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ג.א.נ,.
הנדון :התקשרות במזכר עקרונות להכנסת פעילות בתחום הקנאביס הרפואי
 .1החברה מתכבדת להודיע כי ביום  27בנובמבר  ,2018חתמה החברה על מזכר עקרונות עם בעלי המניות
של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ ,דהיינו פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע''מ וBH -
( Can Holding LLCלהלן" :מזכר העקרונות"" ,הניצעים" ו" -פנאקסיה" ,בהתאמה) ועם פנאקסיה,
אשר במסגרתו ובכפוף לחתימת הסכם מפורט בין הצדדים והתקיימותם של תנאים נוספים המפורטים
להלן ,החברה תקצה לניצעים מניות של החברה אשר תהוונה  75%מהון המניות המונפק שלה (להלן:
"המניות המוצעות") במועד השלמת העסקה נשוא מזכר העקרונות (להלן" :מועד ההשלמה") ,ובתמורה
יעבירו הניצעים לחברה את מלוא ( )100%הון המניות של פנאקסיה ,ללא דילול ובדילול מלא ,אשר
פועלת בתחום ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי.
 .2בכוונת הצדדים למזג אל תוך החברה את פעילותה של פנאקסיה בתחום ייצור ושיווק מוצרי קנאביס
רפואי ,אשר כוללת ו/או תכלול כל פעילות מסחרית בשוק הישראלי ,לרבות ייצור ושיווק תפרחות
ושמנים מבוססי קנאביס (להלן" :המוצרים") ,בישראל (כולל יצוא המוצרים ,בכפוף לרגולציה)
ובמדינות אחרות אליהן ניתן יהיה לייצא חומר גלם לייצור המוצרים ו/או את המוצרים מישראל ,למעט
ארה"ב וקנדה ,לרבות ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע הפעילות כאמור ,על פי כל דין (להלן:
"הפעילות").
 .3בנוסף ,הוסכם בין הצדדים ,כי החברה תקצה לניצעים מניות נוספות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
(א) ככל והרגולציה בתחום הפעילות תאפשר לייצא חומר גלם קנבינואידי מישראל ו/או כאשר יתאפשר
ייצוא השמן הנשא מישראל והוספת החומר הקנבינואידי לשמן באחת ממדינות אירופה באמצעות
מתקן באירופה ,החברה תקצה לניצעים מניות נוספות אשר יהוו יחד עם המניות המוצעות 85%
מהון המניות המונפק של החברה ,נכון למועד ההשלמה.
(ב) ככל ובמועד ההשלמה יהיו בקופת החברה יתרת מזומנים ו/או ניירות ערך סחירים בשווי הנמוך מ-
 22.2מיליון ש"ח ,הניצעים יהיו זכאים להקצאת מניות נוספת מעבר למניות המוצעות הנוספות,
בשיעור של עד  5%נוספים מהון המניות המונפק של החברה נכון למועד ההשלמה .שיעור ההקצאה
הנוספת ייקבע ביחס ישיר פרו-ראטה להפרש בין  16.5מיליון ש"ח לבין  22.2מיליון ש"ח שיימצא
ביתרת מזומנים ו/או ניירות ערך סחירים שבקופת החברה .יצוין ,כי ההקצאה בהתאם לסעיף זה
תתבצע במועד המאוחר מבין תום שנה ממועד חתימה על הסכם מפורט ,ככל שייחתם ,או מועד
ביצוע מכירה מסחרית ראשונה של המוצרים על ידי החברה באירופה.

-2יובהר ,כי ככל שתנאי אחד מהתנאים המפורטים בסעיף  3זה לעיל ,או שניהם ,לא יתקיימו תוך שנתיים
ממועד ההשלמה ,אזי הוראות מזכר העקרונות ביחס לתנאי הרלוונטי או ביחס לשניהם ,יפקעו ,לפי
העניין.
 .4השלמת העסקה ,על בסיס מזכר העקרונות וההסכם המפורט שייחתם בעקבותיו ,ככל שייחתם ,כפופה
להשלמת בדיקות נאותות של פנאקסיה והפעילות על ידי החברה ,ושל החברה על ידי הניצעים ופנאקסיה
וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ,לרבות אישור ועדת הביקורת ,הדירקטוריון ,האסיפה
הכללית ואסיפת הנושים של החברה ברוב הדרוש על פי דין ,וכן אישורים רגולטורים ואישורים מצדדים
שלישיים ,ככל שיידרשו ,לרבות אישור רשויות המס ,אישור בית המשפט להסדר וכן אישור הבורסה
להקצאת המניות המוצעות לניצעים ,וזאת לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר מועד חתימת ההסכם
המפורט.
 .5במסגרת ההסדר ,אשר יתבצע בהתאם לסעיף  350לחוק החברות ,פעילותה הקיימת של החברה (לרבות
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.
כמו כן ,בכפוף לאמור להלן ,נכון למועד ההשלמה ,יהא לחברה סך של לפחות  16.5מיליון ש''ח בקופתה.
בכפוף לכך כי פעילותה הקיימת של החברה תועבר לידי הנאמן לצורך מכירתה במסגרת ההסדר ,אזי
ככל שבמועד ההשלמה יהיה בקופת החברה סכום הנמוך מ 16.5-מיליון ש''ח ,אך הגבוה מ 16.3-מיליון
ש''ח ,העניין לא ייחשב כהפרת מזכר עקרונות זה ,וזאת בתנאי כי במועד ההשלמה תחתום החברה על
הוראה בלתי חוזרת לנאמן להעביר לחברה את הסכום החסר מתוך ההכנסות הראשונות ממכירת
הפעילות הקיימת של החברה אשר תתבצע על ידי הנאמן.
 .6כחלק מתנאי העסקה במועד ההשלמה יוקצו למשרד יועץ העסקה אופציות של החברה המהוות 1.5%
(אחוז וחצי) מהון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא ,כפי שיהיה במועד ההשלמה מייד לאחר
השלמת העסקה ,וזאת בתנאים שנקבעו במזכר העקרונות.
 .7במסגרת מסמכי העסקה ,יינתנו מצגים על ידי הצדדים ,בין היתר ,הניצעים יתנו מצגים ביחס לפעילות
והזכויות המועברות ,לרבות מצגים ביחס לנכונות המתאר ולדוחות הכספיים שייערכו בקשר עם
הפעילות.
 .8החל ממועד חתימת מזכר העקרונות וכל עוד לא נחתם הסכם מפורט על ידי הצדדים ,מזכר העקרונות
יישאר בתוקף ויחייב את הצדדים .כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את מזכר העקרונות לידי סיום
בתנאים המפורטים במזכר העקרונות ,בין היתר ,במקרה שחלפו  30ימים ממועד חתימת מזכר
העקרונות וטרם נחתם הסכם מפורט .כל עוד מזכר העקרונות בתוקף והוא לא הובא לידי סיום כאמור
לעיל ,הצדדים לא ינהלו משא ומתן עם צדדים שלישיים ,אשר יכול להביא לסיכולו של העסקה נשוא
מזכר העקרונות.
יצוין ,כי נכון למועד הדיווח טרם ניתן היתר יצוא מוצרי קנאביס רפואי מישראל.
יובהר ,כי כל המידע הנוגע לפעילות ולפנאקסיה מסתמך על מידע שקיבלה החברה מהניצעים וכי מידע זה
טרם נבדק וטרם אומת על ידי החברה.
האמור בדוח זה ,לרבות בקשר עם חתימת הסכם מפורט בין הצדדים והשלמת העסקה ,הינו מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשע"ח ,1968-ואין כל וודאות שההסכם המפורט ייחתם ו/או

-3שהעסקה תושלם .החתימה על ההסכם ו/או השלמת העסקה תלויה בין היתר בהשלמת בדיקת הנאותות
לשביעות רצונם של הצדדים וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין.

בכבוד רב,
הרודיום השקעות בע"מ
מר רואי תמרי ,מנכ"ל ודירקטור
גב' יפה לוי ,סמנכ"לית כספים

הרודיום השקעות בע"מ
)להלן" :החברה" או "הרודיום"(

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

 30בדצמבר 2018

ג.א.נ,.
הנדון :התקשרות בהסכם מפורט להכנסת פעילות בתחום הקנאביס הרפואי
 .1בהמשך לדיווח החברה מיום  27בנובמבר  ,2018בדבר חתימת החברה על מזכר עקרונות ,התקשרה החברה בהסכם
מפורט עם בעלי המניות של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ ,דהיינו פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע''מ
ו) BH Can Holding LLC-להלן" :ההסכם"" ,הניצעים" ו" -פנאקסיה ישראל" ,בהתאמה( ועם פנאקסיה ישראל,
אשר במסגרתו ובכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים המפורטים להלן ,החברה תקצה לניצעים מניות של החברה
אשר תהוונה  74.99%מהון המניות המונפק שלה )להלן" :המניות המוצעות"( במועד השלמת העסקה נשוא ההסכם
)להלן" :מועד ההשלמה"( ,ובתמורה יעבירו הניצעים לחברה את מלוא ) (100%הון המניות של פנאקסיה ישראל,
ללא דילול ובדילול מלא )להלן" :המניות הנרכשות"( ,אשר פועלת בתחום ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי.
הפעילות המועברת
 .2פנאקסיה ישראל הינה חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה בישראל ,אשר נכון למועד חתימת ההסכם ,הינה בעלת
זכויות בפעילות בתחום ייצור תפרחות קנאביס רפואי ,שמן קנאביס רפואי ומוצרים נוספים מבוססי קנאביס רפואי
)בדרכי מתן שונות( )להלן" :המוצרים"( .הפעילות המועברת במסגרת עסקת המיזוג כוללת את כל פעילותה של
פנאקסיה ישראל נכון היום ופעילותה העתידית )בכפוף לרגולציה בתחום( הקשורה למוצרים ואשר )א( מקור חומר
הגלם הקנבינואידי הוא בישראל ,גם אם שוק היעד של המוצרים איננו ישראל )ייצוא מישראל() .ב( שוק היעד הוא
ישראל גם אם מקור חומר הגלם איננו בישראל )ייבוא לישראל( ,לרבות האישורים הנדרשים לביצוע הפעילות ,ובין
היתר ,מכוח ההסכמים מול חברות הקבוצה; תחום הפעילות אינו כולל ייצור מוצרים כאשר מקור חומר הגלם איננו
ישראל ומדינת היעד איננה ישראל; תחום הפעילות איננו כולל ייצוא מוצרים כלשהם לארצות הברית וקנדה )להלן:
"הפעילות"(.
העסקה
 .3במועד ההשלמה ,בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים ,לביצוע כל התחייבויות הצדדים על פי ההסכם ,ובהתאם
להוראות פקודת מס הכנסה ,תבוצע החלפת מניות כדלקמן :החברה תקצה לניצעים את המניות המוצעות ,באופן
יחסי להחזקותיהם )פרו ראטה( בפנאקסיה ישראל במועד ההשלמה ,כשהן נקיות וחופשיות )בכפוף להוראות
החסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו( ,וכן תקצה לניצע הנוסף את האופציות המוצעות )כמוגדר להלן( ,כנגד
העברת המניות הנרכשות לידי החברה ,כשהן נקיות וחופשיות.
 .4בנוסף להקצאה האמורה בסעיף  3לעיל ,יוקצו מניות נוספות לניצעים בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן:
אבן דרך  - 1בנסיבות בהן תוך שנתיים ממועד ההשלמה ,רגולציה בתחום הפעילות תאפשר לייצא חומר גלם
קנבינואידי מישראל ו/או מוצרים המכילים חומר קנבינואידי מישראל ,גם אם טרם תוקנו התקנות )קריאה שלישית
בכנסת והחלטת ממשלה להתרת ייצוא( ו/או כאשר יתאפשר ייצוא השמן הנשא מישראל והוספת החומר

-2הקנבינואידי לשמן באחת ממדינות אירופה באמצעות מתקן באירופה ,יוקצו לניצעים מניות נוספות של החברה,
אשר תהוונה ביחד עם המניות המוצעות  85%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד ההשלמה בדילול
מלא.
אבן דרך  - 2ככל ובמועד ההשלמה יהיו בקופת החברה יתרת מזומנים ו/או ניירות ערך סחירים בשווי הנמוך מ22.2 -
מיליון ש"ח ,הניצעים יהיו זכאים להקצאת מניות נוספת מעבר למניות המוצעות הנוספות ,בשיעור של עד  5%נוספים
מהון המניות המונפק של החברה נכון למועד ההשלמה בדילול מלא ,ותהוונה ביחד עם המניות המוצעות והמניות
המוצעות הנוספות  90%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד ההשלמה בדילול מלא .שיעור ההקצאה
הנוספת ייקבע ביחס ישיר פרו-ראטה להפרש בין  16.5מיליון ש"ח לבין  22.2מיליון ש"ח שיימצא ביתרת מזומנים
ו/או ניירות ערך סחירים שבקופת החברה וההקצאה כאמור תתבצע במועד המאוחר מבין תום שנה ממועד ההשלמה
או מועד ביצוע מכירה מסחרית ראשונה של המוצרים ,כהגדרתם לעיל ,על ידי החברה באירופה .לעניין סעיף זה –
מכירה מסחרית ראשונה של מוצר באירופה הינה מכירה קמעונאית ראשונה של מוצר אשר יוצר על ידי החברה
ללקוח באירופה בתמורה.
יובהר ,כי ככל שאבן דרך אחת או שתי אבני הדרך לא יתקיימו תוך שנתיים ממועד ההשלמה ,אזי הוראות ההסכם
ביחס לאבן הדרך הרלוונטית או ביחס לשתיהן ,יפקעו ,בהתאמה.
הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות
 .5השלמת העסקה תתבצע לאחר אישור הסדר בהתאם להוראות סעיף  350לחוק החברות )להלן" :ההסדר"(,
במסגרתו הפעילות הקיימת של החברה בטרם ביצוע העסקה ,ככל שלא תימכר עד למועד ההשלמה ,תועבר לידי
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,
בכפוף לאמור להלן ,לחברה יהיה סך של לפחות שש עשרה מיליון וחמש מאות אלף שקלים בקופתה במועד
ההשלמה.
 .6בכפוף לכך כי הפעילות הקיימת של החברה ,לרבות נכסיה ,תועבר לידי הנאמן לצורך מכירתה במסגרת ההסדר,
אזי ככל שבמועד ההשלמה בקופת החברה יהא סכום הנמוך מ 16.5-מיליון ש''ח ,אך הגבוה מ 16.3-מיליון ש''ח,
העניין לא ייחשב כהפרת ההסכם ,וזאת בתנאי כי במועד ההשלמה תחתום החברה על הוראה בלתי חוזרת לנאמן
להעביר לחברה את הסכום החסר מתוך ההכנסות הראשונות ממכירות הפעילות הקיימת של החברה ,אשר
תתבצע על ידי הנאמן.
מרכיבים נוספים של העסקה
 .7במסגרת העסקה ,שמה של החברה ישונה לשם אשר יכלול את המילה "פנאקסיה" או כל שם דומה אחר אשר
יתואם על ידי הצדדים ,ובכפוף לאישור רשם החברות.
 .8במועד ההשלמה וכחלק מהעסקה ,ימונו ד''ר דדי סגל לתפקיד מנכ''ל החברה ,עו''ד אסי רוטברט ימונה לתפקיד
מנהל עסקים ראשי ,ד''ר ערן גולדברג ימונה לתפקיד סמנכ''ל טכנולוגיות ,ורו''ח גיל בנימיני ימונה לתפקיד
סמנכ''ל כספים ,בכפוף לקבלת אישורה של אסיפת בעלי מניות החברה לתנאי כהונתם המוצעים לאחר מועד
ההשלמה ,וכפי שיפורטו בדוח זימון האסיפה ,לרבות הקצאות אופציות לרכישת מניות החברה ,בהתאם
לתוכנית הקצאת אופציות לעובדים ,יועצים נושאי משרה בחברה ,אשר תפעל החברה לאימוצה לאחר מועד
ההשלמה.
 .9עוד נקבע בהסכם כי במועד ההשלמה וכחלק מהעסקה ,יינתן אישור ואשרור להתקשרויות נוספות עם הניצעים
ו/או חברות בשליטתם ו/או צדדים קשורים ,בין היתר ,בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות לתנאי ההתקשרויות
כפי שיפורטו בדוח זימון האסיפה.

-3 .10במועד ההשלמה וכחלק מהעסקה ,יינתן אישור להתקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ו/או בפנאקסיה ישראל )לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה
בחברה או מי מטעמם( ,וכן יינתן אישור להתקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה במתכונת  ,Run Offלתקופת ביטוח של שבע ) (7שנים ממועד ההשלמה ,לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי
משרה בחברה בגין פעילותם עד למועד ההשלמה.
 .11במועד ההשלמה יוגדל הונה הרשום של החברה ויעמוד על  100,000,000מניות רגילות של החברה וכן יכללו
בתקנון החברה הוראות בהתאם לאישור היק''ר ,ככל שיידרש.
 .12כחלק מהעסקה במועד ההשלמה יוקצו למשרד פרל כהן צדק לצר ברץ ,יועץ העסקה )"הניצע הנוסף"( ,אופציות
של החברה המהוות ) 1.5%אחוז וחצי( מהון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא ,כפי שיהיה במועד
ההשלמה .כל האופציות כאמור יהיו ניתנות למימוש במהלך שלוש שנים החל ממועד ההשלמה ,לפי תוספת
המימוש אשר תיקבע על פי שוויה של החברה לאחר השלמת העסקה בסך ארבעים מיליון דולר ארה''ב )"תוספת
המימוש"( ,או בהתאם למנגנון  ,cashlessדהיינו הניצע הנוסף יהא זכאי לקבל מניות של החברה אשר כמותן
תחושב לפי ההפרש בין המחיר למניה של החברה בבורסה ,נכון למועד המימוש ,לבין תוספת המימוש.
הוראות נוספות מתוך ההסכם
השלמת העסקה
השלמת העסקה )על כל מרכיביה( ,כפופה להתקיימות כל התנאים הבאים גם יחד )"התנאים המתלים"( ,שיושלמו
לא יאוחר משלושה חודשים ביחס לאישור הבורסה ואישורי החברה ומארבעה חודשים ביחס לאישורים
הרגולטוריים והכל ממועד חתימת ההסכם או כל מועד אחר ככל שיוסכם מראש ובכתב על ידי כל הצדדים:
-

אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות ,המניות הנוספות לניצעים כאשר הקצאתן בפועל תתבצע,
אם וככל שתתבצע ,בכפוף להתקיימות אבני הדרך כמפורט בסעיף  4לעיל ,ולמניות אשר תנבענה מהאופציות
המוצעות לניצע הנוסף;

-

אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לעסקה )על כל מרכיביה( כמקשה אחת ,כאשר דיווחי
החברה בדבר זימון האסיפה כאמור יכללו נוסחים סופיים של מתאר הפעילות ,דוחותיה הכספיים של פנאקסיה
ישראל לתקופות שהסתיימו ביום  31.12.2017וביום  30.09.2018ודוח הדירקטוריון של פנאקסיה ישראל
לתקופות שהסתיימו ביום  31.12.2017וביום  .30.9.2018מסמכים אלה יצורפו כנספחים להסכם ויהפכו לחלק
בלתי נפרד ממנו;

-

אישור בית המשפט להסדר;

-

אישור רשויות המס לעסקה;

-

אישור היק"ר ככל שיידרש;

-

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

שיפוי
הצדדים נתנו מצגים מקיפים בקשר לפעילותם )להלן" :המצגים"( .במסגרת ההסכם נקבעו מנגנוני שיפוי הדדיים,
כמקובל בעסקאות מסוג זה ,בגין כל נזק ישיר )ולא עקיף או תוצאתי( ו/או הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות סבירות(
שייגרמו להם בפועל ,עקב כל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגד הרודיום ו/או פנאקסיה ישראל ו/או הניצעים במהלך
תקופה של  24חודשים ממועד ההשלמה ,בגין אירועים הנובעים ממהלך העסקים השוטף שעילתם במועד הקודם
למועד ההשלמה ,וכן בגין כל נזק ישיר )ולא עקיף או תוצאתי( ו/או הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות סבירות( שיגרם
להם בפועל עקב היות איזה מההצהרות והמצגים המפורטים בהסכם מטעה ו/או לא נכון ו/או לא שלם באופן מהותי

-4ו/או לא משקף נכונה את המצב למועד חתימת ההסכם ולמועד ההשלמה .יובהר ,כי מגבלת  24החודשים האמורה
בסעיף זה לעיל ,לא תחול בקשר עם תביעות שעילתן במועד הקודם למועד ההשלמה ואשר טענת התיישנות לא
התקבלה לגביהן.
תקופת הביניים
כמו כן ,וכמקובל במסגרת הסכמים ועסקאות מסוג זה ,נקבעו הוראות ביחס לתקופת הביניים )התקופה שממועד
חתימת ההסכם ועד למועד ההשלמה( ,וכן נקבעו הוראות בדבר פעולות לביצוע ממועד חתימת ההסכם ועד למועד
ההשלמה.
יצוין ,כי נכון למועד הדיווח טרם ניתן היתר יצוא מוצרי קנאביס רפואי מישראל.
כאמור לעיל ,החברה מבצעת בדיקת נאותות ביחס לפנאקסיה ישראל ופעילותה וטרם השלימה את הליך הבדיקות.
לאור האמור ,המידע הנוגע לפנאקסיה ישראל ו/או לחברות הקבוצה ו/או לפעילות ,בשלב זה מסתמך על מידע
שקיבלה החברה מפנאקסיה ישראל.
האמור בדוח זה בקשר עם השלמת העסקה ,הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשע"ח,1968-
ואין כל וודאות שהעסקה תושלם .השלמת העסקה תלויה בין היתר בהשלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונם של
הצדדים וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין.

בכבוד רב,
הרודיום השקעות בע"מ
מר רואי תמרי ,מנכ"ל ודירקטור
גב' יפה לוי ,סמנכ"לית כספים

הרודיום השקעות בע"מ
)לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(

דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ע יי י התאגיד
לתקופה שהסתיימה ביום  30ביו י2018 ,

החברה ה ה תאגיד קטן כמשמעו בתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל1970-
)"התק ות"( .דירקטוריון החברה החליט לאמץ את מלוא ההקלות הרלוו טיות לתאגידים
קט ים כאמור )"ההקלות"( ,אם וככל שתהיי ה רלוו טיות לחברה ,כדלקמן) :א( ביטול החובה
לפרסם דוח על הבקרה הפ ימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפ ימית; )ב( העלאת
סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות השווי ל) 20%-חלף שיעור של ) ;(10%ג( העלאת סף
הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות בי יים ל .40%-יישום ההקלות כאמור הי ו
החל מהדוח הש תי של החברה ליום  31בדצמבר) 2013 ,לע יין זה ראה דיווח מיידי של החברה
מיום  9במרץ  ,2014מס' אסמכתא ,2013-01-009186 :ה כלל על דרך ההפ יה( ,וזאת מבלי
לגרוע מיכולתה של החברה לש ות בעתיד את בחירתה ביחס ליישום ההקלות.
יצוין כי בהתאם לתק ה 5ד).ב())(5א( לתק ות ,החל מיום  1בי ואר ,2017 ,החברה מדווחת
במתכו ת דיווח חצי ש תית.
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דוח הדירקטוריון
לתקופה של שישה חודשים ש סתיימה ביום  30ביו י2018 ,
דירקטוריון הרודיום השקעות בע"מ )להלן" :החברה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון
של החברה לתקופה של שישה חודשים ש סתיימה ביום  30ביו י) 2018 ,להלן" :תקופת הדיווח"(,
בהתאם לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,התש"ל) 1970-להלן" :התק ות"(.
דוח זה סוקר את השי ויים העיקריים בפעילות החברה בתקופת הדיווח וכן אירועים לאחר תאריך
המאזן.
דוח הדירקטוריון כולל סקירה במתכו ת מצומצמת ,של הע יי ים בהם הוא עוסק והוא ערך בה חה
שבפ י הקורא מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה ליום  31בדצמבר ,2017 ,כפי שפורסם ביום
 29במרץ) 2018 ,מס' אסמכתא ,(2018-01-027162 :המובא בדוח זה על דרך ההפ יה בהתאם
להוראות תק ות 5א)א( ו)48-ב( לתק ות הדוחות )להלן" :הדוח התקופתי"(.
.1
.1.1

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
תו ים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד
)א(

החברה וסדה ביום  4באפריל ,2005 ,כחברה פרטית מוגבלת במ יות ,תחת השם
אמריקן קולו י בע"מ .ביום  28ביו י 2015 ,שי תה החברה את שמה לגרי רג'י א רגיות
מתחדשות בע"מ ,וביום  7באוגוסט 2017 ,שי תה החברה את שמה לשמה ה וכחי,
הרודיום השקעות בע"מ .במאי  2007השלימה החברה ה פקה ציבורית ראשו ה
בבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ והפכה לחברה ציבורית.

)ב(

ממועד הקמתה ועד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי בש ים  ,2009-2008פעלה החברה
באמצעות חברות ב ות ו כדות בייזום ,פיתוח ,הקמה ,שיווק ,יהול ומכירה של
פרויקטים ב דל"ן למגורים בש י מגזרי פעילות  -בישראל ובחו"ל .בעקבות המשבר
הפי סי העולמי בש ת  ,2008עברה החברה טלטלה קשה אשר הציבה בפ יה קשיי
זילות קשים ובגי ם יהלה החברה במהלך ש ת  2009ותחילת ש ת  2010משא ומתן
להסדר עם מחזיקי אגרות החוב שלה .ביום  4בפברואר 2010 ,אישר בית המשפט
המחוזי בתל אביב-יפו את ההסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב דאז )סדרה
א'( ו)-סדרה ב'( גם יחד ,בד בבד עם הסדר ושים אשר הושלם על ידי החברה ביום 23
בפברואר.2010 ,

)ג(

ממועד אישור הסדר המחזיקים כאמור ,פעלה החברה לשימור כסיה ,השבחתם
ומימושם והחלה בבחי ת השקעות וספות ,בתחום הפעילות של החברה או בתחומים
אחרים.

)ד(

ביום  8בפברואר 2017 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה לרכישת זכויות בעקיפין
בהיקף של כ 14.3%-מפעילות העוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה והכל
כמפורט בסעיף  1.2.1להלן.
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)ה(

כון למועד הדוח ,לחברה החזקות בשיעור של  65%בשרשור סופי ,בקרקע שברומ יה,
כמפורט בסעיף  8.3.3.2לדוח התקופתי והחזקות בשרשור בזכויות בשיעור של כ-
 14.3%בפעילות העוסקת במתכות ומי רלים במדי ה באפריקה ,לצד החזקה בשרשור
זכויות בשיעור של כ 10.5%-בחברה הפעולת בתחום המתכות והמי רלים במדי ה
אפריקאית וספת .ה הלת החברה ממשיכה לבחון השקעות ועסקאות וספות.
לפרטים וספים ראה סעיף  1.2.1להלן.

)ו(

לאור ה סיון שצברה החברה בקשר עם החזקותיה באפריקה ,החברה מעריכה כי אין
לה השפעה מהותית בשתי החברות הפועלות באפריקה כאמור לעיל ,הן במדי ה
האפריקאית והן במדי ה האפריקאית ה וספת ,ולפיכך החליטה החברה לסווג את
השקעותיה בפעילות במדי ה באפריקה וכן את החזקותיה בשרשור בחברה הפועלת
במדי ה האפריקאית ה וספת ,כ כסים פי סיים ה מדדים בשווים ההוגן.

 .1.2אירועים עיקריים במהלך תקופת הדוח ולאחריה
 1.2.1צמצום הפעילות העוסקת במסחר במתכות ומי רלים במדי ה באפריקה והעברתה
למדי ה וספת באפריקה
א.

בימים  7בפברואר 2017 ,ו 9-במאי ,2017 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה
ראשו י ,ותוספת להסכם ההשקעה ,בהתאמה )להלן יחד" :ההסכם" ו"עסקת
ההשקעה" ,לפי הע ין( ,עם חברה פרטית המאוגדת בקפריסין )להלן:
"ארואודס"( ,לרכישת זכויות בעקיפין בחברה העוסקת במסחר במתכות
ומי רלים במדי ה באפריקה )להלן בהתאמה" :טאמס" ו"-המדי ה"( .לפי
עסקת ההשקעה ,השקיעה החברה סך של  1,170,000דולר ארה"ב )בהון מ יות
והלוואה( בארואודס )להלן" :סכום ההשקעה"( ולאחר מכן ,בעקבות מימוש
אופציה ש קבעה בהסכם ,סכום וסף של  1מיליון דולר ארה"ב )בהון מ יות
והלוואה( .בעקבות ההשקעות כאמור ,כון למועד הדוח ,עומדות החזקותיה של
החברה בארואודס בכ 38.1%-מההון המו פק וה פרע של ארואודס ובשרשור
מלא ,בכ 14.3%-מטאמס .לפרטים וספים ,ראו דיווחים מידיים מימים 7
בפברואר 12 ;2017 ,בפברואר 15 ;2017 ,במרס ,2017 ,ו 10-במאי) 2017 ,מס'
אסמכתאות ;2017-01-021271 ;2017-01-013000 ;2017-01-011896 :ו2017- -
 ,(01-038899ה כללים כאן על דרך ההפ יה.

ב.

ביום  30באוגוסט ,2017 ,הודיעה החברה כי בין טאמס ,צד ג' )להלן:
"המשקיע"( ובעלי המ יות המחזיקים בטאמס במישרין )להלן" :בעלי
המ יות"( חתם הסכם הלוואה )להלן" :הסכם ההלוואה"( ,אשר לפיו ,המשקיע
ילווה לטאמס  7מיליון דולר ארה"ב ללא ריבית )להלן" :ההלוואה"( .כמו כן,
במסגרת הסכם ההלוואה ,למשקיע הוע קה אופציה ,אשר אם יממשה ,יוקצו לו
 25%מהון המ יות המו פק וה פרע של טאמס )להלן" :האופציה"( .האופציה
היתה בתוקף עד ליום  18בי ואר) 2018 ,להלן" :תקופת ההלוואה"( ,כאשר
למשקיע ית ה האופציה להאריך תקופה זו בתקופה שלא תעלה על ש ה )להלן:
"התקופה המוארכת"(.
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לפרטים וספים ראו דיווח מידי מיום  30באוגוסט) 2017 ,מס' אסמכתא2017- :
 ,(01-087666ה כלל כהכללה על דרך ההפ יה.
ג.

במסגרת ההתקשרות עם המשקיע ,החליטו בעלי המ יות של טאמס להחזיק את
טאמס באמצעות חברה קפריסאית וספת )להלן" :הא ומן"(.

ד.

ביום  27בפברואר ,2018 ,פרסמה החברה כי בין בעלי המ יות בהא ומן לבין
המשקיע מת הל מו"מ לעדכון ת אי האופציה .לפרטים ראו דיווח מידי מיום 27
בפברואר 2018 ,מספר אסמכתא ,(2018-01-019726 :ה כלל על דרך ההפ יה.

ה.

ביום  1ביולי ,2018 ,דיווחה החברה ,כי לאור פיחות בשיעורי הרווחיות במדי ה,
הוחלט על צמצום הדרגתי של הפעילות בה ועל העתקת הפעילות למדי ה וספת
באפריקה )להלן" :המדי ה החדשה"( ,בה שררה למועד הדיווח ,סביבה עסקית
טובה יותר עם שיעורי רווחיות עדיפים ,וזאת באמצעות חברה מקומית )להלן:
"החברה המקומית"( .לצורך קיום הפעילות במדי ה החדשה ,הועברה הלוואה
בסך של כ 2.5 -מיליון דולר מהא ומן ומטאמס ,לחברה המקומית.
עוד הוסכם ,כי בעלי מ יות בהא ומן יחזיקו במישרין בחברה המקומית
ובמסגרת זו הקצתה החברה המקומית לחלק מבעלי המ יות של הא ומן
ולמשקיע 80% ,מהון מ יותיה המו פק וה פרע ,אשר מוחזקות ב אמ ות על ידי
אמן )להלן" :ה אמן"( .היות והחזקותיה של החברה בפעילות באפריקה הי ן
לצד שותף וסף ,החליטו החברה והשותף ה וסף להקים יישות משפטית חדשה
שתהא חברה ישראלית )להלן" :הישות המשפטית"( לצורך ההחזקה בחברה
המקומית .החברה תחזיק ב 38.1%-ממ יות היישות המשפטית והשותף ה וסף
יחזיק ב 61.9%-ממ יותיה ,והיא תחזיק במישרין ב 27.5%-ממ יות החברה
המקומית .עד השלמת הקמתה של היישות המשפטית ,מוחזקות מ יות החברה
המקומית בידי אמן עבור החברה.
לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  1ביולי) 2018 ,מספר אסמכתא2018- :
 ,(01-058251ה כלל כאן על דרך ההפ יה.

ו.

וכח החלטת החברה על צמצום הפעילות של טאמס במדי ה האפריקאית
והעברת הפעילות למדי ה החדשה באמצעות החברה המקומית ,יחד עם ה סיון
שצברה בקשר עם הפעילות באפריקה ,הגיעה החברה למסק ה כי אין לחברה
השפעה מהותית בארואודס ,ובעקיפין גם בפעילות במדי ה האפריקאית,
והחליטה לסווג את החזקותיה בארואודס כ כס פי סי ה מדד על פי שווי ההוגן,
וזאת בהתבסס על הערכת שווי המצורפת לדוח זה.

ז.

כמו כן ,לאור סיון החברה בקשר עם הפעילות באפריקה ,מעריכה החברה כי
גם החזקתה במ יות החברה המקומית באמצעות היישות המשפטית ,הי ה
עדרת השפעה מהותית בשלב זה והחליטה לסווגה כהחזקה ב כס פי סי.
לפרטים וספים ראה ביאור  4בדוח הכספי של החברה לתקופה ש סתיימה ביום
 30ביו י  ,2018המצורף לדוח דירקטוריון זה.
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ח.

החברה תבחן בשבועות הקרובים את משמעויות שי ויי הטיפול החשבו אי
בהצגת הפעילות באפריקה על סיווגה של החברה.

 1.2.2מחיקת חובות מהדוחות הכספיים של החברה בעקבות סגירת חברות ב ות של החברה
החברה החליטה למחוק את החובות בקשר עם ההלוואות של חברת הבת הרומ ית והחברה
המאוחדת וחברה בשליטה משותפת בהו גריה ,אשר היא סבורה כי ההלוואות כאמור לא
ייפרעו ועל כן אין לחברה חשיפה בגי ה ,מדוחותיה הכספיים ,וזאת כמפורט בדיווח המייד מיום
 12באוגוסט ,2018 ,ה כלל כאן על דרך ההפ יה ,וכן בביאור  5בדוחות הכספיים המצורפים לדוח
זה.
 1.2.3זימון אסיפת בעלי מ יות כללית ש תית ומיוחדת של החברה
ביום  29באוגוסט  ,2018החליט דירקטוריון החברה על זימון אסיפה כללית ש תית ומיוחדת
אשר במסגרתה ידו ו באסיפה ה ושאים הבאים:
 .1הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לש ת ;2017
 .2מי וי מחדש של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח רואי חשבון כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הש תית הבאה והסמכת ה הלת החברה לקבוע
את שכרם;
 .3אישור הארכת כהו תם של חברי דירקטוריון החברה :ה"ה טל ירון אלדר ,רואי תמרי,
שמואל )מולי( רבי א ואריה שקד;
 .4הארכת כהו ת מר משה ראוב י כדירקטור חיצו י בחברה ל 3-ש ים וספות ממועד סיום
הארכת כהו תו הש ייה כדח"צ בחברה;
 .5אישור הארכת מדי יות התגמול של החברה ל 3-ש ים וספות ,החל ממועד אישור האסיפה.
.2

מצב כספי –
להלן השי ויים העיקריים שחלו בסעיפי מאזן החברה בתקופת הדיווח בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד ולש ה ש סתיימה ביום  31בדצמבר:2017 ,

סעיף

ליום 30
ביו י 2018

מזומ ים ושווי
מזומ ים

17,741

השקעה בחברות
מוחזקות לפי שיטת
השווי המאז י

-

ליום 31
בדצמבר
2017

ליום 30
ביו י
2017

הסבר החברה

באלפי ש"ח

 18,493הירידה במזומ ים ובעת בעיקר מהוצאותיה
השוטפות של החברה.

19,275

6,444

7,160

5

במהלך ש ת  2017השקיעה החברה בפעילות
באפריקה .ראה ביאור .4ב לע יין סיווג
ההשקעה כ כס פי סי והפחתתו ב 5,940 -אלפי

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

השקעה ב כסים
פי סים

850

-

-

מלאי קרקעות בלתי
שוטף

596

383

581

דל"ן להשקעה

1,163

873

1,135

הלוואה מתאגיד
ב קאי בחו"ל

-

8,283

7,851

התחייבויות פי סיות
אחרות

.3

העלייה ביתרות ליום  30ביו י  2018לעומת 31
בדצמבר ובעת משי ויים בהפרשי שערי חליפין
של מטבע האירו .ביום  31בדצמבר 2017
התבססה על הערכת שווי ממעריך שווי חיצו י
בלתי תלוי.
התחייבות לתאגיד ב קאי של חברה מאוחדת
ברומ יה ,אשר חדלה להיות ישות משפטית
ו מחקה מרישומי רשם החברות ברומ יה
ולפיכך חדלה מלהיות חברה מאוחדת .לפרטים
וספים ראה ביאור .5א .בדוחות בכספיים.
בימים  30ביו י  2017ו  31בדצמבר  2017כללה
ההתחייבות הלוואה שקיבלה חברה בת
בהו גריה מחברה בשליטה משותפת .החברה
הבת ההו גרית והחברה בשליטה משותפת
מחקו מרשם החברות בהו גריה ,ולפיכך חברה
הבת חדלה מלהיות חברה מאוחדת וההלוואה
מחקה ואי ה כלולה ביתרת התחייבויות
פי סיות אחרות .לפרטים וספים ראה ביאור
.5ב .בדוחות הכספיים.

5,360

8,375

8,893

סה"כ הון עצמי
המיוחס לבעלים של
החברה

19,554

15,863

הגידול בהון העצמי לעומת  31בדצמבר  2017ובע
 13,935מרווח לתקופה בסך  5,046אלפי ש"ח והפרשי
תרגום מטבע בגין פעילות חוץ בסך  573אלפי
ש"ח.

זכויות שאי ן מק ות
שליטה

)(5,128

)(4,636

השי וי בזכויות שאי ן מק ות שליטה ובע מהפסד
) (4,891המיוחס לזכויות שאי ן מק ות שליטה לתקופה
בסך  116אלפי ש"ח והפרשי תרגום מטבע בגין
פעילות חוץ בסך  121אלפי ש"ח.

תוצאות הפעילות
להלן השי ויים העיקריים שחלו בדוחות הרווח וההפסד של החברה בתקופת הדיווח
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ולש ה ש סתיימה ביום  31בדצמבר:2017 ,
לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביו י
סעיף
2018

2017

לש ה
ש סתיימה
ביום 31
בדצמבר
2017

הסבר החברה

אלפי ש"ח
עליית ערך של
מלאי קרקעות
ו דל"ן
להשקעה

-

-

407

6

לא חל שי וי בשווי המלאי הקרקעות וה דל"ן להשקעה
בתקפות הדוח ולא בתקופה המקבילה אשתקד .בש ת
 ,2017בהתבסס על הערכת שווי ש ערכה על ידי מעריך
שווי חיצו י ובלתי תלוי ,רשמה עליית ערך של  407אלפי

שקלים ו מחקה ההפרשה לירידת הערך מש ים קודמות
בסכום זה.
הוצאות ה הלה
וכלליות

)(863

)(855

)(1,840

מורכב מהוצאותיה השוטפות של החברה

הכ סות
)הוצאות(
אחרות

6,142

)(5

)(5

בתקופת הדוח זקפו להכ סות אחרות מחיקת הלוואה
לתאגיד ב קאי בסך  8,283אלפי ש"ח )ראה ביאור .5א.
בדוחות הכספיים( ,מחיקת הלוואה מחברה מוחזקת
בסך  3,809ש"ח )ראה ביאור .5ב .בדוחות הכספיים(
ו זקפה ירידת ערך השקעה בפעילות באפריקה בסך
 5,940אלפי ש"ח

חלק החברה
בהפסדי חברות
מוחזקות
המטופלות לפי
שיטת השווי
המאז י ,טו

-

)(548

)(1,410

רווח
)הפסד(לתקופה

4,930

)(1,542

)(3,068

רווח
)הפסד(לתקופה
המיוחס לזכויות
שאי ן מק ות
שליטה

)(116

.4

עיקר ההפסדים הם חלק החברה בהפסדי הפעילות
באפריקה

-

)(101

)(162

זילות ומקורות מימון –
להלן תמצית תו י תזרים מזומ ים ומקורות המימון של החברה בתקופת הדיווח בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד ולש ה ש סתיימה ביום  31בדצמבר:2017 ,

סעיף

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביו י
2018

2017

לש ה
ש סתיימה
ביום 31
בדצמבר 2017

הסבר החברה

באלפי ש"ח
מזומ ים
טו,
ששימשו
לפעילות
שוטפת

)(712

מזומ ים
טו,
ששימשו
לפעילות
השקעה

ירידה
במזומ ים
ושווי
מזומ ים

)(1,480

)(715

.מזומ ים ששימשו להוצאותיה
השוטפות של החברה

-

)(7,958

)(7,974

בתקופת הדוח לא בוצעו השקעות
לעומת התקופה המקבילה ב-
 2017בה השקיעה החברה
בפעילות באפריקה )ראה ביאור 3
בדוחות הכספיים(

)(752

)(8,671

)(9,453

-
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.5

אירועים וספים בתקופת הדיווח ולאחריה
 .5.1ביום  28ביו י 2018 ,שו ה סיווגה הע פי של החברה לע ף השקעה ואחזקות ,בהתאם
לאופי פעילותה ה וכחי של החברה .לפרטים וספים ראו הודעת הבורסה מיום 19
ביו י.2018 ,
 .5.2ביום  8ביולי 2018 ,הודיעה החברה ,כי החליטה להאריך את התקשרות החברה
בפוליסת ביטוח לדירקטורים ו ושאי משרה בהתאם לעסקת מסגרת שאושרה
באסיפה הכללית של החברה ביום  27ביולי ) 2017מספר אסמכתא.(2017-01-065296 :
לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  8ביולי ) 2018מספר אסמכתא2018-01- :
 ,(061134ה כלל על דרך ההפ יה.
 .5.3ביום  15ביולי 2018 ,הודיעה החברה על דחיית בקשה לתביעה גזרת שהוגשה כ גדה
במהלך דצמבר  ,2014תוך שבית המשפט ה כבד קיבל את עמדת דירקטוריון החברה
המבוססת על קבלת יעוץ חיצו י בלתי תלוי ,שלא להיע ות לדרישת התובע ביחס
להגשת התביעה כ גד דירקטוריון החברה )לשעבר( .לפרטים וספים ראו דיווח מיידי
מיום  15ביולי) 2018 ,מספר אסמכתא ,(2018-01-063633 :ה כלל כאן על דרך ההפ יה.

.6

היבטי ממשל תאגידי
.6.1

תרומות
החברה לא קבעה מדי יות בקשר למתן תרומות אך היא רואה עצמה כמחויבת
למעורבות פעילה ושוטפת בתחומי התרומה לקהילה .החברה לא תרמה כספים
במהלך התקופה של שישה חודשים ש סתיימה ביום  30ביו י.2018 ,

.6.2

דירקטורים בעלי מיומ ות חשבו אית ופי סית
בהתאם להוראת סעיף ) 92א() (12לחוק החברות ,קבעה החברה ,כי המספר המזערי
של דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבו אית ופי סית יעמוד על דירקטור אחד.
הדירקטוריון סבור כי מספר זה הולם את גודל החברה ,סוג הפעילות שלה והיקפה.
כון למועד הדוח ,לא חל שי וי במספר המזערי של הדירקטורים בעלי המומחיות
החשבו אית הפי סית כאמור.
כון למועד הדוח ,מר זאב לב ברג )דח"צ( ,מר משה ראוב י )דח"צ( ,גב' טל ירון אלדר
)יו"ר הדירקטוריון( מר שמואל רבי א )דב"ת( ומר אריה שקד )דב"ת( ,הי ם
דירקטורים בעלי מיומ ות חשבו אית ופי סית .לפרטים בדבר השכלתם והכשרתם
ראו תק ה  26לפרק ד' לדוח התקופתי.
דירקטורים בלתי תלויים – תק ון החברה אי ו כולל הוראה בדבר שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים .כון לתקופת הדיווח ,מכה ים בחברה ש י דירקטורים
בלתי תלויים ,ה"ה שמואל )מולי( רבי א ואריה שקד.
8

.6.3

גילוי בדבר מבקר פ ים בחברה
ביום  21במאי ,2018 ,חדלה הגב' ד ה גוטסמן-ארליך לכהן כמבקרת פ ים בחברה.
לפרטים וספים ראה דיווח מידי מיום  21במאי) 2018 ,מספר אסמכתא2018-01- :
 ,(040707ה כלל כאן על דרך ההפ יה.
ביום  27במאי ,2018 ,מו ה מר יוסף גי וסר לכהן כמבקר פ ים בחברה .לפרטים
וספים ראה דיווח מידי מיום  28במאי) 2018 ,מספר אסמכתא,(2018-01-043512 :
ה כלל כאן על דרך ההפ יה.

.6.4

אומד ים חשבו איים קריטיים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS-דרשת ה הלת החברה להשתמש
בשיקול דעת ,באומד ים והערכות המשפיעים על יישום המדי יות ועל ה תו ים
המדווחים של כסים והתחייבויות ,לרבות התחייבות תלויות וכן על סכומי הכ סות
והוצאות .התוצאות בפועל עלולות להיות שו ות מהאומד ים האלו  -ראו לע יין זה
ביאור  2ב' לדוחות הכספיים.

.7

גילוי בדבר צרוף הערכות השווי המהותיות מאוד
להערכת שווי מהותית מאד ,כהגדרת מו ח זה בתק ות ,אשר שימשה בסיס לקביעת
ערכם של תו ים בדוחות הכספיים לתקופת הדוח ,ראה הטבלה להלן .יצוין ,כי
הערכת השווי המהותית מאד מצורפת לדוח זה ,בהתאם להוראות תק ה 8ב)ט(
לתק ות:
הערכת שווי להלוואה ש ית ה לפעילות באפריקה

ושא הערכת השווי
מועד ההתקשרות עם מעריכי השווי

 28ביו י2018 ,

הסכמה לצירוף ההערכות

תקבלה

עיתוי ההערכות

 30ביו י 2018

שווי ושא ההערכות סמוך לפ י מועד
ההערכות

 2,215אלפי דולר ארה''ב

זיהוי המעריך

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

מעריך השווי

שגיא בן שלוש

מודל ההערכה

אמדן ריבית ההלוואה
תחזית החזר ההלוואה מתבססת על משך חיים
ממוצע של  15ש ה בה חה ש–  Coprocoתמשיך

ה חות העיקריות בבסיס ההערכות

לפעול כ"עסק חי".

9

טל ירון אדלר
יו"ר דירקטוריון

רואי תמרי
מ כ"ל
 30באוגוסט2018 ,

10

הרודיום השקעות בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים בי יים מאוחדים
)בלתי מבוקרים(
ליום  30ביו י 2018

הרודיום השקעות בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקרים(

תוכן הע יי ים

עמוד
דוח סקירה של רואי חשבון המבקר
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

3
4-5

דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד

6

דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

7

דוחות תמציתיים מאוחדים על השי ויים בהון

8-9

דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומ ים

10-11

ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים בי יים המאוחדים

12-18

רמת גן:
משרד ראשי

הוד השרון:
סניף השרון

רחוב מנחם בגין 11
רמת גן 52681

טלפון03-5665006 :
פקס0747-144194/7 :

דרך רמתיים 30
הוד השרון 4532330

טלפון09-7416012 :
פקס09-7601763 :

info@bakertilly.co.il
Info.enzel@bakertilly.co.il
)מיסודם של דוד ואוהד אנזל(

טיוטה לדיון  -עשויים לחול בה שינויים
דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של הרודיום השקעות בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של הרודיום השקעות בע"מ והחברות הבנות )להלן " -הקבוצה"( ,הכולל את הדוח על
המצב הכספי הביניים המאוחד ליום  30ביוני 2018 ,ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או ההפסד ,הרווח הכולל,
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים
לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות
ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת
על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה 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 .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,
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל
אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל .1970 -

הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל
רואי חשבון

רמת-גן,

 30באוגוסט2018 ,

3
 Baker Tillyהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל
הפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון .Baker Tilly International
השם  Baker Tillyוהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת רישיון שהוענק על ידי .Baker Tilly International

הרודיום השקעות בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי ליום
 30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2017
)מבוקר(

כסים שוטפים
מזומ ים ושווי מזומ ים
חייבים ויתרות חובה

17,741
199

19,275
236

18,493
255

סה"כ כסים שוטפים

17,940

19,511

18,748

כסים בלתי שוטפים
השקעה בחברות כלולות )ביאור (3
השקעה ב כסים פי סים )ביאור (4
מלאי קרקעות בלתי שוטף
דל"ן להשקעה
רכוש קבוע

850
596
1,163
20

7,160
383
873
11

6,444
581
1,135
24

סה"כ כסים בלתי שוטפים

2,629

8,427

8,184

סה"כ כסים

20,569

27,938

26,932

הביאורים לדוחות הכספיים בי יים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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הרודיום השקעות בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי ליום
 30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2017
)מבוקר(

התחייבויות שוטפות
הלוואה מתאגיד ב קאי בחו"ל )ביאור (5
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פי סיות אחרות )ביאור (5
סה"כ התחייבויות שוטפות

783
5,360
6,143

7,851
485
8,375
16,711

8,283
712
8,893
17,888

סה"כ התחייבויות

6,143

16,711

17,888

הון
הון מ יות
פרמיה על מ יות
כתבי אופציה למ יות
קרן מהפרשי תרגום
קר ות אחרות
יתרת הפסדים
סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה

13,968
94,927
259
)(4,834
3,011
)(87,777
19,554

13,968
94,927
279
)(4,944
3,011
)(91,378
15,863

13,968
94,927
259
)(5,407
3,011
)(92,823
13,935

זכויות שאי ן מק ות שליטה

)(5,128

)(4,636

)(4,891

סה"כ הון

14,426

11,227

9,044

סה"כ התחייבויות והון

20,569

27,938

26,932

הביאורים לדוחות הכספיים בי יים מהווים חלק בלתי פרד מהם.

טל ירון  -אלדר
יו"ר הדירקטוריון

רואי תמרי
מ כ"ל וחבר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות 30 :באוגוסט2018 ,
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יפה לוי
מ הלת כספים

הרודיום השקעות בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

לש ה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

עליית ערך של מלאי קרקעות ו דל"ן להשקעה

-

-

407

הוצאות ה הלה וכלליות

)(863

)(855

)(1,840

הכ סות )הוצאות( אחרות ,טו )ביאור (5

6,142

)(5

)(5

הוצאות מימון
הכ סות מימון

)(379
30

)(262
128

)(285
65

חלק החברה בהפסד חברות כלולות

-

)(548

)(1,410

רווח )הפסד( לפ י מיסים על ההכ סה

4,930

)(1,542

)(3,068

מיסים על הכ סה

-

-

-

רווח )הפסד( לתקופה

4,930

)(1,542

)(3,068

בעלים של החברה

5,046

)(1,441

)(2,906

זכויות שאי ן מק ות שליטה

)(116

)(101

)(162

רווח )הפסד( לתקופה

4,930

)(1,542

)(3,068

רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

רווח )הפסד( למ יה המיוחס לבעלים של החברה -
בש"ח:
בסיסי ובדילול מלא

)(0.10

0.36

הביאורים לדוחות הכספיים בי יים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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)(0.21

הרודיום השקעות בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
רווח )הפסד( לתקופה

)(1,542

4,930

לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

)(3,068

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח
והפסד בהתקיים ת אים ספציפיים:
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

452

)(149

)(806

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה ,טו ממס

5,382

)(1,691

)(3,874

מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאי ן מק ות שליטה

5,619
)(237

)(1,656
)(35

)(3,584
)(290

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה ,טו ממס

5,382

)(1,691

)(3,874

הביאורים לדוחות הכספיים בי יים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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הרודיום השקעות בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השי ויים בהון

יתרה ליום  1בי ואר ) 2018מבוקר(

הון מ יות

פרמיה
על מ יות

13,968

94,927

-

מיוחס לבעלים של החברה
התאמות
מתרגום
דוחות
קר ות
כספיים של
כתבי
אחרות
פעילויות חוץ
אופציה
אלפי ש"ח
3,011
)(5,407
259

יתרת
הפסדים

סה"כ הון
עצמי מיוחס
לבעלים של
החברה

זכויות
שאי ן
מק ות
שליטה

סה"כ הון

)(92,823

13,935

)(4,891

9,044

-

-

-

-

5,046

5,046

)(116

4,930

-

-

573
573

-

5,046

573
5,619

)(121
)(237

452
5,382

יתרה ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקר(

13,968

94,927

259

)(4,834

3,011

)(87,777

19,554

)(5,128

14,426

יתרה ליום  1בי ואר ) 2017מבוקר(

13,968

94,927

279

)(4,729

3,011

)(89,937

17,519

)(4,601

12,918

-

-

-

-

)(1,441

)(1,441

)(101

)(1,542

94,927

279

)(215
)(215
)(4,944

3,011

)(1,441
)(91,378

)(215
)(1,656
15,863

66
)(35
)(4,636

)(149
)(1,691
11,227

הת ועה בתקופה י ואר עד יו י ) 2018בלתי מבוקר(
רווח לתקופה
רכיבים אחרים של רווח כולל אחר:
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה
-

הת ועה בתקופה י ואר עד יו י ) 2017בלתי מבוקר(
הפסד לתקופה
רכיבים אחרים של רווח כולל אחר:
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ
סך הכל הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30ביו י ) 2017בלתי מבוקר(
13,968
-

הביאורים לדוחות הכספיים בי יים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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הרודיום השקעות בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השי ויים בהון  -המשך

יתרה ליום  1בי ואר 2017
הת ועה בש ת 2017
הפסד לש ה
רכיבים אחרים של רווח כולל אחר:
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
סך הכל הפסד כולל לש ה
פקיעת אופציות
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

הון מ יות

פרמיה
על מ יות

13,968

94,927

מיוחס לבעלים של החברה
התאמות
מתרגום
דוחות
קר ות
כספיים של
כתבי
אחרות
פעילויות חוץ
אופציה
אלפי ש"ח
)(4,729

279

3,011

יתרת
הפסדים
)(89,937

סה"כ הון
עצמי מיוחס
לבעלים של
החברה
17,519

זכויות
שאי ן
מק ות
שליטה
)(4,601

סה"כ הון
12,918

-

-

-

-

-

)(2,906

)(2,906

)(162

)(3,068

-

-

)(20

)(678
)(678
-

-

)(2,906
20

)(678
)(3,584
-

)(128
)(290
-

)(806
)(3,874
-

)(92,823

13,935

13,968

94,927

)(5,407

259

הביאורים לדוחות הכספיים בי יים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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3,011

)(4,891

9,044

טיוטה לדיון  -עשויים לחול בה שינויים
הרודיום השקעות בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומ ים
לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת
מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות שוטפת לפ י מימון
ומיסים ) ספח א'(

)(742

)(750

)(1,545

ריבית שהתקבלה
מיסים שהתקבלו
מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות שוטפת

30
)(712

35
)(715

65
)(1,480

תזרימי מזומ ים מפעילות השקעה
השקעות בחברות מוחזקות )כולל הלוואות(
רכישת כסים קבועים

-

)(7,958
-

)(7,958
)(16

מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות השקעה

-

)(7,958

)(7,974

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון
מחיקת קרן הלוואה מב ק של חברה מאוחדת

-

-

-

מזומ ים טו ,ש בעו מפעילות מימון
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

)(40

2

1

ירידה במזומ ים ושווי מזומ ים

)(752

)(8,671

)(9,453

מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת התקופה

18,493

27,946

27,946

סה"כ מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף התקופה

17,741

19,275

18,493

הביאורים לדוחות הכספיים בי יים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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טיוטה לדיון  -עשויים לחול בה שינויים
הרודיום השקעות בע"מ
ספחים לדוחות מאוחדים תמציתיים על תזרימי המזומ ים
ספח א  -מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת ,לפ י מימון ומיסים
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
רווח )הפסד( לתקופה
הכ סות והוצאות שאי ן כרוכות בתזרימי מזומ ים:
פחת
חלק החברה בתוצאות חברות כלולות
רווח ממחיקת הלוואות )ביאור (5
הפסד מירידת ערך השקעה בחברה האפריקאית
)ביאור (4
עליית ערך דל"ן להשקעה
עליית ערך מלאי קרקעות בלתי שוטף
הוצאות מימון ,טו

שי ויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
עליה בזכאים ויתרות זכות
מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת ,לפ י מימון
ומיסים

לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

4,930

)(1,542

)(3,068

4
)(12,092

2
548
-

4
1,410
-

5,940
349
)(869

130
)(862

)(225
)(182
196
)(1,865

127

96
16
112

77
243
320

56
71

)(742

)(750

)(1,545

הביאורים לדוחות הכספיים בי יים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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הרודיום השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים תמציתיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקרים(
ביאור  - 1כללי
א .תיאור כללי של החברה ופעילותה
הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ( התאגדה בישראל ביום 4
באפריל  .2005החברה הי ה חברה ציבורית ומ יותיה רשומות למסחר בבורסה ל יירות ערך בתל-
אביב.
הקבוצה ,באמצעות חברות מוחזקות ,עסקה עד פרוץ המשבר העולמי בש ים  ,2009-2008בתחום
הייזום של פרויקטים לב יה ,בעיקר למגורים וכן החזיקה בקרקעות לצרכי ייזום ו/או השקעה,
בארץ ובחו"ל .הפגיעה הקשה מהמשבר העולמי ,בעיקר בפעילותה של החברה ברומ יה ובהו גריה,
הביאה לצמצום משמעותי של פעילותה של החברה ,וכיום כס ה דל"ן היחיד ש ותר בקבוצה הי ו
ה כס באזור  ,Affumatiצפו ית לבוקרשט ברומ יה.
החל מש ת  ,2016החברה תחת השליטה החדשה בוח ת אפשרות להשקעה בפעילות בתחום
החקלאות המתועשת ובבחי ת עסקאות והשקעות ו/או רכישת זכויות בתחום הא רגיה לרבות גז
ו פט .בש ת  2017ביצעה החברה באמצעות חברה קפריסאית השקעה בחברה הפועלת באפריקה
העוסקת במסחר במתכות ומי רלים .לפרטים וספים לע יין הפעילות באפריקה ראה ביאור 4
להלן.
ב .הדוחות הכספיים הבי יים המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  30באוגוסט
.2018

ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית
א .בסיס עריכת הדוחות הכספיים
דוחות הבי יים מוצגים באופן תמציתי ,בהתאם לכללי חשבו אות מקובלים לעריכת דוחות
כספיים לתקופות בי יים ,כפי ש קבעו בתקן חשבו אות בי לאומי ") IAS-34דיווח כספי לתקופות
בי יים"( ואי ם כוללים את כל המידע ה דרש בדוחות כספיים ש תיים מלאים .כמו כן ,דוחות אלה
ערכו בהתאם להוראות בפרק ד' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל.1970-
יש לעיין בדוחות בי יים אלה בהקשר לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום  31בדצמבר,
 2017ולש ה ש סתיימה באותו תאריך )להלן  -הדוחות הש תיים( ,אשר בביאורים להם מצוי מידע
מפורט אשר אי ו כלל בדוחות בי יים אלה.
דוחות הבי יים ערכו על בסיס אותם כללי המדי יות החשבו אית המתוארים בביאורים לדוחות
הש תיים ,למעט תק י חשבו אות חדשים IFRS 15 ,ו IFRS 9-אשר כ סו לתוקף בתקופת
הדוחות הכספיים ולא הייתה להם השפעה על הדוחות הכספיים.
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הרודיום השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים תמציתיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקרים(
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית -המשך
ב .שימוש באומד ים ושיקול דעת
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לתק י  ,IFRSדרשת ה הלת החברה להשתמש בשיקול
דעת בהערכות ,אומד ים וה חות אשר משפיעים על יישום המדי יות ועל הסכומים של כסים
והתחייבויות ,הכ סות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שו ות מאומד ים אלה.
האומד ים והה חות שבבסיסם סקרים באופן שוטף .שי ויים באומד ים חשבו איים מוכרים
בתקופה שבה תוק ו האומד ים ובכל תקופה עתידית מושפעת.שיקול הדעת של הה הלה ,בעת
יישום המדי יות החשבו אית של הקבוצה והה חות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי
וודאות בדוחות הבי יים ,הי ם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים הש תיים
למעט ההשקעה באפריקה )ראה ביאור .(4
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הרודיום השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים תמציתיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקרים(
ביאור  - 3השקעה בחברות כלולות
א .להלן הת ועה בהשקעות :
לתקופה של שישה
חודשים
שהסתיימה ביום 30
ביו י
2018
2017
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
6,444
346
)(5,940
)(850
-

יתרה לתחילת תקופה
השקעה בהון
החלק בהפסד
ת ועה בקרן הון
הלוואות ש ית ו כולל ריבית ש צברה ,טו
הפרשה לירידת ערך השקעה )ביאור (4
העברה להשקעה ב כסים פי סים )ביאור (4
יתרה לסוף ש ה

20
314
)(548
)(363
7,737
7,160

לש ה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2017
)מבוקר(
20
314
)(1,410
)(406
7,926
6,444

ביאור  - 4השקעה ב כסים פי סים ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
א.

להלן ההרכב:

ליום 31
בדצמבר
2017
)מבוקר(

ליום  30ביו י
2018
2017
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
השקעה והלוואה " -ארודס" )ראה סעיף ב'(
השקעה " -קופרוקו" )ראה סעיף ג'(
סה"כ

ב.

850
850

-

-

השקעה והלוואה " -ארודס"
ביום  9בפברואר  2017חתמה החברה על הסכם השקעה )להלן" :הסכם ההשקעה"( לרכישה
בעקיפין של זכויות בחברה העוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה )להלן" :החברה
האפריקאית" ו/או " .("TAMSלפי ההסכם השקיעה החברה סך כולל של כ 2,170-אלפי דולר
ארה"ב )השקעה ראשו ית בסך  1,170אלפי דולר ו 1,000-אלפי דולר בדרך של מימוש אופציה(; כ-
 2,085אלפי דולר בהלוואה וכ 85-אלפי דולר בהון מ יות ,ב ,Aruodas Ltd -חברה פרטית
המאוגדת בקפריסין )להלן":סכום ההשקעה" ו"-החברה הקפריסאית" ו/או "ארודס" ,בהתאמה(
אשר מק ה לה כ 38.1%-מההון המו פק וה פרע של החברה הקפריסאית.
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הרודיום השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים תמציתיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקרים(
ביאור  - 4השקעה ב כסים פי סים ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד – המשך
השקעה והלוואה " -ארודס"  -המשך

ב.

החברה הקפריסאית מחזיקה ב 37.48%-בחברה קפריסאית וספת) Hannuman LTD ,להלן –
"החברה הקפריסאית ה וספת"( ,המחזיקה ב 100%-בחברה האפריקאית .חלק החברה בשרשור
בחברה האפריקאית מגיע לכ .14.28%-לחברה קיימת אופציה כי בתום שלוש ש ים ממועד הע קת
ההלוואה לחברה הקפריסאית ,במידה ולא יפרע שיעור של לפחות  55%מ  1.17 -מיליון דולר מקרן
ההלוואה )שבוצעה בהשקעה הראשו ית( ,למכור חזרה ,חלק יחסי ,מאחזקותיה בחברה
הקפריסאית לבעל המ יות ה וסף בחברה הקפריסאית ,ולקבל ריבית בשיעור  5%ריבית על קרן
ההלוואה .כמו כן ,הוסכם כי עד לפירעו ה המלא של ההלוואה 25% ,מכל סכום המיועד לחלוקת
דיביד ד יוקצה לפירעון ההלוואה ,ו  75%-ה ותרים יחולקו לבעלי המ יות בהתאם לאחזקותיהם.
לאור הירידה ברווחיות במדי ת החברה האפריקאית ,החליטו בעלי המ יות של החברה
האפריקאית על צמצום פעילותה של החברה האפריקאית ועל העתקת הפעילות למדי ה אפריקאית
אחרת בה שוררת כעת סביבה עסקית טובה יותר עם שיעורי רווחיות עדיפים )להלן" :המדי ה
החדשה"( ,באמצעות חברה מקומית במדי ה החדשה) ,להלן" :קופרוקו"( .למועד הדוחות הכספיים
הפעילות ב TAMS-הופסקה והפעילות כולה מתבצעת במדי ה החדשה על ידי קופרוקו.
לאור ההתפתחויות בחברה האפריקאית כאמור לעיל ,ולאור הפסקת הפעילות של חברה זו ,יחד
עם ה יסיון שצברה החברה בהקשר לפעילות באפריקה ,הגיעה החברה למסק ה כי אין לה השפעה
מהותית בחברה הקפריסאית ובעקיפין גם בפעילות באפריקה ,כך שזו חדלה להחשב כחברה כלולה.
לפיכך ,ההשקעה שהוצגה בדוחות הכספיים שפירסמה החברה לש ת " 2017כהשקעה בחברה
כלולה" ,סווגה בדוחות אלה כהשקעה כ כסים פי סים ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד .לאור
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
לבצע הפרשה לירידת ערך ההשקעה וההלוואות ולהעמידן בהתאם לשווי ההוגן של ההלוואות
ש ת ה לחברה הקפריסאית לטובת הפעילות באפריקה ,כדלקמן:
אלפי ש"ח
הלוואות ש ת ה החברה ,כולל ריבית ש צברה
גרעון בהשקעה ש זקף עד דצמבר 2017
הפרשה לירידת ערך
יתרה  -בהתאם לאומדן השווי ההוגן של ההלוואות )(1

7,895
)(1,105
6,790
)(5,940
850

) (1השווי ההוגן של ההלוואות ,אמד על ידי מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי בסך כ 233-אלפי דולר
) 850אלפי ש"ח( .הה חות העיקריות ששימשו בהערכות השווי:



תחזית החזר ההלוואה מתבססת על משך חיים ממוצע של  15ש ה.



שיעור הריבית הש תית בה עשה שימוש )המגלם את הסיכון בהלוואה( .22.02%



עליה בריבית ההיוון בשיעור של  2%ו 4%-תביא לירידה בשווי ההוגן של ההלוואה לסך של כ-
 668אלפי  183) ₪אלפי דולר( ולסך של כ 526-אלפי  144) ₪אלפי דולר( בהתאמה.



ירידה בריבית ההיוון בשיעור של  2%ו 4%-תביא לעלייה בשווי ההוגן של ההלוואה לסך של
כ 1,091 -אלפי ש"ח ) 299אלפי דולר( ולסך של כ 1,405-אלפי ש"ח ) 385אלפי דולר( בהתאמה.
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הרודיום השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים תמציתיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקרים(
ביאור  - 4השקעה ב כסים פי סים ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד – המשך
ג .השקעה" -קופרוקו"
לצורך קיום הפעילות במדי ה החדשה ,כאמור בסעיף ב' לעיל ,הועברו לקופרוקו הלוואות על ידי
החברה האפריקאית ועל ידי החברה הקפריסאית ה וספת בסך של כ 2.5 -מיליון דולר ,מתוך
הלוואות שהעמידו בשעתו בעלי המ יות של החברה הקפריסאית ה וספת לטובת הפעילות
באפריקה.
החברה פועלת להקמת ישות חדשה בישראל )להלן – "הישות החדשה"( שתחזיק ישירות ב-
 27.5%במ יות קופרוקו .החברה תחזיק ב 38.1%-בישות החדשה ובעל מ יות וסף )המחזיק כיום
גם בחברה הקפריסאית( יחזיק ב) 61.9%-להלן – "בעל המ יות ה וסף"( .חלק החברה ,בשרשור,
בקופרוקו מגיע לכ .10.5%-בשלב זה 27.5% ,ממ יות קופרוקו כאמור ,מוחזקות ב אמ ות על ידי
בעל המ יות ה וסף ,עבור הישות החדשה .עם הקמת היישות החדשה יועברו אליה מ יות קופרוקו
כאמור.
לאור ה יסיון שצברה החברה בקשר עם הפעילות באפריקה כמפורט בסעיף ב' לעיל ,החברה
מעריכה כי אין לה השפעה מהותית ביישות החדשה שתוקם ולפיכך ההתייחסות להשקעה זו הי ה
כהשקעה ב כס פי סי ה מדד בשווי הוגן .למיטב ידיעת החברה  ,הפעילות בקופרוקו ,בשלב זה
ושאת הפסדים ולפיכך מעריכה החברה ,כי השווי ההוגן של ההשקעה ביישות החדשה ,שתחזיק
כאמור בקופרוקו  ,הי ו אפס.
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הרודיום השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים תמציתיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקרים(
ביאור  -5הכ סות אחרות
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
ממחיקת הלוואה
ש תקבלה מתאגיד ב קאי
ברומ יה
ממחיקת הלוואה
ש תקבלה מחברת
מוחזקת בהו גריה
ירידת ערך השקעה
בפעילות באפריקה
שו ות
הכ סות אחרות )הוצאות
אחרות( ,טו

)א(

לש ה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

8,283

-

-

3,809

-

-

)(5,940
)(10

)(5

)(5

6,142

)(5

)(5

)ב(
)ג(

א .חברה בת ברומ יה קיבלה בש ת  2007הלוואה מתאגיד ב קאי ברומ יה ,שהייתה מובטחת
במקרקעי חברה הבת ובערבות החברה .בחודש י ואר  2011חולטו המקרקעין ומומשו על-ידי
הב ק המלווה כ גד פירעון חלקי של ההלוואה .החברה הבת ותרה ריקה מ כסים.
יתרת ההלוואה ליום  31בדצמבר  2017עמדה על סך של  1.8מיליו י אירו )סכום ההלוואה
ב יכוי התמורה שקיבל הב ק ממכירת המקרקעין( וצבירת ריבית חריגה בגי ה.
תוקף הערבות של החברה להלוואה זו ,בהסתמך על חוות דעת מקצועית ,פג ,ובהתאם לכך
ה הלת החברה בדיעה כי לחברה אין מחויבות ישירה להלוואה זו.
יתרת ההלוואה כללה בדוחות הכספיים שפירסמה החברה עד ליום  31בדצמבר  ,2017לאור
ההתחייבות של החברה הבת שהייתה מאוחדת ,למרות שלחברה בת זו לא ותרו כסים
כלשהם מהם יתן יהיה לפרוע את ההלוואה ובפועל לקבוצה לא הייתה חשיפה בגי ה .בהתאם
למידע שקיבלה החברה בתקופת הדוח ,ובהתבסס על חוות דעת מקצועית ,החברה הבת
הרומ ית חדלה להיות ישות משפטית ו מחקה מרישומי רשם החברות ברומ יה,ולפיכך חדלה
החברה מלאחד את הדוחות הכספיים של חברה הבת ברומ יה .לאור זאת בדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה מחקה ההלוואה לתאגיד הב קאי הרומ י כ גד רישום הכ סות אחרות.
ב .חברה בת בהו גריה קיבלה בש ת  2007הלוואה מחברה בשליטה משותפת שלה ,במקביל
להלוואה שקיבל בעל המ יות האחר בחברה בשליטה משותפת .ההלוואה באירו ,שאה ריבית
בשיעור של יורובור  3% +לש ה .לאור מצבה הפי סי של החברה הבת ,הריקה מ כסים,
החברה העריכה כי הלוואה זו לא תיפרע .יתרת ההלוואה כללה בדוחות הכספיים עד ליום 31
בדצמבר  ,2017לאור המחויבות של חברה הבת שהייתה מאוחדת ,למרות שבפועל לא היה צפי
שהקבוצה תפרע הלוואה זו ,וכי אין לה חשיפה בגי ה .בהתאם למידע שקיבלה החברה בתקופת
הדוח ,ובהתבסס על חוות דעת מקצועית ,החברה הבת בהו גריה והחברה בשליטה משותפת
מחקו מרשם החברות בהו גריה ולפיכך חדלה החברה מלאחד את הדוחות הכספיים של חברת
הבת בהו גריה .לאור זאת ,בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה מחקה ההלווואה לחברה
בשליטה המשותפת כ גד רישום הכ סות אחרות.
ג.

מתייחס להפרשה לירידת ההשקעה של הפעילות באפריקה כמפורט בביאור -4ב'.
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הרודיום השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים תמציתיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י ) 2018בלתי מבוקרים(
ביאור - 6

יהול סיכו ים פי סיים
פעילות הקבוצה חושפת אותה למגוון של סיכו ים פי סיים; סיכון שוק )כולל סיכון מדד ,סיכון
שער חליפין ,סיכון שער ריבית( ,סיכון אשראי וסיכון זילות.
כאמור לעיל ,המידע הכספי לתקופת הבי יים אי ו כולל את המידע והגילויים ה דרשים במסגרת
דוחות כספיים ש תיים ,לרבות ב וגע ל יהול הסיכו ים הפי סיים של הקבוצה ויש לעיין במידע
הכספי לתקופת הבי יים ביחד עם הדוחות הכספיים הש תיים לש ת  2017והביאורים אשר לוו
אליהם.
לא חלו שי ויים מהותיים במדי יות הקבוצה ב יהול הסיכו ים הפי סיים שלה לעומת זו שדווחה
במסגרת הדוחות הכספיים הש תיים של החברה לש ת  ,2017למעט הטיפול בהלוואות בקשר
להשקעה בפעילות באפריקה ,כאמור בביאור .4

ביאור  - 7אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו
תביעה גזרת
ביום  12ביולי ,2018 ,דחתה דרישת המבקש ,בהתאם לסעיף  194לחוק החברות ,התש "ט,1999-
לפעול למיצוי זכויותיה ולהגשת תביעה גד ושאי משרה )לשעבר( בחברה וצדדים וספים .קביעת
בית המשפט ,התבססה בעיקרה ,על כך שהמבקש לא הוכיח כי הוא החזיק בפועל במ יות החברה
במועד בו הגיש לבית המשפט את הבקשה לאישור התביעה ה גזרת ,או בשום שלב אחר בדיון
בבקשה ,על אף שה טל להוכיח את בעלותו במ יות החברה ,מוטל על כתפיו ,ומכאן שלא הוק תה
לו הזכות להגיש בקשה גזרת בשם החברה.
עוד קבע בית המשפט ה כבד ,כי המבקש יישא בהוצאות כלל ה תבעים בהליך ,ובכלל כך ישלם
לחברה ולחברת הבת שלה ,אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ ,סך כולל של  50אלפי ש"ח ולחברה
כדה של החברה ,אי טרקולו י טאוורס בע"מ ,סך  50אלפי ש"ח.
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הרודיום השקעות בע"מ
מידע כספי פרד
לפי תק ה  38ד' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970

ליום  30ביו י 2018
)בלתי מבוקר(

רמת גן:
משרד ראשי

הוד השרון:
סניף השרון

רחוב מנחם בגין 11
רמת גן 52681

טלפון03-5665006 :
פקס0747-144194/7 :

דרך רמתיים 30
הוד השרון 4532330

טלפון09-7416012 :
פקס09-7601763 :

info@bakertilly.co.il
Info.enzel@bakertilly.co.il
)מיסודם של דוד ואוהד אנזל(

לכבוד
בעלי המניות של הרודיום השקעות בע"מ
א.נ,.
הנדון:

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

מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל
  1970של הרודיום השקעות בע"מ )להלן  -החברה( ,ליום  30ביוני  2018ולתקופה של שישה חודשיםשהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא
להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי ביניים נפרד מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה 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 .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל .1970 -

הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל
רואי חשבון

רמת-גן 30 ,באוגוסט2018 ,

1
 Baker Tillyהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל
הפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון .Baker Tilly International
השם  Baker Tillyוהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת רישיון שהוענק על ידי .Baker Tilly International

הרודיום השקעות בע"מ
תו ים על המצב הכספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה,
ליום
 30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2017
)מבוקר(

כסים
כסים שוטפים
מזומ ים ושווי מזומ ים
חייבים ויתרות חובה

17,560
192

19,103
224

18,321
241

סה"כ כסים שוטפים

17,752

19,327

18,562

כסים בלתי שוטפים
השקעה בחברה כלולה
השקעה ב כסים פי סים
יתרות בגין חברות מוחזקות
רכוש קבוע
סה"כ כסים בלתי שוטפים

850
1,574
20
2,444

סה"כ כסים

20,196

2

7,166
11
7,177

26,504

6,450
24
6,474

25,036

הרודיום השקעות בע"מ
תו ים על המצב הכספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה,
ליום
 31בדצמבר
2017
)מבוקר(

 30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
זכאים ויתרות זכות

642

386

597

סה"כ התחייבויות שוטפות

642

386

597

התחייבויות שאי ן שוטפות
הפרשה להפסדים בגין חברות מוחזקות

-

10,255

10,504

סה"כ התחייבויות

642

10,641

11,101

הון עצמי
הון מ יות
פרמיה על מ יות
כתבי אופציה למ יות
קרן מהפרשי תרגום
קרן מפעולות עם בעל שליטה
הפסדים

13,968
94,927
259
)(4,834
3,011
)(87,777

13,968
94,927
279
)(4,944
3,011
)(91,378

13,968
94,927
259
)(5,407
3,011
)(92,823

סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה

19,554

15,863

13,935

סה"כ התחייבויות והון

20,196

26,504

25,036

טל ירון -אלדר
יו"ר הדירקטוריון

רואי תמרי
מ כ"ל וחבר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות 30 :באוגוסט.2018 ,

3

יפה לוי
מ הלת כספים

הרודיום השקעות בע"מ
תו י רווח והפסד מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
לתקופה של
ששה חודשים שהסתיימה ביום 30
ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

הוצאות ה הלה וכלליות

)(779

)(814

)(1,787

הוצאות אחרות ,טו

)(17,897

)(5

)(5

הוצאות מימון
הכ סות מימון
הכ סות )הוצאות( מימון מחברות מוחזקות
רווחי )הפסדי( חברות מוחזקות

)(1
30
)(409
24,102

)(4
35
84
)(737

)(4
65
279
)(1,454

רווח )הפסד( לפ י מיסים על ההכ סה

5,046

)(1,441

)(2,906

מיסים על ההכ סה

-

-

-

רווח )הפסד( לתקופה מיוחס לבעלים של החברה

5,046

)(1,441

)(2,906

4

הרודיום השקעות בע"מ
תו י רווח כולל מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

לתקופה של
ששה חודשים שהסתיימה ביום 30
ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
רווח )הפסד( לתקופה

5,046

)(1,441

לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

)(2,906

רווח )הפסד( כולל אחר:
סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד בהתקיים
ת אים ספציפיים:
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ חברות מוחזקות

רווח )הפסד( כולל לתקופה ,מיוחס לבעלים של החברה

573

)(215

)(678

5,619

)(1,656

)(3,584

5

הרודיום השקעות בע"מ
ת ו י ם על תזר ימי המ ז ומ י ם מת וך הד וח ות הכ ס פיי ם המא וחדי ם ה מי וח סי ם לח ב רה עצ מ ה
לתקופה של
ששה חודשים שהסתיימה ביום  30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת
מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות שוטפת
לפ י מימון ומיסים ) ספח א'(

)(768

)(707

)(1,485

ריבית שהתקבלה
מיסים שהתקבלו
מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות שוטפת

30
)(738

35
)(672

65
)(1,420

תזרימי מזומ ים מפעילות השקעה
רכישת כסים קבועים
השקעה בחברה כלולה
מזומ ים טו מפעילות השקעה עם חברות מוחזקות
אחרות  ,טו

-

)(7,959

)(15
)(7,959

)(23

)(40

)(59

מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות השקעה

)(23

)(7,999

)(8,033

ירידה במזומ ים ושווי מזומ ים

)(761

)(8,671

)(9,453

מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת התקופה

18,321

27,774

27,774

סה"כ מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף התקופה

17,560

19,103

18,321
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ספח ל תו ים על תזרימי המזומ ים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
ספח א'  -מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת ,לפ י מימון ומיסים
לתקופה של
שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביו י
2017
2018
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

רווח )הפסד( לתקופה

)(1,441

5,046

לש ה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
)מבוקר(

)(2,906

הכ סות והוצאות שאי ן כרוכות בתזרימי מזומ ים:
הפסדי )רווחי( חברות מוחזקות
פחת
הפחתת השקעה
הפרשה לירידת ערך של פעילות באפריקה
הפחתת יתרות לחברות מאוחדות
הכ סות מימון ,טו

)(24,102
4
5,940
11,957
293

737
2
5
)(129

1,454
4
5
)(355

)(862

)(826

)(1,798

שי ויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
עליה בזכאים ויתרות זכות

מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת ,לפ י מימון
ומיסים

49
45

97
22

80
233

94

119

313

)(768

)(707

)(1,485

7

הרודיום השקעות בע"מ
מידע וסף לדוחות הכספיים ה פרדים
א.

כללי
.1

המידע הכספי ה פרד הבי יים של החברה ,ערוך בהתאם להוראות תק ה  38ד' לתק ות יירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( התש"ל  .1970 -מידע כספי זה אי ו כולל את כל המידע ה כלל לפי תק ה  9ג' והתוספת
העשירית לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל ,1970-בע יין מידע כספי פרד של התאגיד .יש
לקרוא מידע כספי זה ביחד עם המידע הכספי ה פרד ליום  31בדצמבר  2017ולש ה שהסתיימה באותו תאריך
וביחד עם תמצית הדוחות הכספיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י .2018

.2

המידע הכספי ה פרד ערך בהתאם למדי יות החשבו אית שמפורטת בסעיף א 3-למידע ה וסף לדוחות הכספיים
ה פרדים הש תיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2017פרט לשי ויים במדי יות החשבו אית המפורטים בביאור
-2ג לתמצית דוחות כספיים בי יים מאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי פרד זה ,אשר לא הייתה להם השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים.

.3

במידע כספי פרד זה  -תאגידים מוחזקים כהגדרתם בביאור -1ב' בדוחות המאוחדים הש תיים של החברה ליום
 31בדצמבר .2017

.4

לע יין אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו ,ראה ביאור  7לדוחות הכספיים המאוחדים.
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הערכת שווי
של הלוואה שיתה Aruodas
הוכן לבקשת
הרודיום השקעות בע"מ

אוגוסט2018 ,
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אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ
ת.ד  7134כפר סבא44641 ,
טלפון 073-2903330
www.ifs-consulting.co.il

 30באוגוסט2018 ,
לכבוד:
הרודיום השקעות בע"מ
לבקשת הרודיום השקעות בע"מ )להלן" :הרודיום" ו/או "החברה"( ביצעו ,חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ )להלן ,("IFS" :הערכת שווי של הלוואה
אשר יתה ל .Aruodas-העבודה ערכה על סמך תקי חשבואות בילאומיים ).(IFRS
הערכת שווי זאת מיועדת לשימושה הבלעדי של החברה ורואי החשבון המבקרים שלה .בוסף ,או מאשרים לחברה לפרסם חוות דעת זו כחלק מדיווחיה השוטפים
לבורסה או כלווה לדוחותיה הכספיים.

הגבלת אחריות
מטרת עבודה זו היה להעריך את ההלוואה אשר יתה ל ,Aruodas-על בסיס החות המפורטות בגוף העבודה ולמטרה זו בלבד .לצורך גיבוש חוות דעתו ,התבססו
על תוים אשר סופקו לו על ידי ההלת החברה ,אשר יתו לו על בסיס מיטב ידיעתה ויסיוה .הסתמכו על מקורות מידע הראים לו כאמיים ,שלמים ועדכיים
אולם לא ביצעו כל פעולת ביקורת ולא ערכו בדיקה או בחיה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלו ולפיכך איו מחווים כל דעה אודות אותות התוים
ששימשו בעבודתו .כל שיוי במידע או בתוים עשוי לשות את חוות דעת זו .לפיכך ,אין לראות בעבודתו משום אימות כלשהוא לכוותם ,לשלמותם או לדיוקם
של התוים.
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לצורך עבודתו התבססו על תחזיות ההלת החברה אשר מסרו לו על בסיס שיקול דעתם .תחזיות אלו לא בחו על ידיו ולכן אין או מחווים דעה אודותן.
ככלל ,תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על החות סבירות ליום התחזית .החות אלו עשויות להשתות על פי תקופת התחזית ,ועל כן תחזיות
אשר ערכו לימי ההערכה עשויות להיבדל מהתוצאות הפיסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשה במועד מאוחר יותר .על כן ,לא יתן להתייחס לתחזיות שערכו
ברמת הביטחון המיוחסת לתוי דוחות כספיים מבוקרים.
הערכות כלכליות אין מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת הסובייקטיבי של מעריך השווי .או סבורים שחוות דעת זו
היה סבירה בהתבסס על המידע שסופק לו ,וכי מעריך שווי אחר עשוי היה להגיע לתוצאה שוה.
עבודתו מתייחסת למכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בקביעת השווי בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא ,לרבות המלצת השקעה ו/או מכירה של
יירות ערך כלשהם .אין בחוות דעתו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שוים ,שבהם עייו ,עשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו .המידע המופיע
בעבודתו איו מתיימר לכלול את כל האיפורמציה שעשוי לדרוש משקיע פוטציאלי ואיו מיועד להעריך את שווי החברה או כס כלשהוא למשקיע כלשהוא .המושג
"שווי הוגן" מוגדר כמחיר שבו יחליף כס ידיים ,בין קוה מרצון למוכר מרצון ,כאשר לשי הצדדים מידה סבירה של ידע אודות העובדות הרלבטיות לעסקה.
לצורך הערכת השווי ,קטו בשיטות ההערכה המתאימות לדעתו ובכפוף למידת ישימות השיטה .חוות דעתו כוללת את תיאור המתודולוגיה וההחות אשר שימשו
להערכת השווי .התיאור הכולל בה איו אמור להיות תיאור מלא ומפורט של כלל ההלים אשר יישמו ,אלא מתייחס לעיקריים שבהם.
הו בלתי תלויים בחברה בהתאם לכל דין ,ובכלל זה ,בהתאם לעמדה מספר  105-30של רשות יירות ערך בעיין גילוי קיומה של תלות בין מעריך השווי לבין
התאגיד ,לרבות לעיין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד ,מיום  22ביולי .2015
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 שאיו כון ואיו מלא
או מיעת מידע מצד החברה ו/או מי מטעמה ,או כל התבססות אחרת על המידע כאמור.
אחריותו ככל שהיה ובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל התמורה המשולמת לו בגין עבודה זו עד פי  .3במקרה בו חויב בהליך משפטי,
מזמיי חוות הדעת ישפו אותו על כך בהתאם )מעבר כאמור לאחריותו( ,והכל למעט במקרה של זדון מצדו.
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פרטי השכלתו ויסיוי של האחראי מטעם החברה מעריכת השווי:
שגיא בן שלוש ,בעלים ומהל של חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ .בעל תואר ראשון בחשבואות וכלכלה ,תואר שי במהל עסקים )התמחות במימון,
בקאות ומערכות מידע( ותואר שי בלימודי משפט .בעל רישיון לראיית חשבון וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.1
בכל שאלה ועיין ,יתן לפות שגיא בן שלוש ,רו"ח ,בטל'  052-4760011או sagi@ifs-consulting.co.il ,073-2903330

 1לפרטים וספים ,ראו ספח א' לעבודתו.
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מטרת העבודה הה אומדן השווי ההוגן של הלוואה אשר יתה

להלן מקורות המידע העיקריים בהם עשה שימוש בעבודתו:

 Aruodasכון ליום  30.6.2018על בסיס התקיה החשבואית



דיווחי החברה לבורסה ליירות ערך.

הבילאומית.



דוחות כספיים של החברות הבות.



כל התוים בעבודה זו הים בדולר ארה"ב ומוצגים בערכים שוטפים,
אלא אם כן צוין אחרת.



תוים פיסים ,תחזיות וביאורים שוים.



הסכמי הלוואה.



להלן מוצגת רשימת מוחים אשר עשה בהם שימוש במסגרת חוות דעת
זו:



מאגרי מידע של  ; IFSוכן



מידע ציבורי.



שיחות ופגישות עם ההלת החברה.

החברה ו/או הרודיום–

הרודיום השקעות בע"מ
Aruodas Ltd

 /Aruodasארואודס -

Hannuman Ltd

-Hannuman

Tams Ltd

-Tams
-Coproco

7

Coproco sarl

מועד ההערכה-

30.6.2018

– IFS

אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ

דולר-$/

דולר ארה"ב

מח"מ-

משך חיים ממוצע
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פרק 2
תאור החברה

8

| הרודיום השקעות בע"מ

IFS Consulting & Investments

2.1

אודות

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

החברה2

החברה וסדה ביום  4באפריל ,2005 ,כחברה פרטית מוגבלת במיות ,תחת
השם אמריקן קולוי בע"מ ,ובמאי  2007השלימה החברה הפקה ציבורית
ראשוה בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ והפכה לחברה ציבורית .ביום
 20באוקטובר ,2009 ,שיתה החברה את שמה לאיטרקולוי השקעות בע"מ,
ביום  20ביולי ,2015 ,שיתה את שמה לגרירג'י ארגיות מתחדשות בע"מ
וביום  23באוגוסט ,2017 ,שיתה את שמה לשם הוכחי  -הרודיום השקעות
בע"מ.
בחודשים פברואר ומאי ,2017 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה עם חברה
פרטית המאוגדת בקפריסין לרכישת זכויות בעקיפין מפעילות העוסקת
במסחר במתכות ומירלים באפריקה .להלן תרשים החזקות הרלווטי לעבודה
זו:

חברת ) Aruodas Ltdלהלן" :ארואודס" ו/או " ,("Aruodasחברה פרטית
המוגבלת במיות והרשומה בקפריסין .כל פעילותה של ארואודס היה אחזקה
ב 37.48%-בשרשרור סופי מהון המיות של חברת  ,Tams Ltdחברת פרטית
הרשומה באפריקה ואשר עסקה במסחר במתכות ומירלים באפריקה.
על פי דיווחי החברה ,לאור פיחות בשיעורי הרווחיות במדיה ,הוחלט על
צמצום הדרגתי של פעילותה במדיה ועל העתקת הפעילות למדיה אפריקאית
אחרת בה שוררת כעת סביבה עסקית טובה יותר עם שיעורי רווחיות עדיפים
באמצעות חברה מקומית.Coproco ,
לצורך קיום הפעילות ,הועברה הלוואה בסך של כ 2.5 -מיליון דולר מ-
 Hannumanוחברות בות ל.Coproco -
בוסף ,על פי מידע שקיבלו מהחברה ,כ 10.5% -ממיות ) Coprocoבעקיפין(

החברה

יוחזקו על ידי החברה )לפרוט בושא ראה דו"ח כספי של החברה ליום
.(30.6.18

38.1%
Aruodas Ltd

2.2

37.48%

פרטי ההלוואה

בימים  9בפברואר 2017 ,ו 9-במאי ,2017 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה
ראשוי ,ותוספת להסכם ההשקעה ,בהתאמה )להלן יחד" :ההסכם" ו"עסקת

Hannuman Ltd
100%

ההשקעה" ,לפי העיין( ,עם  Aruodasהמאוגדת בקפריסין לרכישת זכויות

הלוואה
Tams Ltd

Coproco sarl

בעקיפין מפעילות העוסקת במסחר במתכות ומירלים באפריקה .לפי עסקת
ההשקעה ,השקיעה החברה סך של  1,170,000דולר ארה"ב )בהון מיות
והלוואה( ב Aruodas-ולאחר מכן ,בעקבות מימוש אופציה שקבעה בהסכם,

 2מקור :ההלת החברה .לפרוט רחב ראה דו"ח דירקטוריון ודו"ח כספי ליום .30.6.2018
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סכום וסף של  1מיליון דולר ארה"ב )בהון מיות והלוואה( בעקבות
ההשקעות כאמור ,כון למועד הדוח ,עומדות החזקותיה של החברה ב-
 Aruodasבכ 38.1%-מההון המופק והפרע שלה .הלוואות אלו ושאות
ריבית שתית בשיעור של  .5%כון ליום  30.6.2018סך קרן ההלוואה אמד
בכ 2,085-אלפי דולר והריבית הצבורה בכ 130-אלפי דולר.
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פרק 3
מתודולוגיה
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3.1

המהימה ביותר לשווי הוגן ויש להשתמש בו כדי למדוד שווי הוגן בכל
עת שהוא יתן להשגה.

כללי

ההלוואה לחברת  Aruodasושאת ריבית בשיעור של  5%לשה ומהווה כס
בספרי החברה .היות ופעילות חברת  Tamsהופסקה ובוסף פעילות חברת
 Coprocoאיה רווחית ,3החברה מעויית לבחון את השווי ההוגן של הכס
)כאמור ,ההלוואה ל.( Aruodas-
3.2

מדרג שווי

הוגן4

שווי הוגן הוא מחיר שהיה מתקבל ממכירת כס או משולם להעברת
התחייבות בעסקה רגילה בשוק העיקרי )או הכדאי ביותר( במועד המדידה
בתאי שוק וכחיים )כלומר מחיר יציאה( מבלי להתחשב אם מחיר זה יתן
לצפייה במישרין או אם מחיר זה אמד תוך שימוש בטכיקת הערכה אחרת.
מדידת שווי הוגן לכס לא פיסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף
בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות הכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי
מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בכס בשימוש המיטבי שלו.

 תוי רמה  2מוגדרים כתוים אשר אים מחירים מצוטטים הכלולים
ברמה  ,1אך יתים לצפייה עבור כס או התחייבות ,במישרין או
בעקיפין.
 תוי רמה  3הם תוים שאים יתים לצפייה עבור הכס או עבור
ההתחייבות .תוים שאים יתים לצפייה ישמשו כדי למדוד שווי הוגן
במידה שבה תוים רלווטיים שיתים לצפייה אים יתים להשגה,
ובכך יתאפשרו מצבים שבהם קיימת פעילות שוק מועטה ,אם בכלל,
עבור הכס או עבור ההתחייבות במועד המדידה .אולם ,מטרת המדידה
של השווי ההוגן ותרת ללא שיוי ,כלומר מחיר יציאה במועד המדידה
מקודת המבט של משתתף בשוק שמחזיק בכס או שחב את
ההתחייבות .לפיכך ,תוים שאים יתים לצפייה ישקפו את ההחות
שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן בעת תמחור הכס או ההתחייבות,
כולל החות לגבי סיכון.

תקן חשבואות בילאומי  IFRS 13קובע מידרג שווי הוגן המסווג לשלוש
רמות את התוים לטכיקות הערכה שמשמשות למדידת שווי הוגן:
 תוי רמה  1הם מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור
כסים זהים או עבור התחייבויות זהות שלישות יכולה להיות גישה
אליהם במועד המדידה .מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את הראייה

 3על בסיס דוחות שת  2017וחציון ראשון לשת .2018
IFRS13 4
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4.1

להלן פרוט לתחשיב המוצג לעיל:

אומדן הון Aruodas

ראשית בחו את ההון המוחשי של  Aruodasכון ליום  .30.6.2018הרציואל
הו שבמקרה של חדלות פירעון ) ,(Defultכסי  Aruodasישמשו לצורך פירעון
ההלוואה שוא עבודה זו וגם לושים אחרים .במידה ויישאר עודף ,בעלי
המיות יהיו זכאים לקבלו .להלן טבלה המציגה את ההון המוחשי )כסים
מוחשיים ביכוי התחייבויות( של  Aruodasכון ליום  ,30.6.2018כאשר הון

א.

מבוסס על טיוטות דוחות כספים בלתי מבוקרים ליום .30.6.2018

ב.

מבה ההחזקות מוצג בסעיף  2.1לעיל.

ג.

מאזי החברות אים כוללים השקעות בחברות בות ולכן ביצעו
התאמה כדרש.

ד.

התחשיב מציג את סך הכסים טו )ביכוי התחייבויות( של Aruodas
ליום  30.6.2018וללא התחייבות לחברה -היות וכסים אלו ישמשו
לפירעון התחייבות זו .כפי שיתן לראות ,כון למועד החישוב סך
ההתחייבויות עולה על הכסים.

 Coprocoמוצג ב 100%-היות וישמש תחילה לפירעון ההלוואה ל-
) Hannumanמוצג באלפי דולר(:
ה.

הון  Aruodasללא חברות בות
התח' לחברה

)(260
2,215

כסים טו

1,955

הון  Hannumanללא Tams
הון Tams
הון  Hannumanמאוחד

)(208
)(3,003
)(3,211

חלק  Aruodasבהון Hannuman

)(1,203

37.48%

הון מוחשי של Coproco

)(1,117

 100%מההון יממן את ההלוואה

כסים )התחייבויות( טו של
) Aruodasבאיחוד יחסי(

)(365

ללא התח' בסך  2.2מיליון דולר
לחברה

כמפורט בדיווחי החברה וגם בסעיף  2.1לעיל ,פעילות חברת
 Hannumanוחברת הבת  Tamsהופסקה .על פי בדיקתו ,השווי

כולל הלוואה לחברות בות של 1.94
אלפי דולר

הכלכלי של  Hannumanאיו שוה באופן מהותי מההון החשבואי
שלה.
ו.

למעט חברת  ,Coprocoלשאר החברות אין פעילות עסקית.

ז.

ההון של  Coprocoמוצג בטרול כסים בלתי מוחשיים בסך 562
אלפי דולר .5בתוספת כסים בלתי מוחשיים אלו סך הכסים טו
אמד בכ 200-אלפי דולר.

ח.

ל ,Coproco -המוחזקת בשיעור של  27.5%על ידי Aruodas
)באמות( ,יש פעילות בתחום המתכות .על פי בדיקתו ,כון ליום
 ,30.6.2018השווי ההוגן של פעילות זו איו מהותי .להלן תמצית דו"ח

 5מיוחסים בעיקר להשקעה במו"פ.
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4.2

רווח והפסד של  Coprocoלשת  62017ולחציון הראשון של שת 2018

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

)מוצג באלפי דולר(:

בהחה ש Coproco-תמשיך לפעול כ"עסק חי".

הכסות
עלות מכר
רווח גולמי

2017
3,867
3,456
411

1-6.2018
3,102
2,784
318

הוצאות תפעוליות

639

745

הפסד תפעולי

)(228

)(427

תחזית פירעון ההלוואה

אומדן הריבית

4.3

לצורך אומדן שווי הכס בספרי החברה )הלוואה ל ,(Aruodas -בחו את
ריבית השוק לגבי הלוואות בעלות פרמטרים זהים המגלמות את הסיכון
בהחזר ההלוואה .הפרמטרים אשר על בסיסם בוצע התחשיב הם:
א.

עשה שימוש בריבית בגין הלוואות במטבע דולר.

ב.

עשה שימוש במטריצת הלוואות שאין סחירות ובעלות מח"מ
התואם את תחזית החברה לעיין פירעון ההלוואה – מח"מ של15
שים.

ג.

היות וסך כסי  Aruodasמוך מסך התחייבויותיה ,או סבורים

כפי שיתן לראות מהטבלה לעיל ,פירעון ההלוואה יכול להיעשות אך ורק דרך

שרמת הסיכון של ההלוואה הה ברמה הגבוהה ביותר )לעיין זה

חברת  .Coprocoקרי ,דרך מימוש הכסים המוחשיים )אמד ב 6.5 -מיליון

.(NR3

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

ד.

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

על פי החברה ,ראשית על  Coprocoיהיה לפרוע את התחייבויותיה ל-

הלוואות דולריות בעלות מח"מ של  15שים וברמת סיכון  NR3הו

) Hannumanהאמד בכ 7.6-מיליון דולר( .על פי מידע שקיבלו מהחברה,

כ.12.3%-

 Aruodasתהיה זכאית להחזר הלוואה מ Hannuman-רק לאחר שבעל מיות
חיצוי ,אשר קיימת לו עדיפות על פי שאר המלווים ,יקבל סך של  3.72מיליון
דולר.

 Coproco 6החלה לפעול בחציון השי של שת .2017
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ה.

כמו כן ,בוצעה התאמה לסיכון מדיה ,הפרש בין סיכון מדית ישראל
לסיכון מדית קוגו )פעילות  Coprocoהה בקוגו( .על בסיס מאגרי

 7משך חיים ממוצע.
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המידע של  8Aswath Damodaranהמבוסס על דרוג המדיות של
 ,Moody'sפרמיית הסיכון הוספת אמדת בכ.6.7%-
ו.

בוסף ,היות וקיימת קדימות ושה מובטח ברף של  3.7מיליון דולר
הוספו פרמיית סיכון וספת של כ.2-4%-

בהתאם לכך ,שיעור הריבית המגלם את הסיכוים אמד בכ22%-
).(3%+12.3%+6.7%
אומדן שווי הכס ליום 30.6.2018

4.4

כאמור לעיל ,סך ההלוואה והקרן הצבורה ליום  30.6.2018אמד בכ2,215-
אלפי דולר .היות וההלוואה ושאת ריבית בשיעור של  5%ושיעור ריבית השוק
הו כ ,22%-השווי ההוגן של הכס אמד בכ 232.7 -אלפי דולר .להלן וסחה
המציגה תחשיב זה )באלפי דולר(:
2,215*(1+5%)^15/(1+22%)^15=232.7$
-

 -15מח"מ פירעון ההלוואה.

יתוח רגישות:
להלן יתוח רגישות לעיין שווי הכס ביחס לשיוי בשיעור הריבית )בדולר(:
18.00%
20.00%
22.02%
24.00%
26.00%

384,631
298,920
232,759
182,788
143,786

http://www.damodaran.com 8
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ספח א'  -פרטים וספים אודות מעריכי השווי
פרטי החברה המעריכה

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


מכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ".



בעל תואר ראשון  BAבחשבואות וכלכלה ,תואר שי  M.B.Aבמהל

חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ ,מתמחה במתן ייעוץ כלכלי
ומימוי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,על פי כללי חשבואות בין

עסקים עם התמחות במימון ,בקאות ומערכות מידע ותואר שי

לאומית  IFRSותקיה ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה

 M.Aבלימודי משפט.

לבתי משפט .בין לקוחות החברה מות עשרות חברות ציבוריות הסחרות
בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות.



בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.



בעל יסיון של מעל ל 16-שים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי
והמימוי ,הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי )של אופציות וגזרים
אחרים ,חברות ועסקים וכיו"ב( ועבודות כלכליות במגוון תחומים
לחברות פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.



לשעבר מהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסוים פיסים ,מהל
כספים של מספר חברות ,רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת

תחומי ידע ופעילות
 ליווי חברות בתהליכי הפקה ראשוה לציבור;
 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים;
 דיו-דיליג'ס כלכלי וחשבואי;

 BDOזיו האפט ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות'.

 הערכת שווי חברות ועסקים;
 בדיקת כדאיות כלכלית;



מרצה במוסדות אקדמאיים בושא הערכות שווי ויתוח דוחות
כספיים.



חבר ) (Memberבשי ארגוים/גופים בילאומיים למעריכי שווי:

 הכת תוכיות עסקיות;
 ליווי חברות מול המערכת הבקאית;
 ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה;
 הערכת שווי של כסים בלתי מוחשיים;

Member in the International Association of

o

Consultants, Valuators and Analysts – IACVA

 הערכת שווי התחייבויות תלויות ,ערבויות והלוואות;
 הערכת שווי של מכשירים פיסים וגזרים.
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הצהרת מנהלים:
הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)()1

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,רואי תמרי ,מצהיר כי:
)1

בחנתי את הדוח החציוני של הרודיום השקעות בע"מ (להלן" :התאגיד") לחציון הראשון של שנת
( 201להלן" :הדוחות").

)2

לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של 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.

)3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

)4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במ ישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 30באוגוסט2018 ,
תאריך

____________________
רואי תמרי ,מנכ"ל ודירקטור

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

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,יפה לוי ,מצהיר כי:
)1

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של
הרודיום השקעות בע"מ (להלן" :התאגיד") לחציון הראשון של שנת ( 2018להלן" :הדוחות").

)2

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של
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.

)3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

)4

גיל יתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
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
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 30באוגוסט2018 ,
תאריך

________________________
יפה לוי ,מנהלת כספים

הרודיום השקעות בע"מ
)לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
דוח תקופתי לש ת 2017

החברה עו ה להגדרת המו ח "תאגיד קטן" בהתאם לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל – ") 1970תק ות הדוחות"( .ביום  6במרץ ,2014 ,החליט דירקטוריון החברה
לאמץ את ההקלות המפורטות בתק ה 5ד).ב( לתק ות הדוחות ביחס לתאגיד קטן .יצוין כי
בהתאם לתק ה 5ד).ב())(5א( לתק ות הדוחות ,החל מיום  1בי ואר ,2017 ,החברה מדווחת
במתכו ת דיווח חצי ש תית.
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תוכן ע יי ים
פרק א'  -תיאור עסקי התאגיד
פרק ב'  -דוח דירקטוריון
פרק ג'  -דוחות כספיים ליום  31בדצמבר2017 ,
פרק ד'  -פרטים וספים על התאגיד
פרק ה' – הצהרות ה הלה

2

פרק א'  -תיאור עסקי התאגיד
חלק ראשון – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
.1

פעילות החברה והתפתחות עסקיה
1.1

החברה הוקמה ו תאגדה בישראל ביום  4באפריל 2005 ,על פי חוק החברות ,התש "ט – 1999
)להלן" :חוק החברות"( ,כחברה פרטית מוגבלת במ יות ,תחת השם אמריקן קולו י בע"מ .ביום
 20באוקטובר 2009 ,שי תה החברה את שמה לאי טרקולו י השקעות בע"מ ,ביום  20ביולי,
 ,2015שי תה את שמה לגרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ וביום  23באוגוסט ,2017 ,שי תה את
שמה לשם ה וכחי  -הרודיום השקעות בע"מ.

1.2

בחודש אוגוסט  ,2006פרסמה החברה תשקיף ראשון על פיו ה פיקה לציבור אגרות חוב וכתבי
אופציה ובחודש מאי  2007פרסמה החברה תשקיף על פיו ה פיקה לציבור יירות ערך שו ים,
לרבות מ יות ובהתאם הפכה לחברה ציבורית.

1.3

ממועד הקמתה ועד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי בש ים  ,2009-2008פעלה החברה באמצעות
חברות ב ות ו כדות בייזום ,פיתוח ,הקמה ,שיווק ,יהול ומכירה של פרויקטים ב דל"ן למגורים
בישראל ובחו"ל.

1.4

במהלך ש ת  ,2008החברה עברה טלטלה קשה בעקבות המשבר הפי סי העולמי ,אשר הציב
בפ יה קשיי זילות קשים ובגי ם יהלה החברה משא ומתן להסדר עם מחזיקי אגרות החוב
שלה והגיעה להסדר ושים שאושר על ידי בית המשפט במהלך ש ת .2010

1.5

במהלך הש ים שלאחר מכן ועד ש ת  2017פעלה החברה לשימור כסיה ובח ה השקעות וספות
בתחום הפעילות של החברה או בתחומים אחרים .ביום  8בפברואר  ,2017התקשרה החברה
בהסכם השקעה לרכישת זכויות בעקיפין בהיקף של כ 14%-מפעילות העוסקת במסחר במתכות
ומי רלים באפריקה )כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפ יה לא מצא .להלן(.

1.6

כון למועד הדוח ,לחברה החזקות בשיעור של  65%בשרשור סופי ,בקרקע שברומ יה )כמפורט
בסעיף  (8.3.3.2והחזקות בשיעור של כ 14%-בשרשור סופי בפעילות העוסקת במתכות
ומי רלים באפריקה .ה הלת החברה ממשיכה לבחון עסקאות לצורך הכ סת פעילות וספת
לחברה.

.2

אחזקות החברה בישראל
להלן פירוט אחזקות החברה בישראל כון למועד הדוח:
2.1

 60%מהון המ יות המו פק וה פרע של אי טרקולו י ווה צדק בע"מ )להלן" :אי טרקולו י ווה
צדק"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בישראל .בחברה זו אין כל פעילות כיום למעט
השלמת התחייבותיה כלפי רוכשי הדירות לרישום בית משותף שהקימה במושבה האמריקאית
בתל אביב וב ייתו הושלמה בש ת  .2009יתרת הזכויות באי טרקולו י ווה צדק הי ה בבעלות
שלום את תן עבודות ב יה ופיתוח בע"מ ) (20%ואביגדור כחלון אחזקות בע"מ ).(20%

2.2

 100%מהון המ יות המו פק וה פרע של אי טרקולו י אחזקות ירושלים  2005בע"מ )להלן:
"אי טרקולו י אחזקות ירושלים"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בישראל .בחברה זו
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אין כיום כל פעילות למעט אחזקות בחברת אי טרקולו י ירושלים והחברה החלה את פירוקה.
2.3

 30%מהון המ ית המו פק של חברת אי טרקולו י ירושלים בע"מ )להלן" :אי טרקולו י
ירושלים"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בישראל ו 70%-מהון המ יות המו פק של
אי טרקולו י ירושלים בשרשור מלא .בחברה זו אין כיום כל פעילות והחברה החלה את פירוקה.

2.4

 80%מהון המ יות המו פק וה פרע של אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ )להלן:
"אי טרקולו י אחזקות טאוורס"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בישראל .יתרת
מ יותיה של אי טרקולו י אחזקות טאוורס הי ה בבעלות חברת יעקב מליח "חי" בע"מ ,חברה
פרטית בשליטת ה"ה יעקב ויהודית מליח .בחברה זו אין כיום כל פעילות ,למעט החזקת מ יות
באי טרקולו י טאוורס.

2.5

 40%מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת אי טרקולו י טאוורס בע"מ )להלן" :אי טרקולו י
טאוורס"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בישראל ,בשרשור מלא .חברה זו מוחזקת
כיום באמצעות אי טרקולו י אחזקות טאוורס .בחברה זו אין כיום כל פעילות.

2.6

 100%מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת אי טרקולו י אי טר שיו ל יורופ בע"מ )להלן:
"אי טרקולו י אי טר שיו ל"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בישראל .אי טרקולו י
אי טר שיו ל מחזיקה ב 100% -ממ יות חברת  ,Intercolony Ltdכהגדרתה להלן ,המרכזת את
מרבית החזקות החברה בחברות זרות באירופה.

2.7

 100%מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת אי טרקולו י אוריה בע"מ )להלן" :אי טרקולו י
אוריה"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בישראל .כיום אין כל פעילות באי טרקולו י
אוריה והחברה החלה את פירוקה.

2.8

 70%מהון המ יות המו פק של חברת אי טרקולו י רע ה בע"מ )להלן" :אי טרקולו י רע ה"(,
חברה פרטית הרשומה בישראל .יתרת מ יותיה של אי טרקולו י רע ה מוחזקות על ידי חברת
שלום את תן עבודות ב יה ופיתוח בע"מ .אי טרקולו י רע ה הקימה ב יין בן  50דירות ברע ה
שהושלם בש ת  2008וכל הדירות בפרוייקט זה מכרו עד לסוף ש ת  .2008בחברה זו אין כל
פעילות כיום למעט השלמת התחייבותיה כלפי רוכשי הדירות לרישום בית משותף.

להלן תרשים של מב ה ההחזקות של החברה בישראל כון למועד דוח זה:
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.3

אחזקות החברה מחוץ לישראל
להלן פירוט החברות המוחזקות על ידי החברה מחוץ לישראל ,כון למועד הדוח:
3.1

 100%מהון המ יות המו פק וה פרע של  ,Intercolony Ltdחברה פרטית מוגבלת במ יות
הרשומה בקפריסין שעיקר פעילותה היה יהול וייזום פרויקטי דל"ן ברומ יה ובהו גריה בין
הש ים  .2007-2009כון למועד דו"ח זה החברה בוח ת את פירוקה.

3.2

 100%בשרשור סופי מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת American Colony Hungary
) Ingatlanforgalmazó Kft.להלן" :קולו י הו גריה"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה
בהו גריה .קולו י הו גריה אי ה פעילה עוד מלבד החזקה ב 50%-ממ יות חברה EDE
)כהגדרתה להלן( והחברה פועלת לסגירתה.

3.3

 50%בשרשור סופי מהון המ יות של חברת ) EDE Duna Ingatlanforgalmazó KFTלהלן:
" ,("EDEחברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בהו גריה אשר פעלה להחזקת והשבחת
מקרקעין בהו גריה .הב ק המממן מימש את ה כס שהיה בבעלותה של  EDEוהחברה פועלת
לסגירתה.

3.4

 50%בשרשור סופי מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת Skaf Ingatlanforgalmazo KFT
)להלן" :סקאף"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה בהו גריה ופעלה להחזקת מקרקעין
לפיתוח פרויקט מגורים בהו גריה .הב ק המממן מימש את ה כס וסקאף אי ה פעילה עוד.
החברה פועלת לסגירתה.

3.5

 50%בשרשור סופי מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת S.C. Leader American Colony
) Propertiesלהלן ,("Leader American" :חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה ברומ יה.
 Leader Americanאי ה פעילה עוד מלבד החזקה ב 100%-ממ יות חברת ) Deltaכהגדרתה
להלן( והחברה פועלת לסגירתה

3.6

 100%בשרשור סופי מהון המ יות המו פק וה פרע של חברה בשם S.C. Delta Titanium
) S.R.L.להלן ,("Delta" :חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה ברומ יה Delta .אי ה פעילה
עוד והחברה פועלת לסגירתה.

3.7

 100%בשרשור סופי מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת S.C. Intercolony Investment
) S.R.L.להלן ,("Investment SRL" :חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה ברומ יה,
ופעילותה היתה החזקת מקרקעין ברומ יה .ה כס של  Investment SRLמומש על ידי הב ק
המממן והחברה פועלת לסגירתה.

3.8

 65%בשרשור סופי מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת S.C. Tactical Property S.R.L
)להלן" :טקטיקל"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה ברומ יה .פעילותה של טקטיקל
כיום הי ה החזקת מקרקעין באפומט ,רומ יה ופיתוחה ,כמפורט בסעיף  8.3.3.2להלן.

3.9

 100%בשרשור סופי של חברת ) American Colony Marketing S.R.Lלהלן" :מרקטי ג"(,
חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה ברומ יה ,אשר הוקמה לשם שיווק עצמי של הפרויקטים
5

באחזקות הקבוצה במזרח אירופה .כיום מרקטי ג אי ה פעילה והחברה פועלת לסגירתה.
3.10

 100%בשרשור סופי מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת S.C.Intercolony Management
) S.R.Lלהלן" :מ ג'מ ט"( ,חברה פרטית מוגבלת במ יות הרשומה ברומ יה .פעילותה של
מ ג'מ ט היתה יהול הפעילות השוטף של חברות הקבוצה ברומ יה .כיום אין בה פעילות
והחברה פועלת לסגירתה.

3.11

 38.1%מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת ) Aruodas Ltdלהלן" :ארואודס"( ,חברה
פרטית המוגבלת במ יות והרשומה בקפריסין .כל פעילותה של ארואודס הי ה אחזקה ב-
 37.48%בשרשרור סופי מהון המ יות של חברת  ,Tams Ltdחברת פרטית הרשומה ברוא דה
ועוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה.
להלן תרשים של מב ה ההחזקות של החברה בחו"ל ,כון למועד הדו"ח:

לפרטים וספים אודות חברות ב ות וקשורות לחברה ,ראו ביאור  9לדוחות הכספיים.
.4

השקעות בהון החברה ועסקאות במ יותיה
4.1

מב ה ההון הקיים
כון למועד דוח זה ,ההון הרשום של החברה מורכב מ 40,000,000-מ יות רגילות של החברה
ללא ערך קוב )להלן :מ יות רגילות"( .הון המ יות המו פק וה פרע של החברה כון למועד דוח
זה מורכב מ 13,968,046 -מ יות רגילות.

4.2

השקעות בהון החברה
להלן פירוט ההשקעות ש עשו בהון החברה בש תיים האחרו ות )בסדר כרו ולוגי(:
ביום  6ביולי 2016 ,רכשה ד בר רות קפיטל בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו ושליטתו המלאה של
מר רואי תמרי ,מאת מר ערן מיטל ,מר רון שולמן ומר ירון ישראל )אשר החזיקו במ יות
החברה באמעות חברות בשליטתם( ,בעלי השליטה בחברה במועד המכירה 4,325,620 ,מ יות
רגילות של החברה ,במחיר למ יה בסך של  3.24ש"ח ובתמורה כוללת בסך של  14,015אלפי
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ש"ח .במועד המכירה ,המ יות היוו כ 30.96%-מהו ה המו פק וה פרע של החברה .לפרטים
וספים ראו דיווח מיידי של החברה החברה מיום  6ביולי) 2016 ,מס' אסמכתא2016-01- :
 ,(076309המובא על דרך ההפ יה.
ביום  6ביולי 2016 ,רכשה ד בר רות קפיטל בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו ושליטתו המלאה של
מר רואי תמרי ,מאת מר דוד מסאסא ,בעל ע יין בחברה במועד המכירה 1,960,000 ,מ יות
רגילות של החברה ,במחיר למ יה בסך של  2.43ש"ח ובתמורה כוללת בסך של  4,763אלפי ש"ח.
במועד המכירה ,המ יות היוו כ 14.03%-מהו ה המו פק וה פרע של החברה .לפרטים וספים
ראו דיווח מיידי של החברה החברה מיום  6ביולי) 2016 ,מס' אסמכתא,(2016-01-076309 :
המובא על דרך ההפ יה.
בעקבות רכישת המ יות המפרוטים בסעיף  3.2.1ו 3.2.2-לעיל ,מר רואי תמרי הפך להיות בעל
שליטה בחברה המחזיק ,כון למועד הדו"ח בכ 44.99%-מהו ה המו פק וה פרע של החברה.
להלן טבלה המסכמת את ההשקעות ש עשו בהון החברה בש תיים האחרו ות:

.5

תאריך

פעולה

יצע

סוג ייר
וכמותו

מחיר למ יה

תמורה כוללת

שיעור החזקה
בעת הפעולה

6.7.2016

הסכם מכירת מ יות
והעברת שליטה

רואי תמרי בעל
השליטה בחברה

4,325,620
מ יות רגילות

 324אג'

14,015
ש"ח

אלפי

30.96%

6.7.2016

הסכת מכירת מ יות

רואי תמרי בעל
השליטה בחברה

1,960,000
מ יות רגילות

 243אג'

4,768
ש"ח

אלפי

14.03%

חלוקת דיביד דים ומ יות הטבה
בש תיים האחרו ות ,החברה לא הכריזה ולא חילקה דיבי דים .החברה לא אימצה מדי יות לחלוקת
דיביד דים .כון למועד דוח זה ,אין לחברה רווחים ראויים לחלוקה ,כהגדרת מו ח זה בחוק החברות.
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חלק ש י  -מידע אחר

.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
להלן תו ים כספיים של תחומי הפעילות של החברה לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2016 2017 ,ו-
) 2015באלפי ש"ח(:
בישראל:
סה"כ לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2017

2016

2015

ה הלה וכלליות

1,786

1,048

1,791

הפסד תפעולי

)(1,786

)(1,048

)(2,931

החלק בהפסדי החברות בשליטה משותפת

)(14

)(14

)(15

רווח )הפסד( לפ י מימון

)(1,800

)(1,062

)(2,946

סך ה כסים

18,767

28,305

29,343

סך ההתחייבויות

614

384

354

ברומ יה:
סה"כ לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2017

2016

2015

עליית ערך )הפחתת מלאי( קרקעות ו דל"ן

407

)(3,618

)(1,148

ה הלה וכלליות

)(59

22

34

הפסד הפסד תפעולי

348

)(3,640

)(1,182

רווח )הפסד( לפ י מימון

348

)(3,640

)(1,182

סך ה כסים

1,715

1,282

5,153

סך ההתחייבויות

17,274

16,285

16,567

באפריקה:
סה"כ לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2017

2016

2015

ה הלה וכלליות

-

-

-

הפסד הפסד תפעולי

-

-

-

החלק בהפסדי החברות הכלולות

)(1,396

-

-

רווח )הפסד( לפ י מימון

)(1,396

-

-

סך ה כסים

6,450

-

-

סך ההתחייבויות

-

-

-

לפרטים וספים בדבר התוצאות הכספיות של הפעילות העסקית של החברה ראו דוח דירקטוריון בפרק
ב' לדוח התקופתי.
.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצו יים על פעילות החברה
כחברה שעיקר פעילותה היה בתחום ה דל"ן בישראל וכן החזקת כסים ברומ יה והו גריה ,חשפה
החברה לשי ויים במצב המשק בכלל ובע ף ה דל"ן בפרט ,הן בארץ והן בחו"ל .כמתואר לעיל ,לאור
המשבר העולמי ,החל מסוף ש ת  2008אלצה החברה לצמצם את פעילותה כיזמית והפ תה את עיקר
8

משאביה למאבק על המשך קיומה ושימור הפרויקטים אותם היא החזיקה .לגורמים חיצו יים השלכה
מעטה על פעולות שימור ה כסים כאמור.
ב ובמבר  2016החלה החברה בהסדרת המקרקעין באפומט המוחזקת בידי חברת טקטיקל ובחי ת
השקעה בפיתוח פעילות חקלאית מתועשת על המקרקעין .החברה השלימה במהלך ש ת  2017את
רישום וסימון כל חלקות המקרקעין המצויות בבעלות חברת טקטיקל באפומט ,ואיחודן למספר גושים
רצופים של חלקות קרקע חקלאיות .באמצעות גורמים ברומ יה ,בוח ת החברה השקעה בהקמת
חממות הפועלות באמצעות א רגיה מתחדשת לגידול עגב יות טעם ופלפלים לשוק המקומי ברומ יה.
כיום קרוב ל 80%-משוק העגב יות ופלפלים ברומ יה הי ו ייבוא מהאיחוד האירופי .ההשפעות
המהותיות על פעילות זו הי ן פועל יוצא של שוק החקלאות האירופי ומחירי הירקות ,ומגמת צמצום
קרקעות לעיבוד חקלאי במדי ות מרכז ודרום אירופה.
ביום  9בפברואר 2017 ,השלימה החברה חתימה על הסכם השקעה לרכישת זכויות בעקיפין בהיקף של
כ 14%-מפעילות העוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה כמפורט בסעיף 9שגיאה! מקור
ההפ יה לא מצא .להלן .עיקר הפעילות הי ה בסחר במתכות הבדיל והט טלום במרכז אפריקה.
פעילות זו מושפעת מהת ודות העולמיות במחירי הסחורות וקצב צמיחת הצריכה העולמית ,ובמקרה
של הט טלום ,בייחוד מהצמיחה בצריכת מוצרי אלקטרו יקה ,טלפו ים יידים ומחשבים .לאחר ש ים
של סביבת מחירים מוכה ,יתן לראות עלייה במחירי המתכות ,הצפוייה להמשך גם ב .2018-כמו כן,
פעילות בתחום זה מושפעת משי ויי רגולציה בארצות הברית ובאיחוד האירופי ,בקשר עם תק ות
הגבלה על ייבוא ממדי ות שאי ן יציבות פוליטית.
מלבד השקעה זו בדיקות החברה טרם ה יבו תוצאות וספות ועל כן יש לראות בסביבה הכללית במשק
כמשפיעה גם על צמצום הפעילות היזמית של החברה והכ סת פעילות חדשה לחברה .כון למועד דוח
זה ,החברה ממשיכה לבחון ולבדוק אפשרויות השקעה וספות.
בהמשך לצעדים בהם קטה החברה החל מש ת  ,2008פעלה החברה לגיבוש תכ ית עבודה שליבתה
מהלכי ייעול וצמצומים לצד גיוס מקורות לשם המשך מימון פעילותה וזאת לצורך התמודדותה עם
מצבה ה וכחי והעתידי כאחד ,הן בישראל והן בהו גריה ורומ יה .במסגרת זו ,גיבשה ה הלת החברה
אסטרטגיה לפיה פעילותה ועסקיה מ והלים בידי גרעין מי מאלי ,אשר עוסק בטיפול ושימור הקיים,
לרבות יסיון להשלים את מימוש כסיה ובחי ת מתווי עסקה שו ים ובחי ת הכ סת פעילות וספת
לחברה ,ביצוע השקעות ו/או רכישת זכויות בתחום הא רגיה ,לרבות גז ו פט.
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חלק שלישי  -תיאור עסקי החברה לפי תחומי הפעילות
תחום הפעילות המרכזי של החברה לאורך ש ות פעילותה היה דל"ן .כיום ,החברה אי ה עוסקת עוד
בפיתוח פעילות דל"ן ,אך מאחר שהי ה פועלת לשימור כסיה ופועלת למילוי יתרת התחייבויותיה,
הי ה חשופה ברמה מסויימת לתחום זה .במקביל ,החברה ביצעה בתחילת ש ת  2017השקעה בתחום
המתכות והמי רלים באפריקה .לאור האמור ,חלק זה יתייחס לתיאור עסקי החברה בתחום הפעילות
ב דל"ן ועל תחום הפעילות במתכות ומי רלים.
.8

תחום ה דל"ן
8.1

מידע כללי על תחום הפעילות

כאמור ,החברה אי ה פעילה עוד בתחום ה דל"ן ומחזיקה היום במספר חברות ב ות בישראל שרובן
אי ן פעילות ובמספר חברות ב ות בחו"ל .ה כס היחיד שבבעלות החברה הי ו אחזקת  65%בשרשור
מקרקע במחוז אפומט שברומ יה .החברה החלה בש ת  2017לפרק חלק מן החברות הב ות בישראל
שאי ן פעילות ובכוו תה לפרק את כל החברות הב ות בחו"ל ולהחזיק ישירות בקרקע באפומט .החברה
טרם החליטה כיצד לפתח את הקרקע באפומט ובח ת את אפשרויותיה.
8.2

תחום ה דל"ן בישראל
8.2.1

מב ה תחום הפעילות והשי ויים החלים בו
כון למועד פרסום דוח זה ,פעילות החברה בישראל הי ה מצומצמת .משלהי ש ת
 2008ועד למועד דוח זה לא ביצעה החברה השקעות חדשות או פעילות חדשה ולא
הייתה מעורבת בייזום ו/או בב יית פרויקטים בישראל והתמקדה ב יסיון לשמר את
כסיה ולממש חלק מה כסים על מ ת לעמוד בהתחייבותיה ולהגיע להסדר עם
המחזיקים כאמור לעיל .במהלך ש ת  2017החלה החברה בפירוק החברות
המוחזקות על ידה בישראל שאין בהן כל פעילות.

8.2.2

פרטים על כסים והסכמים בעלי השלכה על החברה
להלן תיאור ה כסים וההסכמים אשר בהם הייתה מעוברת החברה ויש להם השלכות
על מצבה כיום ובעתיד:
8.2.2.1

פרוייקט טאוורס ב ווה צדק
אי טרקולו י טאוורס התקשרה עם חברת ליבר טאוור בע"מ )להלן:
"ליבר"( ,חברה פרטית אשר בין בעלי מ יותיה מ ה גם מ כ"ל החברה
באותו מועד ,מר משה גבריאל ,בהסכם אופציה למכירת כס בבעלותה
הידוע כ"מתחם ליבר" ב ווה צדק בתל אביב )להלן" :מתחם טאוורס"(
תמורת סך של  200מיליון ש"ח וכן  20%מהרווחים שי בעו לחברת ליבר
טאוורס בע"מ מפרויקט זה .ליבר סחרה באופציה והעבירה אותה לחברת
אביב ב וה צדק בע"מ )להלן" :אביב"( .לאחר מכן ,סוכם בין אי טרקולו י
טאוורס לבין אביב ,כי במקום ההתחייבות ש ית ה לה לקבלת 20%
מהרווחים שי בעו לחברה הרוכשת מפרוייקט זה ,תהיה אי טרקולו י
טאוורס זכאית לתשלום חד פעמי של כ 10.1-מיליון ש"ח.
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ביום  12ב ובמבר 2013 ,הודיע סגל רשות יירות ערך לחברה כי לעמדתו
שי וי ת אי הסכם האופציה עליו חתמה אי טרקולו י טאוורס עם ליבר,
לפיו חלף ההתחייבות לקבלת  20%מהרווחים ישולם סך חד פעמי של כ-
 10.1מיליון ש"ח ,מהווה עסקה של החברה שלבעל השליטה ע יין אישי בה.
לאור האמור ומאחר שבסמוך לאישור העסקה בחברה ביצעו בעלי השליטה
ו/או קרובים להם רכישות דירות בפרוייקט מאביב בסכומים מהותיים,
הרי שעל החברה היה לאשר השי וי האמור כעיסקה חריגה .החברה
הבהירה במכתב תגובה כי לעמדתה לא פל פגם בהליך קבלת ההחלטות
לע יין שי וי ת אי הסכם האופציה ולא דרש אישור של החברה ע"פ סעיף
 275לחוק החברות .החברה תבקשה על ידי סגל רשות יירות ערך לפרסם
עמדה זו לציבור המשקיעים .ראו דיווח מיידי של החברה מיום 19
ב ובמבר) 2013 ,מס' אסמכתא ,(2013-01-196326 :המובא על דרך ההפ יה.
ביום  26במרץ 2015 ,הומצא לידי החברה עותק בקשה לאישור תביעה
גזרת ,כמפורט בסעיף  25.3להלן.
יצוין כי ,פרויקט זה מכר במהלך ש ת  .2013כון למועד דוח תקופתי זה,
החברה אי ה רואה בפרויקט זה כפרויקט מהותי ולהערכת החברה אין לו
השפעה מהותית על עתיד החברה.
8.3

תחום ה דל"ן ברומ יה
8.3.1

מב ה תחום הפעילות והשי ויים החלים בו
מימי המשבר העולמי בש ת  2008ועד למועד דוח זה ,לא ביצעה החברה השקעות
חדשות או פעילות חדשה בהו גריה וברומ יה והחל מאותו מועד התמקדה ב יסיון
לשמר את כסיה .יסיו ותיה אלו של החברה לא צלחו ברובם לאחר שמירב ה כסים
שהיו בבעלותה מומשו על ידי הב קים המממ ים .כון למועד פרסום דוח זה ,ותר
לחברה רק כס אחד ברומ יה המוחזק על ידה בשיעור של  65%בשרשור סופי.
לפרטים וספים ראו סעיף  9להלן.

8.3.2

הכלכלה ברומ יה
8.3.2.1

תו ים כלכליים .בעקבות הצטרפותה לאיחוד האירופי בש ת  2007ה תה
רומ יה מת ופה כלכלית קצרה וכ יסת כסף זר בש ים  .2007-2008כלכלת
המדי ה הושפעה באופן יכר מהמשבר העולמי של ש ת  .2008בש ים
האחרו ות רומ יה ה ית מהתאוששות והכלכלה הרומ ית המשיכה לצמוח
בש ת  .2017אחד הגורמים המרכזיים להתאוששות הי ו יצוא תעשייתי
רחב של יבולים חקלאיים .היצוא ותר המ וע המרכזי של הצמיחה
הכלכלית ברומ יה והסחר עם האיחוד האירופי מהווה כ 70%-מכלל הסחר
הרומ י .בש ת  ,2017עקב הפחתת מיסוי ושיפור ת אים כלכליים ,החלה
מגמה של גידול בביקושים מקומיים ,הצפויה להימשך גם בש ת .2018
מגמה זו היוותה זרז משמעותי לצמיחה הכלכלית.

8.3.2.2

השפעות על ע ף ה דל"ן ברומ יה .במהלך הש ים  ,2017-2016שוק הדיור
ברומ יה אופיין בעליית מחירי הדירות תודות לצמיחה הכלכלית ,לשיעורי
11

ריבית מוכים באופן יחסי ולשיפור ת אים כלכליים .כל הערים הגדולות
ברומ יה חוו עליות במחירי הדירות אשר עלו בממוצע ארצי בשיעור של
 9.17%בש ת  ,2017וחל שיפור בפעילות ע ף הב ייה למגורים.
8.3.3

פרטים על כסים והסכמים בעלי השלכה על החברה
8.3.3.1

פרוייקט פלורסקה
פרוייקט זה תוכ ן כפרוייקט ייזום ,הקמה וב ייה של פרוייקט דל"ן על
קרקע במרכז בוקרשט ברומ יה )להלן" :פרויקט פלורסקה"( .הפרוייקט
הוחזק על ידי החברה באמצעות חברת הבת ,Intercolony Ltd ,המחזיקה ב-
 100%בחברת  ,Intercolony Investment SRLהמחזיקה בפרויקט
פלורסקה.
באוגוסט  2007טלה  Intercolony Investment SRLהלוואה

מBANCPOST-

הרומ י )להלן זה" :הב ק המממן"( ,בסך של כ 4.5-מיליון אירו לשם מימון
רכישת פרויקט פלורסקה ,כשהחברה ערבה להלוואה זו מחד ו כס
המקרקעין מושכן לטובת הב ק המממן מאידך .הפרויקט מכר על ידי
הב ק המממן בי ואר  2011בסך של  4.06מיליון אירו ,והב ק המממן תבע
את מימוש ערבות החברה לצורך השבת יתרת ההלוואה.
במהלך הש ים  2013-2011הת הלו מספר הליכים משפטיים ברומ יה בין
הב ק המממן לבין  ,Intercolony Investment SRLאך מאז ועד היום לא
פתח הליך וסף ולא תקבלה כל פ ייה בחברה מטעם הב ק המממן .בידי
החברה חוות דעת משפטית מעורכי דין ברומ יה לפיה בשלב זה ,היה והב ק
המממן יבקש לממש את ערבות החברה ,תעמוד לחברה הג ה משפטית בשל
תקופת הזמן שחלפה ממועד התגבשות החבות ועד למועד פרסום דוח זה.
8.3.3.2

פרוייקט אפומט
בבעלות החברה צבר קרקעות במחוז אפומט בצפון בוקרשט ,בשטח כולל
של  491דו ם .צבר קרקעות זה מוחזק בידי החברה באמצעות חברת הבת
 ,Intercolony Ltdהמחזיקה ב 65%-בחברת Tactical Properties SRL

)להלן" :טקטיקל"(.
כ 141-דו ם מהמקרקעין ה "ל יועדו להקמת פרוייקט מגורים ומסווגים
בדוחות הכספיים כמלאי .לגבי יתרת המקרקעין ,השימוש העתידי בהם
טרם קבע ולפיכך סווגו כ דל"ן להשקעה .החברה בחרה למדוד את ה דל"ן
להשקעה לפי מודל העלות בדוחות הכספיים .החברה החליטה בשלב זה
שלא לקדם את ב יית פרויקט זה וזאת עד שי וי האקלים העסקי ברומ יה,
ולהחלטת החברה אודות כיוו י ההשקעה בהם תבחר.
במהלך ש ת  2017החברה סיימה לבצע זיהוי של כל חלקות המקרקעין
המבוזרות ,סימו ן ,הכ ת תשריטים חסרים ואיחוד החלקות לגושים
רצופים של חלקות קרקע חקלאיות לצורך בחי ת השקעה בפיתוח פעילות
חקלאית מתועשת על המקרקעין .כיום קרוב ל 80%-משוק הירקות
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ברומ יה הי ו ייבוא ממדי ות האיחוד האירופי והשוק המקומי סובל
מסביבת מחירים גבוהה .במסגרת הבדיקות ,התברר כי בשטח המקרקעין
לא קיימים קווי מתח המאפשרים אספקת א רגיה מרשת החשמל לפרויקט
חממות מסוג זה ,והחברה בוח ת הקמת חממות הפועלות על ידי תאים
פוטו-וולטאיים.
8.3.3.3

גילוי ב וגע לפעילות דל"ן להשקעה .להלן מידע בהתאם לסעיף  33לתיקון
מוצע לתק ות יירות ערך לעיגון "ה חיית גילוי ב וגע לפעילות דל"ן
להשקעה":

א .השותפים ב כס אי ם משתייכים לקבוצה עסקית יחידה תחת אותה
שליטה.
ב .מידע וסף אודות הקרקע:
פירוט ליום 31.12.2017
מיקום

מחוז אפומטי ,בוקרשט ,רומ יה.

החלק המסווג כ דל"ן
להשקעה

 349,650מ"ר

ייעוד קיים ומתוכ ן

חקלאי

זכויות ב יה קיימות בקרקע

ללא

השלבים התכ ו יים
ה דרשים לשי וי הייעוד
זכויות ב יה מתוכ ות לאחר
שי וי ייעוד

אישור הרשויות המקומיות לפרויקטים המוצעים על
ידי בעלי הקרקע
לא קיים

מב ה ההחזקה בקרקע
חלק התאגיד בפועל בקרקע
ציון שמות השותפים בקרקע
תאריך רכישת הקרקע
פירוט זכויות משפטיות ב כס
)בעלות ,חכירה וכדומה(
תיאור שימוש בי יים מהותי
בקרקע ,אם יש ו
האם מצאו מקורות מימון
להמשך הקמת ה כס

החברה מחזיקה ב 65%-מחברת טקטיקל טקטיקל
מחזיקה  100%מהזכויות בקרקע
 .88%חלק החברה בקרקע באלפי ש"ח כ  781-אלפי
ש"ח.
 Tactical Investments S.R.Lמחזיקה ב 35%-מחברת
טקטיקל ,וזכאותה בפועל הי ה כ .12%-למיטב ידיעת
החברה טקטיקל אי ווסטמ ט'ס מוחזקת במלואה על
ידי מר גדי פייביש.
הקרקע מורכבת מ 7-חלקות שו ות אשר רכשו ב פרד
במהלך .2007-2008
בעלות
לא קיים
לא רלוו טי

2017

2016

2015

ליום  31בדצמבר
דל"ן להשקעה המוצג לפי מודל העלות לאחר הפחתה
לירידת ערך במטבע המסחרי – באלפי אירו

273

219

846

דל"ן להשקעה המוצג לפי מודל העלות לאחר הפרשה
לירידת ערך במטבע ההצגה – באלפי ש"ח

1,135

888

3,614

54

)(627

)(91

שער חליפין היציג של אירו ליום  31בדצמבר

4.153

4.043

4.246

עלות ב יכוי הפרשה לירידת ערך למ"ר במטבע המסחרי
– אירו

)(0.78

0.63

2.42

עליית )ירידת( ערך בש ת הדוח במטבע המסחרי – אלפי
אירו
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2008

ליום  31בדצמבר
עלות הרכישה של דל"ן להשקעה– באלפי אירו

4,195

עלות הרכישה של דל"ן להשקעה למ"ר– באירו

12.00

יצוין כי ,לא עשו שימושי בי יים בקרקע ,לא זקפו עלויות מימון לקרקע
ולא עשו עסקאות על ידי התאגיד או שותפיו בקרקע.
ג .מימון
להלן הלוואות אשר לקחה החברה במטרה לממן את רכישת ה כס:
ליום  31בדצמבר
הלוואה לזמן קצר לבעלת זכויות שאי ה מק ה שליטה
)באלפי ש"ח(

2017

2016

2015

5,084

4,743

4,769

יצוין כי ,תקבלה הלוואה בסך  766אלפי אירו במהלך ש ת  ,2008מתוכה
פרעו  30אלפי אירו בש ת  .2011ההלוואה ושאת ריבית בשיעור של .7%
לא קבעו להלוואה הת יות פי סיות ולא מועד פירעון.
ד .מידע בדבר הערכות שווי
בתום כל ש ת דיווח החברה מבססת את ירידת הערך בקרקע תוך
הסתמכות על הערכת שווי ממעריך שווי שאי ו תלוי .להלן ריכוז ה תו ים:
ליום  31בדצמבר
שווי ה קבע באלפי אירו

2017

1

412

315

846

Echinox

DTZ

Cociobanu
& Asociatii

כן

כן

כן

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

Market approach

Market
approach

Market
approach

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

0.81

0.64

2.45

2.00-15.00

0.58-0.77

3.00-4.00

4

4
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מעריך השווי
האם המעריך בלתי תלוי
הסכם שיפוי
מודל הערכת השווי
תאריך תוקף הערכת השווי
מחיר למ"ר באירו )ממוצע
משוקלל(
טווח מחירים למ"ר של קרקעות
ב ות השוואה – באירו

2016

2015

מספר קרקעות ברות השוואה

ה .מידע בדבר הקרקעות העיקריות ש לקחו לצורך ההשוואה
תו ים עיקריים קרקעות ב ות השוואה ליום  31בדצמבר:2017 ,
Price/SQ. M
15.00
3.23
7.00
2.00

1

Total Area SQM
29,200
22,600
5,000
23,400

ערך הקרקע המסווגת כ דל"ן להשקעה בלבד )כ 350-אלפי מ"ר(
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Location
North of Afumati
Afumati
Afumati
Afumati

1
2
3
4

תו ים עיקריים לקרקעות ב ות השוואה ליום  31בדצמבר:2016 ,
Price/SQ. M
2.00
1.00
2.50
4.00

Location
East of Afumati
Petrachiaoa- Sat Sulrai
Afumati – Batai Lake
Afumati – Petrachiaoa

Total Area SQM
20,000
9,568
25,000
100,000

1
2
3
4

תו ים עיקריים לקרקעות ב ות השוואה ליום  31בדצמבר:2015 ,
Price/SQ. M
4.00
3.00
3.00
3.00

8.3.4

Location
Afumati
Afumati Ilfov
Afumati
Afumati – Petrachiaoa Roud

Total Area SQM
1,000
23,000
22,000
15,000

1
2
3
4

תיאור הקרקעות בחו"ל
להלן ,פירוט בדבר הקרקעות שבבעלות החברה ,מיקומן ,מצבן התכ ו י ,שיעור
החזקת החברה ,מועד הרכישה ,סוג הזכויות וייעוד הקרקעות:

8.3.5

שם
הפרויקט

מיקום

מצב
תכ ו י

שעור החזקה
בחברה

מועד רכישת הזכויות
בקרקע/מ יות

ייעוד

סוג
הזכויות

אפומט

רומ יה

מוקפא

65%

יולי 2007

חקלאי

בעלות

ריכוז יתרות הקרקעות בחו"ל שבבעלות הקבוצה ליום  31בדצמבר2017 ,
כון למועד דוח זה ,לחברה ותרה קרקע אחת בבעלותה ,שכן יתר הקרקעות מומשו
ע"י הב ק או מצאות בהליכי מימוש ,הקרקע ש ותרה מוצגת על פי עלות או שווי
מימוש לפי ה מוך מבי יהם )באלפי ש"ח(.
להלן פירוט באלפי ש"ח בדבר הקרקע שבבעלות החברה:
פרויקט-
מדי ה

חלק
החברה
בשירשור

תאריך
הערכת
השווי

***

*

זיהוי מעריך
השווי**

שיטת
הערכת
השווי

סה"כ
עלות
המקרקעין
לפ י
הפחתה

יתרה
בספרים
עלות או
שווי
מימוש לפי
ה מוך
ליום
31.12.2017

הפחתות
לשווי
מימוש
שבוצעו עד
ליום
31.12.2017

עלות
רכישת
הקרקע

עלויות
אחרות

אפומט-
רומ יה

65%

דצמבר
2017

Echinox

ההשוואה

9,606

581

9,025

8,844

762

אפומט-
רומ יה

65%

דצמבר
2017

Echinox

ההשוואה

20,634

1,135

19,499

18,721

1,913

הוצג לפי שווי מימוש.

** הערכת השווי בוצעה על ידי שמאי מוסמך המשתייך לפירמות המובילות בתחום בארץ ובמדי ה בה
ערכה ההערכה .אין בי ו לבין החברה כל תלות או קשר שלשהו מעבר לאותה הערכת שווי וכן לא
יתן לו שיפוי כלשהו בגין עבודתו.
*** כולל זכויות של צדדים שלישיים.

8.4

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
בהתאם לדין הרומ י ,אזרחים ותאגידים זרים רשאים ליזום ב יה ברומ יה ולה ות מזכויות
מעל הקרקע ,אולם אי ם רשאים לרכוש זכות בעלות בקרקע עצמה .בהתאם ,החברה מחזיקה
ב כס באמצעות חברה בת מקומית .זכויות ב כסי דל"ן רשמות וכפופות לדי י המקרקעין,
התכ ון והב יה ברומ יה.
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8.5

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחומי הפעילות
לאור העובדה כי כון ליום  31בדצמבר 2017 ,ה כס היחיד בבעלותה של החברה הי ו כס
אפומט ברומ יה ובשלב זה החברה וקטת בבדיקה של יוזמה עיסקית בתחום החקלאות בלבד,
גורמי הצלחה מתייחסים אך ורק ל כס זה וכן לאפשרות הכ סת פעילות חקלאית לחברה .להלן
פירוט בדבר גורמי ההצלחה:
א .אית ות פי סית שתאפשר מימון לביצוע הפרויקט ותקטין את החשיפה הפי סית ,והצלחה
בגיוס מע קים של האיחוד האירופי לפעילויות חקלאיות.
ב .כו ות של גורמי הממשל המקומיים באפומט לחיבור פרויקט חקלאות מתועשת למקורות
הא רגיה במחוז.
ג .יכולת איתור הזדמ ויות עסקיות אחרות למימוש ההשקעה.
ד .יכולת לבצע לאתר השקעות חדשות ו/או תחומי פעילות חדשים ובכלל זה באמצעות מיזוג
פעילות לתוך החברה.

8.6

מחסומי הכ יסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
לאור הפעילות המצומצמת של החברה ,ושא זה אי ו רלב טי לה כיום.

8.7

תחרות
כאמור לעיל ,על רקע המשבר הגלובאלי ,החליטה החברה בסוף ש ת  ,2008להשהות את
פיתוחם של הפרויקטים שלה וזאת עד להתאוששות שווקי ה דל"ן ברומ יה והכל בכפוף
לכלכליות החזקת כסים אלו .כאמור לעיל ,כיום בידי החברה כס אחד ברומ יה אשר אי ו
מצוי בהליכי מימוש .בהתאם ,ושא זה אי ו רלב טי כיום לפעילות החברה.

8.8

לקוחות
כון למועד דוח תקופתי זה ,אין לחברה לקוחות בארץ ובחו"ל.

8.9

שיווק ,מכירות ופרסום
החברה אי ה מבצעת כיום כל פעילות שיווקית עצמאית.

8.10

הכ סות מפרויקטים
לאור העדר הפעילות בחברה ,ושא זה אי ו רלב טי כון למועד דוח זה.

8.11

עו תיות
להערכת החברה ,פעילותה אי ה מושפעת מעו תיות.

.9

תחום המתכות והמי רלים באפריקה
9.1

מידע כללי על תחום הפעילות
בימים  9בפברואר 2017 ,ו 9-במאי ,2017 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה ראשו י ,ותוספת
להסכם ההשקעה ,בהתאמה )להלן יחד" :ההסכם" ו"עסקת ההשקעה" ,לפי הע ין( ,עם חברה
פרטית המאוגדת בקפריסין )להלן" :החברה הקפריסאית"( לרכישת זכויות בעקיפין בהיקף של
כ 14%-מחברה העוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה )להלן" :החברה האפריקאית"(.
לפי עסקת ההשקעה ,השקיעה החברה סך של  1,170,000דולר ארה"ב )בהון מ יות והלוואה(
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בחברה הקפריסאית )להלן" :סכום ההשקעה"( ולאחר מכן ,בעקבות מימוש אופציה ש קבעה
בהסכם ,סכום וסף של  1מיליון דולר ארה"ב )בהון מ יות והלוואה( בעקבות ההשקעות
כאמור ,כון למועד הדו"ח ,עומדות החזקותיה של החברה בחברה הקפריסאית בכ38.1%-
מההון המו פק וה פרע של החברה הקפריסאית ובשרשור מלא ,בכ 14.3%-מהחברה
האפריקאית.
במסגרת הסכם ההשקעה ,לחברה אופציית מכר לפיה ,אם במהלך  3ש ים ממועד ההשלמה
הראשו י ,החברה הקפריסאית לא החזירה לחברה את סכום ההשקעה ,או שהחברה קיבלה
דיביד דים בשווי של לפחות  55%מסכום ההשקעה ,תוכל החברה לחייב את החברה
הקפריסאית לרכוש בחזרה את המ יות שהוקצו לה במסגרת מועד ההשלמה הראשו י ,כאמור
לעיל ,בתמורה לסכום ההשקעה בצירוף  5%ריבית ,וב יכוי תשלומים שקיבלה החברה
מהחברה הקפריסאית כחלק מהחזר סכום ההשקעה.
עוד קבע בהסכם כי  25%מכל סכום דיביד ד שתחלק החברה הקפריסאית ,ישולם תחילה
לחברה וזאת ,עד להחזר מלא של סכום ההשקעה.
ביום  30באוגוסט ,2017 ,הודיעה החברה כי בין החברה האפריקאית ,צד ג') ,להלן:
"המשקיע"( ובעלי המ יות המחזיקים בחברה האפריקאית במישרין חתם הסכם הלוואה
)להלן" :הסכם ההלוואה"( ,אשר לפיו ,המשקיע ילווה לחברה האפריקאית  7מיליון דולר
ארה"ב ללא ריבית )להלן" :ההלוואה"( לצורך הון שוטף למסחר .כמו כן ,במסגרת הסכם
ההלוואה ,למשקיע הוע קה אופציה אשר אם יממשה ,יוקצו לו  25%מהון המ יות המו פק
וה פרע של הפעילות )להלן" :האופציה"( .האופציה היתה בתוקף עד ליום  18בי ואר2018 ,
)להלן" :תקופת ההלוואה"( ,כאשר למשקיע ית ה האופציה להאריך תקופה זו בתקופה שלא
תעלה על ש ה )להלן" :התקופה המוארכת"( .כון למועד הדו"ח ,מתקיים מו"מ בין החברה
האפריקאית לבין המשקיע לגבי מימוש האופציה.
בהסכם ההלוואה הוסכם ,כי קרן ההלוואה תוחזר למשקיע בהתאם לת אים ולמועדים
הקבועים בהסכם ההלוואה .אם המשקיע יחליט שלא לממש את האופציה אך כן להאריך את
תקופת ההלוואה ,תשולם למשקיע ריבית בשיעור ש קבע 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 דיביד דים .לפרטים וספים ,ראו דיווחים
מידיים מימים  7בפברואר 12 ;2017 ,בפברואר 15 ;2017 ,במס 10 ,2017 ,במאי30 ,2017 ,
באוגוסט 2017 ,ו 27-בפברואר) 2018 ,מס' אסמכתאות;2017-01-013000 ;2017-01-011896 :
 2017-01-087666 ;2017-01-038899 ;2017-01-021271ו ,(2018-01-019726-ה כללים כהכללה
על דרך ההפ יה.
כמו כן ,במהלך ש ת  ,2017העבירה החברה האפריקאית הלוואה לצד שלישי ,בסכום כולל של
כ 2,757-אלפי דולר ארה"ב ,לצורך הקמת מיזם וסף ,שע יי ו מסחר במי רלים ומתכות במדי ה
אפריקאית וספת.
9.2

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
לאור אחזקותיה המצומצמות של החברה אין מגבלות או פיקוח רלוו טייים באופן ישיר על
פעילות התאגיד .למעלה מן הצורך ,יצוין כי תחום הפעילות עצמו כפוף לדי י סחר בי לאומיים
בתחומי המי רליים הטבעיים ,די י כרייה מקומיים בארצות הרלוו טיות וכן אמ ות
בי לאומיות הקשורות לסחר וייצוא של מי רלים במדי ות בעלות סיכון פוליטי.
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9.3

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחומי הפעילות
גורמי ההצלחה של הפעילות ובעים בעיקר מת ודות מחירי המתכות בעולם ,ובהתאם
מהיכולת לשמור בכל זמן תון על פערי מחירי הק ייה מספקי העפרות המקומיים אל מול
מחירי המכירה של המתכות לחברות הסחר הבי לאומיות.
גורם עיקרי וסף הי ו היציבות הפוליטית במדי ות האפריקאיות בהן פועל התחום .לצורך כך
החברה הקפריסאית עושה מאמצים להרחיב את מקורות הרכישה שלה ומתק י הטיפול
במתכות למדי ות שו ות באפריקה.

9.4

מחסומי הכ יסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
לצורך כ יסה לתחום הפעילות דרשת הכרות מעמיקה עם ספקי העפרות במדי ות השו ות בהן
קיימים המי רליים הרלוו טיים ,לצד מערכת הסכמית עם חברות הסחר הבי לאומיות .ב וסף,
יש לצורך כ יסה לתחום יש לעמוד ברשימת ת אים המאפשרת להגיש בקשה ולקבל היתרים
ורשיו ות הן מטעם הממשל המקומי במדי ות בהן כורים את המי רליים והן ממדי ות היעד
המבקשות לשמור על ייצוא תק י פוליטית.

9.5

תחרות
היקף הפעילות של החברה הקפריסאית בה מושקעת החברה הי ה מהגדולות במדי ות בהן היא
פועלת.

9.6

לקוחות
לחברה האפריקאית מספר לקוחות קטן העובד עמה באופן קבוע בהסכם ארוכי טווח.

9.7

שיווק ,מכירות ופרסום
תחום פעילות זה אי ו מצריך פעילות שיווקית.

9.8

הכ סות מפרויקטים
כון למועד דוח זה כל ההכ סות ש תקבלו בידי החברה האפריקאית שמשו כהון חוזר לרכישת
מי רלים וספים וטרם תקבלו הכ סות בחברה הקפריסאית.

9.9

עו תיות
להערכת החברה ,פעילותה אי ה מושפעת מעו תיות.

 .10רכוש קבוע ו כסים
כון למועד דוח זה ,החברה שוכרת משרד בתל אביב בשטח כולל של כ 30-מ"ר .הסכם השכירות הי ו
לתקופה של  12חודשים ,עד ליום  31באוגוסט .2018 ,החברה מחזיקה באופציה להארכת תקופת
השכירות ב 12-חודשים וספים.
כון ליום  31בדצמבר לש ים  2016 ,2017ו 2015-לחברה רכוש קבוע טו ,בהיקף המסתכם לסך של 24
אלפי ש"ח 13 ,אלפי ש"ח ו 11 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
.11

כסים לא מוחשיים
כון למועד דוח זה אין לחברה כסים לא מוחשיים.
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 .12הון א ושי
12.1

כון למועד פרסום דוח זה ,החברה מעסיקה  4עובדים – מר רואי תמרי מ כ"ל החברה ,הגב'
יפה )יפית( לוי ,מ הלת הכספים של החברה ,הגב' ליאת סידי ,מ הלת החשבו ות של החברה
והגב' ירדן גולן מ הלת משרד.

12.2

ושאי המשרה בחברה מועסקים על פי הסכם עבודה אישי בכתב .לפרטים בדבר ת אי
העסקתם ,והתגמולים להם הם זכאים ,ראו תק ה  21לפרק ד' לדוח התקופתי.

12.3

לאור מצבת העובדים המצומצמת של החברה לחברה אין תלות מהותית בעובד מסויים וכן
אי ה משקיעה באימו ים והדרכות של עובדיה.

12.4

החל מחודש אפריל ,2015 ,לחברה מדי יות תגמול ל ושאי המשרה בחברה שהי ה בתוקף.
לפרטים וספים ראו תק ה  21לפרק ד' לדוח התקופתי.

12.5

לפירוט אודות הסדרי הביטוח ,הפטור והשיפוי ל ושאי משרה ודירקטורים בחברה ,ראו תק ה
 29לפרק ד' לדוח התקופתי.

 .13ספקים
הקבוצה מתקשרת במהלך העסקים הרגיל עם ות י שירותים והיא עשויה להתקשר מעת לעת עם
יועצים וספקים אשר מטפלים באספקטים השו ים המתעוררים בקשר עם יהול הקבוצה וטיפול
בעסקאות ,ליווי משפטי וחשבו אי שוטף לפעילות החברה ,מגעים עם הרשויות השו ות וכיו"ב.
 .14הון חוזר
להלן יפורט הרכב ההון החוזר לימים  31בדצמבר 2017 ,ו 2016-על בסיס מאוחד באלפי ש"ח:
2017
18,748
17,888
860

הסכום ש כלל בדוחות הכספיים )אלפי ש"ח(
כסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף ה כסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות

2016
28,278
16,669
11,609

 .15השקעות
כון ליום  31בדצמבר ,2017 ,עיקר עודפי המזומ ים של החברה מוחזקים בפקדו ות שקליים זילים
המ יבים תשואה ממוצעת ש תית של כ 0.2%-לש ה.
 .16מימון
החברה מממ ת את פעילותה מהון עצמי.
16.1

הסכמי מימון ב קאיים
לאור צמצום הפעילות של החברה בפעילות ה דל"ן והשקעותיה של החברה בהחזקות בשרשור,
אין כיום לחברה הסכמי מימון .למיטב ידיעת החברה ועל פי חוות דעת שקיבלה ,הסכם המימון
והערבות ש ת ה החברה במסגרת פרויקט פלורסקה אי ה רלוו טית עוד לאחר שחלפה התקופה
במסגרתה יכול היה הב ק המממן לבצע הליכים בע יין זה.

16.2

אגרות חוב
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כון למועד דוח זה ,אין לחברה אגרות חוב במחזור.
16.3

מסגרות אשראי
לא רלוו טי לאור אופי פעילות החברה כון למועד פרסום דוח זה.

16.4

שיעורי הריבית
בתחום ה דל"ן ,לחברות המוחזקות בידי החברה הלוואות ב קאיות ש לקחו ממוסדות ב קאים
לצורך מימון קרקעות .הלוואות אלו ברובן לקחו בת אי ון ריקוס ,במרבית הפרוייקטים הב ק
מימש את ה כס או בהליכי מימוש ה כס ולכן להערכת החברה ,הלוואות אלו אי ן רלוו טית
עוד.
בתחום המתכות והמי רלים החברה הע יקה הלוואה לחברה הקפריסאית בשיעור של 5%
לתקופה של שלוש ש ים.

16.5

מגבלות אשראי
לא רלוו טי לאור אופי פעילות החברה כון למועד פרסום דוח זה.

16.6

ערבויות
החברה היתה ערבה לאשראי שלקחה חברת הבת שלה  Intercolony Investment SRLלצורך
פרוייקט פלורסקה בסכום מוגבל ל 4.5-מליון אירו ,כלפי הב ק המלווה ברומ יה ).(Bancpost
כאמור ,כון ליום  31בדצמבר ,2017 ,התחייבויותיה הכספיות של Intercolony Investment SRL

כלפי המלווים ,מסתכמות לסך כולל של כ 1.8-מליו י אירו לאחר מימוש ה כס בפלורסקה על
ידי הב ק המממן .תוקף הערבות של החברה להלוואה זו ,בהסתמך על חוות דעת מקצועית פג,
ובהתאם לכך ה הלת החברה בדיעה כי לחברה אין מחויבות ישירה להלוואה זו.
16.7

גיוס ממקורות וספים
כיום החברה עוסקת בשימור כסיה ומחפשת אפיקי השקעה חדשים .עד היווצרותם של
מקורות הכ סה לחברה ,החברה וקטת פועלת במתכו ת רזה ,ובין היתר ,צמצום עלויות כוח
אדם ,הפחתת דמי יהול ושכר עובדים ,צמצום עלויות משרדים ,צמצום בעלויות יועצים
והתייעלות כלכלית.
כיום מצויים בידי החברה כספים המספיקים לחברה לעמוד בהתחייבויותיה.

 .17מיסוי
לפרטים בדבר די י המס החלים על החברה ראו באור  20לדוחות הכספיים.
 .18סיכו ים סביבתיים ודרכי יהולם
כון למועד דוח זה ,ל וכח מצבה של החברה החל מש ת  2008ואילך ,ההוצאות הכספיות של החברה
בקשר עם ע יי י איכות הסביבה ,לא היו מהותיות .כמו כן ,עקב הפעילות המוגבלת של החברה בתחום
הייזום כיום ,אין ל ושא איכות הסביבה השלכה מהותית על פעילותה.
 .19הסכמים מהותיים
כון למועד דוח זה ,החברה אי ה צד להסכמים מהותיים אשר חתמו בתקופת הדו"ח או הי ם עדיין
תקפים ואשר אי ם במהלך העסקים הרגיל שלה.
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 .20הליכים משפטיים
כון למועד דוח זה ,החברה אי ה צד להליך משפטי מהותי התלוי ועומד בבתי המשפט ו/או בערכאות
משפטיות כלשהן ,למעט כמפורט להלן:
20.1

תביעה מטעם ושאי משרה לשעבר של החברה
ביום  16במאי 2017 ,התקבל במשרדי החברה כתב תביעה כ גדה אשר הוגש למחלקה הכלכלית
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו .התובעים בכתב התביעה הי ם מר ירון יי י ,אשר כיהן
כיו"ר דירקטוריון החברה בין הש ים  2014-2010ומר מרדכי מ שה ,אשר כיהן כמ כ"ל
ודירקטור בחברה בין הש ים ") 2014-2012התובעים"( .ע יי ה של התביעה כאמור הי ו חיוב
החברה בתשלום תגמול ראוי לתובעים בגין כהו תם כ ושאי משרה בכירה בחברה בתקופות
האמורות לעיל .סכום התביעה הועמד על ידי התובעים על סך של  1,420,000ש"ח ,בתוספת
מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין וכן בתוספת שכר דירקטורים .החברה,
בהסתמך על חוות הדעת של יועציה המשפטיים ,בדעה כי החשיפה בגין תביעה זו ,אם בכלל,
מוכה משמעותית מהסכום ה תבע ,בגי ה כללה הפרשה בדוחותיה הכספיים.

20.2

פרויקט פלורסקה
ראה לע יין זה סעיף  8.2.3.2לעיל.

20.3

בקשה לגילוי מסמכים לפ י הגשת תביעה גזרת
ביום  10בי ואר ,2012 ,התקבלה במשרדי ב"כ החברה ,בקשה לגילוי מסמכים לפ י הגשת
תביעה גזרת אשר הוגשה ע"י בעל מ יות ,מר שמואל שקדי )להלן" :המבקש"( למחלקה
הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו כ גד החברה ,חברת הבת ,אי טרקולו י אחזקות
טאוורס בע"מ ,החברה ה כדה ,אי טרקולו י טאוורס בע"מ ,ו ושאי המשרה וחברי
הדירקטוריון בה וכן משיבים וספים )להלן" :הבקשה" ו"-המשיבים" ,בהתאמה(.
ע יי ה של הבקשה הוא דרישה לקבלת המסמכים על פי סעיף 198א לחוק החברות ,תש "ט–
 ,1999ה וגעים להסכם האופציה למכירת פרויקט טאוורס לחברת ליבר טאוור בע"מ וזאת
לאור עמדת המבקש שקיימות עילות תביעה שו ות המאפשרות הגשת תביעה גזרת ובכללן
הפרות חובות אמו ים וזהירות מצד החברה ,ושאי משרה בחברה ,חברות ב ות וגורמים
וספים.
ביום  19במרץ 2013 ,התקבלה בחברה החלטת בית המשפט בבקשה שקבעה כי לא הו חה על
ידי המבקש תשתית ראייתית ראשו ית לעילת תביעה בגין אישור העיסקה למכירת מתחם ליבר
בסכום בסיס של  200מיליון ש"ח ,או בדבר פגם כלשהו בהפעלת שיקול הדעת של ושאי
המשרה בחברה במתן האישור.
בית המשפט קבע כי אין מקום ליתן צו לגילוי מסמכים כ גד משיבים בבקשה זו ,למעט החברה,
חברת הבת והחברה ה כדה .בית המשפט קבע כי בהתייחס לחברה ,חברת הבת והחברה ה כדה
בלבד יי תן צו גילוי חלקי וזאת לאור קביעתו כי יתן להגיש לכאורה את התביעה ה גזרת
כתביעה משולשת ,דהיי ו כ גד החברה והחברות במורד השליטה של החברה .החלטה זו
התקבלה לאור קביעת בית המשפט כי בהתייחס להארכות האופציה ש ית ה בזמ ו ,סיחור
האופציה והתשלום של  36מיליון ש"ח לחברה בשליטת מר משה גבריאל )מ כ"ל החברה
לשעבר( – הועמדה על ידי המבקש תשתית ראייתית ראשו ית לקיומן של עילות התביעה כ גד
החברה והחברות בשליטתה ולא כ גד ושאי המשרה.
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בהתאם ,במסגרת החלטתו זו קבע בית המשפט כי גילוי המסמכים יתייחס אך ורק לשלב
המתחיל בהארכת האופציה ש ית ה בזמ ו על ידי החברה ה כדה לחברת ליבר טאוור בע"מ
)להלן" :ליבר טאוור"( וכי הגילוי שי תן יתייחס בעיקר למסמכים ה וגעים לעיסקה ממועד
הארכת האופציה ש ית ה לליבר טאוור ובכלל זה יי תן גילוי להסכמים של החברה ,חברת הבת
והחברה ה כדה עם ליבר טאוור ,הארכת האופציות ,פרוטוקולים ,הודעות בהתייחס למימוש
האופציה וכד'.
ביום  23באפריל ,2013 ,הגישו החברה וחברת הבת הודעת ערעור לבית המשפט העליון על
החלטה זו ,בד בבד עם הגשת בקשה לעיכוב ביצוע ובקשה דחופה למתן סעד ארעי להארכת
התקופה להגשת בקשת רשות ערעור עד מתן ההחלטה בבקשה זו וכן בקשה למתן החלטה
המאשרת הגשת הודעת ערעור על החלטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב
 יפו ולחלופין בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור.ביום  24באפריל 2013 ,ית ה החלטה על עיכוב ביצוע ארעי עד להחלטה אחרת ,בהתייחס
לגילוי המסמכים החלקי ש קבע באותה החלטה .ביום  29באפריל 2013 ,תבקשו המשיבים
בהודעת הערעור ליתן התייחסותם לשאלת סיווג ההליך עד ולא יאוחר מיום  13במאי.2013 ,
בעקבות החלטת בית המשפט העליון מיום  8ביולי 2013 ,בבקשה האמורה ,הגישו החברה
וחברת הבת ביום  11ביולי 2013 ,בקשת רשות ערעור .אי טרקולו י טאוורס בע"מ )החברה
ה כדה של החברה( ,הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה ,תוך הבהרה כי הי ה בדעה כי מן
הראוי לאפשר למשיבים לערער על החלטה זו בזכות.
ביום  27באוגוסט ,2014 ,התקבל פסק די ו של בית המשפט העליון בבקשות רשות ערעור
שהוגשו על ידי החברה ,חברת הבת ,אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ והחברה ה כדה,
אי טרקולו י טאוורס בע"מ ,אשר דחתה את הבקשות הללו והותיר את החלטת בית המשפט
מיום  19במרץ 2014 ,על כ ה בהתייחס למתן צו גילוי חלקי של המסמכים כ גד החברה ,חברת
הבת והחברה ה כדה .כן חוייבו החברה וחברת הבת יחדיו לשאת בהוצאות המשיב ,מר שמואל
שקדי ,בסך של  40אלפי ש"ח וכמו כן ,החברה ה כדה חויבה בהוצאות בסכום זהה.
ביום  18בדצמבר 2014 ,קיבלה החברה מכתב מאת בא כוחו של מר שמואל שקדי ,בהתאם
לסעיף  194לחוק החברות ,התש "ט ,1999-במסגרתו מתבקשת החברה לפעול למצוי זכויותיה
של החברה ולהגשת תביעה גד מר משה גבריאל )מ כ"ל החברה לשעבר ותאגיד בשליטתו( ,מר
ירון יי י ,מר רמי א טין ,גב' שריטל ל דסמן ,מר זאב לב ברג ,מר יר צר ,מר אליהו שחר
)שכיה ו ,כך טען ,כחברי דירקטוריון החברה ,בתקופה הרלב טית( ,מר מ שה ראש )אשר
שימש ,כך טען ,כסמ כ"ל הכספים של החברה בתקופה הרלב טית( ,מר עדי עזרא ומר דוד
עזרא )שכיה ו ,כך טען ,כחברי דירקטוריון החברה ה כדה של החברה בתקופה הרלב טית(,
להשבת כל רווח ש וצר 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
בקשר עם רכישת הדירות בפרוייקט ולהורות על השבת טובת הה אה לחברה כדה של החברה.
לאחר מועד הדו"ח ,ביום  8בפברואר ,2015 ,החליט דירקטוריון החברה ,בהתבסס על יעוץ
משפטי חיצו י ובלתי תלוי ,לדחות את דרישת התובע.
ביום  26במרץ 2015 ,הומצא לידי החברה עותק בקשה לאישור תביעה גזרת ,בהתאם לסעיף
 198לחוק החברות ,על פיה מבקש התובע מבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו לאשר הגשת
22

תביעה גזרת בשם החברה ,חברה בת )אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ( וחברה כדה
)אי טרקולו י טאוורס בע"מ( גד ושאי משרה לשעבר בחברה וצדדים וספים.
ביום  12ב ובמבר ,2015 ,הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תגובה לבקשה
לאישור התביעה ה גזרת מטעם החברה מטעם חברת אי טרקולו י אחזקות טרוורס בע"מ,
חברת הבת של החברה.
לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  18בדצמבר) 2014 ,מס' אסמכתא:
 ,(2014-01-225858מיום  21בדצמבר) 2014 ,מס' אסמכתא ,(2014-01-226590 :מיום 9
בפברואר) 2015 ,מס' אסמכתא ,(2015-01-027904 :מיום  16בפברואר) 2015 ,מס' אסמכתא:
 ,(2015-01-031969מיום  26במרץ) 2015 ,מס' אסמכתא (201501-063346 :ומיום  16ב ובמבר,
) 2015מס' אסמכתא ,(2015-01-155691 :המובאים על דרך ההפ יה.
בימים  9ו 11-בי ואר 2017 ,התקיימו דיו י הוכחות בע יין הבקשה לאישור תביעה גזרת .ביום
 30ביולי  2017הוגשו סיכומי החברה ,וביום  15באוקטובר ,2017 ,הוגשו סיכומי תשובה על ידי
המבקש.
יעדים ואסטרטגיה עסקית
20.4

אסטרטגיה
כאמור לעיל ,בימים אלו ובתקופה הקרובה מתמקדת ותתמקד החברה ב ושאים הבאים:
 מכירת ה כס שבבעלותה במידה ויקרו בפ יה הזדמ ויות כלכליות אותות.
 בחי ת פיתוח פעילות של חקלאות מתועשת על ה כס שבבעלותה.
 בחי ת אפשרות של הכ סת פעילות חדשה לחברה.
 ביצוע השקעות ו/או רכישת זכויות בתחום הא רגיה ,לרבות גז ו פט.
החברה עשויה מעת לעת לעדכן את היעדים אותם היא מציבה לעצמה ,כמו גם את האסטרטגיה
העסקית שלה ,וזאת בכפוף לבחי ה שוטפת של ת אי השוק המשת ים.
האמור בסעיף זה בדבר היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה הי ו מידע צופה פ י עתיד,
כהגדרתו בחוק יירות ערך ,והוא בבחי ת חזון ויעד ,המבוסס על ציפיות והערכות הה הלה
ותוכ יות העבודה .האמור לעיל עשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן שו ה,
לרבות מהותית מהצפוי ,בין היתר ,בשל אירועים שאי ם תלויים בחברה ו/או כתוצאה
מהתממשות כל או חלק מגורמי הסיכון המופיעים בסעיף  21לדוח התקופתי.

20.5

מידע בדבר שי וי חריג בעסקי החברה
להערכת החברה ,כון למועד דוח זה ,אין אירועים או ע יי ים החורגים מעסקי החברה
הרגילים.

 .21דיון בגורמי סיכון
מידת ההשפעה של גורמי הסיכון כוללת מידע צופה פ י עתיד המבוסס על אי פורמציה הקיימת בחברה
כון לתאריך הדוח וכולל הערכות ואמד ים של החברה .השפעת גורמי הסיכון על פעילות החברה עשויה
להיות שו ה באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה.
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21.1

גורמי סיכון מאקרו
א .די י המס  -פעילות החברה כפופה לדי י המס השו ים.
ב .האטה כלכלית ואי-וודאות כלכלית במדי ות בהן פועלת החברה.
המשבר הגלובאלי פגע בפעילותה של החברה ברומ יה וביכולתה להשיג מימון וכן הוא
מקשה עליה לממש את כסיה .החרפת המשבר עלולה להקשות באופן יכר על יכולת
מימוש ה כסים ועל שווים.
ג .ע ף הסחורות במדי ות בהן פועלת החברה
החברה עלולה להיחשף לסיכו ים ה ובעים מהוראות רגולציה המטילה מגבלות על ייבוא
סחורות ממדי ות שאי ן יציבות פוליטית ,תלות בהיתרים ורישיו ות ,שי ויים בהיצע
ובביקוש ,האטה בצריכה העולמית המביאה להשפעה מיידית על מחירי הסחורות והמתכות
וכיוצ"ב.

21.2

גורמי סיכון ע פיים
א .שי ויים אפשריים בהיצע וביקוש בשווקי ה דל"ן
החברה חשופה לת ודות ולשי ויים בהיצעים ובביקושים בשווקי ה דל"ן ברומ יה ,העלולים
להשפיע לרעה בעיקר על שווים של כסיה וכן על האפשרויות לפתחם.
ב .רגולציה והתפתחויות רגולטריות
החברה עלולה להיחשף למדי יות מס מחמירה ולמגבלות על ייצוא מי רלים ממדי ות מרכז
אפריקה.
ג .סיכו ים מימו יים
ירידה במחירי הסחורות עלולה ליצור פערים מוכים בין מחירי הק ייה והמכירה וליצור
בעיית זילות לפרק זמן קצר.

21.3

גורמי סיכון מיוחדים

 21.3.1סיכו י מטבע
השקעת החברה בפעילות בתחום המתכות והמי רלים באפריקה עשתה באמצעות השקעה
בחברה קפריסאית המחזיקה בחברות שו ות באפריקה .עץ האחזקות יוצר גיוון מטבעות וחושף
את השקעת החברה לסיכו י שערי מטבע.
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 21.3.2סיכו י מס
חישוב חבויות המס של החברה כרוך בפרש ות וביישום חוקים ואמ ות מס מגוו ים .רשויות
המס עשויות לחייב את החברה באופן שו ה מהערכות החברה לפי הב תה את החוקים
והאמ ות הרלב טיים.
להלן סיכום של גורמי הסיכון ,מדורגים בקטגוריות לפי השפעתם ,ככל ש יתן לגבי כל גורם
סיכון ,לדעת ה הלת החברה ,על עסקי החברה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה בכללותה
סיכון
השפעה גדולה

השפעה בי ו ית

השפעה קט ה

גורמי סיכון מאקרו
די י המס

X

האטה כלכלית ואי-וודאות כלכלית במדי ות
בהן פועלת החברה

X
X

ע ף הסחורות במדי ות בהן פועלת החברה
גורמי סיכון ע פיים
שי ויים אפשריים בהיצע ובביקוש בשווקי
ה דל"ן

X

רגולציה והתפתחויות רגולטריות

X

סיכו ים מימו יים

X

גורמי סיכון מיוחדים
סיכו י מטבע

X

סיכו י מס

X
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פרק ב'
דוח הדירקטוריון על מצב ע יי י התאגיד לש ה ש סתיימה ביום  31בדצמבר2017 ,
הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
ה ו מתכבדים להביא בזה את דוח הדירקטוריון של החברה לש ה ש סתיימה ביום  31בדצמבר,
 ,2017בהתאם להוראות תק ה  10לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,התש"ל –
) 1970להלן" :תק ות הדוחות"(.
דוח זה סוקר ,בין היתר ,את מצב עסקי החברה ,השי ויים העיקריים בפעילות החברה ובחברות
הב ות שלה בתקופה המדווחת ולאחר תאריך המאזן ואופן השפעתם על ה תו ים שבדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר) 2017 ,להלן" :הדוחות הכספיים"(.
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תק ות יירות ערך ועל פי תק י הדיווח הכספי
הבי לאומיים ).(IFRS
 .1התאגיד והסביבה העיסקית
1.1

החברה וסדה ביום  4באפריל ,2005 ,כחברה פרטית מוגבלת במ יות ,תחת השם
אמריקן קולו י בע"מ ,ובמאי  2007השלימה החברה ה פקה ציבורית ראשו ה בבורסה
ל יירות ערך בתל אביב בע"מ והפכה לחברה ציבורית .ביום  20באוקטובר,2009 ,
שי תה החברה את שמה לאי טרקולו י השקעות בע"מ ,ביום  20ביולי ,2015 ,שי תה
את שמה לגרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ וביום  23באוגוסט ,2017 ,שי תה את
שמה לשם ה וכחי  -הרודיום השקעות בע"מ.
ממועד הקמתה ועד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי בש ים  ,2009-2008פעלה החברה
באמצעות חברות ב ות ו כדות בייזום ,פיתוח ,הקמה ,שיווק ,יהול ומכירה של
פרויקטים ב דל"ן למגורים בש י מגזרי פעילות  -בישראל ובחו"ל .בעקבות המשבר
הפי סי העולמי בש ת  ,2008עברה החברה טלטלה קשה אשר הציבה בפ יה קשיי
זילות קשים ובגי ם יהלה החברה במהלך ש ת  2009ותחילת ש ת  2010משא ומתן
להסדר עם מחזיקי אגרות החוב שלה .ביום  4בפברואר 2010 ,אישר בית המשפט
המחוזי בתל אביב-יפו את ההסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב דאז )סדרה
א'( ו)-סדרה ב'( גם יחד ,בד בבד עם הסדר ושים אשר הושלם על ידי החברה ביום 23
בפברואר .2010 ,כון למועד דוח זה ,פועלת החברה לשימור כסיה ,השבחתם
ומימושם וכן בוח ת השקעות וספות בישראל.

1.2

בחודשים פברואר ומאי ,2017 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה עם חברה פרטית
המאוגדת בקפריסין לרכישת זכויות בעקיפין מפעילות העוסקת במסחר במתכות
ומי רלים באפריקה )להלן" :הפעילות"( .לפי עסקת ההשקעה ,השקיעה החברה סך
של  1,170אלפי דולר ארה"ב )בהון מ יות והלוואה( בחברה הקפריסאית )להלן" :סכום
ההשקעה"( ולאחר מכן ,בעקבות מימוש אופציה ש קבעה בהסכם ההשקעה ,סכום
1

וסף של  1,000אלפי דולר ארה"ב )בהון מ יות והלוואה( בעקבות ההשקעות כאמור,
כון למועד הדוח ,עומדות החזקותיה של החברה בחברה הקפריסאית בכ38.1%-
מההון המו פק וה פרע של החברה הקפריסאית ובשרשור מלא ,בכ 14.3%-מהפעילות
העוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה .לפרטים וספים אודות ההשקעה
והפעילות ,ראו סעיף  5.1להלן ו 9 -לחלק א' לדוח התקופתי.
1.3

כון למועד הדוח ,לחברה החזקות בשיעור של  65%בשרשור סופי ,בקרקע שברומ יה,
כמפורט בסעיף  8.2.3.3לחלק א' דוח התקופתי.

1.4

במהלך ש ת  2016ובמהלך תקופת הדיווח ,תבקשה החברה להעביר לרשות יירות
ערך את עמדתה ביחס לכך כי היא אי ה "חברת מעטפת" כהגדרת מו ח זה בה חיות
על פי החלק הרביעי לתק ון הבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ ובדבר הבחי ה
שערכה החברה ב ושא זה.
במסגרת מס' התכתבויות ב ושא במהלך תקופת הדוח ,לרבות פגישה פרו טאלית
שהתקיימה בין החברה לבין הרשות ,סברה החברה כי היא אי ה עו ה על ההגדרה של
"חברת מעטפת" היות והי ה בעלת פעילות דל"ן ברומ יה ולאור העובדה כי בעקבות
רכישת החזקות בעקיפין בזכויות בפעילות העוסקת במתכות ומי רלים באפריקה,
כמפורט בסעיף  9חלק א' לדוח ,יש לה פעילות עסקית ריאלית ,הצפויה לה יב הכ סות
לחברה במהלך העסקים הרגיל ,שאי ן הכ סות מימון .לאור האמור ,כון למועד הדוח,
החברה אי ה מהווה "חברת מעטפת".

מצב כספי
להלן המצב הכספי של החברה ליום  31בדצמבר 2017 ,בהשוואה לדוחות הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר:2016 ,

סעיף

ליום 31
בדצמבר2017 ,

ליום 31
בדצמבר2016 ,

הסבר החברה

באלפי ₪
מזומ ים ושווי
מזומ ים

18,493

27,946

השקעה
בחברות
המטופלות לפי
שיטת השווי
המאז י

6,444

20

מלאי קרקעות
בלתי שוטף

581

388

דל"ן להשקעה

1,135

888

2

הירידה במזומ ים ובעת מהשקעת
החברה במהלך ש ת  2017בחברה
העוסקת במסחר מתכות ומי רלים
באפריקה )ראה סעיף  5.1להלן(
ומהוצאותיה השוטפות של החברה.
הגידול ביתרת ההשקעות בחברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
ובע מהשקעה וממתן הלוואה
לחברה הכלולה) .ראה סעיף 5.1
להלן(.
עליית ערך מלאי הקרקעות וה דל"ן
מסתמכת על הערכת שווי ממעריך
שווי בלתי תלוי ומשי ויים בשער
האירו )ראה ביאורים  6ו 7-לדוחות
הכספיים(.

הלוואה
מתאגיד ב קאי
בחו"ל

)(8,283

)(7,866

העלייה ביתרת ההלוואה ובעת
מצבירת ריבית חריגה על יתרת
ההלוואה ומשי ויים בשער האירו.

התחייבויות
פי סיות
אחרות

)(8,893

)(8,334

העלייה ביתרת ההלוואה ובעת
מצבירת ריבית חריגה על יתרת
ההלוואה ומשי ויים בשער האירו.

סה"כ הון עצמי
המיוחס
לבעלים של
החברה

)(13,935

)(17,519

הירידה בהון העצמי המיוחס לבעלים
של החברה ובע מהפסד שוטף לש ת
 2017בסך  2,906אלפי ש"ח וזקיפת
ירידת ערך של  678אלפי ש"ח
מהפרשי תרגום .

זכויות שאי ן
מק ות שליטה

)(4,891

)(4,601

הירידה בזכויות שאי ן מק ות שליטה
ובעת ההפסד לש ת  2017המיוחס
למיעוט ,בסך  162אלפי ש"ח ו128-
אלפי ש"ח בגין הפרשי תרגום.

 .2תוצאות הפעולות
להלן תוצאות הפעילות של החברה ליום  31בדצמבר 2017 ,בהשוואה לדוחות הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר 2016 ,וליום  31בדצמבר) 2015 ,באלפי ש"ח(:
סעיף

ליום  31בדצמבר
2017

הפחתות
)עליית ערך(
מלאי קרקעות
ו דל"ן
להשקעה
הוצאות
ה הלה
וכלליות

)(407

1,840

2016

הסברי החברה
2015

1,148

3,618

1,825

1,092

עליית ערך מלאי הקרקעות וה דל"ן מסתמכת
על הערכת שווי ממעריך שווי בלתי תלוי )ראה
ביאורים  6ו 7-לדוחות הכספיים(.

העלייה בהוצאות ה הלה וכלליות ובעת
בעיקר מהוצאותיה המשפטיות של החברה
ושכר המ כ"ל ,אשר בש ת  2017כיהן ש ה
שלמה ואילו ב 2016-החל מחודש יולי.

הכ סות
)הוצאות(
אחרות

)(5

22

)(1,140

במהלך  2017ההוצאות האחרות ובעות
ממחיקת השקעות ומחילת חוב לחברות ב ות
ישראליות ה מצאות בהליכי פירוק מרצון.

הוצאות
מימון ,טו

220

496

1,608

עיקר הוצאות המימון ובעות מהשפעות שי ויי
שערי החליפין על הלוואות החברה.

1,410

14

15

גידולי בהפסדי חברות מחוזקות ובע בעיקר
מההפסד השוטף מהשקעת החברה בחברה

הפסדי חברות
מוחזקות

3

המטופלות
שיטת
לפי
השווי המאז י
הפסד מאוחד

3,068

ההפסד
המיוחס
לבעלים
החברה

2,906

5,198

-

5,736

של

הפסד מיוחס
לזכויות שאי ן
מק ות שליטה

.3

למסחר במתכות ובמי רלים באפריקה.

5,498

5,131

162

238

67

זילות ומקורות המימון
להלן זילות ומקורות המימון של החברה ליום  31בדצמבר 2017 ,בהשוואה לדוחות הכספיים
של החברה ליום  31בדצמבר 2016 ,וליום  31בדצמבר) 2015 ,באלפי ש"ח(:
ליום  31בדצמבר
סעיף

2016
באלפי ₪

2017

הסבר החברה
2015

מזומ ים טו,
ששימשו לפעילות
שוטפת

)(1,480

)(761

)(3,370

עלייה במזומ ים
ששימשו לפעילות
שוטפת ובע מעלייה
בהוצאות המשפטיות
והוצאות השכר
השוטפות של החברה.

מזומ ים טו,
ששימשו לפעילות
השקעה

)(7,974

)(11

)(6

הגידול במשומ ים
ששימשו לפעילות
השקעה ובעים בעיקר
מהשקעת החברה
בחברה למסחר
במתכות ובמי רלים
באפריקה.

מזומ ים טו,
ששימשו לפעילות
מימון

-

-

)(6,358

-

)(9,453

)(779

)(9,753

-

ירידה במזומ ים
ושווי מזומ ים

4

 .4אומד ים חשבו איים קריטיים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS-דרשת ה הלת החברה להשתמש בשיקול דעת,
באומד ים והערכות המשפיעים על יישום המדי יות ועל ה תו ים המדווחים של כסים
והתחייבויות ,לרבות התחייבות תלויות וכן על סכומי הכ סות והוצאות .התוצאות בפועל
עלולות להיות שו ות מהאומד ים האלו  -ראו לע יין זה ביאור  2ב' לדוחות הכספיים.
להערכת שווי מהותית ,כהגדרת מו ח זה בתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,
תש"ל ,1970 -אשר שימשו בסיס לקביעת ערכם של תו ים בדוחות הכספיים לתקופת הדוח,
ראה טבלה להלן:

ושא הערכת השווי

הערכת שווי ל 490,950-מ"ר קרקע חקלאית באפומט רומ יה

מועד ההתקשרות עם מעריכי השווי

 20בדצמבר2017 ,

הסכמה לצירוף ההערכות

לא רלוו טי

עיתוי ההערכות

לפי שיקול דעת הה הלה.

שי וי ושא ההערכות סמוך לפ י מועד
ההערכות

לא

שווי ושא ההערכות

 1,716אלפי ש"ח

זיהוי המעריך ומאפיי יו

DTZ Echinox

מודל ההערכות

Market approach
-

בעלות הקרקע היא תקי ה והקרקע אי ה בעלת
שיעבודים או חובות ו ית ת להעברה

-

לא ערכה מדידה של הקרקע וההסתמכות היא על
מסמכים ודיווחים ש תקבלו מהחברה.

-

לא ערכו בדיקות של סוגיות של הסביבה כמו שיטפו ות
או זיהום.

-

הסתמכות מלאה על החברה לספק את הסטטוס
התכ ו י של הקרקע.

ה חות העיקריות בבסיס ההערכות

 .5אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה
5.1

בימים  9בפברואר 2017 ,ו 9-במאי ,2017 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה ראשו י,
ותוספת להסכם ההשקעה ,בהתאמה )להלן יחד" :ההסכם" ו"עסקת ההשקעה" ,לפי
הע ין( ,עם חברה פרטית המאוגדת בקפריסין לרכישת זכויות בעקיפין מפעילות
העוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה )להלן" :הפעילות"( .לפי עסקת
5

ההשקעה ,השקיעה החברה סך של  1,170,000דולר ארה"ב )בהון מ יות והלוואה(
בחברה הקפריסאית )להלן" :סכום ההשקעה"( ולאחר מכן ,בעקבות מימוש אופציה
ש קבעה בהסכם ,סכום וסף של  1מיליון דולר ארה"ב )בהון מ יות והלוואה( בעקבות
ההשקעות כאמור ,כון למועד הדוח ,עומדות החזקותיה של החברה בחברה
הקפריסאית בכ 38.1%-מההון המו פק וה פרע של החברה הקפריסאית ובשרשור
מלא ,בכ 14.3%-מהפעילות העוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה.
ביום  30באוגוסט ,2017 ,הודיעה החברה כי בין הפעילות ,צד ג' )להלן" :המשקיע"(
ובעלי המ יות המחזיקים בפעילות במישרין חתם הסכם הלוואה )להלן" :הסכם
ההלוואה"( ,אשר לפיו ,המשקיע ילווה לפעילות  7מיליון דולר ארה"ב ללא ריבית
)להלן" :ההלוואה"( .כמו כן ,במסגרת הסכם ההלוואה ,למשקיע הוע קה אופציה,
אשר אם יממשה ,יוקצו לו  25%מהון המ יות המו פק וה פרע של הפעילות )להלן:
"האופציה"( .האופציה היתה בתוקף עד ליום  18בי ואר) 2018 ,להלן" :תקופת
ההלוואה"( ,כאשר למשקיע ית ה האופציה להאריך תקופה זו בתקופה שלא תעלה על
ש ה )להלן" :התקופה המוארכת"( .ביום  27בפברואר ,2018 ,פרסמה החברה כי בין
הפעילות לבין המשקיע מת הל מו"מ לעדכון ת אי האופציה .לפרטים ראו דיווחים
מידיים מיום  30באוגוסט 2017 ,ו 27-בפברואר) 2018 ,מס' אסמכתאות2017-01- :
 087666ו ,2018-01-019726 -בהתאמה( ,ה כללים על דרך ההפ יה.
לפרטים וספים ,ראו סעיף  9לחלק א' לדוח התקופתי ,ביאור  9לדוחות הכספיים
ודיווחים מידיים מימים  7בפברואר 12 ;2017 ,בפברואר 15 ;2017 ,במרס10 ,2017 ,
במאי 30 ,2017 ,באוגוסט 2017 ,ו 27-בפברואר) 2018 ,מס' אסמכתאות2017-01- :
 2017-01-087666 ;2017-01-038899 ;2017-01-021271 ;2017-01-013000 ;011896ו-
 ,(2018-01-019726ה כללים כהכללה על דרך ההפ יה.
כמו כן ,במהלך ש ת  ,2017העבירה החברה האפריקאית הלוואה לצד שלישי ,בסכום
כולל של כ 2,575-אלפי דולר ארה"ב ,לצורך הקמת מיזם וסף ,שע יי ו מסחר
במי ראליים ומתכות במדי ה אפריקאית וספת.
5.2

ביום  16במאי, 2017 ,התקבל במשרדי החברה כתב תביעה כ גדה אשר הוגש למחלקה
הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו .התובעים בכתב התביעה הי ם מר ירון
יי י ,אשר כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה בין הש ים  2014-2010ומר מרדכי מ שה,
אשר כיהן כמ כ"ל ודירקטור בחברה בין הש ים ") 2014-2012התובעים"( .ע יי ה של
התביעה כאמור הי ו חיוב החברה בתשלום תגמול ראוי לתובעים בגין כהו תם כ ושאי
משרה בכירה בחברה בתקופות האמורות לעיל .סכום התביעה הועמד על ידי התובעים
על סך של  1,420אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין
וכן בתוספת שכר דירקטורים .החברה ,בהסתמך על חוות הדעת של יועציה
המשפטיים ,בדעה כי החשיפה בגין תביעה זו ,אם בכלל ,מוכה משמעותית מהסכום
ה תבע ,בגי ה כללה הפרשה בדוחותיה הכספיים.לפרטים וספים ראו ביאור .13ב.2.
לדוחות הכספיים ודיווח מיידי של החברה מיום  17במאי,(2017-01-041182) 2017 ,
ה כלל על דרך ההפ יה.
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5.3

בימים  20ו 27-ביולי ,2017 ,אישרה האסיפה הכללית ש תית ומיוחדת את ה ושאים,
כדלקמן :מי וי מחדש של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח
רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הש תית הבאה והסמכת
ה הלת החברה לקבוע את שכרם; אישור הארכת כהו תם של חברי דירקטוריון
החברה :ה"ה טל ירון אלדר ,רואי תמרי ,שמואל )מולי( רבי א ואריה שקד; אישור
הארכת ועדכון התקשרות החברה עם הא ומן יהול וייזום בע"מ ,חברה בבעלות
מלאה של בעל השליטה ,מ כ"ל ודירקטור בחברה ,מר רואי תמרי ,בהסכם למתן
שירותי מ כ"ל לשלוש ש ים החל מיום  21ביולי  ;2017אישור התקשרות החברה
ב"עסקת מסגרת" ,לפיה תהיה החברה רשאית למשך שלוש ש ים ממועד אישור
האסיפה ,מפעם לפעם ובכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,להאריך
ו/או לחדש את פוליסת הביטוח או להתקשר בפוליסה חדשה ,עם אותו מבטח או אחר,
בישראל ו/או בחו"ל ,לביטוח אחריות דירקטורים ו ושאי משרה ,המכה ים וכפי שיהיו
מעת לעת ,לרבות ושא משרה שהי ו ו/או עשוי להיחשב בעל שליטה או קרובו ,או למי
שלגביו עשוי להיות ע יין אישי בהתקשרות; שי וי שם החברה ל"הרודיום השקעות",
ובא גלית ””, Investments Herodiumאו לשם דומה אחר כפי שיאשר רשם החברות
)להלן" :שמה החדש של החברה"( ולתקן את תק ון החברה באופן שישקף את שמה
החדש של החברה .לפרטים וספים ,ראו דיווחים מידיים של החברה מיום  13ביו י,
 20ביולי ו 27-ביולי) 2017 ,מס' אסמכתאות;2017-01-049339 ;2017-01-049330 :
 ,(2017-01-065296 ;2017-01-062920 ,2017-01-062917ה כללים על דרך ההפ יה.

5.4

ביום  30ביולי  2017הודיעה החברה כי החליטה להאריך את התקשרות החברה
בפוליסת ביטוח לדירקטורים ו ושאי משרה בהתאם לעסקת מסגרת שאושרה
באסיפה הכללית של החברה ,כאמור בסעיף  7.3לעיל .לפרטים וספים ראו דיווח
מיידי מיום  30ביולי  ,(2017-01-065611) 2017ה כלל על דרך ההפ יה.

5.5

ביום  16באוגוסט  2017הודיעה החברה על שי וי שם להרודיום השקעות בע"מ בהמשך
להחלטת האסיפה הכללית מיום  20ביולי  )2017ראו סעיף  7.3לעיל( .לפרטים וספים
ראו דיווח מיידי מיום  16באוגוסט  ,(2017-01-083685) 2017ה כלל על דרך ההפ יה.

5.6

ביום  18בספטמבר ,2017 ,מימשו בעלי השליטה הקודמים של החברה )חברה בבעלותו
ובשליטתו של מר ערן מיטל ,חברה בבעלותו ובשליטתו של מר רון שולמן וחברה
שבבעלותו ובשליטתו של מר ירון ישראל( ,אופציית ה ,Put-שהוע קה להם במסגרת
הסכם הרכישה בה רכש מר רואי תמרי )באמצעות חברת ד בר רות קפיטל בע"מ –
חברה פרטית המצויה בבעלותו ובשליטתו( כ 38.85%-מהון המ יות המו פק וה פרע
של החברה .אופצית ה Put-כללה מכירת מכירת  404,333מ יות של החברה בתמורה
לסך של  1,310אלפי ש"ח )להלן" :מ יות האופציה"(.למיטב ידיעת החברה ,הורה
ה אמן ,אשר אצלו הופקדה תמורת מ יות האופציה ,להעביר את תמורת מ יות
האופציה לתאגיד מטעמם של המוכרים .יצוין ,כי ל כון למועד הדוח ,למיטב ידיעת
החברה ,מ יות האופציה עדין מוחזקות על ידי ה אמן וטרם הועברו לקו ה ו/או לצד ג'
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כלשהו .לפרטים ראו דיווח מיידי מיום  18בספטמבר) 2017 ,מס' אסמכתא2017-01- :
 ,(093738ה כלל על דרך ההפ יה.
 .6היבטי ממשל תאגידי
א .דירקטורים בעלי מומחיות חשבו אית ופי סית
בהתאם להוראת סעיף  )92א() (12לחוק החברות ,קבעה החברה ,כי המספר המזערי של
דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבו אית ופי סית יעמוד על דירקטור אחד.
הדירקטוריון סבור כי מספר זה הולם את גודל החברה ,סוג הפעילות שלה והיקפה .כון
למועד הדוח ,לא חל שי וי במספר המזערי של הדירקטורים בעלי המומחיות
החשבו אית הפי סית כאמור.
שמות הדירקטורים אשר כון למועד פרסום הדוח יתן לראותם כבעלי מיומ ות
חשבו אית ופי סית הי ם מר זאב לב ברג )דח"צ( ,מר משה ראוב י )דח"צ( ,גב' טל ירון
אלדר )יו"ר הדירקטוריון( ,מר שמואל )מולי( רבי א )דב"ת( ומר אריה שקד )דב"ת( ,אשר
הי ם בעלי מיומ ות גבוהה ,יסיון רב והב ה ב ושאים עסקיים וחשבו איים.
לפירוט אודות כישוריו ,השכלתו ו יסיו ו של כל אחד מהדירקטורים האמורים לעיל ראה
תק ה  26לפרק ד' "פרטים וספים על התאגיד" ,המצורף כפרק ד' לדוח תקופתי זה.
ב .גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים
תק ון החברה אי ו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם לסעיף
)337ה( לחוק החברות .ב וסף לש י הדירקטורים החיצו יים בחברה ,ה"ה משה ראוב י
וזאב לב ברג ,מכה ים ה"ה שמואל )מולי( רבי א ואריה שקד כדירקטורים בלתי תלויים.
ג .פרטים בדבר מבקר פ ים של החברה
 .1החל מיום  17ב ובמבר 2011 ,מכה ת כמבקרת הפ ימית של החברה גב' ד ה גוטסמן-
ארליך אחר אישור מי ויה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.
 .2לפרטים בדבר השכלתה ,כישוריה ו יסיו ה של גב' גוטסמן-ארליך ראה תק ה 26א
בפרק "פרטים וספים על התאגיד ,המצורף כפרק ד' לדוח תקופתי זה.
 .3למיטב ידיעת התאגיד) :א( המבקרת הפ ימית עומדת בת אים הקבועים בסעיף )3א(
לחוק הביקורת הפ ימית ,סעיף )146ב( לחוק החברות וסעיף  8לחוק הביקורת
הפ ימית )המבקרת הפ ימית אי ה מחזיקה ב יירות ערך של התאגיד() ,ב( למבקרת
הפ ימית אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם התאגיד
וחברות הקבוצה(.
 .4רו"ח גוטסמן-ארליך אי ה עובדת התאגיד והיא מע יקה שירותי ביקורת פ ים כגורם
חיצו י ו עזרת לצורך הע קת שירותים אלו בעובדים וספים במשרדה.
 .5היקף עבודתה של רו"ח גוטסמן-ארליך כמבקרת הפ ימית בש ת  2017עד מועד דוח
זה ,היה כ 50-שעות עבודה.
8

 .6השיקולים בקביעת תכ ית הביקורת ,השוטפת והש תית בתאגיד:
התאגיד קבע תוכ ית ביקורת .תוכ ית ביקורת זו ערכת על בסיס המלצות מבקר
הפ ים ,הדן ב ושאים שלדעתו דורשים ביקורת עם ה הלת החברה ומביא את
המלצותיו לועדת הביקורת .תוכ ית הביקורת מבוססת על הערכת ה ושאים אשר
עשויים להוות מוקדי סיכון בתאגיד ו/או הדורשים שיפור .תוכ ית הביקורת קובעת
בחירת מספר ושאים ה בדקים על ידי מבקר הפ ים במסגרת לוח זמ ים המוכתב על
ידי ועדת הביקורת ובהיקף ביקורת המסוכם מראש.

 .7התייחסות לתאגידים המהווים החזקות מהותיות של החברה:
תוכ ית הביקורת הפ ימית מקיפה את פעילות החברה והחברות הב ות שלה וזאת בין
השאר וכח העובדה כי החברה עצמה הי ה חברת החזקות שהפעילות בה מצומצמת
יחסית.
 .8התק ים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפ ימי את הביקורת:
בהתאם להודעתו של המבקר הפ ימי הוא עורך את הביקורת על פי תק ים מקצועיים
מקובלים בארץ בהתאם לסעיף )4ב( לחוק הביקורת הפ ימית ,התש "ב .1992-למיטב
ידיעת דירקטוריון החברה ,עמד המבקר הפ ימי בדרישות התק ים האלו.
 .9זהות הממו ה הארגו י על המבקר הפ ימי:
תכ ית הביקורת הש תית מוגשת על ידי מבקר הפ ים לוועדת הביקורת של החברה.
ועדת הביקורת בוח ת את ה ושאים ,תוך התייעצות עם ה הלת החברה ,ולאחר מכן
מחליטה על אישור התכ ית )בשי ויים או ללא שי ויים( כאשר השיקולים שמ חים את
ועדת הביקורת הי ם ,בין היתר ,צרכי הביקורת ,חשיבות ה ושאים ,התדירות שבה
בח ו ה ושאים בש ים שחלפו וכן המלצותיו של המבקר הפ ימי .המבקר הפ ימי מצוי
בקשר שוטף עם ה הלת החברה לשם קבלת סיוע בתוכ ית הביקורת ,תיאומים וקבלת
התייחסות לממצאיו .הממו ה על המבקר הפ ימי הי ו יו"ר דירקטוריון החברה.
 .10המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפ ימי ליו"ר הדירקטוריון,
למ כ"ל וליו"ר ועדת ביקורת והמועדים בהם התקיים דיון בדירקטוריון בממצאי
המבקר הפ ימי:
מועדים בהם הוגש דוח על ממצאי
המבקר הפ ימי ליו"ר הדירקטוריון,
למ כ"ל וליו"ר ועדת הביקורת

מועדים בהם התקיים דיון
בוועדת הביקורת בממצאי
המבקר הפ ימי

ושא הדוח

19.3.2017

22.3.2017

יהול הכספים בחברה

28.3.2018

28.3.2018

רישום אחזקות החברה בהשקעות
ש עשו ב2017-
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 .11היקף ,אופי ורציפות הפעילות ותוכ ית העבודה של המבקר הפ ימי:
להערכת דירקטוריון החברה ,היקף ואופי תכ ית העבודה של המבקר הפ ימי הי ם
סבירים בהתחשב בגודל החברה ,במב ה הארגו י שלה ,במהות פעילויותיה העסקיות
ובהיקפם ,ויש בהם כדי ליישם את מטרות הביקורת הפ ימית ,היות וה ושאים
ש בחרו הי ם מהותיים בחברה ו בדקו מאספקטים שו ים .למבקר הפ ימי יתן חופש
פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע של החברה ,לרבות גישה ל תו ים
כספיים של החברה בהתאם לסעיף  9לחוק הביקורת הפ ימית ,התש "ב .1992-אופי
ורציפות הפעילות הי ם סבירים ב סיבות הע יין ,ויש בהם כדי להגשים את מטרות
הביקורת הפ ימית.
 .12בתקופת הדוח שילם התאגיד למבקר הפ ימי סך של כ 12-אלפי ש"ח .להערכת
הדירקטוריון התגמול הי ו סביר ואין בתגמול כאמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול
דעתו המקצועי של המבקר הפ ימי.
ד .גילוי בדבר רואה חשבון מבקר
 .1שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות המוחזקות בארץ,
 - BAKER TILLYהורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח ושות' עבור שרותי ביקורת,
סקירה ,ושרותי מס שוטפים בגין ש ת  2017הסתכם בסך של  48אלפי ש"ח
שהתקבלו ,ובתוספת  20אלפי ש"ח ,סך הכל  68אלפי ש"ח .השעות שהושקעו במתן
שרותים אלו הסתכמו בכ 350-שעות .עבור עבודה מיוחדת )טיפול בשומות בעיקר על
ידי שותף המיסים( – כ 22 -אלפי  ₪שהושקעו בהם  55שעות.
שכר הטרחה עבור שרותי ביקורת ,סקירה ושרותי מס שוטפים בגין ש ת ,2016
הסתכם בסך של כ 80-אלפי ש"ח .השעות שהושקעו במתן שרותים אלו הסתכמו בכ-
 460שעות בש ת .2016
 .2שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה קבע במסגרת משא ומתן בין רואה
החשבון המבקר של החברה לבין ה הלת החברה ,זאת בהתאם לתעריף המוערך למתן
השירותים המוע קים לחברה המתבסס על כמות השעות המושקעות ואושר על ידי
דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת.
ה .דוח רואה החשבון המבקר
בדוח רואה החשבון המבקר לדוחות הכספיים ליום ה 31-בדצמבר ,2017 ,מבלי לסייג את
חוות דעתם ,מפ ים רואי החשבון המבקרים של החברה את תשומת הלב לע יין לאמור
לאמור בביאור -9ד 1-לדוחות הכספיים ,להפ יית תשומת הלב של רואי החשבון של
החברות הכלולות .
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ו .תרומות
החברה לא קבעה מדי יות בקשר למתן תרומות אך היא רואה עצמה כמחויבת למעורבות
פעילה ושוטפת בתחומי התרומה לקהילה .החברה לא תרמה כספים במהלך ש ת ..2017

טל ירון אלדר
יו"ר הדירקטוריון

רואי תמרי
דירקטור ומ כ"ל

 28במרץ2018 ,
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טיוטה לדיון  -עשויים לחול בה שי ויים

הרודיום השקעות בע"מ
)לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(

דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2017

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2017

תוכן הע יי ים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

1
2-3

דוחות רווח והפסד מאוחדים

4

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

5

דוחות על השי ויים בהון העצמי

6-8

דוחות על תזרימי המזומ ים

9-10

ביאורים לדוחות הכספיים

11-46

הוד השרון:
סניף השרון

רמת גן:
משרד ראשי

דרך רמתיים 30
הוד השרון 4532330
רחוב מנחם בגין 11
רמת גן 52681
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פקס09-7601763 :
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פקס0747-144194/7 :

Info.enzel@bakertilly.co.il
)מיסודם של דוד ואוהד אנזל(

info@bakertilly.co.il

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ(

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרינרג'י אנרגיות
מתחדשות בע"מ( )להלן " -החברה"( לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח והפסד,
הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2017 ,
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה
בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה אשר ההשקעה בה כולל הלוואה מסתכמות ליום  31בדצמבר  2017בסך
של  6,450אלפי ש"ח וחלק החברה בהפסדיה הסתכמה בכ 1,395 -אלפי  ₪לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2017
הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ,וחוות דעתנו ,ככל
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
של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 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 האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו,בהתבסס על ביקורתנו ,ועל הדוחות של רואי החשבון המבקרים האחרים ,כאמור לעיל ,הדוחות הכספיים
המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה וחברות מאוחדות שלה
לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2017 ,בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )תקני  (IFRSוהוראות
תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע .2010 -
מבלי לסייג את חוות דעתנו זו ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור -9ד 1-לדוחות הכספיים ,להפניית תשומת
הלב של רואי החשבון של החברות הכלולות.

הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח& אנזל
רואי חשבון
רמת -גן 28 ,במרץ2018 ,

 Baker Tillyהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל
הפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון .Baker Tilly International
השם  Baker Tillyוהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת רישיון שהוענק על ידי
.Baker Tilly International
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ (
דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
ביאור

2016

2017
אלפי ש"ח

כסים שוטפים
4
5

מזומ ים ושווי מזומ ים
חייבים ויתרות חובה
סה"כ כסים שוטפים

18,493
255

27,946
332

18,748

28,278

כסים בלתי שוטפים
6,444
581
1,135
24

20
388
888
13

השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
מלאי קרקעות בלתי שוטף
דל"ן להשקעה
רכוש קבוע
סה"כ כסים בלתי שוטפים

8,184

1,309

סה"כ כסים

26,932

29,587

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.

2

-9ב
6
7
8

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ (
דוחות מאוחדים על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
ביאור

2016

2017
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
הלוואות מתאגיד ב קאי בחו"ל
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פי סיות אחרות
סה"כ התחייבויות שוטפות

-10א
11
-10ב

סה"כ התחייבויות
הון
הון מ יות
פרמיה על מ יות
כתבי אופציה למ יות
קרן מהפרשי תרגום
קר ות אחרות
יתרת הפסדים
סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה

14

זכויות שאי ן מק ות שליטה

9

8,283
712
8,893
17,888

7,866
469
8,334
16,669

17,888

16,669

13,968
94,927
259
)(5,407
3,011
)(92,823
13,935

13,968
94,927
279
)(4,729
3,011
)(89,937
17,519

)(4,891

)(4,601

סה"כ הון

9,044

12,918

סה"כ התחייבויות והון

26,932

29,587

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.

טל ירון  -אלדר
יו"ר דירקטוריון

רואי תמרי
מ כ"ל וחבר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות 28 :במרץ.2018 ,

3

יפה לוי
מ הלת כספים

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ (
דוחות רווח והפסד מאוחדים לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017

ביאור

2015

2016
אלפי ש"ח

עליית ערך )הפחתות( של מלאי קרקעות ו דל"ן להשקעה 15
16
הוצאות ה הלה וכלליות

407
)(1,840

)(3,618
)(1,092

)(1,148
)(1,825

הפסד תפעולי לפ י הוצאות והכ סות אחרות

)(1,433

)(4,710

)(2,973

)(5

22

)(1,140

הפסד תפעולי

)(1,438

)(4,688

)(4,113

הוצאות מימון
הכ סות מימון

)(285
65

)(532
36

)(1,641
33

הוצאות מימון ,טו

18

)(220

)(496

)(1,608

חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי
שיטת השווי המאז י ,טו

-9ב

)(1,410

)(14

)(15

)(3,068

)(5,198

)(5,736

-

-

-

הפסד לש ה

)(3,068

)(5,198

)(5,736

הפסד לתקופה מיוחס ל:
בעלים של החברה

)(2,906

)(5,131

)(5,498

זכויות שאי ן מק ות שליטה

)(162

)(67

)(238

הפסד לש ה

)(3,068

)(5,198

)(5,736

הכ סות )הוצאות( אחרות ,טו

17

הפסד לפ י מיסים על ההכ סה
מיסים על הכ סה

הפסד למ יה המיוחס לבעלים של החברה  -בש"ח:
בסיסי ובדילול מלא:

19

20
)(0.21

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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)(0.37

)(0.39

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ (
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017

)(3,068

הפסד לש ה

2016
אלפי ש"ח

)(5,198

2015

)(5,736

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד
בהתקיים ת אים ספציפיים:
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

)(806

541

1,085

סה"כ הפסד כולל לש ה ,טו ממס

)(3,874

)(4,657

)(4,651

מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאי ן מק ות שליטה

)(3,584
)(290

)(4,830
173

)(4,932
281

סה"כ הפסד כולל לש ה ,טו ממס

)(3,874

)(4,657

)(4,651

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר א

רגיות מתחדשות בע"מ()

דוח מאוחד על השי ויים בהון

הון מ יות

פרמיה
על מ יות

יתרה ליום  1בי ואר 2017

13,968

94,927

מיוחס לבעלים החברה
התאמות
מתרגום
דוחות
קר ות
כספיים של
כתבי
אחרות
פעילויות חוץ
אופציה
אלפי ש"ח
)(4,729

279

3,011

יתרת
הפסדים
)(89,937

סה"כ הון
עצמי מיוחס
לבעלים של
החברה
17,519

הת ועה בש ת 2017
הפסד לש ה
הפסד כולל אחר
סך הכל הפסד כולל לש ה
פקיעת אופציות

-

-

)(20

)(678
)(678
-

-

)(2,906
)(2,906
20

)(2,906
)(678
)(3,584
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2017

13,968

94,927

259

)(5,407

3,011

)(92,823

13,935

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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זכויות
שאי ן
מק ות
שליטה
)(4,601

סה"כ הון
12,918

)(162
)(128
)(290
-

)(3,068
)(806
)(3,874
-

)(4,891

9,044

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר א

רגיות מתחדשות בע"מ()

דוח מאוחד על השי ויים בהון  -המשך
מיוחס לבעלים החברה

הון מ יות

פרמיה
על מ יות

כתבי
אופציה

התאמות
מתרגום דוחות
כספיים של
פעילויות חוץ

קר ות
אלפי ש"ח

יתרת
הפסדים

סה"כ הון
עצמי
מיוחס
לבעלים של
החברה

זכויות
שאי ן
מק ות
שליטה

סה"כ הון

יתרה ליום  1בי ואר 2016

13,968

94,927

279

)(5,030

3,011

)(84,806

22,349

)(4,774

17,575

הת ועה בש ת 2016
הפסד לש ה
רווח כולל אחר
סך הכל רווח )הפסד( כולל לש ה

-

-

-

301
301

-

)(5,131
)(5,131

)(5,131
301
)(4,830

)(67
240
173

)(5,198
541
)(4,657

יתרה ליום  31בדצמבר 2016

13,968

94,927

279

)(4,729

3,011

)(89,937

17,519

)(4,601

12,918

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר א

רגיות מתחדשות בע"מ()

דוח מאוחד על השי ויים בהון  -המשך

הון מ יות

פרמיה
על מ יות

יתרה ליום  1בי ואר 2015

13,968

94,927

מיוחס לבעלים החברה
התאמות
מתרגום
דוחות
כספיים של
כתבי
קר ות
פעילויות חוץ
אופציה
אלפי ש"ח
)(5,596

279

3,011

יתרת
הפסדים

)(79,308

סה"כ הון
עצמי מיוחס
לבעלי מ יות
החברה

זכויות שאי ן
מק ות
שליטה

סה"כ הון

27,281

)(5,055

22,226

הת ועה בש ת 2015
הפסד לש ה
רווח כולל אחר
סך הכל רווח )הפסד( כולל לש ה

-

-

-

566
566

-

)(5,498
)(5,498

)(5,498
566
)(4,932

)(238
519
281

)(5,736
1,085
)(4,651

יתרה ליום  31בדצמבר 2015

13,968

94,927

279

)(5,030

3,011

)(84,806

22,349

)(4,774

17,575

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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טיוטה לדיון  -עשויים לחול בה שי ויים
הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ (
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017

2015

2016
אלפי ש"ח

תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת:
מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות שוטפת לפ י מימון ומיסים ) ספח
א'(

)(1,545

)(802

)(3,231

ריבית ששולמה
ריבית ש תקבלה
מיסים ששולמו
מיסים ש תקבלו
מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות שוטפת

65
)(1,480

36
5
)(761

)(197
33
)(5
30
)(3,370

תזרימי מזומ ים מפעילות השקעה:
השקעות בחברות מוחזקות )כולל הלוואות(
רכישת כסים קבועים

)(7,959
)(15

)(2
)(9

)(6

מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות השקעה

)(7,974

)(11

)(6

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון:
תשלום בגין פירעון קרן אגרות חוב
מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות מימון

-

-

)(6,358

-

-

)(6,358

הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

1

)(7

)(19

ירידה במזומ ים ושווי מזומ ים

)(9,453

)(779

)(9,753

מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת הש ה

27,946

28,725

38,478

מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף הש ה

18,493

27,946

28,725

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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טיוטה לדיון  -עשויים לחול בה שי ויים
הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ (
ספחים לדוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
ספח א'  -מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת לפ י מימון ומיסים:
2017
)(3,068

הפסד לש ה
הכ סות והוצאות שאי ן כרוכות בתזרימי מזומ ים:
פחת
חלק החברה בתוצאות חברות בשליטה משותפת המטופלות לפי
שיטת השווי המאז י ,טו
הפחתת )עליית ערך( דל"ן להשקעה
הפחתת )עליית ערך( מלאי קרקעות בלתי שוטף
הפסד הון
הוצאות מימון ,טו

שי ויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עליה( בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת לפ י מימון ומיסים

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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4
1,410
)(225
)(182
196
)(1,865

2016
אלפי ש"ח
)(5,198

2015
)(5,736

7

13

14
2,555
1,063
492
)(1,067

15
371
777
167
1,630
)(2,763

77
243
320

252
13
265

)(449
)(19
)(468

)(1,545

)(802

)(3,231

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 1כללי
א .תיאור כללי של החברה ופעילותה
הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ( התאגדה בישראל ביום  4באפריל .2005
החברה הי ה חברה ציבורית ומ יותיה רשומות למסחר בבורסה ל יירות ערך בתל-אביב.
הקבוצה ,באמצעות חברות מוחזקות ,עסקה עד פרוץ המשבר העולמי בש ים  ,2009-2008בתחום הייזום של
פרויקטים לב יה ,בעיקר למגורים וכן החזיקה בקרקעות לצרכי ייזום ו/או השקעה ,בארץ ובחו"ל .הפגיעה
הקשה מהמשבר העולמי ,בעיקר בפעילותה של החברה ברומ יה ובהו גריה ,הביאה לצמצום משמעותי של
פעילותה של החברה ,וכיום כס ה דל"ן היחיד ש ותר בקבוצה מפעילות זו הי ו ה כס באזור ,Affumati
צפו ית לבוקרשט ברומ יה .החל מש ת  ,2016החברה תחת השליטה החדשה בוח ת אפשרויות להשקעה
בפעילות בתחום החקלאות המתועשת ובבחי ת עסקאות והשקעות ו/או רכישת זכויות בתחום הא רגיה
לרבות גז ו פט .בש ת  2017ביצעה החברה באמצעות חברה קפריסאית השקעה בחברה הפועלת באפריקה
העוסקת במסחר במתכות ומי רלים כמפורט בביאור-9ד.1-
ב .שי וי שם החברה  -ביום  20ביולי 2017 ,החליטה האסיפה הכללית של החברה לש ות את שם החברה
להרודיום השקעות בע"מ במקום גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ .שי וי השם אושר על ידי רשם
החברות.
ג .הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ,כוללים את תו י דוחות החברה והדוחות של חברות מאוחדות
)כל אלה להלן" :הקבוצה"( ואת תו י הדוחות של חברה כלולה ושל חברות בשליטה משותפת ,המטופלות
לפי שיטת השווי המאזי ,כמפורט בביאור  9לדוחות הכספיים.

ד.

הגדרות
תק י דיווח כספי
בי לאומיים
)להלן("IFRS" :
החברה

 -הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(.

חברה מאוחדת

 חברה אשר לחברה שליטה בה )כהגדרתה ב (IFRS 10 -ואשר דוחותיהמאוחדים עם דוחות החברה ,למעט חברה מאוחדת באיחוד יחסי.

חברה בשליטה משותפת

 חברה ,המוחזקת בשליטה משותפת עם גורם אחר ואשר השקעת הקבוצהבה ,במישרין או בעקיפין ,כללות בדוחות הכספיים על בסיס השווי
המאז י

חברה כלולה

ה.

 תק ים ופרש ויות שאומצו על ידי הועדה לתק י חשבו אות בי לאומיים) (IASBוהם כוללים תק י דיווח כספי בי לאומיים ) (IFRSותק י
חשבו אות בי לאומיים ) (IASלרבות פרש ויות לתק ים אלה ש קבעו על
ידי הועדה לפרש ויות של דיווח כספי בי לאומי ) (IFRICאו פרש ויות
ש קבעו על די הועדה המתמדת לפרש ויות ) ,(SICבהתאמה.

חברה אשר לקבוצה השפעה מהותית בה ואשר השקעת הקבוצה בה כללת
בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאז י.

חברה מוחזקת

 -חברה מאוחדת ,חברה בשליטה משותפת וחברה כלולה.

הקבוצה

 -החברה והחברות המוחזקות.

בעל ע יין ובעל שליטה

 -כהגדרתם בתק ות יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים( התש"ע .2010

צד קשור

 -כהגדרתו בתקן חשבו אות בי לאומי .24

הדוחות הכספיים המאוחדים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  28במרץ.2018 ,
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית
א.

בסיס עריכת הדוחות הכספיים
)(1

הצהרה לגבי יישום תק י דיווח כספי בי לאומיים )(IFRS
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ערכו בהתאם לתק י דיווח כספי בי לאומיים )להלן -
תק י  (IFRSוהבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתק י חשבו אות בי לאומיים ) .(IASBעיקרי
המדי יות החשבו אית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות
בדוחות כספיים מאוחדים אלה.

)(2

תק ות יירות ערך
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתק ות יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים( ,התש"ע .2010 -

)(3

בסיס המדידה בדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית ,למעט כסים והתחייבויות
שו ים המוצגים בהתאם לשוויים ההוגן.

ב.

שימוש באומד ים ושיקול דעת
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לתק י  ,IFRSדרשת ה הלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,
אומד ים וה חות אשר משפיעים על יישום המדי יות ועל הסכומים של כסים והתחייבויות ,הכ סות
והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שו ות מאומד ים אלה.
בעת גיבושם של אומד ים חשבו איים המשמשים בהכ ת הדוחות הכספיים של החברה ,דרשה ה הלת
החברה לה יח ה חות באשר ל סיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת
האומד ים ,מתבססת ה הלת החברה על יסיון העבר ,עובדות שו ות ,גורמים חיצו יים וכן על ה חות
סבירות בהתאם ל סיבות המתאימות לכל אומדן.
האומד ים והה חות שבבסיסם סקרים באופן שוטף .שי ויים באומד ים חשבו איים מוכרים בתקופה
שבה תוק ו האומד ים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
אומד ים קריטיים
להלן מידע בדבר אומד ים קריטיים ,ש ערכו תוך יישום המדי יות החשבו אית והם בעלי השפעה מהותית
על הדוחות הכספיים:
) (1מלאי מקרקעין בלתי שוטף וכן דל"ן להשקעה )קרקע( מדד כ מוך מבין העלות ושווי המימוש שלו
בין מוכר מרצון לקו ה מרצון .בקביעת שווי המימוש משתמשת הקבוצה באומד ים ה קבעים ע"י
מ הלי החברה המתבססים על מעריכי שווי חיצו יים בלתי תלויים .שי ויים בהערכות הקבוצה
כאמור ,עלולים להוביל לשי ויים מהותיים בערכם בספרים של ה כסים ובתוצאות הפעילות.
) (2השפעת המס בגין הרווח ש בע לחברה מביצוע הסדר ה ושים בש ת  .2010בדוחות הכספיים החברה
לא כללה הפרשה למיסים בגין רווח זה ,שהסתכם בסך של כ 114 -מיליו י ש"ח ,וזאת בהתאם
להערכת ה הלת החברה ,בהסתמך על חוות דעת מקצועית שקיבלה ,שרווח זה אי ו חייב במס.שי ויים
בהערכת החברה כאמור ,עשויים להוביל לשי ויים מהותיים בהתחייבויות החברה ובתוצאות
הפעולות.
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ג.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות שלחברה יש שליטה
בהן .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת ,במישרין או בעקיפין ,להתוות את המדי יות הכספית
והתפעולית של החברה ה שלטת .בבחי ת שליטה לקחה בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוט ציאליות
ש ית ות למימוש בתאריך המאזן .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה בהן ,ועד
למועד בו הופסקה השליטה.
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין חברות הקבוצה בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים.
זכויות שאי ן מק ות שליטה מייצגות את חלקם ברווח או בהפסד וב כסים טו שאי ם מוחזקים על ידי
הקבוצה והן מוצגות במסגרת ההון בסכום פרד.

ד.

השקעות בחברות בשליטה משותפת ובחברה כלולה ,המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
זכויות החברה בחברות בשליטה משותפת ובחברה כלולה )להלן ביחד – "חברה כלולה"( מטופלות בשיטה
השווי המאז י .לפי שיטת השווי המאז י ,ההשקעה בחברה כלולה מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות
בתוספת חלקה של הקבוצה ברווח או ההפסד שלאחר הרכישה/ההשקעה ,לרבות רווח כולל אחר .בחברה
כלולה בה גרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה ,הכירה החברה בחלקה בהפסדים אלה עד גובה
השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פי סית אחרת
ש ית ו בעבור החברה בשליטה משותפת ,עד גובה הערבות או התמיכה הפי סית האחרת .לצורך כך,
ההשקעה כוללת הלוואות ש ית ו על ידי החברה ואין כוו ה לסלקן או שאי ן צפויות להיפרע בעתיד ה ראה
לעין.

ה.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
 .1מטבע הפעילות
הדוחות הכספיים ערוכים בשקלים חדשים ,מטבע הפעילות של החברה ,שהוא המטבע המשקף
באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת עסקאותיה.
מטבע הפעילות קבע ב פרד עבור כל חברה מוחזקת ,ולפי מטבע זה מדדים מצבן הכספי ותוצאות
פעולותיהן.
במקום בו מטבע הפעילות של חברה מוחזקת שו ה מזה של החברה ,החברה המוחזקת מהווה
פעילות חוץ ש תו י דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים של החברה
כדלקמן:
כסים והתחייבויות בכל תאריך מאזן )כולל מספרי השוואה( תורגמו לפי שער סגירה בכל
א(
תאריך מאזן ,מו יטין וכל התאמות שווי הוגן לסכום הפ קס י של ה כסים וההתחייבויות
במועד רכישת פעילות חוץ מטופלים כ כסים והתחייבויות של פעילות החוץ ומתורגמים לפי
שער הסגירה ,בכל תאריך מאזן.
ב(

הכ סות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח והפסד )כולל מספרי השוואה( תורגמו
לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות; אולם ,במקרים בהם חלו ת ודות
משמעותיות בשערי החליפין ,הכ סות והוצאות תורגמו לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד
העסקאות עצמן.

ג(

הון מ יות ,קר ות הון ות ועות הו יות אחרות תורגמו לפי שער החליפין במועד התהוותן.
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באורים לדוחות הכספיים
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ה.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ  -המשך

.2

ד(

יתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפין לאותו מועד
ות ועות רלב טיות וספות במשך התקופה המתורגמות כאמור בסעיפים ב ו-ג לעיל.

ה(

כל הפרשי השער ש וצרו מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בסעיף פרד בהון העצמי ,בקרן הון
"קרן מהפרשי תרגום".

ו(

בעת מימוש של פעילות חוץ המביא לאובדן שליטה ,השפעה מהותית או שליטה משותפת,
הסכום המצטבר בקרן הפרשי תרגום ש ובע מפעילות החוץ ,זקף לרווח והפסד.

ז(

הלוואות בין חברות הקבוצה ,אשר אין כוו ה לסלקן והן אי ן צפויות להיפרע בעתיד ה ראה
לעין ,ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ ,מטופלות כחלק מההשקעה ,כאשר
הפרשי שער ה ובעים מהלוואות אלו זקפים לאותו סעיף ,כאמור בסעיף ה' לעיל.
הפרשי שער בגין הלוואה במטבע חוץ המהווה גידור של השקעה טו בפעילות חוץ ,זקפים
לאותו סעיף ,כאמור בסעיף ה' לעיל .במועד מימוש ההשקעה טו ,הפרשי תרגום אלו זקפים
להוצאות או להכ סות מימון.

עסקאות כסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות ה קובות במטבע חוץ רשמות עם ההכרה הראשו ית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה.
כסים והתחייבויות כספיים ה קובים במטבע חוץ מתורגמים לשקלים לפי שער החליפין ביום
המאזן .הפרשי שער זקפים לדוח רווח והפסד.

ו.

מלאי קרקעות
מלאי קרקעות מדד כ מוך מבין העלות ושווי המימוש טו.
שווי מימוש טו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל ב יכוי אומדן העלויות הדרושות
לביצוע המכירה.

ז.

דל"ן להשקעה
דל"ן להשקעה הי ו דל"ן )קרקע או מב ה ,או ש יהם( המוחזק על ידי הבעלים או חוכר בחכירה מימו ית
לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך ,או ש יהם ,ושלא לצורך שימוש עצמי או מכירה במהלך
העסקים הרגיל.
דל"ן להשקעה מדד לראשו ה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות .לאחר ההכרה
הראשו ית ,דל"ן להשקעה מדד בשווי ההוגן אשר משקף את ת אי השוק במועד המאזן )להלן "מודל
השווי ההוגן"( או לפי העלות )להלן "מודל העלות"(.
החברה בחרה למדוד את ה דל"ן להשקעה )קרקע( לפי מודל העלות ,דהי ו לפי העלות ובמקרה של ירידת
ערך לפי העלות ב יכוי הפרשה ירידת ערך.
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ח .רכוש קבוע
) (1הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע מדדים לפי העלות ב יכוי פחת ש צבר והפסדים מירידת ערך.
)(2

פחת
פחת זקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פ י אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק
מפריטי הרכוש הקבוע.
שיעורי הפחת הש תיים הי ם כדלקמן:
 מחשבים

33%

 ריהוט וציוד

6% - 10%

האומד ים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושי וערך השייר בח ים מחדש לפחות בכל סוף
ש ת דיווח.
ט.

מכשירים פי סיים
) (1מכשירים פי סיים שאי ם גזרים
מכשירים פי סיים שאי ם גזרים כוללים השקעות במ יות ובמכשירי חוב ,לקוחות וחייבים אחרים,
מזומ ים ושווי מזומ ים ,פקדו ות ומזומ ים מיועדים ,הלוואות ואשראי ש תקבלו ואשראי ספקים
וזכאים אחרים.
ההכרה לראשו ה במכשירים פי סיים שאי ם גזרים הי ה לפי שווי הוגן בתוספת ,לגבי מכשירים
שאי ם מוצגים בשווי ההוגן דרך רווח והפסד ,כל עלויות העסקה הישירות ה ית ות לייחוס .לאחר
ההכרה לראשו ה ,מכשירים פי סיים שאי ם גזרים מדדים כמפורט בהמשך.
מכשיר פי סי מוכר כאשר הקבוצה מקבלת על עצמה את הת אים החוזיים של המכשיר .כסים
פי סיים גרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומ ים ה ובעים מה כסים
הפי סיים פוקעות ,או כאשר הקבוצה מעבירה לאחרים את ה כסים הפי סיים מבלי להשאיר בידה
שליטה ב כס או מעבירה למעשה את כל הסיכו ים וההטבות ה ובעים מה כס .רכישות ומכירות של
כסים פי סיים ה עשות בדרך הרגילה ,מוכרות במועד קשירת העסקה ,משמע ,במועד בו התחייבה
הקבוצה לק ות או למכור את ה כס .התחייבויות פי סיות גרעות כאשר מחויבות הקבוצה ,כמפורט
בהסכם ,פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
מזומ ים ושווי מזומ ים
מזומ ים כוללים יתרות מזומ ים ה ית ים לשימוש מיידי ופקדו ות לפי דרישה .שווי מזומ ים
כוללים השקעות לזמן קצר ברמת זילות גבוהה אשר ית ות להמרה ב קל לסכומים ידועים של
מזומ ים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שי ויים בשווי.
השקעות המוחזקות לפדיון
כאשר לקבוצה יש כוו ה מפורשת ויכולת להחזיק מכשירי חוב עד למועד פדיו ם ,מכשירי החוב
מסווגים כמוחזקים לפדיון .השקעות המוחזקות לפדיון מדדות לפי עלות מופחתת בשיטת הריבית
האפקטיבית ,ב יכוי הפסדים מירידת ערך.
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ט .מכשירים פי סיים  -המשך
) (1מכשירים פי סיים שאי ם גזרים  -המשך
כסים פי סיים זמי ים למכירה
כסים פי סיים זמי ים למכירה מדדים ,לאחר ההכרה לראשו ה ,לפי שווי הוגן ,כאשר השי ויים
בהם ,פרט להפסדים מירידת ערך ,רווחים או הפסדים משי ויים בשער החליפין וצבירת הריבית
האפקטיבית ,בפריטים כספיים המסווגים כזמי ים למכירה זקפים ישירות להון .דיביד ד המתקבל
בגין כסים פי סיים זמי ים למכירה זקף לדוח רווח והפסד במועד הזכאות לתשלום .כאשר
ההשקעה גרעת ,הרווחים או ההפסדים ש צברו בהון מועברים לרווח והפסד.

השקעות המוצגות לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד
מכשיר פי סי מסווג כ מדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם הוא מוחזק למסחר או אם יועד
ככזה בעת ההכרה הראשו ית .מכשירים פי סיים מיועדים כ מדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד,
אם הקבוצה מ הלת השקעות מסוג זה ומקבלת החלטות ק יה ומכירה בהתבסס על שווים ההוגן,
בהתאם לאופן שבו תיעדה הקבוצה את יהול הסיכו ים או אסטרטגיית ההשקעה .בעת ההכרה
לראשו ה ,עלויות העסקה ה ית ות לייחוס זקפות לרווח והפסד עם התהוותן .מכשירים פי סיים
אלה מדדים לפי שווי הוגן והשי ויים בהם זקפים לרווח והפסד.
הלוואות וחייבים
הלוואות ויתרות חובה הי ן כסים פי סיים שאי ם גזרים בעלי תשלומים קבועים או ה ית ים
לקביעה שאי ם סחרים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשו ית ,הלוואות ויתרות חובה מדדות לפי
העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית לאחר ייחוס של עלויות עסקה וב יכוי הפסדים
לירידת ערך.
)(2

התחייבויות פי סיות שאי ן גזרים
הקבוצה מכירה לראשו ה במכשירי חוב שהו פקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות הפי סיות
)לרבות התחייבויות פי סיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד( מוכרות לראשו ה במועד
קשירת העסקה בו הקבוצה הופכת לצד לת אים החוזיים של המכשיר.
התחייבויות פי סיות גרעות כאשר מחויבות הקבוצה ,כמפורט בהסכם ,פוקעת או כאשר היא
סולקה או בוטלה.
התחייבויות פי סיות )למעט התחייבויות פי סיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד( מוכרות
לראשו ה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה ה ית ות לייחוס .לאחר ההכרה לראשו ה,
התחייבויות פי סיות מדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית .התחייבויות
פי סיות מיועדות לשווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם הקבוצה מ הלת התחייבויות אלה וביצועיהן
מוערכים בהתבסס על שוויין ההוגן ,וזאת בהתאם לאופן שבו תיעדה הקבוצה את יהול הסיכו ים,
אם הייעוד ועד למ וע חוסר עקביות חשבו אית ,או אם מדובר במכשיר משולב הכולל גזר משובץ.
החלפת מכשירי חוב ,בעלי ת אים שו ים באופן מהותי ,בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת כסילוק
ההתחייבות הפי סית המקורית והכרה בהתחייבות פי סית חדשה בשווי הוגן .כמו כן ,שי וי
משמעותי בת אים של התחייבות פי סית קיימת או של חלק ממ ה ,מטופל כסילוק ההתחייבות
הפי סית המקורית והכרה בהתחייבות פי סית חדשה.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית  -המשך
ט .מכשירים פי סיים  -המשך
) (2התחייבויות פי סיות שאי ן גזרים  -המשך
הת אים שו ים באופן מהותי אם הערך ה וכחי המהוון של תזרימי המזומ ים לפי הת אים החדשים,
כולל עמלות כלשהן ששולמו ,ב יכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית
האפקטיבי המקורי ,הי ו שו ה לפחות בעשרה אחוזים מהערך ה וכחי המהוון של תזרימי המזומ ים
ה ותרים של ההתחייבות הפי סית המקורית.
ב וסף למבחן הכמותי כאמור ,הקבוצה בוח ת ,בין היתר ,האם חלו שי ויים גם בפרמטרים כלכליים
שו ים הגלומים במכשירי החוב המוחלפים ,לפיכך החלפות של מכשירי חוב צמודים למדד
במכשירים שאי ם צמודים למדד חשבות כהחלפות בעלות ת אים שו ים באופן מהותי גם אם אי ן
מקיימות את המבחן הכמותי שבוצע לעיל.
לקבוצה התחייבויות פי סיות שאי ן גזרים כדלקמן :הלוואות ואשראי מתאגידים ב קאיים
ומ ות י אשראי אחרים ,אגרות חוב ,ספקים וזכאים אחרים.
כס פי סי והתחייבות פי סית מקוזזים והסכומים מוצגים ב טו בדוח על המצב הכספי כאשר
לקבוצה קיימת באופן מיידי זכות משפטית ית ת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוו ה
לסלק את ה כס וההתחייבות על בסיס טו או לממש את ה כס ולסלק את ההתחייבות בו-זמ ית.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית  -המשך
י.

ירידת ערך
) (1כסים פי סיים
ירידת ערך של כס פי סי בח ת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שאירוע אחד או יותר
השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומ ים העתידיים של ה כס.
בבחי ת ירידת ערך של כסים פי סים זמי ים למכירה שהם מכשירים הו יים ,בוח ת הקבוצה גם
את הפער שבין השווי ההוגן של ה כס לעלותו המקורית תוך התייחסות לסטיית התקן של שער
המכשיר ,למשך הזמן בו השווי ההוגן של ה כס מוך מעלותו המקורית ולשי ויים בסביבה
הטכ ולוגית ,הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שה פיקה את המכשיר.
הפסד מירידת ערך של כס פי סי ,ה מדד לפי עלות מופחתת ,מחושב כהפרש בין ערך ה כס בספרים
לבין הערך ה וכחי של אומדן תזרימי המזומ ים העתידיים ,מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית
המקורית .הפסד מירידת ערך של כס פי סי המסווג כזמין למכירה מחושב בהתבסס על השווי
ההוגן ה וכחי שלו.
עבור כסים פי סיים מהותיים ,בחן הצורך בירידת ערך על בסיס כל כס ב פרד .עבור יתר ה כסים
הפי סיים בחן הצורך בירידת ערך באופן מצרפי ,לפי קבוצות בעלות מאפיי י סיכו י אשראי דומים.
כל ההפסדים מירידת ערך זקפו לרווח והפסד .הפסד מצטבר ,המתייחס ל כס פי סי המסווג כזמין
למכירה ש זקף בעבר להון ,הועבר לרווח והפסד כאשר התקיימה בגי ו ירידת ערך.
הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר יתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה
בהפסד מירידת הערך .ביטול הפסד מירידת ערך בגין כסים פי סיים זקף לרווח והפסד ,למעט
ביטול הפסד מירידת ערך בגין כסים פי סיים המסווגים כזמי ים למכירה שהי ם מכשירי הון,
ה זקף ישירות להון.
)(2

כסים שאי ם פי סיים
הערך בספרים של ה כסים הלא פי סיים של הקבוצה ,שאי ם כסי דל"ן להשקעה ,מלאי ו כסי מס
דחים ,בדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימ ים המצביעים על ירידת ערך .באם
קיימים סימ ים ,כאמור ,מחושב אומדן סכום בר ההשבה של ה כס.
הסכום בר ההשבה של כס או של יחידה מ יבת מזומ ים הי ו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר
המכירה טו )שווי הוגן ,ב יכוי הוצאות מכירה( .בקביעת שווי השימוש ,מהוו ת הקבוצה את תזרימי
המזומ ים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפ י מיסים ,המשקף את הערכות השוק לגבי ערך
הזמן של הכסף והסיכו ים הספציפיים המתייחסים ל כס .למטרת בחי ת ירידת ערך ,ה כסים
מקובצים יחד לקבוצת ה כסים הקט ה ביותר אשר מ יבה תזרימי מזומ ים משימוש מתמשך ,אשר
הי ם בלתי תלויים בעיקרם ב כסים ובקבוצות אחרות )"יחידה מ יבת מזומ ים"( .מו יטין ש רכש
במסגרת צירוף עסקים מוקצה למטרת בחי ת ירידת ערך ליחידות מ יבות מזומ ים אשר צפויות
לה יב הטבות מצירוף העסקים.
הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של ה כס או של יחידה מ יבת מזומ ים אליה
ה כס משתייך עולה על הסכום בר ההשבה ,ו זקפים לרווח והפסד .הפסדים מירידת ערך שהוכרו
לגבי יחידות מ יבות מזומ ים ,מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מו יטין שיוחס ליחידות
אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של ה כסים האחרים ביחידה מ יבת המזומ ים ,באופן
יחסי.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית  -המשך
י.

ירידת ערך
) (2כסים שאי ם פי סיים  -המשך
הפסד מירידת ערך מו יטין אי ו מבוטל .באשר ל כסים אחרים ,הפסדים מירידת ערך שהוכרו
בתקופות קודמות בדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימ ים לכך שההפסדים
קט ו או לא קיימים עוד .הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שי וי באומד ים ששימשו לקביעת
הסכום בר ההשבה ,אך ורק במידה שהערך בספרים של ה כס ,אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך,
אי ו עולה על הערך בספרים ב יכוי פחת או הפחתות ,שהיה קבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.

יא .הטבות לעובדים
) (1הטבות לאחר סיום העסקה
בקבוצה היו קיימות מספר תכ יות הטבה לאחר העסקה .התכ יות ממומ ות בדרך כלל על ידי
הפקדות לחברות ביטוח ,והן מסווגות כתכ יות הטבה מוגדרת .בשל המספר המועט של העובדים,
ההטבות לאחר סיום העסקה אי ן מהותיות .לפיכך ,בשל חוסר המהותיות ,לא בוצעו תחשיבים
אקטואריים לגבי המחויבויות ו כסי התוכ ית והם כללו בדוחות הכספיים בסכומם המלא.
)(2

הטבות לטווח קצר
מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר מדדות על בסיס לא מהוון ,וההוצאה זקפת בעת ש יתן
השירות המתייחס.
הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בו וס במזומן ,מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות
וכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות ש יתן על ידי העובד בעבר ו יתן
לאמוד באופן מהימן את הסכום.

יב .תקופת המחזור התפעולי
המחזור התפעולי של החברה הי ו ש ה .עקב כך ה כסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות כוללים
פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך ש ה מתאריך הדוח על המצב הכספי.
יג.

הכרה בהכ סות
בש ים האחרו ות לחברה לא בעו הכ סות כלשהן ,למעט הכ סות ריבית המוכרות על בסיס צבירה תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית  -המשך
יד .הפרשות
) (1כללי
הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע
שהתרחש בעבר ,בגי ן צפוי שימוש במשאבים כלכליים ה ית ים לאומדן באופן מהימן על מ ת לסלק
את המחויבות.
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של הה הלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב
המחויבות במועד המאזן ,תוך התחשבות בסיכו ים ובאי הוודאות הכרוכים במחויבות .הערך
הפ קס י של ההפרשה הוא בגובה הערך ה וכחי של תזרימי המזומ ים החזויים ,וזאת כאשר
ההפרשה מדדת תוך שימוש בתזרימי מזומ ים חזויים לצורך יישוב המחויבות .שי ויים בגין מרכיבי
ערך הזמן שחלף ייזקפו לדוח רווח והפסד.
כאשר צד שלישי אמור לשאת בסכום הדרוש ליישוב המחויבות בהווה ,כולו או חלקו ,מכירה
הקבוצה ב כס ,בגין ההשבה ,עד לגובה ההפרשה שהוכרה ,רק כאשר וודאי למעשה שהשיפוי יתקבל
וכן יתן לאומדו באופן מהימן.
)(2

חוזים מכבידים
מחויבויות בהווה ה ובעות מחוזים מכבידים מוכרות ו מדדות כהפרשות .חוזה מכביד הי ו חוזה,
אשר העלויות הבלתי מ עות של הקבוצה לצורך עמידה במחויבות עולות על התועלות הכלכליות
הצפויות להיות מופקות בגי ו.

)(3

חובות מסופקים
הפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ה הלת החברה גבייתם מוטלת
בספק.

) (4תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,יותר סביר מאשר לא ) (more likely than notכי הקבוצה תידרש
למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות ו יתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר השפעת ערך הזמן
מהותית ,מדדת ההפרשה בהתאם לערכה ה וכחי.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית  -המשך
טו .הכ סות והוצאות מימון
הכ סות מימון כוללות הכ סות ריבית בגין סכומים שהושקעו ,הכ סות מדיביד דים ,שי ויים בשווי ההוגן
של כסים פי סיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ורווחים מהפרשי שער .הכ סות ריבית מוכרות
עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות ש תקבלו ,שי ויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות,
שי ויים בשווי ההוגן של כסים פי סיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפסדים מירידת ערך של
כסים פי סיים .עלויות האשראי ,שאי ן מהוו ות ,זקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית
האפקטיבית.
רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים ב טו.
טז  .מיסים על ההכ סה
מיסים על ההכ סה בדוח רווח והפסד כוללים מיסים שוטפים ו דחים .תוצאות המס בגין מיסים שוטפים
או דחים זקפות לדוח רווח והפסד למעט אם הן מתייחסות לפריטים ה זקפים ישירות לרווח כולל אחר,
במקרים אלה השפעת המס אף היא זקפת לסעיף המתייחס בהון העצמי.
.1

מיסים שוטפים
חבות בגין מיסים שוטפים קבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם
הושלמה למעשה ,עד לתאריך המאזן ,וכן התאמות דרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין ש ים
קודמות.

.2

מיסים דחים
מיסים דחים מחושבים בגין הפרשים זמ יים בין הסכומים ה כללים בדוחות הכספיים לבין
הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס ,למעט מספר מצומצם של חריגים ובשל הפסדים ו יכויים
להעברה.
יתרות המיסים ה דחים 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 ה דחים בדוח רווח והפסד מבטא את השי ויים ביתרות ה "ל
בתקופת הדוח.
בחישוב המיסים ה דחים ,בכפוף לאמור לעיל ,לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של
מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות ,כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות
אי ה צפויה בעתיד ה ראה לעין .כמו כן ,לא מובאים בחשבון מיסים דחים בגין חלוקת רווחים על
ידי חברות מוחזקות כדיביד דים ,במקרים שקבלת דיביד ד מהן פטור ממס או קבלת הדיביד ד אי ה
כרוכה ב טל מס מהותי וסף בקבוצה.
מיסים דחים המיוחסים לפריטים ה זקפים לרווח כולל אחר ,זקפים אף הם לרווח כולל אחר.
כסי מיסים דחים כללים רק אם קיימת וודאות סבירה לקיום הכ סה חייבת בעתיד שכ גדם יתן
יהיה לקזז הפרשים זמ יים והפסדים בגי ם וצרו כסי מיסים דחים .בש ים האחרו ות בשל חוסר
וודאות ביכולת המימוש של כסי מיסים דחים ,החברה אי ה כוללת כסי מיסים דחים בדוחותיה.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית  -המשך
יז.

רווח למ יה
החברה מחשבת את סכומי הרווח )הפסד( הבסיסי למ יה לגבי רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי המ יות של
החברה על ידי חלוקת רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי המ יות הרגילות של החברה ,בממוצע משוקלל של
מספר המ יות הרגילות הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח.

יח .עסקאות עם בעל שליטה
כסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה מדדים לפי שווים ההוגן במועד העסקה.
ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה בפועל ,זקף להון העצמי.
יט .דיווח מגזרי
מתכו ת הדיווח המגזרי של הקבוצה הי ה בהתאם ליישום "גישת הה הלה" ,כהגדרתה ב ,IFRS 8 -דהי ו
בהתאם למתכו ת הדיווח הפ ימית למקבלי ההחלטות התפעוליות של הקבוצה לשם קבלת החלטות
להקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים .תוצאות  ,כסי והתחייבויות המגזר כוללים פריטים
המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר יתן לייחסם על בסיס סביר .פריטים שלא הוקצו מורכבים בעיקר
מהשקעות )למעט דל"ן להשקעה( וההכ סות המיוחסות להן ,הלוואות ואשראי וההוצאות המיוחסות,
כסי הקבוצה )בעיקר של מטה החברה( ועלויות ה הלה וכלליות וכן כסי והתחייבויות מיסים על הכ סה
והוצאות המיסים .הוצאות הו יות של המגזר הן סך העלויות שהתהוו במהלך התקופה לשם רכישת רכוש
קבוע ו כסים בלתי מוחשיים שאי ם מו יטין.
כ.

יישום לראשו ה של תק י חשבו אות חדשים
החל מיום  1בי ואר  2017מיישמת הקבוצה הוראות של מספר תק ים חדשים ש כ סו לתוקף בתאריך זה,
אשר לא היתה להם השפעה מהותית על דוחות החברה.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדי יות חשבו אית  -המשך
כא .גילוי ההשפעה של תק י דיווח כספי בי לאומיים ) (IFRSבתקופה שלפ י יישומם
.1

 -IFRS 9מכשירים פי סיים )להלן" -התקן"(
בחודש יולי  2014ה  -IASBפרסם את ה וסח המלא והסופי של  IFRS 9 -מכשירים פי סיים,
המחליף את  - IAS 39מכשירים פי סיים :הכרה ומדידה) IFRS 9 .להלן" :התקן"( מתמקד בעיקר
בסיווג ובמדידה של כסים פי סיים והוא חל על כל ה כסים הפי סיים שבתחולת .IAS 39
התקן ייושם החל מהתקופות הש תיות המתחילות ביום  1בי ואר .2018 ,אימוץ מוקדם אפשרי.
השפעת יישום התקן על הדוחות הכספיים אי ה צפויה להיות מהותית.

.2

 -IFRS 15הכ סות מחוזים עם לקוחות )להלן" -התקן"(
התקן פורסם על ידי ה -IASBבמאי .2014 ,התקן מחליף את תק י חשבו אות בי לאומיים IAS 18
"הכ סות"" IAS 11 ,חוזי הקמה"" IFRIC 13,תוכ יות אמ ות לקוחות"" IFRIC 15 ,הסכמים
להקמת מב ים"" IFRIC 18 ,העברות על כסים מלקוחות" ו" SIC 13 -הכ סות -עסקאות חליפין
הכוללות שירותי פרסום"  .העיקרון המרכזי של התקן הי ו להכיר בהכ סה מחוזים עם לקוחות
בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל במועד בו הישות מעבירה את השליטה
בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת אותם חוזים.
התקן קובע מודל בן חמישה שלבים ליישום עקרון זה:
שלב  -1זיהוי החוזה על הלקוח.
שלב  -2זיהוי מספר מחויבויות ביצוע פרדות בחוזה.
שלב  -3קביעת מחיר העסקה.
שלב  - 4הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השו ות בחוזה.
שלב  - 5הכרה בהכ סה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבח ה בין קיום מחויבות ב קודת זמן
ספציפית לבין קיום מחויבות ביצוע לאורך זמן.
ב וסף התקן קובע דרישות גילוי חדשות ו רחבות יותר מאלו הקיימות כיום.
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות ש תיות המתחילות ביום  1בי ואר 2018 ,או
לאחריו .התקן מאפשר אימוץ מוקדם .התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות
מסוימות.
מאחר ולחברה אין הכ סות ,בשלב זה ,החברה מעריכה כי ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים ,ועל יתרת העודפים ליום  1בי ואר .2018
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 3שווי הוגן
ביישום המדי יות החשבו אית של הקבוצה ,דרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של כסים והתחייבויות
פי סיים ושאי ם פי סיים .מידע וסף לגבי הה חות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן יתן בביאור המתייחס
לאותו כס או התחייבות.
לצורך מדידת שווים ההוגן של ה כסים או ההתחייבויות ,מסווגת אותם הקבוצה בהתאם למדרג הכולל את
שלוש הרמות שלהלן:


רמה  - 1מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של כסים והתחייבויות זהים.



רמה  - 2תו ים שאי ם מחירים מצוטטים ש כללו ברמה  1אשר ית ים לצפייה במישרין או בעקיפין.



רמה  - 3תו ים שאי ם מבוססים על מידע שוק יתן לצפייה )טכ יקות הערכה ללא שימוש ב תו י שוק
ית ים לצפייה(.

לע יין השווי ההוגן של ה דל"ן להשקעה ראה ביאור .7

ביאור  - 4מזומ ים ושווי מזומ ים

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

ההרכב:
מזומ ים ושווי מזומ ים קובים בשקל חדש
מזומ ים ושווי מזומ ים קובים במט"ח )בעיקר דולר(

ביאור  - 5חייבים ויתרות חובה

18,492
1

27,841
105

18,493

27,946

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
108
32
224
223

ההרכב:
מוסדות
הוצאות מראש ושו ים

255

332

ביאור  -6מלאי קרקעות בלתי שוטף

ההרכב:
מקרקעין ברומ
)(1

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
388
581

יה)(1

מתייחס למלאי מקרקעין בשטח של  141דו ם באזור  ,Affumatiצפו ית לבוקרשט .היתרה ליום 31
בדצמבר  2017המוצגת בערכי מימוש הי ה לאחר הפחתה מצטברת בסך של כ 10 -מיליון ש"ח .שווי המלאי
בערכי מימוש מהיר מוערך בכ 291 -אלפי ש"ח .ערכי המימוש קבעו בהתאם להערכת שווי שקיבלה
החברה ממעריך שווי חיצו י בלתי תלוי ,כון לחודש דצמבר.2017 ,
ראה גם ביאור  7להלן.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור - 7

דל"ן להשקעה
קרקע ברומ יה בשטח של כ 350 -דו ם ה מצאת באזור  Affumatiצפו ית לבוקרשט .במועד רכישת הקרקע,
השימוש העתידי בקרקע זו טרם קבע ,ולפיכך סווגה כ דל"ן להשקעה .החברה בחרה למדוד את ה דל"ן
להשקעה לפי מודל העלות ,דהיי ו ,לפי העלות ובמקרה של ירידת ערך ,העלות ב יכוי הפרשה לירידת ערך לשווי
מימוש.
בהתאם להערכת שווי שקיבלה החברה ממעריך שווי חיצו י בלתי תלוי ,כון לחודש דצמבר  ,2017הקרקע
הוערכה בסך של כ 1,135-אלפי ש"ח .הקרקע מוצגת לאחר הפרשה לירידת ערך ,בסכום מצטבר של כ 21-מיליו י
ש"ח; שווי ה דל"ן להשקעה בערכי מימוש מהיר מוערך בכ 567 -אלפי ש"ח.
ההערכה בוצעה בשיטת ההשוואה ,אך בהיעדר עסקאות בפועל בוצעה השוואה להצעות מחיר ובהפחתה של 15%
בגין ה חת "משא ומתן" .לאור ההתאמות המהותיות ש עשו בהערכת השווי כאמור ,מדרג השווי ההוגן הי ו
ברמה .3

ביאור  - 8רכוש קבוע
הרכב הרכוש והפחת ש צבר בגי ו ,והת ועה בו ,הי ם:
ריהוט ,ציוד
ומחשבים

סה"כ

עלות
יתרה ליום 1.1.2017
תוספת
יתרה ליום 31.12.2017

37
15
52

37
15
52

פחת צבר
יתרה ליום 1.1.2017
פחת הש ה
יתרה ליום 31.12.2017

24
4
28

24
4
28

עלות מופחתת ליום 31.12.2017

24

24

עלות מופחתת ליום 31.12.2016

13

13
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 9חברות מוחזקות
א.

פרטים בדבר חברות מוחזקות

מדי ת
התאגדות

זכויות החברה
בהון
ובשליטה

סכומים
שהעמידה
החברה לחברות
מוחזקות

זכויות
שאי ן
מק ות
שליטה

היקף
ההשקעה
בחברה
אלפי ₪

2017
)(6

מוחזקות באופן ישיר על ידי החברה
אי טרקולו י רע ה בע"מ
אי טרקולו י ווה-צדק בע"מ
אי טרקולו י אחזקות ירושלים בע"מ
אי טרקולו י אי טר שיו ל יורופ בע"מ
אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ
אי טרקולו י אוריה בע"מ
(9) Aruodas

מוחזקות באופן עקיף על ידי החברה
Hannuman Ltd
(2) Tams Ltd
(
6
)
(
1
)
)להלן
אי טרקולו י טאוורס בע"מ
"טאוורס"(
American Colony Hungary Ltd
)להלן " -קולו י הו גריה"( )(6) (3
) Inter-Colony Ltd.להלן " -אי טרקולו י"
קפריסין( )(6) (3
EDE Duna Ingaltaneejlestto
) (6) (1)(5) Kft.להלן "("EDE
(8) (6) (4) Intercolony Investment
(7) Tactical Properties

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
קפריסין

70%
60%
100%
100%
80%
100%
38.1%

31
)(15
90,906
85
7,500

)(24
42
)(117,038
11
)(1,050

)(11
29
3
-

קפריסין
רוא דה

37.48%
100%

-

ישראל

50%

1

הו גריה

100%

11,958

קפריסין

100%

3,539
-

-

הו גריה
רומ יה
רומ יה

50%
100%
65%

-

-

)(4,912

114,005

)(118,059

)(4,891
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 9חברות מוחזקות  -המשך
א.

פרטים בדבר חברות מוחזקות  -המשך

סכומים
שהעמידה
החברה
לחברות
מוחזקות

זכויות
החברה
בהון
ובשליטה

מדי ת
התאגדות

היקף
ההשקעה
אלפי ₪

זכויות
שאי ן
מק ות
שליטה

2016
)(6

מוחזקות באופן ישיר על ידי החברה
אי טרקולו י רע ה בע"מ
אי טרקולו י ווה-צדק בע"מ
אי טרקולו י אחזקות ירושלים בע"מ
אי טרקולו י אי טר שיו ל יורופ בע"מ
אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ
אי טרקולו י אוריה בע"מ
מוחזקות באופן עקיף על ידי החברה
אי טרקולו י ירושלים בע"מ
אי טרקולו י טאוורס בע"מ )) (1להלן
"טאוורס"(
American Colony Hungary Ltd
)להלן " -קולו י הו גריה"( )(3
Leader American Properties
) S.R.Lלהלן" -לאק"( )(4)(1
) Inter-Colony Ltd.להלן -
"אי טרקולו י" קפריסין(
EDE Duna Ingaltaneejlestto
) (1)(5) Kft.להלן "("EDE
)(1)(4
SKAF Lngatlanforgalmazo
) Kft.להלן "("SKAF
(4) Intercolony Management
(8) (4) Intercolony Investment
(7) Tactical Properties
(6)(1) Delta
)(3

30 70%
(17) 60%
9 100%
88,473 100%
84 80%
(4,342) 100%

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

)(6

1,383 100%

ישראל

)(8
)(9

-

-

-

-

ישראל

50%

הו גריה

11,958 100%

-

רומ יה

- 50%

-

קפריסין

13

-

-

3,446 100%

הו גריה

50%

-

-

-

-

-

-

הו גריה
רומ יה
רומ יה
רומ יה
רומ יה

50%
- 100%
- 100%
- 65%
- 50%

-

)(4,625

-

-

)(111,262

)(4,601

101,037
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

)(23
43
)(1,392
)(114,256
21
4,345

)(10
29
5
-

חברות בשליטה משותפת.
מוחזקת ע"י .Hannuman Limited
מוחזקת ע"י אי טרקולו י אי טר שיו ל יורופ בע"מ.
מוחזקת ע"י אי טרקולו י קפריסין.
מוחזקת ע"י קולו י הו גריה.
מרבית החברות המוחזקות ה "ל אי ן פעילות .כמו כן לחברה החזקות בחברות וספות שאי ן פעילות.
כ גד מרבית יתרות החובה של בעלי הזכויות שאי ן מק ות שליטה ,העמידו בעלי הזכויות שאי ן מק ות שליטה
הלוואות בסכומים דומים המוצגים במסגרת התחייבויות פי סיות אחרות.
לע יין ערבות החברה להלוואה שקיבלה חברה בת זו מב ק בחו"ל ראה ביאור -10א.
ראה ביאור -9ד 1-להלן.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 9חברות מוחזקות  -המשך
ב.

חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
.1

להלן היקף ההשקעות ,כולל הלוואות שהועמדו:
ליום  31בדצמבר
זכויות
הקבוצה בהון

מדי ת התאגדות

38.1%
50%
50%
50%
50%

קפריסין
ישראל
הו גריה
הו גריה
רומ יה

2016

2017
אלפי ש"ח

Aruodas
טאוורס
(1) EDE
(1) SKAF
לאק )(1

)( 3

) (2

)(1
)(2
)(3

.2

6,450
)(6
6,444

20
20

החברה הכירה בהפסדי החברות ה "ל עד גובה השקעת הקבוצה בחברות אלו ,כולל הלוואות שהועמדו.
מוחזקת על ידי חברה מאוחדת המוחזקת על ידי החברה בשיעור .80%
ראה ביאור -9ד 1-להלן.

להלן הת ועה בהשקעות בחברות בשליטה משותפת:
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
יתרה לתחילת ש ה
השקעה במ יות חברה כלולה
חלק בהפסדים
הלוואות ש ית ו כולל ריבית ש צברה ,טו
קרן הון
יתרה לסוף ש ה

ג.

20
314
)(1,410
7,926
)(406
6,444

32
)(14
2

47
)(15
-

20

32

חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י-המשך
צירוף דוחות כספיים של חברות מוחזקות:
החברה צרפה לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של ) Aruodas Ltdסעיף ד' להלן( ,בהתאם

ד.

לתק ה  23לתק ות יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים( התש"ע –  .2010החברה לא צרפה את הדוחות
הכספים של החברות האחרות המטופלות בשיטת השווי המאז י מחוסר מהותיות.
פרטים וספים על החברות המוחזקות
.1

Aruodas Ltd
ביום  9בפברואר  2017חתמה החברה על הסכם השקעה )להלן" :הסכם ההשקעה"( לרכישה בעקיפין
של זכויות בחברה העוסקת במסחר במתכות ומי רלים באפריקה )להלן" :החברה האפריקאית"(.
לפי ההסכם השקיעה החברה סך כולל של כ 2,170-אלפי דולר ארה"ב )השקעה ראשו ית בסך 1,170
אלפי דולר ו 1,000-אלפי דולר בדרך של מימוש אופציה(; כ 2,085 -אלפי דולר בהלוואה וכ 85-אלפי
דולר בהון מ יות ,ב ,Aruodas Ltd -חברה פרטית המאוגדת בקפריסין )להלן":סכום ההשקעה" ו-
"החברה הקפריסאית" ,בהתאמה( אשר מק ה לה כ 38.1%-מההון המו פק וה פרע של החברה
הקפריסאית.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 9חברות מוחזקות  -המשך
ד.

פרטים וספים על החברות המוחזקות  -המשך
.1

 - Aruodas Ltdהמשך
החברה הקפריסאית מחזיקה בשרשור באמצעות חברה קפריסאית וספת ,ב 37.48%-בחברה
האפריקאית .החלק החברה בשרשור בחברה האפריקאית מגיע לכ .14.28%-הדוחות הכספיים של
 Aruodas Ltdמצורפים בזאת.
לחברה קיימת אופציה כי בתום שלוש ש ים ממועד הע קת ההלוואה ,במידה ולא יפרע שיעור של
לפחות  55%מ  1.17 -מיליון דולר מקרן ההלוואה )שבוצעה בהשקעה הראשו ית( ,למכור חזרה ,חלק
יחסי ,מאחזקותיה בחברה הקפריסאית ,ולקבל ריבית בשיעור  5%ריבית על קרן ההלוואה .כמו כן,
הוסכם כי עד לפירעו ה המלא של ההלוואה 25% ,מכל סכום המיועד לחלוקת דיביד ד יוקצה
לפירעון ההלוואה ,ו  75%-ה ותרים יחולקו לבעלי המ יות בהתאם לאחזקותיהם.
כמו כן ,במהלך ש ת  ,2017העבירה חברה קפריסאית בשירשור והחברה האפריקאית הלוואה לצד
שלישי ,בסכום כולל של כ 2,757-אלפי דולר ארה"ב ,לצורך הקמת מיזם וסף ,שע יי ו מסחר
במי רליים ומתכות במדי ה אפריקאית וספת
הדוחות הכספיים של  Aruodas Ltdהמצורפים לדוחות החברה ,כוללים בבאור  11מידע תמציתי
מתוך הדוחות הכספיים על החברה האפריקאית.
להלן תו ים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של  , Aruodas Ltdלאחר הצגת ההשקעה בחברה
האפריקאית מבסיס עלות לבסיס השווי המאז י כמתחייב בתק י ה IFRS -החלים על החברה.
ה תו ים מוצגים בדולר ארה"ב ללא התאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי החברה.
ליום  31בדצמבר
2017
אלפי דולר

כסים שוטפים
השקעה והלוואה לחברה כלולה )החברה האפריקאית(
סך ה כסים

68
1,171
1,239

התחייבויות שוטפות
הלוואות בעלים
גרעון בהון

17
2,163
)(941
1,239
לש ה
שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2017
אלפי דולר

הכ סות מימון
הוצאות מימון
הוצאות תפעוליות
החלק בהפסדי החברה הכלולה )החברה האפריקאית(

115
)(85
)(352
)(693

הפסד לש ה

)(1,105
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 9חברות מוחזקות  -המשך
ד.

פרטים וספים על החברות המוחזקות – המשך
 - Aruodas Ltdהמשך

.1

"עסק חי"  -רואי החשבון של  Aruodas Ltdושל החברה האפריקאית ,מפ ים בדוחות
המצורפים לדוחות הכספיים של החברות ה "ל ,את תשומת הלב למצבן הכספי של החברות,
להפסדים ש צברו בהן וכן מציי ים שהמשך קיומן של החברות ה "ל כ"עסק חי" ,
מות ה בהמשך התמיכה מצד בעלי המ יות בחברות ה "ל ולכוו ת בעלי המ יות להמשיך ולתמוך
כאמור.
.2

טאוורס
בחודש מרץ  2006ייסדה החברה ,באמצעות חברת מאוחדת המוחזקת בשיעור  ,80%ביחד עם צדדים
שלישיים ,את חברת אי טרקולו י טאוורס בע"מ )להלן" :טאוורס"( .חלק הקבוצה בה עומד על 50%
מהון המ יות המו פק וה פרע שלה )בשרשור  (40%וב 50%-מזכויות ההצבעה ובזכות למ ות 2
דירקטורים מטעמה.
בש ת  2006התקשרה טאורס בהסכמים לרכישת מקרקעין בשטח של כ 4,500 -מ"ר טו ,ב"מתחם
ליבר" ווה צדק בתל-אביב )להלן  -פרוייקט טאוורס( אשר מכרו בש ת  .2011עם מכירת המקרקעין
ה "ל ,לטאורס אין פעילות עסקית ממשית.
לפרטים וספים בע ין בקשה להגשת תביעה גזרת בקשר למכירת המקרקעין למ כ"ל החברה
לשעבר ,ראה ביאור -13ב 1-להלן.

.3

חברות בשליטה משותפת SKAF ,EDE ,ו -ל.א.ק ,.אשר רכשו כסי דל"ן עבור פרוייקטים בחו"ל
)להלן – "חברות הפרוייקטים"( לא עמדו בפירעון התחייבויותיהן שמועד פירעו ן חלף לב קים
בחו"ל .כסי ה דל"ן של החברות ה "ל חולטו.
החברה הפחיתה בש ים  2011-2012את מלוא השקעתה ב ,EDE -ב  SKAF -וב-ל.א.ק ..לאור זאת,
לחברה אין חשיפה מאז ית בגין חברות הפרויקטים.
לע ין הלוואה מ ,EDE-ראה ביאור -10ב'.2-
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 10הלוואות ואשראי מתאגיד ב קאי ואחרים
ביאור זה מספק מידע בדבר הת אים החוזיים של הלוואות ואשראי ושאי ריבית של הקבוצה ה מדדים לפי
העלות המופחתת .מידע וסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכו י ריבית ,מטבע חוץ ו זילות ,יתן בביאור ,21
בדבר מכשירים פי סיים.
א.

התחייבויות לתאגיד ב קאי בחו"ל
הלוואה שקיבלה חברה בת ברומ יה ,שהייתה מובטחת במקרקעי חברה הבת ובערבות החברה .בחודש
י ואר  2011חולטו המקרקעין ומומשו על-ידי הב ק המלווה כ גד פירעון חלקי של ההלוואה .החברה הבת
ותרה ריקה מ כסים.
הסכומים ליום  31בדצמבר  2017וליום  31בדצמבר  2016מתייחסים ליתרת ההלוואה בסך של  1.8מיליו י
אירו )סכום ההלוואה ב יכוי התמורה שקיבל הב ק ממכירת המקרקעין( וצבירת ריבית חריגה בגי ה.
תוקף הערבות של החברה להלוואה זו ,בהסתמך על חוות דעת מקצועית ,פג ,ובהתאם לכך ה הלת החברה
בדיעה כי לחברה אין מחויבות ישירה להלוואה זו.
יתרת ההלוואה כלולה עדיין בדוחות הכספיים ,לאור ההתחייבות של החברה הבת המאוחדת ,למרות
שלחברה בת זו לא ותרו כסים כלשהם מהם יתן יהיה לפרוע את ההלוואה ,לפיכך ,החברה בדעה כי
בפועל הקבוצה לא תפרע הלוואה זו ,ואין לה חשיפה בגי ה.

ב.

התחייבויות פי סיות אחרות

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
4,743
5,084
3,591
3,809
8,334
8,893

ההרכב:
בעלי זכויות שאי ן מק ות שליטה
הלוואה מחברה בשליטה משותפת )(2
)( 1

סה"כ התחייבויות פי סיות אחרות
)(1

)(2

הלוואה שהתקבלה מבעל זכויות שאי ן מק ות שליטה בחברה המאוחדת ,באירו ושאות ריבית בשיעור .7%
מועד פירעון ההלוואה אי ו קבוע .החברה מעריכה כי לאור מצבה הכספי של החברה המאוחדת  -מקבלת
ההלוואה ,ההלוואה תפרע ,אם בכלל ,שלא בתקופת המחזור התפעולי .אך מאחר ולחברה אין זכות בלתי
מות ית לדחות את פירעו ה לאחר תקופת המחזור התפעולי ,ההלוואה מסווגות כהתחייבויות שוטפות .כ גד
מרבית יתרת ההלוואה ה "ל כלולה יתרת חובה של בעלי הזכויות שאי ן מק ות שליטה בסעיף ההון העצמי
)ראה ביאור -9א לעיל(.
הלוואה שקיבלה חברה מאוחדת מחברה בשליטה משותפת ) ,(EDEבמקביל להלוואה שקיבל בעל המ יות
האחר .ההלוואה באירו ,ושאת ריבית בשיעור של יורובור  3% +לש ה .לאור מצבה הפי סי של החברה
המאוחדת ,הריקה מ כסים ,החברה מעריכה כי הלוואה זו לא תיפרע .יתרת ההלוואה כלולה בדוחות הכספיים
לאור המחויבות של חברה הבת המאוחדת ,למרות שבפועל אין צפי שהקבוצה תפרע הלוואה זו ,ואין לה
חשיפה בגי ה.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 11זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

ההרכב:
שכר עובדים ומוסדות בשל שכר
הוצאות לשלם ואחרים

92
620

69
409

712

469

ביאור  - 12התחייבות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר והטבות לאחר סיום עסקה.
א.

הטבות לאחר סיום העסקה
)(1

די י העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין
או פרישה ,או לבצע הפקדות שוטפות בתוכ יות הפקדה מוגדרת לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין.
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.
ההטבות לכלל עובדי החברה לאחר סיום העסקה אי ן מהותיות.

)(2

הוצאה ש זקפה לרווח והפסד

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ₪
20

ב.

19

42

התחייבות בגין הטבות אחרות  -המשך
ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
לטווח קצר:
התחייבות בגין חופשה
עובדים בשל משכורות ו לוות

32

60
32

48
21

92
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 13התחייבויות תלויות -
א .ערבויות
החברה הייתה ערבה לאשראי שלקחה החברה המאוחדת לרכישת קרקע ברומ יה .ה הלת החברה,
בהסתמך על חוות דעת מקצועית שקבעה כי תוקף ערבות זו פג ,בדעה כי לחברה אין מחויבות להלוואה זו.
ראה גם ביאור -10א לעיל.
ב.

הליכים משפטיים
 .1הגשת בקשה לתביעה גזרת
בחודש בדצמבר  2014קיבלה החברה מכתב ,בהתאם לסעיף  194לחוק החברות ,התש "ט ,1999-במסגרתו
מתבקשת החברה לפעול למיצוי זכויותיה של החברה ולהגשת תביעה גד מ כ"ל החברה לשעבר ותאגיד
בשליטתו ,חברי הדירקטוריון שכיה ו בתקופה הרלב טית ,סמ כ"ל הכספים של החברה בתקופה
הרלב טית ,וחברי דירקטוריון החברה ה כדה של החברה בתקופה הרלב טית  -להשבת כל רווח ש וצר
למ כ"ל החברה לשעבר ולבעלי השליטה בחברה לשעבר ולמקורביהם ,כתוצאה מקבלת אופציה לרכישת
מתחם טאוור וסיחורה לחברת אביב .בתוך כך ,התבקשה החברה לבחון כל הטבה שקיבלו מ כ"ל החברה
לשעבר והמקורבים להם בקשר עם רכישת הדירות בפרוייקט ולהורות על השבת טובת הה אה לחברה.

כדה של החברה .ביום  8בפברואר  ,2015החליט דירקטוריון החברה ,בהתבסס על יעוץ משפטי חיצו י
ובלתי תלוי ,לדחות את דרישת התובע.
ביום  26במרץ  2015הומצא לידי החברה עותק בקשה לאישור תביעה גזרת ,לחוק החברות ,על פיה
מבקש התובע מבית המשפט לאשר הגשת תביעה גזרת בשם החברה ,חברה בת )אי טרקולו י
אחזקות טאוורס בע"מ( וחברה כדה )אי טרקולו י טאוורס בע"מ( גד המשיבים גד ושאי משרה
)לשעבר( בחברה וצדדים וספים.
ביום  12ב ובמבר  2015הוגשה לבית המשפט ,תגובה לבקשה לאישור תביעה גזרת מטעם החברה ומטעם
חברת אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ ,חברה בת של החברה.
בימים  9ו 11-בי ואר  2017התקיימו דיו י הוכחות בע יין הבקשה לאישור תביעה גזרת .ביום  30ביולי
 2017הוגשו סיכומי החברה ,וביום  15באוקטובר ,2017 ,הוגשו סיכומי תשובה על ידי המבקש.
 . 2תביעה למע ק ושכר
ביום  16במאי, 2017 ,התקבל במשרדי החברה כתב תביעה כ גדה מטעם מר ירון יי י ,אשר כיהן כיו"ר
דירקטוריון החברה בין הש ים  2014-2010ומר מרדכי מ שה ,אשר כיהן כמ כ"ל ודירקטור בחברה בין
הש ים ") 2014-2012התובעים"( .ע יי ה של התביעה כאמור הי ו חיוב החברה בתשלום תגמול ראוי
לתובעים בגין כהו תם כ ושאי משרה בכירה בחברה בתקופות האמורות לעיל .סכום התביעה הועמד על
ידי התובעים על סך של  1,420אלפי ש"ח .החברה ,בהסתמך על חוות הדעת של יועציה המשפטיים ,בדעה
כי החשיפה בגין תביעה זו ,אם בכלל ,מוכה משמעותית מהסכום ה תבע ,בגי ה כללה הפרשה בדוחות
הכספיים.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 14הון עצמי
א .הון המ יות
ליום 31.12.2017
מספר המ יות
מו פק ו פרע
רשום
מ יות רגילות ללא ערך קוב

40,000,000

13,968,046

ליום 31.12.2016
מספר המ יות
מו פק ו פרע
רשום
40,000,000

13,968,046

ב.

מ יות החברה סחרות בבורסה ל יירות ערך בתל-אביב.

ג.

כתבי האופציה
ביום  28בדצמבר  ,2014במסגרת עסקת ירושלים ,הוקצו  3,375,000כתבי אופציה בלתי סחירים ובלתי
ית ים להעברה לבעלי זכויות שאי ם מק ות שליטה.
מחיר המימוש של כל כתב אופציה למ יה אחת הי ו  4.5ש"ח 3,000,000 .מכתבי אופציה יהיו ית ים
למימוש עד תום חלוף  4ש ים ממועד הקצאתן ,ו 375,000-אשר פקעו בדצמבר  ,2017עם תום חלוף  3ש ים
ממועד הקצאתן .השווי הכלכלי של כתבי האופציה ש כון למועד הדוחות הכספיים טרם פקעו ,המבוסס
על מודל  ,Black and Scholesהוערך בכ 259 -אלפי ש"ח.
על פי הודעת הבורסה ל יירות ערך החל מיום  16בדצמבר  2012מ יות החברה כללים ברשימת יירות ערך
דלי סחירות.

ד.

ביאור  - 15עליית ערך )הפחתות( של מלאי קרקעות ו דל"ן להשקעה
מתייחס לעליית ערך )הפחתות( בפרויקט  Affumatiברומ יה ,לע יין זה ראה ביאור  6וביאור  7לעיל.
ביאור  - 16הוצאות ה הלה וכלליות

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

ההרכב:

739
207
534
50
4
306
1,840

משכורות ,לוות ודמי יהול
שכר דירקטורים
שכר מקצועי
שכר דירה
פחת
אגרות ,משרדיות ,תקשורת ואחרות

512
205
95
67
7
206
1,092

721
212
534
81
13
264
1,825

ביאור  - 17הכ סות )הוצאות( אחרות
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

ההרכב:
הוצאות:
הכ סות )הוצאות( הקשורות לבדיקות בקשר להכ סת
פעילות עסקית שלא יצאה לפועל
הפסד הון

)(5

22
-

)(975
)(165

הוצאות אחרות ,טו

)(5

22

)(1,140
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 18הוצאות והכ סות מימון
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

ההרכב:
הוצאות:
מימון בגין אגרות חוב
ריבית ,עמלות ,הפרשי שער ואחרים ,טו
הכ סות:
בגין פיקדו ות ואחרות
הוצאות מימון ,טו

285

532

1,107
534

285

532

1,641

65

36

33

65

36

33

220

496

1,608

ביאור  - 19מיסים על הכ סה
א.

ב.

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

ההרכב:
מיסים שוטפים
מיסים דחים )ראה ב' להלן(

-

-

-

מיסים על הכ סה

-

-

-

כסי והתחייבויות מיסים דחים
הפסדים ו יכויים לצורכי מס להעברה לש ים הבאות
לחברות הקבוצה בישראל הפסדים לצורכי מס המועברים לש ה הבאה ומגיעים ליום המאזן לכדי סכום
של כ 128 -מיליון ש"ח )מזה כ 24-מיליון אלפי ש"ח הפסדי הון( .הסכומים ה "ל אי ם מביאים בחשבון
את הרווח מההסדר עם בעלי אגרות החוב בש ת  ,2010כאמור בבאור -2ב' .בגין ההפסדים וההפרשים
הזמ יים ה "ל לא זקפו מיסים דחים .
לפי חוקי המס הקיימים בישראל ,אין הגבלת זמן על יצול הפסדים לצורכי מס ועל יצול ההפרשים
הזמ יים ה ית ים ל יכוי .כסי מיסים דחים לא הוכרו בגין פריטים אלה ,כיוון שאין זה צפוי כי תהיה
בעתיד ה ראה לעין הכ סה חייבת ,שכ גדה יתן יהיה ל צל את הטבות המס.

ג.

שומות מס
טרם הוצאו לחברה ולחברות המוחזקות שלה בישראל שומות מס מיום היווסדן .השומות לש ים עד וכולל
 2012חשבות כסופיות ,בהתאם לסעיף  145לפקודת מס הכ סה ובכפוף לו.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 19מיסים על הכ סה  -המשך
ד.

ה.

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

מס תיאורטי

הפסד לפ י מיסים על הכ סה

)(3,068

)(5,198

)(5,736

שיעור מס סטטוטורי

24%

25%

26.5%

חסכון במס תיאורטי ,לפי שיעורי מס רגילים
הקט ה )הגדלה( בחבות המס בשל:
הפסדי חברות בשליטה משותפת וחברה כלולה
הפסדים והפרשים זמ יים שלא וצרו בגי ם מיסים
דחים ,טו

736

1,300

1,520

)(338

)(3

)(4

)(398

)(1,297

)(1,516

מיסים על ההכ סה

-

-

-

תיקו ים לפקודת מס הכ סה וחוק מס שבח
ביום  29בדצמבר  2016פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקו י חקיקה להשגת יעדי התקציב
לש ים  2017ו ,(2018 -התשע"ז –  2016במסגרתו חקקו שי ויי המס כדלקמן:
שיעור מס החברות בש ת  2017יופחת מ 25% -ל 24% -וימשיך ויופחת ל 23% -בש ת  2018ואילך.

ביאור  - 20הפסד למ יה
חישוב ההפסד הבסיסי למ יה התבסס על ההפסד המיוחס לבעלים של החברה מחולק בממוצע המשוקלל של
מספר המ יות הרגילות שבמחזור.
א .הפסד בסיסי למ יה
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
סה"כ הפסד -באלפי ש"ח

)(2,906

)(5,131

)(5,498

כמות משוקללת של המ יות שבמחזור )אלפי מ יות(

13,968

13,968

13,968

לא הוצגו תו י רווח למ יה בדילול מלא מאחר וההשפעה היא א טי מדוללת.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 21מכשירים פי סיים ו יהול סיכו ים
א.

גורמי סיכון פי סי
האחראי ל יהול סיכו י השוק הי ה מ הלת הכספים של החברה.
דירקטוריון החברה טרם אימץ מדי יות יהול סיכו י שוק כוללת .הה הלה בוח ת ומ הלת את סיכו י
השוק באופן שוטף ועל פי צרכי החברה.
ה הלת החברה מ הלת מעקב שוטף אחר ההתפתחויות בשיעורי הריבית ,מדד המחירים ושערי החליפין
ובהתאם היא ד ה מעת לעת ב יהול הסיכו ים של החברה וקובעת מדי יות בקשר לפיזור הסיכו ים.
סיכון שוק הוא הסיכון ששי ויים במחירי שוק ,כגון שערי חליפין של מטבע חוץ ,מדד המחירים לצרכן,
שיעורי ריבית ומכשירים הו יים ,ישפיעו על הכ סות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פי סיים.
החברה משקיעה את אמצעיה ה זילים בעיקר בפיקדו ות שקליים בהתאם לייעודם העתידי.
להלן פרטים לסיכו ים הפי סיים השו ים:
)(1

סיכו י אשראי
סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכ גד למכשיר פי סי לא
יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות.
לחברה מזומ ים ,שווי מזומ ים ,ופיקדו ות אשר מופקדים בתאגידים ב קאיים ישראליים גדולים.
ב וסף לחברה הלוואה לחברה כלולה בסך  7,500אלפי ש"ח ,כאשר לחברה ת אים מועדפים ביחס
לשאר בעלי המ יות.
בהתאם ,ה הלת החברה אי ה צופה הפסדים ה ובעים מסיכון אשראי.

)(2

סיכו י שיעור ריבית ומחיר שוק
א(

לחברה מוחזקת בחו"ל אשראי ,ושא ריבית יורו ליבור ולפיכך קיימת חשיפה לשי ויים
בשיעורי ריבית היורו ליבור .הערך בספרים קרוב לשווי ההוגן של ההתחייבות בשל היותן
הלוואות בריבית משת ה.

ב(

מרבית האמצעים ה זילים של החברה מופקדים בפיקדו ות שקליים ושאי ריבית
מבוססת פריים או בפיקדו ות שקליים ושאי ריבית משת ה .לפיכך לחברה חשיפה
לשי ויים בשיעורי הריבית בגין הפיקדו ות ה "ל .הערך בספרים קרוב לשווי ההוגן.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 21מכשירים פי סיים ו יהול סיכו ים  -המשך
ב.

סיכון שיעור ריבית
להלן הערכים בספרים של קבוצות מכשירים פי סיים אשר חשופים לסיכון שווי הוגן ו/או סיכון תזרים
מזומ ים בגין שי וי ריבית בהתאם למועדי הפרעון החזויים או מועד הקביעה מחדש של הריבית ,כמוקדם
שבהם:
מאוחד ליום  31בדצמבר :2017

ביאור
כסים פי סיים:
מזומ ים ושווי מזומ ים:
בש"ח
הלוואה לחברה כלולה

התחייבויות פי סיות:
אשראי מתאגידים ב קאיים
לזמן קצר במט"ח
הלוואה מחברה בשליטה
משותפת

שה
ראשו ה

18,493
4
6

סה"כ

18,493

7,500

שיעור ריבית אפקטיבי

0.2%
5%

-10א

)(8,283

)(8,283

ריבית חריגה

-10ב

)(3,809

)(3,809

יורובור 3%+

13,901

6,401
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 21מכשירים פי סיים ו יהול סיכו ים  -המשך
ב.

סיכון שיעור ריבית  -המשך

מאוחד ליום  31בדצמבר :2016

ביאור
כסים פי סיים:
מזומ ים ושווי מזומ ים:
בש"ח
התחייבויות פי סיות:
אשראי מתאגידים ב קאיים
לזמן קצר במט"ח
הלוואה מחברה בשליטה
משותפת

ג.

4

שה
ראשו ה

27,946

סה"כ

27,946

שיעור ריבית אפקטיבי

0.4%

-10א

)(7,866

)(7,866

ריבית חריגה

-10ב

)(3,591

)(3,591

יורובור 3%+

)(16,489

)(16,489

שווי הוגן של מכשירים פי סיים
)(1

כללי
המכשירים הפי סיים של החברה כוללים כסים והתחייבויות לא גזרים כדלקמן :מזומ ים ושווי
מזומ ים ,פיקדו ות בב קים ,חייבים ויתרות חובה ,התחייבויות לתאגידים ב קאיים ,התחייבויות
לבעלי זכויות שאי ן מק ות שליטה בחברות מאוחדות ,ספקים וזכאים ויתרות זכות .בשל אופיים,
השווי ההוגן של המכשירים הפי סיים של החברה שצוי ו לעיל ,זהה או קרוב לערך בו הם מוצגים
בחשבו ות.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 21מכשירים פי סיים ו יהול סיכו ים  -המשך
ד.

סיכון זילות
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פי סיות ,כולל אומדן תשלומי ריבית:
ליום  31בדצמבר 2017
הערך
בספרים
כסים פי סיים
מזומ ים ושווי מזומ ים
חייבים ויתרות חובה
הלוואה לחברה כלולה
סך הכל

18,493
32
7,500
18,525

תזרים
מזומ ים
חוזי
18,493
32
7,500
18,525

1-2
ש ים
עד ש ה
אלפי ש"ח
18,493
32
18,525

-

3-5
ש ים
7,500
7,500

מועד
פרעון לא
ידוע
-

התחייבויות פי סיות
הלוואות לזמן קצר
מב קים)(1
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לבעלי זכויות
שאי ן מק ות שליטה
ואחרים)(2

)(8,283
)(712

)(8,283
)(712

)(712

-

-

)(8,283
-

)(8,893

)(8,893

-

-

-

)(8,893

סך הכל

)(17,888

)(17,888

)(712

-

-

)(17,176

)(1
)(2

ראה ביאור -10א.
ראה ביאור -10ב.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 21מכשירים פי סיים ו יהול סיכו ים  -המשך
ד.

סיכון זילות  -המשך
ליום  31בדצמבר 2016
הערך
בספרים

תזרים
מזומ ים
חוזי

3-5
ש ים

1-2
ש ים
עד ש ה
אלפי ש"ח

מועד
פרעון לא
ידוע

כסים פי סיים
מזומ ים ושווי מזומ ים

27,946

27,946

27,946

-

-

-

חייבים ויתרות חובה

108

108

108

-

-

-

סך הכל

28,054

28,054

28,054

-

-

-

התחייבויות פי סיות
הלוואות לזמן קצר מב

קים)(1

7,866

7,866

-

-

-

7,866

זכאים ויתרות זכות

469

469

469

-

-

-

התחייבויות לבעלי זכויות
שאי ן מק ות שליטה
לאחרים)(2

8,334

8,334

-

-

-

8,334

סך הכל

16,669

16,669

469

-

-

16,200

) (1ראה ביאור -10א
) (2ראה ביאור -10ב
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 21מכשירים פי סיים ו יהול סיכו ים  -המשך
ה.

סיכו י מדד ומטבע חוץ
)(1

החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ
חשיפת הקבוצה לסיכון מדד ומטבע חוץ ,המבוסס על ערכים בספרים ,הי ה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2017
פריטים כספיים
ללא הצמדה

במטבע חוץ
דולר
ארה"ב
ואחר
אירו

ללא
ריבית

ושאי
ריבית

סה"כ

כסים
מזומ ים ושווי מזומ ים 1
חייבים ויתרות חובה 12
הלוואה לחברה כלולה -

7,500

18,492
-

101
-

18,493
113
7,500

13

7,500

18,492

101

26,106

סה"כ כסים

התחייבויות
אשראי מתאגידים
ב קאיים ומאחרים )(8,283
)(98
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לבעלי
זכויות שאי ן מק ות
)(8,893
שליטה ולאחרים
סה"כ התחייבויות
עודף כסים
)התחייבויות(

-

-

)(614

)(8,283
)(712

-

-

-

)(8,893

)- (17,274

-

)(614

)(17,888

)7,500 (17,261

18,492

)(513

8,218
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 21מכשירים פי סיים ו יהול סיכו ים  -המשך
ה.

סיכו י מדד ומטבע חוץ  -המשך
)(1

החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  -המשך
ליום  31בדצמבר 2016
פריטים כספיים
באלפי ש"ח
ללא הצמדה
בהצמדה
למדד
המחירים
ושאי
ללא ריבית
ריבית
לצרכן

במטבע חוץ
דולר
ארה"ב
ואחר
אירו

סה"כ

כסים
מזומ ים ושווי מזומ ים
חייבים ויתרות חובה

-

105
7

-

27,771
-

70
101

27,946
108

סה"כ כסים

-

112

-

27,771

171

28,054

התחייבויות
אשראי מתאגידים
ב קאיים ומאחרים
ספקים ו ות י שרותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לבעלי זכויות
שאי ן מק ות שליטה
ולאחרים
סה"כ התחייבויות

)(7,866
)(80

-

-

-

)(37
)(352

)(7,866
)(37
)(432

)(8,334
)(16,280

-

-

-

)(389

)(8,334
)(16,669

112

-

27,771

)(218

)(11,385

עודף כסים )התחייבויות( )(16,280

יתוח רגישות
התחזקות האירו והדולר כ גד הש"ח לתאריך  31בדצמבר ועליה במדד המחירים לצרכן ,היתה מגדילה
)מקטי ה( את ההון העצמי ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים להלן .יתוח זה עשה בה חה שכל
שאר המשת ים ,ובמיוחד שעורי הריבית ,שארו קבועים .ה יתוח לגבי ש ת  2015עשה בהתאם לאותו
בסיס.
ליום  31בדצמבר 2017
רווח כולל
אחר )הון
הפסד
עצמי(
אלפי ש"ח
עליה בשער החליפין של הדולר ב5% -

375

עליה בשער החליפין של האירו ב(863) 5% -
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ליום  31בדצמבר 2016
רווח כולל
אחר )הון
הפסד
עצמי(
אלפי ש"ח

-

-

-

-

)(814

-

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 22צדדים קשורים ובעלי ע יין

א.

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

הוצאות עם בעלי ע יין
החברה)(1

שכר והטבות למ כ"ל
גמול דירקטורים לדירקטורים שאי ם מועסקים
פרמיית ביטוח דירקטורים
פרמיית ביטוח דירקטורים Run Off
שכר דירה
)(1
)(2

ב.

)( 2

309
207
20
-

186
205
26
48

389
306
29
221
63

בש ת  2017ובש ת  2016מר רואי תמרי החל מחודש יולי  .2016בש ת  2015מר שאול מרידור ,עד ליום 5
בספטמבר .2015
 5 – 2017דירקטורים;  8- 2016דירקטורים;  7 - 2015דירקטורים.

שכר והטבות בגין העסקת א שי מפתח יהוליים המועסקים בחברה:
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
שכר והטבות לזמן קצר
הטבות אחרות

)(1

ג.

)(1

592
2

438
3

643
70

594

441

713

בש ים  2016ו 2017-הסכומים מתייחסים למ כ"ל החברה אשר מו ה ביום  6ביולי  2016ולמ הלת הכספים
בחברה; ב 2015-הסכומים מתייחסים למ כ"ל החברה עד ליום  5בספטמבר  2015ולמ הלת הכספים.

עסקאות ויתרות עם בעלי ע יין
 .1ביום  6ביולי  2016אושר מי ויו של מ כ"ל החברה ,מר רואי תמרי .התגמול ,סך של  35אלפי ש"ח
בתוספת מע"מ כדין ,אושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה והובא לאישורה של האסיפה
הכללית בשל היות מר תמרי בעל השליטה בחברה.
ביום  20ביולי ,2017 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר ש תקבל אישורם של ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה ביום  24במאי (2017 ,את הארכת ההסכם לשלוש ש ים וספות ,החל מיום 21
ביולי .2017 ,יצוין כי היקף המשרה ירד מ 90% -ל ,75% -ובהתאמה ,התגמול החודשי לכ 29-אלפי
ש"ח.
 .2ביום  24ב ובמבר  2014אישר דירקטוריון החברה ,בכפוף לאישור אסיפה כללית ,מע ק מיוחד בסך
של  250אלפי ש"ח לכל אחד למ כ"ל החברה לשעבר וליו"ר הדירקטוריון לשעבר ובעל השליטה
לשעבר בחברה באמצעות גילאון השק'עות ) (1979בע"מ .ביום  13בי ואר  2015האסיפה הכללית לא
אישרה את מתן המע קים .ראה ביאור -13ב 2-לעיל לתביעה בע יין מע ק זה.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 23מגזרים
א.

כאמור בביאור -9ד ,1-בש ת  2017השקיעה החברה באמצעות חברה כלולה בפעילות בסחר במתכות
ומי רלים באפריקה .כמו כן לחברה מקרקעין ברומ יה )באור  6ו.(7-

ב.

להלן תו ים לגבי התוצאות העסקיות ,ה כסים וההתחייבויות לפי מיקומם הגיאוגרפי:

ישראל

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
מזרח אירופה
אפריקה
אלפי ש"ח

סך הכל

הכ סות

-

-

-

-

תוצאות

)(1,786

-

348

)(1,438

החלק בהפסד של חברות
כלולות ובשליטה משותפת
סך התוצאות
הוצאות מימון טו לא מוקצות

)(14
)(1,800

)(1,396
)(1,396

348

)(1,410
)(2,848
)(220
)(3,068

הפסד לש ה

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2016
סך הכל
מזרח אירופה
ישראל
אלפי ש"ח
הכ סות

-

-

-

תוצאות

)(1,048

)(3,640

)(4,688

החלק בהפסד של חברות בשליטה משותפת
סך התוצאות

)(14
)(1,062

)(3,640

)(14
)(4,702

הוצאות מימון טו לא מוקצות

)(496

הפסד לש ה

)(5,198
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
באורים לדוחות הכספיים
ביאור - 23מגזרים -המשך
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2015
סך הכל
מזרח אירופה
ישראל
אלפי ש"ח
הכ סות

-

-

-

תוצאות

)(2,931

)(1,182

)(4,113

החלק הפסד של חברות בשליטה משותפת
סך התוצאות
הוצאות מימון טו לא מוקצות
מיסים על הכ סה

)(15
)(2,946

)(1,182

)(15
)(4,128
)(1,608

הפסד לש ה

)(5,736

מידע וסף:
ישראל
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

כסים
התחייבויות

אפריקה
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

מזרח אירופה
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

סך הכל
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

18,767

28,305

6,450

-

1,715

1,282

26,932

29,587

614

384

-

-

17,274

16,285

17,888

16,669
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הרודיום השקעות בע"מ
)לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(

מידע כספי פרד
לפי תק ה  9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970

ליום  31בדצמבר 2017

הוד השרון:
סניף השרון

רמת גן:
משרד ראשי

דרך רמתיים 30
הוד השרון 4532330
רחוב מנחם בגין 11
רמת גן 52681

טלפון09-7416012 :
פקס09-7601763 :
טלפון03-5665006 :
פקס0747-144194/7 :

Info.enzel@bakertilly.co.il
)מיסודם של דוד ואוהד אנזל(

info@bakertilly.co.il

לכבוד
בעלי המניות של הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ (

הנדון:

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד
לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970 -
של הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ( )להלן" :החברה"( לימים  31בדצמבר  2017ו-
 2016ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר ,2017 ,ואשר נכלל בדוח התקופתי של
החברה .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע
הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא בקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה אשר השקעה בה כולל הלוואה מסתכמות ליום  31בדצמבר  2017בסך
של  6,450אלפי ש"ח וחלק החברה בהפסדיה הסתכם בכ 1,395 -אלפי ש"ח .הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו
על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ,וחוות דעתנו ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין
אותה חברה ,מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי
החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של
החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותו .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,ועל הדוחות של רואי החשבון המבקרים האחרים ,כאמור לעיל ,המידע הכספי הנפרד
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל -
.1970
מבלי לסייג את האמור בדוח זה אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור -9ד 1-לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
להפניית תשומת הלב של רואי החשבון של החברות הכלולות.

הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח& אנזל
רואי חשבון

רמת -גן 28 ,במרץ2018 ,

1

 Baker Tillyהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל
הפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון .Baker Tilly International
השם  Baker Tillyוהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת רישיון שהוענק על ידי .Baker Tilly International

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
תו ים על המצב הכספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה,
ליום  31בדצמבר
מידע וסף

2016

2017
אלפי ש"ח

כסים
כסים שוטפים
מזומ ים ושווי מזומ ים
חייבים ויתרות חובה

18,321
241

27,774
321

סה"כ כסים שוטפים

18,562

28,095

כסים בלתי שוטפים
השקאה והלוואה בחברה כלולה
רכוש קבוע

6,450
24
6,474

13
13

סה"כ כסים

25,036

28,108

סה"כ כסים בלתי שוטפים

2

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
תו ים על המצב הכספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה,
ליום  31בדצמבר
מידע וסף

2016

2017
אלפי ש"ח

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
זכאים ויתרות זכות

ג

סה"כ התחייבויות שוטפות

597

364

597

364

התחייבויות שאי ן שוטפות
ו

הפרשה להפסדים בגין חברות מוחזקות
סה"כ התחייבויות

10,504

10,225

11,101

10,589

הון עצמי
הון מ יות
פרמיה על מ יות
כתבי אופציה למ יות
קרן מהפרשי תרגום
קרן מפעולות עם בעל שליטה
הפסדים

13,968
94,927
259
)(5,407
3,011
)(92,823

13,968
94,927
279
)(4,729
3,011
)(89,937

סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלי המ יות של החברה

13,935

17,519

סה"כ התחייבויות והון

25,036

28,108

טל ירון-אלדר
יו"ר דירקטוריון

רואי תמרי,
מ כ"ל וחבר דירקטוריון

תאריך אישור המידע ה וסף 28 :במרץ.2018 ,

3

יפה לוי
מ הלת כספים

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
תו י רווח והפסד מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה,
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017

מידע וסף

2015

2016
אלפי ש"ח

הוצאות ה הלה וכלליות

)(1,787

)(1,062

)(1,747

הכ סות )הוצאות( אחרות
הפסד תפעולי

)(5
)(1,792

22
)(1,040

)(1,140
)(2,887

הוצאות מימון
הכ סות מימון
הכ סות )הוצאות( מימון מחברות מוחזקות

)(4
65
279

)(3
36
28

)(1,117
33
)(28

סה"כ הכ סות )הוצאות (מימון ,טו

340

61

)(1,112

הפסדי חברות מוחזקות

)(1,454

)(4,152

)(1,499

הפסד לפ י מיסים על ההכ סה

)(2,906

)(5,131

)(5,498

מיסים על ההכ סה

-

-

-

הפסד לש ה מיוחס לבעלים של החברה

)(2,906

)(5,131

)(5,498

ו3-

4

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
תו ים על הרווח הכולל מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה,
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

מידע וסף

הפסד לש ה

2017

)(2,906

2016
אלפי ש"ח

)(5,131

2015

)(5,498

רווח )הפסד( כולל אחר:
סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד
בהתקיים ת אים ספציפיים:
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ חברות מוחזקות
הפסד כולל לש ה ,מיוחס לבעלים של החברה

5

)(678

301

566

)(3,584

)(4,830

)(4,932

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
ת ו י ם על תזר ימי המ ז ומ י ם מת ו ך הד וח ות ה כ ס פיי ם המא וח די ם ה מי וח סי ם לח ב רה עצ מה ,
לש ה ש ה סת יימה בי ו ם  31בדצמב ר
2017
תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת
מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות שוטפת לפ י מימון ומיסים
) ספח א'(
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מיסים ששולמו
מיסים שהתקבלו
מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת

)(1,485
65
)(1,420

2016
אלפי ש"ח

)(775
36
5
)(734

2015

)(3,232
)(197
33
)(5
30
)(3,371

תזרימי מזומ ים מפעילות השקעה
רכישת כסים קבועים
השקעה בחברה כלולה
מזומ ים טו מפעילות השקעה עם חברות מוחזקות אחרות ,טו

)(15
)(7,959
)(59

)(9
)(36

)(6
)(12

מזומ ים טו ,ששימשו לפעילות השקעה

)(8,033

)(45

)(18

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון
תשלום בגין פרעון קרן אגרות חוב

-

-

)(6,358

מזומ ים טו,ש בעו ששימשו לפעילות מימון

-

-

)(6,358

ירידה במזומ ים ושווי מזומ ים

)(9,453

)(779

)(9,747

מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת הש ה

27,774

28,553

38,300

מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף הש ה

18,321

27,774

28,553

6

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
ספח ל תו ים על תזרימי המזומ ים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה,
לש ה ש הסתיימה ביום  31בדצמבר
ספח א'  -התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומ ים מפעילות שוטפת:
2017

2016
אלפי ש"ח

2015

הפסד לתקופה
הכ סות והוצאות שאי ן כרוכות בתזרימי מזומ ים:

)(2,906

)(5,131

)(5,498

הפסדי חברות מוחזקות
פחת
הפחתת השקעה
הפסד הון
הוצאות מימון ,טו

1,454
4
5
)(355

4,152
7
)(82

1,499
13
167
1,047

)(1,798

)(1,054

)(2,772

שי ויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עליה( בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

7

80
233

248
31

)(417
)(43

313

279

)(460

)(1,485

)(775

)(3,232

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
מידע וסף לדוחות הכספיים ה פרדים
א.

כללי

.1

המידע הכספי ה פרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תק ה  9ג' והתוספת העשירית לתק ות יירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל.1970-

.2

המידע כספי פרד זה  -חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור -1ב' בדוחות המאוחדים.

.3

המידע הכספי ה פרד ערך בהתאם למדי יות החשבו אית המפורטת בביאור  2לדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה ,לרבות האופן בו סווגו ה תו ים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים ,בשי ויים המתחייבים ,כמפורט
להלן:
)א( ה כסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ,למעט בגין
חברות מוחזקות.
)ב(

יתרה בגין חברות מוחזקות מוצגת כסכום טו המיוחס לבעלים של החברה ,של סך ה כסים ב יכוי סך
ההתחייבויות המציגים בדוחות המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות ,לרבות
מו יטין.

)ג(

סכומי ההכ סות וההוצאות משקפים את ההכ סות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים
לחברה עצמה ,לרבות הכ סות והוצאות של החברה עם חברות הקבוצה ולמעט סכומי הכ סות והוצאות
בגין חברות מוחזקות.

)ד(

חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום טו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי
החברה ,של סך ההכ סות ב יכוי סך ההוצאות המציגים בדוחות המאוחדים של החברה תוצאות פעילות
בגין חברות מוחזקות ,לרבות ירידת ערך מו יטין או ביטולה.

)ה(

סכומי תזרימי המזומ ים משקפים את תזרימי המזומ ים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה
עצמה ,כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומ ים המאוחד ,למעט סכומי תזרימי המזומ ים בגין
חברות מוחזקות שיוצגו ב פרד.

8

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
מידע וסף לדוחות הכספיים ה פרדים

ב.

מכשירים פי סיים ו יהול סיכו ים
סיכון זילות
סיכון זילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הפי סיות בהגיע מועד תשלומן .בעקבות משבר
האשראי והשפעתו על שוק ה דל"ן ,החברה לא יכלה לעמוד בפרעון התחייבויותיה בהגיע מועד פרעו ן) .לע ין אי פרעון
של התחייבויות לב קים של חברות מוחזקות בחו"ל ,ראה באור -9ב-5-ב ו -10 -ב לדוחות הכספיים המאוחדים(.
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פי סיות ,כולל אומדן תשלומי ריבית:
ליום  31בדצמבר 2017
הערך
בספרים

תזרים
מזומ ים
חוזי

1-2
ש ים
עד ש ה
אלפי ש"ח

מעל 5
ש ים

3-5
ש ים

התחייבויות פי סיות
זכאים אחרים

597

597

597

-

-

-

סך הכל

597

597

597

-

-

-

הערך
בספרים

תזרים
מזומ ים
חוזי

ליום  31בדצמבר 2016
1-2
ש ים
עד ש ה
אלפי ש"ח

מעל 5
ש ים

3-5
ש ים

התחייבויות פי סיות
זכאים אחרים

364

364

364

-

-

-

סך הכל

364

364

364

-

-

-

) (1לא כולל ערבות החברה בגין התחייבויות לחברה מוחזקת ,שלדעת החברה ,בהסתמך על חוות דעת מקצועית תוקף הערבות
פג .לפרטים וספים ראה באור -10א לדוחות הכספיים המאוחדים.

ג.

מיסים על ההכ סה
הפסדים ו יכויים לצורכי מס להעברה לש ים הבאות -
לחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לש ה הבאה ומגיעים ליום  31.12.2017לכדי סכום של כ 128 -מיליון ש"ח )מזה
כ 24 -מיליון ש"ח הפסדי הון( .בגין הפסדים והפרשים זמ יים אלו לא חושבו מיסים דחים לקבל.
ה תו ים ה "ל לא מביאים בחשבון את הרווח מההסדר עם בעלי אגרות החוב בסך של כ 114 -מליו י  ₪בש ת ,2010
בגי ם החברה לא כללה מיסים ,וזאת בהתאם להערכת ה הלת החברה ,בהסתמך על חוות דעת מקצועית ,שהחברה לא
תתחייב במס בגין רווח זה .שי ויים מהותיים בהערכת החברה כאמור ,עשויים להוביל לשי ויים מהותיים
בהתחייבויות החברה ובתוצאות הפעילות.
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הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר גרי רג'י א רגיות מתחדשות בע"מ(
מידע וסף לדוחות הכספיים ה פרדים
ד.

קשרים ,התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
השקעה בחברה כלולה:

.1

)(2

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
השקעה בהון בצירוף הפסד ש צבר
הלוואות )(1

)(1,050
7,500

-

6,450

-

) (1הלוואה בדולר ושאת ריבית .5%
) (2בש ת  2017השקיעה החברה ,באמצעות חברה כלולה בקפריסין ,בחברה אפריקאית העוסקת במסחר
במתכות ומי רלים באפריקה .לפירוט ראה ביאור -9ד' 1-לדוחות הכספיים המאוחדים.
השקעות בחברות מוחזקות אחרות:

.2

ליום  31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
השקעה בהון בצרוף )הפסדים( ש צברו
הלוואות )(1
חשבו ות שוטפים ,טו

)(117,009
106,505
-

)(111,262
101,701
)(664

)(10,504

)(10,225

) (1הלוואות לחברות מוחזקות:
הלוואות שהעמידה החברה לחברות מוחזקות ,ללא זמן פרעון קבוע .ושאות ריבית והצמדה ,כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2016
2017
 %ריבית
בסיס הצמדה
אלפי ש"ח
אירו
אירו
ש"ח ומי לי
אירו

פריים 1% +

87,700
11,958
6,847
106,505

.3

ערבויות פי סיות
ראה ביאור -10א בדוחות הכספיים המאוחדים.

.4

הכ סות של החברה מחברות מוחזקות

85,347
11,958
1,383
3,013
101,701

לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ₪

.5

מימון

279

212

)(28

סה"כ

279

212

)(28

למידע וסף בדבר חברות מוחזקות ראה ביאור  9בדוחות המאוחדים ,בדבר חברות מוחזקות.
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פרק ד'
פרטים וספים על התאגיד

1

מס' חברה ברשם החברות:
כתובת:

הרודיום השקעות בע"מ )לשעבר :גרי רג'י א רגיות מתחדשות
בע"מ(
513673970
קרליבך  ,10תל אביב6713214 ,

כתובת דואר אלקטרו י:

< Yafit Levy <Yafit@hrdinvest.com

טלפון:
פקסימיליה:
תאריך המאזן:
תאריך הדו"ח:
תקופת הדו"ח:

03-9090213
03-9090918
 31בדצמבר2017 ,
 28במרס2018 ,
הש ה ש סתיימה ביום  31בדצמבר2017 ,

שם החברה:

תק ה 10א :תמצית דוחות רווח והפסד רבעו ים )באלפי ש"ח(
להלן תמצית רווח והפסד חציו יים לש ת  2017באלפי ש"ח:
חציון 1

חציון 2

סה"כ ש תי

עליית ערך של מלאי קרקעות ו דל"ן להשקעה
הוצאות ה הלה וכלליות

)(855

407
)(985

407
)(1,840

הפסד תפעולי
הכ סות אחרות
הוצאות מימון ,טו
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות בשיטת השווי המאז י ,טו

)(855
)(5
)(134
)(548

)(578
)(86
)(862

)(1,433
)(5
)(220
)(1,410

הפסד לפ י מיסים על ההכ סה
חסכון במס

)(1,542
-

)(1,526
-

)(3,068
-

הפסד לתקופה

)(1,542

)(1,526

)(3,068

בעלי המ יות של החברה
זכויות שאי ן מק ות שליטה

)(1,441
)(101

)(1,465
)(61

)(2,906
)(162

רווח קי )הפסד(

)(1,542

)(1,526

)(3,068

2

תק ה :11

רשימת השקעות בחברות בת ובחברות הקשורות לתאריך המאזן ]

עלות
המ יות
מ יות המוחזקות על-ידי החברה

החברה

שווי מאז י
ליום

יתרת
הלוואות

שיעור החזקה
באלפי ש"ח

כמות

סוג

בהון

ע. .

בזכויות
ההצבעה

בסמכות
למ ות
דירקטורים

ליום  31בדצמבר 2017

מוחזקות באופן ישיר על ידי החברה

אי טרקולו י רע ה בע"מ

700

מ יות רגילות

 1ש"ח ע . .כ"א

70%

70%

70%

1

)(24

31

אי טרקולו י ווה צדק בע"מ

600

מ יות רגילות

 1ש"ח ע . .כ"א

60%

60%

60%

1

42

)(15

אי טרקולו י אחזקות ירושלים
בע"מ**

9,286

מ יות רגילות

 0.1ש"ח ע . .כ"א

100%

100%

100%

*7,031

-

-

אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ

800

מ יות רגילות

 1ש"ח ע . .כ"א

80%

80%

80%

-

11

85

אי טרקולו י אוריה בע"מ**

2,000

מ יות רגילות

 1ש"ח ע . .כ"א

100%

100%

100%

1

-

-

אי טרקולו י אי טר שיו ל יורופ בע"מ

1,000

מ יות רגילות

 1ש"ח ע . .כ"א

100%

100%

100%

132

)(117,038

87,812

Aruodas Ltd

3,078

מ יות רגילות

 1אירו ע . .כ"א

**38.1%
**

38.1%

38.1%

12

)(1,050

7,500

מוחזקות באופן עקיף על ידי החברה

(1) Hannuman Ltd

714

(2) Tams Ltd

14

מ יות רגילות

 1אירו ע . .כ"א

14.28%

14.28%

14.28%

3

 8,000פר ק רוא די
כ"א

14.28%

14.28%

14.28%

0.5

מ יות רגילות

-

-

-

אי טרקולו י ירושלים בע"מ )(3

700

מ יות רגילות

 1ש"ח ע . .כ"א

100%

100%

100%

1

-

-

אי טרקולו י טאוורס בע"מ )(4

834
10

מ יות רגילות
מ יות בכורה

 ₪ 1ע . .כ"א

50%

50%

50%

901

-

-

American colony Hungary
(5)Ingatlanforgalmazó Kft

3,000,
000

Business
Quata

פורי ט הו גרי

100%

100%

100%

63

-

3,093

(3) (5)Intercolony Ltd

1,000

מ יות רגילות

 CYP 1ע" כ"א

100%

100%

100%

10

S.C.Intercolony Management Srl
)(6

20

מ יות רגילות

 RON 10ע" כ"א

100%

100%

100%

0.3

-

3

)(3,538

-

-

(6) Intercolony Investment Srl

20

מ יות רגילות

 RON 10ע" כ"א

100%

100%

100%

0.3

-

-

(6) S.C Tactical Property Srl

20

מ יות רגילות

 RON 10ע" כ"א

65%

65%

65%

0.3

-

-

S.C.Leader American Colony
(6) Properties Srl

20

מ יות רגילות

 RON 10ע" כ"א

50%

50%

50%

0.3

-

-

(8) Delta Titanum

80

מ יות רגילות

 RON 10ע" כ"א

100%

100%

100%

1

-

-

(6)Skaf Ingatlanforgalmazo KFT

7,000,
000

Business
Quata

פורי ט הו גרי

50%

50%

50%

152

-

-

5,000,
000

Business
Quata

פורי ט הו גרי

50%

50%

50%

109

-

-

1048

מ יות רגילות

 1.71יורו כ"א

82%

82%

82%

9

-

-

Ede Duna Ingtatlanforgalmzo
(7) KFT
ICBC Intercolony Caspit
***(6) Limited Building

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

מוחזקת ע"י .Aruodas Ltd
מוחזקת ע"י .Hannuman Ltd
מוחזקת ע"י אי טרקולו י אחזקות ירושלים בע"מ.
מוחזקת ע"י אי טרקולו י אחזקות טאוורס בע"מ.
מוחזקות ע"י אי טרקולו י אי טר שיו ל יורופ בע"מ.
מוחזקות ע"י .Intercolony Ltd
מוחזקת ע"י .American colony Hungary Ingatlanforgalmazó Kft
מוחזקת ע"י .Leader American Properties S.R.L

* הופחת במלואו בש ת .2009
** מצאות בהליך של פירוק מרצון.
*** מצויה בהליכי מחיקה.
**** בכל חלוקת רווחים ,לחברה יוקצו  ,25%עד להחזר מלוא ההלוואה שהעמידה.

תק ה  :12שי ויים בהשקעות בחברות ב ות ובחברות קשורות בתקופת דוח
תקופתי זה
בש ת הדיווח ,התקשרה החברה בהסכם השקעה  ,עם חברה פרטית המאוגדת
בקפריסין לרכישת זכויות בעקיפין מפעילות העוסקת במסחר במתכות ומי רלים
באפריקה .לפרטים וספים ראה פרק ב' לדוח זה ,סעיף .8.1
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תק ה  :13הכ סות של חברות ב ות וקשורות והכ סות התאגיד מהן לתקופת
הדוח )באלפי ש"ח(

החברה

רווח
)הפסד(
לפ י מס
לש ת 2017

רווח
)הפסד( קי
אחרי מס
לש ת 2017

דיביד ד דמי
יהול ,שיווק
ופיקוח
עד תאריך
המאזן

דיביד ד
דמי יהול,
שיווק
ופיקוח
לאחר
תאריך
המאזן

הכ סות
)הוצאות(
ריבית

אי טרקולו י רע ה בע"מ

)(2

)(2

-

-

-

אי טרקולו י ווה צדק בע"מ

)(2

)(2

-

-

-

אי טרקולו י אחזקות ירושלים
בע"מ )(1
אי טרקולו י ירושלים בע"מ )(1

1,392

1,392

-

-

-

1,383

1,383

-

-

-

)(4,341

)(4,341

-

-

-

)(2,382

)(2,382

-

-

)(2,368

)(257

)(257

-

-

-

אי טרקולו י אחזקות טאוורס
בע"מ

)(13

)(13

-

-

-

אי טרקולו י טאוורס בע"מ

)(28

)(28

-

-

-

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

-

-

-

-

-

אי טרקולו י אוריה בע"מ )(1
אי טרקולו י אי טר שיו ל יורופ
בע"מ
American colony Hungary
Ingatlanforgalmazó Kft

)(1

מצאות בהליך של פירוק מרצון.

5

*

החברות ה "ל הי ן חברות בשליטה משותפת המוצגות על בסיס השווי המאז י .החברה כללה את חלקה
בהפסדי החברות ה "ל עד גובה השקעת הקבוצה בחברות אלו ,כולל הלוואות שהועמדו .כתוצאה מכך
ליום  31.12.2011מלוא ההשקעה בחברות ה "ל מחקה והחל ממועד זה החברה אי ה זוקפת עוד את
התוצאות העסקיות של החברות ה "ל.

תק ה  :20מסחר בבורסה – י"ע ש רשמו למסחר/הפסקת מסחר – מועדים
וסיבות
מלבד הפסקות מסחר כדלקמן ,לא היו במהלך ש ת  ,2017הפסקות מסחר ב יירות
הערך של החברה:
שם
הרודיום
השק -ס

–

סימול

מס' י"ע

תחילת
ההפסקה

סיום
ההפסקה

סיבת
המסחר

הרוד-ס

1104363

30.03.2017
16:46

30.03.20171
7:29

פרסום
ש תי

הפסקת
מאזן

תק ה  :21תשלומים ל ושאי משרה בכירה
א .להלן פירוט התגמולים ש ית ו בש ת  ,2017כפי שהוכרו בדוחות הכספיים
לש ת  2017לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי
המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה ,ואשר ית ו להם בקשר עם
כהו תם בחברה או בחברה שבשליטתה ,לפי הע יין ,וכן התגמולים אשר ית ו
לבעל ע יין בחברה על ידי החברה או על ידי חברה שבשליטתה בקשר עם
שירותים ש תן כבעל תפקיד בחברה או בחברה שבשליטתה )סכומי התגמולים
מובאים במו חי עלות לחברה )ברוטו( והי ם על בסיס ש תי( באלפי ש"ח:

6

תגמולים בעבור שירותים

פרטי מקבל התגמולים
שיעור
החזקה
בהון

שם

תפקיד

רואי

מ כ"ל

תמרי

ודירקטור

התאגיד

תשלום

היקף

)בדילול

משרה
75%

יפה

1

מבוסס

דמי

דמי

דמי

מלא(

שכר

מע ק

מ יות

יהול

יעוץ

עמלה

אחר

ריבית

שכירות

אחר

סה"כ

44.99%
)(37.04%

-

-

-

389

-

-

-

-

-

-

389

מ הלת
57.5%

)יפית(

-

203

-

-

-

-

-

2

-

-

כספים
לוי

ב .להלן פירוט בדבר התגמולים להם זכאים ושאי המשרה בחברה המפורטים
בטבלה לעיל:
 .1פרטים אודות ת אי התגמול של המ כ"ל ,מר רואי תמרי )להלן" :מר
תמרי"(:
מר תמרי מכהן כמ כ"ל החברה החל מיום  21ביולי .2016 ,בחודש
ספטמבר ,2016 ,אישרה האסיפה הכללית את ת אי כהו תו של מר תמרי,
לתקופה של ש ה )קרי ,עד יום  21ביולי .(2017 ,ביום  20ביולי,2017 ,
אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר ש תקבל אישורם של ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה ביום  24במאי (2017 ,את הארכת ההסכם
לשלוש ש ים וספות ,החל מיום  21ביולי .2017 ,יצוין כי מלבד היקף
המשרה ,ובהתאמה ,התגמול החודשי וכן שי וי תקופת ההודעה המוקדמת,
לא חל שי וי מת אי ההתקשרות הקודמים .להלן עיקר ת אי ההתקשרות:
)א( שירותי המ כ"ל יי ת ו באופן בלעדי על ידי מר רואי תמרי ,באמצעות
חברת הא ומן יהול וייזום בע"מ ,חברה בבעלותו ) (100%של מר
תמרי.
)ב( היקף המשרה.75% :
)ג( תגמול חודשי :סך של כ 29 -אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין כ גד
חשבו ית.
)ד( יחסי עובד מעביד :בין החברה לבין מר רואי תמרי לא יתקיימו יחסי
עובד מעביד ,התגמול ישולם כ גד חשבו ית כאשר לסכום יתווסף
מע"מ כדין.

 1ביום  20ביולי ,2017 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה ת אי התקשרות של מר רואי תמרי )כמפורט בתק ה זו
לעיל( ,במסגרתן ,ירד היקף המשרה של מר תמרי מ 90%-ל.75%-

7

-

205

)ה( ת אי ההסכם אי ם כוללים רכיבים של החזר הוצאות ,רכיבי תגמול
משת ים ומע קי פרישה/סיום הסכם.
)ו( מר תמרי זכאי להודעה מוקדמת בת חודש אחד.
)ז( מר תמרי זכאי לפטור ושיפוי וכן להיכלל בפוליסת דירקטורים ו ושאי
משרה בכירה בחברה.
ת אי ההתקשרות הי ם בהתאם למדי יות התגמול של החברה.
 .2פרטים אודות ת אי התגמול של מ הלת הכספים ,גב' יפה )יפית( לוי )להלן:
"גב' לוי"(:
להלן עיקר ת אי העסקתה של הגב' לוי:
גב' לוי החלה לכהן כמ הלת הכספים של החברה ביום  1במאי.2014 ,
בחודש מאי ,2015 ,עודכ ו ת אי התגמול של גב' לוי ,כדלקמן:
היקף משרתה הי ו  57.5%ובהתאם ,הי ה זכאית למשכורת חודשית של
כ 17אלפי ש"ח .הוסכם ,כי במידה ולא יכהן מ כ"ל בחברה או במידה
שלחברה תוכ ס פעילות חדשה גב' לוי תועסק בהיקף משרה של  .85%כמו
כן ,גב' לוי זכאית לת אים סוציאליים כגון ימי חופשה ש תיים ,ימי מחלה
ודמי הבראה ,הסדר פ סיו י מיטיב לקרן פ סיה ,ביטוח מ הלים וביטוח
אובדן כושר עבודה .ב וסף ,גב' לוי כללת בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ו ושאי משרה בחברה והיא זכאית לפטור ומתן התחייבות
לשיפוי לגב' לוי )כמפורט בתק ה 29א' להלן(.
התקשרות החברה עם גב' לוי אי ה מוגבלת בזמן וכל צד יהיה רשאי
להודיע למש הו על סיום ההתקשרות תוך מתן הודעה מראש של  30ימים.
ג .להלן פירוט התגמולים ש ית ו בש ת הדיווח ,כפי שהוכרו בדוחות הכספים
לש ת  ,2017לכל אחד מבעלי הע יין בחברה ,שאי ו מ ה על סעיף הטבלה
המפורטת לעיל ,בקשר עם שירותים ש תן כבעל תפקיד בחברה או בחברה
בשליטתה ,בין אם התגמולים ית ו לו על ידי החברה ובין אם על ידי תאגיד
שבשליטתה:
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פרטי מקבל התגמולים

תגמולים אחרים

תגמולים בעבור שירותים

סה"כ

שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון

שכר

מע ק

תשלום
מבוסס
מ יות

דמי
יהול

דמי יעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

טל ירון אלדר

יו"ר

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

זאב לב ברג

דח"צ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

42

משה ראוב י

דח"צ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

41

אריה שקד

דירקטור בל"ת

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

41

שמואל )מולי( רבי א

דירקטור בל"ת

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

42

2

שכר דירקטורים.

9

2

כל דירקטור זכאי לגמול דירקטורים ש תי בהתאם לתק ות החברות )כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצו י( ,התש"ס) 2000-להלן" :תק ות הגמול"(
בסך של  29,270ש"ח ,וכן לגמול השתתפות בישיבות דירקטוריון בגובה 1,860
ש"ח לצרכן לישיבות פרו טאליות )להלן" :גמול ההשתתפות"( .כל הסכומים
צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות תק ות הגמול .הסכומים הי ם
בטווח שבין "הסכום המזערי" ו" -הסכום הקבוע" בהתאם לדרגה שבה מסווגת
החברה בתוספת הש יה והשלישית לתק ות הגמול ,לפי הע יין.
שיעור הגמול בגין ישיבות טלפו יות הי ו  60%מגמול ההשתתפות ישיבה והחלטה
בכתב .50%
גמול דירקטורים
גמול דירקטורים ,שהוכר בהוצאות על ידי החברה בדוחות הכספיים בגין ש ת
 2017הסתכם בסך של כ 207-אלפי ש"ח.
פטור ושיפוי
לפרטים בדבר פטור ושיפוי להם זכאים הדירקטורים ,ראו תק ה 29א' לחלק זה.
ביטוח אחריות דירקטורים ו ושאי משרה
לפרטים בדבר ביטוח אחריות דירקטורים ו ושאי משרה ראו תק ה 29א' לחלק
זה.
יצויין כי ,התגמולים להם זכאים ושאי המשרה והמפורטים לעיל ,הי ם בהתאם
למדי יות התגמול של החברה כפי שאושרה ביום  29באפריל 2015 ,על ידי
האסיפה הכללית של בעלי מ יות החברה .לפרטים וספים ראו דיווחים מיידיים
של החברה מימים  21ו 30-במרץ) 2015 ,מס' אסמכתאות 2015-01-004626 :ו-
 ,2015-01-009855בהתאמה( ,המובא על דרך ההפ יה.

תק ה 21א:

השליטה בתאגיד
כון למועד הדוח ,בעל השליטה בחברה הי ו מר רואי תמרי אשר מחזיק במ יות
החברה באמצעות חברת ד בר רות קפיטל בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו המלאה
ב 44.99% -מההון המו פק וה פרע של החברה ) ,37.04%בדילול מלא(.
פרטים בדבר החלפת השליטה בחברה
ביום  6ביולי ,2016 ,התקשרו בעלי השליטה הקודמים בחברה ,מר ערן מיטל ,מר
רון שולמן ומר ירון ישראל )אשר החזיקו במ יות החברה באמצעות חברות
בשליטתם( )להלן" :המוכרים"( עם ד בר רות קפיטל בע"מ ,חברה פרטית
בבעלותו ושליטתו המלאה של מר רואי תמרי ,בהסכם לרכישת כ 30.96%-מהו ה
המו פק של החברה )להלן" :הסכם הרכישה"( .במסגרת הסכם הרכישה ,קבע
בין היתר כי למוכרים קיימת אופציית  Putוב וסף שמרה האופציה ש ית ה
למחזיקי האג"ח )סדרה ב'( של חברת גילאון השקעות ) (1979בע"מ לרכישת
מ יות החברה.
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עם השלמת הסכם הרכישה מו ו לדירקטוריון החברה ארבעה דירקטורים – ה"ה
רואי תמרי ,טלי ירון אלדר ,אריה שקד ושמואל )מולי( רבי א .כמו כן ,מר ערן
מיטל ומר רן משה שחק התפטרו מתפקידם כדירקטורים בחברה ומר ערן מיטל
התפטר גם מתפקידו כמ כ"ל החברה .לפרטים וספים בדבר החלפת השליטה
בחברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  6ביולי ) 2016 ,מס' אסמכתא2016- :
 ,(01-076309המובא על דרך ההפ יה.
ביום  18בספטמבר ,2017 ,מימשו המוכרים את אופציית ה ,Put -ומכרו 404,333
מ יות של החברה בתמורה לסך של  1,310אלפי ש"ח )להלן" :תמורת מ יות
האופציה"( ,שהוע קה להם במסגרת הסכם הרכישה .למיטב ידיעת החברה,
הורה ה אמן ,אשר אצלו הופקדה תמורת מ יות האופציה ,להעביר את תמורת
מ יות האופציה לתאגיד מטעמם של המוכרים.
יצוין ,כי ל כון למועד הדו"ח ,למיטב ידיעת החברה 333,404 ,מ יות של החברה
עדין מוחזקות על ידי ה אמן וטרם הועברו לקו ה ו/או לצד ג' כלשהו.

תק ה :22

עסקאות עם בעלי שליטה
להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או
שלבעל השליטה בחברה יש ע יין אישי באישורה )להלן" :עסקה עם בעל
שליטה"( ,אשר החברה התקשרה בה בש ת הדוח או במועד מאוחר לסוף ש ת
הדוח ועד למועד הגשת דוח זה ,או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח:
 .1בימים  24במאי 2017 ,ו 27-ביולי ,2017 ,אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה והאסיפה הכללית ,בהתאמה ,את התקשרות החברה ב"עסקת
מסגרת" ,כהגדרתה בתק ה  (3)1לתק ות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי
ע יין( ,תש"ס") 2000 -עסקת המסגרת"( .בהתאם לעסקת המסגרת ,החברה
תהא רשאית למשך שלוש ש ים ממועד אישור האסיפה הכללית ,מפעם לפעם
ובכפוף לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה ,להאריך ו/או לחדש
את פוליסת הביטוח או להתקשר בפוליסה חדשה ,לביטוח אחריות דירקטורים
ו ושאי משרה אחרים ביחס לכל הדירקטורים ו ושאי המשרה בחברה לרבות
ושא משרה שהי ו ו/או עשוי להיחשב בעל שליטה או קרובו .לפרטים וספים,
ראו תק ה 29א' להלן.
 .2לפרטים בדבר הארכת התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ו ושאי משרה ,שכיה ו ו/או המכה ים ו/או אשר יכה ו בחברה מעת לעת,
לרבות ושא משרה שהי ו ו/או עשוי להיחשב בעל שליטה או קרובו כפי
ש תקבלה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחודש יולי ,2017 ,ראו
תק ה 29א' לחלק זה לדו"ח.
 .3ביום  21ביולי ,2017 ,אישרה האסיפה הכללית )לאחר ש תקבל אישרו ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה( את הארכת ת אי התקשרות החברה בהסכם
למתן שירותי מ כ"ל עם הא ומן יהול וייזום בע"מ .לפרטים וספים בדבר
ת אי התגמול של מר תמרי ראו תק ה  21סעיף  1לחלק זה לדו"ח.
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תק ה :24

מ יות ו י"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי ע יין ו ושאי משרה
בכירה בתאגיד ,בחברה-בת או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר
לתאריך הדו"ח
לפרטים אודות החזקות בעלי ע יין ו ושאי משרה בכירה ב יירות הערך של
החברה ,ראה דיווח מיידי של החברה מיום  7בי ואר) 2017 2018 ,מס' אסמכתא:
 ,(2018-01-002491המובא על דרך ההפ יה.

תק ה 24א:

הון רשום ,הון מו פק ו י"ע המירים
לפרטים אודות ההון הרשום של החברה ,הו ה המו פק ו י"ע המירים ראו
ביאור  14לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר.2017 ,

תק ה 24ב:

מרשם בעלי המ יות של התאגיד

כון למועד הדוח ,מרשם בעלי המ יות של החברה הי ו כדלקמן:
שם המחזיק

שם

מספר זיהוי

מספר י"ע בבורסה

כמות מ יות

החברה לרישומים של
הבורסה ל יירות ערך בתל
אביב בע"מ

מ יות רגילות

51-035660-3

1104363

13,968,046
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תק ה :26

פרטים אודות הדירקטורים של התאגיד

להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון בתקופת הדיווח ,לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה:

תאריך לידה

טל ירון אלדר
)יו"ר(
058422734
 15באוקטובר,
1963

040625808
 19באוקטובר,
1980

 11במרץ 1964

מען להמצאת כתבי בי-דין

הרטגלס  ,3ת"א
6997103

השקד 6א ,גבעת
עדה 3780800

עוזיאל  45גבעת
שמואל 5401464

רחוב סביון ,3
תל-אביב

תי ות

ישראלית

ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון

לא

לא

ישראלית
חבר בוועדת
ביקורת וועדת
תגמול

ישראלית
חבר בוועדת
ביקורת וועדת
תגמול

מכהן כדירקטור חיצו י או
כדירקטור בלתי תלוי
האם עובד של החברה ,חברה
בת/קשורה או של בעל ע יין )פירוט
התפקיד/ים אותם הוא ממלא(

לא

לא

דירקטור חיצו י

דירקטור חיצו י

לא

מ כ"ל החברה

לא

לא

לא

תאריך תחילת כהו ה

 21ביולי2016 ,

 6ביולי2016 ,

השכלה

בוגרת
במשפטים,
או יברסיטת תל
אביב ומוסמכת
מ הל עסקים
ומימון,
או יברסיטת תל
אביב.

בוגר במשפטים,
או יברסיטת
חיפה ומוסמך
פילוסופיה,
או יברסיטת
חיפה.

 22בספטמבר,
2009
תואר בוגר
במדעי החיים
מהאו יברסיטה
העברית
בירושלים;
תואר מוסמך
במ הל עסקים
מאו יברסיטת
בר אילן;
תואר מוסמך
במשפטים )ללא
משפט ים(
מאו יברסיטת
בר אילן

 25בדצמבר,
2012

 6ביולי2016 ,

 6ביולי2016 ,

בוגר המסלול
הדו-חוגי
לחשבו אות
וכלכלה
מאו יברסיטת
תל אביב ורואה
חשבון מוסמך;

בוגרת כלכלה,
או יברסיטת תל
אביב ,מוסמך
מ הל עסקים
או יברסיטת תל
אביב.

בוגר מדעי
המדי ה,
או יברסיטת בר
אילן ,מוסמך
מדעי החברה
ומתמטיקה,
או יברסיטת
חיפה;

עיסוק בחמש הש ים האחרו ות
ופירוט תאגידים וספים בהם מכהן
כדירקטור )מלבד החברה(

שותפה מ הלת
בירון-אלדר,
פלר ,שורץ
ושות' ,משרד
עו"ד ,שותפה
בתדמור ושות',
דירקטורית
בחברות אליא ס
חברה לצמיגים
בע"מ ,מ ופים

עורך דין בתחום
מימון
פרויקטים,
משרד תדמור
ושות' ,שותף
בתחום פרויקטי
א רגיה
ותשתיות
במשרד גלייטמן
תמרי ,שותף

החל מדצמבר
 – 1999היום -
מ כ"ל חברת
גאמידה –
מדאקוויפ
בע"מ;
י ואר – 2003
דצמבר 2008
מ כ"ל הלת'קר
טכ ולוגיות

יו"ר ועדת
השקעות
עמיתים ,איילון
חברה לביטוח
בע"מ ,סגן יו"ר
הדירקטוריון ,ק.
א .ל - .קווי אויר
למטען בע"מ,
מ הל כללי
ודירקטור,

בעלים ומ הל3 ,
אר אסטרטגיה
ויעוץ בע"מ ,יו"ר
דיפ ס מערכות
גידור אלקטרו י
בע"מ ,ייעוץ
ב ושא
פרויקטים ,י.ש.
אחים יעקובי
בע"מ ,סמ כ"ל

מספר זיהוי

רואי תמרי

זאבלב ברג
)דח"צ(
058644337

משה ראוב י
)דח"צ(
053955639

שמואל )מולי(
רבי א
55579627

 3בי ואר 1956

 4במרץ1959 ,
טביוב 10א' תל-
אביב 6722028
ישראלית
חבר בוועדת
ביקורת וועדת
תגמול
דירקטור בלתי
תלוי

לא
לא

מרצה
באו יברסיטת
בר אילן
ודירקטור
בחברות;
מכהן כיום
כדירקטור:
פורסייט
אוטו ומס
הולדי גס בע"מ
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אריה שקד
005559901
 29ב ובמבר,
1949
הבושם  18ת"ד
 83115מבשרת-
ציון 90805
ישראלית
לא

טל ירון אלדר
)יו"ר(
פי סים לישראל
בע"מ
ואי.אם.אי- .
עזר חברה
לביטוח
משכ תאות
בע"מ.

בן משפחה של בעל ע יין אחר
בחברה
האם הוא דירקטור שהחברה רואה
אותו כבעל מומחיות חשבו אית
ופי סית ו/או בעל כשירות
מקצועית

זאבלב ברג
)דח"צ(
אלון רבוע כחול
ישראל בע"מ
החל מש ת
 2012ועד 2017
דירקטור בחברת
מיי סייז אי ק.
חברה זרה
)דלוואר(
ה סחרת בתל
אביב
וב סדא"ק,
יזם ושותף
) (50%בחברת
קבוצתי
המקושרת בע"מ
המפתחת
אפליקצית
מובייל לתיירות.

משה ראוב י
)דח"צ(
בע"מ – חברה
אחזקות
ציבורית בע ף
הרפואה
ש סחרה
ב סד"ק;
החל מדצמבר
 – 1990ובמבר
 - 1999מ כ"ל
חברת גאמידה
פור לייף
)ישראל( בע"מ.
מכהן כדירקטור
בחברות הבאות:
סולומון
אחזקות בע"מ,
גאמידה בע"מ,
גאמידה פור
לייף )ישראל(
בע"מ ,ד יאל
ביוטק בע"מ,
סביון
דיאג וסטיקה
בע"מ וגאמידור
דיאג וסטיקה
בע"מ.

שמואל )מולי(
רבי א
איי.פי.סי פט
וגז אחזקות
בע"מ.

שיא לפיתוח
עסקי ,קבוצת
ברן בע"מ.

לא

לא

לא

לא

לא

לא

כן

לא

כן

כן

לא

לא

רואי תמרי
מייסד בשותפות
גר יט א רגיה.
מכהן כיום
כדירקטור
בארזה בע"מ,
ד ב רבע"מ,
מ.רוז פלד –
דלק – מרכז
עסקים ודלק
בע"מ
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אריה שקד

תק ה 26א:

שם

ושאי משרה בכירה של התאגיד

מספר זיהוי

תאריך לידה

התפקיד שהוא
ממלא בחברה,
בחברה בת,
בחברה קשורה או
בבעל ע יין בה

תחילת כהו ה

האם בעל ע יין או בן
האם מורשה
משפחה של ושא משרה
חתימה
בכירה אחר או של בעל
עצמאי
ע יין בחברה
בחברה

גב' יפה לוי

025153206

 4במאי 1973

מ הלת כספים

 1במאי 2014

לא

לא

גב' ד ה גוטסמן
ארליך

037575735

 8באוגוסט 1975

מבקרת פ ים

 17ב ובמבר 2011

לא

לא
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השכלתו

עיסוק עקרי במשך  5ש ים אחרו ות

בוגרת תואר ראשון
מש ת  2012ועד למי ויה  -חשבת בחברת טריטק
במ הל עסקים,
תעשיות  21בע"מ ,מ הלת כספים במכון לחקר
התמחות בחשבו
אות ,האתגרים הבטחו ים העתידיים )ע.ר (.ומתן שירותי
במכללה למ הל
חשבות לחברות ציבוריות אצל פסי יעקב ,משרד
במסלול האקדמי
רו"ח.
בראשון לציון
בוגרת תואר ראשון
במ הל עסקים,
התמחות בחשבו אות,
מבקרת פ ימית מוסמכת ) .(CIAשותפה וראש
במכללה האקדמית
קבוצת ביקורת פ ימית ו יהול סיכו ים )(RAS
בראשון לציון ובעלת
בפירמת רואי החשבון  BDOזיו האפט .מכה ת
תואר מוסמך
כמבקרת פ ימית במגוון רחב של חברות ציבוריות,
בביקורת פ ימית
ממשלתיות ,פרטיות וכן עמותות ומלכ"רים
ומ הל ציבורי
מאו יברסיטת בר
אילן.

תק ה 26ב :מספר מורשי החתימה העצמאיים
כון למועד דוח תקופתי זה אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

תק ה  :27רואה החשבון של התאגיד
משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח רואי חשבון ושות'
) ,(BAKER TILLYמרחוב מ חם בגין  ,11רמת גן.
למיטב ידיעת החברה ,רואה החשבון או שותפו אי ו בעל ע יין או בן משפחה של
בעל ע יין או של ושא משרה בכירה בחברה.

תק ה  :28שי וי בתזכיר או בתק ון
ביום  20ו 27-ביולי ,2017 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה ,את שי וי שמה של
החברה להרודיום השקעות בע"מ .בהתאם ,שו ה תק ון החברה ,כך שיותאם
לשמה החדש .לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  16באוגוסט2017 ,
)אסמכתא מס' ,(2017-01-083685 :ה כלל על דרך ההפ יה.

תק ה )29ג( :החלטות אסיפה כללית מיוחדת
ביום  20ו 27-ביולי ,2017 ,אישרה האסיפה הכללית הש תית והמיוחדת של החברה את ה ושאים
הבאים:
הארכה ועדכון התקשרות החברה עם בעל השליטה ,מ כ"ל ודירקטור בחברה ,מר רואי תמרי,
בהסכם למתן שירותי מ כ"ל לשלוש ש ים החל מיום  21ביולי .2017 ,לפרטים וספים אודות ת אי
ההתקשרות ,ראו תק ה  21לחלק ד' זה.
אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" להארכה ו/או לחידוש פוליסת הביטוח או
להתקשרות בפוליסה חדשה לביטוח אחריות דירקטורים ו ושאי משרה אחרים ביחס לכל
הדירקטורים ו ושאי המשרה בחברה ,לפרטים וספים ,ראו תק ה 29א' להלן.
אישור הארכת כהו תם של חברי דירקטוריון החברה :ה"ה טל ירון אלדר )יו"ר הדירקטוריון(,
רואי תמרי )מ כ"ל ודירקטור( ,שמואל מולי רבי א )דירקטור בלתי תלוי( ואריה שקד )דירקטור
בלתי תלוי(.
מי וי מחדש של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח רואי חשבון כרואה
החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הש תית הבאה והסמכת ה הלת החברה לקבוע את
שכרם.
שי וי שם החברה ל"הרודיום השקעות" ,ובא גלית ””, Investments Herodiumאו לשם דומה
אחר כפי שיאשר רשם החברות ולתקן את תק ון החברה באופן שישקף את שמה החדש של
החברה.
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תק ה 29א :
ביטוח ושאי המשרה אשר בתוקף לתאריך הדוח:
בימים  24במאי 2017 ,ו 27-ביולי ,2017 ,אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית ,בהתאמה ,את התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" ,כהגדרתה בתק ה  (3)1לתק ות
החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ע יין( ,תש"ס") 2000 -עסקת המסגרת"( .בהתאם לעסקת
המסגרת ,החברה תהא רשאית למשך שלוש ש ים ממועד אישור האסיפה ,מפעם לפעם ובכפוף
לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה ,להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח או
להתקשר בפוליסה חדשה ,עם אותו מבטח או אחר ,בישראל ו/או בחו"ל ,לביטוח אחריות
דירקטורים ו ושאי משרה אחרים ביחס לכל הדירקטורים ו ושאי המשרה בחברה ,המכה ים וכפי
שיהיו מעת לעת ,לרבות ושא משרה שהי ו ו/או עשוי להיחשב בעל שליטה או קרובו ,או למי
שלגביו עשוי להיות ע יין אישי בהתקשרות על פי עסקה כאמור.
תקרות הפוליסה שתהא ה הלת החברה רשאית להתקשר בה ,מעת לעת ,הי ן כדלקמן :א .פרמיה
ש תית של עד  15אלפי דולר; ב .גבול אחריות של עד  10מיליו י דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופה;
ג .השתתפות עצמית של עד  30אלפי דולר ארה"ב בתביעות המוגשות בארה"ב וק דה; ד.
השתתפות עצמית בתקרה של עד  30אלפי דולר ארה"ב בגין תביעות כ גד החברה ה וגעת לדי י
יירות ערך בישראל והשתתפות עצמית של עד  8אלפי דולר ארה"ב לתביעות אחרות .בהתאם
לעסקת המסגרת ובהמשך להחלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  30ביולי ,2017
הוחלט להאריך את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ו ושאי משרה
שכיה ו ו/או המכה ים ו/או אשר יכה ו בחברה מעת לעת )להלן" :הפוליסה"( ,בת אים כדלקמן:
גבול אחריות של עד  ;$5,000,000פרמיה ש תית של  ;$6,750השתתפות עצמית לחברה בסך של ,
 $30,000לתביעות בארצות הברית בק דה ,השתתפות עצמית לחברה בסך של  $30,000לתביעות
י"ע בישראל והשתתפות עצמית לחברה בסך של  $7,500לתביעות אחרות .הפוליסה תהא בתוקף
עד ליום  5ביולי.2018 ,

כתבי שיפוי ופטור אשר בתוקף לתאריך הדוח
ביום  12ביולי 2015 ,ו 12-בספטמבר 2016 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי מ יות החברה
הע קת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ל ושאי משרה בכירה בחברה לרבות דירקטורים ו ושאי
משרה ה מ ים על בעל השליטה החברה .לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  13ביולי,
 ;2015ו 12-בספטמבר) 2016 ,מס' אסמכתאות 2015-01-071340 :ו ,2016-01-122053-בהתאמה(,
המובאים על דרך ההפ יה.

טל ירון אלדר

רואי תמרי

יו"ר דירקטוריון

מ כ"ל ודירקטור

תאריך  28 :במרץ 2018 ,
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הצהרת מ הלים:
הצהרת מ הל כללי לפי תק ה 9ב)ד()(1

הצהרת מ הלים
הצהרת מ הל כללי
א י ,רואי תמרי ,מצהיר כי:
(1

בח תי את הדוח התקופתי של הרודיום השקעות בע"מ )להלן" :התאגיד"( לש ת ) 2017להלן:
"הדוחות"(.

(2

לפי ידיעתי ,הדוחות אי ם כוללים מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית ,ה חוץ כדי שהמצגים ש כללו בהם ,לאור ה סיבות בהן כללו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

(3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות ,מכל
הבחי ות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומ ים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

(4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאי ה מהותית ,שבה מעורב המ הל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 28במרס2018 ,
תאריך

____________________
רואי תמרי ,מ כ"ל ודירקטור

הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תק ה 9ב)ד():(2

הצהרת מ הלים
הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
א י ,רו"ח יפה לוי ,מצהירה כי:
(1

בח תי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הרודיום השקעות בע"מ )להלן:
"התאגיד"( לש ת ) 2017להלן" :הדוחות"(.

(2

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אי ם כוללים מצג לא כון של
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית ,ה חוץ כדי שהמצגים ש כללו בהם ,לאור
ה סיבות בהן כללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

(3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות ,מכל
הבחי ות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומ ים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

(4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאי ה מהותית ,שבה מעורב המ הל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 28במרס2018 ,
תאריך

________________________
יפה לוי ,סמ כ''ל כספים

2/25/2019

יתרה ותנועות בחשבון

הדפסה בוצעה בתאריך  25/02/2019בשעה 20:59
חשבון מספר  477-528263אינטרקולוני אחזקות טאוורס

עובר ושב-יתרה ותנועות בחשבון
תנועות בחשבון מתאריך  27/01/19עד  30 - 25/02/19ימים אחרונים
כל התנועות

תאריך

תאריך ערך

סוג תנועה

זכות/חובה

יתרה בש"ח

אסמכתא

יתרה קודמת נכון ל ₪101,484.70 :02/01/19-
01/02/19

השלמת דמי ניהול מזערי

-6.80

101,477.90

77777777

יתרה נוכחית נכון ל ₪101,477.90 :20:59 25/02/19-
)י(-פעולה בערוץ ישיר) .פ(-פעולה על ידי בנקאי.

1/1

about:blank

2/25/2019

חיובים קרובים

הדפסה בוצעה בתאריך  25/02/2019בשעה 20:56
חשבון מספר  405-395399הרודיום השקעות בע"מ

כרטיסי אשראי-חיובים קרובים
עליך לבחור כרטיס אשראי:

מאסטרכרד-ביזנס 6061 -

סה"כ לחיוב 1,195.71 :תאריך חיוב02/03/19 -

1/1

תשלומים

סכום החיוב בש"ח

מספר שובר

תאריך הקנייה

שם בית העסק

סכום בש"ח  /מטבע מקור

סוג החיוב

1014

06/02/19

יופי סמאפ פתרונות

62.71

רגיל שוטף

62.71

8566910

14/02/19

מ.המשפטים-רשם החברות

1,133.00

רגיל שוטף

1,133.00

about:blank

2/25/2019

מבט על

הדפסה בוצעה בתאריך  25/02/2019בשעה 20:55
חשבון מספר  405-395399הרודיום השקעות בע"מ

פיקדונות וחסכונות-מבט על
יתרה בפק"מ

 14,002,490 :ש"ח ,ל24/02/19 -

יתרה בפיקדון יומי
יתרה בחסכונות
יתרה בקופות גמל

הטבות ופעולות לשירותך

)פח"ק(  1,840,208 :ש"ח ,ל24/02/19 -
 0 :ש"ח ,ל25/02/19 -

כדאי לדעת

 0 :ש"ח ,ל25/02/19 -

למעקב אחר פיקדונותיך וחסכונותיך השתמש בהתראות

פיקדונות בהתאמה אישית

אישור ניכוי מס במקור


הסכומים הינם לפני ניכוי מס.

בשירות האינטרנט ניתן להדפיס
אישור ניכוי מס במקור )(867
מריבית ומרווחים אחרים
מפיקדונות ומתוכניות חיסכון.

במשיכה מליאה ,הסכום שישולם בפועל יקבע על פי שיערוך הקופה ביום התשלום והוא עשוי להיות גבוה או נמוך מהסכום
הנ"ל

1/1

about:blank

2/25/2019

מבט על

הדפסה בוצעה בתאריך  25/02/2019בשעה 20:56
חשבון מספר  405-395399הרודיום השקעות בע"מ

עובר ושב-מבט על
יתרת עו''ש ₪23.43 :נכון ליום  25/02/19לשעה 20:56

מידע ופעולות

יתרה ותנועות בחשבון נכון ליום 24/02/19
תאריך

סוג תנועה

זכות/חובה

יתרה בש"ח

24/02/19

קיזוז עוש פחק

63,000.28

63,026.44

24/02/19

ב .לאומי -מינויים )י(

-3,299.00

24/02/19

פירעון שיק )י(



-2,608.01

24/02/19

פירעון שיק )י(



-46,800.00

24/02/19

פירעון שיק )י(



-10,296.00

העברת זה"ב 
טופסי בקשה ואישורים לניהול
חשבונך 
העברה לחשבון אחר 
תשלום משכורות 
כרטיסי אשראי -חיובים קרובים
מבט על השקעות 



כדאי לדעת
23.43

)י(-פעולה בערוץ ישיר) .פ(-פעולה על ידי בנקאי.

פירוט הכנסות והוצאות בחודשים קודמים
התפלגות הוצאות חודשיות
התחייבויות ונכסים

1/1

about:blank

2/25/2019

יתרה ותנועות בחשבון

הדפסה בוצעה בתאריך  25/02/2019בשעה 21:01
חשבון מספר  477-499093אינטרקולוני טאוורס בע"מ

עובר ושב-יתרה ותנועות בחשבון
תנועות בחשבון מתאריך  27/01/19עד  30 - 25/02/19ימים אחרונים
כל התנועות

תאריך

תאריך ערך

סוג תנועה

זכות/חובה

יתרה בש"ח

אסמכתא

יתרה קודמת נכון ל ₪2,908.34 :02/01/19-
01/02/19

השלמת דמי ניהול מזערי

-6.80

2,901.54

77777777

יתרה נוכחית נכון ל ₪2,901.54 :21:01 25/02/19-
)י(-פעולה בערוץ ישיר) .פ(-פעולה על ידי בנקאי.

1/1

about:blank

2/25/2019

יתרה ותנועות בחשבון

הדפסה בוצעה בתאריך  25/02/2019בשעה 20:58
חשבון מספר  477-528220אינטרקולוני נווה צדק בע"מ

עובר ושב-יתרה ותנועות בחשבון
תנועות בחשבון מתאריך  28/11/18עד  3 - 25/02/19חודשים אחרונים
כל התנועות

תאריך

תאריך ערך

סוג תנועה

זכות/חובה

יתרה בש"ח

אסמכתא

יתרה קודמת נכון ל ₪60,313.66 :01/11/18-
02/12/18

השלמת דמי ניהול מזערי

-6.80

60,306.86

77777777

01/01/19

השלמת דמי ניהול מזערי

-6.80

60,300.06

77777777

יתרה נוכחית נכון ל ₪60,300.06 :20:58 25/02/19-
)י(-פעולה בערוץ ישיר) .פ(-פעולה על ידי בנקאי.

1/1

about:blank

2/25/2019

יתרה ותנועות בחשבון

הדפסה בוצעה בתאריך  25/02/2019בשעה 21:02
חשבון מספר  477-528212אינטרקולוני רעננה בע"מ

עובר ושב-יתרה ותנועות בחשבון
תנועות בחשבון מתאריך  27/01/19עד  30 - 25/02/19ימים אחרונים
כל התנועות

תאריך

תאריך ערך

סוג תנועה

זכות/חובה

יתרה בש"ח

אסמכתא

יתרה קודמת נכון ל ₪9,073.75 :01/01/19-
01/02/19

השלמת דמי ניהול מזערי

-6.80

9,066.95

77777777

יתרה נוכחית נכון ל ₪9,066.95 :21:02 25/02/19-
)י(-פעולה בערוץ ישיר) .פ(-פעולה על ידי בנקאי.

1/1

about:blank

 31בדצמבר2018 ,

הרודיום השקעות בע"מ
("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,.

הנדון :דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת
בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות") ,הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל"( 1970-תקנות הדוחות") ,הוראות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין
בעל שליטה בה) ,תשס"א"( 2001-תקנות עסקה עם בעל שליטה") ,תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה
לצורך הצבעה באסיפה הכללית) ,התש"ס"( 2000-תקנות הוכחת בעלות") ,ולתקנות החברות (הצבעה בכתב
והודעת עמדה) ,התשס"ו ,2005-ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של
החברה ("האסיפה") ,אשר תתקיים ביום ב' 4 ,בפברואר ,2019 ,בשעה  17:00במשרדי פרל כהן צדק לצר
ברץ ,מגדל עזריאלי שרונה (קומה  ,)53דרך מנחם בגין  ,121תל אביב-יפו ("האסיפה").
.1

נושאים על סדר יום האסיפה:
.1.1

אישור מינויה של הגב' מיכל מרום (להלן" :הגב' מרום") ,כדירקטורית חיצונית בחברה,
לתקופה בת שלוש שנים שתחילתה במועד האסיפה הכללית ,ותנאי כהונתה .לפרטים ראו
סעיף  2.1להלן.

.1.2

אישור מתווה מוצע לרכישת פרויקט אפומט (כהגדרתו להלן) ,המוחזק בשרשור על ידי
החברה בשיעור של  .65%כפועל יוצא מאישור המתווה ,עשוי להיות זכאי בעל השליטה
בחברה המכהן כמנכ"לה ,מר רואי תמרי ,לשיפוי כספי בסך של עד  215אלפי אירו .לפרטים
נוספים ראו סעיף  2.2להלן.

.2

פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה:
.2.1

אישור מינויה של הגב' מרום כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה בת שלוש שנים
שתחילתה במועד האסיפה הכללית ,ואישור תנאי כהונתה:
2.1.1

מוצע לאשר ,בהתאם להוראות סעיף (245א) ו(-א )2()1לחוק החברות ,את מינויה
של הגב' מרום כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת  3שנים ,שתחל
במועד האסיפה הכללית.

2.1.2

להלן יובאו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות  26ו36-ב(א)( )10לתקנות הדוחות
אודות הגב' מרום:
מס' זיהוי

024675746

תאריך לידה

1.11.69

מען להמצאת כתבי בי-דין

אושה  ,9תל אביב

אזרחות/נתינות

ישראלית
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במועד האסיפה הכללית

מועד תחילת כהונה כדח"צית

האם הינה בעלת כשירות בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
חשבונאית
מקצועית/מומחיות
פיננסית
בוועדה/ועדות
חברות
הדירקטוריון

של בכפוף לאישור מינויה ,תהא חברה
בוועדת הביקורת ובוועדת התגמול.

האם מכהן כדירקטור חיצוני  /כן.
בלתי תלוי
תפקיד בחברה ,חברה בת ,חברה לא.
קשורה או בבעל עניין בחברה
השכלה

תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות
מאת המכללה למנהל ותואר שני עם
התמחות במימון מאת ברוק קולג' ,ניו
יורק.

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

דירקטורית חיצונית בחברות ציבוריות.

פירוט תאגידים נוספים בהם מכהן דירקטורית חיצונית בחברת ארקו
החזקות בע"מ ,דירקטורית חיצונית
כדירקטור
בחברת  OPCאנרגיה בע"מ ,דירקטורית
חיצונית בחברת דן תחבורה בע"מ,
דירקטורית בלתי תלויה בחברת
בע"מ,
פרמצבטיקה
ביונדווקס
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 אין.
בחברה (אם יש)
האם החברה רואה אותו כבעל לא.
מומחיות חשבונאית ופיננסית
לצורך עמידה במספר המזערי
שקבע הדירקטוריון
2.1.3

טרם זימון האסיפה ,מסרה הגב' מרום לחברה הצהרה לעניין כשרותה וכישוריה
לקיום תפקידה כדירקטורית חיצונית בחברה ,כנדרש על -פי סעיף  241לחוק
החברות; ההצהרה כאמור מצורפות לדוח זה כנספח א'.
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2.1.4

בכפוף לאישור מינויה של מיכל מרום כדירקטורית חיצונית בחברה ,ועבור כהונתה
כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור לעיל ,הגב' מיכל תהא זכאית לגמול
השתתפות וגמול שנתי לפי סכומים המינימאליים כקבוע בתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס ,2000-לחברה בדרגת ההון של
החברה ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,וכן זכאות לכתב שיפוי על פי הנוסח המקובל
בחברה מעת לעת 1,ולהכללתה במסגרת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי
משרה של

.2.2

החברה2.

אישור מתווה מוצע לרכישת פרויקט אפומט המוחזק בשרשור על ידי החברה בשיעור של
 .65%כפועל יוצא מאישור המתווה ,עשוי להיות זכאי בעל השליטה בחברה המכהן
כמנכ"לה ,מר רואי תמרי ,לשיפוי כספי בסך של עד  215אלף יורו.
ביום  27בנובמבר( 2018 ,מס' אסמכתא ,)2018-01-114201 :דיווחה החברה אודות
התקשרותה במזכר עקרונות עם פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע''מ וBH Can Holdings -
 ,LLCבעלי מניות חברת פנקאסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ ,חברה הפועלת בתחום
הקנאביס הרפואי (להלן בהתאמה" :פנאקסיה" ו"-הניצעים") ,למיזוג פעילותה של
פנאקסיה לתוך החברה (להלן" :מזכר העקרונות" ו"עסקת המיזוג" ,לפי העניין).
במסגרת מזכר העקרונות ,נקבע ,בין היתר ,כי על החברה לבצע הסדר לפי סעיף  350לחוק
החברות ,להוצאת פעילותה הקיימת של החברה לרבות נכסיה ,וכי ככל שלא תמכור החברה
את נכסיה ופעילותה הקיימת עד למועד השלמת עסקת המיזוג ,הם יועברו לידי נאמן ,אשר
יפעל למכירתם ולחלוקת התמורה לבעלי מניות החברה נכון למועד הקובע כפי שיוגדר
במסגרת ההסדר.
כמו כן ,הוסכם במסגרת מזכר העקרונות ,כי בכפוף לאמור להלן ,נכון למועד השלמת עסקת
המיזוג ,יהא לחברה סך של לפחות  16.5מיליון ש''ח בקופתה (להלן" :סכום המזומנים
המוסכם") ,וכי אם פעילותה הקיימת של החברה לא תימכר עד למועד ההשלמה ותועבר לידי
הנאמן לצורך מכירתה במסגרת ההסדר ,אזי ככל שבמועד ההשלמה יהיה בקופת החברה
סכום הנמוך מ 16.5-מיליון ש''ח ,אך הגבוה מ 16.3-מיליון ש''ח ,תחתום החברה על הוראה
בלתי חוזרת לנאמן להעביר לחברה את הסכום החסר מתוך ההכנסות הראשונות ממכירת
הפעילות הקיימת של החברה אשר תתבצע על ידי הנאמן.
עוד הוסכם ,כי ככל שבמועד השלמת עסקת המיזוג תמצא בקופת החברה יתרת מזומנים
ו/או ניירות ערך סחירים בשווי הנמוך מ 22-מיליון  ,₪הניצעים יהיו זכאים להקצאת כמות
מניות נוספת מעבר ל 75%-המניות המוצעות להם במסגרת העסקה ,בשיעור של עד 5%
נוספים מהון המניות המונפק של החברה נכון למועד ההשלמה ,אשר ייקבע ביחס ישיר פרו-
ראטה להפרש בין  16.5מיליון ש"ח לבין  2.22מיליון ש"ח שיימצא ביתרת מזומנים ו/או
ניירות ערך סחירים שבקופת החברה (להלן" :הקצאת המניות הנוספת").

 1לפרטים נוספים ראו נספח א' לזימון אסיפה כללית שדיווחה החברה ביום  04באוגוסט( 2016 ,מס' אסמכתא)2016-01-097906( :
וכן תקנה 29א לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2017שפורסם ביום  29במרץ ( 2018 ,מס' אסמכתא,)2018-01-027162 :
הנכללים על דרך ההפניה.
 2ראה ה''ש  1לעיל.
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על מנת לעמוד ב תנאי מזכר העקרונות להוצאת פעילות החברה ונכסיה מחוץ לחברה עד
למועד ההשלמה ולהשאיר בקופת החברה את סכום המזומנים המוסכם ,בכוונת החברה
למכור נכס מקרקעין יחיד אשר נותר בבעלותה ,שהנו צבר קרקעות במחוז אפומט בצפון
בוקרשט ,בשטח כולל של  491דונם (להלן" :פרויקט אפומט" או "הפרויקט").
פרויקט אפומט מוחזק בידי החברה באמצעות חברת הבת ( Inercolony Ltdלהלן:
"אינטרקולוני") ,המחזיקה ב 65%-ממניות ( Tactical Properties SRLלהלן" :טקטיקל").
כ 141-דונם סווגו בדוחות הכספיים של החברה כמלאי ואילו לגבי  350הדונם הנותרים ,לא
נקבע טיב השימוש העתידי בהם ולפיכך סווגו כנדל"ן

להשקעה3.

א .תנאי הצעת רכישת פרויקט אפומט (להלן" :הצעת הרכישה")
ביום  2בדצמבר  ,2018פנה מר ערן מיטל (להלן" :המציע") ,בהצעה לרכישת פרויקט
אפומט ,באמצעות שתי דרכים חלופיות:
 .1רכישת מלוא אחזקות אינטרקולוני בטקטיקל ,המהוות  65%מהונה המונפק
והנפרע ,בתמורה לסך של  160אלפי אירו (להלן" :התמורה") ,באופן שבו לאחר
השלמת רכישת טקטיקל ,תוצע פעילותה ונכסיה ,שהנן בעלותה בפרויקט אפומט
משרשור בעלות החברה; או לחלופין
 .2רכישת הפרויקט ישירות על ידי מר ערן בעצמו או באמצעות חברה שתוקם על ידו.
הצעות הרכישה החלופיות ,כפופות לכך שבמועד השלמת הרכישה ,תחזיק טקטיקל בכל
זכויות הבעלות בפרויקט אפומט בהן החזיקה נכון ליום  6ביולי  ,2016ולכך שהשלמת
הרכישה תושלם עד ולא יאוחר מיום  31בינואר  ,2019או כל מועד אחר אשר יוסכם בין
המציע לחברה.
ב .פרטים אודות המציע
מר ערן מיטל היה בעל שליטה בחברה באמצעות חברה בשליטתו ובבעלותו המלאה ,אשר
חדל להיות בעל עניין בחברה ביום  6ביולי  ,2016עם העברת השליטה בחברה לידי מר
רואי תמרי ,במסגרת ההסכם להעברת השליטה שנכרת בין בעלי השליטה הקודמים
בחברה לבין מר רואי תמרי ,באמצעות חברה בבעלותו המלאה ביום  6ביולי ( 2016להלן:
"הסכם העברת

השליטה")4.

ג .פרטים אודות בעל השליטה בחברה ,לו עניין אישי באישור עסקת המכירה
מר רואי תמרי הינו בעל השליטה בחברה ,המחזיק ,באמצעות חברת דנבר רות קפיטל
בע"מ ב 5,927,138-מניות החברה ,המהוות כ 42.43%-מהונה המונפק והנפרע ללא דילול
וב 34.93%-בדילול מלא .מר תמרי מכהן בנוסף כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.
ד .מהות העניין האישי

 3לפרטים נוספים אודות פרויקט אפומט ראו סעיף  8.3.3.2לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2017אשר פורסם ביום 29
במרץ( 2018 ,מס' אסמכתא( )2018-01-027162 :להלן" :הדוח התקופתי").
 4לפרטים נוספים אודות הסכם העברת השליטה בחברה לידי מר רואי תמרי ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  6ביולי ( 2016מס'
אסמכתא ,)2016-01-076309 :הנכלל כאן על דרך ההפנייה.
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במסגרת ההסכם להעברת השליטה בחברה לידי מר רואי תמרי 5,נקבע ,כי במקרה שבו
עד לתום תקופה הקבועה בהסכם העברת השליטה ,לא יימכר פרויקט אפומט לצד שלישי
כלשהו ,מר תמרי יהא זכאי לקבלת שיפוי בסך של עד 215אלפי אירו מאת בעלי מניותיה
הקודמים של החברה טרם העברת השליטה לידיו ,ובכללם המציע (להלן" :השיפוי").
התקופה המוסכמת בהסכם העברת השליטה חלפה מבלי שנתקבלה הצעה ברת מימוש
למכירת הפרויקט עד למועד קבלת הצעת הרכישה נשוא דוח זימון זה ,ועל כן ,התגבשה
זכאותו של מר תמרי לקבלת השיפוי .עם זאת ,על מנת לאפשר את רכישת הקרקע
מהחברה ,מר תמרי הסכים שלא לעמוד על זכאותו למלוא השיפוי ולהפחית את גובה
השיפוי לסך של עד  170אלפי אירו.
ה .הדרך שבה נקבעה התמורה
ממועד העברת השליטה בחברה ,החברה פעלה למציאת רוכשים פוטנציאליים למימוש
פרויקט אפומט ,אולם זולת הצעת הרכישה נשוא דוח זימון זה ,לא קיבלה החברה הצעות
רכישה אחרות.
נכון ליום  31בדצמבר ,2017 ,הוערך שווי פרויקט אפומט בכללותו בסך של כ 412-אלפי
אירו 6ומכאן שרכישת  65%מהזכויות בו הוערכה בשווי של כ 268-אלפי אירו .עם זאת,
החברה מעריכה כי סכום זה פחת משמעותית במהלך  12החודשים החולפים ,הן לנוכח
אי שינוי בייעוד הקרקע ואי השינוי במצב העסקי הירוד בשוק הנדל"ן החקלאי ברומניה;
הן לנוכח היעדר רוכשים פוטנציאליים לפרויקט במהלך תקופה בת למעלה מ 24-חודשים
מאת שהועברה השליטה בחברה לידי מר תמרי; והן לנוכח העובדה כי הרוכש היחידי
שפנה לחברה בהצעה לרכישת הפרויקט ,הנו המציע ,אשר היה בעל זכויות בפרויקט
מכוח היותו בעל שליטה בעבר בחברה.
ו .נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה
ביום  13בדצמבר ,2018 ,התכנסה ועדת הביקורת של החברה בהרכב מלא ודנה בתנאי
הצעת הרכישה .ועדת הביקורת קבעה כי יש לסווג את הצעת הרכישה כעסקה הטעונה
אישור מיוחד בהתאם לתנאי סעיף  )4(270לחוק החברות וזאת עקב השיפוי לו זכאי מר
תמרי מכוח הסכם העברת השליטה .ועדת הביקורת אישרה את תנאי הצעת הרכישה
והמליצה לדירקטוריון החברה לאשרה.
באותו המועד ,יום  13בדצמבר ,2018 ,התכנס דירקטוריון החברה ,זולת מר רואי תמרי
אשר יש לו עניין אישי באישור העסקה כאמור ,לדון בתנאי הצעת הרכישה ,ולאחר
שהובאה בפניו המלצת ועדת הביקורת ,החליט לאשרה ולהביאה לאישור אסיפת בעלי
מניות החברה.
להלן יפורטו נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה:

 5ראה ה"ש  4לעיל.
 6לפרטים נוספים אודות הערכת השווי ראה פרק ב' לדוח התקופתי של החברה לשנת .2017
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 .1קבלת הצעת הרכישה הנה אמצעי למימוש נכסים שלא מצויים בליבת פעילותה של
החברה ,מבלי שתידרש החברה להעבירם לידי נאמן אשר יפעל למכירתם .כמו כן,
קבלת הצעת הרכישה נועדה לצורך עמידה בתנאי המתלה הקבוע בעסקת המיזוג
להותרת סכום המזומנים המוסכם בקופת החברה.
 .2קבלת הצעת הרכישה אף עשויה להביא את החברה למצב בו בקופתה יוותר סכום
הגבוה מסכום המזומנים המוסכם בקופת החברה ,שאז הקצאת המניות הנוספת
כהגדרתה לעיל תפחת מ 5%-מהונה המונפק והנפרע של החברה ובכך תפחית החברה
את הדילול נוסף של בעלי מניותיה הנוכחיים והעתידיים בעקבות הקצאת המניות
הנוספת.
 .3קבלת הצעת הרכישה תחסוך לחברה עלויות כבדות משקל בדמות הוצאות הכרוכות
בהוצאת הפעילות הנוכחית מתוך החברה ,מציאת רוכש פוטנציאלי חליפי ,עלויות
הכרוכות בסגירת חברות הבנות של החברה המחזיקות בשרשור בפרויקט וכיוצא
באלה.
 .4קבלת הצעת הרכישה מובאת לאישור אסיפת בעלי המניות בשל השיפוי לו זכאי מר
תמרי .השיפוי ישולם למר תמרי על ידי בעלי מניותיה הקודמים של החברה בהתאם
להסכם העברת השליטה ,אולם לא יגרע מהתמורה אשר תנבע לחברה ממכירת
הפרויקט ולא ישפיע על תנאי העסקה בשום אופן.
 .5ב 36-החודשים שחלפו ממועד העברת השליטה בחברה לידי מר תמרי ועד שנתקבלה
ההצעה נשוא ענייננו ,תר דירקטוריון החברה אחר רוכשים פוטנציאליים לרכישת
הפרויקט אולם לא נתקבלו הצעות אלטרנטיביות ברות מימוש ,זולת ההצעה
העומדת לאישור בדוח זה.
 .6ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שקלו את היעדר חלופה אחרת למכירת
הפרויקט ,אל מול הצורך לעמוד בתנאי מזכר העקרונות ולהפקיד בקופת החברה את
סכום המזומנים המוסכם ,כמו גם הצורך בריקון החברה מפעילותה הנוכחית
ונכסיה ,ומצאו כי מכירת הקרקע בתנאים המוצעים הנה סבירה ונכונה בנסיבות
המקרה ,ונעשית לטובת החברה ובעלי מניותיה.
ז .דירקטורים להם עניין אישי בהחלטה
בנוסף על היות מר רואי תמרי בעל השליטה בחברה לו עניין אישי בהצעת הרכישה ,מכהן
מר תמרי כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה ,ועל כן יהיה מנוע מלהצביע ביחס להצעת
הרכישה.
.3

הוראות בדבר ההצבעה באסיפה הכללית
.3.1

המועד הקובע
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית ,כאמור בסעיף 182
לחוק החברות ,הינו  6בינואר "( 2019המועד הקובע") ,וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה
בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-
.2000
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.3.2

המניין החוקי ואסיפה נדחית
המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד
לפחות  33%מזכויות ההצבעה (בעצמם או על ידי באי כוחם) ,תוך מחצית השעה מן המועד
שנקבע לפתיחת האסיפה.
לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי,
תידחה האסיפה בשבוע ימים ,לאותו יום ,לאותה שעה ולאותו מקום.
לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי הקבוע ,כאמור לעיל ,כעבור מחצית השעה לאחר
המועד שנקבע לה ,תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

.3.3

הרוב הנדרש
 .3.3.1הרוב הנדרש לאישור נושא  1.1שעל סדר היום ,הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות
סעיף (239ב) לחוק החברות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
()1

במני ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות
שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט
עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה ,המשתתפים בהצבעה;
במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות
הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף  276לחוק החברות,
בשינויים המחויבים;

()2

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה ( )1לא עלה על
שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 .3.3.2הרוב הנדרש לאישור נושא  1.2שעל סדר היום ,הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות
סעיף  275לחוק החברות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
( )1במני ין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות
שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה ,המשתתפים בהצבעה; במניין כלל
הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
( )2סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה
על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
.4

כתב הצבעה והודעות עמדה
.4.1

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו ,באמצעות מיופה כוח להצבעה ,באמצעות
כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית כאמור בסעיף  5להלן.

.4.2

הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי
החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך( www.magna.isa.gov.il :להלן:
"אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ.www.maya.tase.co.il :

.4.3

ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם
באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידי .בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה
את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.
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.4.4

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני ,ללא תמורה ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי
העמדה באתר ההפצה ,לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו
רשומות אצל אותו חבר בורסה ,אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא
מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת
דמי משלוח בלבד.

.4.5

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה יש להמציא עד 48
שעות לפני מועד כינוס האסיפה לעוה"ד מריה (מאשה) ברקוביץ' ו/או הילה סובל במשרד
עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ ,מגדל עזריאלי שרונה ,קומה  ,53מנחם בגין  121תל-אביב
.6701203

.4.6

ככל שבעל מניות לא רשום מעוניין להצביע באמצעות מיופה כח ,עליו להפקיד לפחות 48
שעות לפני מועד כינוס האסיפה יפוי כוח ואישור בעלות בצירוף צילום תעודת הזהות או
צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות (לפי העניין) של בעל המניות ושל מיופה הכוח,
אצל עוה"ד מריה (מאשה) ברקוביץ' ו/או הילה סובל במשרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר
ברץ ,מגדל עזריאלי שרונה ,קומה  ,53מנחם בגין  121תל-אביב .6701203

.4.7

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה
שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי
משלוח בלבד ,אם ביקש זאת.

.4.8

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב ,יציין בכתב ההצבעה את
אופן הצבעתו ,יצרף אליו צילום תעודת הזהות או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות
(לפי העניין) ויפקיד את המסמכים כאמור ,עד  48שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית,
אצל עוה"ד מריה (מאשה) ברקוביץ' ו/או הילה סובל במשרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר
ברץ ,מגדל עזריאלי שרונה ,קומה  ,53תל-אביב .6701203

.4.9

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד  10ימים לפני מועד
האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת
הדירקטוריון הינו עד  5ימים לפני מועד האסיפה.

 .4.10השיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינו  698,402מניות
רגילות של החברה .השיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל
השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות ,הינו  384,121מניות רגילות של
החברה.
.5

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני
בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .ההצבעה באמצעות כתב
הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד  6שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן:
"מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית") .את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד
נעילת מערכת ההצבעה.

.6

המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום
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המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ,לפי תקנה 5א לתקנות
הודעה ומודעה ,הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה (דהיינו עד ליום  7בינואר  .)2019ככל
שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ,קיימת אפשרות שבעקבות זאת
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
 3.4.2לעיל) .מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום לפי תקנה 5א לתקנות הודעה
ומודעה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית ,תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר
משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה לפי תקנה 5א .אין בפרסום סדר היום המעודכן
כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.
.7

נציגי החברה לטיפול בדוח זה
נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד מריה (מאשה) ברקוביץ' ו/או הילה סובל ממשרד פרל כהן
צדק לצר ברץ ,מגדל עזריאלי שרונה ,קומה  ,53תל-אביב  ;671203טלפון .03-303-9000

.8

עיון במסמכים
ניתן לעיין בדיווח המיידי ובמסמכים הנזכרים בו ,במשרד ב"כ החברה ,משרד עוה"ד פרל כהן צדק
לצר ברץ ,מגדל עזריאלי שרונה ,קומה  ,53תל אביב ,בימים א'-ה' בין השעות  ,10:00-18:00ולאחר
תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה ,עוה"ד מריה (מאשה) ברקוביץ' ו/או הילה סובל (טל'03- :
 ,)303-9000וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית ,וכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך:
 http://www.magna.isa.gov.ilושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב.http://maya.tase.co.il :
בכבוד רב,
הרודיום השקעות בע"מ
באמצעות :מר רואי תמרי ,מנכ"ל ודירקטור
גב' יפה לוי ,סמנכ"לית כספים

נספח א'

פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים ,בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
סוג
מספר
זיהוי

מספר
זיהוי

החזקה
בני"ע
שמספרו

נושא

שם משפחה /שם
תאגיד

שם
פרטי

1

איילון קרנות
נאמנות

-

מספר
ברשם
החברות 513011445
בישראל

1104363

1

דנבר רות קפיטל
בע"מ

-

מספר
ברשם
החברות 515482727
בישראל

1104363

2

איילון קרנות
נאמנות

-

מספר
ברשם
החברות 513011445
בישראל

1104363

2

דנבר רות קפיטל
בע"מ

-

מספר
ברשם
החברות 515482727
בישראל

1104363

כמות
ני"ע
שמכוחם
בוצעה
ההצבעה
52,610

5,927,138

52,610

5,927,138

כתב הצבעה/
מדינת
יפוי כוח/
אופן
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פרק ראשון
תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
.1.1

הגדרות
"החברה" או "פנאקסיה ישראל" – פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ.
"פנאקסיה גלובל" או "בעלת השליטה" – פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,חברה פרטית אשר
בעלי מניותיה הינם בין היתר ה"ה ד"ר דוד )דדי( סגל )מחזיק בכ 57.1% -מהון המניות המונפק והנפרע
של בעלת השליטה( ,אסי רוטברט )מחזיק בכ 15.3% -מהון המניות המונפק והנפרע של בעלת השליטה(,
וערן גולדברג )מחזיק בכ 10.6% -מהון המניות המונפק והנפרע של בעלת השליטה( ,המחזיקה כ-
 92.37%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
"החברה הבת" או "פנאקסיה לוגיסטיקה" – פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ ,חברה פרטית אשר החברה
מחזיקה במלוא ) (100%הון המניות המונפק והנפרע שלה.
"הקבוצה" או "קבוצת פנאקסיה" – פנאקסיה גלובל ,החברה ,פנאקסיה לוגיסטיקה ,פנאקסיה
קנאביס ישראל ,פנאקסיה בע"מ ,קוויקאן ,פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ניו מקסיקו אינק,.
פנאקסיה אריזונה  ,LLCפנאקסיה קליפורניה  ,LLCופנאקסיה תעשיות פרמצבטיות דרום אפריקה
בע"מ.
"קבוצת סגל" – קבוצת הפארמה של משפחת סגל המורכבת ,בין היתר ,מהחברות הבאות :מעיין חיים,
לומינרה דרם ,פרודנטיקס ,טרי אוף לייף וקבוצת פנאקסיה.
"פנאקסיה קנאביס ישראל"  -פנאקסיה קנאביס ישראל בע"מ ,חברה פרטית אשר התאגדה בישראל
והינה בבעלותו המלאה ובשליטתו של ד"ר דוד דדי סגל .מחזיקה ברישיון ייצור על פי האסדרה החדשה
) ,(IMC-GMPבתוקף עד ליום  31במרץ .2019
"פנאקסיה בע"מ"  -חברה פרטית אשר התאגדה בישראל והינה בבעלות ובשליטה של משפחת סגל.
מחזיקה ברישיון הפצה על פי האסדרה החדשה ) ,(IMC-GDPבתוקף עד ליום  31במרץ .2019
"קוויקאן" – קוויקאן בע"מ ,חברה פרטית אשר התאגדה בישראל בבעלותה ובשליטתה המלאה
) (100%של פנאקסיה גלובל.
"גידול"  -כל פעולה חקלאית הקשורה בצמח הקנאביס ,ובכלל זה :זריעה ,ריבוי ,הצמחה ,טיפוח זנים,
הפרחה ,השקיה ,הדברה ,קציר ,גיזום תפרחות ,הבחלה ,ייבוש ,עיבוד ,טיפול בתוצרת ,אריזה ,אחסון
התוצרת ,השמת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו.
"האמנה" – האמנה היחידה לסמים נרקוטיים (The Single Convention on Narcotic Drugs) 1961
של האו"ם ואשר תוקנה בשנת  .1972באמנה כללים באשר לפיקוח על השימוש בסמים מסוכנים.
"הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
"הרודיום" – חברת הרודיום השקעות בע"מ ,חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב.
"חוק החברות" – חוק החברות ,תשנ"ט.1999-
"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
"יק"ר" – היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.
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"מנב"ט" – ממונה ביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות בתקן .IMC-GSP
"פקודת הסמים המסוכנים"  -פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג.1973-
"קנאביס" – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע או יקבעו על ידי היק"ר.
"קנבינואידים" ) – (Cannabinoidsקבוצה של תרכובות כימיות המצויה בצמח הקנאביס.
הקנבינואידים הצמחיים נחשבים כתרכובות בעלות פעילות פרמקולוגית ומצטברים בעיקר באזור
התפרחת של הצמח .מחקרים מעידים שהקנבינואידים משפיעים על המערכת האנדוקנבינואידית
)מערכת העברת אותות בגוף האדם( ומעורבים במגוון רחב של תהליכים פיזיולוגיים ופתולוגיים .נכון
למועד המתאר מוצרי הקנאביס המאושרים לשימוש רפואי מסווגים על פי היחס והכמות של
הקנבינואידים  CBD ,THCו.CBN -
"רישיון" – רישיון שהונפק על ידי מנהל היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות לאחת החוליות
בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי )ריבוי ,גידול ,ייצור ,אחסון והפצה ,בית מרקחת ,מעבדה(.
"שמן קנאביס רפואי" – מיצוי תפרחות קנביס מהול בשמן ,ארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל של מיצוי
הקנביס המהול )נטו( הוא  10גר'.
"תפרחות קנאביס" – תפרחות מיובשות לאחר "טרימינג" ע"פ אמות המידה כפי שנקבעו ע"י היק"ר.
"תפרחות קנאביס רפואי" – תפרחות מיובשות וארוזות באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס
)נטו( בכל אריזה הוא  10גר'.
"שרשרת האספקה או שרשרת הערך" – ) (1חוות ריבוי; ) (2חוות גידול; ) (3מפעל ייצור; ) (4בית
מסחר לאחסון והפצה; ) (5בית מרקחת לניפוק מוצרי קנאביס.
"תחום הפעילות"  -ייצור מוצרים מבוססי קנאביס רפואי )להלן" :המוצרים"( אשר:
א .מקור חומר הגלם הקנבינואידי הוא בישראל ,גם אם שוק היעד של המוצרים איננו ישראל.
ב .שוק היעד הוא ישראל גם אם מקור חומר הגלם הקנבינואידי איננו בישראל.
תחום הפעילות אינו כולל ייצור מוצרים כאשר מקור חומר הגלם הקנבינואידי איננו ישראל ומדינת
היעד איננה ישראל.
תחום הפעילות איננו כולל ייצוא מוצרים לארצות הברית וקנדה.
"הסכם תיחום פעילות" – הסכם בין החברה לבין פנאקסיה גלובל בע״מ המסדיר את פעילותה
הבלעדית של החברה בתחום הפעילות.
" – "IMC Medical Gradeרמת איכות הראויה לשימוש רפואי של מוצרים על בסיס קנאביס
בהתאם לתנאי איכות נאותים של היק"ר ,IMC-GSP ,IMC-GDP ,IMC-GMP ,IMC-GAP :אשר
מגדירים את קווי הפעילות ואמות המידה להם נדרשים חוליות שרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי.
" – (Israel Medical Cannabis – Good Agriculture Practice) "IMC-GAPגידול בתנאים נאותים
של קנאביס לשימוש רפואי.
" – (Israel Medical Cannabis – Good Manufacturing Practice) "IMC-GMPייצור בתנאים
נאותים של מוצרי קנאביס רפואי.
" – (Israel Medical Cannabis – Good Distribution Practice) "IMC-GDPהפצה בתנאים
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נאותים של מוצרי קנאביס רפואי או של חומרי הגלם לכל אורך שרשרת ההפצה )מהיצרן עד הצרכן
הסופי(.
" – (Israel Medical Cannabis - Good Security Practice) "IMC-GSPאבטחה בתנאים נאותים
של שרשרת האספקה לקנביס רפואי.
.1.2

כללי

 .1.2.1פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ )להלן" :החברה" ו/או "פנאקסיה ישראל"( הינה חברה
פרטית הרשומה בישראל אשר התאגדה ונרשמה על פי חוק החברות ,תשנ"ט ,1999-ביום  18במאי
.2017
 .1.2.2הקבוצה מהווה את חטיבת הקנאביס בקבוצת סגל.
קבוצת סגל פועלת בתחום הפארמה זה למעלה מארבעה עשורים ,מעסיקה כיום מעל  200עובדים,
מייצרת למעלה מ 600 -מוצרים פרמצבטיים שונים ,ומשווקת אותם בלמעלה מ 30 -מדינות ברחבי
העולם .מוצרים ומתקנים של קבוצת סגל נבחנו על ידי כ 22 -רשויות בריאות שונות בעולם.
 .1.2.3הנהלת החברה כוללת צוות מנוסה ומקצועי ביותר בעלי ידע תיאורטי ומעשי נרחב בשיטות ייצור
וטיפול רפואי :ד''ר דדי סגל ,מנכ''ל ,דירקטור ומייסד; עו''ד אסי רוטברט ,מנהל עסקים ראשי
ודירקטור; ד''ר ערן גולדברג ,סמנכ''ל טכנולוגיות ודירקטור .חברי הוועדה המייעצת לדירקטוריון
החברה הינם ,פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל בכימיה לשנת  ,2014פרופ' דוד )דדי( מאירי ,חוקר
ראשי במעבדה לחקר הסרטן וחקר קנבינואידים בטכניון ,וד''ר נועה ליבוביץ ,ראש היחידה לפיתוח
מוצרים חדשניים בחברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ .מר גיל בנימיני ,סמנכ''ל הכספים ,שימש
בתפקידים במגוון חברות ,לרבות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו''ל.
 .1.2.4כחלק מפעילותה בתחום הפעילות ,התקשרה החברה עם קבוצת פנאקסיה בהסכם לקבלת זכות שימוש
בלעדית ,בלתי חוזרת ,שאינה ניתנת להעברה ,לעשות שימוש בכל הקניין הרוחני אשר בבעלותה של
קבוצת פנאקסיה בתחום הפעילות ,לרבות פטנטים ורישיונות ככל שנדרש ,כמפורט בסעיף  3.12להלן.
 .1.2.5בפעילותה מתבססת החברה ,בין היתר ,גם על הידע הרב והמתקדם אשר נצבר בקבוצת סגל ,ועל הנסיון
שנצבר אצל הנהלת החברה לאורך השנים .מטרת החברה הינה להביא למודרניזציה בתחום הרפואי
תוך פיתוח פתרונות פרמצבטיים מהפכניים המנצלים את המאפיינים הייחודיים של הקנאביס הרפואי.
כמובילה בתחום הרפואה המתפתח במהירות ,החברה מובילה את האימוץ של טיפולים המבוססים על
קנאביס רפואי באמצעות מגוון שיטות מתן מוכרות ,אשר יכולות לשפר באופן קיצוני את חייהם של
מטופלים במגוון רחב של מצבים רפואיים .החברה שואפת להגדיל את הנגישות למוצרי מבוססי
קנאביס רפואי בעזרת מוצרים חדשניים מחזית הטכנולוגיה ומגוון שיטות מתן חדשות ומוכרות.
 .1.2.6כמו 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 ,החברה מייצרת צורות מתן המספקות הדירות של מינון החומרים
הפעילים המסופקים למטופלים.
 .1.2.7קבוצת פנאקסיה היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור לייצור תרופות מבוססות
קנאביס רפואי )תקן  ,(IMC-GMPוכן היא אחת משתי החברות הראשונות שהחלו לשווק מוצרי
קנאביס לשימוש רפואי בבתי מרקחת בישראל.
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הייצור מתבצע כיום בפועל באמצעות מחזיקת הרשיון ,פנאקסיה קאנביס ישראל ,בבלעדיות עבור
החברה ,תמורת החזר מלוא עלויות הייצור בפועל .לחברה ניתנה אופציה לרכוש את הרשיון ו/או את
פעילות הייצור תמורת  100ש״ח ,בכל עת ,בכפוף לאישור היק״ר ,כמפורט בסעיף  3.13.1להלן.
כמו כן ,לפנאקסיה מעבדה אנליטית פנימית )בשטח מפעל החברה( ,אשר מוסמכת על ידי משרד
הבריאות לביצוע בדיקות מעבדה ,ואשר מחזיקה רישיון בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות בקנאביס
בהתאם להיקף פירוט ההסמכה של המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה של משרד הבריאות.
נכון למועד מתאר זה ,למיטב ידיעת החברה ,מחזיקות שתי חברות נוספות בתקן  IMC-GMPבישראל.
קבוצת פנאקסיה מחזיקה גם באישור למתן שירותי הפצה של מוצרי קנאביס רפואי בישראל (IMC-
) ,GDPאשר הוענק על ידי היק"ר לפנאקסיה בע"מ .פנאקסיה בע"מ התקשרה עם החברה ועם החברה
הבת בהסכם להענקת שירותי הפצה בתחום הפעילות ,באמצעות הרישיון ,כנגד החזר מלוא עלויות
ההפצה בפועל.
לתיאור הסכם השימוש ברישיון הייצור והסכם הענקת שירותי ההפצה ראו סעיף  3.13להלן.
יצוין גם כי לקבוצה אישור מממונה הביטחון האחראי לתחום האבטחה והביטחון ביק"ר )להלן:
"מנב"ט היק"ר"( ביחס למפעל החברה – .IMC-GSP
 .1.2.8מפעל החברה מצוי באזור תעשייה בעיר לוד .פעילות החברה מתבצעת בשטח של כ 1,150 -מ"ר .החברה
שוכרת את הקומה בשכירות משנה מבעלת השליטה בחברה ,בתנאי גב אל גב לתנאי הסכם השכירות
העיקרי .לפרטים בדבר הסכם שכירות המשנה ראו סעיף  3.11להלן.
 .1.2.9להערכת הנהלת החברה ,נכון להיום ,פעילותה בתחום הייצור של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי הינה
הגדולה בישראל .החברה מייצרת כ 50,000 -מוצרים בחודש בשוק הישראלי בלבד ,כולל ייצור של 9
מתוך  10מותגי הקנאביס הרפואי הנמכרים כיום בישראל ,לרבות מותג הפרימיום "אקסיבן" המיוצר
בשיתוף פעולה עם חברת התרופות "רפא" )ראו סעיף )3.4ז( להלן(.
החברה ערוכה כבר היום להגדיל את היקף פעילותה וזאת ככל שתגדל כמות חומר הגלם הזמינה
בישראל ) (IMC-GAPויתקבלו רשיונות גידול למגדלים נוספים.
 .1.2.10כבר היום ,החברה מייצרת מעל  30סוגי מוצרי קנאביס לשימוש רפואי  1באיכות גבוהה (Medical
) ,Gradeלמגוון ההתוויות הרפואיות המאושרות כיום על ידי משרד הבריאות ובמגוון רחב של דרכי
מתן ,לרבות שאינן מבוססות עישון ,כגון שמנים ,טבליות ,פתילות ,וכן דור שני של מוצרים המותאמים
למחלות פרקינסון ,אלצהיימר ,פסוריאזיס ומחלות מעי דלקתיות .מוצרים אלו עדיין אינם ניתנים
לשיווק והפצה בישראל ,והחברה החלה בהליכים לרישום של חלקם על מנת להתחיל לשווקם בישראל
בשנת .2019
דרכי המתן האמורות מספקות פתרונות מיטביים עבור חולים ורופאים ,מבחינה בטיחותית ומבחינת
המינון למטופל .מוצרי הקנאביס לשימוש רפואי של הקבוצה מותאמים במיוחד כדי לענות על מגוון
רחב של צרכים ייחודיים של מטופלים.
 .1.2.11המודל העסקי עליו מתבססת החברה הינו התמקדות ביצירה והרחבה של שוק הקנאביס התרופתי
 1בישראל נכון להיום מותר לשווק רק תפרחות ,תפרחות מגולגלות ושמנים .יתר המוצרים אליהם מתייחס מתאר זה ,מיוצרים על
ידי החברה כיום לצורכי מו''פ ,אך עדיין אינם ניתנים לשיווק בישראל .כמו כן ,המוצרים כאמור מיוצרים ומשווקים על ידי החברה
האחות פנאקסיה ארצות הברית ,בארצות הברית .החברה נמצאת בהליכי רישום של המוצרים הנ״ל בישראל ,ומצפה כי תתחיל
לשווק אותם בישראל ,עם תום הרישום ,במהלך שנת .2019
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תחת האסדרה החדשה ,תוך יישום סטנדרטים של תעשיית התרופות בעולם הקנאביס ,דהיינו ייצור
מוצרי קנאביס לשימוש רפואי אשר עומדים בסטנדרטים הרפואיים המחמירים ביותר בישראל
ובעולם.
להערכת הנהלת החברה ,מעבר תחום הפעילות לסטנדרט תרופתי צפוי לחזק את רמת האמינות במוצרי
קנאביס רפואי ונגישותם בקרב אוכלוסיות שונות ,להביא לייצור המוצרים באיכות גבוהה יותר
ולהגדיל את מגוון המחלות להן ניתן יהיה להעניק מענה תרופתי ,ובדרך זו להרחיב את פוטנציאל השוק
ולהגדיל את רמת הרווחיות בתחום.
החברה מעריכה כי שיווק מוצרים בסטנדרט תרופתי בארץ ובעולם ,צפוי להרחיב את קהל המטופלים
הפוטנציאלי כך שיכלול גם מטופלים אשר אינם משתמשים במוצרי קנאביס רפואי היום ,כדוגמת,
חולים במחלות אשר אינן מקבלות מענה במסגרת המוצרים הקיימים היום ולקוחות מבוגרים
וקשישים.
 .1.2.12להערכת הנהלת החברה ,ביכולתה להציע פתרונות מגוונים אשר יאפשרו הגדלה של פוטנציאל השוק,
המצוי בשלבי התפתחות אינטנסיביים.
 .1.2.13כך ,בין היתר ,מסוגלת החברה לספק מגוון רחב של מוצרים הזמינים בדרכי מתן אחרות מדרכי המתן
המקובלות היום – עישון או בליעת שמן – באיכות גבוהה ,בעלי הרכב ידוע וקבוע ומינונים מדויקים,
באופן הדיר )על בסיס טכנולוגיה מתקדמת( .מוצרים אלו עדיין אינם ניתנים לשיווק והפצה בישראל,
והחברה החלה בהליכים לרישום של חלקם ,על מנת להתחיל לשווקם בישראל בשנת .2019
בנוסף ,לחברה יכולת לזהות כ 20 -קנבינואידים וטרפנים שונים  2ולבצע מניפולציות בחומרים הפעילים
ולכוונם למחלות ספציפיות באופן שהוכח קלינית במחקרים מקיפים וזאת על בסיס הידע הרחב שנצבר
במסגרת פעילות הקבוצה.
להערכת הנהלת החברה ,יכולותיה כפי שפורטו לעיל ,יחד עם הגברת האמינות במוצרי קנאביס רפואי
בקרב הרופאים והמטופלים ,יאפשרו את הגדלת השוק הפוטנציאלי.
 .1.2.14ביום  27בינואר  2019אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרים מוגמרים מבוססי קנאביס רפואי אשר
אושרו על ידי משרד הבריאות .בהתאם לאישור ,לא יותר ייצוא של שתילים ,ייחורים או זרעים .כמו
כן ,הייצוא יותר למדינות החתומות על אמנה בנושא ומתירות במפורש ייבוא ושימוש במוצרים כאמור
בתחומן .בנוסף ,רק חברות בעלות אישורים על פי האסדרה החדשה יוכלו להגיש בקשה לקבל היתר
ייצוא ,כאשר הצפי לתחילת הייצוא בפועל הינו  9חודשים עד שנה ממועד אישור הממשלה וזאת לאחר
השלמת החקיקה והסדרת הרגולציה בנושא .להערכת הנהלת החברה ולמיטב ידיעתה ,בכפוף להסדרת
הרגולציה בנושא ,החברה ממוצבת באופן המיטבי מבין מתחריה ,לייצוא מוצרי קנאביס לשימוש רפואי
לאירופה ולמדינות נוספות ,במסגרת תחום הפעילות .הערכה זו מתבססת על השלב בו מצויה פעילותה
של החברה בפרט ,ופעילות הקבוצה בכלל ,כאשר רמת התקדמות הקבוצה בכללותה ,לרבות תשתיות
השיווק הבינלאומיות אשר מצויות ברשותה ,צפויות לתרום רבות גם להליך ייצוא של מוצרי קנאביס
רפואי על ידי החברה במסגרת הפעילות.
הנהלת החברה מעריכה כי החברה תוכל להתחיל בייצוא מוצריה באופן מיידי לאחר קבלת היתר ייצוא

 2מהם  9מתוקפים ועוד  11בתהליך תיקוף.
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על ידי ממשלת ישראל.
יתר על כן ,הנהלת החברה מעריכה כי הגידול הצפוי בהיקף מגדלי הקנאביס לשימוש רפואי הצפוי
בישראל מחד )צפויים להינתן כחמישים רישיונות למגדלים ) ,(3(IMC-GAPיחד עם הגידול הצפוי
בדרכי ההפצה של הקנאביס הרפואי מאידך )צפויים להינתן מאות רישיונות לבתי מרקחת בישראל
למכירת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי( ,לעומת מיעוט המפעלים בעלי רשיון ) IMC-GMPנכון למועד
מתאר זה מחזיקות ברישיון כאמור רק הקבוצה ושתי חברות נוספות( ,ממצבים את החברה בעמדת
כוח בשרשרת הערך של תחום הפעילות .להערכת החברה עמדה זו נכונה ביתר שאת לאור היתר הייצוא
של מוצרי קנאביס רפואי ממדינת ישראל אשר אושר ביום  27בינואר .2019
 .1.2.15על פי פרסומים שונים ,קיימים בישראל על פי האסדרה הישנה כ 30,500 -בעלי רישיון לטיפול בקנאביס
לשימושים רפואיים4 .
המידע האמור בסעיף  1.2זה לעיל ,לרבות ביחס להערכות החברה בקשר עם גידול השוק הפוטנציאלי,
הצעת פתרונות מגוונים שיאפשרו גידול בשוק הפוטנציאלי ,חיזוק רמת האמינות במוצרי קנאביס
רפואי ,קבלת אישור לשיווק והפצה בישראל במהלך שנת  2019של מוצרים בדרכי מתן אחרות מדרכי
המתן המקובלות היום ,ומועד תחילת ייצוא מוצריה ,הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק
ניירות ערך ,אשר התממשותו תלויה ,בין היתר ,במצב השוק ,בהתפתחות המחקר והפיתוח שלה
ובקבלת אישור לתחילת ייצוא ממדינת ישראל .לאור האמור לעיל התממשותו של המידע האמור אינה
וודאית וייתכן כי המידע כאמור יתממש באופן שונה מהאמור לעיל ו/או לא יתממש כלל כתוצאה
מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים
בסעיף  3.26למתאר זה.
 .1.2.16התקשרות בהסכם מיזוג עם הרודיום השקעות בע"מ
לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למיזוג פעילותה עם ולתוך הרודיום ,ראו דוחות מיידיים
שפרסמה הרודיום בימים  30בדצמבר  2018ו 2 -בינואר  ,5 2019אשר האמור בהם נכלל במתאר זה על
דרך ההפניה.
.1.3

מבנה החזקות החברה
החברה מחזיקה במלוא ) (100%הון המניות המונפק והנפרע של פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ.

.1.4

תחום הפעילות

 .1.4.1החברה פועלת כיום ,הן על פי האסדרה הישנה )אשר עתידה להסתיים ביום  31במרץ  (2019והן במסגרת
פיילוט על פי האסדרה החדשה וזאת מכוחם של שני רישיונות נפרדים – רישיון ייצור על פי האסדרה
הישנה ורישיון ייצור  IMC-GMPעל פי האסדרה החדשה.
 .1.4.2בפעילותה על פי האסדרה הישנה ,מקבלת החברה חומר גלם )תפרחות קנאביס( מ 7 -מתוך  8המגדלים
המורשים לפי האסדרה הישנה ,מייצרת עבור לקוחותיה את המוצרים הבאים (1) :אריזות תפרחת; )(2
שמנים; ) (3תפרחות מגולגלות ,ומוסרת את המוצרים ישירות לבתי המטופלים ו/או מחלקת את
המוצרים במרכזי חלוקה ו/או מוסרת המוצרים למגדלים לצורך חלוקה עצמית למטופלים שלהם.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696 3
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5413222,00.html 4
http://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press04.07.17u.aspx
 5מס' אסמכתא 2018-01-128469 :ו ,2018-01-000918 -בהתאמה.
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כאמור לעיל ,האסדרה הישנה צפויה להסתיים ביום  31במרץ  2019עם כניסתה לתוקף של האסדרה
החדשה במלואה.
בפעילותה במסגרת הפיילוט על פי האסדרה החדשה ,רוכשת החברה חומר גלם )תפרחות קנאביס(
ממגדלים מורשים על פי האסדרה החדשה )בעלי רישיון  IMC-GAPמהיק"ר( ,מייצרת את המוצרים,
ומוכרת אותם לבתי המרקחת המורשים או מפיצה אותם לבתי המטופלים ,לפי בחירת המטופל .למועד
מתאר זה ישנם  6מגדלים המורשים לפי האסדרה החדשה ,כאשר עם כניסתה של האסדרה החדשה
לתוקף מלא ,צפויים להיות כ 50 -מגדלים מורשים  6מהם תוכל החברה לרכוש חומר גלם.
וביתר פירוט – במסגרת האסדרה הישנה ,רק למגדלים מורשים מותר לגדל ולהפיץ את המוצרים
ישירות למטופלים ,במחיר מפוקח .על פי האסדרה הישנה חלק מהמגדלים המורשים מייצרים בעצמם
מוצרים בחוות הגידול שלהם ,וחלק מהמגדלים מייצרים את המוצרים אצל החברה בקבלנות משנה,
למרות שאינם חייבים לעשות כן .כמו כן ,על פי האסדרה הישנה ,המוצר שייך למגדלים ,רק הם רשאים
לחלק את המוצר למטופלים ,והחברה רשאית לגבות מהמגדלים אך ורק עמלת ייצור ואריזה כקבלן
משנה.
עם כניסתה הצפויה של האסדרה החדשה בתחום ,המתוכננת לסוף חודש מרץ  ,2019רק יצרנים בעלי
רישיון ייצור ) (IMC-GMPיהיו רשאים לייצר מוצרים מבוססי קנאביס רפואי וכן יהיו רשאים למכור
מוצרים לבתי מרקחת מורשים )באמצעות מפיץ בעל רישיון ) (IMC-GDPולמטופלים באמצעות בתי
המרקחת .יתר על כן ,על פי האסדרה החדשה ,בעלי רישיונות גידול לא יהיו רשאים עוד לייצר מוצרים
בעצמם ולא יהיו רשאים למכור מוצרים למטופלים או לבתי המרקחת באופן ישיר אלא רק למפעל בעל
רישיון ייצור בלבד ) .(IMC-GMPבנוסף ,על פי האסדרה החדשה ,בעלי רישיונות גידול יהיו רשאים
לגדל תוצרת חקלאית בלבד ,ולמכור אותה אך ורק לבעל רישיון ייצור על פי האסדרה החדשה(IMC-
).GMP
המודלים העסקיים על פיהם פועלת החברה מול לקוחותיה וספקיה:
) (1ייצור עצמי או בשיתוף פעולה עם משווק – על פי מודל זה החברה רוכשת תוצרת קנאביס רפואי
ממגדלים מורשים ומייצרת מוצרים אשר נמכרים בבתי מרקחת מורשים או משונעים ישירות לבתי
מטופלים תחת שם מותג )"אקסיבן" למשל(.
) (2ייצור במודל  – OEMעל פי מודל זה החברה מקבלת תוצרת קנאביס רפואי מהמגדל )ללא עלות(,
מייצרת בעזרת התוצרת מוצרים עבור המגדל תחת שם המותג שלו ומשנעת עבור המגדל את
התוצרת בתמורה לתשלום של דמי ייצור ודמי שינוע בלבד.
בנוסף ,החברה מפעילה באמצעות החברה הבת ,פנאקסיה לוגיסטיקה ,שרות להפצת המוצרים ישירות
לבתי המטופלים .במסגרת שרות זה ,מפעילה פנאקסיה לוגיסטיקה שרות לקוחות )קול סנטר( המטפל
בהזמנות של למעלה מ 10,000 -מטופלים בחודש ושרות הפצה המשנע את המוצרים ישירות לבתי
המטופלים.

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696 6
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.1.5

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

 .1.5.1הון המניות של החברה למועד המתאר הינו כדלקמן:
ההון הרשום של החברה הינו  4,600ש"ח והוא מורכב מ 4,000 (1) -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ כ"א;
ו 600 (2) -מניות בכורה א' בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א.
ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ 3,133 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ כ"א.
 .1.5.2עסקאות בניירות הערך של החברה:
תאריך

הפעולה

רוכש/מוכר

יוני 2017

מחיר העסקה

הקצאת  484מניות בכורה  2,357אלפי ש"ח*.
סוג א' של החברה

אוגוסט 2017

BH Can Holding, LLC 7

יולי 2018

ינואר 2019

ינואר 2019

רכישת  239מניות רגילות  1,978מיליון ש"ח.
של החברה מפנאקסיה
גלובל
המרה של  484מניות בכורה מימוש אופצייה להמרה ל9,680 -
סוג א' של החברה למניות מניות רגילות של בעלת השליטה,
ללא תוספת כספית.
רגילות של בעלת השליטה

אלאגוס הולדינגס

נכסי בארינבוים

בע"מ 8

בע"מ 10

מן קפיטל השקעות

בע"מ 12

השקעה בבעלת השליטה כמפורט בדוח המיידי.
הכוללת מנגנון המרה
עתידית למניות בחברה 9
השקעה בבעלת השליטה כמפורט בדוח המיידי.
הכוללת מנגנון המרה
עתידית למניות בחברה 11

* החברה רשמה בדוחותיה הכספיים סך נוסף של  1,643אלפי ש"ח כהתחייבות בגין אופציית רכש
בפנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ניו מקסיקו אינק.
.1.6

חלוקת דיבידנדים
ממועד הקמתה לא חילקה החברה ו/או לא הכריזה על חלוקת דיבידנדים.
למועד המתאר לא אימצה החברה מדיניות דיבידנד.
מלבד המגבלות הקבועות בדין ,לא קיימות על החברה מגבלות כלשהן לחלוקת דיבידנד.
למועד המתאר אין לחברה יתרת רווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בחוק החברות.

 7למיטב ידיעת החברה ,חברה פרטית אשר התאגדה במדינת דלאוור בארה"ב.
 8למיטב ידיעת החברה ,חברה פרטית בבעלותו של מר רן נוסבאום.
 9ראו דוח מיידי שפרסמה הרודיום ביום  9בינואר ) 2019מס' אסמכתא ,(2019-01-004107 :אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך
ההפניה.
 10חברה בבעלותו של מר צביקה בארינבוים.
 11ראו דוח מיידי שפרסמה הרודיום ביום  13בינואר ) 2019מס' אסמכתא ,(2019-01-005142 :אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך
ההפניה.
 12חברה בבעלותו של מר מארק זלצמן.
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פרק שני  -מידע אחר
.2.1

מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה
לפרטים ראו דוחות על הרווח הכולל בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2017המצורפים למתאר זה.

.2.2

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
פעילות החברה עשויה להיות מושפעת ממגמות ו/או אירועים ו/או התפתחויות שונות בסביבה המקרו
כלכלית בה היא פועלת ,אשר לחברה אין יכולת השפעה עליהם ואלה עשויים להשפיע ,חלקם באופן
מהותי ,על התפתחותה ותוצאותיה העסקיות ,כמפורט להלן.

 .2.2.1רגולציה
למועד המתאר ,קיימת מגמה של שינויי רגולציה וחקיקה בעולם אשר מתירים ו/או מקלים על השימוש
בקנאביס לצרכים רפואיים  .13להערכת החברה ,שינויי רגולציה כאמור עשויים להשפיע לחיוב על
פעילותה העסקית ולהגדיל את פוטנציאל גיוס ההון והמכירות שלה ,ככל ובכפוף לשמירה על כל
האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי דין כתנאי לפעילותה של החברה ,כמפורט במתאר
זה .למועד המתאר ,קיימת רגולציה עולמית ומקומית העשויה להשפיע על פעילות החברה )לחיוב או
לשלילה( ,ובכלל זה רגולציה בכל הנוגע לשימוש בקנאביס לשימוש רפואי ,יצוא ויבוא של מוצרי
קנאביס לשימוש רפואי וכד' .החברה עוקבת אחר התפתחות הרגולציה בתחום הנוגעת לפעילותה
ותפעל ,ככל שניתן ,לבצע את ההתאמות הנדרשות בקשר עם סוג ואופי הפעילות ובין היתר ,בנוגע
למוצרים אשר בכוונתה לפתח.
תיאור כללי של הרגולציה בישראל
מדינת ישראל מחויבת לאמנת היחידה בדבר סמים נרקוטיים משנת  1961של האו"ם )להלן:
"האמנה"( 14 ,במסגרתה נקבע כי משרד הבריאות ישמש "סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע לאסדרה
ופיקוח השימוש בקנאביס לשימוש רפואי .נכון למועד המתאר ,קנאביס מוגדר בפקודת הסמים
המסוכנים כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימוש ,אלא אם ניתן לכך רישיון כדין על ידי מנכ"ל משרד
הבריאות או גוף המוסמך לכך .היק"ר הינו הגוף הייחודי המוסמך למשטר פיקוח ,בקרה ואסדרה ביחס
לשימוש בקנאביס רפואי ,בהתאם להחלטת ממשלה מס'  15 3609.בנוסף ,לפי החלטה זו הוקמה ועדת
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
מסוימות ,באישור מיוחד של משרד הבריאות .במרוצת השנים ,חלה עליה בכמות המטופלים
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.

/https://www.medicalcannabis.co.il 13מריחואנה-רפואית-בעולם/
.The Single Convention on Narcotic Drugs 14
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609 15
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בשנת  2016התקבלה החלטת ממשלה מס'  16 1587אשר קבעה את המתווה להסדרת תחום הקנאביס
הרפואי ואשר מכוחו נכתבה האסדרה החדשה .על בסיס מתווה זה פרסם היק"ר תקינות מתאימות
לכל חוליה בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי )לעיל ולהלן" :האסדרה החדשה"( 17 .האסדרה
החדשה קובעת סטנדרטים נאותים לאיכות על מנת לאפשר שימוש רפואי נאות בקנאביס רפואי באופן
הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות .מאחורי האסדרה החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות(1) :
פיקוח על פרקטיקה רפואית והתוויות לשימוש בקנאביס רפואי על ידי מטופלים; ) (2אפשרות לנגישות
ואספקה של קנאביס רפואי באיכות טובה ,על בסיס אמות מידה ותנאי איכות אדוקים.
בנוסף ,המדיקליזציה של תחום הקנאביס הרפואי שמוביל משרד הבריאות בראשות היק"ר ,כוללת גם
הסמכת  81רופאים להעניק אישורים לשימוש בקנאביס רפואי ) 18כאשר עד חודש ספטמבר  ,2017היו
בסה"כ  36רופאים( .הוספת הרופאים הינו מהלך אשר נועד בין השאר "להנגיש" את הליך קבלת
הרישיונות לחולים נוספים .על פי פרסומים שונים מספר הרופאים אשר יוסמכו צפוי להיות גדול אף
יותר19 .
האסדרה החדשה מבוססת על העיקרון שכל פעולה בצמח הקנאביס במהלך שרשרת הפקה ,לרבות
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
איכות הראויה לשימוש רפואי וכן דרישות אבטחה קפדניות ומפוקחות בהתאם לסוג הרישיון ,כפי
שגובשו וכי שיעודכנו מעת לעת ,לרבות ובהתאם להמלצות המשרד לביטחון פנים ,ובכל הקשר
לאבטחה ומיגון – המלצות משטרת ישראל.
למיטב ידיעת החברה ,ובהתאם לנתונים שנמסרו על ידי מנהל היק"ר בוועדה למלחמה בסמים מיום
 18בדצמבר  ,2017הוגשו מאות בקשות לרישיונות גידול וריבוי והתקבלו  242אישורים זמניים לגידול
ו 156 -אישורים זמניים לריבוי .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה הוגשו  60בקשות להקמת מפעל ייצור,
מתוכן  29קיבלו אישורים זמניים;  96בתי מרקחת הגישו בקשה לשיווק מוצרי קנאביס ומתוכם 72
קיבלו אישורים זמניים )אשר מתוכם קצת פחות מ 40-הם סניפים של סופר-פארם(;  44בתי מסחר
הגישו בקשות לשיווק מתוכן  22קיבלו אישורים ראשוניים20 .
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 ההפצה והניפוק שלהם ,כולם ייעשו תחת בקרה ופיקוח אדוק של
 ,good-practicesבהתאם ל .IMC-Medical Grade 21 -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 פרוטוקולי עבודה סטנדרטים .לכל אורך שרשרת ההפקה צריכות להיערך בדיקות
אנליטיות סדירות ותקופתיות כנדרש ,על מנת לוודא ולתעד כי הצמח עומד בסטנדרטים האנליטיים
וברמת האיכות הנדרשים בכל שלב משלבי שרשרת ההפקה.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx 16
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf 17
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx 18
https://www.haaretz.co.il/news/health/1.6644215/https://quality.doctorsonly.co.il/2018/11/152736 19
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx 20
.IMC-GSP ,IMC-GDP ,IMC-GMP ,IMC-GAP 21
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שרשרת ההפקה חולקה לחמישה שלבים ,אשר לכל אחד מהם נדרש רישיון

נפרד22 .

)א( מתקן ריבוי  – 23מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח של זנים של צמח הקנאביס
בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות )תקן .(IMC-GAP
)ב( מתקן גידול  – 24מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס רפואי בהתאם לאמות מידה חקלאיות
ראויות )תקן  .(IMC-GAPמתקן הגידול מקבל את אצוות הריבוי ממתקן הריבוי ובה מגדלים
אותה עד להפיכתה לאצוות גידול ,שהינה כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנאביס מסוג אחד,
בעלי זהות גנטית אשר נקצרו באותו זמן.
)ג(

מפעל ייצור  – 25בשלב זה מועברת אצוות הגידול ממתקן הגידול אל מפעל הייצור לצורך עיבוד,
ייצור ואריזה של מוצרי קנאביס ,בדומה למפעלי תרופות ואשר יתנהלו בהתאם לאמות מידה
מקצועיות מתאימות )תקן  .(IMC-GMPהקבוצה בעלת תקן כאמור.
למיטב ידיעת החברה ,מלבד החברה במדינת ישראל קיימות נכון למועד פרסום המתאר רק שתי
חברות נוספות בעלות תקן .IMC-GMP

)ד( בית מסחר למוצרי קנאביס  – 26לאחר הפיכת צמח הקנאביס למוצר מוגמר וארוז ,יועברו
המוצרים המוגמרים לאחסון ולהפצתם .בית המסחר יתנהל ,בין היתר ,בהתאם לאמות מידה
מקצועיות הולמות )תקן  .(IMC-GDPהחברה  27בעלת רישיון שינוע כאשר במקביל לכך היא
התקשרה עם חברות בעלות בתי מסחר לצורך קיום שרשרת הפקת הקנאביס הרפואי.
)ה( בית מרקחת ניפוק מוצרי קנאביס – בשלב הסופי ,המוצרים המוגמרים יוחזקו ויונפקו למטופלים
בעלי רישיונות שימוש )מרשמים( בקנאביס למטרות רפואיות .לחברה הסכם לקבלת שירותי בית
מרקחת עם לומינרה פארם בע"מ מקבוצת סגל ,כמפורט בסעיף  3.13.3להלן.
מלבד חמשת הרישיונות כאמור לעיל ,קיים גם רישיון שישי של מעבדת שרות לתחום הקנאביס
הרפואי.
אבטחה  -בנוסף ,כל בעל רישיון חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על הקנאביס ומוצריו
מפני אובדן או גניבה .בשל החשש כי הקנאביס יהווה מוקד משיכה לגורמים עבריינים ,במסגרת
האסדרה החדשה נקבעו אמות 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 דורשת כי הפעילות תאובטח בתנאים
נאותים בהתאם לתקן  .IMC-GSP 28אמות המידה הקבועות בתקן  IMC-GSPמחייבות אבטחה
ומיגון עבור כל 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 לעיסוק בקנאביס רפואי .כל אתר

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdf 22
https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.pdf 23
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf 24
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf 25
https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf 26
 27ראו סעיף  1.2.7לעיל.
https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf 28
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בשרשרת ההפקה חייב לעמוד בדרישות אבטחה שוטפות .אי עמידה בדרישות האבטחה עלולה להוות
עילה לשלילת אישור האבטחה וסגירת האתר ו/או הפסקת שינוע אל ומהאתר.
לקבוצה תקן  IMC-GSPביחס למפעל החברה ולאמצעי השינוע בהם עושה החברה שימוש.
הליך קבלת רישיון כולל ארבעה שלבים :בשלב הראשון מוגשת בקשה לקבלת 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 )מתקן גידול ,מפעל ייצור ,וכיוצ"ב( על בסיס האישור הראשוני .במסגרת שלב זה נבחנת
עמידה בתנאי איכות נאותים ובתנאי אבטחה ומוגשת בקשה לרישיון; השלב הרביעי הינו שלב קבלת
הרישיון .הרשיון ניתן לחידוש בכפוף למגבלות ותנאים של היק"ר ,והמשך התנהלות שוטפת אשר
כוללת מספר ביקורות שנתיות ועמידה בכל התנאים והמגבלות על פי דין.
כאמור ,החברה  29בעלת רישיון פעיל מאת היק"ר לייצור של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי והפצתו
לבתי מרקחת ולמטופלים.
 .2.2.2יצוא
כמפורט בסעיף  1.2.15לעיל ,ביום  27בינואר  2019אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרים מוגמרים
מבוססי קנאביס לשימוש רפואי ,וזאת לאחר קבלת המלצות ועדה בין משרדית של משרד האוצר
ומשרד הבריאות )להלן" :הוועדה"( .הוועדה העריכה את היקפי היצוא העתידיים בכ 1 -עד  4מיליארד
ש"ח בשנה .על פי החלטת הממשלה ייצוא של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ,יעשה תחת המגבלות
הבאות:
)א( הייצוא יעשה ע"י משרד הבריאות או ישירות ע"י הצדדים ,אך תוך פיקוח הדוק של המדינה.
)ב( יותר ייצוא של מוצרים מוגמרים בלבד אשר אושרו על ידי משרד הבריאות .לא יותר ייצוא של
שתילים ,ייחורים או זרעים.
)ג( הייצוא יאושר רק למדינות המתירות שימוש בקנאביס לשימוש רפואי ואשר יתירו ייבוא מישראל
במפורש.
)ד( יצוא יאושר רק לחברות בעלות אישורים על פי האסדרה החדשה אשר יקבלו רישיון לייצוא
ממשרד הבריאות.
הוועדה ביססה את עמדתה על ניתוח הפוטנציאל הכלכלי בשוק והן על העובדה כי מדובר בתחום בתולי,
בעל פוטנציאל משמעותי להגדלת התוצר ואשר לישראל יש בו יתרון יחסי.
הוועדה אף המליצה על הקמת צוות משותף של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה ,משרד
הבריאות ,משרד האוצר ומשרד החקלאות ,אשר יפעלו למיתוג ושיווק ייצוא קנאביס לשימוש רפואי
ומוצריו מישראל.
בדיונים בין משרד האוצר ,משרד הבריאות והמשרד לביטחון פנים אשר התקיימו טרם אישור
הממשלה ,הועלתה הצעה על ידי המשרד לביטחון פנים להגביל את מספר חוות הגידול שיותר להן
לייצא את הקנאביס לשימוש רפואי לעד  50חוות גידול30 .

 29ראו סעיף  1.2.7לעיל.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696 30
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נכון למועד המתאר ,למיטב ידיעת החברה ,קיימות מדינות שאישרו או צפויות לאשר יצוא של קנאביס
לשימוש רפואי משטחן ,כגון קנדה אוסטרליה ,אורוגואי ,קולומביה ועוד.
כאמור ,לחברה זכות שימוש ברישיון  IMC-GMPמהיק"ר אשר הוענק על מפעל הייצור של החברה.
לאישור האמור חשיבות מיוחדת נוכח העובדה כי כל מוצר שיצא לייצוא וגם לשוק הישראלי החל
מכניסתה של האסדרה החדשה לתוקף ,ייוצר במפעל בעל רישיון בלבד.
 .2.2.3תיאור כללי של מגמת הרגולציה ברחבי

העולם 31

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 .במדינות הולנד,
גרמניה ,קנדה ואוסטרליה וכן במדינת וושינגטון בארה"ב ,חלו וחלים שינויים במודל האסדרה של
קנאביס לצרכים רפואיים.
בהולנד ניתן לרכוש קנאביס בהצגת מרשם רופא; בקנדה נדרש מסמך רפואי ובו המלצה לשימוש
בקנאביס רפואי וכן אישור ממשרד הבריאות המאשר למטופל לגדל קנאביס לשימוש רפואי לצריכה
עצמית; בגרמניה נדרש רישיון לשימוש בקנאביס למטרה רפואית המוענק על-ידי רשויות המדינה;
באוסטרליה ,הנמצאת בעיצומו של תהליך גיבוש תנאי האסדרה של תחום הקנאביס לשימוש רפואי,
אחת החלופות שנבחנת הינה לאפשר רכישת קנאביס לשימוש רפואי בכפוף להצגת מרשם רופא.
הולנד וגרמניה מאפשרות כיום רכישה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בבתי מרקחת; במדינת
וושינגטון בארה"ב המטופלים רשאים לרכוש קנאביס לשימוש רפואי בחנויות מורשות המיועדות לכך,
לגדל קנאביס לשימוש רפואי לצריכה אישית בכמות מוגבלת בביתם או להתאגד בקבוצות של עד
ארבעה מטופלים לשם גידול קנאביס לשימוש רפואי לצריכה עצמית.
בכל הנוגע לייצוא קיימות גישות שונות .בעוד הולנד מתירה כיום ייצוא קנאביס לשימוש רפואי
למדינות שונות באירופה ,באוסטרליה )למועד המתאר( גידול הקנאביס לשימוש רפואי במדינה מופנה
לשוק המקומי בלבד.
יובהר ,כי אין בידי החברה מידע באשר ליישום ההסדרים השונים במדינות שונות בפועל וכן באשר
להשלכותיהם על נגישות הקנאביס לשימוש רפואי למטופלים במדינות שונות או על היבטים אחרים.
 .2.2.4מגמות מאקרו בשוק הקנאביס לשימוש רפואי
להערכת החברה ,שוק הקנאביס לשימוש רפואי צפוי להשתנות ולהתפתח עוד רבות בשנים הקרובות.
פרט למגמת השינוי ברגולציה והשינוי התפיסתי בנוגע לקנאביס ,כמפורט לעיל ,החברה מעריכה כי
צפויים שינויים גם בכל הנוגע לפיתוח מוצרי צריכה ומוצרי פארמה המבוססים על צמח הקנאביס.
החברה סבורה ,כי לא ניתן לחזות כיום את היקף השינויים הצפויים בשוק העולמי ואת אופן ומידת
השפעתם של שינויים אלה על הביקוש למוצרים אשר בכוונתה של החברה לייצר ולפתח.
תחזיות והערכות החברה בדבר מגמות מאקרו בשוק הקנאביס לשימוש רפואי הינן בבחינת מידע
צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03916.pdf 31
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ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטת החברה.
הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה
מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים
בסעיף  3.26למתאר זה.
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פרק שלישי – תיאור תחום הפעילות
.3.1

מידע כללי על תחום הפעילות
להלן יתוארו מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה ,שיש להם או צפויה
להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בחברה ,או בתחום הפעילות
שלה ,ותפורטנה ההשלכות הצפויות בגינם על החברה.
 .3.1.1מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו
צמח הקנאביס )שם מדעי  (Cannabisנודע בסגולותיו הרפואיות עוד בעת העתיקה ברחבי
העולם בתרבויות שונות .החל מאמצע המאה העשרים נאסר השימוש בקנאביס על ידי
הרשויות בארצות הברית ואחר כך ברחבי העולם כחומר בלתי חוקי .בשנת  1961נחתמה
האמנה ובה סווג הקנאביס כסם מסוכן באותה דרגה של הרואין.
צמח הקנאביס הוא הסוג הידוע ביותר מבין  11סוגים של צמחים ממשפחת הקנביים
) (Cannabiceaכאשר הסאטיבה הוא מין הקנאביס הנפוץ ביותר היום בשימוש בעולם .בצמח
הקנאביס קיימות מאות תרכובות כימיות שונות ,שבעיקרן משתייכות לשלוש משפחות של
מטבוליטים צמחיים :טרפנואידים ) ,(Terpenoidsפלבנואידים ) (Flavonoidsוקנבינואידים
) .(Cannabinoidsככל שמעמיק המחקר הבוטני והרפואי של צמח הקנאביס ותרכובותיו,
נחשפות תרכובות חדשות .בגוף האדם קיימים לפחות שני קולטנים ) (CB1, CB2לחומרים
קנבינואידים המיוצרים בגוף האדם והנקראים אנדו-קנבינואידים  32ואשר דומים
במאפייניהם לקנבינואידים הקיימים בצמח הקנאביס.
צמח הקנאביס נחלק לשלושה מינים (1) :סטיבה – המכיל את הכמות הרבה ביותר של ,THC
חומר פסיכואקטיבי הגורם לתחושת אלחוש ,נוגד רעד ובחילות ,מעודד תאבון ואנטי דלקתי;
) (2אינדיקה – בו יש כמות רבה יותר של  ,CBDקנבינואיד שאינו גורם לתגובה פסיכוטית ,אך
גם ניחן בתכונות אנטי דלקתיות ,נוגדות רעד וחמצון; ) (3רודרליס – בעל הכמות הנמוכה
ביותר של .THC
בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש הרפואי בקנאביס במדינות רבות בעולם ובכללן גם
במדינת ישראל  .33הקנאביס מכיל תרכובות קנבינואידיות שונות בעלות סגולות פרמקולוגיות,
אשר מרוכזות בעיקר בתפרחת הצמח .ישראל הינה אחת מהמובילות בתחום המחקר
והפיתוח ,כאשר כבר בשנות השישים בודדו חוקרים מטעם האוניברסיטה העברית )בראשות
פרופ' רפאל משולם( את הקנבינואידים  THCו .CBD -נכון להיום ,מוצרי קנאביס המאושרים
לשימוש רפואי מוגדרים ומסווגים על פי היחס והכמות של הקנבינואידים  CBD ,THCו-
 CBNכאשר שני הקנבינואידים העיקריים ,המוכרים והמשפיעים ביותר על הגוף הינם THC
ו.CBD -
במקביל חלה התקדמות במחקר המדעי בתחום הקנאביס לביסוסו כצמח אשר מכיל תרכובות
בעלי השפעה מטיבה לשלל סימפטומים לחולים במחלות שונות כגון בתחומי האונקולוגיה,

 32המערכת האנדוקנאבינואידית היא למעשה מערכת עצבים פנימית שראשיתה במוח ,בעוד קולטניה נוכחים בשלל איברי הגוף
ומערכותיו החיוניות .מחקרים הראו כי מערכת זו מעורבת בתהליכים פיזיולוגיים ופתולוגים ביניהם :הולכה עצבית ,בקרת אינסולין,
בקרת המערכת החיסונית ,למידה מוטורית ,תיאבון ,תחושת כאב ,מצב הרוח וזיכרון.
http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Documents/cannabis.pdf 33
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מחלות גסטרו כגון כרון ,פסיכיאטריה ועוד .במחקרים צוין כי הקנאביס מסייע לסימפטומים
הנובעים ממחלות שלרפואה המודרנית אין תרופות או טיפולים יעילים .34
בשנת  2016פרסם משרד הבריאות את האסדרה החדשה בתחום הקנאביס לשימוש רפואי
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
לשימוש רפואי איכותי ,באופן הדומה ,ככל הניתן ,לזה הקיים בתרופות.
על פי פרסומים שונים ,כיום ישנם בישראל כ 30,500 -חולים בעלי רישיון לקבלת טיפול
באמצעות קנאביס לשימוש רפואי ,בהתוויות שונות  ,35כאשר ההתוויות נקבעות על ידי ועדת
התוויות אשר מתכנסת מעת לעת ובוחנת את האינדיקציות הרפואיות הנדרשות להתרת
השימוש בקנאביס ,את אוכלוסיית היעד לקבלת רישיונות שימוש והמקרים המתאימים
מבחינה רפואית למתן רישיונות שימוש .היק"ר הוא הסמכות הבלעדית למתן אישורים
לצריכת קנאביס לשימוש רפואי למעט לחולי סרטן המאושפזים במחלקות אשר מקבלים
רישיון מרופאי המחלקה האונקולוגית .באמצע חודש אפריל  2018נכנסה לתוקף רפורמת
הקנאביס לשימוש רפואי ,כאשר רשת סופר פארם החלה כפיילוט לנפק מוצרי קנאביס לשימוש
רפואי ללקוחות עם מרשם .טרם הרפורמה ,כל מטופל בעל רישיון שימוש בקנאביס לשימוש
רפואי היה משלם תשלום חודשי קבוע בסך של  370ש"ח ללא קשר לכמות הקנאביס לה הוא
זכאי ,בהתאם להפניה שקיבל מהרופא שהעניק לו את רישיון השימוש .במסגרת הרפורמה
החדשה ,המחיר למוצרים יקבע לפי משקל הקנאביס לשימוש רפואי שיהיה זכאי לו המטופל,
כך שצרכנים אשר זכאים למינון גבוה יותר של קנאביס לשימוש רפואי צפויים לשלם סכומים
גבוהים יותר36 .
חרף העובדה שמוצרי קנאביס לשימוש רפואי אינם נחשבים תרופה ,האסדרה החדשה קובעת
כי הפקת מוצרי קנאביס רפואי תהיה ,ככל הניתן ,כפי שמתייחסים לתרופה הכוללת חומר
המוגדר כסם מסוכן והחייב בפיקוח ואסדרה למען הבטחת בריאות המשתמש.
לפרטים בדבר הרגולציה הקיימת לשימוש בקנאביס רפואי בישראל ,ראו סעיף  2.2.1לעיל.
למיטב ידיעת החברה ,למועד המתאר מדינות רבות בעולם מקדמות הליכים מקלים בתחום
הקנאביס לשימוש רפואי 37 .על המדינות הנ"ל נמנות ,בין היתר ,ארה"ב  ,38קנדה  ,39אוסטרליה,
גרמניה ,צ'כיה ומדיניות אירופאיות רבות ,אליהן הצטרפה זה מכבר ישראל ,הנחשבת כמדינה
מובילה בגידול ופיתוח מוצרי קנאביס לשימוש רפואי באיכות גבוהה.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות בנוגע למספר המטופלים בישראל בקנאביס לשימוש

;http://www.tikun-olam.co.il/files/users/Crohn%20-%20tikun%20olam.pdf 34
; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphp.12082/abstract
;http://ar.iiarjournals.org/content/33/6/2541.full.pdf
 35לפרטים נוספים ראוhttps://www.health.gov.il/hozer/DR_106.pdf :
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L- ; https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5226097,00.html 36
3735670,00.html
 37למידע נוסף אודות קידום הרגולציה בנוגע לקנאביס רפואי בעולם ראו /https://www.medicalcannabis.co.ilמריחואנה-
רפואית-בעולם./
 38ב 10 -מדינות בארה"ב קיימת לגליזציה מלאה ,ב 13 -מדינות נוספות בארה"ב קיימת מדיניות אי הפללה ו 33 -מדינות בארה"ב
מתירות את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים.
 39ביום  19ביוני  2018אושר החוק לשימוש פנאי )לגליזציה( בקנדה ומכירה של קנאביס באופן חוקי הותרה בחודש אוקטובר .2018
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רפואי הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,המבוססים
בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות 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 להתממש באופן שונה מכפי שהוערך
על ידי החברה ,כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה
מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר.
 .3.1.2ייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי
מטרת החברה הינה להביא למודרניזציה בתחום הרפואי תוך הנגשת פתרונות פרמצבטיים
מהפכניים המנצלים את המאפיינים הייחודיים של הקנביס הרפואי .כמובילה בתחום הרפואה
המתפתח במהירות ,החברה מובילה את האימוץ של טיפולים המבוססים על קנאביס רפואי
באמצעות מגוון שיטות מתן מוכרות ,מלבד עישון ,אידוי ומיצוי שמנים ,אשר יכולות לשפר
באופן קיצוני את חייהם של מטופלים במגוון רחב של מצבים רפואיים.
תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי מפורט במפת הדרכים אשר פורסמה
על ידי היק"ר ועודכנה לאחרונה בחודש נובמבר ") 2018מפת הדרכים"(40 .
על פי מפת הדרכים ,כל פעולה בצמח הקנביס ובכלל זה גידול ,ייצור ,הפצה ,החזקה ,שינוע,
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.
בנוסף ,פעילות בתחום הקנאביס לשימוש רפואי מחויבת ,בין היתר ,בקבלת אישור היק"ר לכל
העוסקים ,המנהלים ובעלי העניין בחברות ו/או מנהליהן .בנוסף ,קיימות מגבלות על הקצאת
מניות בחברה בעלת רישיון לניצע כלשהו אשר בעקבות ההקצאה יהפוך לבעל מניה מהותי ו/או
לבעל עניין ו/או לבעל עניין אפקטיבי  41בחברה ,טרם קבלת אישור היק"ר .כמו כן ,כל מינוי
ו/או הארכת כהונה של דירקטור ומנכ"ל בחברה בעלת רישיון ,כפוף לאישור היק"ר.
החברה היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור לייצור תרופות מבוססות קנאביס
רפואי )תקן  42 (IMC-GMPוכן היא אחת משתי החברות הראשונות שהחלו לשווק מוצרי
קנאביס לשימוש רפואי בבתי מרקחת בישראל .כמו כן ,ברשות החברה מעבדה פנימית )בשטח
מפעל החברה( ,אשר מוסמכת על ידי משרד הבריאות לביצוע בדיקות מעבדה ,ואשר מחזיקה
רישיון בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות בקנאביס בהתאם להיקף פירוט ההסמכה של המכון
לביקורת ותקנים של חומרי רפואה של משרד הבריאות43 .
נכון למועד מתאר זה מחזיקות רק שתי חברות נוספות בתקן  IMC-GMPבישראל .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

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf 40
 41בעל מניה מהותי ובעל עניין ,כהגדרתם בחוק החברות .בעל עניין אפקטיבי – בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי.
 42ראו סעיף  1.2.7לעיל.
 43לפרטים נוספים ביחס לתקן  ,IMC-GMPאופן קבלתו ותוקפו ראו "חוזר משנה למנהל הכללי  IMC-GMP -דרישות איכות לייצור
מוצרי קנאביס רפואיhttps://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf :
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המקצועי הדרוש לצורך הפעילות.
החברה מחזיקה גם באישור למתן שירותי הפצה של מוצרי קנאביס רפואי בישראל )IMC-
.44 (GDP
יצוין כי רק תוצרת באיכות ) IMC-Medical Gradeתוצרת שהופקה כולה לכל אורכה של
שרשרת הערך תחת רישיונות מתאימים( תהיה ראויה לייצוא .לאור מיעוט התחרות היחסי
בתחום הייצור כאמור לעיל ,הקבוצה סבורה כי בהיותה אחת משלוש החברות היחידות כיום
המחזיקות בתקן  ,IMC-GMPקיים עבורה יתרון משמעותי בתחום הפעילות.
 .3.1.3מחקר ופיתוח בתחום הפעילות
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
הדירות של מינון החומרים הפעילים המסופקים למטופלים.
כמפורט בסעיף  3.12להלן ,בפעילותה מתבססת החברה על הידע הרב והמתקדם אשר נצבר
בקבוצת סגל לאורך השנים ונהנית מהשקעות מו"פ מהותיות אשר ביצעה קבוצת סגל לאורך
שנות פעילותה .לחברה זכות שימוש בלעדית ב 6 -פטנטים פנדינג בתחום הפעילות כמפורט
בסעיף  3.12להלן.
 .3.1.4מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
כאמור בסעיפים  2.2.1ו 3.1.5 -למתאר זה ,כל פעולה בשרשרת הפקת הקנאביס לשימוש רפואי
כפופה להוראות האמנה ופקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות לה.
פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות לה
על פי פקודת הסמים המסוכנים קנאביס מוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימוש אלא
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.
האסדרה החדשה
בשנת  2016התקבלה החלטת ממשלה מס'  1587בה נקבע המתווה להסדרת תחום הקנאביס
הרפואי45 .
לפי החלטה זו ,כל פעולה בצמח הקנאביס מחייבת עמידה בהוראות הדין ,ובכלל זה קבלת
רישיון מתאים מהיק"ר וכן עמידה בתנאי הרישיון46 .
הליך הגשת בקשה לקבלת רישיונות לאחד מהשלבים בשרשרת ההפקה יעשה בהתאם
להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות אליה וכן על פי הנחיות ונהלי היק"ר.
ההליך הינו דו שלבי ,כאשר בשלב הראשון תבחן עמידת המבקש בתנאי סף .כל מי שעומד
בדרישות האיכות והאבטחה והתנאים הנדרשים יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק
 44ראו סעיף  1.2.7לעיל.
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באחד מתחומי העיסוק האמורים .עם זאת ,ככל שימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את
ביטחון הציבור וזאת על פי הערכת המשרד לביטחון פנים/משטרת ישראל או ככל שימצא
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
והניפוק )משתלות ריבוי/מתקן גידול ,מפעלים ,בתי מסחר ,בתי מרקחת( .יחד עם זאת,
תתאפשר זהות אחת או משותפת של הבעלות בתאגידים השונים כאמור .בכל מקרה ,הניפוק
לבעל רישיון שימוש לא יעשה באותו מתחם אלא כאמור בבית מרקחת בלבד.
 .3.1.5האמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים,

47 1961

" – The Single Convention on Narcotic Drugsהאמנה לסמים נרקוטיים" של האו"ם
שנחתמה בשנת  1961ואשר תוקנה בשנת  ,1972היא אחת משלוש אמנות בין-לאומיות קיימות
להגברת שיתוף הפעולה המולטי-לטרלי בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים .האמנה איחדה
את כל ההסכמים הבין-לאומיים דאז בדבר איסור סחר בסמים והרחיבה את הפיקוח על גידול
ועיבוד של צמחים המשמשים לייצור סמים נרקוטיים .מלבד הגברת שיתוף הפעולה הבין-
לאומי ,האמנה מגבילה את ההחזקה ,השימוש ,הסחר ,החלוקה ,היבוא ,היצוא ,הייצור
וההפקה של סמים לשימוש רפואי ומדעי בלבד ומגדירה את המנגנונים שעל המדינה להקים
כדי לנהל מלאי סמים לצרכים רפואיים 184 .מדינות חתומות כיום על האמנה ,ובהן ישראל,
אשר אשררה אותה בחודש פברואר  .1974במסגרת האמנה סווגו הסמים לארבע קבוצות
) (Schedule I, Schedule II, Schedule III, Schedule IVוהוגדרה מידת הפיקוח שעל
הצדדים לאמנה להחיל על כל קבוצה .סמים שנחשבו לממכרים ללא שימוש נפוץ ברפואה
ובמחקר נכללים בקבוצה הראשונה ובקבוצה הרביעית ,והם נתונים לפיקוח נוקשה ומחמיר
יותר מהסמים שבקבוצה השנייה והשלישית ,שעל פי סיווגם יש להם ערך רפואי או מחקרי
והשפעה ממכרת פחותה .צמח הקנאביס והשרף המופק ממנו משתייכים לקבוצה הראשונה
ולקבוצה הרביעית ) ,(Schedule IV ,Schedule Iבין היתר ,לצד ההרואין.
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
אחראית על כך .כמפורט לעיל ,בשנת  2013הוקמה לשם כך בישראל היק"ר  -היחידה לקנאביס
רפואי במשרד הבריאות )לפרטים נוספים אודות היק"ר ראה סעיף  2.2.1לעיל(.
בהתאם לאמנה ,ייצוא קנאביס יכול להתבצע בהינתן שניתן היתר ייבוא על ידי המדינה
המייבאת והיתר יצוא על ידי המדינה המייצאת.
נכון למועד פרסום המתאר ,למיטב ידיעת החברה ,גרמניה ,הולנד ,צ'כיה ,קרואטיה,
ארגנטינה ,צ'ילה וקנדה מתירות ייבוא של מוצרי קנאביס רפואי לשטחן והחברה מעריכה
שמדינות נוספות יצטרפו אליהן בשנים הקרובות.

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf 47
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 .3.1.6שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
הקנאביס לשימוש רפואי מקבל תשומת לב רבה בשנים האחרונות בישראל ובעולם ,ועל כן,
החברה מעריכה כי מדינות נוספות בעולם יאפשרו שימוש בקנאביס למטרות רפואיות .כמו כן
וכפועל יוצא ,החברה מעריכה ,כי הביקוש לקנאביס לשימוש רפואי יגדל במהלך השנים
הבאות ,ומדינות נוספות יאשרו ייבוא ו/או ייצוא של קנאביס לשימוש רפואי בעולם וזאת ,בין
היתר ,לאור מחקרים רבים אשר תומכים בכך שלשימוש בקנאביס רפואי השפעות חיוביות על
חולים במחלות רבות אשר תרופות קונסרבטיביות לא מצליחות במקרים רבים להגיע
לתוצאות טובות יותר.
נכון למועד פרסום המתאר ,להערכתה של החברה ,קיימות בעולם אלפי חברות העוסקות,
במישרין או בעקיפין ,בתחום הקנאביס ,כאשר למעלה ממאה מהן רשומות למסחר בבורסות
לניירות ערך בניו יורק ובטורונטו .רבות מהן נחשבות לחברות סטארט-אפ וחלקן כבר גייסו
עשרות-מאות מיליוני דולרים .החברות הללו עוסקות לא רק בתוצרי הקנאביס ,אלא
בפעילויות רלוונטיות רבות ואחרות ,כמו נדל"ן ,תאורה ,כלים ,חממות ,קוסמטיקה ועוד.
החברה סבורה כי שוק הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם יגדל בצורה משמעותית בשנים
הקרובות והיא מעריכה ששווקים נוספים בעולם יאשרו שימוש בקנאביס רפואי וכן ,כי
שווקים נוספים בעולם יאפשרו ייבוא של קנאביס רפואי.
תחזיות והנחות החברה בדבר שוק הקנאביס לשימוש רפואי העולמי ,הינן בבחינת מידע
צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות
ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה של
החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי
שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,וביניהם התממשות אי אילו
מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר זה.
 .3.1.7התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
למיטב ידיעת החברה ועל פי חברת מחקרי השוק  Arcviewושותף המחקר שלה BDS
 ,Analyticsשוק הקנאביס בצפון אמריקה הוערך בכ 9.2 -מיליארד דולר בשנת  2017ובמהלך
 10השנים הקרובות מכירות הקנאביס החוקי בעולם יגיעו לכ 57 -מיליארד דולר עד שנת ,2027
כאשר שוק הפנאי יכסה שני שלישים מהשוק ואילו שוק הקנאביס הרפואי יהווה שליש מכלל
השוק48 .
למיטב ידיעת החברה ,שוק הקנאביס הרפואי בדרום אמריקה צפוי לגדול מ 125 -מיליוני דולר
ארה"ב בשנת  2018ועד ל 776 -מיליוני דולר בשנת 49 2027.
כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ,שוק הקנאביס הרפואי באוסטרליה צפוי לגדול מ 52 -מיליוני
דולר ארה"ב בשנת  2018ולהגיע ללמעלה ממיליארד דולר ארה"ב בשנת 50.2027

https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/03/01/double-digit-billions-puts-north-america-in-the-48
 worldwide-cannabis-market-lead/#4a9a81666510נתונים אלה מבוססים על מקור הערת השוליים ודיוקם לא נבדק על ידי
הפעילות באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
 49ראו ה''ש  31לעיל.
 50ראו ה''ש  31לעיל.
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בנוסף ,למיטב ידיעת החברה ,גודל השוק הפוטנציאלי של מכירות קנאביס רפואי באירופה
צפוי לעמוד על סך של כ 35.7 -מיליארד יורו עד לשנת 51 2022.
בקנדה ,למיטב ידיעת החברה ,בסוף שנת  2015עמד מספר בעלי הרישיון על כ39,668 -
מטופלים ,בסוף שנת  2016מספר בעלי הרישיון בקנדה עמד על  129,876מטופלים ונכון לסוף
שנת  2017עמד מספר בעלי הרישיון בקנדה על  269,502מטופלים רשומים בעלי רישיון לצריכת
קנאביס .נכון לסוף חודש יוני  ,2018ישנם  330,758מטופלים רשומים בעלי רישיון לצריכת
קנאביס .יצוין שנכון לחודש אוקטובר  ,2018קנדה התירה שימוש בקנאביס למטרות פנאי.
על פי דוח של חברת  52,EverBlu Capital Researchשוק הקנאביס הרפואי בקנדה מוערך
היום בכ 300 -מיליון דולר קנדי ,ועל פי תחזיות של חברת  Mackie Researchצפוי שוק
הקנאביס הרפואי בקנדה להגיע למכירות של  1.1מיליארד דולר קנדי בשנת 53 2020.
כיום ,יותר מ 30 -מדינות בעולם ו 33 -מדינות נוספות בארה"ב מתירות שימוש בקנאביס רפואי
)לא כולל  10מדינות בארה"ב שבהן יש לגליזציה מלאה( .החברה מעריכה כי מספרים אלו
צפויים לגדול בשנים הקרובות .יודגש ,כי ההערכות הקיימות כיום אינן לוקחות בחשבון
שווקים רבים במזרח אסיה ,כגון סין ויפן ,כאשר נכון להיום לא ידוע אם בשווקים אלו יאשרו
אי פעם שימוש בקנאביס רפואי.
בישראל ,על פי פרסומים שונים ,מספר החולים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס לשימוש רפואי
בשנת  2017עמד על כ 30,000 -חולים לעומת כ 24,000 -חולים בשנת  ,2016כ 18,500 -חולים
בשנת  2015וכ 15,000 -חולים בשנת  .2014החברה מעריכה כי מספר הרישיונות לשימוש עצמי
בקנאביס לשימוש רפואי יגדל בשנים הקרובות.
השווקים הבינלאומיים העיקריים שהחברה רואה כרגע לנגד עיניה את פוטנציאל הייצוא
הגבוה ביותר אליהן מישראל ,בהתאם לתחום הפעילות הן מדינות אירופה.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות כי מספר הרישיונות לשימוש עצמי מטעמים רפואיים
בישראל יגדל בצורה משמעותית בשנים הקרובות וכי צפוי להיות גידול במספר המדינות
שיתירו שימוש בקנאביס רפואי ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות
ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר
מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים
שונים שאינם בשליטת החברה ,וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף
 3.26למתאר זה.

51

https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/59fb19926926705684352ada/1509628383081/
 TheEuropeanCannabisReport%E2%84%A2%282ndEdition%29.pdfנתונים אלה מבוססים על מקור הערת השוליים
ודיוקם לא נבדק על ידי הפעילות באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
https://www.everblucapital.com/wp-content/uploads/2017/11/EverBlu-Research-Cannabis-Industry-Report.pdf52
נתונים אלה מבוססים על מקור הערת השוליים ודיוקם לא נבדק על ידי הפעילות באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות
בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investment-ideas/research-53
 reports/article29573050.ece/BINARY/Medical%20Marijuana_4-8-2016.pdfנתונים אלה מבוססים על מקור הערת
השוליים ודיוקם לא נבדק על ידי הפעילות באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
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 .3.1.8שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
למועד המתאר ,לא ידוע לחברה על שינויים טכנולוגיים הצפויים להשפיע על החברה ו/או על
המוצרים אשר בכוונתה לייצר .יצוין ,כי תחום הקנאביס לשימוש רפואי הינו תחום חדש
יחסית אשר נמצא בהתפתחות מתמדת )הן בכל הנוגע למגוון המוצרים שניתן לייצר מצמח
הקנאביס והן מבחינת ההתפתחויות הטכנולוגיות( כאשר ישנן חברות רבות המוכרות מוצרים
שונים על בסיסו וכן חברות הזנק )סטארט אפ( העוסקות בתחום הקנאביס ,בין היתר ,בכל
הקשור למחקר חקלאי של גידול ופיתוח זנים שונים של קנאביס לשימוש רפואי ושל פיתוח
מוצרים חדשים על בסיסם54 .
תחזיות והנחות החברה לעיל הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק
ניירות ערך ,המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות 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 להתממש באופן שונה
מכפי שהוערך על ידי החברה ,כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר.
 .3.1.9גורמי ההצלחה הקריטיים וחסמי הכניסה בתחום הפעילות
א.

קבלה והחזקה ברישיונות מהיק"ר ויכולת לפעול לכל אורכה של שרשרת הערך בתחום
הקנאביס לשימוש רפואי באסדרה החדשה –  – IMC Medical Gradeקבלת רישיון
קבוע מהיק"ר ,תקן  ,IMC-GMPמהווה חסם כניסה מרכזי לתחום הפעילות ,הן בהיבט
הכלכלי הדורש הון נכבד להקמת התשתיות הנדרשות ותפעולן והן בהיבט המו"פ
כמפורט בס"ק)ו( להלן .החברה היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור
לייצור תרופות מבוססות קנאביס רפואי )תקן  55 (IMC-GMPואחת משתי החברות
הראשונות שהחלו לשווק מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בבתי מרקחת בישראל.

ב.

כוח אדם מקצועי ,מנוסה ,מיומן ובעל הידע הנדרש לצורך פעילות התחום הייצור של
מוצרי קנאביס לשימוש רפואי  -קבוצת סגל פועלת בתחום הפארמה זה למעלה
מארבעה עשורים ,מעסיקה כיום מעל  200עובדים ,מייצרת למעלה מ 600 -מוצרים
פרמצבטיים שונים ,ומשווקת אותם בלמעלה מ 30 -מדינות ברחבי העולם .מוצרים
ומתקנים של הקבוצה נבחנו על ידי כ 22 -רשויות בריאות שונות בעולם .הקבוצה פועלת
במחקר ופיתוח של מוצרי קנאביס רפואי במשך כמעט כעשור.
הנהלת החברה כוללת צוות מנוסה ומקצועי ביותר בעלי ידע תיאורטי ומעשי נרחב
בשיטות ייצור וטיפול רפואי :ד''ר דדי סגל ,מנכ''ל ,דירקטור ומייסד; עו''ד אסי
רוטברט ,מנהל עסקים ראשי ודירקטור; ד''ר ערן גולדברג ,סמנכ''ל טכנולוגיות
ודירקטור .חברי הוועדה המייעצת לדירקטוריון החברה הינם ,פרופ אהרן צ'חנובר ,חתן
פרס נובל לכימיה לשנת  ,2004פרופ' דוד )דדי( מאירי ,חוקר ראשי במעבדה לחקר
הסרטן וחקר קנבינואידים בטכניון וד''ר נועה ליבוביץ ,ראש היחידה לפיתוח מוצרים
חדשניים בחברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ .מר גיל בנימיני ,סמנכ''ל הכספים,

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3734927,00.html 54
 55ראו סעיף  1.2.7לעיל.
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שימש בתפקידים במגוון חברות ,לרבות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו''ל.
ג.

ייצור מוצרים איכותיים אשר עומדים בתנאי האסדרה החדשה – IMC Medical
 – Gradeדהיינו ייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי אשר עומדים בסטנדרטים
הרפואיים המחמירים ביותר בישראל ובעולם.

ד.

התקשרויות עם גורמים שונים לכל אורכה של שרשרת הערך ,בעלי רישיונות
מתאימים ,לצורך ייצור והפצת מוצרים אשר עומדים בתנאי האסדרה החדשה -
להערכת הנהלת החברה ,נכון להיום ,פעילותה בתחום הייצור של מוצרי קנאביס
לשימוש רפואי הינה הגדולה בישראל .החברה מייצרת כ 50 -מוצרים בחודש בשוק
הישראלי בלבד ,כולל ייצור של  9מתוך  10מותגי הקנאביס הרפואי הנמכרים כיום
בישראל ,לרבות מותג הפרימיום "אקסיבן" המיוצר בשיתוף פעולה עם חברת התרופות
"רפא" .בנוסף ,החברה מייצרת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור  56 7מתוך  8החברות
בעלות רישיון הגידול בישראל.

ה.

הקמת מערך הפצה וערוצי שיווק בינלאומיים להפצה ושיווק של מוצרים מחוץ
לישראל ויצירת קשרים עם שחקנים בינלאומיים בתחום הקנאביס הרפואי – להערכת
הנהלת החברה ,בכפוף להסדרת הרגולציה בנושא ,החברה ממוצבת באופן הטוב ביותר
מבין מתחריה ,לייצוא מוצרי קנאביס לשימוש רפואי לאירופה ולמדינות נוספות בתחום
הפעילות .הערכה זו מתבססת על השלב בו מצויה פעילותה של החברה בפרט ופעילות
הקבוצה בכלל ,כאשר רמת התקדמות הקבוצה בכללותה ,לרבות תשתיות השיווק
הבינלאומיות אשר מצויות ברשותה ויכולתה לעמוד בתקני ייבוא ורגולציה צפויה של
ארצות היעד ,צפויות לתרום רבות גם להליך ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי על ידי
החברה במסגרת הפעילות.

ו.

השגת המימון הדרוש לצורך הקמת והפעלת התשתיות הדרושות לצורך הפעילות וכן
לצורך המחקר והפיתוח והשיווק של המוצרים המיוצרים במסגרת הפעילות –
להערכת החברה ,עלויות הקמת מפעל ותשתיות מתאימות לפעילות בתחום הפעילות
נאמדות בכ 20 -מיליון ש"ח .בנוסף ,עלויות המו"פ הנדרשות לצורך ביסוס מעמד כשחקן
משמעותי בתחום נאמדות בעשרות מיליוני ש"ח.

ז.

פיתוח טכנולוגיות ומוצרים איכותיים והדירים על בסיסן – החברה מסוגלת לספק
מגוון רחב של מוצרים הזמינים בדרכי מתן אחרות מדרכי המתן המקובלות היום –
עישון או בליעת שמן – באיכות גבוהה ,בעלי הרכב ידוע וקבוע ומינונים מדויקים ,באופן
הדיר.

ח.

הגנה על זכויות הקניין הרוחני של הקבוצה – בפעילותה מתבססת החברה על הידע
הרב והמתקדם אשר נצבר בקבוצת סגל לאורך השנים ונהנית מהשקעות מו"פ מהותיות
אשר ביצעה קבוצת סגל .לחברה זכות שימוש בלעדית ,בלתי חוזרת ובלתי מסויגת
בתחום הפעילות ב 6 -פטנטים פנדינג בתחום הפעילות57 .

 2 56מבין  7החברות האמורות טרם קיבלו רישיון גידול על פי האסדרה החדשה ).(IMC-GAP
 57ראו סעיף  .1.2.7לעיל.

26

 .3.1.10שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
למועד המתאר ,החברה סבורה כי אין חומרי גלם מהותיים הדרושים לפעילותה אשר עשויה
להיות לחברה לגביהם תלות בספק בודד או במספר מצומצם של ספקים .יחד עם האמור ,עם
כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה ,תוכל החברה לעשות שימוש בתוצרת קנאביס לשימוש
רפואי אשר גודלה על פי תקן  IMC-GAPבלבד .ככל שייווצר מחסור בתוצרת קנאביס רפואי
על פי התקן האמור עשויה פעילותה של החברה להיפגע.
חסמי יציאה
להערכת החברה חסם היציאה העיקרי נובע מהתחייבויותיה של הקבוצה בפני לקוחותיה
להמשך ייצור ושיווק מוצריה ,בהתאם למקובל בשוק.
הנחות והערכות החברה לעיל ,לרבות כי עלויות הקמת התשתיות מהוות חסם כניסה מרכזי לתחום
הפעילות ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות
החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי
ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,וביניהם התממשות אי אילו
מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר זה.
 .3.1.11תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
למועד המתאר ,למיטב ידיעת החברה אין תחליפים חוקיים לחולים בעלי רישיון שימוש
בקנאביס לשימוש רפואי .החולים יכולים לרכוש מוצרים של יצרנים אחרים בעלי אישורים
מתאימים .כמו כן ,ייתכן כי בעלי רישיון שימוש בקנאביס לשימוש רפואי יעדיפו לקבל
טיפולים וליטול תרופות אחרות אשר לא בהכרח מבוססות על צמח הקנאביס .למועד המתאר,
תחום מוצרי הקנאביס לשימוש רפואי נמצא בראשית דרכו ולהערכת החברה בשנים הקרובות
יתווספו לשוק מוצרים נוספים מבוססי קנאביס לשימוש רפואי ,אשר אינם נמכרים כיום
בישראל וברחבי העולם.
תחזיות והנחות החברה בנוגע למוצרים עתידיים מבוססי קנאביס לשימוש רפואי הינן
בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,המבוסס בחלקו על הערכות
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
להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה ,כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם
בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר.
לפרטים אודות המוצרים המותרים בהתאם לאסדרה החדשה ראו סעיף  3.2להלן.
 .3.1.12מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם
נכון למועד פרסום המתאר ,קיימים בישראל ,כולל החברה ,עשרה ספקים/יצרנים של מוצרי
קנאביס רפואי הפועלים תחת האסדרה הישנה .מתוכם קיבלו החברה ושני יצרנים נוספים
אישורים לפעול תחת האסדרה החדשה ) (IMC-GMPוכן  6מגדלים קיבלו רישיון לגדל מוצרי
קנאביס רפואי תחת האסדרה החדשה ) .(IMC-GAPכל יתר הספקים וכן כל יצרן ו/או ספק
המעוניין לפעול בתחום הפעילות ,יצטרכו לקבל את האישורים הנדרשים מהיק"ר על מנת
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להמשיך ו/או להתחיל לפעול בתחום הקנאביס הרפואי על פי האסדרה החדשה.
לקבוצה הסכמי ייצור והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור  58 7מתוך  8החברות
בעלות רישיון הגידול בישראל )למעט שאיפה לחיים( .לשאיפה לחיים שאינה לקוחה של
החברה מפעל בעל תקן  .IMC-GMPמלבד החברה ושאיפה לחיים ,גם לחברה בזלת נחושתן
מפעל לייצור תוצרת קנאביס רפואי בעל תקן .IMC-GMP
ביום  27בינואר  2019אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרי קנאביס מוגמרים מישראל בכפוף
להשלמת החקיקה והרגולציה בנושא ,תהליך המוערך ב 9 -עד  12חודשים ממועד אישור
הממשלה .בכפוף לקבלת היתר ייצוא לחברה ,החברה ערוכה כבר היום לייצוא של מוצרי
קנאביס לשימוש רפואי.
החברה מעריכה כי ליצרנים ולמגדלים אשר ייצאו קנאביס לשימוש רפואי מישראל יתרון על
פני מגדלים ויצרנים ממדינות אחרות ,הן בשל האקלים והתנאים הנוחים יחסית לגידול
הקנאביס לשימוש רפואי לעומת מדינות צפון אמריקה ואירופה ,והן בשל הידע הקיים בישראל
בתחום הקנאביס לשימוש רפואי ובתחום החקלאות בכלל.
להערכת החברה ,החברה התבססה כגורם המוביל בשני הצמתים הקריטיים של שרשרת הערך
בישראל )ייצור והפצה( ובכפוף להסדרת הרגולציה בנושא ,החברה ממוצבת באופן המיטבי
מבין מתחריה ,לייצוא המוצרים לאירופה ולמדינות נוספות בתחום הפעילות .הערכה זו
מתבססת על השלב בו מצויה פעילותה של החברה בפרט ,ופעילות הקבוצה בכלל ,כאשר רמת
התקדמות הקבוצה בכללותה ,לרבות תשתיות השיווק הבינלאומיות אשר מצויות ברשותה,
אשר נבנו לאורך שנים ארוכות ,צפויות לתרום רבות גם להליך ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי
על ידי החברה במסגרת הפעילות.
החברה מעריכה כי בשנים הבאות תגדלנה מספר המדינות בעלות היתרי ייבוא וייצוא של
קנאביס לשימוש רפואי ,וכן מעריכה כי השימוש ברחבי העולם בקנאביס לשימוש רפואי יגדל.
נכון למועד המתאר ,אין ביכולתה של החברה להעריך את מספר ספקי הקנאביס לשימוש
רפואי בעולם ,ואת חלקה בתחרות ,אם וככל שאכן יינתן היתר ייצוא.
ככל שלא יתקבל היתר ייצוא ו/או עד לקבלת היתר כאמור ,בכוונת החברה להמשיך למכור
את מוצרי הקנאביס לשימוש רפואי ללקוחותיה בישראל – בתי מסחר ,מגדלים ,מותגים,
מטופלים ,חברות פארמה ,חברות הזנק )סטארט-אפים( בתחומים שונים וגופים מוסדיים
ואקדמים.
הנחות והערכות החברה לעיל ,לרבות ביחס לתחרות בשוק הקנאביס לשימוש רפואי העולמי
וביחס לתחרות בישראל וביחס למיקומה של החברה בתוך שווקים אלה ,וכן בדבר קבלת
היתר ייצוא ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על
הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם
בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת
החברה ,וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר זה.

 58ראו ה"ש  56לעיל.
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.3.2

מוצרים ושירותים
 .3.2.1המוצרים אותם ניתן לספק היום למטופלים בישראל לפי האסדרה הישנה וטרום האסדרה
החדשה הינם:
 .3.2.1.1תפרחות ארוזות בשקיות של  10גרם בחלוקה לפי פרופילים קנבינואידים שונים.
 .3.2.1.2תפרחות גרוסות עבור אידוי או עישון.
 .3.2.1.3סיגריות מגולגלות של  0.5גרם כל אחת.
 .3.2.1.4שמנים בחלוקה לפי פרופילים קנבינואידים שונים.
 .3.2.2מוצרי החברה כוללים את כל המוצרים תחת האסדרה הישנה ,כמפורט לעיל ,והחברה מספקת
אותם ללקוחותיה השונים ,כמפורט בסעיף  3.4להלן.
 .3.2.3בהתאם לאסדרה החדשה ,המוצרים אשר תפיק ותמכור החברה יהיו אך ורק מוצרים
ששרשרת ההפקה שלהם הייתה ברמת איכות הראויה לשימוש רפואי ) IMC-Medical
 59 (Gradeכאשר ריכוזי החומרים הפעילים שבהם ידועים ובדוקים ומתאימים לטבלה שפרסם
משרד הבריאות בנושא זה .60
 .3.2.4יצוין ,כי בהתאם לאסדרה החדשה ,נכון למועד פרסום המתאר ,יהיו מאושרים להפצה מוצרי
קנאביס רפואי בתצורות הבאות:
 .3.2.4.1תפרחות קנאביס מיובשות וארוזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל
אריזה הוא  10גרם.
 .3.2.4.2תפרחות קנאביס מיובשות ומגולגלות בתצורת גליליות )סיגריות( בעלות פילטר או
קצה לאחיזה )פיית שאיפה( ,באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל
אריזה הוא  10גרם .למועד המתאר ,החברה איננה מייצרת מוצר זה בשל העדר
ביקוש.
 .3.2.4.3שמן – מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל של מיצוי
הקנאביס המהול )נטו( הוא  10גרם.
 .3.2.5החברה סבורה כי בעקבות המעבר לאסדרה החדשה יגדל היקף מכירות השמנים ביחס
למכירות תפרחות הקנאביס.
 .3.2.6כמו כן ,החברה מעריכה כי בעתיד יהיה ניתן לייצר ולמכור מוצרים נוספים ,בין בתצורות
אחרות ובין בריכוז חומרים פעילים אחרים כל זמן שיעמדו בתקנים פרמצבטיים ותחת תקינת
.IMC – Medical Grade
 .3.2.7החברה מייצרת כ 50,000 -מוצרים בחודש בשוק הישראלי בלבד ,כולל ייצור של  9מתוך 10
מותגי הקנאביס הרפואי הנמכרים כיום בישראל ,לרבות מותג הפרימיום "אקסיבן" המיוצר
בשיתוף פעולה עם חברת התרופות "רפא" )ראו סעיף  3.5.7להלן( .בנוסף ,החברה מייצרת

 59ראו סעיף  2.2.1לעיל.
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf 60
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מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור  61 7מתוך  8החברות בעלות רישיון הגידול בישראל.
 .3.2.8כמפורט בסעיף  1.2.7לעיל ,במסגרת האסדרה החדשה ,המגדלים לא יהיו רשאים עוד לייצר
מוצרים בעצמם ולא יהיו רשאים למכור מוצרים למטופלים או לבתי המרקחת באופן ישיר.
על פי האסדרה החדשה ,בעלי רישיונות גידול יהיו רשאים לגדל תוצרת חקלאית בלבד ,ולמכור
אותה אך ורק לבעל רישיון ייצור על פי האסדרה החדשה ) .(IMC-GMPכמו כן ,על פי
האסדרה החדשה ,רק יצרנים בעלי רישיון ייצור ) (IMC-GMPרשאים לייצר מוצרים מבוססי
קנאביס רפואי וכן רשאים למכור מוצרים לבתי מרקחת מורשים )באמצעות מפיץ בעל רישיון
) (IMC-GDPולמטופלים באמצעות בתי המרקחת.
לאור האמור ,כתוצאה מהמעבר לאסדרה החדשה והשינוי שיחול בשרשרת הערך ,המודל
העסקי ומבנה הרווח של החברה עומדים להשתנות לחלוטין ובהתאם ,ההכנסה הצפויה
לחברה צפויה להיות גבוהה מהותית מההכנסה על פי האסדרה הישנה.
תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל בדבר מוצרים ושירותים עתידיים וכן בדבר הכנסות החברה
על פי האסדרה החדשה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,
המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל,
אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או בחלקן ,או
להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים ,ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או
שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 3.26
למתאר זה.
.3.3

פילוח הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים
להלן פירוט הכנסות החברה בתחום הפעילות ממוצרים שההכנסה מהם מהווה  10%או יותר מסך
הכנסות החברה )באלפי ש"ח(:
לתקופה של  9חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2018

המוצר/קבוצת מוצרים

לתקופה שמיום הקמת החברה ועד
יום  31בדצמבר 2017

הכנסות

 %מסך הכנסות החברה

הכנסות

 %מסך הכנסות החברה

344

17%

24

10%

1,219

61%

147

64%

שירותי אחסנה

77

4%

60

26%

שירותי הפצה

362

18%

-

-

שמנים
תפרחות וגליליות

.3.4

מוצרים חדשים
מטרת הקבוצה הינה להביא למודרניזציה בתחום הרפואי תוך פיתוח פתרונות פרמצבטיים מהפכניים
המנצלים את המאפיינים הייחודיים של הקנביס הרפואי .בין היתר ,הקבוצה שואפת להגדיל את
הנגישות למוצרים מבוססי קנאביס רפואי בעזרת מוצרים חדשניים מקדמת הטכנולוגיה ומגוון שיטות
מתן מוכרות וחדשות.
כמו בכל מוצר פרמצבטי אחר ,סטנדרטיזציה ,עקביות והדירות חיוניים עבור המטופל .עד כה ,היעדר
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התכונות הבסיסיות הללו הגביל את הפוטנציאל הטיפולי של הקנאביס .באמצעות שיטות אנליטיות
ווולידציות מתקדמות ביותר ,הקבוצה מייצרת דרכי מתן המספקות הדירות של מינון החומרים
הפעילים המסופקים למטופלים.
הקבוצה מצויה בתהליכי אישור רגולטוריים ביחס לרישום מוצרים בדרכי מתן חדשות כגון :טבליות
בליעה; טבליות תת לשוניות; לכסניות; פתילות )נרות( רקטלים; פתילות )נרות( וגינלים; תמיסה
לשאיפה )מינון בודד(; תמיסה לשאיפה )מחסנית(; משחות וקרמים; פצ'ים טרנס דרמלים .מוצרים
אלה אינם ניתנים לשיווק והפצה בישראל והחברה פועלת לרישום של חלקם ,על מנת להתחיל לשווקם
בישראל במהלך שנת .2019
להערכת הנהלת החברה ,ביכולתה להציע פתרונות מגוונים אשר יאפשרו הגדלה של פוטנציאל השוק,
המצוי בשלבי התפתחות אינטנסיביים.
בנוסף ,לחברה יכולת לזהות כ 20 -קנבינואידים וטרפנים שונים  62ולבצע מניפולציות בחומרים
הפעילים ולכוונם למחלות ספציפיות באופן שהוכח קלינית במחקרים מקיפים וזאת על בסיס הידע
הרחב שנצבר במסגרת פעילות הקבוצה.
להערכת הנהלת החברה ,יכולתיה כפי שפורטו לעיל ,יחד עם הגברת האמינות במוצרי קנאביס רפואי
בקרב הרופאים והמטופלים ,יאפשרו את הגדלת השוק הפוטנציאלי.
תחזיות והערכות החברה בדבר הגדלת הנגישות למוצרים מבוססי קנאביס רפואי בעזרת מוצרים
חדשניים מקדמת הטכנולוגיה ומגוון שיטות מתן מוכרות וחדשות ,הצעת פתרונות מגוונים אשר
יאפשרו הגדלה של פוטנציאל השוק והגדלת השוק הפוטנציאלי על ידי יכולותיה של החברה יחד עם
הגברת האמינות במוצרי קנאביס רפואי בקרב הרופאים והמטופלים ,הינן בבחינת מידע צופה פני
עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים
ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטת החברה .הערכות אלו עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים
שאינם בשליטת החברה ,וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר
זה.
.3.5

לקוחות
 .3.5.1לקוחות החברה בתחום הפעילות נכון למועד המתאר ,הינם בעיקר בתי מסחר )ובתי מרקחת(
אשר מוכרים מוצרים המבוססים על קנאביס לשימוש רפואי ,ומגדלים בעלי רישיונות על פי
האסדרה הישנה והחדשה .כמו כן לחברה לקוחות נוספים כגון חברות פארמה ,מטופלים
)יחידים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס לשימוש רפואי( ,מותגים ,חברות הזנק )סטארט-אפים(
אשר עורכות ניסויים ראשונים בתחומים משיקים לתחום הפעילות וכן מוסדות מחקר
ואקדמיה.
 .3.5.2המודלים העסקיים על פיהם פועלת החברה מול לקוחותיה:
) (1ייצור עצמי או בשיתוף פעולה עם משווק – על פי מודל זה החברה רוכשת  63תוצרת קנאביס

 62ראו ה"ש  2לעיל.
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רפואי ממגדלים מורשים ומייצרת מוצרים אשר נמכרים בבתי מרקחת מורשים או
משונעים ישירות לבתי מטופלים תחת שם מותג )"אקסיבן" למשל(.
) (2ייצור במודל  – OEMעל פי מודל זה החברה מקבלת תוצרת קנאביס רפואי מהמגדל )ללא
עלות( ,מייצרת בעזרת התוצרת מוצרים עבור המגדל תחת שם המותג שלו ומשנעת עבור
המגדל את התוצרת בתמורה לתשלום של דמי ייצור והפצה בלבד.
 .3.5.3לחברה הסכמי ייצור והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור  64 7מתוך  8החברות
בעלות רישיון הגידול בישראל.
 .3.5.4אין לחברה תלות במי מלקוחותיה ,אולם יש לה לקוחות מהותיים ולקוחות מהותיים מאוד
)מגדלים( אשר הכנסותיה מהם היוו ו/או מהוות  10%ו ,20% -בהתאמה ,מהכנסותיה
המאוחדות כמפורט להלן:
לתקופה של  9חודשים שהסתיימה ביום 30
בספטמבר 2018

לתקופה מיום הקמת החברה ועד ליום 31
בדצמבר 2017

המוצר/קבוצת
מוצרים

 %מסך הכנסות החברה

 %מסך הכנסות החברה

 – Betterקאן
פרמצבטיקה בע"מ

50.4%

-

שיח בע"מ

30.0%

-

טבע אדיר בע"מ

9.6%

69.1%

לקוח ד'

5.5%

18.8%

לקוח ה'

1.8%

12.1%

 .3.5.5הסכמי ייצור עם מגדלים
במסגרת הסכמי הייצור עם לקוחותיה מספק המגדל לחברה תפרחות קנאביס אשר המגדל
מגדל לצרכים רפואיים )"חומר הגלם"( .החברה נושאת בעלויות אריזת המוצר ,כולל עלויות
עלון לצרכן ,תיווי ,מדבקות וברקוד.
החברה מאחסנת את חומר הגלם במפעל החברה והמגדל רשאי להזמין מעת לעת ייצור של
מוצרים המיוצרים על ידי החברה בהתאם לטופס הזמנה ולכמויות המקסימום והמינימום
הקבועים בהסכם.
החברה מייצרת את המוצרים בהתאם לפרוטוקול הייצור שלה.
כל הזכויות בחומר הגלם ובמוצרים הינם קניינו של המגדל וכל הזכויות בפרוטוקול הייצור
הינם קניינה של החברה.
התמורה בגין ייצור המוצרים נקבעת כשיעור ממחיר המחירון של המוצר ללקוח הפרטי )כולל
מע"מ ,לא כולל דמי משלוח לבית הלקוח ולא כולל מבצעים והנחות( ,אשר לא יעלה על מחיר
מקסימום ליחידה אשר נקבע על ידי הצדדים.
לרוב ,תקופת ההסכמים עם המגדלים אינה קצובה וכל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה
בכתב בת  120ימים מראש.
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 .3.5.6הסכמי הפצה
במסגרת הסכמי ההפצה עם המגדלים ,מפיצה החברה ,באמצעות פנאקסיה לוגיסטיקה ,את
המוצרים המיוצרים על ידה עבור המגדלים אל בתי המסחר ו/או ו/או בתי המרקחת ו/או
ישירות אל בתי המטופלים .שרותי ההפצה כוללים ,בין היתר ,אחסון במתקני הקבוצה ,העברה
פיזית של המוצרים לבתי מרקחת בהתאם לתנאים הקבועים בתקן  IMC-GDPוגביית
התמורה מבתי המרקחת עבור המגדל.
לרוב ,תקופת ההסכמים עם המגדלים אינה קצובה וכל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה
בכתב בת  120ימים מראש.
 .3.5.7הסכם שיתוף פעולה עם רפא
ביום  31במאי  2018התקשרה החברה בהסכם שיתוף פעולה במסגרת מיזם משותף לייצור
והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עם  ,Rafa Laboratories Ltdחברה ישראלית פרטית
המתמחה ,בין היתר ,במכירה ,שיווק והפצה של מוצרים פרמצבטיים )להלן" :ההסכם"
ו"רפא" ,בהתאמה(.
ההסכם כולל חלוקת רווחים והוצאות הקשורים בייצור והפצה של מוצרים פרמצבטיים
ותכשירים המבוססים על צמח הקנאביס )להלן" :המוצרים"( ,בהתאם למנגנונים הקבועים
בהסכם.
במסגרת ההסכם ,החברה תספק לרפא מוצרים אותם תייצר החברה באתר הייצור שלה ו-
רפא תהא אחראית למיתוג ,שיווק ,מכירות והפצת המוצרים בישראל ,בהתאם לאסטרטגיה
שתיקבע על ידי שני הצדדים.
בהתאם להסכם משווקת רפא את מותג הפרימיום "אקסיבן" המיוצר בשיתוף פעולה בין
הצדדים.
עוד נקבע במסגרת ההסכם כי רפא מחויבת להזמנה של כמות מינימום מוצרים מהחברה,
כאשר הכמות משתנה בהתאם לתקופות השונות המוגדרות בהסכם .החברה תהא רשאית
להביא לסיום ההסכם במקרה בו רפא לא תעמוד בכמויות הזמנה מינימאליות ,בהתאם
להוראות ההסכם.
על פי ההסכם לצדדים תהא בעלות משותפת במותגים ,לוגואים ושמות המסחר אשר יפותחו
על ידם במסגרת המיזם המשותף .במקרה של סיום ההסכם יוכל כל צד לרכוש מהצד השני
את הזכויות האמורות ואלו יימחרו למציע ההצעה הגבוהה יותר .סימני המסחר הרלבנטים
למיזם המשותף יירשמו בבעלות משותפת של הצדדים בחלקים שווים.
ההסכם יחול לתקופה של לפחות  5שנים החל מיום חתימתו ,עם אופציה להארכתו בהתאם
להוראות ההסכם.
 .3.5.8ככל שלא יתקבל אישור ייצוא של תוצרת קנאביס לשימוש רפואי ,תמשיך החברה למכור
קנאביס לשימוש רפואי לבתי מסחר ,למטופלים בישראל וליתר לקוחותיה כמפורט לעיל.
החברה מעריכה שמספר החולים בעלי רישיון שימוש בקנאביס לשימוש רפואי ימשיך לעלות
גם בשנים הקרובות ,הודות ,בין היתר ,להוספת האפשרות לרכוש מוצרי קנאביס לשימוש
רפואי בבתי מרקחת ,להגדלת מספר הרופאים הרשאים להנפיק רישיונות שימוש למטופלים,
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בזכות העלייה במודעות בארץ ובעולם בקשר עם סגולותיו של הקנאביס ,והרחבת ההתוויות
לשימוש בקנאביס לשימוש רפואי.
תחזית והנחת החברה לעיל ,לרבות כי מספר החולים העשויים להיות זכאים לקבלת רישיון לשימוש
בקנאביס רפואי וכי מספר החולים בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי ימשיך לעלות גם בשנים
הקרובות ,הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססת על הערכות
החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי
ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,וביניהם התממשות אי אילו
מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר זה.
.3.6

שיווק והפצה
 .3.6.1החברה אינה מקיימת פעילות שיווק למעט השתתפות בכנסים והדרכות וארגון כנסים
והדרכות לאנשי מקצוע בתחום.
 .3.6.2החברה מפעילה ,באמצעות החברה הבת פנאקסיה לוגיסטיקה ,שרות להפצת המוצרים
ישירות לבתי המטופלים .במסגרת שרות זה ,מפעילה פנאקסיה לוגיסטיקה שרות לקוחות )קול
סנטר( המטפל בהזמנות של למעלה מ 10,000 -מטופלים בחודש ושרות הפצה המשנע את
המוצרים ישירות לבתי המטופלים.
 .3.6.3להערכת החברה ,למועד המתאר ,פנאקסיה לוגיסטיקה הינה החברה הדומיננטית בישראל
להפצת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ישירות לבית הלקוח.

.3.7

צבר הזמנות
נכון למועד המתאר קיימת הזמנה מחייבת בסך  100אלף ש"ח מטעם לקוח של החברה לייצור מוצרים
מבוססי קנאביס .לחברה הסכמי מסגרת עם לקוחותיה לייצור מוצרי קנאביס רפואי ,כאשר ההזמנות
מסופקות בתקופה קצרת טווח של מספר ימים .אשר על כן ,לרוב ,לא יווצר לחברה צבר הזמנות.

.3.8

תחרות
 .3.8.1השוק המקומי
למיטב ידיעת החברה ,למועד המתאר ,מלבד החברה קיימים בישראל  2מפעלי ייצור מוצרי
קנאביס רפואי הפועלים במסגרת האסדרה הישנה )שאינם מגדלים( )קנאביליס ובזלת( ,שהינם
מתחריה של החברה בתחום הפעילות .נכון למועד המתאר ,מלבד החברה מחזיקה רק שתי
חברות נוספות בתקן  IMC-GMPבישראל )שאיפה לחיים ובזלת(.
למיטב ידיעת החברה ,למועד המתאר הוגשו  60בקשות להקמת מפעל ייצור ,מתוכן  29קיבלו
אישורים זמניים ,וחלקן אף החלו בהקמה של מתקני ייצור.
החברה היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור לייצור תרופות מבוססות קנאביס
רפואי )תקן  ,65 (IMC-GMPואחת משתי החברות הראשונות שהחלו לשווק מוצרי קנאביס
לשימוש רפואי בבתי מרקחת בישראל .
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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.
למועד המתאר ,החברה מייצרת  9מתוך  10המותגים של מוצרי קנאביס רפואי הנמכרים
בישראל ,לרבות ייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור  66 7מתוך  8החברות בעלות רישיון
הגידול בישראל.
החברה מחזיקה גם באישור למתן שירותי הפצה של מוצרי קנאביס רפואי בישראל )IMC-
 ,(GDPאשר הוענק על ידי היק"ר לפנאקסיה בע"מ אשר התקשרה בהסכם למתן שירותי הפצה
עם החברה הבת של החברה ,פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ67 .
להערכת החברה ,הגידול הצפוי בהיקף מגדלי הקנאביס לשימוש רפואי הצפוי בישראל מחד
)צפויים להינתן לפחות כחמישים רישיונות למגדלים  ,(IMC-GAP) 68יחד עם הגידול הצפוי
בדרכי ההפצה של הקנאביס הרפואי מאידך )צפויים להינתן מאות רישיונות לבתי מרקחת
בישראל למכירת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי( ,לעומת מיעוט המפעלים בעלי רישיון הייצור
כמפורט לעיל ,ממצב את פנאקסיה בעמדת כוח בשרשרת הערך של תחום הפעילות ומבסס את
הקבוצה כגורם המוביל בשני הצמתים הקריטיים של שרשרת הערך בישראל.
חברת אי-פארמה )לשעבר טלפארמה( וחברת בזלת מתחרות בחברת פנקסיה לוגיסטיקה בכל
הקשור לשינוע מוצרים מבית המרקחת לבתי המטופלים.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,בדבר חלקה של החברה בתחום הפעילות ,והגידול הצפוי
בהיקף המגדלים ובדרכי ההפצה ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות
ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר
מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים
שונים שאינם בשליטת החברה ,וביניהם אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 3.26
למתאר זה.
 .3.8.2השוק הבינלאומי
החברה מעריכה שברחבי העולם קיימים מאות ואף אלפי תאגידים המייצרים מוצרי קנאביס
לשימוש רפואי במתקני ייצור שונים ,תחת רישיונות שונים בהתאם לרגולציה הקיימת
במדינות .למועד המתאר ,אין ביכולתה של החברה להעריך מה יהיה חלקה בשוק הבינלאומי
בהנתן היתר ייצוא.
יחד עם זאת ,החברה מעריכה שמעמדה של ישראל בתחום המחקר והפיתוח בקנאביס לשימוש
רפואי כמו גם בתחום החקלאות באופן כללי ,יעניקו לה יתרון לעומת שחקנים ממדינות זרות.
עם קבלת היתר ייצוא לחברה ,תפעל החברה לייצא ולשווק את מוצריה באמצעות פלטפורמות
השיווק אשר הוקמו על ידי קבוצת סגל לאורך שנות פעילתה.

 66ראו ה"ש  56לעיל.
 67ראו סעיפים  1.2.7לעיל ו 3.13 -להלן.
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696 68
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להערכת החברה ,מיעוט התחרות היחסי בתחום הייצור כאמור לעיל ,היותה אחת משלוש
החברות היחידות בעלות תקן  IMC-GMPבישראל מקנים עבור הקבוצה יתרון משמעותי,
ככל שיינתנו היתרי ייצוא פרטניים בהקדם ,היות שתוצרת לייצוא נדרשת להיות מיוצרת
במתקן בעל תקן כאמור ולהיות מופצת על ידי בעל רישיון  ,IMC-GDPאשר גם בו מחזיקה
הקבוצה.
החברה אינה יכולה להעריך את מספר התאגידים הישראליים שיתחרו בחברה בייצוא של
מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בעתיד הרחוק ,אולם החברה מעריכה כי מספר מתחרים יהיה
נמוך משמעותית ממספר הגורמים שמחזיקים אישורים זמניים נכון למועד זה.
כמו כן ,למועד המתאר ,קיימות מדינות אשר אישרו או צפויות לאשר ייצוא של קנאביס רפואי
משטחן ,כגון קנדה ,אוסטרליה ,אורוגואי ,קולומביה ועוד.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות בדבר קבלת היתר ייצוא ממדינת ישראל וכי מספר
התאגידים הישראליים שיתחרו בחברה יהיה נמוך משמעותית ממספר הגורמים שמחזיקים
אישורים זמניים נכון למועד זה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות
ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר
מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה .הערכות אלו עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים
שונים שאינם בשליטת החברה ,וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף
 3.26למתאר זה.
 .3.8.3הדרכים העיקריות של החברה להתמודדות עם התחרות
החברה מעריכה כי מעמדה התחרותי בישראל יושפע בעיקר מהענקת רישיונות קבועים
לחברות אשר אינן בעלות רישיון פעיל כיום.
החברה סבורה כי )א( גודלה של החברה בשוק המקומי; )ב( הניסיון אשר צברה הקבוצה במשך
שנות פעילותה בתחום; )ג( היותה אחת מבין  3חברות בלבד בעלות רישיון ) (IMC-GMPעל פי
האסדרה החדשה ו) -ד( היותה החברה הציבורית הראשונה והיחידה בישראל בעלת רישיון
ייצור פעיל ) ,(IMC-GMPמעניקים לה יתרון תחרותי משמעותי בשוק ,בעיקר מול החברות
החדשות המבקשות להיכנס ולפעול בשוק.
בכוונתה של החברה להשקיע מאמצים רבים בהמשך המחקר ופיתוח של מוצריה על מנת
להגדיל את יתרונה בשוק המקומי.
.3.9

עונתיות
פעילות החברה אינה מושפעת מעונתיות.

 .3.10כושר ייצור
החברה מייצרת נכון למועד המתאר  50אלף מוצרים בחודש.
נכון למועד המתאר יש ביכולתה של החברה להגדיל את כושר הייצור במתקן בהתאם לנדרש.
 .3.11רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
ביום  18ביולי  2016התקשרה בעלת השליטה בהסכם שכירות בלתי מוגנת עם צד ג' שאינו קשור
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לקבוצה )להלן" :המשכיר"( בקשר עם נכס בלוד )להלן" :הסכם השכירות העיקרי"( ,אשר משמש
לצורך הקמת מפעל ייצור של קנאביס רפואי.
ביום  20ביוני  2017ובהתאם לתנאי הסכם השכירות העיקרי ,התקשרה החברה עם בעלת השליטה
בהסכם הפעלת משנה )להלן" :הסכם הפעלת המשנה"( ,במסגרתו שוכרת החברה חלק מהנכס בלוד
בשטח של  1,150מ"ר )להלן" :המפעל" או "אתר הייצור"( ,בתמורה לתשלום דמי שכירות חודשיים
בסך של  20,880ש"ח בצירוף מע"מ )"דמי השכירות"( .בנוסף לדמי השכירות נושאת החברה בכל
תשלומי המיסים ,האגרות והתשלומים בקשר לחזקה ו/או השימוש בנכס.
תקופת השכירות על פי הסכם הפעלת המשנה הינה עד ליום  31במאי ) 2022להלן" :תקופת השכירות"(.
בעלת השליטה רשאית לסיים את תקופת השכירות בהסכם השכירות העיקרי לפני תום תקופת
השכירות במקרים הבאים) :א( ביום  30באוקטובר  ,2019בכפוף להודעה בכתב בת שלושה חודשים
מראש; )ב( באמצעות מתן הודעה בכתב על כך למשכיר  90ימים מראש ובלבד שהיא איתרה שוכר
חלופי תחתיה ,בכפוף לאישורו של המשכיר.
לפרטים נוספים בדבר הרכוש הקבוע ומלאי החברה ראו באורים  7ו2 -ח' לדוחות הכספיים ,בהתאמה.
 .3.12מחקר ופיתוח
מלבד ההוצאות בהן נושאת החברה בתהליכי הרישוי והרישום ,לרבות ניסויים קלינים הנדרשים לצורך
רישום והכרוכים בקבלת רישיונות למוצרים חדשים המיוצרים על ידי החברה ,אין לחברה הוצאות
מו"פ.
בפעילותה בתחום הפעילות מסתמכת החברה על הידע הרב אשר נצבר בקבוצת סגל.
בהקשר זה ,החברה התקשרה ביום  22ביוני  2017עם בעלת השליטה ועם קוויקאן )שתיהן יחד" :בעלות
הרישיון"( ,בהסכם רישוי ,במסגרתו העניקו בעלות הרישיון לחברה ,זכות שימוש בלעדית ,בלתי
חוזרת ,שאינה ניתנת להעברה ,בכל זכויות הקניין הרוחני שיש לו יישומים מדעיים או טכנולוגיים
)למעט יישומים כלכליים כגון סימני מסחר או שמות מתחם ) ,((domain namesבארץ ישראל ,למטרות
ייצור ,הפצה ומכירה של מוצרי החברה בישראל בלבד.
זכות השימוש ברישיון הוענקה לחברה על בסיס  .AS-ISבתמורה לזכות השימוש ברישיון משלמת
החברה לבעלות הרישיון ) 1%אחוז אחד( מרווחי החברה )בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה(,
המחושב על בסיס שנתי ,בתוספת מע"מ כחוק.
ההסכם אינו קצוב בזמן .החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת עם הודעה בכתב לבעלות הרישיון.
בעלות הרישיון רשאיות לסיים את ההסכם באמצעות הודעה בכתב (1) :אם הפרה החברה את ההסכם
הפרה יסודית שאינה ניתנת לריפוי; ) (2אם לא רופאה על ידי החברה הפרה שאינה יסודית של ההסכם,
בתוך  30ימים ממועד ההודעה על ההפרה.
בהתאם להסכם ,לחברה זכות שימוש בלעדית ב 6 -פטנטים פנדינג בתחום הפעילות ,כדלקמן:
Title

Filing
Date

Status

Application
Number

Composition for buccal or sublingual administration
of cannabis extract and methods for making same
US 62/453,619

2/2/2017

PCT/IL2018/050113

Pellet implants for continuous release of cannabinoid
27/6/2017 compositions
US 62/525,447
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Re-filed

Provisional
27/6/2018

Combined (1/3) for the PCT PCombination of cannabinoids and essential oils for
580016-PC
27/6/2017 enhancement of therapeutic potency
US 62/525,452
Combined (2/3) for the PCT PCombination of cannabinoids and herbal extracts for
580016-PC
27/6/2017 enhancement of therapeutic potency
US 62/525,456
Combined (3/3) for the PCT PCombination of cannabinoids and sleep-aid agents for
580016-PC
27/6/2017 the treatment of sleep disorders
US 62/525,462
Combination of cannabinoids, beta-myrcene, and
10/5/2018 sleep-aid agents for the treatment of sleep disorders US 62/669,401

Provisional

הערכות החברה בדבר השקעותיה הצפויות במחקר ופיתוח כאמור הינן בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכותיה במועד מתאר זה ואשר אין כל ודאות
בהתממשותן .בפועל ,השקעות החברה כאמור עשויות להיות שונות ואף גבוהות מהצפוי במועד מתאר
זה ,כתוצאה מחריגה מלוחות זמנים של הפיתוח ,בעיות רגולטוריות בלתי צפויות או שינויים
רגולטוריים והתממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר זה.
 .3.13נכסים לא מוחשיים
 .3.13.1הסכם שימוש ברישיון ייצור
בחודש יולי  2018נחתם בין פנאקסיה בע"מ ופנאקסיה קנאביס ישראל )"הצדדים המרשים"(
לבין החברה ,הסכם זכות שימוש ,במסגרתו העניקו הצדדים המרשים לחברה ,ללא כל תמורה,
זכות בלעדית ,בלתי חוזרת ,שאינה מוגבלת בזמן ואינה ניתנת להסבה )למעט לחברות קשורות
של החברה( ,לעשות שימוש ברישיונות אשר הוענקו ו/או יוענקו להם בעתיד על ידי רשויות
בישראל ,לרבות היק"ר ,לפעילות בתחום הגידול ,ייצור ,הפצה שיווק וייצוא וכל פעילות
מסחרית אחרת בקשר עם מוצרי קנאביס לשימוש רפואי )"הרישיונות" ו" -זכות השימוש",
בהתאמה( .זכות השימוש מוגבלת לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי בישראל וכוללת ייצוא
מישראל.
זכות השימוש כוללת את כל הזכויות הכלכליות ,קיימות ועתידיות ,הנגזרות מהרישיונות
וזכויות משפטיות ואחרות הנגזרות מהסכמים מסחריים שחתמה החברה יחד עם מי
מהצדדים המרשים מול צדדים שלישיים בתחום הפעילות.
הצדדים המרשים התחייבו לשפות את החברה ונציגיה בגין כל נזק ,הפסד ,התחייבות והוצאות
אשר ייגרמו לחברה ו/או לנציגיה ,כתוצאה מהשימוש המותר על פי ההסכם ,והחוקי,
בזכויותיה על פי ההסכם.
החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת באמצעות הודעה בכתב בת  14ימים מראש לבעלות
הרישיון .לצדדים המורשים לא הוקנתה זכות לסיים את ההסכם.
ביום  18בפברואר  ,2019נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם השימוש ברישיון הייצור
)"התוספת"( ,לפיה ,החל מחתימתה ,הייצור יתבצע על ידי פנאקסיה קנאביס ישראל ,כקבלן
משנה ,עבור החברה ,בהתאם להוראותיה ובפיקוחה ובבלעדיות )אלא אם יוסכם על ידי
הצדדים אחרת בכתב ומראש( ,תמורת החזר מלוא עלויות הייצור בפועל.
בנוסף ,לתוספת צורף הסכם אופציה בין החברה לבין פנאקסיה קנאביס ישראל ,המהווה
תוספת להסכם השימוש ברישיון הייצור ,לפיו הוענקה לחברה זכות קבועה ובלתי ניתנת
לביטול ,להודיע לפנאקסיה קנאביס ישראל בכתב על החלטת החברה להעביר את רישיון
הייצור ,וכן את הסכמי ההעסקה מול כל העובדים העוסקים בפעולות ייצור תחת הרישיון
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בזמן ההעברה )"הנכסים המועברים"( ,לידי החברה ,והכול בכפוף לאישור משרד הבריאות
ככל שנדרש )"האופציה"(.
הצדדים הסכימו כי עד מימוש האופציה על ידי החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תייצר
פנאקסיה קנאביס ישראל מוצרים תחת הרישיון בהזמנת החברה ,במודל של White Label
או  ,Private Labelבתנאים שייקבעו בהסכם הייצור בין הצדדים .למען הסר ספק ,עד למימוש
האופציה ,תרכוש פנאקסיה קנאביס ישראל חומר גלם מבעלי רישיון גידול ),(IMC-GAP
ותמכור את המוצרים המוכנים לבית מסחר לתרופות מורשה ) (IMC-GDPבהתאם לתנאים
המסחריים שיסוכמו על ידי החברה ,ויועברו לפנאקסיה קנאביס ישראל בכתב .עד למימוש
האופציה ,החברה לא תהיה הבעלים של חומר הגלם ו/או של המוצר הסופי ו/או תחזיק בהם,
בשום שלב שהוא.
מרגע שתודיע החברה בכתב לפנאקסיה קנאביס ישראל על מימוש האופציה ,ובכפוף לקבלת
אישורי משרד הבריאות כנדרש ,ולתשלום מחיר המימוש של  100ש"ח )מאה שקלים( בלבד,
יועברו הרישיון והסכמי ההעסקה הרלוונטיים באופן תמידי מפנאקסיה קנאביס ישראל
לחברה ,כנגד תשלום ההוצאות הקשורות במישרין להעברה זו על ידי החברה.
לחברה זכות בלעדית לסיים את ההתקשרות כל עוד לא מומשה האופציה.
במסגרת ההתקשרות ,החברה התחייבה לשפות את הצדדים המרשים כנגד כל הפסד ,נזק,
אחריות והוצאות אשר ייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה.
כמו כן ,במידה וייקבע על ידי רשות מוסמכת כלשהי כי השירותים במסגרת ההתקשרות
ייחשבו כניתנים ,או כאילו היו צריכים להינתן ,על בסיס כלשהו ,למעט על בסיס החזר מלוא
העלויות בפועל ,ותיווצר חבות מס עבור מי מהצדדים המרשים ,אזי יותאמו הוראות ההסכם
ו/או החברה תשפה את מי מהצדדים המרשים ו/או חבות המס כאמור תגולם ,כך שהתוצאה
הסופית תשקף את ההסכמות המסחריות בין הצדדים ,אשר הוסכמו לפי ההנחה כי מי
מהצדדים המרשים לא יושפע על ידי כל חבות מס.
 .3.13.2הסכם קבלת שירותי אחסון והפצה
ביום  18בפברואר  2019נחתם בין החברה ופנאקסיה לוגיסטיקה )"מקבלות השירותים"( לבין
פנאקסיה בע"מ )"מעניקת השירותים"( הסכם שירותים לפיו מעניקה מעניקת השירותים
למקבלות השירותים שירותי בית מסחר לתרופות )"השירותים"(.
בתמורה לשירותים ,זכאית מעניקת השירותים לתשלום כל העלויות וההוצאות אשר הוציאה
בפועל לצורך הענקת השירותים ,בתוספת מע"מ ,ללא תוספת עלות נוספת )"עלות
השירותים"( .במסגרת עלות השירותים ייכללו משכורות והוצאות נוספות של מעניקי
השירותים מטעם מעניקת השירותים ,הוצאות השכירות והוצאות נלוות של מעניקת
השירותים והעלויות הכרוכות בתחזוק בית המסחר.
ההסכם אינו קצוב בזמן וכל צד יכול לסיימו באמצעות הודעה בכתב למשנהו  30ימים מראש.
מקבלות השירותים התחייבו לשפות את מעניקת השירותים כנגד כל הפסד ,נזק ,אחריות
והוצאות אשר ייגרמו כתוצאה ובקשר עם הענקת השירותים על ידי מעניקת השירותים ו/או
כתוצאה מחתימת ההסכם.
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כמו כן ,במידה וייקבע על ידי רשות מוסמכת כלשהי כי השירותים ייחשבו כניתנים ,או כאילו
היו צריכים להינתן ,על בסיס כלשהו ,למעט על בסיס החזר מלוא העלויות בפועל ,ותיווצר
חבות מס עבור מעניקת השירותים ,אזי יותאמו הוראות ההסכם ו/או מקבלות השירותים
תשפנה את מעניקת השירותים ו/או חבות המס כאמור תגולם ,כך שהתוצאה הסופית תשקף
את ההסכמות המסחריות בין הצדדים ,אשר הוסכמו לפי ההנחה כי מעניקת השירותים לא
תושפע על ידי כל חבות מס.
 .3.13.3הסכם קבלת שירותי בית מרקחת
ביום  18בפברואר  2019נחתם בין החברה ופנאקסיה לוגיסטיקה )"מקבלות השירותים"( לבין
לומינרה פארם בע"מ ,חברה בבעלותו של מר אור סגל )צד קשור( )"מעניקת השירותים"(
הסכם שירותים לפיו מעניקה מעניקת השירותים למקבלות השירותים שירותי בית מרקחת
מורשה )"השירותים"(.
בתמורה לשירותים ,זכאית מעניקת השירותים לתשלום כל העלויות וההוצאות בלבד אשר
הוציאה בפועל לצורך הענקת השירותים ,בתוספת מע"מ ,ללא תוספת עלות נוספת )"עלות
השירותים"( .במסגרת עלות השירותים ייכללו משכורות והוצאות נוספות של מעניקי
השירותים מטעם מעניקת השירותים ,הוצאות השכירות והוצאות נלוות של מעניקת
השירותים והעלויות הכרוכות בתחזוק בית המרקחת.
ההסכם אינו קצוב בזמן וכל צד יכול לסיימו באמצעות הודעה בכתב למשנהו  30ימים מראש.
מקבלות השירותים התחייבו לשפות את מעניקת השירותים כנגד כל הפסד ,נזק ,אחריות
והוצאות אשר ייגרמו כתוצאה ובקשר עם הענקת השירותים על ידי מעניקת השירותים ו/או
כתוצאה מחתימת ההסכם.
כמו כן ,במידה וייקבע על ידי רשות מוסמכת כלשהי כי השירותים ייחשבו כניתנים ,או כאילו
היו צריכים להינתן ,על בסיס כלשהו ,למעט על בסיס החזר מלוא העלויות בפועל ,ותיווצר
חבות מס עבור מעניקת השירותים ,אזי יותאמו הוראות ההסכם ו/או מקבלות השירותים
תשפנה את מעניקת השירותים ו/או חבות המס כאמור תגולם ,כך שהתוצאה הסופית תשקף
את ההסכמות המסחריות בין הצדדים ,אשר הוסכמו לפי ההנחה כי מעניקת השירותים לא
תושפע על ידי כל חבות מס.
 .3.13.4הסכם רישוי להמחאת זכויות קניין רוחני
ראו סעיף  3.12לעיל.
 .3.14הון אנושי
 .3.14.1כללי
למועד המתאר ,החברה מעסיקה  58עובדים )כולל  8עובדי חברת כוח אדם(.
מספר עובדים
מחלקה

סמוך לפרסום המתאר ליום  31בדצמבר 2017

מוקד טלפוני

14

5

ייצור

15

11
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ליקוט הפצה

13

4

הנהלה ,מטה ואדמיניסטרציה

10

8

הבטחת איכות

4

2

הנדסה

2

2

סה"כ

58

32

 .3.14.2מבנה ארגוני

מנכ"ל

כספים
מנהלה
תחזוקה

מנהל
תפעול

הבטחת
איכות

הנדסה

מנהל
ייצור

תפ"י

ייצור

מנהל פעילות
לוגיסטיקה

מחסן

ליקוט

סוכני
חלוקה

מוקד
טלפוני

 .3.14.3תלות מהותית בנושא משרה
אין לחברה תלות במי מנושאי המשרה בה.
 .3.14.4תוכנית אופציות לעובדים
למועד המתאר ,לא קיימת תוכנית אופציות לעובדי החברה .בכוונת החברה להקצות לנושאי
משרה ,עובדים ויועצים של החברה אופציות בהרודיום אשר תהוונה ,בכפוף למימושן ,שיעור
של  10%מהון המניות המונפק של הרודיום בדילול מלא ,לאחר ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג
עם הרודיום ,והכל בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום .פרטי ההקצאה כאמור
יפורטו בזימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של הרודיום אשר תזומן לצורך השלמת
עסקת המיזוג.
 .3.14.5תנאי העסקה של נושאי המשרה הנוכחיים בחברה
)א(

החברה הינה חברה פרטית ואין לה מדיניות תגמול לנושאי משרה.

)ב(

למועד המתאר מכהנים בחברה  4דירקטורים אשר אינם זכאים לשכר או לגמול בגין
כהונתם כדירקטורים בחברה.

)ג(

נושאי משרה בכירה
בנוסף לשכר החודשי לו זכאים נושאי המשרה הבכירה בחברה ,זכאים נושאי המשרה
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כאמור לביטוח מנהלים/ביטוח פנסיוני ,קרן השתלמות ,ימי חופשה ומחלה ,דמי
הבראה ,רכב והוצאות רכב ,והחזקת טלפון נייד .הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות
בנוגע לשמירה על סודיות ,אי תחרות ושמירה על זכויות קניין רוחני כרכושה הבלעדי
של הקבוצה.
תנאי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה לאחר השלמת עסקת המיזוג עם
הרודיום ,כפופים לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום והם יפורטו במסגרת
זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של הרודיום אשר תזומן לצורך השלמת
עסקת המיזוג.
אסי רוטברט

דוד )דדי( סגל

ערן גולדברג

רענן דובר בר-דויד

שם
מספר זהות

032248130

032307670

032266660

021398649

תאריך לידה

12.4.75

27.8.1975

7.3.1975

28.05.1980

עזריאלי ,מגדל
עגול קומה  36תל
אביב

בת שבע  1לוד

בת שבע  1לוד

יוסף לוין  ,2פתח תקווה

מנהל עסקים
ראשי ,ממועד
הקמת החברה

מנכ"ל ,ממועד
הקמת החברה

סמנכ''ל טכנולוגיות,
ממועד הקמת
החברה

דירקטור

בוגר משפטים
באוניברסיטה
העברית ,בוגר מדעי
המחשב
באוניברסיטה
העברית

בוגר ברוקחות,
האוניברסיטה
העברית,

 B.Scמדעי המחשב
וביולוגיה

תואר ראשון בכלכלה
וחשבונאות )אוניברסיטת
ירושלים( תואר שני
במנהל עסקים עם
התמחות בניהול פיננסי
)אוניברסיטת תל אביב(

להמצאת
מען
כתבי בית דין

תפקיד
ומועד
כהונה

בחברה
תחילת

השכלה

MBA
באוניברסיטת תל
אביב
M.Sc

M.Sc
בכימיה חישובית,
ד"ר לכימיה
חישובית )מכון
ויצמן(.

בכימיה חישובית,
ד"ר לכימיה
חישובית )מכון
ויצמן(
ועיסוק ב5 -
השנים האחרונות

מנכ״ל פנאקסיה
ארצות הברית
ומנהל עסקים
ראשי בקבוצת
פנאקסיה,
מנכ"ל ודירקטור
בחברת Call my

קבוצת

ד"ר לכימיה )מכון
ויצמן(.

מנכ"ל
פנאקסיה

דירקטוריון
יו"ר
לומינרה דרם בע"מ

מנהל מו"פCTO ,
בקבוצת פנאקסיה

במספר
דירקטור
חברות בקבוצה

מנכ"ל פנאקסיה
בע"מ
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רואה חשבון מוסמך

 CTOבחברת
לומינרה דרם בע"מ

name
עורך דין

דירקטור במספר
חברות בקבוצה
האם הוא בן
משפחה של נושא
משרה בחברה
ו/או של בעל עניין
בחברה

לא.

לא.

לא.

לא

בעל שליטה בחברה.

 .3.14.6ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
למועד המתאר לא קיים בחברה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
 .3.14.7פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה
למועד המתאר לא הוענקו לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה כתבי פטור ו/או שיפוי .כחלק
מאישור תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה בחברה ,בהרודיום ,במסגרת השלמת
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
הרודיום אשר תזומן לצורך השלמת עסקת המיזוג.
 .3.14.8התחייבויות בגין סיום יחסי עובד-מעביד
לחברה אין התחייבויות בגין סיום יחסי עובד-מעביד ,למעט על פי הקבוע בדין .לפרטים נוספים
ראו באור 2יז' בדוחות הכספיים.
 .3.15חומרי גלם וספקים
למועד מתאר זה ,להערכת החברה אין לה תלות בספקים מסוימים .חומר הגלם העיקרי בו עושה
החברה שימוש בתחום הפעילות הינו תפרחות קנאביס רפואי .עם כניסתה של האסדרה החדשה לתוקף,
תוצרת הגידול של מוצרי קנאביס רפואי מחוייבת לעמוד בתקני  .IMC-GAPלמיטב ידיעת החברה,
נכון למועד המתאר ,קיימים  6מגדלים בעלי רישיון  IMC-GAPלגידול .עם כניסתה של האסדרה
החדשה לתוקף ,לכמויות הקנאביס הרפואי אשר עומדות בתקן האמור עשויה להיות השפעה על היקפי
הייצור של החברה.
 .3.16הון חוזר
ליום  30בספטמבר  2018לחברה גירעון בהון החוזר בסך של  7,654אלפי ש"ח ,כאשר כ 7-מיליון ש"ח
מתוך הסכום האמור הינו בגין יתרות לצדדים קשורים ,כמפורט בסעיף  3.18להלן .ההון החוזר של
החברה מורכב בעיקר מנכסי מזומנים ,לקוחות ,חייבים שונים ומלאי ,ומהתחייבויות לספקים,
עובדים ,רשויות ולבעלת השליטה.
עיקר הגירעון בהון החוזר הינו בגין חובות לבעלת השליטה בקשר עם הלוואות שניתנו לצורך התפעול
השוטף של החברה .החברה מתכוונת לממן את הגירעון בהון החוזר באמצעות מקורות מימון חיצוניים
ו/או באמצעות דחיית מועדי התשלום לבעלת השליטה.
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 .3.17השקעות
למועד המתאר ,למעט החזקה ב 100% -ממניות פנאקסיה לוגיסטיקה ,אין לחברה השקעות כלשהן
בחברות מוחזקות ,שותפויות ומיזמים או השקעות בפעילויות אחרות.
 .3.18מימון
מיום היווסדה מממנת החברה את פעילותה בעיקר מהשקעות ,הלוואות בעלים ומההון החוזר של
החברה.
ביום  24בפברואר  2019התקשרו החברה ובעלת השליטה בהסכם במסגרתו התחייבה החברה לפרוע
את התחייבויותיה כלפי בעלת השליטה בסך של כ 7,200 -אלפי ש"ח )"ההתחייבויות כלפי בעלת
השליטה"( אשר נצברו עד ליום  30בספטמבר  2018בגין )א( שכר ועלויות נלוות בגין עובדי בעלת
השליטה אשר סיפקו שירותים לחברה; )ב( שכירות ,דמי ניהול ועלויות נלוות בגין חלק ממשרדי בעלת
השליטה המשמש את החברה; )ג( מימון ישיר שהעבירה בעלת השליטה לחברה .ההתחייבויות כלפי
בעלת השליטה כוללות ריבית בגובה של  4%לשנה או השיעור המינימלי לפי פקודת מס הכנסה )הגבוה
מבינם( ,ובתוספת מע"מ על הריבית .ההתחייבוית כלפי בעלת השליטה תפרענה ב 12 -תשלומים
חודשיים שווים החל מחודש אפריל  ,2019כאשר לחברה ניתנה אפשרות לבצע פירעון מוקדם של
ההתחייבויות ללא תוספת עלות.
הצדדים הסכימו כי כל התחייבות נוספת של החברה כלפי בעלת השליטה ,אשר נצברה ותצבר לאחר
יום  30בספטמבר  ,2018תפרע בתוך  90ימים ממועד יצירתה.
הוראות ההסכם ביחס להתחייבויות עתידיות כלפי בעלת השליטה ,לאחר השלמת עסקת המיזוג עם
הרודיום ,כפופות לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום והן תפורטנה במסגרת זימון האסיפה
הכללית של בעלי המניות של הרודיום אשר תזומן לצורך השלמת עסקת המיזוג.
לפרטים נוספים ראו סעיף  3.16לעיל ובאור  12לדוחות הכספיים של החברה .החברה מעריכה כי תדרש
לגייס מקורות נוספים לצורך תפעול עסקיה השוטפים.
 .3.19מיסוי
החברה כפופה לדיני המס הנהוגים בישראל .לפרטים נוספים ראו ביאור  10לדוחות הכספיים.
 .3.20סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
פעילות ייצור מוצרי הקנאביס על ידי החברה מתקיימת במפעל החברה וכוללת בעיקרה פעילות
מולקולרית הנדרשת להפקת מוצרי החברה וכן פעילות אריזה ואחסון של המוצרים.
למיטב ידיעת החברה ,בשל היקף הפעילות הלא גבוה יחסית של הפעילות ,טביעת האצבע הסביבתית
של המפעל הינה זניחה ואינה גורמת לפליטת חומרים כימיקלים הפוגעים בסביבה.
יצוין ,כי מפעל החברה עומד בחוקים ובתקנות איכות הסביבה החלים עליו .בנוסף ,למיטב ידיעת
החברה ,לא התקבלו בחברה תביעות ו/או הודעות ו/או צווים מנהליים בדבר הפרת דיני איכות הסביבה
החלים עליה והיא לא נשאה בכל עלות בקשר עם הפרה כאמור.
 .3.21מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
פעילות החברה כפופה לדיני מדינת ישראל ולדיני מדינות בהם תפעל בעתיד ,אם וככל שתפעל .בפרט,
פעילות החברה כפופה לעמידה בהוראות האסדרה החדשה ובהנחיות משרד הבריאות .לחברה רישיון
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עסק בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח.1968-
 .3.22הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה
 .3.22.1הסכם עם הרודיום השקעות בע"מ – לפרטים בדבר התקשרות החברה עם הרודיום בהסכם
למיזוג פעילות הקבוצה בתחום הפעילות אל ולתוך הרודיום ,ראו דוחות מיידיים שפרסמה
הרודיום בימים  30בדצמבר  2018ו 2 -בינואר .69 2019
 .3.22.2הסכם רישוי לשימוש בזכויות קניין רוחני – ראו סעיף  3.12לעיל.
 .3.22.3הסכם ייצור והסכם אופציה לרכישת רישיון הייצור – ראו סעיף  3.13.1לעיל.
 .3.22.4הסכם לקבלת שירותי אחסון והפצה – ראו סעיף  3.13.2לעיל.
 .3.22.5הסכם הפעלת משנה ביחס לאתר הייצור בו פועל מתקן הייצור של החברה – ראו סעיף 3.11
לעיל.
 .3.22.6הסכם שיתוף פעולה עם רפא – ראו סעיף  3.5לעיל.
 .3.22.7הסכם לפירעון התחייבויות כלפי בעלת השליטה – ראו סעיף  3.18לעיל.
 .3.23הליכים משפטיים
למועד המתאר ,לא קיימות תביעות מהותיות התלויות ועומדות כנגד החברה.
 .3.24יעדים ואסטרטגיה עסקית
בכוונת החברה לבסס את מעמדה כשחקן מוביל ומשמעותי בתחום הייצור וההפצה של מוצרי קנאביס
לשימוש רפואי ,באמצעות הפלטפורמות אותן הקימה קבוצת פנאקסיה לאורך שנות פעילותה
ובאמצעות המשך השקעה במחקר ופיתוח בתחום.
כמו כן ,בכוונת החברה להביא למודרניזציה בתחום הרפואי תוך פיתוח פתרונות פרמצבטיים
מהפכניים המנצלים את המאפיינים הייחודיים של הקנאביס הרפואי.
החברה שואפת להביא לאימוץ של טיפולים המבוססים על קנאביס רפואי באמצעות מגוון שיטות מתן
מוכרות ,אשר יכולות לשפר באופן קיצוני את חייהם של מטופלים במגוון רחב של מצבים רפואיים,
ולהגדיל את הנגישות למוצרים מבוססי קנאביס רפואי בעזרת מוצרים חדשניים מקדמת הטכנולוגיה
ומגוון שיטות מתן חדשות ומוכרות.
לאור הבנת החברה כי היעדר התכונות הבסיסיות של סטנדרטיזציה ,עקביות והדירות מגביל את
הפוטנציאל הטיפולי של הקנאביס ,פועלת החברה לייצור צורות מתן המספקות הדירות של מינון
החומרים הפעילים המסופקים למטופלים וזאת באמצעות שיטות אנליטיות וולידציות מתקדמות.
החברה מתמקדת ביצירה והרחבה של שוק הקנאביס התרופתי תחת האסדרה החדשה ,תוך יישום
סטנדרטים של תעשיית התרופות בעולם הקנאביס ,דהיינו ייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי אשר
עומדים בסטנדרטים הרפואיים המחמירים ביותר בישראל ובעולם.
החברה מעריכה כי שיווק מוצרים בסטנדרט תרופתי בארץ ובעולם ,צפוי להרחיב את קהל המטופלים
הפוטנציאלי כך שיכלול גם מטופלים אשר אינם משתמשים במוצרי קנאביס רפואי היום ,כאשר על

 69ראו הערת שוליים  6לעיל.
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בסיס הידע הרחב שנצבר במסגרת פעילות הקבוצה ביכולתה להציע פתרונות מגוונים באמצעות ,בין
היתר ,אספקת מגוון רחב של מוצרים הזמינים בדרכי מתן אחרות מדרכי המתן המקובלות היום,
באיכות גבוהה ,בעלי הרכב ידוע וקבוע ומינונים מדויקים ובאופן הדיר )על בסיס טכנולוגיה מתקדמת(
וכן באמצעות ביצוע מניפולציות בחומרים הפעילים והכוונתם למחלות ספציפיות באופן שהוכח קלינית
במחקרים מקיפים.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות בדבר הרחבת שוק הקנאביס ,הגדלת הנגישות למוצרים מבוססי
קנאביס רפואי ,הליכי רישום של מוצרים ,הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך,
המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם,
אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה החברה .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה ,כגון התפתחויות
בשוק הקנאביס לשימוש רפואי המקומי והעולמי וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף
 3.26למתאר זה.
 .3.25צפי להתפתחות בשנה הקרובה
להערכת החברה ,מספר הרישיונות בישראל לשימוש עצמי בקנאביס לשימוש רפואי יגדל בשנים
הקרובות ,ולפיכך החברה ערוכה כבר היום להגדיל את היקף פעילותה וזאת ככל שתגדל כמות חומר
הגלם הזמינה בישראל ) (IMC-GAPויתקבלו רישיונות גידול למגדלים נוספים .בנוסף ,הקבוצה
מייצרת מעל  30סוגי מוצרי קנאביס רפואי באיכות גבוהה כאשר חלק מהמוצרים לא ניתן לשווק כיום
בישראל .החברה נמצאת בהליכי רישום של המוצרים הנ"ל בישראל וצופה כי תתחיל לשווק את חלקם
בישראל עם תום הרישום ,במהלך שנת .2019
ביום  27בינואר ,2019 ,ניתן היתר ייצוא מוצרי קנאביס רפואי ממדינת ישראל .להערכת הנהלת החברה
ולמיטב ידיעתה ,החברה הינה בעלת המיצוב הטוב ביותר ,בין מתחריה ,לייצוא מוצרי קנאביס רפואי
לאירופה ולשאר העולם ,וזאת לאור השלב בו מצויה פעילותה של החברה בפרט ,ופעילות הקבוצה
בכלל ,כאשר רמת התקדמות הקבוצה בכללותה ,לרבות תשתיות השיווק הבינלאומיות אשר מצויות
ברשותה ,צפויות לתרום רבות להליך ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי במסגרת הפעילות.
להערכת הנהלת החברה בהנחה ויתקבל היתר ייצוא על ידי החברה ,היא תוכל להתחיל בייצוא מוצריה
מיד לאחר קבלת ההיתר כאמור.
תחזיות והנחות החברה לעיל ,לרבות בדבר קבלת היתר ייצוא לחברה ,הינן בבחינת מידע צופה פני
עתיד ,כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים
ועתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אינו ודאי ואינו בשליטתה החברה .הערכות אלו עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך ,כתוצאה מגורמים שונים
שאינם בשליטת החברה ,כגון התפתחויות בשוק הקנאביס לשימוש רפואי המקומי והעולמי וכן
התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.26למתאר זה.
 .3.26דיון בגורמי סיכון
 .3.26.1סיכוני מאקרו
)א(

מצב בטחוני ,מדיני ופוליטי :כל הרעה במצב הביטחוני ,המדיני והפוליטי תוביל
לפגיעה באיתנות הפיננסית של חברות במשק בכלל וחברות הפועלות בתחום החקלאי
בפרט .עיקר הפגיעה עלולה להיווצר מעלייה במספר פושטי הרגל ובמספר החברות
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חדלות הפירעון ,וממיתון בפעילות החקלאית .פגיעה מסוג זה עלולה להוביל לקשיים
בניהול עסקים ,בעבודה מול ספקים ולצמצום בהיקף הפעילות.
)ב(

עלייה במחירי תשומות :הפעילות תלויה במחירי תשומות של חשמל ,מים וביוב.
עלייה לא צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של הפעילות.

)ג(

תנודות שער חליפין :החברה מעריכה כי ככל ומדינת ישראל תאפשר לייצא מוצרי
קנאביס רפואי לחו"ל ,יהיו לחברה הכנסות משמעותיות במטבע זר ,בעוד שמרבית
הוצאותיה יהיו שקליות .במצב זה ,אין כל ודאות כי החברה תצליח להגן על עצמה
מבחינה פיננסית משינויים קיצוניים בשערי חליפין כאמור .יצוין ,כי סיכון זה יהיה
רלוונטי רק במצב שבו החברה תורשה לייצא את מוצריה לחו"ל.

)ד(

סיכון רגולטורי ומשפטי :על אף שינוי מהותי בישראל ובעולם ביחס כלפי הקנאביס
הרפואי ,לא ניתן לצפות שינויי חקיקה או תקינה כאלו או אחרים אשר ישפיעו
במישרין או בעקיפין על פעילותה של החברה בארץ או בעולם )ככל שהיצוא יאושר(.

)ה(

זהות ישראלית :זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור
ההכרה ביתרונות בתחום הקנאביס הקיימים בישראל( ,ואילו במקרים אחרים עלולה
זהות ישראלית להוות חיסרון ,ואף להביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל.
למיטב הערכת החברה ,זהותה הישראלית של החברה הינה בעלת משמעות מצומצמת
יותר בהשוואה לשווקים אחרים ,לאור המוניטין הידוע שיש למדינת ישראל בעולם
באיכות ובטיב הקנאביס שמגודל בשטחה .יצוין ,כי סיכון זה יהיה רלוונטי רק במצב
שבו החברה תורשה לייצא את מוצריה לחו"ל.

)ו(

האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי :להאטה כלכלית ולאי ודאות כלכלית בשוק
הישראלי ו/או העולמי בכלל ובשווקים הפוטנציאליים אליהם החברה מבקשת לחדור
בעתיד עשויה להיות השפעה לרעה על יכולתה של החברה לגייס את ההון ככל שיידרש
להמשך פעילותה.

 .3.26.2גורמי סיכון ענפיים
)א(

קבלת היתר ייצוא על ידי החברה :גם אם תקבל החברה היתר ייצוא ,יתכן והחברה
תתקל בקשיים אחרים בייצוא ,לרבות קשיים מצד מדינות אחרות אשר אליהן החברה
תהיה מעוניינת לייצא .לענין זה יצוין כי פעילות החברה אינה נשענת על קבלת היתר
ייצוא לצרכי פעילותה ואין לה כל תלות בקבלת היתר כאמור.

)ב(

תחרות מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל :החל ממועד פרסום
האסדרה החדשה הוענקו מאות אישורים זמניים לחוליות שרשרת ההפקה לגורמים
שונים בישראל .משכך ,לפחות בשנים הראשונות ,החברה צופה גידול בתחרות בשוק
הישראלי .ריבוי מתחרים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל עלול לפגוע בביקוש
למוצרי החברה ואין כל ודאות שהחברה תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות כנגד
מתחריה האחרים.

)ג(

תחרות מפני יצרני הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל :כיום במדינת ישראל
קיימים ,מלבד החברה 2 ,יצרנים מקומיים אשר מייצרים מוצרי קנאביס רפואי
לחולים בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי .ככל שמתחריה של החברה ישכילו לפתח
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מוצרים אשר יהוו תחליף למוצרי הקבוצה ,עלול להיפגע מעמדה של הקבוצה בתחום
הפעילות.
)ד(

תחרות בחו"ל :נכון למועד פרסום המתאר ,החברה אינה רשאית לייצא את מוצריה
לחו"ל .ככל והייצוא יתאפשר ,לחברה יהיו מתחרים רבים בחו"ל.

)ה(

התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס :נכון למועד פרסום המתאר,
הדעות כלפי קנאביס בארץ ובעולם עדין חלוקות .אין כל ודאות שהתנגדות כזו או
אחרת לא תוביל לפגיעה בעסקי הפעילות בארץ או בחו"ל ככל שיתקבל היתר ייצוא.

)ו(

שינוע :מוצרי החברה ,הן בארץ והן לחו"ל )ככל שיאושר הייצוא( ,חשופים לסיכון של
גניבת המוצרים על ידי גורמים עבריינים .נכון למועד זה ,אין הוראות וכללים בנוגע
לשינוע לחו"ל מכיוון שייצוא של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי לא קיבל את אישור
הממשלה .החברה מעריכה שככל ואישור הממשלה לייצוא אכן יתקבל ,יימצא לעניין
זה פתרון בדומה לאופן שמועברים מוצרים אחרים אשר גם להם ישנה חשיפה וסיכון
רב לגניבות ,כמו כלי נשק.

)ז(

מחיר הקנאביס בעולם :מחיר השוק של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי משתנה באופן
תדיר ומחירו שונה בין כל מדינה ומדינה .אין ביכולתה של החברה להעריך מה יהיה
מחיר הקנאביס לשימוש רפואי בעתיד .מחיר השוק של הקנאביס לשימוש רפואי אינו
בשליטת החברה והוא יהיה תלוי בהרבה מאד גורמים שלא ניתן לצפות את רובם.

)ח(

התוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימוש בקנאביס לשימוש רפואי בישראל:
כמפורט בסעיף  3.1.1לעיל ,קיימות במדינת ישראל מספר התוויות אשר יכולות
להקנות למטופלים קנאביס לשימוש רפואי .מי שקובע מה הן ההתוויות היא ועדת
התוויות של משרד הבריאות .כשם שוועדת ההתוויות יכולה להחליט על הוספת
התוויות ,הוועדה יכולה גם להחליט על צמצום התוויות.

)ט(

היתרי יבוא במדינות זרות :חברות זרות כפופות לתנאים ולכללים רגולטוריים של
המדינות במקום מושבן לצורך ייבוא של קנאביס לשימוש רפואי .למיטב ידיעת
החברה ,מוצרי הקנאביס לשימוש רפואי המיובאים חייבים אף לעמוד בדרישות
מחמירות מצד הרגולטורים הרלוונטיים .אין כל ודאות כי מוצרים אשר ייוצאו על ידי
החברה )ככל שיתקבל היתר ייצוא לחברה( יעמדו בדרישות הרגולטור במדינה זרה
וכן ,אין כל ודאות שהרגולטור במדינה זרה יאשר את ייבוא המוצרים או יעניק אישורי
יבוא ללקוחות פוטנציאליים של החברה .לענין זה יצוין כי פעילות החברה אינה נשענת
על קבלת היתר ייצוא לצרכי פעילותה ואין לה כל תלות בקבלת היתר כאמור.

)י(

מחסור בחומר גלם העומד בתנאי האסדרה החדשה :למיטב ידיעת החברה ,למועד
מתאר זה ,הוענקו רישיונות גידול על פי האסדרה החדשה ) (IMC-GAPל 6 -מגדלים
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
עשוי לפגוע בהיקף הייצור של החברה.

 .3.26.3סיכונים ייחודיים
)א(

אי חידוש או איבוד הרישיונות :החברה מחויבת לעמוד בכל התקנות והתנאים של
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היק"ר לצורך החזקת הרישיונות הקבועים .הפרה כלשהי עלולה להוביל לביטול או
שלילת הרישיונות הקבועים.
)ב (

ביקוש למוצרי הקבוצה ומחיריהם :אין ודאות כי למוצרים שהקבוצה מייצרת ימשיך
להיות ביקוש המצדיק את ייצורם והפצתם.

)ג(

אי חידוש השכירות בנכס בלוד :ככל ולא תחודש השכירות בנכס בלוד בשנת ,2022
כפי שמפורט בסעיף  3.11לעיל ,החברה תדרש להעתיק את פעילותה ,דבר העלול לגרום
לה הוצאות כספיות משמעותיות.

)ד(

הנהלה וכוח אדם מקצועי :הצלחת החברה תלויה ביכולתה לשמר ,לגייס ולפתח כוח
אדם מקצועי בהנהלה ובתהליכי הייצור .אי יכולתה של החברה לשמר ו/או לגייס כוח
אדם כאמור ,עלול לפגוע בביצועיה ,לרבות ביכולת פיתוח המוצרים שלה.

להלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון של הפעילות:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה
השפעה קטנה

השפעה בינונית

השפעה גדולה

סיכוני מאקרו
X

מצב בטחוני ,מדיני ופוליטי
X

עלייה במחירי תשומות

X

תנודות שער חליפין

X

סיכון רגולטורי ומשפטי
X

זהות ישראלית

X

האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי
גורמי סיכון ענפיים

X

לא יתקבל על ידי החברה היתר ייצוא של קנאביס רפואי
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
X

מחיר הקנאביס בעולם
התוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימוש בקנאביס
לשימוש רפואי בישראל

X

היתרי יבוא במדינות זרות

X

מחסור בחומר גלם על פי האסדרה החדשה

X

סיכונים ייחודיים
X

אי חידוש או איבוד הרישיונות
ביקוש למוצרי הקבוצה ומחיריהם

X

אי חידוש שכירות בנכס בלוד

X
X

הנהלה וכוח אדם מקצועי
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במועד ההשלמה לפני הקצאה לניצעים
שם המחזיק

מניות

כתבי אופציה

שיעור החזקה )דילול מלא(

שיעור ההחזקה
הון

הצבעה

הון

הצבעה

רואי תמרי

5,592,641

36.04

36.04

36.04

36.04

ציבור

8,375,405

53.97

53.97

53.97

53.97

משקיע*

1,000,000

6.44

6.44

6.44

6.44

פרל כהן

100,000

0.64

0.64

0.64

0.64

450,000

ווליו בייס
סה"כ

15,518,046

0

2.90

2.90

2.90

2.90

100.00

100.00

100.00

100.00

הון
בהנחת השלמת הגיוס*

מניות
אופציות
הון

15,518,046
0
15,518,046

הקצאות מייד לאחר ההשלמה
שם המחזיק

מניות

כתבי אופציה

שיעור החזקה )דילול מלא(

שיעור ההחזקה
הון

הצבעה

הון

הצבעה

רואי תמרי

5,592,641

9.01

9.01

7.74

7.74

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ*

42,979,844

69.27

69.27

59.51

59.51

*BH Can Holding LLC

1,782,164

2.87

2.87

2.47

2.47

ניקי לוי*

1,767,312

2.85

2.85

2.45

2.45

0.00

0.00

11.02

11.02

15.11

15.11

12.98

12.98

0.00

0.00

2.34

2.34

פרל כהן

100,000

0.16

0.16

0.14

0.14

ווליו בייס

450,000

0.73

0.73

0.62

0.62

7,955,096

תוכנית אופציות לעובדים
9,375,405

ציבור***

1,690,054

פרל כהן

וייו בייס נוסף**
סה"כ

הניצעים *
בהנחת ביצוע הגיוס **
כולל השקעה בהנחה והמניות ישוחררו מהחסימה***

62,047,366

527,825

0.00

0.00

0.73

0.73

10,172,975

100.00

100.00

100.00

100.00

בדיקה לפי ת'  87הון
62,047,366
מניות
10,172,975
אופציות
72,220,341
הון
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים
ליום  30בספטמבר2018 ,
בלתי מבוקרים
תוכן העניינים

עמוד
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

2

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

3

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

4

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

5

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

6

באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

10-19
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קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

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

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
חברת פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ וחברת הבת שלה (להלן
–החברה( ,הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  30בספטמבר  2018ואת הדוחות התמציתיים
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
ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " - IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת
מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל – "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים,
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה
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.
בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ב' למידע הכספי הנ"ל בדבר מצבה
הכספי של החברה .ליום  30בספטמבר 2018 ,לחברה הון חוזר שלילי בסך כ 7.7-מיליון ש"ח .כמו כן ,בתקופה של
תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2018 ,לחברה הפסד של כ 5-מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות
שוטפת בסך כ 3.1-מיליון ש"ח .המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי מניותיה או מגורמים
חיצוניים .גורמים 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.
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 26בפברואר2019 ,

2
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
ליום  30בספטמבר,
2017
2018
אלפי ש"ח
בלתי מבוקר

ליום
 31בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
מבוקר

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדון משועבד
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי חומרי אריזה
יתרות חו"ז שוטפות עם צדדים קשורים

524
28
1,993
1,083
218
-

2,137
323
401
142
-

834
427
469
234
91

3,846

3,003

2,055

נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
מוניטין

2,067
422
364

1,267
-

1,772
-

2,853

1,267

1,772

6,699

4,270

3,827

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות בגין רכישת חברה מאוחדת
יתרות חו"ז שוטפות עם צדדים קשורים

1,036
3,019
230
7,215

263
132
2,643

375
316
2,978

11,500

3,038

3,669

התחייבויות לא שוטפות
29

התחייבות בגין מסים נדחים ,נטו

-

-

הון (גרעון בהון)
הון מניות רגילות
הון מניות בכורה א'
קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
פרמיה על מניות
יתרת הפסד

3
74
2,358
()7,265

3
*)42
2,358
()1,171

3
*)74
2,358
()2,277

()4,830

1,232

158

6,699

4,270

3,827

*) סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 26בפברואר2019 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

ד"ר דוד (דדי) סגל
מנכ"ל ודירקטור

3

גיל בנימיני
סמנכ"ל כספים
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
לתקופה של
לתקופה
לתקופה
תשעת
שמיום הקמת
החודשים שמיום הקמת
החברה *)
לתקופה של שלושת
החברה *)
שהסתיימו
ועד ליום  ,30החודשים שהסתיימו ביום  30ועד ליום ,31
ביום 30
בדצמבר
בספטמבר,
בספטמבר
בספטמבר,
2017
2017
2018
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מבוקר
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר
הכנסות
עלות ההכנסות

2,002
3,925

79
951

911
1,378

39
736

231
1,769

הפסד גולמי

()1,923

()872

)(467

)(697

()1,538

הוצאות הנהלה וכלליות

3,254

294

1,006

275

713

הפסד תפעולי

()5,177

()1,166

)(1,473

)(972

()2,251

הוצאות מימון
הכנסות מימון
רווח ממדידה מחדש של השקעה
בחברה מוחזקת שאוחדה
לראשונה

()41
-

()5
-

12

()5
-

()26
-

230

-

230

-

-

הפסד נקי וכולל אחר

()4,988

()1,171

()1,231

)(977

()2,277

הפסד למניה בש"ח
הפסד נקי בסיסי ומדולל

()1.59

()0.37

()0.39

()0.31

()0.73

*)

יום הקמת החברה  18במאי.2017 ,

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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DocuSign Envelope ID: 4F862C1B-F9FE-4148-805A-516914381CEC

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
לתקופת תשעת החודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר2018 ,
(לא מבוקר)
קרן בגין
פרמיה על עסקאות עם
הון מניות
הון מניות
בעלי שליטה יתרת הפסד סה"כ הון
מניות
בכורה א'
רגילות
אלפי ש"ח
)*-

2,358

74

()2,277

158

יתרה ליום  1בינואר3 2018 ,
המרת מניות בכורה א'

-

)*-

)*-

-

-

-

הפסד נקי וכולל אחר

-

-

-

-

()4,988

()4,988

יתרה ליום  30בספטמבר,
2018

3

-

2,358

74

()7,265

()4,830

לתקופה שמיום הקמת החברה ועד ליום  30בספטמבר2017 ,
(לא מבוקר)
קרן בגין
פרמיה על עסקאות עם
הון מניות
הון מניות
בעלי שליטה יתרת הפסד סה"כ הון
מניות
בכורה א'
רגילות
אלפי ש"ח
יתרה ליום הקמת החברה -

-

-

-

-

-

הנפקת הון מניות רגילות 3

-

-

-

-

3

הנפקת הון מניות בכורה
א'

)*-

2,358

-

-

2,358

הטבה הונית מעסקאות
עם בעל שליטה

-

-

-

42

-

42

הפסד נקי וכולל אחר

-

-

-

-

()1,171

()1,171

יתרה ליום  30בספטמבר,
2017

3

)*-

2,358

42

()1,171

1,232

*) סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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DocuSign Envelope ID: 4F862C1B-F9FE-4148-805A-516914381CEC

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר2018 ,
(לא מבוקר)
קרן בגין
פרמיה על עסקאות עם
הון מניות
בעלי שליטה יתרת הפסד
מניות
בכורה א'
אלפי ש"ח

הון מניות
רגילות

סה"כ הון

יתרה ליום  1ביולי2018 ,

3

)*-

2,358

74

()6,034

()3,599

המרת מניות בכורה א'

-

)*-

)*-

-

-

-

הפסד נקי וכולל אחר

-

-

-

-

()1,231

()1,231

יתרה ליום  30בספטמבר,
2018

3

-

2,358

74

()7,265

()4,830

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר2017 ,
(לא מבוקר)
קרן בגין
פרמיה על עסקאות עם
הון מניות
בעלי שליטה יתרת הפסד
מניות
בכורה א'
אלפי ש"ח

הון מניות
רגילות
יתרה ליום  1ביולי2017 ,

3

)*-

2,358

10

()194

סה"כ הון
2,177

הטבה הונית מעסקאות
עם בעל שליטה

-

-

-

32

-

32

הפסד נקי וכולל אחר

-

-

-

-

)(977

)(977

יתרה ליום  30בספטמבר,
2017

3

)*-

2,358

42

()1,171

1,232

*) סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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DocuSign Envelope ID: 4F862C1B-F9FE-4148-805A-516914381CEC

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
לתקופה שמיום הקמת החברה ועד ליום  31בדצמבר2017 ,
(מבוקר)
קרן בגין
פרמיה על עסקאות עם
הון מניות
הון מניות
בעלי שליטה יתרת הפסד סה"כ הון
מניות
בכורה א'
רגילות
אלפי ש"ח
יתרה ליום הקמת החברה -

-

-

-

-

-

הנפקת הון מניות רגילות 3

-

-

-

-

3

הנפקת הון מניות בכורה
א'

)*-

2,358

-

-

2,358

הטבה הונית מעסקאות
עם בעל שליטה

-

-

-

74

-

74

הפסד נקי וכולל אחר

-

-

-

-

()2,277

()2,277

יתרה ליום  31בדצמבר,
( 2017מבוקר)

3

)*-

2,358

74

()2,277

158

*) סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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DocuSign Envelope ID: 4F862C1B-F9FE-4148-805A-516914381CEC

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לתקופה של לתקופה
שמיום
תשעת
הקמת
החודשים
שהסתיימו החברה ועד
ליום 30
ביום 30
בספטמבר ,בספטמבר,
2017
2018
אלפי ש"ח
בלתי מבוקר

לתקופה
שמיום הקמת
החברה ועד
לתקופה של שלושת
ליום
החודשים שהסתיימו ביום
 31בדצמבר,
 30בספטמבר,
2017
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מבוקר
בלתי מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
הפסד נקי

()4,988

()1,171

()1,231

()2,277

)(977

התאמות הדרושות להצגת תזרימי
מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
227

הטבה הונית מעסקאות עם בעל שליטה
פחת והפחתות
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה
()230
מוחזקת שאוחדה לראשונה
()3

42
36

82

32
36

74
98

-

()230

-

-

78

()148

68

172

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עלייה) בלקוחות
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
ירידה (עלייה) במלאי חומרי אריזה
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים
ולנותני שירותים
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
עלייה ביתרות שוטפות עם צדדים
קשורים ,נטו

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

()1,318
900
16

()323
()401
()142

()587
870
()31

()324
()401
()142

()427
()469
()234

577
()303

263
132

()175
()421

260
132

375
316

2,039

504

865

647

525

1,911

33

521

172

86

()3,080

()1,060

()858

()737

()2,019

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע
שינוי בפקדון משועבד
רכישת חברה מאוחדת שאוחדה
לראשונה (א)

()438
()28

()1,303
-

()60
()28

()1,299
-

()1,870
-

495

-

495

-

-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו
לפעילות) השקעה

29

()1,303

407

()1,299

()1,870

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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DocuSign Envelope ID: 4F862C1B-F9FE-4148-805A-516914381CEC

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לתקופה של לתקופה
שמיום
תשעת
הקמת
החודשים
שהסתיימו החברה ועד
ליום 30
ביום 30
בספטמבר ,בספטמבר,
2017
2018
אלפי ש"ח
בלתי מבוקר

לתקופה
שמיום הקמת
החברה ועד
לתקופה של שלושת
ליום
החודשים שהסתיימו ביום
 31בדצמבר,
 30בספטמבר,
2017
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מבוקר
בלתי מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת הון מניות רגילות
הנפקת הון מניות בכורה
שינוי ביתרות צדדים קשורים בעלי אופי
מימוני

-

3
2,358

-

358

3
2,358

2,741

2,139

693

2,019

2,362

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

2,741

4,500

693

2,377

4,723

עלייה במזומנים ושווי מזומנים

()310

2,137

242

341

834

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה

834

-

282

1,796

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
התקופה

524

2,137

524

2,137

834

(א) רכישת חברות מאוחדות שאוחדו
לראשונה
נכסים והתחייבויות של החברות
המאוחדות ליום הרכישה:
גרעון בהון חוזר (למעט מזומנים ושווי
מזומנים)
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין שנוצר ברכישה
התחייבות בגין מיסים נדחים ,נטו
התחייבות בגין רכישת חברה מאוחדת
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה
()230
מוחזקת שאוחדה לראשונה

-

()876
84
422
364
()29
()230

-

-

-

()230

-

-

()495

-

()495

-

-

()876
84
422
364
()29
()230

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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DocuSign Envelope ID: 4F862C1B-F9FE-4148-805A-516914381CEC

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:1

כללי
א.

דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  30בספטמבר  ,2018ולתקופות של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן – דוחות כספיים ביניים מאוחדים) ,יש לעיין
בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר  2017ולשנה
שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן – הדוחות הכספיים השנתיים).

ב.

מצבה הכספי של החברה
ליום  30בספטמבר 2018 ,לחברה הון חוזר שלילי בסך של כ 7.7-מיליון ש"ח .כמו כן ,בתקופה
של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2018 ,לחברה הפסד של כ 5-מיליון ש"ח
ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ 3.1-מיליון ש"ח .תוצאות אלו נובעות בעיקרן מכך
שהחברה נמצאת בשלבים ראשונים של פעילותה .המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת
מימון מבעלי מניותיה או גורמים חיצוניים .כאמור ,בבאור 5ג' החברה חתמה בחודש דצמבר,
 2018על הסכם החלפת מניות עם חברת הרודיום השקעות בע"מ .כמו כן ,הנהלת החברה פועלת
לשם הגדלת הפעילות של החברה .גורמים אלו מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך
קיומה של החברה כ"עסק חי" .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים.

באור -:2

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

מתכונת העריכה של דוחות כספיים ביניים מאוחדים
הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים לעריכת דוחות כספיים
לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי " – IAS 34דיווח כספי לתקופות
ביניים" וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל .1970-המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת הכספיים השנתיים המאוחדים ,למעט האמור להלן:

ב.

דוחות מאוחדים
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
לתשואות משתנות כת וצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה
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.
הדוחות הכספיים של החברה וחברה בת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הבת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים
מעסקאות בין החברה וחברת הבת בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ג.

צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה
שהועברה במועד הרכישה.
עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.
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.
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות ,שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה לבין הסכום נטו של
הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי,
הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.

ד.

 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014פרסם ה –  IASBאת הנוסח המלא והסופי של  – IFRS 9מכשירים פיננסים,
המחליף את  – IAS 39מכשירים פיננסים :הכרה ומדידה( IFRS 9 .להלן" :התקן") מתמקד בעיקר
בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת .IAS 39
החברה בחרה ליישם את התקן למפרע ללא הצגה של מספרי השוואה.
בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר 2017 ,בגין מכשירים פיננסים – ראה
סעיפים ט'  -י' בביאור  2לדוחות הכספיים השנתיים .המדיניות החשבונאית שמיושמת החל
מיום  1בינואר 2018 ,בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן:
 .1נכסים פיננסים
נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת
עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי ,למעט במקרה של נכס
פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או
הפסד.
החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:
(א) המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים ,וכן
(ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.
החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי
מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת
עלויות עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
כמו כן ,במועד ההכרה לראשונה ישות יכולה לייעד ,ללא אפשרות לשינוי יעוד זה ,מכשיר
חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית
חוסר עקביות במדידה או בהכרה ,לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות הפיננסיות המתייחסות
נמדדות אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
 .2ירידת ערך נכסים פיננסים
החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;
א)

ב)

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז
מועד ההכרה לראשונה ,או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך – ההפרשה להפסד
שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12
חודשים לאחר מועד הדיווח ,או;
מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד
ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך ,ההפרשה להפסד
שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  -לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף
כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.
לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות ,בגינם היא רשאית ליישם
את ההקלה שנקבעה במודל ,קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה
להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר .החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי נכסים
פיננסים אלה.
 .3גריעת נכסים פיננסים
החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
(א)
(ב)

(ג)

פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות
החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי הישות ,אך ניתן לומר כי
העבירה את השליטה על הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים
מהנכס הפיננסי ,אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה
במלואם לצד שלישי ,ללא עיכוב מהותי.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 .4התחייבויות פיננסיות
במועד ההכרה לראשונה ,החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן
בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית,
וזאת למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,
לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת העלות
המופחתת ,פרט ל:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים;
התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או
כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
חוזי ערבות פיננסית;
מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק;
תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי
 3חל עליה.

 .5גריעת התחייבויות פיננסיות
החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ,היא מסולקת – דהיינו ,כאשר
המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,
בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.
 .6קיזוז מכשירים פיננסים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי
אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה
לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות
במקביל .הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל
של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על
מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או
שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
להערכת החברה ,לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו אין השפעה מהותית
על הדוחות הכספיים של החברה.
ה.

 - IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
בחודש מאי  2014פרסם ה IASB-את  – IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן" :התקן
החדש") ,המחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות
לקוחות IFRIC 15 ,הסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות וSIC31-
הכנסות  -עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום .החברה בחרה ליישם את הוראות התקן
למפרע עם הקלות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר 2017 ,בגין ההכרה בהכנסה – ראה
סעיף יט' בביאור  2לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים .המדיניות החשבונאית שמיושמת
החל מיום  1בינואר 2018 ,בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן:
 .1הכרה בהכנסה
בהתאם לתקן ,הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס
או בשירות מועברות ללקוח .הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה
להתקבל בהתאם לתנאי החוזה ,בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון
מסים) .הכנסה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה,
וכן ההכנסה והעלויות ,אם רלוונטי ,ניתנות למדידה מהימנה.
בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות ,החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי
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
הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
 .2הכנסות ממכירת סחורות
הכנסות ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן ,עם העברת השליטה על
הסחורות הנמכרות ללקוח .בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.
 .3הכנסות ממתן שירותים
הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן ,על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את
ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה .ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח
שבהן סופקו השירותים .החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו
בהסכמים ספציפיים ,כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר
תקופת מתן השירות ,ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.
להערכת החברה ,לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו אין השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים של החברה.

באור -:3

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 IFRS 16חכירות
בינואר  2016פרסם ה IASB -את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות (להלן  -התקן
החדש).
בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות
השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
להלן עיקר השפעות התקן החדש:


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
לתקן הקיים IAS 17 -חכירות.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:3

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)








חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות-שימוש .כמו כן,
החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש
(לדוגמה ,אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד
היווצרותם.
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש את
ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.
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.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג כחכירה
מימונית או כחכירה תפעולית.

התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2019או לאחריו .אימוץ
מוקדם אפשרי .בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:
א.

ב.

יישום למפרע מלא  -במקרה זה ,השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר
המוצגת תיזקף להון .כמו כן ,החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי
השוואה .יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו תחושב תוך
שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש
להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.
גישת יישום למפרע חלקי  -לפי גישה זו ,לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .יתרת
ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה ,תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון התוספתי
של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה .לגבי יתרת נכס זכות-השימוש ,החברה
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.

הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי ,אם
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
במועד המעבר.
להערכת הנהלת החברה ,המבוססת על הבחינה שערכה עד כה ,עם יישומו של  IFRS 16יוכרו
בדוחות הכספיים נכס בגין חכירה והתחייבויות בגין חכירה בסכום של כ 747-אלפי ש"ח .כמו
כן ,בשנת  2019צפוי גידול בהוצאות הפחת בסכום של  219אלפי ש"ח ,קיטון של הוצאות
שכירות בגובה של  251אלפי ש"ח וגידול בהוצאות המימון בסך של כ 51-אלפי ש"ח .תזרים
מפעילות שוטפת צפוי לגדול בסך של  259אלפי ש"ח לצד קיטון מפעילות מימון בסכום של 240
אלפי ש"ח.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:3

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
 - IFRIC 23טיפול באי-ודאות הקשורה למסים על ההכנסה
בחודש יוני  2017פרסם ה IASB -את  - IFRIC 23טיפול באי-ודאות הקשורה למסים על ההכנסה (להלן
 הפרשנות) .הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות IAS 12מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי-ודאות הקשורה למסים על ההכנסה .הפרשנות
מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי-ודאות המתייחסים למסים על הכנסה ,בחינת
התייחסות של רשויות המס ,מדידת השלכות אי-הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות
הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי-הודאות.
הפרשנות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2019 ,אימוץ
מוקדם אפשרי .במועד היישום לראשונה ,החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי השיטות:
.1
.2

יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד היישום
לראשונה ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח.
יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה.

להערכת החברה ,לפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
באור -:4

צירופי עסקים
ביום  14באוגוסט 2018 ,רכשה החברה בעסקה המהווה צירוף עסקים  50%מזכויות ההצבעה של חברת
פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ כך שלאחר הרכישה ,מחזיקה החברה ב 100%-מזכויות ההצבעה בפנאקסיה
לוגיסטיקה בע"מ .העלות הכוללת של צירוף העסקים הסתכמה לסך של  230אלפי ש"ח ונרשמה כנגד
התחייבות בגין רכישת חברה מאוחדת לראשונה.
עד למועד הרכישה החברה החזיקה במניות של פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ בשיעור של  50%בהון ו-
 50%בהצבעה אשר טופלו כהשקעה בחברה כלולה הנמדדת על בסיס השווי המאזני .בהתאם לתקן
בינלאומי מס'  3בדבר צירופי עסקים ,על החברה להכיר ברווח כתוצאה מעלייה לשליטה המושגת
בשלבים .כתוצאה מהרכישה כאמור לעיל ,הכירה החברה ברווח בסך של כ 230-אלפי ש"ח בסעיף רווח
ממדידה מחדש של השקעה בחברה מוחזקת שאוחדה לראשונה בדוח רווח והפסד .במועד הרכישה
הכירה החברה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף עסקים על פי
מדידה ארעית.
נ כון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקבלה הערכת שווי סופית על ידי מעריך שווי חיצוני,
ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו .תמורת הרכישה וכן השווי
ההוגן של הכנסים וההתחייבות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית תוך  12חודשים ממועד הרכישה.
במועד המדידה הסופית ,ההתאמות מבוצעות בדרך של הצגה מחדש של מספרי ההשוואה שדווחו
בעבר לפי מדידה ארעית .טרם הרכישה לחברה הייתה התחייבות בסך  452אלפי ש"ח לפנאקסיה
לוגיסטיקה בע"מ .בעת צירוף העסקים ההתחייבות טופלה כסילוק יחסים קודמים ,כך שעלות הרכישה
נרשמה על  8אלפי ש"ח
המוניטין שנוצר ברכישה מיוחס להטבות החזויות הנובעות מהסינרגיה של שילוב הפעילויות של
החברה והחברה הנרכשת.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:4

צירופי עסקים (המשך)
השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של חברת פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ
במועד הרכישה:
שווי הוגן
אלפי ש"ח
495
248
1,514
84
422
364

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין

3,127
84
3,006
29

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות בגין מיסים נדחים ,נטו

3,119
8

סך עלות הרכישה

חברת פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ תרמה הפסד בסך של כ 7-אלפי ש"ח להפסד הנקי המאוחד לתקופה
של תשעה החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2018 ,וכ 362-אלפי ש"ח למחזור ההכנסות המאוחד
לאותה תקופה .אם צירוף העסקים היה מתבצע בתחילת השנה ,ההפסד הנקי המאוחד היה מסתכם
לסך של  5,284אלפי ש"ח ומחזור ההכנסות המאוחד היה מסתכם לסך של  3,961אלפי ש"ח ,ללא הנחות
פרופורמה.
באור -:5

אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו
א .בחודש מאי  2018חתמה החברה על הסכם עם רפא מעבדות בע"מ לפעילות משותפת לייצור
והפצה של מוצרים מבוססי קנאביס בהתאם לאסדרה החדשה בתחום .ההסכם הינו ל 5-שנים
ויוארך באופן אוטומטי ל 5-שנים נוספות ,בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.
ב .במהלך חודש יולי  ,2018מימש משקיע את האופציה להמיר  484מניות בכורה של החברה למניות
רגילות של החברה האם (ראה באור  11לדוח הכספי ליום  31בדצמבר.)2017 ,
ג .במהלך חודש דצמבר  ,2018חתמה החברה על הסכם החלפת מניות עם הרודיום השקעות בע"מ
(להלן "הרודיום") ,חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב,
החברה האם ,פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ ו( BH Can Holding LLC-להלן הניצעים) .על
פי ההסכם ,הניצעים יעבירו את מלוא החזקתם בחברה בתמורה להקצאת  74.99%מההון המונפק
והנפרע של הרודיום בדילול מלא .הקצאה נוספת של עד  15%נוספים תתרחש בהתקיים אבני דרך
כמפורט להלן:
.1

במידה ובתוך שנתיים מיום השלמת העסקה ,תצא לפועל רגולציה המאפשרת ייצוא חומר
גלם קנבינואידי מישראל לאירופה ,יוקצו לניצעים  10%מהון המונפק של הרודיום ליום
השלמת העסקה.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:5

אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו (המשך)
.2

במידה וביום השלמת העסקה שווי קופת המזומנים בחברת הרודיום יהיה נמוך מסך של 22.2
מיליון ש"ח ,הניצעים יהיו זכאים להקצאת מניות נוספות בשיעור של עד  5%נוספים מהון
המונפק והנפרע של הרודיום נכון ליום השלמת העסקה .שיעור ההקצאה יתבצע ביחס ישיר
פרו ראטה להפרש שבין  16.5מיליון לבין  22.2מיליון שיימצא ביתרת המזומנים בחברת
הרודיום.

ד .במהלך חודש ינואר  ,2019חתמה החברה האם על הסכמי השקעה .במסגרת ההסכמים ,במידה
והחברה תשלים את המיזוג עם החברה הציבורית הרודיום השקעות בע"מ וזאת עד לתום שנת
 ,2019ההשקעה בחברה האם תומר אוטומטית למניות של החברה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם
ההשקעה.
ה .בחודש פברואר  ,2019נחתמה בין החברה לבין פנאקסיה בע"מ ופנאקסיה קנאביס ישראל בע"מ
(חברות קשורות לחברה) (להלן "הצדדים המרשים") ,תוספת להסכם השימוש ברישיון הייצור
(ראה עוד בדוח הכספי השנתי ליום  31בדצמבר )2017 ,לפיה ,החל מחתימתה ,הייצור יתבצע על
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
הייצור בפועל.
החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה מוקדמת של  14יום לצדדים המרשים .כמו
כן ,כל צד רשאי לסיים את ההסכם במקרה של הפרה מהותית על ידי הצד השני .בהתאם להסכם,
החברה תשפה את הצדדים המרשים בגין התחייבות שנוצרת להן או טענה של צד שלישי נגדן,
כולל טענות של רשויות המס ,בקשר עם ההסכם.
כמו כן לחברה קיימת אופציה לתקופה לא מוגבלת להעביר על שמה את הרישיון מחברת פנאקסיה
בע"מ בתמורה לסכום של  100ש"ח ,בכפוף לאישור מראש של היק"ר ולעמידה בתנאים שיציב
היק"ר ככל שיהיו.
ו .בחודש פברואר  ,2019נחתם הסכם שירותים לא בלעדי בין החברה ופנאקסיה לוגיסטיקה לבין
פנאקסיה בע"מ (חברה קשורה) ,לפיו החל מחודש פברואר "( 2018מועד התחילה") מעניקה
פנאקסיה בע"מ שירותי בית מסחר לתרופות בתמורה להחזר מלוא העלויות בפועל .לפנאקסיה
בע"מ הוענק רישיון בית מסחר לתרופות מהיק"ר על פי תקן  .IMC-GDPהרישיון בתוקף עד ליום
 31במרץ .2019
תוקפו של ההסכם הינו ממועד התחילה ,הוא אינו קצוב בזמן וכל צד יכול לסיימו באמצעות
הודעה בכתב למשנהו  30ימים מראש.
בהתאם להסכם ,החברה תשפה את פנאקסיה בע"מ בגין התחייבות שנוצרת לה או טענה של צד
שלישי נגדה ,כולל טענות של רשויות המס ,בקשר עם ההסכם.
ז .בחודש פברואר  ,2019נחתם הסכם שירותים לא בלעדי בין החברה לבין לומינרה פארם בע"מ
(חברה קשורה ,בעלת רישון לניהול בית מרקחת) ,לפיו החל מחודש פברואר "( 2018מועד
התחילה") מעניקה לומינרה פארם בע"מ שירותי בית מרקחת בתמורה להחזר מלוא העלויות
בפועל.
תוקפו של ההסכם הינו ממועד התחילה ,הוא אינו קצוב בזמן וכל צד יכול לסיימו באמצעות
הודעה בכתב למשנהו  30ימים מראש.
בהתאם להסכם ,החברה תשפה את לומינרה פארם בע"מ בגין התחייבות שנוצרת לה או טענה
של צד שלישי נגדה ,כולל טענות של רשויות המס ,בקשר עם ההסכם.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור -:5

אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו (המשך)
ח .בחודש פברואר  ,2019נחתם הסכם בין החברה לבין החברה האם ,לפיו החברה תסלק את
התחייבויותיה לחברה האם עבור (א) שכר ועלויות נלוות בגין עובדי החברה האם שסיפקו
שירותים לחברה( ,ב) שכירות ,דמי ניהול ועלויות נלוות בגין חלק ממשרדי החברה האם המשמש
את החברה( ,ג) מימון ישיר שהעבירה החברה האם לחברה .סכום זה ,בתוספת ריבית שנתית
בשיעור של  4%או השיעור המינימלי לפי פקודת מס הכנסה (הגבוה מבינם) ,ובתוספת מע"מ על
הריבית ,ישולם מהחברה לחברה האם ב 12 -תשלומים חודשיים שווים החל מאפריל .2019
ט .בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  ,2018חייבה חברת האם את החברה בגין עלויות
השתתפות נושאי משרה של החברה האם בסכום של  763אלפי ש"ח ונרשמו כנגד התחייבות
לצדדים קשורים .במהלך התקופה ,בעלת השליטה מימנה את החברה באמצעות העברות כספים
שוטפות בהתאם לצרכים התזרימיים של החברה ונרשמו תחת יתרות חו"ז שוטפות עם צדדים
קשורים בדוח על המצב הכספי.

באור -:6

מכשירים פיננסיים
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ,ספקים ונותני
שירותים ,זכאים ויתרות זכות ויתרות עם צדדים קשורים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2017

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

דוח על המצב הכספי

3

דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

4

דוחות על השינויים בהון

5

דוחות על תזרימי המזומנים

6
7-29

באורים לדוחות הכספיים

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
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קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

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

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
ביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצורף של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ (להלן  -החברה)
ליום  31בדצמבר  2017ואת הדוח על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר ,השינויים בהון ותזרים המזומנים לתקופה
שהחלה ביום  18במאי 2017 ,והסתיימה ביום  31בדצמבר  .2017דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון
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
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
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
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הד ירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות
הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי של החברה ליום  31בדצמבר  2017ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה
לתקופה שהחלה ביום  18במאי 2017 ,והסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2017בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
) ) IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תש ומת הלב לאמור בבאור 1ב' לדוחות הכספיים בדבר
מצבה הכספי של החברה .לחברה הון חוזר שלילי בסך כ 1.6-מיליון ש"ח ביום  31בדצמבר  ,2017הפסד של כ-
 2.3מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ 2-מיליון ש"ח בתקופה שממועד התחלת פעילותה ועד
ליום  31בדצמבר .2017 ,המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי מניותיה או מגורמים חיצוניים.
גורמים 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.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 26בפברואר2019 ,
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוח על המצב הכספי

באור

ליום
 31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי חומרי אריזה
יתרות חו"ז שוטפות עם צדדים קשורים

5
6
12

834
427
469
234
91
2,055

נכסים לא שוטפים
7

רכוש קבוע ,נטו

1,772
3,827

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
יתרות חו"ז שוטפות עם צדדים קשורים

8
12

375
316
2,978
3,669

11

הון
הון מניות רגילות
הון מניות בכורה א'
קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
פרמיה על מניות
יתרת הפסד

3
*)74
2,358
()2,277
158
3,827

*) סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 26בפברואר2019 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

ד"ר דוד (דדי) סגל
מנכ"ל ודירקטור

3

גיל בנימיני
סמנכ"ל כספים
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

באור
13א
13ב

הכנסות
עלות ההכנסות
הפסד גולמי

לתקופה
שמיום הקמת
החברה *( ועד
ליום 31
בדצמבר2017 ,
אלפי ש"ח
231
1,769
()1,538

13ג

הוצאות הנהלה וכלליות

713

הפסד תפעולי

()2,251

הוצאות מימון

26

הפסד נקי וכולל אחר

()2,277

הפסד למניה בש"ח
הפסד נקי בסיסי ומדולל

()0.73

*)

יום הקמת החברה הינו  18במאי.2017 ,

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוח על השינויים בהון

הון מניות
רגילות

קרן בגין
פרמיה על עסקאות עם
בעלי שליטה יתרת הפסד
מניות
אלפי ש"ח

הון מניות
בכורה א'

סה"כ הון

יתרה ליום הקמת החברה -

-

-

-

-

-

הנפקת הון מניות רגילות 3

-

-

-

-

3

הנפקת הון מניות בכורה
א'

-

)*-

2,358

-

-

2,358

הטבה הונית מעסקאות
עם בעל שליטה

-

-

-

74

-

74

הפסד נקי וכולל אחר

-

-

-

-

()2,277

()2,277

יתרה ליום  31בדצמבר,
2017

3

2,358

)*-

*) סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

5

74

()2,277

158
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוח על תזרימי המזומנים
לתקופה
שמיום הקמת
החברה ועד
ליום
 31בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
()2,277

הפסד נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

74
98

הטבה הונית מעסקאות עם בעל שליטה
פחת והפחתות

172
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
()427
()469
()234
375
316
525

עלייה בלקוחות
עלייה בחייבים ויתרות חובה
עלייה במלאי חומרי אריזה
עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה בזכאים ויתרות זכות
עלייה ביתרות שוטפות עם צדדים קשורים ,נטו

86
()2,019

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע

()1,870

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()1,870

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת מניות רגילות
הנפקת הון מניות בכורה
שינוי ביתרות צדדים קשורים בעלי אופי מימוני

3
2,358
2,362

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

4,723

עלייה במזומנים ושווי מזומנים

834

יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום הקמת החברה

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

834

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:1

כללי

באור -:2

עיקרי המדיניות החשבונאית

א .פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ (להלן  -החברה) התאגדה ונרשמה בישראל
בחודש מאי  2017כחברה פרטית .החברה עוסקת בייצור של מוצרים ותכשירים רפואיים
המבוססים על צמח הקנאביס .נכון ליום  31בדצמבר 2017 ,פעילות החברה הינה בישראל
ולחברה מגזר פעילות יחיד.
ביום  5בדצמבר  ,2017הקימה החברה ביחד עם חברת פארמוקן בע"מ (להלן – "פארמוקן")
את חברת פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ (להלן – "פנאקסיה לוגיסטיקה") אשר מוחזקת
בשיעור של  50%על ידי כל אחד מהצדדים .חברת פנאקסיה לוגיסטיקה עוסקת באספקה
ושינוע של מוצרי קנאביס לבתי מטופלים והחלה את פעילותה המלאה בשנת .2018
ביום  14באוגוסט 2018 ,חתמה החברה עם פארמוקן ,על הסכם לרכישת חלקה בפנאקסיה
לוגיסטיקה בתמורה לסך של  230אלפי ש"ח ,כך שלאחר הרכישה החברה מחזיקה בבעלות
מלאה בפנאקסיה לוגיסטיקה.
ב .מצבה הכספי של החברה
לחברה הון חוזר שלילי בסך של כ 1.6-מיליון ש"ח ביום  31בדצמבר ,2017 ,הפסד של כ2.3-
מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ 2-מיליון ש"ח בתקופה שממועד התחלת
הפעילות ועד ליום  31בדצמבר .2017 ,תוצאות אלו נובעות בעיקרן מכך שהחברה נמצאת
בשלבים ראשונים של פעילותה .המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי
מניותיה או גורמים חיצוניים .כאמור ,בבאור 15ד' החברה חתמה בחודש דצמבר 2018 ,על
הסכם החלפת מניות עם חברת הרודיום השקעות בע"מ .כמו כן ,הנהלת החברה פועלת
לשם הגדלת הפעילות של החברה .גורמים אלו מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך
קיומה של החברה כ"עסק חי" .בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים.
ג .הגדרות
החברה

 -פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ.

החברה האם/
בעלת השליטה

 -פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24-

בעלי עניין

 כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע-.2010

פעילויות משותפות

 הסדר אשר לחברה שליטה משותפת על זכויות לנכסים ומחויבויותלהתחייבויות שלו .פעילות משותפת מטופלת לפי שיטת השווי
המאזני.

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בתקופה המוצגת.
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים להלן ) .(IFRSכמו כן ,הדוחות
הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות .החברה בחרה להציג את פרטי הרווח
או ההפסד לפי שיטת מאפייני הפעילות.
ב.

תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינה שנה.

ג.

השקעה בהסדרים משותפים
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת .שליטה משותפת היא
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר ,אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות
הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
עסקאות משותפות ()Joint Ventures
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר.
עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
פעילויות משותפות ()Joint Operations
בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר ,זכויות לנכסים
ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר .החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי
בנכסים ,בהתחייבויות ,בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.

ד.

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
השקעות החברה בעסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים
שלאחר הרכישה בחלק החברה בנכסים נטו ,לרבות רווח כולל אחר של העסקה המשותפת.
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה לבין העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם
לשיעור ההחזקה.
הדוחות הכספיים של החברה והעסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של החברה.

ה.

מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע הפעילות וההצגה של החברה הינו

.2

ש"ח.

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין
במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע
חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי
שער נזקפים לרווח או הפסד.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
.3

פריטים כספיים צמודי מדד
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן
בישראל (להלן  -המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם לתנאי
ההסכם.

ו.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה.

ז.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם
מוטלת בספק .חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם ,נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם
ניתנים לגבייה.

ח.

מלאי חומרי אריזה
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת את ההוצאות
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה
במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.
החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
עלות המלאי נקבעת לפי עלות רכישה על בסיס "נכנס ראשון  -יוצא ראשון".

ט.

מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן
ובתוספת עלויות עסקה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על
סיווגם כמפורט להלן:
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה
שאינם נסחרים בשוק פעיל .חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם ,בדרך כלל בערכם
הנומינלי.

.2

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות מוכרות לראשונה בשווי ההוגן .הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות
בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות .לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול
החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגן כמפורט להלן:
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות והתחייבויות אחרות מוצגות על פי תנאיהן לפי
העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
י.

גריעת מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי,
או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס
הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו
במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי ,ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל
הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס.

.2

התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או
פקעה .התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (החברה) פורע את ההתחייבות על ידי
תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית
מההתחייבות.

יא.

הנפקת ניירות ערך בחבילה
בהנפקה של ניירות ערך בחבילה ,מוקצית התמורה שהתקבלה (לפני הוצאות הנפקה) לניירות
הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן :נגזרים פיננסיים ומכשירים פיננסיים
אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה .לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות
פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת ,כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת
כערך שייר .עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב
בחבילה.

יב.

ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
ראיה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .סכום ההפסד הנזקף לרווח או
הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו) ,המהוונים בהתאם
לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי .היתרה בדוחות הכספיים של הנכס
מוקטנת באמצעות רישום הפרשה (ראה גם לעיל הפרשה לחובות מסופקים) .בתקופות עוקבות
הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס
לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד
שהוכר.

יג.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים
במועד ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב:IAS 17-
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
החברה כחוכר  -חכירה תפעולית
נכסים אשר בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס,
מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני
תקופת החכירה.
יד.

רכוש קבוע
שנצבר,

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת
ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת .העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את
הרכוש הקבוע.
בנפרד,

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט ,מופחתים
לפי שיטת הרכיבים .הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים
בנכס ,כדלקמן:
%
7
7
15
ראה להלן

ציוד מעבדה
ציוד וריהוט
כלי רכב
שיפורים במושכר

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות או בהתאם לתקופת
החיים המשוערת של השיפורים במושכר ,לפי הקצר שבהם.
אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה
והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא .הפחתת נכסים מופסקת
כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.
טו.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים (רכוש קבוע) כאשר ישנם סימנים
כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת-
השבה .במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-
ההשבה שלהם ,מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה
מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי
המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין
נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר-השבה עבור היחידה מניבת
המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
הפסד מירידת ערך של נכס מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום
בר -ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול ההפסד כאמור
מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או סכום
בר-ההשבה של הנכס .לגבי נכס הנמדד לפי העלות ,ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טז.

מסים על ההכנסה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות
לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
.1

מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס
לתשלום בגין שנים קודמות.

.2

מסים נדחים
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
כאשר ההתחייבות תסולק ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם .הפסדים מועברים
והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך
דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
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
חברות מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת.

יז.

נכסים (התחייבויות) בשל הטבות לעובדים
בחברה קיימים מספר סוגי הטבות
.1

לעובדים:

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12
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.

.2

הטבות לאחר סיום העסקה
לחברה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן
החברה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או
משתמעת לשלם תשלומים נוספים ,גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי
לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות .הפקדות לתכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות
כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
יח.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או
ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ( )advantageousביותר.
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
שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
החברה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים
לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית
למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה :1
רמה :2
רמה :3

יט.

מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין
או בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש
בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

הכרה בהכנסה
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
למדידה באופן מהימן .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות
מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים
הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת .בדרך
כלל ,מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות.
הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן ,על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את
ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה .ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח שבהן
סופקו השירותים .החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים
ספציפיים.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
כ.

רווח למניה
הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר
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.

כא.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או הפרשה
משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת
לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר החברה צופה שחלק או כל
ההוצאה תוחזר לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר כנכס נפרד ,רק במועד בו קיימת וודאות
למעשה לקבלת הנכס .ההוצאה תוכר ברווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,כאשר יותר סביר מאשר לא כי החברה תידרש
למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

באור - :3

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה החברה שיקול דעת ושקלה
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות
הכספיים:
אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים
בתקופה בה נעשה השינוי באומדן .להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי
הודאות לתאריך המאזן ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים
ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
נכסי מיסים נדחים
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
ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי ,סכום
ההכנסה החייבת במס הצפויה ,מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014ה IASB-פרסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים,
המחליף את  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה( IFRS 9 .להלן – התקן החדש) מטפל
בכל שלושת האספקטים הקשורים למכשירים פיננסים :סיווג ומדידה ,ירידת ערך וחשבונאות
גידור.
התקן החדש קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן .בתקופות
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.
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסוימים ,לקבל
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.
התקן החדש קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי
חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן החדש את אותן הוראות שנדרשות לפי
הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי
ההוגן.
לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן ,סכום השינוי בשווי ההוגן של
ההתחייבות  -המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של הישות  -ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר
השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.
התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור אך מאפשר לחברות להמשיך וליישם
את הוראות  IAS 39בנושא חשבונאות גידור .במסגרת התקן החדש הורחבו דרישות הגילוי
ביחס לפעילויות ניהול הסיכונים של החברה.
התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2018 ,
להערכת החברה ,לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו לא צפויה השפעה מהותית
על הדוחות הכספיים של החברה.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
 - IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
( IFRS 15להלן  -התקן החדש) פורסם על ידי ה IASB-בחודש מאי .2014 ,התקן החדש מחליף את 18
 IASהכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות לקוחות IFRIC 15 ,הסכמים להקמת
מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות ו SIC 31-הכנסות  -עסקאות חליפין הכוללות שירותי
פרסום.
התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

שלב - 1
שלב - 2
שלב - 3
שלב - 4
שלב - 5

זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים ()modifications
בחוזים.
זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ( )distinctבחוזה.
קביעת מחיר העסקה ,לרבות התייחסות לתמורה משתנה ,רכיב מימון משמעותי,
תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד
תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים ,או באומדנים והערכות.
הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד
מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות ,שלפיו התקן החדש ייושם על
חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך ,ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
במקרה זה ,על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של התקן החדש כתיאום
ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח למועד היישום לראשונה .לחלופין ,התקן החדש מאפשרי יישום
למפרע מלא עם הקלות מסוימות.
החברה מתכוונת לבחור בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש.
ל הערכת החברה ,לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו לא צפויה השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים של החברה.
 IFRS 16חכירות
בינואר  2016פרסם ה IASB -את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות (להלן  -התקן
החדש).
בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות
השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
להלן עיקר השפעות התקן החדש:





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
לתקן הקיים IAS 17 -חכירות.
חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות-שימוש .כמו כן,
החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש
(לדוגמה ,אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד
היווצרותם.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)





במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש את
ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.
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.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג כחכירה
מימונית או כחכירה תפעולית.

התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2019או לאחריו .אימוץ
מוקדם אפשרי .בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:
א.

ב.

יישום למפרע מלא  -במקרה זה ,השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר
המוצגת תיזקף להון .כמו כן ,החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי
השוואה .יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו תחושב תוך
שי מוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש
להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.
גישת יישום למפרע חלקי  -לפי גישה זו ,לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .יתרת
ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה ,תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון התוספתי
של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה .לגבי יתרת נכס זכות-השימוש ,החברה
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.

הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי ,אם
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
במועד המעבר.
להערכת הנהלת החברה ,המבוססת על הבחינה שערכה עד כה ,עם יישומו של  IFRS 16יוכרו
בדוחות הכספיים נכס בגין חכירה והתחייבויות בגין חכירה בסכום של כ 747-אלפי ש"ח .כמו
כן ,בשנת  2019צפוי גידול בהוצאות הפחת בסכום של  219אלפי ש"ח ,קיטון של הוצאות
שכירות בגובה של  251אלפי ש"ח וגידול בהוצאות המימון בסך של כ 51-אלפי ש"ח .תזרים
מפעילות שוטפת צפוי לגדול בסך של  259אלפי ש"ח לצד קיטון מפעילות מימון בסכום של 240
אלפי ש"ח.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
ג.

 - IFRIC 23טיפול באי-ודאות הקשורה למסים על ההכנסה

בחודש יוני  2017פרסם ה IASB -את  - IFRIC 23טיפול באי-ודאות הקשורה למסים על ההכנסה
(להלן  -הפרשנות) .הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות
בהתאם להוראות  IAS 12מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי-ודאות הקשורה למסים
על ההכנסה .הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי-ודאות
המתייחסים למסים על הכנסה ,בחינת התייחסות של רשויות המס ,מדידת השלכות אי-הודאות
הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של
אי-הודאות.
הפרשנות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2019 ,
אימוץ מוקדם אפשרי .במועד היישום לראשונה ,החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי
השיטות:
.1
.2

יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד
היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח.
יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה.

להערכת החברה ,לפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
באור -:5

לקוחות
ליום
 31בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
239
188

חובות פתוחים
שטרות והמחאות לגבייה

427
להלן ניתוח יתרת הלקוחות לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח:
לקוחות
שטרם
הגיע מועד לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו
 60-90מעל 90
30-60
עד
פרעונם (ללא
סה"כ
יום
יום
יום
פיגור בגבייה)  30יום
אלפי ש"ח
 31בדצמבר2017 ,

10

341

5

71

-

החברה מעניקה ללקוחותיה אשראי שאינו נושא ריבית לתקופה של עד  90יום.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:6

חייבים ויתרות חובה
ליום
 31בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
425
16
28

מוסדות
הוצאות מראש
חייבים ויתרות חובה אחרים

469
באור -:7

רכוש קבוע
ציוד
וריהוט

ציוד מעבדה

כלי רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום הקמת החברה
רכישות

486

233

62

1,089

1,870

יתרה ליום  31דצמבר2017 ,

486

233

62

1,089

1,870

פחת

באור -:8

יתרה ליום הקמת החברה
תוספות

11

6

-

81

98

יתרה ליום  31דצמבר2017 ,

11

6

-

81

98

הערך בספרים
ליום  31בדצמבר2017 ,

475

227

62

1,008

1,772

זכאים ויתרות זכות
ליום
 31בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
238
21
57

עובדים ומוסדות בגין שכר
חופשה והבראה
הוצאות לשלם

316
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:9

מכשירים פיננסיים
א.

סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות בדוח על המצב הכספי לקבוצות
 -IAS 39המכשירים הפיננסיים בהתאם:
ליום
 31בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח

ב.

מזומנים ושווי מזומנים

834

נכסים פיננסים בעלות מופחתת
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
יתרות עם צדדים קשורים

427
453
91

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
יתרות עם צדדים קשורים

375
316
2,978

שווי הוגן
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ,ספקים
ונותני שירותים ,זכאים ויתרות זכות ויתרות עם צדדים קשורים תואמת או קרובה לשווי ההוגן
שלהם.

ג.

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע חוץ)
סיכון אשראי וסיכון נזילות .תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות
לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה .ניהול
הסיכונים מבוצע על ידי מנכ"ל החברה.
.1

סיכוני שוק
סיכון מטבע חוץ
החברה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה לדולר בגין יבוא סחורות מחו"ל.
להערכת הנהלת החברה סיכון זה אינו מהותי.

.2

סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא סיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או
בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לחברה הפסד.
נכון ליום  31דצמבר 2017 ,הסתכמו המזומנים ושווי המזומנים בסך של  834ש"ח.
המזומנים מופקדים בתאגידים פיננסים איתנים.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:9

מכשירים פיננסיים (המשך)
החברה גובה את מרבית הכנסותיה מלקוחות בעת המכירה או בסמוך לה .הנהלת החברה
מנהלת את סיכון האשראי באמצעות בחינת תקופתית של יתרות הלקוחות.
.3

סיכון נזילות
סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע
מועד תשלומן .גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את
מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד.
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
אפשרות סבירה לצפותם.

באור -:10

מיסים על ההכנסה
א.

שיעורי המס החלים על החברה
שיעור מס החברות בישראל בשנת  2017הינו .24%
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

ב.

שומות מס המיוחסות לחברה
לחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדה.

ג.

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה
לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום  31בדצמבר,
 2017לסך של כ 2.2 -מיליון ש"ח.
לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים אלו בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:10

מיסים על ההכנסה (המשך)
ד.

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים
וההפסדים ברווח על הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים
על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:
מיום הקמת
החברה ועד
ליום 31
בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח

באור -:11

הפסד לפני מסים על ההכנסה

()2,277

שיעור המס הסטטוטורי

24%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
הוצאות שאינן מותרות בניכוי
הפסדים לצורכי מס שלא נזקפו בגינם מסים
נדחים

()547
5
542

מסים על ההכנסה

-

הון
א.

הרכב הון המניות
ליום  31בדצמבר2017 ,
מונפק ונפרע
רשום
מספר המניות

ב.

מניות רגילות בנות  1.00ש"ח ע.נ .כ"א

4,000

3,133

מניות בכורה א' בנות  1.00ש"ח ע.נ .כ"א

600

484

זכויות הנלוות למניות
מניות רגילות מקנות זכויות הצבעה באסיפה הכללית ,זכות לדיבידנד ,זכויות בפירוק החברה
וזכות למינוי דירקטורים בחברה.
מניות בכורה א' ,מקנות בנוסף לזכויות הקיימות למניות רגילות ,זכות קדימה בעת אירוע נזילות
לקבלת החזר ההשקעה ובזכויות וטו לגבי החלטות מסוימות.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:11

הון (המשך)
מניות בכורה א' מקנות את הזכות להמיר כל מניית בכורה א' למניה רגילה של החברה ,ללא
תמורה נוספת ובכפוף להתאמות מסוימות כמפורט בתקנון המתוקן .בנוסף מניות הבכורה א'
מומרות באופן אוטומטי למניות רגילות ,וללא תמורה נוספת ,עם החלטת רוב בעלי מניות
הבכורה א' או בעת אירוע נזילות כפי שמפורט בתקנון החברה.
ג.

הנפקת הון מניות
ביום  22ביוני 2017 ,חתמה החברה עם משקיע על הסכם להנפקת מניות בכורה א' (להלן בסעיף
זה" :ההסכם") ,לפיו הנפיקה החברה  484מניות בכורה א'  1ש"ח ערך נקוב כ"א .כמו כן ,במסגרת
ההסכם ,ניתנו למשקיע אופציות למניות של צדדים קשורים כאמור להלן .תמורת ההשקעה
הכוללת היתה  4מיליון ש"ח .רכיב האופציות סווג כהתחייבות פיננסית מול חברת האם ,אשר
נמדדה ביום ההכרה הראשוני בשווי הוגן בסך של כ 1.6-מיליון ש"ח .ההתחייבות אינה נושאת
ריבית ועומדת לפירעון מיידי עם דרישה בכתב מהחברה האם.
מניות הבכורה לעיל אינן ניתנות לפדיון ואינן צוברות דיבידנדים או תשלומי ריבית .בהתבסס
על ההסכם ,לחברה לא קיימת התחייבות חוזית למסירת מזומן או נכס פיננסי אחר למשקיע
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.
כאמור לעיל ,בהתאם להסכם ולתקנון החברה ,המשקיע החזיק נכון לתאריך המאזן את
האופציות הבאות:
.1
.2
.3

אופציה  - 1להמיר כל  5מניות בכורה א' של החברה למניה אחת רגילה של החברה האם.
אופציה  - 2לרכוש מניות רגילות של חברת "פנאקסיה ניו מקסיקו" (להלן בסעיף זה
"החברה האחות") ,המהוות  10%מהון המניות בדילול מלא של החברה האחות ליום
ההמרה ,וזאת בתמורה לתוספת מימוש שהוגדרה בהסכם.
אופציה  - 3להמיר מניות רגילות של החברה האחות (במידה ויוחזקו על ידי המשקיע
בעקבות מימוש אופציה  2לעיל) למניות רגילות של החברה האם ביחס המרה של 5
מניות רגילות של החברה האחות לכל  4מניות רגילות של החברה האם.
האופציות יפקעו במועד המוקדם מבין  31ביולי  2018או בעת קרות "אירוע נזילות",
כמוגדר בהסכם.
ביום  31ביולי ,2018 ,מימש המשקיע את אופציה  1והמיר  484מניות בכורה א' של החברה
למניות רגילות של החברה האם .אופציות  2ו 3-פקעו באותו יום.

באור -:12

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

חברה אם וחברה בת
החברה נשלטת על ידי חברת פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ (המאוגדת בישראל) .באשר
לחברת הבת ,ראה באור .1
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:12

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
 31בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
יתרות חובה:
הוצאות שכר משותפות עם חברה קשורה ()6

91
91

יתרות זכות:
הוצאות שכר ושכר דירה משותפות עם חברות קשורות ()4
()8( )6
התחייבות בגין אופציה לרכישת מניות של צד קשור (ראה
באור )11
מימון על ידי חברות קשורות ()8

616
1,642
720
2,978

יתרת החובה הגבוהה ביותר
ג.

590

עסקאות עם בעלי עניין צדדים קשורים
לתקופה שמיום
הקמת החברה
ועד ליום 31
בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
הוצאות שכר משותפות עם חברות קשורות,
נטו ()6

402

הוצאות שכר דירה משותפות עם החברה
האם ()4

123

הטבה הונית מעסקאות עם בעל שליטה ()7

74

 .1בחודש יולי  ,2018נחתם הסכם זכות שימוש בין החברה לבין פנאקסיה בע"מ ופנאקסיה
קנאביס ישראל בע"מ (חברות קשורות לחברה) (להלן "הצדדים המרשים") ,לפיו העניקו
הצדדים המרשים לחברה ,ללא כל תמורה ,זכות בלעדית ,בלתי חוזרת ,שאינה מוגבלת בזמן
ואינה ניתנת להסבה (למעט לחברות קשורות של החברה) ,לעשות שימוש ברישיונות אשר
הוענקו ו/או יוענקו להם בעתיד על ידי רשויות בישראל ,לרבות היק"ר (היחידה לקנביס
רפואי במשרד הבריאות) ,לפעילות בתחום הגידול ,ייצור ,הפצה שיווק וייצוא וכל פעילות
מסחרית אחרת בקשר עם מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ("הרישיונות" ו" -זכות השימוש",
בהתאמה) .זכות השימוש מוגבלת לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי בישראל כולל ייצוא
מישראל.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:12

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
מכוח זכות השימוש אשר הוענקה לה על פי ההסכם ,משתמשת החברה ברישיון אשר
הוענק לצדדים המרשים מהיק"ר לייצור קנאביס לשימוש רפואי על פי תקן .IMC-GMP
הרישיון בתוקף עד ליום  31במרץ .2019
בחודש פברואר  ,2019נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם השימוש ברישיון הייצור
("התוספת") ,לפיה ,החל מחתימתה ,הייצור יתבצע על 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 הייצור בפועל.
החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה מוקדמת של  14יום לצדדים המרשים.
כמו כן ,כל צד רשאי לסיים את ההסכם במקרה של הפרה מהותית על ידי הצד השני.
בהתאם להסכם ,החברה תשפה את הצדדים המרשים בגין התחייבות שנוצרת להן או טענה
של צד שלישי נגדן ,כולל טענות של רשויות המס ,בקשר עם ההסכם.
כמו כן לחברה קיימת אופציה לתקופה לא מוגבלת להעביר על שמה את הרישיון מחברת
פנאקסיה בע"מ בתמורה לסכום של  100ש"ח ,בכפוף לאישור מראש של היק"ר ולעמידה
בתנאים שיציב היק"ר ככל שיהיו.
 .2בחודש פברואר  ,2019נחתם הסכם שירותים לא בלעדי בין החברה ופנאקסיה לוגיסטיקה
לבין פנאקסיה בע"מ (חברה קשורה) ,לפיו החל מחודש פברואר "( 2018מועד התחילה")
מעניקה פנאקסיה בע"מ שירותי בית מסחר לתרופות בתמורה להחזר מלוא העלויות בפועל.
לפנאקסיה בע"מ הוענק רישיון בית מסחר לתרופות מהיק"ר על פי תקן  .IMC-GDPהרישיון
בתוקף עד ליום  31במרץ .2019
תוקפו של ההסכם הינו ממועד התחילה ,הוא אינו קצוב בזמן וכל צד יכול לסיימו באמצעות
הודעה בכתב למשנהו  30ימים מראש.
בהתאם להסכם ,החברה תשפה את פנאקסיה בע"מ בגין התחייבות שנוצרת לה או טענה
של צד שלישי נגדה ,כולל טענות של רשויות המס ,בקשר עם ההסכם.
 .3בחודש פברואר  ,2019נחתם הסכם שירותים לא בלעדי בין החברה לבין לומינרה פארם
בע"מ (חברה קשורה ,בעלת רישון לניהול בית מרקחת) ,לפיו החל מחודש פברואר 2018
("מועד התחילה") מעניקה לומינרה פארם בע"מ שירותי בית מרקחת בתמורה להחזר מלוא
העלויות בפועל.
תוקפו של ההסכם הינו ממועד התחילה ,הוא אינו קצוב בזמן וכל צד יכול לסיימו באמצעות
הודעה בכתב למשנהו  30ימים מראש.
בהתאם להסכם ,החברה תשפה את לומינרה פארם בע"מ בגין התחייבות שנוצרת לה או
טענה של צד שלישי נגדה ,כולל טענות של רשויות המס ,בקשר עם ההסכם.
 .4ביום  18ביולי  2016התקשרה החברה האם בהסכם שכירות בלתי מוגנת עם צד ג' שאינו
קשור לקבוצה (להלן" :המשכיר") בקשר עם נכס בלוד (להלן" :הסכם השכירות העיקרי"),
אשר משמש לצורך ייצור של קנאביס רפואי.
ביום  20ביוני  2017ובהתאם לתנאי הסכם השכירות העיקרי ,התקשרה החברה עם החברה
האם בהסכם הפעלת משנה (להלן" :הסכם הפעלת המשנה") ,במסגרתו שוכרת החברה חלק
מהנכס בלוד בשטח של  1,074מ"ר (להלן" :המפעל" או "אתר הייצור") ,בתמורה לתשלום
דמי שכירות חודשיים ,גב אל גב מול החברה האם בסך של כ 21-אלפי ש"ח בצירוף מע"מ
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:12

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
("דמי השכירות") .בנוסף לדמי השכירות נושאת החברה בכל תשלומי המיסים ,האגרות
והתשלומים בקשר לחזקה ו/או השימוש בנכס.
תקופת השכירות על פי הסכם הפעלת המשנה הינה עד ליום  31במאי ( 2022להלן" :תקופת
השכירות").
בעלת השליטה רשאית לסיים את תקופת השכירות בהסכם השכירות העיקרי לפני תום
תקופת השכירות במקרים הבאים( :א) ביום  30באוקטובר  ,2019בכפוף להודעה בכתב בת
שלושה חודשים מראש; (ב) באמצעות מתן הודעה בכתב על כך למשכיר  90ימים מראש
ובלבד שהיא איתרה שוכר חלופי תחתיה ,בכפוף לאישורו של המשכיר.
 .5ביום  22ביוני  2017חתמה החברה על הסכם רשיון עם בעלת השליטה ועם קוויקאן בע"מ
(חברה אחות של החברה ,בבעלותה המלאה של בעלת השליטה) (שתיהן יחד" :נותנות
הרישיון") ,במסגרתו העניקו נותנות הרישיון לחברה ,זכות שימוש בלעדית ,בלתי חוזרת,
שאינה ניתנת להעברה ,בכל זכויות הקניין הרוחני שיש לו יישומים מדעיים או טכנולוגיים
(למעט יישומים כלכליים כגון סימני מסחר או שמות מתחם ) ,)(domain namesלמטרות
ייצור ,הפצה ומכירה של מוצרי החברה בישראל.
זכות השימוש ברישיון הוענקה לחברה על בסיס  .AS-ISבתמורה לזכות השימוש ברישיון
משלמת החברה לנותנות הרישיון  1%מרווחי החברה.
ההסכם אינו קצוב בזמן .החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה בכתב לבעלות
הרישיון .בעלות הרישיון רשאיות לסיים את ההסכם באמצעות הודעה בכתב )1( :אם הפרה
החברה את ההסכם הפרה יסודית שאינה ניתנת לריפוי; ( )2אם לא רופאה על ידי החברה
הפרה שאינה יסודית של ההסכם ,בתוך  30ימים ממועד ההודעה על ההפרה.
 .6החברה יחד עם חברות קשורות מחייבות על בסיס שוטף השתתפות בגין שכר של עובדים
אשר עבדו עבור חברות קשורות אחרות .ההוצאות נרשמו בהוצאות שכר כנגד יתרות עם
חברות קשורות .היתרות עומדות לפירעון מיידי ואינן צוברות ריבית.
 .7בשנת  ,2017חברי הנהלה ונושאי משרה של החברה האם נתנו שירותי ניהול מקצועיים
לחברה ללא תמורה בסכום של  74אלפי ש"ח .ההוצאה נרשמה בסעיף השירותים
המקצועיים שבהוצאות ההנהלה וכלליות כנגד הטבה הונית מעסקאות עם בעלי שליטה
בהון העצמי של החברה.
 .8בחודש פברואר  ,2019נחתם הסכם בין החברה לבין החברה האם ,לפיו החברה תסלק את
התחייבויותיה לחברה האם עבור (א) שכר ועלויות נלוות בגין עובדי החברה האם שסיפקו
שירותים לחברה( ,ב) שכירות ,דמי ניהול ועלויות נלוות בגין חלק ממשרדי החברה האם
המשמש את החברה( ,ג) מימון ישיר שהעבירה החברה האם לחברה .סכום זה ,בתוספת
ריבית שנתית בשיעור של  4%או השיעור המינימלי לפי פקודת מס הכנסה (הגבוה מבינהם),
ובתוספת מע"מ על הריבית ,ישולם מהחברה לחברה האם ב 12 -תשלומים חודשיים שווים
החל מאפריל .2019
 .9בחודש יולי  2018נחתם מסמך ויתור ושחרור על ידי פנאקסיה בע"מ (חברה קשורה) לטובת
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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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:13

פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד
א.

הכנסות
לתקופה
שמיום
הקמת
החברה ועד
ליום 31
בדצמבר,
2017
%
הכנסות מלקוחות עיקריים האחראים ,כל אחד,
ל 10%-ומעלה מסך ההכנסות המדווחות
בדוחות הכספיים:
69%
19%
12%

לקוח א'
לקוח ב'
לקוח ג'

100%
ב.

עלות ההכנסות
לתקופה
שמיום
הקמת
החברה ועד
ליום 31
בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
286
1,211
174
98

חומרי גלם ,עזר וחומרי צריכה
שכר עבודה ,משכורות ונלוות
הוצאות שכירות ,אחזקה ואחרות
פחת

1,769
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:13

פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד (המשך)
ג.

הוצאות הנהלה וכלליות
לתקופה
שמיום
הקמת
החברה ועד
ליום 31
בדצמבר,
2017
אלפי ש"ח
171
272
155
52
63

שכר עבודה ,משכורות ונלוות
שירותים מקצועיים
הוצאות אחזקה ומשרדיות
נסיעות
אחרות

713
באור -:14

הפסד נקי למניה
א.

פרוט כמות המניות וההפסד ששימשו בחישוב ההפסד הנקי למניה:
לתקופה שמיום הקמת החברה
ועד ליום  31בדצמבר,
2017
כמות מניות
הפסד נקי
משוקללת
אלפי ש"ח

כמות המניות וההפסד

ב.
באור -:15

3,133

()2,277

בחישוב ההפסד הנקי המדולל למניה לא נכללו בחשבון  484מניות בכורה א' ,הניתנות להמרה
למניות רגילות ,כיוון שהכללתן מקטינה את ההפסד הנקי למניה (השפעה אנטי מדללת).

אירועים לאחר תאריך המאזן
א .בחודש מאי  2018חתמה החברה על הסכם עם רפא מעבדות בע"מ לפעילות משותפת לייצור
והפצה של מוצרים מבוססי קנאביס בהתאם לאסדרה החדשה בתחום .ההסכם הינו ל 5-שנים
ויוארך באופן אוטומטי ל 5-שנים נוספות ,בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.
ב .במהלך חודש יולי  ,2018מימש משקיע (ראה באור  )11את האופציה להמיר  484מניות בכורה של
החברה למניות רגילות של החברה האם.
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:15

אירועים לאחר תאריך המאזן (המשך)
ג .ביום  14באוגוסט 2018 ,חתמה החברה עם חברת פארמוקן ,על רכישת מלוא החזקותיה של
פארמוקן בחברת פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ בתמורה לסך של  230אלפי ש"ח (ראה באור .)1
ד .במהלך חודש דצמבר  ,2018חתמה החברה על הסכם החלפת מניות עם הרודיום השקעות בע"מ
(להלן "הרודיום") ,חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב,
ובעלי ניירות ערך וזכויות בחברה ,לרבות החברה האם פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן
הניצעים) .על פי ההסכם ,הניצעים יעבירו את מלוא החזקתם בחברה בתמורה להקצאת 74.99%
מההון המונפק והנפרע של הרודיום בדילול מלא .הקצאה נוספת של עד  15%נוספים תתרחש
בהתקיים אבני דרך כמפורט להלן:
)1
)2

במידה ובתוך שנתיים מיום השלמת העסקה ,תצא לפועל רגולציה המאפשרת ייצוא חומר
גלם קנבינואידי מישראל לאירופה ,יוקצו לניצעים  10%מהון המונפק של הרודיום ליום
השלמת העסקה.
במידה וביום השלמת העסקה שווי קופת המזומנים בחברת הרודיום יהיה נמוך מסך של 22.2
מיליון ש"ח ,הניצעים יהיו זכאים להקצאת מניות נוספות בשיעור של עד  5%נוספים מהון
המונפק והנפרע של הרודיום נכון ליום השלמת העסקה .שיעור ההקצאה יתבצע ביחס ישיר
פרו ראטה להפרש שבין  16.5מיליון לבין  22.2מיליון שיימצא ביתרת המזומנים בחברת
הרודיום.

ה .במהלך החודשים דצמבר  2018ו -ינואר  ,2019חתמה החברה האם על הסכמי השקעה .במסגרת
ההסכמי ם ,במידה והחברה תשלים את המיזוג עם החברה הציבורית הרודיום השקעות בע"מ עד
לתום שנת  ,2019ההשקעה בחברה האם תומר אוטומטית למניות של החברה בהתאם למנגנון
שנקבע בהסכם ההשקעה .במידה ולא ,ההשקעה בחברה האם תומר אוטומטית למניות של החברה
האם בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה.
ו .לאחר תאריך המאזן נחתמו ההסכמים הבין-חברתיים המצוינים בביאור  ,12הערות מס' (,)2( ,)1
( )8( ,)3ו.)9( -
------------------F:\W2000\w2000\61409089\M\17\12-Panaxia.docx
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פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
ולתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2018

1
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות הפעילות ,ההון
העצמי ותזרימי המזומנים
.1

כללי
הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום
 31בדצמבר  2017ולתקופה של תשעה חודשים אשר הסתיימה ביום  30בספטמבר  ,2018אשר הינם
ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים – ( IFRSלפרטים נוספים בדבר המדיניות
החשבונאית ,ראו באור  2לדוחות הכספיים של החברה).
תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית
לתמצית תיאור פעילות החברה והתפתחותה ,ראו סעיף  1.2למתאר פעילות החברה לעיל.
לפרטים בדבר סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה ,ראו סעיף  2.2למתאר
לעיל.
פעילותה העיקרית של החברה
לפרטים בדבר תחום הפעילות של החברה ,ראו סעיף  3למתאר לעיל.

.2

אירועים מהותיים בפעילות החברה בתקופת הדוח ולאחריה
 .2.1לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למיזוג פעילותה עם ולתוך הרודיום השקעות בע"מ,
חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
("הרודיום") ,ראו דוחות מיידיים שפרסמה הרודיום בימים  30בדצמבר  2018ו 2 -בינואר
 ,12019אשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
.2.2

לפרטים בדבר התקשרות החברה עם בעלת השליטה בחברה ועם קוויקאן ,בהסכם רישוי
לשימוש בזכויות קניין רוחני – ראו סעיף  3.12למתאר לעיל.

.2.3

לפרטים בדבר התקשרות החברה עם חברות בקבוצת פנאקסיה בהסכם שימוש ברישיון ייצור
– ראו סעיף  3.13.1למתאר לעיל.

.2.4

לפרטים בדבר התקשרות החברה עם החברה הבת ,פנאקסיה לוגיסטיקה ,בהסכם לקבלת
שירותי אחסון והפצה – ראו סעיף  3.13.2למתאר לעיל.

.2.5

לפרטים בדבר התקשרות החברה עם בעלת השליטה בחברה בהסכם הפעלת משנה (שכירות
משנה) ביחס לאתר הייצור בו פועל מתקן הייצור של החברה – ראו סעיף  3.11למתאר לעיל.

.2.6

לפרטים בדבר התקשרות החברה עם  Rafa Laboratories Ltdבהסכם שיתוף פעולה במסגרת
מיזם משותף לייצור והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי – ראו סעיף  3.5.7למתאר לעיל.

.2.7

לפרטים בדבר התקשרות החברה ופנאקסיה לוגיסטיקה עם לומינרה פארם בע"מ (צד קשור
לחברה) לקבלת שירותי בית מרקחת מורשה – ראו סעיף  3.13.3למתאר לעיל.

 1מס' אסמכתא 2018-01-128469 :ו ,2018-01-000918 -בהתאמה.
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.2.8

לפרטים אודות התקשרות בעלת השליטה עם חברת אלגוס החזקות בע"מ ,חברת בארנבוים
נכסים בע"מ וחברת  Man Capital Investmentsבע"מ ,ראו סעיף  1.5.2למתאר לעיל.

.2.9

ביום  24בינואר  ,2019החלה החברה ,בשיתוף פעולה עם חברת התרופות הישראלית רפא,
בשלב הראשון של ניסוי קליני בטבליות תת-לשוניות מתקדמות של קנאביס רפואי ,אשר
מטרתו לבחון את הזמינות הביולוגית ובטיחות השימוש בטבליות .לפרטים נוספים ראו דוח
מיידי שפרסמה הרודיום ביום  26בינואר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-009663 :אשר
האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

 .2.10ביום  24בינואר  ,2019התקשרה החברה עם תיקון עולם ייצור בע"מ (להלן" :תיקון עולם")
בהסכם להענקת שירותי ייצור ,במסגרתו תייצר החברה עבור תיקון עולם מוצרי קנאביס
לשימוש רפואי המותרים לייצור על פי האסדרה החדשה בתחום פעילות הקנאביס לשימוש
רפואי ,אשר צפויה להיכנס לתוקף בסוף חודש מרץ  .2019לפרטים נוספים ראו דוח מיידי
שפרסמה הרודיום ביום  27בינואר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-009735 :אשר האמור בו
נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
 .2.11ביום  17בפברואר מונה  2019פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל בכימיה לשנת  ,2004לחבר
בכיר בוועדה המייעצת של דירקטוריון החברה .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה
הרודיום ביום  17בפברואר ( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-013594 :אשר האמור בו נכלל
בדוח זה על דרך ההפניה.
 .2.12ביום  18בפברואר  2019הגישה רפא בשמה ובשם החברה בקשה לכלול את תרופת הקנאביס
אקסיבן ,המיוצרת על ידי החברה בתנאי ייצור נאותים ) (IMC-GMPומשווקת על ידי רפא,
בסל שרותי הבריאות לשנת  .2020לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה הרודיום ביום 19
בפברואר ( 2019מס' אסמכתא  ,)2019-01-014518אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך
ההפניה.
 .2.13ביום  25בפברואר  ,2019החלה החברה ,בשיתוף פעולה עם רפא ,בשלב הראשון של ניסוי קליני
בתמצית קנאביס ממוננת לשאיפה ,אשר מטרתו לבחון את הזמינות הביולוגית במתן קנאביס
רפואי באמצעות משאף .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה הרודיום ביום  26בפברואר
( 2019מס' אסמכתא ,)2019-01-016582 :אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
.3

המצב הכספי
הנתונים הכספיים המפורטים להלן ,מתבססים על נתוני הדוחות הכספיים הסקורים והמבוקרים של
החברה ,הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  .IFRSלהלן יובאו ההסברים בדבר
ההתפתחויות המהותיות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי:
סה"כ הנכסים במאזן החברה ליום  30בספטמבר  2018הסתכמו לסך של כ 6,699 -אלפי ש"ח לעומת
סך של כ 4,270 -אלפי ש"ח ליום  30בספטמבר  ,2017ולעומת סך של כ 3,827 -אלפי ש"ח ליום 31
בדצמבר  .2017ביתרות נכסי החברה חלו ההתפתחויות המהותיות הבאות:
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הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים

יתרה ליום
סעיף

 30בספטמבר

31
בדצמבר
2017

2018

2017
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדון משועבד
אשראי לקוחות זמן קצר
נטו
מלאי חומרי אריזה
צדדים קשורים ובעלי
עניין
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים
נכסים שאינם שוטפים
רכוש קבוע נטו
נכסים לא מוחשיים,
נטו
סה"כ נכסים לא
שוטפים
סה"כ נכסים
התחייבויות
ספקים ונותני שירותים

524
28

2,137
-

834
-

1,993

323

427

218

142

234

-

-

91

1,083
3,846

401
3,003

469
2,055

גידול בהיקף הפעילות של החברה

2,067

1,267

1,772

786

-

-

רכש ציוד יצור ,מעבדה ושיפורים במושכר
נכס קשרי לקוחות כתוצאה מרכישת שליטה
בפנאקסיה לוגיסטיקה

2,853

1,267

1,772

6,699

4,270

3,827

1,036

263

375

זכאים ויתרות זכות

3,249

132

316

צדדים קשורים ובעלי
עניין
סה"כ התחייבויות
שוטפות
סה"כ התחייבויות
שאינן שוטפות
סה"כ התחייבויות
הון מניות
קרנות
יתרת עודפים
סה"כ הון

7,215

2,643

2,978

11,500

3,038

3,669

29

-

-

11,529
3
2,432
()7,265
()4,830

3,038
3
2,400
()1,171
1,232

3,669
3
2,432
()2,277
158

6,699

4,270

3,827

סה"כ הון והתחייבויות

4

גידול בהיקף הפעילות של החברה

גידול בהיקף הפעילות של החברה
עובדים
גידול בהתחייבויות הקשורות בשכר
ובהוצאות לשלם ,הנובע מהגידול בהיקפי הפעילות
של החברה .התחייבויות הנובעות מרכישת השליטה
בפנאקסיה לוגיסטיקה
מימון שוטף מבעלת השליטה
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.4

תוצאות הפעילות

סעיף

לתקופה של תשעה
חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
2,002

79

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
39

911

לשנה
שנסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח
231

הגידול נובע מכך שהחברה
החלה את פעילותה בחודש מאי
 2017ומאז הגדילה באופן עקבי
את הכנסותיה

1,769

הגידול בעלות ההכנסות נובע
באופן ישיר מהגידול בהיקפי
הייצור של החברה וכן מגידול
הקבועה
ההוצאה
ברמת
הנדרשת על מנת לעמוד בתקן
 IMC-GMPוזאת על מנת
לאפשר לחברה למכור מוצרים
בבתי מרקחת בישראל.
העליה נובעת מגידול בהיקפי
הפעילות של החברה ובהתחשב
בעובדה שהחברה הוקמה
בחודש מאי .2017
החברה לא נוטלת אשראי
ממקורות חיצוניים והוצאות
המימון הינן בגין שינויים
בשערי החליפין.

הכנסות
3,925

951

736

1,378

עלות ההכנסות

3,254

294

275

1,006

713

עלויות הנהלה
וכלליות
הוצאות מימון
נטו
הכנסות מימון
נטו
רווח ממדידה
מחדש של
השקעה בחברה
מוחזקת
שאוחדה
לראשונה
הפסד נקי

41

5

-

5

26

-

-

12

-

-

230

-

230

-

-

4,988

1,171

1,231

977

2,277

5
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.5

תזרים מזומנים:
לתקופה
מיום הקמת
החברה ועד
ליום 30
בספטמבר

סעיף

לתקופה של
תשעה
חודשים
שהסתיימה
ביום 30
בספטמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
()3,080

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר

מיום הקמת
החברה ועד
ליום 31
בדצמבר

2017
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

()858

()1,060

()737

()2,019

גידול בהוצאות
החברה כמפורט
לעיל

()1,870

עיקר ההשקעות הינן
בגין רכישת רכוש
קבוע ושיפורים
במושכר בתקופה
שלאחר הקמת
החברה.
מקור התזרים
החיובי בשנת 2018
הינו רכישת השליטה
בחברת פנאקסיה
לוגיסטיקה ויתרות
המזומן שהיו
בחברה הנרכשת.
הנפקת מניות בכורה
ומימון מהחברה
האם

תזרים מזומנים
נטו ששימש
לפעילות
שוטפת
29

407

()1,303

()1,299

תזרים מזומנים
נטו שנבע
(ששימש)
לפעילות
השקעה

2,741

693

4,500

תזרים מזומנים
נטו שנבע
מפעילות מימון

.6

2,377

הסברי החברה
ליתרות ולשינויים
המהותיים

4,723

מקורות מימון
מיום היווסדה מממנת החברה את פעילותה בעיקר מהשקעות שבוצעו בחברה ,הלוואות בעלים
ומההון החוזר של החברה .החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים .למועד הדוח ,סך המימון
אשר התקבל מבעלת השליטה עומד על כ 7 -מיליון ש"ח.
ביום  24בפברואר  2019התקשרו החברה ובעלת השליטה בהסכם במסגרתו התחייבה החברה לפרוע
את התחייבויותיה כלפי בעלת השליטה בסך של כ 7,200 -אלפי ש"ח ("ההתחייבויות כלפי בעלת
השליטה") אשר נצברו עד ליום  30בספטמבר  2018בגין (א) שכר ועלויות נלוות בגין עובדי בעלת
השליטה אשר סיפקו שירותים לחברה; (ב) שכירות ,דמי ניהול ועלויות נלוות בגין חלק ממשרדי בעלת
השליטה המשמש את החברה; (ג) מימון ישיר שהעבירה בעלת השליטה לחברה .ההתחייבויות כלפי
בעלת השליטה כוללות ריבית בגובה של  4%לשנה או השיעור המינימלי לפי פקודת מס הכנסה (הגבוה
מבינם) ,ובתוספת מע"מ על הריבית .ההתחייבוית כלפי בעלת השליטה תפרענה ב 12 -תשלומים
חודשיים שווים החל מחודש אפריל  ,2019כאשר לחברה ניתנה אפשרות לבצע פירעון מוקדם של
ההתחייבויות ללא תוספת עלות.
6
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הצדדים הסכימו כי כל התחייבות נוספת של החברה כלפי בעלת השליטה ,אשר נצברה ותצבר לאחר
יום  30בספטמבר  ,2018תפרע בתוך  90ימים ממועד יצירתה.
הוראות ההסכם ביחס להתחייבויות עתידיות כלפי בעלת השליטה ,לאחר השלמת עסקת המיזוג עם
הרודיום ,כפופות לאישור האורגנים המוסמכים של הרודיום והן תפורטנה במסגרת זימון האסיפה
הכללית של בעלי המניות של הרודיום אשר תזומן לצורך השלמת עסקת המיזוג.
לפרטים בדבר השקעות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה אשר בוצעו בחברה במהלך תקופת
הדוח ראו סעיף  1.5.2למתאר לעיל.
ליום  30בספטמבר ,2018 ,היקפו של אשראי ללקוחות והאשראי מספקים הינו כ 1,993 -אלפי ש"ח,
וכ 1,036 -אלפי ש"ח ,בהתאמה .ההיקף הממוצע של אשראי ללקוחות והאשראי לספקים במהלך
תשעת החודשים הראשונים של שנת  2018הינו כ 1,210 -אלפי ש"ח וכ 706 -אלפי ש"ח.
.7

הסבר לגבי הנושאים שאליהם הפנה רואה החשבון של התאגיד תשומת לב בחוות דעתו על הדוחות
הכספיים
.7.1

רואה החשבון המבקר של החברה כלל בחוות דעתו בדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2017פסקת הדגש (הפניית תשומת לב) כדלקמן:
"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ב' לדוחות
הכספיים בדבר מצבה הכספי של החברה .לחברה הון חוזר שלילי בסך כ 1.6-מיליון ש"ח
ביום  31בדצמבר  ,2017הפסד של כ 2.3-מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך
כ 2-מיליון ש"ח בתקופה שממועד התחלת פעילותה ועד ליום  31בדצמבר .2017 ,המשך
פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי מניותיה או מגורמים חיצוניים .גורמים
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".

.7.2

רואה החשבון המבקר של החברה כלל בחוות דעתו בדוחות הכספיים של החברה ליום 30
בספטמבר  ,2018פסקת הדגש (הפניית תשומת לב) כדלקמן:
"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ב' למידע
הכספי הנ"ל בדבר מצבה הכספי של החברה .ליום  30בספטמבר 2018 ,לחברה הון חוזר
שלילי בסך כ 7.7-מיליון ש"ח .כמו כן  ,בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30
בספטמבר 2018 ,לחברה הפסד של כ 5-מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך
כ 3.1-מיליון ש"ח .המשך פעילותה של החברה מותנה בהשגת מימון מבעלי מניותיה או
מגורמים חיצוניים .גורמים 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".
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תרומות

.8

נכון למועד הדוח ,החברה טרם אימצה מדיניות תרומות וכן לא ביצעה תרומות כאמור.
דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

.9

מאחר שהחברה הינה חברה פרטית ,לא חלה עליה החובה למנות דירקטורים בעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית או לאמץ הוראה בעניין בתקנון החברה.
.10

דירקטורים בלתי תלויים
מאחר שהחברה הינה חברה פרטית ,לא חלה עליה החובה למנות דירקטור בלתי תלוי או לאמץ הוראה
בעניין בתקנון החברה.

.11

מבקר פנימי
מאחר שהחברה הינה חברה פרטית ,לא חלה עליה החובה למנות מבקר פנימי.

.12

גילוי בדבר שכ"ט רואה חשבון מבקר
משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' ,הינו רואה החשבון המבקר של החברה.
השכר עבור שירותי הביקורת ושירותי מס שניתנו לחברה בשנת  2017הסתכם לסך של כ 150 -אלפי
ש"ח ,בגין כ 700 -שעות עבודה .שכר טרחת רואה החשבון המבקר נקבע במו"מ בין הנהלת החברה
לרואה החשבון המבקר בהתאם להיקף ואופי העבודה ,ניסיון העבר ותנאי השוק.

.13

אירועים נוספים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
ראו סעיף  2לעיל ובאור  15לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר.2017 ,

.14

גילויים ביחס לאומדנים חשבונאיים קריטיים
בעת עריכת הדוחות הכספיים נדרשת ההנהלה לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים
המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות וכן גילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים.
ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה הינם
רלבנטיים בהתחשב בנסיבות העניין .לפירוט האומדנים ושיקולי הדעת אשר יש להם את ההשפעה
המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים ,ראו באור  3לדוחות הכספיים של החברה
ליום  31בדצמבר.2017 ,
 26בפברואר 2019

ד"ר דוד (דדי) סגל
מנכ"ל ודירקטור

ד"ר ערן גולדברג
דירקטור

אסי רוטברט
דירקטור
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רענן בר-דוד
דירקטור

הערכת שווי חברת
פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ
נכון ליום 31.1.2019
הוכן לבקשת
הרודיום השקעות בע"מ

פברואר2019 ,
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אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ
ת.ד  7134כפר סבא44641 ,
טלפון 073-2903330
www.ifs-consulting.co.il

 25בפברואר2019 ,
לכבוד:
חברי הדירקטוריון
הרודיום השקעות בע"מ
הנדון :הערכת שווי חברת פנאקסיה ישראל
לבקשת דירקטוריון הרודיום השקעות בע"מ )להלן" :הרודיום"( ,ביצענו ,אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ )להלן ("IFS" :הערכת שווי כלכלית להון חברת
פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ )להלן" :פנאקסיה ישראל" ו/או "החברה"( אשר עתידה להיות ממוזגת להרודיום .הערכת שווי החברה הנה נכון ליום
) 31.1.2019להלן" :מועד ההערכה"(.
הערכת השווי מתבססת ,בין היתר ,על הר"מ ,וכל שינוי בפרמטרים אלו ישפיע על תוצר עבודתנו:
 .1כמפורט במתאר ובחוות דעת זו ,ביום  27בינואר  2019אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרים מוגמרים מבוססי קנאביס רפואי אשר אושרו על ידי משרד
הבריאות .הייצוא יותר למדינות החתומות על אמנה בנושא ומתירות במפורש ייבוא ושימוש במוצרים כאמור בתחומן .בנוסף ,רק חברות בעלות אישורים על
פי האסדרה החדשה יוכלו להגיש בקשה לקבל היתר ייצוא .מפאת השמרנות ,בהערכת שווי זו נלקח מקדם סבירות משוקלל של  70%למצב בו יתאפשר לחברה
לייצא קנאביס למדינות אירופה .סבירות זו מתייחסת ,כאמור ,לשקלול הפרמטרים הבאים א(היתר יצוא ברמת החברה ב( השלמת הרגולציה בישראל ג(
מדינות אירופה יתיירו לייבא מוצרי קנאביס רפואי מישראל.
 .2בבעלות קבוצת פנאקסיה קניין רוחני .לחברה יש זכות שימוש בקניין הרוחני הרלוונטי התחום הקנאביס הרפואי תמורת תשלום  1%מהרווח השנתי )להרחבה
ראה סעיפים  3.12ו 3.13 -למתאר( .הערכת שווי זו כוללת את ההנחה שבקבוצת פנאקסיה קיים קניין רוחני זה ושהיא תמשיך להשקיע במו"פ גם בעתיד,
ולחברה יהיה הזכות לעשות שימוש במו"פ זה בהתאם להסכם התמלוגים הקיים במועד הערכת השווי.
2

| הערכת שווי חברת פנאקסיה ישראל

IFS Consulting & Investments

הגבלת אחריות
מטרת עבודה זו הינה להעריך את השווי ההוגן של החברה ,על בסיס הנחות המפורטות בגוף העבודה ולמטרה זו בלבד .לצורך גיבוש חוות דעתנו ,התבססנו על נתונים
אשר סופקו לנו על ידי הנהלת החברה והנהלת הרודיום ,אשר ניתנו לנו על בסיס מיטב ידיעתם וניסיונם .הסתמכנו על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים ,שלמים
ועדכניים ,אולם לא ביצענו כל פעולת ביקורת ולא ערכנו בדיקה או בחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלנו ולפיכך איננו מחווים כל דעה אודות נאותות
הנתונים ששימשו בעבודתנו .כל שינוי במידע או בנתונים עשוי לשנות את חוות דעת זו .לפיכך ,אין לראות בעבודתנו משום אימות כלשהוא לנכונותם ,לשלמותם או
לדיוקם של הנתונים.
ככלל ,תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות ליום התחזית .הנחות אלו עשויות להשתנות על פני תקופת התחזית ,ועל כן תחזיות אשר
נערכו לימי ההערכה עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר .על כן ,לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת
הביטחון המיוחסת לנתוני דוחות כספיים מבוקרים.
הערכות כלכליות אינן מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת הסובייקטיבי של מעריך השווי .אנו סבורים שחוות דעת זו
הינה סבירה בהתבסס על המידע שסופק לנו ,וכי מעריך שווי אחר עשוי היה להגיע לתוצאה שונה.
עבודתנו מתייחסת למכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בקביעת השווי בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא ,לרבות המלצת השקעה ו/או מכירה של ניירות
ערך כלשהם .אין בחוות דעתנו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים ,שבהם עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו .המידע המופיע בעבודתנו
אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שעשוי לדרוש משקיע פוטנציאלי ואינו מיועד להעריך את שווי החברה או נכס כלשהוא למשקיע כלשהוא .המושג "שווי הוגן"
מוגדר כמחיר שבו יחליף נכס ידיים ,בין קונה מרצון למוכר מרצון ,כאשר לשני הצדדים מידה סבירה של ידע אודות העובדות הרלבנטיות לעסקה.
לצורך הערכת השווי ,נקטנו בשיטות ההערכה המתאימות לדעתנו ובכפוף למידת ישימות השיטה .חוות דעתנו כוללת את תיאור המתודולוגיה וההנחות אשר שימשו
להערכת השווי .התיאור הכולל בה אינו אמור להיות תיאור מלא ומפורט של כלל הנהלים אשר יישמנו ,אלא מתייחס לעיקריים שבהם.
הננו בלתי תלויים בהרודיום ובחברה המוערכת בהתאם לכל דין ,ובכלל זה ,בהתאם לעמדה מספר  105-30של רשות ניירות ערך בעניין גילוי קיומה של תלות בין מעריך
השווי לבין הרודיום ,לרבות לעניין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד ,מיום  22ביולי .2015
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הרודיום מתחייבת לשפות אותנו בקשר עם כל פיצוי אשר עולה על פי  3מגובה שכר הטרחה שישולם על ידי החברה לנו בגין חוות דעת זו .במקרה בו נחויב בהליך
משפטי ,מזמיני העבודה ישפו אותנו על כך בהתאם ,והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.
פרטי השכלתו וניסיונו של האחראי מטעם החברה מעריכת השווי:
שגיא בן שלוש ,בעלים ומנהל של חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ .בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ,תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון,
בנקאות ומערכות מידע( ותואר שני בלימודי משפט .בעל רישיון לראיית חשבון וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.1
בכל שאלה ועניין ,ניתן לפנות לשגיא בן שלוש ,רו"ח ,בטל'  052-4760011או 073-2903330

 1לפרטים נוספים ,ראו נספח א' לעבודתנו.
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פרק 1
כללי
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•

מטרת העבודה הנה הערכת שווי של הון פנאקסיה ישראל לצורך מיזוג עם
הרודיום ,נכון ליום .31.1.2019

•

כל הנתונים בעבודה זו מוצגים בש"ח ובערכים שוטפים ,אלא אם כן צוין
אחרת.

מתאר-

•

להלן מוצגת רשימת מונחים אשר נעשה בהם שימוש במסגרת חוות דעת
זו )ראה גם נספח ב'(:

הבורסה-

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

- TY

שנה מייצגת

– IFS

אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ

מועד ההערכה –

31.1.2019
דולר ארה"ב
אלפי ש"ח

רפא-

Rafa Laboratories Ltd
מתאר אשר פורסם על ידי הרודיום ולו צורפה
הערכת שווי זו

החברה ו/או פנאקסיה
ישראל–

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ

הרודיום-

הרודיום השקעות בע"מ

דולר– $/

בעלת השליטה או חברת
האם או פנאקסיה גלובל-

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ

אש"ח-

חברת הבת ו/או פנאקסיה
לוגיסטיקה -

פנאקסיה לוגיסטיקה בע"מ

הקבוצה ו/או קבוצת
פנאקסיה-

פנאקסיה קנאביס ישראל-
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•

לצורך עבודתנו הסתמכנו על הנתונים והמצגים הבאים:
−

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,פנאקסיה
תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ ,פנאקסיה
לוגיסטיקה בע"מ ,פנאקסיה קנאביס ישראל
בע"מ ,פנאקסיה בע"מ ,קוויקאן בע"מ,
פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ניו מקסיקו
אינק ,.פנאקסיה אריזונה  ,LLCפנאקסיה
קליפורניה  ,LLCופנאקסיה תעשיות פרמצבטיות
דרום אפריקה בע"מ.

מידע פיננסי ,עסקי ותפעולי אשר התקבל מהנהלת החברה לגבי
פעילותה.

−

דוחות כספיים של החברה לשנת  2017ולחודשים .1-9.2018

−

דיווחי הרודיום לבורסה לניירות ערך בתל אביב.

−

דיווחי חברות אשר פועלות או עתידות לפעול בתחום הקאנביס
הרפואי.

−

מידע גלוי ורלוונטי המתפרסם באתרי האינטרנט.

פנאקסיה קנאביס ישראל בע"מ

−

שיחות ופגישות עם הנהלת החברה וסיור במפעל החברה.

| הערכת שווי חברת פנאקסיה ישראל
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פרק 2
תמצית הערכת השווי
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 2.1כללי
פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ )להלן" :החברה" ו/או "פנאקסיה ישראל"( הינה חברה פרטית הרשומה בישראל אשר התאגדה ונרשמה על פי חוק
החברות ,תשנ"ט ,1999-ביום  18במאי  .2017מפעל החברה מצוי באזור תעשייה בעיר לוד .הקבוצה מהווה את חטיבת הקנאביס בקבוצת סגל.2
קבוצת סגל פועלת בתחום הפארמה זה למעלה מארבעה עשורים ,מעסיקה כיום מעל  200עובדים ,מייצרת למעלה מ 600 -מוצרים פרמצבטיים שונים ,ומשווקת אותם
בלמעלה מ 30 -מדינות ברחבי העולם .מוצרים ומתקנים של קבוצת סגל נבחנו על ידי כ 22 -רשויות בריאות שונות בעולם.
החברה 3היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור לייצור תרופות מבוססות קנאביס רפואי ) .(IMC-GMPקבוצת פנאקסיה מחזיקה גם באישור למתן
שירותי הפצה של מוצרי קנאביס רפואי בישראל ) .(IMC-GDPיצוין גם כי לקבוצה אישור מממונה הביטחון האחראי לתחום האבטחה והביטחון ביק"ר ביחס למפעל
החברה – .IMC-GSP
כמפורט במתאר ,תחום הפעילות של החברה הינו ייצור מוצרים מבוססי קנאביס רפואי )להלן" :המוצרים"( ,אשר:
א.

מקור חומר הגלם הקנבינואידי הוא בישראל ,גם אם שוק היעד של המוצרים איננו ישראל.

ב.

שוק היעד הוא ישראל גם אם מקור חומר הגלם הקנבינואידי איננו בישראל.

-

תחום הפעילות אינו כולל ייצור מוצרים כאשר מקור חומר הגלם הקנבינואידי איננו ישראל ומדינת היעד איננה ישראל.

-

תחום הפעילות איננו כולל ייצוא מוצרים לארצות הברית וקנדה.

הקבוצה מצויה בתהליכי אישור רגולטוריים ביחס לרישום מוצרים בדרכי מתן חדשות כגון :טבליות בליעה; טבליות תת לשוניות; לכסניות; פתילות )נרות( רקטלים;
פתילות )נרות( וגינלים; תמיסה לשאיפה )מינון בודד(; תמיסה לשאיפה )מחסנית(; משחות וקרמים; פצ'ים טרנס דרמלים .מוצרים אלה אינם ניתנים לשיווק והפצה
בישראל והחברה פועלת לרישום שלהם ,על מנת להתחיל לשווקם בישראל במהלך שנת  2019ובהמשך באירופה.
להערכת הנהלת החברה ,ביכולתה להציע פתרונות מגוונים אשר יאפשרו הגדלה של פוטנציאל השוק ,המצוי בשלבי התפתחות אינטנסיביים.
בנוסף ,לחברה יכולת לזהות כ 20 -קנבינואידים שונים ולבצע מניפולציות בחומרים הפעילים ולכוונם למחלות ספציפיות באופן שהוכח קלינית במחקרים מקיפים
וזאת על בסיס הידע הרחב שנצבר במסגרת פעילות הקבוצה.

 2להרחבה אודות הקבוצה ראה במתאר
 3לרבות דרך זכות מחברה אחרת בקבוצת סגל.
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 2.2הערכת השווי
 2.2.1כללי
הערכת השווי של הפעילות מתבססת על הנחת הבסיס כי החברה הינה "עסק חי" )  (Ongoing Concernוהיא תפעל לאורך אופק פעילות אינסופי .הערכת שווי הפעילות
נערכה לפי שיטת היוון תזרים המזומנים )" .("DCFזרמי המזומנים הוונו במחיר ההון המשוקלל ,התואם את רמת הסיכון של הפעילות ונאמד בכ .18.2%-הערך
המתקבל הינו הערך הכלכלי של הפעילות .הערך הכלכלי של הפעילות אינו תלוי בהרכב ההון של הפעילות ,כלומר ,הוא בלתי תלוי בדרך מימון החברה ,בין אם דרך
הון עצמי או דרך הון זר.
 2.2.2רווח והפסד ותזרים חזויים
להלן מוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של פעילות החברה ל 6-השנים הבאות ולשנה המייצגת )מוצג באלפי ש"ח(:
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להלן מוצג דו"ח על תזרים המזומנים החזוי של הפעילות )מוצג באלפי ש"ח(:

*ערך שייר-היוון תזרים המזומנים בטווח הארוך ,עד לאינסוף ,תוך הנחה שתזרים מזומנים יצמח בשיעור צמיחה ריאלי של כ.1.5% -
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 2.2.3הון החברה
שווי על בסיס :DCF
להלן מוצג שווי החברה כפי שחושב בשיטת היוון זרמי המזומנים ליום  31בינואר:2019 ,
שווי פעילות
מזומנים
התחייבויות
שווי הון החברה

577,992
552
)(7,445
571,099

בהתאם לאמור לעיל ומוצג בהרחבה בחוות דעת זו ,שווי ההחברה על בסיס מודל  ,DCFליום  ,31.1.2019הנו כ 571 -מליון ש"ח ובמקרה של  100%יצוא על כ753 -
מיליון ש"ח )בטווח שבין .(5%-/+
בנוסף ,כמוצג בניתוח הרגישות שלהלן ,שווי החברה על בסיס מודל ה DCF-לשוק המקומי בלבד )ללא יצוא( הנו כ 151 -מליון ש"ח.
שווי על בסיס עסקה:
כמפורט במתאר בסעיף  ,1.5.2בדו"ח הכספי של פנאקסיה ישראל בביאור 5ד' ובדיווחי הרודיום לבורסה ,בתחילת חודש ינואר  ,2019חתמה החברה האם על הסכמי
השקעה זהים עם שלושה משקיעים )משקיע א' יחזיק בשיעור של לפחות  2.44%מהון החברה הממוזגת בדילול מלא ,משקיע ב' בשיעור של לפחות  0.4%ומשקיע ג'
בשיעור שלפחות  .(0.4%במסגרת הסכמים אלו ,במידה ופנאקסיה ישראל תשלים את המיזוג עם החברה הציבורית הרודיום וזאת עד לתום שנת  ,2019ההשקעה
בחברה האם תומר אוטומטית למניות של פנאקסיה ישראל בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה.
על פי הסכמי השקעה אלו ,לצורך המרת ההשקעה ,שווי החברה הממוזגת הנגזר מהעסקה הנו עד  120מיליון ש"ח.
על פי הנהלת פנאקסיה ישראל ,יחס ההמרה נקבע על מנת לתמרץ את המשקיעים להמיר את אחזקותיהם למניות של פנאקסיה ישראל ,בכדי ליצור להם תמריץ לתמוך
בהנפקות המתוכננות שלה.
למען הסר ספק IFS ,לא היתה מעורבת בעסקאות אלו וגם לא בחנה את הסיבות הכלכליות ,משפטיות ועסקיות לתנאי השקעה אלו ,וכל המידע שעמד
לרשות  IFSמוצג לעיל ו/או במתאר החברה.
שווי החברה הממוזגת על בסיס עסקה זו ושווי פנאקסיה ישראל הנגזר ממודל ה) DCF-המוצג במסמך זה( הוצגו לדירקטוריון הרודיום.
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 2.2.4ניתוח רגישות

שיעור היוון

בטבלה שלהלן ,מוצג ניתוח רגישות של שווי החברה על פי שיטת היוון זרמי המזומנים החופשיים ,ביחס לשיעור ההיוון ושיעור הצמיחה לטווח ארוך )באלפי ש"ח(:

571,099
14.2%
15.2%
16.2%
17.2%
18.2%
19.2%
20.2%
21.2%
22.2%

0.0%
748,972
687,067
633,155
585,827
543,986
506,763
473,463
443,520
416,474

0.5%
766,077
701,255
645,036
595,860
552,523
514,076
479,765
448,981
421,230

שיעור צמיחה לאינסוף
2.0%
1.5%
1.0%
825,697 804,276 784,461
750,175 732,693 716,428
685,618 671,183 657,686
629,849 617,809 606,502
581,231 571,099 561,546
538,507 529,912 521,781
500,697 493,355 486,387
467,026 460,713 454,706
436,872 431,413 426,205

2.5%
848,930
769,018
701,091
642,695
591,997
547,606
508,446
473,669
442,601

3.0%
874,219
789,388
717,723
656,433
603,460
557,258
516,636
480,668
448,622

שיעור היוון

בטבלה שלהלן ,מוצג ניתוח רגישות של שווי החברה על פי שיטת היוון זרמי המזומנים החופשיים ,ביחס לשיעור ההיוון וסבירות ייצוא )באלפי ש"ח(:
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571,099
14.2%
15.2%
16.2%
17.2%
18.2%
19.2%
20.2%
21.2%
22.2%

0.0%
211,345
192,914
177,055
163,276
151,200
140,536
131,057
122,580
114,958

50%
633,931
577,616
529,219
487,219
450,457
418,039
389,260
363,560
340,487

סבירות לייצוא
70%
60%
804,276 719,038
732,693 655,095
671,183 600,147
617,809 552,464
571,099 510,731
529,912 473,932
493,355 441,267
460,713 412,099
431,413 385,914
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80%
889,630
810,398
742,318
683,245
631,550
585,970
545,515
509,396
476,975

90%
975,089
888,199
813,540
748,762
692,076
642,098
597,742
558,140
522,595

100%
1,060,644
966,087
884,844
814,354
752,672
698,291
650,028
606,940
568,268

IFS Consulting & Investments

פרק 3
תיאור החברה והפעילות
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 3.1תיאור

נבחנו על ידי כ 22 -רשויות בריאות שונות בעולם.

הרודיום4

החברה התאגדה בישראל בחודש אפריל  2005והחל מחודש מאי  2007מניותיה
נסחרות בבורסה .ביום  23באוגוסט ,2017 ,שינתה את שמה לשם הנוכחי -
הרודיום השקעות בע"מ .להרודיום אין פעילות עסקית מעבר להשקעה בחברות
העוסקות במסחר במתכות ומינרלים באפריקה.
 3.2עסקת מיזוג עם פנאקסיה ישראל
לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למיזוג פעילותה עם ולתוך הרודיום,
ראו דוחות מיידיים שפרסמה הרודיום בימים  30בדצמבר  2018ו 2 -בינואר
.52019
 3.3תיאור פנאקסיה ישראל

6

הנהלת החברה כוללת צוות מנוסה ומקצועי ביותר בעלי ידע תיאורטי ומעשי
נרחב בשיטות ייצור וטיפול רפואי :ד''ר דדי סגל ,מנכ''ל ומייסד ,עו''ד אסי
רוטברט ,מנהל עסקים ראשי ,ד''ר ערן גולדברג ,סמנכ''ל טכנולוגיות; פרופ' דוד
)דדי( מאירי ,חבר דירקטוריון מייעץ המשמש כחוקר ראשי במעבדה לחקר
הסרטן וחקר קנבינואידים בטכניון ,ד''ר נועה ליבוביץ ,חברת דירקטוריון
פעילה ,שימשה כסמנכ''לית בכירה ,ראש היחידה לפיתוח מוצרים חדשניים
בחברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ ,וגיל בנימיני ,סמנכ''ל כספים ,אשר
שימש בתפקידים במגוון חברות ,לרבות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו''ל.
החברה פועלת בתחום הפעילות )כהגדרתו להלן( וקיבלה מקבוצת סגל זכות
שימוש בלעדית ,בלתי מוגבלת ,בלתי מסויגת ,לעשות שימוש בכל הקניין הרוחני
לרבות פטנטים וברישיונות בתחום הפעילות ככל שנדרש )להרחבה ראה סעיפים
 3.12ו 3.13 -למתאר(.

 3.3.1כללי
פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ )להלן" :החברה" ו/או "פנאקסיה
ישראל"( הינה חברה פרטית הרשומה בישראל אשר התאגדה ונרשמה על פי חוק
החברות ,תשנ"ט ,1999-ביום  18במאי  .2017מפעל החברה מצוי באזור תעשייה
בעיר לוד.

בפעילותה מתבססת החברה ,בין היתר ,גם על הידע הרב והמתקדם והקניין
הרוחני אשר נצבר בקבוצת סגל ,ועל הניסיון שנצבר אצל הנהלת החברה לאורך
השנים.

הקבוצה מהווה את חטיבת הקנאביס בקבוצת סגל.7

החברה 8היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור לייצור תרופות

קבוצת סגל פועלת בתחום הפארמה זה למעלה מארבעה עשורים ,מעסיקה כיום
מעל  200עובדים ,מייצרת למעלה מ 600 -מוצרים פרמצבטיים שונים ,ומשווקת
אותם בלמעלה מ 30 -מדינות ברחבי העולם .מוצרים ומתקנים של קבוצת סגל

מבוססות קנאביס רפואי )תקן .(GMP

 4מקור :דיווחי הרודיום לבורסה.
 5מס' אסמכתא 2018-01-128469 :ו ,2018-01-000918 -בהתאמה.
 6מקור :מתאר .להרחבה נוספת בנושא ראה במתאר.
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הייצור מתבצע כיום בפועל באמצעות מחזיקת הרישיון ,פנאקסיה קאנביס
ישראל ,בבלעדיות עבור החברה ,תמורת החזר מלוא עלויות הייצור בפועל.
 7להרחבה אודות הקבוצה ראה במתאר
 8לרבות דרך זכות מחברה אחרת בקבוצת סגל.
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לחברה ניתנה אופציה לרכוש את הרשיון ו/או את פעילות הייצור תמורת 100
ש״ח ,בכל עת ,בכפוף לאישור היק״ר ,כמפורט בסעיף  3.13.1במתאר.

3.3.2

פעילות החברה

 3.3.2.1כללי

כמו כן ,למיטב ידיעת החברה ,החברה היא יצרן הקנאביס לשימוש רפואי

כמפורט במתאר ,תחום הפעילות הינו ייצור מוצרים מבוססי קנאביס רפואי
)להלן" :המוצרים"( ,אשר:

מפעל החברה( ,אשר מוסמכת על ידי משרד הבריאות לביצוע בדיקות מעבדה,

ג.

ואשר מחזיקה רישיון בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות בקנאביס בהתאם
להיקף פירוט ההסמכה של המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה של משרד
הבריאות.

מקור חומר הגלם הקנבינואידי הוא בישראל ,גם אם שוק היעד של
המוצרים איננו ישראל.

ד.

שוק היעד הוא ישראל גם אם מקור חומר הגלם הקנבינואידי איננו
בישראל.

) (IMC-GMPהיחיד בישראל אשר ברשותו מעבדה אנליטית פנימית )בשטח

נכון למועד מתאר זה ,למיטב ידיעת החברה ,מחזיקה רק חברה אחת נוספת
בתקן  IMC-GMPבישראל.

-

תחום הפעילות אינו כולל ייצור מוצרים כאשר מקור חומר הגלם
הקנבינואידי איננו ישראל ומדינת היעד איננה ישראל.

-

תחום הפעילות איננו כולל ייצוא מוצרים לארצות הברית וקנדה.

קבוצת פנאקסיה מחזיקה גם באישור למתן שירותי הפצה של מוצרי קנאביס
רפואי בישראל ) ,(IMC-GDPאשר הוענק על ידי היק"ר לפנאקסיה בע"מ.
פנאקסיה בע"מ התקשרה עם החברה ועם החברה הבת בהסכם להענקת
שירותי הפצה בתחום הפעילות ,באמצעות הרישיון ,כנגד החזר מלוא עלויות
ההפצה בפועל.
יצוין גם כי לקבוצה אישור מממונה הביטחון האחראי לתחום האבטחה
והביטחון ביק"ר ביחס למפעל החברה – .IMC-GSP

בפעילותה על פי האסדרה הישנה ,מקבלת החברה חומר גלם )תפרחות קנאביס(
מ 7 -מתוך  8המגדלים המורשים לפי האסדרה הישנה ,מייצרת עבור לקוחותיה
את המוצרים הבאים (1) :אריזות תפרחת; ) (2שמנים; ) (3תפרחות מגולגלות,
ומוסרת את המוצרים ישירות לבתי המטופלים ו/או מחלקת את המוצרים
במרכזי חלוקה ו/או מוסרת המוצרים למגדלים לצורך חלוקה עצמית
למטופלים שלהם .כאמור לעיל ,האסדרה הישנה צפויה להסתיים ביום  31במרץ
 2019עם כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה במלואה.
בפעילותה במסגרת הפיילוט על פי האסדרה החדשה ,רוכשת החברה חומר גלם
)תפרחות קנאביס( ממגדלים מורשים על פי האסדרה החדשה )בעלי רישיון
 IMC-GAPמהיק"ר( ,מייצרת את המוצרים ,ומוכרת אותם לבתי המרקחת
המורשים או מפיצה אותם לבתי המטופלים ,לפי בחירת המטופל .למועד
הערכת שווי זו ועל פי המתאר ,ישנם  6מגדלים המורשים לפי האסדרה החדשה,
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כאשר עם כניסתה של האסדרה החדשה לתוקף מלא ,צפויים להיות כ50 -
מגדלים מורשים מהם תוכל החברה לרכוש חומר גלם.
וביתר פירוט – במסגרת האסדרה הישנה ,רק למגדלים מורשים מותר לגדל
ולהפיץ את המוצרים ישירות למטופלים ,במחיר מפוקח .על פי האסדרה הישנה
חלק מהמגדלים המורשים מייצרים בעצמם מוצרים בחוות הגידול שלהם,
וחלק מהמגדלים מייצרים את המוצרים אצל החברה בקבלנות משנה ,למרות
שאינם חייבים לעשות כן .כמו כן ,על פי האסדרה הישנה ,המוצר שייך למגדלים,
רק הם רשאים לחלק את המוצר למטופלים ,והחברה רשאית לגבות מהמגדלים
אך ורק עמלת ייצור ואריזה כקבלן משנה.

 3.3.2.2המודלים העסקיים על פיהם פועלת החברה:
א.

אשר נמכרים בבתי מרקחת מורשים או משונעים ישירות לבתי
מטופלים תחת שם מותג )"אקסיבן" למשל(.
ב.

מורשים )באמצעות מפיץ בעל רישיון ) ((IMC-GDPולמטופלים באמצעות בתי
המרקחת .יתר על כן ,על פי האסדרה החדשה ,המגדלים לא יהיו רשאים עוד
לייצר מוצרים בעצמם ולא יהיו רשאים למכור מוצרים למטופלים או לבתי
המרקחת באופן ישיר .בנוסף ,על פי האסדרה החדשה ,בעלי רישיונות גידול יהיו
רשאים לגדל תוצרת חקלאית בלבד ,ולמכור אותה אך ורק לבעל רישיון ייצור
על פי האסדרה החדשה ). (IMC-GMP
עם כניסתה הצפויה של האסדרה החדשה בתחום המתוכננת לסוף חודש מרץ
 ,2019לא יהיו רשאים עוד המגדלים למכור מוצרים למטופלים או לבתי מרקחת
אלא רק למפעל בעל רישיון ייצור בלבד ) ,(IMC-GMPכאשר למיטב ידיעת
החברה ,נכון למועד דוח זה הוענק תקן ייצור ) (IMC-GMPלחברה אחת נוספת,
מלבד החברה.
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ייצור במודל  – OEMעל פי מודל זה החברה מקבלת תוצרת קנאביס
רפואי מהמגדל )ללא עלות( ,מייצרת בעזרת התוצרת מוצרים עבור
המגדל תחת שם המותג שלו ומשנעת עבור המגדל את התוצרת בתמורה
לתשלום של דמי ייצור ודמי שינוע בלבד.

במסגרת האסדרה החדשה ,רק יצרנים בעלי רישיון ייצור ) (IMC-GMPרשאים
לייצר מוצרים מבוססי קנאביס רפואי וכן רשאים למכור מוצרים לבתי מרקחת

ייצור עצמי או בשיתוף פעולה עם משווק – על פי מודל זה החברה
רוכשת תוצרת קנאביס רפואי ממגדלים מורשים ומייצרת מוצרים

בנוסף ,החברה מפעילה באמצעות החברה הבת פנאקסיה לוגיסטיקה ,שרות
להפצת המוצרים ישירות לבתי המטופלים .במסגרת שרות זה ,מפעילה
פנאקסיה לוגיסטיקה שרות לקוחות )קול סנטר( המקבל הזמנות מלמעלה מ-
 10,000מטופלים בחודש ושרות הפצה המשנע את המוצרים ישירות לבתי
המטופלים.
 3.3.2.3מוצרי ושרותי החברה:
המוצרים אותם ניתן לספק היום למטופלים בישראל לפי האסדרה הישנה
וטרום האסדרה החדשה הינם:
.i

תפרחות ארוזות בשקיות של  10גרם בחלוקה לפי פרופילים
קנבינואידים שונים.

.ii

תפרחות גרוסות עבור אידוי או עישון.

.iii

סיגריות מגולגלות של  0.5גרם כל אחת.

IFS Consulting & Investments

מוצרי החברה כוללים את כל המוצרים תחת האסדרה הישנה ,כמפורט לעיל,
והחברה מספקת אותם ללקוחותיה השונים.

בעלות רישיון הגידול בישראל על פי האסדרה הישנה והתקשרה עם המגדלים
האמורים בהסכמים גם ביחס לייצור עבורם על פי האסדרה החדשה ככל
שיתקבלו על ידי המגדלים הרישיונות הנדרשים.

.iv

שמנים בחלוקה לפי פרופילים קנבינואידים שונים.

בהתאם לאסדרה החדשה ,המוצרים אשר תפיק ותמכור החברה יהיו אך ורק

מוצרים חדשים

מוצרים ששרשרת ההפקה שלהם הייתה ברמת איכות הראויה לשימוש רפואי

הקבוצה מצויה בתהליכי אישור רגולטוריים ביחס לרישום מוצרים בדרכי מתן
חדשות כגון :טבליות בליעה; טבליות תת לשוניות; לכסניות; פתילות )נרות(

ובדוקים ומתאימים לטבלה שפרסם משרד הבריאות בנושא זה.9

רקטלים; פתילות )נרות( וגינלים; תמיסה לשאיפה )מינון בודד(; תמיסה
לשאיפה )מחסנית(; משחות וקרמים; פצ'ים טרנס דרמלים .מוצרים אלה אינם

) (IMC-Medical Gradeכאשר ריכוזי החומרים הפעילים שבהם ידועים

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
)נטו( בכל אריזה הוא  10גרם.

.ii

תפרחות קנאביס מיובשות ומגולגלות בתצורת גליליות )סיגריות(
בעלות פילטר או קצה לאחיזה )פיית שאיפה( ,באריזות בהן המשקל
הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא  10גרם.10

.iii

שמן – מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל
של מיצוי הקנאביס המהול )נטו( הוא  10גרם.

החברה מייצרת כ 50,000 -מוצרים בחודש בשוק הישראלי בלבד ,כולל ייצור
של  8מתוך  9מותגי הקנאביס הרפואי הנמכרים כיום בישראל ,לרבות מותג
הפרימיום "אקסיבן" המיוצר בשיתוף פעולה עם חברת התרופות "רפא".
בנוסף ,החברה מייצרת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור  7מתוך  8החברות

ניתנים לשיווק והפצה בישראל והחברה פועלת לרישום שלהם ,על מנת להתחיל
לשווקם בישראל במהלך שנת .2019
להערכת הנהלת החברה ,ביכולתה להציע פתרונות מגוונים אשר יאפשרו הגדלה
של פוטנציאל השוק ,המצוי בשלבי התפתחות אינטנסיביים.
בנוסף ,לחברה יכולת לזהות כ 20 -קנבינואידים שונים ולבצע מניפולציות
בחומרים הפעילים ולכוונם למחלות ספציפיות באופן שהוכח קלינית במחקרים
מקיפים וזאת על בסיס הידע הרחב שנצבר במסגרת פעילות הקבוצה.
 3.3.3מחקר ופיתוח
מלבד ההוצאות בהן נושאת החברה בתהליכי הרישוי הכרוכים בקבלת
רישיונות למוצרים חדשים המיוצרים על ידי החברה ,אין לחברה הוצאות מו"פ.
בפעילותה בתחום הפעילות מסתמכת החברה על הידע הרב אשר נצבר בקבוצת
סגל.

https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf 9
 10למועד הערכת שווי זו ,החברה איננה מייצרת מוצר זה בשל העדר ביקוש.
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בהקשר זה ,כמפורט במתאר בסעיף  ,3.12החברה התקשרה ביום  22ביוני 2017
עם בעלת השליטה ועם קוויקאן בע"מ )חברה אחות של החברה ,בבעלותה
המלאה של בעלת השליטה( )שתיהן יחד" :בעלות הרישיון"( ,בהסכם רישוי,
במסגרתו העניקו בעלות הרישיון לחברה ,זכות שימוש בלעדית ,בלתי חוזרת,
שאינה ניתנת להעברה ,בכל זכויות הקניין הרוחני שיש לו יישומים מדעיים או
טכנולוגיים )למעט יישומים כלכליים כגון סימני מסחר או שמות מתחם
) ,((domain namesבארץ ישראל ,למטרות ייצור ,הפצה ומכירה של מוצרי
החברה בישראל בלבד.
זכות השימוש ברישיון הוענקה לחברה על בסיס  .AS-ISבתמורה לזכות השימוש
ברישיון משלמת החברה לבעלות הרישיון  1%מרווחי החברה .ההסכם אינו
קצוב בזמן.
בהתאם להסכם ,לחברה זכות שימוש בלעדית ב 6 -פטנטים פנדינג בתחום
הפעילות.11

 11להרחבה ראה סעיף  3.12במתאר.
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פרק 4
קנאביס -שוק וסביבה עסקית
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 4.1כללי
צמח הקנאביס מכיל יותר מ 100-תרכובות כימיות ייחודיות הנקראות
קנבינואידים .כאשר הקנבינואידים נצרכים על ידי בני אדם הם מפעילים
קולטנים המכונים אנדו-קנבינואידים הנמצאות במערכות שונות בגוף האדם.
מחקרים רבים 12חשפו את מעורבותם של הקנבינואידים במגוון רחב של
תהליכים פיזיולוגים ופתולוגים ביניהם :הולכה עצבית ,נוירוגנזה ,בקרת משק
האינסולין ,בקרת המערכת החיסונית ,למידה מוטורית ,תיאבון ,תחושת כאב,
מצב רוח וזיכרון.
נכון להיום ,מוצרי קנאביס המאושרים לשימוש רפואי מוגדרים ומסווגים על פי
היחס והכמות של הקנביאונידים  CBD ,THCו .CBN -מחקרים חוזרים
ונשנים הוכיחו כי שילוב בין  CBD ,THCו CBN -יחד עם חומרים נוספים
הקיימים בצמח הקנאביס מייצרים אפקט אשר איננו פועל בצורה זהה במידה
וישנה הפרדה ביניהם.

העברית ,אשר בשנת  1963גילה את ה THC-ואשר מחקריו הובילו למחקרים
רבים בתחום 15בארץ ובעולם .על פי דיווחים ,נערכים בישראל עשרות מחקרים
קליניים הבודקים את ההשפעה של טיפולים באמצעות קנאביס על מחלות
שונות כמו אפילפסיה ,פסוריאזיס וסרטן.
מדינות רבות בעולם מקדמות הליכים מקלים יותר ויותר בתחום הקנאביס
הרפואי .16ברשימת המדינות נמצאות מדינות כמו קנדה ,אוסטרליה ,גרמניה,
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.
בשנים האחרונות ניתן להבחין כי הן במדינת ישראל והן בעולם ,היחס כלפי
הקנאביס הולך ונפתח 17ובכלל זה ,היחס כלפי שימוש בקנאביס רפואי .בנוסף,
המדיקליזציה של תחום הקנאביס הרפואי שמוביל משרד הבריאות בראשות
היק"ר ,כוללת גם הסמכת  81רופאים להעניק אישורים לשימוש בקנאביס

בשנים האחרונות הורחבו מחקרים בקנאביס ברחבי העולם כמו גם בישראל.13
מדינת ישראל נחשבת למרכז עולמי בתחום של מחקר קנאביס 14וזאת בעיקר
הודות למחקריו של חתן פרס ישראל ,פרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה
12למידע נוסף אודות המחקרים החדשים בתחום:
https://www.thcendcbd.com/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7
%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99
http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A- 13
%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/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/881/049.html 14
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https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/Pages/res-medical-cannabis- 15
research-14.6.16.aspx
 16למידע נוסף אודות קידום הרגולציה בעולם:
http://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
 17לדוגמה ,בעשרים ושתיים מדינות בארה"ב קיימת מדיניות אי הפללה ,בתשע מדינות בארה"ב
קיימת לגליזציה מלאה.
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רפואי) 18כאשר עד חודש ספטמבר  ,2017היו בסה"כ  36רופאים( .הוספת
הרופאים הינו מהלך אשר נועד בין השאר "להנגיש" את הליך קבלת הרישיונות
לחולים נוספים .על פי פרסומים שונים מספר הרופאים אשר יוסמכו צפוי להיות
גדול אף יותר19.
בשנת  2017פרסם היק"ר את התקינה החדשה אשר מטרותיה היו לבצע הסדרה
של תחום הקנאביס הרפואי ,ליצור מקור אספקה מפוקח ומסודר של קנאביס
רפואי ולאפשר זמינות רבה יותר של קנאביס רפואי איכותי באופן הדומה ,ככל
הניתן ,לזה הקיים בתרופות .לפי התקינה החדשה ,שרשרת ההפקה תחולק
לחמישה רישיונות נפרדים )לא כולל רישיון שישי של מעבדת שרות לתחום
הקנאביס.

 4.2צמח הקנאביס

בצמח קיימים מאות חומרים פעילים כאשר המפורסם מביניהם הוא ה –THC
שזוהה ובודד לראשונה במכון וייצמן על ידי פרופ' יחיאל גאוני ופרופ' רפאל
משולם )שקיבל את פרס ישראל על חקר הקנאביס( .האיכות הרפואית של
הקנאביס נקבעת על ידי מספר גורמים :אופן הגידול ,שמירה על רמה גבוהה
באחוזים של חומרים פעילים ,השבחת זנים ובעיקר התאמה וייעוד של זנים
למחלות שונות.
מינים
לצמח הקנאביס שלושה מינים עיקריים  -סאטיבה ,אינדיקה והייבריד שמהם
ניתן לייצר מגוון רחב של זנים .להלן הסבר קצר על כל אחד מהם:
א .קנאביס סאטיבה  -מאופיין בגבעול ארוך ,מבנה צר ,ועלים דקים
ומשוננים יותר )ביחס לקנאביס אינדיקה( .מקור המין הוא באירופה,
והוא תועד לראשונה בספרות המדעית בשנת  .1753לסאטיבה יש לרוב

לצמח הקנאביס סגולות רפואיות ייחודיות ,במיוחד בהתמודדות עם מחלות
קשות .השימוש בצמח הקנאביס הינו עתיק יומין .ישנן עדויות שקנאביס

יחס גדול יותר של  THCו) CBD-קנבואידים  -החומרים הפעילים

סאטיבה גודל בסין כבר לפני למעלה מ 5,000 -שנים .סיבי הצמח וזרעיו שימשו
לייצור מגוון רחב של מוצרי תעשייה .עד לשנות ה 30 -של המאה הקודמת היו

העיקריים בקנאביס( לעומת האינדיקה והוא נחשב לאנרגטי ופחות
מרדים .מבחינה רפואית ,קנאביס סאטיבה מומלץ לצריכה בשעות היום
בעוד האינדיקה מומלץ לשימוש בשעות הלילה.

התרופות אשר הכילו תמציות של הצמח חלק מהפרמקופיאה העולמית .בשנת
 1937הופסק השימוש הרפואי בקנאביס בארה''ב ,באירופה השימוש הרפואי
במוצרי הקנאביס נמשך עד תחילת שנות ה.70 -

ב.

קנאביס אינדיקה  -צמח הקנאביס אינדיקה שמקורו בהודו ,נמוך יותר
מקנאביס סאטיבה והעלים שלו יותר עבים ופחות משוננים .מבחינה
פרמקולוגית ,קאנביס אינדיקה מכיל יחס  CBDל THC-גבוה מזה של

18

_https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017
2.aspx
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הקנאביס סאטיבה .מבחינת שימוש רפואי ,זני האינדיקה מומלצים
לשימוש לילה בעוד אלו של הסאטיבה לשימוש יומי.
ג.

קנאביס הייבריד  -מין משולב של קנאביס סאטיבה ואינדיקה .כיום ,רוב
הזנים הנפוצים לשימוש רפואי מכילים שילוב ביחס מסוים של סאטיבה
ואינדיקה .כך שניתן לשלב בין התכונות והמאפיינים של המינים השונים
ולהתאימם לצרכים השונים.

 4.3רגולציה

בישראל20

מתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת ,החלו בישראל ניצני שימוש
בקנאביס למטרות רפואיות .כל עוד התופעה לא הייתה שכיחה ,התיר משרד
הבריאות ,לאחר בחינת כל בקשה לגופה ,את השימוש בקנאביס לצרכים
רפואיים בהתאם לסמכותו מבלי שנקבעו כללים מנחים לעניין זה או לעניין
אספקת הסם לבעלי רישיונות השימוש בו .ככל שהתרחבה מגמת השימוש
בקנאביס רפואי ומספר בעלי הרישיונות לשימוש בקנאביס הלך וגדל ,התבהר
כי קיים צורך בהסדרה כוללת של התחום ,החל מגיבוש הנחיות לאישור
השימוש בקנאביס דרך הסדרת שרשרת ההפקה ,משלב הריבוי ועד לשלב
הניפוק .לאורך השנים ,נעשו מספר ניסיונות להסדרת התחום .התקינה החדשה
שעוגנה בהחלטות הממשלה כמפורט להלן ,נערכה על ידי משרד הבריאות
בתיאום עם משרדי ממשלה נוספים ,במגעים שוטפים עם העוסקים בתחום
בסיוע וייעוץ של מספר ועדות שהוקמו לבחינת הנושא.

 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf 20לפרוט נוסף ראה גם
פרק שני במתאר
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx 21
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בשנת  2011התקבלה החלטת ממשלה מס'  3609שבה נקבע כי משרד הבריאות
ישמש "סוכנות ממשלתית" ,בהתאם להוראות האמנה ולצורך כך הוקמה
במשרד הבריאות ה"יחידה לקנביס רפואי" )יק"ר( .בנוסף ,לפי החלטה זו
הוקמה ועדת היגוי בין משרדית המורכבת מנציגי משרדי ממשלה רשויות
ממשלתיות וגופים אחרים למעקב ותיאום בנושא .בשנת  2013התקבלה
החלטת ממשלה מס'  1050ובה נקבעו עקרונות להסדרה וקווי פעילות.
בשנת  2016התקבלה החלטת ממשלה מס'  211587אשר קבעה את המתווה
להסדרת תחום הקנאביס הרפואי ואשר מכוחו נכתבה האסדרה החדשה .על
בסיס מתווה זה פרסם היק"ר תקינות מתאימות לכל חוליה בשרשרת הפקת
מוצרי קנאביס רפואי )לעיל ולהלן" :האסדרה החדשה"( 22.האסדרה החדשה
קובעת סטנדרטים נאותים לאיכות על מנת לאפשר שימוש רפואי נאות
בקנאביס רפואי באופן הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות .מאחורי
האסדרה החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות (1) :פיקוח על פרקטיקה רפואית
והתוויות לשימוש בקנאביס רפואי על ידי מטופלים; ) (2אפשרות לנגישות
ואספקה של קנאביס רפואי באיכות טובה ,על בסיס אמות מידה ותנאי איכות
אדוקים.
בנוסף ,המדיקליזציה של תחום הקנאביס הרפואי שמוביל משרד הבריאות
בראשות היק"ר ,כוללת גם הסמכת  81רופאים להעניק אישורים לשימוש
בקנאביס רפואי) 23כאשר עד חודש ספטמבר  ,2017היו בסה"כ  36רופאים(.
הוספת הרופאים הינו מהלך אשר נועד בין השאר "להנגיש" את הליך קבלת

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf 22
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הרישיונות לחולים נוספים .על פי פרסומים שונים מספר הרופאים אשר יוסמכו
צפוי להיות גדול אף יותר24.
האסדרה החדשה מבוססת על העיקרון שכל פעולה בצמח הקנאביס במהלך
שרשרת הפקה ,לרבות 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
איכות הראויה לשימוש רפואי וכן דרישות אבטחה קפדניות ומפוקחות בהתאם
לסוג הרישיון ,כפי שגובשו וכי שיעודכנו מעת לעת ,לרבות ובהתאם להמלצות
המשרד לביטחון פנים ,ובכל הקשר לאבטחה ומיגון – המלצות משטרת ישראל.
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
ההפצה והניפוק שלהם ,כולם ייעשו תחת בקרה ופיקוח אדוק של good-
 ,practicesבהתאם ל .IMC-Medical Grade25 -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
פרוטוקולי עבודה סטנדרטים .לכל אורך שרשרת ההפקה צריכות להיערך
בדיקות אנליטיות סדירות ותקופתיות כנדרש ,על מנת לוודא ולתעד כי הצמח

/https://quality.doctorsonly.co.il/2018/11/152736 24
https://www.haaretz.co.il/news/health/1.6644215
.IMC-GSP ,IMC-GDP ,IMC-GMP ,IMC-GAP 25

עומד בסטנדרטים האנליטיים וברמת האיכות הנדרשים בכל שלב משלבי
שרשרת ההפקה.
שרשרת ההפקה חולקה לחמישה שלבים ,אשר לכל אחד מהם נדרש רישיון
נפרד )כל רישיון ,למעט רישיונות א' ו-ב' ,יוחזקו על ידי תאגידים נפרדים ,כאשר
אין מגבלה שיהיה בעל שליטה זהה באותם תאגידים(– 26
)א( מתקן ריבוי – 27מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח
של זנים של צמח הקנאביס בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות
)תקן  .(IMC-GAPעל מנת לבצע את הליך הריבוי בהתאם לתקינה
החדשה יש לייבא מחו"ל את חומר הריבוי בתצורת חומר צמחי )כגון
זרעים ,ייחורים ,תרביות ריקמה וכו'( על פי הנחיות היק"ר )נדרש
"היתר יבוא" ו"רישיון יבוא לסם מסוכן"( ובהתאם לתקנות הגנת
הצומח )יבוא צמחים ,מוצרים צמחים ,נגעים ואמצעי לוואי(,
התשס"ט .2009-לאחר קבלת האישורים הנדרשים וייבוא חומר הריבוי
ארצה ,החומר הצמחי המיובא מחויב בתקופת הסגר ,גידול בהסגר
ובדיקות מעבדה.
)ב( מתקן גידול – 28מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס רפואי
בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות )תקן  .(IMC-GAPמתקן
הגידול מקבל את אצוות הריבוי ממתקן הריבוי ובה יגדלו אותה עד

https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.pdf 27
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf 28

26

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdf
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להפיכתה לאצוות גידול .מתקני גידול הקנאביס יהיו נבדלים ומופרדים
ממתקני הריבוי גם אם יהיו בסמיכות באותו מתחם.
)ג( מפעל ייצור – 29בשלב זה מועברת אצוות הגידול ממתקן הגידול אל
מפעל הייצור לצורך עיבוד ,ייצור ואריזה של מוצרי קנאביס ,בדומה
למפעלי תרופות ואשר יתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות
מתאימות )תקן  .(IMC-GMPהקבוצה בעלת תקן כאמור.
למיטב ידיעת החברה ,מלבד החברה ,במדינת ישראל קיימת נכון למועד
פרסום המתאר רק חברה אחת נוספת בעלת תקן .IMC-GMP
)ד( בית מסחר למוצרי קנאביס – 30לאחר הפיכת צמח הקנאביס למוצר
מוגמר וארוז ,יועברו המוצרים המוגמרים לאחסון ולהפצתם .בית
המסחר יתנהל ,בין היתר ,בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות
)תקן  .(IMC-GDPהחברה בעלת רישיון שינוע כאשר במקביל לכך היא
התקשרה עם חברות בעלות בתי מסחר לצורך קיום שרשרת הפקת
הקנאביס הרפואי.
)ה( בית מרקחת ניפוק מוצרי קנאביס – בשלב הסופי ,המוצרים המוגמרים
יוחזקו ויונפקו למטופלים בעלי רישיונות שימוש )מרשמים( בקנאביס
למטרות רפואיות .נכון למועד זה ,החברה בוחנת את האפשרות לפעול
לקבלת רישיון זה ,לרבות בדרך של שיתופי פעולה.
מלבד חמשת הרישיונות כאמור לעיל ,קיים גם רישיון שישי של מעבדת שרות
לתחום הקנאביס הרפואי.
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אבטחה  -בנוסף ,כל בעל רישיון חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי
לשמור על הקנאביס ומוצריו מפני אובדן או גניבה .בשל החשש כי הקנאביס
יהווה מוקד משיכה לגורמים עבריינים ,במסגרת האסדרה החדשה נקבעו אמות
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
דורשת כי הפעילות תאובטח בתנאים נאותים בהתאם לתקן .IMC-GSP31
אמות המידה הקבועות בתקן  IMC-GSPמחייבות אבטחה ומיגון עבור כל
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
לעיסוק בקנאביס רפואי .כל אתר בשרשרת ההפקה חייב לעמוד בדרישות
אבטחה שוטפות .אי עמידה בדרישות האבטחה עלולה להוות עילה לשלילת
אישור האבטחה וסגירת האתר ו/או הפסקת שינוע אל ומהאתר.
לקבוצה תקן  IMC-GSPביחס למפעל החברה ולאמצעי השינוע בהם עושה
החברה שימוש.
הליך קבלת רישיון כולל ארבעה שלבים :בשלב הראשון מוגשת בקשה לקבלת
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
)מתקן גידול ,מפעל ייצור ,וכיוצ"ב( על בסיס האישור הראשוני .במסגרת שלב
זה נבחנת עמידה בתנאי איכות נאותים ובתנאי אבטחה ומוגשת בקשה לרישיון;
השלב הרביעי הינו שלב קבלת רישיון לתקופה של שלוש שנים או במקרה של
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מפעל ייצור – חמש שנים .הרשיון ניתן לחידוש בכפוף למגבלות ותנאים של
היק"ר ,והמשך התנהלות שוטפת אשר כוללת מספר ביקורות שנתיות ועמידה
בכל התנאים והמגבלות על פי דין.
כאמור ,החברה בעלת רישיון פעיל מאת היק"ר לייצור של מוצרי קנאביס
לשימוש רפואי והפצתו לבתי מרקחת ולמטופלים.
למיטב ידיעתנו ועל בסיס דיווחים לרבות נתונים שנמסרו על ידי מנהל היק"ר
בוועדה למלחמה בסמים מיום  18בדצמבר  ,2017הוגשו מאות בקשות
לרישיונות גידול וריבוי והתקבלו  242אישורים זמניים לגידול ו 156 -אישורים
זמניים לריבוי .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה הוגשו  60בקשות להקמת מפעל
ייצור ,מתוכן  29קיבלו אישורים זמניים;  96בתי מרקחת הגישו בקשה לשיווק
מוצרי קנאביס ומתוכם  72קיבלו אישורים זמניים )אשר מתוכם קצת פחות מ-
 40הם סניפים של סופר-פארם(;  44בתי מסחר הגישו בקשות לשיווק מתוכן 22
קיבלו אישורים ראשוניים32.

ביום  27בינואר  2019אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרים מוגמרים מבוססי
קנאביס לשימוש רפואי ,וזאת לאחר קבלת המלצות ועדה בין משרדית של
משרד האוצר ומשרד הבריאות )להלן" :הוועדה"( .הוועדה העריכה את היקפי
היצוא העתידיים בכ 1 -עד  4מיליארד ש"ח בשנה .על פי החלטת הממשלה ייצוא
של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ,יעשה תחת המגבלות הבאות:

) ד(

יצוא יאושר רק לחברות בעלות אישורים על פי האסדרה החדשה אשר
יקבלו רישיון לייצוא ממשרד הבריאות.

הוועדה אף המליצה על הקמת צוות משותף של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה
והתעשייה ,משרד הבריאות ,משרד האוצר ומשרד החקלאות ,אשר יפעלו
למיתוג ושיווק ייצוא קנאביס לשימוש רפואי ומוצריו מישראל.
כמוצג במתאר ,קיימות מדינות שאישרו או צפויות לאשר יצוא של קנאביס
לשימוש רפואי משטחן ,כגון קנדה אוסטרליה ,אורוגואי ,קולומביה ועוד.

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.

הייצוא יעשה ע"י משרד הבריאות או ישירות ע"י הצדדים ,אך תוך
פיקוח הדוק של המדינה.

32

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols
.aspx
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) ג(

הייצוא יאושר רק למדינות המתירות שימוש בקנאביס לשימוש רפואי
ואשר יתירו ייבוא מישראל במפורש.

 4.4השוק הבינלאומי

יצוא33

)א(

) ב(

יותר ייצוא של מוצרים מוגמרים בלבד אשר אושרו על ידי משרד
הבריאות .לא יותר ייצוא של שתילים ,ייחורים או זרעים.
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בפועל.
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במדינות הולנד ,גרמניה ,קנדה ואוסטרליה וכן במדינת וושינגטון בארה"ב ,חלו
וחלים שינויים במודל האסדרה של קנאביס לצרכים רפואיים.
 4.4.1שוק הקנאביס באירופה
על פי חברת המחקר  ,Prohibition Partners34שוק הקנאביס הרפואי
באירופה 35צפוי לעמוד בשנת  2028על כ 58-מיליארד יורו.
על אף שבחלק ניכר ממדינות אירופה הועברו חוקים המאפשרים לכאורה את
השימוש בקנאביס רפואי בין אם באמצעות שימוש בתפרחת הצמח ובין אם
בשימוש בתרופות מבוססות קנאביס ,בפועל ,בחלק מהמדינות לא מתאפשרת
צריכת הצמח או שלחלופין נעשה שימוש בתרופות המכילות קנבינואידים
סינטטיים .בנוסף ,בחלק מהמדינות לא חוקקו חוקים המסדירים את השימוש
בקנאביס רפואי ,אך בפועל למטופלים מסוימים ניתנת האפשרות לצרוך
קנאביס רפואי תחת מגבלות ספציפיות .מדינות אלה לרוב מאפשרות לרשות
מוסמכת לייבוא את הקנאביס הרפואי ממדינות אחרות באופן פרטני ועל בסיס
כל מקרה לגופו.
מספר קטן של ממשלות נקטו בעמדה של שליטת המדינה ורגולציה של שוק
קנאביס הרפואי .לכאורה ,לתכניות ממלכתיות אלה יש את היתרון באספקת
קנאביס רפואי לחולים רשומים במחירים נמוכים יותר מאשר בדרכים אחרות.
התרשים שלהלן המציג את מידת הרגולציה בכל אחת ממדינות אירופה )ינואר
:36(2019
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בין המדינות המובילות את הדרך בתחום הנה גרמניה ,אשר בשנתיים
האחרונות הפכה את הקנאביס הרפואי לחוקי .הכלכלה הגדולה ביותר של
האיחוד האירופי ,אשר לה שוק הקנביס הוא כעת השלישי בגודלו ,אחרי ארה"ב
וקנדה במונחים של גודל השוק .במשך השנתיים האחרונות ,מספר משתמשי
הקנאביס הרפואי גדל מ  1,000-ליותר מ  .40,000-על פי התחזיות ,ממשלת
גרמניה תידרש לאשר יבוא כדי להתמודד עם הביקוש הגדל.
לוקסמבורג צפויה להיות המדינה הראשונה שתאשר לגליזציה מלאה
בקנאביס.
לא הרחק ממדינות אלה ,נמצאת איטליה אשר מתקדמות במהירות ,ובלגיה,
אשר נוקטת ביחס לא עקבי כלפי הקנאביס אך מאפשרת לחולים רבים גישה
ויכולת לגדל את התרופות שלהם .בנוסף ,ראוי לשים לב גם למדינות שביצעו
התקדמות משמעותית בשנים האחרונות בתחום ,ובהן שוויץ ,אוסטריה,
סלובניה ופולין .במלטה ,אשר רק לאחרונה הפכה את השימוש בקנאביס רפואי
לחוקי ,קיימת תת תרבות משגשגת של שימוש בקנאביס ואילו השימוש
בקנאביס לצורכי פנאי מטופל כיום במסגרת מדיניות של אי הפללה .ישנן מספר
מדינות מזרח אירופאיות אשר רק לאחרונה החלו לסטות מהגישה הסובייטית
כלפי השימוש בסמים .מדינות אלה ,כגון :סלובניה ,מקדוניה ,קרואטיה
וסרביה מציגות עמדות סובלניות יותר ויותר כלפי השימוש בקנאביס וניתן
לשער שצפויה להתרחש התקדמות ניכרת בתחום זה בעתיד הקרוב .כמו כן,

בשנה האחרונה אישרו קרואטיה ומקדוניה את השימוש בקנאביס רפואי,
וסרביה וסלובניה אישרו שימוש בנגזרות של קנאביס.
4.4.2

פוטנציאל שוק היצוא

מכיוון שהמחיר של קנאביס רפואי בעולם מוערך בכ 10 -דולר לגרם ,ערך
תוספת היצור הפוטנציאלית האמורה במחירים עולמיים עומדת על כ600 -
מיליון שקלים בשנה .כמובן שככל שמגדלים נוספים יכנסו לשוק ויעמדו
בדרישות המדינה לייצור מוצרי קנאביס רפואי ,צפויה יכולת הייצור והערך
הנגזר ממנה לגדול בהתאם.
על פי פרסומים ,קיימת התעניינות ערה מצד מדינות רבות בעולם להיתר
לאימוץ המתודה הקלינית הישראלית ,ולצד זאת גם לייבוא קנאביס רפואי
מישראל ,כך בין היתר ,פנו בבקשות יבוא אוסטרליה ,גרמניה ,דנמרק ,צ'כיה
וקפריסין .יש לציין ,כי לפי הערכות של מגדלים וגורמים נוספים בענף ,היקף
השוק העולמי הכולל של קנאביס רפואי הינו למעלה מ 100 -מיליארד שקלים
בשנה.37
יצויין ,כי היקף השוק של קנאביס רפואי רק במדינות שהביעו התעניינות
בייבוא קנאביס רפואי מישראל עומד על בין  1ל 4 -מיליארד שקלים בשנה ,וברי
כי לאחר אישור ייצוא ולאור המגמה הכללית הקיימת בענף ,צפוי כי מדינות
נוספות יהיו פוטנציאליות לייצוא ישראלי.

 37הערכת גורמים בענף הינה כי הצריכה באירופה של הקנאביס הרפואי הינה של  1,800טון
בחודש .חישוב זה מתבצע לפי  1.25-2%מהאוכלוסייה שצפויים לקבל אישור לצרוך קנאביס
רפואי.
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 4.5תחרות בישראל

בעמדת כוח בשרשרת הערך של תחום הפעילות ומבסס את הקבוצה כגורם
המוביל בשני הצמתים הקריטיים של שרשרת הערך בישראל.

למיטב ידיעת החברה ,למועד המתאר ,מלבד החברה קיימים בישראל  2מפעלי
ייצור מוצרי קנאביס רפואי הפועלים במסגרת האסדרה הישנה )שאינם
מגדלים( )קנאביליס ובזלת( ,שהינם מתחריה של החברה בתחום הפעילות .נכון
למועד המתאר ,מלבד החברה מחזיקה רק חברה אחת נוספת בתקן IMC-
 GMPבישראל )שאיפה לחיים(.
למיטב ידיעת החברה ,למועד הערכת השווי ,הוגשו עשרות בקשות להקמת
מפעל ייצור ,מתוכן כ 30-קיבלו אישורים זמניים ,וחלקן אף החלו בהקמה של
מתקני ייצור.
החברה היא הראשונה בישראל אשר קיבלה מהיק"ר אישור לייצור תרופות
מבוססות קנאביס רפואי )תקן  ,(IMC-GMPואחת משתי החברות הראשונות
שהחלו לשווק מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בבתי מרקחת בישראל )ביחד עם
שאיפה לחיים(.
למועד המתאר ,החברה מייצרת  8מתוך  9המותגים של מוצרי קנאביס רפואי
הנמכרים בישראל ,לרבות ייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עבור  7מתוך 8
החברות בעלות רישיון הגידול בישראל ,טרם כניסתה של האסדרה החדשה
לתוקף.
להערכת החברה ,הגידול הצפוי בהיקף מגדלי הקנאביס לשימוש רפואי הצפוי
בישראל מחד )צפויים להינתן כחמישים רישיונות למגדלים ) ,(IMC-GAPיחד
עם הגידול הצפוי בדרכי ההפצה של הקנאביס הרפואי מאידך )צפויים להינתן
מאות רישיונות לבתי מרקחת בישראל למכירת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי(,
לעומת מיעוט המפעלים בעלי רישיון הייצור כמפורט לעיל ,ממצב את החברה
29
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פרק 5
מתודולוגיה
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5.1

כללי

שיטות הערכה מקובלות
קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסקים וחברות:

שיטת ההשוואה לעסקות דומות
שיטת ההשוואה לעסקות דומות עושה שימוש במחיר בפועל ,לפיו בוצעה עסקת
מכר של החברה נשוא ההערכה ,או של עסקים דומים ,וזאת בתנאי שעסקה כזו
בוצעה פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.

•

שיטת השווי הנכסי;

•

שיטת ההשוואה לעסקות דומות;

•

שיטת המכפיל;

•

שיטת היוון זרמי המזומנים ).(DCF method

שיטת השווי הנכסי
שיטה זו מתבססת על עלות נכסי החברה בניכוי התחייבויותיו ,כפי שהם
משתקפים במאזנה .ההערכה יכול שתיעשה תוך ביצוע התאמות ותיקונים,
בניסיון לאמוד את שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות .שיטה זו מתאימה
בעיקר לחברות בעלי נכסים מוחשיים רבים ,כדוגמת חברות נדל"ן.
הגישה מתאימה גם להערכה של עלות ההקמה של חברה דומה ,אך לא בהכרח
להערכת פוטנציאל הרווח הצפוי לנבוע מנכסי החברה .החיסרון העיקרי של
השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל הרווחים הקיים בעסק
מעבר לנכסים הרשומים בספרים.
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כדי להשוות לעסקות שנעשו בחברות דומות ,יש למצוא עסקות הדומות
מבחינת תחום הפעילות ,מאפיינים תפעוליים ,מידת הסחירות ונתונים
פיננסיים.
שלבי ההערכה בשיטת ההשוואה לחברות דומות הינם:
 .1איתור עסקות המתייחסות לחברות בעלי מאפיינים תפעוליים הדומים
לחברה נשוא ההערכה;
 .2מציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של החברות הדומות
והחברה נשוא הערכה;
 .3חישוב מכפיל ממוצע של החברות הדומות והערכת השווי של החברה
נשוא ההערכה על ידי שימוש במכפיל זה.
יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת נאותה ,דרך המחירים שנקבעו בפועל
בין קונים ומוכרים מרצון ,את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי ,ומונעת את
הצורך להתבסס על תחזיות העלולות להיות שנויות במחלוקת .כמו כן,
התבססות על עסקות שמועד ביצוען סמוך למועד הערכת השווי ,מבטיחה כי
השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית דומות,
המשתקפות נאמנה דרך מחיר השוק.
IFS Consulting & Investments

החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים ,בדרך כלל ,באיתור עסקאות
דומות ,מהן ניתן לגזור את שווי החברה המוערך.

אשר צפוי כי תפיק בעתיד .זרמי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון
המשקף את הסיכון הגלום בפעילות החברה ,ומבטא את התשואה אשר משקיע
היה מצפה לקבל מחברה בעלת סיכון דומה.

שיטת המכפיל
שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי
שיטת המכפיל דומה לשיטת ההשוואה לעסקאות דומות ,אך מתבססת על
מחירי מניות של חברות ציבוריות בענף של החברה נשוא ההערכה.
בשיטת המכפיל מוערכת החברה על בסיס היחס הממוצע בענף בו היא פועלת
בין נתון המבוסס על שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר .הפרמטרים
המקובלים כוללים את הרווח הנקי ,הרווח התפעולי ,המכירות וההון העצמי.
לעיתים נעשה שימוש גם בפרמטרים תפעוליים ,כגון מספר המנויים ,שטחי
מכירה וכו' .היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר הרלבנטי מכונה
"מכפיל".

המוצק ביותר .לצורך שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי ,אשר יחזה את
המכירות ,עלות המכירות ,הוצאות ההנהלה והמכירה ,המסים וההשקעות,
וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי .יתרונה העיקרי של השיטה נובע
מהתאמתה לחברה הספציפית והתייחסותה לגורמים ייחודיים בחברה נשוא
ההערכה .מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.
חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות ,ההוצאות
וההשקעות העתידיות הרלבנטיות ,ולקבוע את מחיר ההון המתאים.
שיטת ההערכה שנבחרה

השיטה טובה בעיקר לקבלת אומדן כללי ראשוני לגבי שווי החברה אך לא
להערכה מדויקת .יתרונה של השיטה נעוץ בפשטותה ובמהירותה ,יחסית

לצורך הערכת שווי החברה ,נבחרה שיטת היוון זרמי המזומנים ).(DCF

לשיטות אחרות .החיסרון העיקרי של שיטה זו נעוץ בעובדה שהיא אינה לוקחת
בחשבון שורה של גורמים העשויים להשפיע על השווי הספציפי של החברה,

עקרונות ההערכה

בשונה מעסקים "דומים" באותו תחום ,כגון :שיעור צמיחה שונה ,מבנה הון
שונה וכדומה .חסרון נוסף נובע מן העובדה שבמרבית המקרים קיים תחום רחב
של מכפילים ,אשר מיצועו אינו מביא בהכרח לתוצאה נכונה.
שיטת היוון זרמי המזומנים )(Discounted Cash Flow method

שלבי ההערכה בשיטת היוון זרמי המזומנים ,היו:
•

ניתוח תחום הפעילות של החברה;

•

חיזוי הכנסות החברה;

שיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולתה של החברה להפיק
מזומנים .בהתאם לכך ,מוערך שווי החברה באמצעות היוון זרמי המזומנים,
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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
החופשי לתקופת התחזית ושווי הפעילות בתום תקופת התחזית ,תוך
שימוש במחיר הון משוקלל המותאם לסיכון העסקי הכרוך בפעילות
חברה.

לשם הערכת שווי הפעילות בשיטת היוון זרמי המזומנים העתידיים ,נחזו והוונו
זרמי המזומנים הריאליים החופשיים מפעילות חברה לתקופת התחזית וכן
הוון השווי השאריתי לקבלת שווי הפעילות של החברה לתום תקופת התחזית.
כיוון שהונח כי פעילות החברה הינה "עסק חי" ,וכי תמשיך להתקיים גם לאחר
תום תקופת התחזית ,נקבע ,בהתאם ,השווי השאריתי כערך הנוכחי של זרמי

 5.2שיעור ההיוון
בעבודתנו ולשם הערכת שיעור התשואה לנכסים המוערכים בעבודה זו ,נלקח
מחיר ההון המשוקלל .שיעור זה נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר ההון
) (WACC - Weighted Average Cost of Capitalעל פי הנוסחה כמפורט
להלן:
)WACC = Kd * D/(E+D) * (1-T) + Ke * E/(E+D
כאשר:
- WACC

שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על ידי בעלי המניות;

- 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;

מחיר ההון העצמי ,או התשואה הנדרשת על ההון העצמי ,נקבע תוך יישום
מודל  .(Capital Asset Pricing Model) CAPMמחיר ההון העצמי לפי מודל

המזומנים הריאליים החופשיים בשנה לאין-סוף ,על בסיס תזרים מייצג
לתקופה ,ותוך הנחה כי התזרים המייצג יצמח בשיעור של  1.5%בשנה .מחיר

זה מורכב משער ריבית חסר סיכון על אגרות חוב ארוכות טווח ,בתוספת

ההון לפיו הוונו זרמי המזומנים החופשיים ,המבטא את הסיכון העסקי הכרוך
בפעילות ,נקבע ל.18.2% -

מכפלת פרמיית הסיכון הממוצעת של שוק המניות במקדם הסיכון היחסי של
החברה ,ביטא ,המשקף את הרגישות של שווי השקעה לתנודות בשוק ההון
בכללותו ובתוספת פרמייה ספציפית ,בהתאם לנוסחה הבאה:
Ke=Rf+ β*(Rm - Rf )+ RS
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הכוללת את השפעת המינוף הפיננסי .40היות ומניות הפעילות אינן

כאשר:
-Rf

נסחרות ,לקחנו את ממוצע  βהלא ממונפת של חברות דומות

ריבית חסרת סיכון .ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה של אג"ח
שקלית צמודה חסרות סיכון.

הנסחרות בחו"ל אשר הנה כ .1.13-על בסיס זה חישבנו את הβ-
הממונפת של הפעילות.

) (Rm-Rfפרמיית הסיכון הממוצעת בשוק ,הנדרשת על ידי משקיע בינלאומי
הפועל בישראל.38
מקדם הסיכון היחסי .מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך
בהשקעה מסוימת ומבוסס על רמת המתאם בין תשואת השקעה
עם תשואת שוק ההון כולו.

-β

ה β-נוטה להיות גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של
החברה גבוה יותר .בזמן אמידת ה β39-בעזרת השוואה לחברות

בשלב הראשון ,כלומר חישוב ה β"-התפעולית" ,וחישוב דרגת
המנוף הספציפית של החברה ,בשלב השני .הקשר בין הβ"-
התפעולית" ל β-הכוללת את השפעת המנוף הפיננסי הוא:
])βI=βU[1+(1-T)(D/Eכאשר  – Eשווי החברה – D ,שווי ההון

OrganiGram Holdings Inc
The Scotts Miracle
Cronos Group
Canopy Growth Corporation
Aurora Cannabis Inc.
Emerald Health Therapeutics, Inc
Golden Leaf Holdings Ltd

1.47
1.04
0.62
1.11
1.29
1.44
1.47
1.21

ממוצע

אחרות ,יש לתקנן את ה β-והתאמתה לרמת המינוף הפיננסי של
החברה .דבר זה נעשה על ידי ניכוי השפעת המנוף הפיננסי של הβ-

חברה

ביתא

-RS

ביתא לא
) D/(D+Eממונפת
0%
0%
0%
0%
2%
0%
24%

1.5
1.0
0.6
1.1
1.3
1.4
1.2

3.7%

1.16

שיעור תשואה נוסף ,המיוחס לחברה ומשקף סיכונים ספציפיים
כגון העדר סחירות ,חברה קטנה וכד' .נתונים ומחקרים אמפיריים
מראים כי משקיעים דורשים פרמיית סיכון נוספת בגין השקעתם
בחברות המבטאת את הפרמטרים השונים של השקעתם .לאחר
ניתוח הסיכונים להם חשופה החברה ובהתחשב בגודל הפעילות,
פרמיה זו נאמדה על ידינו בשיעור של כ.418.6% -

הזר – T ,שיעור המס β" – βU ,התפעולית" ואילו  βIהנה הβI-

 38מקור.Aswath Damodaran :
 39ה β-מחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק בחישוב חודשי
ביחס לשערי המניות בחמש השנים שקדמו למועד עבודתנו.
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 41מקורD&P 2017 Valuation Handbook :
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בהתאם לפרמטרים אלו מחיר ההון שנקבע עבור החברה הינו  18.2%כמפורט
להלן:
שיעור ריבית חסרת

סיכון42

1.6%
1.16

ביתא
השוק43

6.9%

פרמיית סיכון נוספת Rs

8.6%

מחיר ההון )(Ke

18.2%

פרמיית

שיעור

0%

החוב44

שיעור מגן המס לטווח

ארוך45

23%

מחיר החוב המייצג

NR

מחיר ההון המשוקלל )(WACC

18.2%

 42ממשל צמודה 0545
 43מקורAswath Damodaran :
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 44על פי חברות המדגם.
 45שיעור המס העתידי של החברה.
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פרק 6
הערכת שווי הפעילות
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6.1

תחזית רווח והפסד

להלן מוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של הפעילות ל 6-השנים הבאות ולשנה המייצגת )מוצג באלפי ש"ח(:

שנה 1
הכנסות

31,591

עלות מכר

15,312

48.5%
רווח גולמי

16,279

51.5%
הוצאות תפעוליות אחרות

448,135 444,149 400,591 367,271 331,651 109,022
1%
11%
9%
11%
204%
245%
234,431 230,966 207,516 189,278 169,630 57,346

52.6%
51,676

47.4%

162,021

177,993

193,075

213,183

213,704

48.9%

48.5%

48.2%

48.0%

47.7%

23,924

24,862

24,862

25,909

2,663

36,269

138,096

153,131

168,213

187,274

188,305

8.4%

33.3%

41.6%

41.7%

42.0%

42.2%

42.0%

תמלוגים לחברת האם )(1%

)(26

)(359

)(1,367

)(1,516

)(1,665

)(1,854

)(1,864

רווח לפני מס

2,637

35,910
32,147
7,394

136,729

151,615

166,547

185,420

186,441

31,448

34,871

38,306

42,647

42,881

2,637

28,516

105,281

116,744

128,241

142,774

143,560

מסים על הכנסה
רווח תפעולי לאחר מסים

15,407

51.1%

51.5%

51.8%

52.0%

52.3%

25,399

רווח תפעולי

13,616

שנה 2

שנה 3

שנה 4

שנה 5

שנה 6

TY

הערכת השווי של החברה יושמה על בסיס היוון זרמי המזומנים העתידי שלה ) .(DCFלשם כך ,בנינו תרחיש הכנסות והוצאות ל 6-השנים הבאות ולשנה המייצגת
המסתמכים על תחזיות הנהלת החברה והתאמות אשר בוצעו על ידינו.
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 6.2תחזית הכנסות
להלן הרכב תחזית הכנסות החברה משוק מקומי )מוצג באש"ח(:
שנה 1
שוק מקומי
גודל אוכלוסיה )באלפים(
שיעור בעלי רישיונות
מספר בעלי רישיונות
התפלגות השוק בין מוצרי הקנאביס
שיעור תצרוכת פרחים
שיעור תצרוכת שמנים ואחרים
נתח שוק החברה לכל מוצר
אריזת פרחים
שמנים ואחרים )(OEM
שמנים ואחרים פנקסיה

שנה 2

שנה 3

שנה 4

שנה 5

שנה 6

TY

8,976
0.45%
40,390

9,128
0.60%
54,769

9,283
0.75%
69,626

9,441
0.80%
75,530

9,602
0.85%
81,615

9,765
0.90%
87,885

9,911
0.90%
89,203

75%
25%
100%

60%
40%
100%

50%
50%
100%

50%
50%
100%

40%
60%
100%

15%
85%
100%

15%
85%
100%

10%
15%
20%

10%
15%
20%

מכירות #
אריזת פרחים
שמנים ואחרים )(OEM
שמנים ואחרים פנקסיה
סה"כ

545,271
203,568
84,820
833,658

236,604
368,050
257,635
862,290

125,326
292,428
409,399
827,152

135,954
222,058
412,393
770,405

117,525
246,803
444,245
808,574

47,458
376,498
501,997
925,953

48,170
382,145
509,527
939,842

הכנסות מאריזת פרחים
הכנסות משמנים ואחרים )(OEM
הכנסות משמנים ואחרים פנקסיה

14,266
4,718
12,460

21,212
28,598
37,847

11,236
22,722
60,141

12,189
17,254
60,581

10,537
19,177
65,260

4,255
29,254
73,744

4,319
29,693
74,850

הכנסות באש"ח משוק מקומי

31,591

87,804

94,246

90,171

95,121

107,400

109,009
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50%
35%

10%
25%
35%

10%
18%
33%

10%
15%
27%
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להלן הרכב תחזית הכנסות החברה מיצוא )מוצג באש"ח(:
12.2018

שנה 1

הכנסות מיצוא
כמות שמנים ואחרים פנקסיה
בשקלול סבירות ליצוא

-

שנה 2

שנה 3

שנה 4

שנה 5

שנה 6

TY

4,375,010 4,310,355 3,879,320 3,491,388 2,967,680 296,768
3,062,507 3,017,249 2,715,524 2,443,971 2,077,376 207,738
239,534

263,487

264,765

סה"כ הכנסות מוצרי פנקסיה

-

18,696

186,964

217,758

כמות שמנים ואחרים OEM
בשקלול סבירות ליצוא

-

46,370
32,459

927,400
649,180

1,367,191 1,346,986 1,212,287 1,091,059
957,034
942,890
848,601
763,741

סה"כ הכנסות מוצרי OEM

-

2,522

50,441

59,343

65,936

73,263

74,362

הכנסות באש"ח מיצוא

-

21,218

237,405

277,101

305,470

336,750

339,126

תחזית ההכנסות מבוססת על הפרמטרים הבאים:
א.
ב.

התחזית הנה במונחים ריאליים.
התחזית כוללת מכירה של מוצרי קנאביס רפואי לסוגיו השונים לשוק המקומי והחל משנת  2020גם ייצוא למדינות אירופה בלבד )בגין מוצרים שיאושרו לייצוא
ובסבירות של .(70%46

ג.

תחזית המכירות מבוססת על האסדרה החדשה .בהתאם לאסדרה החדשה ,נכון למועד הערכת שווי זו ,יהיו מאושרים להפצה מוצרי קנאביס רפואי בתצורות
הבאות :א( תפרחות קנאביס מיובשות וארוזות או מגולגלות )להלן בפרק זה" :אריזת פרחים"( ,ב( שמן – מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוק )להלן בפרק
זה" :שמנים"(.

 46לרבות שקלול היתר יצוא ברמת החברה ,השלמת הרגולציה בישראל ואפשרות לייצא למדינות אירופה .כמצויין לעיל ,ביום  27בינואר  2019אישרה ממשלת ישראל ייצוא מוצרים מוגמרים מבוססי
קנאביס רפואי אשר אושרו על ידי משרד הבריאות .בהתאם לאישור ,לא יותר ייצוא של שתילים ,ייחורים או זרעים .כמו כן ,הייצוא יותר למדינות החתומות על אמנה בנושא ומתירות במפורש ייבוא
ושימוש במוצרים כאמור בתחומן .בנוסף ,רק חברות בעלות אישורים על פי האסדרה החדשה יוכלו להגיש בקשה לקבל היתר ייצוא ,כאשר הצפי לתחילת הייצוא בפועל הינו  9חודשים עד שנה ממועד
אישור הממשלה וזאת לאחר השלמת החקיקה והסדרת הרגולציה בנושא.
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ד.

כמפורט במתאר ,כבר היום החברה מייצרת מעל  30מוצרי קנאביס לשימוש רפואי 47באיכות גבוהה ) ,(Medical Gradeלמגוון ההתוויות הרפואיות המאושרות
כיום על ידי משרד הבריאות ובמגוון רחב של דרכי מתן ,לרבות שאינן מבוססות עישון ,כגון שמנים ,טבליות ,פתילות ,וכן דור שני של מוצרים המותאמים למחלות
שונות )להלן בפרק זה" :אחרים"(.

ה.

במסגרת האסדרה החדשה ,רק יצרנים בעלי רישיון ייצור ) (IMC-GMPרשאים לייצר מוצרים מבוססי קנאביס רפואי וכן רשאים למכור מוצרים לבתי מרקחת
מורשים )באמצעות מפיץ בעל רישיון ) ((IMC-GDPולמטופלים באמצעות בתי המרקחת .יתר על כן ,על פי האסדרה החדשה ,המגדלים לא יהיו רשאים עוד לייצר
מוצרים בעצמם ולא יהיו רשאים למכור מוצרים למטופלים או לבתי המרקחת באופן ישיר .בנוסף ,על פי האסדרה החדשה ,בעלי רישיונות גידול יהיו רשאים לגדל
תוצרת חקלאית בלבד ,ולמכור אותה אך ורק לבעל רישיון ייצור על פי האסדרה החדשה ). (IMC-GMP
עם כניסתה הצפויה של האסדרה החדשה בתחום המתוכננת לסוף חודש מרץ  ,2019לא יהיו רשאים עוד המגדלים למכור מוצרים למטופלים או לבתי מרקחת אלא
רק למפעל בעל רישיון ייצור בלבד ) ,(IMC-GMPכאשר למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד דוח זה הוענק תקן ייצור ) (IMC-GMPלחברה אחת נוספת ,מלבד החברה.

ו.

שיעור משתמשי הקנאביס הרפואי בישראל -מספר החולים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי בשנת  2017עמד על כ 30,000-חולים לעומת כ 24,000-חולים
בשנת  ,2016כ 18,500-חולים בשנת  2015וכ 15,000-חולים בשנת  .2014נכון לסוף שנת  ,2018ההערכות הן שישנם כ 32,000-חולים זכאים לקבל טיפול במוצרי
קנאביס רפואי .בהערכת שווי זו הנחנו ששיעור משתמשי הקנאביס בישראל בטווח הארוך יעמוד על לפחות כ .0.9%-הנחה זו מתבססת על הפרמטרים הבאים:
o

על פי דו"ח "המלצות הצוות לבחינת היתכנות הייצוא של קנאביס רפואי" מחודש אוגוסט  ,2017הביקוש הנוכחי לקנאביס רפואי בישראל עומד על כ-
 10טון בשנה )מהווה כ 0.36%-מהאוכלוסייה(.

o

בחודש נובמבר  2018פורסם שיש בישראל יותר מ  42אלף בעלי רישיונות לקנאביס רפואי.48

o

בקנדה יש כ 300-אלף משתמשים 49המהווה כ 0.8%-מסך כלל האוכלוסייה כאשר שיעור זה הולך וגדל עם השנים.

o

בארה"ב ,50מתוך  30מדינות בהן מותר השימוש בקנאביס רפואי ,שיעור הצורכים מכלל האוכלוסייה נאמד בכ.1.13%-

 47בישראל נכון להיום מותר לשווק רק תפרחות ,תפרחות מגולגלות ושמנים .יתר המוצרים אליהם מתייחסת חוות דעת זו ,מיוצרים על ידי החברה כיום לצורכי מו''פ ,אך עדיין אינם ניתנים לשיווק
בישראל .כמו כן ,המוצרים מיוצרים ומשווקים על ידי החברה האחות פנאקסיה ארצות הברית ,בארצות הברית .החברה נמצאת בהליכי רישום של המוצרים הנ״ל בישראל ,ומצפה כי תתחיל לשווק
אותם בישראל ,עם תום הרישום ,במהלך שנת .2019
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5402605,00.html 48
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/licensed-producers/market-data.html 49
https://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=005889 50

40

| הערכת שווי חברת פנאקסיה ישראל

IFS Consulting & Investments

o

יצוין כי במהלך חודש ספטמבר  2017ובמסגרת הרפורמה של הקנאביס הרפואי בישראל הוסמכו עוד  80רופאים לתת רישיון לטיפול בקנאביס )לעומת
 36רופאים שנתנו מרשמים לפני הרפורמה(.

ז.

נכון למועד כתיבת שורות אלו ,רק ל 6 -חברות אישור גידול בתנאי  IMC-GAPולחברה הסכמם עם כולם למעט חברת ) BOLשאיפה לחיים( אשר בבעלותה מתקן
המאושר בתנאי .IMC-GMP

ח.

על פי החברה ופרסומים שונים ,הצריכה החודשית הממוצעת נאמדת בכ 30-גרם ) 3חבילות( או בכ 2.8-בקבוקי שמן .בהנחה שקיימים כ 32,000 -בעלי רישיון
המשתמשים בקנאביס רפואי ,סך הכמות החודשית נאמד בכ 95,000 -פריטים ,כאשר על פי החברה סך הפריטים החודשי אותו היא מוכרת/משווקת ,נכון לחודש
ינואר  2019נאמד ,בכ.5150,000-

ט.

על פי דעתנו ועל פי החברה ,שיעור החולים אשר יעשה שימוש בשמנים או אחרים )טבליות ,פתילות ,וכן דור שני של מוצרים( יעלה עם השנים על חשבון שיעור
החולים אשר יעשו שימוש בתפרחות לצורך עישון .מגמה זו כבר החלה בחודשים האחרונים ועתידה להתגבר עם התקדמות המחקר בתחום .יש לזכור שבדומה
לכל מחלה אחרת ,החולה/מטופל צורך תרופה בתצורה של טבליה ,נוזל וכד' ,ואינו צורך או מעשן את חומרי הגלם.

י .על פי האסדרה החדשה החברה תמכור את מוצריה לבתי המרקחת בעזרת מערך השיווק וההפצה של רפא )ראה במתאר גם סעיף .(3.5.7
יא .הקבוצה מצויה בתהליכי אישור רגולטוריים ביחס לרישום מוצרים בדרכי מתן חדשות כגון :טבליות בליעה; טבליות תת לשוניות; לכסניות; פתילות )נרות(
רקטלים; פתילות )נרות( וגינלים; תמיסה לשאיפה )מינון בודד(; תמיסה לשאיפה )מחסנית(; משחות וקרמים; פצ’ים טרנס דרמלים )כולם ביחד מוצגים לעיל
בקבוצה "שמנים אחרים"( .לאחר קבלת האישורים הנדרשים ,החברה תחל לשווק מוצרים אלו בשוק המקומי ובחו"ל.
יב .על פי פרסומים ,מחיר המכירה )כולל מע"מ( לצרכן הסופי של יחידה אחת 52צפוי לעמוד על כ 208 -ש"ח לשמן אקסיבן )מוצר החברה( ,כ 130-ש"ח לבקבוק שמן
 OEMאו של חברת  ,BOLוכ 130-150-ש"ח לשקית תפרחת .53בנוסף ,הנחנו שכתוצאה מהתחרות בשוק מחיר המכירה של מוצרי החברה יישחק.
יג.

מחירי המכירה לשווקי חו"ל הנם בתנאי ) FOB54בשער המפעל( ,ולכן הנם נמוכים יותר ממחיר המכירה בשוק המקומי.

יד .בשוק המקומי ,אנו צופים שחברות נוספות ייכנסו לתחום ולכן נתח השוק של החברה צפוי לקטון בטווח הארוך ,כדלקמן:
א.

תפרחות לכ.10%-

 51סעיף  1.2.9במתאר.
 52שקית המכילה  10גרם תפרחת או בקבוק שמן
https://www.xn--4dbcyzi5a.com/2018/11/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1- 53
/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D

Free On Board 54
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ב.

שמנים ואחרים ) (OEMלכ.15%-

ג.

מוצרי החברה )לא תפרחות( יהוו  20%מסך המכירות.

טו .עם קבלת היתר ייצוא לחברה ,תפעל החברה לייצא ולשווק את מוצריה באמצעות פלטפורמות השיווק אשר הוקמו על ידי קבוצת סגל לאורך שנות פעילותה .המודל
מניח שיתקיים יצוא רק למדינות אירופה החל משנת  .2020בנוסף ,בהתאם לתחזיות )לפרוט ראה סעיף  4.4.1לעיל( ,אנו סבורים שעם השנים מדינות אירופה
יאשרו ייבוא של מוצרי רפואיים המבוססים קנאביס .לגישתנו ולגישת הנהלתה החברה ,מדינות אלו יעדיפו לקבל מוצרים רפואיים מבוססי קנאביס כגון טבליות;
לכסניות; פתילות; תמיסה לשאיפה; משחות וקרמים וכד' )כאמור מוצג בתחזית לעיל בסעיף "שמנים ואחרים פנקסיה"( מאשר שמני קנאביס או תפרחות קנאביס.
טז .במודל נלקח שיעור היוון גבוה המשקף את חוסר הוודאות הקיים בתחזית זו.
יז.

בטווח הארוך ,הונח שהגידול יהיה בשיעור של כ 1.5% -נמוך במעט משיעור הגידול הטבעי של האוכלוסייה בישראל ,הנאמד בכ.1.7%-

 6.3עלות מכר
תחזית עלות המכר של פעילות זו מבוססת על תחזית החברה ועל בחינת נתונים מהשוק .להלן הפרמטרים אשר על בסיסם נבנתה תחזית זו:
א.

בהתאם להרכב ההכנסות נאמדה עלות המכר של החברה בשנות התחזית.

ב.

מוצרי  -OEMהרווח הגולמי הנו בהתאם להסכמים בין החברה לבין המגדלים השונים אשר עומדים בדרישות התקינה ).(IMC-GAP

ג.

מוצרי פנאקסיה ישראל -מבוסס על עלות המכר בפועל הכוללת ,בין היתר :חומ"ג וחומרי אריזה.

ד.

כל העלויות האחרות מוצג בסעיף "הוצאות תפעוליות אחרות".
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 6.4הוצאות תפעוליות
להלן טבלה המציגה את הרכב ההוצאות התפעוליות של החברה )מוצג באש"ח(:

שנה 1
הוצאות תפעוליות אחרות
3,700
שכר ונלוות
4,322
הוצאות שיווק ישראל
1,700
רגולציה )מקומי וחו"ל(
924
אבטחה
342
פחת
2,628
אחרות
13,616
סה"כ

שנה 2
3,774
2,500
1,700
942
642
5,849
15,407

שנה 3
5,701
2,550
1,700
1,211
942
11,820
23,924

שנה 4
5,854
2,601
1,700
1,236
1,017
12,455
24,862

שנה 5
5,986
2,653
850
1,260
1,092
13,020
24,862

שנה 6
6,149
2,706
873
1,285
1,167
13,728
25,909

TY
6,163
2,760
875
1,311
500
13,790
25,399

א .הוצאות שיווק בישראל -ההסכם מול רפא הנו עד תום  .2019החל משנת  2020עלות השיווק הנה כ 2,500-אלפי ש"ח בשנה .יש לציין ,הכנסות מערך ההפצה של
חברת הבת ,פנאקסיה לוגיסטיקה ,לא נלקחו בתחשיב ובהתאמה גם העלויות.
ב .עלות שיווק חו"ל אינה כלולה היות ומחיר המכירה מוצג בנטו )בניכוי עלויות הובלה ,הפצה ועמלות משווקים(.
ג .מחקר ופיתוח -כל המחקר ופיתוח מבוצע על ידי קבוצת סגל ,כאשר החברה זכאית לעשות בו שימוש )לפרוט ראה סעיף  3.12במתאר( .לכן ,עלויות אלו אינן כלולות.
ד .עלות הרגולציה בגין חו"ל משקוללת בסבירות של .70%
ה .זכות השימוש ברישיון הוענקה לחברה על בסיס  .AS-ISבתמורה לזכות השימוש ברישיון משלמת החברה לבעלות הרישיון  1%מרווחי החברה המחושב על בסיס
שנתי .הוצאה זו מוצגת בנפרד.
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 6.5תחזית הוצאות מימון
היות והערכת השווי חושבה בהסתמך על שיטת היוון זרמי המזומנים ,אין אנו כוללים תזרימי מזומנים ,בין אם חיוביים ובין אם שליליים ,מפעילות מימון .חישוב
הערך הנוכחי מביא בחשבון את מרכיב המימון )ערך הזמן של הכסף( ובכך אף מנטרל את השפעת המימון.
 6.6תחזית הוצאות מיסים
בהערכת שווי זו נלקח שיעור מס החברות בישראל הידוע במועד ההערכה והנו כ .23%-במידה והחברה תייצא היא עשויה להיות זכאית לשיעור מס מופחת .בעבודה זו
נלקח שיעור המס המלא ,ללא ההטבה.
 6.7תחזית השקעות
א .השקעות ברכוש קבוע
מפעל החברה כבר פועל בתפוקה של כ 50,000-מוצרים בחודש .תחזית ההשקעות הנה בגין הגדלת המפעל והציוד לצורך היערכות החברה ליצוא .סך השקעה זה נאמד
בכ 3-4-מיליון ש"ח .החל מהשנה ה 3-הנחנו שסך ההשקעות השוטף יעמוד על כ 500-אש"ח בשנה לצורך שמירה על הקיים.
השקעה בהון חוזר

ב.

לשם חישוב ההשקעה הצפויה בהון חוזר תפעולי ,ערכנו תחזית פרטנית לסעיפי הלקוחות ,מלאי וספקים .מפורטות להלן ההנחות אשר שימשו בבסיס התחזית לסעיפי
ההון החוזר התפעולי:
 .iימי לקוחות– 55כ 45-ימים.
 .iiימי מלאי בתהליך +תוצ"ג – 56כ 30-ימים.
 .iiiימי ספקים – 57כ 30-ימים.

 55ביחס למכירות.
 56ביחס לעלות מכר.
 57ביחס לעלות מכר.
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 .ivימי

זכאים58

– כ 30-ימים.

 .vימי חייבים – 59כ 15 -ימים.
להלן טבלה המציגה את הרכב ההון החוזר לכל אחת מהשנים )באש"ח(:
2019
3,895
לקוחות
ימי מלאי בתהליך +תוצ"ג 1,259
)(1,259
ספקים
)(1,259
זכאים
1,298
חייבים
3,934
סה"כ הון חוזר  ,נטו

2020
13,441
4,713
)(4,713
)(4,713
4,480
13,208

2021
40,888
13,942
)(13,942
)(13,942
13,629
40,576

2022
45,280
15,557
)(15,557
)(15,557
15,093
44,816

2023
49,388
17,056
)(17,056
)(17,056
16,463
48,794

2024
54,758
18,984
)(18,984
)(18,984
18,253
54,027

TY
55,250
19,268
)(19,268
)(19,268
18,417
54,398

 6.8שווי פעילות החברה בגישת היוון תזרימי המזומנים
להלן מוצג דו"ח על תזרים המזומנים החזוי של החברה )מוצג באלפי ש"ח(:

 58ביחס לעלות מכר.
 59ביחס למכירות.
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רווח תפעולי לאחר מסים
פחת
השקעות
גידול בהון חוזר
תזרים שנתי

שנה 1
2,637
342
)(2,000
)(2,827
)(1,849

שנה 2
28,516
642
)(2,000
)(9,274
17,885

שנה 4
שנה 3
116,744 105,281
1,017
942
)(500
)(500
)(4,241) (27,368
113,020 78,356

שנה 5
128,241
1,092
)(500
)(3,978
124,855

שנה 6
142,774
1,167
)(500
)(5,233
138,208

ערך שייר *
סה"כ תזרים להיוון

TY
143,560
500
)(500
)(370
143,189
857,215

)(1,849

17,885

78,356

113,020

124,855

138,208

תק' היוון

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50

תזרים מהוון

)(1,700

13,917

51,581

62,942

58,825

55,088

שווי פעילות

577,992

1,000,405
6.50
337,339

*ערך שייר-היוון תזרים המזומנים בטווח הארוך ,עד לאינסוף ,תוך הנחה שתזרים מזומנים יצמח בשיעור צמיחה ריאלי של כ.1.5% -
לצורך הערכת שווי הפעילות ,הוון תזרים המזומנים החופשי בתקופת התחזית ,וכן ערך השייר בתום תקופת התחזית ,למועד ההערכה ) ,(31.1.2019מתוך הנחה שזרמי
המזומנים השנתיים מתפלגים באופן שווה על פני השנה .תזרים המזומנים החופשי הוון במחיר הון המשקף את הסיכון של הפעילות ) (18.2%והינו כ 578 -מיליון
ש"ח.
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 6.9שווי הון החברה
שווי על בסיס :DCF
הערכת השווי של פעילות החברה מתבססת על הנחת הבסיס כי החברה הינה "עסק חי" ) (Ongoing Concernוהיא תמשיך לפעול במתכונת זו לאורך אופק פעילות
אינסופי .הערכת שווי הפעילות נערכה לפי שיטת היוון תזרים המזומנים )" .("DCFזרמי המזומנים הוונו במחיר ההון המשוקלל ,התואם את רמת הסיכון של פעילות
החברה .הערך המתקבל הינו הערך הכלכלי של פעילות החברה .הערך הכלכלי של הפעילות אינו תלוי בהרכב ההון של הפעילות ,כלומר ,הוא בלתי תלוי בדרך מימון
החברה ,בין אם דרך הון עצמי או דרך הון זר.
לצורך הערכת השווי ,הוון תזרים המזומנים הריאלי של פעילות החברה בשיעור שנאמד בכ .18.2%-אומדן ערך השייר ,נאמד ע"י שימוש בנוסחת מודל גורדון ומבוסס
על מחיר ההון ושיעור צמיחה פרמננטי של .1.5%
כדי לקבל את שווי החברה ,יש להוסיף/להפחית את היתרות הבאות בהתאם לערכן נכון למועד ההערכה:
-

בתוספת יתרות מזומנים ,פיקדונות וניירות ערך נאמד בכ 552-אש"ח.60

-

בניכוי יתרות חו"ז צדדים קשורים והתחייבות בגין רכישת חברה מאוחדת נאמד בכ 7,445 -אש"ח.61

להלן מוצג שווי החברה כפי שחושב בשיטת היוון זרמי המזומנים ליום  31בינואר:2019 ,
שווי פעילות
מזומנים
התחייבויות
שווי הון החברה

577,992
552
)(7,445
571,099

 60על בסיס מאזן החברה ליום 30.9.2018
 61על בסיס מאזן החברה ליום 30.9.2018
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בהתאם לאמור לעיל ומוצג בהרחבה בחוות דעת זו ,שווי ההחברה על בסיס מודל  ,DCFליום  ,31.1.2019הנו כ 571 -מליון ש"ח ובמקרה של  100%יצוא על כ753 -
מיליון ש"ח )בטווח שבין .(5%-/+
בנוסף ,כמוצג בניתוח הרגישות שלהלן ,שווי החברה על בסיס מודל ה DCF-לשוק המקומי בלבד )ללא יצוא( הנו כ 151 -מליון ש"ח.
שווי על בסיס עסקה:
כמפורט במתאר בסעיף  ,1.5.2בדו"ח הכספי של פנאקסיה ישראל בביאור 5ד' ובדיווחי הרודיום לבורסה ,בתחילת חודש ינואר  ,2019חתמה החברה האם על הסכמי
השקעה זהים עם שלושה משקיעים )משקיע א' יחזיק בשיעור של לפחות  2.44%מהון החברה הממוזגת בדילול מלא ,משקיע ב' בשיעור של לפחות  0.4%ומשקיע ג'
בשיעור שלפחות  .(0.4%במסגרת הסכמים אלו ,במידה ופנאקסיה ישראל תשלים את המיזוג עם החברה הציבורית הרודיום וזאת עד לתום שנת  ,2019ההשקעה
בחברה האם תומר אוטומטית למניות של פנאקסיה ישראל בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה.
על פי הסכמי השקעה אלו ,לצורך המרת ההשקעה ,שווי החברה הממוזגת הנגזר מהעסקה הנו עד  120מיליון ש"ח.
על פי הנהלת פנאקסיה ישראל ,יחס ההמרה נקבע על מנת לתמרץ את המשקיעים להמיר את אחזקותיהם למניות של פנאקסיה ישראל ,בכדי ליצור להם תמריץ לתמוך
בהנפקות המתוכננות שלה.
למען הסר ספק IFS ,לא היתה מעורבת בעסקאות אלו וגם לא בחנה את הסיבות הכלכליות ,משפטיות ועסקיות לתנאי השקעה אלו ,וכל המידע שעמד
לרשות  IFSמוצג לעיל ו/או במתאר החברה.
שווי החברה הממוזגת על בסיס עסקה זו ושווי פנאקסיה ישראל הנגזר ממודל ה) DCF-המוצג במסמך זה( הוצגו לדירקטוריון הרודיום.

6.10

ניתוח רגישות

בטבלה שלהלן ,מוצג ניתוח רגישות של שווי החברה על פי שיטת היוון זרמי המזומנים החופשיים ,ביחס לשיעור ההיוון ושיעור הצמיחה לטווח ארוך )באלפי ש"ח(:
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שיעור היוון

571,099
14.2%
15.2%
16.2%
17.2%
18.2%
19.2%
20.2%
21.2%
22.2%

0.0%
748,972
687,067
633,155
585,827
543,986
506,763
473,463
443,520
416,474

0.5%
766,077
701,255
645,036
595,860
552,523
514,076
479,765
448,981
421,230

שיעור צמיחה לאינסוף
2.0%
1.5%
1.0%
825,697 804,276 784,461
750,175 732,693 716,428
685,618 671,183 657,686
629,849 617,809 606,502
581,231 571,099 561,546
538,507 529,912 521,781
500,697 493,355 486,387
467,026 460,713 454,706
436,872 431,413 426,205

2.5%
848,930
769,018
701,091
642,695
591,997
547,606
508,446
473,669
442,601

3.0%
874,219
789,388
717,723
656,433
603,460
557,258
516,636
480,668
448,622

שיעור היוון

בטבלה שלהלן ,מוצג ניתוח רגישות של שווי החברה על פי שיטת היוון זרמי המזומנים החופשיים ,ביחס לשיעור ההיוון וסבירות ייצוא )באלפי ש"ח(:
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571,099
14.2%
15.2%
16.2%
17.2%
18.2%
19.2%
20.2%
21.2%
22.2%

0.0%
211,345
192,914
177,055
163,276
151,200
140,536
131,057
122,580
114,958

50%
633,931
577,616
529,219
487,219
450,457
418,039
389,260
363,560
340,487

סבירות לייצוא
70%
60%
804,276 719,038
732,693 655,095
671,183 600,147
617,809 552,464
571,099 510,731
529,912 473,932
493,355 441,267
460,713 412,099
431,413 385,914
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80%
889,630
810,398
742,318
683,245
631,550
585,970
545,515
509,396
476,975

90%
975,089
888,199
813,540
748,762
692,076
642,098
597,742
558,140
522,595

100%
1,060,644
966,087
884,844
814,354
752,672
698,291
650,028
606,940
568,268
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פרטי עורך חוות הדעת ,שגיא בן שלוש ,רו"ח
נספח א' – פרטים נוספים אודות מעריכי השווי
פרטי החברה המעריכה

•

מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ".

•

בעל תואר ראשון  BAבחשבונאות וכלכלה ,תואר שני  M.B.Aבמנהל

חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ ,מתמחה במתן ייעוץ כלכלי
ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,על פי כללי חשבונאות בין

עסקים עם התמחות במימון ,בנקאות ומערכות מידע ותואר שני M.A

לאומית  IFRSותקינה ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי

בלימודי משפט.

משפט .בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות בארץ

•

בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.

ובחו"ל וחברות פרטיות.

•

בעל ניסיון של מעל ל 16-שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי
והמימוני ,הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי )של אופציות ונגזרים

תחומי ידע ופעילות

אחרים ,חברות ועסקים וכיו"ב( ועבודות כלכליות במגוון תחומים
לחברות פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.

ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור;
חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים;

•

דיו-דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;

 BDOזיו האפט ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות'.

הערכת שווי חברות ועסקים;
בדיקת כדאיות כלכלית;

•

מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות
כספיים.

•

חבר ) (Memberבשני ארגונים/גופים בינלאומיים למעריכי שווי:

הכנת תוכניות עסקיות;
ליווי חברות מול המערכת הבנקאית;
ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה;
הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים;

לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים ,מנהל
כספים של מספר חברות ,רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת

Member in the International Association of Consultants,
Valuators and Analysts – IACVA

הערכת שווי התחייבויות תלויות ,ערבויות והלוואות;
הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים.
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o

נספח ב'

במתחם גידול אחד ובעונת גידול או בזמן גידול אחד ,שנקצרה בזמן אחד
וטופלה לאחר הקציר בזמן אחד ובאתר אחד.

בהערכת שווי זו תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם להלן ,אלא
אם כן נכתב אחרת במפורש:

"אצוות ייצור" – כמות מקובצת של מוצר קנאביס שיוצר מאצוות גידול אחת
או יותר ,בזמן ייצור ואריזה אחד ואשר נדגמה על פי פרוטוקול דיגום ונבדקה
לקביעת ריכוזי החומרים  THC ,CBDו.CBN -

"אישור זמני"  -אישור ראשוני וזמני שהונפק על ידי מנהל היחידה לקנאביס
רפואי במשרד הבריאות לאחת החוליות בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי
)ריבוי ,גידול ,ייצור ,אחסון והפצה ,בית מרקחת ,מעבדה(.

"גידול"  -כל פעולה חקלאית והקשורה בצמח הקנאביס ובכלל פעולות אלו:
זריעה ,ריבוי ,הצמחה ,טיפוח זנים ,הפרחה ,השקיה ,הדברה ,קציר ,גיזום

"אצוות ריבוי" – קו של שתילי צמח הקנביס מזן אחד של הצמח ,בעלי זהות
גנטית ,שגודלו במתחם גידול אחד ובעונת גידול או בזמן גידול אחד.

תפרחות ,הבחלה ,ייבוש ,עיבוד ,טיפול בתוצרת ,אריזה ,אכסון התוצרת,
השמדת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו.

"קו צמחי גידול" – כל אצוות ריבוי תגודל בתנאים אחידים עד לשלב שתיל
בוגר בשלב סופי )שהינו צמח צעיר עד  20ס"מ( .אצוות ריבוי אשר הגיעה לשלב
הסופי תהפוך בשלב הבא לקו צמחי גידול ,שהינם קו של צמחים מסוג אחד,
שגודלו במתחם גידול אחד ,ובעונת גידול או בזמן גידול אחד ,בעלי זהות גנטית,
שמקורם מאצוות ריבוי אחת ואשר יגודל בתנאים אחידים עד לשלב צימוח
בוגר ויועברו בסופו לשלב הפרחה.

"האמנה" – האמנה היחידה לסמים נרקוטיים (The Single 1961
) Convention on Narcotic Drugsשל האו"ם ואשר תוקנה בשנת .1972
באמנה כללים באשר לפיקוח על השימוש בסמים מסוכנים.
"יק"ר" – היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.
"מכון וולקני"  -המוסד הגדול ביותר בישראל העוסק במחקר חקלאי ונמנה עם
הידועים מסוגו בעולם .תפקידיו העיקריים הם לסייע לחקלאי ישראל בפתרון

"אצוות גידול" – כל קו צמחי גידול יעבור סלקציה בנק' זמן שונות ,על פי
גנטיקה זהה ומוגדרת לכל הצמחים ועל פי מורפולוגיה זהה .מכל קו צמחי גידול
תופק אצוות גידול המהווה כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנאביס
שמקורה מזן אחד ,בעל זהות גנטית ,שמקורה מקו צמחי גידול אחד ,שגודלה
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בעיות שונות ,לבצע מחקר ופיתוח בנושאים חדשים ומבטיחים בחקלאות
ובמדעי המזון ולתכנן ,לארגן וליישם מחקר חקלאי בישראל.

פעילות פסיכואקטיבית )ובכך מנטרל/מפחית את ההשפעה הפסיכוטית של ה-
 ,(THCפעילות נוירופרוטקטיבית ופעילות נוגדת חרדה.

"מנב"ט" – ממונה ביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות בתקן IMC-
.GSP

" – "CBNמטבוליט הנוצר מפירוק  THCואשר מיוחסת לו פעילות
פסיכואקטיבית חלשה .הוא נמצא רק בכמויות מזעריות ביותר בצמח הקנאביס
וניתן למצוא אותו לרוב בריכוז יחסית גבוה במוצרי קנאביס שהתיישנו.

"פקודת הסמים המסוכנים"  -פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[,
התשל"ג.1973-
"קנאביס" – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע
או יקבעו על ידי היק"ר.
" – "THCהחומר הפעיל העיקרי בצמח הקנאביס ואשר גורם להשפעה
פסיכוטית .מלבד זאת ,טווח ההשפעה הפיזיולוגית שלו רחב ומאופיין באלחוש,
נוגד רעד ,נוגד בחילות ,מעודד תיאבון ואנטי דלקתי .בנוסף מיוחסות לו
השפעות נוספות כגון רגיעה ,שינוי חזותי ושמיעתי ושינוי בחוש ריח .הTHC -
בודד ואופיין לראשונה בצורתו הטהורה בשנת  1964על ידי פרופ' רפאל משולם,
יחיאל גאוני ועמיתיהם באוניברסיטה העברית בירושלים.

" – "IMC Medical Gradeרמת איכות הראויה לשימוש רפואי של מוצרים
על בסיס קנאביס בהתאם לתנאי איכות נאותים של היק"ר,IMC-GAP :
 ,IMC-GSP ,IMC-GDP ,IMC-GMPאשר מגדירים את קווי הפעילות
ואמות המידה להם נדרשים חוליות שרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי.
"– (Israel Medical Cannabis-Good Agriculture Practice) "IMC-GAP
גידול בתנאים נאותים של קנאביס לשימוש רפואי.
"Israel Medical Cannabis-Good Manufacturing ) "IMC-GMP
 – (Practiceייצור בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי.
"– (Israel Medical Cannabis-Good Distribution Practice) "IMC-GDP
הפצה בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי או של חומרי הגלם לכל אורך

" – "CBDחומר פעיל בצמח הקנאביס .ל CBD-לא מיוחסת כלל השפעה
פסיכוטית והוא נחשב למרכיב האפסיכוטי המרכזי בצמח הקנאביס .תחום

שרשרת ההפצה )מהיצרן עד הצרכן הסופי(.

הפעילות המיוחס לו כולל פעילות נוגדת דלקת ,נוגדת רעד ,נוגדת חמצון ,נוגדת

"– (Israel Medical Cannabis-Good Security Practice) "IMC-GSP
אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנביס רפואי.
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הרודיום השקעות בע"מ
(להלן" :החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

 17בינואר 2019

ג.א.נ,.
הנדון :דיווח מיידי
בהמשך לדיווחי החברה מימים  27בנובמבר  2018ו 30-בדצמבר ( 2018להלן" :הדיווחים הקודמים") בדבר התקשרות החברה
בהסכם מפורט מחייב עם בעלי המניות של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ ועם פנאקסיה ישראל (להלן" :עסקת
הכנסת הפעילות") ,מתכבדת החברה לדווח ,כי החברה התקשרה עם ווליו בייס מיזוגים ורכישות בע"מ (להלן" :ווליו בייס")
בהסכם ליווי (להלן" :הסכם הליווי") ,אשר עיקר תנאיו הנם כמפורט להלן:
.1

במסגרת עסקת הכנסת הפעילות סיפקה ותספק ווליו בייס שירותי בנקאות להשקעות לפי הצורך והדרישה של החברה
(להלן" :שירותי הליווי") וזאת בתמורה לסך של  300,000ש"ח בתוספת מע"מ ,אשר ישולם לווליו בייס במעמד חתימת
הסכם הליווי.

.2

בכפוף להשלמת העסקה ועד למועד השלמתה (להלן" :מועד ההשלמה") ,תהא ווליו בייס רשאית לבצע בעצמה ו/או
באמצעות מי מטעמה השקעה בחברה ,במסגרתה יוקצו ,בכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ (להלן:
"הבורסה") עד  450,000מניות החברה ,במחיר אשר לא יפחת מ 30 -אגורות למניה עבור ווליו בייס ,או במחיר שיקבע
אל מול משקיע מטעמה ,ובמקרה כזה ,תשלם החברה לווליו בייס במזומן את מלוא תמורת ההשקעה כאמור.

.3

בכפוף להשלמת העסקה ולכך שמשקיע מוסדי אחד או יותר (כהגדרתו בהסכם) ,יבצע השקעה בחברה בסך של לפחות
 6מיליון ש"ח (להלן" :הסכום המינימלי") במחיר למניה רגילה שלא יפחת מ 90% -ממחיר הסגירה של מניית החברה
בבורסה ביום השלמת עסקת הכנסת הפעילות (להלן" :המחיר המינימלי למניה" ו" -ההשקעה המוסדית") ,תהא ווליו
בייס זכאית ל( :א) הקצאת מניות רגילות בשיעור של ( 0.5%חצי אחוז) מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר
מועד ההשלמה בתמורה למחיר של  30אגורות למניה רגילה (להלן" :עמלת ההקצאה הנוספת") ,ו(-ב) עמלה במזומן
בסך השווה ל 3% -מסכום ההשקעה המוסדית שתתקבל בידי החברה בפועל (להלן" :עמלת הגיוס המוסדי") .יובהר,
כי עמלת ההקצאה הנוספת ,ככל שתתבצע ,תדלל את שיעור אחזקת הניצעים (כהגדרתם בדיווחים הקודמים) במניות
החברה.

.4

לווליו בייס תעמוד האפשרות להשקיע בחברה במועד ההשלמה ,בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה ,בכפוף לקבלת
אישור הבורסה ,סכום השקעה נוסף הנדרש לחברה במועד ההשלמה ,אשר לא יעלה על סך של  6.4מיליון  ,₪תמורת
הקצאת מניות לפי מחיר למניה השווה לגבוה מבין  ₪ 3ו 75% -ממחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה במועד
ההשלמה (להלן" :השקעת הסכום הנדרש") .כנגד השקעת הסכום הנדרש או התחייבות להשקעת הסכום הנדרש,
תקבל ווליו בייס עמלה במזומן בסך של  300,000ש"ח.

 .5בכפוף להשלמת עסקת הכנסת הפעילות ,תוקנה לווליו בייס האופציה להשקיע ,בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה,
במהלך תקופה של  3חודשים לאחר מועד ההשלמה (להלן" :תקופת האופציה") ,סכום של עד  15מיליון  ,₪תמורת
הקצאת מניות לפי מחיר למניה השווה ל 90% -ממחיר הבסיס של מניית החברה בבורסה במועד מימוש האופציה (להלן:
"האופציה" ו" -השקעת ההמשך") .במקרה שבו תבוצע השקעת ההמשך ,תהא ווליו בייס זכאית לעמלה במזומן בשיעור
השווה ל 3% -מסכום השקעת ההמשך.
האמור בדוח זה בקשר עם השלמת עסקת הכנסת הפעילות ו/או ביצוע אילו מההשקעות המפורטות לעיל לרבות העברת
התמורה בגינן (ככל שנדרשת) לווליו בייס ו/או מי מטעמו ו/או למשקיע מוסדי (ככל שישנו כזה) ,הינו מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשע"ח ,1968-ואין כל ודאות שיתממש.
בכבוד רב,
הרודיום השקעות בע"מ
מר רואי תמרי ,מנכ"ל ודירקטור

הרודיום השקעות בע"מ
HERODIUM INVESTMENTS LTD
מספר ברש ם513673970 :
לכבוד :רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד :הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

ת ) 076פו מבי (

שודר במגנא18/02/2019 :
2019-01-014344
אסמכתא :

דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תקנה ) 33ב( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל1970 -
הערה :טופס זה מיועד לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של התאגיד המדווח בלבד .לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של חברה מו חזקת
התאגיד המדוו ח אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח ,יש להשתמש בטו פס ת121

 1שם תאגיד/שם משפחה ושם פרטי של המחזיק :רואי תמרי
שם תאגיד /שם מש פחה ושם פרטי של המחזיק באנגלית כפי שרשום ברשם החברות או בדרכון :
ROEE TAMARY
סוג מספר זיהוי :מספר תעודת זהות
מספר זיהוי של המחזיק040625808 :
סוג המחזיק :דירקטור/מנכ"ל
הא ם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד :לא
שם בעל השליטה בבעל העניין -
מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין -
אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :אדם פרטי עם אזרחות ישרא לית
ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
מספר נייר ערך בבור סה1104363 :
שם וסוג נייר הערך :מניה רגילה
מהות השינוי :קיטון _________ אחר
מכירה מתואמת במסגרת מימוש או פציה היסטורית
הערה :רכישה או מכירה של מניות בבורסה בדרך של עסקה תואמת ,כהגדרתה בחלק השלישי לתקנון הבורסה ,תסווג כעסקה מחוץ לבורסה,
אגב מתן גילוי בשדה הטקסט החופשי לכך שהעסקה בוצעה בדרך זו.
הא ם מדובר בשינוי בעסקה אחת או מספר עסקאות )שינוי מצטבר( :עסקה אחת
תאריך השינוי 18/02/2019 :
שער העסקה 300.2 :מטבע אג'
היותן מניות רדומות או ני"ע המירי ם למניות רדומות :לא
יתרה )בכמות ניירות ערך( בדיווח האחרון 5,927,138 :שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג בדיווח הא חרון 42.43 % :
שינוי בכמות ניירות הערך- 334,497 :

יתרה נוכחית )בכמות ניירות ערך( 5,592,641 :שיעור החזקה נו כחי מסך ניירות הערך מאותו הסוג40.04 % :
שיעור החזקה לאחר השינוי  :בהון 40.04 % :בכח ההצבעה40.04 % :
שיעור החזקה לאחר השינוי בדי לול מלא :בהון 40.04 % :בכח ההצבעה40.04 % :
מס' ביאור 1
הערה :אם נבחר ערך גידו ל עקב ר כישה כפויה של ני"ע מושאלי ם או ערך קיטון עקב מכירה כפויה של ני"ע מושאלי ם א זי ני"ע מושאלים שלא הו חזרו
למשאי ל ו לפי כך הפכה פעולת השאילה לרכישה כפויה ופעו לת ההשאלה למכירה כפויה

מס' ביאור
1

בהמשך לדיוו חי החברה מיום  14ביולי ) 2016אסמכתא (2016-01-082063 :ומיום  2בספטמבר ) 2016אסמכתא2016-01- :
") (116602הדיוו חים הקודמים"( ,בקשר עם הסכם אופציה אשר נחתם בין דנ בר רות קפיטל בע"מ )"דנבר" ( ,חברה בשליטתו
של מר רואי תמרי )בעל השליטה בחברה( לבין להב אל.אר .רילאסטייט בע"מ )"להב"( ביום  1בספטמבר ") 2016הסכם
האופציה"( ,מתכבדת החברה להודיע ,בהתא ם למידע שקיבלה מדנבר ,כי להב מימשה את האופציה .בהתאם ,במסגרת
מימוש האופציה ההיסטורית כא מור ,נר כשו על ידי להב מדנ בר  334,497מניות החברה )"מניות המימוש"( במחיר מימוש של
כ 3-ש''ח למניה .כמו כן ,בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם האופציה ,להב תיתן לדנ בר ייפוי כוח )בלתי מוגבל בזמן( להצבעה
במניות המימוש ,ו זאת עד למכירתן ,כולן או חלקן  ,לצדדים שלישיים .לפרטי ם נוספים אודות הסכם האופציה ותנאיו ראו דיווחיה
הקודמי ם של החברה.
הפעו לה הושלמה ביום .18.2.2019

 .1הא ם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום
_________

.

 .2אם השינוי הוא בדרך של חתי מה על כתב ההשאלה נא לציין פרטי ם בדבר אופן סיום ההשאלה
_________

.

הסבר :יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים ע"י בעל העניין .
 .3התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין  18/02/2019בשעה 16:00
 .4פירוט הפעו לות שגרמו לשינוי _________
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הרודיום השקעות בע"מ
HERODIUM INVESTMENTS LTD
מספר ברש ם513673970 :
לכבוד :רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד :הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

ת ) 076פו מבי (

שודר במגנא18/02/2019 :
2019-01-014344
אסמכתא :

דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תקנה ) 33ב( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל1970 -
הערה :טופס זה מיועד לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של התאגיד המדווח בלבד .לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של חברה מו חזקת
התאגיד המדוו ח אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח ,יש להשתמש בטו פס ת121

 1שם תאגיד/שם משפחה ושם פרטי של המחזיק :רואי תמרי
שם תאגיד /שם מש פחה ושם פרטי של המחזיק באנגלית כפי שרשום ברשם החברות או בדרכון :
ROEE TAMARY
סוג מספר זיהוי :מספר תעודת זהות
מספר זיהוי של המחזיק040625808 :
סוג המחזיק :דירקטור/מנכ"ל
הא ם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד :לא
שם בעל השליטה בבעל העניין -
מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין -
אזרחות /ארץ התאגדות או רישום :אדם פרטי עם אזרחות ישרא לית
ארץ אזרחות  /התאגדות או רישום_________ :
מספר נייר ערך בבור סה1104363 :
שם וסוג נייר הערך :מניה רגילה
מהות השינוי :קיטון _________ אחר
מכירה מתואמת במסגרת מימוש או פציה היסטורית
הערה :רכישה או מכירה של מניות בבורסה בדרך של עסקה תואמת ,כהגדרתה בחלק השלישי לתקנון הבורסה ,תסווג כעסקה מחוץ לבורסה,
אגב מתן גילוי בשדה הטקסט החופשי לכך שהעסקה בוצעה בדרך זו.
הא ם מדובר בשינוי בעסקה אחת או מספר עסקאות )שינוי מצטבר( :עסקה אחת
תאריך השינוי 18/02/2019 :
שער העסקה 300.2 :מטבע אג'
היותן מניות רדומות או ני"ע המירי ם למניות רדומות :לא
יתרה )בכמות ניירות ערך( בדיווח האחרון 5,927,138 :שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג בדיווח הא חרון 42.43 % :
שינוי בכמות ניירות הערך- 334,497 :

יתרה נוכחית )בכמות ניירות ערך( 5,592,641 :שיעור החזקה נו כחי מסך ניירות הערך מאותו הסוג40.04 % :
שיעור החזקה לאחר השינוי  :בהון 40.04 % :בכח ההצבעה40.04 % :
שיעור החזקה לאחר השינוי בדי לול מלא :בהון 40.04 % :בכח ההצבעה40.04 % :
מס' ביאור 1
הערה :אם נבחר ערך גידו ל עקב ר כישה כפויה של ני"ע מושאלי ם או ערך קיטון עקב מכירה כפויה של ני"ע מושאלי ם א זי ני"ע מושאלים שלא הו חזרו
למשאי ל ו לפי כך הפכה פעולת השאילה לרכישה כפויה ופעו לת ההשאלה למכירה כפויה

מס' ביאור
1

בהמשך לדיוו חי החברה מיום  14ביולי ) 2016אסמכתא (2016-01-082063 :ומיום  2בספטמבר ) 2016אסמכתא2016-01- :
") (116602הדיוו חים הקודמים"( ,בקשר עם הסכם אופציה אשר נחתם בין דנ בר רות קפיטל בע"מ )"דנבר" ( ,חברה בשליטתו
של מר רואי תמרי )בעל השליטה בחברה( לבין להב אל.אר .רילאסטייט בע"מ )"להב"( ביום  1בספטמבר ") 2016הסכם
האופציה"( ,מתכבדת החברה להודיע ,בהתא ם למידע שקיבלה מדנבר ,כי להב מימשה את האופציה .בהתאם ,במסגרת
מימוש האופציה ההיסטורית כא מור ,נר כשו על ידי להב מדנ בר  334,497מניות החברה )"מניות המימוש"( במחיר מימוש של
כ 3-ש''ח למניה .כמו כן ,בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם האופציה ,להב תיתן לדנ בר ייפוי כוח )בלתי מוגבל בזמן( להצבעה
במניות המימוש ,ו זאת עד למכירתן ,כולן או חלקן  ,לצדדים שלישיים .לפרטי ם נוספים אודות הסכם האופציה ותנאיו ראו דיווחיה
הקודמי ם של החברה.
הפעו לה הושלמה ביום .18.2.2019

 .1הא ם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום
_________

.

 .2אם השינוי הוא בדרך של חתי מה על כתב ההשאלה נא לציין פרטי ם בדבר אופן סיום ההשאלה
_________

.

הסבר :יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים ע"י בעל העניין .
 .3התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין  18/02/2019בשעה 16:00
 .4פירוט הפעו לות שגרמו לשינוי _________
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