
 

בהתאם  .1970-, התש"ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(ג 5מונח זה בתקנה  ת"תאגיד קטן" כהגדר הינה חברהה
(, דירקטוריון החברה החליט לאמץ את 2014-01-044692)מספר אסמכתא  2014בפברואר  23לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

 .2013מלוא ההקלות אשר אושרו כאמור לתאגידים קטנים במסגרת התיקון, וזאת החל מהדוח התקופתי השנתי לשנת 
היא תדווח לפי מתכונת דיווח חצי  2017בינואר  01הודיעה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  2017באפריל  25 ביום

 .(2017-01-035134מספר אסמכתא  25.04.2019ים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום )לפרט שנתית
)להלן:  , החברה הינה "חברת מעטפת", בהגדרתה בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ2018באוגוסט  28 החל מיום

 .("הבורסה"

 

 מבע" ביומדיקו הדרים
 )"החברה"(

 
 תשקיף מדף

 
זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, לרבות, מניות רגילות של החברה, מניות מכח תשקיף מדף 

, אגרות חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות ועתידיות של אגרות חוב של החברה(, אגרות חוב הניתנות להמרה 1בכורה
החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות  למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות

להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי 
 (."הערך"ניירות )להלן: 

 
"חוק )להלן:  1968 –א)ו( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

(, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך "ערך ניירות
אות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להור

 ( ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת."הבורסה"

 
 הנפקה בדרך של זכויותתשקיף ו

 של
 

בעלי ניירות הערך ל המוצעות המניות")להלן:  של החברה נקוב ערך ללא, שם על רשומות, החברהשל  רגילות מניות 803,260
 ללא שם על רשומה אחת רגילה למניה אחד כל, למימוש הניתנים, שם על רשומים(, 10)סדרה  אופציה כתבי 40,163 וכן עד ,"(המזכים

עד )וכולל( ו"( הבורסהממועד רישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"החברה, בכל יום מסחר, החל  של נקוב ערך
( יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת )בכפוף להתאמות ולהוראות להגנת 10, באופן שכל כתב אופציה )סדרה 2022 בנובמבר 21 יום

'(, אג 394"ח )ש 3.94 בסך מימוש מחיר של לחברה במזומן תשלום תמורת( לתשקיף 2 בפרק 2.11 -ו 2.10 בסעיפיםכמפורט המחזיקים 
 או זכות כל בו למחזיק יקנה ולא בטל ויהא יפקע)כולל(,  2022בנובמבר  21 ליום עד ימומש שלא( 10)סדרה  אופציה כתב. 2צמוד לא

"ניירות )להלן יחדיו:  ((10ו/או "כתב אופציה )סדרה  "ניירות הערך המזכים לבעליהאופציה המוצעים  כתבי)להלן: " שהיא תביעה
   .("לבעלי ניירות הערך המזכים המוצעים הערך

 
 כהגדרתם, החברה שלניירות הערך המזכים  לבעלי זכויות של בדרך מוצעים ניירות הערך המזכים לבעלי המוצעיםניירות הערך 

 (1159755)סדרה א'()מספר ני"ע  לא רשומות כתבי האופציהפנקס ו המניות בעלי בפנקס רשומים שיהיו לתשקיף, 2 בפרק 2.2.1 בסעיף
שמונים (, כך שכל בעל ניירות ערך המזכים בזכויות, אשר יחזיק ב"מחזיק"או  "החזקה"קובע כהדרתו לעיל )להלן: ה יוםב החברה של

יחידת זכות רכוש , יהיה זכאי ל2019בנובמבר  06ביום )לפי העניין( על שמו  רשומות תהיינה, אשר ( ניירות ערך מזכים88) ושמונה
 כדלקמן: הינו, אחת שהרכבה 

 

 בש"ח המחיר כמות 
 55 20 מניה רגילה ללא ע.נ

 תמורה ללא 1 (10)סדרה  אופציה כתב
 55 - זכות ליחידת מחיר"כ סה

 
ש"ח(,  27.36 -( )שהינו כ10ש"ח(, בערך הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה  34.14)שהינו  23.10.2019בהתחשב במחיר המניה ליום 

ש"ח למניה,  28.07 -בהתחשב במחיר יחידת הזכות המוצעת ובהתחשב במבנה יחידת הזכות המוצעת, המחיר "אקס זכויות" הינו כ
ליחידת זכות. יובהר, כי מחיר המניה אקס  18% -ומרכיב ההטבה בהצעת הזכויות על פי תשקיף זה, המחושב לפי אותן הנחות, הינו כ

 נחיות הבורסה.זכויות לא יפחת מהקבוע בה
 

 פעילות עסקית כלשהי. ב מחזיקה ואינהמהותיים  ונכסים התחייבויות ללאמעטפת  חברת הינה החברה התשקיף למועד
 

 לתשקיף זה. 2.18ף לפרטים בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים, ראו סעי

 
 

בתחום של אגירת אנרגיה באמצעות אוויר חברת אוגווינד בע"מ, חברה פרטית העוסקת עם  החברה התקשרה 2019 ביולי 17 ביום
יהושע מסינגר, ה"ה יוסי ואביב נחמיאס, חברת  מר"מ, בע הטבע הון, יוגב אורמר , ועם בעלי מניותיה, ("אוגווינד")להלן:  דחוס

Barnett SPA ,ותחברה AAG ו-AEG  חברתEVS ,של אופציה כתבי ומחזיקי חצרוני אמיר מר, וידקלר דניאל מר, גרוס משה מר 
"( בהסכם מיזוג מותנה על דרך של החלפת מניות בין החברה לבין בעלי המניות של בעלי מניות אוגווינד)להלן יחדיו: " אוגווינד

במסגרת ההסכם, במועד השלמת ", לפי העניין(. המיזוג הסכם" או "ההסכםאוגווינד כפי שיהיו במועד השלמת המיזוג )להלן: "
 66.31% -רות ערך, כך שהחברה תקצה לבעלי מניות אוגווינד מניות רגילות של החברה שתהוונה כהסכם המיזוג תבוצע החלפת ניי

בדילול מלא; בתמורה לכך יעבירו כל בעלי מניות אוגווינד לחברה  53.87% -מהון המניות המנופק והנפרע של החברה ללא דילול וכ

                                                      
 .הדין ולהוראות פיו על וההנחיות הבורסה בתקנון הקבועים בתנאים לעמידה בכפוף תבוצע כאמור בכורה מניות הנפקת 1
 .בסיס הצמדה כלשהול צמוד אינו המוצעים( 10סדרה ) האופציה כתבי של המימוש מחיר 2



 

 

מהון המניות המונפק והנפרע  100% -את מניותיהם וזכויותיהם כבעלי מניות אוגווינד, כך שלאחר ההעברה כאמור תחזיק החברה בכ
 עד, מתלים תנאים מספר של להתקיימותם כפוף המיזוג הסכםשל אוגווינד, בדילול מלא, ובכל זכות מכל מין וסוג שהם באוגווינד. 

השלמת עסקת המיזוג, יהיו בחברה מזומנים  במועד כי היתר ובין(, "המיזוג עסקת השלמת"מועד )להלן:  2019 בדצמבר 31ליום 
נזילים נטו לאחר ניכוי התחייבויות החברה )למעט הוצאות עסקה והוצאות ניהול חברה כפי שנקבעו על ידי הצדדים( בסך שלא 

יובהר  .(זה זכויות תשקיף באמצעות)חלקו  שונים משקיעיםמ(, כאשר הגיוס יבוצע "ההון"גיוס אלפי ש"ח )להלן:  10,250 -יפחת מ
ש"ח. יובהר כי, לאחר השלמת הנפקת הזכויות  2,208,965כי באמצעות תשקיף זכויות זה בכוונתה של החברה לגייס סך של עד 

ש"ח, באופן אלפי  9,912 -בהתאם לתשקיף זה, ככל שתושלם, סך המזומנים נטו בקופתה של החברה צפוי להסתכם לסך של כ
אלפי ש"ח(. על מנת שעסקת המיזוג עם אוגווינד   10,250אלפי ש"ח מסך המזומנים נטו הדרוש ) 338 -שצפוי להיווצר פער של כ

תושלם נדרש שפער זה יושלם על ידי המשקיעים. יובהר, כי אין התחייבות של המשקיעים להשלים את הפער, וככל שלא יושלם 
תכנה אחת משלוש האפשרויות הבאות: או שעסקת המיזוג עם אוגווינד לא תושלם, או שאוגווינד ובעלי הפער, כולו או חלקו, אזי ת

 מניותיה יוותרו על הסך האמור, או שהצדדים לעסקת המיזוג יגיעו להסכמות אחרות ביניהם.
 המיזוג עם אוגווינד.הסכם של בעלי מניות החברה את התקשרות החברה באסיפה כללית אישרה ה 2019 בספטמבר 26 ביום

דוח זימון האסיפה הכללית לאישור , (2019-01-074089)מספר אסמכתא  18.07.2019דיווח מיידי של החברה לפרטים נוספים ראו 
ודיווח מיידי מיום  (2019-01-098512)מס' אסמכתא:  2019 בספטמבר 23יום עסקת המיזוג עם אוגווינד שפרסמה החברה ב

 .( בדבר תוצאות האסיפה הכללית2019-01-084234)מס' אסמכתא  26.09.2019
המיזוג ואין כל ודאות שתנאים אלו יתקיימו וכי  בהסכם שנקבעו המתלים התנאים מלוא התקיימו טרם התשקיף מועדלכי  יובהר

לבורסה וטרם קיבלה את אישור הבורסה לרישום למסחר של החברה טרם פנתה עוד יובהר כי  עסקת המיזוג עם אוגווינד תושלם.
  המניות וכתבי האופציה שמוצע להקצות במסגרת עסקת המיזוג לבעלי מניות ולבעלי כתבי האופציה של אוגווינד.

 זה, ניירות הערך של החברה נסחרים ברשימת השימור של הבורסה והחברה לא עומדת בכללי תשקיףעוד יובהר כי נכון למועד 
השימור של הבורסה לצורך העברת המסחר בניירות הערך של החברה במסגרת הרשימה הראשית וכי לא נקבע בהסכם המיזוג בין 
החברה לבין בעלי מניות אוגווינד תנאי מתלה המתנה את השלמת עסקת המיזוג בעמידת החברה בכללי הבורסה לצורך העברת 

 הראשית של הבורסה. המסחר בניירות הערך של החברה במסגרת הרשימה 
כמו כן, נכון למועד פרסום זה תשקיף זה אין ודאות שהחברה תעמוד בכללי הבורסה לצורך העברת המסחר בניירות הערך של 
החברה במסגרת הרשימה הראשית של הבורסה, ויובהר כי אין בפרסום תשקיף זה ודאות כי החברה תעמוד בדרישות הבורסה 

 הערך של החברה לרשימה הראשית.לצורך העברת המסחר בניירות 

 

ואינה מחזיקה בפעילות עסקית כלשהי, ולכן אין לחברה גורמי סיכון מיוחדים שעלולים  מעטפת חברתלמועד התשקיף, החברה הינה 
עיקר פעילותה של  תאאוגווינד תהווה פעילותה של , המיזוג עם חברת אוגווינדהסכם להשפיע באופן מהותי על פעילותה. עם השלמת 

 כמפורט עסקת המיזוגהחברה, ולפיכך מפנה החברה את תשומת הלב לגורמי הסיכון להם עשויה להיות חשופה החברה לאחר השלמת 
 מובאים להלן: שעיקריו, זה תשקיףב 6פרק ל המצורףאוגווינד  למתאר 30 בסעיף בהרחבה

המצב ( 1.3) .חשיפה לשינויים בשערי מטבע זר (.1.2) .העולמי בשוק ודאות ואי כלכלית האטה (.1.1) :כלכליים מאקרו ם. סיכוני1
( 2.3) .תקינה ורגולציה( .22). שינויים טכנולוגיים (.2.1) :סיכונים ענפיים .2 .( חשיפה לשינויים בשערי ריבית1.4הביטחוני בישראל. )

רגולציה תומכת התייעלות אנרגטית: מוצרי אוגווינד נמכרים כיום בישראל גם באמצעות רגולציה תומכת הכוללת מענקים כספיים 
לחברות אשר מבצעות תהליכי התייעלות אנרגטית. שינויים בסביבה הרגולטורית וביטול תכניות ומענקים להתייעלות אנרגטית 

( כח 2.4) .של אוגווינד ופיתוח מוצרי אוגווינד העתידיים וכן לגרום לאוגווינד להוצאות משמעותיות יכולים לפגוע במכירות הקיימות
פעילות אוגווינד מתאפיינת ברמת ידע, מקצועיות ומומחיות בתחום ברמה הגבוהה ביותר, וכן דורשת כוח אדם מחקרי אדם מקצועי: 

רגיה בכלל ואגירת אוויר דחוס בפרט, תחומים חדשים יחסית וייחודיים. וניהול איכותי בעל ניסיון ובקריאות בתחומי אגירת האנ
יכולתה של אוגווינד להמשיך בפיתוח והתקנת מערכת האגירה תלויה, בין השאר, ביכולתה להמשיך ולהעסיק כוח אדם מיומן כאמור. 

וונטיים אחרים יכולה לפגוע ביכולת של ירידה משמעותית במחירי החשמל בישראל ו/או בשווקים רל( שינויים במחירי החשמל: 2.5)
( מימון ומקורות הון: פיתוח מוצריה העתידיים ו/או המשלימים של אוגווינד דורש נזילות גבוהה 2.6למכור את מוצריה. )אוגווינד 

לים היום ( תחרות: אוגווינד חשופה לתחרות הן מצד גורמים הפוע2.7מאוד לטווח ארוך לשם השגת תוצאות עסקיות אפקטיביות. )
( 3.1):אוגווינדלסיכונים מיוחדים  .3 בשוק והן מצד גורמים העוסקים במחקר ופיתוח מוצרים העשויים להתחרות בעתיד במוצריה.

תצטרך לשאת בעלויות  אחריות ללקוחות אוגווינד: אוגווינד מעניקה לחלק מלקוחותיה אחריות למערכת האגירה. במקרה בו אוגווינד
( תלות באנשי מפתח: לאוגווינד תלות 3.2תיקון/החלפת חלק ממערכות האגירה ניכרות היא עלולה לשאת בהוצאות מהותיות. )

במנכ"ל החברה )ד"ר אור יוגב( לו ידע וניסיון מקצועי רב בתחום בו פועלת אוגווינד. עזיבה של ד"ר יוגב עלולה למנוע מאוגווינד את 
( פעילות קצרת מועד: למועד התשקיף אוגווינד מוכרת את 3.3למכירת מוצריה הקיימים ופיתוח מוצריה העתידיים. ) האפשרות

שנים(. לאור זאת, לאוגווינד אין וודאות, נכון למועד התשקיף, ביחס ליכולת  3 -מוצריה לאורך תקופה של מספר שנים בודדות )כ
פעלתה לאורך שנים ועמידתה בתנאים הנדרשים. אי עמידת מערכת האגירה בתנאים מערכת האגירה לפעול לאורך שנים, עלויות ה

( פערים בין הערכת עלות המכר 3.4הנדרשים עשויה לפגוע בהכנסות אוגווינד וביכולתה להמשיך ולמכור את מוצריה בצורה ניכרת. )
ויות ניכרות. נכון למועד התשקיף, אין לאוגווינד יכולת לבין עלויות הביצוע בפועל: עלויות התקנת מערכת האגירה של אוגווינד הינן על

לאמוד בצורה טובה שינויים בלתי צפויים בתנאים הסביבתיים אצל הלקוח אשר עשויים לדרוש עלויות התקנה גבוהות מהעלויות בהן 
כון למועד התשקיף רוב בקשות ( קניין רוחני: נ3.6( תלות בביצועי הלקוח. )3.5)חויב הלקוח ובהן יתכן כי אוגווינד תאלץ לשאת. 

לפטנטים שהגישה אוגווינד נמצאות בשלבים שונים של תהליכי בדיקה ואישור. אי קבלת הבקשות לפטנטים שהגישה אוגווינד או 
שינוי בהענקת הפטנטים שהוענקו לאוגווינד, כולן או מקצתן, עשוי להשפיע לרעה על מעמדה של אוגווינד ויכולתה למכור את מערכת 

( מכירות לתעשיה בטחונית: התקשרויות בין אוגווינד לתעשייה הביטחונית, אינה מגובה, נכון למועד התשקיף, בהסכם 3.7ירה. )האג
מכירות אוגווינד לתעשיה  .ותלויה בהזמנות מטעם התעשיה הבטחונית התלויות בגורמים שונים בהם אין לאוגווינד שליטה עליהם

( תקציבי ממשלה: שינוי בתקציבי הממשלה עשוי להשפיע על 3.8ה משמעותית ומאידך לקטון. )הביטחונית עשויות מחד לגדול בצור
 מכירות אוגווינד לתעשיה הבטחונית.

 

, אין לחברה פעילות עסקית ממשית ו/או נכסים ממשיים העשויים להניב לה הכנסות בעתיד הנראה לעין. החל ממועד למועד התשקיף
 התשקיףרכישת השלד הציבורי של החברה כאמור, הוצאות החברה הינן הוצאות מינימליות להן היא נדרשת, כאשר למועד אישור 

בעל עניין ומשקיעים ובאמצעות תקבולים שנבעו לה בגין הנפקת כתבי  ממומנת החברה באמצעות הלוואות שהועמדו לה על ידי
אופציה )לא סחירים( ומקדמות שהתקבלו בגין גיוס ההון, אותו נדרשת החברה לבצע כחלק מעסקת המיזוג בה היא התקשרה, ואשר 

אינם בהיקף מספק  שקיףמועד התלהערכת הנהלת החברה, מקורות המימון העומדים לרשות החברה ל טרם הושלמה. זהלמועד 
ראה לעניין זה גם הפניית תשומת לב רו"ח המבקר של המאפשר את פירעון התחייבויותיה ואת המשך פעילותה בעתיד הנראה לעין. 

,בקשר עם ספקות משמעותיים בדבר המשך  2019 ביוני 30וליום  2018בדצמבר  31כפי שנכללה בדוחותיה הכספיים ליום  החברה
וליום  2018בדצמבר  31ליום  החברה לדוחות הכספיים של ג'1 -ב' ו1כ"עסק חי". לפרטים נוספים ראה ביאור מס'  החברהקיומה של 

 ., בהתאמה2019 ביוני 30
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אין לחברה יתרות לחלוקה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא נתקבלה בחברה כל החלטה על חלוקת מניות הטבה אשר לא חולקו, 
ולמועד התשקיף לחברה אין רווחים ויתרת עודפים והיא אינה עומדת במבחני הרווח ויכולת הפירעון הדרושים לחלוקה הקבועים 

  .1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  302בסעיף 
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 מבוא – 1פרק 

 בע"מ ביומדיקו הדרים
  513961334 ח.צ. 

 )"החברה"(
 הגדרות ומקרא 1.1

 הגדרה מונח 

 מו, כפי שפורס2018 בדצמבר 31דוחות החברה ליום   -" 2018"דוח תקופתי לשנת 
]מס'  21.04.2019מיום ודוח מתקן  31.03.2019ביום 

 [2019-01-039505 אסמכתא:

, כפי שפורסמו ביום 2019ביוני  30דוחות החברה ליום  "2019"דוח חציוני לשנת 
 .(2019-01-090844)מספר אסמכתא  29.08.2019

 .ערך ניירות רשות -" הרשות"

 "מבע אביב בתל ערך לניירות הבורסה -" הבורסה"

 1999-"טהתשנ, החברות חוק -" חוק החברות"

 1968-"חהתשכ, ערך ניירות חוק  -" חוק ניירות ערך"

(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות  -" תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"
 1970-"להתש

 

 לליכ 1.2

 נכון למועד תשקיף זה החברה הינה "שלד ציבורי" ללא כל פעילות עסקית.

כחברה  2007באפריל  10ביום בישראל ( התאגדה "החברה"ביומדיקו הדרים בע"מ )להלן:  1.2.1

בי מד בע"מ.  2( תחת השם "חוק החברות")להלן:  1999 –פרטית על פי חוק החברות, התשנ"ט 

בספטמבר  09שינתה החברה את שמה לאיי.טי.ג'י.איי מדיקל בע"מ, ביום  2007ביוני  03ביום 

שונה שמה של  2018בינואר  01שינתה החברה את שמה לאמניס תרפיוטיקס בע"מ וביום  2015

 1.2.2עיף החברה לשמה הנוכחי. לפרטים נוספים אודות שינוי שם החברה לשמה הנוכחי ראה ס

 לתשקיף זה. 

( החל משנת "הבורסה"מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: 

2007 . 

)המועד בו הושלמה מכירת הפעילות של החברה(  2017 בנובמבר 30ממועד הקמתה ועד ליום 

יועדים עסקה החברה בתחומי מחקר ופיתוח, ייצור, הרכבה ושיווק של מוצרים חדשניים המ

לשימושים רפואיים בכלי דם טבעיים בלב, במעקפים ורידיים בלב, בכלי דם במוח ובכלי דם 

 זה.  לתשקיף 1.2.3היקפיים אחרים. לפרטים נוספים אודות מכירת פעילות החברה ראה סעיף 

הושלמה העברת השליטה בחברה לידי עו"ד ויקטור תשובה אשר רכש  2018בנובמבר  07ביום 

 לתשקיף זה.  1.2.4יבורי של החברה, הכל כמפורט בסעיף את השלד הצ

התקשר עו"ד ויקטור תשובה במספר הסכמים למכירה בעסקאות מחוץ  2018בדצמבר  03ביום 

. לפרטים אשר הוחזקו על ידו מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 70% -לבורסה של כ

(. עקב 2018-01-117999ספר אסמכתא )מ 04.12.2018נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

מכירה זו חדל עו"ד ויקטור תשובה להיות בעל השליטה בחברה, כך שנכון למועד תשקיף זה 
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 אין בחברה בעל שליטה. 

 זה לחברה אין כל פעילות עסקית. תשקיף נכון למועד 

 שינוי שם החברה ותקנון ההתאגדות של החברה 1.2.2

ח זימון אסיפה כללית שעל סדר יומה שינוי שם פרסמה החברה דו 2017בנובמבר  19ביום 

החברה ותיקון תקנון ההתאגדות בהתאם. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 (.2017-01-102769)מספר אסמכתא  21.11.2017

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את שינוי שמה של החברה  2017בדצמבר  04ביום 

גדות של החברה בהתאם. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה ותיקון תקנון ההתא

 (.2017-01-108727)מספר אסמכתא  04.12.2017מיום 

התקבל אישור רשם החברות לשינוי שמה של החברה לביומדיקו הדרים  2018בינואר  1ביום 

-2018א )מספר אסמכת 01.01.2018בע"מ. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

( בדבר תיקון 2018-01-000649)מספר אסמכתא  01.01.2018( ודיווח מיידי מיום 01-000637

 תקנון ההתאגדות של החברה. 

 מכירת פעילות החברה 1.2.3

( "בית המשפט"הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בחיפה )להלן:  2017בספטמבר  28ביום 

דיווח החברה מיום (. לפרטים נוספים ראה "הבקשה"בקשה למתן צו הקפאת הליכים )להלן: 

 .(2017-01-086011)מספר אסמכתא  28.09.2017

ימים ומינה את עו"ד רון  60 -נתן בית המשפט צו הקפאת הליכים ל 2017באוקטובר  15ביום 

רטים נוספים ראה דיווח החברה מיום (. לפ"הנאמן"כהנא לנאמן בהקפאת הליכים )להלן: 

צו הקפאת ההליכים הוארך מספר פעמים על  .(2017-01-089575מכתא )מספר אס 15.10.2017

הורה בית המשפט על הארכת צו הקפאת ההליכים  2018במרץ  08ידי בית המשפט עד שביום 

)מספר  08.03.2018עד להודעה חדשה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

  1(.022663-01-2018אסמכתא 

משפט כי הנאמן יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים הנדרשים על מנת בהחלטתו קבע בית ה

להביא לאישורו של בית המשפט תכנית פשרה ו/או הסדר של החברה עם נושיה, לרבות בדרך 

של מכירת החברה, בין בדרך של מכירת פעילותה כעסק חי ובין בדרך של מכירת השליטה 

פורטו בבקשה( ובכלל זה, ניהול החברה בחברה. כמו כן, הוקנו לנאמן כל הסמכויות )כפי ש

לרבות הסמכות לנקוט בהליך מהיר למכירת פעילותה של החברה כ"עסק חי" למרבה במחיר, 

וכן סמכויות חקירה )כפי שפורטו בתגובה לבקשה שהוגשה על ידי מר אדוארד קלר, בעל מניות 

 בחברה(.

ות לרכישת מניות ו/או פעילות פרסם הנאמן הזמנה להציע הצע 2017באוקטובר  23 -ו 22ביום 

)מספר אסמכתא  22.10.2017ונכסים של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

2017-01-092533.) 

הודיעה החברה כי הנאמן הגיש לבית המשפט דוח מטעמו ובקשה למתן  2017בנובמבר  15ביום 

כלל רכושה של הוראות, במסגרתה הודיע כי קיבל הצעה אחת מבעלי השליטה לרכוש את 

                                                 
(, יום 113965-01-2017)אסמכתא  19.12.2017לפרטים נוספים אודות הארכת צו הקפאת ההליכים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  1

 (. 2018-01-013930)אסמכתא  11.02.2018(, יום 2017-01-113965)אסמכתא  27.12.2017
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"( וביקש כי בית המשפט יאשר את המכירה. לפרטים נוספים הממכר, ללא מניותיה )"החברה

 (. 2017-01-100255)מספר אסמכתא:  15.11.2017מיום  ראה דיווח מיידי של החברה

אישר בית המשפט את מכירת פעילות החברה ורכושה למי שהיה בעל  2017בנובמבר  19ביום 

הועברה החזקה בפעילות החברה  2017בדצמבר  1השליטה בחברה באותו מועד, וביום 

לפרטים  עילות עסקית.החל ממועד זה ואילך נותרה החברה ללא עובדים וללא פוברכושה. 

 -ו 2017-01-101809)מספר אסמכתא  19.11.2017 נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום

2017-01-101842.) 

 מכירת השלד הבורסאי של החברה 1.2.4

הגיש הנאמן לבית המשפט בקשה למתן הוראות והשבת הסמכויות  2018בינואר  02ביום 

החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של לדירקטוריון לשם שימור השלד הציבורי של 

 (.2018-01-000958)מספר אסמכתא  02.01.2018החברה מיום 

דחה בית המשפט את בקשת הנאמן להשבת הסמכויות לדירקטוריון והורה  2018ביוני  14ביום 

לנאמן למכור את השלד הציבורי. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 (.2018-01-053742)מספר אסמכתא  17.06.2018

פרסם הנאמן הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות החברה. לפרטים נוספים  2018ביוני  19ביום 

 (. 2018-01-053742)מספר אסמכתא  19.06.2018ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

י של הגיש הנאמן בקשה למתן הוראות בקשר עם רכישת השלד הציבור 2018ביולי  08ביום 

)מספר אסמכתא  08.07.2018החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

2018-01-061347.) 

התקיים דיון בבית המשפט בהצעות שקיבל הנאמן לרכישת השלד הציבורי  2018ביולי  19ביום 

)מספר אסמכתא  19.07.2018של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

2018-01-066492.) 

פרסם הנאמן דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  2018ביולי  25ביום 

שעל סדר יומה אישור מכירת השלד הציבורי של החברה בדרך של הקצאת מניות חופשיות או 

הקצאת מניות חסומות והסמכת הנאמן למכור את השלד הציבורי של החברה. לפרטים נוספים 

 (.2018-01-068823)מספר אסמכתא  25.07.2018ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

אישרה האסיפה הכללית את מכירת השלד הציבורי של החברה.  2018באוגוסט  30ביום 

-2018-01)מספר אסמכתא  30.08.2018לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

082956.) 

ית המשפט הקצאת מניות חסומות במגבלות החסימה אישר ב 2018בספטמבר  14ביום 

, לעו"ד ויקטור תשובה בתמורה לסך של 1968-ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח15הקבועות בסעיף 

)מספר  16.09.2018מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  1.35

 (.2018-01-087510אסמכתא 

רת השלד הציבורי כאשר החברה ביצעה החברה הקצאה הושלמה מכי 2018בנובמבר  07ביום 

פרטית של מניות החברה לעו"ד ויקטור תשובה )רוכש השלד הציבורי(. לפרטים נוספים ראה 

 (.2018-01-105276)מספר אסמכתא  07.11.2018דיווח מיידי של החברה מיום 

 הבורסה של השימור בכללי עמידה 1.2.5

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  , בהתאם להחלטת2016ביולי  18החל מיום 

( נסחרות מניות החברה ברשימת השימור, וזאת בהתאם להודעת הבורסה "הבורסה")להלן: 
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בדבר אי עמידת החברה בכללי השימור הקבועים בתקנון הבורסה  2016 ביולי 07מיום 

בהתאם לתקנון . ור()אי עמידת החבה בדרישה לשווי מזערי של החזקות ציב ובהנחיות לפיו

ככל ולא יתקיימו התנאים לחידוש המסחר בניירות הערך של החברה במסגרת הבורסה, 

היינו עד דחודשים מהמועד בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית,  48הרשימה הראשית תוך 

ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וזאת בלא שיתקיים דיון נוסף , 2020ביולי  18ליום 

 בדירקטוריון הבורסה בעניין המחיקה. 

, קיבלה החברה את הודעתה של הבורסה כי על 2019 בינואר 22: ביום סחירות דלי ערך ניירות

 אמורותמניות החברה  2018בדצמבר  31-פי נתוני המסחר בששת החודשים שהסתיימו ב

מניות החברה נסחרות ו מאחר אךת ניירות הערך דלי הסחירות הנסחרים, להיכלל ברשימ

ברשימת השימור, הן אינן נכללות ברשימה העיקרית של ניירות הערך דלי הסחירות. על פי 

הודעה זו, מניות החברה תיכנסנה לרשימה העיקרית של ניירות הערך דלי הסחירות, היה והן 

שכזה יהיה מסחר רב צדדי פעמיים ביום בלבד  תצאנה בעתיד מרשימת השימור )ובמקרה

 במניות החברה ולא מסחר רציף, כל עוד מניותיה תהיינה דלי סחירות(.

התקבלה בחברה עמדת סגל רשות ניירות ערך בדבר  2018באוגוסט  23 ביום :חברת מעטפת

( להנחיות על פי החלק הרביעי 1.ד)1"חברת מעטפת" כהגדרתה בסעיף היותה של החברה 

)מספר  26.08.2018לתקנון הבורסה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

באוגוסט  12(. בעקבות הגדרת החברה כחברת מעטפת החל מיום 2018-01-080850אסמכתא 

 –מכשור רפואי לענף השקעה ואחזקות  –שונה סיווגה הענפי של החברה מענף ביומד  2018

 .   2018באוגוסט  28חברות מעטפת וזאת החל מיום 

 . הרביעיתזה נסחרות מניות החברה במסגרת רשימת השימור זו השנה  תשקיףלמועד  נכון

כמו כן, נכון למועד פרסום זה תשקיף זה אין ודאות שהחברה תעמוד בכללי הבורסה לצורך 

הערך של החברה במסגרת הרשימה הראשית של הבורסה, ויובהר העברת המסחר בניירות 

כי אין בפרסום תשקיף זה ודאות כי החברה תעמוד בדרישות הבורסה לצורך העברת המסחר 

 בניירות הערך של החברה לרשימה הראשית.

 מיזוג עם חברת אוגווינד בע"מהתקשרות בהסכם  1.2.6

מ, חברה פרטית העוסקת חברת אוגווינד בע"עם  החברה התקשרה ביולי 17ביום  1.2.6.1

(, ועם בעלי "אוגווינד"בתחום של אגירת אנרגיה באמצעות אוויר דחוס )להלן: 

יהושע מסינגר, ה"ה יוסי ואביב נחמיאס,  מר"מ, בע הטבע הון, יוגב אורמניותיה, מר 

 דניאל מר, גרוס משה מר, EVSחברת  AEG-ו AAG ותחברה, Barnett SPAחברת 

"בעלי )להלן יחדיו:  אוגווינד של אופציה כתבי ומחזיקי חצרוני אמיר מר, וידקלר

( בהסכם מיזוג מותנה על דרך של החלפת מניות בין החברה לבין מניות אוגווינד"

או  "ההסכם"בעלי המניות של אוגווינד כפי שיהיו במועד השלמת המיזוג )להלן: 

סכם המיזוג תבוצע במסגרת ההסכם, במועד השלמת ה, לפי העניין(. "הסכם המיזוג"

החלפת ניירות ערך, כך שהחברה תקצה לבעלי מניות אוגווינד מניות רגילות של 

 -מהון המניות המנופק והנפרע של החברה ללא דילול וכ 66.31% -החברה שתהוונה כ

בדילול מלא; בתמורה לכך יעבירו כל בעלי מניות אוגווינד לחברה את  53.87%

ניות אוגווינד, כך שלאחר ההעברה כאמור תחזיק מניותיהם וזכויותיהם כבעלי מ

מהון המניות המונפק והנפרע של אוגווינד, בדילול מלא, ובכל  100% -החברה בכ
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 מספר של להתקיימותם כפוף המיזוג הסכםזכות מכל מין וסוג שהם באוגווינד. 

(, "מועד השלמת עסקת המיזוג")להלן:  2019בספטמבר  30עד ליום , מתלים תנאים

במועד השלמת עסקת המיזוג, יהיו בחברה מזומנים נזילים נטו לאחר  כי היתר יןוב

ניכוי התחייבויות החברה )למעט הוצאות עסקה והוצאות ניהול חברה כפי שנקבעו 

(, כאשר "גיוס ההון"אלפי ש"ח )להלן:  10,250 -על ידי הצדדים( בסך שלא יפחת מ

 .תשקיף זכויות זה(הגיוס יבוצע ממשקיעים שונים )חלקו באמצעות 

של בעלי מניות החברה את אסיפה כללית אישרה ה 2019בספטמבר  26 ביום

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של אוגווינד.  הסכם המיזוג עםהתקשרות החברה ב

ודיווח מיידי מיום  (2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019החברה מיום 

 .( בדבר תוצאות האסיפה2019-01-084234)מספר אסמכתא  26.09.2019

כאמור, לשם עמידה בהוראות הסכם המיזוג, על החברה לפעול לגיוס ההון, כאשר  1.2.6.2

מחד, לא ניתן להשלים את גיוס ההון לפני שהתקיימו התנאים להשלמת עסקת 

המיזוג ומאידך, לא ניתן להמתין עם הפעולות הנדרשות לגיוס ההון עד למועד 

זאת, כחלק מהערכות החברה לעמידה בתנאי הסכם השלמת עסקת המיזוג. לאור 

כתבי אופציה )סדרה א'(,  2,450,175הקצתה החברה  2019באוגוסט  11המיזוג, ביום 

כתבי אופציה )סדרה ד'(, כך שככל  249,794-כתבי אופציה )סדרה ג'( ו 526,184

שיתקיימו התנאים להשלמת עסקת המיזוג תהיה לחברה הזכות לכפות את המרת 

 י האופציה האמורים למניות. כתב

תוספת המימוש הכוללת של כתבי האופציה האמורים )כולל מחיר כתבי האופציה( 

ש"ח. כאשר יתר ההון הנדרש להשלמת עסקת המיזוג, יגויס  9,542,847הינה סך של 

 באמצעות תשקיף הנפקת הזכויות בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. 

-2019)מס' אסמכתא:  2019ביולי  31וח זימון האסיפה מיום לפרטים נוספים ראו ד

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019באוגוסט  4(, דוח תוצאות האסיפה מיום 01-079381

( ודיווח 2019-01-081952)מס' אסמכתא:  2019באוגוסט  6(, דיווח מיום 080929

  (.2019-01-083152)מס' אסמכתא:  2019באוגוסט  11מיום 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את שינוי  2019ספטמבר ב 19ביום 

המועד האחרון למימוש כתבי האופציה סדרה א', סדרה ג' וסדרה ד' כך שמועד 

. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של 2019בדצמבר  31המימוש האחרון יהא ביום 

וח מיידי מיום ( ודיו2019-01-084175)מספר אסמכתא  13.08.2019החברה מיום 

 ( בדבר תוצאות האסיפה.2019-01-097588)מספר אסמכתא  19.09.2019

 2019במאי  29ביום : והמשקיעים אוגווינדבהסכם הלוואה בין החברה,  התקשרות 1.2.6.3

נחתם בין החברה, אוגווינד והמשקיעים הסכם להעמדת הלוואה ללא ריבית 

(, כחלק מגיוס ההון הנדרש "ההלוואה"ש"ח )להלן: אלפי  3,500לאוגווינד בסך של 

על ידי המשקיעים כאשר יתרת ההלוואה תקוזז מסך גיוס ההון הנדרש להשלמת 

הסכם המיזוג. ההלוואה הועמדה על ידי המשקיעים, כאשר הוסכם שככל שעסקת 

המיזוג בין החברה לבין אוגווינד תושלם יחשבו כספי ההלוואה ככספים שהועברו על 

ככל  שבון התחייבויות המשקיעים להשקיע בחברה.ידי המשקיעים לחברה על ח

שעסקת המיזוג לא תושלם, מכל סיבה שהיא, אזי, יהיה על אוגווינד להשיב את כספי 
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ההלוואה למשקיעים; ולמשקיעים או לאוגווינד לא תהיה כל טענה כלפי החברה. כמו 

תוך  כן, ככל שלא תושלם עסקת המיזוג תהיה אוגווינד רשאית להשיב את ההלוואה

 2019במאי  30ימים ממועד אי השלמתה. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  90

 (.2019-01-053722)מס' אסמכתא: 

 לפרטים נוספים אודות חברת אוגווינד ראו מתאר פעילות אוגווינד המצורף לתשקיף זה.

המיזוג ואין  בהסכם שנקבעו המתלים התנאים מלוא התקיימו טרם התשקיף למועדכי  יובהר

כמו כן, השלמת עסקת כל ודאות שתנאים אלו יתקיימו וכי עסקת המיזוג עם אוגווינד תושלם. 

המיזוג עם אוגווינד לא מותנת בעמידת החברה בכללי השימור של הבורסה לשם העברת 

המסחר במניות החברה לרשימה הראשית. לאחר השלמת עסקת המיזוג ככל שתושלם, 

י השימור של הבורסה להעברת המסחר במניות החברה לרשימה החברה לא תעמוד בכלל

 הראשית.

 היתרים ואישורים  1.3

פי כל דין להצעת ניירות ערך -קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על החברה 1.3.1

 . תשקיףהולפרסום ( "תשקיף הנפקת זכויות"הנפקת הזכויות )להלן:  פי תשקיף-על

משום אימות הפרטים המובאים בו או  תשקיףה ם אתרשות ניירות ערך לפרס ה שלאין בהיתר 1.3.2

המוצעים ניירות הערך ם של משום הבעת דעה על טיב וואין ב ,אישור מהימנותם או שלמותם

  .בתשקיף

( 10 סדרהכתבי האופציה )המניות ואת את  שום למסחרבבקשה לרהחברה פנתה לבורסה  1.3.3

, (10סדרה ואת המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה ) הזכויות במסגרת תשקיף המוצעים

והבורסה נתנה את אישורה לכך. הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך הנ"ל כפוף להנחיות 

 הוראות הדין הרלוונטי.לולתקנון הבורסה ו

ניירות ערך בהתאם לתשקיף המדף יוצעו לציבור בפועל על פי דוח הצעת מדף בו יושלמו פרטים  1.3.4

חדים לאותה הצעה ואשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של מיו

 , בהתאמה(."תקנות הצעת מדף" -ו "דוח הצעת מדף")להלן:  2005 –ניירות ערך(, התשס"ו 

החברה פנתה לבורסה וקיבלה את אישורה העקרוני לרישום למסחר של ניירות הערך, הכלולים  1.3.5

 (. "האישור העקרוני"עו, ככל שיוצעו, על פי דוח הצעת מדף )להלן: בתשקיף זה ואשר יוצ

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך, ורישומם למסחר יהיה  1.3.6

סחר על פי דוחות הצעת המדף, אשר יוגשו מכפוף לקבל אישור הבורסה לרישום ניירות ערך ל

 צעת מדף.בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ה

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה  1.3.7

על פי דוח הצעת המדף כאמור. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת 

מדף כאמור יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה 

 ום על פי דו"ח הצעת מדף כאמור. לריש

אישור לתשקיף הנפקת הזכויות, או /לתשקיף המדף והבורסה  ה העקרוני שלאין לראות באישור 1.3.8

או למהימנותם או לשלמותם,  הנפקת הזכויותהמדף ו/או בתשקיף  לפרטים המובאים בתשקיף

 או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף החברהמשום הבעת דעה כלשהי על ו ואין ב

 .הנפקת הזכויות ו/או בתשקיף המדף או על התנאים לפיהם יוצאו בדוח הצעת מדף כאמור
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 הון החברה 1.4

 ותהון המני 1.4.1

לפירוט בדבר הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף והון המניות 

ביצוע ההצעה ואחרי ההצעה לפי תשקיף זה, ראו פרק  המונפק והנפרע במועד התשקיף, בד בבד עם

 לתשקיף. 3

תהיינה  ,לרבות אלה שתימכרנה לפי תשקיף זההרגילות בהון המונפק של החברה,  כל המניות

 נפרעות במלואן.

 הון מניות, קרנות ועודפים 1.4.2

  ."(מניות רגילות)"ערך נקוב  ללאכל מניות החברה הן מניות רגילות, רשומות על שם, 

 :הוא כדלקמן תשקיףה, סמוך למועד הון המניות של החברה

כמות מניות 

רגילות ללא ערך 

הון נקוב כ"א ב

 רשוםה

כמות מניות רגילות 

ללא ערך נקוב כ"א 

נפרע המונפק וההון ב

 סמוך למועד התשקיף

כתבי 

אופציה 

)סדרה א'( 

 לא סחיר

כתבי 

אופציה 

)סדרה ג'( 

 לא סחיר

כתבי 

אופציה 

)סדרה ד'( 

 סחירלא 

כמות מניות ללא ערך 

מונפק ההון נקוב  כ"א ב

 נפרע, בדילול מלאהו

 סמוך למועד התשקיף

500,000,000 1,084,121 2,450,175 526,184 249,794 4,310,274 

 

, כמפורט בדוח התקופתי )באלפי ש"ח( 2018בדצמבר  31הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום  1.4.3

 :הינו כדלקמן, 2018לשנת 

 2018 בדצמבר 31ליום 

 85,899 ופרמיה על מניותמניות הון 

 (1,903) אחרות קרנות הון

 (84,158) יתרת הפסד

 (162) סה"כ ביניים

 (162) סך ההון

 

)באלפי ש"ח(, כמפורט בדוח החציוני לשנת  2019ביוני  30הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום  1.4.4

 , הינו כדלקמן:2019

 2019ביוני  30ליום 

 85,899 ופרמיה על מניותמניות הון 

 (1,891) אחרות קרנות הון

 (84,552) יתרת הפסד

 (544) סה"כ ביניים

 (544) סך ההון
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סכומים שנתקבלו בשל מניות שהונפקו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול  1.4.5

 בתשקיף

החברה שהונפקו  ד' של-א' ו כתמורה להנפקת כתבי אופציה סדרותלהלן פירוט סכומים שנתקבלו 

 :חלק מגיוס ההון הנדרש לעסקת מיזוג אוגווינדכ 2019 ביוני 30לאחר יום 

תמורה )אלפי  מועד ההנפקה כמות ניירות הערך סוג ניירות הערך
 ש"ח(

כתבי אופציה )לא 
 סחיר( סדרה א'

2,450,175 11.08.2019 245 

כתבי אופציה )לא 
 סחיר( סדרה ג'

249,794 11.08.2019 25 

 

 שינויים בהון המניות המונפק והנפרע לאחר תאריך המאזן 1.4.6

 לתשקיף. 3בפרק  3.3לפרטים ראו סעיף 

 

 שינויים בהון המניות הרשום לאחר תאריך המאזן 1.4.7

 לא חלו שינויים בהון המניות הרשום של החברה לאחר תאריך המאזן.
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 פרטי הצעת ניירות הערך – 2 פרק

 

אוגווינד בע"מ, חברה פרטית העוסקת בתחום של אגירת  חברתעם  החברה התקשרה 2019 ביולי 17 ביום

יהושע  מר"מ, בע הטבע הון, יוגב אור(, ועם בעלי מניותיה, מר "אוגווינד"אנרגיה באמצעות אוויר דחוס )להלן: 

, גרוס משה מר, EVSחברת  AEG-ו AAG ותחברה, Barnett SPAמסינגר, ה"ה יוסי ואביב נחמיאס, חברת 

"( בעלי מניות אוגווינד)להלן יחדיו: " אוגווינד של אופציה כתבי ומחזיקי חצרוני אמיר מר, וידקלר דניאל מר

בהסכם מיזוג מותנה על דרך של החלפת מניות בין החברה לבין בעלי המניות של אוגווינד כפי שיהיו במועד 

ההסכם, במועד השלמת הסכם  במסגרת", לפי העניין(. המיזוג הסכם" או "ההסכםהשלמת המיזוג )להלן: "

ניות רגילות של החברה שתהוונה המיזוג תבוצע החלפת ניירות ערך, כך שהחברה תקצה לבעלי מניות אוגווינד מ

בדילול מלא; בתמורה לכך יעבירו  53.87% -מהון המניות המנופק והנפרע של החברה ללא דילול וכ 66.31% -כ

כל בעלי מניות אוגווינד לחברה את מניותיהם וזכויותיהם כבעלי מניות אוגווינד, כך שלאחר ההעברה כאמור 

ונפק והנפרע של אוגווינד, בדילול מלא, ובכל זכות מכל מין וסוג מהון המניות המ 100% -תחזיק החברה בכ

להלן: ) 2019 בדצמבר 31ליום  עד, מתלים תנאים מספר של תקיימותםלה כפוף המיזוג הסכםשהם באוגווינד. 

השלמת עסקת המיזוג, יהיו בחברה מזומנים נזילים נטו  במועד כי היתר ובין(, "המיזוג עסקת השלמת"מועד 

לאחר ניכוי התחייבויות החברה )למעט הוצאות עסקה והוצאות ניהול חברה כפי שנקבעו על ידי הצדדים( בסך 

 באמצעות)חלקו  שונים ממשקיעים יבוצע הגיוס כאשר(, "ההון"גיוס אלפי ש"ח )להלן:  10,250 -שלא יפחת מ

 (.זה זכויות תשקיף

הסכם המיזוג אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרות החברה ב 2019בספטמבר  26 ביום

 עם אוגווינד. 

דוח זימון , (2019-01-074089)מספר אסמכתא  18.07.2019של החברה  מיידילפרטים נוספים ראו דיווח 

-2019מס' אסמכתא: ) 23.08.2019שפרסמה החברה ביום  אוגווינדהאסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג עם 

 .( בדבר תוצאות האסיפה הכללית2019-01-084234)מס' אסמכתא  26.09.2019ודיווח מיידי מיום  (01-098512

ואין כל ודאות  המיזוג בהסכם שנקבעו המתלים התנאים מלוא התקיימו טרם התשקיף למועדכי  יובהר

יובהר כי החברה טרם פנתה לבורסה וטרם  עוד שתנאים אלו יתקיימו וכי עסקת המיזוג עם אוגווינד תושלם.

קיבלה את אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות וכתבי האופציה שמוצע להקצות במסגרת עסקת 

   המיזוג לבעלי מניות ולבעלי כתבי האופציה של אוגווינד.

והחברה לא עומדת בכללי  של הבורסה השימור ברשימת נסחרים החברההערך של  ניירותקיף, תשה למועד

השימור של הבורסה לצורך הערבת המסחר בניירות הערך של החברה במסגרת הרשימה הראשית וכי לא 

תנאי מתלה להשלמת עסקת המיזוג בעמידת החברה  נקבע בהסכם המיזוג בין החברה לבין בעלי אוגווינד

במסגרת הרשימה הראשית של  בכללי הבורסה לצורך העברת המסחר בניירות הערך של החברה במס

 העברת לצורך הבורסה בכללי תעמוד שהחברה ודאות אין זה תשקיף זה פרסום למועד נכון, כן כמו. הבורסה

 תשקיף בפרסום אין כי ויובהר, הבורסה של הראשית הרשימה במסגרת החברה של הערך בניירות המסחר

 לרשימה החברה של הערך בניירות המסחר העברת לצורך הבורסה בדרישות תעמוד החברה כי ודאות זה

ואין כל ודאות כי עסקת  אוגווינדכן, נכון למועד התשקיף טרם הושלמה עסקת המיזוג עם  כמו .הראשית

  המיזוג תושלם.  
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 ניירות ערך על פי תשקיף המדףהצעת  .א

, אגרות 1על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה, מניות בכורהעל פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור 

חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות ועתידיות של אגרות חוב של החברה(, אגרות חוב הניתנות להמרה 

יה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למניות רגילות של החברה, כתבי אופצ

להמרה למניות של החברה, ניירות ערך מסחריים וכן, כל נייר ערך אחר  למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב

 (."הערך"ניירות שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלוונטי )להלן ביחד: 

א לחוק ניירות ערך, באמצעות 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

ניירות הערך דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי 

מדות סגל רשות והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולע

 ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת.

 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף הנפקה בדרך של זכויות .ב

 בדרך של הנפקת זכויות המוצעים הערך ניירות .2.1

   להלן: 2.2.1בסעיף כהגדרתם  ,בדרך של הנפקת זכויות זכיםמהניירות הערך בזה לבעלי  יםמוצע

 .נקוב ערך ללא החברה של רגילות מניות 803,260עד  .2.1.1

רשומים על שם, הניתנים למימוש, כל אחד למניה רגילה (, 10תבי אופציה )סדרה כ 40,163 עד .2.1.2

יהיה ניתן ( 10 הסדראופציה )באופן שכל כתב אחת רשומה על שם ללא ערך נקוב של החברה, 

החל ממועד רישומם של  (הלןל 2.5 למימוש למניה רגילה אחת )בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף

תמורת תשלום במזומן לחברה של מחיר  2022בנובמבר  21 עד ליוםכתבי האופציה למסחר ו

 21שלא ימומש עד ליום ( 01סדרה כתב אופציה ) 2אג'(, לא צמוד. 394)ש"ח  3.94מימוש בסך 

)להלן:  )כולל(, יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא 2022בנובמבר 

 (.("10 סדרה)"כתבי האופציה 

 . ("ניירות הערך המזכיםהמוצעים לבעלי הערך  ניירות": יחדיו )להלן 

 סדרה) האופציה כתבי ממימוששינבעו  המניות, המוצעים (10המניות המוצעות, כתבי האופציה )סדרה 

 .או כל חברה שתבוא בנעליה "מבע לרישומים חברה טפחות מזרחיעל שם  ירשמו (10

 זכויותהנפקת  של בדרך הערך ניירותאופן הצעת  .2.2

 הגדרות .2.2.1

היה ויפורסם לאחר המועד הקובע תיקון . 2019בנובמבר  06 יום

 לתשקיף ללא שינוי במבנה ההנפקה, לא ישתנה היום הקובע. 

"יום  או" היום הקובע" -

 "הקום

או  "יום המסחר אקס זכויות" - . 2019בנובמבר  06 היום הקובע, קרי: יום

  "האקס"יום 

                                                           

 .הדין ולהוראות פיו על וההנחיות הבורסה בתקנון הקבועים בתנאים לעמידהמניות בכורה כאמור תבוצע בכפוף  הנפקת 1

 .כלשהו למטבע או לממד צמוד אינו המוצעים האופציה כתבי של המימוש מחיר 2
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 "בזכויות המסחר"יום  - .2019בנובמבר  18יום 

 וכתבי המניות הרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה

של החברה אשר יהיו רשומים )סדרה א'( סחירים  הלאהאופציה 

 ביוםשל החברה  )סדרה א'( האופציה כתבימחזיקי  במרשם

  3.הקובע

 " "ניירות הערך המזכים -

או כל חברה שתבוא בנעליה  בע"מ לרישומים חברה טפחות מזרחי

 ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שמה.

 " החברה לרישומים" -

 .החברה של רגילות ניותמ 803,260 עד

 (. 10אופציה )סדרה  כתבי 40,163 עד

 "ניירות הערך המוצעים"  -

בפנקס בעלי ניירות הערך המזכים הרשומים ביום הקובע  בעלי

 ניירות הערך המזכים באמצעות החברה לרישומים. 

 "רשומיםבלתי "זכאים  -

בעלי ניירות הערך המזכים הרשומים ביום הקובע בפנקס בעלי 

החברה כבעלים של ניירות ניירות הערך המזכים הרלוונטי של 

 הערך המזכים, למעט החברה לרישומים.

 "רשומיםזכאים " -

 " זכאים" - זכאים רשומים וזכאים בלתי רשומים יחד.

)יום המסחר  2019בנובמבר  17 ליום עדלגבי הזכאים הרשומים 

 בצהריים; 12:00האחרון לפני יום המסחר בזכויות( עד השעה 

)יום  2019בנובמבר  18לגבי הזכאים הבלתי רשומים עד ליום 

המסחר בזכויות( בשעה שתיקבע ביחס לכל זכאי בלתי רשום על ידי 

 חבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק בניירות הערך המזכים.

 למסירת האחרון"המועד  -

 "הזכויות לניצול הודעות

                                                           

3
ד'. על פי ההתאמות שנקבעו לסדרות האמורות, כתבי  –סדרות נוספות של כתבי אופציה לא סחירים, סדרות ג' ו  2מובהר כי נכון למועד פרסום התשקיף לחברה  

ד' כי הזכות לממש את כתבי  –האופציה בסדרות האמורות אינם זכאים להשתתף בהנפקת הזכויות של החברה. עוד נקבע בתנאי כתבי האופציה של סדרות ג' ו 
במימוש כפוי על ידי החברה, תקום רק כאשר יתמלאו התנאים המתלים להשלמת האופציה האמורים, בין אם במימוש וולנטרי על ידי מחזיקי כתבי האופציה ובין אם 

או כאשר חלק עסקת המיזוג בין החברה לבין אוגווינד. נכון למועד פרסום התשקיף התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג בין החברה לבין אוגווינד לא התמל
ד' לא ימומשו עד לאחר השלמת גיוס  –באמצעות תשקיף זה. משכך, כתבי האופציה מסדרות ג' ו  מהתנאים המתלים לצורך השלמת עסקת המיזוג הוא גיוס ההון

מניות לבעלי המניות של אוגווינד במסגרת  10,064,841(. 1ההון על פי תשקיף זכויות זה. כמו כן, האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה הקצאת: )
(. 5) –כתבי אופציה )סדרה ו'(. ו  160,539(. 4כתבי אופציה )סדרות ה'(. ) 53,109(. 3כתבי אופציה )סדרה ב'(. ) 2,986,546(. 2ד. )עסקת המיזוג של החברה עם אוגווינ

בי האופציה תכתבי אופציה )סדרה ז'(. לפרטים אודות הקצאת המניות לבעלי המניות של אוגווינד, כתבי האופציה )סדרות ה'(, כתבי האופציה )סדרה ו'( וכ 569,662
מספר  31.7.2019. לפרטים אודות כתבי האופציה )סדרה ב'( ראה דו"ח עסקה מיום 2019-01-098512מספר אסמכתא  23.9.2019)סדרה ז'( ראה דו"ח עסקה מיום 

כתבי  3,147,085 –שום למסחר ל . לאחר השלמת גיוס ההון על פי תשקיף זה תפנה החברה לבורסה לניירות ערך בבקשה לקבל אישור רי2019-01-079381אסמכתא 
כתבי אופציה )סדרה ו'(. יובהר כי נכון למועד תשקיף זכויות זה טרם הגישה  160,539 –כתבי אופציה )סדרה ב'( ו  2,986,546( אשר יוקצו חלף 10אופציה )סדרה 

, כתבי האופציה )סדרות ה'(, כתבי האופציה )סדרה ו'( וכתבי החברה בקשה לקבלת רישום ניירות ערך למסחר למניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה )סדרה ב'(
 האופציה )סדרה ז'( ובקשה זו תוגש רק לאחר השלמת גיוס ההון באמצעות תשקיף זכויות זה )ככל שיושלם(.
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 /בקשות"המורשים לקבלת  - .האחרים הבורסה וחברי הבנקים

 הודעות"

)יום המסחר השלישי לאחר יום המסחר  2019בנובמבר  21יום 

 ;(בזכויות

 לניצול האחרון"היום  -

 "הזכויות

 ניצול דמי תשלום"יום  - )היום האחרון לניצול הזכויות(; 2019בנובמבר  21יום 

 "התשלום"יום או  "הזכויות

 "הזכויות ניצול"דמי  - ש"ח, שהינו המחיר לניצול יחידת זכות אחת; 55

 " יום מסחר" -  יום שבו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

 " יום עסקים" - יום אשר בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות. 

 

 זכויות של בדרך ההצעה פרטי .2.2.2

 הערך ניירות לבעלי, זכות יחידות 40,163 בעד מוצעים, המוצעים הערך ניירות .2.2.2.1

 החברה של המניות בעלי בפנקס רשומים שיהיו(, לעיל כהגדרתם) בזכויות המזכים

 כהגדרתו הקובע ביום החברה של)סדרה א'(  האופציה כתבי מחזיקי במרשם או/ו

 אשר, בזכויות המזכים ערך ניירות בעל שכל כך(, "מחזיק" או "החזקה": להלן) לעיל

 על ים )לפי העניין(רשומ יהיו אשר, מזכים ניירות ערך (88) שמונים ושמונהב יחזיק

 :שהרכבה אחת זכות יחידת לרכוש זכאי יהיה, 2019בנובמבר  06 ביום שמו

 המחיר כמות 

  ₪ 55 20 .נע ללא רגילה מניה

 -- 1 (10כתב אופציה )סדרה 

 ₪  55 -- זכות ליחידת מחיר"כ סה

 2.4כתבי האופציה המוצעים לבעלי ניירות הערך המזכים הינם כמפורט בסעיף  תנאי

 להלן. 

 הזכויות בהצעת ההטבה ומרכיב" זכויות"אקס  המניה מחיר .2.2.2.2

 הכלכלי בערך(, ח"ש 34.14 שהינו) 2019 באוקטובר 23 ביום המניה במחיר בהתחשב

 הזכות יחידת במחיר בהתחשב(, ח"ש 27.36 -כ שהינו)( 10 סדרה) אופציה כתב כל של

 -כ הינו" זכויות אקס" המחיר, המוצעת הזכות יחידת במבנה ובהתחשב המוצעת

 לפי המחושב, זה תשקיף פי על הזכויות בהצעת ההטבה ומרכיב, למניה ח"ש 28.07

 . זכות ליחידת 18% -כ הינו, הנחות אותן
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לעיל, חושב על פי  2.1.2בסעיף  כאמור( 10 סדרה) אופציה כתב כל של הכלכלי הערך .2.2.2.3

 הכלכלי נוסחת "בלק אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב שבכללי הבורסה. הערך

 אופציה כתב לכל( צמוד לא) ח"ש 3.94 של מימוש מחיר על בהתבסס חושב כאמור

 21 יום)( 10 סדרה) האופציה כתבי למימוש האחרון יוםה: לפיהן ובהנחות( 10 סדרה)

 23 ביום בבורסה החברה של הרגילות המניות של הנעילה שער(, 2022בנובמבר 

, למניה ש"ח  28.07 שהינו" זכויות אקס" ומחיר( ח"ש 34.14 שהיה)  2019 באוקטובר

 שנתית היוון ושיעור %29.054 של שבועית תקן סטיית בסיס על) שנתית תקן סטיית

 (.%0.25 של

 .בחיתום מובטחת אינה זה תשקיף פי-על זכויות של בדרך הערך ניירות הצעת .2.2.2.4

 זכויות על הודעה .2.2.3

 הזכאים לכל רשום בדואר החברה תשלח הקובע היום לאחר האפשר ככל סמוך .2.2.3.1

 זכאים הם להם הערך ניירות בגין זכויות מכתבי, לרישומים ולחברה הרשומים

 טופס": להלן) הזכויות לניצול הבקשה וטופס, זה תשקיף פי על הזכויות בהצעת

 2.2.6דרכי הפעולה האפשריות כמפורט בסעיף  נובמכתבי הזכויות יצוי (."הבקשה

  להלן.

 על בלבד שלמות ביחידות שלישי צד לטובת ולוויתור לפיצול ניתנים הזכויות מכתבי

 מכתבי בצירוף לחברה והעברה הזכויות למכתבי המצורפים הטפסים מילוי ידי

 בפיצול הכרוכות ההוצאות כל. הודעה למסירת האחרון למועד עד וזאת הזכויות

 . ידו על וישולמו הפיצול מבקש על יחולו, יהיו אם, אחרים והיטלים האמור

 חברי מאת יקבלו רשומים לא זכאים כי קובעים הבורסה מסלקת של העזר חוקי

 מתאימות הודעות, המזכים הערך בניירות מחזיקים הם שבאמצעותם הבורסה

 .להלן 2.2.7 בסעיף כאמור האפשריות הפעולה דרכי את המציינות

 או רשום בדואר החברה תשלח ההקצאה יום לאחר אחד מסחר מיום יאוחר לא .2.2.3.2

 הערך ניירות בגין הקצאה ומכתבי מניה תעודת, לרישומים לחברה אישית במסירה

 האופציה כתבי בגין, כי יובהר. זה בתשקיף לאמור בהתאם לה חולקו אשר המוצעים

 למכתבי בהתאם תהיה בהם וההחזקה בלבד הקצאה מכתבי אלא תעודות יוצאו לא

 .החברה שתנהל האופציה כתבי מחזיקי בפנקס לרשום ובהתאם ההקצאה

 זכויות שברי .2.2.4

למחזיקים הרשומים, למעט החברה לרישומים, החברה לא תתחשב בשברי הזכויות,  ביחס

דהיינו בזכות לקבל פחות מיחידת זכות שלמה אחת. יובהר כי זכאי רשום המעוניין לקבל תמורה 

בגין שברי הזכויות כאמור, יידרש להעביר את ניירות הערך המזכים על שם החברה לרישומים 

ם לא יאוחר מיום מסחר אחד לפני יום המסחר בזכויות. משביצע את ולהפוך לזכאי בלתי רשו

 האמור תחולה עליו ההוראות החלות על זכאי בלתי רשום כמפורט להלן. 

                                                           

 .2019 יוני חודששל על פי מדריך נתוני סחירות  4
 .2019באוקטובר  02 על פי מדריך מקדמי היוון שפורסם ביום 5
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, המצטברים ליחידה אחת, יימכרו על ידי הבלתי רשומים הזכויות להם זכאים הזכאים שברי

חבר הבורסה באמצעותו מוחזקים ניירות הערך המזכים לאותם שברים. תמורת מכירת השברים 

המצטברים ליחידות שלמות הנ"ל, אם תהיה כזו, לאחר ניכוי מחיר הנפקתם והוצאות מכירתם 

בהתאם לזכויותיהם על וכל היטל או מס שיוטל, תחולק ( מהתמורה 1%של אחוז אחד ) בשיעור

( יום לאחר 15ידי משלוח שיקים לזכאים אלה או בזיכויים בנקאיים לא יאוחר מחמישה עד )

 מכירתם כאמור. 

 בזכויות המסחר .2.2.5

 יחידת. בזכויות המסחר ביום, הבורסה חברי באמצעות, בבורסה זכויות ולמכור לקנות ניתן

 2.2.2.1פרטיה הינם כאמור בסעיף  אשר) אחת זכות יחידת לרכוש הזכות תהיה בזכויות המסחר

  (.לעיל

 היום עד, מחזיק הוא באמצעותו הבורסה לחבר יודיע בזכויות המסחר ביום זכויות שרכש מי

 אם. לאו ואם מנצלן הוא אם, הבורסה חבר ידי על לכך שתקבע בשעה, הזכויות לניצול האחרון

 . תפקענה והן תנוצלנה לא הזכויות, כאמור הודעה תינתן לא

 ולא, דקות 45 -מ יותר למשך, בזכויות או החברה מניותב, בזכויות המסחר ביום, המסחר הופסק

 יתקיים בו הבא המסחר ביום בזכויות נוסף מסחר יום יתקיים אז, המסחר יום באותו חודש

 . בהתאמה ידחו התשלום ויום הזכויות לניצול האחרון והיום, מסחר

 ביום בהם המסחר הושעה או בזכויות או החברה במניות בזכויות המסחר ביום המסחר הופסק

 בתוקף יישארו, רצופים מסחר ימי( 5) חמישה על עולה ינהא המסחר והפסקת, בזכויות המסחר

 הפסקת נמשכה. אחרת הוראה הלקוח נתן כן אם אלא, בזכויות המסחר לעניין הלקוח הוראות

 .הלקוח הוראות תתבטלנה רצופים מסחר ימי מחמישה למעלה המסחר

 רשומים זכאים ידי על מכירתן או זכויות ניצול .2.2.6

 זכויות במכירת תטפל לא החברה. לנצלן לא או זכויותיהם את לנצל רשאים יהיו רשומים זכאים

 . זאת שיבקשו רשומים זכאים ידי על

 את להעביר, המכירה לביצוע כתנאי, חייב יהיה זכויותיו את למכור המעוניין רשום זכאי

 היינו) בזכויות המסחר יום לפני אחד מסחר מיום יאוחר לא, לרישומים החברה שם על הזכויות

 .רשום בלתי זכאי על החלות הוראות עליו תחולנה האמור את ומשביצע(, 2019בנובמבר  17 יום

 על הזכויות לניצול בקשה וכן הזכויות מכתב מסירת באמצעות תינתן הזכויות ניצול על הודעה

 מועד אשר) החברה לפקודת המחאה בצירוף, כהלכה וחתומים מלאים כשהם הבקשה טופס גבי

 בנקאית העברה ביצוע על אישור או( הזכויות ניצול דמי תשלום מיום יאוחר לא יהא פירעונה

 מיום יאוחר לא לתשלום, המבוקשות הזכויות עבור התמורה סכום מלוא של החברה לזכות

 . התשלום

 תפרע לא אם או הרשומים הזכאים ידי על לעיל כאמור זכויות ניצול על הודעה תתקבל לא אם

 האחרון למועד עד כאמור בנקאית העברה ביצוע על אישור יתקבל לא אם או, האמורה ההמחאה

 זכות תעמוד לא הזכויות למנצלי. תפקענה והן נוצלו לא כאילו הזכויות את יראו, זכויות לניצול

 . הזכויות ניצול לצורך לשלם שעליהם סכום בגין החברה כנגד קיזוז
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 בלתי רשומים זכאיםה ידי על מכירתן או הזכויות ניצול .2.2.7

, הבלתי רשומים לזכאים הודעות ישלחו הבורסה חברי, הבורסה מסלקת של העזר לחוקי בהתאם

 חבר יפרט בהודעה. בורסה חברי אותם באמצעות המזכים הערך בניירות הקובע ביום המחזיקים

 לזכותו הרשומות זכויות בגין המחזיק הבלתי רשום של האפשריות הפעולה דרכי את הבורסה

 כל; הזכויות את לנצל ולא למכור לא( 3; )הזכויות את למכור( 2; )הזכויות את לנצל( 1: )כדלקמן

, הבלתי רשומים מהזכאים כלשהי הודעה תתקבל לא אם כי בהודעתו יציין הבורסה מחברי אחד

 ביום הזכויות את בורסה חברה אותו ימכור, בנהליו שקבועה בשעה בזכויות המסחר יום עד

 . זכאי אותו עבור הזכויות המסחר

הבלתי  הזכאים(, 2019 בנובמבר 21 יום היינו) הזכויות לניצול הודעה למסירת האחרון למועד עד

 הם כי( 1,: )המזכים הערך בניירות מחזיקים הם שבאמצעותם הבורסה לחברה יודיעורשומים 

 ללא או רעש בהגבלת, חלקן או הזכויות כל את למכור ברצונם כי( 2) או; הזכויות את מנצלים

 כאמור הודעה ממתן הימנעות. הזכויות את לנצל ולא למכור שלא ברצונם כי( 3) או; שער הגבלת

 הודעהבלתי רשום  זכאי נתן. שער הגבלת ללא הזכויות את למכור כהוראה תחשב זכאיםה ידי על

 בניירות מחזיק הוא באמצעותו, הבורסה לחבר בהודעה לבטלה רשאי יהיה, הזכויות ניצול על

 . הזכויות לניצול האחרון היום עד, המזכים הערך

 רשום בלתי זכאי יודיע, הבורסה חבר ידי על שתקבע בשעה, זכויות לניצול האחרון ליום עד

. לאו או מנצלן הוא אם, זכויותיו את מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה לחבר בזכויות המחזיק

 בידי שהיו זכויות למעט, תנוצלנה לא מחזיק אותו שבידי הזכויות, כאמור הודעה תינתן לא

 כאמור הודעה למסירת האחרון למועד עד ניצולן על ושהודיע בזכויות המסחר יום לפני המחזיק

 .בזכויות המסחר יום לאחר הבורסה לחבר אחרת הודעה נתן ולא לעיל

 הבורסה חברי יגישו הזכויות לניצול האחרון ביום, הבורסה מסלקת של העזר לחוקי בהתאם

 הרשומה הזכויות כמות לגבי הניצול בקשות את בבוקר 12:00 מהשעה יאוחר לא בכתב למסלקה

 את בכתב יגיש שלא רחב. הבלתי רשומים הזכאים ידי על נתבקש ניצולן אשר, במסלקה לרשותם

 והזכויות הזכויות את לנצל לא שביקש כמי המסלקה אותו תראה, לעיל כאמור, הניצול בקשת

 . תפקענה

 ידי על שנוצלו הזכויות עבור התמורה לחברה תועבר הזכויות ניצול דמי תשלום מיום יאוחר לא

 את ניצלו הם שבאמצעותם הבורסה חברי באמצעות וזאת לעיל כאמור בלתי רשומים זכאים

 . הבורסה מסלקת ובאמצעות כאמור הזכויות

 ולהנחיות הבורסה מסלקת של העזר לחוקי בכפוף הינם האמורים הזמנים לוחות כי יודגש

 .זה תשקיף פרסום במועד שהינם כפי הבורסה

 נוצלו שלא זכויות .2.2.8

 לניצול האחרון ליום עד, תמורתן שולמה שלא או דלעיל להוראות בהתאם נוצלו שלא זכויות

 כי מובהר. בגינן ערך ניירות יוקצו ולא בהן למחזיקים זכות כל תקנינה ולא תפקענה, הזכויות

 . לשלם שעליהם הזכויות בגין החברה כנגד קיזוז זכות עומדת לא הזכויות למנצלי

 זכויות של שוטף ניצול .2.2.9

 . שוטף לניצול ניתנות תהיינה לא הזכויות
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 "זכויות אקס" בבורסה המסחר .2.2.10

 06 מיום החל דהיינו, הקובע מהיום החל" זכויות אקס" בבורסה תיסחרנה המוצעות המניות

 .2019בנובמבר 

 לזכויות המיוחד החשבון .2.2.11

 נושא מיוחד נאמנות חשבון בנקאי בתאגיד לרישומים החברה תפתח הקובע מהיום יאוחר לא

 באופן ינוהל לזכויות המיוחד החשבון(. "לזכויות המיוחד החשבון": להלן) החברה שם על פירות

 החברה. ערך ניירות לחוק בהתאם, החברה ובשם עבור לרישומים החברה ידי על בלעדי

 הפירות לרבות) ידה-על שיתקבלו הכספים כל את לזכויות המיוחד לחשבון תעביר לרישומים

 . לעיל כמפורט(, בגינם שיתקבלו

 המזכים הערך ניירות בעלי פנקס .2.2.12

( כולל) זה תשקיף פרסום מתאריך יםפתוח ויהי החברה של האופציה וכתבי המניות בעלי יפנקס

 18 ליום ועד( כולל)  2019באוקטובר  25 מיום החל דהיינו(, כולל) זכויותב המסחר יום תום ועד

 (.כולל) 2019בנובמבר 

  ומכתבי הקצאה תעודות .2.2.13

 הזכויות ניצול דמי תשלום יום לאחר אחד מסחר מיום יאוחר לא, זה בתשקיף לאמור בכפוף

 המניות בגין) מניה תעודות החברה תשלח, החברה אצל בגינן המלא התשלום לקבלת ובכפוף

 כתוצאה שיוקצו( 10 סדרה) האופציה כתבי בגין) הקצאה ומכתבי( זה מתשקיף כתוצאה שיוקצו

 לאמור בהתאם זכויותיהם את ניצלו אשר(, הזכאים לטובת) לרישומים לחברה (זה מתשקיף

 .ידם על נוצלו לרכישתם שהזכויות ביחידות הכלולים הערך ניירות בגין זה בתשקיף

 לפיצול, להעברה ניתנים יהיו ההקצאה מכתבי או/ו המניה תעודות, זה בתשקיף לאמור בכפוף

 כל. זו למטרה המקובל בנוסח לחברה כך על הודעה הגשת ידי על אחרים לטובת ולוויתור

 המבקש על יחולו, בכך הכרוכים וההיטלים המיסים לרבות, כאמור בפעולות הכרוכות ההוצאות

 .ידו על וישולמו הפעולות את לבצע

 וההחזקה בלבד הקצאה מכתבי אלא תעודות יוצאו לא( 10 סדרה) האופציה כתבי בגין, כי יובהר

 שתנהל האופציה כתבי מחזיקי בפנקס לרשום ובהתאם ההקצאה למכתבי בהתאם תהיה בהם

 .החברה

 והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים המוצעות המניות תנאי .2.3

הינן מניות רגילות של  (10והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה  המוצעות המניות .2.3.1

שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות הקיימות  תהיינההחברה ללא ערך נקוב כ"א, ש

כהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד,  ותוקצנה, זה תשקיף פרסום במועד החברהבהון 

לטובת צד שלישי, עיקול, זכות עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או 

 מכל סוג שהוא. 

 בעליהן את תזכינה (10והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה  המוצעות המניות .2.3.2

 .אחרת חלוקה ובכל, הטבה במניות או במזומנים הדיבידנדים במלוא
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 לאחרתירשמנה  (10)סדרה והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה  המוצעות המניות .2.3.3

 (. "לרישומים"החברה שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ )להלן:  עלהקצאתן 

 4הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה, בהתאם להוראות תקנון החברה, ראו פרק  לתיאור .2.3.4

 לתשקיף. 

 מוחזקות החברה של המניות וכל במניות רשומים מחזיקים בחברה אין זה תשקיף למועד נכון .2.3.5

 .החברה של לרישומים החברה, מ"בע לרישומים חברה טפחות מזרחי ידי על

 ( המוצעים01סדרה תנאי כתבי האופציה ) .2.4

 האופציה כתבי בגין המימוש תקופת לתום ועד למסחר (10)סדרה רישומם של כתבי האופציה  ממועד החל

 :הבאות ההוראות מומשו שטרם (10)סדרה  האופציה כתבי בגין יחולו, (10)סדרה 

 הגדרות .2.4.1

 או/ו לצרכן המחירים למדד צמוד לא, (10)סדרה  אופציה כתב לכל ח"ש 3.94 – "מימוש מחיר"

 . אחר מדד לכל

 21 ליום ועד (10)סדרה  האופציה כתבי הקצאת ממועד החל מסחר יום כל –" המימוש תקופת"

 את יזכה לא 2022בנובמבר  21 ליום עד ימומש שלא (10)סדרה  אופציה כתב. 2022בנובמבר 

 לאחר ומבוטלים בטלים ויהיו, כלשהי זכות לו יקנו ולא, כלשהן במניות או בסכומים הניצע

 .האמור התאריך

לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת  (10)סדרה האופציה  כתבי - "המימוש"מועד 

מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת 

(, ואולם חל יום האקס של אירוע חברה לפני "חברה"אירוע הון )כל אחד מהאמורים, להלן: 

 כאמור. לא יבוצע מימוש ביום האקס  –היום הקובע של אירוע חברה 

 . להעברה וניתנים סחירים האופציה כתבי –" העברה"

 ממועד החל למימוש ניתנים יהיו (10)סדרה  האופציה כתבי, תנאיהם פי על –" הבשלה תקופת"

 .הקצאתם

, ועניין דבר לכל זכויות שוות תהיינה, (10)סדרה  האופציה כתבי ממימוש שתנבענה המניות .2.4.2

 את יזכו זה ובכלל, זה תשקיף במועד החברה של והנפרע המונפק בהון הקיימות הרגילות למניות

 הקצאתן מועד הינו לקבלה הזכות את הקובע שהמועד אחרת חלוקה ובכל דיבידנד בכל בעליהן

 4 פרק ראה החברה של הרגילות למניות הנלוות הזכויות אודות לפרטים. יותר מאוחר או

 . זה לתשקיף

 של המניות בעלי במרשם תרשמנה (10)סדרה  האופציה כתבי ממימוש שתנבענה המניות כל .2.4.3

 .לרישומים החברה שם על החברה

 (10)סדרה לכתבי האופציה  התאמות .2.5

 הטבה מניות חלוקת עקב התאמה .2.5.1

שמרנה זכויות המחזיקים בכתבי יבכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה, ת

( 10)סדרה  שמחזיק כתב אופציה , כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש(10)סדרה האופציה 

 יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה
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עד ליום ( 10)סדרה  היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה (10)סדרה 

זכאי לקבל  המסחר שלפני יום האקס. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש

( 10)סדרה  חלק ממניה שלמה אחת. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה

יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות, 

 כאמור להלן, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות לבעלי עניין(. 

המימוש המותאם לפני  יחסעל  מיידיה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח התאמה זו אינ שיטת

 תחילת פתיחת המסחר, ביום בו תסחרנה המניות "אקס הטבה".

  זכויות של בדרך הנפקה עקב התאמה .2.5.2

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, 

יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי  (10)סדרה  האופציה כתבימספר המניות הנובעות ממימוש 

שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום 

 ״ לבין שער הבסיס של המניה ״אקס זכויות״. ה״אקס

על יחס המימוש המתואם לפני  מיידיהתאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח  שיטת .2.5.3

  פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות "אקס זכויות".

 דיבידנד חלוקת בגין התאמה .2.5.4

"חוק )להלן:  1999 –ככל שהחברה תבצע חלוקת דיבידנד, כמשמעה בחוק החברות, תשנ"ט 

 ( לבעלי מניות רגילות של החברה, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתו )להלן:החברות"

המוצעים, ( 10)סדרה ״( יקדם למועד המימוש של כתבי האופציה ״היום הקובע לקבלת דיבידנד

אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס ״אקס דיבידנד״ לבין שער הנעילה של המניה 

ודיע בדיווח מיידי על מחיר תבבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה״אקס דיבידנד״. החברה 

המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות ״אקס דיבידנד״. שיטת 

 אינה ניתנת לשינוי.התאמה זו 

ביום הקובע לחלוקת ו/או להמרה למניות לא יהיו ניתנים למימוש  (10)סדרה האופציה  כתבי .2.5.5

מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת 

ה לפני (, ואולם חל יום האקס של אירוע חבר"חברה"אירוע הון )כל אחד מהאמורים, להלן: 

 ביום האקס כאמור.ו/או המרה למניות לא יבוצע מימוש  –היום הקובע של אירוע חברה 

 (10)סדרה אופציה המימוש כתבי  הודעת .2.6

אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש מכוח כתבי  (10)סדרה כל מחזיק בכתב אופציה 

באמצעות הבנקים או חברי הבורסה האחרים, האופציה שבבעלותו, יעשה זאת, במהלך תקופת המימוש, 

 "(, באופן המתואר להלן:הודעת המימושעל ידי מתן הודעת מימוש )"

הודעת המימוש תוגש לחברה, במישרין במשרדה הרשום או באמצעות הבנק או חבר הבורסה  .2.6.1

האחר, עד תום תקופת המימוש על גבי טופס, כפי שייקבע על ידי החברה, בצירוף מכתבי 

 שווה שיהיהמתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן  אליהםכתבי האופציה  שלההקצאה 

 שמימושו מתבקש.  מחיר המימוש לכל כתב אופציה ל

)מסירה  תאריך המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מחזיק רשום .2.6.2

, היום בו קיבלה )מסירה באמצעות חבר בורסה( , ובמקרה של מחזיק שאינו רשוםבמישרין(
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מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעות על מימוש כתב האופציה, הממלאת אחר כל התנאים 

״(. על מבקש המימוש יהיה לחתום, בכל עת תאריך המימושזה )להלן: ״ תשקיףבם המפורטי

תקנון החברה, ושיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין 

 לשם הקצאת מניות המימוש. 

ועבורו לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש  .2.6.3

 על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות המימוש. לא תינתן זכות לממש חלקי כתב אופציה.

במלואם, והדבר אינו ניתן  (10)סדרה לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתבי האופציה  .2.6.4

כאמור לעיל, אזי תיחשב הודעת המימוש כבטלה,  הדירקטוריוןלתיקון ע"י מי שיתמנה ע"י 

והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש,  (10)סדרה ומכתבי הקצאת כתבי האופציה 

 תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.

הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות למימוש חלקי של כתב אופציה  .2.6.5

, אך מכתבי ההקצאה בגין כתבי האופציה יהיו ניתנים להעברה, לפיצול ולוויתור (10ה )סדר

ויתור ומסירתו, בצירוף מכתבי ההקצאה ללטובת אחרים, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או 

לחברה, ובכפוף לתקנון הבורסה ולתשלום כל ההוצאות, המיסים וההיטלים הכרוכים בכך על 

 ידי המבקש.

ביום שאינו יום מסחר, ידחה המועד ליום  (10)סדרה עד תום תקופת מימוש כתב אופציה חל מו .2.6.6

 המסחר הבא מיד אחריו. 

המוצעים  (10)סדרה חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה  .2.6.7

 :נקבע כדלקמן

 ייתן( "המורשים"המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים )להלן:  כל

 קובעים האופציה כתבי למימוש הזמנים לוח בדבר העזר חוקי. באמצעותם מימוש הודעת

 :כדלקמן

 מוחזקים באמצעותו, הבורסה חבר במשרדי 12:00 שעה עד שתתקבל מימוש הודעת .2.6.7.1

 משעה יאוחר לא הבורסה למסלקת החבר ידי על תועבר, (10)סדרה  האופציה כתבי

 .אחריו הבא המסחר ביום 12:00

 תחייב, 12:00 עד מימוש בדבר הבורסה מחבר הודעה הבורסה מסלקת קיבלה .2.6.7.2

 החברה את בהתאם ותזכה הכספית בתמורה הבורסה חבר את הבורסה מסלקת

 לה שנמסרה לאחר הבא המסחר ביום 12:00 משעה יאוחר לא זאת, לרישומים

 .כאמור ההודעה

, 12:00 שעה עד לעיל 2.6.7.2 ק"בס כאמור זיכוי הודעת לרישומים החברה קיבלה .2.6.7.3

 לא המנפיקה החברה למשרדי המימוש בקשת את האמורה לרישומים החברה תעביר

 .אחריו הבא המסחר ביום 12:00 משעה יאוחר

 השעה לאחר שתתקבל לעיל 2.6.7.3 עד 2.6.7.1 ק"בס המנויות מאלה הודעה כל .2.6.7.4

 הבא המסחר ביום 12:00 השעה לפני התקבלה כאילו תחשב, מסחר יום מדי 12:00

 .אחריו
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 המימוש תקופת תום מועד ואם, המימוש תקופת תום במועד, לעיל האמור למרות .2.6.7.5

 את למסלקה להעביר הבורסה מסלקת חברי על, הבא המסחר ביום, מסחר יום אינו

 המסלקה חבר. יום באותו יבוצע המימוש. 12:00 השעה עד הסופיות המימוש בקשות

 את מימש שלא כמי המסלקה אותו תראה, האמורה השעה עד בקשה הגיש שלא

 .יפקעו באמצעותו שיוחזקו האופציה וכתבי, לממש זכותו

 של העזר חוקי יחולו האופציה כתבי מימוש על כי בזה מודגש, לעיל האמור למרות .2.6.7.6

 .בפועל המימוש ביום שיהיו כפי הבורסה מסלקת

 ותעודות הקצאה .2.7

( ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, החברה תקצה למבקשים באמצעות 2יאוחר משני ) לא .2.7.1

תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור האישור 

לרישום למסחר של מניות המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות 

 ככל האפשר לאחר מכן. המימוש תירשמנה למסחר בבורסה בסמוך

בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים,  .2.7.2

תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, וכתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו 

 למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

ימוש, אולם כל עודפי מניות המימוש שיתהוו, המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מ .2.7.3

( ימים מהמועד 30אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של שלושים )

שהתהוותה כמות מתקבלת על הדעת של מניות למכירה בבורסה כאמור )ככל שתתהווה(. 

כוי הוצאות התמורה שתשולם לכל אחד מהזכאים בגין אותן מניות תהא תמורה נטו, לאחר ני

( ימים 7המכירה, עמלות והיטלים אחרים, אם יהיו. התמורה כאמור תשולם לזכאים תוך שבעה )

ש״ח, ויהיה ניתן לקבל סכומים  50-ממתאריך המכירה. לא יישלח לזכאי שיק בסכום הנמוך 

אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים, לאחר תיאום מראש. זכאי כאמור שלא יגיע 

( חודשים מיום המכירה, יאבד את 12עשר )-שרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שניםלמ

 זכותו לסכום זה.

 (10)סדרה אופציה הופיצול של כתבי  העברה .2.8

 העברה .2.8.1

 לחברה שיוגש ובלבד ולוויתור להעברה ניתנים (10)סדרה  האופציה כתבי של ההקצאה מכתבי

)בשינויים  מניות העברת לשטר דומה במתכונת יהא ההעברה שטר. מתאים ויתור או העברה שטר

 מכתב עם יחד החברה של הרשום במשרד לרישום יימסר, כאמור העברה שטר(. המחויבים

 מס כל תשלום לשם הדרוש סכום כולל, בהעברה הכרוכות ההוצאות כל בצירוף וכן ההקצאה

 .כאלה יהיו באם, אחר והיטל

רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים אצלה. החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו 

החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על 

 ( ימים בכל שנה.30שלושים )

תקנון החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן והסבתן, יחולו בשינויים  הוראות

 כתבי האופציה. המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של 
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החברה רשאי לדרוש כל הוכחה שתראה לו בדבר בעלות המעביר ועל זכותו להעביר  דירקטוריון

 את כתב האופציה, ובהיעדר הוכחה כאמור, רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום העברה כאמור. 

 פיצול .2.8.2

מכתב הקצאת כתבי האופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי  לכ

האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש 

 וכן שכל מכתב יתייחס לכתבי אופציה שלמים בלבד. 

ל אותו מכתב הקצאה, בצרוף יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום ש הפיצול

 מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. 

 יחולו, כאלה יהיו אם, אחרים חובה ותשלומי בולים מס לרבות, בפיצול הכרוכות ההוצאות כל

 .הפיצול מבקש על

 (10)סדרה כתבי האופציה  פקיעת .2.9

יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש ולא יקנה למחזיק  שמומש (10)סדרה  אופציה כתב .2.9.1

 בו זכות כלשהי. 

, דהיינו, שהודעת המימוש, שלו אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש (10)סדרה  אופציה כתב .2.9.2

מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו במסלקת הבורסה, עד לאותו תאריך, לא יקנה 

 . לפי העניין ורזכות כלשהי ויפקע בתאריך האמ

 המימוש בתקופת (10)סדרה שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה  הוראות .2.10

( וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה 10תשקיף זה ביחס לכתבי האופציה )סדרה  מתאריך

( על פי תשקיף זה, ולא יאוחר מתום תקופת המימוש, יחולו להגנת מחזיקי כתבי האופציה 10)סדרה 

 הבאות:  ההגנות( 10)סדרה 

 בעלי של המימוש זכות להבטחת הרשום בהונה רגילות מניות של מספקת כמות תשמור החברה .2.10.1

 , ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה. (10)סדרה  האופציה כתבי

 או יוקטן, משנה בחלוקת תחלקן או המונפק שבהונה הרגילות המניות את תאחד החברה אם .2.10.2

 לפי, (10)סדרה  האופציה כתבי מימוש עקב שיוקצו המימוש מניות מספר, המקרה לפי, יוגדל

יוכל לקבל חלק  לא (10)סדרה  האופציה כתבי בעל כזה במקרה. כאמור פעולה לאחר העניין

ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטופלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. 

 זה בשינויים המחויבים. תשקיףבמקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות 

תפרסם החברה דיווח  לעיל 2.5 בסעיףאמור ( לאחר התאמה בהתאם ל1יום עסקים אחד ) תוך .2.10.3

 תוך שלהם האופציה כתבי את לממש (10)סדרה בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה  מיידי

 באותה עת.  אחד (10)סדרה  אופציה כתב מזכה בהן" המימוש"תקופת  -ו" המימוש"מחיר  ציון

( שבועות לפני תום 4( שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה )3לכך, לא יאוחר משלושה ) בנוסף .2.10.4

בדבר תום תקופת  מיידי, תפרסם החברה דוח (10)סדרה של כתבי האופציה  תקופת המימוש

 מימוש. 

יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של כתבי  המיידי בדיווח .2.10.5

 ומבוטלים.  בטלים (10)סדרה  האופציה כתבי יהיו זה מועד לאחר יוכ (10)סדרה האופציה 
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של הארכת תקופת המימוש, שתבוצע זמן סביר מראש, לפני תום תקופת המימוש  במקרה

 בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש הנוספת.  מיידיתפרסם החברה דיווח 

לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות  החברה .2.10.6

לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע של הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, 

 ( ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור. 6והתאריך הקובע יהיה לא פחות משישה )

בדבר קבלת ההחלטה  מיידיון, תפרסם החברה דיווח של קבלת החלטה על פירוק מרצ במקרה .2.10.7

( 3כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן. כל בעל כתב אופציה יהיה רשאי, תוך שלושה )

חודשים מתאריך ההודעה, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב 

 (10)סדרה כתב אופציה  במקרה כזה יהיה זכאי בעל. האופציה שלו מיד לפני קבלת ההחלטה

ק אילו היה בעל מניות עקב מימוש כתב האופציה לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירו

 שברשותו, עובר לקבלת ההחלטה לפירוק, וזאת בניכוי מחיר המימוש.

 (10)סדרה מחזיקי כתבי האופציה  ואסיפות (10)סדרה זכויות כתבי האופציה  שינוי .2.11

מהקולות המצביעים  75%פי תנאי כתבי האופציה, בהחלטה מיוחדת שתתקבל ברוב של  על .2.11.1

[ (10)סדרה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי האופציה המוצעים ]אסיפת מחזיקי כתבי אופציה 

יכולה החברה להגיע לידי הסדר עם מחזיקי כתבי האופציה המוצעים בקשר לכל זכות או תביעה 

)סדרה יקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה שיש להם או לבצע כל ת

10) . 

ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה  לא, הבורסה והנחיות תקנוןפי -עללמרות האמור לעיל,  .2.11.2

הטבה, זכויות ודיבידנד, ללתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות  הנוגעים

כתבי האופציה במסגרת הליך  שלההצמדה  ותנאי המימוש חירמלמעט שינוי תקופת המימוש, 

 לחוק החברות. 350של הסדר או פשרה לפי סעיף 

, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את מחיר המימוש במסגרת בנוסף .2.11.3

הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות 

( אגורות 30המתחייבות מההליך כאמור, האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת משלושים )

בהתאם ובכפוף להנחיות הבורסה והרשות,  הכלמוש, לפי הגבוה, או ערכן הנקוב של מניות המי

 כפי שתהיינה בתוקף באותה העת. 

הליך שבו החברה תעביר  –משמעו לעניין זה  "הפיצול"הליך לתקנון ולהנחיות הבורסה,  בהתאם

לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים 

ת לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי והתחייבויו

בתנאי שהליך הפיצול נעשה  –המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל 

 בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה. 

המניות של הליך שבו כל  –" משמעו לעניין זה הליך מיזוגלתקנון ולהנחיות הבורסה, " בהתאם

החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר 

בתנאי  –את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת והכל 

שניירות הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור, ימחקו מהרישום למסחר בבורסה 

 בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה. וההליך ייעשה 
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הכלליות של בעלי המניות,  לאסיפותהוראות תקנון החברה, כפי שיאושר מעת לעת, בנוגע  כל .2.11.4

הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי העניין, על 

 . (10)סדרה כלליות של בעלי כתבי האופציה  אסיפות

יהיה לכל מחזיק בכתב אופציה  (10)סדרה באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה בהצבעה  .2.11.5

קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה 

 תהייה במניין קולות. (10)סדרה 

 (10)סדרה  האופציה כתבי בעלי פנקס .2.12

. החברה (10)סדרה  מעודכנת של בעלי כתבי האופציההחברה תנהל במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה 

 .יום בכל שנה 30תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות בתקופות שלא תעלינה על 

 (10)סדרה  האופציהכתבי  רישום .2.13

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס, והחברה לא תהיה חייבת 

ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא  לרשום בפנקס

או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה, החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב 

האופציה חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק קודם, 

 כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה. 

 (10)סדרה  האופציה כתבי של יורשים .2.14

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר, או כשאין מבצעי צוואה או מנהלי 

בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב  (10)סדרה האנשים שיש להם זכות בכתבי האופציה  -עיזבון 

האופציה שנפטר, יהיו היחידים שבהם החברה תכיר בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופציה. במקרה 

פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב האופציה, החברה תכיר אך ורק בנותר או 

ר בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי בנותרים בחיים בתור בעלי זכות כלשהי בכתב האופציה או בתו

לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב אופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא אותן 

הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק כתב אופציה או בכפיפות 

 ב האופציה. לתנאים אלה ולתנאי כתבי האופציה, להעביר את כת

 הודעות .2.15

תינתן על ידי  (10)סדרה למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מעת החברה למחזיקי כתבי האופציה  פרט

 של החברה. מיידיהודעה שתפורסם באמצעות דיווח 

 עניין בעלי ידי על זכויות ניצול .2.16

 המניות"בעלי , מחזיק כל אחד מבעלי העניין המפורטים להלן )להלן: התשקיףנכון למועד  .2.16.1

 ( בשיעור החזקות כדלהלן: "המסוימים

מהון  8.74% -ובכ החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 24.99%-בכ מחזיק תשובה ויקטור

, תשובה ויקטור מר זכאי, זה תשקיף למועד נכון .מלא בדילול המניות המונפק והנפרע של החברה

 85,640יחידות זכות המקנות זכויות לרכישתן של  4,282 -לרכוש במסגרת הנפקת הזכויות כ

 10.66% -ש"ח, המהוות כ 235,510( בהיקף כספי של 10כתבי אופציה )סדרה  4,282 -מניות ו

. נכון למועד תשקיף זה מר ויקטור תשובה טרם הודיע זה תשקיף פי על המוצעות הזכות מיחידות

 תשקיף זכויות זה.לחברה האם בכוונתו להשתתף בהנפקת הזכויות על פי 
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מהון  3.90% -ובכ מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 15.51% -בכמחזיק  זילברמן כפיר

, זילברמן כפיר מר זכאי, זה תשקיף למועד נכון בדילול מלא. המניות המונפק והנפרע של החברה

 38,200יחידות זכות המקנות זכויות לרכישתן של  1,910 -לרכוש במסגרת הנפקת הזכויות כ

 4.75% -ש"ח, המהוות כ 105,050( בהיקף כספי של 10כתבי אופציה )סדרה  1,910 -מניות ו

טרם הודיע  זילברמן כפיר. נכון למועד תשקיף זה מר זה תשקיף פי על המוצעות הזכות מיחידות

 לחברה האם בכוונתו להשתתף בהנפקת הזכויות על פי תשקיף זכויות זה.

מהון  1.45% -ובכ החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 5.77% -בכמחזיק .ח עזר נכסים מ

 עזר.ח מ חברת זכאית, זה תשקיף למועד נכון .מלא בדילול המניות המונפק והנפרע של החברה

 14,200יחידות זכות המקנות זכויות לרכישתן של  710 -, לרכוש במסגרת הנפקת הזכויות כנכסים

 מיחידות 1.77% -ש"ח, המהוות כ 39,050( בהיקף כספי של 10כתבי אופציה )סדרה  710 -מניות ו

 הטרם הודיע נכסים עזר.ח מ חברת. נכון למועד תשקיף זה זה תשקיף פי על המוצעות הזכות

 להשתתף בהנפקת הזכויות על פי תשקיף זכויות זה. הלחברה האם בכוונת

תשקיף זכויות את הזכויות המוצעות להם על פי ככל ומי מבעלי המניות המסוימים יבחר לנצל  .2.16.2

לחוק  328, ובעקבות ניצול הזכויות כאמור החזקותיו תהיינה מעבר לשיעור המותר בסעיף זה

(, המניות הנוספות לא תקנינה זכויות כלשהן ותהיינה מניות "הנוספות"המניות החברות )להלן: 

 ן תוחזקנה על ידו. לחוק החברות, כל עוד ה 308רדומות, כמשמעותן בסעיף 

 לא רשומים הקיימים בהון החברה המיריםבניירות ערך  תהתאמו .2.17

אם תציע החברה '(, ד)סדרה  האופציה וכתבי'( ג)סדרה  האופציה לכתבי שנקבעו ההתאמות פי על

למחזיקים במניותיה, בתוף תקופת קיום זכות ההמרה, ניירות ערך בדרך של זכויות, אזי החברה לא 

האופציות סדרה ג' וסדרה ד' להשתתף בהנפקת הזכויות ומחזיקי כתבי האופציה סדרה ג'  תציע למחזיק

כי כתבי האופציה )סדרה ג'( וכתבי האופציה  יובהר. וסדרה ד' לא יהיו רשאים להשתתף בהנפקת הזכויות

י האופציה )סדרה ג'( וכתבנקבע בתנאי כתבי האופציה  עוד .כלשהן להתאמות זכאים יהיו לא)סדרה ד'( 

על ידי מחזיקי כתבי  וולנטריהזכות לממש את כתבי האופציה האמורים, בין אם במימוש  כי)סדרה ד'( 

האופציה ובין אם במימוש כפוי על ידי החברה, תקום רק כאשר יתמלאו התנאים המתלים להשלמת 

ם להשלמת עסקת . נכון למועד פרסום התשקיף התנאים המתליאוגווינדעסקת המיזוג בין החברה לבין 

לא התמלאו כאשר חלק מהתנאים המתלים לצורך השלמת עסקת  אוגווינדהמיזוג בין החברה לבין 

)סדרה ג'( וכתבי האופציה )סדרה ד'( המיזוג הוא גיוס ההון באמצעות תשקיף זה. משכך, כתבי האופציה 

 .זה תשקיף פי על ההון גיוס השלמת לאחר עד ימומשו לא

 בתשקיף כתובים שאינם הסדרים מעשיית הימנעות .2.18

 שאינם הסדרים מעשיית להימנע מתחייבים, זה תשקיף על בחתימתם - והדירקטורים החברה .2.18.1

, בציבור ופיזורם הפצתם, בתשקיף שיוצעו הערך ניירות הצעת עם בקשר בתשקיף כתובים

 את למכור התשקיף על־פי שיוצעו הערך ניירות למקבלי זכות מלהעניק להימנע ומתחייבים

 .בתשקיף למפורט מעבר והכל, שרכשו הערך ניירות

בחתימתם על התשקיף, מתחייבים להודיע לרשות ניירות ערך על כל  -החברה והדירקטורים  .2.18.2

הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר עם רישום והצעת ניירות הערך אשר יוצעו על־פי התשקיף, 

 לעיל. 2.18.1 ףהפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את ההתחייבות כאמור בסעי
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בחתימתם על תשקיף זה, מתחייבים להימנע מלהתקשר עם צד ג'  -החברה והדירקטורים  .2.18.3

כלשהו, בקשר עם רישום והצעת ניירות הערך שיוצעו על־פי התשקיף, הפצתם ופיזורם בציבור, 

 לעיל. 2.18.1שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 

 על פי תשקיף זה בהנפקה בדרך של זכויות מיסוי ניירות הערך המוצעים  .2.19

האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל, או תיאור ממצה 

המוצעים, ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון. מומלץ לכל של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך 

 מחזיק בניירות הערך המזכים לפנות לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים לו.

מובהר, כי האמור לעיל מתבסס על דיני המס כפי שהם נכונים למועד תשקיף זה, אינו מתיימר להוות 

ק או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך פרשנות מוסמכת ו/או מלאה של הוראות החו

הכלולים בו ואינו בא במקום ייעוץ משפטי ומקצועי בנדון, שאותו יש לקבל בהתאם לנתוניו המיוחדים 

 של כל משקיע. כמו כן, שינוי בדיני המס עשוי להוביל לתוצאות שונות. 

)להלן:  2005 -(, התשס"ה147ס הכנסה )מס' נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מ 2006בינואר  1ביום 

 1961 -שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 147"(. תיקון 147תיקון "

 "(, הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. הפקודה)להלן: "

"(, אשר פורסם 169תיקון לפקודה )להלן: " 169אישרה הכנסת את תיקון  2008בדצמבר  29ביום 

( ואשר חולל שינויים נוספים ביחס 2009בינואר,  1)נכנס לתוקף ביום  2008בדצמבר,  31ברשומות ביום 

למיסוי ניירות ערך. במועד פרסום תשקיף זה טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם 

 בעקבות התיקונים הנ"ל. 

מצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, , התקבל בכנסת החוק לצ2012באוגוסט  6ביום 

"(, אשר פורסם ברשומות ביום 195תיקון לפקודה )להלן: " 195, אשר כלל את תיקון מס' 2012-התשע"ב

ב לפקודה. סעיף 121, נוסף סעיף 195. במסגרת תיקון 2013בינואר  1ונכנס לתוקף ביום  2012באוגוסט  13

כאשר פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה  2016בדצמבר  29זה עודכן ביום 

חוק ההסדרים לשנים )להלן: " 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 649,560ב המעודכן קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 121"(. סעיף 2017-2018

מס )להלן: " 3%ל חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור בשיעור של ש"ח, יהא חייב במס נוסף ע

 "(. יסף

. יצוין, / תושבי חוץ לפי העניין יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל

לפקודה,  14כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק", כהגדרתם בסעיף 

ות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני עשוי

 לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. 

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו 

או יותר מההכנסות או הרווחים של  25%-הזכאים ל תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או

 א לפקודה, כמפורט להלן.68תושבי החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 

"( הסדרי המס ניירות הערךלפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך הכלולים בתשקיף זה )להלן: "

 המתוארים בתמצית להלן:
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 ממכירת ניירות הערך שיעור המס על רווח הון .2.19.1

ידי יחיד תושב -ממכירת ניירות ערך על 6לפקודה, רווח הון ריאלי 91בהתאם לסעיף  .2.19.1.1

ישראל אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או 

מ"משלח יד" והיחיד לא תבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, חייב 

לפקודה, אך בשיעור שלא  121ל היחיד בהתאם לסעיף במס בשיעור המס השולי ש

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, 25%יעלה על 

ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, קרי, -למעט לגבי מכירת ניירות ערך על

באחד או יותר  לפחות 10% -ב 7המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר

בחברה, במועד מכירת ניירות הערך או במועד  8מסוג כלשהו של אמצעי השליטה

החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח הון  12 -כלשהו ב

 "(. בעל מניות מהותי)להלן: " 30%ריאלי בידיו לא יעלה על 

מדה בשל ניירות הערך, לגבי יחיד שתבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצ .2.19.1.2

, עד לקביעת הוראות 30%יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 

( לפקודה 9א)א()101ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה לפי סעיף 

א)ב( לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו 101-ו

ך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", בהתאם להוראות ממכירת ניירות הער

לפקודה )בשנת  121( לפקודה, שאז הוא יחויב במס שולי כקבוע בסעיף 1)2סעיף 

 ( וכן במס יסף ככל שיחול. 47%עד  -2019

ב)א( לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 121בנוסף, לפי הוראות סעיף 

על חלק  3%ש"ח, יהא חייב במס נוסף בשיעור של  649,560עלתה על סך של  2019

 הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור.  

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס 

 ואילך(. 2018החל משנת  23%)א( לפקודה )בשיעור 126חברות כקבוע בסעיף 

במכירת מניה נסחרת בבורסה בידי מוכר מניה ב לפקודה, 94בהתאם להוראות סעיף 

החודשים שקדמו לה, יוקטן  12שהינו "בעל מניות מהותי" במועד המכירה או במהלך 

סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים 

ואילך, בחברה שמניותיה נמכרות, באופן יחסי  1.1.2006לחלוקה שנצברו מיום 

 של המוכר בזכות לרווחים בחברה. לחלקו

ככלל, תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם(, כהגדרתו בפקודה, פטור ממס על רווח הון  .2.19.1.3

ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, וזאת אם רווח ההון אינו ממפעל 

( לפקודה. האמור 2)ב97הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 

בו  9לגבי חבר בני אדם תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה לעיל לא יחול

או יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני אדם  25% -או הנהנים או הזכאים ל

                                                           

 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   6
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   7
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   8
בעלי מניות, המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר  –"בעל שליטה"   9

 .25%מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 
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א לפקודה. יצוין, כי 68תושב חוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 

של אמנת המס  במקרה שפטור כאמור אינו חל, ככלל אפשר שיחולו הוראות פטור

)אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, וזאת בכפוף להמצאה 

 מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים. 

)ד( לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך 3-)א( ו2בהתאם לתקנות  .2.19.1.4

, במכירת 2002-ג-תשסהנסחר בבורסה, מילווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, ה

מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי )לצורך חישוב 

רווח ההון ממכירתן( של מניות אלה את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו 

כהוצאות השבחה את התשלום ששולם )אם שולם( בעד מימושן למניות. כמו כן, 

 של מניות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.  לצורכי מס יראו את יום הרכישה

( לפקודה, 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.19.1.5

פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי 

 הסעיף. 

על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על  .2.19.1.6

הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", 

אלא אם נקבע במפורש אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה 

 לפקודה.  121במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 

-לפקודה, במקרה של מכירה של ניירות הערך שיוצעו על 94להוראות סעיף  בהתאם .2.19.1.7

פי תשקיף בדרך של זכויות לבעלי המניות של החברה, או של מניות או אופציות 

"( גם הזכויותשמקורן בזכויות כאמור, ייוחס מרכיב ההטבה בזכויות שהוקצו )"

המניות החברה )" למניות הקיימות שמכוחן הוקצו הזכויות לבעלי המניות של

"(, והמחיר המקורי של הזכויות וכן של המניות העיקריות יותאם באופן העיקריות

 מנת לשקף את ייחוס מרכיב ההטבה כאמור.-יחסי על

כן, לעניין יום הרכישה של הזכויות, יראו את הזכויות כאילו נרכשו ביום בו -כמו

 נרכשה המניה העיקרית.

 רות ערךניכוי במקור על רווח הון מניי .2.19.2

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים,  .2.19.2.1

לפקודה והוראות תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום  164בהתאם לסעיף 

או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, 

(, "חייב" )כהגדרת מונח זה בתקנות "תקנות הניכוי מרווח הון)" 2002 -התשס"ג

הניכוי מרווח הון( המשלם למוכר שהינו יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס 

)א( 126מרווח ההון הריאלי ובשיעור מס החברות הקבוע בסעיף  25%בשיעור של 

לפקודה מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, לפי העניין, כאשר המוכר הינו חבר בני 

את, בכפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור, שיומצאו אדם. ז

 מראש מפקיד השומה, וכן לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע. 

בהתאם לתקנות ניכוי מרווח הון, במסגרת חישוב רווח הון לצורך ניכוי המס במקור  .2.19.2.2

"ניירות עתידיות ) ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות
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(, יקזז החייב )כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי מרווח הון( את הפסד ההון סחירים"

לפקודה, ובלבד  92שנוצר ממכירת ניירות סחירים בהתאם להוראות סעיף 

שהתקיימו כל אלה: ההפסד נוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך 

ה נוצר ההפסד, בין טרם מועד יצירת ההפסד ובין שהרווח נוצר באותה שנת מס שב

 לאחר המועד האמור. 

כמו כן, בכפוף לאישור שיומצא מראש, לא ינוכה מס במקור לקופת גמל, קרנות  .2.19.2.3

 נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. 

יחולו יצוין, כי אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי,  .2.19.2.4

ידי -)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על91הוראות סעיף 

בינואר של כל שנת מס, בשל  31ביולי וביום  31המוכר בגין מכירה כאמור, ביום 

 מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

תקנות הניכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהינו  .2.19.2.5

תושב חוץ, תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד 

שנים, אם היה בישראל, הוא  3 -ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל 14הכספי בתוך 

 ושב חוץ ועל זכאותו לפטור. על היותו ת 2402או בא כוחו, הצהרה בטופס 

פי התשקיף יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי -ככל שניירות הערך המוצעים על .2.19.2.6

מהתמורה, כל עוד לא  30%במקור שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה 

הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור )לרבות 

 פטור מניכוי מס במקור(.

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.19.3

ככלל, הפסדי הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים שבהם אילו היו 

 נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם. 

לפקודה, הפסד הון ממכירת ניירות הערך ניתן יהיה לקיזוז  92על פי העקרונות הקבועים בסעיף 

כנגד רווח ההון הריאלי ושבח מקרקעין ריאלי שינבעו ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה 

 (. 3.5 -ל 1לה )למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 

יהיה בר קיזוז באותה שנת מס בה נוצר גם כנגד הכנסות מריבית הפסד הון ממכירת ניירות ערך 

או מדיבידנד שנתקבלו באותה שנת מס בגין אותו נייר ערך וגם כנגד הכנסות מריבית או 

מדיבידנד מניירות ערך אחרים שהתקבלו באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית 

)א( 126לה על השיעור מס חברות הקבוע בסעיף או הדיבידנד מנייר הערך האחר כאמור אינו עו

ג)ב(, לפי העניין, אם 125( או 1ב)125לפקודה אם הוא חבר בני אדם, ועל השיעור הקבוע בסעיפים 

 הוא יחיד.   

הפסד שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד 

)ב( לפקודה בשנות המס הבאות בזו 92יאלי בלבד כאמור בסעיף רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ר

אחר זו, לאחר השנה שבה היה ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה 

 ההפסד. 

ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד 94בהתאם להוראות סעיף 

החודשים שקדמו  24בידנד שהתקבל בשל המניה במשך ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום די
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למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ 

 או יותר. 15%לישראל( בשיעור של 

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה .2.19.4

די בעל מניות יחיד תושב דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב ככלל במס בי .2.19.4.1

בחברה  10, למעט אם בעל המניות הוא בעל מניות מהותי25%ישראל בשיעור של 

החודשים שקדמו לו, אשר שיעור  12 -במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

 .30%המס לגביו יהיה 

עלתה על סך  2019ב)א(, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 121בנוסף, לפי סעיף  .2.19.4.2

על חלק הכנסתו החייבת העולה  3%יהא חייב במס נוסף בשיעור של ₪,  649,560של 

 על הסכום האמור.

)ב( לפקודה קובע, כי 126לגבי דיבידנד המתקבל בידי חברות תושבות ישראל , סעיף  .2.19.4.3

בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני אדם לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או 

או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או  מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו

כן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות ו

 . שיעור מס מיוחד

, למעט תושב חוץ שהיה 25%תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של  .2.19.4.4

החודשים שקדמו  12 -במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 11בעל מניות מהותי

ב)א(, יחיד תושב חוץ אשר 121בנוסף, לפי סעיף  .30%לו, שאז יהא שיעור המס 

ש"ח, יהא חייב במס  649,560עלתה על סך של  2019הכנסתו החייבת בשנת המס 

וזאת בכפוף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור  3%נוסף בשיעור של 

קיימת( שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת להוראות אמנה למניעת כפל המס )אם 

התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור )או הקטנה( 

 ניכוי מס במקור מרשות המיסים.

דיבידנד שמקורו במניות החברה בידי קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים  .2.19.4.5

 יה פטור ממס. ( לפקודה, יה2)9אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת, יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים  .2.19.4.6

על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", 

אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. לא נקבעה להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב 

 לפקודה. 121יף ההכנסה בשיעור המס המרבי הקבוע בסע

 ניכוי במקור מדיבידנד .2.19.5

החברה תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד, בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי  .2.19.5.1

תקנות הניכוי )להלן: " 2005-מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

"(. בהתאם לתקנות הניכוי מדיבידנד, שיעור המס שיש לנכות במקור מדיבידנד

ד בגין מניות החברה, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בחלוקת דיבידנ

                                                           

 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  10
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  11
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ומוחזקות בחברת רישומים, ליחיד תושב ישראל או לתושב חוץ )יחיד/חבר בני אדם(, 

. האמור יחול גם ביחס ליחיד ולתושב חוץ שהינו בעל מניות 25%יהיה בשיעור של 

ם שקדמו לו. החודשי 12-מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

ניכוי המס במקור, ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר 

 בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים יהיה באמצעות מוסד כספי. 

פי תקנות הניכוי מדיבידנד, שולם דיבידנד ליחיד תושב ישראל לגביו נקבע שיעור -על .2.19.5.2

השיעור שנקבע. לגבי תושב חוץ, שיעור ניכוי מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי 

במקור יהיה בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס )אם קיימת( שנכרתה בין מדינת 

ישראל לבין מדינת תושבותו של המקבל, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור 

 )או הקטנה( מניכוי מס במקור מרשות המיסים. 

ם לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים לא ינוכה מס במקור בגין תשלומי .2.19.5.3

 הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

לו הכנסה מדיבידנד שנצמחה או הופקה בישראל, שנוכה ממנה  יתהישה חוץ תושב .2.19.5.4

מלוא המס כאמור לעיל, יהיה פטור מהגשת דוח מס בישראל, למעט אם הוא חייב 

 ב לפקודה. 121במס יסף בהתאם להוראות סעיף 

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות -התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

פי תשקיף זה, לפנות לייעוץ מקצועי -הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

 מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות. -על

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה 

הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, 

ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם 

 שינויים האמורים, לרבות לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה. של ה

כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות בקבלת ניירות הערך המוצעים. 

האמור אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של 

ואינו מהווה או בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון. מוצע  הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים

לכל רוכש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי באשר להשלכות המסוימות של הדין 

המקומי וכן באשר להשלכות מס זר בגין החזקה ומכירה של ניירות הערך המוצעים, לרבות ההשלכות 

 בהתאם לנתונים המיוחדים לכל רוכש ורוכש. של כל שינוי מוצע בדינים האמורים, 
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 הון החברה והמחזיקים בו – 3פרק 

 ון המניות של החברהה 3.1

מניות רגילות ) חמש מאות מיליון (500,000,000-מורכב מלמועד התשקיף  חברהשל ההרשום הון המניות 

 ."(מניות רגילות)" ללא ערך נקוב

 .נקוב ערך ללאמניות רגילות  1,084,121 -מורכב מלמועד התשקיף יות המונפק והנפרע של החברה הון המנ

מניות רדומות המוחזקות על ידי אין  ,המניות המונפק והנפרע של החברההון מתוך למועד התשקיף, 

 .החברה

 אחר ההנפקהפני ההנפקה ולהחברה ל של המניות הון 3.2

 1:החברה למועד התשקיףהון המניות המונפק והנפרע של  3.2.1

 הון מונפק ונפרע הון רשום שם וסוג ני"ע
 1,084,121 500,000,000 מניות רגילות ללא ע.נ.

 2,450,175 -- סדרה א' כתבי אופציה 
 526,184 -- כתבי אופציה סדרה ג'
 249,794 -- כתבי אופציה סדרה ד'

 
זה בהנחה של הנפקת כל  תשקיף פיעל הון המניות המונפק של החברה לאחר הנפקת הזכויות  3.2.2

 :יחידות הזכות המוצעות

 הון מונפק ונפרע הון רשום שם וסוג ני"ע
 1,887,381 500,000,000 מניות רגילות ללא ע.נ.

 40,163 40,163 (10כתבי אופציה )סדרה 
 2,450,175 -- כתבי אופציה סדרה א' 

 526,184 -- כתבי אופציה סדרה ג'
 249,794 -- ד'כתבי אופציה סדרה 

 

וקצו ניירות הערך אשר יהון המניות המונפק והנפרע של החברה בהנחה של מימוש מלא של כל  3.2.3

 במסגרת תשקיף זכויות זה 

 הון מונפק ונפרע הון רשום שם וסוג ני"ע
 1,927,544 500,000,000 מניות רגילות ללא ע.נ.

 0 0 (10כתבי אופציה )סדרה 
 2,450,175 -- כתבי אופציה סדרה א' 

 526,184 -- כתבי אופציה סדרה ג'
 249,794 -- כתבי אופציה סדרה ד'

 

  

                                                 
מובהר כי נכון למועד תשקיף זכויות זה טרם הגישה החברה בקשה לקבלת רישום ניירות ערך למסחר למניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה  1

עות )סדרה ב'(, כתבי האופציה )סדרות ה'(, כתבי האופציה )סדרה ו'( וכתבי האופציה )סדרה ז'( ובקשה זו תוגש רק לאחר השלמת גיוס ההון באמצ
מניות לבעלי המניות של אוגווינד במסגרת  10,064,841(. 1כויות זה. האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה הקצאת: )תשקיף ז

כתבי אופציה  160,539(. 4כתבי אופציה )סדרות ה'(. ) 53,109(. 3כתבי אופציה )סדרה ב'(. ) 2,986,546(. 2עסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד. )
כתבי אופציה )סדרה ז'(. לפרטים אודות הקצאת המניות לבעלי המניות של אוגווינד, כתבי האופציה )סדרות ה'(, כתבי  569,662(. 5) –(. ו )סדרה ו'

. לפרטים אודות כתבי האופציה 2019-01-098512מספר אסמכתא  23.9.2019האופציה )סדרה ו'( וכתבי האופציה )סדרה ז'( ראה דו"ח עסקה מיום 
. לאחר השלמת גיוס ההון על פי תשקיף זה תפנה החברה לבורסה 2019-01-079381מספר אסמכתא  31.7.2019ב'( ראה דו"ח עסקה מיום )סדרה 

 –כתבי אופציה )סדרה ב'( ו  2,986,546( אשר יוקצו חלף 10כתבי אופציה )סדרה  3,147,085 –לניירות ערך בבקשה לקבל אישור רישום למסחר ל 
ופציה )סדרה ו'(.  יובהר כי נכון למועד תשקיף זכויות זה טרם הגישה החברה בקשה לקבלת רישום ניירות ערך למסחר למניות כתבי א 160,539

ק שינבעו ממימוש כתבי האופציה )סדרה ב'(, כתבי האופציה )סדרות ה'(, כתבי האופציה )סדרה ו'( וכתבי האופציה )סדרה ז'( ובקשה זו תוגש ר
 ון באמצעות תשקיף זכויות זה )ככל שיושלם(.לאחר השלמת גיוס הה
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ההמירים של הון המניות המונפק והנפרע של החברה בהנחה של מימוש מלא של כל ניירות הערך  3.2.4

 (.1)מבלי להתייחס לכתבי אופציה ומניות שטרם הוקצו כמפורט בהערת שוליים  החברה

 2הון מונפק ונפרע הון רשום שם וסוג ני"ע
 5,153,697 500,000,000 מניות רגילות ללא ע.נ.

 0 0 (10כתבי אופציה )סדרה 
 0 -- סדרה א' כתבי אופציה 

 0 -- כתבי אופציה סדרה ג'
 0 -- כתבי אופציה סדרה ד'

 

של  של כל ניירות הערך ההמירים מלאהון המניות המונפק והנפרע של החברה בהנחה של מימוש  3.2.5

כתבי האופציה המפורטים  שכלהחברה, בהנחה של השלמת עסקת המיזוג עם אוגווינד ובהנחה 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב.  18,988,394 –יוקצו וימומשו יהיה מורכב מ  1ם יבהערת שולי

 התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים האחרונות 3.3

 השינויים שחלו בהון המניות הרשום של החברה 3.3.1

בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום התשקיף לא חל שינוי כלשהו בהונה הרשום של החברה, 

 495,000,000 -הוגדל ההון הרשום של החברה ב 2016בדצמבר  22כמפורט להלן: ביום למעט 

מניות רגילות ללא ערך נקוב. לפרטים נוספים ראה  500,000,000 -מניות רגילות ללא ערך נקוב ל

 (. 2016-01-142099)מספר אסמכתא  22.12.2016החברה מיום  דיווח מיידי של

 של החברה השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע 3.3.2

שינוי  מהות השינוי תאריך
מניות ב

 רגילות

שינוי  
בכתבי 
  אופציה

התמורה 
 שנתקבלה 

סה"כ 
כתבי 
  אופציה

מניות סה"כ 
הון מונפק ב

 ונפרע
 4,950,000הנפקה לציבור  21.06.2016

 3מניות של החברה.
4,950,000 - 1,980,000 

₪ 
1,605,652 23,538,256 

כתבי אופציה  832,615פקיעת  01.09.2016
 4( של החברה.8)סדרה 

- (832,615) - 773,037 23,538,256 

איחוד הון בניירות הערך של  06.11.2016
 1:10.5החברה ביחס של 

(21,184,430) (695,187) - 77,303 2,353,826 

זכויות לכתבי  69,231הקצאת  10.11.2016
 6( של החברה.9אופציה )סדרה 

- - - 77,303 2,353,826 

כתבי  1,090,304הקצאת  27.11.2016
 1,362,880 -ו( 9אופציה )סדרה 

מניות רגילות של החברה על 
פי דוח הצעת מדף וניצול 

  7.זכויות

1,362,880 1,090,304 2,000,000 
₪ 

1,167,607 3,716,706 

לא  כתבי אופציה 60פקיעת  22.12.2016
 8.רשומים

- (60) - 1,167,547 3,716,706 

כתבי  340,000הקצאת  18.01.2017
  9אופציה לא רשומים.

- 340,000 - 1,507,547 3,716,706 

                                                 
בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה הקיימים בחברה, כתבי האופציה שיוקצו במסגרת תשקיף זה וכתבי האופציה )סדרה ב'( אשר נכון למועד  2

 לעיל. 1תשקיף זה טרם בוצעה הקצאתם הכל כמפורט בהערת שוליים מספר 
( בדבר תוצאות ההנפקה לציבור, ודיווח מיידי 053583-01-2019)מספר אסמכתא  20.06.2016די של החברה מיום לפרטים נוספים ראה דיווח מיי 3

 ( בדבר השינוי שחל במרשם בעלי המניות של החברה. 2016-01-063760)מספר אסמכתא  22.06.2016מיום 
 (.117244-01-2016 )מספר אסמכתא 04.09.2016לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  4
 (.073797-01-2016)מספר אסמכתא  07.11.2016לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  5
 (.077412-01-2016)מספר אסמכתא  14.11.2016לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  6
01-2016-צאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה )מספר אסמכתא בדבר תו 27.11.2016לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  7

 ( בדבר השינוי שחל במרשם בעלי המניות של החברה.2016-01-132913)מספר אסמכתא  28.11.2016(, ודיווח מיידי מיום 132217
 .(142801-01-2016)מספר אסמכתא  25.12.2016לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  8
 (.009453-01-2017)מספר אסמכתא  24.01.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  9



 

 3-ג
 

שינוי  מהות השינוי תאריך
מניות ב

 רגילות

שינוי  
בכתבי 
  אופציה

התמורה 
 שנתקבלה 

סה"כ 
כתבי 
  אופציה

מניות סה"כ 
הון מונפק ב

 ונפרע
כתבי אופציה  243,508מימוש  03.04.2017

מניות  243,508 -( ל9)סדרה 
 10רגילות של החברה.

243,508 (243,508) 438,314 ₪ 1,264,039 3,960,214 

כתבי אופציה  235מימוש  04.04.2017
מניות רגילות  235 -( ל9)סדרה 

 11של החברה.

235 (235) 423 ₪ 1,263,804 3,960,449 

כתבי אופציה  464,579מימוש  09.04.2017
מניות  464,579 -( ל9)סדרה 

 12רגילות של החברה.

464,579 (464,579) 836,242 
 ש"ח

799,225 4,425,028 

כתבי אופציה  73,779מימוש  13.04.2017
מניות  73,779 -( ל9)סדרה 

 13רגילות של החברה.

73,779 (73,779) 132,802 
 ש"ח

725,446 4,498,807 

כתבי אופציה  5,000מימוש  19.04.2017
מניות  5,000 -( ל9)סדרה 

 14רגילות של החברה.

 4,503,807 720,446 ש"ח 9,000 (5,000) 5,000

כתבי אופציה  572מימוש  20.04.2017
מניות רגילות  572 -( ל9)סדרה 

 15של החברה.

572 (572) 1,029.6 
 ש"ח

719,874 4,504,379 

כתבי אופציה  1,154מימוש  23.04.2017
מניות  1,154 -( ל9)סדרה 

 16רגילות של החברה.

1,154 (1,154) 2,077.2 
 ש"ח

718,720 4,505,533 

כתבי אופציה  11,341מימוש  24.04.2017
מניות  11,341 -( ל9)סדרה 

 17רגילות של החברה.

11,341 (11,341) 20,413.8 
 ש"ח

707,379 4,516,874 

כתבי אופציה  7,054מימוש  25.04.2017
מניות  7,054 -( ל9)סדרה 

 18רגילות של החברה.

7,054 (7,054) 12,697.2 
 ש"ח

700,325 4,523,928 

כתבי אופציה  9,769מימוש  26.04.2017
מניות  6,769 -( ל9)סדרה 

 19רגילות של החברה.

9,769 (9,769) 17,584.2 
 ש"ח

690,556 4,533,697 

כתבי אופציה  5,097מימוש  27.04.2017
מניות  5,097 -( ל9)סדרה 

 20רגילות של החברה.

5,097 (5,097) 9,174.6 
 ש"ח

685,459 4,538,794 

כתבי אופציה  35,126מימוש  30.04.2017
מניות  35,126 -( ל9)סדרה 

 21רגילות של החברה.

35,126 (35,126) 63,226.8 
 ש"ח

650,333 4,573,920 

כתבי אופציה  233,090פקיעת  30.04.2017
 22(.9)סדרה 

- (233,090) - 417,243 4,573,920 

זכויות למניות  45,740הקצאת  01.06.2017
  23של החברה.

- - - 417,243 4,573,920 

זכויות למניות של  85.27ניצול  06.06.2017
מניות רגילות  1,961 -החברה ל

 24של החברה.

1,961 - - 417,243 4,575,881 

                                                 
 (.036222-01-2017)מספר אסמכתא  03.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  10
 (.746403-01-2017)מספר אסמכתא  05.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  11
 (.039624-01-2017)מספר אסמכתא  09.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  12
 (.040206-01-2017)מספר אסמכתא  13.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  13
 (.040890-01-2017)מספר אסמכתא  19.04.2017של החברה מיום  לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי 14
 (.041595-01-2017)מספר אסמכתא  23.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  15
 (.041973-01-2017)מספר אסמכתא  23.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  16
 (.034834-01-2017)מספר אסמכתא  24.04.2017מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראה דיווח  17
 (.035155-01-2017)מספר אסמכתא  25.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  18
 (.043791-01-2017)מספר אסמכתא  27.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  19
 (.043794-01-2017)מספר אסמכתא  27.04.2017יווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראה ד 20
 (.044346-01-2017)מספר אסמכתא  30.04.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  21
 (.044988-01-2017)מספר אסמכתא  03.05.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  22
 (.057057-01-2017)מספר אסמכתא  05.06.2017ראה דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים  23
 (.057927-01-2017)מספר אסמכתא  06.06.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  24
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שינוי  מהות השינוי תאריך
מניות ב

 רגילות

שינוי  
בכתבי 
  אופציה

התמורה 
 שנתקבלה 

סה"כ 
כתבי 
  אופציה

מניות סה"כ 
הון מונפק ב

 ונפרע
זכויות למניות של  7.72ניצול  07.06.2017

מניות רגילות  177 -החברה ל
 25של החברה.

177 - - 417,243 4,576,058 

זכויות למניות של  0.5ניצול  08.06.2017
מניות רגילות  11 -החברה ל

 26של החברה.

11 - - 417,243 4,576,069 

זכויות  10,685.68ניצול  12.06.2017
 245,770 -למניות של החברה ל

 27מניות רגילות של החברה.

245,770 - - 417,243 4,821,839 

זכויות  26,034.16ניצול  14.06.2017
 598,769 -למניות של החברה ל

מניות רגילות של החברה; 
זכויות  8,926.67ופקיעה של 

  28למניות של החברה.

598,769 - - 417,243 5,420,608 

כתבי אופציה  116,932פקיעת  03.12.2017
 29לא רשומים של החברה.

- (116,932) - 300,311 5,420,608 

כתבי אופציה  208,105פקיעת  01.03.2018
 30לא רשומים של החברה.

- (208,105) - 92,206 5,420,608 

איחוד הון באופן שכל  21.10.2018
( מניות רגילות 50חמישים )

אוחדו למניה רגילה אחת 
(1.)31 

(5,312,196) - - 92,206 108,412 

מניות  975,709הקצאת  07.11.2018
רגילות של החברה לרוכש 

 32השלד הציבורי של החברה.

975,709 - 1,350,000 
 ש"ח

92,206 1,084,121 

כתבי אופציה  92,206פקיעת  01.12.2018
 33לא רשומים של החברה.

- (92,206) - 0 1,084,121 

כתבי  2,450,175הקצאת  11.08.2019
 526,184אופציה )סדרה א(, 

 -כתבי אופציה )סדרה ב( ו
כתבי אופציה )סדרה  249,794

 34(.ד'

- 3,226,153 269,996 
 ש"ח

3,226,153 1,084,121 

 סה"כ
למועד 

 התשקיף

---- ---- ---- ---- 3,226,153 1,084,121 

 

  

                                                 
 (.058245-01-2017)מספר אסמכתא  07.06.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  25
 (.058785-01-2017)מספר אסמכתא  08.06.2017ספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נו 26
 (.060171-01-2017)מספר אסמכתא  13.06.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  27
 (.061050-01-2017)מספר אסמכתא  14.06.2017לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  28
 (.108217-01-2017)מספר אסמכתא  03.12.2017ים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום לפרט 29
 (.023386-01-2018)מספר אסמכתא  12.03.2018לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  30
)מספר  21.10.2018( ודיווח מיידי מיום 096123-01-2018)מספר אסמכתא  14.10.2018של החברה מיום  לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי 31

 (.2018-01-098574אסמכתא 
 (.105276-01-2018)מספר אסמכתא  07.11.2018לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  32
 (.118053-01-2018)מספר אסמכתא  804.12.201לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  33
( וכן דוח זימון האסיפה הכללית מיום 083152-01-2019)מספר אסמכתא  11.08.2019לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  34

צאות האסיפה אשר ( בדבר תו2019-01-097588)מספר אסמכתא  19.09.2019( ודיווח מיידי מיום 2019-01-084175)מספר אסמכתא  13.08.2019
 .31.12.2019ד' ליום  -במסגרתה אישרה האסיפה הכללית את דחיית מועד המימוש האחרון של כתבי האופציה סדרות א', ב' ו
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 המחזיקים בניירות ערך של החברה עניןבעלי  3.4

ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה והנהלתה  3.4.1

 :הינם כדלקמן עניין בחברה סמוך לתאריך התשקיף

מניות  שם המחזיק
 רגילות

אופציה כתבי 
 )לא סחירים(

 שיעור החזקה )דילול מלא( שיעור החזקה
 %הצבעה  %הון %הצבעה %הון

 8.74% 8.74% 24.99% 24.99% 105,953 270,921 ויקטור תשובה
 3.90% 3.90% 15.51% 15.51% - 168,113 כפיר זילברמן

 1.45% 1.45% 5.77% 5.77% - 62,554 מ.ח עזר נכסים בע"מ
 85.91% 85.91% 53.73% 53.73% 3,120,200 582,533 ציבור
 100 100 100 100 3,226,153 1,084,121 סה"כ

לפרטים נוספים אודות בעלי עניין המחזיקים בניירות הערך של החברה ראה דיווח מיידי של  3.4.2

 (.2019-01-068992)מספר אסמכתא  07.07.2019החברה מיום 

 בעלי השליטה בחברה 3.5

  זה, לחברה אין "בעל שליטה" כהגדרת מונח זה בחוק החברות.  למועד תשקיףנכון 

אור יוגב, הון הטבע  המיזוג עם אוגווינד, ככל שתושלם, צפוייםהשלמת הסכם למיטב ידיעת החברה, לאחר 

 יבעללהיות  37("AEG")להלן:  AEG (USA) LLC -ו 36("AAG")להלן:  LLC AAG (USA), 35בע"מ

 .להלן 3.6וזאת לאור הסכם ההצבעה כאמור בסעיף  שליטה בחברהה

 והתחייבויות שקיבלה החברה בחברה מניות בעלי בין הסכמים 3.6

למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מחזיקי מניות 

ערך של החברה או בנוגע  בחברה לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות

 לזכויות ההצבעה בה, למעט כמפורט בתשקיף זה.

לא קיימים בין בעלי מניות אוגווינד הסכמים, בין בכתב  למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף,כמו כן, 

ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה. למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף, 

ומר אור יוגב, מנכ"ל ומייסד אוגווינד, הסכם  AAG ,AEGלי מניות אוגווינד, הון הטבע בע"מ, בין בע

למינוי דירקטורים בחברה אשר יכנס לתוקף במועד השלמת עסקת המיזוג של החברה עם אוגווינד, ויהא 

יות תקף החל ממועד זה ועד לתום תקופת החסימה על פי דין ותקופת החסימה החוזית שתחול על המנ

שיוקצו לבעלי מניות אוגווינד במסגרת ההקצאה הפרטית של מניות החברה שתבוצע בעת השלמת עסקת 

המיזוג, במסגרתו הוסכם כי בכל אסיפה של החברה שעל סדר יומה יוצעו החלטות הקשורות למינוי 

ו נגד דירקטורים בחברה, יצביע כל צד להסכם בעד מינוי הדירקטורים שיומלצו על ידי הצד האחר א

פיטוריו של כל דירקטור כאמור. ההסכם יחול על כל ניירות הערך של החברה שיוחזקו על ידי הצדדים מעת 

יחדיו,  AEG -ו AAG -ולדירקטורים  2לעת ולפיו לכל אחד מהון הטבע ומר יוגב תהיה זכאות להמליץ על 

 תהיה זכאות להמליץ על דירקטור אחד.

  

                                                 
הון הטבע הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל, אשר נכון למועד תשקיף זה, למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי הון הטבע, אין בה  35

סגל, מנכ"לית החברה. למיטב ידיעת החברה למועד התשקיף, בעלי המניות העיקריים בהון -בעל שליטה והיא מנוהלת בפועל על ידי גב' ענת צור
 –, רפאל מערכות הגנה מתקדמות בע"מ, ביטוח ישיר 13.76% –, פרו סיד קרן להשקעות הון בע"מ 29.04% –כדלקמן: אוריילה בע"מ  הטבע הינם

כל אחת )פירוט האחזקות הנ"ל הינו על בסיס ההון המוקצה בלבד )לא על בסיס דילול  9.37% –השקעות פיננסיות בע"מ ואלביט מערכות בע"מ 
 מלא((.

ל ההחלטות היחיד הינה חברה פרטית שהתאגדה בארה"ב. מר אבי גרוס הינו המנהל היחיד של חברה זו ומקב AAGעתה של החברה, למיטב ידי 36
ה. חברה זו מוחזקת במלואה על ידי נאמנות בשם נאמנות משפחת אבי גרוס אשר הנהנים בה הינם רעייתו של מר גרוס, גב' איילת בנוגע להשקעותי

 גרוס וילדיהם. 
הינה חברה פרטית שהתאגדה בארה"ב. גב' איילת גרוס הינה המנהלת היחידה של חברה זו ומקבלת ההחלטות  AEGלמיטב ידיעתה של החברה,  37

היחידה בנוגע להשקעותיה. חברה זו מוחזקת במלואה על ידי נאמנות בשם נאמנות משפחת איילת גרוס אשר הנהנים בה הינם מר אבי גרוס 
 וילדיהם. 
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 התשקיףריכוז נתונים למניה למועד  3.7

של החברה לכל מניה רגילה בהון המניות על פי דוחותיה הכספיים של  המותאםהון העצמי ה 3.7.1

  .ש"ח 0.5הינו  2019ביוני  30החברה ליום 

ש"ח  0.36 -כהיה  2019ביוני  30 ליוםמניות ההון בערך נקוב  המותאם למניה רגילה ללאהפסד ה 3.7.2

 .למניה

 שערי הבורסה של מניות החברה 3.8

מניות הגבוה ביותר והנמוך ביותר של הנעילה )מתואם לדיבידנדים והטבות( שער נתונים אודות להלן 

 38תשקיף )באגורות(:ההסמוך למועד למועד עד  2019ובשנת  2018 -ו 2017בשנים בבורסה החברה 

 שנה
שער המניה 
הגבוה ביותר 

 באג'
 תאריך

שער המניה 
 הנמוך ביותר

 באג'
 תאריך

 
01.01.2017-31.12.2017 10,750 1.02.2017 3,095 27.02.2017 

 
01.01.2018-31.12.2018 6,090 12.03.2018 50 27.08.2018 

ועד למועד הסמוך  01.01.2019מיום 
 16.05.2019 1,268 21.04.2019 4,153 (23.10.2019למועד התשקיף )

 

 המסחר במניות החברה 3.9

באוגוסט  28והחל מיום רך של החברה במסגרת רשימת השימור ניירות העם נסחרי 2016ביולי  18החל מיום 

מסווגת החברה כחברת מעטפת, כהגדרת מונח זה בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, כפי שתוקן ופורסם  2018

 לתשקיף זה.  1.2.5ף . לפרטים נוספים ראה סעי2016במרץ  28ביום 

                                                 
  ם אודות שערי הבורסה המופיעים בסעיף זה הותאמו לאיחוד ההון שבוצע על ידי החברה.הנתוני 38
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 הזכויות הנלוות למניות החברה – 4רק פ

 הוראות מתקנון החברה 4.1

הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הוראות תקנון החברה, בדבר 

-2019-01 אאסמכת פרמס) 2019 באוגוסט 15כפי שפורסם ביום  לתקנון החברההפניה 

 רבאתר המגנ"א של רשות ניירות ערך ואת 1"(תקנון החברה"להלן בסעיף זה: ) (084955

 -ו www.magna.isa.gov.ilהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובות 

 se.co.ilmaya.ta. 

מובהר כי נכון למועד תשקיף זה החברה הינה חברה ללא פעילות, אשר נמצאת בשנה 

למסחר ברשימת השימור. משכך, תקנון החברה אינו עדכני ואינו מסדיר את תחום  הרביעית

)ככל  דהפעילות אשר החברה צפויה לעסוק בו בכפוף להשלמת עסקת המיזוג עם אוגווינ

 שתושלם(.

לעיל, בכפוף להשלמת עסקת המיזוג עם אוגווינד )ככל שתושלם( יוחלף תקנון לאור האמור 

החברה בתקנון התאגדות חדש, אשר הוראותיו בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה 

מובאות בתשקיף זה על דרך של הפניה לדוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג 

 (. 2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019עם אוגווינד שפרסמה החברה ביום 

 

 תמצית פרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה 4.2

 להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה:

 (."המניות"הון המניות מורכב ממניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת )להלן:  4.2.1

וכל מניה רגילה תקנה לכל דבר ועניין,  זכויות ביניהן שוותכל המניות הרגילות  4.2.2

למחזיק בה: )א( זכות להיות מוזמן להשתתף באסיפה הכלליות של החברה, הן 

השנתיות והן הרגילות, וזכות לקול אחר הגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל 

הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף. )ב( זכות לקבלת דיבידנדים, 

וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו; )ג( זכות להשתתף  אם

 בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה; הכל בכפוף להוראות תקנון החברה.

 8תקנה , ראו לפירוט הוראות התקנון בדבר שינויים בהון המניות ושינויים בזכויות 4.2.3

לתקנון החברה  14ותקנה  "מניות" הכותרת תחתהמופיעה החברה לתקנון 

 המופיעה תחת הכותרת "שינוי ההון". 

לתקנון החברה המופיעה  9תקנה  ראובדבר העברת מניות  התקנוןלפירוט הוראות  4.2.4

לתקנון החברה המופיעה תחת  11תחת הכותרת "תעודות מניה; שטר מניה", תקנה 

 הכותרת תתח ההמופיעהחברה  לתקנון 12ה תקנהכותרת "חילוט ושעבוד מניות" ו

 ".ומסירתן מניות"העברת 

                                                 
. בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד 1968 –ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 46ר הינו כפוף להוראות סעיף האמו 1

המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב והן תהיינה נפרעות במלואן. כל המניות בהון המונפק והנפרע של 
 הבורסה.החברה תרשמנה על שם החברה לרישומים בהתאם לתקנון 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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הדיון באסיפות ולפירוט הוראות התקנון בדבר המניין החוקי באסיפות בעלי מניות  4.2.5

 16ה תקנאסיפות כלליות", תחת הכותרת " ההמופיע 15ה בעלי מניות, ראו תקנ

המופיעה  17המופיעה תחת הכותרת "קבלת החלטות באסיפות כלליות", תקנה 

זכויות תחת הכותרת "ה המופיע 18בעלי מניות" ותקנה תחת הכותרת "הצבעת 

 ".הצבעה

יישב ראש יושב ראש הדירקטוריון קובעת כי החברה  לתקנון 16.3 תקנהיצוין כי, 

( 15ראש או אם לא יהיה נוכח עבור חמש עשרה ) –בכל אסיפה כללית. אם אין יושב 

ראש האסיפה, -דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם הוא לא ירצה לשמש יושב

  ראש.-יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב

ראש אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף -לתקנון החברה קובעת שליושב 16.6תקנה 

  או מכריע.

 7 בפרק האמור ראו, בחברה דירקטורים מינוידירקטוריון החברה ו בדבר לפרטים 4.2.6

ה תחת הכותרת "דירקטוריון", המופיעלתקנון החברה  19ה תקנ, וכן לתשקיף

לתקנון החברה המופיעה תחת הכותרת "סמכויות הדירקטוריון", תקנה  20תקנה 

 22תקנה לתקנון החברה המופיעה תחת הכותרת "ישיבות הדירקטוריון",  21

 לתקנון החברה המופיעה תחת הכותרת "ועדות הדירקטוריון".

החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב לתקנון החברה קובע כי  21.6, כי סעיף כי יצוין

רגיל של הדירקטורים הנוכחים והמצביעים. לכל דירקטור יהיה קול אחד. ליושב 

מקרה של שוויון קולות ראש הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת וב

 תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

החברה בדבר חלוקת דיבידנד ו/או מניות הטבה ו/או זכויות תקנון  לפירוט הוראות 4.2.7

 2לתקנון החברה המופיעה תחת הכותרת "חלוקה". 28ראו האמור בתקנה 

הזכות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת לפירוט הוראות התקנון בדבר  4.2.8

 ".פירוק החברה" כותרת תחתהמופיעה החברה לתקנון  34תקנה  פירוק, ראו

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים לעיל הינו תיאור תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון 

 בנוסח המלא של התקנון.

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות 

עליהם בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכח תקנה מכוחם, יגברו ההוראות 

 האמורות על הוראות התקנון. 

 

 

 

                                                 
 .לעת מעת שיהיו כפי, ולהוראותיה הבורסה מסלקת של העזר לחוק כפופה הטבה ומניות דיבידנד חלוקת כי מובהר 2
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 תמורת הצעת ניירות הערך וייעודה – 5פרק 

 תמורת ההנפקה לחברה בתשקיף המדף 5.1

תשקיף המדף אינו כולל הצעה בפועל של ניירות ערך במועד פרסומו ובהתאם לא תהיה כל תמורה מיידית 

 בעקבות פרסום התשקיף. 

פי דוחות -בהתאם לאמור, לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה. במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על

הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של 

 פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת. -והשקעותיה של החברה ו/או על

פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה כאמור, -ה ויקבע ייעוד ספציפי או שונה מהאמור למורת ההנפקה עלהי

 הוא יפורט בדוח הצעת המדף.

 תמורת ההנפקה לחברה בתשקיף הזכויות 5.2

התמורה המיידית הצפויה מהנפקת הזכויות במסגרת התשקיף, לאחר ניכוי ההוצאות המשוערות  5.2.1

 פי תשקיף זה ירכשו הינה כמפורט להלן: -הכרוכות בהנפקה, בהנחה שכל הזכויות המוצעות על

 בש"ח 

 2,208,965 התמורה המיידית הצפויה ברוטו

 158,242 1תמורה עתידית צפויה ברוטו

 (200,000) 2הוצאות הנפקה

 2,008,965 התמורה המיידית הצפויה נטו

 במסגרת הנפקת הזכויות ייעוד התמורה שתתקבל בתאגיד 5.2.2

בהתאם לתנאי הסכם המיזוג בין החברה לבין אוגווינד ובעלי מניותיה, תנאי מתלה להשלמת הסכם 

. להלן( 5.2.4ש"ח )ראו פירוט בסעיף  11,750,000בסך של  השלמת גיוס הון לחברה המיזוג הינו 

תמורת ההנפקה אשר תתקבל בפועל על פי תשקיף זה מטרתה לאפשר לחברה לקיים את התנאי 

 המתלה הנ"ל וזאת לצורך השלמת עסקת המיזוג. 

למימון פעילותה  , בין היתר,פי תשקיף זה-תמורת ההנפקה אשר תתקבל בפועל עלכן תשמש 

להשלמת עסקת המיזוג תהפוך לחברה בת  ושל אוגווינד, אשר בכפוף העסקית השוטפת של החברה

 הרחבת הפעילות וחדירה לשווקים חדשיםהרחבת בסיס ההון, ( של החברה, 100%בבעלות מלאה )

  והכל כפי שיוחלט, מעת לעת, על ידי דירקטוריון החברה.

 27 סעיפים, ראו והצפי להתפתחות בשנה הקרובה לפרטים בדבר האסטרטגיה העסקית של אוגווינד

 לתשקיף זה.  6למתאר פעילות אוגווינד המצורף לפרק  28 -ו

                                                 
  התמורה העתידית הצפויה הינה בהנחה וימומשו כל כתבי האופציה המוצעים במסגרת הנפקת הזכויות בתשקיף זה. 1
 הוצאות ההנפקה המוערכות כוללות בעיקר שכר טרחה יועצים משפטיים, רואי חשבון מבקרים ואגרות. 2
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הערכות החברה בדבר השימוש בתמורת ההנפקה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

בחוק ניירות ערך. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש בחלקן או באופן שונה מן 

מלאה עליהם, ובכלל כך שינויים בשוק ההון, הצפוי בשל אירועים שונים אשר אין לחברה שליטה 

החלטות עתידיות של האורגנים המוסמכים של החברה, סיכונים הכרוכים בפעילות אוגווינד, 

 שינויים בענף פעילות החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג, אי השלמת עסקת המיזוג ועוד.

 תקופת הביניים 5.2.3

)להלן: בתקופה שבין מועד פרסום התשקיף וגיוס הכספים על פיו, ועד להשקעת תמורת ההנפקה 

על פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיתקבלו מעת לעת, כאמור לעיל, (, "תקופת הביניים"

ביעת מדיניות ניהול כספי ההנפקה, כולה או חלקה, בין דירקטוריון החברה יהיה מופקד על ק

באמצעות התקשרות עם אחרים העוסקים בתחום ניהול השקעות פיננסיות בהשקעות  בעצמה ובין

פיננסיות שונות, לרבות פיקדונות שקליים ו/או במט"ח נושאי ריבית ו/או הצמדה למדד ו/או לשער 

חליפין כלשהו ו/או אג"ח ממשלתי ו/או אג"ח קונצרני בדירוג השקעה או שלא בדירוג השקעה ו/או 

ידים שונים ו/או בדרכי השקעה אחרות כפי שיקבעו, מעת לעת, על ידי דירקטוריון במניות של תאג

 החברה. 

בקשר עם הכספים שינוהלו כאמור,  פיננסיים בנגזרים לפעול החברה בכוונת איןלמועד התשקיף, 

למעט לצורך הגנה על חשיפות הנובעות מפעילות החברה, ככל שיוחלט לבצע הגנה כאמור, בהתאם 

 לשיקול דעתה של החברה.

החברה תהיה ראשית לשנות את יעוד ההנפקה בהתאם למצב השוק ובהתאם לצרכי החברה. 

ת ההשקעה של החברה עשויה להשתנות החברה תפעל לשם מקסום רווחיה ובהתאם לכך, מדיניו

 בהתאם למצב השוק.

 תמורה מזערית 5.2.4

בין החברה לבין אוגווינד ובעלי מניותיה, נקבע  2019ביולי  17מיום  המיזוגבהתאם להוראות הסכם 

ש"ח, ובכלל  11,750,000כי אחד התנאים להשלמת עסקת המיזוג הינו גיוס הון לחברה בסך כולל של 

במועד השלמת המיזוג יהיו בקופת החברה מזומנים נזילים נטו ה, באופן שזה באמצעות תשקיף ז

לאחר ניכוי התחייבויות החברה )למעט הוצאות עסקה והוצאות ניהול חברה כפי שנקבעו על ידי 

 ש"ח.  10,250,000 -יפחת מהצדדים( בסך שלא 

  ההנפקה על פי תשקיף זה אינה מותנית בגיוס סכום מינימאלי כלשהו. 

 



 1-ו 
 

 

 בע"מ ביומדיקו הדרים – תיאור עסקי התאגיד – 6רק פ

 

 התפתחות עסקיהפעילות החברה ותיאור  6.1

(, וצורה מבנה - תשקיף וטיוטת התשקיף)פרטי  ערך ניירות לתקנותב 6 ותקנה( 1)א44 לתקנה בהתאם

שפורסם , 2018, החברה מפנה לדוח התקופתי של החברה לשנת "(התשקיף פרטי תקנות)" 1969-"טתשכ

ולדוח החציוני  "(2018י לשנת התקופת הדוח)להלן: " (2019-01-039505 אסמכתא פרמס) 21.04.2019ביום 

"הדוח החציוני לשנת ( )להלן: 2019-01-090844)מספר אסמכתא  29.08.2019, שפורסם ביום 2019לשנת 

 .הההפני דרך על אתזב יםהמובא( "2019

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 6.2

 31ב לתקנות פרטי התשקיף, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 6( ותקנה 1)א44בהתאם לתקנה 

ודוח הדירקטוריון על  2018נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לחלק ב' לדוח התקופתי לשנת  2018בדצמבר 

נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לחלק א' לדוח החציוני לשנת  2019ביוני  30מצב ענייני החברה ליום 

2019. 

 דוח מצבת התחייבויות החברה על פי מועדי פירעון 6.3

נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה  2018בדצמבר  31מצבת התחייבויות החברה על פי מועד פירעון ליום  דוח

 (.030274-01-2019)מספר אסמכתא  201931.03.לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה  2019ביוני  30דוח מצבת התחייבויות החברה על פי מועד פירעון ליום 

 (.2019-01-090841)מספר אסמכתא  29.08.2019לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

  

 1970החברה הינה "תאגיד קטן" כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

 )להלן: "התקנות"(. 

(, 2014-01-044692)מספר אסמכתא  2014בפברואר  23החברה ביום  בהתאם לדיווח מיידי שפרסמה

דירקטוריון החברה החליט לאמץ את מלוא ההקלות אשר אושרו כאמור לתאגידים קטנים במסגרת התיקון, 

  .2013וזאת החל מהדוח התקופתי השנתי לשנת 

היא תדווח לפי  2017בינואר  01הודיעה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  2017באפריל  25יום ב

מספר אסמכתא  25.04.2017מתכונת דיווח חצי שנתית )לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

2017-01-035134.)  

  החברה הינה "חברת מעטפת", כהגדרתה התקנון הבורסה לניירות ערך בע"מ. 2018באוגוסט  28החל מיום 
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 אירעו אשר םמהותיי שיםחידו או שינוייםיובאו  להלן( לתקנות פרטי התשקיף, 1)א44לתקנה  בהתאם 6.4

 שדרשו התקופתי הדוח לסעיפי בהתייחס, התקופתי בדוח לתארו שיש עניין בכל התאגיד בעסקי

 .השלמה

על מעבר למתכונת פרסום דוחות תקופתיים על בסיס חצי שנתי  2017באפריל  25יום מ החברה דיווח לאור

 2018הדוח התקופתי לשנת  פרסוםלכך  ובהתאם, 2017בינואר  1 ביום שתחילתה הדיווח תקופתהחל מ

 או שינוי, הרי שכל 2019באוגוסט  29ביום  2019ופרסום הדוח לחציון הראשון לשנת  2019 במרץ 31ביום 

, בהתייחס 2018לשנת  התקופתי בדוח לתארו שיש עניין בכל התאגיד עסקיב אירע אשר מהותי חידוש

תקופתי זה אירועים לאחר תאריך הדוח ה בכללו, הדורשים השלמה 2018לסעיפי הדוח התקופתי לשנת 

ובדוח לחציון  2018, מתוארים בדוח התקופתי לשנת 2019ותאריך הדוח לחציון ראשון לשנת  2018לשנת 

 .להלן כמפורט מעטל ,2019ראשון לשנת 

חתמה החברה על מזכר הבנות, עם תנאים מתלים, עם חברת אוגווינד בע"מ,  18.04.2019ביום  6.4.1

חברה פרטית העוסקת בתחום אגירת האנרגיה ועם קבוצת משקיעים, לביצוע מיזוג על דרך של 

יידי של י המניות של אגווינד לבין החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מהחלפת מניות בין בעל

נחתם הסכם  2019ביולי  17. ביום (2019-01-038902)מספר אסמכתא  18.04.2019החברה מיום 

מיזוג, עם תנאים מתלים, בין החברה לבין אוגווינד ובעלי מניותיה. לפרטים נוספים ראה דיווח 

 2019באוגוסט  04(. ביום 2019-01-074089)מספר אסמכתא  18.07.2019מיידי של החברה מיום 

תקשרות החברה עם אוגווינד ובעלי מניות בהסכם מיזוג ובעסקת אישר דירקטוריון החברה את ה

המיזוג וזאת בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה 

הודיעה החברה על  2019באוגוסט  13(. ביום 2019-01-081103)מספר אסמכתא  05.08.2019מיום 

של אסיפה כללית שעל סדר יומה, בין היתר, אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם  זימונה

אישרה האסיפה  2019 בספטמבר 26 ביוםאוגווינד ואישור ההחלטות הנלוות להסכם המיזוג. 

 לפרטיםאוגווינד.  עם המיזוג בהסכם החברה התקשרות את החברה מניות בעלי של הכללית

 ודיווח (2019-01-084166)מספר אסמכתא  13.08.2019נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 .האסיפה תוצאות בדבר( 2019-01-084234 אסמכתא)מספר  26.09.2019 מיום מיידי

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות אישרה האסיפה הכללית את  19.05.2019ביום  6.4.2

. לפרטים כעסקת מסגרת לתקופה של שלוש שנים On-Goingג דירקטורים ונושאי משרה מסו

( ודיווח 2019-01-046564)מספר אסמכתא  15.05.2019נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 (.047941-01-2019)מספר אסמכתא  19.05.2019מיידי מיום 

ללא ריבית נחתם בין החברה, אוגווינד והמשקיעים הסכם להעמדת הלוואה  2019במאי  29ביום  6.4.3

מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  3.5לאוגווינד בסך של 

 (.053722-01-2019)מספר אסמכתא  30.05.2019

כתבי אופציה  526,184)סדרה א(, כתבי אופציה  2,450,175הקצתה החברה  2019באוגוסט  11ביום  6.4.4

כתבי אופציה )סדרה ג( וזאת כחלק מעסקת המיזוג עם אוגווינד. לפרטים  249,794 -)סדרה ב( ו

)מספר אסמכתא  31.07.2019נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 

( בדבר 2019-01-083152)מספר אסמכתא  11.08.2019( ודיווח מיידי מיום 2019-01-079180
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אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  2019בספטמבר  19 ההקצאה שביצע החברה. ביום

ד'( כך שהמועד האחרון -שינוי המועד האחרון למימוש כתבי האופציה )סדרות א', ג' והחברה את 

 .2019בספטמבר  30במקום  2019בדצמבר  31למימוש כתבי האופציה האמורים יהא עד ליום 

( 2019-01-084175)מספר אסמכתא  13.08.2019ים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום לפרט

 ( בדבר תוצאות האסיפה.097588-01-2019)מספר אסמכתא  19.09.2019ודיווח מיידי מיום 

הדוח  פרסום מועדבנוסף לאמור לעיל, מוכללים בזאת על דרך ההפניה הדיווחים שפרסמה החברה מ 6.5

 ועד למועד התשקיף: 2018לשנת  השנתי

 הדוח נושא אסמכתא מספר הדיווח פרסום מועד

, עם תנאים מתלים, עם חברת אוגווינד בע"מ, חתימה על מזכר הבנות 2019-01-038902 18.04.2019
 לביצוע מיזוג על דרך של החלפת מניות.

 .31.12.2019ליום תיקון טעות סופר בדוח השנתי של החברה  2019-01-039505 21.04.2019
 עדכון כתובת וטלפון. –שינוי בפרטי תאגיד  2019-01-041191 30.04.2019
 ויקטור תשובה. –שינוי החזקות בעלי עניין  2019-01-044650 08.05.2019
 דחיית אסיפה שנתית ומיוחדת. 2019-01-046564 15.05.2019
 כפיר זילברמן. –שינוי החזקות בעלי עניין  2019-01-047380 16.05.2019
 דוח מיידי על תוצאות אסיפה כללית. 2019-01-047941 19.05.2019
 חתימה על הסכם להעמדת הלוואה ללא ריבית לאוגווינד.  2019-01-053722 30.05.2019

מיליון ש"ח למי שהיו בעלי המניות  3.6 -חלוקה של כהודעת נאמן על  2019-01-060031 17.06.2019
 .06.11.2018של החברה ביום 

כינוס אסיפה לאישור הקצאת ארבע סדרות של כתבי אופציה )לא  2019-01-065104 27.06.2019
 סחירים( כחלק מעסקת המיזוג עם אוגווינד.

 .30.06.2019מצבת אחזקות בעלי עניין ליום  2019-01-068992 07.07.2019
 אגווינד.חתימה על הסכם מיזוג עם  2019-01-074089 18.07.2019

30.07.2019 2019-01-079180 
בדבר הקצאת  27.06.2019השלמות לדוח זימון אסיפה כללית מיום 

ארבע סדרות של כתבי אופציה )לא סחירים( כחלק מעסקת המיזוג 
 עם אגווינד.

31.07.2019 2019-01-079381 
בדבר הקצאת  27.06.2019השלמות לדוח זימון אסיפה כללית מיום 

של כתבי אופציה )לא סחירים( כחלק מעסקת המיזוג ארבע סדרות 
 עם אגווינד.

אישור האסיפה הכללית להקצאת ארבע סדרות של כתבי אופציה )לא  2019-01-080929 04.08.2019
 סחירים( כחלק מעסקת המיזוג עם אגווינד.

05.08.2019 2019-01-081103 

בכפוף  קבלת אישור ודעת הביקורת, ועדת התגמול והדירקטוריון,
לקבלת אישור האסיפה הכללית, לעסקת המיזוג עם אוגווינד, תגמול 
חודשי ומענק מיוחד לגב' דנה יעקב, מנכ"לית וסמנכ"לית הכספים של 
החברה, אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יעוץ 

 משפטי ממר ויקטור תשובה. 

06.08.2019 2019-01-081952 
 04.08.2019פה הכללית מיום הבהרות בקשר עם תוצאות האסי

להקצאת ארבע סדרות של כתבי אופציה )לא סחירים( כחלק מעסקת 
 המיזוג עם אגווינד.

11.08.2019 2019-01-083152 
שינוי במרשם בעלי המניות של החברה עקב הקצאת כתבי אופציה 
שלוש סדרות של כתבי אופציה )לא סחירים( כחלק מעסקת המיזוג 

 עם אגווינד.
 ויקטור תשובה. –שינוי החזקות בעלי עניין  2019-01-083155 11.08.2019

13.08.2019 2019-01-084166 

זימון אסיפה כללית מיוחדת אשר על סדר יומה אישור עסקת המיזוג 
תגמול חודשי ומענק מיוחד לגב' דנה יעקב, מנכ"לית עם אוגווינד, 

יעוץ משפטי התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ו וסמנכ"לית כספים
 .ממר ויקטור תשובה

שינוי המועד האחרון זימון אסיפה כללית מיוחדת אשר על סדר יומה  2019-01-084175 13.08.2019
 .ד'(-למימוש כתבי האופציה )סדרות א', ג' ו

 דוח מיידי על שינויים בתקנון. 2019-01-084955 15.08.2019

התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון ליום דיווח על מצבת  2019-01-090841 29.08.2019
30.06.2019. 

 .30.06.2019דוח חציוני ליום  2019-01-090844 29.08.2019

05.09.2019 2019-01-093061 
דוח משלים לזימון אסיפה כללית מיוחדת אשר על סדר יומה, בין 
היתר, אישור עסקת המיזוג עם אוגווינד, צירוף דוחות כספיים ודוח 

 .30.06.2019רקטוריון של אוגווינד ליום די
דחיית אסיפה כללית מיוחדת אשר על סדר יומה, בין היתר, אישור  2019-01-096781 16.09.2019
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 .26.09.2019עסקת המיזוג עם אוגווינד ליום 

19.09.2019 2019-01-097588 
ואשר במסגרתה  19.09.2019תוצאות אסיפה כללית שהתקיימה ביום 

 -שינוי המועד האחרון למימוש כתבי האופציה )סדרה א', ג' ואושר 
 ד'(.

26.09.2019 2019-01-084234 

ואשר במסגרתה  26.09.2019תוצאות אסיפה כללית שהתקיימה ביום 
אושרה התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם אוגווינד ואישור 
 ההחלטות הנלוות להסכם המיזוג וכן תגמול חודשי ומענק מיוחד לגב'

דנה יעקב, מנכ"לית וסמנכ"לית הכספים והתקשרות בהסכם לקבלת 
 שירותי יעוץ משפטי ממר ויקטור תשובה. 

 .30.09.2019מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום  2019-01-087024 07.10.2019
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 בע"מ אוגווינד

 "(אוגווינד": להלן)

 2019 ביוני 30וליום  2018 בדצמבר 31ליום  אוגווינדהדירקטוריון של  דוחותועסקי התאגיד  תיאור

 

מבנה  -פי תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף -ערוך על אוגווינד שלעסקי התאגיד  תיאור

 פרקל מצורפים 30.06.2019וליום  31.12.2018 ליום אוגווינד שלהדירקטוריון  ותדוח כןו ,1969-וצורה(, התשכ"ט

  .לתשקיף 6
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 אוגווינד בע"מ

"(החברה)"  

 

 תיאור עסקי החברה

"(המתאר)"  

 

ולתקנות  2000-בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס

  1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט -ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

 

 2019 בספטמבר, 23 תאריך המתאר:
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 חלק ראשון

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 כללי .1.1

"( הינה אוגווינדו/או "" החברה הנעברתלהלן: " 514844299חברת אוגווינד בע"מ ח.פ.  .1.1.1

. 2012בנובמבר  26חברת טכנולוגיה ישראלית אשר התאגדה ונרשמה בישראל ביום 

הטבע בע"מ  הון חממת תחת חממה כחברת 2014לחודש נובמבר  עד פעלהאוגווינד 

לחדשנות )לפירוט אודות  הוראות מנכ"ל של הרשות במסגרתהטבע"(  הון)להלן: "

אגירת של אוגווינד הינו בתחום העיקרי להלן(. עיסוקה  23ראה סעיף הוראת המנכ"ל 

  .באמצעות אוויר דחוס אנרגיה

מפעלים בהשימוש באוויר דחוס נפוץ בענפי תעשיה שונים כחלק מתהליכי הייצור  .1.1.2

 . (ים)קומפרסור יםמדחסמערכת מפעל באמצעות בהאוויר הדחוס מיוצר  תעשייתיים.

הכוללת מצריכת החשמל  20%יכולה להגיע עד כדי המדחסים במפעל  הפעלתסך עלות 

  .המפעלשל 

לפירוט פיתחה מערכת אגירת אוויר דחוס תת קרקעית המאפשרת חיסכון )אוגווינד  .1.1.3

 40% -ל 25%-בין כ( של להלן 4 סעיףראה  ,נכון למועד זההמדדים לפיהם נבחן החיסכון 

פרי פיתוח  האוגווינד הינמערכת האגירה של מתצרוכת עלויות דיחוס האוויר במפעל. 

על טכנולוגיה  תמבוססוומהנדסי החברה,  ,ארוך שנים של ד"ר אור יוגב, יזם החברה

מוחדרת לקרקע בשילוב חומרים מבוססי צמנט מערכת האגירה של אוגווינד  .ייחודית

אשר שילובם בתהליך הטמנה ייחודי מאפשר אגירת גז בלחצים ונפחים גבוהים מאוד 

 ."(האגירה מערכת)להלן: "

על ידי אוגווינד למפעלי תעשייה מובילים  תנמכרמערכת האגירה נכון למועד המתאר,  .1.1.4

במספר  כמו גםשל הלקוחות שיפור נצילות מערכת דיחוס האוויר בישראל לשם 

 . לשם התייעלות אנרגטית( שאינן) תהביטחוני תעשייהל אפליקציות נוספות

 ת אוויר דחוסאגירל אלטרנטיבותה ,המתאר, נכון למועד למיטב ידיעת אוגווינד .1.1.5

הינן בדמות אגירה עילית של אוויר דחוס  בשוק כיום הקיימות ,תעשייהבמפעלי 

. להלן 10בנפחים קטנים ביחס למערכת האגירה של אוגווינד, כמפורט בסעיף 

מדחסים )המייצרת אוויר דחוס אולם אינה אוגרת אותו( הינה  אלטרנטיבה נוספת

בתצורות ואופני עבודה שונים כדוגמת מדחס בוכנתי הנפוץ במפעלים קטנים, מדחס 

 .בורגי ומדחסים צנטרופגליים הנפוצים במפעלים גדולים

 15)לפירוט ראה סעיף  1באמצעות מספר פטנטים נתשל אוגווינד מוגמערכת האגירה  .1.1.6

  להלן(.

מצויה בתחילת דרכה ומוכרת  ,הינה חברה העוסקת במחקר ופיתוח יובהר כי, אוגווינד

. נכון למועד המתאר ישנה העדר וודאות בהצלחת 2016 משנתאת מערכת האגירה 

                                                           
 חלק מהפטנטים הוענקו וחלק הינם תחת בקשות לפטנט בשלבים שונים. 1
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האגירה פיתוח מוצרים עתידיים ו/או משלימים של אוגווינד ו/או בהחדרת מערכת 

עלויות פיתוח מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק הרלוונטי ו/או בבהחדרת או /ו

, לרבות יצירת ו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הן נועדו אוגווינדמוצרי 

ת אוגווינד בפיתוח מוצריה הקיימים ו/או ולאור הנ"ל השקע חיסכון אנרגטי.

ככל שאוגווינד לא תצליח לעמוד ביעדיה העתידיים עלולות לרדת לטימיון. כמו כן, 

 הון נוספים.תידרש לגיוסי אוגווינד יתכן ש

)לרבות בעניין ולהלן במתאר זה בנוסף, כל ההערכות והאומדנים המפורטים לעיל 

הערכות, תחזיות ואומדנים הצופים פני עתיד כהגדרתם  ןיתרונות מערכת האגירה( הינ

)להלן: "חוק ניירות ערך"(, המבוססים על הערכות  1968 -בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו  אוגווינד

וודאי ואינו בשליטתה של אוגווינד. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או 

בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי 

או אי השגת המימון הדרוש ו/או /שיווק ואי עמידה ביעדי העמידה ביעדי פיתוח ו/או 

 למתאר.       30התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 

 מבנה החזקות .1.2

 נכון למועד מתאר.אוגווינד להלן תרשים מבנה ההחזקות של            

או ו/אין חברות בנות  גווינדולאנכון למועד המתאר כלל הפעילות העסקית מרוכזת באוגווינד ו

 תאגידים קשורים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוגווינד בע"מ

בעלי מניות 
אוגווינד 

 בע"מ
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 אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים .1.3

 התקשרות בהסכם מיזוג עם ביומדיקו הדרים בע"מ .1.3.1

הדרים בע"מ,  לבין חברת ביומדיקו אוגווינדמיזוג בין הנחתם הסכם  2019ביולי  17ביום 

 11 ביוםו ;חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

" או ביומדיקו")להלן:  2נחתם תיקון בלתי מהותי להסכם המיזוג 2019באוגוסט 

 .("עסקת המיזוגאו "" הסכם המיזוג" ";החברה"

   עיקרי עסקת המיזוג

התקשרו בהסכם המיזוג ובמקביל ביומדיקו  ביומדיקו, אוגווינד ובעלי מניות אוגווינד

 השקעה עפ"י מתווה העסקה הבא: מיוקבוצת המשקיעים בביומדיקו התקשרו בהסכ

תבוצע החלפת ניירות  "(מועד ההשלמה)להלן: "המיזוג  במועד השלמת עסקת .1.3.1.1

תהוונה )לאחר שמניות רגילות צה לבעלי מניות אוגווינד ביומדיקו תקערך, כך ש

כהגדרתו להלן ולאחר הקצאת אופציות לנושאי משרה  ן המקדמיהשלמת גיוס ההו

מהון המניות המונפק  66.31%-כ לאחר המיזוגו (לדוח העסקה 1.1 כמפורט בסעיף

בתמורה לכך יעבירו כל  בדילול מלא; 53.87%-לא דילול וכלוהנפרע של החברה 

באוגווינד, כך מניותיהם וזכויותיהם כבעלי מניות את לחברה בעלי מניות אוגווינד 

ממניות אוגווינד, בדילול מלא,  100%-ב ביומדיקושלאחר ההעברה כאמור תחזיק 

 ובכל זכות מכל מין וסוג שהם באוגווינד. 

 ככל שיהיו אוגווינדשל  יוקצו למחזיקי כתבי האופציהכמו כן, במועד ההשלמה,  .1.3.1.2

ציה )לא כתבי אופ"( אוגווינדכתבי האופציה של במועד השלמת המיזוג )להלן: "

 סחירים( של החברה כנגד ביטול כתבי האופציה של אוגווינד שהוחזקו על ידיהם

 "(.כתבי האופציה המוקציםלהלן: ")

וכתבי האופציה המוקצים יוקצו  אוגווינדהמניות המוקצות תוקצינה לבעלי מניות 

בהתאם לחלקם היחסי טרם המיזוג בהון  אוגווינדלמחזיקי כתבי האופציה של 

 ., לפי הענייןאוגווינדובכתבי אופציה של  אוגווינדהמניות המונפק והנפרע של 

 גיוס ההון המקדמי .1.3.1.3

לאחר ניכוי  נטו יםנזילמזומנים  במועד השלמת המיזוג יהיו בקופת ביומדיקו

י שנקבעו כפביומדיקו )למעט הוצאות עסקה והוצאות ניהול  ביומדיקו התחייבויות

, כאשר "(גיוס ההון)להלן: " ש"ח אלפי 10,250-יפחת מ אעל ידי הצדדים( בסך של

)להלן: חלקו במסגרת הנפקת זכויות( הגיוס יושקע על ידי משקיעים שונים )

 "(.המשקיעים"

"( משקיעי אוגווינד)להלן: " במועד השלמת העסקה בעלי מניות אוגווינד שלושה

אלפי ש"ח שפורט לעיל( והם ישקיעו  10,250לסך של ישתתפו בגיוס ההון )בנוסף 

משמע, סך הגיוס אלפי ש"ח ) 1,500, סך כולל של עם השלמתה במסגרת העסקה

                                                           
 אוגווינדלתיקון הסכם המיזוג. אישורי בעלת מניות  אוגווינדלמועד המתאר טרם התקבלו כל אישורי בעלי מניות  נכון 2

 . ביומדיקוכאמור יועברו עד לכינוס האסיפה הכללית של 
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כפי  ביומדיקו)למעט הוצאות עסקה והוצאות ניהול הכולל שיהיה בקופת החברה 

גיוס ההון יבוצע אלפי ש"ח.  11,750 יעמוד על סך שלשנקבעו על ידי הצדדים( 

 לדוח העסקה לעיל.  1.1.3 כמפורט בסעיף

 2019מסך גיוס ההון הועבר לאוגווינד בחודשים מאי ויוני, ₪  3,500,000סך של  .1.3.1.4

המשקיעים )כהגדרתם בדוח העסקה ,במסגרת הסכם הלוואה שנחתם בין אוגווינד

לדוח העסקה  1.1.4כמפורט בסעיף  2019במאי,  29חברה הציבורית ביום לעיל( וה

 לעיל. 

יסתו לתוקף של הסכם המיזוג וביצועו כפופים לקיום המלא והמצטבר של כל כנ .1.3.1.5

 30לא יאוחר מיום  וזאתלדוח העסקה  1.1.5 בסעיף מפורטיםהתנאים המתלים 

 "(המתלים התנאים להתקיימות אחרוןמועד הה)להלן: " 2019 בספטמבר

כנדרש על פי כל דין, ו בהתאם החברה שלאישור האסיפה הכללית  קבלתוביניהם: 

 יהיו, המיזוג עסקת השלמת במועד; לה הנלוות ההחלטות וכל המיזוג לעסקת

 והוצאות העסקה הוצאות סך פחות גיוסה לסך לפחות השווה בסך מזומנים בחברה

 החברה שלאישור האסיפה הכללית  קבלת; הצדדים ידי על המוסכמות ההנפקה

יצוע לב הנדרשים האישורים כל קבלת; החברה ידי על אוגווינד מניות לרכישת

הקצאה פרטית של המניות המוקצות לבעלי מניות אוגווינד והקצאה פרטית של 

 כל קבלת; כתבי האופציה המוקצים למחזיקי כתבי האופציה של אוגווינד

, הקובע במועד אוגווינדעל ידי  שיומלצו הדירקטוריםמינוי ל הנדרשים האישורים

 רשויות אישור קבלת; ותנאי כהונתם, ברוב הנדרש על פי דין החברה לדירקטוריון

 על שיחולכ לפקודת מס הכנסה 103הוראות סעיף  לפי המיסוי הסדר בדבר המס

"( )ככל שיש המס רולינג)להלן: " ביומדיקוו אוגווינד רצון לשביעות המיזוג עסקת

הרשות  אישור התקבללהון הטבע  ביחס(. השלכות על ביומדיקו המס רולינגב

את העברת מניות  המתיר"( חדשנותהרשות לחדשנות במשרד הכלכלה )להלן: "

 לשביעותאוגווינד המוחזקות על ידי הון הטבע בע"מ בהשלמת עסקת המיזוג, וזאת 

 אישורי וכן הדין פי על הנדרשים הרגולטוריים האישורים כל קבלת; הטבע הוןרצון 

וככל שאלה  העניין לפי, ובאוגווינד בחברה השליטה לשינוי שלישיים צדדים

אשר אישורו ו/או  שלישיקבלת אישורו ו/או הסכמתו של כל צד  וכןנדרשים, 

הסכמתו נדרשים על פי כל דין ו/או הסכם לשם השלמת העסקה, לרבות כל אישור, 

הודעה, הסכמה, פטור, רישיון, ויתור או המחאה מרשות ממשלתית או רשות 

ו מכל גוף או אדם אחר, בכל אחד מהמקרים האמורים, בנקאי א אישורמנהלית, 

ולהמשך תוקפם של כל ההיתרים והרישיונות  העסקהנדרש על פי דין, להשלמת כ

 לאחר מועד השלמת העסקה.  אוגווינדשל 

אחרון להתקיימות התנאים מועד היתקיימו כל התנאים המתלים, עד ל ככל שלא

האחרון מועד הותף, על הארכת , בכפוף לזכות הצדדים להסכים, במשהמתלים

"(, יפקע תוקפו של הסכם המועד הנדחה)להלן: " להתקיימות התנאים המתלים

או במועד הנדחה )לפי  האחרון להתקיימות התנאים המתליםהמיזוג במועד 
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, מבלי שלמי מהצדדים תהא כל טענה ו/או דרישה על פיו בגין אי כניסתו (העניין

 לתוקף או ביטולו.

)ההוצאות  תישא בכל ההוצאות הכרוכות בהוצאת עסקת המיזוג לפועלביומדיקו  .1.3.1.6

המוסכמות מתוך סך ההוצאות הנ"ל יופחתו מסך גיוס ההון המקדמי כהגדרתו 

ישאו  ביומדיקו. ככל שעסקת המיזוג לא תושלם מכל סיבה שהיא אוגווינד ולעיל(

 . בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המיזוגבעלויות עסקת המיזוג, 

ו ביומדיקו ובעלי מניות כם המיזוג כולל תניית שיפוי, במסגרתה התחייבהס .1.3.1.7

( "הצד המפר"לשפות, לפי העניין והמקרה )להלן: אוגווינד, האחד כלפי משנהו, 

 . לדוח העסקה 1.1.7 כמפורט בסעיף את הצד השני

במסגרת רשימת השימור  ביומדיקונכון למועד דיווח זה נסחרים ניירות הערך של  .1.3.1.8

צפויה לאפשר את העברת המסחר  אינההמיזוג  עסקת. ורסה כחברת מעטפתשל הב

מרשימת השימור לרשימה הראשית, והוסכם כי הצדדים יפעלו  ביומדיקובמניות 

 האפשרי בהקדם תעמוד ביומדיקוש כדיהשלמת עסקת המיזוג  לאחר במשותף

 מרשימת החברה במניות המסחר העברת לצורך הבורסה של השימור בכללי

 . הראשית לרשימה השימור

דין בהתאם לחוק ניירות ערך ולהוראות חסימה כל לתקופת החסימה על פי  נוסף .1.3.1.9

על פי רולינג המס, בעלי מניות אוגווינד, בעלי כתבי אופציה )לא סחירים(, של 

 וירון ברונפלד זאב, מור מני"ה ה, לעיל כהגדרתם, מהמשקיעים ושלושהאוגווינד 

 את למכור שלא התחייבו"( מרצון החסומים המניות בעלי: "להלן) יעקובי

 המימוש מניותואת כתבי האופציה )הלא סחירים(, ואת  אוגווינדב מניותיהם

 חודשים 18 בת לתקופה ימומשו שאלו ככל, המוקצים האופציה כתבי של מהמרה

"( )יובהר, כי ככל שיוקצו כתבי החוזית החסימה תקופת)" ההסכם השלמת ממועד

שיהיו סחירים, כתבי אופציה אלו יהיו כפופים לחסימה החוקית )על פי אופציה 

, אולם לא יהיו ולחסימה על פי כל דין חוק ניירות ערך( לחסימה על פי רולינג המס

כפופים לחסימה החוזית הנ"ל(. כן התחייבו בעלי המניות החסומים מרצון 

ים ממועד חודש 24חודשים כאמור עד לתום  18לחסימה חלקית החל מתום 

רולינג המס יהיו  ולהוראותלהוראות כל דין  בכפוף במסגרתה, המיזוגהשלמת 

 ץלמכור את ניירות הערך בעסקה מחו מרצון החסומים המניות בעלירשאים 

וף המנהל כספים של הציבור, כגון כספי פנסיה ג, משמע, מוסדי לגוףלבורסה 

בו נסחר  במחירוקרנות נאמנות לרבות חברות הביטוח ובתי השקעות בארץ ובחו"ל 

או במחיר גבוה  אביב בתל ערך לניירות בבורסהנייר הערך של החברה באותה עת 

ובכפוף להוראות כל דין לא תחול  המיזוגהשלמת  ממועד חודשים 24 בחלוףיותר. 

או כתבי האופציה ו/או המניות שינבעו ממימוש כתבי /ו המניותימה על חס

 . מרצון החסומים המניות בעלי ידי על המוחזקותהאופציה 

 על שירכשו מניות על תחול לא ההסכמית החסימה כי מובהר לעיל האמור אף על

 . החברה שתבצע זכויות הנפקת במסגרת מרצון החסומים המניות בעלי ידי
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שחרור כל או חלק מהמניות המוחזקות על ידי בעלי המניות החסומים מרצון ש ככל

יאפשר לחברה לעמוד בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה לצורך יציאה מרשימת 

ועדת הביקורת של החברה תתכנס ותקיים דיון האם להורות על והשימור הרי ש

על שחרור  החלטה תקבלועדת הביקורת שושחרור המניות מחסימה הסכמית וככל 

תבוטל החסימה ההסכמית ביחס להיקף המניות שישוחררו  ,המניות מחסימה

 מחסימה הסכמית על ידי ועדת הביקורת. 

 ביומדיקוהשלמת עסקת המיזוג תהיה רשאית ועדת הביקורת של  לאחרכמו כן, 

 אוגווינדעל פי שיקול דעתה להורות על שחרור מהחסימה מרצון של בעלי מניות 

אשר אינם חלק מבעלי השליטה, המחזיקים לאחר השלמת עסקת המיזוג מניות 

שלא  ביומדיקומהון מניות  3.5%-בשיעור שווה או פחות  ל ביומדיקורגילות של 

בדילול מלא, בכפוף לכך שמכירת ניירות הערך על ידיהם תתבצע בעסקה מחוץ 

ובלבד  עסקת המיזוגההון המקדמי ללבורסה ותוצע לכול מי שהשתתף בסבב הגיוס 

פרי פאסו על   ,מההון המונפק של החברה שלא בדילול מלא 3%שאחזקתו עולה על 

וכן בכפוף לכך שאין בשחרור מחסימה כאמור כדי  בביומדיקו החזקותיהםפי 

דין ובהוראות החסימה על פי רולינג כל לפגוע בעמידה בהוראות החסימה על פי 

 .קורתעל פי שיקול דעתה של ועדת הבי המס

 

בעלי מניות אוגווינד לרבות בעלי מניות  ,המשקיעים ,ביומדיקוהחזקות בעלי מניות  .1.3.2

הינן כמפורט ESOP  -אוגווינד המשתתפים בהשקעת בעלי מניות אוגווינד והקצאת ה

לדוח העסקה ומציגה את שיעור החזקות הצדדים בנספח ה' בטבלת ההון המפורטת 

   מיד עם השלמת העסקה וגיוס ההון. 

 "(. דוח העסקהלדוח העסקה )להלן: " 1לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ר' סעיף 

 יתקיימו כי ודאות אין זה יושלם, ובכלל המיזוג שהסכם ודאות כל אין המתאר למועד

 מותנית המיזוג עסקת המיזוג. ועסקת המיזוג הסכם להשלמת המתלים התנאים כל

 מתלים תנאים במלואם, וביניהם התקיימו טרם המתאר מתלים אשר למועד בתנאים

 זה בעתיד, ובכלל יתקיימו כי ודאות שאין ולביומדיקו לאוגווינד וחיצוניים מהותיים

 קבלת וכן נלוות ופעולות המיזוג עסקת את ביומדיקו של הכללית האסיפה אישור

  המיזוג הכל כמפורט לעיל ובדוח העסקה. לעסקת מס רולינג

 ועסקאות במניותיה השקעות בהון אוגווינד .1.4

( ועד 2018 -ו 2017למיטב ידיעת אוגווינד, במהלך השנתיים שקדמו למועד המתאר )שנים 

לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת על ידי ו, אוגווינדלמועד המתאר לא בוצעו השקעות בהון 

 , למעט כמפורט להלן:אוגווינדבמניות  אוגווינדבעל עניין ב
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ערך מוקצית כמות ניירות העסקה תאריך זכויות  
למניות מכח 

הסכם 
הלוואה 
 המירה

פרטים 
נוספים 

)הפניה לסעיף 
 במתאר(

שווי אוגווינד 
לפני 

ההשקעה 
 בש"ח 

24.1.2017 

 

 

הקצאת מניות 
-ל 1בכורה א'  

AAG (USA) 
LLC; AEG (USA) 

LLC 

בנות  1מניות בכורה א' 5,764
ע"נ כל אחת של אוגווינד ₪  0.01

 וכן

לרכישה של מניות כתבי אופציה 
במחיר של  3או א' 2בכורה א'

 826.70-ש"ח למניה, ו 413.35
ש"ח למניה, בהתאמה. כתבי 

 האופציה הנ"ל פקעו

מיליון  11.2 -כ 1.4.1 --
 ש"ח

1.2.2017 

 

הקצאת מניות 
משה ל 1בכורה א'

 גרוס

 0.01בנות  1מניות בכורה א' 477
.ע"נ כל אחת של אוגווינד₪   

מיליון  14.7 -כ 1.4.2 ---
₪ 

הקצאת מניות  4/2017
 EVS -ל 1בכורה א'

בנות  1מניות בכורה א' 1,441
 0.01 ₪ ע"נ כל אחת של אוגווינד.

מיליון  13 -כ 1.4.3 ---
₪ 

2019מאי  מניות הקצאת  
ס.ברנט ל 1בכורה א'

 בע"מ

בנות  1מניות בכורה א' 3,843
.ע"נ כל אחת של אוגווינד₪  0.01  

מיליון  13.5 -כ 1.4.4 --
₪ 

 

  :לעיל פירוט הסכמי ההשקעה המתוארים בטבלההלן ל

        -ו AAG (USA) LLC חתמה אוגווינד על הסכם השקעה עם  2017בינואר,  24ביום  .1.4.1

AEG (USA) LLC " :1,800,000בסכום כולל של  "(זריםהמשקיעים ה)להלן ₪. 

מניות  5,764למשקיעים הזרים  אוגווינד קצתה ה השקעה הנ"לבתמורה לסכום ה

ש"ח למניה. במסגרת הסכם  312.29 של נ כל אחת במחיר"ש"ח ע 0.01בנות  1בכורה א'

או  2למשקיעים הזרים גם כתבי אופציה לרכישה של מניות בכורה א'ההשקעה הוענקו 

ש"ח למניה, בהתאמה. כתבי האופציה  826.70-ש"ח למניה, ו 413.35במחיר של  3א'

 . אבני דרך אלובאמצעות המשקיעים הזריםבהגעה לאבני דרך  ,בין היתר ,והנ"ל הותנ

 לא הושגו. לאור זאת, נכון למועד המתאר כתבי האופציה הנ"ל אינם בתוקף.

גרוס, זכאי היה  בין אוגווינד למשהל פה בהמשך להסכם בעההקצאה למשה גרוס:  .1.4.2

השקעה של המשקיעים עמלת תיווך במזומן בגין עסקת ה משה גרוס לקבל מאוגווינד

לעיל( עם זכות להסב חלק מהעמלה למניות בכורה מסוג  1.4.1הזרים )כמפורט בסעיף 
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חתמה  2017באותו מחיר למניה בעסקת המשקיעים הזרים. בפברואר של אוגווינד  1א'

אוגווינד על הסכם עם משה גרוס במסגרתו מימש משה גרוס את זכותו כאמור לעיל, 

 ש"ח. 149,000כנגד סכום של  1מניות בכורה א' 477למשה גרוס קצתה ואוגווינד ה

במסגרתו הצטרפה  EVS חברת עםהשקעה חתמה אוגווינד על הסכם  2017באפריל  .1.4.3

EVS המפורט  כמשקיע נוסף להסכם ההשקעה שנחתם בין אוגווינד למשקיעים הזרים(

מניות  EVS - 1,441 -ל זה הנפיקה אוגווינדהשקעה . במסגרת הסכם לעיל( 1.4.1בסעיף 

 ש"ח. 450,000כנגד סכום השקעה של של אוגווינד  1בכורה א'

השקיעה מר עמנואל שלם( אביו של יהודה מר )חברה בבעלות ס. ברנט בע"מ  חברת .1.4.4

 3,843 -בתמורה ל 2017 -ו 2016לאורך השנים ₪  1,200,000באוגווינד סך מצטבר של 

בין הצדדים לא נחתם הסכם השקעה אולם בחודש מאי של אוגווינד.  1מניות בכורה א'

הוקצו כנגד של אוגווינד  1מניות בכורה א' 3,843הקצאת אישרה ס. ברנט בע"מ כי  2019

 באוגווינד. ₪ 1,200,000ההשקעה של 

 :כדלקמן הינו המתאר למועד אוגווינד של המניות הון .1.4.5

₪  0.01מניות בנות  1,000הינו  : נכון למועד המתאר ההון הרשום של אוגווינדרשום הון

מניות  16,623ע"נ כל אחת,  0.01מניות רגילות בנות  66,557ע"נ כל אחת המורכב מ: 

ע"נ כל אחת, ₪  0.01בנות  1מניות בכורה א' 13,802ע"נ כל אחת, ₪  0.01בכורה א' בנות 

₪  0.01נות ב 3מניות בכורה א' 1,784 -ע"נ כל אחת ו₪  0.01מניות בכורה ב' בנות  1,234

 ע"נ כל אחת. 

 ,15,828: נכון למועד המתאר ההון המונפק והנפרע של אוגווינד הינו:ונפרע מונפק הון

ע"נ כל ₪  0.01מניות בכורה א' בנות  16,340ע"נ כל אחת, ₪  0.01מניות רגילות בנות 

 ע"נ כל אחת. ₪  0.01בנות  1א'מניות בכורה  13,126 -אחת ו

עבירו בעלי מניות אוגווינד יועם השלמת המיזוג יבוטלו מניות הבכורה שהוקצו באוגווינד 

 . אוגווינדמניות רגילות של לביומדיקו 

 חלוקת דיבידנדים .1.5

 לא חילקה דיבידנדים ולא הכריזה על חלוקת דיבידנדים.אוגווינד ממועד הקמתה 

  .חלוקת דיבידנדים לא אימצה מדיניותאוגווינד נכון למועד המתאר, כמו כן, 
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 חלק שני - מידע אחר

 אוגווינד מידע כספי לגבי תחום הפעילות של  .2

בדצמבר  31להלן יובא מידע כספי על תחום הפעילות של אוגווינד מתוך דוחותיה הכספיים ליום 

 )באלפי ש"ח(: 2019במרץ  31וליום  2018בדצמבר  31, 2017

1.1.1.1  

לשנה שהסתיימה ביום  תקופה 1.1.1.2
2017בדצמבר  31  

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

2018  

 

חודשים  3
 31 שהסתיימו ביום

2019במרץ   

 

 1,490 3,138 693 הכנסות 1.1.1.3

 745 2,244 637 עלות המכירות והשירותים 1.1.1.4

 745 894 56 רווח גולמי 1.1.1.5

 256 1,827 2,572 הוצאות מחקר ופיתוח 1.1.1.6

 368 1,479 1,210 הוצאות הנהלה וכלליות 1.1.1.7

 121 (2,412) (3,726) רווח )הפסד( תפעולי 1.1.1.8

 48 (2,770) (3,805) רווח )הפסד( נקי 1.1.1.9

 4,244 4,952 2,579 סך הנכסים
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 חלק שלישי

 הפעילות םתחובאוגווינד תיאור עסקי  .3

, שיש להם או מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של אוגווינדיפורטו להלן 

צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות באוגווינד, או בתחום 

 .אוגווינדהפעילות שלה, וההשלכות הצפויות בגינם על 

 החלים בו  םבנה תחום הפעילות ושינויימ .3.1

הינו בתחום אגירת אנרגיה  עיסוקה העיקרי של אוגווינדוכמפורט להלן למועד המתאר, 

במסגרת זו מוכרת אוגווינד את מערכת האגירה למפעלי תעשייה וכן  באמצעות אוויר דחוס.

 אפליקציות שונות של מערכת האגירה לתעשיה הביטחונית.  

ים נעשה שימוש נרחב באוויר יבמפעלים תעשית, "(ושירותים מוצרים)" להלן 4כמפורט בסעיף 

האוויר הדחוס  וי ייצור, כלים פנאומטים ומכונות ייצור פנאומטיות.דחוס לצורך הפעלת קו

)כיום  הייצור באותו מפעל כיחלק מרכזי מתהליכ מפרסור(ו)ק על ידי מדחסלרוב מיוצר 

דלק צורכים חשמל,  קיימים שלושה סוגי מדחסים עיקריים המשמשים מפעלים( מדחסים אלו

אחוז צריכת החשמל לצורך הפעלת  ומהתרשים להלן 3כפי שעולה ממחקרים .או גז (דיזל)

מסך כל צריכת  15% -בממוצע על סך כועומד  שוניםהתעשיה הענפי ין מדחסים משתנה ב

 החשמל המפעלית.

שיעור ההוצאה על אוויר דחוס )כאחוז מסך צריכת החשמל במפעל(  את מתארהבא  תרשיםה
 : 4בענפי תעשיה שונים 2001 בשנת

 

                                                           
 ,2013שימור אנרגיה סקר יעילות מדחסי אוויר דחוס, משרד האנרגיה והמים אגף  :ראה 3

http://archive.energy.gov.il/subjects/energyconservation/ecexpert/documents/compressedair.pdf 
 assesment of the market –office of energy efficiency and renewable energy U.S. department of energy: ראה 4
. for comprased air efficiency services,2001  

http://archive.energy.gov.il/subjects/energyconservation/ecexpert/documents/compressedair.pdf
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שפותחה האגירה המדחסים. מערכת כחלק משוק אוגווינד פועלת בכל הנוגע למפעלי תעשייה 

תוך )המיוצר על ידי המדחסים( על ידי אוגווינד מאפשרת למפעלים לאגור את האוויר הדחוס 

, בין היתר, לחסוך בעלויות החשמל של מאפשרת הפחתת וייעול השימוש במדחסים ובכך

 "(. מוצרים ושירותיםלהלן " 4 המפעל )לפירוט ראה סעיף

 ."תחרות"להלן  10 סעיףנוספים המאפשרים אגירת אוויר דחוס ראה  למוצרים

 שוק המדחסים העולמי

שוק המדחסים העולמי נאמד כאמור אוגווינד פועלת במפעלי תעשייה כחלק משוק המדחסים, 

 מיליארד 24.4 -וצפוי להגיע לכ 2016מיליארד דולר בשנת  20.43 -בכ 5על ידי פרוסט&סליבן

על פי המחקר של . 2016-2023בין השנים  2.6%( של CAGR) צפוי דולר עם קצב צמיחה שנתי

היצרניות הגדולות מחזיקות  5יצרנים בעוד  200 -בשוק המדחסים פועלים כפרוסט&סליבן 

 . 47.5%נתח שוק של 

 :2015משנת בשוק המדחסים העולמי הצפויות להלן תרשים המתאר את ההכנסות 

 

 

 

  שוק המדחסים בישראל

ת המוכרות ופנימית שביצעה אוגווינד עם חברות מובילעל בסיס בדיקה  ,למיטב ידיעת אוגווינד

מיליון  50 - כנכון למועד המתאר, שוק המדחסים בישראל נאמד בסך של , מדחסים בישראל

בהתבסס . םבגין תחזוקת בשנה₪ מיליון  50 -וסך נוסף של כ בשנהבגין מכירות מדחסים ₪ 

ת תלויה בגודל המדחס ו)העלהעלות הממוצעת בישראל לרכישת מדחס על כמו גם  ,על נתון זה

 אורך חיים ממוצע של המדחסיםו₪(  100,000 -ועומדת בממוצע למיטב ידיעת החברה על כ

                                                           
 .  Global Compressors Market Factbook, Forecast to 2023 :2017ראה מחקר של פרוסט&סליבן משנת  5
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נכון למועד כי  אוגווינדסבורה  שנים( 8)נכון למועד המתאר הנתון שעליו התבסס החישוב הינו 

במפעלי תעשיה בישראל  .₪6 מיליון 400 -כ על ומדעשוק המדחסים בישראל  סך, המתאר

. 7מסך הוצאות החשמל של אותם מפעלים 15% -כעומדת על דיחוס אוויר לההוצאה הממוצעת 

מהמדחסים הנמכרים  90% -כ ותמייצגיצרניות מדחסים ה 8על ידי השוק בישראל נשלט 

 .8בישראל

  בישראל למפעלי תעשייה הדחוס האוויר אגירת שוק

סבורה אוגווינד כי כמפורט לעיל, שביצעה אוגווינד בישראל על בסיס סקירת שוק המדחסים 

לקוחות ות ועשויים להמפעלי תעשיה אשר  בישראל ישנם מאותנכון למועד המתאר, 

מפעלים בהם הביקוש לאוויר דחוס הינו של לרוב מדובר ב. האגירהמערכת פוטנציאליים של 

שעה בלחצים גבוהים \קוב 800( או אטמוספירה 5-13שעה בלחצים רגילים )\קוב 1,500לפחות 

של חיסכון בהוצאות החשמל מערכת האגירה של אוגווינד עשויה להוביל לומשכך,  (40עד  15)

של המפעל מעלות ההשקעה  הבוהג)עלות החיסכון הפוטנציאלי עבור אוויר דחוס המפעל 

 .(של אוגווינד במערכת האגירה

עלות הוצאות החשמל  9סקר משרד האנרגיה והמים וכן על פי  אוגווינד תוהערכ על בהתבסס

 .10בשנה ₪מיליארד  1.125 -כ בסך של נאמדתבישראל בגין דיחוס אוויר של מפעלי תעשייה 

מפעלי התעשייה הרלוונטיים למערכת האגירה של להערכת אוגווינד, נכון למועד המתאר 

בשנה בגין  ש"חמיליון  900 -כמסך כל המפעלים, קרי, עלות של  80% -כנאמדים בינד ואוגו

 מערכת של רכישה פוטנציאל בעלי מפעלים עבור אווירדיחוס הוצאות שנתיות עבור מערכות 

 לחדור ביכולתה יהיה ,הנראה ככל, כי ,המתאר למועד נכון אוגווינד מעריכהכן,  כמו .האגירה

 של כולל, חדירה לשוק משמע -שנים 7עד  5לאורך תקופה של בין  הרלוונטי מהשוק 50% -לכ

 -כ. בנוסף, הניחה אגווינד כי מערכת האגירה מובילה לחיסכון שנתי של "חש מיליון 450 עד

 החיסכון) שנים 3 -בהחזר השקעה של כ האוויר דיחוס עבור השנתיותהחשמל  מעלויות 26%

על בסיס  .  (הרלוונטי הלקוח עבור האגירה מערכת עלות את משקף לקוח לכל ביחס המוערך

אגירת האוויר הדחוס בישראל  שוק סךנכון למועד המתאר,  כי אוגווינד סבורה אומדנים אלו,

ושיעור הגידול לשנים ( 78% * 50% * "חש מיליון 900) ₪ במצטבר מיליון  350 -כעל  נאמד

 בשנה.  3% -הקרובות בשוק זה עומד על כ

 אגירת האוויר הדחוס העולמי למפעלי תעשייה  שוק

בישראל בלבד ואינה יכולה להעריך את גודל שוק אגירת  אוגווינדלמועד המתאר פועלת  נכון

 11האמריקאי האנרגיה משרד מדוח כהסקה. עבור המערכת של אוגווינד האוויר הדחוס העולמי

בגין מערכות  בשנה חשמלשעה  -ג'יגה וואט 91,050 -כ נצרכיםבתעשייה האמריקאית  לפיו

                                                           
  מדחס.  של ממוצע חייםזמן *₪ ןומילי 50 6
  לעיל.  3ה"ש לפירוט ראה,  7
 . 2013נכון לשנת  –לעיל  3ראה הערת שוליים  8
  .לעיל 3"ש ה, ראה לפירוט 9

בהסתמך על סקר משרד האנרגיה והמים  אויר דיחוס עבור בישראל תעשיה במפעלי החשמל צריכת על מתבססת זו תועל 10
 45 -כ של ומחיר"ש קוט מיליארד 2.5 -כ של סך על, אגווינד ידיעת למיטב, המתאר מועדתוך הערכה לגבי  2013הנכון לשנת 

 .בשנה"ח ש מיליארד 1.125 של סך"ש קרי קוט לכל אגורות
  .(2001)נכון לשנת  לעיל 4 שוליים הערת ראה 11
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 הדחוס האוויר שוק כי להסיק יתןנפי תעריף החשמל הממוצע העולמי  ועלדיחוס אוויר 

דולרים והשוק  ילארדימ על עומד הברית בארצות הדחוס האוויר אגירת שוק גם כמו, העולמי

 מאות על לעמוד עשוי 10% של חדירה בהנחת גם האמריקאית בתעשייה אוגווינדהפונציאלי של 

 .דולרים מיליוני

 הביטחונית  התעשייה

מוכרת אפליקציות של מערכת האגירה  , אוגווינד)"מוצרים ושירותים"( 4כמפורט בסעיף 

פועלת  2017משנת  החללתעשייה הביטחונית. מכירות אלו אינן נעשות לצורך ייעול אנרגטי. 

כספק  רואיש אוגווינדלאחרונה קיבלה ו ,בשוק הביטחוני כקבלן משנה לספק מוכר אוגווינד

שלבים, הראשון,  שלושהתהליך המכירה לתעשייה הביטחונית נעשה במוכר במשרד הביטחון. 

בשלב השני,  מבוצעת, בדרך  , לצרכים הביטחונייםהאגירה בדיקת היתכנות של יעילות מערכת 

 לאחר התקנה מדגמית של מערכת  האגירה, ובשלב השלישי  כלל, התקנה מדגמית של מערכת

 .האגירה תבוצע הזמנה בהיקף מסחרי של מערכת כי יתכן  האגירה 

מיליארד  -נאמד בסך של כ הבטחוניגודלו של השוק להערכת אוגווינד  למועד המתאר,  נכון

כי  יצויןעם זאת,   אוגווינד בסך של מאות מיליוני שקלים. למוצריוגודלו של שוק זה  שקלים 

בישראל לתעשייה הביטחונית  אוגווינדבמכירות של  הגידול אתאין יכולת לאמוד  לאוגווינד

ביניהם המצב הביטחוני ותקציבי  אוגווינדשכן גידול כאמור תלוי בגורמים שאינם בשליטת 

כספק מוכר של  אוגווינדאישורה של  ולאורנכון למועד המתאר,  אוגווינד להערכתממשלה. 

לו בשנים הקרובות בצורה דייתכן כי מכירות אוגווינד לתעשיה הביטחונית יג משרד הביטחון

 משמעותית.

כמו כן, בכוונת אוגווינד לבחון את מכירת אותן אפליקציות של מערכת האגירה לשווקי 

 תעשיות בטחוניות נוספים ברחבי העולם, במהלך השנים הקרובות.

הנחות  לרבותוהשינויים החלים בו תחום הפעילות מבנה בנוגע ל אוגווינדתחזיות והנחות 

 אגירת בתחוםהשוק הישראלי  גודל ,המדחסים בתחוםהשוק הישראלי בנוגע לגודל  אוגווינד

 קשו לגודל בנוגעשל אוגווינד בשוק האוויר הדחוס הישראלי,  חלקה, הדחוס האוויר

 של חלקה, העולמיו הישראליאגירת האוויר הדחוס  ושוקוהעולמי  הישראליהמדחסים 

לתעשיה אוגווינד  למכירותובנוגע  והעולמי הישראלי הדחוס האוויר בשוק אוגווינד

הינן המפורטות לעיל  הביטחוני לשוקאוגווינד  ולמכירותהשוק הביטחוני  לגודלהביטחונית 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על  בבחינת

בחינת השוק על , בלבד השערותיה אוגווינדפרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר ידיה והכרותה האישית וכן על הערכות אוגווינד 

מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של אוגווינד. הערכות אלה עשויות 

, אוגווינדשלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי 

מכירות לתעשיה היקף לרבות,  אוגווינדגורמים שונים אשר אינם בשליטת כתוצאה מ

העולמי ו/או גודל שוק  שוק המדחסים , גודל תקציבי ממשלה ,המצב הביטחוני ,הביטחונית

 למתאר.  30ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף אגירת האוויר הדחוס 

 החלים על תחום הפעילות מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים .3.2
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 .להלן 23לפירוט ראה סעיף 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .3.3

רק  החלו של אוגווינד האגירה מערכתפעילות חדשה ומכירות ה של אוגווינד הינה פעילות

הסתכמו  ,2016-2018בשנים הכספיים  יהכפי שהוצגו בדוחותאוגווינד מכירות . 2016בשנת 

 . בהתאמה₪, אלפי  3,138-אלפי ש"ח ו 693אלפי ש"ח,  644-לסך של כ

 בישראל.  אוגווינד המתאר, פועלת למועד נכון

מערכת האגירה גם בשווקים מחוץ לישראל תחילה בכוונת אוגווינד לפעול להרחבת מכירות 

. שאלו נדרשיםלקבלת אישורי התקינה והרגולציה הרלוונטיים ככל בכפוף   .בארצות הברית

 נכון למועד המתאר, להערכת אוגווינד מכירות מערכת האגירה  בארצות הברית יחלו 

 .   2021)בתחילה מכירה של מערכות ספורות בלבד( ברבעון השני של שנת 

ממשרד הכלכלה והתעשייה בהתאם להוראת מענק קבלת אישור לאוגווינד לאחרונה קיבלה 

. מענק זה, ככל שימומש על ידי אוגווינד לשיווק בינלאומיבמסגרת תוכנית שער  5.12מנכ"ל 

שיווק  עבורבהוצאות לאוגווינד מיועד לסייע  ,)נכון למועד המתאר המענק טרם מומש(

 .להלן( 14.3לפרטים ראה סעיף ) אוגווינדמחוץ לישראל של מוצרי ומכירות 

לאמוד את הגידול במכירות של  יכולת לאוגווינדאין  רוכאמ, תהביטחוניתעשייה ל ביחס

 אוגווינדלתעשייה הביטחונית שכן גידול כאמור תלוי בגורמים שאינם בשליטת  אוגווינד

 תעשייהעם זאת, לאור הגידול במכירות ל ביניהם המצב הביטחוני ותקציבי ממשלה.

 ינגדאוגווכספק מוכר סבורה  אוגווינד רולאור איש 2019,ברבעון הראשון של שנת  תהביטחוני

   .בשנה הקרובה יגדלו הביטחוני שוקל אוגוווינד מכירות ,כי ככל ולא יחולו שינויים מהותיים

הינן בבחינת וברווחיותו בתחום תחזיות והנחות אוגווינד בנוגע לשינויים בהיקף הפעילות 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים 

פומביים שונים ובחלקם על הערכות אוגווינד בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר 

לרבות מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של אוגווינד. הערכות אלה 

ינד בנוגע למכירות מערכת האגירה בארצות הברית ומועד תחילת מכירות וגוואהערכות 

עשויות שלא והגידול במכירות לתעשייה הביטחונית   ת הבריתומערכת האגירה בארצ

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי אוגווינד, כתוצאה 

ו התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים מגורמים שונים אשר אינם בשליטת אוגווינד ו/א

 למתאר.  30בסעיף 

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  .3.4

 2016מיליארד דולר בשנת  20.43 -בכ 12שוק המדחסים העולמי נאמד על ידי פרוסט&סליבן

בין השנים  2.6%( של CAGR) צפוי ארד דולר עם קצב צמיחה שנתיילימ 24.4 -וצפוי להגיע לכ

. מגזרי הכימיקלים, גז ונפט, מזון ומשקאות, יצור חשמל ויצור כללי )מפעלים( 2016-2023

פאסיפיק הינם  -אירופה, ארה''ב ואסיהמהווים את הצרכנים הגדולים ביותר של מדחסים. 

 . 13הגדולים ביותר של מדחסים בעולם כיוםהגאוגרפיים השווקים 

                                                           
 לעיל.  5לפירוט ראה ה"ש  12
 לעיל.  5לפירוט ראה ה"ש  13
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גידול בצורך  וגידול בכמות המדחסים אשר משמע ,שוק המדחסיםבפועלת  היות ואוגווינד

 של אוגווינד. האגירה לאוויר דחוס עשוי להוביל לגידול במכירות מערכת 

 ,מפתחותקיימות מספר חברות בעולם אשר  ,סף לשוק המדחסים נכון למועד המתארובנ

למיטב ידיעת אוגווינד, האוגרים אוויר דחוס. מכלי אגירת אוויר עיליים מייצרות ומוכרות 

)מעל של אוגווינד האגירה אלו גבוה משמעותית ממחיר מערכת מחירם של מכלים עיליים 

האגירה של ערכת והם מיועדים לנפחים קטנים יותר מהנפחים המוצעים כיום על ידי מ( 100%

דחסים. משמע, מתן לשמירה על פעילות תקינה של המ ומשכך, משמשים בעיקרם אוגווינד

  זמן תגובה מספק לשינויים רגעיים בצריכת האוויר הדחוס שמייצרים המדחסים במפעל.

להעריך את למועד המתאר אין בידי אוגווינד יכולת  ,בכל הנוגע לתעשייה הביטחונית

  ההתפתחויות בשוק זה ו/או להעריך את גודל השוק הביטחוני ביחס לאוגווינד.

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים בנוגע לאוגווינד תחזיות והנחות 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק  לעיל הינן במאפייני הלקוחות שלו

בדבר  ניירות ערך, המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות אוגווינד

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

של אוגווינד. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 

מכפי שהוערך על ידי אוגווינד, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת אוגווינד ו/או 

 .למתאר 30מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף התממשות איזה 

  מהותי על תחום הפעילותבאופן שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע  .3.5

להשפיע על פעילות העשויים תחום במהותיים שינויים טכנולוגיים נכון למועד המתאר, 

 הינם:  אוגווינד

הפחתה המדחסים, שיפור בנצילותם ו/או רכישת ת יומשמעותית בעלו הפחתה .3.5.1

שוק המדחסים הינו שוק המשתפר לאורך  .משמעותית בעלות תחזוקת המדחסים

וביל עשוי לההשנים בעיקר ביכולת נצילות המדחס. שיפור משמעותי בשוק המדחסים 

עשוי להפחית את היתרון הכלכלי הקיים אשר לחיסכון אנרגטי משמעותי בעלויות 

  אוגווינד. ערכת האגירה שלבשימוש במ

במחיר נמוך יותר וביעילות גבוהה ל אוגווינד ערכת האגירה שרון מתחרה לממציאת פת .3.5.2

 ערכת האגירה שללהפחית את היתרון הכלכלי הקיים בשימוש במא וגם העשוי יותר 

 אוגווינד.

ירידה במחירי החשמל לרבות ירידה משמעותית במחירי החשמל בישראל ו/או בעולם  .3.5.3

להפחית את היתרון הכלכלי הקיים בשימוש  העשויהנובעת משימוש באנרגיות חלופיות 

שיפור בעלויות . כאמור מטרת מערכת האגירה הינה במערכת האגירה של אוגווינד

המפעל בגין יצירת אוויר דחוס )המבוצע נכון למועד המתאר על ידי מדחסים הצורכים 

ירידה משמעותית במחירי החשמל כאמור תפחית את החיסכון הפוטנציאלי  חשמל(.

 את הצורך במערכת האגירה.תייתר יות ובעלו

מציאת פתרונות בתחום הביטחוני אשר ייתרו את השימוש באפליקציות של מערכת  .3.5.4
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האגירה לתעשייה הביטחונית עשויים להוריד את היקף המכירות של אוגווינד לתעשייה 

   .הביטחונית

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .3.6

ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים, המשפיעים על  אוגווינדילותה של בתחום פע

 :אוגווינדפעילותה ומעמדה של 

חיסכון ל הביאיכולת להכדאיות לשימוש במוצר של אוגווינד תלויה ב - מחירי החשמל .3.6.1

. ככל שמחירי החשמל האגירה משימוש במערכתהלקוח כתוצאה של בעלויות החשמל 

. בראיה גלובלית, בעשור וההיפךהאגירה  הכדאיות להתקנת מערכתעולים תגדל 

ואירופה נטו ליציבות. במקביל ניכרת עליה במחירי  האחרון מחירי החשמל בארה''ב

, לדוגמא 14טריטוריות בהן גדל השימוש באנרגיות מתחדשותחלק מההחשמל ב

 ;בגרמניה, קליפורניה וישראל

ללקוחות אוגווינד  תמאפשר האגירה ערכתמ– רגולציה תומכת התייעלות אנרגטית .3.6.2

לבצע משמע,  -להפחית את צריכת החשמל הנדרשת ליצירת האוויר הדחוס במפעל

תוכניות התייעלות אנרגטית בתומכת הרגולציה ממשלתית  .תהליך התייעלות אנרגטית

עשויה לתמוך בגידול כמו זו הקיימת בישראל בשנים האחרונות למפעלי תעשיה 

  ;של אוגווינדהאגירה ת מערכבמכירות 

מכירות אוגווינד קשורות בקשר ישיר לצמיחת  -צמיחת סקטור היצור התעשייתי .3.6.3

ם בשווקי היעד ירלוונטי תעשייתיים. צמיחת סקטורים בתעשייההביקוש לאוויר דחוס 

  ;אוגווינדהצטרך במערכת האגירה של של אוגווינד הינה גורם מעודד לצמיחת 

במערכות  ומומחיות תחום פעילות אוגווינד הינו תחום הדורש ידע ייחודי - הון אנושי .3.6.4

   ;זהומומחיות בתחום ידע ייחודי  מנכ"ל החברה ד"ר אור יוגבלדיחוס אוויר. 

הקפדה תוך  הולהתקינמערכת האגירה ספקים היכולים לייצר את  -ספקים איכותיים .3.6.5

  ;התחשבות בעלויותתוך ו ההתקנה על איכות

 עמידה בלוחות זמנים ואיכות המוצרים;  .3.6.6

 גמישות בייצור המוצרים והיכולת להתאימם באופן ממוקד לצרכי הלקוח;  .3.6.7

 יכולת לשמר לקוחות על מנת לזכות בפרויקטים חוזרים; .3.6.8

, בהתאם לתמורות במצב הבטחוני הביטחונית לתעשייההמכירות  ףוגידול בהיק המשך .3.6.9

   בארץ ובעולם.

ים( הדרושים למימון צרכי הון חוזר בביצוע ונימיים וחיצי)פנ סייםננמקורות פי .3.6.10

                                                           
germanys-cheap-https://www.americanexperiment.org/2018/11/renewables- 2018לפירוט ראה מחקר משנת  14
/expensive-electricity  על ידיClean Energy Wire. 
 

https://www.americanexperiment.org/2018/11/renewables-cheap-germanys-electricity-expensive/
https://www.americanexperiment.org/2018/11/renewables-cheap-germanys-electricity-expensive/
https://www.americanexperiment.org/2018/11/renewables-cheap-germanys-electricity-expensive/
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     .הפרויקטים ולפיתוח מוצרים ואפליקציות חדשות

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות .3.7

 ן. להל 17 לפירוט ראה סעיף

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים באים. .3.8

 חסמי כניסה והיציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם, כדלקמן: להערכת אוגווינד,

 :חסמי כניסה

מחסום הכניסה העיקרי נובע מהצורך בפיתוח מוצר, ידע ותשתיות יות. מומח .3.8.1

 טכנולוגיות בתחום בו פועלת אוגווינד, הכרוך בהשקעות גדולות במחקר ופיתוח.

אדם בעל ידע מקצועי עדכני  תחום המחקר והפיתוח מצריך כח .כוח אדם איכותי .3.8.2

ומומחיות בין תחומית, וכן יכולת לשלב בין תחומי הידע השונים לצורך פיתוח 

 . והתקנתו מוצרה

תחום הפעילות מאופיין בלקוחות שמרניים הדורשים אמינות  .ןמוניטין ידע וניסיו .3.8.3

  .למוצרים על פני שנים

מיצירת מתחרים לאחר  להימנעהגנה קניינית על הטכנולוגיה שפותחה על מנת  .3.8.4

   .השקעות רבות במחקר ופיתוח

מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות בתחום אגירת האוויר הדחוס דורשים  .מימון .3.8.5

הון ראשוני גבוה. כמו כן, עם המעבר לשלב הייצור, עשוי להידרש הון נוסף לצורך 

 הקמת מערך תפעול, שיווק והפצה.

 .יםוראת התקינה ככל שאלו נדרשועמידה בה רגולטורייםקבלת אישורים  .3.8.6

 .הכרות עם המערכת הביטחונית ועמידה בצרכיה –בשוק הביטחוני  .3.8.7

  : חסמי יציאה

אחריות  יהבמרבית המקרים אוגווינד מעניקה ללקוחות .אחריות על המוצרים .3.8.8

ככל שהלקוח רוכש לתקופה ממושכת יותר לתקופה של מספר שנים ולעיתים אף 

  .המוצעים על ידי אוגווינד שירותי תחזוקה

במרבית המקרים אוגווינד מתקשרת עם  .האגירהשירותי תחזוקה למערכת  .3.8.9

 למשך מספר שנים. האגירה לקוחותיה בהסכם למתן שירותי תחזוקה למערכת 

במעבר לייצור בכמויות גדלות עשויה אוגווינד  .התקשרות עם ספקים .3.8.10

 להתקשר עם ספקיה בהסכמים ארוכי טווח. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלים בהם .3.9

 לקוח. עבור כל יות ניות פרטנכועל פי ביקוש ותערכת האגירה מיוצרת מ

אין מוצרים תחליפיים המקיימים את אותו מערכת האגירה ל ,ככלל, נכון למועד המתאר
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אשר מכלי אגירת אוויר עיליים  ., משמע, אגירת אוויר דחוס לצורך התייעלות אנרגטיתהייעוד

, באמצעותמיועדים בעיקרם לשמירה על פעילות תקינה של המדחסים נפוצים כיום במפעלים 

 . מכלי אגירה אלו,מתן זמן תגובה מספק לשינויים רגעיים בצריכת האוויר הדחוס של המפעל

גווינד. לעומת מערכת האגירה של אובהיקף קטן משמעותית  מאפשרים אגירת אוויר דחוס

קוב במיכל בלחץ של עד  5עד לשם השוואה, אגירה במכלים עיליים מבוצעת לרוב בהיקף של 

 30-50נפח אגירה של  תבעלשל אוגווינד אשר הינה מערכת האגירה לעומת  רהיאטמוספ 15

עלותם של מכלים עיליים הופכת אותם כמו כן,  רה.יאטמוספ 40ועד  5קוב בטווח לחצים של 

 ללא יעילים לצורכי התייעלות אנרגטית בהשוואה למערכת האגירה של אוגווינד.

מוצרים תחליפיים  קיימיםלמועד המתאר,  אוגווינדידיעת  יטבלמ, הביטחוני לשוק ביחס

 אוגווינדהביטחונית.  לתעשיה אגוווינדהרלוונטיות למערכת האגירה שמוכרת  קציותילאפל

 . פועלת להגדלת חלקה גם בשוק זה

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .3.10

אגירת אווויר  המאפשרידיעת אוגווינד, לא קיים מוצר ספציפי  למיטבלמועד המתאר,  נכון

חת סעיף ת 10 סעיף ראהפירוט ל. האגירה מערכתדחוס בנפחים ולחצים גבוהים כדוגמת 

  "תחרות". 

האמור לעיל, בדבר הסביבה הכלכלית והגורמים החיצוניים המשפיעים ו/או העשויים 

להשפיע על אופי ופעילות אוגווינד הקיימת ו/או העתידית, מתבסס בעיקרו על הערכות 

ואומדנים סובייקטיביים של אוגווינד, כפי שהם ידועים לה כיום. מבלי לגרוע מהאמור, כל 

הנתונים המפורטים לעיל הינם בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים ההנחות ו/או האומדנים ו/או 

ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על 

פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות אוגווינד בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים 

ינו בשליטתה של אוגווינד. הערכות אלה אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי וא

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי 

אוגווינד, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים בסביבה העסקית והתממשותם של 

המפורטים  איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על אוגווינד, ובכלל זה תחרות, שינויי רגולציה,

במתאר ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים 

שבכוונתה של אוגווינד לייצר ו/או לצורך שיווק המוצרים ו/או גורמים נוספים אשר אינם 

 למתאר. 30ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  אוגווינדבשליטת 
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  ושירותיםמוצרים  .4

אותה היא מוכרת האגירה מערכת את מייצרת ומשווקת  ,נכון למועד המתאר אוגווינד מפתחת

לתעשייה  ותגירה נמכראשל מערכת הפליקציות כן, אכמו  .למפעלי תעשיה בתחומים שונים

 הביטחונית. 

קרקעיים ייחודית מבוססת מכלי אגירת אוויר דחוס תת של אוגווינד הינה מערכת האגירה מערכת 

המאפשרים יכולת אגירת אוויר בלחץ גבוה, נפח גדול ובעלות נמוכה מהאלטרנטיבות הקיימות 

האגירה . ייחודיות מערכת ()"תחרות"( הלןל 10 מכלים עיליים לפירוט ראה סעיףלדוגמא: ) בשוק

האגור. אוויר לצורך תמיכה בלחץ ה הגאו מכנייםשל אוגווינד הינה יכולת מינוף כוחות תת הקרקע 

קוב ליחידה ובלחצים גבוהים של  50דחוס בנפחים גדולים של עד  אוויריכולת זו מאפשרת אגירת 

 , בין היתר,. טכנולוגיית אגירת האוויר הדחוס מבוססתזה מתאר , נכון למועדרותיאטמוספ 40עד 

במשך מספר שנים. המכלים עשויים פולימר  אוגווינדמהנדסי ל ידי על מכלים ייחודים אשר פותחו ע

  חומר צמנטי ייחודי.גם במהלך התקנתם מוחדר לקרקע כאשר ייחודי והם מוחדרים לקרקע 

קרקע, ותמונה של המכל טרם בתת הלהלן תרשים סכמטי המתאר את הטמנת המכל של אוגווינד 

   הטמנתו:
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לאחר ההתקנה:  האגירה וכן תמונה של תהליך התקנת המכל, ומערכת

 

 

 תעשייה  מפעלי

למפעלי תעשיה גדולים בישראל הנזקקים לאוויר דחוס בלחץ  תשל אוגווינד מיועדמערכת האגירה 

ה להפעלת מכונות וכלים שונים יגבוה כחלק מתהליך הייצור במפעל. האוויר הדחוס נצרך בתעשי

( המשמש להפקת גזים מסוגים Process gasבמפעל )ציוד פניאומטי ומיכון( וכן כאוויר תהליכי )

 (. וחמצן שונים )כגון חנקן

של חשמל צריכת הסך מ 15% -השימוש באוויר דחוס נפוץ בתחומי תעשיה רבים ומהווה בממוצע כ

, לדוגמא בתעשיית הכימיקלים, תזקיקים, הפלסטיקה, מסוימיםבתחומים  .15בתעשייהמפעלים 

 20%-כעד לאף מדחסי האוויר מגיעה של חשמל הזכוכית, הקרטון, המלט והאלומיניום, צריכת ה

 .16מסך צריכת החשמל של המפעל

 .מרבית המפעלים מייצרים את האוויר הדחוס הנ"ל באמצעות מדחסים הממוקמים בחצר המפעל       

מדחסים אלו צורכים חשמל ומייצרים אוויר דחוס אשר מוזרם ישירות מהמדחסים בצנרות אל פס 

הפעלת עצם הנובעות מעלויות החשמל הגבוהות הינו העיקרי בשימוש במדחסים חיסרון הייצור. ה

הביקוש לאוויר לצורך ייצור אוויר דחוס. חיסרון נוסף בשימוש במדחסים מקורו בכך שהמדחסים 

עוברים דחוס במפעל אינו קבוע אלא משתנה במהלך מחזור היצור. כתוצאה מכך המדחסים במפעל 

פעמים רבות במהלך הייצור בהתאם ( idle( או סרק )off-loadכבוי )( למצב loadממצב דחיסה )

כך לדוגמא, בלאי גבוה. לו אופן עבודה זה מוביל להפחתת נצילות מערכת דיחוס האוויר .לביקוש

                                                           
 לעיל.  3ה"ש ראה  15
  . 2001לעיל. נכון לשנת  4ראה ה"ש  16
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מק"ש )מטרים מעוקבים  2000במקום בו משטר צריכת האוויר הממוצע במפעל תעשייתי עומד על 

לה יזדקק מק"ש האורכות מספר דקות כמות המדחסים  4000לשעה( עם עליות צריכה רגעיות ל 

מק"ש אולם מדחסים אלו יעבדו רק למספר דקות על מנת לספק  4000המפעל תהיה בעלת כושר של 

את אותה צריכה רגעית ומיד לאחר מכן ייכנסו למצב סרק. שימוש במערכת האגירה של אוגווינד 

ליתן מענה לצריכות הרגעיות הנ"ל ללא צורך עשוי למנוע מצב זה שכן מערכת האגירה יכולה 

 בהפעלת מדחסים נוספים. 

בשטח לפעילותה אופטימלי הפותחה על ידי אוגווינד מותקנת במיקום האגירה אשר מערכת 

עם המפעל על מנת לאפשר אגירת דחוס לפרקי זמן קצרים ובכך בתיאום הנקבע המפעל, מיקום 

 המדחסים על פי דרישות הייצור של המפעל.לאפשר הפעלה אופטימלית של מערך 

עם המדחסים הקיימים של המפעלים השונים שילוב בפועל יובהר, כי המוצר שפותח על ידי אוגווינד       

הקטנת מספר המדחסים הפועלים את כי אם לייעל את פעולתם ובכך לאפשר  ואינו בא להחליפם

מאפשרת את העלאת נצילות מערכת דיחוס האגירה במפעל בכל רגע נתון. בנוסף התקנת מערכת 

 שחיקתם של המדחסים. הפחתת כמו גם את ייצוב לחץ האוויר המפעלי  ,האוויר

לחצים אפשרות לאגירת אוויר דחוס בהשלימה אוגווינד פיתוח של  2018כך למשל, במהלך שנת        

המיועדים בעיקרם קוב  20ובנפחים של מעל  רהיאטמוספ 40עד  רהיאטמוספ 35גבוהים של מעל 

. בתהליך  blow moldingלמפעלי תעשייה אשר עוסקים בניפוח בקבוקים מסוגים שונים ע"י תהליך

תבנית על מנת ליצור את מבנה  לתוךזה מוזרם אוויר דחוס בלחץ גבוה אל תוך מבחנה המתנפחת 

רב תהליכים אלו הינם מדחסים בוכנתיים את המפעל בהבקבוק הסופי. המדחסים המשמשים 

למדחס(. תהליך הניפוח עצמו הינו תהליך לא   1MWדרגתיים בעלי הספקים גבוהים )לעיתים מעל

ל אוגווינד מערכת האגירה שרציף ועל כן מדחסים אלו לרוב עובדים בנצילות נמוכה. השימוש ב

 . יותר לאותם מדחסים לעבוד בנצילות גבוהעשוי לאפשר 

מערכת האגירה בלחצים הגבוהים של בלבד אוגווינד התקנה אחת נכון למועד המתאר, ביצעה        

  . כאמור

לאפשר מערכת האגירה אוגווינד מושפע באופן ישיר מהיכולת של ערכת האגירה של ביקוש למה       

 על אוויר דחוס.  יהםללקוחות חסכון כלכלי בהוצאות

במפעלי תעשיה בישראל  האגירהמערכת התקנת נכון למועד המתאר, ממידע הקיים בידי אוגווינד,        

של  של מערכות דיחוס האוויר עלויות החשמלמ 45%-20% -מאפשרת חסכון אנרגטי בשיעור של כ

האנרגטי הנ"ל נמדד לאורך תקופה  החיסכוןהמפעל המחוברות אל מערכת האגירה של אוגווינד. 

לפני בהשוואה של מספר חודשים בצריכת החשמל בחלק הרלוונטי של המפעל  מספר חודשיםשל 

 התקנת מערכת האגירה של אוגווינד ולאחריה.

ת באמצעות שימוש במדי צריכת חשמל ומדי ספיקת גז אשר מותקנים על המדחסים יהמדידה נעש  

 ל ידי הלקוח. ועל צנרת האוויר או על ידי שימוש בנתוני צריכת חשמל וספיקת גז המסופקים ע
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לשם המחשה להלן תרשים המתאר את צריכת החשמל של מערך דיחוס אוויר במפעל מתחום        

למשך שבוע לפני התקנת מערכת )מפעל לעיבוד שבבי והתזת חומרים( הביטחונית  התעשייה

ואילו האגירה אחריה. המדידה הראשונה נעשתה טרם התקנת מערכת לשל אוגווינד והאגירה 

המדידות המפעל פעל  2-, כאשר בהאגירה התקנת מערכתלאחר חודש כיה נעשתה יהשנ המדידה

 בדפוס ייצור דומה )צריכת האוויר הכוללת הייתה דומה(.

המדידה התבצעה באמצעות שימוש במדי הספק חשמלי ומדי ספיקת גז )סאטקים( אשר מותקנים        

מהתרשים להלן עולה כי לאורך המפעל. כחלק ממערכת ניטור הקיימת במערך דיחוס האוויר של 

לפי תעריף יומי ממוצע  ש''ח 13,500 -קוט''ש השקולים לכ 27,195 -השבוע הנ"ל חסך המפעל הנ"ל כ

  אגורות לקוט''ש.  50של 

 

  

 שלהאגירה  מערכתבאמצעות החיסכון בעלויות החשמל  ,לחיסכון האנרגטי בנוגע לעיל האמור

נכון למועד  אוגווינדהמצוי בידי  מידעמבוסס על ומערכת האגירה בלחצים גבוהים  אוגווינד

השונים נכון למועד המתאר עם המפעלים נמדדו  אשרהתקשרויות אוגווינד המתאר וכן על 

אין באמור  על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של אוגווינד, כפי שהם ידועים לה כיום.ו בישראל

לעיל לעניין החיסכון האנרגטי ו/או החיסכון בעלויות החשמל באמצעות השימוש במערכת 

התקשרות כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח חסכון אנרגטי כאמור בעתיד ו/או בכל האגירה 

בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע  ווהאמור הינ אחרת עם לקוח עתידי של אוגווינד

צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות אוגווינד בדבר 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 

אוגווינד. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

או /ואוגווינד, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים בסביבה העסקית  שהוערך על ידי
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שינויים בפעילות מערכת האגירה ו/או שינויים בעלויות החשמל ו/או שינויים בפעילות 

ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון  אוגווינדהמדחסים ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת 

 למתאר.  30הנזכרים בסעיף 

 הביטחונית  התעשייה       

 משמשת אוגווינד כקבלן משנה עבור ספק שירותים של משרד הביטחון.  2017החל משנת  ,בנוסף

לצרכים אוגווינד מספקת למשרד הביטחון באמצעות ספק השירותים פתרונות  2017החל משנת        

לטובת פרויקטים ביטחוניים וצבאיים  האגירה שונים הכוללים בתוכם אלמנטים של מערכת

מערכת על במסגרת פעילות ביטחונית. במסגרת זו אוגווינד מספקת ומתקינה מערכות המבוססות 

ו/או  אנרגטי חיסכוןעבור תוצאות מבוססות  התחייבות, ללא טחוניתיהתעשייה הב האגירה לצרכי

  -שירותי תחזוקה עתידיים. מתן

נערך עבור צרכים פרטניים ומשתנים, נכון למועד המתאר אין  מתן השירותים לתעשיה הבטחונית

לאוגווינד התחייבות לספק שירותי תחזוקה/החלפה למערכות מערכת האגירה בהן נערך שימוש 

עבור התעשיה הבטחונית. אולם לא מן הנמנע שעבור מערכות אגירה שיסופקו בעתיד כן תידרש 

 .אוגווינד במתן שרותי תחזוקה

אוגווינד הינה תעשייה הביטחונית הינה על פי הזמנות בפועל. המתאר, ההתקשרות עם הנכון למועד 

משרד הביטחון )משמע, שלאוגווינד ישנו אישור לספק מוצרים למשרד הביטחון(  שלספק מאושר 

 אוגווינד הינה קבלן רשום בהתאחדות הקבלנים.  ,בנוסף

עם קבלת כר לביצוע עבודות ממשלתיות. כקבלן מו לאחרונה קיבלה אוגווינד אישור לשם רישומה

מול משרד הביטחון ללא צורך  הישירקבוע בהתקשרות לעבוד באופן יכולה אוגווינד  אישור כאמור 

 בהתקשרות מול קבלן משנה. 

ת למערכת האגירה הנמכרות לתעשיה הביטחונית נעשה על פי היקף העסקה והאפליקצי תמחור

 בפועל. 

בהסכם למתן  טחוניתיעם חברה מתחום התעשיה הבינד והתקשרה אוגו 2018כמו כן, בשנת         

מערכת  שירותים לצרכים צבאיים וביטחוניים המתבססים על הידע שצברה אוגווינד בהתקנות

 ואשר אינם כוללים את מכירת מערכת האגירה או חלקים ממנה.  האגירה 

פעילותה בליבת אינה אשר עסקה חד פעמית בוצעו ככאמור מתן השירותים נכון למועד המתאר,        

את יכולתה לספק אוגווינד תבחן  ככל שאוגווינד תתבקש לספק שירותים אלו בעתיד, של אוגווינד. 

  שירותים אלו ביחס למכירות המצויות בליבת עסקיה. 

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .5

לדוחות הכספיים של אוגווינד  21ראה ביאור  2018ולשנת  2017לשנת  לפילוח הכנסות אוגווינד

 .2018לשנת 
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 מוצרים חדשים .6

 יםמוצרשני פיתוח נכון למועד המתאר, החלה אוגווינד בבחינה )בשלב ההתכנות בלבד( של 

, של מוצר חדש פיילוט ראשוני  וחנת אוגווינד עריכתבכן ו ,למערכת אגירת האוויר הדחוס מיםמשלי

   כמפורט להלן:

מוצר משלים למערכת אשר ככל שתפותח בהצלחה תהווה מערכת בקרתית . מערכת בקרה .6.1

נכון למועד המתאר, למערכת האגירה הקיימת אין מערכת בקרה לתיעדוף סדר האגירה. 

 אוגווינדמערכת האגירה של על כנדבך נוסף מערכת הבקרה אמורה לפעול פעולת המדחסים. 

פותח בהצלחה, אם מערכת זו תאלי נוסף בעלויות החשמל. ככל שיובכך לאפשר חיסכון פוטנצ

סדר , לתעדף את ה יהיהתפקידה וגיראהבמערכת אינטגרלי להשתלב כחלק  הא אמוריבכלל, ה

על ידי שימוש מצב המתנה המדחסים הפועלים לעומת אלה הנמצאים במצב כבוי או הפעלת 

מושכל באוויר הדחוס שנאגר במערכת האגירה ובכך לתעדף את פעילות המדחסים בהתאם 

הוא כולל ₪ להערכת אוגווינד תקציב הפיתוח יעמוד על כחצי מיליון לנצילותם בזמן אמת. 

( בניית מערכת בקרה הכוללת ברזי פיקוד 2 -פיתוח מערכת ניטור ו ( 1: ותי אבני דרך עיקריתש

 רים. נכון למועד המתאר אוגווינד לא קבעה מועדים לתחילת פיתוח מערכת הבקרה. מבוק

למערכת מוצר משלים תהווה  ,בהצלחה שתפותח ככל אשר, זומערכת  .מערכת השלת עומסים .6.2

 , אירופהלקוחות )בדרך כלל בארצות הבריתעבור מיועדת . מערכת השלת העומסים האגירה

חשמל  תעריףל מבוסס עשלהם חשבון החשמל ש( ככל שיהיו ובשווקים מערביים נוספים

)קנס(  תשלום נוסףעל  כןו בשוק היצעהו ביקושה שעותל בהתאם משמעותית המשתנה דינמי

ככל  ,מערכת השלת עומסים.  (Demand charge) הלקוח של מסוימת חשמל צריכת מעל

ומטרתה אוגווינד הקיימת של האגירה אמורה להיות חלק ממערכת  ,שתפותח בהצלחה

כיבוי והדלקה של במפעל בו היא מותקנת על ידי על מערך המדחסים לאפשר שליטה 

כאשר עלות החשמל הינה ו המדחסים הפועלים במפעל בהתאם לעלויות החשמל המשתנות

הנצרך על ידי המפעל על בסיס את האוויר הדחוס  תספקמערכת השלת העומסים  גבוהה

 מערכת של הפיתוח תקציב אוגווינד להערכתעל ידי אוגווינד.  מערכת האגירה אשר הותקנה

חיזוי צריכת חשמל  מערכת"ח והוא כולל, בין היתר, פיתוח ש 0.5-כ על יעמוד העומסים השלת

 לצורך גבוה ללחץ פיקוד ברזי הכוללת בקרה מערכת בנייתובטכנולוגיית בינה מלאכותית 

נכון למועד המתאר אוגווינד לא קבעה מועדים לתחילת פיתוח  . מפעלית כלל עומסים השלת

 מערכת השלת העומסים.

 עולביצ ןמתו במשא מצויה וכן הפיתוחבשלבי נמצאת אוגווינד  .המרת אוויר דחוס לאנרגיה .6.3

המייצרת חשמל מאנרגיות ישראלית בשיתוף עם חברה  ,בקיבוץ בנגב ראשוני פיילוט

אמור  ,ביצוע הפיילוט לרבות יושלם בהצלחה, שפיתוחומוצר אשר ככל פיתוח ל ,מתחדשות

 שלמערכת האגירה הקיימת . מוצר זה יתבסס על לפעול בשוק אגירת האנרגיה למשק החשמל

טכנולוגיה ייחודית להמרת אנרגיה אגורה באוויר דחוס לאנרגיה חשמלית של שילוב באגווינד 

 4 -הפיילוט הראשוני יעמוד על כ אוגווינד תקציב הפיתוח והקמת להערכתבנצילות גבוהה. 

למשק החשמל  דחוס אוויר לאגירת המוצר פיתוח סיום, היתר בין, כולל והוא₪ מיליון 
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 ט הראשוני לרבות כוח אדם, חומרים וקבלני משנה. והפייל והקמת

 -אשר צמח ב אנרגיה עבור משק החשמל הינו שוק מתפתחהנכון למועד המתאר, שוק אגירת 

בשנה  74%( של CAGRוצפוי לצמוח בקצב צמיחה ממוצע )  2018 -ל 2017בין השנים  100%

ככל שהחשמל מבוסס על מקורות מתחדשים )לדוגמא: מעבר לכך,  .17השנים הקרובות 5-ב

ממקורות אחרים הביקוש לאגירת רוח, שמש( אשר הינם יציבים פחות ביחס לאספקת חשמל 

 .18גדל חשמלאנרגיה עבור משק ה

תחום אגירת בפועלות המספר רב של חברות נכון למועד המתאר, למיטב ידיעת אוגווינד, ישנן 

: סוגים עיקריים לושהש. חברות אלו מתחלקות לבישראל ובחו"ל האנרגיה עבור משק החשמל

אשר ברובן אוגרות  שעהלאגירה גדולות בעלות נפחי אגירה של מאות מגה וואט  תחנות( 1

 קשורה זו טכנולוגיה של ההטמעה יכולת. 19אנרגיה למערכת החשמל באמצעות אגירה שאובה

 עבור וכרוכה בעלויות הקמה גבוהות ולכן מוצדקת רק מסוים טופוגרפי מיקום עם ישיר בקשר

 אחת, שאובה אגירה תחנות שתי הוקמו, בישראל. שעהל וואט מגה מאות של אגירה נפחי

( סוללות )מצברים( ליתיום איון המבצעות אגירת אנרגיה 2; הירדן בכוכב והשנייה בגלבוע

. לטכנולוגיה זו יש מספר שעהל וואט מגה עשרות קרי בינוניים גודל בסדרילמשק החשמל 

פסולת בלתי ממוחזרת, שימוש  ,, בלאימוגבלמגבלות ביניהן: נצילות דועכת, אורך חיים 

טכנולוגיה נוספת לתחום אגירת אנרגיה בתצורת אוויר ( 3; ת גבוההבמחצבים מוגבלים ועלו

מטר מתחת  400עד  300תת מימיים בעומקים של  מיכלי אגירהדחוס מתבצעת על ידי הטמנת 

הקנדית(. לטכנולוגיה זו יש מספר מגבלות טכניות  HydroStor)כדוגמת חברת  לפני הים

מטר מצריכה סלילת כבלי חשמל  400עד  300לעומקים של  מיכלי אגירהוכלכליות כגון הורדת 

אלה מייצרים כוח ציפה אדיר  מיכליםהעומק הנדרש והמרחק משפת החוף.  לאור למרחק

על ידי משקולות מתאימות. מערכות אלו מוגבלות אך ורק לאיזורים ימיים  ךמלהיתהצריך 

 גאוגרפי. הני וטכהבמישור הכלכלי,  ןאו אגמיים. שלוש המגבלות שהוצגו הינ

החשמל  למשקהאויר הדחוס למערכת החשמל המפותחת על ידי אוגווינד מיועדת  אגירת

ומאפשרת להתגבר על הקשיים הקיימים כיום של אגירה למערכת בסדרי גודל בינוניים 

 החשמל באמצעות סוללות כאמור.

תכנות יבשלב בדיקת ה מפורטים לעיל מצוייםהחדשים והמשלימים היצוין כי המוצרים 

 עולביצ לרבות ניהול מו"מ ,הפיתוחהמרת אוויר דחוס לאנרגיה נמצאת בשלבי  כאשר בלבד

עלויות מחקר ופיתוח . פיתוחם של מוצרים משלימים וחדשים אלו דורש ראשוני פיילוט

עמידה בתקינה והוראות חוק במדינות שונות ובישראל אשר אינן ידועות וכן  זמן רב, ניכרות

האמור לעיל בנוגע למוצרים המשלימים והחדשים ובנוגע  לאוגווינד נכון למועד מתאר זה.

שוק אגירת האנרגיה במשק החשמל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ל

                                                           
 2019אשר פורסמו בשנת   בעניין זה ראה: נתוני התאחדות האנרגיה האמריקאית ובלומברג 17
  https://www.iea.org/tcep/energyintegration/energystorage 

 2019אשר פורסמו בשנת   בעניין זה ראה: נתוני התאחדות האנרגיה האמריקאית ובלומברג 18
  https://www.iea.org/tcep/energyintegration/energystorage 

בשיטה זו נבנה אגם מלאכותי הממוקם בהפרש גובה של מספר מאות מטרים מאגם נוסף. בזמן טעינת המערכת מים  19
ה פוטנציאלית שערכה שווה למסת נשאבים מהאגם התחתון לאגם העליון ובכך האנרגיה החשמלית האגורה מומרת לאנרגי

 הגבהים בין המאגרים.  המים שנשאבה לאגם העליון כפול הפרש

https://www.iea.org/tcep/energyintegration/energystorage
https://www.iea.org/tcep/energyintegration/energystorage
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המתאר. מידע והינו מבוסס על אינפורמציה הקיימת באוגווינד נכון לתאריך  1968 -התשכ"ח

, בין היתר, בהתבסס המתארל אוגווינד או כוונות שלה נכון לתאריך כולל הערכות שזה גם 

על הידע שנצבר לאוגווינד בנושא זה והערכות שונות ביחס למצב השווקים בהם פועלת 

אוגווינד אשר תלויים בגורמים חיצוניים רבים אשר אינם בשליטת אוגווינד ולפיכך אין כל 

בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש והתוצאות 

התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה, בין היתר, במקרה של אי קיום משאבים 

מספיקים לפיתוח המוצרים הנ"ל, ירידה בביקושים בשוק אגירת האנרגיה האמור, האטה 

קבלת אישורים  כלכלית שינויים בשערי המטבע או עלויות היצור צרכי אוגווינד לגיוס כספים

יכולת אוגווינד  ,ינד להשקיע את ההון הנדרש לפיתוח הנ"לורגולטורים נדרשים יכולת אוגו

 ,לעמוד בתנאי הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות ובהליכים הפרוצדוראליים הכרוכים בכך

או גורמים /והצלחת ניסויים ו/או בדיקות היתכנות ככל שאלו יידרשו, השלמת הפיתוח 

ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  אוגווינדנוספים אשר אינם בשליטת 

לאור הנ"ל ההערכות של אוגווינד אשר על בסיסן הוצג המידע כאמור עשויות  למתאר. 30

 להתממש כולן או חלקן או להתממש באופן שונה מהותית.   שלא

 לקוחות .7

למפעלים הנלווים  שירותיהמספקת את אגירת האוויר הדחוס ומערכת אוגווינד מוכרת את 

תעשייה וה פלסטיקה, אריזה, מזון, טקסטיל, תעשיה פטרוכימית, תעשיית הרכב-מתעשיות ה

  . ביטחוניתה

 נכון למועד המתאר מכירות אוגווינד הינן בשוק הישראלי בלבד. 

 מפעלי תעשייה גדולים  .7.1

במסגרתו גדולים מתבצעת לאחר מו"מ פרטני התעשייה ההתקשרות בין אוגווינד למפעלי ה

 מתכננים הצדדים יחדיו את מיקום התקנת מערכת האגירה ודרכי התקנתה. 

נע בין מאות אלפי ש"ח לבין מפעלי התעשיה נכון למועד המתאר, היקף מכירות אוגווינד ל

 . עללגודל מערכת האגירה הנרכשת על ידי המפבהתאם למכירה בודדת  ש"חמיליוני 

מבצעת  םלאחריהמספר שבועות  אורךאצל הלקוח האגירה תהליך התקנת מערכת על פי רוב, 

לאורך חודשים ספורים. אצל הלקוח ומבחני קבלת המערכת אוגווינד מבחני בקרת איכות 

האוויר לחץ פרופיל  אתבמסגרת המבחנים האמורים בוחנים הצדדים להסכם, בין היתר, 

חיסכון בעלויות דיחוס האוויר ובצריכת החשמל במפעל לאחר השיעור את ו לאורך זמןבמפעל 

 להלן(. 7.2.1שיעור החיסכון כאמור ראה בסעיף בחינת הטמעת מערכת האגירה )לפירוט דרכי 

לקוח ועד מול הסכם המרגע חתימת ההתקנת המערכת וקבלתה אצל הלקוח משך השלמת 

 חצי שנה.  כחודשיים לכלרוב בין  כתסיום מבחני הקבלה והעברת המערכת אל הלקוח אורל

  :המודל העסקי למכירה למפעלי תעשייה גדולים .7.2

למפעלי תעשייה האגירה מערכת למכירת המודל העסקי של אוגווינד  ,למועד המתאר  .7.2.1

האגירה מודל מכר, במסגרתו הלקוח משלם בעבור התקנת מערכת הינו גדולים 

התשלום עבור מערכת האגירה . )כמפורט להלן( ותבהתאם לאבני דרך שונורכישתה 
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: חלקו כמקדמה, חלק נוסף בסיום על בסיס אבני דרך מבוצע על פי רוב בתשלומים

וחלקו האחרון לאחר עמידה במבחני הקבלה. בחלק האגירה התקנת מערכת 

התחייבה אוגווינד כי עמידה במבחני מפעלי התעשייה הנ"ל מההסכמים בין אוגווינד ל

בצריכת החשמל של מערכת דיחוס מוסכם מינימאלי , בין היתר, חיסכון תכוללהקבלה 

החיסכון בעלויות האמורות האוויר במפעל המחוברת למערכת האגירה של אוגווינד. 

לאורך תקופת לפני התקנת המערכת על ידי אוגווינד ולאחר התקנת המערכת נמדד 

ן שנמדד בתקופת מבחני . בהתאם לחיסכועילל 7.1כמפורט בסעיף  מבחני הקבלה

 . הקבלה מבצעים הצדדים ההערכה ביחס לחיסכון הצפוי על פני מספר שנים

המשך מודל עסקי נוסף, אשר אמצעות ב לפעול אוגווינד החלה ,נכון למועד המתאר  .7.2.2

 העסקיללקוחות ובבחינת יתרונות המודל  ולשווק היישומו תלוי, בין היתר, ביכולת

מכר היחד ובמקביל למודל  המודל העסקי הנוסף יופעלנכון למועד המתאר, הנ"ל. 

  המפורט לעיל.

החלה אוגווינד למכור את מערכת  2019מודל השתתפות בחסכון: ברבעון השני של שנת 

מודל )להלן: " Revenue sharing/ Save Sharingבמודל מכירות בשיטת האגירה 

שאוגווינד החלה "(. על פי מודל ההשתתפות בחיסכון, כפי ההשתתפות בחיסכון

אצל הלקוח. התמורה לה האגירה אוגווינד נושאת בעלות התקנת מערכת  ביישומו

לקוח )ככל שיהיה( יווצר אצל התחושב כאחוז מהחיסכון שאוגווינד תהיה זכאית 

 בצריכת החשמל של מערכת דיחוס האוויר במפעל המחוברת למערכת האגירה של

ביחס מותאם לספיקות האוויר הנמדדות )משמע, בהתייחס להיקף הפעילות  ,אוגווינד

באמצעות מדי הספק חשמלי אשר יותקנו במדחסים מדד יחסכון זה ישל המפעל(. 

מדי ספיקת גז שיותקנו בצנרת הגז של המפעל. שני מדים אלה ימדדו את באמצעות ו

אליה חוברה המערכת של במפעל  מערכת דיחוס האווירעלויות החשמל של השינוי ב

של המדחסים ימדדו לפני התקנת המערכת על ידי  ת החשמלעלויות צריכאוגווינד. 

אוגווינד )לאורך תקופה של מספר שבועות( ולאחר התקנת המערכת על ידי אוגווינד 

 שנמדד בעלויות החשמל של המפעל חיסכוןה)לאורך תקופה של מספר שבועות נוספים(. 

עם הלקוח ועל פי קריטריונים תקופת ההתקשרות ר שלבים שונים לאורך יבחן במספי

שיקבעו בין הצדדים. מודל זה הינו ראשוני בלבד כאשר אוגווינד בוחנת דרכים שונות 

עם לקוח אחד בלבד על הסכם למכירת אוגווינד חתמה על נכון למועד המתאר, ו ליישומו

אותו  עבור מערכת האגירההתקנת ; ומערכת האגירה במודל ההשתתפות בחיסכון

 בשלב ההתקנה. כעת  לקוח נמצאת

ללקוח אשר  נות שוניםאוגווינד סבורה כי מודל ההשתתפות בחיסכון טומן בחובו יתרו

. האגירהאינו נדרש לשאת בעלויות התקנת מערכת הלקוח כי העיקרי שבהם הינו 

על הכנסות ורווחי ן ההשתתפות בחיסכואוגווינד טרם סיימה את בחינת השפעת מודל 

   .  אוגווינד

 פעלי התעשייה נת במהמותקמערכת אחריות ל .7.3

לא ל ,על פי רוב, אוגווינד מעניקה למפעלים השונים בהם מותקנת מערכת האגירה אחריות
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מתחייבת אוגווינד להחליף  . במסגרת אחריות זומשך תקופה של כשנתייםל ,תשלום נוסף

אינה האגירה בו מערכת במקרה האגירה  תרכיבים במערכו/או האגירה ולתקן את מערכת 

האגירה למערכת מציעה אוגווינד ללקוחותיה אחריות  , על פי רוב,לאחר תקופה זותקינה. 

שירות בתשלום בין הלקוח למתן בכפוף להתקשרות בהסכם וזאת למספר שנים נוספות 

שביצעה לעניין ההפרשה לאחריות . של המערכתלאוגווינד לביצוע תחזוקה ותיקון ליקויים 

   . 2018י"ד לדוחות הכספיים של אוגווינד לשנת 2ראה ביאור אוגווינד 

יובהר, כי מערכת האגירה אשר פותחה על ידי אוגווינד הינה מוצר חדש הנמכר על ידי אוגווינד 

למועד נכון  ,( ומשכך, אין לאוגווינד2016משנת החל מספר שנים בודדות בלבד )מזה ללקוחות 

ו/או בנוגע )ככל שתידרש( מידע בנוגע לצרכי האחריות בהם תידרש אוגווינד לשאת  ,המתאר

 .  ארוכות לאורך שניםהאגירה מערכת התקינה של לפעילות 

  התעשייה הביטחונית .7.4

 לקוח נוסף של אוגווינד הינו התעשייה הביטחונית. 

כקבלן משנה עבור ספק שירותים של משרד הביטחון.  משמשת אוגווינד 2017החל משנת 

אוגווינד למועד המתאר, ל .ההתקשרות עם קבלן השירותים הנ"ל אינה מעוגנת בהסכם בכתב

מכירות אוגווינד  טחונית.יאין יכולת להעריך את היקף המכירות העתידי עבור התעשיה הב

אוגווינד ועשויות להוביל  עבור התעשייה הביטחונית תלויות בגורמים אשר אינם בשליטת

נכון למועד מכירות אוגווינד לתעשייה הביטחונית היקף להיקף מכירות גבוה משמעותית מ

 כמו גם להיקף נמוך יותר מהיקף המכירות כיום.    המתאר 

אין התחייבות , עם משרד הביטחון אינה התקשרות ישירהשל אוגווינד ההתקשרות  ,על פי רוב

על פי הזמנה  ,במסגרת זותקשרות. אוגווינד מספקת הלהמשך ה להיקף ההתקשרות ו/או

פתרונות שונים הכוללים בתוכם אלמנטים מסוימים של  ,בפועל )ללא הסכם התקשרות(

ללא מתן אחריות ו/או  , זאתלפי הצרכים הביטחוניים צבאייםוכקבלן משנה האגירה מערכת 

 ו/או בחינת החיסכון האנרגטי. שירותי תחזוקה עתידיים

 33% -מכירות אוגווינד למשרד הביטחון היוו כ 2019ולרבעון הראשון של שנת  2018נכון לשנת 

ממכירות אוגווינד ברבעון הראשון של  99% -וכ 2018מסך המכירות הכולל של אוגווינד בשנת 

לתעשייה הביטחונית על בסיס הידע של אחרים ירותים שהעניקה אוגווינד , בנוסף. 2019שנת 

 בהתקנות תת קרקע.  אוגווינד

מערכת האגירה אין לה תלות בלקוח מסוים. מכירות נכון למועד המתאר, להערכת אוגווינד, 

ות שהתקבלו מלקוח מסוים מנה מסוימת הזניכול ובשודרכן  נמצאות בראשיתשל אוגווינד 

 יהוו חלק עיקרי ממחזור המכירות של אוגווינד. 

 10%מהוות  מלקוח זה מכל לקוח אשר הכנסות אוגווינד  להלן פירוט ההכנסות של אוגווינד

והרבעון  2017תוך השוואה להכנסות משנת  2018ת נסות אוגווינד לשנאו יותר מסך הכ

 :)אלפי ש"ח( 2019הראשון לשנת 
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סך  לקוח

ההכנסות 

לשנת 

2017 

אחוז מסך 

הכנסות 

אוגווינד 

בשנת 

2017 

סך 

ההכנסות 

לשנת 

2018 

אחוז מסך 

הכנסות 

אוגווינד 

 2018בשנת 

סך 

ההכנסות 

 1רבעון 

2019 

אחוז מסך 

הכנסות 

אוגווינד 

 2019 1 ברבעון

רפאל מערכות 

לחימה מתקדמות 

 בע"מ 

60 9% 1,064 34% - - 

סלמן והבה  

תעשייה 

 ביטחונית 

234 34% 1,036 33% 1,488 99.8% 

ם פתרונות לש

 )מפעל אריזה

תעשייתי בבעלות 

בעל עניין 

 באוגווינד(

240 35% 350 11% 25 0.02% 

 - - 10% 314 - - לקוח ד'

 

לעניין  ,תחזיות והנחות אוגווינד בנוגע ללקוחות ושותפים עסקיים פוטנציאליים של אוגווינד

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, בחיסכון  ההשתתפות המודלים העסקיים של אוגווינד ומודל

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות אוגווינד בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים 

אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של אוגווינד. הערכות אלו עשויות 

ך, כתוצאה מגורמים שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוער

שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או אי עמידת 

 להלן.  30ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  ביעדיההאגירה מערכת 

 שיווק והפצה .8

 . ובתעשייה הביטחונית נכון למועד המתאר, מתמקדת אוגווינד בשוק מפעלי התעשיה בישראל

 התעשיהשיווק מוצרי אוגווינד בישראל מבוצע, על ידי הנהלת אוגווינד אשר סוקרת את מפעלי 

הרלוונטיים הן ביחס לתחום בו פועלים מפעלי התעשיה הנ"ל, השימוש של המפעלים השונים 

השימוש במערכת  במדחסים והיכולת הפוטנציאלית לחיסכון בעלויות האנרגיה למפעל באמצעות

    אגירת האוויר הדחוס של אוגווינד. 

פוטנציאלים המבצעת אוגווינד פניה יזומה ללקוחות פעמים רבות  הללוהשיווק  פעולותבמסגרת 

 . לאוויר דחוס ונפגשת עם אלו המתעניינים במערכת האגירה

צריכת האוויר מבצעת אוגווינד סימולציה בהתבסס על ככל שישנה התעניינות מצד לקוחות אלו 

את הנדרשת ללקוח והאגירה גודל מערכת על מנת לאמוד את הדחוס אצל הלקוח הפוטנציאלי 

השימוש במערכת האגירה של אוגווינד. על בסיס סימולציה  באמצעותסכון האנרגטי יפוטנציאל הח

 זו מגישה אוגווינד ללקוח הפוטנציאלי הצעת מחיר עבור מערכת אגירת האוויר הדחוס.
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אוגווינד הינה הינה על פי הזמנות בפועל. עם אוגווינד ההתקשרות  הנוגע לתעשייה הביטחוניתבכל 

)משמע, שלאוגווינד ישנו אישור לספק מוצרים למשרד הביטחון( משרד הביטחון  שלספק מאושר 

 אוגווינד הינה קבלן רשום בהתאחדות הקבלנים.  ,בנוסף

)תנאים אלו  תועבודות ממשלתיביצוע כקבלן מוכר ל רישומהלאחרונה קיבלה אוגווינד אישור ל

 רשאיתאוגווינד  עם קבלת אישור כאמור . מכירות(מינימאלי של כוללים, בין היתר, עמידה בסך 

 מול משרד הביטחון ללא צורך בהתקשרות מול קבלן משנה.  הישירקבוע בהתקשרות באופן לעבוד 

מערכת אשר משווקים את חיצוניים סוכנים  אוו/נכון למועד המתאר, אין לאוגווינד מפיצים 

, אם וככל שישולם עם השלמת המיזוג עם ביומדיקוואין לה תלות באמצעי שיווק כאמור. האגירה 

בין  ,ויפעלכעובד לאוגווינד בתפקיד של סוכן מכירות אריאל בן דיין אל"מ במיל'  יצטרףבהצלחה, 

 . בשיווק והפצת מוצרי אוגווינד ,היתר

טחונית התקשרה אוגווינד בהסכם יעוץ עם מר עמנואל יבכל הנוגע למכירות לתעשייה הבכמו כן, 

 הלן. ל 16.4.6 (. לפירוט ראה סעיףבאוגווינדהינה בעלת עניין  אביו שלם )אשר חברה בבעלות

ככל שתחליט אוגווינד בעתיד )בכפוף לעמידתה בתקינה נדרשת בחו"ל אשר נכון למועד מתאר זה 

לאוגווינד( לפעול בשווקים מחוץ לישראל היא תבחן את צינורות השיווק הרלוונטיים אינה ידועה 

 לשווקים אלו.  

הינן בבחינת מידע צופה פני  ,העתידיות שלההערכות אוגווינד בדבר פעילויות שיווק וההפצה 

עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות אוגווינד בדבר התפתחויות ואירועים 

ידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של אוגווינד. הערכות אלו עת

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 

 להלן.  30ורמי הסיכון המפורטים בסעיף התממשות איזה מג

 צבר הזמנות .9

מערכת וכרות כאשר השליטה במלמפעלי תעשייה של אוגווינד  האגירההכנסות ממכירת מערכות 

מועברת ללקוח. מועד המסירה הינו המועד בו הושלם תהליך הקבלה על ידי הלקוח האגירה 

  .לעיל)"מוצרים ושירותים"(  4 כמפורט בסעיף

בשלבי ביצוע שונים וטרם הוכרה הכנסה המצויים לאוגווינד מספר פרויקטים נכון למועד המתאר, 

בגינם. פרויקטים אחרים טרם החלו, אך אושרו לביצוע, לרבות הסכמות בנוגע להיקף הכספי של 

אלו המצויים בשלבי יצוין כי עיתוי ההכרה בהכנסה מפרויקטים  עם הלקוח. הסכם ההתקשרות

תלויה בהשלמת הליך קבלה על ידי הלקוח, והנתונים המוצגים בטבלה מטה מבוססים  שוניםביצוע 

בדבר השלמת הליך זה ועשויים להשתנות בהתאם למועד הקבלה על ידי הלקוח  אוגווינדעל אומדני 

מצויים בהליכי משא ומתן הבפועל. כמו כן, יצוין כי הנתונים בטבלה מטה אינם כוללים הסכמים 

אינם כוללים הזמנות המצויות בתהליכי אישור שונים מהתעשייה הביטחונית  ,מותרם נחוטשונים 

את הסכם וכן אינם כוללים  ;אשר יצאו לפועל, ככל שיצאו, רק לאחר קבלת ההזמנה בפועל

וסכום התקבולים היות  2019מודל חלוקת רווחים שנחתם עם לקוח ברבעון השני לשנת התקשרות ב

 טלפירו )ככל שיניב(, ע בשלב זה ותלוי בהיקף החיסכון בפועל אותו הוא יניבאינו ידופרויקט זה מ
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 . לעיל 7.2.2ראה סעיף 

ע שונים וטרם ומפרויקטים המצויים בשלבי ביצנכון למועד המתאר אוגווינד צופה כי ההכנסות 

 ומועדי קבלתם הינם כדלקמן: הוכרה ההכנסה בגינם כמפורט לעיל 

  )אלפי ש"ח( הכנסה צפויה מועד 

 2,650 2019רבעון שני 

 3,130 2019רבעון שלישי 

 1,780 2019רבעון רביעי 

  אין צבר הזמנות לתעשיה הביטחונית.  אוגווינד, לכן כמו

 ביצוע בשלבי מצויים ,הערכות אוגווינד בדבר הכנסותיה מפרויקטים אשר טרם נמסרו ללקוח

צופה פני עתיד, כהגדרתו  ינן בבחינת מידעה לעיל כמפורט בגינם ההכנסה הוכרה וטרם שונים

בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות אוגווינד בדבר התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של אוגווינד. הערכות אלו עשויות שלא 

הוערך, כתוצאה מגורמים שונים, להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי ש

 ואו/העברת מערכת האגירה ללקוח העדר הצלחה ב ואו/הצלחה במבחני הקבלה  העדרביניהם 

 להלן.  30הסכומים המתחייבים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף אי קבלת 

 תחרות .10

, לא קיים מוצר ספציפי המאפשר אגירת אוויר דחוס נכון למועד המתאר, למיטב ידיעת אוגווינד

בנפחים ולחצים גבוהים כדוגמת מערכת אגירת האוויר הדחוס אשר פותחה על ידי אוגווינד לצורך 

 השגת שיפור בנצילות האנרגטית של מערך המדחסים. 

קפים לאגירת אויר דחוס בהיעיליים למיטב ידיעת אוגווינד, נכון למועד המתאר קיימים מכלים 

קוב ליחידת אגירה אשר פותחה על ידי  50עד  30קוב( )וזאת לעומת  1-5נמוכים משמעותית )

למיטב ידיעת אוגווינד, מחירם של מכלים עיליים אלו גבוה משמעותית ממחיר מערכת אוגווינד(; 

( והם מיועדים לנפחים קטנים יותר מהנפחים המוצעים כיום על 100%האגירה של אוגווינד )מעל 

לשמירה על פעילות תקינה של מדחסים.  ומשכך, משמשים בעיקרם די מערכת האגירה של אוגווינדי

משמע, מתן זמן תגובה מספק לשינויים רגעיים בצריכת האוויר הדחוס שמייצרים המדחסים 

 במפעל. 

ל פתרונות אגירה אלו מסופקים על ידי יצרנים רבים, לרוב על ידי יצרני מכלי פלדה, לדוגמא בישרא

 קום ועוד.-נמכרים מכלים על ידי חברות פלגז, אריתוך, גולדבר, אייר

למשק החשמל ראה סעיף  סודח ירואו אגירתל אוגווינד ידי על המפותח צרולמ ביחס לתחרות בנוגע

 לעיל.  6.3

האוויר הדחוס מבוצעת במפעלים אספקת " מוצרים ושירותיםלעיל תחת " 4 כמפורט בסעיף

השונים באמצעות שימוש במדחסים. מערכת אגירת האוויר הדחוס אשר פותחה על ידי אוגווינד 

 של המפעל ומייעלת בפועל את פעילות המדחסים הקיימים. האוויר משתלבת יחד עם פעילות דיחוס

היצרניות הגדולות  5 יצרנים בעוד 200 -פועלים כהעולמי בשוק המדחסים  ,נכון למועד המתאר
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 . 20%47.5מחזיקות נתח שוק של 

מערכת האגירה שוק המדחסים הינו שוק יציב בו פועלות חברות משך שנים רבות ואוגווינד ו

 על ידה מהווה, נכון למועד המתאר, חלק לא מהותי בשוק זה.  השפותח

 המגובה משמעותי טכנולוגי , יתרוןייחודי עידאוגווינד מתמודדת עם התחרות הנ"ל באמצעות 

מוניטין,  ,רב ובעומק שונים קרקע בסוגית תת קרקעיות בהתקנו ייחודי רשומים, ניסיון בפטנטים

 ביצוע עבודות באיכות גבוהה, עמידה בלוחות זמנים מהירים תוך תמחור אטרקטיבי.

 אולם  תהביטחוניתעשייה ישנם מוצרים תחליפיים עבור הלמיטב ידיעת אוגווינד למועד המתאר, 

ישנם יתרונות שאין  תטחונייבתעשייה המערכת האגירה של אוגווינד עבור הקציות ליאפלל

  . תהביטחוני תעשייהלתחליפים אחרים ב

 עונתיות .11

של אוגווינד. עם מערכת האגירה נכון למועד המתאר לעונתיות אין השפעה מהותית על מכירות 

אוגווינד כי מעריכה הינו מוצר בעל עלות משמעותית,  זאת, היות והמוצר הנמכר על ידי אוגווינד

, בסמוך למועד גדלו לקראת הרבעון הרביעי של השנהיהאגירה מערכת בעתיד מכירות שייתכן 

 סגירת תקציבי המפעלים השונים לשנה שלאחר מכן.

 מכירת מערכת האגירה עבור צרכים ביטחוניים עשויה להשתנות בהתאם לתמורות במצב הבטחוני

  בארץ ובעולם.

 ייצור כושר .12

נכון למועד המתאר, קיים לאוגווינד כושר ייצור מספק עבור המוצרים הנמכרים על ידה וכן כושר 

מערכת . החודשים הקרובים 12 -בהאגירה ייצור אשר יאפשר תמיכה בגידול במכירות מערכת 

ה מספקים וקבלני האגירה של אוגווינד מורכבת מחומרי גלם שונים אשר נרכשים על ידי החבר

 משנה שונים, לרבות המכל.

מהווה חלק ו "פנימית"משמש כמעין ההמכל  ,"ספקיםלהלן תחת סעיף " 17 כמפורט בסעיף

מיוצר על ידי ספק במזרח הרחוק, בעוד יתר חומרי הגלם הנדרשים לייצור מערכת האגירה ממערכת 

 מיוצרים בישראל על ידי ספקים שונים. האגירה 

על בסיס הזמנות בפועל ולפי המפרט הנדרש מכל נכון למועד המתאר, אוגווינד רוכשת את ה

 (.  קוב 50קוב לבין  30להתקנה אצל הלקוח )גודל המכלים יכול לנוע בין 

וכן להכשיר כוח של המכלים לרכוש בעתיד מלאי בכוונתה אוגווינד  התאם למצבה הפיננסי שלב

 טים וטכנאים( על מנת לעמוד בכושר הייצור העתידי.אדם מקצועי נוסף )מנהלי פרויק

אספקת מערכת האגירה עבור התעשיה הבטחונית אינה דורשת היערכות שונה או כושר יצור שונה 

 מפעלי תעשייה. מהמערכת האגירה המיועדת ל

האמורות לעיל, הינן בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע  תחזיות והנחות אוגווינד

צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר 

מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של אוגווינד, לרבות, הגידול במכירות של 

                                                           
 .  לעיל 3ראה ה"ש 20
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. הערכות אלו עשויות החודשים הקרובים 12 -ל מערכת האגירה בהאגירה והמכירות ש מערכת

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי אוגווינד, כתוצאה 

 למתאר . 30מגורמים שונים, וביניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  .13

בודדים בחודש( להשכרת ₪ סכם שכירות בסכום לא מהותי )אלפי אוגווינד הנכון למועד המתאר ל

לתקופה בלתי מוגבלת אשר ניתן , אשר הינו מתחם משרדים ברחובות במתחם פאוורבול משרדים

 31ליום  אוגווינדא' לדוחות הכספיים של  20ור . לפירוט ראה ביאלביטול בהתראה של חודש ימים

 .2018בדצמבר 

כחלק  2013מתקן ניסויים בסמוך לקיבוץ יוטבתה החל משנת בעורכת שימוש כמו כן אוגווינד 

 25,000ערבות בנקאית בסך הון הטבע העמידה במסגרת זאת, מהיותה חברה בחממת הון הטבע. 

נכון למועד המתאר,  .2019אשר פקעה במהלך חודש מאי  ש"ח לטובת הרשות למקרקעי ישראל

מנהלת משאים ומתנים עם הרשות למקרקעי ישראל להארכת התקופה לביצוע ניסויים  אוגווינד

 לתשלום , ככל הנראה,אוגווינדתידרש בהצלחה  נים אלו יסתיימוומת יםבמתקן הנ"ל. ככל שמשא

גווינד להמשיך ו. ככל שלא תצליח אבסכום לא מהותי לאוגווינד ערבות בגין הארכת השכירות

 מש את אוגווינד כמתקן ניסוייםשאתר מקום חלופי שים תידרש אוגווינד ללהחזיק במתקן הניסויי

   .ת לא מהותית לאוגווינדולהערכת אוגווינד המעבר למקום החלופי, ככל שיידרש, יהיה בעל

יום ל אוגווינדשל  יםהכספי ותלדוח 9הכספי מספר ראה ביאור  אוגווינדלעניין הרכוש הקבוע של 

 .2018בדצמבר  31

 ופיתוחמחקר  .14

 . סקירה של פעילות המחקר והפיתוח בתחום הפעילות ותוצאותיה .14.1

פעילות המחקר והפיתוח של אוגווינד מתמקדת בפיתוח מתמיד של מערכת אגירת האוויר 

 6 המוצרים החדשים המפורטים בסעיףמוצרים משלימים ו/או הדחוס ובפיתוח עתידי של 

 ,הינה פרי פיתוח ארוך שנים של ד"ר יוגב של אוגווינד האגירהמערכת  ".מוצרים חדשים"

. חלקי המערכת מוגנים בפטנטים )חלקם רשומים וחלקם דסים נוספיםנומה ,מנכ"ל אוגווינד

  בתהליך רישום כמפורט להלן(.

 קיבלה אוגווינד לאורך השנים מענקים שונים כמפורט להלן.  האגירהפיתוח מערכת  לצורך

  הראשי מהמדען מענקים .14.2

המדען הודיעה לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן: " 2012דצמבר  חודשב

 מתחדשות לאנרגיות הטכנולוגי המרכז ועדת "( לאוגווינד כירשות החדשנות" או "הראשי

של המדען הראשי כהגדרתו בהוראת מנכ"ל  8.14מסלול ב מענקלאוגווינד  לאשר החליטה

דשות של חברת הון הטבע הפועלת כמרכז לאנרגיות תחת המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתח

 . 21"(התוכנית)להלן בסעיף זה: "המדען הראשי של  8.14מתחדשות בהתאם להוראות מנכ"ל 

                                                           
21 

https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%9
4%D7%98%D7%91%D7%94%2014_0.pdf 

https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%94%2014_0.pdf
https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%94%2014_0.pdf
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ש"ח לתקופת  2,500,000עמד של סך של אוגווינד על ידי המדען הראשי שאושר ל התקציב

מתוך התקציב המאושר  85%כאשר שיעור השתתפות המדינה הינו  חודשים 24ביצוע של עד 

"(. מלוא מענק המדען הראשי בסך מענק המדען הראשי)להלן: "₪  2,125,000לתוכנית קרי, 

. במסגרת 22ש"ח כולל השתתפות הון הטבע הועבר לאוגווינד על ידי הון הטבע 2,500,000של 

נד לתנאים שנקבעו באישור לשכת המדען התוכנית וקבלת מענק המדען הראשי כפופה אוגווי

הראשי ובכתבי ההתחייבות של אוגווינד, לחוק לעידוד מחקר ופיתוח, פיתוח וחדשנות 

ולתקנות על פיו, וכן לכללים, להוראות ולחוזרים  1984-טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד

וכללי  חוק המו"פ)להלן: " שפורסמו על ידי המדען הראשי או משרד הכלכלה והתעשייה

את שיב אוגווינד אינה נדרשת לה ,. במסלול בו הצטרפה אוגווינד לתוכנית"(המדען הראשי

, שיבועל הון הטבע אשר בהתאם להנחיות נדרשת לה מענק המדען הראשי הנ"ל וחובה זו חלה

הון הטבע פנתה . לאור הנ"ל, רשותהממכירות של מניות אוגווינד המצויות ב בין היתר,

נכון למועד המתאר, שי לאישור התקשרות הון הטבע בעסקת המיזוג. בקשה למדען הראב

 בקשה זו טרם אושרה ואישורה מהווה תנאי מתלה להשלמת עסקת המיזוג. 

הוראות מיוחדות לגבי הזכויות והשימוש בידע הקשור בתמיכת  , חלות על אוגווינדכןכמו 

המדען הראשי, במישרין או בעקיפין, וכן חובות דיווח שונות. בעניין זה הגישה אוגווינד למדען 

 2018עד  2015השנים  בנוסף, בין הודעה על עסקת המיזוג כאמור. 2019במאי,  20 הראשי ביום

וש תכניות נוספות של המדען הראשי למימון המחקר מענקים במסגרת של אוגווינד קיבלה

 "(, כדלקמן: התוכניות הנוספותופיתוח של אוגווינד )להלן: "

 כולל בסכום פרויקט לתקציב, 20.10.2015 בתאריך אושרה תכנית זו - ראשונה תכנית .14.2.1

 על ידי שניתן הכולל התקציב סכוםמהתקציב הנ"ל.  60%ובסך של  ₪ 1,896,479 של

נכון למועד המתאר הועבר ₪.  1,135,497 שלבגין תכנית זו עומד על סך המדען הראשי 

   נ"ל. סכום ההלאוגווינד מלוא 

 של כולל בסכום פרויקט לתקציב ,7.03.2017בתאריך  זו אושרה תכנית - שניה תכנית .14.2.2

ידי המדען  על שניתן הכולל התקציב . סכוםמהתקציב הנ"ל 40%ובסך של ₪  2,537,006

לאוגווינד הועבר למועד המתאר  נכון .₪ 991,230 של בגין תכנית זו עומד על סךהראשי 

   מלוא הסכום הנ"ל. 

פרויקט בסכום כולל  לתקציב ,28.02.2018 בתאריך זו אושרה תכנית - שלישית תכנית .14.2.3

סכום התקציב הכולל שניתן על ידי תקציב הנ"ל. מה 40% ובסך של עד₪  2,305,146של 

נכון למועד המתאר הועבר ₪,  886,916המדען הראשי בגין תכנית זו עומד על סך של 

  לאוגווינד מלוא הסכום הנ"ל.

כפופה אוגווינד לחוק המו"פ וכללי המדען הראשי וביניהם במסגרת התוכניות הנוספות 

מקורה במוצרים אוגווינד אשר של מכל הכנסה  4%23תמלוגים בשיעור של חובת תשלום 

                                                           
 מניות של אוגווינד.  284מסך זה ובגינו חולטו להון הטבע ₪  59,000 -הון הטבע לא השקיעה סך של כ 22
להלן "ספקים וחומרי גלם"( אחוז  17 ק במזרח הרחוק )לפירוט ראה סעיףהיות ואוגווינד מייצרת חלק מהמערכת אצל ספ 23

  שהינו אחוז ההחזר המינימאלי. 3%ולא  4%התמלוגים שאוגווינד מחוייבת בו עומד על 
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בפיתוחם תמך המדען )ואלו הנובעים ממוצרים או שירותים אלו( אשר  או בשירותים

הראשי במסגרת התוכניות הנוספות וזאת עד להחזר מלוא סכום מענקי המדען הראשי 

 במסגרת התוכניות הנוספות צמוד לדולר ארה"ב ונושא ריבית שנתית )ליבור(. 

אוגווינד ביחס למענקים בגין התוכניות הנוספות ולפרטים בדבר של  התחייבותסכומי הל

ינד לשנת ולדוחות הכספיים של אוגו 20התמלוגים בהם נשאה אוגווינד ראה ביאור 

2018   . 

 מענק במסגרת תכנית שער לשיווק בינלאומי של משרד הכלכלה והתעשייה  .14.3

תכנית מספר  במענק במסגרת תכנית שער לשיווק בינלאומי זכתה אוגווינד 2018בחודש מרץ 

 24וזאת לתקופה של  מסך התקציב הנ"ל 50%ובשיעור של ₪  400,000תקציב של ב 24 5.12

חודשים ממועד אישור המענק האמור. מטרת התוכנית הינה לסייע לחברות המצויות בתחילת 

ליך השיווק הבינלאומי וניתן לממשה כנגד הוצאות שונות הכרוכות בשיווק בינלאומי הת

 כאמור לרבות: הקמת מערך שיווק, פרסום ושיווק טיסות וכד'. 

כספי תכנית זו וטרם קיבלה מהותי של נכון למועד המתאר, אוגווינד טרם החלה במימוש 

 סכומים כלשהם מכוחה.  

צמוד למדד את המענק  שיביהיה עליה להק במסגרת תכנית זו ככל שאוגווינד תנצל את המענ

המענק ממכירות שתבצע  שבתעד לה 3%המחירים לצרכן על ידי תשלום תמלוגים בשיעור של 

אוגווינד לייצוא ביעד שאליו מומש המענק על ידי אוגווינד וזאת רק לאחר שהיקף הייצוא 

ביחס לשנת הבסיס )השנה הקלנדארית ₪  1,000,000 -בשוק היעד בו מומשה התוכנית גדל ב

 בה אושר המענק( ומסך הגידול בהיקף הייצוא של אוגווינד ביחס להיקף הייצוא בשנת הבסיס. 

 הודיעה אוגווינד למשרד הכלכלה אודות עסקת המיזוג עם ביומדיקו.  2019ליוני  26 ביום

 מענק מהאיחוד האירופאי  .14.4

אוגווינד ובין האיחוד האירופאי במסגרתו קיבלה נחתם הסכם בין  2016בחודש ינואר 

סכומים אלו התקבלו ₪.  617,000אוגווינד מימון עבור עלויות מחקר ופיתוח בסך כולל של כ 

 . 2017-ו 2016אצל אוגווינד בשנים 

 לאוגווינד חובה להשיבו.  קיימתסכום המענק מהאיחוד האירופאי אינו נושא תמלוגים ולא 

 השקעות במחקר ופיתוח  .14.5

נכון למועד המתאר, אוגווינד מימנה את השקעותיה בתחום המחקר והפיתוח מאמצעיה 

לעיל(, ממענקי המדען הראשי והמענק מהאיחוד  1.4העצמאיים )גיוסי הון, כמפורט בסעיף 

  .הלןל 20 ומהלוואות כמפורט בסעיף לעיל( 14.4עד  14.1 האירופאי )כמפורט בסעיפים

                                                           
24 

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/InternationalProjectsFinancing/GateToInternationalMarkets/Pag

internationalMarkets.aspxes/GateTo 
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ככל שיתקבלו אצל  אוגווינד מעריכה כי במהלך שנים עשר החודשים ממועד פרסום המתאר

מיליוני  5-במחקר ופיתוח סך של כאוגווינד מענקי פיתוח נוספים בכוונת אוגווינד להשקיע 

 6 אשר פורטו בסעיףו/או המשלימים המוצרים העתידיים שייעודם העיקרי הינו פיתוח  ש"ח,

יצוין, כי בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, אשר אחד התנאים להשלמתה הינו שבמועד  .לעיל

השלמת העסקה יהיה בקופת החברה הממוזגת מזומנים בסכום שנקבע בהסכם, המשך מימון 

 ההשקעות במחקר ופיתוח בשנה הקרובה כאמור יתבצע ממקורותיה של החברה הממוזגת

 .ככל שידרשו סי הוןגיוו פיתוח נוספיםמענקי לרבות באמצעות 

 הבטחונית התעשיה עבור האגירה מערכת של שונות אפליקציות ופיתוח מחקר .14.6

במסגרת עבודתה מול משרד הביטחון, אוגווינד בוחנת את התאמת מערכת האגירה לצרכים 

 ביטחוניים. 

האמורות לעיל, ביחס לסכום השנתי הנדרש לפעילות המחקר  תחזיות והנחות אוגווינד

והפיתוח של אוגווינד הינן בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני 

עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

וגווינד, לרבות, פעילות המחקר התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של א

והפיתוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

שהוערך על ידי אוגווינד, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון 

 עסקית(.למתאר )יעדים ואסטרטגיה  27למתאר ו/או כמפורט בסעיף  30הנזכרים בסעיף 

 נכסים לא מוחשיים  .15

  :להלן פירוט הפטנטים הרשומים של אוגווינד נכון למועד המתאר

הזכויות  תיאור הפטנט מספר הפטנט
 בפטנט

מועד פקיעה 
 צפוי

מדינות בהן 
 אושר

8739533 Solar augmented 
wind turbine for 

stable & dispatchable 
utility scale power 

generation 

רוח טורבינת 
משולבת פנל 

סולרי לאספקת 
אנרגיה יציבה 

 וזמינה

Or Yogev* 30/11/2031 

 

 ארה"ב

PCT/IL2013
/050354 

 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal energy 

and wind energy 
sources 

מערכת משולבת 
להפקת אנרגיה 
חשמלית ממקור 

סולרי תרמי 
 ורוח

Or Yogev*  25PCT 

                                                           
בסין, צרפת, אנגליה גרמניה,  הוגשו PCT -בעקבות ה שהוגשו( national phase applications filedהלאומיות ) הבקשות 25

    וישראל. , הודו"בארה, ישראל, איטליה
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ZL 
20138002143

9.6 

 -ו

ZL 
20151061228

5.9 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal energy 

and wind energy 
sources 

מערכת משולבת 
להפקת אנרגיה 
חשמלית ממקור 

סולרי תרמי 
 ורוח
 

Or Yogev 24/04/2033 סין 

2841767 

 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal energy 

and wind energy 
sources 

מערכת משולבת 
להפקת אנרגיה 
חשמלית ממקור 

סולרי תרמי 
 ורוח
 

Or Yogev 24/04/2033  ,צרפת
אנגליה 
 וגרמניה

2982861 

 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal energy 

and wind energy 
sources 

מערכת משולבת 
להפקת אנרגיה 
חשמלית ממקור 

סולרי תרמי 
 ורוח
 

Augwind 
Ltd 

 אירופה 

צרפת, 
גרמניה, 
איטליה 
 אנגליה

234773 

 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal energy 

and wind energy 
sources 

מערכת משולבת 
להפקת אנרגיה 

ממקור חשמלית 
סולרי תרמי 

 ורוח

Or Yogev 24/04/2033 ישראל 

9562521 

 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal energy 

and wind energy 
sources 

מערכת משולבת 
להפקת אנרגיה 
חשמלית ממקור 

סולרי תרמי 
 ורוח

Or Yogev 24/04/2033 ארה"ב 

249007 

 

System for storing 
compressed gas and 

method for 
construction thereof 

מערכת לאחסון 
גז דחוס ושיטה 

 לבנייתה

Or Yogev 16/11/2036 

 

 ישראל

PCT/IL2017
/051175 

 

System for storing 
compressed gas and 

method for 
construction thereof 

מערכת לאחסון 
גז דחוס ושיטה 

 לבנייתה

Or Yogev  26PCT 

                                                           
 בישראל, סין, אירופה והודו.   הוגשו PCT -( שהוגשו בעקבות הnational phase applications filedהבקשות הלאומיות ) 26
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 בקשות לרישום פטנטים מהותיים של החברה 

מספר בקשת 
 הפטנט

הזכויות  תיאור הפטנט             
הצפויות 

 בפטנט

מועד הגשת 
 הבקשה

מדינות 
 בהן הוגש

2398/MUM
NP/2015 

 

Hybrid system for 
electric power 

generation from 
solar-thermal 

energy and wind 
energy sources 

משולבת להפקת 
אנרגיה חשמלית 

ממקור סולרי 
 תרמי ורוח

 

Or Yogev הודו טרם נבחנה 

20178007108
5.4 

 

System for storing 
compressed gas and 

method for 
construction thereof 

מערכת לאחסון גז 
דחוס ושיטה 

 לבנייתה

Or Yogev סין טרם נבחנה 

17871478.8 System for storing 
compressed gas and 

method for 
construction thereof 

מערכת לאחסון גז 
דחוס ושיטה 

 לבנייתה

Or Yogev אירופה טרם נבחנה 

20192702050
3 

 

System for storing 
compressed gas and 

method for 
construction thereof 

מערכת לאחסון גז 
דחוס ושיטה 

 לבנייתה

Or Yogev הודו טרם נבחנה 

16/349,692 

 

System for storing 
compressed gas and 

method for 
construction thereof 

מערכת לאחסון גז 
דחוס ושיטה 

 לבנייתה

Or Yogev ארה"ב טרם נבחנה 

260175 

 

System for storing 
compressed fluid 

 

מערכת לאחסון 
 נוזל דחוס

 

Or Yogev ישראל התקבלה 

PCT/IL2019
/050675 

System for storing 
compressed fluid 

מערכת לאחסון 
 נוזל דחוס

Augwind 
Ltd. 

 PCT טרם נבחנה

 
*( אור יוגב מנכ"ל אוגווינד המחה את מלוא זכויותיו בפטנטים הרשומים ובכל קניין רוחני אחר 

נכון למועד המתאר פועל אור הנוגע לאוגווינד לאוגווינד בהמחאה מלאה ושאינה ניתנת לחזרה. 
  יוגב להעברת הפטנטים הרשומים על שמה של אוגווינד. 

לקבל אישור לבקשות הנ"ל לרישום פטנטים, כמו גם כל בקשות סיכויי אוגווינד **( יודגש כי  
הינה בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הכולל הערכות  אחרות לפטנטים
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זה ועל מתאר נכון למועד  אוגווינדהמבוססות על אינפורמציה הקיימת ב ווינדאוגוכוונות של 
ניסיון העבר שלה. מידע צופה פני עתיד אינו ודאי ועשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או 

, בין היתר בשל היותו תלוי בגורמים חיצוניים אוגווינדלהתממש באופן שונה מהותית מהערכות 
 אוגווינד, כגון עמדתם של בוחנים חיצוניים וגורמי הסיכון של אוגווינדאשר אינם בשליטת 

או כי  להלן ואין כל ודאות כי הבקשות לרישום יסתיימו ברישום פטנט 30המתוארים בסעיף 
לא יהיו ניסיונות מטעם צדדים שלישיים לתקוף פטנטים, סימני מסחר ו/או מדגמים של 

ייצרו מוצרים זהים  אוגווינדיל לכך שמתחריה של נרשמו, דבר העלול להוב אשר אוגווינד
 להתחרות בשוק בו היא פועלת. אוגווינדבאופן שיפגע ביכולת  אוגווינדלמוצרי 

 

  הון אנושי .16

עובדים במשרה חלקית ני מעסיקה חמישה עובדים במשרה מלאה, שאוגווינד נכון למועד המתאר, 

 וכן נותני שירותים שונים.

הינם ד"ר אור יוגב, המכהן כיו"ר הדירקטוריון  נושאי המשרה הבכירה באוגווינדלמועד המתאר, 

ורו"ח תמיר ווימן, המכהן ומכירות תפעול , מר גבי פרוכטר, המכהן כסמנכ"ל אוגווינדומנכ"ל 

 כסמנכ"ל כספים. 

ס בכפוף להשלמת עסקת המיזוג עם ביומדיקו ובהתאם לצרכיה בעתיד, בכוונת אוגווינד לפעול לגיו

  .ועובדים לתחום המכירות עובדים נוספים, ובכלל זה עובדים לצוות המחקר והפיתוח

 מצבת העובדים ונותני השירותים בחברה .16.1

בדצמבר  31נכון ובסמוך לתאריך המתאר וליום  אוגווינדמצבת העובדים ונותני השירותים ב

 , הינה כדלקמן: 2017-ו 2018של השנים 

 

 2017 2018 למועד המתאר תחום עיסוק

 1 1 1 מנכ"ל   

 2 2 2 כספים 

 מנכ"ל ושני עובדים  -3 מנכ"ל ועובד -2 מנכ"ל ועובד  -2 מחקר ופיתוח 

 שיווקמכירות 

 וניהול פרויקטים 
מנכ"ל, מנכ"ל  -5

תפעול ומכירות  

 ושלושה עובדים 

 מנכ"ל ועובד -2 מנכ"ל ושני עובדים -3

 

 דתלות מהותית בעוב .16.2

אוגווינד מעריכה כי קיימת לה תלות במנכ"ל החברה, ד"ר אור יוגב, אשר למועד המתאר, 

את השירותים הבסיסיים  אוגווינדמוצר הנמכר כיום על ידי אוגווינד ומעניק להאת  פיתח

 החיוניים לפעילותה, ובכלל זה לפעילותה המסחרית ופעילות המחקר והפיתוח.
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 תכנית אופציות לעובדים .16.3

ף תוכנית זו תבוטל ותוחל .27נד קיימת תכנית אופציות לעובדי אוגווינדלמועד המתאר, לאוגווי

 בתוכנית האופציות של ביומדיקו.

 תנאי העסקה .16.4

במסגרת דוח העסקה לאוגווינד אין מדיניות תגמול לנושאי משרה. , נכון למועד המתאר .16.4.1

הכוללת את אוגווינד אליו מצורף מתאר זה מאושרת גם מדיניות התגמול העדכנית של 

 אוגווינד. נושאי המשרה של , לרבות אוגווינדכלל נושאי המשרה ב

ה"ה אור יוגב, יצחק יוגב, נתן  –למועד המתאר, באוגווינד מכהנים ארבעה דירקטורים  .16.4.2

אבישר וענת צור סגל. יצחק יוגב, נתן אבישר וענת צור סגל אינם זכאים לשכר או לגמול 

שכר עבודה בגין תפקידו זכאי לבגין כהונתם כדירקטורים. אור יוגב  אוגווינדאחר מ

יו"ר דירקטוריון בגין כהונתו כנוסף , כמפורט להלן, ואינו מקבל תגמול אוגווינדכמנכ"ל 

 . אוגווינד

 מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון  .16.4.3

מועסק על פי תנאים הנקבעים בחוזה העסקה אישי. על  ,אור יוגבד"ר  ,מנכ"ל אוגווינד

יתר, לתנאים סוציאליים בהתאם לדין ולקבוע הי הסכם העסקה, זכאי מר יוגב, בין פ

בהסכמים האישיים. הסכמי העסקה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על סודיות, אי 

 . אוגווינדתחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של 

אוגווינד, שתנאיו מר אור יוגב צפוי להתקשר בהסכם העסקה חדש עם ביומדיקו ו/או עם 

יובאו לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות ביומדיקו במסגרת אישור עסקת המיזוג. 

לפיכך, בכפוף להשלמת המיזוג, הסכם העסקתו הנוכחי של מר יוגב יעודכן ולא יהיה עוד 

רלוונטי. לפרטים המלאים אודות תנאי כהונת המנכ"ל המוצעים אשר מובאים לאישור 

 לדוח העסקה. 1.11ת של בעלי מניות ביומדיקו ראה סעיף האסיפה הכללי

 ומכירות תפעולסמנכ"ל  .16.4.4

נד. בכפוף ישל אוגווומכירות תפעול למועד המתאר מר גבי פרוכטר מכהן כסמנכ"ל 

להשלמת המיזוג עם ביומדיקו, שכרו של מר פרוכטר ישולם על ידי אוגווינד בפיקוח 

. תנאי כהונתו והעסקתו של מר פרוכטר כפופים לאישור האורגנים דירקטוריון ביומדיקו

לפרטים המלאים אודות תנאי ועדת התגמול והדירקטוריון.  -המוסמכים של ביומדיקו 

כהונת מר פרוכטר אשר מובאים לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות ביומדיקו 

 לדוח העסקה. 1.13ראה סעיף 

  

                                                           
להלן( הוסכם כי  26ף במסגרת ההתקשרות עם יועץ לשעבר של אוגווינד )אשר הגיש תביעה כנגד החברה לפירוט ראה סעי 27

אשר במועד הרלוונטי טרם הוקמה יוקצו ליועץ לשעבר  בכפוף לאישורי מוסדות אוגווינד והקמת תוכנית אופציות לאוגווינד
והן  אופציות )לא רשומות( של אוגווינד. היועץ לשעבר סיים את התקשרותו עם אוגווינד בטרם הוקצו האופציות אלו 480

 . אינן נכללות בטבלת בעלי המניות של אוגווינד לפני ו/או אחרי המיזוג
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 סמנכ"ל כספים  .16.4.5

ימן מכהן כסמנכ"ל הכספים של אוגווינד. בכפוף להשלמת ולמועד המתאר מר תמיר ו

ימן ישולם על ידי אוגווינד בפיקוח דירקטוריון והמיזוג עם ביומדיקו, שכרו של מר ו

ימן כפופים לאישור האורגנים המוסמכים וביומדיקו. תנאי כהונתו והעסקתו של מר ו

לפרטים המלאים אודות תנאי כהונת מר וריון. ועדת התגמול והדירקט -של ביומדיקו 

 1.12ימן אשר מובאים לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות ביומדיקו ראה סעיף וו

 לדוח העסקה.

 הסכם ייעוץ עם בעל עניין באוגווינד .16.4.6

במסגרת מכירות המוצר של אוגווינד לתחום הצבאי והביטחוני התקשרה אוגווינד החל 

לקבל שירותי ייעוץ ממר שנים( בהסכם ייעוץ  8)לתקופה של  2018לאוקטובר  1מיום 

הינה בעלת עניין בע"מ ס.ברנט  יהודה שלם אביו מר עמנואל שלם )חברה בבעלות

הסכם ( )להלן: "אוגווינדמלקוחות  תאחהינה  מר עמנואל שלם חברה בבעלותו באוגווינד

"(. במסגרת הסכם הייעוץ עם מר שלם מעניק מר שלם לאוגווינד הייעוץ עם מר שלם

מוסכמת בגובה וזאת בתמורה לעמלה  ייעוץ בתחום הצבאי והביטחוני באופן לא בלעדי

מסך המכירות נטו )כפי שהוגדרו בהסכם עם מר שלם( אשר התקבלו אצל אוגווינד  5%

ת הסכם הייעוץ עם מר ובתקופ. ככל בשל מכירות בתחום שהוסכם לתעשייה הביטחונית

ואוגווינד תמכור את הטכנולוגיה העומדת בבסיס מוצריה הנמכרים לתחום שלם 

מהתמורה ששולמה למר  2הביטחוני צבאי יהיה עליה לשלם למר שלם, סך השווה לפי 

נכון למועד  .לפי הגבוה מביניהם, ₪ 1,000,000או סך של המכירה כאמור שלם עד למועד 

 עם הייעוץלא בוצע תשלום ואין התחייבויות לתשלום למר שלם מכוח הסכם  ,המתאר

   .שלם מר

 אינההמיזוג עם ביומדיקו עסקת הצדדים כי השלמת רו בהיבתיקון להסכם הייעוץ ה

כי השלמת המיזוג עם ר שלם וכן עילה לביטול מיידי של הסכם הייעוץ עם מ מהווה

  כאמור.מוגדלת  לקבלת עמלהביומדיקו אינה מהווה טריגר 

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  .16.5

כיסוי  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אשר תנאיו הינםלאוגווינד  ,למועד המתאר

לדירקטורים ונושאי  runoffביטוח . אוגווינד אישרה הפעלת מיליון דולר ארה"ב 1בסך של 

מיליון דולר ארה"ב ובפרמיה של עד  2עד בכיסוי של עם השלמת המיזוג המשרה של אוגווינד 

. לפרטים אודות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (אלף דולר ארה"ב )חד פעמי 20

לאחר השלמת עסקת אוגווינד שתעניק ביומדיקו לנושאי משרה ודירקטורים שיכהנו בה וב

 לדוח העסקה. 1.7סעיף  אההמיזוג ובכפוף להשלמה כאמור, ר

 פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה  .16.6

כתבי פטור ושיפוי. אוגווינד למועד המתאר לא הוענקו לנושאי המשרה ולדירקטורים ב

לפרטים אודות כתבי פטור ושיפוי שתעניק ביומדיקו לנושאי משרה ודירקטורים שיכהנו בה 

 לדוח העסקה. 1.6סעיף  אהר ת המיזוגלאחר השלמת עסק אוגווינדוב
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  אוגווינדון דירקטורי .16.7

 נתן אבישר                     ושם משפחה: שם פרטי

 דירקטור תפקיד: 
 2017במרץ 1  תחילת כהונה:

  059158865 מספר זיהוי:
  1964בדצמבר   25 תאריך לידה:

 רמת גן  66רוקח  דין:-מען להמצאת כתבי בי
  ב"ישראל/ארה אזרחות:

האם הדירקטור הינו בן משפחה של 
 בעל עניין אחר בתאגיד: 

  לא

   שפטיםמכלכלה חשבונאות ו BA אוניברסיטאי השכלה:
השנים  5-עיסוקים עיקריים ב

 האחרונות:
  מנהל השקעות ועסקים

 AGA Holdings LLC, Solace Sleep דירקטור בחברות הבאות:מכהן  כ
LLC,    2017 FAS Ventures LLC, NAP GA 

, Exensy LTD Ventures LLC 
 

 ענת צור סגל ושם משפחה:  שם פרטי
 דירקטורית תפקיד: 

 2019במרץ  31 תחילת כהונה:
 22179915 מספר זיהוי:
 1966ביוני  24 תאריך לידה:

 א"ת 101שד' רוקח  ע,הון הטב דין:-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות:

האם הדירקטור הינו בן משפחה של 
 בעל עניין אחר בתאגיד: 

 לא

תואר שני  ,תואר ראשון כלכלה וניהול ומשפטים השכלה:
 מנהל עסקים מימון

השנים  5-עיסוקים עיקריים ב
 האחרונות:

מנכ"ל קסניה ונצ'ר קפיטל, יועצת עצמאית, 
 מנכ"ל הון הטבע

 אלקטריון וירלס בע"מ. בחברות הבאות: יתדירקטורמכהנת כ

בע"מ. 2010ענת סגל   

Polypid. 

 הון הטבע בע"מ.

  חברות פורטפוליו של הון הטבע.
 

 יוגב יצחק ושם משפחה:  שם פרטי
 דירקטור תפקיד: 

 2012בנובמבר  1 תחילת כהונה:
 30149116 מספר זיהוי:
 1949בדצמבר  15 תאריך לידה:

 קריית טבעון 49רח' אלונים  דין:-מען להמצאת כתבי בי
 אזרח ישראלי אזרחות:

האם הדירקטור הינו בן משפחה של 
 בעל עניין אחר בתאגיד: 

 אביו של אור יוגב 

 מהנדס מכונות  השכלה:
השנים  5-עיסוקים עיקריים ב

 האחרונות:
 בעלים של חברת איזי יוגב תעשיות 

 אינו מכהן כדירקטור  הבאות:דירקטור בחברות מכהן כ
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 יוגב אור ושם משפחה:  שם פרטי

 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל תפקיד: 
 2012בנובמבר  26 תחילת כהונה:

 38563748 מספר זיהוי:
 1976באפריל  19 תאריך לידה:

 גדרהב 7רח' אליעזר קרסנר  דין:-מען להמצאת כתבי בי
 אזרח ישראלי אזרחות:

האם הדירקטור הינו בן משפחה של 
 בעל עניין אחר בתאגיד: 

  בחברה כדירקטור מכהןה יוגב יצחק של בנו, כן

 –תואר ראשון מוסמך למדעים בהנדסת מכונות  השכלה:
 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.

הטכניון, מכון  –תואר שני בהנדסת מכונות 
 טכנולוגי לישראל.

 –תואר שלישי )ד"ר( בהנדסת מכונות  
 , קליפורניה, ארה"ב.Caltechאוניברסיטת 

השנים  5-עיסוקים עיקריים ב
 האחרונות:

 עד היום. – אוגווינד ל"ומנכ דירקטור .1
פרסום  בחברת אלגוריתמים לפיתוח יועץ .2

 הממוקמת בארה"ב. DexYP –דיגיטלית 
 ארה"ב -  Esolarבכיר בחברת  מדען .3

 אור יוגב בע"מ דירקטור בחברות הבאות:מכהן כ
 

 נושאי משרה בכירה 

 תמיר ווימן ושם משפחה:  שם פרטי

 מנהל כספים תפקיד:

 2019בינואר  10 תחילת כהונה:

 066623547 מספר זיהוי:

 1984בספטמבר  14 תאריך לידה:

 1, תל אביב, דירה 21נחום הנביא  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית, אמריקאית אזרחות:

האם הדירקטור הינו בן משפחה של 
 בעל עניין אחר בתאגיד:

 לא

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה  השכלה:
 (2013(. רואה חשבון )2010העברית )

השנים  5-עיסוקים עיקריים ב
 האחרונות:

, מרצה מנהל כספים בחברת קומפר נינג'ה
לחשבונאות פיננסית במספר מוסדות אקדמאיים, 

 .איגודמספר תפקידים בבנק 

 כדירקטור כהןאינו מ :הבאות בחברות דירקטור משמש
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 גבריאל פרוכטר שם פרטי ושם משפחה:

 סמנכ"ל תפעול ומכירות ישראל תפקיד:

 2019במאי  19 תחילת כהונה:

 15429269 מספר זיהוי:

 1977בדצמבר  22 תאריך לידה:

 רחובות 8יוספזון  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית אזרחות:

האם הדירקטור הינו בן משפחה של 
 לא בעל עניין אחר בתאגיד:

 מהנדס מכונות השכלה:

השנים  5עיסוקים עיקריים ב 
 האחרונות:

מנהל מחלקת מדחסים באוטומציה ירוחם עד 
הישראלית , מנהל מחלקת מכתש בחברה 09/17

 05/19לטרקטורים עד 

 כדירקטור כהןאינו מ משמש כדירקטור בחברות הבאות:

 

  חומרי גלם וספקים .17

עיקריים: רכיבים האוויר הדחוס אשר פותחה על ידי אוגווינד מורכבת ממספר  תמערכת אגיר

המהווה  תוצרי זיקוק נפטמפולימרי אשר מורכב מתרכובות גומי שונות ועצמו העשוי מחומר המכל 

מיוצר על ידי ספק מהמזרח הרחוק הנ"ל . נכון למועד המתאר, הרכיב הפולימרי מעין "פנימית"

בין הצדדים לא נחתם הסכם התקשרות והעבודה  עמו עובדת אוגווינד בארבע השנים האחרונות.

  נעשית על בסיס הזמנות בפועל. 

 ,קוב ונכון למועד המתאר 50 -ו קוב 30 שלמכלים בגדלים  מהמזרח הרחוק אוגווינד רוכשת מהספק 

כתלות במצב . יהאוגווינד מזמינה את הרכיב הפולימרי הנ"ל בהתאם להזמנות קיימות מלקוחות

הפיננסי של אוגווינד ולאחר השלמת עסקת המיזוג עם ביומידקו בכוונת אוגווינד לרכוש מלאים של 

נד גמישות תפעולית גדולה יותר לאוגווי אפשרהרכיבים הפולימרים ולאחסנם בישראל על מנת ל

 למספר חודשי פעילות.  יספיקומלאי אשר 

בעולם קיימים ספקים שונים אשר ביכולתם לייצר את הרכיבים הפולימרים  ,למיטב ידיעת אוגווינד

. ונכון למועד המתאר אין לאוגווינד תלות במי מספקיה לרבות בספק המכלים הנדרשים לאוגווינד

 רות מקבילה עם מספר ספקים נוספים לרכישת הרכיבים הפולימרים הנ"ל.אוגווינד בוחנת התקש

נדרשת אוגווינד לתרכובות צמנטיות שונות, רכיבים מתכתיים מערכת האגירה בנוסף, לייצור 

וצינורות הולכת גז בלחצים שונים. נכון למועד המתאר, אוגווינד רוכשת חומרי גלם נוספים אלו 

 מיצרנים שונים בישראל. 

עם ספק בטון מוביל בישראל  לפיו אותו על הסכם בלעדיות חתמה אוגווינד  ,2018באוגוסט  5ביום 

ספק בטון יספק לאוגווינד בבלעדיות תערובת בטון ייחודית של אוגווינד עבור פרויקטים מסויימים 

ו שנים ממועד חתימת 5ום תהנמכרים לתעשייה הביטחונית. הסכם הבלעדיות יפקע במוקדם מבין: 
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 ₪.    מיליון  10של מצטבר רכישות מספק הבטון בסכום תום או 

משנה שונים  נעזרת אוגווינד בקבלני הלקוח אצלהאגירה המערכת  התקנת מתהליך כמו כן, כחלק

ביסוס ומסגריות. נכון למועד המתאר,  חברות קידוח,  חברות עפר,  קרקע, עבודות וביניהם: יועצי

ל בסיס ההזמנות המתקבלות ועובדת עם מספר ספקים ישראלים אוגווינד שוכרת ספקים אלו ע

 בנוגע לאספקת חומרי הגלם הנוספים.

ישומי מערכת האגירה של אוגווינד עבור התעשיה הבטחונית אינם דורשים שימוש יובהר, כי 

. לאור זאת, חומרי הגלם והספקים הינם למפעלי תעשייהברכיבים שונים מרכיבי מערכת האגירה 

 זהים גם עבור אפליקציות נוספות של מערכת האגירה המשמשות את התעשיה הבטחונית. 

 הון חוזר   .18

 2018 3/2019 תקופה 1.1.1.10

 3,714 3,041 נכסים שוטפים 1.1.1.11

 6,428 5,658 התחייבויות שוטפות

 (2,714) (2,617) הון חוזר

כוללים בעיקר מלאי עבודות בתהליך. נכס זה מייצג עלויות שהושקעו  נכסיה השוטפים של אוגווינד

, מלאי 2018על ידי אוגווינד בפרויקטים שטרם הושלמו והוכרה ההכנסה בגינם. נכון לדצמבר 

בתהליכי של אוגווינד המצויים פרויקטים  6-ע כוהאמור להספיק לביצממלאי  מורכב אוגווינד

כוללות בעיקר התחייבויות לספקים ונותני אוגווינד ביצוע שונים. התחייבויותיה השוטפות של 

שירותים, מקדמות מלקוחות בגין פרויקטים שטרם הושלמו והוכרה הכנסה בגינם וכן מהתחייבות 

  . בגין מענקי מחקר ופיתוח שהתקבלו באוגווינד בעבר אוגווינדלתשלום תמלוגים מהכנסות 

 השקעות  .19

 נכון למועד המתאר לאוגווינד אין חברות בנות ו/או חברות קשורות.

 מימון .20

סכום האשראי  
 המקורי )אלפי ש"ח(

סך ההלוואה נכון  מועד פירעון   שיעור הריבית  מקור האשראי 
 למועד המתאר

ינו צד אמלווה ש 400 1
 אוגווינדקשור ל

קרוב משפחה  הוא
של בעל עניין 

 באוגווינד

 בהענקת 0%
ההלוואה לא 

על מועד  סוכם
פירעון. מאוחר 
יותר נקבע כי 

 הפרעוןמועד 
הינו סוף שנת 

2019  

400 

 31-)נכון ל 117 2021אוקטובר  1.6% פריים + תאגיד בנקאי 172 2
 (2018בדצמבר 

מסגרות אשראי  3
למימון צרכי הון חוזר 

 ש"ח 3,000בגובה 

 31 -)נכון ל 930 2019אוקטובר  4.5% פריים + תאגיד בנקאי
 (2018בדצמבר 
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על הסכם עם מלווה שהינו קרוב של צד קשור אוגווינד , חתמה 2017באוקטובר,  17ביום ( 1)

הלוואה שאינה נושאת ריבית וללא מועד פירעון  אוגווינד. לפי ההסכם, המלווה יעמיד לאוגווינד ל

 . במהלך חודש מאי2017ובר, באוקט 18ביום אצל אוגווינד התקבל סך זה אלפי ש"ח.  400בסך 

 בתנאיה הנוכחיים. 2019עד סוף שנת הנ"ל יהיה סוכם עם המלווה כי מועד פירעון ההלוואה  ,2019

אוגווינד. להבטחת ההלוואה הנ"ל לרכב רכישת גווינד נטלה הלוואה מתאגיד בנקאי למימון וא( 2)

לפירוט ראה דוח האירועים  –אוגווינד הלוואה זו נפרעה על ידי שיעבדה אוגווינד את הרכב שנרכש. 

 המצורף לדוח העסקה.

אלפי ש"ח.  3,000 -לאוגווינד מסגרות אשראי למימון צרכי הון חוזר בסכום מאושר של כ( 3)

לשיעורין, בהתאם לצרכיה המימוניים. הריבית המתוארת בטבלה נגבית זה אוגווינד מנצלת אשראי 

ושרת על ידי הגורם המלווה אחת לשנה, ולתקופה של שנה. בגין ניצול בפועל. מסגרת אשראי זו מא

מסגרות האשראי להבטחת . 2020מסגרת האשראי אושרה עד לחודש פברואר נכון למועד המתאר, 

 סי אוגווינד לטובת אותו תאגיד בנקאיעבדה אוגווינד בשעבוד צף בדרגה ראשונה את כל נכישהנ"ל 

 וכן אתיתרת הלקוחות וכן שיעבדה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ובהמחאת זכות על דרך שעבוד את 

כל הסכומים, ההכנסות, והתשלומים המגיעים ו/או שיגיעו, המשולמים ו/או ישולמו לאוגווינד 

ויהיו כפופים לזכויות המשכון והשעבוד לטובת אוגווינד  -יועברו במישרין אך ורק לחשבוןאשר 

 . גיד הבנקאי עד לפרעון מסגרות האשראי האמורותהתא

התאגיד לא לבצע, בין היתר, את הפעולות המפורטות להלן ללא אישור  כמו כן התחייבה אוגווינד

 מראש ובכתב:  הבנקאי

בצע חלוקה לרבות דיווידנדים )כהגדרת המונח בחוק החברות( או ריבית או דמי לולא  לשלםלא 

מי שיפוי או דמי יעוץ או סכומי כסף או שווי כסף בכל אופן וצורה שהם ניהול או דמי פיצוי או ד

 ו/או לבן משפחה של מי מהם ו/או לחברות ו/או תאגידים אשר מי מבעלי השליטה באוגווינד לבעלי

הינו בעל עניין בהם ו/או לצד ג' כלשהו שיבוא במקום מי מהנ"ל או מטעמו,  השליטה באוגווינד

, אלא רק בכפוף לקבלת אישורו של הבנק לכך בכתב מסגרות האשראיו בטרם שולמו ו/או נפרע

  ;ומראש

לא לרכוש, לא לתת מימון לרכישה, וכן לא להתחייב לרכוש או לתת מימון לרכישה של מניות 

, בכל אופן וצורה שהם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור על ידי מתן ערבות, בין אוגווינד

או בידי חברה בת שלה או בידי תאגיד אחר בשליטתם, מבלי  אוגווינדבמישרין ובין בעקיפין, בידי 

 ;בל את הסכמת הבנק לכך מראש ובכתבשתק

 בכל פעילות אחרת. עסוק לולא מתחום העיסוק הנוכחי של אוגווינד את תחום פעילותה לשנות לא 

לא לתת ערבות ו/או שיפוי כלשהם לטובתו של צד ג' כלשהו שלא במהלך העסקים הרגיל של 

בכל דרך שהיא לתת ו/או ליצור משכון ו/או שעבוד ו/או לתת ערבות ו/או  להתחייב , לא אוגווינד

 שיפוי כאמור וכל זאת ללא קבלת הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש. 

 של אוגווינד.לא לבצע שינוי במבנה השליטה 
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נקוט הליכים כלשהם לביצוע לחייב לבצע ולא להתסכים, וכן לא להחליט, לא להבצע, לא ללא 

 .של אוגווינד מיזוג

בנוסף, עם קבלת מסגרות האשראי האמורות התחייבו חלק מבעלי המניות באוגווינד הון הטבע, 

מסגרות האשראי האמורות הינן בתוקף בעלי מניות אלו לא  אור יוגב והמשקיעים הזרים כי כל עוד

דרשו מאוגווינד סכום כלשהו ויעקבו נו את החזקותיהם באוגווינד, לא ישיעבירו לא ימשכנו ולא י

  באופן שוטף אחר מצבה של אוגווינד.  

לקבלת אישור אוגווינד לתאגיד הבנקאי ממנו נטלה קו אשראי זה פנתה לאור התחייבויות אלו 

  . התאגיד הבנקאי לביצוע המיזוג עם ביומדיקו

לביצוע המיזוג עם ביומידיקו אישור התאגיד הבנקאי את  אוגווינדקיבלה  2019ביולי  16ביום 

בכפוף ולשינוי ההחזקות של בעלי מניות באוגווינד הנובע כתוצאה משינוי השליטה כאמור וזאת 

החזקות ההמפורטות לעיל כאשר בנוגע לשינוי מבנה עמידת אוגווינד ביתר ההתחייבויות ל

לסיום התחייבו ה"ה אור יוגב והון הטבע כי עד עסקת המיזוג עם ביומדיקו השלמת לאחר  באוגווינד

המוחזקים ביומדיקו ניירות ערך של על ידיהם לא ימכרו ( 2020מסגרת האשראי )חודש פברואר 

)המשקיעים הזרים שוחררו מההתחייבות  הבנקאיבידיהם ללא אישור ראש ובכתב של התאגיד 

   .האמורה(

לדוחותיה הכספיים של אוגווינד ליום  11 אודות מימון פעילות אוגווינד ראה ביאורנוספים לפרטים 

 . 2018בדצמבר  31

 מיסוי .21

לדוחות הכספיים של  18לפרטים אודות היבטי המיסוי הנוגעים לפעילות אוגווינד, ראו ביאור 

  . 2018בדצמבר  31 ליוםאוגווינד 

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .22

למועד המתאר, לא ידוע לאוגווינד על סיכונים סביבתיים הנוגעים לפעילותה. לפיכך אוגווינד 

אוגווינד מהותית בגינן תידרש  ההשפעה מעריכה כי להוראות הנוגעות להגנת הסביבה לא תהי

להלן  23יחד עם זאת, ולאור האמור בסעיף . ןכלשהות וילהשקיע ו/או לשאת בהשקעה ו/או בעל

בדבר מגבלות חוקיות ותקינה אפשריים, אשר למועד המתאר אינם ידועים לאוגווינד, ייתכן כי 

  אוגווינד תידרש בעתיד לעמוד בתקנים ו/או הוראות רגולטוריות הנוגעות להגנה על הסביבה.

של אוגווינד האגירה מערכת "מוצרים ושירותים"( ( 4 כמפורט בסעיף -התייעלות אנרגטית 

צירת אוויר דחוס במפעל ומשכך, לבצע בילהפחית את צריכת החשמל  מאפשרת ללקוחות אוגווינד

 הפחתת תוכניות 2019עד  2016בשנים  הושקו בישראלתהליכי התייעלות אנרגטית אצל הלקוחות. 

 במוצרים להשקיע היתעשי למפעלי מאפשרותה 28ח''ש מליון 215מ  למעלה של בהיקף חממה גזי

 40%)ועד  20%של  במימון השתתפות תוך במפעל האנרגיה צריכת המקטינים את טכנולוגים

                                                           
28 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/GreenhouseGasReduction
Support/Pages/Appxa2012.aspx 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/GreenhouseGasReductionSupport/Pages/Appxa2012.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/GreenhouseGasReductionSupport/Pages/Appxa2012.aspx
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נכון למועד המתאר, למיטב  .29ת ישראלמדינ ידי על המוצר מעלות לטכנולוגיה ישראלית חדשנית(

ת אנרגטית ממשרד ומענק התייעללקבלת  אישור לקוחות של אוגווינד קיבלו 3 -ידיעת אוגווינד כ

בנוסף בישראל הותקנו . ש"חמיליון וחצי בסך כולל של כבגין התקנת מערכת האגירה,  האנרגיה

 לפיהן כל ,1993 -ד"תשנ אנרגיה( צריכת יעילות על פיקוח(אנרגיה  מקורות ביניהן תקנות ,תקנות

 לעמוד אנרגיה, מחויב מקורות בתקנות שהוגדר סף מעל שלו השנתית האנרגיה שצריכת מפעל

 ונקיטת מושכלת אנרגטית האנרגיה, התנהלות צריכת אחר ופיקוח מעקב שמטרתן שונות בדרישות

אישרה ממשלת ישראל מחדש  2016באפריל  8 -אנרגטית. כך גם ב והתייעלות חיסכון להשגת צעדים

את התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, לאחר שיישומה הוקפא 

נועדה לקדם את היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה, עליו זו בשנים האחרונות. תכנית 

 .  30(542)בהמשך להחלטת ממשלה  2015בדצמבר התחייבה מדינת ישראל בוועידת האקלים בפריז 

 אוגווינדתוכניות התייעלות דומות קיימות בשווקים נוספים בהם עשויה  אוגווינדלמיטב ידיעת 

מערב אירופה -הם קליפורניה ומדינות נוספות בארה''ב, בחלק ממדינות צפוןילפעול בעתיד, בינ

 גורם מסייע למכירות המערכת של אוגווינד. ןועוד. המשך תוכניות אלו הינ

 אוגווינד מגבלות ופיקוח על פעילות  .23

מגבלות, חקיקה, תקינה אוגווינד למיטב ידיעת אוגווינד, למועד המתאר לא חלים על תחום פעילות 

או אילוצים מיוחדים כלשהם ואין תקנים מחייבים המעוגנים בחוק הנוגעים לתחום פעילותה של 

  :בישראל, למעט כמפורט להלן אוגווינד

בישראל קיימת רגולציה ביחס לאחסון אוויר במכלי אחסון עיליים  ,למיטב ידיעת אוגווינד .23.1

מערכת ל רגולציה זו אינה רלוונטית )מרביתה בנוגע לאיכות הריתוכים במכל, עובי פלדה וכו'(. 

למיטב  ,למועד המתאר. נכון )ולא עילית( אשר הינה מערכת תת קרקעית אוגווינדשל האגירה 

 קרקע. מתחת ללאגירת אוויר ביחס למכלים רלוונטית ולציה בישראל רגאין  ,ידיעת אוגווינד

 ומותקן, צמנטי בחומר המצופה, פולימרי מחומר עשויים אוגווינד שלהאגירה  מכליכמ כן, 

)ההגדרה מתייחסת למיכל פלדה  לחץ מכליהגדרה של את ה תואמיםואינם  הקרקע לפני מתחת

 . לתקינה פופיםולכן למיטב ידיעת אוגווינד אינם כ מיכל מרותך(ו

בדיקה וולנטרית ערוך אוגווינד להחלה אוגווינד במכירת מערכת האגירה בחרה  בטרםעם זאת,  .23.2

נמכר כחלק מערכת האגירה  אשרלצורך בדיקת תקינות המכל  ימכון התקנים הישראלעל ידי 

נבדק בין היתר הלחץ  בדיקת מכון התקנים במסגרת(. 2015אוגווינד )בדיקה זו בוצעה בשנת של 

 מכלי התקנת במסגרת. הושלמה בהצלחה זובדיקה  .במיכל, יכולת אגירת המכל והעדר דליפות

 מכון לדרישות בהתאם תקין המכל כי לבחון מנת על דומת בדיקות אוגווינד מבצעת האגירה

 ביצוע בדיקה נוספתב הצורך אתככל שיפותחו מוצרים חדשים תבחן אוגווינד . כאמור התקנים

  . למוצרים אלו

                                                           
29 funding-emissions-https://www.gov.il/he/service/reducing  

30 -http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/Documents/gov
MitigatioNationalPlan2016.pdf 

https://www.gov.il/he/service/reducing-emissions-funding
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/Documents/gov-MitigatioNationalPlan2016.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/Documents/gov-MitigatioNationalPlan2016.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHGandEnergyEfficency/Documents/gov-MitigatioNationalPlan2016.pdf
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 לחץ למכלי בנוגע רגולציה הברית בארצותלמועד המתאר, למיטב ידיעת אוגווינד קיימת  נכון .23.3

' . וכד הריתוך עובי הריתוך אופי, התרכובת, הפלדה סוג את המגדירה פלדה עשויי עיליים

 אין, נכון למועד המתאר ומבדיקה ראשונית בלבד שביצעה אוגווינד אוגווינד ידיעת למיטב

 קרקעיים תת דחוס אוויר אגירת מכלי עבור כללית רגולציה או כללי תקןהברית  בארצות

לבחון, בצורה מעמיקה,   אוגווינד בכוונתכמו מערכת האגירה של אוגווינד.  פלדה עשויים שאינם

את נושא הרגולציה למערכת האגירה בארצות הברית לפני תחילת מכירות מערכת האגירה 

 בארצות הברית.   

המו"פ התקנות והכללים חוק ווינד מגבלות חקיקה ותקינה מכוח למועד המתאר, חלות על אוג .23.4

)"מחקר  14 בסעיףכמפורט מהמדען הראשי  אוגווינדבשל תמיכה שקיבלה של המדען הראשי 

  ופיתוח"(: 

ככלל, חברות המקבלות את תמיכת הרשות לחדשנות חייבות בתשלום תמלוגים מהכנסותיהן 

בשיעורים הקבועים בחוק המו"פ ובתקנות על פיו וזאת עד לתשלום סך התמיכה שקיבלו 

דולר, או למעלה מזה במקרים שער הוהצמדה להליבור מהרשות לחדשנות בתוספת ריבית 

מסוימים )כגון בשל העברת ייצור לחו"ל(. על פי חוק המו"פ, על ייצור המתבסס על ידע הקשור 

לתמיכת הרשות לחדשנות להתבצע בישראל בלבד אלא אם הרשות מאשרת אחרת מראש 

ובכתב. העברת ייצור לחו"ל או מתן זכויות לייצור מחוץ לישראל מחייבים תשלום תמלוגים 

שיעור תמלוגים לעיתים גם סכום תמיכת הרשות בתוספת ריבית( ו)עד פי שלושה מ 31מוגדלים

מוגדל. בנוסף, קובע חוק המו"פ מגבלות באשר לידע )במובנו הרחב( שפותח בתמיכת הרשות 

לחדשנות או בקשר עם תמיכה זו, ובאשר לכל זכות הקשורה לידע כאמור, ובכלל זה, אין 

)לרבות צדדים קשורים(, ישראלים או להעבירם בכל דרך שהיא או לחלוק אותם עם אחרים 

שאינם ישראלים, אלא אם ניתן לכך אישור הרשות לחדשנות, מראש ובכתב. החוק מסמיך את 

הרשות לחדשנות לאשר סוגים מסוימים בלבד של העברת ידע )למשל, בדרך של מכירת ידע, אך 

אישור כאמור יינתן.  לא לגבי כל מקרה של מתן רישיון(, אך גם ביחס לכך לא ניתן להבטיח כי 

כמו כן, העברת ידע כאמור או זכות בו עשויה להיות כפופה לתשלום סכומים מסוימים לרשות 

לחדשנות בהתאם לנוסחאות ולכללים שנקבעו בחוק המו"פ או להוראות ותנאים אחרים. 

למשל, העברת ידע לחו"ל, מחייבת, בנוסף לקבלת הרשות מראש, בתשלום של עד פי שישה מן 

ימון שהתקבל )בתוספת ריבית( ומכל מקום לא פחות מסך המימון שהתקבל )בתוספות המ

ריבית(, ובניכוי התמלוגים ששולמו לרשות לחדשנות. המפר את הוראות חוק המו"פ לגבי 

העברת ידע לחו"ל או המאפשר הפרה כאמור, חייב באחריות פלילית שדינה מאסר של שלוש 

עשויה לתבוע תשלום כספים וקנסות, לרבות הסכומים שהיו שנים. כמו כן, במקרה כזה הרשות 

משולמים אילו החברה הייתה מעבירה את הידע לחו"ל לאחר קבלת אישורו של הרשות 

העברת ידע הקשור לתמיכת הרשות לחדשנות או כל זכות בו לגורם מעבר לכך, לחדשנות. 

ף להוראות חוק המו"פ, להתחייבות של מקבל הידע לכך שיהיה כפוגם ישראלי אחר, כפופה 

לרבות ההגבלות על הזכויות והשימוש בידע לאחרים ולחובת תשלום תמלוגים. אישור הרשות 

                                                           
 . לעיל 17ביחס לתמלוגי אוגווינד ראה הערת שוליים  31
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לחדשנות איננו נדרש, לעומת זאת, לשם ייצוא שיווק ומכירה של מוצרים שפותחו בהתבסס על 

ת הוראו ותידע הקשור לתמיכת הרשות לחדשנות. במסגרת ההגבלות על השימוש בידע, קיימ

ותנאים, בין השאר, גם לגבי שעבוד ידע הקשור לתמיכת הרשות ולגבי הפקדתו בנאמנות, 

נדרש גם לגבי אלו. חוק המו"פ חל על חברות שקיבלו את תמיכת לחדשנות ואישור הרשות 

הרשות גם לאחר תשלום מלוא התמלוגים לרשות. חברה כאמור תחדל להיות כפופה לחוק 

תמיכת הרשות לחדשנות יועבר במלואו לגוף אחר, באישור המו"פ רק כאשר הידע הקשור ל

 הרשות. 

לדיני מדינת ישראל ולדיני המדינות בהן תפעל בעתיד, מכירת גם פעילות אוגווינד כפופה  .23.5

וחוק הגנת  1968-ושיווק מוצרי אוגווינד כפופה בין היתר, להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

ה לדיני המדינות הזרות כפופ אוגווינדישראל תהיה . בפעילות מחוץ ל1981-הצרכן, התשמ"א

 בהן תפעל.

פעילות אווגוינד בכל הנוגע למחקר והפיתוח יכול ותהיה כפופה לדיני הקניין הרוחני המקומיים  .23.6

 והבינלאומיים.

 הסכמים מהותיים .24

לעיל למתאר וכן  1.3.1 קו הדרים בע"מ ראה סעיףילפרטים אודות עסקת המיזוג עם ביומד .24.1

 לדוח העסקה. 1סעיף 

במסגרת עסקת המיזוג חתמה אוגווינד על הסכם הלוואה עם חלק  :הסכם ההלוואה .24.2

 לדוח העסקה.    1.1.4 מהמשקיעים בעסקת המיזוג. לפרטים ראה סעיף

 לעיל. 17 לפירוט הסכם בלעדיות עם ספק הבטון ראה סעיף .24.3

על  2019ביוני  18 הון הטבע והמשקיעים הזרים )כהגדרתם לעיל( חתמו ביום ,מר אור יוגב .24.4

במסגרתו הסכימו הצדדים כי כל עוד  ,הסכם אשר ייכנס לתוקפו בכפוף להשלמת עסקת המיזוג

על סדר יומה קבלת החלטות על מינוי אשר הסכם זה בתוקף, בכל אסיפה של החברה 

, יצביע כל אחד מהצדדים להסכם זה בעד מינוי הדירקטורים שיומלצו ביומדיקודירקטורים ב

ההסכם יחול על כל ניירות הערך של . צד האחר או נגד פיטוריו של כל דירקטור כאמורעל ידי ה

ולפיו להון הטבע ולאור יוגב תהיה זכאות להמליץ  קו שיוחזקו על ידי הצדדים מעת לעתיביומד

לפרטים דירקטורים ולמשקיעים הזרים יחדיו תהיה זכאות להמליץ על דירקטור אחד.  2על 

  לדוח העסקה.  1.3 זה ראה סעיףבדבר הסכם נוספים 

 לעיל.  16.4.6 ראה סעיףמר שלם לפרטים בדבר הסכם הייעוץ עם  .24.5

לדוח  1.1.9 לפרטים בדבר הסכם התיווך עם מר אבי פלדמן או חברה בבעלותו ראה סעיף .24.6

 העסקה. 

בגין מתן קו  לפרטים בדבר התחייבות אוגווינד לתאגיד הבנקאי וחלק מבעלי מניות אוגווינד .24.7

 לעיל.  20 אשראי ראה סעיף
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 הסכמי שיתוף פעולה .25

 למועד המתאר, לאוגווינד אין הסכמי שיתופי פעולה מהותיים. 

 הליכים משפטיים .26

וחברה בבעלותו תביעה כנגד אוגווינד בסכום יועץ לשעבר של אוגווינד הגישו  2018בנובמבר  20ביום 

 ₪.  800,000 -של כ

קמה להם זכאות לקבלת עמלות  אוגווינדלטענת התובעים במהלך כהונתם כסמנכ"לי מכירות ב

  .אוגווינדוכן סכומים נוספים בקשר עם העסקתם ב מכירה בסכום הנתבע

 התובעים. אוגווינד הגישה כתב הגנה במסגרתו כפרה אוגווינד בטענות 

הצדדים על הסכם פשרה לפיו בתמורה לויתור על טענות הדדיות  חתמו 2019באוגוסט  1ביום 

קיבל תוקף של הסכם פשרה זה  ₪.אלף  120ולדחיית התביעה תשלם החברה לתובעות סך כולל של 

לפירוט נוסף אודות ההליכים המשפטיים ראה  . 2019לאוגוסט  4ביום בית המשפט פסק דין על ידי 

 . 2018בדצמבר  31ליום  גווינדאולדוחות הכספיים של  2ב'20 אורבי

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .27

 מפורטים להלן:היעדים ב תלמועד המתאר, אוגווינד מתמקד

 בישראל. נכון למועד המתאר אוגווינדמערכת האגירה של אוגווינד הגדלת המכירות של  .א

מעריכה כי קיימים בישראל עוד עשרות ואולי אף מאות מפעלים אשר עשויים להוות 

 של אוגווינד.   האגירה  ערכתלקוחות פוטנציאליים למ

של אוגווינד בשווקים אסטרטגים נוספים חלקם גם האגירה ערכת התרחבות מכירות מ .ב

ם כמו גם שווקים ברצון אוגווינד ליצור מאגר לקוחות פוטנציאליים בעול. מחוץ לישראל

של אוגווינד. נכון למועד המתאר, מערכת האגירה אסטרטגיים נוספים להמשך מכירות של 

בארצות מערכת האגירה של אוגווינד בכוונת אוגווינד לפעול תחילה להרחבת מכירות 

 לקבלת אישורי התקינה והרגולציה הרלוונטיים ככל שאלו נדרשים.   , הכל בכפוף הברית

נכון למועד  לעיל. 6 החדשים כמפורט בסעיףהמשלימים ו/או המוצרים המשך פיתוח  .ג

פיתוחם כפוף לגיוס ההון ואבני דרך בנוגע לפיתוח מוצרים אלו לאוגווינד המתאר אין 

 הנדרש.  

של האגירה מערכת בחינת יישומים טכנולוגים ועסקיים נוספים המתאימים לטכנולוגיית  .ד

וביניהם יכולת אגירת סוגי גזים נוספים כגון חנקן ומימן על ידי התאמת מערכת אוגווינד 

 והעלויות. יכולות הפיתוח לבדיקת  צרכי השוק, , בין היתר, האגירה הקיימת. הכל בכפוף

בחינת ישומים טכנולוגים ועסקיים נוספים עבור מערכת האגירה של אוגווינד עבור  .ה

ינת שימוש באפליקציות המשמשות לתעשיה התעשיה הבטחונית בישראל. וכן, בח

  הבטחונית בישראל עבור תעשיות בטחוניות נוספות ברחבי העולם.

לעיל בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית בכל המפורטות תחזיות והנחות אוגווינד 

אחד מהתרחישים המפורטים בסעיף זה לעיל, ובכלל זה הנחות הבסיס, ובין היתר 

למוצרים החדשים וליישומים הטכנולוגיים החדשים הינן "מידע צופה פני עתיד", 

ינד אין כל עתיד לבוא. לאוגוולכהגדרתו בחוק ניירות ערך והם בבחינת חזון ויעדי אוגווינד 

ודאות לגבי יכולתה לממש את החזון ולהשיג את היעדים הנ"ל, אשר במידה בלתי 
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מבוטלת מבוססים על גורמים שמעצם טבעם אינם בשליטתה. בכלל זה, אין כל ודאות כי 

אוגווינד תקבל את כל הרשיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך פעילותה או כי 

ם שבכוונתה לפתח או כי איזה מהמוצרים שתפתח ותשווק תשלים את פיתוח כל המוצרי

יזכה להצלחה מסחרית או יימכר במחירי היעד. לפיכך, הנתונים המובאים לעיל בעניין 

פי צרכי אוגווינד וסביבתה -זה, שהינם כאמור בגדר הערכות בלבד, עשויים להשתנות על

מש באופן שונה מכפי החיצונית וכן עשויים שלא להתממש, כולם או בחלקם, או להתמ

שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, כמפורט לעיל, או עקב התממשות איזה מגורמי 

 למתאר. 30הסיכון המפורטים בסעיף 

  בהצפי להתפתחות בשנה הקרו .28

 החודשים הקרובים ממועד מתאר זה בכוונת אוגווינד להתמקד בפעולות הבאות: 12במהלך 

 וגווינד בישראל; של אמערכת האגירה א. המשך מכירות 

 בשווקי העולם ערכת האגירה של אוגווינדיצירת בסיס ראשוני למאגר לקוחות עתידיים למ ב.

לקבלת אישורי התקינה , הכל בכפוף בארצות הבריתמערכת האגירה של אוגווינד מכירות  תתחילו

 .והרגולציה הרלוונטיים ככל שאלו נדרשים

 .  לעיל 6 סעיףבכמפורט ו/או המשלימים ג. המשך פיתוח המוצרים העתידיים 

החודשים הבאים ממועד מתאר זה  12 -חות בתהמידע המובא בסעיף זה לעיל באשר לצפי להתפ

בדבר  כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות אוגווינד

אשר במידה בלתי התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו

מבוטלת מבוססים על גורמים שמעצם טבעם אינם בשליטתה. בכלל זה, אין כל ודאות כי אוגווינד 

או כי תשלים את פיתוח  תקבל את כל הרשיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך פעילותה

מוצרים שבכוונתה לפתח או כי איזה מהמוצרים שתפתח ותשווק יזכה להצלחה מסחרית או כל ה

קשיי מימון, עיכוב בתהליכים שונים, שינוי במבנה השוק והתחרות בו וכד'  יימכר במחירי היעד

עשויים להביא לשינוי בתוכניות המפורטות לעיל, והתוכניות המפורטות לעיל עשויות שלא 

בחלקם, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, להתממש, כולם או 

ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה 

 למתאר.  30מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים .29

 ל.רק בישרא למועד המתאר, אוגווינד מוכרת את מוצריה

 דיון בגורמי סיכון .30

ההשקעה בניירות הערך של אוגווינד כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברה בתחילת דרכה, 

הפועלת בתחום פעילות חדש וייחודי ואשר הינה בשלב המחקר ופיתוח. מוצגת להלן סקירה בדבר 

תוצאותיה על אוגווינד וגורמי הסיכון אשר להם עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות 

 העסקיות:

 סיכונים מקרו כלכליים .30.1

כלכלית בשוק  להאטה כלכלית ולאי ודאות .האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי .30.1.1
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מבקשת לחדור  הישראלי ו/או העולמי בכלל ובשווקים הפוטנציאליים אליהם אוגווינד

בעתיד עשויה להיות השפעה לרעה על יכולתה למכור בשווקים אלו ועל יכולתה של 

עלות מערכת האגירה הנמכרת על ידי אוגווינד נעה  אוגויינד לגייס הון ככל שתדרש לו.

והאטה כלכלית עשויה להוות מחסום מביצוע רכישה  ₪למיליוני ₪ בין  מאות אלפי 

מורה לייצר ללקוחות האגירה א, היות והתקנת מערכת משמעותית כאמור. עם זאת

חיסכון בעלויות ייצור האוויר הדחוס ייתכן כי דווקא האטה כאמור תוביל את הלקוחות 

 לחיפוש אחר פתרונות לחיסכון לטווח הארוך. 

חלק מרכיבי ינד רוכשת ונכון למועד המתאר אוגו .חשיפה לשינויים בשערי מטבע זר .30.1.2

מוכרת את מוצריה בישראל בשקלים. במטבע דולר אמריקאי ובחו"ל מערכת האגירה 

בעיקר עשויות ליצור לאוגווינד חשיפה מטבעית ובדולר ארה"ב תנודות בשערי מטבע הזר 

 . נכון למועד המתאר, אוגווינד אינה מבצעת גידור לשערי מטבע. הולהשפיע על רווחיות

והמדיני עשויה להיות השפעה על  לשינויים במצב הביטחוני .המצב הביטחוני בישראל .30.1.3

פעילות אוגווינד. החמרה במצב הביטחוני והמדיני עשויה, בין היתר, להביא לירידה 

התעשייה ביכולתה של אוגווינד לגייס הון נוסף הנדרש לפעילותה. עם זאת, היות ו

תוביל אחד מלקוחותיה של אוגווינד ייתכן כי הרעה במצב הביטחוני הביטחונית הינה 

 אוגווינד ללקוח זה. של מכירות דלת הלהג

אוגווינד בוחנת נכון למועד המתאר שילוב של מודל עסקי  .חשיפה לשינויים בשערי ריבית .30.1.4

 7.2.2 )מודל השתתפות בחסכון( )לפירוט ראה סעיף Revenue Sharingנוסף מבוסס 

נקאי. ככל ידרוש מאוגווינד השענות על גיוסי חוב ואשראי בזה עסקי שילוב מודל לעיל(. 

 וישונה המודל העסקי לשינויים בשער הריבית עשויה להשפיע לרעה על רווחיות אוגווינד. 

 סיכונים ענפיים .30.2

חודשים מועד  12)בטווח הזמן הקרוב  ,למיטב ידיעת אוגווינד .שינויים טכנולוגיים .30.2.1

שינויים טכנולוגיים מהותיים אשר יש בהם כדי להשפיע על עדכניות צפויים לא המתאר( 

של אוגווינד. עם זאת, יצירת טכנולוגיה האגירה הטכנולוגיות אשר בבסיס מערכת 

 ינד. וחליפית לטכנולוגיה של אוגווינד, עלולה לפגוע בהיקף פעילות אוגו

יות לפעילות אוגווינד שינויים והתפתחויות בדרישות התקינה הרלוונט .תקינה ורגולציה .30.2.2

ו/או אי עמידה של אוגווינד בדרישות כאמור עשויים לגרום להטלת מגבלות ו/או 

ובפיתוח מוצרי אוגווינד העתידיים ו/או לגרום האגירה לעיכובים במכירת מערכת 

 וכן לגרום לאוגווינד להוצאות מהותיות. שיווקם להפסקת

ווינד נמכרים כיום בישראל גם מוצרי אוג .רגולציה תומכת התייעלות אנרגטית .30.2.3

באמצעות רגולציה תומכת הכוללת מענקים כספיים לחברות אשר מבצעות תהליכי 

התייעלות אנרגטית. שינויים בסביבה הרגולטורית וביטול תכניות ומענקים להתייעלות 

אנרגטית יכולים לפגוע במכירות הקיימות של אוגווינד ובפיתוח מוצרי אוגווינד 

 .משמעותיותלגרום לאוגווינד להוצאות  העתידיים וכן
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פעילות אוגווינד מתאפיינת ברמת ידע, מקצועיות ומומחיות בתחום  .כח אדם מקצועי .30.2.4

ברמה הגבוהה ביותר, וכן דורשת כוח אדם מחקרי וניהולי איכותי בעל ניסיון ובקיאות 

 בתחומי אגירת האנרגיה בכלל ואגירת אוויר דחוס בפרט, תחומים חדשים יחסית 

תלויה, בין האגירה וייחודים. יכולתה של אוגווינד להמשיך בפיתוח והתקנת מערכת 

 השאר, ביכולתה להמשיך ולהעסיק כוח אדם מיומן כאמור.

מאפשרת ללקוחותיה אשר מערכת האגירה סכון הכספי יסך החמל. החש במחיר שינויים .30.2.5

אוגווינד מושפעת הינו תוצאת המכפלה בין שיעור החסכון לבין עלות קוט''ש חשמל. 

ממחיר החשמל בישראל ובכל שוק עתידי אליו בכוונת אוגווינד לשווק את מוצריה. 

ם אחרים יכולה יירידה משמעותית במחירי החשמל בישראל ו/או בשווקים רלוונטי

 ינד למכור את מוצריה.ולפגוע ביכולת של אוגו

ל אוגווינד דורש נזילות שו/או המשלימים פיתוח מוצריה העתידיים  .מימון ומקורות הון .30.2.6

למועד המתאר, גבוהה מאוד לטווח ארוך לשם השגת תוצאות עסקיות אפקטיביות. 

מקורות המימון העומדים לרשות אוגווינד אינם בהיקף מספק על מנת להביא להשלמת 

. לפתחאוגווינד  של המוצרים אשר בכוונתהיצור והשיווק המסחרי המחקר והפיתוח 

ספקים עלול לגרום להפסקת פעילותה העסקית העתידית של היעדר אמצעי מימון מ

 אוגווינד.

לעיל, הן מצד הגורמים הפועלים  10 סעיףאוגווינד חשופה לתחרות, כאמור ב .תחרות .30.2.7

כיום בשוק והן מצד גורמים העוסקים במחקר ופיתוח מוצרים העשויים להתחרות 

 .בעתיד במוצריה

 סיכונים ייחודיים לחברה .30.3

 אוגווינד מעניקה לחלק מלקוחותיה אחריות למערכת .אוגווינדאחריות ללקוחות  .30.3.1

שנים(. במקרה בו  3 -. המערכת מותקנת על ידי אוגווינד מספר שנים ספורות )כהאגירה

בעלויות ניכרות האגירה החלפת חלק ממערכות \אוגווינד תצטרך לשאת בעלויות תיקון

 היא עלולה לשאת בהוצאות מהותיות. 

יוגב( אור תלות במנכ''ל החברה )ד''ר לאוגווינד נכון למועד המתאר,  .תלות באנשי מפתח .30.3.2

לו ידע וניסיון מקצועי רב בתחום בו פועלת אוגווינד. עזיבה של ד"ר יוגב עלולה למנוע 

מאוגווינד את האפשרות למכירת מוצריה הקיימים ופיתוח מוצריה העתידיים. לפירוט 

 למתאר זה לעיל.  16.1 ראה סעיף

מוכרת את מוצריה לאורך תקופה של אוגווינד למועד המתאר  .קצרת מועדפעילות  .30.3.3

 המתאר,נכון למועד  ,שנים(. לאור זאת, לאוגווינד אין וודאות 3 -ספר שנים בודדות )כמ

לפעול לאורך שנים, עלויות הפעלתה לאורך שנים  האגירהביחס ליכולת מערכת 

בתנאים הנדרשים עשויה לפגוע  האגירהועמידתה בתנאים הנדרשים. אי עמידת מערכת 

 לתה להמשיך ולמכור את מוצריה בצורה ניכרת.ובהכנסות אוגווינד וביכ
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מערכת . עלויות התקנת פערים בין הערכת עלות המכר לבין עלויות הביצוע בפועל .30.3.4

כאמור תלויה, בין האגירה אוגווינד הינן עלויות ניכרות. התקנת מערכת האגירה של 

כון למועד המתאר, אין לאוגווינד הסביבתיים אצל הלקוח הרלוונטי. נהיתר, בתנאים 

יכולת לאמוד בצורה טובה שינויים בלתי צפויים בתנאים הסביבתיים אצל הלקוח אשר 

יתכן כי אוגווינד עשויים לדרוש עלויות התקנה גבוהות מהעלויות בהן חויב הלקוח ובהן 

    לשאת.תאלץ 

במודל עסקי של השתתפות בחיסכון ) מערכת האגירה . מכירות תלות בביצועי הלקוח .30.3.5

Revenue Sharing ביחס לקבלת תמורה בגין מכירת מערכת האגירה ( מעלה סיכונים

אצל הלקוח הספציפי לרבות תלות של אוגווינד  האגירהשל תלות בביצועי מערכת 

 בתנאים אשר אין לה שליטה לגביהם. 

בשלבים  ותטנטים שהגישה אוגווינד נמצא. למועד המתאר רוב בקשות הפקניין רוחני .30.3.6

או  אוגווינדקבלת הבקשות לפטנטים שהגישה  אישונים של תהליכי בדיקה ואישור. 

לעיל, כולן או מקצתן,  15כמפורט בסעיף  לאוגווינדשינוי בהענקת הפטנטים שהוענקו 

 ויכולתה למכור את מערכת האגירה. אוגווינדלהשפיע לרעה על מעמדה של  עשוי

ההתקשרות בין אוגווינד לתעשייה הביטחונית, אינה  .מכירות לתעשיה הביטחונית .30.3.7

מגובה, נכון למועד המתאר, בהסכם ותלויה בהזמנות מטעם התעשייה הביטחונית 

התלויות בגורמים שונים בהם אין לאוגווינד שליטה בהם. מכירות אוגווינד לתעשיה 

   ומאידך לקטון. הביטחונית עשויות מחד לגדול בצורה משמעותית 

שינוי בתקציבי הממשלה עשוי להשפיע על מכירות אוגווינד לתעשייה  תקציבי ממשלה. .30.3.8

   .הביטחונית

, על אוגווינדבטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון העיקריים שתוארו לעיל, אשר דורגו בהתאם להערכת 

 :32פי ההשפעה העשויה להיות להם על עסקיה

 
 אוגווינדמידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

השפעה 
 נמוכה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גבוהה

    כלכליים-סיכוני מקרו
   + האטה כלכלית 

   +  חשיפה לשערי מטבע
   + המצב הביטחוני בישראל

   + חשיפה לשינויים בשערי ריבית
    סיכונים ענפיים

  +  שינויים טכנולוגים
  +  ורגולציהתקינה 

  +  תומכת התייעלות אנרגטית רגולציה
  +  כח אדם מקצועי 

 +   שינויים במחיר החשמל 
  +  מימון ומקורות הון 

   + תחרות
                                                           

למועד המתאר. ייתכן כי בפועל הינם על סמך הערכת אוגווינד, נכון  זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על אוגווינד 32
 קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונה מהאמור לעיל
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    לאוגווינדסיכונים ייחודים 
  +  אוגווינדאחריות ללקוחות 

 +   תלות באנשי מפתח
    

   + פעילות קצרת מועד 
  +  פערים בין הערכת עלות המכר לעלויות הביצוע בפועל 

 +   תלות בלקוח כמקור הכנסה 
  +  קניין רוחני

  +  מכירות לתעשיה הביטחונית 
  +  תקציבי ממשלה 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוגווינד בע"מ 
 

  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 
 2018בדצמבר 
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 תוכן עניינים

 מספר עמוד  הנושאים 

 4 התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי : 'חלק א

 4 והפניית תשומת הלב של רואה החשבון המבקר  כללי •

 5 הכספי המצב •

 6 תוצאות הפעילות •

 7 נזילות  •

 7 מקורות מימון •

 8 : היבטי ממשלת תאגידי'חלק ב

 8 תרומות •

 8 מבנה ארגוני •

 8 דירקטורים בעלי מומחיות פיננסית •

 8 דירקטורים בלתי תלויים •

 8 גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה •

 8 גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה •

 8 שכר רואה החשבון המבקר של החברה •

 8 הליך אישור הדוחות הכספיים  •

 9 חלק ג': הוראת גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  

 9 2018בדצמבר    31אירועים מהותיים בפעילות החברה במהלך השנה שהסתיימה ביום   •

 9 מהותיים לאחר תאריך המאזןאירועים  •

 9 הערכת שווי ואומדנים •

 9 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול •

 9 מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון •
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   בע"מ אוגווינד

 )"החברה"(

 31.12.2018וריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום דוח הדירקט

, מוגש בזאת דוח הדירקטוריון של 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"לבהתאם 

, כאמור בתוספת השנייה 2018בדצמבר    31-וסיומה ביום ה  2017בדצמבר    31-לתקופה שתחילתה ביום ההחברה  

 .2001-רך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה( התשס"אלתקנות ניירות ע

ומוכרת את מערכת האגירה רק משנת מחקר ופיתוח המצויה בתחילת דרכה הינה חברת  אוגווינד, כי יובהר

ו/או   עתידיים ו/או משלימים של אוגווינד  יםמוצר  פיתוח  בהצלחת  וודאות  העדר, נכון למועד המתאר ישנה  2016

ונטי ו/או בעלויות לשוק הרלוומוצרים עתידיים ו/או משלימים של אוגווינד הקיימת האגירה מערכת  בהחדרת

בפיתוח   אוגווינדת  והשקעלאור הנ"ל    ,נועדו  הן  לשמן  המטרות  בהשגתאו  /ומוצרי החברה ו/או בהצלחתם    פיתוח

 שלא וככללגיוסי הון נוספים אוגווינד  דרשית. כמו כן, מיוןילטלרדת הקיימים ו/או העתידיים עלולות מוצריה 

 .בפעילותה להמשיך תצליח לא כי ייתכן ,הנדרש ההון את לגייס תצליח

 (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(מתאר פעילות החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך  -" המתאר"

המצורף  1969-, התשכ"ט(מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )ולתקנות ניירות ערך  2000-התש"ס

 "ומדיקביולהלן: "בע"מ ו הדרים ביומדיקכנספח לדוח המיידי של 

בקשר עם עסקת המיזוג עם החברה, שדוח דירקטוריון זה מצורף  וביומדיקדוח מיידי של  -" דוח העסקה"

 .כנספח לו

כמקשה ות אלה  דוח  ויש לקרוא את  הכספיים  מתאר הפעילות והדוחותדוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד מ

 .אחת
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 הקבוצהחלק א': הסברי הדירקטוריון למצב עסקי  

 רואה החשבון המבקרוהפניית תשומת הלב של  כללי .1

עיסוקה העיקרי של אוגווינד הינו בתחום אגירת , מתארל 1נכון למועד דוח זה, כמפורט בהרחבה בפרק 

  .האנרגיה באמצעות אוויר דחוס

בפעילות החברה ובעסקיה במהלך תקופת התפתחויות מהותיות  לתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן  

 מתאר הפעילות המצורף לדוח העסקה. הדו"ח, ראו 

הפנה רואה  2018בדצמבר  31בדו"ח רואה החשבון המבקר ביחס לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 החשבון המבקר בחוות דעתו את תשומת הלב לנושאים הבאים, כדלקמן: 

הכספיים, בדבר   לדוחות'  ג1  בבאורהרינו מפנים את תשומת הלב לאמור  הנ"ל,    דעתנולסייג את חוות    מבלי"

 בהון גרעון, 2018בדצמבר,  31סתיימה ביום ה"ח בשנה שש מיליון 2.7-כ של בסךשנגרמו לחברה  הפסדים

מיליון ש"ח וכן לתכניות הנהלת   2.7-כ  של  בסךגרעון בהון החוזר לאותו תאריך  ו"ח  ש  מיליון 3.3-כ  של  בסך

החברה המבוססות על התממשות תחזית תוצאות הפעילות לשנים הבאות, תזרים המזומנים הנגזר ממנה, 

מסגרות האשראי העומדות לרשות החברה ועוד. להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה, תוכל החברה 

 ."לעין נראהה עתידב בהתחייבויותיה ולעמודלהמשיך ולממן את פעילותה 

המיזוג ובמקביל ביומדיקו תקשרו בהסכם  הובעלי מניות אוגווינד  יומדיקו אוגווינד  ב  2019באפריל,    18יום  ב

ביומידקו ובעלי המניות של אוגווינד יפעלו לפיהם  וקבוצת המשקיעים בביומדיקו התקשרו בהסכם ההשקעה  

ך של החלפת מניות בלבד )ללא מזומן( כך על דרביומדיקו יחד למיזוגה של אוגווינד ופעילותה העסקית ל

ביומדיקו מהונה המונפק והנפרע של אוגווינד בדילול מלא, תקצה  100%שבמועד ההשלמה וכנגד העברת 

ולמחזיקי כתבי האופציה )הלא רשומים( של אוגווינד   ביומדיקולבעלי המניות של אוגווינד מניות רגילות של  

לאחר השלמת העסקה שיעור החזקתם של בעלי מניות . ביומדיקושל  (לא רשומים למסחר)כתבי אופציה 

למעט בעלי מניות אוגווינד המשתתפים  ,אוגווינד ומחזיקי כתבי האופציה )הלא סחירים( של אוגווינד

 אחר )ל( בדילול מלא) 53.87% -ו  66.31%היה ה )שלושה בעלי מניות אוגווינד השתתפו בהשקעה( יבהשקע

 1.3לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ראה סעיף (. בדוח העסקההמפורטת לעובדי החברה ההקצאה 

 למתאר.
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 המצב הכספי  .2

 31.12.2018 -ו 31.12.2017ימים של החברה על המצב הכספי, ללהלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

 : )באלפי ש"ח(

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 31ליום 

 2018בדצמבר 
 הסברים

 3,714 1,188 נכסים שוטפים
ליון ש"ח עקב גידול ימ 2מגידול במלאי בסך של כ השינוי נובע בעיקרו

. וגידול ביתרת 2018משמעותי בהיקף הפרויקטים שנוספו לחברה בשנת 
 .אלפי ש"ח 500של כ הלקוחות והמזומנים

נכסים לא 

 1,238 1,391 שוטפים
אלפי  246-הפחת הנצבר בסך של כעיקר השינוי מקורו מחד בגידול ביתרת 

אלפי  100 -ש"ח ומנגד נרכשו נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים בסך של כ
 ש"ח.

  4,952 2,579 סך נכסים 

התחייבויות 

 6,428 2,059 שוטפות

הגידול בהתחייבויותיה השוטפות של החברה מוסברות על רקע הגידול 
 . 2018 -ו 2017בפעילותה בין השנים 

 
עיקר השינוי מקורו בגידול של כמיליון ש"ח באשראי בנקאי ; גידול של 

מיליון ש"ח במקדמות  1.2כמיליון ש"ח ביתרת הספקים ; גידול של כ 
נסה בהם וגידול ביתרת מלקוחות עבור פרויקטים שטרם הוכרה ההכ

אלפי  500 -ההתחייבות בגין תמלוגים לממשלת ישראל לזמן קצר בסך של כ
 ש"ח.

התחייבויות לא 

השינוי נובע מגידול ביתרת ההתחייבות לתמלוגים לממשלת ישראל לזמן ארוך בסך  1,828 1,063 שוטפות
 אלפי ש"ח. 800 -של כ

הון עצמי )גרעון 

  (3,304) (543) בהון(

סה"כ 

 התחייבויות והון

)בניכוי גירעון 

 בהון(

2,579 4,952  

  0.58 0.58 יחס שוטף
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 תוצאות הפעולות  .3

 :ח(")באלפי ש 31.12.2018 -ו 31.12.2017ימים ל להלן נתוני רווח והפסד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2017בדצמבר  31ליום 

בדצמבר  31ליום 

2018 
 הסברים

 הגידול בהכנסה מקורו בגידול בפעילות החברה. 3,138 693 הכנסות ממכירות

 2,244 637 והשירותים עלות המכירות
על רקע גידול בהיקף פעילותה של החברה, 
הושלמו מספר פרויקטים בתקופה והוכרה 

 עלותם כהוצאה בסעיף זה.

  894 56 רווח גולמי

 1,827 2,572 הוצאות מחקר ופיתוח
מקורו בשינוי פיתוח המחקר והקיטון בעלויות ה

בהיקף תכניות רשות החדשנות ששימשו למימון 
 המו"פ של החברה.

 1,479 1,210 הוצאות הנהלה וכלליות
הגידול נובע בעיקר מהוצאות הפרשה לתביעה 

אלפי ש"ח. בימים אלו נחתם  250-בסך של כ
 אלפי ש"ח עם התובע.  120הסכם פשרה בסך של כ

  (2,412) (3,726) תפעולי)הפסד( רווח 

  358 79 הוצאות מימון, נטו

  (2,770) (3,805) ההכנסההפסד לפני מסים על 

  - - הטבת מס

  (2,770) (3,805) כולל לשנהנקי והפסד 
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 נזילות .4

 

 2018בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום 

 הסברים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

ששימשו תזרימי מזומנים 

 פעילויות שוטפות ל
(3,945) (1,817) 

השוני נובע מכספים שהתקבלו מלקוחות 

סך  -עבור פרויקטים שטרם הוכרו כהכנסות

 מיליון ש"ח. 1.4 -של כ

ששימשו תזרימי מזומנים 

 לפעילויות השקעה 
(331) (56) 

נרכש רכב  2017-השוני נובע בעיקר מכך שב

 אלפי ש"ח.  213 -בסך של כ

שנבעו תזרימי מזומנים 

 מפעילויות מימון 
3,751 2,008 

 2-בסך של כ מגיוס הוןהשוני נובע בעיקר 

 .2017מיליון שבוצעה בשנת 

  (2,714) (871) )גרעון בהון חוזר( הון חוזר

 

 מקורות מימון  .5

 רשות לחדשנות.המענקי מכירות, אשראי בנקאי והינם    2018מקורות המימון העיקריים של אוגווינד בשנת  

לדוחות  23למתאר וביאור  14לעניין ההשקעות בהון החברה לרבות מענקי המחקר והפיתוח ראה סעיף 

 .  2018בדצמבר  31הכספיים של אוגווינד ליום 

לדוחות הכספיים  14למתאר וביאור  20לעניין הלוואות בנקאיות והלוואות מצדדים שלישיים ראה סעיף 

 . 2018בדצמבר  31של אוגווינד ליום 
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 חלק ב': היבטי ממשל תאגידי 

 תרומות .1

 לא ניתנו תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות תרומות בחברה. 2018בשנת 

 

 מבנה ארגוני  .2

 למתאר.   16אודות עובדי החברה והנהלת החברה למועד המתאר ראה סעיף 

 
 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית  .3

לא חלה עליה חובה למנות דירקטורים בעלי דוח זה מאחר שהחברה הינה חברה פרטית, אזי נכון למועד 
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות )מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתם בתקנות החברות 

למועד הדוח, לא מכהנים בחברה . 2005-, התשס"ו(חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית
 . דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

 

 דירקטורים בלתי תלויים   .4

למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם להוראות 
התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית ולא מכהנים בה דירקטורים 

 .בלתי תלויים

 

 גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה  .5

מבקר   ה הינה חברה פרטית לא חלה עליה חובה למנות מבקר פנימי. למועד הדוח אין לחברהמאחר שהחבר
 .פנימי

 

 הגילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החבר .6

 זהות רואה החשבון המבקר רואה החשבון אשר כיהן כרואה החשבון המבקר של החברה בתקופת הדוח
 פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון. הינו משרד קוסט (2018שנת )

 
 של החברה מבקרהשכר רואה חשבון  .7

 אלפי ש"ח. 75של  על סך העמד 2018שכר הטרחה בגין ביקורת 

שכר הטרחה נקבע בדירקטוריון החברה בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרשות בהתבסס על היקף פעילות 
החברה ומורכבותה כמו גם בהתבסס על הגידול בהיקף העבודה של החברה. שכר הטרחה נקבע לאחר משא 

 ומתן בין החברה ורואי החשבון שלה והינו סביר ומקובל לאופי החברה והיקף פעילותה. 

 אישור הדוחות הכספיים  הליך .8

דוחותיה הכספיים של החברה מאושרים על ידי  ך,למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית לפיכ
מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון ו על ידי  מנחת  2018בדצמבר    31הדירקטוריון. דוחותיה הכספיים של החברה ליום  

 החברה מר אור יוגב וסמנכ"ל הכספים תמיר ווימן. 



 

9 

 

 ות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד חלק ג': הורא

 2018בדצמבר  31אירועים מהותיים בפעילות החברה במהלך השנה שהסתיימה ביום  .9

 לפרטים אודות אירועים מהותיים בשנת הדוח ראו מתאר אוגווינד. 
 

 תאריך המאזן   אירועים מהותיים לאחר  .10

לדוחות הכספיים השנתיים כן ראה מתאר   28לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור  
 אוגווינד.    

 

 הערכות שווי ואומדנים  .11

 בתקופת הדוח לא בוצעו הערכות שווי מהותיות.

 .2018לדוחות הכספיים לשנת  3 באשר לאומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, ראה ביאור

 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול .12

גורמי הסיכון אשר להם סקירה אודות  ל. , הינו האחראי על ניהול הסיכונים בחברהמר אור יוגב, מנכ"ל החברה
למידע נוסף בדבר .  למתאר  34ראה סעיף    עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות

 .2018לדוחות הכספיים השנתיים של  15 ביאורחשיפה לסיכונים וניהולם, ראה 

 רעוןימצבת התחייבויות לפי מועדי פ .13

 .2018לדוחות הכספיים של החברה לשנת  14ראו ביאור ייבויות של החברה לנתונים בדבר מצבת התח
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 : 2018 ,בדצמבר 31דוח הדירקטוריון ליום 

  חתימה          תפקידים                                     שמות החותמים                       

 _______________     יו"ר הדירקטוריוןמנכ"ל ו ד"ר אור יוגב . 1

 _______________  כספים מנכ"לס                       מר תמיר ווימן  . 2

 2019 ,אוקטוברב 24תאריך:  
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 אוגווינד בע"מ 
 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 
 2019 יוניב 30ליום 
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 תוכן עניינים  
 

 מספר עמוד  הנושאים 

 4 התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי חלק א': 

 4 והפניית תשומת הלב של רואה החשבון המבקר  כללי •

 5 הכספי המצב •

 6 תוצאות הפעילות •

 7 נזילות  •

 7 מקורות מימון •

 8   היבטי ממשל תאגידי': בחלק 

 8 תרומות •

 8 ממשל תאגידי •

 8 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד': גחלק 

 8 בתקופת הדוח ולאחריושאירעו  הבפעילות החבר מהותיים אירועים •

 8 ניהולםפרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי  •

 9 מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון •
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 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד  
 

   בע"מ אוגווינד

 )"החברה"(

 

 30.06.2019וריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום דוח הדירקט

 

, מוגש בזאת דוח הדירקטוריון של 1970-תקופתיים ומיידים( התש"לבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות 

, כאמור בתוספת השנייה 2019 יוניב 30-וסיומה ביום ה 2018דצמבר ב 31-החברה לתקופה שתחילתה ביום ה

 .2001-לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבעל שליטה בה( התשס"א

ומוכרת את מערכת האגירה רק משנת ויה בתחילת דרכה מחקר ופיתוח המצהינה חברת  אוגווינד, כי יובהר

ו/או   עתידיים ו/או משלימים של אוגווינד  יםמוצר  פיתוח  בהצלחת  וודאות  העדר, נכון למועד המתאר ישנה  2016

לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות מערכת האגירה הקיימת של אוגווינד ומוצרים עתידיים ו/או משלימים  בהחדרת

בפיתוח   אוגווינדת  והשקעלאור הנ"ל    ,נועדו  הן  לשמן  המטרות  בהשגתאו  /וה ו/או בהצלחתם  מוצרי החבר  פיתוח

 שלא וככללגיוסי הון נוספים אוגווינד  דרשית. כמו כן, מיוןילטלרדת הקיימים ו/או העתידיים עלולות מוצריה 

 .בפעילותה להמשיך תצליח לא כי ייתכן ,הנדרש ההון את לגייס תצליח

 (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(מתאר פעילות החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך  -" המתאר"

המצורף  1969-, התשכ"ט(מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )ולתקנות ניירות ערך  2000-התש"ס

 "ביומדיקולהלן: "ביומדיקו הדרים בע"מ כנספח לדוח המיידי של 

בקשר עם עסקת המיזוג עם החברה, שדוח דירקטוריון זה מצורף  ביומדיקוי של דוח מייד -" דוח העסקה"

 .כנספח לו

כמקשה ות אלה  דוח  ויש לקרוא את  מתאר הפעילות והדוחות הכספייםדוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד מ

 .אחת
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א'

 והפניית תשומת הלב של רואה החשבון המבקר כללי .1

עיסוקה העיקרי של אוגווינד הינו בתחום אגירת , מתארל 1נכון למועד דוח זה, כמפורט בהרחבה בפרק 

 האנרגיה באמצעות אוויר דחוס. 

בפעילות החברה ובעסקיה במהלך תקופת התפתחויות מהותיות  לתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן  

 מתאר הפעילות המצורף לדוח העסקה. או הדו"ח, ר

הפנה רואה החשבון   2019ביוני    30בדו"ח רואה החשבון המבקר ביחס לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  

 המבקר בחוות דעתו את תשומת הלב לנושאים הבאים, כדלקמן: 

הכספיים, בדבר   לדוחות'  ב1  בבאורהנ"ל, הרינו מפנים את תשומת הלב לאמור    דעתנולסייג את חוות    מבלי"

וכן לתכניות הנהלת החברה המבוססות על  , 2019ביוני,  30ליום  מיליון 3.1-כ של בסך החברה בהון גרעון

התממשות תחזית תוצאות הפעילות לשנים הבאות, תזרים המזומנים הנגזר ממנה, מסגרות האשראי 

רשות החברה ועוד. להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה, תוכל החברה להמשיך ולממן את העומדות ל

   ".לעין הנראה עתידב בהתחייבויותיה ולעמודפעילותה 

המיזוג ובמקביל ביומדיקו תקשרו בהסכם הובעלי מניות אוגווינד ביומדיקו אוגווינד  2019, יוליב 17ביום 

קו ובעלי המניות של אוגווינד יפעלו דיביומהתקשרו בהסכם ההשקעה לפיהם    וקבוצת המשקיעים בביומדיקו

על דרך של החלפת מניות בלבד )ללא מזומן( כך ביומדיקו יחד למיזוגה של אוגווינד ופעילותה העסקית ל

ביומדיקו מהונה המונפק והנפרע של אוגווינד בדילול מלא, תקצה  100%שבמועד ההשלמה וכנגד העברת 

ולמחזיקי כתבי האופציה )הלא רשומים( של אוגווינד   ביומדיקוניות של אוגווינד מניות רגילות של  לבעלי המ

נחתם תיקון בלתי מהותי  2019באוגוסט  11כמו כן, ביום  .ביומדיקושל  (לא רשומים למסחר)כתבי אופציה 

  .1להסכם המיזוג

יקי כתבי האופציה )הלא סחירים( של לאחר השלמת העסקה שיעור החזקתם של בעלי מניות אוגווינד ומחז

ה )שלושה בעלי מניות אוגווינד השתתפו בהשקעה( למעט בעלי מניות אוגווינד המשתתפים בהשקע  ,אוגווינד

 (. בדוח העסקההמפורטת לעובדי החברה ההקצאה  אחרי)( בדילול מלא) 53.87% -ו  66.31%היה י

   למתאר. 1.3לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ראה סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
נכון למועד הדוח טרם התקבלו כל אישורי בעלי מניות אוגווינד לתיקון הסכם המיזוג. אישורי בעלת מניות אוגווינד כאמור יועברו  1

 .על פי הזימון לאסיפה של ביומדיקו אשר דוח זה נספח לו לכינוס האסיפה הכללית של החברהעד 
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 המצב הכספי  .2

 : )באלפי ש"ח( 30.06.2019 -ו 31.12.2018ימים של החברה, ללהלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

 הסברים 2019 ביוני 30ליום  2018בדצמבר  31ליום  

עיקר הגידול בנכסים השוטפים נובע מיתרת  5,418 3,714 נכסים שוטפים
 בע"מ שטרם נפרעהלקוח סלמן והבה 

  1,351 1,238 נכסים לא שוטפים

  6,769 4,952 סך נכסים 

 4,589 6,428 התחייבויות שוטפות
 

 נובעהשוטפות  בהתחייבויות הקיטון
באשראי מתאגידים בנקאיים  קיטוןמ
אלפי ש"ח( ובספקים ונותני  1,150-)כ

 אלפי ש"ח(.  900-שירותים )כ

 5,265 1,828 התחייבויות לא שוטפות

 שוטפות לאבהתחייבויות  הגידול
מקורו במקדמה שהתקבלה על חשבון 

 לאכספי ההשקעה שסווגה כהתחייבות 
 של בסך העסקה להשלמת עד שוטפת

 "ח.ש אלפי 3,500

  (3,085) (3,304) הון עצמי )גרעון בהון(

 סה"כ התחייבויות והון

  6,769 4,952 )בניכוי גירעון בהון(

  0.77 0.58 יחס שוטף
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 תוצאות הפעולות  .3

  2019ביוני  30 -ו 2018ביוני  30ולשישה חודשים שהסתיימו בימים  2018לשנת  להלן נתוני רווח והפסד

  )באלפי ש"ח(: 

  

 2018שנת 

שישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 2018ביוני  30

שישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 2019ביוני  30

 הסברים

הגידול בהכנסות מיוחס להשלמת בדיקות קבלה  4,011 1,291 3,138 הכנסות ממכירות
 במספר פרויקטים בתקופה.

 עלות המכירות

 2,416 834 2,244 והשירותים
 

  1,595 457 894 רווח גולמי

 290 1,150 1,827 הוצאות מחקר ופיתוח

ביצעה החברה פעילות מו"פ  2019במהלך שנת 
. החברה 62095במסגרת תכנית רשות החדשנות 

ממתינה להתייחסות רשות החדשנות ביחס 
לתוכנית מו"פ חדשה שהוגשה ותחל אם תאושר 

 .2019במהלך שנת 

הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות מיוחס לגידול  936 571 1,479 הוצאות הנהלה וכלליות
 בפעילות החברה.

  - - - הוצאות אחרות

  369 (1,264) (2,412) תפעולי )הפסד( רווח

  155 183 358 הוצאות מימון, נטו

לפני מסים  (הפסדרווח )

  214 (1,447) (2,770) על ההכנסה

    - הטבת מס

ורווח  ( הפסדרווח )

    (2,770) כולל לשנה)הפסד( 
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 נזילות .4

 

 2018לשנת 
לשישה חודשים שהסתיימו 

 2019ביוני  30ביום 
 הסברים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  (1,737) (1,817) פעילויות שוטפות שנבעו )ששימשו( לתזרימי מזומנים 

  (216) (56) לפעילויות השקעה ששימשו תזרימי מזומנים 

 2,271 2,008 מפעילויות מימון שנבעו )ששימשו( תזרימי מזומנים 

המקדמה בגין 

כספי ההשקעה 

סווגה לפעילות 

 מימון

  829   (2,714) )גרעון בהון חוזר( הון חוזר

 

 מקורות מימון  .5

 מכירות.הינם  2019שנת לשני רבעון המקורות המימון העיקריים של אוגווינד ב

 למתאר. 14לעניין ההשקעות בהון החברה לרבות מענקי המחקר והפיתוח ראה סעיף 

 למתאר. 20לעניין הלוואות בנקאיות והלוואות מצדדים שלישיים ראה סעיף 
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 היבטי ממשל תאגידי  חלק ב': 

 היבטי ממשל תאגידי .6

 תרומות .6.1

נכון למועד דוח זה לא ניתנו תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות תרומות 
 בחברה.

  ממשל תאגידי .6.2

 ,2018 בדצמבר 31ליום לא חל שינוי בהיבטי ממשל תאגידי בחברה הדורשים עדכון בהשוואה לדוח 

ובכלל זה לעניין דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, שיעור דירקטורים בלתי תלויים, 

ייחתמו   2019ביוני    30מבקר פנימי והליך אישור הדוחות הכספיים. דוחותיה הכספיים של החברה ליום  

 ספים תמיר ווימן.מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה מר אור יוגב וסמנכ"ל הכעל ידי 

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד ': גחלק 

 אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו .7

 , וכן האמור להלן:2019של  2לדוחות הכספיים של החברה לרבעון  4ראה מתאר מצורף וכן ביאור 

החברה פרעה בפירעון מוקדם הלוואה לתאגיד בנקאי שסכומה  2019במהלך הרבעון השני לשנת  .7.1

. ההלוואה שימשה למימון 2021אלף ₪ ומועד פירעונה המקורי אוקטובר  172המקורי עמד על 

רכישת רכוש קבוע תוך שעבודו לטובת המלווה. במסגרת פירעון ההלוואה שוחרר השעבוד על הרכוש 

לדוחות הכספיים  20-ו 14למתאר החברה וביאורים  20וט בנוגע להלוואה ראה סעיף הקבוע )לפיר

 (. 2018בדצמבר  31של החברה ליום 

אלף ₪ ורכשה רכוש קבוע בסך  100 -מכרה החברה רכוש קבוע בסך של כ 2019במהלך חודש יולי  .7.2

לדוחות  9ביאור למתאר החברה ו 20אלפי ש"ח )לפירוט בנוגע לרכוש קבוע ראה סעיף  250 -של כ

 (.2018בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 

למתאר  26ובסעיף  2018 בדצמבר 31ליום  החברהלדוחות הכספיים של  20בהמשך לאמור בביאור  .7.3

וחברה בבעלותו החברה מצד אחד ויועץ לשעבר של החברה חתמו  2019לאוגוסט  1יום , בהחברה

(. במסגרת החברהכנגד  התובעים  )במסגרת התביעה שהגישו  הסכם פשרה  על  "(  יםהתובע)"מצד שני  

 ,תור על טענות הדדיות ולדחיית התביעהויתמורה לוהסכם הפשרה הנ"ל הסכימו הצדדים כי, ב

על ידי בית המשפט וקיבל הסכם פשרה אושר אלף ₪.  120סך כולל של  יםלתובעהחברה תשלם 

   .2019לאוגוסט  4יום בפסק דין תוקף של 
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםפרטים בדבר  .8

בקשר  2018לא חלו שינויים מהותיים ביחס לגילוי שניתן בדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

לחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, לאחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה, בתיאור סיכוני השוק וכן ביחס 

 .למדיניות והפיקוח של החברה בניהול סיכוני השוק

 רעוןימצבת התחייבויות לפי מועדי פ .9

 .2018שנת לדוחות הכספיים של החברה ל 14ראו ביאור לנתונים בדבר מצבת התחייבויות של החברה 

 

 

 :2019לשנת  שנילרבעון הדוח הדירקטוריון 

  חתימה          תפקידים                                     שמות החותמים                       

 _______________     יו"ר הדירקטוריוןמנכ"ל ו ד"ר אור יוגב . 1

 _______________  כספים מנכ"לס                       מר תמיר ווימן  . 2

 2019 , אוקטוברב 24תאריך: 
 

 



 24/10/19תאריך:       

 

 לכבוד

 ביומדיקו הדרים בע"מ

 )להלן: "החברה"(

 

 שלום רב,

 

 אישורנו להכללת שווי עבור פעילות אוגווינד בע"מ בתשקיף של החברההנדון: 

 

הרינו לאשר בזאת לביומדיקו הדרים בע"מ לכלול את הערכת השווי עבור פעילות אוגווינד בע"מ 

הנפקה בדרך , בתשקיף מדף ותשקיף 18.9.2019אשר נחתמה על ידינו ביום  2019לחודש ספטמבר 

 .2019הזכויות של החברה אשר מיועד להתפרסם במהלך חודש אוקטובר  של

 

 בכבוד רב,

 ( בע"מ2009אי.אף.אס יעוץ והשקעות )
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   חברת הערכת שווי

  מ "בע  אוגווינד

  31.7.2019ליום  נכון  

  

  הוכן לבקשת

  מ"בע  הדרים ביומדיקו

  

  

  2019  ,ספטמבר
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  ) בע"מ2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי
  
  4464102, סבא כפר 7134 ד.ת

  073-2903330 טלפון

www.ifs-consulting.co.il 

  

 

  2019, בספטמבר 18

  :לכבוד

   חברי הדירקטוריון

  מ"בע הדרים ביומדיקו

  אוגווינד חברת הערכת שווי : הנדון

להון חברת הערכת שווי כלכלית ") IFS(להלן: " מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי, ביצענו), "ביומדיקו": להלן( מ"בע הדרים ביומדיקודירקטוריון  לבקשת

  .")ההערכה מועד: "להלן( 31.7.2019ליום נכון . הערכת שווי החברה הנה ביומדיקועתידה להיות ממוזגת לאשר ) ו/או "החברה" "אוגווינד(להלן: " מ"בע אוגווינד

  ווינד.במסגרת עסקת מיזוג עם אוגלפרסם חוות דעת זו בצרוף למתאר  אנו מאשרים לביומדיקו

  

  

  אחריות הגבלת

 נתונים על התבססנו, דעתנו חוות גיבוש לצורך. בלבד זו ולמטרה העבודה בגוף המפורטות הנחות בסיס על, החברהלהעריך את השווי ההוגן של  הינה זו עבודה מטרת

 שלמים, כאמינים לנו הנראים מידע מקורות על הסתמכנו. וניסיונם ידיעתם מיטב בסיס על לנו ניתנו אשר, ביומדיקווהנהלת  החברה הנהלת ידי על לנו סופקו אשר

 נאותות אודות דעה כל מחווים איננו ולפיכך שקיבלנו המידע של תלויה בלתי עצמאית בחינה או בדיקה ערכנו ולא ביקורת פעולת כל ביצענו לא אולם ,ועדכניים

 או לשלמותם, לנכונותם כלשהוא אימות משום בעבודתנו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשנות עשוי בנתונים או במידע שינוי כל. בעבודתנו ששימשו הנתונים

  .הנתונים של לדיוקם
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 אשר  תחזיות  כן  ועל,  התחזית תקופת  פני על להשתנות עשויות אלו  הנחות.  התחזית ליום  סבירות הנחות על  ומתבססות  עתידיים  למאורעות  מתייחסות  תחזיות,  ככלל

 ברמת שנערכו לתחזיות להתייחס ניתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי נערכו

 .מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון

 זו דעת שחוות סבורים אנו. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות

  .שונה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לנו שסופק המידע על בהתבסס סבירה הינה

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

 בעבודתנו  המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך נעשה, עיינו שבהם, שונים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתנו בחוות אין. כלשהם ערך

" הוגן  שווי"  המושג.  כלשהוא  למשקיע  כלשהוא  נכס  או  החברה  שווי  את  להעריך  מיועד  ואינו  פוטנציאלי  משקיע  לדרוש  שעשוי  האינפורמציה  כל  את  לכלול  מתיימר  אינו

  .לעסקה הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה בין, ידיים נכס יחליף שבו כמחיר מוגדר

 שימשו אשר וההנחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתנו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתנו המתאימות ההערכה בשיטות נקטנו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור אינו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

של רשות ניירות ערך בעניין גילוי קיומה של תלות בין  105-30המוערכת בהתאם לכל דין, ובכלל זה, בהתאם לעמדה מספר  ובחברה בביומדיקוהננו בלתי תלויים 

 .2015ביולי  22, לרבות לעניין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד, מיום ביומדיקומעריך השווי לבין 

מגובה שכר הטרחה שישולם על ידי החברה לנו בגין חוות דעת זו. במקרה בו נחויב בהליך  3מתחייבת לשפות אותנו בקשר עם כל פיצוי אשר עולה על פי  ביומדיקו

  משפטי, מזמיני העבודה ישפו אותנו על כך בהתאם, והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.
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 :השווי מעריכת החברה מטעם האחראי של ווניסיונ השכלתו פרטי

, במימון התמחות( עסקים במנהל שני תואר, וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל. מ"בע) 2009( והשקעות יעוץ אס.אפ.אי חברת של ומנהל בעלים, שלוש בן שגיא

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

  073-2903330 או 052-4760011' בטל, ח"רו, שלוש בן שגיאל לפנות ניתן, ועניין שאלה בכל

 

 

   

 
  לעבודתנו. א'לפרטים נוספים, ראו נספח  1
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  עניינים תוכן

  עמוד     פרק 

  6  כללי  1

  8  תמצית הערכת השווי  2

  13  החברה תיאור  3

  18  עסקית וסביבה שוק  4

  22  מתודולוגיה  5

  DCF 28ה  בשיטת השווי הערכת  6

      נספחים

  38  פרטים אודות מעריך השווי  'א
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  1  פרק

  כללי

   



 IFS Consulting & Investments     אוגווינדהערכת שווי חברת |   7

 

לצורך מיזוג עם  אוגווינדשל הון הערכת שווי  הנה העבודה מטרת •

 .31.7.2019ליום  נכון ,ביומדיקו

 צוין כן אם אלא, שוטפים בערכיםו בש"ח מוצגים זו בעבודה הנתונים כל •

 .אחרת

 דעת חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן •

 :זו

  מ"בע אוגווינד   –נדאוגוויו/או  חברהה

  מ"בע הדרים ביומדיקו  -ביומדיקו

  טכנולוגית לחדשנות הלאומית לרשות  -לחדשנותרשות 

CAGR-  Compound Annual Growth Rate 

חודשים המתחילה ממועד  12לתקופה של   -1שנה 
  ההערכה.

ולו צורפה  ביומדיקומתאר אשר פורסם על ידי   -מתאר
  הערכת שווי זו

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  -הבורסה

TY -  שנה מייצגת  

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

  31.7.2019  –מועד ההערכה 

  דולר ארה"ב   – $/דולר

  אלפי ש"ח  -אש"ח

 :הבאים והמצגים הנתונים על הסתמכנו עבודתנו לצורך •

 לגבי החברה מהנהלת התקבל אשר ותפעולי עסקי, פיננסי מידע −

 .הפעילות

 .1-3.2019ולחודשים  2016-2018לשנים דוחות כספיים של החברה  −

 לבורסה לניירות ערך בתל אביב. ביומדיקודיווחי  −

 .האינטרנט באתרי המתפרסם ורלוונטי גלוי מידע −

 .החברה אתרוסיור ב החברה הנהלת עם ופגישות שיחות −
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 2  פרק
  תמצית הערכת השווי
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 כללי 2.1

 אנרגיה אגירת בתחום הינו אוגווינד של העיקרי עיסוקה. 2012 בנובמבר 26 ביום בישראל ונרשמה התאגדה אשר פרטית ישראלית טכנולוגיה חברת אוגווינד הינה

 נכון אוגווינד של המדדים פ"ע( חיסכון המאפשרת קרקעית תת דחוס אוויר אגירת מערכת אוגווינד פיתחה, אוגווינד של פעילותה במסגרת .דחוס אוויר באמצעות

 ר"ד של שנים ארוך פיתוח פרי הינה אוגווינד של האגירה מערכת. במפעל האוויר דיחוס עלויות מתצרוכת 25%-40%-כ בין של) 4 במתאר בסעיף כמפורט זה למועד

ומבוססת על טכנולוגיה ייחודית. מערכת האגירה של אוגווינד מוחדרת לקרקע בשילוב חומרים מבוססי צמנט אשר שילובם , החברה ומהנדסי, החברה יזם, יוגב אור

  .")מערכת האגירהבתהליך הטמנה ייחודי מאפשר אגירת גז בלחצים ונפחים גבוהים מאוד (להלן: "

מערכת האגירה נמכרת על ידי אוגווינד למפעלי תעשייה מובילים בישראל לשם שיפור נצילות מערכת דיחוס האוויר של הלקוחות כמו גם , הערכת השווי למועד נכון

 המתאר למועד נכון .2םבאמצעות מספר פטנטי נתשל אוגווינד מוגמערכת האגירה  .במספר אפליקציות נוספות ולתעשייה הביטחונית (לא לשם התייעלות אנרגטית)

  קשורות. חברות או/ו בנות חברות אין לאוגווינד

  

  הערכת השווי 2.2

  כללי 2.2.1

 פעילותה  שווי  הערכת.  אינסופי  פעילות  אופק  לאורך  תפעל  והיא  )Ongoing Concern  ("  חי  עסק"  הינה  החברה  הבסיס כי  הנחת  על  מתבססת  פעילותה  של  השווי  הערכת

 המתקבל  הערך.  16%-ונאמד בכ  פעילותה  של  הסיכון  רמת  את  התואם,  המשוקלל  ההון  במחיר  הוונו  המזומנים  זרמי.  )"DCF"(  המזומנים  היוון תזרים  שיטת  לפי  נערכה

 עצמי הון דרך אם בין, מימון החברה בדרך תלוי בלתי הוא, כלומר, הפעילות של ההון בהרכב תלוי אינו של הפעילות הכלכלי הערך. פעילותה של הכלכלי הערך הינו

  .זר הון דרך או

  

  

  

 
 להרחבה בנושא ראה במתאר. .חלק מהפטנטים הוענקו וחלק הינם תחת בקשות לפטנט בשלבים שונים 2
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  רווח והפסד ותזרים חזויים 2.2.2

 (מוצג באלפי ש"ח): 2017-3/2019השנים הבאות ולשנה המייצגת יחד עם תוצאות השנים  5-להלן מוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של הפעילות ל

  

  

  

  

  

  

  

  

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-3.20191

15,722 11,351   1,490  3,138     693הכנסות  24,746  35,598  47,038  47,837       

%9.7%352.8%89.9%90.5%38.5%57.4%43.9%32.1%1.7% הצמיחה

12,750   8,042   5,774      745  2,244     637עלות מכר  18,453  24,502  24,927       

%91.9%71.5%50.0%50.9%51.2%51.5%51.8%52.1%52.1% מסה"כ ההכנסות

11,996   7,680   568947455,577רווח גולמי  17,144  22,535  22,910       

%8.1%28.5%50.0%49.1%48.8%48.5%48.2%47.9%47.9% מסה"כ ההכנסות

            300      300   1,127   1,290      929      754      256  1,827   2,572הוצאות מחקר ופיתוח

%371.1%58.2%17.2%6.6%5.9%5.2%3.2%0.6%0.6% מסה"כ ההכנסות

         8,424   8,314   7,807   6,566   6,921   3,320      368  1,479   1,210הוצאות הנהלה וכלליות

%174.6%47.1%24.7%29.2%44.0%26.5%21.9%17.7%17.6% מסה"כ ההכנסות

4,1408,21013,92214,186(171)1211,503(2,412)(3,726)רווח (הפסד ) תפעולי

1.1%16.7%23.1%29.6%29.7%-76.9%8.1%13.2%-537.7%-% מסה"כ ההכנסות

         3,263   3,202   1,307      -      -      -הוצאות מס

%0.0%0.0%0.0%3.7%6.8%6.8% מסה"כ ההכנסות

10,720   6,903   4,140(171)   1,503רווח (הפסד ) נקי  10,924       

1.1%16.7%19.4%22.8%22.8%-%13.2% מסה"כ ההכנסות
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   ):ש"חבאלפי (מוצג  פעילותהלהלן מוצג דו"ח על תזרים המזומנים החזוי של 

  

   .1.7% -תוך הנחה שתזרים מזומנים יצמח בשיעור צמיחה ריאלי של כהיוון תזרים המזומנים בטווח הארוך, עד לאינסוף, -ערך שייר*

  הון החברה 2.2.3

 פעילות אופק זו לאורך במתכונת לפעול תמשיך והיא )Ongoing Concern(" חי עסק" הינה החברה הבסיס כי הנחת על מתבססתהחברה  פעילות של השווי הערכת

פעילות   של  הסיכון  רמת  את  התואם,  המשוקלל  ההון  במחיר  הוונו המזומנים  זרמי.  )"DCF"(  המזומנים  היוון תזרים  שיטת  לפי  נערכה הפעילות  שווי  הערכת.  אינסופי

מימון  בדרך תלוי בלתי הוא, כלומר, הפעילות של ההון בהרכב תלוי אינו של הפעילות הכלכלי הערך. החברה פעילות של הכלכלי הערך הינו המתקבל הערך. החברה

, השייר ערך אומדן. 16%-שנאמד בכ בשיעור פעילות החברה של הריאלי המזומנים תזרים הוון, השווי הערכת לצורך .זר הון דרך או עצמי הון דרך אם בין, החברה

  . 1.7%של  פרמננטי צמיחה ושיעור ההון מחיר על ומבוסס גורדון מודל בנוסחת י שימוש"ע נאמד

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

4,1406,90310,72010,924(171)1,503רווח תפעולי אחרי מס

               -         -         -         -        -        -בתוספת פחת בניכוי השקעות

(122)(1,742)(1,649)(1,369)(662)(3,779)קיטון (גידול) בהון חוזר

2,7715,2548,97810,802(832)(2,276)תזרים מזומנים

76,820ערך שייר*

1,9123,1254,60438,734(666)(2,113)16.0%תזרים מהוון

NPV ,45,596שווי פעילות החברה
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  .3מלש"ח 0.6-פיננסיות הנאמד ב ההתחייבויותנכסים שאינם תפעוליים בניכוי יש להוסיף/להפחית , שווי החברהכדי לקבל את 

  .)5%-+/ שבין בטווח( ח"ש מליון 45 -כ הנו  DCF מודל בסיס על ההחברה שווי, ומוצג בהרחבה בחוות דעת זו לעיל לאמור בהתאם

  

  ניתוח רגישות 2.2.4

  ):ש"ח באלפי( ושיעור הצמיחה לטווח ארוך ההיוון לשיעור ביחס, החופשיים המזומנים זרמי היוון שיטת פי על החברה שווי של רגישות ניתוח מוצג, שלהלן בטבלה

  

  .מלש"ח 40 -בנוסף, במידה ונדחה את עיתוי הכנסות החברה בשנה נוספת, שווי החברה יהיה כ

  

  

 
  עודף התח' על נכסים. 3

44,9850.5%1.0%1.5%1.7%2.00%2.5%3.0%

14.0%51,003  52,803  54,747  55,569   56,853   59,142   61,640   

14.5%48,436  50,079  51,848  52,594   53,758   55,827   58,077   

15.0%46,059  47,561  49,175  49,855   50,913   52,791   54,824   

15.5%43,850  45,229  46,705  47,326   48,291   50,000   51,844   

16.0%41,795  43,062  44,417  44,985   45,868   47,427   49,105   

16.5%39,877  41,045  42,291  42,812   43,622   45,048   46,581   

17.0%38,086  39,164  40,311  40,792   41,536   42,844   44,247   

17.5%36,408  37,405  38,465  38,908   39,594   40,797   42,084   

18.0%34,834  35,759  36,740  37,149   37,782   38,891   40,074   

שיעור צמיחה לאינסוף 

היוון
שיעור 
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  3פרק  

  והפעילות החברה תיאור
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 4ביומדיקותיאור  3.1

 משנתוהחל פרטית  כחברה 2007 באפריל 10 ביום בישראל התאגדה החברה

 פעילות כל אין ביומדיקול זה דוח למועד נכון מניותיה נסחרות בבורסה. 2007

  .עסקית

 החברהמיזוג עם עסקת  3.2

, ביומדיקולפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למיזוג פעילותה עם ולתוך  

 .במתאר 1.3סעיף ראו 

 5 אוגווינדתיאור  3.3

  כללי 3.3.1

 ונרשמה התאגדה אשר פרטית ישראלית טכנולוגיה חברת אוגווינד הינה

 תחממ כחברת 2014לחודש נובמבר  עד ופעלה 2012 בנובמבר 26 ביום בישראל

 הינו אוגווינד של העיקרי עיסוקה. לחדשנות הרשות במסגרתבע"מ  הטבע הון

  .דחוס אוויר באמצעות אנרגיה אגירת בתחום

 תת דחוס אוויר אגירת מערכת אוגווינד פיתחה, אוגווינד של פעילותה במסגרת

 כמפורט זה למועד נכון אוגווינד של המדדים פ"ע( חיסכון המאפשרת קרקעית

. במפעל האוויר דיחוס עלויות מתצרוכת 25%-40%-כ בין של) 4 בסעיףבמתאר 

 יזם, יוגב אור ר"ד של שנים ארוך פיתוח פרי הינה אוגווינד של האגירה מערכת

 לקרקע המוחדרת ייחודית טכנולוגיה על מבוססתו, החברה ומהנדסי, החברה

 מאפשר ייחודי הטמנה בתהליך שילובם אשר צמנט מבוססי חומרים בשילוב

 
  לבורסה. ביומדיקומקור: דיווחי  4
  מקור: מתאר. להרחבה נוספת בנושא ראה במתאר. 5

 המוצר" או" האגירה מערכת: "להלן( מאוד גבוהים ונפחים בלחצים גז אגירת

  ").אוגווינד של הקיים

 אוגווינד ידי על נמכרת אוגווינד של האגירה מערכת, הערכת השווי למועד נכון

 של  האוויר  דיחוס  מערכת  נצילות  שיפור  לשם  בישראל  מובילים  תעשייה  למפעלי

מערכת  .הביטחונית לתעשייה נוספות אפליקציות במספר גם כמו הלקוחות

  .6םבאמצעות מספר פטנטי נתשל אוגווינד מוגהאגירה 

  .קשורות חברות או/ו בנות חברות אין לאוגווינד המתאר למועד נכון

  

  החברה ימוצר 3.3.2

 האגירה מערכת את ומשווקת מייצרת, מפתחת אוגווינדפורט במתאר, כמ

 של אפליקציות, כן כמו. שונים בתחומים תעשיה למפעלי מוכרת היא אותה

  .  הביטחונית לתעשייה נמכרות האגירה מערכת

 דחוס  אוויר  אגירת  מיכלי  מבוססת  ייחודית  מערכת  הינה אוגווינד  של  המערכת

 ובעלות גדול נפח, גבוה בלחץ אוויר אגירת יכולת המאפשרים קרקעיים תת

 ייחודיות). עיליים מיכלים: לדוגמא( בשוק הקיימות מהאלטרנטיבות נמוכה

 מכניים  הגאו  הקרקע  תת  כוחות  מינוף  יכולת  הינה  אוגווינד  של  האגירה  מערכת

 דחוס אוויר אגירת מאפשרת זו יכולת. האגור האוויר בלחץ תמיכה לצורך

, אטמוספירות  40  עד  של  גבוהים  ובלחצים  ליחידה  קוב  50  עד  של  גדולים  בנפחים

, היתר בין, מבוססת הדחוס האוויר אגירת טכנולוגיית. זה מתאר למועד נכון

. שנים מספר במשך אוגווינד מהנדסי ידי על פותחו אשר ייחודים מכלים על

 התקנתם במהלך כאשר לקרקע מוחדרים והם ייחודי פולימר עשויים המכלים

  .ייחודי צמנטי חומר גם לקרקע מוחדר

להרחבה בנושא  .מהפטנטים הוענקו וחלק הינם תחת בקשות לפטנט בשלבים שוניםחלק  6
 ראה במתאר.
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 הנזקקים  בישראל  גדולים  תעשיה  למפעלי   מיועדת  אוגווינד  של  האגירה  מערכת

 נצרך הדחוס האוויר. במפעל הייצור מתהליך כחלק גבוה בלחץ דחוס לאוויר

 וכן) ומיכון פניאומטי ציוד( במפעל שונים וכלים מכונות להפעלת בתעשייה

 חנקן כגון( שונים מסוגים גזים להפקת המשמש) Process gas( תהליכי כאוויר

  ).וחמצן

  

 מסך  15%  -כ  בממוצע  ומהווה  רבים  תעשיה  בתחומי  נפוץ  דחוס  באוויר  השימוש

 בתעשיית לדוגמא, מסוימים בתחומים.  בתעשייה מפעלים של  החשמל צריכת

, והאלומיניום המלט, הקרטון, הזכוכית, הפלסטיקה, תזקיקים, הכימיקלים

 החשמל צריכת מסך 20%-לכ עד אף מגיעה האוויר מדחסי של החשמל צריכת

  המפעל. של

  

 מדחסים באמצעות ל"הנ הדחוס האוויר את מייצרים המפעלים מרבית

 דחוס אוויר ומייצרים חשמל צורכים אלו מדחסים. המפעל בחצר הממוקמים

 העיקרי החיסרון. הייצור פס אל בצנרות מהמדחסים ישירות מוזרם אשר

 הפעלת מעצם הנובעות הגבוהות החשמל עלויות הינו במדחסים בשימוש

 מקורו במדחסים בשימוש נוסף חיסרון. דחוס אוויר ייצור לצורך המדחסים

 מחזור במהלך משתנה אלא קבוע אינו במפעל דחוס לאוויר שהביקוש בכך

 כבוי  למצב)  load(  דחיסה  ממצב  עוברים  במפעל  המדחסים  מכך  כתוצאה.  היצור

)off-load (סרק או )idle (אופן. לביקוש בהתאם הייצור במהלך רבות פעמים 

 כך. גבוה ולבלאי האוויר דיחוס מערכת נצילות להפחתת מוביל זה עבודה

 על עומד תעשייתי במפעל הממוצע האוויר צריכת משטר בו במקום, לדוגמא

 ש"מק 4,000 ל רגעיות צריכה עליות עם) לשעה מעוקבים מטרים( ש"מק 2,000

 של  כושר  בעלת  תהיה  המפעל  יזדקק  לה  המדחסים  כמות  דקות  מספר  האורכות

 את לספק מנת על דקות למספר רק יעבדו אלו מדחסים אולם ש"מק 4,000

 במערכת שימוש. סרק למצב ייכנסו מכן לאחר ומיד רגעית צריכה אותה

 מענה  ליתן  יכולה  האגירה  מערכת  שכן  זה  מצב  למנוע  עשוי  אוגווינד  של  האגירה

  . נוספים מדחסים בהפעלת צורך ללא ל"הנ הרגעיות לצריכות

 האופטימלי במיקום מותקנת אוגווינד ידי על פותחה אשר האגירה מערכת

 לאפשר מנת על המפעל עם בתיאום הנקבע מיקום, המפעל בשטח לפעילותה

 מערך של אופטימלית הפעלה לאפשר ובכך קצרים זמן לפרקי דחוס אגירת

  .המפעל של הייצור דרישות פי על המדחסים

 הקיימים המדחסים עם בשילוב פועל אוגווינד ידי על שפותח המוצר כי, יובהר

 לאפשר  ובכך  פעולתם  את  לייעל  אם  כי  להחליפם  בא  ואינו  השונים  המפעלים  של

 התקנת בנוסף. נתון רגע בכל במפעל הפועלים המדחסים מספר הקטנת את

 לחץ  ייצוב,  האוויר  דיחוס  מערכת  נצילות  העלאת  את  מאפשרת  האגירה  מערכת

  . המדחסים של שחיקתם הפחתת את גם כמו המפעלי האוויר

  

 של) בלבד ההתכנות בשלב( בבחינה אוגווינד החלה, ערכת השוויה למועד נכון

 בבחינה וכן, הדחוס האוויר אגירת למערכת משלימים מוצרים שני פיתוח

סעיף (להרחבה בנושא ראה  חדש אחד מוצר פיתוח של) בלבד ההתכנות בשלב(

  .ההכנסות ממוצרים אלו אינם כלולות בהערכת שווי זולמתאר).  6

  

  לקוחות החברה 3.3.3

 למפעלים ושירותיה הדחוס האוויר אגירת מערכת את מוכרת אוגווינד

 תעשיית, פטרוכימית תעשיה, טקסטיל, מזון, אריזה, פלסטיקה-ה מתעשיות

 הינן אוגווינד מכירות ערכת השוויה למועד נכון. הביטחונית והתעשייה הרכב

  .בלבד הישראלי בשוק
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 מ"מו לאחר מתבצעת הגדולים התעשייה למפעלי אוגווינד בין ההתקשרות

 האגירה מערכת התקנת מיקום את יחדיו הצדדים מתכננים במסגרתו פרטני

  . התקנתה ודרכי

 אלפי  מאות  בין  נע  התעשיה  למפעלי  אוגווינד  מכירות  היקף,  המתאר  למועד  נכון

 הנרכשת  האגירה  מערכת  לגודל  בהתאם  בודדת  למכירה ח"ש  מיליוני  לבין  ח"ש

  .המפעל ידי על

  

  שיווק והפצה 3.3.4

 בישראל התעשיה מפעלי בשוק אוגווינד מתמקדת, הערכת השווי למועד נכון

  . הביטחונית ובתעשייה

 הנהלת ידי על, המתאר למועד נכון, מבוצע בישראל אוגווינד מוצרי שיווק

 בו לתחום ביחס הן הרלוונטיים התעשיה מפעלי את סוקרת אשר אוגווינד

 במדחסים השונים המפעלים של השימוש, ל"הנ התעשיה מפעלי פועלים

 השימוש באמצעות למפעל האנרגיה בעלויות לחיסכון הפוטנציאלית והיכולת

  .    אוגווינד של הדחוס האוויר אגירת במערכת

 יזומה פניה אוגווינד מבצעת רבות פעמים ,ל"הנ השיווק הליך במסגרת

 לאוויר האגירה במערכת המתעניינים אלו עם ונפגשת הפוטנציאלים ללקוחות

  . דחוס

 בהתבסס סימולציה אוגווינד מבצעת אלו לקוחות מצד התעניינות שישנה ככל

 גודל את לאמוד מנת על הפוטנציאלי הלקוח אצל הדחוס האוויר צריכת על

 השימוש באמצעות האנרגטי החסכון ופוטנציאל ללקוח הנדרשת המערכת

 ללקוח אוגווינד מגישה זו סימולציה בסיס על. אוגווינד של האגירה במערכת

  .הדחוס האוויר אגירת מערכת עבור מחיר הצעת הפוטנציאלי

 את  משווקים  אשר  סוכנים  או  מפיצים  לאוגווינד  אין,  ערכת השוויה  למועד  נכון

  המערכת

 דו"חות כספיים 3.4

 תמצית דו"ח רווח והפסד 3.4.1

ולחודשים  2017-2018החברה לשנים רווח והפסד של  להלן תמצית דו"חות

  :)ההכנסותוכאחוז מסך  באלפי ש"ח (מוצג 1-3.2019

  

ונובעות  צמחו באופן מהותי לאורך השנים הנבחנותהכנסות החברה  -

צפויות  2019בשנת  .ממכירות מוצרי החברה בשוק המקומי בלבד

המבוסס בין היתר על  מלש"ח 10-לעמוד הכנסות החברה על לפחות כ

  .קייםצבר הזמנות 

על  2019עלה עם השנים ונאמד בשנת שיעור הרווח הגולמי של החברה  -

בקבלני משנה ונעזרת  . החברה מייצרת את המיכל אצל ספקי50%-כ

 משנה לצורך התקנתו באתר הלקוח.

201720181-3.2019

    1,490   3,138      693הכנסות

%9.7%352.8%89.9% הצמיחה

       745   2,244      637עלות מכר

%91.9%71.5%50.0% מסה"כ ההכנסות

56894745רווח גולמי

%8.1%28.5%50.0% מסה"כ ההכנסות

       256   1,827    2,572הוצאות מחקר ופיתוח

%371.1%58.2%17.2% מסה"כ ההכנסות

       368   1,479    1,210הוצאות הנהלה וכלליות

%174.6%47.1%24.7% מסה"כ ההכנסות

121(2,412)(3,726)רווח (הפסד ) תפעולי

76.9%8.1%-537.7%-% מסה"כ ההכנסות
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מחקר ופיתוח. סעיף הנן בגין    2017-2018בשנים  עיקר הוצאות החברה   -

זה כולל גם תשלום תמלוגים לרשות לחדשנות בגין מענקים אותם 

 קיבלה החברה בעבר.

אש"ח ברבעון  370-הוצאות הנהלה וכלליות הנן יציבות ונאמדות בכ -

 מלש"ח בשנה). 1.5-(כ

  

  

  

  

  

  

  

 מאזן 3.4.2

  

  (מוצג באלפי ש"ח): 31.3.2019וליום  2017-2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31להלן תמצית יתרות מאזניות תפעוליות של החברה ליום 

  

  

  

  

31.3.20192018201731.3.20192018201731.3.20192018201731.3.201920182017

פאסיב אקטיב 

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

5871,65444213.8%33.4%17.1%אשראי בנקאי395004030.9%10.1%15.6%מזומנים ושווי מזומנים

1,6101,86583937.9%37.7%32.5%ספקים ונותני שרות763731351.8%7.5%5.2%לקוחות

3,4612,90977881.6%58.7%30.2%זכאים ויתרות זכות1483271783.5%6.6%6.9%חייבים   

5,6586,4282,059133.3%129.8%79.8%סה"כ2,7782,51447265.5%50.8%18.3%מלאי

3,0413,7141,18871.7%75.0%46.1%סה"כ

התחייבויות לא שוטפות

63741201.5%1.5%4.7%התחייבות לתאגידים בנקאיים

1,7771,75494341.9%35.4%36.6%התחייבות בגין תמלוגים למדעןנכסים לא שוטפים

1,8401,8281,06343.4%36.9%41.2%סה"כ2302523375.4%5.1%13.1%רכוש קבוע 

9739861,05422.9%19.9%40.9%רכוש אחר

21.1%-66.7%-76.7%-(543)(3,304)(3,254)הון1,2031,2381,39128.3%25.0%53.9%סה"כ

4,2444,9522,579100.0%100.0%100.0%סה"כ פאסיב 4,2444,9522,579100.0%100.0%100.0%סה"כ אקטיב 
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  4  פרק
  שוק וסביבה עסקית
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  כללי 4.1

, במפעלים תעשיתיים נעשה שימוש נרחב באוויר דחוס לצורך במתארכמפורט  

ומכונות ייצור פנאומטיות. האוויר הדחוס   הפעלת קווי ייצור, כלים פנאומטים

מיוצר לרוב על ידי מדחס (קומפרסור) כחלק מרכזי מתהליכי הייצור באותו 

מפעל (כיום קיימים שלושה סוגי מדחסים עיקריים המשמשים מפעלים) 

 7כפי שעולה ממחקרים .צורכים חשמל, דלק (דיזל) או גז מדחסים אלו

לצורך הפעלת מדחסים משתנה בין  ומהתרשים להלן אחוז צריכת החשמל

מסך כל צריכת החשמל  15% -ענפי התעשיה השונים ועומד בממוצע על סך כ

 המפעלית.

שיעור ההוצאה על אוויר דחוס (כאחוז מסך צריכת  את התרשים הבא מתאר

  : 8בענפי תעשיה שונים  2001החשמל במפעל) בשנת

 
 ,2013משרד האנרגיה והמים אגף שימור אנרגיה סקר יעילות מדחסי אוויר דחוס,  7

http://archive.energy.gov.il/subjects/energyconservation/ecexpert/documents/com

pressedair.pdf 

 

בכל הנוגע למפעלי תעשייה אוגווינד פועלת כחלק משוק המדחסים. מערכת 

האגירה שפותחה על ידי אוגווינד מאפשרת למפעלים לאגור את האוויר הדחוס 

(המיוצר על ידי המדחסים) תוך הפחתת וייעול השימוש במדחסים ובכך 

  .מאפשרת, בין היתר, לחסוך בעלויות החשמל של המפעל

  

  

  

 office of energy efficiency and renewable energy U.S. department of energyראה:  8
air efficiency services,2001.  assesment of the market for comprased–  
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  שוק המדחסים 4.1.1

 דולר  מיליארד  20.43  -בכ  9סליבן&  פרוסט  ידי  על  נאמד  העולמי  המדחסים  וקש

 שנתי צמיחה קצב עם דולר דמיליאר 24.4 -לכ להגיע וצפוי 2016 בשנת

)CAGR (סליבן& פרוסט של המחקר פי על). 2016-2023 השנים בין 2.6% של 

 מחזיקות הגדולות היצרניות 5 בעוד יצרנים 200 -כ פועלים המדחסים בשוק

 בשוק הצפויות ההכנסות את המתאר תרשים להלן. 47.5% של שוק נתח

   :2015 משנת העולמי המדחסים

  

  

  

 
 Global Compressors Marketבעניין  2017מחקר של פרוסט&סליבן משנת  לפירוט ראה9

Factbook, Forecast to 2023.   
  לעיל.  7לפירוט ראה, ה"ש  10

  בישראלוהמדחסים שוק אגירת אוויר  4.1.2

נכון למועד המתאר, שוק המדחסים בישראל נאמד בסך  למיטב ידיעת אוגווינד

 ח"שמיליון  50 -בגין מכירות מדחסים וסך נוסף של כ ש"חמיליון  50 -של כ 

בגין תחזוקתם בשנה וסך שוק המדחסים בישראל נכון למועד המתאר עומד על 

מיליון ש"ח.  במפעלי תעשיה בישראל ההוצאה הממוצעת לדיחוס אוויר   400  -כ

. השוק בישראל 10מסך הוצאות החשמל של אותם מפעלים 15% -על  כעומדת 

מהמדחסים הנמכרים  90% -יצרניות מדחסים המייצגות כ 8נשלט על ידי 

 .11בישראל

  שוק אגירת האוויר הדחוס בישראל למפעלי תעשייה 

כי  סבורה אוגווינד ,על בסיס סקירת שוק המדחסים בישראל שביצעה אוגווינד

נכון למועד המתאר, בישראל ישנם מאות מפעלי תעשיה אשר עשויים להיות 

לקוחות פוטנציאליים של מערכת האגירה. לרוב מדובר במפעלים בהם הביקוש 

 5-13שעה בלחצים רגילים (\קוב 1,500לאוויר דחוס הינו של לפחות 

ת ) ומשכך, מערכ40עד  15שעה בלחצים גבוהים (\קוב 800אטמוספירה) או 

האגירה של אוגווינד עשויה להוביל לחיסכון בהוצאות החשמל של המפעל עבור 

 . 2013נכון לשנת  כאמור לעיל,  11
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אוויר דחוס אשר הינו גבוה מעלות ההשקעה של המפעל במערכת האגירה של 

  אוגווינד.

בהתבסס על הערכות אוגווינד ביחס לשוק המדחסים בישראל עלות הוצאות 

פעלי התעשייה החשמל של מפעלי התעשייה בישראל בגין דיחוס אוויר ומ

הרלוונטיים למערכת האוגירה של אוגויינד סבורה אוגווינד, נכון למועד 

המתאר, כי שוק אגירת האוויר הדחוס בישראל הינו שוק העומד על מאות 

    בשנה 3% -הקרובות בשוק זה עומד על כ ושיעור הגידול לשנים  ח"שמיליוני 

  

  תחרות 4.2

 ספציפי מוצר קיים לא, אוגווינד ידיעת למיטב, ערכת השוויה למועד נכון

 אגירת מערכת כדוגמת גבוהים ולחצים בנפחים דחוס אוויר אגירת המאפשר

 בנצילות שיפור השגת לצורך אוגווינד ידי על פותחה אשר הדחוס האוויר

  . המדחסים מערך של האנרגטית

 אויר  לאגירת  עיליים  מכלים  קיימים  המתאר  למועד  נכון,  אוגווינד  ידיעת  למיטב

 קוב 50 עד 30 לעומת וזאת) (קוב 1-5( משמעותית נמוכים בהיקפים דחוס

 הינם כיום הקיימים המכלים); אוגווינד ידי על פותחה אשר אגירה ליחידת

 אופן על לשמירה קטן חירום כמאגר בעיקר המשמשים עיליים פלדה מכלי

 אלו אגירה פתרונות. המדחסים של ספיקה שינויי כנגד המדחס פעולת

 בישראל  לדוגמא,  פלדה  מכלי  יצרני ידי על לרוב,  רבים  יצרנים  ידי  על  מסופקים

   .ועוד קום-אייר, גולדבר, אריתוך, פלגז חברות ידי על מכלים נמכרים
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  5פרק  
  מתודולוגיה
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 כללי 5.1

  שיטות הערכה מקובלות 

  קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסקים וחברות:

  שיטת השווי הנכסי;  •

  שיטת ההשוואה לעסקות דומות;  •

  שיטת המכפיל;  •

  .)DCF methodשיטת היוון זרמי המזומנים ( •

  טת השווי הנכסישי

מתבססת על עלות נכסי החברה בניכוי התחייבויותיו, כפי שהם שיטה זו 

יכול שתיעשה תוך ביצוע התאמות ותיקונים,  . ההערכההמשתקפים במאזנ

שיטה זו מתאימה  בניסיון לאמוד את שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות.

  בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת חברות נדל"ן. חברותבעיקר ל

דומה, אך לא בהכרח  חברהלהערכה של עלות ההקמה של  הגישה מתאימה גם

הצפוי לנבוע מנכסי החברה. החיסרון העיקרי של  להערכת פוטנציאל הרווח

הרווחים הקיים בעסק  השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל

  מעבר לנכסים הרשומים בספרים.

  שיטת ההשוואה לעסקות דומות

שה שימוש במחיר בפועל, לפיו בוצעה עסקת שיטת ההשוואה לעסקות דומות עו

ההערכה, או של עסקים דומים, וזאת בתנאי שעסקה כזו   מכר של החברה נשוא

  בוצעה פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.

, יש למצוא עסקות הדומות בחברות דומותכדי להשוות לעסקות שנעשו 

נתונים מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ו מבחינת תחום הפעילות,

  פיננסיים.

  דומות הינם: חברותשלבי ההערכה בשיטת ההשוואה ל

בעלי מאפיינים תפעוליים הדומים   חברותאיתור עסקות המתייחסות ל . 1

  נשוא ההערכה; חברהל

 ותהדומ ותמציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של החבר . 2

  והחברה נשוא הערכה;

ווי של החברה חישוב מכפיל ממוצע של החברות הדומות והערכת הש . 3

  שימוש במכפיל זה. נשוא ההערכה על ידי

יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת נאותה, דרך המחירים שנקבעו בפועל 

מרצון, את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי, ומונעת את   בין קונים ומוכרים

להיות שנויות במחלוקת. כמו כן,  הצורך להתבסס על תחזיות העלולות

מבטיחה כי  עסקות שמועד ביצוען סמוך למועד הערכת השווי,התבססות על 

השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית דומות, 

  נאמנה דרך מחיר השוק. המשתקפות
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החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים, בדרך כלל, באיתור עסקאות 

  המוערך.את שווי החברה  דומות, מהן ניתן לגזור

  שיטת המכפיל

שיטת המכפיל דומה לשיטת ההשוואה לעסקאות דומות, אך מתבססת על 

  ציבוריות בענף של החברה נשוא ההערכה. מחירי מניות של חברות

 תא פועליהחברה על בסיס היחס הממוצע בענף בו ה כתבשיטת המכפיל מוער

רמטרים השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפ בין נתון המבוסס על שווי

המכירות וההון העצמי.  המקובלים כוללים את הרווח הנקי, הרווח התפעולי,

 לעיתים נעשה שימוש גם בפרמטרים תפעוליים, כגון מספר המנויים, שטחי

מכירה וכו'. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר הרלבנטי מכונה 

  "מכפיל".

ראשוני לגבי שווי החברה אך לא השיטה טובה בעיקר לקבלת אומדן כללי 

השיטה נעוץ בפשטותה ובמהירותה, יחסית  להערכה מדויקת. יתרונה של

שהיא אינה לוקחת   בעובדה  לשיטות אחרות. החיסרון העיקרי של שיטה זו נעוץ

 בחשבון שורה של גורמים העשויים להשפיע על השווי הספציפי של החברה,

גון: שיעור צמיחה שונה, מבנה הון מעסקים "דומים" באותו תחום, כ בשונה

העובדה שבמרבית המקרים קיים תחום רחב   שונה וכדומה. חסרון נוסף נובע מן

  נכונה. של מכפילים, אשר מיצועו אינו מביא בהכרח לתוצאה

  )Discounted Cash Flow method( שיטת היוון זרמי המזומנים

של החברה להפיק  השיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולת

מוערך שווי החברה באמצעות היוון זרמי המזומנים,  מזומנים. בהתאם לכך,

העתידיים מהוונים במחיר הון  פיק בעתיד. זרמי המזומניםתאשר צפוי כי 

משקיע   המשקף את הסיכון הגלום בפעילות החברה, ומבטא את התשואה אשר

  סיכון דומה. תבעל חברההיה מצפה לקבל מ

זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי  שיטת היוון

שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את  המוצק ביותר. לצורך

וההשקעות,  והמכירה, המסים המכירות, עלות המכירות, הוצאות ההנהלה

יתרונה העיקרי של השיטה נובע  וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי.

נשוא חברה והתייחסותה לגורמים ייחודיים ב תהספציפי חברהמהתאמתה ל

  ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.

חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות, ההוצאות 

  ולקבוע את מחיר ההון המתאים.הרלבנטיות,  ידיותוההשקעות העת

  שיטת ההערכה שנבחרה

   .)DCF( נבחרה שיטת היוון זרמי המזומנים ,החברהלצורך הערכת שווי 

  עקרונות ההערכה

  שלבי ההערכה בשיטת היוון זרמי המזומנים, היו:

  ; החברההפעילות של  םניתוח תחו •

  ; החברהחיזוי הכנסות  •
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ניתוח מבנה ההוצאות, וחיזוי ההוצאות הנדרשות להשגת ההכנסות  •

  שנחזו; 

  חיזוי ההשקעות הנדרשות בתקופת התחזית;  •

בניית תחזיות פיננסיות כולל תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים  •

  חופשי; 

חישוב השווי הכלכלי של פעילות החברה על ידי היוון תזרים המזומנים  •

ווי הפעילות בתום תקופת התחזית, תוך החופשי לתקופת התחזית וש

הכרוך בפעילות  עסקישימוש במחיר הון משוקלל המותאם לסיכון ה

  .חברה

המזומנים העתידיים, נחזו והוונו   לשם הערכת שווי הפעילות בשיטת היוון זרמי

לתקופת התחזית וכן  חברההחופשיים מפעילות  הריאליים זרמי המזומנים

לתום תקופת התחזית.  החברההפעילות של י שוו הוון השווי השאריתי לקבלת

להתקיים גם לאחר   משיךת  "עסק חי", וכי  ההינ  החברהפעילות  כיוון שהונח כי  

 תום תקופת התחזית, נקבע, בהתאם, השווי השאריתי כערך הנוכחי של זרמי

סוף, על בסיס תזרים מייצג -לאיןבשנה החופשיים ריאליים המזומנים ה

 מחיר בשנה. 1.7%יצמח בשיעור של המייצג  הנחה כי התזריםלתקופה, ותוך 

י הכרוך עסקלפיו הוונו זרמי המזומנים החופשיים, המבטא את הסיכון ה ההון

  .16% -נקבע ל בפעילות,

  שיעור ההיוון  5.2

נלקח  ,בעבודתנו ולשם הערכת שיעור התשואה לנכסים המוערכים בעבודה זו

מחיר ההון המשוקלל. שיעור זה נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר ההון 

)WACC - Weighted Average Cost of Capitalכמפורט  ה) על פי הנוסח

  להלן:

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

  כאשר:

WACC -   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  

 יישום תוך העצמי, נקבע ההון על הנדרשת התשואה העצמי, או ההון מחיר

 מודל לפי העצמי ההון מחיר). CAPM)Capital Asset Pricing Model מודל 

 בתוספת טווח, ארוכות אגרות חוב זה מורכב משער ריבית חסר סיכון על

 היחסי של הסיכון במקדם המניות של שוק הממוצעת הסיכון פרמיית מכפלת

 ההון לתנודות בשוק השקעה שווי של הרגישות את ביטא, המשקף החברה,

  :הבאה הלנוסח בכללותו ובתוספת פרמייה ספציפית, בהתאם

 S+ R )Rf - Rm*(β +fR=Ke   
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  כאשר:

Rf-  ריבית חסרת סיכון. ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה של אג"ח 

  .12חסרות סיכוןואג"ח דולרית  שקלית צמודה

Rm-Rf)(  בינלאומי   משקיע ידי על בשוק, הנדרשת הממוצעת פרמיית הסיכון

   .13ישראלב הפועל

β-  הכרוך היחסי הסיכון את משקף זה היחסי. מקדם הסיכון מקדם 

 השקעה  תשואת בין המתאם על רמת בהשקעה מסוימת ומבוסס

 .ההון כולו שוק תשואת עם

נוטה להיות גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של  β-ה

בעזרת השוואה לחברות  14β-החברה גבוה יותר. בזמן אמידת ה

והתאמתה לרמת המינוף הפיננסי של  β-אחרות, יש לתקנן את ה

 β-החברה. דבר זה נעשה על ידי ניכוי השפעת המנוף הפיננסי של ה

וחישוב דרגת  התפעולית", β"-בשלב הראשון, כלומר חישוב ה

 β"-המנוף הספציפית של החברה, בשלב השני. הקשר בין ה

 הכוללת את השפעת המנוף הפיננסי הוא:  β-התפעולית" ל

T)(D/E)]-[1+(1Uβ=Iβ  כאשרE –  ,שווי החברהD –  שווי ההון

 
 התזרים הצפוי בטווח הארוך הנו שקלי ודולרי. 12
  . Aswath Damodaranמקור:  13
מחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק בחישוב חודשי  β-ה 14

  ביחס לשערי המניות בחמש השנים שקדמו למועד עבודתנו.

 Iβ-הנה ה Iβהתפעולית" ואילו  Uβ – "βשיעור המס,  – Tהזר, 

אינן  הפעילות. היות ומניות 15הפיננסיהכוללת את השפעת המינוף 

הלא ממונפת של חברות דומות  βאת ממוצע נסחרות, לקחנו 

 β-. על בסיס זה חישבנו את ה160.97-אשר הנה כ הנסחרות בחו"ל

  .1.26-החברה הנאמדת בכהממונפת של 

SR-   שיעור תשואה נוסף, המיוחס לחברה ומשקף סיכונים ספציפיים

סחירות, חברה קטנה וכד'. נתונים ומחקרים אמפיריים כגון העדר  

מראים כי משקיעים דורשים פרמיית סיכון נוספת בגין השקעתם 

לאחר  בחברות המבטאת את הפרמטרים השונים של השקעתם.

 ניתוח הסיכונים להם חשופה החברה ובהתחשב בגודל הפעילות,

  . %4.817 -נאמדה על ידינו בשיעור של כ זופרמיה 

   

  ).18לפירוט ראה משה בן חורין "שוק ההון וניירות הערך", (פרק  15
 Environmental & Waste -ו ) IntegratedOil/Gas)ענפי:  Aswath Damodaranמקור:  16

Services  
  Valuation Handbook 8D&P 201מקור:  17
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 כמפורט 16% -כ הינו החברהעבור  תאם לפרמטרים אלו מחיר ההון שנקבעבה

  :להלן

  2.8%  שיעור ריבית חסרת סיכון

  1.26  ביתא 

  6.9%  18פרמיית השוק

  Rs  8.4%פרמיית סיכון נוספת 

  Ke(  20%מחיר ההון (

  28%  19שיעור החוב

  23%  20שיעור מגן המס לטווח ארוך

  8%  21מחיר החוב המייצג

 WACC(22  16%ההון המשוקלל (מחיר 

  

   

 
  answath DamodarAמקור:  18
  על פי חברות המדגם.  19
  .החברהשל העתידי שיעור המס  20

 15-10למח"מ של , )NR1( ודולרית שקלית לריבית הוגן מרווח של מידע מאגר בסיס על 21
  שנים.

  מעוגל 22
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  6  פרק

   החברהה שוויהערכת  
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  והפסד רווח תחזית 6.1

 ):ש"חבאלפי (מוצג  2017-3/2019יחד עם תוצאות השנים  ולשנה המייצגת הבאות שניםה 5-ל הפעילותמוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של  להלן

  

ולשנה המייצגת  השנים הבאות 5-ל). לשם כך, בנינו תרחיש הכנסות והוצאות DCFיושמה על בסיס היוון זרמי המזומנים העתידי שלה ( החברההשווי של  הערכת

   .והתאמות אשר בוצעו על ידינו החברההמסתמכים על תחזיות הנהלת 

  

  

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-3.20191

15,722 11,351   1,490  3,138     693הכנסות  24,746  35,598  47,038  47,837       

%9.7%352.8%89.9%90.5%38.5%57.4%43.9%32.1%1.7% הצמיחה

12,750   8,042   5,774      745  2,244     637עלות מכר  18,453  24,502  24,927       

%91.9%71.5%50.0%50.9%51.2%51.5%51.8%52.1%52.1% מסה"כ ההכנסות

11,996   7,680   568947455,577רווח גולמי  17,144  22,535  22,910       

%8.1%28.5%50.0%49.1%48.8%48.5%48.2%47.9%47.9% מסה"כ ההכנסות

            300      300   1,127   1,290      929      754      256  1,827   2,572הוצאות מחקר ופיתוח

%371.1%58.2%17.2%6.6%5.9%5.2%3.2%0.6%0.6% מסה"כ ההכנסות

         8,424   8,314   7,807   6,566   6,921   3,320      368  1,479   1,210הוצאות הנהלה וכלליות

%174.6%47.1%24.7%29.2%44.0%26.5%21.9%17.7%17.6% מסה"כ ההכנסות

4,1408,21013,92214,186(171)1211,503(2,412)(3,726)רווח (הפסד ) תפעולי

1.1%16.7%23.1%29.6%29.7%-76.9%8.1%13.2%-537.7%-% מסה"כ ההכנסות

         3,263   3,202   1,307      -      -      -הוצאות מס

%0.0%0.0%0.0%3.7%6.8%6.8% מסה"כ ההכנסות

10,720   6,903   4,140(171)   1,503רווח (הפסד ) נקי  10,924       

1.1%16.7%19.4%22.8%22.8%-%13.2% מסה"כ ההכנסות
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  תחזית הכנסות 6.2

  (מוצג באש"ח): החברהלהלן הרכב תחזית הכנסות 

  

  : הבאים פרמטריםהתחזית ההכנסות מבוססת על 

 התחזית הנה במונחים ריאליים.  .א

 התחזית כוללת מכירות לשוק המקומי ולארה"ב בלבד.  .ב

של הנוכחי על בסיס המודל ובנוסף  בגין מוצר זה בלבד) ה(בהתאמה גם תחזית ההוצאות הנ דמיכל לאגירת אוויר דחוס בלבהתחזית כוללת הכנסות ממכירת   .ג

 .אפשרויות אחרות של מכירה/החכרה)החברה הכולל מכירת המערכת (בעתיד תבחן החברה האם 

מיליון ש"ח   7.6  -בכ  2019אוגווינד צופה כי סך ההכנסות מפרויקטים המצויים בשלבי ביצוע שונים וטרם הוכרה ההכנסה בגינם נאמד בשנת    המתארנכון למועד    .ד

  לקוחות חדשים.ובמקביל היא במו"מ מתקדם מול 

עשויים מפעלי תעשיה אשר של  מאותבישראל ישנם על בסיס סקירת שוק המדחסים בישראל שביצעה אוגווינד, סבורה אוגווינד כי נכון למועד הערכת השווי,   .ה

שעה בלחצים רגילים \קוב 1,500חות מפעלים בהם הביקוש לאוויר דחוס הינו של לפמערכת האגירה של אוגווינד. לרוב מדובר בלקוחות פוטנציאליים של  להיות  

אשר בהם החיסכון הצפוי בהוצאות החשמל עבור אוויר דחוס גדול מעלות ההשקעה במערכת האגירה  )40עד  15שעה בלחצים גבוהים (\קוב 800בר) או  5-13(

  של אוגווינד.

. מפאת השמרנות הנחנו שמכירות 2020בשנת  המיכל גם בארה"ב. תחזית החברה הנה לתחילת מכירות  למכור את    בכוונת החברהבמקביל לשוק המקומי החברה    .ו

 .)2שנה סוף ( 2021של שנת  2-ברבעון ה אלו יחלו רק

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-3.20191

13,622 11,351   1,490  3,138     693הכנסות שוק מקומי  16,346  18,798  19,738  20,073       

%9.7%352.8%89.9%90.5%20.0%20.0%15.0%5.0%1.7% הצמיחה

16,800   8,400   2,100הכנסות ארה"ב  27,300  27,764       

%300.0%100.0%62.5%1.7% הצמיחה

15,722 11,351   1,490  3,138     693סה"כ הכנסות  24,746  35,598  47,038  47,837       

%9.7%352.8%89.9%90.5%38.5%57.4%43.9%32.1%1.7% הצמיחה
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 מבוססות גם על ההנחות הבאות: ארה"בבהכנסות   .ז

i . בניכוי עמלות  נטו בעבודה זו הנחנו שמחירי המכירה. הסופי מחירי המכירה בארה"ב צפויים להיות גבוהים עקב הכדאיות והחיסכון של הלקוח)

 יש לזכור שכל לקוח צפוי לרכוש מספר מערכות.. הנם ללא פער מהותי ממחיר המכירה בישראלתיווך/סוכן) למערכת אגירה 

ii .  פי דולר.אל 1,000-ל 400בעבודה זו הונח שסך מחיר המכירה הממוצע ללקוח, אשר צפוי לרכוש מספר מערכות, הנו בטווח שבין 

iii .   כאמור   לקוחות  10-20  -יהיו מכירות ללקוח ראשון ובשנה המייצגת יהיו מכירות של עשרות מערכות אגירה, לכ  2מפאת השמרנות, הונח שרק בסוף השנה)

 ).הלקוחבהתאם לגודל -בדומה לפעילות בישראל, ישנן חברות אשר צפויות לרכוש מספר מערכות אגירה לעיל, 

iv .  ההכנסות של החברה. ךמס 60%-עשרות מהשוק בישראל, אך מפאת השמרנות הנחנו שנתח השוק של ההכנסות בארה"ב יהיה כהשוק בארה"ב גדול פי 

 15% הונח 4 לשנה, בשנה 20% של צמיחה הנחנו, 2-3 לשנים. פוטנציאליים לקוחות מול ועבודה קיים הזמנות צבר על מבוססות 1-ה לשנה בישראל ההכנסות  .ח

), מתחרים אין ובמקביל( ייעילותם את הוכיחו החברה מוצרי בהן שנים 3 ולאחר, הקיים השוק בחינת על מבוסס בישראל הגידול. הארוך בטווח 1.7%-ל ופוחת

 מספר לרכוש צפויות אשר חברות ישנן, לעיל כאמור( בשנה לקוחות 10-20 -בכ מדובר, הארוך בטווח, הישראלי בשוק.  במכירות מהותי גידול צופה החברה

  אש"ח. 1,500-אש"ח ל 500הנו בטווח שבין ממוצע ללקוח  ).החברה לגודל בהתאם- אגירה מערכות

 צמיחה קצב עם דולר מיליארד 24.4 -לכ להגיע וצפוי 2016  בשנת דולר מיליארד 20.43 -בכ סליבן&  פרוסט ידי על נאמד העולמי המדחסים על פי החברה, שוק  .ט

 .1.7% -יהיה בשיעור של כבטווח הארוך הונח שהגידול  מפאת השמרנות ).2016-2023 השנים (בין 2.6% של)  CAGR( שנתי

ק ו, אנו סבורים שהשמערכת האגירה של אוגווינדלקוחות פוטנציאליים של  עשויים להיות  אשר  כמצויין לעיל, היות ובשוק בישראל קיימים מאות מפעלי תעשייה    .י

 החברה תמכור 5-הנחנו שהחל מהשנה ה .מיליארד דולר) 351-טריליון דולר ואילו בישראל בכ 19.4-בארה"ב נאמד בכ 2017לשנת התל"ג ( בארה"ב גדול פי כמה

 שנה (לרבות החלפה של קיימות).במערכות  13 -בממוצע כ

 ח שיעור היוון גבוה המשקף את חוסר הוודאות הקיים בתחזית זו.במודל נלק  .יא

  

 עלות מכר 6.3

בשוק האמריקאי המרווח צפוי להיות גבוה יותר, בהתאמה לחיסכון בחשמל של המפעלים . 2019גבוה במעט משיעורו בשנת , 51-52%-עלות המכר נאמד בכשיעור 

 .שיעור זה(לקוחות). למרות זאת הנחנו ששיעור עלות המכר לאורך כל שנות התחזית יעמוד על 



 

 IFS Consulting & Investments     אוגווינדהערכת שווי חברת  |   32

 

 מחקר ופיתוחהוצאות  6.4

  הטבלה שלהלן מציגה את הרכב הוצאות אלו בשנות התחזית (מוצג באש"ח):

  

 .מענקים אותם קיבלה החברה מהרשות לחדשנותבגין  4%הנם בשיעור  התמלוגים -

-נאמד בכבגין המוצר הקיים סך הוצאות המו"פ השוטף  לכן, .ו/או פיתוחים חדשים כמצויין לעיל תחזית ההכנסות אינה כוללת הכנסות ממוצרים אחרים -

 . בשנה אש"ח 300

  הנהלה וכלליותמכירה, הוצאות  6.5

  וכלליות של החברה (מוצג באש"ח):הנהלה  מכירה, הוצאותלהלן הרכב תחזית 

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

            -      -      827      990     629     454תמלוגים

            300      300      300      300     300     300מו"פ אחר

            300      300   1,127   1,290     929     754סה"כ 
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 מלש"ח. 1.5-נאמד בכ (על בסיס נרמול רבעון ראשון) 2019ובשנת  2018וצאות אלו בשנת כפי שניתן לראות סך ה  .א

 .היות והחברה צופה המשך צמיחה בשוק המקומי ובמקביל חדירה לשוק בארה"ב, התאמנו הוצאות אלו  .ב

 .פעילות מטעם החברה בארה"במנהל הוצאות שיווק בארה"ב כוללות   .ג

 

 תחזית הוצאות מימון 6.6

אין אנו כוללים תזרימי מזומנים, בין אם חיוביים ובין אם שליליים, מפעילות מימון. חישוב  ,היות והערכת השווי חושבה בהסתמך על שיטת היוון זרמי המזומנים

  הערך הנוכחי מביא בחשבון את מרכיב המימון (ערך הזמן של הכסף) ובכך אף מנטרל את השפעת המימון.

  תחזית הוצאות מיסים 6.7

  בתחשיב.קיבל ביטוי  לצרכי מס אשרהפסד נצבר לחברה  .23%-והנו כ החברות בישראל הידוע במועד ההערכהבהערכת שווי זו נלקח שיעור מס 

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-3.20191

         3,023   2,992   2,509   1,986   1,477   1,200      186     481     497משכורות ונלוות

%71.7%15.3%12.5%10.6%9.4%8.0%7.0%6.4%6.3% מסה"כ ההכנסות

         1,831   1,800   2,500   2,500   4,000   1,000       -     -      -הוצאות שיווק ארה"ב

%0.0%0.0%0.0%8.8%25.4%10.1%7.0%3.8%3.8% מסה"כ ההכנסות

            806      798      669      530      394      320      106     230     236שרותים מקצועיים

%34.1%7.3%7.1%2.8%2.5%2.1%1.9%1.7%1.7% מסה"כ ההכנסות

            657      652      561      460      358      300        52     298     257אחזקת רכב

%37.1%9.5%3.5%2.6%2.3%1.9%1.6%1.4%1.4% מסה"כ ההכנסות

         2,107   2,072   1,568   1,090      693      500        24     470     220אחרות

%31.7%15.0%1.6%4.4%4.4%4.4%4.4%4.4%4.4% מסה"כ ההכנסות

         8,424   8,314   7,807   6,566   6,921   3,320      368  1,479   1,210סה"כ 

%174.6%47.1%24.7%29.2%44.0%26.5%21.9%17.7%17.6% מסה"כ ההכנסות
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 תחזית השקעות 6.8

  השקעות ברכוש קבוע  .א

בגין בעיקר ההשקעה ברכוש קבוע הנה ברכוש קבוע.  ות מהותיותהשקעמבוצע על ידי קבלני משנה, החברה אינה נדרשת ל וצר של אוגווינדהיות והייצור והתקנת המ

  ההשקעה נאמד בגובה הפחת השוטף.. סך ריהוט וציוד משרדי

 השקעה בהון חוזר  .ב

מפורטות להלן ההנחות אשר שימשו בבסיס התחזית לסעיפי .  וספקים  מלאי,  הלקוחות  לסעיפי  פרטנית  תחזית  ערכנו,  תפעולי  חוזר  בהון  הצפויה  ההשקעה  חישוב  לשם

  ההון החוזר התפעולי:

i . ימים 45-כ– 23ימי לקוחות. 

ii . ימים. 018-כ  – 24ימי מלאי 

iii . ימים. 015-כ  – 25ימי ספקים 

iv . ימים. 06-כ –  26ימי זכאים 

v . ימים. 60 -כ – 27ימי חייבים 

  להלן טבלה המציגה את הרכב ההון החוזר לכל אחת מהשנים (באש"ח):

 
  ביחס למכירות. 23
 ביחס לעלות מכר. 24
 ביחס לעלות מכר. 25
 ביחס לעלות מכר. 26
  ביחס למכירות. 27
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  בגישת היוון תזרימי המזומנים שווי פעילות החברה 6.9

   ):ש"חבאלפי (מוצג  החברהלהלן מוצג דו"ח על תזרים המזומנים החזוי של 

  

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 201720181-3.20191

               40          40            40          40          40         40           5         43         71ימי לקוחות 

               60          60            60          60          60         60           9         38         94ימי חייבים

             180        180          180        180        180        180       339       409       270ימי מלאי

             150        150          150        150        150        150       197       303       481ימי ספקים

               60          60            60          60          60         60       848       338       410ימי זכאים

          7,253     7,131       5,390     3,740     2,371     1,710(2,069)(1,560)(832)הון חוזר נטו (אש"ח)

3,7796621,3691,6491,742122(509)(728)שינוי בהון חוזר 

תחזית

שנה מייצגתשנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1

4,1406,90310,72010,924(171)1,503רווח תפעולי אחרי מס

               -         -         -         -        -        -בתוספת פחת בניכוי השקעות

(122)(1,742)(1,649)(1,369)(662)(3,779)קיטון (גידול) בהון חוזר

2,7715,2548,97810,802(832)(2,276)תזרים מזומנים

76,820ערך שייר*

1,9123,1254,60438,734(666)(2,113)16.0%תזרים מהוון

NPV ,45,596שווי פעילות החברה
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   .1.7% -תוך הנחה שתזרים מזומנים יצמח בשיעור צמיחה ריאלי של כהיוון תזרים המזומנים בטווח הארוך, עד לאינסוף, -ערך שייר*

תקופת התחזית, למועד ההערכה, מתוך הנחה שזרמי המזומנים  התחזית, וכן ערך השייר בתום, הוון תזרים המזומנים החופשי בתקופת לצורך הערכת שווי הפעילות

  .ש"ח מיליון 45.6 -והינו כ )16%( הפעילותתזרים המזומנים החופשי הוון במחיר הון המשקף את הסיכון של  השנתיים מתפלגים באופן שווה על פני השנה.

  שווי הון החברה 6.10

 פעילות אופק זו לאורך במתכונת לפעול תמשיך והיא )Ongoing Concern(" חי עסק" הינה החברה הבסיס כי הנחת על מתבססתהחברה  פעילות של השווי הערכת

פעילות   של  הסיכון  רמת  את  התואם,  המשוקלל  ההון  במחיר  הוונו המזומנים  זרמי.  )"DCF"(  המזומנים  היוון תזרים  שיטת  לפי  נערכה הפעילות  שווי  הערכת.  אינסופי

מימון  בדרך תלוי בלתי הוא, כלומר, הפעילות של ההון בהרכב תלוי אינו של הפעילות הכלכלי הערך. החברה פעילות של הכלכלי הערך הינו המתקבל הערך. החברה

  .זר הון דרך או עצמי הון דרך אם בין, החברה

 ומבוסס גורדון מודל בנוסחת י שימוש"ע נאמד, השייר ערך אומדן. 16%-שנאמד בכ בשיעור פעילות החברה של הריאלי המזומנים תזרים הוון, השווי הערכת לצורך

  . 1.7%של  פרמננטי צמיחה ושיעור ההון מחיר על

  יש להוסיף/להפחית את היתרות הבאות בהתאם לערכן נכון למועד ההערכה:, שווי החברהכדי לקבל את 

 . 28אש"ח 39-נאמד בכ פיקדונות וניירות ערךבתוספת יתרות מזומנים,  -

 . 29אש"ח 506 -בכ התחייבות לתאגידים בנקאייםבניכוי  -

  .)5%-+/ שבין בטווח( ח"ש מליון 45 -כ הנו DCF מודל בסיס על ההחברה שווי, ומוצג בהרחבה בחוות דעת זו לעיל לאמור בהתאם

  

  

 
 31.3.2019על בסיס מאזן החברה ליום  28
 31.3.2019על בסיס מאזן החברה ליום  29
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  ניתוח רגישות 6.11

  ):ש"ח באלפי( ושיעור הצמיחה לטווח ארוך ההיוון לשיעור ביחס, החופשיים המזומנים זרמי היוון שיטת פי על החברה שווי של רגישות ניתוח מוצג, שלהלן בטבלה

  

  .מלש"ח 40 -בשנה נוספת, שווי החברה יהיה כעיתוי הכנסות החברה בנוסף, במידה ונדחה את 

  

  

  

  

 

 
  

  
   

44,9850.5%1.0%1.5%1.7%2.00%2.5%3.0%

14.0%51,003  52,803  54,747  55,569   56,853   59,142   61,640   

14.5%48,436  50,079  51,848  52,594   53,758   55,827   58,077   

15.0%46,059  47,561  49,175  49,855   50,913   52,791   54,824   

15.5%43,850  45,229  46,705  47,326   48,291   50,000   51,844   

16.0%41,795  43,062  44,417  44,985   45,868   47,427   49,105   

16.5%39,877  41,045  42,291  42,812   43,622   45,048   46,581   

17.0%38,086  39,164  40,311  40,792   41,536   42,844   44,247   

17.5%36,408  37,405  38,465  38,908   39,594   40,797   42,084   

18.0%34,834  35,759  36,740  37,149   37,782   38,891   40,074   

שיעור צמיחה לאינסוף 

היוון
שיעור 
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  נוספים אודות מעריכי השוויפרטים  – נספח א'
  פרטי החברה המעריכה

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

ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין 

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי   IFRSלאומית  

משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות בארץ 

  חברות פרטיות.ובחו"ל ו

  תחומי ידע ופעילות

 ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור; �

 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים; �

 דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;-דיו �

 הערכת שווי חברות ועסקים; �

 בדיקת כדאיות כלכלית; �

 הכנת תוכניות עסקיות; �

 ליווי חברות מול המערכת הבנקאית; �

 חברות בתהליכי מיזוג ורכישה;ליווי  �

 הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים; �

 הערכת שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות; �

 הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים. �

  

  

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

 ".) בע"מ2009( מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות •

במנהל  M.B.Aבחשבונאות וכלכלה, תואר שני  BAבעל תואר ראשון  •

 M.Aעסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני  

 בלימודי משפט.

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל. •

שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  16-בעל ניסיון של מעל ל •

והמימוני, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרים 

אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ועבודות כלכליות במגוון תחומים 

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל  •

רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת וים של מספר חברות כספ

BDO .זיו האפט 

מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות  •

 כספיים.

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/בארגונים (Member) חבר •

o Member in the International Association of Consultants, 

Valuators and Analysts – IACVA 
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 דירקטורים ונושאי משרה בחברה – 7 רקפ

 ירקטוריון החברהד 7.1

דוד גרוסמן )יו"ר הדירקטוריון(, מר מר  דירקטורים:( 4) ארבעהמכהנים בחברה  ,מועד התשקיףל 7.1.1

מיכאל קויש )דירקטור מר ו (תחיצוני יתדירקטור) כנרת צדףגב' , משה רווח )דירקטור בלתי תלוי(

 .חיצוני(

, הנדרשים עפ"י דוד גרוסמן, משה רווח, כנרת צדף ומיכאל קוישהדירקטורים ה"ה  לפרטים אודות 7.1.2

תקנות דוחות )" 1970-)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל26תקנה 

 2018בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת  26תקנה "(, ראה האמור בתקופתיים ומידיים

"הדוח השנתי לשנת ( )להלן: 2019-01-039505)מספר אסמכתא  21.04.2019שפורסם ביום 

 (, אשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך ההפניה."2018

דוד : דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית (3שלושה ) , מכהנים בחברהלמועד התשקיף 7.1.3

  .גרוסמן )יו"ר הדירקטוריון(, משה רווח )דירקטור בלתי תלוי( ומיכאל קויש )דירקטור חיצוני(

הוסכם על מינויים של  לתשקיף זה, 1לפרק  1.2.6 , כמפורט בסעיףהמיזוגהסכם יובהר כי במסגרת  7.1.4

כדירקטורים בחברה  ענת צור סגל, אבי לובצ'יק, אור יוגב, יצחק יוגב, נתן אבישר וחיים רוסוה"ה 

. ככל דוד גרוסמן ומשה רווחוזאת במקומם של ה"ה  המיזוגהסכם וזאת החל ממועד השלמת 

 8וההנפקה על פי תשקיף זה, ככל שיושלמו, צפוי דירקטוריון החברה לכלול  המיזוגיושלם הסכם ש

צחק יוגב, נתן כנרת צדף, מיכאל קויש, ענת צור סגל, אבי לובצ'יק, אור יוגב, י דירקטורים: ה"ה

שהוסכם על מינויים כחלק מעסקת . לפרטים נוספים אודות הדירקטורים אבישר וחיים רוסו

 האמורים לעיל ראה דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביוםהמיזוג עם אוגווינד 

 (.2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019

 

 נושאי משרה בכירה בחברה 7.2

נת , המכהגב' דנה יעקבנם בכירה בחברה, שאינם דירקטורים, המשרה הלמועד התשקיף, נושאי ה 7.2.1

 , המכהן כמבקר פנים של החברה.דורון כהןכן מר וכמנכ"לית וסמנכ"לית הכספים 

)א( לתקנות דוחות 26לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה הנדרשים עפ"י תקנה  7.2.2

 2018בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת  26, ראה האמור בתקנה תקופתיים ומיידיים

, אשר האמור בו מובא לעניין זה על (2019-01-039505)מספר אסמכתא  21.04.2019שפורסם ביום 

 דרך ההפניה.

לתשקיף זה, הוסכם על מינויו של  1לפרק  1.2.6, כמפורט בסעיף המיזוגיובהר כי במסגרת הסכם  7.2.3

. לפרטים השלמת עסקת המיזוגהחברה וזאת החל ממועד ויו"ר דירקטוריון כמנכ"ל  מר אור יוגב

ראה דוח זימון ויו"ר דירקטוריון החברה ותנאי העסקתו כמנכ"ל  אור יוגבנוספים אודות מר 

 (.2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019 האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום

 

 מורשי חתימה עצמאיים 7.3

 בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.למועד התשקיף, 
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 ההתאגדות של החברה הנוגעות לדירקטורים מסמכי עיקרי הוראות 7.4

 19תקנה , וכן לתשקיף 7 בפרק האמורלפירוט הוראות המסדירות את פעילות דירקטוריון החברה ראו 

המופיעה תחת הכותרת לתקנון החברה  20לתקנון החברה המופיעה תחת הכותרת "דירקטוריון", תקנה 

לתקנון החברה המופיעה תחת הכותרת "ישיבות הדירקטוריון", תקנה  21"סמכויות הדירקטוריון", תקנה 

תחת הכותרת "ועדות הדירקטוריון" לתקנון ההתאגדות הנוכחי של החברה  לתקנון החברה המופיעה 22

אשר האמור בו מובא בזאת על דרך , (2018-01-000649)מספר אסמכתא  2018בינואר  01ביום אשר פורסם 

 ההפניה. 

 

למסחר ברשימת השימור. משכך, תקנון  הרביעיתהחברה הינה חברה ללא פעילות אשר נמצאת בשנה 

החברה אינו עדכני ואינו מסדיר את תחום הפעילות אשר החברה צפויה לעסוק בו בכפוף להשלמת עסקת 

 )ככל שתושלם(. דהמיזוג עם אוגווינ

 

לעיל, בכפוף להשלמת עסקת המיזוג עם אוגווינד )ככל שתושלם( יוחלף תקנון החברה בתקנון לאור האמור 

התאגדות חדש, אשר הוראותיו בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה על דרך של 

 23.09.2019ביום ג עם אוגווינד שפרסמה החברה הפניה לדוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזו

 (.2019-01-098512)מספר אסמכתא 

 

 לנושאי משרה בחברההסדרי פטור, שיפוי וביטוח  7.5

  לתשקיף. 8לפרק  8.3ראה סעיף 

 

 פרטים נוספים 7.6

 עורכי הדין של ההנפקה 7.6.1

 .5252141גן -רמת 3עורכי דין, מרחוב היצירה  –ויקטור תשובה ושות' משרד עורכי הדין 

 רואי החשבון של החברה 7.6.2

יגאל אלון מרח'  שטראוס לזר ושות' רואי חשבוןרו"ח המבקר של החברה הינם  ,למועד התשקיף

  .(, תל אביב2)מגדל אלון  94

 כתובת משרדה הרשום של החברה 7.6.3

, 03-6138484ל': ט, רמת גן 3היצירה  נה רח'למועד התשקיף, כתובתה הרשומה של החברה ה

 . finance.co.il-dana@a2z  , דוא"ל:6138585-03פקס: 

mailto:yossi@a2z-finance.co.il
mailto:yossi@a2z-finance.co.il
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 ונושאי משרה בכירה בחברה עניןבעלי  – 8 רקפ

 

 ולנושאי משרה בכירה בחברה עניןלבעלי  תגמולים 8.1

 2017תגמולים שניתנו בשנת  8.1.1

 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים והתחייבה לשלם החברה,לפירוט אודות התגמולים ששילמה 

הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד או בתאגיד בשליטתו, בין אם התגמולים ניתנו 

לו בקשר עם כהונתו בתאגיד או בתאגיד בשליטתו, בין אם התגמולים ניתנו על ידי התאגיד ובין אם 

ל לדוח התקופתי ש בפרק ד' )דוח פרטים נוספים על התאגיד( 21ניתנו על ידי אחר, ראה תקנה 

הנכלל  (2018-01-079917 )מס' אסמכתא: 2018באוגוסט  22כפי שפורסם ביום  2017 לשנתהחברה 

 בתשקיף זה על דרך ההפניה.

 2018תגמולים שניתנו בשנת  8.1.2

הייתה החברה מצויה תחת הקפאת הליכים  2018ובמהלך כל שנת  2017באוקטובר  15החל מיום 

ופעלה מכוח צו בית המשפט אשר אישר את הפעולות שנעשו בחברה, ובהתאם להוראותיו. בכל שנת 

  לא שולמו תגמולים כלשהם לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה.  2018

 2019ביוני  30שישה חודשים שהסתיימה ביום תגמולים שניתנו בתקופה של  8.1.3

שילמה טרם ועד למועד התשקיף, החברה  2019 ביוני 30המסתיימת ביום חודשים  6בתקופה של 

דוחות הכספיים לתקופה המסתיימת הלצורך בוצעה הפרשה ובנוסף תגמול לנושאי משרה בחברה, 

 ש"ח. אלפי  24 -כשל  2019 ביוני 30 ביום

למועד התשקיף, לא היו בעלי עניין, שאינם נמנים על  נכון 2019וכן בשנת  2018 -ו 2017, 2016 בשנים 8.1.4

מחברה בשליטתה  אולעיל, שקיבלו מהחברה  8.1.2 -ו 8.1.1מקבלי התגמולים כמפורט בסעיפים 

לתקנות ניירות  21ו/או תגמול ו/או תשלום מבוסס מניות, כהגדרתן של מונחים אלה בתקנה  שכר

 .1970-"לתש(, ומייידיםתקופתיים  ערך )דוחות

 8.1.2 -ו 8.1.1 בסעיפים המפורטים המשרה לנושאי לתגמול התחייבות או תגמול בדבר לפרטים 8.1.5

 .להלן 8.2 סעיף ראה התשקיף לתאריך ועד 2019 בינואר 01 שמיום בתקופה

 

 דירקטורים גמול 8.2

זכאים לגמול שנתי וגמול נכון למועד תשקיף זה, הדירקטורים המכהנים בחברה, כולל דירקטורים חיצוניים, 

 –השתתפות בישיבה, בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

 (, בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה. "הגמול"תקנות )להלן:  2000

 ל ישיבה נקבעו על פי הסכום המזערי המופיע בתקנות הגמול.הגמול השנתי וגמו

 התחייבותכתב פטור ו ולקבלת החברה של משרה נושאי ביטוח בפוליסת להיכללזכאים הדירקטורים כמו כן, 

 י.לשיפו
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 שיפוי וביטוח נושאי משרה פטור 8.3

 ביטוח נושאי משרה 8.3.1

את התקשרות , החברהה האסיפה הכללית של בעלי מניות אישר 2019במאי  19ביום  8.3.1.1

החברה בביטוח אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו/או בחברות בנות 

שלה, לרבות נושאי משרה שהם בעלי שליטה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת 

לעת על פי תנאי הפוליסה המפורטים להלן, באופן שתהווה גם החלטה לאישור 

כהגדרתה בתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי  ההתקשרות כ"עסקת מסגרת",

(, באופן שהחברה "תקנות ההקלות" -ו "עסקת המסגרת")להלן:  2000-עניין(, תש"ס

שנים, החל ממועד אישור  3תהיה רשאית מידי שנה, ובסה"כ לתקופה מצטברת של 

בכל שנה, האסיפה נשוא דוח זה )ככל שיתקבל אישור( ובכפוף לאישור ועדת התגמול לכך 

להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח או להתקשר בפוליסה חדשה עם אותו המבטח 

קרי פרמיה  או עם מבטח אחר, בישראל או בחו"ל ובכל בהתאם לתנאי עסקת המסגרת

אלפי דולר ארה"ב וגבולות אחריות שלא יעלו על סך של  25שנתית שלא תעלה על סך של 

לתקופה. לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה מיליוני דולר ארה"ב למקרה ו 10

ודיווח  (2019-01-030325 )מספר אסמכתא 31.03.2019הכללית שפרסמה החברה ביום 

 ( בדבר תוצאות האסיפה. 2019-01-047941)מספר אסמכתא  19.05.2019מיידי מיום 

שר אפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה למועד התשקיף קיימת בחברה 

  .2020במאי  31 הינה בתוקף עד ליום

במסגרת דוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג עם אוגווינד ובכפוף להשלמת  8.3.1.2

עסקת המיזוג, מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה בחברה המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת. ככל שיתקבל אישור 

סיפה הכללית כאמור, תתקשר החברה בפוליסת ביטוח חדשה. לפרטים נוספים אודות הא

לדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה  1.7סעיף  תנאי הפוליסה המוצעת ראה

 (.2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019ביום 

אוגווינד ובכפוף כמו כן, במסגרת דוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג עם  8.3.1.3

להשלמת עסקת המיזוג, מוצע לאשר את התקשרות החברה בפוליסת אחריות דירקטורים 

, אשר תכנס לתוקפה במועד השלמת עסקת המיזוג ותהא Run Offונושאי משרה מסוג 

 1.8סעיף המוצעת ראה  Run Off -תקפה לשבע שנים. לתנאים נוספים אודות פוליסת ה

-2019)מספר אסמכתא  23.09.2019ביום ת שפרסמה החברה לדוח זימון האסיפה הכללי

01-098512.) 

 פטור ושיפוי 8.3.2

החברה העניקה לנושאי המשרה ולדירקטורים, לרבות מטעם בעל השליטה בחברה, כפי  8.3.2.1

שיהיו מעת לעת, כתבי פטור ושיפוי מראש בהתאם לחוק החברות. בכתב הפטור והשיפוי 

השיפוי, ההליכים והפעולות שהחברה תנקוט נקבעו, בין היתר, האירועים בהם יחול 

 25% -לביצוע התחייבויותיה וההגבלה לסכום השיפוי אשר לא יעלה סך בש"ח השווה ל

מהונה העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים נכון 

המשרה  למועד תשלום השיפוי. התחייבויות החברה לפי כתב הפטור והשיפוי יעמדו לנושא
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נת ההתחייבות לשיפוי, נעשו תגם לאחר סיום כהונתו בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ני

אישרה  2011באוקטובר  4ו/או ייעשו בתקופת כהונתו כנושא משרה בחברה. ביום 

האסיפה הכללית את תיקון כתבי השיפוי שניתנו לבעל השליטה, לנושאי משרה בחברה, 

עם בעל השליטה ודירקטורים שאינם מטעם בעל לרבות דירקטורים אשר מכהנים מט

השליטה, באופן שייכללו גם התחייבות לשיפוי מראש בגין חבות כספית שהוטלה על נושא 

המשרה לתשלום לנפגעים מההפרה בהליך מנהלי וכן הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר 

זה שכר טרחת  עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות , ובכלל

עורך דין, וכן הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות 

 הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. 

במסגרת דוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג עם אוגווינד ובכפוף להשלמת  8.3.2.2

ור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, עסקת המיזוג, מוצע לאשר הענקת כתבי פט

כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה נושאי משרה ו/או דירקטורים שהם בעלי עניין ו/או בעלי 

ו/או קרובים לבעל השליטה במועד ההענקה, כחלק מתנאי כהונתם של דירקטורים שליטה 

כתב הפטור  ונושאי משרה בחברה. ככל שיתקבל אישור האסיפה הכללית כאמור, יוחלף

שפרסמה  לדוח זימון האסיפה הכללית ט'כנספח והשיפוי הקיים בחברה, בנוסח המצורף 

 (.2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019ביום החברה 

 

 מדיניות תגמול 8.4

 נכון למועד תשקיף זה, אין לחברה מדיניות תגמול בתוקף.

אוגווינד ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג עם במסגרת דוח זימון האסיפה הכללית לאישור העסקה עם 

אוגווינד, מוצע לאשר מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה בחברה, אשר תיכנס 

נוספים אודות מדיניות התגמול אשר תיכנס לתוקף החל ממועד השלמת עסקת המיזוג עם אוגווינד. לפרטים 

לדוח זימון האסיפה  ונספח ו' 1.4סעיף  גווינד )ככל שתושלם( ראהלתוקף לאחר השלמת עסקת המיזוג עם א

 (.2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019ביום הכללית שפרסמה החברה 

 

 שליטה בעלי עם עסקאות 8.5

 נכון למועד תשקיף זה אין בעל שליטה בחברה. 

שליטה בחברה, או  בעלקשרה החברה ו/או חברה בשליטתה עם בהן התמיטב ידיעת החברה, אין עסקאות ל

שקדמו  נתייםשמהלך הענין אישי באישורן, בהן התקשרה החברה ב יששליטה בחברה ה עסקאות שלבעל

 2017באוקטובר  15, וזאת בין היתר מכיוון שהחל מיום שהינן בתוקף במועד התשקיףלתאריך התשקיף או 

רה מצויה תחת הקפאת הליכים ופעלה מכוח צו בית המשפט אשר אישר הייתה החב 2018ובמהלך כל שנת 

 את הפעולות שנעשו בחברה, ובהתאם להוראותיו.

אישרה האסיפה  2019באוגוסט  04על אף האמור לעיל, ועל אף העובדה כי אין בעל שליטה בחברה, ביום 

למספר ניצעים )הכל כמפורט כתבי אופציה המירים למניות החברה הכללית של בעלי מניות החברה הקצאת 

וזאת מכיוון שלמר ויקטור תשובה, המחזיק במניות החברה הן באופן ישיר והן  בדוח זימון האסיפה(

( של עו"ד 100%משרד עורכי דין, חברה פרטית בבעלותו המלאה ) –באמצעות חברת ויקטור תשובה ושות' 

מזכויות ההצבעה בה, ענין אישי בהקצאה מהון החברה ו 24.99%ל עניין בחברה לאור החזקת עתשובה, ב
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עקב היותו אחד הניצעים. לאור זאת, למען הזהירות, הצעת ההחלטה לאישור ההקצאה האמורה הובאו 

לפרטים נוספים ראה  לאישור האסיפה הכללית כעסקת בעל שליטה בהתאם לרוב הנדרש בחוק החברות.

 (.2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019ביום דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה 

 

 י ענין ונושאי משרה בכירה בחברהלידי בע-החזקות בניירות ערך על 8.6

ונושאי המשרה הבכירה של  ןיעניההחזקות בעלי  ,התשקיף תאריךל נכון, החברה ידיעת למיטב 8.6.1

 להלן:  כמפורטהחברה בניירות ערך של החברה הינן 

 שם המחזיק
מניות 
 רגילות

 כתבי
אופציה 
 סדרה א

כתבי 
אופציה 

 גסדרה 

כתבי 
אופציה 
 סדרה ג

 שיעור החזקה
שיעור החזקה )דילול 

 מלא(
 %הצבעה %הון %הצבעה %הון

ויקטור 
 105,953 270,921 'תשובה ושות

   24.99% 
 

24.99% 
 

8.74% 
 

8.74% 
 

 15.51%    168,113 כפיר זילברמן
 

15.51% 
 

3.90% 
 

3.90% 
 

 5.77%    62,554 עזר נכסים
 

5.77% 
 

1.45% 
 

1.45% 
 

 בעלי"כ סה
 105,953 501,588 עניין

   46.27% 46.27% 14.09% 14.09% 

 582,533 ציבור
 

2,344,222 
 

526,184 
 

249,794 
 

53.73% 
 

53.73% 
 85.91% 85.91% 

 2,450,175 1,084,121 סה"כ
 

526,184 
 

249,794 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

 

תאריך החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה, בלמיטב ידיעת החברה,  8.6.2

 תשקיף, הינן כמפורט בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביוםה תאריךלחודשים  12-שקדם ב

 (, המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.2018-01-095898)מס' אסמכתא:  14.10.2018
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 דוחות כספיים – 9רק פ

 דוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניהה .9.1

מבנה וצורה(,  –ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף לתקנות ב 6ותקנה ב 60בהתאם לתקנה 

ליום (, החברה מפנה לדוחות הכספיים של החברה תשקיף""תקנות פרטי )להלן:  1969 –התשכ"ט 

באפריל  21 ביום מופורסש 2018צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת  אשר 2018בדצמבר  31

דוחות ( ול"2018"הדוח הכספי של החברה לשנת )להלן:  (2019-01-039505 :מס' אסמכתא) 2019

ביוני  30אשר צורפו לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  2019ביוני  30כספיים של החברה ליום ה

"הדוח הכספי לחציון )להלן:  (2019-01-090844)מספר אסמכתא  29.08.2019שפורסמו ביום  2019

 .("2019הראשון לשנת 

 

 הסכמה ימכתב .9.2

 דרך על, בתשקיף לכלול החברה של המבקרים החשבון רואי של הסכמה מכתב זה"ב לפרק מצ

והדוח הכספי  2018לדוח הכספי של החברה לשנת הם של יםהמבקר החשבון רואי דוח את, ההפניה

 . 2019לחציון הראשון לשנת 

 

 אירועים דוח .9.3

החברה  של אירועיםדוח  זה לפרק"ב מצב)ב( לתקנות פרטי תשקיף, 60בהתאם להוראות תקנה 

תשקיף, בדבר אירועים מהותיים של החברה שהתרחשו לאחר  פרטיא לתקנות 56 בתקנה כהגדרתו

 .2019מועד חתימת הדוח הכספי לחציון הראשון לשנת 

 

 הנכללים בתשקיף בע"מ אוגווינדהדוחות הכספיים של  .9.4

 לכלול אוגווינד בע"מ של המבקרים החשבון רואי של הסכמה מכתב זה"ב לפרק מצ .9.4.1

שלהם על הדוחות הכספיים הנ"ל של אוגווינד דוח רואי החשבון המבקרים  אתזה  בתשקיף

 בע"מ.

  .30.06.2019וליום  2018בדצמבר  31ליום  בע"מ אוגווינדדוחות כספיים של  מצורפים .9.4.2

 .א לתקנות פרטי תשקיף56 בתקנהכהגדרתו  בע"מ אוגווינדאירועים של מצ"ב לפרק זה דוח  .9.4.3

 



 

  2019 אוקטוברב 24
  

  לכבוד
  הדירקטוריון של

  ("החברה") ביומדיקו הדרים בע"מ 
  , רמת גן 3היצירה 

  

  

 ,.ג.א  

  

  ותשקיף להפקה בדרך של זכויות מדף תשקיף   הדון: 
   בע"מביומדיקו הדרים של     

    0192 אוקטוברחודש מהלך להתפרסם ב תהמיועד  
  

  
  
  

דון של דוח רואה החשבון שבתשקיף ב(לרבות בדרך של הפייה)  להכללההו להודיעכם כי או מסכימים 

דוח של ו 2018בדצמבר  31ליום על הדוחות הכספיים של החברה  2019במרץ  31מיום שלו ר המבק

  . 2019ביוי  30על הדוחות הכספיים של החברה ליום  2019באוגוסט  29הסקירה שלו מיום 

  

  
  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
  
  
  

  שטראוס לזר ושות'
  רואי חשבון
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 "מבע ביומדיקו הדרים

 "(החברה)"

 –)פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  ערך ניירות לתקנותא 56 בתקנהאירועים כהגדרתו  דוח

, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד החתימה והפרסום של 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

  2019ביוני  30החברה ליום  שלהדוחות הכספיים 

 

הדוחות הכספיים שאירעו לאחר מועד החתימה והפרסום של אירועים מהותיים  להלן גילוי בדבר

 מס' אסמכתא] 2019 באוגוסט 29 ביום ופורסמו שנחתמו]כפי  2019ביוני  30של החברה ליום 

 :תשקיףה מועד ועד [2019-01-090844

שינוי  אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2019באוגוסט  19 ביום .1

ד'( כך שהמועד האחרון למימוש -ד האחרון למימוש כתבי האופציה )סדרות א', ג' והמוע

 .2019בספטמבר  30במקום  2019בדצמבר  31כתבי האופציה האמורים יהא עד ליום 

 13.08.2019דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום לפרטים נוספים ראה 

)מספר אסמכתא  19.09.2019מיום  ( ודיווח מיידי2019-01-084175)מספר אסמכתא 

 ( בדבר תוצאות האסיפה. 2019-01-097588

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרות  2019בספטמבר  26ביום  .2

וכן את ההחלטות הנלוות להסכם המיזוג. כמו כן,  החברה בהסכם המיזוג עם אוגווינד

אישרה האסיפה הכללית תגמול חודשי ומענק מיוחד לגב' דנה יעקב, מנכ"לית 

וסמנכ"לית הכספים של החברה ואת התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יעוץ 

דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה משפטי ממר ויקטור תשובה. לפרטים נוספים ראה 

( ודיווח מיידי מיום 2019-01-098512)מספר אסמכתא  23.09.2019רה ביום החב

  ( בדבר תוצאות האסיפה.2019-01-084234)מספר אסמכתא  26.09.2019

 

                           2019 באוקטובר 24 :ביום נחתם

 

 

 דוד גרוסמן

 יו"ר דירקטוריון

 דנה יעקב 

מנכ"לית וסמנכ"לית 

 כספים

 

 



 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

  

 

 
 
 

 לכבוד
 )"החברה"( הדירקטוריון של אוגווינד בע"מ

 , נס ציונה8ספיר 
 

 ג.א.נ,
 

 
 

 2019 אוקטוברחודש בהמיועד להתפרסם  בע"מחברת ביומדיקו הדרים של  תשקיףהנדון:  
 
 

שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים  )לרבות בדרך של הפנייה( בתשקיףהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 
 להלן :

 
 2018בדצמבר,  31על הדוחות הכספיים של החברה לימים  2019ביוני,  18דוח רואה החשבון המבקר מיום  (1)

 .2018בדצמבר,  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017 -ו
 

, ביוני 30על המידע הכספי התמציתי של החברה ליום  2019, באוגוסט 19דוח רואה החשבון המבקר מיום  (2)
 שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.שישה וולתקופה של   2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 בכבוד רב  אביב,-תל
   
 קוסט פורר גבאי את קסירר     2019, באוקטובר 24
 רואי חשבון  



 

 
 
 
 
 
 

 אוגווינד בע"מ
 

 2019 ,ביוני 30ליום  ביניים דוחות כספיים
 

 בלתי מבוקרים
 
 

 ניםיתוכן העני
 
 
 
 
 

 
   עמוד  

 
 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 
 

 3 דוחות על המצב הכספי
 
 

 4 הכוללדוחות על הרווח 
 
 

 5-7 דוחות על השינויים בהון
 
 

 8-9 דוחות על תזרימי המזומנים
 
 

 10-14 באורים לדוחות הכספיים ביניים
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - -  
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
 א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

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

ey.com 

 
 

  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 

 לבעלי המניות של
 

 אוגווינד בע"מ
 

 
 מבוא

 
החברה(, הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי  -בע"מ )להלן  סקרנו את המידע הכספי המצורף של אוגווינד

ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד, רווח כולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  2019ביוני  30ליום 
שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה שישה ולתקופה של 

"דיווח כספי לתקופות ביניים",  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים וכספי לתקופ של מידע
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  אלהת ביניים ווכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970-ומיידיים( התש"ל
 

 היקף הסקירה
 

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

חראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה בעיקר עם אנשים הא
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 

בביקורת.  אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים
 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 

א בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, ל .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

 .1970-הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(
 

גרעון  ב' לדוחות הכספיים, בדבר1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, הרינו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
, וכן לתכניות הנהלת החברה המבוססות על התממשות 2019, יוניב 30יום למיליון ש"ח  3.1-בסך של כ החברה בהון

ממנה, מסגרות האשראי העומדות לרשות החברה תחזית תוצאות הפעילות לשנים הבאות, תזרים המזומנים הנגזר 
ועוד. להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה, תוכל החברה להמשיך ולממן את פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה 

 בעתיד הנראה לעין.
 
 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון          2019, באוגוסט 19
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 דוחות על המצב הכספי
 
 

 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
 493  241  811  מזומנים ושווי מזומנים

 7  283  -  השקעות לזמן קצר
 373  130  2,044  והכנסות לקבל לקוחות

 327  41  127  חייבים ויתרות חובה
 2,514  189  2,436  מלאי עבודות בתהליך

       
  5,418  884  3,714 

       נכסים לא שוטפים
 252  286  377  רכוש קבוע

 986  1,022  974  נכסים בלתי מוחשיים
       
  1,351  1,308  1,238 
       
  6,769  2,192  4,952 

       התחייבויות שוטפות
 1,654  504  494  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 1,865  412  944  ספקים ונותני שירותים
 2,909  1,395  3,151  זכאים ויתרות זכות

       
  4,589  2,311  6,428 
       

       התחייבויות לא שוטפות
 74  97  -  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 1,754  1,769  1,765  התחייבות בגין תמלוגים לרשות החדשנות
 -  -  3,500  (ב'1) מאחריםהלוואות 

       
  5,265  1,866  1,828 

       עצמי הון
 *(-  *(-  *(-  הון מניות

 1,200  1,200  -  תקבולים על חשבון מניות
 6,198  6,185  7,398  פרמיה על מניות

 231  240  236  עסקאות תשלום מבוסס מניות קרן בגין
 (10,933)  (9,610)  (10,719)  יתרת הפסד

       
 (3,304)  (1,985)  (3,085)  סה"כ גרעון בהון

       
  6,769  2,192  4,952 

 .אלפי ש"ח 1-*( מייצג מספר הנמוך מ
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 

 

     2019, באוגוסט 19

 תמיר ווימן  אור יוגב  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל ו דירקטוריוןיו"ר   
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 הכוללדוחות על רווח 
 
 

 

 
חודשים  6-ל

 שהסתיימו ביום

 
חודשים  3-ל

 שהסתיימו ביום

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30  
  2019  2018  2019  2018  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
           

 3,138  645  2,521  1,291  4,011  הכנסות
 2,244  331  1,671  834  2,416  עלות המכירות והשירותים

           
 894  314  850  457  1,595  רווח גולמי

           
 1,827  550  34  1,150  290  הוצאות מחקר ופיתוח

 1,479  261  568  571  936  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 (2,412)  (497)  248  (1,264)  369  תפעולי (הפסדרווח )
           

 -  -  70  -  141  הכנסות מימון
 358  117  152  183  296  הוצאות מימון

           
 (2,770)  (614)  166  (1,447)  214  נקי (הפסדרווח )

           
 (2,770)  (614)  166  (1,447)  214  סה"כ רווח )הפסד( כולל

           
           הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח(

 (239.4)  (54.1)  3.8  (124.9)  (0.9)  רווח )הפסד( בסיסי למניה
           

 (239.4)  (54.1)  3.2  (124.9)  (0.9)  למניה מדוללרווח )הפסד( 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  בהוןדוחות על השינויים 
 

 

 

 

 הון מניות 
 רגילות

 

הון מניות 
 בכורה

 

תקבולים על 
 חשבון מניות

 

 פרמיה

קרן בגין  
עסקאות 
תשלום 

 מבוסס מניות

 

 יתרת 
 רווח )הפסד(

 

 סה"כ

 בלתי מבוקר  

 ש"חאלפי   

               

 (3,304)  (10,933)   231    6,198    1,200   *( -   *( -   )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום 
  5    -    5    -    -    -    -   עלות תשלום מבוסס מניות

  -    -    -    1,200    (1,200)    -   *( -   מימוש תקבולים על חשבון מניות
  214    214    -    -    -    -    -   כוללרווח 

               
 (3,085)  (10,719)   236    7,398   -  *( -   *( -   )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30יתרה ליום 

 

 

 

 

הון מניות 
 רגילות

 

הון מניות 
 בכורה

 

תקבולים על 
 חשבון מניות

 

 פרמיה

קרן בגין  
עסקאות 
תשלום 

 מבוסס מניות

 

 יתרת
 הפסד

 

 סה"כ
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
               

 (543)  (8,163)   235    6,185    1,200   *( -   *( -   )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 

 המרת אופציות למניות ללא תוספת מימוש
 

- 
 
-    )* 

 
- 

 
13 

 
(13) 

 
- 

 
- 

  5    -    5    -    -    -    -   עלות תשלום מבוסס מניות
 (1,447)  (1,447)   -    -    -    -    -   כולל הפסד

               
 (1,985)  (9,610)   227    6,198    1,200   *( -   *( -   )בלתי מבוקר( 2018ביוני  30יתרה ליום 

               
               
 
 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
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  בהוןדוחות על השינויים 

 

 

 

 

הון מניות 
 רגילות

 

הון מניות 
 בכורה

 

תקבולים על 
 חשבון מניות

 

 פרמיה

קרן בגין  
עסקאות 
תשלום 

 מבוסס מניות

 

יתרת רווח 
 )הפסד(

 

 סה"כ
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 (3,254)  (10,885)  233  6,198  1,200  *(      -  *(     -  )בלתי מבוקר( 2019באפריל  1יתרה ליום 
               

 3  -  3  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
  -    -    -    1,200    (1,200)    -   *(     -  מימוש תקבולים על חשבון מניות

 166  166  -  -  -  -  -  כוללרווח 
               

 (3,085)  (10,719)  236  7,398  -  *(      -  *(      -  )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30יתרה ליום 
 

 

 

 

הון מניות 
 רגילות

 

הון מניות 
 בכורה

 

ים על תקבול
 חשבון מניות

 

 פרמיה

קרן בגין  
עסקאות 
תשלום 

 מבוסס מניות

 

יתרת רווח 
 )הפסד(

 

 סה"כ
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
               

 (1,373)  (8,996)  238  6,185  1,200  *(     -  *(     -  )בלתי מבוקר( 2018באפריל  1יתרה ליום 
               

 -  -  (13)  13  -  *(    -  -  המרת אופציות למניות ללא תוספת מימוש
 2  -  2  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 (614)  (614)  -  -  -  -  -  כוללרווח 
               

 (1,985)  (9,610)  227  6,198  1,200  *(-  *(-  )בלתי מבוקר( 2018ביוני  30יתרה ליום 
 
 
 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
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  בהוןדוחות על השינויים 

 

 

 

 

הון מניות 
 רגילות

 

הון מניות 
 בכורה

 

תקבולים על 
 חשבון מניות

 

 פרמיה

קרן בגין  
עסקאות 
תשלום 

 מבוסס מניות

 

 יתרת הפסד

 

 סה"כ
 ש"חאלפי   
               

 (543)  (8,163)  235  6,185  1,200  *(    -  *(    -  )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
               

 -  -  (13)  13  -  *(    -  -  המרת אופציות למניות ללא תוספת מימוש
 9  -  9  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 (2,770)  (2,770)  -  -  -  -  -  כולל הפסד
               

 (3,304)  (10,933)  231  6,198  1,200  *(    -  *(    -  )מבוקר( 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 
 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים
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 דוחות על תזרימי המזומנים 
 
 

 

 
חודשים  6-ל

 שהסתיימו ביום

 
חודשים  3-ל

 שהסתיימו ביום

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30  
  2019  2018  2019  2018  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי   
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (2,770)  (614)  166  (1,447)  214  רווח )הפסד( נקי

           
ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים 

 מפעילות שוטפת:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
           

           התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
           

 247  61  56  124  112  פחת והפחתות
 9  2  3  5  5  עלות תשלום מבוסס מניות

 286  106  80  165  101  , נטוהוצאות מימון
 260  -  -  -  -  שינוי אומדן בהתחייבות לרשות החדשנות

           
  218  294  139  169  802 
           

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (238)  358  (1,968)  5  (1,670)  ירידה )עליה( בלקוחות

 (149)  (6)  21  137  200  ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
 (2,042)  159  342  283  78  ירידה )עליה( במלאי

 1,026  (461)  (666)  (427)  (922)  רעוןיעליה )ירידה( בספקים ובהמחאות לפ
 1,616  215  (391)  621  161  עליה )ירידה( בזכאים אחרים ויתרות זכות

           
  (2,153)  619  (2,662)  265  213 

 (62)  -  (15)  (18)  (16)  ריבית ששולמה
           

 (1,817)  (180)  (2,372)  (552)  (1,737)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 דוחות על תזרימי המזומנים 
 
 

 

 
חודשים  6-ל

 ביוםשהסתיימו 

 
חודשים  3-ל

 שהסתיימו ביום

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30  
  2019  2018  2019  2018  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (28)  -  (167)  (8)  (167)  רכישת נכסים קבועים

 (66)  (2)  (35)  (33)  (56)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 38  (82)  7  (238)  7  קדון לזמן קצריפמשיכה )הפקדה( 

           
 (56)  (84)  (195)  (279)  (216)  פעילות השקעהל שימשומזומנים נטו ש

           
           תזרימי מזומנים מפעולות מימון

 847  673  -  673  -  לרשות החדשנותתקבולים בגין התחייבות לתמלוגים 
 930  (7)  (142)  63  (930)  אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו

והתחייבויות  מתאגידים בנקאיים ואותורעון הליפ
 לזמן ארוך

 
(23) 

 
(22) 

 
(12) 

 
(12) 

 
(45) 

 276  (150)  -  -  (276)  רעון( הלוואה לזמן קצר מאחריםיקבלת )פ
 -  -  3,500  -  3,500  מאחרים קבלת הלוואה 

           
 2,008  504  3,346  714  2,271  פעילות מימוןשנבעו ממזומנים נטו 

           
 135  240  779  (117)  318  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

           
 358  1  32  358  493  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

           
 493  241  811  241  811  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 
 

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 כללי -: 1באור 

 
ולתקופה של שישה  2019ביוני,  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א.

ושלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים 
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר  2018בדצמבר,  31השנתיים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים(. -לן נלוו אליהם )לה
 

אלפי  1,985 -סך של כ)  2019ביוני , 30אלפי ש"ח ליום  3,085גרעון בהון העצמי בסך של לחברה  ב.
 שליליתזרים (. 2018בדצמבר,  31אלפי ש"ח ביום  3,304 -וסך של כ 2018, יוניב 30ש"ח ביום 

    2019 יוניב 30החודשים שהסתיימו ביום  שתאלפי ש"ח בש 1,737-מפעילות שוטפת בסך של כ
החודשים שהסתיימו ביום  שתבשאלפי ש"ח  552 -)תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ

 31ש"ח בשנה שהסתיימה ביום אלפי  1,817-מפעילות שוטפת בסך של כ שליליותזרים  יוניב 30
 (. 2018בדצמבר, 

 
ם את תכניותיה ולפרוע את התחייבויותיה הנהלת החברה נקטה במספר צעדים על מנת לייש

 בעתיד הנראה לעין. הצעדים כוללים, בין היתר:
 

יישום של תכניות הנהלת החברה בקשר עם פעילותה השוטפת של החברה ותזרים  .1
 המזומנים הנגזר ממנו.

 
אלפי ש"ח. יצוין כי לחברה  2,250העמדה של מסגרת אשראי ע"י מוסד בנקאי בסך של  .2

 אלפי ש"ח נוספים. 750להגדיל את המסגרת בסך של  אפשרות
 
חתמה החברה על מזכר הבנות למיזוג עם חברת ביומדיקו הדרים  2019באפריל,  18ביום  .3

אלפי ש"ח. יצוין כי עלויות  11,750"ביומדיקו"( הכולל גיוס הון בסך של  –בע"מ )להלן 
אלפי ש"ח אשר  1,500-כגיוס ההון המתואר נאמדות על ידי הנהלת החברה בסך של 

נחתם בין החברה וביומדיקו  2019במאי,  29יקוזזו מתמורת גיוס ההון. כמו כן, ביום 
אלפי ש"ח כחלק מגיוס ההון  3,500הסכם להעמדת הלוואה ללא ריבית לחברה בסך של 

הנדרש במסגרת העסקה וזאת עד למועד השלמת העסקה. כספי ההלוואה התקבלו 
אירועים משמעותיים , 3ות הכספיים. ראה  מידע נוסף בבאור בפועל עד למועד הדוח

 בתקופת הדו"ח.
 

להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה, באמצעות תזרים המזומנים הצפוי מהפעילות השוטפת 
של החברה ומקורות המימון הנוספים כאמור לעיל, תוכל החברה לממן את פעילותה ולעמוד 

 בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.

 
התקשרה החברה בהסכם עם חברת ביומדיקו. במסגרת ההסכם, תבצענה  2019באפריל,  18ביום  ג.

ביומדיקו והחברה מיזוג על דרך של החלפת מניות כך שביומדיקו תרכוש מבעלי המניות של 
החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה, וזאת כנגד הקצאה של מניות רגילות 

אישר  2019ביוני,  18בעלי המניות של החברה במועד השלמת העסקה. ביום של ביומדיקו ל
, באוגוסט 4 -ו באוגוסט 1 מיםדירקטוריון החברה את הסכם המיזוג עם חברת ביומדיקו. בי

אירועים , 3אישר דירקטוריון ביומדיקו את הסכם המיזוג. ראה מידע נוסף בבאור  2019
 משמעותיים בתקופת הדו"ח.

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים
 

לתקופות ביניים,  דיווח כספי 34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
-וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

1970. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת
 הדוחות הכספיים השנתיים, למעט האמור להלן:

 
 חכירות א.

 
ב' בדבר יישום לראשונה 2 , כמפורט בבאורIFRS16מדיניות החכירות בחברה שונה לאור תקן 

חכירות )להלן "התקן"(, החברה בחרה ליישם את  – 16של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 
 הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה(.

 
יישום  יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים ב.

 חכירות 16IFRSלראשונה של 
 

 -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
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:
 
דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים  התקן החדש -

מסוימים, ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס 
-זכות שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים

IAS17  ות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצא 
תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או  -

 שימוש יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש  -

 השימוש.-בות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכותאת ההתחיי
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג  -

 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול  -

ים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי החשבונאי הקי
 ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.

 
התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ את 

לו התקן היה התקן לפי גישת יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי זכות השימוש נמדדו כאי
מיושם ממועד תחילת החכירה אך לצורך החישוב נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 

 החוכר במועד היישום לראשונה. 
 

בהתאם לגישה זו לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד 
החברה הקיימת יישום התקן לראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 

 במועד יישום התקן לראשונה.
 

 ליישום התקן החדש לא הייתה השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה.
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח  -:3באור 
 

"(, חברה התקשרה החברה בהסכם עם חברת ביומדיקו )להלן: "ביומדיקו 2019באפריל,  18ביום  א.
ציבורית שהתאגדה בישראל, לפיו תבצענה ביומדיקו והחברה מיזוג על דרך של החלפת מניות, 
כך שביומדיקו תרכוש מבעלי המניות של החברה, כפי שיהיו במועד השלמת העסקה, את מלוא 
הון המניות המונפק והנפרע של החברה, וזאת כנגד הקצאה של מניות רגילות של ביומדיקו 

 ניות של החברה במועד השלמת העסקה )להלן: "הסכם המיזוג" או "עסקת המיזוג"(. לבעלי המ
 

כן נקבע כי במועד השלמת עסקת המיזוג יהיו בקופת חברת ביומדיקו מזומנים ושווי מזומנים 
נזיל נטו לאחר ניכוי התחייבויות )למעט הוצאות עסקה והוצאות ניהול חברה כפי שנקבעו על 

ש"ח. כמו כן, שלושה מבעלי מניות החברה  ישתתפו אלפי  10,250 לפחות ידי הצדדים( בסך של
אלפי ש"ח שפורטו לעיל( והם ישקיעו במסגרת העסקה, סך  10,250בגיוס ההון )בנוסף לסך של 

אלפי ש"ח  500אלפי ש"ח )כל אחד משלושת בעלי מניות אוגווינד ישקיע בחברה  1,500כולל של 
כי עלויות גיוס ההון  ןוייצאלפי ש"ח(.  11,750ד על סך של כאשר סך הכספים שיושקעו יעמו

 גיוס ורתממת יקוזזו אשר"ח ש אלפי 1,500 -כ של בסך החברה הנהלת ידי על אמדותהמתואר נ
  .ההון

 
מועד השלמת עסקת המיזוג כפוף לקיום תנאים מתלים שונים. התנאים המתלים העיקריים 

ביומדיקו כפי שפורט מעלה, כאשר במועד השלמת עסקת . השלמת הגיוס על ידי חברת 1הם: 
המיזוג יהיו סך הגיוס פחות הוצאות העסקה והוצאות ניהול החברה כפי שיוסכמו בין הצדדים 

. הצגת 3. קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לעסקת המיזוג וגיוס ההון על ידי ביומדיקו 2
דבר היותה של החברה חברת מו"פ לצורך אישור המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ב

. במועד השלמת עסקת המיזוג לא תהיה מניעה משפטית מסוג כלשהו לקיום 4הנפקה בבורסה 
עסקת המיזוג ובכלל זה לא יהיה קיים צו שיפוטי בתוקף המונע את השלמת עסקת המיזוג על 

. קבלת 6רט . השלמת בדיקת נאותות הדדית, בטרם החתימה על ההסכם המפו5פי תנאיה 
הערכת שווי של החברה ממעריך שווי בלתי תלוי שזהותו מקובלת על הצדדים, ואשר תהיה 

 350.הצגת אישור בית משפט להסדר לפי 7לשביעות רצון חברת ביומדיקו  ))לרבות תוצאותיה
למועד  .שיכלול אישור שלחברת ביומדיקו וחברות מוחזקות שלה אין חובות ו/או התחייבויות

 על הדוחות הכספיים חלק מהתנאים האמורים לעיל הושלמו.החתימה 
 

 דייםיעתו קיימים םימשקיעקבוצת ו ביומדיקו ,בין החברה הסכם נחתם 2019במאי  29 -ביום ה ב.
אלפי ש"ח  3,500להעמדת הלוואה ללא ריבית לחברה בסך של המשקיעים(  –)להלן  בביומדיקו

יתרת ההלוואה תקוזז מסך גיוס ההון הנדרש כחלק מגיוס ההון הנדרש במסגרת העסקה. 
בהשלמת עסקת המיזוג. ככל שלא תושלם עסקת המיזוג תהיה החברה רשאית להשיב את 

  ימים ממועד אי השלמת עסקת המיזוג. 90ההלוואה תוך 
 

במקרה בו עסקת המיזוג לא תושלם ו/או במקרה בו ההלוואה לא תוחזר על ידי החברה כמפורט 
לעיל ולאחר חלוף המועד להחזרת ההלוואה על ידי החברה יחול האמור להלן: ראשית, בעלי 
מניות החברה יקבלו זכאות לפרוע את ההלוואה על ידם בתמורה לקבלת מניות החברה לפי 

פאסו בהתאם לחלקו -לפי ש"ח לאחר סך ההלוואה. הזכאות הינה פריא 15,000שווי החברה 
 היחסי של כל בעל מניות בחברה. 

במידה ובעלי המניות של החברה יבחרו שלא לעשות כן ההלוואה תומר למניות אוגווינד על 
כספי ההלוואה  .ההלוואהסך אלפי ש"ח לאחר  15,000ידי המשקיעים לפי שווי חברה בסך 

מאחר וההלוואה ניתנת להמרה לכמות משתנה  .2019יוני -בחברה בחודשים מאי התקבלו בפועל
 .סווגה כהתחייבות פיננסית, ההלוואה של מניות

 
אושר בדירקטוריון חברת אוגווינד הסכם המיזוג עם חברת ביומדיקו, לרבות  2019בחודש יוני  ג.

אשר תכנס  ,אופציות קתוהענ בסיס שכר הכוללת, בחברה שרהלנושאי מ חדשהמדיניות תגמול 
  .ובביומדיקוובכפוף לאישור המוסדות הנדרשים בחברה  לתוקפה עם השלמת המיזוג

 
אלפי ש"ח  450 -אלפי ש"ח ו 750התקבלו ממשקיע  2017בספטמבר,  6-ו 2016בדצמבר,  1בימים  ד.

ש"ח  0.01בנות  1מניות בכורה סדרה א' 3,843בהתאמה. השקעות אלו בוצעו על חשבון הקצאת 
  למשקיע. 1מניות בכורה א' 3,843נחתם הסכם השקעה והוקצו  2019במאי,  1ע.נ. כל אחת. ביום 
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -:3באור 
 

 2010 –דרתו בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע גבעל עניין בחברה, כה .ה
התקשר עם החברה בהסכם לרכישת מערכת אגירת אוויר דחוס. עסקת המכירה בוצעה בתנאי 

 2019ביוני,  30בדוחות הכספיים לתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום שוק. 
 אלפי ש"ח. 484הכירה החברה בהכנסה בספריה מעסקה זו בסך של 

 
 

 מצב הכספיאירועים לאחר תאריך הדוח על ה - :4באור 
 

 
אישרו בעלי מניות אוגווינד את הסכם המיזוג עם חברת ביומדיקו, לרבות  2019בחודש יולי  .א

 מדיניות התגמול החדשה אשר תכנס לתקופה עם השלמת המיזוג. 

 
 אושר בדירקטוריון חברת ביומדיקו הסכם המיזוג עם חברת אוגווינד. 2019בחודש אוגוסט  .ב

 
רת ביומדיקו זימון אסיפה לבעלי מניותיה לאישור עסקת פרסמה חב 2019בחודש אוגוסט  .ג

 המיזוג על כל היבטיה.
 
חתמה החברה על הסכם גישור מחייב עם יועץ לשעבר של החברה.  2019בחודש אוגוסט  .ד

ש"ח, ראה גם אלפי  120במסגרת ההסכם נקבע בין הצדדים כי החברה תשלם לתובע סכום של 
 .הכספיים השנתייםב' לדוחות  20באור 
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 דוח רואה החשבון המבקר
 
 אוגווינד  בע"מלבעלי המניות של 
 

בדצמבר  31 לימים( ההחבר -של אוגווינד  בע"מ )להלן  פיםהמצור הכספי המצב על דוחותביקרנו את ה
ותזרימי המזומנים לכל אחת  ,שינויים בהון )גרעון בהון(  הכולל הרווח, הפסד אורווח ה על ותדוחה, את 2017 -ו 2018

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה 2018, בדצמבר 31 ביום השהסתיימ בתקופההשנים  משלוש
 של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 
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 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
 
 

מצב הכספי של החברה הלדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות, את 
לכל אחת  שלה המזומנים ותזרים בהון בגרעון, את תוצאות פעולותיה, השינויים 2017-ו 2018בדצמבר  31 לימים

והוראות תקנות  (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2018 בדצמבר, 31 יוםהשנים שהסתיימו ב שלושמ
 .2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
 

 הפסדיםהכספיים, בדבר  לדוחות' ג1 באורבהנ"ל, הרינו מפנים את תשומת הלב לאמור  דעתנולסייג את חוות  מבלי
 מיליון 3.3-כ של בסך בהון גרעון, 2018בדצמבר,  31סתיימה ביום ה"ח בשנה שש מיליון 2.7-כ של בסךשנגרמו לחברה 

מיליון ש"ח וכן לתכניות הנהלת החברה המבוססות על התממשות  2.7-כ של בסךגרעון בהון החוזר לאותו תאריך ו"ח ש
 תחזית תוצאות הפעילות לשנים הבאות, תזרים המזומנים הנגזר ממנה, מסגרות האשראי העומדות לרשות החברה

 עתידב בהתחייבויותיה ולעמודועוד. להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה, תוכל החברה להמשיך ולממן את פעילותה 
 .לעין הנראה

 
 
 
 
 
 
 

 קסירראת  גבאיקוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, ביוני 18



 אוגווינד בע"מ
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 דוחות על המצב הכספי
 

 
 בדצמבר 31ליום     
    2018  2017 
 אלפי ש"ח  באור  

       נכסים שוטפים
       

 358  493  5  מזומנים ושווי מזומנים
 45  7    השקעות לזמן קצר

 135  373  6  לקוחות
 178  327  7  חייבים ויתרות חובה

 472  2,514  8  עבודות בתהליך מלאי
       
    3,714  1,188 
       

       נכסים לא שוטפים

 337  252  9  רכוש קבוע
 1,054  986  10  נכסים בלתי מוחשיים

       
    1,238  1,391 
       
    4,952  2,579 

       התחייבויות שוטפות
 442  1,654  11  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 839  1,865  12  רותיםיספקים ונותני ש
 778  2,909  13  ויתרות זכותזכאים 

       
    6,428  2,059 

       התחייבויות לא שוטפות
 120  74  14  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 943  1,754  ב 20  התחייבות בגין תמלוגים לרשות החדשנות
       
    1,828  1,063 

       גרעון בהון
 *(-  *(-  16  הון מניות

 1,200  1,200  16  חשבון מניות תקבולים על
 6,185  6,198    פרמיה על מניות

 235  231  17  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 (8,163)  (10,933)    יתרת הפסד

       
 (543)  (3,304)    סה"כ גרעון בהון

       
    4,952  2,579 

 
 ש"ח.אלפי  1-מייצג מספר הנמוך מ *(
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 
     2019, ביוני 18

 תמיר ווימן  אור יוגב  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל יון דירקטוריו"ר   
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 דוחות על ההפסד הכולל

 
 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
    2018  2017  2016 
 )למעט נתוני הפסד למניה( אלפי ש"ח  באור  
         

 644  693  3,138  21  הכנסות
 686  637  2,244  22  עלות המכירות והשירותים

         
 (42)  56  894    גולמי )הפסד( רווח

         
 1,559  2,572  1,827  23  הוצאות מחקר ופיתוח

 533  1,210  1,479  24  הוצאות הנהלה וכלליות
         

 (2,134)  (3,726)  (2,412)    הפסד תפעולי
         

 1  42  -  25  הכנסות מימון
 82  121  358  25  הוצאות מימון

         
 (2,215)  (3,805)  (2,770)    נקיהפסד 

         
 (2,215)  (3,805)  (2,770)    סה"כ הפסד כולל

         
       27  הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה )בש"ח(

 (182)  (315)  (239)    למניהומדולל הפסד בסיסי 

         
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 דוחות על השינויים בהון העצמי )גרעון בהון(
 

 

 

 

 הון 
מניות 
 רגילות

 

הון מניות 
 בכורה

 

תקבולים על 
חשבון 
 מניות

 

 פרמיה

קרן בגין  
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

 יתרת
 הפסד

 

 סה"כ
 פי ש"חאל  
               

בינואר  1יתרה ליום 
2016 

 
-     )* 

 
-)* 

 
- 

 
3,500 

 
41 

 
(2,143) 

 
1,398 

               
 496  -  -  496  -  -  *(     -  הנפקת מניות רגילות
תקבולים על חשבון 

 מניות
 

- 
 
- 

 
750 

 
- 

 
- 

 
- 

 
750 

 (2,215)  (2,215)  -  -  -  -  -  כולל הפסד
               

בדצמבר  31יתרה ליום 
2016 

 
-     )* 

 
-     )* 

 
750 

 
3,996 

 
41 

 
(4,358) 

 
429 

               
 2,189  -  -  2,189  -  *(     -  -  הנפקת מניות בכורה
תקבולים על חשבון 

 מניות
 

- 
 
- 

 
450 

 
- 

 
- 

 
- 

 
450 

עלות תשלום מבוסס 
 מניות

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
194 

 
- 

 
194 

 (3,805)  (3,805)  -  -  -  -  -  כולל הפסד
               

בדצמבר  31יתרה ליום 
2017 

 
-     )* 

 
-     )* 

 
1,200 

 
6,185 

 
235 

 
(8,163) 

 
(543) 

               
המרת אופציות למניות 

 ללא תוספת מימוש
 

-)* 
 
- 

 
- 

 
13 

 
(13) 

 
- 

 
- 

עלות תשלום מבוסס 
 מניות

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9 

 
- 

 
9 

 (2,770)  (2,770)  -  -  -  -  -  כולל הפסד
               

בדצמבר  31יתרה ליום 
2018 

 
-     )* 

 
-    )* 

 
1,200 

 
6,198 

 
231 

 
(10,933) 

 
(3,304) 

 
 .אלפי ש"ח 1-סכום הנמוך ממייצג  *(
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 
 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (2,215)  (3,805)  (2,770)    הפסד

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות 
 שוטפת:

 
 

 
 

 
 

       
       התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

       
 213  226  247  פחת והפחתות

 -  194  9  עלות תשלום מבוסס מניות
 70  71  286  הוצאות מימון
 (136)  (263)  260  התחייבות לתמלוגים שינוי אומדן ל

  802  228  147 
       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 (50)  (85)  (238)  ה בלקוחותיעלי
 (97)  151  (149)  ה( בחייבים ויתרות חובהיירידה )עלי

 -  (472)  (2,042)  בתהליך יה במלאייעל
 390  294  1,026  רעוןייה בספקים ובהמחאות לפיעל

 700  (223)  1,616  ה )ירידה( בזכאים אחרים ויתרות זכותיעלי
  213  (335)  943 
 

 ריבית ששולמה
 

(62) 
 
(33) 

 
- 

       
 (1,125)  (3,945)  (1,817)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (30)  (236)  (28)  רכישת נכסים קבועים
 (156)  (50)  (66)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 -  (45)  38  לזמן קצר השקעות
       

 (186)  (331)  (56)  פעילות השקעהל שימשומזומנים נטו ש
       

       תזרימי מזומנים מפעולות מימון
 496  2,189  -  מניותהון הנפקת 

 442  650  847  לתמלוגים לרשות החדשנותתקבולים בגין התחייבות 
 -    930  אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו

 -  172  -  מתאגידים בנקאייםאות וקבלת הלו
 -  (10)  (45)  מתאגידים בנקאייםאות ורעון הלויפ

 100  (100)  -  רעון( הלוואה מצד קשוריקבלת )פ
 -  400  276  קבלת הלוואה לזמן קצר מאחרים

 750  450  -  מניות ל חשבוןתקבולים ע
       

 1,788  3,751  2,008  פעילות מימוןמ נבעומזומנים נטו ש
       

 477  (525)  135  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 406  883  358  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה
       

 883  358  493  מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי -:1באור 
 

פיתוח ושיווק של מערכת אגירת אוויר "החברה" או "אוגווינד"( עוסקת ב-אוגווינד בע"מ )להלן  א.
 . 2012בנובמבר,  26. החברה התאגדה בישראל והחלה את פעילותה ביום דחוס תת קרקעית

 
"הון הטבע"(  -התקשרה החברה בהסכם עם חברת הון הטבע בע"מ )להלן 2012 ,בדצמבר 5ביום  ב.

שהינה מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה אשר הוקמה בהתאם להוראת מנכ"ל 
  א'.20התעסוקה. ראה גם באור על ידי משרד התעשייה, המסחר ו 8.14

 
 החברה של הכספי מצבה ג.

 
 871-)סך של כ 2018 ,בדצמבר 31ש"ח ביום  לפיא 2,714 -חוזר בסך של כההון גרעון בלחברה 

-)סך של כ 2018בשנת   "חש לפיא 2,770-של כבסך הפסד  (,2017בדצמבר,  31אלפי ש"ח ביום 
ש"ח בשנת  לפיא 1,817-תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ (,2017אלפי ש"ח בשנת  3,805
 31אלפי ש"ח ליום  3,304בסך של בהון ( וגרעון 2017אלפי ש"ח בשנת  3,945-)סך של כ 2018

. תוצאות כספיות אלו נבעו בעיקרן (2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  543)סך של  2018בדצמבר, 
הנהלת החברה נקטה במספר . 2018מחקר ופיתוח בשנת ש"ח ב לפיא 1,827 -מהשקעה בסך של כ

 עתיד הנראה לעין. צעדים על מנת ליישם את תכניותיה ולפרוע את התחייבויותיה ב
 בין היתר:הצעדים כוללים, 

 
יישום של תכניות הנהלת החברה בקשר עם פעילותה השוטפת של החברה ותזרים  .1

 המזומנים הנגזר ממנה.
 
אלפי ש"ח. יצוין כי לחברה  2,250העמדה של מסגרת אשראי ע"י מוסד בנקאי בסך של  .2

 אלפי ש"ח נוספים. 750אפשרות להגדיל את המסגרת בסך של 
 
חתמה החברה על מזכר הבנות למיזוג עם חברת ביומדיקו הדרים  2019באפריל,  18ביום  .3

ש"ח. יצוין כי עלויות אלפי  11,750"ביומדיקו"( הכולל גיוס הון בסך של  –)להלן בע"מ 
אלפי ש"ח אשר  1,500-גיוס ההון המתואר נאמדות על ידי הנהלת החברה בסך של כ

 נחתם בין החברה וביומדיקו 2019 ,במאי 29ביום כמו כן, יקוזזו מתמורת גיוס ההון. 
אלפי ש"ח כחלק מגיוס ההון  3,500הסכם להעמדת הלוואה ללא ריבית לחברה בסך של 

 התקבלו ההלוואה כספי. וזאת עד למועד השלמת העסקה הנדרש במסגרת העסקה
, אירועים 28באור מידע נוסף בראה  .עד למועד החתימה על הדוחות הכספיים בפועל

 לאחר תאריך המאזן.
 

במסגרת ההסכם, תבצענה  התקשרה החברה בהסכם עם חברת ביומדיקו. 2019באפריל  18ביום  ד. 
ביומדיקו והחברה מיזוג על דרך של החלפת מניות כך שביומדיקו תרכוש מבעלי המניות של 
החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה, וזאת כנגד הקצאה של מניות רגילות 

, 28 באורב מידע נוסף ראה. ד השלמת העסקהשל ביומדיקו לבעלי המניות של החברה במוע
    אירועים לאחר תאריך המאזן.

 
 השוטפת מהפעילות הצפוי המזומנים תזריםבאמצעות , החברהודירקטוריון  הנהלת להערכת

ומקורות המימון הנוספים כאמור לעיל, תוכל החברה לממן את פעילותה ולעמוד  החברה של
 בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין.

 
 הגדרות ה.

 
 .אוגווינד בע"מ -החברה 

 
 .IAS 24-בכהגדרתם  -צדדים קשורים

 
 .2010 –כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  -בעלי עניין
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

המוצגות,  המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות
 למעט אם נאמר אחרת.

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.

 
, כן כמו(. IFRSתקני  -הדוחות הכספים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

(, שנתיים  כספיים)דוחות  ערך ניירות תקנות להוראות בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות
הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט: נכסים  הדוחות. 2010-"עהתש

 החברהוהתחייבויות פיננסיות )כולל מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 
 .הפעילות מאפיין שיטת לפי ההפסד או הרווח פריטי את להציג בחרה

 
בי כל תקופות הדיווח עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לג

  .המוצגות בדוחות כספיים אלה
 

 תקופת המחזור התפעולי ב.
 

 .תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינה שנה
 

 מטבע הפעילות, מטבע הצגה ומטבע חוץ ג.
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.הפעילות ומטבע 
 

 והתחייבויות במטבע חוץעסקאות, נכסים  .2
 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה 
הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים 
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע 

לרווח או הפסד. נכסים הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים 
והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי עלות מתורגמים למטבע 

 הפעילות לפי שער החליפין במועד העסקה. 
 
 שווי מזומנים ד.
 

שווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
וד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד קצר אשר אינם מוגבלים בשעב

ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מידית ללא קנס, ומהווים חלק 
 .החברהמניהול המזומנים של 

 
 פיקדונות לזמן קצר ה.

 
ד פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממוע
 ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפיקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מלאי . ו
 

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות 
הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו 

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 כדלקמן:

 
לות הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות על בסיס ע -מלאי עבודות בביצוע

 על בסיס תפוקה רגילה.
 
 רכוש קבוע .ז

 
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר. הפחת מחושב בשיעורים שנתיים 

 שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:
 

  % 
   

 33-7  מחשבים ומעבדהציוד 
 15  רכבים

 
 נכסים בלתי מוחשיים .ח
 

עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות 
 לרווח או הפסד בעת התהוותן. 

 
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים השימושיים 
שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת 

אורך החיים ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה. 
כסים בלתי מוחשיים )עלויות פיתוח עצמי ופטנטים(, כפי שנאמד על ידי השימושי הצפוי של נ

 שנים.  10החברה, הינו 
 

 עלויות מחקר ופיתוח .ט
 

עלויות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. נכס בלתי מוחשי הנובע מפרויקט פיתוח או 
השלמת הנכס הבלתי מפיתוח עצמי מוכר כנכס אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של 

מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי 
ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו 

כניים, הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים: ט
 פיננסיים ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את 

 
פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה המצטברת -הנכס נמדד על ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו.

ובניכוי ירידת ערך שנצברה. הפחתת הנכס מתחילה כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימוש. 
פחת על פני אורך החיים השימושיים בנכס. בחינת ירידת ערך מתבצעת אחת לשנה הנכס מו

עלויות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות  ולאורך תקופת הפיתוח.
עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה  כהוצאה בעת התהוותן.

 מאוחרת יותר.
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 )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 2באור 
 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים י.
 

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 
השבה. -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת

ההשבה -א פיננסיים עולה על הסכום ברבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הל
 ההשבה -שלהם, מופחתים הנכסים לשווי בר

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה, נטו ושווי שימוש. בהערכת שווי -שלהם. השווי בר
השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים 

 הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי 
 יבת המזומנים שאליה שייך הנכס. השבה עבור היחידה מנ-מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

 
 התחייבות בשל הטבות לעובדים .אי

 
 הטבות עובד לזמן קצר .1

 
 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 

חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 
משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק המתייחסים. הטבות אלו כוללות 

 לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים.

 
 הטבות לאחר סיום העסקה .2

 
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות 

 .להפקדה מוגדרת
 החברהלחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14לחברה תכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 

בות משפטית או משתמעת לשלם ימשלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחו
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות 

השוטפת ובתקופות קודמות. הפקדות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה 
לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה 

 לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
 

 מענקים ממשלתיים .יב
 

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים ביטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל 
 ם לקבלת המענק.התנאי

 
 מענקים שהתקבלו מרשות החדשנות בישראל

 
מענקים ממשלתיים שהתקבלו מרשות החדשנות, מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם קיים 

 ביטחון סביר כתוצאה מפעילות המחקר שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים. 
 

לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית  מוכרת רשות החדשנותתמלוגים לתחייבות בגין הה
טופל כמענק מהשוק. ההפרש בין סכום המענק שהתקבל לבין השווי ההוגן של ההתחייבות 

ממשלתי, ומקוזז מהוצאות המחקר והפיתוח. לאחר הכרה לראשונה, ההתחייבות נמדדת 
כתמלוגים  בעלותה המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. סכומים המשולמים

מוכרים כסילוק ההתחייבות. כאשר לא צפויות הטבות כלכליות כאמור מפעילות המחקר, 
, כזה במקרהתקבולי המענק מוכרים כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח המתייחסות. 

 . IAS 37-ל בהתאם תלויה כהתחייבות מטופלת תמלוגים לתשלום ההתחייבות
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 )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות  -: 2באור 
 

, חלקה או כולה, שהוכרה שההתחייבות סביר בטחון קיים האם החברה בוחנת דיווח תאריך בכל
 של ביותר הטוב האומדן על בהתבסס( תמלוגים לשלם תידרש לא שהחברה)מאחר  תסולק לא

 נגרעת, קיים ואם, המקורית האפקטיבית הריבית בשיעור שימוש תוך עתידיות מכירות
  .ופיתוח מחקר הוצאות קיטון כנגד המתאימה ההתחייבות

 
 סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות. 

 
 מכשירים פיננסיים .יג

 
 יםינכסים פיננס .1
 

נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת 
של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס  עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה

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 

 ם שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.לתזרימי מזומני
זו יוצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת  בחברהלאחר ההכרה הראשונית, מכשירים 

  עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.
 
 התחייבויות פיננסיות .1

 
הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות 

 עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות 

 .המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים .2
 

את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר  החברה בוחנת בכל מועד דיווח
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית  לחברה

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.
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 )המשך( ניות החשבונאיתעיקרי המדי -: 2באור 
 

 פיננסיים מכשירים של הוגן שווי .3

 
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, 
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, עובדים ומוסדות בגין שכר והוצאות לשלם 

 רעון קרוב של מכשירים אלה. יתואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם בשל מועד פ
 

 הפרשות יד.
 

מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  IAS37-הפרשה בהתאם ל
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 

ד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפר
 הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 
 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

 
 אחריות

 
מכירה בהפרשה לאחריות כאשר המוצר נמכר ללקוח או כאשר השירות ניתן ללקוח.  החברה

ות על בסיס ניסיון העבר ביחס לפרויקטים שבוצעו החברה אומדת את שיעור ההפרשה לאחרי
ועלויות שהתהוו בגין האחריות אשר הוענקה ללקוחותיה. החברה בוחנת מידי תאריך מאזן את 

 שיעור ההפרשה לאחריות הנאות על בסיס נתוניה העדכניים ביחס לעלויות בגין אחריות. 
 

 תביעות משפטיות
 

קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות  לחברההפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר 
תידרש  החברהמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי 

 למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 
 

 מדידת שווי הוגן .טו
 

לם להעברת התחייבות שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משו
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 
( ביותר. השווי ההוגן של נכס Advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )
פים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתת

ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם. החברה 
משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים 

ם לצפייה ומזעור להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתני
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:
 

 זהים.   מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות מחירים : 1רמה 
במישרין או  אשר ניתנים לצפייה  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  :2רמה 

 בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש  :3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 ההכרה בהכנס .טז
 

 מהתקנת מערכתהכרה בהכנסות 
 

רווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או במוכרות  הכנסות ממכירת מערכות אגירת אוויר דחוס
בהתאם לתנאי העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל  מחיררות מועברות ללקוח. יבש

מועד המסירה הינו המועד  החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. 
, במועד זה מועברת השליטה בנכס (Acceptanceבו הושלם תהליך הקבלה על ידי הלקוח )

 ומכרת הכנסה בספרים.
 

 הכנסות ממתן שירותים
 

מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ייעוץ הכנסות ממתן שירותי 
ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח שבהן 

 סופקו השירותים, ועם הפקת חשבונית מס לאחר אישור הלקוח למתן השירות. 
 

כמים ספציפיים, כאשר החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהס
התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם 

 מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.  
 

 הקצאת מחיר העסקה
 

מחיר העסקה הכולל בחוזה מוקצה לפי בסיס יחסי של מחיר המכירה הנפרד במועד ההתקשרות 
 ור כל מחויבות ביצוע שזוהתה. מחיר המכירה הנפרד הינו בחוזה עב

 
המחיר שבו הייתה מוכרת החברה בנפרד את הסחורה או השירות שהובטחו בחוזה. כאשר לא 
ניתן לזהות את מחיר המכירה הנפרד לפי נתונים הניתנים להשגה במישרין מעסקאות בנסיבות 

המכירה הנפרד לפי  לאמידת מחיר מיישמת החברה שיטה מתאימהדומות ללקוחות דומים, 
  .מרווח בתוספת חזויה עלות גישת

 
 הכנסות הכוללת שירותי אחריות

 
במרבית החוזים של החברה,  .במסגרת חוזיה, החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה

שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף 
זאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם למקובל בענף. בהתאם לכך, האחריות ו שניתן ללקוח

ריות אינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת ולכן מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאח
 . IAS37בהתאם להוראות 

 
בחלק מהחוזים, מספקת החברה שירותי אחריות כשירות נוסף לאחריות המוענקת על ידי 
החברה, לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה. במקרים אלו מקצה החברה חלק מהתמורה 
הכוללת בחוזה עבור שירותי האחריות לפי עלות השירות החזוי בתוספת מרווח סביר ומכירה 

 הכנסה ממתן השירות על פני תקופת האחריות.ב
 

 חוזיותיתרות 
 

מחייבת לקוחות בעת קיום מחויבות ביצוע בהתאם לתנאי החוזים עם הלקוחות.  החברה
 חיובים אלו מוצגים במסגרת סעיף לקוחות בדוח על המצב הכספי. 

אשר התקבלו מלקוחות טרם קיום מחויבות הביצוע על ידי החברה מוצגים במסגרת  סכומים
 ומוכרים כהכנסות ברווח או הפסד בעת קיום מחויבות הביצוע. מלקוחות מקדמותסעיף 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 עלות המכר .יז
 

, מקבלני משנה ומעלויות ישירות אחרות עבודות ביצועעלות המכר מורכבת בעיקר מעלויות 
 אותן ניתן לייחס במישרין לחוזי הביצוע. 

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות .יח

 
עובדים ויועצים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות 

 במכשירים הוניים. 
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של עלות העסקאות עם עובדים 
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

 אופציות מקובל.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 

מים ומסתיימת במועד שבו העובדים בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע מתקיי
תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות  -הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 

המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף 
ניים שיבשילו לגבי מספר המכשירים ההו החברהתקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של 

 בסופו של דבר. 
  

 מיסים על ההכנסה .יט
 

תוצאות המס בגין מסים שוטפים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים 
 הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.

 
 מסים שוטפים

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס חקיקתם 
 לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מסים נדחים

 
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין 

 הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או  יתרות המיסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס

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 
נים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבח

 נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
 

 חכירות .כ
 

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
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 רה כחוכרהחב
 

 חכירה תפעולית
 

נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, 
מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני 

 .תקופת החכירה
 

 רווח למניה .כא
 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של 
המניות הרגילות המשוקלל והקיים בפועל במהלך התקופה. מניות רגילות פוטנציאליות נכללות 
בחישוב הרווח המדולל למניה אם השפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות 

המדולל למניה רק עד למועד  רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח
 ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה.

 
 

 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  - 3באור 
 

שיקול דעת ושקלה  החברהיישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה  בתהליך
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 

 הכספיים:
 

 השיקולים א.
 

 ביצוע מחויבויות קיום של העיתוי .1
 

 ההכרה עיתוי זיהוי לצורך בשירות או בנכס השליטה העברת מועד את בוחנת החברה
 האם החברה בוחנת, היתר בין. זמן לאורך או זמן בנקודת לקוחות עם מחוזים בהכנסות

 באופן הכלכליות ההטבות את צורך או ספציפית זמן בנקודת נכס על שליטה משיג הלקוח
 ההכרה עיתוי קביעת לצורך בחשבון לוקחת החברה, בנוסף. החברה לביצועי מקביל

 .רלוונטיות ורגולציה חוק הוראות גם בהכנסה
 

 תשלום מבוסס מניות .2
 

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה, באמצעות 
שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר 

 המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.
 

 אומדנים והנחות ב.
 

הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על בעת הכנת הדוחות 
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

 והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.
 
לאי הודאות לתאריך הדיווח להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר  

קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות ואומדנים 
 את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
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 )המשך( עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -:3באור 
 

 החדשנותמרשות  מענקים .1
 

מענקים ממשלתיים שהתקבלו מרשות החדשנות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 
מוכרים כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מפעילות המחקר והפיתוח 
שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים. קיימת אי וודאות לגבי אומדן תזרימי 

 סכום ההתחייבות.המזומנים העתידיים  ששימש לקביעת 
 

 פיתוח עלויות .2
 

', עלויות פיתוח יהוונו רק באם התקיימו התנאים המפורטים בבאור ט2כאמור בבאור 
האמור. היוון העלויות יהיה מבוסס על שיקול דעתה של ההנהלה כי אכן החברה עומדת 

עמדה החברה בתנאים להיוון  2015בתנאים להיוון. להערכת הנהלת החברה, בשנת 
תאם עלויות הפיתוח הוונו לנכס בלתי מוחשי. החברה מפחיתה נכס פיתוח בהתאם ובה

 .10 באורראה גם לאורך החיים השימושי של הנכס בהתאם לאומדן הנהלת החברה. 
 

 משפטיות תביעות .3
 

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות 
ת דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים שלה, הסתמכו החברות על חוו

המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, 
וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה 

 בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.
 

 אחריותהפרשה ל .4
 

ההפרשה הוכרה בהתייחס לתביעות אחריות צפויות בגין מוצרים שנרכשו, בהתבסס על 
ניסיון העבר של החברה לגבי תיקונים. ההנחות ששימשו לחישוב ההפרשה לאחריות 

, תיקונים מבוססות על רמות המכירה הנוכחיות של החברה ועל מידע שוטף זמין לגבי
ל בענף בגין מוצרים אשר מצוינת בחוזה התחייבות כמקובבהתבסס על אחריות לשנתיים 

 .לאחריות
 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -:4באור 
 

IFRS 16  -  חכירות 
 

התקן  -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
החדש(. בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום 

 את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

 
 להלן עיקר השפעות התקן החדש:

 
דוח על המצב הכספי. חוכרים יכירו התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות ב -

בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, באופן דומה לטיפול 
חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו   IAS17 -החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים

 בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

 
במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש  תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים -

 יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -:4באור 

 
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את  -

 השימוש.-בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכותההתחייבות 
 
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה  -

 מימונית או כחכירה תפעולית.

 
, או לאחריו. התקן 2019 בינואר 1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:החדש 
 

השימוש וההתחייבות יוצגו בדוח על המצב הכספי -לפי גישה זו, נכס זכות -יישום למפרע מלא  .1
 כאילו מאז ומעולם נמדדו בהתאם להוראות התקן החדש. 

 

אה. יתרת לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוו –גישת יישום למפרע חלקי  .2
ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי 

 של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. 
 

השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי -לגבי יתרת נכס זכות
 החלופות הבאות:

 

 ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות. הכרה בנכס בגובה -
 הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. -

 

הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם נוצר, 
 ייזקף להון.

 
לא תהיה השפעה על  2019בינואר  1החברה מעריכה כי ליישום לראשונה של התקן החדש ליום 

 דוחותיה הכספיים.
 

 
 מזומנים ושווי מזומנים -:5באור 

 
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 357  493  מזומנים למשיכה מיידית בשקלים
 1  -  מזומנים למשיכה מיידית במטבע חוץ

     
  493  358 
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 לדוחות הכספייםבאורים 

-   18   - 

 
 

 לקוחות -:6באור 
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 135  373  חובות פתוחים

 
 ירידת ערך לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.

 נכון לתאריך המאזן, אין חובות שטרם הגיע מועד פירעונם.
 
 

 חייבים ויתרות חובה -:7באור 
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 84  131  החדשנותמרשות הכנסות לקבל 
 73  168  מוסדות

 21  28  הוצאות מראש
     
  327  178 

 
 

 מלאי עבודות בתהליך -:8באור 
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 472  2,514  מלאי עבודות בתהליך
     
  2,514  472 

 
 פרויקטים בתהליכי ביצוע שונים. 6 -החברה מורכב מ מלאי
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 רכוש קבוע -:9באור 
 

 במהלך התקופות המדווחות הינה כדלקמן: ברכוש הקבועהתנועה 
 

 2018שנת 
 

  

ציוד 
מחשבים 
 סה"כ  כלי רכב  ומעבדה

 אלפי ש"ח  
       

 706  213  493  עלות
 28  -  28  תוספות השנה

       
 734  213  521  סה"כ עלות

       
 369  10  359  פחת שנצבר

 113  32  81  תוספות השנה
       

 482  42  440  סה"כ פחת
       

 252  171  81  2018בדצמבר  31סה"כ ליום 
 

  2017שנת 
 

  

ציוד 
מחשבים 
 סה"כ  כלי רכב  ומעבדה

 אלפי ש"ח  
       

 470  -  470  עלות
 236  213  23  תוספות השנה

       
 706  213  493  סה"כ עלות

       
 268  -  268  פחת שנצבר

 101  10  91  תוספות השנה
       

 369  10  359  סה"כ פחת
       

 337  203  134  2017בדצמבר  31סה"כ ליום 
 

 של החברה מוצגות בסעיף עלות המכר בדוח רווח והפסד. פחתה הוצאות
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 נכסים בלתי מוחשיים -:10באור 
 

סיימה החברה את פיתוח המוצר שבגינו נשאה בעלויות להיוון בסך  2015 ,בדצמבר 31ביום  .א
החברה מפחיתה את הוצאות פיתוח אלו  2016אלפי ש"ח עד לאותו מועד. החל משנת  1,090

 שנים,  בהתאם לאורך החיים השימושי הצפוי. 10על פני 
 

 התנועה בנכסים הבלתי מוחשיים במהלך התקופות המדווחות הינה כדלקמן: .ב
 

 2018שנת 
 

  

נכס בלתי 
מוחשי 

שפיתוחו 
 סה"כ  פטנטים  הושלם

 אלפי ש"ח  
       

 1,296  206  1,090  עלות
 67  67  -  תוספות השנה

       
 1,363  273  1,090  סה"כ עלות

       
 242  24  218  פחת שנצבר

       
 135  26  109  תוספות השנה

 377  50  327  סה"כ פחת שנצבר
       

 986  223  763  2018בדצמבר  31סה"כ ליום 
 

 2017שנת 

  

נכס בלתי 
מוחשי 

שפיתוחו 
 סה"כ  פטנטים  הושלם

 אלפי ש"ח  
       

 1,246  156  1,090  עלות
 50  50  -  תוספות השנה

       
 1,296  206  1,090  סה"כ עלות

       
 117  8  109  פחת שנצבר

 125  16  109  השנה תוספות
       

 242  24  218  סה"כ פחת שנצבר
       

 1,054  182  872  2017בדצמבר  31סה"כ ליום 
 

  של החברה מוצגות בסעיף עלות המכר בדוח רווח והפסד. פחתה הוצאות
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 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים -:11באור 
 

 בדצמבר 31ליום     
 2017  2018  שיעור  
 אלפי ש"ח  ריבית  
       

 -  930  4.5%פריים +  *(ים בנקאי יםאשראי לזמן קצר מתאגיד
 400  681    (1,2)אשראי לזמן קצר מאחרים 

 42  43   1.6%פריים +  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
       
    1,654  442 

 
  .20ראה באור  ,האשראי נושא שעבוד *(
 
 שהינו קרובו של צד קשור לחברה, חתמה החברה על הסכם עם מלווה, 2017 ,באוקטובר 17ביום  .1

ש"ח. אלפי  400לפיו יעמיד לחברה הלוואה שאינה נושאת ריבית וללא מועד פירעון בסך 
 .2017באוקטובר,  18הכספים התקבלו ביום 

 2019לסוף שנת  סוכם עם המלווה כי מועד פירעון ההלוואה הינו עד 2019 ,במהלך חודש מאי
 בתנאיה הנוכחיים.

 
 ELMOהתקשרה החברה בהסכם לקבלת הלוואה מחברת  2018 ,אוגוסטבחודש  2.

INTERNATIONAL FINANCE  דולר לטובת פעילותה השוטפת של החברה פיאל 75בסכום של 
ההלוואה נושאת . תוך שעבוד אחד מחוזי ההתקשרות של החברה עם לקוח לטובת המלווה

 3ההלוואה נפרעה במלואה ביום . 2018בדצמבר  31, לפירעון עד ליום 15%ור ריבית בשיע
 . 2019 ,לינואר

 
 

 רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש -:12באור 
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 837  1,796  חובות פתוחים 
 2  69  רעוןישטרות לפ

     
  1,865  839 
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 זכאים ויתרות זכות -:31באור 
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 281  1,402  מקדמות מלקוחות
 132  646  התחייבות בגין תמלוגים לרשות החדשנות

 159  212  עובדים ומוסדות בגין שכר
 28  270  הוצאות לשלם *(

 27  29  צדדים קשורים, נטו **(
 121  304  הפרשה לאחריות

 -  16  ריבית לשלם
 30  30  הכנסות מראש

     
  2,909  778 

 
  .20ראה באור  למידע נוסף ,כולל הפרשה לתביעה *(

 .26ראה גם באור  **(
 
 

 הלוואות מתאגידים בנקאיים -:41באור 
 

אלפי ש"ח. ההלוואה נושאת  172של  ךנטלה החברה הלוואה מתאגיד בנקאי בס 2017בחודש דצמבר, 
קרן ההלוואה והריבית עומדים  .1.6% מרווח בשיעור של בתוספתופריים הריבית בשיעור ריבית 

 .2017של קרן וריבית החל מחודש אוקטובר שווים תשלומים  48-לפירעון ב
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 120  74  *(   תאגידים בנקאייםמהלוואות 

 
  .20ראה באור  ,ההלוואה נושאת שעבוד *(

 
 2018בדצמבר,  31ליום  דוח על המצב הכספירעון לאחר תאריך הימועדי הפ
 

 שלישית שנה  שנייה שנה  ראשונה שנה  

  ח"ש אלפי  

       

 34  43  43   מתאגידים בנקאיים ארוך לזמן הלוואות
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 מכשירים פיננסיים -:51באור 
 

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ( סיכון 
אשראי וסיכון נזילות. תכנית 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
 

 יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים א.
 

עיקרי ההתחייבויות הפיננסיות של החברה מורכבות מהלוואות, אשראים והתחייבות בגין 
תמלוגים לרשות החדשנות. התחייבויות פיננסיות אלה מיועדת בעיקר לממן את פעילות 

יים של החברה כוללים לקוחות, חייבים ויתרות חובה, החברה.  הנכסים הפיננסיים העיקר
 מזומנים והשקעות לזמן קצר, אשר נובעים ישירות מפעילותה של החברה. 

החברה חשופה לסיכון שוק, סיכון אשראי, וסיכון נזילות. ההנהלה הבכירה של החברה מפקחת 
 על ניהול סיכונים אלו.

 
 סיכון שוק .1

 
י ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי סיכון שוק הוא הסיכון שהשוו

ישתנו כתוצאה משינויים במחירי השוק. סיכון שוק כולל שלושה סוגי סיכון: סיכון שיעור 
הריבית, סיכון מטבע, וסיכוני מחיר אחרים כגון, סיכון מחיר מניה וסיכון מחיר סחורות. 

ין היתר, הלוואות ואשראים, וכן מכשירים פיננסיים המושפעים מסיכון שוק כוללים ב
 התחייבויות בגין תמלוגים לרשות החדשנות.

 להערכת החברה, חשיפת החברה לסיכון שוק אינה מהותית.
 

 סיכון ריבית .2

 
סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי 

 ישתנו כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק.

 
החשיפה של החברה לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק מתייחסת בעיקר 
להתחייבויות לזמן ארוך של החברה בגין התחייבות לתמלוגים לרשות החדשנות 

 הנושאות ריבית משתנה.
 

 סיכון מטבע חוץ .3

 
סיכון מטבע חוץ הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר 

 פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.
החשיפה של החברה לסיכון של מטבע חוץ קשורות בעיקר לפעילותה השוטפת של 

 החברה, אשר חלקה מתבצע במטבע שונה ממטבע הפעילות וההצגה של החברה.

 
  :ץניתוח רגישות למטבע חו

 
פשרי באופן סביר לשערי החליפין שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי א הטבלה

של הדולר, כאשר כל שאר המשתנים ללא שינוי. ההשפעה על הרווח לפני מס של החברה 
הוא בגין השינויים של השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות כספיים. חשיפת החברה 

    לשינויים במטבע חוץ בכל שאר המטבעות אינה מהותית. 
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 )המשך( יםמכשירים פיננסי -:51באור 
 

  
 בשער השינוי

  של החליפין
 על הרווח  ההשפעה

  מס לפני
 על  ההשפעה
 ההון

 "חש אלפי  הדולר  
       

 (194)  (194)  10%"ח שע עליית  2018
       

 278  278  10%"ח שע ירידת  2018
       

 (107)  (107)  10%"ח שע עליית  2017
       

 107  107  10%"ח שע ירידת  2017
 
 סיכון אשראי .4

 
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או 
בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לחברה הפסד. החברה 
חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה )בעיקר מיתרות לקוחות( 

שלה, לרבות מפיקדונות בבנקים, מעסקאות במטבע חוץ ומהפעילות הפיננסית 
 וממכשירים פיננסיים אחרים.

 
 יתרת לקוחות .5

 
החברה אחראית לניהול וניתוח סיכון האשראי בגין כל אחד מלקוחותיה החדשים בטרם 
היא מציעה להם תנאי תשלום מקובלים. מחלקת הכספים סוקרת את איכות האשראי 

 של כל לקוח, תוך התחשבות במצבו הפיננסי, בניסיון העבר עמו ובגורמים נוספים. 
 

 .עיקריים לקוחות עבור ספציפי בסיס על דיווח תאריך בכל מבוצעת ערך ירידת בחינת
 בחינת לצורך מאפייניהן פי על מקובצות קטנות לקוחות יתרות של גדול מספר, בנוסף
 .העבר ניסיון על מבוסס החישוב. משותפת ערך ירידת

 
במהלך התקופה המדווחת לא נרשמו חריגות ממגבלות האשראי. כמו כן, הנהלת החברה 

 מאי תשלום מצד גורמים אלו. אינה צופה הפסדים כתוצאה
 

 סיכון נזילות .6

 
כפי שצויין  2018 ,בדצמבר 31ש"ח ביום  לפיא 2,714 -חוזר בסך של כההון גרעון בלחברה 
 )ג(.1בבאור 

אשר  פרויקטים בתהליךה מתהשללהתמודד עם הגרעון בהון החוזר ע"י בכוונת החברה 
 תקבולים לקבל החברה צפויהחלקם בשלבי גמר מתקדמים. עם השלמת פרויקטים אלו, 

 הדיווח תאריך לאחר קיבלה, החברה כן כמו. השוטפים נכסיה את ניכר באופן יגדילו אשר
 .28 בבאור נוספים פרטים ראה. מתוכננת השקעה חשבון על מקדמה הכספי

 
ות האשראי. כמו כן, הנהלת החברה במהלך התקופה המדווחת לא נרשמו חריגות ממגבל

 אינה צופה הפסדים כתוצאה מאי תשלום מצד גורמים אלו.
ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים ומסגרות אשראי זמינות 

 למימון הפעילות. 
 

המורכבים ממסגרות  הנזילות עודפי בנושא תחזיות שוטף באופן בוחנת החברה הנהלת
 המזומנים תזרימי על מבוססת מזומנים. הבחינה ושווי מנוצלות וממזומנים אשראי לא

 החברה. ידי-על שנקבעו ולהגבלות לנהלים בהתאם הצפויים,
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -:15באור 
 

החברה שומרת על רמה מספקת של מזומנים ושווי מזומנים, בהתחשב בתחזית תזרימי 
ותה, על מנת למזער את סיכון הנזילות אליו היא המזומנים הנדרשים למימון פעיל

 חשופה.
 

הינם  2018 ,בדצמבר 31זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה נכון ליום 
לתקופה של עד שנה )למעט התחייבות בגין תמלוגים לרשות החדשנות שצפויה להיפרע 

בנקאי כמפורט בבאור  שנים ממועד הדוח על המצב הכספי( והלוואה מתאגיד 5במהלך 
14. 
 

 פי על חברהה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפירעון זמני את מציגה שלהלן הטבלה
 (:ריבית תשלומי)כולל  מהוונים לא בסכומים החוזיים התנאים

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 

  
 עד

  שנה
 עד משנה

  שנתיים

 משנתיים
 3 עד

  שנים

 שנים 3-מ
 4 עד

  שנים

 שנים 4-מ
 5 עד

 "כסה  שנים
             

 124  -  -  34  45  45  בנקאיים מתאגידים הלוואות
 930  -  -  -  -   930  בנקאיים מתאגידים אשראי

 ולנותני לספקים התחייבויות
  -   1,865  שירותים

- 
 -  -  1,865 

 2,263  -  -  -  -   2,263  זכאים
 תמלוגים בגין התחייבויות

  958  639  רשות החדשנותל
1,335 

 -  -  2,932 
 681  -  -  -  -   681  מאחרים הלוואות

             
  6,423  1,003  1,369  -  -  8,795 

 
 2017בדצמבר,  31ליום 

 

  
 עד

  שנה
 עד משנה

  שנתיים

 משנתיים
 3 עד

  שנים

 שנים 3-מ
 4 עד

  שנים

 שנים 4-מ
 5 עד

 "כסה  שנים
             

 169  -  34  45  45  45  בנקאיים מתאגידים הלוואות
 ולנותני לספקים התחייבויות

 839  -  -  -   -   839  שירותים
 646  -  -  -   -   646  זכאים

 תמלוגים בגין התחייבויות
 2,120  538  712  438   281  151  רשות החדשנותל

 400  -  -  -   -   400  מאחרים הלוואות
             

  2,081  326  483  746  538  4,174 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -:15באור 
 

 שווי הוגן ב.
 

 של הפיננסיים מכשיריה של ההוגן השווי לבין בספרים היתרה בין משווה שלהלן הטבלה
 המופחתת עלותם אשר אלו)מלבד  ההוגן שוויםפי -על שלא הכספיים בדוחות המוצגים, החברה
 (:ההוגן לשווים סביר קירוב מהווה

 

 הוגן שווי  בספרים יתרה  

 בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2018  2017  2018  2017 
 "חש אלפי  
         

התחייבות בגין תמלוגים לרשות 
 1,146  2,439   1,075   2,400  החדשנות

         
 1,146  2,439  1,075  2,400  סה"כ

 
החברה הכירה בהתחייבות לתשלום התמלוגים. ההתחייבות מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן 
תוך היוון לפי ריבית ההיוון המתאימה. לאחר הכרה לראשונה, ההתחייבות נמדדת בעלותה 

 לאחר מתעדכנת אינה זו ריבית שיעורהמופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 
 בשינויים מקורו ההוגן ושוויה ההתחייבות של בספרים יתרהה בין ההפרש. לראשונה ההכרה
 .לראשונה ההכרה למועד ביחס החברה של ההיוון בשיעור

 
 יתר משיכות, ספקים, לקוחות, קצר לזמן פיקדונות, המזומנים שיתרת העריכה ההנהלה

 הפירעון מועדי בשל וזאת ההוגן שווים את בקירוב מהווה אחרות שוטפות והתחייבויות
 .אלה מכשירים של הקצרים

 
 להימכר יכול המכשיר בו אשר הסכום הוא הפיננסיים וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי

 (.לחץ בתנאי מכירה או כפוי)פירוק  כפויה מעסקה בשונה, מרצון ומוכרים קונים בין בעסקה
 

 :ההוגן השווי לקביעת ששימשו וההנחות השיטות להלן
 

, DCFריבית של החברה נקבע במודל  נושאי בהתחייבות לתשלום התמלוגיםההוגן של  השווי
 .הדיווח תקופת לסוף הנפיק של הריבית שיעור את המשקף ההיוון בשיעור שימוש תוך
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 הון - 16באור 
 

 הרכב הון המניות: א.
 

  רשום  
מונפק 
  רשום  ונפרע

מונפק 
 ונפרע

 מספר המניות  
         

ש"ח  0.01בנות מניות רגילות 
 13,332  66,480  13,533  66,557  ערך נקוב

         
בנות  'מניות בכורה סדרה א

 16,340   16,340   16,340   16,623   ש"ח ערך נקוב 0.01
         

בנות  1מניות בכורה סדרה א'
 9,283   13,802   9,283   13,802   ש"ח ערך נקוב 0.01

         
בנות  2סדרה א' מניות בכורה

 -  1,234   -  1,234    ש"ח ערך נקוב 0.01
         

בנות  3מניות בכורה סדרה א'
 -  1,784   -  1,784    ש"ח ערך נקוב 0.01

 
 למניות הנלוות זכויות ב.

 
 מניות רגילות

 
 מניות רגילות מקנות זכויות באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות

 .בחברה. מאז הקמתה החברה לא הכריזה על דיבידנד למינוי דירקטורים

 
מניות הבכורה מקנות לבעליהן זכות הצבעה וזכות להשתתף ברווחים ביחד עם המניות הרגילות 

 וכן את הזכויות הבאות:
 

מחזיקי מניות בכורה יהיו זכאים במקרה של פירוק או מכירת החברה לקבל עדיפות על  .1
כל בעלי המניות הרגילות סכום השווה למחיר המניה המקורי למניה, בניכוי דיבידנדים 

 ששולמו. ולאחר מכן להשתתף בחלוקה יחד עם כל בעלי המניות הרגילות. 
 

ל פני בעלי המניות הרגילות בקשר לתשלום למחזיקי מניות בכורה תהיה גם עדיפות ע .2
ממחיר המניה המקורי עבור כל  6%דיבידנדים. הדיבידנד המועדף ישולם בסכום השווה ל

 שנה ממועד הקצאתן, בניכוי דיבידנדים ששולמו.
 

. בכל אחד מהמקרים הבאים, 1:1מניות הבכורה ניתנות להמרה למניות רגילות ביחס של  .3
למניות רגילות וכל הזכויות העודפות מתבטלות יחד עם ההמרה.  מניות הבכורה מומרות

דולר ארה"ב עם  אלפי 50,000א. הנפקה ציבורית ראשונית של החברה בשווי חברה מעל 
 דולר ארה"ב, ב. החלטה של רוב בעלי מניות הבכורה. אלפי 10,000גיוס של לפחות 

 
 למניות הבכורה אין אפשרות לפדיון. .4
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 )המשך( הון -:16באור 
 

 תקבולים על חשבון מניות
 

אלפי ש"ח  450 -אלפי ש"ח ו 750התקבלו ממשקיע  2017בספטמבר,  6 -ו 2016בדצמבר,  1בימים 
ש"ח ע.נ.  0.01בנות  1מניות בכורה סדרה א'  3,843בהתאמה. השקעות אלו בוצעו על חשבון הקצאת 

 למשקיע. 1מניות בכורה א' 3,843נחתם הסכם השקעה והוקצו  2019במאי,  1ביום  כל אחת.

 
 דיבידנד צביר לבעלי מניות הבכורה

 
 1,032הדיבידנד הצביר השייך למניות הבכורה הינו  2018בדצמבר  31 -ו 2017בדצמבר  31 נכון לימים

 אלפי ש"ח בהתאמה. 1,466 -אלפי ש"ח ו
 
 

 קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות -:17באור 
 

העניקה החברה אופציות לאחד מיועציה. האופציות הוענקו בתנאי הבשלה מיידית  2015בשנת 
 ש"ח.  0.01 הינו . מחיר המימוש למניה1:1וניתנות להמרה למניות החברה ביחס של 

 
, 2016עסקאות תשלום מבוסס מניות שהוענקו על ידי החברה לעובדיה מתוארות להלן. במהלך השנים 

כל האופציות  בוצעו שינויים או ביטולים בתוכניות ההטבות לעובדים האמורות.לא  2018-ו 2017
 . 1:1שהוענקו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה ביחס של 

 לפקודת מס הכנסה. 102הענקות החברה הינן במסלול ההוני, תחת סעיף 
 

 הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים
 

 ירותים שהתקבלו מעובדי החברה מוצגת בטבלה שלהלן: ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור ש
 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

תכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות 
 במכשירים הוניים

 
9  194  - 

 
למניות רגילות מעובדי החברה אופציות הניתנות להמרה  4 -הוענק ל 2017לנובמבר  14ביום  א.

 , כמפורט להלן:ש"ח ע.נ. 0.01בנות 
 

 כמות אופציות  עובד

 

 תקופת הבשלה

 

 מחיר מימוש
 )ש"ח(

 שווי הוגן  
 ליום הענקה
)באלפי 

 ש"ח(
         
 180  0.01  מיידית  2295  א'
 1  0.01  מיידית  8  ב'
 3.5  0.01  מותנה בשעות עבודה  42  ב' 
 13  0.01  מיידית  162  ג'
 13  0.01  שנתיים, הבשלה רבעונית  163  ג'
 1.5  312.29  ארבע שנים הבשלה רבעונית  119  ד'
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 )המשך( קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות -:17באור 
 

מעובדי החברה אופציות הניתנות להמרה למניות רגילות  2 -הוענק  ל 2018 ,לאוקטובר 30ביום  ב.
 , כמפורט להלן:ע.נ. ש"ח 0.01בנות 

 

  עובד
כמות 

  תקופת הבשלה  אופציות
    מחיר מימוש

  )ש"ח(

שווי הוגן 
 ליום הענקה
 )באלפי ש"ח(

         

 *( -  312.29  ארבע שנים, הבשלה רבעונית  12  'ה

 3  312.29  ארבע שנים, הבשלה רבעונית  239  'ו
 

 ש"ח.אלפי  1-מייצג מספר הנמוך מ *(
 

ש"ח  0.01הינה  2017העובדה שתוספת המימוש של האופציות אשר הוענקו בשנת  לאור .1
)ערכה הנקוב של מניה רגילה של החברה(, שווין ההוגן של האופציות זהה לשווי מניה 

 רגילה במועד ההענקה.

 
   , OPMשוויה ההוגן של מניה רגילה של החברה במועד ההענקה נקבע על בסיס מודל  .2

 י גיוס שביצעה החברה בסמוך למועד ההענקה.בהתבסס על סבב
 

      חתמה החברה על הסכם עם קבוצת משקיעים. במסגרת ההסכם, ניתן  2017בינואר,  24ביום  ג.
 413.351במחיר המרה של  3או א' 2אופציות רכש להמרה למניות בכורה א' 2,414למשקיעים 

ביצוע, והוסכם בין הצדדים כי בהעדר ש"ח, בהתאמה. אופציות הרכש כללו תנאי  826.702-ש"ח ו
 31נכון ליום חודשים ממועד ההסכם.  18התקיימות תנאים מסוימים, האופציות יפקעו כעבור 

לא צפתה הנהלת החברה עמידה בתנאי הביצוע כאמור ועל כן לא נרשמו הוצאות  2017בדצמבר 
פקעו  2018ביולי,  25ביום בגין אופציות הרכש.  2017בדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 .האופציות כאמור מבלי שמומשו
 
 

 מיסים על ההכנסה -:18באור 
 

 שיעורי המס החלים על החברה א.
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית  2016 בדצמבר, 25%שיעור מס החברות היה  2016בשנת 
, 2017 – (, התשע"ז2018 -ו 2017)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 
 .23%לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%

 
 .המכירה בשנת החל החברות מס בשיעור ריאלי הון רווח על במס חייב אדם בני חבר

 
 שומות מס המיוחסות לחברה ב.

 
לשנות המס  החברה של השומות אולם, היווסדה מאז סופיות מס שומות הוצאו טרםחברה ל

 נחשבות כסופיות. 2013עד וכולל 
 

 י מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברהכהפסדים מועברים לצור ג.
 

בדצמבר,  31לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 
 אלפי ש"ח.  8,215-לסך של כ 2018

 
 לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים אלו בהיעדר צפי לניצולן בעתיד הנראה לעין.
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 )המשך( מיסים על ההכנסה -:18באור 
 

 מס תיאורטי ד.
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 
המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור 

 :על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 (2,113)  (3,636)  (2,717)  הפסד לפני מסים על ההכנסה
       

 %25  %24  %23  שיעור המס הסטטוטורי
       

מחושב לפי שיעור המס מס )הטבת מס( 
 (625)  הסטטוטורי

 
(873) 

 
(528) 

 5  29  2  הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים 

 (37)  נדחים
 

242 
 

35 
הפסדים לצרכי מס בגינם לא נוצרו מיסים 

 660  נדחים
 

602 
 

488 
       

 -  -  -  מסים על ההכנסה
 
 

 הטבות לעובדים -:19באור 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה
 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או 
לחוק פיצויי פיטורין כמתואר  14פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף 

כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל  להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת
הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו 

 אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית 

 דרת כמפורט להלן:להפקדה מוג
 

 תכניות להפקדה מוגדרת

 
פיו הפקדותיה  -, על1963 -לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14תשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף על 

או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות /בקרנות פנסיה ו החברההשוטפות של 
 עיל. נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור ל

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 44  82  94  הוצאות בגין תכניות להפקדה מוגדרת
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 התחייבויות תלויות, שעבודים, ערבויות והתקשרויות -:20באור 
 

 התקשרויות
 

 הסכם שכירות -התקשרויות בחכירה תפעולית  .א
 

חתמה החברה על הסכם להשכרת שטחי משרד וחניה בתשלום חודשי   2017באוגוסט,  1ביום 
אלפי ש"ח ללא הגבלת זמן. ההסכם ניתן לביטול  1-7משתנה כתלות בשימוש הנע בין 

 בהתראה של חודש ימים. 
 

 הסכם התקשרות עם הון הטבע .ב
 

הטבע, מרכז טכנולוגי לאנרגיה  נחתם הסכם רכישת מניות החברה עם הון, 2012בדצמבר  5ביום 
של משרד הכלכלה והתעשייה.  8.14מתחדשת בנגב ובערבה שהוקם בהתאם להוראת מנכ"ל 

 במסגרת ההסכם ניתן לחברה מימון כמפורט להלן:
 

גית, ו, באמצעות רשות החדשנות טכנולמרשות החדשנותהחברה הייתה זכאית למימון  .1
מתקציב הפרויקט המאושר בסך  85%המהווה אלפי ש"ח  2,125באמצעות מענק בגובה 

אלפי ש"ח למשך שנתיים. המענק הועבר לחברה באמצעות הון הטבע, בהתאם  2,500
למועדים ולסכומים שיועברו אליהם מרשות החדשנות טכנולוגית או במועד קודם 

 לקבלת כספי המענק אליהם, בהתאם להחלטתם.
 

תשקיע  ם את המימון הממשלתי, כלומרהון הטבע תשלי 8.14בהתאם להוראת מנכ"ל  .2
במועד החתימה על . מתקציב הפרויקט 15%אלפי ש"ח, המהווים  375בחברה סך של 

מניות בכורה  בנות  11,874ההסכם, ובתמורה למתואר לעיל, הנפיקה החברה להון הטבע 
מניות בכורה  284הוחלט על חילוט של  2015 ,באוגוסט 13ביום ש"ח ע.נ כל אחת.  0.01

 כמתואר.הכספים מלוא ש"ח ע.נ כל אחת. חילוט זה הוחלט על רקע אי העברת  0.01בנות 
 וקבלת מכתב וויתור בנושא מהון הטבע. חילוט זה בוצע באישור דירקטוריון אוגווינד

 
 האירופי מהאיחודמענק  .ג

 
, Framework Programme for Research and Technological Development-מענקים שהתקבלו מה

הפועל מטעם האיחוד האירופי )להלן: "האיחוד האירופי"( למימון פרויקטי מחקר ופיתוח, אשר 
בסיס סכום המענק, במועד הזכאות, -אינם נושאים תשלומי תמלוגים עתידיים, מוכרים על

 ומופחתים מהוצאות המחקר והפיתוח של החברה.
 

, התקשרה החברה עם האיחוד האירופי, בהסכם לקבלת מענק למימון עלויות 2016 במהלך שנת
 2016-ו 2017המחקר והפיתוח שלה, אשר אינו נושא תשלומי תמלוגים עתידיים. במהלך השנים 

אלפי ש"ח. החברה מכירה בתמורות שהתקבלו  531-ו 86קיבלה החברה מענקים בסך של 
  כהפחתה מהוצאות המחקר והפיתוח.

 
 תלויות התחייבויות

 
 רשות החדשנותתמלוגים ל א(

 
 . לרשות החדשנותהחברה הכירה בהתחייבויות לתשלום תמלוגים 

התמלוגים מחושבים על בסיס תמורה ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה בדרך 
בהתאם לתנאי ההשתתפות כאמור ישולמו לרשות החדשנות תמלוגים בשיעור של  של מענקים.

מסכום המכירות ועד לפירעון מלא של סכום המענק שהתקבל על ידי החברה, כשהוא צמוד  4%
 לדולר, בתוספת ריבית שנתית בגובה ריבית הליבור.
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 ()המשך התחייבויות תלויות, שעבודים, ערבויות והתקשרויות -:20באור 
 

ההתחייבות מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן  .החברה הכירה בהתחייבות לתשלום התמלוגים
אושרו לחברה שלוש תכניות מענקים  2015-2018. בשנים תוך היוון לפי ריבית ההיוון המתאימה

 . 24% -ל 18%שונות, אשר הוונו בשיעור היוון הנע בין 
 

תפות במחקר ופיתוח ובתמורה לכך התחייבו מענקי השת מרשות החדשנות הקיבל החברה
ממכירות פרי המחקר והפיתוח שמומנו כאמור, בסכום של עד  4%לשלם תמלוגים בשיעור של 

 עומד על 2018בדצמבר,  31מסך המענקים שהתקבלו. סך המענקים שהתקבלו עד ליום  100%
עומד על  2018בדצמבר,  31ליום  עדאלפי ש"ח, ואילו סך התמלוגים ששולמו  3,074 -סך של כ
 אלפי ש"ח. 95-סך של כ

 
 הפרשה לתביעה ב(
 

הגיש יועץ לשעבר של החברה וחברה בבעלותו תביעה כנגד החברה  2018 ,בנובמבר 20ביום 
ש"ח. טענת התובע במהלך תקופת עבודתו בחברה קמה להם זכאות  פיאל 800 -בסכום של כ

בסכום הנתבע. החברה  בקשר עם העסקתם בחברהוסכומים נוספים  לקבלת עמלות מכירה
התקיים דיון בתיק וטרם הושלמו  טרם הגישה כתב הגנה במסגרתו כפרה בטענות התובעים.

 .2019 ההליכים המקדמיים. התיק קבוע לקדם משפט לחודש ספטמבר
 

להערכת הנהלת החברה, בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, ההפרשות הכלולות 
 מספיקות לכיסוי נזק אפשרי שיגרם לה, אם בכלל, כתוצאה מתביעות אלו. הכספייםתיה בדוחו

 
 שעבודים

 
(, 11להבטחת התחייבויות החברה בקשר עם אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי )ראה גם באור  א(

 בוצע משכון צף בדרגה ראשונה על נכסי החברה לטובת אותו תאגיד בנקאי. 

 
 (,14החברה בקשר עם הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי )ראה גם באור להבטחת התחייבות  ב(

 בוצע משכון ראשון בדרגה על רכוש קבוע בבעלות החברה לטובת אותו תאגיד בנקאי.
 
 

 הכנסות -:21באור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 530  530  1,700  מהתקנת מערכת הכנסות 
 114  163  1,438  הכנסות משירותים

       
  3,138  693  464 
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 )המשך( הכנסות -:21באור 
 

 מידע נוסף על הכנסות
 

 :בדוחות המדווחות ההכנסות מסך ומעלה 10%-ל, אחד כל, האחראים עיקריים מלקוחות הכנסות
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

   
 114  100  299  לקוח א'
 530  240  350  לקוח ב'
 -  60  1,063  לקוח ג'
 -  235  1,035  לקוח ד'
 -  -    314  לקוח ה'

       
  3,061  635  644 

 
 

 עלות המכירות והשירותים -:22באור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 ש"חאלפי   
       

 -  -  472  יתרת מלאי לתחילת שנה
 316  958  563,6  עלויות פרויקטים

 29  26  245  עלויות יבוא
 204  204  193  פחת והפחתות

 371  (16)  183  הפרשה לאחריות
 -  (472)  (2,514)  בניכוי מלאי בסוף השנה

       
  2442,  637  686 

 
 

 מחקר ופיתוחהוצאות  -:23באור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 738  1,574  507  חומרי גלם עזר ומוצרי צריכה
 629  901  713  שכר משכורות והוצאות נלוות

 1,008  782  383  עבודות חוץ
 (136)  (263)  260  לרשות החדשנותשינוי אומדן לתמלוגים 

 13  5  -  הוצאות מחקר ופיתוח אחרות
       

 ,2252  2,999  863,1  סה"כ עלויות מחקר ופיתוח
       

 (162)  (341)  (36)  בניכוי מענקים ממשלתיים
 (531)  (86)  -  בניכוי השתתפות אחרים בהוצאות

       
  1,827  5722,  5591, 
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 הוצאות הנהלה וכלליות -:24באור 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 99  497  481  משכורות ונלוות *(
 414  257  298  אחזקת רכב כולל פחת

 -  -  34  נסיעות לחו"ל
 118  188  92  דמי שכירות ואחזקה

 163  236  230  רותים מקצועייםיש
 -  -  31  כיבודים, מתנות ואירוח

 -  -  18  ביטוחים
 9  22  22  הוצאות פחת

 -  10  273  שונות
       
  4791,  101,2  533 

 
 , עסקאות תשלום מבוסס מניות.17ראה גם באור  *(

 
 

 הכנסות )הוצאות( מימון -:25באור 
 

 הכנסות מימון
 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 1  42  -  הפרשי שער

 
 הוצאות מימון

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 9  7  72  עמלות בנקאיותהוצאות ריבית ו
רשות הוצאות מימון להתחייבות לתמלוגים ל

 185  החדשנות
 

114 
 

73 
 -  -  101  הפרשי שער

       
  358  121  82 
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 עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -:26באור 
 

הנכללים, יחד עם (KEY MANAGEMENT PERSONNEL) אנשי המפתח הניהוליים של החברה 
כוללים את חברי ההנהלה הבכירה IAS 24 -גורמים אחרים בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב

 והדירקטוריון.
 

  -והטבות לבעלי עניין וצדדים קשורים: תגמול א.
 

 ואנשי מפתח ניהוליים  בעל עניין שלהעסקה  מיהסכ .1
 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 365  452  457  *(לבעלי עניין הטבות לזמן קצר 
 

בחברה. מכוח  ואיש מפתח השליטהמנכ"ל החברה, ד"ר אור יוגב, הינו בעל  *(
תפקידו כמנכ"ל זכאי ד"ר יוגב לשכר חודשי. נתוני השכר המוצגים בטבלה הינם 

לא היה זכאי מר  2016-2018בשנים נתוני עלות שנתית לחברה עבור העסקתו. 
 יוגב לתשלום מבוסס מניות.

 
 עניין לבעלי שירותים ומתן מכר עסקאות .2

 
עסקאות  .דחוס אוויר תלרכש מערכת אגיר עמה התקשרובעלי עניין בחברה  שני א(

 :אלו מעסקאות החברה בספרי כשהוכרו הכנסות ןלהל המכירה בוצעו בתנאי שוק.
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       
  350  295  530 

 
 

קרוב  עם הסכם על החברה חתמה, 2017 באוקטובר 17 ביום, 11 בבאור כמפורט ב(
 לחברה יעמיד המלווה כי נקבע ההסכם במסגרת. משפחה של צד קשור לחברה

 הכספים. ח"ש אלפי 400 בסך פירעון מועד וללא ריבית נושאת שאינה הלוואה
 . 2017, באוקטובר 18 ביום התקבלו

 
 התקשרות בהסכם ייעוץ עם בעל עניין .3

 
ייעוץ עם בעל עניין בחברה. במסגרת  התקשרה החברה בהסכם 2018באוקטובר  1ביום 

ההסכם, יעניק בעל העניין שירותים בקשר עם פיתוח מוצרים חדשים. בתמורה 
מהכנסות החברה ממכירת מוצרים  5%לשירותיו, יהיה זכאי בעל העניין לתגמול בגובה 

אלו בעתיד. בנוסף, ככל והחברה תמכור את הטכנולוגיה העומדת בבסיס מוצריה 
ום הביטחוני צבאי יהיה עליה לשלם לבעל העניין, סך השווה לפי שתיים הנמכרים לתח

, לפי הגבוה ש"ח אלפי 1,000מהתמורה ששולמה לו עד למועד המכירה כאמור או סך של 
לבעל מביניהם. למועד הדוחות הכספיים, לא בוצע תשלום ואין התחייבויות לתשלום 

 .  עימומכוח הסכם הייעוץ העניין 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - :62באור 

 
 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: ב.

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 241  27  29  בסעיף זכאים ויתרות זכות –בעלי עניין 
 

 -כ 2017אלפי ש"ח. )בשנת  9 -במשך השנה הינה כ של בעלי עניין הגבוהה ביותר יתרת החובה
 אלפי ש"ח( 67

 
 עניין מבעל ערבות ג.

 
כחלק  2013מתקן ניסויים בסמוך לקיבוץ יטבתה אשר נמצא בשימושה החל משנת  לחברה

 25הון הטבע. במסגרת זאת, העמידה הון הטבע ערבות בנקאית בסך מהתקשרותה עם חברת 
מבצעת ניסויים במתקן יטבתה וצפויה  החברהי ישראל.  אלפי ש"ח לטובת הרשות למקרקע

פקעה  לטובת מנהל מקרקעי ישראל להשתמש במתקן בעתיד במידת הצורך. הערבות הבנקאית
מצויה בהליכי חידוש למול מנהל מקרקעי ישראל למתן ערבות  החברהו 2019במהלך חודש מאי 

 כלפי המנהל. החברהבנקאית ישירה מטעם 
 

 פרופורמהנתוני  ד.
 

אישר דירקטוריון החברה מדיניות תגמול חדשה  2019, בחודש יוני 28כאמור בביאור 
ובין היתר הסכם שכר חדש למנכ"ל הסכמי שכר חדשים לדירקטורים ונושאי משרה, לרבות 

להלן ההשפעה על סעיפי רווח או הפסד ונתוני רווח )הפסד( . השליטההחברה שהינו גם בעל 
ות רווח )הפסד( המתייחסים לשנים המדווחות בהנחה שהשינויים בתנאים למניה וכן על יתר

 היו תקפים בכל תקופות הדיווח:
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2018  2017  2016 

  
 נתונים
  בפועל

 נתוני
  פרופורמה

 נתונים
  בפועל

 נתוני
  פרופורמה

 נתונים
  בפועל

 נתוני
 פרופורמה

 ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה( אלפי  
             

עלות המכירות 
 697  686  649  637  2,270  2,244  והשירותים
 (53)  (42)  44  56  868  894  גולמי רווח )הפסד(

             
 1,772  1,559  2,696  2,572  1,917  1,827  הוצאות מחקר ופיתוח

             
 544  533  1,222  1,210  1,505  1,479  הוצאות הנהלה וכלליות

 (2,369)  (2,134)  (3,873)  (3,726)  (2,555)  (2,412)  הפסד תפעולי
 (2,450)  (2,215)  (3,953)  (3,806)  (2,913)  (2,770)  הפסד נקי

 (2,450)  (2,215)  (3,953)  (3,806)  (2,913)  (2,770)  סה"כ הפסד כולל
             

הפסד למניה המיוחס 
 לבעלי מניות החברה

             )בש"ח(:
             

 (199)  (182)  (326)  (315)  (250)  (239)  ומדולל הפסד בסיסי
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 הפסד נקי למניה -:27באור 
 

 :פרוט כמות המניות וההפסד ששימשו בחישוב ההפסד הנקי למניה א.
 

 בדצמבר 31ליום   
  2018  2017  2016 
כמות   

מניות 
  משוקללת

הפסד נקי  
  )אלפי ש"ח(

כמות 
מניות 

  משוקללת
הפסד נקי  
  )אלפי ש"ח(

כמות 
מניות 

  משוקללת
הפסד נקי  
 )אלפי ש"ח(

             
  13,458  3,222  13,461  4,244  13,332  2,421 

 
מניות בכורה, הניתנות להמרה  29,466בחישוב ההפסד הנקי המדולל למניה לא נכללו בחשבון  ב.

אופציות הניתנו לעובדי החברה, כיוון שהכללתן מקטינה את ההפסד  3,727למניות רגילות וכן 
 הנקי למניה )השפעה אנטי מדללת(.  

 
 

 המצב הכספירועים לאחר תאריך הדוח על יא -:28באור 
 

התקשרה החברה בהסכם עם חברת ביומדיקו הדרים בע"מ )להלן:  2019באפריל,  18ביום  א.
"ביומדיקו"(, חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, לפיו תבצענה ביומדיקו והחברה מיזוג על דרך 
של החלפת מניות, כך שביומדיקו תרכוש מבעלי המניות של החברה, כפי שיהיו במועד השלמת 

קה, את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה, וזאת כנגד הקצאה של מניות רגילות העס
של ביומדיקו לבעלי המניות של החברה במועד השלמת העסקה )להלן: "הסכם המיזוג" או 

 "עסקת המיזוג"(. 
 

מזומנים ושווי מזומנים  כן נקבע כי במועד השלמת עסקת המיזוג יהיו בקופת חברת ביומדיקו
נזיל נטו לאחר ניכוי התחייבויות )למעט הוצאות עסקה והוצאות ניהול חברה כפי שנקבעו על 

ש"ח. כמו כן, שלושה מבעלי מניות החברה ישתתפו בגיוס  10,250 ידי הצדדים( בסך של לפחות
קה, סך כולל ש"ח שפורטו לעיל( והם ישקיעו במסגרת העס אלפי 10,250ההון )בנוסף לסך של 

ש"ח  אלפי 500אלפי ש"ח )כל אחד משלושת בעלי מניות אוגווינד ישקיע בחברה  1,500של 
בניכוי אומדן הוצאות עסקה  ,ש"ח( אלפי 11,750כאשר סך הכספים שיושקעו יעמוד על סך של 

 אלפי ש"ח. 1,500-צפויות בסך של כ
 

התנאים המתלים העיקריים  תנאים מתלים שונים. קיוםל ףהשלמת עסקת המיזוג כפו מועד
 הם:

 
עסקת  שלמתכפי שפורט מעלה, כאשר במועד ה ביומדיקועל ידי חברת  הגיוסהשלמת  .1

המיזוג יהיו סך הגיוס פחות הוצאות העסקה והוצאות ניהול החברה כפי שיוסכמו בין 
 .הצדדים

 
 .ביומדיקוקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לעסקת המיזוג וגיוס ההון על ידי  .2
 
חברת  החברההצגת אישור המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר היותה של  .3

 .מו"פ לצורך הנפקה בבורסה
 
במועד השלמת עסקת המיזוג לא תהיה מניעה משפטית מסוג כלשהו לקיום עסקת  .4

המיזוג ובכלל זה לא יהיה קיים צו שיפוטי בתוקף המונע את השלמת עסקת המיזוג על 
 .י תנאיהפ
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 לדוחות הכספייםבאורים 
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 )המשך( רועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספייא -:28באור 
 
 .השלמת בדיקת נאותות הדדית, בטרם החתימה על ההסכם המפורט .5
 
ממעריך שווי בלתי תלוי שזהותו מקובלת על הצדדים,  החברהקבלת הערכת שווי של  .6

.הצגת אישור בית 7 ביומדיקו חברתלשביעות רצון  )ואשר תהיה )לרבות תוצאותיה
וחברות מוחזקות שלה אין  ביומדיקו חברתשיכלול אישור של 350משפט להסדר לפי 

 .חובות ו/או התחייבויות
 

נחתם בין החברה וביומדיקו הסכם להעמדת הלוואה ללא ריבית לחברה  2019במאי,  29 -ה ביום ב.
יתרת ההלוואה תקוזז אלפי ש"ח כחלק מגיוס ההון הנדרש במסגרת העסקה.  3,500בסך של 

 מסך גיוס ההון הנדרש בהשלמת עסקת המיזוג. ככל שלא תושלם עסקת המיזוג תהיה 
 

ימים ממועד אי השלמת עסקת המיזוג. במקרה בו  90רשאית להשיב את ההלוואה תוך החברה 
כמפורט  החברהתושלם ו/או במקרה בו ההלוואה לא תוחזר על ידי חברת עסקת המיזוג לא 

לעיל ולאחר חלוף המועד להחזרת ההלוואה על ידי החברה יחול האמור להלן: ראשית, בעלי 
לפי  החברהיקבלו זכאות לפרוע את ההלוואה על ידם בתמורה לקבלת מניות  החברהמניות 

פאסו בהתאם לחלקו -ש"ח לאחר סך ההלוואה. הזכאות הינה פרי אלפי 15,000שווי החברה 
מניות בחברה. במידה ובעלי המניות של החברה יבחרו שלא לעשות כן  היחסי של כל בעל

"ח לאחר ש אלפי 15,000ההלוואה תומר למניות אוגווינד על ידי המשקיעים לפי שווי חברה בסך 
 .  2019יוני -כספי ההלוואה התקבלו בפועל בחברה במהלך החודשים מאי .ההלוואה

 
רת אוגווינד הסכם המיזוג עם חברת ביומדיקו, לרבות אושר בדירקטוריון חב 2019בחודש יוני  ג.

 מדיניות תגמול חדשה אשר תכנס לתוקפה עם השלמת המיזוג. 
 
אלפי ש"ח  450 -"ח ושאלפי  750התקבלו ממשקיע  2017בספטמבר,  6-ו 2016בדצמבר,  1 בימים ד.

"ח ש 0.01ות בנ 1מניות בכורה סדרה א' 3,843בהתאמה. השקעות אלו בוצעו על חשבון הקצאת 
 .למשקיע 1'א בכורה מניות 3,843 והוקצו השקעה הסכם נחתם 2019, במאי 1 ביום. אחת כל.נ. ע

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 



 

 

 

 אוגווינד בע"מ 
 )להלן: "החברה"(

 
 דוח אירועים

 

 –התשקיף  וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות לתקנותא 56להלן דוח אירועים )כהגדרת מונח זה בתקנה 

, בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתימת 1969-וצורה(, תשכ"ט מבנה

  זה: למועד סמוך ועד, (2019, אוגוסטב 18)שנחתמו ביום  2019 יוניב 30 הדוחות הכספיים של החברה ליום

 

 נכון למועד דוח זה לא חלו אירועים מהותיים אותם יש לכלול בדוח האירועים 

 

 2019, באוקטובר 24תאריך: 

 

 

____________________ ____________________  ____________________ 
 , סמנכ"ל הכספיםתמיר ווימן  , מנכ"ליוגב אור , יו"ר הדירקטוריוןאור יוגב
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 לכבוד
 בע"מ ביומדיקו הדרים

 
 א.ג.נ.,

 
 בע"מ  הדרים ביומדיקולהנפקה בדרך של זכויות של תשקיף תשקיף מדף והנדון: 

 "(החברה"-" והתשקיף)להלן בהתאמה: "

 
 כדלהלן:בקשר עם התשקיף שבנדון, בהתאם לבקשתכם, הרינו לחוות את דעתנו 

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על ידכם לציבור ולבעלי הזכויות, תוארו נכונה  .1

 תשקיף.ב

 תשקיף.בלחברה הסמכות להציע לציבור את ניירות הערך שבנדון באופן המתואר  .2

 תשקיף.בהדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נזכרים  .3

של חברתכם לפיו מוצעים ניירות הערך שבנדון תשקיף באנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל 

 שבנדון.

 
 בכבוד רב,           

 
 
 

 , עו"דיהונתן ליאון                        , עו"דויקטור תשובה                          
 

 משרד עורכי דין – ויקטור תשובה ושות'
 



 

 

 1-יא 
 

 פרטים נוספים – 11 פרק

 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 11111

 –א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשנ"ה 4בהתאם להוראות סעיף 

, להנפקה בדרך של זכויות, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום 1995

בהתאם לתשקיף זה  הלאחר השלמת ההנפקואולם, תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים 

 , בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות1(תושלם)ככל ש

 

 הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתם 11111

  אלפי ש"ח1  100 -למיטב ידיעת החברה, הוצאות ההנפקה מוערכות בסכום של כ

 

 של רואה החשבוןחוות דעת  11111

 לתשקיף זה1  9לחוות דעת רואה החשבון של החברה ראה פרק 

 

 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים 11141

 111בשנתיים האחרונות החברה לא הקצתה ניירות ערך, שלא תמורת מזומנים, למעט כמתואר בסעיף 

 לתשקיף זה1

 

 עיון במסמכים 11151

בתשקיף  וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלוליםהעתקים מתשקיף זה, מההיתר לפרסומו, 

, 51511גן -רמת 1עורכי דין, מרחוב היצירה  –משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' זה, עומדים לעיון ב

התשקיף מפורסם באתר האינטרנט של של בתיאום מראש1 בנוסף, עותק ובשעות העבודה הרגילות, 

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  www.magna.isa.gov.ilניירות ערך, שכתובתו: רשות 

 maya.tase.co.il  1שכתובתו 

 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 חתימות – 12 רקפ

 בע"מ ביומדיקו הדריםהחברה: 

 

 )באמצעות מורשי חתימה(

 

 

 

 הדירקטורים

 

 

 

 דוד גרוסמן

 יו"ר דירקטוריון

 

 דנה יעקב 

 מנכ"לית וסמנכ"לית כספים

 דוד גרוסמן

 יו"ר דירקטוריון 

 

 משה רווח 

 בלתי תלוי דירקטור

 

 

 מיכאל קויש

 דירקטור חיצוני

 

 

 כנרת צדף 

 חיצוניתדירקטורית 
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