמנים ואחרים פנקסיה

    939,842    925,953    808,574    770,405    862,290827,152 833,658סה"כ 

       4,319       4,255      10,537      12,189      11,236  21,212   14,266הכנסות מאריזת פרחים

(OEM) 29,693      29,254      19,177      17,254      22,722  28,598     4,718הכנסות משמנים ואחרים      

      74,850      73,744      65,260      60,581      60,141  37,847   12,460הכנסות משמנים ואחרים פנקסיה

    109,009    107,400      95,121      90,171      94,246  87,804   31,591הכנסות באש"ח משוק מקומי
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  (מוצג באש"ח):להלן הרכב תחזית הכנסות החברה מיצוא 

  

  : הבאים פרמטריםהתחזית ההכנסות מבוססת על 

 התחזית הנה במונחים ריאליים.  .א

בגין מוצרים שיאושרו לייצוא ( למדינות אירופה בלבד גם ייצוא 2020שנת והחל מ לשוק המקומי מוצרי קנאביס רפואי לסוגיו השוניםהתחזית כוללת מכירה של   .ב

  .)46%07בסבירות של ו

 בתצורות רפואי קנאביס מוצרי להפצה מאושרים יהיו, הערכת שווי זו למועד נכון, החדשה לאסדרה המכירות מבוססת על האסדרה החדשה. בהתאםתחזית   .ג

להלן בפרק ( בבקבוק וארוז בשמן מהול קנאביס מיצוי – שמןב) , "אריזת פרחים") להלן בפרק זה:( או מגולגלות וארוזות מיובשות קנאביס תפרחותא)  :הבאות

  .")שמנים" זה:

                                                             
 מבוססי מוגמרים מוצרים ייצוא ישראל ממשלת אישרה 2019 בינואר 27 ביום. כמצויין לעיל, לרבות שקלול היתר יצוא ברמת החברה, השלמת הרגולציה בישראל ואפשרות לייצא למדינות אירופה 46

 ייבוא במפורש ומתירות בנושא אמנה על החתומות למדינות יותר הייצוא, כן כמו. זרעים או ייחורים, שתילים של ייצוא יותר לא, לאישור בהתאם. הבריאות משרד ידי על אושרו אשר רפואי קנאביס
 ממועד שנה עד חודשים 9 הינו בפועל הייצוא לתחילת הצפי כאשר, ייצוא היתר לקבל בקשה להגיש יוכלו החדשה האסדרה פי על אישורים בעלות חברות רק, בנוסף. בתחומן כאמור במוצרים ושימוש

  .בנושא הרגולציה והסדרת החקיקה השלמת לאחר וזאת הממשלה אישור

TYשנה 6שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 12.20181

הכנסות מיצוא

2,967,680 296,768        -כמות שמנים ואחרים פנקסיה  3,491,388  3,879,320  4,310,355  4,375,010  

2,077,376 207,738        -בשקלול סבירות ליצוא  2,443,971  2,715,524  3,017,249  3,062,507  

    264,765    263,487    239,534    217,758    186,964   18,696        -סה"כ הכנסות מוצרי פנקסיה

OEM 1,091,059    927,400   46,370        -כמות שמנים ואחרים  1,212,287  1,346,986  1,367,191  

    957,034    942,890    848,601    763,741    649,180   32,459        -בשקלול סבירות ליצוא

OEM 74,362      73,263      65,936      59,343      50,441     2,522        -סה"כ הכנסות מוצרי      

    339,126    336,750    305,470    277,101    237,405   21,218       -הכנסות באש"ח מיצוא 
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 המאושרות הרפואיות ההתוויות למגוון), Medical Grade( גבוהה באיכות 47רפואי לשימוש קנאביס מוצרי 30כמפורט במתאר, כבר היום החברה מייצרת מעל   .ד

 למחלות המותאמים מוצרים של שני דור וכן, פתילות, טבליות, שמנים כגון, עישון מבוססות שאינן לרבות, מתן דרכי של רחב ובמגוון הבריאות משרד ידי על כיום

 .")אחרים" להלן בפרק זה:( שונות

 מרקחת לבתי מוצרים למכור רשאים וכן רפואי קנאביס מבוססי מוצרים לייצר רשאים)  IMC-GMP( ייצור רישיון בעלי יצרנים רק, החדשה האסדרה במסגרת  .ה

 לייצר עוד רשאים יהיו לא המגדלים, החדשה האסדרה פי על, כן על יתר. המרקחת בתי באמצעות ולמטופלים ))IMC-GDP( רישיון בעל מפיץ באמצעות( מורשים

 לגדל רשאים יהיו גידול רישיונות בעלי, החדשה האסדרה פי על, בנוסף. ישיר באופן המרקחת לבתי או למטופלים מוצרים למכור רשאים יהיו ולא בעצמם מוצרים

  ) .IMC-GMP( החדשה האסדרה פי על ייצור רישיון לבעל ורק אך אותה ולמכור, בלבד חקלאית תוצרת

 אלא מרקחת לבתי או למטופלים מוצרים למכור המגדלים עוד רשאים יהיו לא, 2019 מרץ חודש לסוף המתוכננת בתחום החדשה האסדרה של הצפויה כניסתה עם

 .החברה מלבד, נוספת אחת לחברה) IMC-GMP( ייצור תקן הוענק זה דוח למועד נכון, החברה ידיעת למיטב כאשר), IMC-GMP( בלבד ייצור רישיון בעל למפעל רק

חולים  24,000-חולים לעומת כ 30,000-עמד על כ 2017מספר החולים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי בשנת  -בישראל שיעור משתמשי הקנאביס הרפואי  .ו

חולים זכאים לקבל טיפול במוצרי  32,000-, ההערכות הן שישנם כ2018לסוף שנת נכון . 2014חולים בשנת  15,000-וכ 2015חולים בשנת  18,500-, כ2016בשנת 

 . הנחה זו מתבססת על הפרמטרים הבאים:0.9%-כלפחות יעמוד על בטווח הארוך הנחנו ששיעור משתמשי הקנאביס בישראל ת שווי זו בהערכקנאביס רפואי. 

o כ על עומד בישראל רפואי לקנאביס הנוכחי , הביקוש2017קנאביס רפואי" מחודש אוגוסט  של הייצוא לבחינת היתכנות הצוות דו"ח "המלצות על פי- 

 . מהאוכלוסייה) 0.36%-(מהווה כ בשנה טון 10

o  48נאביס רפואילק רישיונותאלף בעלי  42יש בישראל יותר מ פורסם ש 2018בחודש נובמבר. 

o מסך כלל האוכלוסייה כאשר שיעור זה הולך וגדל עם השנים. 0.8%-המהווה כ 49אלף משתמשים 300-בקנדה יש כ 

o 1.13%-כנאמד ב האוכלוסייהמותר השימוש בקנאביס רפואי, שיעור הצורכים מכלל  מדינות בהן 30, מתוך 50בארה"ב. 

                                                             
, אך עדיין אינם ניתנים לשיווק כיום לצורכי מו''פ החברה, מיוצרים על ידי חוות דעת זו תמתייחס םושמנים. יתר המוצרים אליה , תפרחות מגולגלותבישראל נכון להיום מותר לשווק רק תפרחות 47

ראל, ומצפה כי תתחיל לשווק נמצאת בהליכי רישום של המוצרים הנ״ל ביש . החברהבארצות הברית ,ומשווקים על ידי החברה האחות פנאקסיה ארצות הבריתכמו כן, המוצרים  מיוצרים  בישראל.
 .2019אותם בישראל, עם תום הרישום, במהלך שנת 

48 5402605,00.html-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L 
49 data.html-producers/market-medication/cannabis/licensed-canada/services/drugs-https://www.canada.ca/en/health 
50 https://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=005889  
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o לעומת( בקנאביס לטיפול רישיון לתת רופאים 80 הוסמכו עוד בישראל הרפואי הקנאביס של הרפורמה ובמסגרת 2017 ספטמבר חודש במהלך כי יצוין 

 ).הרפורמה לפני מרשמים שנתנו רופאים 36

(שאיפה לחיים) אשר בבעלותה מתקן  BOLכולם למעט חברת  ולחברה הסכמם עם IMC-GAPחברות אישור גידול בתנאי  6 -ל כתיבת שורות אלו, רקנכון למועד   .ז

 . IMC-GMPהמאושר בתנאי 

בעלי רישיון  32,000 -כ בהנחה שקיימיםבקבוקי שמן.  2.8-חבילות) או בכ 3גרם ( 30-נאמדת בכ הממוצעת ת, הצריכה החודשישונים פרסומיםהחברה ועל פי   .ח

נכון לחודש  ,אותו היא מוכרת/משווקת החודשיפריטים, כאשר על פי החברה סך הפריטים  95,000 -המשתמשים בקנאביס רפואי, סך הכמות החודשית נאמד בכ

 .50,00051-בכ ,נאמד 2019ינואר 

) יעלה עם השנים על חשבון שיעור מוצרים של שני דור וכן, פתילות, טבליותבשמנים או אחרים (החולים אשר יעשה שימוש עתנו ועל פי החברה, שיעור על פי ד  .ט

בדומה להתגבר עם התקדמות המחקר בתחום. יש לזכור שמגמה זו כבר החלה בחודשים האחרונים ועתידה לצורך עישון. בתפרחות החולים אשר יעשו שימוש 

   צורך או מעשן את חומרי הגלם. נוואי ,לכל מחלה אחרת, החולה/מטופל צורך תרופה בתצורה של טבליה, נוזל וכד'

  .)3.5.7 גם סעיףבמתאר (ראה ת בעזרת מערך השיווק וההפצה של רפא לבתי המרקח על פי האסדרה החדשה החברה תמכור את מוצריה  .י

) נרות( פתילות; לכסניות; לשוניות תת טבליות; בליעה טבליות: כגון חדשות מתן בדרכי מוצרים לרישום ביחס רגולטוריים אישור בתהליכי מצויה הקבוצה  .יא

(כולם ביחד מוצגים לעיל  דרמלים טרנס ים’פצ; וקרמים משחות); מחסנית( לשאיפה תמיסה); בודד מינון( לשאיפה תמיסה; וגינלים) נרות( פתילות; רקטלים

 לאחר קבלת האישורים הנדרשים, החברה תחל לשווק מוצרים אלו בשוק המקומי ובחו"ל. .")אחריםשמנים "בקבוצה 

ש"ח לבקבוק שמן  130-כ ,ש"ח לשמן אקסיבן (מוצר החברה) 208 -כ לעמוד עלצפוי  52של יחידה אחתלצרכן הסופי (כולל מע"מ) על פי פרסומים, מחיר המכירה   .יב

MOE  או של חברתBOL, בנוסף, הנחנו שכתוצאה מהתחרות בשוק מחיר המכירה של מוצרי החברה יישחק. .53ש"ח לשקית תפרחת 150-130-וכ 

 .ממחיר המכירה בשוק המקומי נמוכים יותרולכן הנם  ,(בשער המפעל) 54FOBלשווקי חו"ל הנם בתנאי מחירי המכירה   .יג

 כדלקמן: בטווח הארוך, ולכן נתח השוק של החברה צפוי לקטון אנו צופים שחברות נוספות ייכנסו לתחוםבשוק המקומי,   .יד

 .10%-תפרחות לכ  .א

                                                             
  במתאר. 1.2.9סעיף  51
  גרם תפרחת או בקבוק שמן 10שקית המכילה  52
53 -%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-4dbcyzi5a.com/2018/11/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94--w.xnhttps://ww

%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D/ 

54 Free On Board  
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 .15%-) לכOEMשמנים ואחרים (  .ב

 .מסך המכירות 20%(לא תפרחות) יהוו  מוצרי החברה  .ג

. המודל תהופעיל שנות לאורך סגל קבוצת ידי על הוקמו אשר השיווק פלטפורמות באמצעות מוצריה את ולשווק לייצא החברה תפעל, לחברה ייצוא היתר קבלת עם  .טו

עם השנים מדינות אירופה ), אנו סבורים שלעיל 4.4.1בהתאם לתחזיות (לפרוט ראה סעיף . בנוסף, 2020ינות אירופה החל משנת מניח שיתקיים יצוא רק למד

; טבליותמבוססי קנאביס כגון רפואיים מדינות אלו יעדיפו לקבל מוצרים יאשרו ייבוא של מוצרי רפואיים המבוססים קנאביס. לגישתנו ולגישת הנהלתה החברה, 

  בסעיף "שמנים ואחרים פנקסיה") מאשר שמני קנאביס או תפרחות קנאביס.וכד' (כאמור מוצג בתחזית לעיל  וקרמים משחות; לשאיפה תמיסה; פתילות; לכסניות

 במודל נלקח שיעור היוון גבוה המשקף את חוסר הוודאות הקיים בתחזית זו.  .טז

 .1.7%-נמוך במעט משיעור הגידול הטבעי של האוכלוסייה בישראל, הנאמד בכ 1.5% -ל יהיה בשיעור של כבטווח הארוך, הונח שהגידו  .יז

  

 עלות מכר 6.3

  ועל בחינת נתונים מהשוק. להלן הפרמטרים אשר על בסיסם נבנתה תחזית זו: החברהמבוססת על תחזית של פעילות זו  עלות המכרתחזית 

 ה עלות המכר של החברה בשנות התחזית.בהתאם להרכב ההכנסות נאמד  .א

 .)IMC-GAPאשר עומדים בדרישות התקינה (הרווח הגולמי הנו בהתאם להסכמים בין החברה לבין המגדלים השונים  -OEMמוצרי   .ב

 וחומרי אריזה.מבוסס על עלות המכר בפועל הכוללת, בין היתר: חומ"ג  -ישראל מוצרי פנאקסיה  .ג

  .אחרות מוצג בסעיף "הוצאות תפעוליות אחרות"העלויות ה כל  .ד
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 הוצאות תפעוליות 6.4

  :(מוצג באש"ח) החברהלהלן טבלה המציגה את הרכב ההוצאות התפעוליות של 

  

ציין, הכנסות מערך ההפצה של יש ל. אלפי ש"ח בשנה 2,500-עלות השיווק הנה כ 2020החל משנת . 2019ההסכם מול רפא הנו עד תום  -הוצאות שיווק בישראל  .א

 לא נלקחו בתחשיב ובהתאמה גם העלויות.  ,פנאקסיה לוגיסטיקהחברת הבת, 

 הובלה, הפצה ועמלות משווקים).חו"ל אינה כלולה היות ומחיר המכירה מוצג בנטו (בניכוי עלויות עלות שיווק   .ב

 ). לכן, עלויות אלו אינן כלולות.במתאר 3.12 (לפרוט ראה סעיף כאשר החברה זכאית לעשות בו שימושקבוצת סגל, כל המחקר ופיתוח מבוצע על ידי  -מחקר ופיתוח  .ג

 .70%עלות הרגולציה בגין חו"ל משקוללת בסבירות של   .ד

 בסיס על המחושב החברה מרווחי 1% הרישיון לבעלות החברה משלמת ברישיון השימוש לזכות בתמורה. AS-IS בסיס על לחברה הוענקה ברישיון השימוש זכות  .ה

 .. הוצאה זו מוצגת בנפרדשנתי

 

TYשנה 6שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

הוצאות תפעוליות אחרות

         6,163         6,149         5,986         5,854         5,701        3,774        3,700שכר ונלוות

         2,760         2,706         2,653         2,601         2,550        2,500        4,322הוצאות שיווק ישראל

            875            873            850         1,700         1,700        1,700        1,700רגולציה (מקומי וחו"ל)

         1,311         1,285         1,260         1,236         1,211           942           924אבטחה

            500         1,167         1,092         1,017            942           642           342פחת

        13,790        13,728        13,020        12,455        11,820        5,849        2,628אחרות

       25,399       25,909       24,862       24,862       23,924      15,407      13,616סה"כ 
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 תחזית הוצאות מימון 6.5

אין אנו כוללים תזרימי מזומנים, בין אם חיוביים ובין אם שליליים, מפעילות מימון. חישוב  ,היות והערכת השווי חושבה בהסתמך על שיטת היוון זרמי המזומנים

  הערך הנוכחי מביא בחשבון את מרכיב המימון (ערך הזמן של הכסף) ובכך אף מנטרל את השפעת המימון.

  תחזית הוצאות מיסים 6.6

זכאית לשיעור מס מופחת. בעבודה זו עשויה להיות במידה והחברה תייצא היא  .23%-והנו כ ההערכההחברות בישראל הידוע במועד בהערכת שווי זו נלקח שיעור מס 

  נלקח שיעור המס המלא, ללא ההטבה.

 תחזית השקעות 6.7

  השקעות ברכוש קבוע  .א

סך השקעה זה נאמד  ות החברה ליצוא.תחזית ההשקעות הנה בגין הגדלת המפעל והציוד לצורך היערכמוצרים בחודש.  50,000-מפעל החברה כבר פועל בתפוקה של כ

  אש"ח בשנה לצורך שמירה על הקיים. 500-הנחנו שסך ההשקעות השוטף יעמוד על כ 3-מיליון ש"ח. החל מהשנה ה 3-4-בכ

 השקעה בהון חוזר  .ב

מפורטות להלן ההנחות אשר שימשו בבסיס התחזית לסעיפי . וספקים מלאי, הלקוחות לסעיפי פרטנית תחזית ערכנו, תפעולי חוזר בהון הצפויה ההשקעה חישוב לשם

  ההון החוזר התפעולי:

i . ימים 45-כ– 55ימי לקוחות. 

ii . ימים. 30-כ  – 56בתהליך+ תוצ"ג ימי מלאי 

iii . ימים. 03-כ  – 57ימי ספקים 

                                                             
  ביחס למכירות. 55
 לעלות מכר.ביחס  56
 ביחס לעלות מכר. 57
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iv . ימים. 30-כ –  58ימי זכאים 

v . ימים. 15 -כ – 59ימי חייבים 

  מהשנים (באש"ח):להלן טבלה המציגה את הרכב ההון החוזר לכל אחת 

  

  בגישת היוון תזרימי המזומנים שווי פעילות החברה 6.8

   ):ש"חבאלפי (מוצג  החברהלהלן מוצג דו"ח על תזרים המזומנים החזוי של 

                                                             
 ביחס לעלות מכר. 58
  ביחס למכירות. 59

201920202021202220232024TY

3,89513,44140,88845,28049,38854,75855,250לקוחות

1,2594,71313,94215,55717,05618,98419,268ימי מלאי בתהליך +תוצ"ג

(19,268)(18,984)(17,056)(15,557)(13,942)(4,713)(1,259)ספקים

(19,268)(18,984)(17,056)(15,557)(13,942)(4,713)(1,259)זכאים

1,2984,48013,62915,09316,46318,25318,417חייבים

3,93413,20840,57644,81648,79454,02754,398סה"כ הון חוזר , נטו
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   .1.5% -תוך הנחה שתזרים מזומנים יצמח בשיעור צמיחה ריאלי של כהיוון תזרים המזומנים בטווח הארוך, עד לאינסוף, -ערך שייר*

, מתוך הנחה שזרמי )31.1.2019תקופת התחזית, למועד ההערכה ( , הוון תזרים המזומנים החופשי בתקופת התחזית, וכן ערך השייר בתוםלצורך הערכת שווי הפעילות

 מיליון 578 -והינו כ )18.2%( הפעילותתזרים המזומנים החופשי הוון במחיר הון המשקף את הסיכון של  השנה.המזומנים השנתיים מתפלגים באופן שווה על פני 

  .ש"ח

  

  

  

  

TYשנה 6שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

2,63728,516105,281116,744128,241142,774143,560רווח תפעולי לאחר מסים

         500     1,167     1,092     1,017        942       642       342פחת

(500)(500)(500)(500)(500)(2,000)(2,000)השקעות

(370)(5,233)(3,978)(4,241)(27,368)(9,274)(2,827)גידול בהון חוזר 

17,88578,356113,020124,855138,208143,189(1,849)תזרים שנתי

   857,215ערך שייר *

17,88578,356113,020124,855138,2081,000,405(1,849)סה"כ תזרים להיוון

        6.50       5.50       4.50       3.50       2.50      1.50      0.50תק' היוון

13,91751,58162,94258,82555,088337,339(1,700)תזרים מהוון

 577,992שווי פעילות
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  שווי הון החברה 6.9

  :DCFשווי על בסיס 

 פעילות אופק זו לאורך במתכונת לפעול תמשיך והיא )Ongoing Concern(" חי עסק" הינה החברה הבסיס כי הנחת על מתבססתהחברה  פעילות של השווי הערכת

פעילות  של הסיכון רמת את התואם, המשוקלל ההון במחיר הוונו המזומנים זרמי. )"DCF"( המזומנים היוון תזרים שיטת לפי נערכה הפעילות שווי הערכת. אינסופי

מימון  בדרך תלוי בלתי הוא, כלומר, הפעילות של ההון בהרכב תלוי אינו של הפעילות הכלכלי הערך. החברה פעילות של הכלכלי הערך הינו המתקבל הערך. החברה

  .זר הון דרך או עצמי הון דרך אם בין, החברה

 ומבוסס גורדון מודל בנוסחת י שימוש"ע נאמד, השייר ערך אומדן. 18.2%-שנאמד בכ בשיעור פעילות החברה של הריאלי המזומנים תזרים הוון, השווי הערכת לצורך

  . 1.5%של  פרמננטי צמיחה ושיעור ההון מחיר על

  יש להוסיף/להפחית את היתרות הבאות בהתאם לערכן נכון למועד ההערכה:, שווי החברהכדי לקבל את 

 .60אש"ח 552-נאמד בכ בתוספת יתרות מזומנים, פיקדונות וניירות ערך -

 .61אש"ח ,4457 -והתחייבות בגין רכישת חברה מאוחדת נאמד בכ יתרות חו"ז צדדים קשוריםבניכוי  -

  :2019בינואר,  31היוון זרמי המזומנים ליום כפי שחושב בשיטת החברה להלן מוצג שווי 

  

                                                             
 30.9.2018על בסיס מאזן החברה ליום  60
 30.9.2018על בסיס מאזן החברה ליום  61

  577,992שווי פעילות

        552מזומנים

    (7,445)התחייבויות 

  571,099שווי הון החברה
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 753 -יצוא על כ 100%ובמקרה של  ח"ש מליון 571 -כ הנו, 31.1.2019 ליום, DCF מודל בסיס על ההחברה שווי, ומוצג בהרחבה בחוות דעת זו לעיל לאמור בהתאם

  .)5%-+/ שבין בטווח( מיליון ש"ח

  מליון ש"ח.  151 -לשוק המקומי בלבד (ללא יצוא) הנו כ DCF-בנוסף, כמוצג בניתוח הרגישות שלהלן, שווי החברה על בסיס מודל ה

  עסקה:שווי על בסיס 

, חתמה החברה האם על הסכמי 2019לבורסה, בתחילת חודש ינואר  ד' ובדיווחי הרודיום5בביאור ישראל , בדו"ח הכספי של פנאקסיה 1.5.2כמפורט במתאר בסעיף 

ומשקיע ג'  0.4%מהון החברה הממוזגת בדילול מלא, משקיע ב' בשיעור של לפחות  2.44%השקעה זהים עם שלושה משקיעים (משקיע א' יחזיק בשיעור של לפחות 

, ההשקעה 2019הרודיום וזאת עד לתום שנת  שלים את המיזוג עם החברה הציבוריתתישראל ). במסגרת הסכמים אלו, במידה ופנאקסיה 0.4%בשיעור שלפחות 

   בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה.ישראל בחברה האם תומר אוטומטית למניות של פנאקסיה 

  מיליון ש"ח.  120על פי הסכמי השקעה אלו, לצורך המרת ההשקעה, שווי החברה הממוזגת הנגזר מהעסקה הנו עד 

 לתמוך תמריץ להם ליצור בכדי, ישראל פנאקסיה של למניות אחזקותיהם את להמיר המשקיעים את לתמרץ מנת על נקבע ההמרה יחס, ישראלי הנהלת פנאקסיה על פ

  .השל המתוכננות בהנפקות

מעורבת בעסקאות אלו וגם לא בחנה את הסיבות הכלכליות, משפטיות ועסקיות לתנאי השקעה אלו, וכל המידע שעמד  לא היתה IFS למען הסר ספק,

     מוצג לעיל ו/או במתאר החברה. IFS לרשות

  .(המוצג במסמך זה) הוצגו לדירקטוריון הרודיום DCF-הנגזר ממודל הישראל שווי החברה הממוזגת על בסיס עסקה זו ושווי פנאקסיה 

  

  ניתוח רגישות 6.10

  ):ש"ח באלפי( ושיעור הצמיחה לטווח ארוך ההיוון לשיעור ביחס, החופשיים המזומנים זרמי היוון שיטת פי על החברה שווי של רגישות ניתוח מוצג, שלהלן בטבלה
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  ):ש"ח באלפי( וסבירות ייצוא ההיוון לשיעור ביחס, החופשיים המזומנים זרמי היוון שיטת פי על החברה שווי של רגישות ניתוח מוצג, שלהלן בטבלה

  

 

571,0990.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%

14.2%748,972766,077784,461804,276  825,697  848,930  874,219    

15.2%687,067701,255716,428732,693  750,175  769,018  789,388    

16.2%633,155645,036657,686671,183  685,618  701,091  717,723    

17.2%585,827595,860606,502617,809  629,849  642,695  656,433    

18.2%543,986552,523561,546571,099  581,231  591,997  603,460    

19.2%506,763514,076521,781529,912  538,507  547,606  557,258    

20.2%473,463479,765486,387493,355  500,697  508,446  516,636    

21.2%443,520448,981454,706460,713  467,026  473,669  480,668    

22.2%416,474421,230426,205431,413  436,872  442,601  448,622    

היוון
ר 

עו
שי

שיעור צמיחה לאינסוף 

571,0990.0%50%60%70%80%90%100%

14.2%211,345633,931719,038804,276  889,630  975,089  1,060,644  

15.2%192,914577,616655,095732,693  810,398  888,199  966,087    

16.2%177,055529,219600,147671,183  742,318  813,540  884,844    

17.2%163,276487,219552,464617,809  683,245  748,762  814,354    

18.2%151,200450,457510,731571,099  631,550  692,076  752,672    

19.2%140,536418,039473,932529,912  585,970  642,098  698,291    

20.2%131,057389,260441,267493,355  545,515  597,742  650,028    

21.2%122,580363,560412,099460,713  509,396  558,140  606,940    

22.2%114,958340,487385,914431,413  476,975  522,595  568,268    

היוון
ר 

עו
שי

סבירות לייצוא
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  פרטים נוספים אודות מעריכי השווי – נספח א'

  פרטי החברה המעריכה

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי 2009חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות (

ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין 

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי  IFRSלאומית 

בארץ משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות 

  ובחו"ל וחברות פרטיות.

  תחומי ידע ופעילות

 ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור; �

 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים; �

 דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;-דיו �

 הערכת שווי חברות ועסקים; �

 בדיקת כדאיות כלכלית; �

 הכנת תוכניות עסקיות; �

 ליווי חברות מול המערכת הבנקאית; �

 ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה; �

 הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים; �

 הערכת שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות; �

 הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים. �

  

 

  פרטי עורך חוות הדעת, שגיא בן שלוש, רו"ח

 ".) בע"מ2009( מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות •

במנהל  M.B.Aבחשבונאות וכלכלה, תואר שני  BAבעל תואר ראשון  •

 M.Aעסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני 

 בלימודי משפט.

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל. •

וץ הכלכלי שנים בתחום הערכות השווי והייע 16-בעל ניסיון של מעל ל •

והמימוני, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרים 

אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ועבודות כלכליות במגוון תחומים 

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל  •

חלקה הכלכלית בפירמת כספים של מספר חברות, רו"ח בכיר במ

BDO .'זיו האפט ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות 

מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות  •

 כספיים.

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/ארגונים בשני (Member) חבר •

o Member in the International Association of Consultants, 

Valuators and Analysts – IACVA 

 

 



 

 IFS Consulting & Investments    ישראלהערכת שווי חברת פנאקסיה  |   51

 

  נספח ב'

למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם להלן, אלא בהערכת שווי זו תהיה 

  :אם כן נכתב אחרת במפורש

וזמני שהונפק על ידי מנהל היחידה לקנאביס  אישור ראשוני - "אישור זמני"

 רפואי במשרד הבריאות לאחת החוליות בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי

  (ריבוי, גידול, ייצור, אחסון והפצה, בית מרקחת, מעבדה).

, בעלי זהות מזן אחד של הצמחקו של שתילי צמח הקנביס  –אצוות ריבוי" "

  .בעונת גידול או בזמן גידול אחדשגודלו במתחם גידול אחד ו ,גנטית

בתנאים אחידים עד לשלב שתיל  תגודלאצוות ריבוי כל  –"קו צמחי גידול" 

ס"מ). אצוות ריבוי אשר הגיעה לשלב  20בוגר בשלב סופי (שהינו צמח צעיר עד 

שהינם קו של צמחים מסוג אחד,  ,הסופי תהפוך בשלב הבא לקו צמחי גידול

שגודלו במתחם גידול אחד, ובעונת גידול או בזמן גידול אחד, בעלי זהות גנטית, 

לשלב צימוח  עד יגודל בתנאים אחידים ואשר אחתשמקורם מאצוות ריבוי 

  חה.בוגר ויועברו בסופו לשלב הפר

עבור סלקציה בנק' זמן שונות, על פי יכל קו צמחי גידול  – "אצוות גידול"

גנטיקה זהה ומוגדרת לכל הצמחים ועל פי מורפולוגיה זהה. מכל קו צמחי גידול 

ביס אות צמח הקנתופק אצוות גידול המהווה כמות מקובצת של תפרח

 המקו צמחי גידול אחד, שגודל ה, בעל זהות גנטית, שמקורשמקורה מזן אחד

בזמן אחד  הבמתחם גידול אחד ובעונת גידול או בזמן גידול אחד, שנקצר

  .לאחר הקציר בזמן אחד ובאתר אחד הוטופל

כמות מקובצת של מוצר קנאביס שיוצר מאצוות גידול אחת  – "אצוות ייצור"

או יותר, בזמן ייצור ואריזה אחד ואשר נדגמה על פי פרוטוקול דיגום ונבדקה 

  .CBN -ו CBD ,THCלקביעת ריכוזי החומרים 

ביס ובכלל פעולות אלו: אכל פעולה חקלאית והקשורה בצמח הקנ - "גידול"

, הפרחה, השקיה, הדברה, קציר, גיזום זריעה, ריבוי, הצמחה, טיפוח זנים

תפרחות, הבחלה, ייבוש, עיבוד, טיפול בתוצרת, אריזה, אכסון התוצרת, 

  השמדת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו.

 The Single) 1961 סמים נרקוטייםלהאמנה היחידה  –"האמנה" 

Convention on Narcotic Drugs) 1972ואשר תוקנה בשנת  של האו"ם. 

  .באשר לפיקוח על השימוש בסמים מסוכניםבאמנה כללים 

  היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. – "יק"ר"

המוסד הגדול ביותר בישראל העוסק במחקר חקלאי ונמנה עם  - מכון וולקני""

הידועים מסוגו בעולם. תפקידיו העיקריים הם לסייע לחקלאי ישראל בפתרון 
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תוח בנושאים חדשים ומבטיחים בחקלאות בעיות שונות, לבצע מחקר ופי

  .ובמדעי המזון ולתכנן, לארגן וליישם מחקר חקלאי בישראל

-IMCממונה ביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות בתקן  –"מנב"ט" 

GSP.  

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],  -" "פקודת הסמים המסוכנים

  .1973-התשל"ג

כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע  –"קנאביס" 

  או יקבעו על ידי היק"ר.

"THC "–  גורם להשפעה ואשר החומר הפעיל העיקרי בצמח הקנאביס

. מלבד זאת, טווח ההשפעה הפיזיולוגית שלו רחב ומאופיין באלחוש, פסיכוטית

סף מיוחסות לו . בנונוגד רעד, נוגד בחילות, מעודד תיאבון ואנטי דלקתי

 THC -ה .השפעות נוספות כגון רגיעה, שינוי חזותי ושמיעתי ושינוי בחוש ריח

על ידי פרופ' רפאל משולם,  1964בודד ואופיין לראשונה בצורתו הטהורה בשנת 

  . יחיאל גאוני ועמיתיהם באוניברסיטה העברית בירושלים

"CBD "– חומר פעיל בצמח הקנאביס. ל-CBD השפעה  לא מיוחסת כלל

. תחום ביסאוהוא נחשב למרכיב האפסיכוטי המרכזי בצמח הקנ טיתפסיכו

כולל פעילות נוגדת דלקת, נוגדת רעד, נוגדת חמצון, נוגדת הפעילות המיוחס לו 

-(ובכך מנטרל/מפחית את ההשפעה הפסיכוטית  של ה פעילות פסיכואקטיבית

THC נוירופרוטקטיבית ופעילות נוגדת חרדה), פעילות.  

"CBN "– מטבוליט הנוצר מפירוק THC  ואשר מיוחסת לו פעילות

ביס אמזעריות ביותר בצמח הקנ. הוא נמצא רק בכמויות פסיכואקטיבית חלשה

  .ביס שהתיישנואוניתן למצוא אותו לרוב בריכוז יחסית גבוה במוצרי קנ

"IMC Medical Grade "–  רמת איכות הראויה לשימוש רפואי של מוצרים

, IMC-GAPאביס בהתאם לתנאי איכות נאותים של היק"ר: על בסיס קנ

IMC-GMP ,IMC-GDP ,IMC-GSP אשר מגדירים את קווי הפעילות ,

  .הפקת מוצרי קנאביס רפואיואמות המידה להם נדרשים חוליות שרשרת 

"IMC-GAP" )Israel Medical Cannabis-Good Agriculture Practice (– 

  יס לשימוש רפואי.גידול בתנאים נאותים של קנאב

"IMC-GMP" )Israel Medical Cannabis-Good Manufacturing 

Practice (– .ייצור בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי  

"IMC-GDP" )Israel Medical Cannabis-Good Distribution Practice (– 

הגלם לכל אורך  יהפצה בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי או של חומר

  שרשרת ההפצה (מהיצרן עד הצרכן הסופי).

"IMC-GSP" )Israel Medical Cannabis-Good Security Practice (– 

  אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנביס רפואי.

  



 
 בע"מ הרודיום השקעות

 "החברה"(: )להלן 

 

 2019בינואר  17
 לכבוד    לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך
 2רח' אחוזת בית   22רח' כנפי נשרים 

 אביב -תל   ירושלים
 

 ג.א.נ.,

 דיווח מיידיהנדון: 

החברה  בדבר התקשרות"( הדיווחים הקודמים)להלן: " 2018בדצמבר  30-ו 2018בנובמבר  27 מימים החברה בהמשך לדיווחי
עסקת )להלן: " ישראל ועם פנאקסיה עם בעלי המניות של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"ממחייב  בהסכם מפורט

"( ווליו בייסלהלן: "ווליו בייס מיזוגים ורכישות בע"מ )כי החברה התקשרה עם  ,מתכבדת החברה לדווח ,"(הכנסת הפעילות
 "(, אשר עיקר תנאיו הנם כמפורט להלן:הסכם הליוויבהסכם ליווי )להלן: "

 שירותי בנקאות להשקעות לפי הצורך והדרישה של החברהווליו בייס ספק תו הבמסגרת עסקת הכנסת הפעילות סיפק .1
במעמד חתימת  ווליו בייס, אשר ישולם לבתוספת מע"מ ש"ח 300,000סך של לבתמורה וזאת  "(ווישירותי הלי)להלן: "

 . הסכם הליווי

ו/או רשאית לבצע בעצמה ווליו בייס תהא  ,"(מועד ההשלמה)להלן: " העד למועד השלמתבכפוף להשלמת העסקה ו .2
להלן: הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ )יוקצו, בכפוף לאישור במסגרתה  ,השקעה בחברהמי מטעמה באמצעות 

עבור ווליו בייס, או במחיר שיקבע  למניה אגורות 30 -מ פחתא ילמחיר אשר ב ,החברה מניות 450,000עד "( הבורסה"
 .כאמור תמורת ההשקעהמלוא תשלם החברה לווליו בייס במזומן את  ,אל מול משקיע מטעמה, ובמקרה כזה

השקעה בחברה בסך של לפחות  , יבצע)כהגדרתו בהסכם( אחד או יותר פוף להשלמת העסקה ולכך שמשקיע מוסדיבכ .3
ממחיר הסגירה של מניית החברה  90% -"( במחיר למניה רגילה שלא יפחת מהסכום המינימלי"להלן: ) ש"ח מיליון 6

ווליו  האת"(, ההשקעה המוסדית" -" והמינימלי למניההמחיר "להלן: ) כנסת הפעילותהת בבורסה ביום השלמת עסק
)חצי אחוז( מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר  0.5%ל: )א( הקצאת מניות רגילות בשיעור של זכאית  בייס

)ב( עמלה במזומן -"(, ועמלת ההקצאה הנוספת"להלן: אגורות למניה רגילה ) 30מועד ההשלמה בתמורה למחיר של 
יובהר,  "(.עמלת הגיוס המוסדי"להלן: תקבל בידי החברה בפועל )תמסכום ההשקעה המוסדית ש 3% -וה לבסך השו

במניות )כהגדרתם בדיווחים הקודמים(  ניצעיםה אחזקתכי עמלת ההקצאה הנוספת, ככל שתתבצע, תדלל את שיעור 
 . החברה

, בכפוף לקבלת הובין על ידי מי מטעמ התעמוד האפשרות להשקיע בחברה במועד ההשלמה, בין בעצמ ווליו בייסל .4
תמורת , ₪מיליון  6.4סכום השקעה נוסף הנדרש לחברה במועד ההשלמה, אשר לא יעלה על סך של אישור הבורסה, 

ממחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה במועד  75% -ו₪  3הקצאת מניות לפי מחיר למניה השווה לגבוה מבין 
כנגד השקעת הסכום הנדרש או התחייבות להשקעת הסכום הנדרש,  "(.הנדרשהשקעת הסכום "להלן: ההשלמה )

 ש"ח.  300,000תקבל ווליו בייס עמלה במזומן בסך של 

, הובין על ידי מי מטעמ ההאופציה להשקיע, בין בעצמווליו בייס , תוקנה לת הכנסת הפעילותבכפוף להשלמת עסק .5
תמורת ₪, מיליון  15"(, סכום של עד תקופת האופציה"להלן: ההשלמה )חודשים לאחר מועד  3במהלך תקופה של 

להלן: ) האופציה ממחיר הבסיס של מניית החברה בבורסה במועד מימוש 90% -הקצאת מניות לפי מחיר למניה השווה ל
שיעור לעמלה במזומן ב תזכאיווליו בייס הא תהשקעת ההמשך, במקרה שבו תבוצע "(. השקעת ההמשך" -" והאופציה"

 . מסכום השקעת ההמשך 3% -השווה ל

ו/או ביצוע אילו מההשקעות המפורטות לעיל לרבות העברת  ת הכנסת הפעילותבקשר עם השלמת עסק האמור בדוח זה
, הינו מידע צופה פני עתיד, ו/או מי מטעמו ו/או למשקיע מוסדי )ככל שישנו כזה(ווליו בייס התמורה בגינן )ככל שנדרשת( ל

 . שיתממשואין כל ודאות , 1968-בחוק ניירות ערך התשע"חכהגדרתו 

 

 בכבוד רב,       

 הרודיום השקעות בע"מ       

 רואי תמרי, מנכ"ל ודירקטורמר  

        













 מ"עב תועקשה םוידורה
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513673970 :םשרב רפסמ

18/02/2019 :אנגמב רדוש ) יבמופ ( 076ת מ"עב א"תב ךרע תוריינל הסרובה:דובכל ךרע תוריינ תושר :דובכל
www.isa.gov.ilwww.tase.co.il2019-01-014344 :אתכמסא

ירמת יאור :קיזחמה לש יטרפ םשו החפשמ םש/דיגאת םש1

 :ןוכרדב וא תורבחה םשרב םושרש יפכ תילגנאב קיזחמה לש יטרפ םשו החפשמ םש /דיגאת םש
ROEE TAMARY

 תוהז תדועת רפסמ :יוהיז רפסמ גוס

040625808 :קיזחמה לש יוהיז רפסמ

 ל"כנמ/רוטקריד :קיזחמה גוס

 אל :דיגאתה לש ךרע תוריינב ומע דחיב םיקיזחמה תוינמ ילעב רפסמ לש חווידה ךרוצל גיצנ שמשמ קיזחמה םאה

- ןיינעה לעבב הטילשה לעב םש

- ןיינעה לעבב הטילשה לעב לש ההזמ רפסמ

 תילארשי תוחרזא םע יטרפ םדא :םושיר וא תודגאתה ץרא /תוחרזא

 _________ :םושיר וא תודגאתה / תוחרזא ץרא

1104363 :הסרובב ךרע ריינ רפסמ

הליגר הינמ :ךרעה ריינ גוסו םש

 רחא _________ ןוטיק :יונישה תוהמ
תירוטסיה היצפוא שומימ תרגסמב תמאותמ הריכמ

 ,הסרובל ץוחמ הקסעכ גווסת ,הסרובה ןונקתל ישילשה קלחב התרדגהכ ,תמאות הקסע לש ךרדב הסרובב תוינמ לש הריכמ וא השיכר :הרעה
 .וז ךרדב העצוב הקסעהש ךכל ישפוחה טסקטה הדשב יוליג ןתמ בגא

תחא הקסע :)רבטצמ יוניש( תואקסע רפסמ וא תחא הקסעב יונישב רבודמ םאה

18/02/2019 :יונישה ךיראת

 'גא עבטמ  300.2 :הקסעה רעש

 אל :תומודר תוינמל םירימה ע"ינ וא תומודר תוינמ ןתויה

42.43 % :ןורחאה חווידב גוסה ותואמ ךרעה תוריינ ךסמ הקזחה רועיש  5,927,138 :ןורחאה חווידב )ךרע תוריינ תומכב( הרתי

 - 334,497 :ךרעה תוריינ תומכב יוניש

 הריכב הרשמ יאשונו ןיינע ילעב תוקזחהב םייוניש לע ידיימ חוד
1970 -ל"שת ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל )ב( 33 הנקת

תקזחומ הרבח לש ךרע תוריינב תוקזחהב יוניש לע חווידל .דבלב חוודמה דיגאתה לש ךרע תוריינב תוקזחהב יוניש לע חווידל דעוימ הז ספוט :הרעה
121ת ספוטב שמתשהל שי ,חוודמה דיגאתה תוליעפל תיתוהמ התוליעפ םא חוודמה דיגאתה



40.04 % :גוסה ותואמ ךרעה תוריינ ךסמ יחכונ הקזחה רועיש  5,592,641 :)ךרע תוריינ תומכב( תיחכונ הרתי

40.04 % :העבצהה חכב  40.04 % :ןוהב :יונישה רחאל הקזחה רועיש

40.04 % :העבצהה חכב  40.04 % :ןוהב :אלמ לולידב יונישה רחאל הקזחה רועיש

1 רואיב 'סמ

 רואיב 'סמ
-2016-01 :אתכמסא( 2016 רבמטפסב 2 םוימו )2016-01-082063 :אתכמסא( 2016 ילויב 14 םוימ הרבחה יחווידל ךשמהב1

 ותטילשב הרבח ,)"רבנד"( מ"עב לטיפק תור רבנד ןיב םתחנ רשא היצפוא םכסה םע רשקב ,)"םימדוקה םיחווידה"( )116602
 םכסה"( 2016 רבמטפסב 1 םויב )"בהל"( מ"עב טייטסאליר .רא.לא בהל ןיבל )הרבחב הטילשה לעב( ירמת יאור רמ לש
 תרגסמב ,םאתהב .היצפואה תא השמימ בהל יכ ,רבנדמ הלביקש עדימל םאתהב ,עידוהל הרבחה תדבכתמ ,)"היצפואה
 לש שומימ ריחמב )"שומימה תוינמ"( הרבחה תוינמ 334,497 רבנדמ בהל ידי לע ושכרנ ,רומאכ תירוטסיהה היצפואה שומימ
 העבצהל )ןמזב לבגומ יתלב( חוכ יופיי רבנדל ןתית בהל ,היצפואה םכסהב עבקנש ןונגנמל םאתהב ,ןכ ומכ .הינמל ח''ש 3-כ
 היחוויד ואר ויאנתו היצפואה םכסה תודוא םיפסונ םיטרפל .םיישילש םידדצל ,ןקלח וא ןלוכ ,ןתריכמל דע תאזו ,שומימה תוינמב
.הרבחה לש םימדוקה
 .18.2.2019 םויב המלשוה הלועפה

ורזחוה אלש םילאשומ ע"ינ יזא םילאשומ ע"ינ לש היופכ הריכמ בקע ןוטיק ךרע וא םילאשומ ע"ינ לש היופכ השיכר בקע לודיג ךרע רחבנ םא :הרעה
 היופכ הריכמל הלאשהה תלועפו היופכ השיכרל הליאשה תלועפ הכפה ךכיפלו ליאשמל

ןכ יונישה דעומב המלוש הרומתה לכ םאה .1

 םולשתה תמלשה דעומ תא ןייצל אנ יונישה דעומב הרומתה לכ המלוש אל םא
_________

. 
 הלאשהה םויס ןפוא רבדב םיטרפ ןייצל אנ הלאשהה בתכ לע המיתח לש ךרדב אוה יונישה םא .2

_________
. 

 .ןיינעה לעב י"ע םיקזחומה ךרעה תוריינ לכב בשחתהב הקזחהה ירועיש תא ןייצל שי :רבסה

16:00 העשב  18/02/2019 ןיינעה וא עוראה לע הנושארל דיגאתל עדונ םהב העשהו ךיראתה .3

 _________ יונישל ומרגש תולועפה טוריפ .4

רוטקרידו ל"כנמ ,ירמת יאור רמ תועצמאב

 :)הינפה ךרד לע הללכה הווהמ רוכזאה ןיא( אשונב םימדוק םיכמסמ לש תואתכמסא ירפסמ

31/12/2018 :ספוטה הנבמ ןוכדע ךיראת ביבא-לתב הסרובב רחסמל םימושר דיגאתה לש ךרע תוריינ
 קשה םוידורה :רצוקמ םש
03-9090918 :סקפ , 03-9090213 :ןופלט6713214 ופי - ביבא-לת , 10 )20509 .ד.ת( ךבילרק :תבותכ
yafit@greenergy.co.il :ינורטקלא ראוד

 מ"עב ינולוק ןקירמא ,מ"עב תועקשה ינולוקרטניא ,מ"עב תושדחתמ תויגרנא י'גרנירג :תחוודמ תושי לש םימדוק תומש

 :הקיסעמ הרבח םש רוטקרידו ל"כנמ :ודיקפת לאומש ןנחלא יאור ירמת :ינורטקלא חוודמ םש
roeetamari@gmail.com :ינורטקלא ראוד03-5620689 :סקפ054-2475805 :ןופלט6522041 ביבא לת , 10 ןלוקניל :תבותכ















 מ"עב תועקשה םוידורה
HERODIUM INVESTMENTS LTD 

513673970 :םשרב רפסמ

18/02/2019 :אנגמב רדוש ) יבמופ ( 076ת מ"עב א"תב ךרע תוריינל הסרובה:דובכל ךרע תוריינ תושר :דובכל
www.isa.gov.ilwww.tase.co.il2019-01-014344 :אתכמסא

ירמת יאור :קיזחמה לש יטרפ םשו החפשמ םש/דיגאת םש1

 :ןוכרדב וא תורבחה םשרב םושרש יפכ תילגנאב קיזחמה לש יטרפ םשו החפשמ םש /דיגאת םש
ROEE TAMARY

 תוהז תדועת רפסמ :יוהיז רפסמ גוס

040625808 :קיזחמה לש יוהיז רפסמ

 ל"כנמ/רוטקריד :קיזחמה גוס

 אל :דיגאתה לש ךרע תוריינב ומע דחיב םיקיזחמה תוינמ ילעב רפסמ לש חווידה ךרוצל גיצנ שמשמ קיזחמה םאה

- ןיינעה לעבב הטילשה לעב םש

- ןיינעה לעבב הטילשה לעב לש ההזמ רפסמ

 תילארשי תוחרזא םע יטרפ םדא :םושיר וא תודגאתה ץרא /תוחרזא

 _________ :םושיר וא תודגאתה / תוחרזא ץרא

1104363 :הסרובב ךרע ריינ רפסמ

הליגר הינמ :ךרעה ריינ גוסו םש

 רחא _________ ןוטיק :יונישה תוהמ
תירוטסיה היצפוא שומימ תרגסמב תמאותמ הריכמ

 ,הסרובל ץוחמ הקסעכ גווסת ,הסרובה ןונקתל ישילשה קלחב התרדגהכ ,תמאות הקסע לש ךרדב הסרובב תוינמ לש הריכמ וא השיכר :הרעה
 .וז ךרדב העצוב הקסעהש ךכל ישפוחה טסקטה הדשב יוליג ןתמ בגא

תחא הקסע :)רבטצמ יוניש( תואקסע רפסמ וא תחא הקסעב יונישב רבודמ םאה

18/02/2019 :יונישה ךיראת

 'גא עבטמ  300.2 :הקסעה רעש

 אל :תומודר תוינמל םירימה ע"ינ וא תומודר תוינמ ןתויה

42.43 % :ןורחאה חווידב גוסה ותואמ ךרעה תוריינ ךסמ הקזחה רועיש  5,927,138 :ןורחאה חווידב )ךרע תוריינ תומכב( הרתי

 - 334,497 :ךרעה תוריינ תומכב יוניש

 הריכב הרשמ יאשונו ןיינע ילעב תוקזחהב םייוניש לע ידיימ חוד
1970 -ל"שת ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל )ב( 33 הנקת

תקזחומ הרבח לש ךרע תוריינב תוקזחהב יוניש לע חווידל .דבלב חוודמה דיגאתה לש ךרע תוריינב תוקזחהב יוניש לע חווידל דעוימ הז ספוט :הרעה
121ת ספוטב שמתשהל שי ,חוודמה דיגאתה תוליעפל תיתוהמ התוליעפ םא חוודמה דיגאתה



40.04 % :גוסה ותואמ ךרעה תוריינ ךסמ יחכונ הקזחה רועיש  5,592,641 :)ךרע תוריינ תומכב( תיחכונ הרתי

40.04 % :העבצהה חכב  40.04 % :ןוהב :יונישה רחאל הקזחה רועיש

40.04 % :העבצהה חכב  40.04 % :ןוהב :אלמ לולידב יונישה רחאל הקזחה רועיש

1 רואיב 'סמ

 רואיב 'סמ
-2016-01 :אתכמסא( 2016 רבמטפסב 2 םוימו )2016-01-082063 :אתכמסא( 2016 ילויב 14 םוימ הרבחה יחווידל ךשמהב1

 ותטילשב הרבח ,)"רבנד"( מ"עב לטיפק תור רבנד ןיב םתחנ רשא היצפוא םכסה םע רשקב ,)"םימדוקה םיחווידה"( )116602
 םכסה"( 2016 רבמטפסב 1 םויב )"בהל"( מ"עב טייטסאליר .רא.לא בהל ןיבל )הרבחב הטילשה לעב( ירמת יאור רמ לש
 תרגסמב ,םאתהב .היצפואה תא השמימ בהל יכ ,רבנדמ הלביקש עדימל םאתהב ,עידוהל הרבחה תדבכתמ ,)"היצפואה
 לש שומימ ריחמב )"שומימה תוינמ"( הרבחה תוינמ 334,497 רבנדמ בהל ידי לע ושכרנ ,רומאכ תירוטסיהה היצפואה שומימ
 העבצהל )ןמזב לבגומ יתלב( חוכ יופיי רבנדל ןתית בהל ,היצפואה םכסהב עבקנש ןונגנמל םאתהב ,ןכ ומכ .הינמל ח''ש 3-כ
 היחוויד ואר ויאנתו היצפואה םכסה תודוא םיפסונ םיטרפל .םיישילש םידדצל ,ןקלח וא ןלוכ ,ןתריכמל דע תאזו ,שומימה תוינמב
.הרבחה לש םימדוקה
 .18.2.2019 םויב המלשוה הלועפה

ורזחוה אלש םילאשומ ע"ינ יזא םילאשומ ע"ינ לש היופכ הריכמ בקע ןוטיק ךרע וא םילאשומ ע"ינ לש היופכ השיכר בקע לודיג ךרע רחבנ םא :הרעה
 היופכ הריכמל הלאשהה תלועפו היופכ השיכרל הליאשה תלועפ הכפה ךכיפלו ליאשמל

ןכ יונישה דעומב המלוש הרומתה לכ םאה .1

 םולשתה תמלשה דעומ תא ןייצל אנ יונישה דעומב הרומתה לכ המלוש אל םא
_________

. 
 הלאשהה םויס ןפוא רבדב םיטרפ ןייצל אנ הלאשהה בתכ לע המיתח לש ךרדב אוה יונישה םא .2

_________
. 

 .ןיינעה לעב י"ע םיקזחומה ךרעה תוריינ לכב בשחתהב הקזחהה ירועיש תא ןייצל שי :רבסה

16:00 העשב  18/02/2019 ןיינעה וא עוראה לע הנושארל דיגאתל עדונ םהב העשהו ךיראתה .3

 _________ יונישל ומרגש תולועפה טוריפ .4

רוטקרידו ל"כנמ ,ירמת יאור רמ תועצמאב

 :)הינפה ךרד לע הללכה הווהמ רוכזאה ןיא( אשונב םימדוק םיכמסמ לש תואתכמסא ירפסמ

31/12/2018 :ספוטה הנבמ ןוכדע ךיראת ביבא-לתב הסרובב רחסמל םימושר דיגאתה לש ךרע תוריינ
 קשה םוידורה :רצוקמ םש
03-9090918 :סקפ , 03-9090213 :ןופלט6713214 ופי - ביבא-לת , 10 )20509 .ד.ת( ךבילרק :תבותכ
yafit@greenergy.co.il :ינורטקלא ראוד

 מ"עב ינולוק ןקירמא ,מ"עב תועקשה ינולוקרטניא ,מ"עב תושדחתמ תויגרנא י'גרנירג :תחוודמ תושי לש םימדוק תומש

 :הקיסעמ הרבח םש רוטקרידו ל"כנמ :ודיקפת לאומש ןנחלא יאור ירמת :ינורטקלא חוודמ םש
roeetamari@gmail.com :ינורטקלא ראוד03-5620689 :סקפ054-2475805 :ןופלט6522041 ביבא לת , 10 ןלוקניל :תבותכ
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