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הנדון :התקשרות בהסכם השקעה עם חברת אפ קפיטל פיננסים בע"מ

החברה מתכבדת לדווח כי ביום  25ביוני ,2020 ,התקשרה חברת הבת של החברה ,ערך הלוואות כהלכה בע"מ
(להלן" :ערך הלוואות") בהסכם הלוואה ורכישת מניות ובהסכם תמלוגים עם חברת אפ קפיטל פיננסים בע"מ
(להלן" :אפ קפיטל").
חברת אפ קפיטל הינה חברת פינטק העוסקת בעולם מימון שרשרת האספקה ( .)Supply Chain Financingהחברה
פיתחה מערכת טכנולוגית אשר מנגישה ב"קליק אחד" אשראי הון חוזר ( )Working Capital Financeובכך פותרת
חסמים רבים שיש לעסקים להפוך למזומן תשלומים עתידים מול לקוחות ,במיוחד עסקים קטנים ובינוניים (להלן:
"התוכנה הפיננסית") .אפ קפיטל עוזרת "לשחרר" את הכסף שתקוע בתנאי תשלום בין המשלמים לספקים ,רובם
עסקים שאין להם דרך אחרת להפוך את התשלום למזומן .במיוחד בתקופה זו ,כאשר מחנק האשראי מורגש יותר
מהרגיל ,אפ קפיטל מאפשרת לעסקים יכולת ניהול תזרים חדש ופשוט .החברה מתחילה את פעילותה בישראל
ומתכננת לפתח פעילות בשווקים נוספים בחו"ל.
ההתקשרות עם חברת אפ קפיטל ,תאפשר בין השאר ,את קבלת הזכויות להפעלת התוכנה הפיננסית בידי ערך
הלוואות והינה בעלת פוטנציאל לסייע לערך הלוואות לממש את חזונה.
להלן תמצית הסכם הלוואה ורכישת המניות ,במסגרתו הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 )1העסקה .ערך הלוואות תעניק לאפ קפיטל הלוואה בשלוש פעימות בסך כולל של שלושה מיליון ( ₪להלן:
"ההלוואה") .בתמורה ,ערך הלוואות תהיה זכאית ל 115-מניות רגילות של אפ קפיטל המהוות כ10%-
מהונה המונפק והנפרע של אפ קפיטל (בדילול מלא);
 )2מועד החתימה .במועד החתימה ,ערך הלוואות תעביר לאפ קפיטל מיליון  ₪שתהווה את פעימת ההלוואה
הראשונה .בתמורה לפעימת ההלוואה הראשונה ,אפ קפיטל תקצה לערך הלוואות  115מניות רגילות של
אפ קפיטל;
 )3אבן דרך ראשונה .לאחר שערך הלוואות תקבל אישור מחברת דלויט ישראל ,כי התוכנה הפיננסית מוכנה
לשימוש ,אזי ערך הלוואות תעביר לאפ קפיטל מיליון ש"ח נוספים שיהוו את הפעימה שניה מתוך שלושת
פעימות ההלוואה;
 )4אבן דרך שנייה .עם השלמת עסקה בלתי תלויה (קרי ,שאינה קשורה חברה ו/או צדדים קשורים) לשימוש
בתוכנה ,או כל הסכם מסחרי אחר מצד אפ קפיטל ,ערך הלוואות תעביר לאפ קפיטל מיליון ש"ח נוספים,
שיהוו את הפעימה שלישית של ההלוואה וסך כל הלוואותיה של ערך הלוואות ,עד למועד זה ,יעמדו על
שלושה מיליון ;₪
 )5יובהר כי חרף האמור לעיל בסעיפים  ,3-4הפעימות יועברו לאפ קפיטל בהפרש של לא פחות מחודשיים
בין כל פעימה;
 )6ריבית ההלוואה .ההלוואה תישא את שיעור הריבית המינימלית הנדרשת על פי פקודת המס הכנסה;

 )7פירעון ההלוואה .צבירת הריבית תתחיל לגבי כל פעימה מן ההלוואה במועד העברת הפעימה לאפ קפיטל.
פדיון ההלוואה כלפי ערך הלוואות יהיה פארי פאסו ביחס לשאר הלוואות הבעלים הקיימות באפ קפיטל,
שהיקפן  105אלף  ₪נכון למועד דיווח מיידי זה ,במועד המוקדם מבין המועדים המפורטים כדלקמן( :א)
 4שנים ממועד החתימה; או (ב) חברת אפ קפיטל תדווח לחברה על מחזור רווח שנתי אשר עומד על לפחות
( 7,500,000שבעה וחצי) מיליון  .₪אחת לשנה ,אפ קפיטל תחזיר  ₪ 750,000מסך הקרן בתוספת הריבית
שהצטברה עד לאותו מועד ובתוספת רבע מיתרת סך ההלוואה הקיימת .אולם ,לאפ קפיטל שמורה הזכות
לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכל מועד;
 )8דירקטוריון אפ קפיטל .ערך הלוואות תהיה זכאית למנות דירקטור מטעמה בדירקטוריון אפ קפיטל ,וזאת
בהינתן שערך הלוואות מחזיקה ,לכל הפחות ,ב 9%-מהונה המונפק והנפרע של אפ קפיטל;
 )9שכר מייסדי אפ קפיטל .שכרם של לשם מתתיהו דוד ,ברנס ניסים ,פטסינסקי מריאנו חוקין ומרקוביץ
רועי ,ייקבע ב 12-חודשים הראשונים העוקבים למועד החתימה בהתאם לתוכנית העסקית של אפ קפיטל.
בכל שנה עוקבת ,יהא ניתן להעלות שכר זה בשיעור של עד  5%מהרווח הגולמי של אפ קפיטל;
 )10תנאים מטיבים .הוסכם כי בכפוף למספר תנאים שונים ,ערך הלוואות תהיה זכאית ,בין היתר ,לזכויות
הבאות :זכות המצרנות; זכות סירוב ראשונה; אנטי דילול; ו-הזכות למכירה משותפת;
 )11חברת בת .ערך הלוואות תקים עם אפ קפיטל חברה בת (להלן" :חברת הבת המשותפת") שתכליתה יהיה
ליתן שירותים פיננסיים אשר אפ קפיטל מעוניינת לספק בישראל .ככל שלא יוסכם אחרת ,ערך הלוואות
תחזיק ב 22%-ממניות חברת הבת המשותפת ואילו אפ קפיטל תחזיק ב 78%-ממניות חברת הבת
המשותפת .עד למועד הקמת חברת הבת המשותפת ,ערך הלוואות ואפ קפיטל התקשרו בהסכם תמלוגים
אשר תוקפו יהא עד למועד הקמת חברת הבת המשותפת.
להלן תמצית הסכם התמלוגים ,במסגרתו הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 )12העסקה .מכיוון שערך הלוואות מחזיקה ברישיון מורחב למתן שירותי אשראי הנדרש להפעלת התוכנה
הפיננסית ,הוסכם כי ערך הלוואות תעשה שימוש בתוכנה תוך מתן תמלוגים לאפ קפיטל .השימוש בתוכנה
על ידי ערך הלוואות יעשה לשם מתן אשראי ללקוחותיה של ערך הלוואות .השימוש בתוכנה מותנה בעשיית
שימוש בשירותי אפ קפיטל ,כפי שיקבע בין הצדדים מעת לעת.
 )13תמלוגים .ערך הלוואות תעביר לאפ קפיטל תמלוגים בגין השימוש בתוכנה בסך של  78%מהרווח הגולמי
של החודש העוקב ,בניכוי ההוצאות של אפ קפיטל בגין מתן השירותים לערך הלוואות .ככל שהרווח
הגולמי פחות או שההוצאות של אפ קפיטל הם אפס או שליליים ,אזי התגמול בגין אותו החודש יהא שווה
לרווח הגולמי .לצורך סעיף זה ,רווח גולמי משמעותו :מאה אחוז מסך הרווחים של ערך הלוואות בחודש
העוקב בגין שימוש בתוכנה הפיננסית ,פחות חצי אחוז חלקי  12מפורטפוליו החשבוניות (כפי שהוגדרו בין
הצדדים) פחות אחוז אחד חלקי  12מכל הסכומים ששולמו לספקים במהלך תקופה שנקבעה בין הצדדים
(להלן" :רזרבות חובות אבודים") ,פחות הריבית והעמלות ששילמה ערך לבנקים לשם קבלת המימון
המסחרי לשימוש בתוכנה .ככל שישנו חוב אבוד גדול מרזרבות החובות האבודים אזי סכום נוסף יופחת
בנוסף לאותו חוב אבוד ,וככל שהחוב האבוד נמוך מרזרבות החובות האבודים ,אזי סכום זה יתווסף
לחישוב האמור לעיל.
 )14מתן רישיון .מועד סיומו של ההסכם יהיה ,בין היתר ,במועד קבלת רישיון מרשות שוק ההון ביטוח
וחיסכון ,ובמועד זה תוקם חברת הבת המשותפות כהגדרתה בסעיף  11לעיל.
 )15ביקורת  .קפיטל אפ רשאית למנות צד שלישי לעיין בספרי ערך הלוואות על מנת לוודא שהחישוב הנתון
בסעיף  13לעיל לעניין תשלום התמלוגים הינו מדויק .ככל שיימצא כי ערך הלוואות לא שילמה את חובה

המלא ,הצדדיים יתדיינו בתוך  15ימים מיום הביקורת .ככל שתימצא חריגה הגבוהה מ ,5%-ערך תישא
במלוא עלות הביקורת.
 )16אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד :יובהר כי לא קיימת ודאות כי האמור בדיווח מידי זה ,לרבות ,אך לא
רק ,לעניין קבלת המניות ,התקיימותן של אבני הדרך ,השבת ההלוואה כולה או מקצתה ,הקמת חברת
הבת המשותפת (כהגדרתה לעיל) ,השימוש בתוכנה הפיננסית של אפ קפיטל ,קבלת תמלוגים מהשימוש
בתוכנה של אפ קפיטל וכיוצ"ב .האמור בדיווח מידי זה כולל ,בין היתר ,מטרות ,הערכות ואומדנים אשר
התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד ,ומידע כאמור הינו בגדר מידע צופה פני עתיד,
כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968 -
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