טיוטה מס'  2 1לציבור וטיוטה מס'  4 3לרשות יירות ערך ולבורסה מיום  17 15בובמבר 2020

טרם יתן היתר רשות יירות ערך ואישור הבורסה ליירות ערך בתל-אביב בע"מ )"הבורסה"( לתשקיף ולהצעת יירות
הערך לציבור ,ואין לרכוש או להתחייב לרכוש יירות ערך על פי טיוטת תשקיף זו .יתכו שיויים בפרטים הכללים
בטיוטת התשקיף ביחס לוסח התשקיף שיקבל את היתר רשות יירות ערך ואישור הבורסה.

אקופיה סייטיפיק בע"מ )"החברה"(
תשקיף להשלמה של הפקה ראשוה לציבור של
 22,410,000מיות רגילות ,רשומות על שם ,בות  0.0001ש״ח ערך קוב כל אחת של החברה )"המיות המוצעות"( ,אשר
יוצעו לציבור על פי תשקיף זה.

ושל
 7,470,000כתבי אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם ,היתים למימוש למיות רגילות ,רשומות על שם ,בות  0.0001ש"ח
ערך קוב כל אחת של החברה )"כתבי האופציה" או "כתבי האופציה המוצעים" ,לפי העיין( בכל יום מסחר ,החל מיום
רישומם למסחר ועד ליום ]_[  23בובמבר ) 2022כולל( )"מועד המימוש האחרון"( ,באופן שבו כל כתב אופציה מוצע יתן
למימוש למיה רגילה ,רשומה על שם ,בת  0.0001ש"ח ערך קוב של החברה ,כגד תשלום במזומן בעת המימוש בסך של
 21ש"ח )ללא הצמדה למדד/למטבע כלשהו( ,צמוד לשער היציג של הדולר ,כמפורט בסעיף  2.4.2.2להלן ,וכפוף להתאמות
כמפורט בסעיף  2.4.2.9בפרק  2לתשקיף )כהגדרת המוח להלן(.
הצעת המיות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים שואי תשקיף זה )"יירות הערך המוצעים"( ,תתבצע על פי תשקיף
להשלמה )"התשקיף" או "תשקיף להשלמה"( והודעה משלימה ,וזאת מכוח חוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-ותקות
יירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס״ז) 2007-״ההודעה המשלימה״" ,חוק יירות ערך" ו"-תקות
הודעה משלימה" ,בהתאמה(.

מבה ההצעה לציבור
יירות הערך המוצעים מוצעים למשקיעים מוסדיים )בכפוף לאמור להלן( כהגדרת מוח זה בתקות יירות ערך )אופן
הצעת יירות ערך לציבור ,התשס"ז") (2007-המשקיעים המוסדיים" ו"-תקות ההצעה" ,בהתאמה( ,בדרך של הצעה
לא אחידה ,בהתאם לתקה )11א() (1לתקות אופן הצעה לציבור ב  74,700 -יחידות )"היחידות"( ,במחיר אחיד ליחידה,
כשהרכב כל יחידה ומחירה הים כדלקמן:
הרכב היחידה

מחיר

 300מיות רגילות במחיר  12.57ש"ח למיה

 3,771ש"ח

 100כתבי אופציה )סדרה (1

ללא תמורה

לפרטים אודות המחיר האפקטיבי למיה רגילה אחת ולשווי הכלכלי של כל כתב אופציה ,ראו סעיף  2.3בפרק  2לתשקיף.
החברה תהיה רשאית להציע עד  30%מיירות הערך המוצעים על-פי התשקיף למי שאיו משקיע מוסדי ,ובלבד
שהמכירה למי שאיו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה ,באותו מחיר ליחידה שיוקצו בו היחידות למשקיעים
המוסדיים ובאותו היום ,והכמות שתוקצה לכל משקיע שאיו משקיע מוסדי ,תהיה לפי חלקה היחסי של הזמתו מתוך
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סך כל ההזמות של מי שאיו משקיע מוסדי ,כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמה אחת בלבד .לפרטים וספים ראו סעיף
 2.5לתשקיף.
לפרטים וספים אודות אופן הצעת יירות הערך המוצעים ראו פרק  2לתשקיף.
לאחר פרסומו של תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם להוראות סעיף )16א (2)(1לחוק יירות ערך
ולתקות הודעה משלימה .במסגרת ההודעה המשלימה ,יושלמו ו/או יעודכו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה ,לרבות,
אך לא רק ,שיויים ככל שיהיו בכמות ובתאי יירות הערך המוצעים וכן המועד והתקופה להגשת הזמות על פי תשקיף
זה .בוסף ,החברה תפרט במסגרת ההודעה המשלימה את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף לרבות עלויות
חיתום והפצה ,ככל שתהייה כאלה .ככל שיתקיים מכרז לציבור ,החברה תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה את מועד
פתיחת רשימת החתימות במכרז לציבור ,ואת מועד סגירת רשימת החתימות במכרז לציבור .עם הפרסום תהפוך
ההודעה המשלימה לחלק בלתי פרד מתשקיף זה .לפרטים בוגע להודעה המשלימה ראו סעיף  2.11בפרק  2לתשקיף.
ככל שיתקיים מכרז לציבור ,החברה תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה את מועד פתיחת רשימת החתימות במכרז
לציבור ואת מועד סגירת רשימת החתימות במכרז )"יום הגשת הבקשות" או "יום המכרז"(.
הצעה זו היה הצעה ראשוה לציבור של יירות הערך של החברה ) .(IPOלאחר השלמת ההפקה של יירות הערך
המוצעים ורישום למסחר בבורסה ,תהפוך החברה לחברה ציבורית ,כמשמעות המוח בחוק החברות ,התש"ט 1999 -
)"חוק החברות"( .היה ותבוטל ההפקה מסיבה כלשהי ,יירות הערך המוצעים לא יוקצו ולא יירשמו למסחר.

וכן
רישום למסחר של  75,305,675מיות רגילות ,רשומות על שם ,בות  0.0001ש״ח ערך קוב כל אחת של החברה ,המצויות
בהוה המופק והפרע של החברה ,ושל  6,378,400מיות רגילות ,בות  0.0001ש"ח ערך קוב כל אחת של החברה,
שתבעה ממימוש )ככל שיקרה(  6,378,400אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים ולגורמים וספים ,כמפורט בפרק 3
לתשקיף.
יצוין ,כי הרישום למסחר של מיות החברה כאמור לעיל כפוף לדרישות הבורסה כמפורט בסעיף  2.8פרק  2לתשקיף.

וכן
תשקיף מדף
מכוח תשקיף זה ,תוכל החברה להפיק סוגי יירות ערך שוים ,בהתאם להוראות הדין  -מיות רגילות ,רשומות על שם,
בות  0.0001ש״ח ערך קוב כל אחת של החברה ,אגרות חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב
של החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת( ,אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות
של אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת( ,כתבי אופציה היתים למימוש למיות החברה,
כתבי אופציה היתים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב היתות להמרה למיות החברה ,יירות ערך מסחריים וכל
ייר ערך אחר שיתן יהיה להפיק על-פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלווטי.
הצעת יירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א)ו( לחוק יירות ערך ,באמצעות דוחות
הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הדרשים לפי פרק ג' לתקות יירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבה
וצורה( ,התשכ"ח ,1968-ביחס לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותאי יירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם
להוראות כל דין ,ובכלל זה בהתאם לתקון והחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות יירות ערך כפי שיהיו באותה העת.
כפי שמסר לחברה מהבורסה ,ייתכן והחברה תיכלל במדד תל-אביב טק-עילית לאחר רישום יירות הערך שלה
למסחר ,בכפוף למספר תאים ,שהעיקריים שבהם) :א( שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מיות
החברה בבורסה יעמוד על  20מיליון ש"ח לפחות; )ב( שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ-
) ; 10%ג( שווי השוק של מיות החברה במועד הרישום למסחר לא יפחת מ 100 -מיליון ש"ח; )ד( המחיר למיה על
פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה לא יפחת מ 50 -אגורות; )ה( מיית החברה היה מיה ישראלית ואיה
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רשומה למסחר בבורסה וספת .לפיכך ,בהתחשב במאפייי החברה ,במבה ההפקה ובהיקפה ,ייתכן מצב בו תיכלל
החברה במדד תל-אביב טק-עילית .אם תעמוד החברה בתאים האמורים לעיל ותיכלל במדד תל-אביב טק-עילית,
תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המויות בתקות יירות ערך )דוחות תאגיד שמיותיו כלולות במדד ת"א
טק-עילית( ,תשע"ו") 2016-תקות טק-עילית"( וכן הקלה ביחס למתכות דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה
בחו"ל כאמור בסעיף 35לב לחוק יירות ערך .יובהר כי כון למועד תשקיף זה החברה איה כללת ו/או קיבלה הודעה
כי תיכלל במדד תל-אביב טק-עילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתאים שפורטו לעיל .כמו כן ,החברה טרם קיבלה
החלטה האם לאמץ אלו מן ההקלות המויות בתקות טק-עילית .עוד יובהר ,כי ככל שהחברה לא תעמוד בתאים
המפורטים לעיל בהתאם לקבוע בתקות טק-עילית ,כך שהחברה לא תוכל להיכלל במדד ת"א טק-עילית ,אזי הצעת
יירות הערך המוצעים על-פי התשקיף במתכותה הוכחית תבוטל.
לפרטים אודות עסקת השקעה בחברה שבוצעה בחודש יולי  ,2020במחיר למיה המוך ביותר מ  10% -מהמחיר
האפקטיבי למיה על-פי תשקיף זה ,ראו סעיף  (3)3.2.1לתשקיף.
גורמי סיכון :להערכת ההלת החברה ,פעילות החברה בתחום פעילותה חשופה לגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.31
לתשקיף .גורמי הסיכון שהים בעלי השפעה גדולה על פעילות החברה הם) :א( תחרות ו) -ב( תלות בשוק ההודי.
חתם מתמחר :בהתאם לדרש על פי תקה )11א())(1א( לתקות ההצעה ,תובטח ההצעה על פי תשקיף זה בחלקה )(25%
לפחות בחיתום ,כאשר דיסקוט קפיטל חיתום בע"מ ,אוריון חיתום והפקות בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ ,מיועדים
לשמש כחתמים מתמחרים )כהגדרת מוח זה בסעיף  1לחוק יירות ערך( )"החתמים המתמחרים"( .החתמים
המתמחרים יחתמו על ההודעה המשלימה ,אשר מכוחה יוצעו יירות ערך לציבור ויראו בחתימתם כאמור כחתימה על
התשקיף .פרטי הסכם החיתום יובאו במסגרת ההודעה המשלימה .לפרטים ראו סעיף  2.5.3לתשקיף .עותק מהתשקיף
מפורסם באתר האיטרט של רשות יירות ערך ,שכתובתו.www.magna.isa.gov.il :
תאריך התשקיף [__] :בובמבר 2020
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פרק  : 1מבוא
 .1.1כללי
אקופיה סייטיפיק בע"מ )"החברה"( התאגדה ורשמה בישראל ביום  7ביואר  2013כחברה פרטית
בעירבון מוגבל.
הצעת יירות הערך על פי תשקיף זה היה הצעה ראשוה של יירות של החברה לציבור.

 .1.2היתרים ואישורים להצעה לראשוה של יירות ערך על פי תשקיף להשלמה
 .1.2.1החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיוות הדרושים על פי כל דין להצעת
יירות הערך על פי תשקיף להשלמה זה )"התשקיף" או "תשקיף להשלמה"( ,להפקתם
ולפרסום תשקיף זה] .טרם התקבל[
עותק מתשקיף זה והעתק ההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים
הראשון שלאחר תאריך התשקיף.
 .1.2.2אין בהיתרה של רשות יירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים
בו או אישור מהימותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של יירות הערך
המוצעים על פי תשקיף זה.
 .1.2.3הבורסה ליירות ערך בתל-אביב בע"מ )"הבורסה"( תה את אישורה העקרוי לפיו יירות
הערך המוצעים )כהגדרתם בכריכה לעיל( ,המיות הקיימות בהון החברה בתאריך התשקיף,
המיות אשר תבעה ממימוש כתבי האופציה המוצעים )כהגדרתם בכריכה לעיל( והמיות
אשר תבעה ממימוש אופציות לא רשומות לעובדים ולגורמים וספים )כמפורט בפרק 3
לתשקיף( עומדים בתאים הקבועים בתקון הבורסה ובהחיות על פיו] .טרם התקבל[
אין לראות באישור העקרוי של הבורסה לתשקיף להשלמה ,אישור לפרטים המובאים
בתשקיף להשלמה ,למהימותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה
או על טיבם של יירות הערך המוצעים בתשקיף להשלמה או על המחיר בו הם יוצעו בהודעה
המשלימה.

 .1.2.4מתן אישור הבורסה לתשקיף להשלמה זה איו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה של
יירות הערך של החברה והרישום למסחר של יירות הערך כאמור יהיה כפוף לאישור
הבורסה לבקשה לרישום למסחר על פי הודעה משלימה שתפורסם על ידי החברה בהתאם
להוראות חוק יירות ערך ותקות יירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז-
") 2007תקות הודעה משלימה" ו " -הודעה משלימה" ,לפי העיין(.
 .1.2.5הרישום למסחר של יירות הערך המוצעים ,המיות הקיימות בהון החברה בתאריך התשקיף,
המיות אשר תבעה ממימוש כתבי האופציה המוצעים )כהגדרתם בכריכה לעיל( והמיות
אשר תבעה ממימוש אופציות לא רשומות לעובדים ולגורמים וספים )כמפורט בפרק 3
לתשקיף( ,מותה בקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במיות החברה ובקיום שווי ושיעור
החזקות ציבור מיימאלי במיות החברה כדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה בהתאם
לתקון הבורסה וההחיות על-פיו כמפורט בסעיף  2.8.3לתשקיף )"תאי הסף"(.
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אישור הבורסה לרישום למסחר של יירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף להשלמה
זה ,יתקבל טרם פרסומה של הודעה משלימה ביחס להפקה על פי תשקיף להשלמה זה .לאחר
פרסומו של תשקיף להשלמה זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה כמפורט בסעיף 2.12
לתשקיף.
אין באישור הבורסה לתשקיף להשלמה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של
יירות הערך שיוצעו לציבור על פי ההודעה המשלימה .על אישור בקשה לרישום למסחר
של יירות הערך שיוצעו על פי ההודעה המשלימה יחולו הוראות תקון הבורסה וההחיות
על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר של יירות הערך שיוצעו
לציבור על פי ההודעה המשלימה.
 .1.3היתרים ואישורים הקשורים לתשקיף מדף
 .1.3.1תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף ,כהגדרתו בסעיף 23א)א( לחוק יירות ערך ,התשכ"ח -
") 1968חוק יירות ערך"( והצעת יירות ערך מכוחו תיעשה על-פי דוחות הצעת מדף בהם
יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.
 .1.3.2אין בהיתרה של רשות יירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של יירות
הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף.

 .1.3.3החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוי המתייחס לרישום למסחר של מיות רגילות,
רשומות על שם ,בות  0.0001ש״ח ערך קוב כל אחת של החברה ,אגרות חוב )לרבות בדרך
של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת( ,אגרות חוב
היתות להמרה למיות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב
היתות להמרה למיות החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת( ,כתבי אופציה היתים למימוש
למיות החברה ,כתבי אופציה היתים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב היתות להמרה
למיות החברה ויירות ערך מסחריים )בסעיף זה" :יירות הערך"( ,שיוצעו באמצעות דוח
הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק יירות ערך ,ותקות יירות ערך )הצעת מדף של יירות
ערך( ,התשס"ו ") 2005 -דוח הצעת מדף"( ושיפורסם מכוח תשקיף זה )"האישור העקרוי
לתשקיף המדף"(] .טרם התקבל[
מתן האישור העקרוי לתשקיף המדף איו מהווה אישור לרישום יירות הערך ,ורישומם
למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום יירות ערך למסחר על-פי דוח
הצעת המדף.
אין לראות במתן האישור העקרוי לתשקיף המדף כאמור משום התחייבות למתן אישור
לרישום יירות הערך למסחר על פי דוח הצעת המדף .על אישור בקשה לרישום יירות ערך
למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקון הבורסה וההחיות על פיו כפי שיהיו
בתוקף בעת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.
כמו כן ,אין לראות באישור העקרוי לתשקיף המדף אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף
זה או למהימותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיב יירות הערך
המוצעים בתשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו ,אם יוצעו ,בדוח הצעת המדף.
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 .1.4מדד טק-עילית
כפי שמסר לחברה מהבורסה ,ייתכן והחברה תיכלל במדד תל-אביב טק-עילית לאחר רישום יירות
הערך שלה למסחר ,בכפוף למספר תאים ,שהעיקריים שבהם) :א( שווי החזקות הציבור בתחילת יום
המסחר הראשון של מיות החברה בבורסה יעמוד על  20מיליון ש"ח לפחות; )ב( שיעור החזקות
הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ) ;10% -ג( שווי השוק של מיות החברה במועד
הרישום למסחר לא יפחת מ 100 -מיליון ש"ח; )ד( המחיר למיה על פי התשקיף להשלמה וההודעה
המשלימה לא יפחת מ 50 -אגורות; )ה( מיית החברה היה מיה ישראלית ואיה רשומה למסחר
בבורסה וספת .לפיכך ,בהתחשב במאפייי החברה ,במבה ההפקה ובהיקפה ,ייתכן מצב בו תיכלל
החברה במדד תל-אביב טק-עילית .אם תעמוד החברה בתאים האמורים לעיל ותיכלל במדד תל-אביב
טק-עילית ,תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המויות בתקות יירות ערך )דוחות תאגיד
שמיותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית( ,תשע"ו") 2016-תקות טק-עילית"( וכמפורט להלן:
 .1.4.1בתקופת ההקלות ,1החברה תהה מהקלות היתות ל"תאגיד קטן" אף אם לא תחשב תאגיד
קטן ,כהגדרת מוח זה בסעיף 5ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל-
") 1970תקות הדוחות"(.
 .1.4.2בתקופת ההקלות ,החברה תהיה פטורה מלצרף הצהרת מהלים על הבקרה הפימית,
כמפורט בסעיף 9ב)ד( לתקות הדוחות.
 .1.4.3בתקופת ההקלות ,ביחס לדוחות רבעויים ,החברה תהיה פטורה מלתת גילוי אודות שיויים
בעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקה 39א לתקות הדוחות; מלצרף דוחות
בייים ומידע פיסי של חברה כלולה ,כאמור בסעיפים  44ו44 -א לתקות הדוחות; וכן
מלצרף דוח דירקטוריון רבעוי ,כאמור בתקה  48לתקות הדוחות .החברה תצרף דוח אשר
יפרט את ההתפתחויות העיקריות במצב עייי החברה בתקופת הבייים ובתקופה המצטברת
מתום שת הדיווח האחרוה.
 .1.4.4כמו-כן ובהתאם להוראות סעיף  35לב)ד( לחוק יירות ערך  -אם וככל שיירות הערך של
החברה יירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 35לב לחוק יירות ערך ,לא תידרש
החברה לקבל את הסכמת מחזיקי יירות הערך שלה ,כאמור בסעיף 35לב)ג( לחוק יירות
ערך ,על מת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה' 3לחוק יירות ערך .יובהר כי ,אם וככל
יירות הערך של החברה יירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור לעיל ,החברה לא תפה ולא
תידרש לקבל את הסכמת מחזיקי יירות הערך שלה על מת לעבור ולדווח בהתאם להוראות
פרק ה' 3לחוק יירות ערך.
יובהר כי כון למועד תשקיף זה ,החברה איה כללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תל-אביב
טק-עילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתאים שפורטו לעיל .כמו כן ,החברה טרם קיבלה החלטה האם
לאמץ אלו מן ההקלות המויות לעיל ו/או בתקות טק-עילית.

 1התקופה ממועד ההפקה לראשוה לציבור עד קרות אחד מאלה ,לפי המוקדם (1) :תום השה שבמהלכה יחלפו חמש שים
ממועד ההפקה הראשוה לציבור; ו (2)-תום השה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של התאגיד בתשעים הימים שקדמו לתום
אותה שה ,עלה על מיליארד ש"ח.
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עוד יובהר ,כי ככל שהחברה לא תעמוד בתאים המפורטים לעיל בהתאם לקבוע בתקות טק -עילית,
כך שהחברה לא תוכל להיכלל במדד ת"א טק -עילית ,אזי הצעת יירות הערך המוצעים במתכותה
הוכחית תבוטל.
 .1.5הון ,קרות ויתרת הרווח
 .1.5.1הון המיות הרשום ,המופק והפרע של החברה כון למועד התשקיף  -ראו האמור בסעיפים
 3.1ו 3.2 -בפרק  3לתשקיף.
 .1.5.2ההון של החברה ליום  30ביוי 2020
הרכב ההון של החברה ליום  30ביוי  ,2020בהתאם לדוחותיה הכספיים הסקורים של החברה
)באלפי דולר( למועד זה ,היו כדלקמן:
הון מיות

1

פרמיה

32,678

עודפים

)(25,270

סה"כ הון עצמי

7,409

ב1-

פרק  :2פרטי הצעת יירות הערך
הצעת יירות הערך על-ידי החברה לציבור כמתואר בתשקיף זה ,תיעשה על פי תשקיף זה ועל פי הודעה
משלימה )"ההודעה המשלימה"( :לאחר פרסום תשקיף זה תפרסם החברה הודעה משלימה כהוראת סעיף
1)16א() (2לחוק יירות ערך ולתקות הודעה משלימה ,שבה יושלמו פרטים חסרים בתשקיף ובמידת הצורך
יעודכו פרטים בתשקיף ,שיתים לעדכון .ההודעה המשלימה תפורסם לפי מועד עריכת המכרז הציבורי
)ככל שייערך( וזאת לא יאוחר מיום ]_________[ .אם ההודעה המשלימה תפורסם ,או שהמכרז הציבורי
ייערך ,במועדים מאוחרים מן המועד ה"ל ,תידרש החברה להגיש לרשות ליירות ערך בקשה להתיר תיקון
תשקיף ,וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה.
יירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה למשקיעים המוסדיים )כהגדרת מוח זה בתקות יירות ערך )אופן
הצעת יירות ערך לציבור ,התשס"ז") (2007-בתקות ההצעה"( ,תוצעה בדרך של הצעה לא אחידה כאמור
בתקה )11א() (1לתקות ההצעה .בשל כך ,ובהתאם להוראת התקה ה"ל ,ההצעה על פי תשקיף זה צפויה
להיות מובטחת ,במלואה או בחלקה ,בחיתום על ידי דיסקוט קפיטל חיתום בע"מ ,אוריון חיתום והפקות
בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ )"החתמים המתמחרים"(.
פרטים בדבר דמי העמילות בשל חיתום יירות הערך ,הפצתם והוצאות וספות הכרוכות במכירתם במסגרת
תשקיף זה ,וכן פרטים בדבר התחייבויות שקיבלה החברה מאת משקיעים מוסדיים ,יכללו בהודעה
המשלימה .ההודעה המשלימה אף תכלול תיאור של שיויים )ככל שיהיו( בכמות ובמחיר יירות הערך
המוצעים .לפרטים וספים ראו סעיף  2.13בפרק זה להלן.
ההוראות הכללות בפרק זה סמכות ,בין היתר ,על הוראות תקון הבורסה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה
)יחד" ,הוראות הבורסה"( ,כוסחן במועד פרסום התשקיף .על אף האמור ,אם יחולו שיויים בהוראות
הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה ,הרי שעל הצעת יירות הערך על פי ההודעה המשלימה ,יחולו הוראות
הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה )ולא במועד פרסום תשקיף זה( .בהודעה המשלימה יפורט
השיוי שחל בהוראות הבורסה לעומת הוראות הבורסה כפי שהיו בתוקף במועד פרסום תשקיף זה.
החברה רשאית לבטל את הצעת יירות הערך )חלקה או כולה( בכל עת לפי קבלת כספי ההפקה מאת
המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל טעה בקשר לכך .במקרה כאמור ייראו את כל הזמות שיתו
לחברה  -כבטלות.
2.1

יירות הערך המוצעים לציבור
בהצעה לציבור ,שתתבצע על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה ,יוצעו לציבור יירות הערך שלהלן
)"יירות הערך המוצעים"(:
2.1.1

עד  22,410,000מיות רגילות ,רשומות על שם ,בות  0.0001ש"ח ע ..כ"א ערך קוב כל אחת
של החברה ,שתירשמה למסחר בבורסה )"המיות המוצעות"(; וכן

2.1.2

עד  7,470,000כתבי אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם ,היתים למימוש למיות רגילות,
רשומות על שם ,בות  0.0001ש"ח ע ..כ"א ,של החברה )"כתבי האופציה" או "כתבי
האופציה המוצעים" ,לפי העיין( בכל יום מסחר ,החל מיום רישומם למסחר ועד ליום ]_[
 23בובמבר ) (2022כולל( )"המועד האחרון למימוש"( ,באופן שבו כל כתב אופציה מוצע יתן
למימוש למיה רגילה ,רשומה על שם ,בת  0.0001ש"ח ערך קוב ,של החברה ,כגד תשלום
במזומן בעת המימוש בסך של  21ש"ח )ללא הצמדה למדד/למטבע כלשהו()צמודות לשער
היציג של הדולר ,כמפורט בסעיף  2.4.2.2להלן( )כפוף להתאמות המפורטות בסעיף 2.4.2.9
להלן(.

לפרטים אודות הזכויות הלוות למיות המוצעות ,ראו פרק  4לתשקיף.

ב2-

2.2

מיות שתירשמה למסחר
במסגרת תשקיף זה ,בוסף ליירות הערך המוצעים ,תירשמה למסחר  75,305,675מיות רגילות בות
 0.0001ש"ח ע ..כ"א של החברה ,המצויות בהוה המופק והפרע של החברה וכן  6,378,400מיות
רגילות ,בות  0.0001ש"ח ע ..כ"א של החברה ,שתבעה ממימוש )ככל שיקרה(  6,378,400אופציות
לא רשומות שהוקצו לעובדים ולגורמים וספים )כמפורט בפרק  3לתשקיף(.

2.3

מחיר יירות הערך המוצעים
2.3.1

הצעת יירות הערך על פי תשקיף זה עשית בדרך של הצעה לא אחידה ,בהתאם לתקה
)11א() (1לתקות ההצעה )בכפוף לאמור בסעיף  2.6להלן( ,וכמפורט להלן.

2.3.2

יירות הערך יוצעו ב 74,700 -יחידות )"היחידות"( ,בהצעה לא אחידה ובמחיר אחיד ליחידה,
כשהרכב כל יחידה ומחירה של כל יחידה ,הים כדלקמן:

הרכב היחידה

מחיר

 300מיות רגילות במחיר  12.57ש"ח למיה

 3,771ש"ח

 100כתבי אופציה )סדרה (1

ללא תמורה

סה"כ המחיר ליחידה

 3,771ש"ח )*(

)*( כל היחידות תימכרה ליצעים במחיר ליחידה ה"ל ללא כל החה או הטבה ,אך בכפוף לשיויים
בהודעה המשלימה.
2.3.3

2.4

המחיר האפקטיבי למיה רגילה אחת ,בהתבסס על מחיר היחידה בו תוצעה היחידות על פי
תשקיף זה ,היו  12.117ש"ח .השווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה  (1היו כ1.358 -
ש"ח .השווי האמור של כל כתבי האופציה )סדרה  (1והמחיר האפקטיבי של מיה רגילה
מבוסס על וסחת החישוב שקבעה בהחיות הבורסה ,כאשר מיות מופקות ביחד עם כתבי
אופציה )סדרה  ,(1כשסטיית התקן השבועית העפית היה  16.93%ומקדם ההיוון השתי
היו .20.00%

תאי יירות הערך המוצעים לציבור
 2.4.1תאי המיות המוצעות לציבור
המיות המוצעות תהייה שוות זכויות למיות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד
התשקיף .המיות המוצעות ,המיות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף ,המיות אשר
תבעה ממימוש כתבי האופציה המוצעים והמיות אשר תבעה ממימוש אופציות לא
רשומות לעובדים ולגורמים וספים )כמפורט בפרק  3לתשקיף( תירשמה כולן על שם החברה
לרישומים של הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ )"החברה לרישומים"( ותזכיה את
בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידדים ,מיות הטבה ,ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה
או שתחולק על ידי החברה לאחר תאריך התשקיף .הזכויות הלוות למיות החברה מתוארות
בפרק  4לתשקיף .המיות המוצעות לציבור תירשמה למסחר בכפוף להתקיימות התאים
בסעיף  2.8להלן.

 1מדריך תוי סחירות לחודש אוקטובר  2020של הבורסה ,עף טכולוגיה  -אלקטרויקה ואופטיקה.
 2מדריך היוון שפרסמה הבורסה ,כון ליום  1בובמבר .2020

ב3-

 2.4.2תאי כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור
כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים ייקראו להלן יחד וכל אחד לחוד בסעיף זה" :כתבי
האופציה" .כתבי האופציה רשומים על שם וירשמו למסחר בבורסה בכפוף להתקיימות
התאים בסעיף  2.8להלן.
 2.4.2.1מועד ומחיר מימוש כתבי האופציה
כל כתב אופציה יהיה יתן למימוש למיה רגילה אחת ,בכפוף להתאמות כמפורט
בסעיף  2.4.2.9להלן( )"מיות המימוש"( כגד תשלום במזומן בסך של  21ש"ח לכל
כתב אופציה ,ללא הצמדהצמוד לשער היציג של הדולר ,כמפורט בסעיף  2.4.2.2להלן
)"תאי הצמדת מחיר המימוש" ו"-מחיר המימוש" ,בהתאמה( ,וזאת בכל יום מסחר,
החל מיום רישומם של כתבי האופציה למיות למסחר בבורסה ועד המועד האחרון
למימוש )"תקופת המימוש" ו"-תום תקופת המימוש" ,בהתאמה(.
על אף האמור לעיל ,כתבי האופציה המוצעים לא יהיו יתים למימוש ביום הקובע
לחלוקת מיות הטבה ,להצעה בדרך של זכויות ,לחלוקת דיבידד ,לאיחוד הון ,לפיצול
הון או להפחתת הון )״אירוע חברה״( .חל יום האקס של אירוע חברה ,לפי היום
הקובע של אירוע חברה ,כתבי האופציה המוצעים לא יהיו יתים למימוש ביום האקס
האמור.
כתבי האופציה המוצעים אשר לא ימומשו עד למועד האחרון למימוש ,יפקעו ,יהיו
בטלים ולא יקו למחזיקיהם כל זכות או תביעה שהיא .המיות שתבעה כתוצאה
ממימוש כתבי האופציה המוצעים תהייה שוות זכויות למיות הרגילות הקיימות
בהון החברה ,אשר הזכויות הלוות אליהן מפורטות בפרק  4לתשקיף ,ותזכיה את
מחזיקיהם במלוא הזכויות שהמועד הקובע בקשר אליהן יחול לאחר מועד המימוש.
 2.4.2.2הצמדת כתבי אופציה ללא הצמדה
מחיר המימוש של כתבי האופציה לא צמוד למדד כלשהו או למטבע כלשהו .צמוד
לשער היציג האחרון של הדולר המפורסם על ידי בק ישראל שיהיה ידוע במועד
פרסום ההודעה המשלימה.
בסעיף  2.4.2.2זה תהיה למוחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
"דולר"  -הדולר של ארה"ב.
"השער הידוע"  -השער היציג האחרון של הדולר שקבע בק ישראל או כל שער חליפין
רשמי של הדולר למטבע הישראלי שיבוא במקום השער היציג האמור ואשר יחול
באותה עת לעיין אגרות חוב ממשלתיות הצמודות לדולר.
"השער היסודי"  -השער היציג של הדולר המפורסם על ידי בק ישראל האחרון שיהיה
ידוע במועד פרסום ההודעה המשלימה.
"שער המימוש"  -השער הידוע ביום המימוש.
"יום עסקים"  -יום בו פתוחים מרבית הבקים בישראל לביצוע עסקאות.

ב4-
"יום המימוש"  -היום שבו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש
כתב אופציה ,הממלאת את כל התאים המפורטים בהודעה המשלימה .לעיין זה,
תחשב הודעה על מימוש שתקבלה במסלקת הבורסה לאחר השעה שקבעה בחוקי
העזר של המסלקה ,כאילו תקבלה ביום המסחר הבא.
אם יתברר במועד תשלום כלשהו של מחיר המימוש בגין כתבי האופציה כי שער
המימוש השתה לעומת השער היסודי ,יגדל או יקטן מחיר מימוש כתבי האופציה
בשיעור זהה לשיעור העלייה או הירידה של שער המימוש לעומת השער היסודי ,כלומר
לא תחול הגה על מחיר המימוש.
שיטת ההצמדה האמורה לא יתת לשיוי בכל תקופת המימוש של כתבי האופציה.
 2.4.2.3הודעות מימוש כתבי אופציה
הבעלים הרשומים של כתבי אופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם
על פי כתבי אופציה ,לרכוש את מיות המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום
במזומן של מחיר המימוש ,וזאת בתאים הבאים:
א .כל מחזיק בכתבי אופציה )בסעיף זה" :המבקש"( ,אשר ירצה לממש את זכותו
לרכוש את מיות המימוש להן הוא זכאי ,יגיש באמצעות הבקים וחברי הבורסה
האחרים )בסעיף זה" :המורשים"( באופן המתואר להלן ,בקשה בכתב בוסח
שייקבע על ידי החברה )"הודעת המימוש"( ,בצירוף מכתבי ההקצאה של כתבי
האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר
המימוש לכל כתב אופציה שמימושו מתבקש .מחיר המימוש ו/או כמות המיות
אשר מחזיק בכתבי האופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש יותאמו
במקרים המפורטים בסעיף  2.4.2.9להלן .יום המימוש ייחשב היום בו קיבלה
מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתבי אופציה ,הממלאת אחר
כל התאים המפורטים בתשקיף זה )"יום המימוש"( .על המבקש יהיה לחתום,
בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה ,או על ידי החברה לרישומים ,על כל מסמך
וסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין ותקון החברה ,לשם מתן תוקף להקצאת
מיות המימוש .לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא
לכון לחתום בשם המבקש ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מיות
המימוש .לא מילא המבקש אחר כל התאים למימוש כתבי אופציה במלואם,
והדבר איו יתן לתיקון על ידי מי שיתמה על ידי הדירקטורים כאמור לעיל ,אזי
תחשב הודעת המימוש כבטלה ,ומכתבי הקצאת כתבי אופציה והכספים שצורפו
להודעת המימוש יוחזרו למבקש ,תוך  2ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי
ההודעה בטלה.
ב .הודעת מימוש איה יתת לביטול או לשיוי .לא תיתן זכות לממש חלקי כתבי
אופציה ,אך מכתב הקצאה של כתבי אופציה יתן לפיצול או להעברה או לוויתור
כאמור בסעיף  2.4.2.6להלן.
ג .חל מועד תום תקופת מימוש כתבי אופציה ביום שאיו יום מסחר ,ידחה המועד
ליום המסחר הבא מיד אחריו.
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 2.4.2.4חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמים למימוש כתבי האופציה
חוקי העזר בדבר לוח הזמים למימוש כתבי האופציה קובעים ,כון למועד תשקיף זה,
כדלקמן:
א .הודעת מימוש שתתקבל עד השעה  12:00במשרדי חבר הבורסה ,באמצעותו
מוחזקים כתבי אופציה ,תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר מהשעה
 12:00ביום המסחר הבא אחריו.
ב .קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד השעה ,12:00
תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את
החברה לרישומים ,זאת לא יאוחר משעה  12:00ביום המסחר הבא לאחר
שמסרה לה ההודעה כאמור.
ג .קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בסעיף ב' לעיל עד השעה ,12:00
תעביר החברה לרישומים האמורה את הודעת המימוש למשרדי החברה לא יאוחר
משעה  12:00ביום המסחר הבא אחריו.
ד .כל הודעה מההודעות האמורות בסעיפים א'-ג' לעיל ,שתתקבל לאחר השעה
 12:00מדי יום מסחר ,תחשב כאילו התקבלה לפי השעה  12:00ביום המסחר
הבא אחריו.
ה .למרות האמור לעיל ,במועד תום תקופת המימוש ,ואם מועד תום תקופת המימוש
איו יום מסחר ,ביום המסחר הבא ,על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה
את הודעות המימוש הסופיות עד השעה  .12:00המימוש יבוצע באותו יום .חבר
המסלקה שלא הגיש הודעת מימוש עד השעה האמורה ,תראה אותו המסלקה כמי
שלא מימש את זכותו לממש ,וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.
ו .למרות האמור לעיל ,מודגש ,כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של
מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.
 2.4.2.5הקצאה ותעודות
א .לא יאוחר מ 2-ימי מסחר לאחר תאריך המימוש ,ובלבד שקודם לכן התקבלה
הודעת החברה לרישומים כאמור לעיל ,תקצה החברה למבקשים באמצעות
מכתבי הקצאה או תעודות את מיות המימוש המגיעות להם ,וזאת על שם החברה
לרישומים ,ולאור האישור לרישום למסחר של מיות המימוש בבורסה ,תפה
החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מיות המימוש תרשמה למסחר בבורסה
בסמוך ככל האפשר לאחר מכן .בהתאם לאמור בתקון הבורסה ,כל המיות
שתבעה ממימוש כתבי אופציה ,תירשמה במרשם בעלי המיות על שם החברה
לרישומים.
ב .המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממיית מימוש ,אולם כל עודפי מיות
המימוש שיתהוו ,אם יתהוו ,ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של 30
ימים ממועד ההקצאה ה״ל ,והתמורה ,לאחר יכוי הוצאות המכירה בשיעור של
 1%ממחיר המימוש היחסי ,עמלות והיטלים אחרים ,אם יהיו ,תשולם לזכאים
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תוך  7ימים מתאריך המכירה .החברה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים
הקטים מ 30-ש״ח ,אך יתן יהיה לקבל סכומים כאמור במשרדי החברה לאחר
תיאום מראש.
 2.4.2.6העברה ופיצול כתבי האופציה
א .העברה
מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה יתים להעברה ולוויתור ,ובלבד שיוגש
לחברה שטר העברה מתאים .שטר ההעברה יהא במתכות דומה לשטר העברת
מיות )בשיויים המחויבים( .החברה תחזיק במשרדה הרשום פקס מחזיקי כתבי
האופציה ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים אצלה .החברה תהיה
רשאית לסגור את פקס מחזיקי כתבי האופציה ולא להרשות בו העברות
לתקופות שלא תעליה על  30ימים בכל שה .תקות מתוך תקון החברה החלות
על העברת מיות משולמות במלואן ,תחולה )בשיויים המחויבים( על העברת
מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה .דירקטוריון החברה רשאי לדרוש כל הוכחה
שתראה לו בדבר בעלות המעביר ועל זכותו להעביר את כתב האופציה ובהעדר
הוכחה כאמור ,רשאי דירקטוריון החברה לסרב לרשום העברה כאמור.
ב .פיצול
כל מכתב הקצאת כתבי אופציה יתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה ,אשר סך כל
מספר כתבי האופציה הכלולים בהם ,שווה למספר כתבי האופציה שכללו במכתב
הקצאה שפיצולו מבוקש .הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים
הרשום של אותו מכתב הקצאה ,בצירוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש .כל
ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים )אם יהיו
כאלה( יחולו על מבקש הפיצול .

 2.4.2.7פקיעת כתבי האופציה
כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מיות המימוש .כתב אופציה אשר
לא ימומש עד תום תקופת המימוש ,דהייו ,שהודעת המימוש ,מחיר המימוש ומכתב
הקצאה בגיו לא יתקבלו במסלקת הבורסה ,עד לאותו תאריך ,לא יקה זכות כלשהי
ויפקע בתאריך האמור.
 2.4.2.8זכויות מיות המימוש
מיות המימוש תזכיה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידדים במזומים או במיות
הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן היו לאחר תאריך
המימוש ,ומתאריך זה תהייה שוות בזכויותיהן מכל הבחיות למיות הרגילות על שם
הקיימות בחברה ביום המימוש.
כתבי האופציה לא יהיו יתים למימוש ביום הקובע לאירוע חברה .חל יום האקס של
אירוע חברה ,לפי היום הקובע של אירוע חברה ,כתבי האופציה לא יהיו יתים
למימוש ביום האקס האמור.
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 2.4.2.9התאמות עקב חלוקת מיות הטבה ,השתתפות בהפקת זכויות וחלוקת דיבידד
ממועד רישומם למסחר ועד תום תקופת המימוש תחולה לגבי כתבי אופציה שטרם
מומשו ההוראות שלהלן:
א .התאמה עקב חלוקת מיות הטבה
בכפוף לאמור להלן ,אם החברה תחלק מיות הטבה ,תישמרה זכויות המחזיקים
בכתבי האופציה ,כך שמספר המיות הובעות מהמימוש שמחזיק כתבי אופציה
יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן ,במספר המיות מאותו סוג שמחזיק
כתבי האופציה היה זכאי להן כמיות הטבה ,אילו מימש את כתב האופציה .מחיר
המימוש של כל כתב אופציה לא ישתה כתוצאה מהוספת מיות כאמור.
במקרה של התאמות במקרה כאמור בסעיף קטן זה לעיל ,לא יהיה המבקש זכאי
לקבל חלק ממיה שלמה אחת ,ויחולו הוראות סעיף .2.4.2.5
מספר מיות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק בכתבי האופציה יותאם רק במקרה
של חלוקת מיות הטבה ובמקרה של הפקה בדרך של זכויות כאמור ,אך לא
במקרה של הפקות אחרות כלשהן )כולל הפקות לבעלי עיין(.
החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפי פתיחת המסחר ביום
בו תסחרה המיות אקס הטבה.
ב .התאמה עקב הפקה בדרך של זכויות
בכפוף לאמור להלן ,ככל שבתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה,
תוצעה לבעלי המיות של החברה ,בדרך של זכויות ,זכויות לרכישת יירות ערך
כלשהם ,מספר מיות המימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות ,כפי שהוא
מתבטא ביחס שבין שער העילה של המיה בבורסה ביום המסחר האחרון לפי
יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המיה "אקס זכויות" .החברה תודיע בדיווח
מיידי על יחס המימוש המתואם לפי פתיחת המסחר ביום בו תסחרה המיות
"אקס זכויות".
ג .התאמה בגין חלוקת דיבידד
אם וככל שהחברה תבצע חלוקת דיבידד ,כהגדרת המוח בחוק החברות
)"חלוקה"( ,אשר התאריך הקובע את הזכאות לחלוקה יחול לפי תום תקופת
המימוש של כתבי האופציה ,מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס
דיבידד" לבין שער העילה של המיה בבורסה ביום המסחר האחרון לפי יום
"האקס דיבידד".
החברה תודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפי פתיחת המסחר ביום
בו תיסחרה המיות ״אקס דיבידד".
יובהר ,כי כל שיטות ההתאמה המפורטות בסעיף  2.4.2.9זה לעיל אין יתות לשיוי.
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 2.4.2.10הוראות שוות להגת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש
ממועד רישומם למסחר וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תאי
תשקיף זה ,אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש ,תחולה ,להגת
מחזיקי כתבי האופציה ,ההוראות הבאות:
א .החברה תשמור כמות מספקת של מיות רגילות בהוה הרשום להבטחת זכות
המימוש של מחזיקי כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום
שלה.
ב.

אם החברה תאחד את המיות הרגילות שבהוה המופק או תחלקן בחלוקת
משה ,יוקטן או יוגדל )לפי המקרה( מספר מיות המימוש שיוקצו עקב מימוש
כתבי האופציה )לפי העיין( לאחר פעולה כאמור .במקרה כזה בעל כתבי האופציה
לא יוכל לקבל חלק ממיה שלמה אחת ושברי המיות שיתהוו יטופל כפי
שדירקטוריון החברה ימצא למתאים .במקרה של איחוד או חלוקה כאמור
תחולה הוראות פרק זה בשיויים המחויבים.

ג.

החברה תימע מחלוקת מיות הטבה העלולה להביא להקצאת מיות מימוש
במחיר מתחת לערכן הקוב.

ד.

תוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף  2.4.2.9לעיל ,תפרסם
החברה דיווח מיידי ,בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה לממש את כתבי
האופציה שלהם תוך ציון מחיר המימוש ותקופת המימוש בהן מזכה כתב אופציה
אחד באותה עת.
בוסף לכך ,לא יאוחר מ 3-שבועות ולא מוקדם מ 4-שבועות לפי תום תקופת
המימוש ,תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר תום תקופת מימוש כתבי האופציה,
וכן תודיע על כך בכתב לכל מחזיקי כתבי האופציה הרשומים בפקס מחזיקי
כתבי האופציה .בהודעה האמורה יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר
תום תקופת המימוש של כתבי האופציה וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה
בטלים ומבוטלים.
במקרה של הארכת תקופת המימוש ,שתבוצע זמן סביר מראש ,לפי תום תקופת
המימוש ,תשלח החברה את ההודעה בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת
המימוש הוספת.
החברה תעמיד במשרדה הרשום העתק מהדוחות התקופתיים ומהדוחות
הכספיים הבייים שלה לעיון מחזיקי כתבי האופציה ,וזאת במשך שעות העבודה
המקובלות .לפי בקשת כל מחזיק רשום בפקס מחזיקי כתבי האופציה ,תשלח
לו החברה העתק מהדוחות האמורים לכתובת כפי שתימסר על ידו.

ה .החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידד או מיות הטבה או
הצעת זכויות לרכישת יירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם
קודם לתאריך ההחלטה ,והתאריך הקובע כאמור יהיה לא פחות מ 6-ימי מסחר
לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.

ב9-

ו.

במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון ,תפרסם החברה על כך דיווח מיידי
בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הזכרת להלן ,וכן תפרסם על
כך מודעה ב 2-עיתוים יומיים פוצים בישראל בשפה העברית.
כל בעל כתבי אופציה יהיה רשאי ,תוך  30ימים מתאריך ההודעה האמורה,
להודיע בכתב לחברה על רצוו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד
לפי קבלת ההחלטה .במקרה זה יהיה הבעל של כתב האופציה כאמור זכאי
לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל מיות עקב מימוש
כתב האופציה שברשותו ,עובר לקבלת ההחלטה לפירוק ,וזאת ביכוי מחיר
המימוש.

 2.4.2.11שיוי זכויות כתבי האופציה ואסיפות כלליות של מחזיקי כתבי האופציה
על פי תאי כתבי האופציה ,באישור מוקדם של החלטה שתתקבל ברוב של 75%
מהמצביעים באסיפה כללית פרדת של מחזיקי כתבי האופציה ,יכולה החברה
להתפשר עם מחזיקי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל
תיקון ,שיוי או הסדר של זכויותיהם או של תאי כתבי האופציה.
למרות האמור לעיל ,על פי הוראות הבורסה )כון למועד התשקיף( ובכפוף לכל שיוי
בהן ,לא יתן לשות את תאי כתבי האופציה הוגעים לתקופת המימוש ,מחיר
המימוש ,תאי ההצמדה והתאמות להטבה ,זכויות ודיבידד ,למעט שיוי תקופת
המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תאי ההצמדה של כתבי האופציה במסגרת הליך
של הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק החברות.
בוסף ,בהתאם לתקון ולהחיות הבורסה ,רשאית החברה לשות את מחיר המימוש
במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה ,ובלבד שהשיוי יכלול רק
את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור ,האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא
יפחת מערכן הקוב של מיות המימוש.
בהתאם להוראות הבורסה )בוסחן כון למועד התשקיף( ובכפוף לכל שיוי בהן,
״הליך הפיצול״ ,משמעו לעיין זה  -הליך שבו החברה תעביר לבעלי המיות שלה
מיות שהיא מחזיקה בחברה אחרת ,או הליך שבו החברה תעביר כסים והתחייבויות
לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המיות בחברה החדשה יהיו גם בעלי
המיות בחברה המעבירה את הכסים וההתחייבויות ,והכל בתאי שהליך הפיצול
עשה בתאים שווים לבעלי המיות של החברה.
בהתאם להוראות הבורסה )בוסחן כון למועד התשקיף( ,״הליך מיזוג״ ,משמעו
לעיין זה  -הליך שבו כל המיות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או
לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הכסים וההתחייבויות שלה
לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת ,והכל בתאי שיירות הערך של החברה
שמיותיה או כסיה יועברו כאמור ,ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה
בתאים שווים לבעלי המיות של החברה.
כל הוראות תקון החברה בוגע לאסיפות כלליות של בעלי המיות של החברה ,הרוב
הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה ,תחולה )בשיויים המחויבים לפי העיין( על
אסיפות כלליות של מחזיקי כתבי האופציה .לתיאור הוראות תקון החברה בושאים
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האמורים ראו פרק  4לתשקיף .באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה יהיה לכל
כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו .הצבעה באסיפה כללית
של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במיין קולות.
החברה תקבע את המועד שבו זכאי מחזיק כתבי אופציה להשתתף ולהצביע באסיפה
כללית של מחזיקי כתבי אופציה.
 2.4.2.12פקס מחזיקי כתבי האופציה
החברה תהל במשרדה הרשום פקס ובו רשימה מעודכת של מחזיקי כתבי האופציה.
החברה תהיה רשאית לסגור את פקס מחזיקי כתבי האופציה ולא להרשות בו
העברות בתקופות שלא תעליה על  30ימים בכל שה.
 2.4.2.13רישום
החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו רשם כתב האופציה בפקס מחזיקי
כתבי האופציה ,החברה לא תהיה חייבת לרשום בפקס מחזיקי כתבי האופציה
ולהכיר בשום אמות ,בין מפורשת ובין מכללא ,או בכל משכון או שעבוד מכל מין
שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה ,והחברה תכיר בכל מחזיק רשום של
כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות קיזוז ,תביעה גדית או זכויות
שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק קודם ,כולל המחזיק המקורי של אותו כתב
אופציה.
 2.4.2.14יורשים
מבצעי הצוואה ומהלי עזבוו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שפטר ,או כשאין
מבצעי צוואה או מהלי עיזבון  -האשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור
היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה שפטר ,יהיו היחידים שהחברה תכיר
בהם בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופציה.
במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה ,תכיר החברה
אך ורק בותר/ים בחיים בתור בעלי זכות כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת
האה בו .כל מי שעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק
בכתב האופציה ,תהיה לו הזכות ,לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממו דירקטוריון
החברה מדי פעם בפעם ,להירשם כמחזיק כתבי אופציה או בכפיפות לתאים אלה,
להעביר את כתב האופציה.
 2.4.2.15הודעות
פרט למקרים בהם קבע אחרת ,כל הודעה מאת החברה למחזיקי כתבי אופציה,
לרבות למחזיקי כתבי האופציה הרשומים בפקס מחזיקי כתבי האופציה ,תפורסם
בדיווח מיידי.

2.5

תאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה
השלמת ההצעה על פי תשקיף זה ורישום יירות הערך המוצעים למסחר בבורסה והעברת תמורת
ההפקה מרכז ההפקה )כהגדרתו להלן( לחברה מותים בכך שמספר היחידות המוזמות יהיה גבוה
מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בהודעה המשלימה )ככל שיצוין בה מספר מזערי( וכן בהתקיימות
דרישות הבורסה לצורך רישום למסחר ,כמפורט בסעיף  2.8להלן.
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2.6

אופן ההצעה לציבור  -הצעה לא אחידה
 2.6.1כללי
יירות הערך המוצעים מוצעים על ידי החברה בדרך של הצעה לא אחידה באופן המפורט
בתקה )11א() (1לתקות ההצעה .לפיכך ,על פי דרישות התקה ה"ל ההצעה על פי תשקיף זה
תובטח בחלקה )לפחות רבע ) (25%מכמות יירות הערך המוצעים ,דהייו  18,675 -יחידות(
בחיתום .היצעים בהצעה לא אחידה זו יהיו משקיעים מוסדיים )כהגדרת מוח זה בתקות
ההצעה( ,אך החברה תהא רשאית למכור עד  30%מן ההפקה ליצעים שאים משקיעים
מוסדיים ,ובלבד שהמכירה למי שאיו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה ,באותו מחיר
שיוקצו בו יירות הערך ליצעים שהים משקיעים מוסדיים )בהצעה לא אחידה( ובאותו יום,
והכמות שתוקצה לכל משקיע שאיו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמתו מתוך
סך כל ההזמות של מי שאיו משקיע מוסדי; כל משקיע שאיו משקיע מוסדי ,יהיה רשאי
להגיש הזמה אחת בלבד; עשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל  -יימו אותם
 30%מתוך כלל ההפקה.
 2.6.2התקופה להגשת בקשות
התקופות להגשת בקשות בהצעה לא אחידה זו שעשית על פי תשקיף זה תפורטה בהודעה
המשלימה.
 2.6.3התחייבות רכישה והתחייבות מוקדמת
התחייבות רכישה ממשקיעים מוסדיים והתחייבות לחיתום
עם פרסום תשקיף זה בכוות החברה לפעול לקבלת התחייבות בלתי חוזרת לרכישת יירות
הערך המוצעים ,כולם או חלקם ,ממספר משקיעים מוסדיים ,בהתאם לתאי ההצעה על פי
תשקיף זה )"התחייבויות המוסדיים"( .דבר קיומם של משקיעים מוסדיים שהצעותיהן
תיעיה ,ככל שתיעיה ,לפי פרסום ההודעה המשלימה ,יפורט במסגרת ההודעה המשלימה.
כמו כן ,בכוות החברה להתקשר בהסכם חיתום עם החתמים המתמחרים )כהגדרתם מעלה(
להעמדת חיתום להפקה ,ובהתאם לכך ,יחתמו החתמים המתמחרים על ההודעה המשלימה
ויראו בחתימתם כאמור כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תאי לפרסום ההודעה
המשלימה .יובהר ,כי כון למועד חתימת התשקיף  -ההתחייבות החיתומית טרם כסה
לתוקף ,החברה איה מחויבת להתקשר בהסכם חיתום עם החתמים המתמחרים וההתחייבות
החיתומית תיכס לתוקף רק עם חתימת הסכם חיתום )ככל שייחתם(.
מודגש כי אם מי מהחתמים המתמחרים יידרש לממש את ההתחייבות החיתומית על פי הסכם
החיתום )ככל שייחתם( ,ויירכשו על ידו יירות ערך בהפקה ,כך שלאחר רכישת יירות הערך
כאמור יהפוך אותו חתם מתמחר לבעל עין בחברה ,ובעקבות זאת יפחת שווי החזקות הציבור
במיות החברה מהדרש לצורך רישומן למסחר בבורסה ,יפקיד אותו חתם מתמחר את יירות
הערך החסרים להשלמת שווי החזקות הציבור במיות כדרש ,בידי אמן שהוא חבר בורסה,
ויורה לו ,באופן בלתי חוזר ,למכור ,לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מגבלת שער ,את יירות
הערך ה"ל בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד הרישום למסחר ,כאשר לפחות שליש
מכמות יירות הערך תימכר בתקופה של חודש ממועד הרישום למסחר.
התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים -
עובר למועד פרסום התשקיף מוהל הליך קבלת הזמות )' ('Book Buildingממשקיעים
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מוסדיים באמצעות החתמים המתמחרים.
החברה טרם עתה להזמות מהמשקיעים המוסדיים כאמור כאשר הקצאת היחידות בין
המשקיעים המוסדיים תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לאחר היוועצות בחתמים
המתמחרים .כל הזמות המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשה לחתמים ולחברה
על גבי טפסי הזמה בוסח שיישלח אליהם על ידי החתמים ותקובה במחיר ליחידה ובמספר
היחידות המבוקש לרכישה .יתן יהיה להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה
שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות
הקוב בה בלבד ,וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא כלל בה מלכתחילה .לפיכך,
בקשה שמספר היחידות הקוב בה פחת מיחידה אחת ,לא תתקבל .בקשות המשקיעים
המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהייה בלתי חוזרות .כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי
חוזרת מצד המבקש לקבל את יירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיעות מלאה או חלקית
לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההפקה ,ששמו יפורט בהודעה המשלימה )"רכז ההפקה"( את
המחיר המלא ,על פי תאי התשקיף וההודעה המשלימה ,של יירות הערך המוצעים שיוקצו לו
לבקשתו עקב היעות על פי תאי התשקיף וההודעה המשלימה.
 2.6.4הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים
 2.6.4.1לאחר תום התקופה להגשת הזמות ,היחידות המוצעות תוקציה למזמיים בהצעה
לא אחידה או חלקם ,לפי שיקול דעת החתמים המתמחרים ,בהסכמה עם החברה.
 2.6.4.2במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים המוסדיים המויים
בקבוצתו של חתם להצעה )בין שמכרו לו על ידי החתם המוי בקבוצתו ובין שמכרו
לו על ידי חתם או מפיץ אחר( או בקבוצת מפיץ להצעה ,או שהשקעותיהם מוהלות
על ידי קבוצתו  -על  5%מכמות היחידות שמכרה בהצעה .היה שווי הכסים
המוהלים עבור הציבור על ידי כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם או המפיץ
כאמור גבוה מ 10 -מיליארד ש"ח ,לא תעלה הכמות שתוקצה להם על  10%מכמות
היחידות המוצעות" .קבוצת חתם" או "קבוצת מפיץ" ,לפי העיין ,משמעה כהגדרת
המוח בתקות אופן הצעה לציבור.
 2.6.4.3כל היחידות תימכרה ליצעים במחיר אחיד ליחידה שהיו המחיר ליחידה שיפורסם
בהודעה המשלימה )"המחיר האחיד"( ללא כל החה או הטבה ,למעט עמלות הפצה
למפיצים כפי שמפורטות בפרק זה וכפי שתפורסמה בהודעה המשלימה.
 2.6.5הזמת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לציבור
כאמור מעלה ,החברה תהא רשאית למכור עד  30%מן ההפקה למי שאיו משקיע מוסדי,
ובלבד שהמכירה למי שאיו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה כאשר כל מזמין יוכל להגיש
הזמה אחת בלבד ,במחיר האחיד )כהגדרתו מעלה( ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם
בהודעה המשלימה .הכמות שתוקצה לכל משקיע ,תהא לפי חלקה היחסי של הזמתו מתוך סך
ההזמות בחלק ההפקה הפתוח לכל .סך כל יירות הערך המוזמים בידי מזמין אחד לא יעלה
על השיעורים הקבועים להלן (1) :כאשר שווי יירות הערך המוצעים למשקיעים שאים
מוסדיים מוך מ 100 -מיליון ש"ח  15% -מהכמות המוצעות; ) (2כאשר שווי יירות הערך
המוצעים למשקיעים שאים מוסדיים עולה על  100מיליון ש"ח  25% -מהכמות המוצעת .אם
בהקצאת יירות הערך על פי ההיעות במכרז לציבור כאמור לעיל ,ייווצרו שברי יחידות הם
יעוגלו ,ככל היתן ,ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה
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מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההפקה במחיר ליחידה שקבע.
2.7

מכתבי הקצאה ותעודות
התמלאו כל התאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה ,תקצה החברה למזמיים שהצעתם עתה את
יירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן עתה ,על ידי משלוח תעודות בגין יירות הערך
המוצעים לחברה לרישומים שעל החברה ,כגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד )כפי
שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה( ,על ידי רכז ההפקה לחברה ,ובלבד שההקצאה לא תיעשה
בטרם וכח רכז ההפקה ,כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן ,כאמור בסעיף  2.8להלן.
יצוין ,כי ככל שבמועד הקצאת יירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים טרם הועברה לחברה
מלוא תמורת ההפקה ,תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שיויים הון המופק ,בו יצוין
כי טרם תקבלה תמורת ההפקה .עם קבלת תמורת ההפקה במלואה בידי רכז ההפקה בעבור
החברה או בידי החברה ,תפרסם החברה דיווח וסף על שיויים בהון בו תצוין קבלת תמורת ההפקה.
יובהר ,כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההפקה בגין יירות הערך המוצעים ,לא יתן לרשמם
למסחר בבורסה.
בהתאם להוראות הבורסה כל המיות המוצעות ,המיות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף,
המיות אשר תבעה ממימוש כתבי האופציה המוצעים והמיות שתבעה ממימוש אופציות שהוקצו
לעובדים ולגורמים וספים )כמפורט בפרק  3להלן( תירשמה על שם החברה לרישומים במרשם בעלי
המיות.

2.8

רישום למסחר בבורסה
 2.8.1הבורסה תה את אישורה העקרוי לתשקיף ,המאשר ,כי יירות הערך המוצעים לציבור על פי
תשקיף זה ,המיות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף והמיות שתבעה ממימוש
אופציות שהוקצו לעובדים ולגורמים וספים ,כמפורט בפרק  3להלן) ,ביחד" :המיות
המוצעות"( עומדים בתאי הוראות הבורסה.
 2.8.2טרם פרסום ההודעה המשלימה החברה תפה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את יירות
הערך שלה .אישור הבורסה לרישום למסחר בה של יירות הערך של החברה ,ייתן טרם
פרסומה של ההודעה המשלימה כמפורט בסעיף  2.12להלן תוך שי ) (2ימי עסקים לאחר יום
המכרז תפה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר על פי אישור הבורסה כאמור ,את
המיות האמורות ,בכפוף לאמור בסעיפים  2.8.3ו 2.8.4 -להלן.
 2.8.3על פי החיות הבורסה ,רישום למסחר בבורסה של יירות הערך הכלולים בתשקיף זה מותה
בכך ,ששווי ושיעור החזקות הציבור במיות החברה לאחר הרישום למסחר ,לא יפחתו מהקבוע
בהחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הרשמת בבורסה.
 2.8.4הואיל והחברה התקשרה עם עושה שוק לצורך עשיית שוק במיות החברה ,אזי בהתאם
להחיות הבורסה ,הפיזור המזערי של החזקות הציבור הדרש לצורך רישומן למסחר של מיות
החברה הוא  35מחזיקים לפחות ,כשכל אחד מחזיק בשווי החזקות מזערי של  16,000ש״ח
לפחות )כשלעיין זה ״מחזיק״ ייחשב  -מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי ההחזקה
המזערי למחזיק כאמור או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי
ההחזקה המזערי למחזיק כאמור( .לפרטים אודות הסכם עשיית השוק כאמור ,ראו סעיף 2.8.5
להלן.
בסעיף זה ״מחזיק״  -מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק
הדרש כאמור לעיל ,או מחזיק ביחד עם אחרים ,ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי
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ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.
 2.8.5הסכם עשיית שוק
ביום  11בובמבר  2020התקשרה החברה בהסכם עם אקסלס שואה שירותי בורסה בע"מ
)"עושה השוק"( לפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק במיות החברה בהתאם להוראות הדין,
ובכלל זה ,על פי הוראות תקון הבורסה החלק השלישי ,פרק ט' וההחיות על פיו לעיין עשיית
שוק )"הסכם עשיית השוק"(.להלן עיקרי תאי הסכם עשיית השוק:
 2.8.5.1ההסכם היו לתקופה של שה החל ממועד תחילת המסחר במיות החברה )"תקופת
ההסכם הראשוית"( ,בכפוף לזכאות הצדדים לסיים את ההסכם כאמור בסעיף
 2.8.5.1להלן.
 2.8.5.2הסכם עשיית השוק יוארך מאליו מדי שה לתקופה של שה אחת וספת .על אף
האמור לעיל ,לאחר תקופת ההסכם הראשוית ,כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם
בהודעה של  21יום מראש .כמו כן ,כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם מיידית
במקרה של מיעה חוקית .למרות האמור לעיל ,עושה השוק יהיה רשאי לסיים את
ההסכם ,בהתראה מוקדמת של  72שעות )או במועד קצר מכך ככל שיידרש( ,וזאת ככל
שיחדל לשמש כעושה שוק בהתאם לדרישות ו/או הודעת הבורסה ו/או בהתאם לכל
דין.
 2.8.5.3בגין שירותי עשיית השוק ,תשלם החברה לעושה השוק תשלום חודשי בסכום קבוע
שאיו מהותי לחברה.
 2.8.5.4ביום  11בובמבר  2020קיבל עושה השוק את אישור הבורסה לפעילותו כעושה שוק
במיות החברה.
על פי החיות הבורסה ,במקרה בו חדל עושה השוק מלשמש כעושה שוק או ביטל מכ"ל
הבורסה את האישור שיתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק ,בטרם חלפה שה ממועד רישומן
של מיות החברה למסחר ,תמה החברה עושה שוק אחר תוך  14ימים מהמועד בו חדל עושה
השוק מלשמש כעושה שוק או מהמועד בו ביטל מכ"ל הבורסה את האישור שיתן לעושה
השוק לפעול כעושה שוק ,לפי העיין .בוסף ,עושה השוק יפעל במיות החברה ,החל מיום
המסחר הראשון של מיות החברה ולמשך תקופה של שה לפחות בהתאם לכללים הקבועים
על פי החלק השלישי לתקון הבורסה.
 2.8.6לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיף  2.8.3לעיל ,תבוטל ההצעה ,יירות הערך
המוצעים לא יימכרו ולא יירשמו למסחר בבורסה ולא ייגבו כספים מהמזמיים .התבטלה
ההצעה כאמור לעיל ,תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה )בהתאם למועדים
הקבועים בדין( ,ותפרסם הודעה בדון ביום העסקים הראשון בשי עיתוים יומיים בעלי
תפוצה רחבה ,היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.
2.9

הימעות מעשיית הסדרים שאים כתובים בתשקיף
החברה וחברי הדירקטוריון מתחייבים ,בחתימתם על התשקיף )והחתמים המתמחרים ,אם וככל
שיהיה ,על פי ההודעה המשלימה ,יתחייב בחתימתו על ההודעה המשלימה( ,כדלקמן:
 2.9.1להימע מלעשות הסדרים שאים כתובים בתשקיף או שלא ייכתבו בהודעה המשלימה ,בקשר
עם הצעת יירות ערך ,הפצתם ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימע מלהעיק זכות לרוכשי
יירות הערך על פי ההודעה המשלימה ,למכור את יירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף
ובהודעה המשלימה.
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 2.9.2להימע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים ביגוד לאמור
בפסקה דלעיל.
 2.9.3לא לקבל הזמות ליירות ערך על פי הצעה לציבור זו מאת מפיץ שלא התחייב בכתב לוהג
בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.
 2.10הימעות מדילול הון
בתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת יירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה,
לא תעשה החברה כל פעולה ,להוציא המכירה לציבור לפי התשקיף ועל פי ההודעה המשלימה ,אשר
יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו בתקות יירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבה
וצורה( ,תשכ"ט.1969-
 2.11מיסוי יירות הערך המוצעים לפי התשקיף
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות
בהשקעה ביירות הערך המוצעים.
ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי יירות הערך ,אין מתיימרות להוות פרשות מוסמכת או
מלאה ואף לא תיאור ממצה של הוראות המס הוגעות ליירות הערך הכלולים בתשקיף ,והן אין
באות במקום ייעוץ משפטי ,מיסויי ומקצועי בדון ,שאותו יש לקבל בהתאם לתוים ולסיבות
המיוחדים לכל משקיע ,ולכן ,או ממליצים לפות לקבלת ייעוץ מקצועי בהתאם לתוים של כל
משקיע .כמו כן ,חשוב להדגיש כי בשל השיויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשים
האחרוות ,טרם התגבשה הפרקטיקה האותה ליישום ההוראות לעיל ,ואף ייתכו מספר פרשויות
לגבי אופן יישומן .יתרה מזאת ,ייתכו שיויים וספים מעבר לשיויים שבוצעו עד כה בהוראות.
מטבע הדברים ,לא יתן לצפות את תוכם והשפעתם של השיויים האמורים.
הוראות הדין המתוארות להלן הין למועד התשקיף ועל כן עשויות להשתות עד למועד הצעתם בפועל
של יירות הערך האמורים על פי תשקיף זה .המוח "פקודה" בסעיף זה להלן מתייחס אל פקודת מס
הכסה )וסח חדש( ,התשכ"א.1961-
ביום  25ביולי  2005התקבל בכסת החוק לתיקון פקודת מס הכסה )מס'  ,(147התשס"ה2005-
)"תיקון  ("147אשר פורסם ברשומות ביום  10באוגוסט ) 2005וכס לתוקף ביום  1ביואר ,(2006
וביום  29בדצמבר  2008אישרה הכסת את החוק לתיקון פקודת מס הכסה )מס'  169והוראת שעה(,
התשס"ט") 2008-תיקון  ,("169אשר פורסם ברשומות ביום  31בדצמבר ) 2008וכס לתוקף ביום 1
ביואר ) (2009תיקון  147ותיקון  ,169יחד להלן" :התיקון"( .התיקון שיה באופן יכר את הוראות
פקודת מס הכסה )וסח חדש( ,התשכ"א") 1961-הפקודה"( ,הוגעת למיסוי יירות ערך הסחרים
בבורסה .כמו כן ,במועד פרסום התשקיף ,טרם התפרסמו כל התקות החדשות הצפויות להתפרסם
בעקבות התיקון .בוסף ,במועד פרסום התשקיף לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות
התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון .בוסף ,ביום  29בדצמבר
 ,2008אישרה הכסת את תיקון  169לפקודה ,אשר פורסם ברשומות ביום  31בדצמבר ) 2008וכס
לתוקף ביום  1ביואר  ,(2009וחולל שיויים וספים ביחס למיסוי יירות ערך.
ביום  6בדצמבר  2011פורסם החוק לשיוי טל המס )תיקוי חקיקה( התשע"ב 2011-אשר כס לתוקף
מיום  1ביואר  ,2012לפיו בוטל מתווי הפחתות המס לחברות ויחידים ,כפי שקבע בחוק ההתייעלות
הכלכלית )תיקוי חקיקה ליישום התוכית הכלכלית לשים  2009ו ,(2010-התשס"ט  .2009-ואף
קבע ,בין היתר ,העלאת שיעורי המס על הכסות בידי יחידים בגין רווחי הון ,ריבית ודיבידד מ20%-
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ל 25%-או שיעור מס שולי במקרים מסוימים ,ול"בעל מיות מהותי" 3ביחס לרווח הון ודיבידד מ-
 25%ל 30%-או שיעור מס שולי במקרים מסוימים.
ביום  13באוגוסט  2012פורסם בכסת החוק לצמצום הגירעון ולשיוי טל המס )תיקוי חקיקה(
התשע"ב ,2012-אשר כס לתוקף ביום  1ביואר  ,2013אשר כלל את תיקון  195לפקודה )"תיקון
 ,("195במסגרת תיקון  ,195וסף סעיף 121ב לפקודה אשר מתעדכן מידי שה )הסכום יתואם למדד
מידי שה( ,וכיום הסעיף קובע כי יחיד אשר הכסתו החייבת בשת המס  2020עלתה על  651,600ש"ח,
יהיה חייב במס וסף על חלק הכסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של  3%וספים על
האמור לעיל )להלן יקרא" :מס יסף"( .יצוין כי הכסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכסות לרבות
הכסה מרווח הון ושבח מקרקעין )מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלל רק אם שווי מכירתה
עולה על  4מיליון ש"ח והמכירה איה פטורה ממס לפי כל דין( ,למעט סכום איפלציוי כהגדרתו
בסעיף  88לפקודה וסכום איפלציוי כהגדרתו בסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,תשכ״ג
 .1963ביום  5באוגוסט  ,2013פורסם החוק לשיוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוי חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשים  2013ו ,(2014-התשע״ג ,2013-אשר כלל תיקוים בושאים רבים ומגווים בתחום
המיסוי ,ובמסגרתו ,בין היתר ,צומצמו הוראות הפטור ממס לתושבי חוץ על רווח הון במכירת מיות
חברה תושבת ישראל ,כך שהפטור לא יחול על מכירת מיות של חברה תושבת ישראל שעיקר שווי
כסיה הן זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין או שעיקר שווי הכסים בהחזקתה משקפים
זכויות ליצול משאבי טבע בישראל ,זכות שימוש במקרקעין וזכות האה מפירות המקרקעין בישראל.
כמו כן ,קבע שחברה אשר מחלקת דיבידד מרווחי שיערוך כפי שיוגדרו בתקות מס הכסה אשר
עתידות להתפרסם ,תחשב כמי שמכרה בפועל את הכסים בגים רשמו רווחי השערוך ורכשה אותם
מחדש .תקות כאמור טרם חוקקו עד למועד פרסום תשקיף זה.
ביום  ,29.12.2016פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוי חקיקה ליישום המדייות
הכלכלית לשות התקציב  ,(2017-2018התשע"ו ,2016-אשר במסגרתו תוקן גם תיקון מס'  ,234בו
קבע ,בין היתר ,כי שיעור מס החברות בשים  2017ו 2018-ואילך יעמוד על  24%ו ,23%-בהתאמה.
כמו כן פחתה התקרה לעיין מס יסף סכום זה מתעדכן מידי שה בהתאם לעליית מדד המחירים
לצרכן( ושיעורו הוגדל ל) 3%-כפי שפורט לעיל( ,וכן הופחתו שיעורי המס השולי החלים על יחידים.
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל .יצוין כי ביחס ל"יחיד
שהיה לתושב ישראל לראשוה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס
שוות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור ,יפו לקבלת ייעוץ פרטי לשם בחית זכאותם
להטבות מס בישראל .כמו כן יצוין ,כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או כ"בעלי
מיות מהותיים" כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס וספות על אלו המתוארות להלן.
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאים ״תושב ישראל
לראשוה״ ו-״תושב חוזר ותיק״ כהגדרתם בפקודה.
כמו כן ,ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעיין מיסוי חבר בי אדם תושב חוץ ,מסויגת במקרה
בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו ,או ההים או הזכאים ל 25%-או יותר מההכסות או הרווחים
של תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין ,בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.
לפי הדין הקיים כיום חלים על יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים
בתמצית להלן:
 3יחיד המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר )כהגדרת מוח זה בסעיף  88לפקודה( ,ב 10%-לפחות באחד או יותר
מסוג כלשהו מאמצעי השליטה )כהגדרת מוח זה בסעיף  88לפקודה( בחברה ,במועד מכירת ייר הערך/קבלת הדיבידד או במועד
כלשהו ב 12-החודשים שקדמו לו )"בעל מיות מהותי"(.
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 2.11.1רווח הון ממכירת יירות הערך המוצעים
 2.11.1.1בהתאם לסעיף )91ב() (1לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך על ידי יחיד
תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה,
אך בשיעור שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם
הכסתו החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת יירות ערך על ידי יחיד שהיו "בעל מיות
מהותי" בחברה  -קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר 4,ב-10%
לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה ,5בחברה  -במועד מכירת יירות הערך או
במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו למכירה כאמור .בהתאם לסעיף )91ב()(2
לפקודה ,במכירת יירות ערך כאמור על ידי בעל מיות מהותי שיעור המס לגבי רווח
ההון הריאלי יהא בשיעור שלא יעלה על .30%
 2.11.1.2במכירת מיות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למיות ,יראו כמחיר המקורי של
מיות אלה )לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן( את המחיר המקורי של כתבי
האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושם למיות .כמו
כן ,לצורכי מס יראו את יום הרכישה של המיות כאמור כיום הרכישה של כתבי
האופציה.
 2.11.1.3שיעורי המס כאמור לעיל הים על רווח ההון הריאלי המטרל את רכיב ההצמדה
הגלום ברווח .לעיין זה ,יצוין כי המוח מדד מציין כי בהתאם להוראות סעיף 88
לפקודה ,היו מדד המחירים לצרכן ,ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש כס במטבע
חוץ כדין ,רשאי לבקש שיראו את שער המטבע החוץ כמדד.
 2.11.1.4עד לקביעת הוראות ותאים ליכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א)א()(9
לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 101א)ב( לפקודה ,יחיד שתבע יכוי הוצאות ריבית
ריאלית והפרשי הצמדה ,יחויב רווח ההון שהיה לו במכירת יירות הערך בשיעור של
 .30%שיעורי המס המוגבלים לגבי יחידים בגין רווח הון ריאלי ממכירת ייר ערך,
כאמור לעיל ,לא יחולו ,לגבי יחיד שההכסה בידיו ממכירת יירות ערך היא בגדר
הכסה מ"עסק" ,בהתאם להוראות סעיף  (1)2לפקודה שאז ,יחויב היחיד במס שולי
כקבוע בסעיף  121לפקודה )משת  2018ואילך  -עד .(47%
 2.11.1.5חבר בי אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך בשיעור מס
חברות הקבוע בסעיף )126א( לפקודה )משת  2018ואילך .(23% -
 2.11.1.6ככלל ,תושב חוץ )יחיד או חבר בי אדם( ,כמשמעותו בפקודה ,פטור ממס על רווחי
הון במכירת יירות ערך הסחרים בבורסה ,אם רווח ההון איו במפעל הקבע שלו
בישראל ,אם הרכישה לא הייתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה 2לפקודה או
סעיף  70לחוק מיסוי מקרקעין .היה יום רכישתו של ייר הערך לפי יום רישומו
למסחר בבורסה ולא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף )97ב(3
לפקודה ,יחויב חלק רווח ההון שהיה צמח אילו היה ייר הערך מכר לפי יום
רישומו למסחר בבורסה ,בהתאם לתאים המפורטים בסעיף )97ב (2לפקודה.
האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בי אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי
שליטה 6בו ,או ההים ,או הזכאים ל 25% -או יותר מההכסות או מהרווחים של
 4כהגדרת "יחיד עם אחר" בסעיף  88לפקודה.
 5כהגדרת "אמצעי שליטה" בסעיף  88לפקודה.
 6כהגדרתם בסעיף 68א לפקודה.
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חבר בי האדם תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין כאמור לפי סעיף 68א לפקודה.
במקרה שפטור כאמור איו חל ,ככלל ,אפשר שיחולו הוראות פטור של אמה למיעת
מיסוי כפל )אם קיימת( בין ישראל למדית התושבות של תושב החוץ ,הכל בהתאם
להוראות האמה הרלווטית.
 2.11.1.7לעיין יכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת יירות הערך המוצעים,
בהתאם לתקות מס הכסה )יכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת ייר
ערך ,במכירת יחידה בקרן אמות או בעסקה עתידית( ,תשס"ג") 2002-תקות יכוי
מתמורה"( ,על המשלם תמורה במכירת יירות הערך ,למוכר ,לכות מס בשיעור של
 25%מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר היו יחיד ,ובשיעור הקבוע במסגרת הוראות
סעיף )126א( לפקודה מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר היו חבר בי אדם .זאת,
כפוף לאישור פטור )או שיעור מופחת( מיכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המסים
וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למכה במקור לבצע בתאים מסוימים בהתאם
לתקה  9לתקות יכוי מתמורה .לתושב חוץ לא יוכה מס במקור כאמור בהתקיים
תאים מסוימים הקבועים בתקות האמורות בסעיף זה ,ובאם התאים אים
מתקיימים יוכה מס רווח הון כאמור לעיל או בהתאם לאישור על שיעור יכוי מס
מופחת מאת רשות המסים .כמו כן ,לא יוכה מס במקור לקופות גמל ,קרות אמות
וגופים וספים הפטורים מיכוי מס במקור לפי הדין .יצוין ,כי באם במועד המכירה
לא וכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף
)91ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.
 2.11.1.8ככל שיירות הערך המוצעים על-פי התשקיף יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור היכוי
במקור שיוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה  30%מהתמורה ,כל עוד לא
הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של יכוי מס במקור )או פטור
מיכוי מס במקור(.
 2.11.1.9תקות היכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהיו
תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור ,אם הגיש תושב החוץ למוסד
הכספי בתוך  14ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל  -3שים ,אם היה בישראל ,הוא
או בא כוחו ,הצהרה בטופס  2402על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.
 2.11.2קיזוז הפסדים ממכירת יירות הערך המוצעים
 2.11.2.1לגבי קיזוז הפסדים ממכירת יירות הערך המוצעים ,יותר ככלל ,קיזוז הפסד הון,
שאילו היה רווח הון היה חייב במס ,שהיה בשת המס ממכירת ייר ערך כגד רווחי
הון ושבח מקרקעין שיבעו ממכירת כל כס שהוא ,בישראל או מחוצה לה )למעט
רווח הון איפלציוי חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל.(3.5 -
 2.11.2.2ביום  31באוגוסט  2011פורסם ברשומות תיקון תקות יכוי מתמורה ,אשר כס
לתוקף ביום  1ביואר  .2012במסגרת התיקון כאמור בתקה  9לתקות יכוי
מתמורה ,כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך יכוי המס במקור על ידי המשלם ,בין
היתר ,ממכירת יירות ערך סחרים )"יירות סחירים"( יקזז החייב כהגדרתו
בתקות יכוי מתמורה את הפסד ההון שוצר ממכירת יירות סחירים שהיו ביהולו
ובכפוף לכך שהרווח וצר באותה שת מס שבה וצר ההפסד ,בין טרם יצירת ההפסד
ובין לאחר המועד האמור .פקיד השומה רשאי לאשר במקרים מסוימים לצרכי יכוי
המס במקור קיזוז הפסדים מתיק יירות ערך המוהל שלא על ידי החייב כהגדרתו
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בתקות יכוי מתמורה.
 2.11.2.3בהתאם להוראות סעיף )92א() (4לפקודה ,הפסד הון שוצר בשת המס יתן יהיה
לקיזוז גם כגד ריבית או דיבידד ששולם בגין אותו ייר ערך ו/או כגד ריבית
ודיבידד ששולמו בשל יירות ערך אחרים באותה שת מס )ובלבד ששיעור המס החל
על ריבית ודיבידד מייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע במסגרת
סעיף )126א( לפקודה אם הוא חבר בי אדם ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב)(1
או 125ג)ב( לפקודה אם הוא יחיד  .קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון
כגד רווחי הון או כגד הכסות ריבית או דיבידד כאמור.
 2.11.2.4הפסד שלא יתן לקזזו כאמור לעיל ,יקוזז כגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף )92ב(
לפקודה בשות המס הבאות ,לאחר השה שבה וצר ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד
השומה דוח לשת המס בה היה הפסד.
 2.11.2.5בכל הוגע לקיזוז הפסדים מיירות ערך סחירים שוצרו קודם לשת  2006קיימות
מגבלות וספות לגבי אופן הקיזוז אשר קבעו בהוראות התחולה לסעיף  92לפקודה
לפי התיקון.
 2.11.2.6בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה ובכפוף לתאים הקבועים באותו סעיף ,למוכר
מיה שהיו חברה או יחיד אשר יהיה בעל מיות מהותי בחברה יחול הסעיף כאמור
הקובע כי על חלק מהרווחים הראויים לחלוקה 7בהתאם לחלקו היחסי ברווחים של
המוכר יחול שיעור המס החל לגבי דיבידד ולא השיעור הקבוע בסעיף  91לפקודה.
 2.11.2.7בהתאם להראות סעיף 94ג לפקודה ,במכירת מיה על ידי חבר בי אדם ,יופחת
מסכום הפסד ההון אשר וצר ממכירת המיה ,סכום דיבידד שהתקבל בשל המיה
במשך  24החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד ,למעט דיבידד
ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ לישראל( בשיעור  15%או יותר.
 2.11.3קיזוז הפסדים בידי בעל מיות בחברה
קרן השקעות במקרקעין היה גוף שקוף לצרכי מס ובהתאם לכך הכסות שמחולקות מהחברה
לבעלי המיות שומרות על סיווגן ,כך שחלוקת הכסות מדמי שכירות מהוות הכסה פירותית
)אך לא מיגיעה אישית( ,הכסות משבח מקרקעין מהוות הכסה הוית וככל שלבעלי המיות
הפסדים ברי קיזוז כגד הכסה זו בהתאם לסיווג ההכסה ,קיזוז זה מתאפשר בתיקם האישי,
בכפוף להוראות סעיפים  28ו 92-לפקודה .הפסדים שהיו לקרן ההשקעות לא יותרו בקיזוז כגד
הכסתם של בעלי המיות.
 2.11.4שיעור המס שיחול על הכסות מדיבידד בגין החברה
לפרטים בקשר עם העברת הכסה החייבת לצרכי מס של החברה לבעלי מיותיה ,ושיעורי המס
שיחולו על דיבידד שמקורו במיות החברה ,ראו להלן.
החל מיום  1ביואר 2013 ,יכוי מס במקור מדיבידד ששילם חבר בי אדם תושב ישראל
שמיותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מיות המוחזקות בחברה לרישומים ,יהיה באמצעות
מוסד כספי.
 2.11.4.1דיבידד שמקורו במיות החברה ,ובלבד שאיו דיבידד שמקורו במפעל מאושר או
מפעל מוטב או מפעל מועדף כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט 1959 -

 7כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה.
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)"חוק העידוד"( ,ככלל ,יהיה חייב ,בהתאם לסעיף 125ב) (1לפקודה ,במס בידי
יחידים בשיעור של  , 25%למעט לגבי יחיד שהיו בעל מיות מהותי בחברה במועד
קבלת הדיבידד או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו לו ,אשר שיעור המס לגביו
יהיה ,בהתאם לסעיף 125ב) (2לפקודה.30% ,
 2.11.4.2ככלל ,דיבידד המתקבל בידי חברה תושבת ישראל לא יבוא במיין ההכסה
החייבת ,ובלבד שמקור הדיבידד איו בהכסות שהופקו או שצמחו מחוץ לישראל
ותקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בי אדם אחר החייב במס חברות ,ואיו
מדיבידד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב ,כהגדרתם בחוק העידוד )למעט
לגבי חברה שבחרה לעבור לתחולת המפעל המועדף עד לשת המס .(2015
 2.11.4.3סעיף )126ב( לפקודה קובע ,כי בחישוב הכסתו החייבת של חבר בי אדם )למעט
חברה משפחתית( ,לא תיכלל הכסה מחלוקת רווחים או מדיבידד שמקורו
בהכסות שהופקו או שצמחו בישראל ואשר תקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בי
אדם אחר החייב במס חברות.
 2.11.4.4דיבידד שמקורו בהכסות שהופקו או צמחו מחוץ לישראל וכן דיבידד שמקורו
מחוץ לישראל ,יהיה חייב במס חברות בשיעור של ) 23%או כפי שיהיה מעת לעת(.
לפי סעיף 125ב) (3דיבידד המתקבל בידי חברה משפחתית יחויב בשיעור של 25%
למעט אם "הישום המייצג" היו "בעל מיות מהותי" בחברה המחלקת ,שאז
הדיבידד ימוסה בשיעור של  , 30%והכל לפי הוראות הסעיף.
 2.11.4.5תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידדים בשיעור של  ,25%למעט תושב חוץ שהיה
בעל מיות מהותי במועד קבלת הדיבידד או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו
לו ,שאז יהא שיעור המס  , 30%אולם שיעורי מס אלו עשויים להיות מופחתים
בהתאם להוראות אמה למיעת כפל המס )אם קיימת ורלווטית( שכרתה בין
מדית ישראל ובין מדית התושבות של תושב החוץ.
 2.11.4.6דיבידד המתקבל בידי קרן אמות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים
על היחיד שההכסה איה הכסה מעסק או משלח יד בידיו אלא אם קבע במפורש
אחרת.
 2.11.4.7קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף
 (2)9לפקודה ,יהיו פטורים ממס בגין דיבידד כאמור ,ובלבד שההכסות כאמור אין
מהוות בידיהם הכסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ובכפוף לתאים אשר בסעיף (2)9
לפקודה כאמור.
 2.11.4.8בהתאם לתקות מס הכסה )יכוי מריבית ,מדיבידד ומרווחים מסוימים( ,התשס"ו
  ,2005שיעור המס שיש לכות במקור על דיבידד ליחיד ולתושב חוץ )יחיד וחברבי אדם( בגין מיות החברה ,לרבות בחלוקה לבעל מיות כאמור שהיו בעל מיות
מהותי בחברה ,במועד קבלת הדיבידד או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו לו
ואשר מיותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים ,יהיה בשיעור של  . 25%לגבי
תושב חוץ שיעור יכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות האמה למיעת כפל מס
שכרתה בין מדית ישראל למדית תושבותו של המקבל וקבלת אישור מתאים
מרשות המיסים מראש.
 2.11.4.9לא יוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קרות אמות וגופים וספים

ב21-
הפטורים מיכוי מס במקור לפי הדין .כמו כן ,ככל שלגבי הדיבידד קבע שיעור מס
מוגבל על פי דין ,יוכה מס במקור על פי השיעור שקבע גם אם בעל המיות היו
חבר בי אדם תושב ישראל.
 2.11.5מס על הכסות גבוהות
בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה ,שעייו הטלת מס וסף על הכסות גבוהות ,יחיד אשר
הכסתו החייבת הכוללת בשת המס עולה על סכום מסוים ) 651,600ש"ח בשת  2020כאשר
הסכום מתעדכן באופן שתי( ,יהא חייב במס וסף בשיעור של  3%על הכסתו החייבת העולה
על סך זה .יש לציין כי הכסתו החייבת לעיין הסעיף כאמור כוללת גם הכסות מכל מקור
שהוא כאמור בסעיפים  2ו 3 -לפקודה לרבות רווחי הון ושבח כמשמעותו בחוק מיסוי
מקרקעין.
יש לציין כי בשל השיויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון ובפרק שי  1לפקודה ,בשים
האחרוות ,טרם התגבשה הפרקטיקה האותה ליישום ההוראות לעיל ,ואף ייתכו מספר פרשויות
לגבי אופן יישומן .יתרה מזאת ,ייתכו שיויים וספים מעבר לשיויים שבוצעו עד כה בהוראות.
מטבע הדברים ,לא יתן לצפות את תוכם והשפעתם של השיויים האמורים.
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה
ביירות הערך המוצעים .האמור לעיל איו מתיימר להיות פרשות מוסמכת של הוראות החוק
הזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס הוגעות למיסוי יירות ערך ,ואיו בא במקום יעוץ
מקצועי בדון ,בהתאם לתוים המיוחדים ולסיבות הייחודיות לכל משקיע .מוצע כי רוכשי יירות
הערך המוצעים יפו לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לתוים המיוחדים הוגעים לכל רוכש ייר ערך.
 2.12ההודעה המשלימה
כאמור מעלה ,לאחר פרסום התשקיף תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף )16א (2)(1לחוק
יירות ערך ותקות הודעה משלימה .בהודעה המשלימה יושלמו ויעודכו הפרטים החסרים בתשקיף
זה ,לרבות ,אך לא רק ,שיויים ,ככל שיהיו בכמות ותאי ההצעה .בהודעה המשלימה יכללו הפרטים
הדרשים בהתאם לתקות הודעה משלימה ובכלל זאת ,התוים הבאים:
 2.12.1אישור הבורסה לרישום למסחר של יירות הערך המוצעים לציבור על פי התשקיף.
 2.12.2מועד המכרז לציבור )ככל שיערך( ,המועד להגשת הבקשות לרכישות היחידות מטעם הציבור
ופרטי רכז ההפקה.
 2.12.3פירוט הוצאות בשל הצעת יירות הערך המוצעים והפקתם ,ועמלות ריכוז והפצה.
 2.12.4שיוי בכמות ו/או במחיר יירות הערך המוצעים על פי התשקיף )ככל שיהיו( בשיעור שלא
יעלה על  20%מהכמות ו/או מהמחיר המצויים בסעיף  2.3לעיל ,בהתאמה ,ובכפוף לכך
שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר לא תשוה ביותר מ 30% -מן המכפלה האמורה
הגזרת מן המחיר והכמות שצויו בתשקיף .הכמות והמחיר העדכיים יפורטו בהודעה
המשלימה.
 2.12.5שיוי העולה על השיוי האמור בסעיף  2.12.4לעיל יתאפשר ובלבד שלא ישוה אף אחד מבין
המחיר או הכמות של יירות הערך המוצעים ביותר מ 50% -מן הכמות ומן המחיר שצויו
בסעיף  2.6לעיל ,לפי העיין ,ומכפלת המחיר בכמות לא תשוה ביותר מ 50% -מן המכפלה
האמורה הגזרת מן הכמות והמחיר שצויו בתשקיף .הכמות והמחיר העדכיים יפורטו
בהודעה המשלימה.
 2.12.6כל פרט אשר תיקוו מתחייב כתוצאה מהשיוי בתאי יירות הערך ,כאמור בסעיף  2.4לעיל,
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לרבות הוצאות ,תמורת יירות הערך וייעודה .בוסף ייתן פירוט ההתחייבויות המוקדמות
שיתו ,לרבות שמות המשקיעים המוסדיים כהגדרתם בתקות ההצעה ,הכמות והמחיר
להם התחייבו והתקופה להגשת בקשות לרכישת יירות הערך על ידי הציבור.
 2.12.7פורסמה הודעה משלימה ,התקופה להגשת בקשות לרכישת יירות הערך על פי התשקיף
וההודעה המשלימה ,על ידי הציבור ,תסתיים לא לפי תום שבע ) (7שעות ומתוכן חמש )(5
שעות מסחר לפחות ,ממועד פרסום ההודעה המשלימה.
 2.12.8ההודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המג"א ותופץ באופן ובמקומות שבהם
פורסם התשקיף .עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי פרד מהתשקיף ותצורף
לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה.
 2.12.9בהודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החתמים המתמחרים.
 2.13ריכוז ,חיתום והפצה
 2.13.1בכפוף להוראות כל דין ,בגין הצעת יירות ערך על פי תשקיף זה ,תהיה החברה רשאית
להתקשר עם רכז הפקה בהסכם לריכוז הפקה ,לשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז
ההפקה ,והכל בהתאם לתאים שיפורטו בהודעה המשלימה.
 2.13.2בכפוף להוראות כל דין ,תהיה החברה רשאית להתקשר עם החתמים המתמחרים וחתמים
אחרים )להלן יחד" :החתמים"( ,לצורך הבטחת ההצעה על פי תשקיף זה בחיתום ולשלם
עמלות חיתום ותשלומים אחרים .עיקרי הסכם החיתום ,לרבות שמות החתמים,
המתמחרים והאחרים ,שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה ,העמלות השוות וקיומה של
התחייבות לשיפוי החתמים ,ככל שיהיו ,יפורטו בהודעה המשלימה .יובהר ,כי הצעת יירות
ערך על פי תשקיף זה חייבת בחיתום לרכישתן של לפחות  25%מהיחידות מתוך היחידות
המוצעות על פי תשקיף זה .כון למועד התשקיף ,אין כל וודאות ,כי הסכם חיתום כאמור
ייחתם ויירות הערך של החברה יובטחו בחיתום מלא או חלקי.
 2.13.3בכוות החברה להתקשר בהסכם חיתום עם החתמים המתמחרים )כהגדרתו מעלה( אשר
עיקריו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה ,לרבות אך לא רק ,עמלת חיתום ,עמלת הפצה,
עמלת ריכוז ועוד .הסכם החיתום יכס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה.
 2.13.4בכל מקרה בו תהייה קיימות התקשרויות עם מפיצים וספים לאלו המפורטים בתשקיף זה
ייתן גילוי במסגרת ההודעה המשלימה בדבר זהותם ,עמלות ההפצה שהם אמורים לקבל,
עמידתם בתאי כשירות ,וכן פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין
המפיצים לחברה ו/או לבעלי העיין בה ,ככל שקיים .כמו כן ,בכפוף להוראות כל דין ,בגין
הצעת יירות ערך על פי תשקיף זה ,תהיה החברה רשאית להתקשר עם מפיצים ,לשלם עמלות
הפצה למי שישמש כמפיץ ,בשיעור ועל פי יתר התאים ,כפי שיפורטו בהודעה המשלימה.
 2.14ותי שירותים וספים
במסגרת ההודעה המשלימה ייתן גילוי אודות זהות ותי השירותים הוספים )לפי העיין( בגין
ההפקה ,תפקידם והעמלה ו/או השכר אותו הם זכאים לקבל ,וכן גילוי לגבי יגודי עייים
פוטציאלים ,אם וככל שיהיו.
 2.15הצעת יירות הערך על פי תשקיף המדף
על פי תשקיף מדף זה ,יכול שיוצעו בעתיד לציבור מיות רגילות של החברה )מטעם החברה או מציע
אחר( ,אגרות חוב שאין יתות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של
החברה ,כפי שתהייה ,מעת לעת( ,אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה )לרבות בדרך של
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הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה ,כפי שתהייה ,מעת לעת(,
כתבי אופציה היתים למימוש למיות החברה ,כתבי אופציה היתים למימוש לאגרות חוב ולאגרות
חוב היתות להמרה למיות החברה ויירות ערך מסחריים .הצעת יירות הערך על פי תשקיף מדף
זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק יירות ערך ,באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם
יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותאי יירות הערך והרכב היחידות
המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות הבורסה ,כפי שתהייה באותה העת.
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פרק  - 3הון החברה
 .3.1הון המיות הרשום והמופק של החברה כון למועד התשקיף*
סוג ייר הערך **

מספר
מיות בהון
הרשום

מספר מיות
בהון המופק

מספר מיות רגילות
בהון המופק לאחר
מימוש אופציות
והמרת מיות ללא
זכות הצבעה ומיות
הבכורה עובר
לרישום למסחר
בבורסה

מיות רגילות בות  0.01ש"ח ע") .מיות רגילות"(

4,426,835

255,507

255,507

מיות ללא זכות הצבעה בות  0.01ש"ח ע") .מיות ללא זכות הצבעה"(

50,000

8,444

8,444

מיות בכורה א' בות  0.01ש"ח ע") .מיות בכורה א'"(

43,013

43,013

43,013

מיות בכורה א' 1בות  0.01ש"ח ע") .מיות בכורה א'("1

72,022

72,022

72,022

מיות בכורה א' 2בות  0.01ש"ח ע") .מיות בכורה א'("2

37,830

37,830

37,830

מיות בכורה א' 3בות  0.01ש"ח ע") .מיות בכורה א'("3

31,548

31,548

46,568

מיות בכורה א' 4בות  0.01ש"ח ע") .מיות בכורה א'("4

20,508

120,508

36,32627,139

מיות בכורה א' 5בות  0.01ש"ח ע") .מיות בכורה א'("5

318,2424

262,491534

262,491534

סך הכל

5,000,000

731,406

753,0572

* יובהר כי עובר לרישום יירות הערך למסחר בבורסה על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה ,יומרו
מיידית כל המיות ללא זכות הצבעה ,מיות בכורה א' ,מיות בכורה א' ,1מיות בכורה א' ,2מיות
בכורה א' ,3מיות בכורה א' 4ומיות בכורה א') 5וביחד" ,מיות הבכורה"( למיות רגילות של החברה
לפי היחסים כדלקמן) :א( המיות ללא זכות הצבעה ,מיות בכורה א' ,מיות בכורה א' ,1בות בכורה
א' 2ומיות בכורה א' 5יומרו ביחס של ) 1:1ב( מיות בכורה א' 3יומרו ביחס של  1מיית בכורה א'3
ל 1.4761-מיות רגילות; )ג( מיות בכורה א' 4יומרו ביחס של  1מיית בכורה א' 4ל 1.7713-מיות
רגילות ,כך שלאחר השלמת ההפקה על בסיס תשקיף זה וההודעה המשלימה ,תהייה כל המיות
בהוה הרשום והמופק של החברה ,מיות רגילות ,וכן כתבי אופציה שהוקצו לעובדים ,ושאי משרה
ויועצים של החברה ,יהיו יתים למימוש למיות רגילות בלבד )"השטחת ההון"( .בוסף ,בד בבד עם
ביצוע השטחת ההון ,יבוצע הליך של פיצול מיות החברה ,במסגרתו תפוצל כל מיה רגילה של החברה
בעלת ערך קוב של  0.01ש"ח למאה מיות רגילות בות  0.0001ש"ח )"פיצול ההון"(.
** הזכויות הצמודות למיות הבכורה כוללות ,בין היתר ,הגת אטי דילול ,זכות מצרות ,זכות סירוב
ראשוה ,זכויות וטו ,זכות הצטרפות למכירה וכן קדימות על פי בעלי מיות אחרים בחלוקת

 1מיות בכורה א' 4מוקצות מכוח כתבי האופציה שהועקו במסגרת סבב השקעה בכורה א') 3לפירוט ראו סעיף  ((3)3.2.3הפוקעות
בקרות אירוע ההפקה ויתות למימוש במזומן או על בסיס חישוב טו .לפיכך ,ככל ש) :א( בעלי האופציות יבחרו שלא לממש
את האופציה והאופציות תפקעה; או )ב( בעלי האופציה )או חלקם( יבחרו לממש את כתבי האופציה על בסיס חישוב טו ,סך
המיות בכורה א' 4המופקות טרם ההפקה יהיה מוך יותר.
 2יצוין ,כי לאחר פיצול ההון כאמור לעיל ,סך המיות רגילות בהון המופק במועד התשקיף תהייה  75,305,675מיות רגילות.
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דיבידדים ובחלוקת כסים בפירוק או באירוע דמוי פירוק ) .3(Deemed Liquidationלאור השטחת
ההון כאמור ,זכויות אלו יבוטלו עם המרת כלל סוגי המיות למיות רגילות של החברה.
 .3.2השיויים שחלו בהון המיות הרשום ובהון המיות המופק והפרע של החברה בשלוש השים
שקדמו למועד התשקיף
 .3.2.1ההון הרשום של החברה
בחודש ספטמבר  2017עמד ההון הרשום של החברה על  10,000ש"ח ,שהיה מורכב מ –
 1,000,000מיות בות  0.01ש"ח ערך קוב כל אחת ) 920,853מיות רגילות 50,000 ,מיות ללא
זכות הצבעה ו  29,147 -מיות בכורה מסוג א'(.
ביום  9ביולי  ,2020במסגרת סבב השקעה בכורה א') 5-כהגדרתו להלן( ,החליטה אסיפת בעלי
המיות של החברה על הגדלת הוה הרשום של החברה ב 40,000-ש"ח ע ..וספים ,כך שסך
ההון הרשום של החברה יעמוד על  50,000ש"ח.
למועד התשקיף ,עומד ההון הרשום של החברה על  50,000ש"ח ,המורכב מ  5,000,000 -מיות
בות  0.01ש"ח ערך קוב כל אחת ) 4,426,835מיות רגילות 50,000 ,מיות ללא זכות הצבעה,
 43,013מיות בכורה מסוג א' 72,022 ,מיות בכורה מסוג א' 37,830 ,1-מיות בכורה מסוג א'-
 31,548 ,2מיות בכורה מסוג א' 20,508 ,3-מיות בכורה מסוג א' ,4-ו 318,244-מיות בכורה
א'.(5-
* לאחר השטחת ההון ופיצול ההון כאמור לעיל ,ההון הרשום בטרם ההפקה ובכפוף לה יהיה
 50,000ש"ח מחולק ל 500,000,000-מיות רגילות  0.0001ש"ח ע ..כל אחת.
 .3.2.2ההון המופק של החברה
תאריך

מהות השיוי
הקצאת מיות
רגילות  /בכורה

ספטמבר

יתרת הפתיחה

 390,878מיות רגילות 16,102 ,מיות
-

2017

-

א'4

 390,878מיות רגילות 16,102 ,מיות

במסגרת תיקון לסבב

 10,865מיות בכורה

ללא זכות הצבעה 40,012 ,מיות

השקעה של מיות בכורה א'

א'

בכורה א'

משת

22/11/2017

ללא זכות הצבעה 29,147 ,מיות
בכורה

הקצאה וספת של מיות
21/11/2017

סה"כ הון מופק ופרע )כל המיות
הין בערך קוב של  0.01ש"ח(

שווי חברה לפי
הכסף )בדולר
ארה"ב(

41,376,283

52016

הקצאת מיות במסגרת סבב

 3,001מיות בכורה

 390,878מיות רגילות 16,102 ,מיות

השקעה של מיות בכורה א'1

א' ו 72,022-מיות

ללא זכות הצבעה 43,013 ,מיות

בכורה א'1-

בכורה א' 72,022 ,מיות בכורה א'1-

60,000,000

 3אירוע דמוי פירוק הוגדר בתקון החברה כפי שהיה בתוקף עד להפקה ושא תשקיף זה כאירוע של (1) :חיסול החברה; ) (2מכירת
החברה על דרך של מיזוג או שיוי שליטה או בכל דרך אחרת )למעט עסקה בה בעלי המיות טרם העסקה ממשיכים להחזיק
ברוב מיות החברה השורדת לאחר השלמת העסקה(; ) (3מכירת רוב מיות החברה; )  (4מכירה או חיסול של כל או רוב כסי
החברה או זכויותיה בכסים ,לרבות בדרך של רישיון או רישיון משה; )  (5פירוק מרצון על ידי בעלי המיות או ) (6מיזוג.
 112,236 4מיות רגילות בהחזקת משה מלר 100,000 ,מיות רגילות בהחזקת ערן מלר 119,039 ,מיות רגילות בהחזקת סוורת',
 44,638מיות רגילות בהחזקת ליגוב 14,965 ,מיות רגילות בהחזקת בעלי מיות שאים בעל עיין 16,102 ,מיות ללא זכות
הצבעה בהחזקת בעלי מיות שאים בעל עיין 7,287 ,מיות בכורה א' בהחזקת משה מלר 14,573 ,מיות בכורה א' בהחזקת
סוורת' 5,465 ,מיות בכורה א' בהחזקת ליגוב ו 1,822 -מיות בכורה א' בהחזקת בעל מיות שאיו בעל עיין.
 5הקצאת  10,865מיות בכורה מסוג א' במסגרת תיקון הסכם סבב השקעה בכורה א') 1להלן ,ה"ש  ,(85בחלוקה הבאה2,716 :
מיות בכורה א' למשה מלר 5,433 ,מיות בכורה א' לסוורת' 2,037 ,מיות בכורה א' לליגוב ו 679-מיות בכורה א' לבעל מיות
שאיו בעל עיין .יצוין ,כי סוורת' השקיעו בחברה במספר סבבי השקעה ,כאשר ההשקעה הראשוה בוצעה בחודש אוגוסט .2013
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והמרת הלוואה המירה
משת

62017

הקצאת מיות במסגרת סבב
31/10/2018

השקעה בכורה

א'72

 390,878מיות רגילות 16,102 ,מיות
 36,375מיות בכורה

ללא זכות הצבעה 43,013 ,מיות

א'2-

בכורה א' 72,022 ,מיות בכורה א',1-

76,230,125

 36,375מיות בכורה א'2-
 390,878מיות רגילות 16,102 ,מיות

הקצאת מיות במסגרת
19/11/2018

תוספת לסבב השקעה בכורה

 1,455מיות בכורה

ללא זכות הצבעה 43,013 ,מיות

א'82

א'2-

בכורה א' 72,022 ,מיות בכורה א',1-

76,230,125

 37,830מיות בכורה א'2-
הקצאת מיות במסגרת סבב
השקעה בכורה א' 93והמרת
20/01/2020

הלוואת הגישור ההמירה
) 2019כהגדרתה

להלן(10

 31,548מיות בכורה
א';3-
 20,508אופציות
לרכישת מיות
בכורה

א'114-

הצבעה למיות
19/04/2020

ללא זכות הצבעה 43,013 ,מיות
בכורה א' 72,022 ,מיות בכורה א',1-

100,000,000

 37,830מיות בכורה א'31,548 ,2-
מיות בכורה א' 20,508 ;3-אופציות
לרכישת מיות בכורה א'4-
 398,536מיות רגילות 8,444 ,מיות

המרת מיות ללא זכות
רגילות12

 390,878מיות רגילות 16,102 ,מיות

 7,658מיות רגילות

ללא זכות הצבעה 43,013 ,מיות

וקיטון של 7,658

בכורה א' 72,022 ,מיות בכורה א',1-

מיות ללא זכות

 37,830מיות בכורה א'31,548 ,2-

הצבעה

מיות בכורה א' 20,508 ;3-אופציות

-

לרכישת מיות בכורה א'4-

09/07/2020

הקצאת מיות עקב מימוש

 401,936מיות רגילות 8,444 ,מיות

כתבי אופציות שהועקו

ללא זכות הצבעה 43,013 ,מיות

לעובדים13

 3,400מיות רגילות

בכורה א' 72,022 ,מיות בכורה א',1-
 37,830מיות בכורה א'31,548 ,2-

-

מיות בכורה א' 20,508 ;3-אופציות
לרכישת מיות בכורה א'4-

13/07/2020

הקצאת מיות במסגרת סבב

המרת 146,429

 255,507מיות רגילות 8,444 ,מיות

השקעה בכורה א' 5והמרה

מיות רגילות ל –

ללא זכות הצבעה 43,013 ,מיות

של מיות רגילות למיות

 146,429מיות

בכורה א' 72,022 ,מיות בכורה א',1-

בכורה א' 5-במסגרת עסקת

בכורה א';5-

 37,830מיות בכורה א'31,548 ,2-

והקצאת

מיות בכורה א' 20,508 ,3-אופציות

המכירה )כהגדרתה

להלן(14

 114,347מיות

לרכישת מיות בכורה א'260,776 ;4-

בכורה א' 5-וספות

מיות בכורה א'5-

109,525,460

 6ביום  22בובמבר  2017השלימה החברה סבב גיוס הון מהראל על פיו בתמורה לסך השקעה של כ 5-מיליון דולר ארה"ב ,הוקצו
להראל  40,012מיות בכורה א' 1של החברה במחיר של  124.96דולר ארה"ב למיה )"סבב השקעה בכורה א' .("1בד בבד ,הומרו
הלוואות המירות עם משקיעים קיימים של החברה ל 32,010-מיות בכורה א' 16,005 :1מיות בכורה א' 1לסוורת' 6,002 ,מיות
בכורה א' 1לליגוב 8,002 ,מיות בכורה א' 1למשה מלר 2,001 ,מיות בכורה א' 1לבעל מיות שאיו בעל עיין ,וכן הומרה הלוואה
המירה עם משקיע קיים של החברה ל 5,0023,001-מיות בכורה א' לבעלי מיות שאיום בעל י עיין.
 7ראו פירוט בסעיף  ((1)3.2.3להלן.
 8ראו פירוט בסעיף  ((1)3.2.3להלן.
 9ראו פירוט בסעיף  ((33.2.3להלן.
 10ראו פירוט על אודות הלוואת הגישור ההמירה בסעיף  ((23.2.3להלן.
 11בהתאם לחלוקה המפורטת בה"ש .18
 12המרת מיות לעובד לשעבר של החברה ,אשר איו בעל עיין.
 13מימוש  2,600אופציות המוחזקות ע"י ושאי משרה ו 800-אופציות המוחזקות ע"י עובדים של החברה ,אשר אים בעלי עיין,
למיות רגילות.
 14ראו פירוט בסעיף  ((43.2.3להלן.
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השקעות בהון החברה ועסקאות במיותיה
 .3.2.1.3.2.3סבבי השקעה בחברה
להלן יובאו פרטים על גיוסי הון שביצעה החברה במהלך השתיים שקדמו למועד התשקיף או
שהיו בתוקף במהלך תקופה זו:
) (1ביום  19בובמבר  ,2018השלימה החברה סבב גיוס הון מהראל חברה לביטוח בע"מ
)"הראל"( ומבעל מיות שאיו בעל עיין ,על פיו בתמורה לסך השקעה של כ 5.2-מיליון
דולר ארה"ב ,הוקצו להראל ולבעל המיות שאיו בעל עיין כאמור  36,375ו 1,455 -מיות
בכורה א' 2של החברה ,15בהתאמה ,במחיר של  137.459דולר ארה"ב למיה )"סבב השקעה
בכורה א'.("2
) (2ביום  29בובמבר  2019חתמה החברה על הלוואת גישור המירה עם משקיעים קיימים של
החברה )"משקיעי הלוואת הגישור ההמירה  ("2019במסגרתה גייסה החברה סך כולל של
כ 2.5-מיליון דולר ארה"ב )"הלוואת הגישור ההמירה  ,("2019אשר לא שאה ריבית,
ולפיה ,בין היתר ,במקרה בו החברה משלימה "גיוס לא-כשיר" ) Non-Qualified
) (Financingכהגדרת מוח זה בהלוואת הגישור ההמירה  (2019לפי שהתרחש "אירוע
מפעיל" )כהגדרת מוח זה בהלוואת הגישור ההמירה  ,(2019לכל משקיע שהשתתף
בהלוואת הגישור ההמירה  2019ישה הזכות להמיר את השקעתו למיות הבכירות ביותר
שיופקו באותו "גיוס לא כשיר".
) (3ביום  20ביואר  ,2020השלימה החברה סבב גיוס הון מהראל על פיו בתמורה לסך השקעה
של כ 2.5-מיליון דולר ארה"ב ,הוקצו להראל  15,774מיות בכורה א' 3של החברה במחיר
של  158.49דולר ארה"ב למייה )"סבב השקעה בכורה א' .16("3במסגרת סבב השקעה
בכורה א' ,3לבקשת כל משקיעי הלוואת הגישור ההמירה  ,2019הומרה הלוואת הגישור
ההמירה  2019במלואה ל 15,774-מיות בכורה א' 173בהתאם ליחס המרה השווה למחיר
למייה שקבע בסבב השקעה בכורה א' .3כמו כן במסגרת סבב השקעה בכורה א' 3הקצתה
החברה להראל ולכל אחד ממשקיעי הלוואת הגישור ההמירה  ,2019סך כולל של 20,508
אופציות לרכישת מיות בכורה א' 184של החברה במחיר מימוש של  190.185דולר ארה"ב
למיה .כתבי האופציה יתים למימוש עד למוקדם מבין) :א(  19ביולי ) ;2023ב( פירוק
החברה; )ג( אירוע "דמוי פירוק" ;19ו) -ד( הפקה ראשוה לציבור של החברה .כתבי
האופציה יתים למימוש במימוש טו ,דהייו ,בהקצאת מיות במספר המשקף את עליית

 36,375 15מיות בכורה א' 2להראל ו 1,455-מיות בכורה א' 5לבעל מיות שאיו בעל עיין.
 16בכפוף להשלמת ההפקה על פי תשקיף זה ,כאמור בסעיף  3.1לעיל ,יומרו מיות בכורה א' 3-ביחס המרה של  ,1:1.7713כך
שלאחר ההמרה יוחזקו ע"י הראל  23,284מיות רגילות.
 4,480 17מיות בכורה א' 3הוקצו לסוורת' 6,310 ,מיות בכורה א' 3לליגוב 1,577 ,מיות בכורה א' 3למשה מלר ו 3,407-מיות
בכורה א' 3לבעלי מיות שאים בעל עיין .יצוין ,כי ליגוב השקיעו בחברה במספר סבבי השקעה ,כאשר ההשקעה הראשוה
בוצעה בחודש דצמבר  .2013בכפוף להשלמת ההפקה על פי תשקיף זה ,כאמור בסעיף  3.1לעיל ,יומרו מיות בכורה א' 3-ביחס
המרה של  ,1:1.4761כך שאחזקות בעלי המיות יהיו כדלקמן 6,613 :מיות רגילות באחזקת סוורת' 9,314 ,מיות רגילות
באחזקת ליגוב 2,328 ,מיות רגילות באחזקת משה מלר ו 5,029-מיות רגילות באחזקת בעלי מיות שאים בעלי עיין.
 10,254 18אופציות לרכישת מיות בכורה א' 4להראל 2,912 ,אופציות לרכישת מיות בכורה א' 4הועקו לסוורת' 4,102 ,אופציות
לרכישת מיות בכורה א' 4לליגוב 1,025 ,אופציות לרכישת מיות בכורה א' 4למשה מלר ,ו 2,215 -אופציות לרכישת מיות בכורה
א' 4לבעלי מיות שאים בעל עיין ו 10,254 -אופציות לרכישת מיות בכורה א' 4להראל.
בכפוף להשלמת ההפקה על פי תשקיף זה ,ולאחר מימוש אופציות לרכישת מיות בכורה א' ,4על פי העדפת בעלי המיות למימוש
האופציות במזומן או על בסיס חישוב טו ,כאמור בה"ש  1לעיל ,יומרו מיות בכורה א' ,4-ביחס המרה של  ,1:1.7713כך
שאחזקות בעלי המיות יהיו כדלקמן 3,621 :מיות רגילות באחזקת סוורת' 6,183 ,מיות רגילות באחזקת ליגוב 1,275 ,מיות
רגילות באחזקת משה מלר 12,752 ,מיות רגילות באחזקת הראל ו 3,306-מיות רגילות באחזקת בעלי מיות שאים בעלי עיין.
 19ראה הגדרה בהערת שוליים  3לעיל.

ג5-
שווי המיה בלבד ממחיר המימוש ובלי צורך להעביר לחברה תשלום בגין מימוש האופציה
ורכישת המיות )"מימוש טו"(.
) (4ביום  13ביולי  ,2020השלימה החברה סבב גיוס הון מCIM Ecoppia Investor, L.P -
)"סים"( ,על פיו בתמורה לסך השקעה כולל של  20מיליון דולר ארה"ב )הכולל בתוכו
תשלום פרמיה בסך של  2,460,549דולר ארה"ב עבור המרת  20146,429מיות רגילות של
החברה למיות בכורה א' 5שמכרו במסגרת עסקת המכירה )כהגדרת מוח זה להלן((,
הוקצו לסים  114,347מיות בכורה א' 5במחיר  153.3883דולר ארה"ב )"סבב השקעה
בכורה א' .("5בד בבד עם השלמת סבב השקעה בכורה א' 5מכרו חלק מבעלי המיות
הקיימים של החברה לסיםחלק מבעלי המיות הקיימים של החברה  146,429מיות
רגילות 21של החברה שהומרו מיד לפי העסקה למיות בכורה א' 5בתמורה לסכום כולל
של  20מיליון דולר ארה"ב )"עסקת המכירה"( .22במסגרת הסכם סבב השקעה בכורה א'5
יתה ל CIM-זכאות להגת אטי דילול והתאמת מחיר אגב הפקת מיות ליועץ חיצוי.23
כון למועד התשקיף ,היועץ טרם זכאי לקבל בתמורה לשירותיו מיות של החברה.

 36,416 20מיות רגילות של ערן מלר 36,416 ,מיות רגילות של משה מלר 46,125 ,מיות רגילות של סוורת' 7,321 ,מיות רגילות
של ליגוב 16,751 ,מיות רגילות של בעלי מיות שאים בעלי עיין ,ו 3,400 -מיות רגילות של עובדים וושאי משרה שאים בעלי
עיין ,כמפורט בה"ש  13לעיל.
 36,416 21מיות רגילות מכרו ע"י ערן מלר 36,416 ,מיות רגילות ע"י משה מלר 46,125 ,מיות רגילות ע"י סוורת' 7,321 ,מיות
רגילות ע"י ליגוב 16,751 ,מיות רגילות ע"י בעלי מיות שאים בעלי עיין ,ו 3,400 -מיות רגילות על ידי עובדים וושאי משרה,
כמפורט בה"ש  11לעיל.בהתאם לחלוקה המתוארת בה"ש  20לעיל.
 22התמורה ששולמה ע"י סים במסגרת סבב השקעה א' 5ועסקת המכירה כפופה למגון התאמת מחיר אשר ייקבע לפי הדו"חות
הכספיים השתיים של החברה ליום  31בדצמבר  .2022התאמת המחיר ה"ל תבוטל מיד לפי ההפקה.
 23ראו פירוט בסעיף  3.6.4להלן.

ג6-
 .3.3בעלי עיין המחזיקים ביירות הערך של החברה
למיטב ידיעת החברה ומהליה ,החזקות בעלי העיין ביירות הערך של החברה ,בכפוף להשלמת
ההפקה על פי תשקיף זה ,הן כדלקמן:
 .3.3.1החזקות בעלי עיין טרם ההפקה )בהחה של השטחת ההון ופיצול ההון(:
שם המחזיק

מיות רגילות

כתבי אופציה

שיעור החזקה

שיעור החזקה דילול מלא

בעלי מיות שהים בעלי עיין
9,742,801

-

12.94%

11.93%

6,358,400

-

8.44%

7.78%

11,915,942

-

15.82%

14.59%

6,631,872

-

8.81%

8.12%

הראל28

11,242,322

-

14.93%

13.76%
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3026,253,404

-

34.86%

32.14%

משה
ערן

מלר24

מלר25

קבוצת סוורת' בע"מ
ליגוב בע"מ

)"סוורת'"(26

)"ליגוב"(27

ושאי משרה בכירה
ז'אן סממה )מכ"ל(

-

312,653,600

-

3.25%

לין קומר שארמה )מהל אזור אסיה(

-

32280,000

-

0.34%

זיו רמתי )מהל טכולוגיה ראשי(

-

33222,600

-

0.27%

ערן דגי )מהל תפעול(

-

34222,600

-

עת כהן שגב )מהלת שיווק(

-

35212,600

-

0.26%

עידו מולד )מהל מחקר ופיתוח(

-

36200,000

-

0.24%

אוסקר איירה )מהל אזור אירופה(

-

37200,000

-

0.24%

אריה לומלסקי )מהל כספים(

-

38100,000

-

0.12%

0.27%

בעלי מיות שאים בעלי עיין

 24חבר דירקטוריון החברה ומייסד החברה.
 25יו"ר הדירקטוריון החברה ומייסד החברה.
 26למיטב ידיעת החברה סוורת' היה חברה פרטית בשליטת מר שאול שי.
 27למיטב ידיעת החברה ,ליגוב היה חברה פרטית בבעלות מלאה של מר ליאון רקאטי.
 28למיטב ידיעת החברה ,הראל היה חברה פרטית בבעלות מלאה של חברת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיסיים בע"מ
)"הראל"( בשליטת מר ה"ה יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר וורית מור )"בעלי השליטה"( ,אשר מחזיקים בכ 46.49% -מזכויות
ההצבעה ומהון המיות המופק של הראל .בעלי השליטה מחזיקים בחברה באמצעות ג.י.ן ייעוץ כלכלי ויהול השקעות 2017
שותפות מוגבלת )"השותפות"( אשר מצאת בשליטתם ובבעלותם המלאה ,בה הם מחזיקים כשותפים מוגבלים ,באמצעות
חברות פרטיות בבעלותם המלאה של כל אחד מבעלי השליטה ,וכן מחזיקים בשותף הכללי בשותפות.
 29למיטב ידיעת החברה  CIM Ecoppia Investor, L.Pהיה שותפות אמריקאית בבעלות ,CIM Infrastructure Fund II, L.P
שהיה קרן השקעות אמריקאית ביהולוה של גוף קשור אשר היו בשליטת ל  .CIM Group LLC -המייסדים של  ,CIMריצ'רד
רסלר ,אברהם שמש ושאול קובה )"המייסדים"( מחזיקים במרבית הזכויות ב) CIM Group LLC -לרבות באמצעות החזקות
באמות לטובת המייסדים ו/או בי משפחותיהם או באמצעות חברות בבעלותם המלאה של המייסדים ו/או בי משפחותיהם(.
 260,776 30מיות בכורה א' 5הוקצו במסגרת סבב השקעה בכורה א' ,5כמפורט בסעיף  ((4)3.2.1להלן .בוסף ,עובר להפקה ,הוקצו
ל) 171,4821,758 CIM-לאחר לפי פיצול הון המיות ,כמפורט בסעיף  ,3.2 3.1לעיל( מיות בכורה א' 5וספות ,בעקבות מגון
התאמת מחיר הקבוע בהסכם סבב השקעה בכורה א'.5
 31ביום  1באפריל  2020הוקצו למכ"ל החברה אופציות לרכישת  26,536מיות רגילות של החברה .כון ל 1-בספטמבר  ,2020אף
אחת מן האופציות לא הבשילה ).(vested
 32כון ל 1-בספטמבר  2,000 ,2020אופציות הבשילו ).(vested
 33כל האופציות הבשילו ).(vested
 34כון ל 1-בספטמבר  1,226 ,2020אופציות הבשילו ).(vested
 35כון ל 1-בספטמבר  1,126 ,2020אופציות הבשילו ).(vested
 36מועסק על ידי החברה .על פי תכית האופציות כמפורט בסעיף  ,3.5.2הוקצו ביום  25בספטמבר  ,2020במחיר מימוש ,לאחר
פיצול ,של  0.5849דולר ארה"ב למיה .כון ל 1-בספטמבר  ,2020אף אחת מן האופציות לא הבשילו ).(vested
 37מועסק על ידי החברה .על פי תכית האופציות כמפורט בסעיף  ,3.5.2הוקצו ביום  11באוגוסט  ,2020במחיר מימוש ,לאחר
פיצול ,של  0.5849דולר ארה"ב למיה .כון ל 1-בספטמבר  ,2020אף אחת מן האופציות לא הבשילו ).(vested
 38מועסק על ידי החברה .על פי תכית האופציות כמפורט בסעיף  500 ,3.5.2אופציות הוקצו ביום  4בפברואר  ,2018במחיר מימוש,
לאחר פיצול ,של  0.17763דולר ארה"ב למיה ו 500 -אופציות הוקצו ביום  25בספטמבר  ,2020במחיר מימוש ,לאחר פיצול ,של
 0.5849דולר ארה"ב למיה .כון ל 1-בספטמבר  500 ,2020אופציות הבשילו ).(vested

ג7-
בעלי מיות וספים

3,160,934

391,624,000

4.20%

5.86%

עובדים קיימים

-

40663,000

-

0.81%

סך הכל

75,305,675

6,378,400

100%

100%

 .3.3.2החזקות בעלי עיין לאחר השלמת ההפקה על בסיס תשקיף זה:
שם המחזיק

מיות רגילות

כתבי אופציה

שיעור החזקה

שיעור החזקה דילול מלא

בעלי מיות שהים בעלי עיין
משה מלר

9,742,801

-

9.97%

8.73%

ערן מלר

6,358,400

-

6.51%

5.70%

סוורת'

11,915,942

-

12.19%

10.68%

ליגוב

6,631,872

-

6.79%

5.94%

הראל

11,242,322

-

11.51%

10.08%
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26,253,404

-

26.87%

23.53%

ושאי משרה בכירה
ז'אן סממה )מכ"ל(

-

2,653,600

-

2.38%

לין קומר שארמה )מהל אזור אסיה(

-

280,000

-

0.25%

זיו רמתי )מהל טכלוגיה ראשי(

-

222,600

-

0.20%

ערן דגי )מהל תפעול(

-

222,600

-

0.20%

עת כהן שגב )מהלת שיווק(

-

212,600

-

0.19%

עידו מולד )מהל מחקר ופיתוח(

-

200,000

-

0.18%

אוסקר איירה )מהל אזור אירופה(

-

200,000

-

0.18%

אריה לומלסקי )מהל כספים(

-

100,000

-

0.09%

בעלי מיות שאים בעלי עיין
בעלי מיות וספים

3,160,934

1,624,000

3.23%

4.29%

עובדים קיימים

-

663,000

-

0.59%

ציבור

22,410,000

7,470,000

22.93%

26.78%

סך הכל

97,715,675

13,848,400

100%

100%

 .3.4השליטה בחברה
כון למועד התשקיף אין בחברה בעל שליטה .למיטב ידיעת החברה ,בכפוף להשלמת ההפקה על פי
תשקיף זה ,לא יהיה אדם אשר יחזיק מחצית או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה
או מהזכות למות דירקטורים לדירקטוריון החברה או מהזכות למות את מהלה הכללי של החברה
ולפיכך לא יהיה בעל שליטה בחברה .יצוין כי למיטב ידיעת החברה ,כון למועד התשקיף לא קיימים
הסכמי הצבעה בין בעלי המיות בחברה.

 1,518,900 39ללקוח ,כמפורט בסעיף  37,300 ;3.6.1לתמורה ,כמפורט בסעיף  17,800 ;3.6.2לותת שירותים ,כמפורט בסעיף
 ,3.6.3ו 50,000-ליועץ חיצוי שהוקצו ביום  12בובמבר  2020במחיר מימוש ,לאחר פיצול ,של  1.5338דולר ארה"ב למיה.
 40כון ל 1-בספטמבר  ,2020כ 4,100-אופציות הבשילו ).(vested

ג8-
 .3.5הקצאת יירות ערך המירים של החברה על פי תכית האופציות
 .3.5.1תכית האופציות לעובדים ,דירקטורים ,ושאי משרה ויועצים
ביום  22באוקטובר  2013אימץ דירקטוריון החברה תוכית אופציות )אשר תוקה ביום 20
ביואר ") (2020התוכית"( ,על פיה יתן להקצות ליצעים ,בין היתר אופציות לא רשומות
לרכישה של מיות בות  0.01ש"ח ערך קוב כל אחת של החברה )"האופציות"( .תוקפה של
התוכית הוא ל 10-שים ממועד אימוצה על ידי הדירקטוריון ,דהייו עד יום  22באוקטובר
 .2023התוכית ,מאפשרת הקצאת אופציות ליצעים ,בין היתר ,על פי הוראות סעיף 102
לפקודת מס הכסה )וסח חדש( ,התשכ"א") 1961 -סעיף  ,"102ו"-הפקודה" ,בהתאמה( וכן על
פי הוראות סעיף )3ט( לפקודה ,כל זאת בהתאם לזכאות לקבלת אופציות ולעמידה בתאים על
פי סעיפי הפקודה האמורים .האופציות שהועקו ויועקו על פי התוכית ,במסגרת סעיף ,102
יתות להעקה במסלול הכסת עבודה או במסלול רווח הון .התוכית תוהל על ידי דירקטוריון
החברה או כל ועדה שהוסמכה לכך על ידי הדירקטוריון .כמו כן ,אישר דירקטוריון החברה את
איסופ שירותי יהול ואמות בע"מ )"האמן"( כאמן התוכית .ביום  20ביואר  2020תיקה
החברה את התוכית ,כך שהמיות שיוקצו מכוח התוכית יהיו מיות רגילות של החברה בות
 0.01ש"ח ערך קוב כל אחת במקום מיות ללא זכויות הצבעה.
יובהר ,כי החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית ,ולהשלמת ההפקה על פי תשקיף זה,
כל הקצאת יירות ערך של החברה תהיה בהתאם לכל דין ותיעשה בכפוף לקבלת אישור
הבורסה ועמידה בהוראות תקון הבורסה וההחיות על פיו ,כפי שיהיו במועד ההקצאה.
 .3.5.2הקצאת אופציות על-ידי החברה עד למועד התשקיף:
הקצאות לעובדים ויועצים שאים בעלי עיין:
החל מחודש מאי  2014ועד למועד התשקיף ,הוקצו על פי תכית האופציות של החברה
 3436,505אופציות לעובדים ו 2,500-אופציות ליועצי החברה.
חלק מהעובדים להם הועקו אופציות במסגרת תכית האופציות אים מועסקים כיום בחברה.
מתוך סך כולל של  36,505אופציות שהועקו לעובדים ,סך כולל של  12,097האופציות שהועקו
לעובדים לשעבר) ,מתוכן  3,300אופציות פקעו 1,139 ,אופציות חולטו ו 7,658-אופציות מומשו
ע"י בעל מיות שאיו בעל עיין למיות רגילות של החברה ,מתוכן  1,874מכרו במסגרת עסקת
המכירה .(41בוסף 3,400 ,אופציות מומשו על ידי עובדים וושאי משרה שאים בעלי עיין42
ומכרו במסגרת עסקת המכירה.
למועד התשקיף בכפוף לפיצול ההון כמפורט בסעיף  3.1לעיל 21 ,עובדים מחזיקים ב-
 2,100,80019,008אופציות במחיר מימוש בין  0.17763ל 0.5849 -דולר ארה"ב )לאחר פיצול(2 ,
יועצים ויועץ אחד מחזיקים ב 50,000 2,50000 -אופציות ,במחיר מימוש  1.5338דולר ארה"ב
לאחר פיצול( שהוקצו ביום  12בובמבר  ,2020ו 5,784 -מיות מוחזקות ע"י עובד לשעבר שהיו
בעל מיות שאיו בעל עיין.
הקצאות לעובדים שהם בעלי עיין:
ביום  1באפריל  2020הוקצו למר ז'אן סממה ,מכ"ל החברה 26,536 ,אופציות .לפרטים אודות

 41כמפורט בסעיף  ((4)3.2.3לעיל.
 42כמפורט בה"ש  13לעיל.

ג9-
תאי האופציות שהוקצו למר סממה ,ראו סעיף  8.2.2בפרק  8להלן.
 .3.5.3להלן פרטים על אודות תוכית האופציות לתושבי ישראל:43
לפי סעיף (2) 102
)הקצאה
לפקודה
שאיה באמצעות אמן(

זהות היצעים

יחידים המועסקים על ידי החברה או על ידי חברות בות או חברות אם של החברה ,כולל יחידים
המכהים כדירקטורים או ושאי משרה ,ולמעט בעל השליטה בחברה )כהגדרתו בסעיף (9)32
לפקודה(;

אופן ההקצאה
תקופת החסימה

לפי סעיף )102ב( לפקודה הקצאה באמצעות אמן )מסלול רווח הון( או
הקצאה באמצעות אמן )מסלול פירותי(

הקצאה ליצע
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הקצאה לאמן עבור היצע

בעל השליטה ,כל יועץ ,ותן
שירותים או כל אדם אחר
עם
בהסכם
שהתקשר
החברה אך איו עובד או
ושא משרה;
הקצאה ליצע

האופציות ו/או מיות המימוש )לפי העיין( אשר תתקבלה ממימוש
האופציות ,תוחזקה בידי האמן ולא תהייה יתות להעברה לידי
העובד לפי תשלום במלואן של חבויות המס של העובד בגין הקצאת
האופציות ו/או מימוש האופציות ומכירת מיות המימוש .העברה כאמור
לפי חלוף תקופת החסימה הרלווטית ,תגרום להחלת סקציות לפי
סעיף  102לפקודה על היצע .לעיין סעיף זה " -תקופת החסימה" -
תקופה של  12חודשים מיום שבו הוקצו האופציות והופקדו בידי האמן
)במסלול פירותי( וכן 24 -חודשים מיום שבו הוקצו האופציות והופקדו
בידי האמן )במסלול ההוי(.
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תוספת המימוש

ייקבע על ידי הדירקטוריון בעת ההקצאה )עשוי להיות שוה מיצע ליצע(

אופן המימוש

מזומן או מגון מימוש טו )) (Net Exerciseעשוי להיות שוה מיצע ליצע(

התאמות
המימוש/כמות

לפי סעיף )3ט( לפקודה
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למחיר

ראו פירוט להלן

תקופת המימוש

האופציות תפקעה במועד המוקדם מבין) :א( המועד שקבע בהחלטת ההקצאה; )ב( במקרה בו החברה תכס להליך פירוק ,מרצון
או שלא מרצון; )ג( סיום התקשרות היצע עם החברה או חברות קשורות )סיום יחסי עבודה /התקשרות לצורך מתן שירותים( ;47ו-
)ד( חלוף  10שים ממועד אימוץ תוכית האופציות.

תקופת הבשלה )(Vesting

בכפוף לתאי התוכית ,האופציות "יבשילו" במועדי ה"הבשלה" כפי שיקבעו בהחלטת ההקצאה )ועשויים להיות שוים מיצע ליצע(.
בכל מקרה אופציה לא תהא יתת למימוש לאחר מועד הפקיעה .בסמכות דירקטוריון להאיץ את מועדי ה"הבשלה" של כל או חלק
מהאופציות שטרם הבשילו בקרות אירועים מסוימים.

מגבלת
מכירה

על

המחאה/

האופציות או הזכויות בקשר אליהן ,אין יתות להמחאה ,להעברה ,או לשעבוד לכל צד ג' שהוא ,למעט הורשה וחלוקה על פי דין.

 43או ליצעים החשבים ל"תושבי ישראל" לצורכי תשלום מס הכסה.
 44יצוין כי בהתאם להסכם בין החברה מצד אחד לבין האמן מצד שי מיום  1במאי ,2014 ,הוסכם ,בין היתר ,כי גם אופציות
שתוקציה על פי סעיף )102ג( לפקודה ועל פי סעיף )3ט( לפקודה ,אם וככל שתוקציה אופציות כאמור ,תוחזקה על ידי האמן
בהתאם להוראות התוכית וההסכם.
 45יצוין ,כי תקופת החסימה האמורה לעיל איה מתייחסת לחסימת יירות ערך ע"י הבורסה ,המפורטת בסעיף  3.7להלן.
 46ככל שאושר כדין מגון כאמור לגבי יצע ,אזי חלף תשלום במזומן היצע יהא רשאי לקבל מיות של החברה במס' המשקף את
שווי ההטבה .בהתאם להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" מיום  13באוגוסט  ,2017אישרה רשות המיסים לחברה להקצות אופציות,
מכוח תוכית האופציות ,במגון מימוש טו.
 47במועד זה תפקעה כל האופציות שטרם "הבשילו" .לגבי האופציות "שהבשילו" עד לאותו מועד וטרם מומשו  -אלו תהייה
יתות למימוש לתקופה של  90יום ממועד הסיום האמור )ככל שסיום ההתקשרות איו ובע מ"סיבה" כהגדרתה להלן( ,לתקופה
של  12חודשים ממועד הסיום האמור )ככל שסיום ההתקשרות ובע ממוות או היעדר כשירות של היצע( או לתקופה אחרת על
פי החלטת הדירקטוריון ובלבד שלא תעלה על תקופת המימוש המקורית כפי שקבעה בתאי ההקצאה .בהיעדרה של הגדרה
ל"סיבה" בהסכם ההעסקה או הייעוץ עם כל יצע" ,סיבה" תפורש כסיום ההתקשרות עם יצע בגין כל אחד מן המקרים הבאים:
) (1גיבה או זיוף של מסמכים או רשומות של החברה; ) (2הפרת חובת הסודיות; ) (3כל פעולה של המשתתף שיש בה השפעה
מזיקה על המויטין של החברה או על עסקיה; ) (3חוסר יכולתו של היצע או סירובו למלא משימה שיתה לו על ידי החברה,
לאחר שמסרה לו החברה הודעה בכתב בה יתן ליצע הזדמות וספת לחזור בו מסירובו; ) (4כל הפרה מהותית של הסכם
העסקה בין היצע לחברה ,אשר לא רפאה תוך שלושים ) (30יום על פי תאי הסכם העסקה; ) (5הרשעה פלילית )לרבות הודעה
באשמה( המגבילה את היצע מלמלא את תפקידיו בחברה.

ג10-

 .3.5.3.1פרטים וספים על אודות התאמות למחיר מימוש ו/או כמות מיות המימוש
בהתאם להוראות תקון הבורסה והחיותיה לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת
מיות הטבה ,להצעה בדרך של זכויות ,לחלוקת דיבידד ,לאיחוד הון ,לפיצול הון או
להפחתת הון )כל אחד מה"ל יקרא להלן" :אירוע חברה"( .בוסף ,אם חל יום האקס
של אירוע חברה לפי היום הקובע של אירוע חברה ,לא יבוצע מימוש ביום האקס
כאמור.
על פי לתאי התוכית ,מחיר המימוש ומספר האופציות אשר טרם מומשו ,יותאמו
במקרים ובתאים המפורטים להלן:
) (1בכל מקרה של חלוקה מחדש של הון החברה ,לרבות פיצול מיות ,איחוד או
החלפה של מיות ,סיווג מחדש ,או כל אירוע דומה על ידי או של החברה ,אזי
הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע ללא אישור היצע ,התאמות כמות וסוג המיות
שתבעה כתוצאה ממימוש האופציות באופן פרופורציואלי על מת לשמר באופן
פרופורציולי את מספר המיות להן זכאים היצעים ,מחיר המימוש ,תאי
ההבשלה והמימוש וכן כל התאמה אחרת הראית לדירקטוריון סבירה בסיבות
העיין .במקרה של הפקת מיות של החברה )לרבות זכויות היתות להמרה
למיות( של החברה לבעלי מיותיה לא תתבצעה התאמות כלשהן.
) (2בהתרחש פירוק או פירוק מרצון )להלן בסעיף קטן זה" :פירוק"( ,כל כתבי
האופציות שטרם מומשו יפקעו מיד לפי מועד הפירוק .על אף האמור לעיל,
דירקטוריון החברה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להודיע למחזיקי האופציות
כי הם רשאים לממש את כל האופציות שברשותם )גם אלו שטרם הבשילו( עד
למועד קבוע מראש בטרם מועד הפירוק.
)(3)(2

במקרה של הפקת זכויות ,לבעלי המיות לא תתבצע התאמה כלשהי.

בכל מקרה שיחול שיוי בהון המיות המופק של החברה בדרך של חלוקת
)(4)(3
מיות הטבה ,יגדל מספר המיות שהמחזיקים זכאים להן בעת המימוש ,במספר
המיות אשר מחזיק אופציה היה זכאי להן כמיות הטבה אילו מימש את
האופציות ,ערב היום הקובע לחלוקת מיות ההטבה כאמור ,ומחיר המימוש של
כל אופציה לא ישתה.
במקרה של חלוקת דיבידד במזומן ,אשר התאריך הקובע את הזכאות
)(5)(4
לחלוקת הדיבידד יחול לפי תום תקופת המימוש של האופציות ,מחיר המימוש
של האופציות לא יותאם עקב חלוקת דיבידד כאמור.
במקרה של שיוי מבה בחברה כתוצאה ממיזוג החברה עם או לתוך חברה
)(6)(5
אחרת ,בין בדרך של החלפת מיות ,רכישה במזומן או בדרך אחרת )"מיזוג"( ,או
מכירת כל כסי החברה או הוה המופק של החברה או רובם המכריע של כסי
החברה או הוה המופק של החברה לצד ג' כלשהו )"מכירה"( ,או במקרה של
הסדר של החברה עם ושיה המשפיע על זכויות בעלי המיות של החברה
)"הסדר" ,להלן בסעיף קטן זה :כל אחד מבין מיזוג ,מכירה והסדר יכוה "אירוע
עסקה"( ,אופציות שטרם מומשו בהתאם לתוכית ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של

ג11-
דירקטוריון החברה )א( יוחלפו באופציות לרכוש כמות מסוימת של מיות מסוג
מסוים או יירות ערך אחרים של הישות הקולטת )או חברת האם או חברת בת
של הישות הקולטת( רק אם חולקו לבעלי המיות הרגילות של החברה בקשר
לאותו "אירוע עסקה" או )ב( יבוטלו החל מהמועד הקובע ל"אירוע עסקה" .כמו
כן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברה ,עשויה גם להתבצע התאמה
במחיר המימוש ,מבלי לשות את יתר תאי האופציות )ובכלל זה  -מבלי לשות
את תקופות ה"הבשלה"( .מבלי לגרוע מכלליות האמור ובכפוף להוראות הדין,
הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע כי לגבי יצעים מסוימים ו/או הסכמי אופציה
מסוימים ,מועדי ה"הבשלה" של אופציות יואצו באופן שבו כל או חלק
מהאופציות האמורות "יבשילו" באופן מיידי במועד הקובע ל"אירוע העסקה" או
כפי שייקבע אחרת על ידי הדירקטוריון וליצעים תהיה אפשרות לממש את
האופציות בתוך  14ימים ממועד הודעת החברה בעיין .ככל שהתמורה למיה
שהתקבלה במיזוג על ידי בעלי המיות הרגילות של החברה לא הייתה מורכבת
ממיות רגילות בלבד של הישות הקולטת )או של חברת האם או חברת הבת שלה(,
אזי הדירקטוריון יהא רשאי בהסכמת הישות הקולטת לקבוע כי התמורה בגין
מימוש האופציות לאחר "אירוע עסקה" כאמור תורכב ממיות רגילות בלבד של
הישות הקולטת )או חברת האם או חברת הבת שלה( ,שווה ערך לתמורה למיה
שהתקבלה במיזוג על ידי בעלי המיות הרגילות של החברה .כמו כן ,דירקטוריון
החברה רשאי לקבוע ,לפי שיקול דעתו ,כי התמורה בגין מימוש האופציות תהיה
כס אחר ,לרבות מזומן ,לפי שווי הוגן בסיבות העיין .במקרה כזה ,תאי
ההבשלה ימשיכו לחול ביחס לתמורה החלופית ,אלא אם כן קבע אחרת על -ידי
דירקטוריון החברה .כמו כן ,במידה ותסרב הישות הקולטת להחלפת כתבי
האופציה ,יפקעו האופציות כון למועד הקובע של העסקה ,אולם במקרה זה יהא
הדירקטוריון מוסמך לקבוע כי לגבי יצעים מסוימים ו/או הסכמי אופציה
מסוימים ,מועדי ה"הבשלה" של אופציות יואצו באופן שבו כל או חלק
מהאופציות האמורות "יבשילו" באופן מיידי במועד הקובע ל"אירוע העסקה".
 .3.5.3.2במסגרת התוכית ,הדירקטוריון רשאי להקצות ליצעים "מיות מוגבלות"
) (Restricted Stocksולקבוע את תקופת הבשלתם ,מחיר המימוש ותאים וספים
והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי .כמו כן ,רשאי הדירקטוריון לבטל או להאריך את
המגבלות החלות המיות המוגבלות או על חלקן ,על סמך גורמים וסיבות שייקבעו על
ידו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,השגת יעדים הקשורים לביצועי העובד,
סיום עבודתו בחברה או התקשרותו של היצע עם החברה או חברת בת של החברה,
מוות או כות קבועה של היצע או התרחשות אירוע "שיוי שליטה" כהגדרתו בהסכם
העקת המיות המוגבלות .המיות המוגבלות ,אין יתות להמחאה ,להעברה ,או
לשעבוד לכל צד ג' שהוא ,למעט הורשה וחלוקה על פי דין .כון למועד התשקיף ,החברה
לא הקצתה מיות מוגבלות.

ג12-
 .3.6אופציות וספות או זכאות למיות שלא מכוח תוכית

האופציות48

 .3.6.1זכאות למיות החברה ללקוח של החברה בהתאם לעמידה באבי דרך
בהתאם למזכר הבות ) (Framework MOUלא מחייב בין החברה לבין לקוח של החברה מיום
 26באפריל ) 2019בסעיף זה" :מזכר ההבות" ו"-הלקוח" ,בהתאמה( ,התחייבה החברה
להעיק ללקוח כתב אופציה ל 15,189-אופציות ,49שלא במסגרת תוכית האופציות ,לרכישת
כמות מקסימלית של  15,189מיות רגילות של החברה במחיר מימוש של  137.459דולר ארה"ב
לכל מיה )בסעיף זה" :האופציות"( .האופציות "יבשילו" במועדים כדלקמן) :א(  50%מסך
האופציות יבשילו במידה ותקבל החברה את מלוא התשלום תמורת מוצרי החברה שיירכשו
)אם יירכשו( ע"י הלקוח עבור יקוי של  1,000מגה וואט לפי סיום השה הרביעית מיום
החתימה על מזכר ההבות )קרי 25 ,באפריל ) ;50(2023ב(  50%הותרים יבשילו במידה ותקבל
החברה את מלוא התשלום תמורת מוצרים של החברה שיירכשו )אם יירכשו( ע"י הלקוח ליקוי
של  750מגה וואט וספים לפי סיום השה הרביעית מיום מזכר ההבות )קרי 25 ,באפריל
 .51(2023כמו כן ,כל האופציות שטרם מומשו יפקעו במוקדם מבין) :א( ארבע שים מיום מזכר
ההבות )קרי 25 ,באפריל ) ;(2023ב( תשעים ימים לאחר מועד ההבשלה של כל האופציות; )ג(
מיד לפי אירוע "פירוק" 52שהתרחש לפי הבשלת או פקיעת האופציות .כון למועד התשקיף,
כל האופציות טרם הבשילו ) (unvestedוכן לחברה אין וודאות האם הלקוח ירכוש מוצרים
וספים מהחברה ו/או יעמוד ביעדי הבשלת האופציות המתוארים לעיל .כון למועד התשקיף,
יהיו בידי הלקוח לאחר פיצול הון המיות של החברה 1,518,900 ,יתות למימוש ל1,518,900-
מיות רגילות ,במחיר מימוש של  1.37459דולר ארה"ב לכל מיה.
 .3.6.2זכאות למיות לעמותת "תמורה"
ביום  5ביולי  2015העיקה החברה ,ללא תמורה ,כתב אופציה לעמותת "תמורה" )ע"ר
 ,53(580380012לרכישת  373מיות ללא זכות הצבעה של החברה 54לפי מחיר מימוש של 17.763
דולר ארה"ב למיה )בסעיף זה" :האופציה"( .האופציה יתת למימוש במלואה או בחלקה עד
לתום עשר ) (10שים ממועד כתב האופציה )קרי 5 ,ביולי  (2025במזומן או על פי מגון מימוש
טו ) .(Net Exerciseכון למועד התשקיף ,יהיו בידי הלקוח לאחר פיצול הון המיות של
החברה 37,300 ,יתות למימוש ל 37,300-מיות רגילות ,במחיר מימוש של  0.17763דולר
ארה"ב לכל מיה.
 .3.6.3זכאות למיות לותת שירותים חיצוית

לחברה55

ביום  21בדצמבר  2015התקשרה החברה עם קטקי סאאט באגווטי )"קטקי"( בהסכם למתן
שירותים וייעוץ לחברה )"הסכם התיווך"( ,לפיו קטקי תסייע לחברה באיתור לקוחות
ומשקיעים וגיוס כוח אדם עבור חברת הבת של החברה בהודו )"שירותי התיווך"( .במהלך
תקופת הסכם התיווך קטקי תהיה זכאית לתמורה בגין התקשרות החברה עם לקוחות שתווכו
 48לפרטים אודות התאמות ,ככל שיידרשו ,למחיר המימוש/לכמות המימוש ,ראו התאים המפורטים בסעיף  3.5.3.1לעיל.
 49כון למועד התשקיף ,טרם חתם כתב אופציה בין החברה לבין הלקוח.
 50כון למועד התשקיף ,הלקוח רכש מהחברה  207רובוטים ליקוי ב  2-מאתריה המייצרים ארגיה בהיקף של כ  12מגה וואט.
 51ראו הערת שוליים  50 49לעיל.
 52אירוע פירוק כפי שיוגדר בכתב האופציה שטרם חתם.
 53ארגון התומך בפעילות צדקה מגוות למען הרווחה של האשים בישראל וסגירת פערים חברתיים בישראל ,תוך התמקדות
בקידום בי וער ,או ארגוים שלא למטרת רווח שתורמים לקידום התרבותי או החיוכי.
 54ערב ההפקה כתב האופציה יומר לאופציה לרכישת מספר זהה של מיות רגילות של החברה.
 55יובהר ,החל ממועד השלמת ההפקה על פי תשקיף זה ,הקצאת יירות ערך של החברה ,תהיה בהתאם לכל דין ותיעשה בכפוף
לקבלת אישור הבורסה ועמידה בהוראות תקון הבורסה וההחיות על פיו ,כפי שיהיו במועד ההקצאה.
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באמצעות קטקי ,ביצוע השקעה בחברה על-ידי משקיעים שביצעו השקעה בפועל בחברה ותווכו
באמצעות קטקי והתקשרות עם עובדים שתווכו באמצעות קטקי .בגין) :א( תיווך לקוחות תהא
קטקי זכאית לתמורה העה בין  0.5%ל  2% -מהרווח בגין אותו לקוח )כתלות בהיקף  MWשל
הפרויקט ומשך התקופה(; )ב( בגין השקעות בפועל בחברה תהא קטקי זכאית ל  2% -מסכום
ההשקעה בפועל שקיבלה החברה; ו) -ג( בגין התקשרות עם עובדים ,תהא קטקי זכאית ל15%-
מהמשכורת הראשוה של אותו עובד )כל אחד מבין )א() ,ב( או )ג( ייחשב "אירוע כשיר"( .56אופן
תשלום התמורה יבוצע כדלקמן) :א(  50%מהתמורה תשולם באמצעות הקצאת מיות רגילות
של החברה .כמות המיות הרגילות תהיה שווה לתוצאה המתקבלת מחלוקת התמורה אותה
קטקי זכאית לקבל בגין האירוע הכשיר ב 174.906-דולר ארה"ב; )ב(  50%מהיתרה תשולם
במזומן .לאחר הקצאה מצטברת של  3,622מיות רגילות של החברה ,כל תשלום עתידי ישולם
לקטקי במזומן בלבד .כון למועד התשקיף הוקצו לקטקי  88מיות רגילות של החברה בעבור
שירותים שהעיקה לחברה וכן הועקה לה אופציה לרכישת  178מיות רגילות של החברה
היתות למימוש עד למוקדם מבין) :א(  10שים מיום ההעקה או )ב( מיד לפי אירוע פירוק,
דמוי פירוק 57או אירוע דומה ,במחיר מימוש למייה השווה לערך הקוב של מייה רגילה של
החברה .ההסכם חל מיום חתימתו ועד ל 30-יום ממתן הודעת סיום בכתב על ידי מי מהצדדים.
כון למועד התשקיף ,יהיו בידי קטקי לאחר פיצול הון המיות של החברה 8,800 ,מיות רגילות
של החברה בשווי  0.0001ש"ח כל אחת וכן  17,800אופציות יתות למימוש ל 17,800-מיות
רגילות ,במחיר מימוש למיה השווה לערך הומילי של מיה אחת ביום המימוש.
 .3.6.4זכאות למיות של החברה ליועצים

חיצויים58

 .3.6.4.1ביום  24בספטמבר  2019התקשרה החברה עם יועץ חיצוי )"היועץ"( בהסכם )שתוקן
ביום  25בפברואר  2020וביום ]_[ בובמבר ] 2020טרם חתם[( שמהותו גיוס לקוחות
לחברה )בסעיף זה" -ההסכם"( .תקופת ההסכם קבעה לשתיים .במהלך תקופת
ההסכם היועץ יהיה זכאי לעמלת ייעוץ )כפי שתוגדר להלן( בגין (1) :עסקה מוגמרת
ראשוה של החברה עם כל לקוח כשיר )) (Qualified Customerכפי שמוח זה מוגדר
בהסכם( במהלך תקופת ההסכם; ) (2כל עסקה וספת עם כל אותם לקוחות כשירים
במהלך ה 3-שים שלאחר החתימה על ההסכם הראשון עם כל לקוח כשיר )זאת גם
לאחר תום ההסכם( )עסקות המתוארות בס"ק ) (1ו (2)-יכוו להלן" :עסקה מחייבת"(.
בגין כל עסקה מחייבת יהיה היועץ זכאי לתמורה במזומן וכן ,בכפוף לתאים שיפורטו
להלן ,גם לתמורה במיות החברה .היועץ יהיה זכאי לעמלה בגין כל עסקה מחייבת
בסכום השווה למוך מבין) :א(  1,000דולר ארה"ב עבור כל מגה וואט ) (MWהמוקה
על ידי הרובוטים שפיתחה החברה במסגרת התקשרות בעסקה המחייבת עם לקוח
הכשיר; )ב(  8%מהתמורה בפועל שקיבלה החברה עבור מכירת הרובוטים ללקוח כשיר
במסגרת עסקה מחייבת )ביכוי מע"מ או מיסי רכישה אחרים( ))א( ו) -ב( " -עמלת
הייעוץ"( .התמורה שקיבלה החברה בפועל במסגרת עסקה מחייבת לא תכלול תמורה
הכפופה לערבויות בקאיות או מגבלות אחרות .עמלת הייעוץ תשולם בתוך  30ימים

" 56אירוע כשיר" ייחשב גם כל אחד מהאירועים המתוארים בסעיף קטים )א()-ג( אשר יחול  90יום לאחר סיום ההסכם ובלבד
ששירותי התיווך יתו במהלך תקופת ההסכם.
 57ראה הגדרה בהערת שוליים  32לעיל.
 58ראו הערת שוליים  55 48לעיל.
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לאחר שהחברה קיבלה את התמורה הרלווטית במסגרת העסקה המחייבת באופן
הבא:
א .מיליון דולר ארה"ב הראשוים להם יהיה זכאי היועץ בגין עמלת הייעוץ ישולמו
במזומן )"התשלום הראשון"(;
ב .לאחר ששילמה החברה את התשלום הראשון במלואו ,עמלת ייעוץ עד סכום בשווי
של מיליון דולר ארה"ב תשולם במיות רגילות של חברה לפי החישוב הבא) :א(
הסכום אותו זכאי היועץ בגין עסקה מחייבת; חלקי  146.370דולר ארה"ב,
שיותאם במקרה של איחוד או חלוקת משה של מיות )"התשלום השי"(.
ג .לאחר ששילמה החברה את התשלום הראשון והשי במלואם ,עמלת ייעוץ עד
סכום בשווי של מיליון דולר ארה"ב תשולם במזומן )"התשלום השלישי"(;
ד .לאחר ששילמה החברה את התשלום הראשון ,השי והשלישי במלואם ,עמלת
ייעוץ עד סכום בשווי של מיליון דולר ארה"ב תשולם במיות רגילות של חברה
לפי החישוב המתואר בסעיף ב' לעיל )"התשלום הרביעי"(.
ה .כל תשלום וסף מעבר לארבעת התשלומים המפורטים בסעיף )א( ) -ד( ,ישולם
במזומן בלבד.
 .3.6.4.2כמו כן ,על אף כל האמור לעיל ,לאחר אירוע "אקזיט" )כהגדרתו בהסכם ,לרבות
הפקה ראשוה לציבור( החברה תהיה רשאית לשלם ליועץ את עמלת הייעוץ במזומן
במקום במיות החברה .ככל שהחברה תבחר לשלם את התשלום השי והתשלום
הרביעי )או כל חלק מהם( במזומן ,עמלת הייעוץ תחושב באופן הבא :מספר המיות לו
היה זכאי היועץ לפי החישוב הקבוע בסעיף קטן )ב( לעיל כפול שווי השוק ההוגן של
המיה ביום בו זכאי היועץ לתשלום )"שווי השוק ההוגן"( .שווי השוק ההוגן של המיה
לצורך סעיף  3.6.4יחושב באופן הבא (1) :ככל שמיות החברה רשומות למסחר
בבורסה ארצית למסחר במיות ברחבי העולם ,לרבות הבורסה למסחר במיות בתל
אביב ) ,(TASEשווי השוק ההוגן של המיה יהיה שווה למחיר ב 30-ימי המסחר
שקדמו לקביעת עמלת הייעוץ .אם מיות החברה רשומות למסחר ביותר מבורסה
אחת ,ייקבע שווי השוק ההוגן לפי ממוצע שווי השוק בשתי בורסות; או ) (2אם המיות
אין רשומות למסחר ,שווי השוק ההוגן של המיה יקבע על ידי דירקטוריון החברה
בתום לב .בהעדר הסכמה על שווי השוק ההוגן ,החברה והיועץ ימו את אחד מבין
ארבעת משרדי ראיית החשבון המובילים בעולם ) (Big-4לקביעת שווי המיה
וקביעתם תחייב את הצדדים.
 .3.6.4.3ככל שבתקופת ההסכם יתרחש אירוע "מיזוג" )כהגדרתו בהסכם הייעוץ( ) (1אם
מחזיקי המיות הרגילות של החברה קיבלו מזומן בלבד במסגרת אירוע ה"מיזוג" ,אזי
שווי השוק ההוגן של המיה יהיה המחיר ששולם עבור כל מיה ביום הסגירה של אותו
אירוע "המיזוג" )או תאריך חלוקת הדיבידד בקשר עם אותו אירוע "מיזוג"(; ) (2אם
מחזיקי המיות הרגילות של החברה קיבלו תמורה שאיה מורכבת רק ממזומן
)לרבות ,מיות החברה הרוכשת או השורדת או תמורה אחרת( )"תמורה שאיה
במזומן"( ,אזי )א( התמורה שאיה במזומן תהיה זו שהתקבלה בפועל על ידי מחזיקי
המיות הרגילות של החברה עבור על מיה רגילה המוחזקת על ידם ,בתאריך הסגירה
של אירוע "המיזוג" )או תאריך חלוקת הדיבידד או תאריך התשלום העתידי ,בקשר
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עם אותו אירוע "מיזוג"( ו) -ב( שווי השוק ההוגן של אותה תמורה שאיה במזומן יהיה
שווי השוק של התמורה ביום תשלום עמלת הייעוץ ליועץ ,שייקבע בהתאם להוראות
ה (1)3.6.4.2או ה (2)3.6.4.2לעיל .אם בעקבות אירוע "מיזוג" ,המיות הרגילות של
החברה מומרות או מוחלפות בזכות לקבל למעלה מסוג תמורה אחד ,אז הערכת שווי
התמורה תעשה ביחס לתמורה שהתקבלה ע"י רוב מחזיקי מיות החברה .כון למועד
התשקיף ,היועץ טרם זכאי לקבל בתמורה לשירותיו מיות של החברה ו/או מזומן
כמפורט לעיל.
 .3.7חסימת יירות ערך
 .3.7.1הגדרות לעיין סעיף זה:
"בעל עיין"

לרבות מי שמחזיק ביירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת
מיות אשר בהחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עין.

"מיות שהוקצו לפי רישום למסחר" -

כל אחד מאלה:
א .מיות שהוקצו או שרכשו מבעל עין ,בתקופה שתחילתה
שים עשר חודשים לפי הגשת הבקשה לרישום למסחר ,וסופה
במועד הרישום למסחר.
ב .מיות שהוקצו במסגרת המרה של יירות ערך המירים,
בתקופה שתחילתה שים עשר חודשים לפי הגשת הבקשה
לרישום למסחר ,וסופה במועד הרישום למסחר.
ג .יירות ערך המירים שהוקצו או רכשו ,בכל מועד שהוא לפי
הרישום למסחר ,ולא מומשו לפי הרישום למסחר ,למעט מיות
שהוצעו לציבור על פי תשקיף.

"עסקה או פעולה"

לרבות השאלה ,מתן אופציה על מיות חסומות או קבלתה אף
אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה ,העברת
זכויות הצבעה בשל מיות חסומות או הסכם אחר ,שכרת בין
בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של יירות הערך שוא
ההסכם ,ושיש בו התחייבות של מחזיק במיות חסומות להפעיל
את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מיות בדרך הקבועה
בהסכם.

"מייה"

לרבות ,ייר ערך המיר.

 .3.7.2על בעל עיין בחברה חדשה במועד הרישום למסחר ,למעט מי שהיה בעל עין במועד כאמור
כתוצאה מרכישת מיות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף זה ,יחולו תאי החסימה
הבאים:
)א( בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המיות למסחר ,לא יעשה בעל העיין האמור
כל עסקה או פעולה במיות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר )בסעיף זה" :המיות
החסומות"(.
)ב( החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד תום החודש השמוה עשר
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שלאחר מועד הרישום ,רשאי בעל עין אשר מחזיק במיות החסומות ,לבצע כל עסקה או
פעולה במיות החסומות ,בשיעור שאיו עולה על  2.5%מכמות המיות החסומות מידי
חודש .חישוב כמות המיות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
)ג( בתום שמוה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר ,לא תהיה עוד מיעה לביצוע כל
עסקה או פעולה במיות החסומות.
 .3.7.3על מחזיק במיות החברה ,שאיו בעל עיין במועד הרישום למסחר ,ועל מחזיק במיות שהיה
בעל עיין כתוצאה מרכישת מיות שהוצעו לציבור על פי תשקיף זה ,יחולו תאי החסימה
הבאים:
)א( בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המיות למסחר ,לא יעשה מחזיק במיות כל
עסקה או פעולה במיות שהוקצו לפי הרישום למסחר )בסעיף זה" :המיות החסומות"(.
)ב( החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד תום החודש התשיעי
שלאחר מועד הרישום ,רשאי מחזיק במיות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במיות
החסומות ,בשיעור שאיו עולה על  12.5%מכמות המיות החסומות מידי חודש .חישוב
כמות המיות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
)ג( בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר ,לא תהיה עוד מיעה לביצוע כל עסקה
או פעולה במיות החסומות.
 .3.7.4האמור בסעיף  3.7.3לעיל לא יחול על עובד שאיו עובד שהיו בעל עין ,כהגדרתו בפרק ה'
להחיות הבורסה,.
 .3.7.4וכן לא יחולו על מיות שהוקצו למחזיקים חלף מיות מסוג אחר שהוחזקו על ידם טרם הרישום
למסחר )בסעיף זה" :מיות מסוג אחר"( ובלבד שיתקיימו התאים הבאים:
)א( המיות מהסוג האחר הוחזקו על ידי המחזיק במשך תקופה שאיה פחותה משים-עשר
חודשים לפי מועד הרישום למסחר של מיות החברה.
)ב( המחזיק לא העביר לחברה ולא התחייב להעביר כל תמורה וספת חלף המיות הרשמות
למסחר ,כך שהמיות מהסוג האחר שהחזיק היוו את מלוא התמורה חלף המיות
הרשמות למסחר כאמור.
)ג( הקצאת המיות שרשמו למסחר חלף מיות הסוג בוצעה בתאים שווים לכל המחזיקים
באותו סוג של מיות.
לעיין סעיף זה "מיה"  -למעט ייר ערך המיר.
 .3.7.5למרות האמור בסעיפים  3.7.2ו 3.7.3 -לעיל ,יתן לבצע עסקה או פעולה במיות החסומות
במקרים ובתאים המפורטים להלן:
)א(
)ב(

)ג(

)ד(

יתן להציע לציבור בהצעת מכר מיות חסומות.
החל מתום החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר יתן להעביר מיות
חסומות ,בעסקה מחוץ לבורסה ,ובלבד שמקבל המיות החסומות יתחייב כי על המיות
שקיבל ימשיכו לחול תאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה לעיל.
מכ״ל הבורסה ,או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה מיות חסומות וזאת לשם
העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקון הבורסה
ובהחיות על פיו.
יתן להעמיד את המיות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום
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תקופת המיעה של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף  3.7זה לעיל ובהחיות הבורסה.
)ה( יתן להעביר מיות חסומות ממחזיק במיות חסומות לתאגיד בבעלותו המלאה או
לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו ,בתאי שמקבל המיות יתחייב כי על המיות שקיבל
ימשיכו לחול תאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה.
)ו( יתן לבצע עסקה או פעולה במיות חסומות בהתקיים התאים הבאים:
) (1במקום המיות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מיות אחרות המוחזקות על ידי
תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במיות החסומות או על ידי המחזיק במלוא
הבעלות במחזיק המיות החסומות.
) (2המיות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למיות החסומות מושא העסקה או
הפעולה ,והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תאי החסימה שחלו על המיות
החסומות מושא העסקה או הפעולה ,כאמור בסעיף זה לעיל ,למשך תקופת
החסימה שותרה.
חסמו מיות כאמור בסעיפים ה' ו-ו' על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במיות
החסומות ,לא יחול שיוי בבעלות בתאגיד כאמור ,עד תום תקופת החסימה.
 .3.7.6האמור בסעיף  3.7זה לא יחול על מיות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה,
ורכשו לפי הרישום למסחר.
לעיין סעיף זה:
"מחזיק במיות חסומות"  -בין אם המחזיק הוא בעל עיין או לאו.
"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה"  -בין במישרין ובין בעקיפין.
 .3.7.7לא יחולו על מיות שהוקצו למחזיקים חלף מיות מסוג אחר שהוחזקו על ידם טרם הרישום
למסחר )בסעיף זה" :מיות מסוג אחר"( ובלבד שיתקיימו התאים הבאים:
)א( המיות מהסוג האחר הוחזקו על ידי המחזיק במשך תקופה שאיה פחותה משים-עשר
חודשים לפי מועד הרישום למסחר של מיות החברה.
)ב( המחזיק לא העביר לחברה ולא התחייב להעביר כל תמורה וספת חלף המיות הרשמות
למסחר ,כך שהמיות מהסוג האחר שהחזיק היוו את מלוא התמורה חלף המיות
הרשמות למסחר כאמור.
)ג( הקצאת המיות שרשמו למסחר חלף מיות הסוג בוצעה בתאים שווים לכל המחזיקים
באותו סוג של מיות.
לעיין סעיף זה "מיה"  -למעט ייר ערך המיר.
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 .3.7.7.3.7.8להלן פרטים על אודות חסימת יירות הערך של החברה כון למועד התשקיף:
פרטי המחזיק

יירות הערך המוקצים
מיות

בעלי עיין )לרבות עובדים בעלי עיין(

72,144,741

סוג החסימה

אופציות
2,653,600

על פי סעיף  3.7.2לתשקיף.

יירות ערך שהוקצו במהלך  12החודשים שקדמו למועד התשקיף
עובדים שאים בעלי עיין
צדדים שלישים )אים בעלי עיין בחברה ואים עובדים
בעלי עיין(

60870,5834

833,534

592,100,800

על פי סעיף  3.7.3לתשקיף.

1,586,7001,6
24,000

על פי סעיף  3.7.3לתשקיף.

יירות ערך שהוקצו לפי תחילת תקופת  12החודשים שקדמו למועד התשקיף
צדדים שלישים )אים עובדים ואים בעלי עיין(

612,327,400

סה"כ

75,342,6975
75,305,675

לא חסומות.
6,341,4100
6,378,400

 .3.7.8.3.7.9הוראות כלליות
א .המיות החסומות תירשמה על שם החברה לרישומים ותוחזקה במשך תקופת החסימה
בפיקדון המתהל על שם האמן איסופ שירותי יהול ואמות בע"מ )"האמן"( ,כאשר רק
לאמן תהא זכות חתימה בפיקדון .התמורה לאמן בעבור שירותי האמות תהיה בסכום
שיוסכם בין החברה לבין האמן.
ב .החסימה תחול גם על מיות הטבה שיחולקו בגין המיות החסומות ,על מיות הובעות
מהמרת יירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שיחולקו בגין ללא תמורה.
ג .במקרה שיוצעו בגין המיות החסומות מיות וספות בדרך של זכויות בתמורה ,יהג
המחזיק במיות החסומות באמצעות האמן על פי אחת הדרכים שלהלן:
) (1ימכור בבורסה את הזכויות בגין המיות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש
מיות הזהות למיות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות על המיות
החסומות המוחזקות בידו.
) (2יצל את הזכויות בגין המיות החסומות .על המיות שתבעה מיצול הזכויות,
למעט אותה כמות של מיות ששוויה על פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו
בגין יצול הזכויות  -יחולו הוראות החסימה החלות על המיות החסומות המוחזקות
בידו.
הוראות החסימה יחולו גם על יירות ערך המירים שאים רשומים למסחר ,על זכויות היתות
למימוש ליירות ערך ועל יירות ערך הובעים מהם .תקופת החסימה תימה מיום הרישום לראשוה
של יירות הערך של החברה בבורסה.

 59אופציות שהועקו לעובדי החברה שטרם הבשילו ולא יתות למימוש במועד התשקיף וכן כל האופציות )הלא סחירות( הבשלות
של עובדי החברה שלא מומשו במועד התשקיף.
 60בהחה של מימוש מלא של כתב האופציות שהועק לעמותת "תמורה".
 61בהחה שמיות בכורה שהוקצו לפי תחילת תקופת  12החודשים שקדמו למועד התשקיף והומרו ערב התשקיף למיות רגילות
הן אין חסומות.
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פרק  - 4הזכויות הצמודות למיות

החברה1

להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות הלוות למיות החברה על פי תקון החברה שייכס לתוקף עם
השלמת ההפקה על פי תשקיף זה .מובהר כי התיאור המובא להלן היו תמצית ,ואיו מהווה תחליף לעיון
בוסח המלא של תקון החברה ,המצורף כספח א' לתשקיף )"תקון החברה" או "התקון"(.
מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקון החברה לבין הוראות שלא יתן להתות עליהן בחוק
החברות או בחוק יירות ערך ,או בכל תקה מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות תקון החברה.
הזכויות הצמודות למיות החברה על פי תקון החברה2
.4.1
הזכויות הצמודות למיות החברה קבועות בהוראות תקון החברה .המידע בסעיף זה מובא בדרך
של הפיה לתקון.

1

2

3

4.1.1

שיוי התקון ושיוי זכויות במיות  -לפירוט הוראות התקון בדבר שיוי התקון ושיוי
זכויות של סוגי מיות ,ראו תקות  15 ,158ו 16 -לתקון.

4.1.2

הזכויות הצמודות למיות החברה  -לפירוט הוראות התקון בדבר זכויות הצמודות
למיות החברה ,לרבות זכויות לדיבידד ,זכות לקבלת הזמות לאסיפות וזכויות בפירוק
החברה ,ראו תקה  10לתקון.3

4.1.3

חלוקת דיבידד ומיות הטבה  -לפירוט הוראות התקון בדבר חלוקת דיבידד ,חלוקת
מיות הטבה וקרות ,ראו תקות  130-139לתקון.

4.1.4

תאי פדיון של מיות  -לפירוט הוראות התקון בדבר תאי פדיון של מיות בות פדיון ראו
תקה  50לתקון.

4.1.5

אסיפות כלליות  -לפירוט הוראות התקון בדבר אסיפות כלליות ,כיוסן ,הדיון וההצבעה
בהן ,ראו תקות  57-62וכן תקות  74-82לתקון.

4.1.6

החלטות דירקטוריון  -לפירוט הוראות התקון בדבר אופן קבלת ההחלטות בדירקטוריון
וסמכויות היו"ר בעיין ראו תקות  96-104לתקון.

4.1.7

העברת מיות  -לפירוט הוראות התקון בדבר העברת מיות ,ראו תקה  41לתקון.

4.1.8

הזכות למות דירקטורים  -לפירוט הוראות התקון בדבר מיוי דירקטוריון ,הפסקת
כהוה וזכויות הצבעה ,ראו תקה  83-90לתקון.

למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הלוות למיות החברה כפופות להוראות הדין )לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,סעיף 46ב לחוק יירות ערך ,תשכ"ח .(1968-בהון החברה יהיה סוג מיות אחד בלבד המקה זכויות הצבעה שוות
ביחס לערכן הקוב .כל המיות בהון המופק של חברה תהייה פרעות במלואן.
ביום ]_[ בובמבר , 2020אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון תקון החברה הוכחי בתקון חדש המותאם
לחברה ציבורית .התקון החדש יכס לתוקפו עם השלמת ההפקה על פי תשקיף זה ולפי רישום מיות החברה למסחר
בבורסה עם היוודע תוצאות המכרז לציבור לפיו התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור בפרק  2לתשקיף
]טרם אושר[.
כל חלוקת דיבידד ומיות הטבה תהיה כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה והוראותיה כפי שיהיו מעת לעת .כמו כן,
לאחר רישום מיות החברה למסחר כל המיות תהייה מופקות ופרעות במלואן כך שלא ייוותר חוב בגין.
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4.1.9

שיוי והגדלת ההון ,הקצאת מיות ויירות ערך  -לפירוט הוראות התקון בדבר שיוי
והגדלת ההון ,הפקת יירות ערך בי פדיון והקצאת מיות ויירות ערך אחרים ,ראו
תקות  52-54ו 13 -לתקון.

4.1.10

זכויות בפירוק  -לפירוט הוראות התקון בדבר זכויות בפירוק ,ראו תקה  155לתקון.

4.1.11

הודעות  -לפירוט הוראות התקון בדבר הודעות שיימסרו על ידי החברה לבעלי המיות,
ראו תקה  60לתקון.

4.1.12

הזכות למתן פטור לושאי משרה  -לפירוט הוראות התקון בדבר הזכות למתן פטור
מראש לושא משרה מאחריותו ,ראו תקה  156לתקון.

4.1.13

מיזוג  -לפירוט הוראות התקון בכל הקשור לעריכת מיזוג ראו תקה  140לתקון.
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פרק  :5תמורת ההצעה
תמורת ההפקה
התמורה הצפויה מההפקה של יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,ההוצאות המשוערות
הכרוכות בה ,והשיעור שמהוות הוצאות ההפקה מתמורת ההפקה הצפויה ,יפורטו במסגרת ההודעה
המשלימה שתפרסם החברה בהתאם לסעיף )16א (1)(2לחוק יירות ערך ,התשכ"ח  1968 -ולתקות
יירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז .2007 -
ייעוד התמורה
תמורת ההפקה תשמש את החברה למימון פעילותה העסקית של החברה ,כפי שתחליט ההלת
החברה מעת לעת ,לרבות בהתאם למדייות ואסטרטגיית החברה כמפורט בסעיף 6.27
לתשקיף.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכוות החברה )אשר למועד התשקיף טרם תגבשה לכדי החלטה
סופית ומחייבת( לעשות שימוש בתמורת ההפקה ,בין היתר ,לצורך מתן פתרוות מימון
ללקוחות פוטציאליים אשר דרשים למימון לצורך רכישה ושימוש במוצרי החברה ,בפרט
במתקים סולאריים קיימים אשר הסדרי המימון שלהם הושלמו קודם לרכישת מוצרי
החברה .בוסף ,החברה עשויה לעשות שימוש בתמורת ההפקה לצורך פיתוח פעילות המחקר
והפיתוח של החברה ,לרבות באמצעות מימוש הזדמויות לרכישת חברות או טכולוגיות
המשתלבות עם האסטרטגיה העסקית שלה .יובהר כי כון למועד התשקיף ,אין ביכולתה של
החברה להעריך את לוחות הזמים הצפויים והסכומים הדרושים לצורך מימוש יעדים אלו.

יודגש כי מידע זה בדבר כווות החברה כאמור לעיל מהווה מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק
יירות ערך ,המשקף והשען על תוכיות ההלת החברה למועד התשקיף ועל תקציבה ,המאפשר
בידה ,להערכת ההלה החברה ,לבצע פעולות אלו ממקורותיה השוטפים )ובאופן שיאפשר ככל
היתן שימוש בתמורת ההפקה גם לצרכים שוים או אחרים( .מידע צופה פי עתיד זה עשוי
שלא להתממש בפועל ,או להתממש באופן שוה ,בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי
שתתקבלה מעת לעת .יודגש כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את אופן השימוש
המדויק בתמורת ההפקה ,בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתתקבלה מעת לעת,
וזאת ,בין היתר ,בהתאם לשיויים אפשריים בתאי השווקים בהם היא פועלת ,בתוכיות
העבודה של החברה ,בצרכיה השוטפים והעתידיים וכיוצא באלו.
עד לשימוש בתמורת ההפקה כאמור ,החברה תשקיע את תמורת ההפקה באפיקים סולידיים
כגון פקדוות במט"ח או בשקלים ,אג"ח ממשלתיות ו/או קוצריות בעלות דירוג אשראי
)לפחות ‐ ,(AAמק"מ וכד' ,כפי שיקבע על ידי ההלת החברה מעת לעת .לצורך האמור לעיל ,לא
תיחשב כהשקעה באפיקים סולידיים ,השקעה בגזרים )מעו"ף או מט"ח( ,במיות או מכשירים
וספים ,אשר כס הבסיס שלהם היו מיות או מדדי מיות או אופציות במעוף או רכישת או
כתיבת פוזיציות בגזרים )למעט אם הדבר יעשה לצורך הגה על כסי החברה(.
ביחס ליירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף ,הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקות
יירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבה וצורה( ,התשכ"ט" ,1969-פרטים שיכללו

ה2-
בתשקיף על השימוש בתמורת יירות הערך המוצעים" ,יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על פיו
יוצעו יירות הערך הרלווטיים ,וזאת בהתאם להוראות תקה 25א)א( לתקות האמורות.
סכום מיימלי
לא קבע סכום מיימלי להפקה.
חיתום
ההצעה על-פי תשקיף זה תובטח בחלקה בחיתום על-ידי דיסקוט קפיטל חיתום בע"מ ,אוריון חיתום
והפקות בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ )"החתמים המתמחרים"( ,הכל בהתאם לתקה ) 11א()(1
לתקות יירות ערך )אופן הצעת יירות ערך לציבור( ,התשס"ז .2007-בהתאם ,החתם המתמחר
יחתום על הודעה משלימה אשר מכוחה יוצעו יירות ערך לציבור מכוח תשקיף להשלמה זה ויראו
בחתימתו כאמור כחתימה על התשקיף .במסגרת ההודעה המשלימה ,יושלמו ו/או יעודכו הפרטים
החסרים בתשקיף ,לרבות אך לא רק ,חיתום ,עמלת הפצה ,ריכוז ויעוץ .לפרטים וספים ראו סעיף
 2.5.3לעיל.

ו1-

פרק  - 6תיאור עסקי החברה ופעילותה
חלק ראשון :תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
מבוא
בפרק זה יובא תיאור עסקי אקופיה סייטיפיק בע"מ ,1העוסקת בתחום הפיתוח ,המכירה ,התפעול
והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכולוגיית ען ליקוי לוחות סולאריים תשתיתיים 2הממוקמים
באזורים יבשים .בהתאם להוראות תקה )1א( בתוספת הראשוה לתקות יירות ערך )פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף  -מבה וצורה( ,התשכ"ט ,1969-התיאור בפרק זה מובא לתקופה שתחילתה שתיים לפי
יום  1ביואר של השה שבה מוגש התשקיף )קרי ,יום  1ביואר  (2018וסיומה סמוך למועד הגשת תשקיף זה.

הגדרות
לשם הוחות ,להלן הגדרות מוחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:
"אברמור"

אברמור יוייטד ס.א - .חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים;

"ארגיה מתחדשת"

ארגיה אשר מקורה בתהליכים ומקורות טבעיים מתמשכים ,אשר אים
מתכלים כתוצאה מרתימת הארגיה האצורה בהם ,ביגוד למקורות ארגיה,
כגון דלקים מאובים ,אשר שימוש בהם כרוך בהקטה משמעותית של מאגר
הארגיה הזמין האצור בהם;

"ארגיה פוטו-וולטאית" ארגיה המיוצרת על ידי קליטת אור קרי השמש והפיכתו לארגיה חשמלית
על ידי האפקט הפוטו-וולטאי אשר ידוע כתופעה פיזיקלית וכימית;
"אקופיה" או "החברה"

אקופיה סייטיפיק בע"מ ,לרבות חברות בות שלה;1

"אקופיה הודו"

;Ecoppia Scientific LLP

"אקופיה "AI

פלטפורמת יהול מבוססת טכולוגיית ען היזוה ממידע השאב מציי
הרובוטים ומקורות חיצויים לטובת השגת הפעלה מיטבית;

"הבורסה"

הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ;

"ג'יגה וואט" או " "GWיחידת כוח חשמלי השווה למיליארד וואט ויחידת כוח חשמלי השווה למיליון
או וואט ,בהתאמה ,המשמשות במיוחד כמדד לתפוקה של ייצור ארגיה;
וואט"
ו"-מגה
""MW

1

המידע המתואר בפרק זה היו ברמת החברה וחברות הבת שלה .בכל מקום בו רשום "החברה" הכווה היא לחברה עצמה או
לחברה יחד עם החברות הבות שלה או לאחת מבין החברות הבות שלה ,והכל לפי העיין.
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מסוג  ,Utility-scaleכמפורט להלן.
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"הדוחות הכספיים"

"הספק",
מערכת" או
מותקן"

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2019ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוי
 ,2020המצורפים לתשקיף;

"הספק הספקי הלוחות הסולאריים במתקים פוטו-וולטאיים )במוחי ;3(DC
"הספק

"חברות הבת"

אקופיה הודו ואברמור יוייטד;

"חוק החברות"

חוק החברות ,התש"ט;1999-

"חוק יירות ערך"

חוק יירות ערך ,התשכ"ח;1968-

"טכולוגיית ען"

טכולוגיה המרכזת משאבי מחשב ,לרוב באמצעות חוות שרתים לשם
הקצאתם למשתמשים על פי דרישה ,ללא מעורבות ישירה של המשתמשים;

"מתקן פוטו-וולטאי" ,מתקן או מערכת אשר קולטת את קרי אור השמש ומסוגלת להפוך את קרי
פוטו -אור השמש לארגיה חשמלית על ידי האפקט הפוטו )תמוה( וולטאי )(Volt
"מערכות
"מתקן שהיא תופעה פיזיקלית וכימית;
וולטאיות",
סולארי" " ,מערכות
סולאריות" או ""PV
"מערכת רובוטית "E4

רובוטים המיועדים ליקוי לוחות סולאריים במתקים מסוג Ground
;Mounted Fixed Tilt Solar PV installations

"מערכת רובוטית "T4

רובוטים המיועדים ליקוי לוחות סולאריים במתקים מסוג Single Axis
;("SAT") Trackers

"תקות פרטי תשקיף"

תקות יירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף מבה וצורה( ,התשכ"ט-
;1969

"תקופת התשקיף"

תקופה שתחילתה ביום  1ביואר  2018וסיומה במועד פרסום התשקיף;

"תקשורת "RF

תקשורת אלחוטית להעברת מידע המצוי בצורה חשמלית ,באמצעות גלי רדיו
);(Radio Frequency

 "Ground Mountedמתקים פוטו-וולטאיים מחוברי קרקע בעלי תצורה קבועה או עותית;
Fixed Tilt Solar PV
"installations

3

הספק במוחי  DCמשקף את הספק הלוחות המותקים ,אשר הים גורם ייצור החשמל.

ו3-

הפעלה ותחזוקה;

" " O &M

 "Singleמתקים פוטו-וולטאיים הבויים בטכולוגיית עקיבה אחר השמש )לוחות
Axis
סולאריים העים בעזרת מוע על ציר(;
")Trackers (SAT
" "Utility-scale solarמתקים סולאריים בטכולוגיה פוטו-וולטאית בהיקף תשתיתי המייצרים
"  Utility-scaleכמות גבוהה של ארגיה סולארית ,לרוב מעל ל 5-מגה-וואט ,המחוברים
או
 "projectsאו "מתקים לרשת החשמל.
סולאריים תשתיתיים"
 6.1פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
6.1.1

כללי
6.1.1.1

החברה  -אקופיה סייטיפיק בע"מ ,התאגדה בישראל והחלה את פעילותה ביום 7
ביואר  2013כחברה פרטית בעירבון מוגבל ,בהתאם להוראות חוק החברות .הצעת
יירות הערך על-פי תשקיף זה היה הצעה ראשוה לציבור של יירות הערך של
החברה .לאחר השלמת רישום יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה,
תהפוך החברה לחברה ציבורית ,כהגדרת מוח זה בחוק החברות.

6.1.1.2

החברה וסדה על ידי ה"ה משה וערן מלר .במהלך השים ממועד הקמתה ,התקשרו
החברה ובעלי מיותיה בהסכמי השקעה עם מספר שותפים ,באופן שכון למועד
התשקיף ,החברה מוחזקת ,במישרין ו/או בעקיפין ,על-ידי ה"ה מלר ,על-ידי מספר
משקיעים מקומיים ובילאומיים  ,Swarth Group -ליגוב בע"מ ,CIM Group ,הראל
ביטוח ופיסים בע"מ ,גדיר בע"מ ומשקיעים וספים .לפירוט בדבר החזקות בעלי
מיות החברה ,הסכמי ההקצאה ומכירת יירות הערך של החברה במסגרתם ,ראו
פרק  3לתשקיף.
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6.1.1.3

לחברה שתי חברות בות פרטיות  Ecoppia Scientific LLP -שהיה שותפות
מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  2016ואברמור יוייטד ס.א .שהיה
חברה פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר  2014באיי הבתולה הבריטיים ).(BVI
לפרטים וספים אודות חברות הבת האמורות ,ראו סעיף  6.1.3להלן.

6.1.1.4

כון למועד התשקיף ,החברה עוסקת ,במישרין ובאמצעות חברות הבת ,בפיתוח,
מכירה ותחזוקה של פתרוות טכולוגיים באמצעות מערכות רובוטיות ליקוי
מתקים סולאריים תשתיתיים הממוקמים באזורים יבשים .למועד זה ,החברה
פעילה במספר מדיות בעולם ,כאשר עיקר פעילותה הוא בהודו ובישראל .למועד
התשקיף ,החברה מספקת ללקוחותיה שי סוגים של מערכות רובוטיות 4המבוססות
על טכולוגיית ען .המערכות מופעלות ושלטות מרחוק ומאפשרות פעולת יקוי
תדירה ויעילה המשפרת את תהליך הפקת הארגיה באמצעות המערכות הסולאריות,
תוך הפחתת עלויות ומשאבים הכרוכים בשיטות היקוי הידיות .בוסף ,החברה

יצוין כי למועד זה ,המערכת הרובוטית מסוג  T4הותקה רק באתר אחד בישראל והמוצר מצא בשלבי התקה באתרים וספים
)לפרטים ,ראו סעיף  6.8.1להלן(.

ו4-

מעיקה ללקוחותיה שירותי תחזוקה ותמיכה טכית שוטפים וארוכי טווח למוצריה.
לפרטים אודות תחום הפעילות של החברה ,ראו סעיף  6.2והחלק השלישי בפרק זה
להלן.
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6.1.1.5

פעילותה של החברה מתמקדת במתקים תשתיתיים )מסוג (Utility-scale
המחוברים לרשת החשמל ,המפיקים חשמל באמצעות ארגיה מתחדשת בטכולוגיה
פוטו-וולטאית ) .(PVלאור זמיות הקרקע ורמות קרית השמש הגבוהות ,אתרים
תשתיתיים רבים בים באזורים יבשים ומרוחקים ,אשר לצד היתרון של רמות
קריה מיטביות ,תקלים במכשול תפעולי משמעותי הובע מאבק וחול המצטברים
על הלוחות ועשויים להוריד את רמת ייצור החשמל באחוזים יכרים )כ11%-
באזורים שאים גשומים( .5אזורים אלה מתאפייים לרוב גם במחסור במקורות
מים ,ועל כן האתגר התפעולי שבשמירה על הלוחות הסולאריים קיים לטובת ייצור
מיטבי של חשמל גדול אף יותר.

6.1.1.6

למועד התשקיף ,על לקוחותיה של החברה מות חברות בילאומיות וישראליות
הפועלות בשוק הארגיה המתחדשת ,בעיקר בייזום והפעלה של מתקים פוטו-
וולטאיים תשתיתיים )מסוג  .(Utility-scale solarבחלק מהמקרים והגת החברה
להתקשר עם לקוחותיה בשלב התכון וההקמה של המתקן הפוטו-וולטאי ,תוך מתן
ייעוץ להתאמת התכון של האתר להתקה של מערכות החברה ,ובחלק מהמקרים
מתקשרת החברה עם הלקוח לאחר הקמת המתקן.

6.1.1.7

תחום הפקת הארגיה העולמי באמצעות מתקים פוטו-וולטאיים בכלל ,ובאמצעות
מתקים תשתיתיים )מסוג  (Utility-scaleבפרט ,מצוי במגמת צמיחה והתפתחות
מזה שים 6ועל כן ,להערכת החברה ,פוטציאל ההתרחבות של פעילותה הוא גדול,
והשוק הפוטציאלי מכיל בתוכו את האתרים הגדולים הקיימים באזורים
הרלווטיים ,כמו גם את האתרים החדשים המתווספים מדי שה .על פי הערכות
ומחקרים ,צפוי השוק הפוטו-וולטאי להוסיף ולגדול בקצב גבוה גם בעשורים
הקרובים ,הן מבחית כמות האתרים והן מבחית ההיקף שלהם .מגמה זו מחדדת
את הצורך בפתרוות טכולוגיים המאפשרים תפעול ותחזוקה של אתרים בקה
מידה גדל והולך ,אשר מאתגר מאד ולא כלכלי לתחזקם באופן ידי .לכן ,בין היתר,
גובר הצורך בפעולת יקוי ממוכן של הלוחות הסולאריים .לפרטים אודות התפתחות
תעשיית ה ,PV-ראו סעיף  6.6.1להלן.

6.1.1.8

למועד התשקיף ,המאפייים הייחודיים של הפתרוות שמציעה החברה ביחס
לפתרוות אחרים הקיימים בשוק ,שיתופי הפעולה של החברה עם חברות
משמעותיות בתחום הארגיה המתחדשת וצבר ההזמות הקיים ,כמו גם היסיון
המוכח שרכש בשבע שות פעילות החברה ,ממצבים אותה כשחקן מוביל בעולם

International Renewable Energy Agency ("Irena"), Future of Solar Photovoltaic:
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf

6

U.S Energy Information Administration ("EIA"):
https://www.eia.gov/energyexplained/solar/where-solar-is-found.php
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בתחום היקוי הרובוטי היבש של לוחות סולאריים במתקים תשתיתיים .החברה
מציגה יתרוות משמעותיים ,הן ביחס לחלופות היקוי ה"מסורתיות" הידיות אשר
אין מותאמות דיין לצרכים של אתרים בהיקף גדול והן ביחס לפתרוות טכולוגיים
שפיתחו חברות אחרות .למרות שישן מספר חברות המפתחות פתרוות
אוטומטיים/חצי אוטומטיים ליקוי לוחות סולאריים ,למיטב ידיעת החברה ,לרובן
יסיון מסחרי חות ביחס לזה של החברה.
6.1.1.9

המודל העסקי של החברה מתבסס על התקשרויות ארוכות טווח עם לקוחות
במסגרת "חבילה כוללת" של מוצרים ושירותים ,במסגרתה מספקת החברה
ללקוחותיה ,הן פתרון טכולוגי יעיל ,ארוך טווח ושאיו כרוך במשאבים של ארגיה,
מים וכוח אדם ליקוי הלוחות הסולאריים במתקן ,והן שירותי תמיכה ותחזוקה
שוטפים לכל תקופת השימוש במערכות החברה.

 6.1.1.10הצמיחה של החברה מועת בעיקר על ידי הגידול הגלובלי המשמעותי בהקמת
מתקים פוטו-וולטאיים וכן כתוצאה מפוטציאל השוק הקיים של מתקים פוטו-
וולטאיים שהקמתם הושלמה ,המהווים יחד פוטציאל שעל גביו יכולה החברה
להתקין את מערכותיה .כון למועד התשקיף ,החברה התקשרה בהסכמים עם
לקוחות להתקת מערכות רובוטיות על מתקים בהספק כולל של  19,750מגה-וואט,
מתוכם  2,150מגה-וואט הותקו או בתהליך התקה .ככלל ,החברה מתקשרת
בהסכמי מכירה ישירים או באמצעות הסכמי מסגרת .למועד התשקיף ,התקשרה
החברה בהסכמים ישירים להקמת מערכותיה על מתקים בהיקף של כ 1,200 -מגה-
וואט מותקים או בתהליך התקה ,ובהסכמי מסגרת ומזכרי הבות להתקת
מערכותיה על מתקים בהיקף של כ 18,550-מגה-וואט )בכפוף להתקיימות תאים
מסוימים ,כמפורט בסעיף  6.10.3להלן( ,מתוכם  1,400מגה-וואט הותקו או בתהליך
התקה.7
 6.1.1.11למועד זה ,עיקר פעילותה של החברה מתבצע בהודו ובישראל ,ולחברה פעילות גם
במדיות אמריקה הלטיית ובארה"ב .כחלק מתהליך צמיחת החברה והרחבת
פעילותה ,החברה חותרת להאצת והרחבת היקפי פעילותה באזורים הרלבטיים
במדיות וספות ,כחלק מראייה אסטרטגית של החברה להרחיב את פעילותה ולשמר
את מעמדה כשחקן מרכזי ומשמעותי בשווקים הרלבטיים לתחום הפעילות .בין
היתר ,בוחת החברה כיסה לתחומים וספים המשיקים לתחום פעילותה ומשלימים
אותם.
האמור בסעיף  6.1.1זה לעיל באשר לתכיות והערכות החברה בקשר עם פעילותה ,הו
בבחית מידע הצופה פי עתיד כמשמעו בחוק יירות ערך ,המבוסס על מידע אשר איו
בשליטתה של החברה או שאיו בשליטתה הבלעדית ,ואיו ודאי .התוצאות בפועל עשויות
להיות שוות באופן מהותי מהערכות החברה האמורות לעיל ,בין היתר אם יחול שיוי באחד
או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעולת החברה ,המפורטים בסעיף  6.31להלן.
7

יצוין כי לגבי כ 3,100-מגה-וואט מתוך סך היקף ההתקשרויות בהסכמי מסגרת ומזכרי הבות ,החברה סבורה כי ההסתברות
למימושם היה מוכה .לפרטים ,ראו סעיף  6.10להלן.
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6.1.2

מבה ההחזקות של החברה
להלן תרשים מבה ההחזקות של החברה ,כון למועד התשקיף:

אקופיה סייטיפיק
בע"מ

99.99%

Ecoppia Scientific
LLP.

100%

0.01%

אברמור יוייטד
ס.א(*).

)*( מוחזקת באמצעות תאגיד המחזיק באמות את מיותיה עבור החברה.
6.1.3

תיאור תמציתי של חברות הבת ,ועיקר הפעילות המבוצעת בהן
)א( אקופיה הודו  -שותפות מוגבלת אשר הוקמה בחודש אוגוסט  2016לפי דיי ההתאגדות
של הודו .אקופיה הודו מרכזת את פעילות החברה בהודו .לפרטים אודות המבה הארגוי
של אקופיה הודו ,ראו סעיף  6.18להלן.
)ב( אברמור יוייטד  -חברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה ,אשר הוקמה בחודש
אוקטובר  2014על פי דיי ההתאגדות של איי הבתולה הבריטיים ) ,(BVIוהיה בעלת
הזכות להגיש בקשות לרישום הקיין הרוחי של החברה במדיות במזרח התיכון )למעט
ישראל( בשם החברה.

 6.2תחום הפעילות של החברה
כון למועד התשקיף ,לחברה תחום פעילות אחד המהווה מגזר פעילות בדוחותיה הכספיים ,שהיו
פיתוח ,מכירה ,תפעול ותחזוקה של מערכות רובוטיות ליקוי מתקים סולאריים תשתיתיים במספר
מדיות בעולם ,כאשר כון למועד התשקיף עיקר פעילותה של החברה היו בהודו ובישראל.
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במסגרת פעילותה ,פיתחה החברה שתי מערכות רובוטיות 8המופעלות מרחוק באמצעות פלטפורמה
המבוססת על טכולוגיית ען .המערכות מספקות ליזמים ומפעילים של מתקים פוטו-וולטאיים
תשתיתיים פתרון טכולוגי לשיפור יעילות הפקת הארגיה של המתקן באמצעות רובוטים המבצעים
את פעולת יקוי הלוחות הסולאריים באופן אוטוומי ,אחיד ,לאורך כל ימות השה ובצורה עדיה
ובטוחה ביחס לחלופות היקוי הידיות .בכך מתאפשר חסכון במשאבים ושימור תפוקת הארגיה של
הלוחות הסולאריים.
לפרטים וספים אודות תחום הפעילות של החברה ,ראו האמור בחלק השלישי להלן.
 6.3השקעות בהון החברה ועסקות במיותיה
להשקעות בהון החברה ועסקות מהותיות אחרות במיותיה אשר בוצעו בשתיים שקדמו למועד
התשקיף ,ראו האמור בפרק  3לתשקיף.
 6.4חלוקת דיבידדים
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6.4.1

במהלך תקופת התשקיף ,החברה לא חילקה ולא הכריזה על חלוקת דיבידדים.

6.4.2

כון למועד תשקיף זה ,לחברה אין מדייות חלוקת דיבידדים.

6.4.3

למועד התשקיף ,לא קיימות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידדים.

6.4.4

כון ליום  30ביוי  2020ולמועד פרסום תשקיף זה ,לחברה אין יתרת רווחים ראויים לחלוקה.

יצוין כי למועד זה ,המערכת הרובוטית מסוג  T4הותקה רק באתר אחד בישראל והמוצר מצא בשלבי התקה באתרים וספים
)לפרטים ,ראו סעיף  6.8.1להלן(.
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חלק שי :מידע אחר
 6.5מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה
6.5.1

להלן תמצית התוים הכספיים של החברה בתחום פעילותה לשים  2018-2019ולתקופה של
שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוי ) 2020באלפי דולר(:
לשישה חודשים
שהסתיימו ביום
30.6.2020

31.12.2019

31.12.2018

הכסות

673

באלפי דולר
8,046

4,934

עלויות קבועות

3,435

4,617

3,888

עלויות משתות

741

7,136

4,600

הוצאות )הכסות( שאין מיוחסות

38

33

)(14

הוצאות )הכסות( מימון ,טו

1,275

)(33

196

הפסד קי

4,816

3,707

3,736

סה"כ הכסים

16,846

12,397

13,334

סה"כ ההתחייבויות

9,437

4,951

2,247

לשה שהסתיימה ביום

פירוט ההתאמות של הסכומים המפורטים בטבלה שלעיל לסכומים בדוחות הכספיים ומהותן:
הההלה מתייחסת להוצאות אשר הין בעלות אופי חוזר ,כגון :שכירות ,שכר ,פיסים,
משפטיות ,קיין רוחי ,וכו' כעלויות קבועות ,ואילו עלות המכר ,ברובה ,ועלויות ספקים
ויועצים שוים חשבות כמשתות.
6.5.2

להסברי הדירקטוריון על התפתחויות ביחס לתוים הכספיים של החברה כפי שהם מופיעים
בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019ולשישה חודשים
שהסתיימו ביום  30ביוי  ,2020ראו סעיף  1.4לדוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה,
המצורף לתשקיף זה להלן.

 6.6סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות החברה
להלן יובא תיאור תמציתי של המגמות ,האירועים וההתפתחויות העיקריים בסביבה המקרו-כלכלית
בה פועלת החברה ,במישרין ובעקיפין ,אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה יש להם או עשויה להיות
להם השפעה מהותית על פעילות החברה בתחום הפעילות.9
6.6.1

השוק העולמי של ארגיה סולארית
פעילותה של החברה בפיתוח ,מכירה ותחזוקה של פתרוות יקוי רובוטיים למתקים
סולאריים תשתיתיים ,ובכלל זה הביקוש למוצרים והשירותים שמספקת החברה בתחום

9

בהתייחס למאמרים ופרסומים הכלולים בדוח זה ,יצוין כי החברה לא בחה באופן עצמאי את התוים ו/או התחזיות
וההערכות הכלולים במקורות אלה וכן לא פתה לקבל אישור להכללת מידע זה בתשקיף .ואולם ,הפרסומים אליהם מפה
החברה בדוח זה פורסמו בכתבי עת בתחום הארגיה ובעיתוים כלכליים ידועי שם ,החשבים מהימים.
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הפעילות ,עשויים להיות מושפעים במידה רבה ,בין היתר ,ממגמת הגידול המואצת בשים
האחרוות ומתחזיות הגידול בשים הבאות במעבר לשימוש במקורות ארגיה מתחדשת
באמצעות מתקים פוטו-וולטאיים ) .(PVבהתאם לכך ,מגמות והתפתחויות גלובאליות בשוק
ייצור חשמל באמצעות מתקי  ,PVכמו גם התפתחויות טכולוגיות ,שיויים בתאים
והמגבלות החלים על גופים הפועלים בתחום זה וגורמים וספים ,עשויים להשפיע ,בין היתר,
על פעילות החברה ,כמפורט להלן.
 6.6.1.1המעבר לארגיה מתחדשת באמצעות מערכות סולאריות
הקמת מתקי ארגיה מתחדשת גדלה בקצב מהיר בשים האחרוות וממשיכה להיות
מוע צמיחה משמעותי במשקי החשמל בעולם .10כחלק ממגמה עולמית זו ,המקודמת
גם על ידי גופים בילאומיים כדוגמת האו"ם ,11מדיות רבות מעודדות הקמת
מתקים לייצור חשמל מארגיות מתחדשות ומקדמות הסדרות התומכות בתחום זה,
במטרה לפתח ולשלב ארגיות מתחדשות במשקי הארגיה שלהן .בוסף ,אחד
הגורמים המשפיעים בשים האחרוות על השקעות של חברות גדולות בתחום
הארגיה המתחדשת ברחבי העולם ועל מעבר של תאגידים לשימוש בארגיה
מתחדשת ,הוא המודעות הגוברת בעולם לושאים סביבתיים.12
הפתרון השכיח כיום בעולם ליצול ארגיה סולארית לייצור חשמל היו מערכות
פוטו-וולטאיות ,13המבוססות על הפיכת ארגיית השמש ישירות לחשמל באמצעות
לוחות סולאריים .מזה שים ,מתקים פוטו-וולטאיים שולטים בעף ייצור החשמל
באמצעות ארגיה מתחדשת ברחבי העולם.14
ההשקעה בעולם בארגיות מתחדשות המופקות באמצעות מתקים פוטו-וולטאיים
מצויה במגמת עליה ברמה העולמית :בשת  2019רשמה עליה בקיבולת ייצור
החשמל ממכשירים סולאריים פוטו-וולטאיים של כ ,1522%-אשר היוותה שיא
צמיחה עולמי בקיבולת תאי  .PVכמו כן ,על פי התחזיות העדכיות ,היקף ההתקות
הגלובאלי צפוי לגדול במהלך העשורים הקרובים.

10

Forecast International's Energy Portal: http://www.fi-powerweb.com/Renewable-Energy.html

11

International Solar Energy Society ("ISES"): https://www.ises.org/who-we-are/global-partners

12

The Climate Group 2020: https://www.theclimategroup.org/news/going-100-renewable-2019

13

Empire Renewable Energy: http://solarbyempire.com/why-solar/solar-panel-efficiency

14

Irena, Future of Solar Photovoltaic: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019

15

IEA, Tracking Report – June 2020: https://www.iea.org/reports/solar-pv
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להלן תרשים המציג את ההספק המותקן המצטבר של מתקי  PVברחבי העולם -
היסטורי והערכות:18

כון לשת  ,2019עיקר ההספק המותקן של חשמל המופק באמצעות מתקים
סולאריים מצוי במדיות אסיה )בעיקר סין ,יפן והודו( וצפון אמריקה )בעיקר
בארה"ב( .16על פי התחזיות ,מדיות אסיה תמשכה להוביל בכמות הארגיה
המופקת באמצעות מתקים סולאריים ,אשר תהווה במדיות אלה מעל למחצית
מסך הקיבולת הסולארית הגלובאלית עד לשת  ,2050לצד מגמת גידול משמעותית
בהיקף ההספק המותקן של מתקים סולאריים גם במדיות צפון אמריקה ובאירופה
ויתכן שגם באזורים וספים כגון אפריקה ודרום אמריקה.17
להלן תרשים המתאר את תחזיות הפריסה הגלובאלית של ההספק המותקן לייצור
חשמל באמצעות מתקים סולאריים לשים  2030ו:2050-

16
17

Statista website: https://www.statista.com/statistics/264629/existing-solar-pv-capacity-worldwide
Irena, Future of Solar Photovoltaic: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019
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עם הצמיחה וההתבססות של שוק המתקים הסולאריים והתחרות הגוברת בעף זה,
פסקו הממשלות להעיק תמריצים לעף .כמו כן ,מחירי ייצור החשמל באמצעות
מתקים סולאריים בשוק החופשי במדיות רבות בעולם ירדו למחירים שווים או אף
מוכים ממחיר ייצור חשמל ממקורות מסורתיים ,והגיעו למה שמכוה " Grid

 .18"Parityבהתאמה ,ירדו גם התעריפים לייצור הארגיה הסולארית בצורה
משמעותית )כך למשל ,בהודו ירדו התעריפים ב 49%-לפרויקטים חדשים בתוך חמש
שים בלבד(.19
בהתאם לכך ,מומחים צופים כי ארגיה סולארית תמשיך להיות מהטכולוגיות
המובילות בתחום הארגיות המתחדשות בעשורים הקרובים ,בין היתר לאור עלות
הייצור המוכה והכדאיות הכלכלית גם בשוק חופשי וללא תמריצים.20
בהקשר זה ,ראו התרשים להלן המציג את העלות התחרותית של ייצור ארגיה
באמצעות ארגיות מתחדשות ,בהן גם מתקי  ,PVלעומת הפקת ארגיה בשיטות
קובציוליות:21

למועד התשקיף ,סך ההספק המותקן הגלובאלי של ייצור ארגיה סולארית היו כ-
 791ג'יגה-וואט ,מתוכם כ 440-ג'יגה-וואט מיוצרים באמצעות מתקי Utility-scale

)המהווים כ (55%-המתאימים לפעילות החברה .22יצוין כי להערכת החברה,
18

" "Grid Parityהיו מוח המתאר מצב בו מקור ארגיה חלופי יכול לייצר חשמל בעלות חשמל מופשטת ) - LCOEמדד העלות
הוכחית הממוצעת לייצור חשמל למתקן ייצור חשמל )כגון מתקן  (PVלאורך חייו( במחיר המוך או השווה למחיר החשמל
מרשת החשמל.

19

Irena, Renewable Power Generation Costs in 2019:
https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019

20
21

Irena, Future of Solar Photovoltaic: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019
Lazard, Levelized Costs of Energy and Levelized Cost of Storage 2019:
https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019

 22מתוך מחקר שערכה החברה באמצעות ווד מקזי.
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בהתבסס על מחקרים שביצעה ,מתקים מסוג  Utility-scaleהממוקמים באזורים
המתאימים לפעילות החברה )בעיקר אזורים יבשים ,ללא סין( ,ומהווים ככלל את
שוק היעד המיידי של החברה ,כוללים ,כון למועד זה ,מתקים בעלי הספק מותקן
של כ 170-ג'יגה-וואט )כ 39%-מסך היקף מתקי  Utility-scaleבעולם( ועל פי
התחזיות ,עד לשת  2025צפוי להגיע סך ההספק המותקן הגלובאלי של ארגיה
סולארית ,לכ 1,380-ג'יגה-וואט ,כאשר  787ג'יגה-וואט מתוכם צפויים להיות
במתקים מסוג  ,Utility-scaleכמתואר בתרשים שלהלן:23

כמו כן ,על פי התחזיות ,עד לשת  2050צפוי להגיע סך ההספק המותקן הגלובאלי
של ארגיה סולארית לכ 8,519-ג'יגה-וואט ,מתוכם כ 60%-צפויים להיות במתקים
מסוג .24Utility-scale
לפרטים אודות השפעת משבר הקורוה על תעשיית מתקי ה ,PV-ראו האמור בסעיף
זה להלן.
להלן יובא פירוט בדבר המגמות וההתפתחויות שחלו בשוק המתקים הפוטו-
וולטאיים במדיות העיקריות בהן פועלת החברה וכן מגמות והתפתחויות כאמור
שחלו בשווקים פוטציאליים וספים לפעילות החברה ,כון למועד תשקיף זה.
שוק מתקי הארגיה הסולארית בהודו
הודו היה צרכית החשמל השלישית בגודלה בעולם ,25עם אזורים רחבים ברחבי
המדיה אשר עדיין סובלים מאספקת חשמל חלקית ולא סדירה .26כמדיה אשר
בתחומה שטחים רחבים ההים מרמות קרית שמש גבוהות במיוחד ,27הודו מהווה
שחקן מוביל בשוק ייצור החשמל באמצעות לוחות פוטו-וולטאיים.

 23שם.
 24שם.
25

Saur Energy International: https://www.saurenergy.com

26

:Shakti Sustainable Energy Foundation: https://shaktifoundation.in

27

India Energy Portal: http://www.indiaenergyportal.org/subthemes.php
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במהלך שת  ,2019הותקו בהודו מתקים בעלי יכולת תפוקה של כ 7,300-מגה-וואט
באמצעות ארגיה סולארית ,והמתקים הקיימים הגדילו תפוקתם בכ 27%-במהלך
שה זו .28כמו כן ,הפקת החשמל באמצעות ארגיה סולארית בשת  2019הייתה
אחראית לכ 10%-מכלל ייצור החשמל בהודו ,וההספק המותקן המיוצר על ידי לוחות
סולאריים המחוברים לרשת החשמל עמד על כ 35,600-מגה-וואט ,22מתוכו כ86%-
מיוצר באמצעות מתקים מסוג  .Utility-scaleבוסף ,בשה זו החלו פרויקטים רחבי
היקף ופיתוח של מערכות סולאריות וספות באמצעות מכרזים ממשלתיים.29
יצוין כי למיטב ידיעת החברה ,ביחס למכרזים אשר פורסמו על ידי ממשלת הודו,
ואשר המתקים בגים כבר הוקמו והופעלו ,לא חל שיוי בתעריפי החשמל אשר
קבעו במסגרת המכרז ,והתעריפים ,ככלל ,שארים קבועים לכל אורך חיי תקופת
המכרז )לרוב כ 25 -שים(.
היקף האתרים הפוטו-וולטאיים הקרקעיים בהודו מסך ההתקות מוסיף להיות גדול
ביותר ,כאשר כון לסוף חודש אוגוסט  ,2020ההספק המותקן המצטבר של מתקים
אלו הגיע לכ 32,600-מגה-וואט.30
ממשלת הודו קבעה יעדים לשימוש מוגבר במקורות ארגיה קיים ומתחדשים,
ובייהם שימוש בארגיה פוטו-וולטאית ,וכבר מבצעת פרויקטים שוים של ייצור
חשמל בקה מידה גדול וממוקד בארגיה ירוקה .במסגרת זו ,משרד הארגיה של
הודו הציב יעד התקה כולל של מתקי הפקת חשמל באמצעות ארגיה מתחדשת
לשת  2020בהיקף של  14,380מגה-וואט ,מתוכו  9,000מגה-וואט באמצעות מתקים
פוטו-וולטאיים מסוג .31Utility-scale
כמו כן ,משרד הארגיה של הודו קבע יעד כולל להקים יכולות ארגיה מתחדשת
בהיקף מותקן מצטבר של  175,000מגה-וואט עד סוף שת  ,2022מתוכם כ100,000-
מגה-וואט באמצעות מתקים פוטו-וולטאיים ,32וישו צפי כי תחום הארגיה
המתחדשת בהודו צפוי למשוך השקעות בשווי  80מיליארד דולר בארבע השים
הקרובות .על פי ההערכות ,עד לשת  2040כ 49%-מייצור החשמל בהודו יתבצע
באמצעות ארגיה מתחדשת ,ובין היתר על ידי מתקים פוטו-וולטאיים.33
בכלל זה ,בחודש יוי  2019ממשלת הודו פרסמה המלצה ליזמי מתקים פוטו-
וולטאיים לעבור לשימוש בשיטות יקוי לוחות סולאריים רובוטיות ללא שימוש
28

;India Brand Equity Foundation ("IBEF"): https://www.ibef.org/industry/renewable-energy.aspx
Renewables Now, India's Solar Power Output Climbs 27% Y/Y in 2019:
https://renewablesnow.com/news/indias-solar-power

29
30

The Economist Times: https://economictimes.indiatimes.com
Ministry if New and Renewable Energy ("MNRE"):https://mnre.gov.in/the-ministry/physical-progress

31

MNRE :https://mnre.gov.in/the-ministry/physical-progress

32

MNRE: http://164.100.47.193/lsscommittee/Energy/17_Energy_3.pdf

33

IBEF, Renewable Energy Industry in India: https://www.ibef.org/industry/renewable-energy.aspx
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במים ,34ובמקרים רבים היא אף מגבילה את אספקת המים למתקים סולאריים
לתקופה מרבית של  4שים בלבד )כך שותרות כ 21-שים מחיי המתקן לשימוש
בפתרון שאיו צורך מים לצורך יקוי הלוחות הסולאריים( .בוסף ,בחודש אוגוסט
 2020יזם ראש ממשלת הודו תוכית גלובאלית לחיבור ארצות שוות לרשת משותפת
הקראת ") "One Sun, One World, One Gridשמש אחת ,עולם אחד ,רשת אחת( ,בה
הודו לבדה תספק  400,000מגה-וואט של ארגיה פוטו-וולטאית לתוך הרשת.35
החברה פעילה בשוק ההודי מזה כ 4-שים .בשת פעילותה הראשוה ,מערכות
החברה הותקו במתקים פוטו-וולטאיים תשתיתיים בהיקף של  12מגה-וואט ואילו
כון למועד התשקיף מערכותיה מותקות על גבי  1,980מגה-וואט של מתקים פוטו-
וולטאיים תשתיתיים ולחברה התקשרויות בהסכמי מכירה ותחזוקה ,בהסכמי
מסגרת ומזכרי הבות עם לקוחות להתקה של  11,295מגה-וואט וספים.36
כמפורט לעיל ,השוק ההודי הוא אחד משווקי המתקים הסולאריים הצומחים
בעולם .צמיחה זו באה לידי ביטוי ,בין היתר ,בקביעת יעדים שאפתיים על ידי
ממשלת הודו להרחבת הפעילות בתחום .בהתאם לכך ,החברה בחרה לפעול בשוק
זה ,בין היתר ,מאחר שזיהתה כי פעילותם של לקוחות המטרה של החברה מתרכזת
בו ולכן ישו פוטציאל לייצר מויטין ויתרון יחסי בשוק זה.
שוק מתקי הארגיה הסולארית בישראל
בשים  2009ו ,2015-קבעה ממשלת ישראל יעדים מחים לייצור חשמל מארגיה
מתחדשת בהיקף של  10%מצריכת הארגיה עד לשת  2020ו 17%-מצריכת הארגיה
עד לשת  ,2030שרובו המכריע צפוי להתקבל ממתקים סולאריים .37בחודש יוי
 ,2020פרסמה רשות החשמל טיוטה לעיון הציבור ,לפיה ,ייקבע יעד מחה חדש
לייצור חשמל מארגיה מתחדשת עד לשת  ,2030אשר יעמוד על  30%ותוספת
ההספק שתידרש תהיה ברובה המוחלט באמצעות מתקי ייצור סולאריים.38
כון לסוף שת  ,2019על פי תוי חברת החשמל ,39אחוז ייצור החשמל מארגיה
מתחדשת מתוך כלל צריכת החשמל בישראל עמד על כ .5%-כמו כן ,כון לחודש יואר
 ,2020עמד היקף ההספק המותקן בטכולוגיה פוטו-וולטאית בישראל על כ2,000-
34

Mercom India: https://mercomindia.com/mnre-asks-robotics-for-water-solar

35

Financial Express, Intention, tech and capital to make 'One Sun One World One Grid' a reality are falling in
place: https://www.financialexpress.com

 36תון זה כולל גם התקשרויות לגביהן החברה מעריכה כי ישה הסתברות מוכה למימושן ,כמפורט בסעיף  6.10להלן.
37

החלטת ממשלה  -קביעת יעד מחה וגיבוש כלים לקידום ארגיות מתחדשות בפרט באזור הגב והערבה:
;https://www.gov.il/he/Departments/policies/2009_des4450
החלטת ממשלה  -הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת הארגיה במשק:
.https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec542

38

רשות החשמל ,הגדלת יעדי ייצור החשמל בארגיות מתחדשות לשת :2030
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shim_2030yaad/he/Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf

39

ראו דוח תקופתי ושתי לשת  2019של חברת החשמל לישראל בע"מ שפורסם ביום  19במרץ.2020 ,
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מגה-וואט) 40אשר צפויים להוות כ 10%-מהספק הייצור הכולל של חשמל בישראל
בשת  .(2020בימים אלה ,בהתאם לתוי משרד הארגיה ,מצאים בתהליך הקמה
כ 1,000-מגה-וואט וספים.41
למועד התשקיף ,בישראל מותקות מערכות החברה ב 13-מתקים פוטו-וולטאיים
תשתיתיים ,בכללם האתר הגדול ביותר בישראל כיום ,בעל היקף ייצור של  120מגה-
וואט הממוקם בצאלים ,בבעלות שיכון וביוי ארגיה.
שוק מתקי הארגיה הסולארית בשווקים פוטציאליים וספים לפעילות החברה
כמפורט לעיל ,במדיות רבות בעולם יכרת מגמת גידול משמעותית בהיקף ההספק
המותקן של מתקים סולאריים ,לרבות באמצעות מתקים סולאריים תשתיתיים
)מסוג  .(Utility-scaleעל פי התחזיות ,מגמה זו צפויה להימשך גם בשים הקרובות.
על פי התוים לשת  2019ובהתאם לתחזיות ,כ 90%-מסך ההספק המותקן של
מתקים סולאריים בצפון אמריקה צפוי להיות בארה"ב 42.כמו כן ,על פי ההערכות,
בין השים  ,2021-2023כמות ההתקות של מתקים מסוג  Utility-scaleבארה"ב
צפויה להוות כ 65%-מסך הפריסה הסולארית בארה"ב ,43כאשר כ 50%-מתוכן
באזורים בדרום ארה"ב ,המתאימים לפעילות החברה מבחית תאי האקלים
השוררים בהם )לפרטים וספים אודות מגבלות הובעות מהרגולציה החלה בארה"ב
ופעילות החברה הפוטציאלית שם ,ראו סעיפים  6.7.2ו 6.27-להלן(.
כמו כן ,הצמיחה בשוק המתקים הסולאריים באה לידי ביטוי גם בספרד ,בעיקר
החל מהמחצית השייה של שת  .442019על פי פרסומים ,לתחום ה PV-חלק
משמעותי במעבר של ספרד לשימוש בארגיה ירוקה ,כאשר במחצית הראשוה של
שת  2020ייצור ארגיה באמצעות מתקים סולאריים במדיה הגיע לשיא ,תוך הצבת
יעד הפקת ארגיה באמצעות מתקים סולאריים בהיקף של כ 40,000-מגה-וואט עד
לשת  .2030על פי ההערכות ,כ 15,000-מגה-וואט מהיקף ההתקות עד לשת 2024
צפוי להיות במתקים מסוג

45.Utility-scale

40

רשות החשמל ,דו"ח מצב משק החשמל לשת :2018
https://pua.gov.il/publications/documents/doch_meshek_2018.pdf

41

רשות החשמל ,הגדלת יעדי ייצור החשמל בארגיות מתחדשות לשת :2030
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf

42

Irena, Future of Solar Photovoltaic: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019

43

Solar Energy Industries Association (SEIA) Research data: https://www.seia.org/solar-industry-research-data

44

Integrated National Energy and Climate Plan 2021-2030:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_final_necp_main_en.pdf

45

;Gtm: A Wood Mackenzie Business: https://www.greentechmedia.com/articles
List Solar - Solar Energy News & Directory: https://list.solar/news/large-scale-solar-1
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מגמת גידול בשוק המתקים הסולאריים רשמה גם באזורים וספים ,בהם מדיות
אמריקה הלטיית )בעיקר במקסיקו ,ברזיל וצ'ילה( ,46שם על פי התחזיות היקף
ההתקות המצטבר של מתקים סולאריים צפוי להגיע לכ 6,000-מגה-וואט עד לשת
 ,2024לרבות באמצעות מתקים סולאריים מסוג  .47Utility-scaleגם באוסטרליה
יכרת מגמת הגידול בשוק המתקים הסולאריים ,כאשר בשת  2019יכולת ייצור
הארגיה הסולארית כמעט הוכפלה ,ועל פי ההערכות יותר משי שלישים מההתקות
החדשות של מתקים סולאריים שהחלו בשת  2019צפוי להיות של מתקים
סולאריים גדולים ,ובכללם מתקים מסוג .48Utility-scale
לפרטים אודות האסטרטגיה העסקית של החברה אודות חדירה לשווקים
פוטציאליים לפעילותה ,ראו סעיף  6.27להלן.
 6.6.1.2רגולציה בתחום מתקי PV
ככלל ,תחום הארגיה המתחדשת תלוי ברגולציה המבוססת במידה רבה על החלטות
ממשלתיות והחלטות רשויות הארגיה במדיות השוות ,המגדירות את מבה
האסדרות הרלבטיות ואופן החיבור לרשת ומכירת חשמל עבור יצרי החשמל
בארגיה מתחדשת .על כן ,ככלל ,המגמות וההתפתחויות בהיקף תעשיית הארגיה
המתחדשת ,ובכלל זה תעשיית המתקים הפוטו-וולטאיים ,עשויות להיות מושפעות
מחקיקה ותקיה חדשות בתחום וכפועל יוצא להשפיע על קצב הצמיחה של שוק היעד
הפוטציאלי של החברה ועל הביקוש למוצריה .יצוין ,כי להורדת חסמים רגולטוריים
מסוימים ויצירת תמריצים ואסדרות לעידוד הקמה ותפעול של מתקים פוטו-
וולטאיים ,עשויה להיות השפעה חיובית על גודל השוק הפוטציאלי של החברה.
 6.6.1.3התפתחויות טכולוגיות בתחום מתקי הPV-
בשים האחרוות מושקעים מאמצים בפיתוח טכולוגיות שיאפשרו יצול טוב יותר
של הטכולוגיה הפוטו-וולטאית .מגמות אלה מביאות ,בין היתר ,להגדלת יעילות
הפקת הארגיה של הלוחות הסולאריים ,כך שרמות יעילות גבוהות יותר מגדילות
את כמות הארגיה המופקת בשטח תון במתקן ומצמצמות את מספר הלוחות
הסולאריים הדרשים במתקן ליחידת ארגיה .בהתאם ,למגמה זו השפעה על מספר
המערכות הרובוטיות שהחברה מתקיה למגה-וואט מותקן ,כך שעם השיפור
ביעילות הלוחות הסולאריים ,היחס בין הרובוטים למגה-וואט מותקן הולך וקטן,
אשר עיקר משמעותה הוא הגדלת התפוקה ליחידת שטח.

46

מתוך מחקר שערכה החברה באמצעות .IHS Markit

47

כון למחצית השייה של שת  ,2020במקסיקו מותקים כ 6,800-מגה-וואט באמצעות מתקים סולאריים מסוג Utility-scale
וצפויים להיות מותקים כ 2,000-מגה-וואט וספים עד לסוף שת  ,2020בברזיל צפויות התקות של כ 1,000-מגה וואט של
מתקים מסוג  Utility-scaleעד לסוף שת  2020וצ'ילה אשר צפויה להשלים התקות בהיקף של  700מגה-וואט באמצעות
מתקים מסוג  Utility-scaleעד לסוף שת ) 2020מתוך מחקר שערכה החברה באמצעות .(IHS Markit

48

Clean Energy Council: https://www.cleanenergycouncil.org.au/resources/technologies/large-scale-solar
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מגמה זו מפוצה על ידי גידול בכושר הייצור של המתקים הסולאריים החדשים ולכן
עד כה ההשפעה על היקף מכירות הרובוטים ליחידת שטח לא הייתה מהותית .פרט
לכך ,מגמת הגידול הקיימת והצפויה בכמות האתרים ,כמו גם ההתפרשות של
החברה לשווקים וספים והורדת עלויות הייצור של המערכות כפועל יוצא מהיקף
המכירות ,צפויים לפצות על המגמה המתוארת ולאפשר הן את הגידול בביקוש
למערכות החברה בשים הבאות ,והן את הצמיחה ברווחיותה .בוסף ,המגמה
המתוארת לעיל עשויה להוביל לירידה בעלויות היקוי הידי ליחידת מגה-וואט )אך
לא בהכרח ליחידת שטח( ,אולם העלייה במחירי כוח האדם והמים לאורך חיי
הפרויקט )שהיו כ 25-שה( צפויים לייקר את עלויות היקוי הידי ולהותיר את
היקוי הרובוטי כאפשרות כלכלית ומועדפת על פי היקוי הידי.
למגמה הגוברת בשים האחרוות של ירידת התעריפים לייצור חשמל באמצעות
ארגיה סולארית ,כמפורט בסעיף  6.6.1.1לעיל ,עשויות להיות השלכות על כוות
יצרי החשמל לשלם עבור פיתוחים טכולוגיים כדוגמת פתרוות רובוטיים לתפעול
ותחזוקת המתקים ,ומאידך ,שחיקת הרווחים מאלצת את יצרי החשמל הפוטו-
וולטאי לפות לפתרוות כאמור על מת לאפשר יעילות מיטבית של הפקת הארגיה
על ידי המתקן הסולארי ,כאחד מהאפיקים המרכזיים דרכם יתן לשמור על
הכדאיות הכלכלית של המתקן .בהתאם לכך ,על פי התחזיות ,בשים הבאות צפוי
גידול במעבר לשימוש בפתרוות אוטומטיים ליקוי לוחות סולאריים ,חלף שיטות
היקוי הידי המסורתיות.49
בהקשר זה יצוין כי הכדאיות לרכישת והפעלת המערכות הרובוטיות של החברה
מדדת בעיקר ליחידת שטח ,וביחס לאלטרטיבה הידית ,שכן בעוד כושר התפוקה
המשתפר של הלוחות הסולאריים מוריד את עלויות ייצור החשמל ,הרי שהפתרון
הרובוטי של החברה ישרת מאותו טעם כמות גדולה יותר של הספק מותקן לאותה
יחידת שטח .כך ,עלות היקוי למגה-וואט מותקן צפויה להיות אף היא במגמת ירידה
מקבילה .זאת ,מבלי להתחשב בשיפורים טכולוגיים אותם מבצעת החברה,
העשויים לשפר את הספק היקוי של מערכות החברה ,להוריד את עלותם לחברה
ואף להציע ערכים וספים ללקוחותיה.
בוסף ,להערכת החברה ,עליית מחירי הארגיה הקובציואלית לצד הוזלת עלויות
הייצור של ארגיות מתחדשות ,ובראשן ארגיה פוטו-וולטאית ,כמו גם הצורך להאט
את קצב ההתחממות הגלובאלית ולייצב את האקלים ,ימשיכו לשמור על הביקוש
הגבוה להקמת מתקי  .PVלהערכת החברה ,בטווח הארוך ,שיעורי הצמיחה של
מתקי  PVצפויים להמשיך להיות גבוהים ,גם אם התאים הכלכליים ישתו באופן
מקומי ויביאו לירידה קלה בחלק מהשווקים .כפועל יוצא ,החברה צופה כי מגמות
אלה עשויות להביא לגידול בשוק היעד של החברה ,לצד פוטציאל ההתרחבות של
פעילות החברה ביחס למתקים פוטו-וולטאיים קיימים ומתקים בהקמה.

 49מתוך מחקר שערכה החברה באמצעות ווד מקזי.
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עם ירידת הסבסוד הממשלתי למתקי  PVבמדיות רבות בעולם ,והירידה בתעריפים
המוצעים ליצרי הארגיה ,הצורך בתפעול האתרים הסולאריים בצורה מיטבית
והורדת עלויות התחזוקה השוטפות הפכו להיות משמעותיים לצורך שמירה על
רווחיות.
כון לשת  ,2019עלויות התפעול והתחזוקה בשוק הגלובאלי של מתקים מסוג
 Utility-scaleעומד על כ 2-מיליארד דולר בשה )מתוכם שיעור של  12%עבור יקוי
הלוחות הסולאריים( ועל פי ההערכות צפויות לגדול לכ 4-מיליארד דולר בשה עד
לשת .502025
להערכת החברה ,עלות המערכות הרובוטיות ללקוחות החברה מהוות לרוב שיעור
חד ספרתי מוך ) (3%-1%מסך עלויות פרויקט הקמת המתקים הסולאריים,
ובהתאם ליסיון העבר שלה ושל לקוחותיה ,שיעור התשואה ללקוח על ההשקעה
בהתקשרות עם החברה )בהסכם רכישת המערכות הרובוטיות ובהסכם התפעול
והתחזוקה( ,היו בשיעור העולה על התשואה המקובלת בפרויקטים סולאריים וככלל
אמד בטווח של  .14%-35%על כן ,מאמיה החברה כי הביקוש לטכולוגיות
מתקדמות כדוגמת המערכות הרובוטיות שמפתחת ומייצרת החברה ,בהיתן
העלויות המוכות שלהן ביחס לסך הפרויקט ,ובהיתן השיפור בהפקת הארגיה
הוצר ללקוח כתוצאה משימוש במערכות אלו ,ילך ויגדל משמעותית בשים
הקרובות.
6.6.2

זמיות ספקים וחומרי גלם
החברה דוגלת בפיתוח פתרוות מתוחכמים המורכבים בצורה פשוטה .המערכות הרובוטיות
שמספקת החברה מורכבות ממגוון רכיבים הכוללים בעיקר מועים ,סוללות ,רכיבי תקשורת,
חיישים וחלקים מכאיים שוים .החברה מקפידה להתקשר עם ספקים גדולים בעלי יכולות
ייצור גבוהות ולרכוש במידת האפשר מוצרי מדף .למועד התשקיף ,לחברה התקשרויות עם
יצרן יחיד לצורך הרכבת המערכות הרובוטיות ,עם ספק עיקרי לאספקת רכיבי ממסר
ותקשורת להם מותאמים מוצרי החברה וכן עם מספר ספקי משה המספקים לחברה רכיבים
פיזיים ורכיבי תוכה המשמשים למערכות הרובוטיות והפעלתן.
למיטב ידיעת החברה ,בעולם קיימים ספקים ויצרים וספים לרכיבים האמורים ,ולהערכתה
יש בידיה האפשרות לרכוש מוצרים ורכיבים תחליפיים מספקים מתחרים לגבי כל אחד
מהרכיבים ,ובמידת הצורך לאתר יצרן אחר להרכבת המערכות הרובוטיות של החברה ,תוך
פרק זמן מסוים ,ללא תוספת עלות מהותית לחברה.
לפרטים וספים אודות היצרן עמו התקשרה החברה להרכבת המערכות הרובוטיות והספקים
עמם התקשרה החברה ,ראו סעיפים  6.14ו 6.19-להלן.

 50שם.
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6.6.3

רגולציה
מוצרי החברה כוללים רכיבי תקשורת שוים המחייבים אישורים רגולטוריים מגופים כגון ה-
 51FCCבארה"ב וגופים דומים בכל מדיה בה פועלת החברה .בהתאם לכך ,במדיות שוות
בהן החברה עשויה לפעול בעתיד ,עשויות להיות דרישות למבדקים ואישורים וספים אותם
החברה תצטרך להמציא על מת לפעול באותה מדיה.
בוסף ,מרבית לקוחות החברה הים תאגידים אשר חרטו על דגלם את שמירת איכות הסביבה
ומחייבים את החברה לעמוד בדרישות ותקים סביבתיים שוים .ככל שהחברה ,או מי שפועל
מטעמה ,לא יעמדו בדרישות כאמור ,החברה עשויה להיות חשופה לביטול הסכמים ,פגיעה
במויטין וירידה ביכולת לבצע התקשרויות חדשות.
כמו כן ,הלקוחות השוים והרגולציה בעף במדיות שוות מחייבים את החברה בעמידה
בתאי העסקת עובדים ודיי עבודה שוים.
לפרטים וספים אודות רגולציה רלבטית לתחום פעילות החברה ,ראו סעיף  6.7.2להלן.

 6.6.4תאי האקלים
אחד היתרוות המרכזיים של הפתרוות אותן מציעה החברה ללקוחותיה בתחום הפעילות
היו הגדלת התפוקה של הלוחות הסולאריים בשל יעילות ותדירות היקוי באמצעות
המערכות הרובוטיות של החברה ,באופן המאפשר יצול מטבי של הארגיה המופקת מהמתקן
הסולארי ,גם בתאים של אבק וסופות חול משמעותיים .יחד עם זאת ,מאחר שמערכות
החברה מתבססות על טכולוגיה של יקוי יבש בלבד ,אירועי גשם כמו גם לחות גבוהה יחסית
)בשיעור העולה על  (70%לא מאפשרים יקוי יעיל על ידי הרובוטים .על כן ,אזורים אשר
מוגדרים כלחים או רטובים במיוחד לא יימצאו כמתאימים ליקוי רובוטי יבש על ידי מערכות
החברה .בהתאם לכך ,במסגרת פעילותה מתמקדת החברה באזורים יבשים עם כמות
משקעים מוכה יחסית ,כמו גם באזורים שאים מאופייים בלחות גבוהה באופן קבוע.
להערכת החברה ,כון למועד התשקיף ,כ 60%-מן המתקים הפוטו-וולטאיים התשתיתיים
בעולם הים באזורים יבשים בעלי מאפייים אקלימיים המותאמים למערכות החברה
ומאפשרים יקוי יבש בצורה יעילה.
כמו כן יצוין ,כי בהתאם לדוחות האקלים שפורסמו ,בין היתר ,על ידי הארגון המטאורולוגי
העולמי 52והפאל הבין-ממשלתי לשיוי האקלים ,53תדירות ורמת החומרה של סופות החול

 51ה ("FCC") The Federal Communications Commission -היה ועדת התקשורת הפדרלית אשר מוגדרת כסוכות ממשלתית
אמריקאית עצמאית המפוקחת על ידי הקוגרס .הציבות מסדירה תקשורת בין מדיתית ובילאומית באמצעות רדיו ,טלוויזיה,
חוט ,לוויין וכבלים בכל  50המדיות ,מחוז קולומביה ושטחי ארה"ב .הציבות היא הסמכות העיקרית של ארצות הברית לדיי
תקשורת ,רגולציה וחדשות טכולוגית.
World Meteorological Organization, Global Assessment of Sand and Dust Storms: 52
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3083
The Intergovernmental Panel on Climate Change: 53
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap3_FINAL-1.pdf
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והאבק באזורים מסוימים בעולם הולכות וגוברות .כחלק מהשיויים האקלימיים ,מעריכה
החברה כי יגבר הצורך ביקוי לוחות סולאריים בצורה תדירה כפי שמבצעת החברה.
6.6.5

שיויים פוליטיים בשווקי היעד של החברה
כון למועד התשקיף ,חלק משווקי היעד של החברה והשווקים בהן פועלת החברה כיום
מצאים במדיות עם כלכלות מתפתחות המאופייות בשיויים פוליטיים תדירים ,ועל כן אי
יציבות השלטון ושיויים פוליטיים וכלכליים במדיות אלה עשויים להשפיע על עמידת
לקוחות החברה הפועלים במדיות אלה בהסכמים בהם התקשרו עם החברה.

6.6.6

טכולוגיה
שיפורים טכולוגיים מביאים לפיתוח של מערכות מתקדמות שמטרתן לייעל את פעילותן של
המערכות הרובוטיות ,ולשפר את תהליכי תחזוקן .חשיבותן של מערכות אלה עבור לקוחות
החברה עולה ,שכן הן מבטיחות שהמתקן הסולארי יוכל לשמור על רמות גבוהות של ביצועים
טכיים וכלכליים לאורך תקופת הפעלתו ,54שככלל משכת כ 30-שים .על כן ,הקפדה
מתמשכת על חדשות טכולוגית של המערכות והשירותים היתים היה גורם חיוי להגברת
האטרקטיביות שלהם בקרב לקוחות בתחום ולהפחתת סיכוים פוטציאליים.
פרט לכך ,פעילותה של החברה כחברת טכולוגיה ,עשויה להיות מושפעת משיפורים
טכולוגיים בתחום הפיתוח של מערכות מבוססות טכולוגיית ען ומפיתוחים טכולוגיים
וספים המציעים פתרוות לייעול פעולות היקוי ,התפעול והתחזוקה של לוחות סולאריים.
פריצות דרך טכולוגיות כאמור ,אשר יובילו לפיתוח מוצרים מתחרים או תחליפיים למוצרי
ושירותי החברה ,עשויים לגוס בחלקה של החברה בשווקי היעד ובכך להגביר את תאי
התחרות בתחום הפעילות ,להוריד את מחירי המוצרים והשירותים ולהביא לשחיקה
ברווחיות .מגד ,לפריצות דרך טכולוגיות עשויה להיות השפעה חיובית על הביקוש למערכות
טכולוגיות ליקוי ותחזוקה של לוחות סולאריים והגדלת שיעור השימוש בהם.
לצורך התמודדות עם השפעות אפשריות של פיתוחים טכולוגיים כאמור ,החברה פועלת
באופן שוטף להטמעת שיפורים וחידושים טכולוגיים במערכות שפיתחה ובשירותי התפעול
והתחזוקה היתים ללקוחותיה.
לפרטים וספים ,ראו סעיף  6.7.5להלן.

 6.6.7תחרות
בתעשייה הגלובאלית של פתרוות טכולוגיים ליקוי ותחזוקה של לוחות סולאריים
תשתיתיים ) (Utility-scaleפועלות מספר מצומצם של חברות שפיתחו פתרוות טכולוגיים
ליקוי של לוחות סולאריים וישם מוצרים המצויים בשלבי פיתוח .יצוין כי למועד זה ,לחברה
יתרון "המוביל הראשון" ביחס ליתר המתחרים ,ולהערכת החברה יש לה יתרון טכולוגי
איכותי בתחום הפעילות ,בין היתר לאור ייחודיות הפתרוות שמציעה החברה על פי החלופות
הקיימות היום בשוק של תחום הפעילות.
54

Solar Power Europe, Operation & Maintenance Best Practices Guidelines:
https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2018/12/OM-Best-Practices-Guidelines-V3.0.pdf

ו21-

יחד עם זאת ,לפיתוחים עתידיים של מוצרים ושירותים מתחרים ,בעיקר בשווקים המרכזיים
בהם פועלת החברה כון למועד זה ,עשויה להיות השפעה על תח השוק הקיים והפוטציאלי
של החברה ועל רווחיותה .בהתאם לכך ,החברה פועלת באופן שוטף לביצוע שיפורים
במערכותיה על מת לייעל ולשפר את ביצועי הרובוטים ולשמר את היתרון התחרותי שלה
בתחום.
לפרטים וספים אודות התחרות בתחום הפעילות של החברה ,ראו סעיף  6.13להלן.
6.6.8

שער חליפין
מטבע הפעילות של החברה היו דולר ארה"ב .חלק מהתשלומים לספקי החברה וההכסות
מלקוחותיה עשים במט"ח )בעיקר במטבע הרופי או השקל( .יחד עם זאת ,מרבית הכסות
החברה צמודות למטבע הדולר ארה"ב ,כך שתודות משמעותיות בשערי חליפין עשויות
להשפיע באופן מוגבל על תוצאותיה העסקיות של החברה בתחום הפעילות.

המידע שלעיל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצויים המשפיעים על פעילות החברה ,מתבסס
על הערכות ואומדים סובייקטיביים של החברה בהתחשב ביסיון מהליה וכן ,על פרסומים וסקרים
שכתבו ושפורסמו על ידי גורמים מקצועיים בישראל ובעולם בקשר עם מצב המשק במדיות
העיקריות בהן פועלת החברה כון למועד התשקיף .התוים שלעיל הים אומדים בלבד ויתכן שאים
מלאים ,אולם להערכת החברה ,יש בהם כדי לספק תמוה כללית ,גם אם איה מדויקת ,לגבי אופי
פעילותה העסקית .לאור האמור ,התוצאות בפועל עשויות להיות שוות מההערכות המפורטות לעיל
בקשר עם הגורמים החיצויים המשפיעים על תחום הפעילות.

כל התייחסות המופיעה בסעיף  6.6זה לעיל באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות
העתידיות בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצויים המשפיעים על פעילותה ,הה
בבחית מידע הצופה פי עתיד כמשמעו בחוק יירות ערך ,המבוסס על מידע אשר איו בשליטתה של
החברה או שאיו בשליטתה הבלעדית ,ואיו ודאי .התוצאות בפועל עשויות להיות שוות באופן מהותי
מהערכות החברה האמורות לעיל ,בין היתר אם יחול שיוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים
בפעולת החברה ,המפורטים בסעיף  6.31להלן.
השפעות אירועי וירוס הקורוה על פעילות החברה
במהלך חודש דצמבר  ,2019התפרץ גיף ה"קורוה" ,תחילה בסין ,ובהמשך ברחבי העולם .התפרצות
גיף ה"קורוה" גרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולזק כלכלי בעקבות השבתת עסקים רבים ,האטה
בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפים ארצית והבילאומית .כחלק מההתמודדות עם משבר
הקורוה ,מדיות רבות בעולם הטילו מגבלות שוות על האוכלוסייה ,ובכלל זה מגבלות תועה
והתקהלות ,תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי ,הגבלות וכחות כוח אדם במקומות עבודה וכו'.
למגבלות אלה השפעה ישירה על עפים שוים במשק ,כאשר פעילות מספר עפים אף עצרה באופן
מוחלט .מגבלות אלו הוסרו בחלקן במהלך הרבעון השי של שת  ,2020אך לאור העלייה במספר
הדבקים בגיף והתפרצות של "גל שי" של המגפה ,הוטלו מגבלות חדשות ,חלקן דומות למגבלות שכבר
הוסרו.
פוטציאל הזק של התפשטות גיף ה"קורוה" לכלכלה ,תלוי במידת המהירות והיכולת למגר את
התפשטות הגיף בעולם כולו ,כך שכון למועד התשקיף ,ראה כי מדיות רבות בעולם פועלות ליישום
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הקלות מסוימות במטרה להיע בהדרגה את הפעילות הכלכלית .אולם ,בשלב זה ,לא יתן להעריך את
משך המשבר ועוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה ותוצאותיה ,כמו גם את קצב יישום
ההקלות במדיות שוות בעולם ואת מידת השפעתן על ההתאוששות מהמשבר הכלכלי בסיבות
הוכחיות.
השפעות משבר הקורוה על שוק מתקי הPV-
בשת  ,2020בין היתר בשל השפעות התפרצות מגפת הקורוה ,גרמו עיכובים מסוימים בהליכי ההקמה
של מתקים פוטו-וולטאיים במדיות רבות בעולם ,אשר הותירו את התחזיות הגלובאליות לגידול
משמעותי של תעשייה זו ,לצד הורדה מסוימת בתחזיות לקיבולת וספת בטווח הקצר .כמו כן ,המשבר
גרם לשיבושים בשרשרת האספקה ויתן לראות ירידה בהיקף ההשקעות בתחום בתקופה זו .עם זאת,
על פי ההערכות ,חרף משבר הקורוה ,השוק הפוטו-וולטאי יוסיף לצמוח ולהתפתח בשים הקרובות,
זאת בין היתר לאור התרחבות שוק זה ברחבי העולם ואימוץ מדייות תומכת וחזקה על ידי מדיות
רבות בעולם.
בין ההשפעות של משבר הקורוה על החברה ,קיימת ההשפעה הישירה על מדיות היעד בהן מתבצע
עיקר פעילות החברה כון למועד התשקיף ,בהודו ובישראל ,אשר פגעו מהמשבר באופן משמעותי והן
עדיין מתמודדות עמו .בהודו ,בשל התפרצות מגפת הקורוה ,חלה האטה בקצב הקמת מתקי PV
הבאה לידי ביטוי בעיכובים בחתימה על הסכמי מכר חדשים עם יזמים של מתקים פוטו-וולטאיים
בשל המגיפה ,ובמתן ארכה של  5חודשים על ידי הממשלה ליזמים של מתקי  PVלצורך עמידה
בדרישות ההקמה.
בישראל ,במהלך הרבעון הראשון של שת  ,2020פרסמה רשות החשמל מספר הודעות על עדכון היעדים
שקבעו בהליכים התחרותיים שהיא מקיימת להקמת מתקים פוטו-וולטאיים .55בהתאם לכך ,ישן
דחיות במועד ההקמה וההפעלה המסחרית של המתקים הפוטו-וולטאיים של לקוחות החברה .בוסף,
ביום  3במאי  ,2020פרסם משרד הארגיה תכית להאצת פרוייקטי תשתית במשק הארגיה והמים
לעידוד צמיחה כלכלית ,56בין היתר במטרה להביא להתאוששות כלכלית בעקבות משבר הקורוה.
בהמשך לכך ,בדוח משרד הארגיה מחודש יוי  ,2020צוין כי ישם מספר צעדים שעשויים לקדם את
שוק מתקי ה ,PV -כגון הקמת קרן הלוואות למימון ביית מתקים פוטו-וולטאיים על מבים ציבוריים
והסרת חסמים בתחום המקרקעין לצורך קידום פרויקטים לאומיים של ארגיה מתחדשת.57
השפעות משבר הקורוה על פעילות החברה
השלכותיו של משבר הקורוה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן:
)א( התקת מערכות החברה :השפעות התפשטות גיף הקורוה והמגבלות שהוטלו הביאו לדחייה
מסוימת בהשלמת ההקמה של מתקים פוטו-וולטאיים במדיות רבות בעולם ,דבר אשר השפיע על

55

להרחבה ראו הודעת רשות החשמל מיום  16ביואר  ,2020בעיין הקמה וחיבור של מתקי ייצור בארגיות מתחדשות לצורך
עמידה ביעדhttps://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/amidayaad.aspx :
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משרד הארגיה ,הודעות דוברות ,התוכית להאצת פרויקטי תשתית במשק הארגיה והמים לעידוד צמיחה כלכלית:
https://www.gov.il/he/departments/news/economic_growth_news
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משרד הארגיה ,דוחות ,ארגיה בתקופת קורוה – השפעות ,התמודדות והזדמויות:
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_150720
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יכולתה של החברה לבצע את התקת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח כמתוכן .בהתאם לכך,
חלק מלקוחות החברה פו לחברה בבקשת דחייה בביצוע התקת המערכות .כמו כן ,לאור המגבלות
שהוטלו ,חלו עיכובים בהתקת המערכות הרובוטיות באתרי לקוחות החברה בהתאם ללוחות
הזמים שקבעו ,לרבות עיכובים בהתקות מערכות החברה באזורים גאוגרפיים חדשים )ארה"ב
וצ'ילה( בעקבות האיסור על טיסות וגישה מוגבלת לאתרי הלקוחות.
הכסות החברה וצבר הזמות :התקת המערכות הרובוטיות של החברה במתקים הסולאריים של
לקוחותיה עשית ,ככלל ,במסגרת השלב האחרון בהקמת המתקן הסולארי ועל כן מהווה את
החוליה האחרוה בשרשרת ההפעלה של המתקים הסולאריים .כפועל יוצא ,עיכוב בהקמת
המתקים הסולאריים )אשר איו תלוי בחברה( צפוי לגרום לעיכוב בהתקת המערכות הרובוטיות
במתקן הלקוח ובהכרה בהכסות בגין ,אשר לרוב מוכרות במועד מסירת המערכות ללקוח.
בעקבות המשבר ,חלו עיכובים בהתקשרויות חדשות של החברה )בין היתר בשל היעדר אפשרות
להיפגש עם לקוחות והתמקדות הלקוחות ביהול השפעות משבר הקורוה על פי התקשרויות עם
החברה( ,במימוש התקשרויות עם לקוחות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבות ,בין היתר לאור
בקשות דחיה שהתקבלו מלקוחות ועיכוב בתשלומים מלקוחות אשר פו לחברה בבקשה לדחיית
תשלומים בעקבות המשבר )כמפורט בסעיף  6.10.3להלן( .חלק מעיכובים אלה גרמו לדחיית מועדי
התקת מערכות החברה אצל לקוחותיה ובהתאמה לדחייה בעיתוי הצפוי להכרה בהכסה בגין על
ידי החברה ,בעיקר במחצית השייה של שת  2020ובשת ) 2021לפירוט אודות הדחייה בעיתוי
ההכרה בהכסות על ידי החברה ,ראו סעיף  6.12.1להלן( .בהתאם לכך ,להערכת החברה ,עם ובכפוף
להתקת המערכות הרובוטיות וקבלת התמורה בגין ,במהלך הרבעוים הקרובים ,יוכרו ההכסות
בגין המערכות הרובוטיות שהתקתן דחתה כאמור .יצוין כי הכסות החברה מלקוחותיה בגין
שירותי התפעול והתחזוקה למערכות החברה לא הושפעו מהמשבר.
)ב( על רקע זה ,כון למועד התשקיף ,החברה עדכה את תחזית ההכסות הצפויות שלה בגין הזמות
מלקוחות במסגרת צבר ההזמות בגין מכירה והתקה של מערכותיה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה
בגין )לפרטים ראו סעיף  6.12להלן(.
לפרטים וספים אודות הכסות החברה בשת  2019וליום  30ביוי של שת  ,2020ראו סעיף 1.5
לדוח הדירקטוריון וביאור  14לדוחותיה הכספיים של החברה.
)ג( ייצור מערכות החברה :כון למועד התשקיף ,פעילות הייצור של מערכות החברה משכת כסדרה
לאחר שהופסקה בתקופת הסגר בהודו בין החודשים מרץ עד מאי  .2020ככל שיוטל סגר וסף בהודו
בעקבות החמרת התפשטות המגפה ,ישו חשש להאטה או עצירה של ייצור מערכות החברה .יצוין
כי החברה מחזיקה במלאי מוצרים ,כמפורט בסעיף  6.19.4להלן.
)ד( שיווק והפצה :המגבלות הרחבות אשר מוטלות מעת לעת עקב משבר הקורוה הביאו להתאמת
פעילות השיווק של החברה על פי הצורך .בין היתר ,אירועים פרוטאליים של התעשייה אים
מתקיימים והומרו לאירועים דיגיטליים אשר יעילותם השיווקית איה ידועה .בוסף לכך ,בעקבות
מגבלות שהוטלו על מעברים בילאומיים החל מפרוץ המשבר ,בחלק גדול מהמקרים בצר מהחברה
לקיים פגישות עם לקוחותיה ועם לקוחות פוטציאלים ,אם כי בחלקן הפגישות הומרו לאמצעים
דיגיטליים )שיחות וידאו ושיחות ועידה(.
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וכח האמור לעיל ,החל מפרוץ משבר הקורוה ברחבי העולם ,החברה מבצעת תהליכי יהול סיכוים
רחבים ופועלת באופן רוחבי ,בכל רבדי פעילותה ,על מת להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים הוגעים
לתקופה זו והשלכותיה האפשריות .במטרה לצמצם את השפעותיו של המשבר ,מבצעת החברה ,בין
היתר ,את הפעולות שלהלן:
)א( ביצוע עבודות תחזוקה :פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקות באתרי הלקוחות
בהודו ובישראל הוגדרה כחיוית ,ועל כן פעילות זו משכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר.
)ב( פיתוח עסקי :החברה ממשיכה לבחון הזדמויות לפיתוח עסקי ופועלת במטרה לקדם הזדמויות
עסקיות בשוק הישראלי ובשוק הבילאומי .החברה מאמיה כי בעקבות המשבר יתהוו לה
הזדמויות עסקיות וספות לאור המשך הגידול בהשקעות של מדיות וגופים שוים בארגיות
מתחדשות ,ולאור הירידה במחירי הפט והפגיעה בחברות בסקטור הארגיה המסורתית ומעבר
משקיעים אל עבר תחום הארגיה המתחדשת בכלל ואל תחום מתקי ה PV-בפרט.
)ג( חיזוק המבה הפיסי של החברה באמצעות גיוסים איכותיים בשוק ההון :סבבי הגיוס האחרוים
שביצעה החברה בשוק ההון מחזקים את חוסה הפיסי ומאפשרים לה לקדם את האסטרטגיה
העסקית שלה.
)ד( פעילות שיווק :לאור משבר הקורוה ,וכחלק מהמעבר של התעשייה כולה לאירועים דיגיטליים,
עיקר פעילות השיווק של החברה מתבצע באופן מקוון .בכלל זה ,החברה מקיימת פגישות
וירטואליות עם לקוחות פוטציאליים.
)ה( משאבי אוש :משבר הקורוה גרם למשבר רחב בסקטור העסקי ,כך שעסקים רבים דרשו לצמצם
עלויות שכר ,כמות עובדים ,ובחלק מהמקרים גם חברות אלצו לסגור את פעילותן כליל .כתוצאה
מכך ,עובדים איכותיים רבים מחפשים דרך חדשה וישם מעברים רבים של עובדים בין חברות.
החברה מצלת את המשבר לגיוס עובדים ומהלים באיכות גבוהה שיתמכו בהמשך פיתוח מוצרי
החברה ומכירתם ללקוחות קיימים ופוטציאלים.
בהיבט הסביבתי ,ראה כי המשבר הדגיש את מידת החשיפה של האושות לאירועי טבע גלובאליים,
את ההשפעות החיוביות של ההגבלות שבעו מהמשבר על הסביבה ,לרבות הפחתת זיהום האוויר ,וכן
את החשיבות באימוץ מדייות אשר תקדם צמיחה כלכלית לצד קידום יתרוות סביבתיים .58בהתאם
לכך ,כחלק מהצורך העולמי להתמודד עם השפעות המשבר וההגבלות שהוטלו ,ישה מגמה עולמית
בקרב ממשלות להאצת המעבר לשימוש בארגיות מתחדשות ,רגולציה התומכת במגמות אלה והעלאת
הדרישה לשימוש ב"ארגיה ירוקה" ,גם בחלוף המשבר .בטווח הקצר ,העדפת השקעות "ירוקות" ובכלל
זה ,הקמת מתקים סולאריים ,עשויים לתמוך בצמיחה בשוק העבודה ובהפחתה של פליטת גזי חממה.
על-פי מחקר שערך על ידי ארגון ה ,OECD -לפחות  30מדיות החברות בארגון כללו צעדים שמטרתם
לתמוך במעבר לכלכלות "ירוקות" יותר כחלק מאסטרטגיות השיקום שלהן מהמשבר .הצעדים שקטו
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;Barclays Investment Bank: https://www.investmentbank.barclays.com
International Monetary Fund, Climate Change, Green Recovery:
https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/green-recovery

ו25-

כוללים ,בין היתר ,מעקים ,הלוואות והקלות במס למחקר ,פיתוח ופריסה של ארגיה קייה וכן תמיכה
פיסית בעסקים לטובת הקמת מתקי ארגיה מתחדשת.59
פרט לכך ,ההגבלות שהוטלו בשל התפרצות מגפת הקורוה כללו צמצום האיטראקציה בין אשים,
ולאור הרגלים שהוטמעו בסביבה העסקית כגון מתן שירותים מרחוק 60,יכרת מגמת האצה במעבר
לאוטומציה ודיגיטציה של שירותים .מגמה זו העלתה את הצורך בשימוש בפתרוות אוטומטיים
המאפשרים שליטה ובקרה מרחוק ,אשר עשים אטרקטיביים יותר וחוצים יותר עבור בעלי מתקי ה-
 .PVככלל ,המעבר לאוטומציה של שירותים עשוי להוות גורם מכריע ביכולת לספק שירותים חיויים
תחת המגבלות הבריאותיות-חברתיות שגרמות כתוצאה מהמשבר.61
כון למועד התשקיף ,ובטווח הראה לעין ,החברה מעריכה כי פעילותה לא צפויה להיפגע באופן מהותי,
הן מבחית יכולת האספקה של מוצריה ושירותיה ללקוחות והן מבחית היכולת לממש הזמות ולספק
את שירותי התפעול והתחזוקה השוטפים .זאת ,וכח בסיס הלקוחות הקיים של החברה ופוטציאל
ההתקשרויות העתידיות עם לקוחות קיימים ועם לקוחות פוטציאליים בשווקים בהם פועלת החברה
וכן בשווקים וספים ,בין היתר לאור המשך הצמיחה וההתפתחות של תעשיית מתקי ה ,PV-חרף
ההשפעות השליליות של משבר הקורוה.
על אף האמור ,קיים חשש כי הימשכות המשבר תגרום לעיכובים וספים בהקמה של מערכות
סולאריות ,בייצור ואספקה של ציוד וחומרי גלם ,קושי באיתור מקורות מימון ,עליה בהוצאות המימון,
ירידה בכמות העובדים ,מגבלות על פעילות החברה וכיוצא בזה ,אשר עשויים להשפיע על פעילות
החברה .פרט לכך ,וכח חוסר הוודאות באשר להמשך התפשטות הגיף או התפרצות מחודשת ,והמשך
המשבר הכלכלי בעקבותיו ,החברה איה יכולה להעריך האם ייתכו עיכובים וספים בהתקות של
מערכות החברה באתרי לקוחותיה ומתן שירותיה ללקוחות כתוצאה מהתקיימות איזה מבין האירועים
המתוארים לעיל .לעיכובים כאמור השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה ,בפרט בטווח
הקצר ,שכן מחד ממשיכה החברה להיערך לצמיחה הצפויה בשים הקרובות ,כך שהיא איה מבצעת
פעולות משמעותיות להקטת עלויות ,ומאידך היקף ההכסות שלה פגע ככל שתמשך מגמת דחיית
הקמת הפרויקטים של לקוחותיה וכתוצאה מכך התקת מערכות החברה אצלם.
האמור לעיל ,בדבר השפעות אפשריות של גיף הקורוה ,ככל שיהיו ,והערכות החברה בקשר לכך,
כולל מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך ,אשר מבוסס על התוים המצויים בידי ההלת
החברה למועד התשקיף ,ואשר אין ודאות מלאה באשר להתממשותו .שיויים בהערכות החברה או
החמרה גלובלית עשויים להשפיע על הערכות החברה ואף עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שוה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה מהחות ויתוחים לא מיטביים,
מהתפתחויות שלא יתן להעריכן באופן מלא בקשר עם המשבר ,משכו ועוצמתו ,או התממשותם של
כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  6.31להלן.
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OECD, Policy Responses to Coronavirus (COVID-19): https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses

60

United Nations Development Programme 2020: https://www.cn.undp.org

61

OECD, Coronavirus (COVID-19) From Pandemic to Recovery: Local Employment and Economic
Development: https://read.oecd-ilibrary.org
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חלק שלישי :תיאור עסקי התאגיד בתחום הפעילות
 6.7מידע כללי על תחום הפעילות
6.7.1

מבה תחום הפעילות ושיויים החלים בו
הגידול בהיקף המתקים התשתיתיים הבים בעולם מחייב פתרוות אוטומטיים ,שכן
פתרוות היקוי הידי אים מספקים פתרון מקיף וכלכלי דיו .פרט לכך ,מרבית האתרים
התשתיתיים בים באזורים יבשים אשר הים מרמות גבוהות של קרית השמש ,בהם הצורך
ביקוי משמעותי עוד יותר ומאגרי המים דלים .עלייה במחירי המים ,כמו גם עליית מחירי כוח
האדם בכלכלות מתפתחות ,עשויים להוות סיכון ליזמים ולגופים המממים של מתקים פוטו-
וולטאיים ,מאחר שהמודל הפיסי של המתקן הפוטו-וולטאי סמך על תחזוקה במשך כ20--
 30שה.
בוסף ,התעריפים התחרותיים בשוק וביטול התמריצים הממשלתיים במדיות רבות מחייבים
פתרוות המאפשרים לפרויקטים הסולאריים להישאר רווחיים על אף השחיקה ,והתעשייה
עוברת להתמקד בטיוב תחום התחזוקה והתפעול בצורה משמעותית.
במסגרת תחום הפעילות ,החברה מפתחת ,מוכרת ומתחזקת מערכות רובוטיות ליקוי
מתקים סולאריים תשתיתיים ,הממוקמים באזורים יבשים ,המבוססות על טכולוגיית ען
שפיתחה החברה ומאפשרת הפעלה ובקרה מרחוק של המערכות הרובוטיות המותקות באתר
הלקוח.
המערכות הרובוטיות שפיתחה החברה ושירותי התפעול והתחזוקה השוטפים שמספקת
החברה למערכות אלה ,מיועדים למתקים פוטו-וולטאיים תשתיתיים המחוברים לרשת
החשמל ) .(Utility-scale solarהמערכות מבצעות יקוי בתדירות גבוהה ביחס לפתרוות
המסורתיים ובכך מסייעות בשמירה על רמת ייצור מיטבית ללא כל שימוש במים או בכוח אדם,
ובכך מאפשרות תיסוף ברווחים מייצור החשמל כמו גם מזעור עלויות היקוי .התקת מערכות
החברה במתקן מייתרת הקמה של תשתיות ושיוע מים ,העשויות להוות אתגר תפעולי
באזורים יבשים ומרוחקים.

6.7.2

מגבלות ,חקיקה ,תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
כון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה ,לא חלות מגבלות כלשהן מכוח הדין הייחודיות
לתחום פעילותה .ככלל ,במסגרת פעילותה כפופה החברה )ככל חברת טכולוגיה( לאישורים
בכל מדיה בה היא פועלת בכל הוגע לאישורי תקיה לרכיבי התקשורת של מערכותיה וכן
לרגולציה בושאים סביבתיים מקובלים באתרים בהם היא מתקיה את מערכותיה ,כך
ששיויים בתחום זה עשויים להשית עלויות וספות על החברה .בוסף ,פעילות במדיות יעד
פוטציאליות עשויה להיות כרוכה בעמידה בהוראות פיקוח ורגולציה החלה באותן מדיות.
כמו כן ,שיויים והתפתחויות בדרישות הרגולטוריות או אי-עמידה של החברה בדרישות כאמור
עשויים לגרום להטלת מגבלות או לעיכובים בפיתוח מוצרי החברה או לגרום להפסקתם ,וכן
לגרום לחברה הוצאות מהותיות.
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יצוין כי בהתאם לרגולציה החלה בארה"ב ,במתקים סולאריים צריך להישמר מרווח מסוים
בין הלוחות הסולאריים .על כן ,למועד זה ,קיימת מגבלה על היכולת להתקין את מערכות
החברה בפריסה רחבה במתקים מסוג זה .למיטב ידיעת החברה ,למועד זה לא קיים פתרון
מסחרי בשוק של מערכות רובוטיות אוטוומיות ליקוי מתקים סולאריים הותן מעה
למגבלה זו .כחלק מהפיתוחים העתידיים של החברה ,בכוות החברה לפתח פתרון ייעודי לצורך
זה ,אשר יאפשר את תועת הרובוטים על מתקים מהסוג האמור .על כן ,בכפוף להשלמת פתרון
כאמור ,החברה איה רואה בכך חסם משמעותי לפעילות רחבת בעתיד באזור זה .יצוין כי
בכוות החברה לפעול להשלמת פיתוח כאמור ,אולם למועד זה החברה איה יכולה להעריך
מהו פרק הזמן הצפוי לכך .יצוין כי למיטב ידיעת החברה ,כון למועד התשקיף לא חלות על
פעילותה מגבלות דומות בשווקי יעד פוטציאליים וספים.
בוסף ,החברה מבצעת למערכותיה בדיקות מעבדה במכון PI Photovoltaik-Institut Berlin

 .("PI Berlin")AGמתיאור מהלך הבדיקות על ידי  , PI Berlinהבדיקות כוללות בדיקות תאוצה
קפדיות למערכות החברה ,הבוחות את מהימותן ויעילותן .בדיקות אלה מדמות  20-25שות
יקיון יומיומיות עם למעלה מ 40-סופות אבק בשה ,כלומר  14,000מחזורי יקוי ו 900-סופות
אבק ,הן במערכות  E4והן במערכות  .T4מבחי ההאצה בוצעו עד כה על גבי סוגי הלוחות
הסולאריים המובילים והראו עמידה בתקים המחמירים שקבעו בשוק.
יצרי הלוחות הסולאריים מעיקים ללקוחותיהם אחריות על הלוחות הסולאריים למשך חיי
המתקן ) 20-30שה( ,ובהתאם ,יקוי הלוחות מצריך אישור של היצרים )(Certifications
)בסעיף זה" :האישורים"( כי אחריותם המקורית לא תיפגע .בהתבסס ,בין היתר ,על תוצאות
מבחי המעבדה של  ,PI Berlinכאמור לעיל ,המערכות הרובוטיות של החברה קיבלו מעל תריסר
אישורים מיצרי לוחות סולאריים שוים בעולם ,המאשרים כי המערכות בטוחות לשימוש על
הלוחות ללא חשש לזק62.
יצוין כי בתחילת דרכה של החברה ,הוצאת האישורים ארכה מספר רב של חודשים והייתה
כרוכה בבדיקות חוזרות ואימות תוים רבים על ידי הגופים המסמיכים )יצרים ו/או גופי
תקיה( .כיום ,הוצאת האישורים עבור החברה אורכת פרק זמן קצר יותר ,אשר לרוב ע בין
חודש לשלושה חודשים .למיטב ידיעת החברה ,המתחרים שלה יכולים לפעול להשגת אישורים
דומים אולם להערכת החברה ,תהליכים אלה עשויים לקחת עבור המתחרים פרק זמן ממושך
)כפי שדרש לחברה בתחילת דרכה( .יצוין ,כי יתכן שלחלק ממתחרי החברה ישם אישורים
מסוימים כבר כיום.
6.7.3

שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
כאמור לעיל ,פעילות החברה בתחום הפעילות וכדאיותה מושפעת באופן מהותי ממגמות
והתפתחויות בשוק הארגיה הסולארית המופקת באמצעות מתקים פוטו-וולטאיים ,באופן
שהתממשות ההערכות והתחזיות בדבר הגידול הצפוי בתחום זה עשויה להשפיע על הביקוש
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יצוין ,כי אישורי היצרים לרוב מותים ,בין היתר ,בעמידת החברה בהוראות היצרן הרלבטי ליקוי וטיפול בלוחות
הסולאריים ,וכן כי במרבית האישורים קבע ,כי שיויים במפרט של המערכות הרובוטיות או ברכיביהן ,אשר לא אושרו מראש
על ידי היצרן ,עלולים שלא להיכלל באחריות היצרן המקורית.
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למוצרים והשירותים של החברה בתחום הפעילות ,וסף על פוטציאל השוק הגלום במתקים
קיימים ומתקים בהקמה.
השיויים בהיקף הפעילות בתחום ובעים בעיקר מהגידול בשים האחרוות בכמות המתקים
הפוטו-וולטאיים הגדולים שהוקמו במדיות שוות בעולם ,ובפרט במדיות העיקריות בהן
פועלת החברה .בוסף ,ישה מגמה לאימוץ טכולוגיות מתקדמות המייעלות את הפקת
הארגיה במתקים פוטו-וולטאיים אשר הביאו אף הן לצמיחה בהיקף פעילותה של החברה
בתחום הפעילות ,החל ממועד הקמתה.
בהתאם לכך ,למיטב ידיעת החברה ,השימוש בפתרוות טכולוגיים ליקוי לוחות סולאריים
בקרב תעשיית מתקי ה PV-התשתיתיים בעולם גדל וצפוי להוסיף ולגדול בצורה משמעותית,
כאשר החברה הית מיתרון המוביל הראשון ) ,(first mover advantageדבר המשפיע על מעמדה
בשוק ועל רווחיותה ,וצפוי להשפיע על המשך מגמת הגידול בפעילות החברה.
לפרטים אודות השפעות משבר הקורוה על פעילות החברה ,ראו סעיף  6.6לעיל.
6.7.4

ההתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שיויים במאפייי לקוחות התחום
משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ משה את עולם הארגיה ומאיץ את המעבר לארגיות
קיות ומתחדשות .הלחץ הציבורי המופה אל עבר ממשלות ותאגידים ,מוביל להצבת יעדים
משמעותיים של הפחתת פליטות גזי חממה )המביאים להתחממות גלובלית( ומעבר לארגיה
מתחדשת וקידום מדייות ממשלתית תומכת בהגדלת תעשייה זו ,ובעיקר בעליה בייצור חשמל
באמצעות ארגיה סולארית.
בחודש דצמבר  2015ערכה ועידת האקלים בפריז ,מכוחה חתם הסכם כלל עולמי לשמירה על
האקלים ,עליו חתומות  195מדיות )מעל ל 90%-ממדיות העולם( .ההסכם כולל התחייבות
של כל אחת מהמדיות אשר הין צד לו ,להפחתת פליטות מזהמים ,בהתאם ליעדים המפורטים
שהוצגו על ידי כל מדיה .אחת הדרכים העיקריות להפחתת פליטות היה שילוב מואץ של
מתקים לייצור חשמל באמצעות ארגיות מתחדשות .למיטב ידיעת החברה ,כון לסוף שת
 ,632018כ 133-מדיות בעולם מקדמות מדייות התומכת בייצור חשמל מארגיה מתחדשת,
כאשר על פי התחזיות ,בשת  2030ארגיות מתחדשות יספקו כ 38%-מייצור החשמל
הגלובאלי ,ובשת  2050ארגיות מתחדשות יספקו כ 55%-מהיקף החשמל.64
בוסף ,על פי התחזיות ,העלייה המשמעותית ביותר בייצור חשמל מארגיות מתחדשות תהיה
בארגיה הסולארית ,משיעור של  2%מסך ייצור החשמל העולמי כיום ,ל 22%-בשת .652050

63

World Bank: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/12/09/uptake-in-sustainable-energypolicies

64

Irena, Global Renewables Outlook: https://www.irena.org
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Bloomberg New Energy Finance: https://bnef.turtl.co/story/neo2019/page/2/1?teaser=true
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כחלק ממגמה זו ,עקיות הארגיות המסורתיות ,כדוגמת  Shell, bpו Total SE-כסות לתחום
הארגיות המתחדשות ומציבות יעדים גבוהים לביצוע )לדוגמה Total SE ,הציבה לעצמה יעד
של הפקת  25,000מגה-וואט מארגיות מתחדשות עד לשת .66(2025
כמו כן ,ההתפתחות בתעשיית הארגיה המתחדשת מתבטאת גם בעליה משמעותית בהשקעות
של תאגידי עק בילאומיים בעולם הארגיה המתחדשת ,בין היתר בשל שיוי תפיסה ומעבר
לתודעה סביבתית ואחריות תאגידית )" (Environment, Social and Governance – "ESGבשים
האחרוות .בהתאם לתחזיות וההערכות בתחום ,התפתחויות כאמור בתעשיית הארגיה
המתחדשת בכלל ,ובייצור ארגיה סולארית בפרט ,צפויה להביא להשקעות משמעותיות של
תאגידים בתחום גם בעתיד.
לפרטים וספים אודות התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,ראו סעיף  6.6.1לעיל.
6.7.5

שיויים טכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
מטרתם המרכזית של שיויים טכולוגיים בתעשיית המתקים הפוטו-וולטאיים היה הפחתת
עלויות הפקת הארגיה ,על ידי ייעול ושיפור פעילות המתקים ,בין היתר על ידי שימוש
בפתרוות שמציעה החברה ליקוי של לוחות סולאריים ותחזוקתם באמצעות רובוטים
הפועלים באופן אוטוומי .זאת ,מאחר שהשימוש ברובוטים מייעל את תחזוקת המתקים
הפוטו-וולטאיים ומוזיל את העלויות המשולמות לקבלי ההפעלה והתחזוקה של המתקים
באמצעות הפחתת עלויות כוח אדם ,חסכון במים ומתן פתרון באזורים בהם מקורות המים
מצומצמים ,בעיקר במדיות מתפתחות .בהתאם לכך ,בשים האחרוות ישה עלייה מתמדת
במעבר לשימוש בטכולוגיות רובוטיות ליקוי מתקים פוטו-וולטאיים תשתיתיים אשר באה
לידי ביטוי בגידול בביקוש למוצרי החברה ושירותיה.
במקביל ,עשים יסיוות בשוק לפתח פתרוות להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות
הסולאריים ,כגון שכבת כיסוי ללוחות הממזערת את הידבקות האבק ).(Anti-soiling coatings
למיטב ידיעת החברה ,מוצר זה טרם אומץ בתעשייה בצורה רחבת .יצוין ,כי למיטב ידיעת
החברה ,מוצר זה )ככל שפיתוחו יושלם ויוטמע בשוק( ,איו מוצר יקוי והוא ועד להפחית את
כמות האבק הצמד ללוחות הסולאריים ובכך לאפשר פעולת יקוי קלה יותר של הלוחות
הסולאריים ,בין היתר על ידי מערכות רובוטיות ,כפי שמספקת החברה .בהתאם לכך ,החברה
רואה במוצרים מסוג זה מוצרים משלימים למערכותיה ,מאחר שפתרוות אלו ,יחד עם
המערכות הרובוטיות של החברה ,עשויים לשפר את יכולות יקוי הלוחות הסולאריים הקיימות
על ידי מוצרי החברה ולהביא להגברת תפוקת הארגיה הסולארית מהלוחות.
הצלחת פיתוחים כאמור בעתיד ,עשויה להשפיע על פעילות החברה בתחום הפעילות ,לרבות על
יתרוה התחרותי בשוק ועל רווחיותה .בהתאם לכך ,החברה פועלת באופן שוטף לביצוע
שיפורים במערכותיה על מת לייעל ולשפר את הביצועים של הרובוטים באופן המשפר את
יעילות הלוחות הסולאריים ומשמר את היתרון של החברה בתחום .בוסף ,החברה פועלת
לפתח פתרוות משלימים למוצריה הקיימים שיעלו את היעילות והכיסוי של הרובוט ויאפשרו
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Total, Form 20-F for the Fisacal Year ended December 31, 2019:
https://www.total.com/sites/g/files/nytnzq111/files/atoms/files/2019-total-form-20-f.pdf
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את פעילות הרובוט במתקים בהם אין כיום כדאיות כלכלית להפעילו )כדוגמת פיתוח ייעודי
של המערכות הרובוטיות אשר יאפשר תועת הרובוטים על גבי לוחות סולאריים הבויים
במרווחים ,כאמור בסעיף  6.7.2לעיל(.
לפרטים וספים אודות שיויים טכולוגיים בתעשיית מתקי ה PV-אשר עשויים להשפיע באופן
מהותי על החברה ,ראו סעיף  6.6.1.3לעיל.
6.7.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
להערכת החברה ,הקריטריוים המרכזיים אשר מהווים את גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום
הפעילות ,הים:
)א( אמיות המוצרים ,מתן שירות איכותי ללקוחות ,לרבות הוכחת יעילות ,טיפול בתקלות
וביצוע שדרוגים;
)ב( מודל עסקי ייחודי המאפשר ללקוחות לגדר עצמם מפי סיכוי איפלציה ,ובעיקרם עלייה
בעלויות כוח האדם ובמחירי המים במסגרת יקוי ידי של הלוחות הסולאריים;
)ג( כוח אדם איכותי ומיומן בעל הידע הטכולוגי והטכי הדרשים;
)ד( ביית יחסי אמון עם הדרגים הבכירים של לקוחות החברה )יגשים יחד עם החברה
למכרזים ,משתפים את התרשימים עם החברה וכו'(;
)ה( טכולוגיה  -יסיון ייחודי במגוון רב של תחומים כגון  ,Embedded, Cloud, RFחדשות
טכולוגית ביחס למתחרים ומיתוגה וכן ציוד ורכיבים ברמה טכולוגית גבוהה ואיכותית;
)ו( המשך הרחבת בסיס הקיין הרוחי של החברה;
)ז( קבלת אישורים ) (Certificationsלמערכות החברה מיצרי לוחות סולאריים וספקי ציוד
רלבטיים אחרים;
)ח( מיתוג ומויטין חיובי בשווקי הפעילות;
)ט( איתות פיסית הדרשת להבטחת המשך פעילותה של החברה בעיי הלקוחות )בין היתר
לאור תקופת ההתקשרות הממושכת למתן שירותי תחזוקה אשר לרוב עומדת על 20-25
שה(.

6.7.7

שיויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
המערכות הרובוטיות והפלטפורמה הטכולוגית שהחברה מספקת ללקוחותיה ,מבוססות ,בין
היתר ,על רכש מספר רכיבים ושירותים .בהקשר זה ,לחברה התקשרויות עם מספר ספקים
וספקי משה לצורך רכישת רכיבים שוים המרכיבים את המערכות הרובוטיות .כמו כן ,החברה
מתקשרת מעת לעת עם ספקי שירותי פיתוח שוים .למועד התשקיף ,לחברה הסכם עם יצרן
בהודו האחראי על הרכבת המערכות הרובוטיות שמוכרת החברה וכן התקשרות עם ספק רכיבי
ממסר ותקשורת בישראל ,אשר מערכות החברה מותאמות לרכיבים המסופקים על ידו .כון
למועד התשקיף ,לא חלו שיויים מהותיים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות.
לפרטים וספים ,ראו סעיפים  6.14ו 6.19.1-להלן.
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6.7.8

מחסומי הכיסה של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם
6.7.8.1

להערכת החברה ,הגורמים המפורטים להלן מהווים את חסמי הכיסה העיקריים
לתחום הפעילות:
)א( פיתוח טכולוגיה יעילה ומוכחת;
)ב( ידע ויסיון ביצירת תקשורת יעילה באתרים הסולאריים המאופייים בקשיי
תקשורת;
)ג( הגה קייית על הטכולוגיה שפותחה ,המערכות הרובוטיות ורכיביהן;
)ד( ידע ויסיון במחקר ופיתוח ובמתן שירותי תמיכה ותחזוקה של המערכות
הרובוטיות וקיומו של כוח אדם מיומן ומקצועי;
)ה( קבלת אישורים ) (Certificationsלמערכות החברה על ידי יצרי הלוחות
הסולאריים התשתיתיים והמובילים בתחום;
)ו( איתות פיסית.

6.7.8.2

6.7.9

להערכת החברה ,מחסומי היציאה העיקריים מתחום הפעילות הם התקשרויות
ארוכות טווח עם לקוחות במסגרת אספקת שירותי התפעול והתחזוקה של המערכות
הרובוטיות של החברה ,אשר לרוב הין לתקופה של כ 20-25-שה .ככלל ,החברה
איה רשאית לסיים את ההסכם במהלך התקופה ואיה רשאית להמחות את
התחייבויותיה לצדדים שליליים ללא הסכמת הלקוח .לפרטים וספים אודות הסכמי
התפעול והתחזוקה בהם החברה מתקשרת עם לקוחותיה ,ראו סעיף  6.10.2להלן.

תחליפים למוצרים ולשירותים של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם
למועד התשקיף ,התחליף הפוץ הקיים בתחום הפעילות הוא יקוי של לוחות סולאריים
באמצעות שיטות היקוי הידי ,הכרוכות בהשקעת משאבים של כוח אדם ושימוש במים
)למיטב ידיעת החברה ,השימוש בשיטות היקוי הידי עשה במרבית המתקים הסולאריים
התשתיתיים כיום( .ככלל ,שיטות היקוי הידי תפסות כפחות יעילות עבור מתקי PV

תשתיתיים ,הן מבחית משך ועלות השימוש במשאבים והן מבחית יעילות היקוי לצורך יצול
מרבי של תפוקת הארגיה של הלוחות הסולאריים .על כן ,תחליף זה איו עוה על הצורך הקיים
בתעשיית המתקים הפוטו-וולטאיים התשתיתיים להפחתת עלויות הפקת הארגיה .בהתאם
לכך ,המגמה בשוק המתקים הפוטו-וולטאיים הגדולים היא מעבר לשימוש במערכות
רובוטיות ליקוי הלוחות הסולאריים לצורך ייעול תחזוקת המתקים לצד הוזלת עלויות
ההפעלה והתחזוקה שלהם ושיפור תפוקות הארגיה של המתקן.
בוסף ,ישם סוגים וספים של מערכות רובוטיות ליקוי לוחות סולאריים אשר פותחו על ידי
חברות אחרות .עם זאת ,למיטב ידיעת החברה ,המערכות הרובוטיות המכרות על ידה
והשירותים היתים על ידה הים מובילים בשוק ומקים לה יתרון תחרותי ,המתבטא ,בין
היתר ,בתהליכי ההסמכה והבקרה הוקשים אותם צלחו מערכות החברה ,היסיון התפעולי
שהחברה צברה במשך שבע שות פעילותה וההתקשרויות עם הלקוחות הגדולים והמובילים
בעף.
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כמו כן ,יסיוות לפתח מוצרים וספים להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות
הסולאריים לא אומצו בתעשייה בצורה רחבת ,כמפורט בסעיף  6.7.5לעיל.
עם זאת ,עולם הארגיה המתחדשת מתפתח ומושך יוזמות רבות ,בין היתר באמצעות פיתוחים
טכולוגיים ליקוי לוחות סולאריים לצורך הגדלת תפוקתם ,ולפיכך יתכו פתרוות וספים
ליקוי הלוחות הסולאריים שיהוו תחליף למערכות החברה ובהתאם עשויה להיות לכך השפעה
מהותית על עסקיה של החברה ורווחיותה.
 6.7.10מבה התחרות בתחום והשיויים החלים בו
לפרטים אודות התחרות בתחום הפעילות ,ראו סעיף  6.13להלן.
הערכות ותחזיות החברה כאמור בסעיף  6.7זה לעיל ,מהוות מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק
יירות ערך ,אשר איו ודאי ,שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר חלקם איו בשליטת החברה
ובייהם גורמי הסיכון בתחום פעילותה של החברה ,המפורטים בסעיף  6.30להלן.
 6.8מוצרים ושירותים
6.8.1

מוצרים ושירותים עיקריים
החברה מספקת ללקוחותיה בתחום הפעילות פתרון טכולוגי ליקוי לוחות סולאריים
במתקים תשתיתיים מסוג  ,Utility-scaleהכולל "חבילה כוללת" של מוצרים ושירותים
המורכבת מצי רובוטים אשר מותקן על גבי מבי הלוחות הסולאריים באתר הלקוח ושירותי
תפעול ותחזוקה שוטפים של המערכת בהתאם להסכמים עם הלקוחות ,לתקופות של 20-25
שים.
המערכות הרובוטיות מחוברות ומופעלות מרחוק על ידי פלטפורמת הען של החברה ) Ecoppia
 ,(AIאשר אוגרת ומעבדת תוים ומידע אודות פעילות המערכות הרובוטיות ומאפשרת שליטה
ובקרה מרחוק על פעולות היקוי של הרובוטים .המוצרים והשירותים של החברה ,מאפשרים
ללקוחות יהול אוטומטי של יקוי הלוחות הסולאריים )לעומת יקוי הלוחות באופן ידי(,
לצורך יצול מרבי של פוטציאל תפוקת הארגיה של הלוחות הסולאריים.
יצוין כי במועד ההתקשרות עם הלקוח )כבר במועד התכון וההקמה של מתקן ה PV-או לאחר
שהמתקן הוקם( וטרם התקת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח ,החברה והגת להעיק
ללקוחותיה ייעוץ והכווה לגבי ההתאמות הדרשות במתקן הפוטו-וולטאי למערכת הרובוטית
של החברה ,בהתאם לסוג הלוחות הסולאריים שברשותו ,הטופוגרפיה של האתר
והקוסטרוקציה המוצעת על ידו )ראו התיאור להלן( .כמו כן ,בשי הפתרוות הרובוטיים
שמציעה החברה ,הלקוח דרש לבות תשתית אשר צריכה לעמוד במגבלות מסוימות )כגון
שיפועים(.
החל ממועד התקת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח ,מספקת החברה ללקוח באופן שוטף
שירותי תפעול ,תמיכה טכית ותחזוקה למערכות הרובוטיות ,לאורך כל תקופת השימוש בהם
במתקי הלקוח .בכלל זה ,החברה מספקת ללקוחותיה ,על בסיס חודשי ,רבעוי ושתי ,דוחות
ומידע הקשורים ליקוי הלוחות הסולאריים ,עבודות תחזוקה שבוצעו או דרשות ,טיפול
בתקלות והמלצות לפעולות עתידיות .לצורך תחזוקת פעילות הרובוט ,החברה משתמשת
בתוכה המאפשרת לקבל עדכוים בזמן אמת של רמת הטעיה של סוללת הרובוט וסטאטוס
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באשר לכל שאר הרכיבים החיויים ברובוט ואורך חייהם ,מה שמבטיח כי ביצוע עבודות
התחזוקה יהיה מתוכן זמן רב מראש .לפרטים וספים אודות הסכמי התחזוקה בהם התקשרה
החברה עם לקוחותיה ,ראו סעיף  6.10.2להלן.
יצוין כי מוצרי החברה מורכבים ממספר תתי-מכלולים עיקריים אשר לכל אחד מהם אורך
חיים שוה אשר ,ככלל ,ע בין  2-5שים .במסגרת שירותי התפעול והתחזוקה שמעיקה החברה
ללקוחותיה ,החברה מתקת ומחליפה את הרכיבים של המערכות הרובוטיות בעת הצורך .כון
למועד התשקיף ,החברה ביצעה החלפה מלאה של מערכותיה במרבית האתרים ואימתה את
הערכותיה ,ביחס לכל פרויקט ,לגבי עלויות התחזוקה הצפויות לאורך חיי הפרויקט .בשל כך,
למועד זה החברה לא צופה ירידה בשיעור הרווח הגולמי הובע משירותי התחזוקה בגין
הסכמיה הקיימים.
למועד התשקיף ,החברה מציעה שי פתרוות של מערכות רובוטיות ,אשר ההבדל העיקרי
בייהם הוא בסוג המתקן לו מיועדות המערכות ) Ground Mounted Fixed Tilt Solar PV

 installationsאו  .(SATפעולת היקוי מתבצעת על ידי מערכת של רובוטים המבצעים את היקוי
בעיקר בשעות החשיכה המוקדמות כדי למוע הצללה על הלוחות בשעות ייצור החשמל )באופן
שתפוקת החשמל לא תיפגע( ,ועל כל שורה של לוחות סולאריים מותקת מערכת רובוטית אשר
מבצעת את פעולת היקוי .פעולת הרובוטים איה כרוכה בשימוש במים או במקור חשמל
חיצוי ,והם מופעלים על ידי סוללות הטעות באמצעות לוחות סולאריים ייעודיים לכל רובוט.
פעולת הטעיה מתרחשת במהלך היום בזמן שהרובוטים אים פעילים.
יכולות הרובוטים כוללות ,בין היתר ,את היכולות הבאות:
)א(

היכולת לשמר תפוקה גבוהה של הלוחות הסולאריים על ידי יקוי קבוע  -הרובוט אחראי
על יקיון הלוחות על בסיס יומי ,מפי מגוון סוגי לכלוך ,ובפרט אבק .ביקויים חוזרים
מסוגל הרובוט ,על פי רוב ,להתמודד גם עם לכלוכים קשים )כגון בוץ( אשר עשויים
להצטבר על גבי הלוחות הסולאריים .היקוי מתבצע ללא שימוש במים ,תוך יצול זרימת
האויר ,כוח הכבידה ומגע מיקרו-פייבר.

)ב (

היכולת לשמר את איכות הלוח הסולארי ,ייעולו ותפקודו בתאי מזג אוויר קשים -
מרבית המתקים הסולאריים ממוקמים בשטחים מדבריים ,המצריכים תחזוקה
מתאימה על מת למקסם את תפוקתם בהליך ייצור החשמל מארגיית השמש .שימוש
במערכות החברה מאפשר יכולת התאוששות מהירה יותר מאירוע של סופת אבק לעומת
יקוי ידי שעשוי לארוך זמן רב )לעיתים אף מספר שבועות(.

)ג(

היכולת לאתר מכשולים שוים העשויים להפריע לתפקודו בקליטת ארגיית השמש,
כגון :עצמים זרים )כגון שברי עצים( ,או מכשולים אחרים ,ולהתריע על כך.

)ד (

היכולת לתקשר ולדווח למשתמשי הקצה בכל זמן תון על התראות ,תוי מזג האוויר,
מצב היקיון ,סטאטוס הסוללה  -כמו למשל ,לשגר התראות בזמן אמת על דבר
הימצאותם של גורמים זרים.
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) ה(

היכולת לבצע הטעה עצמית על פי הצורך ,באמצעות לוח סולארי ייעודי  -קרי ,ההטעה
של הסוללה של הרובוט מתבצעת ללא התערבות ידי אדם גם באמצעות שימוש בארגיה
מתחדשת.

להלן תיאור המוצרים והשירותים של החברה בתחום הפעילות ומאפיייהם העיקריים:
מערכת רובוטית E4
פתרון זה מאפשר פעולת יקוי בעלת כיסוי של עד  2,000מ"ר ביום .הרובוטים מסוג זה עים
לאורך מסילה )אשר הלקוח דרש להתקין( .פעולת היקוי של הרובוטים מתבצעת תוך שימוש
בכוח הכבידה כדי להעביר חלקיקי אבק כלפי מטה ומחוצה ללוחות .במהלך פעולת היקוי
הרובוטים עים לאורך מסגרת אלומייום קשיחה באמצעות גלגלים מצופים בחומר המאפשר
תועה חלקה )גם בין הלוחות ,ללא מרווחים( וללא עומס על פי לוחות סולאריים ,לעומת חלק
מהפתרוות שמציעות המתחרות .כל רובוט יקוי מופעל על ידי חמישה מועים חשמליים  -שי
מועים המיעים את התועה האופקית לאורך שורת הלוחות הסולאריים ,שי מועים המיעים
את התועה האכית מעלה ומטה ,ומוע אחד המפעיל את סיבוב חלקי המיקרו-פייבר .למועד
התשקיף ,כ 95%-מההתקות הקיימות של מערכות החברה הן מסוג .E4

מערכת רובוטית T4
הרובוטים מסוג  T4מיועדים ליקוי לוחות סולאריים במתקים מסוג Single Axis Trackers

)") ("SATראו התמוה להלן( ,שהים משטחים בפריסה רחבה המוחים בצורה מישורית ,בעלי
יכולת לוע על ציר לצורך קליטה טובה יותר של קרי השמש במהלך שעות היום והגדלת תפוקת
הארגיה .באמצעות צי של רובוטים מסוג זה ,מתבצעת פעולת היקוי בטווח של עד  400מ"ר
ביום .לצורך שימוש בפתרון הרובוטי מסוג זה ,דרש הלקוח להתקין חיות וגשרוים
המאפשרים מעבר בין שולחות סולאריים )טרקרים( ,בהתאם להחיות החברה.
הרובוט מקה את שורת הלוחות הסולאריים באמצעות שיטה המשלבת סיבוב של פיסות בד
רכות מסוג מיקרו-פייבר ,ויוצר זרימת אוויר בכדי לדחוף את חלקיקי האבק החוצה מהלוחות
הסולאריים .פעולת היווט של הרובוט מתבצעת באמצעות שימוש בחיישים ורכיבים
טכולוגיים וספים ,המאפשרים לרובוט לזהות את גבולות הלוחות הסולאריים ,תוך תזוזה בין
מרווחי הלוחות ויווט בצורה אופטימאלית ויעילה ליקוים ,ובכך הופך את יקוי הלוחות
לאוטוומי לחלוטין ולא מצריך כוח עבודה או מפעילים.
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יצוין כי הטכולוגיה של המערכות הרובוטיות מסוג  T4מבוססת על העקרוות המוכחים של
) E4המוצר הוותיק יותר( ולשיהם אותה מערכת שליטה .למועד זה ,מערכות מסוג  T4הותקו
רק באתר אחד בישראל והמוצר מצא בשלבי התקה באתרים וספים בעולם .בוסף ,המוצר
קיבל את אישורם ) (Certificationsשל מספר יצרי לוחות סולאריים ועבר בדיקות על ידי
מעבדות חיצויות .עם זאת יצוין ,כי גרסאות התוכה ,החומרה וכמו כן חלק ממערכותיו של
מוצר ה T4-הן ראשויות מבחית היקף השימוש והמוצר צפוי לעבור שדרוגים במהלך
הרבעוים הקרובים על מת להגיע ליעילות המיטבית ,בדומה למוצר ה .E4-יצוין כי המשך
פיתוח ה T4-צפוי להימשך על פי השים הקרובות ,כשם שהחברה ממשיכה לפתח גם את מוצר
ה E4-הפועל בשוק מזה כשש שים.

אקופיה AI

פעולות היקוי של הלוחות הסולאריים ,הן על ידי מערכות  E4והן על ידי מערכות  ,T4מוהלות
מרחוק באמצעות פלטפורמת הען ומאפשרות למפעילי המערכת )החברה( לבצע מגוון פעולות,
ובכלל זה תזמון פעולת יקוי ,הוספת מחזור יקוי ,השבתה או הפעלה של רובוטים בודדים או
של כל צי הרובוטים .המערכת יזוה גם ממידע המגיע מתחות מזג אויר מקומיות ותחזיות
מזג אויר השאבות מספק מידע מטאורולוגי חיצוי ומתחת באופן עצמאי האם יש להפעיל את
המערכת או להחזירה לעמדת העגיה .בוסף ,כל התוים הרלווטיים לפעולות היקוי של
הרובוטים שמרים במערכת ומוצגים למפעילים באופן המאפשר להם להל ,לפקח ולתח את
הפעולות שמבצעים הרובוטים ויעילותן .ללקוחות החברה ישה גישה ללוחות תצוגה
) (Dashboardהמציגים את הפעולה בחתכי זמן שוים ,כמה רובוטים עשו יקוי מלא ,תקלות,
תאי מזג אוויר בזמן ההפעלה וכו' .במקרה של לקוח חדש ,החברה מבצעת הרצה ומאפשרת לו
גישה ללוח התצוגה.
יצוין כי כון למועד התשקיף ,טכולוגיית אקופיה  AIאיה מהווה מוצר פרד של החברה והיא
משמשת במסגרת המערכות הרובוטיות המכרות על ידי החברה .כחלק מאסטרטגיית החברה
בפעילות המחקר והפיתוח שלה ,בכוות החברה לפעול לפיתוח יכולות וספות לטכולוגיית
אקופיה  AIעל מת להרחיב את השימוש בה ליצירת יתרוות וספים עבור פעילות מתקי ה-
 ,PVלרבות לעיבוד מידע במטרה ליצור אוטומציה מלאה באתרים סולאריים ולספק ללקוחות
שירותים וספים על גבי המערכות הקיימות .לפרטים וספים ,ראו סעיף  6.27להלן.
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6.8.2

מגמות ביחס להיצע והביקוש של מוצרי החברה
מרבית המתקים הסולאריים הקיימים כיום בו בטכולוגיית ה) Fixed Tilt -לה מיועדת
מערכת  .(E4הגורמים העיקריים המשפיעים על בחירת סוג המתקן הים :האזור הגיאוגרפי בו
בה המתקן ,תבליט הקרקע ,עלויות הלוחות הסולאריים ומחירי הארגיה .למועד זה ,קיימת
מגמה עולמית הצפויה להימשך בשים הקרובות של גידול בהקמת מתקים מסוג  ,SATכך
שבשת  2024סך ההתקות בטכולוגיית ה SAT-צפוי להוות כ 43%-מסך ההתקות
הגלובאליות ,כמתואר להלן:67

מגמת הגידול במעבר לייצור מתקים מסוג  SATצפויה להגדיל בשים הקרובות את הביקוש
למערכות הרובוטיות .T4
האמור לעיל הו בבחית מידע הצופה פי עתיד ,כמשמעו בחוק יירות ערך ,המבוסס על מידע
אשר איו בשליטתה של החברה או שאיו בשליטתה הבלעדית ,ואיו ודאי .התוצאות בפועל
עשויות להיות שוות באופן מהותי מההערכות האמורות לעיל ,בין היתר אם יחול שיוי באחד
או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעולת החברה ,המפורטים בסעיף  6.31להלן.
6.8.3

שיויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים ביחס למוצרים ושירותים
בתחום הפעילות
להערכת החברה ,מגמת הגידול בביקושים למוצרי ושירותי החברה ,הובעת ,בין היתר ,ממגמת
הגידול העולמית בהקמת מתקים פוטו-וולטאיים ומפוטציאל השוק הגלום במתקים
הקיימים היום ובמתקים בהקמה ,צפויה להימשך בעתיד הראה לעין .עם זאת ,לאור הגורמים
השוים המשפיעים על תעשיית המתקים הפוטו-וולטאיים ואפשרות התממשות יתר גורמי
הסיכון של החברה )כאמור בסעיף  6.6.1לעיל ו 6.30-להלן ,בהתאמה( ,למועד זה אין ביכולתה
של החברה להעריך את השיויים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים של המוצרים
והשירותים שהיא מספקת בתחום הפעילות.
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 6.9פילוח הכסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן פרטים בדבר קבוצות מוצרים ושירותים ששיעורן כאמור מהווה  10%או יותר מסך הכסות
החברה:
הכסות )באלפי דולר(
לשישה
לשה
לשה
חודשים
שהסתיימה שהסתיימה
שהסתיימו
ביום
ביום
ביום
31.12.2018 31.12.2019
30.6.2020
4,595
7,508
204

מכירות
שירותי תחזוקה

469

538

339

שיעור מכלל הכסות החברה
לשישה
לשה
לשה
חודשים
שהסתיימה שהסתיימה
שהסתיימו
ביום
ביום
ביום
31.12.2018 31.12.2019
30.6.2020
93%
93%
30%
60%

7%

7%

 6.10לקוחות
6.10.1

כללי
על לקוחות החברה מות בעיקר חברות יזמיות בילאומיות וישראליות ,הפועלות בתחום
הפקת הארגיה באמצעות לוחות סולאריים ,אשר מעוייות להקים מתקים סולאריים ,וכן
חברות המחזיקות ומפעילות מתקים כאמור אשר מעוייות לשפר ולייעל את רמת הפקת
הארגיה מהמערכות הסולאריות שבבעלותן ואת תחזוקתן.
כון למועד התשקיף ,עיקר פעילות החברה מתבצע בשוק המתקים הסולאריים בהודו
ובישראל ,ולחברה פעילות בהיקפים מוכים יותר )ובשלבים שוים( גם בארה"ב ובמדיות
אמריקה הלטיית ,ובכוות החברה להרחיב את פעילותה באזורים אלה ובאזורים וספים.
למועד זה ,מערכות החברה מותקות ובשלבי התקה אצל  13לקוחות ב 5-מדיות שוות.
יצוין ,כי חלק מלקוחות החברה הם לקוחות חוזרים ,אשר לאחר ההתקשרות הראשוה
התקשרו עם החברה בהסכמים לגבי מתקים קיימים וספים ולגבי מתקים עתידיים שיוקמו
על ידיהם )כמפורט להלן(.
למועד התשקיף ,התקשרויות החברה עם לקוחותיה אין תלויות בתעריפי החשמל
המתקבלים על ידי הלקוחות ,והמחירים בין החברה והלקוחות קבעים מראש על פי
ההסכמים בייהם למשך כל תקופת ההסכם.
למועד זה ,לחברה התקשרויות להתקת מערכות החברה ותחזוקתן בהיקף כולל של 19,750
מגה-וואט )מתוכם  18,550מגה-וואט הים בגין הסכמי מסגרת ומזכרי הבות ,כמפורט
להלן( .כון למועד התשקיף ,לגבי כ 3,100-מגה-וואט מתוך ההתקשרויות בהסכמי מסגרת
ומזכרי הבות ,החברה סבורה כי ההסתברות למימושם היה מוכה ,בעיקר לאור התקופה
הקצרה שותרה עד לתום ההסכם.

ו38-

6.10.2

מאפייי ההתקשרות עם לקוחות החברה
למועד התשקיף ,החברה והגת להתקשר עם לקוחותיה במספר סוגים של הסכמים ,כמפורט
להלן:
)א( הסכמי מכירה והתקה של המערכות הרובוטיות
החברה מתקשרת עם לקוחותיה בעסקאות למכירה והתקה של המערכות הרובוטיות,
במסגרתם החברה מתחייבת לייצר ,להרכיב ולהתקין באתר הלקוח את המערכות
הרובוטיות ,ומתחייבת לספק את המערכות ללקוח בהתאם ללוחות זמים שקבעים
ביחס לכל הסכם ,בדרך כלל בתוך פרק זמן של  6-9חודשים.
ככלל ,התמורה שמשלם הלקוח עבור רכישת המערכות הרובוטיות ,אספקתן והתקתן,
קבעת בהתאם למשא ומתן בין הצדדים .בחלק מההסכמים ,מחושבת התמורה הכוללת
על פי מכפלת מחיר הרובוט שקבע ,בכמות הרובוטים המכרים ללקוח .בוסף ,ישם
הסכמים בהם התמורה הכוללת מורכבת מהחישוב האמור ומעלות רכיבים וספים
שמספקת החברה ללקוח במסגרת ההסכם לצורך הפעלת הרובוטים.
אופן התשלום עשה לרוב בהתאם להתקדמות האספקה ,על פי אבי דרך שקבעות
מראש בין הצדדים להסכם )לרוב אבי הדרך הין חתימת ההסכם ,אספקת המערכות
הרובוטיות ,התקה ותחילת ההפעלה( .אבי הדרך ושיעור התשלומים בכל אחת מהן
משתים בין ההסכמים ,בהתאם למשא ומתן בין הצדדים ,ולרוב אבן הדרך המשמעותית
היא במועד מסירת המערכות ללקוח .לרוב ,בסיום התקת המערכות מתקיים הליך
קבלה ) (Acceptanceבווידוא של הלקוח.
הסכמי המכירה כוללים בדרך כלל תקופת אחריות ) (Warrantyלמערכות הרובוטיות
למשך תקופה מוגדרת ,הכוללת שירותי תיקון או החלפת חלקים תקולים ),(Defects
אשר ייתו בתוך פרק זמן שהוסכם בין הצדדים להסכם .בוסף ,ההסכמים כוללים
תית שיפוי ,לפיה החברה מתחייבת לשפות את הלקוח במקרה שגרמו לו זקים או
הפסדים כתוצאה משימוש במערכות הרובוטיות של החברה ,בהתאם לתאים שקבעו
בהסכם.
בחלק מהמקרים החברה דרשת להמציא ערבות בקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיה
על פי ההסכם ,בסכום הקבע כשיעור )מוך( מסכום הרכישה ,החל ממועד מסירת
המערכות ללקוח ולמשך תקופה מוגבלת ,כפי שהוסכם בין הצדדים להסכם )לפרטים
בדבר היקף ההתחייבות של החברה בגין מתן ערבויות כאמור ,ראו סעיף  6.21.3להלן(.
הסכמי המכירה כוללים סעיפי ביטול סטדרטיים בהתקיים סיבות מתאימות )כגון
הפרה מהותית של ההסכם או במקרה שהחברה חדלת פירעון וכיו"ב(.
מועדי האספקה וההתקה של מוצרי החברה בהתאם להסכם ,וכפועל יוצא קבלת
התמורה מהלקוח ,תלויים גם בעמידת הלקוחות בלוחות הזמים שלהם לסיום הקמת
המתקים הפוטו-וולטאיים עליהם מופעלים הרובוטים ,ובהתאמת תשתית המתקן
להתקת הרובוטים )שככלל היה באחריות הלקוח( .בהתאם לכך ,במקרה של עיכובים
במועדי ההשלמה של הקמת המתקן או בהתאמת התשתית ,עשוי להידחות מועד מסירת
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המערכות והתקתן במתקן הלקוח ,וכפועל יוצא עשוי לחול עיכוב בקבלת התמורה
)מאחר שהתקת הרובוטים היה השלב האחרון בתהליך הקמת המתקן(.
)ב( הסכמי תפעול ותחזוקה
בוסף ובמקביל להתקשרות בהסכמי מכירה והתקה של המערכות הרובוטיות ,ככלל,
החברה מתקשרת עם לקוחותיה גם בהסכמי תפעול ותחזוקה של המערכות הרובוטיות
)שהים פרדים מהסכמי המכירה ואים מותים בהם( ,לתקופה שעה בדרך כלל בין 20-
 25שים .שירותים אלה כוללים ,בין היתר ,בקרה על תפקוד המערכות הרובוטיות ,זיהוי
ומתן התראות לגבי תקלות במערכת ,החלפת חלקים ,טיפול בתקלות ,עלויות תקשורת
ומתן גישה לעובדי הלקוח )או גורמים אחרים רלבטיים( ,לצורך יטור מרחוק של פעולת
המערכות הרובוטיות )לפרטים וספים אודות שירותי התפעול והתחזוקה ,ראו סעיף
 6.8.1לעיל(.
ככלל ,התמורה השתית שמשלם הלקוח עבור שירותי התפעול והתחזוקה קבעת
במסגרת משא ומתן בין הצדדים ,בדרך כלל בהתאם לכמות הרובוטים המותקים באתר
הלקוח ,ולרוב משולמת מדי רבעון .החברה התקשרה עם מספר לקוחות בהסכמי תפעול
ותחזוקה לפיהם התמורה השתית היה משתה וקבעת בהתאם לרמת יעילות מערכות
החברה )תיסוף ארגטי לעומת יקוי ידי( והחיסכון בשימוש במים וכוח אדם הובע
משימוש במוצריה.
במסגרת הסכמי התפעול והתחזוקה ,החברה מתחייבת כי לאורך כל תקופת ההסכם ,כל
תחזוקת המערכות הרובוטיות )לרבות תיקוים והחלפות במידת הצורך( תיעשה על ידי
החברה ,וכי המערכות תהייה זמיות לשימוש )למעט כאשר המערכות מושבתות
בעקבות טיפולים ותיקוים או תאי מזג אוויר אשר אים מאפשרים יקוי( במרבית
ימות השה ,וכן כי תשפה את הלקוח בגין זמיות מוכה מהמובטח ,או כתוצאה
מליקויים בפעולת היקוי של לוחות הסולאריים )בכפוף להוראות ההסכם( .ככלל,
שירותי התחזוקה יכללו גם ביצוע תיקוים הכלולים באחריות היתת למוצרי החברה
במסגרת הסכמי המכירה.
מרבית הסכמי התחזוקה כוללים תית שיפוי בגין זקים בגוף או ברכוש שייגרמו ללקוח,
בעקבות רשלות של החברה במסגרת מתן השירותים ,וכן בקרות אירועים מסוימים
)תאוות ,דליפת חומרים מסוכים ,התפרצות אש וכיו"ב( ,יהיה הלקוח רשאי לסיים את
ההתקשרות בהסכם.
ללקוח קיימת בהסכם אפשרות לסיים את ההתקשרות בקרות "אירוע הפרה" שבוצע על
ידי החברה ,המוגדר בהסכם ,בין היתר ,כדלקמן (1) :אי-תשלום של סכום על ידי החברה
בהתאם להוראות ההסכם; ) (2קיטת הליכי חדלות פירעון גד החברה (3) ;68לא שמרה

 68יצוין כי במקרים מסוימים החברה מתחייבת כלפי לקוחותיה להפקיד את קוד המקור של המערכת ותרשימים וספים של
התוכה באמות כך שבמקרה של חדלות פירעון של החברה יוכל הלקוח לקבל את שירותי התפעול והתחזוקה באמצעות ספק
אחר.
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פוליסת ביטוח כדרש על פי ההסכם; ) (4הפרה מהותית של ההסכם שלא תוקה בתוך
פרק זמן מוסכם.
בוסף ,חלק מהסכמי התחזוקה )למועד התשקיף ,כ 8%-בלבד מכלל ההתקשרויות של
החברה בהסכמים אלה( ,כוללים אפשרות לסיום מוקדם של ההסכם על ידי הלקוח
בקודת יציאה המחייבת מתן הודעה מוקדמת בתוך פרק זמן שקבע בין הצדדים
להסכם ,ולרוב ע בין  5-7שים ממועד ההתקשרות .יצוין כי תרחישים כאמור של סיום
הסכם על ידי הלקוח הים דירים ולמועד התשקיף לחברה אין יסיון במקרים כאמור
מאז החלה את פעילותה.
בחלק מהסכמי התחזוקה ,קבעה תמורה משתה בהתאם לשיפור בכמות הארגיה
המופקת על ידי המערכות הסולאריות בעקבות השימוש במערכות הרובוטיות ,או קבע
מגון לפיו במקרה שהגידול בארגיה המיוצרת במשך השתיים הראשוות ממועד
אספקת המערכות הרובוטיות יפחת מאחוז מסוים ,כפי שקבע בהסכם ,החברה תידרש
לפצות את הלקוח בסכום שקבע מראש בהסכם.
6.10.3

הסכמי מסגרת ומזכרי הבות
בוסף להתקשרות עם לקוחותיה בהסכמי מכירה והתקה ובהסכמי תפעול ותחזוקה,
כמפורט לעיל ,החברה התקשרה )במישרין או באמצעות אקופיה הודו( עם חלק מלקוחותיה
הקיימים והפוטציאליים ,גם בהסכמי מסגרת ומזכרי הבות ,חלקם בעלי תוקף מחייב
)לעיתים בכפוף להתקיימות תאים מסוימים ,כמפורט להלן( ,להתקת מערכות החברה ומתן
שירותי תפעול ותחזוקה במתקים פוטו-וולטאיים וספים של הלקוח בעתיד.
ככלל ,בהסכמים אלה קבע ,כי עבור פרויקטים עתידיים שהלקוח מתכן להקים ,במקרה
שהלקוח יזכה בעתיד במכרזים וספים להקמת מתקים סולאריים ,או שייזום הקמת
מתקים חדשים לייצור והפקת ארגיה ,הלקוח והחברה יתקשרו בהסכם מכירה ובהסכם
תפעול ותחזוקה ביחס למתקים אלה )עד למילוי תקרת ההיקף הקבוע במזכר ההבות או
בהסכם המסגרת ,לפי העיין( .בוסף ,הסכמים אלה קובעים בדרך כלל תאים וספים
להתקשרות ,הוגעים ,בין היתר ,לביצועי המערכות ,לביצוע בדיקות היתכות על ידי הלקוח
ותאים וספים ,ובחלק מהמקרים מימוש ההתקשרות תון לשיקול דעתו של הלקוח.
כמו כן ,בחלק מהסכמי המסגרת ומזכרי ההבות בהם התקשרה החברה ,קבעו מחירי
המכירה של מערכות החברה ומחירי שירותי התפעול והתחזוקה בגין ,ככל שאלו יצאו אל
הפועל בהתאם לתאים שקבעו בהסכם ,ובחלק קבע כי התאים ייקבעו בהתאם להסכמת
הצדדים במסגרת משא ומתן שיתקיים בשלב מאוחר יותר.
יצוין כי ,למיטב ידיעת החברה ,לאחר ההתקשרות בהסכם מסגרת ו/או מזכר הבות עם
לקוח ,בחלק מהמקרים הלקוח מתכן את המתקן הסולארי כך שיהיה מותאם להתקת
המערכות הרובוטיות ,עוד טרם ביצוע הזמה מחייבת על ידי הלקוח במסגרת התקשרות
בהסכם מכירה והסכם תפעול ותחזוקה למתקן.
כון למועד התשקיף ,לחברה התקשרויות בהסכמי מסגרת ובמזכרי הבות כאמור להתקת
סך כולל של  18,550מגה-וואט.
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להלן תמצית הסכמי המסגרת ומזכרי ההבות העיקריים בהם התקשרה החברה ,כון למועד
התשקיף:69
מועד
ההתקשרות

סוג
ההסכם

אזור

תמצית ההסכם

היקף
ההתקות
מכוח
ההסכם70

 16במרץ
2018

הסכם
מסגרת

הודו

התקת מערכות החברה ותחזוקתן
בהיקף כולל של  1,000מגה-וואט
במתקים אותם יקים הלקוח בהודו,
בהתאם למחירי מכירה ושירותי
תחזוקה שקבעו בהסכם71.

 580מגה-
וואט

 17במאי
2018

הסכם
מסגרת

הודו

התקת מערכות החברה ותחזוקתן
בהיקף כולל של  1,500מגה-וואט
במתקים אותם יקים הלקוח בהודו,
בכפוף לזכייתו של הלקוח במכרזים
בהיקף האמור .ההסכם כולל מחירי
מכירה קבועים ומגון חלוקת
רווחים בתמורה משתה בגין תקופת
ההפעלה.72

-

 26באפריל
2019

מזכר
הבות לא
מחייב

ארה"ב,
ארגטיה,
מקסיקו
וצ'ילה

התקת מערכות החברה ותחזוקתן
בהיקף כולל של  1,750מגה-וואט
במתקים אותם הלקוח יקים
בארה"ב ,ארגטיה ,מקסיקו וצ'ילה,
בתוך תקופה של  4שים ממועד
ההתקשרות בהסכם ,בכפוף ,בין
היתר ,להדגמת יעילות המוצר בחלק
מהמתקים בתקופה ראשוית
שקבעה בין הצדדים .ההסכם כולל
מחירי מכירה ומחירי תפעול
ותחזוקה שקבעו בין הצדדים.

15

 1במאי
2019

מזכר
הבות

הודו

התקת מערכות החברה ותחזוקתן
בהיקף כולל של  2,000מגה-וואט
במתקים אותם הלקוח יקים בהודו
עד ליום  31בדצמבר  2020ובכפוף
למגון שקבעו הצדדים לקביעת
הכדאיות הכלכלית ללקוח .ההסכם
כולל מחירי מכירה קבועים ומחירי

355

69

יצוין כי היקף ההתקשרות בהסכמי המסגרת ומזכרי ההבות המתוארים קוב במוחי מגה-וואט בהסכמים עצמם ,שהים
בעלי רמת ודאות משתה  -הן ביחס לאפשרות מימושם והן ביחס למספר המערכות הרובוטיות שיידרשו לצורך מימושם.
בהתאם לכך ,היקף הסכמי המסגרת ומזכרי ההבות המתוארים היו במוחי הספק מותקן.

70

פרויקטים בהם הותקו מערכות החברה או בתהליך התקה ,כון למועד התשקיף.

71

בחודש אפריל  2020הלקוח פה לחברה בבקשה לדחות את מועד ביצוע ההזמה הוספת )יתרת  420מגה-וואט( בשל השפעות
משבר הקורוה .החברה מצויה בדיוים עם הלקוח לגבי מועד מעודכן לביצוע ההזמה.

72

במסגרת התאים בהסכם התפעול ,לשי הצדדים יש האופציה להמיר את מגון התמורה למודל העסקי הרגיל של החברה
במידה והלקוח ימכור את המתקן ,אשר יחול רטרואקטיבית ,ובסכומים מוסכמים מראש .יצוין כי במהלך חודש מרץ 2020
הודיע הלקוח לחברה ,כי בשל פרוץ מגפת הקורוה והסגר שהוטל בהודו בעקבותיו ,הוא אלץ לדחות את פירעון החוב בגין
מערכות שסופקו לו ,אשר מסתכם לסך של  1,200אלפי דולר ,ולמועד התשקיף טרם הושלמה מסירתן.

ו42-
היקף
ההתקות
מכוח
ההסכם70

מועד
ההתקשרות

סוג
ההסכם

אזור

 30בדצמבר
2019

הסכם
מסגרת לא
מחייב

ספרד ,צפון
אפריקה
ואמריקה
הלטיית

מסגרת עקרוית לפיה בכפוף לבחיה
שיבצע הלקוח לגבי המערכות
והטכולוגיה של החברה ,החברה
תספק ללקוח מערכות ושירותי
תחזוקה בהיקף כולל של  1,500מגה-
וואט במתקים אותם הלקוח יקים
או במתקים קיימים בבעלותו
אפריקה
באירופה,
ואמריקה
הלטיית ,בהתאם למחירי מכירה
ומחירי תפעול ותחזוקה שקבעו בין
הצדדים74.

-

 22ביואר
2020

מזכר
הבות

המזרח
התיכון

התקת מערכות החברה ותחזוקתן
בהיקף כולל של  1,000מגה-וואט
במתקים אותם הלקוח יקים במזרח
התיכון בארבע השים הקרובות,
בכפוף לזכייתו של הלקוח במכרזים
בהיקף ה"ל ותאים וספים שקבעו
בהסכם .ההסכם כולל מחירי מכירה
ומחירי שירותי תפעול ותחזוקה
קבועים.

-

 7באפריל
2020

מזכר
הבות לא
מחייב

ספרד,
המזרח
התיכון
ואמריקה
הלטיית

הלקוח יבחן רכישת מערכות החברה
ושירותי התפעול והתחזוקה בהיקף
כולל של  1,800מגה-וואט במתקים
אשר בבעלותו של הלקוח או שהיו
הקבלן המתפעל שלהם ,עד למועד
שקבע בין הצדדים.

-

8
באוקטובר
2020

הסכם
מסגרת

הודו

תמצית ההסכם
שירותי תפעול ותחזוקה בעלי רכיב
קבוע ומשתה בהתאם לביצועי
הרובוטים73.

הסכם מסגרת מחייב להתקת
מערכות החברה ותחזוקתן בהיקף
כולל של  8,000מגה-וואט במתקים
אותם הלקוח יקים בהודו עד ליום 31
בדצמבר  ,2024בהתאם למחירי
מכירה ומחירי תפעול ותחזוקה
שקבעו בין הצדדים ,כמפורט להלן:

 450מגה-
וואט

) (1התחייבות להתקת מערכות
החברה ותחזוקתן בהיקף כולל
של  1,740מגה-וואט במספר
73

לאור השפעות משבר הקורוה על קצב הקמות המתקים בהודו על ידי הלקוח כון למועד התשקיף ,להערכת ההלת החברה
יתרת ההזמות הצפויות בהתאם למזכר ההבות לא תתממש .עם זאת ,בין החברה ללקוח מתקיים משא ומתן להתקשרות
עבור מתקים וספים של הלקוח ולהערכת החברה צפוי להיחתם הסכם חדש עם הלקוח בגים.

74

בהסכם קבעו פרקי זמן עקרויים לתחילת שלב האימות ברבעון  1של שת  ,2020אולם מאז פרוץ מגפת הקורוה והשפעתה
תחילה בספרד ,לא עלה בידי הלקוח והחברה לקדם את תחילת השלב האמור עד כה.

ו43-

מועד
ההתקשרות

סוג
ההסכם

אזור

תמצית ההסכם

היקף
ההתקות
מכוח
ההסכם70

פרויקטים מסוימים שיוקמו על
ידי הלקוח בהודו עד ליום 31
בדצמבר .2024
החברה
מערכות
) (2התקת
ותחזוקתן בהיקף כולל של
 6,260מגה-וואט במתקים
אותם הלקוח יקים בהודו,
בכפוף לכדאיות הכלכלית עבור
הלקוח ובהתאם לשביעות רצוו
מביצועי המערכות הרובוטיות
של החברה ,בהתאם לפרמטרים
כפי שייקבע על ידו.

יובהר ,כי לא יתן להעריך מה היקף המכירות אשר ייצא אל הפועל מכוח הסכמי המסגרת
ומזכרי ההבות המפורטים לעיל .זאת ,בין היתר ,וכח חוסר הוודאות באשר לזכיית הלקוח
במכרזים להקמת המתקים במדיה הרלבטית ,עמידת הצדדים בתאים וספים שקבעו
בחלק ממזכרי ההבות והסכמי המסגרת והיעדר הסכמות מחייבות עם הצד השי בחלק
ממזכרי ההבות או הסכמי המסגרת ,לפי העיין.
כמפורט לעיל ,למועד התשקיף ,חלק מהלקוחות עמם התקשרה החברה בהסכמי המסגרת
ומזכרי ההבות המתוארים לעיל ,הודיעו לחברה על עיכובים בהשלמת הקמת המתקים
בעקבות השפעות משבר הקורוה ,וחלקם פו לחברה בבקשה לדחות את לוחות הזמים
שקבעו במסגרת ההתקשרות  .למועד זה ,החברה מצויה בדין ודברים עם חלק מלקוחות
אלו ,בין היתר בוגע להשלכות אירועי הקורוה על עצם מימוש התחייבויותיהם על פי
ההסכמים ,לרבות אופן העמידה בלוחות הזמים שקבעו בהם ,וכן בוגע למעמדם של חלק
מהסכמי המסגרת ומזכרי ההבות כמחייבים )כאשר לגישת החברה בחלקם אכן מדובר
בהסכמים מחייבים ,למעט במקרים בהם קבע במפורש שלא מדובר בהסכם מחייב(.
לאור האמור ,למועד זה ,החברה איה יכולה להעריך את היקף ההתקשרויות אשר יצאו אל
הפועל ,אם בכלל ,מכוח הסכמי המסגרת ומזכרי ההבות המתוארים לעיל.
הערכות החברה המפורטות בסעיף זה לעיל ,בדבר מימוש ההתקשרויות בהסכמי המסגרת
ומזכרי ההבות המפורטים לעיל ,מהווה מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך.
מידע זה סמך על הערכות החברה ויסיון ההלתה .למועד התשקיף ,אין ודאות שמידע זה
יתממש ,כולו או חלקו ,בין היתר ,כובע מגורמים שאים תלויים בחברה ,ולרבות אם
יתממשו אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  6.31להלן.
6.10.4

הכסות מלקוחות עיקריים
להלן פירוט אודות לקוחות אשר ההכסה מהם הה  10%ומעלה מהכסות החברה בתקופות
הרלווטיות:

ו44-

לשישה חודשים
שהסתיימו ביום
30.6.2020

לשה שהסתיימה ביום
31.12.2019

31.12.2018

שיעור מסך ההכסות )באחוזים(
לקוח א' -

SB Energy Private

15%

12%

68%

10%

43%

3%

לקוח ג'

17%

3%

4%

לקוח ד'

1%

17%

-

לקוח ה'

11%

16%

12%

לקוח ו'

17%

3%

4%

Limited
לקוח ב' Fortum Solar India Private -
Limited

בהתאם לאופי הפעילות של החברה ,עיקר ההכסות מלקוחותיה העיקריים בתקופות
המתוארות לעיל ובע ממכירות בהיקף כספי גדול יחסית של מספר מצומצם של הסכמי
מכירה ,אשר החברה הכירה בהכסה בגין בתקופה הרלבטית ,ולאחר מכן מתקבלות
הכסות שוטפות מהלקוחות בגין שירותי התפעול והתחזוקה של המערכות .אופי זה צפוי
ליצור תודתיות גבוהה יחסית של מחזור מכירות ורווחיות .יצוין כי ככלל ,עלות התחזוקה
השתית ללקוח מהווה שיעור של כ 8-10-אחוזים ממחיר המכירה.
6.10.5

התפלגות ההכסות מלקוחות לפי אזורים גיאוגרפיים
לשישה חודשים
שהסתיימו ביום
30.6.2020

לשה שסתיימה ביום
31.12.2019

31.12.2018

שיעור מסך ההכסות )באחוזים(

6.10.6

ישראל

31%

24%

17%

הודו

52%

76%

83%

אחר

17%

-

-

תלות החברה בלקוחותיה העיקריים
כון למועד התשקיף ,לחברה אין תלות בלקוח בודד אשר אובדו ישפיע באופן מהותי על
תחום הפעילות .ממועד ההתקשרות עם לקוחותיה במסגרת הסכמי המכירה וההתקה )אשר
היבו את מרב ההכסות מהלקוח בתקופות הרלבטיות המוצגות בסעיף  6.10.2לעיל(,
הכסות החברה מהלקוח הין מכוח הסכמי התפעול והתחזוקה המתפרסים על פי תקופה
של  20-25שים ,ואשר למועד התשקיף ,ההכסה השתית בגין פר-לקוח איה מהותית
לחברה .עם זאת ,להתקשרויות צפויות בשה מסוימת עם לקוח קיים של החברה לגבי
מתקים וספים בהקמה או מתקים וספים בבעלותו עשויה להיות השפעה מהותית על
הכסות החברה בשה הרלבטית.

ו45-

 6.11שיווק והפצה
במסגרת אסטרטגיית השיווק של החברה ,היא פועלת לביית מודעות בשוק למוצריה ושירותיה בקרב
יזמים סולאריים ,חברות  EPCהמקימות אתרים סולאריים עבור היזמים ,ארגוים ממשלתיים
וסביבתיים ,גופים מממים ועוד ,תוך ביסוס מעמדה כבעלת הפתרון המיטבי ליקוי לוחות סולאריים
במתקים סולאריים תשתיתיים בקרב לקוחות פוטציאליים.
במסגרת פעולות השיווק שלה ,פועלת החברה במספר דרכים אשר העיקריות שבהן מפורטות להלן:
) (1תיעוד ומיקום מוצרים  -כחלק ממיצוב טכולוגיית החברה כחלופה האופטימלית לשוק היקוי
המסורתי ,החברה מארחת משלחות מזירת הארגיה המתחדשת ,מספקת הדגמות ופיילוטים
למקבלי ההחלטות בדרגי הההלה של לקוחות ,פקידי ממשלה ,מומחים לארגיה מתחדשת ,חברות
טכולוגיה ,עיתואים ואליסטים .בוסף ,החברה משתתפת במשלחות ממשלתיות רשמיות של
מדית ישראל לאירועים בילאומיים שוים הממוקדים בטכולוגיה  /ארגיה כמו  COP21בפריס,
שיא מדית ישראל להודו ,ראש ממשלת ישראל להודו ואחרים.
) (2אתר איטרט  -אתר האיטרט של החברה מספק מידע על מוצריה ,על חלק מהאזורים בהם
מותקים המוצרים ודרכי התקשרות עם החברה.
) (3הודעות לעיתוות ויחסי ציבור  -פרסום הודעות לעיתוות בקשר עם פרויקטים בהם החברה זכתה,
פריסות חדשות של מערכות החברה ,אישורים שקיבלו ואבי דרך רלווטיות ,כגון גיוסי הון וחוב
משמעותיים של החברה .ההכרזות שפורסמו עד כה עוררו עיין תקשורתי וכוסו בתקשורת
מסחרית ,מדיה לאומית ובפרסומי טכולוגיה במספר מדיות.
) (4השתתפות באירועים וכסים  -השתתפות באירועים בחרים בתעשייה ובטכולוגיה.
) (5בדיקות מעבדה  -על מת לזכות באמון הלקוחות ולהבטיח מהימות מוצריה במסגרת התקשרות
ארוכת טווח עם לקוחותיה ,החברה מבצעת במכון  PI Berlinבדיקות מהימות למערכותיה.
לפרטים וספים ראו סעיף  6.7.2לעיל.
) (6קבלת אישורים ) (Certificationsמיצרי לוחות סולאריים  -החברה קיבלה וממשיכה לפעול על מת
לקבל אישורים מהיצרים השוים של לוחות סולאריים על מת להבטיח שאחריות המוצר שלהם
ללקוחות החברה תישמר לאחר התקת והפעלת מערכות החברה .לפרטים ,ראו סעיף  6.7.2לעיל.
) (7שיתוף פעולה עם שחקים אחרים בשרשרת הערך  -השימוש בציפוי אטי-רפלקטיבי )(ARC
ללוחות הסולאריים עשה באופן רחב במהלך השים האחרוות ,תוך שאיפה להגן על הסיליקון
החשוף של הלוחות הסולאריים מפי השתקפות פי השטח .מאחר שהוכח כי יקיון ידי פוגע ב-
 ARCומבטל את היתרוות הפוטציאליים של הציפוי ,החברה שיתפה פעולה עם כמה מיצרי
הציפוי המובילים ,לבדיקת שכבות ציפוי חדשות יחד עם פתרוות היקוי של החברה .בדיקה זו
הדגימה כי פתרוות היקוי של החברה משמרים את הציפוי העדין על פי תקופה ארוכה
משמעותית מחלופת היקוי הידי.
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) (8הסכמי תיווך וייעוץ  -החברה מתקשרת בהסכמי תיווך וייעוץ עם ותי שירותים חיצויים לחברה,
לצורכי שיווק והפצת מוצריה .לפרטים אודות ההתקשרות בהסכמים כאמור ,ראו סעיפים  3.7.3ו-
 3.7.4בפרק  3לתשקיף.
בוסף ,החברה מעסיקה אשי מכירות בכירים המובילים את מאמצי השיווק והמכירות של החברה,
ובכלל זה סמכ"ל מכירות עולמי )למעט הודו ואסיה( וסמכ"ל אסיה ,אשר במסגרת תפקידם מאתרים
לקוחות פוטציאליים ומקיימים פגישות עם לקוחות פוטציאליים .החברה מתכת להרחיב את מערך
המכירות שלה כדי לתמוך בצורך ובביקושים למוצרי החברה .כמו כן ,החברה והגת להתקשר עם גופים
עסקיים מוכרים בשוק המתמחים באיתור לקוחות פוטציאליים.
לפרטים אודות השפעת אירועי הקורוה על פעילות השיווק של החברה ,ראו סעיף  6.6לעיל.
לחברה אין תלות בציורות השיווק שלה.
יצוין כי בחודש אוגוסט  ,2013התקשרה החברה עם צד ג' ,שהיו לקוח של החברה בישראל ,בהסכם
בלעדי להפצה ומכירה של מוצריה ושירותיה בישראל ,אשר ייעשו באמצעותו בלבד )בסעיף זה:
"המפיץ" ו"-ההסכם" ,בהתאמה( .בחודש מאי  2016חתם על ידי הצדדים תיקון להסכם )"התיקון
להסכם"( ,במסגרתו החברה הגיעה להסכמות עם המפיץ בדבר ביטול זכות הבלעדיות של המפיץ
בהסכם בוגע למכירה והפצה של מוצרי החברה בישראל ,ובתמורה התחייבה החברה לשלם למפיץ
תמלוגים בשיעור של  10%מהכסותיה השתיות בגין מכירות מוצריה בישראל )ללקוחות שאים
המפיץ( ,כפי שיימכרו עד ליום  23במאי  .2026בוסף ,בהתאם לתיקון להסכם המפיץ יהיה זכאי לסכום
בשיעור של  10%מהכסותיה השתיות של החברה בגין שירותי התפעול מאותן מכירות כאמור ,ולאורך
כל תקופת ההתקשרות עם הלקוח )"התמלוגים"( .כמו כן ,במסגרת התיקון להסכם החברה התחייבה
שלא להתקשר בהסכם הפצה למכירת מוצריה ושירותיה בישראל ,וכי אלה יתבצעו על ידה בלבד,
ישירות ללקוחות הקצה .יצוין כי סכום התמלוגים ששולם למפיץ בגין השים  2018ו 2019-הסתכם בכ-
 63אלפי דולר וכ 162 -אלפי דולר ,בהתאמה.
להערכת החברה ,בשים הבאות הסכומים שישולמו למפיץ הים בסדר גודל של מאות אלפי דולרים
בודדים בשה .כמו כן ,וכח כוות החברה להרחיב את פעילותה בעיקר בשווקים בחו"ל ,השוק המקומי
צפוי להוות תח קטן ביחס לפעילות החברה.
 6.12צבר הזמות
6.12.1

צבר ההזמות למכירת מערכות החברה ולמתן שירותי התפעול והתחזוקה למערכות בתחום
הפעילות ,ליום  31בדצמבר  2018וליום  31בדצמבר  ,2019הסתכם לסך של כ 35,000-אלפי
דולר ,לכל אחת מהתקופות .ליום  30ביוי  2020הסתכם צבר ההזמות לסך של כ36,000-
אלפי דולר .צבר ההזמות בסמוך למועד התשקיף היו כ 42,950-אלפי דולר.
כון למועד התשקיף ,צבר ההזמות בתחום הפעילות כולל בעיקר הכסות צפויות משירותי
תפעול ותחזוקה ללקוחותיה הקיימים של החברה ,הובעים ממכירות של  8,040מערכות
רובוטיות מותקות ,המתפלג כדלהלן )באלפי דולר(:
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צבר הזמות ליום 31.12.2019

צבר הזמות למועד

רבעון 2020 1

431

431

רבעון 2020 2

1,049

242

רבעון 2020 3

280

280

רבעון 2020 4

1,115

3,549

רבעון 2021 1

382

1,708

רבעון 2021 2

382

983

רבעון 2021 3

382

448

רבעון 2021 4

382

448

שת 2022

1,528

1,790

שת  2023והלאה

30,597

34,856
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יצוין כי צבר ההזמות המפורט לעיל מתייחס להכסות הצפויות של החברה בגין הזמות
מחייבות במסגרת הסכמי מכירה ואספקה והסכמי תפעול ותחזוקה עם לקוחות .בהתאם
לכך ,הצבר איו כולל הזמות צפויות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבות )כמפורט בסעיף
 6.10.3לעיל( ,וכן איו כולל את החלק שאיו מובטח מתוך הכסות מהסכמי תפעול ותחזוקה
היתים לביטול מוקדם על ידי הלקוח )כמפורט בסעיף )6.10.2ב( לעיל(.
בעקבות משבר הקורוה ,חלו עיכובים בהתקות המערכות הרובוטיות אצל חלק מלקוחות
החברה ,בין היתר בעקבות עיכובים אצל הלקוחות בהשלמת הקמת המתקים הסולאריים,
אשר גרמו ,בין היתר ,לדחיית מועדי התקת מערכות החברה אצל לקוחותיה ובהתאמה
לדחייה בעיתוי ההכרה בהכסה בגין על ידי החברה .כך ,פרויקטים עליהם חתמה החברה
ואשר מועדי המסירה בגים היו מתוכים למחצית הראשוה של  ,2020דחו למחצית השייה
של שת  .2020כמו כן ,פרויקטים שהקמתם הייתה צפויה במחצית השייה של שת 2020
ואשר בגים החברה צפתה לקבל הזמות מכוח הסכמי המסגרת שחתמה בסוף שת 2019
ותחילת שת  2020וכן הזמות וספות שהיו צפויות להתקבל במחצית הראשוה של 2020
עבור פרויקטים לסוף שת  ,2020דחו וחתמו במחצית השייה של השה ובסמוך למועד
התשקיף ,לכן מסירתם צפויה להתבצע רק בשת .2021
בהתאם לכך ,להערכת החברה ,עם ובכפוף להתקת המערכות הרובוטיות וקבלת התמורה
בגין ,במהלך הרבעוים הקרובים ,יוכרו ההכסות בגין המערכות הרובוטיות שהתקתן
דחתה כאמור .לפרטים וספים אודות שיויים שחלו בצבר ההזמות של החברה במהלך
תקופת התשקיף בעקבות אירועי הקורוה ,ראו סעיף  6.6לעיל.
6.12.2

בתקופה שמיום  31בדצמבר  2019ועד למועד פרסום התשקיף ,תקבלו בידי החברה הזמות
לאספקת מוצרים ושירותים בתחום הפעילות ,בהיקף כספי כולל של כ 8,132 -אלפי דולר.

6.12.3

כמפורט בסעיף  6.10.3לעיל ,פרט להתקשרות בהסכמי מכירה ובהסכמי שירותי תפעול
ותחזוקה ,החברה והגת להתקשר עם חלק מלקוחותיה גם בהסכמי מסגרת ומזכרי הבות.

 75יעודכן בסמוך למועד הגשת התשקיף.
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כאמור לעיל ,התקשרויות החברה מכוח הסכמים אלה אין כללות במסגרת צבר ההזמות
של החברה .למועד התשקיף ,לחברה התקשרויות פוטציאליות למכירה של מערכותיה ולמתן
שירותי תפעול ותחזוקה בגין במסגרת הסכמי המסגרת ומזכרי ההבות כאמור ,בהיקף כולל
של  18,550מגה-וואט )מתוכם  3,100מגה-וואט אשר החברה מעריכה את הסתברות מימושם
כמוכה(.
כון למועד התשקיף ,החברה מעריכה ,בהתאם לאומדן כולל שביצעה המבוסס ,בין היתר ,על
יסיון העבר שלה עם לקוחותיה ומאפייי ההתקשרות בהסכמים מחייבים קיימים ,כי ההיקף
הכספי הפוטציאלי של הסכמים אלה )ביכוי הסכמים שההסתברות להתממשותם מוערכת
על ידי החברה כמוכה( עומד על כ 265,000-אלפי דולר .עם זאת ,יובהר ,כי כון למועד
התשקיף התממשותם של איזה מבין הסכמי המסגרת ו/או מזכרי ההבות בהם התקשרה
החברה איה ודאית וכפופה ,בין היתר ,להתקיימות תאים מסוימים שקבעו בהם )כמפורט
בסעיף  6.10.3לעיל( ,לרבות שיויים שעשויים לחול ביחס להיקף ההתקשרות בפועל במועד
החתימה על הסכמי מכירה ותחזוקה ספציפיים עם הלקוח וכן להשפעות חיצויות שוות )כגון
השפעות משבר הקורוה על הלקוחות( .בהתאם לכך ,למועד זה ,החברה איה יכולה להעריך
את היקף ההתקשרויות אשר ייצאו אל הפועל מכוח הסכמים אלה ,כמו גם את היקף
ההכסות הצפוי ,במידה וימומשו.
לפירוט אודות הסכמי המסגרת ומזכרי ההבות בהם התקשרה החברה כון למועד התשקיף,
ראו סעיף  6.10.3לעיל.
הערכות החברה בדבר צפי ההכסות כמו גם פילוח צבר ההזמות ,לרבעוים ולשים כאמור וכן
הערכותיה בדבר ההיקף הכספי הפוטציאלי של הסכמי המסגרת ומזכרי ההבות בהם התקשרה,
מהוות מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך .מידע זה סמך על הערכות החברה ויסיון
ההלתה על בסיס התקשרויות קודמות .למועד התשקיף ,אין וודאות שמידע זה יתממש באופן מלא
או חלקי ,והוא עשוי שלא להתממש ,בין היתר ,בהתקיים הגורמים המתוארים בסעיף זה לעיל וכן
במקרה בו יחולו עיכובים בלוחות הזמים שקבעו לביצוע עסקאות ולאספקת המוצרים או ביטולים,
בין היתר כובע מהתפשטות גיף הקורוה ,שאים תלויים בחברה ,או במקרה בו לא יבשילו התאים
להכרה בהכסה בגין אספקת המוצרים או מתן שירותי תפעול ותחזוקה או אם יתממש איזה מבין
גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  6.31להלן.
 6.13תחרות
 6.13.1כללי
למועד התשקיף ,החברה מתחרה בתחום הפתרוות הטכולוגיים ליקוי יבש של לוחות
סולאריים תשתיתיים ,המספקים מעה באזורים גיאוגרפיים יבשים ,המאופיין בתחרות
אפקטיבית מצומצמת יחסית .למיטב ידיעת החברה ,ישו מספר מצומצם של חברות אשר
מבקשות להציע פתרוות כאמור שועדו להחליף את שיטות היקוי הידיות .עם זאת ,הצמיחה
המתמדת בשוק המתקים הפוטו-וולטאיים בשווקים רבים בעולם ,והצורך ביצול מיטבי של
תפוקת הארגיה ,שבא לידי ביטוי ביסיוות לפתח פתרוות טכולוגיים וספים לשיפור יעילות
הפקת הארגיה באמצעות לוחות סולאריים ,עשויים למשוך חברות לתחום מתפתח זה.
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חברות הפעילות בתחום הפעילות של החברה בחות על פי יכולת הביצוע של המערכות
הרובוטיות להביא להגדלת התפוקה של הלוחות הסולאריים ,איכותן ואמיותן לאורך זמן,
עלות השימוש הכוללת ללקוח ברכישה ולאורך ההפעלה )כולל תחזוקה ושירות( ,וכן על פי
אישורים ) (Certificationsביחס למוצרים אשר בדקו על ידי גורמים מקצועיים בלתי תלויים
)כמפורט בסעיף  6.7.2לעיל(.
למיטב ידיעת החברה ,כון למועד התשקיף לא פועלים בתחום של החברה שחקים אשר קיבלו
את אישור ה ,(International Organization for Standardization) ISO -או שהין בעלות
יסיון באספקת מערכות רובוטיות לחברות רבות של ייצור ארגיה מהדרג הראשון ),(Tier -1
כפי שיש לחברה.
למועד זה ,החברה איה יכולה להעריך מהו חלקה בשוק העולמי של אספקת פתרוות רובוטיים
ליקוי ותחזוקה של לוחות סולאריים תשתיתיים באזורים הרלבטיים לפעילותה )לרבות
מבחית תאי האקלים( ,אולם להערכתה ,חלקה בשוק היקוי הרובוטי בשווקים בהם היא
פעילה לאורך זמן )ישראל והודו( עומד על מעל ל 80%-ועל כן היא מהווה שחקן מוביל בשווקים
של תחום הפעילות.
 6.13.2המתחרים העיקריים בתחום הפעילות
למיטב ידיעת החברה ,החברות הפעילות המציעות כיום יקוי רובוטי של לוחות סולאריים הין
ברובן סייות  Solbright -הפועלת בשוק הסיי ומתרחבת לשוק הבילאומי Boson ,אשר עושה
את צעדיה הראשוים מחוץ לסין ומוגוליה ,ו Nomadd -הפועלת בערב הסעודית ,אשר למועד
התשקיף ,עדיין ללא יסיון מוכח של פריסות המכשירים במתקים סולאריים.
בוסף ,קיימות יצריות וספות אשר למיטב ידיעת החברה אין להן ,בשלב זה ,וכחות
משמעותית בשוק Ecovacs :שעיקר פעילותה מתמקד במכשירים רובוטיים לביתMirakikai ,
שפיתחה שי מוצרים אשר למיטב ידיעת החברה ,כון למועד זה ,אים מכרים בשוקSerbot ,
 AGשטרם השלימה פריסה רחבת היקף SunPower ,שהיה חברה אמריקאית ,אשר כון
למועד התשקיף ,משתמשת בפתרון ליקוי מספר מועט של לוחות סולארייםAirtouch ,
שפיתחה מוצר ליקוי לוחות סולאריים ולמיטב ידיעת החברה ביצעה התקה מסחרית אחת
בלבד בישראל לפי כשה ,בהיקף מוך מ 10-מגה-וואט.
למיטב ידיעת החברה ,כון למועד התשקיף ,הפתרוות שמציעה החברה הם בעלי עליוות
טכולוגית ,יעילות מוכחות ורמת זמיות גבוהה לאורך שות פעילותה ,כפי שהדבר מקבל ביטוי
בהיקף התקות מוצריה של החברה ביחס לזה של המתחרים ,ובין היתר ,בהיבטים הבאים:
א .פריסה גיאוגרפית ומאפייי הלקוחות  -למוצרים הקיימים כיום בשוק ישו מספר מוך
יותר של התקות מסחריות במסגרת התקשרות עם שחקי ארגיה בילאומיים )מחוץ
לגבולות סין( ,ביחס לזה של החברה;
ב .טיב היקוי  -היקוי של מוצרים מתחרים מתבצע באופן רוחבי ולא אורכי כפי שמבצעות
המערכות של החברה )מושכים את האבק לאורך השורה( ,ועל כן יעילותם פחותה.
ג .טכולוגיה  -המוצרים המתחרים אים מאפשרים העלאת תוים מלאה לען כפי
שמאפשרת המערכת של החברה לצורך יטור ושליטה מלאים של הרובוטים מרחוק.
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ד .אמיות ויעילות  -למיטב ידיעת החברה ,אף מוצר מתחרה לא ביצע יקוי יעיל ואמין לאורך
שים ,ללא תקלות או זקים משמעותיים ,כפי שמבצעות המערכות הרובוטיות של החברה.
ה .קווי ייצור  -מוצריה של החברה מורכבים במפעל העומד בסטדרט ייצור טכולוגיה צבאית
) ,(MIL SPECוככאלו עוברים שורה של בדיקות ומבחי איכות ואמיות בשלב ההרכבה
ובטרם היציאה מהמפעל .המפעל עבר בהצלחה מספר ביקורות של גופים אירופיים ובכללם
לקוחות החברה ,אשר ביצעו לגביו בדיקות אותות ,ואשר אישרו את עמידתו בסטדרטים
האירופיים של איכות ,תאי עבודה ,תברואה ואיכות הסביבה .בוסף ,מתוך אלפי מערכות
שהורכבו במפעל ,עד כה אף מערכת לא הוחזרה ואף לא מצאה תקולה בעת המסירה
ללקוחות החברה.
ו .היצע מוצרים  -היצע המוצרים והתאמתם לסוגי המתקים והלוחות הסולאריים הקיימים
שמציעות מרבית המתחרות חות מזה שמציעה החברה.
 6.13.3השיטות העיקריות של החברה להתמודדות עם התחרות
החברה מתמודדת עם התחרות הקיימת ותחרות אפשרית בעתיד במספר אפיקים) :א( השקעת
משאבים בפיתוח הפלטפורמה הטכולוגית של החברה והמערכות הרובוטיות ,קבלת אישורים
) (Certificationsלאמיות ,יעילות ובטיחות המערכות מגורמים מוסמכים והקפדה על איכות
וטיב שירותי התפעול והתחזוקה היתים ללקוחות; )ב( גיוון מוצריה של החברה והתאמתם
לפיתוחים הטכולוגיים בשוק הסולארי הפוטו-וולטאיים ,כגון פיתוחו של מוצר ה  T4המתאים
לטכולוגית ה ) ;SATג( שימור ושיפור קשרים עם דרגי ההלה בכירים אצל לקוחות מרכזיים;
)ד( השקעת משאבים בפעולות שיווק אצל הלקוח הכוללות הדגמות ,מבחי איכות ,הסמכת
ספק )עמידה בקריטריוים של הלקוח( ,הצגה לדרגים בכירים בארגון וכו'; )ה( שיפור המערכות
הקיימות של החברה וחיזוק יכולותיהן ,לרבות פיתוח יתרוות וספים ללקוח בשימוש
בטכולוגיה של החברה; )ו( הרחבת ההתקשרויות בהסכמי מסגרת עם לקוחות לצורך המשך
הגידול והצמיחה באמצעות התקשרויות עתידיות עם הלקוח.
בוסף ,החברה פועלת להגה על הקיין הרוחי שלה ,הן באמצעות רישום זכויות הקיין הרוחי
שלה והן באמצעות קיטת פעולות כגד יסיוות להפרת זכויותיה על ידי צדדים שלישיים
)כמפורט בסעיף  6.17.3להלן( ,באופן אשר יאפשר לה לשמר את היתרון התחרותי שלה
בשווקים השוים של תחום הפעילות ,לרבות שווקים פוטציאליים בהם מתכוות החברה
לפעול בעתיד .החברה פוה לרישום זכויות הקיין הרוחי שלה במדיות בהן היא מזהה
פוטציאל פעילות )בין היתר בשל תאי האקלים וזמיות מקורות מים( .למועד התשקיף ,הקיין
הרוחי של החברה מוגן ב 10-פטטים רשומים ו 10-בקשות לרישום שהוגשו במדיות שוות
בעולם .לפרטים וספים אודות הקיין הרוחי של החברה ,ראו סעיף  6.17להלן.
להערכת החברה ,הטכולוגיה והמערכות שפותחו על ידה ומשמשות אותה בתחום הפעילות,
מקות לה כיום יתרון תחרותי על פי יתר המוצרים הזמיים בשוק ,כמו גם הקיין הרוחי שלה
המוגן בפטטים ,איכות המוצרים והשירותים שהיא מספקת ,המויטין שצברה כשחקן מרכזי
בתחום הפעילות והקשרים ורמת האמון הייחודית שבתה עם גורמים מובילים בתחום מתקי
ה.PV-
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גורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
להערכת החברה ,הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי כוללים ,בין היתר,
את הגורמים הבאים:
) (1המויטין ,הידע והיסיון שצברו בחברה  -לחברה יסיון עשיר וידע רחב בתחום
פעילותה ,ובכלל זה בעמידה בתאים המקובלים והדרשים על ידי לקוחות בתחום,
כמפורט בסעיף  6.7.2לעיל .זאת ,בין היתר ,לאור הפרויקטים הרבים שביצעה החברה
ולאור התהלותה השוטפת מול הגורמים הרלווטיים בתחום .בוסף ,לאורך שות
פעילותה רקמה החברה יחסי אמון משמעותיים עם שחקים בתחום ,המשתפים
אותה בתכוים עתידיים לטובת שיתופי פעולה אפשריים;
) (2כוח אדם מיומן ובעל מומחיות  -החברה מעסיקה עובדים ומהלים בעלי מומחיות
טכולוגית ,יהולית ,מסחרית ותפעולית התומכים ביצירת פתרוות טכולוגיים
לאזורים הרלבטיים לפעילות החברה ובתחום תקשורת ה ,RF-אשר מהווה אתגר
משמעותי בפי מתחריה של החברה ,בתהליכי מכירה ומסחור הטכולוגיה של
החברה ,ביהול הייצור ובתכון שרשרת אספקה המאפשרת צמיחה מהירה ומהימה,
בתפעול ותחזוקה של המוצרים והשירותים שמציעה החברה למערכות הרובוטיות
ובביית תחזוקת טכולוגיית הען עליה מבוססות המערכות של החברה;
) (3איכות המוצרים והשירותים שמספקת החברה  -מוצרי החברה הם ברמת אמיות
גבוהה ,משלבים אוטומציה מלאה ופועלים ללא התערבות יד אדם )לדוגמה ,בעת
תקופת הסגר ברחבי העולם בעקבות אירועי הקורוה המערכות הרובוטיות המשיכו
את פעולתם הרציפה( וכן ממשק משתמש ליתור ויתוח פעילות המערכת;
) (4קיין רוחי  -על חלק מהמגוים של מערכות החברה ואופן פעולתם רשומים פטטים
במגוון רחב של מדיות ,לרבות בישראל ,ארה"ב ,הודו וסין וכן סימי מסחר רשומים
בישראל ,בארה"ב ובהודו;
) (5יכולת טכולוגית ושיטות פעולה ייחודיות  -המהווים אתגר בפי מתחרים המתקשים
להגיע לאותה רמת אמיות ויציבות של המוצרים והשירותים בתחום הפעילות,
ולרבות שיטות יקוי והפעלה ייחודיות ואפקטיביות ,המוגות בחלקן בפטטים;
) (6לקוחות החברה  -קהל הלקוחות של החברה המורכב בעיקר מתאגידים גדולים
ומוכרים מהדרג הראשון ) (Tier -1באספקת חשמל באמצעות לוחות סולאריים וכן
שותפים עסקיים ,אשר מאפשרים לחברה לספק מעה מלא לביקוש השוק למערכות
החברה ולשירותיה;
) (7מודל עסקי אטרקטיבי  -החברה מציעה ללקוחותיה עסקה כדאית מבחית ההשקעה
הראשוית ,תפוקת הארגיה העודפת המתאפשרת בזכות הפעלת מערכות החברה,
גידור עלויות התפעול מפי עליות מחירים של עלויות כוח אדם ועלויות מים ,והצמצום
המשמעותי בסיכוי מחסור במים הצפויים בעתיד באזורים יבשים בעולם;
) (8תאי מימון  -החברה מציעה תאי מימון וחים ללקוחותיה ,בין היתר
באמצעות גורמי מימון בילאומיים כגון  IFCו .World bank Group -כמו כן ,מוצריה
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של החברה הים " ,"Bankableברשימה מכובדת של תאגידים בקאיים ,ומאושרים
לטובת מימון פרויקטאלי של מתקי לקוחותיה.
גורמים שליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
להערכת החברה ,הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי כוללים בעיקר
התפתחויות טכולוגיות בשוק הלוחות הסולאריים )כמפורט בסעיף  6.7.5לעיל(
והתפתחויות כאמור אשר יכולות להיות בעתיד ,אשר עשויות להשפיע על הביקוש
למערכות החברה ולשירותיה בתחום הפעילות .בוסף ,התחרות המגיעה מסין מאופיית
ביסיוות חדירה לשוק במחירים מוכים ,ולעיתים במחירי הפסד ,וכפועל יוצא עלולה
להשפיע על שחיקת מחירי המכירה של החברה .עם זאת ,החברה סבורה כי יתרון היסיון,
האמיות והאיכות של מוצריה ושירותיה ,ביחד עם השיעור המוך יחסית של עלויות
מערכות החברה ללקוח ביחס לתועלת הובעת ממו ,כמו גם המשך ההשקעה בשיפור
מערכותיה הקיימות של החברה ופיתוח פתרוות וספים אשר יציעו ערך מוסף
ללקוחותיה ,יהוו חסם אפקטיבי בשים הקרובות ויאפשרו לחברה לצמוח ולתפוס תח
משמעותי מהשוק בטרם מתחרים יצליחו למצב את עצמם באותו דירוג כמו החברה.
הערכות החברה בסעיף  6.13זה לעיל ,בדבר מעמדה התחרותי בשוק של תחום הפעילות ,בדבר מתחרי
החברה ובדבר יתרוות החברה על פי מתחריה ויכולתה להתמודד בהצלחה עם התחרות בתחום
פעילותה בעתיד ,מהוות מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,אשר איו ודאי ,שכן הוא
מושפע ממכלול גורמים אשר חלקם אים בשליטתה של החברה ובייהם גורמי הסיכון בתחום
פעילותה ,המפורטים בסעיף  6.31להלן.
 6.14כושר ייצור
למועד התשקיף ,החברה איה מייצרת בעצמה את המוצרים המכרים על ידה בתחום הפעילות ועושה
כן במיקור חוץ באמצעות יצרן בהודו )"היצרן"( .ככלל ,החברה עושה מאמצים על מת להבטיח את
אמיות והיצע חומרי הגלם והרכיבים המשמשים לייצור מערכותיה על מת לעמוד בדרישות הזמיות
הדרשות .כחלק ממאמץ זה ,החברה דורשת מהיצרן להתקשר רק עם ספקי משה אשר מאושרים על
ידה והים בעלי שם עולמי ויכולת ייצור מוכחת באופן המאפשר לחברה לתת מעה לביקושים למערכות
החברה.
כון למועד התשקיף ,ההלת החברה מזהה כי קיימת מגבלה לפוטציאל היקף הייצור החודשי על ידי
היצרן .יצוין כי היקף הייצור הוכחי מוך משמעותית מאותה מגבלה וההלת החברה מעריכה כי ככל
שמכסת ההזמות תגדל ותתקרב לאותה מכסת ייצור פוטציאלית ,החברה תפעל להתקשר עם יצרן
וסף .יצוין כי ,קיימות מספר חברות בעלות פריסה גלובאלית המספקות שירותים דומים לשירותי
היצרן והחברה מאמיה שבעת הצורך תוכל ,ללא שיוי מהותי בעלויות ובתוך  3-6חודשים ,להחליף או
להרחיב את יכולות הייצור הקיימות כיום.
יצוין ,כי וכח קשיים תזרימיים אליהם קלע היצרן בעבר ,אשר אילצו את החברה ליטול את מימון
עלות חומרי הגלם על עצמה ,קיים חשש כי במקרה שהיצרן ייקלע לקשיים פיסיים בעתיד ,תהיה לכך
השפעה על כושר הייצור שלו ועל המשך ההתקשרות עם החברה.
לפירוט אודות התקשרות החברה עם היצרן ,ראו סעיף  6.19להלן.
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הערכות החברה בדבר כושר הייצור של היצרן ובדבר יכולתה של החברה להגדיל את כושר הייצור
הקיים והפוטציאלי מהווים מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,אשר איו ודאי ,שכן
הוא מושפע ממכלול גורמים אשר חלקם אים בשליטתה של החברה ובייהם גורמי הסיכון בתחום
פעילותה ,המפורטים בסעיף  6.31להלן.
 6.15רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקים
כון למועד התשקיף ,אין בידי החברה רכוש קבוע מהותי.
החברה התקשרה בשי הסכמי שכירות לצורך משרדי מטה החברה ,בישראל )הרצליה( ובהודו,
ובהסכם שכירות לצורך מתחם המחקר והפיתוח של החברה ,הממוקם במשגב.
דמי השכירות שמשלמת החברה מכוח ההסכמים האמורים אים בסכום מהותי.
 6.16מחקר ופיתוח
6.16.1

ושא החדשות והמחקר ופיתוח ,ככלל ,מצא בראש סדרי העדיפות של החברה מתוך הבה
כי מובילות טכולוגית מייצרת יתרון תחרותי .החברה היא בעלת הקיין הרוחי על המגוים
של מערכותיה ואופן פעולתם ועל כן החברה משקיעה רבות בהמשך פיתוח מערכותיה
והטכולוגיה שלה .בכלל זה ,החברה פועלת באופן שוטף לצורך התאמת מערכותיה
להתפתחויות בשוק ,כאשר ייצור המערכות מבוצע כגד הזמה מלקוח ספציפי.

6.16.2

פעילות המחקר והפיתוח של החברה בתחום הפעילות מתמקדת בפעולות לשיפור המערכות
הקיימות של החברה וטיוב יכולותיה ביהול ,שליטה ויתוח המידע הצפה על ידי המערכות,
על מת לשפר את תפעול המתקן הסולארי של הלקוח .למועד התשקיף ,מרבית ההשקעה של
החברה בפעילות המחקר ופיתוח מיוחסת לפיתוח המערכת הרובוטית מסוג  .T4בוסף,
החברה פועלת לפיתוח פתרוות משלימים למוצריה הקיימים שיעלו את היעילות והכיסוי של
הרובוט ויאפשרו את פעילות הרובוט במתקים בהם אין כיום כדאיות כלכלית להפעילו
)כדוגמת פיתוח ייעודי אשר יאפשר למערכות החברה לפעול על גבי לוחות סולאריים
הממוקמים במרווחים בהתאם לרגולציה הקיימת בארה"ב ,כמפורט בסעיף  6.7.2לעיל(.
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6.16.3

עיקר פעילות המחקר והפיתוח של החברה מתבצעת בהובלת סמכ"ל הטכולוגיה ,סמכ"ל
הפיתוח וצוותי הפיתוח של החברה.

6.16.4

כלל פעילות המחקר והפיתוח של החברה ממומת בעיקר באמצעות השקעה ממקורות
עצמיים .ככלל ,מירב ההשקעות בתחום זה ,מומו על ידי החברה עצמה ורק בשים האחרוות
פתה החברה לאפיקים וספים לקבלת מימון ,אפיקים אלו עדיין אים מהותיים בתרומתם.

6.16.5

סך עלויות המחקר והפיתוח של החברה 76בשת  2018הסתכמו בכ 3,060-אלפי דולר ובשת
 2019בכ 3,456-אלפי דולר .ליום  30ביוי  2020הסתכמו הוצאות המחקר והפיתוח של החברה
בכ 2,554-אלפי דולר .במהלך  12החודשים הקרובים החברה צפויה להשקיע במחקר ופיתוח
סכומים רחבים לעומת תקופות קודמות ,בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה במחקר ופיתוח,
הצפויים לעמוד על כ 7,500-אלפי דולר.

יצוין כי פעילות המחקר כוללת עלויות שאין עלויות מחקר ופיתוח ישירות הקשורות בתפעול המוצרים הקיימים.
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הערכות החברה בדבר עלויות המחקר והפיתוח הצפויות ,הין בגדר מידע צופה פי עתיד,
כהגדרתו בחוק יירות ערך ,אשר איו ודאי ,שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר חלקם
אים בשליטתה של החברה ובייהם גורמי הסיכון בתחום פעילותה ,המפורטים בסעיף
 6.31להלן.
 6.17כסים לא מוחשיים
להלן תיאור כסיה הבלתי מוחשיים העיקריים של החברה:
 6.17.1פטטים
לחברה מערך של פטטים אשר הגישה מאז הקמתה ,וכן בקשות לרישום פטט התלויות
ועומדות .החברה פועלת לרישום פטטים בהתאם לאסטרטגיה אשר תקיף את מלוא
האספקטים הרלבטיים של המוצרים והשירותים שהיא מספקת במסגרת פעילותה ,בין היתר
בהתאם לשיקולים אלה) :א( השאת ערך לחברה; )ב( תשומת לב ללוח הזמים הצפוי לאישור
כל בקשה לפטט; )ג( הגה על קייה הרוחי של החברה; )ד( תשומת לב לחזוה של החברה
וכיווי פיתוח אפשריים עתידיים ו)-ה( חסימת מתחרים פוטציאליים.
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אמצאות מהותיות ,פטטים ובקשות לפטט עבורן

זכויות

מספר
פטטים

מדיות בהן יתן פטט בגין
האמצאה

מועד פקיעה
צפוי

בעלות

11

דרום אפריקה ,אוסטרליה,
טויסיה ומרוקו
סין ,קטאר ,איחוד האמירויות
והודו
צ'ילה וישראל
מקסיקו

יוי 2033

מערכת בקרת ירידה והשבת
 .2ארגיה למערכת יקוי לוחות
סולאריים

אוסטרליה ,סין ,מצרים ,הודו,
מרוקו ,טויסיה ודרום אפריקה

אוקטובר 2034

בעלות

11

צ'ילה ,ישראל ומקסיקו

אוקטובר 2034

ארה"ב

אפריל 2034

אפריל 2035

מערכת עגיה ועילה למערכת
.3
יקוי לוחות סולאריים

בעלות

11

דרום אפריקה ,סין ,אוסטרליה,
הודו ,טויסיה  ,מרוקו ,ערב
הסעודית80

תיאור האמצאה

מערכת
.1
סולאריים

ושיטת

יקוי

לוחות

ישראל

 77המידע לגבי הבקשה יעודכן בימים הקרובים.
 78המידע לגבי הבקשה יעודכן בימים הקרובים.
 79הבקשה קובלה ואגרות שולמו .הפטט אמור להיכס לתוקף בשבועות הקרובים.
 80הבקשה קובלה ואגרות שולמו .הפטט אמור להיכס לתוקף בשבועות הקרובים.

מספר
בקשות
שטרם
אושרו

5

6

5
אפריל 2035

מדיות בהן הוגשה בקשה וטרם
יתן פטט

יגריה , 77ברזיל ,אלג'יריה,
בחריין 78ומצרים

איחוד האמירויות ,יגריה ,בחריין,
ברזיל ,קטאר וערב הסעודית79

מצרים ,ברזיל ,קטאר ,איחוד
האמירויות ובחריין

מועד הגשת
הבקשה

דצמבר 2014

פברואר 2016

אוקטובר 2016
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מקסיקו
ארה"ב
צ'ילה
אוסטרליה ,מרוקו ,טויסיה ,דרום
אפריקה ,סין וישראל
חיזוי התחזוקה והסקת דפוסים
.4
של מערכות יקוי לוחות סולאריים

מערכת
.5
סולאריים

ושיטת

יקוי

לוחות

מערכת
.6
סולאריים

ושיטת

יקוי

לוחות

מערכת ושיטת יקוי לTracker-
.7
סולארי
מערכת ושיטות יקוי אוטומטיות
 .8של פארקים סולאריים עם מחבר
טעיה דימי

ארה"ב
צ'ילה
מקסיקו
יפן

יולי 2034
יוי 2035
יוי 2035
יוי 2035
יואר 2033

בעלות

10

בעלות

1

ארה"ב

בעלות

1

ארה"ב

יוי 2033

בעלות

1

ארה"ב

יואר 2036

בעלות

בעלות

איחוד האמירויות ,ברזיל ,בחריין,
מצרים וקטאר

דצמבר 2016

7
הודו ודרום קוריאה

N/A

ארה"ב
מערכת אלחוטית ללא מים ושיטה
 .9למקרב סולארי המשתמשת
ברובוט אוטוומי

אפריל 2035
אפריל 2034
אפריל 2035
יוי 2035

ארה"ב
בקשה ארעית Provisional -

יואר 2017

יואר 2020

מרץ 2037
8

4
ארה"ב

יולי 2039

ארה"ב

יואר 2038

ארה"ב ,אוסטרליה ,צ'ילה ,ספרד,
כווית ,ישראל ,ערב הסעודית
ומקסיקו

יולי 2019
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דרום אפריקה
מערכת ושיטה ליקוי לוח סולארי
ללא מים עם פוטציאל המשפיע
.10
Degradation
על /מיע
Recovery
חיה מגטית למקה רובוטי על
.11
לוח סולארי
שיטה ומערכת לשימוש במד
 .12תאוצה ככלי ליווט עבור רובוט
יקוי אוטוומי
העברה של רובוט היקוי למעקב
.13
סולארי

יואר 2038

בעלות

1

הודו

אפריל 2038

N/A

PCT – international filing

מרץ 2019

בעלות

1

ארה"ב

יולי 2038

N/A

PCT – international filing

יולי 2019

בעלות

N/A

ארה"ב
בקשה ארעית Provisional -

יוי 2020

בעלות

N/A

ארה"ב
בקשה ארעית Provisional -

מאי 2020

יודגש כי היכולת לקבל אישור לבקשות המתוארות לעיל לרישום פטטים ,כמו גם כל בקשות אחרות לפטטים ו/או סימי מסחר ,כמפורט להלן ,היה בגדר מידע צופה
פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,הכולל הערכות וכווות של החברה המבוססות על איפורמציה הקיימת בחברה כון למועד תשקיף זה ועל יסיון העבר שלה .מידע
צופה פי עתיד איו ודאי ועשוי שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן שוה מהותית מהערכות החברה ,בין היתר בשל היותו תלוי בגורמים חיצויים אשר אים
בשליטת החברה ,כגון עמדתם של בוחים חיצויים וגורמי הסיכון של החברה המתוארים בסעיף  6.30להלן ואין כל ודאות כי הבקשות לרישום יסתיימו ברישום פטט
ו/או סימן מסחר )לפי העיין( ו/או כי לא יהיו יסיוות מטעם צדדים שלישיים לתקוף פטטים ו/או סימי מסחר של החברה שרשמו ,דבר העלול להוביל לכך שמתחריה
של החברה ייצרו מוצרים זהים למוצרי החברה באופן שיפגע ביכולת החברה להתחרות בשוק בו היא פועלת.
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 6.17.2סימי מסחר
לחברה סימים מסחריים רשומים וכן בקשות תלויות ועומדות לרישום של סימי מסחר,
בישראל ,בהודו ובארה"ב ,המשמשים אותה בפעילותה ,ובכלל זה סימן המסחר " "Ecoppiaו-
"."Ecoppia Empowering Solar
 6.17.3הגה על זכויות הקיין הרוחי של החברה
החברה משקיעה רבות בפיתוח ובהגה על קייה הרוחי ,לרבות באמצעות קיטת הפעולות
הדרשות כדי לשמור על זכויות הקיין הרוחי שלה המעוגות בפטטים.
יצוין כי בחודש אפריל  2020פתה החברה באמצעות באי כוחה במכתב התראה המופה לחברה
הפעילה בתחום ולמכ"ל שלה ,אשר שימש בעבר כושא משרה בחברה אחרת בעלת קשרים
עסקיים עם החברה ,בגין ביצוע עוולות שוות כלפי החברה ,ובכלל זה הפרת זכויות הקיין
הרוחי של החברה ,יצול סודות מסחריים ועוולות וספות ,ודרשה מהם ,בין היתר ,לחדול
לאלתר מההפרות האמורות ומשימוש בקייה הרוחי ,ולקוט בכל הפעולות הדרשות על מת
להפסיק את השימוש בקייה הרוחי ובסודותיה המסחריים של החברה .בתגובה למכתב
ההתראה של החברה ,דחו החברה האמורה והמכ"ל שלה את טעות החברה וכון למועד
התשקיף ,התכתובות בין הצדדים לא הובילו להסכמות והחברה שומרת על זכויותיה לקוט
בפעולות ככל שיידרש לצורך הגה על זכויות קייה הרוחי .יצוין כי למועד זה ,החברה איה
רואה בחברה האמורה גורם תחרות משמעותי ביחס לפעילותה.
 6.17.4כון למועד התשקיף ,השקיעה החברה ברישום פטטים סך של כ 967-אלפי דולר.
 6.18הון אושי
 6.18.1המבה הארגוי של החברה
כון למועד התשקיף ,ההלת החברה מורכבת ממספר מהלים הפועלים בתחום הפיתוח,
השיווק ,המכירה והתחזוקה של המערכות הרובוטיות של החברה ,כמפורט בתרשים שלהלן.
בוסף לגורמים אלו ,פועלות בחברה יחידות מטה שוות ובכלל כך משאבי אוש ,תפעול,
תמיכה ושירות לקוחות ,באמצעות עובדים המועסקים במישרין על ידי החברה בישראל
ועובדים המועסקים על ידי אקופיה הודו.
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להלן תרשים המבה הארגוי של ההלת החברה כון למועד התשקיף:

יו"ר החברה

מכ"ל החברה

סמכ"ל
טכולוגיה

סמכ"ל
מכירות

סמכ"ל
אסיה

סמכ"ל
כספים

סמכ"ל
תפעול

סמכ"ל
מחקר
ופיתוח

סמכ"ל
שיווק

 6.18.2מצבת העובדים בחברה
כון למועד התשקיף ,מעסיקה החברה  143עובדים – מתוכם  60עובדים מועסקים במישרין
על ידי החברה ו 82-עובדים המועסקים על ידי אקופיה הודו ועובד וסף המועסק כיועץ.
להלן מצבת העובדים של החברה ואקופיה הודו כון ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשים
 2018ו ,2019-ליום  30ביוי  2020וסמוך למועד פרסום התשקיף:
החברה
מספר עובדים ליום
תחום העיסוק

בסמוך למועד
התשקיף

 30ביוי 2020

 31בדצמבר
2019

 31בדצמבר
2018

מכירות ושיווק

2

2

2

2

תפעול ,מחקר
ופיתוח

51

47

40

29

אדמייסטרציה

3

3

3

2

ההלה

4

2

2

2

סה"כ

60

54

47

35
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אקופיה הודו
מספר עובדים ליום
תחום העיסוק

בסמוך למועד
התשקיף

 30ביוי 2020

 31בדצמבר
2019

 31בדצמבר
2018

מכירות ושיווק

1

1

1

1

תפעול ,מחקר
ופיתוח

73

73

49

24

אדמייסטרציה
וכספים

3

3

2

2

ההלה

5

5

5

3

סה"כ

82

82

57

30

יצוין כי מצבת העובדים המועסקים על ידי אקופיה הודו כוללת ,בין היתר ,מספר מחלקות
ובהן מחלקות האחראיות על אספקת המערכות הרובוטיות ,התקות הרובוטים באתר
הלקוח ,פעילות התחזוקה של המערכות ומחלקת אדמייסטרציה וכספים ,כאשר בראש כל
מחלקה ישה דמות יהולית.
 6.18.3שיויים שחלו במצבת העובדים בתקופת התשקיף
תקופת התשקיף התאפייה ברובה בצמיחה בפעילות החברה ובהתאם במצבת כוח האדם.
בסוף שת  2017מצבת כוח האדם כללה  26עובדים בישראל ו 13-עובדים בהודו )סך הכל 39
עובדים( ,כאשר בשת  2018החברה פעלה לחזק את צוות התפעול והפיתוח וגייסה  7עובדים
בישראל ו 17-עובדים בהודו .כמו כן ,החברה פעלה לחיזוק השדרה היהולית על ידי גיוס
סמכ"ל פיתוח ומהל כספים .בשת  2019התמקדה החברה בחיזוק פעילות הפיתוח והתפעול
וגייסה מהל פיתוח ו 35-עובדי תפעול ופיתוח ) 10בישראל ו 25 -בהודו( וכן עובדים וספים.
בהמשך למגמת הצמיחה ורצון החברה לבות ארגון יציב בעל יכולת התרחבות גאוגרפית רבת
היקף עם יכולות תמיכה טכולוגיות חזקות לכל פעילותה ,בוצעו בשת  2020שיויים בכוח
האדם כדלקמן :מכ"ל ומייסד החברה ,מר ערן מלר ,המכהן כיום כיו"ר דירקטוריון החברה,
הוחלף בתפקידו על ידי מר ז'אן סממה .סמכ"ל הפיתוח ,מר זיו רמתי מילר ,הוחלף בתפקידו
על ידי מר פסח פאול כץ וכיום מכהן מר רמתי מילר כסמכ"ל הטכולוגיה של החברה .יצוין
כי בסמוך למועד התשקיף ,סמכ"ל הפיתוח ,מר כץ ,הודיע על כוותו לעזוב את החברה
מסיבות אישיות וההלת החברה גייסה מחליף לתפקיד ,מר עידו מולד .בוסף ,במהלך תקופת
התשקיף הצטרף לשורות החברה מר אוסקר איירה כיועץ חיצוי המכהן בתפקיד סמכ"ל
מכירות בחברה ומר אריה לומלסקי קודם בתפקידו ממהל כספים לסמכ"ל הכספים של
החברה.
 6.18.4הסכמי העסקה
ככלל ,החברה מתקשרת עם עובדיה בישראל בהסכמי עבודה אישיים על בסיס תגמול בסיס
חודשי ,היתים לסיום מוקדם על ידי כל אחד מהצדדים ,תוך מתן הודעה מראש )בדרך כלל
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על פי חוק( .תאי ההעסקה של העובדים בישראל המועסקים במישרין על ידי החברה כוללים
בדרך כלל ,ובין היתר ,ביטוח מהלים או קרן פסיה ,קרן השתלמות ,זכאות לחופשה ,דמי
הבראה ויתר תאים סוציאליים על פי דין .בוסף ,עובדי מחלקת המכירות )לרבות סמכ"ל
המכירות( זכאים ,ככלל ,לבווסים בהתאם לעמידה ביעדי מכירות.
עובדי החברה המועסקים על ידי אקופיה הודו ,מועסקים בדרך כלל במסגרת הסכמי עבודה
אישיים ובהתאם לדיי העבודה החלים בהודו ,על בסיס תגמול בסיס חודשי ,כאשר הסכמי
ההעסקה יתים לסיום מוקדם על ידי מי מהצדדים תוך מתן הודעה מראש .תאי העסקתם
של עובדי אקופיה הודו כוללים ,בדרך כלל ,ובין היתר ,תית סודיות ואי תחרות ,תאים
סוציאליים בסיסיים כגון קופת גמל והחזרים רפואיים .ביחס לחלק מהעובדים ,כוללים
הסכמי העסקתם זכאות לבווסים חודשיים ,בכפוף לעמידה ביעדים.
 6.18.5תלות בעובדים
להערכת החברה ,אין לה תלות מהותית במי מעובדיה ו/או עובדי אקופיה הודו.

 6.18.6השקעות החברה בהכשרות והדרכות
במסגרת תוכיות ההכשרה של החברה ,עוברים העובדים הכשרה והדרכה בושאים הבאים:
קודה האתי של החברה; הטרדות מייות; ביטחון מידע; וכן הכשרות שוות הוגעות לתחום
הפעילות.
 6.18.7תכיות תגמול העובדים
לפרטים אודות תכית האופציות לעובדים הקיימת בחברה ,ראו האמור בפרק  3לתשקיף.
 6.18.8מידע וסף אודות ושאי המשרה בחברה
לפרטים אודות תאי כהותם והעסקתם של ושאי המשרה בחברה ,ראו פרק  8לתשקיף זה.
לפרטים אודות מדייות התגמול לושאי משרה בחברה ,ראו ספח א' לפרק  8לתשקיף זה.
 6.19ספקים וחומרי גלם
 6.19.1הסכם עם יצרן מוצרי החברה
למועד התשקיף ,החברה התקשרה עם  Elcom Innovations Pvt. Ltdמקבוצת SUNGROUP

)"היצרן"( בהסכם מסגרת מיום  21באוקטובר ) 2016כפי שתוקן ביום  26בספטמבר (2019
לייצור ,הרכבה ומשלוח של הרובוטים )"הסכם הייצור"( .כון למועד התשקיף ,היצרן היו
היצרן היחיד עמו התקשרה החברה לייצור מערכותיה.
בהתאם להסכם הייצור ,היצרן מהל את רכש הרכיבים מספקי המשה להרכבת מערכות
החברה באופן ישיר .זהות ספקי המשה קבעת על ידי החברה והיצרן איו רשאי להחליפם
ללא קבלת אישור מראש של החברה .כמו כן ,היצרן התחייב לספק את הרובוטים שהוזמו בכל
הזמת רכש ,בתוך  90ימים ממועד ההזמה )או תוך פרק זמן אחר שיוסכם על ידי הצדדים(,
ובכל אופן בתוך תקופה שלא תעלה על  120יום .היצרן התחייב לבצע שיויים או התאמות
בייצור הרובוטים בהתאם לבקשת החברה .ככל שדרש ,בעקבות שיויים כאמור ,יתן יהיה
לבצע התאמות למחיר וללוחות הזמים בהסכם ,כפי שיוסכם בין הצדדים.
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תמורת ייצור ואספקת הרובוטים ,החברה משלמת ליצרן בגין כל יחידה סכום הכולל את
עלויות חומרי הגלם ,עלויות העבודה ועלויות מימון ,כאשר עיקר התמורה משולם ליצרן לאחר
אספקת הרובוטים.
בהתאם להסכם הייצור ,במקרה של עיכובים במשלוח הרובוטים לחברה על ידי היצרן קבעו
פיצויים מוסכמים בהם יחויב היצרן כלפי החברה וכן אפשרות לסיום ההתקשרות בהסכם מצד
החברה ,ככל שהעיכוב משך מעבר לתקופה שסוכמה בין הצדדים.
תקופת האחריות בגין כל מוצר שיסופק לחברה על ידי היצרן היה למשך  24חודשים ממועד
אספקתו )"תקופת האחריות"( .במקרה של תקלה במוצר בתקופת האחריות ,כמפורט בהסכם
הייצור ,היצרן אחראי להחליף את המוצר על חשבוו ולספק את המוצר החליפי בתוך  7ימים.
בתום תקופת האחריות ,כל אחריות שיתה על ידי ספקי המשה ליצרן ,ועודה בתוקף ,תומחה
לטובת החברה.
הליך ייצור הרובוטים על ידי היצרן עומד בתאי בדיקה מחמירים .היצרן וכל ספקי וקבלי
המשה שלו ,מחזיקים בתקי איכות  ,ISO 9001לאורך כל תקופת ההסכם .בוסף ,החברה
מחזיקה בלעדית בכל זכויות הבעלות בקשר עם מידע חסוי שיתן על ידי החברה ליצרן לצורך
ייצור הרובוטים ,וכן זכויות קיין רוחי בוגע לרובוטים ,לרכיבי הרובוטים ואופן פעולתם ,וכל
המידע ,התהליכים ,החומרים ,התכוים ומידע טכי בקשר עם ייצור הרובוטים.
בהסכם הייצור קבע כי היצרן ישפה את החברה ,או מי מטעמה )לרבות ושאי משרה ,עובדים,
ספקים וציגים אחרים( עבור כל תביעה של צד שלישי )לרבות מצד לקוחות החברה( ,בגין(1) :
פגיעה בגוף או ברכוש שבעה כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון או רשלי של היצרן או מי
מטעמו ,בקשר עם ייצור הרובוטים; ) (2הפרה של האחריות או אילו מהתחייבויותיו של היצרן
בקשר לייצור הרובוטים; ) (3הפרה בפועל או לכאורה של היצרן של זכויות קיין הרוחי
הקשורות בביצוע הייצור; ) (4הפרה של הוראות הקשורות בקיין רוחי ובסודיות הקבועות
בהסכם.
הסכם הייצור איו מוגבל לתקופה מסוימת .החברה רשאית לסיים את ההתקשרות בהסכם
הייצור על פי שיקול דעתה ,בכל עת באמצעות הודעה בכתב ליצרן .בוסף ,החברה רשאית לבטל
את הסכם הייצור בקרות אחד מהאירועים הבאים (1) :הפרה של התחייבות היצרן על פי הסכם
הייצור שלא תוקה במשך  15יום; ) (2הפרה של הוראות הסכם הסודיות בין הצדדים )כאמור
להלן( ו (3)-אירוע חדלות פירעון של היצרן .בוסף ,הסכם הייצור כולל הוראות בדבר התחייבות
לסודיות ,אשר הפרה של סעיף זה תהווה הפרה מהותית של ההסכם ,וכן התחייבויות לבלעדיות
מצד היצרן.
ליצרן זכות לסיים את ההתקשרות בהסכם הייצור ,באמצעות הודעה בכתב  30יום מראש,
בקרות אחד מהאירועים הבאים :אי-תשלום של החברה של סכומים בהם התחייבה על פי
הוראות ההסכם שלא שולמו במשך  60יום מהודעה של היצרן על אי תשלום כאמור ,ואירוע
חדלות פירעון של החברה.
למועד התשקיף ,החברה מזהה כי קיימת מגבלת ייצור פוטציאלית של היצרן אשר עשויה
להגביל את כושר הייצור של החברה במקרה של גידול בהזמות בעתיד .בהתאם לכך ,החלפת
היצרן או התקשרות עם יצרן וסף עשויה להיות כרוכה בשיויים והתאמות ,אשר עשויים
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לגרום לעיכובים מסוימים בייצור ולהוצאות התאמה ,אולם החברה מעריכה שבעת הצורך
תוכל ,ללא שיוי מהותי בעלויות ובתוך פרק זמן של  3-6חודשים ,להחליף או להרחיב את
יכולות הייצור הקיימות כיום .בהתאם לכך ,החברה סבורה כי לא קיימת לה תלות ביצרן.
לפרטים וספים ,ראו סעיף  6.14לעיל.
יצוין כי במהלך תקופת התשקיף היצרן חווה קשיים תזרימיים אשר אילצו את החברה ליטול
את מימון עלות חומרי הגלם על עצמה .כון לספטמבר  2019היצרן השיג את המימון הדרש
לצורך יישום ההתקשרות עם החברה .כון למועד התשקיף ,לחברה לא ידוע על קיומם של
קשיים כלכליים של היצרן לצורך המשך קיום ההתקשרות עמה.
 6.19.2התקשרות עם ספק רכיבי ממסר ותקשורת
החברה והגת לבצע הזמות רכש תקופתיות מספק בישראל לרכישת רכיבי ומוצרי תקשורת
)בסעיף זה" :הספק"( ,שהים מהותיים לצורך פעולתן של מערכות החברה .היקף התמורה
המשולמת לספק איה מהותית לחברה .עם זאת ,מערכות החברה הותאמו למוצריו של הספק.
בהתאם לכך ,החברה והגת להצטייד במלאי ביטחון שיבטיח אספקה של מוצרי הספק למשך
כשה .יצוין כי מרגע מסירת המוצרים על ידי הספק לחברה ,מלוא יכולות השימוש במוצר
עוברות לשליטת החברה .להערכת ההלת החברה ,פיתוח של מוצרים חליפיים למוצרי הספק
תדרוש עבודת פיתוח ורישוי אשר צפויה לארוך מספר חודשים מועט .לאור האמור לעיל,
החברה סבורה כי לא קיימת לה תלות בספק.
 6.19.3התקשרויות עם ספקים וספים
לחברה התקשרות עם ספק שירותי תכות המסייע בפיתוח מוצרי החברה ,הן למערכות
הרובוטיות והן לרכיבי התוכה של טכולוגיית הען .בכלל זה ,החברה עושה שימוש
בפלטפורמות של  Salesforceלצורך ריכוז והצגת מידע אודות פעילות מערכות החברה,
שהותאמו לצרכי החברה במסגרת השירותים שמספקת החברה ללקוחותיה .יצוין כי כון
למועד התשקיף ,החברה פועלת להעברת הידע והיכולות לתוך החברה באמצעות גיוס עובדים
והכשרתם.
 6.19.4מלאי
החברה והגת להחזיק מלאי ביטחון המוחזק במהלך העסקים הרגיל על מת לאפשר אספקה
רציפה ועמידה בהיקף ההזמות מלקוחות .כמו כן ,החברה מחזיקה במלאי חלפים הדרוש
לצורך תחזוקת המערכות הקיימות באתרי הלקוח .למועד התשקיף ,רמות המלאי בחברה
ביחס למכירות הן גבוהות לעומת רמות המלאי שוהגת החברה להחזיק במהלך העסקים
הרגיל .זאת ,כתוצאה מעיכובים בהשלמת המתקים אליהם מיועדות אותן מערכות אשר גרמו
בשל משבר הקורוה.
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 6.20הון חוזר
6.20.1

ההון החוזר של החברה מורכב מכסים שוטפים הכוללים יתרות מזומים ושווי מזומים,
יתרות לקוחות וחייבים אחרים ומלאי ,ביכוי התחייבויות שוטפות הכוללות יתרות ספקים
וזכאים אחרים.

6.20.2

להלן תוים לגבי ההון החוזר של החברה )עודף הכסים השוטפים על ההתחייבויות
השוטפות( ,ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשים  2018ו 2019-וליום  30ביוי של שת ,2020
באלפי דולר:
ליום  31בדצמבר לכל אחת מהשים

6.20.3

ליום  30ביוי 2020

2019

2018

כסים שוטפים

9,519

10,771

14,248

התחייבויות שוטפות

4,775

2,208

2,142

עודף כסים שוטפים על
ההתחייבויות השוטפות

4,744

8,563

12,106

תקופת ימי האשראי לעיקר לקוחותיה של החברה עה בממוצע בין  30ל 60-ימים ,בהתאם
להיקפי הפעילות מול הלקוח ולהערכת החברה את איתותו הפיסית .תקופת האשראי
הממוצעת שהעיקה החברה ללקוחות עמדה על  45ימים בשת  2019ועל  45בשת  .2018יתרת
הלקוחות הממוצעת עמדה על  974אלפי דולר כון ליום  30ביוי  ,2020על  1,362אלפי דולר
בשת  2019ועל  1,440אלפי דולר בשת .2018
תקופת ימי האשראי מהספקים העיקריים של החברה עה בממוצע בין  30ל 90-ימים .תקופת
האשראי הממוצעת של הספקים העיקריים של החברה עמדה על  60ימים בשת  2019ועל 60
בשת  .2018יתרת הספקים הממוצעת עמדה על  844אלפי דולר כון ליום  30ביוי  ,2020על
 1,359אלפי דולר בשת  2019ועל  915אלפי דולר בשת .2018

6.20.4

מדייות מתן אחריות למוצרים
ראו סעיף  6.10.2לעיל בוגע לתאי הסכמי המכירה בהם מתקשרת החברה עם לקוחותיה.

 6.21מימון
6.21.1

כללי
החברה מממת את פעילותה באמצעות הוה העצמי ,גיוסי הון ואשראי שטלה מגוף פיסי,
כמפורט להלן .יובהר ,כי עובר למועד התשקיף ,פרעה החברה את האשראי האמור ,כמפורט
בסעיף זה להלן ,כך שכון למועד התשקיף לחברה אין הסכמי אשראי מהותיים.

6.21.2

פרטים אודות הסכמי אשראי מהותיים
ביום  27בפברואר  ,2020התקשרה החברה בהסכם אשראי עם גוף פיסי )"המלווה"( לפיו
תעמיד המלווה לחברה מסגרת אשראי בסכום של כ 31 -מיליון ש"ח לתקופה של כ 6 -שים
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)"הסכם ההלוואה"( .על פי הסכם ההלוואה ,יתה לחברה אפשרות למשוך את כספי
ההלוואה בשי חלקים :חלק ראשון בסך של כ 20.7-מיליון ש"ח בתוך  10ימים ממועד
השלמת ההסכם ,וחלק שי בסך של כ 10.3-מיליון ש"ח אשר יועמד לחברה בתוך  20חודשים
ממועד העמדת החלק הראשון כאמור .כון למועד פירעון האשראי שיתן על ידי המלווה
)כמפורט לעיל( ,יצלה החברה סך של כ 20.7 -מיליון ש"ח מתוך מסגרת האשראי .בהתאם
להסכם ההלוואה ,ההלוואה שאה ריבית שתית בשיעור הפריים )אשר לא יפחת מ (1.5%-
בתוספת  6.25%אשר שולמה מידי רבעון ,וסף על עמלות ותשלומים וספים להם זכאית
המלווה ,כפי שקבע בהסכם .כמו כן ,על פי הסכם ההלוואה ,פירעון הריבית וקרן ההלוואה
ייעשה לאורך תקופת ההלוואה בתשלומים רבעויים ,ולחברה הזכות לפירעון וולוטרי
מוקדם של ההלוואה בכפוף לתאים שקבעו בהסכם ההלוואה.
בהסכם ההלוואה כללו מספר מגבלות על החברה ובייהן )א( מגבלות על התקשרות עם
צדדים הקשורים לחברה )כהגדרתם בהסכם ההלוואה(; )ב( מגבלות על השימוש המותר
בכספי ההלוואה למטרות ספציפיות; )ג( מגבלות על ביצוע חלוקה )כהגדרת המוח בהסכם
ההלוואה(; )ד( מגבלות על שיויים במסמכי ההתאגדות של החברה; )ה( מגבלות על מתן
הלוואות שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה וללא הסכמת המלווה; )ו( מגבלות על
פתיחה וולוטרית של החברה בהליכי פירוק והליכי חדלות פירעון ללא הסכמת המלווה.
בוסף לכך ,בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ,במקרה של אירוע הפרה )כפי שהוגדר בהסכם
ההלוואה ,ובכלל זה הפרת חובתה של החברה לשלם את הסכומים הובעים מההסכם ,העדר
עמידה באמות מידה פיסיות ,אירועי חדלות פירעון והליכים משפטיים אשר משפיעים או
עלולים להשפיע מהותית לרעה על החברה( ,למלווה הזכות ,בין היתר ,להעמיד את ההלוואה
לפירעון מיידי .כמו כן ,בהסכם ההלוואה כלל מגון העלאת ריבית על יתרת החוב ככל
שיופרו אמות מידה פיסיות וכן במקרה של אי עמידה באחד מהתשלומים בהם חייבת
החברה למלווה.
יצוין ,כי בקרות אירוע הוי )כהגדרתו בהסכם ההלוואה ,ובכלל זה ,הפקת מיות לציבור
לראשוה( עובר לתאריך התשלום האחרון של ההלוואה ,וללא תלות בפירעון וולוטרי מוקדם
של ההלוואה ,כאמור לעיל ,קבע בהסכם ההלוואה כי תיתן למלווה הזכות לקבל תשלום
במזומן ,המשקף את הסכום לו היה זכאי מחזיק  6,830כתבי אופציה למיות רגילות של
החברה במחיר מימוש של  158.49דולר ארה"ב )המשקף הערכת שווי לפי הכסף בגובה של
 100מיליון דולר ארה"ב( ,והכל בכפוף להוראות ולסכומים אשר פורטו בהסכם ההלוואה.
כאמור לעיל ,ביום  30בספטמבר  2020פרעה החברה את ההלוואה במזומן ,בתוספת עמלת
פירעון מוקדם ,וכון למועד התשקיף לחברה אין הסכמי אשראי מהותיים .יצוין כי סכום
עמלת הפירעון המוקדם אשר שולמה למלווה עמדה על סך של  341אלפי דולר )יעודכן בימים
הקרובים על ידי החברה(.
לפרטים אודות התקשרות בהסכם הלוואת גישור המירה עם משקיעים קיימים ,אשר הומרה
במלואה בחודש יואר  ,2020ראו סעיף  3.4.1לפרק  3לתשקיף.
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6.21.3

6.21.4

ערבויות
6.21.3.1

כאמור בסעיף  6.10.2לעיל ,במסגרת ההתקשרות עם לקוחותיה בהסכמים
למכירת מערכות החברה ,החברה דרשת להמציא ערבויות בקאיות להבטחת
ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם המכירה .כון למועד התשקיף ,סך הערבויות
שיתו ללקוחות כון ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשים  2018ו 2019-היו כ-
 402אלפי דולר וכ 565-אלפי דולר ,בהתאמה ,ליום  30ביוי  2020היו כ 287-אלפי
דולר ולמועד התשקיף היו כ 287-אלפי דולר .יצוין כי חלק מהערבויות האמורות
ללקוחות החברה בהודו יתות על ידי אקופיה הודו .כון למועד התשקיף ,לא
חולטו ערבויות על ידי מי מלקוחות החברה.

6.21.3.2

החברה העיקה ערבויות במסגרת הסכמי שכירות המשרדים בישראל ,כמפורט
בסעיף  6.15לעיל .הערבויות האמורות לעיל הין בסכומים שאים מהותיים
לחברה.

6.21.3.3

החברה הפקידה ערבויות לטובת רשויות המכס במסגרת ההליך המשפטי
המתואר בסעיף  6.26.1להלן.

הערכות לגבי גיוס מקורות מימון וספים בשה הקרובה
למועד התשקיף בוחת החברה ,בין היתר ,אפשרויות וספות להרחבת פעילויותיה הקיימות,
בין היתר באמצעות תמורת ההפקה על פי התשקיף )כמפורט בסעיף  6.27להלן( .מעבר לאמור
לעיל ,למועד זה החברה איה צופה צורך בגיוס מקורות מימון וספים במהלך השה הקרובה.
הערכות החברה בוגע לצורך בגיוס מקורות מימון וספים בשה הקרובה ,מהווה מידע צופה
פי עתיד ,כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך .הערכת החברה האמורה מבוססת על מידע
הקיים בחברה כון למועד התשקיף ,אך אין כל ודאות אם אכן תתממש ,וזאת בין היתר,
כתוצאה משיויים בשוק אשר עלולים להשפיע על פעילות החברה וכן יתר גורמי הסיכון
המתוארים בסעיף  6.31להלן.

 6.22מיסוי
לפרטים אודות דיי המס החלים על החברה ,ראו ביאור  10לדוחות הכספיים.

 6.23מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
כון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה ,לא חלות מגבלות כלשהן מכוח הדין הייחודיות לפעילותה
במדיות בהן היא פועלת כון למועד התשקיף ,למעט אישורים בכל מדיה בה היא פועלת בכל הוגע
לאישורי תקיה לרכיבי התקשורת של מערכותיה וכן לרגולציה בושאים סביבתיים מקובלים באתרים
בהם החברה מתקיה את מערכותיה .עם זאת ,פעילות במדיות יעד פוטציאליות עשויה להיות כרוכה
בעמידה בהוראות פיקוח ורגולציה החלה באותן מדיות .לפרטים וספים ,ראו סעיף  6.7.2לעיל.
 6.24הסכמים מהותיים
ההסכמים המפורטים בסעיפים  6.10.3ו 6.19.1 -לתשקיף ,מהווים הסכמים מהותיים של החברה.
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 6.25ביטוח
החברה עורכת מעת לעת ביטוחים לכיסוי רכושה וחבותה של החברה ,כגזרת מאופי והיקף פעילותה.
בכלל זה ,עורכת החברה ביטוח רכוש ,אבדן תוצאתי ,אחריות מעבידים ,חבות כלפי צד ג' ,אחריות מוצר
ואחריות מקצועית .להערכת ההלת החברה ,תאי הכיסוי בביטוחים אשר החברה עורכת תואמים את
המקובל לחברות בגודלה ומסוגה.
 6.26הליכים משפטיים
להלן פרטים אודות הליכים משפטיים התלויים ועומדים שהחברה היה צד להם:
6.26.1

ביום  13ביוי  2018הגישה החברה תביעה כגד רשות המסים בישראל  -אגד המכס והמע"מ
)בסעיף זה "רשות המסים"( להחזר מס על סך של  232,246ש"ח ולמתן סעד הצהרתי לעיין
אופן סיווג המערכות הרובוטיות המיובאות לישראל על ידי החברה לצורך תשלום מיסים
בהתאם לפרט בצו תעריף המכס שכותרתו "רובוטים תעשייתיים ,של"פ" או לחלופין בהתאם
לפרט בצו תעריף המכס שכותרתו "מכוות ומכשירים מהסוג המשמש לייצור בתעשיה",
ביגוד לעמדת רשות המסים כפי שהועברה לחברה .במסגרת הגשת התביעה כאמור ,ועל מת
למוע עיכובים במשלוח מערכות החברה ,הפקידה החברה ערבויות בקאית בקאיות
בסכומים שאים מהותיים לחברה .במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים ביום  24ביוי 2019
הודיעה רשות המסים כי אין בכוותה לפות להליך גישור על אף המלצת בית המשפט .מועד
לדיון קדם משפט וסף קבע ליום  26באוקטובר  .2020על אף השלב המוקדם של ההליך,
להערכת יועציה המשפטיים של החברה ,סיכויי התביעה להתקבל גבוהים מ.50%-
יצוין כי קבלת עמדת רשות המסים ביחס לאופן סיווג המערכות הרובוטיות המיובאות
לישראל על ידי החברה צפויה להגדיל בכ 8%-את עלות המכס שתשלם החברה על ייבוא
מוצריה לישראל ,אך לא צפויה להיות לכך השפעה מהותית על החברה.

 6.27יעדים ואסטרטגיה עסקית
החברה מעדכת ,מעת לעת ,את האסטרטגיה העסקית שלה בהתאם להתפתחויות בשווקים בהם
החברה פעילה ולרבות הזדמויות עסקיות אותן מזהה החברה על בסיס יסיוה וקשריה ,לאור
התפתחויות שוות ,כגון התפתחויות כלכליות ,טכולוגיות ,רגולטוריות ואחרות ,אשר בהן כדי להשפיע
על הביקוש למוצרי החברה ,כגון פיתוחים טכולוגיים שיש בהם כדי להציע ערך מוסף ללקוחותיה,
כיסה לשווקים חדשים בהן החברה טרם פעילה כמו גם איומים בעקבות כיסה של מתחרים מהותיים
לשווקים בהם החברה פעילה או השקתן של טכולוגיות מתחרות שעשויה להיות להם השפעה שלילית
על הביקוש למוצרי החברה.
למועד התשקיף ,מהיגה החברה אסטרטגיה ממוקדת לקוח ,ובכוותה להמשיך ולהרחיב את היצע
המוצרים והשירותים העשויים לשרת את מגזר הלקוחות אליו היא מכוות ,בין היתר ,באמצעות
הפעולות המפורטות להלן:
א .התרחבות גאוגרפית  -בכוות החברה להרחיב את פעילותה באזורים הגיאוגרפיים בהם היא פועלת
וכן באזורים גיאוגרפיים חדשים .על מת לקדם אסטרטגיה זו ,הקימה החברה ,במהלך שת ,2020
פעילות מכירות המוהלת על ידי סמכ"ל המכירות של החברה היושב במדריד ,ספרד ,אשר צפוי
לקדם את מכירות מוצרי החברה בגיאוגרפיות שוות ,לרבות המזרח התיכון ,מרכז ודרום אמריקה
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ודרום אירופה .בוסף ,החברה מזהה פוטציאל רב בהתרחבות גאוגרפית וחדירה לשוק המתקים
הסולאריים בארה"ב .כחלק מיסיוותיה לחדור לשוק זה ,החברה ביצעה התקה ראשוה של
המערכות הרובוטיות בפרויקט בקליפוריה .בכוות החברה לקיים פעילות שיווקית והדגמת
יכולות לאחר השלמת תקופת היסיון בפרויקט כאמור ,וכן לגייס מהלי מכירות לקידום מוצריה
של החברה בארה"ב ,ולבצע התקות וספות בעתיד .יצוין ,כי התקשרויותיה של החברה יהיו
כפופות לרגולציה הקיימת כיום בשוק בארה"ב ,ולמגבלות המפורטות בסעיף  6.7.2לעיל.
ב.

פיתוחים טכולוגיים  -קידום ופיתוח טכולוגיות חדשיות הוגעות לשימוש במוצרי החברה וכן
לעיבוד מידע במטרה ליצור אוטומציה מלאה באתרים סולאריים ולספק ללקוחות שירותים
וספים על גבי המערכות הקיימות .מערכות החברה אוספות תוים אודות פעילות מערכותיה,
ובכוות החברה לפעול לפיתוח תשתית תוכה לאיסוף ויתוח תוים ממקורות שוים אשר יאפשרו
שילוב הצעות לתחזוקה מועת עבור לקוחות החברה .החברה פועלת כל העת להמשך פיתוח
מוצריה במטרה לשפר את איכותם ולשפר את יכולותיהם והתאמתם למגוון רחב יותר של מתקים
פוטו-וולטאיים ,ובמטרה לשפר את הערך אותו מציעה החברה ללקוחותיה.

ג.

גיוון דרכי ההתקשרות עם לקוחות החברה  -באמצעות הצעות התקשרות שיש בהן כדי להקל על
תזרים המזומים של הלקוחות ,כגון הצעות מימון תפעולי.

ד.

הגדלת מספר הלקוחות  -קידום התקשרויות עם מגוון לקוחות ,המשתייכים לקהל היעד של
החברה ,שהחברה טרם החלה למכור להם את מוצריה ושירותיה.

ה .רכישה וייזום של פרויקטים/שיתופי פעולה אסטרטגיים /השקעות בתחומים וספים  -בכוות
החברה ליצור שיתופי פעולה עם חברות שוות ,לרבות רכישה של חברות ו/או מיזוג ,כדי להרחיב
את היצע השירותים והמוצרים אותן היא מציעה ללקוחותיה.
ו.

מערך הייצור  -ככל שהחברה תצליח להגדיל את מכירותיה ,ובפרט באזורים גיאוגרפים אחרים,
החברה עשויה לבחון אפשרות להרחיב את יכולות הייצור שלה באמצעות יצרי מיקור חוץ וספים
במדיות אחרות.

ז.

מערך כוח האדם  -בכוות החברה להמשיך ולפעול באמצעות מספר מוגבל של עובדים איכותיים
הממוקדים בפיתוח של מערכותיה וכן בתמיכה אדמייסטרטיבית הדרשת לפעולותיה .יחד עם
זאת ,עם כיסתה של החברה לפעילות באזורים גיאוגרפיים וספים ,תבחן החברה את הצורך
בהרחבת מערכי המכירות והתפעול שלה כדי לתמוך בפעילותיה בשווקי היעד.

ח .מימון ותוכיות לגיוס  -ההפקה על פי תשקיף זה ,ככל שתצלח ,צפויה לתרום לחיזוק מעמדה
התחרותי של החברה בעיי לקוחותיה כספק אמין ויציב ,עליו יוכלו לסמוך ולהישען למשך תקופת
תפעול ארוכת שים .בוסף ,בכוות החברה לעשות שימוש בכספי ההפקה כדי לממש את
האסטרטגיה שהיא מתווה ,ובפרט כדי לספק הצעות מימון תפעולי ללקוחותיה ולממש הזדמויות
לרכישת חברות וטכולוגיות המשתלבות עם האסטרטגיה העסקית שלה .לפרטים וספים אודות
ייעוד תמורת ההפקה על פי תשקיף זה ,ראו פרק  5לתשקיף.
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 6.28צפי להתפתחות בשה הקרובה
ב 12-החודשים הקרובים ,בכוות החברה להמשיך לפעול במטרה לקדם את מוצריה ושירותיה אצל
לקוחותיה וזאת בהתבסס על אסטרטגיית הפעילות המצוית בסעיף  6.27לעיל .על כן ,בכוות החברה,
בין היתר ,לפעול לביצוע ולהשלמת ההתקשרויות והפרויקטים המפורטים להלן:
א .מימוש תכית מכירות של החברה במטרה לבסס את מעמדה כשחקן המוביל בתחום;
ב .הקמת מערך מכירות גלובאלי ,מבוסס בספרד ,למכירת מוצריה ושירותיה;
ג .המשך טיוב איכות מוצריה של החברה על מת לשפר את הצעת הערך ללקוחותיה;
ד .גיוס עובדים מעולים אשר יאפשרו הרחבת פעילותה ,העמקת הוכחות בשווקים בהם פועלת
החברה ,פיתוח מוצריה ,ותמיכה במכלול פעולותיה;
ה .בחית שיתופי פעולה ,מסוגים שוים ,עם חברות המציעות יכולות המשתלבות עם כיווי הפעולה
של החברה ,ובהתאם לאסטרטגיה אותה התוותה.
המידע המתואר בסעיפים  6.27ו 6.28 -לעיל ביחס לתכית העסקית ולאסטרטגיה של החברה וביחס
לצפי להתפתחות עסקית בשה הקרובה ,לרבות בעיין הרחבת פעילותה ,היו בגדר מידע צופה פי
עתיד כמשמעותו בחוק יירות ערך ,אשר התממשותו איה ודאית ,ואשר עשוי להשתות ,בין היתר
בשל גורמים אשר אים בשליטת החברה ,ובייהם גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  6.30להלן.
 6.29מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים
לפרטים ראו ביאור 14ב לדוחות הכספיים.

 6.30חברות בות
להלן תוים אודות חברות הבות )לפרטים אודות עיקר פעילותן של חברות הבות ,ראו סעיף 6.1.3
לעיל(:
לתקופה שהסתיימה ביום
31.12.2018

31.12.2019

אקופיה הודו אברמור יוייטד אקופיה הודו אברמור יוייטד
באלפי דולר
רווח )הפסד( לפי מס

234

-

)(190

-

רווח )הפסד( אחרי מס

4

-

)(105

-

 6.31דיון בגורמי סיכון
להלן תיאור גורמי הסיכון העיקריים בפעילות החברה ,בהתאם להערכת ההלת החברה:
6.31.1

סיכוים מאקרו-כלכליים
)א( האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי
למצב הכלכלי הגלובאלי וכן למצב הכלכלי במדיות בהן לחברה פעילות מהותית ,קיימת
השפעה ישירה על היקף פעילות החברה ,ובהתאמה על עסקי החברה ותוצאותיה
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העסקיות .האטה כלכלית ומיתון גלובאלי או מיתון מקומי במדיות בהן החברה פועלת,
ובשווקים אליהם היא מבקשת לחדור בעתיד ,עלולים לפגוע בהיקף פעילות החברה
וברווחיותה ,זאת בין היתר בשל הסיכון של גורמים מממים להעקת מימון להקמת
פרויקטים לייצור ארגיה פוטו-וולטאית ,דחייה או עצירה של מכרזים חדשים העלולים
לפגוע בלקוחות החברה או בלקוחותיה הפוטציאליים ועוד.
)ב( השפעות התפשטות גיף הקורוה
החברה חשופה להשפעות ולסיכוים הקשורים להתפרצות גיף הקורוה ,כגון הגבלות
תועה וסגרים מקומיים ובילאומיים העלולים להשפיע על פעילותה העסקית של
החברה ,בין היתר כתוצאה משיבוש ביכולת לרכוש חומרי גלם ,שיבוש בהעסקת כוח
אדם ,הגבלת היכולת לייצר את מערכות החברה ,למכור ולשע את המערכות הרובוטיות
שלה בצורה סדירה ולהתקין אותן באתר הלקוח ,להכשיר עובדים לתפעול המערכות,
סגירה זמית של מתקי חברות החברה ו/או מתקים של ספקיה או לקוחותיה ושיבוש
האפשרות לממש עסקאות או תכיות עסקיות ולהתקשר בעסקאות חדשות ,ובפרט
לוכח האפשרות של דחיית לוחות זמים להקמת מתקים על ידי לקוחותיה .כל אחת
מהסיבות האמורות עשויה להשפיע לרעה באופן מהותי על פעילות החברה ,עסקיה,
מצבה הפיסי ותוצאותיה .לפרטים וספים ,ראו סעיף  6.6לעיל.
)ג( פעילות במדיות מתפתחות
כון למועד התשקיף ,החברה פועלת בעיקר במדיות מתפתחות ,החשופות למשברים
ואשר חלקן מתאפייות בשלטון או משטר שלעיתים תכופות איו יציב ,פוליטית
וכלכלית .מדיות אלה חשופות למשברים פוליטיים אשר עשויים להקטין ואף להפסיק
את פעילות החברה במדיות אלו ו/או לעכב או למוע מהחברה קבלת תשלום מלקוחות
הפועלים באזורים אלו .בוסף ,גם משברים גלובאליים עלולים להשפיע לרעה על היכולת
לפעול במדיות בהן פועלת החברה ובמדיות בהן בכוותה לפעול בעתיד ,וכתוצאה מכך
לפגוע בהיקף הכסותיה וברווחיותה.
)ד( חשיפה לשיויים בשערי חליפין
מטבע הפעילות של החברה היו דולר ארה"ב .חלק מהתשלומים לספקי החברה
וההכסות מלקוחותיה עשים במט"ח )בעיקר במטבע הרופי או השקל( .יחד עם זאת,
מרבית הכסות החברה צמודות למטבע הדולר ארה"ב ,כך שתודות משמעותיות בשערי
חליפין עשויות להשפיע באופן מוגבל על תוצאותיה העסקיות של החברה בתחום
הפעילות.
6.31.2

סיכוים עפיים
)א( האטה בגידול תעשיית מערכות פוטו-וולטאיות בעולם
פעילותה של החברה תלויה במידה יכרת בהתפתחות תעשיית ייצור החשמל באמצעות
מערכות פוטו-וולטאיות ברחבי העולם ,וכן ברגולציה במדיות בהן פועלת החברה
ובמידת תמיכתן במעבר לארגיה מתחדשת וכן בקצב אימוץ טכולוגיה זו על ידי גורמים
ממשלתיים ברחבי העולם .לאור המגמה העולמית המעודדת מעבר לשימוש בארגיה
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מתחדשת והמודעות הציבורית הגוברת בדבר הסכה לסביבה הטמוה בהמשך השימוש
הרחב בארגיה קובציולית ומזהמת ,החברה מעריכה שהתחום ימשיך להתרחב
ולהתפתח .עם זאת ,לאי התממשות ההערכות והתחזיות באשר לגידול הצפוי בתעשיית
המתקים הפוטו-וולטאיים עשויה להיות השפעה על תוצאותיה העסקיות של החברה
ועל רווחיותה.
)ב( ביטוח
החברה רכשה פוליסות ביטוח לצורך כיסוי ביטוחי הדרש לפעילותה )כמפורט בסעיף
 6.25לעיל( .עם זאת ,לא כל הסיכוים האפשריים מכוסים או יתים לכיסוי מלא
בפוליסות השוות שערכו ולפיכך תקבולי הביטוח ,ככל שיתקבלו ,לא בהכרח יכסו את
מלוא היקף הזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים )הן לעיין זקים לצדדים
שלישיים לרבות לקוחות החברה ,והן לעיין טיב המוצר ו/או התאמת המוצר לייעודו
התפעולי( .בוסף ,קיימים ביטוחים מסוימים שהחברה עשויה להחליט שלא לעורכם כלל
מטעמים שוים כגון היעדר כדאיות כלכלית .יצוין ,כי ההחלטה על סוג והיקף הביטוח
מתקבלת תוך התחשבות ,בין היתר ,בעלות הביטוח ,טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע,
דרישות החוק הרלווטיות ,והיכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח.
החברה עשויה להיות חשופה לתביעות בגין אחריות למוצריה ותביעות אחרות וספות
אשר יכולות להשפיע על עסקיה ,על המויטין שלה ועל יכולתה להתקשר עם לקוחות
ולשמור על לקוחות קיימים .כפועל יוצא ,אי הצלחה להשיג כיסוי ביטוחי מספק ,עלולה
לפגוע בפעילות החברה ,בקצב הצמיחה ויכולת החדירה שלה לשווקים הרלבטיים.
)ג( מזג האוויר ותאי אקלים
בהיתן תאי הסביבה האופיייים בהם מותקות מערכות החברה ,קיימת סכה
שיתרחשו אירועים אקלימיים קיצויים ,כגון סופות ,שיטפוות וכו' אשר עלולים לגרום
זקים משמעותיים למתקים ועשויים להפעיל סעיפי "כוח עליון" הכללים במרבית
הסכמי החברה עם לקוחותיה ,המאפשרים סיום התקשרות במקרים כאמור .בוסף,
תאים אקלימיים של לחות מוגברת ורוחות עזות ,אשר קיימים במספר מסוים של
אזורים בהם מותקות מערכות החברה ,עלולים לפגוע ביעילות פעילותן של המערכות
הרובוטיות של החברה ולהשפיע לרעה על פעילות החברה.
)ד( שיויים טכולוגיים
החברה חשופה לסיכוים הכרוכים בפיתוח מוצרים ו/או טכולוגיות חדשות שהצלחת
פיתוחם ו/או שיווקם עשויים לפגוע בפעילות החברה ,כמפורט בסעיף  6.7.5לעיל.
)ה( תחרות
למועד התשקיף ,לחברה יתרון תחרותי בתחום היקוי הרובוטי היבש של מתקים
סולאריים תשתיתיים ,אולם עולם הארגיה המתחדשת מתפתח ומושך יוזמות רבות
ולפיכך התחרות בתחום הפעילות עשויה להתגבר בעתיד .בהתאם לכך ,תחרות רחבת
בעף עלולה להשפיע לרעה על עסקיה של החברה ,מחירי המוצרים והשירותים שהיא
מספקת ,הכסותיה ותזרים המזומים שלה .לפרטים וספים ,ראו סעיף  6.13לעיל.
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)ו( הגה על קיין רוחי
כון למועד התשקיף ,לחברה מספר פטטים רשומים על שמה ,וכן בקשות לאישור
פטטים וספים במדיות שוות על המגוים של מערכות החברה ואופן פעולתם
)כמפורט בסעיף  6.17לעיל( .יצירת טכולוגיה חלופית או ביצוע "הדוס מחדש"
) (Reverse Engineeringלטכולוגיה אותה מציעה החברה ,עלולים לפגוע בהיקף
פעילות החברה.
לפרטים בדבר מכתב התראה ששלחה החברה לחברה הפעילה בתחום ולמכ"ל שלה
בקשר עם הגה על זכויות הקיין רוחי של החברה ,ראו סעיף  6.17.3לעיל.
)ז( סייבר ואבטחת מידע
סיכוי סייבר ואבטחת מידע המאיימים על תשתיות מחשוב ותקשורת פים ארגויות
מתעצמים בשים האחרוות ,ומשפיעים על פעילות חברות המתאפייות בידע טכולוגי
מכוון .תחום הפעילות של החברה ,בהיותו מושתת על שימוש בטכולוגיות איטרט
ומחשוב ,תמך ,בין היתר ,על ידי מערכות מידע ממוחשבות .מערכות אלו חשופות
לסיכוי סייבר שוים ,לרבות תקיפות סייבר אשר עלולות לגרום לפגיעה במידע המצוי
במערכות אלה ולהשבתת מערכות החברה ,ובכך להקשות עליה בפעילותה השוטפת ,בין
היתר על ידי פגיעה בשרתי החברה האחראים על הפעלת המערכות הרובוטיות של
החברה ופעילות תחזוקתן ועל פעילות המחקר והפיתוח של החברה.
החברה ערכת אל מול סיכוים אלו ,לרבות גד תקיפות סייבר ,באמצעים שוים ,אשר
כון למועד התשקיף ,כוללים את האמצעים הבאים :שימוש ביישומי אטי-וירוס
בתחות העבודה והשרתים של החברה ,שימוש ביישומי חומת אש ) ,(Firewallגיבוי
מערכות עתי ,יישום אמצעי הגה פיזיים לאבטחת התוים )כגון הגבלת גישה למורשים
בלבד( ,שימוש במדייות סיסמאות למערכות המידע ,החתמת עובדים וספקים על
הסכמי סודיות ,ועוד .בוסף ,לצורך התמודדות במקרה של תקיפת סייבר אשר עשויה
לגרום להשבתת מערכות החברה ,לחברה מערך להתאוששות מהירה ,בין היתר ,על ידי
יכולת הפעלה מקומית של המערכות הרובוטיות המותקות ולכן במקרה כאמור משך
ההשבתה של מערכותיה לא צפוי להימשך יותר ממספר ימים.
יצוין כי המידע אודות פעילות המערכות הרובוטיות של החברה והידע הטכולוגי
הייחודי מאוחסים בשרתי ען של חברת אמזון ) .(Amazonלמיטב ידיעת החברה,
אמזון עושה שימוש באמצעים המקובלים להגה על השרתים שבאחריותה ומיעת
מתקפות סייבר .מלבד האמור לעיל ,כל הפיתוחים של החברה מגובים בשרתים חלופיים
)שאים אמזון( וכמו כן ,המידע מוגן במסגרת האמצעים המפורטים לעיל.
יובהר כי החברה וקטת באמצעים האמורים לעיל על מת למזער חשיפה לסיכוי סייבר
שוים ,אולם חרף יסיוותיה של החברה להקטת החשיפה כאמור ,מתקפות סייבר אין
צפויות ואין זה ודאי כי האמצעים שוקטת החברה למיגור הזקים האפשריים
ממתקפות סייבר יסייעו לה במידה ואכן תתרחשה .פגיעת החברה ממתקפת סייבר
עשויה להשפיע לרעה על מויטין החברה ,פעילותה ותוצאותיה.
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)ח( רגולציה במדיות בהן בכוות החברה לפעול בעתיד
כון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה ,לא חלות מגבלות ופיקוח מהותיות במדיות
בהן פועלת החברה מכוח הדין שהין ייחודיות לפעילותה .עם זאת ,שיווק מוצרי החברה
וכן פעילותה בתחום הפתרוות הרובוטיים היבשים ליקוי לוחות סולאריים תשתיתיים
במדיות יעד פוטציאליות עשויים להיות כפופים בעתיד לפיקוח ולרגולציה במדיות
שוות .שיויים והתפתחויות בדרישות הרגולטוריות ,או אי-עמידה של החברה בדרישות
כאמור ,עשויים לגרום למגבלות על הפעלת המערכות או מכירתן באותן מדיות ,ובכך
לגרום לחברה אובדן רווחים והוצאות מהותיות .לפרטים וספים אודות מגבלות ופיקוח
על פעילות החברה ,ראו סעיף  6.7.2לעיל.
)ט( ירידת תעריפי החשמל הסולארי
בעקבות מגמת ירידת מחירי ייצור החשמל באמצעות מתקי  PVבשים האחרוות ,ירדו
גם התעריפים לייצור הארגיה הסולארית בצורה משמעותית .למגמה זו עשויות להיות
השלכות על כוות יצרי החשמל לשלם עבור פיתוחים ושדרוגים טכולוגיים ,כגון
מוצריה של החברה באופן אשר עשוי להקטין את הביקוש למוצרי החברה .מגד ,שחיקת
הרווחים מאלצת את יצרי החשמל הסולארי לפות לפתרוות כדוגמת אלה שמציעה
החברה על מת לאפשר יעילות מיטבית המתקים .לפרטים וספים ,ראו סעיף 6.6.1
לעיל.
)י( חשיפה לצורך בתיקון ליקויים במערכות הרובוטיות
מאפייי פעילות החברה במכירה והתקה של מערכות תקשורת מורכבות והטמעתן
באתרי הלקוחות ,כרוכים בתהליך ממושך המצריך לעיתים תיקון ליקויים המתגלים
במערכות המסופקות ,היערכות מתאימה וביצוע התאמות ,כמו גם תקלות או שחיקה
מהירה של מערכות החברה .ליקויים בהיקף מהותי במערכות המסופקות ללקוחות
עלולים להשפיע לרעה על תוצאות החברה.
)יא( תלות בכוח אדם מיומן ומקצועי
כחברה אשר כון למועד התשקיף חלק יכר מפעילותה כולל העקת שירות ללקוחותיה,
ככלל קיימת לחברה תלות בכוח אדם מיומן והקשרים הבין אישיים ביו לבין לקוחות
החברה .יחד עם זאת ,להערכת החברה ,אין מדובר בתלות מהותית או חריגה אשר יש
בה כדי להשפיע מהותית לרעה על פעילותה ,וכי במידת הצורך לא צפוי להתעורר קושי
לגייס מחליפים לעובדים אלו בתוך תקופת זמן לא ממושכת.
6.31.3

סיכוים ייחודיים לחברה
)א( חשיפה לזק אפשרי ללקוח
פעולת היקוי של הלוחות הסולאריים התשתיתיים עשויה לגרום זק פיזי ללוחות )כגון
שריטות ,שברים וכיו"ב( .הסכמי המכירה של החברה עם לקוחותיה כוללים בדרך כלל
תית שיפוי ,לפיה החברה מתחייבת לשפות את הלקוח עד לסכום מסוים במקרה שגרמו
לו זקים או הפסדים ברכוש ,כתוצאה משימוש במערכות הרובוטיות של החברה .בוסף,
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מרבית הסכמי התחזוקה כוללים תית שיפוי בגין זקים שייגרמו לרכוש הלקוח בעקבות
רשלות של החברה במסגרת מתן השירותים ,וכן בקרות מקרים מסוימים יהיה הלקוח
רשאי לסיים את ההתקשרות בהסכם .לזקים כאמור אשר עשויים להיגרם ללוחות
הסולאריים על ידי מערכות החברה עשויה להיות השפעה על מויטין החברה ועל
תוצאותיה העסקיות.
ככלל ,הסכמי המכירה של החברה עם לקוחותיה כוללים גם התחייבות של החברה
לשיפוי הלקוח בקרות אירועים מסוימים )כגון גרימת זקי גוף ,אי עמידה בהוראות חוק
מסוימות והפרת זכויות קין רוחי של צד ג'( ,כפי שקבעו בהסכם.
החברה רכשה פוליסות ביטוח לצורך כיסוי ביטוחי לפעילותה )כמפורט בסעיף 6.25
לעיל( ,לרבות כיסוי במקרה של זקי רכוש אשר עשויים להיגרם למתקי הלקוח ובגין
זקים אחרים .יחד עם זאת ,החברה חשופה למקרים של קרות אירוע שאיו מכוסה על
ידי הביטוח של החברה ,ולחילופין במקרה שהזק בגין האירוע הביטוחי עולה על היקף
הפוליסה שרכשה על ידי החברה ,לפי העיין.
לפרטים וספים אודות הסכמי המכירה של החברה עם לקוחותיה ,ראו סעיף 6.10.2
לעיל.
)ב( חשיפה לעיכובים במועדי התקות
מועדי האספקה וההתקה של מוצרי החברה בהתאם להסכמי מכירה והתקה של
המערכות הרובוטיות ,וכפועל יוצא קבלת התמורה מהלקוח ,תלויים בעמידת הלקוחות
בלוחות הזמים שלהם לסיום הקמת המתקים הפוטו-וולטאיים עליהם מופעלים
הרובוטים ובהתאמת תשתית המתקן להתקת הרובוטים .מאחר שהתקת הרובוטים
היה השלב האחרון בתהליך הקמת המתקן ,במקרה של עיכובים במועדי ההשלמה של
הקמת המתקן או בהתאמת התשתית ,עשוי להידחות מועד מסירת המערכות והתקתן
במתקן הלקוח וכפועל יוצא עשוי להיות עיכוב בהכרה בהכסה וקבלת התמורה בגין
אותו פרויקט .כמו כן ,עשויים להיגרם עיכובים באספקה והתקה של מערכות החברה
שמקורם בעיכובים בהליך הייצור ו/או עיכובים הובעים מהשפעות משבר הקורוה
)כמפורט לעיל( ,אשר עשויים להשפיע על תוצאותיה העסקיות של החברה ,המויטין
שלה ולהוות הפרות חוזיות של החברה מול לקוחותיה.
)ג( גידול אפשרי בעלויות התחזוקה של המערכות הרובוטיות על פי זמן
במסגרת פעילותה ,החברה פועלת לשיפור וייעול של המוצרים והשירותים היתים על
ידה .בהתאם לכך ,גידול בעלויות הרכיבים השוים המרכיבים את מערכות החברה ,כמו
גם בעלויות התקשורת וכוח האדם במסגרת השירותים היתים על ידה ,העולה על
יכולת השיפור של החברה לאורך זמן ,עשויים להשפיע על תוצאותיה העסקיות של
החברה.
)ד( תלות בשוק ההודי
מרבית הכסותיה של החברה בשים האחרוות ובעת בעיקר מהתקות מערכותיה
וממתן שירותי תפעול ותחזוקה למתקים הממוקמים בהודו .שיויים בשוק הארגיה
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בהודו ובשחקים הפועלים בו ,עלולים להשפיע על הביקוש למוצרי החברה ובהתאם על
תוצאות החברה.
)ה( הליכים משפטיים
כון למועד התשקיף ,מהלת החברה תביעה כספית הכוללת דרישה למתן סעדים
הצהרתיים כגד רשות המסים בישראל  -אגד המכס והמע"מ ,לעיין אופן סיווג
המערכות הרובוטיות המיובאות לישראל על ידי החברה לצורך תשלום מיסים .ככל
שבית המשפט יחליט לדחות את הסעד אותו מבקשת החברה במסגרת ההליך ,החברה
תהא מחויבת בתשלומי מכס גבוהים יותר בעתיד בגין ייבוא לישראל ,אשר עלולים לפגוע
ברווחיותה .לפרטים וספים אודות ההליך המשפטי בעיין זה ,ראו סעיף  6.26.1לעיל.
)ו( התקשרות בהסכמי מסגרת
למועד התשקיף ,לחברה התקשרויות קיימות עם חלק לקוחותיה בהסכמי מסגרת
ומזכרי הבות להתקת מערכות החברה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה במתקים פוטו-
וולטאיים וספים של הלקוח בעתיד ,בכפוף להתקיימות תאים מסוימים .אי מימוש
ההתקשרויות על פי הסכמים אלה עשוי לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה.
לפרטים אודות הסכמי המסגרת ומזכרי הבות כאמור ,ראו סעיף  6.10.3לעיל.
)ז( התקשרות עם יצרן יחיד
החברה התקשרה עם יצרן יחיד בהודו לצורך הרכבת המערכות הרובוטיות עבור החברה.
לירידה בהיקף פעילותו של היצרן או בכושר הייצור שלו ,לרבות בשל קשיים פיסים
אליהם עשוי להיקלע ,עשויה להיות השפעה על פעילות החברה ,לרבות פגיעה במויטין
במקרה של איחורים במסירת המערכות ללקוחות .לפרטים ראו סעיפים  6.14ו6.19.1-
לעיל.
)ח( אישורים ) (Certificationsלמערכות החברה
יצרי הלוחות הסולאריים מעיקים ללקוחותיהם אחריות על הלוחות הסולאריים
למשך חיי המתקן ) 20-30שה( ובהתאם ,יקוי הלוחות מצריך אישור של היצרים
) (Certificationsכי אחריותם המקורית לא תיפגע .המערכות הרובוטיות של החברה
קיבלו מעל תריסר אישורים מיצרי לוחות שוים בעולם ,המאשרים כי המערכות
בטוחות לשימוש על הלוחות ללא חשש לזק .להעדר אישורים כאמור מיצרי לוחות
סולאריים באזורים וספים בהם תרצה החברה לפעול בעתיד ,או לשיויים באישורי
היצרים הקיימים ,עלולה להיות השפעה על פעילות החברה .לפרטים וספים ,ראו סעיף
 6.7.2לעיל.
)ט( הטמעת מערכת הT4-
כון למועד התשקיף ,גרסאות התוכה של המערכות הרובוטיות מסוג  T4של החברה
הין ראשויות מבחית היקף השימוש ,וייתכן והמוצר יידרש לעבור שדרוגים של
גרסאות התוכה ,החומרה וכמו כן חלק ממערכותיו של מוצר ה T4-במהלך הרבעוים
הקרובים ,על מת להגיע ליעילות מיטבית .בוסף ,בהיותו מוצר בשלבי הטמעה
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ראשויים ,לצורך הפעלת מערכות  T4המיועדות למתקי  SATדרשת תאימות של
המוצר על ידי יצרי ה Trackers-המובילים .לתהליכים כאמור עשויה להיות השפעה על
קצב הטמעת המוצר באופן רחב בקרב לקוחות החברה .כמו כן ,לחברה עשויות להיווצר
עלויות הכרוכות בהתאמות שתידרש לבצע במערכת זו בהמשך ,באופן אשר עשוי לפגוע
בהכסות החברה ובמויטין שלה .לפרטים וספים אודות המערכת הרובוטית  ,T4ראו
סעיף  6.8.1לעיל.
)י( חשיפה לביטול התקשרות בהסכמי תחזוקה במהלך תקופת השירות
התקשרויות החברה עם לקוחותיה כוללות סעיפי ביטול בהתקיים סיבות מסוימות,
וחלקן כוללות גם סעיפי ביטול "מחמת וחות" או ביטול בסיבות שבהן החברה לא
הפרה את ההסכם .מימוש של זכות הביטול כאמור ,עשויה להוביל לפגיעה במויטין וכן
לפגיעה מוגבלת בהכסות החברה וברווחיותה .לפרטים וספים ,ראו סעיף  6.10לעיל.
)יא( חדירה לשווקים במדיות וספות
כחלק מאסטרטגיית החברה ,בכוותה להתפתח ולחדור לשווקים וספים במדיות יעד
פוטציאליות .חדירה לשוק חדש דורשת יסיון ,טכולוגיה מוכחת ,עמידה בסטדרטים
של איכות המקובלים באותה מדיה ,שימוש בפרוטוקולי תקשורת מסוימים ,מגבלות
סייבר ככל שישן וכו' ,אשר יש באפשרותם להשפיע על קצב חדירת מוצרי החברה לשוק,
דבר אשר עלול להשפיע לרעה על צמיחת החברה ותוצאותיה העסקיות.
)יב( פעילות במדיות להן אין קשרים רשמיים עם ישראל
למועד התשקיף ,החברה מקיימת מגעים ליצירת התקשרויות במדיות שאין מקיימות
קשרים רשמיים עם מדית ישראל .היעדר קשרים רשמיים כאמור עשוי להשפיע על
המשך ההתקשרות עם לקוחות החברה ועל יכולת החברה למוע שימוש אסור בקייה
הרוחי באותן מדיות ,כמו גם על יכולתה של החברה להרחיב את פעילותה ולחדור
לשווקים כאמור ,אשר עשויים להתאים לפעילות החברה ,בין היתר ,מבחית תאי
האקלים השוררים בהן.
 6.31.4טבלת גורמי סיכון
בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  -סיכוים מקרו-כלכליים,
סיכוים עפיים וסיכוים מיוחדים לחברה ,אשר דורגו ,בהתאם להערכות ההלת החברה ,על
פי השפעתם האפשרית על עסקי החברה:
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השפעה
גדולה
סיכוי
מאקרו

השפעה
ביוית

האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי

X

השפעות התפשטות גיף הקורוה

X

פעילות במדיות מתפתחות

X

חשיפה לשיויים בשערי חליפין

X

האטה בגידול תעשיית מערכות פוטו-וולטאיות
בעולם

X

ביטוח

X
X

מזג אוויר ותאי אקלים
X

שיויים טכולוגיים
תחרות
סיכוים
עפיים

X
X

הגה על קיין רוחי
X

סייבר ואבטחת מידע

X

רגולציה
X

ירידת תעריפי החשמל הסולארי
חשיפה לצורך בתיקון ליקויים במערכות
הרובוטיות

X

תלות בכוח אדם מיומן ומקצועי

X

חשיפה לזק אפשרי ללקוח

X

חשיפה לעיכובים במועדי התקות

X

גידול בעלויות התחזוקה של המערכות
הרובוטיות על פי זמן

X

תלות בשוק ההודי

X
X

הליכים משפטיים
סיכוים
ייחודיים
לחברה

השפעה
קטה

התקשרות בהסכמי מסגרת

X

התקשרות עם יצרן יחיד

X

אישורים למערכות החברה

X

הטמעת מערכת הT4-

X

חשיפה לביטול התקשרות בהסכמי תחזוקה
במהלך תקופת השירות
חדירה לשווקים במדיות וספות
פעילות במדיות להן אין קשרים רשמיים עם
ישראל

X
X
X
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אקופיה סייטיפיק בע"מ
דו"ח הדירקטוריון על מצב עייי החברה ליום  31בדצמבר  2019וליום 30
ביוי 2020

דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה
דירקטוריון אקופיה סייטיפיק בע"מ )"החברה"( מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב עייי
החברה לתקופה של שים עשר חודשים שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019ולתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוי ) 2020יחד " -תקופת הדוח"( ,בהתאם לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל") 1970-התקות"(.
דוח דירקטוריון זה ערך בהחה שבפי הקורא מצוי תיאור עסקי החברה ,כפי שכלל בפרק  6לתשקיף
החברה ,אשר דוח דירקטוריון זה מצורף אליו )"התשקיף"( .כמו כן ,בפרק  9לתשקיף מצורפים הדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר  2019ו 30-ביוי ) 2020להלן יחד " -הדוחות הכספיים"(.
 .1חלק ראשון  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 1.1מבוא
החברה התאגדה בישראל ביום  7ביואר  2013כחברה פרטית בעירבון מוגבל ,בהתאם להוראות
חוק החברות ,העוסקת בתחום הפיתוח ,המכירה ,התפעול והתחזוקה של מערכות רובוטיות
מבוססות טכולוגיית ען ליקוי לוחות סולאריים תשתיתיים.
הצעת יירות הערך על פי תשקיף זה היה ההצעה הראשוה לציבור של יירות ערך על ידי החברה.
לאחר השלמת רישום יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה ליירות ערך בתל אביב
בע"מ ,תהפוך החברה לחברה ציבורית ,כהגדרת מוח זה בחוק החברות ,התש"ט") 1999-חוק
החברות"(.
 1.2תיאור תמציתי של החברה ,סביבתה העסקית ותחום פעילותה
החברה עוסקת ,במישרין ובעקיפין ,בפיתוח ,מכירה ותחזוקה של פתרוות טכולוגיים באמצעות
מערכות רובוטיות ליקוי לוחות סולאריים במתקים פוטו-וולטאיים תשתיתיים .למועד זה,
החברה פעילה במספר מדיות בעולם ,כאשר עיקר פעילותה היו בהודו ובישראל .החברה מספקת
ללקוחותיה ,שהים בעיקר תאגידים בילאומיים המחזיקים ומפעילים מתקים פוטו וולטאיים
תשתיתיים ,שי סוגים של מערכות רובוטיות המבוססות על טכולוגיית ען ,המופעלות ושלטות
מרחוק.
המערכות הרובוטיות מספקות ליזמים ומפעילים של מתקים פוטו-וולטאיים תשתיתיים פתרון
טכולוגי לשיפור יעילות הפקת הארגיה של המתקן ,באמצעות רובוטים המבצעים את פעולת יקוי
הלוחות הסולאריים באופן אוטוומי ,אחיד ,לאורך כל ימות השה ובצורה עדיה ובטוחה ביחס
לחלופות היקוי הידיות .בכך מתאפשר חסכון במשאבים ושימור תפוקת הארגיה של הלוחות
הסולאריים.
לפרטים וספים אודות פעילות החברה ,ראו פרק  6לתשקיף.
 1.3אירועים במהלך תקופת הדוח
לפרטים ראו סעיף  6.6בפרק  6לתשקיף לעיין השפעות התפרצות גיף הקורוה ,וכן סעיפים 3.3.1
ו 3.7 -בפרק  3לתשקיף.
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1.4

המצב הכספי
להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשיויים העיקריים
שחלו בהם )באלפי דולר(:
סעיף

 31בדצמבר
2019

 31בדצמבר
2018

הסברי הדירקטוריון

כסים
שוטפים

9,519

10,771

השיוי בע בעיקר מקיטון ביתרת הלקוחות
בסך של כ 1,285-אלפי דולר.

כסים בלתי
שוטפים

2,878

2,563

השיוי בע בעיקרו מגידול בלקוחות זמן
ארוך בסך של כ 396 -אלפי דולר.

סה"כ כסים

12,397

13,334

התחייבויות
שוטפות

4,775

2,208

הגידול בע בעיקר מהלוואה המירה למיות
שהתקבלה בחודש דצמבר  2019בסך של כ-
 2,500אלפי דולר )ראו ביאור  21לדוחות
הכספיים(.

התחייבויות
בלתי שוטפות

176

39

השיוי בע בעיקר מכך שהחל מיום  1ביואר
 ,2019החברה מיישמת את תקן ,IFRS 16
וכתוצאה מכך הגידול היו בסך של כ104-
אלפי דולר )ראו ביאור  9לדוחות הכספיים(.

סה"כ הון

7,446

11,087

הקיטון בע בעיקר מהפסד קי בסך של כ-
 3,707אלפי דולר.

סה"כ
התחייבויות
והון

12,397

13,334

סעיף

 30ביוי 2020

 30ביוי 2019

הסברי הדירקטוריון

כסים
שוטפים

14,248

9,968

הגידול בע בעיקר מהלוואה המירה
שהתקבלה בחודש דצמבר  2019בסך של כ-
 2,500אלפי דולר וכן מגידול במלאי בסך של
כ 2,596-אלפי דולר .מגד ,חל קיטון במחזור
המכירות שהביא לירידה בסך של כ1,033-
אלפי דולר ביתרת הלקוחות.

כסים בלתי
שוטפים

2,598

3,002

עיקר השיוי בע מהפחתה שוטפת של רכוש
קבוע.

סה"כ כסים

16,846

12,970

התחייבויות
שוטפות

2,142

2,460

עיקר הקיטון בע מירידה בספקים וותי
שירותים בסך של כ 888-אלפי דולר ,ומגד
עליה בזכאים בסך של כ 550-אלפי דולר.
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התחייבויות
בלתי שוטפות

7,295

227

עיקר הגידול בע מהלוואה שהתקבלה ביום
 27בפברואר  2020בסך של כ 6,000-אלפי
דולר )ראו ביאור  5לדוחות הכספיים ליום 30
ביוי  .(2020בוסף ,חל גידול בסך של כ-
 1,069אלפי דולר בשל הקצאת כתבי
אופציות למשקיעים ומלווה.

סה"כ הון

7,409

10,283

עיקר השיוי בע מהפסד קי בסך של כ-
 4,816אלפי דולר לעומת סך של כ 833 -אלפי
דולר בתקופה המקבילה אשתקד ,בעיקר
לאור הקיטון בפעילות מכירת רובוטים
בעקבות משבר הקורוה.

סה"כ
התחייבויות
והון

16,846

12,970

 1.5תוצאות הפעילות
להלן יתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים )באלפי דולר(:

סעיף

לתקופה של שים עשר
חודשים שהסתיימה ביום 31
בדצמבר

הסברי הדירקטוריון

2019

2018

הכסות

8,046

4,934

השיוי בע מגידול בפעילות ,ובכלל כך
במכירות החברה בהודו )ראו ביאור 14
לדוחות הכספיים(.

עלות
ההכסות

5,746

3,694

הגידול בעלות הכסות ובע מגידול בפעילות
)ראו ביאור  15לדוחות הכספיים(.

הוצאות
מחקר
ופיתוח ,טו

3,456

3,060

עיקר השיוי בע מגידול בהוצאות שכר בסך
של כ 625-אלפי דולר )ראו ביאור  16לדוחות
הכספיים(.

הוצאות
ההלה
וכלליות

1,567

1,183

עיקר השיוי בע מהפרשה לחומ"ס בסך של
כ 113-אלפי דולר בשת  ,2019וכן מגידול
בהוצאות אחזקה ,ביטוח ואחרות בסך של כ-
 120אלפי דולר )ראו ביאור  18לדוחות
הכספיים(.

הוצאות
מכירה ושיווק

765

616

עיקר השיוי בע מגידול בהוצאות שכר בסך
של כ 109-אלפי דולר )ראו ביאור  17לדוחות
הכספיים(.

הפסד תפעולי

3,488

3,619

הקיטון בהפסד התפעולי בע בעיקרו מגידול
בשיעור של כ 3%-ברווחיות הגולמית.
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הוצאות
)הכסות(
מימון ,טו
מסים על
ההכסה
)הטבת מס(
הפסד לשה

סעיף

)(33

196

252

)(79

3,707

3,736

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוי

עיקר השיוי בע מהפרשי שער )ראו ביאור
 19לדוחות הכספיים(.
ראו ביאור  10לדוחות הכספיים.
הקיטון בהפסד הקי בע בעיקרו מגידול
בשיעור של כ 3%-ברווחיות הגולמית ,ומגד
גידול בהוצאות המחקר והפיתוח.

הסברי הדירקטוריון

2020

2019

הכסות

673

5,336

השיוי בע מקיטון בפעילות מכירת
הרובוטים בשל משבר הקורוה.

עלות
ההכסות

286

3,363

עיקר השיוי בע מהקיטון בפעילות מכירת
הרובוטים בשל משבר הקורוה.

הוצאות
מחקר
ופיתוח ,טו

2,554

1,605

עיקר השיוי בע מגידול בהוצאות שכר בסך
של כ 834-אלפי דולר.

הוצאות
ההלה
וכלליות

1,139

817

עיקר הגידול בע מגידול בשכר בסך של כ-
 210אלפי דולר וכן מגידול בהוצאות יועצים
בסך של כ 130-אלפי דולר.

הוצאות
מכירה ושיווק

231

519

עיקר השיוי בע מקיטון בהוצאות יועצים
בסך של כ 266-אלפי דולר.

הפסד תפעולי

3,537

968

עיקר השיוי בע מקיטון בפעילות מכירת
הרובוטים בשל משבר הקורוה.

הוצאות
)הכסות(
מימון ,טו

1,275

)(165

עיקר הגידול בע מהוצאות ריבית ,עמלות
עסקה ,ואופציות לרכישת מיות שיתו בגין
הלוואה שטלה החברה ביום  5במרץ 2020
)ראו ביאור  5לדוחות הכספיים(.

מסים על
ההכסה

4

30

הפסד לשה

4,816

833

עיקר השיוי בע מקיטון בפעילות מכירת
הרובוטים בשל משבר הקורוה.
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 1.6זילות
להלן יתוח תזרימי המזומים של החברה בהתאם לדוחות הכספיים )באלפי דולר(:

סעיף

לתקופה של שים עשר
חודשים שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2019

תזרים
המזומים
מפעילות
שוטפת

)(4,335

תזרים
המזומים
מפעילות
השקעה

)(47

תזרים
המזומים
מפעילות
מימון

2,263

סעיף

2018
)(6,111

)(597

5,131

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוי
2019
2020

תזרים
המזומים
מפעילות
שוטפת

)(4,691

תזרים
המזומים
מפעילות
השקעה

-

תזרים
המזומים
מפעילות
מימון

8,073

הסברי הדירקטוריון

)(2,034

השיוי בע בעיקרו מגידול ברווחיות
הגולמית בשיעור של כ 5%-וחכירה תפעולית
במסגרת הסכם עם לקוח שארעה בשת
.2018
השיוי בע בעיקרו מקיטון בהפקדת
פיקדוות כגד ערבויות ללקוחות

השיוי בע בעיקרו מהפקת מיות בכורה
א' 2בשת  2018בסכום של כ 5,200-אלפי
דולר ,ומגד קבלת הלוואת גישור בסכום של
כ 2,500-אלפי דולר בשת .2019

הסברי הדירקטוריון
השיוי בע בעיקרו מקיטון בפעילות מכירת
הרובוטים כתוצאה ממשבר הקורוה ,אשר
הביא לקיטון ברווחיות הגולמית בסך של כ-
 1,586אלפי דולר ,לצד גידול בהיקף פעילות
המחקר והפיתוח בסך של כ 949-אלפי דולר.
לא חלו שיויים מהותיים בתקופה.

)(23

)(102

השיוי בע בעיקרו מהפקת מיות בכורה
א' 3בשת  2020בסכום של כ 2,500-אלפי
דולר והלוואה שטלה החברה ביום  5במרץ
 ,2020בסך של כ 6,000-אלפי דולר ,ביכוי
הוצאות גיוס ועמלות משתי העסקאות
האמורות ,בסך של כ 400 -אלפי דולר.
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 1.7מקורות המימון
החברה מממת את פעילותה בעיקר מאמצעים עצמיים )הון עצמי ורווחי הפעילות( וגיוסי הון
)כמפורט בפרק  3לתשקיף( .יצוין כי עובר למועד התשקיף ,פרעה החברה אשראי שטלה מגוף
פיסי במהלך תקופת הדוח .לפרטים וספים בדבר מקורות המימון של החברה ,ראו סעיף 6.21
בפרק  6לתשקיף.
בוסף למקורות המימון הקיימים ,תמורת ההפקה לציבור על פי התשקיף ,תשמש את החברה
למימוש האסטרטגיה העסקית שלה ולמימון פעילותה העסקית )לפרטים ראו האמור בפרק 5
לתשקיף(.
 1.8הון חוזר
לפרטים בדבר ההון החוזר של החברה ,ראו סעיף  6.20בפרק  6לתשקיף.
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 .2חלק שי  -חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם
 2.1האחראי על יהול סיכוי שוק בחברה
האחראי על יהול סיכוי שוק בחברה היו אריה לומלסקי המכהן כמהל הכספים )לפרטים אודות
מר לומלסקי ,ראו פרק  7לתשקיף(.
 2.2תיאור סיכוי השוק אליהם חשופה החברה
 2.2.1סיכון אשראי  -החברה מספקת אשראי לטווח קצר )לרוב  30-60ימים( ללקוחותיה במסגרת
התקשרויותיה השוטפות איתם .ככלל ,מכירות החברה ללקוחותיה מתבצעות ביחס
לפרויקטים אשר ממומים על ידי בקים וגופים מוסדיים ,בהתאם לכך ,החוסן הפיסי של
לקוחות החברה בחן על ידי אותם גופים ,הן ביחס ללקוח והן ביחס לפרויקט .בשל כך,
להערכת ההלת החברה סיכון אשראי הלקוחות לו היא חשופה הוא מוך.
 2.2.2שער חליפין  -החברה חשופה לשיויים בשערי חליפין ,לאור העובדה שחלק מהתשלומים
לספקי החברה וההכסות מלקוחותיה עשים במט"ח )רופי או שקל( ,ומגד מרבית הכסות
החברה צמודות למטבע הדולר ארה"ב .לפיכך ,תודות משמעותיות בשערי חליפין עשויות
להשפיע באופן מוגבל על תוצאותיה העסקיות של החברה בתחום הפעילות.
 2.3מדייות החברה ביהול סיכוי השוק
 2.3.1סיכון אשראי  -כאמור לעיל ,החברה מספקת מוצרים ושירותים למתקים פוטו-וולטאיים
תשתיתיים הממומים במימון פרויקטלי )מבקים וגופים מוסדיים( .חוסם הפיסי של
הלקוחות בחן על ידי הגורמים המממים ,והם המחויבים לפירעון התשלומים בגין
המוצרים והשירותים .פרט לכך ,מרבית לקוחות החברה הים מהשחקים המובילים בעולם
בתחום הארגיה הסולארית ובעלי חוסן פיסי גבוה .ככל שבעתיד תחל החברה לספק
מוצרים ושירותים לשחקים ברמת סיכון גבוהה יותר ,החברה תערוך סקר אשראי לאותם
לקוחות פוטציאליים טרם המכירה ומתן השירותים.
 2.3.2שער חליפין  -כון למועד התשקיף ,דירקטוריון החברה החליט על הקמת ועדת גידור,
המורכבת מדירקטורים של החברה ואשר תקבע מדייות ליהול סיכון תודתיות בשערי
חליפין )בסעיף  2זה" :הוועדה" ו"-המדייות" ,בהתאמה(.
 2.4אמצעי פיקוח למימוש מדייות
הוועדה תסייע לדירקטוריון למלא את תפקידו במסגרת הפיקוח שלו בקשר עם יהול סיכוים
הקשורים בחשיפות החברה לתודות בשערי חליפין .הוועדה תקבע תאים ופרמטרים ,להם תהיה
כפופה כל התקשרות עתידית בהסכם תחזוקה מהותי )המהווה מעל  10%מהכסות החברה
מתחזוקה ,או הכולל דמי תחזוקה של מעל  500,000דולר( במדיות הקבועות במדייות ,או בהתאם
לאישור מראש של הוועדה .למועד הדוח ,טרם התכסה הוועדה וטרם קבעו תאים ופרמטרים.
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 .3חלק שלישי  -היבטי ממשל תאגידי
 3.1תרומות
כון למועד התשקיף ,החברה לא אימצה מדייות תרומות .לפרטים אודות כתב אופציה שהועק
לעמותת "תמורה" ,ראו סעיף  3.7.2בפרק  3לתשקיף.
 3.2דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית
דירקטוריון החברה קבע ,בהתאם לסעיף )92א() (12לחוק החברות ,התש"ט") 1999-חוק החברות"(,
כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית ,בהתחשב בגודל החברה ,סוג
פעילותה ,במספר חברי הדירקטוריון ובהרכב דירקטוריון החברה הכולל אשים בעלי יסיון
וכישורים יהוליים ומקצועיים ,הוא שיים ) .(2כון למועד התשקיף ,מכהים בחברה שי
דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית :מר ערן מלר והגב' ג'יפר גדין .לפירוט אודות
הדירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית בחברה ,ראו סעיף  7.1בפרק  7בתשקיף.

בוסף ,בהתאם להוראות חוק החברות ,לפחות אחד מן הדירקטורים החיצויים בחברה ,שימוו על
ידי האסיפה הכללית שלה ,לאחר הצעת יירות הערך לציבור על פי התשקיף ,יהיה בעל מומחיות
חשבואית ופיסית.

 3.3דירקטורים בלתי תלויים
תקון החברה אשר ייכס לתוקף במועד רישום מיות החברה למסחר בבורסה לא כולל הוראות
בדבר מספר הדירקטורים הבלתי תלויים )ובכלל זה דירקטורים חיצויים( אשר יכהו בדירקטוריון
החברה .לפרטים ,ראו האמור בפרק  4לתשקיף.
 3.4דירקטורים חיצויים
בכפוף להשלמת הפקת מיות החברה לציבור על פי תשקיף זה ,בכוות החברה לכס אסיפת בעלי
מיות שעל סדר יומה מיוים של שי דירקטורים חיצויים לחברה ,כמתחייב על פי הדין.
 3.5מבקר פים
כון למועד התשקיף ,טרם מוה מבקר פימי לחברה .החברה תפעל למיוי מבקר פימי לאחר
השלמת ההפקה על פי התשקיף ,בהתאם למועדים הקבועים בדין.

 3.6פרטים בדבר רואה החשבון המבקר
רואה החשבון המבקר של החברה היו  PwC Israelקסלמן וקסלמן ,רואי חשבון )"רואה החשבון
המבקר"(.
שכר טרחת רואה החשבון המבקר קבע במשא ומתן בין ההלת החברה לרואה החשבון המבקר,
בהתאם להיקף העבודה ,לאופי העבודה ,ליסיון העבר ותאי השוק .הגורם המאשר את שכרו של
רואה החשבון המבקר היו דירקטוריון החברה.
להלן פירוט שכר טרחה ושעות עבודתו של רואה החשבון המבקר ,לשים :2018-2019

9

2019
שעות
שירותי ביקורת ושירותים הקשורים 1,784
לביקורת ושירותי מס
שירותים וספים

-

 3.7גילוי בדבר מורשה חתימה בתאגיד
למועד התשקיף ,לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

2018

שכר טרחה
)בש"ח(

שעות

שכר טרחה
)בש"ח(

374,000

993

183,750

-

-

-
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 .4חלק רביעי  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד
4.1

אומדים חשבואיים קריטיים
לפרטים בדבר אומדים חשבואיים קריטיים ראו ביאור  3לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31
בדצמבר .2019

4.2

הערכת שווי
החברה התקשרה עם מעריך השווי ד"ר גיל פיקלשטיין המכהן כשותף מייסד בחברת מעריך השווי
קליר סטרקצ'ר בע"מ )"מעריך השווי"( ,לצורך ביצוע הערכת שווי לכתבי אופציה שהוקצו
למשקיעים ,התחייבות המהווה  6%מסך שווי הכסים של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים
המאוחדים ליום  30ביוי .2020
החברה בחרה להתקשר עם מעריך השווי בשל יסיוו הרב ומקצועיותו בתחום יתוח ותמחור
מכשירים פיסיים מורכבים ,אשר מעיקים לו את הכישורים הדרשים לקביעת השווי ההוגן של
התחייבות זו.
מזמין ההערכה

אריה לומלסקי ,סמכ"ל כספים

ושא ההערכה

השווי ההוגן של כתבי אופציה שהוקצו
למשקיעים

עיתוי ההערכה

ליום  30ביוי 2020

שווי ושא ההערכה שקבע בהתאם להערכה

 965אלפי דולר

זיהוי המעריך ואפיוו

ד"ר גיל פיקלשטיין היו בעל התמחות ספציפית
בתחום יתוח ותמחור מכשירים פיסיים
מורכבים מספר רב של שים .לד"ר גיל פיקלשטיין
תואר  Ph.Dבמימון מהאויברסיטה העברית
בירושלים.

תלות במעריך השווי

לא קיימת תלות
החברה התחייבה לשפות את מעריך השווי בגין
זקים שייגרמו לו כתוצאה משימוש או הכללה של
הערכת השווי בתשקיף או באופן אחר .1התחייבות

1

הסכמי שיפוי עם מעריך השווי

השיפוי לא תחול בגין זקים שייגרמו כתוצאה
מהפרה מכוות או רשלות חמורה של מעריך
השווי .שכר הטרחה של מעריך השווי לא הותה
בתוצאות הערכת השווי או בביצועי החברה.

מודל ההערכה

מודל מובה )(Structural Model

החות עיקריות בבסיס הערכת השווי

סטיית תקן 60% -
תקופה צפויה למימוש  2.5 -שים
ריבית חסרת סיכון 0.17% -

החברה התקשרה עם מעריך השווי ביום  3בספטמבר  .2020על פי הסכם השיפוי עם מעריך השווי קבע כי ,בכל מקרה לא תעלה
חשיפת מעריך השווי לזקים בקשר עם הערכת השווי על סך השווה לשלוש פעמים שכר הטרחה שיתן למעריך השווי בגין
הערכת השווי .עם זאת ,ועל אף החזקות הקבועות בעמדת הסגל המשפטית  30-105של רשות יירות ערך מיום  22ביולי 2015
לעיין תלות של מעריך שווי במזמין ההערכה ,עמדת החברה הה כי מעריך השווי היו בלתי תלוי בחברה ,שכן בהתאם לתוים
המפורסמים באתר האיטרט של מעריך השווי ,קליר סטרקצ'ר בע"מ היו ספק השירותים בין הגדולים בישראל בתחום יתוח
כלכלי ופיסי )המספק ,בין היתר ,גם שירותי הערכת שווי( בעל מויטין מכובד ויסיון רב.
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4.3

אירועים לאחר תאריך המאזן
לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן ,ראו ביאור  23לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31
בדצמבר  2019וכן דוח האירועים הכלול בפרק  9לתשקיף.

ביום  17בובמבר  2020פרסמה החברה מצגת לשוק ההון )ראו דיווח מיידי מתקן מיום  17בובמבר
 ,2020מס' אסמכתא ,2020-01-115411 :המובא על דרך הפיה( .יובהר כי המצגת איה ממצה את
מלוא המידע המובא בתשקיף ואיה מחליפה את הצורך לעיין בו וביתר דיווחי החברה ,והאמור
בה כפוף ,בין היתר ,לגורמים השוים המתוארים בתשקיף אשר עשויים להשפיע על החברה
ופעילותה ,לרבות גורמי הסיכון המאפייים את פעילות החברה.

______________

______________

ערן מלר,

ז'אן סממה,

יו"ר הדירקטוריון

מכ"ל

תאריך 17 15 :בובמבר 2020

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
דירקטוריון אקופיה סיינטיפיק בע"מ )"החברה"( מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר ) 2020יחד " -תקופת הדוח"(,
בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל") 1970-התקנות"(.
דוח דירקטוריון זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי תיאור עסקי החברה כפי שנכלל בפרק  6לתשקיף זה
)"פרק  ("6ודוח הדירקטוריון של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2019ולתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני ") 2020דוח הדירקטוריון השנתי" ו" -התשקיף" ,בהתאמה( .כמו כן,
בפרק  9לתשקיף מצורפים הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30בספטמבר ) 2020להלן יחד -
"הדוחות הכספיים"(.
 .1חלק ראשון  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
1.1

כללי
לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה ,ראו פרק  6לתשקיף.

 1.2אירועים במהלך תקופת הדוח
לפרטים ראו סעיף  6.6בפרק  6לתשקיף לעניין השפעות התפרצות נגיף הקורונה ,וכן סעיפים 3.3.1
בפרק  3לתשקיף.
בהמשך לאמור  5לדוחות הכספיים ,בעניין פירעון ההלוואה שניתנה ע"י פנינסולה לחברה ,ביום 30
בספטמבר  2020החברה פרעה את ההלוואה במלואה ,בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה.
 1.3המצב הכספי
להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים
שחלו בהם )באלפי דולר(:
סעיף

ליום 30
בספטמבר
2020

ליום 30
בספטמבר
2019

ליום 31
בדצמבר
2019

הסברי הדירקטוריון

נכסים
שוטפים

26,109

9,345

9,519

עיקר הגידול נבע בעיקר מגידול במזומנים
ושווי מזומנים בסך  17,237אלפי דולר שנבע
מהשקעת  CIMבסך של  20,000אלפי דולר
בחודש יולי  ,2020סיבוב השקעה על סך 5,000
אלפי דולר במניות בכורה א 3-בחודש ינואר
 2020ומנגד קיטון בסך  6,935אלפי דולר
כתוצאה מהחזר הלוואה ותזרים שלילי נוסף
מפעילות שוטפת.

נכסים בלתי
שוטפים

2,428

3,008

2,878

עיקר השינוי נבע מקיטון בלקוחות לזמן ארוך
וקיטון בפיקדונות מוגבלים ונכסי זכות
שימוש שנבעו מהסכמי חכירה.

סה"כ נכסים

28,537

12,353

12,397
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התחייבויות
שוטפות

2,691

2,547

4,775

אין שינוי מהותי מול ספטמבר  .2019עיקר
השינוי לעומת  31בדצמבר  2019נובע מהמרת
הלוואה המירה למניות במסגרת סבב גיוס
מניות בכורה א.3

התחייבויות
בלתי
שוטפות

11,250

213

176

עיקר הגידול בסך של כ 11,084-אלפי דולר
בשל הקצאת כתבי אופציות ושערוכם
למשקיעים ומלווה.

סה"כ הון

14,596

9,593

7,446

עיקר הגידול נבע מהשקעה של  CIMבחברה
ביולי  2020בסך של  20,000אלפי דולר ,מנגד
הפסד נקי בסך של כ 17,845 -אלפי דולר
לעומת סך של כ 1,543 -אלפי דולר בתקופה
המקבילה אשתקד .הפער נבע בעיקר
מהוצאות מימון ,בגין שערוך אופציות
למשקיעים )שאינן במזומן( ולמלווה וקיטון
בפעילות מכירת רובוטים בעקבות משבר
הקורונה.

סה"כ
התחייבויות
והון

28,537

12,353

12,397

 1.4תוצאות הפעילות
להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים )באלפי דולר(:
לתקופה של
שנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר

לתקופה של
תשעה חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר

2020

2019

2020

2019

2019

הכנסות

968

6,315

295

979

8,046

השינוי נבע מקיטון בפעילות
מכירת הרובוטים בשל משבר
הקורונה.

עלות
ההכנסות

461

3,742

175

379

5,746

עיקר השינוי נבע מהקיטון
בפעילות מכירת הרובוטים
בשל משבר הקורונה.

סעיף

הוצאות
מחקר
ופיתוח,
נטו
הוצאות
הנהלה
וכלליות

הסברי הדירקטוריון

3,949

2,397

1,395

792

3,456

עיקר השינוי נבע מגידול
בהוצאות שכר בסך של כ-
 1,217אלפי דולר.

2,316

1,202

1,177

385

1,567

עיקר הגידול נבע מגידול בשכר
בסך של כ 418-אלפי דולר וכן

3

מגידול בהוצאות יועצים בסך
של כ 370-אלפי דולר.
הוצאות
מכירה
ושיווק

408

580

177

61

765

עיקר השינוי נבע מקיטון
בהוצאות יועצים בסך של כ-
 169אלפי דולר.

הפסד
תפעולי

6,166

1,606

2,629

638

3,488

עיקר השינוי נבע מקיטון
בפעילות מכירת הרובוטים
בשל משבר הקורונה.

הוצאות
)הכנסות(
מימון ,נטו

11,672

)(106

10,397

59

)(33

עיקר הגידול נבע מהוצאות
אופציות
שערוך
בגין
למשקיעים )שאינן במזומן(
ולמלווה בסך של  10,621אלפי
דולר .בנוסף מהוצאות ריבית,
עמלות עסקה ,ואופציות
לרכישת מניות שניתנו בגין
הלוואה שנטלה החברה ביום 5
במרץ ) 2020ראו ביאור 5
לדוחות הכספיים(.

מסים על
ההכנסה

7

43

3

13

252

הפסד
לשנה

17,845

1,543

13,029

710

3,707

עיקר השינוי נבע מהוצאות
מימון שאינן במזומן בגין
שערוך אופציות למשקיעים וכן
מקיטון בפעילות מכירת
משבר
בשל
הרובוטים
הקורונה.

 1.5נזילות
להלן ניתוח תזרימי המזומנים של החברה בהתאם לדוחות הכספיים )באלפי דולר(:

סעיף

לתקופה של תשעה
חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר
2020

תזרים
המזומנים
מפעילות
שוטפת

)(6,066

2019

)(3,653

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר
2020

)(1,312

2019

)(1,547

לתקופה של
שנים עשר
חודשים
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר

הסברי הדירקטוריון

2019

)(4,335

השינוי נבע בעיקרו
מקיטון בפעילות מכירת
כתוצאה
הרובוטים
ממשבר הקורונה ,אשר
הביא לקיטון ברווחיות

4

הגולמית בסך של כ-
 2,066אלפי דולר.
תזרים
המזומנים
מפעילות
השקעה

19

תזרים
המזומנים
מפעילות
מימון

21,450

)(71

)(156

)(44

13,377

)(119

)(54

)(47

2,263

שינויים
חלו
לא
מהותיים בתקופה.

השינוי נבע בעיקרו
מהנפקת מניות בכורה
א' 5בשנת  2020בסכום
של כ 20,000-אלפי דולר

 1.6מקורות המימון
החברה מממנת את פעילותה בעיקר מאמצעים עצמיים )הון עצמי ורווחי הפעילות( וגיוסי הון
)כמפורט בפרק  3לתשקיף( .יצוין כי עובר למועד התשקיף ,פרעה החברה אשראי שנטלה מגוף
פיננסי במהלך תקופת הדוח .לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של החברה ,ראו סעיף 6.21
בפרק  6לתשקיף.
בנוסף למקורות המימון הקיימים ,תמורת ההנפקה לציבור על פי התשקיף ,תשמש את החברה
למימוש האסטרטגיה העסקית שלה ולמימון פעילותה העסקית )לפרטים ראו האמור בפרק 5
לתשקיף(.
 1.7הון חוזר
ההון החוזר של החברה מורכב מנכסים שוטפים הכוללים יתרות מזומנים ושווי מזומנים ,יתרות
לקוחות וחייבים אחרים ומלאי ,בניכוי התחייבויות שוטפות הכוללות יתרות ספקים וזכאים
אחרים.
להלן נתונים לגבי ההון החוזר של החברה )עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות(,
ליום  30בספטמבר :2020

נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף ההתחייבויות
השוטפות על הנכסים
השוטפים

הסכום שנכלל בדוחות הכספיים
ליום  30בספטמבר ) 2020אלפי דולר(
26,109
2,691
23,418

5
חלק שני  -חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
לפרטים אודות חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ,ראו סעיף  2לדוח הדירקטוריון השנתי.
 .2חלק שלישי  -היבטי ממשל תאגידי
 2.1תרומות
לא חלו שינויים מהותיים בתקופה הדוח ביחס לגילוי שניתן בנושא זה בסעיף  3.1לדוח הדירקטוריון
השנתי.
 2.2דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא חלו שינויים בהרכב ובמספר הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית של החברה
כמפורט בסעיף  3.2לדוח הדירקטוריון השנתי.
 2.3דירקטורים בלתי תלויים
תקנון החברה אשר ייכנס לתוקף במועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה לא כולל הוראות
בדבר מספר הדירקטורים הבלתי תלויים )ובכלל זה דירקטורים חיצוניים( אשר יכהנו בדירקטוריון
החברה .לפרטים ,ראו האמור בפרק  4לתשקיף.
 2.4גילוי בדבר מורשה חתימה בתאגיד
למועד התשקיף ,לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
 .3חלק רביעי  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
3.1

אומדנים חשבונאיים קריטיים
לפרטים בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים ראו ביאור  3לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31
בדצמבר .2019

3.2

הערכת שווי
החברה התקשרה עם מעריך השווי ד"ר גיל פינקלשטיין המכהן כשותף מייסד בחברת מעריך השווי
קליר סטרקצ'ר בע"מ )"מעריך השווי"( ,לצורך ביצוע הערכת שווי לכתבי אופציה שהוקצו
למשקיעים ,התחייבות המהווה  34%מסך שווי הנכסים של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים
המאוחדים ליום  30בספטמבר .2020
החברה בחרה להתקשר עם מעריך השווי בשל ניסיונו הרב ומקצועיותו בתחום ניתוח ותמחור
מכשירים פיננסיים מורכבים ,אשר מעניקים לו את הכישורים הנדרשים לקביעת השווי ההוגן של
התחייבות זו.
מזמין ההערכה

אריה לומלסקי ,סמנכ"ל כספים

נושא ההערכה

השווי ההוגן של כתבי אופציה שהוקצו
למשקיעים

עיתוי ההערכה

ליום  30בספטמבר 2020

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה

 9,586אלפי דולר
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זיהוי המעריך ואפיונו

ד"ר גיל פינקלשטיין הינו בעל התמחות ספציפית
בתחום ניתוח ותמחור מכשירים פיננסיים
מורכבים מספר רב של שנים .לד"ר גיל פינקלשטיין
תואר  Ph.Dבמימון מהאוניברסיטה העברית
בירושלים.

תלות במעריך השווי

לא קיימת תלות
החברה התחייבה לשפות את מעריך השווי בגין
נזקים שייגרמו לו כתוצאה משימוש או הכללה של
הערכת השווי בתשקיף או באופן אחר  .1התחייבות

1

הסכמי שיפוי עם מעריך השווי

השיפוי לא תחול בגין נזקים שייגרמו כתוצאה
מהפרה מכוונת או רשלנות חמורה של מעריך
השווי .שכר הטרחה של מעריך השווי לא הותנה
בתוצאות הערכת השווי או בביצועי החברה.

מודל ההערכה

מודל מובנה )(Structural Model

הנחות עיקריות בבסיס הערכת השווי

סטיית תקן 60% -
תקופה צפויה למימוש  -חודשיים
ריבית חסרת סיכון 0.17% -

כמפורט בפרק ד' לדוח זה ,החברה התקשרה עם מעריך השווי ביום  3בספטמבר  .2020על פי הסכם השיפוי עם מעריך השווי
נקבע כי ,בכל מקרה לא תעלה חשיפת מעריך השווי לנזקים בקשר עם הערכת השווי על סך השווה לשלוש פעמים שכר הטרחה
שניתן למעריך השווי בגין הערכת השווי .עם זאת ,ועל אף החזקות הקבועות בעמדת הסגל המשפטית  30-105של רשות ניירות
ערך מיום  22ביולי  2015לעניין תלות של מעריך שווי במזמין ההערכה ,עמדת החברה הנה כי מעריך השווי הינו בלתי תלוי
בחברה ,שכן בהתאם לנתונים המפורסמים באתר האינטרנט של מעריך השווי ,קליר סטרקצ'ר בע"מ הינו ספק השירותים בין
הגדולים בישראל בתחום ניתוח כלכלי ופיננסי )המספק ,בין היתר ,גם שירותי הערכת שווי( בעל מוניטין מכובד וניסיון רב.

7

3.3

אירועים לאחר תאריך המאזן
לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן ,ראו ביאור  11לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 30
בספטמבר  2020וכן דוח האירועים הכלול בפרק  9לתשקיף.

______________

______________

ערן מלר,

ז'אן סממה,

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל

תאריך 17 :בנובמבר 2020

ז1-

פרק  :7יהול החברה
החברה1

דירקטוריון
להלן יובאו פרטים בדבר הדירקטורים המכהים בחברה:
ערן מלר

שם:
שם באגלית:

אורן רוזבך

Eran Meller

גיא הרמלין

Oren Rozenbach

ג'יפר גדין

Guy Asher Harmelin

אברהם שמש
Avraham Shemesh

Jennifer Gandin

תפקיד:

יו"ר הדירקטוריון

דירקטור

דירקטור

דירקטורית

דירקטור

מספר תעודת זהות /
דרכון:

028650091

034408211

03581283

503385770
)דרכון אמריקאי(

21097992
)דרכון ישראלי(

 3במרץ 1978

 14בדצמבר 1978

 1ביוי 1970

 30ביואר 1962

רח' האורים  ,10כפר
שמריהו

רח' התמר  ,6רשפון

תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין :רח' הרברט סמואל  ,10תל
 11במרץ 1971
אביב

תיות:
תחילת כהוה כדירקטור:
בוועדת
חברות
דירקטוריון:
האם החברה רואה בו כבעל
חשבואית
מומחיות
ופיסית:
האם החברה רואה בו כבעל
כשירות מקצועית:
הדירקטור היו עובד של
התאגיד ,של חברה בת או
חברה קשורה שלו או של
בעל עיין בו:

4700 Wilshire Blvd., Los
Angeles, CA 90010

4700 Wilshire Blvd., Los
Angeles, CA 90010

ישראלית

ישראלית

ישראלית

אמריקאית

ישראלית ,אמריקאית

 7ביואר 2013

 26באוגוסט 2013

 22בובמבר 2017

 13ביולי 2020

 13ביולי 2020

לא

לא

לא

לא

לא

כן

לא

לא

כן

לא

כן

כן

כן

כן

כן

כן ,מכהן כיו"ר הדירקטוריון
של החברה

מכהן כדירקטור גם ב-
Ecoppia Scientific LLP
)שותפות בבעלות מלאה של
החברה המרכזת את פעילות
הקבוצה בהודו(

לא

 1יצוין ,כי ביום ]__[ בובמבר  2020ה"ה משה מלר סיים את כהותו כדירקטור בחברה ]טרם בוצע למועד הטיוטה[.

לא

לא

השכלה:

עיסוק ב-
האחרוות:
תאגידים
כדירקטור:

5

השים

בהם

משמש

תואר ראשון ) (B.Aבכלכלה
ויהול מהטכיון .תואר שי
במהל עסקים ויחסים
בילאומיים מColumbia -
 Universityבארה"ב

תואר ראשון )(LL.B
במשפטים ,תואר ראשון
) (B.Aביהול תואר שי
) (M.Aבפילוסופיה
מאויברסיטת תל אביב

תואר דוקטור לרפואה )(M.D
מאויברסיטת פירצה,
איטליה

מכ"ל החברה

שכיר בחברת גלובל וילג'
ייעוץ בע"מ ,בעלים של חברת
De-Gez Ltd.

סמכ"ל השקעות
אלטרטיביות בהראל חברה
לביטוח בע"מ

תואר ראשון ) (B.Sבמהל
עסקים מאויברסיטת ברקלי
בקליפוריה ,תואר שי
) (MBAבמהל עסקים מבית
הספר למהל עסקים של
אויברסיטת קולומביה
מהלת בכירה בקבוצת
ההשקעות של CIM

--

שותף מייסד וחבר בוועדות
ההשקעות ויהול הכסים ב
CIM

Tsumego Ltd
Tesuji Ltd

--

Idomoo

Biond Biologics Ltd

Cyber Observer

QM technologies Inc

Altris Ltd

Ein Tal Ltd

De - Gez Ltd

Ein Tal Hadassa Ltd

Sightx

Tabit Technologies Ltd

 SkyPowerוחברות בות
שלה

 SkyPowerוחברות בות
שלה

Oxford
Nanopore
Technologies Ltd

קרבה משפחתית לבעל
עיין אחר בחברה:

כן ,בו של משה מלר
)דירקטור ובעל מיות
בחברה(

חתן של שאול שי ,בעל עיין
בחברה

--

ז2-

--

--

ז3-

ושאי משרה בכירה
ערן דגי
ז'אן סממה
שם
Jean Salomon
שם באגלית
תפקיד

Ziv Ramati Miller Anat Cohen
Ido Mulad
Nalin Sharma
Eran Dgani
Segev
Scemama
סמכ"לית שיווק סמכ"ל טכולוגיה סמכ"ל כספים
סמכ"ל אסיה ,מועסק סמכ"ל מו"פ
סמכ"ל תפעול
מכ"ל
ע"י אקופיה הודו
306004078
021801766
033370099
032820938
K8662110
023073596
015210792

מס' תעודת
זהות  /דרכון
 19ביוי 1970
תאריך לידה
מועד תחילת  1באפריל 2020
הכהוה
תואר ראשון
השכלה

עיסוקו בחמש
השים
האחרוות

בן משפחה של
ושא משרה
אחר או בעל
עיין בחברה

לין שארמה

עידו מולד

עת כהן שגב זיו רמתי מילר

אריה לומלסקי אוסקר איירה
Arye Lumelsky

 18בדצמבר  27 1976ביוי 1983

 14בובמבר 1967

 5ביולי 1983

 3באוגוסט 1978

 4בדצמבר 2016

 1באפריל 2017

 15בספטמבר  1 2020ביואר 2014

תואר ראשון
תואר ראשון בהדסת תואר ראשון
תואר ראשון )(B.A
בחשבואות וכלכלה
) (B.Sc.בהדסת )(B.A Des.
מכוות )(B.Tech
בכימיה ומחשבים
מאויברסיטת תל
מהאויברסיטה הפתוחה; מהמכון הטכולוגי הודו חשמל מהטכיון; מהאקדמיה
לעיצוב ואמות
) ,(BHUווארסי; תואר תואר ראשון
אביב .תואר שי במהל תעודת מהדס מכוות
עסקים )(MBA
) (B.Aבפיזיקה בצלאל
מאויברסיטת
שי במהל עסקים
מאויברסיטת
Berufsakademie
) (MBAמאויברסיטת מהטכיון; תואר
 ,INSEADפוטבלו,
בשטוטגרט ,גרמיה
שי במהל עסקים
היידרבאד.
צרפת
)(MBA
מאויברסיטת
חיפה.
 VP Operationsבחברת Vice President of
מהלת שיווק
סמכ"ל מחקר
מכ"ל שיכון וביוי
ארגיה ,סמכ"ל ;Scodix REG
ופיתוח בחברת היי בחברה
 Solarבחברת
& Europe
סק מעבדות; ראש
 ;RattanIndiaמהל
אסטרטגיה בכיר בחברת קבוצת הדסת
International
& Trading
 TATA Power Solarמערכת בחברת
,Commodities
אלביט
Renewable Energy
 ,Groupמכ"ל
Petrotec AG
------

 1במרץ 2020

Oscar Aira
סמכ"ל מכירות
AAD874114

 23בפברואר  10 1985ביולי 1977
 4בפברואר 2018

 17באוגוסט 2020

תואר ראשון ) (B.Sc.תואר ראשון
תואר ראשון בהדסת
בחשבואות וכלכלה תעשייה ויערות
בהדסת תוכה
)הדסת חשמל ,מדעי מאויברסיטת בן מהמכון הטכולוגי
המחשב(
גוריון .תואר שי באויברסיטת מדריד;
מאויברסיטת תל
במשפטים ) (MAתואר שי במהל
אביב
מאויברסיטת בר עסקים )(MBA
אילן
מאויברסיטת ווארה
במדריד

 Electronic Groupאליסט בחברת
 Managerבחברת אמדוקס; יועץ
GI.VIEW
בחברת KPMG

--

--

מהל מכירות ראשי
בחברת STI
 ;Norlandמכ"ל
פעילות ברזיל
ואורוגוואי בחברת
ESTEYCO Brazil

--

ז4-

הוראות בתקון החברה ביחס לדירקטוריון החברה וושאי משרה
הוראות תקון החברה ביחס לדירקטוריון החברה וושאי משרה בחברה מובאות בתשקיף זה בדרך
של הפיה לתקון החברה אשר ייכס לתוקף עם השלמת ההפקה על פי תשקיף זה ,המצורף כספח
א' לתשקיף:
סעיף בתקון החברה
ושא
91-93
תפקיד הדירקטוריון ,סמכויות הדירקטוריון
86-89 ,84
מיוי דירקטוריון ,הפסקת כהוה וזכויות הצבעה
85
דירקטור חליף
94-106
ישיבות הדירקטוריון
107-111
ועדות דירקטוריון
112-114
המהל הכללי
125-128
תוקף פעולות ואישור עסקות שאין חריגות
156
פטור ,ביטוח ושיפוי

פרטים וספים

המשרד הרשום של החברה

-

עורכי הדין של החברה להפקה זו

-

רואי החשבון של החברה

-

אקופיה סייטיפיק בע"מ
מדית היהודים  ,89הרצליה
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
דיאל פריש  ,3תל אביב
 - PWCקסלמן וקסלמן
המרד  ,25תל אביב

ח1-

פרק  :8בעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה
8.1

תגמולים לבעלי עיין וושאי משרה בכירה
להלן פירוט התגמולים שיתו לבעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה בתקופה של שישה חודשים
שסתיימו ביום  30ביוי  ,2020ובכל אחת מהשים ) 2018-2019באלפי דולר ,במוחי עלות שתית
לחברה( ,1לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה או
בתאגיד שבשליטתה )בכללם לפחות שלושה ושאי משרה בכירה בחברה עצמה( ,אשר התגמולים יתו
בקשר עם כהותו בחברה או בתאגיד בשליטתה.

 1התגמולים לעובדים בישראל הים בש"ח ,והתגמולים לעובדים בהודו הים ברופי הודי .הסכומים מתורגמים לדולר לפי שער
החליפין הממוצע של התקופה הרלווטית.

ח2-

 8.1.1להלן פרטים אודות התקופה של שישה חודשים שסתיימה ביום  30ביוי :2020
פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

שם
ערן מלר
ז'אן סממה
ערן דגי
לין שארמה
עת כהן שגב

דירקטוריון2

יו"ר
מכ"ל
סמכ"ל תפעול
סמכ"ל אסיה
סמכ"לית שיווק

100%
100%
100%
100%
100%

שיעור החזקות
החברה
בהון
לסוף התקופה
16.9%
-

תגמולים בעבור שירותים )באלפי דולר(
מבוסס דמי
שכר מעק תשלום
יהול
מיות

דמי
ייעוץ

-

-

85
108
90
77
64

163
8
8

10
-

עמלה

אחר

-

-

תגמולים אחרים )באלפי דולר(
ריבית דמי שכירות אחר

-

-

סה"כ
דולר(

)באלפי

85
271
97
87
71

-

 8.1.2להלן פרטים אודות שת :2019
פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

ערן מלר
ערן דגי
לין שארמה
עת כהן שגב
רמתי
זיו
מילר

מכ"ל
סמכ"ל תפעול
סמכ"ל אסיה
סמכ"לית שיווק
סמכ"ל
טכולוגיה

היקף
משרה
100%
100%
100%
100%
80%

תגמולים בעבור שירותים )באלפי דולר(
שכר

מעק

מבוסס

תשלום
מיות

אחרים

דמי
יהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

תגמולים
דולר(
ריבית דמי
שכירות

)באלפי

סה"כ
דולר(

)באלפי

שיעור החזקות
החברה
בהון
לסוף התקופה
18.43%
-

166
170
161
124

11
-

-

-

-

-

-

-

-

-

166
170
172
124

-

124

-

12

-

-

-

-

-

-

-
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 2ערן מלר כיהן כמכ"ל החברה עד לחודש אפריל  ,2020ומכהן כיו"ר הדירקטוריון החל מיום  1באפריל ) 2020כמפורט בסעיף  8.2.18.2.1להלן(.

אחר
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 8.1.3להלן פרטים אודות שת :2018
פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

ערן מלר
ערן דגי
לין שארמה
עת כהן
שגב
זיו רמתי
מילר

מכ"ל
סמכ"ל תפעול
סמכ"ל אסיה
סמכ"לית
שיווק
סמכ"ל
טכולוגיה

היקף
משרה

תגמולים בעבור שירותים )באלפי דולר(
שיעור החזקות
בהון החברה
לסוף התקופה
18.44%
-

164
169
124

15

6
-

-

-

-

-

-

-

-

164
175
139

100%

-

119

-

1

-

-

-

-

-

-

-

120

80%

-

127

-

25

-

-

-

-

-

-

-

152

100%
100%
100%

שכר

מעק

מבוסס

תשלום
מיות

דמי
יהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

תגמולים אחרים )באלפי
דולר(
אחר
ריבית דמי
שכירות

סה"כ
דולר(

)באלפי

ח4-

 8.2תיאור הסכמי העסקה של ושאי המשרה המפורטים לעיל
 8.2.1מר ערן מלר ,יו"ר הדירקטוריון של החברה
עד לחודש מרץ  ,2020כיהן מר ערן מלר )ממייסדי החברה( )"מר מלר"( ,כמכ"ל החברה ,וביום
 1באפריל  2020מוה ליו"ר דירקטוריון החברה )בהיקף משרה מלאה(.
בתמורה להעסקתו זכאי מר מלר לשכר חודשי בסך של  40,000ש"ח ברוטו ,המשקף לחברה עלות
חודשית של  50,000ש"ח .בהתאם להסכם העסקתו ,בוסף לשכר החודשי זכאי מר מלר לתאים
המפורטים להלן :רכב צמוד ,אשר בעלות החזקתו ,לרבות עלויות המס הגזרות משווי השימוש
ברכב ושאת החברה; הוצאות טלפון ייד; חופשה שתית בת  20ימים; דמי מחלה ודמי הבראה
על פי דין; הפרשות לפסיה וביטוח מהלים; וקרן השתלמות .בין הצדדים קבעה תקופת הודעה
מוקדמת בת  60יום .בהסכם קבעה התחייבות לסודיות ותיית אי-תחרות במשך  6חודשים
לאחר סיום ההעסקה.
 8.2.2מר ז'אן סממה ,מכ"ל החברה
מר ז'אן סממה )"מר סממה"( מכהן כמכ"ל החברה במשרה מלאה ) (100%החל מיום  23במרץ
 .2020בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מר סממה לשכר חודשי בסך של  70,000ש"ח ברוטו,
המשקף לחברה עלות חודשית של  126,000ש"ח .ככל שתתבצע עסקת רכישה או הפקה לציבור
)כהגדרתן בהסכם( יעלה השכר החודשי ל 95,000-ש"ח החל ממועד השלמת הרכישה או ההפקה
לציבור .בהתאם להסכם העסקתו ,בוסף לשכר החודשי זכאי מר סממה לתאים המפורטים
להלן :רכב צמוד ,אשר בעלות החזקתו ,לרבות עלויות המס הגזרות משווי השימוש ברכב ושאת
החברה; הוצאות טלפון ייד; חופשה שתית בת  24ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין;
הפרשות לפסיה וביטוח מהלים; קרן השתלמות.
בוסף ,בהתאם לתאי כהותו ,יהיה מר סממה זכאי לבווס שתי ,בהתאם לתכית עמידה
ביעדים מדידים אשר לאחר השלמת ההפקה על פי תשקיף זה ,ייקבעו מדי שה קלדרית מראש
על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון.
עמידה בכל היעדים שקבעו תזכה את המכ"ל בבווס שתי שבכל מקרה לא יפחת מ 4 -משכורות
חודשיות של מר סממה בטרם מועד ההפקה ,אולם ככל שתתבצע הפקה לציבור ,החל מהשה
הקלדרית העוקבת למועד ההפקה ,סך הבווס השתי לא יפחת מ 9 -משכורות חודשיות של מר
סממה לאחר מועד ההפקה.3
הבווס השתי לשת  2020מורכב מ 3-יעדים ,אשר בחית העמידה בכל יעד תיעשה בפרד,
כמפורט להלן:
 .1יעד מחזור מכירות :במקרה בו תגיע החברה ליעד המטרה שקבע לאותה שה  -יהיה
המכ"ל זכאי למעק בגין רכיב זה בסכום בסך  93,333ש"ח )"בווס יעד מכירות"( .אולם,
ככל שתתבצע הפקה לציבור במהלך חודש ובמבר  ,2020יהיה המכ"ל זכאי ,על פי הוסחה
שקבעה בהסכם ההעסקה ,למעק בגין רכיב זה בסך  125,278ש"ח .יעד מחזור המכירות
כולל תאי סף לפיו ככל שהחברה תגיע ליעד מיימום ,יקבל המכ"ל חלק יחסי בבווס יעד
המכירות ,על פי הוסחה שקבעה בהסכם ההעסקה .בחית העמידה ביעד זה תתבצע על פי

 3יצוין ,כי בעקבות השלמת ההפקה ואימוץ מדייות התגמול של החברה ,תאי הכהוה של מר סממה יהיו כפופים למדייות
התגמול כאמור.
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דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים השתיים של החברה ביחס לשה הרלווטית.
להערכת החברה ,על בסיס התוים הקיימים בידיה למועד התשקיף ,עד לתום שת 2020
יעד זה לא צפוי להיות מושג.
 .2יעד הזמות :במקרה בו תגיע החברה ליעד המטרה שייקבע לאותה שה  -יהיה המכ"ל זכאי
למלוא המעק בגין רכיב זה בסכום בסך  93,333ש"ח .אולם ,ככל שתתבצע הפקה לציבור
במהלך חודש ובמבר  ,2020יהיה המכ"ל זכאי ,על פי הוסחה שקבעה בהסכם ההעסקה,
למעק בגין רכיב זה בסך  125,278ש"ח .למועד התשקיף ,יעד זה הושג ועל כן מר סממה צפוי
להיות זכאי למעק בגין רכיב זה.
 .3הפקה לציבור :ככל והחברה תבצע הפקה ראשוה לציבור בבורסה ליירות ערך בתל אביב
עד ליום  31בדצמבר  2020ומר סממה המשיך לשמש כמכ"ל החברה עד ליום ההפקה ,יהיה
המכ"ל זכאי למעק בסכום השווה ל 250 -אלף דולר ארה"ב 4בגין רכיב זה.
החברה תכלול גילוי על עיקרי היעדים שקבעו בפועל למר סממה לשת  ,2020וזאת במסגרת
הגילוי הדרש בדוח התקופתי של החברה לשת .2020
בין הצדדים קבעה תקופת הודעה מוקדמת בת  90יום .מר סממה יהיה זכאי למעק פיטורין
בגובה  3משכורות חודשיות )בכפוף לאמור בהסכם( וכן קבעה בהסכם התחייבות לסודיות
ותיית אי-תחרות במשך  6חודשים לאחר סיום ההעסקה.
ביום  1באפריל ") 2020מועד העקה"( הועקו למר סממה  26,536כתבי אופציה על פי תוכית
האופציות של החברה כמפורט בסעיף  3.5.1לתשקיף )"תכית האופציות"( במחיר מימוש של
 55.34דולר למיה ובהתאם למועדי הבשלה על פי  3שים 33% :מכתבי האופציה יבשילו בחלוף
שה ממועד העקה ,ויתרת כתבי האופציה יבשילו בחלקים מדי רבעון במשך  24החודשים
שלאחר מכן .במקרה של עסקת מכירת החברה ,כהגדרתה בהסכם ,יואץ חלק יחסי מתוך כתבי
האופציה שטרם הבשילו ,ביחס שבין ) (1תקופת ההעסקה עד למועד עסקת המכירה ו36 (2) -
חודשים; ובוסף  50%מיתרת כתבי האופציה שטרם הבשילו ,ויהיו יתים למימוש מיידית,
בהתאם למפורט בהסכם.
בכפוף להשלמת ההפקה ופיצול ההון כמפורט בפרק  3לעיל ,תהייה בידי מר סממה 2,653,600
אופציות יתות למימוש ל 2,653,600 -מיות רגילות במחיר מימוש של  0.5534דולר למיה ,אשר
טרם הבשילו למועד התשקיף.
 8.2.3הסכם עם ערן דגי ,סמכ"ל התפעול
מר ערן דגי )"מר דגי"( מכהן כסמכ"ל תפעול ) (COOבמשרה מלאה ) (100%החל מיום 4
בדצמבר  .2016בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מר דגי לשכר חודשי בסך של  42,000ש"ח
ברוטו ,המשקף לחברה עלות חודשית של  53,000ש"ח .בהתאם להסכם העסקתו ,בוסף לשכר
החודשי זכאי מר דגי לתאים המפורטים להלן :רכב צמוד ,אשר בעלות החזקתו ושאת החברה;
הוצאות טלפון ייד; חופשה שתית בת  18ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות
לפסיה וביטוח מהלים; וקרן השתלמות .בין הצדדים קבעה תקופת הודעה מוקדמת בת 30
יום .בהסכם קבעה התחייבות לסודיות ותיית אי-תחרות במשך  6חודשים לאחר סיום
ההעסקה.

 4בהתאם לשער החליפין במועד ההפקה.

ח6-

ביום  25באוקטובר  2016הועקו למר דגי  2,226כתבי אופציה על פי תוכית האופציות במחיר
מימוש של  17.763דולר למיה ובהתאם למועדי הבשלה על פי  3שים ,אשר כון למועד התשקיף,
הבשילו במלואן.5
ביום  1במרץ ") 2020מועד העקה"( הועקו למר דגי  1,000כתבי אופציה וספים על פי תוכית
האופציות במחיר מימוש של  58.49דולר למיה ובהתאם למועדי הבשלה על פי  3שים33% :
מכתבי האופציה יבשילו בחלוף שה ממועד העקה ,ויתרת כתבי האופציה יבשילו בחלקים מדי
רבעון במשך  24החודשים שלאחר מכן .במקרה של עסקת מכירת החברה ,כהגדרתה בהסכם,
יואצו  50%מכתבי האופציה שטרם הבשילו ,ויהיו יתים למימוש מיידית.
בכפוף להשלמת ההפקה ופיצול ההון כמפורט בפרק  3לעיל ,תהייה בידי מר דגי 222,600
אופציות יתות למימוש ל 222,600 -מיות רגילות במחיר מימוש של  0.5849דולר למיה ,מתוכן
 122,600אופציות אשר הבשילו למועד התשקיף.
 8.2.4הסכם עם זיו רמתי מילר ,סמכ"ל טכולוגיה
מר זיו רמתי מילר )"מר רמתי"( מכהן כסמכ"ל טכולוגיה )) (CTOבמשרה חלקית ) ((80%החל
מיום  1במרץ  .2020בתפקידו הקודם בחברה ,כיהן מר רמתי כסמכ"ל מחקר ופיתוח .בתמורה
להעסקתו בחברה זכאי מר רמתי לשכר חודשי בסך של  28,800ש"ח ברוטו )כולל שעות וספות(,
המשקף לחברה עלות חודשית של  37,000ש"ח .בהתאם להסכם העסקתו ,בוסף לשכר החודשי
זכאי מר רמתי לתאים המפורטים להלן :רכב צמוד ,אשר בעלות החזקתו ושאת החברה;
הוצאות טלפון ייד; חופשה שתית בת  16ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות
לפסיה וביטוח מהלים; וקרן השתלמות .בין הצדדים קבעה תקופת הודעה מוקדמת בת 30
יום .בהסכם קבעה התחייבות לסודיות ותיית אי-תחרות במשך  6חודשים לאחר סיום
ההעסקה.
ביום  22באוגוסט  2017הועקו למר רמתי  2,226כתבי אופציה על פי תכית האופציות במחיר
מימוש של  17.763דולר למיה ובהתאם למועדי הבשלה על פי  3שים.
בכפוף להשלמת ההפקה ופיצול ההון כמפורט בפרק  3לעיל ,יהיו בידי מר רמתי 222,600
אופציות יתות למימוש ל 222,600 -מיות רגילות במחיר מימוש של  0.17763דולר למיה ,אשר
הבשילו במלואן.
 8.2.5הסכם עם עת כהן שגב ,סמכ"לית שיווק
גב' עת כהן שגב )"גב' שגב"( מכהת כסמכ"לית שיווק ) (VP Marketingבמשרה מלאה )(100%
החל מיום  1ביואר  .2014בתמורה להעסקתה בחברה זכאית גב' שגב לשכר חודשי בסך של
 29,000ש"ח ברוטו )כולל שעות וספות( ,המשקף לחברה עלות חודשית של  38,000ש"ח .בהתאם
להסכם העסקתה ,בוסף לשכר החודשי זכאית גב' שגב לתאים המפורטים להלן :הוצאות טלפון
ייד; חופשה שתית בת  20ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות לפסיה וביטוח
מהלים; וקרן השתלמות .בין הצדדים קבעה תקופת הודעה מוקדמת בת  90יום .בהסכם קבעה
התחייבות לסודיות ותיית אי-תחרות במשך  6חודשים לאחר סיום ההעסקה.

 5במהלך שת  ,2020מר דגי מימש  1,000כתבי אופציה במסגרת סבב השקעה בכורה א' 5של  .CIMלפרטים ראו סעיף )3.2.1 (4
לתשקיף.
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בימים  9בובמבר  2014ו 1 -ביואר  2017הועקו לגב' שגב  1,845ו 381 -כתבי אופציה ,בהתאמה,
על פי תוכית האופציות במחיר מימוש של  17.763דולר למיה ,ובהתאם למועדי הבשלה על פי
 3שים ,אשר כון למועד התשקיף ,הבשילו במלואן .6ביום  1במרץ ") 2020מועד העקה"( הועקו
לגב' שגב  1,000כתבי אופציה על פי תוכית האופציות במחיר מימוש של  58.49דולר למיה
ובהתאם למועדי הבשלה על פי  3שים 33% :מכתבי האופציה יבשילו בחלוף שה ממועד
העקה ,ויתרת כתבי האופציה יבשילו בחלקים מדי רבעון במשך  24החודשים שלאחר מכן.
במקרה של עסקת מכירת החברה ,כהגדרתה בהסכם ,יואצו  50%מכתבי האופציה שטרם
הבשילו ,ויהיו יתים למימוש מיידית.
בכפוף להשלמת ההפקה ופיצול ההון כמפורט בפרק  3לעיל ,יהיו בידי גב' שגב  212,600אופציות
יתות למימוש ל 212,600 -מיות רגילות במחיר מימוש של  0.5849דולר למיה  ,מתוכן 112,600
אופציות אשר הבשילו למועד התשקיף.
 8.2.6הסכם עם לין שארמה ,סמכ"ל אסיה
מר לין שארמה )"מר שארמה"( מועסק ע"י אקופיה הודו כסמכ"ל אסיה במשרה מלאה )(100%
החל מיום  1באפריל  ,2017במשרדי החברה בגורגאון ,הודו .בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מר
שארמה לשכר חודשי בסך של  916,666רופי הודי )כ 42,700-ש"ח( ברוטו ,המשקף לחברה עלות
חודשית של  50,000ש"ח .בהתאם להסכם העסקתו ,יספק מר שארמה לאקופיה הודו את
השירותים הבאים :פיתוח קשרים עסקיים לקידום מוצרי החברה; ביצוע פעילויות לפיתוח עסקי
לרבות השתתפות בכסים ,אירועים ו-וובירים; הצגת לקוחות פוטציאליים; גיוס ויהול
עובדים; מתן שירותים לאקופיה הודו בקשר עם אסטרטגיות החברה בהודו .בוסף למשכורת
חודשית ,יהיה זכאי מר שארמה לבווס שתי ,אשר ייקבע בהתאם לעמידה ביעדים כפי שיוסכם
בתחילת כל שה בין הדירקטוריון ומר שארמה .בין הצדדים קבעה תקופת הודעה מוקדמת בת
 30יום .בהסכם קבעה התחייבות לסודיות ותיית אי-תחרות במשך  6חודשים לאחר סיום
ההעסקה .הסכם העסקה כולל תיית שיפוי של מר שארמה ,בגין זקים או הפסדים שגרמו לו
במסגרת העסקתו.
ביום  31באוגוסט  2017הועקו למר שארמה  2,000כתבי אופציה על פי תוכית האופציות במחיר
מימוש של  109.79דולר למיה ובהתאם למועדי הבשלה על פי  3שים ,אשר כון למועד התשקיף,
הבשילו במלואן.
ביום  11באוגוסט ") 2020מועד העקה"( הועקו למר שארמה  800כתבי אופציה על פי תוכית
האופציות במחיר מימוש של  58.49דולר למיה ובהתאם למועדי הבשלה על פי  3שים33% :
מכתבי האופציה יבשילו בחלוף שה ממועד העקה ,ויתרת כתבי האופציה יבשילו בחלקים מדי
רבעון במשך  24החודשים שלאחר מכן .במקרה של עסקת מכירת החברה ,כהגדרתה בהסכם,
יואצו  50%מכתבי האופציה שטרם הבשילו ,ויהיו יתים למימוש מיידית.
בכפוף להשלמת ההפקה ופיצול ההון כמפורט בפרק  3לעיל ,יהיו בידי מר שארמה 280,000
אופציות יתות למימוש ל 280,000 -מיות רגילות במחיר מימוש של  0.5849דולר למיה ,מתוכן
 200,000אופציות אשר הבשילו למועד התשקיף.

 6במהלך שת  ,2020גב' שגב מימשה  1,100כתבי אופציה במסגרת סבב השקעה בכורה א' 5של  .CIMלפרטים ראו סעיף )3.2.1 (4
לתשקיף.
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 8.2.7הסכמי אופציות לעובדים
ביום  22באוקטובר  2013אימץ דירקטוריון החברה תוכית אופציות )אשר תוקה ביום 20
ביואר  ,(2020על פיה יתן להקצות לעובדים קיימים ועתידיים ,יועצים ,ושאי משרה
ודירקטורים של החברה )לרבות חברות הבות( ,אופציות לא רשומות לרכישה של מיות בות
 0.01ש"ח ערך קוב כל אחת של החברה.
לפרטים וספים אודות תכית הקצאת האופציות לעובדים ,ראו סעיף  3.5.1בפרק .3
 8.3מתן גמול לדירקטורים
כון למועד התשקיף ,חברי הדירקטוריון החברה אים זכאים לתגמול בגין כהותם כדירקטורים
בחברה.
החל ממועד רישום מיות החברה למסחר בבורסה ,הדירקטורים בחברה יהיו זכאים לגמול שתי וגמול
השתתפות בהתאם לסכום הקבוע בתקות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי(,
התש"ס") 2000-תקות הגמול"( או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקות אלו,
ובהתאם לדרגת ההון של החברה )כהגדרתה בתקות הגמול( ,כפי שתהיה מעת לעת .דירקטורים כאמור
יהיו זכאים להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציאו בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו
או במסגרת תפקידם כדירקטורים] .טרם אושר[
 8.4עסקאות עם בעל עיין
 8.4.1ביום  29בובמבר  2019חתמה החברה על הלוואת גישור המירה עם בעלי עיין בחברה ,בסך כולל
של כ 2.5-מיליון דולר ארה"ב .ביום  20ביואר  2020הומרה ההלוואה כאמור למיות בכורה א'3
של החברה .לפרטים אודות מתן הלוואת הגישור כאמור והמרתה ,ראו סעיף  3.2.1לפרק  3לעיל.
 8.4.2ביום ]_[ בובמבר  ,2020התקשרה החברה בהסכם )בסעיף זה" :ההסכם"( עם קרי אדלר ,אשר
היו צד קשור ל ,CIM -שהיה בעלת שליטה בחברה לצרכי סעיף  268לחוק החברות .במסגרת
ההסכם יספק מר אדלר שירותי ייעוץ אסטרטגי ופיתוח עסקי בתחום פיתוח ו/או מסחור מערכות
אוטומטיות ליקיון פאלים סולאריים )"השירותים"( .בתמורה לשירותים תשלם החברה למר
אדלר תשלום חודשי של כ 2,500 -דולר בתוספת מע"מ ככל שיידרש .ההסכם איו מוגבל בזמן
וכל אחד מהצדדים רשאי לסיים אותו ,ללא מתן סיבה כלשהי ,בתוך  14יום] .טרם חתם[
 8.5פטור ,שיפוי וביטוח דירקטורים וושאי משרה ]טרם כס לתוקף[
 8.5.1כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי לדירקטורים וושאי משרה
החברה העיקה לכל חברי הדירקטוריון ולושאי המשרה )"ושאי המשרה"( ,כתבי התחייבות
לפטור ולשיפוי ,במסגרתו התחייבה החברה ,בכפוף להוראות הדין:
.1

.2

לפטור את ושאי המשרה מראש ,בשל כל זק שיגרם לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עקב
הפרת חובת הזהירות כלפיה )למעט בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה ,כהגדרת המוח
בחוק החברות( בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם ושאי משרה או מועסקים בחברה או
בחברות בות או בחברות קשורות של החברה ,כפי שתהייה מעת לעת .הפטור לא יחול על
החלטה או עסקה שלבעל השליטה )ככל שיהיה( או לושא משרה כלשהו בחברה יש בה עיין
אישי )כהגדרת המוח בחוק החברות(.
לשפות את ושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה ,שתוטל עליהם או שיוציאו עקב אחת
או יותר מאלה:
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א .פעולותיהם )לרבות החלטה ו/או מחדל( ו/או גזרת שלהן שעשו בתוקף היותם ושאי
משרה ו/או מועסקים בחברה;
ב.

פעולותיהם )לרבות החלטה ו/או מחדל( ו/או גזרת שלהן בתוקף היותם ושאי משרה
שמוו מטעם החברה בחברות בות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהייה מעת לעת.

ג .פעולותיהם )לרבות החלטה ו/או מחדל( ו/או גזרת שלהן בתוקף היותם מועסקים
בחברות בות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהייה מעת לעת.
הכל לרבות בשל פעולות שעשו ושאי המשרה לפי מתן כתבי השיפוי ,ובלבד שהסכום המרבי של
השיפוי כאמור לא יעלה על סכום השיפוי המרבי כהגדרתו להלן לכל סוגי החבויות ו/או ההוצאות
יחד ולכל ושאי המשרה בחברה יחד.
ההתחייבות לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה ,שהיה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקון
החברה ,כמפורט להלן:
 (1חבות כספית שתוטל על ושאי המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין
שיתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ,הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד
או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי.
(2

הוצאות התדייות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,אשר הוציא ושא המשרה עקב
חקירה או הליך שהתהל גדו בידי רשות המוסמכת להל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים
בלא הגשת כתב אישום גד ושא המשרה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך
פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום גד ושא המשרה אך בהטלת חבות כספית
כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

(3

הוצאות התדייות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא ושא המשרה או שחויב
בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש גדו בידי החברה או חברה בת או חברה קשורה ,לפי
המקרה ,או בשם מי מהן או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממו זוכה ,או באישום
פלילי שבו הורשע בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(4

הוצאות שהוציא ושא המשרה בקשר עם הליך שהתהל בעייו ,לרבות הוצאות התדייות
סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין .לעיין זה ״הליך״  -הליך לפי פרק ח׳ 3לחוק יירות
ערך )הטלת עיצום כספי בידי רשות יירות ערך( ,הליך לפי פרק ח׳ 4לחוק יירות ערך )הטלת
אמצעי אכיפה מהליים בידי ועדת האכיפה המהלית( ,הליך לפי פרק ט׳ 1לחוק יירות ערך
)הסדר להימעות מקיטת הליכים או הפסקת הליכים ,המותית בתאים( ,הליך לפי סימן
ד׳ )הטלת עיצום כספי בידי רשות יירות ערך( לפרק הרביעי )סעדים ,עיצום כספי ורישום
חברה כחברה מפרה( בחלק התשיעי לחוק החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת ,הליך לפי פרק
ז' 1לחוק התחרות הכלכלית ,תשמ"ח  1988 -כפי שיתוקן מעת לעת וכן כל הליך מהלי וסף
אשר על פי דין יתן להעיק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות
בקשר אליו.

(5

תשלום לפגע ההפרה כאמור בסעיף 52ד)א())(1א( לחוק יירות ערך לפי פרק ח׳ 4לחוק
יירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מהליים בידי ועדת האכיפה המהלית( או לפי כל חיקוק
אחר בגיו יתן לקיים הליך מהלי.

(6

חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.
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יצוין כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל ושאי המשרה בחברה ,במצטבר ,על פי כל
כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה )"כתבי השיפוי"( ,לא יעלה על סכום השווה
לגבוה מבין )א(  25%מהוה העצמי של החברה המיוחס לבעלי המיות של החברה כפי שיהיה לפי
הדוחות הכספיים המאוחדים האחרוים של החברה ,סקורים או מבוקרים ,לפי העיין ,שיהיו
קיימים כון למועד הגשת תשלום השיפוי; או )ב(  50מיליון ש"ח )"סכום השיפוי המרבי"( )וזאת
מבלי לגרוע מזכותם של ושאי המשרה לקבל תגמולי ביטוח ,לרבות בגין האירועים הקבועים
בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח ,שהחברה תקבל עבור ושא המשרה מזמן לזמן ,אם
תקבל ,במסגרת כל ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה ,והכל בתאים המפורטים
בכתבי השיפוי(.
התחייבויות החברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות ושא המשרה )לרבות לזכות עזבוו ,יורשיו
וחליפים אחרים שלו על פי דין( ,ללא הגבלת זמן ,והיא לא תבוטל ולא תשוה ,אלא לטובת ושא
המשרה ,ובלבד שהפעולות בגין ייתן השיפוי עשו בתקופת העסקת ושא המשרה בחברה ו/או
כהותו כושא משרה בחברה ו/או בחברות הבות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.
 8.5.2ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה ]החברה טרם התקשרה עם מבטח[
החברה רכשה פוליסה לביטוח אחריות הדירקטורים וושאי המשרה בחברה ואחריות מקצועית,
לתקופת כיסוי שעד ליום ]______[  .2020גבול האחריות בפוליסה עומד על ]___[ מיליון דולר
למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח .סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הפרדת לתביעות
יירות ערך עומדים על ]____[ דולר ,ולתביעות אחרות  [______] -דולר בארה"ב ובקדה ו -
]____[ דולר בשאר העולם .סכום הפרמיה השתית בגין הפוליסה הפרדת עומד על ]________[
דולר.
לפרטים אודות תאי ההתקשרות העיקריים המהווים מסגרת בקשר לביטוח אחריות דירקטורים
וושאי משרה ,אשר קבעו במדייות התגמול שאימצה החברה ,ראו במדייות התגמול המצורפת כספח
לפרק זה.
 8.6מדייות תגמול ]טרם אומצה מדייות
ביום ]_______[  2020אישר דירקטוריון החברה מדייות תגמול ,בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות
וכן בהתאם לאמור בתקה  1לתקות החברות )הקלות לעיין החובה לקבוע מדייות תגמול( ,תשע"ג-
 ,2013לפיה מדייות תגמול שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה לציבור של חברה המציעה לראשוה
יירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדייות שקבעה לפי סעיף 267א לחוק החברות והיא תהיה טעוה
אישור רק בחלוף  5שים מהמועד שבו תירשמה לראשוה מיות החברה למסחר בבורסה.
העתק מדייות התגמול מצורף לתשקיף זה כספח ב'.
תגמול[7

 8.7החזקת יירות ערך על ידי בעלי עיין
למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,החזקות בעלי העיין ביירות הערך של החברה ,סמוך למועד
פרסום התשקיף ושה קודם לאותו המועד הים כמפורט בסעיף  3.3בפרק  3לעיל.

 7יובהר ,כי כל הקצאת יירות ערך של החברה ,לרבות על פי מדייות תגמול ,תהיה בהתאם לכל דין ותיעשה בכפוף לקבלת אישור
הבורסה ועמידה בהוראות תקון הבורסה וההחיות על פיו ,כפי שיהיו במועד ההקצאה.
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פרק  - 9דוחות כספיים
( )1מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר.
( )2דוחות כספיים מאוחדים של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019
( )3מידע כספי נפרד של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2019
( )4מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  30ביוני .2020
( )5מידע כספי תמציתי נפרד של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  30ביוני .2020
( )6מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  30בספטמבר .2020
( )7מידע כספי תמציתי נפרד של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  30בספטמבר .2020
( )8()6דוח אירועים ביחס לתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום  30ביוני .2020

 17 15בנובמבר 2020
לכבוד:
הדירקטוריון של אקופיה סיינטיפיק בע"מ
רח' מדינת היהודים ,89
הרצליה
א.ג.נ
הנדון:

תשקיף להשלמה ותשקיף מדף להצעה ראשונה לציבור של אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן -
החברה) המיועד להתפרסם בחודש נובמבר 2020

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בטיוטות תשקיף שבנדון של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:
( )1דוח רואה החשבון המבקר מיום  29בספטמבר  2020על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים
 31בדצמבר  2019ו 2018 -ולכל אחת מהשנתיים בתקופה שהסתיימה ביום  31דצמבר .2019
( )2דוח רואה החשבון המבקר מיום  29בספטמבר  2020על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם
לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-לימים  31בדצמבר  2019ו-
 2018ולכל אחת מהשנתיים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019
( )3דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  29בספטמבר  2020על מידע כספי תמציתי מאוחד של
החברה ליום  30ביוני  2020ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
( )4דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  29בספטמבר  2020על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה
ליום  30ביוני  2020ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך בהתאם לתקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
( )5דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  17בנובמבר  2020על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה
ליום  30בספטמבר  2020ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
( )6דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  17בנובמבר  2020על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה
ליום  30בספטמבר  2020ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך בהתאם לתקנה
38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

בברכה,
קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :
Kesselman & Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוח שנתי 2019

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוח שנתי 2019

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

הדוחות הכספיים המאוחדים – באלפי דולר של ארה"ב:
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

3

דוחות מאוחדים ההפסד הכולל

4

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

5

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

6

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן  -החברה) לימים  31בדצמבר
 2019ו 2018-ואת הדוחות המאוחדים על ההפסד הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנתיים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה 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 (דרך פעולתו של
רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על -פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה
של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטע ית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו
על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו
מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה
והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים
שלהן לכל אחת מהשנתיים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010-

תל-אביב,
 29בספטמבר 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
ביאור

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב

נכסים

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות מוגבלים בשימוש
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי

5
6א'
6א'
6ב'
7

נכסים שאינם שוטפים:
רכוש קבוע
לקוחות
פקדונות מוגבלים בשימוש
נכסי זכות שימוש
מסי הכנסה נדחים

3,496
719
3,634
1,670
9,519

5,612
7
2,004
2,546
602
10,771

8
6א'
6א'9 ,
9א'
10ד'

1,139
926
534
279
2,878
12,397

1,240
530
684
109
2,563
13,334

סך נכסים
התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות:
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
הלוואה המירה למניות
התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו

11א'
11ב'
9ב'
21

1,261
841
195
2,478
4,775

1,456
752
2,208

9ב'

104
72
176
4,951

39
39
2,247

סך התחייבויות
התקשרויות והתחייבויות תלויות

12

הון:
הון המיוחס לבעלים של החברה:
מניות רגילות
מניות רגילות ללא זכויות הצבעה
מניות בכורה א
מניות בכורה א1
מניות בכורה א2
פרמיה על מניות
עודפים
סך ההון
סך התחייבויות והון
* מייצג סכום הנמוך מאלף דולר.

13

ערן מלר
יו"ר הדירקטוריון

1
*
*
*
*
28,180
()20,735
7,446
12,397

ז'אן סממה
מנכ"ל

1
*
*
*
*
28,180
()17,094
11,087
13,334

אריה לומלסקי
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים ע"י דירקטוריון החברה 29 :בספטמבר .2020
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.

3

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות מאוחדים על ההפסד הכולל

ביאור

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מפעולות
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה (הטבת מס)

14
15

8,046
5,746

4,934
3,694

16
17
18

2,300
3,456
765
1,567
3,488

1,240
3,060
616
1,183
3,619

19
19

110
()143

207
()11

10

()33
3,455
252

196
3,815
()79

3,707

3,736

12.29

11.62

סך הפסד והפסד כולל לשנה
הפסד למניה רגילה (בדולר):
בסיסי ומדולל

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב

20

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.

4

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

יתרה ליום  1בינואר 2018
תנועה במהלך שנת :2018
הפסד כולל לשנה
הנפקת מניות בכורה א ,2נטו
תשלום מבוסס מניות
יתרה ליום  31בדצמבר 2018
תנועה במהלך שנת :2019
הפסד כולל לשנה
תשלום מבוסס מניות
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

הון מניות
רגילות

הון מניות
ללא
זכויות
הצבעה

הון מניות
בכורה א

1

*

*

*

הון מניות
הון מניות
בכורה
בכורה א1
א2
אלפי דולר של ארה"ב

פרמיה
על מניות

עודפים

-

23,049

()13,448

9,602

*

5,131

()3,736

1

*

*

*

*

28,180

90
()17,094

()3,736
5,131
90
11,087

1

*

*

*

*

28,180

()3,707
66
()20,735

()3,707
66
7,446

* מייצג סכום הנמוך מאלף דולר
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.

5

סך ההון

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
תזרימי מזומנים לפעילויות שוטפות -
מזומנים נטו ששימשו לפעילות (ראה נספח א')
מסי הכנסה ששולמו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

()4,313
()22
()4,335

()6,105
()6
()6,111

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
ריבית שהתקבלה
שינוי בפקדונות מוגבלים בשימוש
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()236
51
138
()47

()153
11
()455
()597

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
תמורה מהנפקת מניות בכורה א ,2נטו
ריבית ששולמה בגין חכירה
תשלומי קרן בגין חכירות
קבלת הלוואה המירה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

()34
()181
2,478
2,263

5,131
5,131

קיטון במזומנים ושווי מזומנים

()2,119

()1,577

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

5,612

7,231

רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

3

()42

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

3,496

5,612

()3,707

()3,736

526
66
109
22
()51
65
()3
33
767

334
90
()109
6
()11
42
39
391

()1,068
()1,088
889
()195
89
()1,373
()4,313

()1,031
()1,390
()1,815
1,082
394
()2,760
()6,105

29

-

(א) מזומנים נטו ששימשו לפעולות:
הפסד כולל לשנה
התאמות בגין:
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מניות
שינוי במסים נדחים
מסי הכנסה ששולמו
ריבית שהתקבלה
הוצאות ריבית בגין חכירה
הפסדים (רווחים) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים
גידול בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
גידול במלאי
גידול בחייבים ויתרות חובה
קיטון (גידול) בלקוחות
(קיטון) גידול בספקים ונותני שירותים
גידול בזכאים אחרים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
(ב) פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים-
נכס חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 1כללי
אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן  -החברה) והחברות הבנות שלה (להלן ביחד -הקבוצה) פועלות בתחום
הפיתוח ,המכירה ,התפעול והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן לניקוי לוחות
סולאריים תשתיתיים.
החברה הינה חברה פרטית בע"מ אשר התאגדה בישראל בחודש ינואר  2013והינה תושבת בה.
כתובת משרדה הרשום של החברה הינה מדינת היהודים  ,89הרצליה ,ישראל.
לחברה שתי חברות בנות המוחזקות בשיעור של ( Ecoppia Scientific LLP - 100%להלן – החברה
הבת) שהינה שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  2016ואברמור יונייטד ס.א .שהינה
חברה פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר  2014באיי הבתולה הבריטיים (.)BVI
באשר להשפעת משבר הקורונה ,ראה ביאור 23ג'.
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  31בדצמבר  2019ו 31 -בדצמבר  2018ולכל אחת
מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים ,מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
( )International Financial Reporting Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו
על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות ( International Accounting Standard
( )Boardלהלן  -תקני ה )IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך
(דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה ,ייצוין כדלקמן:
 )1עיקרי המדיניות החשבונאית ,המתוארים להלן ,יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים
המוצגות ,אלא אם צוין אחרת.
 )2דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית.
 )3עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה ,IFRS-דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים
מסוימים מהותיים .כמו כן ,היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך
יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה .בביאור  3ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת
מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות ,או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים
וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה.
 )4תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  12חודשים.
 )5בדוחות כספיים מאוחדים אלה יישמה החברה את ההקלות הייעודיות לחברות שמניותיהן
יכללו במדד ת"א טק-עילית ובהתאם הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים נתונים לתקופה
של שנתיים חלף שלוש שנים.

ב.

דוחות כספיים מאוחדים
חברות בנות
חברות בנות הן ישויות הנשלטות על ידי החברה .החברה שולטת בישות כאשר לחברה קיים
כוח השפעה על הישות המושקעת ,יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה
בישות וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על
סכום התשואות שינבעו לה מאותה ישות .חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל
מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על ידי החברה .איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה
השליטה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יתרות ועסקות תוך קבוצתיות ,כולל הכנסות ו הוצאות בגין עסקות בין חברות הקבוצה בוטלו.
רווחים והפסדים ,הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות ,ואשר הוכרו בנכסים (כגון מלאי) בוטלו אף
הם .המדיניות החשבונאית המיושמת בחברה הבת עקבית עם המדיניות החשבונאית שאומצה
על ידי הקבוצה.
ג.

תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:
)1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית
העיקרית בה פועלת הקבוצה (להלן  -מטבע הפעילות) .הדוחות הכספיים המאוחדים
מוצגים בדולר של ארה"ב ,שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הקבוצה.

)2

עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן  -מטבע חוץ) מתורגמות למטבע הפעילות
באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקאות .הפרשי שער ,הנובעים
מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי
החליפין לתום התקופה ,נזקפים לרווח או הפסד ,במסגרת סעיף המימון.

ד.

רכוש קבוע
הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה.
עלויות עוקבות נכללות בעת התהוותן בערכו של הנכס בספרים או מוכרות כנכס נפרד,
בהתאם למקרה ,רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט הרכוש הקבוע
יזרמו אל הקבוצה ,וכן העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן .כאשר מוחלף חלק
מפריט רכוש קבוע ,ערכו נגרע מהספרים .כל שאר עלויות התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות
לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו .הרכוש הקבוע מוצג בעלות בניכוי פחת
שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו .הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע נזקפות
לדוח רווח והפסד.
הפחת על נכסים מחושב לפי שיטת הקו הישר ,כדי להפחית את עלותם על-פני אומדן אורך
החיים השימושיים שלהם.
שיעורי הפחת השנתיים הינם:
מחשבים וציוד נלווה
ריהוט וציוד
מערכות רובוטיות בחכירה לצד ג'
רכבים

%
33
6-15
20
15

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר ,על פני תקופת חוזה השכירות או אורך
החיים המשוער של השיפורים ,לפי הקצר מביניהם.
ערכי השייר של הנכסים ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים שלהם נסקרים ,ומעודכנים
בהתאם למקרה ,לפחות אחת לשנה.
ירידה בערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מידית ,במידה שערכו בספרים
של הנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ה.

נכסים בלתי מוחשיים
מחקר ופיתוח
הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה .עלויות המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח
(מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים חדשים או משופרים) מוכרות כנכסים בלתי-מוחשיים
כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
-

קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ,כך שהוא יהיה זמין לשימוש;
בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו;
ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו;
ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות;
משאבים מתאימים -טכניים ,כספיים ואחרים -זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש
בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו; ו-
ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך
פיתוחו.

הוצאות אחרות בגין פיתוח ,שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן.
עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר .עד ליום 31
בדצמבר  2019החברה אינה עומדת בתנאים להיוון עלויות פיתוח.
ו.

ירידת ערך של נכסים לא-כספיים
ירידה בערכם של נכסים בני -פחת נבחנת ,במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות,
המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה.
סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום
בר השבה שלו .סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס ,בניכוי עלויות
מכירה ,לבין שווי השימוש שלו .לצורך בחינת ירידת ערך ,מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות
ביותר ,בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים (יחידות מניבות מזומנים) .נכסים לא-
כספיים ,אשר חלה ירידה בערכם ,נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה
בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ז.

נכסים פיננסיים:
)1

ביום  1בינואר  ,2018נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים" (להלן
.)IFRS 9 -

)2

מדיניות הקבוצה ביחס לנכסים פיננסיים לפי :IFRS 9
א) סיווג
הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריית נכסים פיננסיים בעלות מופחתת.
הסיווג תלוי במודל העיסקי שבו מוחזקים הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של
תזרימי המזומנים בגינם.
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל
עיסקי שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים,
וכן התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם
רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים ,פרט לחלויות לתקופה של יותר מ 12-חודשים
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,המסווגות כנכסים שאינם שוטפים .הנכסים
הפיננסיים בעלות מופחתת של הקבוצה כלולים בסעיפים" :לקוחות"" ,חייבים
אחרים"" ,מזומנים ושווי מזומנים" וכן "פיקדונות מוגבלים בשימוש" המופיעים בדוח
על המצב הכספי.
ב) הכרה ומדידה
רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד
קשירת העסקה ,שהינו המועד בו הקבוצה מתחייבת לרכוש או למכור את הנכס.
ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ,עבור כל הנכסים
הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,למעט לקוחות .נכסים
פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו,
והקבוצה העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים
אלה .נכסים פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת,
על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.
ג)

ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים בגין חוזים עם לקוחות
הנובעים מעסקות בתחולת .IFRS 15
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון
האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה ,על בסיס אינדיבידואלי או
על בסיס קבוצתי .לשם כך ,הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר
הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה
לראשונה ,תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס ,כולל מידע צופה פני
עתיד.
עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה
בהם לראשונה ,הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי
האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר .אחרת ,ההפרשה להפסד תימדד בסכום
השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים.
עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך ,הקבוצה מניחה כי סיכון האשראי
לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה.
על אף האמור לעיל ,הקבוצה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה
להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות או נכסים בגין חוזים עם
לקוחות שנובעים מעסקות בתחולת .IFRS 15
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ח.

מלאי
המלאי נמדד לפי העלות או שווי מימוש נטו ,כנמוך שבהם.
העלות נקבעת על בסיס ממוצע משוקלל נע .עלות תוצרת גמורה כוללת עלויות חומרי גלם,
עבודה ישירה ועלויות ישירות אחרות .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך
העסקים הרגיל ,בניכוי הוצאות מכירה משתנות מתייחסות.

ט.

לקוחות
יתרות הלקוחות מתייחסות לסכומים המתקבלים מלקוחותיה של הקבוצה עבור סחורות
שנמכרו במהלך העסקים הרגיל .כאשר גביית סכומים אלו צפויה להתרחש תוך שנה אחת או
פחות ,הם מסווגים במסגרת הנכסים השוטפים ,אחרת ,הם מוצגים במסגרת הנכסים שאינם
שוטפים.
החל מיום  1בינואר ( 2018מועד היישום לראשונה של  ,)IFRS 15לקוחות מוכרים לראשונה
לפי מחיר העסקה שלהם ,כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי ( 15להלן  ,)IFRS 15 -אם
הלקוחות אינם כוללים מרכיב מימון משמעותי בהתאם ל ,IFRS 15 -ונמדדים לאחר מכן בעלות
מופחתת על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

י.

מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר ,שאינם מוגבלים
בשימוש ושתקופת ההפקדה המקורית שלהם לא עולה על  3חודשים ,החל ממועד הפקדתם.

יא.

הון המניות
מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות .מניות בכורה מסווגות אף הן כהון ,מאחר ולא
קיימת לחברה מחויבות להוציא מזומנים או נכסים אחרים בעקבות אירועים שמחוץ לשליטתה.
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות מוצגות בהון כניכוי מתקבולי ההנפקה.

יב.

ספקים
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו
מספקים במהלך העסקים הרגיל .יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר
התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות ,אחרת הן מוצגות כהתחייבויות שאינן
שוטפות.
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן ,ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת ,על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית.

יג.

מסים שוטפים ונדחים
הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים.
הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו ,או שחקיקתם הושלמה
למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי ,במדינות בהן הקבוצה פועלת ומפיקה הכנסה חייבת.
הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס,
בהתאם לדיני המס הרלבנטיים ,ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות משולמים
לרשויות המס.
הקבוצה מכירה במסים נדחים ,על בסיס שיטת ההתחייבות ,בגין הפרשים זמניים בין הסכומים
של הנכסים וההתחייבויות ,הכלולים בדוחות הכספיים ,לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי
מס .סכום המסים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי המס (וחוקי המס) שנחקקו או שחקיקתם
הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המסים הנדחים
ימומשו או כשהתחייבויות המסים הנדחים ייושבו.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס ,בגבולות
סכום ההפרשים ,שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:
-

יד.

קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות
מסים שוטפים; וכן
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה
המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות
במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו.

תשלום מבוסס מניות
הקבוצה מפעילה תוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים ,המסולקת במכשירים הוניים של
החברה שבה החברה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים של החברה.
שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה
בדוח רווח והפסד .סך הסכום הנזקף כהוצאה בדוח רווח והפסד נקבע תוך התייחסות לשווי
ההוגן של האופציות המוענקות.
סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה ,שהיא התקופה שבה נדרש לקיים את כל
התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות .בכל תאריך דוח על המצב
הכספי ,מעדכנת הקבוצה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל ,ומכירה
בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים ,אם קיים ,בדוח רווח והפסד ,ובהתאמה
מקבילה בהון .בעת מימוש האופציות ,החברה מנפיקה מניות חדשות .התקבולים ,בניכוי עלויות
עסקה שניתן לייחסן במישרין ,נזקפים להון המניות (ערך נקוב) ולפרמיה על מניות.

טו.

הפרשות
הפרשות בגין תביעות משפטיות מוכרות ,כאשר לקבוצה מחויבות קיימת ,משפטית או
משתמעת ,כתוצאה מאירועים מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק
המחויבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות.

טז .הכרה בהכנסות:
 .1מדידת ההכנסות
החל מיום  1בינואר ( 2018מועד היישום לראשונה של  ,)IFRS 15הכנסות הקבוצה
נמדדות לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות
או שירותים שהובטחו ללקוח ,למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים ,כגון מיסי
מכירה מסוימים .ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ ,ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה.
אם התמורה שהובטחה ללקוח כוללת סכום משתנה (למשל ,כתוצאה מביצועי הלקוח),
הקבוצה אומדת את סכום התמורה לו היא תהיה זכאית בתמורה להעברת הסחורות או
השירותים שהובטחו ללקוח במסגרת העסקה ,וכוללת במחיר העסקה את כל הסכום של
התמו רה המשתנה ,או את חלקו ,רק במידה שצפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי
בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה
המשתנה תתברר לאחר מכן .בסוף כל תקופת דיווח ,הקבוצה מעדכנת את מחיר העסקה
שנאמד על מנת לייצג באופן נאות את הנסיבות הקיימות בסוף תקופת הדיווח והשינויים
בנסיבות במהלך תקופת הדיווח.
כמו כן ,החברה הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך
הזמן של הכסף ,אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הקבוצה לבין הלקוח מספק ללקוח או
לקבוצה הטבה מימון משמעותית בקשר להעברת הסחורות או השירותים ללקוח (כלומר,
כאשר החוזה כולל רכיב מימון משמעותי).
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
 .2מועד ההכרה בהכנסה
הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו
במסגרת החוזה עם הלקוח .עבור כל מחויבות ביצוע ,הקבוצה קובעת ,במועד
ההתקשרות בחוזה ,אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן.
מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן ,אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים( :א) הלקוח
מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה; (ב) ביצועי הקבוצה
יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו; או (ג) ביצועי
הקבוצה אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה ,לקבוצה יש זכות לתשלום
הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.
ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן ,היא מקוימת בנקודת זמן.
 .3סוגי הכנסות הקבוצה
הכנסות ממכירת מערכות רובוטיות לניקוי פאנלים סולאריים.
החברה מייצרת ומוכרת מערכות רובוטיות לניקוי פאנלים סולאריים .לרוב ,ההסכמים עם
לקוחות החברה כוללים את מכירת המערכות והתקנתן ,וכן מתן שירותי תחזוקה ושירותי
ענן למשך תקופות ארוכות (לרוב  20-25שנים).
לאחר מסירה והתקנת מערכות הרובוטים ,הלקוח יכול להפיק תועלת מהמוצר ללא תלות
בשאר רכיבי החוזה ,וכן מכירת המערכות מובחנת במסגרת החוזה .לכן ,מכירת
המערכות מטופלת כמחויבות ביצוע נפרדת.
ההכנסה בגין מכירת המערכות מוכרת בנקודת הזמן בה נמסרו והותקנו המערכות אצל
הלקוח.
הכנסות משירותי תחזוקה ושירותי ענן
הכנסות משירותי תחזוקה ושירותי ענן מוכרות בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים ,על
בסיס השירותים שסופקו בפועל עד לתום התקופה המתייחסת ,שכן הלקוח מקבל וצורך
בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה.
מחיר המכירה מוקצה לכל מחויבות ביצוע בהתבסס על עלות צפויה בתוספת מרווח סביר.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יז.

חכירות:
 .1מדיניות החברה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום  1בינואר
 ,2019לפי :IFRS 16
החברה מעריכה ,בעת ההתקשרות בחוזה ,האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל
חכירה .חוזה הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש
בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה .החברה מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או
אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו.
במועד ההכרה לראשונה ,מכירה החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי
של תשלומי החכירה העתידיים ,אשר כוללים ,בין היתר ,את מחיר המימוש של אופציות
הארכה אשר וודאי באופן סביר שתמומשנה.
במקביל ,מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה ,מותאם בגין
תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו ובתוספת עלויות ישירות
ראשוניות כלשהן שהתהוו לחברה.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה בנקל ,נעשה שימוש בשיעור
הריבית התוספתי של החברה .שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו החברה הייתה נדרשת
לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת
להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.
תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול ,לרבות תקופות
המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם וודאי באופן סביר שהחברה תממש
אופציה זו ,וכן תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר
שהחברה לא תממש אופציה זו.
לאחר מועד תחילת החכירה ,מודדת החברה את נכס זכות השימוש בעלות ,בניכוי פחת
שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו ,מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות
בגין החכירה .הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר ,על פני אומדן
אורך החיים השימושיים של הנכס המוחכר או תקופת החכירה ,לפי הקצר מביניהם.
 2-3שנים
 2-3שנים

מבנים
כלי רכב

ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת
החכירה ,בסכום שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות
בגין החכירה.
תשלומים בגין חכירות לטווח קצר של ציוד וכלי רכב וכן תשלומים בגין חכירות שבהן נכס
הבסיס הינו בעל ערך נמוך מוכרים בשיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה ,כהוצאה
ברווח או הפסד .חכירות לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא  12חודשים או
פחות.
בנוגע לחכירת משרדי החברה הבת אשר תקופת החכירה שלהם אינה עולה על 12
חוד שים ,בחרה הקבוצה שלא להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה.
 .2מדיניות החברה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת עד ליום  31בדצמבר ,2018
לפי :IAS 17
הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים בידי
המחכיר מסווגים כחוזי חכירה תפעולית .תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית
נזקפים לרווח או הפסד על בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה.
 .3מדיניות הקבוצה ביחס לחכירות שבהן הקבוצה היא המחכירה:
כאשר נכסים מוחכרים על ידי הקבוצה לאחרים במסגרת חכירה תפעולית ,הם נכללים
בדוח על המצב הכספי בהתאם למהותם ,ומופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי
שלהם ,באופן עקבי לנכסים דומים שבשימוש הקבוצה.
הכנסות מדמי שכירות מוכרות על פני תקופת החכירה לפי שיטת הקו הישר.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יח.

הפסד למניה
חישוב הרווח או ההפסד הבסיסי למניה מבוסס ככלל ,על הרווח או ההפסד הניתן לחלוקה
לבעלי המניות הרגילות ,לאחר ניטרול צבירה שנתית בגין מניות הבכורה של החברה ,המחולק
בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה.
בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד ,המיוחס
לבעלי המניות הרגילות של החברה ,ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות
במחזור ,בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות .המניות
הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן הינה מדללת (מקטינה את הרווח
למניה או מגדילה את ההפסד למניה).
ההפסד המדולל למניה לשנים המדווחות זהה להפסד הבסיסי למניה מאחר וההשפעה הינה
אנטי מדללת.

יט.

דיווח מגזרי
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצורכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות
התפעוליות הראשי בקבוצה ,אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה
והערכת הביצועים שלהם.
החל ממועד הקמתה פועלת החברה במגזר פעילות אחד שהינו פיתוח ,מכירה ,תפעול
ותחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן לניקוי לוחות סולאריים תשתיתיים.

כ.

הטבות עובד
הקבוצה מפעילה מספר תוכניות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,הכוללות תוכניות
להטבה מוגדרת ותוכניות להפקדה מוגדרת.
)1

התחייבות לפיצויי פרישה
תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה
החברה מבצעת הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה כך שלחברה אין כל
מחויבות ,משפטית או משתמעת ,לבצע הפקדות נוספות ,במצב שבו לא יהיה די בנכסי
הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת
ובתקופות קודמות.
תוכנית הטבה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה שאינה תוכנית
להפקדה מוגדרת.
החברה מפעילה מספר תוכניות פנסיה .התוכניות ממומנות באמצעות תשלומים,
המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות .בהתאם לתנאיהן,
תוכניות הפנסיה האמורות עונות להגדרת תוכנית הפקדה מוגדרת כדלעיל.
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של החברה ,חייבת
החברה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות
מסויימות .התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פרישה לגבי עיקר העובדים מטופלת
כתוכנית הטבה מוגדרת ולגבי יתר העובדים מטופלת כתוכנית הפקדה מוגדרת.
בהתאם להתחייבות חברות הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה תוכנית
הטבה מוגדרת ,סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים בעת פרישה ,מתבססים
על מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה.
התחייבות חברות הקבוצה לגבי יתר העובדים שהינם במסגרת תוכנית הפקדה מוגדרת
הינה לבצע הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה ,כאשר לחברה אין כל מחוייבות
משפטית או משתמעת לבצע הפקדות נוספות ,במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי
לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)2

דמי חופשה והבראה
במסגרת החוק ,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה ,כאשר שניהם מחושבים על
בסיס שנתי .הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה .הקבוצה זוקפת התחייבות
והוצאה בגין דמי חופשה והבראה ,בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
ככל ש הקבוצה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך
 12החודשים לאחר תום תקופת הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים
המתייחסים ,ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת לפי הסכום הנוסף שהקבוצה חוזה לשלם
בגין הזכאות הלא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת הדיווח .אם הקבוצה אינה צופה
שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך התקופה האמורה ,ההתחייבות בגין
הטבה זו נמדדת באותו אופן שבו נמדדת ההתחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת.

כא .תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות
תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" (להלן – :)IFRS 16
 IFRS 16ה חליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות בתקן חשבונאות בינלאומי
" 17חכירות" (" .)" IAS 17התקן עוסק בהכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של חכירות ,וצפוי
להיות בעל השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד החוכר
בעסקת חכירה.
 IFRS 16משנה את ההנחיות הקיימות ב ,IAS 17-ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות
בגין חכירה ,המשקפת את הערך המהוון של תשלומי החכירה העתידיים ,ומנגד ב"נכס
בגין זכות שימוש" ,וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה (למעט האמור להלן) ,ללא
הבחנה בין חכירה מימונית לבין חכירה תפעולית .עם זאת IFRS 16 ,מאפשר לחוכרים
שלא ליישם את הוראות אלה עבור חכירות לטווח קצר ,לפי קבוצות של נכסי בסיס,
ועבור חכירות בהן נכס הבסיס נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך.
 IFRS 16משנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה האם חוזה מכיל חכירה.
 IFRS 16דורש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה
בחוזה .עם זאת ,כהקלה מעשית IFRS 16 ,מאפשר לחוכר לבחור ,לפי קבוצות של נכס
בסיס ,שלא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ,ובמקום זאת לטפל בכל רכיב
חכירה וברכיבים כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד.
עבור מחכירים ,כללי החשבונאות במסגרת  IFRS 16נותרו דומים ברובם לאלה
שב , IAS 17-כך שמחכירים ימשיכו ויסווגו חכירות ,כחכירות תפעוליות או כחכירות
מימוניות ,בדומה לכללים שב.IAS 17-
ביחס לעסקאות שבהן החברה היא החוכרת ,במועד היישום לראשונה של התקן
החברה הכירה בהתחייבויות בגין חכירה ,עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות
תפעוליות ,בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה שנותרו ,המהוונים על ידי שימוש
בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשונה .במקביל ,בחרה החברה
להכיר בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום השווה לסכום ההתחייבויות
בגין חכירה ,כשהוא מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או
שנצברו המתייחסים לחכירות אלה .כתוצאה מכך ,ליישום לראשונה של התקן לא הייתה
השפעה על יתרת העודפים.
יצוין כי במסגרת היישום לראשונה של התקן ,בחרה החברה להשתמש בהקלות
המעשיות הבאות:
לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,לא להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה
אשר תקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך  12חודשים ממועד היישום לראשונה.
כמו כן ,יצוין כי החברה בחרה ליישם את הפטור מהכרה לחכירות לטווח קצר ולחכירות
שבהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך.
הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית התוספתי שיושם להיוון ההתחייבויות בגין חכירה
שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  1בינואר  2019הינו כ.13%-
ליישומו לראשונה של  IFRS 16לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של
החברה .ראה גם ביאור .9
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 3אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים
אומדנים ושיקולי דעת ,נבחנים באופן מתמיד ,ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים ,לרבות
ציפיות ביחס לאירועים עתידיים ,שנחשבות לסבירות ,לאור הנסיבות הקיימות.
א.

אומדנים חשבונאיים מהותיים
הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד .מעצם טבעם ,נדיר שהאומדנים החשבונאיים
המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל .האומדנים וההנחות שבגינם ישנו סיכון
משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת
הכספים הבאה ,מפורטים להלן.
מסים נדחים
הקבוצה מכירה בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחים על בסיס ההפרשים בין
הסכומים בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס .הקבוצה
בוחנת באופן שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה ,על בסיס
הכנסות חייבות היסטוריות ,הכנסות חייבות חזויות ועיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים.
בחינה זו מבוססת על אומדנים והנחות בקשר עם תחזית הכנסה חייבת של הקבוצה.

ב.

שיקולי דעת בעלי השפעה מהותית על יישום מדיניותה החשבונאית של החברה
הוצאות מחקר ופיתוח
החברה נדרשת להפעיל שיקול דעת בקשר להתקיימות התנאים להכרת הוצאות הפיתוח שלה
כנכס בלתי מוחשי או שיש צורך להמשיך ולזקוף אותן לדוחות רווח והפסד .הבחינה נעשית
על פי הפרמטרים הרשומים בביאור 2ה'.
עד ליום  31בדצמבר  2019לא היוונה החברה עלויות מחקר ופיתוח.
קביעת תקופת חכירה
החל מיום  1בינואר  ,2019מיישמת הקבוצה את תקן  IFRS 16לצורך הטיפול החשבונאי
בחכירות .במסגרת זו ,שוקלת ההנהלה עובדות ונסיבות אשר יוצרות תמריץ כלכלי למימוש
אופציות הארכה .אופציות הארכה ,נכללות בתקופת החכירה רק במידה וודאי באופן סביר
שהחכירה תוארך.
הקבוצה מעריכה כי וודאי באופן סביר שאופציית הארכה הכלולה בהסכם השכירות של משרדי
החברה לא תמומש .כמו כן ,הקבוצה מעריכה כי וודאי באופן סביר שאופציות ההארכה
הקיימות בשאר הסכמי החכירה בהן התקשרה הקבוצה תמומשנה.
הנהלת הקבוצה מעריכה מחדש האם וודאי באופן סביר שאופצית הארכה תמומש ,בעת
התרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות ,אשר הינו בשליטת הקבוצה ,וכן
משפיע על ההחלטה אם וודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה ,שלא נכללה קודם לכן
בקביעת תקופת החכירה.
קביעת סוגי מחויבויות הביצוע אותן מספקת החברה ואופן ההכרה בהכנסה
קביעת אופן הטיפול החשבונאי בחוזים של החברה עם לקוחות דורשת שיקול דעת נרחב.
החברה מייצרת ומוכרת מערכות רובוטיות לניקוי פאנלים סולאריים .לרוב ,ההסכמים עם
לקוחות החברה כוללים את מכירת המערכות והתקנתן ,וכן מתן שירותי תחזוקה ושירותי ענן
למשך תקופות ארוכות (לרוב  20-25שנים).
לאחר מסירה והתקנת מערכות הרובוטים ,הלקוח יכול להפיק תועלת מהמוצר ללא תלות
בשאר רכיבי החוזה ,וכן מכירת המערכות מובחנת במסגרת החוזה .לכן ,מכירת המערכות
מטופלת כמחויבות ביצוע נפרדת.
ההכנסה בגין מכירת המערכות מוכרת בנקודת הזמן בה נמסרו והותקנו המערכות אצל
הלקוח.
הכנסות משירותי תחזוקה ושירותי ענן מוכרות על בסיס השירותים שסופקו בפועל עד לתום
התקופה המתייחסת ,שכן הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי
הקבוצה.
ראה גם בנוסף ביאור 2טז'.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:
א.

ניהול סיכונים פיננסיים:
)1

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים :סיכוני שוק ,סיכוני אשראי
וסיכוני נזילות .תוכניתה הכוללת של הקבוצה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן
לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ושואפת למזער השפעות שליליות אפשריות על
ביצועיה הכספיים של הקבוצה .ניהול הסיכונים מתבצע על ידי מחלקת הכספים של
הקבוצה המזהה ומעריכה את הסיכונים הכספיים תוך שיתוף פעולה צמוד עם הנהלת
הקבוצה.
א) סיכוני שוק  -סיכון מטבע
פעילות הקבוצה היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער החליפין הנובעים
מחשיפות למטבעות שונים שאינם מטבע הפעילות של הקבוצה .סיכון שער חליפין
נובע מנכסים או התחייבויות הנקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הקבוצה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2019אין לחברה חשיפה מהותית לשינויים בשער החליפין
של הדולר מול המטבעות האחרים.
ב) סיכוני אשראי
הקבוצה אחראית לניהול וניתוח סיכון האשראי בגין כל אחד מלקוחותיה החדשים
בטרם היא מציעה להם תנאי תשלום מקובלים וכן תנאי משלוח .סיכוני אשראי
נובעים ממזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות בבנקים וכן חשיפות אשראי ביחס
ללקוחות ,לרבות יתרות חובה שטרם נפרעו .החברה מתקשרת עם בנקים ומוסדות
פיננסיים שדורגו באופן בלתי-תלוי בדירוג גבוה .מחלקת הכספים סוקרת את איכות
האשראי של כל לקוח ,תוך התחשבות במצבו הפיננסי ,בניסיון העבר עמו ובגורמים
נוספים .במהלך התקופה המדווחת לא נרשמו חריגות ממגבלות האשראי .כמו כן,
הנהלת החברה אינה צופה הפסדים כתוצאה מאי תשלום מצד גורמים אלו.
ג) סיכון נזילות
תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי אגף הכספים של הקבוצה הן ברמת
החברות השונות בקבוצה והן במאוחד .אגף הכספים של הקבוצה בוחן תחזיות
שוטפות של דרישות נזילות קבוצה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים
התפעוליים .זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה נכון ליום 31
בדצמבר  2019הינם לתקופה של עד שנה ,למעט התחייבות בגין חכירות כמפורט
בביאור .9

)2

ניהול סיכוני הון
יעדי ניהול סיכוני ההון של החברה הם לשמר את יכולתה של החברה להמשיך ולפעול
כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם ולקיים מבנה הון מיטבי
במטרה להפחית את עלויות ההון.

)3

אומדני שווי הוגן
להלן ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ,לפי שיטות הערכה .הרמות
השונות הוגדרו כדלקמן:
-

מחירים מצוטטים (בלתי-מותאמים) בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או
התחייבויות זהים (רמה .)1
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  ,1אשר ניתנים לצפייה לגבי
הנכס או ההתחייבות ,בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין
(כלומר נגזרים מהמחירים) (רמה .)2
נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה
(נתונים שאינם ניתנים לצפייה) (( )unobservable inputsרמה .)3
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
ב .מכשירים פיננסיים:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
נכסים בעלות מופחתת:
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות מוגבלים בשימוש (כולל זמן ארוך)
לקוחות וחייבים אחרים (למעט הוצאות מראש
ומקדמות לספקים)
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן:
הלוואה המירה למניות
התחייבויות פיננסיות אחרות:
ספקים וזכאים אחרים (למעט הכנסות מראש)
התחייבויות בגין חכירות

3,496
534

5,612
691

3,197

3,316

2,478

-

1,920
299

1,818
-

ביאור  - 5מזומנים ושווי מזומנים:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
מזומנים בבנק ובקופה
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים
פירוט לפי מטבעות:
דולר ארה"ב
מטבעות אחרים

3,496
3,496

1,112
4,500
5,612

2,232
1,264
3,496

4,932
680
5,612

ביאור  - 6חייבים ויתרות חובה:
א.

לקוחות
יתרת הלקוחות לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-מורכבת מחובות פתוחים בלבד .יתרת
הלקוחות ליום  31בדצמבר  2019הינה בניכוי הפרשה לחובות מסופקים בסך של  113אלפי
דולר ,בגין לקוח מסויים .ערכם בספרים של הלקוחות מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר
שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
במסגרת התקשרויותיה של הקבוצה עם לקוחות ,נדרשת לעיתים הקבוצה להעמיד ערבויות
ביצוע .כנגד ערבויות אלו ישנם פקדונות מוגבלים בשימוש .יתרת הפקדונות בגין ערבויות ביצוע
לימים  31בדצמבר  2019ו 31-בדצמבר  2018הינה  565אלפי דולר ו 402-אלפי דולר,
בהתאמה.
בהתקשרויות בהן לא העמידה החברה ערבות ביצוע ללקוח ,מסווגת יתרת הלקוח כנכס שאינו
שוטף.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 6חייבים ויתרות חובה (המשך):
אחרים:

ב.

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
2,005
1,215
77
318
19
3,634

מקדמות לספקים
מוסדות
הוצאות מראש
הכנסות לקבל
אחרים

1,659
543
105
224
15
2,546

היתרות הכלולות במסגרת "חייבים אחרים" בגין פריטים כספיים אינן כוללות חובות מסופקים
ואינן כוללות סכומים שעבר מועד פרעונם.
ערכם בספרים של החייבים האחרים (למעט פריטים שאינם כספיים) מהווה קירוב סביר לשוויים
ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
ביאור  - 7מלאי:
הרכב המלאי:

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
723
947
1,670

חומרי גלם וחלקי חילוף
תוצרת גמורה*

602
602

* יתרת מלאי תוצרת גמורה ליום  31בדצמבר  ,2019כוללת סך של  881אלפי דולר בקשר עם
מערכות רובוטיות שנמסרו לאחד מלקוחות החברה ושהחברה בחרה ליישם בגינן הכרה על
בסיס זכאות בהתאם לתקבול בפועל כמוגדר ב.IFRS 15-
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 8רכוש קבוע
הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם ,הינם:
בשנת :2019
יתרה
לתחילת
השנה
מחשבים וציוד נלווה
שיפורים במושכר
כלי רכב
מערכות רובוטיות בחכירה לצד ג'*
ריהוט וציוד משרדי

473
82
49
1,164
113
1,881

העלות
תוספות
במשך
השנה
39
2
195
236

פחת נצבר
תוספות
יתרה
יתרה
במשך
לתחילת
לגמר
השנה
השנה
השנה
אלפי דולר של ארה"ב
512
84
49
1,164
308
2,117

352
11
28
233
17
641

73
3
7
233
21
337

יתרה
לגמר
השנה
425
14
35
466
38
978

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2019
87
70
14
698
270
1,139

בשנת :2018
יתרה
לתחילת
השנה
מחשבים וציוד נלווה
שיפורים במושכר
כלי רכב
מערכות רובוטיות בחכירה לצד ג'*
ריהוט וציוד משרדי

380
82
49
53
564

העלות
תוספות
במשך
השנה
93
1,164
60
1,317

פחת נצבר
תוספות
יתרה
יתרה
במשך
לתחילת
לגמר
השנה
השנה
השנה
אלפי דולר של ארה"ב
473
82
49
1,164
113
1,881

267
8
21
11
307

85
3
7
233
6
334

יתרה
לגמר
השנה
352
11
28
233
17
641

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2018
121
71
21
931
96
1,240

*המערכות הרובוטיות מוחכרות לצד ג' במסגרת חכירה תפעולית בתמורה לדמי חכירה חודשיים משתנים אשר נקבעים בהתאם לרמת ביצוע והחסכון בשימוש במים וכח אדם
הנובע משימוש במוצרים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  – 9נכסים והתחייבויות בגין חכירות:
כאמור בביאור 2יז' ,החל מיום  1בינואר  ,2019הקבוצה מיישמת את תקן  .IFRS 16ביאור זה
מתייחס לחכירות שבהן הקבוצה הינה החוכרת.
א.

נכסים בגין זכות שימוש:
מבנים

העלות:
יתרה ליום  1בינואר ( 2019כתוצאה מאימוץ
לראשונה של )IFRS 16
שינויים במהלך השנה:
תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
פחת וירידת ערך שנצברו:
יתרה ליום  1בינואר 2019
שינויים במהלך השנה:
פחת
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
יתרת העלות המופחתת ליום  1בינואר 2019
יתרת העלות המופחתת ליום  31בדצמבר
2019
ב.

כלי רכב
אלפי דולר

330

104

434

330

34
138

34
468

-

-

-

138
138
330

51
51
104

189
189
434

192

87

279

התחייבויות בגין חכירות:
מבנים

יתרה ליום  1בינואר ( 2019כתוצאה מאימוץ
לראשונה של )IFRS 16
שינויים במהלך השנה:
תוספות
הוצאות ריבית
תשלומים בגין חכירה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
ג.

סה"כ

330
49
()155
224
136
88
224

סה"כ

כלי רכב
אלפי דולר
90

420

29
16
()60
75
59
16
75

29
65
()215
299
195
104
299

הסכמי חכירה של הקבוצה:
 )1החברה התקשרה בהסכם חכירה תפעולית בגין משרדי החברה עד ליום  31בדצמבר
 ,2020עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות .דמי החכירה החודשיים הינם כ 3-אלפי
דולר.
 )2החברה התקשרה בהסכם חכירה תפעולית בגין מתקן המו"פ של החברה עד ליום 30
בספטמבר  ,2020עם אופציה להארכה ב 11-חודשים נוספים .דמי החכירה החודשיים
הינם כ 10-אלפי דולר.
להבטחת התחייבויותיה של החברה בהסכמי החכירה ,העמידה החברה פיקדון מוגבל
בשימוש בסך של  15אלפי דולר.
 )3החברה קשורה בהסכמי חכירה תפעולית בגין רכבים לתקופות של  32-36חודשים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 10מסים על ההכנסה:
א.

מיסוי החברה בישראל
שיעורי המס
הכנסות החברה חייבות במס חברות בשיעור רגיל .בחודש דצמבר  ,2016פורסם חוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו,)2018-
התשע"ז ,2016-אשר קבע הפחתה של מס החברות משיעור של  25%לשיעור של  .23%יחד
עם זאת ,נקבעה במסגרת החוק האמור הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות בשנת 2017
יהיה  .24%כפועל יוצא ,שיעור מס החברות שחל בשנת  2017היה  24%ושיעור מס החברות
שחל משנת  2018ואילך הינו .23%

ב.

מיסוי החברה הבת
החברה הבת נישומה לפי חוקי המס בהודו שהינו מקום מושבה .שיעור המס של החברה הבת
בהודו הינו .31.2%

ג.

הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות ,מוכרים במידה שמימוש
הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.
לחברה הפסדים עסקיים בסך של כ 18-מיליון דולר ליום  31בדצמבר  ,2019להעברה לשנים
הבאות .החברה לא הכירה במסים נדחים בגין הפסדים אלו ,מאחר שניצולם אינו צפוי בטווח
הנראה לעין.

ד.

מסים נדחים
יתרת מס נדחה ליום  31בדצמבר  2018הוכרה בגין הפסדים להעברה של החברה הבת.

ה.

להלן הרכב מיסים על הכנסה (הטבת המס) הכלולים בדוחות על הרווח הכולל:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
143
109
252

מסים שוטפים
מסים נדחים

30
()109
()79

ו.

ההפרש בין סכום המס "התיאורטי" להוצאות המסים בפועל בתקופות המדווחות נובע בעיקר
מהפסד לצרכי מס של החברה ,בגינו לא יצרה החברה מס נדחה.

ז.

שומות מס
על פי הוראות הדין ,תקופת ההתיישנות של שומות עצמיות המוגשות על ידי נישומים נקבעה
ל 4-שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה .בהתאם ,שומות עצמיות שהוגשו על ידי
החברה בישראל עד שנת  2014נחשבות כסופיות.
החברה הבת בהודו טרם נישומה לצרכי מס מיום היווסדה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 10מסים על ההכנסה (המשך):
ח.

השפעת אימוץ תקני ה IFRS -בישראל על חבות המס
החברה עורכת את דוחותיה הכספיים לפי תקני ה.IFRS-
תקני  IFRSשונים מכללי חשבונאות מקובלים בישראל ,ובהתאם לכך ,עריכת דוחות כספיים
לפי תקני  IFRSעשויה לשקף מצב כספי ,תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים
מהותית מאלה המוצגים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.
בהתאם להוראות חוק שפורסמו בשנים  2012 ,2010ו( 2014-להלן  -הוראות השעה),
בקביעת ההכנסה החייבת לצורכי מס לגבי שנות המס  2007עד  ,2013לא יחול תקן חשבונאות
מספר  29של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ,אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות
המס האמורות .משמעות הוראות השעה היא שתקני ה IFRS-לא יחולו הלכה למעשה בעת
חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין שנות המס האמורות.
במהלך שנת  ,2014פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן  -תזכיר החוק) הנובע
מיישום תקני ה IFRS-בדוחות הכספיים .תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני
ה .IFRS-יחד עם זאת ,בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה ,אשר
יהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת לצורכי מס במקרים שקיימת אי
בהירות ותקני ה IFRS-אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל .הליכי
החקיקה בעניין תזכיר החוק טרם הושלמו וספק אם יסתיימו בעתיד הקרוב.
עקב אי השלמת הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק ,מעריכה הנהלת החברה כי הוראות השעה
שנקבעו לשנים  2007עד  2013תוארכנה בסופו של דבר גם לשנים  2014עד  .2019בשל כך,
צופה הנהלת החברה בשלב זה כי החקיקה החדשה לא תחול על שנות המס שקודמות לשנת
המס .2020
בהתחשב בהוראות השעה החלות על שנות המס  2007עד  2013ובהערכת החברה לגבי
ההיתכנות להארכתן גם לשנים  ,2014-2019כאמור לעיל ,חישבה החברה את הכנסתה
החייבת לצורכי מס לשנות המס  2007עד  2019בהתבסס על התקינה החשבונאית הישראלית
שהייתה קיימת ערב אימוץ תקני ה IFRS-בישראל ,בכפוף להתאמות מסוימות.

ט.

מס ערך מוסף
החברה רשומה לצרכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה.

ביאור  - 11זכאים ויתרות זכות:
א.

ספקים ונותני שירותים:

חובות פתוחים
המחאות לפירעון וכרטיסי אשראי
ב.

אחרים:

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
1,260
961
196
300
1,456
1,261
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
278
182
140
241
841

שכר עובדים והוצאות נלוות
הכנסות מראש
דמי חופשה והבראה
הוצאות לשלם ואחרים

86
390
99
177
752

ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר
שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 12התקשרויות והתחייבויות תלויות:
א .הסכם עם היצרן ההודי
החברה התקשרה עם יצרן צד ג' ("היצרן") בהסכם מסגרת לייצור ,הרכבה ומשלוח של מערכות
הרובוטים ("הסכם הייצור").
בהתאם להסכם הייצור ,החל מיום  31במרץ  ,2020היצרן מנהל את רכש הרכיבים מספקי
המשנה להרכבת מערכות החברה באופן ישיר .זהות ספקי המשנה נקבעת על ידי החברה
והיצרן אינו רשאי להחליפם ללא קבלת אישור מראש של החברה .כמו כן ,היצרן התחייב לספק
את הרובוטים שהוזמנו בכל הזמנת רכש ,בתוך  90ימים ממועד ההזמנה (או תוך פרק זמן
אחר שיוסכם על ידי הצדדים) ,ובכל אופן בתוך שלא תעלה על  120יום .היצרן התחייב לבצע
את שינויים או התאמות בייצור הרובוטים בהתאם לבקשת החברה .ככל שנדרש ,בעקבות
שינויים כאמור ,ניתן יהיה לבצע התאמות למחיר החוזה וללוחות הזמנים ,כפי שיוסכם בין
הצדדים.
תמורת ייצור ואספקת הרובוטים ,החברה משלמת ליצרן בגין כל יחידה סכום הכולל את עלויות
חומרי הגלם ,עלויות העבודה ועלויות מימון ,כאשר עיקר התמורה משולמת ליצרן לאחר
אספקת הרובוטים.
בהתאם להסכם הייצור ,במקרה של עיכובים במשלוח הרובוטים לחברה על ידי היצרן נקבעו
פיצויים מוסכמים בהם יחוב היצרן כלפי החברה וכן אפשרות לסיום ההתקשרות בהסכם מצד
החברה ,ככל שהעיכוב נמשך מעבר לתקופה שסוכמה בין הצדדים.
תקופת האחריות בגין כל מוצר שיסופק לחברה על ידי היצרן הינה למשך  24חודשים ממועד
אספקתו ("תקופת האחריות ") .במקרה של תקלה במוצר בתקופת האחריות ,כמפורט בהסכם,
היצרן אחראי להחליף את המוצר על חשבונו ולספק את המוצר החליפי בתוך  7ימים .בתום
תקופת האחריות ,כל אחריות שניתנה על ידי ספקי המשנה ליצרן ,ועודנה בתוקף ,תומחה
לטובת החברה.
הסכם הייצור אינו מוגבל לתקופה מסוימת .החברה רשאית לסיים את ההתקשרות בהסכם
הייצור על פי שיקול דעתה ,בכל עת באמצעות הודעה בכתב ליצרן .בנוסף ,תהיה החברה
רשאית לבטל את הסכם הייצור בקרות ארועים מסויימים כפי שהוגדר בהסכם.
ליצרן זכות לסיים את ההתקשרות בהסכם הייצור ,באמצעות הודעה בכתב  30יום מראש,
בקרות אחד מהאירועים הבאים :אי-תשלום של החברה של סכומים בהם התחייבה על פי
הוראות ההסכם שלא שולם במשך  60יום מהודעה של היצרן על אי תשלום כאמור ,ואירוע
חדלות פירעון של החברה.
ב .הסכם הפצה
בחודש אוגוסט  ,2013התקשרה החברה עם צד ג' ,שהינו לקוח של החברה בישראל ,בהסכם
בלעדי להפצה ומכירה של מוצריה ושירותיה בישראל ,אשר ייעשו באמצעותו בלבד (בסעיף זה:
"המפיץ" ו"-ההסכם" ,בהתאמה) .בחודש מאי  ,2016החברה הגיעה להסכמות עם המפיץ
בדבר ביטול ההסכם ,במסגרתן בוטלה זכות הבלעדיות של המפיץ בנוגע למכירה והפצה של
מוצרי החברה בישראל ,ובתמורה התחייבה החברה לשלם למפיץ תמלוגים בשיעור של 10%
מהכנסותיה השנתיות בגין מכירות מוצריה בישראל (ללקוחות שאינם המפיץ) ,כפי שיימכרו עד
ליום  23במאי  .2026בנוסף ,המפיץ יהיה זכאי לסכום בשיעור של  10%מהכנסותיה השנתיות
של החב רה בגין שירותי התפעול מאותן מכירות כאמור ,ולאורך כל תקופת ההתקשרות עם
הלקוח ("התמלוגים") .כמו כן ,במסגרת ביטול ההסכם החברה התחייבה שלא להתקשר
בהסכם הפצה למכירת מוצריה ושירותיה בישראל ,וכי אלה יתבצעו על ידה בלבד ,ישירות
ללקוחות הקצה .יצוין כי סכום התמלוגים ששולם למפיץ בגין השנים  2018ו 2019-הסתכם
בכ 63-אלפי דולר וכ 162 -אלפי דולר ,בהתאמה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 13הון:
א.

הון המניות:

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח
מניות רגילות ללא זכות הצבעה
מניות בכורה א
מניות בכורה א1
מניות בכורה א2
ב.

מונפק ונפרע
רשום
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2018
2019
 2019ו2018-
מספר מניות
390,878 390,878
797,135
16,102
16,102
50,000
43,013
43,013
43,013
72,022
72,022
72,022
37,830
37,830
37,830

גיוסי הון:
 )1ביום  31באוקטובר  2018גייסה החברה סך של  5מיליון דולר באמצעות הנפקת 36,375
מניות בכורה א .2עלויות עיסקה בסך של  69אלפי דולר נזקפו לקיזוז מההון.
 )2ביום  11בנובמבר  2018גייסה החברה סך של  200אלפי דולר באמצעות הנפקת 1,455
מניות בכורה א.2

ג.

הזכויות הנלוות למניות החברה:
 )1המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות (כאשר
לבעל מניה בת  0.01ש"ח ערך נקוב קול אחד) ,זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף
בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה.
 )2מניות רגילות ללא זכות הצבעה זהות למניות הרגילות בזכות לקבלת רווחים ,אך אין להן
זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות.
מניות רגילות ללא זכות הצבעה תומרנה אוטומטית למניות רגילות של החברה ,בקרות
הנפקה ראשונה לציבור או החלטת  75%מבעלי המניות הרגילות של החברה ,המוקדם
מבינהם.
 )3מניות הבכורה מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות (כאשר
לבעל מניה בת  0.01ש"ח ערך נקוב קול אחד).
בנוסף ,מניות הבכורה מקנות את הזכויות הבאות:
א) מחזיקי מניות הבכורה יהיו זכאים במקרה של ארוע הנזלה או ארוע חלוקה כהגדרתם
בתקנון החברה ,לקבל עדיפות על כל בעלי המניות הרגילות בסכום השווה למחיר
המניה המקורי למניה ,בתוספת צבירה של  7%בשנה ממועד הקצאת מניות הבכורה,
ובניכוי דיבידנדים ששולמו .לאחר מכן ,ככל שיישארו סכומים נוספים לחלוקה ,מניות
הבכורה זכאיות להשתתף בחלוקת היתרה יחד עם כל בעלי המניות הרגילות.
ב) למחזיקי מניות הבכורה תהיה גם עדיפות על פני בעלי המניות הרגילות בקשר
לתשלום דיבידנדים .הדיבידנד המועדף ישולם בסכום השווה ל7%-
ממחיר המניה המקורי עבור כל שנה ממועד הקצאתן ,בניכוי דיבידנדים ששולמו.
ג)

מניות הבכורה ניתנות להמרה בכל עת בהתאם להחלטת מחזיק המניה ,למניות
רגילות של החברה ביחס של  ,1:1בכפוף למנגנון אנטי דילול כפי שנקבע בתקנון
החברה .יובהר כי מנגנון אנטי דילול יפעל בקרות ארועים אשר בשליטת החברה.
מניות הבכורה תומרנה אוטומטית למניות רגילות של החברה בקרות הנפקה ראשונה
לציבור ,או באמצעות החלטה של רוב בעלי מניות הבכורה.

ד) מניות הבכורה אינן ניתנות לפדיון.
לאור העובדה שמנגנון התאמת המחיר וכן הארועים בעקבותיהם יהיו זכאים מניות
הבכורה לתשלום במזומן (למעט פירוק החברה) ,הינם בשליטת החברה ,סווגו מניות
הבכורה להון.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 13הון (המשך):
ד.

תשלום מבוסס מניות:
 )1בחודש אוקטובר  ,2013אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות לעובדים (להלן  -תכנית
 ,)2013במסגרתה יוענקו לעובדים מעת לעת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות
של החברה בנות  0.01ש"ח ערך נקוב.
המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות
הרגילות של החברה ,מיד עם הקצאתן.
האופציות ניתנות למימוש במשך  10שנים ממועד הקצאתן .אופציה שלא תמומש עד
לאותו מועד -תפקע.
 )2עד ליום  31בדצמבר  2017הוענקו במסגרת תכנית  2013לעובדים ונותני שירותים
 21,375כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ,מתוכם חולטו ופקעו  1,064כתבי אופציה.
עד ליום  31בדצמבר  2017מומשו  8,797כתבי אופציה ל 7,658-מניות רגילות של
החברה.
 )3בחודש פברואר  2018העניקה החברה לעובדים  1,300כתבי אופציה לרכישת מניות של
החברה .כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל 17.763-דולר
ארה"ב למשך  10שנים ממועד ההענקה .כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של 3
שנים .סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל 63 -אלפי דולר ,על בסיס
ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה של נכסי החברה
בשיעור של  ,60%ריבית חסרת סיכון בשיעור של  2.68%ואורך חיים חזוי של  6שנים.
 )4בחודש אוקטובר  2018העניקה החברה לעובדים  1,000כתבי אופציה לרכישת מניות
של החברה .כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל109.79-
דולר ארה"ב למשך  10שנים ממועד ההענקה .כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של
 3שנים .סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל 25 -אלפי דולר ,על בסיס
ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה של נכסי החברה
בשיעור של  ,58%ריבית חסרת סיכון בשיעור של  2.98%ואורך חיים חזוי של  5שנים.
 )5בחודש יולי  2019העניקה החברה לעובדים  1,000כתבי אופציה לרכישת מניות של
החברה .כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל 17.763-דולר
ארה"ב למשך  10שנים ממועד ההענקה .כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של 3
שנים .סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל 63 -אלפי דולר ,על בסיס
ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה של נכסי החברה
בשיעור של  ,60%ריבית חסרת סיכון בשיעור של  1.84%ואורך חיים חזוי של  4.5שנים.

 )6התנועה במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן
הנם כדלקמן:
שנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2018
2019
ממוצע משוקלל
ממוצע משוקלל
מספר
של מחיר
של מחיר
האופציות
המימוש (דולר)
מספר האופציות המימוש (דולר)
33.75
11,514
38.10
13,578
קיימות במחזור לתחילת השנה
17.76
()236
פקעו וחולטו
57.77
2,300
17.76
1,000
הוענקו
38.10
13,578
36.70
14,578
קיימות במחזור לתום שנה
37.17
9,482
35.09
11,258
ניתנות למימוש בתום השנה
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 13הון (המשך):
 )7להלן נתונים באשר למחיר המימוש ויתרת אורך החיים החוזי של האופציות הקיימות
במחזור לתום השנה:
שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר 2019
מספר
אופציות
ממוצע
הקיימות
משוקלל של
במחזור
מחיר
יתרת אורך
לתום השנה
המימוש
החיים החוזי
7.09
109.79
3,000
6.62
17.76
11,578

שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר 2018
מספר
אופציות
הקיימות
ממוצע משוקלל
במחזור
מחיר
של יתרת אורך
לתום השנה
המימוש
החיים החוזי
8.09
109.79
3,000
7.35
17.76
10,578

 )8התכניות עבור עובדי החברה מתנהלות במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף 102
לפקודת מס הכנסה.
בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה ,החברה אינה זכאית לתבוע
כהוצאה לצרכי מס סכומים הנזקפים לעובדים כהטבה ,לרבות סכומים הנרשמים כהטבת
שכר בחשבונות החברה ,בגין האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית.
ניצעים אשר אינם כלולים תחת הוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה ,ממוסים בהתאם
להוראות סעיף 3ט' לפקודת מס הכנסה.
 )9סכומי ההוצאות שהוכרו בדוחות רווח או הפסד של החברה בשנים  2019ו 2018-בגין
הענקות של אופציות לעובדים הינם  47אלפי דולר ו 59-אלפי דולר ,בהתאמה.
ביאור  - 14הכנסות:
א .הרכב ההכנסות:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
4,595
7,508
339
538
4,934
8,046

הכנסות ממכירת מערכות רובוטיות
הכנסות משירותי תחזוקה
ב .מידע נוסף:

החברה הינה תושבת ישראל .להלן פירוט הכנסותיה של הקבוצה מלקוחות חיצוניים בחלוקה לפי
מדינות ,בהתבסס על מיקום הלקוח:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
831
1,896
4,103
6,150
4,934
8,046

ישראל
הודו

להלן פירוט הנכסים שאינם שוטפים למעט נכסי מיסים נדחים ,בחלוקה לפי מדינות:
2018
2019
אלפי ש"ח
771
860
1,552
1,876
2,323
2,736

ישראל
הודו
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 15עלות המכירות והשירותים:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
4,384
344
147
233
353
285
5,746

עלויות ייצור ורכיבים
שכר ונלוות
התקנות
פחת והפחתות
הובלה ומשלוח
אחרות

3,223
42
103
233
40
53
3,694

ביאור  - 16הוצאות מחקר ופיתוח:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
1,884
772
39
203
48
27
130
353
3,456

שכר ונלוות
קבלני משנה ויועצים
דמי שכירות ואחזקת משרד
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מניות
נסיעות לחו"ל
כיבודים וארוחות
אחרות

1,259
1,176
159
74
43
97
70
182
3,060

ביאור  - 17הוצאות מכירה ושיווק:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
375
304
14
42
17
13
765

שכר ונלוות
שכר מקצועי
דמי שכירות ואחזקת משרד
נסיעות לחו"ל
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מניות
אחרות

29

266
207
29
54
23
37
616

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 18הוצאות הנהלה וכלליות:

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018

2019

אלפי דולר של ארה"ב
שכר ונלוות
שכר מקצועי
פחת והפחתות
כיבודים וארוחות
תשלום מבוסס מניות
חובות מסופקים ואבודים
אחרות

521
597
72
169
18
113
77
1,567

ביאור  - 19הוצאות (הכנסות) מימון:

489
567
27
76
24
1,183

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2019

2018

אלפי דולר של ארה"ב
הוצאות מימון:
ריבית בגין התחייבות חכירה
הפרשי שער
עמלות ואחרות
סך הוצאות מימון

64
46
110

189
18
207

הכנסות מימון:
הפרשי שער
הכנסות ריבית מפקדונות
סך הכנסות מימון
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו

()92
()51
()143
()33

()11
()11
196

ביאור  - 20הפסד למניה:
א .בסיסי
ההפסד הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלים של החברה בממוצע
המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות.
2019
הפסד לשנה
צבירה שנתית בגין מניות בכורה
הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המניות
הרגילות ללא זכות הצבעה המונפקות
הפסד בסיסי למניה (דולר)

30

2018

אלפי דולר
3,736
3,707
991
1,295
4,727
5,002
406,980
12.29

406,980
11.62

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 20הפסד למניה (המשך):
ב .מדולל
ההפסד המדולל למניה מחושב על ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות
שבמחזור תוך הכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל .ההפסד המדולל
למניה לשנים המדווחות זהה להפסד הבסיסי למניה מאחר וההשפעה הינה אנטי מדללת.
ביאור  – 21הלוואה המירה
ביום  29בנובמבר  2019חתמה החברה על הסכם הלוואת גישור המירה עם משקיעים קיימים של
החברה במסגרתו גייסה החברה סך כולל של כ 2.5-מיליון דולר ארה"ב ("הלוואת הגישור") ,אשר
אינו נושא ריבית.
הלוואת הגישור תומר אוטומטית למניות בקרות אחד מהארועים הבאים:
-

בקרות סבב גיוס בהיקף של לפחות  10מיליון דולר ("גיוס כשיר") ,תומרנה ההלוואות
בהתאם למנגון אשר נקבע בהסכם הלוואת הגישור.
בקרות גיוס שאינו כשיר בתקופה של עד  3חודשים ממועד החתימה על הסכם הלוואת
הגישור ,ההלוואות תומרנה לפי המחיר בגיוס ,ללא כל הנחה.
בקרות גיוס שאינו כשיר בתקופה המאוחרת מ 3-חודשים ממועד החתימה על הסכם
הלוואת הגישור ,ההלוואות תומרנה לפי המחיר בגיוס בניכוי .30%

ככל שלא יחול ארוע המרה עד ליום  31בדצמבר  ,2020הלוואת הגישור תומרנה למניות במחיר
אשר הוגדר בתקנון החברה.
כמו כן ,בנוסף למנגנון ההמרה המפורט לעיל נקבע כי בקרות 'אירועים מוגדרים' אשר חלקם אינם
מצויים בשליטתה המלאה של החברה ,תידרש החברה לפרוע במזומן את הלוואות הגישור.
לאור האמור לעיל בדבר תרחיש אפשרי לפירעון במזומן ,אשר אינו בשליטת החברה ,סיווגה החברה
את הלוואות הגישור כהתחייבות פיננסית.
באשר להמרת הלוואות הגישור לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ראה ביאור 23א'.
ביאור  - 22עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
"בעל עניין"  -כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010 -
"צדדים קשורים" – כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי  24המתוקן" -גילויים בהקשר לצד
קשור" (להלן .)IAS24R -
אנשי המפתח בהנהלה של החברה ( Key management personnelהנכללים ,יחד עם גורמים
אחרים ,בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב )IAS 24 -כוללים את חברי הדירקטוריון ואת מנכ"ל
החברה.
א.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
2019

2018

אלפי דולר של ארה"ב
תגמול למנכ"ל החברה  ,שהינו בעל עניין בחברה

31

166

164

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 22עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ב.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

הלוואה המירה למניות -ראה ביאור 21
יתרת זכאים בגין שכר ונלווות

 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
2,478
7

-

ביאור  – 23אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי:
א .גיוסי הון
 )1ביום  20בינואר  ,2020השלימה החברה סבב גיוס הון מהראל על פיו בתמורה לסך
השקעה של כ 2.5-מיליון דולר ארה"ב ,הוקצו להראל  15,774מניות בכורה א 3של
החברה במחיר של  158.49דולר ארה"ב למניה ("סבב השקעה בכורה א .)"3במסגרת
סבב השקעה בכורה א ,3הומרו הלוואות הגישור שהתקבלו בשנת  2019ל 15,774-מניות
בכורה א 3עבור המחיר למניה שנקבע בסבב השקעה בכורה א .3כמו כן במסגרת סבב
השקעה בכורה א 3קיבלה הראל וכל אחד ממשקיעי הלוואות הגישור ,כתב אופציה
להשקעה נוספת של  65%מסכום השקעתם כנגד הנפקת מניות בכורה א 4של החברה
במחיר מימוש של  190.185דולר למניה .כתבי האופציה ניתנים למימוש עד למוקדם מבין:
( 19 )1ביולי  )2( ;2023פירוק החברה; ( )3אירוע "דמוי פירוק" כהגדרתו בהסכם; ו)4( -
הנפקה ראשונה לציבור של החברה .כתבי האופציה ניתנים למימוש נטו במניות.
 )2ביום  13ביולי  ,2020השלימה החברה סבב גיוס הון מCIM Ecoppia Investor, L.P -
("סים")( ,להלן – סבב השקעה מניות בכורה א )5בתמורה לסך השקעה כולל של 20
מיליון דולר ארה"ב (להלן – סכום ההשקעה) .בד בבד עם השלמת סבב השקעה מניות
בכורה א ,5מכרו חלק מבעלי המניות הקיימים של החברה  146,429מניות רגילות של
החברה ,שהומרו מיד לפני העסקה למניות בכורה א ,5בתמורה לסכום כולל של  20מיליון
דולר ארה"ב (להלן – עסקת המכירה) .סכום ההשקעה בסבב השקעה מניות בכורה א5
כולל תשלום פרמיה בסך של  2,460,549דולר ארה"ב עבור המרת  146,429מניות
רגילות של החברה למניות בכורה א 5שנמכרו במסגרת עסקת המכירה ,וכן ,סכום של
 17,539,451דולר ארה"ב בתמורה להנפקת  114,347מניות בכורה א 5במחיר של
 153.388דולר ארה"ב למניה.
ב .הסכם הלוואה
ביום  27בפברואר  , 2020התקשרה החברה בהסכם אשראי עם גוף פיננסי ("המלווה") לפיו
יעמיד המלווה לחברה מסגרת אשראי בסכום של כ 31-מיליון ש"ח לתקופה של כ 6 -שנים
("הסכם ההלוואה") .על פי הסכם ההלוואה ניתנה לחברה אפשרות למשוך כספי ההלוואה ב-
 2חלקים :חלק ראשון בסכום של כ 20.7-מיליון ש"ח ,יועמד לחברה בתוך  10ימים ממועד
השלמת העיסקה ,כהגדרתו בהסכם ,וחלק שני בסך של  10.3מיליון ש"ח יועמד לחברה בתוך
עד  20חודשים ממועד העמדת החלק הראשון של ההלוואה.
נכון למועד הדוח על המצב הכספי ,ניצלה החברה סך של כ 20.7-מיליון ש"ח מתוך מסגרת
האשראי.
ההלוואה נושאת ריבית שנתית בגובה שיעור הפריים (אשר לא יפחת מ )1.5% -בתוספת
 ,6.25%אשר תשולם מידי רבעון.
בנוסף ,נקבע כי המלווה יהיה זכאי לעמלות כמפורט להלן:
 )1במועד העמדת סכום ההלוואה הראשון ,תשלום החברה עמלה חד פעמית בשיעור של
 1%מסך מסגרת ההלוואה.
 )2במהלך תקופת ההסכם תשלם החברה עמלה בהיקף של  0.5%לשנה בגין סכומי הלוואה
שטרם נוצלו מתוך מסגרת האשראי.
 )3החל ממועד העמדת סכום ההלוואה הראשון ,יהיה זכאי המלווה לעמלה נוספת בהיקף
של  2.4%מהגידול במכירות הרבעוניות של החברה ביחס למכירות הראשוניות כהגדרתן
בהסכם.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  – 23אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי (המשך):
קרן ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים שווים ,החל מחלוף שנתיים ממועד העמדת כספי
ההלוואה .בהתאם לתנאי ההסכם ,לחברה עומדת הזכות לפירעון וולונטרי מוקדם של ההלוואה
בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם ותשלומים נוספים כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה.
בנוסף ,בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ,במקרה של אירוע הפרה (כפי שהוגדר בהסכם
ההלוואה ,ובכלל זה הפרת חובתה של החברה לשלם את הסכומים הנובעים מההסכם ,העדר
עמידה באמות מידה פיננסיות ,אירועי חדלות פירעון והליכים משפטיים אשר משפיעים או
עלולים לה שפיע מהותית לרעה על החברה) ,למלווה תעמוד הזכות ,בין היתר ,להעמיד את
החוב לפירעון מיידי .כמו כן ,הסכם ההלוואה כולל מנגנון העלאת ריבית על יתרת החוב ככל
שיופרו אמות מידה פיננסיות וכן במקרה של העדר עמידה באחד מהתשלומים אותם חייבת
החברה למלווה.
הסכם ההלוואה כו לל מספר מגבלות אשר יחולו על החברה וביניהן (א) מגבלות על התקשרות
עם צדדים הקשורים לחברה (כהגדרתם בהסכם); (ב) מגבלות על השימוש המותר בכספי
ההלוואה למטרות ספציפיות; (ג) מגבלות על ביצוע חלוקה (כהגדרת המונח בהסכם ההלוואה);
(ד) מגבלות על שינויים במסמכי ההתאגדות של החברה; (ה) מגבלות על מתן הלוואות שלא
במהלך העסקים הרגיל של החברה וללא הסכמת המלווה; (ו) מגבלות על פתיחה וולונטרית
של החברה בהליכי פירוק והליכי חדלות פירעון ללא הסכמת המלווה.
עוד יצוין ,כי בקרות אירוע הוני (כהגדרתו בהסכם ההלוואה ,ובכלל זה ,הנפקת מניות ראשונה
לציבור) עד לתאריך התשלום האחרון של ההלוואה ,תעמוד למלווה הזכות לקבל תשלום
במזומן המשקף את הסכום לו היה זכאי מחזיק  6,830כתבי אופציה למניות רגילות של
החברה במחיר מימוש של  158.49דולר ארה"ב לקבל במועד השלמת האירוע ההוני .התשלום
במזומן הנ"ל לא יעלה על הסכום המקסימלי שנקבע בהסכם.
ככל שלא התקיים אירוע הוני במהלך שלוש שנים לאחר מועד פירעון המוקדם של ההלוואה,
יהיה זכאי המלווה לקבל מניות רגילות של החברה בהתאם לחישוב המתואר בהסכם.
במסגרת הסכם ההלוואה ,התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות וכן העמידה לטובת
המלווה בטוחות שונות.
ביום  14בספטמבר  2020החליט דירקטוריון החברה ,כמתאפשר על פי הסכם ההלוואה,
לפרוע את ההלוואה במלואה.
בהתאם לאמור ,החברה צופה לפרוע את מלוא ההלוואה ביום  30בספטמבר  ,2020ובהתאם
לקבוע בהסכם ,תקצה החברה לפנינסולה  6,830כתבי אופציה לרכישת מניות החברה .כמו
כן ,בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ,צפויה החברה לשלם בגין פירעון מוקדם סך של כ342-
אלפי דולר.
ג.

משבר הקורונה
במהלך חודש דצמבר  ,2019התפרץ נגיף ה"קורונה" ,תחילה בסין ,ובהמשך ברחבי העולם.
התפרצות נגיף ה"קורונה" גרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת
עסקים רבים ,האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפנים ארצית והבינלאומית .כחלק
מההתמודדות עם משבר הקורונה ,מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה,
ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות ,תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי ,הגבלות נוכחות כוח
אדם במקומות עבודה וכו' .למגבלות אלה השפעה ישירה על ענפים שונים במשק ,כאשר
פעילות מספר ענפים אף נעצרה באופן מוחלט .מגבלות אלו הוסרו בחלקן במהלך הרבעון השני
של שנת  ,2020אך לאור העלייה במספר הנדבקים בנגיף והתפרצות של "גל שני" של המגפה,
הוטלו מגבלות חדשות ,חלקן דומות למגבלות שכבר הוסרו.
פוטנציאל הנזק של התפשטות נגיף ה"קורונה" לכלכלה ,תלוי במידת המהירות והיכולת למגר
את התפשטות הנגיף בעולם כולו ,כך שנכון למועד התשקיף ,נראה כי מדינות רבות בעולם
פועלות ליישום הקלות מסוימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית .אולם ,בשלב
זה ,לא ניתן להעריך את משך המשבר ועוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה
ותוצאותיה ,כמו גם את קצב יישום ההקלות במדינות שונות בעולם ואת מידת השפעתן על
ההתאוששות מהמשבר הכלכלי בנסיבות הנוכחיות.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  – 23אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי (המשך):
השלכותיו של משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן:
 )1התקנת מערכות החברה
השפעות התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו הביאו לדחייה מסוימת בהשלמת
ההקמה של מתקנים פוטו וולטאיים במדינות רבות בעולם ,דבר אשר השפיע על יכולתה
של החברה לבצע את התקנת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח כמתוכנן .בהתאם לכך,
חלק מלקוחות החברה פנו לחברה בבקשת דחייה בביצוע התקנת המערכות .כמו כן ,לאור
המגבלות שהוטלו ,חלו עיכובים בהתקנת המערכות הרובוטיות באתרי לקוחות החברה
בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ,לרבות עיכובים בהתקנות מערכות החברה באזורים
גאוגרפיים חדשים (ארה"ב וצ'ילה) בעקבות האיסור על טיסות וגישה מוגבלת לאתרי
הלקוחות.
 )2הכנסות החברה וצבר הזמנות
בעקבות המשבר ,חלו עיכובים בהתקשרויות חדשות של החברה (בשל היעדר אפשרות
להיפגש עם לקוחות ומיקוד הלקוחות בפתרון משברים פנימיים בעקבות משבר הקורונה),
עיכוב במימוש התקשרויות עם לקוחות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות.
 )3ייצור מערכות החברה
פעילות הייצור של מערכות החברה נמשכת כסדרה לאחר שהופסקה בתקופת הסגר
בהודו בין החודשים מרץ עד מאי  .2020ככל שיוטל סגר נוסף בהודו בעקבות החמרת
התפשטות המגפה ,ישנו חשש להאטה או עצירה של ייצור מערכות החברה.
נוכח האמור לעיל ,עם פרוץ משבר הקורונה ברחבי העולם ,החברה ביצעה תהליכי ניהול
סיכונים נרחבים ופעלה באופן רוחבי ,בכל רבדי פעילותה ,על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או
אירועים הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה האפשריות .במטרה לצמצם את השפעותיו של
המשבר ,מבצעת החברה ,בין היתר ,את הפעולות שלהלן:
 )1ביצוע עבודות תחזוקה
פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות בהודו ובישראל
הוגדרה כחיונית ועל כן ,פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר.
 )2פיתוח עסקי
החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות לפיתוח עסקי ופועלת במטרה לקדם הזדמנויות
עסקיות בשוק הישראלי ובשוק הבינלאומי .החברה מאמינה כי בעקבות המשבר יתהוו לה
הזדמנויות עסקיות נוספות לאור המשך הגידול בהשקעות של מדינות וגופים שונים
באנרגיות מתחדשות ולאור הירידה במחירי הנפט והפגיעה בחברות בסקטור האנרגיה
המסורתית ומעבר משקיעים אל עבר תחום האנרגיה המתחדשת בכלל ואל תחום מתקני
ה PV-בפרט.
 )3חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסים איכותיים בשוק ההון
סבבי הגיוס האחרונים שביצעה החברה בשוק ההון מחזקים את חוסנה הפיננסי
ומאפשרים לה לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה.
נכון למועד החתימה על הדוחות ,ובטווח הנראה לעין ,החברה מעריכה כי פעילותה לא צפויה
להיפגע באופן מהותי ,הן מבחינת יכולת האספקה של מוצריה ושירותיה ללקוחות והן מבחינת
היכולת לממש הזמנות ולספק את שירותי התפעול והתחזוקה השוטפים .זאת ,נוכח בסיס
הלקוחות הקיים של החברה ופוטנציאל ההתקשרויות העתידיות עם לקוחות קיימים ועם
לקוחות פוטנציאליים בשווקים בהם פועלת החברה וכן בשווקים נוספים ,בין היתר לאור המשך
הצמיחה וההתפתחות של תעשיית מתקני ה ,PV-חרף השפעות משבר הקורונה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  – 23אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי (המשך):
על אף האמור ,קיים חשש כי הימשכות המשבר תגרום לעיכובים נוספים בהקמה של מערכות
סולאריות ,בייצור ואספקה של ציוד וחומרי גלם ,קושי באיתור מקורות מימון ,עליה בהוצאות
המימון ,ירידה בכמות העובדים ,מגבלות על פעילות החברה וכיוצא בזה ,אשר עשויים להשפיע
על פעילות החברה  .פרט לכך ,נוכח חוסר הוודאות באשר להמשך התפשטות הנגיף או
התפרצות מחודשת ,והמשך המשבר הכלכלי בעקבותיו ,החברה אינה יכולה להעריך האם
ייתכנו עיכובים נוספים בהתקנות של מערכות החברה באתרי לקוחותיה ומתן שירותיה
ללקוחות כתוצאה מהתקיימות איזה מבין האירועים המתוארים לעיל .לעיכובים כאמור השפעה
מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה ,בפרט בטווח הקצר ,שכן מחד ממשיכה החברה
להיערך לצמיחה הצפויה בשנים הקרובות ,כך שהיא אינה מבצעת פעולות משמעותיות
להקטנת עלויות ,ומאידך היקף ההכנסות שלה נפגע ככל שתמשך מגמת דחיית הקמת
הפרויקטים של לקוחותיה וכתוצאה מכך התקנת מערכות החברה אצלם.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל 1970 -

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל 1970 -

תוכן העניינים

עמוד
דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

2

נתונים כספיים באלפי דולר של ארה"ב:
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

3

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה

4

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים

5
6-9

לכבוד:
בעלי המניות של
אקופיה סיינטיפיק בע"מ,
א.ג.נ,.
הנדון:

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-של
אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן " -החברה") לימים  31בדצמבר  2019ו 2018 -ולכל אחת מהשנתיים שהאחרונה שבהן
הסתיימה ביום  31בדצמבר  2019ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים
שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן
הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

תל-אביב,
 29בספטמבר2020 ,

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
נכסים

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות מוגבלים בשימוש
לקוחות
חייבים אחרים
חו"ז חברה מוחזקת
מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
רכוש קבוע
פקדונות מוגבלים בשימוש
נכסי זכות שימוש
השקעה בחברות מוחזקות

סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה

2,729
134
1,139
154
691
4,847

5,058
7
752
1,017
153
503
7,490

247
475
279
5,296
6,297
11,144

219
682
3,742
4,643
12,133

התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות:
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
הלוואה המירה למניות
התחייבות שאינה שוטפת -
התחייבויות בגין חכירה

338
583
195
2,478
3,594

353
693
1,046

104

-

סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה

3,698

1,046

הון המיוחס לבעלים של החברה עצמה
סך התחייבויות והון

7,446
11,144

11,087
12,133

ערן מלר
יו"ר הדירקטוריון

ז'אן סממה
מנכ"ל

אריה לומלסקי
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 29 :בספטמבר.2020 ,

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מפעולות
חלק החברה (ברווחי) בהפסדי חברות מוחזקות
(הכנסות) הוצאות מימון ,נטו
הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

1,893
1,122

848
337

771
2,847
568
1,063
3,707

511
2,703
505
861
3,558

()4
()18

105
67

3,685
22

3,730
6

סך הפסד והפסד כולל לשנה

3,707

3,736

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
תזרימי מזומנים לפעילויות שוטפות -
מזומנים נטו ששימשו לפעילות (ראה נספח א')
מסי הכנסה ששולמו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

()3,170
()22
()3,192

()3,659
()6
()3,665

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
השקעה בחברה מוחזקת
ריבית שהתקבלה
שינוי בפקדונות מוגבלים בשימוש
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()112
()1,550
51
195
()1,416

()80
()2,859
11
()465
()3,393

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
תמורה מהנפקת מניות בכורה א ,2נטו
ריבית ששולמה בגין חכירה
תשלומי קרן בגין חכירות
קבלת הלוואה המירה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

()34
()181
2,478
2,263

5,131
5,131

קיטון במזומנים ושווי מזומנים

()2,345

()1,927

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

5,058

6,999

רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

16

()14

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

2,729

5,058

()3,707

()3,736

273
66
()4
()51

93
90
105
()11

()16
22
65
355

14
6
297

()188
()123
618
()15
()110
182
()3,170

()391
()311
()9
134
357
()220
()3,659

29

-

(א) מזומנים נטו ששימשו לפעולות:
הפסד כולל לשנה
התאמות בגין:
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מניות
חלק החברה (ברווחי) בהפסדי חברות מוחזקות
ריבית שהתקבלה
(רווחים) הפסדים מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי
מזומנים
מסי הכנסה ששולמו
הוצאות ריבית בגין חכירה
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
גידול במלאי
גידול בחייבים ויתרות חובה
קיטון (גידול) בלקוחות
(קיטון) גידול בספקים ונותני שירותים
(קיטון) גידול בזכאים אחרים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
(ב) פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי
מזומנים:
נכס חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
א.

כללי
אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן  -החברה) והחברות הבנות שלה (להלן ביחד -הקבוצה) פועלות
בתחום הפיתוח ,המכירה ,התפעול והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן
לניקוי לוחות סולאריים תשתיתיים.
החברה הינה חברה פרטית בע"מ אשר התאגדה בישראל בחודש ינואר  2013והינה תושבת
בה .כתובת משרדה הרשום של החברה הינה מדינת היהודים  ,89הרצליה ,ישראל.
לחברה שתי חברות בנות המוחזקות בשיעור של  Ecoppia Scientific LLP - 100%שהינה
שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  2016ואברמור יונייטד ס.א .שהינה
חברה פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר  2014באיי הבתולה הבריטיים (.)BVI

ב.

הגדרות
"החברה"  -אקופיה סיינטיפיק בע"מ.
"המידע הכספי הנפרד"  -מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970 -
למעט אם נאמר אחרת ,כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם
של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת ( 2019להלן -
הדוחות המאוחדים).
"חברה מוחזקת" – החברות הבנות של החברה Ecoppia Scientific LLP ,ו -אברמור יונייטד
ס.א.
"יתרות בינחברתיות"" ,הכנסות והוצאות בינחברתיות"" ,תזרימי מזומנים בינחברתיים" -
יתרות ,הכנסות או הוצאות ,ותזרימי מזומנים ,בהתאם לעניין ,הנובעים מעסקות בינחברתיות,
אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

ג.

להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד
המידע הכספי הנפרד ,נערך בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) התש"ל ( 1970 -להלן  -תקנה 9ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית
לתקנות האמורות (להלן  -התוספת) ,ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח
כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב 24-בינואר  2010המתייחסת
לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן  -הבהרת סגל הרשות).
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים נפרדים ,הערוכים
והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  -תקני ה )IFRS -בכלל ,והוראות תקן
חשבונאות בינלאומי " - 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט .עם זאת ,המדיניות
החשבונאית שפורטה בביאור  2לדוחות המאוחדים ,בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ,והאופן
בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים ,יושמו לצורך הצגת המידע הכספי
הנפרד ,וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.
במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף ,גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף ,בהתאם
לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות ,ככל
שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 1970 -המשך):
)1

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי,
לאחר ניטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים ,המיוחסים
לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות .נתונים אלו סווגו באותו אופן
בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי .סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים
משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי,
למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות ,ובתוספת או בניכוי ,בהתאם
לעניין ,של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף ,מוצג סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,המיוחס
לבעלים של החברה ,של סך הנכסים ,בניכוי סך ההתחייבויות ,המציגים בדוחות
המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות.
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ,על בסיס הדוחות
המאוחדים ,הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.

)2

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים ,בפילוח בגין רווח או
הפסד ורווח כולל אחר ,לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו
במסגרת הדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה ,ובפירוט לפי סוגי ההכנסות
וההוצאות.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל .סכומי
ההכנסות ו ההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות
המאוחדים על הרווח הכולל בתוספת או בניכוי ,בהתאם לעניין ,של הכנסות והוצאות
בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף ,מוצג סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים ,המיוחס לבעלים של החברה,
של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות ,המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין
חברות מוחזקות ,לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה .נתונים אלה מוצגים תוך פילוח
בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל
הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה ,על בסיס הדוחות המאוחדים ,הינו
זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה
המיוחס לבעלים של החברה ,בהתאמה ,כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 1970 -המשך):
)3

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה,
כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו ,יתרות הסכומים
לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים) ,בפילוח לפי
תזרים מפעילות שוטפת ,תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט
מרכיביהם .בנוסף ,במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות ,מוצגים בנפרד תזרימי
המזומנים הבינחברתיים נטו.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.
סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ,למעט סכומי
תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

ביאור  - 2מזומנים ושווי מזומנים:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי דולר של ארה"ב
מזומנים בבנק ובקופה
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים
פירוט לפי מטבעות:
דולר ארה"ב
מטבעות אחרים

2,729
2,729

558
4,500
5,058

2,232
497
2,729

4,932
126
5,058

ביאור  - 3הכנסות
ראה ביאור 14ב' לדוחות המאוחדים.
ביאור  – 4השקעות בחברות מוחזקות של החברה
בשנים  2019ו 2018-השקיעה החברה בחברות מוחזקות סכום כולל של  1,550אלפי דולר ו2,859-
אלפי דולר ,בהתאמה.
ביאור  - 5התחייבויות פיננסיות
לפרטים אודות ההתחייבויות פיננסיות של החברה ראה ביאור  21לדוחות המאוחדים.
ביאור  - 6עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לפרטים אודות עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ראה ביאור  22לדוחות המאוחדים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 7אירועים לאחר תאריך המאזן
לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך המאזן ראה ביאור  23לדוחות המאוחדים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניים
(בלתי מבוקר)
 30ביוני 2020

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניים
(בלתי מבוקר)
 30ביוני 2020

תוכן העניינים

עמוד
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

2

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים -באלפי דולר של ארה"ב:
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

3

דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל

4

דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

5-6

דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

7-8

ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

9-17

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של אקופיה סיינטיפיק בע"מ וחברות מאוחדות (להלן – החברה) ,הכולל את הדוח
התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  30ביוני  2020ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ההפסד הכולל ,השינויים
בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים
לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים",
וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים אחרים .סקירה
הינה מצומצת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו
מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל
אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל .1970 -

תל-אביב,
 29בספטמבר 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי לימים  30ביוני  2020ו2019-

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות מוגבלים בשימוש
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי

 31בדצמבר
 30ביוני
2019
2019
2020
(מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי דולר של ארה"ב

נכסים

נכסים שאינם שוטפים:
רכוש קבוע
לקוחות
פקדונות מוגבלים בשימוש
נכסי זכות שימוש
סך נכסים

6,841
16
1,229
2,228
3,934
14,248

3,455
2,262
2,913
1,338
9,968

3,496
719
3,634
1,670
9,519

1,039
874
403
282
2,598
16,846

1,213
917
531
341
3,002
12,970

1,139
926
534
279
2,878
12,397

התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות:
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
הלוואה המירה למניות
התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בגין חכירה
כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים
כתבי אופציה שהוקצו למלווה
הלוואה
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
סך התחייבויות
הון:
מניות רגילות
מניות רגילות ללא זכויות הצבעה
מניות בכורה א
מניות בכורה א1
מניות בכורה א2
מניות בכורה א3
פרמיה על מניות
עודפים
סך ההון
סך התחייבויות והון
* מייצג סכום הנמוך מאלף דולר
ערן מלר
יו"ר הדירקטוריון

428
1,516
198
2,142

1,316
966
178
2,460

1,261
841
195
2,478
4,775

94
965
104
6,027
105
7,295
9,437

173
54
227
2,687

104
72
176
4,951

1
*
*
*
*
*
32,678
()25,270
7,409
16,846

1
*
*
*
*
*
28,180
()17,898
10,283
12,970

1
*
*
*
*
*
28,180
()20,735
7,446
12,397

ז'אן סממה
מנכ"ל

אריה לומלסקי
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים על די דירקטוריון החברה 29 :בספטמבר.2020 ,
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.
3

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל
לתקופות של  6ו 3-חודשים שהסתיימו בימים  30ביוני  2020ו2019-

 6החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)
אלפי דולר של ארה"ב

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

מכירות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מפעולות
הוצאות מימון
הכנסות מימון

673
286

5,336
3,363

242
154

3,128
1,869

8,046
5,746

387
2,554
231
1,139
3,537
1,471
()196

1,973
1,605
519
817
968
66
()231

88
1,383
107
693
2,095
694
-

1,259
795
253
419
208
18
()164

2,300
3,456
765
1,567
3,488
110
()143

הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו

1,275

()165

694

()146

()33

הפסד לפני מסים על ההכנסה

4,812

803

2,789

62

3,455

מסים על ההכנסה

4

30

3

20

252

סך הפסד והפסד כולל לתקופה

4,816

833

2,792

82

3,707

הפסד למניה רגילה (בדולר):
בסיסי ומדולל

13.81

3.64

7.87

1.00

12.29

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

יתרה ליום  1בינואר ( 2020מבוקר)
תנועה במהלך  6החודשים שהסתיימו ביום
 30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)-
תשלום מבוסס מניות
הנפקת מניות בכורה א ,3נטו
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר ( 2019מבוקר)
תנועה במהלך  6החודשים שהסתיימו ביום
 30ביוני ( 2019בלתי מבוקר):
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30ביוני ( 2019בלתי מבוקר)

הון מניות
רגילות

הון
מניות
ללא
זכויות
הצבעה

הון מניות
בכורה א

1

*

*

הון
מניות
בכורה
הון מניות
הון מניות
א3
בכורה א2
בכורה א1
אלפי דולר של ארה"ב
*
*
*

פרמיה
על
מניות

עודפים

28,180

()20,735

7,446

*

4,498

281

1

*

*

*

*

*

32,678

()4,816
()25,270

281
4,498
()4,816
7,409

1

*

*

*

*

*

28,180

()17,094

11,087

1

*

*

*

*

*

28,180

29
()833
()17,898

29
()833
10,283

5

סך ההון

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

יתרה ליום  1באפריל ( 2020בלתי מבוקר)
תנועה במהלך  3החודשים שהסתיימו ביום
 30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)-
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1באפריל ( 2019בלתי מבוקר)
תנועה במהלך  3החודשים שהסתיימו ביום
 30ביוני ( 2019בלתי מבוקר):
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30ביוני ( 2019בלתי מבוקר)
יתרה ליום  1בינואר ( 2019מבוקר)
תנועה במהלך שנת ( 2019מבוקר)-
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר ( 2019מבוקר)

הון מניות
רגילות

הון
מניות
ללא
זכויות
הצבעה

הון מניות
בכורה א

1

*

*

פרמיה
על
מניות

עודפים

32,678

()22,723

9,956

1

*

*

*

*

*

32,678

245
()2,792
()25,270

245
()2,792
7,409

1

*

*

*

*

*

28,180

()17,829

10,352

1

*

*

*

*

*

28,180

13
()82
()17,898

13
()82
10,283

1

*

*

*

*

*

28,180

()17,094

11,087

1

*

*

*

*

*

28,180

66
()3,707
()20,735

66
()3,707
7,446

הון מניות
הון מניות
הון מניות
בכורה א 2בכורה א3
בכורה א1
אלפי דולר של ארה"ב
*
*
*

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.
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סך ההון

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
לתקופות של  6ו 3-החודשים שהסתיימו בימים  30ביוני  2020ו2019-

 6החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות -
מזומנים נטו ששימשו לפעולות (ראה נספח א')
מסי הכנסה ששולמו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)
אלפי דולר של ארה"ב

()4,690
()1
()4,691

()2,027
()7
()2,034

()1,755
()1,755

()213
()2
()215

()4,313
()22
()4,335

תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
ריבית שהתקבלה
שינוי בפיקדונות מוגבלים בשימוש
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
תזרימי מזומנים לפעילויות מימון:
תמורה מהנפקת מניות בכורה א 3וכתבי
אופציה ,נטו
תמורה בגין הלוואה והקצאת כתבי אופציה
למלווה
ריבית ששולמה
פירעון התחייבות בגין חכירה
קבלת הלוואה המירה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

()128
24
104
-

()213
44
146
()23

()56
19
103
66

()96
14
279
197

()236
51
138
()47

2,483

-

-

-

-

5,868
()174
()104
8,073

()13
()89
()102

()132
()56
()188

()11
()40
()51

()34
()181
2,478
2,263

גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

3,382

()2,159

()1,877

()69

()2,119

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

3,496

5,612

8,717

3,519

5,612

רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין מזומנים
ושווי מזומנים

()37

2

1

5

3

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

6,841

3,455

6,841

3,455

3,496
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים (המשך)
לתקופות של  6ו 3-החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2020

 6החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)
(א) מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ששימשו
לפעולות):
הפסד כולל לתקופה
התאמות בגין:
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מניות
שינוי במסים נדחים
מסי הכנסה ששולמו
ריבית שהתקבלה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
שהוקצו למלווה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
שהוקצו למשקיעים
הוצאות מימון בגין הלוואה
הוצאות ריבית בגין חכירה
רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין
מזומנים ושווי מזומנים
גידול בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד-
מעביד ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
תפעוליים:
גידול במלאי
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
קיטון (גידול) בלקוחות
גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים
גידול בזכאים אחרים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)
אלפי דולר של ארה"ב

()4,816

()833

()2,792

()82

()3,707

333
281
1
()24

334
29
109
7
()44

169
245
()19

200
13
2
()14

526
66
109
22
()51

8

-

8

-

-

502
412
17

33

143
485
17

18

65

37

()2

()1

()5

()3

33
()3,216

15
()352

25
()1,720

14
146

33
()2,940

()2,264
1,406
()458
()833
675
()1,474
()4,690

()737
()367
()645
()140
214
()1,675
()2,027

()110
()260
()124
()155
614
()35
()1,755

()1,105
1,075
()486
109
48
()359
()213

()1,068
()1,088
889
()195
89
()1,373
()4,313

(ב) פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים-
נכס חכירה כנגד התחייבות בגין
97
חכירה
המרה של הלוואה למניות בכורה א3
2,478
וכתבי אופציה

-

-

29

-

-

-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  - 1כללי
אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן  -החברה) והחברות הבנות שלה (להלן ביחד -הקבוצה) פועלות בתחום
הפיתוח ,המכירה ,התפעול והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן לניקוי לוחות
סולאריים תשתיתיים.
החברה הינה חברה פרטית בע"מ אשר התאגדה בישראל בחודש ינואר  2013והינה תושבת בה .כתובת
משרדה הרשום של החברה הינה מדינת היהודים  ,89הרצליה ,ישראל.
לחברה שתי חברות בנות המוחזקות בשיעור של ( Ecoppia Scientific LLP - 100%להלן – החברה
הבת) שהינה שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  2016ואברמור יונייטד ס.א .שהינה
חברה פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר  2014באיי הבתולה הבריטיים (.)BVI
המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.
באשר להשפעת נגיף הקורונה ראה ביאור .6
ביאור  - 2בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים:
א.

המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה לימים  30ביוני  2020ו 2019-ולתקופות הביניים
של  6החודשים ו 3-החודשים שהסתיימו באותם תאריכים (להלן  -המידע הכספי לתקופת
הביניים) נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר " 34דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן
  ,)IAS 34וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חותתקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970-המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע
והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים .יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים
ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2019והביאורים אשר נלוו אליהם ,אשר מצייתים
לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ( )International Financial Reporting Standardsשהם
תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות ( International
( )Accounting Standards Boardלהלן  -תקני ה )IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
הכנסות הקבוצה ותוצאות פעילותה לתקופות של  6החודשים ו 3-החודשים שהסתיימו ביום 30
ביוני  ,2020אינן מצביעות בהכרח על ההכנסות והתוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים
ביום  31בדצמבר .2020

ב.

אומדנים
עריכת דוחות כספיים ביניים ,דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש
באומדנים חשבונאיים והנחות ,אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה ועל
סכומי הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות המדווחים .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות מאומדנים אלה.
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אלה ,שיקולי הדעת המשמעותיים ( )significantאשר
הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות הכרוכה במקורות
המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הקבוצה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019למעט כמפורט בביאור  4וביאור  5בדבר האומדנים וההנחות
אשר שימשו להערכות שווי של כתבי אופציה שהוקצו במהלך  6החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני
.2020
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
א) עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים,
הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2019
מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע
לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים.
ב) תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם
המוקדם:
תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  1הצגת דוחות כספיים (להלן :התיקון ל)IAS 1-
התיקון ל IAS 1-מבהיר כי התחייבויות תסווגנה כשוטפות או לא שוטפות ,כתלות בזכויות
הקיימות לישות בסוף תקופת הדיווח .התיקון מבהיר ,בין היתר כי:
.1

.2
.3

.4

התחייבות תסווג כהתחייבות לא שוטפת אם לישות יש זכות מהותית ()substantive right
לדחות את סילוקה למשך לפחות  12חודשים לאחר תום תקופת הדיווח .התיקון מבטל את
ההתייחסות לקיומה של זכות בלתי מותנית ,שכן על פי רוב התחייבויות הן מותנות (למשל,
במצב שבו הוגדרו אמות מידה פיננסיות);
הסיווג תלוי בעצם קיומה של הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות  12חודשים
לאחר תקופת הדיווח ,וללא תלות בשאלה האם הישות צופה לממש את הזכות .כלומר ,כוונת
הישות בנוגע למימוש הזכות אינה רלוונטית לצורך סיווג ההתחייבות;
זכות מהותית כאמור קיימת רק במידה והישות עומדת בתנאים הרלוונטיים בתאריך המאזן.
התחייבויות תסווג בזמן קצר אם התנאי הנלווה להתחייבות הופר בתאריך המאזן או לפניו,
והתקבל וויתור ( )waiverלאחר תאריך המאזן .התחייבות תסווג בזמן ארוך אם התנאי הנלווה
להתחייבות הופר לאחר תאריך המאזן.
לשם הבחינה" ,סילוק" ההתחייבות יכול שייעשה בדרך של תשלום מזומן ,משאבים כלכליים
אחרים או מכשירים הוניים של הישות .עם זאת ,זכות המרה בגין מכשיר המיר אשר סווגה להון
אינה משפיעה על סיווגה של ההתחייבות בגין המכשיר.
התיקון ל IAS 1-ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 2022או לאחריו .בהתאם להוראות התיקון ,יישומו המוקדם אפשרי .ליישום לראשונה של
התיקון ל IAS 1-לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של
הקבוצה.

ביאור  - 4הון:
א .הענקת אופציות
במהלך  6החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני  2020העניקה החברה לעובדים  30,536כתבי אופציה
לרכישת מניות של החברה .כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל55.34--
 58.49דולר ארה"ב למשך  10שנים ממועד ההענקה .כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של  3שנים.
סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל 1,123 -אלפי דולר ,על בסיס ההנחות הבאות:
דיבידנד צפוי בשיעור של  ,0%סטיית תקן צפויה של נכסי החברה בשיעור של  ,60%ריבית חסרת סיכון
בשיעור של  0.27%ואורך חיים חזוי של  2.75שנים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  – 4הון (המשך):
ב .גיוס הון
ביום  20בינואר  ,2020השלימה החברה סבב גיוס הון מהראל על פיו בתמורה לסך השקעה של כ2.5-
מיליון דולר ארה"ב ,הוקצו להראל  15,774מניות בכורה א 3של החברה במחיר של  158.49דולר
ארה"ב למניה ("סבב השקעה בכורה א .)"3במסגרת סבב השקעה בכורה א ,3הומרו ההלוואות
ההמירות שהתקבלו בשנת  2019ל 15,774-מניות בכורה א' 3עבור המחיר למניה שנקבע בסבב
השקעה בכורה א .3כמו כן במסגרת סבב השקעה בכורה א 3קיבלה הראל וכל אחד ממשקיעי ההלוואות
ההמירות ,כתב אופציה להשקעה נוספת של  65%מסכום השקעתם כנגד הנפקת מניות בכורה א 4של
החברה במחיר מימוש של  190.185דולר למניה .כתבי האופציה ניתנים למימוש עד למוקדם מבין)1( :
 19ביולי  )2( ;2023פירוק החברה; ( )3אירוע "דמוי פירוק" כהגדרתו בהסכם; ו )4( -הנפקה ראשונה
לציבור של החברה .כתבי האופציה ניתנים למימוש נטו במניות .מניות בכורה א 4זהות בתנאיהן לשאר
מניות הבכורה הקיימות בחברה ,למעט יחס ההמרה למניות רגילות כפי שנקבע בתקנון החברה.
בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי " 32מכשירים פיננסיים :הצגה" ,כתבי האופציה אשר
כמפורט לעיל מהווים "התחייבות פיננסית" ,בשל העובדה כי בעת מימוש כתבי האופציה עשויה להידרש
החברה למסור מספר משתנה של מניות (עקב מנגנון המימוש נטו) ,אשר סווגה בדוח על המצב הכספי
כהתחייבות שאינה שוטפת במסגרת סעיף "כתבי אופציה" .כתבי האופציה נמדדים בשווי הוגן לכל
תאריך דוח על המצב הכספי ,כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים באופן שוטף לרווח או הפסד.
התמורה נטו שהתקבלה מהראל יחד עם סכום הלוואת הגישור שהומרה ,פוצלה לצורכי מדידה ,לרכיב
ההתחייבות בגין כתבי האופציה ,אשר הוכר לראשונה על בסיס שוויו ההוגן ומטופל כהתחייבות פיננסית
הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,והיתרה יוחסה למניות הבכורה אשר מהוות רכיב הוני .עלויות
העסקה המיוחסות פוצלו בין שני הרכיבים בהתאם ליחסי הסכומים בהם הם הוכרו לראשונה לפני ייחוס
עלויות אלה .עלויות העסקה אשר יוחסו למניות הבכורה קוזזו מההון ,ועלויות העסקה אשר יוחסו לכתבי
האופציה הוכרו ברווח או הפסד.
במהלך  6החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני  2020הכירה החברה בהוצאות בסך של  502אלפי דולר
בגין שינוי בשווי כתבי האופציה.
השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב על בסיס סימולציית מונטה קרלו תוך שימוש בפרמטרים הבאים:
 30ביוני
2020
תקופה חזויה
סטיית תקן
ריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד חזוי

2.5
60%
0.1674%
0
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 20בינואר
2020
3
60%
1.575%
0

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  – 5הסכם הלוואה:
ביום  27בפברואר  , 2020התקשרה החברה בהסכם אשראי עם גוף פיננסי ("המלווה") לפיו יעמיד
המלווה לחברה מסגרת אשראי בסכום של כ 31-מיליון ש"ח לתקופה של כ 6 -שנים ("הסכם ההלוואה").
על פי הסכם ההלוואה ניתנה לחברה אפשרות למשוך כספי ההלוואה ב 2-חלקים :חלק ראשון בסכום
של כ 20.7-מיליון ש"ח ,יועמד לחברה בתוך  10ימים ממועד השלמת העיסקה ,כהגדרתו בהסכם ,וחלק
שני בסך של  10.3מיליון ש"ח יועמד לחברה בתוך עד  20חודשים ממועד העמדת החלק הראשון של
ההלוואה.
נכון למועד הדוח על המצב הכספי ,ניצלה החברה סך של כ 20.7 -מיליון ש"ח מתוך מסגרת האשראי.
ההלוואה נושאת ריבית שנתית בגובה שיעור הפריים (אשר לא יפחת מ )1.5% -בתוספת  ,6.25%אשר
תשולם מידי רבעון.
קרן ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים שווים ,החל מחלוף שנתיים ממועד העמדת כספי ההלוואה.
בהתאם לתנאי ההסכם ,לחברה עומדת הזכות לפירעון וולונטרי מוקדם של ההלוואה בכפוף לתשלום
עמלת פירעון מוקדם ותשלומים נוספים כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה.
בנוסף ,בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ,במקרה של אירוע הפרה (כפי שהוגדר בהסכם ההלוואה,
ובכלל זה הפרת חובתה של החברה לשלם את הסכומים הנובעים מההסכם ,העדר עמידה באמות מידה
פיננסיות ,אירועי חדלות פירעון והליכים משפטיים אשר משפיעים או עלולים להשפיע מהותית לרעה על
החברה) ,למלווה תעמוד הזכות ,בין היתר ,להעמיד את החוב לפירעון מיידי .כמו כן ,הסכם ההלוואה
כולל מנגנון העלאת ריבית על יתרת החוב ככל שיופרו אמות מידה פיננסיות וכן במקרה של העדר עמידה
באחד מהתשלומים אותם חייבת החברה למלווה.
הסכם ההלוואה כולל מספר מגבלות אשר יחולו על החברה וביניהן (א) מגבלות על התקשרות עם צדדים
הקשורים לחברה (כהגדרתם בהסכם); (ב) מגבלות על השימוש המותר בכספי ההלוואה למטרות
ספציפיות; (ג) מגבלות על ביצוע חלוקה (כהגדרת המונח בהסכם ההלוואה); (ד) מגבלות על שינויים
במסמכי ההתאגדות של החברה; (ה) מגבלות על מתן הלוואות שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה
וללא הסכמת המלווה; (ו) מגבלות על פתיחה וולונטרית של החברה בהליכי פירוק והליכי חדלות פירעון
ללא הסכמת המלווה.
עוד יצוין ,כי בקרות אירוע הוני (כהגדרתו בהסכם ההלוואה ,ובכלל זה ,הנפקת מניות ראשונה לציבור)
עד לתאריך התשלום האחרון של ההלוואה ,תעמוד למלווה הזכות לקבל תשלום במזומן המשקף את
הסכום לו היה זכאי מחזיק  6,830כתבי אופציה למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 158.49
דולר ארה"ב לקבל במועד השלמת האירוע ההוני .התשלום במזומן הנ"ל לא יעלה על הסכום המקסימלי
שנקבע בהסכם.
ככל שלא התקיים אירוע הוני במהלך שלוש שנים לאחר מועד פירעון המוקדם של ההלוואה ,יהיה זכאי
המלווה לקבל מניות רגילות של החברה בהתאם לחישוב המתואר בהסכם.
במסגרת הסכם ההלוואה ,התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות וכן העמידה לטובת המלווה
בטוחות שונות.
בנוסף למפורט לעיל ,נקבע כי המלווה יהיה זכאי לעמלות כמפורט להלן:
א .במועד העמדת סכום ההלוואה הראשון ,תשלום החברה עמלה חד פעמית בשיעור של  1%מסך
מסגרת ההלוואה.
ב .במהלך תקופת ההסכם תשלם החברה עמלה בהיקף של  0.5%לשנה בגין סכומי הלוואה שטרם
נוצלו מתוך מסגרת האשראי.
ג .החל ממועד העמדת סכום ההלוואה הראשון ,יהיה זכאי המלווה לעמלה נוספת בהיקף של 2.4%
מהגידול במכירות הרבעוניות של החברה ביחס למכירות הראשוניות כהגדרתן בהסכם.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  – 5הסכם הלוואה (המשך):
טיפול חשבונאי:
התמורה נטו שהתקבלה בגין ההלוואה מפנינסולה פוצלה ,לצורכי מדידה ,לכתבי האופציה ,אשר
מטופלים כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ובהתאם ,נמדדים על בסיס שוויים ההוגן
מדי תאריך דוח על המצב הכספי ,כאשר שינויים בשוויים ההוגן נזקפים באופן שוטף לרווח או הפסד,
ולרכיב ההלוואה ,אשר הוכר לראשונה על בסיס שוויו ההוגן (יתרת התמורה שלא יוחסה לרכיב כתבי
האופציה ) בניכוי הוצאות עסקה מיוחסות ומטופל בהתאם לשיטת העלות המופחתת (תוך שימוש בריבית
האפקטיבית הגלומה בו אשר חושבה ליום הנפקתו כאמור לעיל) .עלויות העסקה המיוחסות פוצלו בין
הרכיבים השונים בהתאם ליחסי הסכומ ים בהם הם הוכרו לראשונה לפני ייחוס עלויות אלה ,כאשר
עלויות עסקה שיוחסו לכתבי האופציה נזקפו לרווח או הפסד באופן מיידי.
השווי ההוגן של כתבי האופציה לימים  30ביוני  2020ו 27-בפברואר  2020הסתכם ל 104-אלפי דולר
ו 96-אלפי דולר ,בהתאמה .השווי ההוגן חושב על בסיס סימולציית מונטה קרלו תוך שימוש בפרמטרים
הבאים:
 30ביוני
2020
תקופה חזויה
סטיית תקן
ריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד חזוי

2.5
60%
0.1674%
0

 27בפברואר
2020
3
60%
1.575%
0

באשר להחלטת החברה בדבר פירעון מוקדם של ההלוואה ,ראה ביאור 9ב.
ביאור  – 6משבר הקורונה
במהלך חודש דצמבר  ,2019התפרץ נגיף ה"קורונה" ,תחילה בסין ,ובהמשך ברחבי העולם.
התפרצות נגיף ה"קורונה" גרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת
עסקים רבים ,האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפנים ארצית והבינלאומית .כחלק
מההתמודדות עם משבר הקורונה ,מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה,
ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות ,תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי ,הגבלות נוכחות כוח
אדם במקומות עבודה וכו' .למגבלות אלה השפעה ישירה על ענפים שונים במשק ,כאשר פעילות
מספר ענפים אף נעצרה באופן מוחלט .מגבלות אלו הוסרו בחלקן במהלך הרבעון השני של שנת
 , 2020אך לאור העלייה במספר הנדבקים בנגיף והתפרצות של "גל שני" של המגפה ,הוטלו
מגבלות חדשות ,חלקן דומות למגבלות שכבר הוסרו.
פוטנציאל הנזק של התפשטות נגיף ה"קורונה" לכלכלה ,תלוי במידת המהירות והיכולת למגר
את התפשטות הנגיף בעולם כולו ,כך שנכון למועד התשקיף ,נראה כי מדינות רבות בעולם
פועלות ליישום הקלות מסוימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית .אולם ,בשלב
זה ,לא ניתן להעריך את משך המשבר ועוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה
ותוצאותיה ,כמו גם את קצב יישום ההקלות במדינות שונות בעולם ואת מידת השפעתן על
ההתאוששות מהמשבר הכלכלי בנסיבות הנוכחיות.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  – 6משבר הקורונה (המשך):
השלכותיו של משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן:
א.

התקנת מערכות החברה
השפעות התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו הביאו לדחייה מסוימת בהשלמת
ההקמה של מתקנים פוטו וולטאיים במדינות רבות בעולם ,דבר אשר השפיע על יכולתה
של החברה לבצע את התקנת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח כמתוכנן .בהתאם לכך,
חלק מלקוחות החברה פנו לחברה בבקשת דחייה בביצוע התקנת המערכות .כמו כן ,לאור
המגבלות שהוטלו ,חלו עיכובים בהתקנת המערכות הרובוטיות באתרי לקוחות החברה
בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ,לרבות עיכובים בהתקנות מערכות החברה באזורים
גאוגרפיים חדשים (ארה"ב וצ'ילה) בעקבות האיסור על טיסות וגישה מוגבלת לאתרי
הלקוחות.

ב.

הכנסות החברה וצבר הזמנות
בעקבות המשבר ,חלו עיכובים בהתקשרויות חדשות של החברה (בשל היעדר אפשרות
להיפגש עם לקוחות ומיקוד הלקוחות בפתרון משברים פנימיים בעקבות משבר הקורונה),
עיכוב במימוש התקשרויות עם לקוחות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות.

ג.

ייצור מערכות החברה
פעילות הייצור של מערכות החברה נמשכת כסדרה לאחר שהופסקה בתקופת הסגר בהודו
בין החודשים מרץ עד מאי  .2020ככל שיוטל סגר נוסף בהודו בעקבות החמרת התפשטות
המגפה ,ישנו חשש להאטה או עצירה של ייצור מערכות החברה.

נוכח האמור לעיל ,עם פרוץ משבר הקורונה ברחבי העולם ,החברה ביצעה תהליכי ניהול סיכונים
נרחבים ופעלה באופן רוחבי ,בכל רבדי פעילותה ,על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים
הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה האפשריות .במטרה לצמצם את השפעותיו של המשבר ,מבצעת
החברה ,בין היתר ,את הפעולות שלהלן:
א.

ביצוע עבודות תחזוקה
פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות בהודו ובישראל
הוגדרה כחיונית ועל כן ,פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר.

ב.

פיתוח עסקי
החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות לפיתוח עסקי ופועלת במטרה לקדם הזדמנויות עסקיות
בשוק הישראלי ובשוק הבינלאומי .החברה מאמינה כי בעקבות המשבר יתהוו לה
הזדמנויות עסקיות נוספות לאור המשך הגידול בהשקעות של מדינות וגופים שונים
באנרגיות מתחדשות ולאור הירידה במחירי הנפט והפגיעה בחברות בסקטור האנרגיה
המסורתית ומעבר משקיעים אל עבר תחום האנרגיה המתחדשת בכלל ואל תחום מתקני
ה PV-בפרט.

ג.

חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסים איכותיים בשוק ההון
סבבי הגיוס האחרונים שביצעה החברה בשוק ההון מחזקים את חוסנה הפיננסי ומאפשרים
לה לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  – 6משבר הקורונה (המשך):
נכון למועד החתימה על הדוחות ,ובטווח הנראה לעין ,החברה מעריכה כי פעילותה לא צפויה
להיפגע באופן מהותי ,הן מבחינת יכולת האספקה של מוצריה ושירותיה ללקוחות והן מבחינת
היכולת לממש הזמנות ולספק את שירותי התפעול והתחזוקה השוטפים .זאת ,נוכח בסיס
הלקוחות הקיים של החברה ופוטנציאל ההתקשרויות העתידיות עם לקוחות קיימים ועם לקוחות
פוטנציאליים בשווקים בהם פועלת החברה וכן בשווקים נוספים ,בין היתר לאור המשך הצמיחה
וההתפתחות של תעשיית מתקני ה ,PV-חרף השפעות משבר הקורונה.
על אף האמור ,קיים חשש כי הימשכות המשבר תגרום לעיכובים נוספים בהקמה של מערכות
סולאריות ,בייצור ואספקה של ציוד וחומרי גלם ,קושי באיתור מקורות מימון ,עליה בהוצאות
המימון ,ירידה בכמות העובדים ,מגבלות על פעילות החברה וכיוצא בזה ,אשר עשויים להשפיע
על פעילות החברה  .פרט לכך ,נוכח חוסר הוודאות באשר להמשך התפשטות הנגיף או
התפרצות מחודשת ,והמשך המשבר הכלכלי בעקבותיו ,החברה אינה יכולה להעריך האם ייתכנו
עיכובים נוספים בהתקנות של מערכות החברה באתרי לקוחותיה ומתן שירותיה ללקוחות
כתוצאה מהתקיימות איזה מבין האירועים המתוארים לעיל .לעיכובים כאמור השפעה מהותית
על תוצאותיה הכספיות של החברה ,בפרט בטווח הקצר ,שכן מחד ממשיכה החברה להיערך
לצמיחה הצפויה בשנים הקרובות ,כך שהיא אינה מבצעת פעולות משמעותיות להקטנת עלויות,
ומאידך היקף ההכנסות שלה נפגע ככל שתמשך מגמת דחיית הקמת הפרויקטים של לקוחותיה
וכתוצאה מכך התקנת מערכות החברה אצלם.
ביאור  – 7מכשירים פיננסיים:
א .גילויי שווי הוגן
למעט כתבי האופציה למשקיעים ולמלווה אשר נמדדים בשווי הוגן (רמה  )3מידי תקופה ,יתר
המכשירים הפיננסיים של החברה מוכרים בדוחות הכספיים בסכומים שאינם שונים מהותית משווים
ההוגן.
ב.

להלן התנועה בהתחייבויות הפיננסיות הנמדדות בשווי הוגן רמה :3
כתבי אופציה
שהוקצו
כתבי אופציה
למשקיעים
שהוקצו למלווה
אלפי דולר
יתרה ליום  1בינואר ( 2020מבוקר):
תוספות במהלך השנה
רווחים והפסדים שהוכרו ברווח או הפסד-
במסגרת הוצאות המימון
יתרה ליום  30ביוני ( 2020בלתי מבוקר)

ג.

463

96

502
965

8
104

באשר להנחות ואומדנים אשר שימשו למדידת השווי ההוגן של כתבי האופציה למלווים וכתבי
האופציה למשקיעים ,ראה ביאור  5וביאור  ,4בהתאמה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  - 8הכנסות:
להלן הרכב ההכנסות לתקופות המדווחות:

הכנסות ממכירת מערכות רובוטיות
הכנסות משירותי תחזוקה

 3החודשים שהסתיימו
 6החודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני
ביום  30ביוני
2019
2020
2019
2020
אלפי דולר של ארה"ב
3,030
29
5,141
204
98
213
195
469
3,128
242
5,336
673

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2019
7,508
538
8,046

ביאור  – 9עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
"בעל עניין"  -כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010 -
"צדדים קשורים" – כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי  24המתוקן" -גילויים בהקשר לצד
קשור" (להלן – .)IAS 24R
אנשי המפתח בהנהלה של החברה ( Key management personnelהנכללים ,יחד עם גורמים
אחרים ,בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב )IAS 24 -כוללים את חברי הדירקטוריון ואת מנכ"ל
החברה.
בחודש אפריל ,מנכ"ל החברה ,מיום היווסדה של החברה ועד לאותו מועד ,הוחלף בתפקידו ומונה
ליו"ר דירקטוריון החברה (בהיקף משרה מלאה) .בתמורה להעסקתו זכאי היו"ר לשכר חודשי בסך
של  40,000ש"ח ברוטו ,המשקף לחברה עלות חודשית של  50,000ש"ח .בהתאם להסכם
העסקתו ,בנוסף לשכר החודשי זכאי היו"ר לתנאים המפורטים להלן :רכב צמוד ,אשר בעלות
החזקתו ,לרבות עלויות המס הנגזרות משווי השימוש ברכב נושאת החברה ; הוצאות טלפון נייד;
חופשה שנתית בת  20ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות לפנסיה וביטוח מנהלים;
וקרן השתלמות .בין הצדדים נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת  60יום .בהסכם נקבעה התחייבות
לסודיות ותניית אי-תחרות במשך  6חודשים לאחר סיום ההעסקה.
בחודש אפריל  2020מונה מנכ"ל חדש לחברה במשרה מלאה ( )100%החל מיום  1באפריל .2020
בתמורה להעסקתו בחברה זכאי המנכ"ל לשכר חודשי בסך של  70,000ש"ח ברוטו ,המשקף
לחברה עלות חודשית של  126,000ש"ח .ככל שתתבצע עסקת רכישה או הנפקה לציבור (כהגדרתן
בהסכם) יעלה השכר החודשי ל 95,000-ש"ח החל ממועד השלמת הרכישה או ההנפקה לציבור.
בהתאם להסכם העסקתו ,בנוסף לשכר החודשי זכאי המנכ"ל לתנאים המפורטים להלן :רכב צמוד,
אשר בעלות החזקתו ,לרבות עלויות המס הנגזרות משווי השימוש ברכב נושאת החברה; הוצאות
טלפון נייד; חופשה שנתית בת  24ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות לפנסיה וביטוח
מנהלים; קרן השתלמות.
בנוסף ,בהתאם לתנאי כהונתו ,יהיה המנכ"ל זכאי לבונוס שנתי ,בהתאם לתכנית עמידה ביעדים
מדידים אשר ייקבעו מדי שנה קלנדרית מראש ,על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון.
עמידה בכל היעדים שנקבעו תזכה את המנכ"ל בבונוס שנתי שבכל מקרה לא יעלה על  4משכורות
חודשיות ,אולם ככל שתתבצע עסקת רכישה או הנפקה לציבור ,החל ממועד רכישה או הנפקה
כאמור (בשנים עוקבות ובאופן ליניארי באותה שנה) הבונוס השנתי לא יעלה על  9משכורות
חודשיות.
בין הצדדים נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת  90יום .המנכ"ל יהיה זכאי למענק פיטורין בגובה 3
משכורות חודשיות (בכפוף לאמור בהסכם) וכן נקבעה בהסכם התחייבות לסודיות ותניית אי-תחרות
במשך  6חודשים לאחר סיום ההעסקה.
ביום  1באפריל "( 2020מועד הענקה") הוענקו למנכ"ל החדש  26,536כתבי אופציה על פי תוכנית
האופציות של החברה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)
ליום  30ביוני 2020
(בלתי מבוקרים)
ביאור  – 10אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי:
א .גיוס הון
ביום  13ביולי  ,2020השלימה החברה סבב גיוס הון מ"( CIM Ecoppia Investor, L.P -סים"),
(להלן – סבב השקעה מניות בכורה א )5בתמורה לסך השקעה כולל של  20מיליון דולר ארה"ב
(להלן – סכום ההשקעה) .בד בבד עם השלמת סבב השקעה מניות בכורה א ,5מכרו חלק מבעלי
המניות הקיימים של החברה  146,429מניות רגילות של החברה ,שהומרו מיד לפני העסקה
למניות בכורה א ,5בתמורה לסכום כולל של  20מיליון דולר ארה"ב (להלן – עסקת המכירה) .סכום
ההשקעה בסבב השקעה מניות בכורה א 5כולל תשלום פרמיה בסך של  2,460,549דולר ארה"ב
עבור המרת  146,429מניות רגילות של החברה למניות בכורה א 5שנמכרו במסגרת עסקת
המכירה ,וכן ,סכום של  17,539,451דולר ארה"ב בתמורה להנפקת  114,347מניות בכורה א5
במחיר של  153.388דולר ארה"ב למניה .מניות בכורה א 5זהות בתנאיהן לשאר מניות הבכורה
הקיימות בחברה ,למעט יחס ההמרה למניות רגילות כפי שנקבע בתקנון החברה.
ב.

ביום  14בספטמבר  2020החליט דירקטוריון החברה ,כמתאפשר על פי הסכם ההלוואה ,לפרוע
את ההלוואה במלואה.
בהתאם לאמור ,החברה צופה לפרוע את מלוא ההלוואה ביום  30בספטמבר  ,2020ובהתאם
לקבוע בהסכם ,תקצה החברה לפנינסולה  6,830כתבי אופציה לרכישת מניות החברה .כמו כן,
בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ,צפויה החברה לשלם בגין פירעון מוקדם סך של כ 342-אלפי
דולר.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי לתופת ביניים
(בלתי מבוקר)
 30ביוני 2020
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -

אקופיה סיינטיפיק בע"מ

מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ליום  30ביוני 2020
תוכן העניינים
עמוד
דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד

2

נתונים כספיים באלפי דולר של ארה"ב:
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

3

דוח על ההפסד הכולל בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחס לחברה עצמה
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תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

5-6

ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד

7-8

לכבוד
בעלי המניות של
אקופיה סיינטיפיק בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון:

דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970 -

מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל
–  1970של אקופיה סיינטיפיק בע"מ בע"מ (להלן – החברה) ,ליום  30ביוני  2020ולתקופות של שישה ושלושה חודשים
שהסתיימו באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא
להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת
מבירו רים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים.
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך
אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל.1970 -

תל-אביב,
 29בספטמבר 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)
אלפי דולר של ארה"ב

 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

נכסים

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות מוגבלים בשימוש
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
חו"ז חברה מוחזקת
מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
רכוש קבוע
פקדונות מוגבלים בשימוש
נכסים בגין זכות שימוש
השקעה בחברה בת

סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
הלוואה המירה למניות למניות

6,659
16
747
1,177
154
916
9,669

2,432
973
1,059
553
288
5,305

2,729
134
1,139
154
691
4,847

261
347
282
5,693
6,583

233
514
341
5,101
6,189

247
475
279
5,296
6,297

16,252

11,494

11,144

264
1,191
198
1,653

181
680
178
1,039

338
583
195
2,478
3,594

התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בגין חכירה
כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים
כתבי אופציה שהוקצו למלווה
הלוואה
סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה

94
965
104
6,027
8,843

173
1,212

104
3,698

הון המיוחס לבעלים של החברה

7,409

10,282

7,446

סך התחייבויות והון

16,252

11,494

11,144

ערן מלר
יו"ר הדירקטוריון

ז'אן סממה
מנכ"ל

אריה לומלסקי
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 29 :בספטמבר .2020
ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.

3

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
דוח על ההפסד הכולל בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחס לחברה עצמה

 6החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מפעולות
חלק החברה בהפסדי
(ברווחי) חברות מוחזקות
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
הפסד לפני מסים על
ההכנסה
מסים על ההכנסה
סך הפסד והפסד כולל
לתקופה

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)
אלפי דולר של ארה"ב

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

320
135

1,570
944

123
19

300
353

1,893
1,122

185
2,076
153
806
2,850

626
1,398
455
539
1,766

104
1,135
91
561
1,683

()53
700
224
302
1,279

771
2,847
568
1,063
3,707

953

()910

477

()1,211

()4

1,012

()30

630

12

()18

4,815

826

2,790

80

3,685

1

7

2

2

22

4,816

833

2,792

82

3,707

ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
 6החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
(מבוקר)

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019
2020
(בלתי מבוקר)
אלפי דולר של ארה"ב

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות -
מזומנים נטו ששימשו לפעולות
(ראה נספח א')
מסי הכנסה ששולמו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות
שוטפת
תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
השקעה בחברה מוחזקת
ריבית שהתקבלה
שינוי בפיקדונות מוגבלים בשימוש
מזומנים נטו ששימשו לפעילות
השקעה
תזרימי מזומנים לפעילויות מימון:
תמורה מהנפקת מניות בכורה א3
וכתבי אופציה ,נטו

()4,757
()1

()2,218
()7

()2,369
()2

()1,200
()2

()3,170
()22

()4,758

()2,225

()2,371

()1,202

()3,192

()48
556
24

()57
()451
44

()20
684
19

()9
14

()112
()1,550
51

101

161

195

294

195

633

()303

878

299

()1,416

2,483

-

-

-

-

קבלת הלוואה מפנינסולה

5,868

-

-

-

-

ריבית ששולמה

()174

()13

()132

()11

()34

תשלומי קרן בגין חכירות

()104

()89

()56

()40

()181

קבלת הלוואה המירה

-

-

-

2,478

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

8,073

()102

()188

()51

2,263

גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

3,948

()2,630

()1,681

()954

()2,345

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה

2,729

5,058

8,338

3,385

5,058

רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין
מזומנים ושווי מזומנים

()18

4

2

1

16

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
התקופה

6,659

2,432

6,659

2,432

2,729

ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
 3החודשים שהסתיימו
 6חודשים שהסתיימו
ב 30-ביוני
ב 30-ביוני
2019
2020
2019
2020
(בלתי מבוקר)
אלפי דולר של ארה"ב
(א) מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ששימשו לפעולות):
הפסד כולל לתקופה
התאמות בגין:
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מניות
חלק החברה בהפסדי (ברווחי) חברות מוחזקות
מסי הכנסה ששולמו
ריבית שהתקבלה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
שהוקצו למלווה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
שהוקצו למשקיעים
הוצאות מימון בגין הלוואה
הוצאות ריבית בגין חכירה
רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין
מזומנים ושווי מזומנים
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון (גידול) במלאי
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
קיטו (גידול) בלקוחות
גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים
גידול (קיטון) בזכאים אחרים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
(ב) פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי
מזומנים:
נכס חכירה כנגד התחייבות בגין
חכירה
המרה של הלוואה למניות בכורה א3
וכתבי אופציה

שנה שהסתיימה
ב 31-בדצמבר,
2019
(מבוקר)

()4,816

()833

()2,792

()82

()3,707

139
281
()953
1
()24

137
29
()910
7
()44

69
245
()477
2
()19

67
13
()1,211
2
()14

273
66
()4
22
()51

8

-

8

-

-

502
412
17

33

143
485
17

18

65

18
()4,415

()4
()1,585

()2
()2,321

()1
()1,208

()16
()3,352

()225
()38
()613
()74
608
()342
()4,757

215
()442
()221
()172
()13
()633
()2,218

()147
()168
()281
()84
632
()48
()2,369

()103
()4
43
()11
83
8
()1,200

()188
()123
618
()15
()110
182
()3,170

97

-

-

-

29

2,478

-

-

-

-

ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 1אופן עריכת ה מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ב.

כללי
אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן  -החברה) והחברות הבנות שלה (להלן ביחד -הקבוצה) פועלות
בתחום הפיתוח ,המכירה ,התפעול והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן
לניקוי לוחות סולאריים תשתיתיים.
החברה הינה חברה פרטית בע"מ אשר התאגדה בישראל בחודש ינואר  2013והינה תושבת בה.
כתובת משרדה הרשום של החברה הינה מדינת היהודים  ,89הרצליה ,ישראל.
לחברה שתי חברות בנות המוחזקות בשיעור של  Ecoppia Scientific LLP - 100%שהינה
שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  2016ואברמור יונייטד ס.א .שהינה חברה
פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר  2014באיי הבתולה הבריטיים (.)BVI

א.

הגדרות
"החברה"  -אקופיה סיינטיפיק בע"מ.
"המידע הכספי ביניים הנפרד"  -מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970 -
למעט אם נאמר אחרת ,כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום
 30ביוני  2020ולתקופות של שישה ושלושה החודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן  -הדוחות
הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים).
"חברה מוחזקת" – החברות הבנות של החברה Ecoppia Scientific LLP ,ו -אברמור יונייטד
ס.א.
"יתרות בינחברתיות"" ,הכנסות והוצאות בינחברתיות"" ,תזרימי מזומנים בינחברתיים"  -יתרות,
הכנסות או הוצאות ,ותזרימי מזומנים ,בהתאם לעניין ,הנו בעים מעסקות בינחברתיות ,אשר בוטלו
במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.

ב.

התפשטות וירוס הקורונה
ראה ביאור  6ב דוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.

ג.

עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד
המידע הכספי ביניים הנפרד של החברה כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של
התאגיד לתקופת הביניים של החברה ,המיוחסים לחברה עצמה ,וערוך בהתאם לנדרש בתקנה
38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970-להלן  -תקנות דוחות
תקופתיים).
בהתאם ,המידע הכספי ביניים הנפרד ,כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים
המאוחדים ביניים המיוחסים לחברה עצמה.
יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים,
והביאורים אשר נלוו אליהם ,וביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר 2019
ולכל אחת מהשנתיים שהסתיימו באותו תאריך (להלן  -המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת
 ,)2019והביאורים אשר נלוו אליהם ,אשר נערכו בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות דוחות תקופתיים,
לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות ,ובכפוף להבהרות האמורות
ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום 24
בינואר  2010המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן  -הבהרת הרשות).
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 1אופן עריכת ה מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל – ( 1970המשך):
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד,
הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת  2019ואשר
פורטו במסגרתו.
המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.
המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים נפרדים ,הערוכים
והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  -תקני ה )IFRS -בכלל ,והוראות תקן
חשבונאות בינלאומי " - 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ,ואף אינו מהווה מידע כספי
לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר " - 34דיווח כספי לתקופות ביניים".
עם זאת ,המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור  3לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביניים ,ב דבר עיקרי המדיניות החשבונאית ,והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות
הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים ,יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד ,וזאת
בשינויים המתחייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו
בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.
ביאור  - 2גיוס הון
ראה ביאור 4ב' ב דוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
ביאור  - 3הלוואה המירה
ראה ביאור  5ב דוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים
ראה ביאור  7בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
ביאור  - 5עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ראה ביאור  9ב דוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
ביאור  - 6אירועים לאחר תקופת הדיווח
ראה ביאור  10בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניים
)בלתי מבוקר(
 30בספטמבר 2020

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניים
)בלתי מבוקר(
 30בספטמבר 2020

תוכן העניינים

עמוד
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

2

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים -באלפי דולר של ארה"ב:
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

3

דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל

4

דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

5-6

דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

7-8

ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

9-18

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של אקופיה סיינטיפיק בע"מ וחברות מאוחדות )להלן – החברה( ,הכולל את הדוח
התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  30בספטמבר  2020ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ההפסד הכולל,
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה
אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי
לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  2410של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים אחרים .סקירה
הינה מצומצת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו
מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל
אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל .1970 -

תל-אביב,
 17בנובמבר2020 ,

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
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קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות מוגבלים בשימוש
לקוחות
חייבים אחרים
מלאי

 31בדצמבר
 30בספטמבר
2019
2019
2020
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי דולר של ארה"ב

נכסים

נכסים שאינם שוטפים:
רכוש קבוע
לקוחות
פקדונות מוגבלים בשימוש
נכסי זכות שימוש
סך נכסים

18,972
16
424
1,616
5,081
26,109

1,735
1,379
3,276
2,955
9,345

3,496
719
3,634
1,670
9,519

1,020
773
407
228
2,428
28,537

1,187
895
598
328
3,008
12,353

1,139
926
534
279
2,878
12,397

התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות:
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
הלוואה המירה למניות
התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בגין חכירה
כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים
כתבי אופציה שהוקצו למלווה
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
סך התחייבויות
הון:
מניות רגילות
מניות רגילות ללא זכויות הצבעה
מניות בכורה א
מניות בכורה א1
מניות בכורה א2
מניות בכורה א3
מניות בכורה א5
פרמיה על מניות
עודפים
סך ההון
סך התחייבויות והון
* מייצג סכום הנמוך מאלף דולר

305
2,208
178
2,691

1,749
603
195
2,547

1,261
841
195
2,478
4,775

50
9,718
1,366
116
11,250
13,941

150
63
213
2,760

104
72
176
4,951

1
*
*
*
*
*
1
52,616
)(38,022
14,596
28,537

1
*
*
*
*
*
28,180
)(18,588
9,593
12,353

1
*
*
*
*
*
28,180
)(20,735
7,446
12,397

סמנכ"ל כספים
מנכ"ל
יו"ר דירקטוריון
תאריך אישור הדוחות הכספיים על די דירקטוריון החברה 17 :בנובמבר.2020 ,
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל
לתקופות של  9ו 3-חודשים שהסתיימו בימים  30בספטמבר  2020ו2019-

 9החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(
אלפי דולר של ארה"ב

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
)מבוקר(

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מפעולות
הוצאות מימון
הוצאות מימון בגין שערוך אופציות
הכנסות מימון

968
461

6,315
3,742

295
175

979
379

8,046
5,746

507
3,949
408
2,316
6,166
1,275
10,621
)(224

2,573
2,397
580
1,202
1,606
91
)(197

120
1,395
177
1,177
2,629
410
10,015
)(28

600
792
61
385
638
59
-

2,300
3,456
765
1,567
3,488
110
)(143

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו

11,672

)(106

10,397

59

)(33

הפסד לפני מסים על ההכנסה

17,838

1,500

13,026

697

3,455

מסים על ההכנסה

7

43

3

13

252

סך הפסד והפסד כולל לתקופה

17,845

1,543

13,029

710

3,707

הפסד למניה רגילה )בדולר(:
בסיסי ומדולל

52.96

6.18

48.32

2.54

12.29

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

יתרה ליום  1בינואר ) 2020מבוקר(
תנועה במהלך  9החודשים שהסתיימו ביום
 30בספטמבר ) 2020בלתי מבוקר(:
תשלום מבוסס מניות
הנפקת מניות בכורה א ,3נטו
מימוש אופציות
הנפקת מניות בכורה א ,5נטו
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר ) 2020בלתי
מבוקר(
יתרה ליום  1בינואר ) 2019מבוקר(
תנועה במהלך  9החודשים שהסתיימו ביום
 30בספטמבר ) 2019בלתי מבוקר(:
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר ) 2019בלתי
מבוקר(

הון מניות
רגילות

הון
מניות
ללא
זכויות
הצבעה

הון מניות
בכורה א

1

*

*

הון מניות
בכורה א1
*

הון
הון
מניות
מניות
הון מניות
בכורה
בכורה
א5
א3
בכורה א2
אלפי דולר של ארה"ב
*

*

פרמיה
על
מניות

עודפים

28,180

)(20,735

7,446

558

)(17,845

558
4,498
60
19,879
)(17,845
14,596

סך ההון

1

4,498
60
19,878

1

*

*

*

*

*

1

52,616

)(38,022

1

*

*

*

*

-

-

28,180

)(17,094

11,087

49

49

)(1,543

)(1,543

1

*

*

*

*

*

-

28,180

)(18,588

9,593

*
)*(
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )המשך(

יתרה ליום  1ביולי ) 2020בלתי מבוקר(
תנועה במהלך  3החודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר ) 2020בלתי מבוקר(:
תשלום מבוסס מניות
מימוש אופציות
הנפקת מניות בכורה א ,5נטו
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר ) 2020בלתי מבוקר(

1

*

*

הון מניות
בכורה א1
*

*
)*(

עודפים

32,678

)(25,270

7,409

277

277
60
19,879
)(13,029
14,596

סך ההון

1

60
19,878

1

*

*

*

*

*

1

52,616

)(13,029
)(38,022

1

*

*

*

*

*

-

28,180

)(17,898

10,283

20
)(710

20
)(710

1

*

*

*

*

*

-

28,180

)(18,588

9,593

1

*

*

*

*

*

-

28,180

)(17,094

11,087

*
*
*
*
*
1
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.

28,180

66
)(3,707
)(20,735

66
)(3,707
7,446

יתרה ליום  1ביולי ) 2019בלתי מבוקר(
תנועה במהלך  3החודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר ) 2019בלתי מבוקר(:
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר ) 2019בלתי מבוקר(

יתרה ליום  1בינואר ) 2019מבוקר(
תנועה במהלך שנת ) 2019מבוקר(:
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר ) 2019מבוקר(

הון מניות
רגילות

הון מניות
ללא
זכויות
הצבעה

הון
מניות
בכורה
א

הון
מניות
הון מניות
הון מניות
בכורה
א5
בכורה א 2בכורה א3
אלפי דולר של ארה"ב
*
*

פרמיה
על
מניות
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
לתקופות של  9ו 3-החודשים שהסתיימו בימים  30בספטמבר  2020ו2019-

 9החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
מזומנים נטו ששימשו לפעולות )ראה נספח א'(
מסי הכנסה ששולמו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
)מבוקר(

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(
אלפי דולר של ארה"ב

)(6,064
)(2
)(6,066

)(3,645
)(8
)(3,653

)(1,311
)(1
)(1,312

)(1,546
)(1
)(1,547

)(4,313
)(22
)(4,335

תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
ריבית שהתקבלה
שינוי בפיקדונות מוגבלים בשימוש
מזומנים נטו שנבעו )שימשו( מפעילות השקעה
תזרימי מזומנים לפעילויות מימון:
תמורה מהנפקת מניות בכורה א 3וכתבי
אופציה ,נטו
תמורה מהנפקת מניות בכורה א ,5נטו
מימוש כתבי אופציות למניות
תמורה בגין הלוואה והקצאת כתבי אופציה
למלווה ומשקיעים
פרעון הלוואה
ריבית ששולמה
פירעון התחייבות בגין חכירה
קבלת הלוואה המירה
מזומנים נטו שנבעו )שימשו( מפעילות מימון

)(129
48
100
19

)(197
52
74
)(71

)(64
24
)(4
)(44

)(55
8
)(72
)(119

)(236
51
138
)(47

2,483
19,879
60

-

19,879
60

-

-

5,868
)(5,908
)(764
)(168
21,450

)(24
)(132
)(156

)(5,908
)(590
)(64
13,377

)(11
)(43
)(54

)(34
)(181
2,478
2,263

גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

15,403

)(3,880

12,021

)(1,720

)(2,119

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

3,496

5,612

6,841

3,455

5,612

רווחים מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

73

3

110

-

3

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

18,972

1,735

18,972

1,735

3,496
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך(
לתקופות של  9ו 3-החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  2020ו2019-

 9החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(
)א( מזומנים נטו שנבעו מפעולות )ששימשו
לפעולות(:
הפסד כולל לתקופה
התאמות בגין:
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מניות
שינוי במסים נדחים
מסי הכנסה ששולמו
ריבית שהתקבלה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
שהוקצו למלווה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
שהוקצו למשקיעים
הוצאות מימון בגין הלוואה
הוצאות ריבית בגין חכירה
רווחים מהפרשי שער בגין מזומנים
ושווי מזומנים
גידול בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד-
מעביד ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
תפעוליים:
גידול במלאי
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
קיטון בלקוחות
גידול )קיטון( בספקים ונותני שירותים
גידול )קיטון( בזכאים אחרים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
)מבוקר(

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(
אלפי דולר של ארה"ב

)(17,845

)(1,543

)(13,029

)(710

)(3,707

407
558
2
)(48

391
49
109
8
)(52

137
277
1
)(24

128
20
1
)(8

526
66
109
22
)(51

1,270

-

1,262

-

-

9,255
881
19

52

8,753
469
2

19

65

)(73

)(3

)(110

-

)(3

44
)(5,530

24
)(965

11
)(2,251

9
)(541

33
)(2,940

)(3,411
2,018
448
)(956
1,367
)(534
)(6,064

)ב( פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים-
97
נכס חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה
2,478
המרה של הלוואה למניות בכורה א 3וכתבי אופציה

)(2,354
)(730
260
293
)(149
)(2,680
)(3,645

)(1,147
612
906
)(123
692
940
)(1,311

29
-

-

)(1,617
)(363
905
433
)(363
)(1,005
)(1,546

)(1,068
)(1,088
889
)(195
89
)(1,373
)(4,313

29
-

29
-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  - 1כללי
אקופיה סיינטיפיק בע"מ )להלן  -החברה( והחברות הבנות שלה )להלן ביחד -הקבוצה( פועלות בתחום
הפיתוח ,המכירה ,התפעול והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן לניקוי לוחות
סולאריים תשתיתיים.
החברה הינה חברה פרטית בע"מ אשר התאגדה בישראל בחודש ינואר  2013והינה תושבת בה .כתובת
משרדה הרשום של החברה הינה מדינת היהודים  ,89הרצליה ,ישראל.
לחברה שתי חברות בנות המוחזקות בשיעור של ) Ecoppia Scientific LLP - 100%להלן – החברה
הבת( שהינה שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  2016ואברמור יונייטד ס.א .שהינה
חברה פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר  2014באיי הבתולה הבריטיים ).(BVI
המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.
באשר להשפעת נגיף הקורונה ראה ביאור .6
ביאור  - 2בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים:
א.

המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה לימים  30בספטמבר  2020ו 2019-ולתקופות
הביניים של  9החודשים ו 3-החודשים שהסתיימו באותם תאריכים )להלן  -המידע הכספי
לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר " 34דיווח כספי לתקופות
ביניים" )להלן  ,(IAS 34 -וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות
ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970-המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את
כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים .יש לעיין במידע הכספי לתקופת
הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2019והביאורים אשר נלוו אליהם ,אשר
מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ) International Financial Reporting
 (Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
)) (International Accounting Standards Boardלהלן  -תקני ה (IFRS-וכוללים את הגילוי
הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
הכנסות הקבוצה ותוצאות פעילותה לתקופות של  9החודשים ו 3-החודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר  ,2020אינן מצביעות בהכרח על ההכנסות והתוצאות שניתן לצפות להן בשנה
שתסתיים ביום  31בדצמבר .2020

ב.

אומדנים
עריכת דוחות כספיים ביניים ,דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש
באומדנים חשבונאיים והנחות ,אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה ועל
סכומי הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות המדווחים .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות מאומדנים אלה.
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אלה ,שיקולי הדעת המשמעותיים ) (significantאשר
הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות הכרוכה במקורות
המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הקבוצה לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2019למעט כמפורט בביאור  4וביאור  5בדבר האומדנים וההנחות
אשר שימשו להערכות שווי של כתבי אופציה שהוקצו במהלך  9החודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר .2020
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית:
א( עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים,
הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2019
מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע
לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים.
ב( תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם
המוקדם:
תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  1הצגת דוחות כספיים )להלן" :התיקון ל("IAS 1-
התיקון ל IAS 1-מבהיר כי התחייבויות תסווגנה כשוטפות או לא שוטפות ,כתלות בזכויות
הקיימות לישות בסוף תקופת הדיווח .התיקון מבהיר ,בין היתר כי:
.1

.2

.3

.4

התחייבות תסווג כהתחייבות לא שוטפת אם לישות יש זכות מהותית )(substantive right
לדחות את סילוקה למשך לפחות  12חודשים לאחר תום תקופת הדיווח .התיקון מבטל את
ההתייחסות לקיומה של זכות בלתי מותנית ,שכן על פי רוב התחייבויות הן מותנות )למשל,
במצב שבו הוגדרו אמות מידה פיננסיות(;
הסיווג תלוי בעצם קיומה של הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות  12חודשים
לאחר תקופת הדיווח ,וללא תלות בשאלה האם הישות צופה לממש את הזכות .כלומר ,כוונת
הישות בנוגע למימוש הזכות אינה רלוונטית לצורך סיווג ההתחייבות;
זכות מהותית כאמור קיימת רק במידה והישות עומדת בתנאים הרלוונטיים בתאריך המאזן.
התחייבויות תסווג בזמן קצר אם התנאי הנלווה להתחייבות הופר בתאריך המאזן או לפניו,
והתקבל וויתור ) (waiverלאחר תאריך המאזן .התחייבות תסווג בזמן ארוך אם התנאי הנלווה
להתחייבות הופר לאחר תאריך המאזן;
לשם הבחינה" ,סילוק" ההתחייבות יכול שייעשה בדרך של תשלום מזומן ,משאבים כלכליים
אחרים או מכשירים הוניים של הישות .עם זאת ,זכות המרה בגין מכשיר המיר אשר סווגה להון
אינה משפיעה על סיווגה של ההתחייבות בגין המכשיר.
התיקון ל IAS 1-ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 2023או לאחריו .בהתאם להוראות התיקון ,יישומו המוקדם אפשרי .ליישום לראשונה של
התיקון ל IAS 1-לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של
הקבוצה.

ביאור  - 4הון:
א .הענקת אופציות
במהלך  9החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  2020העניקה החברה לעובדים  38,366כתבי
אופציה לרכישת מניות רגילות של החברה .כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה
בתמורה ל 55.34-58.49-דולר ארה"ב למשך  10שנים ממועד ההענקה .כתבי האופציה יובשלו על פני
תקופה של  3שנים .סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל 3,824 -אלפי דולר ,על
בסיס ההנחות הבאות:
אורך חיים חזוי
סטיית תקן צפויה של נכסי החברה
ריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד חזוי
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2.75-5.87
60%
0.27%-0.36%
0%

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  – 4הון )המשך(:
ב .גיוס הון
 .1ביום  20בינואר  ,2020השלימה החברה סבב גיוס הון מהראל על פיו בתמורה לסך השקעה של
כ 2.5-מיליון דולר ארה"ב ,הוקצו להראל  15,774מניות בכורה א 3של החברה במחיר של 158.49
דולר ארה"ב למניה )"סבב השקעה בכורה א .("3במסגרת סבב השקעה בכורה א ,3הומרו
ההלוואות ההמירות שהתקבלו בשנת  2019ל 15,774-מניות בכורה א' 3עבור המחיר למניה
שנקבע בסבב השקעה בכורה א .3כמו כן במסגרת סבב השקעה בכורה א 3קיבלה הראל וכל אחד
ממשקיעי ההלוואות ההמירות ,כתב אופציה להשקעה נוספת של  65%מסכום השקעתם כנגד
הנפקת מניות בכורה א 4של החברה במחיר מימוש של  190.185דולר למניה .כתבי האופציה
ניתנים למימוש עד למוקדם מבין 19 (1) :ביולי  (2) ;2023פירוק החברה; ) (3אירוע "דמוי פירוק"
כהגדרתו בהסכם; ו (4) -הנפקה ראשונה לציבור של החברה .כתבי האופציה ניתנים למימוש נטו
במניות .מניות בכורה א 4זהות בתנאיהן לשאר מניות הבכורה הקיימות בחברה ,למעט יחס
ההמרה למניות רגילות כפי שנקבע בתקנון החברה.
בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי " 32מכשירים פיננסיים :הצגה" ,כתבי האופציה אשר
כמפורט לעיל מהווים "התחייבות פיננסית" ,בשל העובדה כי בעת מימוש כתבי האופציה עשויה
להידרש החברה למסור מספר משתנה של מניות )עקב מנגנון המימוש נטו( ,אשר סווגה בדוח על
המצב הכספי כהתחייבות שאינה שוטפת במסגרת סעיף "כתבי אופציה" .כתבי האופציה נמדדים
בשווי הוגן לכל תאריך דוח על המצב הכספי ,כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים באופן שוטף לרווח
או הפסד.
התמורה נטו שהתקבלה מהראל יחד עם סכום הלוואת הגישור שהומרה ,פוצלה לצורכי מדידה,
לרכיב ההתחייבות בגין כתבי האופציה ,אשר הוכר לראשונה על בסיס שוויו ההוגן ומטופל
כהתחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,והיתרה יוחסה למניות הבכורה אשר
מהוות רכיב הוני .עלויות העסקה המיוחסות פוצלו בין שני הרכיבים בהתאם ליחסי הסכומים בהם
הם הוכרו לראשונה לפני ייחוס עלויות אלה .עלויות העסקה אשר יוחסו למניות הבכורה קוזזו
מההון ,ועלויות העסקה אשר יוחסו לכתבי האופציה הוכרו ברווח או הפסד.
במהלך  9החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר  2020הכירה החברה בהוצאות בסך של 9,123
אלפי דולר בגין שינוי בשווי כתבי האופציה.
השווי הוגן של כתבי האופציה ליום  30בספטמבר  2020חושב בהתאם לשווי החברה ומחיר המניה
הצפוי בעת הנפקתה הראשונה לציבור .התחשיב נעשה באמצעות סימולציית מונטה קרלו תוך
שימוש בפרמטרים הבאים:
 30בספטמבר
2020
תקופה חזויה
סטיית תקן
ריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד חזוי

0.1667
60%
0.17%
0
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 20בינואר
2020
3
60%
1.575%
0

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  – 4הון )המשך(:
 .2ביום  13ביולי  ,2020השלימה החברה סבב גיוס הון מ") CIM Ecoppia Investor, L.P -סים"(,
)להלן – סבב השקעה מניות בכורה א (5בתמורה לסך השקעה כולל של  20מיליון דולר ארה"ב
)להלן – סכום ההשקעה( .בד בבד עם השלמת סבב השקעה מניות בכורה א ,5מכרו חלק מבעלי
המניות הקיימים של החברה  146,429מניות רגילות של החברה ,שהומרו מיד לפני העסקה
למניות בכורה א ,5בתמורה לסכום כולל של  20מיליון דולר ארה"ב )בתוספת של  60,364דולר
ארה"ב אשר התקבלו בידי החברה בגין תוספת מימוש מידי עובדים ועובדים לשעבר אשר השתתפו
בעסקה והמירו אופציות למניות( )להלן – עסקת המכירה( .סכום ההשקעה בסבב השקעה מניות
בכורה א 5כולל תשלום פרמיה בסך של  2,460,549דולר ארה"ב עבור המרת  146,429מניות
רגילות של החברה למניות בכורה א 5שנמכרו במסגרת עסקת המכירה ,וכן ,סכום של
 17,539,451דולר ארה"ב בתמורה להנפקת  114,347מניות בכורה א 5במחיר של 153.388
דולר ארה"ב למניה .מניות בכורה א 5זהות בתנאיהן לשאר מניות הבכורה הקיימות בחברה ,למעט
יחס ההמרה למניות רגילות כפי שנקבע בתקנון החברה .היקף הוצאות גיוס ההון במסגרת הסיבוב
הסתכמו לסך  122אלפי דולר .יצוין כי ,בעקבות עסקת סים מחזיקי מניות בכורה א 3יהיו זכאים
להנפקת מניות רגילות נוספות בעת אירוע מכירה ,כפי שמוגדר בתקנון החברה ,כתוצאה ממנגנון
התאמה שנקבע במסגרת סבב השקעה בכורה א.3
ביאור  – 5הסכם הלוואה:
ביום  27בפברואר  ,2020התקשרה החברה בהסכם אשראי עם גוף פיננסי )"המלווה"( לפיו יעמיד
המלווה לחברה מסגרת אשראי בסכום של כ 31-מיליון ש"ח לתקופה של כ 6 -שנים )"הסכם ההלוואה"(.
על פי הסכם ההלוואה ניתנה לחברה אפשרות למשוך כספי ההלוואה ב 2-חלקים :חלק ראשון בסכום
של כ 20.7-מיליון ש"ח ,יועמד לחברה בתוך  10ימים ממועד השלמת העיסקה ,כהגדרתו בהסכם ,וחלק
שני בסך של  10.3מיליון ש"ח יועמד לחברה בתוך עד  20חודשים ממועד העמדת החלק הראשון של
ההלוואה.
נכון למועד הדוח על המצב הכספי ,ניצלה החברה סך של כ 20.7 -מיליון ש"ח מתוך מסגרת האשראי.
ההלוואה נושאת ריבית שנתית בגובה שיעור הפריים )אשר לא יפחת מ (1.5% -בתוספת  ,6.25%אשר
תשולם מידי רבעון.
קרן ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים שווים ,החל מחלוף שנתיים ממועד העמדת כספי ההלוואה.
בהתאם לתנאי ההסכם ,לחברה עומדת הזכות לפירעון וולונטרי מוקדם של ההלוואה בכפוף לתשלום
עמלת פירעון מוקדם ותשלומים נוספים כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה.
בנוסף ,בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ,במקרה של אירוע הפרה )כפי שהוגדר בהסכם ההלוואה,
ובכלל זה הפרת חובתה של החברה לשלם את הסכומים הנובעים מההסכם ,העדר עמידה באמות מידה
פיננסיות ,אירועי חדלות פירעון והליכים משפטיים אשר משפיעים או עלולים להשפיע מהותית לרעה על
החברה( ,למלווה תעמוד הזכות ,בין היתר ,להעמיד את החוב לפירעון מיידי .כמו כן ,הסכם ההלוואה
כולל מנגנון העלאת ריבית על יתרת החוב ככל שיופרו אמות מידה פיננסיות וכן במקרה של העדר עמידה
באחד מהתשלומים אותם חייבת החברה למלווה.
הסכם ההלוואה כולל מספר מגבלות אשר יחולו על החברה וביניהן )א( מגבלות על התקשרות עם צדדים
הקשורים לחברה )כהגדרתם בהסכם(; )ב( מגבלות על השימוש המותר בכספי ההלוואה למטרות
ספציפיות; )ג( מגבלות על ביצוע חלוקה )כהגדרת המונח בהסכם ההלוואה(; )ד( מגבלות על שינויים
במסמכי ההתאגדות של החברה; )ה( מגבלות על מתן הלוואות שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה
וללא הסכמת המלווה; )ו( מגבלות על פתיחה וולונטרית של החברה בהליכי פירוק והליכי חדלות פירעון
ללא הסכמת המלווה.
עוד יצוין ,כי בקרות אירוע הוני )כהגדרתו בהסכם ההלוואה ,ובכלל זה ,הנפקת מניות ראשונה לציבור(
עד לתאריך התשלום האחרון של ההלוואה ,תעמוד למלווה הזכות לקבל תשלום במזומן המשקף את
הסכום לו היה זכאי מחזיק  6,830כתבי אופציה למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 158.49
דולר ארה"ב לקבל במועד השלמת האירוע ההוני .התשלום במזומן הנ"ל לא יעלה על הסכום המקסימלי
שנקבע בהסכם.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  – 5הסכם הלוואה )המשך(:
ככל שלא התקיים אירוע הוני במהלך שלוש שנים לאחר מועד פירעון המוקדם של ההלוואה ,יהיה זכאי
המלווה לקבל מניות רגילות של החברה בהתאם לחישוב המתואר בהסכם.
במסגרת הסכם ההלוואה ,התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות וכן העמידה לטובת המלווה
בטוחות שונות.
בנוסף למפורט לעיל ,נקבע כי המלווה יהיה זכאי לעמלות כמפורט להלן:
א .במועד העמדת סכום ההלוואה הראשון ,תשלום החברה עמלה חד פעמית בשיעור של  1%מסך
מסגרת ההלוואה.
ב .במהלך תקופת ההסכם תשלם החברה עמלה בהיקף של  0.5%לשנה בגין סכומי הלוואה שטרם
נוצלו מתוך מסגרת האשראי.
ג .החל ממועד העמדת סכום ההלוואה הראשון ,יהיה זכאי המלווה לעמלה נוספת בהיקף של 2.4%
מהגידול במכירות הרבעוניות של החברה ביחס למכירות הראשוניות כהגדרתן בהסכם.
טיפול חשבונאי:
התמורה נטו שהתקבלה בגין ההלוואה מהמלווה פוצלה ,לצורכי מדידה ,לכתבי האופציה ,אשר מטופלים
כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ובהתאם ,נמדדים על בסיס שוויים ההוגן מדי תאריך
דוח על המצב הכספי ,כאשר שינויים בשוויים ההוגן נזקפים באופן שוטף לרווח או הפסד ,ולרכיב
ההלוואה ,אשר הוכר לראשונה על בסיס שוויו ההוגן )יתרת התמורה שלא יוחסה לרכיב כתבי האופציה(
בניכוי הוצאות עסקה מיוחסות ומטופל בהתאם לשיטת העלות המופחתת )תוך שימוש בריבית
האפקטיבית הגלומה בו אשר חושבה ליום הנפקתו כאמור לעיל( .עלויות העסקה המיוחסות פוצלו בין
הרכיבים השונים בהתאם ליחסי הסכומים בהם הם הוכרו לראשונה לפני ייחוס עלויות אלה ,כאשר
עלויות עסקה שיוחסו לכתבי האופציה נזקפו לרווח או הפסד באופן מיידי.
השווי ההוגן של כתבי האופציה לימים  30בספטמבר  2020ו 27-בפברואר  2020הסתכם ל1,322-
אלפי דולר ו 96-אלפי דולר ,בהתאמה .השווי הוגן של כתבי האופציה ליום  30בספטמבר  2020חושב
בהתאם לשווי החברה ומחיר המניה הצפוי בעת הנפקתה הראשונה לציבור .התחשיב נעשה באמצעות
סימולציית מונטה קרלו תוך שימוש בפרמטרים הבאים:

תקופה חזויה
סטיית תקן
ריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד חזוי

30
בספטמבר
2020

 27בפברואר
2020

0.1667
60%
0.17%
0

3
60%
1.575%
0

ביום  30בספטמבר  2020פרעה החברה את ההלוואה במזומן .בתוספת עמלת פירעון מוקדם .יצוין כי
סכום עמלת הפירעון המוקדם אשר שולמה למלווה עמדה על סך של  347אלפי דולר.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  – 6משבר הקורונה
במהלך חודש דצמבר  ,2019התפרץ נגיף ה"קורונה" ,תחילה בסין ,ובהמשך ברחבי העולם.
התפרצות נגיף ה"קורונה" גרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת
עסקים רבים ,האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפנים ארצית והבינלאומית .כחלק
מההתמודדות עם משבר הקורונה ,מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה,
ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות ,תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי ,הגבלות נוכחות כוח
אדם במקומות עבודה וכו' .למגבלות אלה השפעה ישירה על ענפים שונים במשק ,כאשר פעילות
מספר ענפים אף נעצרה באופן מוחלט .מגבלות אלו הוסרו בחלקן במהלך הרבעון השני של שנת
 ,2020אך לאור העלייה במספר הנדבקים בנגיף והתפרצות של "גל שני" של המגפה ,הוטלו
מגבלות חדשות ,חלקן דומות למגבלות שכבר הוסרו.
פוטנציאל הנזק של התפשטות נגיף ה"קורונה" לכלכלה ,תלוי במידת המהירות והיכולת למגר
את התפשטות הנגיף בעולם כולו ,כך שנכון למועד התשקיף ,נראה כי מדינות רבות בעולם
פועלות ליישום הקלות מסוימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית .אולם ,בשלב
זה ,לא ניתן להעריך את משך המשבר ועוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה
ותוצאותיה ,כמו גם את קצב יישום ההקלות במדינות שונות בעולם ואת מידת השפעתן על
ההתאוששות מהמשבר הכלכלי בנסיבות הנוכחיות.
השלכותיו של משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן:
א.

התקנת מערכות החברה
השפעות התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו הביאו לדחייה מסוימת בהשלמת
ההקמה של מתקנים פוטו וולטאיים במדינות רבות בעולם ,דבר אשר השפיע על יכולתה
של החברה לבצע את התקנת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח כמתוכנן .בהתאם לכך,
חלק מלקוחות החברה פנו לחברה בבקשת דחייה בביצוע התקנת המערכות .כמו כן ,לאור
המגבלות שהוטלו ,חלו עיכובים בהתקנת המערכות הרובוטיות באתרי לקוחות החברה
בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ,לרבות עיכובים בהתקנות מערכות החברה באזורים
גאוגרפיים חדשים )ארה"ב וצ'ילה( בעקבות האיסור על טיסות וגישה מוגבלת לאתרי
הלקוחות.

ב.

הכנסות החברה וצבר הזמנות
בעקבות המשבר ,חלו עיכובים בהתקשרויות חדשות של החברה )בשל היעדר אפשרות
להיפגש עם לקוחות ומיקוד הלקוחות בפתרון משברים פנימיים בעקבות משבר הקורונה(,
עיכוב במימוש התקשרויות עם לקוחות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות.

ג.

ייצור מערכות החברה
פעילות הייצור של מערכות החברה נמשכת כסדרה לאחר שהופסקה בתקופת הסגר בהודו
בין החודשים מרץ עד מאי  .2020ככל שיוטל סגר נוסף בהודו בעקבות החמרת התפשטות
המגפה ,ישנו חשש להאטה או עצירה של ייצור מערכות החברה.

נוכח האמור לעיל ,עם פרוץ משבר הקורונה ברחבי העולם ,החברה ביצעה תהליכי ניהול סיכונים
נרחבים ופעלה באופן רוחבי ,בכל רבדי פעילותה ,על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים
הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה האפשריות .במטרה לצמצם את השפעותיו של המשבר ,מבצעת
החברה ,בין היתר ,את הפעולות שלהלן:
א.

ביצוע עבודות תחזוקה
פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות בהודו ובישראל
הוגדרה כחיונית ועל כן ,פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  – 6משבר הקורונה )המשך(:
א.

פיתוח עסקי
החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות לפיתוח עסקי ופועלת במטרה לקדם הזדמנויות עסקיות
בשוק הישראלי ובשוק הבינלאומי .החברה מאמינה כי בעקבות המשבר יתהוו לה
הזדמנויות עסקיות נוספות לאור המשך הגידול בהשקעות של מדינות וגופים שונים
באנרגיות מתחדשות ולאור הירידה במחירי הנפט והפגיעה בחברות בסקטור האנרגיה
המסורתית ומעבר משקיעים אל עבר תחום האנרגיה המתחדשת בכלל ואל תחום מתקני
ה PV-בפרט.

ב.

חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסים איכותיים בשוק ההון
סבבי הגיוס האחרונים שביצעה החברה בשוק ההון מחזקים את חוסנה הפיננסי ומאפשרים
לה לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה.

נכון למועד החתימה על הדוחות ,ובטווח הנראה לעין ,החברה מעריכה כי פעילותה לא צפויה
להיפגע באופן מהותי ,הן מבחינת יכולת האספקה של מוצריה ושירותיה ללקוחות והן מבחינת
היכולת לממש הזמנות ולספק את שירותי התפעול והתחזוקה השוטפים .זאת ,נוכח בסיס
הלקוחות הקיים של החברה ופוטנציאל ההתקשרויות העתידיות עם לקוחות קיימים ועם לקוחות
פוטנציאליים בשווקים בהם פועלת החברה וכן בשווקים נוספים ,בין היתר לאור המשך הצמיחה
וההתפתחות של תעשיית מתקני ה ,PV-חרף השפעות משבר הקורונה.
על אף האמור ,קיים חשש כי הימשכות המשבר תגרום לעיכובים נוספים בהקמה של מערכות
סולאריות ,בייצור ואספקה של ציוד וחומרי גלם ,קושי באיתור מקורות מימון ,עליה בהוצאות
המימון ,ירידה בכמות העובדים ,מגבלות על פעילות החברה וכיוצא בזה ,אשר עשויים להשפיע
על פעילות החברה .פרט לכך ,נוכח חוסר הוודאות באשר להמשך התפשטות הנגיף או
התפרצות מחודשת ,והמשך המשבר הכלכלי בעקבותיו ,החברה אינה יכולה להעריך האם ייתכנו
עיכובים נוספים בהתקנות של מערכות החברה באתרי לקוחותיה ומתן שירותיה ללקוחות
כתוצאה מהתקיימות איזה מבין האירועים המתוארים לעיל .לעיכובים כאמור השפעה מהותית
על תוצאותיה הכספיות של החברה ,בפרט בטווח הקצר ,שכן מחד ממשיכה החברה להיערך
לצמיחה הצפויה בשנים הקרובות ,כך שהיא אינה מבצעת פעולות משמעותיות להקטנת עלויות,
ומאידך היקף ההכנסות שלה נפגע ככל שתמשך מגמת דחיית הקמת הפרויקטים של לקוחותיה
וכתוצאה מכך התקנת מערכות החברה אצלם.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  – 7מכשירים פיננסיים:
א .גילויי שווי הוגן
למעט כתבי האופציה למשקיעים ולמלווה אשר נמדדים בשווי הוגן )רמה  (3מידי תקופה ,יתר
המכשירים הפיננסיים של החברה מוכרים בדוחות הכספיים בסכומים שאינם שונים מהותית משווים
ההוגן.
ב .להלן התנועה בהתחייבויות הפיננסיות הנמדדות בשווי הוגן רמה :3
כתבי אופציה
כתבי אופציה
שהוקצו
שהוקצו למלווה
למשקיעים
אלפי דולר של ארה"ב
יתרה ליום  1בינואר ) 2020מבוקר(:
תוספות במהלך התקופה
רווחים והפסדים שהוכרו ברווח או הפסד-
במסגרת הוצאות המימון
יתרה ליום  30בספטמבר ) 2020בלתי מבוקר(
יתרה ליום  1ביולי ) 2020בלתי מבוקר(:
תוספות במהלך התקופה
רווחים והפסדים שהוכרו ברווח או הפסד-
במסגרת הוצאות המימון
יתרה ליום  30בספטמבר ) 2020בלתי מבוקר(

ג.

463

96

9,255
9,718

1,270
1,366

965

104

8,753
9,718

1,262
1,366

באשר להנחות ואומדנים אשר שימשו למדידת השווי ההוגן של כתבי האופציה למלווים וכתבי
האופציה למשקיעים ,ראה ביאור  5וביאור  ,4בהתאמה.

ביאור  - 8הכנסות:
להלן הרכב ההכנסות לתקופות המדווחות:

הכנסות ממכירת מערכות רובוטיות
הכנסות משירותי תחזוקה

 3החודשים שהסתיימו
 9החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
)בלתי מבוקר(
)בלתי מבוקר(
2019
2020
2019
2020
אלפי דולר של ארה"ב
796
49
5,937
253
183
246
378
715
979
295
6,315
968
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שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
)מבוקר(
2019
7,508
538
8,046

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  – 9עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
"בעל עניין"  -כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע .2010 -
"צדדים קשורים" – כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי  24המתוקן" -גילויים בהקשר לצד
קשור" )להלן – .(IAS 24R
אנשי המפתח בהנהלה של החברה ) Key management personnelהנכללים ,יחד עם גורמים
אחרים ,בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב (IAS 24 -כוללים את חברי הדירקטוריון ואת מנכ"ל
החברה.
בחודש אפריל ,מנכ"ל החברה ,מיום היווסדה של החברה ועד לאותו מועד ,הוחלף בתפקידו ומונה
ליו"ר דירקטוריון החברה )בהיקף משרה מלאה( .בתמורה להעסקתו זכאי היו"ר לשכר חודשי בסך
של  40,000ש"ח ברוטו ,המשקף לחברה עלות חודשית של  50,000ש"ח .בהתאם להסכם
העסקתו ,בנוסף לשכר החודשי זכאי היו"ר לתנאים המפורטים להלן :רכב צמוד ,אשר בעלות
החזקתו ,לרבות עלויות המס הנגזרות משווי השימוש ברכב נושאת החברה ; הוצאות טלפון נייד;
חופשה שנתית בת  20ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות לפנסיה וביטוח מנהלים;
וקרן השתלמות .בין הצדדים נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת  60יום .בהסכם נקבעה התחייבות
לסודיות ותניית אי-תחרות במשך  6חודשים לאחר סיום ההעסקה.
בחודש אפריל  2020מונה מנכ"ל חדש לחברה במשרה מלאה ) (100%החל מיום  1באפריל .2020
בתמורה להעסקתו בחברה זכאי המנכ"ל לשכר חודשי בסך של  70,000ש"ח ברוטו ,המשקף
לחברה עלות חודשית של  126,000ש"ח .ככל שתתבצע עסקת רכישה או הנפקה לציבור )כהגדרתן
בהסכם( יעלה השכר החודשי ל 95,000-ש"ח החל ממועד השלמת הרכישה או ההנפקה לציבור.
בהתאם להסכם העסקתו ,בנוסף לשכר החודשי זכאי המנכ"ל לתנאים המפורטים להלן :רכב צמוד,
אשר בעלות החזקתו ,לרבות עלויות המס הנגזרות משווי השימוש ברכב נושאת החברה; הוצאות
טלפון נייד; חופשה שנתית בת  24ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות לפנסיה וביטוח
מנהלים; קרן השתלמות.
בנוסף ,בהתאם לתנאי כהונתו ,יהיה המנכ"ל זכאי לבונוס שנתי ,בהתאם לתכנית עמידה ביעדים
מדידים אשר ייקבעו מדי שנה קלנדרית מראש ,על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון .בדוח הכספי
ליום  30בספטמבר 2020 ,החברה כללה  250אלפי דולר הוצאות בגין בונוס צפוי למנכ"ל החברה
עבור עמידה ביעד הנפקה לציבור.
עמידה בכל היעדים שנקבעו תזכה את המנכ"ל בבונוס שנתי שבכל מקרה לא יפחת מ 4-משכורות
חודשיות ,אולם ככל שתתבצע עסקת רכישה או הנפקה לציבור ,החל ממועד רכישה או הנפקה
כאמור )בשנים עוקבות ובאופן ליניארי באותה שנה( הבונוס השנתי לא יפחת מ 9-משכורות
חודשיות.
בין הצדדים נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת  90יום .המנכ"ל יהיה זכאי למענק פיטורין בגובה 3
משכורות חודשיות )בכפוף לאמור בהסכם( וכן נקבעה בהסכם התחייבות לסודיות ותניית אי-תחרות
במשך  6חודשים לאחר סיום ההעסקה.
ביום  1באפריל ") 2020מועד הענקה"( הוענקו למנכ"ל החדש  26,536כתבי אופציה על פי תוכנית
האופציות של החברה.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(
ליום  30בספטמבר 2020
)בלתי מבוקרים(
ביאור  – 10אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
ביום  16בנובמבר  2020פרסמה החברה טיוטת תשקיף ראשונה לציבור בבורסה לני"ע בתל אביב.
החברה פועלת להשלמת הנפקה ראשונה לציבור ) (IPOבמהלך חודש נובמבר  .2020במסגרת
ההנפקה המתוכננת החברה צופה להנפיק  22,410,000מניות רגילות ,בנות  0.0001ש"ח ערך נקוב כל
אחת של החברה ו –  7,470,000כתבי אופציה ,רשומים על שם ,בנות  0.0001ש"ח ערך נקוב כל אחת
של החברה ,למשך שנתיים מיום רישומם למסחר ,באופן שבו כל כתב אופציה מוצע ניתן למימוש למניה
רגילה ,רשומה על שם ,בת  0.0001ש"ח ערך נקוב של החברה ,כנגד תשלום במזומן בעת המימוש בסך
של  21ש"ח )צמוד לדולר ארה"ב( .כמו-כן ,החברה מתכננת לרשום למסחר  75,305,678מניות רגילות,
רשומות על שם ,בנות  0.0001ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה ,המצויות בהונה המונפק והנפרע
של החברה )כולל מניות בכורה אשר יומרו למניות רגילות של החברה טרם ההנפקה( ,ו6,378,400 -
מניות רגילות ,בנות  0.0001ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ,שתנבענה ממימוש )ככל שיקרה( של
 6,378,400אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים ולגורמים נוספים.

18

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי לתופת ביניים
)בלתי מבוקר(
 30בספטמבר 2020
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -

אקופיה סיינטיפיק בע"מ

מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
ליום  30בספטמבר 2020
תוכן העניינים
עמוד
דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד

2

נתונים כספיים באלפי דולר של ארה"ב:
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

3

דוח על ההפסד הכולל בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחס לחברה עצמה

4

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

5-6

ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד

7-8

לכבוד
בעלי המניות של
אקופיה סיינטיפיק בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון:

דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל 1970 -

מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל
–  1970של אקופיה סיינטיפיק בע"מ בע"מ )להלן – החברה( ,ליום  30בספטמבר  2020ולתקופות של תשעה ושלושה
חודשים שהסתיימו באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  2410של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים.
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך
אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל.1970 -

תל-אביב,
 17בנובמבר 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(
אלפי דולר של ארה"ב

 31בדצמבר
2019
)מבוקר(

נכסים

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות מוגבלים בשימוש
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
חו"ז חברה מוחזקת
מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
רכוש קבוע
פקדונות מוגבלים בשימוש
נכסים בגין זכות שימוש
השקעה בחברה בת

סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
הלוואה המירה למניות למניות

17,037
16
143
1,200
154
997
19,547

1,367
514
1,116
154
426
3,577

2,729
134
1,139
154
691
4,847

291
349
228
7,406
8,274

240
529
328
6,010
7,107

247
475
279
5,296
6,297

27,821

10,684

11,144

190
1,723
178
2,091

261
485
195
941

338
583
195
2,478
3,594

התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בגין חכירה
כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים
כתבי אופציה שהוקצו למלווה
סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה

50
9,718
1,366
11,134

150
150

104
3,698

הון המיוחס לבעלים של החברה

14,596

9,593

7,446

סך התחייבויות והון

27,821

10,684

11,144

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל

סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 17 :בנובמבר .2020
ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.

3

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
דוח על ההפסד הכולל בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחס לחברה עצמה

 9החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מפעולות
חלק החברה בהפסדי
)ברווחי( חברות מוחזקות
הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו
הפסד לפני מסים על
ההכנסה
מסים על ההכנסה
סך הפסד והפסד כולל
לתקופה

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(
אלפי דולר של ארה"ב

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
)מבוקר(

418
195

1,648
1,015

98
60

78
71

1,893
1,122

223
3,288
305
1,745
5,115

633
2,077
473
724
2,641

38
1,212
152
939
2,265

7
679
18
185
875

771
2,847
568
1,063
3,707

1,339

)(1,068

386

)(158

)(4

11,388

)(39

10,376

)(9

)(18

17,842

1,534

13,027

708

3,685

3

9

2

2

22

17,845

1,543

13,029

710

3,707

ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.

4

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
 9החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(

שנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2019
)מבוקר(

 3החודשים
שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019
2020
)בלתי מבוקר(
אלפי דולר של ארה"ב

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
מזומנים נטו ששימשו לפעולות
)ראה נספח א'(

)(3,826
)(2

)(2,458
)(2

)(975
)(1

)(233
)(1

)(3,170
)(22

מזומנים נטו ששימשו לפעילות
שוטפת

)(3,828

)(2,460

)(976

)(234

)(3,192

תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
השקעה בחברה מוחזקת
ריבית שהתקבלה

מסי הכנסה ששולמו

שינוי בפיקדונות מוגבלים בשימוש
מזומנים נטו ששימשו לפעילות
השקעה
תזרימי מזומנים לפעילויות מימון:
תמורה מהנפקת מניות בכורה א3
וכתבי אופציה ,נטו
תמורה מהנפקת מניות בכורה א,5
נטו

)(97
)(3,449
48

)(83
)(1,200
52

)(49
)(2,099
24

)(26
)(749
8

)(112
)(1,550
51

99

141

)(2

)(20

195

)(3,399

)(1,090

)(2,126

)(787

)(1,416

2,483

-

-

-

-

19,879

-

19,879

-

-

מימוש כתבי אופציות למניות
תמורה בגין הלוואה והקצאת כתבי
אופציה למלווה ומשקיעים

60

-

60

-

-

5,868

-

-

-

-

פרעון הלוואה

)(5,908

-

)(5,908

-

-

ריבית ששולמה

)(764

)(24

)(590

)(11

)(34

תשלומי קרן בגין חכירות

)(168

)(132

)(64

)(43

)(181

קבלת הלוואה המירה

-

-

-

-

2,478

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

21,450

)(156

13,377

)(54

2,263

גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

14,223

)(3,706

10,275

)(1,075

)(2,345

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה

2,729

5,058

6,659

2,432

5,058

רווחים מהפרשי שער בגין מזומנים
ושווי מזומנים

85

15

103

10

16

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
התקופה

17,037

1,367

17,037

1,367

2,729

ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.
5

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
 3החודשים שהסתיימו
 9חודשים שהסתיימו
ב 30-בספטמבר
ב 30-בספטמבר
2019
2020
2019
2020
)בלתי מבוקר(
אלפי דולר של ארה"ב
)א( מזומנים נטו שנבעו מפעולות )ששימשו לפעולות(:
הפסד כולל לתקופה
התאמות בגין:
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מניות
חלק החברה בהפסדי )ברווחי( חברות מוחזקות
מסי הכנסה ששולמו
ריבית שהתקבלה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
שהוקצו למלווה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
שהוקצו למשקיעים
הוצאות מימון בגין הלוואה
הוצאות ריבית בגין חכירה
רווחים מהפרשי שער בגין
מזומנים ושווי מזומנים
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון )גידול( במלאי
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
קיטו )גידול( בלקוחות
גידול )קיטון( בספקים ונותני שירותים
גידול )קיטון( בזכאים אחרים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
)ב(פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי
מזומנים:
נכס חכירה כנגד התחייבות בגין
חכירה
המרה של הלוואה למניות בכורה א3
וכתבי אופציה

שנה שהסתיימה
ב 31-בדצמבר,
2019
)מבוקר(

)(17,845

)(1,543

)(13,029

)(710

)(3,707

212
558
1,339
2
)(48

202
49
)(1,068
2
)(52

73
277
386
1
)(24

65
20
)(158
1
)(8

273
66
)(4
22
)(51

1,270

-

1,262

-

-

9,255
881
19

52

8,753
469
2

19

65

)(85
)(4,442

)(15
)(2,373

)(103
)(1,933

)(10
)(781

)(16
)(3,352

)(306
)(61
)(9
)(148
1,140
616
)(3,826

77
)(100
238
)(92
)(208
)(85
)(2,458

)(81
)(23
604
)(74
532
958
)(975

)(138
342
459
80
)(195
548
)(233

)(188
)(123
618
)(15
)(110
182
)(3,170

97

29

-

29

29

2,478

-

-

-

-

ביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.

6

אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל – :1970
א.

כללי
אקופיה סיינטיפיק בע"מ )להלן  -החברה( והחברות הבנות שלה )להלן ביחד -הקבוצה( פועלות
בתחום הפיתוח ,המכירה ,התפעול והתחזוקה של מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן
לניקוי לוחות סולאריים תשתיתיים.
החברה הינה חברה פרטית בע"מ אשר התאגדה בישראל בחודש ינואר  2013והינה תושבת בה.
כתובת משרדה הרשום של החברה הינה מדינת היהודים  ,89הרצליה ,ישראל.
לחברה שתי חברות בנות המוחזקות בשיעור של  Ecoppia Scientific LLP - 100%שהינה
שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בחודש אוגוסט  2016ואברמור יונייטד ס.א .שהינה חברה
פרטית אשר התאגדה בחודש אוקטובר  2014באיי הבתולה הבריטיים ).(BVI

ב.

הגדרות
"החברה"  -אקופיה סיינטיפיק בע"מ.
"המידע הכספי ביניים הנפרד"  -מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970 -
למעט אם נאמר אחרת ,כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום
 30בספטמבר  2020ולתקופות של תשעה ושלושה החודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן -
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים(.
"חברה מוחזקת" – החברות הבנות של החברה Ecoppia Scientific LLP ,ו -אברמור יונייטד
ס.א.
"יתרות בינחברתיות"" ,הכנסות והוצאות בינחברתיות"" ,תזרימי מזומנים בינחברתיים"  -יתרות,
הכנסות או הוצאות ,ותזרימי מזומנים ,בהתאם לעניין ,הנובעים מעסקות בינחברתיות ,אשר בוטלו
במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.

ג.

התפשטות וירוס הקורונה
ראה ביאור  6בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.

ד.

עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד
המידע הכספי ביניים הנפרד של החברה כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של
התאגיד לתקופת הביניים של החברה ,המיוחסים לחברה עצמה ,וערוך בהתאם לנדרש בתקנה
38ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970-להלן  -תקנות דוחות
תקופתיים(.
בהתאם ,המידע הכספי ביניים הנפרד ,כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים
המאוחדים ביניים המיוחסים לחברה עצמה.
יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים,
והביאורים אשר נלוו אליהם ,וביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר 2019
ולכל אחת מהשנתיים שהסתיימו באותו תאריך )להלן  -המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת
 ,(2019והביאורים אשר נלוו אליהם ,אשר נערכו בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות דוחות תקופתיים,
לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות ,ובכפוף להבהרות האמורות
ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום 24
בינואר  2010המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן  -הבהרת הרשות(.
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אקופיה סיינטיפיק בע"מ
ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(:
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד,
הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת  2019ואשר
פורטו במסגרתו.
המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.
המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים נפרדים ,הערוכים
והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  -תקני ה (IFRS -בכלל ,והוראות תקן
חשבונאות בינלאומי " - 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ,ואף אינו מהווה מידע כספי
לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר " - 34דיווח כספי לתקופות ביניים".
עם זאת ,המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור  3לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביניים ,בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ,והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות
הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים ,יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד ,וזאת
בשינויים המתחייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו
בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.
ביאור  - 2גיוס הון
ראה ביאור 4ב' בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
ביאור  - 3הלוואה
ראה ביאור  5בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים
ראה ביאור  7בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
ביאור  - 5עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ראה ביאור  9בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.
ביאור  - 6אירועים לאחר תקופת הדיווח
ראה ביאור  10בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים.

8

דוח אירועים
כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,תשכ"ט-
 ,1969בדבר אירועים מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים
המצורפים לתשקיף
נכון למועד התשקיף ,לא אירעו אירועים (כמשמעם בתקנה האמורה) מהותיים לאחר חתימת
הדוחות הכספיים של אקופיה סיינטיפיק בע"מ ("החברה") ליום  30ביוני  ,2020אשר נחתמו ביום
 29בספטמבר "( 2020הדוחות הכספיים") ,למעט כמפורט להלן:
בהמשך לאמור בביאור .10ב לדוחות הכספיים ,בעניין פירעון ההלוואה שניתנה ע"י פנינסולה
לחברה ,ביום  30בספטמבר  2020החברה פרעה את ההלוואה במלואה ,בהתאם לתנאי הסכם
ההלוואה.

בכבוד רב,

___________________
ערן מלר
יו"ר הדירקטוריון

תאריך 17 15 :בנובמבר 2020

___________________

___________________

ז'אן סממה
מנכ"ל

אריה לומלסקי
סמנכ"ל כספים

פרק  :10פרטים וספים
10.1

חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 17 15בובמבר 2020
לכבוד
אקופיה סייטיפיק בע"מ
שלום רב,
הדון :טיוטת תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של אקופיה סייטיפיק בע"מ )"החברה"( מיום 17 15
בובמבר 2020
הריי לאשר בזאת כי:
 .1הזכויות הלוות למיות המוצעות על ידכם והמיות הקיימות בהון החברה תוארו כוה בטיוטת
התשקיף להשלמה ,שעל פיו בכוות החברה להציע את המיות המוצעות כאמור )"טיוטת
התשקיף"(.
 .2החברה מוסמכת להפיק את יירות הערך המוצעים באופן המתואר בטיוטת התשקיף.
 .3הדירקטורים של החברה תמו כדין ושמם כלל בטיוטת התשקיף.
הו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בטיוטת התשקיף.

בכבוד רב,
בועז וימן ,עו"ד

עבל גאון ,עו"ד
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

עם אבגי ,עו"ד

י2-
 10.2הוצאות ההפקה
החברה תפרט במסגרת הודעה משלימה ,את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף לרבות
עלויות חיתום והפצה ,ככל שתהייה כאלה.
 10.3הקצאת יירות הערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומים
למעט הקצאת כתבי האופציה במסגרת תכית האופציות לעובדים ,דירקטורים ,ושאי משרה ויועצים
בחברה ,כמפורט בפרק  3לעיל ,בשתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה
להקצות יירות ערך שלא בתמורה למזומים.
 10.4עיון במסמכים
עותק מהתשקיף וכן תקון ותזכיר ההתאגדות של החברה יתים לעיון באתר ההפצה של רשות יירות
ערך  www.magna.isa.gov.ilוכן במשרדי החברה ברח' מדית היהודים  89הרצליה ,בשעות העבודה
המקובלות.

ספח א'
תקון החברה

תקון
אקופיה סייטיפיק בע"מ
הסעיף
.1-6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13-19
.20-24

פרשות
שם החברה
מטרות החברה
תכלית החברה
הון המיות הרשום
אחריות בעלי מיות
חברה ציבורית
מיות
תעודת מיה

עמוד
2-3
3
3
3
3
3
3
4
4-5

.25-30
.31-41
.42-50
.51-53
.54-56
.57-64
.65-75
.76-84
.85-93
.94-96
.97-107
.108-111
.112-114
.115-116
.117-120
.121-124
.125-128
.129
.130-137
.138
.139-141
.142-144
.145-149
.150
.151
.152
.153

דרישות תשלום
חילוט ושעבוד מיות
העברת מיות ומסירתן
יירות ערך בי פדיון
שיוי ההון
אסיפות כלליות
זכויות הצבעה
דיוים וקבלת החלטות באסיפות כלליות
הדירקטוריון
סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
ישיבות הדירקטוריון
ועדות הדירקטוריון
המהל הכללי
ושאי משרה
המבקר הפימי
רואה החשבון המבקר
תוקף פעולות ואישור עסקאות שאין חריגות
חלוקה
דיבידד ומיות הטבה
מיזוג
פרוטוקולים
מרשם בעלי המיות
הודעות
פירוק החברה
פטור ביטוח ושיפוי
חיוב החברה
שיוי תקון

5-6
6-7
7-9
9
9-10
10-11
11-13
13-14
14-15
16
16-17
17-18
18
18
19
19
19-20
20
20
20
20-21
21
21-22
22
22-24
25
25

.1

פרשות
בתקון זה ,מלבד אם וסח הכתוב מצריך פירוש אחר ,משמעותם של המילים והביטויים
הבאים היו כדלקמן:
"אדם"
"בעל מיות"

-

"בעל מיות רשום"
"בעל מיות שאיו
"רשום"
"הבורסה"
"הדירקטוריון"
"דירקטור"
"חוק החברות"

-

"חוק יירות ערך"

-

"החוק"

-

"החברה"
"המרשם"

-

"המשרד"

-

"כתב"

-

"יירות ערך"

-

"פקודת החברות"
"התקון"
"תאגיד מדווח"

-

לרבות תאגיד )אלא אם אמר אחרת בתקון זה(;
מי שהוא בעל מיות רשום או בעל מיות שאיו רשום .היה
וקיים מועד קובע ,כהגדרתו בסעיף  182לחוק החברות,
לאותו עיין ייחשב כבעל מיות מי שהיה בעל מיות במועד
הקובע.
כהגדרת מוח זה בסעיף  (2) 177לחוק החברות
כהגדרת מוח זה בסעיף  (1) 177לחוק החברות.
הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ.
הדירקטוריון שבחר כדין ובהתאם להוראות תקון זה.
חבר בדירקטוריון של החברה.
חוק החברות ,התש"ט ,1999-כפי שיתוקן מזמן לזמן ,וכן
התקות שהותקו או שיותקו מכוחו.
חוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-כפי שיתוקן מזמן לזמן ,וכן
התקות שהותקו או יותקו מכוחו.
חוק החברות ,חוק יירות ערך ,כפי שיתוקו מזמן לזמן ,וכן
התקות שהותקו או שיותקו מכוחם ,וכל חוק בר תוקף
בקשר לחברות ,החל על החברה אותה שעה.
החברה הזכרת לעיל.
מרשם בעלי המיות שיש להלו בהתאם לסעיף  127לחוק
החברות ,וכן אם החברה תחזיק מרשם וסף מחוץ לישראל -
כל מרשם וסף ,בהתאם למקרה.
המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן ,ואשר
ישתה מעת לעת כפי שיקבע דירקטוריון החברה.
דפוס ,ליטוגרפיה ,צילום ,מברק ,טלקס ,פקסימיליה ,דואר
אלקטרוי ,וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים
בצורה הראית לעין.
לרבות ,מיות ,איגרות חוב ,שטרי הון ,תעודות ומסמכים
אחרים המקים זכות למכור ,להמיר או למכור לשכאלה.
פקודת החברות ]וסח חדש[ ,התשמ"ג.1983-
תקון החברה כיסוחו כאן או כפי שישוה.
תאגיד שהוראות סעיף  36לחוק יירות ערך חלות עליו ולא
יתן לו פטור מתחולתן או תאגיד שהוראות פרק ה' 3לחוק
יירות ערך האמור חלות עליו.

.2

הוראות תקות  10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2לחוק הפרשות ,התשמ"א ,1981-יחולו בשיויים
המחויבים גם על פירוש התקון ,אם אין הוראה אחרת לעיין הדון ואם אין בעיין הדון או
בהקשרו ,דבר שאיו מתיישב עם תחולה כאמור.

.3

פרט לאמור בתקה זו ,תהיה לכל מילה וביטוי שבתקון המשמעות הודעת להם בחוק החברות
אלא אם יש בהם משום סתירה לושא הכתוב או לתוכו.

.4

הוראות שיתן להתות עליהן תחולה על החברה אלא אם קבע אחרת בתקון זה ובכל סתירה
בין הוראות חוק החברות האמורות ותקון זה תחולה הוראות תקון זה.

.5

הפה תקון זה להוראה בחוק החברות והוראה זו תוקה או בוטלה ,יראו את ההוראה האמורה
כבת תוקף וכאילו היתה חלק מהתקון ,אלא אם כן אסור הדבר על פי דין.

.6

בכל מקום בתקון זה בו לא צוין הרוב הדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או
בדירקטוריון ,יחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל.

שם החברה
.7

שם החברה הוא כדלקמן:
בעברית:
בלועזית:

אקופיה סייטיפיק בע"מ
ECOPPIA SCIENTIFIC LTD

מטרות החברה
.8

החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.

תכלית החברה
.9

תכלית החברה היא לפעול על-פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה ,ואולם ,החברה רשאית
לתרום סכום סביר למטרה ראויה ,אף אם התרומה איה במסגרת שיקוליה העסקיים כאמור
לעיל ,וזאת על-פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

.10

הון המיות הרשום
)א(

הון המיות הרשום של החברה הוא ____________ ש"ח מחולק
ל _____________-מיות רגילות בות  0.0001ש"ח ערך קוב כל אחת )"המיות"(.

)ב(

כל המיות הרגילות תהייה שוות זכויות בייהן לכל דבר ועיין ,וכל מיה רגילה ,שכל
דרישות התשלום בגיה פרעו במלואן ,תקה למחזיק בה:
) (1זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד
בגין כל מיה רגילה שברשותו ,בכל הצבעה ,בכל אסיפה כללית של החברה בה
השתתף;
) (2זכות לקבלת דיבידדים ,אם וכאשר יחולקו ,וזכות לקבלת מיות הטבה ,אם
יחולקו.
) (3זכות להשתתף בחלוקת עודף כסי החברה בעת פירוקה.

)ג(

הוראות תקון זה לגבי מיות ,יחולו גם על יירות ערך אחרים שתפיק החברה ,בשיויים
המתחייבים.

אחריות בעלי המיות
.11

אחריותם של בעלי המיות מוגבלת ,כמפורט בחוק החברות .לעיין זה ,כל בעל מיות אחראי
לפירעון הערך הקוב של מיותיו בלבד .הקצתה החברה מיות בתמורה מוכה מערכן הקוב,
תהא אחריותו של כל בעל מיות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מיה
שהוקצתה לו כאמור.

חברה ציבורית/תאגיד מדווח
.12

בכפוף להוראות חוק החברות ,וכל עוד יירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה או
כל עוד יירות הערך של החברה שהוצעו לציבור מוחזקים על ידו ,תהא החברה חברה ציבורית,
או תאגיד מדווח ,לפי העיין.

מיות
.13

מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שיתו קודם לכן לבעלי מיות קיימים של החברה ,יכולה
החברה להפיק או להקצות מיות ויירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות
או להפיק מההון שטרם הופק יירות ערך בי פדיון או להפיק מיות בזכויות מוגבלות
מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידדים ,זכויות הצבעה ,או בקשר עם
עייים אחרים ,כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של
בעלי המיות.

.14

יובהר ,כי לבעלי המיות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה ,זכות עדיפה או זכות אחרת
כלשהי לרכוש יירות ערך של החברה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,להציע יירות ערך של החברה קודם לבעלי מיות קיימים או לחלקם.

.15

אם בכל עת שהיא יחולק הון המיות לסוגים שוים של מיות יכולה החברה ,בהחלטה
שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית ,מלבד אם תאי ההפקה של אותו סוג המיות מתים
אחרת ,להמיר ,להרחיב ,להוסיף או לשות באופן אחר את הזכויות ,זכויות-היתר ,היתרוות,
ההגבלות וההוראות הקשורים או שאים קשורים באותה עת באחד הסוגים ,או כפי שייקבע
בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המיות מן הסוג הזה.

.16

הזכויות המיוחדות המוקות למחזיקים של מיות או סוג מיות שהוקצו ,לרבות מיות בזכויות
בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות ,לא ייחשבו כאילו שוו באמצעות יצירתן או הפקתן של
מיות וספות בדרגה שווה עימן ,אלא אם כן הותה אחרת בתאי ההקצאה של אותן מיות.
ההוראות שבתקות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולה ,בשיויים המחויבים לפי העיין ,על
כל אסיפת סוג כ"ל.

.17

המיות הבלתי מופקות של החברה תהייה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד
גבול הון המיות הרשום של החברה ,לאותם האשים ,תמורת מזומים או בתמורה אחרת שלא
במזומים ,באותם הסייגים והתאים ,בין למעלה מערכן הקוב ,בין בערכן הקוב ובין )בהתאם
להוראות חוק החברות( בתמורה המוכה מערכן הקוב ,ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון
ימצא למתאימים ,ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מיות כ"ל
איזה שהן ,בערכן הקוב או למעלה מערכן הקוב או בתמורה המוכה מערכן הקוב ,במשך
אותו הזמן ובאותה התמורה והתאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

.18

עם הקצאת מיות רשאי הדירקטוריון לההיג הבדלים בין בעלי מיות ביחס לסכומי דרישות
התשלום או זמי פרעום.

.19

אם על-פי תאי הקצאת מיה כלשהי ,יהא תשלום התמורה בגין המיה ,כולה או חלקה,
בשיעורים ,אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעוו על-ידי האדם אשר הוא הבעלים
הרשום של המיות אותה עת או על-ידי אפוטרופסיו.

.20

החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש
כחתם ,בין ללא תאי או על תאי ,על כל ייר ערך ,לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או על
הסכמתו להחתים ,בין ללא תאי או על תאי ,על כל ייר ערך ,איגרת חוב או סטוק איגרות של
החברה .בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומים או ביירות ערך או
באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה.

תעודת מיה
.21

כפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן ,תעודת מיה המעידה על זכות קיין במיות תישא
את חותמת החברה או את שמה המודפס ,בצירוף חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר
החברה ,או של שי דירקטורים או של כל אדם אחר שתה על ידי הדירקטוריון למטרה זו מעת
לעת.

.22

כל בעל מיה רשום )לרבות החברה לרישומים( זכאי לקבל מהחברה ,לפי בקשתו ,תעודת מיה
אחת בגין המיות הרשומות על שמו ,או אם הדירקטוריון יאשר זאת )לאחר שישלם את הסכום
אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן( ,כמה תעודות מיה ,כל אחת על אחת או יותר ממיות
כאלו; כל תעודת מיה תציין את כמות המיות שבגין היא הוצאה ואת מספריהן הסידוריים
של המיות ,ערכן הקוב של המיות והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

.23

תעודת מיה הרשומה על שמותיהם של שי בי אדם או יותר ,תימסר לידי מי ששמו מופיע
ראשון במרשם בעלי המיות ,ביחס לאותה מיה ,מבין שמות הבעלים המשותפים ,אלא אם
יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מיה ,בכתב ,למוסרה לבעלים רשום אחר .אם
תעודת מיה תאבד או תושחת או תיפגם ,רשאי הדירקטוריון להוציא תעודת מיה חדשה
במקומה ,ובלבד שתעודת המיה לא בוטלה על-ידי החברה ,או שהוכח לשביעות רצון
הדירקטוריון כי תעודת המיה אבדה או הושמדה ,והחברה קיבלה בטוחות לשביעות רצוו של
הדירקטוריון ,בגין כל זק אפשרי ,והכל תמורת תשלום ,אם יחליט הדירקטוריון להטילו.
הוראות תקה  20עד  23לעיל יחולו בשיויים המחויבים גם לגבי הפקת תעודת מיה חדשה.

דרישות תשלום
.24

הדירקטוריון יוכל ,מזמן לזמן ,לפי שיקול דעתו ,להגיש לבעלי מיות דרישות לתשלום כל
הכספים שטרם פרעו בגין המיות אשר בידי כל אחד מבעלי המיות ,ואשר על-פי תאי
ההקצאה של המיות אין לפרעם בזמים קבועים ,ועל כל בעל מיות לשלם לחברה את סכום
הדרישה שהוגשה לו ,בזמן ובמקום כפי שקבעו על-ידי הדירקטוריון .דרישת תשלום יכולה
להיות על-ידי חלוקת התשלום לשיעורים .מועד דרישת התשלום יהיה מועד ההחלטה של
הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

.25

על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר ) (14יום שבה יצוין שיעור
התשלום ,ומקום תשלומו .על אף האמור לעיל ,לפי זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו
הדירקטוריון רשאי ,על-ידי הודעה בכתב לבעלי המיות ,לבטל את הדרישה או להאריך את זמן
פירעוה ,ובלבד שהחלטה כאמור תקבלה לפי זמן הפירעון של דרישת התשלום.

.26

בעלים משותפים במיה יהיו אחראים יחד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום
המגיעים בגין מיה כזו.

.27

אם על-פי תאי ההקצאה של כל מיה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או
בשיעורי תשלום במועדים קבועים ,אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו
דרישת תשלום שהוגשה כדין על-ידי הדירקטוריון ואשר עליה מסרה הודעה כדין ,ותחולה על
סכום כזה או שיעור תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקון זה בוגע לדרישות תשלום.

.28

אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעוו או קודם לכן ,יהיה על האדם
שהיו באותה עת בעל המיה אשר בגיה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור
התשלום ,לשלם ריבית על הסכום הזכר לעיל ,בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת ,או
בשיעור המותר אותה עת על-פי חוק ,למן היום שקבע לתשלומו עד היום בו ייפרע למעשה,
ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית ,כולו או מקצתו.

.29

אם ימצא הדירקטוריון לכון ,רשאי הוא לקבל מבעל מיות הרוצה להקדים כספים שטרם
דרשו או שזמן פירעום טרם הגיע ושטרם סולקו על חשבון מיותיו ,או חלק מהן .הדירקטוריון
רשאי לשלם לבעל המיות על הכספים שהוקדמו באופן הזכר לעיל ,או על מקצתם ,ריבית עד
היום שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו ,לפי שיעור שיוסכם עליו בין
הדירקטוריון לבין בעל המיות.

חילוט ושעבוד מיות
.30

לא שילם בעל מיה את התמורה שהתחייב לה ,כולה או מקצתה ,במועד ובתאים שקבעו ,אם
הוצאה דרישת תשלום ואם לאו ,יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מיות

ולדרוש ממו שישלם את הסכום שטרם שולם ,בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות
שהחברה שאה בהן בגין אי סילוק כזה.
.31

ההודעה תקבע יום ,שיהיה לפחות ארבעה עשר ) (14יום אחרי תאריך ההודעה ,ומקום או
מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הזכר לעיל ,בצירוף הריבית
וההוצאות כזכר לעיל .ההודעה תציין ,כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום שצוין
באותה הודעה ,עלולה החברה לחלט את המיות אשר בגין עשתה דרישת התשלום או הגיע
מועד שיעור התשלום.

.32

אם לא תמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כזכר לעיל ,אזי בכל זמן לאחר מכן ,לפי תשלום
דרישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למיות אלו ,יוכל
הדירקטוריון על-פי החלטה בדון ,לחלט את המיות שבגין יתה הודעה כאמור .חילוט כזה
יכלול את כל הדיבידדים שהוכרזו ביחס למיות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפי
החילוט ,ויגרור ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למיות ,פרט לאותן
הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקון זה או אשר הדין מעיק לבעל ייר ערך
לשעבר או מטיל עליו.

.33

כל מיה שחולטה כך תיחשב קייה של החברה ,והדירקטוריון יהיה רשאי ,בהתחשב בהוראות
תקון זה ,למכרה ,להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לכון ,והכל בכפוף
להוראות חוק החברות.

.34

מיות שחולטו וטרם מכרו יהיו מיות רדומות ,והן לא תקיה זכויות כלשהן כל עוד הין
בבעלות החברה.

.35

הדירקטוריון יוכל בכל עת לפי מכירה ,הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מיה
שחולטה כ"ל לבטל את החילוט באותם התאים כפי שהדירקטוריון ימצא לכון.
)א(

כל בעל מיות שמיותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המיות שחולטו כאמור ,אולם
הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום ,שיעורי התשלום ,הריבית וההוצאות
המגיעים על חשבון מיות אלו או עבורן בזמן החילוט ,בצירוף הריבית על אותם
הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום ,בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת
לפי חוק ,אלא אם מכרו המיות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה
התחייב בעל המיות ,בתוספת ההוצאות שלוו למכירה.

)ב (

עלתה התמורה שתקבלה בשל מכירת המיות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל
המיות שחולטו כאמור ,זכאי בעל המיות להשבת התמורה החלקית שתן עבורן ,אם
היתה כזו ,כפוף להוראות הסכם ההקצאה ,ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא
תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המיות שחולטו ,בתוספת ההוצאות שלוו
למכירה.

.36

הוראות תקון זה בדבר חילוט מיות תחולה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי
תאי הקצאת המיה מגיע זמן פירעוו במועד קבוע ,כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף
דרישת תשלום שמסרה והודיעו על אודותיה.

.37

לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשוה על כל המיות הרשומות על שמו של כל בעל מיות,
פרט למיות שפרעו במלואן ,וכן על ההכסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של
אותו בעל מיות לחברה ,בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר ,בין שהגיע מועד הסילוק של חובות
אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה ,ובין שלא הגיע ,יהיו מקורות החובות אשר יהיו,
ולא תיווצרה כל זכויות שביושר על כל מיה .העכבון והשעבוד הזכרים לעיל יחולו על כל
הדיבידדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המיות האלו .אלא אם הוחלט אחרת ,הרישום על-ידי
החברה של העברת מיות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד או העכבון )אם יהיו( של
המיות.

.38

כדי לממש את השעבוד הזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המיות המשועבדות
באופן אשר ייראה לו ,לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מיה אלא אם עברה התקופה
הקובה בתקה  31לעיל ,ומסרה לבעל המיות )או למי שזכאי לפייה עקב מותו או עקב פשיטת
רגלו או פירוקו או כיוס כסיו( הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המיה,
ובעל המיות או מי שזכאי למיה כאמור לא שילמו את החובות הזכרים לעיל או לא מילאו או
לא קיימו את ההתחייבויות הזכרות לעיל במשך ארבעה עשר ) (14יום מיום משלוח הודעה זו.

.39

ההכסה מכל מכירה כזו ,לאחר סילוק הוצאות המכירה ,תשמש לסילוק חובותיו ומילוי
התחייבויותיו של בעל מיות כזה )לרבות החובות ,ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן
או קיומן טרם הגיע( ויחולו הוראות תקה )35ב( בשיויים המחויבים.

.40

במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על-ידי השימוש בסמכויות
שיתו לעיל ,יהיה הדירקטוריון רשאי למות אדם לחתום על כתב העברה של המיה שמכרה
ולרשום את הרוכש במרשם בעלי המיות כבעל המיות שמכרו ,ולאחר שרשם שמו במרשם
בעלי המיות ביחס למיות אלו ,לא יעורער תוקפו של המכר ,ותרופתו של כל אדם שפגע על-
ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי זק מהחברה וממה בלבד.

העברת מיות ומסירתן
.41

כל העברת מיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם בעל מיות רשום ,לרבות העברה על
ידי החברה לרישומים או אליה ,תיעשה בכתב ,ובלבד שכתב העברת מיה ייחתם בחתימת יד
בלבד על-ידי המעביר ועל ידי העבר ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,וכן על ידי עדים לחתימתם,
והמעביר ייחשב כאילו שאר בעל המיה עד שרשם שמו של העבר במרשם בעלי המיות בגין
המיה המועברת .בכפוף להוראות חוק החברות ,העברת מיות לא תירשם אלא אם מסר
למשרד של החברה כתב העברה ,כמפורט לעיל.
כתב ההעברה של מיה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה
רגילה או מקובלת שתאושר על-ידי יושב-ראש הדירקטוריון:
"אי _______________ ,מ") _________________ -המעביר"( ,תמורת הסך של
_______ש"ח ששולם לי על ידי _____________מ")_______________-מקבל
ההעברה"( מעביר בזה למקבל ההעברה _________ מיות _________ בות________
ש"ח כ"א ,המסומות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל ,של _________ בע"מ ,להיות
בידי מקבל ההעברה ,מהלי עזבוו ,אפוטרופוסיו ,ובאי כוחו ,על פי כל התאים שלפיהם
החזקתי אי אותן ערב חתימת כתב זה ,ואי ,מקבל ההעברה ,מסכים בזה לקבל את המיות
ה"ל על פי התאים ה"ל".
ולראיה באו על החתום ביום ____בחודש _____ שת _______.
_____________________
_____________________
מקבל ההעברה
המעביר
_____________________
עד לחתימת המעביר

_____________________
עד לחתימת מקבל ההעברה

.42

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המיות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיי הדירקטוריון,
ובלבד שלא יעלה על שלושים ) (30יום בכל שה .החברה תודיע לבעלי המיות על סגירת מרשם
בעלי המיות בהתאם לקבוע בתקון זה לעיין מסירת הודעות לבעלי המיות.

.43

)א( כל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום ,ביחד עם תעודת המיות שעומדים
להעבירן ,וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה .כתבי העברה שיירשמו,
יישארו בידי החברה ,אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמם ,יוחזרו לפי
דרישה ,למי שמסרם ,יחד עם תעודת המיה )אם מסרה( .סירב הדירקטוריון לאשר

העברת מיות ,יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים ) (30ימים מתאריך קבלת כתב
ההעברה.
)ב( החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה ,אשר יקבע על ידי
דירקטוריון החברה.
.44

האפוטרופוסים ומהלי עזבוו של בעל מיה יחיד שפטר ,או ,כשאין מהלי עיזבון או
אפוטרופוסים ,בי האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המיה היחיד שפטר ,יהיו
היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במיה שהייתה רשומה על שם הפטר.

.45

רשמה מיה על שם שי בעלים או יותר ,תכיר החברה רק בשותף הותר בחיים או בשותפים
הותרים בחיים כאשים אשר להם הזכות במיה או טובת האה בה ,אך לא יהא בכך כדי
לפטור את עזבוו של בעל משותף בייר הערך מחובה כלשהי ביחס לייר הערך שהחזיק בו
בשותפות .רשמה מיה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר
את זכותו.

.46

כל אדם שייעשה בעל זכות במיות עקב מותו של בעל מיות ,יהיה זכאי ,בהראותו הוכחות על
קיום צוואה או מיוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה ,המעידות כי לו הזכות למיות בעל המיות
שפטר ,להירשם כבעל מיות בגין מיות אלו ,או יוכל ,כפוף להוראות תקון זה ,להעביר את
אותן מיות.

.47

החברה תוכל להכיר בכוס כסים או במפרק של בעל מיות שהוא תאגיד המצא בחיסול או
בפירוק או באמן בפשיטת רגל או בכל כוס כסים של בעל מיות פושט רגל כבעלי זכות למיות
הרשומות על שמו של בעל מיות כזה .כוס הכסים או המפרק של בעל מיות שהוא תאגיד
בחיסול או בפירוק ,או האמן בפשיטת רגל או כל כוס כסים של בעל מיות פושט רגל ,יוכל,
לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממו הדירקטוריון ,המעידות כי לו הזכות למיות בעל
המיות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל ,בהסכמת הדירקטוריון )והדירקטוריון יהיה רשאי
לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו( להירשם כבעל מיות בגין מיות כאלו ,או
יוכל ,כפוף להוראות תקון זה ,להעביר אותן מיות.

.48

כל האמור לעיל בדבר העברת מיות יחול על העברת יירות ערך אחרים של החברה ,בשיויים
המחייבים.

יירות ערך בי פדיון
.49

החברה תהיה רשאית להפיק או להקצות יירות ערך היתים לפדיון ,בכפוף להוראות תקון
זה בדבר הפקת יירות ערך.

.50

הפיקה החברה יירות ערך בי פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכח
הפרק השי לחלק השביעי בחוק החברות.

.51

הפיקה החברה יירות ערך בי פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכוותיהן של מיות ,לרבות
זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

שיוי ההון
.52

החברה רשאית מזמן לזמן ,על-פי החלטה של האסיפה הכללית ,שתתקבל ברוב רגיל ,להגדיל
את הון המיות הרשום שלה בסוגי מיות כפי שתקבע.

.53

אלא אם אמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המיות כאמור ,תחולה על המיות
החדשות הוראות תקון זה.

.54

על-פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל ,רשאית החברה:

 54.1לאחד ולחלק מחדש את הון מיותיה למיות בות ערך קוב גדול יותר מהערך הקוב
של המיות הקיימות ,ואם היו מיותיה ללא ערך קוב  -להון המורכב ממספר קטן יותר
של מיות ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לשות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המיות
בהון המופק.
לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עייו כל קושי
שיתעורר ,ובין השאר ,להוציא תעודות של שברי מיות או תעודות על-שמם של מספר
בעלי מיות שתכלולה את שברי המיות המגיעים להם.
מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור ,הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי
מיות שאיחוד מיותיהם מותיר שברים ,יהיה הדירקטוריון רשאי ,באישור האסיפה
הכללית שתתקבל ברוב רגיל:
) (1

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למות אמן על שמו תוצאה תעודות
המיות הכוללות את השברים ,אשר ימכרם והתמורה שתתקבל ביכוי עמלות
והוצאות תחולק לזכאים; או –

) (2

להקצות לכל בעל מיות שהאיחוד מותיר לגביו שבר ,מיות מסוג המיות שלפי
האיחוד ,משולמות במלואן ,במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למיה
אחת מאוחדת שלמה ,והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפי האיחוד; או

) (3

לקבוע כי בעלי מיות לא יהיו זכאים לקבל מיה מאוחדת בגין שבר של מיה
מאוחדת ,הובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המיות שאיחודן יוצר
מיה מאוחדת אחת ,ויהיו זכאים לקבל מיה מאוחדת בגין שבר של מיה
מאוחדת הובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המיות שאיחודן יוצר מיה
מאוחדת אחת;

במקרה שפעולה לפי פסקאות ) (2או ) (3לעיל תחייב הוצאת מיות וספות אזי פירעון ייעשה
בדרך שבה יתן לפרוע מיות הטבה .איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשיוי זכויות המיות
שוא האיחוד והחלוקה.
 54.2לחלק על-ידי חלוקה מחודשת של מיותיה הקיימות ,כולן או מקצתן את הון מיותיה,
כולו או מקצתו ,למיות בות ערך קוב קטן יותר מהערך הקוב של המיות הקיימות,
ואם היו מיותיה ללא ערך קוב  -להון מופק המורכב ממספר גדול יותר של מיות,
ובלבד שלא יהא בכך כדי לשות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המיות בהון המופק.
 54.3לבטל הון מיות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של
החברה ,לרבות התחייבות מותית ,להקצות את המיות.
 54.4להפחית מיות בהון המופק של החברה באופן שמיות אלו תבוטלה וכל התמורה
ששולמה בגין ערכן הקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדיה יהיה ,לכל דבר ועיין,
כדין פרמיה ששולמה על המיות שיוותרו בהון המופק של החברה.
 54.5לאחד את הון המיות שלה ,כולו או מקצתו ,לסוג מיות אחד ובכלל זה רשאית החברה
להחליט על פיצוי בעלי מיות בחברה ,כולם או מקצתם ,בגין איחוד ההון ,בדרך של
הקצאת מיות הטבה לאותם בעלי מיות.
 54.6להפחית את ערכן הקוב של מיות החברה ובמקרה זה האמור בתקה  54.4לעיל יחול,
בשיויים המחויבים ,גם ביחס להפחתת ערכן הקוב של מיות החברה כאמור.

אסיפות כלליות
.55

החברה תקיים אסיפה שתית בכל שה ולא יאוחר מתום התקופה שקבעה לכך בחוק החברות.
אסיפה כללית שאיה אסיפה שתית תהא אסיפה מיוחדת.

.56

סדר היום באסיפה השתית יכלול את הושאים המויים להלן:
)א(
)ב(
)ג(
)ד(

.57

דיון בדו"ח התקופתי של החברה ,הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים
של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב עייי החברה ,המוגש לאסיפה הכללית;
מיוי דירקטורים ופיטוריהם בכפוף להוראות תקות  90-83להלן;
מיוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;
ושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית;

כל אימת שימצא הדירקטוריון לכון ,רשאי הוא לכס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו ,וכן
תכוסה אסיפות מיוחדות על-פי דרישה כאמור של שי דירקטורים או רבע מן הדירקטורים
המכהים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מיה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים
) (5%מההון המופק ואחוז אחד ) (1%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מיה ,אחד או
יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ) (5%מזכויות ההצבעה בחברה.
דרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת על ידי מי מהגורמים שצויו בתקה  57זו לעיל ,יזמה
בתוך עשרים ואחד ) (21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה כאמור ,למועד שיקבע בהודעה על
האסיפה המיוחדת ,כאמור בתקה )60ב( להלן ,ובלבד שמועד הכיוס יהיה לא יאוחר משלושים
וחמישה ) (35ימים ממועד פרסום ההודעה ,והכל בכפוף להוראות החוק.

.58

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת ,כאמור בתקה  57לעיל ,רשאי הדורש ,וכשמדובר בבעלי
מיות – גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם ,לכס את האסיפה
בעצמו ,ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור ,והיא
תכוס ,ככל האפשר ,באותו האופן שבו מכוסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

.59

)א(

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם ושאים שבשלם דרש
כיוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקה  57לעיל וכן ושא כאמור בס"ק )ב( להלן.

)ב(

בעל מיה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד ) (1%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית,
רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול ושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכס בעתיד,
ובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה כללית ,בכפוף להוראות חוק החברות.

)ג(

בקשה כאמור בס"ק )ב( לעיל תוגש לחברה בכתב בהתאם להוראות חוק החברות ,ויצורף
אליה וסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל המיות וזאת אלא אם קבע אחרת על פי כל
דין.

)א(

הודעה על כיוס אסיפה כללית תפורסם באופן ובמועד הקבועים בחוק החברות או בחוק
יירות ערך ,לפי העיין ,והחברה לא תמסור כל הודעה וספת לבעלי מיות הרשומים
במרשם בעלי המיות של החברה ,אלא אם דרש הדבר על פי דין.

)ב(

בהודעה על כיוס האסיפה הכללית יצויו סוג האסיפה והפרטים הדרשים על פי דין.
קבע מועד לאסיפה דחית למועד שאיו אותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו
מקום ,יצוין אותו המועד בהודעה.

.60

.61

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות התוות לאורגן אחר לעיין מסוים או לפרק זמן
מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הדרש בסיבות העיין .טלה האסיפה הכללית סמכויות
התוות לפי החוק לדירקטוריון ,יחולו על בעלי המיות הזכויות ,החובות והאחריות החלות
על דירקטורים לעיין הפעלת אותן סמכויות ,בשיויים המחויבים ,ובכלל זה יחולו עליהם,

בשים לב להחזקותיהם בחברה ,להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם ,הוראות הפרקים
השלישי ,הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.
.62

פגם שפל בתום לב בכיוס אסיפה כללית או ביהולה או פגם אחר הובע מאי קיום הוראה או
תאי שקבעו בחוק או בתקון זה ,לרבות לעיין אופן כיוס האסיפה הכללית או יהולה ,לא
יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיוים שהתקיימו בה ,בכפוף
להוראות כל דין.

זכויות הצבעה
.63

בעל מיות המעויין להצביע באסיפה הכללית ,יוכיח לחברה את בעלותו במיה ,כדרש על פי
דין.

.64

החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בהתאם
למועדים הקבועים על פי חוק כפי שיעודכו מעת לעת.

.65

בעל מיות קטין וכן בעל מיות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק
באמצעות אפוטרופוסיהם ,וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא-כוח.

.66

בכפוף להוראות כל דין ,במקרה של בעלים במשותף למיה ,רשאי כל אחד מהם להצביע בכל
אסיפה ,בין בעצמו ובין על ידי שלוח ,ביחס למיה הזו ,כאילו הוא הזכאי היחידי לה .היה
והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במיה ,בין בעצמו או על ידי שלוח ,יצביע זה
מבייהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המיות ביחס למיה ,או באישור בדבר בעלותו
במיה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעיין זה ,לפי העיין .אפוטרופוסים
אחדים או מהלי עזבון אחדים של בעל מיות רשום שפטר ,יחשבו לצרכי תקה זו כבעלים
במשותף במיות אלו.

.67

בעלי המיות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח ,כפי שיותה להלן.

.68

תאגיד שהוא בעל מיות בחברה רשאי להסמיך ,על-פי החלטת מהליו או גוף מהל אחר שלו,
את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות ציגו בכל אסיפה כללית .אדם המוסמך
כזכר לעיל ,יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד
בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מיות יחיד .יושב-ראש האסיפה רשאי לדרוש
מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו ציג מוסמך של התאגיד ,כתאי להשתתפותו
של אותו אדם באסיפה.
מובהר כי האמור בתקות  69עד  73להלן לעיין כתב המיוי לא יחול על הציג המוסמך של
התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.

.69

כל מסמך הממה שלוח להצבעה )"כתב מיוי"( יערך בכתב ויחתם על-ידי הממה או על-ידי
באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ,ואם הממה הוא תאגיד ייעשה המיוי בכתב חתום על
ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

.70

כתב המיוי ,או העתק ממו להחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו ,יופקד
במשרד או במקום המיועד לכיוס האסיפה לא פחות מ 48 -שעות לפי המועד הקבוע לתחילת
האסיפה בה עומד להצביע האדם הקוב בכתב המיוי .אולם ,רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר
על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי ,ולקבל את כתב המיוי שלהם או העתק
הימו ,להחת דעת יושב ראש האסיפה ,עם תחילת האסיפה.

.71

בעל מיות המחזיק יותר ממיה אחת יהיה זכאי למות יותר מבא-כוח אחד ,כפוף להוראות
להלן:
)א(

כתב המיוי יציין את סוג ואת מספר המיות שבגין הוא יתן וכן ,במקרים הדרשים על
פי דין ,התייחסות לשאלת עייו האישי של בעל המיות בהתקשרות שעל סדר יומה של
האסיפה הכללית;

)ב (

)ג(

.72

.73

עלה מספר המיות מסוג כלשהו הקובות בכתבי המיוי שיתו על-ידי בעל מיות אחד
על מספר המיות מאותו סוג המוחזקות על-ידיו ,יהיו בטלים כל כתבי המיוי שיתו
על-ידי אותו בעל מיות בגין המיות העודפות ,מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המיות
המוחזקות על-ידיו;
מוה רק בא-כוח על-ידי בעל מיות וכתב המיוי איו מציין את מספר וסוג המיות
שבגין הוא יתן ,יראו את כתב המיוי כאילו יתן בגין כל המיות שבידי בעל המיות
ביום הפקדת כתב המיוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב-ראש האסיפה ,בהתאם
למקרה .אם כתב המיוי יתן בגין מספר מיות פחות ממספר המיות שבידי בעל
המיות ,יראו את בעל המיות כאילו מע מהצבעה בגין יתרת המיות שבידיו ,וכתב
המיוי יהיה תקף רק בגין מספר המיות הקובות בו.

כתב המיוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או
בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יושב-ראש הדירקטוריון:
מיות
בעל
מ,____________________-
______________,
"אי,
ב________________ בע"מ )"החברה"( ,ממה בזה את __________________ ,שמספר
הזהות שלו/ה ________________ ,מ ,____________-או בהעדרו/ה  -את
_____________ ,שמספר הזהות שלו/ה ____________ ,מ ,_____________-או
בהעדרו/ה  -את _______________ ,שמספר הזהות שלו/ה ___________ ,מ-
_____________ ,להצביע למעי ובשמי בגין ____ מיות מסוג _______ ,המוחזקות על-
ידי ,באסיפה הכללית השתית/המיוחדת של החברה  /באסיפה של בעלי המיות מסוג
_______________ ,שתיערך ביום _____ בחודש ___________ שת _________ ,ובכל
אסיפה דחית מאסיפה זו.
ולראיה באתי על החתום ביום __ בחודש ___________ שת _________".
חתימה
הצבעה בהתאם לכתב מיוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממה ,או ביטול כתב המיוי או
העברת המיה שבגיה הצביעו כאמור ,אלא אם הודעה בכתב על המוות ,הביטול או ההעברה,
תקבלה במשרד החברה או על-ידי יושב-ראש האסיפה לפי ההצבעה.

דיוים וקבלת החלטות באסיפות כלליות
.74

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה וכח מיין חוקי תוך מחצית השעה מן
המועד שקבע לפתיחתה .להוציא מקרים בהם מותה אחרת בחוק החברות או בתקון זה,
יתהווה מיין חוקי בשעה שיהיו וכחים ,בעצמם או על-ידי באי-כוח ,לפחות שי ) (2בעלי מיות
המחזיקים ביחד לפחות שלושים אחוז ) (30%מזכויות ההצבעה בחברה.

.75

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שקבע לאסיפה לא יימצא המיין החוקי ,היא תידחה
לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו מקום ,או לכל מועד אחר ,אם צוין בהודעה על
האסיפה ובאסיפה הדחית ידוו העייים שלשמם קראה האסיפה הראשוה .אם באסיפה
הדחית לא יימצא מיין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים
האסיפה הדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
אם כוסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מיות ,תתקיים האסיפה הדחית רק אם כחו
בה לפחות בעל מיה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ) (5%מההון המופק ואחוז
אחד ) (1%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מיה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה
אחוזים ) (5%מזכויות ההצבעה בחברה.

.76

בכל אסיפה כללית ייבחר יושב-ראש לאותה אסיפה .על אף האמור לעיל ,יושב ראש האסיפה
יהיה יושב ראש הדירקטוריון ובהעדרו ייבחר יושב ראש האסיפה מבין חברי דירקטוריון
החברה שיהיו וכחים באסיפה .לא כח דירקטור כלשהו באסיפה ,ייבחר יושב ראש האסיפה

על ידי בעלי המיות הוכחים והמצביעים באסיפה ברוב רגיל .בחירת יושב ראש האסיפה תעשה
בתחילת הדיון באסיפה ,שתפתח ,בכפוף לקיום מין חוקי.
.77

יושב-ראש של אסיפה כללית רשאי ,בהסכמת האסיפה שיש בה מיין חוקי ,לדחות את
האסיפה ,הדיון או קבלת ההחלטה בושא שפורט בסדר היום מזמן לזמן וממקום למקום,
וחייב הוא לדחותן כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת .באסיפה הדחית אין לדון אלא
בעייים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא סתיים או לא התחיל או שלא התקבלה לגביהם
החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

.78

כפוף להוראות כל דין ,החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במיין קולות ,באופן שכל
מיה ,המקה זכות הצבעה ,תקה קול אחד .היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כדחית.

.79

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן קבע רוב אחר בחוק או בתקון.

.80

וסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן תוה לאסיפה הכללית ,והמפורטות בתקון זה ובחוק
החברות ,החלטות החברה בעייים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:
)א(
)ב(
)ג(
)ד(
) ה(
)ו(
)ז(
) ח(

שיוי תקון זה ,למעט אם קבע אחרת בהוראה ספציפית בתקון זה או בחוק.
שיוי בהון מיות החברה כאמור בתקות  16 - 13לעיל.
הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי בצר מן הדירקטוריון
להפעיל את סמכויותיו ,וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיוית ליהולה התקין של
החברה כאמור בסעיף )52א( לחוק החברות.
מיוי רואה החשבון המבקר של החברה ,והפסקת העסקתו.
מיוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם.
אישור פעולות ועסקאות הטעוות אישור האסיפה הכללית.
הגדלת הון המיות הרשום וביטולו.
מיזוג )אלא אם מדובר בעסקה הטעוה אישור לפי סעיף )275א( לחוק החברות(.

.81

הכרזת יושב-הראש כי החלטה תקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שדחתה ופרוטוקול
האסיפה שחתם בידי יושב-ראש האסיפה ,ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.

.82

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שיתן לקבלן גם בדרך של
כתב הצבעה .כל עוד לא קבע אחרת על ידי הדירקטוריון וכפוף להוראות חוק החברות
ותקותיו ,החלטות האסיפה הכללית בושאים המויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב
הצבעה:
)א(
)ב (
)ג(
)ד(
) ה(

מיוי דירקטורים ופיטוריהם;
אישור פעולות או עסקאות הטעוות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255
ו 268 -עד  275לחוק החברות;
אישור מיזוג לפי סעיף  320לחוק החברות;
הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המהל הכללי או להפעיל
את סמכויותיו והסמכת המהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש
הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו ,לפי סעיף )121ג( לחוק החברות;
ושאים שקבע השר בתקות שהותקו או שיותקו מכוח סעיף  89לחוק החברות;

הדירקטוריון
.83

מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה ) (5חברים ולא יעלה על אחד עשר ) ,(11ובכללם
הדירקטורים החיצויים ,אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל .כדירקטור
בחברה יכול להתמות יחיד בלבד ולא תאגיד.

.84

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המיות שתתקבל באסיפה השתית.
כל דירקטור שבחר יכהן עד לאסיפה השתית הבאה.

)א(

.85

)ב(

כהותו של דירקטור תחל במועד מיויו על-ידי האסיפה כאמור ,אך האסיפה יכולה
לקבוע מועד מיוי המאוחר ממועד האסיפה.

)ג(

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור ,ברוב רגיל של בעלי המיות ,והיא
רשאית להחליט אותה עת למות במקומו אדם )שאיו תאגיד( אחר כדירקטור בחברה.
לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תיתן הזדמות סבירה להביא את עמדתו לפי
האסיפה הכללית.

)א(

דירקטור זכאי בכל עת למות אדם )שאיו תאגיד( לשמש כדירקטור ממלא מקומו
בדירקטוריון )"דירקטור חליף"( .לא ימוה כדירקטור חליף מי שאיו כשיר להתמות
כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי
דין .יתן למות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון ,את מי שמכהן כדירקטור ,ובלבד
שהמועמד להתמות כדירקטור חליף לחבר הועדה ,איו מכהן באותה ועדת דירקטוריון
ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוי ,יהא המועמד דירקטור חיצוי בעל מומחיות
חשבואית ופיסית או בעל כשירות מקצועית ,בהתאם לכשירותו של הדירקטור
המוחלף .אולם לא ימוה דירקטור חליף לדירקטור חיצוי אלא על פי ס"ק )א( זה בלבד,
למעט אם קבע אחרת בחוק.

)ב(

כל עוד מיוי הדירקטור החליף בתוקף ,יהא הוא זכאי לקבל הזמות לכל ישיבת
דירקטוריון )בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממה לקבל הזמות( ולהשתתף ולהצביע
בכל ישיבת דירקטוריון ממה עדר הדירקטור הממה.

)ג(

לדירקטור החליף תהייה ,כפוף להוראות כתב-המיוי שלפיו תמה ,כל הסמכויות
שישן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו ,ודיו כדין דירקטור.

)ד(

דירקטור שמיה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המיוי .כהותו של דירקטור
חליף תיפסק אם הדירקטור שמיהו )להלן ולעיל" :הדירקטור הממה"( הודיע לחברה
בכתב על ביטול המיוי כאמור או על התפטרותו ,או אם כהותו של הדירקטור הממה
כדירקטור פסקה בדרך אחרת.

) ה(

כל מיוי של דירקטור חליף וביטול מיויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.

.86

דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמות מחדש.

.87

משרת דירקטור תתפה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

.88

)א(

אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  229-231לחוק החברות.

)ב(

אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק החברות.

)ג(

במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק החברות.

)ד(

אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהותו כאמור בסעיף  233לחוק החברות.

)ה(

אם הוכרז פושט רגל.

)ו(

במותו.

)ז(

אם עשה פסול דין.

)ח(

במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות.

במקרה שהתפתה משרת דירקטור באופן שמספר הדירקטורים המכהים יהיה מוך מן הדרש
בהתאם לתקה  83לעיל ,יהיו הדירקטורים הותרים רשאים להוסיף ולפעול עד למיוי
דירקטור חדש.

.89

הדירקטורים רשאים למות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים וספים
אשר יכהו עד לאסיפה השתית הבאה ,ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה
על המספר המקסימלי הקבוע בתקה  83לעיל.

.90

הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהותם בכפוף לקבלת האישורים הדרשים על פי
דין .דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין סיעות ושאר הוצאות הקשורות
בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון.

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
.91

הדירקטוריון יתווה את מדייות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המהל הכללי ופעולותיו ,וכן
תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקתה בחוק או בתקון לאורגן אחר.

.92

הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למהל הכללי ולוועדה מוועדות הדירקטוריון,
בכפוף למגבלות על פי דין.

.93

)א(

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות התוות למהל הכללי ,לעיין מסוים או לפרק זמן
מסוים ,שלא יעלה על פרק הזמן הדרש בסיבות העיין ,והכל על פי שיקול דעת
הדירקטוריון ,בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים.

)ב(

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי להורות למהל הכללי כיצד לפעול לעיין
מסוים .לא קיים המהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות
הדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

)ג(

בצר מן המהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ,רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

ישיבות הדירקטוריון
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הדירקטוריון יתכס לישיבות לפי צרכי החברה ,ולפחות אחת לשלושה ) (3חודשים.
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החברה תהא רשאית להל ישיבות דירקטוריון מחוץ לגבולות ישראל.
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יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכס את הדירקטוריון בכל עת .בוסף ומבלי לגרוע מהאמור
בתקה זו ,רשאים שי דירקטורים ,לדרוש כיוס ישיבת דירקטוריון בושא שיפורט.
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)א(

כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להיתן בעל-פה ,בשיחה טלפוית ,בכתב
)לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוי( ,ובלבד שההודעה תיתן לפחות יום אחד לפי
המועד הקבוע לישיבה )שעון ישראל( ,אלא אם הסכימו רוב חברי הדירקטוריון או
ממלאי מקומם )אם יהיו כאלה( ,במקרים דחופים ,על מועד קצר יותר או על התכסות
ללא הודעה.

)ב(

כל דירקטור יהיה אחראי להעביר לחברה את פרטי ההתקשרות עמו ,בין בארץ ובין
בחו"ל ,על מת שיתן יהיה למסור לו הודעות בדבר זימון ישיבות דירקטוריון.

)ג(

דירקטור אשר לא יימצא בכתובת אותה מסר כאמור לעיל") ,דירקטור עדר"( והמעויין
לקבל בתקופת היעדרותו הודעה ,ישאיר אצל מזכיר החברה )ובהיעדרו אצל ושא משרה
בכיר אחר בחברה( פרטים מספיקים לכך שיתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון
בתקופת היעדרותו )דירקטור עדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט
לעיל ביחד עם דירקטורים המצאים בגבולות ישראל" :דירקטורים הזכאים לקבל
הודעה"(.

)ד(

דירקטור עדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בתקה זו ,איו זכאי לקבל הודעה
במשך היעדרותו ,אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח ,שמוה
על פי תקון זה.

)ה(
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תרשומת של מזכיר החברה תחשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור עדר הזכאי
לקבל הודעה.

ההודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה ,המקום שבו תתכס ופירוט סביר של
כל הושאים שעל סדר היום.
סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ,והוא יכלול את
הושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל ושא שדירקטור או שהמהל הכללי ביקש
מיושב ראש הדירקטוריון ,זמן סביר בטרם כיוס ישיבת הדירקטוריון ,לכללו בסדר היום.
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המיין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה
ואשר אין מיעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון .המיין החוקי
ייבדק בפתיחת הישיבה.
על אף האמור לעיל ,המיין החוקי לעיין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהות המבקר
הפימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.

 .100יושב-ראש הדירקטוריון יהל את ישיבת הדירקטוריון .אם עדר יושב ראש הדירקטוריון
מהישיבה ,או אם לא ירצה לשבת בראשה ,יבחרו חברי הדירקטוריון הוכחים בישיבה אחד
מביהם לשמש יושב ראש הישיבה ,להל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.
 .101החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
במקרה של שוויון קולות בהחלטת הדירקטוריון ,ליושב-ראש הדירקטוריון יהיה קול וסף או
מכריע.
 .102כל ישיבה של דירקטוריון החברה שכח בה מיין חוקי ,תהיה לה הרשות לקיים את כל
הסמכויות ,ייפויי הכוח ושיקולי הדעת התוים באותו זמן ,לפי הוראות תקון זה ,בידי
הדירקטוריון או המופעלים על-ידיו דרך כלל.
 .103הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל
הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.
 .104הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכסות בפועל ,ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים
לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעיין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכס
לדיון באותו עין .במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות ,לרבות ההחלטה שלא להתכס,
וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול
ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.
לעיין זה" ,חתימת דירקטור" יכולה שתהיה בצרוף הסכמתו או התגדותו או ציון דבר
הימעותו .במקום חתימת דירקטור רשאי יושב-ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף
תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.
 .105החלטה ללא התכסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון ,ובלבד שכל הדירקטורים
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעין שהובא להחלטה הסכימו לכך
)ובלבד שמספרם לא יפחת משיים( או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעיין שהובא להחלטה )ובלבד
שמספרם לא יפחת משיים( ,תהיה ,בכפוף להוראות החוק ,חוקית ובת תוקף כהחלטה
שתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שתכסה והתקיימה בהתאם להוראות תקות אלה.
 .106כפוף להוראות כל דין ,כל הפעולות שעשו על-ידי או על-פי החלטת הדירקטוריון או על-ידי
ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על-ידי אדם )שאיו תאגיד( המשמש כחבר הדירקטוריון,
תהייה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה
או האשים המשמשים כאמור ,או שכולם או אחד מהם היו פסולים ,כאילו בחר כל אחד מהם
כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.

וועדות הדירקטוריון
 .107הדירקטוריון רשאי להקים וועדות דירקטוריון .בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה
מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאיו חבר דירקטוריון .בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ
לדירקטוריון או להמליץ בלבד ,יכול שיכהו גם מי שאים חברי דירקטוריון .כפוף להוראות
חוק החברות והוראות תקון זה ,הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן
לוועדות כאמור .בכל ועדה יכהו שי ) (2דירקטורים לפחות.
 .108כל וועדה שתוקם כאמור בתקה  107לעיל ,חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל
ההוראות שתיקבעה על-ידי הדירקטוריון .הישיבות והפעולות של כל וועדה כזו תתהלה לפי
ההוראות הכלולות בתקון זה לעיין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון ,כל כמה שהן
מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שיתו על-ידי הדירקטוריון.
 .109וועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם
לקביעת הדירקטוריון .החלטות או המלצות של וועדת דירקטוריון הטעוות את אישור
הדירקטוריון ,יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפי הדיון בדירקטוריון.
 .110הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של וועדה שמותה על ידיו ,ואולם אין בביטול כדי לפגוע
בתוקפה של החלטה של וועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר ,שלא ידע על ביטולה.
 .111כל הפעולות שעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי וועדה של הדירקטוריון או על ידי
כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במיויו של
דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם
כזה תמה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.
המהל הכללי
 .112המהל הכללי ימוה ויפוטר בידי הדירקטוריון ורשאי הדירקטוריון למות יותר ממהל כללי
אחד.
 .113המהל הכללי יהיה אחראי ליהול השוטף של עייי החברה במסגרת המדייות שקבע
הדירקטוריון וכפוף להחיותיו ויהיו לו כל סמכויות היהול והביצוע שלא הוקו בחוק החברות
או בתקון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה תון לפיקוחו של הדירקטוריון.
המהל הכללי רשאי ,באישור הדירקטוריון ,לאצול לאחר ,הכפוף לו ,מסמכויותיו .האישור
יכול שיהיה כללי ומראש.
.114

)א( המהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עיין חריג שהוא
מהותי לחברה ,וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בושאים ,במועדים ובהיקף שיקבע
הדירקטוריון .לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שבצר ממו למלא תפקידו,
יודיע המהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
)ב( יושב-ראש הדירקטוריון רשאי ,מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון ,לדרוש
מהמהל הכללי דין וחשבון בוגע לעסקי החברה.
הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון ,יזמן יושב-ראש
)ג(
הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על
קיטת הפעולה הדרשת.

ושאי משרה
 .115המהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למות לחברה ושאי משרה )למעט דירקטורים ומהל
כללי( לתפקידים קבועים ,זמיים או מיוחדים ,כפי שהמהל הכללי ימצא לכון מזמן לזמן,

וכמו כן יהיה המהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהזכרים מזמן
לזמן ובכל זמן ,לפי שיקול דעתו המוחלט.
 .116המהל הכללי יוכל לקבוע ,כפוף להוראות חוק החברות ,את הסמכויות והתפקידים של ושאי
המשרה שמוו על-ידו כאמור .תאי כהותם של ושאי המשרה יקבעו בהתאם לאמור בחוק
החברות.
המבקר הפימי
 .117דירקטוריון החברה ימה מבקר פימי ,לפי הצעת ועדת הביקורת.
 .118המבקר הפימי יבדוק ,בין היתר ,את תקיותן של פעולות החברה מבחית השמירה על החוק
ווהל עסקים תקין.
 .119הממוה הארגוי על המבקר הפימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או אם קבע אחרת על ידי
דירקטוריון החברה ,כפי שקבע על ידי דירקטוריון החברה כאמור.
 .120המבקר הפימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכית עבודה שתית או תקופתית
והדירקטוריון יאשר אותה בשיויים הראים לו.
רואה החשבון המבקר
 .121רואה החשבון המבקר ,אחד או יותר ,יתמו בכל אסיפה שתית וישמשו בתפקידם עד תום
האסיפה השתית שלאחריה .על אף האמור לעיל ,האסיפה הכללית רשאית ,בהחלטה שתתקבל
ברוב רגיל למות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר ,שלא תארך מעבר
לתום האסיפה השתית השלישית שלאחר זו שבה מוה.
 .122האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהותו של רואה החשבון המבקר בכפוף ובהתאם להוראת
חוק החברות.
 .123שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון ,אשר ידווח
בכל אסיפה שתית על תאי העסקתו של רו"ח המבקר .ועדת הביקורת או הועדה שמיתה
החברה לבחית דוחותיה הכספיים לפי הוראות חוק החברות ,תבחן את היקף עבודתו של רואה
החשבון המבקר ואת שכרו ותביא המלצותיה לפי הדירקטוריון.
 .124שכרו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים וספים לחברה שאים פעולת ביקורת ייקבע
בידי הדירקטוריון ,אשר ידווח בכל אסיפה שתית על תאי ההתקשרות של רואה החשבון
המבקר עבור השירותים הוספים ,לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפיו;
תוקף פעולות ואישור עסקאות שאין חריגות
 .125בכפוף להוראות כל דין ,כל הפעולות שעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או
על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המהל הכללי ,לפי העיין
– יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במיוי הדירקטוריון ,ועדת
הדירקטוריון ,הדירקטור חבר הועדה או המהל הכללי ,לפי העיין ,או שמי מושאי המשרה
האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.
 .126ושא משרה אשר לו עיין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה ,זמן סביר לפי המועד לדיון
באישור הפעולה את מהות עיו האישי בפעולה ,לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.
 .127עסקה לא חריגה ושאיה זיחה של חברה עם ושא משרה בה או עם בעל שליטה בה ,או עסקה
לא חריגה של החברה עם אדם אחר שלושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה יש בה
עיין אישי ,למעט עסקה הוגעת לתאי כהותם והעסקתם של ושאי המשרה או של בעלי
השליטה בחברה וקרוביהם ,תאושרה באופן שייקבע על ידי ועדת הביקורת )בכפוף להוראות

הדין( .אישור וועדת הביקורת יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות
או על ידי אישור עסקה מסוימת.
 .128עסקאות חריגות עם ושא משרה או בעל שליטה בחברה או עם אדם אחר שלושא המשרה או
בעל השליטה עיין אישי באישורן וכן עסקאות הוגעות לתאי כהותם של ושאי המשרה
ולתאי כהותם של בעלי השליטה וקרוביהם תאושרה בדרך הקבועה על פי דין.
חלוקה
 .129החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה ,ובכפוף למגבלות על פי דין.
דיבידד ומיות הטבה
 .130הדירקטוריון רשאי להחליט ,כי דיבידד ישולם ,כולו או מקצתו ,במזומים ,או בדרך של
חלוקת כסים בעין ,ובכלל זה ביירות ערך או בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתו של
הדירקטוריון ובלבד שהחלטות בדבר חלוקת דיבידד תעשה בכפוף לכל דין.
 .131בכפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המועקות למיות כלשהן ,דיבידד או מיות הטבה
יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הפרע על ערכן הקוב של המיות ,וזאת מבלי להתחשב
בפרמיה ששולמה על המיות.
 .132החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידד ,ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר
ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידד ,למעט אם הדין מתיר אחרת.
 .133הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידד ,הטבה ,זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מיות
שלגביהן יש לחברה עכבון או שיעבוד ,ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל
זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המיות האמורות בגים יש
לחברה עכבון או שיעבוד.
 .134העברת מיה לא תקה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז
עליהם לאחר אותה ההעברה ולפי רישום ההעברה .על אף האמור לעיל ,במקרה שהעברת
המיות טעוה אישור הדירקטוריון ,יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.
 .135דיבידד שתשלומו לא דרש תוך תקופה של שבע ) (7שים מיום ההחלטה על חלוקתו ,יראו את
הזכאי לו כמוותר עליו ,והוא יחזור לבעלות החברה.
 .136אם לא תו הוראות אחרות ,מותר יהיה לשלם כל דיבידד על ידי המחאה או פקודת תשלום
שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו ,או במקרה של בעלים משותפים רשומים,
לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המיות ביחס לבעלות המשותפת .כל המחאה כזו
תערך לפקודת האדם שאליו היא שלחת ופירעוה ישמש שחרור בוגע לכל התשלומים שעשו
בקשר לאותה מיה.
 .137הדירקטוריון רשאי לכות מכל דיבידד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למיות
שברשותו של בעל מיות ,בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מיות אחר ,כל סכומי
כסף המגיעים ממו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות עם אחר ,על חשבון דרישות
תשלום וכדומה.
 .138הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי
החברה ,או משערוך כסיה ,או חלקה היחסי בשערוך כסי החברות המסופות אליה ולקבוע
ייעודן של קרות אלה.
 .139לשם חלוקת מיות הטבה ,רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עייו כל קושי שיתעורר ולבצע
התאמות ,לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מיה ,להוציא תעודות בגין כמות מצטברת של
שברי מיות ,למכור את השברים ולשלם תמורתם לאלו הזכאים לקבל את שברי מיות ההטבה

וכן להחליט כי תשלומים במזומים ישולמו לבעלי המיות ,או כי שברים שערכם פחות מסכום
שייקבע )ואם לא קבע אזי שסכומם פחות מ 50 -ש"ח( לא יובאו בחשבון לשם ביצוע התאמות
כאמור.
מיזוג
 .140אישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המיות ,בכפוף להוראות חוק החברות.
פרוטוקולים
 .141החברה תהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות ,אסיפות סוג ,ישיבות דירקטוריון
וישיבות של וועדות הדירקטוריון ,ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל,
שעליו הודיעה החברה לרשם ,לתקופה של שבע ) (7שים ממועד האסיפה או הישיבה ,לפי
העיין.
 .142כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:
)א(
)ב (
)ג(
)ד (
) ה(

המועד והמקום בו תקיימה הישיבה או האסיפה;
שמות הוכחים ,ואם הם מיופי כוח או חליפים ,שמות מייפי הכוח או הממים ובאסיפת
בעלי מיות ,כמות המיות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן;
תמצית הדיוים ,מהלך הדיוים וההחלטות שתקבלו;
הוראות שיתו על-ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון או למהל הכללי;
מסמכים ,דו"חות ,אישורים ,חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו ,דוו או צורפו.

 .143פרוטוקול כזה של אסיפה כללית ,שחתם בידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה לאמור
בו .פרוטוקול ישיבת דירקטוריון או וועדת דירקטוריון שאושר וחתם על-ידי הדירקטור שיהל
את הישיבה ,ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
מרשם בעלי המיות
 .144החברה תהל מרשם בעלי מיות ותרשום בו את הפרטים הבאים:
) (1

לגבי מיות על שם -
)א( שמו ,מספר הזהות ומעו של כל בעל מיות ,הכל כפי שמסר לחברה;
)ב( כמות המיות וסוג המיות שבבעלותו של כל בעל מיות ,בציון ערכן הקוב ,אם
קיים ,ואם טרם שולם על חשבון התמורה שקבעה למיה סכום כלשהו  -הסכום
שטרם שולם;
תאריך הקצאתן של המיות או מועדי העברתן לבעלי המיות ,לפי העיין;
)ג(
)ד( סומו המיות במספרים סידוריים ,תציין החברה ליד שמו של כל בעל מיות את
מספרי המיות הרשומות על שמו;

) (2

לגבי מיות רדומות – גם את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות ,הכל כפי שידוע
לחברה.
לגבי מיות שאין מקות זכויות הצבעה לפי סעיף )309ב( לחוק או לפי סעיף )333ב( לחוק
 גם את מספרן ואת התאריך שבו הפכו למיות שאין מקות זכויות הצבעה ,הכל כפישידוע לחברה.
כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקון זה דרשים או מורשים
להירשם במרשם בעלי המיות.

) (3

) (4

 .145החברה רשאית להל מרשם בעלי מיות וסף מחוץ לישראל.

 .146מרשם בעלי המיות יהיה ראיה לכאורה לכוות הרשום בו .במקרה של סתירה בין הרשום
במרשם בעלי המיות לבין תעודת מיה ,ערכו הראייתי של מרשם בעלי המיות עדיף על ערכה
הראייתי של תעודת המיה.
הודעות
 .147הודעה בדבר כיוס אסיפה כללית תימסר כאמור בתקה .60
) .148א(

הודעות שעל פי דין חייבת החברה במסירתן לבעלי מיותיה הרשומים במרשם בעלי
המיות ,בכפוף לתקה  60לעיל ,תימסרה לידיו של בעל המיות או תשלחה אליו על-פי
הכתובת האחרוה שמסר לחברה .שלחה הודעה באמצעות הדואר ,תיחשב ההודעה
כמסרת – אם שלחה לכתובת בישראל בתוך שבעים ושתיים ) (72שעות ממועד משלוחה
ואם שלחה לכתובת בחו"ל  -תוך עשרה ) (10ימים ממועד משלוחה.

)ב(

החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המיות ,על-ידי פרסום הודעה בשי עיתוים יומיים
בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית ,ותאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו תקבלה
ההודעה על ידי בעלי המיות.
הוראות תקה )א( לא תחולה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק )ב( זה,
למעט אם חלה חובה מפורשת מכח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת.

)ג(

אין באמור בפסקאות )א( ו)-ב( לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי
שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

 .149בכל אחד מהמקרים הבאים יחשב בעל מיות כמי שלא המציא לחברה כתובת:
)א(

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרוה שהמציא מכתב בדואר רשום בו תבקש
לאשר כי הכתובת האמורה עודה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה ,והחברה
לא קיבלה תשובה תוך שלושים ) (30יום ממועד משלוח ההודעה.

)ב(

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרוה שהמציא מכתב בדואר רשום ,ורשות
הדואר  -אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן  -הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע
בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

 .150לשותפים במיה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו זכר ראשון במרשם
בעלי המיות לגבי אותה מיה.
 .151כל מסמך או הודעה שמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקון זה יחשבו כמסרים
כהלכה למרות פטירתו ,פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מיות )בין אם החברה ידעה על כך
ובין אם לאו( ,כל עוד לא רשם אחר במקומו כבעל המיות ,ומשלוח ומסירה
כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוין באותן מיות.
 .152בכפוף ובהתאם לדרש על פי דין ,כל הודעה מטעם החברה ,על פי חוק יירות ערך או חוק
החברות ותקותיהם ,תיתן על ידי פרסום דיווח מיידי במערכת המג"א של רשות יירות ערך
בלבד .כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו מסרה ביום פרסומה במג"א.
 .153השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מיות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר
אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מיות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה שתקבלה באותה
אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.
 .154כל בעל מיות וכל חבר דירקטוריון יכול לותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת הודעה
בזמן מסוים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון ,לפי העיין,
תתכס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה ,או למרות שההודעה לא תקבלה על ידו בזמן
שהיה דרוש.

פירוק החברה
 .155במקרה של פירוק החברה ,בין מרצון ובין באופן אחר ,אזי  -אלא אם קבע במפורש אחרת
בתקון זה או בתאי ההוצאה של מיה כלשהי  -תחולה ההוראות הבאות:
)א(

המפרק ישתמש תחילה בכל כסי החברה לשם פירעון חובותיה )כסי החברה לאחר
תשלום חובותיה יקראו להלן " -הכסים העודפים"(.

)ב(

כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למיות ,יחלק המפרק את הכסים העודפים בין בעלי
המיות באופן יחסי פרו-ראטה לערכן הקוב של המיות.

)ג(

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המיות ,רשאי
המפרק לחלק את הכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המיות בעין
וכן למסור כל כס מהכסים העודפים לידי אמן בפיקדון לזכות בעלי המיות כפי
שהמפרק ימצא לכון.

 .156פטור ביטוח ושיפוי
 156.1פטור מאחריות
החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות ,לפטור מראש ושא משרה
בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה .למרות האמור לעיל,
החברה איה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה
)כהגדרתה בחוק החברות( .יובהר כי פטור כאמור לא יחול על החלטה או עסקה שבה לבעל
השליטה או לושא משרה כלשהו בחברה יש עיין אישי )וזאת גם אם העיין האישי הוא של
ושא משרה אחר מושא המשרה שלו מועק הפטור(.
 156.2ביטוח אחריות
בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות,
להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של ושא משרה בה בשל הוצאות משפט סבירות וכן חבות
כספית שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה בה ,כולה או מקצתה ,בכל
אחת מאלה:
)ב(

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ,אך למעט חובת הזהירות שהופרה
בכווה או בפזיזות;

)ג(

הפרת חובת אמוים כלפיה ,ובלבד שושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר
להיח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

)ד (

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה
בחברה;

) ה(

תשלום לפגע הפרה כאמור בסעיף 52ד)א())(1א( לחוק יירות ערך או בשל הוצאות
שהוציא ושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח' ,3ח' ,4או ט' 1לחוק יירות ערך,
כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות,
לרבות הוצאות התדייות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

)ו(

הוצאות שהוציא ושא משרה בקשר להליך לפי חוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח1988-
)"חוק ההגבלים העסקיים"( שהתהל בעייו ,לרבות הוצאות התדייות סבירות ,ובכלל
זה שכר טרחת עורך דין.

)ז (

כל חבות אחרת היתת לביטוח על פי דין.

ככל שחוזה הביטוח הזכר בתקה זו יכסה את אחריותה של החברה ,תהא לושאי המשרה
זכות קדימה ,על פי החברה ,בקבלת תגמולי הביטוח .
לעיין תקה זו " -ושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות ,בחוק יירות ערך ,תשכ"ח – 1968
)"חוק יירות ערך"( ,לרבות הגדרת 'ושא משרה בכירה' בחוק יירות ערך ,וכן כל חוק אחר
החל על ושאי המשרה בעת מילוי תפקידם בחברה או בעת כהותם בתאגיד אחר מטעם
החברה.
 156.3שיפוי
)א(

בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק
החברות ,לשפות ושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן ,שהוטלה עליו עקב
פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה בה:
)(1

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין
שיתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;

)(2

הוצאות התדייות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא ושא משרה
עקב חקירה או הליך שהתהל גדו בידי רשות המוסמכת להל חקירה או הליך,
ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום גדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית
כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום גדו אך בהטלת
חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעיין שחקרה בו חקירה פלילית"
 כהגדרתו בסעיף )260א()1א( לחוק החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת;"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -כהגדרתה בסעיף )260א() (1לחוק
החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת.

)(3

הוצאות התדייות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא ושא המשרה
או שחוייב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש גדו בידי החברה או בשמה או
בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממו זוכה ,או באישום פלילי שבו הורשע
בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

)(4

הוצאות ,לרבות הוצאות התדייות סברות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין,
שהוציא ושא המשרה ,בקשר עם הליך אכיפה מהלית שהתהל בעייו.

)(5

תשלום לפגע ההפרה כאמור בסעיף 52ד)א())(1א( לחוק יירות ערך.

)(6

כל מעשה או מחדל אחר שיתן לשפות ושא משרה בגיו על פי דין.

)ב (

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל ושאי המשרה וכן לכל עובד שדירקטוריון
החברה יחליט להעיק לו כתב שיפוי ,על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו על ידי
החברה ,לא יעלה במצטבר על הסכום השווה לגבוה מבין )א( שיעור של עשרים וחמישה
אחוז ) (25%מסך ההון העצמי של החברה לפי דוחותיה האחרוים של החברה,
המבוקרים או המסוקרים ,לפי העיין ,כפי שיהיו במועד הגשת תשלום השיפוי; או )ב(
 50מיליון ש"ח ,וזאת לכל אחד מושאי המשרה או העובדים ולכולם ביחד ,למקרה
ובמצטבר לכל המקרים.

)ג(

החברה תהא רשאית ליצן מראש התחייבות לושא משרה לשיפוי ,בכפוף לאפשרות
החברה לשפות ושא משרה בה בהתאם להוראות כל דין )"התחייבות לשיפוי"(.
ההתחייבות לשיפוי תהא לכל אחד מהמקרים הבאים:

156.4

)(1

כמפורט בתקה )156.3א() (1לעיל ,ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לארועים
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות
לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בסיבות
העיין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוייו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים
לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבו וכן ,הסכום או אמת המידה
אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בסיבות העין.

)(2

אירועים כמפורט בתקות ) 156.3א( ) (6) - (2לעיל.

)ד(

החברה רשאית לשפות ושא משרה בה בדיעבד וזאת באופן חלקי או מלא כפי שתבחר.

) ה(

החברה רשאית להתחייב כלפי עובד החברה לרבות כלפי ושא משרה בחברה שאיו
דירקטור בה ,המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת
שהחברה מחזיקה בה מיות ,במישרין או בעקיפין )"דירקטור בחברה אחרת"( ,לשפותו
בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף )א( לעיל ,שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף
היותו דירקטור בחברה האחרת ,ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת
הדירקטוריון יתן לצפותם ,בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ,ולסכום שהדירקטוריון קבע
כי הוא סביר בסיבות העיין.

)ו(

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ) 156.3ה( לעיל ,החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה
האחרת בדיעבד ,בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף )א( לעיל ,שהוטלה עליו עקב
פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה אחרת.

אין בכוות ההוראות דלעיל ,ולא יהיה בהן ,כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעיין
התקשרותה בחוזה ביטוח ,או לעיין מתן פטור או שיפוי:
)א(

בקשר למי שאיו ושא משרה בחברה ,או דירקטור בחברה אחרת ,לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עובדים ,קבלים או יועצים.

)ב(

בקשר לושא משרה בחברה או דירקטור בחברה אחרת ,ככל שהביטוח ,הפטור או
השיפוי אים אסורים לפי כל דין.

 156.5הוראות תקה  156לעיל תחולה גם על דירקטור חליף.
חיוב החברה
) .157א(

חתימתו של כל אדם שימוה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או למקרה
מיוחד בין בעצמו ובין ביחד עם אשים וספים ,ביחד עם חותם או חותמת החברה או
לצד שמה המודפס תחייב את החברה.

)ב(

רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה פרדות לגבי עסקים שוים של החברה ולגבי
גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האשים לחתום.

שיוי תקון
 .158החברה רשאית לשות תקון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.
 .159על אף האמור בתקה  ,158מקום בו הוראה בתקון זה קובעת רוב כלשהו הדרש לשם קבלת
החלטה בדירקטוריון או באסיפה הכללית ,לא יתן יהיה לשות או לתקן הוראה זו ,אלא בדרך
של החלטה שתקבלה בדירקטוריון או באסיפה הכללית ,לפי העיין ,ברוב הקבוע באותה
הוראה.

***
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 .1מבוא
מסמך זה ועד להגדיר ולקבוע את מדייות התגמול של אקופיה סייטיפיק בע"מ )"החברה"(
ומטרתו להסדיר ולהתוות את עקרוות השכר והגמול של ושאי המשרה המכהים ואשר יכהו
בחברה )"מדייות התגמול"(.
מדייות התגמול ועדה לקבוע את התאמת מגון התגמול בחברה לקידום צרכי החברה בראייה
ארוכת טווח ,ולהבטיח שושאי משרה יתוגמלו באופן ראוי ,הוגן וסביר ,ועל בסיס ביצועיהם
ותרומתם לחברה ,במטרה להגביר את התמריצים של ושאי המשרה ,ולקדם זהות איטרסים בין
בעלי המיות ובין ושאי המשרה .לצורך יישום מטרות אלו ,מדייות התגמול תפרט ותכלול את
השיקולים והקריטריוים שעל האורגים המוסמכים בחברה לשקול בעת אישור תאי כהוה
והעסקה של הדירקטורים וושאי המשרה בחברה ,בין היתר ,בהתאם לחוק החברות ,תש"ט1999-
)"חוק החברות"(.
למען הסר ספק יובהר ,כי מדייות התגמול להלן קובעת את העקרוות והמסגרת המירבית לתגמול
ושאי המשרה ,ואיה מהווה התחייבות כלפי ושאי המשרה בקשר לקבלת רכיבי התגמול
המפורטים במדייות ,כולם או חלקם .הסכמי השכר הפרטיים הם אלה המקימים לושא המשרה
זכויות בקשר לתגמולו ואין בהוראות מדייות תגמול זו )אלא אם אמר מפורשות( להעיק זכויות
באופן פרטי לושא משרה כלשהו .אישור רכיבי התגמול יעשה ביחס לכל ושא משרה בפרד ,בשים
לב לקריטריוים הקבועים להלן ,ויישומם במקרה הדון ,ובכפוף לאישורים הדרשים .כך ,אי מתן
רכיב תגמול כלשהו לושא משרה ספציפי ,לא יהווה "סטייה" ממדייות התגמול ולא יצריך אישור
אסיפה כללית במקרה של אישור תאי כהוה והעסקה כאמור.
מדייות התגמול מוסחת בלשון זכר מטעמי וחות בלבד והיא מיועדת לשים וגברים כאחד .יצוין,
כי המדייות תחול על ושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות ולא תחול ביחס לושאי
משרה בתאגידים מוחזקים.
בהתאם להוראות תקות החברות )הקלות לעיין החובה לקבוע מדייות תגמול( ,תשע"ג,2013-
תחולת המדייות היה החל מיום אישורה בידי האסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה ,ברוב
הדרוש לכך לפי הוראות סעיף 267א )ב( לחוק החברות ,ועד למלאות חמש ) (5שים מיום ההפקה
לציבור על פי התשקיף שמדייות תגמול זו מצורפת אליו ,ותחול על ושאי המשרה המכהים כיום
בחברה ועל ושאי משרה שיכהו בחברה בעתיד .הדירקטוריון וועדת התגמול יבחו ,מעת לעת ,את
הצורך בעדכון מדייות התגמול ,בהתאם לצרכי החברה.
למועד אישור מדייות התגמול ,קיימים בחברה מגוי תגמול לושאי משרה ,אשר החברה מחויבת
להם מכוח הסכמי עבודה שכרתו .עם זאת ,תשאף החברה במסגרת חידושים של הסכמי עבודה עם
ושאי משרה קיימים ובמסגרת כריתת הסכמי עבודה חדשים עם ושאי המשרה הרלווטיים,
להטמיע וליישם את עקרוות מדייות התגמול הכללים להלן ,בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג
ממדייות תגמול זו ,ככל שיידרש ,ובכפוף להוראות הדין .למועד אישור מדייות התגמול ,תאי
הכהוה והעסקה של ושאי המשרה בחברה אים חורגים ממדייות התגמול המתוארת להלן.
יובהר ,כי בכל מקרה שתאי תגמול של ושא משרה אים תואמים למדייות התגמול באופן שאין
בו כדי לחרוג באופן מהותי ממדייות התגמול ,לא יחשבו כתאי תגמול שאים בהתאם למדייות
התגמול.
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 .2הגדרות
"בורסה"

 -הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ

"ושא משרה"

 מהל כללי ,מהל עסקים ראשי ,משה למהל הכללי ,סגן מהלכללי ,כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שוה ,וכן
דירקטור או מהל הכפוף במישרין למהל הכללי;

"מהלי מכירות"

 -ושאי משרה בחברה ,בהווה ובעתיד ,העוסקים בתחום המכירות;

כהוה  -תאי כהוה והעסקה של ושא משרה ,לרבות מתן פטור ,ביטוח,
התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי ,מעק פרישה ,וכל
הטבה ,תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור ,היתים בשל
כהוה או העסקה כאמור;

"תאי
והעסקה"

"תקות הגמול"

 תקות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי(,התש"ס;2000-

 .3עקרוות מחים בעת קביעת מדייות התגמול
3.1

אלו הם העקרוות המחים ,אשר עמדו לגד עייה של החברה בקביעת מדייות התגמול:
א.

קידום מטרות החברה ,תוכית העבודה שלה ,מדייותה והאסטרטגיה שלה בראיה
ארוכת טווח.

ב.

יצירת תמריצים ראויים לושאי משרה בחברה ,בהתחשב ,בין השאר ,במדייות
יהול הסיכוים בחברה.

ג.

צרכיה של החברה והחשיבות בשימור ושאי המשרה הבכירים בחברה.

ד.

ביחס לרכיבים משתים בתאי כהוה והעסקת ושאי המשרה  -תרומתו של ושא
המשרה להשגת יעדי החברה ,בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של ושא
המשרה.

3.2

אישור תאי העסקה ושיויים בתוכיות התגמול של ושאי המשרה במסגרת המדייות
ידוו ויאושרו על ידי האורגים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין .שיוי לא
מהותי בתאי כהותו והעסקתו של מכ"ל החברה ,יאושר בידי ועדת התגמול בלבד בכפוף
להוראות חוק החברות ,בכפוף לכך שתאי כהותו והעסקתו לאחר השיוי תואמים את
מדייות התגמול .בהתאם להקלות שבדין ,שיוי לא מהותי בתאי כהותו של ושא משרה
בחברה שאיו מכהן כדירקטור ושאיו מכ"ל החברה ,יאושר בידי מכ"ל החברה ולא יהיה
טעון אישור של ועדת התגמול .לעיין סעיף זה "מהותי" משמע מעל  5%מסך הרכיבים
הקבועים של התגמול בשה במוחי עלות מעביד.

3.3

ושא משרה בחברה ,יכול שיהיה מועסק כעובד או לחלופין לספק לחברה שירותים
באמצעות חברה שבבעלותו ,ובלבד שסה"כ הוצאות החברה בגין העסקה או קבלת
שירותים כאמור ,לא יעלו על הסך שאושר על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.
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בסעיף זה "ותן שירותים" יוגדר כותן שירותים באופן אישי או באמצעות חברה )או
תאגיד אחר( שבה ושא המשרה מחזיק ביותר מ 25% -מאמצעי השליטה או היו חלק
מגרעין שליטה באותה חברה )או תאגיד אחר( .מעבר ממתכות מתן שירותים ליחסי עובד
מעביד ולהיפך ,של ושאי משרה בחברה ,כל זאת ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין
שיוי מתכות ההתקשרות ,לא תחייב אישור של האסיפה הכללית של בעלי המיות ותאושר
על ידי ועדת התגמול בלבד.
 .4שיקולים בקביעת תאי הכהוה וההעסקה של ושאי המשרה
4.1

ככלל ,חבילות התגמול לושאי המשרה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה
וליעדים היתים להשגה על ידם במסגרת מילוי תפקידם ,לצורך קידום מטרות החברה,
תכיות העבודה שלה ומדייותה ,בראיה ארוכת טווח.

4.2

בקביעת תאי הכהוה וההעסקה של ושא משרה ,וכן בכל שיוי ,עדכון או הארכת תוקפם,
ישקלו האורגים המוסמכים לכך על-פי דין ויתייחסו ,בין היתר ,לאמות המידה והשיקולים
המפורטים להלן:
א.

השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,יסיוו המקצועי והישגיו של המועמד לכהוה או
ושא המשרה המכהן; בוסף ,תלקח בחשבון מידת היכרותו עם השוק בו פועלת
החברה;

ב.

מידת האחריות ,ההשקעה ורמת הכישורים הדרשים בקשר עם התפקיד הרלווטי;

ג.

תפקידו של ושא המשרה ,תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שחתמו עימו;

ד.

תרומתו הצפויה של ושא המשרה להשגת יעדי החברה בהתאם לתפקידו;

ה.

שמירה על רמה גבוהה של תחושת אחריות ,מוטיבציה והזדהות של ושאי המשרה
עם החברה ,פעילותה ויעדיה העסקיים;

ו.

תמהיל התגמול בהתחשב בשיקולי יהול הסיכוים בחברה ובמטרותיה של החברה;

ז.

התייחסות לגודל החברה ,אופייה ומורכבות פעילותה ,וכן למצבה העסקי והכספי;

ח.

היחס שבין התגמול של ושא המשרה לבין השכר הממוצע והשכר החציוי של שאר
עובדי החברה .לפירוט היחס בין תאי העסקתם של ושאי המשרה לתאי העסקתם
של עובדי החברה ,ראו סעיף  13להלן;

ט.

השוואה לשכר המקובל בשוק  -לפי שיקול דעתה של ועדת התגמול ,תבוצע השוואה
לשכר המקובל בשוק לתפקידים דומים בחברות דומות ,בעת קביעת התגמול של
ושאי המשרה .לצורך ההשוואה ,אם תבוצע ,תיבחרה חברות שיתן לאסוף לגביהן
מידע אמין בוגע לשכר ושאי המשרה ,על פי הקריטריוים הבאים :תחום העיסוק;
שווי שוק; תוים פיסיים; היקף כוח אדם מועסק.

 .5מבה חבילת התגמול
5.1

תאי הכהוה והעסקה של ושא משרה עשויים לכלול את הרכיבים הבאים )כולם או
חלקם(:
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5.2

א.

רכיבי שכר קבוע  -ראו סעיף  6להלן.

ב.

תאים לווים לשכר הקבוע  -ראו סעיף  7להלן.

ג.

תגמול משתה  -ראו סעיף  8להלן.

ד.

תגמול הוי  -ראו סעיף  9להלן.

ה.

תאי סיום כהוה  -ראו סעיף  10להלן.

בוסף לאמור לעיל ,ושאי המשרה יהיו זכאים לפטור ,ביטוח ושיפוי ,כמפורט בסעיף 15
להלן.

 .6רכיבי שכר קבוע
6.1

השכר הקבוע ועד לתגמל את ושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו
בחברה באופן שוטף .שכר קבוע משקף הן את כישוריו וסיוו המקצועי של ושא המשרה
והן את הגדרת תפקידו ורמת תפקידו בחברה ,לרבות הסמכות והאחריות הובעות ממה.
גובה השכר ייקבע בהתאם לשיקולים ולקריטריוים אשר פורטו לעיל.

6.2

טווח עלויות השכר לושאי משרה בחברה )במשרה מלאה ,בגין חלקיות משרה יותאמו
הסכומים בהתאם( יהיו בכפוף לתקרות המפורטות להלן ,במוחי שכר ברוטו:
תקרת שכר שתית

ושא המשרה

)באלפי

1

יו"ר דירקטוריון פעיל

960

מכ"ל

1,200

ושאי משרה הכפופים למכ"ל

900

ש"ח(1

6.3

יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לתגמול קבוע שוה משל חברי הדירקטוריון האחרים
המכהים בחברה רק מקום בו הוא מכהן כ'יו"ר דירקטוריון פעיל' ,כלומר ,שתחומי
אחריותו ותפקידו הים גם בעבודה שוטפת בחברה ,כגון פגישות עם משקיעים ,מעורבות
פעילה בחיי היום-יום של החברה וכד' ,והכל בהתאם להסכם העסקה/שירותים שהחברה
חתמה/תחתום עימו.

6.4

המשכורת של כל ושא משרה תעודכן מעת לעת ,עד לטווח המקסימאלי המצוין לעיל,
בהתאם להתפתחות במצב החברה ,ובהתאם לביצועים ולאחריות בתפקיד.

6.5

יצוין כי חריגה של עד  10%מהטווחים המפורטים בטבלה לעיל לא תחשב לסטייה מהוראות
מדייות תגמול זו .כל חריגה אחרת מן הטבלה תובא לאישור הגורמים הדרשים בהתאם

צמוד למדד המחירים לצרכן במועד אישור המדייות.
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להוראות החוק .שיוי לא מהותי בתאי כהוה והעסקה של ושא משרה הכפוף למכ"ל
החברה ,בגבולות הקבועים במדייות תגמול זו ,יהיה טעון אישור מכ"ל בלבד.
6.6

בכדי לאפשר לשמר את ושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן ,מעת לעת ידוו האורגים
המוסמכים לכך בגובה שכרם הקבוע של כל אחד מושאי המשרה בחברה בפרד ,בהתאם
לשיקולים המויים לעיל.

 .7הטבות ותאים לווים לתגמול הקבוע
7.1

במסגרת תאי כהוה והעסקה של ושאי המשרה כללים תאים לווים והפרשות
סוציאליות )ביחס לושאי משרה המועסקים כעובדים בחברה( וכן בהתאם להוג בחברה,
על פי הדין ו/או כפי שקבע במסגרת הסכם ההעסקה בין ושא המשרה ובין החברה.

7.2

ושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים ,בין היתר ,לתאים לווים דלהלן:
א.

הפרשות לפסיה ,ביטוח מהלים ,לקרן השתלמות ופיצויי פיטורין ,בהתאם לדין.

ב.

ימי חופשה ,מחלה והבראה בהתאם לוותק שלו בחברה ובהתאם לדין.

ג.

שיאה בהוצאות תקשורת )טלפון ייד ,איטרט ,עיתוים וכיו"ב(.

ד.

רכב )לרבות הוצאות רכב( .לחברה יהיה שיקול דעת להמיר את מרכיב הרכב
בתשלום כספי ,על פי העדפת ושא המשרה.

ה.

ביטוח אובדן כושר עבודה.

7.3

החברה תהיה רשאית להעיק ,מעת לעת ,לושא המשרה תאים לווים סבירים וספים
והטבות אחרות )כגון שי לחגים ,ביטוח רפואי/שייים ,בדיקות רפואיות ,מוי ספרות
מקצועית ,הדרכות ,השתלמויות ,דמי חבר בגופים מקצועיים ,השתתפות בפעילויות ופש,
וכיוב'( ,וזאת בהתאם למקובל בחברה ולהליה בעייים אלו.

7.4

החברה תהיה רשאית לשאת בהוצאות הקשורות בגילום שווי ההטבות היתות לושא
המשרה.

7.5

החברה תהיה רשאית לתת לושא המשרה החזר הוצאות סבירות שיוצאו על ידו במסגרת
ובקשר עם תפקידו זה ,כגון אש"ל ,אירוח ,הוצאות סיעה )לרבות לחו"ל( חייה וכיוב' כגד
קבלות ,והכל בהתאם למקובל בחברה ולהליה ,כפי שיהיו מעת לעת .יודגש כי העלויות
בגין החזר ההוצאות כאמור לא תכללה בחישוב תקרת השכר השתית של ושא המשרה
כאמור בסעיף  6לעיל.

 .8תגמול משתה  -מעק שתי
8.1

כללי
א.

מתן מעקים לושאי המשרה בחברה ,ועד לתמרץ את ושאי המשרה ,בהשגת יעדים
ומטרות אשר יש בהם ,בראייה ארוכת טווח ,להגשים את יעדיה העסקיים ותכיתה
האסטרטגית של החברה ,כפי שקבעת מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.

ב.

מעק שתי יועק לושאי המשרה על בסיס יעדי ביצוע ו/או מבחים כמותיים ו/או
שיקול דעת .יעדי ביצוע ומבחים כמותיים )ביחד" :קריטריוים מדידים"( יוגדרו
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מראש מדי שה ,בהתאם לתכית או וסחאות מעקים שתיות ,אשר יובאו לאישור
ועדת התגמול והדירקטוריון ,לא יאוחר ממועד אישור הדוח התקופתי לשה
החולפת .על אף האמור ,למכ"ל תהיה הסמכות לקבוע קריטריוים מדידים מראש,
לכל ושא משרה הכפוף לו .שיקול הדעת בהעקת המעק השתי יופעל בהתאם
לאמות המידה והשיקולים המפורטים בסעיף  4לעיל .לצורך זה מובהר ,כי יתן יהיה
להעיק מעק שתי או כל חלק ממו ,לושאי משרה הכפופים למכ"ל שלא על בסיס
קריטריוים מדידים.
ג.

כל תשלום אשר ישולם לושא משרה כמעק השתי לא ייחשב כחלק מהתגמול
הקבוע ולא יהווה בסיס לחישוב ,לזכאות או לצבירה של זכויות לוות כלשהן.

ד.

מעק שתי יאושר באופן פרטי לכל ושא משרה ,ורשאית ההלת החברה שלא
להעיק לושא משרה כזה או אחר מעק כלשהו.

ה.

לדירקטוריון יהיה שיקול דעת ,בהתבסס על סיבות שיקבעו על-ידי הדירקטוריון
בהתאם לתוצאות החברה בראיה ארוכת טווח ,להפחית את סכומי המעק השתי
שקבעו בשה כלשהי.

ו.

להלן פירוט של תקרות המעק השתי שיכול ויועקו לושאי המשרה בחברה
במוחים של משכורות חודשיות ברוטו:2
תקרת המעק השתי

ושא המשרה
יו"ר דירקטוריון

עד  6משכורות חודשיות

מכ"ל

עד  10משכורות חודשיות

מהלי מכירות

עד  12משכורות חודשיות

יתר ושאי המשרה )לרבות דירקטורים(

עד  6משכורות חודשיות

8.2

מובהר כי התקרות האמורות לא תחולה ביחס למעק המיוחד כאמור בסעיף  9להלן,
לתגמול ההוי כאמור בסעיף  9להלן ,ומעק הפרישה כאמור בסעיף  ,10לגביהם תחולה
התקרות הספציפיות הקבועות בסעיפים ה"ל.

8.3

סך המעקים המשתים שאים מבוססים על קריטריוים מדידים ,שיתן להעיק
לדירקטורים ולמכ"ל ,יהיה מוגבל לגבוה מבין חלק לא מהותי מסך הרכיבים המשתים
או שלוש משכורות חודשיות בשה ,בהתחשב בתרומתם לחברה .מובהר ,כי המגבלה כאמור
לא תחול על ושאי משרה כפופי מכ"ל .קביעת הקריטריוים המדידים לדירקטורים
ולמכ"ל והאישור של המעק השתי שיועק להם ,יהיו בסמכות הגורמים המוסמכים לכך
בדין ,לפי העיין.

 2בשת  ,2020תקרת התגמול המשתה למכ"ל החברה תהא כמפורט בסעיף  8.2.2בפרק  8לתשקיף.
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8.4

קריטריוים מדידים
הקריטריוים המדידים ,היעדים ,והמבחים הכמותיים שיובאו בחשבון בקביעת הבווס
השתי המדיד שיועק לושאי משרה ,ככל שייקבעו ,יוגדרו בתחילת כל שה ,ויכול
שיתבססו על אלו:3

8.5

א.

יעדי חברה :היקף סגירת עסקאות ,היקף מכירות ,שיעור תשואה פימי ממוצע על
ההון ,רווח תפעולי/קי ,EBITDA ,שיעורי גידול בהיקפי פעילות ,עמידה ביעדי
ביצוע פרויקטליים.

ב.

יעדים אישיים :תרומה להשגת יעדים אסטרטגיים של החברה )כגון שיתופי פעולה
ועסקאות מיזוגים ורכישות( ,השלמת אבי דרך בפרויקטים ,השגת יעדים
רגולטוריים ,השגת יעדים טכולוגיים ,השגת יעדי חיסכון בתקציב
הקמה/תפעול/פיתוח.

ג.

יעד מחיר המיה :יעד שיבחן את תשואת המיה הכוללת )התשואה לבעלי המיות
של החברה במהלך תקופת מדידת הביצועים ,כולל דיבידדים שיחולקו במהלך
תקופה זו( של מיית החברה ,בהתאם למחיר המיה בבורסה.

מעק מיוחד
דירקטוריון החברה ,בהמלצת ועדת תגמול ,יהיה רשאי להעיק מעק מיוחד לושא משרה
)בוסף למעק השתי( בגין אירוע או אירועים מהותיים לחברה שאים כלולים ביעדים
כמפורט בסעיף  8לעיל .גובה המעק המיוחד לא יעלה על  3משכורות חודשיות.
הדירקטוריון רשאי ,בכפוף לאישור ועדת התגמול ,להמיר את המעק המיוחד לו זכאי ושא
המשרה למיות או אופציות של החברה ,ובלבד ששוויין הכלכלי יהא זהה לשווי המעק
המיוחד.

 .9תגמול הוי
9.1

תגמול הוי מהווה תמריץ לושאי המשרה ויוצר קרבת איטרסים בין ושאי המשרה לבעלי
המיות בחברה .בוסף ,התגמול ההוי מאפשר לחברה לצמצם את טלי תזרימי המזומן על
החברה בגין השכר לעובדים ,ובזכות טבען ארוך הטווח של תוכיות תגמול הוי ,הן תומכות
ביכולת החברה לשמר את מהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

9.2

מתוך הכרה ביתרוות הגלומים במרכיב התגמול ההוי ,רשאית החברה לשלב בחבילת
התגמול של ושאי המשרה בה מרכיב של תגמול הוי ,הכל בהתאם לאמור להלן.

9.3

החברה תהא רשאית ,בכפוף לקבלת האישורים הדרשים על-פי דין ,להעיק לושאי
המשרה תגמול הוי ,כגון אופציות למיות של החברה וכל סוג אחר של תשלום מבוסס
ביצועי המיות של החברה )לרבות תגמול הוי שמסולק במזומן )אופציות פאטום(,
הלוואות ון-ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת מיות של החברה או כל הסדר

 3לפרטים אודות היעדים שקבעו למכ"ל החברה בשת  ,2020ראו סעיף  8.2.2בפרק  8לתשקיף.
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אחר אשר יטופל בספרי החברה כתשלום מבוסס מיות( ,בהתאם לתוכיות תגמול הוי
שיאומצו מעת לעת.
9.4

תוכית התגמול הוי תהיה כפופה לתאים המפורטים להלן:
א.

תקופת ההבשלה  -תקופת ההבשלה של האופציות שתועקה לושאי המשרה לא
תפחת משלוש שים ,כאשר ההבשלה תחל כשה לאחר מועד ההעקה ,ובתום כל
חודש וסף יבשיל החלק היחסי מהאופציות שהוקצו לושא המשרה שטרם הבשיל.
מובהר כי תקופת ההבשלה תחול כל עוד ושא המשרה עובד בחברה;

ב.

מועד הפקיעה  -מועד זה לא יהיה מוקדם מחלוף שה לאחר הבשלת כל מה אך לא
יותר מ 10 -שים ממועד ההקצאה.

ג.

תקרה לשווי במועד ההעקה  -השווי מירבי )במועד ההעקה( לחבילת אופציות
שתוקצה לושא משרה יחיד לא יעלה על השיעור קבוע בטבלה בסעיף  11להלן מסך
השכר השתי המקסימלי של ושא המשרה הקבוע בסעיף  6לעיל; ככל שיועק לושא
משרה בחברה תגמול הוי המסולק במזומן ,שווי האופציות ייקבע על פי מועד
התשלום ,ולא על פי מועד ההעקה;

ד.

מחיר המימוש  -החל ממועד הרישום למסחר של מיות החברה ,ביחס לאופציות
שיועקו ע"י החברה לאחר מועד זה ,מחיר המימוש של אופציה ייקבע בהתאם
למחיר הממוצע של מיית החברה בבורסה בתקופה שבין  3חודשים ל 30-ימי מסחר
קודם למועד אישור ההעקה בידי הדירקטוריון ,לפי החלטת הדירקטוריון ,ויתן
יהיה לקבוע את מחיר המימוש בפרמיה על מחיר המיה כאמור.
על אף האמור לעיל ,ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להקצות לושאי
משרה )לרבות למכ"ל החברה אשר איו מבעלי השליטה בחברה( אופציות במחיר
מוך מהמחיר האמור לעיל בהתחשב בשיקולי סחירות מיית החברה ושווי השוק
שלה.

ה.

מימוש האופציות שיועקו לכל יצע יכול שיבוצע כך שמחיר המימוש ,לא ישולם
בפועל לחברה ,אלא יילקח בחשבון בעת חישוב כמות המיות להן זכאי בפועל היצע
ממימוש האופציות )"מימוש טו"( .המיות המוקצות במימוש טו ישקפו את מרכיב
ההטבה הגלום באופציות אשר תמומשה על ידי היצע באותו מועד כפי שיחושב
ביום המימוש;

ו.

במקרה בו הסתיימו יחסי עובד-מעביד או הסתיימה ההתקשרות בין ושא המשרה
לחברה ,מועד הפקיעה של האופציות שהבשילו לא יעלה על תקופה שבין  3חודשים
ובין  6חודשים מיום סיום יחסי עובד-מעביד או סיום ההתקשרות ,לפי העיין.
לדירקטוריון החברה ,לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול ,יהיה שיקול דעת האם
להאריך תקופה זו ,ובלבד שתקופה מוארכת כאמור לא תעלה על  12חודשים.
במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד עקב פטירת ושא המשרה ,לא יעלה מועד
הפקיעה של האופציות על  24חודשים.
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9.5

דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע מקרים בהן תתאפשר האצה )אקסלרציה( בהבשלה
של האופציות שיוקצו לושאי המשרה בחברה.

9.6

יובהר כי הפרטים המצויים לעיל משקפים את עיקרי הפרטים שיופיעו בתכית האופציות
של ושאי המשרה בחברה ובהסכמי העסקה עמם ,וכי התגמול ההוי של ושאי המשרה
בחברה יהא כפוף להוראות כתב הקצאה או הסכם אופציות ספציפי .ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לקבוע הוראות וספות בקשר עם הסכם האופציות של
ושא משרה בחברה ,וכן לעדכן מעת לעת את תאיו והוראותיו ,ובלבד שאין בשיוי או
עדכון כאמור כדי לחרוג מתקרות הזכאות לתגמול הוי שקבעו במדייות התגמול.

 .10תאי סיום כהוה
במקרה של פיטורים של ושא המשרה בידי החברה )שלא בשל "עילה" כהגדרתה בהסכם
ההעסקה/השירותים שחתם/ייחתם עם ושא המשרה( או במקרה של התפטרות ושא המשרה
בחברה בסיבות המחייבות פיצויי פיטורים בהתאם לדין ,בוסף לפיצויי הפיטורים שהחברה
מחויבת לשלם לושא המשרה על פי דין ,רשאית החברה ,באישור ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ,לשלם לושא המשרה גם את התשלומים הבאים:
 10.1הודעה מוקדמת
א.

תקופת ההודעה המוקדמת לכל ושא משרה תיקבע על ידי ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה ,טרם חתימת הסכם ההעסקה עם ושא המשרה ובלבד שלא
תעלה על תקופה של  6חודשים.

ב.

המשכורת שתשולם במהלך תקופת ההודעה המוקדמת תחושב לפי המשכורת
האחרוה ששולמה לושא המשרה טרם מועד פיטוריו/התפטרותו באופן שמזכה
תשלום פיצויי פיטורים ,ולפי התגמול הקבוע והתאים הלווים בלבד )ולא תכלול
מעקים משתים ששולמו לושא המשרה(.

 10.2מעק פרישה
בוסף לתגמול בגין תקופת ההודעה המוקדמת ,ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו
רשאים לאשר תשלום מעק פרישה לושא משרה ,על פי הסכם העסקה שחתם עם ושא
המשרה ,כמפורט להלן:
א.

מעק פרישה לא יעלה על  6חודשי עלות העסקה כוללת לושא המשרה.

ב.

מעק פרישה ייקבע תוך התייחסות ,בין היתר ,לפרמטרים הבאים :תקופה ותאי
הכהוה וההעסקה ,ביצועי החברה בתקופה האמורה ,תרומתו של ושא המשרה
להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,סיבות הפרישה והמלצת יו"ר הדירקטוריון
)במקרה של מכ"ל( או מכ"ל החברה )במקרה של ושא משרה הכפוף למכ"ל(.

ג.

החברה תהא רשאית להעיק מעק פרישה כאמור רק לושא משרה אשר עמד בכל
הקריטריוים הבאים ,במצטבר :ושא המשרה הועסק בחברה לפחות  3שים; סיום
העסקתו של ושא המשרה איו כרוך בסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין;
ושא המשרה חתם על סעיף אי-תחרות לתקופה של לפחות  6חודשים; ושא המשרה
חתם על התחייבות לשמירת סודיות לתקופה בלתי מוגבלת.
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ד.

מעק הפרישה ישולם במועד סיום יחסי עובד-מעביד ,וישולם על בסיס המשכורת
האחרוה ולפי התגמול הקבוע בלבד ,כלומר ,לא כולל מעקים ששולמו לושא
המשרה טרם מועד פיטוריו/התפטרותו באופן שמזכה תשלום פיצויי פיטורים.

 10.3הדירקטוריון רשאי ,בכפוף לאישור ועדת התגמול ,להמיר את המעקים כמפורט בסעיפים
 10.2-10.1למיות או אופציות של החברה ובלבד ששוויין הכלכלי יהא זהה למעקים
שהומרו.
 .11תקרות התגמול המשתה
 11.1שיעורם המקסימלי של רכיב התגמול המשתה )כולל המעק השתי והמעק המיוחד(
ורכיב התגמול ההוי מתוך סך התגמול הכולל עבור כל אחד מושאי המשרה ,במוחי שכר
ברוטו ,יהיה כמפורט להלן:
שיעור תגמול משתה -
מעק שתי מקסימלי

תגמול הוי
מקסימלי

יו"ר דירקטוריון פעיל

45%

35%

מכ"ל

50%

30%

מהלי מכירות

60%

35%

יתר ושאי המשרה )לרבות דירקטורים(

45%

35%

דרג

 .12תגמול משתה במקרה של טעות
 12.1ככל שיסתבר כי מעק שתי או חלק ממו ששולם לושא משרה חושב על בסיס תוים
שהתבררו לאחר מכן כמוטעים ,תוך פרק זמן של  3שים ממועד תשלום המעק הרלווטי,
ישיב ושא המשרה לחברה ,או תשלם החברה לושא המשרה ,לפי העיין ,את ההפרש בין
סכום המעק שקיבל לזה שהיה זכאי לו עקב התיקון האמור )תוך שקלול הפרשים ,ככל
שקיימים ,בתשלומים וחבויות מס החלים על ושא משרה ו/או ששולמו על ידו( ,ואשר בכל
מקרה לא יעלה על סך המעק 'טו' שהתקבל ע"י ושא המשרה.
 12.2לא תחול על ושא משרה חובת השבת סכומים והחברה לא תשלם לושא משרה תשלום
כלשהו ,כאמור בסעיף זה לעיל ,במקרה בו המעק לו היה זכאי ושא המשרה לאחר תיקון
הדוחות הכספיים מוך או גבוה )לפי העיין( בעד  10%מהמעק ששולם לושא המשרה
בפועל בגין אותה שה .כמו כן ,השבה כאמור לא תחול במקרה של עדכון או תיקון הדוחות
הכספיים כתוצאה משיוי בתקיה החשבואית או בכללי הדיווח.
 12.3ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מגון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות

בסיבות המקרה הספציפי.
 .13היחס בין תאי העסקתו של ושא המשרה לתאי העסקתם של עובדי החברה
 13.1בעת אישור/קביעת תאי כהוה והעסקה לושאי משרה ,ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה יבחו את היחס בין העלות המקסימלית של תאי הכהוה וההעסקה של ושאי

11

המשרה בחברה לעלות שכר של שאר עובדי החברה )לרבות עובדי קבלן המועסקים אצל
החברה ,כהגדרת מוח זה בדין( ובפרט לעלות השכר הממוצעת והחציוית של העובדים
והשפעת יחסים אלו על יחסי העבודה בחברה ,תוך התחשבות באופי תפקידו של ושא
המשרה ,בכירותו ומידת האחריות המוטלת עליו.
 13.2הדירקטוריון ביצע בחיה של היחסים האמורים ,כון למועד אישור מדייות התגמול ,וקבע
כי הים ראויים וסבירים בהתחשב במאפייי החברה ,תחום העיסוק שלה ,היקף ואופי
פעילותה ,המומחיות והמיומות הדרשת מושאי המשרה בחברה ותמהיל כוח האדם
המועסק בה ,ולא צפויה להיות להם השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה .למועד אישור
המדייות ,היחסים האמורים הים כדלקמן:4
דרג

יחס ממוצע יחס חציוי

מכ"ל

15

20

יתר ושאי המשרה

10

13

מהלי מכירות

13

17

 .14גמול דירקטורים
 14.1דירקטורים )למעט יו"ר דירקטוריון פעיל ודירקטורים הושאים בתפקיד וסף בחברה(,
יהיו זכאים לתגמול קבוע וגמול השתתפות שאים עולים על תקרת הסכומים המפורטים
בתקות הגמול ,בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה על פי התקות האמורות ,ובהתאם
למומחיותם ,בתוספת החזר הוצאות שהוצאו במסגרת ביצוע תפקידם בחברה ,בכפוף
להוראות הדין.
 14.2על אף האמור לעיל ,רשאית החברה ,לאחר קבלת מלוא האישורים הדרשים בדין ,לקבוע
שכר אחר לדירקטורים בחברה ,ככל שסבורה החברה כי הדבר חוץ לאור חיצותו של
הדירקטור הרלווטי ,והכל בהתאם למסגרת התגמול הקבועה כמפורט בסעיף  14.1לעיל.
 .15שיפוי פטור וביטוח
 15.1ושא משרה בחברה )לרבות דירקטור( עשוי להיות זכאי ,בוסף לחבילת התגמול כאמור
במדייות תגמול זו ,וכפוף לאישור האורגים המוסמכים לכך בחברה ,לביטוח אחריות
ושא משרה ,הסדרי שיפוי ופטור ,והכל כפוף להוראות כל דין וכמפורט להלן.
 15.2ביטוח ,שיפוי ופטור כאמור יכול שיועקו על-ידי החברה לושא משרה גם בגין כהותו
לבקשת החברה או מטעמה כושא משרה בחברה אחרת כלשהי שהחברה מחזיקה בה
מיות או זכויות אחרות ,במישרין או בעקיפין ,או שלחברה עיין בה .מובהר ,כי שיפוי,
פטור וביטוח כאמור יכול שיועקו על-ידי החברה גם לדירקטורים וושאי משרה אחרים
שהים מבעלי השליטה בחברה או קרובם וכן דירקטורים וושאי משרה כאמור שלבעלי
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יצוין ,כי חישוב היחס המפורט לעיל ,מתייחס לעובדים המועסקים בחברה במשרה מלאה בלבד ,וכן איו כולל את
עלויות השכר של חברות בות של החברה בגין עובדים בהודו.
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השליטה בחברה עיין אישי בהעקת התגמול כאמור להם ,ובלבד שתאי הכיסוי עבורם לא
יהיו עדיפים על אלו של יתר ושאי המשרה בחברה.
 15.3ביטוח  -החברה תהיה רשאית לבטח את אחריותם של ושאי המשרה בחברה בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה ) ,(D&Oבהתאם לדין וכפי שיאושר על ידי
האורגים המוסמכים לכך בחברה.
גבולות האחריות המכוסה בפוליסה יהיו עד  15מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת
ביטוח ,בצירוף גבול אחריות וסף בגין הוצאות משפט סבירות ,מעבר לגבול האחריות
האמור .עלות הפרמיה בגין הפוליסה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתאי השוק
במועד עריכת הפוליסה והעלות לא תהיה מהותית לחברה.
חידוש תקופתי של פוליסת ביטוח דירקטורים וושאי משרה ,בגבולות האחריות המפורטים
לעיל ,יכול וייעשה על-ידי ההלת החברה תוך עדכון חברי ועדת התגמול של החברה.
 15.4שיפוי  -הדירקטורים וושאי המשרה עשויים להיות זכאים לקבל כתב התחייבות לשיפוי
בוסח כפי שיאושר על-ידי האורגים המוסמכים בחברה ובכפוף לאישורים הדרושים על-
פי דין.
 15.5פטור  -בכפוף להוראות כל דין ,לתקון החברה ולאישור האורגים המוסמכים בחברה,
ושא משרה בחברה )לרבות דירקטור( לרבות ושא משרה שהיו בעל השליטה או קרובו,
עשוי להיות זכאי לפטור מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה.
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פרק  - 11חתימות

11.1

החברה
אקופיה סייטיפיק בע"מ
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